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  اثر گذار برشکل گیري و رشد مناطق کالنشهري در ایران مولفه هاي

  محمد غالمی

   ،دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

  غالمرضا زمانی

  کاربردي عسلویه-کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه علمی

  

  

  چکیده

در ایران یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی در دوران معاصر ، شکل گیري و گسترش سریع جمعیتی و کالبدي  
در مقاله حاضر عوامل و مولفه هاي اثرگذار بر شکل گیري، تکوین ورشد پدیده کالنشهري در . کالنشهرهاي آن است

ن پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي می روش تحقیق در ای.ایران ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
 60نتایج به دست آمده  بیانگر این واقعیت است که رشد کالنشهرها در ایران متاثر از عوامل گوناگونی در طول .باشد

در بین این عوامل ،عامل رشد طبیعی .سال گذشته ،باعث افزایش جمعیت و سطح کالبدي این نوع شهرها شده است
در کنار .شهري داراي بیشترین نقش بوده اند –ت کل و جمعیت شهري کشور و مهاجرت هاي گسترده روستا جمعی

اقتصادي حاکم بر جامعه ایران و ایجاد و گسترش صنایع  –این دو عامل ،عواملی همچون تمرکزگرایی شدید سیاسی 
  .دیده کالنشهري در ایران شده است،زیرساخت ها و توسعه امکانات و خدمات در شهرهاي بزرگ ،منجر به رشد پ

  
  کالنشهر،توسعه فضایی، رشد جمعیت ،مهاجرت :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  23/7/1389:تاریخ دریافت  6/9/1389: پذیرشتاریخ  
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  1389،زمستان6فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/٨
 
 

  مقدمه
روند شهرنشینی و کالن شهرگرایی به مراتب با رشدي سریعتر از رشد جمعیت جهان در حال اتفاق 

ناحیه کالنشهري با جمعیت بیش از یک میلیون نفر وجود  300تعداد  2000بنا بر آمارها در سال .است
شهرنشینی .است ناحیه کالن شهري بوده 13تنها برابر با  1900داشته است ،در حالی که این میزان در سال 

مداوم و به ویژه رشد شهرهاي بزرگ به یکی از مهمترین چالش هاي شهري کشورهاي در حال توسعه در 
کالنشهرها به جهت برخورداري از تزاید جمعیت و نیز )38،ص1387حاجی پور،.(آینده تبدیل خواهد شد

مده اي را بر نواحی پیرامونی تاثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردي،همواره دگرگونی ها و تغییرات ع
خود تحمیل می کنند و این موضوعی است که کشورهاي پیشرفته و درحال توسعه از جمله ایران آن را 

به طوري که توسعه شهرهاي بزرگ و تراکم جمعیت در آنها به )84،ص1387ظاهري،(تجربه می کنند
کالنشهرهاي ایران حاصل )232،ص1388نظریان،(مشخصه اصلی نظام شهري کشور تبدیل شده است

فرایندي است که به منظور استفاده از صرفه جویی هاي معیار گونه به جذب جمعیت و فعالیت در درون 
این شهرها در مقطعی از فرایند توسعه و تمرکز خود با افزایش هزینه هاي ناشی از تمرکز .خود می پردازد

مونی پخش می کنند و بدین ترتیب مجموعه ،بخشی از جمعیت و فعالیت هاي خود را در فضاهاي پیرا
مهمترین شهرهاي ایران در حال )246،ص1387نصیري.(هاي شهري پیرامون خود را به وجود می آورد

جمعیت این شهرها نسبت به جمعیت کل .حاضر تهران،مشهد،اصفهان،تبریز،کرج،شیراز و اهواز می باشند
در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از . استسال اخیر، افزایش چشمگیري یافته  50کشور در طول 

،عوامل و مولفه هاي اثرگذار بر شکل گیري  1385تا  1335آمارهاي موجود جمعیتی و کالبدي در دوره 
  . مورد بررسی،تجزیه و تحلیل قرار گیرد) کالنشهر 7شامل (ورشدکالنشهرهاي فعلی ایران

  
  روش تحقیق

به .این مقاله سعی در شناخت عوامل و مولفه هاي موثر در شکل گیري و رشد کالنشهرهاي کشور را دارد
تحلیلی می  -همین دلیل بنا برماهیت موضوع و نیازهاي آن ،روش تحقیق استفاده شده از نوع توصیفی 

هاي مختلف آماري  بدین منظور اطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانه اي وآمارنامه هاي سازمان.باشد
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  کالنشهري در ایراناثر گذار برشکل گیري و رشد مناطق  مولفه هاي

 
استخراج و بر اساس یک رابطه  علت ومعلولی در جهت دستیابی به اهداف تحقیق مورد تجزیه و تحلیل 

  .قرار گرفته است
  

  مفهوم کالنشهر  
مناطق کالنشهري از پدیده هاي نوظهور قرن بیستم اند که در آغاز هزاره سوم میالدي به الگوي غالب 

مناطق کالنشهري که با مشخصه هایی چون دگرگونی در نقش و عملکرد  این.شهرنشینی تبدیل شده اند
،تحول در شکل و ساختار و تغییر معنا و مفهوم مواجه شده اند تحت تاثیر نیروها و عوامل مختلف در 
طول زمان و بنا به مقتضیات مکانی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه ،ساز و کار و فرآیند 

زبردست و حاجی .(گیري و تکوین و دگرگونی شان طی کرده اند خاصی را در شکل
وجود دیدگاههاي مختلف در خصوص این پدیده ،تعاریف گوناگونی ازآن را سبب )105،ص1388پور،

