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  دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
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  رشتدانشگاه پيام نور  استاديار گروه جغرافيا
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  :چكيده

در مقابل شهرهاي تاريخي و پـر آوازه   ،تا دو سده پيش ،وان بزرگترين مركز شهري خاورميانهكالن شهر تهران به عن
هاي شمالي ري قرار داشت و مكاني خوش آب و هوا در دامنهشهري كوچك به شمار مي آمد كه در حاشيه ،ايران زمين

ميت چهار راهي ارتباطي آن صحه بر اه، جنوبي البرز محسوب مي شد كه تحوالت سياسي كشور از دوره صفوي به بعد
بويژه از آن جهت كه اين شهر در مركزيت و ثقل جغرافيايي جريان حركت طوايف قدرتمند مدعي حكومت قـرار  . نهاد

تا اينكه از آغاز قاجاريه به پايتختي برگزيده شد و اهميت روز افزون يافت و با ورود كشور به عصر جديد پـس  . گرفت
تهران با در نورديدن مرز هاي طبيعي و تـاريخي خـود و    ،از دوره پرشتاب شهر نشيني در ايراناز انقالب مشروطه و آغ

الحاق شهرها و روستاهاي پيرامون به به كالن شهري بزرگ تبديل گرديد كه البته بـه مشـكالت و معضـالت كـاركردي     
بافـت   ،مسائلي چون بي هـويتي . يداقتصادي كالن شهرهاي كشورهاي توسعه نيافته نيز دچار گرد –كالبدي و اجتماعي 

تمركـز بـيش از    ،حاشيه نشيني ،آلودگي هاي زيست محيطي ،ناهماهنگ كالبدي و فضايي بخش هاي كهنه و جديد شهر
موجب گرديد تـا   ،اندازه فعاليتهاي رسمي و غير رسمي اقتصادي و در نتيجه تمركز ناموزون جمعيت در اين شهر و غيره

هرهاي حاشيه اين كالن شهر نيز رشد نموده و به عنوان مراكز خوابگاهي و پسكرانه تهران بـه  بتدريج مراكز جمعيتي و ش
درنتيجـه بـا تمركـز    . قطب هاي جمعيتي تبديل شوند كه ايجاد قطب شهري كرج در غرب تهران نمونه اصلي آن اسـت 

ه استان تهران مواجه هستيم كه جمعيت در ساير شهرهاي پيرامون تهران اكنون با يك مجموعه و منطقه شهري در محدود
شكل گيري چنين ساختاري بر پيكره كشور استان تهران پيامدهاي خاص خود را داشته و مديريت كالن سياسي و اداري 

  .خاصي را طي مي نمايد
 

   .مديريت شهري ،نخست شهري ،قطب شهري كرج ،منطقه شهري ،كالن شهر تهران :واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
 ،روند جديد شهرنشيني و پيامدهاي فضايي ،اداري كشورهاي درحال توسعه –ن مشكالت فضايييكي از مهمتري

اين گونه كشورها طي گذار از شيوه سكونت گزيني روستايي عشايري به شيوه زندگي . اقتصادي و سياسي آن است
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با روي  اًو غالب دچار ناهنجاري هاي و بحران هاي ساختاري در شكل پذيري شبكه شهري خود مي گردند ،شهري
موجب شكل گيري كالن شهري ) در عرصه سياست و اقتصاد( آوردن به الگو هاي رشد اقتصادي و تمركز گرايي 

در پايتخت هاي جديد خود مي گردند كه در اندك زماني پديده نخست شهري را بر پيكره شبكه شهري و سازمان 
به طور رسمي بازشناخت و آنرا شرايطي بر ) 1939(ن نخست شهري را جفرسو. فضايي اين كشورها تحميل مي كند

درواقع نخست . شمرد كه بزرگترين شهر در يك كشور هم از لحاظ اندازه و هم از بابت نفوذ ملي فرادست است
اندازه يا توزيع بهنجار لگاريتمي ابعاد شهري مي گويند كه ماهيت اصلي كشورهاي  –شهري با آنچه توزيع مرتبه 

در ايران نيز اين پديده طي قرن )  95ص 1384ب پاتر و سلي لويد . رابرت. ( مغايرت دارد ،ه مي شودپيشرفته شمرد
قرن اخير تهران ابتدا به آهستگي و سپس بصورت جهشي از  2طي . اخير حول محور تهران شكل پذيرفته است

رين شهر كشور گرديد و بقيه پرجمعيت ترين و پرنفوذ ت ،شهرهاي ديگر ايران فاصله گرفت و نه تنها بزرگترين
بلكه طي نيم قرن اخير يك منطقه شهري به هم پيوسته  ،شهرها و نواحي كشور را به حاشيه صرف خود تبديل نمود

مديريت  ،اكنون در كنار ساير مسائل و معضالت اين منظومه شهري. را در هسته اصلي استان تهران ايجاد نمود
موعه يكي از مهمترين چالش هاي نظام اداري و ديوانساالري كشور به يكپارچه يا جداگانه شهري در اين مج

فيزيكي تهران بزرگ و  –اجتماعي توسعه كالبدي –اكنون با درك پيامدهاي فضايي و اقتصادي . شماري مي آيد
شاهد روند ظاهري كاهش هجوم اوليه جمعيت به تهران و محدوديت در گسترش  ،انباشت جمعيت در اين شهر

فيزيكي و انباشت جمعيت به شهرهاي  -و فيزيكي اين شهر مي باشيم اما در همين حال رشد كالبدي كالبدي 
شهر قدس و  ،اقماري و پيرامون اين شهر منتقل شده است كه تشكيل قطب هاي جمعيتي دركرج و شهرهاي شهريار

ه بود و كالن شهر تهران را بوجود فرايندي كه از هسته اوليه شهر تهران آغاز شد ،در واقع. پيامدهايي آن است... 
در اين مجال به چگونگي اين فرايند مهم و پيامدها . امروزه در قالب منطقه شهري به رشد خود ادامه مي دهد ،آورد

  .مي پردازيم نو راهكارهاي برون رفت از آ
  

  روش تحقيق 
ل چگونگي موضوع و بررسي وضع تحقيق توصيفي به شمار مي آيد چرا كه به دنبا ،مقاله پيش رو از نظر ماهيت

