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Abstract
Cities are considered the context of the most important
social, economic, political, and cultural activities. The
study of urbanization process indicates that urban
population is rapidly growing and cities face high rates
of population growth, failing to control the caused
problems so far. The phenomenon of migration is today
considered as one of the most important and complicated
problems in the Third World countries. Obviously, Iran
has been affected by this issue as well. The purpose of
this study was to investigate the impacts of migration on
Babol development. This study was descriptiveanalytical cross-sectional research. Through Cochran's
sampling method, 322 questionnaires were administered.
In order to analyze the data obtained, SPSS software and
SWOT model were used. The study findings revealed
that sustainability as an important factor in sustainable
urban projects must be considered in the implementation
of urban renovation plans. According to the results of the
questionnaires gained by SWOT model, the views of
experts, planners, officials and directors of Babol
indicated that the weaknesses and threats of migration on
the development of the city is much more than its
strengths and opportunities, and so migration to the city
causes instability and makes it difficult to achieve
sustainable development.
Keywords
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چکیده
 سیاسی و فرهنگی، اقتصادی،شهرها بستر مهمترین فعالیتهای اجتماعی
 مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان دهنده این موضوع است که.محسوب میشوند
رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش بوده و شهرها با نرخ باالی رشد
.جمعیت مواجه و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکالت ناشی از این رشد نبوده اند
پدیده مهاجرت امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پیچیدهترین معضالت
 بدیهی است کشور ما نیز از این مسائل به دور.کشورهای جهان سوم مطرح است
 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات مهاجرت بر توسعه شهر بابل.نبوده است
 به322  تحلیلی بوده و تعداد- روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی.هست
.عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری کوکران به دست آمده است
و مدلSPSS جهت تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از نرمافزارهای
 نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که. استفاده شده استSWOT
باید در نحوه اجرای طرحهای احیاء شهری با بازنگری پایداری به عنوان عاملی
 با توجه به نتایج تجزیه و.مهم در پایداری پروژههای شهری در نظر گرفته شود
 مسئوالن و، برنامهریزان،تحلیل پرسشنامهها با مدل سوآت از دیدگاه کارشناسان
مدیران شهر بابل نشان میدهد که نقاط ضعف و تهدیدات مهاجرت بر توسعه
 بنابراین مهاجرت به.شهر بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصتهای آن میباشد
شهر باعث ناپایداری در شهر شده و راه رسیدن به توسعه پایدار را مشکل کرده
.است
واژههاي کلیدي
. بابل،SWOT مدل، مهاجرت، توسعه پایدار، توسعه شهری،پایداری
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مقدمه
شهرها بستر مهمترین فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی محسوب میشوند .مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان
دهنده این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت در
حال افزایش بوده و شهرها با نرخ باالی رشد جمعیت مواجه و
تاکنون نیز قادر به کنترل مشکالت ناشی از این رشد نبودهاند
).(Ahadnejad & et al, 2014: 8

فرایند شهرنشینی جزء اساسی از پویایی جوامع انسانی است.
شهرها به واسطه تغییرات در توزیع فضایی جمعیت و منابع،
منعکس کننده ارتباط متقابل نواحی شهری و روستایی هستند
) .(Rajaei & et al, 2014: 205رشد سریع شهرنشینی ،به
ویژه در کشورهای در حال توسعه به بروز مشکلهای اکولوژیکی
متعددی مانند تخریب محیط زیست ،آلودگی هوا در محدوده شهری
و پیرامون آن ،مشکلهای حاشیه نشینی ،ترافیک و نظایر آن منجر
شد).(Salaverzizadeh & et al, 2014: 810
یکی از مسائل مهم در مطالعات منطقهای و شهری مسئله
مهاجرت های منطقه ای  ،علت و سطوح فضایی آن هست
).(Ziyari et al, 2013: 21
مهاجرت عبارت است از جابهجایی بین دو واحد جغرافیایی و
یا بهعبارت دیگر ترک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر
( .)Clark, 2001: 174مهاجرت یک جریان است نه یک
رویداد).(Somerville & Sumption, 2009: 42
از پدیدههای مهمی که در دهههای اخیر به طور آشکار
تحوالت شهری کشورها را متأثر ساخته است ،پدیده مهاجرت از
روستا به شهر میباشد .حجم مهاجرتها در سطح بینالمللی
همگام با پدیده جهانی شدن در چند دهه گذشته پیوسته افزایش
یافته است( .) IOM, 2005تغییرات و تحوالت ایجاد شده در
هر یک از ابعاد جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرها که
در نتیجه افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت به وقوع میپیوندد،
دارای بازتاب کالبدی فضایی بوده و ساخت فیزیکی و سیمای
ظاهری شهر را تحت تأثیر قرار میدهد .مهاجرت با تأثیرپذیری
مهاجران از جنبههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی از
محیط جدید ،آثار مهمی بر سیمای ظاهری و همچنین زندگی
روزمره افراد دارد که در قالب تغییرات در نگرشها افراد مهاجر
نمود مییابد).(Sheikhi & Tayebinya, 2013: 12
به نظر لوویس ،زمان و فضا تنها معیارهای تعریف کننده مهاجرت
نیست .مردم اگر بهعنوان مهاجر تعریف میشوند ،باید تغییری را در
زمینه اجتماعی خود تجربه کنند).(Lewis, 1982: 134

شاید مهمترین اثر مهاجرت ،افزایش شهرنشینی باشد .مهاجرت
در بسیاری از موارد به سوی شهرهای بزرگ جریان مییابد .این
امر عالوه بر افزایش سریع جمعیت آن شهرها در مواردی به
تمرکز بیشازحد جمعیت شهری در یک یا دو شهر بزرگ منجر
میشود .گرچه این موضوع رویداد عامی نبوده و همه کشورها با
آن مواجه نیستند در اینکه در تعدادی از کشورها سهم عمدهای
از جمعیت شهری تنها در یک شهر بزرگ جمع شود ،مسائل
خاصی را از نظر اسکان جمعیت و ویژگیهای کالبدی پیش
میآورد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت United Nation,
).)2001: 22

