مجله

توسعه فضاهای پیراشهری
سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398
شاپای چاپی  2676 -4164شاپای الکترونیکی 2676 -4172
صفحات 1-8

فضاهای پیراشهری و جمعیتپذیری حوضه آبریز ارومیه

www.jpusd.ir

3

تاج الدین کرمی ،*1احمد زنگانه ،2حجت میرزازاده

 1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 2استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
*

e-mail: karami_ta@yahoo.com

دریافت مقاله1398/02/20 :

پذیرش نهایی1398/03/30 :

چکیده
پیراشهر ،عرصه کنش فرآیندهای ناشی از ساختارهای اجتماعی ـ فضایی و تجلیگاه اثرگذاری شهرنشینی بر حیات
روستایی و محیط طبیعی است .پژوهش حاضر ،بررسی جایگاه فضاهای پیراشهری در جمعیتپذیری حوضه آبریز
ارومیه و درنهایت برجستهسازی نقش شهر و پیراشهر بر ناپایداری دریاچه ارومیه را در کانون توجه قرار داده است.
این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت روش ،توصیفی ـ تحلیلی محسوب میشود و تحلیلهای
فضایی آن با استفاده از دادههای نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) سال  95مرکز آمار ایران ،انجامشده است .بر
اساس نتایج تحلیلهای مذکور 83 ،درصد جمعیت کل حوضه آبریز ارومیه و بیش از  40درصد جمعیت روستایی
در فاصله  5کیلومتری از شهرها استقراریافتهاند .این جریان ،مؤید شکلگیری خوشههای شهری و دامنه گسترده
تأثیرگذاری فرآیندهای شهری بر حیات و بافت روستایی است .از آنجایی که کانونهای جمعیتی پیشگفته ،بر
گسترههای اکولوژی پشتیبان حیات انسانی (دشتهای آبرفتی) واقعشدهاند ،از طریق مصرف فزاینده منابع آب،
بیشترین نقش را در ناپایداری اکوسیستم آبی دریاچه ارومیه ایفا کردهاند .ازاینرو در کنار توجه به فرآیندهای طبیعی،
برجستهسازی فرآیندهای شهری و پیراشهری در پایداری اکولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،ضروری است.

واژگان کلیدی :فضاهای پیراشهری ،حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،جمعیتپذیری ،شهری شدن.
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شایعترین فرم فضایی کار و زندگی در قرن بیست و یکم تبدیل

مقدمه
ظهور مفهوم پیراشهر ،حاصل محدودیتهای ناشی از

شده است (.)Ravetz et al,2013: 14

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

عرصه پیراشهری یا گستره کنش روابط متقابل شهری ـ

توصیفگر سکونتگاههای نزدیک شهرها است که طیف وسیعی از

روستایی ،متأثر از دو نیروی عمده زیر است:

(Drescher,

نخست ،نیروهای اجتماعی ـ اقتصادی و فضایی ـ کالبدی

 .)Iaquinta & 2000: 1-4نواحی پیراشهری ،گونهای از اشکال

که از طرف شهر ،روستاها را هدف قرار میدهد ،مانند گسترش

ویژگیهای شهری و روستایی را بازنمایی میکند

فیزیکی شهر و مصرف فضای روستایی ،تغییرات بنیادی در

سکونتی است که در ارتباط با گسترش افقی ،خزش و دامنه توسعه

اقتصاد خانوارها ،رواج فرهنگ شهری و غیره؛

عملکردهای شهری ،در اراضی و فضاهای روستایی ایجاد میشود

دوم ،نیروهایی که منشأ روستایی دارد اما در پیوند با شهری

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

شدن و شهرگرایی عمل میکند مانند جریانهایی از قبیل

رشدِ شتابانِ کشورهای جنوب ،عالوه بر ادغام روستاها در فرآیند

مهاجرت ،جابهجایی و انتقال جمعیت و گرایشهای اجتماعی ـ

گسترش خود ،موجب شکلگیری عرصههایی با ویژگیهای

فرهنگی و شهرگرایی روستائیان (چگینی 84 :1391،و ن.ک:

