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مقدمه
بررسی و سنجش شرایط محیطی برای اجرای برنامههاا ،ییای از الاول کلیادی برناماهریازی
راهبردی است .در بستر این موضوع ،شناخت وضع موجود از اهمیتی کلیدی برخوردار اسات؛
زیرا هرچند ترسیم چشمانداز ،اهدف غایی و سازوکارهای رسیدن به آنها مهمتارین گاامهاای
برنامهریزی راهبردی است ،اما برای ترسیم چشاماناداز و وضاعیت آیناده ،شاناخت وضاعیت
موجود و جایگاه فعلای از اهمیتای راهباردی برخاوردار اسات .کمیات و کیفیات جمعیات از
متغیرهای مهم در توسعه و امنیت ملی کشورها محسوب میشود .در ایران ،در راساتای تاشش
برای افزایش قدرت ملی ،گفتمان غالب در برنامهریزی جمعیات ،بار افازایش شامار جمعیات
تأکید دارد (علیئی 1۳91 ،و قلیزاده .)1۳29، ،در ایان میاان ،تاوان فرهنگای و نظاام پاراکنش
فضایی جمعیت کمتر مورد توجه قرار میگیرد .ایان در حاالی اسات کاه در راساتای افازایش
قدرت ملی ،کیفیت و چگونگی استقرار فضایی جمعیت به مراتب اهمیت بیشتری مییابد.
از اینرو ،امروزه استقرار جمعیت در مناطق زیستمحیطی شایننده و در معارت تهدیاد،
تمرکز لنایع در حومههای شهری ،انتقالنیافتن لنایع به روساتاها ) ،(UN, 2016: 13فقادان
توانایی و مهارتهای شغلی ساکنان شهری ،کاهش تعلقات فرهنگای و دلبساتگیهاای هاویتی
شهرنشینان ،قطبیشدن و تمرکز بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ ،پاایینباودن امیاناات
رفاهی در روستاها و شهرهای کوچک و آلودگی ،هرجومرج و ناازلشادن کیفیات زنادگی در
شهرهای بزرگ به چالشهای مهمی برای شهروندان ،مسئولین و نظام برنامهریزی ایران تبادیل
شدهاند .در این میان ،توسعه زندگی شهری و شهریشدن بدون برناماهریازی سایونت ،خاود
بهمثابه عامل تسریعکننده سایر چالشها عمل میکند؛ بهگونهای که امروزه نزدیک به سه چهارم
جمعیت کشور شهرنشاین هساتند .ایان در حاالی اسات کاه بار اسااا سرشاماری عماومی
1۳90حدود  ۳6درلد یا به تعبیری یک سوم کل جمعیت شهری کشور در  2کشنشهر تهاران،
مشهد ،کرج ،الفهان ،تبریز ،شیراز ،اهواز و قم جای گرفته است.
استقرار فضایی جمیعت هم در عرله ملی و هم در عرله محلی ،دارای پراکنشای ناامنظم
است .غالب جمعیت و شهرها در مناطق شامالی و غربای کشاور قارار دارناد .در ایان میاان،
استان ها و مناطق ساحلی جنوب کشور عشوه بر آنیه از تراکم جمعیتی پایینی برخوردارناد ،از
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پراکنش نامنظم جمعیت در مراکز شهری نیز رنج میبرند .در این پژوهش باا اساتفاده از روش
تولیفی -تحلیلی و با اتیا به مدلهای آماری ،اساتقرار جمعیات و انتظاام فضاایی شاهرها در
استانهای ساحلی جنوب ایران مورد بررسی قرار میگیرد .برخشف پاژوهشهاای پیشاین ،در
این پژوهش استانهای یادشده نه به لورت منفرد ،بلیه مجموعاً بهمثاباه اساتانهاای سااحلی
جنوب کشور در قالب یک ناحیه ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند و در بررسیها ،باه ناوار و کراناه
ساحلی اکتفا نشده ،بلیه پسکرانهها نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

الف .استقرار جمعیت و انتظام فضایی شهرها
در برنامهریزی راهبردی توسعة کشور ،پیشبینی نیازها و امیانات در کوتاهمدت ،میاانمادت و
درازمدت و سپس طراحی و اجرای برناماههاای اقتصاادی و اجتمااعی در راساتای تاأمین آن
نیازها ،ضروری است .شناخت مسائل جمعیتای ،ییای از مهامتارین ابزارهاا در راساتای ایان
برنامهریزی کشن کشور است .برنامهریزی بر مبنای تحولهای مربوط به جمعیت ،یعنی از پیش
اندیشیدن ،تجسمکردن یا طراحی وضعیت مطلوب آینده و یافتن و ساختن راهها و وسایلی کاه
رسیدن به آن را فراهم کند (رضائیان .)107: 1۳2۳ ،جایگاه جمعیت در برنامهریازی توساعه از
این رو حائز اهمیت است که از یک سو ،جمعیت ،موتور محرکه توسعه اسات و پیشابرد هماه
طرحهای توسعه متیی به توان جمیعتی کشورها و مناطق اسات و از ساوی دیگار ،وضاعیت،
معیشت و منزلت جمعیت ،هدف نهایی همه برنامهریزیها است .در روییرد کیفی ،ویژگیهای
فرهنگی و اجتماعی از جایگاه باالتری برخوردارند .این در حالی است که در روییرد کمی باه
برنامه ریزی راهبردی جمعیت ،ساختار سنی و جنسی و تراکم و پراکنش فضایی جمعیت بایش
از سایر متغیرها مورد بررسی و تأکید قرار میگیرد.
نیته در خور توجه این است که هر دو روییرد در مرحله اجرا ،از ویژگیها و تحلیلهاای
ییدیگر وام میگیرند .روییرد سیستمی به برنامهریزی راهبردی جمعیت نیاز تلفیاق کامال دو
روییرد کمی و کیفی است.
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منطقه جغرافیایی -جمعیتی 1باهمثاباه روییاردی باه برناماهریازی و مادیریت فرآینادهای
جمعیت ،دارای سابقهای طوالنی است ) .(Kornev, 1983: 361در ایان روییارد ،پاراکنش و
ساختار فضایی جمعیت در ارتباط با موقعیت ،وضعیت و مولفههای جغرافیاایی ماورد بررسای
قرار میگیرد و زمینه را برای برنامهریزی آیندهنگرانه و آمایش بهیناه فضاا فاراهم مایکناد .در
مطالعات و برنامهریزیهای آمایش سرزمین و توسعه منطقهای ،تحلیل ساختار فضایی فعالیتها
و ساایونتگاههااا از اهمیتاای کلیاادی برخااوردار اساات .ساااختار فضااایی بااه الگااو و چیاادمان
سلسلهمراتبی فعالیتها و سیونتگاهها در یک فضای جغرافیایی اشاره دارد و نتیجاه پراکنادگی
بنیادهای زیستی ،برنامهریزیهای توسعه و سیاستهای دولتهاست .در ایان سااختار ،الگاو و
آرایش فضایی سیونتگاه ها و کارکرد و اهمیت آنها در جذب جمعیت و ارائه خدمات به حوزه
نفوذ و سایر مناطق مشخص میشود.
جهان در مسیری قرار گرفته که روند تحوالت آن حاکی از تبدیل زمین باه سایاره شاهری
است و جامعه روستایی بهتدریج به اقلیتی کوچک تبدیل میشود (سرمست و زالی.)60:1۳29 ،
چون شهرها پذیرای شمار بیشتری از جمعیت هستند ،از جایگااه و اهمیات بیشاتری در نظاام
فضایی سیونتگاهی برخوردارند .بیش از نیمی از جمعیات جهاان در حاال حاضار در منااطق
شهری ساکن هستند و جمعیت روساتایی نیاز بارای پیشارفت اجتمااعی و اقتصاادی باهطاور
فزایندهای به مراکز شهری وابسته است .از اینرو ،در کنفرانس مسین و توسعه پایادار شاهری
سازمان ملل متحد در کیوتو اکوادور ،ترویج شهرنشینی پایدار برای اجرای برنامه  80۳0توساعه
پایدار مورد تصویب و تأکید قرار گرفت ) .(UN, 2016: 2بر ایان مبناا ،شاهرها در مطالعاات
ملی و منطقه ای مبنای تحلیل آرایاش فضاایی سایونتگاه هاا و انتظاام فضاایی جمعیات قارار
میگیرند .روابط میان شهرها در بسیاری از موارد و بهطور خاص در مطالعات نظامهای شهری،
بر مبنای سلاسلهمراتاب تعریاف شده است.
ایدة سلسلهمراتبی ،ریشههای خود را در نظریة میان مرکزی 8مییابد که در دهههای بسایار
در قرن گذشاته بر تفیار دانشاگاهی درباارة ساازمان فضاایی نظاامهاای شاهری حااکم باود

