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 چکیده
 اتیبر ح ینیشهرنش یاثرگذار گاهیو تجل ییـ فضا یاجتماع یاز ساختارها یناش یهافرآیندعرصه کنش  راشهر،یپ

 زیحوضه آبر یریپذتیدر جمع یراشهریپ یفضاها گاهیجا یضر، بررسحا است. پژوهش یعیطب طیو مح ییروستا

را در کانون توجه قرار داده است.  هیاروم اچهیدر یداریبر ناپا راشهرینقش شهر و پ یسازبرجسته تیدرنهاو  هیاروم

 یهالیو تحل شودیمحسوب م یلیـ تحل یفیروش، توص تیو به لحاظ ماه یپژوهش از منظر هدف، کاربرد نیا

است. بر  شدهانجام ران،یمرکز آمار ا 95( سال ییو روستا ی)شهر یتینقاط جمع یهاآن با استفاده از داده ییفضا

 ییروستا تیدرصد جمع 40از  شیو ب هیاروم زیکل حوضه آبر تیدرصد جمع 83مذکور،  یهالیتحل جیاساس نتا

و دامنه گسترده  یشهر یهاخوشه یریگشکل دیمؤ ان،یجر نی. ااندافتهیاستقراراز شهرها  یلومتریک 5در فاصله 

بر  گفته،شیپ یتیجمع یاهکانون که ییآنجا ازاست.  ییروستا و بافت اتیبر ح یشهر یهافرآیند یرگذاریتأث

منابع آب،  ندهیمصرف فزا قی، از طراندشدهواقع( یآبرفت یها)دشت یانسان اتیح بانیپشت یاکولوژ یهاگستره

 ،یعیطب یهافرآینددر کنار توجه به  رونیازااند. کرده فایا هیاروم اچهیدر یآب ستمیاکوس یداریدر ناپا نقش را نیشتریب

 است. یضرور ه،یاروم اچهیدر زیحوضه آبر یکیاکولوژ یداریدر پا یراشهریو پ یشهر یهافرآیند یسازبرجسته

 

 .شدن یشهر ،یریپذتیجمع ه،یاروم اچهیدر زیحوضه آبر ،یراشهریپ یفضاهاواژگان کلیدی: 

 

 پذیری حوضه آبریز ارومیهفضاهای پیراشهری و جمعیت
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 مقدمه 
های ناشی از ظهور مفهوم پیراشهر، حاصل محدودیت

است. این مفهوم،  ساختاری مفاهیم شهر و روستا بوده 1دوگانگی

نزدیک شهرها است که طیف وسیعی از  یهاگاهگر سکونتتوصیف

 ,Drescher)د کنهری و روستایی را بازنمایی میهای شویژگی

2000: 1-4 Iaquinta & .)اشکال  ای ازگونه شهری،نواحی پیرا

که در ارتباط با گسترش افقی، خزش و دامنه توسعه  استسکونتی 

 دشوعملکردهای شهری، در اراضی و فضاهای روستایی ایجاد می

(Piorr & et al,2012: 10 بسیاری از شهرهای بزرگ در حال .)

