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چكيده
زمـان هـم ونمايـد مـي مـنعكس راملـت يـك افـراد جمعيصفتوويژگيپليتيكي،ژئومفهوميانعنوبهمليقدرت

كـه هـايي انسـان مجموعـه بنـابراين . كنـد ميپيداتجليدولتيكوكشوريكبارابطهدرفرديصفتيكعنوانبه

قـواي آينـد بـر ازكـه باشـند ميقدرتيداراياندكردهپيداسياسيسازمانكشوريكشكلدركهدادهراملتيتشكيل

هـر وجـودي مهـم عناصرازيكيمردم.دانستكشورآنمليقدرتراآنتوانميوآيدميدستهبآنهاشدهتركيب

محسـوب انسـاني جغرافيـاي وجمعيـت جغرافيـاي شناسي،جامعهمباحثازيكيجمعيتموضوع. باشندميحكومت

عنـوان بهآنهايويژگيوجمعيت. گيردميقراربررسيموردسياسيغرافيايجدرآنسياسيبخشياثروليگردد،مي

ممكـن جمعيتتعدادمانندمتغيرهاوعواملبرخي. گرددميمحسوبكشورمليقدرتوتوسعهدرمؤثرعامليك

بـا شـهرتهران كالنجمعيتاماباشدداشتهمنفيكاركردديگركشوردروبودهمثبتكاركرددارايكشوريكدراست

بـدون ونداشـته مشخصـي وضعيتكيفيوكميلحاظازاستداشتهامروزبهتاگذشتهازكهتغييراتيروندبهتوجه

اساسـي هـاي چـالش باراكشورمليسطحدركهشودميديدهكشورجغرافياييپهنهدرايلكهصورتبهريزيبرنامه

قـدرت درتهـران شـهر كالنجمعيتنقشبررسيبهتحليلي- وصيفيتروشبامقالهپژوهشاين.استكردهمواجه

درحاضـر حـال جمعيتـي وضعيتباتهرانشهركالندهدمينشانآنحاصل ازهاييافتهاست و پرداختهكشورملي

.باشدميمنفيكاركرددارايمليقدرت

.ملي، ايرانقدرتجمعيت،تهران،،شهركالن:كليديهايهواژ
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همقدم-1
درراانسانيهايسكونتگاهاستقرارالگوهايبستر،)انسانيوطبيعي(محيطيهايتوانمندي