موجود روند توسعه شهرنشيني در استان تهران و پيامدهاي فضايي آن مي باشد و در اين ارتباط ويژگي ها و صفات 
 ،اين پژوهش ،اما از نظر هدف. را مورد مطالعه قرار مي دهد) جمعيت و شهرنشيني(پديده هاي فضايي مورد نظر 

اي گردآوري شده و با رود كه اطالعات و مواد اوليه تحليل آن به روش كتابخانه تحقيقي بنيادي نظري به شمار مي
  . روش آمار توصيفي مورد تحليل قرار گرفته است

  
  از پايتخت جديد تا كالن شهر كنوني ،نگاهي كوتاه به تهران - 1

هاي از گهوارهازاينرو در ايران زمين كه . شهر و شهرنشيني محصول و برآيند شكوفايي تمدن هاي بشري است
شهرهايي مانند . نيز از دوران باستان شهرهاي بزرگ و با هويتي شكل گرفته است ،تمدن بشري به شمار مي آيد

اقتصادي و فرهنگي بخش هاي  ،كه هر يك مركزيت سياسي... صددروازه و  ،ري ،استخر ،پارسه ،شوش ،همدان
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مراكز ثقل سياسي و جمعيتي متعددي را بر  ،رهاي گوناگونوجود شه. اصلي اين سرزمين پهناور را برعهده داشته اند
پايتخت ايران در شهرهاي متفاوتي جاي  ،هاي مختلف تاريخپهنه اين سرزمين ايجاد نمود و به همين دليل در دوره

  هايدروازه و تيسفون پايتختصد) تخت جمشيد(پارسه  ،شوش ،همدان ،در دوره پيش از اسالم. استگرفته
قزوين، شيراز و مشهد از مهمترين  ،تبريز ،در دوران پس از اسالم نيز اصفهان. ماد تا ساساني بودندهاي دولت

از برتري قاطع و تمركز  ،توالي قدرت سياسي و جابجايي پايتخت ها، در نتيجه. آمدندهاي ايران به شمار ميپايتخت
همچون اثرات (عوامل تاريخي , عالوه بر اين. دنموبيش از اندازه جمعيت و اقتصاد در يكي از شهرها جلوگيري مي

شيوه غالب توليد و معيشت روستايي و عشايري مبتني بر (و اقتصادي ) ويرانگر تاخت و تاز اقوام بيابانگرد بر شهرها
به گونه اي كه طي قرن ها شهرها در محدوده  ،مانع از گسترش شهرها شده بود) نظام هاي تيولداري و ارباب رعيتي

ايران به دوره نويني از  ،ميالدي و روي كار آمدن قاجاريه 19در آغاز سده . درون برج و باروها باقي ماندندسنتي 
هاي سياسي داخلي كه در طي سده هجدهم ها و ناآراميپس از كشمكش. تحوالت سياسي و اقتصادي پا گذاشت

 - 1925(حمدخان قاجار حكومت قاجاريه سرانجام آغا م ،ادامه داشت) افشاريه و زنديه ،اواخر صفويه(ميالدي 
در اين زمان . تهران را به پايتختي برگزيد) ميالدي1795(خورشيدي  1174را بنيانگذاري نمود و در نوروز ) 1795

موقعيت تهران در چهار . نفر جمعيت بود كه در شمال شهر تاريخي ري قرار داشت 15000تهران شهر كوچكي با 
هاي داخلي نجد ايران به و بخش) آذربايجان و قفقاز(شمالغربي  ،)كناره درياي مازندران( شمال ،راه ارتباطي خراسان
ضمن آنكه به محل استقرار ايل قاجار در كنار رود اترك و جبهه شمالي در برابر تهاجم . بخشيداين شهر اهميت مي
به ) روسيه(ه نيرومند شمالي توجه و تهاجم همساي ،ضمن آنكه)  146ص 1387ميرحيدر (  .روسيه نزديك تر بود

موقعيت مناسبي ) البرز(شمال كشور از همين زمان آغاز شده بود و تهران در پناه بلندترين حصار كوهستاني كشور 
 اوليهروزگار قاجاري گسترش  يتهران در طازاينرو . در نيمه شمالي كشور و نزديك به جبهه هاي شمالي داشت

هاي در دوره سلطنت فتحعلي شاه محالت تازه و ساختمان .ر آن انجام گرفتيافت و ساخت و سازهاي فراواني د
، مسجد سيد عزيزاهللا، مدرسه مروي، قصر )شاه(چندي در تهران ايجاد گرديد كه از آن جمله مسجد امام خميني 

 6ش يافت و با كيلومتر افزاي 5/7همچنين طول باروي شهر به . توان نام برد زار را مي قاجار باغ نگارستان و الله
آباد و محمديه به محالت تهران  در زمان محمدشاه قاجار دو كوي عباس .دروازه به بيرون از شهر پيوسته گرديد

آغاز پادشاهي  با .به تهران انتقال يافت) جوي بلوار كشاورز كنوني(افزوده گشت و آب رودخانه كرج بنام نهر كرج 
ديگر فضايي براي ساخت و ساز درون حصار قديمي باقي  ،يتناصرالدين شاه به جهت افزايش چشمگير جمع

هاي  هاي شاهي، كوشكانجام يافت كه از آن جمله كاخ مذكوربنابراين ايجاد محالت در بيرون از حصار  ،نمانده بود
ي به كوشش امير كبير نهادها همچنين. ها و منازل خارجيان همگي در بيرون از حصار ساخته شد سفارتخانه ،اعياني

ها و سراي امير پديد آمد كه خود در گسترش مكاني شهر چندي از جمله مدرسه دارالفنون، بازار امير، بازار كفاش
در همين زمان نياز به تعيين . شده است برآوردهزار نفر  150جمعيت تهران در اين دوره بيش از  .موثر بودتهران 

دومين . تهيه گرديد 1:1000اي از تهران به مقياس  نقشه 1275از اين رو در سال  .شد  شهر احساس مي جديدمحدوده 
تهيه گرديد كه همزمان با نخستين سرشماري نفوس و ) م1878( 1256نقشه شهر با نام دارالخالفه ناصري در سال 

 130000كه حاكي از رشد تهران و گسترش آن از آغاز قارجاريه بود كه حدود . مسكن به سبك اروپايي انجام گرفت
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بعلت آنكه شهر  ،پس از اين سرشماري. بودجاي داده نهزار نفر را در خارج آ 17هاي شهر و ر را در درون دروازهنف
ناصرالدين شاه فرمان برنامه ريزي و طراحي شهر جديد تهران را صادر  ،درون ديوار آكنده از جمعيت گرديده بود

