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The present study investigates relation between coastal zones with urban human structures 
in sea states. Urban human structures are urban populations, coastal cities, world cities and 
coastal capitals. This research is basic in terms of its objective and is descriptive-analytic in 
terms of nature and method. This paper uses qualitative and quantitative analysis to explain 
the relationship between the two variables of coastal zones and urban human structures. The 
ratio of low elevation coastal zone (less than 10 meters from the coast) to the total surface area 
of the country is an explanatory indicator of coastal topography, and the ratio of the population 
living in the coastal zone to the total population of the country is an explanatory indicator of 
the coastal population. The findings of the research indicate that the coastal area is one of the 
factors in the development of urban human resources. Regression analysis shows that the 
correlation coefficient of coastal zone topography with the distribution of population equals 
with 0.812 (p-Value 0.000<0.05). The results show that there is a significant relationship 
between topography of the coastal zone and the distribution of population, to the extent that 
for every one-unit increase in topography of the coastal region, the distribution of human 
populations index size increases by 0.833 (constant 0.070). Besides, the opportunities and 
threats of population settlement in coastal zone are analyzed in the following section of the 
article.
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 یاهزهاس توسعه ابی حلاس منطقه بطهار  نییتب

 ییایدری اکشوره دری شهر ی نانسا
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 دهیچک

 توسعه ابی حلاس منطقه بطهار  ک،یکولوژا کردیرو لباق در ضراح قیتحق

 ،یشهر ی نانسای اهزهاس زا منظور ست.ا کرده نییتب ار ی شهر ی نانسای اهزهاس

ی حلاس تختیاپ وی ناجهی اشهره ،یحلاسی شهر  تیجمع ،یحلاسی اشهره

 نوع زا روش و تیهام ثیح زا وی دایبن ،هدف ظالح زا قیتحق نیا ست.ا

 وی انهابخاکت روش زا تاعطالای ور اگردی ابر  .ستای لیتحل -یفیتوص تاقیتحق

 و لستدالا زا پژوهشی اهدهاد لیوتحلهیتجز یابر و  شده دهاستفای داسنا

 ست.ا شده دهاستفا )ی(همبستگی کمّ  روش و اهدهاد یفیک لیوتحلهیتجز

 توسعه در ملاعو زای کی یحلاس منطقه که ستاآن  نگرایب قیتحقی اهفتهای

 دری حلاس طقامن نقش بهتری بایرزا منظوربه ست.ای شهر ی نانسای اهزهاس

 ابی حلاس راهمو و عارتفاکم منطقه بطهار ی نانسا تیجمع کماتر  و کنشاپر 

 لیتحل زا صلاح جیانت د.شی کمّ ی بایرزایی ایدر کشور ۱۵۰ دری حلاس تیجمع

 ابی حلاس منطقهی فاتوپوگر  ریمتغی همبستگ بیضر که دهدیم نانش ونیرگرس

 ل).احتما رامقد ۰۰۰/۰ > ۰۵/۰( ستا ۸۱۲/۰ اب برابر ی نانسا تیجمع کنشاپر 

 ناز یم ابی حلاس منطقهی فاتوپوگر  نیبی ر ادیمعن بطهار  که دهدیم نانش جیانت

 زای حلاس راهمو طقامن و رداد وجود حلاس دری نانسا تیجمع کنشاپر 

ی ادهیتهد و اهفرصت لهامق مهادا در هستند. رابرخورد شتریبی نانسا تیجمع

 ست.ا گرفته راقر  لیتحل موردی حلاس منطقه در تیجمع راستقر ا

 کنشاپر  ،ییایدری اکشوره ،یشهر ی نانسای اهزهاس ،یحلاس منطقه :اهژهاکلیدو

 ینانسا تیجمع
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 مقدمه

یی ایفاجغر  تیموقع دابعا زای کی یحلاس ایی یایدر تیموقع

 کیکولوژا طیمح دو ساتم محلی حلاس منطقه ست.ا اکشوره

ی خلاد طیمح ست.ای نوسایقا -ییایدر طیمح وی خلاد طیمح امجز 

 طیمح صراعن ظالح زای نوسایقا -ییایدر طیمح و )ی(خشک

 به مربوط کهی ملاعو ریاس وی حقوق ،یداقتصا تیهام ،یعیطب

ی هوام وتاتف گریکدی اب دشویمی نانسا کنش و شتیمع ست،یز

 تایخصوص ویی ایدر وی خشک طیمح دو زای حلاس منطقه رند.اد

 که ستا کرده داجیا یاژهیو کولوژکا طیمح الذ ستا ثرامت نانا

ی نسب تیمز زای حلاس طقامن رد.اندیی ایدر وی خشک تیهام

 تاطر امخ لاح نیع در و برندیم بهرهیی ایدر وی خشک طیمح

 شتریب .رداگذیم ریثاتآن  بر طیمح دو زای شانی نانسا وی عیطب

 یاهطیمح قیطر زا اکشورهی داقتصا تمالاتع و تادر اص ت،ارداو

 ونددهندهیپ طیمح ،یحلاس طقامن الذ و دشویم مانجایی ایدر

ی فاتوپوگر  وی ر اهموان م،یقلا ست.ای خشک وآبی  یاهعرصه

 تضّرس و میمستق دامتدا ای حلاسی بلند وی (پستی حلاس منطقه

 و )یحلاس خط بودن محدب و (مقّعری حلاس خط شکل )،یحلاس

 بری عاجتما وی داقتصا تار یثات حل،اسی هایگ پوشش تیوضع

 بلاقیی ایفاجغر  دید زاآن  لیتحل که رنداگذیمیی ایدری اکشوره

 ثیح زا متنوع،ی فرهنگ ظالح زای حلاس طقامن ست.ا ملات

 و مدرنی سایس وی عاجتمای مش زا و شرویپی داقتصا

 در که یطور  به .رندیپذیم ریثات وتامتفی سایس یاهشهیندا

 نیا هستند. راکفظهامح کمتر کشوری خلاد طیمح اب سهیامق

 وی داقتصا ،یفرهنگ ،یفکر  طارتبا لیدل به وتامتف تایخصوص

 یاهشهیندا ملاح که ستایی اکشوره اب نانینشحلاس غیره

 نقش تاحیتوض نیا اب هستند.ی داقتصا ،یفرهنگ ،یفکر  وتامتف

 ملات بلاقی موضوع ،اکشورهی عاجتما تحول دری حلاس طقامن

ی شهر  وی تیجمع یاهزهاس دری عاجتما تحول نیترمهم ست.ا

یی اکشوره راستقر ا تیوضع بهی هانگ اب .ردیگیم صورت اکشوره

آن  نهاکر پس وی حلاس طقامن که دیآیم نظر بهیی ایدر تیموقع اب

ی ارهاختاس ویی اروست وی شهر ی تیجمع یاهزهاس جذب در

ی ادهانه ،یهاگسکونت وی شهر  یاهزهاس عانوا ننداهم هیاپ نانسا

 شرویپ و غیرهی هارف وی ورزش ،یلام وی نکاب ،یداقتصا وی ر اتج

 دری نانسا یاهزهاس و تیجمع پخش نقشه بهی هانگ اب هستند.

 زای لیخ و لیبرز ،اکیمرا متحده تالایا ن،یچ ننداهمیی اکشوره

 وی خلاد طقامن وتاتف ناتویمیی ایدر تیموقع ابیی اکشوره

 هدهامش ار ی نانسا یاهزهاس و تیجمع جذب دری حلاس طقامن

ی حلاس طقامن دری سکونت یاهزهاس و تیجمع شتریب حضور کرد.

 صراعن تیهمای ایگوی خلاد طقامن بودن کماتر کم بلامق در و

ی نانسا وی تیجمعی ادهایبن عیتوز و توسعه در حلاسیی ایفاجغر 

 نیا اب ست،ا هدهامش بلاق اکشوره شتریب در طیاشر  نیا ست.ا

 محوری حلاس طقامن ،ییایدر تیموقع ابیی اکشوره همه در لاح

 شرقی اکشوره ست.ا نبودهی نانسا وی تیجمع یاهزهاس توسعه

ی حلاس طقامن هنوز یارهاق تیهام اب اکشورهی برخ و نار یا ،آفریقا

 به ار  خود تیهما اکشوره توسعه روند در و رنداد یاهیشاح و پرت

ی حلاس منطقه نقش ضراح لهامق تاحیتوض نیا اب وردند.این دست

 کرده لیتحل ار ی شهر ی نانسا یاهزهاس توسعه دریی ایدری اکشوره

ی اشهره ،یشهر  تیجمعی شهر ی نانسا یاهزهاس زا منظور ست.ا

 ست.ای حلاس تختیاپ وی ناجهی اشهره ،یحلاس

 ینظر ی نامب

 ستاآن  نگرایبیی ایفاجغر  علوم تالعامط دری فلسف شهیندا ریس

 ،ییافض ،یاهیحان ،یطیمح مکتبی عنی یمعرفت مکتب پنچ که

 راقر  لعهامط موردیی ایفاجغر  علوم حوزه در [1]یدانتقا وی ملاتع

 ریثات لعهامط بر کهیی ایفاجغر  مکتب نیترمهم و نیولا .ردیگیم

 و منش شه،یندا بریی ایفاجغر  طیمح وی نانسا ،یعیطب ملاعو

 ست.ای طیمح مکتب رد،اد دیکات نانسای عاجتما وی سایس رارفت

 مکتب نیسرزم تصرف سر بر اکشوره بتارق و کیتیژئوپل دید زا

 در اگر عتیطب نشاد و کردیرو لباق دریی ایفاجغر  جبر وی طیمح

 تسلطیی ایفاجغر  علوم تالعامط در ١٨٧٥-١٩٤٥ یاهلاس نیب

 ویی ایفاجغر  مکتب نیا دریی ایفاجغر  جبر شهیندا وجود .[2]شتاد

 موردیی ایفاجغر  شهیندا نیا دش موجب دوم،ی ناجه جنگ عیاوق
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 نایم بطارو به مربوطی علم یاهتیقعاو اما ردیگ راقر  یمهر یب

 مکتب تایح مهادا ستایس ابی طیمح ویی ایفاجغر  ملاعو

 طیمح بطارو لعهامط ضرورت کرد. ریپذازنیگر ار  ییاگر طیمح

 ار  ییاگر طیمح مکتب به مربوط تالعامط ستایس ابیی ایفاجغر 

 و شدند دگرگون اکردهیرو وی موضوع یاهناعنو اما کردی ضرور 

ی طیمح کردیرو تحول فتند.ای ظهورآن  یاج بهی گر ید نیواعن

 و ستیز طیمح کیتیژئوپل ،یسایسی کولوژ ا کردیرو سه ظهور

 .[1]ستایی ایفاجغر  علوم در رادیاپ توسعه

 لازو و قدرت توسعه، دری طیمح ویی ایفاجغر  ملاعو نقشی بررس

 بقهاس زا اکشوره حکومت نوع وی سایس رارفت در نیهمچن اکشوره

 علوم لباق دری نانسا علوم یاهرشته ست.ا رابرخوردی نیرید

 نییتب به غیره و لمللانیب بطارو ،یسایس علوم خ،یرات ،ایفاجغر 

 و عتیطب مقهور نانسا که یادوره در ختند.اپرد مزبور کردیرو

 بر عتیطب سلطه ویی ایفاجغر  جبر شهیندا بودیی ایفاجغر  ملاعو

 در کیسکال و مهم مکتب دو بود. مطرحی نانسا عملکرد و نانسا

 به »ییاگر نامکا« و »ییایفاجغر  جبر« لباق دریی ایفاجغر  علوم

 رارفت ابی عیطب یاهلفهوم و عتیطب کیلکتاید بطهار  نییتب

ی جبر  کردیرو لیتعد اب مزبور یاههادگید .]3-6[ختنداپردی نانسا

یی ایفاجغر  علوم در ناهمچنی کیکولوژا لیتحل لباق در و خود

 علوم حوزه دری تالعامط تبامک زای کی و ردادیی الاب نییتب قدرت

ی کی مامق دریی ایفاجغر  وی طیمحی ارهیمتغ .,7] [8ستا ایفاجغر 

ی نقش زا نانسای سایس وی عاجتما یاهتیلافع در لیدخ صراعن زا

  رند.ابرخورد مهم

 ،یحلاس خط طول ،ییایدر قدرت مدرن و کیسکال یاههینظر در

 صراعن زای حلاس تیجمع و حلاس یاهیر اهموان و نیزم تیوضع

 حلاسو دری نانسا تاعاجتما حضور .9]-[11ندابودهیی ایدر قدرت

 نانسا سکونت ست.ا رابرخوردی نیرید بقهاس زا اهنوسایقا و اهایدر

 محدود تاطارتبا و تالیش ،یر یگیهام منظوربه ابتدا حلاس در

 طقامن نیبی ر اتج یاهتیلافع گسترش مهادا در بود.ی ر اتج

 رونقی حلاس منطقه دری گر اسود مختلف، یاهملت ویی ایفاجغر 

 تیموقع زا کهیی اکشوره وی حلاس ریجرپذامهی اکشوره گرفت.