جامعهبينمتقابلكنشتجليمكانهرفضاييساختاروآوردميفراهمجغرافياييفضاهاي

Coats & Knox).استآنپيرامونفيزيكيمحيطوانساني 1977: درجمعيتپراكندگي(253

ديگريوسطحواحددرجمعيتپراكندگييكياست؛بررسيقابلبعددوازايي،جغرافيفضاي

,Moezi(شهريوروستايينقاطدرجمعيتاستقرار 1992: درجمعيتيتحوالتاثرات) 24

ازجغرافياييفضاهايسازمانبنديوگيريشكلنحوهشناختدرمكاني-فضاييساختارهاي

وجمعيتقدرت،بارابطهوابزاريمنظرازديگرسويزا. استبرخوردارايويژهاهميت

هتوجمنظراينازجمعيتبهآنها. استسياسيكنشگرانوبازيگرانتوجهموردبيشترانسان

ياوكشورجمعييامليقدرتكاهشياافزايشدرنقشيچهآنكيفيتوكميتكهكنندمي

جمعيتمناسباندازهازكميتيبعددراساسهمينبر. داردجغرافياييفضاييامكان

لحاظبهوكندفراهمرااقتصاديرفاهوسرانهدرآمداكثرحدكهجمعيتييعني. شودميصحبت

دروندرسياسيموازنهداخلي،انسجامووحدتسياسي،قدرتاصليسرچشمهكيفي

،جمعيتاضافهيابودكممنظراينازهمچنين. باشدسياسيسيستمباسازگارذاتاًوسيستم

تلقيكشورسياسيواجتماعياقتصادي،توسعهفرآينددرناتوانيوضعفسرچشمه

,Adhikari(شودمي 1997: وضعيتدركهاستاينبرفرضهاكشورقدرتارزيابيدر). 265

جمعيتكهكشوريازاستقدرتمندتراستبيشترجمعيتدارايكهكشوريمساوي،

باشند،برابرعواملكليهجهتازكهيافتراكشوردوتوانميسختيهبنچودارد؛كمتري

ازبيشترجمعيت. نيستدرستيكارقدرتقطعيعامليكعنوانبهجمعيتارزيابيبنابراين

توزيعچگونگيكههنگاميبويژهاقتصاديجهتازوليدارد،اهميتسياسيونظاميديدگاه

متفاوتوضعاست،نظردرنگاريجمعيتروندهايوسرزميندرجمعيتپراكندگيو

آهنگسواد،سطحجمعيت،ساختمانجمعيت،كيفيخصوصياتصورت،ايندر. بودخواهد

وتوليدكنندگانسهمونظاميبالقوههايذخيرهرويجنسبهسننسبتورشد

,Mirhaydar(گذاردمياثرجامعهكنندگانمصرف 2006: وجمعيتدليلهمينبه). 123-124
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بهجمعيتبدونمكانواقعدر.كنندميعملجغرافياييفضايومكانروحمثابهبههاانسان

متأثرآنتغييراتكهاستنخوردهدستوطبيعيمكانروحبيمكان.داردشباهتروحبيمكان

روح،ازربرخورداجغرافياييفضايومكانكهحاليدراست؛طبيعيفرايندهايوهاپديدهاز

بهسازيسازد،ميدهد،ميتغييرآفريند،ميتحولكند،ميزندگيآندرانسانكهاستجايي

وكمالحالدروزندهموجوديصورتبهراآنودهدميشكلرافضاومكانوكندمي

,Hafeznia(آوردميدردائميتغييرودگرگوني 2006: هايكنشدرانساناساساينبر). 172

درراآنهاانسانكهمحيطييعنيجغرافيايي،محيطيكبهراطبيعيمحيطتااستآنبرخود

,Dollfus(كندمبدلاند،كردهپرداختهوساختهخودتاريخيگذشتةبوتة 1995: 37( .

روابطدرهاجنگزيرا. استخوردهپيوندنظاميتوانوظرفيتباتاريخينظرازمليقدرت

. استبودهآنهاقدرتارزيابيبرايشاخصيپيروزيياشكستوبودهكنندهتعيينيالمللبين

مثالً. كردتكيهتنهاييهبعنصريكرويبرتواننميكشوريكمليقدرتتشخيصبراي

قرارمبناراآنغيروبلژيكصنعتيتوليدپاكستان،زيادجمعيت،برزيلزيادوسعتتواننمي

,Jablonsky(اولدرجهقدرتكشورهااينازكدامهيچاينكهدليلبهترينداد، 1997: 34-35(.

هادولتكهبالقوه،يانهفتهوجهوبالفعلوعينيوجهداردوجهدومليقدرتاينبرعالوه

وجمعيتتركيبازآگاهي.درآورندبالفعلصورتبهراخودبالقوههايظرفيتكنندميتالش

دولتهاوداردآنجانبههمهتوسعهورشددرايكنندهتعييننقشكشوريهردرآنتوزيعنحوه

اقتصادي،اجتماعي،توسعهكالنوخردهايبرنامهتاگردندميقادرارقاموآماراينبهاتكاءبا

,Ashofte Tehrani(دهندسامانراجامعهاداريسازمانحتيوفرهنگي 2002: 15- جمعيت).16

رسدمي1385سالنفردر679/975/7معادلرقميبهسال200طيتهرانينفر000/30

راجالبينكاتكشورجمعيتتغييراتبهتوجهبابويژهتهرانجمعيتيتغييراتروندبررسي

1806سالدرنفر000/654/7ازكشورجمعيتكلنظرمورددورهطي. كندميآشكار

كهحاليدرشودميمالحظه. رسدميشمسي1385سالدرنفر000/496/70رقمبهميالدي

دورههميندرتهرانشهرجمعيتشده،برابر2/9بحثمورددورهدركشوركلجمعيت

/.4تنهاميالدي1806سالدركهتهرانشهرجمعيتديگرعبارتبه.استشدهبرابر265
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درصد3/11شمسي1385سالدردادميتشكيلراكشورجمعيت)كمتر از نيم درصد(