1. Demogeographic Region
2. Central place theory
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(سیفالدینی و همیاران )8۳ :1۳98 ،از اینرو ،امروزه نیاز ماوثرتاارین ماادل باارای تبیااین
چگاونگی آرایاش فضاایی نظامهای شهری ،استفاده از سلسالهمراتاب شاهری 1و رتباهبنادی
بار پایاه انادازه و کاارکرد آنهااسات ) .(Fallman, 2001: 407در ارتباط با سلسالهمراتاب
شهری دو روییرد کلی وجود دارد .روییرد نخست ،بار انادازه جمعیات و سااختار اقتصاادی
شهرها تأکید دارد و روییرد دوم ،بر مبنای جریان دادهها و اطشعات به تحلیال سلسالهمراتاب
شهری و سازمانیابی فضایی شهرها میپردازد ) .(Limtankool, 2007: 26در ایان میاان ،در
روییرد نخست ،بیشتر اندازه جمعیت مبنای کار قرار مایگیارد ،زیارا انادازة جمعیتای بیشاتر،
نمایندة طیف وسیعی از کاالها و خدمات تخصصاای در دسااترا در یااک منطقاه و میااان
شاهری و همچنین ،شاخصی از اهمیت آن در نظام اقتصادی است؛ بهطوری کاه نقااط بساایار
مهم در سیستم ،بیشترین تمرکز چنین کارکردهایی را در غالب محصوالت ،امیانات و خدمات
دارند (داداشپور و همیاران.)182-189 :1۳9۳ ،
روییرد دوم نیز با اتیاا باه نظریاه جامعاه شابیهای مانوئال کاساتلز 8و در قالاب فضاای
جریانها ۳این موضوع را بررسی میکند .در این پژوهش که با اتیا به روییارد نخسات انجاام
میشود ،اندازه جمعیتی معیار تحلیل است .در این روییارد ،از دو دساته شااخصهاا اساتفاده
میشود که به ترتیب میزان تمرکز و میزان تعادل را اندازهگیری میکنند.
نخستشهری ،شاخصی است که برای سنجش و آزمون میزان بازرگساری و قطبایشادن
جمعیت در یک پهنه بهکار مایرود .نخساتشاهری ابتادا توساط جغرافایدان آلماانی ماار
جفرسون 1در  19۳9مطرح شد و به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک شاهر نسابت باه ساایر
شهرها و نقاط سیونتگاهی موجود در یک منطقه یا کشور از وزن جمعیتی ،کارکرد اقتصادی و
خدماتی و حوزه نفوذ غیرقابل مقایسه ای برخوردار است .چنین شهرهایی مراکز تجمع ثاروت،
جمعیت و قدرت محسوب شده و کارکرد میاان مرکازی بارای ساایر سایونتگاههاا و مراکاز
جمعتی دارند .نخستشهری در بیشتر کشورهای در حال توسعه و کشورهای لنعتی کوچاک
1. Urban Hierarchy
2. Manuel Castells
3. Spaces Of Flows
4. Mark Jefferson
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وجود دارد و رشد زیرساخت های شهری در یک شهر که به جذب جمعیات منجار مایشاود،
نقاش مااوثری در شاایلگیااری آن دارد (زبردسات .)۳1 :1۳26 ،باارای اناادازهگیااری شاااخص
نخستشهری بیشتر از معیاار جمعیتای اساتفاده مایکنند .برای نموناه ،برخای از پژوهشاگران
نخستشهر را شهری می دانند که جمعیت آن دو برابر جمعیاات شااهر دوم باشاد (شایویی،
 .)1۳7۳شاخص اولیه نخستشهری بعدها با ارائه شااخص دوشاهر ،چهاار شاهر (کینزبارگ)،
شاخصهای ارائهشده توسط مهتا و موما و الولابی توسعه و تیامل پیدا کرد.
با توجه به آنیه شاخصهای پیشین ،میزان نخستشهری و یا تسلط شهر نخست بار نظاام
شهری را بررسی میکردند ،برای سنجش میزان تمرکز در کل نظاام شاهری و اینیاه آیاا نظاام
شهری بهسوی تعادل نسبی پیش میرود یا نه ،از دسته دیگری از شاخصها استفاده میشود که
مهمترین آنها شاخص هرفیندال و پراکندگی هندرسون است (زبردست .)۳3 :1۳26 ،همچناین،
برای بررسی اینیه آیا اثرات سیاستها و راهبردهای اتخاذشده منجر به ایجاد تعاد و پراکندگی
فضایی شده ،از دستهای دیگر از شاخصها استفاده میشود که ییی از مهمترین آنهاا ،ضاریب
آنتروپی است (فنی )79 :1۳28 ،روش «حد اختشف طبقهای» نیز برای سنجش چگونگی انتظام
و سانجش تاوازن جمعیاات در فضاا ماورد بررساای قارار مایگیاارد .بارای سانجش پتانساایل
جمعیتپذیری منطقه نیز روشهایی وجود دارد که در اینجا از شاخص ضریب کشاشپاذیری
استفاده میشود.
جدول  .4شاخصها و فرمولهای مورد استفاده
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𝑃1 + 𝑃2
𝑃3 + 𝑃4

برتااری؛ بااین 0611

= 𝐼𝐴𝑀

تا  ،0631مطلاوب؛
و کمتاااار از 0611
باشاااد ،کمتااارین
است.

شاااااااااخص
میزان تمرکز

هرفیندال
شاااااااااخص
هندرسون

𝑛

𝑝𝑖 2
) ( = ∑ = 𝐼𝐶𝐻
𝑝
𝑖=1

𝑛

𝑝𝑖 2
𝑈𝐷 = [∑ = ( ) ] − 1
𝑝

 :pکاااال جمعیاااات

شااااااااااااخص

شهری

نشاندهنده تمرکاز
بیشتر است.

