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 .1استاد گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه جغرافیای سیاسی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .3استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
 .4دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت5931/55/51 :؛ تاریخ پذیرش)5939/21/51 :

چکیده
ایران از نظر ژئوپلیتیکی ،برای دستیابی به وزن ژئوپلیتیکی باال در سطح منطقه و جهان ،و رفع تهدیدات پیرامونی ،باید جمعیتت وتود را
افزایش دهد .وسعت سرزمینی ایران به اندازهای است که میتواند پذیرای جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی باشد .ایران هم اکنون با تراکم
جمعیتی  64نفر در هر کیلومتر مربع در رتبة  541جهان قرار دارد .اما عالوه بر تعداد جمعیت ،کیفیت و کارایی جمعیت نیز برای پیشترفت
و افزایش وزن ژئوپلیتیکی الزم است .از این رو ،در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین ژئوپلیتیکی لتزوم تیییترات افزایشتی جمعیتت در
ایران ،شاوصهای بهینهسازی این تیییرات و سیاستگذاری برای هدایت آن در قالب برنامههای آمایش سرزمین بررسی شود .سؤالهای
پژوهش چنین طرح شدهاند :از منظر آمایش سرزمین چه شاوصهایی در برنامة افزایش جمعیت اولویت دارد؟ و چه مناطق و استانهتایی
برای پذیرش جمعیت بیشتر وضعیت بهتری دارند؟ هدف کلی این مقاله بررسی شاوصهای مهم آمتایش سترزمین در سیاستت افتزایش
جمعیت و سپس اولویتبندی استانهای کشور بر اساس این شاوص ها برای افزایش جمعیت استت .ایتن مقالته بته شتیوهای تحلیلتی-
توصیفی نگاشته شده است.

کلیدواژگان
آمایش سرزمین ،ایران ،تیییرات جمعیتی ،توزیع جیرافیایی ،ژئوپلیتیک.

* نویسندة مسئول

تلفن12096912190 :

رایانامهMostafarashidi@ut.ac.ir :

2

آمایش سرزمین ،دورة  ،6شمارة  ،1بهار و تابستان 1131

بیان مسئله
عواملی مانند جمعیت ،موقعیت ،وسعت ،خاک قابل کشتت ،ب

و وتوا و ریتاز ان عنااتا ااتلی

تشکیلدوندة ونن ژئوپلیتیکی یک کشور است .کشوری شاایط و لوانم پیشافت ،تاقی و اعود به
ردزوای باالی ژئوپلیتیکی منطقة خود و جهان را دارد که شاایط ژئوپلیتیکی مناستیی داشتته باشتد.
ایاان نیز لوانم ژئوپلیتیکی باای افتزای

ونن ژئتوپلیتیکی ختود را دارد ،ان جملته وستعت نیتاد،

موقعیت بی نظیا ژئوپلیتیکی ،منابع ساشار اناژی ،نیاوی کار ماوا و در حال توستعه ،ب

و وتوای

متنوع و ریاز .اما ایاان ان نظا جمعیتی ونون فاالة نیادی تا جمعیت مورد نیان بتاای یتک کشتور
قدرتمند را دارد و به گفتة باخی کارشناسان و مسئوالن ،این جمعیت میتواند تا دو باابا جمعیتت
فعلی افزای

یابد .در حالی که طی سالوای اخیا نهفقتط سیاستت حداکساستانی جمعیتت دنیتال

نشدز اس ت ،بلکه روند نزولی رشد جمعیت و تهدید خطا پیای جمعیت ،جامعه و کشور ایتاان را
تهدید میکند .در پی کاو

ستایع رشتد جمعیتت در کشتور ،عتدزای ان مستئوالن و کارشناستان

جمعیت ،دربارة این روند تهدیدکنندز وشدار دادند .مهمتاین وشدار مقتام معظتم رویتای بتود .در
این راستا ،دولت سیاستوایی را باای تشویق افزای

جمعیتت تتدوین کتادز استت .ان بنجتا کته

مسئلة رشد جمعیت مسئلهای ساختاری است ،بهتدریج و ومااز با تغییاات در ستاختار اجتمتاعی،
فاونگی و اقتصادی جامعه ،امکان تغییا سطح باروری به وجود میبیتد ،بنتابااین ،امکتان افتزای
جمعیت اافاً با بستهوای تشویقی ،بتدون ایجتاد تغییتاات ستاختاری وجتود نتدارد .در اتورت
افزای

جمعیت نیز ،روند کنونی مدیایت جغاافیایی و فضایی کشور نگاانکنندز به نظا متیرستد.

رشد لجام گسیختة شهاوای بتزر ،،مهتاجات گستتادز ان منتاطق روستتایی و متانی و شتهاوای
کوچک و تماکز سامایهگذاریوا در باخی استانوای کشور که به افزای

مهاجات منجا میشود،

بی توجهی به امنیت ملی که ناییدة تفکاات و بانامهوای جغاافیایی است و بیتتوجهی بته بمتای
علمی سانمین و در نظا گافتن مناطق دارای پتانسیل باای ستامایهگتذاری و افتزای

جمعیتت و

مسائلی ان این دست ،تهدیداتی جدی را باای بیندة کشور در پی خواود داشت .ان این رو ،در این
مقالته ستعی شتتدز مؤلفتة جغاافیتایی سیاستتت افتزای

جمعیتت بارستتی شتود و شتیوة درستتت
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سیاست گذاری باای تغییاات جمعیتی تییین شود .بنابااین ،این دو سؤال مطاح شتدز استت کته ان
نظا بمای

سانمین چه شاخصوایی در بانامة افتزای

جمعیتت اولویتت دارد؟ و چته منتاطق و

استان وایی باای پذیاش جمعیت بیشتا وضعیت بهتتای دارنتد؟ وتدل کلتی ایتن مقالته بارستی
شاخصوای مهم بمای

سانمین به عنوان ژنوم وتای ستانمینی در سیاستت افتزای

سپس اولویتبندی استانوای کشور بااساس این شاخصوا باای افزای

جمعیتت ،و

جمعیت است.

روش تحقیق
تحقیق حاضا ان نظتا وتدل ،کتاربادی و بته روش تواتیفی -تحلیلتی استت .روش گتادبوری
اطالعات مطالعات کتابخانتهای و بااستاس اطالعتات بمتاری دورة ( 0931 -0921در دو ستالنامة
بماری  0931و  ،0921سالنامة بماری کشاورنی ،سالنامة بماری ب

و وواشناستی ،نتتایج تفصتیلی

ساشماری عمومی نفوس و مسکن و باخی دیگا ان نتایج تفصیلی مابوط به ساشماریوای کشور
به دست بمدز است) و منابع معتیا دیگا انجام گافته است .ومچنین ،باای تجزیهوتحلیل اطالعتات
بهدستبمدز روش وای تحلیتل عتاملی ،تحلیتل خوشتهای ،بنمتون ومیستتگی پیاستون و بنمتون
ومگونی کایدو بهکار گافته شدز است .روش این تحقیق میتنی با تحلیل مجموعهای ان شاخصوتا
باای ارنیابی تفاوت استانوای کشور ،ان نظا سطح توسعهیافتگی در وشت نمینة تتااکم جمعیتت،
توسعة کشاورنی ،امنیت ،تجارت ،ارتیاطات و گادشگای ،اتنایع و معتادن ،ب

و انتاژی ،ب

و

ووا و مخاطاات طییعی است ،بنابااین ،در گام نخست ،شاخصوای تحقیق بتا توجته بته دارابتودن
ارتیاط با موضوع تحقیق ،مطابقت با اودال و سؤالوای تحقیق ،قابلیت کمیسانی و عملیاتیشدن،
استقالل شاخصوا و ناومپوشانی بنوا و قابلیت دستاسی بسان به جدیدتاین اطالعات باای تمامی
استانوای کشور انتخا

شدند ،با این اساس 21 ،شاخص و در  3مؤلفه طااحی شتد (جتدول .)0

شایان ذکا است مؤلفهوای ارتیاطات ،تجارت ،گادشگای خارجی و امنیتت بته دلیتل نیتودن بمتار
دقیق بهطور توایفی بارسی شدزاند.
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مبانی نظری تحقیق
جغرافیا و آمایش سرزمین

بمای

سانمین را نخستین بار کلودیوس پتی ،ونیا بانسانی و مسکن فاانسه در دوة  0291ابتداع

کاد ،اما به ساعت در فاایند توسعه ،مقیولیت عام یافت به طوری که اماونز وظیفة تفکا ستاماندوی
فضایی یا طااحی و ساختاریابی سانمین وا کشور بتا عهتدة بانامتهریتزان ملتی استت (رونمتا و
بقاجانی ،0921 ،ص  .)02-03رابطة بمای

سانمین و جغاافیتا بیتانوتای مختلفتی دارد .بتا ایتن

اساس ،میتوان «جغاافیا» را تییین نوع استتقاار و تونیتع جمعیتت و فعالیتت در عااتة ستانمین
دانست و «بمای » را تنظیم رابطة این عنااا در نظا گافت .در جغاافیتا و بمتای

