
»تجربه هاي جهاني و ايراني: جمعيت، جنگ و قدرت«  

1 دكتر يعقوب فروتن  

 
  هچكيد

اين مقاله تالش مي كند تا با مرور تاريخ تحوالت جمعيت هاي انساني، به نقش جنگها در نظريه ها 
و سياستهاي جمعيتي پرداخته و برخي از مهمترين تجربه هاي جهاني در خصوص ابعاد و پيامدهاي 

باال بودن سطح مرگ و مير ازجمله به سبب جنگ و . را ارائه نمايد تي جنگهاجمعيت شناخ
پايان جنگ . كشتارهاي انساني مهمترين عامل پايين بودن رشد جمعيت در دوره هاي گذشته بود

دوم جهاني بعنوان نقطه عطفي تلقي مي گردد كه رنسانس جمعيتي گسترده اي را در بسياري از 
مناسبات جنگ و جمعيت در نظريه هاي جديد جمعيت شناسي . ده استكشورهاي دنيا پديد آور

محدود گردد، عمدتا معطوف به قلمرو ) مالحظات نظامي(بيش از آنكه در چارچوب سنتي 
جامعتري است كه نه تنها به كيفيت جمعيت بيش از كميت آن توجه مي شود، بلكه جنگ در 

در عرصه هاي ) نظامي و سياسي و اقتصادياعم از قدرت ( "قدرت"مفهوم عام تري تحت عنوان 
  .ملي و بين المللي مطرح مي شود كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد
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  مقدمه
ردازد و تالش مي كند تا با مرور تاريخ اين مقاله به جنبه هاي درهم تنيدگي جنگ و جمعيت مي پ

تحوالت جمعيت هاي انساني، برخي از مهمترين تجربه هاي جهاني در خصوص ابعاد و پيامدهاي 
اگرچه مطالعه علمي و سيستماتيك جمعيت هاي انساني . را ارائه نمايد جمعيت شناختي جنگها

جمعيت هاي انساني داراي قدمتي بسيار پديده اي بالنسبه جديد مي باشد، با اينهمه سابقه توجه به 
طوالني است كه تا حدودي ناشي از نقش جنگها بود بطوريكه برآوردهاي اوليه از جمعيت نظاميان 

همچون امپراتوري هاي ايران باستان، چين (و سربازان براي امپراتوري ها و قدرت هاي نظامي قديم 
مرگ و مير ازجمله به سبب جنگ و  باال بودن سطح. اهميت فراوان داشت) و روم باستان

ضمن آنكه، . كشتارهاي انساني مهمترين عامل پايين بودن رشد جمعيت در دوره هاي گذشته بود
جمعيت شناسان پايان جنگ دوم جهاني را بعنوان نقطه عطفي مي دانند كه قاطبه كشورهاي دنيا 

را بدنبال آن تجربه ) مرگ وميريعني كاهش بي سابقه سطح (موفق شدند تا نخستين انقالب جمعيتي 
  .كنند

      تعامل جنگ و جمعيت را مي توان در نظريه هاي جمعيتي و همچنين در عرصه سياست جمعيتي 
مرور اجمالي تجربه هاي جهاني . نيز جستجو كرد) يعني دخالت حكومتها و دولتها در امور جمعيتي(

دولتهاي بزرگ دنيا در راستاي تامين و در خصوص سياستهاي جمعيتي نشان مي دهد كه قدرتها و 
   تحقق برنامه ها ي ملي و بين المللي خويش عمدتا سياستهاي موافق افزايش جمعيت را در پيش 
مي گرفتند و معموال يكي از متداولترين اقدامات تشويقي آنها براي افزايش جمعيت، يك امتياز 

براي ) "معافيت از پرداخت ماليات"ر در كنا( "معافيت از خدمت نظامي سربازي"نظامي يعني 
جنگها مي توانند عالوه بر حجم كل جمعيت، ساخت سني و . مردان خانواده هاي پراوالد بود

اين تاثيرات مي توانند متعاقبا در ساير . تركيب جنسي جمعيت را نيز كمابيش تحت تاثير قرار دهند
در اين . و مهاجرت نيز انعكاس يابند ويژگيهاي جمعيتي نظير الگوهاي ازدواج، باروري، اشتغال

مجموعه اين موضوعات مورد بحث و بررسي قرار گرفته و شواهد و تجربيات جهاني در اين مقاله 
  .   زمينه ها نيز ارائه مي گردد
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  جنگ و نظريه هاي جمعيتي
. موضوع جنگ به شيوه هاي گوناگون در آراء و انديشه هاي صاحبنظران متعدد مطرح شده است

موافقان و : مي شوند در جمعيت شناسي معموال نظريه هاي جمعيتي به دو گروه عمده تقسيم
نكته جالب توجه آن است كه موضوع جنگ به شيوه هاي گوناگون در . مخالفان افزايش جمعيت

هريك از اين دو دسته نظريه هاي جمعيتي مطرح شده است كه در اينجا به برخي از آنها به اختصار 
، در نظريه تغييرات دوره اي خود )1406 -1332(متفكر بزرگ مسلمان، ابن خلدون . شود اشاره مي

جمعيت را بعنوان مهمترين وسيله براي تامين و تضمين امنيت سياسي و نظامي و مصون بودن در 
مطابق نظريه تغييرات دوره اي ابن خلدون، در گذشته، شكوفايي . برابر تهاجمات و جنگها مي داند

و افزايش جمعيت با يكديگر ) رشد اقتصادي و تامين و تضمين امنيت سياسي و نظامي( تمدنها
داراي ارتباط مستقيم و مثبت بودند بطوريكه جمعيت در شرايط شكوفايي و رونق اقوام روبه 

وضعيت . افزايش مي نهاد، درحاليكه، تنزل و فروپاشي تمدنها به كاهش جمعيت منجر مي گرديد
. ن يكي از قديمي ترين تمدن هاي بشري نمونه اي از اين  نظريه ابن خلدون استجمعيت مصر بعنوا

مطالعه تحوالت جمعيت مصر از قرن ششم قبل از ميالد تا دوره معاصر توسط هولينگس ورث 
به خوبي نشان مي دهد كه افزايش و  1جمعيت شناسي تاريخيدر اثرش تحت عنوان ) 1969(

ص  1384ميرزايي (  .و افول اين تمدن بزرگ همراه بوده است كاهش جمعيت معموال با شكوفايي
  ).  39و ص  19

جامعه شناس مشهور فرانسوي، نيز در تئوري تقسيم كار اجتماعي به ، )1858 -1917 ( 2اميل دوركيم
عقيده وي، در شرايطي ه ب. موضوع جنگ و كشتار بعنوان پيامد محتمل فشار جمعيتي اشاره مي كند

انساني رو به رشد و افزايش مي گذارد، رشد جمعيت از توسعه ابزار معيشت پيشي كه جمعيت هاي 
بعقيده دوركيم، انسانها در . مي گيرد و بدين ترتيب، زمينه مناسبي براي تنازع بقا فراهم مي آيد

يكي آنكه، براي دست يافتن به ابزار و وسايل محدود : چنين شرايطي دو راه در پيش خواهند داشت
راه ديگر آن است كه اين فشار جمعيتي باعث . ه جنگ و كشتار يكديگر مبادرت ورزندمعيشت ب

  . مي شود كه انسانها تالش بيشتري كنند تا شيوه هاي بهتري براي افزايش بهره وري پيدا كنند

                                                 
1- Hollingsworth, T. H. (1969): Historical Demography, London.  
2- E. Durkheim  
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اگرچه محدوديت منابع و وسايل معيشت يكي از عوامل اصلي جنگ و كشتار در تاريخ بشر 
       ين حال دوركيم معتقد است كه انسانها معموال به روش دوم متوسل محسوب مي شود، در ع

مي شوند و بدين ترتيب فشار جمعيتي را شرط ضروري براي گسترش تقسيم كار اجتماعي مي داند 
  ).28ص  1380هير (

بعالوه، نگراني هاي مربوط به بروز جنگ و كشتارهاي انساني در انديشه هاي جمعيتي توماس 
مالتوس را مي توان سرشناس ترين چهره . نيز مطرح شده است) 1834 ـ 1766( 1لتوسرابرت ما

مخالفين افزايش جمعيت دانست كه نظريات جمعيتي وي و همفكرانش عليرغم پاره اي نارسائيها، 
زمينه هاي مناسبي را فراهم آورد تا پيامدهاي مخرب رشد شتابان جمعيت و ضرورت كنترل آن 

بطور خالصه، مالتوس معتقد بود كه رشد منابع غذايي . مورد توجه قرار گرفتبطور جدي و جهاني 
است در حاليكه رشد جمعيت بسيار تند و شتابان ) بصورت تصاعد حسابي(بسيار بطئي و كند 

          بعقيده وي، تداوم اين روند و عدم چاره انديشي سبب . مي باشد) بصورت تصاعد هندسي(
مالتوس . ي با تهديدهاي جدي شامل وقوع جنگها و خونريزيها مواجه گرددمي گردد تا جامعه بشر

موانع "عواملي همچون جنگها و كشتارها، قحطي و گرسنگي و بيماريهاي واگيردار را بعنوان 
مي نامد و معتقد است كه در صورت عدم مهار رشد سرسام آور جمعيت، اين دسته از  "مثبت

ود منجر به افزايش مرگ و مير و كاهش جمعيت مي گردند و خ...) جنگها و كشتارها، (عوامل 
در عين حال، . باعث مي شوند تا رشد جمعيت به سطحي متناسب با وسايل معيشت تقليل يابد
وي راه حل . مالتوس براي پيشگيري از بروز اين شرايط، راه حل خود را نيز پيشنهاد مي كند

گذارد كه عبارتست از به تأخيرانداختن سن ازدواج و  نام مي "الزام هاي اخالقي"پيشنهادي خود را 
بااينهمه، گفتني است كه مناسبات جنگ و جمعيت در نظريه . خويشتن داري در طول دوره تجرد

يعني تكاثر جمعيت بمنظور (هاي جديد جمعيت شناسي بيش از آنكه در چارچوب سنتي 
محدود گردد، عمدتا معطوف به قلمرو ) نبرخورداري از سربازان و نيروهاي نظامي پرتعداد و پرتوا

جامعتري است كه نه تنها به كيفيت جمعيت بيش از كميت آن توجه مي شود، بلكه جنگ در 
در عرصه هاي ) اعم از قدرت نظامي و سياسي و اقتصادي( "قدرت"مفهوم عام تري تحت عنوان 

  .ملي و بين المللي مطرح مي شود كه به آن پرداخته خواهد شد
                                                 
1-Thomas Robert Malthus   
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  1سياست جمعيتي جنگ و
به مجموعه برنامه هايي  2سياست جمعيتي. جنگها نقش تعيين كننده اي در سياستهاي جمعيتي دارند

در "اطالق مي گردد كه دخالت و فعاليت حكومتها و دولتها در امور جمعيتي را تعيين مي كند كه 
قررات و نظامات راه منطقي كردن و هماهنگ ساختن اركان و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي و م

، از نخستين كساني بود 3امپراتور روم باستان، آگوست). 65، ص 1377اماني ( "آنها اتخاذ مي گردد
كه به وضع سياست جمعيتي مبادرت كرد و در راستاي تحكيم امپراتوري و برتري سياسي و نظامي 

تسهيالت ازدواج، و مانند امتيازات مالياتي و (آن، قوانيني را براي تشويق به افزايش جمعيت 
) همچنين محدوديت هايي در زمينه طالق، ممنوعيت از ارث براي متاهالن بدون فرزند، و غيره

اساسا اينگونه سياست جمعيتي موافق افزايش جمعيت در امپراتوري هاي بزرگ باستان . وضع نمود
ر با ارتش بزرگ بود و آن زيرا از نظر آنان جمعيت زياد براب .متداول بود) روم، ايران، يونان و چين(

  .  را وسيله برتري نظامي و سياسي خود مي دانستند
، دولت فرانسه، كه متحمل تلفات انساني بيشماري شده )1918 -1914(پس از جنگ جهاني اول  

بعنوان . بود، بالفاصله سياست جمعيتي جدي را جهت جبران و ترميم تلفات جنگ از سرگرفت
ازجمله ( جمعيت ي را وضع نمود كه به موجب آن هر گونه اقدام كنترل قانون 1920نمونه در سال 

 1918در عوض، در فرانسه از سال . اجرا مي گرديد 1968اين قانون تا سال . ممنوع بود) سقط جنين
قانون پاداش خانوادگي وضع گرديد كه به خانواده هايي كه صاحب فرزند مي شدند پاداش نقدي 

مه كه در سالهاي اوليه بطور داوطلبانه و از سوي صنايع و كارخانجات براي اين برنا. تعلق مي گرفت
سياست هاي كمابيش مشابهي . به يك برنامه ملي تبديل شد 1932كاركنان اجرا مي شد، در سال 

براي افزايش جمعيت پس از جنگ جهاني اول توسط هيتلر در آلمان، استالين در شوروي و 
در . ا گذاشته شد كه اساسا ريشه در انگيزه هاي نظامي و سياسي داشتموسوليني در ايتاليا به اجر

قانوني به ) 1945 -1939(دوره حكومت استالين در شوروري، پس از پايان جنگ جهاني دوم 
فرزند يا بيشتر پاداش داده مي شد و هدف  3تصويب رسيد كه براساس آن به خانواده هاي داراي 

                                                 
1- War and population policy 
2- Population Policy 
3-  Agust  
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ادي بود كه اين كشور بويژه در سالهاي آغازين جنگ جهاني دوم اصلي آن جبران تلفات انساني زي
  .   متحمل شده بود

  
  پايان جنگ دوم جهاني، نقطه عطف تحوالت جمعيتي 

، جايگاه ويژه اي در جمعيت شناسي و )1939-1945( جنگ هاي جهاني، بويژه جنگ دوم جهاني
تئوري انتقال  "ت جمعيت جهان، نظريه كالسيك براي تبيين تحوال. تاريخ تحوالت جمعيتي دارند

نكته جالب توجه آن است كه اين تئوري، كه عمدتا مبتني بر مطالعات جمعيت . نام دارد 1"جمعيتي
است، درست در سالهاي پس از پايان جنگ دوم جهاني تكوين و  2شناس معاصر فرانك نوتستين

دتا بدليل بيماريهاي اپيدميك و عم(مطابق اين تئوري، سطح مرگ و مير در گذشته . اشاعه پيدا كرد
پس از انقالب صنعتي . بسيار باال بود) تاحدودي ناشي از عوامل ديگري همچون جنگها و كشتارها

و پيشرفت دانش و تكنولوژي پزشكي و بهداشت و همچنين تكنولوژي ارتباطات و حمل و نقل، 
انتقال "ز آن تحت عنوان سطح مرگ و مير بطور بي سابقه و روزافزوني رو به كاهش نهاد كه ا

اگرچه اين موفقيت پيشتر يعني در قرن نوزدهم در كشورهاي پيشرفته . ياد مي شود "مرگ و مير
عمدتا ) يعني كشورهاي جهان سوم(جهان بوقوع پيوست، ولكين وقوع آن در قسمت اعظم جهان 

پس از پايان جنگ  بدين ترتيب، سالهاي. مربوط به سالهاي پس از پايان جنگ دوم جهاني مي باشد
دوم جهاني نقطه عطفي در تاريخ تحوالت جمعيت جهان محسوب مي گردد زيرا سطح مرگ و مير 

در همين راستا، جمعيت شناس فقيد . در بسياري از كشورهاي جهان بطور چشمگيري كاهش يافت
ريشه اصلي معتقد است پس از اين، چنانچه ميزان مرگ و مير افزايش يافت بايد  3معاصر ديويد هير

بعالوه، اين موفقيت بزرگ در ).  31. ص 1380هير (آن را در يك جنگ بزرگ جستجو كرد 
در پي كنترل بي سابقه : تاريخ تحوالت جمعيت جهان، نقطه عطف تحول عظيم ديگري نيز مي باشد

مرگ و مير، جمعيت جهان افزايش سرسام آوري را تجربه كرد و بدين ترتيب زمينه هاي مناسبي 
اي بسيج جهاني در زمينه مهار رشد جمعيت جهان از طريق كنترل سطح باروري و گسترش ايده و بر

                                                 
1-The Demographic Transition Theory 
2- Frank Notestein  
3-David M. Heer  
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به دوره پس از  قطه عطف آن نيز در سطح جهان عمدتاًفراهم گرديد كه ن 1تكنولوژي تنظيم خانواده
  . گردد ميمربوط  1960و  1950پايان جنگ دوم جهاني در سالهاي 

  
  جنگ و پيامدهاي جمعيتي آن

نگها مي توانند تاثيرات گسترده اي بر روي حجم و ساير ويژگيهاي جمعيت هاي انساني داشته ج
بدون ترديد، اولين و آشكارترين پيامد جنگ بر روي جمعيت، تاثير مستقيم آن بر حجم و . باشند

. زيرا تلفات انساني ناشي از جنگها باعث كاهش حجم جمعيت مي گردد ،اندازه جمعيت است
بعنوان مثال، . ت، شدت اين تاثيرگذاري بستگي به ويژگيها و شرايط تخريبي جنگها داردبديهي اس

ميليون  10حدود (ميليون كشته  16بيش از ) 1918 -1914(ميزان تلفات انساني جنگ اول جهاني 
ميليون مصدوم و معلول جنگي  21و بيش از ) ميليون افراد عادي و غيرنظامي 7نيروي نظامي و 

، كه بعنوان بي سابقه ترين )1939 -1945(همچنين، در طول جنگ دوم جهاني . 2است گزارش شده
. 3ميليون نفر افراد نظامي و غير نظامي كشته شدند 70جنگ در تاريخ بشر شناخته مي شود، بيش از 

، جمعيت شناس فرانسوي، نشان مي دهد كه در طول 4نوئل بيرابينـ همچنين، برآوردهاي جين 
درهزار بود  53برابر با  1942ي ميزان عمومي مرگ ومير در كشور شوروي در سال جنگ دوم جهان

اين ميزان . ، درحاليكه)نفر فوت مي كردند 53يعني، بطور متوسط ساليانه به ازائ هر يك هزار نفر، (
  ).93ص  1380هير (در هزار بود  18در سال هاي قبل از جنگ درحدود 

در طول جنگهاي عالمگير به جهت بعد مسافت و فاصله  برعكس، آن دسته از مناطق جهان كه
مكاني زياد از آتش جنگ به دور بودند، نه تنها جمعيت آنها در معرض تهديد كاهش جمعيت 
. ناشي از تلفات انساني جنگها نبود بلكه حتي در شرايط مساعدي براي افزايش جمعيت خود بودند

ون اياالت متحده امريكا، كانادا، استراليا و نيوزيلند در اين ميان، مي توان به تجربه كشورهايي همچ
اشاره كرد كه نه تنها به لحاظ جغرافيايي كامال از صحنه هاي جنگ فاصله داشتند بلكه حضور 

جمعيت . چشمگيري در طول جنگ هاي اول و دوم جهاني نداشته و پا به ميدان نبرد نگذاشته بودند
عتقد است حتي در جريان جنگ دوم جهاني، تلفات جنگي م) 1380(شناس فقيد معاصر ديويد هير 

                                                 
1-Family Planning 
2-http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I 
3-http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II 
4-Jean-Noel Biraben   



  

  

  
  

  75/76شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                              8

ميليون  6بود كه در مقايسه با حدود ) هزار نفر 300كمتر از (نيروهاي نظامي آمريكا بسيار اندك 
طي دوره ) خارج از ميدان جنگ(شهروند غيرنظامي آمريكايي كه به سبب مرگهاي عادي 

  .اچيزي محسوب مي شودچهارساله اي كه اين كشور درگير جنگ بود، رقم ن
را نيز كمابيش تحت تاثير قرار دهند زيرا  2و تركيب جنسي جمعيت 1جنگها مي توانند ساخت سني

معموال مردان بيش از زنان و افراد ميانسال و جوان بيش از افراد كم سن و سال و سالخوردگان در 
ر جمعيت شناسي براي د. ميدان هاي جنگ مشاركت دارند و بيشتر در معرض تلفات جنگي هستند

استفاده مي شود كه نشاندهنده  3"نسبت جنسي"مطالعه جمعيت بر حسب جنس از شاخصي بنام 
بعنوان مثال، پس از پايان جنگ دوم جهاني، . متوسط تعداد مردان به ازاي هر يك صد زن مي باشد

 39تا  20ي نتايج سرشماري جمعيت در كشور آلمان غربي نشان داد كه نسبت جنسي در گروه سن
گفتني است كه اين تاثيرات . است) زن 100مرد در برابر  63يعني، بطور متوسط ( 63ساله برابر با 

شگرف جنگ بر روي ساخت سني و تركيب جنسي جمعيت مي توانند متعاقبا ساير ويژگي هاي 
اي تحت  جمعيتي مانند الگوهاي ازدواج، تجرد قطعي، باروري و اشتغال را نيز بطور قابل مالحظه

مثال (بعنوان نمونه، چنانچه كشوري نسبت قابل مالحظه اي از مردان در سنين معين . تاثير قرار دهند
را در جنگ از دست بدهد، الگوي ازدواج و وضعيت تاهل زنان در همين گروههاي ) ساله 39تا  20

در بين آنان سني يا سنين پيراموني آن دچار اختالل مي شود و ممكنست كه ميزان تجرد قطعي 
يك بررسي جمعيت : پس از جنگ هسته ايعالوه بر اين، ديويد هير در اثرش . افزايش يابد

در سنين جواني و ) قلت نسبت مردان به زنان(نشان داده است كه كاهش نسبت جنسي  شناختي
ميانسالي در جريان جنگ دوم جهاني باعث بروز و گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي و اخالقي 

گرديد و اين وضعيت بويژه در بين آن دسته از  4افزايش چشمگير ميزان والدتهاي نامشروع مانند
كشورهايي كه نسبت بيشتري از مردان جوان و ميانسال خود را در جريان جنگ از دست داده 

الزم به ذكر است كه اينگونه موارد معموال در ).  196ص 1380هير(بودند، بمراتب مشهودتر بود 
داق مي يابند كه تلفات انساني ناشي از جنگ عمدتا منحصر به ميدانهاي جنگي باشند شرايطي مص

                                                 
1- Age Structure of Population 
2-Sex Composition of Population  
3- Sex Ratio 
4-Illegitimate births  
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زيرا در شرايطي كه آتش جنگ مردم عادي و غير نظامي در سكونتگاهها و محل كسب و كار آنان 
در شهر و روستا را نيز در بر مي گيرد، آنگاه تفاوتهاي سني و جنسي جمعيت ناشي از وقوع جنگ 

  .    واهند بودخبرجسته ن لزوما چندان
مهاجرت نيز از پيامدهاي جمعيتي جنگها است كه معموال بصورت ناخواسته و اجباري، تبعيد و 

همچنين، بايد در نظر داشت كه اينگونه . پناهندگي هاي سياسي و نژادي و مذهبي مي باشد
هاجران دارند، مهاجرتهاي جنگي عالوه بر تاثيراتي كه بر وضعيت فردي و زندگي خانوادگي م

همچون رشد جمعيت، وضعيت بهداشت (ويژگيهاي جمعيتي كشورهاي مهاجرفرست و مهاجرپذير 
   بعنوان مثال، . را نيز تحت تاثير قرار ميدهند) و مرگ و مير، الگوهاي اشتغال و باروري و ازدواج

جمعيت ايران . دمي توان به مهاجرت اجباري يهوديان از آلمان نازي در جريان جنگ جهاني ياد كر
 1365تا  1355در فاصله سالهاي : نيز به ميزان قابل توجهي تحت تاثير مهاجرتهاي جنگي بوده است 

تحقيقات جمعيت شناسان . 1)درصد 4حدود (كشور ايران رشد جمعيت بي سابقه اي را تجربه كرد 
ناشي از مهاجرت " )درصد8/0(جمعيت بل مالحظه اي از اين رشد ايراني نشان مي دهد كه بخش قا

 ]طي جنگهاي ايران و عراق[و معاودان عراقي  ]طي جنگهاي داخلي افغانستان[آوارگان افغاني 
بعالوه، نسبت قابل توجهي از جمعيت مسلمانان در استراليا ). 101. ص 1384ميرزايي ( "بوده است

ين و جنگهاي را افرادي تشكيل مي دهند كه تحت تاثير جنگهايي همچون جنگ بوسني و هرزه گو
اقتصادي پايين  ـداخلي در لبنان با اسرائيل اقدام به مهاجرت كرده اند و معموال از شرايط اجتماعي 

  ).2008فروتن (تري نسبت به ساير گروههاي مهاجران برخوردارند 
جمعيت شناس فرانسوي . بعالوه، نبايد از تاثيرات غير مستقيم جنگ بر روي جمعيت غافل بود

را يكي از سه عامل اصلي  "بي نظمي ها و اختالالت اجتماعي"، )1363( 2ند پرسامعاصر، روال
وي، جنگها را يكي از عوامل مهم اين بي نظمي ها و . 3محدوديت رشد جمعيت در گذشته مي داند

اختالالت اجتماعي معرفي مي كند و به نمونه هايي همچون جنگها و حمالت چنگيزخان مغول و 
با توجه به گسترش . ي كند كه تلفات انساني بيشماري را برجاي نهادندقبايل ژرمن اشاره م

                                                 
  در طول تاريخ تحوالت جمعيت جهان تجربه شده است معادلكه گفتني است باالترين ميزان رشد جمعيت ـ 1
 .بوقوع پيوسته است 1987تا  1950درصد مي باشد كه در سالهاي  ـ2

1-  Roland Pressat  
  ). قحطي و گرسنگي(و محدوديتهاي غذايي ) بيماريهاي مسري(عبارتند از اپيدميها  محدوديت رشد جمعيت در گذشتهدو عامل ديگر ـ 3
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تكنولوژي تسليحات نظامي در سالهاي بعد، شدت اين تخريبها و تلفات انساني بطور حيرت آوري 
تاثيرات غير مستقيم جنگ بر روي جمعيت ناشي از آشفتگي اي است كه قتل و . افزايش يافت

اطق جنگ زده تحميل مي كنند و باعث تشديد دامنه و عمق فجايع كشتارها بر سازمان اجتماعي من
بعنوان مثال، مطالعات جمعيت شناسان تاريخي مانند هولينگس ورث . انساني جنگها مي شوند

نشان مي دهد كه در قديم، بدنبال وقوع جنگها و خونريزيها، مناطق جنگ ) 1970( 1و بوراه) 1969(
بويژه، طاعون و (مهلك ) بيماريهاي مسري(اپيدميهاي  زده در محاصره حجم گسترده اي از

قرار مي گرفتند كه در بعضي موارد تلفات انساني آنها بمراتب بيشتر از تلفات مستقيم ) تيفوس
      مهلكي اشاره اپيدميهاي ، به شيوع گسترده )1363(بعنوان مثال، روالن پرسا . جنگها بوده است

. كاي التين در جريان جنگ و شكست از اروپائيان گرديدمي كند كه باعث كاهش جمعيت آمري
همچنين، . در دوره هاي بعد، اين آشفتگي هاي اجتماعي جنگها به شكلهاي ديگر بروز كرد

نوئل بيرابين خاطرنشان مي سازد كه در جريان جنگ دوم جهاني، زمانيكه ارتش ـ  برآوردهاي جين
 3به محاصره درآوردند، حدود يك سوم جمعيت  آلمان هيتلري شهر جنگزده لنينگراد شوروي را

  ).93ص  1380هير (از شدت سرما و گرسنگي از بين رفتند  1941 - 2ميليون نفري اين شهر در زمستان 

  
  قدرت و جمعيت  جنگ،

آيا حجم جمعيت خنثي كننده خطر و تهديد جنگ و ضامن پيروزي در ميدان جنگ است؟ بعبارتي 
نظامي،  ـاعم از قدرت سياسي (تواند تضمين كننده امنيت و قدرت  كلي تر، آيا حجم جمعيت مي
باشد؟ جنگها و درگيريهاي مبتني بر مذهب مي توانند نقش تعيين ) قدرت مذهبي، قدرت اقتصادي

بعنوان مثال، عليرغم اين واقعيت . كننده اي در حجم جمعيت و ساير ويژگيهاي آن داشته باشند
ميان ملل كاتوليك مذهب در اروپا بسيار پايين است، برخي  كلي كه معموال سطح باروري در

 2مطالعات و تحقيقات لينكلن داي. گروههاي كاتوليك مذهب داراي سطح باالي باروري بودند
نشان داد كه آن دسته از جوامع اروپايي كاتوليك مذهب كه احساس مي كردند از سوي ) 1968(

ر سياسي قرار مي گيرند، تالش مي كردند تا از گروههاي غيركاتوليك تحت آزار مذهبي و فشا

                                                 
1- Borah W (1970):The Historical Demography of Latin America:Sources, Techniques, Controversies, Yield", in 
Population and Economics, Winnipeg.   
2-Lincoln H. Day (1968), Natality and Ethnocentrism, Population Studies. 
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الگوي كمابيش . طريق افزايش باروري و جمعيت نوعي صيانت و قدرت براي خود فراهم آورند
مشابه با اين وضعيت را مي توان در ميان برخي از جوامع مسلمان جهان نيز مشاهده كرد كه برنامه 

برنامه هاي فريبكارانه و استعماري در راستاي كاهش جمعيت مسلمانان هاي جهاني تحديد مواليد را 
بعنوان مثال، در ايران پس از انقالب اسالمي سال . و تضعيف قدرت جهان اسالم تلقي مي كردند

و سقوط رژيم شاهنشاهي، برنامه هاي كنترل جمعيت كه با حمايت سازمانهاي بين المللي از  1357
ر شروع شده بود ملغي اعالم گرديد و يكي از داليل اصلي آن اين بود در سرتاسر كشو 1346سال 

كه بويژه در سالهاي اوليه انقالب نسبت به برنامه هاي كنترل جمعيت نوعي سوء ظن وجود داشت و 
چنين تصور مي شد كه هدف اصلي اين برنامه ها اين است كه با كاهش جمعيت مسلمانان، قدرت 

عين حال، مي توان به نمونه هاي جهاني ديگري اشاره كرد كه  در. آنان را تضعيف نمايند
بعنوان مثال، گروه اقليت . گروههاي مذهبي با جمعيت اندك از قدرت زيادي برخوردار هستند

درصد جمعيت اياالت متحده را تشكيل مي دهند و از كمترين سطح باروري  3مذهبي يهوديان تنها 
قتصادي و سياسي زيادي بهره مند هستند كه عمدتا ناشي از برحوردارند وليكن از قدرت و نفوذ ا

اين واقعيت است كه سطح درآمد، تحصيالت و موقعيت شغلي آنان باالتر از ساير گروههاي 
برعكس، سياهپوستان عليرغم دارا بودن بيشترين . مذهبي مانند كاتوليكها و پروتستانها مي باشد
  .    اقتصادي و سياسي در اين كشور برخوردارند حجم جمعيت از كمترين ميزان قدرت و نفوذ

نگراني هاي اقتصادي ناشي از جنگهاي بزرگ مي توانند نقش مهمي در حجم جمعيت و ساير 
در اين خصوص مي توان به تجربه اياالت متحده پس از جنگ دوم . ويژگيهاي آن داشته باشند

م جهاني بطور ناگهاني و سطح باروري در اين كشور پس از جنگ دو. جهاني اشاره كرد
در تبيين اين وضعيت، جمعيت شناسان و اقتصاددانان معتقدند كه اين خيز . چشمگيري افزايش يافت

ناگهاني در سطح باروري را مي توان تاحدودي يك واكنش سنجيده در برابر پيش بيني هاي 
باعث گسترش و  مربوط به ركود اقتصادي پس از جنگ تلقي كرد زيرا افزايش باروري و جمعيت

رونق بازار مصرف خواهد شد كه تضمين كننده سرمايه گذاري موسسات اقتصادي و فعاليت 
معتقد است كه حجم جمعيت مي تواند از اين ) 1380(ديويد هير . كارخانجات توليدي مي باشد

يق اخذ نقطه نظر حائز اهميت باشد كه منبع مهمي براي تامين ارتش و تامين هزينه هاي نظامي از طر
كشور جهان برخوردار از بيشترين جمعيت،  12در عين حال، وي با بررسي وضعيت . ماليات است
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باالترين درآمد سرانه، و بيشترين ميزان توليد فوالد نتيجه مي گيرد كه توليد انبوه فوالد شاخص 
نده توليد وسيع فوالد براي كارخانجات ساز(مناسبتري براي تعيين قدرت يك كشور مي باشد 

وي همچنين استدالل مي كند كه افزايش جمعيت ). تسليحات و تجهيزات نظامي ضروري مي باشد
نه تنها ممكنست مانع افزايش درآمد سرانه باشد بلكه سياست افزايش جمعيت پس از گذشت 

بعنوان مثال، . مي تواند به افزايش نيروي نظامي و ارتش منجر گردد) سال 20حداقل (چندين سال 
ين بمنظور تقويت نيروي نظامي شوروي در مقابل ارتش آلمان هيتلري سياست افزايش جمعيت استال

وضع و اجرا نمود كه به افزايش مواليد در اين كشور منجر  1936و ممنوعيت سقط جنين را در سال 
، كودكاني كه بموجب اين 1941وليكن براي مقابله با هجوم ارتش آلمان هيتلري در سال . گرديد
ن بدنيا آمده بودند هنوز به اندازه كافي بزرگ نشده بودند كه بتوانند در نيروي نظامي شوروي قانو

ضمن آنكه، سطح باالي باروري باعث شد تا اشتغال زنان در صنايع سنگين . به خدمت گرفته شوند
  .     و نظامي در اين كشور كاهش يابد

  
  و ايران تجربه ژاپن: ، آغاز رنسانس جمعيتي)صلح(ايان جنگ پ

پس از پايان جنگ جهاني دوم، ژاپن نخستين كشوري بود كه قوانين و برنامه هاي شديدي را 
بمنظور كنترل جمعيت در پيش گرفت كه ريشه اصلي اين اقدامات را بايد در اثرات جنگ جهاني 

اين كشور كه بطور . دوم جستجو كرد و ويرانيهاي بسياري براي اين كشور برجاي گذاشته بود
ميليون نفر از جمعيت خود را از دست داد، بمبارانها و آتش  2دي درگير جنگ گرديد، بيش از ج

جنگ صنايع اقتصادي و مراكز تجاري اين كشور را نيز بطور جدي ويران نمود، اين كشور در 
در (جريان جنگ متصرفات مستعمراتي خود در منچوري و كره و تايوان و جزاير ميكرونزي 

ميليون نيروهاي نظامي خود در اين متصرفات را  6را از دست داد و ناچار شد بيش از  )اقيانوس آرام
به كشور بازگرداند، پيشرفتهاي جهاني در زمينه كاهش مرگ و مير اين كشور را نيز در معرض 
افزايش طبيعي جمعيت قرار مي داد، سطح استاندارد زندگي مردم بطور كامال محسوسي كاهش 

اين ميزان در كشورهاي (سال بود  22حدود  1950انه سني جمعيت ژاپن در سال يافت بطوريكه مي
نه تنها معضل  1950ميليون نفري سال  80بدين ترتيب، جمعيت بيش از ). سال بود 28پيشرفته 
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بزرگي براي حكومت ژاپن بود بلكه افكار عمومي نيز بطور فوق العاده اي نسبت به مسائل جمعيتي 
  .  حساس شده بود

دين ترتيب، بسيج گسترده و قاطعانه اي براي كنترل جمعيت در ژاپن در سالهاي پس از پايان ب
جنگ جهاني دوم شكل گرفت تا جائيكه حتي براي اولين بار در جهان روش سقط جنين بعنوان 

، تنها به 1949اين روش در ابتدا، سال . برنامه هاي كنترل مواليد در ژاپن بطور قانوني پذيرفته شد
. ليل سالمتي مادر مجاز بود وليكن در سالهاي بعد بر پايه داليل اقتصادي نيز مجاز شناخته شدد

بعنوان مثال ميزان ناخالص تجديد نسل  .بدين ترتيب، ميزان باروري ژاپن كاهش بي سابقه اي يافت
در سال  2,2از ) سال بدنيا مي آورد 49تا  15تعداد نوزادان دختر كه هر زن بطور متوسط طي سنين (

بي شك، اين كنترل جمعيت به ميزان زيادي ناشي از روش . تنزل يافت 1957در سال  1,0به  1947
نتيجه آنكه، در . سقط جنين است كه متوسط ساليانه آن بيش از يك ميليون نفر برآورد شده است

ي و ميليون نفري اين كشور را نيروي انسان 128درصد از جمعيت تقريبا  70حال حاضر حدود 
جمعيت در سنين كار تشكيل مي دهند كه نقش تعيين كننده اي در پيشرفت اقتصادي آن دارند، 

، و باالترين ميزان )سال 40حدود (ميانه سني جمعيت آن بطور چشمگيري افزايش يافته است 
  ).1نگاه كنيد به جدول شماره (در دنيا را دارد ) سال 82(متوسط طول سالهاي عمر 
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  )2005 - 1950(ويژگيهاي جمعيتي ژاپن و مناطق اصلي جهان :  1ول شماره جد          

  مناطق جهان
  اميد زندگي  ميزان باروري كل  (%)رشد جمعيت  ميانه سني

1950  2000  2005  2005  2005  
  67  2,7  1,2  26,4  22,9  كل جهان

  65  3,0  1,5  24,3  20,5  كشورهاي در حال توسعه
  76  1,6  0,1  36,1  28,2  كشورهاي توسعه يافته

  82  1,3  0,1  39,4  22,3  ژاپن

  86. ص). 1370(اماني  :منبع      
Population Reference Bureau (2005): 2005 World Population Data Sheet. 

نشان دهنده متوسط تعداد كودكاني است كه هر  (Total Fertility Rate)ميزان باروري كل ) 1( 
  .يا مي آوردسالگي بدن 49تا  15زن طي سنين 

نشان دهنده متوسط سالهايي است كه هر فرد   (Life Expectancy Rate)ميزان اميد زندگي) 2(
  .شانس زنده ماندن دارد

  
تجربه كمابيش مشابهي را ) 1367 -1358(بعالوه، پايان جنگ تحميلي هشت ساله ايران و عراق 

، موافقت با افزايش 1357اسالمي رويكرد غالب در سالهاي آغازين انقالب . براي ايران رقم زد
جمعيت بود كه عمدتا ريشه در رويكردهاي فرهنگي و ديني مثبت حكومت و جامعه نسبت به 

بر مبناي چنين رويكردي، برنامه هاي كنترل مواليد . و فرزندآوري داشت) ازدواج(تشكيل خانواده 
رست تشخيص داده شد و در ايران شروع شده بود پس از انقالب اسالمي ناد 1346كه از سال 

شرايط رواني و اجتماعي خاصي را در كشور پديد آورد  1358وقوع جنگ در سال . متوقف گرديد
و افزايش باروري ) ازدواج(و سبب تقويت هر چه بيشتر انگيزه ها و تسهيالت براي تشكيل خانواده 

براي هر زن و رشد  فرزند 6به بيش از  1365تحت چنين شرايطي، ميزان باروري كل در سال . شد
. درصد افزايش يافت 4بطور حيرت آوري به حدود  1365تا  1355ساليانه جمعيت طي سالهاي 

رسيد و 1365ميليون نفر در سال  50به تقريبا  1355ميليون نفر در سال  34جمعيت ايران از حدود 
سال دوبرابر  18درصد به اين معنا است كه جمعيت كشور تقريبا هر  4تداوم رشد جمعيت معادل 

براي درك بهتر اين ميزان رشد جمعيت بايد افزود كه بيشترين ميزان رشد جمعيت كه . خواهد شد
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 2و معادل  1980تا  1950در تاريخ تحوالت جمعيت جهان تجربه شده است مربوط به سالهاي 
  .درصد بوده است

طليعه بسيج عمومي دولت  را بايد 1365پايان جنگ تحميلي و انتشار نتايج سرشماري جمعيت سال 
از سال . و مردم براي كنترل رشد سرسام آور جمعيت در سالهاي پس از انقالب اسالمي دانست

نگريسته مي شد و ) 1مسئله جمعيت( "مسئله و مشكل"ببعد، به موضوع جمعيت بعنوان يك  1367
مانند سمينارها و  نگراني هاي عمومي در زمينه پيامدهاي رشد بي رويه جمعيت به شكل هاي متعدد

از سوي سازمان برنامه و بودجه و همكاري  1367بويژه، سمينار مشهد در سال (كنفرانس هاي علمي 
و وسايل ارتباط جمعي بويژه برنامه هاي راديو و تلويزيون در مناسبترين ساعات شبانه ) متخصصان

تي و ساير سازمانها و كميته جمعيت متشكل از مسئوالن دول 1367در سال . روز مطرح مي گرديد
بنام اداره (در همين سال تشكيالت سازماني براي كنترل جمعيت . ارگانهاي مربوطه تشكيل شد

در وزارت بهداشت از سرگرفته شد و برنامه هاي كنترل جمعيت با ) جمعيت و تنظيم خانواده
اط روستايي به رعايت ضوابط شرعي با جديت فراوان در سرتاسر كشور حتي در دورافتاده ترين نق

ضرورت تعديل رشد جمعيت در اولين برنامه توسعه پس از انقالب اسالمي . مرحله اجرا درآمد
اشاره گرديد و تداوم برنامه هاي تعديل رشد جمعيت در دومين برنامه توسعه ) 1368-1372(
 1375تا  1365بدين ترتيب، رشد جمعيت طي سالهاي . نيز مورد تاكيد قرار گرفت) 1373-1377(

بچه و  3به  1375و ميزان باروري كل در سال ) درصد 1,95حدود (بطور بي سابقه اي كاهش يافت 
بدون ). 1نگاه كنيد به جدول شماره (فرزند براي هر زن تقليل يافت  2در سالهاي بعد به حدود 

رد شك، برنامه هاي دولتي كنترل جمعيت كه پس از پايان جنگ تحميلي و بمنظور ارتقا استاندا
زندگي اجرا شد يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش باروري در ايران محسوب مي گردد كه 
بويژه از نقطه نظر تحقق آن در يك دوره زماني بالنسبه كوتاه بعنوان يكي از بي سابقه ترين نمونه 

 ضمن آنكه، بايد). 2005مك دونالد (هاي كاهش باروري در تاريخ حيات بشر شناخته شده است 
به نقش عوامل مهم ديگري از جمله ارتقاي سطح فرهنگ عمومي جامعه و عوامل و مشكالت 

  .   اقتصادي نيز اشاره كرد
   

                                                 
1-Population problem 
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  1385تا  1335برخي از ويژگيهاي منتخب جمعيت ايران طي سالهاي :  2جدول شماره 
  

  سال
  جمعيت

  )ميليون(
ميزان 
  %باسوادي

ميزان 
  %شهرنشيني

ميانگين سن 
  ازدواج زنان

ان ميز
  باروري كل

1335  19  15  32  18  7,2  
1345  26  30  39  18,4  7,0  
1355  34  48  47  19,7  6,3  
1365  49  62  54  20  6,5  
1375  60  80  61  22  3,0  
1385  70  85  68  26  2,1  

  .)1385-1335نتايج سرشماري سال هاي ( مركز آمار ايران؛  86. ص). 1384(ميرزايي  :منبع
Population Reference Bureau (2005): 2005 World population Data Sheet. 
 

  خالصه و نتيجه گيري
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و  جمعيت شناختي جنگهادر اين نوشتار، ابعاد و پيامدهاي 

بررسي تاريخ مطالعات . برخي تجربه ها و شواهد مرتبط در ايران و جهان نيز ارائه گرديده است
كه انگيزه هاي نظامي و جنگي نقش تعيين كننده اي در توجه به موضوع  جمعيتي نشان مي دهد
بر همين اساس، سياست هاي جمعيتي نيز به ميزان قابل توجهي در راستاي . جمعيت داشته است

زيرا جمعيت زياد و تعداد بيشتر نظاميان و سربازان براي  .همين مالحظات نظامي بوده است
ي قديم همچون امپراتوري هاي ايران باستان، چين و روم باستان امپراتوري ها و قدرت هاي نظام

نقش عامل جنگ در نظريه هاي جمعيت شناختي نيز كامال مشهود است و در . اهميت فراوان داشت
اين مقاله در قالب نظريه هاي برخي از برجسته ترين متفكرين همچون ابن خلدون، اميل دوركيم، و 

ضمن آنكه، در نظريه هاي جديد جمعيت شناسي، . شده استرابرت مالتوس به آن پرداخته 
مورد ) مالحظات نظامي(مناسبات جنگ و جمعيت در قلمروي جامعتر و فراتر از چارچوب سنتي 

اعم از ( "قدرت"بدين معنا كه اوال جنگ در مفهوم عام تري تحت عنوان  .توجه قرار مي گيرد
ملي و بين المللي مطرح مي شود، ثانيا كيفيت در عرصه هاي ) قدرت نظامي و سياسي و اقتصادي
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اهميت جمعيت و قابليت ها و توانمنديهاي آن بمراتب بيش از كميت و حجم عددي آن حائز 
نيز در ) ژاپن و ايران(اقدامات و تالشهاي مرتبط با جمعيت دو نمونه مورد بحث در اين مقاله . است

ل تجربه جنگ در دو مقطع تاريخي متفاوت، هر دو كشور بدنبا. همين چارچوب قابل بررسي است
بسيج گسترده اي را در زمينه كنترل و تعديل جمعيت و در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي و توسعه 

  .  اقتصادي و اجتماعي شكل دادند كه در مقياس جهاني نمونه هاي مثال زدني محسوب مي گردند
. كمابيش تحت تاثير قرار دهد جنگ مي تواند حجم، ساخت سني و تركيب جنسي جمعيت را

ضمن آنكه، اين تاثيرات مي توانند در آينده اختالالتي را در ساير ويژگي هاي جمعيتي مانند 
الگوهاي ازدواج، تجرد قطعي، باروري و اشتغال و همچنين بروز و گسترش ناهنجاري هاي 

بعالوه، جنگ . آورنداجتماعي و اخالقي مانند افزايش چشمگير ميزان والدتهاي نامشروع پديد 
معموال حجم گسترده اي از مهاجرتها را در پي دارد كه معموال بصورت ناخواسته و اجباري، تبعيد 

اين قبيل مهاجرتها عالوه بر تاثيراتي كه بر . و پناهندگي هاي سياسي و نژادي و مذهبي مي باشد
ورهاي مهاجرفرست و وضعيت فردي و زندگي خانوادگي مهاجران دارند، ويژگيهاي جمعيتي كش

همچون رشد جمعيت،  وضعيت بهداشت و مرگ و مير، الگوهاي اشتغال و باروري و (مهاجرپذير 
را نيز تحت تاثير قرار ميدهند كه بعنوان مثال، مي توان به مهاجرت آوارگان افغاني طي ) ازدواج

ت اجتماعي و جنگهاي داخلي افغانستان اشاره نمود كه عالوه بر بروز و گسترش برخي مشكال
 1365 -1355اقتصادي، نقش تعيين كننده اي در افزايش رشد بي سابقه جمعيت ايران بويژه در دهه 

  . داشته اند
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  ::ايجاد نخستين کالنشهر واقعي ايران در مجموعه شهري تهرانايجاد نخستين کالنشهر واقعي ايران در مجموعه شهري تهران

  با تاکيد بر سهم مهاجرتبا تاکيد بر سهم مهاجرت

  شهال کاظمي پور دکتر                                                                                                 

  امير حاجيان                                                                                                                 

 چکيده

کالنشهرها با توجه به تعريفي که از آنها مي شود پديده اي قرن بيستمي هستند، هر چند که 

ممکن است برخي از شاخص هاي آنها بتواند شامل معدودي شهر در مناطق مختلف جهان 

گوتمن کالنشهر را بزرگترين و در عين حال پيچيده ترين  .در دوره هاي گذشته نيز باشد

اين مقاله در نظر دارد با . مصنوعي مي داند که بشر تاکنون موفق به ساخت آن شده است

توجه به معنا و مفهوم اصطالح کالنشهر و روند شکل گيري و توسعه آن درجهان اين 

در اين . بررسي قرار دهدپديده را در کشور و بخصوص در مجموعه شهري تهران مورد 

نوشتار سعي شده است ابتدا مفاهيم مادرشهر، کالنشهر و سپس روند و چگونگي توسعه 

و همين طور اشکال توسعه و رشد  (BosNYWash)نمونه اي از کالنشهرهاي جهان 

کالنشهرهاي جهان بيان شود، در ادامه به بيان چگونگي گسترش شهر تهران، بعد از آن 

که زمينه را براي ايجاد  -تهران و با تاکيد بر سهم مهاجرت در اين ميان مجموعه شهري 

 . مي پردازيم -نخستين کالنشهر کشور مهيا کرده است 

 

 :واژگان کليدي

 .کالنشهر، مادرشهر، شهرنشيني، مجموعه شهري تهران، مهاجرتـ  

 

                                                 
سيهعضو هيئت علمي و معاون پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانو.    

