
 168-182، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir    
 

 

 

862 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

جمعيت شناسي دانشي نو است که از انديشه هاي کهن نشأت گرفته است، اين دانش : چکيده

ريشه در تفکرات اجتماعي دارد و پيدايش و شکل گيري اين تفکرات نيز بيش از آنکه جنبة 

فردي داشته باشد به ظهور و شکل گيري جوامع انساني بر مي گردد. تحليل جعميت، مبناي 

ر اجتماعي محسوب مي شود؛ در اين پژوهش با استفاده از داده برنامه ي ريزي در همه ي امو

به تحليل  GISو  SPSSهاي سرشماري نفوس و مسکن شهرستان ايذه و کمک از نرم افزارهاي 

پرداخته شد. نتايج نشان مي دهد، رشد جمعيتي  5041و پيش بيني جمعيت  شهر ايذه در افق 

جمعيت شهر  5041افزايش پيدا کند در سال مي باشد که اگر با همين روند  7.2شهرستان 

هزار نفر خواهد رسيد که در اين صورت بيش از پيش به برنامه ريزي و  584ايذه به بيش از 

 طراحي فضاهاي شهري، نياز وجود خواهد داشت.

 .، ايذهSPSS ،GISتحليل جمعيت، پيش بيني جمعيت،  :يديکل واژگان

 مقدمه

از انديشه هاي کهن نشأت گرفته است، اين دانش ريشه در تفکرات اجتماعي دارد و پيدايش جمعيت شناسي دانشي نو است که 

و شکل گيري اين تفکرات نيز بيش از آنکه جنبة فردي داشته باشد به ظهور و شکل گيري جوامع انساني بر مي 

د که شکل اشغال فضا و شدت ضرباتي (. جغرافي دانان جمعيت به علل توزيع جمعيت از اين نظر توجه دارن5535:80گردد)موسوي،

را که انسان ها بر آن وارد مي کنند دريابند و از اين راه به تباين شرايط زندگي انسان ها در فضاهاي جغرافيايي)نه صرفاً در محيط 

قف بوده اند ولي (. اگر چه جغرافي دانان از ديرباز به رابطة بين انسان و محيط زيست او وا35:87:هاي طبيعي( آگاه شوند )فريد،

(. در کل مي توان گفت 235:87در سال هاي اخير نقش جمعيت و اهميت آن بشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است)مهدوي،

جمعيت تجمعي از افراد انسان است که در منطقه اي معين)روستا، شهر، شهرستان، استان( به طور مستمر و معموالً به شکل 

بر همين اساس،   (.:35:8:زندگي مي کنند و پايگاه سياسي و شرايط ملي و قومي واحدي دارند)تقوي،مجموعه اي از خانوارها 

هدف اصلي پژوهش حاضر تحليل جمعيتي شهر ايذه به عنوان يکي از شهر هاي در حال رشد و پيش بيني آينده ي جمعيتي شهر 

 مي باشد. 5041براي سال 
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 4معصومه کیانی شاهوندی ،3سیامک رشیدی ،2ارسالن داوودی ،1رحمان زندی 
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  آزاد اسالمی واحد خوراسگان دانشگاه مهندسی راه و ترابری، -عمران ارشد دانشجوی کارشناسی 2
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری. ارشد کارشناسی  3
 آموزگار آموزش و پرورش دهدز 4
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 روش پژوهش

تحليلي بوده روش گرداوري اطالعات شامل3 بهره گيري از منابع اماري3 -روش تحقيق اين پژوهش به صورت توصيفي

)آمارهاي توصيفي، نتايج سرشماري نفوس و مسکن(، کتب، مقاالت و گزارش هاي پژوهشي مي باشد. همچنين با توجه به استفاده 

به تحليل جمعيتي   GISو  SPSSاز نرم افزارهاي اده شده است.سپس با استفاده از داده هاي آماري، از روش تحليل آماري نيز استف

 پرداخته خواهد شد. 5041براي سال  اين شهر و پيش بيني جمعيتيشهر ايذه 

 منطقه ي مورد مطالعه:

دقيقه عرض  14دقيقه طول شرقي و  17درجه و  02شهر ايذه مرکز سياسي شهرستان ايذه با مختصات جغرافيايي 

مالي در شمال شرقي استان خوزستان در دشت نسبتاً وسيعي واقع گرديده که اطراف آن را کوه ها و ارتفاعات احاطه نموده است ش

هکتار مي باشد. اين شهرستان بين استان  :527متر مي باشد و مساحت آن  804و ارتفاع متوسط آن از سطح درياي آزاد 

ويراحمد و شهرستان مسجدسليمان و باغملک قرار دارد. جمعيت اين شهر بر اساس چهارمحال و بختياري و استان کهگلويه و ب