کالبدی ـ عملکردی و اجتماعی ـ اقتصادی ویژهای شدهاند .این

شکل .)1

عرصهها که بهطور توأمان حامل خصلتهایی بارز شهری ـ
روستایی (نه شهری و نه روستایی) هستند ،اغلب تحت مفهوم
پیراشهر شناخته میشود (.)Simon et al,2006: 7
پدیده پیراشهر ،محصول تشدید تحوالت اجتماعی ـ فضایی بر
مبنای منطق و دیالکتیک انباشت و چرخه فضایی سرمایه و
فرآیندهای جهانشمول

شهری شدن است ( Harvey 1973, 1982,

 1989, 2006به نقل از .)Mazhindu,2016: 13 :بهواقع شهری

شکل  .1فرآیندها و فرمهای ناشی از توسعه شهری ـ روستایی

شدن و فرمهای فضایی مرتبط با آن ،مهمترین بازتاب فضایی

مأخذ :چگینی84 :1391،

توسعه مدرنیسم و بسط روابط سرمایهداری در جهان امروز
محسوب میشود .به باور جغرافیدانان ساختگرا ،شهریشدن

شهر و پیراشهر ،بازتاب فضایی ـ عملکردی منطقه روستا ـ

بهمثابه فرآیند و سازوکار فضایی تثبیت و انباشت سرمایه ،نقش

شهری را به نمایش میگذارد .از نظر ساختار جغرافیایی ،منطقه
روستا ـ شهری 2بهمثابه یک واحد تحلیل ،از دامنههای گوناگونی

بیهمتایی در تولید و بازتولید روابط سرمایهداری داشته است

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

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

 -1نواحی شهری :مشتمل بر بخشهای ساختهشده (مرکز

کشاورزی ،سیل نیروی کار مازاد را روانه شهرها و فضاهای

شهر و بخش درون شهری) و نیز ناحیه حومهای؛

پیراشهری کرده است .نیروی کار مورد بحث بهمثابه سرمایه انسانی،

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

به دیگر سرمایههای تراکم یافته در نواحی شهری و پیراشهری

 -3پسکرانه روستایی :که به نواحی روستایی محاط بر

افزوده شده است .بنابراین ،شهریشدن و پیراشهریشدن به

گستره پیراشهری اطالق میشود ( Ravetz et al,2013:

.)17-18
2 - Rural–Urban - Region

1 - Dichotomy
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موقعیت جغرافیایی ایران در حدفاصل  25تا  40درجه عرض
شمالی ،این سرزمین را تحت سیطره پرفشار جنب حاره قرار داده و
شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشکی را برای آن رقمزده ،اما عملکرد
قوی عوامل محلی (بهویژه کوهستانها) جریان مذکور را تعدیل کرده
است (کاویانی و علیجانی .)1374،در نتیجه میتوان گفت که
کوهستانها از طریق تغذیه منابع آبوخاک دشتهای پایکوهی و
میانکوهی ،اصلیترین بنیاد طبیعی تولید و بازتولید تمدن و توسعه
شکل  .2واحدهای تحلیل نواحی شهری و پیرا شهری در الگوهای تک

شهری و روستایی ایران از دیرباز تا به اکنون بودهاند (رهنمایی:1371،

مرکزی و چندمرکزی

 .)89-76بر این اساس میتوان استنباط کرد که رشد شتابان و تشدید

Source: Ravetz et al,2013: 17-18

تراکم جمعیت شهری و پیراشهری در دشتهای پایکوهی و
در دهههای اخیر ،اکوسیستمهای وابسته به آب بهشدت از

میانکوهی ،توانسته دامنه آسیبپذیری از خشکسالی و کمآبی را

جانب تغییرات ناشی از فرآیندهای انسانی (نظیر افزایش جمعیت،

گسترش داده و به مهمترین عامل برهم زننده تعادل زیستبومها

شهرنشینی ،تغییرات کاربری و پوشش اراضی) و فرآیندهای طبیعی

تبدیل شود .زیرا شهرها و پیراشهرها بهمثابه نظامهای باز و پویا برای

(مانند تغییر اقلیم جهانی) در معرض خطر قرار گرفته است

سوختوساز خود نیازمند حجم زیادی از خدمات اکوسیستمی بوده

( .)DuBowy,2016توسعه پایدار اکوسیستمها بر دو مفهوم عمده

و از طریق دامنه اثرگذاری و اثرپذیری خود (در سه مقیاس درون،

"خدمات زیستمحیطی یا خدمات اکوسیستمی" و "تنوع زیستی"