𝑖=1

ضریب انتروپی
𝑛

𝑖𝑝𝑛𝑙 ∗ 𝑖𝑝 ∑ 𝐻 = −

میزان تعادل

 :piجمعیت شهر i

افاااازایش ایاااان

𝑖=1

 :piنساابت جمعیاات

با نزدیکشدن ایان

شهر  iبه کل جمعیت

شااااخص باااه 1

شهری

توزیااع بااهسااوی

 :prجمعیااات شاااهر

تعااادل در حرکاات

مورد انتظار یاا شاهر

است.

rام.
:p1جمعیاات شااهر
نخست
ضاااااااااریب

 :Eضاااااااااااریب

عدد بهدساتآماده

کششپذیری

کشاااشپاااذیری در

میااازان کشاااش و

فالاااله زماااانی  tو

انعطاااافپاااذیری

میزان کشش و

)YU(t, t + 10
)r(t, t + 10

انعطافپذیری

)𝐸 = (t, t + 10

t+10

 :yuنرخ رشد سااالنه
جمعیت شهری
 :rنرخ رشاد ساالیانه
جمعیت کل

حااد اخااتشف
شاخص توازن

طبقهای

)1. R=MAX(P)-MIN(P
2. K=1+3.3logN
𝑃
=3. H
𝐾

 .1تشییل ماتریس و تقسیمبندی
شهرها

 :Kتعداد طبقات
 :Nتعداد شهرها

جمعیتی کانونهای
شاااهری را نشاااان
میدهد.
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ب .مناطق ساحلی و الزامات برنامهریزی راهبردی جمعیت
این پژوهش ،استانهای ساحلی جنوب ایران را مورد بررسی قرار داده است .الطشح مناطق
ساحلی با توجه به فرآیندها و معیارهای فضایی مورد استفاده ،برای نشاندادن طیف وسیعی از
مناطق مجاور(کرانهها) و نزدیک دریاها (پسکرانهها) بهکار میرود .اینیه دایره شمولیت این
الطشح چه مناطقی است ،بستگی به فرایندهای طبیعی و انسانی دارد که مورد بررسی قرار
میگیرند ) .(Crowell et al, 2007: vارتفاع ،حوزه آبریز و تقسیمات سیاسی -اداری عواملی
هستند که دایره شمولیت مناطق ساحلی و به تعبیری دیگر ،نفوذ و اثرگذاری سواحل و دریاها
را در استقرار جمعیت و زیست انسانی مشخص میکند .در اینجا نیز مراد از مناطق ساحلی
حوزههای کرانهای و پسکرانهای است.
توسعه و بهرهبرداری از مناطق ساحلی در دهههای اخیر بسیار افزایش یافته است و
سواحل در حال تغییرات بزرگ اجتماعی -اقتصادی و زیستمحیطی هستند که انتظار میرود
در آینده نیز ادامه یابد .عشوه بر این ،مناطق ساحلی الگوهای متمایز ساختاری و توسعهای
جمعیت را نشان میدهند که بهطور جزئی با روند جهانی رشد و شهرنشینی مرتبط است
) .(Neumann, 2015: 2در ایران ،مناطق ساحلی در پذیرش و استقرار جمعیت متمایز از
روند جهانی عمل کرده و سرعت کمتری در جمعیتپذیری دارند .جغرافیای ایران با
محدودیتهای فراوانی در زمینه پذیرش جمعیت مواجه است .فقر نسبی بنیادهای زیستی در
بسیاری از مناطق کشور سبب شده است الگوی پراکنش جمعیت تابعی از پراکندگی منابع
بهویژه منابع آب باشد .چون پراکنش جمعیت در مناطق خشک و نیمهخشک با محدودیتهایی
روبروست ،امیان تداوم حیات تنها در مناطق کوهپایهای ،بنادر و واحهها وجود دارد.
با این حال ،دافعه مناطق خشک ،سبب قطبیشدن جمعیت در شهرهای بزرگ و مراکز
استانها میشود و با انباشت بیش از حد جمعیت در نقاط شهری ،بحرانهایی مانند کمبود
شدید آب آشامیدنی ،افزایش بیابانها ،از بینبردن درختان ،بهداشت پایین شهری ،گسترش
بیمااریهاا و افزایش آلودگیها که از ویژگیهای مناطق خشک است ،در آنها بروز مییابد
( .)Alshuwaikhat and Nkwenti, 2002: 86از سوی دیگر ،روی آوردن جمعیت به
شهرها ،سبب خالیشدن روستاها ،مناطق کمتوان و نواحی پسکرانهای شده و ضمن آسیب
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جدی به اقتصاد سنتی ،روستایی و کشاورزی ،مناطق خالی از جمعیت را به محلی برای رشد
جرائم سازمانیافته تبدیل کرده و شیلگیری حفرههای دولت 1در این مناطق را در پی خواهد
داشت که از منظر پدافند غیرعامل ،تهدیدی برای امنیت کشور محسوب میشوند .در کنار این،
شهرهای جنوب ایران بهویژه شهرهای کرانهای بهدلیل موقعیت آنها در نزدییی و مجاورت
سواحل ،در دهههای اخیر همواره جذبکننده جمعیت بودهاند و آهنگ فعلی رشد جمعیت در
آنها ،سبب بارگذاری بیش از حد فعالیت و جمعیت در شده و ضمن بروز برخی چالشهای
اجتماعی مانند حاشیهنشینی و پیامدهای ثانویه آن ،با فشار بر اکوسیستمهای ساحلی ،کیفیت
زیست در این مناطق روز به روز کمتر و بر مشیشت اجتماعی ،امنیتی و زیستمحیطی آنها
افزوده خواهد شد.
از این منظر ،به نظر میرسد در برنامهریزیهای جمعیتی رعایت الزامات زیر اجتنابناپذیر
است:


رعایت تعادل اکولوژیک حداقل از طریاق تناساب و تواناایی در تاأمین مناابع آب و

خودپاالیی زیستمحیطی؛


رعایاات الااول پدافنااد غیرعاماال در پااراکنش فضااایی جمعیاات بااا هاادف کاااهش

آسیبپذیری و ایمنی از مخاطرات محیطی ،باالیای طبیعی و جنگهای احتمالی؛


تقسیم کار فضایی– عملیاردی میاان شاهرهای بازرگ ،شاهرهای میاانی ،شاهرهای

کوچک و حوزههای روستایی؛


استفاده حداکثری و منطقی از سواحل بر اساا الول آمایش سرزمین و برنامهریازی

و سیاستگذاری فضایی در راستای غالبشدن بر مشیشتی مانناد ضاعف اقتصاادی و کمباود
منابع آبی؛