 در نیجرامه وی نانسا تاعاجتما رندابرخوردیی ایدری هاگذرگ

 دری فرهنگ تنوع الذ و ستا شتریب اکشوره نیای حلاس طقامن

 کشوری خلاد طقامن اب سهیامق در اکشوره نیای حلاس طقامن

 در تیجمع حضوری منف و مثبت تاثر ا ست.ا مشهود شتریب

 د.اد راقر  بحث مورد ناتویم متعدد یاههادگید زای حلاس طقامن

 وی داقتصا ،یطیمح ناتو نگرایبی حلاس طقامن در تیجمع کماتر 

 ار ی شتر یب تیجمع کهی طقامن ست.ای حلاس منطقهی عاجتما

 هستند. رابرخوردیی الابی عیطب وی طیمحیی اناتو زا نداکرده جذب

ی ابر ی حلاس بعامن سب،امن کاخ و میقلا ،یحلاس منطقهی ر اهمو

 وی داقتصا گسترده تاطارتبا ،یر اتج ویی ایدر ناوگان زیتجه

ی نانسا وی عیطب یاهتیمز زا غیره و گریدی اکشوره ابی سایس

  هستند. حلاسو

 یاهزهاس و اههاگسکونت کنشاپر  که ستا مطرح رهاهمو ادعا نیا

 و بآ ،یر اهموان ع،ارتفا ننداهمیی ایفاجغر  ملاعو زا ثرامتی نانسا

 تیهام و ایدر ریثات کیسکال تاقیتحق زای بعض ست.ا غیره

 یاهملتی زندگ طیاشر  وی مل تایخصوصی روی حلاس نیسرزم

 [14]ویرگریف و [13]َسمپل تالعامط .[12]ندانمودهی بررسرا  مختلف

از این تحقیقات  اینمونه ندابودهیی ایفاجغر  جبر ریثات تحت که

یی ایفاجغر  طیمح دو ساتم سطح دری حلاس طقامن .است

ی نانسا تاعاجتما راستقر ا و هستندیی ایدر وی خلاد وتامتف

 قیتحق .ردیپذیم ریثات وتامتفیی ایفاجغر  طیمح دو زا رهاهمو

 و یر یپذتیجمع ننداهم نانسای عاجتمای ارهارفت نییتب به ضراح

 یاهتختیاپ وی ناجهی اشهره ،ا(شهرهی نانسا یاهزهاس گسترش

 منطقه بطهار  نییتب ست.ا ختهاپردی حلاس منطقه در )یحلاس

ی معرفت وی فلسف سرشت ،ینانسا یاهزهاس توسعه وی حلاس

 جبر شهیندا زا ثرامت ضراح نوشته رد.ادی طیمح وی کیکولوژا

 یاهمکتب زای کی ناعنو بهی کیکولوژا لیتحل ست.ینی طیمح

 طیاشر  و رارفتی حدود ات نداتویم ضراح عصر دریی ایفاجغر  شرویپ

آن  زا »یطیمح تیّ عل« ناعنو اب اهیبرخ که دیانم نییتب ار ی نانسا

یی ایفاجغر ی ارهیمتغ که ستا صلا نیا بر محقق .[15]برندیم مان

 رارگذیثات یارهیمتغ زا کیی ناعنو به ننداتویم ضراح عصر در

 دهند. راقر  ریثات تحت ار ی نانسا یاهتیلافع
 

 هاروش

 ثیح زا و یدایبن تاقیتحق نوع زا هدف ظالح زا قیتحق نیا

 ریمتغ .ستا یلیتحل -یفیتوص تاقیتحق نوع زا روش و تیهام

ی نانسا یاهزهاس بسته،او ریمتغ وی حلاس منطقه قیتحق مستقل

 ،یشهر ی نانسا یاهزهاس زا منظور ست.ای حلاس منطقه دری شهر 

 تختیاپ وی ناجهی اشهره ،یحلاسی اشهره ،یشهر  تیجمع

 دهاستفا یانهابخاکت روش زا تاعطالای ور آگردی ابر  ست.ای حلاس

 و لستدالا زا پژوهش یاهدهاد لیوتحلهیتجز یابر  ست.ا شده

 دهاستفا )ی(همبستگی کمّ  روش و اهدهاد یفیک لیوتحلهیتجز

 ست.ا بخش دو قیتحق حلامر  و شده

 زای شهر ی نانسا یاهزهاس تیوضع ق،یتحق یاهفتهای :ولا بخش

 ملل نازماسآماری  بعامن جمله زا یلمللانیب معتبر بعامن قیطر

 ،یلمللانیبی تخصص یاهتیاس و اهنقشه قیطر زا د.ش جاسخر ا

ی اشهره وی حلاس تختیاپ ،یحلاسی اشهره راستقر ا تیموقع

 محقق یاهلیتحل د.ش جاستخر ا ویی اساشن محقق توسط ،یناجه

 یاهنقشه و یلمللانیبآماری  بعامن زا مستخرج تاعطالا ساسابر 

 زای حلاس عارتفاکم منطقه دری حلاس تیجمع ست.ای تخصص

ی امبن و جاستخر ای نیزم علوم تاعطالا شبکه یلمللانیب مرکز

 گرفت. راقر  محقق یاهلیتحل

 راستقر ا دری حلاس منطقه نییتب قیتحق یاهفتهای :دوم بخش

 قیطر زا قیتحق قسمت نیا که ستا اکشوره تیجمع

این  یاهدهاد ست.ا گرفته راقر ی بایرزا موردی کمّ  لیوتحلهیتجز
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ی تخصص یاهنازماس زا که ستا هینواث یاهدهاد بری مبتنبخش 

 شده گرفتهی نیزم علوم تاعطالا شبکه یلمللانیب مرکز جمله زا

 کشور ۱۵۰ی حلاسی فاتوپوگر  و تیجمع به مربوط یاهدهاد ست.ا

 شده خذا مزبور نازماس زا رندادی دسترس داز آ یاهبآ به کهیی ایدر

 تیجمع کنشاپر  ابی حلاس منطقه بطهار  نییتب منظوربه ست.ا

 د.شی ور آگرد حلاسی فاتوپوگر  و تیجمعآماری  تاعطالا ،ینانسا

 تیوضع نستاتویم کهی خصاش موجود تاعطالا به توجه اب

 عارتفاکم منطقه وسعت دیانم مشخص ار ی حلاس رانوی فاتوپوگر 

 بر منطبق منطقه نیا که ستا حل)اسی متر ۱۰ زا (کمتری حلاس

 وی فاتوپوگر  خصاش ختاسی ابر  ست.ای حلاس یاهدشت

 دو و شود گرفته نظر در اکشوره تیوضع دیابی حلاس تیجمع

 نامکا ات شود لیتعدی حلاس تیجمع وی فاتوپوگر  خصاش

 دری حلاس تیجمع وی فاتوپوگر  الذ شود؛ همافر  اکشوره سهیامق

 نیا در ست.ایی ایدر کشوری ماتم تیجمع و حتامس اب طارتبا

 وسعت بهی حلاسارتفاع کم منطقه وسعت نیب نسبت مطالعه

 شده سبهامحی حلاسی فاتوپوگر ی نییتب خصاشمنظور به کشور

 کل تیجمع بهی حلاس منطقه در کناس تیجمع نیب نسبت ست.ا

 نیب نسبت خصاش ست.ای حلاس تیجمعی نییتب خصاش کشور

 نسبت خصاش اب کشور وسعت بهی حلاسارتفاع کم منطقه وسعت

ی ابر  کشور تیجمع بهی حلاس منطقه در کناس تیجمع نیب

 چقدر هر که دهدیم نانش ار  کی -صفر نیبی رقم اکشورهی ماتم

 دری تیجمع شتریب وزن نگرانش شداب شتهاد لیاتم کی به اهدهاد

 ونیرگرسآماری  زمونآ زا ).۱ (جدول ستای حلاسارتفاع کم منطقه

ی روین کنشاپر  ابی حلاس طقامنی فاتوپوگر  بطهار  نییتبی ابر 

 یط كه ستای روش ونیرگرس لیتحل ست.ا شده گرفته بهرهی نانسا

 مستقلی ارهیمتغ ای ریمتغ ساسابر  بستهاو ریمتغ نسایراوآن 

 .[16]شودیم ینیبشیپ و نییتب

 
 [17]حلاسی متر ١٠ منطقه محدوده ساسابر ی حلاس منطقه وسعت و تیجمع به مربوط یاهدهاد زا یانمونه )١ جدول