از عمدهترین پیامدهای اقتصادی مهاجرتها تفاوت دستمزدها
و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومی است ،که نوعی
دوگانگی بازار کار را پیش میآورد .در برخی از کشورها امکان
کار و فعالیت برای همه مهاجران یکسان نیست و این تفاوت هر
چه قدمت مهاجرتی افزایش یابد ،رو به کاهش میگذارد
) .(Zanjani, 2001: 121ورود مهاجرین به یک منطقه
موجب تقاضای بیشتر به مسکن و نیز باال رفتن هزینههای
زندگی میگردد.)Rowthorn, 2004: 49(.
رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستاییان
به شهرها مسئله حاشیهنشینی و مسکن نامناسب را پدید آورده
است .در اثر مهاجرت ،ترکیب جمعیت شهرهای بزرگ بهکلی
جنبهی طبیعی خود را از دست میدهد .مهاجرتهای روستایی و
رشد سریع شهرنشینی و ظهور حلبیآبادها ،کمبودها و مضایق
زندگی شهری ،کمبود مسکن و نارساییهای آن همراه با رشد
بیکاری و عدم اشتغال مناسب ،زمینهی جرمزایی و آسیبهای
اجتماعی را فراهم ساخته است).(Rabbani, 2006: 22
در کشور ما ایران از جمله بابل با گسترش روند رو به رشد
مهاجرت به شهر مشکالت فراوانی در زمینه تحقق اهداف
توسعه پایدار شهری در زمینههای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و  ...متوجه شهروندان شده است .بدین جهت
بررسی تأثیراتی که مهاجرت بر توسعه پایدار شهر برجای
میگذارد ،آشکار میگردد.
بررسی روند مهاجرتی شهر بابل از دهه  60به این طرف نشان
میدهد که روند مهاجرت متغیر بوده است .به طوری که از سال
 1355تا  )77021( 1365نفر مهاجر وارد شهر بابل شدهاند .از سال
 65تا  33336 ،75نفر مهاجر وارد شهر بابل شده است .که از این
تعداد  26949نفر ( )80/84درصد از درون استان و مابقی یعنی
 )19/16( 6387درصد از خارج استان وارد شهر بابل شدهاند.
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از سال  1375تا  36821 ،1385نفر مهاجر به شهر بابل وارد
شدند که نسبت به دهه قبل افزایش  3485نفری را نشان میدهد.
از کل مهاجران وارد شده به شهر  18807نفر  51/08درصد را
مردان و  18013نفر  48/92درصد را زنان تشکیل میدهند.
بیشترین گروه سنی مهاجران در بین مردان با  3481نفر از گروه
 30 – 15ساله و در بین زنان نیز از همین گروه میباشد .تعداد
جمعیت شهر بابل از اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن یعنی
سال  1335تا سال  1385بدین شرح میباشد :در سال - 1335
 36194نفر ،سال  49973 - 1345نفر ،سال  68059 – 1355نفر،
سال  115320 - 1365نفر ،سال  158346 – 1375نفر و باالخره
در آخرین سرشماری سال  1385جمعیت شهر بابل به  201335نفر
و در سال  1390نیز جمعیت این شهر به  219467نفر رسید .با
نگاهی به نتایج سرشماریها در طی این مدت مشخص میگردد
که هر ساله بر جمعیت شهر بابل افزوده میشود .به طوری که
میانگین رشد ساالنه جمعیت از اولین دوره سرشماری رسمی یعنی
از سال 1355تا  3/33 ،1390درصد بوده است.
طی سه دهه اخیر ،شهر بابل شاهد گسترش قابل توجه فضاهای
ساخته شده بوده ،به گونهای که در بین شهرهای استان مازندران،
پس از شهر ساری بیشترین میزان توسعه فیزیکی را داشته است.
بخش اعظم این توسعه ،نامنظم و خودسرانه صورت گرفته ،در
نتیجه رشد ناموزون شهر را به دنبال داشته است و قسمت اعظم این
رشد و توسعه شهر و ساخت و سازهایی که در حاشیه شهر انجام
میگیرد ،در خارج از محدوده طرح جامع شهر بابل بوده است و این
امر خود مشکالت بیشمار را در خدمات رسانی شهرداری به
شهروندان و مراحل تاریخی گسترش بافت شهر بابل احداث
تأسیسات و تجهیزات شهری به دنبال داشته است .در این تحقیق
هدف این است که دریابیم مهاجرت چه تغییر و تحوالتی در شهر
ایجاد نموده و چه اثری در روند توسعه شهری داشته و همچنین
نقاط قوت و ضعف پدیده مهاجرت را در شهر بابل روشن کنیم .در
تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سؤاالت ذیل میباشیم:
 .1عوامل بیرونی و درونی ناشی از پدیده مهاجرت به شهر
بابل کداماند؟
 .2مهاجرت چه تأثیراتی بر شهر بابل داشته است؟
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و باروری در میان مهاجران در محیطهای شهری را از
دگرگونیهای کیفی پیامدهای مهاجرت دانسته و آثار اقتصادی
مهاجرت را افزایش هزینهها و مخارج شهرهای مهاجرپذیر ،تأثیر
مثبت یا منفی بر وضعیت اقتصادی روستاها ،انتقال ثروت توسط
مهاجران ثروتمند به شهرها باعث رونق شهرها میگردد را بر
شمرد).(Pitiet, 1990
فنیدلی ( ،)1993ابتدا تأثیر مهاجرت بر مهاجرین را بررسی
نموده و سپس به پیامدهای مهاجرت به مقصدهای شهری و
مبادی روستایی پرداخته و سرانجام تأثیر مهاجرت بر توسعه
منطقهای و ملی را مورد بحث قرار داده است).(Findly, 1993
روانشتاین در سال  1885قاعدهای شش بخشی را مطرح کرده و
به بحثهای فاصله بین مبدا و مقصد ،مرحلهای بودن مهاجرتها،
جریان و ضد جریان مهاجرتی ،تفاوت شهر و روستا در تحریک و
تشدید مهاجرتها ،نقش فناوری و ارتباطات در مهاجرت و سرانجام
سلطه انگیزههای اقتصادی در مهاجرت را تا آن زمان مورد بررسی و
تجزیهوتحلیل قرارداد).(Zanjani, 1999
زنجانی ( ،)2001پیامدهای عمده مهاجرت ها را این چنین
برمیشمارد:
الف :افزایش یا کاهش جمعیت ب :تغییر ترکیب جمعیت
پ :تسریع رشد جمعیت شهری و تخفیف رشد جمعیت روستایی
ت :تنوع فرهنگی و انتقال تجربیات و نوع آوری ث :پیامدهای
اقتصادی و اجتماعی مهاجرتها
دریایی ( ،)1387در پایاننامه کارشناسی ارشد خود ،موضوع
بررسی روند تحوالت جمعیتی شهر تنکابن جهت ارائه
راهکارهای توسعه پایدار شهری بین سالهای ( ،)65 -85را
بررسی و ارائه نموده است .وی به این موارد اشاره کرده است که
بخش زیادی از تحوالت جمعیتی شهر تنکابن ناشی از پدیده
مهاجرت است و افزایش جمعیت این شهر را تحت تأثیر خود
قرار داده است .او در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری
پیشنهاد داده است که مسأله مهاجرت و تأثیرات آن بر تحوالت
جمعیتی کنترل و مدیریت شود.
مبانی نظری
مهاجرت