ستانمین ،سته

عنصا اساسی وجود دارد که نمینهوای االی مطالعهاند و عیارتاند ان انسان ،فضا و فعالیت .به وا
حال ،موضوع انکارناپذیا ،رابطة بسیار نزدیک و تنگاتنگ «جغاافیا» و «بمای
تعییای می توان گفت «جغاافیا» ،بمایشی تاین علتوم و «بمتای

سانمین» استت .بته

ستانمین» ،جغاافیتاییتتاین نتوع

بانامهریزی است .بنچه «جغاافیا» به عنوان یک علم بن را توضتیح متیدوتد« ،بمتای » بته عنتوان
مجموعه ای ان فنون و وناوا میکوشد بن را عملی کند« .جغاافیا» توضیح میدود و «بمای » تغییا.
«جغاافیا» تییین میکند و «بمای » طااحی (ساور ،0936 ،ص .)99ودل ان تنظیم رابطة بین انسان
و فضا در مطالعات بمایشی و فعالیتوای انسان در فضا ،تحقق توسعة پایدار یا بته عیتارت دیگتا،
سانمینبرایی است .در واقع ،اساس کار جغاافیای کاربادی ،تحقق این ودل است (ساور،0936 ،
ص .)91علم جغاافیا اساس کار بمای
تعامالت بین بنوا شناسایی میکند ،بمای

سانمین است .ومان طور که جغاافیا روابط انسان و فضا و
سانمین نیز در پی ااالح این روابتط و تعتامالت بتین

انسان و فضای جغاافیایی بن است .در واقع ،بمای

ستانمین یتک جنتی

جغاافیتایی در جهتان

مدرن باای ااالح روابتط انستان و فضتای جغاافیتایی استت .در دوران نتونایی (رنستانس) کته
بهازکشی ان محیط با وا شاایطی در محوریت بانامهوای توستعة بشتای قتاار گافتته بتود ،تفکتا
بمای

سانمین واکنشی علمی و عملی باضد این رویة طییعتستیزانه بود .در ستایة ایتن رویکتاد

نوین بشای ،توجه به عدالت جغاافیایی بین انسان و فضا و نیز انسانوا با یکتدیگا و تعتادل بتین
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فضاوای محلی ،منطقه ای و ملی در محوریت بمتای
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ستانمین قتاار گافتت .بثتار مسیتت بمتای

سانمین سیب حمایت و حفاظت ان فضاوای جغاافیایی میشود که این اما به توسعة پایدار جامعة
بشای نیز منجا میشود .در واقع ،ودل جغاافیا و بمای

سانمین یکی است اما در اثا اوجگیتای

علوم مهندسی و کمی که سیب به حاشیهرفتن علوم انسانی ،و ان جمله جغاافیای انسانی شدز بتود،
بمای

سانمین بته نحتوی یتک نتونایی و رنستانس و بته عیتارتی ،بیتداری جغاافیتایی در بتین

اندیشمندان و سیاستمداران در دوران مدرن بود.
ژنومهای ژئوپلیتیکی و لزوم آمایش سرزمین

بااساس تفکا عمومی ژئوپلیتیسینوا« ،کد ژئوپلیتیک عیارت است ان دستور کتار عملیتاتی سیاستت
خارجی یک کشور که در ماورای مانوای خود ،مکانوای جغاافیایی را مورد ارنیابی قاار متیدوتد.
کد ژئوپلیتیک ،نتیجة استدالل ژئوپلیتیک عملیاتی است که شتامل مجموعتهای ان پتی فتا

وتای

سیاسی -جغاافیایی مابوط به نیاساخت سیاست ختارجی یتک کشتور استت (حتاف نیتا.)0931 ،
کدوای ژئوپلیتیک وا کشور اختصاای است و کشوروا سعی میکنند باای رسیدن بته وتدلوتای
خود با کدوای ژئوپلیتیک دیگاان تأثیا گذارند (خلیلی و ومکتاران ،0920 ،ص .»)60ومچنتین ،ان
نظا عمومی« ،ژنوم ژئوپلیتیک ،0نقشة جغاافیایی ژنتیک سیاستت در یتک کشتور استت کته تتأثیای
نیادی در شکلدادن به رفتاروای نظام سیاسی در نظام بینالملل دارد .ومانگونه کته انستانوتا بنتابا
نقشة ژنتیک خود عمل میکنند ،کشوروا را نیتز کتدوای ژنتیتک راویتای متیکنتد (خلیلتی،0921 ،
ص .)010ان این دیدگاز ،کد ژئوپلیتیک ومان ژنوموای ژئوپلیتیک موجود در کشور رقیب یا کشتور
ودل است .ژنوم ژئوپلیتیک ومان واقعیتوای جغاافیایی موجود در محدودة مانوای سیاسی کشور
خودی است .کد ژئوپلیتیک در حونة مطالعاتی میاحث مابوط به ژئوپلیتیک است .ژنوم ژئوپلیتیتک
در حونة مطالعتاتی میاحتث در ارتیتاط بتا جغاافیتای سیاستی استت (خلیلتی و ومکتاران،0920 ،
ص .»)60اما بنچه مدنظا این پژوو

است ،این است که ومانطور که وا ژن در بدن انستان یتک
1. Geopolitics Genome
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کد ویژز دارد که بن را ژنوم مینامند ،در ساختار ژئوپلیتیکی یک کشور که شامل ستاختار معنتایی،
ساختار مادی و منافع بن کشور در فضای سانمینی ملی ،منطقهای و بینالمللی استت ،نیتز کتدوای
حیاتی فااتسان (مسیتت) و چتال ستان (منفتی) وجتود دارد کته مجمتوع بنوتا نقشتة ژنتیتک
ژئوپلیتیکی کشور را ایجاد میکند .بنابااین ،ایتدة دیگتاان کته کاتدوای ژئتوپلیتیکی را محتدود بته
کشوروای بیاون و ژنوموا را مابوط به فضای داخلی کشور میدانند ،محل تادید است .نیتاا ایتن
تصور ان باور به تفاوت مقیاسی بین جغاافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نشأت میگیتاد .در حتالی کته
مقیاس ملی و بینالمللی نمی تواند وویت علم و دان

باشد .بلکه وویت علوم بااساس موضوعاتی

مانند جامعه ،سیاست ،اقتصاد ،فضا و مکان ،سیاست و فضا و ریاز است که بارسی میشوند .علتم
جغاافیا رابطة متقابل انسان و فضای جغاافیایی و تعامالت بین بنوا بارسی متیکنتد و ژئوپلیتیتک
نیز رابطة متقابل سیاست و فضای جغاافیایی را بارسی و شناسایی و درک میکنتد .سیاستت یتک
تدبیا ،خطمشی و راویاد ،یا تکنیک یا تاکتیک (با توجه به مقیاس نمانی -مکتانی ،وتدل و ریتاز)
انسانی است .این تعایف ژئوپلیتیک را بته ساچشتمة اولیتة ختود ،یعنتی جغاافیتا بتانمیگادانتد.
مدیایت فضاوای ژئوپلیتیکی نیز نوعی سیاستورنی ژئوپلیتیکی است و این تعایفوتای محتدود
به مقیاس ملی یا بینالمللی نیست و ان رابطة بین فاد و فضای جغاافیتایی و سیاستتورنی انستان
در مقیاس فادی تا سطوح جهانی ادامه مییابد.
بتتا ایتتن استتاس ،کتتدوای ژئتتوپلیتیکی معتتادل ومتتان ژنتتوموتتا یتتا کتتدوای ژنتیکتتی در نقشتتة
ژئوپلیتیکیاند ،که میتوان بن را نقشة ژنتیکتی در ژئوپلیتیتک نیتز قلمتداد کتاد .نظتام ژئوپلیتیتک
جهانی ،منطقهای و ملی و محلی ،وا یک پیکاوارزای ژنتیک و منطقتیانتد کته اجتزای فامانتدار و
فامانیادار ،کدوای ژنتیک سانمینی و فضایی مسیت و منفی ،اختاللوا و ناونجاریوتا و ریتاز دارد.
بنابااین ،در این مقاله نقشة ژنتیک ژئوپلیتیکی ،معادل نقشهای مفهومی ان ژنوموتای مسیتت و منفتی
است که باید نخیگان حکومتی بن را تاسیم کنند و با اساس بن ،در فضای سانمینی ملی و فااملی
سیاستگذاری کنند .این نقشة ژنتیتک ژئتوپلیتیکی بایتد بته کمتک ابزاروتای تحلیلتی و نمایشتی
جغاافیایی مانند نموداروا ،جداول ،مدلوای مفهومی و نقشهوای موضوعی و تحلیلی و ریاز انجتام
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گیاد و در اختیار کارگزاران و دستگازوتای دولتتی و حکتومتی قتاار گیتاد .در ایتن بتین ،بمتای
سانمین گامی علمی و منطقی بااساس توانوای اکولوژیک و اقتضتائات ژئتوپلیتیکی یتک کشتور
است ،که با طااحی نقشة جامع ژئوپلیتیکی ان فضای سانمینی و توانوای اکولوژیکی و انستانی بن
در جهت رفع تهدیدات ژئوپلیتیکی ،تقویت کتدوای ژئتوپلیتیکی مسیتت و خنستیستانی و کتاو
تهدیدات کدوای ژئوپلیتیکی منفی است .بدون شناخت جامع ان کدوای ژئوپلیتیکی مسیت و منفتی،
و تجزیه و تحلیل و الویتبنتدی بنوتا نمتیتتوان بمتای