از طرف دیگر گستردگی ابعاد و وجود برخی ابهامات نیز به این تنوع تعاریف دامن زده .شده است
ت کالنشهرها و تاثیر شرایط درونزا در شکل گیري آنها موجب باید توجه کرد که اساسا خصوصیا.است

شده است که تعاریف این پدیده از منطقه اي به منطقه دیگر،از کشوري به کشور دیگر و حتی بین 
معموال کالنشهرها را با صفت پیچیدگی ) 53،ص1384داودپور،.(کالنشهرهاي یک کشور نیز متفاوت باشد

به نظر گوتمن، کالنشهر مدرن، بزرگترین و در عین حال پیچیده ترین .کنندروابط و ساختارها معرفی می 
در منابع ) 292،ص1378سیف الدینی،.( مصنوعی است که بشر تاکنون موفق به ساخت آن شده است

یکی از مهمترین این .مختلف شاخص هاي کمی متفاوتی براي کالنشهرها مورد توجه قرار گرفته است
معموال در تعاریف آماري کالنشهر را شهري با بیش از یک .النشهر ها استشاخص ها تعداد جمعیت ک

در تعاریف دیگري که در منابع جدیدتر به چشم می خورد با توجه به .میلیون نفر جمعیت تعریف می کنند
میلیون نفري تعریف  20و  10و حتی  5افزایش سریع جمعیت مناطق کالنشهري و پیدایش شهرهاي باالي 

میلیون نفر  8و گاهی  5ري نیز از کالنشهر یا ابر شهر ارائه میشود و آن داشتن جمعیت باالي آماري دیگ
بدیهی است خصوصیات کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کالنشهرها با تغییر .براي ابر شهرهاست

میلیون  8ي از این رو معموال کالنشهرها را به دسته هاي باال.مرزهاي جمعیتی آنها متفاوت خواهد بود
میلیون نفر که خصوصیات متفاوتی را دارند، دسته بندي می  4تا  1میلیون نفر و  8تا  4نفر،
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  1389،زمستان6فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/١٠
 
 

در نظریه مکان مرکزي حداقل جمعیت مادرشهر یک میلیون نفر می باشد و ) 84،ص1367داودپور،.(کنند
و بر ناحیه اي که  این شهر در سلسله مراتب شهري می تواند به صورت مرکز کنترل اقتصاد جدید درآید

دیدگاه دیگر مادرشهر را مکانی می داند که در آن حداقل .میلیون نفر جمعیت است مسلط شود 5داراي 
در اوایل دهه ) 200،ص1374شکویی،.(دقیقه تا مرکز شهر زندگی کنند 45هزار نفر در فاصله زمانی  500

را براي ) شهر،کالنشهر،شهر زنجیره ايابر(ژان گوتمن جغرافی دان آمریکایی اصطالح مگالوپولیس  1960
معرفی پدیده فضایی جدید که همانا اتصال و پیوند مجموعه اي از شهرهاي بزرگ در شمال شرق امریکا 

مهدي .(بود به عنوان وسیع ترین و پیچیده ترین شکل سکونتگاه انسانی در قرن بیستم به کار برد
حاظ کیفی ، شکل معینی از اسکان است که روش هاي به باور انگوتی ، کالنشهر به ل) 22،ص1383زاده،

کالنشهر و مسائل کالنشهري به واحد تحلیل مسائل شهري .کیفی معینی از برنامه ریزي را نیز طلب می کند
Ango.(در جهان امروزي تبدیل شده اند .1993.xv( کالنشهرها که در قرن بیستم ظهور نمودند ،تنها

لحاظ کیفی مجتمع زیستی نوینی محسوب می شوند آنها بزرگتر و پیچیده یک شهر بزرگ نبوده ،بلکه از 
تر از سایر شهرها بوده و نقش کلیدي تري از لحاظ اقتصادي، اجتماعی و سیاسی نسبت شهرهاي قبل از 

اهمیت کالنشهرها بدان اندازه است .یک کالنشهر در واقع مجموعه اي از شهرهاست .خود بر عهده دارند
ظهور .ماعی قرن بیستم بدون در نظر گرفتن پدیده کالنشهرها ،غیر قابل فهم خواهد بودکه تاریخ اجت

کالنشهرها نتیجه جهانی شدن،ادغام و پیچیدگی فرایند تولید،تجارت،امور مالی و دولت ها در سطح جهانی 
به چارچوب پدیده کالنشهر واقعیتی عینی است که باید آنرا پذیرفت و براي توسعه آن که بستگی .می باشد

  )120،ص1384مرادي مسیحی، .(سیاسی ملی و بین المللی دارد برنامه ریزي کرد –اقتصادي 
  

  تحوالت جمعیتی و کالبدي کالنشهرهاي ایران
 1345در سال .افزایش قابل توجهی داشته است 1385تا  1345جمعیت شهر هاي ایران در فاصله سالهاي 

در سال .درصد روستا نشین بوده اند 61درصد شهرنشین و  39نفر  25078923از کل جمعیت کشور یعنی 
ر سال د.درصد در روستاها زندگی می کرده اند 53درصد شهرنشین و  47از کل جمعیت ایران  1355
درصدراروستانشینان 2/45درصد آن را شهرنشینان و  3/54نفري کشور  49455010از کل جمعیت  1365

کل جمعیت کشور به ) 1385(در آخرین دوره سرشماري ) 23،ص1371بهفروز،.(تشکیل داده اند
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  کالنشهري در ایراناثر گذار برشکل گیري و رشد مناطق  مولفه هاي

