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 آمریکای جنوبیشهرهای 

 مقدمه:
 

روند تحوالت رشد شهرها درهردوره و سال تغير نموده كه اين تغيير نيز در كشورهاي 

 جهان سوم يا جنوب رشد بسياري داشته است.

 01 0011درصد از كل جمعيت جهان  شهرنشين بود،اين رقم در سال  3، 0011در سال 

پيش بيني مي درصد رسيده است.  51درصد و امروزه به  90به  0011درصد ودر سال 

درصد  10به  9191و تا پايان سال  11/1اين تعداد به  9101و  9111شود بين سال هاي 

 افزايش يابد. 

افزايش جمعيت شهري جهان مشكالت  9191تا 0011مطابق گزارش سازمان ملل متحد از 

متعددي را از نظرمحيط زيست ، اجتماعي و اقتصادي مطرح كرده و خواهد كرد .افزايش 

ت جهان در كشورهاي مختلف متفاوت است به عنوان نمونه رشد بعضي از جمعي

دوبرابر شده در صورتي كه در كشورهاي جنوب در فاصله  911و 0011شهرهادر سال 

 برابر شده است . 1،  9111تا  0011سال هاي 

در اين نمونه شهر هايي كه در امريكاي جنوبي قرار دارد  مورد مطالعه وبررسي واقع 

 ست.شده ا

 0/00، 9111ودر سال  9/01، 0091،در سال  3/11، 0011رشد كشور آرژانتين در سال 

درصد رشد شهري داشته باشندو پراكندگي  1/09 9101وپيش بيني مي شود تا سال 

جمعيت اين كشور در استانها و شهرستانها بسيار ناهماهنگ و غير عادي است ،به اين 

بقيه مردم در بوئنوس آيرس  9/90ستن و ا 00جمعيت كشور در  3/91ترتيب كه 

 ،كوردوبا ،مندوزا ونواحي اطراف اين شهرها زندگي مي كنند.

با رشد  0091درصد رشد جمعيت شهري در سال  0/39،با 0011كشور بوليوي در سال 

رشد  داشته است پيش بيني مي  1/19با  9111درصد جمعيت شهري در سال  50/ 1

 رصد افزايش خواهد داشت.د 0/19با  9101شود در سال 

داشته 0091در سال 5/90جمعيت شهري و رشد  5/30با0011كشور شيلي در سال 

افزايش جمعيت داشته است .پيش بيني مي شود در سال  9/01با  9111است.در سال 

 جمعيت شهري رو به افزايش باشد. 0/09با رشد  9101
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 0/93رشد  9111و در سال درصد 9/11 0091،در سال  0/39رشد 0011كلمبيا در سال 

جمعيت آن افزايش 1/99با رشد  9101افزايش داشته است .پيش بيني مي شود در سال 

 يابد.

افزايش داشته است  0/99با رشد  0091و در سال 1/31با رشد 0011كشور پرو در سال 

 درصد افزايش يابد.3/91پيش بيني مي شود با رشد  9101،كه در سال 

 9111درصد و در سال  30با رشد  0091ودر سال  1/35با رشد  0011پاراگوئه در سال 

درصد جمعيت آن افزايش  3/13با رشد  9101درصدي افزايش يافت ،براي سال  11رشد 

 خواهد يافت .

 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0591رشد جمعيت شهرها ی امریکای جنوبی در سال 
 

ه عنوان كالن شهر به شمار مي آيدكه نفر ب 1159111شهر بوينوس آيرس با جمعيت 

 بزرگترين كالن شهر منطقه مي باشد.
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نفر  0339111نفر ،سانتياگو با  9593111نفر ،سائوپائولو با  9015111ريودوژانيروبا 

ويدئو از كشور اروگوئه به عنوان شهرهاي بزرگ باالي يك ميليون  هوسپس شهر مونت

 و بوگوتا با نفر ،كاراكاس003111ليما از كشورپرو در رده بعدي با  نفر مي باشند.

نفر پورتوآلگره  139111روزاريونفر 153111   رسيف  .ستندنفر در يك رتبه ه 191111

بندي سلسله نفر وساير شهرهاي ديگر در طبقه  501111ردوبا بانفر كو 595111با 

 ته اند.گرففر قرار ن 111111تا  011111مراتب شهرها بين 

شهري كه به عنوان شرهاي  امريكاي جنوبي با جمعيت باال البته  33از بين  0011در سال 

نفر  19111نفر و گويانيا با  31111نفر ،برازيليبا  50111شهر سانتاكوروز با جمعيت 

 0011سلسله مراتب شهري سال مي باشد در نقشه و  نفر011111چون جمعيت آنها زير 

 .ندنشان داده نشده اما در دوره هاي بعد در طبقه بندي قرار گرفته ا

 

 