ستانمین کتاد .بمتای

ستانمین یتک

بانامه ریزی جغاافیایی است که ودل بن ایجاد رفاز بتاای متادم یتک ستانمین و توستعة منتاطق
جغاافیایی بن است که با انطیاق بانامهریزیوا با توان اکولوژیک و اقتضائات ژئوپلیتیکی در فضای
سانمینی بته توستعة پایتدار ،تتأمین منتافع ملتی و رفتع تهدیتدات ژئتوپلیتیکی ناشتی ان کتدوای
ژئوپلیتیکی منفی و کنارگذاشتن بانامه ریزی ریامنطیق با سانمین ،و در نتیجه ،ایجاد امنیت پایتدار
در یک کشور منجا میشود .بنابااین ،در این مقاله ابتدا عنصا جمعیت و افزای

بن ،به عنوان یک

ژنوم ژئوپلیتیکی باای ایاان در نظا گافته شدز است و با باشتمادن باختی عنااتا ،دربتارة لتزوم
تغییاات افزایشی بن بحث شدز است .در ادامه ،نحوة پااکن
بمایشی و جلوگیای ان بحاان سانی ناشی ان افزای

جمعیت بااساس منطق جغاافیایی و

جمعیت و نیز ودایت ساریز جمعیتی کنتونی

که سیب تماکزگاایی شدز است به کمک شاخصو ایی تحلیتل شتدز استت کته وتا یتک ان ایتن
شاخصوا در اورت توجه ،نق

ژنوموای مسیت و فااتسان را خواونتد داشتت و در اتورت

بیتوجهی به شکل منفی نق بفاینی خواوند کاد .در این مقاله ،که بخشی ان رسالة دکتتای استت
سعی شدز تا به بخشی ان نقشة ژنتیک ژئوپلیتیکی پاداختته شتود و ژنتوم ژئتوپلیتیکی جمعیتت و
تغییاات کمی و مکانی بن بارسی شود .این ژنوم ژئوپلیتیکی در رابطه با ژنوموتای دیگتای کته در
این مقاله به عنوان شاخص در نظا گافته شدزاند ،کنتال ،ودایت و سانماندوی جغاافیایی میشود.
جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و لزوم افزایش جمعیت

منطقة خاورمیانه بهتنهایی  16/6دراد ان ذختایا اثیتاتشتدة نفتت دنیتا و  61/6دراتد ان ذختایا
اثیات شدة گان دنیا را در اختیار دارد .اما با درنظاگافتن این واقعیتت کته تتا ستال  9191تقاضتای
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جهانی اناژی تقاییاً  11دراد افزای

می یابد ،خلیج فارس باید تولیدات نفت خوی

 31دراد باساند ( .)Umbach, 2000, p.112این واقعیت بیتانگا اومیتت بتی

را به حدود

ان حتد کشتوروای

حونة خلیج فارس در میادالت اناژی است .در اورت ایجاد مشتکل در ایتن منطقته و تتأخیا در
استخااج و اادرات اناژی نفت و گان ،جهان با بحاان بزرگی مواجه خواود شد .نیاا ومتانطتور
که اشارز شد ،باخالل رشد اناژیوای ریافسیلی ،ونتون نفتت و گتان نتیا حیتاتی جهتان را در
دست دارد .بنابااین ،پیدای

مشکل در مسیا اادرات این نوع انتاژی مستاوی بتا ظهتور بحاانتی

عظیم در جهان است .یکی ان کشوروای مهم و ژئواستااتژیک در خاورمیانه ایاان است .با توجه به
اناژی نفت و گان ،کشور ایاان با دارابودن ذخایا عظیم نفت (رتیة سوم جهتان) و گتان (رتیتة دوم
جهان) جایگاز مهم ژئوپلیتیکی دارد

(2011

 .)BP,اما با توجه به امتیتانات ویتژة ایتاان نستیت بته

کشوروای دیگا دارای منابع نفت و گان ،این کشور در میادالت اناژی اومیت بیشتتای دارد .ایتاان
در کنار منابع اناژی خود با ویژگی حدواسطبودن بین کشوروای تولیدکنندز و بانار مصتال و نیتز
حالت ماکزی نسیت به منطقة اناژی جهان

(2007, p.139

 )Weitz,که ایاان را به لوالی جغاافیایی

و راویادی خاورمیانه تیدیل کادز است و نیز ،توانایی کنتال و تهدید بانار جهانی اناژی در جایگاز
ویژزای قاار دارد .این جایگاز ویژز با استقاار شیعیان در منتاطق انتاژی خاورمیانته (تتوال،0939 ،
ص )029-029و امکان ودایت بن وا توسط ایتاان بتاای ایجتاد تتوانن در منطقته بتا قتدرتوتای
منطقهای و فاامنطقهای بیشتا تقویت متیشتود .در اتورت بانامتهریتزی ایتاان بتاای رقابتت بتا
کشوروای عابی نفتخیز و مقابله بتا تحتایموتای رتا  ،ایتن کشتور متیتوانتد بتا فعتالکتادن
پتانسیل وای خود در روند ژئوپلیتیکِ تأمین اناژی ،باای کشوروای مصالکنندة رابتی مشتکالت
جدی ایجاد کند و میادالت انتاژی را دچتار بشتفتگی کنتد .ان ایتن رو ،ایتاان وتم کشتور بتزر،
تولیدکنندة اناژی است و وم بیشتا ان کشوروای دیگا تولیدکنندز متیتوانتد بتا بتانار و میتادالت
اناژی تأثیا گذارد .بنابااین ،در جمع عوامل ژئوپلیتیکی ذخایا نفت و گان ،حدواستطبتودن ایتاان،
توانایی کنتال با منابع اناژی و استقاار دامنهوای ایدئولوژیکی ایاان در مناطق راویادی اناژی ،این
کشور می تواند ان نظا ژئتوپلیتیکی در میتادالت انتاژی بتاالتاین اومیتت راویتادی را نستیت بته
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کشوروای دیگا دارندة ذخایا نفت و گان داشته باشد .به دلیل اومیت ویژة ژئوپلیتیکی ایاان و نیتز
شیعیان و اسالم ،باای رابیوا ضاوری است شاخصوای قدرت بته ماکزیتت ایتاان را در منطقته
تضعیف کنند .یکی ان شاخص وای االی قدرت ژئوپلیتیکی وا کشور جمعیت بن است که نیاوی
انسانی بن را تأمین میکند .این عنصا در کشوروایی که قابلیتوای باالیی باای رشتد و توستعه در
جهان دارند ،بسیار اومیت دارد .کشوروایی مانند چین ،ایاالت متحدة بمایکتا ،ژاپتن ،بلمتان و نیتز
کشوروای در حال توسعه مانند وندوستان جمعیت نیادی دارند .جمعیت کم یکی ان موانتع ااتلی
تیدیل یک کشور به قدرت منطقهای و جهانی است .ان این رو ،در سیاستتوتای رابتیوتا کنتتال
جمعیت در مناطقی مانند بسیا و بمایکای التین اومیت ویژزای دارد .بهویژز کشوری مانند ایاان در
جمع بین عنااا ژئوپلیتیکی مانند قدرت ژئواکونومیکی ،موقعیت ،جغاافیای امنیتی و ژئوکالچا بته
وارتلند ژئوپلیتیکی جهان میدل شدز است و در کنار بستاوای مادی ژئوپلیتیکی ،افق و برمتانوتای
معنایی مانند ادور انقال

اسالمی -شیعی دارد و در محوریت کمابند مقاومت قاار گافته استت،

این اما سیب شکل گیای انگارة ایاان محوری در اذوان ایاانیان در ستطوح مختلتف شتدز استت و
نوعی خواست ضمنی را باای میدلشدن به یک قدرت جهانی در بین شهاوندان ایاانی شتکل دادز
است (رشیدی و ومکاران .)0929 ،شایان ذکا است باخالل موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی ایاانیوتا
و شیعیان در جهان اسالم ،جمعیت ایاانی تیار و دامنة جغاافیایی بن در مقایسه با اعاا  ،تاکوتا و
ملل دیگا رقیب ،و نیز جمعیت تشیع در مقایسه با اول تسنن و ایدئولوژیوای رقیب به شکل قابل
توجهی کم است و این نیز یکی ان ضعفوای ژئوپلیتیکی باای تحقق قدرت جهانی ایاان است.
بگاوی ان مسائل ناشی ان افزای

جمعیت در حال و بیندز ،و اجاای بانامهوای تنظتیم ختانوادز

قیل ان بن که در کشوروای در حال توسعه مطاح شود ،حول دو مسئله تکامل یافت که یکی جنیتة
ژئوپلیتیک ،و دیگای جنیة انساندوستانه و رفاز انسانوا را داشت .دربارة جنیة اول بایتد گفتت ،ان
دوة چهل میالدی به بعد خطا افزای

جمعیت در دو منطقة راویادی جهان یعنی بمایکای التین و

بسیا توسط طالوای پیاون جنگ دوم احساس میشد .افزای

جمعیت در این دو منطقته ،عتاملی

بود که ثیات سیاسی یا به ااطالح خود بنوا ،الح جهانی را تهدید متیکتاد .تتاس و نگاانتی ان
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«ویلیام وگت» با عنوان جادز بقا  ،بشکارا دیدز میشود .مسئلة دیگا ،جنیة

