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Abstract 
Population size, distribution and quantitative and qualitative characteristics of the 
population have been the concern of thinkers and planners since the distant past 
and still have a special place. Considering the interrelationship between population 
and environmental and geographical forces, in this article population distribution in 
the geographical area of Iran has been studied. In this regard, the descriptive-
analytical research method has been used; General population and housing census 
statistics, review of library studies and review of high-level documents were used. 
Finally, demographic strategies were determined in accordance with the 
environmental conditions and demographic window opportunity in the economic, 
social, demographic and geographic, environmental and security domains. New 
population centers should be established in the northeast, center, southeast, and 
southern coasts of the country according to geographical capabilities, ecological 
conditions, and in line with the implementation of general population policies. and 
decentralization of the population center of the capital should be given serious 
attention. Neglecting strategies based on environmental and population conditions 
can face the country with environmental destruction and the two simultaneous 
phenomena of population aging and youth in the future and increase the country's 
costs; and turn the population from a factor of development into an obstacle to 
development. 
 
Keywords: population optimum, environmental forces, population window phase, 
population policy, population dispersion. 
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  چکیده

هاي دور موردتوجه و کیفی جمعیت از گذشته یهاي کممیزان جمعیت، پراکندگی و ویژگی

اي برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه      ریزان بوده و هنوز هم از جایگاه ویـژه اندیشمندان و برنامه

هـاي محیطـی و جغرافیـایی، در ایـن مقالـه پراکنـدگی       ارتباط متقابل بین جمعیت و تـوان 

از  موردمطالعه قرارگرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا،     نیزم رانیجغرافیایی ا يجمعیت در گستره

تحلیلی استفاده شـده اسـت؛ از آمـار سرشـماري عمـومی نفـوس و        -روش تحقیق توصیفی

، تیــاي و بررسـی اسـناد باالدســتی اسـتفاده شـد. درنها    مسـکن، مـرور مطالعـات کتابخانــه   

هـاي  در حـوزه  یمتناسب با شرایط محیطـی و فرصـت پنجـره جمعیتـ     یهاي جمعیت راهبرد

مشـخص شـد.    یزیستی و امنیتهاي جغرافیایی، محیطو حوزه یاقتصادي، اجتماعی، جمعیت

شرق و نوار ساحلی جنوب کشور شرق، مرکز، جنوبجدید در شمال یهاي جمعیتباید کانون

هـاي کلّـی   ها و در راستاي اجراي سیاسـت بوم، شرایط زیستییهاي جغرافیابا توجه به توان

قـرار گیـرد.    يپایتخت موردتوجه جـد  یزدایی از کانون جمعیتجمعیت ایجاد شود؛ و تمرکز

نده کشـور را بـا   یتواند در آیمبتنی بر شرایط محیطی و جمعیتی م يهابه راهبرد یتوجهیب

 يهـا نـه یجمعیت مواجه کرده و هز یو جوان يریزمان پ ده همیدو پدزیست و تخریب محیط

  ل کند.یش دهد؛ و جمعیت را از عامل توسعه به مانع توسعه تبدیکشور را افزا

  

 ،یتـ یجمع اسـت یس ،یتـ یفاز پنجره جمع ،یطیمح هاي متناسب، توان تیجمع ها: کلیدواژه

  .تیجمع یپراکندگ
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  مسئلهمقدمه و بیان 

 رمسـلمان ینظران و دانشمندان مسـلمان و غ صاحب ،توجه به جمعیت در بین فالسفه

خلـدون،  چون ابنمدرن دانشمندانی هم از قدمت باالیی برخوردار بوده، پیش از دوران

جمعیت طوسی به اظهارنظر در مورد ینمسکویه، غزالی و خواجه نصیرالدافالطون، ابن

تنها درگذر زمان از اهمیت آن کاسته نشده بلکه با توجـه   موضوعی که نه اند؛هپرداخت

تـري  و پیچیـده  هجري خورشیدي ابعاد گسترده 15هاي جهان درآغاز قرن به چالش

هـاي  به خود گرفته است. اتخاذ تدابیر، راهبردهـا و بخـش قابـل تـوجهی از سیاسـت     

در هر کشور مختص بـه آن کشـور بـوده و متناسـب بـا شـرایط موجـود از         یجمعیت

ــه کشــور دیگــر تفــاوت مــی  کشــورهاي  ي جمعیتــیهــاکنــد؛ سیاســتکشــوري ب

دغدغـه   کـه  ی، درحـال بـوده سالمت و میزان موالیـد   معطوف بهر تتوسعه، بیش درحال

ح جایگزینی تر از سطافته، پیري، مهاجرت و باروري پایینیدر کشورهاي توسعه اصلی

شـیرین و افـزایش   . از طرف دیگر، پیامدهاي تغییر اقلیم، محـدودیت منـابع آب  است

هاي اخیـر موجـب شـده موضـوع     ناشی از افزایش جمعیت در دهه يروزافزون تقاضا

ــرژي و حفــظ منــابع زیســت  محیطــی در اتخــاذ راهبردهــا وامنیــت آب، تــأمین ان

داشته باشد، نیـاز بـه آب، بـا توجـه بـه       يا کننده نییهاي کالن نقش تعگیري تصمیم

سـرعت در حـال افـزایش اسـت      ارتقـاء سـطح زنـدگی و رشـد شـتابان جمعیـت، بـه       

در  ،توسـعه حـال عنـوان یـک کشـور در    ). ایـران بـه  40:1394(احتشامی و همکـاران،  

هاي زیادي ازجملـه رشـد بـاال، جـوانی، پراکنـدگی      ها و فرصتهاي اخیر چالش دهه

 -هاي فضـایی، توپـوگرافی ناهنجـار فرهنگـی    ون، تشدید ناهنجاريجغرافیایی ناهمگ

، تشـدید رابطـه مرکـز پیرامـون و     یهـاي جمعیتـ  هویتی، تشدید روزافزون جابجـایی 

تجربـه   را هاي فضایی میان مرکز و پیرامون در ارتباط با جمعیـت تشدید انواع شکاف

ر گسـتره جغرافیـاي   ). توزیع مکـانی جمعیـت د  159:1398زاده، کرده است (ولیقلی

هـاي توزیـع نـاهمگون فضـایی     سرزمینی کشور، شرایط نابسـامانی دارد و بـا چـالش   

زدایـی از روسـتاها و   جمعیت مشتمل بر شهرنشینی سریع، تمرکز جمعیت، جمعیـت 

واسـطه تغییـرات محیطـی     مردم آواره شده بـه  ژهیو نشینی افراد آواره داخلی بهحاشیه

بـین وضـعیت جمعیـت، توزیـع      کـه  ی)؛ درحـال 2:1395ی،مواجه است (مشفق و قربان

مکانی و جغرافیایی آن و توسعه پایدار وابستگی و ارتباط معنـاداري وجـود دارد؛ ایـن    



 511  اسماعیل نصرآبادي ♦ ...،یطیمح طیمتناسب با شرا یتیجمع يراهبردها

و محیطـی در کنـار سـایر عوامـل      یوضعیت متنوع، متغیر، سـیال و متکثّـر جمعیتـ   

در تناقض  شده که گاهی یهاي جمعیتاثرگذار منجر به تغییرات گسترده در سیاست

ت و نتـایج ایـن   آشکار با هم قرار دارند. اگرچه درست و نادرست بودن، ناکامی، موفقی

گـران مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه نظـر         ها توسط تعدادي از پژوهشسیاست

هـاي گذشـته در   از نقاط ضعف و قـوت سیاسـت   یرسد با توجه به اهمیت و آگاه می

-و پرهیز از تکرار خطاها، تنوع و پیچیدگی مؤلفـه  آینده يها يگذار استیتدوین و س

هاي مؤثر، تغییر دائمی و سـیال بـودن متغیرهـا، هنـوز هـم نیازمنـد رصـد و انجـام         

تحقیقـات جـامع و بـا مشـارکت      ژهیـ و روز با این موضـوع بـه   هاي مرتبط و بهپژوهش

هاي علوم مختلف است تا ضریب خطا بـه حـداقل ممکـن کـاهش     اندیشمندان حوزه

  پیدا کند.

هاي مختلف مکاتـب فکـري و مـذاهب در مـورد     در ابتدا مباحث نظري و دیدگاه 

میزان جمعیت و ارتباط آن با توسعه اقتصادي و امنیت بررسی اجمـالی شـده اسـت؛    

سپس توزیع جمعیت در نواحی مختلف جغرافیایی کشور مورد توجه قـرار گرفتـه تـا    

دگی جمعیت متناسب با توان محیطـی منـاطق   بتوان با استفاده از تصویري که پراکن

هـاي کلّـی جمعیـت بـه ارائـه راهبـرد       شکل داده و مستند به سند باالدستی سیاست

 در آینده پرداخت. یجمعیت

 هاي تحقیق. اهداف و پرسش1

هـاي کلّـی   سیاسـت سـو بـا   ارائه راهبردهـاي جمعیتـی هـم    هدف اصلی این پژوهش

هـا و  نظـران بـه ویژگـی   صـاحب  توجـه  جلبو  یتپراکندگی جمعلحاظ با و جمعیت 

ها در اتخاذ و بومزیست توجهی به ویژگیاست چراکه بی خاص کشور شرایط محیطی

هاي حوزه جمعیـت موجـب ناپایـداري، تخریـب     ها و برنامهاجراي راهبردها، سیاست

زیست و توزیع نامناسب جمعیت شده است. هدف بعدي معطوف به استفاده از محیط

هـاي محیطـی و فـراهم    رو براي کاهش چـالش بدیل پنجره جمعیتی پیشفرصت بی

کردن شرایط مناسب افزایش حـد متناسـب جمعیـت در آینـده همـراه بـا بـازتوزیع        

پراکنـدگی و توزیـع   -ا هـاي پـژوهش عبـارت اسـت از:    مناسب جمعیت است. پرسش

هـاي کـالن   گـذاري متأثر از شرایط جغرافیایی و محیطی، سیاسـت  که جمعیت فعلی

 یاجتماعی، فرهنگی و قومیتی مـردم اسـت چـه وضـعیت     -و رفتار اقتصادي یجمعیت

با توجه به شرایط جغرافیاي طبیعی و انسانی چـه الگـوي توزیـع جمعیتـی      -2دارد؟ 

 فرصـت پنجـره جمعیتـی،    هـاي جمعیـت،  بـا لحـاظ ویژگـی   -3مناسب ایـران اسـت؟  
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کلّـی ابالغـی جمعیـت چـه      يهـا  استیراستا باس همپراکندگی و شرایط جغرافیایی و 

 باید اتخاذ شود؟ ییراهبردها

 پیشینه پژوهش. 2

» حد متناسب جمعیـت و ارتبـاط آن بـا وضـعیت ایـران     «) در مقاله 1373( یرزاییم

هـاي  دهد حد متناسب جمعیت یک عدد ثابت نبوده درگذر زمان و در مکاننشان می

، تـاریخی، اجتمـاعی،   ییهاي جغرافیاواحوال و ویژگی عمختلف متفاوت بوده و به اوضا

) در مجلـه راهبـرد اجتمـاعی    1397( یسـی عـالمی ن  .بسـتگی دارد  فنـی اقتصادي و 

مطالعه تطبیقی تاریخی تـأثیر افـزایش جمعیـت در وضـعیت اقتصـادي      «فرهنگی به 

 و با توجه بـه رابطـه مثبـت جمعیـت و اقتصـاد در طـول زمـان؛        پردازد یم» کشورها