پیرامون و فرا پیرامون) ردپای بومشناختی گستردهای دارد .با توجه به

مبتنی است (گادزشاک و دیگران .)207 :1393،خدمات

این واقعیت و بر اساس قاعده کلی مورداشاره در مباحث پیشین

اکوسیستمی شامل شرایط و فرآیندهایی هستند که از طریق

( ،)DuBowy,2016میتوان گفت روند خشکشدگی و ناپایداری

اکوسیستمهای طبیعی حیات انسانی را پشتیانی و تحقق میبخشد.

دریاچه ارومیه (بهمثابه یکی از ارکان اصلی اکوسیستمهای وابسته به

فضاهای شهری و پیراشهری ،اغلب نیازمند نواحی وسیعی از

منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه) ،تحت تأثیر دو عامل مهم

اکوسیستمهای کارکردی است تا پاسخگوی حجم عظیم مصرف آن

جهانی تغییر اقلیم و تغییرات جمعیتی به نفع نواحی شهری و

مانند غذا ،آب آشامیدنی ،مصالح ساختمانی و جذب پسماند باشد

پیراشهری بوده است .ازاینرو ،تحلیل جایگاه شهر و پیراشهر در

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

حوضه آبریز دریاچه ارومیه (بهعنوان بستر هماهنگکننده فرآیندهای

( ،)2005خدمات اکوسیستمی شامل خدمات تأمینگر ،تنظیمگر،

طبیعی و انسانی) ،نقش شهرها و پیراشهرها را در برهم زدن تعادل

پشتیبان و فرهنگی است .منابع آب بهعنوان یکی از نیازهای

بومشناختی و تشدید روند خشکشدگی و ناپایداریِ دریاچه ارومیه

ضروری و حیاتی جوامع بشری ،واجد نقش تأمینگری و

برجسته میسازد.

تنظیمکنندگی است ( .)Alcamo and Bennett,2003: 56فضاهای
شهر و پیراشهری را میتوان یکی از تقاضاکنندگان و

روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از منظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت

مصرفکنندگان اصلی و درعینحال یکی از عوامل آالیندگی و

روش ،توصیفی ـ تحلیلی محسوب میشود .گردآوری دادههای

ناپایداری منابع آب دانست.

تحقیق مبتنی بر روشهای اسنادی و کتابخانهای بوده است.
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جدول  .2تغییرات جمعیت حوضه آبریز ارومیه ()1335 -95

مؤلفههای مورداستفاده شامل جمعیت ،موقعیت کانونهای زیستی
بوده که با استفاده از روشهای تحلیل فاصله و همپوشانی در نرمافزار

سال

 ArcGISمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .بهعالوه این تحقیق با

1335
1345
1355
1365
1375
1385
1390
1395

مراجعه به منابع اسنادی جهت گردآوری دادههای موردنیاز شامل،
سرشماری پایگاههای دادههای مکانی و سامانههای سالهای  1335تا
 1395از مرکز آمار ایران ،انجامشده است.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،یکی از حوضههای اصلی و بسته
ایران به شمار میرود .وسعت این حوزه حدود  49381کیلومترمربع

تعداد
شهر
40
41
41
41
41
57
57
57

جمعیت
شهری
589289
854205
1244765
2117950
2758702
3426026
3693055
4011238

روستایی
833900
1002518
1132602
1179977
1564079
1444004
1525155
1507720

نرخ
کل
1423189
1856723
2377367
3297927
4322781
4870030
5218210
5518958

رشد
3/78
3/84
5/46
1/23
2/19
1/51
1/67

است که  90/9درصد آن در دو استان آذربایجان غربی و شرقی و
 9/1درصد باقیمانده در استان کردستان واقع شده است (مرکز آمار
ایران).
جدول  .1وسعت و تعداد شهرستانهای حوضه آبریز ارومیه
تعداد