بوهلر فرانسوي و تعدادي از مهندسان و معماران  با همكاري مهندس 1284در سال  )133.ص 1386 ،حبيبي( نمود
ها و باروهاي نو به شكل ايراني نقشه ديگري از تهران طرح ريزي شد كه در آن پيرامون شهر را به وسيله خندق

. پذيرفت  مي انجامها  شهر از طريق اين دروازه بيرونو  روندروازه محدود ساختند كه ارتباط د 12هشت ضلعي و با 
تپه، دوالب، خراسان، باغشاه، قزوين، گمرك،  هاي مزبور به ترتيب شميران، دولت، يوسف آباد، دوشان دروازه

معلم  ،مهندس عبدالغفار نجم الملك 1305مقارن سال . آباد ناميده شدند حضرت عبدالعظيم، دروازه غار و خاني
ر شاگردان مدرسه مزبور از شهر جديد به اي از معلمان ديگر و بيست نف رياضيات مدرسه دارالفنون با دستياري عده

گيري كرده و جمعيت تهران را در متر اندازه 19200نقشه برداري كردند و محيط شهر را به ميزان  1:2000مقياس 
سال وقت صرف نمودند و باالخره در سال  4هيئت نامبرده براي تهيه نقشه . هزار نفر سرشماري نمودند 250حدود 
آغاز  .از دقت بيشتري برخوردار بوده است پيشهاي  د به چاپ رسيد كه در سنجش با نقشهنقشه تهران جدي1309
ها و خندق 1320تا  1300سال از . مت پهلوي با گسترش شهرنشيني و بويژه توسعه ناگهاني تهران همراه بود.حكو

ظم و هندسي يافت از بين رفت و شهر از چهار جهت رو به گسترش نهاد و اندكي شكل من ي تهرانها دروازه
آهن، دانشگاه تهران  ها و تأسيسات بانك ملي، وزارت امور خارجه، شهرباني كل كشور، ايستگاه راههمچنين ساختمان

تا  1320هاي  سال .باشد  باشگاه افسران و چند بيمارستان مربوط به اين دوره مي ،و ايستگاه فرستنده راديو تهران
تغييرات چشمگيري در  ،نگ جهاني و مسائل و مشكالت سياسي برآمده از آنبه دليل پيامدهاي ناشي از ج 1332

تهران به سرعت توسعه ) 1357بهمن ( تا انقالب اسالمي  1332مرداد  28در فاصله بين كودتاي . كشور پديد نيامد
سي همچون تحوالت اقتصادي و سيا. اي ساخته شد تازه) بلوارها(هاي  راهها و باغها و شهركيافت و ساختمان

تجارت و صنعت در  ،موجب رونق بخش هاي مختلف خدمات ،سرريز دالرهاي نفتي و پيامدهاي اصالحات ارضي
در نتيجه جمعيت اين شهر چند برابر گرديد و بطرز شگفت آوري محدوده شهر گسترش . تهران و پيرامون آن گرديد
كه ييالق تهران (به ري و از شمال تا شميرانات اي كه محدوده تهران از جنوب به گونه. كالبدي و فيزيكي يافت

آبادي در محدوده  108با ادغام  ) 1335 -1365(ساله  30طي دوره و كوهپايه هاي البرز رسيد و ) آمدبشمار مي
در مرحله بعدي و در مقياسي ) 100-107صص  1370نظريان اصغر . (تهران، كالنشهر تهران بزرگ شكل گرفت

هاي پايتخت، آبادي هاي ديگري را در پيرامون تهران، بسرعت به شهرهاي دها و كششثير كاركرأتر، توسيع
بطوركلي توسعه تهران پس از جنگ  .پرجمعيتي تبديل كرد كه در نهايت منظومه شهري تهران را ايجاد نمودند

هاي شهر از بيابانجهاني دوم در طول دو راه اصلي منتهي به شميران انجام گرفته است و منطقه بين شمال و جنوب 
هاي پس از انقالب اسالمي نيز در سال) 196ص 1371كاستللو ( جنوب شهر تا كوهپايه هاي البرز توسعه يافته است

تمركز موجب جنگ تحميلي و مسئله جنگ زدگان، عواملي همچون بحران هاي داخلي سال هاي اوليه انقالب و 
بي رويه  افزايش گرديد كه نتيجه قهري آنرفاهي در تهران  همه امكانات آموزشي و بهداشتي، درماني وبيشتر 

آلودگي محيط ( سياريمعضالت اجتماعي و اقتصادي ب كه بودشهر و گسترش افسارگسيخته فيزيكي جمعيت 
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را در پي داشته ) هاي كاذب و بسياري مسائل اقتصادي و زيستي  ها و مشكالت ترابري شهري، پيشه زيست، راهبندان
  . است
  

  ت جمعيتي تهران در نيم سده اخيرتحوال - 2
ترين كانون جذب  بزرگ نيم قرن گذشته بهطي  ،هاي سياسي و اقتصاديتهران به خاطر مركزيت و مزيت

 ،نسبت جمعيت تهران را به كل جمعيت ،1مالحظه داده هاي جدول. جمعيت و فعاليت در كشور تبديل شده است
درحاليكه جمعيت محدوده قانوني ) 45-75(طي سه دهه. دهدجمعيت شهرنشين كشور و استان تهران نشان مي 

برابر شده و از حدود  7/4جمعيت بقيه استان تهران  ،ميليون رسيد 76/6به  72/2برابر شده و ار  5/2تهران حدود 
 23/8تهران بترتيب  1335در سال  )30ص  1384 ،جهانشاهي(ميليون نفر افزايش يافته است  55/3هزار نفر به  752

. درصد جمعيت استان تهران را در خود جاي داده بود 3/54درصد جمعيت شهرنشين و  26رصد جمعيت كشور د
   :اي كهبه گونه. ها طي نيم قرن با افزايش رشد جمعيت تهران به گونه معنا داري تغيير يافته استاين نسبت

محسوسي افزايش يافت و از  به گونه 1335 - 45جمعيت تهران به نسبت جمعيت شهرنشين كشور طي دهه  -1
 16به  1385هاي بعدي بتدريج كاهش يافت تا اينكه در سال درصد بالغ گرديد اما در دهه 42/30درصد به  26