پیشینه تحقیق
پیتیه ( ،)1990پیامد های مهاجرت به شهر را تحت عناوین
دگرگونیهای کمی ،دگرگونیهای کیفی و آثار اقتصادی مورد
بحث قرار داده است .او توسعه فیزیکی شهرها ،رشد حاشیهنشینی
و تخلیه و تخریب روستاها را به عنوان دگرگونیهای کمی
پیامدهای مهاجرت بر شمرده است .همچنین کاهش مرگ و میر

مهاجرت پدیدهای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است .هیچ گاه
مهاجرت به ویژه در سطح بینالمللی مانند پایان قرن بیستم و ابتدای
هزاره جدید میالدی پویایی ،وسعت ،عمق و چالش را در بر نداشته
است .انسان در کانون مهاجرت است و انسان مهاجر ،نه تنها خود
تغییر میکند ،بلکه با جابهجایی خود محیطی که از آن مهاجرت
کرده و محیطی بدان مهاجرت نموده را نیز دستخوش تغییر میکند.
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مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده
و به دلیل ماهیت خود میتواند عالوه بر تغییرات دراز مدت و
طوالنی ،آثار سریع و کوتاه مدتی را نیز در تعداد و ساختار
جمعیت ایجاد کند و تعادل یا عدم تعادلهایی را در جمعیتهای
تحت تأثیر خود به وجود بیاورد).(Zanjani, 2001
در حال حاضر مهاجرت بینالمللی (خارجی) عمیقا بر وضعیت
عمومی و سیاستهای کشورها تأثیر گذاشته است .اریک آرویس
به همراه نظریه پردازان اقتصادی ،بیکاری را مهمترین عامل
مهاجرت میدانند( .) Taylor & Martin, 2001: 78بیشتر
نگرشهای تئوریک عمومی که با مهاجرت ،نیروی کار و یا
برهم کنش بین این دو سرو کار دارند ،بر جنبههای ساختاری،
رفتاری و نئوکالسیک تاکید میکنند .در نگرش نئوکالسیک،
مهاجرت پیامد تفاوتهای جغرافیایی در عرضه و تقاضای نیروی
کار است و نگرش ساختاری بر چگونه تقسیم شدن بازار کار به
دو بخش رسمی و غیر رسمی تاکید دارد ،در حالی که نگرش
رفتاری همانند نگرش نئوکالسیک ویژگیهای مهاجران و
کارگران را مورد آزمون و بررسی قرار میدهد و بر فاکتورهای
روانشناختی و مفهومی تاکید میکند) .(Fan, 2002: 154از
سوی دیگر نظریه نئوکالسیک در سطح خرد ،مهاجران را به عنوان
بازیگرانی عقالنی ،که تصمیم میگیرند بر اساس محاسبه
هزینه -فایده جابه جا شوند ،در نظر میگیرد ).(Hass, 2008: 5
تئوری سرمایه انسانی نیز ،عقیده دارد که مهاجرت به عنوان
سرمایه گذاری ،در سرمایه انسانی است ،و تصمیم گیری به منظور
مهاجرت ،بر اساس وزن هزینههای بالواسطه انجام شده و انتظار
منافع آینده انجام میشود ) .(Bill & Mitchell, 2006: 3در
مقابل تئوریهای مهاجرت اقتصادی ،که مهاجرت را در نتیجه
تصمیم گیری عقالنی میداند ،رویکرد ساختارگرایی ،مهاجرت را
به عنوان نتیجه نیروهای نهادی ،اجتماعی و اقتصادی و سیاسی
میداند .تصمیم گیری فردی به وسیله موانع و مشوقهایی که
توسط جوامع خلق میشود ،تغییر میکند .مرکز توجه تئوری
ساختارگرایی ،فرایندهای تاریخی هستند که نیروهای اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و نهادی را مشخص میکنند که در نتیجه آن
جهان به دو دسته فقیر و غنی تقسیم شده است .در این تقسیم
علل مهاجرت ،به عنوان یک فرایند کالن اجتماعی ،به جای
فرایند فردی در نظر گرفته میشود ).(Liebig, 2003: 16-17
آمارهای موجود در این زمینه نشان میدهد که تعداد افرادی
که در سطح دنیا بعد از تولد کشور خویش را به منظور مهاجرت
ترک نمودهاند از سال  1985تا  2005قریب به  200میلیون نفر
بوده است .مطالعات جمعیت شناسانه نشان میدهد که ایران در
جریان نیم قرن گذشته کانون حرکت مهاجرتهای داخلی بوده،