  (.5835:22نفر مي باشد )مهندسين مشاور آبان، 541221بالغ بر  5:81سرشماري سال 

 
 

 ( نقشة موقعيت جغرافيايي شهر ايذه در شهرستان، استان و کشور5شکل )

 تجزیه و تحليل:

 رشد جمعيت

عنوان مرکز شهرستان ايذه ، يکي از شهرهاي استان خوزستان  مي باشد. استان خوزستان طبق سرشماري اخير شهر ايذه به       

 3پردازيمباشد. در زير به بررسي جمعيت شهر ايذه ميشهر بوده که شهر ايذه نهمين شهر استان از لحاظ جمعيتي مي 02داراي 
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ز و فرودهايي زيادي را داشته است. اين شهر که تا سرشماري سال هاي جمعيتي فراجمعيت شهر ايذه در طي سرشماري     

شد، از اين سال به بعد در سرشماري ها به عنوان يک نقطة شهري محسوب شد به عنوان يک ده بزرگ محسوب مي 2::5

تبه شهر در افزايش سريع نرخ رشد جمعيت شهر ايذه، موجب باال رفتن ر      (.2135:21)سرشماري نفوس و مسکن خوزستان،

هزار  544تا  14شهر ايذه در طبقه بندي  جمعيتي بين  5:81ميان نظام تقسيمات شهري گرديده و بر اساس سرشماري سال 

 (. 2735:80نفر است)موسوي،

 بررسي نرخ رشد که بر اساس مدل زير صورت گرفته است به شرح زير مي باشد3

𝐫 = √
 𝐏𝐧
 𝐏𝟎

𝐭
− 5    

 

 

 

 

 

 5:01 -35:81 نرخ رشد جمعيت در کشور، استان خوزستان ، شهرستان و شهر ايذه 5جدول 

 سال

نرخ رشد جمعيت 

 کل کشور

 

 

نرخ رشد 

جمعيت 

 شهري کشور

نرخ رشد 

جمعيت کل 

استان 

 خوزستان

نرخ رشد 

جمعيت 

شهري استان 

 خوزستان

نرخ رشد 

جمعيت کل 

 شهرستان ايذه

نرخ رشد 

جمعت شهر 

 ايذه

5:01 5/: 2/0 2/7- 2/5 0/7 2/2 

5:11 2/7 8/0 :/: 2/: 84/4 7/2 

5:21 2/: 0/1 42/7 1/5 :/0 7/52 

5:21 2/5 7/: 0/: 2/0 44/7- 8/1 

5:81 2/5 2/7 :/5 5/7 7/5 2/7 

 و محاسبات نگارنده گان 5:01 -5:81مأخذ 3 سرشماري عمومي نفوس و مسکن 

، نرخ رشد جمعت کل کشور، جمعت شهري کشور، جمعت کل استان خوزستان، جمعت شهري استان 5جدول شماره 

گونه که جدول مذکور دهد. همان نشان مي 5:81تا  5:01خوزستان، جمعت کل شهرستان ايذه و جمعت شهر ايذه را از سال 

نشان مي دهد، ميزان متوسط رشد جمعيت در سال هاي مورد بررسي داراي نوسانات زيادي بوده است. به تعبير ديگر شکل گيري 

تحوالتي در عرصه هاي سياسي و اقتصادي ـ اجتماعي در محدودة مورد مطالعه درمقاطع مختلف زماني زمينة فراز و نشيب 

( جمعيت 5:01-81ساله )  04است. بررسي ميزان رشد جمعيت شهر ايذه نشان مي دهد که طي دوره  جمعيتي را فراهم آورده

درصد برخوردار بوده  است،  اما در طي دوره هاي مختلف نوساناتي در رشد جمعيت  8/:اين شهر ساالنه از ميانگين رشد معادل 

کمترين ميزان رشد جمعيتي را تجربه کرده است.   5:21-81شهر ايذه باالترين و دوره  5:11-21در دوره   مشاهده شده است.

بررسي نرخ رشد شهر ايذه در پنج دورة سرشماري نفوس و مسکن به طور محسوسي اين رشد جمعيتي را نشان مي دهد. از آنجا 

 ن فرموليدر ا

 r  تي: متوسط رشد ساالنه جمع 

 :𝑝n دوره      يت در انتهايجمع 

: 𝑃0 دوره يت در ابتدايجمع 

:𝑡   طول دوره بر حسب سال 
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يد و مؤثري ريزي مفهکه برآورد نيازمندي هاي آيندة يک شهر بستگي به پيش بيني صحيح جمعيت آن دارد، لذا بايد براي آن برنام

 انجام گيرد تا بتوان عدالت اجتماعي را در آن پياده کرده و به توسعة پايدار منتهي شود.