 
ی در ط. درصد شهرنشین بوده اند 6/69درصد روستا نشین و 4/30رسیده که از این مقدار  70495782

نفر در  2604058شهر مورد مطالعه به عنوان کالنشهرهاي فعلی کشور،از  7شش دوره سرشماري ،جمعیت 
، 1355مجموع جمعیت این شهرها در سال .رسیده است 1385نفر در سال  16830344به  1335سال 

م درصد از کل جمعیت شهري کشور بوده است که این ارقا 38/43درصد از کل جمعیت کشور و  74/13
این رشد فوق العاده در خالل .درصد رسیده است 87/34درصد و  87/23به ترتیب به  1385در سال 

به کالنشهر ملی در نتیجه افزایش نقش ) شهر دیگر 6و (سالهاي مذکور ناشی از تحوالت تبدیل تهران
ن در نظام اجتماعی کشور با تکیه بر صدور نفت و ادغام سرمایه داري ایرا –دولت در امور اقتصادي 

، تهران تنها کالنشهر 1355تا سال ) 181،ص1385رهنمایی و پورموسی،.( سرمایه داري جهانی بوده است
ایران به شمار می رفت و اعمال سیاست هاي تمرکزگرا بر برتري تهران و رشد بی رویه آن به شدت 

- 1345ري که در دهه از سوي دیگر ضریب کشش مهاجران به این شهر را افزایش داده به طو.اثرگذاشت
تداوم مهاجرت ها به شهرهاي بزرگ ، )45،ص1368پیران،.(درصد مهاجر پذیري داشته است 38، 1335

افزایش ) تهران،مشهد،تبریز و اصفهان(تعداد کالنشهرهاي کشور به چهار شهر  1365باعث شد تا در سال 
ان را به خود اختصاص داده درصد از جمعیت شهري ایر 20حدود  1365این کالنشهرها در سال .یابد

به پنج شهر افزایش یافته و میزان جمعیت ) با اضافه شدن شهر شیراز(تعداد کالنشهرها 1375در سال .بودند
- 75(درصد رسید که کالنشهر مشهد در بین آنها طی یک دوره بیست ساله 24/20آنها از کل کشور به رقم 

با اضافه شدن  1385در سال )110،ص1383پوراحمد،پیله ور و .( باالترین نرخ را داشته است) 1355
درصد از جمعیت کل  87/23رسید که مجموعا  7شهرهاي اهواز و کرج ،تعداد کالنشهرهاي کشور به عدد 

افزایش جمعیتی این .  درصد از جمعیت شهري کشور را در خود جاي داده اند 87/34کشور و 
Arc  )238،ص1387مشهدي زاده دهاقانی،.(اردشهرها،همچنین نشان از گستردگی سطح شهري آنان د

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  1389،زمستان6فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/١٢
 
 

  
  نقشه موقعیت کالن شهرهاي ایران -1شکل شماره

  

 کالنشهر تهران

 2/17بزرگترین مجموعه شهري ایران، از نظر حجم جمعیت ،مجموعه شهري تهران است که به تنهایی 
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و .(درصد از جمعیت کشور را درخود متمرکز کرده است

وضعیت ساختاري کالنشهر تهران ، تحت تاثیر ساختارهاي طبیعی ،تاریخی ) 18،ص1379معماري،
به طور کلی ساختار تاریخی و جمعیتی .ماعی،اقتصادي و نظام حرکتی آن قرار داشته است،جمعیتی،اجت

غربی شکل گرفته  -جنوبی و سپس با روند شرقی - کالنشهر تهران در ابتدا با روند شمالی
، هفت برابر 1375سال منتهی به  40از نظر کالبدي، مساحت شهر تهران در )81،ص1387صفاري،.(است

کیلومتر مربع در سال  459،  1355کیلومترمربع در سال  181به  1335کیلومتر مربع در سال  100شده و از 
بیشترین اندازه مطلق شهر تهران مربوط به سالهاي .رسیده است 1375کیلومترمربع در سال  700و  1365

سط نرخ متو.کیلومتر افزوده شده است 241بوده که بر وسعت این شهر  1360پس از انقالب ،بویژه دهه 
این افزایش شدید در جمعیت و وسعت ،مشکالت بسیاري .درصد است 5رشد ساالنه مساحت شهر تهران ، 

از جمله این مسائل و مشکالت می توان به ازدحام و شلوغی شهر ،رواج حاشیه نشینی .را نصیب تهران کرد
ظهور و افزایش مشاغل و زاغه نشینی ،کمبود مسکن و استاندارد نبودن بسیاري از واحدهاي مسکونی ،
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مشهدي زاده .( کاذب و انگلی،کمبود فضاي سبز، تقلیل سرانه هاي شهري و آلودگی شدید هوا اشاره کرد

  )444،ص1387دهاقانی ،
  

 کالنشهر مشهد

مشهد یکی از شهرهاي بزرگ کشور است که به خاطر موقعیت خاص خود داراي رشد سریعی چه در 
گسترش شهر در بیرون از محدوده قانونی و اشغال .بوده است مورد جمعیت و چه در زمینه مساحت

زمینهاي کشاورزي مرغوب ،تهدید زمین هاي کشاورزي دیگر به اشغال و ایجاد مشکالت شهري در اثر 
.( ادامه روند مهاجرت است که تراکمی بیشتر از اراضی محدوده شهري را نصیب این قسمت ها کرده است