 رهاق
 کد

 اکشوره
 اکشوره

 حتامس

 کشور

 در کشور تیجمع

 ٢٠١٠ لاس

 حلاس تیجمع

 ٢٠١٠ لاس در

 حلاس وسعت

 حل)اسی متر ١٠(

 وسعت نیب نسبت

 کشور وسعت به حلاس

 حلاس تیجمع نیب نسبت

 کشور تیجمع به

ی نسب کماتر 

 یحلاس منطقه

 ایسآ

 ٢٧٠ ١٧٥٢/٠ ٠٨٢٨/٠ ١٥٧٣٨١ ٤٢٤٧٤٤٨٦ ٢٤٢٣٢٥٦٣٨ ١٨٩٨٧٧٦ یندونز ا ١

 ١٣٧١ ٠٤٣٧/٠ ٠١١٠/٠ ٢٤١ ٣٣٠٥٢٤ ٧٥٦٢١٩٤ ٢١٨٧٨ لیئاسر ا ٢

٣ 
 متحده تار اما

 یعرب
٢٦٨ ٢١٥٣/٠ ٠٨٤٦/٠ ٦٣٣٢ ١٦٩٩٠٩٣ ٧٨٩٠٩٢٤ ٧٤٧٧٧ 

 ٦١ ٠٢١٠/٠ ٠١٦٢/٠ ٢٥٩٠٧ ١٥٧٧٠٨٧ ٧٤٧٩٨٥٩٩ ١٥٩٠٣٥١ نار یا ٤

 ٣٤٥ ٠٠٠٢/٠ ٠٠٠٠٥/٠ ٥ ١٧٢٥ ٦٣٣٠١٦٩ ٨٨٣٦٢ ردنا ٥

 ٢٦٣٨ ٧١٧٥/٠ ٥٧٧٨/٠ ٣٦٠ ٩٤٩٦٧٠ ١٣٢٣٥٣٥ ٦٢٣ نیبحر ٦

 ٢٦٤ ١٠٦٦/٠ ٠٢٧٧/٠ ١٦٤ ٤٣٣٠٤ ٤٠٥٩٣٨ ٥٩٠١ یبرونئ ٧

 ١٢٥٧ ٤١٧٨/٠ ٣٦٦٧/٠ ٤٩٩٩٢ ٦٢٨٧٧١٤٣ ١٥٠٤٩٣٦٥٨ ١٣٦٣٠٥ دشبنگال ٨

 ٢٢١ ٠٣٠٠/٠ ٠٣٠٦/٠ ٢٤٠٥٧ ٥٣١٣٠٠٠ ١٧٦٧٤٥٣٦٤ ٧٨٥٣٢٠ ناکستاپ ٩

 ٥٣١ ٢٤٩١/٠ ٠٦٣٤/٠ ٣٢٦٠٦ ١٧٣١٩٣٥٢ ٦٩٥١٨٥٥٥ ٥١٣٦١٨ لندیات ١٠

 آفریقا

 ١٩٣ ٠٣٣٢/٠ ٠٠٢٧/٠ ٣٣٨٤ ٦٥١٥٩٣ ١٩٦١٨٤٣٢ ١٢٥١٩٢٤ نگوالآ ١
 ٢٧ ٠١٦٧/٠ ٠٢٧٢/٠ ٣٣٢٣ ٩٠٨٣٠ ٥٤١٥٢٨٠ ١٢١٨٦٣ ترهیرا ٢
 ١٧٤ ٠٠٧٦/٠ ٠٠١٨/٠ ٢٢١٠ ٣٨٤١٢٠ ٥٠٤٥٩٩٧٨ ١٢١٧٦٤٥ یجنوبی آفریقا ٣
 ٥١٣ ٠١٥٨/٠ ٠٠٠٤/٠ ١١١١ ٥٧٠٣٢١ ٣٥٩٨٠١٩٣ ٢٣٠٢٤٩٨ ریالجز ا ٤
 ١١٥٦ ٢٢٥٣/٠ ٠١٥٣/٠ ١٧٧٤ ٢٠٥٠٦٣٣ ٩٠٩٩٩٢٢ ١١٥٨٢٨ نیبن ٥
 ٢٧٧ ٠١٦٨/٠ ٠٠٣١/٠ ٢٨١٢ ٧٨٠٢٩٨ ٤٦٢١٨٤٨٦ ٨٩١٠٢١ اینانز ات ٦
 ١٣٣١ ١٠٨٨/٠ ٠٠٨٧/٠ ٥٠٣ ٦٦٩٧٥٤ ٦١٥٤٨١٣ ٥٧٢٧٧ توگو ٧
 ٣٠٣ ١٢٧٩/٠ ٠٣٠٢/٠ ٤٤٧٣ ١٣٥٥٤٨٠ ١٠٥٩٤٠٥٧ ١٤٧٨٨٢ تونس ٨
 ٧٩٠ ٣٠٨٨/٠ ٠١٦٩/٠ ٣٥٤ ٢٧٩٧٢٢ ٩٠٥٥٦٤ ٢٠٩٠٣ یبوتیج ٩

 و ئوتومهاس ١٠

 پیپرنس
٦٨٣ ٠٦٨٨/٠ ٠١٦٨/٠ ١٧ ١١٦٠٥ ١٦٨٥٢٦ ١٠٠٨ 

 اروپا

 ١٩٢ ١١٠٩/٠ ٠٦٥٦/٠ ١٨٦٠ ٣٥٦٨١٥ ٣٢١٥٩٨٨ ٢٨٣٤٦ ینالبآ ١
 ٢٠١ ٠٥٣٩/٠ ٠٦٢٠/٠ ٢٢٠٨٧ ٤٤٣٠٦٨٣ ٨٢١٦٢٥١٢ ٣٥٦٠٢٧ نالمآ ٢

 ٥٩٨ ٠٧٦٥/٠ ٠١١٧/٠ ٥٩٥٣ ٣٥٥٨٣٨٨ ٤٦٤٥٤٨٩٥ ٥٠٥٢٧٥ ایناسپا ٣

 ٦٢ ٠٩١٧/٠ ٠٤٥٩/٠ ١٩٨٢ ١٢٣٠٢٠ ١٣٤٠٥٣٧ ٤٣١٧٩ یستونا ٤

 ٧٦٢ ٠٠٩٣/٠ ٠٠١٢/٠ ٢٥ ١٩٠٥٣ ٢٠٣٥٠١٢ ٢٠٢٢٤ یسلوونا ٥

 نانگلستا ٦

 )ایناتی(بر
٣٨٩ ١٠٦٧/٠ ٠٦٩٢/٠ ١٧١١٤ ٦٦٦٣٢٣٠ ٦٢٤١٧٤٣١ ٢٤٧١٩٣ 

 ١٠٥ ٠٢٥٥/٠ ٠١٨٧/٠ ١١٠٣٤ ١١٥٦٧٩٩ ٤٥١٩٠١٨٠ ٥٨٨٤١٧ نیاوکر ا ٧
 ٣١٦ ٠٨٧٢/٠ ٠٥٦٠/٠ ١٦٧٨١ ٥٣٠٦١١٤ ٦٠٧٨٨٦٩٤ ٢٩٩٢٨٧ ایلاتیا ٨

 ١٦٨ ٠٩٩٧/٠ ٠٣٨٦/٠ ٢٦٨٦ ٤٥١٣٠٤ ٤٥٢٥٨٠٢ ٦٩٤٧٤ رلندیا ٩
 ١١ ١١١٨/٠ ٠٣٦٠/٠ ٣٢٨٩ ٣٦٢٦٥ ٣٢٤٣٦٦ ٩١١١٦ سلندیا ١٠
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 [17]متری ساحل١٠مربوط به جمعیت و وسعت منطقه ساحلی براساس محدوده منطقه  هایدادهاز  اینمونه) ١جدول ادامه 

 قاره
کد 

 کشورها
 کشورها

مساحت 

 کشور

جمعیت کشور در 

 ٢٠١٠سال 

 جمعیت ساحل
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 آمریکای شمالی

 ١٢٧ ٢١٨٩/٠ ٣٤٩٠/٠ ١٥٥ ١٩٦١٧ ٨٩٦١٢ ٤٤٤ آنتیگوا و باربودا ١
 ١٩٠ ٠٢٧١/٠ ٠٤٣٨/٠ ٨٩٠ ١٦٩٠١٠ ٦٢٢٧٤٩١ ٢٠٢٧٩ سالوادورال ٢

ایاالت متحده  ٣

 آمریکا
١١٦ ٠٧٨٤/٠ ٠٢٢٩/٠ ٢١١١٧٠ ٢٤٥٦٨٠٢٨ ٣١٣٠٨٥٣٨٠ ٩٢١٠٧٥٥ 

 ٩١٣ ٠٣٣٣/٠ ٠٣١٧/٠ ١٤ ٩١٣٢ ٢٧٣٩٢٥ ٤٤١ باربادوس ٤
 ٢٦ ٨٣٩١/٠ ٨٥٤٩/٠ ١١٢٥٣ ٢٩١٣١٨ ٣٤٧١٧٦ ١٣١٦٢ باهاماس ٥
 ٤٠ ٣٦٧١/٠ ١٣٢٤/٠ ٢٩٥٢ ١١٦٧٤١ ٣١٧٩٢٨ ٢٢٢٩٠ لیزبه ٦
 ٩٩ ٠٨٦٢/٠ ٠٤١٦/٠ ٣١٠٧ ٣٠٧٩٢٠ ٣٥٧١١٨٥ ٧٤٥١٥ پاناما ٧
 ٣٠٣ ٠٨٠٢/٠ ٠٦٥٧/٠ ٧٢٧ ٢٢٠٨٥٩ ٢٧٥١٢٧٣ ١١٠٦٠ جامائیکا ٨
 ١٢٧ ٠١٨٧/٠ ٠١٣٠/٠ ١٠ ١٢٧٠ ٦٧٦٧٥ ٧٦٩ دومینیکا ٩
 ٢٧٥ ٠٥٥٥/٠ ٠٤٢٣/٠ ٢٠٣٥ ٥٥٨٧٧١ ١٠٠٥٦١٨١ ٤٨٠٩٢ دومینیکن ١٠

 آمریکای جنوبی

 ٨٧ ١٠٣٠/٠ ٠١٧٥/٠ ٤٨٠٠٨ ٤١٩٩٠١٥ ٤٠٧٦٤٥٦١ ٢٧٣٦٣٩١ آرژانتین ١
 ٢٣٩ ١٣٣٨/٠ ٠٣٣٣/٠ ٨٢٢٨ ١٩٦٢٨٥٣ ١٤٦٦٦٠٥٥ ٢٤٦٧٠٠ اکوادور ٢

 ٥٥ ٠٩٧٧/٠ ٠٣٤٢/٠ ٥٩٥٦ ٣٣٠٤٥٢ ٣٣٨٠٠٠٨ ١٧٣٩٨٥ اوروگوئه ٣
 ١٢٢ ٠٦٨٨/٠ ٠١٣٠/٠ ١١٠٨٥٥ ١٣٥٣٣٥٦٠ ١٩٦٦٥٥٠١٤ ٨٤٨٠٣٩٥ برزیل ٤
 ٩٤ ٠١٩٤/٠ ٠٠٤٧/٠ ٦١٠٠ ٥٧١١٧٧ ٢٩٣٩٩٨١٧ ١٢٨٩٤٧٥ پرو ٥

ترینیداد و  ٦

 توباگو
٣٧٤ ١١٥٦/٠ ٠٧٩٩/٠ ٤١٦ ١٥٥٧٢٣ ١٣٤٦٣٥٠ ٥٢٠٢ 

 ٥٨ ٧٩٥٦/٠ ٠٥١٧/٠ ٧٢٩٨ ٤٢١٢٢٨ ٥٢٩٤١٩ ١٤١١٣٣ سورینام ٧
 ٢٧ ٠١٢٤/٠ ٠١٠٩/٠ ٧٨٦٥ ٢١٥٠٦٠ ١٧٢٦٩٥٢٥ ٧٢١٢٢٩ شیلی ٨
 ١٠٢ ٠٣٠٣/٠ ٠١٢٢/٠ ١٣٩٢٨ ١٤٢٥٣٨٢ ٤٦٩٢٧١٢٥ ١١٤١٥٦٩ کلمبیا ٩
 ٣٤ ٣٥٧٤/٠ ٠٣٧٢/٠ ٧٨٦٦ ٢٧٠٢٠٩ ٧٥٦٠٤٠ ٢١١١٥٦ گویان ١٠

استرالیا و 

 اقیانوسیه

 ٢٥ ١١٧٨/٠ ٠١٤٢/٠ ١٠٨٥٩٨ ٢٦٦٣٥٥٥ ٢٢٦٠٥٧٣٢ ٧٦٣٤٦٤٨ استرالیا ١

 ١٥ ٠٢٢٦/٠ ٠٢٣٤/٠ ١٠٨٧٩ ١٥٩٠٦٣ ٧٠١٣٨٢٩ ٤٦٤٠٤٣ پاپوا گینه نو ٢
 ٧٦ ١٢١٣/٠ ٠٧١٢/٠ ٣٣ ٢٥٠١ ٢٠٦٠٩ ٤٦٣ پاالئو ٣
 ١٦٤ ٢٣٣٤/٠ ٢٢٤٣/٠ ١٤٩ ٢٤٣٩٩ ١٠٤٥٠٩ ٦٦٤ تونگا ٤
 ٣٤٩ ٧٤٥٢/٠ ٦٥٦٢/٠ ٢١ ٧٣٣٨ ٩٨٤٧ ٣٢ تووالو ٥
 ٨٧ ١٢٧٣/٠ ٠٢٤٢/٠ ٦٤٢٧ ٥٦٢٣٧٣ ٤٤١٤٥٠٩ ٢٦٥٣٣٤ زالندنو ٦
 ٦٥٦ ١٣٥٥/٠ ٠١٣١/٠ ٣٨ ٢٤٩٣٢ ١٨٣٨٧٤ ٢٨٨٨ ساموا ٧
 ٤٢ ٠٧٢٤/٠ ٠٣٣٤/٠ ٩٦١ ٤٠٠٢٩ ٥٥٢٢٦٧ ٢٨٧٠٧ جزایر سلیمان ٨
 ٧٩ ١٢٤١/٠ ٠٧٥١/٠ ١٣٧٢ ١٠٧٧٨٦ ٨٦٨٤٠٦ ١٨٢٥٤ فیجی ٩
 ٧٩ ٦٥٣٢/٠ ٧٧٨١/٠ ٨٣٥ ٦٦٠٣٥ ١٠١٠٩٣ ١٠٧٣ کیریباتی ١٠

 
 اهفتهای

 یناجهی اشهره وی حلاس یاهتختیاپ ،یحلاسی اشهره

 کشور نیشتریب کشور ۳۸ اب آفریقا رهاق ،ییایدر کشور ۱۵۰ نایم زا

ی اکشوره نیکمتر کشور ۱۱ ابی جنوبی اکیمرآ رهاق ویی ایدر

 کشور، ۳۰ اب اروپا کشور، ۳۵ اب ایسآ یاهرهاق رند.اد ار یی ایدر

 به کشور ۱۴ اب هینوسایقا -ایلاستر ا و کشور ۲۲ ابی لاشمی اکیمرآ

 ،ییایدر کشور ۱۵۰ نایم زا رند.اد ار یی ایدر کشور نیشتریب بیترت

 ۹۴ رند.اد حلاس به کینزد تختیاپ ای یحلاس تختیاپ کشور ۹۴

 بر در ار یی ایدری اکشوره %۶۳ اً بیتقریی ایدر تختیاپ اب کشور

 ).۳ و ۲ های(جدول ردیگیم

دریایی در منطقه  -کشورهای ساحلی هایپایتخت %۶۳حضور 

چسبیده به ساحل یا در نزدیکی ساحل بیانگر نقش مهم دریا در 

مکان جغرافیایی برای ارتباط  تریننزدیکاستقرار پایتخت است. 