  معيت شناسيج کارشناس ارشد.  
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  :قدمهم
       ر تاريخ شهر نشيني امروزه شهر نشيني در جهان با چنان سرعتي به پيش مي رود که د

همه کشورهاي جهان اعم از کشورهاي توسعه يافته و در حال  "بي سابقه بوده است و عمال

به گونه اي که هم اکنون بيش از نيمي از ساکنان جهان در نقاط )توسعه را متاثر کرده است 

پيامدهاي اين پديده همانند بسياري از ديگر پديده ها، نتايج و (. شهري سکونت دارند

گوناگوني در کشورهاي مختلف در پي داشته است، از يک سو در کشورهاي توسعه يافته 

که اين نيروي انساني وسيع در شهرها با رشد اقتصادي و برنامه ريزي هاي مدون همراه بوده 

سبب توسعه همه جانبه آنها شده است و از سوي ديگر در کشورهاي در حال توسعه به 

ده شده يمشکالت عظيم و پيچبروز ريزيها و زير ساختهاي مناسب سبب  دليل عدم برنامه

 .است

رشد سريع جمعيت در شهرها متاثر از افزايش کلي جمعيت جهان به دليل کاهش مرگ و 

که بر جمعيت شهرهاي جهان  ،مير و مهاجرت هاي روستا شهري است که باعث شده اند

در کنار اين . گوشه و کنار جهان پديد آيندروز به روز افزوده شود و شهرهاي ميليوني در 

تحوالت که شهرنشيني در رشد و توسعه خود ديده است شاهد اين وضعيت نيز هستيم که 

در ادبيات و نوشتارهاي مرتبط با مسائل شهري   کالنشهر و  اصطالحاتي همچون مادرشهر

راي معنا و مفهوم هر يک از دو اصطالح فوق عالوه بر سوابق تاريخي، دا. پديد آمده اند

ويژه اي مي باشند که امروزه گونه هاي خاص از شهرها و حوزه هاي شهري را در جهان 

 . تداعي مي کنند

از آنجا که در تعريف شهر طبقه بندي هاي مختلفي در کشورهاي جهان وجود دارد که 

به خاطر اختالف نظر در مورد شاخص جمعيتي آن است، همين وضعيت نيز در  "عمدتا

حال آنکه براساس نظر . ورد مفاهيم مادر شهر و به خصوص کالنشهر نيز وجود داردم

بسياري از محققان در تعريف کالنشهر عالوه بر شاخص جمعيتي بايد وجود زير ساخت ها، 

در حال . را نيز مد نظر قرار داد... تنوع فعاليتي، شعاع حوزه شهري، شهرهاي تحت پوشش و

در  .جمعيت باالي يک ميليون نفر کالنشهر تعريف شده اند حاضر در ايران شهرهاي با

همين راستا از شهرهاي تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز و قم به عنوان کالنشهر 

                                                 
1-Metropol 

2-Megalopolis 
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اما به نظر مي رسد که اين تقسيم بندي تنها با هدف تفکيک شهرهاي . نام برده مي شود

ر شاخص هاي کالنشهرها توجه اي بزرگ از ديگر شهرها صورت گرفته باشد و به ديگ

اين مقاله در نظر دارد با توجه به شاخص هاي کالنشهرهاي جهان اين پديده را . نشده است

که بيش از ( مجموعه شهري تهران)در بزرگترين و پرجمعيت ترين مجموعه شهري کشور 

 .    يدهر مکان ديگر در کشور مستعد ايجاد نخستين کالنشهر ايران مي باشد، بررسي نما

 :مادرشهرها و کالنشهرها 

که در زبان فارسي از آن به عنوان مادرشهر نام برده مي شود يک واژه   مفهوم پاليس

به مفهوم شهر  Metropolisو  Metropolدر فرهنگ آريان پور نيز اصطالحات. يوناني است

فرهنگ در (. 131 آريان پور )مرکزي، پايتخت، شهر عمده و مرکز کار معرفي شده است

منظور از متروپليس عبارت از شهر بزرگ و به ويژه اصلي ترين شهر   ميراث آمريکايي

يک کشور يا منطقه است که به عنوان يک مرکز ويژه فعاليت و به منظور خدمت رساني به 

 .حوزه تحت پوشش خود عمل مي کند

معيتي وجود دارد در تعريف مادرشهرها همانند کالنشهرها تعاريف متفاوتي از نظر معيار ج 

اما سوا از معيار جمعيتي مادرشهرها داراي نقش هاي مختلف شهري مانند تجاري، اداري، 

سياسي، دانشگاهي و خدماتي مي باشند و آنها را به خوبي در سطوح ناحيه اي و کشوري 

از جمله معيارهاي مادرشهر آن است که رفت و آمد از مرکز آنها تا . ايفا مي نمايند

دقيقه و زمان مورد نياز به منظور دسترسي از مسکن تا محل  54هاي بيروني حدود محدوده 

وسايل حمل و نقل پيشرفته، امکانات سرمايه گذاري عظيم . دقيقه بينجامد 13کار حداقل به 

و جهاني و گسترده و خدمات خصوصي در اين شهرها بسيار فراهم تر از شهرهاي معمولي 

شيعه ) شهر ترکيبي از شهر و حومه با هم در يک مجموعه استخالصه اينکه مادر. مي باشد

 131: 44.)Megalopolis  که در زبان فارسي از آن به عنوان کالنشهر نام برده مي شود، نيز

اين اصطالح در دوران جديد . يک واژه يوناني است و استعمال آن سابقه طوالني دارد

                                                 
1-Polis 

2-American Heritage Dictionary 
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رشهر تشکيل شده است و نمونه آن در شامل يک ناحيه شهري است که از چند ماد "عموما

بنابراين، مگالوپليس . شرق اياالت متحده آمريکا بين بوستون و واشنگتن شکل گرفته است

يا کالنشهر مجموعه اي متشکل از چند متروپل يا مادرشهر است که بدون انقطاع در کنار 

شهرکهاي اطراف  به بيان ديگر چنانچه حومه هاي يک مادرشهر و. هم استقرار يافته باشد

آن در اثر تکامل و گسترش وسايل ارتباطي و افزايش سرعت وسايل حمل و نقل با حومه 

ها و شهرکهاي يک مادرشهر ديگر ترکيب شده و از حاصل آنها بافت زنجيره اي حوزه 

چنانچه . هاي متروپليتن با هم اختالط يابند، حوزه کالنشهر يا مگالوپليس به وجود مي آيد

زنجيره اي متشکل از چند مادرشهر باشد، کالنشهر ناميده مي شود که دارا بودن  اين بافت

 143 شکويي)حداقل جمعيت بيش از ده ميليون نفر از الزامات آن به حساب مي آيد

:131- 143 .) 

از مگالوپليس به عنوان ناحيه اي متشکل از شهرهاي بزرگ و مجموعه   در فرهنگ اينکاترا

شهر بزرگ مادرشهري با نواحي حومه اي وجود دارد، نام برده شده اي که در آن چندين 

در فرهنگ ميراث آمريکايي نيز مگالوپليس به معني يک مجموعه بزرگ شهري . است

است که در يک منطقه به وجود آمده و متشکل از چند شهر بزرگ به همراه نواحي اطراف 

 .ي رخ مي نمايدآن مي باشد که همجوار با هم به عنوان توده بزرگ شهر

 :در عصر حاضر مهمترين نواحي کالنشهري جهان را مي توان به ترتيب زير بر شمرد

  کالنشهر بوستون تا واشنگتن در شمال شرق اياالت متحده آمريکا، شامل حوزه

هاي مادرشهري کنتکتي کت، نيو جرسي، فيالدلفيا و بالتيمور، واشنگتن و 

 موسوم به)نيويورک 
BosNYWash  يا Bos Wash.) 

  کالنشهر اطراف درياچه هاي پنجگانه در فاصله کشورهاي کانادا و اياالت

متحده آمريکا شامل حوزه هاي مادرشهري شيکاگو، ميلواکي، ديترويت، 

 .ويندرز، کليولند، پيتزبورگ، بالفور و تورنتو

                                                 
1-Encarta Dictionary 
2-Boston New York Washington,D.C  
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 کالنشهر واقع در ژاپن و در فاصله حوزه مادرشهري توکيو تا يوکوهاما. 

 اپن مرکزي و در فاصله حوزه هاي مادرشهري کوبه و اوزاکا و کيوتوکالنشهر ژ. 

  ،کالنشهر سرزمين مياني بريتانيا، شامل حوزه هاي مادرشهري ليورپول، منچستر

 .ليدز، برادفورد و بيرمنگام

  رور در آلمان، شامل حوزه هاي مادرشهري کلن، دوسلدرف،  -کالنشهر راين

 . رورگبيت

اغلب . اينده اغلب کالنشهرهاي جهان حالت مشترک داردعلت گسترش دهنده و فز

مادرشهرهاي واقع در کالنشهرها تحت نفوذ يک مرکز بزرگتر مي باشند و يک يا چند 

حوزه فرعي مادرشهري در هر يک از کالنشهرها نحوه شکل گيري و کيفيت پيوستگي را 

 (.44:  131 شيعه)تعيين مي کنند

اده ترين تعريف در مورد کالنشهرها و مادرشهرها، معيار س "الزم به توضيح است که ظاهرا

لذا بدين . جمعيتي است اما در عين حال از بحث انگيزترين معيارها نيز به حساب مي آيد

خاطر جدا از معيار جمعيتي، در اين مقاله به شاخص هاي ديگري که در باال هم اشاره شد 

 .نيز توجه مي شود

 : BosNYWashنشهر مروري بر چگونگي شگل گيري کال

BosNYWash  يک گروه از مادرشهرها در شمال شرق اياالت متحده آمريکا هستند که

شامل سه مادرشهر کالن بوستون، نيويورک، واشنگتن با چندين شهر اقماري در حال رشد 

واقع در ( برابر با جمعيت انگلستان يا ايتاليا) 3 3 ميليون نفر در سال  44با جمعيتي بالغ بر 

براي نخستين بار با توجه به ويژگيهاي   منتشمال شرقي اياالت متحده در جايي که گا

اين جمعيت برابر . وضع کرد  33 را در سال  Megalopolisخاص اين منطقه اصطالح 

درصد جمعيت جهان که خود به تنهايي  3/3درصد کل جمعيت آمريکا و يا  3 است با 

                                                 
 Gottmann ـ1
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 (.1:  334   النگ و دهاوال)بزرگ جهان مي باشدچهارمين و يا حداقل پنجمين اقتصاد 

در اين بين به دليل اينکه مادر شهر نيويورک به عنوان هسته مرکزي کالنشهر 

BosNYWash  نقش عمده اي در ايجاد و توسعه اين کالنشهر داشته است، در ذيل به

 :عوامل موثر در رشد و توسعه اين مادرشهر پرداخته مي شود 

 . رک عمدترين مرکز جذب مهاجران وارد شده از اروپا شده بودنيويو 3 در قرن  . 

که امروزه  Northeast Corridor (NEC)ايجاد مسيرهاي ريلي عظيمي موسوم به   . 

شلوغ ترين مسير ريلي در اياالت متحده است که مادرشهرهاي متعددي را به هم 

 .متصل مي کند

فعاليت به جمعيت شهري افزايش جمعيتي چند ميليوني که روزانه براي کار و  .1

اين عامل زمينه ساز ايجاد ساختارهاي بنيادي براي . نيويورک اضافه مي شد

 .ايجاد کسب و کار و تجارت اين افراد شد

افراد بسياري از مرکز  ،به دليل افزايش هزينه هاي زندگي 343 در دهه  .5

 303 در دهه . نيويورک خارج و به ديگر شهرهاي منطقه شمال شرقي پيوستند

صنايع خدماتي و مالي از نيويورک خارج و  333 صنايع ثانويه متعدد و در دهه 

 . به مناطق حومه اي وارد شدند

نقش بندري نيويورک و تاثيراتي را که در زمينه تجارت در اياالت متحده دارد  .4

را نيز در کنار عوامل باال بايد به عنوان تسريع کننده تمامي تحوالت شهري اين 

 (.5 -3 : 335   لو)بزرگ در نظر گرفتمادرشهر 

 هر کدامبدين گونه شهرهاي ديگر اطراف نيويورک نيز آن چنان رشدي پيدا کردند که 

موقعيت مادرشهرهاي متعددي که زمينه را براي   شماره شکل . مادرشهرهاي عظيمي شدند

 .فراهم کرده اند نشان مي دهد BosNYWashايجاد کالنشهر 

 

                                                 
1- Lang & Dhavale 2005 

2- Lew 
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 BosNYWashروند تحوالت در ايجاد کالنشهر  موقعيت و. 1شکل

   Wikipedia encyclopedia :منبع

 

 :اشکال توسعه کالبدي کالنشهرهاي جهان 

پيرامون کالنشهرها در مراحل اوليه رشد و توسعه، با مجموعه اي از شهرهاي کم  "معموال

شهر، روند تمرکز جمعيت در کالن. جمعيت و روستاهاي مهاجر فرست احاطه شده است

ضي قابل توسعه و افزايش هزينه زندگي رو به اپس از چند دهه، به دليل محدوديت ار

کاهش گذاشته و جمعيت و فعاليت بتدريج در پيرامون آن استقرار يافته و باعث رشد 

ساختار کالبدي  ،در جريان اين تحول. کانون هاي جمعيتي اطراف کالنشهر اصلي مي شود

 (. شکل )د بود هز اشکال ذيل خواکالنشهرهاي جهان به يکي ا

در اين شکل هرچند . مانند هنگ گنگ و داالس :شکل تک مرکزي و متمرکز .1

دسترسي جمعيت به خدمات و اشتغال به حداکثر مي رسد، در مرحله اي از رشد به دليل 
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جمعيت و ... مشکالت ناشي از کمبود فضاي توسعه، کمبود خدمات، مشکل ترافيک و 

 .مون کالنشهر روي مي آوردفعاليت به پيرا

در اين شکل چه به صورت حومه نشيني طبقات : شکل پراکنده و نيمه متمرکز . 

متوسط و چه به صورت اسکان غير رسمي کم درآمدها، مجموعه بي شماري از کانون 

، خطي (لس آنجلس)هاي جمعيت و فعاليت در پيرامون کالنشهر به صورت پراکنده 

شکل گرفته و ( لندن)و يا اقماري ( واشنگتن)، شعاعي (رگکواالالمپور و سن پطرزبو)

 .توسعه مي يابند

در اين شکل رشد و توسعه به شکلي متوازن بين سلسله مراتبي : شکل غير متمرکز  .3

از کانون هاي جمعيتي خارج از هسته کالنشهر اصلي توزيع شده و کاهش فشار بر هسته 

اين . بزرگ و کوچک صورت مي گيردمرکزي از طريق شبکه اي از کانون هاي رقيب 

مي توان بر آن نهاد، باعث کاهش ميزان رفت « چند مرکزي»يا « منظومه اي»شکل که نام 

و آمد به کالنشهر اصلي و توزيع عادالنه تر خدمات و فرصت هاي اشتغال مي شود، مانند 

 (. 1:  131 غمامي )روهر آلمان و سنگاپور
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 اشکال توسعه کالنشهرها.  شکل

 :رشد جمعيت در شهرهاي بزرگ جهان 

به طور کلي نرخ رشد جمعيت در شهرهاي بزرگ واقع در کشورهاي در حال توسعه بيشتر 

       پيش بيني (  جدول شماره )از نرخ رشد جمعيت در کشورهاي توسعه يافته مي باشد

 4 3 تا سال  االنه جمعيت شهرهاي واقع در هر دو گروه از کشورها س مي شود نرخ رشد

به نظر مي رسد پديده تمرکز زدائي جمعيت از برخي از . رو به کاهش خواهد بود

-Counterکه به پديده  ـکاالنشهرها به سمت حومه شهرها و شهرهاي کوچک 

Urbanization  ته محدود فقط به نقاط شهري کشورهاي توسعه يافـ موصوف است

نشده است، زيرا بسياري از کالنشهرهاي واقع در کشورهاي در حال توسعه نيز کاهش در 

 ـ پراکندگي و رشد خرد به خرد  ـ تک مرکزي و متمرکز 

 ـ شعاعي و پنجه مانند5 ـ خطي و داالن شهري 1

 ـ چندمرکزي و منظومه اي3 ـ اقماري و غيرمتمرکز4

 مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن حطر

 تراکم کم و متوسط

 تراکم زياد

مرکز 

 شهر

 مرکز کالن شهر

 تراکم زياد

تراکم 

 متوسط 

تراکم متوسط و 

 کم 

 تراکم زياد
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به نظر مي رسد فرآيند رشد کالنشهرهاي دنيا از . مي نمايند رشد جمعيت شهري را تجربه

 :چهار مرحله زير گذر کرده است

اموني آن افزايش رشد شهرنشيني در مراکز دروني شهرها در مقايسه با نقاط پير . 

 . ها

 .افزايش رشد شهرنشيني در پيرامون و حومه شهرها نسبت به نقاط مرکزي آن ها . 

با کاهش رشد جمعيت هم در نقاط  Counter-Urbanizationظهور پديده  .1

 .مرکزي و هم در نقاط پيراموني شهرها

شهرنشيني مجدد در نقاط مرکزي شهرها با رشدي فزون تر از نقاط پيراموني آن  .5

 (.3  : 103 دي، ماج)ها

فقط زماني امکان پذير است که زندگي  ،گذر از مرحله دوم به مرحله سوم فرآيند مذکور

 و در شهرهاي کوچک يا حومه شهرها جاذبه داشته باشد و بعضي مواقع دخالت دولت

ساماندهي و مکان يابي مجدد صنايع براي برخي از شهرها الزم به نظر مي رسد تا آنها را به 

شهرهاي اروپا و آمريکاي التين به مرحله سوم يا . به مرحله سوم فرآيند برساندطريقي 

     ناميد "شهرنشيني انتقالي"چهارم از مراحل فوق الذکر رسيده اند که مي توان آن را 

 (.55: همان )
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جمعيت شهرهاي بزرگ جهان در سالهاي  ساالنه تعداد و درصد رشد. 1جدول شماره 

 112-17921
 

 کشور -نام شهر 
تعداد جمعيت 

 112 در سال 
 (ميليون نفر)

 ساالنه رشد
 جمعيت

 در سالهاي

 112-1792 

 ساالنه رشد
 جمعيت

 در سالهاي

 112- 112 

 کشورهاي توسعه يافته

 10/1 31/3 14/  ژاپن -توکيو 

 01/1 44/3 3 /0 آمريکا-نيويورک 

 03/1  /30   /1 آمريکا-لس آنجلس 

 10/1 54/3   /1 ژاپن -اوزاکا 

 30/1  /   3 /0 روسيه -مسکو 

 کشورهاي در حال توسعه

 12/1  /33 3 /5 مکزيک -مکزيکوسيتي 

 13/1  /4  3 /1 برزيل-سائوپائلو 

 00/1 4/1  3 /  هند -بمبئي 

  / 1 33/5 4  هند -دهلي 

 1/ 9  /3  5 /4 چين -شانگهاي 

  /01 10/1 1 /  اندونزي -جاکارتا

 02/1  /3    /3 آرژانتين -آيرس  بوينس

 10/3 4/ 3   /5 بنگالدش -داکا 

  /09 43/1   /3 پاکستان -کراچي

 1/ 0  / 3 3 /0 چين -پکن

  /55  /33 3/0 ايران -تهران

                                                 
1-Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2006). World Urbanization Prospects:The 2005 Revision. Working Paper No. ESA/P/WP/200. 
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عالوه بر نقش اقتصاد بر ظهور و رشد کالنشهرها، نظام سياسي نيز تاثير بسزايي بر اين امر 

، در ارتباط با (Primate city)غالب به صورت شهر پايه  وجود پايتخت بزرگ و. دارد

 ،در اکثر کشورهاي متمرکز. تمرکز تصميمات سياسي و پايتخت اقتصادي قرار دارد

پايتخت سياسي و پايتخت اقتصادي يکي بوده و پايتخت بزرگترين شهر کشور است، در 

شته و پايتخت حاليکه در ساختارهاي حکومت فدرال اصوال يک شهر غالب وجود ندا

پس اگر خواهان ايجاد تعادل منطقه اي در نظام . اقتصادي از پايتخت سياسي جدا مي باشد

شبکه شهري مي باشيم، در آن صورت تغيير مرکز تصميم گيري از حالت متمرکز به غير 

         ( تفويض اختيارات و وظايف دولت مرکزي به استانها و سازمانهاي محلي)متمرکز 

تجارب بين المللي . نسبت به جابجايي متمرکز تصميمات سياسي موثرتر باشد مي تواند

نشان داده پس از تغيير پايتخت، کالنشهرهايي که قبال پايتخت بوده اند، همچنان به رشد و 

موضوعات . توسعه خود ادامه داده و کما في السابق بر شبکه شهري کشور سايه مي اندازند

رهاي کراچي، استانبول و ريودوژانيرو بعد از ايجاد اسالم فوق با بررسي وضعيت کالنشه

 (.03 : ماجدي )آباد، آنکارا و برازيليا به اثبات رسيده است

 :تعريف مجموعه شهري تهران و محدوده آن 

مجموعه شهري تهران شامل شهر تهران و کانون هاي جمعيتي، اقتصادي و خدماتي اطراف 

و کار را تشکيل داده و عناصر آن با هم در ارتباط آن است که بازار واحدي از سکونت 

هيات دولت، شامل کل استان  105 مجموعه شهري تهران طبق مصوبه مهر . روزمره هستند

مطالعات نشان داده بخش عمده کانون هاي جمعيتي، اقتصادي (.   : غمامي )  تهران است

     مياني آن استقراردرصد مساحت استان در بخش هموار و حاصلخيز  13و خدماتي در 

 .يافته اند

 

 

                                                 
 .استان تهران به دو استان تهران و البرز تفکيک گرديد 133 تير  0ـ با تصويب مجلس شوراي اسالمي در تاريخ  
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 :روند شکل گيري مجموعه شهري تهران 

جمعيت تهران، که حدود دويست سال پيش در اوايل دوره قاجار و انتخاب آن به پايتختي، 

شمسي در اواخر دوره قاجار به کمي بيش از  133 کمتر از پانزده هزار نفر بود، در سال 

در پايان دوره رضا خان به اندکي باالتر از پانصد هزار  3 1 دويست هزار نفر و در سال 

پس از آن، در پي تحوالت داخلي ناشي از تغيير نقش ايران در سطح بين المللي . نفر رسيد

و منطقه اي و در جريان وقايع بعد از جنگ جهاني دوم، آهنگ رشد و گسترش تهران 

به  154 و در سال   /4 به حدود 114 شدت بيشتري پيدا کرد و جمعيت آن در سال 

طي اين مدت، رشد و گسترش کالبدي تهران به . ميليون نفر افزايش يافت  / 0حدود 

و  133 لحاظ جغرافيايي، به رغم حدود سيزده برابر شدن جمعيت آن در فاصله سالهاي 

، به صورت پيوسته و در اطراف هسته قديمي آن صورت مي گرفت و هنوز در خارج 154 

بزرگترين کانون  154 اين جريان چنان بود که در سال . ير چنداني نگذاشته بوداز خود تاث

غمامي و ديگران )هزار نفر داشت 55جمعيتي اطراف تهران، شهر کرج، جمعيتي حدود 

 133  : -  .) 

اما از اين زمان به بعد، توسعه شبکه راه هاي ملي و منطقه اي متصل کننده تهران به ساير 

چنين استقرار صنايع جديد و ديگر فعاليتهاي نيازمند زمين وسيع و ارزان نقاط کشور و هم

در اطراف تهران و نيز انتقال بعضي از فعاليتهاي مزاحم شهري به خارج از شهر و عالوه بر 

جامع مصوب باعث شده شهرها و هاي اينها، محدوديت هاي پيش بيني شده در طرح 

گسترش يابد، کانون هاي جمعيتي جديد حول  آباديهاي واقع در اطراف تهران به سرعت

مجموعه »راه هاي ارتباطي اصلي آن شکل گيرد، تعداد شهرها افزايش پيدا کند و به تدريج 

امروزه اين مجموعه بخش اعظم سطح . پديد آيد« شهري تهران و شهرهاي اطراف آن

 (. : همان ( )1شکل)را تشکيل مي دهدو البرز  تهران هاي استان 



 

 
 

 

 57/57شماره فصلنامه جمعیت                                                                                                                                           22

 
 1302مجموعه شهري تهران در سال                              

 
 

 سير تحول کالبدي مجموعه شهري تهران. 3شکل
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سهم جمعيت محدوده شهر تهران نسبت به جمعيت کل در سالهاي .  جدول 

 1302و  1302

 مقطع

 زماني

 جمعيت کل

 استان تهران

 (نفر)

 بقيه استان محدوده شهر تهران

 جمعيت

 (نفر)

د از درص

جمعيت 

 استان

 جمعيت

 (نفر)

درصد از 

 جمعيت

 استان

 154 1543333  0 3333 0/03 013333 1/   

 134  15  133 00   13 5/40 40   13 4/5  

هزار نفر به بيش  55جمعيت شهر کرج از  154 -34طي چهار دهه، در فاصله سالهاي 

هزار نفر، اسالمشهر از  33  هزار نفر به 5سيصد هزار نفر، شهريار از و از يک ميليون 

ورامين، )هزار نفر  33 هزار نفر و چندين شهر ديگر با جمعيت باالي  140هزار نفر به 

بعالوه تعداد زيادي آباديهاي پر جمعيت در اطراف شهرهاي اصلي ( قرچک و غيره

مجموعه که در هر دهه بسياري از آنها به مجموعه هاي شهري استان اضافه مي شوند 

درصد در  03سبب شده اند که سهم شهر تهران از جمعيت استان از حدود همگي 

در حال حاضر مجموعه شهري . کاهش يابد 134 درصد در سال  40به  154 سال 

درصد جمعيت   3حوزه شهري مهم ذيل است، که با تهران بيش از  4تهران شامل 

 :در خود جاي داده اند 134 مجموعه شهري را در سال 

شامل شهرهاي کرج، شهريار، قدس و شهرها و : محور کرج  حوزه شهري . 

 . آباديهاي بين آنها، مانند انديشه، محمد شهر، مشکين شهر، مالرد، و غيره

ديهاي بين اشامل اسالمشهر، رباط کريم و شهرها و آب: حوزه شهري محور ساوه  . 

 .باد، سلطان آباد، و غيرهآآنها، مانند اکبر

شامل شهرهاي قرچک، ورامين، پيشوا و آباديهاي : حوزه شهري محور ورامين .1

 .مهم بين آنها
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حوزه شهري محور خاوران، شامل شهر پاکدشت و آباديهاي مهم اطراف آن،  .5

 .مانند قيامدشت، انقالب، حصار امير و غيره

شامل شهر جديد هشتگرد، و نظر آباد و هيو و ساير : حوزه شهري محور هشتگرد .4

 (.3 : غمامي )آباديهاي مهم اطراف آنها 

جمعيت حوزه هاي شهري مجموعه شهري تهران در سال . 3جدول شماره 

1302 

 1302جمعيت سال  حوزه شهري

 (نفر)

 (درصد)سهم از جمعيت استان 

 تهران

 دماوند

 شهريار ـ کرج

 رباط کريم ـ اسالمشهر 

 ـ قرچک ـورامين 

 پاکدشت

 نظر آباد ـ  هشتگرد

9070990 

73030 

 201913 

70712  

202239 

192971 

3/43 

0/3 

3/ 3 

5/0 

 /5 

1/  

جمع حوزه هاي 

 شهري

1  01210 1/3  

 0/3 1101020 خارج از حوزه شهري

 33  300  130 کل استان

 

دهه گذشته در مراحل مختلف  0در اين بين ساختار کالبدي تهران طي 

رشد و توسعه، شکل تک مرکزي و متمرکز و همه اشکال غير متمرکز، يعني 

نده، خطي، شعاعي و اقماري را به نوعي تجربه کرده است، به عبارت پراک

 :ديگر 
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همانگونه که بيان شد اين جريان چنان )، تک مرکزي و متمرکز1302تا سال  -

بزرگترين کانون جمعيتي اطراف تهران، شهر کرج، جمعيتي حدود  154 بود که در سال 

 (.هزار نفر داشت 55

جامع و توسعه به سمت کرج، به شکل با تصويب طرح  1302-22در دهه  -

با ايجاد کارخانجات متعدد صنعتي از جمله ايران خودرو در حد ) غير متمرکز و خطي

فاصل شهرهاي تهران و کرج و همچنين برنامه ريزي هاي انجام شده براي اسکان 

 (.کارگران در مکانهاي نزديک کار خود

ر محورهاي جاده ، با تمرکز جمعيت و فعاليت د1322-01طي سالهاي  -

، ورامين و خاوران، شکل غير متمرکز و (رباط کريم -اسالمشهر )ساوه 

. در اين دهه مهمترين کانونهاي جمعيتي در منطقه بعد از تهران و کرج ايجاد شد)شعاعي 

از يک سو حوزه هاي ساوه و خاوران به دليل نزديکي به مراکز اصلي صنعتي مجموعه و 

از سوي ديگر محور . توجه قشر کارگر و مهاجر قرار گرفت مورد ،ارزاني نسبي زمين

ورامين به دليل داشتن اراضي مرغوب و همين طور استقرار کارخانجات و مجوعه هاي 

ضمن اينکه رشد طبيعي جمعيت بومي . پذيراي افراد بسياري در منطقه شد... انبارداري و

 .(.نيز طي اين سالها چشمگير بوده است

با افزايش جمعيت شهرهاي کرج، اسالمشهر،  1301-92طي سالهاي  -

رشد سريع .  : طي اين سالها )ورامين، شهريار و غيره شکل غير متمرکز و اقماري 

افزايش مداوم تعداد مهاجرين در .  طبيعي جمعيت در شهرهاي مجموعه در سالهاي اوليه 

ه تعداد جمعيت ادغام روستاها در شهرهاي مجموعه، سبب شده ک. 1مجموعه  يشهرها

 (.شهرنشين مجموعه شهري تهران افزايش چشمگيري پيدا کند

با شکل گيري حوزه هاي شهري متمرکز و پر جمعيت  1392-02در دهه  -

يا « چند مرکزي»در پيرامون تهران، مي توان گفت که پايه هاي الگوي 

طي اين )، به طور طبيعي در مجموعه شهري تهران شکل گرفت «منظومه اي»
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شهرهاي  با ايجاد و گسترش جمعيت.   :و چشم انداز آينده مجموعه نشان مي دهد دهه 

با تبديل وضع .  جديد مانند پرديس، پرند، هشتگرد، انديشه و شهرک صنعتي اشتهارد 

با . 1... روستاهاي مجموعه به شهر مانند محمد شهر، مشکين شهر، باغستان، حسن آباد و 

ختلف مجموعه به يکديگر همانند حوزه تهران، کرج، اتصال حوزه هاي شهري شهرهاي م

با توسعه شبکه راه هاي مهم منطقه اي، الگوي چند .5شهريار و اسالمشهر به يکديگر 

 (.مرکزي يا منظومه اي در مجموعه شهري تهران تقويت شده و خواهد شد

 :تاثير مهاجرت در گسترش مجموعه شهري تهران 

به مرکزيت شهر  و البرز تهرانهاي ر گرفتن در استان مجموعه شهري تهران به دليل قرا

به گونه اي که در صدر مهاجرپذيرترين نقاط  ،تهران همواره مهاجرپذيري بااليي داشته

مهاجرپذيري مجموعه در ابتدا منحصر به شهر تهران بود و . جمعيتي کشور قرار داشته است

همانند مادرشهر نيويورک )ه شد سپس به تدريج به شهرها و نقاط پيراموني و حومه کشيد

و در مراحل بعدي رشد و ( هزينه هاي زندگي در مرکز اين اتفاق افتادافزايش  که به دليل

گسترش خود نه تنها شهرها و روستاهاي نزديک بلکه حتي نقاط خالي از جمعيت مجموعه 

نظري به . ترا متاثر از خود کرده و در آنجا مراکز جمعيتي انبوهي را به وجود آورده اس

چگونگي تکوين و گسترش شهرهاي اين محدوده بخوبي مي تواند تاثير مهاجرت را در 

 . شکل گيري و افزايش جمعيت آنها نشان دهد

با اطالعاتي که از جمعيت شهر تهران از طريق احصائيه هاي بلديه تهران وجود دارد مي 

، 03  و   3  صله سالهاي توان گفت که تهران پس از يک دوره رشد جمعيتي باال در فا

درصد،  3/3، يعني ساالنه  13 تا  03  درصد و رکود جمعيتي سالهاي  4/ يعني ساالنه 

در نيمه اول قرن اخير شمسي، از رشد جمعيتي بسيار بااليي برخوردار بوده است؛ به عبارت 

تا  3 1 درصد در فاصله سالهاي  4/3و  3 1 تا   13 درصد در فاصله سالهاي  5ديگر 

مقايسه ميزانهاي رشد جمعيت شهر تهران و دو شهر ديگر . رشد جمعيتي داشته است 114 

تهران  114 مورد سرشماري قرار گرفتند نشان مي دهد که تا سال  3 1 منطقه که در سال 
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مرحله )تنها شهر مهاجرپذير منطقه بوده که ميزان مهاجرپذيري بسيار بااليي نيز داشته است 

 "بر اين اساس تاثير مهاجرت در افزايش جمعيت اين شهر تقريبا(. النشهرهااول از رشد ک

-43:  13 زنجاني )بوده است 114 تا  3 1 دو برابر رشد طبيعي آن در فاصله سالهاي 

44.) 

پوسته بيروني خود، يعني    1 تا   13 شهر تهران بعد از آنکه يکباره در فاصله سالهاي 

 3 در نخستين خيز کالبدي خويش در فاصله اي کمتر از  خندق ناصري را ترکانده بود،

سال، تمام اين نقاط و شهرهاي کوچک مانند رستم آباد و کوي سليمان و آباديهاي متعدد 

واقع در بين آنها را در خود فرو برد و حوزه جديدتري را براي اسکان مهاجران به اين هسته 

و  154 شهر پيشوا در سرشماري سال هسته اي که با پيدايش . پوياي جمعيتي باز کرد

در فاصله سالهاي ... شهرهاي اشتهارد، شهريار، قلعه حسن خان، نظر آباد، هشتگرد، مالرد و 

با . شکل فعالتري گرفته و مهاجران از اقصي نقاط کشور را در خود جاي داد 154 -44

اديهاي که خود آب)شهرهاي تجريش   14 در سال « تهران بزرگ»شکل گيري محدوده 

اوين، درکه، نياوران، رستم آباد، قلهک، زرگنده، الهيه، داوديه، ضرابخانه و قسمت شهري 

کوي » 114 -54به همراه شهر ري که در فاصله سالهاي ( ونک را نيز شامل مي شد

را در خود ادغام کرده بود به قسمتهايي از شهر تهران تبديل شدند و محدوده بسيار « سليمان

 (. 43-40 :همان)راي جذب مهاجران به وجود آوردندفعالتري را ب

بيش از دو برابر نرخ  154 طي چند دهه گذشته نرخ رشد جمعيت شهر تهران که در سال 

، 144 در سال  درصد 3/5 به ( درصد 1/  درصد در برابر  0)رشد جمعيت کشور بود 

در دهه  "اکاهش يافت و مجدد 104 درصد در سال   /1 ، 134 درصد در سال   / 3

 است اين در حالي. درصد رسيده است  /55با کمي افزايش روبه رو بوده و به  104 -34

  / 3و   /33، 1/ 3،  / 0، 1/  در همين سالها، نرخ رشد جمعيت کشور به ترتيب برابر

در نتيجه اين رخداد، از سهم جمعيت شهر تهران نسبت به جمعيت کشور . درصد بوده است

البته به وجود آمدن يک چنين پديده اي ناشي از کاهش مهاجرت به شهر . فرو کاسته شد
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همانند گراني مسکن، هزينه هاي زندگي و )تهران نبود بلکه ناشي از مشکالت مهاجرين 

براي جذب شدن در تهران بوده است که به ناچار جذب محيط هاي پيرامون تهران ...( 

 . شدند

در دهه هاي  استان تهران و کشور و شهر جمعيتساالنه نرخ رشد . 0جدول شماره 

 سرشماري

 دوره
جمعيت  شهر تهران                            

درصد سهم از     درصد رشد

 کشور

جمعيت استان تهران                                    
درصد رشد          درصد سهم از 

 کشور

 درصد رشد

جمعيت  ساالنه

 کشور

 154- 114   3 /0 3/    /4 5/ 1   /1 

 144- 154  3/5 5/ 1 13/5 3/ 4 0 /  

 134- 144 3 /   /    3/5 3/ 3 3 /1 

 104- 134  1/  1/   53/   / 0 33/  

 134- 104 55/   /   31/   3 3 /  

 .آن بازسازي شده است 134 آمار استان تهران بر اساس محدوده سال  *

ه در حاليکه از سهم جمعيت شهر تهران از جمعيت جدول فوق گوياي اين واقعيت است ک

بر سهم جمعيت استان تهران از جمعيت کشور  ،کاسته شده 144 -34کشور طي دهه هاي 

غم اينکه درصد رشد جمعيت استان ليردر دهه هاي ياده شده همواره افزوده شده است، ع

کان بيشتر مهاجرين در به دليل اس. داشته است( 134 به استثناي دهه )تهران روندي کاهشي 

نقاط خارج از شهر تهران و اينکه مهاجرين نسبت به ساکنين شهر تهران باروري بااليي 

داشته اند در کل ميزان رشد جمعيت استان تهران بسيار باالتر از شهر تهران و حتي کل 

 .کشور است

 :روند تحوالت مهاجرت به منطقه شهري تهران

در اين . شدت بيشتري يافت 144 -34ر فاصله سالهاي مهاجرت به منطقه شهري تهران د

موازنه . انده نفر از آن خارج شد 34355 نفر به استان تهران وارد و  353 05سالها حداقل 
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نفر بوده و با فاصله بسيار زيادتري در صدر  504333مهاجرتي استان تهران در اين دوره 

مهاجرتهاي داخل استاني تعداد وارد با احتساب . استانهاي مهاجر پذير قرار داشته است

درصد آنها در نقاط  03نفر بالغ مي شود که حدود   3434  شدگان به اين استان به 

( به شهر تبديل شدند 144 -34اعم از شهرهاي قبلي و نقاطي که در فاصله سالهاي )شهري 

وسعه در صورتي که يکي از آثار ظاهري مهاجرتها را افزايش جمعيت و ت. ساکن شدند

کالبدي شهرها و ادغام آباديهاي پيراموني در آنها بدانيم، اين امر در منطقه شهري تهران در 

آبادي شامل  3نيز همچنان استمرار داشته و منجر به تبديل  144 -34فاصله سالهاي 

 33رودهن، کيالن، اوشان و فشم و ميگون، گلندو، رباط کريم و مهرشهر به شهر و ادغام 

در اين دوره در حاليکه از رشد (. 33- 3:همان )موعه شهري منطقه شده استآبادي در مج

به  154 -44درصد در دهه  3/5 از )جمعيت شهر تهران به طور چشمگيري کاسته شد 

اما نواحي مجاور شهر تهران در استان تهران فقط با کاهش اندک ( 144 -34در دهه   / 3

-34در دهه   3/5 به  154 -44درصد در دهه  13/5از )ي مواجه بوده اند يتدر رشد جمع

 (مرحله دوم از رشد کالنشهرها(. )144 

روند مهاجرپذيري شهر تهران کاهش يافت و سهمش از جمعيت  134 -04طي سالهاي 

کشور و همين طور از استان تهران روند نزولي پيدا کرد، اما مهاجرت به اين شهر در واقع 

شهري و روستايي پيرامون آن بخصوص در بخش هاي  ادامه داشته و مهاجرين در نقاط

غربي و جنوب غربي آن ساکن شدند، به گونه اي که حتي درصد سهم جمعيت استان 

با احتساب )نفر  3331 3طي اين دهه، . تهران از جمعيت کل کشور افزايش نيز داشته است

درصد در   0/3وارد مجموعه شهري تهران شده اند که از اين تعداد ( شهرستان قزوين

 533330از طرف ديگر . شهرهاي تهران، اسالمشهر، شهريار، کرج و ورامين استقرار يافتند

در کل استان تهران در (. 03،  3:زنجاني همان )نفر نيز به خارج از منطقه مهاجرت کرده اند

در اين دوره جمعيت . نفري روبه رو بوده است+ 3333 5اين دهه نيز با موازنه مهاجرتي 

 .هر کرج به حدود يک ميليون نفر افزايش پيدا کردش
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ميليون و  1 درصد جمعيت کشور يعني بيش از  3 ، 134 بر اساس نتايج سرشماري 

همانند دهه هاي قبل  104 -34 در دهه. چهارصد هزار نفر در استان تهران ساکن هستند

شته و حتي اين افزايش روند افزايش سهم استان تهران از جمعيت کشور نيز بي وقفه ادامه دا

     در اينجا با توجه به جدول مشخص(. 5جدول شماره )بيشتر از دهه هاي قبل بوده است

در حالي که طي دهه هاي گذشته همواره درصد رشد و سهم جمعيت شهر تهران  ،مي شود

درصد رشد جمعيت شهر  104  -34از جمعيت کشور روبه کاهش بوده است اما در دهه 

اين در حالي است که رشد جمعيت کشور به روند )الف گذشته افزايش داشته تهران بر خ

به  134  -104 درصد در دوره   /33کاهنده خود در اين دهه نيز ادامه داده است و از 

اما از آنجا که جمعيت کل استان نيز با ( است رسيده 104  -134 درصد در سالهاي   / 3

سرعت افزايش بيشتري نيز داشته، همچنان سهم  همين وضعيت در اين دهه مواجه شده و

درصد در سال    /1شهر تهران از جمعيت کل کشور با کاهش جزئي همراه بوده و از 

تعداد  104 -34طي دهه . کاهش داشته است 134 درصد در سال    / به  104 

و در  نفر مهاجر از استانهاي ديگر و خارج از کشور وارد استان تهران شده اند 51   3 

در اين دهه استان . نفر مهاجر نيز از آن به خارج استان مهاجرت کرده اند 1103 3مقابل 

با ( نفر 3333 5)نفري داشته است که نسبت به دهه قبل + 033335تهران موازنه مهاجرتي 

-34با بررسي روند تحوالت مهاجرت در دهه . افزايش بسيار چشمگيري مواجه شده است

ن کرد که روند رو به کاهش مهاجرت در شهر و استان تهران متوقف مي توان بيا 104 

 .شده و روندي صعودي اين مجموعه شروع شده است

در ارتباط با اين وضعيت الزم به توضيح است که سازمان جهاني شهرداريهاي جهان در 

گزارش هاي متعدد خود هر ساله آمار حيرت آوري از توسعه و گسترش جمعيت شهرنشين 

اين سازمان در يکي از اين آمارهاي منتشر شده با توجه به  .هان منتشر مي کنددر ج

شهرهاي جهان به پيش بيني توسعه شهري و رشد اين پديده  هاي مشترک ميان شاخص



 

 

 

 

 

 

 22                            هاجرت با تاکید بر سهم م: ایجاد نخستین کالنشهر واقعی ایران در مجموعه شهری تهران

حضور ، نکته جالب 333 در جديدترين گزارش شهرداريهاي جهان در سال . پرداخته است

درصدي در رديف   /43ط رشد ساالنه با متوس( در مجموعه شهري تهران)شهر کرج 

فهرست شهرهايي که سريعترين رشد را به لحاظ جمعيت و  31نخستين شهر ايران و رديف 

باالتر از جالب توجه است که شهر کرج . دارند، است 3 3 مساحت در جهان تا سال 

 ،چين  نژشن ، استانبول ترکيه،پرتلند و هيستون آمريکا بمبئي هند، شهرهايي مانند

از مهمترين علل اين (. 330   هوو)د قرار دار عراق بغداد و ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي

افزايش سريع جمعيت شهر کرج مي توان به مهاجرپذيري باالي شهرستان کرج اشاره 

بعد از شهرستان تهران عنوان دومين شهرستان  104 -34داشت به گونه اي که در دهه 

 .تصاص داده استمهاجر پذير کشور را به خود اخ

 بحث و نتيجه گيري

در اين شهرها مراکز . در کشور ما اغلب شهرهاي بزرگ داراي يک هسته اصلي هستند

. کمک کننده به مرکز اصلي شهر يا در آنها وجود ندارد و يا بسيار ضعيف عمل مي کند

. در اين شهرها خدمات عمومي، تاسيسات رفاهي و راه هاي ارتباطي با نقص روبه روست

اغلب اين شهرها داراي چند نقش و وظيفه مي باشند، اما به استثناي تهران، فقط يک تا دو 