و بخشی از نواحی غرب و شمال غرب و جنوب شرقی کشور با
ساختار روستایی ،نیروی عظیم انسانی خود را به سوی  11استان
میانی کشور ،که چون بهمنی از پای البرز تا کرانههای خلیج
فارس و دریای عمان کشیده شده ،مهاجرت داده است .همراه با
صنعتی شدن و جذب نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی ،سیل
مهاجرت از روستا به شهرها شدت گرفت .نگاهی گذرا بر توزیع
تاریخی جمعیت در ایران نشان از آن دارد که تا سال 68 ،1355
درصد از جمعیت کشور ساکن روستاها بودند ،اکنون این نسبت
به نفع شهرها تغییر پیدا کرده است .به گونهای که طبق
سرشماری سال  85تنها  31/3درصد از جمعیت کشور را
روستاییان تشکیل میدهند.(SCI, 2006)1
معموال انسانها بنا به دالیلی چون دستیابی به یک زندگی
بهتر ،گریز از فقر و تنگدستی ،فشارهای سیاسی و یا فشارهای
ناشی از خانواده و اجتماع دست به مهاجرت میزنند .البته ممکن
است ،عوامل مذکور دست به دست هم دهند و پدیده مهاجرت
شکل گیرد .در خصوص علل مهاجرت دالیل فراوانی ارائه شده
است ،لیکن اکثر آنها بر سه دسته کلی از علل و دالیل
مهاجرت اتفاق نظر دارند:
 .1دالیلی که به کشور مبدأ بر میگردد .از جمله بیثباتی
سیاسی ،عدم وجود ظرفیتهای مناسب اقتصادی و نیز
عدم دسترسی افراد به منابع موجود در منطقه یا کشور
مبداء که به این عوامل ،عوامل دافعه 2نیز گویند.
 .2دالیلی که به کشور یا منطقه مقصد مربوط میگردد .از
جمله تقاضا برای نیروی کار و وجود فرصتهای اشتغال،
دستمزدهای باال ،ثبات سیاسی و نیز دسترسی به منابع که
به این عوامل ،عوامل جاذبه 3نیز گویند.
 .3دالیلی در خصوص علل مهاجرت مربوط به عواملی میباشد
که جریان مهاجرت را تسهیل میبخشد و یا این که آنها را
محدود مینمایند .که در این میان میتوان از تسهیل در حمل
و نقل ،وجود شبکههای اجتماعی و وابستگیهای فامیلی،
سیاست اتخاذ شده از سوی دولتها پیرامون مهاجرت،
جنبههای اقتصادی از جمله پدیده تجارت و مسائل مربوط به
سرمایهگذاریها و باالخره تغییر و تحوالت اجتماعی و
فرهنگی ،نام برد(.)Black & et al, 2008: 63
اریک آر ویس و دگر نظریهپردازان اقتصادی نیز مهمترین دلیل
مهاجرت را بیکاری میدانند).(Taylor & Martin, 2001: 78
1. Statistical Center of Iran
2. Push factors
3. Pull factors
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مهاجرت میتواند منجر به نابرابری شود .اگر فردی مهاجرت
کند ،منافع و معایب حاصله همیشه قابل پیشبینی نیست و
اغلب بستگی به ماهیت روابط بین مهاجران و کسانی که در
خانوار یا جامعه تحت تأثیر قرار دارد ،است .بنابراین پیامد
مهاجرت تحت تأثیر نقش مهاجر در روابط اجتماعی هم در
مقصد شهری و هم در مبداء روستایی قرار دارد .به طور کلی
مهاجرت میتواند بر چهار پدیده اساسی زیر تأثیر داشته باشد:
 بیکاری و میزان دستمزدها سیاستهای مالی دولتها تأثیر بر ساختمان سنی جمعیت و باالخره تأثیر مهاجرت بر خود جمعیت( Rowthorn,)2004: 33
توسعه شهری

درک فرایند توسعه شهری در برنامهریزی توسعه شهری و
مدیریت توسعه شهری پایدار نقش تعیین کنندهای دارد
) .(Cheng & Masser, 2004: 76تاریخ شهرسازی و روند
شهرنشینی نیز نشان از آن دارد که گسترش در ابعاد کالبدی و
سایر موارد وابسته به توسعه شهری بهواسطه ضرورتهای علمی
باعث بروز روشها و ابتکارات به طور عمده مبتنی بر آزمون و
خطا شدهاند ،که حاصل نوعی ابهام و تناقض نظری و عملی در
تصمیم سازی و تصمیمگیری برای شهرها بوده است
).(Bemanian & Mahmoodi nejad, 2008: 55
مفهوم توسعه شهری شامل معانی و بخشهای مختلفی است.
از جمله توسعه کالبدی – فیزیکی و توسعه اجتماعی و اقتصادی
شهری که در این تحقیق توسعه کالبدی – فیزیکی بیشتر مورد
نظر بوده است .توسعه فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم
است که طی آن محدودههای فیزیکی شهرها و فضاهای
کالبدی آن در جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی
افزایش مییابد و اگر این روند سریع و بیبرنامه باشد به ترکیب
فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید ،در نتیجه
سیستمهای شهری را با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد
کرد).(Zangi Abadi, 1992: 49
بسته به نوع توسعه ،توسعه شهری شامل گسترش ابعاد فیزیکی
و تغییرات در عملکردها میشود .از نظر نگرش جغرافیای شهری
به نظر میرسد که اصطالح مناسب برای فرایندی که طی آن هم
کالبد شهری رشد میکند و هم فعالیتها و کاربریهای شهری در
این فرایند دچار تحول میشوند و نیز در محیط اطراف تغییراتی
ایجاد میشود « ،توسعه کالبدی – فضایی» باشد .این اصطالح
هم دربر گیرنده رشد فیزیکی و کالبدی شهر و هم تغییر و رشد
کاربریها و تغییرات سرانههای شهری و در برگیرنده مصرف
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فضای غیر شهری اطراف شهر برای توسعه شهری است
).(Hatami & Nejad et al., 2012: 121
محدوده مورد مطالعه
شهرستان بابل از شهرستانهای مهم استان مازندران است که از
شمال به شهرستان بابلسر و دریای مازندران ،از شرق به
شهرستان قائمشهر ،از طرف غرب به شهرستان آمل و از جنوب
به شهرستان سوادکوه و رشتهکوههای البرز مرکزی محدود
است .شهر بابل یکی از شهرهای استان مازندران واقع در
شهرستان بابل میباشد .مطابق با اطالعات به دست آمده طول
جغرافیایی این شهر  52درجه و  44دقیقه و  20ثانیه و عرض آن
 36درجه و  34دقیقه و  15ثانیه میباشد .این شهر در بخش
مرکزی جلگه مازندران و شهرستان بابل قرار دارد .مساحت آن
 30/34کیلومترمربع میباشد .و ارتفاع آن  2متر پایینتر از سطح
دریای آزاد میباشد.