رامختلفهايدورهبررسيايندراگر. استدادهاختصاصخودبهراكشوركلجمعيت

قراربررسيموردراجمعيتمسألهتهرانشهرتاريخيعطفنقاطبهتوجهباوكنيمتفكيك

سال90حدوديعنيشمسي1310سالتا1222سالازكهحاليدرشودميمالحظه،دهيم

جمعيتشمسي1385تا1310يعنيبعدسال75طيدراست،شدهبرابر7هرانتجمعيت

واقعيتپذيرشنمودتوجهآنبهبايدكهاينكتهاوليندليلهمينبه. استشدهبرابر9/37تهران

موجوديتاينكهاستآيندهوحالدرجمعيتيعظيمقطبيكعنوانبهتهرانموجوديت

,Rahnamaie and Poormousavi(نيستدنشمنتفيقابلسادگيبه 2006: دليلهمينبه).178

چهتهرانشهركالندرآنهايويژگيوجمعيتكهستااينپژوهش حاضراصليمسأله

تهرانكالنشهرجمعيتيفعليوضعيتآياديگرعبارتبهدارد؟كشورمليقدرتبريتأثير

منفياثراتمختلفابعاددروكرد؟خواهدهمواجبزرگيهايچالشبامليسطحدرراكشور

قدرتبرتهرانجمعيتينقشمطالعهبرايرواينازگذاشت؟خواهدمليقدرتبرراخود

.دريگميقراربررسيموردكيفيوكميهايشاخصبرخينظرازتهرانجمعيت،ملي

روش  تحقيق -2

:شاملاطالعاتگردآوريروشدهوبتحليلي-توصيفيصورتپژوهش بهاينتحقيقروش

ومقاالتكتب،،)مسكنونفوسسرشمارينتايجتوصيفي،آمارهاي:(آمارياز منابعگيريبهره

تحليلروشاز،آماريهايدادهازاستفادهبهتوجهباهمچنين. باشدميپژوهشيهايگزارش

.استشدهاستفادهنيزآماري

مباني نظري -3

چهوثابتچهطبيعيمحيطهايپديدهتمامزيرااست؛ژئوپليتيكدرملعامهمترينانسان،

,Ezati(داردقرارديگرقطبدرتنهاييبهانسانوقطبيكدرمتغير 2009: دليلهمينبه). 93

راجغرافياييفضايومكاناصلياركانوعناصرازيكيساكنهايانسانياوجمعيت
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مكان. كندميعملجغرافياييفضايومكانروحمثابهبههاانسانوجمعيت. دهدميتشكيل

,Hafeznia(داردشباهتروحبيمكانبهجمعيتبدون 2006: ازجمعيتبحثاگرچه). 172

جغرافيايدربايدآنسياسياثربخشيامااست،جمعيتجغرافيايوانسانيجغرافيايمباحث

قدرتبحثدربررسيموردهايپديدهازتهپيوسجمعيتدليلهمينبه. شودبررسيسياسي

:Mojtahedzadeh, 2002(استبودهسياستو باتنگاتنگيرابطهجمعيتديگرسوياز،)26

افزايش.استجمعيتكيفوكمازتابعيآنميزانوگيريجهتتوسعه،روندوداردتوسعه

,Hafeznia(دهدميافزايشراجامعهمعنويومادينيازهايحجمجمعيت، 2002: در).115

شرايطدرتنهاآنواقعيوجوداست،آنسرزميندولتيهراصليبنياناينكهباراستاهمين

آنها،اقتصاديتوسعةآنها،دموگرافيكيوزيستيهايويژگيآنها،توزيعنحوةآن،مردموجود

,Weigert(شودميمعناآنهافرهنگيميراثواجتماعيهايسازمانونهادها 1957: 293 .(

آنتوليديقدرتوانسانينيرويبهمتكيسرزميني،هراقتصاديتوسعةورشدديگرعبارتبه

,Motei Langroodi(است 2005: كشورمليقدرتبرتواندميجمعيتوانسانينيرويو) 51

.باشدگذارتأثير

برخودارادهتحميلدركشورآنهايتواناييمجموعازاستعبارتكشوريكمليقدرت

:Tahami,  2003(خودمليمنافعبهنيلبرايكشورهاساير آمريكايي،استراتژيستكالينز،).103

ازكهكندميتعريفكشوريكبالفعلوبالقوههايتواناييازايمجموعهرامليقدرت

ناشيكشورنآنظاميوتكنولوژيكعلمي،فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي،سياسي،هايتوانايي