 

 خصوصيات جمعيتی وترکيب آن

 

دهندة عواملي است که در پويائي شهر و روستا و يا بالعکس در رکود و پژمردگي  سير تحوالت جمعيت هر مجتمع زيستي، نشان

هري ش ةد. شناخت اين عوامل در برنامه ريزي شهري يکي از اساسي ترين پايه هاي طراحي استراتژي هاي توسعآن تأثير مي گذار

بنابراين شناخت دقيق خصوصيات جمعيتي  .ساختار اقتصادي، اجتماعي و کالبدي هر کدام تابعي از مسائل جمعيتي هستند .است

براي شناخت ويژگي هاي جمعيتي شهر ايذه، الزم است که تحوالت  .تو تأثير هر يک از آنها از اهميت ويژه اي برخوردار اس

سير تحول به طور معمول از      جمعيتي، مسائل جمعيت و خانوار، ساختار جنسي و ساير عوامل آن مورد بررسي قرار گيرد. 

گردد، آغاز شده و عبور از  گذشته اي که ريشه در تاريخ مجتمع زيستي دارد و از اولين سرشماري عمومي آن قابل استفاده مي

مرحله تصوير و پيش بيني جمعيت در آينده را امکان پذير مي سازد . با اين مقدمه به بررسي سير تحول جمعيت شهر ايذه از 

 مي پردازيم.  5:81تا سال  1::5سرشماري نفوس و مسکن در سال 

 

 1::5 -5:81با يکديگر3 بررسي جمعيت کشور، استان، شهرستان و شهر و مقايسة آنها 7جدول 

 سال

 

جمعيت کل 

 کشور

 

جمعيت 

 شهري کشور

جمعيت کل 

استان 

 خوزستان

جمعيت شهري 

 استان خوزستان

جمعيت کل 

شهرستان 

 ايذه

جمعيت شهر 

 ايذه

5::1 58210240 2447275 74281:4 212427 54422: 528: 

5:01 71288277 2221854 5128422 88:427 572211 1551 

5:11 ::248200 51810284 7582558 5721542 5:82:: 54712 

5:21 02001454 72800125 7285228 5081:12 754282 02407 

5:21 24411088 :2852282 :202227 7:07150 527472 85788 

5:81 24027802 08701421 0720222 7827281 521458 541211 

 1::5 -5:81مأخذ 3 سرشماري عمومي نفوس و مسکن 

 

رشد جمعت کل کشور، جمعت شهري کشور، جمعت کل استان خوزستان، جمعت شهري استان خوزستان،  -7جدول شماره 

به 2::5دهد. با توجه به اين که شهر ايذه ازسال را نشان مي  81تا  01جمعت کل شهرستان ايذه و جمعت شهر ايذه را از سال 

ن در مدت چهل سال گذشته ،  شتاب قابل توجه اي به عنوان کانون شهري جديد ومستقل مطرح شد، روند افزايش جمعيتي آ

نفر در سرشماري  541221به جمعيتي معادل  5:01نفري در سرشماري سال  1551خود گرفته است ، به بيان ديگر ازجمعيت 

 ( به جمعيت شهر  اضافه شده است. 5:01-81نفردرطي سال هاي ) 544884رسيده است. در واقع  5:81سال 
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 عيتساختار سنی جم

يکي از شاخص هاي مهم در بررسي ساختار جمعيت يک منطقه، ساختار سني وجنسي و نحوة توزيع آن است. مي دانيم  

ترکيب سني جمعيت و چگونگي توزيع آن در گروههاي مختلف سني، به لحاظ اقتصادي و اجتماعي اهميت ويژه اي دارد. عالوه 

ماعي اگاهي از نحوة توزيع سني جمعيت حائز اهميت است. به تعبير بر آن براي تجزيه وتحليل جمعيت شناختي يک پديدة اجت

ديگر مطالعه و بررسي ساختار سني نشان مي دهد که الگوي سني جمعيت شهر از چه قاعده و الگويي برخوردار بوده و آيا جمعيت 

 از ساختار سني جواني برخوردار است يا اينکه ساختار سني آن سالخورده است. 