جلوگیری از قطبیشادن جمعیات و فعالیاتهاای اقتصاادی در شاهرهای بازرگ و

اولویتدهی به رشد شهرهای میانی؛


انتقال فعالیتها و لنایع آببر از مناطق مرکزی به مناطق ساحلی بهویژه در تولیدات

با روییرد لادرات محور.
1. Holes in the state
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ج .محدوده مورد مطالعه
استانهای خوزستان ،سیستان بلوچستان ،هرمزگان و بوشهر بهعنوان استانهای ساحلی جنوب
کشور ،با داشتن جمعیتی حدود  9677179تن18/2 ،درلد از جمعیت ایران را در خود جای
دادهاند .این استانها با مجموع  80/2درلد مساحت ایران و دارابودن  66شهرستان ،قطب
اللی لنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،شیشت و گمرگات کشور محسوب میشوند.
نقشه  .4محدوده مورد مطالعه

استانهای مورد بررسی ،بهدلیل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز ،دسترسی به آبهای
آزاد از طریق خلیج فارا و دریای عمان ،قرارگرفتن در مناطق مرزی و همجواری با عراق،
کشورهای شبهجزیره عربستان و شبهقاره هند و جغرافیای متیثر قومی و مذهبی و برخی
مشحظات امنیتی ،از قابلیتها و شرایط ویژهای برخوردارند .از اینرو ،توسعه نظاممند و
متوازن آنها همواره مورد تأکید محافل علمی و سیاسی کشور بوده است؛ زیرا این امر از یک
سو ،منجر به تأمین توسعه و امنیت پایدار در این مناطق شده و از سوی دیگر ،امیان استقرار و
فعالیت شمار بیشتری از جمعیت کشور در این مناطق را فراهم میکند .در تحلیل عملیرد
سازمان فضایی و تقسیم کار راهبردی مناطق ،استانهای یادشده که محور ساحلی جنوب کشور
را تشییل میدهند ،قطب تولید نفت ،گاز ،پتروشیمی و مرکز خدمات بندری ،حمل و نقل
دریایی و شیشت محسوب میشوند (مرکز آمار ایران .)186-176 :1۳29 ،در سالیان اخیر ،این
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مناطق به قطب دوم تولید لنایع فلزی نظیر آلومنیوم و فوالد و سایر لنایع انرژیبر کشور نیز
تبدیل شدهاند.
بر اساا سرشماری عمومی نفوا و مسین  1۳90در این منطقه  73شهر باالی  10000نفار
قرار دارد .میزان شهرنشینی در خوزستان 71درلد ،هرمزگان 30درلد ،بوشهر 62درلد ،سیستان
و بلوچستان 19درلد است و به جز سیستان و بلوچستان ،میزان شهرنشینی در هماه اساتانهاای
دیگر نسبت به سرشماری  1۳23افزایش یافته است .در همه استانهاای بااال باه جاز سیساتان و
بلوچستان ،رشد جمعیت شهری بیش از جمعیت روستایی بوده و رشاد جمعیات شاهری از کال
جمعیت بیشتر بوده است (مرکز آمار ایاران 10 :1۳90 ،و )18از نظار تاراکم نسابی جمعیات نیاز
محدوده مورد بررسی از تراکم جمعیتی نسبتاً پایینی برخوردار است .بیشترین تاراکم جمعیات در
استان خوزستان  71نفر در کیلومتر مربع است و کمترین آن در سیستان و بلوچستان و  11تان در
هر کیلومتر مرباع اسات .ایان عادد بارای اساتانهاای بوشاهر و هرمزگاان باه ترتیاب  13و 88
است(مرکز آمار ایران 10 :1۳90 ،و.)18
جدول  .4جمعیت شهرهای منطقه مورد مطالعه
 -32 8۳۳09جاسک

1۳210

 -۳9 69269حاجیآباد

 -1اهواز

 -80 1118081رامهرمز

 -39 8۳002اهرم

1۳772

 -8زاهدان

 -81 360783بندر گناوه  -10 61110رامشیر

 -۳بندرعباا

 -88 1۳3731میناب

 -11 6۳889گتوند

 -60 88288پیشین

1۳690

 -1دزفول

 -8۳ 812۳20امیدیه

 -18 60161بندر دیلم

 -61 88۳9۳عالیشهر

18280

 -3آبادان

 -81 818711سراوان

 -1۳ 39793حمیدیه

 -68 80928آغاجاری

1863۳

 -6بوشهر

 -83 193888شوش

 -11 39161بندر دیر

 -6۳ 80137پارسیان

18311

 -7بندر ماهشهر

 -86 13۳772خاش

 -13 31103چغاد

 -61 12078فنوج

11377

 -2زابل

 -87 1۳7788شادگان

 -16 38726اللی

 -63 17713بنک

11313

 -9خرمشهر

 -82 189112سوسنگرد  -17 11169جالق

 -66 17316نخل تقی

1130۳

 -67 178۳2وحدتیه

11111

 -62 16196شرافت

10221

 -69 16۳1۳دزآب

102۳6

 -10اندیمشک

 -89 186211کنار

 -11ایذه

 -۳0 11709۳خورموج  -19 ۳1911کنگ

 -18بهبهان

 -۳1 107118دهبارز

 -12 ۳36۳0آبپخش

 -30 ۳۳823جم
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 -1۳شوشتر

 -۳8 106213چمران

 -11مسجد سلیمان  -۳۳ 10۳۳69بندرلنگه

 -31 ۳11۳2هویزه

 -70 16131سیب و سوران

106۳8

 -38 ۳0172نیکشهر

 -71 13229کاکی

10136

 -3۳ 82608ویس

 -78 13103میرجاوه

10181
10118
10071

 -13ایرانشهر

 -۳1 97018قشم

 -16برازجان

 -۳3 93119هندیجان  -31 86989هفتگل

 -7۳ 11277زابلی

 -17چابهار

 -۳6 236۳۳شیبان

-33 81962مشثانی

 -71 1121۳بمپور

 -12بندر کنگان

 -۳7 76۳89کیش

 -36 81219بندر خمیر  -73 11617قلعهتل

 -19بندر امام خمینی

 -۳2 78۳37باغملک

 -37 8۳۳38زهک

10038

11۳81

منبع :مرکز آمار ایران

د .نخستشهری و قطبیشدن جمعیت در منطقه
استانهای ساحلی جنوب کشور از توسعه نامتوازن و بیتعادلی فضایی رنج میبرند .تحت تاثیر
این وضعیت ،قطبیشدن جمعیت و بهدنبال آن ،نخستشهری ویژگی است که کمابیش در همه
استانهای منطقه وجود دارد .همانطور که در جدول شماره  ۳دیده میشود ،بیشترین میزان
نخستشهری در استان هرمزگان است؛ جایی که شهر نخست یعنی بندرعباا تقریباً هفت برابر
شهر دوم یعنی میناب است .کمترین میزان نخستشهری نیز در استان بوشهر است؛ جایی که
بندر بوشهر دو برابر برازجان است .در کل منطقه نیز نخستشهری چندان قابل توجه نیست .در
شاخص دوشهر اگر عدد بهدستآمده به  8ختم شود ،دارای تعادل بوده و نخستشهری،
حاکمیت ندارد ،ولی اگر باالتر از  8باشد ،شاخص نخستشهری تسلط دارد (تقوایی و موسوی،
 .)۳1 :1۳90در اینجا نیز بهدلیل وزن مناسب جمعیتی شهر برازجان نسبت به بوشهر ،تنها استان
بوشهر وضعیت مناسبی دارد .این در حالی است که در سایر استانها بهویژه هرمزگان ،وضعیت
نخستشهری حاکم است .اما در کل منطقه ،بهدلیل وجود شهرهای بندرعباا و زاهدان ،این
نسبت تعدیل شده و وضعیت نسبتاً مناسبی حاکم است.
مبنای عددی کینزبرگ عدد  0/98۳است که بیشتر از آن نشاندهنده تسلط نخستشهری است.
بر این اساا ،در استانهای خوزستان ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان وضعیت نخستشهری
حاکم است ،اما در استان بوشهر و کل منطقه ساحلی جنوب کشور وضعیت مناسب به نظر میرسد.
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جدول  .4وضعیت نخستشهری در منطقه مورد مطالعه
خوزستان

