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*

محمدحسین حسینی

کارشناس ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای

روستایی هستند که در پی کار و بهرهمندی از فرصتهای بهتر از
سایر روستاهای کشور به این نقاط مهاجرت کردهاند .هرچه شهر
توان بیشتری داشته باشد  ،به همان اندازه منطقهی نفوذ وسیعتری
خواهد داشت و به همان اندازه  ،بیشتر بر روستاهای پیرامونی
خود تأثیر میگذارد .روستاهای پیرامونی به سبب نزدیکی با شهر از
برخی مزایا و خدمات بهره میبرند و از سویی دیگر  ،به دلیل همین
نزدیکی  ،با مشکالتی روبرو هستند که بر امنیت زندگی آنها تأثیر
میگذارد و درصورتیکه به درستی مدیریت و ساماندهی نشود ،
مشکالت عدیدهای را برای مناطق روستایی و شهرها به به وجود
خواهد آورد .این پژوهش درصدد بررسی جمعیت روستاهای پیرامون
کالن شهر شیراز است و تالش دارد گرایشهای حاکم در این
محدوده را بررسی کند .پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی
 تحلیلی انجام شده است .روش جمعآوری دادهها و اطالعات نیزبر مبنای روش کتابخانهای  ،اسنادی انجام شده است .همچنین ،
تالش شده برای روشنتر شدن مطالب از نقشه و جدولها استفاده
شود.
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امروز شهرنشینی در جهان با چنان سرعتی پیش میرود که تمامی
کشورهای جهان  ،شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند  ،بهگونهای که هماکنون بیش از نیمی
از ساکنان جهان در نقاط شهری سکونت دارند .این پدیده همانند
بسیاری از دیگر پدیدهها نتایج و پیامدهای گوناگونی در پی داشته
است .رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه سبب شده که
روستاهای واقع در حریم کالن شهرها به دلیل نزدیکی مکانی
و بهرهمندی از مزایای کالنشهری  ،مورد هجوم مهاجران قرار
بگیرند .افزایش مهاجرت به شهرها سبب شده مهاجرانی که توانایی
مالی زندگی در کالن شهرها را ندارند  ،به دلیل وجود زمین و
مسکن ارزان قیمت و سهولت دسترسی روستاهای پیرامونی  ،آنها
را به عنوان مقصد انتخاب کنند .این روستاها پذیرای دو گروه از
مهاجران هستند  :گروه نخست  ،تهیدستان شهریاند که به دنبال
افزایش بهای مسکن در کالن شهرها و در جستوجوی مسکن
ارزانتر به این نواحی نقل مکان کردهاند و گروه دوم  :اقشار فقیر
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مقدمه

سیده هدا قاضی سعید
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مهاجرت

مهاجرت در لغت به معنای ترک سرزمین اصلی و سکونت در
سرزمین دیگر به صورت دائم یا موقت است ؛ اما در معنای خاصتر
که مهمترین نوع تحرک جمعیت است  ،عبارت است از جابهجایی
دستهجمعی یا انفرادی انسانها به طور دائم  ،بدون بازگشت به مبدأ
( جوان .) 315 ،1383 ،
مهاجرت شکلی از تحرک مکانی و جغرافیایی انسانهاست که به
دالیل مختلف بین مکانهای جغرافیایی صورت میگیرد .درگذشته
اين جابهجاييها با آنچه امروز صورت میگیرد  ،کام ً
ال متفاوت بوده
و به علت کم بودن تعداد مهاجران  ،اين جابهجاييها بر ساختارهای
اجتماعی  -اقتصادی  ،سنی و جنسیتی مناطق مهاجرپذير و
مهاجرفرست تأثیر چندانی نداشته است .اما از قرن  16میالدی به
بعد ،با افزایش حرکتهای مهاجرتی بهویژه از اوایل قرن  19میالدی
به بعد  ،مهاجرت به عنوان يک پديدهي اجتماعي مهم نمايان شد
(بنیفاطمه .) 54، 1367 ،
روستاهای پیراشهری
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منطقهی پیراشهری  ،نواحي اطراف و گرداگرد کالن شهرهاست که
شهرها درون آنها گسترش یافتهاند .نواحی پیرامون شهری را میتوان
به عنوان نواحی حاشیهی شهر و لبهی نواحی شهری تعریف کرد ،
که شهر در آن گسترش مییابد .تمامی توسعههای بیرونی زمینهای
شهری اساس ًا در نواحی پیرامون شهر روی میدهد  ،خواه در قالب
ساخت و سازهای حومهای یا نواحی مسکونی روستایی و یا انواع اشکال
دیگر توسعه .نواحی پیرا  -شهری را میتوان در ارتباط با ناحیهی شهری
و در قالب مرز توسعهی درونی آن  ،ناحیهی روستایی و مرز بیرونی آن و
نیز زمینهای در بین تعریف کرد (.) 2014,16,Buxton et al
این ناحیه محسوس و قابل تشخیص نیست  ،بلکه قلمرویی مبهم