شکل  .1موقعیت شهر بابل در استان و کشور

در این پژوهش برای دستیابی به اطالعات مورد لزوم از روش
کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .منابع کتابخانهای
شامل :مراکز علمی و تحقیقاتی ،سازمانها ،شهرداریها،
دانشگاهها ،کتابخانه ملی و آمارنامهها ،سرشماریهای عمومی
نفوس و مسکن ،اطالعات رسمی ادارات و سازمانهای مربوطه،
شبکه جهانی اینترنت و  ...در مطالعات میدانی از طریق مشاهده
مستقیم و پرسشنامه دادههای مورد نیاز تحقیق گردآوری شد.
جامعه آماری و تعداد نمونه و حجم نمونه

با توجه به ماهیت تحقیق جامعه آماری این پژوهش مهاجران
شهر بابل میباشد .مهاجران وارد شده به شهر در سالهای مورد
مطالعه  77021نفر میباشند که طبق فرمول کوکران حجم
نمونه  322نفر به دست آمد.
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*اسماعیل نصیری و همکاران :تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدل ،SWOTمورد مطالعه :شهر بابل

n=90/954 t=1/96 d= %5 p = 0/7 q =0/3
 =qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین مانند جمعیت زنان
 =pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین مانند جمعیت مردان
 =dدرجه اطمینان با دقت احتمالی مطلوب
zیا  =tدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
 =nحجم نمونه
 =Nحجم جمعیت آماری(جمعیت شهر یا)...
)(1 / 96) 2 (0 / 7)(0 / 3
(0 / 05) 2
N
 322
1
)(1 / 96) 2 (0 / 7)(0 / 3
1
(

1
)
90954
(0 / 05) 2

همچنین برای آزمون فرضیه تحقیق پرسشنامه جداگانهای
تهیه شد و بین کارشناسان ،برنامهریزان ،مسئوالن و مدیران
شهر بابل توزیع گردید.
روشانجام تحقیق
برای تحلیل دادهها و اطالعات این تحقیق از دو روش آزمون t
برای تحلیل اطالعات پرسشنامهها و همچنین تکنیک SWOT
برای سنجش متغیرها و عوامل متأثر از مهاجرت بر توسعه شهر
بابل استفاده شده است .در حقیقت در این روش سعی شده است
تا عوامل مثبت و منفی و یا نقاط ضعف و قوت و فرصتها و
تهدیدات ناشی از مهاجرت بر توسعه شهری بابل مورد تحلیل
قرار گیرند تا به توان با نگاهی دقیقتر و علمی به بررسی
تأثیرات مهاجرت بر توسعه شهری پرداخت.

شکل  .2تأثیرات مهاجرت بر ابعاد مختلف شهرها

یافته ها
در خصوص شهر مورد مطالعه باید گفت که بر اساس یک برآورد
ساده و محاسباتی که در مورد مهاجر پذیری آن به عملآمده این
شهر در دورههای اخیر ،شهری مهاجر پذیر بوده است .این
نتیجهگیری با بهرهگیری از فرمولهای زیر بهدست آمده است:
الف :جامعه مهاجرپذیر )pt+n: pt>(1+r
ب :جامعه به دور از جریان مهاجرت )pt+n: pt=(1+r
ج :جامعه مهاجرفرست )pt+n: pt<(1+r
در فرمول فوق ( )pt+nمعرف تعداد جمعیت در پایان دوره،
 ptجمعیت در آغاز دوره و  rنرخ رشد جمعیت در آن دوره
میباشد .جدول  ،1نتیجه محاسبات انجامشده برای بابل در طول
سه دههی مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  .1میزان جمعیت و نرخ رشد آن طی دوره 55 -85
دوره زمانی

Pt+n: pt

1+r

تفاضل ستون 1و2

1355-1365

1/69

1/054

0/64

1365-1375

1/37

1/032

0/34

1385-1375

1/27

1/024

0/25

Source: Statistical Center of Iran and computing research

بر اساس نتایج جدول فوق ،بابل در تمامی دورههای مورد
مطالعه ،مهاجرپذیر بوده است .چون رقم حاصل از تقسیم جمعیت
ابتدای دوره بر جمعیت پایان دوره بیش تر از رقم ( )1+rبوده
است .از سوی دیگر باالترین درجه مهاجرپذیری شهر در دهه
 1355-1365بوده است .همچنین نتایج تجزیه و تحلیل
پرسشنامه خانوار نشان میدهد که بیش از  90درصد مهاجران در
دورههای اخیر به شهر بابل مهاجرت کردهاند.
برای بررسی تأثیر مهاجرت بر متغیرهای مورد نظر تحقیق که
در جدول شماره  ،2نشان داده شدهاند ،از آزمون تی تک
نمونهای استفاده شده است .نتایج حاصله بیانگر آن است که در
سطح خطای  ،0 /05چون سطح معناداری ( )sigدر گذشتههای
مشترک با میانگین رتبهای  ،3/83وجود مردم با فرهنگهای
متفاوت با میانگین رتبهای  3/76و هزینه باال برای درست کردن
معابر قرار دارند.
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جدول  .2ماتریس  SWOTتأثیر مهاجرت بر توسعه شهر بابل
داخلی

بیرونی
فرصتها() o
 – O1استفاده از تخصص مهاجران جوان در توسعه بهینه شهر

قوتها ( )s
 – S1پر رونق شدن فعالیتهای خدماتی در شهر

 – O2برنامهریزی دقیق و هدفمند در جهت اسکان بهینه مهاجران

 – S2وجود نیروی فراوان جوان برای کار در شهر

 – 03ایجاد اشتغال جدید در مناطق مهاجرنشین

 – S3مکانی برای سرریز جمعیت روستایی اطراف بابل

– 04توجه ویژه به حاشیهنشینان در سالهای اخیر

 – S4افزایش ساختوساز و به تبع آن مشغول شدن جوانان بهعنوان کارگر

– 05توجه ویژه به روستاها بهعنوان کانون اصلی مهاجرفرستی

 – S5وجود افراد تحصیلکرده و متخصص شهری

 – 06وجود زمینهای خالی و بایر برای احداث پارک و مراکز بهداشتی درمانی
 – O7توجه عمومی نسبت به مقوله محیطزیست
تهديدات ()T
 -T1کاهش زمینهای کشاورزی ،باغی و تخریب مزارع