،سهم جمعیت 1375تا  1355طی سالهاي ) 1368، به نقل از اردام،465ص،1387مشهدي زاده دهاقانی ،
این شهر از نظر .درصد افزایش یافته است 3/75درصد به  9/60شهر مشهد از مجموعه شهري خود ، از 

بیشترین .کیلومتر مربع رسیده است 200کیلومتر مربع به  10برابر شده و از  20تقریبا  1385وسعت تا سال 
کیلومتر مربع به وسعت آن  166است که  60و  50گسترش شهر مشهد مربوط به دهه هاي  اندازه مطلق
  .درصد بوده است 2/7متوسط نرخ رشد ساالنه مشهد .افزوده شد
  

 کالنشهر اصفهان

سال گذشته تحت تاثیر موقعیت  50شهر اصفهان یکی از مهمترین کالنشهر هاي ایران است که در طول 
رشد جمعیتی و کالبدي ....) کارخانه ذوب آهن و(تقرار واحدهاي بزرگ صنعتیخاص منطقه اي خود و اس

زیادي را تجربه کرده است و توانسته موقعیت خود را به عنوان کالنشهري مهم در عرصه منطقه اي و ملی 
کیلومتر  23،شش برابر شده و از 1375تا  1335از نظر وسعت این شهر در فاصله سالهاي . تثبیت نماید

تا  1345بیشترین اندازه مطلق گسترش شهر اصفهان،بین سالهاي .کیلومتر مربع رسیده است 141به  مربع
میانگین نرخ رشد ساالنه  مساحت .کیلومتر مربع به وسعت شهر افزوده شده است 45رخ داده و  1375

  .  درصد بوده است 6/4شهر اصفهان ،
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 کالنشهر تبریز

کیلومتر مربع  93کیلومتر مربع به  12برابر شده و از  5/7، ) 35-75( سال 40محدوده شهر تبریز در فاصله 
 40است که وسعت شهر در حدود  60و  50بیشترین اندازه گسترش مربوط به دهه هاي .رسیده است

توسعه .درصد بوده است 1/5متوسط نرخ رشد ساالنه مساحت شهر تبریز .کیلومتر افزایش یافته است
طی پنجاه سال گذشته، رشد .تبریز تحت تاثیر بازار زمین و مسکن بوده است فضایی و کالبدي کالنشهر

هادیلی و .(فزاینده جمعیت ،بازار زمین،مسکن و ساختار فضایی شهر را بشدت تغییر داده است
  )173،ص1388مهرزاد،

  
  کالنشهر شیراز

کیلومتر مربع به  5 برابر شده و از 25،حدود  1375تا  1326مجموعه شهري شیراز ، در فاصله سالهاي 
بوده است  1360و  1350بیشترین اندازه گسترش شهر مربوط به دهه هاي .کیلومتر مربع رسیده است 124
درصد  1/7متوسط نرخ رشد ساالنه مساحت شهر شیراز ،.کیلومتر مربع به وسعت شهر افزوده شد 50که 

  )221،ص1388سازمان بهسازي و عمران شهري،.(بوده است
  

  اهوازکالنشهر 
جمعیت شهر اهواز , طبق آمار.اهوازرا می توان مهمترین شهر ایران در ناحیه جنوب غربی به حساب آورد 

سطح شهر نیز طبق گزارش .رسیده است 1385نفر در سال  985614به  1335نفر در سال  120098از 
با توجه به آمار فوق .رسیده است 1355هکتار در سال  430هکتار بوده که به  60،  1335ستیران در سال 

  .مشاهده می شود که افزایش قابل توجهی در چند دهه اخیر در سطح و جمعیت شهر صورت گرفته است
  

  کالنشهر کرج
،کرج داراي بیشترین رشد جمعیتی و  1385تا  1335کالنشهر فعلی کشور در فاصله زمانی  7در بین 

 1386302به  1385نفر بوده در سال  14526با  برابر 1335جمعیت این شهر که در سال .کالبدي بوده است
نفر به جمعیت این شهر اضافه شده  665868مجموعا  1375تا  1365در فاصله سالهاي .نفر رسیده است

در بعد کالبدي نیز کرج رشد بسیار باالیی را تجربه نموده است ، به طوري که مقدار زمین مصرفی در .است
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  کالنشهري در ایراناثر گذار برشکل گیري و رشد مناطق  مولفه هاي

 
هکتار  180به  1335کیلومتر مربع در سال 2اندازه این شهر از .بوده استبعضی دوره ها از رشد شهر باالتر 

   )119،ص1389اجاقلو،.(رسید 1385در سال 

  1385تا  1335مشخصات جمعیتی کالنشهرهاي ایران از -1جدول شماره 

  1385منبع؛مرکز آمار ایران، 

  

  مولفه هاي اثرگذار بر توسعه کالنشهري در ایران
 رشد جمعیت شهري

رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها دو دلیل اصلی ازدیاد جمعیت شهري محسوب 
درصد رشد جمعیت شهري در کشورهاي در حال توسعه به دلیل مهاجرت  50تا  40تقریبا .می شود

در نخستین سرشماري صورت گرفته در کشور در سال )60،ص1373کامروا ، .(روستاییان به شهر است
درصد و تعداد شهرهاي  4/31نفر ،میزان شهرنشینی  5997161معیت شهرنشین کشور کل ج 1335

جمعیت 1385بر اساس آخرین سرشماري صورت گرفته در سال .شهر بوده است 199کشور 
 1018درصد و تعداد شهرهاي کشور به 6/69نفر،میزان شهرنشینی  48242797شهرنشین کشور 