شهر در سال  1016به  1335شهر در سال  199علت اين تغيير البته افزايش تعداد شهرهاي كشور از . درصد رسيد
  .ور را افزايش داده استمي باشد كه مجموعه جمعيت شهري كش 1385
- 45(نيز در دهه نخست ) به عنوان حومه و پسكرانه تهران(نسبت جمعيت تهران به كل جمعيت استان تهران  -2
. درصد رسيد اما در دهه هاي بعدي كاهش يافته است 86درصد به  54اي نمود و از افزايش قابل مالحظه) 1335

بعلت گراني مسكن  ،يجي تهران و سختي سكونت در محدوده شهر تهراناين امر پيش از هر چيز حاكي از اشباع تدر
تدريج با هجوم جمعيت به سمت شهر تهران و پر ب ،و زمين و افزايش هزينه هاي زندگي مي باشد بعبارت ديگر

 9/3، 1365ند شد و به رغم اينكه جمعيت كشور در سال روند گسترش فيزيكي اين شهر كُ هاي آن، شدن ظرفيت
يافت و در  كاهش 1365در سال  9/2به  1355درصد سال  3/4افزايش يافت، رشد جمعيت شهر تهران از  درصد
هاي  جمعيت شهر تهران، نتيجه كاهش جاذبه كاهش سرعت رشد بنابراين. درصد رسيده است 44/1به  1385سال 

جمعيت را به  ،موانع ديگرت مربوط به مسكن و  مشكالبروز ، بلكه انباشت جمعيت در تهران و يستجمعيتي آن ن
هاي ديگر را به تغيير رويكرد از سكونت هاي پيرامون تهران سرريز نموده و در نتيجه مهاجران استانشهرها و شهرك

هاي  مهاجران همچنان به انگيزه قابليت درحاليكه. پايتخت وادار نمودنقاط جمعيتي اطراف در تهران به استقرار در 
تهران بيشترين تعداد مهاجران را تاكنون جذب نموده است به گونه اي  .مي كنندمهاجرت  شهر تهران به اين استان

حدود نيمي از كل جمعيت تهران را مهاجرين تشكيل مي دهند كه حدود نيمي  ،1365كه مطابق داده هاي سرشماري 
هاي درصد از شهرستان 10ودرصد از شمالغربي كشور  20تهران و مركزي بوده و هاي استاناز مهاجرين از شهرستان

  )164ص  1368نظري ( .استان گيالن بوده اند
نفري در  15000اي كه از شهر كوچك به گونه. كرج به دومين قطب جمعيتي استان تبديل شد ،در همين دوره

بدين .نفر را در خود جاي داده بود  1377000بيش از  1385به پنجمين شهر كشور تبديل شد كه در  ،1335سال 
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برابر گرديد كه باالترين رشد جمعيت شهري در كشور و حتي منطقه خاورميانه  92رتيب طي نيم قرن جمعيت آن ت
  . به شمار مي رود

رباط كريم و اسالم  ،قلعه حسن خان ،شهريار(شهرهاي كوچك و آبادي هاي پيرامون آن  ،عالوه بر شهر كرج
ساكنان جديد اين شهرها را كارگران صنايع اطراف و . دندنيز طي همين دوره به شهرهاي پرجمعيتي تبديل ش) شهر

مهاجريني تشكيل مي دهند كه از اقصي نقاط كشور و بويژه شمالغربي در جستجوي كسب و كار به تهران هجوم 
مهاجران به ناچار در غرب استان تهران  ،با اشباع شدن فضاي داخلي تهران و گراني مسكن در پايتخت. آورده اند
   :تشكيل اين هسته پرتراكم جمعيتي در غرب تهران نشان دهنده روند هاي زير مي باشد. اند ساكن شده

شمال و غرب  ،شدت جريان جمعيت از شمالغربي ،تشكيل قطب جمعيتي كرج و توده پرتراكم پيرامون آن -1
 ،ران بزرگشوند و درصورت عدم امكان سكونت در تهدهد كه از اين ناحيه وارد تهران ميكشور را نشان مي

 .اندكي به سمت غرب باز گشته و در كرج و پيرامون آن ساكن شده اند

از ساير  ،غرب استان تهران به دليل جريان رودكرج و اراضي حاصلخيز و باغ هاي پايين دست آن در شهريار -2
 . نواحي مستعد تر و مرغوب تر مي باشد

اين ناحيه را به مهمترين  ،كرج –مسير تهران استقرار صنايع بزرگ كشور و شهرك ها و تاسيسات دولتي در  -3
 . پسكرانه تهران تبديل نموده است

به سمت غرب بوده و ) هاناهمواري(گسترش فيزيكي و كالبدي پايتخت طي قرن اخير به داليل توپوگرافيكي  -4
به همين علت يك كريدور شهري بين تهران و كرج در حال شكل گيري است و حتي . بوده است )كرج(

 . رسدبين تهران و قزوين محتمل به نظر مي) مگالوپليس (يل يك منطقه شهري تشك
  

  1335 -85كل شهرنشين و استان تهران و كشور طي دوره  ،مقايسه جمعيت شهر تهران با جمعيت كل كشور - 1جدول 
  

  سال سرشماري
  

  جمعيت كشور
 

  جمعيت شهرنشين
 

  جمعيت استان تهران
  

  جمعيت شهر تهران
  )منطقه  22(

  درصد سهم تهران از جمعيت

  شهرنشين  ايران
  كشور

  استان
  تهران

1335  18،954،704 6002621 2874511 1،560،934  23/8  26  3/54  
1345  25788722 9795810 3455537 2980041  4/13  42/30  2/86  
1355  33708744 15854680 5313143 4530223  8/15  57/28  3/85  
1365  49445010 26844561 8095124 6042584  4/16  5/22  6/74  
1375  60055488 36817789 10343965 6758845  2/17  35/18  3/65  
1385  70472846 48245075 13413348 7797520  19  16/16  1/58  

  1385تا  1335منبع سرشماري هاي نفوس و مسكن 
  

  استان تهران و كشور’ مقايسه رشد ساالنه جمعيت شهر تهران  - 2جدول 
  75-85  65-75 55-65 45-55 35-45 شرح

