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Analysis of urban population developments in Tehran province 

and its consequences in the urban network system of the region 

during the years (1355-1395)  

 

  

 A B S T R A C T 

 

 Today, the population of cities along with their socio-economic issues 

has created a new form of city and urbanization. Tehran province has 

seen the most changes in the city and urbanization due to the 

establishment of the capital, the metropolis of Tehran. The question is 

what are the consequences of urban demographic changes in Tehran 

province? Therefore, this study tries to investigate the consequences 

of demographic changes in Tehran province on its urban network 

during the years 1355-1395. The research method is descriptive and 

analytical and its type is inferential. The data were extracted by library 

method and analyzed using regional planning models such as city 

rank-size and prime city index, entropy and prime city coefficient, 

Lorenz curve and Gini coefficient. The results show that the increase 

in urban population in Tehran province is due to the dispersal of the 

metropolis of Tehran and the concentration of urban population in the 

western part of the province is higher than other aspects of 

communication. Although medium-sized cities have partially repaired 

the spatial rupture in the province's urban network, according to the 

rank-size model, the distance between the metropolis of Tehran and 

other cities in the province is still very large and there is no balance in 

the province's urban network. Meanwhile, the urban population is not 

uniformly but in a cluster around the metropolis of Tehran and in the 

next order of medium-sized cities . 
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 کیدهچ 
ـــتان تهران ـبه د ـی    ــهر تهران اسـ ــتقرار ـپایتـکت، کلن شـ اسـ

د دیده اـست. ـسوا  ترین تغییرات ـشهر و ـشهرنـشیری را به  وبیش
معیتی شهری استان تهران چه پیامدهایی این است که تحوالت ج

عی دارد پیامدهای تحوالت  تب برابراین این پژوهش ـس ته اـس داـش
ــا  ــهری آن را  ی س ــشکه ش ــتان تهران بر ش ی ها جمعیتی اس

ــی نماید. روت تحقیق 1355-1395 ــی ی و تحلیلی و  بررس توص
ت ترشا ی اـس یوه کتابکان  ها. دادهنوع آن اـس تکرا  و با  ایهبه ـش اـس

ــتـ اده از ـمد  اـندازه -ای ازجمـله رتـشهـهای برـناـمه ریزی مر ـقهاسـ
ـشهری  نکـستـشهر و ـشا ن نکـست ـشهری، ـ ریر آنتروپی و 

نـشان    ها. نتایج یافتهاندو مرحری  ورنز و ـ ریر جیری تحلی  ـشده
ــته از می ــتان تهران بر اس ــهری در اس دهد، افزایش جمعیتی ش
کرده رویی کلنشـهر تهران اسـت و تمرکز جمعیت شـهری در پرا

م تان به تشعیت از راهقـس تر از جهات ار  یهات غربی اـس تشا ی بیـش
ــتر  دیگر آن  ــتبیش ــ  تا حدودی با این اس ــهرهای متوس که ش

گـسیکتگی فـاایی در ـششکه ـشهری اـستان را ترمیه کرده، با توجه 
ـشهر تهران با ـسایر چران فاـصله بین کلن اندازه هه-به مد  رتشه

رهای اـستان بـسیار زیاد اـست و تعاد  در ـششکه ـشهری اـستان ـشه
که جمعیت شـهری نه به صـورت یکروا ت  ـمن آنوجود ندارد. 

در پیرامون کلن شهر تهران و در مرتشه   ایهبلکه به صورت  وش
 .اندبعد شهرهای متوس  مستقر شده

ــشککلید واژه:  ــهری، ش ــهری، تحوالت جمعیتی، جمعیت ش ه ش

 .استان تهران
 02/09/1399تاریخ دریافت: 
 19/09/1399تاریخ پدیرت: 
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 مقدمه

ــا دانــانجغرافی نظر از  عمــ  میــدان ارتشــا ی، م هوم در فاــ
 صورت به  که  اـست  فرایردهایی و   اقدامات  ،ها واکرش  ،ها کرش میتما

 رو   این  از.  گیردمی  صـورت  جغرافیایی  یها عرصـه  در  مر ی و   مثشت

 پردا تن  دانان،جغرافی  آن  تشع   به و   جغرافیا  عله  مهه  وظایف  از  یکی
 که  اسـت  ییهات اوت  عل   بیان و   کشـف و   فاـایی  سـا تارهای   به

 ،ای ه مر ق   ،ایهناحی  محلی،  ی هامقیاس  در  مکتلف  فاــاهای  میان
 .دارد وجود ایهقار و  سرزمیری

ـــعه و   ـیابی  مـکان  چگونگی  در ــهرـها  توسـ  از  یکی  عروان ـبه  شـ
ا تارهای ایی،  ـس ان و    شیعی  ی هانهاده  فـا ت  یانـس تا قش  .  مؤثر اـس

رعتی به د ی  ـس و و تروع که فعا یت ادی، هااز انقلب ـص ی اقتـص
و  انی و  شیعت تعاد  برقرار بود و از ـس و بین جوامع انـس ی از یک ـس

ــشت ثابتی بین اجزای مکتلف محی ی  ــشک و ا گوی به نس دیگر س
با انقلب صرعتی از بین رفت و پیامد آن   داشت. اما این تعاد وجود  

افزایش شهر و شهرنشیری، توزیع نامراسر جمعیت شهری در س و 
ی ها بروز چا ش و ملی در کشـــورهای درحا  توســـعه و   ای همر ق

ــت. بر ــت محی ی اس ــاس اقزیس از جلوگیری    داماتی برایاین اس
ــد ــ و جهانی انجام ش ــت در س ــت. مانرد تکریر محی  زیس ه اس

 .]17 ]نشست زمین، کیوتو،
جمعیت با سرعت حیرت  18از انقلب صرعتی در اوا ر قرن 

به  1830در سا  ن ر  وری که از یک میلیارد ه انگیزی افزایش یافته.ب 
همچرین جمعیت   رسیده است.   2013بیش از ه ت میلیارد ن ر در سا   

 14افزایش یافته و از شهری جهان بسیار بیشتر از جمعیت روستایی 
 2030رسیده و تا سا    2005درصد در سا    47به  1900درصد در سا   