با اين همه، بنابر ساختار . نقش، در حيات اقتصادي آنها عامل تعيين کننده محسوب مي شود

محيط اقتصادي، اغلب اين شهرها بسياري از شهرهاي کوچک و نواحي اطراف را تحت 

ولي تمام آنها نيز به مانند ساير شهرهاي ايران از طريق سلسله مراتبي در نفوذ مستقيم دارند 

 (.43: شيعه همان )حوزه نفوذ مرکزي کشور يعني تهران مي باشند

همان گونه که بيان شد کالنشهر به حوزه اي اطالق مي شود که در محدوده آن بيش از 

درشهري را در کنار شهرها يک مادرشهر وجود داشته باشد و انبوهي از شهرهاي بزرگ ما

در اين ميان هنگامي که حومه هاي يک . و مراکز زيستي ديگر در ميان گرفته باشد

                                                 
1. Shenzhen 

2. Hove 



 

 
 

 

 57/57شماره فصلنامه جمعیت                                                                                                                                           22

مادرشهر با حومه هاي يک مادرشهر ديگر مرتبط مي شود و يک مجموعه واحد و 

يکپارچه اي را تشکيل مي دهند، از آن زمان به بعد حاصل اين پيوند و ارتباط را کالنشهر 

حوزه هاي اين . در ضمن جمعيت اين کالنشهر نبايد کمتر از ده ميليون نفر باشدمي نامند 

مادرشهرهاي واقع در مجموعه کالنشهري بايد داراي چند هسته باشند که به هم پيوسته اند 

خود اين مادرشهرها نيز نيازمند شرايطي مانند رفت . و توده بزرگ شهري را ايجاد کرده اند

 .بيان شده اند "مرکز تا حومه و بسياري از شرايط ديگر است که قبال دقيقه اي از 54و آمد 

با توجه به مواردي که بيان شد، حتي اگر تمام شهرهاي بزرگ ايران مادرشهر تلقي شوند، 

شهر مادرشهر دومي را در مجموعه خود ندارند که بتوانند مجموعه کالنشهري را تشکيل 

ر تهران و اندکي اغماض از کرج به عنوان در حال حاضر فقط مي توان از شه. دهند

. مادرشهر نام برد که که هر يک خود شهرهاي حومه اي بزرگي را در اطراف خود دارند

شاهد اين حقيقت هستيم  134 ضمن اينکه با توجه به نقشه مجموعه شهري تهران در سال 

ميران، که حوزه شهري تهران به همراه شهرهاي بزرگ حومه اي خود يعني شهرري، ش

کرج بزرگ، شهريار، اسالمشهر، ورامين، پاکدشت، هشتگرد و نظرآباد طبق سرشماري 

ميليون نفر جمعيت داشته اند که اکثر اين نقاط همان گونه که در    بالغ بر  134 سال 

مشخص شده اند همانند حوزه هاي شهري تهران، کرج  134 نقشه مجموعه در سال 

انتظار مي رود که با . هر و رباط کريم به هم متصل شده اندبزرگ، شهريار، مالرد، اسالمش

اتصال حوزه هاي شهري پاکدشت، قرچک و ورامين از سمت جنوب شرق با حوزه تهران 

و با اين روند و چشم انداز توسعه مجموعه و تاثيراتي که مهاجرت در اين ميان در مجموعه 

ه مجموعه شهري تهران، اين شهري تهران مي گذارد و همين طور اشکال مختلف توسع

نخستين کالنشهر کشور که با تعريف استاندارد جهاني آن مطابقت دارد، هر چه بيشتر 

در شب از مجموعه  googleearthشکل زير که توسط نرم افزار . توسعه و گسترش يابد

شهري تهران گرفته شده است، موقعيت کالنشهر ايجاد شده در اطراف شهر تهران را نشان 

 .دهدمي 



 

 

 

 

 

 

 27                            هاجرت با تاکید بر سهم م: ایجاد نخستین کالنشهر واقعی ایران در مجموعه شهری تهران

 
 117 مجوعه شهري تهران در شب در سال . 0شکل 

ذکر شد، از معيارهاي مادرشهر و کالنشهر شدن تنها معيار جمعيتي آنها  "همانطور که قبال

امروزه به دليل جمعيت زياد، گسترش حوزه هاي شهري، وجود . مورد نظر نمي باشد

زمان دسترسي از مرکز تا  "ترافيک هاي سنگين و عدم برنامه ريزيهاي جامع شهري عمال

دقيقه زمان ببرد و همين طور  54حومه در اين دو شهر تهران و کرج شايد حتي بيش از 

دقيقه اي که در  13چندين برابر زمان  "فاصله بين محل سکونت افراد تا محل کار آنها واقعا

وسايل حمل و عالوه بر اين موارد وجود . تعريف مادرشهرها بيان شده اند، زمان نياز دارند

نقل پيشرفته همچون مترو که از الزامات مادرشهر و کالنشهرهاي پيشرفته است تنها در 

در مورد امکانات سرمايه گذاري . همين دو شهر کشور يعني کرج و تهران فعاليت مي کنند

نيز که در مبحث مادرشهر و  عظيم و جهاني و همين طور گستردگي خدمات خصوصي

شوند، الزم به توضيح است هرچند که سهم سرمايه گذاري هاي کالنشهرها بيان مي 

خارجي در اقتصاد ايران همچنان پايين است، اما شهر تهران در درون مجموعه شهري تهران 

به دليل پايتخت سياسي کشور همواره جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذارن خارجي داشته 

عه شرکتهاي صنعتي واقع در جاده قديم در مورد سرمايه گذاريهاي داخلي نيز مجمو. است
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تهران کرج از جمله شرکتهاي خودرو سازي ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، زامياد و 

همين طور شرکتهاي عظيم مرتبط با بخش خصوصي و ساير شهرک هاي صنعتي واقع در 

 .مجموعه، بي شک جاذب عظيم ترين سرمايه گذاريهاي کشور هستند

اگرچه براي کشور ما  ":ر که آقاي شيعه در مقاله خود بيان مي کند در پايان همانطو

تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ و کاهش اعتدال در پراکنش آن به نسبت 

امکانات محيطي، نواحي و مناطق مختلف ايران مورد تاييد نيست، با اين همه کشور 

زيست مواجه ما در طول حداقل سه دهه اخير با اين عدم اعتدال ها در شرايط 

 [ولي تمام موارد فوق دليلي بر آن محسوب نمي شود که اين شهرها. بوده است

را با اصطالحاتي همچون مادرشهر و کالنشهر  ]تک تک شهرهاي بزرگ ايران 

خطاب نموده و بر خالف شواهد علمي، به وجوهي مرسوم شوند که با معنا و مفهوم 

 ."اصلي آنها فاصله زيادي دارند
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 (5438-58)در ایران   "جمعيت مؤسسه ای"بررسی روند تحوالت  

 5 ش مهرتاشودکتر کور

  افسانه مرادپور

 چکيده

برخی از افراد و گروه های جامعه به منظور ارائه خدمات در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و یا به 

زندگی نمایند و  4وهیدليل ناتوانی و نيازمندی ناگزیرند در خارج از خانواده و در مؤسسات گر

مين نيازهای اوليه این تأميزان موفقيت این مؤسسات در درجه اول مبتنی بر توان پاسخگویی آنها در 

این امر نيز در . خانوارها و بهره مند ساختن آنان از خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی می باشد

ساختار جمعيتی آنان شناسایی صورتی امکان پذیر است که نيازهای مذکور با توجه به تعداد و 

شود، امکانات و تسهيالت الزم متناسب با این نيازها فراهم گردد و همزمان با روند رشد خانوارهای 

از این رو در تحقيق حاضر روند تحوالت در تعداد و ساختار جمعيتی افرادی . مذکور گسترش یابد

"جمعيت مؤسسه ای"که تحت عنوان 
سيسات نظامی و تأاز قبيل)کشور  در اقامتگاه های گروهی 3

انتظامی، مراکز آموزشی شبانه روزی، برخی از مراکز درمانی و توانبخشی، آسایشگاه های 

به سر می برند طی سال ( سالمندان و بيماران روانی و نيز مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست

يق حاکی از آن است که یافته های تحق. مورد تحليل و ارزیابی قرار گرفته است 5438-58های 

برابر گردیده و در این ميان روند  7تعداد جمعيت مؤسسه ای کشور در مدت زمان مذکور تقریبا 

ساله، زنان و سالمندان  58-3 تحوالت و ميزان رشد در جمعيت گروه هایی مانند کودکان، جوانان 

اجتماعی در برخی _قتصادیسریع تر از دیگر گروه ها صورت گرفته و به تبعيت از افت و خيزهای ا

.از دوره ها با نوسانات شدیدتری نيز همراه بوده است

 : واژگان کليدی

 .مؤسسات گروهی، جمعيت مؤسسه ای، ميزان رشد، ترکيب سنی، ترکيب جنسیـ 
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3- total institutions 

4- institutional population 
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 مقدمه

تخصص و تقسيم کار ناشی از پيشرفت سریع علم و تکنولوژی در عصر جدید تحوالت فرهنگی 

بال داشته که یکی از پی آمدهای آن تغيير تدریجی در ساختار و عملکرد نهاد واجتماعی را به دن

خانواده و از دست دادن بسياری از وظایف و نقش های آن در زمينه های اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و عاطفی در جوامع امروز بوده و این امر موجب گردیده تا برخی از افراد و گروه ها به 

اجتماعی و یا برخورداری از امکانات معيشتی و  -در عرصه های اقتصادی منظور ارائه خدمات

به طور کلی این افراد که به . رفاهی در خارج از خانواده و در اقامتگاه های گروهی زندگی نمایند

بر اساس تعاریف سازمان ملل عبارتند از کسانی که ناميده می شوند  "جمعيت مؤسسه ای"عنوان 

و مؤسسات تأدیبی و جزائی، خوابگاه های مدارس و دانشگاه ها، بيمارستان ها، در تأسيسات نظامی 

در ایران نيز تحوالت (.  :  543 ،مرکز آمار ایران)مؤسسات مذهبی و امثال اینها به سر می برند 

ازجمله عواملی بوده اند که موجب گردیده اند تا اجتماعی و جمعيتی -سياسی، اقتصادی، فرهنگی

ا بر تعداد افراد ساکن در اقامتگاه های گروهی با روندی فزاینده و در برخی ئماخير دا در دهه های

 . موارد غير قابل تصور افزوده گردد

مين نيازهای اوليه تأاما مؤسسات مذکور به منظور حمایت از افراد و گروه های خاص جامعه و     

به لحاظ کمی و کيفی نتواند  آنهاد در چنانچه امکانات و تسهيالت موجوآنان ایجاد گردیده اند و 

همگام و متناسب با افزایش شمار ساکنين گسترش یابد، نتایجی برخالف اهداف اوليه سازمان های 

اجتناب از  بنابراین می گردد،ثر متأزیانبارآن  یو در نهایت جامعه از پی آمدها  دهمآ مذکور به بار

 ساختاربه عبارتی مطالعه روند تغييرات ایجاد شده در این امر تنها در گرو شناسایی این نيازها و 

بررسی حجم، ترکيب جنسی و توزیع سنی  از این رو .جمعيتی ساکنين این مؤسسات می باشد

و دوره های  5438جمعيت ساکن در مؤسسات گروهی در هر یک از سرشماری های عمومی سال 

از اهداف اصلی این   5438-58های بعد از آن و نيز پی گيری ميزان رشد ساالنه آن طی سال 

گویا از روند جمعيتی ساکنين مؤسسات مذکور، ما تحيقق بوده و می تواند با ارائه تصویری جامع و 

  .را در جهت شناخت کمبودها و برطرف نمودن نارسایی ها یاری نماید
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 ادبيات تحقيق

های اصلی  ام فعاليتهای انج بين مکان مدرن تفکيکای زندگی در جوامع ه یکی از ویژگی

و نيز تمایز بين افراد و گروه هایی است که این  (کار، استراحت و گذران اوقات فراغت)زندگی 

 "مؤسسات دستجمعی"اما به تعبير اروینگ گافمن در . ها همراه با آنها انجام می گيرد فعاليت

های روزمره  اليتفع   هيچگونه حد و مرزی بين جنبه های مختلف زندگی موجود نبوده و تمام

به طور . دریک مکان وبه صورت گروهی انجام می گيرد افراد تحت نظارت وکنترل مسئوالن،

 :خالصه برخی از ویژگی های زندگی در این مؤسسات به صورت زیر می باشند

فعاليت ها برای رسيدن به یک هدف نهایی به دقت سازمان بندی شده و این فعاليت های  -    

 . به طور ضمنی تحت کنترل می باشند ساختار یافته

نقش ها در یک سيستم سلسله مراتبی شدیدا رتبه بندی شده اند و رفتار افراد نمایانگر موقعيت  -     

 .آنها در این سيستم   می باشد

 .تحرک اجتماعی بين دو قشر و نيزحق انتخاب در این مؤسسات بسيار کم و محدود است -     

با سيستم خانواده ناسازگارند، به گونه ای که نگهداری و حفظ خانواده  "هیمؤسسات گرو" -     

 (.     5635گافمن، )مشکل و تشکيل خانواده نيز با محدودیت هایی همراه می باشد 

در مجموع می توان گفت که هر یک از مؤسسات گروهی کارکرد خاص خود را داشته و بنا بر     

را تعقيب می نمایند، ميزان دستيابی آنها به اهداف از پيش مقتضيات سازمانی یک هدف نهایی 

تعيين شده نيز به مقدار زیادی مبتنی بر شناخت نيازهای جسمی، روانی و عاطفی ساکنين و برنامه 

ریزی در جهت پاسخگویی به این نيازها می باشد، که اطالعات الزم در این زمينه با توجه به زیر 

ا با انجام سرشماری جمع آوری  می لبا به شيوه ثبتی و غابعضکشورها ساخت های اداری و سازمانی 

 . گردد 

به طورکلی سازمان ملل درقالب توصيه هایی که برای سرشماری کشورهای مختلف جهان در     

5جمعيت مؤسسه ای"این نوع مؤسسات را تحت عنوان  "ساکنين"ارائه نموده  5651دهه 
عبارت  "

دیبی و جزائی، خوابگاه های مدارس و تأسيسات نظامی و مؤسسات تأاز افرادی دانسته که در
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، ( :  543مرکزآمار ایران، )دانشگاه ها، بيمارستان ها، مؤسسات مذهبی و امثال اینها به سر می برند 

را به عنوان واحد اصلی شمارش در سرشماری ها توصيه  "اقامتگاه ها" 111 اما این سازمان در دهه 

امتگاه ها خود به دو گروه تقسيم گردیده اند که عبارتند از اقامتگاه های جمعی و نموده و این اق

افرادی که در خارج از  کليه آمریکا 111 دهه  سرشماری همچنين در. واحدهای مسکونی

گردیده اند که به دو دسته تقسيم  ساکن بوده اندواحدهای مسکونی و در اقامتگاه های گروهی 

 ."جمعيت غير مؤسسه ای"و  "سسه ایجمعيت مؤ" عبارتند از

افرادی که به علت داشتن خصوصيات و یا اهداف مشترک در  اطالعات مربوط بهدر ایران نيز    

مؤسساتی مانند  پادگان های نظامی، خوابگاه های دانشجویی و یا آسایشگاه های روانی با یکدیگر 

شمارش  "خانوارهای دستجمعی"ن  به طور جداگانه و  تحت عنوا 5438زندگی می کنند از سال 

آنچه بيشتر مورد تأکيد و توجه سازمان  111 گردیده اند، اما از آنجا که در سرشماری های دهه 

ویژگی محل اقامت، نوع خدمات و چگونگی ارائه این خدمات به افراد تحت ملل قرار گرفته 

 5458ین رو در سرشماری سال ، از ا(ا شيوه زندگی به طور جمعیفو نه صر) پوشش این مراکز بوده

خانوار "به  "خانوار دستجمعی"عنوان  ،با توجه به شرایط زندگی خانوارهای غيرخانوادگیایران نيز 

ف اهدامجموعه افرادی که به دليل داشتن " تغيير یافته و بنا بر تعریف مرکز آمار ایران "مؤسسه ای

ند و آن مؤسسه بنا بر مجوز یا بر اساس می کن یا ویژگی های مشترک با هم در یک مؤسسه زندگی 

به ( ارائه محل سکونت همراه با خدمات و تسهيالت) مقررات و ضوابط معينی مسئوليت منزل دادن 

مؤسسه    نمونه های مشخصی از خانوارهای  .آنان را بر عهده دارد خانوار مؤسسه ای ناميده می شود

 : ای عبارتند از

نظامی و انتظامی، خوابگاه های دانشجویی که تحت مدیریت یکی از پادگان ها و پاسگاه های     

، خانه های سالمندان، هلين، آسایشگاه های روانیمتأدانشگاه ها اداره می شود بجز خوابگاه های 

شيرخوارگاه ها، آسایشگاه های معلولين، زندان ها و ندامتگاه ها، پانسيون ها و خوابگاه های دانش 

 ( . 5:  5457 ،ایران مرکز آمار)  "آموزی
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 روش تحقيق

به منظور مطالعه و بررسی حجم آنها  "خانوارهای مؤسسه ای"در تحقيق حاضر داده های مربوط به 

، مقایسه و تطبيق ویژگی های جمعيتی (به بعد 5438از سال )در هر یک از  سرشماری های عمومی 

حوالت ایجاد شده در آنها طی دهه های اخير در زیر مجموعه های مورد نظر و نيز ارزیابی فرایند ت

منابع آماری در این تحقيق عبارتند از . به روش توصيفی مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد

اطالعات مربوط به کليه خانوارهای مؤسسه ای کشور که به روش اسنادی و با استفاده از نشریات 

استخراج  5458تا  5438طی سال های  نتایج سرشماری های منتشره از سوی مرکز آمار ایران

 . گردیده است 

 یافته های تحقيق

 5438-58 طی سال هایکشور  "جمعيت مؤسسه ای" حجم روند تغييرات -5

به گسترش  ت ایران و متعاقب آن جوان تر شدن ساختار سنی آن، شرکت روعيازدیاد روزافزون جم

عملکرد نهاد خانواده و نيز از دست دادن  زنان درمراکز آموزشی و حرفه ای، تغيير در ساختار و

و به طور  برخی از کارکردهای آن در زمينه حمایت و نگهداری از اعضاء ناتوان و نيازمند خود

ه ند که موجب گردیده اعواملی بود از جملهاجتماعی  -اقتصادی و فرهنگیسياسی، تحوالت  کلی

 ر خارج از خانوارهای معمولی و در مؤسساتبر شمار افرادی که ددر دهه های اخير همواره  ند تاا

جمعيت "و به عبارتی حجم  این افرادبه طوری که تعداد  ،ند افزوده گرددبر می به سر گروهی

نفر به  585576درصد از  8/5با نرخ رشدی ساالنه معادل  5438-88کشور طی دهه  "مؤسسه ای

درصد بوده   /7برابر با  در این دههنرخ رشد جمعيت کل در حالی که  نفر افزایش یافته، 43 485

-38)در دهه قبل از آن دهه مذکور به دنبال نرخ باالی رشد جمعيت کل قابل ذکر است که . است

با اجرای برنامه های کنترل جمعيت و تنظيم خانواده و نيز گسترش آموزش  هادف بود، مص(5448

به ميزان زیادی در کاهش  عاملاین دو  که ،زنان در سطوح متوسطه و عالی و ورود آنان به بازارکار

 .ندمؤثر بوده اکل  نتيجه تعدیل روند رشد جمعيتدر باروری و 

بر اساس تعریفی جدید از خانوارهای مؤسسه ای به مورد اجرا گذاشته  5438اما سرشماری سال     

يز ساکنين و ن( قبل هایدوره به جای کليه بيماران در )شد و بدین ترتيب تنها بيماران روانی 

همچنين افرادی که در . شمارش گردیدند( به جای کليه خوابگاه ها)خوابگاه های دانشجویی 
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از آمار خانوارهای مؤسسه ای حذف نظامی و انتظامی به طور جمعی به سر می بردند  تأسيسات

  45 ،مرکز آمار ایران) شدندهمراه با سایر اعضای خانوارهای معمولی خود شمارش  گردیده و

نفر در سال  43 485از  گردید تا تعداد جمعيت مؤسسه ای  موجب تغييرات ایناعمال که (  5 :

و  تحوالتدر هر حال به منظور بررسی روند . یابدکاهش  5438نفر در سال  5573 5به  5488

این  با  دوره های قبل و یا بعد از آن می توان 5438مقایسه و تطبيق ساختار جمعيت مؤسسه ای سال 

نفر برآورد کرده و بدین ترتيب  335535حدود  5478و 5488سال های آمار بر اساس  معيت راج

اما به نظر می رسد که به . درصد فرض نمود 5/3معادل را  5488-38طی دهه آن نرخ رشد ساالنه 

دليل حاکم بودن شرایط جنگی در نيمه دوم دهه مذکور و در نتيجه بسيج نيروهای دفاعی و 

افراد  ، تعدادآوارگان جنگیبرخی از هداری اسرای جنگی و ایجاد مراکز نگهداری رزمنده، نگ

جمعيت مؤسسه ای سال  آمار در مجموعنظامی و انتظامی بسيار زیاد و  تحت پوشش مؤسسات

در هر صورت جمعيت مؤسسه ای این روند رشد را . رقم برآورد شده باشد از بزرگتر عددی 5438

ترویج و گسترش باورها و نگرشهای دینی و  به دليلجمعيت کل کشور  در زمانی سپری نموده که

 عليقتنيز مذهبی در بين اقشار مختلف مردم، وقوع جنگ  واحساس نياز مبرم به نيروی انسانی و 

باالترین نرخ رشد تاریخ خود و یکی از  ،برنامه های کنترل جمعيت از طرف مقامات مسئول

می نمود و تنها در صورت تفکيک   درصد را تجربه  6/4هان یعنی باالترین نرخ های رشد ساالنه ج

ثيرات کمی و کيفی افزایش بی سابقه تأآمار گروه های تشکيل دهنده جمعيت مؤسسه ای می توان 

 .جمعيت کل کشور را بر ساختار جمعيت مؤسسه ای از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد
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 5438-58  کشور و کل "ای مؤسسه" های جمعيتدر  ساالنه رشد ميزان مقایسه  -5 جدول

نرخ رشدساالنه 

جمعيت مؤسسه ای 

نسبت به دهه 

(درصد)قبل

 نرخ رشدساالنه

نسبت  جمعيت کل

 (درصد)به دهه قبل

 درصدجمعيت مؤسسه ای

در جمعيت کل کشور

 جمعيت 

 مؤسسه ای

کشور

جمعيت 

 کل

 کشور

سال

 5/4 34/1 585576  81756 4 5438

8/5 7/  13/5 485 43 44715733 5488

5/3 6/4 45/5 335535

 36338151 5438

5/4 6/5 83/5 645137
31188355 5478

3/5 3/5 87/5 551358  7136875  5458

        : به طور جداگانه شمارش گردیده اند 5438خانوارهای مؤسسه ای برای اولين بار در سال.

  برآورد  5478و  5488ر این سال بر اساس جمعيت سال های تعداد جمعيت مؤسسه ای د

 . شده است

افراد ساکن در مؤسسات نظامی  وانتظامی به مجموعه  آماردر نتيجه ادغام دوباره  5478در سال     

نفر اعالم گردید که به دليل  645137جمعيت مؤسسه ای کشور، تعداد جمعيت مذکور برابر با 

اعالم شده  اسمهای تشکيل دهنده این جمعيت با جمعيت مؤسسه ای ریکسان نبودن زیر مجموعه 

می نمایيم که این جمعيت طی  مقایسه کرده و مشاهده  5488، آن را با جمعيت سال 5438در سال 

 .برابر افزایش یافته است  /3درصد به بيش از  6/3با نرخ رشدی ساالنه معادل ( 5488-78)دو دهه 

یطی اتفاق افتاده که جمعيت کل کشور به دليل اقدامات و تمهيدات این روند افزایشی در شرا

 سوینگرش ها و هنجارهای مردم در راستای تحدید مواليد از  در و تغيير سوییمسئوالن اجرایی از 

 . برخوردار بوده است( درصد 6/4در مقایسه با  6/5)دهه قبل دیگر، از نرخ رشدی کاهنده نسبت به

نفر بوده    551358خانوار مؤسسه ای برابر با   53455تعداد افراد ساکن در  5458و باالخره در سال 

سال درصد نسبت به جمعيت مؤسسه ای  3/5ساالنه معادل با  یکه این رقم حاکی از نرخ رشد

و بدین ترتيب مالحظه می گردد که در دهه اخير روند رشد جمعيت  می باشد( نفر 645137) 5478

به معنی همسو  اماما این امر لزو  عيت کل کماکان هماهنگ گردیده است،مؤسسه ای کشور با جم

زیرا چنان . بودن در پاسخگویی به نيازهای برخاسته از رشد جمعيت کل در دهه های اخير نمی باشد
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 5488 -38 دهه دوم در نيمه اصاشاره گردید، شتاب نرخ رشد جمعيت کل خصو ا به آنقبلچه 

درصد  8 / گردیده، و5478 -58در دهه  ش نسبت جمعيت جوانمنجر به افزای( درصد6/4)

سالگی قرار داشته اند که این خود مستلزم  3 تا  58بين سنين  5458جمعيت کل در سرشماری سال 

راستای پيشبرد اهداف آموزشی و حرفه  سيس و گسترش هر چه بيشتر مؤسسات گروهی هم درتأ

درمانی و رفاهی در  ر زمينه ارائه خدمات بهداشتی،ای به منظور توسعه و بازسازی کشور و هم د

 . اجتماعی برخاسته ازچنين ساختار جمعيتی می باشد تبعاتجهت مقابله با 

-88به طور کلی جمعيت مؤسسه ای کشور پس از طی سریع ترین روند رشد خود در دهه     

گردیده و باالخره به تدریج به روند رشد جمعيت کل نزدیک تر  5488 -78، طی سال های 5438

اما زمانی که این فرایند . هماهنگ با آن افزایش یافته است( 5478 -58) در آخرین دهه سرشماری

چه در درون جمعيت )را در زیر مجموعه های زنان و مردان و یا در گروه های سنی مختلف 

ميزان رشد  پی می گيریم مشاهده می گردد که( مؤسسه ای و چه در مقایسه بين آن با جمعيت کل

    این . در این گروه ها با نوسانات بسيار و گاه در جهت مخالف با یکدیگر صورت گرفته است

 .  نشان داده شده است  ميزان ها در جدول شماره 

 5438  -58  "یا مؤسسه" و کل یها جمعيت در رشد ميزان مقایسه  -5 نمودار
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 5438-58 بر حسب گروه های سنی "یا مؤسسه"  و کل های جمعيت رشد ميزان مقایسه  -  جدول

 : محاسبه گردیده است 5438بر اساس جمعيت تخمينی سال  5438-78و  5488-38ؤسسه ای در دهه های مميزان های رشد جمعيت 

 5438-58کشور  "جمعيت مؤسسه ای"جنسیـ  روند تغييرات ساختار سنیـ  

شکل گيری مؤسسات گروهی در مراحل اوليه بيشتر به منظور ارائه خدمات در راستای اهداف 

ا که حضور زنان در صحنه های درمانی صورت گرفته و از آنج ـ نظامی، آموزشی و بهداشتی

اجتماعی و اقتصادی کشور در سال هایی که اولين سرشماری از جمعيت مؤسسه ای انجام گردیده 

را مردان  5438جمعيت مؤسسه ای سال ( درصد 63/ )بسيار اندک بوده است، بنابراین اکثریت 

58-5478

78-5438 38-5488 88-5438

سن و جنس

مؤسسه ای کل مؤسسه ای کل مؤسسه ای کل مؤسسه ای کل

        مرد و زن

5/3 6/ - 5/8 8/1 8/58 5/3 4 3/  53-1

3/5 7/4 4/4 5/  5/8 6/4  /51 4/8  3-58

3/5 6/4 5/3 5/  3/6 3/8 3/  3/5 43- 8

3/1- 8/4 5/3 3/8 8/6 3/5 1 /1- 6/5 33-48

 /  6/8 6/4 5/5 8/3 3/5 7/1 8/8 83-38

5/1-   3 6/1 5/3 6/3 4/5- 3/5 33-88

8/3 8/4 6/4 3/8 3/3 3/  1   +38

        مرد

7/5 5/ - 7/8 8/1  /58 6/4 3/4 3/  53-1

5/5- 5/4  /4 3/  5/3  /3 7/6 8/8  3-58

8/1 3 7/3 5/  3/6 3 3/  5/5 43- 8

7/1- 8/4 5/3 3/8 6/6 6/1 41/1- 3/5 33-48

5/5 5/3 5/3 8/1 5/7  /5 8/1 7/8 83-38

5/1- 5/5  /3 7/1 8/7 6/3  / - 5/  33-88

3 3/4 3/4 3 4/8 5/  4/ - 6/5 +38

        زن

8/5 6/ - 6/8 3/1 4/53 4/3 14/  7/  53-1

4/55 3/4 8/3 4 8/5 7/4 8/ 5 5/8  3-58

6/5 5/4 3/8 5/  3/5   /8 8/4 7/5 43- 8

 /3 8/4 4/4  /8 8 6/5 1 3/  33-48

8/8 7/8   7/5 3/    3/5 4/8 83-38

4/  6/  6/  5  /3 6/3 7/  5/5 33-88

6 3/4 8/3  /8 7/5 7/  6/3  /  +38
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آنان در  فعاليت های  اما روند گسترش آموزش در بين زنان و حضور بيشتر. تشکيل می داده اند

سازنده کشور، تحوالت جمعيتی از قبيل افزایش اميد زندگی و در نتيجه افزایش جمعيت زنان 

اجتماعی و اقتصادی دهه های اخير از جمله عواملی ـ  سالمند و به طور کلی رویدادهای فرهنگی

مراکز اداری،  از قبيل)بوده اند که موجب گردیده اند تا هم شمار زنان در مؤسسات گروهی 

افزایش یابد و هم توزیع سنی ( سيسات رفاهی و حمایتیتأدیبی و تنبيهی و نيز تأآموزشی، درمانی، 

آنان پيوسته در جهت همگرایی با توزیع سنی جمعيت مردان دگرگون گردد، به طوری که شاخص 

در سال  51/ به  5438درصد در سال  58/47ناهمسانی در توزیع سنی گروه زنان نسبت به مردان از 

 . کاهش یافته است 5458

 (5438-58 ) کشور "یا مؤسسه جمعيت" یجنس ترکيب - 4جدول 

نسبت مرد به زن (درصد)جمع  درصد زنان درصد مردان تعداد جمعيت سال

4/53 511 5/8  /63 585576 5438

4/51 511 5/5  /65 485 43 5488

4/7 511 5/5  6/57 335535 5438

8/3 511 3/54 3/53 645137 5478

4/  511 3/41 3/36 551358  5458

   جنسی جمعيت مؤسسه ای ـ  دگرگونی ترکيب سنی  8و  3اکنون با توجه به جداول شماره های

 . کشور طی دهه های اخير  را در گروه های سنی ده ساله مورد تجزیه و تحليل قرار می دهيم

 

 5438-58 طی سال های ی کشورا مؤسسه جمعيت نسیی ـ جسنـ روند تغييرات ساختار  3جدول

 سن

 5458سال  5478سال  5438سال  5488سال  5438سال 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد مرد و زن زن مرد

53- 1 5351 8/71 8/ 6 55336 3/74 3/ 3 36435 8/75 8/ 5 57174 4/75 7/ 5 5 6375 3/83 3/34 

 3-  58 553536 67 4 417755 6  5 813864 56 55 718311 7/57 4/5  515318 7/35 4/45 

43-  8 57313 4/63 7/8   478 3/64 3/3 83136 7/65 4/5 56734  /65 5/5 513638 8/5  8/57 

33- 48 5331 3/56 3/51 5347 4/56 7/51  5443 6/6  5/7 43141 5/64  /3 4 778 4/61 7/6 

83- 38 3543 3/58 3/53 33 3 8/53 8/58 5443 4/56 7/51 5  35 65 6 58  6 3/57 3/5  

33- 88  544 3/53 3/58 5575 77  4 43   5/5  6/57 8473 6/54 5/53 8445 8/76 8/ 1 

+38 5366 3/5  3/57 5361 4/38 7/43  5 5 85 3  3533 3/88 3/33 7756 5/34  /83 

    551358   645137   335535   43 485   585576 جمع
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 (5458 تا 5438) جنس حسب بر "یا مؤسسه جمعيت" یسن ترکيب روند تغييرات -8دول ج

 سن و جنس درصد جمعيت (دهه قبل: مبنا )اختالف درصدی 

 5438 5488 5438 5478 5458 5438 5488 5438 5478 5458 مرد و زن

33/  37/5 43/3  5/ -  73/55  5/6 35/7  8/4 33/8 53-1 

65/5- 63/ - 73/7- 5/5     /74  /78 53/75 6 /58 5 /74  3-58 

13/1- 65/1 3/  54/3-  8/6 83/6 38/5  8/3 15/55 43- 8 

38/1- 44/1 55/1 13/4-  67/  3 /4  6/4 35/  38/8 33-48 

15/1 1 /1 18/1 47/5-  45/5 4/5  5/5  4/5 3/  83-38 

16/1- 15/1 13/1 5 /1-  35/1 87/1 83/1 8 /1 43/5 33-88 

 3/1 1 1 /1 8 /1-  7/1 33/1 33/1 3 /1 63/1 +38 

76/  68/  78/7 5/5  
 شاخص

 ناهمسانی

 درصد:جمع 511 511 511 511 511

 585576 43 485 335535 645137  551358 تعداد: جمع 

 مرد          

6 /5 33/5 85/4 37/5-  83/6 33/7  /3 3 /  16/3 53-1 

3 /4- 14/4- 83/7- 33/55  84/7  58/73 55/76 7 /53  3/78  3-58 

  /5 18/5 3 /  35/3-  4/55 15/51 14/6 35/3 16/55 43- 8 

13/1- 38/1 5 /5 55/ -  57/4 64/4 35/4 43/  57/8 33-48 

47/1 17/1 53/1   /5-  73/5 47/5 4/5 53/5 43/  83-38 

1 14/1 15/1 73/1-  88/1 88/1 8 /1 33/1  /5 33-88 

53/1 15/1- 15/1- 84/1-  33/1  5/1  6/1 4/1 54/1 +38 

35/4 13/4 88/7 33/55 
 شاخص

 ناهمسانی

 جمع  درصد 511 511 511 511 511

 536351 3313 4 836355 5 3 55 738764 تعداد: جمع 

 زن          

 3/4- 18/  16/5 13/55-  36/53 68/56 6/57 55/6 57/ 7 53-1 

35/8 7 /5- 5 /3- 46/46  78/73 17/36 76/71 35/77   /45  3-58 

54/1- 43/1 35/5 35/3-  33/8  7/3 65/8 8/3 65/51 43- 8 

74/1-  8/1- 5- 16/7-  63/1 37/5 6 /5 6 /  15/51 33-48 

4 /1-  3/1- 14/5- 45/3-  83/1 55/1 53/5 57/  35/3 83-38 

47/1- 54/1- 83/1-  5/ -  4 /1 36/1 5 /1 43/5 87/4 33-88 

56/1- 14/1- 5 /1-  3/5-   6/5 35/5 85/5 3 /5 57/  +38 

36/8 3/  8/6 46/46 
 شاخص

 ناهمسانی

درصد : جمع 511 511 511 511 511

 6566  4534 75841 3 83 5 445486 تعداد: جمع 

              برآورد گردیده است 5478و  5488تعداد جمعيت مؤسسه ای در این سال بر اساس جمعيت سال های. 

  5351، 5438مشاهده می گردد در اولين سرشماری در سال  3همان گونه که در جدول شماره  

له تشکيل می داده اند که سهم سا 58از کل جمعيت مؤسسه ای را کودکان زیر( درصد 8/8)نفر 

نظر به اینکه در این . درصد بوده است 6 /8و 8/71مردان و زنان در این گروه سنی به ترتيب برابر با 
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ا باالی نسبتگردیده اند، شمار  سال کليه بيماران بيمارستان ها جزء جمعيت مؤسسه ای محسوب   می

کودکان نسبت به کل این جمعيت را می توان تا حدودی ناشی از شرایط نامناسب بهداشتی و شيوع 

بيماری های واگير در بين کودکان که منجر به بستری شدن آنان در بيمارستان ها می گردیده 

 8/4 رایط بهداشتی کشور به و به موازات بهبود نسبی ش 5488چنانچه این رقم در سال . دانست

البته یکی از دالیل این کاهش سهم )کاهش یافته است ( نفر 55336)درصد کل جمعيت مؤسسه ای 

بوده  5438-88ساله طی دهه  58-3 در گروه کودکان نيز نرخ بسيار باالی رشد در گروه سنی 

از جمعيت ( درصد 3/7)نفر  36435این روند مجددا در دهه بعد سيری صعودی پيموده و (. است

با توجه به اینکه در . ساله تشکيل داده اند 58را کودکان کمتر از  5438سال ( تخمينی)مؤسسه ای 

بيمارستان ها از شمار جمعيت مؤسسه ای حذف گردیده اند، افزایش ( جسمی)این سال بيماران 

ز ورود تعداد چشمگير تعداد کودکان در کل جمعيت مؤسسه ای سال مذکور را می توان ناشی ا

زیادی مهاجر افغانی به کشور، ایجاد اردوگاه های مهاجرین جنگ تحميلی و نيز افزایش بی سابقه 

این روند صعودی در دهه بعد نيز همچنان ادامه یافته . جمعيت کل کشور در دهه قبل از آن دانست

درصد  5/6 ) نفر 57174به  5478در سرشماری سال ( مؤسسه ای)ساله  58و شمار کودکان زیر 

درصد از این کودکان در سنين بين  63افزایش یافته و از آنجا که ( کل جمعيت ساکن در مؤسسات

 5438درصد از جمعيت کل کشور در سال  4/55سالگی قرار داشته اند و با توجه به اینکه  53تا  51

د فزاینده این ساله تشکيل می داده اند، می توان یکی از دالیل رون 8را کودکان کوچک تر از 

ادامه . دانست 5431-38گروه خاص از جمعيت مؤسسه ای را نرخ باالی مواليد کشور در  سال های 

از جمعيت ( نفر 6375 5)درصد  73/55این روند صعودی تا دهه بعد نيز منجر به آن گردید تا 

زنان در این ساله تشکيل دهند، که سهم مردان و  58را نيز کودکان زیر  5458مؤسسه ای در سال 

نکته قابل توجه اینکه سهم زنان در این . درصد بوده است 3/34و  3/83گروه سنی به ترتيب برابر با 

درصد  3/34درصد بوده در این سال به  41گروه سنی که در دهه های گذشته همواره کمتر از 

سالگی قرار  51-53درصد از این جمعيت در سنين بين  67افزایش یافته که نزدیک به ( نفر 83355)

 . داشته اند
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 5438-58ساله  1-53تعداد مردان و زنان مؤسسه ای در گروه سنی  سهم تغيير روند - نمودار 

 
  تشکيل می داده اند ( ساله 58-3 )را جوانان  5438درصد از جمعيت مؤسسه ای سال  74/ 5اما

جمعيت زنان بوده و به طور کلی سهم  ا دو برابر گروه مشابه دریبکه این رقم در جمعيت مردان تقر

 45/  و  3/78 مردان و زنان جوان از کل جمعيت مردان و زنان مؤسسه ای به ترتيب برابر با 

درصد بوده است و همان طور که در بخش های قبلی نيز مطرح گردید، پایين بودن سهم زنان در 

. اجتماعی و اقتصادی بوده است این گروه سنی خود حاکی از حضور بسيار کم آنان در عرصه های

الزم به یادآوری است که در این سال کليه بيماران بيمارستان ها نيز در شمار جمعيت مؤسسه ای 

درصد در برگيرنده زنانی که در مراکز درمانی به سر می برده اند نيز  45محسوب گردیده اند و رقم 

وهی از قبيل مؤسسات اداری و یا بوده و بدین ترتيب حضور فعال زنان در دیگر مؤسسات گر

در این ( هر دو جنس)سهم زنان از جمعيت کل افراد مؤسسه ای . آموزشی بسيار ناچيز بوده است

درصد  افزایش یافته، عالوه بر آنکه در این سال  5درصد به  4از  5438-88گروه سنی طی دهه 

ست،که این روند افزایشی در درصد بوده ا 53سهم کل جوانان در جمعيت مؤسسه ای نيز بالغ بر 

سهم جوانان را بایستی در نتيجه ایجاد و گسترش تأسيسات نظامی، اداری، آموزشی و درمانی و 

ا ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی الزم جهت حضور بيشتر زنان در عرصه های اجتماعی صخصو

 .  و اقتصادی کشور دانست
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 5438-58 ساله 58-3  زنان مؤسسه ای در گروه سنیمردان و  تعداد سهم تغيير روند ـ 4نمودار 

 

به دليل در دست نبودن اطالعات کامل و قابل مقایسه از جمعيت مؤسسه ای، آن  5438در سال     

 813864برآورد نموده و بر این اساس تعداد جوانان  5478و  5488را بر مبنای جمعيت   سال های 

اما با توجه به (. 8جدول )خمين زده شده است درصد جمعيت مؤسسه ای ت 53/75نفر یعنی 

عالوه بر )مقتضيات زمان جنگ و حضور بسيار فعال جوانان در قالب نيروهای بسيجی و سپاهی 

به نظر می رسد که توزیع سنی جمعيت مؤسسه ای در این سال به گونه ( نيروهای نظامی و انتظامی

. جمعيت مؤسسه ای را در بر می گرفته اند ای دیگر بوده و گروه های سنی جوان سهم بيشتری از

پی می  5478بنابراین بررسی روند تغييرات در ساختار سنی را با مراجعه به آمار مربوط به سال 

 78/ گيریم و همان طور که در جداول مربوطه مشاهده می گردد، جمعيت جوان در این سال 

ده و این رقم در گروه مردان و را شامل می گردی( نفر 718311)درصد کل جمعيت مؤسسه ای 

 17/36و  58/73به ترتيب برابر با ( نسبت به کل جمعيت مردان و زنان در این گروه سنی)زنان 

و  14/4نيز به ترتيب از اختالف  5438که این ارقام نسبت به جمعيت فرضی سال . درصد بوده است

ات زمان جنگ گفته شد به نظر می درصدی برخوردار بوده و با توجه به آنچه راجع به مقتضي 5/ 7

این روند کاهشی در جمعيت . رسد که این اختالف درصدی باز هم بيشتر از مقادیر مذکور باشد

نيز ادامه یافته به طوری که در این سال جوانان در کل جمعيت  5458کل و نيز گروه مردان تا سال 
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کاهش نسبت به دهه قبل مواجه بوده درصد  4/ 3و  65/5مؤسسه ای و در گروه مردان به ترتيب با 

ساله با  3 تا  58اما این روند در گروه زنان بر خالف مردان سيری صعودی پيموده و جوانان . اند

درصد کل جمعيت زنان افزایش یافته اند، که یکی  78/73درصد اختالف نسبت به دهه قبل به  7/8

مؤسسات آموزش عالی و درنتيجه افزایش شمار از دالیل این امر را می توان راهيابی بيشتر زنان به 

البته این روند افزایشی بایستی از ابعاد گوناگون و با توجه . ساکنين خوابگاه های دانشجویی دانست

به تغيير تعداد زنان در گروه های مختلف تحت شمول جمعيت مؤسسه ای مورد تجزیه و تحليل 

 . دقيق تر قرار گيرد

 5438-58 ساله 8 -43 مردان و زنان مؤسسه ای در گروه سنی تعداد تغييرسهم روند -3نمودار 

 

سالگی تعداد افراد در جمعيت مؤسسه ای با افت شدید نسبت به  43تا  8 اما در گروه سنی       

تعداد   5438مشاهده می گردد در سال  8گروه سنی قبلی همراه بوده و چنانچه در جدول شماره 

درصد کل جمعيت مؤسسه ای را هم در گروه زنان و هم در  55قریبا افراد در این گروه سنی ت

درصد کاهش یافته، اما مجددا  8/3 به  5488گروه مردان تشکيل می داده اند که این رقم در سال 

 83136به ترتيب برابر با ) درصد کل جمعيت  83/6و  38/5به ترتيب به  5478و  5438در سال های 

با آنکه سهم این گروه سنی در کل جمعيت  5458ته و باالخره در سال افزایش یاف( نفر 56734و 



 

 

 
 

 50/57شماره فصلنامه جمعیت                                                                                                                                           73

درصد افزایش بيش  7/5مؤسسه ای نسبت به دهه قبل تا حدودی ثابت مانده،اما سهم جمعيت زنان با 

 .  را به خود اختصاص داده بوده اند(  3جدول شماره )درصد جمعيت در این گروه سنی  57از 

ساله  48-33روه های سنی بعدی نيز پيوسته ادامه یافته و مثال تعداد افراد این روند کاهشی در گ     

را تشکيل می داده اند که این ( نفر 5331)درصد کل جمعيت مؤسسه ای  8/8تنها  5438در سال 

همراه بوده اما پس از ( ا در جمعيت زنانصخصو)با افت شدید نسبت به دهه قبل  5488رقم در سال 

 .ن و مردان در این گروه سنی تغييرات بسيار اندکی را دارا بوده استسهم زنا 5438سال 

 

 5438-58ساله  48-33مردان و زنان مؤسسه ای در گروه سنی  تعداد سهم تغيير روند  -8 نمودار

 
 



 

 

 

 

 

 

 70                               (                 5430 -50)در ایران   "جمعیت موسسه ای"بررسی روند تحوالت 

 5438-58ساله  38-83مردان و زنان مؤسسه ای در گروه سنی  تعداد سهم تغيير روند -3نمودار

 
      

را  5438در سال ( نفر 3543)درصد کل جمعيت مؤسسه ای   /3ساله ها تنها  38-83وه و یا گر    

شامل   می گردیده اند که این رقم در دهه های بعد نيز کاهش یافته است، ضمن آنکه سهم زنان در 

همواره بيشتر از گروه های مشابه ( مؤسسه ای)گروه های سنی مذکور نسبت به کل جمعيت زنان 

 . ردان بوده استدر جمعيت م

 

 5438-58ساله  88-33مردان و زنان مؤسسه ای در گروه سنی تعداد سهم تغيير روند  -7 نمودار

 

مشاهده می گردد،  5438-88ساله نيز به غير از کاهش شدیدی که طی دهه  88 -33در گروه سنی 

ا تغييرات بسيار ا ثابت و یا بیبا در جمعيت مردان تقرصتعداد این گروه خصو 5488بعد از سال 