بوشهر

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

کل منطقه

شاخصها
نخستشهری

06۳61

06۳09

06683

06129

06800

شاخص دو شهر

16177

86013

66291

16071

1692۳

شاخص کینزبرگ

16202

06287

۳61۳1

16730

0629۳

شاخص مهتا

0661۳

06138

06771

066۳6

06171

شاخص موما و الولابی

۳6711

86069

76283

۳6281

86113

در شاخص مهتا مقدار عددی  0/63تا  1بیشاترین نخساتشاهری (فاوق برتاری) ،مقادار
عددی 0/31تا 0/63نخستشهری بیشتر (برتری) 0/11 ،تا 0/31نخستشهری مطلوب و مقادار
کمتر از  0/11کمترین میزان نخستشهری را نشان میدهد (زبردست۳3 :1۳26 ،؛ لیوارجاانی و
شیخاحمدی .)133 :1۳22 ،بر این مبناا ،اساتان هرمزگاان وضاعیت نامناسابی دارد و بیشاترین
نخستشهری (فوق برتری) در این استان مشاهده میشود .در استانهای خوزساتان و سیساتان
و بلوچستان نخستشهری بیشتر و برتری شهری حاکم است و تنها در استان بوشاهر وضاعیت
مطلوبی برقرار است .بر اساا این شاخص ،بررسی ساختار شهری کل منطقه نیز نشااندهناده
وضعیت مناسب است.
در شاخص موما و الولابی هرچه مقدار عددی این شاخص بزرگتر باشاد ،نظاام شاهری
مورد نظر دارای نخستشهری بیشتری است .در یک بررسی تطبیقی بر اسااا ایان شااخص،
استان بوشهر نسبت به سایر اساتانهاا وضاعیت مناسابی دارد و اساتان هرمزگاان از وضاعیت
نامناسبی برخوردار است .اگر تعامشت فضایی استانهای سااحلی ماورد توجاه قارار گرفتاه و
استانهای یادشده بهمثابه یک منطقه مورد بررسی قرار گیرند ،وضعیت نامناسب نخستشاهری
تعدیل میشود.

 .4شاخصهای تمرکز و تعادل
تمرکز فضایی جمعیت در یک یا چند نقطه سیونتگاهی و شهری باا اساتفاده از شااخصهاای
سنجش تمرکز قابل بررسی و تحلیل است .در شاخص هرفینادال ،هماانطاور کاه در جادول
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شماره  1مشاهده میشود ،مقدار عددی شاخص در استان هرمزگاان بیشاتر اسات و ایان امار
گویای تمرکز بیشتر جمعیت در این استان است .چنین وضعیتی با شادت کمتار در سیساتان و
بلوچستان نیز وجود دارد .شاخص هندرسون نیز نشان میدهد توزیاع نظاام شاهری در اساتان
بوشهر متعادلتر از ساایر اساتانهاسات و خوزساتان نیاز وضاعیتی مناسابتار از سیساتان و
بلوچستان و هرمزگان دارد .در این میان ،بیشترین تمرکز در استانهاای هرمزگاان و سیساتان و
بلوچستان وجود دارد .در بررسی وضعیت آنتروپی نیز استان بوشاهر از وضاعیت مناسابتاری
برخوردار است و توزیع جمعیت در این استان متعادلتر است.
جدول  .0وضعیت شاخصهای تمرکز و تعادل در منطقه مورد بررسی
خوزستان

بوشهر

هرمزگان

سیستان و بلوچستان

کل منطقه

شاخص/استان
شاخص هرفیندال

06136

0613۳

06109

06829

06160

شاخص هندرسون

66101

663۳8

86111

۳6136

66816

 .4شاخص توازن
برای سنجش کیفیت انتظام و نظامیافتگی متوازن و متعادل جمعیتی شهرها در پهنه سارزمین ،از
روش «حد اختشف طبقهای» استفاده میشاود .پاراکنش شاهرها در طبقاات مختلاف جمعیتای
نشاندهنده انتظام منطقی شهرها و پراکنش متوازن جمعیت در سرزمین است .تمرکز شهرها در
یک یا چند طبقه نیز نشاندهنده تمرکز زیرساختهای خدماتی ،رفاهی ،اقتصادی و طبیعای در
این مناطق و نابرخورداری سایر مناطق است .در استانهای ساحلی جنوب کشور باا توجاه باه
جمعیت شهرها ،هفت طبقه جمعیتی قابل تصور است که در ایان میاان ،شاهر اهاواز باهمثاباه
بزرگترین شهر منطقه در لدر قرار گرفته است .در طبقات پنجم و ششم ،هیچ شاهری جاای
ندارد و این نشاندهنده فالاله جمعیتای اهاواز باا شاهرهای بعادی یعنای زاهادان و ساپس
بندرعباا است .در طبقه سوم نیز شهرهای میانی مانند دزفول و آباادان در کناار بوشاهر قارار
دارند .بیش از  90درلد شهرهای منطقه نیز در طبقه نخست قرار دارند.
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جدول  .4طبقهبندی شهرهای  0استان بر اساس روش «حد اختالف طبقهای»
اسامی شهرها

ردیف

گروههای جمعیتی شهرها(نفر)

تعداد شهرها

درلد کل

1

167177---10038

69

98

سایر شهرها

8

۳81908 ---167177

۳

1

دزفول ،ابادان و بوشهر

۳

128۳87 ---۳81908

1

1/۳۳

بندرعباا

1

6۳9738 ---128۳87

1

1/۳۳

زاهدان

3

797177 ---6۳9738

-

-

-

6

931608 ---797177

-

-

-

7

1118087 ---931608

1

1/۳۳

اهواز

مجموع

-

73

100

-

در استان خوزستان بهدلیل وضعیت جمعیتی اهواز ،فالله این شهر با شهرهایی کاه در ساه
طبقه دیگر جای دارند ،زیاد است و بیش از  90درلاد ایان شاهرها در طبقاه نخسات یعنای
شهرهای کوچک جای دارند.
جدول  .9طبقهبندی شهرهای استان خوزستان بر اساس روش حد اختالف طبقهای
ردیف

گروههای جمعیتی

تعداد

درلد

شهرهای خوزستان

شهرها

کل

1

19۳711 ---10038

90/6

89

اسامی شهرها
بندرماهشهر  ،خرمشهر ،اندیمشک ،ایذه ،بهبهاان،
شوشااتر ،مسجدساالیمان ،بناادر امااام خمیناای،
رامهرماز ،امیدیاه ،شاوش ،شاادگان ،سوسانگرد،
چمااران ،هناادیجان ،شاایبان ،باغملااک ،رامشاایر،
گتوند ،حمیدیه ،اللای ،هاویزه ،ویاس ،هفتگال،
مشثانی ،آغاجاری ،شرافت ،دزآب ،قلعهتل
دزفول و آبادان