صد  واهد رسید دراص  جمعیت روستایی متوقف شده و انتظار در   61به 
رود رشد جمعیت درنواحی شهری به ویژه نواحی شهری کشورهای می 

این روند حاکی از تشدی  زمین به یک  . ]24]عه رخ دهد درحا  توس 
سیاره شهری است و جامعه روستایی به تدریج در حا  تشدی  شدن به 

ترین جمعیت شهری دنیا درکشورهای بیش  یک اقلیت کوچک است. 
درحا  توسعه هسترد و در این کشورها، شهرهای بزرگی به وجود 

رشد سریع شهرنشیری .  نامید 21رن که باید آنان را ابرشهرهای ق   اندآمده 
عروان یکی از عراصر تعیین   توسعه به حا  جهان در به  صوص در

ران ادامه ابعاد انسانی تأثیرگذار است و همچ در  21کررده جهانی در قرن 
آنها ازه م لوب  اند ، ششکه شهری   برای بررسی   مشاحث  یکی از .  [8] دارد  

 است.
ـشهری و بیرابیری   ای از نقاط روـستایی،ـششکه ـشهری، مجموعه

ــتا) ــهری -روس ــتگی و ارتشا ات میان نقاط آن   ش ــت که وابس اس
ــت. نظامرد ــهری مروط به چگونگی پیوندها و   اس ــشکه ش پویایی ش

ــت   ـهاارتـشاـ ات مـیان گره ارتـشاـ اتی ـکه هرگز  پیوـندها و   و نـقاط اسـ
ک  گرفته تری ازتاریخ ـش ترد بلکه در بـس ه تعاد  و ب  اند تحمیلی نیـس

 .]2]اندرسیده
رمایه داری به چرد مر قه  تقرار نظام ـس هری ایران تا اـس شکه ـش ـش
تا، مرکز  رد ناحیه و مرکز مر قه  ه ـس و روـس ک  از ـس تق  متـش مـس
تقسـیه شـده بود و ارتشاط ارگانیکی بین شـهرهای هر مر قه و حوزه  
ن وذـشان برقرار بود. هر مر قه ـ من داـشتن ـشهر اـصلی و رواب  که  
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ــادی و اجتماعی با اق  از   ای ه کت و مراکز مر ق دیگر مرا ق، با پایت تص
ترد و  عت چردانی نداـش هرها وـس ی در ارتشاط بود. برابراین ـش یاـس نظر ـس
ــرمایه، امکانات،   ــهری تمرکز چردانی از  حام س ــشکه ش در رواب  ش

ی ملی وجود نداـشت، اما تعاد  بین مرا ق ها اـشتغا  و جریان ـسرمایه 
ای سیاسی   با تغییر قلمروه این نظه فاایی فق   وجود داشت  سکونتی 

. این شــشکه شــهری ]13] کرد ی ارتشا ی تغییر می ها و ملی و شــشکه 
ــرمایه داری و به تشع آن اهمیت   ــانی با ورود ایران به نظام س کهکش

ی رشد، به ششکه  ها یافتن چرد شهر به مرکزیت تهران به عروان ق ر 
 تغییر کرد.  ای ه شهری زنجیر 

هری ایران با ورود شکه ـش  عوام   تأثیر  تحت  مدرنیته   دوره  به  ـش
ــادی  ــیمات  نظام و   اقتص ــوری  تقس ــت  قرار  کش پیامد آن   .گرفته اس

 74  به  ،1335  سا   در  درصد  4/31  از  شهری  جمعیت  میزانافزایش  
د ا   در  درـص هرها از    ،1395  ـس مار ـش هر  201افزایش ـش  1012به   ـش

 شهر  ی همین مدت است.
 داـشته،  یایـش افز  روند  کـشور  ی هااـستان  همه  در  ـشهری  جمعیت

تان  همه  در آن  میزان  اما ان  هااـس ت  نشوده  یکـس ترین .  اـس  میزان  بیـش
 قه،  ی هااسـتان  به  متعلق  1395  سـا   سـرشـماری  در  شـهرنشـیری

تان  متعلق به  آن  میزان  ترین که و   ا شرز و   تهران تان  ی هااـس یـس  و   ـس

ــتان ــت  هرمزگان و   بلوچس ــک   این  .]19]اس ــعه  از  ش ــهر  توس  و   ش
 به  کهکـشانی  ای  ـسحابی  از  ـشهری  نظام  ا گو  تغییر با  که  ـشهرنـشیری

ت.  را سـشر شـده  مشـکلتی  آمده،  وجود  به  تعاد   عدم و   ق شی  اـس
 ـشهری،  نظام  در  کوچک و   متوـس   ـشهرهای   نامراـسر  جایگاه :  مانرد

 ویژهبه و   بزرگ  شــهرهای   در  مکتلف  عملکردهای  و   امکانات  تمرکز
ــم  در آنهـا تربیش اهمیـت  و  نقش بودن دارا و  پـایتکـت   یهتصـ

 عمیق  ی هانابرابری  وجود  اجتماعی، و   اقتـصادی   ـسیاـسی،  یها گیری
 کا شد  ،محروم و   بر وردار   مرا ق  به  کشـــور  تقســـیه و   اقتصـــادی

 د ی   به  زمین  نـشست  با  ـشهری  آوری  تاب  کاهش  ـشهری   نامراـسر
 بین  از و    اک و   هوا  آ ودگی  آبی،  ی هاســـ ره  از  رویه بی  اســـت اده 

اـغات.  رفتن ه ـب ارت  ـب ام  ا گوی  رییتغ  دیگر  عـش ــهری نـظ  کشـــور  شـ
 ـشهرهای  ـس و  در  اجتماعی و   اقتـصادی   محی ی،  زیـست  مـشکلت

 .است آورده وجود به کشور
ــده  انجام  تحقیقات  نتایج ــوص  در  ش ــعیت   ص ــع   و   ایه توس
هرهای ان  ایران  ـش ت  اجرای با  که  دهدمی  نـش یاـس ت ـس  ق ر  نادرـس

 ایرکه  او   :اسـت  شـده  حاصـ   پیامدها  این  پیرامون  -مرکز و   رشـد
 وجود  به  کشـور  ی هاو شـهرسـتان  هااسـتان  بین  نابرابری و   ا تلف