ضعفها ()w
 -W1تخریب محیطزیست بر اثر مهاجرت

 – T2افزایش قیمت زمین در شهر به دلیل کمبود زمین مورد نیاز برای کاربری

 -W2عدم امکان خدماترسانی مطلوب شهرداری به شهروندان

 -T3نگاه سودجویانه مالکان زمینهای کشاورزی و باغی اطراف شهر

 -W3افزایش میزان ناهنجاریهای اجتماعی

 -T4سودآوری تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

 -W4ساخت و سازهای غیرقانونی در محالت مهاجرنشین

 -T5فقدان منابع مالی کافی برای اسکان بهینه مهاجران

 -W5افزایش شغلهای کاذب در سطح شهر

 -T6فقدان سیستم مدیریت یکپارچه و هدفمند در ساماندهی مهاجران

 -W6هزینه باال برای درست کردن معابر

 -T7نداشتن ضوابط و مقررات کارامد در برخورد با اسکان غیررسمی

 -W7وجود مردم بافرهنگهای متفاوت

 -T8باال بودن سطح آبهای زیرزمینی

 -W8عدم احساس تعلق ساکنان بومی محله به علت نداشتن گذشتههای مشترک

 -T9گرایش به استفاده از مصالح نامرغوب

 -W9افزایش میزان زبالههای خانگی

 -T10فراوانی ساخت و سازهای بدون برنامه

 -W10باال رفتن هزینههای شهرداری برای خدماترسانی به مهاجران

 -T11از بین رفتن چشماندازهای زیبای طبیعی
 -T12افزایش ناامنی در سطح جامعه
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جدول  .3ماتریس تحلیل SWOTرتبهبندی و الویت سنجی ( نقاط قوت ،ضعف)
کارشناسان ،مديران و مسئوالن شهر بابل
تحلیل SWOT

مجموع وزنها

میانگین وزنها

وزن نسبی

رتبه

قوتها
- S1پر رونق شدن فعالیتهای خدماتی در شهر

395

3/29

0/658

2

 - S2وجود نیروی فراوان جوان برای کار در شهر

376

3/13

0/662

3

- S3مکانی برای سرریز جمعیت روستایی اطراف بابل

413

3/44

0/688

1

 -S4افزایش ساختوساز و به تبع آن مشغول شدن جوانان بهعنوان کارگر

340

2/83

0/566

5

 -S5وجود افراد تحصیلکرده و متخصص شهری

359

2/99

0/598

4

497
492
500
510
503
451
460
475
485
490

4/14
4/1
4/17
4/25
4/19
3/76
3/83
3/96
4/04
4/08

0/414
0/41
0/417
0/425
0/419
0/376
0/383
0/396
0/404
0/408

4
5
3
1
2
10
9
8
7
6

ضعفها
 –W1تخریب محیطزیست بر اثر مهاجرت
 -W2عدم امکان خدماترسانی مطلوب شهرداری به شهروندان
 -W3افزایش میزان ناهنجاریهای اجتماعی
 -W4ساخت و سازهای غیرقانونی در محالت مهاجرنشین
 -W5افزایش شغلهای کاذب در سطح شهر
 -W6هزینه باال برای درست کردن معابر
 -W7وجود مردم بافرهنگهای متفاوت
 -W8عدم احساس تعلق ساکنان بومی محله به علت نداشتن گذشتههای مشترک
 -W9افزایش میزان زبالههای خانگی
 -W10باال رفتن هزینههای شهرداری برای خدماترسانی به مهاجرین

جدول  .4ماتریس تحلیل  SWOTرتبهبندی و الویت سنجی نقاط(فرصت و تهدید)
تحلیل SWOT

کارشناسان ،مديران و مسئوالن شهری

فرصت ها
 -01برنامه ریزی دقیق و هدفمند در جهت اسکان بهینه مهاجران.
-02استفاده از تخصص مهاجران جوان در توسعه بهینه شهر
 -O3ایجاد اشتغال جدید در مناطق مهاجرنشین
 - O4توجه ویژه به حاشیه نشینان در سالهای اخیر.
 - O5توجه ویژه به روستاها به عنوان کانون اصلی مهاجرفرستی ه
 - O6وجود زمینهای خالی و بایر برای احداث پارک و مراکز بهداشی-درمانی
 -07توجه عمومی نسبت به مقوله محیط زیست

مجموع وزنها

میانگین وزنها

وزن نسبی

رتبه

400
394
415
388
399
385
380

3/33
3/28
3/45
3/23
3/32
3/20
3/16

0/475
0/468
0/492
0/461
0/474
0/457
0/451

2
4
1
5
3
6
7

تهديد ها
 - T1کاهش زمینهای کشاورزی ،باغی و تخریب مراتع
 -T2از بین رفتن چشم اندازهای زیبای طبیعی
 -T3نگاه سودجویانه مالکان زمینهای کشاورزی و باغی اطراف شهر
 -T4افزایش قیمت زمین در شهر به دلیل کمبود زمین مورد نیاز برای کاربریهای مسکونی
 -T5نداشتن ضوابط و مقررات کارامد در برخورد با اسکان غیررسمی
 - T6سودآوری تغییر اراضی کشاورزی به مسکونی
 -T7باال بودن سطح آبهای زیرزمینی
 - T8فقدان منابع مالی کافی برای اسکان بهینه مهاجران
 -T9فقدان سیستم مدیریت یکپارچه و هدفمند در ساماندهی مهاجران
 -T10فراوانی ساخت و سازهای بدون برنامه
 -T11گرایش به استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت و ساز
 -T12افزایش ناامنی در سطح جامعه

495
486
480
489
470
482
465
462
473
488
469
482

4/12
4/05
4
4/07
3/91
4/01
3/87
3/85
3/94
4/06
3/90
4/01

0/343
0/337
0/333
0/339
0/326
0/334
0/323
0/320
0/328
0/338
0/325
0/334

1
4
6
2
8
5
10
11
7
3
9
5
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جدول  .5اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه شهر بابل از دیدگاه مدیران و مسئوالن ادارات
الويت بندی نقاط قوت () s