ساحلی  هایمحیطپایتخت با دنیای پیرامون و کشورهای همسایه 

و دریایی است. نزدیکی پایتخت با مناطق ساحلی در ارتباط سریع 

ثر است. حضور پایتخت کشورهای وسان با کشورهای دیگر مآو 

 دریایی در مناطق ساحلی بیانگر اهمیت دریا در سرنوشت سیاسی 
 

 هاپایتختو اقتصادی این کشورها است. در این کشورها 

ملی و  با کارکرد مراکز شهری، مراکز اقتصادی و مالی نیتربزرگ

 هایپایتخت در مناطق ساحلی متمرکز هستند. المللیبین

کوچک در منطقه کارائیب و قاره استرالیا و  ایجزیرهکشورهای 

اقیانوسیه به دلیل وسعت کم کشور در منطقه ساحلی مستقر 

کشورها و هستند. در قاره آفریقا با توجه به وسعت و بزرگی 

وضعیت نامناسب مناطق ساحلی از لحاظ اقلیمی و توپوگرافی (در 

پایتخت کشورهای آفریقایی در  %۶۸) حضور هاقسمتبرخی 

منطقه ساحلی این قاره معنادار است. به خصوص در آفریقای غربی 

بیشتر کشورها از پایتخت ساحلی برخوردار هستند. یکی از عوامل 

اره آفریقا در مناطق ساحلی مربوط به ق هایپایتختمهم استقرار 

نظام استعماری بین  یابیشکلرویدادهای قرن بیستم و 

کشورهای متروپل (مرکز) و کشورهای مستعمره است. کشورهای 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاده ــــــــــــــــــیردیورضا اله ۷۰

  ۱۳۹۹ راهب، ۲، شماره ۲دوره                                                                                                                                                                                        فضا یاسینامه آمايش سفصل

مرکز برای برقراری ارتباط با مناطق داخلی کشورهای آفریقایی، 

از منابع معدنی برای صادرات به کشورهای مرکز یا  برداریبهره

در مناطق ساحلی اهتمام  هاپایتختکردن َبرده به استقرار اهمفر 

تحمیلی همانند مرزهای تحمیلی یادگار  هایپایتختنمودند و این 

قاره آفریقا از نظر  هایپایتختدوران استعمار است. هر چند 

دارای موقعیت مرکزی بودند از جهت پسکرانه  المللبینتجارت 

و بدون توجه به  [27]مونی داشتنداداری و فرهنگی، موقعیت پیرا

شرایطی که برای استقرار پایتخت الزم است بنا شده بودند. به نظر 

ساحلی در قاره آفریقا  هایپایتختاز عوامل دیگر در استقرار  یدآمی

آبی و  هایشبکه ژهیو بهارتباطی داخلی  هایشبکهضعف 

 هایکهشبو اقلیم خشک منطقه است. در مقابل حضور  ایرودخانه

 هایشبکهدر قاره اروپا یکی از عوامل پخش  ایرودخانهآبی و 

 صورت بهاست و سیستم شهری را  هارودخانهشهری در سراسر 

. همچنین این فرصت را نمایدمیمتعادل در پهنه کشورها پخش 

را در مناطق داخلی  هاپایتختتا  سازدمیبرای کشورها فراهم 

مستقر نمایند. این  المللیبین هایرودخانهکشور و متصل به 

 هایشبکهکشورها از  برداریبهرهشرایط  ایرودخانه هایشبکه

. همچنین امنیت طبیعی نمایدمیارتباطی دریایی را فراهم 

(جلوگیری از مخاطرات محیطی) و انسانی (جلوگیری از تجاوز و 

 .کندمیغیره) الزم را برقرار 
مهم در منطقه ساحلی است. انسانی  هایسازهشهرهای جهانی از 

و  (Global Cities) شهرهاجهانجدا از تفاوت مفهومی که بین 

وجود دارد، هر دو اصطالح در  (World Cities)شهرهای جهانی 

شدن اقتصادی و جهانی«ارتباط تنگاتنگ با مفهوم یا جریان 

و شهرهای جهانی که از ارتباطات  شهرهاجهاناست. » اطالعاتی

اقتصادی، مالی، بانکداری،  هایعرصهو جهانی در  المللیبین

اجتماعی، علمی،  -جمعی، فرهنگی هایرسانهفناوری اطالعات و 

دیپلماسی شهر و غیره برخوردار هستند عمدتًا در مناطق ساحلی 

 ).۴مستقر هستند (جدول 

شهر  ۵۴تاکنون  تیلور پیتربراساس مطالعات گروه تحقیقاتی 

انتخابی  هایشاخصکه براساس برخی جهانی شناسایی شده است 

که بیشتر شامل چهار حوزه اقتصاد، فرهنگ، امکانات زیربنایی و 

 ۱۰ارتباطات است، شهرهای جهانی در سه رده شهرهای جهانی آلفا (

. براساس اندشده بندیطبقهشهر)  ۳۴) و گاما (شهر ۱۰شهر)، بتا (

این مطالعات شهرهایی همانند لندن، مادرید، سائوپائولو، تورنتو، 

، پاریس، فرانکفورت، کنگهنگآمستردام، نیویورک، توکیو، 

، شیکاگو، میالن، میامی، بروکسل، نجلسآلسسنگاپور، 

. اندشدهژوهانسبورگ، سیدنی و غیره جزء شهرهای جهانی شناخته 

هر جهانی در رده آلفا شهرهای جهانی ش ۱۰از میان شهرهای جهانی، 

برتر هستند. این شهرها عبارتند شامل لندن، نیویورک، شیکاگو، 

، توکیو، میالن، فرانکفورت و کنگهنگ، سنگاپور، نجلسآلس

. بیشتر این شهرهای جهانی موقعیت ساحلی دارند [29]پاریس است

نگی و که پیشرو در عرصه اقتصادی (مالی، تجاری، بانکداری)، فره

ارتباطات هستند. ایاالت متحده آمریکا در مقام کشوری دریایی به 

ارتباطی دریایی وابستگی دارد. این کشور نه تنها از  هایشبکه

آبی آن  هایشبکهلحاظ قدرت ملی و تحرک در جهان به دریا و 

وابسته است بلکه رویکرد دریایی این کشور موجب شده است که 

ری دنیا با تراکم جمعیتی باال، فعالیت در شه هایسازهترین بزرگ

عرصه جهانی و با کارکردهای متنوع اقتصادی، علمی، فناوری 

اطالعات و غیره در سواحل شرقی (اقیانوس اطلس) و غربی 

 ۱۱(اقیانوس آرام) این کشور جای گیرند. ایاالت متحده آمریکا با 

، ، شیکاگو، داالس، هوستونستونبهشهر جهانی (آتالنتا، 

و  فرانسیسکوسان، میامی، مینیاپولیس، نیویورک، نجلسآلس

از  %۴۰) بیشترین تعداد شهر جهانی را دارد و سیدیواشنگتن

تولید ناخالص داخلی آن مربوط به این شهرهای جهانی است. از 

شهر در ساحل اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک  ۵شهر،  ۱۱این 

 ۲و نیویورک) و  تونسبه، سیدیواشینگتن(هوستون، میامی، 

) قرار نجلسآلسو  فرانسیسکوسانشهر در ساحل اقیانوس آرام (

دارد. ژاپن با دو شهر جهانی توکیو و اوزاکا توانسته است حدود 

. توکیو [30]تولید ناخالص داخلی را در این دو شهر تولید کند ۳۷%

 و اوزاکا در ساحل اقیانوس آرام قرار دارند.

 هایسالهزارنفر جمعیت طی ۱۰۰بیش از مطالعه شهرهایی با 

مردمی که در این شهرها زندگی  %۵۰که  دهدمینشان  ۲۰۱۲-۱۹۴۵

. در بیش از [31]کیلومتری ساحل مستقر هستند۱۰۰در  کنندمی

درون محدوده  شانجمعیت %۸۰-۱۰۰کشورهای ساحلی،  ۵۰%

شهر پرجمعیت  ۳۳از  ۲۰۰۳کیلومتری ساحل قرار دارد. در سال ۱۰۰

. در برخی از [32]شهر در محدوده منطقه ساحلی قرار داشت ۲۱دنیا، 

از جمله ژاپن، بریتانیا و فیلیپین مناطق  ایجزیرهکشورهای 

کیلومتر، بیشتر مناطق داخلی را پوشش داده است. ۱۰۰ساحلی با 

هزار َتن در ۱۰۰شهر دنیا با جمعیتی باالی  ۲۶۰بیش از 

شهر  ۱۰شهر از  ۸کیلومتری منطقه ساحلی قرار گرفته است. ۱۰۰

 ۱۰پرجمعیت دنیا در مناطق ساحلی قرار گرفته است. از میان این 

شهر در آمریکای جنوبی،  ۳شهر در آسیا،  ۵شهر پرجمعیت دنیا، 

قع شده یک شهر در آمریکای شمالی و یک شهر در اروپا وا

 ).۵(جدول  [33]است

منظور بررسی تعداد گذشته از آماری که از منابع متفاوت به

 شهرهای ساحلی اخذ شده است محقق براساس امکانات محدود 

کشوری که از منابع معتبر اخذ کرده بود تعداد  هاینقشهو 

کشور دریایی را محاسبه کرده است (جدول  ۱۵۰شهرهای ساحلی 

۳ .( 

حاظ جمعیت کل، جمعیت شهری و تراکم شهری در کشورها از ل

مناطق ساحلی متفاوت هستند. مقیاس مطالعه جمعیت شهری 

سیاسی فضایی  دهیسازمانکشورها بنا به نظام تقسیمات و 

کشورها و محدودیت آماری برای دسترسی به این اطالعات، 

، تا حدودی وضعیت استقرار جمعیت ۳متفاوت است. آمار جدول 

 ). ۳جدول ( نمایدمیمناطق ساحلی را مشخص شهری در 
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گستره جمعیت در مناطق ساحلی کشورهای دریایی (جمعیت 

 شهری)