,Collins(شودمي 1996: وويژگييكپليتيكي،ژئومفهوميعنوانبهنيزمليقدرتهمچنين).24

رابطهدرفرديصفتيكعنوانبههمزمانونمايدميمنعكسراملتيكافرادجمعيصفت

تهنگريسملتياجامعهيكقالبدروقتيقدرت. كندميپيداتجليدولتيكوكشوريكبا

بنابراين. شودميپديدارآنكليوعموميقدرتجامعه،آنهايتواناييبرآيندازشودمي

اندكردهپيداسياسيسازمانكشوريكشكلدركهدادهراملتيتشكيلكههاييانسانمجموعه

قدرتراآنتوانميوآيدميدستبهآنهاشدهتركيبقوايآيندبرازكهباشندميقدرتيداراي

منفيومثبتوجوهجبريوجمعتركيبحاصلقدرتيچنين. دانستملتياكشورآنملي
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وهاملتبهونسبتبودهبرخوردارپوياييازكهباشدميكشورآنقدرتهايبنيانوعناصر

مليقدرتگفت،توانميمليقدرتتعريفدر. استدركوفهمقابلديگريكشورها

وجغرافياييواحديكقلمرودركهمعنويوماديهايتواناييازايموعهمج: ازاستعبارت

قابليتتوانايي،«: ازاستعبارتمليقدرتاينكهيا. داردوجوددولتياكشورنامبهسياسي

اعمالهدفباخودمعنويوماديمنابعازاستفادهبرايكشوريكوملتيكظرفيتو

,Hafeznia(»مليمنافعواهدافتحصيلوملياراده 2007: توانملي را ميبنابراين قدرت).46

. كشورها دانستمليمنافعواهدافتأمينوموجوديتحفظوسيلهتريناساسيومهمترين

ازپساست،پذيرفتهصورتزرقانيتوسطمليقدرتسنجشمورددركهپژوهشيبراساس

استشدهحاصلنتيجهاينمليقدرتهدهندتشكيلعواملخصوصدرنظريه28بررسي

رامليقدرتدهندهتشكيلعواملازيكمرتبهآنكيفيوكميهايويژگيوجمعيت: كه

,Zarghani(استدادهاختصاصخودبهبرررسيموردالگوهايبراساس 2006: 78- تأثيركه،)92

براي. سازدمينمايانوضوحبهكشوريكمليقدرتبرراآنهايويژگيوجمعيت

ذكروارفهرستصورتبه1شمارهجدولدرمذكورهاينظريهكالماطالهازجلوگيري

.استگرديده
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عواملازيكيعنوانبهراآنهايويژگيوجمعيتعاملكهدانشمندانيهاينظريه: 1شمارهجدول

.اندنمودهمطرحمليقدرت

ف
نظريهعنوانپردازنظريهردي

جمعيتاندازهرگانسكيا1
جمعيتكينزوپرپامر2
اجتماعيهمبستگيملي،روحيهملي،خصائصجمعيت،تعدادلينويكجان3
صنعتيانسانينيروي،جمعيتكيفيت،جمعيتتركيب،جمعيتميزانروشندلجليل4
جمعيتفرانكلجوزف5
جمعيتاشتاينگلدجوشا6
جمعيتزادهسيفحسين7
وغيرهساختار،روندها،اندازه: شاملجمعيتيعواملجابلنسكييويدد8
جمعيتمتزاشتاينرودولف9
مليواخالقيخصوصياتساختار،سالمت،ها،مهارتتعداد،جمعيت،مويرريچارد10
)ايمان(باوروفرهنگدانش،جمعيت،نبويعباس11
اجتماعييكپارچگيومليروحيهلي،مهايويژگي،جمعيتميزانقوامالعليعبد12
سكنهوجمعيتعزتياهللاعزت13
نيانسانيرويوجمعيتكاظمياصغرعلي14
جمعيتاندازهوالتزكنت15
جمعيتپراكندگيوميزانفيشرگيدو16

گالسنرمارتين17
نظامينيرويسني،وجنسينسبتتعداد،نظيركيفيوكمييهاجنبه: شاملجمعيت،

ملت،تركيبملت،كيفيتثروت،توزيع،سوادآموزش،سطحمهاجرت،آن،ازناشي
مليقيعالوفكرطرزاجتماعي،نهادهاينخبگان،

)كودكانمير ومرگعمومي،ميرومرگعمر،طولسني،تركيب،تعداد(جمعيتنياحافظمحمدرضا18
جمعيتجرمن19
وسعتوجمعيتكالينراي20
جمعيتجذرفوكس21
جمعيتكثرتاسپايكمننيكالس22
گرايشاتوپراكندگيبويژهجمعيتمورگنتاهانس23
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آنتحليلوتجزيهوتحقيقهاييافته-4