کند اگـر  داند؛ اما خاطرنشان میران توسعه نمیا پیشیمانع  خود يخود جمعیت را به

تر رشـد کنـد نیازمنـد    بیش يک حدیکشوري بخواهد نسبت به وضع موجود خود از 

 ي متعارض در مسـئله  هاي یت) به بررسی وضع1394( ینیحس .تر استجمعیت بیش

ر پی پاسخ به ایـن سـؤال اسـت کـه بـا      گذاري جمعیت در ایران پرداخته و دسیاست

توجه به وضعیت متعارض ایران در باروري پایین و سالخوردگی جمعیت در آینده چه 

دهـد کـه مـدیریت    هاي این مطالعه نشـان مـی  یافتهمناسب است؟  یسیاست جمعیت

گـذاران  و ارتقاي باروري تا سطح جایگزینی باید در اولویت سیاست یجمعیت يپنجره

ت بـر  1398ت قرار گیرد. عزتی و همکاران (جمعیبه مطالعه اثر ساختار سنی جمعی (

دهـد کـه سـاختار سـنی     امنیت اقتصادي ایران پرداخته؛ نتایج این مطالعه نشان مـی 

جمعیت، تأثیر منفـی و معنـاداري بـر امنیـت اقتصـادي ایـران دارد؛ جمعیـت ایـران         

بایـد منـابع محـدود    ابد، میینونی ادامه سرعت در حال پیرشدن بوده و اگر روند ک به

هاي تولیدي و عمرانی، صرف تأمین نیازهاي گذاري در بخشسرمایه يجا اقتصادي به

ریزي الزم براي مقابله بـا ایـن مسـئله    سالمندان شود بنابراین ضرورت دارد که برنامه

یـران  ) بـه مطالعـه ارتبـاط جمعیـت و توسـعه پایـدار در ا      1390انجام شود. اطاعت (

پرداخته است نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با تعادل بین جمعیـت، منـابع   

شود بلکـه بایـد   تنها نیازهاي مادي و معنوي اعضا جامعه تأمین می و فرآیند توسعه نه

زیسـت و پایـداري فراینـد    هاي آتی نیز بـا اسـتفاده بهینـه از محـیط    خوشبختی نسل

تـوان بـه   و اثرات آن مـی  یهاي جمعیتطالعات سیاستتوسعه مدنظر باشد. از دیگر م

ــران و  یتغییــر سیاســت جمعیتــ) «1389زاده (مطالعــه قلــی جمهــوري اســالمی ای

ــات ) «1395( ینی، مشــفق و حســ»آن یپیامــدهاي امنیتــ مطالعــه تطبیقــی تجربی
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، حاجی »سیاستی کشورهاي منتخب آسیایی در زمینه توزیع متوازن جمعیت شهري

» گذاري جمعیت در ایران بعد از انقالبتحوالت سیاست) «1399( یگرانو دبابا علی 

نیـا و  تـوان بـه مطالعـات حـافظ    و از مطالعات اثر جمعیت بر امنیت و قدرت ملی مـی 

 یئـی ، عل»ایـران  یبررسی و تحلیل نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیک) «1388( یگراند

کام ساخت درونی قـدرت نظـام   در استح ینقش جمعیت و سیاست جمعیت) «1394(

بررسی پیشینه پژوهش حکایـت از آن دارد در زمینـه    .اشاره کرد» جمهوري اسالمی

اثر جمعیت بر توسعه، رشد اقتصادي و امنیت مطالعات خوبی صورت گرفته است. اما 

مستقیم به ارتباط متقابل بین شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت و اتخـاذ   طور به

هاي محیط پرداخته نشده است. از این منظـر مقالـه حاضـر    مبتنی بر ظرفیتراهبرد 

به شرایط جغرافیایی  توجه جلبکامالً جنبه نوآورانه دارد و به دنبال آن است تا ضمن 

حاکم بر کشور در زمینه بازتوزیع جمعیت و افزایش حد متناسب جمعیـت در آینـده   

  راهبرد مؤثر ارائه کند.

  نظري الحظاتم. 3

هاي علوم مختلف، بسته به دیدگاه و مفاهیم پایه حوزه دانشـی  عموماً متفکرین حوزه

خود به مطالعه و بررسی اثر متقابل مثبت، منفی و یا خنثی جمعیت بر آن مفـاهیم و  

تـر  شود. اقتصاددانان بـیش ها اشاره میپردازند که به برخی از این دیدگاهها میمؤلفه

شـوند، ایـن نظـرات    بر رشد و توسعه اقتصادي متمرکـز مـی  بر مطالعه تأثیر جمعیت 

و  19توان به سه دسته کلّی تقسیم کرد؛ دسته نخسـت عمـدتاً در قـرن    متنوع را می

بـا نگـاه منفـی بـه افـزایش جمعیـت نگریسـته و آن را مـانع توسـعه           20اوایل قرن 

اشـته بـا نگـاه    شروع و تاکنون ادامه د 20دانستند. دسته دوم که از نیمه دوم قرن  می

 80دانند و دسته سـوم کـه از دهـه    مثبت، جمعیت را شرط الزم توسعه اقتصادي می

دانـد  اثـر در توسـعه اقتصـادي مـی    میالدي آغاز شده، جمعیت را امري خنثـی و بـی  

  ).163: 1397(عالمی نیسی، 

گران حوزه امنیت، در قالب سه گروه به ارزیابی نقش جمعیت بـر امنیـت   پژوهش

 يا مالحظـه  برخی، میزان جمعیت یک کشور عامل مهم و قابـل اند در دیدگاه پرداخته

) خـاطر  1371) بـه نقـل از عزتـی (   1389زاده (آید؛ قلیدر حفظ امنیت به شمار می

درصد کل جمعیت  35سال بیش از  65تا  20هرگاه افراد بین سنین «کند نشان می

تـرین عوامـل   از بهتـرین و مطلـوب  یک کشـور را تشـکیل دهنـد، چنـین سـرزمینی      

؛ »منظور حفظ امنیت، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادي برخـوردار اسـت   ژئوپلیتیکی به
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این گروه، جمعیت و فراوانی آن را موجب ثبات و پایداري و از پسِ دشمن برآمدن یـا  

نظمی و عدم امکان آن در ایجاد رعب و وحشت بسیار مـؤثر  انصراف آن از اشغال و بی

برخی از محققین طرفدار این دیدگاه که در مـورد ارتبـاط جمعیـت و     یدانند. حتّیم

 ي شـده  يزیـ ر برنامـه  يکنند بـه کنتـرل جمعیـت بـا دیـد توطئـه      امنیت مطالعه می

-نگرند و کنترل جمعیت را ناشی از اجراي سیاسـت توطئـه  هاي استکباري می قدرت

توسـعه  المللی در حق کشـورهاي درحـال  هاي بینافته و نهادیآمیز کشورهاي توسعه

هاي کنترلی جمعیت در راستاي هژمونی نظام جهـان  کنند. اعمال سیاستارزیابی می

هاي جهانی ماننـد سـازمان   هاي نهادها و سازمانداري و از طریق اعمال برنامهسرمایه

ملل و بانک جهانی در راستاي کنترل جمعیت بـه جهـت کـاهش اقتـدار ملـی نظـام       

). گروه دوم بـر  108: 1394وري اسالمی بعد از انقالب قابل تحلیل است (علیئی،جمه

تر به مغز، اندیشـه و تکنیـک   رود بیشاین باور هستند که بشر امروز هر چه پیش می

ترین در تدارك بیش يجا . با درایت و مدیریت، بهلشکر یاهیتکیه دارد تا زور بازو و س

ر انـدك مـردم ولـی پرمایـه، افـراد باسـواد داراي       ها است؛ این گروه بـه شـما  بهترین

تخصص، امیدوار و سلحشور با خالقیت و داراي سالمت جسمی، روحی و وجدان کـار  

دهند. در دیدگاه سوم بر تناسب بـین جمعیـت   تري میاز تعداد جمعیت اهمیت بیش

عیت شود چنانچه در کشوري بین جمهاي هر منطقه تأکید میو امکانات و توانمندي

و منابع تعادل و تناسب وجود داشته باشد امنیت در آن کشور باثبات بوده و هرگونـه  

  ).1389:81زاده، شود (قلیبرهم خوردن تعادل جمعیت موجب ایجاد ناامنی می

در نهایت نظرات فالسـفه، مکاتـب فکـري، مـذاهب و صـاحبان قـدرت در مـورد        

توان در قالـب رویکردهـا و   عوامل را میاثرگذاري و اثرپذیري میزان جمعیت بر سایر 

ـ هـاي زیـر خالصـه کـرد. گـروه نخسـت دیـدگاه طرفـداران افـزایش جمع         نظریه تی 

هـا) ماننـد ویلیـام تمپـل؛     پیروان مکتب سوداگري (مرکانتلیست شامل ها)(ناتالیست

اي دارنـد ماننـد تورگـو و دوپـون     ها که به قابلیت تولید زمین اعتقاد ویـژه فیزیوکرات

طـور کلّـی تولیـد نسـل را بـه       مور؛ پیروان و مبلغان مذاهب و ادیان مختلف که بهدون

تـوان  داننـد اگرچـه نمـی   عنوان آفریده خدا مقدس می ها بهدلیل حرمت واالي انسان

طـور مثـال در بـین فقهـاي اسـالم       نظرات متفاوت برخی مذاهب را نادیده گرفت بـه 

دار ت ذاتی دارد امـا برخـی فقهـا بچـه    جمعیت مطلوبی ادشدنیاگرچه طلب فرزند و ز

شدن را واجب ندانسته و معتقدند این موضـوع نبایـد موجـب در حـرج قـرار گـرفتن       

مانند هیتلر، خروشچف و  یطلبانوالدین و نابسامانی زندگی شود؛ فرمانروایان و قدرت

 طلبانه خود به سرباز و نیـروي نظـامی نیـاز   ژنرال دوگل که براي تحقق اهداف توسعه
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 یها که بر اساس نظر مارکس هر نوع کنتـرل جمعیـت را اقـدام   داشتند؛ مارکسیست

مخالفـان افـزایش    ). دوم دیـدگاه 4:1393دوست و دیگران، دانستند (حقتبهکارانه می

ها) شـامل برخـی فالسـفه قـدیم ماننـد افالطـون و ارسـطو؛        ناتالیست(آنتی تیجمع

که مسـئولیت خـانوادگی را مـانع تمرکـز     پیشروان تصوف در قرن پنجم مانند سنایی 

دانسـتند؛ پیـروان مکاتـب اپیکوریـان و رواقیـان عصـر       اندیشه براي خودشناسی مـی 

(دوران شک مذهبی و گسسـتگی فرهنگـی در یونـان) کـه هـدف نهـایی        یمآبیونانی

هـا اعتقـاد داشـتند کـه انسـان       دانستند، آنبختی میوجو براي خوشانسان را جست

زاده و اســت (دهقــان» بــراي خــود زیســتن«و نخســتین آیــین او  گــرا بــودهخلــوت