 . اندکی همراه بوده است
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 5438 -58مردان و زنان در کل جمعيت سالمندان مؤسسه ای  تعداد سهم تغيير روند  -5 نمودار

 
در جمعيت هر دو جنس  5438-88و باالخره در گروه سالمندان پس از کاهشی که طی دهه     

مؤسسه ای کماکان ثابت مانده و طی دهه در کل جمعيت  5478اتفاق افتاده، سهم این گروه تا سال 

این در حالی است که سهم زنان سالمند (. 8جدول شماره )درصد افزایش یافته است  7/1اخير به 

درصد  3/57در کل جمعيت سالمندان مؤسسه ای طی چهار دهه همواره در حال افزایش بوده و از 

 (.3 جدول)رسيده است  5458درصد در سال  83/ به  5438در سال 

به طور کلی توزیع سنی جمعيت مؤسسه ای کشور طی چهار دهه اخير همواره در جهت همسانی و  

درصد در   5/5از ( نسبت به دهه قبل)همگرایی بيشتر تغيير نموده، به گونه ای که شاخص ناهمسانی

مردان این سير نزولی در گروه زنان شدیدتر از  .کاهش یافته است 5458در سال   /5به  5488سال 

دیده  می شود، در حالی که شاخص ناهمسانی  8صورت گرفته و همان طور که در جدول شماره 

تنزل یافته، این ارقام در گروه  5458در سال  35/4به  5488درصد در سال  33/55در گروه مردان از 

سه در مجموع می توان گفت که جمعيت مؤس.درصد بوده است 7/8و 3/46زنان به ترتيب برابر با 

ای کشور با توجه به شاخص هایی مانند ميانه سنی، درصد کمساالن و درصد کهنساالن، در تمام 

 . دوره ها از ساختار سنی جوان برخوردار بوده است
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 5438-58 کشور "یا مؤسسه جمعيت" یسالخوردگ یها شاخص -3 جدول

شاخص پيری يا جوانی جمعيت مؤسسه ای

سال

ر کمسالنسبت کهنساالن به صد نف درصد کهنساالن در جمعيت درصد کمساالن در جمعيت ميانه سنی

72/72 49/0 94/5 2/77 7495

24/77 97/0 75/4 9/77 7455

24/5 99/0 47/2 77 7445

24/9 99/0 72/4 7/77 7425

4 2/0 29/77 77 7425

 

 

 5438-58  کشور "یا مؤسسه جمعيت" یسالخوردگ یها شاخص  -6 نمودار

 
 

کمساالندرصد   

کهنساالن صد در  

 ساالنهنکدرصد 

 به کمساالن
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 خالصه و نتيجه گيری

تحوالت سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعيتی دهه های اخير از جمله عواملی بوده اند 

نفر در سال  585576که موجب گردیده اند تا تعداد جمعيت ساکن در مؤسسات گروهی کشور از 

اما به طور کلی . دافزایش یاب 5458برابر در سال  7نفر و به عبارتی به حدود   551358به  5438

گروه هایی که طی این فرایند جمعيتی سریع ترین روند رشد را سپری نموده و یا به تبعيت از افت و 

خيزهای اقتصادی و اجتماعی از شدیدترین نوسانات برخوردار بوده اند عبارتند از گروه های 

که سير تحوالت ( ساله 38ی افراد باال)ساله، زنان و سالمندان  58-3 ساله، جوانان  58کودکان زیر 

 :  5در ساختار جمعيتی آنان به صورت زیر خالصه می گردد

مجموعه کودکانی که در خارج از خانواده و در مراکز درمانی و آموزشی، : در گروه کودکان    

پرورشگاه ها،  کانون های اصالح و تربيت  و دیگر مؤسسات به صورت گروهی زندگی می کنند 

به  5438درصدکل جمعيت مؤسسه ای در سال  8/8افزایش بوده و سهم تعداد آنان از  ا در حالئمدا

جنسی این _افزایش یافته، که این روند افزایشی با تغييراتی در ساختار سنی 5458در سال  7/55

اول این که در : گروه از کودکان نيز همراه بوده و این تغييرات از دو جنبه قابل بررسی می باشد

ساله در جمعيت مؤسسه ای رقم  8تعداد کودکان کوچکتر از  5488و  5438سال های  سرشماری

و دهه های بعد از آن   5438، اما این رقم در سال  قابل توجهی را به خود اختصاص داده بوده اند

ساله از روندی  53تا  51ا رو به کاهش نهاده و به موازات این سير نزولی، تعداد کودکان ئمدا

ساله مؤسسه  51-53دوم این که سهم دختران در کل کودکان . خوردار گردیده استصعودی بر

درصد در سال  5 / ای طی دهه های اخير همواره روندی صعودی پيموده و به عنوان مثال از 

-53در هر حال با توجه به روند فزاینده شمار افراد . افزایش یافته است 5458در سال  3/34به  5478

در مؤسسات گروهی طی دهه های اخير، برخی از عوامل این پدیده جمعيتی را می ساله ساکن  51

                                                 
1- 
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توان مربوط به رشد شتابان جمعيت، تسریع روند مهاجرت روستایيان به شهرها و گسترش دامنه 

حاشيه نشينی، ایجاد و گسترش مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و نيز توسعه مراکز آموزشی 

دانست، که بررسی دقيق این روند جمعيتی خود مستلزم ( روستاها ا درصخصو)شبانه روزی 

 .دسترسی به آمار موثق از زیرمجموعه های تحت شمول کودکان مؤسسه ای می باشد

روند گسترش آموزش زنان و افزایش حضور آنان در عرصه های اجتماعی و : درگروه زنان    

ميد زندگی و در نتيجه افزایش جمعيت زنان اقتصادی همراه با تحوالت جمعيتی از قبيل افزایش ا

اجتماعی و اقتصادی دهه های اخير از جمله عواملی بوده  -سالمند و به طور کلی تحوالت فرهنگی

اند که موجب گردیده اند تا بر تعداد  زنان ساکن در مؤسسات گروهی کشور همواره افزوده شده 

 5458در سال  3  به رقمی معادل  5438ل در سا 7 53و به عبارتی نسبت جنسی از رقمی معادل 

اما این روند صعودی در جمعيت زنان به طور یکنواخت صورت نگرفته بلکه با . کاهش یابد

ساله و یا  58-3 نوساناتی همراه بوده است، به طوری که مثال در گروه های سنی کودکان، افراد 

با این . يار بيشتر از مردان بوده استسالمندان در برخی از سال ها ميزان رشد در جمعيت زنان بس

( به غير از گروه سالمندان در برخی از سالها)حال تعداد مطلق جمعيت زنان در اکثر گروه های سنی 

همواره کمتر از تعداد مردان بوده و بيشترین فاصله بين جمعيت زنان و مردان مؤسسه ای در سنين 

ا مصادف با یبن چنين استنباط نمود که این سنين تقرسالگی مشاهده می گردد و می توا 83تا  8 بين 

اگر چه . اتمام تحصيالت زنان و کاهش حضور آنان در صحنه های اجتماعی و اقتصادی می باشد

در )این امر بایستی از ابعاد گوناگون و با آگاهی از تعداد زنان ساکن در کليه مؤسسات گروهی 

 . ق تر قرار گيردمورد تجزیه و تحليل دقي( مقایسه با مردان

افزایش اميد زندگی و در نتيجه  روند صعودی جمعيت سالمندان کل کشور، : در گروه سالمندان    

تجزیه خانواده های گسترده و عدم پذیرش سالمندان در ميزان باالی مهاجرت به خارج از کشور،

ر حرمت سالمندان در برخی از خانواده های هسته ای و یا به سخن دیگر تضعيف ارزش های مبتنی ب

اجتماعی از جمله عواملی بوده اند که موجب گردیده اند تا شمار آنان در _نتيجه تحوالت فرهنگی

آسایشگاه ها و دیگر مؤسسات گروهی طی دهه های اخير همواره رو به افزایش نماید، به طوری که 

ی گروه مردان و زنان به برا 5478-58ا ميزان رشد ساالنه جمعيت سالمندان مؤسسه ای در دهه مثل
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درصد بوده در حالی که این ارقام در جمعيت سالمندان کل کشور به ترتيب  6و  3ترتيب برابر با 

 . درصد بوده است 3/4و  3/4برابر با 

با  5438-58به طور کلی می توان گفت که سير صعودی جمعيت مؤسسه ای طی سال های     

راه بوده، به گونه ای که ترکيب سنی جمعيت جوان تر جنسی نيز هم_تغييراتی در ساختار سنی

 .  افزایش یافته است  7/41درصد به  5/8گردیده و سهم  تعداد زنان در کل جمعيت مؤسسه ای از 

در پایان الزم است به این نکته  اشاره گردد که با آن که آمارهای به دست آمده از جمعيت      

ه تعداد گروه هایی مانند کودکان در اقامتگاه های جمعی مؤسسه ای کشور حاکی از روند فزایند

می باشد، اما واقعيت امر آن است که آمارهای مذکور خود به دليل ابهام و نارسایی در برخی از 

چه در زمان اسکان )تعاریف به کار برده شده و یا عدم هماهنگی در به کارگيری شيوه های اجرایی 

کيد و تأ، کليه افراد مورد (بوطه و چه در زمان اجرای سرشماریافراد واجد شرایط در مؤسسات مر

توجه سازمان ملل را تحت پوشش قرار نداده و از این رو گویای روند واقعی افزایش جمعيت های 

این . نمی باشد، بلکه تنها می تواند تصویری کلی از روندهای جمعيتی مورد نظر ارائه نماید  مذکور

اجتماعی و یا -به برخی از مؤسسات گروهی به دليل وجود موانع فرهنگیامر در مورد ورود زنان 

پذیرش سالمندان در برخی از آسایشگاه ها به دليل مخدوش بودن تعاریف مربوط به تمایز آنان از 

از این رو در زمان اجرای سرشماری خانوارهای مؤسسه ای، . بيماران روانی نيز صادق می باشد

ا در مشخصس آنها بتوان ساکنين مؤسسات جمعی را از یکدیگر متمایز و وجود تعاریفی که بر اسا

گروه ها ی جداگانه دسته بندی نمود بيش از هر چيز الزم و ضروری به نظر می رسد، زیرا اعمال 

روند ( در صورت دسترسی به این داده ها)این گونه دسته بندی ها محقق را قادر می سازد تا 

 . ا پی گيری و در موارد مقتضی آنها را با یکدیگر مقایسه و تطبيق نمایدققيتغييرات ایجاد شده را د
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   در دوره رضا شاه عوامل مؤثر در شكل گيري سياست ها و تحوالت جمعيتي
   )1304 - 1320(سالهاي  طي

  
  1دكتر الهام ملك زاده
  2دكتر زهرا عليزاده بيرجندي

  چكيده
عوامل متعددي نظام هاي حكومتي را با مسائل جمعيتي پيوند داده و آنها را به اتخاذ سياست هاي 

دولت ها بر اساس   از گذشته هاي دور و در ادوار مختلف تاريخ ايران، .جمعيتي وادارمي سازد
الزامات ويژه به خصوص به منظور سامان دهي امورمالياتي، نظامي و اعمال سياست هاي كنترلي با 

دولت هاي ايراني در گذار از دوران سنتي به مدرن، پيوندهاي بيشتر . مسائل جمعيتي پيوند داشته اند
در اين مقاله تالش شده است با استعانت از داده . با مسائل جمعيتي برقرار كرده اندو نزديك تري 

تحليلي تاريخي، عوامل مؤثر در تحوالت  ـ هاي تاريخي و با رويكرد روش مطالعات توصيفي
  .جمعيتي دوران رضاشاه پهلوي، و نقش و جايگاه دولت در اين امور مورد بررسي قرار گيرد

  
  :واژگان كليدي

  ، هامار، شامارجمعيت شناسي،  تحوالت جمعيتي، مدرن سازيـ 
 
 

                                                 
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - ١
  عضو هيأت علمي دانشگاه بيرجند - ٢
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  قدمهم
ساير علوم به يك موضوع ميان  آن باتنگاتنگ  مطالعات جمعيتي به لحاظ ابعادگسترده پيوند امروز 

 شناسيچنان كه از پيوند مباحث جمعيتي و تاريخي گرايشي به نام جمعيت .اي مبدل شده استرشته

اي از علم جمعيت تعريف شده كه هدف جمعيت شناسي تاريخي شاخه. تتاريخي پديد آمده اس
يكي از . باشدها در ادوار گذشته ميآن پديده هاي جمعيتي و ويژگي و تحوالتآن شناخت پديده

شناختي ها و مباحث جمعيتشناسي تاريخي، رابطه حكومتموضوعات قابل بررسي در جمعيت
هاي دور تا كنون نسبت به مسائل جمعيتي توجه ها از گذشتهاساس شواهد تاريخي حكومتبر . است

سرشماري و احصاي نفوس . اندهاي خاصي را دراين دوره اتخاذ كردهويژه مبذول داشته، و سياست
ها، امور يكي از نيازها و الزامات حكومت ها بوده و بر اساس آمارهاي به دست آمده از سرشماري

در واقع تحوالت . مي، مالياتي و اقتصادي ساماندهي شده استهاي نظاحكومتي از جمله سياست
اما همواره اين . هاي مستقيم دولت ها در امور جمعيتي پيوند داشته استجمعيتي با سياست گذاري

هاي ديگر نيز بر هاي خاص جمعيتي، به شيوهها افزون بر اتخاذ سياستگونه نبوده است؛ بلكه دولت
در مقالة حاضر عوامل مؤثر بر تحوالت جمعيتي ايران دردوره سلطنت . اندهامور جمعيتي، تأثيرگذارد

در اين بررسي، نقش عناصر و اركان ايدئولوژيك حكومت . رضا شاه مورد بررسي قرار گرفته است
  .رضاشاه به عنوان مفروض اصلي مطرح شده است

  
  پيشينة سرشماري و احصاي نفوس در ايران

ذاري جمعيتي اين عصر، نگاهي گذرا به رابطه دولت هاي ايراني با قبل از پرداختن به سياست گ
اي دراز ها، خدمت و پيشينهعلم آماروكاربرد آن توسط ايراني. نمايدمسائل جمعيتي ضروري مي

» شامار«به معناي آمار و 1»هامار«آمار در ايران از زمان هخامنشي شروع، و از آن پس واژه . دامنه دارد
در عصر داريوش، احصاييه از . هاي رسمي ديده شده استري سلطاني از نوشتهبه مفهوم سرشما

كاربرد آمار به ويژه در امور حكومتي ايران  برخي از محققان پيشينه. تشكيالت منظمي برخوردارشد
اند كه اين امر متعلق به زمان استقرار مهاجران تر از عصر هخامنشي دانسته و اظهار داشتهرا پيش

                                                 
ي حساب با پسوند به معنا» آمار«هاي همار، شمار، شماره، از مصدر اوستايي واژة آمار از زبان پهلوي گرفته شده و واژهـ 1
 ).23:1373تكميل همايون،(آمارگر، گاه آمارگير، آمارگيره و آماركار، به معناي محاسبه به كار رفته است » گر«
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به . اين نظريه به علت فقدان مدارك برحدس و گمان مبتني است. در فالت ايران استآريايي 
و سياسي در ايران، آگاهي دقيق از ) ديني(هاي وحدت فرهنگي تدريج، پس از فراهم شدن زمينه

ها، چگونگي شهرها و روستاها، جمعيت كل كشور و اياالت گوناگون آن، عدد قشون، زمين
م احشام، همچنين دارايي افراد و خانوارها براي گرفتن ماليات هاي محصوالت كشاورزي، رق

مختلف، وضع خزاين دولتي و اموري از اين دست به عنوان يك ضرورت براي حكومت ها مطرح 
  .شد

. كاربرد شمارش در امورحكومتي، يكي از داليل پيشرفت علم آمار و رياضيات در نزد ايرانيان شد
تن علوم رياضي در غرب و سيطره روش هاي كمي، ايرانيان نيز در مسير چنان كه پس از اعتبار ياف

هاي جديد هاي سنتي خود، با دانشها وتخمينبرداري قرار گرفته و افزون بر تحليلاجتماعي و بهره
  . اروپايي آشنايي حاصل كردند

اين آشنايي دردوره  اما. گرددزمينة آشنايي ايرانيان با رياضيات اروپايي به روزگار صفويه باز مي
قاجار به دنبال اعزام محصل، ورودكارشناسان و مهندسان اروپايي به ايران و تأسيس دارالفنون 

  .كندگسترش پيدا مي
- ازميان دانشمندان عصرقاجار، ميرزا عبدالغفارنجم الدوله، بنيانگذاران علم آمار و پيشگام درجمعيت

الدين شاه نجم الدوله را مجري اولين سرشماري ق ناصر. ه1284درسال. آيدشناسي به شمار مي
تر و طي مدتي وي اين كار عظيم را به رغم فقدان امكانات با دقتي هر چه تمام. نفوس تهران قرار داد

در انجام اين طرح گسترده فقط هشت نفر از شاگردان نخبة او در . كمتر از دو ماه به انجام رساند
اي با عنوان بدالغفارخان نتايج اين آمارگيري را به صورت رسالهع. دارالفنون با وي همكاري كردند

در واقع اين رساله شرح نخستين تجربة . به اعتضاد السلطنه تقديم كرد» تشخيص نفوس دارالخالفه«
  .جدي در زمينة آمار گيري به شيوة علمي در ايران است 

ي گستره. گردآوري شد هاي مختلفدر نخستين سرشماري تهران، آمارهاي مفصلي در زمينه
ي ي رقم كل نفوس، وضع مسكن و نحوهاطالعات موجود در اين سرشماري كه در بردارنده

، توزيع سني و جنسي، مهاجرت، موقعيت شغلي و )بين محله ها(مالكيت آن، توزيع مكاني جمعيت
عمومي و اجتماعي سكنه، تعداد پيروان اديان مختلف، تأسيسات شهري، واحدهاي صنفي و اماكن 

  .دهدغيره بود، عظمت كار عبدالغفارخان را نشان مي
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-قسمت اعظم سرشماري. گرددعصر سپهساالر نيز از نظر احصاي نفوس دوران مهمي محسوب مي

هاي بازمانده از دوره قاجار، به دوران ده ساله وزارت و صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر تعلق 
هاي آن سرشماري جمعيت بود، از ات كه يكي از صالحيتگيري قانون و مجلس تنظيمشكل. دارد

  دستاوردهاي عصر سپهساالر است 
و  1ديگر از فعاليت هاي انجام شده در امر احصاء، كه نشانگر تمايل دولت قاجار به ثبت و مهر دولتي

ميزي ماي است كه در زمينه ترين رسالهكاداستره مفصل 2.است» كاداستره«اي به نام نگارش كتابچه
ثبت امالك، ثبت احوال و احصاي نفوس توسط محمد حسن خان اعتماد السلطنه به رشته تحرير 

اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود به اين كتابچه و قرائت آن در مجلس شورا . درآمده است
علي اخضر آخرين اثر مربوط به سرشماري نفوس و بيوتات در پيش از مشروطه، احصاييه. اشاره دارد
  .شاه است

هاي جمعيتي دوره قاجار تأثير اصالحات نوگرايانه در اقبال گذاريدرخور توجه در سياست نكته
. در اين زمينه اقتباساتي هم از غرب صورت پذيرفت. دولت به امر سرشماري و احصاي نفوس است

اين امر . قرار گرفتچنان كه در زمينه مميزي ثبت امالك و ثبت احوال، آثار فرانسوي مورد استفاده 
  .، نيز قابل پي گيري است)پهلوي اول(يعني پيوند تجدد و توجه به سرشماري، دردورة رضاشاه 

  
  :هاي جمعيتي دولت هاي پس از مشروطهگذاريسياست

تا اينكه در . پس از وقوع انقالب مشروطه، مصوباتي در مورد آمارگيري نفوس از مجلس گذشت
. احصاييه كل مملكتي، طي تصويب نامه هيأت وزيران اعالم شد دارهشمسي، موجوديت ا 1303سال 

وظيفة اين اداره تعيين تعداد نفوس، تهيه آمارهاي اجتماعي، مالي، بهداشتي، دامداري، صيد و شكار، 
بر .  صادرات، واردات، نرخ مسكوكات، مبادالت تجاري، جرائم محكومان و حوادث و اتفاقات بود

شمسي، به تصويب هيأت وزيران رسيد و  1297آذر  30تأسيس ثبت احوال در اساس اسناد تاريخي،
شمسي، در تهران فعاليت  1297دي ماه 3با صدور اولين شناسنامه براي دختري به نام فاطمه ايراني در 

                                                 
ق به توشيح ناصرالدين شاه .ه  1303اين قانون كه امين الدوله مأمور اجراي آن شد، در رمضان ـ ١
 ).1379:110يان، ندسعدو(سيدر

 نسوي معناي مميزي امالك واراضي و تخمين تعداداستره واژهاي فرادكاـ 2
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براساس اين قانون، . اولين قانون ثبت احوال نيز مشتمل بر شانزده ماده تصويب شد. خود را آغاز كرد
به همين دليل نام اين اداره . مع آوري آمارهاي مختلف به اداره سجل احوال محول گرديدوظيفه ج

ازآن تاريخ به بعد، به تناسب شرايط زماني، تغيير و . تغيير يافت» احصاييه وسجل احوال«نيز، به اداره 
مشتمل  شمسي، قانون نسبتاً جامع و كاملي1319تحوالتي در قوانين به وجود آمد كه در ارديبهشت 

در همان سال نيز آيين نامه مربوط به اين قانون در يك صد . بر پنجاه و پنج ماده تصويب گرديد
  .وسي ويك ماده تصويب شد

شمسي، كه قانون جديد 1355سال پايدار ماند تا در  36اين قانون به دليل جامعيت نسبي  نزديك 
  .ثبت احوال تنظيم گرديد

ثبت احوال كشور وتدوين قوانين مربوط به آن، عوامل مؤثر بدين ترتيب، با تأسيس ادارة كل 
مورد توجه قرار ) تولد، مرگ، ازدواج، طالق و مهاجرت(هاي اجتماعي و قومي كشور بركميت
هاي مذكور، مقرراتي در باب اتباع ايراني مقيم در مفاد قانون ثبت احوال عالوه بر كميت. گرفت

صدور شناسنامه و انتخاب نام خانوادگي براي اتباع ايران وجود  خارج و اتباع خارجي مقيم ايران،
  .داشت

عالوه برتأسيس اداره ثبت احوال، تصويب قوانين و انجام سرشماري در شهرهاي مختلف ايران، در 
توان به دوره رضاشاه، اقدامات ديگري نيز در ارتباط با مسائل جمعيتي رخ نمود كه از آن جمله مي

تدوين قوانين ثبت اسنادوامالك به پيش از دوران اگر چه پيشينه . ك اشاره كردثبت اسناد و امال
گردد، اما در اين دوره بارها قوانين مذكور مورد بررسي و اصالح قرارگرفت، كه به پهلوي باز مي

  :شوداختصار به رئوس قوانين اصالحي و تغييرات اعمال شده در ذيل اشاره مي
 ؛1306بهمن  21:مالكتصويب قانون ثبت عمومي ا -

 ؛1307مرداد  10: ي اول قانون قبلي واجباري شدن ثبت امالك الغاي ماده -

 ؛  1307دي  6: تصويب متمم قانون ثبت امالك -

 ؛1308خرداد  2: تصويب قانون اصالح قانون ثبت عمومي امالك و مرور زمان -

 ؛1308مهر 11: ماده 27تصويب قانون ثبت اسناد و امالك در -

 ؛1307بهمن 13: هاي ثبت يا دفاتر اسناد رسميون تشكيل دفاتر اسناد در ادارهتصويب قان -

 ؛1308بهمن  21:ماده 256تصويب قانون ثبت اسناد و امالك در  -
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 ؛1310اسفند 26: ماده 142تصويب قانون ثبت اسناد و امالك در  -

امالك به وقوع نيز اصالحاتي در قانون ثبت اسناد و  1320و 1314،  1313، 1312در طي سال هاي
در سال هاي مذكور دولت وقت ايران، به منظور ايجاد يك نظام حكومتي متمركز و مقتدر . پيوست

در كنار كسب آگاهي از تولد، مرگ و ساير اطالعات مربوط به احوال آحاد ايران، نيازمند اطالع از 
بدانيم ماليات گردد كه اهميت اين اطالعات هنگامي مشخص مي. وضعيت امالك كشور نيز بود

عالوه بر اين، عالقة شخصي رضاشاه به . آمداراضي يكي از منابع اصلي و مهم دولت به شمار مي
از . هاي كشاورزي و تصاحب آنها نيز در توجه به سرشماري و ثبت آنها تأثير داشته استزمين

ب بود، و و پيدايش امالك پهناور با مالك غاي كانتحوالت كليدي اين دوره، رشد بزرگ مال
درحالي كه بر اساس قانون . رضاشاه خود با خريد و مصادره امالك وسيع در اين زمينه پيشقدم شد

هاي كشاورزي رسيد؛ هم شاه و هم ارتش قادر بودند زمينجديد ثبت امالك، زمين به ثبت مي
و فروش اجباري گاهي اين مصادره .وساير امالك را مصادره كنند، و يا به اجبار به بهاي ناچيز بخرند

به جابجايي جمعيت روستايي و مهاجرت آنها به نقاط ديگر منجر و بازتاب آن در مسائل جمعيتي 
  .گرديدمشخص مي

هاي هاي مختلف، گاه سياست گذاريتوان دريافت كه دولت پهلوي به شيوهاز اين مطالب مي
 .ثيرگذارده استاي غيرمستقيم، بر مسائل جمعيتي تأمستقيم جمعيتي؛ و گاه به شيوه

داده و آنها را به اتخاذ سياست هاي  عوامل متعددي نظام هاي حكومتي را با مسائل جمعيتي پيوند
سياست جمعيتي مجموعه اصول و تدابيري است كه چگونگي و حدود . جمعيتي وادار مي سازد

سياست هاي . دفعاليت دولت را در امور جمعيتي و يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند، تعيين مي كن
بلكه دايره وسيع تري از مسائل   در جهت كنترل آهنگ رشد جمعيت اتخاذ نمي شوند، جمعيتي صرفاَ

تاَثيرگذاري دولت ها بر تحوالت جمعيتي به شيوه هاي . و مشكالت جمعيتي را در بر مي گيرد
بررسي تاريخچه سياست هاي جمعيتي نشانگر تنوع و فراز و نشيب هاي آن . گوناگون رخ مي نمايد

اين سياست ها در دولت هاي سنتي و مدرن، پيشرفته و در حال توسعه . خي مي باشددر ادوار تاري
 -در واقع دولت ها بر اساس اهداف متنوع خود و در چارچوب ساختار اقتصادي. متفاوت است

  . اجتماعي كشورشان تدابير خاصي را براي كنترل و متعادل ساختن حركات جمعيتي به كار مي برند
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سياست گذاري هاي جمعيتي، گاه بر اساس اهداف كمي پي ريزي و اجرا شده در دوره رضاشاه، 
  ] سند.[ كه در اين زمينه مي توان به كنترل و هدايت مهاجرت هاي داخلي و خارجي اشاره كرد

. اما برخي از سياست هاي جمعيتي دراين دوره نشانگر توجه دولت به جنبه هاي كيفي جمعيت است
. هائي كه در زمينه بهداشت جمعيت اتخاذ شد، از ويژگي كيفي برخوردارندبه عنوان نمونه سياست 

همچون تالش هائي كه در جهت آموزش قابله هاي ماهر و تاَسيس مدارس قابلگي صورت پذيرفته 
، 297015020 -4شماره سند(است، كه در زمره اهداف كيفي سياست هاي جمعيتي به شمار مي آيند

  ).انه ملي ايرانآرشيوسازمان اسناد و كتابخ
. بررسي نظامنامه هاي دبستان ها در امور بهداشتي نيز شاهدي مناسب براي اين اهداف كيفي اند 

شمسي، بر رعايت نظافت و بهداشت توسط دانش  1313آبان  8براي مثال در نظامنامه دبستان مصوب
  . آموزان، كوتاه كردن مو و معالجه دانش آموزان بيمار تاَكيد شده بود

  
  ياست تمركزگرائي دوره رضاشاه و تاَثير آن بر مسائل جمعيتيس

رضاشاه به منظور تحقق ايده استقرار حكومت مركزي مقتدر، اولويت خويش را سركوب عشاير 
چه با عمليات نظامي، چه مسالمت  -اسكان اجباري عشاير، انقياد رهبران سياسي ايالت. قرار داد

ثر عشاير را زير سلطه مستقيم نظامي حكومت مركزي قرار و سركوبي شورش هاي عشايري،اك -آميز
دولت براي دگرگون ساختن شيوه . اجتماعي حيات ايالت را درهم ريخت -داد، و ساختار سياسي

  هاي زندگي عشاير، اقدامات مختلفي انجام داد كه از آن ميان مي توان به ماليات گيري مستقيم،
لباس متحدالشكل، تخته قاپو كردن اجباري و جا به جائي  قانون خدمت نظام وظيفه اجباري، قانون

از آن جائي كه عشاير در آغاز قرن بيستم حدود يك سوم تا يك چهارم . برخي عشاير اشاره كرد
جمعيت كشور را تشكيل مي دادند، سياست هاي رضا شاه در مورد ايالت تاَثيرات بسياري بر مسائل 

  .جمعيتي به جاي گذارد
ست تمركز گرائي، دولت به ايجاد نهادهاي جديد و بهبود و توسعه نهادهاي سنتي در تحقق سيا 

در دوران سنتي، پادشاهان امكانات چنداني براي حضور فراگير و پيوسته در سراسر . پرداخت
. نمايش هيبت و سياست پادشاهان اغلب نامنظم و ناگهاني رخ مي نمود. ممالك محروسه را نداشتند

حكومتي ـ  كه با اتكاء به سياستهاي ناسيوناليستي(» پدر تاجدار  «اه شاه از شبان به تحول نقش و جايگ



  

  
  

  

  75/76شماره فصلنامه جمعيت                                                                                                                                          80

، رابطه جديدي را پي ريزي كرد كه زمينه ساز دانش وكنش متجددانه )شكل مي گرفت سلطنتي
  . سياست وحاكميت بود

حاكميت را  نهادهاي جديدي چون ثبت احوال، امالك،  اداره آمار، زمينه ي حضور فراگير و مداوم
  .در سراسر كشور و حتي عرصه هاي خصوصي زندگي مردم باز كرد

  
   سياست هاي صنعتي رضاشاه و تاَثيرآن در مسائل جمعيتي

زمينه ديگري از تغييرات ساختاري كه برمسائل جمعيتي و مهاجرت،كه از عناصر اصلي بررسي هاي 
در روند . شور در اين دوره استجمعيت شناختي محسوب مي گردد، تاَثير گذارد، صنعتي شدن ك

از درون تمايالت تجددگرايانه و پروژه نوسازي كشورناشي مي شدكه تنها  اين امرصنعتي شدن، 
بلكه بسياري از شئون اجتماعي و شرايط حيات جامعه، همچنين نحوه . روش توليد تغيير نمي كند

بهبود سريع كيفيت و كميت : ارتند ازبرخي از اين تغييرات عب. اشتغال مردم نيز دچار تغيير مي گردد
امكانات حمل و نقل، توسعه وسايل ارتباطي، گسترش رسانه هاي گروهي، افزايش امكانات شغلي، 

توسعه آموزش و پرورش، ارائه تسهيالتي چون   گسترش بهداشت و درمان،  ارتقاي سطح دستمزدها، 
  .آب و برق و تلفن و خدمات زير بنائي ديگر

شدن به هرشكلي كه باشد، تغيير مكان اشتغال و فعاليت تخصصي از مناطق روستائي به روند صنعتي 
اما در توسعه با الگوي . نقاط شهري و از مناطق كم توسعه به نقاط توسعه يافته را باعث مي شود

به مناطق خاصي از كشور منحصر  سرمايه داري به ويژه سرمايه داري وابسته، اين تغيير مكان، اوالَ
صنعتي شدن در . ت و در نتيجه مناطقي از كشور به نفع منطقه اي خاص تخليه مي شونداس

در اين كشورها اوالَ . كشورهاي جهان سوم به دليل توسعه غير مستقل، چهره و خصلت ديگري دارد
ثانياَ به دليل اينكه صنايع جديد به . مهاجرت هاي روستائي در ابعاد وسيع تري صورت مي گيرند

اهر نيازمند است و مهاجران روستائي نمي توانند در اين بخش از فعاليت كار پيدا كنند، كارگر م
اكثريت آنان ناچار مي شوند به كارهاي دون پايه شهري از قبيل كارهاي ساده در مشاغل خدماتي و 

  . ساختماني مشغول گردند
وره رضاشاه را بر تحوالت با توجه به اين مقدمات مي توان تاَثير برنامه صنعتي كردن كشور در د

تعداد كارخانه هاي صنعتي، بدون احتساب تاَسيسات صنعت   در دوران رضاشاه،. جمعيتي دريافت



  
  
  
  
  
  

  81            )1304-1320(طي سالهاي  در دوره رضا شاه جمعيتيدر شكل گيري سياست ها و تحوالت  عوامل موثر

شمسي، كمتر از بيست كارخانه صنعتي جديد در 1304در سال . هفده برابر افزايش پيدا كرد  نفت،
به دنبال . رسيده بود 346ه شمسي،  شمار كارخانه هاي مدرن ب 1320اما در سال . كشور وجود داشت

تعداد كارگران صنعت نفت و . افزايش تعداد كارخانه ها، شمار كارگران غير سنتي نيز فزوني يافت
كارخانه هاي بزرگ و كوچك مدرن، شيالت خزر، راه آهن، معادن ذغال سنگ، كارگران فصلي 

به معناي پيدايش يك اين رقم . نفر رسيد 170/ 000بخش ساختمان سازي در مجموع به بيش از 
مطابق نخستين  . نخستين نسل كارگران صنعتي از مناطق روستائي آمده بودند. طبقه كارگر جديد بود

درصد مهاجران ساكن تهران از روستاهاي اطراف،  14  شمسي، 1335سرشماري كلي درسال 
درصد  2ن و درصد از خوزستا 4درصد از خراسان،  6درصد از اصفهان، 19درصد از كرمانشاه، 10

در ساير مراكز صنعتي كشور از قبيل مازندران نيز، نظيراين گونه مهاجرت ها به چشم . از فارس بودند
  ). 183: 1377آبراهاميان،  (مي خورد 

با توجه به اين آمار ، بخشي از جا به جائي هاي جمعيتي در اين دوره،  از برنامه صنعتي كردن ناشي 
بر مسائل جمعيتي، ساير مسائل سياسي،  فرهنگي و اقتصادي را تحت اين تحوالت افزون . شده است

چنان كه در حركت هاي اعتراضي جنبش هاي اين روزگار، كارگران نقش فعالي ايفا . تاَثير قرار داد
شمسي، ساختار اجتماعي ايران تغيير چشم گيري پيدا  1320تا  1300در خالل سال هاي . نمودند
الگوهاي زندگي سنتي را دگرگون   ت كارگران به محل هاي تازه،مشاغل جديد و مهاجر. كرد

  .ساخت
  

   :نتيجه
درمجموع مي توان دريافت مسائل جمعيتي دوره رضاشاه، تحت تاَثيرعناصرمقوم وشالوده هاي  

مدرن سازي، تمركز : اين عناصرعبارتند از. ايدئولوژيك دولت رضاشاه تحوالت عمده اي پيدا كرد
 ضمن اين كه بايد ازمصوبات قانوني و. سلطنتي ناسيوناليسم زي، نظامي گري وگرائي، سكوالرسا

تكوين نهادهاي جمعيتي كه با اتكاء به عناصرفوق رخ نمود، به عنوان وجه عمده تمايز سياست 
  .گذاري هاي جمعيتي دوره رضاشاه ياد كرد
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  منابع
. جامعه شناسي سياسي ايران معاصربر  درآمدي: ، ايران بين دوانقالب)1377(آبراهاميان، يرواند، ـ 

 .نشر ني: تهران. محمد ابراهيم فتاحي. ترجمه احمدگل محمدي

 .خوارزمي.: تهران). عصر سپهساالر(انديشه ترقي و حكومت قانون ). 1385.(آدميت ، فريدونـ 

. ق .هـ 1344-1269مجموعه مقاالتي درباره تهران: اينجا طهران است). 1377.(اتحاديه، منصورهـ 
 .نشر تاريخ ايران: تهران

. مقدمه و فهارس ايرج افشار. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه).1385.(اعتمادالسلطنه،محمد حسنـ 
 .اميركبير: تهران

. استقرار هويت، رشد و سياست جمعيتي ايران در دوران شاهنشاهي پهلوي). 1355.( اماني ، مهديـ 
 .انتشارات مركز تحقيقات: تهران

دولت و جامعه : شكل گيري ايران نوين: استفاني كرونين. »رضاشاه و عشاير« ). 1383.( ات، كاوهبيـ 
 .جامي: تهران. ترجمه مرتضي ثاقب فر. »در دوران رضاشاه

و 19ش . فصلنامه جمعيت. »آغاز آشنائي ايرانيان با علم آمار جديد «). 1376.(ناصر تكميل همايون،ـ 
 . 75 -57: تابستان. 20

.  » )شهري -نقش دولت در مهاجرت هاي روستا (سياست هاي مهاجرتي «) . 1371.(قوي، نعمت اهللاتـ 
سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك : تهران. 3ج . مجموع مقاالت سمينار جمعيت و توسعه  :در

 .اقتصادي و اجتماعي و انتشارات

 . پيام نور دانشگاه: تهران. مباني جمعيت شناسي). 1380.(تمنا ، سعيدـ 

نشر تاريخ : تهران. مجموعه مقاالت : تجدد بومي و بازانديشي تاريخ). 1381.(توكلي طرقي، محمدـ 
 . ايران

 .انتشارات جهاد دانشگاهي: مشهد. جغرافياي جمعيت ايران). 1380.(جوان، جعفرـ 

ره رضاشاه، به ازعهد قاجارتا پايان دو (تاريخ طب و طبابت در ايران ). 1382.(روستائي، محسنـ 
 سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران. 1ج. روايت اسناد

: تهران. درآمدي برجمعيت شناسي تاريخي ايران دردوره قاجار). 1379.(سعدونديان، سيروسـ 
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي



  
  
  
  
  
  

  83            )1304-1320(طي سالهاي  در دوره رضا شاه جمعيتيدر شكل گيري سياست ها و تحوالت  عوامل موثر

 آرشيوسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ،297015020 - 4شماره سندـ 

 جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبائي: تهران. حقوق ثبت اسناد و امالك). 1388. (شهري، جعفرـ 

ميالدي  1500تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از سال : مقاومت شكننده). 1377.( فوران، جانـ 
 .خدمات فرهنگي رسا: تهران. احمد تدين« ترجمه . شمسي تا انقالب  879مطابق با 

رساله تطبيقيه، رساله تشخيص نفوس «:سه اثرازنجم الدوله. )1384.(له، عبدالغفارونجم الدـ 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  : تهران. احمد كتابي : تنظيم و تحشيه. »دارالخالفه، سفرنامه حج

 فرهنگي

تجدد . تورج اتابكي:در.»جامعه ودولت دردوره رضاشاه «).1385.(محمدعلي  همايون كاتوزيان،ـ 
 .ققنوس: تهران. مهدي حقيقت خواه :ترجمه. ولت در عصر رضاشاهجامعه و د  :آمرانه
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 جمعیت بر تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر اهوازبررسی تأثیر 

  دکتر سعید ملکی

 

 چکیده

با . مطالعه و شناخت ویژگی های جمعیتی هر شهر مهمترین قدم در برنامه ریزی های شهری است

توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهری، بررسی های دقیق و همه جانبه در بخش های مختلف 

 .ا از ضرورت های انکارناپذیر در برنامه ریزی های اصولی می باشدشهره

هدف این مقاله بررسی نقش و تأثیر جمعیت در تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر 

ـ  همچنین روش تحقیق در این مقاله از نوع روش اسنادی، کتابخانه ای و توصیفی. اهواز می باشد

 . تحلیلی است

های کمّی و کیفی مسکن در شهر ر رابطه با نقش جمعیت در تغییرات شاخصنتایج بدست آمده د

تراکم نفر در اتاق، تراکم نفر در واحد )اهواز نشان می دهد که شاخص های کمّی مسکن 

همچنین از نظر شاخص های . روند روبه رشدی داشته اند( مسکونی، تراکم اتاق در واحد مسکونی

پس می توان گفت که بهبود شرایط مسکن در شهر . ته استکیفی مسکن نیز روند مطلوبی داش

اهواز ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نرخ رشد خانوار، جریان نزول نرخ رشد موجودی 

 .مسکن و کاهش نرخ تغییر تراکم خانوار در مسکن می باشد

 

 : واژگان کلیدی

 .وازجمعیت، شاخص های کمی، شاخص های کیفی، شاخص های اجتماعی،اهـ 

 

                                                 
 
 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهوازـ  
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 :مقدمه

مسکن، بعداز خوراک و پوشاک از اساسی ترین نیازهای زیستی انسان است که برای حفظ و ابقای 

فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و هریک از افراد جامعه بشری از هر قشر و یا 

حل مشکل . اندگروهی که باشند به نوعی سرپناه و مأوای مناسب با الگوی زیستی خود نیازمند

مسکن بدون توجه به ویژگی های جمعیتی یک منطقه اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود، 

چراکه متغیرهای جمعیتی از قبیل تعداد و روند افزایش جمعیت، ساخت و ترکیب آن، درجه 

به  عمومیت و پیشرسی ازدواج و وضع مهاجرت مستقیمأ بر حدود نیاز به مسکن تأثیر گذاشته و

نخست در رفع این مشکل محسوب می شود گام همین علت نیز شناخت جمعیت و ویژگی های آن 

 (. 51 :  73 زنجانی،)

روز بیشتر احساس می شود، لذا عالوه بر تعداد، ترکیب و با رشد جمعیت نیاز به مسکن روزبه

های سکونتی، چگونگی توزیع جمعیت در سطح منطقه، عوامل دیگری از قبیل وضع معیشت، هنجار

:  73 حیدرآبادی،)هسته ای یا گسترده بودن خانوارها و سطح درآمد خانوار در آن تأثیر دارند 

31.) 