 60درصد طی  4/3ور با متوسط نرخ رشدي معادل جمعیت شهري کش)2جدول شماره.(شهررسید 
 2/2سال اخیر افزایش یافته، این در حالی است که متوسط نرخ رشد جمعیت کشور طی همین دوره 

  ) 60،ص1388فرهودي و همکاران،.(درصد بوده است
  
  

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  شرح

  7803883  6758845  6042584  4530223  2719730  1512082  تهران

  1602110  1266072  986753  661510  424045  254708  اصفهان

  2427316  1887405  1463508  667770  409616  241989  مشهد
  1398060  1191043  971482  597976  403413  289996  تبریز

  1227331  1053025  848289  425813  269865  170659  شیراز

  985614  804980  579826  334399  206375  120098  اهواز
  1386030  940968  275100  137926  44243  14526  کرج
  16830344  13902338  11167542  7355617  4486287  2604058  جمع

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  1389،زمستان6فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،سال دوم ،شماره/١٦
 
 

  )1385-1335(جمعیت کل شهري،درصد و نرخ رشد  در شش دوره سرشماري- 2جدول شماره 
  نرخ رشد  درصد  شهري  کلجمعیت   سال

1335  18954704  5997161  4/31  -  

1345  25078923  9714612  39  9/4  

1355  33708744  15854680  47  5  

1365  49445019  26952894  3/54  4/5  

1375  60055519  36808400  3/61  1/3  

1385  69286913  48242797  6/69  7/2  

  )150: 1388ماخذ؛ نظریان، (                     

  1345-1375شهر اول کشور در سالهاي  7میزان متوسط رشد ساالنه جمعیت  -3جدول شماره 
  میزان متوسط رشد ساالنه  نام شهر

1345-1355  1355-1365  1365-1375  1345-1375  
  71/2  11/1  89/2  15/4  تهران
  11/5  55/2  34/7  50/5  مشهد

  66/3  46/2  11/4  44/4  اصفهان
  62/3  06/2  76/4  07/4  تبریز
  63/4  17/2  13/7  66/4  شیراز
  55/4  33/3  53/5  81/4  اهواز
  95/9  95/5  55/10  49/13  کرج

  )1382ماخذ؛زنجانی، (                       
  1385تا   1335شهر اول کشور،جمعیت شهري و جمعیت کل کشور در سالهاي  7مقایسه جمعیت -4جدول شماره 

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  شرح

  70495782  60055488  49445010  33708744  25778722  18954704  جمعیت کل کشور

  48259964  36817789  26844561  15854680  9795810  6002621  جمعیت شهري کشور

شهر  7نسبت جمعیت 
اول به جمعیت کل 

  )درصد(کشور

74/13  40/17  82/21  58/22  15/23  87/23  

شهر  7نسبت جمعیت 
اول به جمعیت شهري 

  )درصد(کشور

38/43  80/45  39/46  60/41  76/37  87/34  

  )منبع؛محاسبات نگارنده بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران(
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 مهاجرت

مهاجرت به مفهوم حرکت جمعیت از روستا به شهر و از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ از اوایل 
شدت ) پس از اصالحات ارضی(قرن اخیر به تدریج و گونه اي بطئی آغاز شد و از دهه چهل به بعد

سیاستگذاري .یافت و آثار خود را در عرصه هاي اجتماعی، اقتصادي و فضایی شهرها نمایان ساخت
ي توسعه در ایران طی دهه هاي اخیر به رشد ناموزون و عدم تعادل هاي شدیدي در توسعه چه به ها

و چه به ) میان بخش هاي کشاورزي،صنعتی و خدمات یا بخش هاي سنتی و مدرن( لحاظ بخشی
مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهري منجر شده –لحاظ فضایی 

ین سیاست ها از دیدگاه توسعه فضایی همواره به سود مراکز و فعالیتهاي شهري جهت گیري ا.است
مهاجرت از )54،ص1383علی اکبري،.(عمل نموده و روستاها بیش از پیش در حاشیه قرار گرفته اند

روستا به شهر ،قانونمندي جهانشمول دوران معاصر است و مشکل زایی آن نه در نفس مهاجرت ،بلکه 
یل وار روستائیان به نقاطی معدود و بریدن از تولید و جذب شدن در بازار خدماتی در هجوم گاه س

به طور کلی ،مجموع افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت خالص ) 43،ص1368پیران، .(شهري است
مهاجرت به عنوان یکی از )84،ص1378سیف الدینی،.(سبب رشد سریع جمعیت شهري می شود

 -ماعی که خود تاثیر عمده اي در ایجادساختارهاي جدید اقتصاديمعلولهاي سیاسی،اقتصادي و اجت
خلیلی (اجتماعی دارد،نقش عمده اي در توسعه فیزیکی شهرها بر عهده دارد

اصالحات ارضی و دگرگونی هاي سریع و وسیع صورت گرفته در شهرها به ).106،ص1367عراقی،
پنجاه که به فوق تمرکز بیشتر سرمایه و دنبال باالرفتن قیمت نفت در اواخر دهه چهل و اوایل دهه 

فعالیتهاي اقتصادي در شهرهاي بزرگتر انجامید را از عوامل موثر بر حرکتهاي مهاجرتی به شهرهاي 
می توان دریافت که   5با نگاهی به جدول شماره ).90،ص1388حسامیان،.(بزرگ می توان برشمرد

به طوري که .نشهرهاي فعلی کشور بوده اندکال 1385تا  1335مقصد عمده مهاجران در طول سالهاي 
کالنشهرهاي تهران،کرج،مشهد،اصفهان،شیراز ،تبریزو اهواز به ترتیب مقصد اول  1385در سال 