است که بهوسیـــلهی ترکیبی از پدیدهها و اشکال ایجـاد شده
توسط فعــالیتهای واقع در منطقــهی شهری ایجاد میشـــوند
(  .) 2005,134,Mc Gregor et alاین روستاها منطقهی انتقالی یا
منطقهی تعاملاند و در آنها فعالیتهای شهری و روستایی در کنار
هم قرار میگیرند و اشکال چشماندازها با تغییر و تحوالت گستردهای
به دلیل فعالیتهای انسانی مواجه میشوند .این تغییرات در پوشش
زمین  ،منجر به تغییرات گستردهای در سیستم هیدرولیک ،اکولوژیک
و اجتماعی  -اقتصادی میانجامد (.)19-2005,18,Mc Gregor et al
توسعهی شهرکها و روستاهاي خوابگاهی  ،مهاجرپذیري ،
نامشخص بودن مرز شهر و روستا  ،آمیختگی اجتماعی و قومیتی
از ویژگیهاي روستاهاي پیرامون شهري هستند که بر روي کیفیت
زندگی آنها اثرگذار است ( .جمعهپور و طهماسبی .) 53 ،1392،
خزش شهری

طی پدیدهی خزش شهری که به معنای رشد سریع و پراکندهی
نواحی کالن شهر و حتی شهرهای کوچک است  ،شهر با فشار
در درون نواحی روستایی رشد کرده و سکونتگاههای روستایی
جمعیتپذیر  ،در درون شهرها قرار میگیرند (.)1999,15,Krieger
به عبارتی  ،گسترش فیزیکی شهر از یکسو و جذب جمعیت مهاجر
به روستاهای حاشیهی شهر و توسعهی فیزیکی آنها به سوی شهر،
به مرور سبب ادغام روستاهای یاد شده در شهر میشود ( .شکویی،
 .) 512-1379،520واقعیت این است که خزش شهری همواره
با تغییر کاربری اراضی پیرامون شهر همراه است  ،زیرا ساکنان
شهرهای بزرگ در مناطق مادر شهری بزرگتر از محدودهی موجود
شهر پراکنده میشوند .این پراکنش جمعیتی نیز معمو ًال منجر به
شکلگیری سکونتگاههای تودرتو در حاشیهی شهرهای اصلی و
بهویژه به صورت بزرگتر شدن و تورم روستاهای پیرامونی میشود.
در واقع  ،این سکونتگاههای خودرو و روستاهای پیراشهری  ،به
علت تقبل بخشی از کارکردهای شهری و بهویژه مسکونی  ،بخشی
از شهر به شمار میآیند که فقط به لحاظ کالبدی از شهر مجزا
هستند ( ضیاء توانا و قادرمزی .)124 ، 1388 ،توسعهی خزندهی
شهرها نواحی باارزش روستایی را از بین برده ؛ همچنین شبکههای
بزرگراهی نیز با گسترش روزافزون  ،موجب تخریب محیط زیست و
اکوسیستم خواهند داشت (.) 1998,7,Liberty
طی دهههای اخیر  ،جمعیت مهاجر روستایی به دلیل
مسکن ارزان قیمت و دستیابی آسان به شهر برای اشتغال
در روستاهای پیراشهری  ،ساکن شده و افزایش نامتعارف
جمعیت در روستاهای پیراشهری را فراهم کرده است ( قاسمی
و همکاران .) 145:1396
منطقهی مورد مطالعه
شهرستان شیراز

بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال  ، 1395شهرستان شیراز
به مرکزیت شهر شیراز دربرگیرندهی سه بخش ارژن  ،رزقان و
مرکزی است .جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری سال
 1395برابر با  1869001نفر بوده است .در این بررسی  ،به دلیل
روند فشار جمعیت در محدودهی کالنشهر شیراز تمرکز بر بخش
مرکزی معطوف شده است.