  44/1  13/1 92/2 28/4 68/6 شهرتهران
  63/2  48/2 3/4 4/4 86/1 استان تهران

  61/1  96/1 91/3 71/2 1/3 كشور
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اي به گونه. سرعت رشد تهران را كنترل نموده است ،قطب دوم جمعيتي و اقتصادي غرب استان تهران ،واقع در
عالوه بر . برابر شده است 6/2بزرگجمعيت تهران  ،برابر شدن جمعيت شهر كرج 6در برابر سال گذشته  30كه در 

، مالرد ،گلستان، شهريار) روستاي قلعه حسن خان پيشين(تشكيل كانون هاي جمعيتي بزرگي همچون شهر قدس 
شرقي تهران نيز قرچك و پاكدشت در شرق و جنوب ،پيشوا ،شهرهاي ورامين ،اسالم شهر در غرب تهران ،نسم شهر

سهم شهر تهران از «مقايسه . اندرشد قابل توجهي داشته و بخشي از جمعيت ورودي به تهران را در خود جاي داده
همانگونه كه در . استفوق به خوبي گوياي مطلب » كشور سهم استان تهران از جمعيت«و » جمعيت استان تهران

، سهم جمعيتي شهر تهران از استان تهران به صورت 1355-1385كه طي دوره  حاليشود در حظه مي مال 2و1جدول 
استان  رسيده اما سهم جمعيتي 1385درصد در سال  1/58به  1345درصد در سال  2/86يافته و از  پيوسته كاهش

رسيده  1385درصد در سال 19 به1335درصد در سال  23/8تهران از كشور به صورت مداوم افزايش داشته و از 
اين امر شاخص مهمي ). تي استان تهران حدود يك پنجم جمعيت كشور را در خود جاي داده استبعبار(است 

 3/4جمعيت شهر تهران  رشد 1355در سال . جهت نمايش گرايش روزافزون جمعيت كشور به پايتخت مي باشد
  .درصد بوده است 7/2درصد بوده، در حالي كه در همان زمان رشد جمعيت كشور تنها 

گوياي آن است كه شهر تهران موتور محركه رشد و توسعه فيزيكي استان تهران است و  به خوبي روند،اين 
هزار  615ميليون نفر جمعيت، شهريار با بيش از يك ميليون نفرجمعيت، رباط كريم با  7/1كرج با شهرستان هاي 

 785مجموع جمعيت حدود  و ورامين و پاكدشت با هزار نفر جمعيت 450مشهر با نزديك به  نفر جمعيت، اسال
اين استان، با مغناطيس شهر تهران ايجاد شده يا گسترش پيدا  هزار نفر، در غرب، جنوب غرب و جنوب شرق

هرچه شهرهاي استان به تهران بزرگ نزديك تر بوده و درنتيجه نقش خوابگاهي را براي  ،بعبارت ديگر 1.اند كرده
  .خود جاي داده اند جمعيت بيشتري را در, پايتخت ايفا مي كنند

  
                                                           

 اسالم شهر و شهريار نيز كانون هاي پرجمعيتي هستند كه پيش تر به آنها اشاره شد, مزبوريعني شهرهاي كرج  مركز شهرستان هاي ١
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  1375-85در  دهه  *رشدجمعيت  شهرهاي استان تهران - 3جدول 

  نرخ رشد ساالنه درصد  1385جمعيت 1375جمعيت شهر رديف
 32/1  7،705،036 6758845 تهران  1
 88/3  1،377،450 940968 كرج  2
 3  357،171 265450 اسالم شهر  3
 19/5  229،354 138278 شهرقدس  4
 10  228،673 88118 مالرد  5
 87/6  208،569 107233 ورامين  6
 8/16  189421 40058 شهريار  7
 2  174006 142690 قرچك  8
 93/9  126937 49220 پاكدشت  9
 49/3 97722 69342 نظر آباد  10
 62/5 63069 36488 رباط كريم  11
 12/3 45529 33568 هشتگرد  12
 05/4 43108 28976 ماهدشت  13
 43/3 41880 29884 پيشوا  14
 09/5 36708 22337 دماوند  15
 23/6 20471 11178 حسن آباد  16
 27/5 19832 11866 رودهن  17
 24/5 17144 10284 اشتهارد  18
 -09/0 17143 17310 فيروزكوه  19
 87/3 15486 10587 لواسان  20
 -  ادغام با شهريار 85124 اكبرآباد  21
 38/0 7030 6762 فشم  22
 31/2 4824 3836 دآبادجوا  23
 54/3 3263 2303 كيالن  24
 7/7 3416 1626 طالقان  25
  به عنوان شهر شناخته شده بودند 1375شهرهايي كه تا سرشماري *

  استان تهران 1385و  1375سرشماري هاي نفوس و مسكن: منبع
 

درصد را  10تا  5اي بين نهماهدشت كه رشد ساال ،ورامين ،شهرقدس ،رباط كريم ،شهريار ،بويژه شهرهاي مالرد
اما شهرهاي كوهستاني استان تهران كه به لحاظ طبيعي و كالبدي به تهران بزرگ پيوستگي ندارند و . شاهد بوده اند

بويژه شهرهاي دماوند و فيروز ) 3جدول . ( اندرشد جمعيت كمتر وحتي منفي داشته ،از پايتخت فاصله نسبي دارند
هاي بسياري از آبادي ،عالوه بر اين. ه و از پيشينه شهرنشيني بيشتري برخوردار مي باشندكوه كه مركز شهرستان بود

نسيم  ،به شهرهاي ميانه تبديل شده اند كه در ميان آنها شهرهايي همچون گلستان 1375 -85ديگر نيز طي چند دهه 
تا  50باقر شهر و باغستان بين  ،شهر انديشه و صالح آباد ،محمدشهر ،هزار نفر و كمال شهر 250تا  100شهر بين 

  اين شهرها بيشتر در جنوبغربي و غرب تهران بزرگ شكل). 4جدول ( اندهزار نفر را در خود جاي داده 100
  .اندگرفته
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  )بترتيب جمعيت. ( در استان تهران به شهر تبديل شده اند 1375 -85نقاطي كه طي دهه  - 4جدول 