درصد را مهاجران تشکیل می داده  1/31از کل جمعیت کالنشهرکرج ، 1385در سال .مهاجران بوده اند
-پدیده مهاجرتهاي داخلی بر رشد و توسعه جمعیتیآمار فوق به خوبی نمایانگر اثرگذاري مستقیم .اند

پدیده اي که باید آن را در راستاي تمرکز باالي امکانات اقتصادي و .کالبدي کالنشهرهاي ایران است
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،زیرساختها و خدمات و سیاستهاي نظام هاي سیاسی و ) هر چند غیررسمی و کاذب(فرصتهاي اشتغال
  .دولتی دانست

  1385شهر اول کشور در سال  7جران وارد شده به تعداد مها - 5جدول شماره
  درصد به جمعیت کل  رتبه تعداد مهاجران  تعداد مهاجران  شرح
  8/12  1  997203  تهران
  1/31  2  430545  کرج

  4/16  3  398411  مشهد
  3/15  4  245360  اصفهان
  6/16  5  204309  شیراز
  3/11  6  158284  تبریز
  3/15  7  150576  اهواز

  )1389منبع؛مرکز آمار ایران،(              
  

  1335-1375مهاجرپذیري کالنشهرهاي ایران طی دوره  - 6جدول شماره  
نسبت مهاجران به جمعیت حاصل از   تعداد مهاجران  1375  1335  نام شهر

  رشد جمعیت

  71  2806103  6758845  1560934  تهران

  208  1274618  1887405  241989  مشهد

  96  621077  1266079  254708  اصفهان

  62  456688  1191043  289996  تبریز

  140  620866  1053025  170659  شیراز

  2458  926442  940968  14526  کرج

    501400  850000  120000  اهواز

  -  7207194  13947358  2652812  جمع

  )1390منبع؛سایت سازمان آمار،(
  

 )اقتصادي -سیاسی(تمرکز گرایی 

پدیده تمرکزگرایی فضایی ابتدا در شهرهاي صنعتی جوامع سرمایه داري غرب در دوره انقالب  
بدین صورت که همراه با تمرکز فعالیت هاي صنعتی و تولیدي در جوامع شهري .صنعتی شکل گرفت 

،امکانات و خدمات شهري مورد نیاز مهاجرانی که جهت اشتغال در امور صنعتی راهی شهرها شده 
نیز به تدریج در شهرها ایجاد شده ،منجر به تمرکزگرایی فضایی جمعیت و فعالیت  بودند
نمودي از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضاهاي ,افزایش تعداد کالنشهرها)25،ص1367راد،.(گردید
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که عموما به رقابت هاي نابرابر اقتصادي در فضا نسبت داده , معین در کشورهاي در حال توسعه است

به عبارت دیگر وجود فضاهاي تجهیز شده به نقاطی معدود و به طور عمده در در مراکز .شده است
فعالیت و جمعیت را در قطب هاي معینی تشدید کرده ,گرایش به تمرکز سرمایه ,پایتختی این کشورها 

فضایی موثر ,در این قطب ها با تمرکز مازاد اقتصاد ملی که از سراسر کشور زهکشی می شود.است
یکی از ویژگی هاي )1،ص1388مهدوي وفا و همکاران ،.( جذب جمعیت خلق می شودبراي 

این ویژگی سبب افزایش تعداد شهرها و به وجود آمدن .شهرنشینی در ایران تمرکز گرایی آن است
تمرکز جمعیت در شهرهاي بزرگ مهمترین ویژگی نظام شهري این دوره .شهرهاي بزرگ گردید

اقتصادي بودن این تمرکز در ) 155،ص1383ده و نگهبان مروي، ابراهیم زا.(محسوب می شود
سبب ... کالنشهرهاي ایران به دلیل وجود تاسیسات و خدمات زیر بنایی ،شبکه هاي آب ،ارتباطات و 

این نوع سرمایه .سرمایه گذاري هاي گسترده بخش دولتی و خصوصی در این شهرها شده است
استهاي دولتهاي قبل از انقالب در خصوص ایجاد صنایع  گذاري هاي بخش خصوصی که به همراه سی

و کارگاهها در اطراف شهرهاي بزرگ کشور همراه گردیده است ، باعث رونق بازارهاي اشتغال و 
به خصوص پس از تحوالت اصالحات (جذب جمعیت رها شده از بخش هاي تولیدي کشاورزي

م گویاي سیاست تمرکزگرایی در کشور می نگاهی به برخی آمار و ارقا. شده است)  ارضی دهه چهل
درصد از سرمایه گذاري کشور چه سرمایه گذاري دولتی و چه سرمایه گذاري 52، 1345در سال .باشد

درصد از کل کارخانه هاي ساخته شده  35، 1365در سال .خصوصی در ناحیه تهران انجام شده است
پاپلی .(احیه تهران بوده استواحد در ن 5337واحد از کل  1888توسط بخش خصوصی یعنی 

با وجود اقدامات صورت گرفته در راستاي تمرکززدایی،به علت ساختار سیاسی )  193،ص1372یزدي،
و اجتماعی حاکم بر جامعه،روند تمرکزگرایی فعالیت ها وفرصت ها و به تبع آن تمرکز جمعیتی در 

نیز شامل می شود،افزایش پایتخت کشور و تعدادي مادرشهرهاي کشور که مرکز استان ها را 
با نگاهی به سیماي شهرهاي بزرگ و ) 158،ص1389قالیباف و همکاران،.(چشمگیري داشته است