 0599رشد جمعيت شهرها ی امریکای جنوبی در سال 

 
در بين شهرهاي بزرگ در امريكاي جنوبي در اين دوره شهر سائوپائولو باجمعيت 

ز آن شهر بوينوس آيرس با نفر به عنوان كالن شهر منطقه بوده است.پس ا01159111

نفر كه اختالف چنداني با شهر سائوپائولو ندارد،به عنوان دومين كالن  0055111جمعيت 

نفر به عنوان سومين  9015111شهر منطقه بوده ،شهر ريودوژانيرو با جمعيتي معادل 

نفر ،سانتياگو  3110111به شمار آمده بود شهر ليما با  0091كالن شهر منطقه در سال 

و بو گوتا از كلمبيا نفر  3959111،سانتياگو با نفر از شهرهاي كشور شيلي  3959111با 

 بوده اند.نفر از شهرهاي بزرگ  3131111با 

 9159111 ف با جمعيتيسر  9359111با كاراكاس از ونزوئالشهر هاي ديگري چون بلو 

  به باالبوده اند. دو ميليون يتعاز شهرهاي با جم 9131111 و بلوهوريزونت با

 3009111 باالوادورس، وهوريزونتنفر بعد از شهر بل 3910111پورتوآلگره با جمعيت 

 ار گر فته اند.رق نفر

جمعيت بين يك در رده نفر 0155111و كالي با ،كوريتيبا  فورتاليزا ،مدلين مونته ويدئو

 هزار هستند.ميليون ودويست  يليون تايكم
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نفر  50111نفر كه در دوره پيش  935111كوچكترين شهرهاي اين دوره سانتاكوروز با

اركويزيمتو با نفر و ب 535111نفر ،مانائوز 359111سائولوئيس بااشته،سپس دجمعيت 

 ن دوره مي باشند.اي كوچك در اينفر از شهره 591111

 

 

 0111رشد جميت شهرها ی امریکای جنوبی در سال 
نفر بزرگترين كالن شهر منطقه است ،بوئنوس  09911111شهر سائو پائولو با جمعيت 

نفراز  01109111دومين كالن شهر منطقه است .ريو دوژانيرو با  09111111آيرس با 

 بزرگتريت كالن شهر هاي منطقه هستند.

و شهر  1130111نفر ، سانتياگو با  1900111نفر و بوگوتا با  9553111ليما با جمعيت  

 نفر در رده  شهر هاي بزرگ به شمار مي آيند. 5091111بلو هوريزونت با 

شهرهايي هستند از جمله و فورتاليزاكاراكاس  پورتوآلگره ،رسيف، سالوادور شهر هاي 

 .دارند.كه در رده سلسله مراتبي  سه ميليون جمعيت 

 9903111گوياكيل با ، 9191111،كوريتيبا با 9901111با ي،كال 9010111مدلين با جمعيت 

 بوده اند.نفر

،كيتو  0003111،والنسيا  نفر جمعيت 0010111 ،ماراكيبوبانفر  0001111برازيليا با

،كوردوبا 0531111،مانائوز  0501111 ،الپاز 0130111،بلم  0930111،بارانكيال 0915111

،مونته ويدئو  0911111،سنتوز  0919111 .آسونسيون 0990111زاريو،رو 0535111

 نفر در يك طبقه قرار دارند.0111111،سانتا كوروز  0011111گويانيا ، 0931111

اي نفر از شهره 093111و باركويزيمتو با  051111مندوزا با ، 011111 با يسسائولوئ 

 كوچك بوده اند.

 0109رشد جمعيت شهر ها ی امریکای جنوبی برای سال 
 نفراز كالن شهرهاي بزرگ منطقه خواهد بود. 91309111شهر سائوپائولو با جمعيت 

ر ليما با جمعيت نف 00011111نفر ،ريودوژانيرو با  05191111با  بوينوس آيرس

 ندخواه 9101در سال  مرچهانفر به تر تيب از بزرگ شهر هاي منطقه اول تا  0300111

 بود.

نفر از كالن شهرهاي منطقه خواهد بود سانتياگو  0111111بوگوتا پس از ليما با جمعيت 

نفر در سلسله  5501111نفرو پورتوآلگره با  1191111نفر ،بلوهوريزونت با  1103111با 
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ب طبقه بندي شهرها رشد جمعيتي خواهند داشت . در سلسله مراتب شهرهاي سه مرات

قرار خواهند  ،گوياكيل،كوريتيبا سالوادور ،رسف ،مدلين ،فورتاليزا،كالي ،كاراكاسميليوني 

 گرفت .

 خواهند شد. دو ميليوني بلماز شهرهاي،زنسيا ،كيتو،ماراكيبو،برازيليا،بارانكيال،الپالاو

 اريو،گويانيا،مونتهآسونسيون،مانائوز،كوردوبا،سانتاكوروز،سنتوز،روز

 ا خواهن بود.دوزا كه به ترتيب سه شهر كوچك مباركويزيمتوو منسائولوئيس،،وويدئ

 

 چهار كالن شهر منطقه در هر دوره ایی
شهر بوئنوس آيرساز كشور آرژانتين رتبه اول را دارد، سپس به ترتيب 0011در سال 

 بوده اند.ومنطقه اي ريودوژانيرو ، سائوپائولو و سانتياگو از كالن شهرهاي ملي 

ائولو،بوينوس آيرس ،ريودوژانيرو وليما از شهرهايي بوده اند شهر سائو پ 0091در سال 

 كه بيشترين جمعيت را داشته اند.

 شهر سائوپائولو ،بوينوس آيرس ،ريودوژانيرو وليما بوده اند . 9111در سال 

شده است شهر سائو پائولو ،بوينوس آيرس  9101مطابق پيش بيني كه براي سال 

 از كالن شهرها خواهند بود .،ريودوژانيرو و ليما به ترتيب 

روند را داشته  در تمام دوره ها كالن شهر ها همان 0011پر واضح است كه به جز سال 

است.البته الزم به ذكر است كه گفته شود بسياري از همين كالن شهرها امروزه رشد 

ه جمعيتي بااليي ندارند اما به دليل اينكه روند رشد جمعيت در دوره هاي قبل زياد بود

 است باز هم جمعيت آنها در برابر ساير شهرهاي منطقه بيشتر مي باشد.
 
 