 فرآینددر  رشدِ شتابانِ کشورهای جنوب، عالوه بر ادغام روستاها

های هایی با ویژگیگیری عرصهگسترش خود، موجب شکل

اند. این ای شدهکالبدی ـ عملکردی و اجتماعی ـ اقتصادی ویژه

هایی بارز شهری ـ توأمان حامل خصلت طوربهها که عرصه

تحت مفهوم  و نه روستایی( هستند، اغلب روستایی )نه شهری

 (.Simon et al,2006: 7د )شوپیراشهر شناخته می

پدیده پیراشهر، محصول تشدید تحوالت اجتماعی ـ فضایی بر 

مبنای منطق و دیالکتیک انباشت و چرخه فضایی سرمایه و 

 ,Harvey 1973, 1982)است  شدن یشهر شمولجهانهای فرآیند

 یشهر واقعبه(. Mazhindu,2016: 13: به نقل از 2006 ,1989

ترین بازتاب فضایی مهمهای فضایی مرتبط با آن، و فرم شدن

داری در جهان امروز توسعه مدرنیسم و بسط روابط سرمایه

شدن گرا، شهریدانان ساختشود. به باور جغرافیمحسوب می

و سازوکار فضایی تثبیت و انباشت سرمایه، نقش  فرآیند مثابهبه

داری داشته است همتایی در تولید و بازتولید روابط سرمایهبی

(. همچنین، دگرگونی شیوه و ابزار تولید 70-73: 1388)استیونسون،

کشاورزی، سیل نیروی کار مازاد را روانه شهرها و فضاهای 

سرمایه انسانی،  مثابهبه بحث موردپیراشهری کرده است. نیروی کار 

یافته در نواحی شهری و پیراشهری  های تراکمبه دیگر سرمایه

شدن به و پیراشهری شدنبنابراین، شهری است. شده افزوده

                                                           
1 - Dichotomy 

 لیتبددر قرن بیست و یکم  یزندگ وترین فرم فضایی کار شایع

 (.Ravetz et al,2013: 14) است شده

 ـمتقابل شهری عرصه پیراشهری یا گستره کنش روابط 

 :عمده زیر است یروین دومتأثر از  ،روستایی

 ـ اقتصادی و فضایی ـ کالبدی اجتماعی نخست، نیروهای

ترش د، مانند گسدهشهر، روستاها را هدف قرار می که از طرف

فیزیکی شهر و مصرف فضای روستایی، تغییرات بنیادی در 

 غیره؛و  فرهنگ شهری رواجاقتصاد خانوارها، 

ری شه اما در پیوند با ددوم، نیروهایی که منشأ روستایی دار

هایی از قبیل جریان مانند دکنمی عمل ییشهرگراشدن و 

های اجتماعی ـ جایی و انتقال جمعیت و گرایشمهاجرت، جابه

و ن.ک:  84: 1391چگینی،) یی روستائیانفرهنگی و شهرگرا

 (.1 شکل

 

  
 ـ روستاییعه شهری های ناشی از توسها و فرمفرآیند .1شکل 

 84: 1391چگینی،مأخذ: 

 

شهر و پیراشهر، بازتاب فضایی ـ عملکردی منطقه روستا ـ 

ساختار جغرافیایی، منطقه  نظر ازارد. گذشهری را به نمایش می

های گوناگونی یک واحد تحلیل، از دامنه مثابهبه 2روستا ـ شهری

 (:2شکل ) و مشتمل بر سه گستره زیر است شدهلیتشک

شده )مرکز های ساختهنواحی شهری: مشتمل بر بخش -1

 ای؛شهر و بخش درون شهری( و نیز ناحیه حومه

 ش لبه و پیرامون شهر؛نواحی پیراشهری: شامل دو بخ -2

پسکرانه روستایی: که به نواحی روستایی محاط بر  -3

 :Ravetz et al,2013شود )گستره پیراشهری اطالق می

17-18.) 

                                                           
2 - Rural–Urban - Region 
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تک  یالگوها واحدهای تحلیل نواحی شهری و پیرا شهری در .2شکل 

 یچندمرکزمرکزی و 

Source: Ravetz et al,2013: 17-18 
 

از  شدتبههای وابسته به آب تمهای اخیر، اکوسیسدر دهه

ت، افزایش جمعینظیر های انسانی )فرآیندجانب تغییرات ناشی از 

ی های طبیعفرآیندشهرنشینی، تغییرات کاربری و پوشش اراضی( و 

 است گرفته قرارتغییر اقلیم جهانی( در معرض خطر مانند )

(DuBowy,2016)عمده مفهوم ها بر دوپایدار اکوسیستم . توسعه 

 "زیستی تنوع" و "یا خدمات اکوسیستمی یطیمحستیز خدمات"

 (. خدمات207: 1393مبتنی است )گادزشاک و دیگران،

 طریق از که هستند هاییفرآیند و شرایط اکوسیستمی شامل

د. بخشمی تحقق حیات انسانی را پشتیانی و طبیعی هایاکوسیستم

 از نواحی وسیعی نیازمند اغلب پیراشهری، و فضاهای شهری

 آن حجم عظیم مصرف یپاسخگو تا است های کارکردیاکوسیستم

 باشدجذب پسماند  و ساختمانی مصالح آشامیدنی، آب غذا، مانند

(Pickett,2001: 129.) بر اساس گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره 