  85جمعيت  نام شهر  رديف  85جمعيت هرنام ش رديف 85جمعيت  نام شهر  رديف
  15736  شهرجديدهشتگرد  19 43858 مشكين دشت 10 231،882  گلستان  1
  12827 گرمدره  20 42238 چهاردانگه 11 135846  نسيم شهر  2
  9954  آبسرد  21 25374 پرديس 12 83282 محمدشهر  3
  9820 كهريزك  22 24904 وحيديه 13 80435 كمال شهر  4
  8894  شريف آباد  23 23802 نصيرآباد 14 75619 شهرانديشه  5
  7769 كوهسار  24 19312 فردوسيه 15 54228  صالح آباد  6
  5618 چهارباغ  25 18855 شاهدشهر 16 52680  باقر شهر  7
  2641  آبعلي  26 18167 صباشهر 17 52463  باغستان  8
  1700 ارجمند  27 15887 صفادشت 18 43023  بومهن  9

  استان تهران 1385س و مسكن سرشماري نفو: منبع 
  
  پيامدهاي فضايي و اجتماعي رشد فيزيكي و جمعيتي تهران - 3

اقتصادي و اجتماعي گسترش فيزيكي و كالبدي  ،جمعيتي ،بطور كلي عالوه بر آسيب ها و چالش هاي فضايي
اينده قطب شهري تهران در مقياس ملي و ايجاد عدم توازن هاي فضايي و ناحيه اي در كشور كه ناشي از رشد فز

آنرا با سه بحران اصلي در درون مجموعه  ،كالبدي و جمعيتي اين كالنشهر ،گسترش فيزيكي ،بزرگ كشور است
  :كالنشهر و مجموعه شهري تهران و در مقياس وسيع تر در سطح استان تهران مواجه نموده است كه عبارتند از

با چالش هايي همچون نوسانات قيمت زمين  ،تهرانميليوني مجموعه شهري  12تا  10جمعيت : بحران هويت -
ها و كهكشاني از محله ،بازارسوداگري زمين ،كاهش قيمت در مركز شهر و افزايش آن در پيرامون ،و ساختمان

هاي پراكنده و گسيخته در پهنه حوزه شهري تهران مواجه است كه جدايي گزيني اجتماعي و اقتصادي منطقه محيط
تشكيل فضاهاي سكونتي و شهرهاي  ،سياست هاي دولتي در مساله تراكم ساختماني. ده استشهري را فزوني دا

محوطه هاي جديد صنعتي به منظور انتقال صنايع كارگاهي مزاحم و سرانجام پايانه ها و  ،جديد در بيرون شهرها
اي براي تعادل فضايي از كندهعناصر پرا ،همزمان با گسيختگي در هر دوره. انبارها بر اين آشفتگي محيط افزوده است

شوند و در اين روند نيز پيكره پيوندند و از سوي ديگر به مجموعه مادر شهر متصل مييكسو به يكديگر مي
  گردد و ساختاري پيچيده و پرپيچ و خم را پديداي به آن ملحق مييابد و هم عناصر حاشيهمادرشهر گسترش مي

ها و ران تنها با تكيه بر تاريخ و زنده داشتن همه عناصري كه ياد آور خاطرهته ،در اين ساختار پيچيده. مي آورد
درحاليكه رشد فعاليت هايي كه هيچ گونه همبستگي و منافعي . قادر به بقا و تداوم حيات است ،تجسم ذهنيات است

و فرسودگي  كاهش قيمت زمين و ايجاد پوسيدگي ،همچنين تَرك ساكنان قديمي ،حفظ هويت محيط شهري ندارند
همه شرايطي را ايجاد مي كند كه به زيان حفظ ارزش ها و هويت فضايي و اجتماعي شهر مي انجامدو به  ،در بافت
  .هاي اجتماعي دامن مي زندنابساماني

دركنار نبود يك مركز فعاليت هاي بازرگاني  ،ساختار چند مركزي و نه چندان قوي و كارآمد: بحران كاركرد -
. سياست اقتصادي كارآمد در كالن شهر تهران موجب بحران كاركردي و اقتصادي تهران گرديده است نداشتن ،غالب

بزرگترين مركز شهري در فاصله بين استانبول تا دهلي نيز محسوب  ،درحاليكه تهران به عنوان مركز سياسي كشور
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در عصر  ،يي در كشورهاي صنعتيچنين كالن شهرها. بخشد مي نشود كه موقعيت ممتازي را از اين لحاظ به آ مي
راهي جز تبديل شدن به شهر جهاني ندارند تا محل يا  ،تفوق اقتصادي دانش بر اقتصاد كاال و جهاني شدن اقتصاد

  .فضاي توسعه خود و اقتصاد ملي گردد
ن كه به بحران بزرگ و غيرقابل انكاري تبديل شده و براي برو: بحران زيست محيطي ارتباطات و ترابري  -

به غير از ايجاد محدوديت براي حركت سواره با اتخاذ انواع سياست هاي مناسب و توسعه با برنامه  ،رفت از آن
چنانچه كالن شهر  ،نخست. به اين منظور دو گزينه اصلي مطرح است. حمل و نقل عمومي راه گريزي باقي نمي ماند

وضعيت  ،د هسته اي با يك مركز بازرگاني ضعيفتهران از توسعه فضايي موجود پيروي كند و به عنوان شهر چن
. شودميني بوس و تاكسي هاي راهي تشكيل مي ،در اين صورت سامانه ترابري از اتوبوس. حال را ساماني بهتر دهد

در گزينه دوم در صورت تبديل مركز شهر به يك مركز منطقه اي فعال در . و نيازي به توسعه خطوط مترو ندارد
برون ) 33و34 .ص 1384 ،جهانشاهي(و تجاري توسعه شبكه حمل و نقل مترو ضرورت مي يابد  فني ،زمينه مالي

نه تنها از مهمترين چالش هاي مديريت شهري پايتخت به شمار مي آيد بلكه بخش  ،رفت از بحران هاي مورد اشاره
در هر حال بخش عمده اي از مهمي از برنامه هاي آمايش سرزمين را مستقيم و غير مستقيم به خود معطوف نموده و 

خير و مسامحه و عدم تدوين برنامه اي جامع و بلندمدت أدرصورت ت. سرمايه هاي ملي را به خود جذب مي نمايد
  .بحران هاي مورد اشاره هر روز ابعاد تازه اي به خود مي گيرند ،و كارآمد در اين راستا

  
  پيدايش شهرهاي ميانه استان تهران - 4

حاكي از حاكميت پديده نخست  ،معيتي تهران بزرگ با شبكه شهري استان تهران و كل كشورمقايسه اندازه ج
تداوم اين روند از نظر جان فريدمن سبب شكل گيري . شهري در استان تهران و در نهايت كل كشور مي باشد