 

 5:11-5:81يع سني جمعيت شهر ايذه درسال 3 توز:جدول 

 4-50 51-20 ساله و بشتر 21
 سال

 مردوزن مرد زن مردوزن مرد زن مردوزن مرد زن

4/:2 4/20 8/7 2/02 5/1: 0/02 2/01 :/10 8/02 5:11 

0/08 2/15 :/7 7/02 8/17 1/02 2/02 :/17 5/15 5:21 

:/01 2/10 7/: 2/02 :/14 1/02 5/02 2/14 :/02 5:21 

:/01 2/10 4/0 8/15 7/08 0/2: 7/02 8/14 1/:7 5:81 

 5:11 -5:81مأخذ 3 سرشماري عمومي نفوس و مسکن 

      

درصد از کل جمعيت  7:/1نشان مي دهد که حدود  5:81بررسي ساختار جمعيت شهر ايذه براساس آخرين سرشماري در سال 

سالگي قرار دارند. از اين رو شهر ايذه نسبت به چهار سرشماري گذشته تا حدودي از ساختارسني جواني،  51در سنين کمتر از 

نان اندکي از ساختار سني متفاوتي برخوردارند. درواقع سهم مردان نسبت به زنان فاصله گرفته  است . همچنين مردان نسبت به ز

درصد است. در اين گروه سني  :0/2( سالگي هستند، حدود 51-20بيشتر است. سهم نسبي افرادي که در سنين بالقوه فعاليت)

در شهر باالتر باشد مناسب تر است. زيرا  مردان درصد کمتري نسبت به زنان به خود اختصاص داده اند. هر چه نسبت اين افراد

اين قشر از افراد، بالقوه مي توانند توليد کننده باشند و سهم باالي اين افراد مي تواند با برنامه ريزي مناسب موجبات توسعة 

ساله و بيشتر  21در گروه سني  5:81درصد از جمعيت تشکيل دهندة شهر ايذه در سال  0اقتصادي شهر را به دنبال داشته باشد. 

 قرار دارند که اين وضعيت در مردان ميان بيشتر از زنان است. 

سال و افزايش سهم  51با سه دورة قبلي نشان دهندة روند کاهشي سهم افراد زير  5:81مقايسه ساختار سني شهر ايذه سال  

ي توان به افزايش سطح پوشش سياستهاي شده است. ازعوامل عمدة آن م 21( و باالي 20-51ساکنان شهرايذه در دو گروه سني )

 کنترال جمعيت و افزايش سهم شهرنشيني اشاره کرد.

سهم نسبي جمعيت مردان و زنان  5:81بررسي مقايسه ساختار سني به تفکيک جنس در شهر ايذه نشان مي دهد، در سال      

درصدي ديده مي شود. در گروه دوم سهم مردان کمتر از  2/5تفاوتي ندارند.  اما از نظر گروههاي عمده سني در گروه اول تفاوت 

 54درصد سهم زنان بيشتر از مردان است. در گرو سوم يعني سنين سالخوردگي  سهم مردان حدود  :/2زنان است . به بيان ديگر 

 درصد بيشتر از زنان است.
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بر حسب گروههاي سني  5:81ه در سال مطالعه و بررسي جمعيت شهرايذه بر اساس نتايج آخرين سرشماري صورت گرفت     

درصد داراي بيشترين سهم  2/50ساله با  51-52ارائه شده است، نشان مي دهد گروه سني  :پنج ساله که در جدول شماره 

درصد کمترين فراواني جمعيت را به خود اختصاص داده اند، که دليل افزايش سهم گروه  5/5ساله با 24-20جمعيتي و گروه سني 

دانست. بررسي ساختار سني جمعيت بر حسب جنس در شهر ايذه بيانگر :5 24ساله را مي توان در باروري باالي دهه  52-51

ساله زنان باالتر از مردان  51-70برتري اندک سهم جمعيتي زنان نسبت به مردان است. همچنين سهم جمعيتي گروه هاي سني 

 است.

 ساختار جنسی جمعيت:

 544نسي جمعيت از شاخص نسبت جنسي استفاده مي شود. اين شاخص تعداد مردان در مقابل هر براي تعيين ساختار ج  

نفر است که در  22/:مرکز آمار ايران مقدار اين شاخص در شهر ايذه  5:81زن را نشان مي دهد. مطابق آخرين نتايج سرشماري 

در گروههاي  5:81هد، شاخص نسبت جنسي در سال نشان مي د :نفر بوده است .همان گونه که جدول  :54معادل   5:21سال 

است   74-70ساله و بيشتر وکمترين آن مربوط به گروه سني  21سني متفاوت است .بيشترين مقدار اين شاخص در گروه سني 

د ، ن. مهمترين علت کاهش نسبت جنسي در اين گروه سني ودوگروه سني بعد از آن که در سنين کار و فعاليت اقتصادي قرار دار

 مهاجرفرستي شديد به مناطق ديگر براي کسب شغل ودرآمد مناسب تردانست. 