از آن جایی که مهم ترین عامل ایجاد تقاضا برای مسکن، افزایش جمعیت و خانوار است در نتیجه، 

جمعیتی بر متغیرهای توجه به رشد جمعیت اهمیت خاصی پیدا می کند و به خاطر تأثیر متغیرهای 

اقتصادی و رابطه بین جمعیت و توسعه، در بررسی نیاز به مسکن توجه به متغیرهای جمعیتی امری 

 .الزم و ضروری است

رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی از عوامل مهمی هستند که نیاز به مسکن را دوچندان ساخته و لذا 

ناسب در راستای تأمین مسکن و سرپناه، افراد در صورت عدم برنامه ریزی و نداشتن راه کارهای م

 . جامعه با معضالت پیچیده ای روبرو می شوند

در این مقاله سعی شده تا نقش و تأثیر جمعیت بر تغییرات شاخص های اجتماعی مسکن در شهر 

 . اهواز مورد بررسی قرار گیرد

 



 

 

 

 

 

 

 65                                     ز     شاخص های اجتماعی مسکن در شهر اهواات بررسی تاثیر جمعیت بر تغییر

 روش تحقیق

             میدانی ـو موردی  یتحلیلروش تحقیق در این مقاله ترکیبی از روش های توصیفی، 

(Case Study) ژرفانگر است که با بررسی نقش و تأثیر جمعیت بر تغییرات شاخص  - یا موردی

فضایی یعنی  -با توجه به مساله بعد مکانیاز روش های توصیفی و تحلیلی و های اجتماعی مسکن 

یک گردآوری آمار و اطالعات با تکن. ای استفاده شده است زمینه -شهراهواز از روش موردی 

 .استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد

 

 نقش جمعیت در برنامه ریزی های شهری و منطقه ای

به عبارت دیگر جمعیت، اساس هر . جمعیت در هر کشوری مبنای اساسی هر برنامه ریزی است

در واقع تمام برنامه . می باشد( یجهانی، ملی، منطقه ای، محل)برنامه ریزی در مقیاس های مختلف 

     ریزی ها لزومأ برای افرادی تهیه می شود که در جامعه ساکن بوده و جمعیت جامعه را تشکیل 

با اینکه افزایش سریع و ناموزون جمعیت شهری عاملی در بروز و گستردگی مشکالت و . می دهند

شیه نشینی، کمبود سرانه های مسایل شهری چون کمبود مسکن، سکونتگاه های غیررسمی و حا

شهری، نارسایی خدمات، بیکاری، مسایل زیست محیطی و غیره بوده و می باشد ولی گستردگی 

این مسایل ناشی از کم توجهی به جمعیت و شاخص های آن در برنامه ریزی ها است، چرا که 

با وجود اینکه در امروزه عده ای از طرح های شهری که برای حل مسایل ذکر شده انجام می گیرد 

مطالعات شان شاخص های جمعیتی را در نظر می گیرند ولی نتیجتأ در سیاستگذاری و پیشنهادات 

همین عامل باعث . خود این مقوله را مورد کم توجهی قرار داده و باید و شاید به آن نمی پردازند

را برای حال و آینده می شود که توان شهر با جمعیت آن تناسب نداشته و مشکالت بسیار متعددی 

 (. 83: 733 دویران،)بوجود آورد 

ریزان و  های اقتصادی و اجتماعی جوامع برای برنامه ریزی کاربرد مطالعات اصولی جمعیتی در برنامه

های توسعه به شمار  ترین روش ترین موارد و اساسی اندرکاران عمران منطقه ای از روشن دست 

منطقه ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت و استعداد جمعیت منطقه  های ریزی موفقیت برنامه. رود می

توان گفت جمعیت هر منطقه در رقم زدن سرنوشت اقتصادی،  می. باشد موردنظر دور از انتظار می

 (. 3: 731 دراکاکیس اسمیت،)اجتماعی و سیاسی آن منطقه نقش بسیار اساسی دارد 
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گردد  ترین عامل توسعه کالبدی محسوب می لیهای شهری، جمعیت به عنوان اص ریزی در برنامه

های شهری نظیر مسکونی،  و افزایش آن موجب افزایش انواع کاربری( 78 :  73 زنجانی،)

 (.14: 735 عزیزپور،)ارتباطی، اداری، تجاری، تفریحی، فضای سبز و غیره گردیده است 

های سایر  ظر با ویژگیباشند که از این ن های جمعیتی به قدری متنوع و متفاوت می خصیصه

  شود که به اندازه ای یافت می های انسانی قابل مقایسه نیستند، شاید به توان گفت کمتر پدیده پدیده

بینی برخوردار  جمعیت از نظر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از مقیاس نامحدود و غیرقابل پیش  پدیده

های انسانی و طبیعی به  و سایر پدیدهجمعیت   بین پدیده (Interrelations)روابط متقابل. باشد

دراکاکیس )باشد  حدی پیچیده است که جز با مطالعات اصولی و علمی دقیق قابل درک نمی

 (.38: 731 اسمیت،

های توسعه ناگزیر از توجه به روابط متقابل متغیرهایی هستند که در تحول اقتصادی و  طراحان برنامه

ریزی به عنوان مبنای محاسبات در  ترین متغیری که در برنامهشاید مهم . گذارند اجتماعی تأثیر می

بینی تحوالت آینده باشد  های آن در گذشته و حال و پیش نظر گرفته شود، جمعیت و دگرگونی

 (.53: 731 مرادی،)

اقتصادی و فرهنگی و  -اهمیت و تأثیر ساختار جمعیت شهری و ویژگی های زیستی، اجتماعی

ر شکل گیری فضاهای شهری از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان و پویایی جمعیت هر شهر د

سیاستگذاران شهری بوده است و در عین حال موضوع بحث های ریشه دار و تاریخی بین 

متخصصان امر و اندیشمندان و متفکران دوره های مختلف تکامل اجتماعی و اقتصادی جوامع 

 (.43 : 734 جمالی،)انسانی می باشد 

د کانون های زیستی و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن، انسان و فعالیت های گوناگون عامل ایجا

بنابراین شکی نیست که اساس مطالعات برنامه ریزی شهری را بررسی های جمعیتی . وی است

 (.3  : 733 بحرینی،)تشکیل می دهد 

سال پیش که تهیه  15در ایران بررسی جمعیت در برنامه ریزی ها و مطالعات کاربردی از حدود 

طرح های جامع و تفصیلی آغاز شد، برای نخستین بار جمعیت به عنوان مهم ترین عامل در برنامه 

 .ریزی تجلی یافت
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در طرح ریزی کالبدی شهرها نه تنها تعداد جمعیت بلکه ساخت و خصوصیات آن مدنظر قرار 

د لکن با گذشت زمان بر اثر این اقدام اگرچه در ابتدا ظاهرأ کوچک و کم اهمیت می نمو. گرفت

افزایش سریع جمعیت کشور و گسترش شهرها اهمیت فزاینده ای یافت و به تبع آن جمعیت شناسی 

 (. : 714 زنجانی،)نیز حضور خود را در اغلب برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی تثبیت کرد 

 

 جمعیت و مسکن

ه است و در مرحله پاسخگویی به نیازهای پس از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز افراد جامع

 55که بیش از طوریه ب (.55 :  73 زنجانی،)اساسی جامعه، مهم ترین آن ها به حساب می آید 

عالوه بر جنبه اقتصادی مسکن که مقداری . خود اختصاص می دهده درصد درآمد هر خانوار را ب

اجتماعی نیز به آن  ی از نتایج روانی وخود اختصاص می دهد بسیاره از درآمد ماهیانه خانوار را ب

موجب دگرگونی  رامش روان را فراهم کرده وآکه احساس امنیت و  طوریه مرتبط می باشد، ب

 (. 73: 731 فرهنگی،)می گردد  غیره های اساسی در زمینه روابط اجتماعی و

عیت ازدواج، مسکن ارتباط نزدیکی با جمعیت یک منطقه دارد، عواملی از قبیل رشد جمعیت، وض

مهاجرت و شهرنشینی، بعد خانوار و غیره می توانند در امر تقاضای مسکن تأثیرگذار باشند 

این مسأله . با افزایش جمعیت، احتیاج به مسکن در جامعه تشدید می شود (.35:  73 حیدرآبادی،)

رخوردار در کشورهای پرجمعیتی که میزان رشد جمعیتی باالیی دارند، از حدت و شدت بیشتری ب

گره کوری درآمده است که نه امکانات داخلی می توانند آن را بصورت است و در مواردی 

 به عبارت دیگر(. 51 :  73 زنجانی،)بگشایند و نه کمک های خارجی قادر به حل آن هستند 

کمبود واحد در واقع  .یکی از پایه های اصلی تشکیل دهنده اجتماع بشری است ارخانو مسکن

رشد سالم  مانع واعث بوجود آمدن بحران و ناهماهنگی در کل سیستم زندگی اجتماعی مسکونی ب

از آنجا که داشتن مسکن امری است اجتناب ناپذیر، باید  (.1 1: 735 رسولی،) خانواده خواهد بود

موجب قوانین اجتماعی برای گروههای مختلف درآمدی امکان ه اقدامات قاطعی به عمل آید تا ب

  .ها و توقعاتی که از مسکن دارند، فراهم آید ستبرآورد خوا
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 شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی مسکن

 ترین ابزار در برنامه ریزی مسکن باشند یترین و کلید شاخص های مسکن شاید مهم

شاخص های اجتماعی یکی از وسائل و شیوه های شناخت ویژگی های  (.8  : 735 عزیزی،)

می توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امــر مسکــن را شناخت و  مسکن به شمار می رود که

 (.51: 751 ارجمندنیا،) هرگونه برنامه ریزی و تصمیم صحیح مسکن را تسهیل نمود

 

  (ابزار سنجش این رابطه مسکن شاخص های اجتماعی)مسکن  رابطه جمعیت با

در . شمار می رونده مسکن ب با جمعیتشاخص های اجتماعی مسکن از وسایل مهم سنجش رابطه 

 ی و عددیی، یعنی ارتباط کمّرابطه کمّ. واقع انسان دو گونه رابطه با محیط مسکونی خود دارد

ی از نظر استفاده از ابعاد مسکن و شماره یا افراد ساکن در آن، در این مورد صرفاً رابطه کمّ جمعیت

 (.15: 738 ملکی،) با مسکن سنجش می شود جمعیت

رابطه با محیط مسکونی دارد، این شاخص مشخص کننده  جمعیترابطه کیفی است که  وم،رابطه د 

نوع مسکن و رابطه درآمد مسکن،  ،نحوه تصرف مسکن. جنبه های کیفی انسان با مسکن است

جا به بررسی همین دو گونه  در این. تسهیالت رفاهی با ابعاد کیفی فضاهای مسکونی سروکار دارد

شاخص های اجتماعی مسکن  تحت عنوانمسکن و ابزار سنجش این رابطه با  جمعیتارتباط 

 .پرداخته می شود

 

 مالک های جمعیتی در ارزیابی وضعیت مسکن

                                      ت مسکنشاخص های اجتماعی مربوط به ازدحام جمعیت یا کمیّ

. نظر برنامه ریزان مسکن است کمیت مسکن یکی از موضوعات اساسی موردازدحام جمعیت یا 

فرض بر این است که کمیت کافی واحدهای مسکونی به گونه ای مثبت با وضع رفاهی افراد در 

سطح ملی بستگی دارد، توجه به کمیت مسکن از این واقعیت ناشی می شود که در بسیاری از موارد 

: 717 مخبر،) مسکن است مهاجرت داخلی و رشد جمعیت از عوامل بسیار مؤثر در تعیین نیازهای

 :برای سنجش میزان ازدحام جمعیت و یا کمیت مسکن شاخص های زیر را می توان نام برد (.75 
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                                                  تراکم خانوار در واحد مسکونی

رجه پیشرفت و در شاخص تابع ابعاد خانوار می باشد، چه ابعاد خانوار در واقع بازگو کننده داین 

هر چه اندازه این شاخص کوچکتر (. 53: 751 ،ارجمندنیا) نتیجه شرایط زیست یک جامعه است

باشد،  "یک"که اگر این شاخص طوریه باشد نشان دهنده وضعیت بهتر مسکن از نظر کمی است ب

ری فاقد واحد مسکونی وجود دارد و هیچ خانوا 55 خانوار،  55 بدین معنی است که در مقابل هر 

بیشتر باشد نشان دهنده تراکم بیشتر  "یک"مسکن نیست، از طرفی مقدار این شاخص هر چه از 

خانوار در واحد مسکونی است که در این صورت به همان میزان نیاز به مسکن شدید می شود 

  (.733: 731 خوش فر،)

 

                                                             تراکم نفر در واحد مسکونی

این شاخص بیش از هر مفهوم دیگر ذهن را متوجه ابعاد کرده و گنجایش فضای مسکونی را در 

قبال افراد ساکن در آن مشخص می نماید و مبین وضعیت رفاه خانوارها از نظر فضاهای مسکونی 

نبه های کیفیت عنوان یکی از جه عبارت دیگر شاخص تراکم افراد ساکن در خانه به ب. می باشد

مسکن و از عوامل مهم در چگونگی تداخل عرصه های فیزیکی، روانی و حقوقی افراد ساکن در 

اندازه این شاخص هرچه کمتر باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب تری . خانه محسوب می شود

 (.733: 731 خوش فر،؛ 53: 751 ،ارجمندنیا) است

 

                                                       تراکم اتاق در واحد مسکونی

شاخص تراکم اتاق در واحد مسکونی بلحاظ شناخت سهم هر خانوار یا افراد آن از فضاهای 

افزایش . تفکیک شده مسکن و روند تحوالت فضاهای زیستی یک واحد مسکونی بکار می رود

  خانوار و افراد ساکن در آن متوسط تعداد اتاق در هر واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن تعداد 

خوش ) می تواند مالک و معیار جالبی برای سنجش بهبود سطح رفاه زیستی ساکنان آن باشد

   (.734 : 731 فر،
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                                                                      تراکم نفر در اتاق

این میزان متوسط استقالل افراد در . اسبه می شودتعداد جمعیت به تعداد اتاق محنسبت این شاخص 

داخل خانواده ها را نشان می دهد و معیاری دقیق تر جهت ارزیابی درجه مطلوبیت های رفاهی افراد 

عبارت دیگر مهمترین معیار سنجش کمی رابطه فرد با فضاهای مسکونی آن ه در خانه می باشد، ب

 بزرگ تر از یک است، هر چه اندازه این شاخص کوچکاین نسبت غالباً (. 754: همان) می باشد

استاندارد مطلوب برای  .تر باشد نشانه استقالل بیشتر افراد  خانوارها در داخل واحد مسکونی است

   (.734: همان) هر اتاق یک نفر و استاندارد متوسط یک تا کمتر از دو نفر می باشد

 . اتاق منظور گردد 8فردآن است که باید برای هر نتایج تحقیقات در مورد مسکن ایده آل حاکی از 

پژوهش های انجام شده در سایر کشورها نیز نشان می دهد که تراکم نفر در اتاق و سرانه سطح زیر 

افراد ساکن بویژه کودکان وسالمندان . بنا در مسکن نبایستی از یک حد مشخص فراتر یا کمتر باشد

ا سرانه های کمتر از حد ، شرایط مناسب سکونت را برای در خانه های بیشتر از حد متراکم و ب

 (.  8: 735 بهروز فر،)رشد، آسایش و آرامش نمی یابند 
 

                                                        متوسط تعداد اتاق در تصرف خانوار

در واحد مسکونی شاخص تعداد اتاق برای هر خانوار با منظور کردن تعداد اتاق های موجود 

بر حسب تعداد )موجب می شود تا شاخص خانوار در واحد مسکونی از جنبه های فضای زیستی 

بنابراین از نظر رفاه زیستی این شاخص نیز به همراه سایر شاخص ها از وضعیت . تعدیل شود( اتاق

   (.734: 731 خوش فر،) سکونت و چگونگی آن خبر می دهد

 

 به کیفیت وضع مسکن شاخص های اجتماعی مربوط

کیفیت مسکن از لحاظ تأثیری که بر سالمتی، ایمنی و شرایط مناسب زیست می گذارد، ارتباط  

 (.734: 731 خوش فر،)مستقیم با درجه توان مالی و درآمد مردم و تأثیر مستقیمی بر رفاه مردم دارد

موجودی واحد  این بعد از شاخص های اجتماعی مسکن شامل معرف هایی چون میانگین عمر

مسکونی، میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی و درصد خانوارهایی که در واحدهای مسکونی بر 

  .حسب دوام مصالح زندگی می کنند، می شود
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                              میانگین عمر موجودی واحد مسکونی

ر ساختمان و سال اتمام بنا یکی از شاخص هایی که در بررسی و ارزیابی کیفی بنا اهمیت دارد عم 

دهد که چند درصد از بناهای موجود، قابلیت سکونت داشته و چه  می باشد و در مجموع نشان می

درصدی به دلیل اتمام عمر مفید بنا از رده سرمایه های موجود خارج می گردد و عمر ساختمان 

؛ 735: 731 خوش فر،) دکار می روه است که در آن بو رعایت اصول ساخت  تابعی از نوع مصالح

 (.8 : 731 االجگردی،

 

             میانگین سطح زیر بنای واحد مسکونی

 . این شاخص بر مبنای نسبت بین زیر بنای مجاز از کل مساحت قطعه محاسبه می گردد 

 

 ساختمانی واحدهای مسکونی بر حسب دوام مصالح توزیع

تفاده می باشد که در کیفیت و دوام آنها یکی از عناصر عمده در ساخت مسکن مصالح مورد اس

انتخاب مصالح با توجه به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح و کسب . تأثیر تعیین کننده دارد

 (. 73: 731 فرهنگی،) معماری  آن در احداث واحدهای مسکونی اهمیت بسزایی دارند

دوام مصالح به شرح زیر  طبق تعریف مرکز آمار ایران طبقه بندی واحدهای مسکونی بر حسب

 :است

  ،مصالح با دوام شامل اسکلت فلزی یا اسکلت بتونی، آجر و آهن، سنگ وآهن -

 ،مصالح نیمه با دوام شامل آجر وچوب، سنگ وچوب، بلوک سیمانی تمام آجر -

 . مصالح کم دوام شامل تمام چوب، خشت و چوب، خشت وگل می باشد -

های کشور واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح  استانطبق مطالعات انجام شده در کلیه 

. کم دوام کاهش یافته و به واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح با دوام افزوده می شود

 .بررسی این شاخص در شهر اهواز مؤید این مطلب است
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                شاخص های اجتماعی مربوط به خدمات اساسی

    ه بودن آن جنبه های دیگری از رفاه و آسایش اجتماعی را نیز در بر مسکن عالوه بر جنبه سرپنا

حدود برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیالت و تجهیزات ضروری زندگی خود . می گردد

 (.15  : 73 زنجانی،)بصورت شاخص جدیدی برای ارزیابی وضع واحدهای مسکونی در می آید 

بررسی این جنبه از شاخص های اجتماعی مسکن در شاخص ها و معرف هایی که برای سنجش و 

، شبکه برق سراسری، درصد واحدهای مسکونی بر خوردار از آب لوله کشیشامل؛ نظر گرفته شده 

 سیستم فاضالبو برخوردار از  کولر، تلفن، توالت، تسهیالت آشپزخانه، حمام، گاز لوله کشی

 .می باشند( 738: 731 خوش فر،)

 

 مربوط به مالکیت و نحوه تصرف مسکنشاخص های اجتماعی 

یکی دیگر از ابعاد شاخص های اجتماعی مسکن، احساس امنیت سکونت است که در این زمینه 

شود که خانوار ساکن  امنیت نحوه تصرف سبب می. مهمترین موضوع، امنیت نحوه تصرف است

ر آسایش روانی در واحد مسکونی، از نظر دورنمای سکونت خود  احساس ایمنی کند و این ام

در ایران مالکیت واحد مسکونی، یکی از (.  73: 731 خوش فر،) بیشتری برایش ایجاد می نماید

ترین ارزشهای اجتماعی محسوب می شود و طبق سخن گزنفون، مورخ یونانی عزیزترین  مهم

ها شاخص (. 11  : 73 زنجانی،)ومشروع ترین دارایی شخصی در نزد ایرانیان مالکیت خانه است 

و معرف هایی که معموالً برای ارزیابی وضعیت مسکن به لحاظ نحوه تصرف بکار می روند عبارتند 

، اجاره ای، (در برابر خدمات)سازمانی ، رهنی، درصد خانوارهای دارای واحد مسکونی ملکی :از

  .اجاره ای -درصد خانوارهای دارای واحد مسکونی رهنیو  مجانی

 

 ابی وضعیت مسکن شهر اهوازمالک های جمعیتی در ارزی

 شاخص های اجتماعی مربوط به ازدحام جمعیت یا کمیت مسکن 

 شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی  

این شاخص بیانگر نسبت خانوارها به واحدهای مسکونی موجود بوده و معمول ترین شاخص 

ه با استاندارد در برآورد کمبود تعداد واحدهای مسکونی یک جامعه می باشد، بدین صورت ک
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در سال . قرار دادن یک واحد مسکونی برای یک خانوار، تعداد کمبود مسکن تعیین می گردد

خانوار ساکن بوده در حالی که تعداد واحدهای مسکونی آن در  75175، در شهر اهواز 715 

واحد  55 واحد ذکر شده اند و این ارقام حاکی از آن است که در برابر هر  88578حدود 

جدول زیر شاخص تراکم خانوار در واحد . خانوار وجود داشته است 53 کونی در این شهر مس

 .مسکونی شهر اهواز را نشان می دهد

 715 -735 شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی شهر اهواز سال - جدول 

 735  735  715  755  715  سال               عنوان                    

 8811 8 58185    585  53117 75175 رتعداد خانوا

 13438  75858  33813 17314 88578 تعداد واحد مسکونی

  /81  /8   /3   /77  /53 واحد مسکونی رتراکم خانوار د

 .715 -735 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های : مأخذ

متوالی در طی  حد مسکونی با کاهشهمان طور که جدول باال نشان می دهد شاخص خانوار در وا

سال های مورد مطالعه کم کم با شرایط متعادل وضعیت مسکن در یک شهر نزدیک می شود یعنی 

 .یک واحد مسکونی در برابر یک خانوار

جدول زیر نمایانگر تحوالت نرخ رشد جمعیت و خانوار و رشد موجودی مسکن در سطح شهر 

مؤید این مطلب است که افزایش نسبی تعداد  ی باشد و م 715 -735 اهواز در طی سال های 

ساز واحدهای مسکونی و افزایش همزمان نرخ رشد خانوارها و همزمان کاهش این دو ساخت و

این همسویی است که علت اصلی آن را شاید  دلیل عمده 715 - 735 نرخ رشد در طی سال های 

که موجب باال رفتن درآمد سرانه کشور برای  بتوان افزایش بهای نفت تا قبل از انقالب اسالمی

علت کاهش همزمان دو عامل نرخ . افزایش تعداد ساخت و سازها و نرخ رشد خانوارها دانست

 جنگ، محاصره715 -735 رشد خانوار و نرخ رشد موجودی مسکن را نیز طی سال های 

ثمر نشستن سیاست ها در  اقتصادی و به اقتصادی و تورم، گرانی ناشی از تبعات جنگ و محاصره

 .توان نام بردکنترل موالید را می
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 715  -735 تحوالت جمعیت، خانوار و مسکن در شهر اهواز در طی سال های  -8جدول 

 سال                                             

 عنوان 
 755-  715  715-  755  735-  715  735-  735 

  /58 3/7 1/5 4/1 نرخ رشد جمعیت

 75/7 51/1 3/5 5/  نرخ رشد خانوار

- 51/5 1/1 3/  4/1 نرخ رشد مسکن

-  / 3- 17/5-  /83-  /1 نرخ تغییر خانوار در واحد مسکونی

 .همان: مأخذ  

 اخص تراکم نفر در اتاق ش

ه این شاخص نشان دهنده تعداد افراد در مقابل هر اتاق است و هر چند میزان آن کوچکتر باشد نشان

بنا به اظهار برخی از کارشناسان این . استقالل بیشتر افراد خانوار در داخل واحد مسکونی است

اما به علت کمبود این . نامیده شود  "متوسط اتاق در اختیار هر نفر"شاخص می بایستی تحت عنوان 

طرح صورت نفر بر اتاق مه شاخص در کشور ما و سوابق خاص زندگی و سکونت در آن، معموالً ب

یک اتاق "حد مورد انتظار از این شاخص که به آن شاخص ازدحام نیز گفته می شود، . می شود

 (.735: 731 خوش فر،) می باشد "برای هر نفر

حکایت از بهبود اوضاع مسکن در این  735 الی  715 این شاخص در شهر اهواز طی سال های 

نفر   /1به  735 وده در حالی که در سال نفر در اتاق ب 3/8، 715 این شاخص در سال . شهر دارد

نفر در هر اتاق افزایش پیدا کرده  8با تراکم  735 در اتاق نزول پیدا کرده است و نهایتاً در سال 

نشانگر افزایش تعداد اتاق و کاهش مکرر  735 الی  715 کاهش این شاخص طی سال های . است

بیانگر عدم تعادل بین  735 و  735 ل های بعد خانوار بوده و افزایش محسوس آن در فاصله سا

 .افزایش جمعیت در برابر کمبود واحدهای مسکونی است
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 715  -735 شاخص تراکم نفر در اتاق در سطح شهر اهواز طی سال های  -7جدول 

 سال                        

 عنوان 
 715  755  715  735  735 

 8  /1  /3 8/  3/8 تراکم نفر در اتاق

 853538  3 588 85 788 54873  31175 تعداد اتاق

 1 4351 375131 534381 771744 851735 تعداد جمعیت

 .همان: مأخذ             

 

تحوالت نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد تعداد اتاق های واحدهای مسکونی شهر اهواز  1جدول 

اتاق ها افزوده شده و بهبودی  نشان می دهد که با کاهش نرخ رشد جمعیت بر نرخ رشد موجودی

 .این شاخص را به دنبال خواهد داشت

 

 715  -735 تحوالت جمعیتی و تعداد اتاق در شهر اهواز طی سال های  -1جدول 

 سال                

 عنوان 
 755-  715  715-  755  735-  715  735-  735 

  /58 3/7 1/5 4/1 نرخ رشد جمعیت

- 5/ 5 4/1 8/3 1/3 نرخ رشد موجودی اتاق

 .همان: مأخذ                       

 

 شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی 

مبین وضعیت  این شاخص از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد واحد مسکونی حاصل می شود و

 .رفاه خانوارها از نظر فضاهای مسکونی می باشد

هر واحد مسکونی بوده است که باالترین نفر در  4/ رقم  715 این شاخص در شهر اهواز در سال 

طی سال های بعد این شاخص کاهش یافته . باشدحد این شاخص در طی سال های مورد مطالعه می
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نفر  1/ به  735 نفر و سپس در سال  1/1به  715 نفر، سال  1/3به  755 ای که در سال به گونه

 715 -735 ساله  75 ر دورهکاهش مکرر این شاخص بدین معناست که د. کاهش یافته است

نفر از تعداد متوسط ساکنان واحدهای مسکونی شهر اهواز کاسته شده   /71ساالنه به طور متوسط 

است که این امر حکایت از بهبود وضعیت مسکن در این شهر دارد که با توجه به کم شدن بعد 

 .خانوارها قابل توجیه است

 

 فر در واحد مسکونی در شهر اهوازتحوالت جمعیتی و شاخص تراکم ن -5جدول 

 715  -735 طی سال های  

 سال                        

 عنوان 
 715  755  715  735  735 

 1 4351 375131 534381 771744 851735 تعداد جمعیت

 8811 8 58185    585  53117 75175 تعداد خانوار

 11/1 13/5 15/5 3/5 38/5 نرخ بعد خانوار

 13438  75858  33813 17314 88578 واحد مسکونیتعداد 

 75/1 1/  1/1 1/3 4/  تراکم نفردر واحد مسکونی

 .همان: مأخذ             

نفر در سال  13/5به  715 نفر در سال  38/5همانطور که جدول باال نشان می دهد، بعد خانوار از 

کاهش بعد خانوار اثر مستقیمی در . تکاهش یافته اس 735 نفر در سال  1/1و در نهایت به  735 

 .بهبود این شاخص دارد

 

 تراکم اتاق در واحد مسکونی 

تفاوت  715 یکسان است ولی با سرشماری سال  715 و 755 های تعریف اتاق در سرشماری سال

. دقیق نمی توان تعداد اتاق در سال های مزبور را با هم مقایسه کرد طوره از این رو ب. داشته است

این اشکال از چگونگی احتساب برخی از آشپزخانه ها به عنوان اتاق در سرشماری های سال 

    (.15 :  73 زنجانی،) ناشی می شود 715 و عدم احتساب آنها در سال  715 و 755 های
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اتاق بوده که این رقم در سال  7/7، 715 ونی در سال تراکم اتاق در واحد مسک 1طبق جدول  

این رقم  735 رسیده است و در سال  1/7این میزان به  715 اتاق ارتقا یافته و در سال  5/7به  755 

 3/8به  735 لیکن در سال  ،اتاق در هر واحد مسکونی افزایش یافته 3/7به باالترین حد خود یعنی 

 .ش پیدا کرده استاتاق در هر واحد مسکونی کاه

 

 715 -735 تراکم اتاق در واحد مسکونی شهر اهواز طی سال های  -1جدول 

 سال                        

 عنوان 
 715  755  715  735  735 

 3/8 3/7 1/7 5/7 7/7 تراکم اتاق در واحد مسکونی

 .همان: مأخذ                 

 

ونی نهایتأ منجر به افزایش موجودی اتاق ها در طی سال افزایش تعداد ساخت و ساز واحدهای مسک

درصد با مساکن سه  13/75باالترین فراوانی کل  735 در سال . گردیده است 735 الی  715 های 

درصد از مساکن شهر اهواز را  1/81اتاقه بوده که در همین سال واحدهای مسکونی چهار اتاقه 

های جدید آشپزخانه نیز یک اتاق کامل به آمارگیری باید در نظر داشت که در. شامل شده اند

توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق در شهر اهواز در   و نمودار  3جدول . آیدشمار می

 .را نشان می دهند 715  -735 طی سال های 
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 توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق در شهر اهواز  -3جدول 

 715  -735 در طی سال های 

 سال                        

 واحد مسکونی 

5431 5411 5431 5431 5431 

 تعداد              درصد تعداد              درصد تعداد          درصد تعداد             درصد درصد        تعداد         

 44/2 3314 9/2 4933 9/3 4133 2/1 2333 3/54 2342 یک اتاق

 5/24 35333 43/53 25334 2/53 51934 39/44 3954 23/25 3333 دو اتاق

 33/44 34341 14/24 45359 1/23 23425 3/29 52991 4/29 3343 سه اتاق

 34/23 14313 33/24 23941 9/24 53234 3/24 9491 3/53 3223 چهار اتاق

 33/52 23324 39/53 23533 9/51 54333 3/55 1533 1/9 2514 پنج اتاق

 14/3 53335 33/53 23933 3/52 55553 3/1 2131 5/1 5533 رو بيشت شش اتاق

 54/5 2413 1/4 339 5/4 93 5/1 2233 9/3 5541 اظهار نشده

 544 243432 544 541249 544 33233 544 34339 544 22142 جمع واحد مسکونی

 .همان: مأخذ    

 ر اهوازتوزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق در شه  - نمودار 

 715 -735 در طی سال های  

0

5

10

15

20

25

30

35

یک اتاق دو اتاق سه اتاق چهار اتاق پنج اتاق شش اتاق و

بیشتر

سال 1345

سال 1355

سال 1365

سال 1375

سال 1385

 
 شاخص تراکم واحدهای مسکونی برحسب خانوار ساکن

سکونت در  توزیع واحدهای مسکونی برحسب خانوارهای ساکن نیز حکایت از بهتر شدن نحوه

درصد  7/13نسبت واحدهای مسکونی تک خانواری در شهر  715 در سال . سطح شهر اهواز دارد

درصد واحدهای مسکونی این شهر تنها یک  3/33در بیش از  755 یعنی سال  بوده که ده سال بعد

درصد و  45/ به  735 درصد، و در سال  7/37به  715 این میزان در سال . خانوار می زیسته است

 .درصد رسیده است 1/41 به  735 نهایتأ در سال 
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 715  -735 های  توزیع واحدهای مسکونی اهواز برحسب تعداد خانوار طی سال -3جدول 

 سال                              

 تعداد خانوار

5431 5411 5431 5431 5431 

 تعداد             درصد تعداد            درصد تعداد             درصد تعداد             درصد درصد                 تعداد    

 53/93 591923 5/94 525324 43/33 31414 3/33 43494 4/33 51491 یک خانواری

 35/3 9533 3/3 54433 3/54 9233 51 3132 3/53 3593 دو خانواری

 5/5 2299 3/5 2233 3/2 2549 3/3 2433 3/3 5323 سه خانواری

 42/4 335 3/4 143 1/4 353 3/5 325 2/4 324 چهار خانواری و بيشتر

 544 243432 544 541242 544 33233 544 34339 544 22142 جمع

 .همان: مأخذ    

 715 -735 توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد خانوار ساکن در طی سال های  -8نمودار 

0

20

40

60

80

100

سال 1345 سال 1355 سال 1365 سال 1375 سال 1385

یک خانواری

دو خانواری

سه خانواری

چهار خانواری و بیشتر

 
 

ای افزایش تعداد واحدهای مسکونی تک خانواری نشان از این دارد که به مرور زمان با تک هسته

به داشتن یک واحد  شدن خانوارها و نیز تغییر تدریجی فرهنگ زیستی بیشتر خانوارها مایل

شوند و یک منزل مسکونی مستقل برای خانواده خود مسکونی مستقل و جدا از خانواده پدر می

افزایش هرچه بیشتر این شاخص بهبودی وضعیت مسکن را به دنبال خود خواهد . تدارک دیدند

ال در شهر نسبت واحدهای مسکونی که در آنها دو خانوار وجود داشته باشد مطابق جدول با. داشت

و در  5 /1به  715 در سال . رسیده است 755 درصد در سال  5 درصد به رقم  3 /1اهواز از رقم 

در سال . درصد کاهش شدیدی یافته است 1/ 1به  735 درصد و نهایتاً در سال  3/3به  735 سال 

خانوار  درصد از کل واحدهای مسکونی شهر اهواز بیش از چهار 5/5کمتر از  735 و  715 های 

هزار خانوار به طور  85 بیش از  735 را در خود جای داده بودند و به سخن دیگر در سال های 
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اند و بقیه به طور مشترک در واحدهای مستقل در یک واحد مسکونی مستقل زندگی کرده

مسکونی دو خانواری و بیشتر سکونت داشتند که جهت برقراری شرایط متعادل و بهینه باید تالش 

ود تا از تراکم خانوارها در واحد مسکونی کاسته و موقعیتی را فراهم آورد تا در هر واحد نم

در این صورت است که اصل محرمیت و استقالل فردی و . مسکونی تنها یک خانوار ساکن باشد

 .شودتر و پایدارتر میخانوادگی و تداوم بنیان نظام خانواده مستحکم

رشد خانوار، جریان نزول نرخ رشد موجودی مسکن، باز هم  کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نرخ

 .کاهش نرخ تغییر تراکم خانوار در مسکن حکایت از بهبود شرایط مسکن در شهر اهواز دارند

های کمی آن در های کیفی مسکن نیز در این شهر به مثابه شاخصولی باید دانست که آیا شاخص

 اند یا خیر؟راستای بهبود شرایط سکونتی

 

 شاخص های اجتماعی مربوط به کیفیت وضع مسکن 

 میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی

شود، فضای مسکونی باید بتواند شرایط الزم را برای رشد فردی هر بنا به تعریفی که از مسکن می

 (.5 8: 735 رسولی،)یک از اعضای خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورد 

 735 کونی برحسب زیربنای واحد مسکونی شهر اهواز در سال تعداد واحدهای مس -4جدول 

 درصد تعداد واحدهای مسکونی سطح زیربنا

 1/ 1 7313  متر و کمتر 55

 7 /88 83581 متر  35-5

 4/   3435  متر 35-31

  1/8  11577 متر  55-3 

 54/83 53158 متر  5 -55 

 7 /41  8458 متر  5 -855

 3/1  8315  متر  755-85

  /55  7 7 متر  555-75

 53/5  784 متر و بیشتر  55

 55  853538 جمع
 .735 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال : مأخذ                           
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در شهر اهواز بیشترین واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای  735 ، در سال 4با توجه به جدول 

درصد از واحدهای مسکونی را شامل شده اند و بعد از آن واحدهای  54/83ع مترمرب 55 تا   5 

 .درصد از این واحدها را در برگرفته اند  1/8 متر که  55 تا   3مسکونی با مساحت 

 

 ساختمانیواحدهای مسکونی بر حسب دوام مصالح  توزیع

مسکنی است که عمر مسکن مناسب با حداقل شرایط سکونتی به معنای سرپناهی امن، آن چنان 

مفید آن نسبت به مصالح به کار رفته به سرنیامده و با توجه به آب و هوا و شرایط اقلیمی و ایمنی 

 .نسبی در برابر بالیای طبیعی از مصالح بادوام و نیمه بادوام ساخته شده باشند

 

 

 توزیع واحدهای مسکونی شهر اهواز برحسب دوام مصالح ساختمانی -5 جدول 

 715   -735 سال های  در طی 
 5431 5431 5431 5411 5431 سال

 ميزان                                         

 نوع مصالح
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ام
دو

با
 

اسکلت فلزی یا بتن 

آرمه، آجر و آهن، 

 سنگ و آهن

5349 2/32 43133 3/31 33919 3/39 524941 3/95 
59592

4 
55/94 

مه
ني

 
ام

دو
با

 

آجر و چوب یا سنگ و 

چوب بلوک سيمانی 

 چوب –نما آجر 

1234 3/24 2959 353 3359 3/3 54954 5/3 
5411

2 
13/3 

ام
دو

ی 
ب

 

خشت و گل یا خشت و 

 چوب
4234 43/53 4432 3/3 5134 3/5 433 4/4 233 53/4 

 53/4 419 43/4 33 15/4 31 93/4 34 23/4 31 سایر

 544 541293 544 33294 544 34952 544 42142 جمع
24355

1 
544 

 715  -735 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های : مأخذ
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 توزیع واحدهای مسکونی در شهر اهواز برحسب دوام مصالح ساختمانی در  -7ودارنم

 715   -735 طی سال های  

0

20

40

60

80

100

سال 1345 سال 1355 سال 1365 سال 1375 سال 1385

بادوام

نیمه بادوام

بی دوام

 
 5ای مسکونی شهر اهواز نوساز بوده و عمری کمتر از درصد از واحده 75، حدود 715 در سال 

درصد از واحدهای مسکونی دارای مصالح بادوام  8/18سال داشتند با این حال در این سال بیش از 

-این نسبت ها به گونه 755 در سال . دوام ساخته شده بودنددرصد آنان از مصالح بی 1 /1بودند و 

سال داشتند و  5دهای مسکونی در این سال عمری کمتر از درصد از واح 31/83ای دیگر بودند، 

 .درصد بودند 3/35نسبت واحدهای مسکونی با مصالح بادوام در این سال 

کنیم، میزان استفاده از مصالح بادوام افزایش یافته و شود که هرچه به جلوتر حرکت میمالحظه می

درصد از واحدهای  71عمر نزدیک به  715 در سال . افزایدهمین امر نیز به عمر ساختمان ها می

دوام نسبت به سال سال بود و عمر واحدهای مسکونی با مصالح بی 5مسکونی شهر اهواز کمتر از 

 .درصد کاهش یافته است 1، 755 

استفاده از مصالح ساختمانی بادوام، از قبیل آجر، آهن، اسکلت فلزی و بتن به عمر واحدهای 

درصد  73سال داشتند و بیش از  4تا  5درصد آنها عمری بین  83/ ن سال در ای. افزایدمسکونی می

 5-4ساختمان هایی با قدمت بین 735 در سال . اندواحدهای مسکونی بیش از ده سال عمر داشته

شدند و نسبت واحدهای مسکونی نوساز کمتر درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می 84سال 
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درصد ارتقاء یافت و   1/4ارگیری مصالح بادوام در این سال نیز به نسبت به ک. بود 5 /5سال  5از 

دوام به نرخ بسیار باالیی کماکان از میزان ساخت و ساز واحدهای مسکونی با مصالح کم دوام و بی

. از واحدهای مسکونی از مصالح کم دوام ساخته شده است 7/5کاسته شده، همچنین در این سال 

درصد از این  1/5 درصد از واحدهای مسکونی از مصالح بادوام و  47، 735 در نهایت در سال 

 .دوام ساخته شده استواحدها از مصالح کم

 715  -735 در طی سال های  735 عمر واحدهای مسکونی شهر اهواز  -  جدول 

 سال                           

 عمر ساختمان

5431 5411 5431 5431 5431 

 تعداد               درصد تعداد               درصد تعداد               درصد تعداد               درصد درصد   تعداد             

 92/54 53414 43/54 53452 9/44 29143 33/23 52533 44 3343 سال 1کمتر از 

 33/44 15125 49/29 49432 5/23 23344 53/21 55434 1/23 3341 سال 9-1

 34/13 93555 1/34 35333 43 42933 43/33 24314 1/35 9434 شترسال و بي 54

 544 533932 544 541242 544 33944 544 34339 544 22142 جمع واحدهای مسکونی

 .همان: مأخذ

 :شاخص های اجتماعی مربوط به خدمات اساسی

ن می نشا 715  -735 های مختلف در طی سال های براساس مطالعات انجام شده در سرشماری

دهد که امکانات و تسهیالت سکونتی واحدهای مسکونی شهر اهواز روند رو به بهبودی داشته 

برخورداری واحدهای مسکونی از تسهیالت رفاهی شامل آب  715 به طوری که در سال  .است

این میزان به ترتیب  735 که در سال  ،درصد بوده 15/43و 4/41لوله کشی و برق به ترتیب برابر 

درصد شده که نسبت به دهه گذشته واحدهای مسکونی بیشتری از امکانات و  44/ 3و  18/44 برابر

 .بیانگر این موضوع است 8 جدول  .تسهیالت رفاهی مذکور برخوردار شده اند
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 715  -735 تحول در تسهیالت سکونتی واحدهای مسکونی شهر اهواز طی سال های  -8 جدول 

 لسا

 تسهیالت سکونتی
 715  755  715  735  735 

 37/41 18/44 45/41 13/13 55 کشیآب لوله

 47/44 44/ 3 15/43 33 54/ 1 برق

 41/31 18/51 17/85 11/1 13/5 کشی گازلوله

 5/35   3/ 1 33/ 7  11/3 13/55 تلفن

 41/47 37/43 81/41 15/13 57 حمام

 17/44 58/15 53/ 7 57/51 8/55 آشپزخانه

 87/33 15/35 55/33  57/3 13/55 توالت

- - - - -  سیستم فاضالب

  /55  /5  13/5 35/5 5/5  کولر

 .همان: مأخذ                   

 

 نحوه تصرف مسکن مالکیت و شاخص های اجتماعی مربوط به 

های کم درآمد در طول زمان وضع مسکن خود را از نظر مصالح بهبود بخشند،  که گروه برای این

بررسی آمار مربوط به تصرف واحدهای (. 73 : 717 مخبر،) بسیار اهمیت داردامنیت حق تصرف 

مایلند، خود مالک واحدهای  أمسکونی در کشور مؤید این مطلب است که خانوارهای شهری عموم

 34حدود ،  73 که از کل واحدهای احداثی در سال  طوریه ب. مسکونی مورد استفاده شان باشند

طبق محاسبات دفتر   (.733: 731 خوش فر،) د اجاره ای بوده استدرص   درصد ملکی و فقط 

شاخص درصد خانوار مالک میانگین  715 اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی در سال 

 .درصد بوده است 18/31مسکن در کل کشور 

درصد از خانوارهای ساکن شهر اهواز مالک واحد مسکونی خود  1/11 حدود  715 در سال 

درصد فزونی یافته و 1/15، به 715 درصد و در سال  33/15، به 755 این نسبت در سال . اندبوده

درصد رسیده است   15/1به  735 درصد رسیده و نهایتأ در سال  35/1این رقم به  735 در سال 

درصد  1که بیانگر افزایش سرعت مالکیت واحدهای مسکونی در شهر اهواز را با نرخ رشد حدود 

 .هه های گذشته نشان می دهدرا نسبت به د

بر تعداد  735 الی  735 نشینان کاسته شده ولی مجدداً از سال از میزان اجاره 735 در مقابل تا سال 

نشینان به کل خانوارهای شهر سال گذشته نسبت اجاره 15در حالی که در . آنان افزوده شده است
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درصد در سال  4 /15درصد، 755 ال درصد در س 73/17به  715 درصد در سال  53/17اهواز از 

درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی به دنبال کاهش نرخ   8به 735 ولی در سال  ،رسیده 715 

نشینان افزوده شده و های قبل به میزان اجارهنسبت به دهه 735 -735 رشد مالکیت طی دهه های 

 .درصد افزایش یافته است5/84نیز به  735 در سال 

و  735 ،  715 اند نیز در سال های ارهایی که از مسکن در برابر خدمت استفاده کردهنسبت خانو

درصد  1به  735 و در سال  735 درصد در سال  1/1به  715 درصد در سال  53/3از  735 

 (7 جدول شماره ) .کاهش چشمگیری داشته است

 715  -735 تصرف واحدهای مسکونی در شهر اهواز طی سال های  نحوه -7 جدول
 سال                                            

 نحوه  تصرف

5431 5411 5431 5431 5431 

 31/35 543233 31/35 93491 34/34 32551 33/31 22454 53/33 53434 (عرصه و عيان یا اعيان)ملکی

 14/29 33433 25 42434 31/59 24543 43/34 25545 13/34 51345 ای و رهنیاجاره

 43/4 3123 31/3 54532 33/54 55445 23/54 3993 13/3 4441 مجانی و رایگان

 3 9553 41/3 9333 43/3 3233 - - - - (سازمانی)در برابر خدمت 

 19/4 5421 33/4 5434 22/4 229 - - 53/4 33 سایر

 413/5 2433 39/5 2239 39/4 349 93/3 245 13/5 135 اظهار نشده

 544 223935 544 512433 544 542333 544 33343 544 41353 جمع

 .همان: مأخذ

 715 -735 تصرف واحدهای مسکونی شهر اهواز در طی سال های  نحوه -1نمودار 
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درصد از خانوارهای ساکن در شهر اهواز از واحدهای  53/3حدود  715 همچنین در سال 

درصد افزایش داشته  5 /83به  755 مسکونی مجانی و رایگان استفاده نموده و این نسبت در سال 

کاهش یافته که نهایتاً  735 درصد در سال  15/3درصد به  5 /31از   715 همچنین در سال . است

 .درصد کاهش چشمگیری پیدا کرده است 71/7به  735 در سال 

 :گیری نتیجه

جنگ  در شهر اهواز به دلیل بازگشت مهاجرین و ساکنین اهوازی از سایر نقاط کشور پس از

تحمیلی و همچنین تخریب واحدهای مسکونی در زمان جنگ مشکل زمین در این شهر حادتر شد 

و از طرفی نرخ رشد باالی جمعیت در این شهر باعث گردید تا تعادل الزم بین عرضه و تقاضای 

واحد مسکونی بوده  5535 کمبود مسکن برابر  715 مسکن ایجاد نگردد به طوری که در سال 

 .کردندنفر در یک واحد مسکونی زندگی می 3ن کمبود در شرایطی بود که نزدیک به است و ای

گیری از اما امروزه عامل بهره اگرچه قبالً عامل تجاری در رشد و گسترش شهر اهواز موثر بوده

کشور به این منطقه در  نقاط در اثر هجوم مهاجرین از سایر( نفت خیز بودن این شهر)منابع نفتی 

 .گسترش شهر و نیاز به مسکن بیشتر شده استرشد و 

سازی را به صورت قالب های رایج در پیش گرفته امروزه دولت در شهر اهواز سیاست بلندمرتبه

 -تواند از لحاظ اجتماعیسازد ولی میاست، اگرچه این سیاست کمبود زمین را تا حدی مرتفع می

 .اکنین این گونه مساکن ایجاد کنندغیره  مشکالت زیادی را برای س و اقتصادی ،فرهنگی

در این شهر  از نظر وضعیت تعداد واحدهای مسکونی با بعد خانوار در شهر اهواز می توان گفت که

این  735 خانوار وجود داشته که در سال   /8 به طور متوسط  735 در هر واحد مسکونی در سال 

آل یعنی رقم یک واحد به شرایط ایده ولی برای رسیدن. خانوار افزایش یافته است  /81رقم به 

پس می توان نتیجه گرفت که در شهر . مسکونی برای هر خانوار شهری فاصله وجود داشته است

 .اهواز هنوز تا حدودی تعداد واحدهای مسکونی با بعد خانوار از تناسب الزم برخوردار نیست

ی مسکونی در شهر اهواز می توان در ارتباط با برخورداری تسهیالت و امکانات زیرساختی واحدها

 37/41،  735 در سال . مند می باشندگفت که اکثریت واحدهای مسکونی از تسهیالت الزم بهره

کشی درصد از لوله 41/31درصد از برق و  47/44کشی و درصد از واحدهای مسکونی از آب لوله
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 .درصد نیز از تسهیالت و خدمات برخوردار بوده اند 5/35 گاز و 

روند رو به بهبودی داشته  735 تا  715  شاخص تسهیالت و خدمات اساسی در شهر اهواز از دهه

 . است

های قبل افزایش نسبت به دهه 735 در این شهر استفاده از مصالح ساختمانی بادوام در دهه 

به  735 درصد بوده در سال  8/18که  715 استفاده از این مصالح در سال . چشمگیری داشته است

درصد در  1/5 درصد به  1 /73از  715 دوام نیز از سال درصد رسیده، همچنین مصالح بی 47/  

پس می توان گفت که از نظر دوام مصالح ساختمانی و  .فوق العاده کاهش یافته است 735 سال 

 .میانگین طول عمر واحدهای مسکونی در شهر اهواز وضعیت بهتری حاصل شده است

بحران مسکن در سطح شهر اهواز در ارتباط با کمبود واحد مسکونی  جام شده همهطبق مطالعات ان 

-مالکیت هاست به گونه نیست، بلکه همچنین در شیوه زیست و همچنین عدم توزیع متعادل و بهینه

درصد مردم مالک واحدهای مسکونی خود بودند و   15/1تنها حدود  735 ای که در سال 

نی اجاره و رهنی و یا در واحدهای سازمانی یا در واحدهای موقوفه و سایرین در واحدهای مسکو

 . مجانی ساکن بودند

های کمی و کیفی در رابطه با شاخص 735 تا  715 هایی که طی سال های پس طبق بررسی

ها روند روبه این شاخص مسکن در شهر اهواز صورت گرفته است می توان گفت که تقریباً همه

زمانی سال های  از لحاظ بعد کمی مثالً تراکم نفر در واحد مسکونی در دوره. رشدی داشته است

درصد در سال  17/1به  755 درصد در سال  11/3سیر نزولی داشته به طوری که از  755 -735 

درصد رسیده است که این  75/1به  735 کاهش یافته و در سال  735 درصد در سال  53/1، 715 