بررسی گرایشهای جمعیت در سطح بخش مرکزی شیراز

 .1به نسبت تعداد مرد به زن نسبت جنسی گفته میشود .در شرایط طبیعی این نرخ معمو ًال بین  102تا  105متغییر است .این در حالی است که نرخ بیشتر  ،به طور معمول بیانگرجذب
جمعیت جویای کار ،و نرخ کمتر  ،بیانگر ضعف بسترهای اشتغال و مهاجرت نیروی فعال است.
 .2توجه به این موضوع ضروری به نظر میرسد که مواردی همچون مطرح شدن مکانیابی و استقرار شهر جدید در حوزهی شرق شیراز  ،با توجه به تجارب کشور در این زمینه و نبود
بستر هدایتی الزم  ،احتمال بروز مسائل و مشکالت اجتماعی  -اقتصادی جدید را تشدید خواهد کرد .درحالیکه بهرهگیری از پتانسیل شهرهای موجود در استان و تقویت گزینهای از میان
آنها در جهت برونرفت از مسائل و مشکالت  ،راهحل مطلوبتری به نظر میرسد.
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فضایی جمعیت و توزیع فضایی کانونهای شهری در یک چارچوب
منظم و هماهنگ بخشی  -منطقهای صورت نگرفته و با توجه
به اینکه الگوی توزیع جمعیت رابطهی تنگاتنگی با عملکردهای
سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی دارد  ،طبیعی است که به دنبال تمرکز
فعالیت و سرمایه در چند شهر بزرگ  ،حرکت جمعیت به طرف این

بیانگر الگوی خاص جذب جمعیت در این دهستان با ترکیب غالب
مرد است .مسئلهای که میتواند در آینده بسترساز شکلگیری
گتوهای اجتماعی با مسائل اجتماعی حاد و یا امنیتی شود .وجود
شهرک صنعتی شیراز و همچنین  ،تأکید بر توسعه آن در سیاستهای
2
مدیریتی حاکم  ،در آینده این مسئله را تشدید خواهد کرد.
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در حال حاضر بخش مرکزی شیراز شامل شش دهستان قره باغ ،
داریان  ،کفترک  ،بیدزرد  ،دراک  ،سیاخ دارنگون و سه شهر شیراز،
داریان و شهر جدید صدرا است .در ادامه  ،چگونگی توزیع جمعیت
در شش دهستان باال مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین  ،در
این بررسی شاخص نسبت جنسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و
الزم به یادآوری است تعدادی از سکونتگاههای این دهستانها
در فرآیند تهیهی طرحهای توسعهی شهری شیراز  ،به شهر شیراز
الحاق شدهاند که برای امکان مقایسه در بازهی  10ساله در جمعیت
پایهی سال  1385به جمعیت شهر شیراز اضافه شدهاند.
از آنجا که در کشورهای در حال توسعه همچون ایران  ،توزیع

نقاط صورت پذیرد .بررسی نرخ رشد جمعیت در سطح دهستانهای
بخش مرکزی شیراز نیز در دههی گذشته در مقایسه با نرخ رشد
شهر شیراز و سطوح کالنتر ( بخشهای شهرستان شیراز ) بیانگر
افزایش نگران کنندهی جمعیت در محدوهی حریم شهر شیراز و
اطراف آن است .دو دهستان قره باغ و داریان با نرخ رشد در حدود
 6/5جمعیت خود را در دههی گذشته دو برابر کردهاند ؛ این در حالی
است که دهستان کفترک با نرخ رشد  %18با افزایش جمعیت 5
برابری رو به رو بوده است.
نکتهی قابل توجه در این زمینه  ،الگوی جذب جمعیت در
دهستانهای مورد اشاره است ؛ بهطوریکه در دهستان قره باغ
نسبت جنسی از  111به  119افزایش پیدا کرده است که این مسئله،
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نسبت جنسی در سطح دهستانهای داریان ( )106و کفترک
( )109در کنار نرخ رشد باالی آنها  ،بیانگر جذب مهاجر با الگوی
خانواده است .این الگوی جذب جمعیت  ،فشار شدید به خدمات
حیاتی در حوزهی شرق شیراز را که خود با محدودیتهای جدی
مواجه است  ،در کنار تقاضای سفر روزانه افزایش خواهد داد.