گر، گر، تنظیم(، خدمات اکوسیستمی شامل خدمات تأمین2005)

زهای یکی از نیا عنوانبهآب  . منابعاستپشتیبان و فرهنگی 

و  یگرنیتأمضروری و حیاتی جوامع بشری، واجد نقش 

ی فضاها(. Alcamo and Bennett,2003: 56) استکنندگی تنظیم

توان یکی از تقاضاکنندگان و شهر و پیراشهری را می

یکی از عوامل آالیندگی و  حالنیدرعکنندگان اصلی و مصرف

 .ناپایداری منابع آب دانست

عرض درجه  40تا  25 ایران در حدفاصل جغرافیاییموقعیت 

اده و داین سرزمین را تحت سیطره پرفشار جنب حاره قرار  ،شمالی

اما عملکرد  ،زدهرقمشرایط اقلیمی خشک و نیمه خشکی را برای آن 

ها( جریان مذکور را تعدیل کرده ویژه کوهستانقوی عوامل محلی )به

توان گفت که می جهینت در(. 1374ی،است )کاویانی و علیجان

های پایکوهی و دشت وخاکبآها از طریق تغذیه منابع کوهستان

سعه ترین بنیاد طبیعی تولید و بازتولید تمدن و تومیانکوهی، اصلی

: 1371ی،اند )رهنمایشهری و روستایی ایران از دیرباز تا به اکنون بوده

تابان و تشدید شرد که رشد توان استنباط ک(. بر این اساس می89-76

های پایکوهی و تراکم جمعیت شهری و پیراشهری در دشت

آبی را کم لی وساپذیری از خشکتوانسته دامنه آسیبمیانکوهی، 

ها بومعادل زیستتزننده  ترین عامل برهمگسترش داده و به مهم

ی ایا برهای باز و پونظام مثابهبهشهرها تبدیل شود. زیرا شهرها و پیرا

وساز خود نیازمند حجم زیادی از خدمات اکوسیستمی بوده سوخت

 رون،و از طریق دامنه اثرگذاری و اثرپذیری خود )در سه مقیاس د

ه د. با توجه بای دارشناختی گستردهردپای بوم پیرامون( پیرامون و فرا

ن در مباحث پیشی مورداشارهاین واقعیت و بر اساس قاعده کلی 

(DuBowy,2016 ،)شدگی و ناپایداری توان گفت روند خشکمی

 های وابسته بهمیکی از ارکان اصلی اکوسیست مثابهبهدریاچه ارومیه )

هم ممنابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه(، تحت تأثیر دو عامل 

 جهانی تغییر اقلیم و تغییرات جمعیتی به نفع نواحی شهری و

شهر در ه شهر و پیرا، تحلیل جایگارونیازاپیراشهری بوده است. 

ی هافرآیند کنندههماهنگبستر  عنوانبهحوضه آبریز دریاچه ارومیه )

 عادلتهرها را در برهم زدن یعی و انسانی(، نقش شهرها و پیراشطب

شدگی و ناپایداریِ دریاچه ارومیه شناختی و تشدید روند خشکبوم

 سازد.برجسته می

 

  روش تحقیق
 ربردی و به لحاظ ماهیتپژوهش حاضر، از منظر هدف کا

های شود. گردآوری دادهروش، توصیفی ـ تحلیلی محسوب می

ای بوده است. ی و کتابخانهادسنا هایتحقیق مبتنی بر روش
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های زیستی شامل جمعیت، موقعیت کانون مورداستفادههای مؤلفه

افزار های تحلیل فاصله و همپوشانی در نرماز روش بوده که با استفاده

ArcGIS  با تحقیق این عالوهبه. است گرفته قرار لیوتحلهیتجزمورد 

شامل،  ازیموردنهای داده گردآوری جهت اسنادی منابع به مراجعه

تا  1335 هایسال هایسامانه و مکانی هایهای دادهپایگاه سرشماری

 است. شدهانجام از مرکز آمار ایران، 1395

های اصلی و بسته وضهح  یکی ازارومیه، حوضه آبریز دریاچه 

 لومترمربعیک 49381 وزه حدودحرود. وسعت این می شمار به ایران

 وغربی و شرقی  آذربایجان درصد آن در دو استان 9/90که  است

مار آمرکز ) کردستان واقع شده است استان در باقیمانده درصد 1/9

 ایران(.
 