انسانی داشت و ودل بن تأمین رفاز جمعیت ان طایق بانامهوای تنظیم خانوادز بود کته بته عنتوان
حقی انسانی ،ارنش جهانی یافت .محققان بمایکایی که به مسائل بینالمللی عالقهمند بودند ،به این
جنیه توجه کادند و اعالم کادند افزای

جمعیت در کشوروای در حال توسعه ،نه فقتط موقعیتت

سیاسی باتا بمایکا را به خطا میانداند ،بلکه مانع االی در راز توسعة جهانی استت .شتایان ذکتا
است در بمایکا حمایت ان طاح وای جهانی به شکلی است که اگا ااتل و استاس یتک سیاستت
خارجی جنیة انسانی و نوعدوستانه داشته باشد ،اگا توجیه اقتصادی و سیاسی نداشته باشد ،واگتز
مورد توجه و حمایت دولت و کنگاة بمایکا قاار نخواود گافت (شستلند و شنه .)0923 ،در واقع،
بمایکاییوا راربتاند وسایل پی گیای را ،کته رقتم بن ان حتد  9میلیتارد دالر تجتاون متیکنتد،
بفاوشند تا ان رفاز جوامع و لحاظکادن جنیة انسانی .بته وتا حتال ،واقعیتتوتای تتاریخی نشتان
میدوند اساس و بنیاد شکلگیای بانامهوای تنظیم ختانوادز کته ومتوارز متورد توجته و حمایتت
سانمان ملل و قدرت وتای بتزر ،جهتان ان جملته بمایکتا بتودز استت ،ان نتوعی ستلطهطلیتی و
باتایطلیی قدرتوای بزر ،جهانی بران ،و با گذشت نمان رنگ و لعا

کمکوای بشادوستتانه

و رفاوی و توسعهای به خود گافته است .در سمتدوی نامائی تحوالت جمعیتی جوامتع در حتال
توسعه ،بهویژز ایاان ،در جهت تأمین منافع قدرتوای بزر ،جهان ومین بس که اخیااً باژینسکی
سیاستمدار کهنهکار و مشاور امنیت ملی سابق بمایکا بیان کادز است کته «ان فکاکتادن بته حملتة
پیشدستانه علیه تأسیسات وستهای ایاان اجتنا

کنید و گفتوگووا با تهاان را حف کنید ،باالتا ان

ومه ،بانی طوالنیمدتی را انجام دوید ،چون نمان ،بماروای جمعیتی و تغییا نسل در ایاان به نفتع
رژیم کنونی نیست» (خیاگزاری فارس ،0933/09/01 ،خیا شمارة  .)330911991در قانون بانامتة
اول توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فاونگی جمهوری اسالمی ایاان در نمینة خطتوط کلتی سیاستت
تحدید موالید کشور در بخ

جمعیت چنین بمدز است« :با مینای بارسیوای به عمل بمدز ،اعمال
1. Road to Survival
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سیاست تعدیل موالید ان  1/6مولود نندز به دنیا بمدز در طی دوران بتالقوز بتاروری یتک نن (ستال
 )0911به  6نوناد در سال  0921و کاو

ناخ رشد طییعی جمعیت ان  9/9به  9/9دراد در ومین

مدت ،با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگتیوتای نیستتی و فاونگتی جامعته
امکانپذیا خواود بود .ان این رو ،کاو

باروری عمومی ننان تا حد  6نوناد و نتاخ رشتد طییعتی

 9/9دراد در سال  ،0921مهمتاین ودلوای درانمدت سیاست تحدید موالید کشور خواود بتود
و متناسب با این ودلوا ،کاو

ناخ رشد طییعی جمعیت به  9/2دراد در انتهتای ایتن بانامته و

ابتدای بانامة توسعه بعدی ،ان طایق اثاگذاری بگاوانه و بانامهریزیشدز با متغیا باروری به عنوان
عمدزتاین ودل جمعیتی این بانامه در نظا گافته شدز است» (قتانون بانامتة اول توستعه ،مجمتع
تشخیص مصلحت نظام) .نتایج ساشماری سال  0931نشان میدود روند تحوالت جمعیتی کشتور
با بنچه در قانون توسعه بمدز است ،انحاال چشمگیا داشته است .ومانطور که بیان شد ،بااستاس
ساشماری سال  ،0931رشد جمعیتی کشور  0/19و میزان باروری کل کشور  0/3اعالم شدز استت.
این انحاافات ان قانون بانامة توسعه ضاورت تجدید نظا در سیاستوای جمعیتی را بیشتا میکند.
جدول  .1جمعيت و متوسط رشد ساالنه

سال

جمعیت

متوسط رشد ساالنه (درصد)

ببان 0991

03216216

-

ببان 0961

91233299

9/0

ببان 0911

99213266

9/2

مها 0911

62661101

9/2

مها 0921

11392019

9/1

ببان 0921

11111633

0/1

ببان 0931

21621239

0/1

ببان 0921

21062112

0/9

منیع :ادارزکل بمار عمومی ،ماکز بمار ایاان (ر.پ)؛ ماکز بمار ایاان ،دفتا جمعیت نیاوی کار و ساشماری

بااساس وضعیت ژئوپلیتیکی کشور ایاان و اومیتت عنصتا جمعیتت در ونن ژئتوپلیتیکی وتا
کشور ،و مسیا توسعه و تاقی بن و نیز با توجه به ستیا جمعیتتی نگتاانکننتدة کنتونی ،توجته بته
سیاست تغییاات جمعیتی و در پی

گافتن بانامهوای میتنی با افزای

جمعیت ضاوری است.
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شاخصهای آمایش سرزمین در برنامة افزایش جمعیت در ایران

نگارندگان شاخصوای بمای

در این بخ

سانمین را بیان میکنند و در ادامه ،پس ان تحلیل وتا

یک ان این شاخصوا ،جمعبندی کلی دربارة نحتوة وتدایت تغییتاات جمعیتتی در کالیتد فضتایی
کشور رسیدزاند .این شاخصوا ،به مسابة ژئوموای االی سانمینی در فضای ملی کشورند که توجه
به بنوا سیب تقویت جایگاز ژئوپلیتیکی کشور ،و بتیتوجته بته بنوتا ستیب وقتوع بحتاانوتای
ژئوپلیتیکی و تقلیل جایگاز ژئوپلیتیکی کشور در منطقه و جهان خواود شد.
جدول  .2شاخصهای بررسی و تحليل توانهای استانها در سياست افزایش جمعيت
مؤلفه

شاخصها

شاخص تااکم

تعداد جمعیت ،تعداد خانوار ،بعد (تعداد اعضای) خانوار ،سطح سواد ،نسیت جنسیتی جمعیت ،تااکم نسیی جمعیت ،متوسط

جمعیت

رشد ساالنة جمعیت در دورة  ،21-31نسیت شهانشینی در استان ،نسیت روستانشینی در استان ،سهم مهاجاتی استانوا ،نسیت

09
شاخص ب

بزرگساالن به کل کشور ،نسیت جمعیت فعال.
و ووا

3
شاخص منابع ب

تعداد ایستگاز وای وواشناسی ،متوسط دمای ووا ،متوسط بارندگی ،مقدار رطوبت نسیی ،متوسط درجه حاارت ،ارتفاع ان سطح
دریا ،تعداد رونوای یخیندان ،تعداد رونوای بفتابی

و

وسعت استان ،وسعت اراضی نراعی ،وسعت جنگل ،وسعت مااتع ،تعداد دام ،تعداد چازوای عمیق و نیمهعمیق ،تعداد

اناژی

چشمهوا و قناتوا ،تعداد حوضهوای ببخیز ،سهم استان در تولید باق ،طول انواع خطوط انتقال نیاوی باق ،سهم استانوا در

09

سد ،سهم استان در وسعت حوضة ببخیز.

شاخص کشاورنی
2
شاخص مخاطاات
طییعی
01

تولیدات محصوالت رلهای ،تولیدات محصوالت باری ،نیاساختوای کشاورنی ،نسیت سطح کشت محصوالت ببی ساالنة
کشور ،نسیت سطح کشت محصوالت دیمی ساالنة کشور ،تعداد بهازباداران کشاورنی ،نسیت باسوادی نارعان ،تعداد شارالن
کشاورنی ،میزان تسهیالت نقدی و ریانقدی اعطایی دولت به کشاورنان.
نیابنای واحد مسکونی ،تعداد واحدوای بانسانی بافت فاسودز ،تعداد پاوانهوای اادرشدز باای ساختمانوای (با مصالح)
مقاوم ،ااالح کاربایوای اراضی قدیمی ،سهم استان در حفاظت ببخیزداری ،تعداد سیلوای استان ،تعداد نمین لانز ،سهم
استان در پیشگیای ان وقوع سیال  ،وسعت جنگلکاری مصنوعی در مناطق پاخطا ،تسییت شنوای روان ،مقدار خساران
پاداختشدز ان سوی بیمه به مادم سانحهدیدز.