فاصلهی مناسب از شهر شیراز  ،با کاهش جمعیت روبهرو بوده است.
بهطوریکه جمعیت این روستا از  895نفر در سال  85به  646نفر
3
در سال  95رسیده است.
بهطورکلی  ،علیرغم وجود این ناهمگونیها در رشد جمعیت در
دو دهستان مورد بررسی که نیازمند پژوهشهای بیشتری در این

با نگاهی به جدول باال مشاهده میشود که بیشترین جمعیت در
بین روستاهای مورد بررسی  ،مربوط به شاپورجان است که طی یک
دهه  ،جمعیت خود را از  2860به  10280نفر رسانیده است .به نظر
میرسد افزایش جمعیت آن عالوهبر رشد طبیعی  ،از جریانهای
مهاجرتی نیز تأثیر پذیرفته است  ،چنانکه مقایسهی جمعیت
روستاهای خاتونک ( از  926به  1179نفر ) و محمود آباد ( از 955
به  1524نفر ) در مجاورت آن  ،وضعیت متفاوتی را نشان میدهند.
از دیگر نکات قابل توجه  ،روستای علیآباد است که علیرغم

زمینه است  ،میتوان گفت مهاجران در مرحلهی اول  ،حرکت به
سوی نقاط نزدیکتر را برگزیدهاند و با فاصله از محدودهی شهر ،
شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت هستیم.
بررسی گرایشهای جمعیت در شهر جدید صدرا

شهر جديد صدرا در فاصلهی  15کیلومتری شمال غرب شیراز و به
عنوان شهر سرريز مادرشهر شیراز در گسترهای به مساحت 2300
هكتار و با تراکم ناخالص  100نفر در هكتار و با جمعیت مصوب
 200هزار نفر ( 4افق طرح  )1390احداث شده است.
بررسی جمعیت این شهر در دههی گذشته ،
گویای رشد قابل توجه آن است ؛ بهطوریکه از
ابتدای تأسیس شرکت عمران مادر تخصصی این
شهر  ،در سال  1370تا سال  1385تنها پذیرای
 9949نفر بوده است  ،اما در بازهی زمانی 1385
  95با نرخ رشد  25درصدی  ،جمعیت خود رابه  91863نفر ( حدوداً  10برابر ) رسانده است.
به نظر میرسد بخش عمدهی جمعیت این شهر،
دربرگیرندهی قشر متوسط و تحصیلکردهی
جامعه است که توان اقتصادی تأمین مسکن در
شهر شیراز ( با توجه به تغییرات قیمتی صورت
گرفته ) را ندارد و افزایش شدید قیمت زمین در

 .3در مقایسهی تطبیقی آبادیهای مورد بررسی از منظر فاصله از شهر شیراز  ،جمعیت پایهی روستا و محل استقرار  ،دلیل روشنی در مورد افزایش ناهمگون جمعیت در این محدوده به
دست نیامد .این موضوع نیاز به پژوهش و بررسیهای تفصیلی در زمینه را روشن میسازد.
 .4برگرفته از مطالعات طرح توسعه و عمران صدرا .شرکت عمران شهر جديد صدرا

شهر شیراز  ،بسترساز چنین جذب جمعیت سیلآسایی بوده است ؛
بهگونهای که ماهیت شهر صدرا را از یک محیط با ساختار ساختمانی