 5:21 -5:81شاخص نسبت جنسي برحسب گروه هاي سني شهر ايذه 3 0جدول 

 گروه سني  نسبت جنسي

5:81 5:21 

:/548 2/544 0-  4 

:/547 2/545 2- 1 

2/544 1/548 50- 54 

2/22 2/557 52- 51 

5/84 2/24 70- 74 

4/24 4/2: 72- 71 

8/22 2/545 :0- :4 

2/54: 8/554 :2- :1 

5/28 4/551 00- 04 

0/28 2/2: 02- 01 

5/544 5/545 10- 14 

5/8: 4/502 12- 11 

:/27 0/5:1 20- 24 

 بيشتر و  21 2/574 2/574

 جمع :4/54 22/:

 5:21 -5:81مأخذ 3 سرشماري عمومي نفوس و مسکن 
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 خانوار تعداد و بعد 

نند. کبيولوژيکي که به نام خانوار و خانواده معروف است گرد هم زيست مي -اقتصادي-اکثر افراد جمعيت، در واحدهاي اجتماعي     

ر شود و تا ده نفر و بيشتگويند. اين بُعد از يک نفر شروع ميخانوارها داراي شماري از افراد هستند که به اين شمار بُعد خانوار مي

بعد خانوار يکي از شاخص هايي است که درجه رفاه سکونتي افراد را در يک خانوار (. 5:، 5:22نيز ممکن است برسد )هيراسکار، 

نشان مي دهد و مطالعه و بررسي آن از اين نظر که عمدتاً تحت تأثير باروري و زاد و ولد کاهش يا افزايش مي يابد از اهميت و 

 جه زيادي برخودار است. تو

 

  =بعد خانوار 

     =7/1 =5:81بُعد خانوار 

 

 5:01 -81مقايسه بعد خانوار شهر ايذه در سال هاي  13  جدول

 سال جمعيت خانوار بعدخانوار

0/1 215 1551 5:01 

2/1 58:0 54712 5:11 

2/1 2808 02407 5:21 

0/2 5722: 85788 5:21 

7/1 740:2 541221 5:81 

 و محاسبات نگارنده 5:01 -5:81مأخذ 3 سرشماري عمومي نفوس و مسکن 

 

يک نوع  5:21تا سال  5:01مقايسه بعد خانواردر مدت چهل سال گذشته نشان ازتحوالتي متفاوت است . درواقع از سال 

باالترين وپايين ترين  -1ودرمدت ده سال گذشته روند کاهشي را شاهد هستيم. بر اساس جدول شمارهروند افزايشي در بعد خانوار 

 24نفر است . مهمترين دليل افزايش بعد خانواردر دهه  7/1و 0/2با  5:81و5:21بعد خانوار به ترتيب در سرشماري هاي سال 

هم قابل توجه اي از آن را مهاجران روستايي تشکيل مي دهند که را بايد درباال بودن سطح باروري ساکنان شهر ايذه دانست که س

 داراي باروري باالتري درمقايسه با شهر هستند وبه اين شهر مهاجرت کردند.

خانوار به  2220،  5:21خانوار مي باشد که در مقايسه با سال  740:2، خانوارهاي ساکن در شهر ايذه 5:81در سال   

نشان مي دهد بيشترين افزايش 5:81تا سرشماري سال 5:01مقايسه تعداد خانوار در شهرايذه از سرشماري آن افزوده شده است. 

 شکل گرفته است. 5:01-11است وکمترين آن در سال هاي  5:21-81خانوار مربوط به دهه

 

 تراکم کلی جمعيت در سطح شهر وتغييرات آن در دوران هاي مختلف

 تراکم جمعت شاخصي است که رابطه بين وسعت منطقه و تعداد جمعيت را معين مي کند   

(. توزيع وپراکندگي جمعيت در شهر ايذه را مي توان با استفاده از اطالعات به دست آمده از سرشماري 7835:22)وزارت کشور،

 جمعيتکل 

 تعداد خانوار

70402 
541221 
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ي نحوة پراکنش فضايي جمعيت در سطح مورد مطالعه قرارداد. جهت بررس 5:81تا سال  1::5هاي انجام شده سال هاي 

 شهرايذه از شاخص تراکم ناخالص جمعيتي استفاده مي گردد.