ده   ه مرکز] 9]آـم ابق نظرـی ــهری -و مـ  اط شـ دمن نـق پیرامون فرـی
تان رای  و هااـس ور مانرد تهران بهترین ـش تان ی مرکزی کـش ی ها اـس

ع رای  توـس ر ترین ـش ته  ای همرزی نامراـس  ایرکه  دوم  .]11]اند را داـش
ــهرـها  ـناهـماهـر    توزیع  ـبه  فـعا ـیت  جغرافـیایی  تمرکز  ســـ و  در  شـ

. در این میان کلن شـهرها بیش از ]15]اسـت  مرتهی شـده  کشـور
ترین عوام  اقتـصادی بیش و در رـشد آنها    اندـسایر ـشهرها رـشد یافته

أثیر   ــت. ـت ه اسـ ـــت اعی، را داشـ ه عواـم  فرهرگی و اجتـم مجموـع
هری و جغرافیایی در جایگاه  ا تی و امکانات ـش  قراری بعدی  هازیرـس

ـــشک زـندگی و   . همچرین زیردارـند ــتـغا ، درآـمد، سـ ارـهای اشـ معـی
ــایر زیری فردی  ـهاارزت ـــشت ـبه سـ ارـها یعری هزیـره   نسـ ی ـها معـی

کز اصلی، کی یت زندگی، ششکه زندگی، ما کیت و کاربری زمین، مرا
ــت   هاراه ــرانجام محی  زیس و حم  ونق ، بودجه و مرابع ما ی و س

ـتـحـقـیق دـیـگری کــه  ین درـهـمـچرـ  .]16]را دارنــدـترین وزن ـبـیش
ــل  ر وس،  اـ ر پرج مؤ ـ ه مرکزـیت و تسـ ــایی در ـق تـعاملت فاـ
لسـله مراتر و  شکه و ـس شکه، تقارن ـش دت ـش شکه، ـش همشسـتگی ـش

ده،   ایی حاکه بر ـس و  تحلی  ـش ا تار فـا ت که ـس حاکی از آن اـس
هر تهران و  دت تمرکز و تسـل  ـش شر ـش هری کشـور به ـس نظام ـش

ازمان یافتگی و تع ایی باالتر محدودیت ـس هرها در ـس و  فـا   دد ـش
ا ــت. ـبهـتک مرکزی، ـن ـــته، متمرکز و متـقارن اسـ  وری ـکه همشسـ

هرهای و دیگری  تعاملت فاـایی ترها در دو ـس و یکی تهران   ـش
ــتپیرامونی قاب  ردیـ  ــی از تحقیـقات عام  عدم   .]6]  ایی اسـ بعاـ

را ابتدا در توسـعه بکش   هاتوسـعه متوازن در بین شـهرهای اسـتان
از می و تمرکز امکانات و تسهیلت در تعداد ک  ها و زیرسا ت دمات  

 نقاط ســکونتی و دیگری در عدم وجود شــشکه کام  و کارآمد پیوند
. زیرا آثار و نتایج انداسـتان با یکدیگر دانسـتهدهرده نظام سـکونتی  

تر به ســایر نقاط اســتان مرتق  ســرمایه گذاری در شــهرهای بر

 .]22]یابدشدت می ه مراتر شهریعاد  در سلسلشود و عدم تنمی
ت، در فرآ  گ تری  هرهای ایران، اـس هری ـش عه ـش یرد چگونگی توـس

ی توســــعه در بـعد از  ـها برـناـمه ی عمرانی در قـش  از انقلب و ـها برـناـمه 
ــت  ــیاس ــهری عام  مه ها انقلب و نیز س محســوب  می ی زمین ش

ــوبات می  ــوند. مانرد مص ــوص مدا له دو ت  ش در   ر  جامع در ص
ــاـحت زمین مســـکونی. ازار زمین ترظیه بـ  و تعیین معـیار ـحداـق  مسـ

ی  ـها   بر تعریف قـ ر 1351- 1347همچرین برـناـمه عمرانی چـهارم ) 
شــهرک ســازی، قانون نظارت بر گســترت شــهر اقتصــادی، قانون 

 ، قانون ارا ی 1358 ، قانون  غو ما کیت اراـ ی ـشهری) 1352تهران) 
مین ـشهری سوم نیز  ، قانون زمین ـشهری ) که قانون ز 1360ـشهری) 

 ، قانون اصل  و حذف موادی از قانون ثشت اسراد  1361نامیده شد   ) 
ن زمین  ) که قانو  قانون زمین شـهری جدید   ، 1365و املک کشـور) 

ی آماده سـازی، ها  ،  ر  1366شـود   ) شـهری چهارم نیز نامیده می 
وبه  ودک ایی دو ت )  ت فروت تراکه 1368مـص یاـس   و به تشع آن ـس

ازا  ه مواد ـم ت )  148و  147د، اصـــلحـی انون ثـش انون  1371/ 1/ 1ـق  ، ـق
ــهه دو ت در برنامه دوم به میزان  ، کاه 1371تملک زمین)    30ش س
وا  د، ـ  اورزی دا    درـص ب  نحوه افراز و ت کیک باغات و اراـ ی کـش

هرها)  تح اظی ـش لحیه آن ) 1372محدوده و حریه اـس  ،  1385  و اـص
اربری ارا ـــی زراعی و  انون ح   ـک ات) ـق اـغ انون مرع 1374ـب  ، ـق

هرها)  هرها به  ار  از محدوده قانونی و حریه ـش ترت ـش  ،  1378گـس
ســکن)مســکن مهر  قانون ســاماندهی و حمایت از تو ید و عر ــه م 
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ــازی ـباـفت   و 1387)  ــازی و نوسـ ی ـها ـقانون حـماـیت از احـیاه، بهسـ
  . 1389) فرسوده و ناکارآمد شهری 
  بر  هه   و  شمار   ی، هه برریتمدی  و  ایه برنام به هر رو با این شیوه

  بر  که   وریبه  شده است. افزوده کشور  سراسر در شهرها وسعت 
  شهر  1245 در کشور جمعیت  درصد 74 ،1395 سا   آمار اساس

. همچرین بر تمرکز جمعیت شهری در استان تهران به  اندساکن بوده 
شهر کشور و به تشع آن رشد   ترین کلند ی  استقرار پایتکت، بزرگ 

 است. های متوس  و کوچک افزوده شده  شهر 
درجه  34هزار کیلومترمربع بین14استان تهران با وسعتی حدود 

دقیقه   20درجه و 50دقیقه عرض شما ی و 7و درجه 36دقیقه تا53و 
این استان از شما   دقیقه  و  شرقی واقع شده است    9و   درجه   53تا

تان  به استان مازندران، ازجروب شرقی به قه، ازجروب غربی به اس 

مرکزی، از غرب به استان ا شرز و از شرق به استان سمران محدود  
 وردگی ا شرز   س چیناستان تهران بین    ا رأ از آنجا که است.