 کارگری ( نسبت جنسی  1385برابر با  )111به سکونتگاهیبرای اسکان مستأجران دهک متوسط شهر شیراز تبدیل کرده است.
( بر اساس اطالعات سرشماری توسط شرکت عمران شهر جدید
صدرا  ،در سال  1394نزدیک به  60درصد ساکنان این شهر مستأجر
بودهاند ).
فراهم نبودن زیرساختهای مناسب خدماتی در این شهر ( وجود
مدارس دو نوبتی با سرانهی باالی دانشآموز در کالس )  ،موجب
فشار بر ساختار خدماتی در حوزهی شمال غرب شیراز شده است.
این مسئله در ساختار دسترسی این منطقه به خوبی مشهود است و
به نظر میرسد نیاز به سرمایهگذاری در تأمین زیرساخت حمل و نقل
بین این دو شهر  ،از ملزومات اساسی در این حوزه است.
محدودیتهای طبیعی این شهر و برنامههای حاکمیتی در
چارچوب توسعهی آن  ،با توجه به میزان جذب جمعیت آن در دههی
آینده  ،مادر شهر شیراز را با مشکل ساختاری در حوزهی استراتژیک
شمال غرب روبرو خواهد کرد .حوزهای که به عنوان محدودهی
اکولوژیک شناخته میشود و وجود مدیریت دوگانه در شیراز و صدرا
با ساختار مدیریتی حاکم  ،آیندهی روشنی را در حوزهی شمال غرب
شیراز رقم نخواهد زد.
نتیجهگیری
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مطالعات نشان میدهد که در تمامی
كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه،
رابطهی معنیداری بین شهرها و فضای
پیرامونشان وجود دارد .ارتباط متقابل بین
نواحی شهری با پیرامون  ،درصورتیکه به
درستی مدیریت شود  ،میتواند به پویایی
منجر شود ؛ اما درصورتیکه ساماندهی
نشود  ،مشکالت عدیدهای را برای
مناطق روستایی و شهرها به دنبال خواهد
داشت .از جملهی این مسائل  ،میتوان
به رشد حاشیهنشینی شهری  ،پراکنش
بیرویهی فعالیتها و جمعیت در پیرامون
شهر اصلی  ،تهدید جدی محیط زیست،
کمبود زیرساختها و خدمات شهری ،
افزایش فقر شهری و مسائل متعدد دیگر
اشاره کرد .ازاینرو  ،ضروری است با اتکا
به روشهای ناظر بر مدیریت شهری
یکپارچهی فضایی – عملکردی  ،در
جهت مدیریت توسعهی پایدار مناطق
پیراشهری گام برداشت.
بررسی نقاط پیراشهری در کالنشهر
شیراز  ،بیانگر این موضوع است که شهر
شیراز با سه پهنهی کالن با اولویتهای
متفاوت در محدودهی اطراف خود روبرو
است:
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 -1حوزهی رشد شدید بیبرنامه در شرق و جنوب ؛
 -2حوزهی رشد و بارگذاری سنگین جمعیت در پهنهی اکولوژیک
شمال غرب ؛
 -3حوزهی باغشهری در غرب و شمال غرب.
در دههی گذشته  ،شاهد رشد سریع حوزهی سوم ( باغشهری )
بودهایم ؛ اما به نظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی  -اقلیمی
حاکم بر منطقهی حوزهی اول و دوم  ،به عنوان اصلیترین موضوعات
مدیریت جمعیتی در دههی آینده مطرح خواهد بود.
در تحلیل جریانهای جمعیت محدودهی پیرامونی شهر شیراز در
سطح کالن  ،به نظر میرسد شاهد شکلگیری هاللهای گوناگون در
اطراف شهر شیراز هستیم ؛ بهگونهایکه در بخشهای جنوب شرقی
و جنوب شاهد شکلگیری هالل فقر هستیم .دو دهستان کفترک و
قره باغ با نرخ رشد جمعیت  18و  6/8در کنار نسبت جنسی  109و
 119بیانگر استقرار حوزههای سکونتی با سطح درآمد پایین هستند
که پیوستگی جغرافیایی آن با ساختار اقتصادی  -اجتماعی حاکم در
سطح مناطق شهر شیراز از نکات قابل توجه در این زمینه است.
بررسی و تعیین جایگاه شهر جدید صدرا در حوزهی شمال غرب ،
در رابطه با شهر شیراز از اولویتهای اساسی بوده و احتمال پیوستگی
کالبدی صدرا با شیراز در دهههای آینده دور از انتظار نخواهد بود .به
نظر میرسد رشد قیمت زمین در مادر شهر  ،روند رشد جمعیت شهر
صدرا را تشدید خواهد کرد .این در حالی است که محدودیتهای
طبیعی این شهر  ،رشد کالبدی شهر جدید صدرا را به سمت فاز
دوم آن سوق خواهد داد .محدودهای که امکان اتصال کالبدی آن با
شهر شیراز را اجتنابناپذیر خواهد کرد ؛ به همین جهت  ،مدیریت
اراضی بین این دو محدودهی شهری ( شیراز و صدرا ) از اولویتهای
اساسی در زمینهی سیاستگذاری مدیریت استان به نظر میرسد.
توجه به ضرورت تشکل ستاد راهبردی  -مدیریتی حریم شهر
شیراز از اولویتهای اساسی در این زمینه است و آشکار است به
دلیل تنوع بازیگران حاکمیتی ( شهرداری شیراز  ،فرمانداری و
بخشداری ،بنیاد مسکن  ،ادارهی کل راه و شهرسازی  ،امور اراضی
جهاد کشاورزی ) با خواستگاه و اولویتهای اجرایی و سیاستگذاری
متفاوت  ،ادامهی نگاه بخشی به این موضوع  ،کالن شهر شیراز را
در آیندهای نه چندان دور دچار چالشهای اساسی خواهد کرد و با

فرض ادامهی رشد جمعیت مشابه دههی  ، 95-85جمعیت ساکن
در محدودهی اطراف شهر شیراز ( بدون در نظر گرفتن شهر جدید
صدرا) از  130هزار نفر کنونی ( معادل  8درصد جمعیت شهر شیراز)
به حدود  260هزار نفر ( معادل  15درصد جمعیت آیندهی شهر
شیراز در دههی آینده ) افزایش پیدا خواهد کرد.
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