گرایان باورمنـد بـه رشـد حسـابی     گرایان و نئومالتوس)؛ مالتوس148:1395احمدیان،

اقتصاد و تولید در مقابل رشد تصاعدي جمعیت ازجملـه برترانـد راسـل و طرفـداران     

ولـوژیکی و آسـیب   مانند مارگارت مید و ژولیان هاکسلی که از منظـر اک  ستیز طیمح

شدند. گروه سـوم دیـدگاه طرفـداران حـد     به آن، خطر افزایش جمعیت را متذکر می

) و 9: 1390متناسب جمعیت شامل دانشمندانی ماننـد فرانسـیس گـالتون (اطاعـت،    

همه چیز و پاسخ همه سـؤاالت بـه    طرفداران مکتب مدیریت اقتضایی که بر اساس آن

هـا و ازجملـه   گردد؛ بر اساس این نوع نگاه به موضوعبرمی...» بستگی دارد به «جمله 

هـاي خـاص   جمعیت، حد متناسب جمعیت در ظرف مکانی، زمانی و با لحاظ ویژگـی 

است و ممکن است در زمان و شرایط دیگـر، ایـن حـد     فیتعر هر جامعه و کشور قابل

عنـوان   ازجمعیت متناسب نباشد بنابراین مفهوم پویایی در حد متناسـب جمعیـت بـه   

  قرارگرفته است. رشییک اصل موردپذ

مـداران،  هاي اخیر با توجه بـه بـاور سیاسـت   کشور در دهه یهاي جمعیتسیاست

هاي نظري باال و البته تحت تـأثیر شـرایط   ریزان به هر یک از دیدگاهنخبگان و برنامه

سـر گذاشـته اسـت.    اقتصادي، اجتماعی و اسناد باالدستی تغییـرات زیـادي را پشـت   

با هدف کنتـرل جمعیـت آغـاز شـد؛      1345ایران در سال  ینخستین سیاست جمعیت

شـده و بـا    هاي تنظیم خـانواده متوقـف  پس از انقالب و با شروع جنگ تحمیلی برنامه

کشـور دوره رشـد انفجـاري     1365تا  1355هاي درصدي جمعیت در سال 9/3رشد 

بـر افـزایش فرزنـدآوري    در دهـه شصـت،    یجمعیت را تجربه کرد. سیاسـت جمعیتـ  

ازآن دوره، در دهـه هفتـاد،    ). پـس 83:1399متمرکز بود (حاجی بابـاعلی و دیگـران،   

را در دستور کار » تر زندگی بهترفرزند کم«رویکرد وزارت بهداشت تغییر کرد و شعار 

در کنار افـزایش سـه سـال بـه سـن ازدواج، سـطح        1375تا  1365قرارداد؛ در دوره 

هاي تشویقی و اقدام به تصویب سیاست 1372و مجلس در سال  تهافی باروري کاهش
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تنبیهی در راستاي کنترل جمعیت کـرد. بـا اسـتقرار دولـت جدیـد در دهـه هشـتاد        

در جلسـه   1385و در سـال  شـد  تـر شـروع   هاي مخالفت با شـعار فرزنـد کـم   زمزمه

ان وقـت اعـالم کـرد ایـر     جمهور سیدولت و مجلس شوراي اسالمی رئ ئتیمشترك ه

بینـی برخـی   و پـیش  90 يجمعیت را دارد. با آغـاز دهـه   يمیلیون نفر 123ظرفیت 

هـا و  شـدن جمعیـت در سـه دهـه آینـده، برنامـه       ریـ کارشناسان در مـورد آهنـگ پ  

هاي مرتبط کشور در جهت افزایش رشد جمعیت قرار گرفـت و در  هاي دستگاه تالش

بنـد بـا هـدف     14ک مقدمـه و  هاي کلّی جمعیت با یسیاست 1393اردیبهشت سال 

  افزایش باروري، حفظ جوانی، کنترل مهاجرت و بازتوزیع جمعیت ابالغ شد.

دهد، جمعیـت و عوامـل اثرگـذار و اثرپـذیر بـر آن      بررسی مبانی نظري نشان می

و نگرش سیسـتمی علـم    نگرنگاه کلبنابراین استفاده از  است، و متنوعبسیار پیچیده 

هاي جغرافیایی زندگی و فعالیـت  بط متقابل بین انسان و عرصهجغرافیا در بررسی روا

سازگار با محـیط   هايهبردار به اتخاذ تواندبا رویکرد حد متناسب پویاي جمعیت می

-هها و تجرباجراي برنامه وتقلید  نگري،جزئی زدگی،زدگی، سیاست؛ شتابکمک کند

هاي پیشنهادي یا ابالغی نهادهاي برنامه به دوشرطیق یسایر کشورها و یا تقید ب هاي

گیري و اجـرا  سازي، تصمیمدر تصمیم و محیطی المللی بدون لحاظ شرایط بومیبین

  .است اي و محلیملی، منطقه وحدر سط یراهبردهاي جمعیتهاي از آفت

 روش پژوهش. 4

هـاي  رو، به جهت هـدف کـاربردي بـوده و از نظـر روش جـزء پـژوهش      پژوهش پیش

هاي سرشماري هاي آن، حاصل بررسی دادهافتهیشود. یلی محسوب میتحل-توصیفی 

مرکـز  هـاي آمـاري   و برخی بازسازي 1395تا  1335از سال عمومی نفوس و مسکن 

، آمار سازمان هواشناسی، وزارت نیرو و جهـاد کشـاورزي،   1400براي سال  آمار ایران

هاي نویسـنده مبتنـی بـر    گران و تحلیلاي، نتایج مطالعات پژوهشاطالعات کتابخانه

بندي و نهایی جمع 1401است که در سال  وضعیت موجود و بررسی اسناد باالدستی

نظران در مورد جمعیت و توصیف شرایط هاي صاحبهی. پس از بررسی نظرشده است

، توزیـع  یها و آمار جمعیتجغرافیایی حاکم بر کشور، تالش شده تا با استفاده از داده

هاي محیطی و جغرافیـایی ایـران در   جمعیت و ارتباط آن با برخی مؤلفهو پراکندگی 

جانبـه از پراکنـدگی جمعیـت،     قالب نقشه نشـان داده شـود تـا دیـدي کلّـی و همـه      

گیـري دیـدي شـهودي از    شده و امکـان شـکل   هاي محیطی حاصلتنگناها و  ظرفیت

نگر حاصل این دید کلتوزیع جمعیت در گستره ملی فراهم شود. سپس با استفاده از 
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ــع   ــاي واق ــر کشــور، راهبرده ــهاز شــرایط واقعــی حــاکم ب ــه ب ــه  بینان ــژه در زمین وی

 شده است. گذاري توزیع و بازتوزیع جمعیت در ایران ارائه سیاست

 هاي پژوهشافتهی. 5

متـأثر از شـرایط    کـه  پراکنـدگی و توزیـع جمعیـت فعلـی    «پرسـش  براي پاسـخ بـه   

اجتماعی،  -و رفتار اقتصادي یهاي کالن جمعیتگذاريتجغرافیایی و محیطی، سیاس

وضع پراکندگی و توزیع جمعیـت  » دارد؟ یفرهنگی و قومیتی مردم است چه وضعیت

بررسـی شـد؛    6-6تا  1-6هاي هاي جغرافیایی در بخشو ارتباط آن با شرایط محیط

بـوده و  دهـد در مجمـوع پراکنـدگی جمعیـت مطلـوب و متـوازن ن      ها نشان مییافته

ناهمگنی جمعیت بـین نـواحی جغرافیـایی و در شـهرها و روسـتاها و تمرکـز بـاالي        

جمعیت نخست شهر در سطح ملی و استانی مشهود بوده و عواقب نـامطلوب محـیط   

  زیستی به همراه داشته است و با ادامه این روند در آینده، شرایط بحرانی خواهد شد.

5-1. ت منابع آب و توزیع جمعیتوضعی 

ریزي در مورد جمعیـت و آینـده آن بـدون توجـه بـه امکـان و میـزان        هرگونه برنامه

ترین نیاز جمعیت عواقب ناگواري به دنبـال خواهـد   عنوان ضروري دسترسی به آب به

از رودهاي جاري داخلـی   یتوجه با توجه به اقلیم ایران، بخش قابل که یداشت. درحال

کشور فصلی و موقتی هستند و تعداد رودهـاي دائمـی و پـرآب بسـیارمحدود اسـت،      

افزایش برداشت از رودهاي دائمـی بـا احـداث سـد بـراي مصـارف ضـروري شـرب و         

آبـه ورودي بـه   کشاورزي موجب کمبود آب در پـایین دسـت رودهـا و کـاهش حـق     

هاي ارزشمند کشور شده است؛ از کیفیـت آب  هگاعنوان زیست ها بهها و تاالبدریاچه

غـرب بـا عبـور رودهـا از     غرب، مرکـز و جنـوب  هایی از شمالپرآب در بخش يرودها

در  جـز برداشـت   شدت کاسته شـده بـه   نامطلوب به شناسی ینمسیرهاي با ساختار زم

در عمل کیفیت آب نامطلوب و براي بسیاري از  دست یینمناطق سرچشمه رود، در پا

رف مستقیم قابل استفاده نیست؛ بنابراین دسترسی به آب رودها با محدودیت در مصا

کمی و کیفی مواجه است. با این شرایط منابع آب سـطحی و   ،دسترسی مکانی، زمانی

جاري کشور، برداشت غیراصولی از ذخایر ارزشمند منابع آب زیرزمینی کـه در طـول   

ایش یافته و کشور با افزایش سه برابري اند به شدت افزهاي متمادي شکل گرفتهقرن

). 20: 1392سال اخیر روبرو است (اندیشکده تـدبیر آب،   50برداشت از این منابع در 

هـا در کنـار مـازاد برداشـت،     نشست زمین، بیالن منفی آب جایگزین در ایـن دشـت  
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بحرانی در بخش قابل تـوجهی از   يهاي ممنوعه و ممنوعهموجب خلق و ظهور دشت

هـاي کشـور و الگـوي    وضعیت منابع آب زیرزمینـی دشـت   1شده است. شکل  کشور

  دهد.پراکندگی جمعیت در این مناطق را نشان می
  

  
  )1397 یروهاي وزارت نو داده 1395(آمار عمومی نفوس و مسکن سال منبع: 

  1395هاي ایران سال : نقشه پراکندگی جمعیت در دشت)1(شکل 
  

هـاي کشـور، نزدیـک بـه     بر اساس اطالعات نقشه پراکندگی جمعیـت در دشـت   

هاي ممنوعه و بحرانـی در برگرفتـه اسـت؛ جمعیـت     نیمی از مساحت کشور را دشت

مسـتقر در ایـن منـاطق در حـال حاضــر بـا کمبـود و محـدودیت دسترسـی بــه آب         

ابع آب هـاي مختلـف روبـرو اسـت؛ بـیالن منفـی تغذیـه منـ        زیرزمینی جهت فعالیت