شاخص معادن و تعداد دامداریوای انعتی ،تعداد مارداریوای انعتی ،تولید شیا انعتی ،تعداد کارگازوای تولیدی (انایع کوچک) ،تعداد کل
انایع

معادن استان ،تعداد کل شارالن معادن استان ،تعداد کل شارالن انایع استان ،تعداد جوانوای اادرشدز باای ایجاد انایع و

01

معادن ،تعداد کل کارخانهوای انعتی دولتی و ریادولتی ،میزان سامایهگذاریوای انعتی و معدنی در استان در دورة .21-31

شاخص تجارت،
ارتیاطات و
گادشگای
01

تعداد کارباان اینتانت ،تعداد مشتاکین تلفن ثابت و ومااز ،واحدوای مسکونی خالی ،تعداد مؤسسات ماتیط با بهازباداری
کشاورنی ،تعداد تعاونیوا ،ت عداد کل واحدوای تجاری ،تعداد کل واحدوای انعتی ،تعداد واحدوای ایادی ،تعداد واحدوای
رفاوی و تأسیسات گادشگاپذیا ،تعداد واحدوای ارائة خدمات به گادشگاان (خادزفاوشی ،فاوش تجهیزات مورد نیان
گادشگای) ،تعداد وتلوا ،متلوا و مسافاخانهوا ،تعداد جاذبهوای گادشگای ،تعداد واحدوای رستورانی و بوفه ،طول خطوط
و ایستگازوای رازبون ،انواع رازوای نیا پوش

ادارزکل راز و تاابای.

منبع :سالنامة آماری کشور 0931؛ سالنامة آماری کشور 0931؛ سالنامة آب و هواشناسی0931 ،؛ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور

تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاستگذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

03 

در تحقیق حاضا ،به منظور تحلیل سطح توسعهیافتگی استانوای کشور و دستیتابی بنوتا بته
میزان توانوای مختلف ان نظا شاخصوایی که در جدول  9مشخص شدزاند ،تحلیل عاملی بهکتار
گافته شد .به منظور تشخیص مناسببودن دادزوای مابوط بته مجموعته متغیاوتا در تحلیتل ستطح
توسعهیافتگی استانوای کشور ،بنمون بارتلت و شاخص  KMOبهکار گافته شد .معنیداری بنمون
بارتلتتت در ستتطح اطمینتتان  22دراتتد و مقتتدار مناستتب  KMOحتتاکی ان ومیستتتگی و مناستتیت
متغیاوای مورد نظا باای انجام تحلیل عاملی است (جدول .)9
جدول  .3آزمون بارتلت در سطح معناداری  99درصد

مقدار

مجموعة مورد تحلیل
تحلیل سطح توسعه یافتگی استانهای

KMO

1/209

مقدار بارتلت

سطح معنیداری

6101/9

1/11

کشور
منیع :یافتهوای تحقیق

ومچنین ،متغیاوا با تحلیتل عتاملی ،عامتلستانی شتدز استت .بتدین اتورت کته متغیاوتای
بارگذاریشدز در وا عامل که باالی  1/1وستند یک عامل را تشتکیل متیدونتد و متغیاوتایی کته
امکان تجمع با اینوا را ندارند عامل دیگای را تشکیل میدوند .نتیجه تقلیل  21متغیا در  2عامتل
بودز است در جدول  6بیان شدز است.
جدول .4عاملبندی متغيرهای مورد مطالعه

ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

عامل اول

تااکم جمعیت

00/39

99/03

99/03

عامل دوم

کشاورنی

1/39

09/16

61/99

عامل سوم

و ووا

6/11

2/13

31/19

عامل چهارم

منابع ب

و اناژی

2/09

03/93

21/26

عامل پنجم

مخاطاات طییعی

9/19

6/03

22/69

عامل ششم

معادن و انایع

9/19

3/99

29/96

عامل وفتم

تجارت ،ارتیاطات و گادشگای

6/292

09/661

12/11

ب

منیع :یافتهوای تحقیق
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عامل وشتم (امنیت) نیز به ومااز عامل تجارت ،ارتیاطات و گادشگای خارجی نیز به اورت
توایفی بارسی شد.
تجزیهوتحلیل عاملها
در ذیل متغیاوای وا عامل با توجه به باروای عاملی مابوط به وا یک ان بنوا ،در جتدولی مجتزا
باای وا یک ان عاملوا بیان شدز است.
عامل تراکم جمعیت

مقدار ویژة این عامل  00/39است که  99/03دراد واریانس را تییتین متیکنتد .در ایتن عامتل 01
متغیا بارگذاری شدز است .ان میان  01متغیا مورد بارسی در این عامل ،متغیا بعتد ختانوار (تعتداد
اعضای خانوار) نسیت به کل کشور با بار عاملی  ،1/299متغیا متوستط رشتد ستاالنه جمعیتت در
دورة  31-21و متغیا تااکم نسیی جمعیت به کل کشور با بتار عتاملی 1/201بیشتتاین تتأثیا را در
تغییاات جمعیتی استانوا داشته است (جدول .)1
جدول  .5متغيرهای بارگذاریشده در عامل اول (تراکم جمعيت)

ردیف

متغیر

بار عاملی

0

تعداد کل جمعیت استانوا

1/329

9

بعد خانواروا (تعداد اعضای خانواروا) نسیت به کل کشور

1/299

9

تعداد خانوار در استان نسیت به کل کشور

1/261

6

سهم مهاجاتی استانوا

1/399

1

نسیت شهانشینی در استان به کل کشور

1/391

1

نسیت جنسیتی جمعیت

1/312

2

متوسط رشد ساالنة جمعیت در دورة 31-21

1/291

3

سطح سواد استان به نسیت کل کشور

1/291

2

نسیت روستانشینی در استان به کل کشور

1/210

01

تااکم نسیی جمعیت

1/201

منیع :یافتهوای تحقیق

تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاستگذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

05 

در شکل  0تااکم جمعیت در استانوای مختلف کشور نشتان دادز شتدز استت .در ایتن نقشته
تااکم شدید و بحاانی جمعیت در استان تهاان و نیز استانوای گیالن و مانندران نشتان دادز شتدز
است که نکتهای قابل توجه است.

شکل  .1نقشة تراکم جمعيت در استانهای کشور

عامل شاخص کشاورزی

مقدار ویژة این عامل  1/39است که  09/166دراد واریانس را تییین میکند .در این عامل  2متغیا
بارگذاری شدز است .ان میان  2متغیتا متورد بارستی در ایتن عامتل ،متغیتا نستیت ستطح کشتت
محصوالت ببی ساالنه به کل کشور با بار عاملی  1/309و متغیا نسیت تولید رالت به کل کشور بتا
بار عاملی  1/316با سطح توسعة کشاورنی استانوا بیشتاین تأثیا را داشته است (جدول .)1
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جدول  .6متغيرهای بارگذاریشده در عامل دوم (کشاورزی)

ردیف

متغیر

بار عاملی

0

نسیت نیاساختوای کشاورنی به کل کشور

1/209

9

نسیت تولید محصوالت باری به کل کشور

1/106

9

نسیت سطح کشت محصوالت ببی ساالنه به کل کشور

1/291

6

تعداد بهازباداران کشاورنی به کل کشور

1/202

1

تسهیالت نقدی و ریا نقدی دولت به کشاورنان

1/112

1

نسیت تولید رالت به کل کشور

1/316

2

نسیت سطح کشت محصوالت ببی ساالنه به کل کشور

1/309

منیع :یافتهوای تحقیق

عامل شاخص آب و هوا

مقدار ویژة این عامل  6/11است که  2/13دراد واریانس را تییین میکند .در ایتن عامتل  1متغیتا
بارگذاری شدز است .ان میان  1متغیا مورد بارسی در این عامل ،متغیا متوسط نسیت بارنتدگی بته
کل کشور با بار عاملی 1/123و متغیا متوسط دمای ووا به کل کشور با بار عتاملی  1/110در ستطح
توسعة وضعیت مناسب ب

و ووایی استانوا بیشتاین تأثیا را داشته است (جدول .)2

جدول  .7متغيرهای بارگذاریشده در عامل پنجم (آب و هوا)

ردیف

متغیر

بار عاملی

0

متوسط درجة حاارت استانوا

1/191

9

مقدار رطوبت نسیی

1/119

9

متوسط دمای ووا به کل کشور

1/110

6

متوسط بارندگی نسیت به کل کشور

1/123

1

تعداد ایستگازوای وواشناسی

1/113

منیع :یافتهوای تحقیق

شکل  9ب
نظا ب

و ووا مناطق مختلف را نشان میدود که با نگاز به این نقشهوا مناطق مناسبتتا ان

و ووای و دمای کشور را می توان تشخیص داد ،که بیشتا به مناطق شمالی و رابی کشتور

با میگادد.

تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاستگذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

07 

شکل  .2نقشة آب و هوای مناطق کشور

عامل شاخص منابع آب و انرژی

منابع ب
ب

و اناژی ان مهمتاین شاخصوای توسعة وا کشور و افزای

جمعیتت بن استت .عنصتا

باای ایاان به دلیل قاارگیای در کمابند گام و خشتک جهتان و کمیتود منتابع ب  ،مهمتتاین

عامل توسعه محسو

میشود.
جدول  .8متغيرهای بارگذاریشده در عامل چهارم (منابع آب و انرژی)

ردیف

متغیر

بار عاملی

0

وسعت جغاافیایی استان

1/391

9

وسعت جنگل استان به نسیت کل کشور

1/221

9

تعداد چاوهای عمیق و نیمهعمیق استان

1/191

6

وسعت کل اراضی قابل کشت به کل کشور

1/311

1

تعداد و وسعت حونزوای ببخیز به کل کشور

1/116

1

طول انواع خطوط انتقال نیاوی باق

1/199

منیع :یافتهوای تحقیق
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مقدار ویژة این عامل  2/09است که  03/93دراد واریانس را تییین میکنتد .در ایتن عامتل1 ،
متغیا بارگذاری شدز است .ان میان  1متغیا مورد بارسی در این عامتل ،متغیتا وستعت جغاافیتایی
استان با بار عاملی  1/391و متغیا وسعت کل اراضی قابل کشت به کل کشور با بتار عتاملی 1/311
بیشتاین تأثیا را در سطح توسعة اناژی و ب

استانوا داشته است (جدول .)3

شکل  9وضعیت ب وای سطحی کشور را نشان میدود که در این نقشه مناطق شمالی و رابی
و بهویژز منطقة جنو

رابی کشور با تأکید با استان خونستان ،جایگاز ویژزای دارد.

شکل  .3نقشة وضعيت آبهای سطحی کشور

عامل شاخص مخاطرات طبیعی

مقدار ویژة این عامل  9/19است که  6/03دراد واریانس را تییین میکند .در ایتن عامتل  1متغیتا
بارگذاری شدز است .ان میان  1متغیا مورد بارسی در این عامل ،سهم استانی در پیشگیای ان وقوع
سیال

با بار عاملی  1/629و متغیا تعداد واحدوای بانسانی بافت فاستودز بتا بتار عتاملی 1/612

بیشتاین تأثیا را در توسعة استانوا در باابا مخاطاات طییعی داشته است (جدول .)2

تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاستگذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

09 

جدول  .9متغيرهای بارگذاریشده در عامل هفتم (مخاطرات محيطی)

ردیف

متغیر

بارعاملی

0

تعداد پاوانهوای اادرشدز باای ساختمانوای (با مصالح) مقاوم

1/619

9

تعداد مخاطاات طییعی مانند سیل ،نلزله و جز بن

1/610

9

سهم استانی در حفاظت ان ببخیزداری

1/696

6

سهم استانی در پیشگیای ان وقوع سیال

1/629

تعداد واحدوای بانسانی بافت فاسودز

1

1/612

منیع :یافتهوای تحقیق

در شکل  ،6نقشة گسل وای کشور نشان دادز شدز است کته منطقتة الیتان میتانی و رشتتهکتوز
ناگاس ان شمال را

تا انتهای ناگاس جنو

شاقی و نیز در ادامه ،رشتهکوزوای جنو

کامتان

و سیستان و بلوچستان پتانسیل باالی نلزلهخیزی دارند.

شکل  .4نقشةگسلهای کشور

عامل شاخص معادن و صنایع

مقدار ویژة این عامل  9/19است که  3/99دراد واریانس را تییین میکند .در ایتن عامتل  1متغیتا
بارگذاری شدز است .ان میان  1متغیا مورد بارسی در این عامل ،میزان سامایهگذاریوتای اتنعتی
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و معدنی در استان در دورة  31-21با بار عاملی  1/111بیشتاین تأثیا را در توسعة معادن و اتنایع
استانوا داشته است (جدول .)01
جدول  .11متغيرهای بارگذاریشده در عامل ششم (معادن و صنایع)

ردیف

متغیر

بار عاملی

0

تعداد جوانوای اادرشدز باای ایجاد انایع و معادن به کل کشور

1/690

9

میزان سامایهگذاریوای انعتی و معدنی در استان در دورة 31-21

1/111

9

تعداد کل کارخانهوای انعتی دولتی و ریادولتی

1/612

6

تعداد کل معادن استان

1/631

1

تعداد کل کارگازوای تولیدی بزر ،و کوچک

1/600

منیع :یافتهوای تحقیق

نقشة  1انایع کشاورنی و انایع عمومی در کشور را نشان میدود که انایع کشاورنی بیشتا
منطیق با مناطقی است که ب

و خاک مناسب دارند که باای مسال ،استانوای خونستتان ،گلستتان،

ماکزی و دشت مغان در استان اردبیل ان این جملهاند .انایع دیگا نیز مناطق با منابع ب

یا مناطق

معدنی و یا اناژیک احداث شدزاند .الیته استقاار باخی ان این انایع ناشی ان عدم مطالعة علمتی و
ناشی ان تصمیمگیایوای ریاکارشناسی بودز است.

شکل  .5نقشة صنایع و معادن کشور
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عامل شاخص تجارت ،ارتباطات و گردشگری

 .0ملی (داخلی)
مقدار ویژة این عامل  6/292است که  09/661دراد واریانس را تییین میکند .در این عامل کته در
تعداد  2متغیا بارگذاری شتدز استت .ان میتان  2متغیتا متورد

ابتدا  01متغیا داشته پس ان چاخ

بارسی در این عامل ،نسیت تعداد وتلوا و مسافاخانهوا به کل کشور با بار عاملی  1/129و متغیتا
تعداد کل جاذبهوای گادشگای به کل کشور با بار عاملی  1/111بیشتاین تأثیا را در سطح توستعة
تجارت ،ارتیاطات و گادشگای استانوا داشته است (جدول .)00
جدول  .11متغيرهای بارگذاریشده در عامل سوم (تجارت ،ارتباطات و گردشگری)

ردیف

متغیر

بار عاملی

0

تعداد کل واحدوای تجاری استانوا

1/109

9

تعداد وتلوا ،متلوا و مسافاخانهوا

1/129

9

تعداد کل جاذبهوای گادشگای به کل کشور

1/111

6

تعداد تعاونیوای ماتیط با بهازباداریوای کشاورنی

1/199

1

انواع رازوای نیا پوش

ادارز کل راز و تاابای

1/111

1

تعداد کارباان اینتانت به نسیت کل کشور

1/110

2

تعداد مشتاکین تلفن ثابت و ومااز

1/112

منیع :یافتهوای تحقیق

 .2بینالمللی (خارجی)
مناطقی که در مسیا رازوای االی و مسیاوای ارتیاطی قاار دارند ،میتوانند نق

مهمی در تقویت

ارتیاطات بینالمللی و تجارت بینالمللی کشور بانی کنند .مناطق مانی در قیاس با مناطق داخلتی
کشور پتانسیل بیشتای در ارتیاطات و تجارت ،و گاز گادشگای دارنتد .بتاای مستال ،منتاطق بناد،
بانارچه وای مانی که در مانوای شمالی ،رابی ،جنوبی و تا حدودی شاق کشتور وجتود دارنتد.
سواحل جنوبی کشور ان این نظا نق

مهمی را میتوانند ایفا کنند .بهویژز که این مناطق میتواننتد

حداقل در ماز وایی ان سال نمینه را باای گادشگاان داخلتی و ختارجی نیتز فتااوم کننتد .منتاطق
ساحلی جهان ان نظا ارتیاطات ،تجارت و گادشگای بهاافهتاین منتاطق جهتانانتد .ستواحل ،ان
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بران تاریخ بشایت کانون و بستا تمدن وا و به لطف حضور انسان ماکتز کستب و کتار بتودزانتد.
حمل ونقل دریایی نیز ان بران تاریخ نق

مهمی در گذران نندگی انسان داشته استت و ایتن قشتا

اماونز پارنگ وم شدز است .مناطق ساحلی ان پابتارتاین و پویتاتاین منتابع اکولتوژیکی و بستتا
فعالیتوای عظیم اقتصادی و اجتماعی در جهان بهشمار میروند .منابع ارنشمند اکولوژیکی ،تنتوع
نیستی و ذخایا ساشار نفت و گتان و فعالیتت وتای عظتیم اقتصتادی ایتن منتاطق را بته یکتی ان
حساستاین و ارنشمندتاین مناطق در جهان تیدیل کادز استت .طتول ستواحل جهتان 0196211
کیلومتا است ،و بااساس بمار رسمی منتشاشدز ،جمهوری اسالمی ایاان  3191کیلومتا مان ببتی و
خاکی دارد 19 .دراد این رقم یعنی  1661کیلومتا مان خشکی است که بهطور عمدز ،در شتاق و
را

کشور قاار دارد و  92دراد بن یعنی  9031کیلومتا مان ببی استت کته  261کیلتومتا بن در

شمال و  9661کیلومتا بن در جنو

کشور قتاار دارد .بااستاس نتتایج مطالعتات طتاح متدیایت

یکپارچه مناطق سواحلی کشور ( ،)ICZMطول خطوط ساحلی جمهوری اسالمی ایاان در مقیتاس
 0: 91111با احتسا
کیلومتا در جنو

جزایا و رودوتا  321کیلتومتا در شتمال کشتور دریتای ماننتدران و 6331

کشور ،یعنی خلیج فتارس و دریتای عمتان استت (

CIA- the word fact book,

.)2007
 2استان کشور در نوار ساحلی قاار دارد که بالغ با  %99/1جمعیت کشور را در خود جای دادز
است .وا چند دراد کمی ان این جمعیت بهطتور مستتقیم در جتوار دریتا ننتدگی کتادز و ان بن
ارتزاق میکنند ،ولی نندگی بخ