 1::5-35:81 مقايسه تراکم ناخالص جمعت شهر ايذه در سال ها2جدول 

 تراکم جمعت)نفر در هکتار( مساحت) هکتار( جمعت سال

5::1 5822 22 71 

5:01 1551 510 7/:: 

5:11 54712 584 12 

5:21 02407 874 5/12 

5:21 85782 5120 2/15 

5:81 541211 5254 8/21 

5:88 55:012 527: 24 

 شهر ايذه جامع منبع3طرح

           

نفر  71هکتار و تراکم جمعيتي  22نفر، مساحت آن  5822در حدود  1::5جمعيت شهر ايذه در سال  2با توجه به جدول شماره 

نفر افزايش  ::/7هکتار و تراکم جمعيتي به  510نفر، مساحت آن به   1551جمعيت شهر  5:01در هکتار بوده است،در سال 

 5:21نفر رسيد، در سال  12هکتار و تراکم جمعيتي به  514نفر و مساحت شهر به  54712جمعيت به  5:11پيدا کرد، در سال 

جمعيت  5:21نفر کاهش پيدا کرد، در سال  5/12هکتار رسيد و تراکم جمعيتي به  874نفر، مساحت شهر به  02407جمعيت به 

 5:81نفر کاهش پيدا کرد، در سال  2/15هکتار رسيد و تراکم جمعيتي نيز به  5120نفر، مساحت شهر به  85782شهر به 

نفر در هکتار افزايش پيدا کرد و در سال  8/21هکتار و تراکم جمعيتي به  5254نفر، مساحت شهر به  541211جمعيت شهر به 

 نفر در هکتار رسيد. 24هکتار و تراکم جمعيتي به  :527نفر، مساحت آن به  55:012جمعيت شهر ايذه به  5:88

 

 مهاجرت 

يکي از مولفه هاي مهم در تغيير و تحوالت جمعيت يک شهر ، عامل مهاجرت است که مي تواند هم در مناطق مهاجرت        

را به به دنبال داشته باشد. اصوالً توزيع و تراکم جمعيت در يک منطقه بستگي فرست و هم مهاجر پذير از لحاظ جمعيتي تحوالتي 

به عوامل جاذبه و دافعه در آن مناطق دارد و هر اندازه عوامل جاذبه در يک منطقه بيشتر باشد تراکم و تمرکز جمعيت در آن 

باشد مهاجر فرستي بيشتر و يا جذب جمعيت و بيشتر خواهد بود و بر عکس چنانچه تأثير عوامل دافعه بيشتر از عوامل جاذبه 

نفري که به شهر ايذه وارد و يا در  57404 ، ازمجموع5:81مهاجر به آن منطقه کمتر خواهد بود. بر اساس نتايج سرشماري سال 

نسيتي نفررا زنان تشکيل مي دهند. در واقع ترکيب ج 1278نفرمهاجران وارد شده را مردان و 2057داخل شهر جابه جا شدند 

درصد زن هستند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت بيشترين سهم از مهاجران  2/02درصد مرد و :1/ :مهاجران وارد شده به ايذه ، 

 شهر شدند. وارد شده به شهر ايذه افرادي هستند که به داليل انگيزه هاي اقتصادي وارد

توانيم به در بررسي مهاجرت، اگر جمعيت آغاز دوره و پايان دوره و همچنين نرخ رشد طبيعي جمعيت را داشته باشيم مي     

 بيني جمعيت در افق طرح بپردازيم. براي پرداختن به موضوع مهاجرت ما بايد پارامترهاي زير را داشته باشيم3پيش
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tP جمعيت در آغاز دوره = 

t+nP پايان دوره = جمعيت در 

r′ ميزان نرخ رشد طبيعي ساالنه = 

rنرخ رشد ساالنة جمعيت = 
n′)+r5Pt( تعداد جمعيت با رشد طبيعي در پايان دوره= 

]n′)+r5Pt( -t+n[Pماندة مهاجرتي خالص مهاجران در پايان دوره = 

r-r′ ميزان خالص مهاجرتي = 

 

𝑟 =
مواليد  − مرگ و مير

جمعيت کل
∗ 544 

 

𝑟 =
 7::7−121

541211
∗  نرخ رشد طبيعي                                                    5/2=5

  

         2/7-2/5=5/5نرخ رشد مهاجرين                                                                            

5) افزايش جمعيت با نرخ رشد طبيعي +
7/2

544
)

54 

= 552480       541211* 

(5 +
𝑟

544
)

n

 * تعداد مهاجرين وارده   تعداد مهاجرين

57404 ∗ (5 +
5/5

544
)

54

 = 5:0:5تعداد مهاجرين در افق طرح      

55482=541221-552480 

                                       

 درصد مي باشد و نرخ رشد م 2/5برابر با  81نرخ رشد طبيعي جمعيت در سال         

رسيده است. حال با توجه به به اينکه در سال  5/5مي باشد به  2/7هاجرين در اين سال با توجه به نرخ رشد ساالنة جمعيت که م

نفر به جمعيت تا افق طرح به  5:0:5شود که در حدود اند، پيش بيني مينفر به شهر ايذه مهاجرت کرده 57404تعداد  5:81

 اين شهر مهاجرت خواهند نمود.