 آبریز ارومیه های حوضهوسعت و تعداد شهرستان .1جدول 

 استان دیفر
تعداد 

 شهرستان

 مساحت

(Km) 

 درصد از سطح

 حوضه

 9/46 21930.96 9 غربی آذربایجان 1

 44 22935.7 11 شرقی آذربایجان 2

 1/9 4514.25 1 کردستان 3

 100 49380.91 21 مجموع
 

 

آبریز ارومیه، براساس آخرین تقسیمات  ی حوضهمحدوده در

 و شهرستان 21ارومیه(، و  تبریز) مرکز استان 2سیاسی کشور، 

 سرشماری عمومی نفوس و) کانون شهری وجود دارد 57مجموعًا 

 (.1395مسکن مرکز آمار ایران، 

ل از مرکز آمار ایران در سا منتشرشدهبر اساس آخرین آمار 

های شهری و روستایی نفر در سکونتگاه 5518958تعداد  ،1395

داد، از این تع (.2 جدول) اند، ساکن بودهموردمطالعهمحدوده 

فر ن 1507720درصد( در نقاط شهری و  7/72نفر )معادل  4011238

سرشماری ) درصد( در نقاط روستایی سکونت دارند 3/27)معادل 

(. روند تغییرات 1395عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران،

وج اجمعیتی هم چون سایر نقاط کشور به نفع مراکز شهری بوده و 

 است. 1355 – 65ز مربوط به دهه رشد جمعیت حوضه نی

 
 

 (1335 -95تغییرات جمعیت حوضه آبریز ارومیه ) .2جدول 

 سال
تعداد 
 شهر

نرخ  جمعیت
 کل روستایی شهری رشد

1335 40 589289 833900 1423189 - 

1345 41 854205 1002518 1856723 78/3 
1355 41 1244765 1132602 2377367 84/3 
1365 41 2117950 1179977 3297927 46/5 
1375 41 2758702 1564079 4322781 23/1 
1385 57 3426026 1444004 4870030 19/2 
1390 57 3693055 1525155 5218210 51/1 
1395 57 4011238 1507720 5518958 67/1 

 

 
 موردمطالعهنقشه موقعیت منطقه  .3کل ش

 

 های تحقیقیافته
و محور فاصله از دضر مبتنی بر ها در مقاله حاتحلیل یافته

یز، نست. در ادامه و فاصله از دریاچه ارومیه بوده ا های شهریکانون

های از طریق همپوشانی نقشه متغیر جمعیت و استخراج خالصه

های شهری و نیز در دشتری، نقش عمده فضاهای شهری و پیراآما

 است. شدهمشخصمجاور دریاچه در تراکم و تجمع جمعیت 

های شهری ، فاصله از کانون4قشه موضوع شکل شماره در ن

. شده استبندی کیلومتری پهنه 100تا بیشتر از  5بزرگ از فاصله 

های جمعیتی با نقشه مذکور، گویای آن است که در همپوشانی کانون

فاصله پنج کیلومتری از مراکز شهری، جمعیتی )شهری و روستایی( 

اند که مشتمل بر تگاه ساکن شدهسکون 700نفر در  4579296 بربالغ

نفر  607859درصد جمعیت منطقه است. از این تعداد جمعیت،  83

و  ردیگیبرم دردرصد جمعیت را  40.31جمعیت روستایی که 
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از مراکز  کیلومتری 10 تاپنج. در فاصله استنفر شهری  3971437

سکونتگاه ساکن هستند  761نفر جمعیت در  410161شهری، تعداد 

این تعداد  درصد کل جمعیت منطقه است. از 7.43شامل که 

درصد جمعیت را  24.56هستند که  جمعیت روستایینفر  370360

 .شودیمشامل 

 