اي استعماري كه رابطهپيرامون است  -اي است كه پيامد آن پيدايش الگوي مركز هاي شهري و تمركز منطقهانباشتگي
در مقابل دنيس راندنيلي رهيافت ) 64ص  1375 ،گيلبرت و كالگر(و استثماري بين مركز و پيرامون ايجاد مي كند

كاركردهاي شهري در توسعه روستايي را مطرح كرد كه ايجاد شهرهاي كوچك و مياني را در پيوند با حوزه هاي 
رسانند ها از طريق رشد شهرهاي ميانه ياري ميدولت ،ستيابي به اين رهيافتبراي د. دادروستايي مورد تاكيد قرار مي

بر اساس مطالعات طرح پايه . هاي توليدي اقتصادي ايجاد نمايندتا پراكنش متعادل تري از جمعيت شهري و فعاليت
  . بدين ترتيب مي توان تقسيم نمود, شهرهاي ايران را از نظر اندازه 1364آمايش سرزمين 

 ميليون نفر 1هاي بسيار بزرگ با جمعيتي باالي شهر ‐

 ميليون نفر 1هزار تا  500شهرهاي بزرگ با جمعيتي بين  ‐

 هزار نفر 500تا  250شهرهاي بزرگ مياني با جمعيتي بين  ‐

 هزار نفر 250تا  100شهرهاي ميانه بزرگ با جمعيتي بين  ‐

 هزار نفر 100تا  50شهرهاي ميانه كوچك با جمعيتي بين  ‐

 هزار نفر 50تا  20كوچك با جمعيت بين  شهرهاي ‐

 هزار نفر 20شهرهاي بسيار كوچك با جمعيتي كمتر از  ‐
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تا  1355بررسي و مطالعه تغييرات طبقات جمعيتي شهرهاي استان تهران نيز حاكي از آن است كه طي سرشماري 
لي آن سرريز جمعيت خود اند كه علت اصشهرهاي مياني و بزرگ در برابر تهران رشد قابل توجهي داشته، 1385

تهران و اشباع اين شهر در برابر سيل مهاجريني است كه سكونت در شهرهاي اطراف و نزديك به تهران را بجاي 
درصد  94ميليون نفر 5/4تهران با بيش از  ،1355در سال  ،طي سال هاي مذكور. سكونت در خود شهر برگزيده اند

هزار نفر تنها  140داده بود و كرج دومين شهر استان تهران با كمتر از جمعيت شهري استان تهران را در خود جاي 
شهر سوم  ،هزار نفر 50درصد جمعيت شهري را در خود جاي داده بود و اسالم شهر نيز با اندكي بيش از  78/2

براين بنا. آمدهزار نفر جمعيت به شمار مي 20شهرهاي كوچكي با كمتر از  ،شهر ديگر 10. استان محسوب مي شد
گسستگي بزرگ بين تهران و شهرهاي بعدي وجود داشت و شهرهاي بزرگ و بزرگ مياني در شبكه شهري اين 

در (كرج را نخست ) كه عمدتا پس از انقالب اسالمي است(اما تغييرات دهه هاي بازپسين . استان وجود نداشت
در زمره شهرهاي ميليوني  1385سرشماري  سوق داد و در) ميليون  1هزار تا  500( به طبقه شهرهاي بزرگ ) 1375

شهر در طبقه شهرهاي ميانه  8و ) هزار 500تا  250( شهر نيز به طبقه بزرگ مياني  1. و پنجمين شهر كشور در آورد
هرچند با سرعت . قرار گرفتند) هزار 100تا  50(شهر ديگر در طبقه مياني كوچك  8و ) هزار 250تا  100(بزرگ 

شهر  ،شهر كرج بزرگ). 5جدول (شهر بر تعداد شهرهاي كوچك و بسيار كوچك نيز افزوده شد تبديل روستاها به
به . هاي بسيار بزرگ تبديل شدندشهريار و اسالم شهر عمدتا از پيوستن شهرهاي كوچك پيراموني به شهر ،قدس
اكبر آباد به شهريار  همچنين. حصارك و مهرشهر به مجموعه شهر كرج پيوسته اند ،اي كه شهرهاي گوهردشتگونه

همچنين شهرهايي همچون  ،افزايش روند سكونت گزيني در غرب تهران. اندو گلندوك به اسالم شهر منضم شده
تا  50باقر آباد و باغستان را با جمعيتي بين  ،صالح آباد ،شهر انديشه ،كمال شهر ،محمد شهر ،نسيم شهر ،گلستان

  )  4جدول ( هزار نفر بوجود آورده است  250
  

  85تا  1355طبقات جمعيتي شهرهاي استان تهران طي سرشماري هاي :  5جدول 
  نتايج سال         

  سرشماري           
  طبقات شهري

1355  1365 1375 1385  
  تعداد
  شهر

  تعداد  درصد  جمعيت
  شهر

  تعداد  درصد  جمعيت
  شهر

  تعداد  درصد  جمعيت
  شهر

  درصد  جمعيت

  23/63  7705036  1  75/73  6758845  1  4/86  6042584  1  3/94  4530223  1  تهران بزرگ
  3/11  1377450  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  و بيشتر 1000000
999999 -500000  0  0  0  0  0  0  1  940968  27/10  0  0  0  
499999 -250000  0  0  0  1  275100  93/3  1  265450  9/2  1  357171  93/2  
249999 -100000  1  137926  87/2  2  332981  76/4  3  653641  13/7  8  1624688  3/13  
99999-50000  1  50292  04/1  3  193745  77/2  3  242584  65/2  8  552799  53/4  
49999-20000  0  0  0  2  44093  63/0  7  240531  62/2  10  349015  86/2  

  8/1  219248  20  67/0  61632  7  49/1  104510  10  77/1  85213  10  20000كمتر از 
    

  نتيجه گيري
 مكانيك  پيوندفراتر از  ،پيرامون آن هاي جمعيتي تماعي ميان شهر تهران و كانوناج-اقتصاديپيوندهاي 
تنها روي كاغذ از هم تفكيك و به  ،مكان هااين . است جغرافيايي ديگر در حالت عاديمكان هاي جغرافيايي با 
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طرح مجموعه «ط به اند وگرنه همانگونه كه مطالعات مربو سازماندهي شده هاي جداگانه عنوان شهرها و شهرستان
مجموعه  در استان تهران نه با تعدادي شهر و شهرستان كه با يك ،بر آن صحه گذاشته است نيز» شهري تهران