هاي زیرزمینی و کاهش کیفیـت آب  زیرزمینی و اضافه برداشت موجب افت سطح آب

جذب جمعیت در آینـده   ظرفیتبنابراین حفظ جمعیت موجود و افزایش  ؛شده است

نیازمند ترویج فرهنگ کاهش مصرف خانگی و شـرب، تغییـر الگـوي کشـت، حـذف      

طلـب،  د صـنایع آب منـاطق مرطـوب، ممنوعیـت ایجـا    هـاي سـازگار   لکشت محصـو 

بازچرخانی آب در صنایع موجود و فراهم کردن شرایط تغذیـه منـابع آب زیرزمینـی    

تواند عواقب غیرقابل جبـران  جانبه منابع آب میاست؛ هرگونه تأخیر در مدیریت همه

عنوان یک عامل دافعه عمل کنـد.   زیستی به دنبال داشته و در مورد جمعیت بهمحیط

مرکـزي و  هـاي آزاد واقـع در نـواحی کـویر    بسـیاري از دشـت  کیفیت آب زیرزمینـی  
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شرق از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و به جهت دسترسی به آب مناسـب در   جنوب

کند. از سـوي دیگـر، بـا در نظـر     تر را حمایت نمیشرایط فعلی استقرار جمعیت بیش

 هـاي یـزش رمتـر  میلی 250میلیون هکتاري کشور و با دریافت  165گرفتن مساحت 

شـود؛ بـا لحـاظ    میلیارد مترمکعـب بـرآورد مـی    413ي، حجم آب دریافتی کشور جو

میلیارد مترمکعـب   13میلیارد مترمکعب و  290درصدي به میزان  70ر و تعرق یتبخ

شود، کل حجم آب تجدیدپذیر کشـور  آب رودهاي مرزي که به داخل کشور وارد می

 صـد  یـک بینـی جمعیـت   کـه بـا پـیش    شود یمیلیارد مترمکعب برآورد م 130حدود 

 1300تـا   1000چندان دور، سرانه آب تجدیدپذیر به حـدود   هاي نهمیلیونی در سال

مترمکعب خواهد رسید که بر اساس این شاخص جهانی، وضـعیت تـنش آبـی بـراي     

)؛ بنابراین به تـوان طبیعـت، میـزان و    22:1399ایران حتمی است (عباسی و عباسی، 

در  یـژه و در تأمین نیاز آبی جمعیت رو بـه رشـد در آینـده بـه     يوج هايریزشزمان 

ریـزي بلندمـدت   مناطق بیابانی امید چندانی نیست؛ اتخـاذ راهبـرد مناسـب، برنامـه    

  است. انکار یرقابلک ضرورت غیاجرا و مدیریت صحیح بر منابع آب  قابل

 پراکندگی عمودي جمعیت. 5-2

 در را کشور کل جمعیت از درصد 26 یرانا پرجمعیت شهر هشت ،1 جدول اساس بر

 بـین  ارتفـاع  در دیگـر  شـهر  هفـت  کنـیم؛  استثنا را اهواز شهر اگر که داده جاي خود

 بـاالي  تـراکم  شـاهد  کـه  یدرحـال  ،یگـر د عبـارت  بـه  دارد؛ قرار متري 1400 تا 1000

 بـه  نسـبت  زندگی براي مناسب نسبتاً شرایط واسطه به ايکوهپایه مناطق در جمعیت

 از داخلـی  پسـت  منـاطق  محیطـی  و اقلیمـی  شرایط مقابل، در هستیم؛ مناطق سایر

 منـاطق  در جمعیـت  استقرار همچنین نیست؛ برخوردار جمعیت جذب در الزم جاذبه

 معیـت ج پـذیرش  در موانعی با کشور سراسر در دریا سطح از متر 2000 باالي مرتفع

 از متـر  2035 ارتفـاع  بـا  اسـتان  مرکز تنها یاسوج ها،استان مراکز بین در است. روبرو

 (فتحـی،  اسـت  داده يجـا  خود در را جمعیت هزار 100 از بیش کمی فقط دریا سطح

25:1395.(  

کیلومترمربع تقریبـاً   260000بر  هاي توپوگرافی، در مساحتی بالغبر اساس نقشه

هـایی از  متر شـامل بخـش   2000شور نیوزلند با ارتفاعی باالي اندازه با مساحت ک هم

واسطه کاهش فشار، تنگناهـاي   البرز، زاگرس و ارتفاعات داخلی ایران به يها کوه رشته

فیزیکی و محیطی، کاهش و سختی دسترسی به منابع آب زیرزمینی و کمبود زمـین  

از منـاطق   ینـوع  و بـه براي توسعه کالبدي، شهرهاي پرجمعیت استقرار پیـدا نکـرده   
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شـود؛ بنـابراین بایـد    داشـت جمعیـت محسـوب مـی    بااستعداد پایین در جذب و نگـه 

هـاي مرتفـع و پسـت داخلـی را از مسـاحت منـاطق داراي اسـتعداد بـاالي         سرزمین

  محیطی در جذب، نگه داشت و استقرار جمعیت زیاد کشور کم کرد.

 ایران يشهرها کالنپراکندگی عمودي استقرار جمعیت در  ):1(جدول 

 نام شهر
ارتفاع از سطح 

 دریا به متر

   1335جمعیت سال 

 به هزار نفر

   1395جمعیت سال 

 به هزار نفر

 7/8693 9/1560 1368 تهران

 1/3002 0/242 1065 مشهد

 3/1961 7/254 1570 اصفهان

 5/1592 4/15 1380 کرج

 6/1565 7/170 1519 شیراز

 7/1558 0/290 1345 تبریز

 1/1202 5/96 940 قم

 8/1184 1/120 18 اهواز

 9/20758 4/2749  جمع

  )1395مرکز آمار ایران و فتحی  1395و  1335 يها نتایج سرشماري سال(: منبع
  

 تغییر اقلیم و توان نواحی اقلیمی در جذب جمعیت .5-3

 بـا  و گـایگر  -کوپن روش اساس برجغرافیایی نواحی اقلیمی ایران،  يگستره 2 شکل 

-مـی  نشان را 2014 تا 1990 زمانی دوره در هواشناسی هايایستگاه آمار از استفاده

 شـده  اسـتفاده  روش ایـن  بـه  اقلیمـی  نـواحی  تعیین در دما و بارش هايداده از دهد؛

 داراي ایـران  مرکـز  و شرقجنوب شرق، در کشور مساحت از یتوجه قابل بخش است،

 جهـت  بـه  جمعیـت  پـذیرش  در بـاالیی  توان از که است خشکنیمه و خشک اقلیمی

 آبـی  نیـاز  منـاطق،  ایـن  در سال از یفصول بودن گرم عالوه، به نیست برخوردار بارش

 اسـت.  داده افـزایش  شـدت  بـه  را فعالیـت  مختلـف  هايحوزه در مناطق این نیساکن

 یبرفـ  اقلـیم  تـر پـیش  که کشور کوهستانی مناطق از زیادي بخش کهاین بارتر تأسف

 سـرعت  بـه  گـرم  بیابانی اقلیم و است گرم تابستان با معتدل اقلیم داراي امروز داشته؛

 هـر  از تـر بـیش  ایران غربشمال منطقه اقلیم است. شده سرد بیابانی اقلیم جایگزین

 حـال  در سـرعت  بـه  سـرد  بیابـانی  نیمه اقلیم و شده تغییر دستخوش دیگري منطقه
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 ایـن  از معتـدل  و برفـی  اقلیمـی  هـاي گروه راندن پس و منطقه این يسو به گسترش

  ).424:1396 (رضیئی، است منطقه
  

  
  نگارنده) تغییرات با 1396 یئی،رض( :منبع

   2014-1990 یگایگر در بازه زمان ـ نواحی اقلیمی ایران به روش کوپن ):2(شکل 
  

 یـژه و بـه  ايگلخانـه  گازهـاي  انتشار افزایش و بشر هايفعالیت اخیر، هايدهه در

 را جهـانی  شدن گرم و اقلیم تغییر پدیده دنیا افتهیتوسعه و صنعتی کشورهاي توسط

 در بـوده  متفـاوت  ايمنطقـه  و جهـانی  مقیـاس  در پدیـده  این اثر است، شده موجب

 يجـو  يحـد  هـاي پدیـده  فراوانـی  و آفرینخسارت بار،زیان اثرات مختلف کشورهاي

 در تـر بـیش  تغییـرات  ایـن  ایران، موقعیت با کشورهایی در است؛ یافته بیشتري نمود

 تـر بـیش  فراوانـی  هـا، بـارش  تمرکـز  بـاران،  بـه  برف از يجو هايریزش تبدیل قالب

 شـرایط  کـه  یدرحـال  بنـابراین  کنـد؛ مـی  خودنمایی دما افزایش و آساسیل هاي بارش

 برخـوردار  جمعیـت  تـر بیش بارگذاري جهت بهتري وضعیت از اقلیمی نواحی گذشته

 مانـدگار  منبـع  عنـوان  بـه  برف جغرافیایی يگستره و میزان کاهش و دما افزایش بود

 موجـب  و کاسته محیطی توان از محلی مقیاس در دما کاهش بر اثرگذار و آب تأمین

 شـاهد  و بـوده  اقلـیم  ذات جـز  تغییر اگرچه است. شده مناطق این ناپایداري افزایش

 در امـا  ایـم بـوده  ايمنطقـه  و جهـانی  مقیـاس  در زمـانی  هايورهد در آن تغییر روند

 نخسـت  اسـت  برخـوردار  باالیی اهمیت از زیر دالیل به تغییر این ایران مانند کشوري

 ایـران  در شـود می برآورد سلسیوس درجه 15 یجهان دماي متوسط که یدرحال کهآن

 دمـا  جهـانی  زایشافـ  میـزان  کـه  یدرحال دوم است. سلسیوس درجه 18 دما متوسط

 و روزانـه  شـبانه،  دمـاي  در ترتیـب  بـه  ایران بوده، اخیر هايدهه در درجه نیم حدود
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 سـده  در سلسیوس درجه دو و یک سه، حدود افزایش آهنگ با ترتیب به روزيشبانه

 جمعیـت  واقعی آبی نیاز دما افزایش این )؛39:1394(نصرآبادي، است بوده روبرو اخیر

 و داده افزایش شدت به را تعرّق و تبخیر میزان و مصرفی و یشتیمع هايفعالیت براي

 آینـده  در تـر بـیش  جمعیـت  جـذب  در اقلیمی نواحی اکثر هايچالش از موضوع این

  آید.می حساب به

 نـواحی  کشـور  مراتع و هاجنگل تحقیقات مؤسسه اطالعات و  3 شکل به توجه با

 دیـده  کشـور  شـرق جنـوب  و مرکـز  از هـایی بخـش  در متـر میلی 50 از ترکم بارشی

 دریافـت  متـر میلـی  250 از تـر کـم  بارش کشور مساحت از درصد 61 حدود شود، می

 متوسـط  اسـت  مترمیلی 250 از تربیش کمی ایران بارش متوسط که یدرحال کند؛می

  ).67:1394(نصرآبادي، است مترمیلی 860 حدود جهان بارش
  

  
  مراتع کشور)ها و  مؤسسه تحقیقات جنگل(منبع: 

   یراننواحی بارشی ا ):3(شکل 
  

 بسـیاري  در نیست برخوردار مناسبی زمانی توزیع از کشور بارش زمانی، جهت از

 قالـب  در بارندگی از توجهی قابل بخش کشور جنوبی سواحل و شرقجنوب مناطق از

 هـیچ  سـال  از زیـادي  بخـش  در و شـده  دریافت شدید بسیار و محدود بارندگی چند

 گیـاهی  پوشش فقر کنار در بارش، دریافت زمانی الگوي این شود،نمی دریافت بارشی

 و آب نفـوذ  قابلیـت  هـا، پـروژه  برخـی  اجراي مخرب اثر و نابخردانه هايکاريدست و

 ایـن  در سـیل  وقوع فراوانی موجب داده کاهش شدت به را زیرزمینی آب منابع تغذیه
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 هدفمنـد  مشـارکت  جلـب  بـا  یطـی مح مدیریت اعمال نیازمند که است شده مناطق