 

 شهر ایذه کالبديتقسيمات 

 برنامه ريزي شهري است که ارتباط ةموضوع تقسيمات کالبدي شهر و چگونگي ابعاد و سلسله مراتب آن، يکي از مباحث عمد      

مستقيم با نحوة کاربري زمين، توزيع فعاليت ها و تعيين سرانه هاي شهري دارد. اساس توزيع و تخصيص کاربري ها و تعيين 

فضايي شهر استوار است. شهر به عنوان يک فضاي جغرافيايي متشکل  -استانداردها و سرانه هاي شهري بر پاية تقسيمات کالبدي

مکاني متعدد)منطقه، ناحيه، محله( است که هر يک داراي ويژگي ها و کارکردهاي معيني است. در واقع  -واحدهاي فضايي از

 پيش بيني جمعيت در افق طرح )با توجه به نرخ رشد طبيعي و مهاجرت(                                                 541221+5:0:5+55482=5:4151
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آن است)مهندسين  ةاولين گام در هر نوع برنامه ريزي محيطي، تعيين محدودة برنامه ريزي و تشخيص واحدهاي تشکيل دهند

 (.  2435:84مشاور پارس ويستا،

تهيه گرديده، شهر را به دو منطقه، پنج ناحيه و چهارده محله تقسيم کرده است که  5:88ايذه که در سال  طرح جامع  شهر

جمعيت شهر ايذه در اين تقسيم  (.5-0)شکل  ( مي باشد0،1) ة( و منطقه دو داراي دو ناحي:،5،7) ةيک داراي سه ناحي ةمنطق

نفر طي   2025نفر بوده تعداد  541221که جمعيت شهر  5:81ال نفر مي باشد که در مقايسه با سرشماري س 55:012بندي 

 چهار سال به آن اضافه شده است.

3 تقسيمات کالبدي، مساحت و جمعيت شهرايذه  به تفکيکي مناطق و نواحي2جدول   

 جمعيت ناحيه درصد مساحت ناحيه منطقه

 

5 

 7:428 2/77 222211: يک

 70147 52/: 7202442 دو

 :5227 8/75 107272: سه

 :2152 8/24 2822188 5جمع منطقه 

 71722 2/58 477822: چهار 7

 77282 2/74 01:77:: پنج

 :0872 2:/7 2:28528 7جمع منطقه 

 55:012 544 527:1282 جمع کل

 تهيه کننده3 نگارنده، اقتباس از  طرح جامع شهر ايذه

 

 2:28528مترمربع آن در منطقه يک  و 2822188شهر،  مترمربعي 527:1282، از کل مساحت2براساس جدول شمارة 

دو  ةمترمربع، بيشترين مساحت و  ناحي 222211:يک با   ةمترمربع آن درمنطقه دو قرار گرفته است. از نظر ميزان سطح، ناحي

نفر و کمترين   71722چهار با   ةمتر مربع ، کمترين مساحت را دارا مي باشند. همچنين بيشترين  جمعيت در ناحي 7202442با 

 .قرار دارد :5227سه   ةجمعيت در ناحي
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نقشة تقسيمات کالبدي شهر ايذه، مأخذ)طرح جامع شهر ايذه (7ل )شک  

 و نواحی شهر ایذه مناطقدر سطح  جمعيتتراکم کلی 

تراکم در سطح شهر به عنوان معياري براي استقرار جمعيت و تأسيسات شهري در طرحهاي توسعة شهري، از اهميت خاصي       

برخوردار است. بنابراين تعيين تراکم ها ضمن آنکه در رابطه با مسائل اقتصادي و فيزيکي قرار دارد، از نظر اجتماعي نيز داراي 

 (.324 5:80اهميت است)زياري، 

تراکم خالص و ناخالص جمعيتي در سطح مناطق و نواحي شهر ايذه 83جدول   

جمعيت  ناحيه منطقه

 ناحيه

مساحت کل 

 ناحيه

مساحت 

 مسکوني

تراکم ناخالص)نفر در 

 هکتار(

تراکم خالص)نفر 

 در هکتار(

 

5 

 7:7/: 2/27 22/: 22:/2 7:428 يک

 522/: 1/27 8/570 2/720 70147 دو

 42/722 2/02 :2/2 10:/7 :5227 سه

 2/772 42/22 2/782 2/282 :2152 5جمع منطقه 

7 

 

 7:2/: :2/8 1/542 47:/7 71722 چهار

 5/742 2/28 1/555 0::/1 77282 پنج

 1/774 8/21 8/758 2/2:2 :0872 7جمع منطقه 

 7/770 2/22 142 :527/: 55:012 جمع کل

 ايذهتهيه کننده3 نگارنده گان، اقتباس از طرح جامع شهر 
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نفر در هکتار  7/770نفر در هکتار و تراکم خالص اين شهر  2/22، تراکم ناخالص شهر ايذه 8با توجه به جدول شماره 