  ه یبه دو بکش کوهپا مرکزی و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده و  
شود و آب و هوای آن عمدتاً متاثر از عام  ارت اع  می  ه یو دشت تقس 

  16سیاسی دارای - ات اداریاز نظر تقسیماستان تهران  .است
سوا  این است که تحوالت    آبادی است.  1034شهر و  43شهرستان،  

ششکه شهری آن   در استان تهران، چه پیامدهاییجمعیت شهری 
 داشته استب 

شهر استان تهران و مق ع   43محدوده مکانی تحقیق حا ر 
 است.   1395-1355ی ها سا    زمانی مورد بررسی

 
 

 
 محدوده مورد م ا عه  :1ماره نقشه ش 

 
   مرشع: نگارنده ) 

 کارمواد و روش 
ــاس ـماهـیتروت  ــی ی و   تحقیـقات نوع از  تحقیق براسـ توصـ
ت.  تحلیلی و  ترشا ی اـس یوه هاروت گردآوری دادهنوع آن اـس ، به ـش
ــرادی  ــیوه تحلی   و   اس ــورت  به  ها دادهش مد  و کمی با تکیه بر  ص

 باشد:می زیر یهاتکریک

ه برابر ـبا ـیک  جمعـیت دومین شـــهر مر قـ  ازه: اـند و  ـمدل رتـبه 

دوم جمعیت او ین شـهر و جمعیت سـومین شـهر،یک سـوم جمعیت  

مین شـــهر نیز برابر n او ین شـــهر و جمعـیت 
1

n
جمعـیت شـــهر او  

 .  واهدبود 

 
=𝑝1  ،ــت درمر قه مورد نظر ــهر نکس جمعیت 𝑝𝑟=جمعیت ش

مرتشه شـــهر 𝑅=  ام،𝑅 شـــهر درمرتشه مورد نظر یا جمعیت شـــهر

 است.ازه اند مرتشه-شیر   𝑏=درمر قه و 

ــتـ اده از این ـمد  :  تـعدـیل ـیافـته  اـندازه–ـمدل رتـبه  ـبا اسـ

شهرهای   برای توزیع فاایی جمعیت متعاد  شده در  ا گو آیرده نگر
دســت  واهد آمد که میزان ا ــافی جمعیت او ین مورد م ا عه به

ــهر ا زیـ  و   شـ ــهرـه کمشود ـی ــایر شـ ــکن ادی جمعـیت سـ ا را مشـ

 .]14]نمایدمی

 
𝑅𝑟 +ℎ  ــهری که دررتشه  Σ𝑅1−𝑛  ،قراردارد   r=جمعیت هر ش

ه ا ـع ــهرـهای مورد مـ  ت واقعی شـ ه 𝑅𝑟 +ℎ،  = مجموع جمعـی =رتـش
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 .rشهر

Σ +
1

𝑅1
+

1

𝑅2
+ ـــشت⋯ ه تـمام ـها= مجموـعه نسـ ی مرتـش

 شهرهای مورد م ا عه.

ــری  رجش توزیع .این مد  معیاری برای ـســ   : آنتروپی  ض

هری و  هرها   جمعیت ـش هری یک مرتوزیع تعداد ـش  قه در شقات ـش
ت اده ازاین مد  می ت با اـس تقرار اـس ایی اـس توان به میزان تعاد  فـا

وملی   ایهمر ق  درـس و ـششکه ـشهر،اـستانی،  جمعیت و تعداد ـشهرها
 . ]14]پی برد

 فرمو  آن به شر  زیر است:

 
= 𝐻 ی ـ گــارـتـیه ـفراوانـ  ـمـجـموع ـفراواـنی در ،𝑃𝑖 ـفراواـنی = ،=

𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖 گاریته فراوانی   ،𝐾 تعداد  شقات=  ،𝐺 است.   =میزان آنتروپی 
و باالتر می  نماید نشـانه 1  اگر میزان  ـریر آنتروپی به  رف

ی ـششکه ـشهری اـست واگر هاجود تعاد  فـاایی جمعیت در کانونو 
میزان  ـــریر آنتروپی به  رف صـــ ر می  کرد حکایت از تمرکز 

شـهرها شـتر یا افزایش تمرکز یا عدم تعاد  درتوزیع جمعیت بین  بی
 .]12]دارد

- رتشه بهترین روت برای اســـت اده توزیع    توزیع لگاریتمی:

ــهری و باند ــیر   هازه ش ــت آوردن ش ــت اده از مد     b)  دس اس
ــیونی، ــت ـکه مـقدار هر  رگرسـ چـقدر ـبه   روت ـحداـق  مربـعات اسـ

رف ع  -1ـ  وزـی رــد ـت یــ  ـک ری انــد ـم ـــه وازه شـ رف ـت ع بــه ـ  زـی

وق  واهد نمود.می گاریت >b ,اگر مقدار  نرما  ـس ان با  1 د نـش ـش
هرهای متوـس  و میانی در   شی ـش شکه  دهرده اهمیت نـس هری و ـش ـش

bدرحا ت دوم   > ـشهری   ـششکهنکـست ـشهری در  نـشان دهرده  1
 است

ــرـی  جـینی لورنزمـحـنی   یکی از مـرحری  ورنز، :و ض

ــت ـکه ـبه و ـهاروت ــیـله آن پراکرش ی تحلـی  توزیع مـکانی اسـ سـ
ر ی قرار  زمین موردجمعیت در پهره ـس گرفته و میزان نابرابری   بررـس

ــ و مر ـقه تعیین   ــایش جمعـیت در سـ این مرحری   گردد.میپکشـ
درجه بردی   100  تا  ص ر  دارای دو محور افقی و عمودی است که از