مساحت

درصد از سطح

شهرستان

()Km

حوضه

21930.96

46/9
44

ردیف

استان

1

آذربایجان غربی

9

2

آذربایجان شرقی

11

22935.7

3

کردستان

1

4514.25

9/1

21

49380.91

100

مجموع

شکل  .3نقشه موقعیت منطقه موردمطالعه

در محدودهی حوضه آبریز ارومیه ،براساس آخرین تقسیمات

یافتههای تحقیق

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

تحلیل یافتهها در مقاله حاضر مبتنی بر دو محور فاصله از

مجموع ًا  57کانون شهری وجود دارد (سرشماری عمومی نفوس و

کانونهای شهری و فاصله از دریاچه ارومیه بوده است .در ادامه نیز،

مسکن مرکز آمار ایران.)1395 ،

از طریق همپوشانی نقشه متغیر جمعیت و استخراج خالصههای
آماری ،نقش عمده فضاهای شهری و پیراشهری و نیز در دشتهای

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران در سال

مجاور دریاچه در تراکم و تجمع جمعیت مشخصشده است.

 ،1395تعداد  5518958نفر در سکونتگاههای شهری و روستایی
محدوده موردمطالعه ،ساکن بودهاند (جدول  .)2از این تعداد،

در نقشه موضوع شکل شماره  ،4فاصله از کانونهای شهری

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

بزرگ از فاصله  5تا بیشتر از  100کیلومتری پهنهبندی شده است.

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

همپوشانی کانونهای جمعیتی با نقشه مذکور ،گویای آن است که در

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

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

جمعیتی هم چون سایر نقاط کشور به نفع مراکز شهری بوده و اوج

بالغبر  4579296نفر در  700سکونتگاه ساکن شدهاند که مشتمل بر

رشد جمعیت حوضه نیز مربوط به دهه  1355 – 65است.

 83درصد جمعیت منطقه است .از این تعداد جمعیت 607859 ،نفر
جمعیت روستایی که  40.31درصد جمعیت را در برمیگیرد و
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 3971437نفر شهری است .در فاصله پنجتا  10کیلومتری از مراکز

استقرار بخش عمده جمعیت روستایی در فاصله تا  10کیلومتری

شهری ،تعداد  410161نفر جمعیت در  761سکونتگاه ساکن هستند

شهرها ،عالوه بر آنکه بیانگر نقش برجسته فضاهای شهری و

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

پیراشهری در جمعیتپذیری حوضه آبریز دریاچه ارومیه است ،نشان

 370360نفر جمعیت روستایی هستند که  24.56درصد جمعیت را

میدهد که با افزایش فاصله از شهرها از تعداد جمعیت روستایی

شامل میشود.

کاسته میشود .بر این اساس ،عامل فاصله از شهرها با تعداد جمعیت
روستایی در پهنههای فاصله از شهر همبستگی زیادی داشته و بیش

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

فاصله از

تعداد

جمعیت

سکونتگاه

کل 95

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

100

1507720

100

3170

5518958

جمع

جمعیت
روستایی

جمعیت

درصد

روستایی

کل
جمعیت

از  86درصد استقرار جمعیت در ارتباط بافاصله از شهرها را تبیین
میکند (ن.ک :شکل .)5

شهر
(کیلومتر)

شکل  .5پراکندگی جمعیت روستایی در ارتباط بافاصله از شهرها (به
کیلومتر)

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

تحلیلهای انجامشده عالوه بر آنکه نشاندهنده اهمیت فضاهای

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

پیراشهری در شرایط کنونی است ،بیانگر شکلگیری منظومههای

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

شهری و تجمع جمعیت در فضاهای پیراشهری آن است .بهواقع

حوضه تا فاصله  10کیلومتری از شهرها استقراریافته است.