 با توجه به فاصله از شهرها جمعیت شهری و روستایی .3جدول 

درصد 

جمعیت 

 روستایی

جمعیت 

 روستایی

درصد 

کل 

 جمعیت

تعداد 

 سکونتگاه

جمعیت 

 95کل 

فاصله از 

ر شه

 )کیلومتر(

40.31 607859 83 700 4579296 5< 

24.56 370360 7.43 761 410161 10-5 

15.52 234083 4.24 614 234083 10-15 

10.13 152813 2.8 482 152813 15-20 

7.63 115138 2.08 468 115138 30-20 

1.6 23381 0.42 119 23381 40-30 

0.24 3636 0.06 22 3636 50-40 

0.02 450 0.008 4 450 <100 

 جمع 5518958 3170 100 1507720 100

 

 تجمع و تراکم جمعیت در حلقه اول و دوم فاصله از شهرها،

ل درصد( از جمعیت ک 90.43نفر ) 4989457گویای آن است که در 

درصد( از جمعیت روستایی  65نفر )حدود  978219حوضه و 

 .است افتهیاستقرارکیلومتری از شهرها  10حوضه تا فاصله 

 

 
ز با توجه به فاصله ا نقشه تعداد کل جمعیت شهری و روستایی .4شکل 

 شهرها

ری کیلومت 10استقرار بخش عمده جمعیت روستایی در فاصله تا 

گر نقش برجسته فضاهای شهری و شهرها، عالوه بر آنکه بیان

، نشان ی حوضه آبریز دریاچه ارومیه استریپذتیجمعپیراشهری در 

ایی که با افزایش فاصله از شهرها از تعداد جمعیت روست دهدیم

عیت شود. بر این اساس، عامل فاصله از شهرها با تعداد جمکاسته می

 های فاصله از شهر همبستگی زیادی داشته و بیشروستایی در پهنه

تبیین  از شهرها را بافاصلهدرصد استقرار جمعیت در ارتباط  86از 

 (.5ن.ک: شکل کند )می

 

 
)به  شهرها از بافاصلهدر ارتباط  روستایی پراکندگی جمعیت .5شکل 

 کیلومتر(

 

اهمیت فضاهای  دهندهنشانعالوه بر آنکه  شدهانجامهای تحلیل

های ی منظومهریگشکلپیراشهری در شرایط کنونی است، بیانگر 

 واقعبهاست.  آنشهری و تجمع جمعیت در فضاهای پیراشهری 

، ساختار آنشهری ضاهای پیراهای شهری و فمهر منظوپدیده نوظهو

ی طیمحستیزاجتماعی ـ اقتصادی، ساختار فضایی و نیز وضعیت 

ر درهایی که تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. شه شدتبهمنطقه را 

های شهری دور به هم متصل شده و مجموعه چنداننهای آینده

 وستایی رات و بافت ربخشی از جمعی تنهانهبزرگی را تشکیل داده، 

 اهایدر خود ادغام خواهند کرد، بلکه روند استقرار جمعیت در فض

ات ن حیپیراشهری و نوع استفاده از اراضی روستایی و منابع پشتیبا

جریان  رونیازاد. کندچار دگرگونی می شدتبهروستایی را  و شهری

بتنی های منیازمند رویکرد ،نگارینگری و آیندهمذکور عالوه بر آینده

های شهری و ت منظومهریزی و مدیریبر یکپارچگی در برنامه

 است. فضاهای پیرامون آن
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 های پیراشهری ناحیه مورد مطالعهعرصه .6شکل 

 

 شهرهاکیلومتری  5، در 5با توجه به نتایج مندرج در جدول 

شهر وجود  8تبریز تعداد  شهرکالند. در روستا قرار دار 315تعداد 

هرها این ش ،دور چنداننهای ه با روند رو به رشد خود در آیندهدارد ک

د هپهنه شهری پیوسته را تشکیل خوا به هم متصل خواهد شد و یک

له کمتر از پنج نقطه روستایی در فاص 77نمونه، تعداد  عنوانبهداد. 