 و موجـود  شـرایط  بـا  بـارش  زمـان  و میـزان  دریافت جهت به بنابراین است؛ ساکنین

 باثبات شرایط موجود روند تداوم و عاجل اندیشیچاره عدم فرض به آب منابع کسري

 قابلیـت  از يجو هايریزش و ندارد وجود تجدیدپذیر آب منابع وضعیت در پایداري و

  نیست. برخوردار آینده جمعیت افزایش ايبر آب تأمین

 ها و جمعیتبیابان .5-4

 و هـا تعریـف  همـه  محتواي و مفهوم در علمی ازنظر بیابان، از متعدد تعاریف وجود با

 منـاطق  ایـن  اسـت،  شـده  تأکیـد  محـیط  خشـکی  بـر  شده بیابان از که هاییتوصیف

 حمایـت  را انـدکی  انسـانی  و جـانوري  حیـات  و تنـک  گیاهی پوشش ناچیز، بارندگی

 ايمجموعـه  اساس بر ایران هايبیابان پراکندگی بررسی ).31:1395(شاهی، کنند می

 مسـاحتی  دهدمی نشان ژئومورفولوژي و شناسی زمین گیاه، خاك، اقلیمی، عوامل از

درصـد مسـاحت کشـور در منـاطق نـوار       55کیلومتر مربع معـادل   907293 معادل

ــوب   ــوب، جن ــاحلی جن ــش مر س ــرق و بخ ــت،   ش ــه اس ــان در برگرفت ــزي را بیاب ک

ریـزي در  هاي حاصل از شرایط جغرافیایی حـاکم بـر ایـن منـاطق، برنامـه      محدودیت

جمعیـت و تـالش در   راستاي پراکندگی جمعیت در قالـب روسـتاها و شـهرهاي کـم    

طلبـد؛ ایـن الگـو از اسـتقرار جمعیـت، بـا تـوان        راستاي حفظ جمعیت ساکن را مـی 

تواند به تعمیق و پایـداري  کنده مناطق بیابان همخوانی دارد میمحیطی محدود و پرا

هاي تأمین و حفـظ امنیـت را   امنیت در مناطق وسیعی از کشور کمک کرده و هزینه

این مناطق در تضاد با توسعه پایدار  یجمعیت یههرگونه تخل که یکاهش دهد درصورت

است کـه بخشـی از   رسد منطقیپرهزینه است. لذا به نظر می یبوده و به جهت امنیت

را در قالــب حمایــت از مانــدگاري ســاکنین بــومی و گســترش  یامنیتــ يهــاهزینــه

هاي اقتصادي در راستاي حفظ جمعیـت و جلـوگیري از مهـاجرت    فعالیت زیرساخت

از تـوان محـدود محیطـی در پـذیرش و بارگـذاري      گذاري کنیم. اگرچه بیابانسرمایه

هاي متکی به آب در شرایط فعلی و آینده برخـوردار  عالیتتر جمعیت بر اساس فبیش

ها مستعدترین مناطق براي تولید انرژي پـاك خورشـیدي و   است اما در عوض، بیابان

ـ  ی، مراکـز تحقیقـات  ينـورد  یربادي، گردشگري بیابان و کو المللـی علـوم   و بـین  یملّ

هـاي سـواحل   شناسی و گسـترش ورزش شناسی و باستان، نجوم، زیستشناسی زمین

باشد. راهبرد حفظ و افزایش ظرفیت جذب جمعیت ایـن منـاطق بـه جهـت     گرم می

هاي موفق و اجرایـی بسـیاري از کشـورهاي دنیـا     اهمیت و مزایاي ذکر شده و تجربه
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ها به آب، مدیریت منابع آب، تأمین منابع آبـی  باید مبتنی بر کاهش وابستگی فعالیت

  جدید مانند موارد ذکر شده باشد. ياي درآمدزاهگیري فعالیتجایگزین و شکل

  توزیع شهري و روستایی جمعیت .5-5

 1400 سـال  در شـهر  1419 بـه  1335 سـال  در شـهر  199تعداد شهرهاي کشور از 

 بـر  و شـده  کاسـته  روسـتاها  جمعیت سهم از مرتّب دوره این طول در و است رسیده

 گذشـته،  دهـه  شـش  طـی  در اسـت؛  شـده  افـزوده  شـهرها  تعـداد  و شـهري  جمعیت

 6/1 افـزایش  شاهد ییروستا جمعیت شده، برابر 10 ایران شهري جمعیت که یدرحال

 سـال  تـا  جدیـد  تقسـیمات  قالب در 1395 سال جمعیت بازسازي است. بوده يبرابر

 در نفـر  59918009 کشـور  نفـري  79926270 جمعیت کل از دهدمی نشان 1400

 نفـر  48798 و روسـتایی  منـاطق  آبادي 98222 در نفر 19959463 و شهري مناطق

 سرشـماري  در روسـتایی  و شـهري  جمعیت اگر .کنند یم زندگی ساکن غیر صورت به

 هـاي محـدوده  در تغییـر  لحاظ بدون 1395 و 1390 سال در مسکن و نفوس عمومی

 از شـهري  جمعیـت  1390 سـال  در دهـیم  قـرار  مـالك  را جدیـد  روستایی و شهري

 1395 سـال  در نفـر  59146847 بـه  97/1 سـاالنه  رشـد  متوسط با نفر 53646661

 73/0 منفـی  رشد با نفر 21446783 از ساکن غیر و روستایی جمعیت و یافته یشافزا

 کشـور  روستاهاي جمعیت ساالنه رشد متوسط است. یافته کاهش نفر 20730625 به

-1385 هـاي دوره در شـده  منفی فاز وارد 64/0 منفی با 1370-1375 زمانی بازه از

 داشـته  ادامه روند این 67/0 منفی رشد با 1385-1390 و 44/0 منفی رشد با 1375

 ایـران،  آمار (مرکز است رسیده 1390-1395 دوره در منفی رشد میزان باالترین به و

 30 بـه  درصـد  70 از روستا جمعیت سرشماري، هايدوره طی در اگرچه )،1401:13

 غـذایی  امنیـت  تأمین براي يمراکز عنوان به همچنان روستاها اما ،یافته کاهش درصد

 اقتصـادي  -اجتمـاعی  حیـات  اسـاس  رسـد می نظر به رو ینازا شوند.می کشورشناخته

 هـاي گـاه سـکونت  همچنـان  داخلـی  محققـان  و مستشرقان هايیافته با مطابق رانای

 نشـان  یجمعیتـ  هايآمار به نگاهی ).35:1397دیگران، و (امیرانتخابی است روستایی

 طـور  بـه  آبـادي  هـر  در شـهرها  کـالن  در جمعیت باالي بسیار تمرکز کنار در دهدمی

 نشـان  وضـوح  بـه  را روستاها یمعیتجکم که کنندمی زندگی نفر 203 حدود متوسط

 انـداز  چشـم  اخیـر  هـاي دهـه  مهـاجرت  رونـد  و روستا ساکنین سنی ساختار دهد.می

 و جـوان  جمعیـت  از روسـتاها  چراکـه  دهد،نمی نشان روستا ساکنین براي را مطلوبی

 اوضاع شدن بدتر به و رفته بین از یجتدر به بارور غیر و پیر جمعیت تا شده یخال بارور
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 دارد آن از حکایـت  موجود واقعیت یحتّ ).11:1393دیگران، و دوست(حق شود نجرم

 عنـوان  بـه  مسـکن  نفـوس  عمـومی  هـاي سرشماري در که یجمعیت آمار از بخشی که

 بـه  خاطر تعلق جهت به و نبوده روستا دائمی ساکنین شودمی ثبت روستایی جمعیت

 داشتن ای و روستائیان براي دولت ايهمشوق از برداريبهره زمینه شدن فراهم روستا،

  شوند.می ثبت روستا یجمعیت آمار در باغ خانه

هـاي ایـن پـژوهش،    هـاي ابالغـی جمعیـت و یافتـه    مستند به بند دهم سیاسـت 

هـاي اقتصـادي و تولیـدي، حمایـت از جمعیـت سـاکن       گذاري در زیرسـاخت سرمایه

ها بـا مشـاغل غیرمولـد و    موجود، فراهم کردن زمینه بازگشت جمعیت حاشـیه شـهر  

هاي ویژه حمایتی به جوانان ساکن روستا ضروري است. با وجود تأمین اعطاي مشوق

هاي برق، گاز، آب شرب و مخابرات در اکثر روسـتاها  سطح بسیار باالیی از زیر ساخت

هاي اخیر از رشد شتابانی برخوردار بوده و بـا  پدیده مهاجرت از روستا به شهر در دهه

هـاي کـالن توسـعه    هاي روستایی در همـه برنامـه  گاهأکید به موضوع سکونتوجود ت

کشور نتـایج الزم حاصـل نشـده و نیازمنـد اتخـاذ راهبردهـاي درسـت، راهکارهـاي         

عملیاتی و مبتنی بر واقعیت و لحاظ شرایط اجتماعی، قومیتی، اقتصـادي و محیطـی   

هـا و الزامـات مـورد    مؤلفه روستا است. خالی شدن روستاها از جمعیت با هیچ یک از

راسـتا نبـوده و نظـام     نیاز براي توسعه پایدار، وضعیت جغرافیایی و امنیت کشـور هـم  

  کند.مراتب سکونتگاهی را دچار اختالل می ارتباط ارگانیکی سلسله

  مهاجرت و پدیده نخست شهري .5-6

دوره  هاي اخیر رونـد مهـاجرت بـه تهـران مسـتمر و شـتابان بـوده فقـط در        در دهه

انـد  نفـر بـه تهـران مهـاجرت کـرده      936918بـالغ بـر    1395تـا   1390 ي سـاله  پنج

)، بخـش زیـادي از جمعیـت مهـاجر در     1395(سرشماري عمومی نفـوس و مسـکن،   

شـهر و ربـاط کـریم    اسـالم -کرج و تهـران  -هاي غیررسمی در محور تهران سکونتگاه

جمعیت ساکن در مسـاحت  )؛ 35:1398کنند (جواهري تقدسی و دیگران،زندگی می

نفـر   2/890از  1395تا  1390ساله  کیلومترمربعی استان تهران در دوره پنج 13689

تـراکم   کـه  ینفـر در کیلومترمربـع رسـیده اسـت درحـال      2/969در کیلومترمربع بـه  

ک یـ گیري استان نوپا در جمعیت در خراسان جنوبی باوجود توجه ویژه ناشی از شکل

است. بـاالترین   یافته یشافزا یلومترمربعنفر در ک 1/5به  9/4ت از زحم ساله به 5دوره 

تـرین و پرترددتـرین همسـایه بـا     میزان افزایش تراکم بعد از تهران مربوط به نزدیک

نفـر در   4/529نفر بـه   2/469تهران یعنی استان البرز است که تراکم جمعیت آن از 
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نتایج این تمرکـز جمعیـت، موجـب     است؛ یافته یشهر کیلومترمربع در این دوره افزا

اي نحیـف) در  (سـري بـزرگ بـر جثّـه     یگیري پدیده نخست شهري ماکروسفالشکل

سطح ملی و استانی شده و ارتباط ارگانیکی نظام شهري بین شهرهاي بزرگ، میـانی،  

) شـهر کـرج در   60:1388کوچک و روستاها را برهم زده است (فرهودي و همکـاران، 

برابـري جمعیـت آن از    104بـا رشـد آسانسـوري حـدود      1395 تا 1335بازه زمانی 

است. این میزان از رشـد سـریع جمعیـت     یافته یشنفر افزا 1592500نفر به  15400

مراتـب   مند و ارگانیکی بین سلسله قوارگی و قطع ارتباط نظامک شهر، موجب بییدر 

مختلف تـأثیرات   هايها و ملی شده و از جنبهنظام شهري و روستایی در سطح استان

و محـیط زیسـتی بـه     یمنفی زیادي را در ابعاد مختلف اقتصـادي، اجتمـاعی، امنیتـ   

داشـت  تر خواهد شد. راهبرد جذب و نگـه همراه داشته و در آینده این مشکالت بیش

در محل سکونت و بسترسازي کاهش آهنگ مهـاجرت بـه    64تا  20جمعیت در سن 

زمان ایجـابی   نیازمند تدوین راهکارهاي عملیاتی هم تهران و کرج، یژهو شهرها به کالن

  و سلبی است.