فضاهاي اداري و .متوسط ایران می توان به اهمیت نقش دولت و سازمان هاي اداري آن پی برد
و ( ي از نقش دولتاست ، نمود... خدماتی شهرها که شامل مراکز اداري،درمانی،بهداشتی،فرهنگی،و 

در شکل دهی ) اقتصادي حاکم بر جامعه ایران -تمرکز گرایی شدید تصمیمات و برنامه ریزي سیاسی
  )221،ص1385حسین زاده دلیر و هوشیار،.(سیماي شهرهاي ایران است
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  عوامل موثر بر رشد و توسعه کالنشهري در ایران-7جدول شماره 
  جمعیتی

  
  یت شهري، مهاجرت هاي گسترده داخلیرشد باالي جمعیت کل کشور و جمع

، مرکزیت منطقه اي ، شهرهاي جدید و شکل گیري منطقه شهري ، اجراي سیاست ) ملی و استانی( اداري  -مرکزیت سیاسی  سیاسی
  تمرکزگرایی،شروع جنگ تحمیلی 

شغلی، بورس بازي و سوداگري زمین،افزایش ، ایجاد صنایع بزرگ و کارگاهها، تمرکز امکانات )بازار زمین و مسکن(اقتصاد شهري  اقتصادي
  قیمت نفت در قبل از انقالب

، احداث شهرکهاي صنعتی ، )تعاونی هاي مسکن(قانون زمین شهري و اجراي طرح هاي آماده سازي، طرح هاي شهرك سازي  فضایی -کالبدي 
  فرودگاهاحداث جاده هاي کمربندي ، سیاست آپارتمان سازي، احداث  ایستگاههاي راه آهن و 

  

  نتیجه گیري

به .کالنشهرهاي فعلی ایران وضعیت فعلی خود را از موقعیت خاص ملی و منطقه اي به دست آورده اند-1
طوري که در جایی که این کالنشهرها به وجود آمده اند شهر مهم دیگري از لحاظ جمعیتی و کالبدي 

 .وجود ندارد

اما در این . معلول عوامل و مولفه هاي بسیاري می باشدشکل گیري ،رشد و توسعه کالنشهرهاي ایران -2
 .شهري بیشترین نقش را داشته اند - میان عامل رشد جمعیت شهري و مهاجرتهاي گسترده روستا

سیاست تمرکزگرایی در ابعاد ) خواسته یا ناخواسته(سیاستهاي دولتهاي قبل و بعد از انقالب در اجراي -3
به عنوانی عاملی مهم و اثرگذار در رشد پدیده کالنشهري به حساب می  گسترده  سیاسی،اداري واقتصادي

 .آید

کالنشهرهاي مشهد در ناحیه شرق وشمال شرق ،اصفهان در ناحیه مرکزي، تبریز در ناحیه شمال -4
غرب،شیراز در ناحیه جنوب و اهواز در ناحیه جنوب غربی، نخست شهرهاي منطقه اي به حساب می 

 .آیند

تحت تاثیر شرایط خاص از جمله افزایش باالي قیمت نفت و سرمایه گذاري هاي  1365تا  1355دهه -5
زیاد دولت در شهرها در قبل از انقالب و شروع جنگ تحمیلی و مهاجرت گسترده ساکنان مناطق جنگ 

می زده در بعد از انقالب دهه بسیار مهمی در رشد و توسعه کالبدي و جمعیتی کالنشهرهاي ایران به شمار 
 .این دهه را به تعبیري می توان دوره ظهور کالنشهري در ایران به حساب آورد.رود

دربین کالنشهرهاي فعلی کشور ،کرج تحت تاثیر نزدیکی به کالنشهر ملی تهران،قرارگیري در محور -6
 .بیشترین رشد جمعیتی و کالبدي را داشته است.. قزوین و مهاجرت شدید و –کرج  -صنعتی تهران
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  کالنشهري در ایراناثر گذار برشکل گیري و رشد مناطق  مولفه هاي

 
    عمناب

، تحلیلی بر شهرنشینی و جایگاه شهرهاي جدید در ایران،مجله ) 1383(ابراهیم زاده ،عیسی و نگهبان مروي،محمد، -1
 75تحقیقات جغرافیایی،شماره 

؛ پایان )نمونه شهر کرج(،مکانیزم تبدیل یک شهر کوچک به یک کالنشهربا تاکید بر نقش دولت) 1389(اجاقلو،رحیم، -2
 د، تهران،دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهراننامه کارشناسی ارش

تجربی براي متعادل سازي توزیع فضایی جمعیت در سیستم هاي شهري ایران ،  -، تحلیلی نظري) 1371(بهفروز،فاطمه، -3
 28مجله پژوهش هاي جغرافیاي انسانی ،شماره 

، تحقیقات )نمونه مسائل اداري( آن ، تمرکزگرایی و عدم تمرکز گرایی و اثرات ) 1372(پاپلی یزدي،محمدحسین، -4
 29جغرافیایی ، شماره 

 اقتصادي ، شماره اول -، توسعه برون زا و شهر،قسمت دوم، مجله اطالعات سیاسی) 1368(پیران،پرویز، -5

، پژوهش هاي )نمونه شهر مشهد(، روند رشد و توسعه کالنشهرهاي کشور) 1383(پیله ور،علی اصغرو پوراحمد،احمد، -6
 48یایی، شماره جغراف