ــت. ــد فراوانی تجمعی اس ــده و بیانگر درص  جمعیت را بر  معموالً  ش
 دهرد.مینمایش  Y محور بر را هاکانون و نقاط و  X محور

ــه  ــد برای رس ــهرها  تجمعی تعداد  مرحری  ورنز از درص   از هر  ش
ات جمعیتی در محور  دام از  شـق ت   و  OX ـک ــد تجمعی جمعـی درصـ

ــهری در محور  ــت اده   Oy ش ــود. می اس ــپب برای هر  ش یک از   س
ماری، ها دوره  رـش ه    ی ـس ود می یک مرحری رـس مرحری به  چقدر   . هر ـش

تر م لوب ن جمعیت یابی نقاط شهری استا  ، تر باـشد نزدیک     نرما  
عکب هر ـچه مرحری از    نرـما  دورتر ـباشـــد، توزیع  اســـت و بر 

 جمعیت م لوبیت کمتری دارد. 
 فرمو  آن عشارت است از: 

 
را نشــان   ها ــریر جیری به دســت آمده یکی از این حا ت

اد  دـهد:  می اد    ،0- 0/ 299متـع ه متـع اتقر،  /.5- 0/ 799نیـم متـعاد    یـش
 .]23] 8/0-1بحرانیو  499/0-3/0

ا ن هری، پراکرده رویی،   ق عشارترد از:ی تحقیهاـش ت ـش نکـس
ــهری و افزایش مرا ق ــهری. مد    نا متعاد   افزایش جمعیت ش ش

 تحقیق به شر  زیر است:میم هو
 

 تحقیق می مد  م هو

  
 

 
 

 هایافتهتحلیل 
ی ها شـهر   دادعت  ،سـا   40یعری  ی   1395تا    1355ی  هاسـا   ی

بیش از جمعیت ـشهری آن از   و ـشهر    43ـشهر به   7از    ،اـستان تهران
ــیده    ن ر  میلیون  12بیش از  ن ر به  هزار    500میلیون و  4 ــت.رس  اس

ــهر ــده تا   حجه زیاد جمعیت و فعا یت در کلن ش ــشر ش تهران س
ــی ــود)پراکرده   آن به  جمعیت و فعا یت  از  بکش  پیرامونش مرتق  ش

ه رویی ــهریکلن  و مر ـق ک  شـ ه نزدـی  کیلومترمربع  هزار 16 ـب

 و   "]1]آن  هردســی  مرکز  در  تهران  نام  به  شــهری  ابر"با   مســاحت،

- این شــهر .  ]19] شــک  گیرد  "ای ههســت  چرد  ی ها مر قه -شــهر"
ــترد و عمدتاً مراکز   هار قهم ــ  هس ــهرهای متوس ــ و ش که در س

قرچک، اســلمشــهر، مانرد  آیرد  میی  ود به شــمار  هاشــهرســتان
ت،   هریار، رباط کریه، ملردپاکدـش ته   تا حدودی  ، ورامینـش  اندتوانـس

 .گسیکتگی فاایی در ششکه شهری استان تهران را ترمیه کررد
هری    با وجود این شکه ـش تان تهران  ـش ا     40 ی اـس ته، ـس گذـش

وی تعاد  پیش نرفته هر تهران  چران  هه و   به ـس با ا تلف کلن ـش
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ــهرها وجود دارد ــیار زیاد از بقیه ش زیپف،   .  شق مد  6  )جدو  بس
ا  هر او  همواره    1395-1355ی  ها ی ـس له جمعیتی بین ـش فاـص

ــهر تهران  ــهر ییو دومیعری کلن شـ ک)ن شـ   و 1355عری قرـچ
هر) لمـش ت   1395اـس هر تهران به.  بسـیار زیاد اـس عروان جمعیت ـش

هر   هر و   برابر19او ین ـش لمـش هر)اـس هر ب  26دومین ـش ومین ـش رابر ـس
ــومین  آ رینرابر  ب  7468  آن)قرچک و  ــهر)ارجمرد   یا چه  و س  ش

ــت ــاس قانون رتشه رو   از این  .اس اندازه، ا گوی توزیع جمعیت -براس
. شــود میاســتان دیده  این  با انحراف معیار  یلی زیادی در    شــهری

ــراـیر آنتروپی )ـجدو  ــرـیر   و  4 ـ  نیز   3  )نمودار   0/ 67جیری) ـ
ــهری و تمر    وبیهبـ  ت شـ اد  بودن)بحرانی  توزیع جمعـی امتـع کز ـن

ــهر مرکزی   ــدید در ش ــته ازش توزیع برنامه ریزی نشــده   که بر اس
نـشان را  اـست  در ـس و ـشهرهای اـستان  جمعیت و فعا یت و  دمات  

اس روت تابع   .)جدو  و نمودار  دهد.می ت که براـس این درحا ی اـس

 .]3[ازه بهیره تهران به میزان یک میلیون ن ر جمعیت استاندمازاد،
ی هر  از بکـش یر و   ـش هرنـش تاندر    یـش تهران به د ی  گرانی   اـس

با انتقا  بکـشی از ی ـشغلی  هامـسکن و اجاره آن و نیز وجود فرـصت
ـــهر ـتـهران هــاـفعــاـ یــت ــورت بــه ش ـپـیراـمونـ  بــهی ـکلن شـ صـ

ــتمیغیررســ  ــورت گرفته اس ــهرها و با .  [ 21]ص توجه به تعداد ش
میزان پراکرده رویی   ،1355جمعیت شـهری اسـتان تهران در سـا   

بســـیار زیاد بوده اســت.   که بوده و ی بعد از آن  نتهراکلنشـــهر  
نرخ رشــد جمعیت شــهر   1395-1355ی  ها ی ســا   که   وریبه

 10/ 9درـصد و نرخ رـشد جمعیت دیگر ـشهرهای اـستان    23/5تهران  
د بوده هر 6 و   درـص هر  ،کوچک )ورامین  ـش لمـش هریار، اـس ، دماوند، ـش

میرانات  هر    42به    ری و ـش تا و رو   کوچک  ،متوـس در ـس و   ـش ـس
چرد افزایش جمعیت شهری مرا ق   هر.   2)جدو   رسیده استـشهر  