8

۳77۳76 ---19۳711

8

6/83

۳

3610۳2 ---۳77۳76

-

-

-

1

711700 ---3610۳2

-

-

-

3

982۳68 ---711700

-

-

-

6

1118081 ---982۳68

1

۳/183

مجموع

-

۳8

100

اهواز
-
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در استان سیستان و بلوچستان نیز بر اساا روش «حد اختشف طبقهای» پنج طبقه قابل
تصور است .اما بهجز زاهدان و زابل یعنی شهرهای بزرگ منطقه بلوچستان و سیستان ،سایر
شهرها در طبقه نخست قرار دارند؛ که بیشتر شهرهای کوچک را شامل میشود.
جدول  .7طبقهبندی شهرهای استان سیستان و بلوچستان
بر اساس روش «حد اختالف طبقهای»
ردیف

گروههای جمعیتی شهرهای

تعداد شهرها

درلد کل

اسامی شهرها

1

180808 ---10071

11

27/3

بمپااور ،زابلاای ،میرجاااوه ،ساایب و

8

8۳0101 ---180808

1

6/83

۳

۳103۳3 ---8۳0101

-

-

-

1

130666 ---۳103۳3

-

-

-

3

360797 ---130666

1

6/83

زاهدان

-

16

100

-

سیستان و بلوچستان

سااوران ،فنااوج ،پیشااین ،زهااک،
نیااکشااهر ،جااالق ،کنااار  ،خاااش،
سراوان ،چابهار ،ایرانشهر

مجموع

زابل

در استان بوشهر نیز بر اساا روش «حد اختشف طبقهای» پنج طبقه شهری قابل تصور
است ،اما پراکندگی شهرها در چهار طبقه است .ا ین استان از نظر انتظام یافتگی جمعیت،
نسبت به سایر استان ها وضعیت متوازن تری دارد؛ به طوری که برخشف سایر استانها که
بیش از  90درلد شهرها در طبقه نخست قرار دارند 73 ،درلد شهرها در طبقه نخست
قرار دارند.
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جدول  .8طبقهبندی شهرهای استان بوشهر بر اساس روش حد اختالف طبقهای
ردیف

گروههای جمعیتی شهرهای

تعداد شهرها

درلد کل

اسامی شهرها

1

17170 ---10136

18

73

خورمااوج ،دیلاام ،دیاار ،چغاااد ،

8

2112۳ ---17170

8

18/3

بندر کنگان ،گناوه

۳

181196 ---2112۳

1

6/83

برازجان

1

132809 ---181196

-

-

3

193888 ---132809

1

6/83

بوشهر

مجموع

-

16

100

-

استان بوشهر

آبپخش ،جم ،اهرم ،عاالیشاهر،
بنک ،نخل تقی ،وحدتیه ،کاکی

-

در طبقهبندی شهرهای استان هرمزگان بر اسااا روش «حاد اخاتشف طبقاهای» از چهاار
گروه قابل تصور ،شهرهای استان در دو گروه جای دارند و بهجاز بنادرعباا باهعناوان مرکاز
استان ،سایر شهرها در طبقه نخست قرار دارند .این وضعیت نشاندهنده فالله زیااد جمعیتای
بندرعباا با سایر شهرهای استان و انتظام نامتوازن جمعیت در استان هرمزگان است.
جدول  .6طبقهبندی شهرهای استان هرمزگان بر اساس روش حد اختالف طبقهای
ردیف

گروههای جمعیتی شهرهای
استان هرمزگان

1

112۳16 ---18311

تعداد شهرها

درلد کل

10

90/9

اسامی شهرها
میناب ،دهبارز(رودان) ،بندرلنگاه،
قشم ،کایش ،حااجیآبااد ،کناگ،
خمیر ،جاسک ،پارسیان

8

881112 ---112۳16

-

-

-

۳

۳89930 ---881112

-

-

-

1

1۳3738 ---۳89930

1

9/1

بندرعباا

-

11

100

-

مجموع
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 .4میزان کشش و انعطافپذیری
باارای ساانجش توانااایی مراکااز شااهری در جااذب و تثبیاات جمعیاات در منطقااه ،از ضااریب
کششپذیری استفاده شده است .در واقع ،ضاریب کشاشپاذیری ،انعطااف مراکاز شاهری در
پذیرش جمعیت جدید را نشان میدهد .در تحلیل وضعیت کششپذیری جمعیتی شهرهای هر
منطقه ،اگر میزان کششپذیری به سمت یک و باالتر از آن میل کند ،شهر دارای جاذبه جمعیتی
باالتری است و برعیس ،ضرایب پایینتر نشانگر ضعف شهر در جذب جمعیت و نگهداشات
جمعیت خود است (فنی .)2۳: 1۳2۳،معموالً ضریب کششپذیری دارای چهار حالت است کاه
بر این اساا  0تا  0/8بسیار ضعیف0/8 ،تا  0/1ضعیف 0/1 ،تا  0/6متوسط 0/6 ،تا  0/2قاوی
و  0/2تا  1و باالتر نشاندهنده ضریب کششپذیری بسیار قوی است.
در استان خوزستان ،نتایج برآمده از محاسبه ضریب کششپذیری نشان مایدهاد شاهرهای
ماهشهر ،رامهرمز ،چمران ،اهواز ،ایذه ،هویزه ،شوشتر و شهرهای کوچکتری مانناد شارافت و
قلعهتل دارای ضریب کششپذیری باالیی بوده و از قابلیت بیشاتری بارای افازایش بارگاذاری
جمعیت برخوردارند .در مقابل ،شهرهای مسجدسالیمان ،آباادان ،حمیدیاه ،آغاجااری ،شایبان،
سوسنگرد و حتی خرمشهر و به درجات کمتر اندیمشک و مشثاانی از ضاریب کشاشپاذیری
پایینی برخوردارند و با محدودیتهایی در زمینه بارگذاری بیشتر جمعیت مواجهاند.
جدول  .44ضریب کششپذیری شهرهای استان خوزستان
شهرهای استان
خوزستان

ضریب کششپذیری ضریب کششپذیری

شهرهای

در بین شهرهای

در بین شهرهای 1

استان

استان

استان

خوزستان

ضریب

ضریب

کششپذیری دربین کششپذیری در بین
شهرهای استان

شهرهای  1استان

اهواز



 