همچنین از نظر شاخص های کیفی نیز روند . باشدنسبی وضعیت مسکن میارقام بیانگر بهبود 

تصرف واحد  مطلوبی داشته است که در مباحث قبلی به بررسی شاخص هایی نظیر میانگین نحوه

های مربوط به تسهیالت و خدمات اساسی و شاخص مربوط به دوام مصالح مسکونی، شاخص

 .پرداخته شد

پیشنهاداتی در اینجا ارائه  هوازشاخص های اجتماعی مسکن شهر ا بر اساس نتایج بررسی وضعیت

 :می گردد
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کیفی و بهبود شرایط زیست مناسب مسکن  کمبودهای مسکن را می توان از دو دیدگاه کمی و

 .مورد ارزیابی و سنجش قرار داد

رتباط تامین کمی مسکن ایجاد تعداد کافی واحد مسکونی مناسب در ا از منظور: تامین کمی مسکن

باید ابعاد این واحدها با ابعاد خانوار و دگرگونی های ناشی از آن . با نرخ افزایش جمعیت است

تراکم نامتناسب افراد در واحد های مسکونی باید از طریق تامین مسکن در زمان و . متناسب باشد

محالت مکان مناسب بهبود یابد، نه تنها تراکم در مقیاس یک واحد مسکونی بلکه در مقیاس 

باید بهبود یابد، اجرای برنامه های خانه سازی و تأمین مسکن، باید به طریقی صورت نیز شهری 

نیاز انسان  تحقق پذیرد که شاخص های کمی مسکن فضای مسکونی کافی، مطبوع و مناسب با

 . باشد

است های باشند اتخاذ سیمیمواجه درآمد در تأمین مسکن با مشکل با توجه به اینکه افراد کم -

 .درآمد و فقیر ضروری استمسکن جهت تأمین مسکن برای اقشار کم

کاهش بعد خانوارها همگام با سیاست ساخت مساکن اجتماعی و حمایت شده تا حدودی از رفع  -

 .مشکل کمبود مسکن می کاهد

و تأسیسات در این زمینه، نه تنها باید جنبه های کیفی ایجاد بنا را در نظر داشت : تامین کیفی مسکن

و تجهیزات کافی در آن را پیش بینی نمود بلکه باید به عوامل دیگری که به نحوی در ایجاد مسکن 

عبارت دیگر باید به ایجاد و توسعه ه ب. مناسب و فضای مسکونی و مطبوع تأثیر بگذارد توجه نمود

 .شاخص های دیگری از جنبه های کیفی مسکن اقدام نمود
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 منابع

، 5، تحلیلی از شاخص های مسکن در ایران، مجله محیط شناسی، شماره (751 )دنیا، اصغرارجمن -

 .دانشگاه تهران

محمدرضا  :مسکن بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما ،(731 ) احمد االجگردی، -

 .، دانشکده علوم انسانی و اجتماعیورمحمدی، دانشگاه تبریزدالل پ

 .، فرآیند طراحی شهری، دانشگاه تهران، چاپ اول(733 ) بحرینی، سیدحسین -

اجتماعی آن، مجموعه مقاالت سومین سمینار  ـمسکن و ابعاد فرهنگی  ،(735 )بهروز فر، فریبرز  -

 .شهرسازی های  توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و سیاست

دیدگاه فرهنگی، مجموعه مقاالت  ، الگوهای حجم فضائی مسکن از(735 ) پورافکاری، نصراله -

 .شهرسازی های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و سومین سمینار سیاست

، ضرورت شناخت ویژگی های جمعیتی شهرها در مدیریت شهری با (734 )جمالی، فیروز  -

در نواحی اشاراتی به جمعیت شهر تبریز، مجموعه مقاالت اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار 

 .شهری، شهرداری و دانشگاه تبریز

، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر شاخص مسکن در استان خراسان، ( 73 )حیدرآبادی، قاسم  -

 .، بهار و تابستان15و  74شماره 

های اجتماعی در توسعه مسکن، مجموعه مقاالت  کاربرد شاخص ،(731 ) غالمرضا خوش فر، -

 .شهرسازی توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و های دومین سمینار سیاست

، شهر جهان سومی، ترجمه فیروز جمالی، نشر توسعه، مرکز (731 )اسمیت، دیوید  -دراکاکیس -

 .مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

وسعه های ت دولت و مسئله مسکن، مجموعه مقاالت اولین سمینارسیاست ،(731 )دژکام، ژاله  -

 .شهرسازی ، وزارت مسکن ولوامسکن در ایران، جلد 
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شهر زنجان، : ، نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری نمونه موردی(733 )دویران، اسماعیل -

بررسی شاخص های تعداد و بعد خانوار، نسبت سنی و جنسی، تراکم جمعیتی، فصلنامه جمعیت، 

 .، پاییز و زمستان15و 11شماره 

، ارزیابی سیاستهای توسعه مسکن در رابطه با الگوی مسکن بر اساس (735 ) رسولی، محمد -

های توسعه مسکن در ایران، جلد  معیارهای شهرسازی، مجموعه مقاالت سومین سمینار سیاست

 .شهرسازی ، وزارت مسکن ولوا

 مجموعه مقاالت، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر و توسعه،جمعیت ، ( 73 ) زنجانی، حبیب اله -

 .، چاپ اولسازی و معماری ایران

 وزارت مسکن وجمعیت،  -مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی ،(714 ) زنجانی، حبیب اله -

 .مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران ،شهر سازی

 .فیزیکی شهرها، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز  ، درسنامه توسعه(735 )عزیزپور، ملکه  -

تنگناها و معیارها، : ، تحلیل فرایند برنامه های مسکن در ایران(735 ) عزیزی، محمد مهدی -

 های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و مجموعه مقاالت سومین سمینار سیاست

 .شهرسازی

، پیش بینی وضع مسکن در نقاط شهری استان گیالن، مجموعه مقاالت (731 )ساسان  فرهنگی، -

 .شهرسازی های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و ومین سمینار سیاستد

 .، تهران، ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان برنامه و بودجه(717 )مخبر، عباس -

نامه  ، تحلیل فضایی الگوی کاربری اراضی شهر یاسوج، پایان(731 )اله  مرادی، هدایت -

 .انشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، د

توسعه مسکن  یهای اجتماعی مسکن در برنامه ریزبررسی نقش شاخص ،(738 )ملکی، سعید  -

 .، زمستان51 در شهر ایالم، مجله مسکن و انقالب، شماره 

 



 

بررسي تأثير ساختارهاي جمعيتي در روند اشتغال و بيکاري استان ايالم   

و مقايسه آن با سطح کشوري    

1اسحاق قيصريان
  

 چکيده 
اما چگونگي ساختار سني يک  ،در هر جامعه تعداد جمعيت تاثير بسزايي بر وضعيت اقتصادي آن جامعه دارد

در يک جمعيت گروه هاي سني واقع در سننين کنار    . ستجمعيت از اهميت بيشتري در اين زمينه برخوردار ا

جوامع ممکن است  از نظنر اقتصنادي   . بيشتر از ساير گروههاي سني در رشد اقتصادي آن تاثير گذار مي باشد

اهداف گوناگوني داشته باشند اما يکي از اهداف مهم اقتصادي آنها ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري است کنه  

 . دف الزم است زمينه ها و زيرساخت هاي الزم مهيا گرددبراي رسيدن به اين ه

بنراي  . هدف اصلي اين مقاله بررسي تأثير ساختارها و تحوالت جمعيتي بر روي روند اشتغال و بيکناري اسنت  

رسيدن به اين هدف، با بهره گيري از اطالعات و آمارهاي سرشماري از روش تحقيق اسننادي و کتابااننه اي   

ساختار سني جمعيت آنهنا  تحوالت جمعيت در استان ايالم و کل کشور نشان مي دهد که  .استفاده شده است

 .ساله اضافه شده است 51-36سال کاسته شده و به جمعيت  51تغيير کرده و ازجمعيت  زير  5631پس ازسال 

( 5611ال س) درصد جمعيت فعال و غيرفعال کل کشور و استان ايالم از ابتدا  بطور کلي طي سي سال گذشته،

باالترين بار تکفل خالص در کنل کشنور و اسنتان     .روند مشابهي را طي کرده اند(   5631سال )تا انتهاي آن  

رسنيده اسنت    6/6، بارتکفل خالص در کل کشنور  بنه   5631در سال . مشاهده شده است 5631ايالم  در سال 

بار تکفل خالص کنل  . ي بايد تأمين نمايد نفر ديگر را از نظر اقتصاد 6/2يعني هر فرد شاغل عالوه بر خودش 

مقندار مينزان مشنارکت اقتصنادي       .کاهش پيدا کرده اسنت  5631در سال  6/6به  5611در سال  3/6کشور از 

داراي روند افزايشني بنوده    5631روند کاهشي داشته ولي از سال  5631تا سال  5661براي استان ايالم از سال 

 . نرسيده است 5631وز به ميزان مشارکت اقتصادي قبل از دهه با اين حال اين افزايش هن .است

داراي روند افزايشي بوده است که بيشترين مقدار آن در  5631تا  5661ميزان بيکاري در کشور طي سالهاي 

. افزايش يافته است 5631کاهش يافته و در سال  5631مشاهده شده است ولي پس از آن در سال  5631سال 

اما در  ،م ميزان بيکاري داراي نواساناتي بوده که طي دهه هاي اخير اين ميزان افزايش يافته استدر استان ايال

 .کاهش پيدا کرده است 5631سال 

 

 :واژگان کليدي

 .جمعيت فعال  و بارتکفل ،بيکاري ،اشتغال ،ساختار جمعيتي ن

                                                 
  انشگاهمدرس د ن کارشناس ارشد جمعيت شناسي -5 
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 مقدمه و طرح مسئله 

و از مؤلفه هاي برنامه ريزي نيروي انساني  ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري يکي از اهداف اقتصادي

بويژه در کشورهايي که ميزان رشد جمعيت زياد است، موضوع رفع موانع  .در هر جامعه اي است

به منظور پي بردن به تغييرات  اشتغال و بيکاري، الزم . اشتغال از اهميت ويژ ه اي برخوردار است

اشتغال و بيکاري همانند ساير مسائل . بررسي قرار دادمورد را است عوامل و فاکتورهاي بالقوه آنها 

باش عرضه متأثر از تحوالت جمعيتي و باش  .اقتصادي، داراي دو باش  عرضه وتقاضا است

در اين مقاله سعي شده است  .تقاضا متأثر از ميزان فعاليت و رشد باش هاي ماتلف اقتصادي است

بر روي روند اشتغال و نيروي انساني مورد نقش و تأثير  ساختارهاي سني و تحوالت جمعيت 

 . بررسي قرار گيرد

با گذشت زمان دچار تغييراتي مي شود و اين تغيير در سنين  جمعيت به عنوان پديده اي پويا،

         ماتلف ممکن است به صورتهاي گوناگوني باشد که براي بررسي شکل و ترکيب جمعيت 

با توجه به تغيير ساختارهاي سني جمعيت در اثر . فاده نمودمي توان از ساختارهاي سني جمعيت است

دستاوش تغييرات   نيز  بيکار  عوامل تغييردهنده جمعيت، تعداد جمعيت فعال، غير فعال، شاغل و

و جمعيت غيرفعال ( توليدکننده)تغيير ساختار سني جمعيت از طريق تغيير در جمعيت فعال . مي شود

 .ر مهمي بر وضعيت اشتغال و بيکاري داشته باشدمي تواند تأثي( مصرف کننده)

مطالعات گوناگوني در مورد تأثير متغير جمعيتي بر روي روند تغييرات نيروي انساني و ميزان اشتغال 

انجام شده است که هر کدام به نوعي به بررسي تأثير تغييرات جمعيتي بر روي نيروي انساني 

رسي اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي براي دوره به منظور بر  5توماس ليند. پرداخته اند

 31ساله و باالي  11-36ساله ،  61-69ساله ،  51 -29کشور ، گروههاي سني  26در  5991-5911

سال از کل جمعيت بر  31سال را در نظر گرفته و نشان داده است که افزايش سهم جمعيت باالي 

 .داشته و بر بقيه گروههاي سني اثر مثبت دارد متوسط رشد  درآمد ناخالص داخلي اثر منفي

تفاوت ميزان  5931-5991کشور و براي دوره  31در مورد  6و ديويد کاننينگ 2همچنين ديويد بلوم

ساله از کل جمعيت را به عنوان شاخص تغيير ساختار جمعيت در نظر گرفته و  51-36رشد جمعيت 

                                                 
1-Thomas Lindh 

2-David E.Bloom 

3-David Canning 



 

 

 

 

 

 

 117              بررسی تاثیر ساختارهای جمعیتی در روند اشتغال وبیکاری استان ایالم و مقایسه آن با سطح کشوری 

محققين ديگر . شد درآمد سرانه اثر مثبت داردساله بر ر 51-36نشان داده اند که رشد جمعيت 

مطالعه . نيز به نتايج مذکور رسيده اند( 5993)و ديگران  2، ادوارد کرنشاه(2115) 5همانند اندرسون

توسط عباس عرب مازار و « بررسي تأثير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي» اي تحت عنوان 

در اين مطالعه اشاره شده است که در ايران با . انجام شده است  5636علي کشوري شاد در سال 

انبوهي از جمعيت جوان بوجود  5611-31درصدي جمعيت در فاصله سالهاي  9/6وجود نرخ رشد 

ساله به کل جمعيت در  51-36آمده که نتايج مدل بکارگرفته نشان مي دهد نرخ رشد جمعيت 

همچنين يک درصد رشد نيروي .داد  درصد رشد خواهد 23/5بلندمدت، درآمدسرانه را به ميزان 

 .درصد رشد درآمد سرانه در بلندمدت خواهد شد 39/5کار شاغل به جمعيت در سن کار باعث 

که توسط حسن عطايي انجام شده « اشتغال محور اساسي تأمين اجتماعي» مقاله اي تحت عنوان

ي منفي رشد جمعيت، از پيامدها. است به تطابق رشد جمعيت با رشد اقتصادي اشاره کرده است

اين شاخص بار مسؤليت يک فرد شاغل را در قبال تأمين  .افزايش بارتکفل خالص در جامعه است

رسيده است  5631در سال  5/6به  5661در سال  3/2اين شاخص از . معاش ديگران نشان مي دهد

 .ستدر نتيجه اين بار معيشت مانع از ارتباط بين جمعيت و توسعه در سطح کالن شده ا

عنوان مطالعه اي است که توسط حسن فراهاني انجام « بررسي وضعيت جمعيت و اشتغال در ايران » 

اشتغال . در اين مطالعه به بررسي تغييرات جمعيت و اشتغال در ايران پرداخته شده است .شده است

 .جرا استتابعي از سرمايه گذاري و توليد است که نيازمند دانستن برنامه ريزي بلندمدت قابل ا

برنامه مشاص که بر مهار جمعيت و ايجاد انواع تسهيالت براي سرمايه گذاري الزم تکيه داشته 

چگونگي بهره گيري از سرمايه گذاري و  کافي نيست بلکه است براي حل مشکل اشتغال صرفاً 

 . بهره وري از نيروي کار عمده ترين مسئله اي است که بايد مورد توجه قرار گيرد 

اجتماعي ايران  علل و اثرات رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادي  بررسي

مقايسه کشورهاي توسعه  .انجام داده است 5632عنوان مقاله اي است که علي اصغر نظري در سال 

يافته و درحال توسعه نشان مي دهد که در گروه سني بچه ساالن که هزينه بر و از نظر اقتصادي 

اين گروه سني در  .است، اختالف چشمگيري بين اين دو گروه از کشورها وجود دارد غيرمولد

                                                 
4-Andersson  

5-Edvard M.Crenshaw 
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در صورتيکه  ،کشورهاي توسعه يافته حداکثر تا يک پنجم از کل جمعيت آنها را تشکيل مي دهد

اين  .درصد از همه جمعيت کشور را در بر مي گيرد 11در کشورهاي در حال توسعه اين گروه تا 

، نزديک به دو پنجم از کل جمعيت 5631شان داده است که در ايران در سال مطالعه همچنين ن

 .ايران در اين گروه سني قرار داشته است 

بررسي مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد که به منظور مطالعه وضعيت اشتغال و بيکاري در 

ري از مشکالت جامعه، الزم است که به ترکيب و ساختار سني جمعيت توجه نمود و براي پيشگي

لذا اين مقاله در پي . مربوط به اشتغال و بيکاري بايستي متناسب با رشد جمعيتي برنامه ريزي نمود 

آن است تا با بررسي ساختارهاي سني، ترکيب سني جمعيت، نسبت وابستگي و تحوالت  جمعيت 

ني، اشتغال و بيکاري در استان ايالم و کل کشور، تأثيرات اين تغييرات را بر روند حجم نيروي انسا

 .مورد بررسي قرار دهد 

بار تکفل   با توجه به اهداف اين مطالعه، در ابتدا ساختارهاي سني جمعيت، ترکيب سني جمعيت، 

و انتقال جمعيتي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس بر اساس تغييرات حاصل شده در جمعيت 

 . شود نيروي انساني، تغييرات اشتغال و بيکاري بررسي مي 

 روش شناسي تحقيق 

داده هاي مورد . با توجه به هدف مطالعه حاضر، از روش  اسنادي و کتاباانه اي استفاده مي شود

نياز از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور و استان ايالم و همچنين اسناد 

س شاخص هاي جمعيتي و مرتبط با موضوع جمع آوري شده است و تجزيه و تحليل آنها نيز بر اسا

 .اقتصادي صورت مي گيرد

 جمعيت  5ترکيب سنيساخت و 

ساختارهاي  .ساخت جمعيت، شکل و ترکيب جمعيت را بر حسب سن و جنس نشان مي دهد

در  ،برخي از جمعيت ها داراي ساختي جوان هستند. جمعيتي در طول زمان دچار تغيير مي شوند

 31سالگي قرار دارند و نسبت جمعيت  51راد در سنين زير درصد اف 61اين گونه جمعيت ها حداقل 

توسعه داراي درحال عموالٌ اکثر کشورهاي م. درصد تجاوز نمي کند 6يا  6ساله به باالي آنها از 

اما با گذشت زمان چنين ساختاري دچار تغيير مي شود و به ساختار جمعيتي . چنين ساختاري هستند

                                                 
 
1-Age Composition 
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 21تا  21ساله کاهش مي يابد و به حدود  51افراد کمتر از سالاورده مي رسد که در آن سهم 

درصد و يا بيشتر افزايش  3درصد جمعيت و يا کمتر از آن مي رسد و نسبت افراد سالاورده نيز به 

ميرزايي و )به جمعيتهايي که وضع بينابيني دارند جمعيتهاي در حال گذار گفته مي شود  .مي يابد

ادي که در يک کشور در جست و جوي کار هستند اساساً به اندازه شمار افر(. 56، 5636ديگران،

ترکيب سني جمعيت آن کشور بستگي دارد و ترکيب سني جمعيت متأثر از ميزان والدت و مرگ 

بدون شک تغيير ميزان رشد جمعيت در تغيير ميزان اشتغال اهميت بسيار دارد زيرا تغيير . و مير است

 .ضيان جديد را در آينده دچار تغيير خواهد کردرشد جمعيت، تعداد و رشد متقا

ترکيب سني را مي توان شامل چگونگي قرارگيري گروه هاي سني در ساختمان يک جمعيت   

 .ترکيب سني را مي توان برحسب سنين منفرد، گروههاي سني کوچک و بزرگ نشان داد. دانست

دشوار است  يب سني است، ترکيب جمعيت برحسب سنين منفرد که دقيق ترين شکل ترکبررسي 

گروه سني گونه اي از طبقه بندي سنين . و به همين جهت از گروههاي سني استفاده مي شود

ماتلف در فواصل زماني مساوي است که براي سهولت مطالعه و به منظور احراز قابليت اندازه 

ساله  1-56 در گروههاي سني بزرگ، با تقسيم جمعيت به سه گروه عمده. گيري صورت مي گيرد

   .ساله و باالتر  کيفيت جمعيت از بعد جمعيت فعال و غيرفعال تعيين مي گردد 31ساله و  36-51، 

در ساختمان جمعيت يک منطقه سهم ( ساله 51-36)بر اين اساس هر چه باش ميانه و فعال جمعيت 

 .را خواهد بود بيشتري را به خود اختصاص دهد آن جامعه کيفيت اقتصادي و فعاليت بهتري را دا

از ( درصد 13/21)هزار نفر  335ميليون و  53نشان مي دهند که حدود  5631داده هاي سرشماري 

در ( درصد 3/39)هزار نفر  561ميليون و  69سال و  56ميليوني کشور در سنين زير  31جمعيت 

در . ر قرار دارندو باالت 31در سنين ( درصد 2/1) هزار نفر  311ميليون و  6سال و  36تا  51سنين 

 31تا  51حال حاضر و طي سالهاي آتي ما شاهد افزايش جمعيت فعال يعني جمعيت واقع در سنين 

سال ايران با رشدي بيش از دهه هاي  36در ده سال گذشته جمعيت مسن تر از . سال خواهيم بود

صد افزايش در 61، 5631گذشته روبرو بوده است، به طوري که جمعيت اين گروه نسبت به سال 

 جمعيت. داشته و انتظار مي رود که در سالهاي آتي باز هم رشد فزاينده اي را از سر بگذراند

فرصت  هاي پيشين را شناسان، اين افزايش جمعيت در سنين فعاليت در اثر انفجار مواليد در دهه
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تي براي دستيابي به عنوان يک امتياز جمعي نام گذاري کرده ا ند و از آن 5جمعيتي يا پنجره جمعيتي

اما اطالعات  .کشورهاي در حال توسعه ياد کرده اند به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي در

 نشان مي دهند دوره سرشماري در مورد ساختار سني جمعيت کشور  3برآورد شده و نيز داده هاي 

 5611ود، تا سال ش که با مرگ و مير باال و باروري باال مشاص مي «تغييرات جمعيتي»که مرحله اول

تغييرات »مرحله دوم . است هجري شمسي مقارن با تشکيل دولت مدرن در ايران ادامه داشته 

که ويژگي آن کاهش مرگ و مير و در عين حال باال بودن سطح باروري است از سال  «جمعيتي

فت در ايران تجربه شده و مرحله سوم که مشاصه آن آغاز کاهش مرگ و مير و ا 5611تا  5611

پس از گذران يک دوره وقفه به علت زاد و ولد . آغاز شده است 5611باروري است، از سال 

، هم اکنون ايران در آستانه مرحله چهارم با شاخص 5613فراوان در سالهاي اوليه پس از انقالب 

ميزان بدين ترتيب در آينده نه چندان دوري باز هم از . مرگ و مير پايين و باروري نازل، قرار دارد

سال  31سال کاسته مي شود و در عين حال با فراواني جمعيت سالاورده باالي  56جمعيت زير 

 .مواجه خواهيم بود

تحوالت درصد جمعيت بالقوه فعال و غير فعال طي سه دهه گذشته در ايران و استان ايالم داراي 

ايش اندکي داشته و از جمعيت بالقوه فعال کشور افز 5611-31طي سالهاي . نوساناتي بوده است 

رشد سريعي داشته است بطوريکه  5631-31درصد رسيده است اما در سالهاي  2/13درصد به  12

 5631تا  5611در سالهاي . رسيده است 5631درصد در سال  3/39به  5631درصد در سال  2/13از 

بوده اما فاصله سهم جمعيت فعال و غير فعال کشور و استان ايالم از کل جمعيت نزديک به هم  

   به بعد  شديد  5631به بعد شروع و از سال  5631گرفتن درصد جمعيت فعال و غير فعال از سال 

 .مي شود 

، جوان تر شده 5611 -31بر اساس داده هاي جدول شماره يک، جمعيت استان ايالم طي سالهاي  

 6و ضريب سالمندي ازافزايش درصد  5/15درصد به  2/69است و ضريب جواني جمعيت استان از 

تغيير  5631ساختار سني جمعيت استان ايالم پس از سال . درصد کاهش يافته است 3/2درصد به 

کاهش .ساله اضافه شده است 51 -36سال کاسته شده و به جمعيت  51جمعيت  زير  کرده و از

ير کودکان است ساله در استان ايالم به دليل کاهش ميزان مواليد  و مرگ و م 51شديد جمعيت زير 

                                                 
1-Demographic Window 
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درصد  بطور کلي طي سي سال گذشته، . و اين امر انتقال جمعيتي در استان را تسريع مي کند

روند (  5631سال )تا انتهاي ( 5611سال ) جمعيت فعال و غيرفعال کل کشور و استان ايالم از ابتدا 

عال و غيرفعال در توان نتيجه گرفت که روند تحوالت نسبت جمعيت ف مي. مشابهي را طي کرده اند

 .بوده است 5611-5631ي ي اخير ايران و استان ايالم، متأثر از افزايش رشد جمعيت دهه دو دهه

ساله و بيشتر در کل کشور و استان ايالم طي سالهاي مورد بررسي  31تحول تعداد و درصد جمعيت 

بت کودکان و نوجوانان با توجه به تأثير  افزايش شديد باروري، نس 5631نشان مي دهد که در سال 

اما به دليل برقراري  .را افزايش باشيده و در نتيجه درصد سالمندان را مقداري کاهش داده است

، از تعداد نسبي کودکان و نوجوانان در سالهاي بعدي کاسته 5633مجدد تنظيم خانواده در سال 

درصد  6در کل کشور از  ساله و بيشتر 31شده و بر درصد سالمندان افزوده است بطوريکه جمعيت 

در ضمن افزايش اميد زندگي در کشور که  .افزايش پيدا کرده است 5631درصد در سال  2/1به 

نتيجه بهبود بهداشت و درمان در کشور است را نبايد فراموش کرد که باعث افزايش جمعيت 

ايران واستان تغييرات مذکور نشانگر تبديل هرم سني و ساختار سني جمعيت . سالمندان شده است

  .ايالم از حالت جوان به حالت روبه سالاوردگي و سالاوردگي است

 

 (درصد)تحوالت ترکيب سني جمعيت استان ايالم طي سالهاي گذشته  -5 جدول شماره

 گروه سني            

  

 سال

 ضريب جواني

 (ساله 56-1)

 نسبت جمعيت بالقوه فعال

 (ساله 36-51)

 ضريب سالمندي

 (بيشتر ساله و  31)

 ايالم ايران ايالم ايران ايالم ايران

5611 1/66 2/69 9/15 3/63 1/6 6 

5631 61/61 5/15 1/15 5/63 6 3/2 

5631 1/69 3/66 2/13 1/15 6/6 3/6 

5631 5/21 6/21 3/39 5/31 2/1 1/6 
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5631هرم سني کل کشور در سال  ن5نمودار شماره   

5631ن هرم سني استان ايالم  در سال 2نمودار شماره   
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 تغييرات بار تکفل کل کشور و  استان ايالم به تفکيک نقاط شهري و روستايي در سه دهه گذشته 

يا بار تکفل در يک جامعه عبارت است از ايجاد ارتباط بين يک فرد فعال و تعداد  5نسبت وابستگي

رادي به جامعه است، زيرا بار تکفل بيانگر وابستگي فرد يا اف. افراد غير فعالي که به او وابسته هستند

براي تداوم زيست خود از جامعه کمک مي گيرند بدون آنکه به جاي آن کاال يا خدمتي ارائه کنند 

بار تکفل در جوامع گوناگون متفاوت است و عوامل گوناگون اجتماعي، (. 13، 5635معزي، )

 .  اقتصادي، جمعيتي و فرهنگي در اين تفاوت تأثيرگذارند

روشهاي گوناگوني وجود دارد که مي توان آنها را به دو  ،بت وابستگي جامعهبراي سنجش نس

روش ناخالص بارتکفل، از طريق تقسيم جمعيت . صورت خالص و ناخالص تقسيم بندي نمود

( ساله و بيشتر  31افراد + سال  51کودکان و نوجوانان زير )افرادي که در سنين فعاليت نمي باشند 

اين نسبت اولين وسيله شناخت عمومي نيروي کار  .فعال به دست مي آيدبر روي جمعيت بالقوه 

در روش بارتکفل خالص که دقيق  .است و حاکي از بار اقتصادي وارد بر جمعيت بالقوه فعال است

در واقع بار .را به کل جمعيت مي سنجد ( شاغالن)تر از روش قبلي است ، نسبت جمعيت واقعاً فعال 

بت وابستگي کل افراد جامعه به کساني است که کار مي کنند و با تالش تکفل خالص بيانگر نس

 ( .219، 5631توسلي ، ) خود معيشت خود و ديگران را تأمين مي کنند 

. جدول شماره دو تغييرات بار تکفل طي سي سال گذشته در استان ايالم و کشور را نشان مي دهد 

ر استان ايالم و کل کشور  طي سالهاي مورد بارتکفل ناخالص د ،همانگونه که مشاهده مي شود

به  92/1، از 5631تا  5611بطوريکه در کل کشور طي سالهاي  .بررسي روندي کاهشي داشته است

عالوه براين روند کاهشي مذکور را مي توان در نقاط شهري، روستايي . کاهش يافته است 66/1

در استان ايالم بيش از سطح کشوري کل کشور و استان ايالم مشاهده کرد که سرعت اين کاهش 

به بعد به دليل کاهش باروري در نتيجه اجراي سياست هاي تنظيم  5631از سرشماري   . بوده است

. ساله کاهش و نسبت وابستگي هم کاهش يافته است 51خانواده در کشور نسبت جمعيت کمتر از 

نفر جمعيت واقع در سن  511يعني به ازاي  ،است 66/1نسبت وابستگي  5631در سرشماري 

 51 -36در واقع نسبت جمعيت . نفر خارج از سن نيروي کار وجود دارد 66( ساله 51 -36)کار

                                                 
1-Dependency Ratio 
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ساله افزايش يافته است و بايستي با استفاده از فرصت پيش آمده که متأثر از ساختار سني جمعيت 

 . هاي توسعه کمک گرفت کشور است در راستاي نيل به اهداف برنامه

. فل خالص طي سالهاي مورد بررسي در کل کشور و استان ايالم دچار نوساناتي بوده استبارتک

مشاهده شده است که  5631باالترين بار تکفل خالص در کل کشور و استان ايالم  در سال 

، بارتکفل 5631در سال . دليل چنين امري مي تواند باشد( درصد  2/56)باالبودن ميزان بيکاري 

نفر ديگر را از  6/2يعني هر فرد شاغل عالوه بر خودش  .رسيده است 6/6ور  به خالص در کل کش

در سال  6/6به  5611در سال  3/6بار تکفل خالص کل کشور از . نظر اقتصادي بايد تأمين نمايد

افزايش  5631در سال  5/6به  5611در سال  9/6کاهش پيدا کرده است و در استان ايالم از  5631

در اکثر سرشماريها، بارتکفل خالص استان ايالم باالتر از سطح کشوري بوده  .پيدا کرده است

 .است

تغييرات بار تکفل خالص و ناخالص کل کشور و  استان ايالم به تفکيک نقاط  -2جدول شماره

 شهري و روستايي در سه دهه گذشته

 منطقه 

 

 سال

 استان ايالم کل کشور
 مناطق روستايي

 کل کشور 

مناطق روستايي 

 استان ايالم

 مناطق شهري

 کل کشور 

 مناطق شهري

 استان ايالم 

 خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص خالص ناخالص

5611 92/1 3/6 56/5 9/6 11/5 6 51/5 3/6 39/1 6 13/5 3/6 

5631 96/1 1/6 53/5 3/1 13/5 1/6 2/5 3 36/1 1 13/5 3/1 

5631 33/1 5/6 96/1 2/1 9/1 6 99/1 3/1 35/1 2/6 9/1 5/1 

5631 66/1 6/6 62/1 5/6 12/1 6 63/1 2/6 69/1 1/6 65/1 5/6 

 

 کشور و استان ايالم  بررسي متغيرها و شاخص هاي نيروي انساني

بدون شک افزايش اشتغال و کاهش بيکاري از آشکارترين اهداف برنامه ريزان اقتصادي 

مي شود که براي رسيدن به اين هدف الزم است روند تغييرات آنها مورد بررسي قرار محسوب  

سال در بازار کار   21 را بعد از به نحوي تاثيرات خودسه دهه اخير جمعيت در  رشد سريع .گيرد

از  ساله و بيشتر کشور 51جمعيت فعال ساماندهي نيروي کارهم اکنون . کشور ظاهر نموده است

عنوان يکي  اي که افزايش اشتغال و کاهش بيکاري، به گونه باشد، به ملي مي ي اقتصادمقوالت اساس

 .يافتگي تلقي مي گردد هاي توسعه از شاخص
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نگاهي به آمار اشتغال در ايران نشان مي دهد که معضل بيکناري در اينران از گذشنته وجنود داشنته      

توان دليل افزايش بيکاري در کشنور  مي . است ولي در برخي از زمانها اين معضل تشديد شده است

يکي افزايش جمعيت فعال و مستعد کار کنه بنه دلينل تغيينر در     . را در دو پديده مستقل بررسي کرد

 .ساختارهاي سني جمعيت است و ديگري فرصت هاي شغلي ايجاد شده براي نيروي کار است

شتغال و بيکناري منورد بررسني    در اين باش از مطالعه  با توجه به تغييرات نيروي انساني، وضعيت ا

بر اساس داده هاي سرشماري، به منظور بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري از جمعيت . قرار مي گيرد

 .ساله و باالتر استفاده مي شود 51

 تغييرات متغيرها و شاخص هاي نيروي انساني کشور و استان ايالم -6جدول شماره

 طي سالهاي مورد بررسي 
 ميزان مشارکت ميزان بيکاري جمعيت بيکار جمعيت شاغل جمعيت فعال +وساله  01جمعيت سال

 ايالم ايران ايالم ايران ايالم (هزار)ايران ايالم (هزار)ايران ايالم (هزار)ايران ايالم (هزار)ايران

0331 08721 68622 6167 38182 1812 38306 018 828 6/8 8/1 1/17 7/16 

0311 07111 81163 7218 11088 7006 18828 786 0801 3/8 3/1 0/16 7/16 

0311 83118 013818 8786 61223 2788 63000 887 0778 0/01 7/8 6/18 0/18 

0361 38271 826888 08281 21801 00118 62811 0208 06116 8/01 08 8/32 1/88 

0371 11110 311101 06187 000167 01178 83018 0116 02181 0/8 1/06 3/31 8/30 

0321 18183 161801 83168 020811 81176 038181 8888 18161 7/08 8/87 1/38 0/38 

دهد که جمعيت ده ساله به باالي کشور طني سنالهاي منورد بررسني رو بنه       جدول فوق  نشان مي    

 5631نفنر در سرشنماري    19126111به  5661نفر در سرشماري 52336111افزايش بوده است و از 

بيشنتر از کنل    5661 -31رشد جمعيت ده ساله و باالتر استان ايالم طني سنالهاي    .افزايش يافته است

کشور بوده است اما طي اين مدت ميزان افزايش داراي نوساناتي بوده که تغيير شديد آن مربنوط بنه   

در مورد جمعيت فعال نيز بايد گفت کنه متناسنب بنا رشند جمعينت ده سناله و       . به بعد است 31دهه 

 .رده است و ميزان رشد جمعيت فعال استان ايالم باالتر از سطح کشوري بوده استبيشتر تغيير ک

بر اساس جمعيت ده ساله و باالتر و جمعيت فعال ، شاخص ميزان مشارکت اقتصنادي محاسنبه شنده    

مقندار   .اين ميزان در استان ايالم و کشور طي سالهاي مورد بررسي داراي نوساناتي بوده است. است

داراي  5631روند کاهشي داشته ولي از سنال   5631تا سال  5661راي استان ايالم از سال اين ميزان ب

 5631با اين حال اين افزايش هنوز به ميزان مشارکت اقتصادي قبل از دهه  .روند افزايشي بوده است

همانگونه که فرمول محاسبه مينزان مشنارکت اقتصنادي نشنان مني دهند ، اينن مينزان         . نرسيده است
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بنه عبنارت ديگنر      .افزايش يابند ( جمعيت ده ساله و باالتر )ي کاهش مي يابد که مارج کسر هنگام

 .کاهش ميزان مشارکت اقتصادي ، نشان دهنده افزايش جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي است

روند کاهشي داشته اسنت امنا در سرشنماري     5631تا  5661ميزان مشارکت  اقتصادي از سرشماري 

اين افزايش نيروي انساني تابع عوامل جمعيتي و   .ارکت اقتصادي افزايش يافته استميزان مش 5631

 .باشد در ايران مي 5611 -5631در اينجا ناشي از افزايش باروري دهه 

. مقايسه وضعيت ميزان بيکاري در ايران طي سالهاي مورد بررسي داراي نوسناناتي بنوده اسنت    

داراي رونند افزايشني بنوده اسنت کنه بيشنترين        5631تنا   5661ميزان بيکاري در کشور طي سالهاي 

کناهش يافتنه و در سنال     5631ولي پس از آن در سنال   ،مشاهده شده است 5631مقدار آن در سال 

در استان ايالم ميزان بيکاري داراي نواساناتي بوده که طي دهه هناي اخينر   . افزايش يافته است 5631

کاهش پيدا کرده است اين کناهش متنأثر از عنواملي     5631سال  اما در. اين ميزان افزايش يافته است

از عوامل عمده اين کاهش مي توان به دو عامل اشاره . است که تضميني براي بقاي آنها وجود ندارد

عامل اقتصادي و اشتغال زايي ناشي از درآمد کشور پس از پايان جنگ با عراق و کناهش   -5: کرد 

بنه بعند و ورود مواليند سنالهاي      5631يزان رشد جمعيت در سنالهاي  افزايش م -2هزينه هاي نظامي 

جه بزرگتر شدن مارج کسنر  نتيو در  5631ساله و بيشتر در سال  51به بعد در گروههاي سني  5631

 (.5631باارايي، )و کوچکترشدن جواب کسر در محاسبه ميزان بيکاري 
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 و استان ايالم تغييرات ميزان رشد جمعيت و ميزان اشتغال کل کشور 

به منظور بررسي تأثير تغييرات جمعيتي بر روند اشتغال و بيکاري مي توان از مقايسه ميزان رشد 

در اين باش از مقاله به مطالعه تغييرات ميزان رشد . جمعيت و ميزان اشتغال در جامعه استفاده نمود

نشان مي دهد که ميزان  6ره بررسي ارقام جدول شما. جمعيت و ميزان رشد اشتغال پرداخته مي شود

از رشد مثبت و  5661 -31رشد جمعيت و ميزان اشتغال در کل کشور و استان ايالم طي سالهاي 

بيش از  5661تا  5661ميانگين رشد جمعيت کشور از سال . همراه با نواساناتي برخوردار بوده است

ن رشد جمعيت کل کشور طي درصد بوده است بيشتري 6کمتر از  5611تا  5661درصد و از سال  6

اين در حالي است که در استان ايالم رشد  .بوده است 5611 -31سال اخير مربوط به سالهاي  11

متولدين اين سالها در  .از رشد خيلي زيادي برخوردار بوده است 5661 -31جمعيت طي سالهاي 

اهش ميزان خيل عظيم جمعيت غيرفعال را تشکيل مي دهند که سبب ک 5631سرشماري سال 

ات ميزان اشتغال کشور و استان ايالم طي سالهاي مورد بررسين تغيير6نمودار شماره   
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همواره باالتر از رشد  5661 -31ميزان رشد جمعيت طي سالهاي . مشارکت اقتصادي مي شوند

اشتغال در استان ايالم و کل کشور بوده است اما با کاهش ميزان مواليد وسياست کاهش مواليد و 

معيت بوده معموالً رشد ميزان اشتغال باالتر از رشد ج 5631-31تغيير ساختار جمعيتي، از سالهاي 

از ميزان رشد جمعيت  5631تا  5631به عبارت ديگر فرصت هاي شغلي ايجاد شده در دوره  .است

 .باالتر بوده است 

 تغييرات ميزان رشد جمعيت و ميزان اشتغال کل کشور و استان ايالم -6جدول شماره 

 طي سالهاي مورد بررسي 

 ميزان سال
 روستايي شهري کل

 ايالم کشور مايال کشور ايالم کشور

61- 5661 
 6/2 32/5 2/9 51/1 12/6 56/6 جمعيت

 5/2 91/1 6/9 36/6 3/2 33/5 اشتغال

11- 5661 
 6/6 13/5 53/9 96/6 59/1 35/2 جمعيت

 69/6 61/1 3/3 31/6 13/6 51/2 اشتغال

31- 5611 
 62/5 33/6 6/52 65/1 1/6 95/6 جمعيت

- 63/6 31/5 3/9 33/6 33/1 23/2 اشتغال

31- 5631 
 52/1 63/1 53/1 21/6 63/2 91/5 جمعيت

 66/1 26/5 36/3 93/6 53/6 31/2 اشتغال

31- 5631 
- 3/1- 116/1 63/2 3/2 52/5 35/5 جمعيت

 3/2 5/5 13/6 3/6 13/6 63/6 اشتغال
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 تغييرات جمعيت شاغل بر حسب باش هاي عمده اقتصادي 

وي انساني در ايران، يکي پايين بودن ميزان اشتغال و باال بودن ميزان از مسائل با اهميت مربوط به نير

اگر چه عوامل فراواني در اين امر دخيل اند، از عمده ترين آنها مي توان به . بيکاري در کشور است

نحوه مديريت و ساختار اقتصادي کشور، ساختار جمعيتي و باصوص تاثير : دليل زير اشاره کرد

ناشي از مهاجرت هاي روستا به شهر، زاد و ولد فراوان که اثر خود را بر ساخت رشد باالي جمعيت 

عالوه بر اين، از نحوه . سني جمعيت و در نتيجه در افزايش جمعيت در سن کار لحاظ داشته است

 . گسترش آموزش و مشارکت بسيار ناچيز زنان در امور اقتصادي خارج از خانه هم بايد ياد نمود

از مشاصه هاي وضع ( صنعت و خدمات کشاورزي،)بين باش هاي اصلي فعاليت توزيع شاغالن 

کاهش سهم اشتغال در باش کشاورزي و ساير باش  5به اعتقاد کالرک .هر بازار نيروي کار است

هاي ابتدايي توليد در يک جامعه در حال توسعه در ابتدا با افزايش سهم باش صنعت همراه است 

زايش نسبي در باش خدمات نسبت به باش صنعت ادامه مي يابد اين ولي در مراحل بعدي با اف

                                                 
 1-Clark 

ن تغييرات ميزان رشد جمعيت و ميزان رشد اشتغال طي سالهاي مورد بررسي6نمودار شماره   
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کالرک )نظريه بر اساس کشش تقاضا براي محصوالت باش خدمات پايه گذاري شده است 

           در سه باش عمده فعاليت طي چند دهه گذشته نشان کشور مقايسه توزيع شاغالن (.  5931،

ال با افت مداوم همراه بوده و باشي از نيروي کار مي دهد که سهم باش کشاورزي از کل اشتغ

سهم اشتغال در باش کشاورزي در سالهاي . خود را به باش صنعت و خدمات واگذار کرده است

باش صنعت در . درصد بوده است 53درصد و  16/26درصد،  29به ترتيب  5631و  5631، 5631

درصد و باش خدمات به  35/65 درصد، و 31/61درصد،  23/21سالهاي گفته شده به ترتيب 

کاهش  .درصد از نيروي کار را جذب کرده است 95/63و درصد  11/66درصد،  61/62ترتيب 

سهم شاغالن باش کشاورزي در روند توسعه اقتصادي کشورها شايد امري طبيعي جلوه کند و 

به  5661ل درصد در سا 1/23در باش صنعت سهم شاغالن از . يکي از معيارهاي توسعه تلقي شود

کاهش يافته و پس  5611-31اين سهم در دهه  .افزايش پيدا کرده است 5611درصد در سال  2/66

در فرآيند توسعه مطلوب سهم شاغالن باش صنعت ابتدا افزايش . افزايش يافته است  5631از سال 

سهم باش صنعت به سود باش خدمات کاهش  مي يابد و پس از ناستين مراحل صنعتي شدن، 

در اقتصاد ايران به علت مشکالت جنگ تحميلي اين روند دچار اختالل  5611-31در دهه  .يابدي م

 سرشماريبر مبناي داده هاي  کاهش شاغالن باش کشاورزي در ايران و استان ايالم . شده است

در باش هاي عمده فعاليت بيانگر عدم مديريت صحيح و کارآمد در توانا ساختن باش صنعت در 

و اين در حالي . زاد نيروي کار کشاورزي و گسترش زمينه هاي ايجاد اشتغال بوده استجذب ما

است که باش خدمات بدون ارتباط ارگانيک با دو باش ديگر اقتصادي توانسته است تقاضاي 

 .ايجاد کندبيشتري براي به خدمت گرفتن نيروي کار 
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 جمع بندي و نتيجه گيري 

ي از مهمترين مسائل جوامع انساني معاصر باالخص در کشورهاي اشتغال و بيکاري نيروي انسان

به دليل عدم تعادل و توازن در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي . درحال توسعه هستند

اشتغال و بيکاري . چنين جوامعي، نقش و اهميت اشتغال در استمرار فرآيند توسعه قابل توجه است

باش عرضه متأثر از تحوالت  .راي دو باش  عرضه وتقاضا استهمانند ساير مسائل اقتصادي، دا

در اين  .جمعيتي و باش تقاضا متأثر از ميزان فعاليت و رشد باش هاي ماتلف اقتصادي است

و مقاله سعي شده است نقش و تأثير  ساختارهاي سني و تحوالت جمعيت بر روي روند اشتغال 

 . بيکاري نيروي انساني مورد بررسي قرار گيرد

داده هاي مورد .  با توجه به هدف مطالعه حاضر، از روش  اسنادي و کتاباانه اي استفاده شده است

نياز از طريق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور و استان ايالم و همچنين اسناد 

 مرتبط با موضوع جمع آوري شده است و تجزيه و تحليل آنها نيز بر اساس شاخص هاي جمعيتي و

 .اقتصادي صورت گرفته است 

روند تغييرات جمعيت شاغل برحسب باش هاي اتقصادي کل کشور: 1نمودار شماره   

طي سالهاي مورد بررسي   
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تحوالت درصد جمعيت بالقوه فعال و غير فعال طي سه دهه گذشته در ايران و استان ايالم داراي 

 12جمعيت بالقوه فعال کشور افزايش اندکي داشته و از  5611-31طي سالهاي . نوساناتي بوده است

عي داشته است بطوريکه از رشد سري 5631-31درصد رسيده است اما در سالهاي  2/13درصد به 

 5631تا  5611در سالهاي . رسيده است 5631درصد در سال  3/39به  5631درصد در سال  2/13

سهم جمعيت فعال و غير فعال کشور و استان ايالم از کل جمعيت نزديک به هم  بوده اما فاصله 