 ایو  شدهادغامها یا در شهر کیلومتری تبریز قرار دارد که برخی از آن

 ادغام قرار دارد.در معرض 

 
 کیلومتری شهر اصلی 5شهرهای مستقر در فاصله  .4جدول 

منظومه 

 شهری
 شهرهای در معرض ادغام

 شدهادغامتعداد روستاهای 

 یا در معرض ادغام

 تبریز
 ی،لخچیا ،اسکو ،باسمنج ،سرد رود

 خسروشهر ،آذرشهر گوگان، ،ممقان
77 

 شبستر
 ،شرفخانه ،شندآباد ،قانیوا سیس،

 کنانکوزه ،هخامن
19 

 7 شیبخشا ،زرنق مهربان، کلوانق

 3 دوزدوزان شربیان

 28 تازه شهر سلماس

 36 چهاربرج ملکان

 52 محمدیار نقده

 33 نالوس اشنویه

 19 محمودآباد شاهیندژ

 41 لیالن میاندوآب

 315 جمع

 

موضوع استقرار بخش اعظم جمعیت در شهرها و فضاهای  

شناختی ریز دریاچه ارومیه دارای وجه بومپیراشهری در حوضه آب

بر  رقابت نظام حیات انسانی )شهری و روستایی( ،و آن استمهمی 

و  کنندهنیتأمخدمات مهم  ژهیوبهسر منابع و خدمات اکوسیستمی 

 حوضهگستره  درواقعمنابع آب در منطقه است.  گر و راهبردیتنظیم

شناختی دریاچه بومدریاچه ارومیه، عرصه رقابت دو واحد  زیآبر

بر سر  و فضاهای شهری و پیرا شهری از دیگر سو سوکیارومیه از 

 منابع حیات آب است. در راستای تحلیل مذکور، گستره دریاچه

 شدهیبندقهطبارومیه با توجه با عامل فاصله از دریاچه در چهار پهنه، 

ن آ های جمعیتی با نقشه مذکور بیانگراست. نتایج همپوشانی کانون

است که بخش عمده جمعیت در مجاورت دریاچه و به عبارتی در 

ر این ب. ستا افتهیاستقرارمهم منطقه  یورودها هاحوضهریزخروجی 

 1637نقطه شهری و روستایی، تعداد  3170 اساس، از تعداد

معیت جکیلومتری از دریاچه مستقر هستند و  50سکونتگاه در فاصله 

ضه( درصد جمعیت کل حو 37/51فر )ن 2835342 بربالغاین پهنه 

 839کیلومتری از دریاچه تعداد  100است. همچنین در فاصله 

 کیلومتری 150درصد(، در  51/39نفر ) 2180767سکونتگاه با 

له درصد( و در فاص 71/6نفر ) 370442 سکونتگاه با 555دریاچه 

رصد درصد( د 402)2.4 نفر 132407 سکونتگاه با 139کیلومتر  200

 (.7شکل ) است افتهی قراراست

 

 
های شهری و روستایی با در نظر نقشه استقرار جمعیت سکونتگاه .7شکل 

 گرفتن معیار فاصله از دریاچه
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 یهروما یزآبربندی جمعیت شهری حوضه طبقه .5 جدول

درصد 

 جمعیت

تعداد نقاط شهری و 

 روستایی

جمعیت شهری و 

 1395روستایی 

 اچهیدرفاصله از 

 ر(کیلومت)

51.37 1637 2835342 50 

39.51 839 2180767 100 

6.71 555 370442 150 

2.4 139 132407 200 

 جمع 5518958 3170 100

 

 دهد کهنتایج تحلیل فاصله جمعیت از دریاچه ارومیه، نشان می

های تمرکز و تراکم جمعیت، فعالیت و سکونت در بیشترین کانون

 درازمدتمهم ناشی از عملکرد  تجمع دارد. این مجاورت دریاچه

 مناسب در ارتباط با وخاکآبی دریاچه در تولید منابع هاحوضهریز

-های ژئوهیدرولوژیکی منطقه بوده است. همچنین به دلیل کمویژگی

بودن فضاهای قابل زیست نسبت به گستردگی اکوسیستم طبیعی 

کم  یهابیدرشی ها خصوصًا شهرها(، سکونتگاهکوهستان)پشتیبان 

 . این امراندداکردهیپو مناطق پست حوضه مجاور دریاچه، استقرار 

ی بارگذار ،درواقعنشان از فشار نظام حیات انسانی بر منابع آب دارد. 