عمدزای ان این جمعیت کم و بی

با دریا متاتیط بتودز و ان بن

تأثیا میپذیاد .ان  2استان یادشدز ،استان گیالن ،مانندران و گلستتان در شتمال کشتورند .میتانگین
تااکم نسیی جمعیت در این سه استان که در مجموع معادل  1/9است و  2دراد مستاحت کشتور
را تشکیل میدود و  01دراد جمعیت کشور را نیز در خود جای دادز است؛ حتدود  091نفتا در
کیلومتا مابع است 6 .استان دیگا ،یعنی خونستان ،بوشها ،وامزگان و سیستان و بلوچستان وم که
معادل  90دراد مساحت کشورند 09/1 ،دراد جمعیت ایاان را در خود جای داد است .میتانگین
تااکم نسیی جمعیت در این  6استان وم کمتا ان  91نفا در کیلومتا مابع استت .در حتالی کته 91
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دراد جمعیت جهان در محدودة  91کیلومتای دریا و  92دراد جمعیت جهان در محتدودة 011
کیلومتای دریا نندگی میکنند و  11دراد شهاوای جهان که جمعیتی بی

ان  1میلیون نفا دارند،

در سواحل یا در نزدیکی سواحل واقع شدزاند (شکل  .)1عالوز با بن ،بااساس پی بینیوا ،تا سال
 ،9191دوسوم جمعیت جهان در محدودزوای ساحلی سکنی خواوند داشتت .ان میتان  91جزیتاة
ایاانی خلیج فارس نیز  00جزیاز دارای سکنه و  2جزیاز فاقد سکنهاند که در این بین ،کوچکتاین
بنوا جزیاة فارسی ،با  91کیلومتا مابع ،و بزرگتاین بنوا قشم با  0620کیلومتا مابع است .جزایا
ایاانی خلیج فارس ویژگیوای متفاوتی نسیت به وم داشته و لذا جایگاز ارنشی مختلفی نیز نسیت
به وم دارند .باای مسال ،جزایا خارک ،سیای و الوان ارنش نفتتی بتاالیی داشتته و جزیتاز کتی
ارنش گادشگای دارد .در حالی که جزیتاة قشتم ان نظتا اقتصتادی و جزایتا ابوموستی ،وامتز و
فارسی ان جنیهوای سیاسی ،امنیتی و دفاعی اومیت دارند (مهاجا.)0933 ،

شکل  .6نقشة پراکنش جمعيت جهان

تحلیل خوشهای
در ادامة تحقیق ،با بهکارگیای روش تحلیل خوشهای  ،Kاستانوای کشور ان نظتا ستطح توستعه و
بمادگی بنوا باای پذیاش جمعیت بیشتا به  9گاوز تقسیم شدند.
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با این اساس ،یافتهوای تحلیل خوشهای نشان میدود ان نظا سطح توسعهیافتگی  3استتان در
سطح توسعة باال 2 ،استان در سطح توسعة متوسط و  09استان وم در سطح توستعة ضتعیف قتاار
گافتهاند.
جدول  .12سطحبندی توسعهیافتگی استانهای کشور با تحليل خوشهای

نام استانها

سطح توسعة استانی

فراوانی

باال

3

تهاان - 0بذربایجان شاقی -خااسان رضوی – اافهان – فارس  -ماکزی -خونستان -مانندران

متوسط

2

بذربایجان رابی – اردبیل – ننجان  -قم  -کادستان  -کامانشاز  -گلستان  -ومدان  -گیالن

ضعیف

09

*

*

*

*

**

ایالم  -بوشها - 9چهارمحال و بختیاری -خااسان شمالی -خااسان جنوبی -سیستان و
بلوچستان** -سمنان – قزوین  -کهکیلویه و بویااحمد – لاستان  -وامزگان** -یزد
91

جمع
منیع :یافتهوای تحقیق

شاخص امنیتی

دربارة شاخص امنیتی باید گفت جمعیت به دو شکل سیب تهدید امنیت میشوند .یکتی کتاو
یا تااکم پایین جمعیت و دیگای افزای

و تااکم بی

و

ان حتد جمعیتت .در کشتور ایتاان ایتن دو

تهدید وجود دارد .در مناطقی مانند نوار مانی و نیز جزایتا حستاس ژئتوپلیتیکی ماننتد جزایتا و
سواحل جنو

کشور ،باخالل پتانسیلوای باال جمعیت اندکی وجود دارد .بتالعکس ،در مااکتزی

مانند تهاان و حاشیه بن شاود یکی ان بزرگتاین وستهوای جمعیتی جهان وستیم که به دلیل تتوان
پایین محیطی و حساسیت وای اکولوژیک و افزای

و تااکم ریامنطقی جمعیت جامعه و کشتور را

با بحاانوایی مواجه کادز است .بخشی ان این بحاانوا عیارتاند ان:
* نکتهای که دربارة استان تهاان و استانوایی ان کشور که مشمول دو تیصاة جلوگیای ان افزای

جمعیت و دیگای

جلوگیای ان ورود جمعیت ماناد به بن است ،اومیت دارد ،جلوگیای ان فشاروای واردز با این مناطق است که ان نظا
توانوای محیطی بسیبپذیای باالیی دارد.
** این استانوا به دلیل ومجواری با خلیج فارس و دریای عمان ،و توان جذ
رشد اقتصاد ملی و محلی امتیان ویژزای باای سیاستوای افزای

سامایهوای خارجی و توسعة تجارت و

جمعیت و مهاجاپذیای دارد.
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 .0بابوردزنشدن نیانوا :در ویچ حالتی نمیتوان تصور کاد بشا بدون ضتاوریات اولیته ،ماننتد
ب

یا رذا امکان ادامة حیات دود ،در حالی کته تتااکم جمعیتت متیتوانتد در فتااومکتادن ایتن

ضاوریات موانعی جدی ایجاد کند .در چنین وضعی ،تااکم جمعیت در منطقتهای محتدود ان نظتا
امکانات نیستی و طییعی ،باعتث بتاومختوردن تعتادل اکولوژیتک منطقته متیشتود و دولتت در
بابوردزساختن ضاوریات نندگی اجتماعی با مشکالتی جدی و در باخی مواقع حلناشدنی روباو
خواود شد؛  .9بحاان وویت :جذ

جمعیت به نقطهای خاص و ظهور تااکم جمعیتی در بن نقطه

موجب میشود شهاوندانی با وویتوای گوناگون قومی ،مذویی ،طایفهای و منطقهای در بن نقطته
متااکم شدز و بهتدریج وویت خود را ان دست بدوند .ایتن رونتد (حتذل تتدریجی وویتتوتای
متعدد) به این دلیل رخ میدود که تااکم جمعیت مجال ظهور و باون را ان وویتوای گونتاگون و
پااکندز سلب میکند و چون ان طاح یک وویت یکسان جایگزین نیز ناتوان میماند ،بخ

عمتدة

جمعیت متااکم در بن نقطه دچار بحاان وویت شدز و این بحاان وویت سامنشأ باون اختتالل در
امنیت (بهویژز در سطح فادی بن) میشود که گستاش ناامنی در بن جامعته را در پتی دارد .نتاامنی
بیشتا به شکل ارتکا

جاایم فادی (مانند ساقت ،قتل و مزاحمتوای اجتماعی و اخالقی) بتاون

میکند .در حالی که در مناطق کمتااکم مانند روستاوا و شهاستانوای کوچک ،شهاوندان به دلیتل
باخورداری ان وویتی معین (وویت خانوادگی ،خویشاوندی ،قییلهای یا طایفتهای) و بشتنابودن در
میان جمع ،کمتا مجال ارتکا
میل به ارتکا

جاایم را پیدا میکنند ،نیاا وویت بنوا ،عاملی باندارنتدز در قیتال

جاایم است؛  .9عدم کنتال :وسایل و نهادوتای کنتتالکننتدة اجتمتاعی (نیاووتای

امنیتی و انتظامی و امکانات مابوطه) توان گستاش سانمان و امکانات ختود ،ومپتای بتا گستتاش
تااکم جمعیت را ندارد و بدین علت ،معموالً با عقبماندن ان روند تااکم جامعه قتدرت کنتتال بن
را تا حدود نیادی ان دست میدوند .در حالی که در یک منطقة کتمتتااکم ،نیاووتای کنتتالکننتدز
مجال دارند ومگام با نیانوای امنیتی و اجتماعی جامعه رشد یابند و حاف نظم و امنیت باشند .این
عامل در کنار موانع دیگا کنتال اجتماعی در جوامع پاتااکم ،مانند دشواری در رفتوبمد نیاووتای
کنتالکنندز و حضورنیافتن بهموقع بنوا در مناطق مورد نیان (بحتاانوتای شتهای و شتورشوتای
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اجتماعی و سیاسی ،یا جاایم اجتماعی مانند ساقتوای مستلحانه و ماننتد بن ظتاوا متیشتود؛ .6
تااکم عوامل ناامنی :تااکم جمعیت ،خود باعث تااکم نقاط و مناطقی میشتود کته بتهطتور بتالقوز
خاایت امنیتندایی دارند .مانند تااکم دانشگازوا و مااکتز بمتونش عتالی ،تتااکم کارخانتهوتا و
مجامع کارگای ،یا تااکم پادگانوا و نیاووای نظامی که تااکم ایتن نقتاط در یتک منطقتة محتدود
میتواند در پارزای مواقع بهشدت بته بتاون و گستتاش نتاامنی دامتن بزنتد؛  .1تتااکم مجامتان و
متخلفان :وا بافت جمعیتی به طور طییعی ،حاوی تعدادی ان عنااا مختل امنیتت (ماننتد مجامتان
اجتماعی و اپونیسیون سیاسی) است .وا چه در یک محدودة معین تااکم جمعیتت افتزودز شتود،
بهطور طییعی ،شمار عنااا اخاللگا در امنیت باال میرود ،که خود ،عامل ایجاد نتاامنی روانتی در
میان شهاوندان جامعة پاتااکم خواود شد (مشاودات شهاوندان ان ارتکا