   به بعد  شديد  5631به بعد شروع و از سال  5631گرفتن درصد جمعيت فعال و غير فعال از سال 

 .مي شود

تغييرات مذکور نشانگر تبديل هرم سني و ساختار سني جمعيت ايران واستان ايالم از حالت جوان به 

 .حالت روبه سالاوردگي و تمايل آن به سالاوردگي است

. بارتکفل خالص طي سالهاي مورد بررسي در کل کشور و استان ايالم دچار نوساناتي بوده است

مشاهده شده است که باالبودن  5631ين بار تکفل خالص در کل کشور و استان ايالم در سال باالتر

، بارتکفل خالص در 5631در سال . دليل چنين امري مي تواند باشد( درصد 2/56)ميزان بيکاري 

نفر ديگر را از نظر  6/2يعني هر فرد شاغل عالوه بر خودش  .رسيده است 6/6کل کشور  به 

 5631در سال  6/6به  5611در سال  3/6بار تکفل خالص کل کشور از . يد تأمين نمايداقتصادي با

افزايش پيدا  5631در سال  5/6به  5611در سال  9/6کاهش پيدا کرده است و در استان ايالم از 

 .در اکثر سرشماريها، بارتکفل خالص استان ايالم باالتر از سطح کشوري بوده است .کرده است

از رشد مثبت و  5661-31جمعيت و ميزان اشتغال کل کشور و استان ايالم طي سالهاي ميزان رشد 

بيش از  5661تا  5661ميانگين رشد جمعيت کشور از سال . همراه با نواساناتي برخوردار بوده است 

بيشترين رشد جمعيت کل کشور  .درصد بوده است 6کمتر از  5611تا  5661درصد و از سال  6

اين در حالي است که در استان ايالم  .مشاهده شده است 5611-31سالهاي در  يراخ سال 11طي 

متولدين اين سالها  .از رشد خيلي زيادي برخوردار بوده است 5661-31رشد جمعيت طي سالهاي 

خيل عظيم جمعيت غيرفعال را تشکيل مي دهند که سبب کاهش ميزان  5631در سرشماري سال 

همواره باالتر از رشد  5661-31ميزان رشد جمعيت طي سالهاي . مشارکت اقتصادي مي شوند

اما با کاهش ميزان مواليد وسياست کاهش مواليد و  .اشتغال در استان ايالم و کل کشور بوده است

معموالً رشد ميزان اشتغال باالتر از رشد جمعيت بوده  5631-31تغيير ساختار جمعيتي، از سالهاي 
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از ميزان رشد جمعيت  5631تا  5631هاي شغلي ايجاد شده در دوره به عبارت ديگر فرصت  .است

 .باالتر بوده است 

از مشاصه هاي وضع ( صنعت و خدمات  کشاورزي،) توزيع شاغالن بين باش هاي اصلي فعاليت 

بر مبناي داده  کاهش شاغالن باش کشاورزي در ايران و استان ايالم . هر بازار نيروي کار است

ر باش هاي عمده فعاليت بيانگر عدم مديريت صحيح و کارآمد در توانا ساختن د سرشماريهاي 

. باش صنعت در جذب مازاد نيروي کار کشاورزي و گسترش زمينه هاي ايجاد اشتغال بوده است

و اين در حالي است که باش خدمات بدون ارتباط ارگانيک با دو باش ديگر اقتصادي توانسته 

 .ايجاد کنده خدمت گرفتن نيروي کار است تقاضاي بيشتري براي ب
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  5881  -5831بررسی نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان 

 5دکتر حسين غضنفر پور 

 

 چکيده 

سير جوامع بشری مويد اين امر است که انسانها طی زندگی چندين هزار ساله خود بدنبال يافتن زيستگاه 

ت و پس از آن به مناسب برای خود بوده و در اين جهت ابتدا به بيانگردی و جنگل نشينی و شکار حيوانا

کشاورزی روی آورده و يکجا نشين شده و با گرد آمدن در کنار يکديگر روستاها را شکل داده و از افزايش 

افزايش شهرها بر اثر افزايش جمعيت، عوامل اقتصادی، اجتماعی و . جمعيت روستاها، شهر پديد آمده است

و سپس در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته و سياسی بوده که اين روند ابتدا در کشورهای توسعه يافته 

مطالعه شهرها و کمک به حل مسائل و مشکالت آن امر اجتناب ناپذيری است که به عنوان . ادامه يافته است

برای حل مسائل شهری ابتدا بايد آن مسائل را شناخت و عوامل بوجود . يک نياز جدی بشر مطرح است

گذارد را شناسايی کرد و با شناخت بيشتر مديريت بهينه شهری را ايجاد  آورنده آن و اثراتی که بر شهر می

کشور ما با افزايش جمعيت شهری و تعداد شهرها روبروست که خود مسائل و مشکالت زيادی ايجاد . نمود

بنابراين برای شناخت شهرهای استان کرمان و يافتن راه . استان کرمان از اين شرايط مستثنی نيست. می کند

ينه برای ايجاد يک ساختار شهری مناسب الزم است ترتيب قرارگيری شهرها و درجه بندی و طبقه بندی به

شهری انجام شود، موقعيت هر شهر و وزن جمعيتی که در هر دوره نسبت به دوره قبل دارد شناسايی شده، تا 

ا بيانگر وضعيت نخست شهری توزيع لگاريتمی شهره. مبنايی برای مطالعات بعدی در ابعاد استان کرمان باشد

اما فاصله طبقات جمعيت شهری هر دوره نسبت به دوره قبل با افزايش جمعيت . در استان کرمان می باشد

اما در عين حال شهر  ،شهرهای درجه دوم رو به کاهش بوده و به عبارتی به سمت متعادل شدن پيش رفته

لذا الزم است شهرهای درجه دوم تقويت شوند تا . دکرمان نقش مسلط را بر نظام شهری استان داشته و دار

 . تعادل بيشتری در نظام شهری استان پديد آيد
 
 

 : واژگان کليدی
 استان کرمان،  شهر، سلسله مراتب، نظام، توزيع لگاريتمی شهرها  ـ

                                                 
 عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد باهنر کرمانـ 1
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 : مقدمه 

گذشته تا ابتدای قرن گذشته رشد جمعيت جهان روند آرامی داشت اما از دهه های ابتدايی قرن 

روند رشد جمعيت سير صعوی به خود گرفت بطوريکه در دهه های پايانی قرن بيستم رشد فزاينده 

در طول قرن بيستم شهرها به مهمترين سکونت . جمعيت، نگرانی های جدی برای بشر ايجاد کرد

زندگی شهری پديده ای بود که ابتدا در . گاه بشر تبديل شدند و از اهميت روستاها کاسته شد

اگر چه کشورهای . کشورهای توسعه يافته و پيشرفته و سپس در کشورهای در حال توسعه آغاز شد

اما کشورهای در حال توسعه با خيل عظيم  ،توسعه يافته آمادگی الزم برای زندگی شهری را داشتند

 مهاجران رها شده روبرو شدند و بناچار آنها را در شهرها پذيرفتند و بدين صورت زندگی شهری

شهرهايی با مسائل و مشکالت فراوان و  .روزبروز بر تعداد شهرها افزوده شد. ناخواسته ای پديد آمد

انبوه جمعيت مصرف کننده که عمدتاً در بخش سوم فعاليت های اقتصادی فعال بودند و فعاليت 

ال اين وضعيت شرايط عمومی کشورهای در ح. آنها عمدتاً غير توليدی، واسطه گری و داللی بود

اما کشورهای توسعه يافته از شرايط مطلوب تری  .توسعه جهان بوده و هنوز هم می باشد

 .با مسائل و مشکالت شهری کمتری مواجه می باشندو برخوردارند  

شناخت مسائل و مشکالت و برنامه ريزی برای حل آن مهمترين رسالت جغرافيدانان، جامعه شناسان 

برنامه ريزيها در سطوح بين المللی، ملی، منطقه ای و محلی . است و برنامه ريزان شهری و اجتماعی 

مطالعه . صورت می گيرد تا با يافتن راه حل ها و راهکارهای عملی معضالت شهری به حداقل برسد

نشان می دهد و  5881ـ  31ساله  15صورت گرفته وضعيت شهرهای استان کرمان را طی يک دوره 

معيت، مرتبه و اندازه و سلسله مراتب آنها را طی اين دوره شناسايی سعی دارد تعداد شهرها، رشد ج

عوامل تأثير گذار بر افزايش تعداد شهرها و چگونگی موقعيت هر شهر در هر دوره را  ،نموده

به عنوان يک مطالعه منطقه ای راهکارهای مناسبی را برای ساماندهی نظام شهری . بررسی نمايد

ت آمده از اين تحقيق می توان منابع و امکانات را متناسب با موقعيت و با نتايج بدس .استان بيابد

شهرهايی که نيازمند امکانات و منابع بيشتری هستند را مشخص و پتانسيل  ،مرتبه هر شهر توزيع

 . هايی که برخی از شهرها دارند در جهت بهينه سازی نظام شهری از آنها استفاده نمود
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 : هدف

 :های مختلفی در نظرگرفته شده از جملهبرای اين تحقيق هدف

   مطالعه شهرهای استان کرمان بر اساس نظام سلسله مراتبی 

   و تغيير و تحوالتی که  5881ـ  31ساله  15مطالعه شهرهای استان کرمان در يک دوره

 . از نظر تعداد شهر و جمعيت داشته اند

 و اندازه جمعيتی و موقعيت  مطالعه و کمک به برنامه ريزان شهری در مورد شهرها ، حد

 آنها در ارتباط با يکديگر 

 دسته بندی و درجه بندی شهرها به منظور توزيع منابع و امکانات . 

صورت نگرفته و تاکنون مطالعه سيستماتيک از شهر و نظام شهری استان کرمان : مسأله تحقيق

ل قبولی برای برنامه ريزی مطالعات شهری به صورت پراکنده و جزئی است و نمی تواند مبنای قاب

     باشد، لذا اين مطالعه در راستای شناسايی شهرها از نظر درجه شهری و ترتيب جمعيتی آنها که 

 . صورت گرفته است ،می تواند کمک موثری به برنامه ريزان باشد

  :پيشينه تحقيق

برنامه ريزی شهری  مقدمه. مطالعات جغرافيايی که از استان کرمان صورت گرفته بسيار اندک است

کرمان توسط دکتر زنگی آبادی ، جغرافيا و ساخت شهر کرمان و کارکرد بازار کرمان توسط دکتر 

پوراحمد و مطالعات پراکنده در قالب پايان نامه های دانشجويی در سطح کارشناسی و کارشناسی 

کرمان صورت  ارشد، نشان می دهد که يک مطالعه همه جانبه و سيستماتيک از شهرهای استان

اين . بنابراين هر مطالعه ای از استان کرمان صورت گيرد در حد خود تازه و بديع می باشد ،نپذيرفته

ضعف و فقر شناخت، مطالعه و پژوهش، ايجاب می کند که مطالعات بيشتری از سکونت گاههای 

ی شهری و منطقه شهری و روستايی استان صورت پذيرد تا برنامه ريزان با شناخت بهتر به سامانده

 . ای بپردازند 
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 : روش تحقيق

که با استفاده از داده های جمعيتی جايگاه و . روش تحقيق در اين مقاله توصيفی ـ تحليلی است

موقعيت شهرها تعيين می گردد و سپس شهرها بر حسب ميزان جمعيت به ترتيب سلسله مراتبی قرار 

تعداد جمعيت آن سنجيده می شود که در يک رديف وزن جمعيتی و موقعيت هر شهر با . می گيرند

 . معين و مشخص قرار می گيرند که سلسله مراتب گفته می شود

داده های تحقيق عمدتاً داده های جمعيتی است که از طريق سرشماريهای نفوس و مسکن، سالنامه 

      تی بدست های آماری کشور، آمار نامه های استان، آمارگيريهای نمونه ای، برآوردهای جمعي

 . می آيد

سير جوامع بشری مويد اين نکته است که انسانها ابتدا در پی گردآوری : شهر نشينی در جهان 

روی آوردند و در مرحله  پس از آن به بوستانکاری. خوراک در حرکت و جابجايی دائمی بودند 

ود که بشر را وادار به کشاورزی عاملی ب(15،  5831لنسکی ،گرهارد . )بعد به کشاورزی پرداختند 

سالهای متمادی زندگی . سکونت در يک نقطه معينی کرد و در نتيجه يکجانشينی تحقق پيدا کرد 

بشر اينگونه گذشت تا اينکه در قرون اخير صنعت به ظهور رسيد و شيوه زندگی بشر را دگرگون 

 .امر اجتناب ناپذيری استصنعت ، شهرنشينی را به ارمغان آورد ، بطوريکه امروزه شهرنشينی . کرد 

روند رشد شهرنشينی در جهان بيانگر اين امر است که گرايش به شهرنشينی به بعد از انقالب صنعتی 

برمی گردد و اين گرايش ابتدا در کشورهای توسعه يافته و پيشرفته و سپس در کشورهای در حال 

بيش از کشورهای  حال توسعه  درتوسعه ادامه يافته است و امروزه سرعت اين روند در کشورهای 

رشد جمعيت جهان در ابتدا بسيار اندک بود بطوريکه رشد جمعيت بطور طبيعی . پيشرفته می باشد 

کنترل می شد اما از قرن نوزدهم رشد تدريجی جمعيت آغاز شد و در قرن بيستم با رشد بسيار 

اين روند ادامه يابد، انسان با سريعی ادامه يافت و امروزه به رشد باور نکردنی رسيده و چنانچه 

 . محدوديت فضا برای سکونت روبرو خواهد بود 

رشد فزاينده جمعيت، کاهش سالهای دو برابر شدن جمعيت ، افزايش جمعيت کشورهای در حال 

توسعه ، افزايش جمعيت شهری جهان از ويژگی های اساسی جمعيت جهان می باشد که هر يک از 

شکالت عديده ای را برای اين کشورها و در مجموع در سطح جهان به اين پارامترها مسائل و م
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اگر چه شهر در چند هزار سال قبل بوجود آمد اما رشد جمعيت شهری . ارمغان می آورد

در سال . ميالدی به بعد بر رشد جمعيت شهری افزوده شد 5355بسياراندک بود بطوريکه از سال

از . ل جمعيت جهان در نقاط شهری زندگی می کردنددرصد ک 8ميليون نفر يا  2/23حدود  5355

درصد از جمعيت  3/88حدود  5835اين سال به بعد رشد شهرنشينی افزايش يافت بطوريکه در سال 

رقم  2521درصد رسيده و تا سال  15اين رقم امروزه به حدود . دنيا در مناطق شهری می زيستند

آنچه ( 55،  5813عابدين درکوش، سعيد، )سيد درصد خواهد ر 15شهرنشينی در جهان به بيش از 

بر جهان امروز حاکم است، رشد فزاينده جمعيت، رشد جمعيت شهرنشين، افزايش کالن شهرها، 

افزايش جمعيت شهری به کشورهای توسعه يافته اختصاص ندارد . افزايش معضالت شهری است

به عنوان مثال  .ه می کنندبلکه کشورهای توسعه نيافته رشد فزاينده جمعيت شهری را تجرب

 1/12به  5831درصد بوده و اين رقم در سال  1/3شهرنشينی در اين کشورها در ابتدای قرن حدود 

  (United Nation, 1980). برابر افزايش يافته است 1سال به بيش از  35يعنی طی مدت  ،درصد رسيده

بيعی جمعيت و تبديل تعدادی از اين سرعت شهرنشينی بيشتر ناشی از مهاجرت روستائيان، رشد ط

عالوه بر افزايش شمار شهرها و پيدايش شهرهای بزرگ . روستاها به مراکز شهری می باشد

مشکالت زيادی چون عدم تعادل در توزيع جغرافيايی جمعيت، مسائل پيچيده اقتصادی و اجتماعی 

دآبادی، اسماعيل مج. )و تغييرات در شبکه شهری از دستاوردهای رشد جمعيت شهری می باشد

 ( 535،ص5835

توسعه خصلتهای مشترکی را می توان يافت که بيشتر متأثر از در حال در شهرنشينی کشورهای 

 : ساختار اقتصادی و اجتماعی آنهاست که عبارتند از 

 .ناهماهنگی رشد جمعيت شهرنشينی با سطح توليدات .5

 .ستاهاسترشد سريع جمعيت شهرنشين که ناشی از وضعيت بد اقتصاد رو .2

 ( 22، 5832وزارت کشور، دفتر برنامه ريزی و عمران، )توزيع نامتناسب نظام شهری  .8

که حاصل می شود با بررسی تاريخچه شهرنشينی در جهان، اين نتيجه :  روند شهرنشينی در ايران

با وجود اينکه قبل از ساسانيان شهرنشينی . ايران قدمتی طوالنی در تاريخ شهرنشينی جهان دارد

بر طبق نظر لکهارت . وجود داشته ولی بيشتر شهرهای دوره باستانی در زمان ساسانيان بوجود آمد
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در قرن هفتم پس از . بسياری از شهرهای بزرگ ايران در دوره ساسانيان بنا شد و يا توسعه يافتند

برگزيده فتح ايران توسط مسلمين توسعه شهری ادامه يافت و در قرون اخير توسعه شهرها به دنبال 

(.  82،  5813عابدين در کوش . )تبريز، اصفهان، شيراز و تهران :شدن آنها به پايتخت بوده مانند

سال اخير جمعيت ايران حدود چهار  15رشد جمعيت مهمترين عامل توسعه شهری بوده و در طی 

  (5جدول شماره . )استميليون رسيده  35ميليون به بيش از  53برابر شده که از 

 ـ تعداد شهرها و جمعيت شهری کشور در سالهای مختلف5شماره جدول 

 سال
تعداد 

 شهرها
 نسبت جمعيت شهری جمعيت روستايی جمعيت شهری

جمعيت کل 

 کشور

5881 588 1552125 52812532 1/85 53811351 

5811 232 8381355 51882852 8/83 21333322 

5811 838 51311135 53311511 13 88353311 

5811 181 21311115 22155188 2/11 18111555 

5831 151 81353338 21555111 8/15 15511133 

5831 832 13211531 2223335 1/11 35132311 

 مرکز آمار ايران : مأخذ 

ازارقام جدول فوق می توان دريافت که تعداد شهرها و جمعيت شهری رو به افزايش بوده است 

به  .بيعی ندارد و متأثر از توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشدبطوريکه اين افزايش روند عادی و ط

. عبارت ديگر می توان گفت توسعه اقتصادی و اجتماعی علت و شهرنشينی معلول آنها است 

شهرنشينی در ايران نتيجه فروپاشی روابط سنتی در جامعه و جايگزينی روابط سرمايه داری به جای 

جابجايی جمعيت از روستا به شهرهای کوچک و تمرکز آنها  باعث یاين جايگزين. آن بوده است 

بطوريکه نقش دولت در افزايش جمعيت شهری و تعداد شهرها زياد . در شهرهای بزرگ شده است

 ( مقدمه 5831حساميان . )بوده است

به عبارتی شهرها بنا به خواست نظام سياسی و دولتی و با اتکاء به درآمدهای نفتی و تحت نظارت 

بطوريکه برخی روستاها به سرعت به شهر  ،صاد حمايت شده به رشد و گسترش خود ادامه دادنداقت

 ( 15،  5832علی اکبری ، . )و سپس به مرکز استان يا مرکز مادر شهر منطقه ای مبدل شدند 
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 :بطور کلی ويژگی های اساسی نظام شهری در ايران عبارتند از: ويژگی های نظام شهری ايران 

( در تقسيمات فعلی)تعداد شهرهای بزرگ و مادر شهرها، افزايش تعداد شهرهای کوچک، افزايش 

و متوسط در سنوات گذشته، در اين ميان توسعه شهرهای بزرگ و تراکم جمعيت در آنها مشخصه 

اصلی نظام شهری کشور است و شهر تهران خارج از ترتيب منظم نظام شهری کشور به عنوان شهر 

ت تفوق و برتری خود را در زمينه های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی حفظ کرده برتر يا شهر نخس

 . است

بدين ترتيب شهرهای درجه دوم سطحی باالتر از ترتيب شهرها، ميان شهرهای بزرگ و متوسط و 

پايين تر از متروپل ملی واقع شده اند، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، کرمانشاه و قم از 

ن دست و باال دست خود يعنی تهران بريده اند و در نظام سلسله مراتبی کشور شهرهای پايي

معنی آن اين است که شهرهای درجه (  33،  5838نظريان، اصغر، . )گسستگی بوجود آورده اند

 .و با يک فاصله زياد از شهرهای درجه سوم قرار دارند( تهران)دوم با يک فاصله زياد از شهر اول 

 .هزار نفر 155ود يک ميليون نفر جمعيت دارد و شهر بعدی آن حدود مثالً شهرقم حد

  :بطور کلی ويژگی های شبکه شهری ايران را می توان در موارد ذيل بيان کرد

 ـ نظام سلسله مراتبی شهرهای ايران از يک نظام هماهنگ و متعادل برخوردار نيست 5

سال گذشته، فاصله و شاخص آن  81ر ـ تمرکز بخش زيادی از جمعيت شهری ايران در تهران د2

نسبت به شهرهای مرتبه دوم کشور نمايانگر يک کالن شهر در قالب الگوی نخست شهری در نظام 

 . سلسله مراتبی شهرهای ايران است

ـ افزايش تعداد و در نتيجه جمعيت شهرهای بزرگ به زيان شهرهای کوچک و متوسط بوده و 8

 . اده استتفاوتهای ناحيه ای را افزايش د

ـ توزيع فضايی شهرهای ايران نشان می دهد که بين شهرهای بزرگ و کوچک از نظر کمی 1

 . تفاوت زيادی وجود دارد( نقش، کارکردی و حوزه نفوذ)و کيفی ( تعداد جمعيت)

متعادل نبوده و  5881ـ  11ـ توزيع جمعيت شهری ايران به نسبت تعداد مراکز شهری در سال های 1

 . در هر دوره نسبت به دوره قبل بيشتر بوده است آشفتگی آن 

ـ توزيع جغرافيايی و پراکندگی فضايی جمعيت و مراکز شهری در ايران بسيار نامتعادل است به 1

درصد باالترين و  2/23درصد ، استان تهران  25درصد ، نيمه جنوبی  25گونه ای که نيمه شرقی 
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بيک . )سهم را از جمعيت شهرنشينی کشور دارند درصد کمترين  33/5چهارمحال و بختياری با 

 ( 18،  58محمدی، حسن، شماره 

سلسله مراتب شهری عبارتست از طبقه بندی شهرهای شبکه بر حسب اهميت  :سلسله مراتب شهری 

 ( 133،  5813فريد، يداهلل ، . )آنها

شهر در آن قرار در هر سلسله مراتب شهری، اندازه شهر به سطح مرتبه ای بستگی دارد که آن 

بخاطر اينکه فعاليتهايی که در شهر انجام می گيرد به موقعيت مکانی آن نسبت به ساير . گرفته

 ( 22،  32وزارت کشور ، دفتر برنامه ريزی و عمرانی ، . )شهرهای هم مرتبه و بزرگتر از آن بستگی دارد 

نظيم نمود ، بطور کلی دو معيار در اما اينکه اين سلسله مراتب را بر اساس چه معيارهايی می توان ت

 ( . اهميت و نقش آنها )ـ معيار کيفی 2( تعداد جمعيت)ـ معيار کمی 5. نظر گرفته می شود 

در معيار کمی شهرها در نظمی پشت سر هم قرار می گيرند که اصطالحاً سلسله مراتب شهری گفته 

سلسله مراتب بر مبنای تجهيزات و در طبقه بندی کيفی فعاليتهای بخش سوم يا ارزيابی . می شود

سلسله مراتب شهری از نظر کمی بهترين شکل . وسعت فضای جاذبه شهری را می توان نام برد

زيرا از اين توزيع منطقی، جمعيت شهری از کوچکترين اجزاء و جوامع دور . ساماندهی فضاست

ارند و تنوع اندازه شهرها يا سلسله افتاده تا متروپل ها، قطبها و مراکز در ارتباط با يکديگر فعاليت د

 ( 13ـ  5838نظريان، . )مراتب آنها با اين عملکرد مطابقت دارد

با مطالعه سلسله مراتب شهری می توان به مکان گزينی شهرها ، الگوی پراکنش جمعيت شهرنشين، 

مناسبی برای  تعادل و عدم تعادل ها در نظام سلسله مراتب شهری در هر منطقه پی برد و برنامه ريزی

 . از بين بردن عدم تعادلهای منطقه ای انجام داد

اين . در مطالعه سلسله مراتب شهری از مدلی استفاده می شود که به مدل مرتبه ـ اندازه معروف است

ارتباط اندازه شهر را با مرتبه يا رديف آنها مورد بحث  5858مدل اولين بار توسط اوئرباخ در سال 

بوسيله زيپف فرمول بندی و مورد استفاده  5818تا  5815لوتکا و در سال  5821 در سال. قرار داد

 :  قرار گرفت به اين مضمون 

npnppp .32 321   يا)
1

(1
N

ppn   1يا

1 )(  wppn  

 جمعيت شهر اول =  p1در اين فرمول 
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P2  = جمعيت شهر دوم 

pn  = است ( کترين شهر در قلمرو جغرافيايیکوچ)جمعيت آخرين شهر. 

زيپف بيان می کند که اگر سکونت گاههای شهری را به ترتيب اندازه جمعيتی مرتب کنيم، 

جمعيت شهر دوم حدود 
2

حدود  nشهر نخست و باالخره جمعيت شهر  1
n
جمعيت شهر اول  1

وجود همبستگی بين جمعيت شهرها و مرتبه آنها به صورت خط مستقيم با او معتقد بود . خواهد بود

بنابراين هر اندازه سيستم شهری يک کشور توسعه پيدا کند به توزيع  .همبستگی خطی مطرح است

  :رابطه رياضی چنين مفهومی به شرح ذيل است .نرمال نزديک تر است

bR

P
pr 1

 

P1  =نطقه مورد نظر جمعيت شهر نخست در م 

Pr  = جمعيت شهر در مرتبه مورد نظر يا جمعيت شهرR  ام 

R  = مرتبه شهر در منطقه 

b  = شيب خط مرتبه ـ اندازه 

 (585، 5831حکمت نيا ـ موسوی ، )

اين قانون برای کشورهای پيشرفته صادق است و برای کشورهايی که سابقه طوالنی در شهرنشينی  

پاشی نظام سنتی روابط و مناسبات شهر و وما در مورد ايران به دليل فرا .دارند مناسب می باشد

مفهوم فروپاشی نظام ( .  11، 5838حاتمی نژاد ، )روستا اين قانون مصداق عينی پيدا نمی کنند 

سنتی اين است که در ايران قبالً روستا يک واحد مستقل بود که تمامی نيازمنديهايش را خود تامين 

گرفت اين ای صورت میگی به خارج از روستا کم بود و اگر دادو ستد و مبادلهکرد و وابستمی

يعنی به همان ميزان که نيازمنديهای روستاها وشهرهای ديگر را تامين  .مبادله به صورت پاياپای بود

اما امروزه اين شکل از مناسبات ميان شهر و  .کرد، همان مقدار نيز به خارج از روستا نياز داشتمی

وستا از هم پاشيده يعنی روستا به خارج از کشور و شهر نيز به خارج از کشور وابستگی پيدا کرده ر

مطالعات بعمل آمده بيانگر اين  .در نتيجه نظام سنتی مناسبات شهر و روستا بهم ريخته است .است

 ،فاطمهبهفروز، . )امر است که در نظام سلسله مراتب شهری ايران الگوی نخست شهری وجود دارد 

5835 ،25 ) 
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ـ تقسيم جمعيت 5بطور کلی الگوی نخست شهری بر اساس اين دو شاخص اندازه گيری می شود 

 .... ـ تقسيم جمعيت بزرگترين شهر به دومين شهر الی آخر 2بزرگترين شهر به کل جمعيت کشور 

قرار گرفته که  اگر چه استان کرمان در منطقه ای از کشور :نظام سلسله مراتب شهری استان کرمان 

به داليل طبيعی، جمعيت آن نسبت به مناطق ديگر کشور کمتر و پراکندگی آن بيشتر و تراکم آن 

شهری در سه دهه اخير،  ـه روستا دکمتر می باشد اما به دليل رشد باالی جمعيت، مهاجرتهای گستر

ست که مطالعه شهرها ا یافزايش تعداد شهرها و تمرکز جمعيت شهرستانها در نقاط شهری، از داليل

روند رشد جمعيت شهری و شهرهای استان را در جدول زير می توان  .را اجتناب ناپذير می سازد

در اين جدول مقايسه ای بين جمعيت شهری و روستايی و تعداد شهرهای استان با . مشاهده نمود

يت شهری استان کشور صورت گرفته و از مقايسه اين شاخص ها می توان به موقعيت شهرها و جمع

 .پی برد

 مقايسه جمعيت شهری کشور و استان کرمان - 2جدول شماره 

 شاخص ها                 

 سال  
5881 5811 5811 5811 5831 5831 

 35132311 15511133 18111555 88353311 21333322 53811353 تعداد جمعيت کشور 

 13211531 81353338 21311115 51311135 8381355 1552125 جمعيت شهری کشور 

 2112158 2551823 5122813 5585513 315315 338811 تعداد جمعيت استان 

 5112158 5515531 183311 815333 581131 581131 جمعيت شهری استان 

 5553 151 181 838 232 588 تعداد شهرهای کشور 

 13 23 22 58 55 8 تعداد شهرهای استان 

 5831و نتايج سرشماری  5881-31اری کشور ، آمار نامه های استان کرمان در سالهای سالنامه های آم: مأخذ 

 

همانگونه که مالحظه می شود رشد جمعيت شهری بطور منظم طی اين سالها رو به افزايش بوده و 

همينطور تعداد شهرها چه در سطح کشور و چه در سطح استان روند افزايشی داشته که ناشی از 

همچنان  35و  15و  15بوده است که در دهه های  5815ه به شهرها پس از دهه مهاجرت گسترد

 . ادامه يافته است 
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جمعيت واقعی و جمعيت تعديل يافته بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه شهرهای  ،8در جدول شماره 

در  نفر رتبه اول را به لحاظ جمعيتی 12513شهر کرمان با  5881در سال . استان کرمان آمده است

درصد شهر اول  21شهر بم دومين شهر استان در اين سال حدود . بين شهرهای استان داشته است 

. جمعيت داشته در حاليکه بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه بايستی نصف شهر اول جمعيت داشته باشد

قانون در حاليکه بر اساس  ،درصد شهر اول جمعيت واقعی داشته 25شهر سيرجان سومين شهر استان 

مرتبه ـ اندازه بايد جمعيت اين شهر 
3
در ساير سالها نيز همين . نفر باشد 25358شهر اول يعنی  1

می توان گفت بين شهر اول و شهر دوم و ساير شهرها اختالف . وضعيت به چشم می خورد 

شهر اول و ساير يا شکاف بين  (GAP)به عبارتی يک گپ  .جمعيتی زيادی به چشم می خورد

يعنی يک شهر برتر وجود  .است primate cityشهرها وجود دارد که همان نخست شهری يا 

 . دارد که برتری خود را به ديگر شهرها تحميل کرده است 

اين  5811در حاليکه در سال  ،برابر شهر دوم جمعيت داشته است 1شهر اول   5881-11در دهه 

 515315نفر سيرجان در مقابل  88111برابر رسيده يعنی  1/8حدود فاصله اندکی کاهش يافته و به 

به اختالف جمعيتی اولين شهر و دومين شهر کاهش يافته و  5811-31در سالهای . نفر شهر کرمان 

برابر رسيده است که نشان دهنده اين است که شهر درجه دوم اختالف خود را با شهر  8کمتر از 

آنچه از مطالعه نظام شهری بر می آيد اين است که جابجايی . درجه اول در حال کم کردن است

 شهر بم شهر دوم استان 5811و  5881بطوريکه در سالهای  .هايی در شهر دوم و سوم رخ داده است

 .به بعد سيرجان شهر دوم بوده است 5811بوده در حاليکه از سال 

همانگونه که در باال اشاره گرديد رشد جمعيت استان کرمان روند صعودی داشته، تعداد جمعيت 

شهری و تعداد شهرهای استان در هر دوره نسبت به دوره قبل از آن افزايش داشته اند اما در سال 

لذا مجموع شهرهای . ت شهری استان در شهر کرمان سکونت داشتندبيش از نيمی از جمعي 5881

ديگر استان از لحاظ جمعيت شهری اهميت کمتری از شهر اول داشته اند، اين امر بيانگر تسلط يک 

 شهر بر مجموعه نظام شهری استان است 

ا کرده اند اما در دهه های بعدی از اهميت جمعيتی شهر اول کاسته شده و شهرهای ديگر اهميت پيد

 . و با افزايش تعداد شهرهای استان نظام شهری به سوی تعادل گرايش دارد 
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جدول  ،جمعيت واقعی شهرها و جمعيت تعديل يافته بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه 1،  1،  8جداول 

نشانگر سيستم  ،طبقات جمعيتی و نمودارهای توزيع لگاريتمی جمعيت شهری استان ،1شماره 

 . ی در استان است نخست شهر

 5881ـ  11ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه شهرهای استان  8جدول شماره 
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 شهر
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م
 

 جمعيت

 واقعي

تعديل 

يافته 

مرتبه و 

 اندازه

 535675 535675 5 کرمان 5 41353 41353 5 کرمان 5 75516 75516 5 کرمان 5

 65345 36373 3 سيرجان 5 35655 55675 3 بم 5 35564 55575 3 بم 5

 37655 37551 3 بم 3 54374 55351 3 رفسنجان 3 55656 6555 1 سيرجان 3

 31565 35663 1 رفسنجان 3 55315 56174 6 سيرجان 3 51136 7541 6 رفسنجان 3

 54515 55655 6 زرند 1 56545 4441 55 گلباف 1 55335 7536 55 گلباف 1

 53375 55547 6 جيرفت 7 53533 6155 55 ماهان 7 55316 1563 55 ماهان 7

 55554 55551 55 گلباف 6 55555 6515 53 راور 6 4466 3566 55 راور 6

 56161 6314 51 بافت 4 55761 7653 53 جيرفت 4 6676 5345 51 زرند 4

 51735 6575 51 راور 6 6346 7365 53 شهربابک 6 7657 5374 51 جيرفت 6

 53567 6533 51 شهربابک 55 4135 7565 57 بافت 55     

 55667 4663 57 ماهان 55 6673 1541 57 زرند 55     

 55635 4573 56 بردسير 55     55     

 55456 1433 53 کوهبنان 53     53     

  5881-11سرشماری نفوس و مسکن سالهای : ماخذ 
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 5811ـ  31ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه سالهای  1جدول شماره 
 

5811 5831 

ف
ردي

 

تبه شهر
مر

 

جمعيت 
 واقعی

تعديل يافته 
ف مرتبه ـ اندازه

ردي
 

تبه شهر
مر

 

يت جمع
 واقعی

تعديل يافته 
 مرتبه ـ اندازه

 831885 831885 5 کرمان 5 213231 213231 5 کرمان 5

 582181 581521 8 سيرجان 2 523112 85532 8 سيرجان 2
 523885 83213 1 رفسنجان 8 31315 11183 1 رفسنجان 8
 81213 35538 1 بم 1 11825 15358 1 بم 1
 31885 18255 1 جيرفت 1 15111 81588 3 جيرفت 1
 11511 15811 8 زرند 1 12335 85151 3 زرند 1
 11883 85151 52 شهربابک 3 81311 25518 58 شهربابک 3
 13528 23825 51 بافت 3 82515 53232 51 بردسير 3
 12331 21515 51 بردسير 8 23133 53183 51 بافت 8

 83188 21858 51 راور 55 21323 51285 51 راور 55
 81888 22113 53 کهنوج 55 28838 58511 25 فگلبا 55
 82532 51138 21 عنبرآباد 52 25115 52355 25 ماهان 52
 28151 51155 21 ماهان 58 58385 55558 28 بروات 58
 23188 58313 23 بروات 51 53833 55558 21 عنبرآباد 51
 21111 55883 81 گلباف 51 53512 8585 23 کهنوج 51
 21515 55325 81 کوهبنان 51 51535 3311 88 کوهبنان 51

 22111 55858 83 راين 53 51581 3115 81 انار 53
 25833 55253 83 انار 53 51288 3558 83 رابر 53
 25212 8383 88 رابر 58 58115 1831 83 راين 58
 58218 8535 12 سرچشمه 25 52311 8335 13 جوپار 25
 53882 1533 18 رکيانشه 25 52215 8328 18 چترود 25
 53188 1858 33 چترود 22 55181 8181 35 شهداد 22
 51385 1355 35 شهداد 28     
 51515 1111 32 قلعه گنج 21     
 51888 1111 38 بزنجان 21     
 51353 8311 555 جوپار 21     
 51213 2335 583 خانوک 23     

 5637 -57و مسکن استان کرمان سالهای مرکز آمار ايران ، سرشماری نفوس : مأخذ    
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 5835ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه سال 5جدول شماره 
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 53535 1183 33 کيانشهر 85 151551 151551 5 کرمان 5
 51151 1832 35 فهرج 85 213113 535851 8 سيرجان 2
 51583 1215 32 کشکوئيه 82 535351 588258 1 رفسنجان 8
 51158 1513 38 گلزار 88 523333 83833 1 جيرفت 1
 51515 1531 31 ارزوئيه 81 558522 31251 3 بم 1
 51353 1832 31 محمد آباد 81 31312 11588 8 زرند 1
 51853 1133 85 چترود 81 38133 11315 55 شهربابک 3
 58822 1121 88 نودژ 83 11838 15188 58 کهنوج 3
 58111 1825 81 زيد آباد 83 13281 83218 51 بافت 8

 58253 1512 555 يزدان شهر 88 15155 88851 51 بردسير 55
 52333 1318 551 فارياب 15 11323 28153 51 راور 55
 52118 1122 555 پاريز 15 12821 58555 23 عنبرآباد 52
 52211 1122 558 شهداد 12 88121 53511 85 ماهان 58
 55838 1113 551 ريحان شهر 18 81388 51128 88 بروات 51
 55353 1183 551 بزنجان 11 81815 52858 88 انار 51
 55111 1158 551 بهرمان 11 82581 52353 15 رابر 51
 55583 1212 525 نرماشير 11 85855 52133 15 منوجان 53
 55818 1583 521 حسين آباد 13 23153 52553 12 قلعه گنج 53
 55385 8381 581 جوپار 13 23555 55113 18 کوهبنان 58
 55152 8138 515 درب بهشت 18 21311 8381 12 راين 25
 55852 8153 512 کاظم آباد 15 21128 8851 11 نگار 25
 55555 8151 512 خانوک 15 28151 3318 13 رودبار 22
 8851 8188 513 محی آباد 12 22881 3132 15 سرچشمه 28
 8358 2851 531 اندوهجرد 18 25118 3115 15 گلباف 21
 8188 2115 581 جبالبارز 11 25151 3535 18 باغين 21
 8811 2533 281 مردهک 11 58352 3315 11 دهج 21
 8583 5315 282 نظام شهر 11 58533 3158 13 اختيار آباد 23
 8583 811 111 هجدک 13 53881 1313 31 نجف شهر 23
      53312 1133 33 زنگی آباد 28

 
 5637مرکز آمار ايران ، سرشماری نفوس و مسکن استان کرمان سال : مأخذ 
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که تنها يک شهر بزرگ و برتر  می شودمعلوم طبقات جمعيت شهری  با بررسی :طبقات جمعيتی 

، با يک طبقه فاصله با شهر درجه دوم در نظام شهری  5881ـ11در استان وجود دارد که در سالهای 

هزار نفر جمعيت داشته  15-555بين  5881 -11يعنی شهر کرمان در سالهای .  استان ديده می شود

شته است و شهر درجه دوم با يک طبقه هزار نفر جمعيت دا 555 -215بين  5811است و در سال 

شهر بم شهر دوم استان بود و از  5811و  5881فاصله با اين شهر قرار داشته است که در سالهای 

به بعد اين طبقه فاصله حذف  5811اما از سال . به بعد شهر سيرجان شهر دوم استان است 5811سال 

به عبارتی (. 1جدول شماره )ول وجود دارد شده و شهر درجه دوم در طبقه ای پايين تر از شهر ا

درصد جمعيت شهر اول از مجموع . شهر درجه دوم در طبقه بالفاصله از شهر اول قرار گرفته است 

شهرهای استان نيز بيانگر اين امر است که روند رو به تعادلی در نظام شهری استان در حال شکل 

جمعيت شهری استان در شهر اول يعنی کرمان  بيش از نيمی از 5881بطوريکه در سال  .گيری است

درصد و  5/15به  11درصد و در سال  1/18به  5811، اين رقم در سال ( درصد 5/18)قرار داشته 

به  5831درصد کاهش پيدا کرده و در سال  8/81به 5831در سال  ، درصد 3/81به  11در سال 

رمان از جمعيت شهری استان است درصد رسيده است که بيانگر کاهش سهم جمعيت شهر ک 8/88

کاهش يافته که ناشی از افزايش جمعيت  5831درصد سال  8/88به  5881درصد سال  5/18که از 

اما به لحاظ طبقات جمعيتی شهر . شهرهای درجه دوم و افزايش تعداد شهرهای استان بوده است

رفته است که بيانگر رشد با يک طبقه فاصله نسبت به شهر درجه دوم قرار گ 5831کرمان در سال 

نفر به جمعيت شهر  585555حدود  5831ـ  31بطوريکه دهه  .سريع جمعيت شهر کرمان بوده است

نفر جمعيت، اکثريت مطلق شهرهای  21555شهرهای زير  5831در سال . ده شده استوکرمان افز

و اين  داشته استد نفر در استان وجو 21555شهر باالی  52استان را به خود اختصاص داده و تنها 

 . و يا روستا شهرها هستند  8امر بيانگر اين است که شهرهای استان اکثراً شهرهای درجه 
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 5881ـ  31ـ طبقات جمعيت شهرهای استان کرمان در سال های 1جدول شماره 

 

ف
ردي

 

طبقات جمعيت 

هزار )شهرها 

 (نفر

5881 5811 5811 

تعداد 

 شهر
 درصد جمعيت

تعداد 

 شهر
 درصد معيتج

تعداد 

 شهر
 درصد جمعيت

5 155 +          

          155تا  215 2

  5/15 515315 5       215تا  555 8

    1/18 31151 5 5/18 12513 5 555تا  15 1

  8/85 551232 8    ـ ـ ـ 15تا  21 1

  1/28 558318 8 1/11 555532 55 8/83 11188 1 21تا  1 1

       3 8838 2 1کمتر از  3

  555 815351 58 555 581131 55 555 553528 8 کل

 

ف
ردي

 

طبقات جمعيت 

هزار )شهرها

 (نفر

5811 5831 5831 

تعداد 

 شهر
 درصد جمعيت

تعداد 

 شهر
 درصد جمعيت

تعداد 

 شهر
 درصد جمعيت

5 155 +       5 151551 8/88 

    8/81 831885 5    155تا  215 2

 25 855581 2 3/52 581521 5  3/81 213231 5 215تا  555 8

 3/51 228812 8 1/25 223183 8  3/28 253288 8 555تا  15 1

 51/55 511883 1 52 521853 1  1/8 11183 2 15تا  21 1

 13/53 235555 28 51 518813 52  1/22 513115 58 21تا  1 1

 51/1 11818 25 1/2 21113 1 1/5 55251 8 1کمتر از  3

 555 5111832 11 555 5515531 23 555 183331 22 کل

  5881-31سرشماری نفوس و مسکن استان کرمان سالهای :  ماخذ
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 5881اندازه شهرهای استان در سال ـ ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته مرتبه 5نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5811ه شهرهای استان در سال اندازـ ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته مرتبه 2نمودار شماره 
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 5811ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته مرتبه ـ اندازه شهرهای استان در سال 8نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5811ـ جمعيت واقعی وتعديل يافته مرتبه ـ اندازه شهرهای استان در سال 1نمودار شماره 
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 5831ازه شهرهای استان در سال اند –ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته مرتبه 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5831اندازه شهرهای استان در سال  –ـ جمعيت واقعی و تعديل يافته مرتبه 1نمودار شماره 
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جمعيت واقعي تعديل يافته مرتبه ـ اندازه
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 نتيجه گيری

 . ـ در سلسله مراتب شهری استان پديده نخست شهری وجود دارد5

تی خود را با شهر درجه ـ جمعيت شهر اول رو به افزايش است و شهرهای درجه دوم فاصله جمعي2

 . اول در حال کم کردن هستند

ـ شهرهای درجه دوم و درجه سوم از يک نظام سلسله مراتبی هماهنگ برخوردارند اما بين شهر 8

 . اول و شهرهای درجه دوم يک گپ وجود دارد 

ده اما برابر بو 1بيش از  81و  11دردهه های ( بم)و شهر دوم ( کرمان)ـ فاصله جمعيتی شهر اول 1

فاصله ای کمتر از سه برابر ( سيرجان)در دهه های بعدی اين فاصله کاهش پيدا کرده و با شهر دوم 

شهر سيرجان همچنان موقعيت خود را به ( 5831)به بعد تا سال مورد مطالعه  5811از سال  .دارد

به  5831سال  اما در را داشته است، عنوان شهر دوم استان حفظ کرده و رفسنجان نيز موقعيت سوم

در شهرهای رده بعدی  .دليل زلزله شهر جيرفت به درجه چهارم و بم به درجه پنجم رسيده اند

جابجايی هايی صورت گرفته که ناشی از افزايش جمعيت اين شهرها بوده که در مقطعی بداليل 

 . خاص جمعيت آنها رو به افزايش نهاده 

 ،افزايش تعداد شهرها روند آرام و منظمی داشتهمطالعه نظام شهری استان نشان می دهد که  -1

 .است رسيده 5811شهر در سال  58و  5811شهر در سال  55به  5881شهر در سال  8بطوريکه از 

که با يک رشد جهشی به بيش از دو  5831شهر در سال  23و به  5811شهر در سال  22اين تعداد به 

 (. 1، 1، 8)جداول . ن از افزايش تعداد شهرها دارد رسيده که نشا 5831شهر در سال  13برابر يعنی 

ـ با افزايش جمعيت شهرهای درجه دوم و افزايش تعداد شهرها، گرايش به تعادل در سلسله مراتب 1

 ،شهری استان ديده می شود و سهم شهر کرمان از جمعيت شهری استان مرتباً کاهش پيدا کرده

 . رسيده 5831درصد در سال  8/88به  5881درصد در سال  18بطوريکه از 

بلکه به  ،ـ افزايش تعداد شهرها و افزايش جمعيت شهری صرفاً به دليل جاذبه های شهری نيست3

دليل دافعه های مناطق روستايی پيرامون از جمله شرايط نامناسب اقتصاد روستايی، شرايط نامطلوب 