در هکتار مي  نفر 2/02نفر در هکتار و کمترين تراکم ناخالص در ناحيه سه با  1/27دو  با  ةاست. بيشترين تراکم ناخالص در ناحي

نفر در  522/:در هکتار وکمترين تراکم خالص در ناحيه دو با نفر 42/722الص در ناحيه سه با بيشترين تراکم خ باشد. همچنين

هکتار  مشاهده مي شود. با توجه به جدول باال مي توان گفت اکثر تراکم هاي اين شهر کم و متوسط است. پس مي توان نتيجه 

 ر با پراکندگي کاربري ها شهري روبرو شده است.گرفت که از تمامي زمين هاي شهر به درستي استفاده نشده است و شه

 

 5040پش بينی جمعت شهر ایذه در افق 

نفر برآورد شده است. همچنين نرخ رشد اين شهر از  541211که سال پايه مي باشد،  5:81جمعيت شهر ايذه در سال 

آل، اگر اين نرخ رشد براي سال افق طرح يعني درصد مي باشد. بر همين مبنا با احتساب شرايط ايده  2/7برابر با  21تا  81سال 

 توان به پيش بيني جمعيت مبادرت ورزيد.ثابت فرض شود و هيچگونه تغييري در آن صورت نگيرد، مي 5041سال 

 پيش بيني جمعيت با استفاده از مدل رشد نمايي به صورت زير خواهد بود3  

pt+n =  p(t) (5 +
r

544
)

n

 

𝑝𝑡+𝑛  =جمعيت در پايان دوره𝑝𝑡+𝑛  

  𝑝(𝑡)جمعيت در سال  =(𝑡) آغاز دوره 

     𝑛وره زماني)بر حسب ماه، سال، نيمسال و .... = د   

   r                                                                                        نرخ رشد ساالنه جمعيت = 

     P5041 = 541211 (5 +
7/2

544
)
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  افق طرح جمعيت شهر ايذه در 584177   =

نفر افزايش  20122تعداد  5:81نفر خواهد بود که نسبت به جمعيت سال  584177برابر با  5041جمعيت شهر ايذه در افق        

 ريزي صورت گيرد.جمعيتي خواهيم داشت. بنابراين بايد عالوه بر جمعيت موجود براي جمعيت اضافه شده نيز برنامه

 

 

 3مراجع

  (5:8:3تقوي، نعمت اهلل)نشر دانيالمبانی جمعيت شناسی تبریز ،. 

 (3 5:87فريد، يداله)،تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ پنجم. جغرافيا و شهر شناسی 

 (3 5:87مهدوي،مهدي) نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پيرامون با استفاده از مدلSWOT،  پايان

 نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، داتشکده ادبيات و علوم انساني

 (3 5:22مهندسين مشاور آبان)طرح جامع و تفصيلی شهر ایذه 

 (3 5:85مهندسين مشاور پارس ويستا)مطالعات نظري و تجارب  -سرانة کاربریهاي خدمات شهري ) جلد اول

 کشور، چاپ اول.انتشارات سازمان شهرداري هاي  جهانی (
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 (3 5:88مهندسين مشاور مآب)طرح جامع و تفصيلی شهر ایذه 

 (3 5:80زياري، کرامت اهلل)،يزد، انتشارات دانشگاه يزد، چاپ دوم . برنامه ریزي کاربري اراضی شهري 

 (3 5:82محمدي، جمال و محمد آقا زيارتي فراهاني)کاربرد سيستم اطالعات جغرافيایی در مکان گزینی کاربري 

 شهري، دانشگاه شمال GISکنفرانس اراضی شهري )مطالعه موردي: مراکز آموزشی شهر بابلسر(،

  ،معاونت برنامه ريزي و نظارت  (،5881-5831نتایج کلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن)مرکز آمار ايران

 .راهبردي

 (3 5:80موسوي، عنايت اهلل) پايان نامه کارشناسي شهر ایذهنقش عوامل جغرافيایی در توسعه کالبدي و فيزیکی ،

 ارسد گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان،دانشکده ادبيات و علوم انساني

 (3 5:22هيراسکار، جي. کي)ترجمة محمد سليماني و احمد رضا يکاني، تهران،  ریزي شهري،درآمدي بر مبانی برنامه

 انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم تهران، چاپ اول.

  رکز مطالعات برنامه ريزي شهري، تهرانم ،نگرشی بر الگوهاي برنامه ریزي شهري در ایران(3 5:22)وزارت کشور. 

 