پدیده نوظهور منظومههای شهری و فضاهای پیراشهری آن ،ساختار
اجتماعی ـ اقتصادی ،ساختار فضایی و نیز وضعیت زیستمحیطی
منطقه را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد .شهرهایی که در
آیندهای نهچندان دور به هم متصل شده و مجموعههای شهری
بزرگی را تشکیل داده ،نهتنها بخشی از جمعیت و بافت روستایی را
در خود ادغام خواهند کرد ،بلکه روند استقرار جمعیت در فضاهای
پیراشهری و نوع استفاده از اراضی روستایی و منابع پشتیبان حیات
شهری و روستایی را بهشدت دچار دگرگونی میکند .ازاینرو جریان
مذکور عالوه بر آیندهنگری و آیندهنگاری ،نیازمند رویکردهای مبتنی
بر یکپارچگی در برنامهریزی و مدیریت منظومههای شهری و

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

فضاهای پیرامون آن است.

شهرها
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موضوع استقرار بخش اعظم جمعیت در شهرها و فضاهای
پیراشهری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای وجه بومشناختی
مهمی است و آن ،رقابت نظام حیات انسانی (شهری و روستایی) بر
سر منابع و خدمات اکوسیستمی بهویژه خدمات مهم تأمینکننده و
تنظیمگر و راهبردی منابع آب در منطقه است .درواقع گستره حوضه
آبریز دریاچه ارومیه ،عرصه رقابت دو واحد بومشناختی دریاچه
ارومیه از یکسو و فضاهای شهری و پیرا شهری از دیگر سو بر سر
منابع حیات آب است .در راستای تحلیل مذکور ،گستره دریاچه

شکل  .6عرصههای پیراشهری ناحیه مورد مطالعه

ارومیه با توجه با عامل فاصله از دریاچه در چهار پهنه ،طبقهبندیشده
با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،5در  5کیلومتری شهرها

است .نتایج همپوشانی کانونهای جمعیتی با نقشه مذکور بیانگر آن

تعداد  315روستا قرار دارد .در کالنشهر تبریز تعداد  8شهر وجود

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

دارد که با روند رو به رشد خود در آیندهای نهچندان دور ،این شهرها

خروجی زیرحوضهها ورودهای مهم منطقه استقراریافته است .بر این

به هم متصل خواهد شد و یک پهنه شهری پیوسته را تشکیل خواهد

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

داد .بهعنوان نمونه ،تعداد  77نقطه روستایی در فاصله کمتر از پنج

سکونتگاه در فاصله  50کیلومتری از دریاچه مستقر هستند و جمعیت

کیلومتری تبریز قرار دارد که برخی از آنها یا در شهر ادغامشده و یا

این پهنه بالغبر  2835342نفر ( 51/37درصد جمعیت کل حوضه)

در معرض ادغام قرار دارد.

است .همچنین در فاصله  100کیلومتری از دریاچه تعداد 839
سکونتگاه با  2180767نفر ( 39/51درصد) ،در  150کیلومتری

جدول  .4شهرهای مستقر در فاصله  5کیلومتری شهر اصلی
منظومه
شهری

تبریز
شبستر

شهرهای در معرض ادغام

سرد رود ،باسمنج ،اسکو ،ایلخچی،
ممقان ،گوگان ،آذرشهر ،خسروشهر
سیس ،وایقان ،شندآباد ،شرفخانه،
خامنه ،کوزهکنان

تعداد روستاهای ادغامشده

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

یا در معرض ادغام

استقرار یافته است (شکل .)7

77
19

کلوانق

مهربان ،زرنق ،بخشایش

7

شربیان

دوزدوزان

3

سلماس

تازه شهر

28

ملکان

چهاربرج

36

نقده

محمدیار

52

اشنویه

نالوس

33

شاهیندژ

محمودآباد

19

میاندوآب

لیالن

41

جمع

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

شکل  .7نقشه استقرار جمعیت سکونتگاههای شهری و روستایی با در نظر
گرفتن معیار فاصله از دریاچه
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جدول  .5طبقهبندی جمعیت شهری حوضه آبریز ارومیه

حملونقل و ارتباطات و تعامالت گسترده فضاهای شهری و

فاصله از دریاچه

جمعیت شهری و

تعداد نقاط شهری و

درصد

روستایی قرار دارد ،مهمترین عرصه کنش فضایی شهر ـ پیراشهر در

(کیلومتر)

روستایی 1395

روستایی

جمعیت

50

2835342

1637

51.37

حوضه آبریز دریاچه ارومیه در نظر گرفت .استقرار بخش عمده

100

2180767

839

39.51

150

370442

555

6.71

جمعیت در شهر و پیراشهر ،پدیده و شکل جدیدی در سازماندهی

200

132407

139

2.4

جمع

5518958

3170

100

اجتماعی ـ فضایی جمعیت محسوب میشود که اثرات و پیامدهای
گستردهای در ابعاد زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی،
مدیریتی ـ سیاسی و کالبدی ـ فضایی دارد.