الويت بندی نقاط ضعف ( )w

الويت

الويت

 -S3مکانی برای سرریز جمعیت روستایی اطراف بابل

1

- W4ساخت و سازهای غیرقانونی در محالت مهاجرنشین

1

 - S1پررونق شدن فعالیتهای خدماتی در شهر

2

-W5افزایش شغلهای کاذب در شهر

2

 -S2وجود نیروی فراوان جوان برای کار در شهر

3

 -W3افزایش میزان ناهنجاریهای اجتماعی

3

 - S5وجود افراد تحصیلکرده و متخصص

4

-W1تخریب محیطزیست بر اثر مهاجرت

4

–S4افزایش ساختوساز و مشغول شدن جوانان

5

 -W2عدم امکان خدماترسانی مطلوب شهرداری به شهروندان

5

6

 -W10باال رفتن هزینههای شهرداری

6

7

-W9افزایش میزان زبالههای خانگی

7

7

 -W8عدم احساس تعلق ساکنان محله به علت ندانستن گذشتههای.. .

8

8

 -W 7وجود مردم بافرهنگهای متفاوت

9

9

 -W6هزینه باال برای درست کردن معابر

10

الویت بندی فرصتها () O

الویت

الویت بندی تهدیدها () t

الویت

-O3ایجاد اشتغال جدید در مناطق مهاجرنشین

1

-T1کاهش زمینهای کشاورزی ،باغی و تخریب مراتع

1

-O2برنامهریزی دقیق و هدفمند در جهت اسکان مهاجران

2

 -T2افزایش قیمت زمین در شهر

2

-O5توجه ویژه به روستاها بهعنوان کانون اصلی مهاجرت

3

 - T10فراوانی ساخت و سازهای بدون برنامه

3

 - O1استفاده از تخصص مهاجران در توسعه شهر

4

 - T11از بین رفتن چشم اندازهای زیبای طبیعی

4

- O4توجه ویژه به حاشیهنشینان در سالهای اخیر

5

 - T4سودآوری تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

5

 -O6موجود زمینهای خالی برای احداث تجهیزات شهری

6

- T12افزایش ناامنی در جامعه

5

- O7توجه عمومی به مقوله محیطزیست

7

 T3نگاه سودجویانه مالکان زمینهای کشاورزی و باغی اطراف شهر

6

 -T6فقدان سیستم مدیریت یکپارچه و هدفمند در ساماندهی مهاجران

7

 - T7نداشتن ضوابط و مقررات کارامد در برخورد با اسکان غیررسمی

8

- T9گرایش به استفاده از مصالح نامرغوب

9

- T8باال بودن سطح آبهای زیرزمینی

10

-T5فقدان منابع مالی برای اسکان بهینه مهاجران

11

از دیدگاه کارشناسان و مسئوالن شهر بابل تهدیدات مربوط به
مهاجرت به شهر ،از بین رفتن زمینهای کشاورزی باغی و تخریب
مراتع با میانگین رتبهای  4/12و وزن نسبی 0/343میباشد و بعد از
آن به ترتیب افزایش قیمت زمین در شهر با میانگین رتبهای ،4/07
فراوانی ساخت و سازهای بدون برنامه با میانگین رتبهای  ،4/06از
بین رفتن چشم اندازهای زیبای طبیعی با میانگین رتبهای ،4/05
سودآوری تغییر اراضی کشاورزی به مسکونی و افزایش نا امنی در
جامعه با میانگین رتبهای  ،4/01نگاه سود جویانه مالکان زمینهای
کشاورزی اطراف شهر با میانگین رتبهای  ،4فقدان سیستم مدیریت
یکپارچه و هدفمند با میانگین رتبهای  ،3/94نداشتن ضوابط و
مقررات کارآمد در برخورد با اسکان غیررسمی با میانگین رتبهای
 ،3/91گرایش به استفاده از مصالح نامرغوب با میانگین رتبهای
 ،3/90باال بودن سطح آبهای زیرزمینی با میانگین رتبهای  3/87و

فقدان منابع مالی کافی برای اسکان بهینه مهاجران با میانگین
رتبهای  3/85قرار دارند.
نتايج تحلیل SWOT

الف :نتایج تحلیل جدول سوات نشان میدهد که از بین
مجموع عوامل داخلی موثر بر تأثیرات مهاجرت بر توسعه پایدار
شهر بابل  5عامل بهعنوان نقاط قوت و  10عامل بهعنوان نقاط
ضعف شناسایی گردید.
ب :نتایج تحلیل جدول سوآت نشان داد که از بین عوامل
خارجی موثر 7 ،عامل بهعنوان فرصتها و  12عامل به عنوان
تهدیدات بیرونی شناسایی گردید.
ج :تحلیل کیفی عوامل داخلی و خارجی نشانگر آن است که
ضعفها و تهدیدات در مقابل قوتها و فرصتها باالتر است و
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نشان دهنده تأثیراتی است که مهاجرت بر توسعه پایدار شهر بابل
داشته و باعث ناپایداری در زمینههای مختلف شده است.
د :نتایج کمی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها
با توجه به جدول شماره  17-4بیانگر آن است که:
 .1مکانی برای سرریز جمعیت روستایی اطراف بابل با
میانگین رتبهای  3/44به عنوان مهمترین نقطه قوت و افزایش
ساخت و ساز به عنوان کم اهمیتترین نقطه قوت انتخاب
شدهاند .در ضمن هیچ یک از مؤلفهها میانگین وزن بیش از 3/5
را کسب نکردهاند .بنابراین مهاجرت به شهر باعث ناپایداری در
شهر شده و راه رسیدن به توسعه پایدار را مشکل کرده است.
 . 2در بین مؤلفههای مربوط به نقاط ضعف تأثیر مهاجرت بر
توسعه شهر ساخت و سازهای غیر قانونی در محالت مهاجرنشین
با میانگین رتبهای  4/25به عنوان مهمترین نقطه ضعف و هزینه
باال برای درست کردن معابر با میانگین رتبهای  3/76به عنوان
کم اهمیتترین نقطه ضعف انتخاب گردیدند .نکته قابل توجه آن
است که میانگین رتبهای وزنها بیش از  3/5میباشد.
 .3در مؤلفههای مربوط به فرصتها ایجاد اشتغال جدید در
مناطق مهاجرنشین با میانگین رتبهای  3/45به عنوان مهمترین
فرصت و توجه عمومی به مقوله محیطزیست با میانگین رتبهای
 3/16بهعنوان کم اهمیتترین فرصت خارجی انتخاب گردیدند.
نکته قابل ذکر این مؤلفهها در میانگین رتبهای کمتر از  3/5است
که کسب کردهاند.
 .4بررسی تهدیدهای خارجی نشان میدهد که مؤلفه کاهش
زمینهای کشاورزی و باغی با میانگین رتبهای  4/12به عنوان
مهمترین تهدید و فقدان منابع مالی برای اسکان مهاجران با
میانگین رتبهای  3/85به عنوان کم اهمیتترین تهدید خارجی
انتخاب گردیدند .نکته قابل توجه در میانگین رتبهای مؤلفهها
میباشد که باالتر از  3/5را نشان میدهد.
 .5نکته قابل توجه در بررسیها این است که با توجه به نتایج
تجزیه و تحلیل پرسشنامهها با مدل سوآت از دیدگاه کارشناسان،
برنامهریزان ،مسئوالن و مدیران شهر بابل نشان میدهد که
نقاط ضعف و تهدیدات مهاجرت بر توسعه شهر بسیار بیش تر از
نقاط قوت و فرصتهای آن میباشد .بنابراین مهاجرت به شهر
باعث ناپایداری در شهر شده و راه رسیدن به توسعه پایدار را
مشکل کرده است.
بحث و نتیجهگیري
مطالعه بر روی شهر در این تحقیق نشان داده است که توسعه
شهر بابل در چند دههی اخیر از الگوی خاصی که در نظریات