تهرانشهركالنجمعيتيابعاد- 1-4

جمعيتكميبعد-4- 1-1

,Saeifzade(رسدميرنظبهآشكارمليقدرتتشكيلبرايكارآمدجمعيتكثرتاهميت 2006:

جمعيتكميتاست،آمدهپديدافزارهاجنگتوليدزمينهدركههاييپيشرفتهمهبااما). 175

نمايدمينقشايفاينظاميبعددربويژهكشورمليقدرتدركنندهتعيينعامليكعنوانبه

همراهبهراخارجدراحتراموترسوداخلدرنفسبهاعتمادزيادجمعيتزيرا

,Roshandel(دارد 1995: مليقدرتبرآنساختمانوهاروندواندازهشكل،درجمعيت). 71

قطعيكنندهتعيينعاملوليگرددميمحسوبقدرتشرطپيشزيادجمعيتگذاردميتأثير

,Hafeznia(نيست 2006: يكضعفموجباتتواندميخودنوبهبهزيادجمعيتهرچند). 282

نقشتوانستههاجنگعرصهدرتكنولوژيكهايپيشرفتديگرسويازوكندفراهمراوركش

كشورهايجزوپرجمعيتكشورهايهمچنانوليدهدكاهشدفاعدررازيادجمعيت

:Ibid(شودميشناختهجهانقدرتمند ازژاپنهمچوناگرزيادجمعيتحالاينبا).177

اما. بودخواهدمليقدرتمنشاءباشدبرخوردارخوبلميعوفنياقتصادي،زيستي،كيفيت

ويابدميتوسعهجامعه،منابعجمعيت،افزايشبا1كرنوكوپيايياميدواركنندهديدگاهبراساس

كهشودميناشياحتمالاينازتوسعهاين. شودميسرانهمنابعافزايشموجبنهايتدر

فرصتوپيشرفتهومؤثرتركارتقسيمينده،فزاكردنتخصصيباعثاصوالًبزرگجمعيت

,Braden and Shelly(گرددمياقتصاديمازادگسترش 2004: اساسبرديگرسوياز). 102

بهكهلمرتومرتنزيمل،جورجوبر،ماكسدوركيم،اميلقبيلازشناسانيجامعهنظريات

,Hassanitabar(اندنمودهاشارهبزهكاريافزايشوجمعيتتراكمرابطه 2007: 25- باو) 26

بامستقيميرابطهجنايتوجرمافزايشكهاستمشخصوضوحبه،3شمارهجدولبهتوجه

وجرمبينارتباطكاليفرنياخيابانيجرايمبررسيدرنيزآنگلز. داردجمعيتتراكمافزايش

1- Cornucopia
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درهافعاليتكمتراوجرمافزايشوجودبهمعتقدهمچنينوي. نموداثباتراجمعيتتراكم

,Kalantari(شدشهرهايخيابان 2001: نسبيتراكمهاينقشهتحليلدرديگرسوياز). 80

مختلفنواحيدر(جمعيتتراكممثبتومستقيمارتباط) سطحواحدوجمعيتازاءبه(جرم

.دهدمينشانخوبيبهرامنطقههردرارتكابيجرمتعدادو) شهر

وجامعهكالناجتماعيساختاربينفاصلهجمعيت،تراكمافزايشاباستمعتقدزيمل

بربيشتريعملآزاديازفردوشدهترضعيفاجتماعيكنترليافته،افزايشفردياراده

وقوعاحتمالباشد،بيشترشهرازايمنطقهياناحيهدرتراكمقدرهربنابراين.استخوردار

ارتباطانساني،شناسيمحيطديدگاهاساسبرديگرويساز. يابدميافزايشآندرجرم

هاتنشافزايشوتماسكاهشموجبباشد،ميجمعيتتراكمهمانكهتزايدبهروفيزيكي

افزايشرو،اينازشدهاجتماعيايفاصلهايجادبهمنجرجمعيتيتراكمهمچنين. است

,Naghdi(ستاآنهايآمدپيازاجتماعيهايآسيبوجرائمخشونت، 2003: طرفاز). 64

رقميبهسال200طيتهراننفري000/30جمعيتدهد،مينشان2شمارهجدولديگر

كلجمعيتكهحاليدرشودميمالحظهورسدمي1385سالدرنفر679/975/7معادل

دهشبرابر265دورههميندرتهرانشهرجمعيتشده،برابر2/9بحثمورددورهدركشور

. است
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اخيرسال200درتهرانشهروكشوركلجمعيتتغييراتروند: 2شمارهجدول