نتایج تحلیل فاصله جمعیت از دریاچه ارومیه ،نشان میدهد که

گسترههای فضایی شهری و پیراشهری و پیامدهای پردامنه آن،

بیشترین کانونهای تمرکز و تراکم جمعیت ،فعالیت و سکونت در

در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها موردتوجه قرار نگرفته است.

مجاورت دریاچه تجمع دارد .این مهم ناشی از عملکرد درازمدت

نمونه بارز این واقعیت را میتوان در غفلت از نقش فضاهای شهری

زیرحوضههای دریاچه در تولید منابع آبوخاک مناسب در ارتباط با

و پیراشهری در راهبردهای احیاء دریاچه ارومیه ،مالحظه کرد .نتایج

ویژگیهای ژئوهیدرولوژیکی منطقه بوده است .همچنین به دلیل کم-

تحقیق حاضر نشان داد که پدیده شهر و فضاهای پیراشهری مهمترین

بودن فضاهای قابل زیست نسبت به گستردگی اکوسیستم طبیعی

مؤلفه فضایی نظامهای انسانی است که سلطه آن بر جمعیت و

پشتیبان (کوهستانها) ،سکونتگاهها خصوص ًا شهری درشیبهای کم

فعالیت ،بالمنازع است .این فرم نوظهور فضایی در نبود یک مدیریت

و مناطق پست حوضه مجاور دریاچه ،استقرار پیداکردهاند .این امر

پایدار و یکپارچه نگر بومشناختی ـ اجتماعی ،میتواند ،دامنه تخریب

نشان از فشار نظام حیات انسانی بر منابع آب دارد .درواقع ،بارگذاری

منابع زیستمحیطی و نابودی منابع اکوسیستمی (پشتیبان ،تأمینگر،

توسعه انسانی فراتر از ظرفیت سبب برهم خوردن تعادل بومشناختی

تنظیمگر و فرهنگی) را شدت بخشیده و عدم تعادل زیستبومها را

بین نظام انسانی و نظام طبیعی و ناپایداری منابع مهم حیاتی آب در

به مرحلهای غیرقابلبرگشت وارد کند.

این منطقه شده و بهویژه به ضرر اکوسیستم دریاچه ارومیه تمامشده

منابع

است.

استیونسون ،دبورا" ،)1388( ،شهرها و فرهنگهای شهری"،
ترجمه رجب پناهی و احمد پوراحمد ،مرکز مطالعاتی و
تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،تهران.

با توجه به استقرار بخش عمده جمعیت حوضه آبریز دریاچه
ارومیه در شهرها و فضاهای پیراشهری ،متأسفانه در مدیریت منابع
آب و ناپایداری دریاچه ارومیه ،این واقعیت فضایی به جد موردتوجه

چگینی ،رباب ("،)1391تبیین پیامدهای فضایی ـ کالبدی ادغام
هستههای روستایی در فرآیند گسترش شهر (مورد:
منطقه یک شهر تهران)" رساله دکتری ،دانشگاه خوارزمی

قرار نگرفته است .امری که میتواند موفقیت راهبردهای منجر به
احیاء دریاچه ارومیه را با چالش جدی و حتی شکست روبرو کند.

تهران.

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

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

ایران،

جمعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و حدود  65درصد جمعیت

مرکز آمار ایران ،)1335-1395( ،سرشماری نفوس و مسکن.

روستایی این حوضه در فاصله ده کیلومتری از شهرها قرار دارد.

http://www.amar.org.ir/

میتوان این حلقه ده کیلومتری را که در تعامل برای توسعه نظام
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