، بررسی علل و عوامل اثرگذار درفرآیند شکل گیري و تکوین مناطق کالنشهري،نشریه ) 1387(حاجی پور،خلیل، -7
 34هنرهاي زیبا،شماره 

 ، شهرنشینی در ایران،تهران،انتشارات آگاه،چاپ هفتم) 1388(حسامیان،فرخ، -8

هها،عوامل و عناصر موثر در توسعه فیزیکی شهرهاي ایران، مجله ، دیدگا) 1385(حسین زاده دلیر،کریم و هوشیار،حسن، -9
 جغرافیا و توسعه ناحیه اي، شماره ششم

 ، شناخت عوامل موثر در گسترش بی رویه شهر تهران، تهران،دانشگاه تهران) 1367(خلیلی عراقی،منصور، -10

انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي ، کالنشهر تهران و سکونتگاههاي خودرو،تهران،) 1384(داودپور،زهره، -11
 و معماري،چاپ اول

 2،عوامل و عوارض مادرشهرهاي جهان سوم،مجله معماري و شهرسازي،شماره )1367(راد،مسعود، -12

، بررسی ناپایداري هاي امنیتی کالنشهر تهران بر اساس شاخص ) 1385(رهنمایی،محمد تقی و پورموسی،سید موسی، -13
 57پایدارشهري ، پژوهش هاي جغرافیایی،شماره   هاي توسعه

، تبیین فرآیند شکل گیري و تکوین مناطق کالنشهري،پژوهش هاي ) 1388(زبردست،اسفندیار و حاجی پور،خلیل، -14
 69جغرافیاي انسانی،شماره 

ارات مرکز مطالعات ،تهران، انتش1375-1335، راهنماي جمعیت شهرهاي ایران ) 1382(زنجانی،حبیب اله و همکاران، -15
 و تحقیقات شهرسازي و معماري،چاپ دوم

 ، گزارش مقایسه تغییرات کالبدي پنج کالنشهر کشور،تهران) 1380(سازمان بهسازي و عمران شهري، -16

 ،پایگاه اطالعات نشریات،مهاجرت و شهرنشینی در ایران)1390(سایت اینترنتی سازمان آمار، -17

 ، فرهنگ واژگان برنامه ریزي شهري و منطقه اي،دانشگاه شیراز) 1378(سیف الدینی،فرانک، -18

 36، روند شهرنشینی؛مسئله شهرهاي بزرگ، پژوهش هاي جغرافیایی،شماره ) 1378(سیف الدینی،فرانک، -19
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پایان نامه  ، قابلیتها و محدودیت هاي ژئومورفولوژیکی کالن شهر تهران به منظور توسعه و ایمنی،) 1387(صفاري،امیر، -20
 دوره دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري ،تهران، دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران

، نقش روند گسترش کالبدي شهر تبریز در ایجاد تغییرات کالبدي اراضی حومه شهر و ) 1387(ظاهري، محمد، -21
 11روستاهاي حوزه نفوذ ، مجله جغرافیا و توسعه ، شماره 

 48، توسعه شهري و آسیب شناسی اجتماعی در ایران، پژوهش هاي جغرافیایی، شماره ) 1383(اعیل، علی اکبري،اسم-22

تا  1335، چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهري ایران طی سالهاي ) 1388(فرهودي،رحمت اله و همکاران، -23
 68،پژوهش هاي جغرافیاي انسانی،شماره 1385

مورد (، تمرکز گرایی فضایی و اثرات آن بر گسترش فیزیکی و ساختاري شهر) 1389(ان، قالیباف،محمد باقر و همکار-24
 32، مجله فضاي جغرافیایی، سال دهم،شماره )سنندج

 57، بحران شهرنشینی در ایران، مجله کلک، شماره ) 1373(کامروا،مهرداد، -25

بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ، گزیده نماگرهاي جمعیتی شهرهاي کشور) 1389(مرکز آمار ایران، -26
 ،تهران،مرکز آمار ایران،پژوهشکده آمار،چاپ اول1385

، برنامه ریزي استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازي ایران، تهران،انتشارات پردازش و ) 1384(مرادي مسیحی،واراز،  -27
 برنامه ریزي شهري،چاپ اول

، تحلیلی از ویژگی هاي برنامه ریزي شهري در ایران، تهران،انتشارات دانشگاه علم ) 1387(مشهدي زاده دهاقانی،ناصر، -28
 و صنعت ایران،چاپ هشتم

 17، تحول در مفهوم،نقش و ساختار کالن شهرها،فصلنامه مدیریت شهري ، شماره ) 1383(مهدي زاده،جواد، -29

شهري تهران و شهرهاي اطراف آن، خالصه  مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران،طرح مجموعه-30
 1379گزارش ،

مجله محیط ,،نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون) 1388(حبیب اله و همکاران، ,مهدوي وفا -31
 14- 1ص,50شماره ,سال سی و پنجم,شناسی

 مبتکران، چاپ اول، پویایی نظام شهري ایران، تهران، انتشارات ) 1388(نظریان،اصغر، -32

، نظام شهري کالنشهرها در عصر جهانی شدن،ماهنامه اطالعات سیاسی و ) 1387( نصیري، اسماعیل و همکاران، -33
 248اقتصادي،شماره 

کالبدي شهر تبریز،مجله فضاي –، نقش زمین و مسکن در توسعه فضایی ) 1388(هادیلی، بهمن و مهرزاد، جمال، -34
 26اره جغرافیایی، سال نهم،شم

35-Angotti.T.(1993)metropolis 2000:Planning.poverty and politics.Routledge.London 
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