هر تهران  ان دهرده کاهش تمرکز کلن ـش تان تهران نـش هری اـس ـش
ــاس مد   و افزایش کارکرد آنها دارد، - اندازه و رتشه -رتشهی  هابراس

ــتان  اندازه تعدی  یافته هیچ کدام   ــهرهای این اسـ و ـــعیت از شـ
ــان ـعدم تـعاد  در شـــشـکه   دهـرده  م لوب جمعیتی ـندارـند، ـکه نشـ

  .1و نمودار  5-3 و ااست)جداستان تهران شهری 
شــشکه شــهری اســتان تهران از  حام ریکت شــراســی دارای 

متأثر از انشــعاباتی  با   یعری کلن شــهر تهران  ســا تار تک مرکزی
ــشکه راه ــت.    هاش ــترین  به پیرامون  ود اس ــشکه از آنجا که بیش ش

تارتشا ی، در مر قه مرکزی و  رمایه غربی متمرکز اـس ، جمعیت، ـس
ه آنهـا گرایش دار ت ـب ــکوـن ت و [7]دو سـ ا این تمرکز جمعـی . اـم

صورت یکروا ت در س و مر قه یا در حاشیه بهشهری    ی هافعا یت
ده  هاراه ورت مرظومه  بلکه عمدتاً به  اندپراکرده نـش یا   ای هیا  وـش ـص

یه و ام  یمسـتقل  تاًی نسـشها حوزه ی ها تداد راه در نقاط معیری از حاـش
کی  داده هرها و نقاط گرهی را تـش ک  گرفته و ـش لی ـش که از   اند اـص

ا گوی نظام . این  [ 18]شـــوندمییک محور اصـــلی ارتشا ی تغذیه  
ی ها راه میبه مرکزیت شهر تهران که تما  ای ه وشصورت  بهشهری  

ا ی   ه  ارتـش ه مر ـق ــودمیمرتهی   آنـب ا  غربی   شـ ــتگی ـب ا برجسـ ـب
 .[7]است

ــتان تهران به ترتیر در مرکز،  ور کلی جمعیت  به ــهری اس ش
رق آن به تشعیت از راه تقر   ها و توزیع فعا یت  هاغرب، جروب و ـش مـس

 . 1نقشه )اندشده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پراکردگی شهرهای استان تهران و ششکه ارتشا ی : 2قشه شماره ن
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   مرشع:نگارنده)

 
 1395-1355ی ا هشهری  ی سا    تغییرات شهر و جمعیت:  1دو ج

وسعت   سا  
 شهرها 

نرخ رشد جمعیت شهر   جمعیت شهری 
    1395-1355تهران)

ــد جمعـیت دیگر  نرخ رشـ
- 1355شـهرهای اسـتان)

1395  

 تعداد شهر  تعداد شهرستان 

1355 470.84 4530223 23/5 9/10 15 7 

1395 717.45 13267637 42 44 

 

 1395-1355استان تهران شهرهای  رتشه :2 جدو 

 نقاط شهري  جمعیتی)نفر( طبقات  سطح  رتبه 
1355 1395 

 1 1 بیش از یک میلیون کلنشهر)متروپ  ملی  یک

   یک میلیون–هزار  500  ایهشهر بزرگ)متروپ  مر ق دو

 12  هزار 500-هزار 100  ایهشهر متوس )متروپ  ناحی سه

ــز  ــ  شهر کوچک چهار ــرک رد م
 ایهناحی

 8 4 هزار 100-هزار 50

 7 2 هزار 50-هزار 25 ز شهریمرک

 8  هزار 25-هزار 5  روستا شهر پرج

 7  هزار 5کمتر از 

 43 7 جمع

 
 شهرهای استان تهران  در 1355-1395سا   برای شانون آنتروپی محاسشه:  3جدو  

 نام شهر 
1395 1355 

 Pi Ln(Pi) Pi× Ln(Pi) جمعیت  Pi Ln(Pi) Pi× Ln(Pi) جمعیت 

 0.06186- 0.0661- 0.936055 4559190 0.25894- 0.3778- 0.68536 8393706 تهران 
 0.05863- 4.2937- 0.013654 66504 0.12104- 3.3080- 0.03659 448129 اسلمشهر 

 0.05142- 4.4638- 0.011518 56101 0.09297- 3.6777- 0.02528 309607 شهریار 

     0.09291- 3.6787- 0.02526 309305 قدس 

     0.08661- 3.7746- 0.02295 281027 ملرد 
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 نام شهر 
1395 1355 