  یهاي جمعیتپراکندگی کانون .5-7

با توجه به شرایط جغرافیـاي طبیعـی و انسـانی چـه الگـوي      «پرسش جهت پاسخ به 

و  1335نخست الگوي توزیع جمعیت در سـال   »توزیع جمعیتی مناسب ایران است؟

زمان بررسـی شـد سـپس بـا توجـه بـه شـرایط         مشخص و تغییر آن در طول 1395

هـاي  هاي جمعیتی جدید و محورهـاي فعالیـت  محیطی الگوي مناسب و ایجاد کانون

توزیـع و پراکنـدگی    يدر جغرافیاي سیاسـی از میـان سـه الگـو    پیشنهادي ارائه شد. 

 ـاي   اي و توزیـع و پراکنـدگی نقطـه   سطحی و یکنواخت، توزیع و پراکنـدگی هسـته  

)؛ 169:1398زاده، رسـد (ولیقلـی  تر به نظر میدر ایران الگوي اول مناسبناهماهنگ 

هـاي محیطـی، شـرایط اجتمـاعی و هـویتی      این الگو، عالوه بر موضوع امنیت با تـوان 

در  یهـاي جمعیتـ  توزیع و پراکنـدگی کـانون   4تري دارد. شکل ایران همخوانی بیش

دهـد، در طـول   را نشان می 1395پراکندگی جمعیت در سال  5و شکل  1335سال 

پراکنـده در شـمال،    یساله توزیع جمعیت ایران از چهار کانون جمعیتـ  60یک دوره 

متمرکز در پایتخت محدود شده کـه   یغرب و غرب کشور به یک کانون جمعیتشمال

فضایی مطلوب و  یدر بعد الگوي پراکندگ یهاي جمعیتحداقل عدم موفقیت سیاست

کانونی جمعیـت، بـدترین   کند، این الگوي تکدر راستاي آمایش سرزمین را ثابت می

، اقتصادي و اجتماعی و نمونه بـارزي از  یهاي توان محیطی، امنیتالگو به جهت مؤلفه
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عدم توازن ملی و تمرکز شدید جمعیـت در کـالن شـهر تهـران و نـواحی اطـراف آن       

هـاي  این پژوهش و در راستاي اجراي بند نهـم ابـالغ سیاسـت   است. مستند به نتایج 

هـاي  کلّی جمعیت در مورد بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت بـا لحـاظ ظرفیـت   

زیستی، باید راهبرد کاهش توزیع نامتوازن جمعیت و بازتوزیع آن مـورد توجـه قـرار    

تـأثیر سیاسـت   تـر تحـت  که کم 1355در سال  یهاي جمعیتگیرد. پراکندگی کانون

هاي محیطی و شرایط اجتمـاعی و اقتصـادي   تر از تواندولتی بوده و بیش يهاگذاري

تـري  کرده از توزیع مناسبو بخش خصوصی تبعیت می یهاي مردممبتنی بر فعالیت

برخـوردار بـوده اسـت؛ بنـابراین الگـوي توزیـع        1395نسبت به الگوي متمرکز سال 

افیاي سیاسی، انسـانی و طبیعـی ایـران سـنخیت و     جمعیت در گذشته با شرایط جغر

  .تري داشته استتناسب بیش
  

  
  با اصالحات) 1398زاده، (ولیقلیمنبع: 

  1335ایران سال  یهاي مهم جمعیت: کانون)4(شکل 
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  با اصالحات) 1398زاده، (ولیقلیمنبع: 

  1395متمرکز سال  ی: کانون جمعیت)5(شکل 
  

کردن زمینه تثبیت، بازگشت و استقرار جمعیت در چهـار   بنابراین عالوه بر فراهم

هـاي  ها باید کانونشش دهه قبل و با پرهیز از تمرکز در مرکز کانون یکانون جمعیت

شـرق بـا   شرق، مرکز کشور، سواحل جنوب و منطقه جنـوب جدید در شمال یجمعیت

مـواردي   هاي محیطـی موجـود و در  هاي موجود طبیعی، رفع چالشظرفیتتوجه به 

انتقال عوامل جاذبه از سایر منـاطق ایجـاد کـرد تـا بسـتر مناسـبی جهـت بـازتوزیع         

جمعیت و افزایش حد متناسب جمعیت در گستره کشور در آینده فراهم شود. برخی 

 یگیـري چهـار کـانون جمعیتـ    ها و محورهاي مورد توجه در انتخاب و شکلاز زمینه

وري مطلوب از منابع موجـود و  شرق با بهرهشمال یاند از: کانون جمعیت جدید عبارت

هاي مرزي و محوریـت گردشـگري مـذهبی جهـان اسـالم، گردشـگري تـاریخی،        آب

ــا اي، تجــارت منطقــهگردشــگري ســالمت در مقیــاس منطقــه اي و ترانزیــت کــاال ب

برداري از منابع مـوردي آب سـطحی و   مرکز ایران با بهره یهمسایگان؛ کانون جمعیت

بـرداري از معـادن،   کن در سـطح خـرد و محوریـت تکمیـل چرخـه بهـره      نآب شیری

بازچرخـانی آب، تولیـد بـرق     فـن طلب و وابسته به معادن بـا  گسترش صنایع کم آب

شناسـی  هاي وابسته به بیابان و کویرگردي، مراکز تحقیقات کیهان، ورزشيخورشید

و محوریـت انتقـال   کن سواحل جنوب با گسترش آب شیرین یو نجوم؛ کانون جمعیت

هاي مرتبط با شیالت متمرکز در پایتخت به این منطقه، ترانزیت و حمل کلّیه فعالیت
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هـاي  المللـی، گسـترش صـنایع تکمیلـی شـیالت، ورزش     اي و بـین و نقل آبی منطقه

گیري از منابع آب مـرزي  شرق با بهرهجنوب یوابسته به سواحل گرم و کانون جمعیت

المللـی دریـایی، صـنایع    و محوریت توسـعه ترانزیـت بـین    کنو گسترش آب شیرین

غذایی وابسته به محصوالت منطقه مانند خرما، گسترش گردشگري فرهنگی، تقویـت  

  و گسترش مراتع مناسب پرورش شتر.

  هاي آنو ویژگی یفاز پنجره جمعیت -5-8

 فرصـت پنجـره جمعیتـی،    هـاي جمعیـت،  بـا لحـاظ ویژگـی   «پرسـش  براي پاسخ به 

هاي کلّـی ابالغـی جمعیـت چـه     راستا با سیاست پراکندگی و شرایط جغرافیایی و هم

هـا و  که با استفاده از آمـار سرشـماري   6شکل بررسی » باید اتخاذ شود؟ ییراهبردها

در بـیش   یحکایت از باز بودن فاز پنجره جمعیتهاي جمعیتی ترسیم شده بینیپیش

هـاي  بینـی و پیش یو کیفی، ساختار سنّ یی کمرو دارد، بررساز سه دهه آینده پیش

وارد دوره پنجره  1385دهد که جمعیت کشور از سال ایران نشان می یآینده جمعیت

ایـن فرصـت طالیـی     1435ها تـا حـدود سـال    بینیشده که بر اساس پیش یجمعیت

سـت  فراهم است در این بازه زمانی، پویندگی، بالندگی و جوانی یک فرصت و امتیاز ا

)؛ حدود دو سوم جمعیت در سـن فعالیـت و کـار    1393هاي کلّی جمعیت، (سیاست

توانـد  هستند از جهت نیروي انسانی، بستر مناسب توسعه اقتصادي فراهم بوده و مـی 

منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش عرضه نیروي کار، افزایش پس انـدازها  

ــ  ــزایش ســرمایه انســانی شــود (حس ــرد در 128:1398زاده،ن یو اف ــابراین، راهب )؛ بن

کشـور بایـد بـر فـراهم      یدر بعد اقتصادي، اجتماعی و جمعیتـ  یهاي جمعیتسیاست

در زمینـه تولیـد، اشـتغال، افـزایش      یهاي جمعیتظرفیتکردن بستر استفاده از این 

محیطـی، ارتقـاء فرهنـگ مصـرف     هـاي زیسـت  اي کشور، رفع چالشانداز سرمایه پس

هـاي بنیـادي کشـور در راسـتاي افـزایش حـد       ، ایجاد و تقویت زیرساختدرست آب

  متناسب جمعیت متمرکز شود.