 یشناختبومتوسعه انسانی فراتر از ظرفیت سبب برهم خوردن تعادل 

ب در تی آبین نظام انسانی و نظام طبیعی و ناپایداری منابع مهم حیا

 شدهتمام به ضرر اکوسیستم دریاچه ارومیه ژهیوبهمنطقه شده و  این

 است.

با توجه به استقرار بخش عمده جمعیت حوضه آبریز دریاچه 

 نابعمارومیه در شهرها و فضاهای پیراشهری، متأسفانه در مدیریت 

 جهردتوموآب و ناپایداری دریاچه ارومیه، این واقعیت فضایی به جد 

تواند موفقیت راهبردهای منجر به امری که میقرار نگرفته است. 

 د.احیاء دریاچه ارومیه را با چالش جدی و حتی شکست روبرو کن

 

 گیرینتیجه
درصد کل  90حدود  بنا به نتایج به دست آمده از این تحقیق،

درصد جمعیت  65جمعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و حدود 

د. از شهرها قرار داری لومتریده کروستایی این حوضه در فاصله 

ی را که در تعامل برای توسعه نظام لومتریده کتوان این حلقه می

و ارتباطات و تعامالت گسترده فضاهای شهری و  ونقلحمل

کنش فضایی شهر ـ پیراشهر در  ترین عرصهروستایی قرار دارد، مهم

حوضه آبریز دریاچه ارومیه در نظر گرفت. استقرار بخش عمده 

ی دهسازمانشهر و پیراشهر، پدیده و شکل جدیدی در جمعیت در 

شود که اثرات و پیامدهای اجتماعی ـ فضایی جمعیت محسوب می

محیطی، اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، ای در ابعاد زیستگسترده

 مدیریتی ـ سیاسی و کالبدی ـ فضایی دارد.

های فضایی شهری و پیراشهری و پیامدهای پردامنه آن، گستره

فته است. قرار نگر موردتوجه هایریگمیتصمها و سازیتصمیم در

ی توان در غفلت از نقش فضاهای شهرنمونه بارز این واقعیت را می

تایج د. نو پیراشهری در راهبردهای احیاء دریاچه ارومیه، مالحظه کر

 نیترمهمشهری داد که پدیده شهر و فضاهای پیرا تحقیق حاضر نشان

بر جمعیت و  آنکه سلطه  استهای انسانی مؤلفه فضایی نظام

ت دیریمفعالیت، بالمنازع است. این فرم نوظهور فضایی در نبود یک 

تواند، دامنه تخریب شناختی ـ اجتماعی، میبوم نگر کپارچهیپایدار و 

گر، ینمحیطی و نابودی منابع اکوسیستمی )پشتیبان، تأممنابع زیست

ها را بومده و عدم تعادل زیستگر و فرهنگی( را شدت بخشیتنظیم

 وارد کند. برگشترقابلیغ ایبه مرحله

 

 منابع

، "های شهریشهرها و فرهنگ"(، 1388استیونسون، دبورا، )
ترجمه رجب پناهی و احمد پوراحمد، مرکز مطالعاتی و 

 تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.

ی ادغام تبیین پیامدهای فضایی ـ کالبد"(،1391چگینی، رباب )
گسترش شهر )مورد:  فرآیندهای روستایی در هسته

رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی  "منطقه یک شهر تهران(
 تهران.

 طبیعی و محیطی هایتوان " ،(1371) محمدتقی رهنمایی،
 معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز ،"ایران
 ایران،

 .و مسکن (، سرشماری نفوس1335-1395مرکز آمار ایران، )

http://www.amar.org.ir/ 
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 و آب مبانی"،(1371) علیجانی، بهلول و محمدرضا کاویانی،
 .سمت انتشارات تهران، ،" هواشناسی

(، 1393گادزشاک، دیوید، ادوارد کایسر و اف استوارد چپین )
، ترجمه منوچهر یریزی کاربری زمین شهربرنامه

 طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.
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