 Pi Ln(Pi) Pi× Ln(Pi) جمعیت  Pi Ln(Pi) Pi× Ln(Pi) جمعیت 

     0.07696- 3.9342- 0.01956 239559 صا حیه 

     0.07618- 3.9479- 0.01930 236319 پاکدشت 

     0.09546- 3.6414- 0.02622 321075 قرچک 

 0.06759- 4.1069- 0.016458 80162 0.0735- 3.9958- 0.01839 225268 ورامین 

     0.06729- 4.1128- 0.01636 200393 گلستان 

 0.02837- 5.2139- 0.00544 26498 0.05304- 4.4237- 0.01199 146837 ری 

     0.04415- 4.6589- 0.00948 116062 اندیشه 

     0.04092- 4.7554- 0.00861 105393 رباط کریه 

     0.03103- 5.1027- 0.00608 74464 پرند 

     0.03085- 5.1099- 0.00604 73934 باغستان 

     0.03021- 5.1359- 0.00588 72034 پردیب 

     0.02654- 5.2962- 0.00501 61363 بومهن 

     0.02655- 5.2958- 0.00501 61388 باقرشهر 

     0.02577- 5.3324- 0.00483 59184 پیشوا 

     0.02559- 5.3409- 0.00479 58683 نسیه شهر 

     0.02391- 5.4246- 0.00441 53971 صشاشهر 

     0.02244- 5.5020- 0.00408 49950 چهاردانگه 

 0.05324- 4.4188- 0.012049 58687 0.02186- 5.5340- 0.00395 48380 دماوند 

     0.0202- 5.6304- 0.00359 43932 حسن اباد 

     0.01604- 5.9090- 0.00271 33249 وحیدیه 

     0.01417- 6.0581- 0.00234 28644 نصیرشهر 

     0.01358- 6.1091- 0.00222 27221 فردوسیه 

     0.01287- 6.1731- 0.00208 25533 رودهن 

     0.01245- 6.2126- 0.00200 24544 شاهدشهر 

     0.01156- 6.3006- 0.00184 22476 ص ادشت 

     0.00979- 6.4978- 0.00151 18453 فیروزکوه 

     0.0092- 6.5713- 0.00140 17146  واسان 

     0.00613- 7.0477- 0.00087 10648 آبسرد 

     0.00575- 7.1224- 0.00081 9881 شریف آباد 

     0.00557- 7.1589- 0.00078 9527 کهریزک 

     0.00424- 7.4750- 0.00057 6945 فشه 

     0.0031- 7.8353- 0.00040 4844 جودآباد 

     0.00275- 7.9704- 0.00035 4232 فرون آباد 

     0.00219- 8.2319- 0.00027 3258 آبعلی 

     0.00253- 8.0686- 0.00031 3836 کیلن 

     0.00193- 8.3752- 0.00023 2823 شمشک 

     0.0019- 8.3906- 0.00023 2780 احمدآباد مستوفی 

     0.00085- 9.2962- 0.00009 1124 ارجمرد 

 0.02574- 5.3339- 0.004825 23503     شمیرانات 

 12247127 جمع کل 
 Pi=1  Pi× Ln(Pi)= -1.6015 

4870645 
 Pi=1 

 Pi× 

Ln(Pi)= 
-0.34684 
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 1395-1355ازه جمعیت شهرهای استان تهران در اند - رتشه  :4جدو  

1355 1395 

 ازه اندرتشه ـ  جمعیت واقعی  رتشه  شهر  اندازه -رتشه  واقعی جمعیت  مرتشه  شهر 

 8393706 8393706 1 تهران  4559190 4559190 1 تهران 

 4196853 448129 19 اسلمشهر  2279595 80162 57 ورامین 

 2797902 321075 26 قرچک  1519730 66504 69 اسلمشهر 

 2098427 309607 27 شهریار  1139798 58687 78 دماوند 

 1678741 309305 27 قدس  911838 56101 81 شهریار 

 1398951 281027 30 ملرد  759865 26498 172 ری 

 1199101 239559 35 صا حیه  651313 26498 194 شمیرانات 

 1049213 236319 36 پاکدشت     

 932634 225268 37 ورامین     

 839371 200393 42 گلستان     

 763064 146837 57 ری     

 699476 116062 72 اندیشه     

 645670 105393 80 رباط کریه     

 599550 74464 113 پرند     

 559580 73934 114 باغستان     

 524607 72034 117 پردیب     

 493747 61388 137 باقرشهر     

 466317 61363 137 بومهن     

 441774 59184 142 پیشوا     

 419685 58683 143 نسیه شهر     

 399700 53971 156 صشاشهر     

 381532 49950 168 چهاردانگه     

 364944 48380 173 د دماون     

 349738 43932 191 حسن اباد     

 335748 33249 252 وحیدیه     

 322835 28644 293 نصیرشهر     

 310878 27221 308 فردوسیه     

 299775 25533 329 رودهن     

 289438 24544 342 شاهدشهر     
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1355 1395 

 ازه اندرتشه ـ  جمعیت واقعی  رتشه  شهر  اندازه -رتشه  واقعی جمعیت  مرتشه  شهر 

 279790 22476 373 ص ادشت     

 270765 18453 455 فیروزکوه     

 262303 17146 490  واسان     

 254355 10648 788 آبسرد     

 246874 9881 849 شریف آباد     

 239820 9527 881 کهریزک     

 233159 6945 1209 فشه     

 226857 4844 1733 جودآباد     

 220887 4232 1983 فرون آباد     

 215223 3836 2188 کیلن     

 209843 3258 2576 آبعلی     

 204725 2823 2973 شمشک     

 199850 2780 3019 احمدآباد مستوفی     

 195202 1124 7468 ارجمرد     
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 1399 تابستان، 3ماره ، ش 2دوره                                                                                                  سیاسی فضا فصلنامه آمایش  

 1355ازه شهرهای استان تهران درسا اند - شماره رتشه:  1نمودار

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1395ازه شهرهای استان تهران درسا اند - شماره رتشه  :2نمودار

 
 

 1395-1355اندازه شهرهای استان تهران  -ه رتشه  گاریت  :5جدو 
1355 1395 

 جمعیت    Log رتشه   Log واقعی جمعیت  شهر  رتشه  جمعیت   Log رتشه   Log جمعیت واقعی  شهر  رتشه 

 6.659 0.000 4559190 تهران  1
 6.924 0.000 8393706 تهران  1

 4.904 0.301 80162 ورامین  2
 5.651 0.301 448129 اسلمشهر  2

 4.823 0.477 66504 لمشهر اس 3
 5.507 0.477 321075 قرچک  3

 4.769 0.602 58687 دماوند  4
 5.491 0.602 309607 شهریار  4
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1355 1395 

 جمعیت    Log رتشه   Log واقعی جمعیت  شهر  رتشه  جمعیت   Log رتشه   Log جمعیت واقعی  شهر  رتشه 

 4.749 0.699 56101 شهریار  5
 5.490 0.699 309305 قدس  5

 4.423 0.778 26498 ری  6
 5.449 0.778 281027 ملرد  6

 4.371 0.845 23503 شمیرانات  7
 5.379 0.845 239559 صا حیه  7

 5.373 0.903 236319 پاکدشت  8     

 5.353 0.954 225268 ورامین  9     

 5.302 1.000 200393 گلستان  10     

 5.167 1.041 146837 ری  11     

 5.065 1.079 116062 اندیشه  12     

 5.023 1.114 105393 رباط کریه  13     

 4.872 1.146 74464 پرند  14     

 4.869 1.176 73934 باغستان  15     

 4.858 1.204 72034 پردیب  16     

 4.788 1.230 61388 باقرشهر  17     

 4.788 1.255 61363 بومهن  18     

 4.772 1.279 59184 پیشوا  19     

 4.769 1.301 58683 نسیه شهر  20     

 4.732 1.322 53971 صشاشهر  21     

 4.699 1.342 49950 چهاردانگه  22     

 4.685 1.362 48380 دماوند  23     

 4.643 1.380 43932 حسن اباد  24     

 4.522 1.398 33249 وحیدیه  25     

 4.457 1.415 28644 نصیرشهر  26     

 4.435 1.431 27221 فردوسیه  27     

 4.407 1.447 25533 رودهن  28     

 4.390 1.462 24544 شاهدشهر  29     

 4.352 1.477 22476 ص ادشت  30     

 4.266 1.491 18453 فیروزکوه  31     

 4.234 1.505 17146  واسان  32     

 4.027 1.519 10648 آبسرد  33     
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1355 1395 