ساخت داخلی شهرها مطرح است ،تبعیت نکرده و شهر تقریباً در
تمامی جهات ( به غیر از شمال شرقی که وصل به شهر امیرکال
میباشد) گسترش یافته است و این گسترش بیرویه اوالً
زمینهای کشاورزی و باغی اطراف شهر را مورد حمله قرار داده
و باعث کاهش میزان زمینهای کشاورزی شده است که خود
نتایج زیان بار طبیعی -زیستمحیطی زیادی را به دنبال دارد.
ثانیاً باعث افزایش مشکالت اجتماعی فرهنگی نظیر ،تراکم
جمعیت ،ناهنجاریهای اجتماعی ،کمبود امکانات و تجهیزات
شهری ،باال رفتن قیمت زمین و مسکن ،تغییر گسترده کاربری
اراضی و  ...شده است .بنابراین باید با ارائه راهحلهایی از سرعت
روبه رشد نابودی زمینهای کشاورزی و باغی و رشد ناموزون
فضایی -کالبدی شهر بر اثر مهاجرتهای بیرویه و بدون
برنامهریزی جلوگیری کرد.
راهکارها
با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهای زیر ارائه می شود:
الف :در زمینه تعدیل مهاجرت:
 ایجاد زمینههای اساسی اشتغال از طریق بسط
فعالیتهای کشاورزی و دامداری در روستاها
 ایجاد تسهیالت الزم برای ساخت مسکن در روستاها
 تثبیت قیمت محصوالت کشاورزی و بیمه محصوالت
ب :در زمینه کنترل آلودگی زیستمحیطی
 کنترل نحوه دفع فاضالبهای شهری
 گسترش فرهنگ عمومی در زمینه حفظ محیط زیست
 احداث پارک و فضای سبز در محالت حاشیهنشین
 احداث کانال و شبکه جمعآوری و تصفیه فاضالبها
ج :در زمینه توسعه فضایی کالبدی
 عدم اجازه ساخت و ساز در زمینهای زراعی و باغی
 عدم ارائه خدمات توسط ادارات برق و آب و  ...به
مساکن در حال احداث غیر رسمی
 وجود یک نهاد نظارتی قوی در خارج از مدیریت
شهرداری برای نظارت بر ساخت و سازها
د :در خصوص اسکان بهینه مهاجران
 احداث شهرکهای جدید در زمینهای بایر و بال
استفاده
 وجود مدیریت واحد در زمینه رسیدگی به وضعیت
مهاجران
 شناسایی مناطق مهاجر پذیر و برنامهریزی برای
خدماترسانی مطلوب به این مناطق.
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فشرده سخن این که اگر بخواهیم با دیدی انتقادی به
مهاجرت و پیامدهای آن در شهر بابل نگاه کنیم باید بگوییم که
 بلکه واکنشی طبیعی،مهاجرت فی نفسه یک پدیده منفی نیست
 در.و ارگانیک به تغییر نظام اجتماعی و سازمان اقتصادی است
واقع شاید مهاجرت تنها راه حل آسان برای رهایی از مشکالت
 لکن وقتی که روند مهاجرت به شهر بیش تر از رشد،خانوار باشد
 اجتماعی باشد و مکان گزینی مناسب و-و توسعه اقتصادی
 آن وقت،بهینهای برای مهاجران تازه وارد به شهر انجام نگیرد
به یک رخداد و عمل ناهنجار تبدیلشده و تهدیدی جدی برای
 همانند آنچه که در بابل اتفاق.توسعه پایدار شهری میباشد
.افتاده است

 در خصوص توسعه پایدار:ه
 باید به گونهای بین، به منظور نیل به توسعه پایدار شهری
افزایش تقاضای زمین توسط مهاجرین تازه وارد و ضرورت
حفظ اراضی کشاورزی و باغی برای تغذیه و استفاده نسل
.حاضر و آینده تعادل برقرار کرد
 برنامهریزان و مسئوالن نیز برای حفظ و کنترل اصولیزمین ابزارهای خاص خود را داشته و به سهم خویش
میتوانند در کاهش آسیبهای زیستمحیطی و نیل به
.توسعه پایدار ایفای نقش نمایند
 برنامهریزی بهگونهای انجام شود که اراضی مرغوب کشاورزیو باغی اطراف شهر را برای آینده نگه دارند و از هرگونه
.ساخت و ساز و تغییر کاربری جلوگیری کنند
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