مناطق ساحلی تراکمی بیشتر از سه برابر میانگین تراکم جمعیتی 

 ایرودخانه هایکرانهساحلی همراه با  هایکرانه. اندکردهرا تجربه 

و مناطق پست و هموار داخل سرزمین از مراکز عمده جذب 

و برنامه محیط  )WRI(موسسه منابع جهانی  .[34]جمعیت هستند

خود به پراکنش  هاییافتهدر  (UNEP)زیست سازمان ملل متحد 

کیلومتری ساحل) توجه ۱۰۰جمعیت ساحلی براساس عامل فاصله (

و برآورد جمعیت ساحلی را مبتنی بر آمار جمعیتی سال  اندداشته

شبکه اطالعات علوم  المللیبینمرکز  [36 ,35]اندنمودهاعالم  ۲۰۰۰

را در  ارتفاع ساحلی کشورهازمینی، اطالعات جمعیتی منطقه کم

برآورد  ۲۱۰۰و  ۲۰۱۰، ۲۰۰۰، ۱۹۹۰ هایسالمتری برای ۱-۲۰ارتفاع 

 . [17]استکرده 

ربوط به جمعیت و مساحت کشورها در منطقه م هاییافته

 ۲۰۰۰متری منطقه ساحلی) در سال ۱۰از  ترپایینارتفاع ساحلی (کم

َتن در مساحت ۶۲۸۷۵۳۹۷۰که جمعیتی در حدود  دهدمینشان 

کیلومتر مربع از منطقه ساحلی ساکن هستند ۲۶۳۶۶۲۴تقریبی 

از این تعداد جمعیت، جمعیت شهری برابر  ).۶(جدول 

َتن ۴۸۸۳۶۰۷۰۱َتن و جمعیت روستایی برابر با ۱۴۰۳۹۳۲۶۹

و همکاران در مورد جمعیت شهری و  وافیدیس هاییافته. [37]بود

 المللیبینارتفاع ساحلی، متفاوت از آمار مرکز روستایی منطقه کم

شبکه اطالعات  هاییافتهشبکه اطالعات علوم زمینی است. مطابق 

ارتفاع تایی در منطقه کمعلوم زمینی جمعیت شهری و روس

، برابر با ۲۰۱۰متری ساحل) در سال ۱۰ساحلی (ارتفاع برابر و کمتر از 

َتن بود که از این تعداد، جمعیت شهری برابر با ۷۰۰۲۱۵۸۵۵

َتن ۲۸۳۱۱۲۸۱۳َتن است و جمعیت روستایی برابر با ۴۱۷۱۰۳۰۴۲

ارتفاع ساحلی مطابق این آمار، جمعیت شهری منطقه کم .[17]است

 ۲۰۱۰است. در سال  %۴۰است و جمعیت روستایی برابر با  % ۶۰

 .[38]بوده است %۵۰جمعیت شهری دنیا 

 [38]بودَتن ۶۸۹۲۳۱۹۰۰۰، در حدود ۲۰۱۰جمعیت کشورها در سال 

که از این تعداد جمعیت براساس محاسبات محقق جمعیت 

َتن بود. جمعیت ساحلی ۵۶۵۱۴۸۱۰۰۰کشورهای دریایی در حدود 

از  %۱۰متری ساحل) در حدود ۱۰ارتفاع ساحلی (کمدر منطقه 

از جمعیت  هاقارهجمعیت کل کشورها خواهد بود. سهم کشورها و 

؛ جدول ۱ارتفاع ساحلی متفاوت از هم است (نقشه در منطقه کم

۶.( 

ساحلی است.  هایدشتارتفاع ساحلی منطبق بر منطقه کم

الی  ۲/۹و همکاران هم بیانگر آن است که بین  لیچترتخمین 

ارتفاع ساحلی ساکن از جمعیت کل کشورها در منطقه کم ۹/۱۰%

از مساحت خشکی و  %۲. این منطقه ساحلی برابر با [39]هستند

 ). ۷(جدول  [40]از جمعیت شهری دنیا است ۱۳%

 
 ی دریایی با پایتخت ساحلیتعداد کشورها )۲جدول 

 تعداد کشور قاره
 کشورهایی با پایتخت ساحلی یا نزدیک به ساحل کشورهایی دریایی یا ساحلی

 درصد تعداد درصد تعداد

 ۲۸/۵۴ ۱۹ ۴۶/۷۴ ۳۵ ۴۷ آسیا

 ۴۲/۶۸ ۲۶ ۳۷/۷۰ ۳۸ ۵۴ آفریقا

 ۵۰ ۱۵ ۷۶/۶۹ ۳۰ ۴۳ اروپا

 ۶۳/۶۳ ۱۴ ۱۰۰ ۲۲ ۲۲ آمریکای شمالی

 ۶۳/۶۳ ۷ ۶۱/۸۴ ۱۱ ۱۳ جنوبی آمریکای

 ۸۵/۹۲ ۱۳ ۱۰۰ ۱۴ ۱۴ استرالیا و اقیانوسیه

 ۶/۶۲ ۹۴ ۷۲/۷۷ ۱۵۰ ۱۹۳ کل

 
 ]18-26[ی از اطالعات آماری مربوط به تعداد شهر، شهرهای ساحلی و پایتخت ساحلی کشورهای دنیاانمونه )۳جدول 

 پایتخت ساحلی توضیحات تعداد شهرهای ساحلی *تعداد شهر کشورها کد کشورها قاره

 آسیا

١ 
 آذربایجان

 )(محصور در خشکی 
 (دریاچه خزر) ۹-۷ )۲۰۱۴( ۶۶

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی  باالی 

 نفر)٢٠٧٨٤٨٥(جمعیت پایتخت 
پایتخت ساحلی (باکو) دریاچه بسته 

 خزر

۲ 
 ارمنستان

 (محصور در خشکی) 
 - هزار نفر١٠آمار جمعیتی باالی   )٢٠١٤( ٢٧

٣ 
 افغانستان

 - هزار نفر١٠آمار جمعیتی باالی  - )٢٠١٤( ٦٦ (محصور در خشکی) 

 ٤٠-٤٢ )٢٠١٠( ٣١٠ اندونزی ٤
هزار نفر (جمعیت ٧٠آمار جمعیتی باالی 

 نفر)٩٦٠٧٧٨٧پایتخت 
 پایتخت نزدیک ساحل 

 (جاکارتا)

 هزارنفر ٢٠آمار جمعیتی باالی  ١٠-١١ )٢٠١٢( ٨١ اسرائیل ٥

 نفر)٤٠٤٥٤٣(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (تالویو)

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٨-٩ )٢٠١٢( ١١ امارات متحده عربی ٦

 نفر)٦٧٠٠٠٠(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (ابوظبی)
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 18]-[26ی از اطالعات آماری مربوط به تعداد شهر، شهرهای ساحلی و پایتخت ساحلی کشورهای دنیاانمونه )۳جدول ادامه 

 پایتخت ساحلی توضیحات تعداد شهرهای ساحلی تعداد شهر* کشورها کد کشورها قاره

 آفریقا

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٨ )٢٠٠٩( ٥٧ آنگوال ١

 نفر)٢٥٨٣٩٨١(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (لواندا)

 اتیوپی  ٢

 (محصور در خشکی)
 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  - )٢٠١٣( ١٤٥

 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  ٢ )١٩٩٧( ١٤ اریتره ٣
 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  ١٧-٢٣ )٢٠١١( ٢٢٠ آفریقای جنوبی ٤

 آفریقای مرکزی ٥

 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  - )٢٠٠٣( ٢٩ (محصور در خشکی) 

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ١٨ )٢٠٠٨( ١٨٠ الجزایر ٦

 نفر)٢٣٦٤٢٣٠(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (الجزایر)

 اروپا

 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  ٢-٣ )۲۰۰۰ -۱۱( ۲۹ آلبانی ١
 - هزارنفر٥٠آمار جمعیتی باالی  ٥ )٢٠١٢( ١٨٢ المان ٢

 آندورا  ٣

 - هزارنفر٢آمار جمعیتی باالی  - )٢٠١٣( ٦ (محصور در خشکی)

 اتریش  ٤

 (محصور در خشکی)
 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  - )٢٠١٤( ٧٧

 - هزارنفر٨٥آمار جمعیتی باالی  ١٨-١٩ )٢٠١٣( ١٤٥ اسپانیا ٥

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٤ )۲۰۱۴( ۱۴ استونی ٦

 نفر)٤١١٠٦٣(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 تالین)(

آمریکای 

 شمالی

 هزارنفر ٢آمار جمعیتی باالی  ١ )٢٠٠١-١١( ٤ آنتیگوا و باربودا ١

 نفر)٢٢٢١٩(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (سنت جونز)
 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  ٣ )٢٠٠٧( ١١٨ سالوادورال ٢

هزارنفر (جمعیت ١٠٠آمار جمعیتی باالی  ٥٠-٥٦ )٢٠١٣( ٣٠٦ ایاالت متحده آمریکا ٣

 نفر)٦٤٦٤٤٩پایتخت 
 پایتخت نزدیک ساحل 

 (واشینگتن)

 هزارنفر ٢آمار جمعیتی باالی  ٣ )٢٠٠٠( ٣ باربادوس ٤

 نفر)٥٩٩٦(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (بریج تاون)

 هزارنفر ٢آمار جمعیتی باالی  ٤ )٢٠١٠( ٤ باهاماس ٥

 نفر)٢٤٦٣٢٩(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (ناسائو)
 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  ٣ )٢٠١٣( ٦ زیلبه ٦

آمریکای 

 جنوبی

 هزارنفر ٢٠آمار جمعیتی باالی  ١٧ )٢٠١٠( ١٨١ آرژانتین ١

 نفر)١٣٥٨٨١٧١(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (بوئنوس ایرس)
 - نفر٥٠٠هزار و ١٢آمار جمعیتی باالی  ١٣ )٢٠١٠( ٧٩ اکوادور ٢

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٥-٦ )٢٠١١( ٤٠ اوروگوئه ٣

 نفر)١٣٣٨٤٠٨(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (مونته ویدئو)
 - هزارنفر١٠٠آمار جمعیتی باالی  ٣٦ )٢٠١٢( ٢٥٠ برزیل ٤

 بولیوی  ٥

 (محصور در خشکی)
 - هزارنفر١٠آمار جمعیتی باالی  - )٢٠١٢( ٥٣

 پاراگوئه  ٦

 (محصور در خشکی)
 - هزارنفر١٠جمعیتی باالی آمار  - )٢٠٠٢( ٣١

استرالیا و 

 اقیانوسیه

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٤٨-٥٠ )٢٠١١( ١١٤ استرالیا ١

 نفر)٣٩١٦٤٣(جمعیت پایتخت 
 پایتخت نزدیک ساحل 

 (کانبرا)

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٥ )٢٠١١( ١٤ پاپوا گینه نو ٢

 نفر)٢٥٤١٥٨(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (پورت مورسبی)

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٢ )۲۰۰۵( ۲ پاالئو ٣

 نفر)١٠٦٠٠(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 (ِمِلکوک)

 هزارنفر ٢آمار جمعیتی باالی  ١٠ )۲۰۱۱( ۱۰ تونگا ٤

 نفر)٢٤٢٢٩(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 )(Nuku ‘Alofa)(نوکوالوفا 

 نفر ١٠٠٠آمار جمعیتی باالی  ٢ )۲۰۰۲( ۲ تووالو ٥

 نفر)٤٤٩٢(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 )(Funafuti)(فونافوتی 

 هزارنفر ١٠آمار جمعیتی باالی  ٢٠-٢٢ )۲۰۱۳( ۳۹ زالندنو ٦

 نفر)٢٠٢٢٠٠(جمعیت پایتخت 
 پایتخت ساحلی 

 )(Wellington)(ولینگتون 
شناختی) و سایر آمار موجود سعی شده است ت جمعیت*تعریف شهر و محدوده شهری در کشورها براساس نوع نظام حکومتی، تقسیمات کشوری و غیره متفاوت از هم است. براساس آمار سازمان ملل (قسم

نظام تقسیمات اداری کشورها) آید. به دلیل نقصان آمار در مورد تعداد دقیق شهرها (به دلیل تفاوت در مبنای تعریف کشورها از شهر و همچنین تغییر و تحوالت سریع در  دست بهتعداد نقاط شهری کشورها 

عیت کشورها را به عنوان شهرهای اصلی در نظر گرفته است، لذا مراکز استانی و شهرستانی جزء هزارنفر جم۱۰۰محقق ناچار شد تنها شهرهای اصلی کشورها را در نظر بگیرد. بخش آماری سازمان ملل، شهرهای باالی 

است. در مقابل نشده  ایاشارههزار َتن دارند ۱۰۰. آمار تمامی مراکز استانی و شهرستانی در این منبع موجود نیست. همچنین به آمار تمامی شهرهایی که جمعیت کمتر از اندشدهشهرهای اصلی کشورها محسوب 

 از جمعیت شهرهای اصلی کشورهای بزرگ است. ترپایینهزار َتن هستند بلکه جمعیت کل کشور آنها ۱۰۰وجود دارد که نه تنها فاقد جمعیت شهری  ایجزیرهتعدادی کشور کوچک و 
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 [28]بندیی رتبههافهرست) در ۵الی  ۱بندی شهرهای جهانی (رتبه رتبه )۴جدول 
 ۲۰۰۷فهرست ساسن  ۲۰۰۷سال  Foreign Policyفهرست  ۱۹۹۹بیورستاک سال فهرست  رتبه