تهرانشهرجمعيتكشوركلجمعيتشمسيسال
تهرانشهرجمعيتنسبت

)درصد(كشوركلبه

76540001300000.39)م1806(1164

127081240001600001.97

1310118500002100001.77

1320128330006000004.68

1325141590007000004.94

13351895470415120837.98

1340 -2000000 -

134525788722271973010.55

135533708744453022313.44

1359 -5443721 -

136549445010604637512.23

137055837163647552711.60

137560055488675884511.25

138570496000797567911.31

Source: Statistical Center of Iran

.استزدهتخميننفر30000راتهرانجمعيتفرانسويژوبرميالدي،1806سالدر-1
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روند تغييرات جمعيت شهر تهران: 1نمودار شماره 

اساسبر1385تا1335سالهايطيكشوربزرگشهرهشتجمعيتيهاينوسانبررسيبا

ودهبكشورشهرنخستينهموارهجمعيتكميشاخصنظرازهموارهتهران2شمارهنمودار

حدازبيشتراكمكهاستحاليدراين. استنمودهحفظهموارهراشهرينخستاينواست

واقتصاديامنيتي،وسياسيمحيطي،زيستابعاددرراتنگناهاييوهاچالشتهراندرجمعيت

دورچنداننهايآيندهدرتواندميكهاستآوردهارمغانبهكشوربرايمليسطحدراجتماعي

).3شمارهجدول(باشدالمللبيننظامومنطقهدركشورمليقدرتتضعيفببس

1385تا1335سالهايطيكشوربزرگشهرهشتجمعيتيهاينوسان: 2شمارهنمودار
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آنابعادوتهرانشهركالنجمعيتتمركزهايچالش: 3شمارهجدول

آنابعادچالشنوع

- سياسيچالش

امنيتي

تهران؛الملليبينوايفرامنطقهنقشوپايتختينزلتموشأنكاهش-1
غيرمترقبه؛حوادثوطبيعيسوانحازناشيخساراتناپذيريجبران-2
امنيتي؛هايهزينهافزايشواجتماعيكنترلكاهش-3
روزمره؛صورتبهآنهاحلبراينيروهاتمركزوروزمرهمسائلافزايش-4

.شغليوكارياخالقي،امنيتي،مسائلايجادوبيگانهاتباعغيررسميحضور- 5

- اقتصاديچالش

امنيتي

بهآنهاشديدوابستگيومنطقهاينجمعيتيهايكانوندراقتصاديواجتماعيتنوعفقدان-1
بودندارارغمبهوساختهمحرومدرونيپوياييوانجامازراهاكانوناين،تهرانشهر

؛استكردهتبديلدرآمدكمهايگروهخوابگاهيمراكزبهراآنهاباال،جمعيتيهايآستانه
جمعيتيهايكانونآمددركمساكنانبرايبويژهجابجايي،هزينهوزماننامعقولافزايش-2

وساعت3ازبيشروزانههاحاشيهساكناندرصد50كهاستدادهنشانهابررسيحاشيه،
. كنندميكارمحلازبرگشتورفتصرفساعت5/4ازبيشآنهافقيرتريندرصد15

؛دهدمياختصاصخودبهراخانوارآمددردرصد30حدودتانيزآمدورفتهزينه
دليلبهمسئولنهادهايطريقازجمعيتيهايكانونبهرسانيخدماتگرانيوسختي-3

فعاليت؛وجمعيتاستقرارپراكندگي
؛فضاييواجتماعياقتصادي،تعادلخوردنهمبه-4
رفاهي؛امكاناتبهدسترسيكاهشوهاساختزيروامكاناتسرانهكاهش-5
تداومبرايالزماجتماعيواقتصاديهايزيرساختگيريشكلفرصترفتندستاز-6

فعاليت؛وسكونت
ترافيك؛ونقلوحملمعضالتتشديد-7
بومي؛جمعيتبرايامكاناتازاستفادهوشغليافتنبهاميدكاهش-8
؛تمركزازناشيخواريزمينواقتصادينتراافزايش-9

منفيپيامدهايوپايتختحاشيهدرفقرتمركزوآمددركمهايگروهگزينيجداييتشديد-10
خانوارهايازدرصد60حدودمثالعنوانبهآن؛ازناشيفرهنگيواجتماعيامنيتي،سياسي
اشند؛بميكارگريهايگروهاسالمشهروريشهرستانهايدرساكن