جاایم متعدد اجتماعی

و سیاسی در یک نمان معین ،امنیت ذونی و روانی موجود در جامعه را تا حدود نیادی خدشتهدار
میکند؛ بافا

در شهای مانند تهاان یک شهاوند ممکن است در یک رون خیا وقتوع قتتلوتای

متعددی را بشنود یا حتی ناظا وقوع بنوا باشد ،در حالی که شتهاوندی کته در محتیط کتمتتااکم
نندگی میکند ،ممکن است در طول نندگی خود متوارد بستیار معتدودی ان جتاایم اجتمتاعی یتا
سیاسی را مشاودز کند).
عالوز با عوامل یادشدز ،پدیدزوایی مانند شیوع قاچاق و مصال مواد مخدر در مناطق پاتااکم
یا باگزاری بانامهوایی مانند مسابقات ورنشی با حجم باالی تماشاچی که نمینة بسیار مستاعدی را
باای باون بشو وای اجتماعی و سیاسی فااوم متیکنتد .ومچنتین ،متیتتوان بته امکتان فعالیتت
گاوزوای اپونیسیون ریاقانونی و بااندان در مناطق پاتااکم به دلیل ضتعف دستتگازوتای کنتتال و
شیوع نارضایتی شهاوندان اشارز کاد (کوشکی ،0923 ،ص .)933-921تهدیدات نیستمحیطتی و
تخایب شدید محیط که در بیندة نزدیک سیب بحاانوای بزر ،و مهاجاتوای اجیاری یا انتقتال
منابع ان مناطق دیگا کشور میشود که بحاانوای دیگتای را بته دنیتال خواوتد داشتت .در مقابتل
ناامنیوای ناشی ان تااکم شدید جمعیت ،در ایاان باخی مناطق به دلیل کمبتودن جمعیتت و حتتی
نیود جمعیت دچار بحاان ناامنی شدزاند .باخی ان جزایا ایاانی خلیج فارس که کشتوروای حتونة
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خلیج فارس بنوا ار تهدید میکنند ،بدون سکنه وستند .جمعیتت در نتوار ستاحل جنتوبی ایتاان،
باخالل پتانسیل وای نیاد ،بسیار کم است .سواحل جنوبی ایاان ،قلب جهان است .این سواحل به
ومااز حونة اناژیک اطاال خود ،ارنشمندتاین منطقة جهان را تشکیل میدوند .ومچنین ،با توجه
به اقلیم متفاوت بن نسیت به کشوروای توستعهیافتته و ستواحل منحصتابهفتاد و جزایتا ختاص،
پتانسیل باالیی باای گادشگای بین المللتی و در نتیجته ،جتذ

جمعیتت بتاای ایتن منطقته دارد.

باخالل این امتیانات ،جمعیت این مناطق بسیار کم استت .بته عتالوز ،ایتاان تمایتل بته افتزای
جمعیت خود در سواحل جنو

و تغییا تاکیب جمعیت سواحل خلیج فارس به نفع فارسینبانوا

دارد .در حالی که تاکنون ویچ سیاستی در این نمینه تدوین نشدز است .طی سالوای گذشته تغییتا
نام خلیج فارس و نیز ادعاوای سانمینی اعاا

با مناطقی مانند خونستان و باخی جزایتا ایجتا

می کند این مناطق ان نظا امنیتی و نیز پتانسیلوای باالی خود ،مقصد االی سیاستوتای تغییتاات
جمعیتی ،در ابعاد افزای

جمعیت و سیاستوای تشتویقکننتدة بن ،و انتقتال و مهتاجات ستاریز

جمعیتی مناطقی مانند تهاان به این منتاطق باشتد .خونستتان ،بوشتها ،وامزگتان و نتوار ستاحلی
سیستان و بلوچستان جزء مناطقیاند که باید مهمتاین مقااد سیاستوای افزای

و انتقال جمعیت

درنظا گافته شوند .باخالل تصور موجود ،که جمعیت را کمتا به مناطق بتا ستطح امنیتت پتایین
سوق میدود ،جمعیت می تواند عنصای در تقویت امنیت مناطق باشد .جمعیت نیتاد باعتث التزام
دولت به ایجاد نیاساختوا و ختدمات گستتادز متیشتود و نهادوتای حکتومتی را در بن منطقته
تقویت میکند و شیکة اجتماعی و ملی قوی ایجاد میکند که در افزای

امنیت نقشی محور را ایفتا

میکند.
نتیجهگیری
پس ان بارسی شاخصوای بمای

سانمین و بااساس جدول  ،09استتانوتای تهتاان ،بذربایجتان

شاقی ،خااسان رضوی ،اافهان ،فارس ،ماکزی ،خونستان ،ماننتدران در رتیتة اول شتاخصوتای
توسعه باای افزای

جمعیت جای گافتند ،و استانوتای بذربایجتان رابتی ،اردبیتل ،ننجتان ،قتم،

کادستان ،کامانشاز ،گلستان ،ومدان و گیالن در رتیة دوم و استانوای دیگا ان جمله ایالم ،بوشها،
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چهارمحال و بختیاری ،خااسان شمالی ،خااسان جنتوبی ،سیستتان و بلوچستتان ،ستمنان ،قتزوین،
کهکیلویه و بویااحمد ،لاستان ،وامزگان و یزد در رتیة سوم قاار گافتند .الیته این طیقهبندی بدون
توجه به شاخص وای ارتیاطات ،تجارت و گادشگای خارجی و نیز شاخص امنیتی بودز است .دو
شاخص اخیا در دنیای اماون شاید ان وا شتاخص دیگتای اومیتت بتاالتای داشتته باشتند .ایتن
شاخص وا در کنار شاخص ب  ،به عنوان سه شاخص باتا در نظا گافته میشوند .بااساس جدول
 ،09استان تهاان در جمع استانوای اول قاار گافتته استت و استتانوتای سیستتان و بلوچستتان،
وامزگان و بوشها در جمع استانوای رتیة سوم قاار گافتهانتد .در حتالی کته در جمتع ،بتین کتل
شاخصوا ،استان وای سواحل جنوبی ان نظا امنیتی ،ارتیاطات ،تجتارت و گادشتگای در اولویتت
االی باای سیاست وای تغییاات جمعیتی ،ان جمله افزای
باخی استانوا سیاست مهاجاپذیای با سیاست افزای

جمعیت و مهاجاپذیای قاار دارند .در
جمعیت بومی اولویتت داشتته باشتد و در

باخی مناطق بالعکس .ومچنین استان تهاان نیز به دلیل قاار گافتن در بستانة بحاان ،تنهتا استتانی
است که باید در سیاست ممنوعیت افزای

جمعیت و مهاجاپذیای قاار گیاد و بتا سیاستتوتای

جامع تشویقی دولت ،بخشی ان جمعیتت ستاریز بن نیتز بته منتاطق وتدل در سیاستت تغییتاات
جمعیت منتقل شود .استان وتایی ماننتد بذربایجتان شتاقی ،بذربایجتان رابتی ،اردبیتل ،کادستتان،
کامانشاز ،ایالم نیز به دلیل مانیبودن و نیز وجود پتانسیلوای بتاال بتاای تجتارت و ارتیاطتات و
گادشگای باید در اولویت سیاستت تغییتاات جمعیتتی (افتزای
استانوای دیگا نیز بااساس جدول  09در بانامة افزای
نتیجه میشود توجه به بمای

یتا مهاجاپتذیای) قتاار گیانتد.

جمعیت قتاار گیانتد .ان ایتن بارستیوتا

سانمین و توانوا و اقتضائات محیطی و اکولوژیکی فضای سانمینی

در بحث سیاستوای تغییاات جمعیتی (افزای

یا مهاجات) و اعمال بن ضتاورت ویتژزای دارد.

در اورت توجه به اقتضائات فضای سانمینی ملی به عنوان ژنوموایی کته بستاستان چتال وتا و
فااتوای ژئوپلیتیکیاند ،میتوان به بانامه ریزی درست و منطیق با منطق جغاافیایی دست یافت
و در اورت افزای

یا انتقال جمعیت ریاستانگار بتا تتوان ستانمینی ،در بینتدز بتا بحتاانوتای

ژئوپلیتیکی مواجه خواویم شد که توسعه و امنیت پایدار کشور را با تهدید مواجه میکند.
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