 لندن نیویورک لندن (ساحلی) رتبه اول

 نیویورک لندن پاریس رتبه دوم

 توکیو پاریس نیویورک (ساحلی) رتبه سوم

 شیکاگو توکیو توکیو (ساحلی) رتبه چهارم

 هنگ کنگ هنگ کنگ (ساحلی) شیکاگو (ساحلی) رتبه پنجم

 
 [33]شهر پرجمعیت دنیا در مناطق ساحلی دنیا (میلیون َتن) ۱۰ )۵جدول 

 شهر جمعیت کشور قاره رتبه جهانی

 توکیو ٦٢/٢٣ ژاپن آسیا ١

 نیویورک ٤٧/١٦ ایاالت متحده آمریکا آمریکای شمالی ٢

 سئول ٨٥/١٥ کره جنوبی آسیا ٣

 سائو پائولو ١٨/١٥ برزیل آمریکای جنوبی ٤

 اوزاکا ٠٤/١٥ ژاپن آسیا ٥

 کلکته ١٠/١١ هند آسیا ٨

 لندن ١٠/١١ بریتانیا اروپا ٩

 بوینس ایرس ٧٥/١٠ آرژانتین آمریکای جنوبی ١٠

 ژانیرو دو ریو ١٥/١٠ برزیل آمریکای جنوبی ١١

 بمبئی ٩٥/٩ هند آسیا ١٢

 
 [37]۲۰۰۰ارتفاع ساحلی به تفکیک قاره در سال مساحت و جمعیت منطقه کم )۶جدول 

 جمعیت (به کیلومتر)ارتفاع ساحلی وسعت منطقه کم قاره

 ٥٢٢٣٢٢١٦ ٤٨١٦٩٥ اروپا

 ٥٤١٦٧٣٦٤ ١٩٣٦٥٨ آفریقا

 ٤٦٢١٩٠٨٥٣ ٨٥٤٣١٨ آسیا

 ٣٤٩٢١٢٩٢ ٧٠٠٥٤١ آمریکای شمالی

 ٢١٩٠٨٥٨١ ٢٦٣٠٠٠ آمریکای جنوبی

 ٣٣٣٣٦٦٤ ١٤٣٤١٢ استرالیا و اقیانوسیه

 ٦٢٨٧٥٣٩٧٠ ٢٤٩٣٢١١ دنیا

 

 
 [41]ارتفاع ساحلی)متری منطقه کم۱۰ارتفاع ساحلی کشورها (سهم جمعیت در منطقه کم) ۱نقشه 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاده ــــــــــــــــــیردیورضا اله ۷۴

  ۱۳۹۹ راهب، ۲، شماره ۲دوره                                                                                                                                                                                        فضا یاسینامه آمايش سفصل

 )۲۰۰۰ارتفاع ساحلی با توجه به درآمد ملی کشورها (در سال جمعیت و مساحت در منطقه کم )۷جدول 

 گروه درآمدی

 ارتفاع ساحلیجمعیت و وسعت منطقه کم
 ارتفاع ساحلیسهم جمعیت و وسعت در منطقه کم

 (نسبت به کل کشور)

 (درصد)مساحت  (درصد)جمعیت  کیلومتر مربع)١٠٠٠(مساحت  (میلیون)جمعیت 

 کل شهری کل شهری کل شهری کل شهری

 ٢ ٨ ١٠ ١٤ ٥٩٤ ٣٥ ٢٤٧ ١٠٢ درآمد پایین

 ٢ ٨ ١١ ١٤ ٧٣٥ ٧٠ ٢٢٧ ١٢٧ درآمد متوسط به پایین

 ٢ ٨ ٧ ٩ ٣٩٧ ٤٢ ٣٧ ٣٠ درآمد متوسط به باال

 ٣ ٩ ١٢ ١٢ ٩١٦ ١٢٩ ١٠٧ ٩٣ باالدرآمد 

 ٢ ٨ ١٠ ١٣ ٢٦٤٢ ٢٧٥ ٦١٨ ٣٥٢ دنیا

 
 کناسی حلاسارتفاع کم منطقه در ایسآی شهر  تیجمع کل زا ۱۷%

 تیجمع زا سوم کی ایسجنوب شرقی آ در کهی لاح در هستند.

 %۱۸ .کنندیمی زندگی حلاس ریپذبیسآ شدتهب منطقه دری شهر 

ی حلاسارتفاع کم منطقه دری لاشمی آفریقای شهر  تیجمع زا

 %۲۰ و اصحر  جنوبی آفریقای شهر  تیجمع زا %۹ هستند. کناس

 منطقه در هینوسایقا یارهیجزی اکشورهی شهر  تیجمع زا

 تیجمع کل زا %۶۰ به کینزد هستند. مستقری حلاسارتفاع کم

 تیجمع زا %۵/۱۱ که هستند کناسی حلاس منطقه نیا در آفریقا

 منطقه در ایدن در شهر ۳۳۵۱ .شودیم ملاش ار  منطقه کلی شهر 

 دری اکشوره در %۶۴ داتعد نیا زا هستند. کناسی حلاسارتفاع کم

 نیا زا %۵۰ زا شیبیی اتنهبه ایسآ که ستا شده قعاو توسعه لاح

 توسعه) لاح دری اکشوره نی(بی حلاسارتفاع کم منطقهی اشهره

 زا %۱۵ آفریقا و %۲۷ بیئار اک و نیتالی اکیمرآ .ردیگیم بر در ار 

 فتهای توسعهی اکشوره در .شودیم ملاش ار ی حلاسی اشهره نیا

 نیا زا سوم دو رد.اد راقر ی حلاسارتفاع کم منطقه در شهر ۱۱۸۶

ی اکیمرآ در اشهره نیا زا پنجم کی اً بیتقر هستند. اروپا در اشهره

 ملاشی حلاس عارتفاکم منطقه چه گرا هستند. قعاوی لاشم

 منطقه نیکناس شتریب اما ستایی اروست وی شهر  تیجمع

 و فتهایتوسعهی اکشوره در هستند. نیشهرنشی حلاسارتفاع کم

 ،یحلاس عارتفاکم منطقه در ضراح تیجمع %۸۶ زا شتریب ،یصنعت

 سه به کینزد بیئار اک و نیتالی اکیمرآ در هستند. میمق اشهره در

 دری حت هستند.ی شهر  نیکناسی حلاس طقامن در تیجمع رماچه

 تیجمع ،اصحر  جنوبی آفریقا و ایسآ شدهیشهر  کمتر طقامن

یی اروست تیجمع اب سهیامق دری حلاس عارتفاکم طقامن دری شهر 

  ).اصحر  جنوبی آفریقا در %۶۷ و ایسآ در %۵۵( ستا شتریب

 زا ترالاب ،یحلاسارتفاع کم منطقه دری نیشهرنش سطوح

 %۶۰ به کینزدی ناجه سایمق در ست.ا ناجه گرید یاهستمیکوسا

 هستند. اشهره میمقی حلاسارتفاع کم طقامن در کناس تیجمع

ی ابر  و %۴۴ ینابایب طقامنی ابر  نیشهرنش تیجمع بلامق در

 تیجمع کماتر ی ناجه نینگایم ست.ا %۴۷ یعازر  طقامن

 مربع لومتریک در نفر۱۱۰۰ ،یحلاسارتفاع کم منطقه در نیشهرنش

 ۵۰۰ی عازر  وی نابایب طقامنی ابر  نیشهرنش تیجمع کماتر  و ستا

 کماتر  ،یحلاسارتفاع کم منطقه در ست.ا مربع لومتریک در نفر۷۰۰ و

 لومتریک در نفر۱۵۰۰ توسعه لاح دری اکشوره نیشهرنش تیجمع

 نفر۶۰۰ فتهایتوسعهی اکشورهی ابر ی شهر  کماتر  نیا و ستا مربع

یی اکشوره که ستاآن  نگرایب اهفتهای .]24[ستا مربع لومتریک در

ی مل مدآدر  ابیی اکشوره و سکنه ونیلیم۲۴۷ نییاپی مل مدآدر  اب

آمار  نیا رند.ادی حلاسارتفاع کم منطقه در سکنه ونیلیم۱۰۷ الاب

 ادعاآن  یامبن بر که رداند وجودی ر اشکا لیدل که ستاآن  نیمب

 دری شتر یب تیجمع سهم الابی مل مدآدر  ابیی اکشوره که شود

ی مل مدآدر  ابیی اکشوره بلامق در رند.ادی حلاسارتفاع کم منطقه

 رابرخوردی حلاس منطقه نیا دری شتر یب تیجمع سهم زا نییاپ

 منطقه دری شهر  تیجمع سهم اکشوره زا گروه دو نیا در هستند.

ارتفاع کم منطقهی شهر  تیجمع ست.ا لباغی حلاسارتفاع کم

 در ضراح تیجمع به (نسبت الاب مدآدر  ابیی اکشوره دری حلاس

 مدآدر  ابیی اکشوره اب سهیامق دری شتر یب وزن )یحلاس منطقه

  ).۷ (جدول رداد نییاپ

 ،یحلاسارتفاع کم منطقه در ضراحی تیجمع اب کشور ۱۸۰ شیب در

 منطقه در ناشیشهر  طقامن نیتربزرگ کشور، ۱۳۰ حدود در

 نیتربزرگ ،ییایدری اکشوره شتریب در رد.اد راقر ی حلاسارتفاع کم

 نگرایب اهیبررس رد.اد راقر ی حلاس عارتفاکم منطقه در یشهر  طقامن

 نفر،ونیلیم۵ زا شیب تیجمع ابیی اشهره سوم دو که ستاآن 

 ایدن بزرگی اشهره .]40[رنداد راقر  منطقه نیا دری حدود ات قلاحد

 زا پنجم کی نینگایم طوربه سکنه، ونیلیم۵ زا شیبی تیجمع اب

ارتفاع کم منطقه در ناشحتامس زا ششم کی و ناشتیجمع

 .)۱ نقشه( ]34[رداد راقر ی حلاس

 دررا ی حلاس تیجمعی طیمح فاهدا ابی ناجه بعامن سسهمو

 یاهفتهای ساسابر  ست.ا کرده وردآبر  حلاسی لومتر یک۱۰۰ صلهاف

 ایدن تیجمع زا %۴۰ی لا ۳۹ حل،اسی لومتر یک۱۰۰ منطقه موسسه

 ]36, 43[ردیگیم بر در ار  نیزم یاهیخشک حتامس زا %۲۲ و

 لاس در ملل نازماس ستیز طیمح مهابرن وردآبر  ).۲ و ۱های ر ا(نمود

 در ایدن تیجمع زا %۴۱ بیتقر طوربه که ستاآن  نگرایب ۲۰۰۰

 درونی حلاس منطقه نیاکه  شده متمرکزی حلاس طقامن

ی لومتر یک۱۰۰ منطقه ست.ا دهش فیتعر حلاسی لومتر یک۱۰۰

 %۶/۷ فقط که ردیگیم بر در ار  نیزم کل حتامس زا %۲/۱۹ حلاس

ی حلاس طقامن هیبق ست.ا سکونت بلاقی حلاس منطقه نیا زا

 ای نداشده محصور جنگل توسط ای هستند خی و برف زا دهیپوش

  .)۲(نقشه  ]35[هستند صلاحیب
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موفقیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه براساس تولید  معموالً 

صادراتی بزرگ،  هایفعالیتو صادرات کاالهای شدیدًا کاربر است. 

نیاز به دسترسی به مناطق ساحلی دارد. تقریبًا تمامی کشورهایی با 

 تشانیجمعموفقیت اقتصادی در تولید و صادرات کاالهای کاربر 

کیلومتری ساحل قرار دارد. ۱۰۰ده کامل در محدو طوره بتقریبًا 

 ترغنیارتباطی و دریانوردی نزدیک آن  هایشبکهمناطق ساحلی و 

از مناطق داخلی کشور است. تراکم  ترمتراکم) و ثروتمندتر(

و در  %۷۷، ۱۹۹۰کیلومتری مناطق ساحلی در سال ۱۰۰جمعیت در 

سال بود و این مقدار تراکم برای مناطق داخلی در  %۸۷، ۲۰۰۰سال 

کیلومتری مناطق ۱۰۰بوده است. توزیع جمعیت در  ۲۳%، ۲۰۰۰

مناطق ساحلی  %۷/۶۳، بیانگر آن است که ۲۰۰۰ساحلی در سال 

تراکم  %۲/۱۹دارای تراکم جمعیتی پایین یا فاقد جمعیت است. 