   



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4 هارمش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  530

  

  
  )1397 ی،عباسی شوازي و صادقمنبع: (

  یجمعیت هاي بینی یشو پ یایران بر اساس آمار جمعیت ی: فاز پنجره جمعیت)6(شکل 
  

هـاي  اول و دوم سیاستهاي تحقق بندهاي از زمینه بخشیبا اجراي این راهبرد، 

شود. ابالغی جمعیت و کاهش نگرانی از آهنگ شتابان پیري جمعیت کشور فراهم می

هـاي  براي تحقق سطح قابل قبولی از اهداف ابالغی بندهاي اول تـا چهـارم سیاسـت   

کلّی جمعیت و افزایش نرخ باروري به بیش از سطح جایگزینی، نیازمنـد رفـع موانـع    

هاي تشویقی و هزینه منـابع  ز آن هستیم. چنانچه با اجراي سیاستازدواج و حمایت ا

هاي کشور دربند اول بدون توجه به فرصت پنجره جمعیتی منابع را هزینـه  و سرمایه

مولد بهره الزم صـورت نگیـرد موضـوعی کـه در      64تا  20کنیم و از فرصت جمعیت 

کـرد و اتمـام   هزینـه بـر   عالوه حمایت صرف از فرزندآوري مشهود استاقدامات اخیر 

زمان دو پدیده پیـري و جـوانی و غلبـه     گیري همکشور در آینده با شکلمنابع مالی، 

هـر دو گـروه    خواهد شد؛سال روبرو  20سال و زیر  64کننده باالي  هاي مصرفگروه

جمعیـت  تواند می تداوم این رویکرد داشتههاي بسیاري را براي کشور به همراه هزینه

  .تبدیل کندعنوان یک مانع توسعه در سطح کالن  بهمل توسعه را از عا

 گیرينتیجه

هـاي  نگاشت، ارائه شهودي و بررسی ارتباط بین پراکندگی جمعیـت کشـور بـا تـوان    

ـ   یاییتنها به مفهوم قبول جبرجغراف محیطی نه  قیدوشـرط  ی(دترمینیسم) و اسـارت ب

ــ   ــر فعالی ــت طبیعــت ب ــایی و حاکمی ــا، ارگانیســمتبشــر در محــیط جغرافی ــا وه  ه

هاي محیطی و تأکیدي بر امکـان  هاي انسان نیست بلکه تأییدي براثر توان خصوصیت

و مدیریت در ساماندهی و بهسازي محـیط و تبـدیل    آفرینی انسان مجهز به فننقش

 يتوجـه جـد   کی از اهداف پـژوهش، معطـوف بـه جلـب    یها است. ها به فرصتچالش
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هاي محیطـی  تنگناها و ظرفیتم اثر متقابل بین جمعیت و مه يریزان به حوزهبرنامه

تـر راهبردهـا و اعمـال    اي تـازه، اثرگـذاري بـیش   بر یکدیگر است تا با گشودن دریچه

تـر میسـر   تـر و بـازدهی بـیش   وري مطلوبتر، بهرهبا هزینه کم یهاي جمعیتسیاست

مکـان و   ،در بعد زمان. در این پژوهش، تالش شد برخی از تنگناهاي جغرافیایی شود

ریـزي و اتخـاذ سیاسـت    ارتباط آن با استقرار جمعیت مشخص شده تا امکـان برنامـه  

راسـتا بـا وضـعیت     هاي بومی کشور و مناطق و هـم مؤثر و مبتنی بر واقعیت یجمعیت

  جغرافیایی طبیعی مناطق و اسناد باالدستی فراهم شود.

اي، بـومی  در مقیاس ملی، منطقه یتهاي جمعیگذاريراهبردها، الگوها و سیاست

 عـدم  باید متناسب با شرایط جغرافیایی و خاص و ویژه زیست بوم باشد بپـذیریم کـه  

ـ   يهابومتوجه به شرایط و شکنندگی زیست ت کشور، بارگذاري سریع و مـازاد جمعی

هـا را بـه   محیط در شرایط فعلی، ناپایداري اکوسیسـتم  ظرفیتبدون توجه به توان و 

-1: شـود پیشـنهاد مـی  بنـابراین  کنـد؛  داشته و از منطق علمـی پیـروي نمـی    همراه

هاي کلّی جمعیت، غفلت از اهمیـت  توجهی به بندهاي یازدهم و دوازدهم سیاست کم

ــه  14و نقــش  ــا تحصــیالت عــالی و دارا بــودن رتب دوم جهــان در  يمیلیــون نفــر ب

هـاي  گذاري)، سیاست1397(بیانیه گام دوم انقالب، یآموختگان علوم و مهندس دانش

هـاي دسـت و   يسـاالر دیوانافته در جذب نخبگان کشور، یحمایتی کشورهاي توسعه

توجه ایرانیان خارج از کشـور نشـده    تنها منجر به بازگشت قابل پاگیر و غیرضروري نه

در حال وقوع بوده و نیازمنـد اتخـاذ    يا کننده ملی نگرانبلکه آهنگ رشد مهاجرت فرا

شده در پنجره  اجراي دقیق راهبردهاي ارائه -2قدامات اجرایی عاجل است. راهبرد و ا

هاي ساکنین و ایرانیان مقـیم  سرمایهامن جذب  بسترفراهم کردن  همراه با جمعیتی

تـدوین   ،بـومی جدید و  فنونگیري از طراحی و بهره درنیروي مولد خارج، استفاده از 

هاي هـر کـانون موجـب    محورهاي فعالیت هاي عملیاتی و اجرایی مناسب برايبرنامه

افزایش پذیرش جمعیـت بـا توجـه بـه رویکـرد حـد       و  هابومزیستکاهش ناپایداري 

در  منـاطق کـافی بـه شـرایط جغرافیـایی      عدم توجه-3.خواهد شدمتناسب جمعیت 

هاي بـا  منجر به ناپایداري و تخریب اکوسیستم یهاي جمعیتسیاست تدوین و اجراي

هاي در تعارض با حفظ شود در گام نخست فعالیتده لذا پیشنهاد میارزش کشور ش

زیسـتی مجـوز اجرایـی    زیست متوقف شده بعد از تهیه و تأیید پیوست محـیط محیط

زیست در بسـیاري از  با توجه به میزان و حجم گسترده آسیب به محیط-4پیدا کنند.

هاي پژوهشـی بـا اعتبـارات دولتـی و یـا بـا منـابع مـالی         مناطق کشور در تهیه طرح

نهادهاي وابسته به بودجـه عمـومی کشـور و مـرتبط بـا اسـتقرار، توزیـع و بـازتوزیع         
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زیسـت و  زمـین، محـیط  نظـران حـوزه جغرافیـا، علـوم    جمعیت بر استفاده از صـاحب 

بـا   -5. هاي مرتبط تأکید و الـزام شـود  نظران حوزهشناسی در کنار سایر صاحب مردم

هاي خاص موضوع جمعیـت، تـأثیر عوامـل متعـدد، اهمیـت آن و      توجه به پیچیدگی

 صـورت  هـاي کلّـی جمعیـت، رصـد وضـعیت جمعیـت بـه       سیاست 14مستند به بند 

  هاي جامع ضروري و غیر قابل انکار است.مستمر، اخذ بازخورد و انجام پژوهش
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  منابع فهرست 

 یکپارچـه ). راهبـرد مـدیریت   1394( ؛آرش ،قدیمی ؛حامد ،قدیمی ؛مجید ،احتشامی

فصلنامه راهبرد اجتماعی امنیت آبی در شرایط خشکسالی.  تأمینآب و انرژي در 

 .64-39), 4(14 ،فرهنگی

 ،فصـلنامه رفـاه اجتمـاعی   ). جمعیت و توسعه پایـدار در ایـران.   1390جواد. ( ،اطاعت

42)11.(  

). تحلیـل جایگـاه سـکونت    1397( ؛جـواد  ،لقمـان  ؛فرهاد ،جوان ؛شهرام ،امیرانتخابی

 هـاي  برنامـه کالن توسـعه کشـور مـورد مطالعـه      هاي برنامهروستایی در  هاي گاه

فصـلنامه  . 1395تـا   1368توسعه اقتصـادي اجتمـاعی پـس از انقـالب اسـالمی      

  .72-35), 7(29 ،راهبرد فرهنگی اجتماعی

کرمـان: کمیسـیون    زیرزمینی. هاي آبآشنایی با ). 1392اندیشکده تدبیر آب ایران. (

  کشاورزي و آب اتاق بازرگانی کرمان.

 ؛میــثم ،بصـیرت  ؛اسـفندیار  ،زبردســت ؛مهـین  ،نسـترن  ؛مصــطفی ،جـواهري تقـدس  

). بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی منطقه کالن شهر تهران بین سـال  1398(

  .65-35), 8(31 ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. 1395تا  1365هاي 

 ؛ابوالقاسـم  ،طـاهري  ؛عاطفه ،عباسی کلّیمانی ؛نادر ،هوشمندیار ؛علی رضا ،حاجی بابا

فصلنامه دفـاع  ). تحوالت سیاست گذاري جمعیت در ایران بعد از انقالب. 1399(

  .77-24), 4(24 ،مقدس

). بررسـی و نقـش   1388( ؛زهرا ،احمدي پور ؛علی ،ولیقلی زاده ؛محمدرضا ،حافظ نیا

  .163-129), 1(13 ،فصلنامه مدرس علوم انسانیجمعیت در وزن ژئوپلتیکی ایران. 

). پنجره جمعیتی مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادي 1398( ؛جواد ،حسین زاده

  .154-121, 1 ،مجله بررسی هاي آمار رسمیپایدار در گام دوم انقالب. 

 ؛اکـرم  ،خیاط زاده ؛بهنام ،صادقی ؛محمد حسین ،مهرالحسنی ؛علی اکبر ،حق دوست

تهران:  جمعیتی در ایران؛ چالش اصلی و راهکار. هاي سیاستجمعیت و ). 1393(

  استراتژیک ریاست جمهوري. هاي بررسیمرکز 

تهـران:   بیانیه گام دوم انقالب خطاب بـه ملـت ایـران.   ). 1397سید علی. ( اي، خامنه

  نگی انقالب اسالمی.مؤسسه پژوهشی فره

  کلّی جمعیت. هاي سیاستابالغ ). 1393 اردیبهشت 30( ؛سید علی اي، خامنه
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نشـریه  ایـران از دریچـه تحقیقـات.     هـاي  بیابـان ). قلمرو 1397محمد. ( ،خسروشاهی

  .36-30), 1(1 ،طبیعت

اصل لذت در فلسـفه   اي مقایسه). بررسی 1395( ؛فاطمه ،احمدیان ؛سجاد ،دهقانزاده

  .167-143), 1(99 ،فلسفی کالمی هاي پژوهشچارواکه و فلسفه اپیکوري. 

گـایگر و بررسـی    -). منطقه بندي اقلیمی ایران به روش کـوپن  1396طیب. ( ،رضئی

), 2(43 ،مجله فیزیک زمین و فضاجابجایی مناطق اقلیمی کشور در سده بیستم. 

419-439.  

بـر رشـد    مـؤثر اجتمـاعی   -رسی و تحلیل عوامل اقتصادي ). بر1398رضا. ( ،رنجبران

  .47-25), 9(29 ،فصلنامه اقتصاد کاربرديجمعیت کشور. 

افـزایش جمعیـت بـر     تـأثیر ). مطالعه تطبیقی تـاریخی  1397مسعود. ( ،عالمی نیسی

  .184-161), 7(28 ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگیوضعیت اقتصادي کشور. 

پنجره جمعیتی و بازار کـار در  ). 1397( ؛رسول ،صادقی ؛جوادمحمد  ،عباسی شوازي

معاونـت  -اجتمـاعی   تـأمین تهران: وزارت کار، رفـاه و   .ها چالشو  ها فرصتایران 

  و اشتغال. کارآفرینیتوسعه 

وزارت  سـیماي منـابع و مصـارف آب ایـران.    ). 1399( ؛فریبـرز  ،عباسی ؛نادر ،عباسی

جهاد کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزي. تهـران: مؤسسـه    

  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي.

). اثر سـاختار سـنی جمعیـت بـر     1398( ؛خاطره ،علیلو ؛زانا ،مظفري ؛مرتضی ،عزتی

(رشـد و توسـعه پایـدار),     اقتصـادي  هـاي  پژوهشفصلنامه امنیت اقتصادي ایران. 

19)2 ,(125-159.  

جمعیتی در ساخت درونی  هاي سیاست). نقش جمعیت و 1394محمد ولی. ( ،علیئی

  .133-107), 8(28 ،فصلنامه آفاق امنیتقدرت نظام جمهوري اسالمی ایران. 