درواقع مهمترين تفاوت . گرفت توان مستقل از آن در نظر فيروزكوه و طالقان را مي تنهاهستيم كه  روبروشهري 
بعنوان زير (ظام تقسيمات كشوري هر واحد سياسي شهرستان تهران و بقيه استان هاي كشور اين است كه در ن

از يك يا چند شهر و تعداد بيشتري روستا تشكيل شده است درحاليكه كالن شهر تهران بزرگ خود ) مجموعه استان
، تعدد در يشرايط چنيندر . اسالم شهر و شهرري را در خود جاي داده است ،شميرانات ،چهار شهرستان تهران

 اي منجر خواهد شد و كارآمدي سياست ت گسترده مشكال ها و اي به ناهماهنگي هبردي چنين مجموعهمديريت را
و » مطالعات طرح مجموعه شهري تهران«بسياري از مطالعات از جمله . خواهد كرد به شدت مخدوشرا ها  گذاري

راهبردي در اين  كه مديريتدهند  با عنايت به اين موضوع، حتي پيشنهاد مي» طرح جامع جديد تهران مطالعات«
مصوبه دولت در  7موضوع، در قالب بند  تر شود كه اين مجموعه شهري از آنچه در حال حاضر هست نيز يكپارچه

يافته و مديريت اين مجموعه را با اختيارات ويژه به استاندار  مورد شروط تحقق طرح مجموعه شهري تهران، تجلي
بايد اذعان داشت كه وحدت و يكپارچگي در مديريت راهبردي در مجموعه  ديگر، سوي اما از. است تهران سپرده

متغيرهاي . رسيد هاي سياستگذاري و اجرايي قدرتمند مياني به مقصد نخواهد تهران، بدون داشتن مديريت شهري
دي از كه به تنهايي معادل يك يا تعدا شهري مثل تهران ن هاي جمعيتي كال رساني و سياستگذاري در كانون خدمت
ها مديران و  در اين كانون. هاي جمعيتي عادي كشور است كانون هاي كشور جمعيت دارد، متفاوت از استان
 روبرو امور همانند همه شهرها و روستاهاي كشور روزانه با موانعي به لحاظ مالي و اجرايي اندركاران اجرايي دست

 ،گستردگي كمي و پيچيدگي كيفي آن موانع تر است اما باالهاي  هستند كه مرتفع ساختن آن نيازمند هماهنگي با مقام
آيد كه در استان    از اين رو، چنين به نظر مي .دده خود اختصاص مي ست كه در عمل تمام وقت آنها را به چنان باال

حتي  ريزي و توسعه استان و حفظ وحدت و يكپارچگي مديريت راهبردي آن در قالب شوراي برنامه تهران در عين
اي تعريف شود و  ويژه هاي آن، سطوح مديريتي اي از شهرستان تقويت آن، مناسب است براي يك يا مجموعه

ها براي هدايت و پيشبرد توسعه  ها يا شهرستان مجموعه ت اداري متناسبي براي آن اختيارات، نيروي انساني و تشكيال
 ه براي ارتقاي كارآمدي در مديريت امور اقتصادي،بنابراين گزينه بهين. و پيشرفت در آن مناطق در نظرگرفته شود

تر از سطوح  تي باال تشكيال ها يا مناطق اداري با سطح اجتماعي و فرهنگي در فضاي استان تهران، تشكيل مجموعه
، به )ريزي و توسعه استان شوراي برنامه( شهرستاني است تا مديريت واحد و يكپارچه استان تهران كنوني
طي سال اخير زمزمه تشكيل استان جديد در محدوده كرج و . بپردازند ر و كارآمدتر به مردمرساني بهت خدمت

معلوم نيست كه اين امر تا چه اندازه  ،شهرستان هاي پيرامون آن شنيده مي شود كه البته با عنايت به مطالب ذكر شده
  .مي تواند در بهبود كيفيت خدمات شهري و اداري اين منطقه موثر باشد
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  :منابع 
جستارهاي شهرسازي شماره  ،تولد دوباره تهران در كالن شهر تهران ):1384(بهار ، جهانشاهي محمدحسين -1

12.  

  .انتشارات دانشگاه تهران ،از شار تا شهر ):1386(، حبيبي سيدمحسن -2

  .انتشارات آگاه ،شهرنشيني در ايران ):1377( ،اعتمادگيتي و حايري محمدرضا ،حساميان فرخ -3

ترجمه كيومرث ايراندوست و . شهر در جهان درحال توسعه): 1384( ،رت پاتر و سلي لويد ايونزراب -4
 انتشارات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  ،ديگران

، تهران )توسعه تهران و دگرگوني در ساختارهاي نواحي روستايي اطراف( ):1375( ،رهنمايي، محمد تقي -5
  .شاور فني و مهندسي شهر تهران و انجمن ايران شناسي فرانسه در ايرانپايتخت دويست ساله، سازمان م

مركز مطالعات و تحقيقات معماري و شهرسازي  ،راهنماي جمعيت شهرهاي ايران): 1382( ،زنجاني حبيب اله -6
 . ايران

 .1377انتشارات سازمان برنامه و بودجه  ،استان تهران ):1375(سرشماري نفوس و مسكن  -7

  .انتشارات مركز آمار ايران ،استان تهران :)1387 -1385( س و مسكنسرشماري نفو -8

  .نشرني ،شهرنشيني در خاورميانه): 1371( ،كاستللو وينسنت فرانسيس -9

ترجمه پرويز كريمي  ،شهرنشيني در جهان سوم ،شهرهافقر و توسعه ):1375( ،گيلبرت آلن و ژوزف گالكر -10
 .انتشارات شهرداري تهران ،ناصري

  .انتشارات سمت ،مباني جغرافياي سياسي): 1375( ،درهميرحيدر  -11

  .انتشارات گيتاشناسي ،جغرافياي جمعيت ايران): 1368(، نظري علي اصغر -12

فصلنامه تحقيقات ، هاي اقماريگسترش فضايي شهر تهران و پيدايش شهرك): 1370(. اصغر  نظريان، -13
 .بهار  20جغرافيايي شماره پياپي 
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