اشتغال، درآمد و سرمايه گذاری در طبيعی و اقليمی، نابودی ساختار اقتصاد روستايی و فرصت های 

 . شهر بوده است

ـ برخی از شهرها با فقدان امکانات و جاذبه های شهری، پذيرای جمعيت روستايی مناطق پيرامون 3

 . می باشند که خود دليل وضعيت نابسامان اقتصادی روستاهاست 
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ی باشد و سياستهای کالن ـ نظام سلسله مراتبی شهرهای استان متأثر از نظام شبکه شهری کشور م 8

در روند رشد شهری استان موثر بوده است زيرا اين روند سلسله مراتبی در اکثر استانهای کشور 

 . ديده می شود

ـ اقتصاد حمايت شده دولتی و سياستهای دولت ـ شهری و تمرکز سياستهای حمايتی دولت در 55

 ا موثر بوده است شهرها در رشد فزاينده جمعيت شهری و افزايش تعداد شهره

ـ روند رشد جمعيت شهری و افزايش تعداد شهرها در آينده نيز ادامه خواهد يافت و تعداد 55

بيشتری از روستاها به شهر تبديل خواهند شد و آبادی شهرها به قيمت تخريب و نابودی اقتصاد 

 . خودکفای روستايی خواهد بود 

شهر کرمان در يک  5881ـ  11افت که از سالهای ـ ازتحليل طبقات جمعيتی استان می توان دري52

اما از اين سال به بعد اين فاصله حذف شده که نشان دهنده اين  ،طبقه باالتر از شهر دوم قرار داشته

بيشترين درصد و . است که نظام سلسله مراتبی شهرهای استان به حالت تعادل نزديک می شود 

شهر در طبقه  53هزار نفر دارند و  21تا  1معيتی بين تعداد شهرها در طبقه ششم قرار دارد که ج

درصد از جمعيت استان را به خود اختصاص داده اند که اين امر نشان  1/2هفتم قرار دارند و فقط 

می دهد خواست اجتماعی و دولت در تبديل شدن روستاها به شهر موثر بوده، به عبارتی روستاهايی 

 . اند در حاليکه فاکتورهای تبديل را نداشته اند  با حداقل جمعيت به شهر تبديل شده

اختالف اولين و  11،  11،  81ـ با مطالعه مرتبه شهرها به اين نتيجه می رسيم که در دهه های 58

به  5811اما از سالهای  ،آخرين شهرها کم بوده به عبارت ديگر شهر اول چند ده برابر شهر آخر بود

به همان نسبت اختالف و عداد شهرها افزايش بی سابقه ای داشت ت 5831ـ  31بعد خصوصاً در دهه 

بطوريکه  ،بين شهرهای درجه اول و دوم با شهرهای درجه سوم يا روستا شهرها بسيار زياد شده

برابر بيشتر  111يعنی شهر کرمان  ،برابر بوده 111،  5831اختالف اولين شهر و آخرين شهر در سال 

 . ست که شکاف و گپ بسيار بزرگی بين شهرهای استان استاز شهر هجدک جمعيت داشته ا

ـ مطالعه سلسله مراتب شهری نشان می دهد که شهرهای درجه دوم فاصله خود را با شهر درجه 51

. در حاليکه شهرهای درجه سوم اختالف خود را عميق تر می کنند ،اول در حال کم کردن هستند

ری يا بايد شهرهای کم جمعيت به عنوان روستا باقی برای تعادل بخشی به نظام سلسله مراتب شه

بمانند و به شهر تبديل نشوند و يا اينکه فاصله جمعيتی خود را با شهرهای درجه اول و دوم کم کنند 

 . يعنی به جمعيت آنها افزوده شده تا يک تعادل منطقی ايجاد شود 
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 : پيشنهادات

لذا الزم  .ای استان کرمان بسيار اندک می باشدـ مطالعات انجام شده از زندگی شهری و شهره5

است مطالعات گسترده تری انجام شود و سازمانهای مرتبط با نظام شهری حمايت جدی از اين نوع 

 . تحقيقات بعمل آورند 

 .مطالعه توام شهرها و روستاهای استان ضروری است ،برای کاهش مسائل و مشکالت شهری -2

ا ريشه در مسائل روستاها دارد و برای کاهش مسائل شهری، ساماندهی زيرا بسياری از مسائل شهره

 .روستاها ضرورت دارد

افزايش تعداد شهرها و تبديل روستاها به شهر بر اساس ضوابط مشخصی صورت نپذيرفته و  -8

نفر جمعيت را چگونه می توان  855نقش روابط بيش از ضوابط بوده بطوريکه وجود يک شهر با 

و در تبديل روستاها به شهر مالک های مختلف اقتصادی، اجتماعی، جمعيتی و سياسی توجيه نمود 

 .را تواما بايد در نظر گرفت

ـ دولت به جای حمايت از شهرها و انجام برخی هزينه های شهری بايد به روستاها توجه بيشتری 1

  .انتقال پيدا نکند نمايد و در جهت بهبود شرايط زندگی در روستا بکوشد تا مسائل روستا به شهر

ـ کنترل جمعيت شهر اول استان و افزايش جمعيت شهرهای درجه دوم می تواند به بهبود نظام 1

  .شهری کمک کند ، لذا الزم است اقدامی در اين جهت صورت گيرد

از تبديل روستاهای کمتر   لذا الزم است ،ـ اختالف جمعيتی اولين و آخرين شهر بسيار زياد است1

  .نفر به شهر جلوگيری شود تا تعداد شهرها افزايش نيافته و اين اختالف به حداقل برسد  1555ل حداقاز 

 ،ـ توزيع منابع و امکانات به شهرها بايد براساس وزن جمعيتی آنها صورت گيرد نه از سر ترحم3

چنانچه روستا محسوب شود . زيرا هر شهر محروم يک روستای برخوردار محسوب می شود

 . ه محروميتی ندارد هيچگون
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 258نی در ايران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ، آغاز شهرنشي 813ـ مجيدزاده، يوسف ، 

 صفحه

، سالهای مختلف 5881-5831ـ مرکز آمار ايران، سرشماريهای نفوس و مسکن کل کشور 

 سرشماری

، سالهای مختلف 5881-31ـ مرکز آمار ايران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کرمان 

 سرشماری

، 82له مراتبی شهرهای ايران ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايی، شماره ، نظام سلس 838ـ نظريان، اصغر، 

 11-85مشهد، از صفحه 

 821، مقدمه ای بر روستاشناسی ايران، انتشارات دهخدا، چاپ دوم، تهران، 5812ـ وديعی، کاظم ، 

 صفحه

          ، دفتر برنامه ريزی عمرانی، سلسله مراتب شهری، گروه مطالعات 5832ـ وزارت کشور ، 

 صفحه 511برنامه ريزی شهری، تهران، 

- United Nation, 1980 , Department of economic and social affairs, patterns of 

urban and rural population growth, N068 ، p.122 



 

 بررسی عملکرد شهرهای جدید با تاکید بر جمعیت پذیری

(نمونه موردی شهر جدید مجلسی)   

  1دکتر حمید رضا وارثی

2صغری احمدی  

 چکیده
اقتصادی در سطح جهان است که دارای الگوی رفتاری شهرهای جدید پدیده ای اجتماعی        

... یر مسائل اجتماعی، صنعت، مسکن و می باشند و به منظور حل مشکالتی نظ مختلفخاص در مسائل 

                                                                           .                                                                                                                            به عبارت دیگر شهرهای جدید ابزاری برای حل مسائل مختلف حیات شهری است. ایجاد می شوند

ایجاد شهرهای جدید با توجه به اهداف ایجاد و عملکردهای خاصی که داشته اند گاه به یک قطب 

                                                                                                        .                            جمعیتی تبدیل شده وگاه آن قدر ضعیف عمل کرده اند که انسان تمایل به زندگی در آن ندارد

شهر مجلسی یکی از شهرهایی است که در حوزه کالن شهر اصفهان واقع شده است، که پس از    

                         .     گذشت سال ها از ایجاد آن نتوانسته به صورت یک شهر پویا نمایان شود

هدف از نگارش این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شهر جدید مجلسی در جمعیت پذیری 

 .                              است

روش تحقیق در این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن بصورت تصادفی از 

 . ساکنین شهر مجلسی است

پژوهش نشان می دهد که اغلب ساکنین شهر جدید مجلسی بنا به دالیل شغلی، محیط آرام و نتایج  

درمانی، کمبود بازار، کمبود خدمات بهداشتی . ارزان بودن قیمت مسکن در این شهر ساکن شده اند

ورزشی و اوقات فراغت از جمله مهم ترین علل سفرهای برون شهری می کمبود امکانات تفریحی 

در مجموع می توان گفت فاصله زیاد از مادر شهر اصفهان و کمبود خدمات در این شهر از علل . باشد

 . اصلی جمعیت گریزی این شهر است

 

 :کلیدی گانواژ
                                                                                                                                                                                        .                                                                 شهر جدید، شهر مادر، جمعیت پذیری، سیستم حمل و نقل، امکانات ـ

 

                                                 
 ـ عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان1

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه اصفهان2
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 مقدمه

           اد مشکالت رشد روز افزون و سریع جمعیت شهری در طول سه دهه اخیر باعث ایج      

. شهری ناکافی شده است مسکن و خدمات کمبودبی شماری چون ازدحام جمعیت، بیکاری، 

کشورهای در حال توسعه به منظور حل معضل رشد جمعیت برنامه هایی همچون  تنظیم خانواده، 

ی تنظیم مهاجرت جوامع روستایی به شهرها، محدود کردن رشد شهرها، توسعه مناطق روستایی

  (3 :1998,جدید را دنبال کرده اند بزرگ، گسترش شهرهای کوچک تر و تأسیس شهرهای

Farad,Atash .) 

. بودیمدر حال توسعه در نیمه دوم قرن بیستم شاهد انقالب کمی در تراکم جمعیت کشورهای 

لبریز شدن شهرها از جمعیت فقط مختص کشورهای ثروتمند و صنعتی نیست بلکه، ویژگی 

بر اساس مطالعات انجام شده، انتظار می رود (.  22، 1311بورژول، کی، )فقیر نیز هستکشورهای 

در حالی که جمعیت شهرها .، شهرها دو سوم جمعیت جهان را در خود جای دهند 2222در سال 

 (.   (The Un-Habitat strategic vision.2003:13وشهرک ها بیش از دو برابر خواهد شد 

. ی جدید به منظور کاهش تراکم جمعیت در نواحی بزرگ شهری استانگیزه ایجاد شهرها

همچنین انجام برنامه های تدوین شده برای شهرهایی  است که به منظور ایفای نقش های اقتصادی 

                                                                                                           (.                                  122 :1311شیعه،)در سطح یک کشور انتخاب می شود... مثل صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و

منطقه ای و راه حلی  ایجاد شهرهای جدید به عنوان شیوه ای در برخورد با مشکالت شهری       

شینی قرن حاضر به کار می برای مقابله با بحران شهر نشینی و رهایی از مسائل و مشکالت شهر ن

در کشور ما گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی موجب پایه گذاری صنایع سنگین و . رود

اجتماعی این  نیمه سنگین در مناطق شهری بزرگ و درجه یک و دگرگونی ساختار اقتصادی 

عیت و فعالیت از این رو ایجاد شهرهای جدید به عنوان جاذب بخشی از جم. شهر ها شده است

 . های اقتصادی و کاهش مشکالت زیست محیطی مادر شهر خود اندیشه واجرا شده اند

                                                                                                                                                                 طرح مسأله

تحول صنعت در منطقه شهری اصفهان در دگرگونی ساختار اقتصادی منطقه و پدید آمدن        

سلسله مراتب جدید نقاط مسکونی و تمرکز جمعیت خصوصا مادر شهر اصفهان نقش مهمی داشته 

غلبه بر  ه منظوربشهرهای جدید در حوزه مادر شهر اصفهان . (2، 1332اسماعیل زاده،)است 
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ز این مسأله به خصوص کاهش مسأله مسکن و جلوگیری از انفجار جمعیت، مشکالت ناشی ا

اندیشه و  کاهش تخریب زمین های کشاورزی، حفظ بافت فرهنگی و کنترل ساخت و سازها 

 . احداث شده اند

رت شهرهای جدید در جوامع امروزی، مطالعه عملکرد این شهرها در زمینه های روبا توجه به ض

                                                        .                                                                                                                            پیشرفت آن امری اجتناب ناپذیر استمختلف جهت بهبود و 

ذب سرریز جمعیت، اسکان کارکنان صنایع شهر مجلسی از جمله شهرهایی است که به منظور ج

این شهر به علت امتیازاتی . موجود در منطقه و همچنین پایداری محیط شهری  ایجاد شده است

همچون مجاورت با صنایع منطقه،گسترش فرصت های شغلی، داشتن امکانات توسعه فیزیکی و 

رفت جاذب جمعیت همچنین پذیرا شدن شاخه ای از دانشگاه آزاد اسالمی، انتظار می 

، صدوچهل  هزار نفر بوده 1331زیادی باشد، به طوری که برآورد جمعیت برای سال "نسبتا

در حالی که  ،(گزارش طرح تفصیلی شهر جدید مجلسی، وزارت مسکن و شهرسازی)است

نتایج سرشماری عمومی نفوس و ) نفر  بوده است 2511برابر  1331جمعیت واقعی شهر در سال 

                                                                                                                 (.  مسکن

                                                                                                                             

                                                                                                                                                         روش تحقیق           

کاربردی و روش تحقیق پیمایشی ،توصیفی و تحلیلی می  -نوع تحقیق بنیادی   این تحقیق از     

نمونه از ساکنین شهر مجلسی می باشد که با استفاده از روش  122مورد مطالعه  جامعه آماری. باشد

برآورد حجم نمونه کوکران، به صورت تصادفی انتخاب شده اند و داده های بدست آمده، با 

روش تجزیه و تحلیل داده ها در . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند  SPSS استفاده از نرم افزار

در سطح آمار توصیفی با استفاده از . وصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته استدو سطح آمار ت

شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد و میانگین به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده ، و در 

خی   سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و فرضیات تحقیق از طریق آزمون های

 .  استفاده شده است دو  و کندال بی 
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 مبانی نظری تحقیق

در قرن حاضر کشور انگلستان از جمله . طرح ایجاد شهرهای جدید دارای سابقه طوالنی است      

انگیزه ایجاد . کشورهایی است که ایجاد شهرهای جدید را تحت مطالعه و اجرا قرار داده است

 . واحی شهری بزرگ استشهرهای جدید بیشتر به منظور کاهش تراکم جمعیت در ن

به  از دالیل عمده ایجاد شهرهای جدید است، که ،رشد روزافزون مشکالت شهرهای بزرگ      

نظام شهری در اثر توسعه برون زای کشور  .نوبه خود از ویژگی های نظام شهری کشور متأثر است

کند به ناهمگونی مفرط  که در واقع ادغام اقتصاد جامعه ایران در نظام آزاد جهانی را پی گیری می

توسعه برون زا از آن جا که تغییر الگوی مصرف و نوع معیشت و گذران زندگی . دچار شده است

را هدف قرار می دهد از توسعه زیربنایی غفلت می نماید، تمرکز شدیدی را در نظام شهری کشور 

 .                                                   دامن می زند

وارد در خصوص امفهوم شهرهای جدید برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط ابنزر ه      

                                                      (.                                                                                                        131، 1331ربانی،)باغ شهرهای انگلستان به منظور اهداف سیاسی مطرح گردید

اما به تدریج بر بستر تحوالت قرن . هاوارد نظریه خود را تحت عنوان باغ شهرها مطرح ساخت

حاضر نظریه شهرهای اقماری، حومه های شهری، واحدهای همسایگی و سرانجام نظریه شهرهای 

 .جدید ساخته و پرداخته گردید

ه پرداز ینظر) ، جان بلر(طراح شهر خدا)فکار و ایده های کسانی همچون توماس مورهاوارد از ا

. و مهم تر از همه لئوناردو داوینچی مبتکر میدان به ده شهر اقماری تأثیر پذیرفت( شهرهای صنعتی

طرح باغ شهر برای نزدیک شدن : گونه بیان می کند نهاوارد فلسفه طرح باغ شهرهای  خود را ای

ه طبیعت و بهره گیری از محیط آرام و با نشاط آن و فرار از فضای آلوده و شلوغ شهرهای انسان ب

نبش باغ جهدف اساسی  (.31، 1312محمدی، ) بزرگ و دور بودن از عواقب ناگوار آن می باشد

ارائه یک الگو و  ،شهرها که با ایجاد دو باغ شهر لچ ورث  و ولوین در در انگلستان آغاز گردید

نه جدید در مقابل رشد بی رویه، فشردگی، تراکم شدید و گسترشهر گونه حومه شهرهای یا گزی

ظهور ایده احداث باغ شهر در قرن نوزدهم که ناشی از اثرات (. 212، 1311ارثی، و)موجود بود

مخرب انقالب صنعتی بر شهرهای بزرگ نظیر لندن و ضرورت از میان بردن محالت فقیر نشین و 

 .ین شهرها بودام در احپر ازد
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ینی و رشد شتابان شهر به ویژه مادر شهرها شگسترش شهرن آن،های ناشی از پیامدانقالب صنعتی و 

داری، شهرهای بزرگ با  سرمایهصنعت و توسعه  تاز تحوالدر گذر . را به دنبال داشته است

زدهم و آن در قرن نو جنینیچه در حالت  جدیدشهرهای  نظریه. مشکالت حادی مواجه شده اند

از نیمه دوم قرن  ویژهآن بعد از جنگ جهانی اول و دوم، به  یافتهچه در اشکال متنوع و تکامل 

در اصل به عنوان  نظریه این. نوزدهم به بعد در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است

و  نشینیشهرمنطقه ای و راه حلی برای مقابله با بحران  ـای در برخورد با مشکالت شهری  شیوه

اهداف و راهبردهای شهرهای . قرن حاضر به کار می رود شهرنشینیاز مسائل و مشکالت  رهایی

های  سرریزقطب های رشد، جذب  ایجاد، فضایی، ساماندهی زداییاغلب بر تمرکز  جدید

های  زمین تخریباداری، عدم  -سیاسی، انتقال مراکز امادر شهره، کنترل رشد جمعیتی

سازی  یکپارچهشده،  تخریبساخت شهرهای  تجدیدنواحی عقب مانده، کشاورزی، توسعه 

فضای مناسب برای کارگران بخش صنعت و جلوگیری از رشد مادر شهرها  ایجادروستاها ، 

با توجه به رشد اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی هر کشور تمام یا برخی از اهداف فوق . استوار است

                            .                                                                                                                            آورده استاجرا شده و نتایج گوناگونی به بار 

به طور کلی نظریه هاوارد بر ساماندهی فضایی شهرهای بزرگ، پخشایش صنعت و جمعیت ، ارائه 

بخش صنعت، حد متناسب جمعیت و مساحت ، اشتغال و خود  ن شاغلین خصوصامسکن ، اسکا

 (.21، 1313زیاری، )کفایی مبتنی بوده است

در عرصه نظریات، به دنبال جهش فکری هاوارد، نظریات متعدد دیگری همانند نظریه شهر صنعتی  

و نظریه لوکوربوزیه ( م1122)نظریه ریمون آنوین ( م1111) ، نظریه پل ولف (م 1111)تونی گارنیه 

ریمون آنوین، ایجاد شهرهای جدید را در قالب . آمدند دبه وجو... به عنوان طراح مدرنیسم و 

اسکان همراه با اشتغال، تعیین . صرف هزینه های اقتصادی در خدمت منافع اجتماعی مطرح می کند

الگوی  حد متناسب جمعیتی و موقعیت مطلوب نسبت به شهرهای بزرگ در مشخصه های

اجتماعات آرمانی است که شارل فورنیه با عنوان کردن نظریات خود در قالب فاالنستر با جمعیتی 

تونی گارنیه فرانسوی در زمانی که . هکتار پیشنهاد می کند 222نفر به وسعت  2522  1122بین 

را در هاوارد طرح باغ شهر خود ترویج می کرد و فرانک لوئید رایت، نخستین خانه های خود 
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هزار نفر  31اطراف شیکاگو می ساخت، به ابتکار شخص خود طرح شهر صنعتی که برای سکونت 

 . بود مطرح کرد و آن را شهر صنعتی نامید

م  پل ولف نظریه ایجاد سه باغ شهر را در گروه های صد هزار نفری داد که در .1111در سال 

. ر آن استقرار یابند مجتمع گردیداطراف یک فرم که بناهای مختلف عمودی می توانستند د

تفاوت نظریه پل ولف با نظریه باغ شهر هاوارد در پیش بینی کردن محیط صنعتی بزرگ در درون 

مجزا از بخش های مسکونی استقرار می یافت و با  "مجتمع از باغ شهرها بود که به طور کامال

 . تمامی تأسیسات فنی الزم تجهیز می گردید

نظریه ای در مورد مجموعه ای از سلول های شهری که به صورت  1133ل اریگ گلودن در سا

وی طرفدار تمرکز زدایی از شهرها به تبعیت از نمونه های . خود گردان تجهیز می شوند، ارائه داد

می توان گفت که احداث اولین باغ . در نظریه وی هر واحد عملکردی خاص داشت. روستایی بود

م در واقع سرآغاز .  1111م و تشکیل انجمن باغ شهر در سال . 1123ل شهر به نام لچ ورث در سا

ن جدا سازی آ نهضت جدیدی در شهرسازی و برنامه ریزی شهری به حساب می آید که هدف

 . صنایع از محیط های مسکونی و توجه به فضای سبز می باشد

حی هشت شهر در کنار با طرا. م شهر ولوین بر اساس ایده باغ شهرها طراحی شد. 1122در سال 

لندن با هدف عدم تمرکز و پاالیش پایتخت در انگلستان و طراحی رادبرن در آمریکا، شهرهای 

دیگری در سوئد، فرانسه، فنالند و آلمان، سیاست های ایجاد شهرهای جدید را پی گرفتند و پس 

 1121  1111ی تنها در طول سال ها. (125:  1351پیران، )از آن به سایر کشورها سرایت کرد

مورد از آنها در اطراف لندن و قسمت های  3. نوشهر در انگلستان شروع گردید 11احداث 

 11مجموع جمعیت این  1112در سال . مورد نیز در اسکاتلند ساخته شدند 1مختلف انگلیس و 

والت امروزه نظریه باغ شهرها و شهرک های جدید با توجه به تح. نفر بالغ گردید 111222شهر به 

اقتصادی زمان خود دگرگونی های اساسی را پذیرفته  نظریه ای در نظام های مختلف اجتماعی 

) اند و در سایر نقاط جهان اعم از پیشرفته، سوسیالیستی و جهان سوم گسترش پیدا کرده اند

 . (11:  1332اسماعیل زاده، 
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 تعاریف

و با توجه به تحوالت نظریه ای بسیار اقتصادی جهان  در نظام های اجتماعی  شهرهای جدید  

هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است اما می توان تعاریف . دگرگون شده اند

 :زیر را برای آنها بیان داشت

 .اجتماعات برنامه ریزی شده ای در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده -

صله ای معین از شهر مادر با برنامه ریزی از اجتماعی خود اتکا با مساحت و جمعیت مشخص؛ فا -

 .پیش تعیین شده و اهداف معین

برای تمرکز زدایی کالبد، اقتصادی و اجتماعی طراحی می شوند تا با وجود جاذبه های  "معموال -

 .نزدیک به شهرهای بزرگ جمعیت تشویق به خروج از مادر شهر شود

شهر . ست و در زمان کوتاه معینی ساخته می شودبنابراین شهر جدید دارای تاریخ تولد مشخص ا

جدید با حومه اختالف اساسی دارد؛ حومه یک ناحیه مجزای مسکونی است که ساکنان آن برای 

کار به شهر دورتر رفت و آمد می کنند اما شهر جدید باید همه عملکردهای شهری را به اندازه 

 (.       5:  1313زیاری، )معین داشته باشد

از شهرهای جدید شهری است که از نظر اشتغال به مادر شهر متکی نباشد و از لحاظ منظور 

                                                       (.                                                                                                                           123، 1353اعتماد، )خدمات نیز تا حد امکان خودکفا باشد

 

 پیدایش شهرهای جدید در ایران

سابقه احداث شهرهای جدید در کشور ایران چند دوره مشخص و متمایز را به شرح زیر طی      

 :نموده است 

مجموعه های مسکونی که در این دوره به موازات توسعه : در فاصله دو جنگ جهانی . دوره اول

 : زیرساخت ها و احداث صنایع در کشور ساخته شد، به طور عمده شامل سه گروه بوده است

 سیاسی احداث شده اند، مثل زاهدان و نوشهر شهرهایی که با اهداف نظامی   ـ الف

شهرهایی که با اهداف اقتصادی مشخص بنیاد شده اند، مثل نوشهر در شمال و شهرهای نفتی  ب 

 جنوب

 دان دولت در مجاورت شهرهای بزرگ وقتکوی کارمن ج 
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نکته مهم که در توسعه نو شهرهای این دوره وجود داشته است، تکوین آنها بر پایه یک هسته 

این گونه شهرها امروزه جزء . موجود روستایی است، و عمده نقش آنها ارائه مسکن بوده است

 .شهرهای پر رونق و عمده کشور تلقی می شوند

در این دوران که مصادف است با رشد : 1322ز جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه بعد ا. دوره دوم

عمده نو شهرهای ساخته شده را نفت . سریع صنایع و رشته های نوین اقتصادی وابسته به نفت

برخی از این شهرها تک پایه بودند و جنبه خوابگاهی . شهرها و کوی کارمندان تشکیل می دادند

برخی دیگر از . توان شهرهای هفتگل، اللی، نفت سفید و عنبر را نام برد از آن جمله می. داشتند

این شهرها در واقع کوی های بزرگ سازمانی بودند که در مجاورت یک هسته شهری شکل 

. گرفته بودند، اما وسعت و توان آنها چنان بود که حتی سیمای شهر پایه را کم رنگ کرده بود 

به طور کلی در این دوره با جابه جایی . مدرن آبادان و ماهشهر بودندبارز ترین این نمونه ها، شهر 

های جمعیتی مهم و تأثیر بر تحوالت فضایی شهر مواجه نیستیم و شهر نشینی رشد آرامی را 

اقتصاد تک پایه شهرهای این دوره و . گذرانید و شهرهای جدید به مفهوم خاص آن منتفی است

کننده به ویژه نفت، که منبعی تمام شدنی است ، زندگی در این پایان گرفتن برخی منابع تغذیه 

 .شهرها را در گرو تزریق امکانات مالی و اشتغال جدید قرار داده است

در این دوران که :  1311تا دوران پیروزی انقالب اسالمی  1322از نیمه دوم دهه . دوره سوم

نوین اقتصادی به حد اکثر رسید و انباشت دالرهای حاصل از فروش نفت در صنایع و بخش های 

احداث نو شهرهای صنعتی . به موازات آن جمعیت شهرنشین کشور افزایش چشمگیری یافت

برای نخستین بار در این دوره . مستقل و شهرک های اقماری صنعتی شهرهای بزرگ رونق گرفت 

ه اولیه روستایی پی نو شهرها در فواصل قابل مالحظه ای از بافت شهری و بدون تکیه بر هیچ هست

پدیده دیگری که در این زمان دیده می شود، تمایل به احداث شهرهای جدید آزاد . ریزی شدند

 .چند عملکردی و نه وابسته به یک صنعت خاص می باشد

از نمونه این شهرهای جدید می توان به کرج . این شهرها دارای نقش سرریز پذیری جمعیتی هستند

 .در ارتباط با تهران و شاهین شهر در ارتباط با اصفهان اشاره کردو شهرک های اطراف آن 
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در این دوره . در پیدایش این شهرک های مسکونی سودا گری زمین نقش اصلی را داشته است

بسیاری از باغات و زمین های مرغوب کشاورزی در شمول تقسیم، تفکیک و تبدیل به شهرک 

 . های مسکونی قرار گرفت

در سال های نخست پس از انقالب، : به بعد  1311سال های پس از انقالب اسالمی  .دوران چهارم

تجدید نظر در الگوی توسعه از یک سو و بروز جنگ تحمیلی از سوی دیگر کار احداث شهرهای 

اما در سال های اخیر احداث شهرهای جدید دوباره مد نظر قرار گرفته . جدید را متوقف کرد

ه میان شهرهای جدید پیشنهادی امروز با شهرهای جدید دوره سوم به تفاوت عمده ای ک. است

در طی سال های قبل، هدف از . چشم می خورد تصوری است که در عملکرد آنها وجود دارد

احداث شهرهای جدید نوعی عملکرد گرایی اقتصادی تک یا چند پایه بود، در حالی که شهرهای 

ل اسکان سرریز های جمعیتی شهرهای بزرگ تلقی می جدیدی که امروزه مورد نظر می باشند مح

. این ویژگی آنها را بیشتر به شکل شهرهای اقماری در می آورد تا شهرهای جدید صنعتی. گردند

این شهرها به منظور اجتناب از مهاجرت های آونگی و ضرورت استقرار مراکز اشتغال ساکنین در 

 (.11  31:  1313زیاری، )آنها  مورد تأکید قرار گرفته اند

 

 بحث

 شهر جدید مجلسیموقعیت 

کیلومتری شهر اصفهان  12کیلومتری جنوب مبارکه و  12جدید مجلسی در اراضی قمیشلو در شهر

 .کیلومتری جنوب شرقی محدوده مجتمع فوالد مبارکه واقع شده است 1و 

م کردن زمینه این شهر به منظور سامان بخشیدن به آرایش فضایی جمعیت رو به گسترش و فراه

های اشتغال و اسکان و همچنین جلوگیری از تخریب حاشیه زیبا، سبز و شکننده زاینده رود، در 

 .مورد تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واقع گردید 1351سال 

شهر جدید مجلسی که منتج سیاست های کلی طرح جامع منطقه ای اصفهان، مصوب شورایعالی 

 : ری ایران می باشد، به خاطر اهداف کلی زیر ایجاد می گرددشهرسازی و معما

 جلوگیری ازتمرکزورشد بیرویه جمعیت درشهر اصفهانـ   

 کاهش روند تخریب زمین های کشاورزی و حفظ محیط زیست  ـ
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 اسکان شاغلین مجتمع عظیم فوالد مبارکه -

 ازهکاهش هزینه های مربوط به توسعه ازطریق ایجاد شهرهای میان اند-

 اصالح الگوی سکنی گزینی درمنطقه - 

دفتر -گزارش شهر جدید مجلسی)ایجاد روابط مطلوب بین فضاهای سکونتی ومراکز اشتغال - 

 (بی تا:عمران شهر جدید مجلسی

 

 
 (اقتباس از اطلس راه های ایران ؛ترسیم از نگارندگان)

 فرضیه های تحقیق -5

 .در این شهر ساکن شده اند اغلب ساکنین شهر مجلسی به دالیل شغلی -1

 .کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت یکی از دالیل سفرهای برون شهری است -2

 .رابطه وجود داردسفرهای برون شهری  و تعدادسیستم حمل و نقل  بین میزان رضایت از -3

 

 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار توصیفی

از نظر میزان تحصیالت .در صد زنان  تشکیل داده اند 31درصد را مردان و  51از کل پاسخ گویان 

در صد لیسانس  12درصد فوق دیپلم،  21درصد دیپلم،  13درصد زیر دیپلم،  31درصد بیسواد،  5
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غیر شاغل می باشند، که  صددر 21درصد از آنها شاغل و  11. درصد فوق لیسانس می باشند 1و 

در صد با شغل آزاد  12درصد دارای شغل دولتی،  21درصد در فوالد مبارکه،  12از کل شاغلین 

 .درصد کارگر می باشند  2و 

 

 
 

 3متر، کیلو 12-22درصد 21متر، کیلو 12درصد از شاغلین کمتر از  23فاصله منزل تا محل کار 

شان به درصد از ای  12همچنین .است  کیلومتر 32درصد باالی  12متر وکیلو 22-32درصد 

 12که از کل ساکنین موقت، . به صورت موقت در این شهر اقامت دارند صددر 23صورت دائم و 

محل . درصد را ساکنین فصلی تشکیل می دهند 5درصد کارمندان و  12درصد را دانشجویان، 

درصد  23درصد شهرستان های اصفهان،  22درصد از ساکنین شهر اصفهان،  22سکونت قبلی 

 .در سایر نقاط می باشد 31راف و روستاهای اط

شغل نوع  نمودار 1  -  
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 31درصد پاسخ گویان ساکن در شهر دارای مسکن شخصی،  31از نظر شاخص مالکیت مسکن، 

 .   درصد رهن واجاره می باشند 3درصد رهن و  1در صد  استیجاری، 
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 122-112درصد  22مترمربع،  112-212درصد  13 مترمربع، 212درصد باالی  23متراژ مسکن 

ساکنین به عنوان  52گذران اوقات فراغت .متر مربع می باشد 122درصد کمتر از  1مربع و  متر

 15درصد با ورزش،  1درصد در کتابخانه و سینما،  3یک سوم از اوقات شبانه روز در منزل، 

 .در صد مابقی با سایر فعالیت ها سپری می شود 12درصد با تفریح و گردش و 

درصد یک مرتبه و   32مرتبه،  2-3درصد  در هفته  31طور روزانه،  درصد از پاسخ گویان به 11

درصد از سفرهای برون  11همچنین .درصد کمتر از هفته ای یک مرتبه از شهر خارج می شوند 12

درصد  21 درصد خرید پوشاک، 11 درصد جهت خرید مصارف روزانه، 31 شهری به منظور کار،

 .ان می باشددرصد دیدار آشنای 12تفریح و گردش و 

 درصد ناراضی می باشند، 11درصد از پاسخ گویان از زندگی در این شهر راضی و  21در مجموع 

که دالیل رضایت، محیط آرام، نزدیکی به محل کار و ارزان بودن ، و دالیل نارضایتی کمبود 

 .درمانی و ضعف سیستم حمل و نقل می باشدبهداشتی  تفریحی، آموزشی،-امکانات رفاهی

 

 فرضیه ها آزمون

در این بخش پس از شناسایی متغیرهای اصلی تحقیق به روش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل 

 .قرار گرفته و در نهایت به اثبات فرضیه ها پرداخته می شود

 :فرضیه اول

متغیر مستقل در این . اغلب ساکنین شهر مجلسی به دالیل شغلی در این شهر ساکن شده اند      

  .متغیر وابسته می باشد نوع سکونت  وضیه نوع  شغل می باشد فر

در بیشتر موارد سعی می شود شهرهای اقماری به شکل شهرهای جدید در نیایند و انتقال جمعیت 

به همراه انتقال مشاغل، یا ایجاد صنایع در جهت فراهم سازی فرصت های اشتغال صورت 

در  "و اشتغال در شهرهای جدید معموال پیش بینی جمعیت(. 212، 1313شکویی، )گیرد

در . چارچوب اهداف کلی و در مقیاس برنامه ریزی آمایش سرزمین و ناحیه انجام می شود

شهرهای جدید رسیدن به هدف های جمعیتی و اشتغال همواره الزم و ملزوم یکدیگرند، زیرا برای 

اقتصادی به جمعیت مشخصی نیاز  جذب جمعیت نیاز به ایجاد اشتغال است و نیز ایجاد فعالیت های

 (. 111، 1313زیاری،)دارد
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در این پژوهش رابطه متغیرهای نوع شغل و نوع سکونت مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در 

 جدول ذیل ارائه شده است

 رابطه بین نوع شغل و نوع سکونت -1جدول 

 سکونت دائم سکونت موقت جمع
 نوع  سکونت                 

 ع شغلنو

 آزاد 13 0 13

 کارگر 11 0 11

 دولتی 22 11 31

 شاغل در صنایع فوالد 11 1 25

 سایر 0 3 3

 جمع 12 23 122

 

درصد  53بر طبق اطالعات جدول فوق مالحظه می کنیم که از کل شاغلین شهر مجلسی، تعداد 

 . درصد سکونت موقت دارند 31سکونت دائم و 

   

 لآزمون فرضیه او  - 2جدول 

 آزمون           

 شاخص

X)کای اسکوار
2 ) 

Chi - Square 

 درجه آزادی

df 

 سطح معنی داری

Asymp.Sig. 

 2.22 1 11.35 نوع سکونت

 2.22 1 52.53 نوع شغل

 

X مقدار ،همان گونه که جدول فوق نشان می دهد
و برای  35/11برای متغیر نوع سکونت برابر با  2

و سطح معنی داری  1و  1درجه آزادی هرکدام به ترتیب برابر با  ،53/52متغیر نوع شغل برابر با 

X)بنابراین با توجه به مقادیر  . می باشد 22/2آنها 
بین متغیرهای و درجه آزادی می توان گفت (  2
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لذا . و این دو متغیر همبستگی کامل دارند نوع شغل و نوع سکونت رابطه معنی داری وجود دارد

اغلب ساکنین شهر مجلسی به دالیل شغلی در این شهر ساکن  »فرضیه  نتیجه گرفت که می توان

 .تأیید می گردد« .شده اند

 

 :دوم فرضیه

متغیر مستقل در  .کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت یکی از دالیل سفرهای برون شهری است

 .اشداین فرضیه کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت و متغیر وابسته سفرهای برون شهری می ب

اوقات فراغت در معنای لغوی شامل فواصل زمانی روزمره خارج از انجام اعمال حیاتی و ضروری 

سعیدی رضوانی، نوید، )انسان است که می تواند جهت انجام امور دلخواه مورد استفاده قرار گیرد

1313 ،13.) 

 .اکنون به بررسی رابطه این دو متغیر می پردازیم

 

 نگی گذران اوقات فراغت و تعداد سفرهای برون شهریرابطه بین چگو  3جدول 

 سایر جمع
پارک و 

 تفریح
 ورزش

 کتابخانه

 و سینما
 در منزل

 گذران اوقات فراغت                

 تعداد سفرهای برون شهری

 روزانه 11 2 2 2 2 11

 مرتبه 2 -3 31 2 2 2 2 31

 مرتبه 1 12 3 1 12 2 32

 سایر 2 2 2 2 12 12

 جمع 52 3 1 15 12 122

مرتبه در هفته از شهر خارج می  2  3با توجه به جدول فوق، کلیه کسانی که به صورت روزانه و یا 

مرتبه از شهر  1همچنین کسانی که در هفته . شوند، اوقات فراغت خود را در منزل سپری می کنند

درصد  31د با ورزش و درص 21درصد با کتابخانه و سینما،  1درصد در منزل،  31خارج می شوند، 

مابقی کسانی که کمتر از این به خارج از . با پارک و تفریح اوقات فراغت خود را سپری می کنند
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   درصد نیز با سایر فعالیت ها اوقات فراغت  11درصد با پارک و تفریح و  21شهر سفر می کنند، 

 .می گذرانند

 دومآزمون فرضیه   - 2جدول 

 آزمون                                              

 شاخص

X)کای اسکوار
2 ) 

Chi - Square 

 درجه آزادی

df 

 سطح معنی داری

Asymp.Sig. 

 2.22 1 1.21 گذرانید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می

 2.22 2 111.5 تعداد سفرهای برون شهری

 

X مقدار ،همان گونه که جدول فوق نشان می دهد
ان اوقات فراغت برای متغیر چگونگی گذر 2

و   2و  1، درجه آزادی هرکدام به ترتیب برابر با 5/111و برای متغیر نوع شغل برابر با  21/1برابر با 

X)بنابراین با توجه به مقادیر . می باشد 22/2سطح معنی داری آنها 
و درجه آزادی می توان (  2

رابطه معنی  رون شهریچگونگی گذران اوقات فراغت و تعداد سفرهای ببین متغیرهای گفت 

 »نتیجه گرفت که فرضیه  لذا می توان. و این دو متغیر همبستگی کامل دارند داری وجود دارد

 .تأیید می گردد« .کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت یکی از دالیل سفرهای برون شهری است

 :سومفرضیه 

متغیر  .رابطه وجود دارد سفرهای برون شهری و تعدادسیستم حمل و نقل  بین میزان رضایت از

مستقل در این فرضیه میزان رضایت از سیستم حمل و نقل بین شهری و متغیر وابسته تعداد سفرهای 

 .برون شهری می باشد

شهرهای جدید در کاهش مشکالت حمل ونقل مادر شهرها و شهرهای بزرگ نقش عمده ای به 

وسیله نقلیه باید با توجه به اندازه شهر،  در برنامه ریزی حمل ونقل این شهرها، نوع. عهده دارند

  شودمی نیساخت ها تعی وضعیت کالبدی، حفظ محیط زیست و صرفه جویی در زیر

 (.  113، 1313زیاری،)
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 رابطه بین میزان رضایت از سیستم حمل و نقل بین شهری و تعداد سفرهای برون شهری  ـ 1جدول 

 یناراض تاحدودی راضی راضی بسیار راضی جمع

        میزان رضایت از سیستم حمل                                                                                                                        

 و نقل بین شهری

 

 تعداد سفرهای برون شهری

 روزانه 11 2 2 2 11

 مرتبه 2 -3 5 31 2 2 31

 بهمرت 1 2 12 22 2 32

 سایر 2 2 12 2 12

 جمع 21 21 32 2 122

با توجه به جدول فوق، کلیه افرادی که به صورت روزانه از شهر خارج می شوند، از سیستم حمل و 

درصد ناراضی  15مرتبه در هفته از شهر خارج می شوند،  2 -3نقل بین شهری ناراضی، افرادی که 

مرتبه از شهر خارج می شوند،  1نی که در هفته همچنین کسا. درصد تا حدودی راضی هستند 32و 

مابقی کسانی که کمتر از این به خارج از شهر . نفر راضی هستند  11درصد تا حدودی راضی و   21

 .سفر می کنند، از سیستم حمل و نقل بین شهری راضی هستند

 سومآزمون فرضیه  -5جدول 

 آزمون                        

 شاخص

X)کای اسکوار
2 ) 

Chi - Square 

درجه 

 آزادی

df 

 سطح معنی داری

Asymp.Sig. 

میزان رضایت از سیستم 

 حمل و نقل بین شهری
1.232 2 2.225 

 2.22 3 11.32 تعداد سفرهای برون شهری

X مقدار ،همان گونه که در جدول مالحظه می کنیم
برای متغیر میزان رضایت از سیستم حمل و  2

، درجه آزادی هرکدام به ترتیب 32/11و برای متغیر نوع شغل برابر با  23/1نقل بین شهری برابر با 

بنابراین با توجه به مقادیر  . می باشد 22/2و  225/2و سطح معنی داری آنها به ترتیب  3و  2برابر با 

(X
بین متغیرهای نوع شغل و نوع سکونت رابطه معنی داری و درجه آزادی می توان گفت (  2
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بین میزان » نتیجه گرفت که فرضیه  لذا می توان. دو متغیر همبستگی کامل دارند و این وجود دارد

تأیید می « .رضایت از سیستم حمل و نقل شهری و تعداد سفرهای برون شهری رابطه وجود دارد

 .گردد

شهر جدید مجلسی از جمله شهرهایی است که در دوره چهارم ایجاد شهرهای جدید احداث شده 

ر فاصله زیادی از مادر شهر اصفهان واقع شده است که این عامل امکان دسترسی این شهر د. است

درمانی،  از سوی دیگر کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی . به مادر شهر را محدود ساخته است

افزایش قیمت مسکن در  "، همچنین فضای بی روح این شهر و اخیرا...آموزشی، حمل و نقل و 

لذا با ایجاد امکان دسترسی به مادر شهر . ا موانع متعددی مواجه کرده استزیستن در این شهر را ب

اصفهان و شهرهای مجاور از طریق وسائل حمل و نقل عمومی نظیر مترو، همچنین ایجاد تسهیالت 

مسکن می توان جمعیت را به این شهر جذب کرد و با ایجاد فرصت های شغلی و ارائه خدمات 

 .    جمعیت موجود را حفظ کرد... رفاهی و  ـ درمانی، تفریحیبهداشتی 

 نتیجه گیری 

شهر مجلسی از جمله شهرهای مصوب پس از انقالب اسالمی است که با هدف اسکان شاغلین 

لیکن این شهر از زمان .صنایع منطقه و جذب سرریز جمعیت مادر شهر اصفهان بوجود آمده است

با . صد از جمعیت پیش بینی شده را جذب کنددر 1.23تنها توانسته حدود ( 1351سال )د ایجا

توجه به اطالعات به دست آمده از نتایج این پژوهش، از جمله دالیل عمده برای سکونت در این 

البته همان طور که می دانیم شهر . شهر ارزان بودن قیمت مسکن و نزدیکی به محل کار می باشد

در صورتی که بر . ایع منطقه ایجاد شدمجلسی با هدف ایجاد مکانی برای اسکان کارکنان صن

از پاسخ ( درصد 12)اساس اطالعات بخش آمار توصیفی مالحظه می کنیم که درصد کمی 

گویان در بخش صنایع اشتغال دارند،  مسافت زیاد با مادر شهر اصفهان، کمبود امکانات رفاهی 

  معیت در این شهر شناخته درمانی به عنوان عوامل اصلی دافعه جتفریحی، آموزشی، بهداشتی 

   .می شود
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 راهکارها پیشنهادها و

 ،    با توجه رشد روز افزون جمعیت مادر شهر اصفهان و استقرار صنایع در نزدیکی شهر مجلسی

لذا .می توان گفت شهر مجلسی می تواند به عنوان مکانی برای سر ریز جمعیت نقش داشته باشد

 :بود شرایط زندگی در این شهر پیشنهادات زیر ارائه می گردددر جهت رفع تنگناهای موجود و به

 

از آنجا که حمل و نقل از طریق اصالح توان ارتباط بین فعالیت های گوناگون جدایی فضایی  

از جمله ایجاد  ایجاد سیستم حمل و نقل کارآمد(. 21، 1335پور محمدی،)را کاهش می دهد

دسترسی رفت و آمد به مادر شهر اصفهان و  ی کوتاهدر فواصل زمانخطوط مترو و قطار شهری که 

 .به خدماتی که در شهرهای مجاور ارائه می گردد را تسهیل بخشد

از آن جایی که اغلب سفرهای برون شهری به منظور تأمین مایحتاج مصرفی است، ایجاد بازار   

ری در پویایی شهرایفا به منظور تأمین نیاز های روزانه و فصلی با قیمت مناسب، می تواند نقش مؤث

 .کند

 طراحی فضاهای سبز متنوع به همراه سایر کاربری های سازگار  

 ارائه آموزش های فنی و حرفه ای جهت پر کردن اوقات فراغت زنان خانه دار   

 فرهنگی برای جوانان  ـایجاد فضاهای آموزشی   

 ...اروخانه وبه کارگیری نیروی پزشک، بهبود تجهیزات پزشکی، آمبوالنس، تجهیز د 
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