تراکم جمعیتی باالیی دارند. باالترین  %۱/۱۷جمعیتی متوسط و 

 %۳۱اروپا و آسیا است که  تراکم جمعیتی در مناطق ساحلی قاره

 ). ۸(جدول  [33]از مناطق ساحلی، تراکم انسانی باالیی دارد

، بیانگر آن است ۲۰۰۳جمعیتی مناطق ساحلی در سال  هاییافته

َتن ۲۳۸۵۰۰۰۰۰۰کیلومتری ساحل، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰که در 

. در بیش دشمیاز کل جمعیت دنیا را شامل  %۴۱ساکن بود  که 

درون  شانجمعیت %۱۰۰الی  ۸۰رهای ساحلی، کشو %۵۰از 

 .[32]کیلومتری ساحل قرار دارد۱۰۰محدوده 

تحلیل کّمی و تبیینی توزیع جمعیت در منطقه ساحلی کشورهای 

 دریایی

در ادامه مقاله نقش مناطق ساحلی در پخش جمعیت مورد تحلیل 

کّمی قرار گرفته است. توضیحات روشی آن در بخش روش تحقیق 

آورده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، رابطه توپوگرافی 

منطقه ساحلی کشورهای دریایی (عامل ارتفاع) و پراکنش جمعیت 

ستگی متغیر توپوگرافی . ضریب همبدهدمیانسانی را نشان 

است  ۸۱۲/۰منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی برابر با 

آمده  ۹). نتایج تحلیل رگرسیونی در جدول احتمال=مقدار ۰۰۰/۰(

 ).۹است که معادله رگرسیونی آن به این شرح است (جدول 

Y ٠٧٠/٠+٨٣٣/٠= X 

. است ۶۶۰/۰برای این مدل برابر با  R)2(ضریب تبیین تعدیل شده 

بین شاخص توپوگرافی  داریمعنیکه رابطه  دهدمینتایج نشان 

منطقه ساحلی (ارتفاع) و میزان پراکنش جمعیت انسانی در ساحل 

وجود دارد به طوری که به ازای یک واحد افزایش در میزان 

شاخص توپوگرافی منطقه ساحلی، میزان پراکنش جمعیت انسانی 

. کشورهایی که از یابدمیفزایش ا ٨٣٣/٠در ساحل به اندازه 

توپوگرافی منطقه ساحلی مناسبی برخوردارند، پراکنش و تراکم 

 جمعیت انسانی باالتری در سواحل دارند. 

مقدار واریانسی که از طریق شاخص توپوگرافی منطقه ساحلی 

مربوط به  ۳۴۰/۰است و  ۶۶۰/۰تبیین شده است به اندازه 

متری ۱۰احلی (ارتفاع متغیرهایی غیر از توپوگرافی منطقه س

به این نتیجه رسید  توانمیساحل) است. با تحلیل مدل رگرسیون 

و جمعیت  هاگاهسکونتپراکنش  %۶۶/۰که عامل ارتفاع نزدیک به 

. این مقدار بیانگر آن نمایدمیانسانی را در منطقه ساحلی تبیین 

است که ارتفاع ساحلی نقشی مهم در پراکنش و تراکم جمعیت 

متری منطقه ساحلی که در این ۱۰در سواحل دارد. ارتفاع  انسانی

تحقیق لحاظ شده بود، حدی معمول در بیشتر تحقیقات دریایی 

و حد  گیردمیساحلی را در بر  هایدشتاست چرا که بیشتر 

ارتفاعی مناسب برای سکونت جمعیت ساحلی است. محدوده 

 %۱۰و  هاخشکیوسعت  %۲متری ساحل، نزدیک به ۱۰ارتفاعی 

این  هایپتانسیلجمعیت دنیا است و تمرکز جمعیت باال بیانگر 

متری ۲۰منطقه برای جذب جمعیت است. با در نظر گرفتن ارتفاع 

منطقه ساحلی تبیین عامل ارتفاع در پراکنش جمعیت قوت 

. عوامل دیگر جغرافیایی (دما، اقلیم، بارش و یابدمیبیشتری 

بر فعالیت دریایی و ساحلی، غیره)، نگرش رهبران سیاسی و مردم 

ساحلی کشورها و غیره بر جذب جمعیت در نوار  -اقتصاد دریایی

ساحلی تاثیرگذار است. الزم است عوامل جغرافیایی جاذب 

جمعیت در منطقه ساحلی از جمله اقلیم، دما، بارش، عرض 

جغرافیایی و غیره در قالب مدل تحلیلی مورد توجه بیشتری قرار 

 گیرد. 

 

 
 [43]کیلومتری ساحل (به تفکیک قاره)۱۰۰جمعیت حاضر در محدوده  )۱نمودار 
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 [43]کیلومتری ساحل (به تفکیک قاره)۱۰۰مساحت منطقه  )۲نمودار 

 

 
 ]44[حلاسی لومتر یک۱۰۰ محدوده در ضراح تیجمع وی حلاس خط )ی(دگرگون تنزل )۲ نقشه

 
 [24])۱۹۹۰مقایسه تراکم جمعیتی مناطق ساحلی با مناطق داخلی (آمار سال ) ۸جدول 

 قاره
 )٢٥(کمتر از  تراکم جمعیتی پایین )٢٥- ١٠٠(بین  تراکم جمعیتی متوسط )١٠٠(باالتر از  تراکم جمعیتی باال

 (درصد) ساحل (درصد) کل (درصد) ساحل (درصد) کل (درصد) ساحل (درصد) کل

 ٨٥/٦٥ ٨٨/٨٣ ٣١/٢٣ ٩٧/١١ ٨٤/١٠ ١٥/٤ آفریقا

 ٨٠/٧٣ ٨١/٨٨ ١٩/١٣ ١٤/٦ ٠٢/١٣ ٠٥/٥ استرالیا و اقیانوسیه

 ٧٧/٤٦ ٢١/٦٤ ٣٤/٢٢ ١٨/١٨ ٨٩/٣٠ ٦٠/١٧ سیاآاروپا و 

 ٤٧/٨٢ ١١/٨٧ ٧٤/١٠ ٩٠/٨ ٧٩/٦ ٩٩/٣ مریکای شمالیآ

 ٣٤/٥٩ ٢٤/٨٣ ٥٤/٣٢ ٦٧/١٣ ١٢/٨ ٠٩/٣ مریکای جنوبیآ

 ٦٧/٦٣ ٩٧/٧٦ ٢٢/١٩ ٦٥/١٣ ١٢/١٧ ٣٨/٩ دنیا
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 ونیرگرس لیتحل جیانت )٩ جدول

 لاحتما رامقد بیضر رایمعی اخط بیضر رامقد مدل

 ٠٠٠/٠ ٠١٠/٠ ٠٧٠/٠ بتاث رامقد

ی فاتوپوگر  خصاش

 یحلاس منطقه
٠٠٠/٠ ٠٤٩/٠ ٨٣٣/٠ 

 
  لیتحل و هیتجز

 زا نانسای عاجتما یاهتیلافع یبایشکل دری حلاس طقامن نقش

 خطوط کهیی اکشوره ست.ا لیتحل بلاق متعدد یاههادگید

 هنداخو رابرخوردی سبامنیی ایدر تیموقع زا رندادی نطوالی حلاس

 ض،یعریی ایدر طقامن و لیطو امبد خطوط زای ر ابرخورد بود.