هايكانوناغلبدرشهريتجهيزاتوتأسيساتخدمات،ها،زيرساختشديدكمبود-11
مجموعه؛جمعيتي

واقتصاديپوياييوتنوعفقداندليلبهمجموعهاقتصاديوريبهرهوكارآييكاهش-12
مولد؛نيروهايومنابعاتالفوجمعيتيهايكانوندراجتماعي

جمعيتييهاكانونفشاراثربرتهرانشهراجتماعيوكالبديمحيطكيفيتمستمرنزول- 13
.پيرامونمحروم
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3ادامه جدول شماره 

Source: Sarvar, 2009: 44
بارافضاييهايتعادلعدمتهران،درجمعيتتمركزمجموع بايد اذعان داشت كهدر

ناشيمسائلوفرهنگياجتماعي،سياسي،اقتصادي،هايفرصتنامناسبتوزيعچونپيامدهايي

Mohammadi(شودمييادآنازايراندرمليتهديدمنابعازيكيعنوانبهوساختهمواجهآناز

and et al, 2008: 77.(

جمعيتكيفيابعاد-4- 2-1

مردماجتماعي-فرهنگيهايارزش-1-4- 1-2

توانايينرم،قدرتكهچراشود؛مييادنرمقدرتعنوانبهالمللبينسياستعرفدرفرهنگاز

هرسياسيجغرافيايدر. استاقناعنوعازآنجنسواستديگرانترجيحاتبهدهيشكل

 :Altaei, 2003(استمليوحدتتأميندرعاملمهمترينيافته،توسعهوپايدارفرهنگوريكش

آنابعادچالشنوع

زيستهايچالش

محيطي

؛مقصددر) بصريوصوتيخاك،آب،هوا،( آلودگيوجمعيتاندازهازبيشازدحام- ١
ن؛آپيرامونيمناطقومقصددرمحيطي،زيستهايآسيبافزايش- ٢
كشاورزي؛وصنعتيشرب،مصارفآبتأميندرعديدهيهاچالش- ٣
شهري؛وصنعتيپسامدهايدفعمشكل- ]
؛شهريجامعهزايدموادمديريتچالش- \
باغات؛وكشاورزيمرعوباراضييكپارچگيرفتنميانازوتخريباتالف،- [

.محيطيزيستيهاآلودگيگسترش- 6

- اجتماعيچالش

امنيتي

دليلبهحاشيهجمعيتييهاكانونايمنيوآسايشسطحواصلييهاراهكارآييكاهش-1
؛استقرار

شهرها؛شدنروستاييپديدهونشينيحاشيهگسترش-2
مقصد؛درآنناكارآمدانباشتومبدأدراجتماعيسرمايهشديدكاهش-3
فرهنگي؛ناهمگونجامعهايجادوهاقوميتتنوع-4
؛...)وسنيوجنسي(جمعيتيساختارهايناهمگونتغيير-5
؛...)واعتيادبزهكاري،جنايت،سرقت،طالق،( اجتماعيمشكالتومسائلگسترش-6
عمومي؛هايحوزهارزشهايتقليلوانسانيكرامتشدنمخدوش-7
مقصد؛دراجتماعيامنيتواعتمادرضايت،كاهش-8
.تهرانبوميزيستوفرهنگيميراثعديدهتهديدهاي- 9
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رفتارالگوهايوجوامعحركتساززمينهتوسعه،محركةموتورعنوانبهفرهنگسويياز). 160