 جمعیت    Log رتشه   Log واقعی جمعیت  شهر  رتشه  جمعیت   Log رتشه   Log جمعیت واقعی  شهر  رتشه 

 3.995 1.531 9881 شریف آباد  34     

 3.979 1.544 9527 کهریزک  35     

 3.842 1.556 6945 فشه  36     

 3.685 1.568 4844 جودآباد  37     

 3.627 1.580 4232 فرون آباد  38     

 3.584 1.591 3836 کیلن  39     

 3.513 1.602 3258 آبعلی  40     

 3.451 1.613 2823 شمشک  41     

    
 

42 

احمدآباد  
 3.444 1.623 2780 مستوفی 

 3.051 1.633 1124 ارجمرد  43     

 
 1395 تهران  استان شهری ازهندا- رتشه   گاریتمی توزیع   :3 نمودار
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  ورنز  مرحری از  است اده  با  1395و  1355شهری  جمعیت  و  شهری گروههای توزیع   : ترکیر4نمودار 

 
 

 1395- 1355نکست شهری استان تهران    :6جدو 

 1355 1395 

 12247127 4870645 ک  جمعیت استان 

 UPI 0.93605 0.68536نکست شهر  

 TCI 56.87470 18.73056دو شهر 

 FCI 22.20172 7.78052چهار شهر  

MFCI  0.88611 0.95690 مهتا  شهر 

FCI  0.01370 0.87699 ریچاردسون 

 0.47552 37.05819 تمرکز هرفیردا  

 14.01948 1 شا ن موماو و ا وصابی 

 
 

 نتیجه گیري 

با پراکرده رویی کلن شهر تهران    استان تهران  در  شهرنشیری  و   شهر 
سیع تری یافته است.  ابعاد و جاد مر قه کلن شهری تهران و ای

- کوچک و روستا ،شهرهای متوس ن استان دارای ای  ه وری کبه 
شهر کوچک    6فق  دارای    1355حا ی که در سا   است. در شهر شده  
شهری محصو  تمرکززدایی   دگرگونی در مرا ق کلن بوده است.
مشرای تشکی    نهاد. توان آن را پویش گسیکتگی ناممی است، که 

ی ارتشا ی  هابا س و فراوری  میشهری ارتشاط مستقی  مر قه کلن
آمد و   دارد. زیرا با تسهی  رفت و  هامانرد   وط راه آهن و بزرگراه 

با    ایه صورت  وش بر سر راه محورهای ارتشا ی به قرارگیری شهرها  
جا که  آن از اندشده و توسعه یافته مرکزیت کلن شهر تهران ایجاد 

محورهای ارتشا ی در غرب این استان بیشتر است، جمعیت شهری  

 و شهرهای واقع در این جهت  
 
 

 . بیشتر از بقیه جهات است
ه مرا ق  ی کلن شهر تهران ب ها با ایرکه بکشی از فعا یت  

  در ششکه شهری عدم توازن و تعاد   شهری پیرامونش مرتق  شده، 
کلن   ناشی از بزرگ سری شود که عمدتاًمی مشاهده  استان تهران

مقیاس وسیع ملی و   درو ای ای نقش چرد کارکردی تهران  شهر
و   هااین نقش نکست شهری، باعث زوا  فعا یت . فراملی است

ن استان و  ایه بی فزایرده ها ای و مهاجرت کارکردهای درون مر قه 
 . است شدهآن  توسعه مرا ق شهری  

ا گوی  تهـران بـر  اناستششکه شهری سا تار فاایی  برابراین، 
متمرکـز بـوده و عـدم توزیع متراسر  پیرامون  - مرکز توسعه

ای نامتعاد ی را  دمات در سـ و مر قـه، نظام ششکه  جمعیـت و 
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وجود  ه رقه زده و نـوعی واگرایـی و عدم یکپارچگی در مر قه را ب
ن حتی  مر قه کلن شهری تهرا  شهرهازیرا هیچ یک از    .استآورده  

در س و  عرصه رقابت تو یدی  ر تهران، جایگاه مراسشی در  کلن شه 
ن نوع تجمع شهر  ای ه . درحا ی کندارندبین ا مللی  صوص به ملی و 

و  و شهرنشیری مکا رات  شیعی و انسانی متعددی به همراه داشته 
 . استمانع توسعه پایدار 

توسعه شهری   پیامدهایبا توجه به نتایج به دست آمده از  
 گردد: می یشرهاد موارد زیر پ 

. تهیه برنامه مشــکن راهشردی توســعه اســتان تهران در 1
 ی کشاورزی، صرعتی و  دماتی.هابکش
 . ایجاد مدیریت یکپارچه در س و استان تهران.2
ــه حریه برای تما3 ــتان  می. تهیه نقش ــهرهای اس تهران به ش

 مرظور جلوگیری از گسترت بی رویه شهر.
تر از تما4 ه کاداـس ی اـس  می. تهیه نقـش مرظور تان تهران بهاراـ 

 جلوگیری از تغییر کاربری آنها.
ی اقتصــادی اســتان تهران به ها . انتقا  بکشــی از فعا یت5

 مرظور کرتر  مهاجرت.ی دیگر بههاشهرهای استان
 

دانشگاه آزاد تهران این مقا ه برگرفته از رسا ه تشکر و قدردانی: 

 مرکز است.

موردی توس  نویسردگان "منافع: هاي اخالقی، تعارض  تائیدیه 

  "گزارت نشده است 
سهه نویسرده او  "ها: ویسندگان و منابع مالی/حمایت سهم ن 

 درصد است.  25درصد و نویسرده سوم    5درصد، نویسرده دوم    70
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