چمران





دزفول





هندیجان





آبادان





شیبان





بندرماهشهر





باغملک





خرمشهر





رامشیر





اندیمشک





گتوند





ایذه





حمیدیه





بهبهان





اللی
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شوشتر





هویزه





مسجدسلیمان





ویس





بندر امام خمینی





هفتگل





رامهرمز





مشثانی





امیدیه





آغا جاری





شوش





شرافت





شادگان





دزآب





سوسنگرد









قلعهتل

در استان سیستان و بلوچستان ،شهرهای کنار  ،چابهار ،جالق ،نیاکشاهر و در کناار آنهاا
شهرهای کوچک زهک ،پیشین ،زابلای ،فناوج ،سایب و ساوران و بمپاور از قابلیات افازایش
بارگذاری جمعیت برخوردارند .در مقابل ،شهرهای زاهدان و ایرانشاهر ،میرجااوه و ساروان از
ضریب کششپذیری و قابلیت بارگذاری جمعیت کمتری برخوردارند .نیته شاایان ذکار آنیاه
محاسبه ضریب کششپذیری در مقیاا ناحیهای نشان میدهد شهرهای سیساتان و بلوچساتان
در مقایسه با سایر استانها از توان جمعیتپذیری کمتری برخورداند.
جدول  .44ضریب کششپذیری شهرهای استان سیستان و بلوچستان
شهرهای استان
سیستان و بلوچستان

ضریب کششپذیری ضریب کششپذیری در شهرهای استان
شهرهای استان

بین شهرهای  1استان سیستان و بلوچستان

ضریب کششپذیری ضریب کششپذیری در
شهرهای استان

بین شهرهای  1استان

زاهدان

-06101

-06118

نیکشهر

66816

16782

زابل

16201

06199

زهک

26611

86۳91

ایرانشهر

-06212

-068۳1

پیشین

96۳13

86323

چابهار

66139

16727

فنوج

66108

16622

سراوان

06632

06128

سیب و سوران

86811

06618

خاش

16376

-061۳6

میرجاوه

-967۳1

-8669۳

کنار

763۳7

86023

زابلی

96636

86678

جالق

26108

86811

بمپور

۳6326

06998
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نتایج برآمده از محاسبه ضریب کششپذیری نشان مایدهاد در اساتان بوشاهر در مقیااا
استانی ،به ترتیب بندرکنگان ،عالیشهر ،جم و شهرهای نوبنیااد نخال تقای و بناک از ضاریب
کششپذیری و قابلیات افازایش بارگاذاری جمعیات برخوردارناد .در مقیااا منطقاهای نیاز
شهرهای یادشده از کششپذیری باالیی برخوردارند .در مقابل ،شهرهای گناوه ،دیار ،چغااد ،
وحدتیه و کاکی نیز از کششپذیری و قابلیت بارگذاری جمعیتی ضعیفی برخودارند.
جدول  .44ضریب کششپذیری شهرهای استان بوشهر
ضریب کششپذیری

ضریب کششپذیری در

شهرهای استان ضریب کششپذیری ضریب کششپذیری در شهرهای استان
شهرهای استان

بین شهرهای  1استان

بوشهر

شهرهای استان

بین شهرهای  1استان

بوشهر

06211

16202

آب پخش

063۳0

161۳1

برازجان

06131

06۳81

جم

16226

160۳7

بندرکنگان

36718

186891

اهرم

06312

1617۳

بندر گناوه

06۳16

06711

عالی شهر

۳6۳96

76869

خورموج

061۳7

069۳6

بنک

168۳9

8663۳

بندر دیلم

06311

16132

نخل تقی

16763

۳6772

بندر دیر

06۳91

062۳2

وحدتیه

06131

06۳81

چغاد

06181

06902

کاکی

06113

06817

بوشهر

در استان هرمزگان ،هرچند ضریب کششپذیری همه شهرهای استان باالسات ،اماا بنادر
خمیر ،جاسک ،بندرلنگه ،کیش و پارسیان از پتانسیل بارگذاری جمعیت بیشتری برخوردارند.
در این میان ،شهر ساحلی و تاریخی کنگ و بندرعباا به مثابه مرکز استان نسابت باه ساایر
شهرهای استان ضریب کششپذیر ی کمتری برخوردارند .در مقیاا ناحیهای نیز بندر خمیار
در غرب و جاسک در شرق استان از ضریب کششپذیر ی بیشتری برخوردارند.
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جدول  .44ضریب کششپذیری شهرهای استان هرمزگان
شهرهای استان
هرمزگان