 شتریبی داقتصا طارتبا )،غیره و تالیش و زاگ و (نفتیی ایدر بعامن

ی ایامز  ،یلمللانیب رتاتج بودن زاب و گریدی اکشوره اب

 که هستند ییاهلینساپت جمله زا ایدری مانظ و کیتژاستر اژئو

ی ر اهموان و عارتفا برد. هنداخو بهرهآن  زایی ایدری اکشوره

 لینساپت زایی ایدری اکشوره یر ابردبهره در مهمی نقش زای حلاس

 یاهیدگیبر و راهموی حلاس طقامن زا کهیی اکشوره رد.ادیی ایدر

 ار ی نانسا یاهزهاس کمتر،ی لام نهیهز اب رندابرخورد سبامنی حلاس

 لیدل بهی حلاس یاهیدگیبر .کنندیم مستقری حلاس طقامن در

 و تیجمع جذبی ابر  سبامن یاهنامک زا ت،یمنا زای ر ابرخورد

 بلند و یاصخره تاعارتفا بلامق در ست.ای نانسا یاهزهاس راستقر ا

 راستقر ا و ستا تیجمع جذبمنظور به زمال لینساپت قدافی حلاس

 نامک نیمات مشکل اب هاهمر  در،ابن جمله زایی ایدر یاهزهاس

 ار  تیجمع زای دایز راشمی حلاس طقامن ست.ا راهمو و سبامن

 نیا دری مهمی نانسا وی عیطب ملاعو .نداکشیم خودی سو به

 لیدل به( یدیتول وی لام بعامن تمرکز هستند. ثرمو تیجمع جذب

) اکشوره ریاس اب طارتبا دری حلاس منطقه یهاگگره و ثقل تیموقع

 ویی اغذ یاهلینساپت ،یحلاس منطقهی گردشگر  وی حیتفر طیاشر 

 ملاعو زای حلاس ویی ایدر داقتصا به اکشوره زاینیی ایدر تالیش

 ملاعو ست.ای حلاس طقامن در تیجمع جذب بر ثرموی نانسا

 ملاعو زا غیره و کاخ منطقه،ی ر اهموان م،یقلا رینظی عیطب

ی حلاس منطقه در تیجمع پخش و جذب بر که هستندی عیطب

 ریثات تحتی حلاس راهمو و پست تاعارتفا تیمز .رنداگذیم ریثات

ی طارتبا یاهشبکه ابی حلاس طقامن وندیپ وی حلاس منطقه میقلا

 لیدل به فاص حلاسو شتناد اب آفریقا رهاق ست.ای خلاد

 یاهنابایب وجود حلاسو زای کم صلهاف در بلند یاهناکوهست

 رهاق خلاد به سبامنی طارتبا یاههار  تیمحدود و ناسوز  و خشک

 یاهلاس خل)ادی طارتبا یاهشبکه اب حلاس سبامن طارتبا (عدم

 بهی فرهنگ وی عاجتما ،یسایس ،یداقتصا تدالامب صحنه زا زادر 

 آفریقا رهاق یندگامعقب مهم ملاعو زای کی لهمسا نیهم ند.ام دور

  .]45[ستا ایدن طقامن ریاس اب سهیامق در

 طقامنی شاحو در کمامتر ی اشهره وی نانسا تاعاجتما حضور

 حد زا شیب کماتر  ست.ا رارگذیثاتی عاجتما یتاثبیب دری حلاس

 بعامنی کیکولوژا ناتو زا شتریب دهاستفا ،یحلاس رانو در تیجمع

ی حلاس رانو شدنیصنعت و حلاس ستیز طیمح تنزل ،یحلاس

ی حلاس رانو دری هایگ وی ناویحی ستیز تنوع دنافتا خطر به منجر

 الاب ،یحلاس منطقه دری فرهنگ طختالا ،ییایدر سمیترور .گرددیم

 ،ایدر زا منتجی عیطبی ایبال ریاس وی ماسون ،ایدر بآ سطح مدنآ

 کهی حلاس یاهبیسآ. ستای حلاسی زندگ تمشکال و اهبیسآ

 طرف زا .کندیم فیتضعی حلاس طقامن در رادیاپ توسعه روند

یی اناتو نگرایبی حلاس منطقه دری نانسا تاعاجتما حضور گرید

ی ادهانه و مردم نگرش سکنه، جذب دری حلاس طیمحی عیطب

 ست.ای نوسایقا ویی ایدر یاهطیمح در حضوری ابر ی حکومت

 تیجمع شتریب رندادی حلاس راهمو و پست طقامن کهیی اکشوره

 لاح نیع در رند.ادی خوبیی ایدر تیموقع و نموده جذب ار ی حلاس

 خط بودن ینطوال رند.ادیی الابی حلاس ویی ایدر یر یپذبیسآ

 تیجمع کماتر  ،یحلاس منطقه راهمو و فاصی فاتوپوگر  ،یحلاس

 منطقهی هایگ پوشش هشاک وی حلاس منطقه راهمو نیزم در

 حد زا شیب دهاستفا ،یحلاس منطقه بیتخر به منجری حلاس

 ،ییایدر طیمحی نور اج وی هایگی ستیز تنوع هشاک بع،امن

 تیجمع حضور .شودیم غیره و بآ تیفیک هشاک ک،اخ بیتخر

 راهمو و فاص یاهنیزم در انهآ راستقر ا وی حلاس منطقه در

ی عیطب تاطر امخ بلامق در حلاس نیکناس یر یپذبیسآ موجب

 بآ سطح مدنآ الاب ب،آ جاموا ،یماسون ،ییایدر ناطوف ننداهم

 راهموی فاتوپوگر  وی حلاس خط بودن ینطوال .شودیم غیره و ایدر

 نییتع در کهی لاح در ست.ا حلاسو یر یپذبیسآ ملاعو زا حلاس

 وی حلاس راهموی فاتوپوگر  ،یبآ مرز طول ،اکشورهیی ایدر تیموقع

ی بایرزا در مهم یاهخصاش زای حلاس منطقه در کناس تیجمع

ی بایرزا در اهخصاش نیا و ستا اکشورهیی ایدر تیموقع

 رند.اد مثبت ردعملک اکشورهیی ایدر قدرت ویی ایدر تیموقع

 ستاآن  نگرایب متحد ملل نازماس ستیز طیمح مهابرن تالعامط

 نیشتریب اب توسعه لاح در یارهیجز کوچک کشور ۵ که

 دوس،ارباب شل،یس و،یلدامشامل  یحلاس خط یر یپذبیسآ

 یر یپذبیسآ اب توسعه لاح در کشور ۵ .است یجیف و ساماهاب

 و نیپیلیف هند، ن،یچ دش،بنگال شامل یحلاس خط شتریب

 شتریب یر یپذبیسآ اب فتهایتوسعه کشور ۵ تیانه در و یناتیمور

 ]53[کیبلژ و نالمآ ،ایناتیبر هلند، رک،انماد شمالی حلاس خط

ی ایسآ وی شرقی ایسآ منطقه در شتریب اکشوره نیا .شودمی

 رند.اد راقر  بیئار اک حوزه وی لاشمی اکیمرآ ،اروپا ،یشرق جنوب

 جذب ،یحلاس راهمو یاهنیسرزم شتناد لیدل به مزبوری اکشوره

ی سیدگرد ،ینانسا یاهزهاس راستقر اآن  قبامتع و تیجمع شتریب

 منطقه). شدنیصنعت و ستیز طیمح (تنزل رنداد ار  شتریبی حلاس

 وی حلاس یر یپذبیسآی ابر یی الاب لینساپت مزبوری اکشوره

ی ایسآیی ایدر جاموا وی ماسون ریخا لاس چند در رند.ادیی ایدر

ی عیطب تاطر امخ نیا و کرده ثرامت ار ی شرق جنوبی ایسآ وی شرق

 ست.ا کرده لیتحم مذکور طقامن نیکناس بری لام وی نانسا نهیهز

 و لاشم قطب یاهخی شدنذوب ثرا بر ایدر بآ سطح مدنآ الاب

 ستیز طیمح تالعامط دری صلا بحث رهاهمو ،اهبآ شدنگرم
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 زا اجد ،ایدر بآ سطح مدنآ الاب ست.ایی ایدر تاطر امخ ویی ایدر

ی نانسا سکونت محدوده و بردیم الاب ار  داز آ یاهبا زاتر  سطح نکهآ

 و دشویمیی ایدر جاموا و ناطوف به منجر کندیم دیتهد ار 

 اب .دیانمیم بیتخر ار ی نانسا یاههاگسکونت ویی ایدر یاهزهاس

 ،ایدری لیام صد چند دری نانسا تاعاجتما تیکثرا حضور به توجه

 اکشورهی مل گستره بر ایدر بآ سطح مدنآ الاب سوء تار یثات

 )ستای حلاس ویی ایدر انهآ داقتصا کهیی اکشوره بخصوص(

 کهی داقتصا میعظ تار اخس زا گذشته ست.ا باجتنا بلارقیغ

ی فرسودگ و رتاخس شد، هداخویی اکشوره نیچن ریگنابیگر

 طقامنی برخ زا دهاستفا ،اکشوره نیای حلاس منطقه ستیز طیمح

 ایدر بآ سطح مدنآ الاب کرد. هداخو قطاس عانتفا زیح زا ار ی حلاس

ی پستی حلاس تاعارتفا زا که ستایی اکشوره ریگنابیگر شتریب

آب  سطح مدنآ الاب که ستاآن  زای کاح اهینیبشیپ رند.ابرخورد

 و بیئار اک منطقه در کوچک یارهیجزی اکشوره تیموجود ایدر

 که یارهیجزی اکشوره .دیانمیم دیتهد ار  ایلاستر ا -هینوسایقا

 رضهاع نیا برابر  در رندادی پستی حلاس تاعارتفا و کوچک وسعت

 بآ سطح مدنآ الاب شت.اد هنداخوی شتر یب یر یپذبیسآی طیمح

 اکشورهیی ایدر طقامن ویی ایدر امبد خطوط بر سوء تار یثات ایدر

 خطوط مجددی دهنازماس به زاین گریدی رتاعب به شت.اگذ هداخو

 هداخو اکشوره بطارو در تنش موجب اکشورهیی ایدر طقامن و

ی ایسآ خصوصاً  طقامن زای برخ در که ستای لاح در نیا شد.

 و امرزه غیره وی غرب جنوبی ایسآ و یشرق جنوبی ایسآ ،یشرق

 و ستندین رابرخورد زمالی حقوق ماستحکا زایی ایدر طقامن

 نیلطرفایمرض حل هار  به هنوز ندانستهانتو نفعیذی اکشوره

  برسند.

 

 یر یگجهینت

 کردیرو در مهمی نقشآبی  یاهطیمح به اکشورهی دسترس

 قدرتمند و فتهایتوسعهیی اکشوره رد.اد اکشوره کیتژاستر ا

ی دسترس .ندابوده مستقر ایدر هیشاح در اً عمدت مدرن و کیسکال

 و بردیم الاب ار  اکشورهی ر اتج وی طارتبا لینساپت ایدر به اکشوره

ی اکشورهی ایامز  .دیافز ایمیی ایدری اکشورهی بتارقی ایامز  بر

که  ستا شده موجبی ناجه گسترده تاطارتبامنظور بهیی ایدر

 وی خلاد طقامن نیب لیاحی طیمحی رتاعب به ای لاتصا سطح

 یاهخصاش ظالح زا که شود داجیا اکشورهیی ایدر طیمح

 طیمح زا وتامتفی سایسی حت وی داقتصا ،یعاجتما ،یفرهنگ

 در مهمی نقش زای حلاسی ر اهموان و عارتفا ست.ا اکشورهی خلاد

 رد.اد خودیی ایدر لینساپت زایی ایدری اکشوره یر ابردبهره

ی حلاس یاهیدگیبر و راهموی حلاس طقامن زا کهیی اکشوره

ی حلاس طقامن در ار ی نانسا یاهزهاس ننداتویم ،رندابرخورد سبامن

ی اکشورهی حلاس طیمح دری نانسا تاعاجتما حضور .کنند مستقر

 تاطارتبامنظور به که ستای سایس نارهبر  شهیندا زا ثرامتیی ایدر

 .نداشتهادی بستگاو حلاس در مستقری نانسای روین بهیی ایدر

ی حت وی ر اتج مورا خدمه، نیماتمنظور بهی نانسای روین شتناد

 تیجمع حضور الذ و ستای تایحیی ایدری اکشورهی ابر  جنگ

 ست.ا عیاشی مر ایی ایدری اکشورهی حلاس طقامن در گسترده

 شیافز ا ابیی ایدری اکشورهی حلاس طقامن در تیجمع کماتر 

ی تاخدم وی لام -یر اتجی احدهاو تمرکز ،ینانسا زاوسختاس

 کماتر  بر رارگذیثات متعدد ملاعو زا اجد ضراح لهامق ست.ا هاهمر 

ی حلاس منطقهیی ایفاجغر  ملاع بهی حلاس رانو دری نانسا تیجمع

ی ر اهموان و عارتفا که ستاآن  نگرایب قیتحق یاهفتهای رد.اد دیکات

 گسترش و تیجمع کماتر  مهم ملاعو زای کی یحلاس طقامن

 راهمو طقامن ست.ای حلاس طقامن دری شهر ی نانسا یاهزهاس

 تیجمع حضور هستند. رابرخوردی نانسا شتریب تیجمع زای حلاس

 اب هاهمر ی حلاس یاهدشتی رتاعب به ای حلاس راهمو طقامن در

 ستا حلاسیی ایدر طیمح و معهاجی ابر یی ادهیتهد و اهفرصت

 نایب لهامق نیای ربرداک جنبه ست.ا شده حیتشر لهامق در که

 ناعنو به نار یا ست.ا نار یا یابر ی حلاس طقامن تیمز و فرصت

ی نطوال و مضّرس پست، حلاسو زایی ایدر تیموقع ابی کشور 

ی ایدر اب طارتبا وجود اب نار یا ست.ا رابرخورد مطلوب توسعهی ابر 

 تاحظمال و طیاشر  به ابن ار ی برّ  کردیرو اهقرن طول در داز آ

ی برّ  کردیرو ست.ا کرده ذاتخای مانظ -یعادف ،یسایس ک،یتژاستر ا

 اب طارتبا رغمبهیی ایدر تاز ایمتا و ایامز  ت،تحوال زا ار  نار یا

 و یاهیشاح پرت،ی حلاس طقامن ست.ا کرده محروم داز آ یاهبآ

 به توجه عدم وی برّ  کردیرو هاگو ن،امکر  حلاسو فتهاینتوسعه

 شرویپی اکشورهی ماتم بلامق در ست.ا حلاسو ویی ایدر طقامن

ی اکشوره وی نانسا -یفرهنگ تدالامب ،ینازرگاب رت،اتج عرصه در

 طقامن زایی ایدر قدرت وی حلاس قدرت نهیزم در مان حباص

 فتهایتوسعهی نانسا یاهزهاس و دایزی تیجمع کماتر  ابی حلاس

 مدنظر دیاب نار یای سایس نارهبر  و نار یگمیتصم هستند. رابرخورد

 رتاتج و تدالامب قیطر زا اکشوره توسعه محور که شنداب شتهاد

ی ادهانهی حت وی نازرگاب ،یلام عمدهی ادهانه و گذردیمیی ایدر

 وی حلاس منطقه در یلمللانیب وی مل کیتاپلمید وی سایس

 ندکا زا دیاب نار یا ساسا نیا بر .نداگرفته راقر ی حلاس نهاپسکر 

 اب رهاهمو و کرده سبامن دهاستفا نامکر  در خود داز آ حلاسو

 طقامن نیا بهی تنفس هاگلوگ وی داقتصا ک،یتژاستر ا کردییرو

 جیخلی جنوبی حلاسی اکشوره اب سهیامق در نار یا بنگرند.ی حلاس

 به کینزد و میمالی حلاس میقلا ،ینطوال حلاسو زا رساف

 توسعه لاح نیا اب ست.ا مندبهره یلمللانیبی طارتبا یاهشبکه

 اب سهیامق بلاق اکشوره نیا دری حلاسی نانسا یاهزهاس و حلاسو

ی ادهانه و هیاسرم شتانبا کم،امتر  تیجمع حضور ست.ین نار یا

 عمده تاسیسات و یلمللانیب یر اگذهیاسرم ،یلام وی ر اتج

 اکشوره نیا تیمحوری ابر  ار  طیاشر  حل،اسو دری ورزش وی حیتفر

 در گردشگری و مردمی تاطارتبا ،یلمللانیب تدالامب عرصه در

 ست.ا کرده همافر ی ناجهی حت و یامنطقه سطح
 

 ست.ا نشده رشاگز  سندهینو سوی زای مورد :یناقدرد و تشکر
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