  .26-24), 17). پراکندگی عمودي جمعیت ایران. (1395الهام. ( ،فتحی

). 1388( ؛رامــین ،ســاعد موچشــی ؛ســعید ،زنگنــه شــهرکی ؛رحمــت اهللا ،فرهــودي

 تـا  1335 هـاي  سـال چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهري ایـران طـی   

  .68-55, 68 ،جغرافیایی هاي پژوهشفصلنامه . 1385

). تغییر سیاست جمهوري اسالمی ایـران و پیامـدهاي   1389سید ابراهیم. ( ،قلی زاده

  .93-75), 3(6 ،فصلنامه آفاق امنیتامنیتی آن. 

بازسازي جمعیت و خانوار شهرستان هـاي کـل کشـور بـر     ). 1401مرکز آمار ایران. (

تهران: مرکز  .1395و  1390عمومی نفوس و مسکن  هاي سرشمارياساس نتایج 
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  آمار ایران.

کـل کشـور در    هـاي  شهرسـتان بازسازي جمعیت و خـانوار  ). 1401مرکز آمار ایران. (

  دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري.تهران:  .1400محدوده جغرافیایی سال 

نتایج تفصیلی سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن سـال      ). 1397( ؛مرکز آمار ایران

  تهران: مرکز آمار ایران. .1395تا  1335

و  اي منطقـه مجموعـه مطالعـات   ). 1393مجلس شوراي اسالمی. ( هاي پژوهشمرکز 

ارتبـاط بـا تهیـه اسـناد     ) واکاوي عملکـرد دولـت در   4( ایرانآمایش سرزمین در 

  تهران. آمایش سرزمین.

). مطالعــه تطبیقــی تجربیــات سیاســتی 1395( ؛قربــان ،حســینی ؛محمــود ،مشــفق

فصـلنامه  آسیایی در زمینه توزیـع متـوازن جمعیـت شـهري.      منتخبکشورهاي 

  ).1(3 اي، منطقهتوسعه شهري و  ریزي برنامه

). بررسی اثـر سـالخوردگی   1401( ؛مسعود ،نیکوقدم ؛عبداهللا ،خوشنودي ؛منیژه ،موسویان

تـا   2000دوره  یافتـه  توسـعه و  توسـعه  درحال منتخبجمعیت بر تورم در کشورهاي 

  .97- 79), 12(42 ،عمومی گذاري سیاستفصلنامه راهبردي . 2018

نامـه  ). حد متناسب جمعیت و ارتباط آن با وضـعیت ایـران.   1373محمد. ( ،میرزایی

  .58-49 ،علوم اجتماعی

). شـواهد زیسـت محیطـی بحـران آب ایـران و برخـی       1394اسـماعیل. (  ،نصرآبادي

  ).15(4 ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. ها حل راه

 هـاي  سـنج  فـرا ). واکاوي روند تغییرات ماهانه و سـاالنه  1394اسماعیل. ( ،نصرآبادي

  ).2(1 ،دو فصلنامه آب و هواشناسی کاربردياقلیمی در سبزوار. 

تهران: دفتر حفاظـت و   .1397دشت هاي ممنوعه ایران تا سال ). 1398وزارت نیرو. (

  بهره برداري منابع آب و امور مشترکین.

). بررسی نقش فعالیت هـاي اقتصـادي در توزیـع    1390مجید. ( ،ولی شریعت پناهی

  ).8(29 ،فصلنامه جغرافیایی سرزمینجمعیت بین شهر و روستا در ایران. 

). تبیین نقش آفرینی جغرافیاي سیاسی مهاجرت در ایران. 1398( ؛علی ،دهولیقلی زا

  .180-159, 56 ،فصلنامه جغرافیا و توسعه

). بررسی روند توزیع جغرافیایی جمعیت ایـران آینـده نگـري    1398مجید. ( ،یاسوري

  .23-11, 74و  73 ،فصلنامه جمعیتمشکالت و راهبردها. 

 
Abbasi Shawazi, M; J; & Sadeghi, R. (2017). Demographic window and 

labor market in Iran, opportunities and challenges. Tehran: Ministry of 



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4 هارمش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  536

Labor, Welfare and Social Security - Deputy of Entrepreneurship 
Development and Employment. [in Persian] 

Abbasi, N; & Abbasi, F. (2019). Overview of Iran's water resources and 
uses. Ministry of keshavarzi Jihad, Agricultural Research, Education 
and Extension Organization. Tehran: Agricultural Engineering and 
Technical Research Institute. [in Persian] 

Alami Nisi, M. (2017). Historical comparative study of the impact of 
population growth on the country's economic situation. Social and 
Cultural Strategy Quarterly, 28(7), 161-184. [in Persian] 

Alii, M; W. (2014). The role of population and population policies in the 
internal construction of the power of the Islamic Republic of Iran. Afaq 
Amniiat Quarterly, 28(8), 107-133. [in Persian] 

Amir Entekhabi, S; Javan, F; & Luqman, J. (2017). Analysis of the place 
of rural settlements in the country's development plans, studied in the 
economic and social development programs after the Islamic revolution 
1989 to 2015. Social Cultural Strategy Quarterly, 29(7), 35-72. [in 
Persian]. 

Dehghanzadeh, S; & Ahmadian, F. (2015). A comparative study of the 
principle of pleasure in Charvaka philosophy and Epicurean 
philosophy. Theological Philosophical Researches, 99(1), 143-167. [in 
Persian] 

Ehtashami, M; Ghadimi, H; & Ghadimi, A. (2014). The integrated 
management strategy of water and energy in providing water security 
in drought conditions. Social and Cultural Strategy Quarterly, 14(4), 
39-64. [in Persian] 

Etaat, J. (2010). Population and sustainable development in Iran. Social 
Welfare Quarterly, 42(11). [in Persian] 

Ezzati, M; Mozafari, Z; & Alilu, kh. (2018). The effect of the age structure 
of the population on Iran's economic security. Economic Research 
Quarterly (Sustainable Growth and Development), 19(2), 125-159. [in 
Persian] 

Farhoudi, R; Zanganeh Shahraki, S; & Saed Mocheshi, R. (2009). How the 
spatial distribution of population in the urban system of Iran during the 
years 1956 to 2006. Geographical Research Quarterly, 68, 55-68. [in 
Persian] 

Fathi, E. (2015). Vertical distribution of Iran's population. (17), 24-26. [in 
Persian] 

Gholizadeh, S; E. (2009). Changing the policy of the Islamic Republic of 
Iran and its security consequences. Afaq Amniiat Quarterly, 6(3), 75-
93. [in Persian] 

Hafez Nia, M; R; Valigolizadeh, A; & Ahmadipour, Z. (1388). Survey and 
the role of population in the geopolitical weight of Iran. Modares 
Humanities Quarterly, 13(1), 129-163. [in Persian] 

Haji Baba, A; R; Hoshmandyar, N; Abbasi Kollimani, A; & Taheri, A. 
(2019). Developments of population policy in Iran after the revolution. 
Holy Defense Quarterly, 24(4), 24-77. [in Persian] 



 537  اسماعیل نصرآبادي ♦ ...،یطیمح طیمتناسب با شرا یتیجمع يراهبردها

Haq Dost, A; A; Mehr al-Hosini, M; H; Sadeghi, B; & Khayatzadeh, A. 
(2013). Population and population policies in Iran; The main challenge 
and solution. Tehran: Presidential Strategic Studies Center. [in Persian] 

Hosseinzadeh, J. (2018). The demographic window of human capital 
management and sustainable economic growth in the second step of the 
revolution. Journal of Official Statistics Review, 1, 121-154. [in 
Persian] 

Islamic Council Research Center. (2013). A collection of regional studies 
and Land use development in Iran (4) analyzing the performance of the 
government in relation to the preparation of Land use development 
documents. Tehran. [in Persian] 

Javaheri Taghods, M; Nastern, M ;Zebardast, E; & Basirt, M. (2018). 
Investigation and analysis of the spatial development process of the 
metropolitan area of Tehran between 1986 and 2015. Social and 
Cultural Strategy Quarterly, 31(8), 35-65. [in Persian] 

Khamenei, S; A. (2017). Statement of the second step of the revolution 
addressed to the people of Iran. Tehran: Islamic Revolution Cultural 
Research Institute. [in Persian] 

Khamenei, S; A; (May 30, 2013). Communicating the general policies of 
the population. [in Persian] 

Khosrowshahi, M. (2017). The territory of Iran's deserts through the lens 
of research. Nature magazine, 1(1), 30-36. [in Persian] 

Ministry of Power. (2018). Forbidden plains of Iran until 2017. Tehran: 
Bureau of Water Resources Protection and Exploitation and Subscriber 
Affairs. [in Persian] 

Mirzaei, M. (1994). Proportional limit of population and its relationship 
with Iran's situation. Social Science Nameh, 49-58. [in Persian] 

Mousavian, M; Khosnoudi, A; & Nikoghadam, M. (2022). Investigating 
the effect of population aging on inflation in elite developing and 
developed countries from 2000 to 2018. Strategic Public Policy 
Quarterly, 42(12), 79-97. [in Persian] 

Mushfiq, M; & Hosseini, Q. (2015). A comparative study of the policy 
experiences of elite Asian countries in the field of balanced urban 
population distribution. Urban and Regional Development Planning 
Quarterly, 3(1). [in Persian] 

Nasrabadi, I. (2014). Analyzing the trend of monthly and annual changes 
of climatic parameters in Sabzevar. Two Quarterly Journals of Applied 
Hydrology and Meteorology, 1(2). [in Persian] 

Nasrabadi, I. (2014). Environmental evidence of Iran's water crisis and 
some solutions. Social and Cultural Strategy Quarterly, 4(15). [in 
Persian] 

Ranjbaran, R. (2018). Investigation and analysis of economic-social factors 
affecting the country's population growth. Applied Economics 
Quarterly, 29(9), 25-47. [in Persian] 

Raziei, T. (2016). Climatic zoning of Iran using the Köppen-Geiger 
method and investigating the shifting of the country's climatic regions 



 1401پاییز  ♦ 45 یاپیپ ♦ 4 هارمش ♦ 11سال  ♦ اجتماعی فرهنگی راهبرد  538

in the 20th century. Journal of Earth and Space Physics, 43(2), 419-
439. [in Persian] 

Statistical Center of Iran. (2017). Detailed results of the general population 
and housing census from 1956 to 2016. Tehran: Iran Statistics Center. 
[in Persian] 

Statistical Center of Iran (2022). Reconstruction of the population and 
households of the entire country's cities based on the results of the 
general population and housing censuses of 2010 and 2015. Tehran: 
Iran Statistics Center. [in Persian] 

Statistical Center of Iran. (2022). Reconstruction of the population and 
households of the entire country's cities in the geographical area of 
2021. Tehran: Bureau of Population, Labor and Census. [in Persian] 

Tadbirab think tank of Iran. (2012). Familiarity with underground water. 
Kerman: Agriculture and Water Commission of Kerman Chamber of 
Commerce. [in Persian] 

Vali Shariat Panahi, M. (2010). Investigating the role of economic 
activities in the distribution of population between cities and villages in 
Iran. Geographical Quarterly of the Land, 29(8). [in Persian] 

Valiqolizadeh, A. (2018). Explaining the role played by the political 
geography of immigration in Iran. Quarterly Journal of Geography and 
Development, 56, 159-180. [in Persian] 

Yasuri, M. (2018). Investigating the trend of geographical distribution of 
Iran's population, foresight of problems and strategies. Population 
Quarterly, 73 and 74, 11-23. [in Persian] 

  