ضریب کششپذیری ضریب کششپذیری در

شهرهای استان
هرمزگان

ضریب کششپذیری ضریب کششپذیری در
شهرهای استان

بین شهرهای  1استان

شهرهای استان

بین شهرهای  1استان

06960

16۳۳6

بندرعباا

06938
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نتیجهگیری
برنامهریزی آمایش سرزمین بر رابطه انسان (جمعیت) ،فعالیتها (اقتصاد) و فضاا (سایونتگاه)
استوار است .با توجه به ساحلیشدن اقتصاد در دهاههاای اخیار ،الگوهاای اسایان از منااطق
داخلی و خشیی بهسوی سواحل میل پیدا کرده است .در این راستا ،با رشد زندگی شهرنشاینی
و توسعه شهرها در مناطق ساحلی ،رسالت مادیران آماایش سارزمین و برناماهریازی فضاایی،
هدایت و مدیریت جریاان هاای مهااجرت و سایونت در منااطق سااحلی اعام از کراناههاا و
پسکرانههاست .در ایران ،بهدالیل متعددی توسعه سواحل بهویژه سواحل جناوبی متناساب باا
پتانسیل های نهفته در این مناطق و روندهای جهانی هماراه نباوده و توساعه ساواحل تنهاا باه
لورت لیههای لنعتی مرتبط با لنعت نفت و گاز در خلیج فارا خشلاه شاده اسات .در
این میان ،سواحل شرقی و میانی خلیج فارا ،حد فالل بندر شهید رجایی تا عسلویه و بنادر
دیر تا بوشهر و گناوه تا بنادر اماام خمینای و ساواحل اقیانوسای ایاران در دریاای عماان ،در
برنامهریزیهای توسعه اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شدهاند.
مطالعه استانهای ساحلی جنوب کشور نشان میدهد عاشوه بار تمرکاز جمعیات در نیماه
شمالی و غربی کشور ،در استانهای جنوبی نیز بیتعادلی در اساتقرار جمعیات و قطبایشادن
جمعیت در یک یا دو شهر قابل مشاهده است .هماانطاور کاه مشااهده شاد ،نخساتشاهری
کمابیش در همه استانها وجود دارد و در استان هرمزگان این وضعیت بسیار شادیدتار اسات.
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این در حالی است که استان بوشهر وضعیت نسبتاً مناسبی دارد .از نظر شااخصهاای تعاادل و
توازن نیز استان بوشهر وضعیت مناسبتاری دارد و در اساتان هرمزگاان ،نااموزونی جمعیتای
شهرهای استان مشهود است؛ بهگونهای که بیش از  90درلد شهرها از نظر جمعیتی شاهرهایی
کوچک محسوب میشوند .چنین وضعیتی با شدت کمتر در استان خوزستان نیاز وجاود دارد،
اما وجود شهرهای بزرگ اهواز ،آبادان و دزفول تا حدی وضعیت را تعدیل کرده اسات .چناین
وضعیتی ضرورت برنامهریزی و حرکت بهسوی تعاادل جمعیات و باازتوزیع آن در منطقاه را
روشن میکند که این مهم از طریق توجه به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت امیانپذیر است.
بی توجهی به مناطق مستعد بارگذاری جمعیت عشوه بار قطبایشادن جمعیات ،فشاار بار
زیرساخت ها و پیامدهایی نظیر آلودگی ،بحران آب و فرونشست زماین ،زمیناه را بارای باروز
مسائل اجتماعی مانند حاشیهنشینی و اسیان غیررسمی فراهم مایکناد .بنادرعباا ،زاهادان و
اهواز نمونههای ممتاز شهرهایی هستند که با بیتوجهی به مناطق مستعد بارگزاری جمعیات در
پیرامون آنها و قطبیشدن جمعیت در این سه شاهر باا مشایشت مختلفای مانناد بحاران آب،
آلودگیهوا و حاشیهنشینی مواجه هستند و زمینه بروز مشیشتی مانند خشکشدن تااالبهاا و
فرونشست زمین را در مناطق مجاور خود فراهم آوردهاند .در روییردی ملی نیز بیتوجهی باه
مناطق مستعد بارگذاری جمعیت ،عشوه بر تشدید مشیشت زیستمحیطی مانند بحران آب در
مناطق مرکزی بهویژه در استانهای لنعتی مانند الفهان ،یزد و کرمان ،سبب تحمیل هزینههای
فراوان برای اتصال کرانه و پسکرانه و نواحی داخلی کشاور باهمثاباه مراکاز تجماع جمعیات
میشود.
از منظری دیگر ،با تداوم روند فعلی کمبود آب در فشت مرکازی ایاران ،ساواحل جناوب
کشور میتواند محل مناسبی برای توسعه سیونتگاههای شهری در قالاب شاهرهای کوچاک و
میانی در راستای استفاده از مزیتهای تجاری ،گردشگری ،شیشتی و لانعتی موجاود در ایان
مناطق باشد .بیتوجهی به مسئله مهم آب و پیامدهای آن بار تانشهاای داخلای مایتواناد در
دهههای آینده ضمن تشدید اختشفات بین مناطق و مخالفت با انتقاال آب باینحاوزهای ،ایان
منطقه را به بیابانی خالی از ساینه تبادیل کناد .هاماکناون انتقاال باینحاوزهای آب ،فاار از
پیامدهای منفی زیستمحیطی آن ،چاه از منطقاه بختیااری و سرشااخههاای کاارون و چاه از
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سواحل جنوب به فشت مرکزی ،با مخالفت جوامع و گروههای باومی روبروسات و باا تلفیاق
مسائل زیستمحیطی و قومی -منطقهای نوع جدیدی از بحارانهاای اکولاوژییی را در ایاران
ایجاد کرده است که مسبوق به سابقه نبوده و رضایت هریک از طارفین ،نارضاایتی و اعتارات
دیگری را در پی داشته است .در ایان زمیناه ،مهااجرتهاای مادیریتشاده از طریاق توساعه
زیرساختهای اقتصادی ،خدماتی و سیونتگاهی در خلایج فاارا و باهویاژه دریاای عماان،
میتواند راهبردی موثر برای فائقآمدن بر بحران بیتناسبی میان جمعیت و منابع باهویاژه مناابع
آب در فشت مرکزی ایران باشد.
این در حالی است که جمعیتپذیرکردن سواحل جنوب و جنوب شارق کشاور مایتواناد
ضمن ایجاد اجتماعات جدید و امتزاج فرهنگی بومیان و مهاجران ،به تقویت همبستگی ملای و
بینقومی در این نواحی کماک کناد .از ساوی دیگار ،بارگاذاری جمعیات در منااطق مساتعد
جمعیتپذیری در سواحل میتواند به رونق اقتصاد فضا از طریق همافزایی پتانسیلهای محیطی
و سرمایهگذاریهای اقتصادی جدید منجر شده و بحران اشتغال و نارضایتیهای ناشی از آن را
تا حد زیادی کاهش دهد .هماکنون اگر برخی شهرهای لنعتی استانهای خوزستان ،بوشاهر و
هرمزگان را مستثنی کنیم ،در بیشتر کرانههاا و پاسکراناههاای جناوب ،بییااری مهامتارین و
بنیادیترین بحران موجود در جامعه است .در این میان ،اقتصاد غیررسمی مبتنی بر فعالیتهاای
قاچاق ،کرانهها و پسکرانههای عمان وضعیت نگرانکنندهای دارند .این در حالی اسات کاه باا
وجود رونق پدیده قاچاق بییاری در این مناطق ،همچنان باالترین نرخ بییاری در کشور متعلق
آنهاست .با توسعه اجتماعات جدید ،همتیمیلیهای اقتصادی به خلاق فرلاتهاای جدیادی
منجر خواهد شد که میتواند بخشی از بییاری موجود در منطقه را پوشش دهد.
همانطور که در نقشه نیز مشخص است ،در جنوب شرق کشور میتوان محدوده واقاع در
کرانههای و پسکرانه های دریای عمان یعنی چابهار ،کنار

در سواحل تا پیشین ،نیاکشاهر و

فنوج در شمال و جاسک و سیریک در غرب را منطقاهای مساتعد بارگاذاری در نظار گرفات.
همچنین ،در استان سیستان و بلوچستان امیان توسعه شهرهای بمپور و سایب و ساوران بارای
بارگذاری جمعیت اضافه و سرریز ایرانشهر و سراوان وجود دارد .در غرب استان هرمزگان نیز
توسعه سواحل و پسکرانهها در شهرستانهای بندرلنگه و پارسیان میتواناد ایان منطقاه را باه
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قطب جاذب جمعیت تبدیل کند .در استان بوشهر ،توسعه منطقه پارا جنوبی میتواند منطقاه
شرق این استان از جمله شهرهای کنگان ،جم و نخل تقی را به قطب جااذب جمعیات تبادیل
کند .همچنین ،امیان جذب سرریز جمعیت بندر بوشهر در شهر جدید عاالیشاهر نیاز وجاود
دارد .عشوه بر مناطق یادشده ،در مجموع سواحل استان بوشهر از بندر دیر تا بوشهر و گناوه تاا
بندر دیلم از قابلیت توسعه و در نتیجاه پاذیرش بیشاتر جمعیات برخاوردار اسات .در اساتان
خوزستان نیز محور شهرهای ماهشهر ،رامهرمز و چمران میتواند مساتعد بارگاذاری جمعیات
باشد.
برنامهریزی آمایشی میتواند شهرهای شوشتر ،ایذه ،شرافت و قلعهتل را نیاز باا توجاه باه
موقعیت آنها نسبت به رود کارون ،مناطق هدف قرار دهد (نقشه  .)1توجه به طرحهاای کاشن
توسعه ملی و منطقه ای مانند طرح توسعه میران که نیمه شرقی استان هرمزگان و جنوب استان
سیستان و بلوچستان را در بر میگیرد ،منطقه آزاد و منطقه ویاژه لانایع انارژیبار پارسایان و
پارا جنوبی که بیش از  180کیلومتر از سواحل استان هرمزگان و بوشهر را تحتالشعاع قارار
می دهد ،می تواند بهمثابه کاتالیزورهایی بارای تساهیل باارگزاری جمعیات و اساتفاده بهیناه از
سواحل جنوب کشور عمل کند؛ امری که به توسعه پسکرانهها در استانهای کرماان ،فاارا و
کهگیلویه و بویراحمد نیز میانجامد.
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