آننقشايدئولوژيكي،هايچالشكردنفروكشباكهاستاقتصاديواجتماعيسياسي،

گوناگونيفرهنگيهاينظريهروايناز. استيافتهاهميت،تدريجبهجايگزينيمپاراداعنوانبه

جهانيسطوحدرنيزوخارجيوداخليسياستدرفرهنگجايگاهتفسيروتوضيحهدفبا

ورفتاركهاستآنفرهنگي،هاينظريهاساسيفرضپيش). Tohidfam, 2003: 45(نمودندظهور

الگوهايازمتأثرديگران،بارابطهبرقراريواجتماعيپويايوفعالزندگيدرانسانهايكنش

فرايندها،زمينهشناختدنبالبههانظريهاين. استفرهنگيهايگرايشواجتماعيروابط

اجتماعيزندگيدرماترجيهاتواعتقاداتها،ارزشرفتاري،الگوهايبروزوگيريشكل

,Thompson).(شناختراانسانسياسيرفتارتوانميطريقاينازكهمعتقدندبنابراينهستند؛

غذا،افسانه،وشعرموسيقي،هنر،دين،زبان،مختلفابعاددرايرانيفرهنگيهايارزش 1-5 :1990

فردرابطةباورها،اخالقي،نبايدهايوبايداجتماعي،رسوموآدابخانوادگي،روابطالگويلباس،

ازراآنكهاستفرديبهمنحصرهايويژگيدارايغيرهوسياسيواجتماعينظاميادولتبا

هايفرهنگخردهبودنا دارباايرانيفرهنگ.كندميمستثناآنپيرامونينواحيهايفرهنگ

آنهايويژگيازبرخيبلكهامروزايرانجغرافياييفضايتنهانهآن،جغرافياييگسترةدرمختلف

فراگرفتهنيزراپاكستانازهاييبخشوافغانستانقفقاز،مركزي،آسيايمنطقةزها،مرسويآندر

دروحدتورفاقتتعامل،ابتداازكهاستسرزمينيايرانواقعدر). Hafeznia, 2002: 188(است

يهافرهنگشناساييايران،فرهنگيچندجامعةدرلذا .استشدهنهادينهآندركثرتعين

فرهنگي،تاريخي،جغرافيايي،وضعيتبامناسبيخاصالگويبايستميوبودهوريضرمختلف

).Salehi Amiri, 2003: 213(شودارائهغيرهوسياسي

بهتوجه: قبيلازهاييشاخصنظرازكشورجمعيتيشهرنخستوپايتختعنوانبهتهران

كشوراولرتبهدرجتماعياهايناهنجاريومدرنزنسنتي،زنويژگيديني،گيريجهت

بيشترتهراندرجهانيوجنسيتيسياسي،اجتماعي،خانوادگي،هايارزشآميختگيباشدمي

هنجارهايومدرنزنويژگيبهتوجهدين،ازسكوالرگيريجهتكهايگونهبهباشد؛مي

نيزوسنتيزنوخانوادهسنتيساختداشتنعيندرپايين،اجتماعياعتمادويكسانجنسيتي
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بنابراين،. داردقرارشهرايندرباالييسطحدراجتماعينابهنجاراحكامازبسيارينماييموجه

وماندنسنتيياشدنمدرنقالبدرايجامعهچنيندرهنجارهاتكليفكهداشتبيانتوانمي

بهتوجهبا. ستاآوردهپديدرا»هنجاريآنومي«نوعيسنتيارزشينظامبافتازشدنجدا

دگرگونيكهاينبرمبني»اقتصاديتوسعه«و»فرهنگيدگرگوني«دربارهاينگلهارتنظريمدل

شدهمشخصداردارتباطتكنولوژيكيواقتصاديرشدومحيطيوضعيتباجامعهدرفرهنگي

ناطقمهرچه: عبارتيبهدارد؛هنگياهمارزشيتغييراتبامختلفمناطقدرتوسعهكهاست

وارزشيجديدالگوهايتدريجبهوگيرندميفاصلهسنتيهايارزشازاجتماعيـفرهنگي

نكتهاين.دهندمينشانراباالتريسطحاقتصادي،توسعههايشاخصسازند،مينمايانرامدرن

مشاهدهخوبيبهاست،جديدوسنتيهايارزشازايآميزهكهتهرانمورددر

دركهاستهايي1كريولهآنمشخصنمونه).Azadarmaki and Ghiasvand, 2004: 53(گرددمي

متفاوتديگرهايمكانوشرقجنوبياكشورجنوبشهرهايباوگرفتهشكلتهرانشهر

شهردر: مثالعنوانبه. استمشاهدهقابلمتنوعهايگونهبهنيزهاكريولهايندرجاتواست

قوميت،زبان،دين،همچونشهريفرهنگ- اجتماعيهايكريولهازيزيادهايگونهباتهران

غذا،ومصرفالگوهايها،سازمانونهادهانشيني،حاشيهشهري،ريزيبرنامهمعماري،موسيقي،

ديگرشهرهايدرراهاكريولهازحجماينكههستيمروروبهرفتاريالگوهايوپوششومد

چهوانقالبازپيشچهتهرانشهربهروايناز). Hassani, 2006: 58(كنيمميمشاهدهكمترايران

جوشانديگيعنوانبهبلكهمتفاوتاجزايازپيوستههمبهايمجموعهصورتبهنهآن،ازپس

داشتاذعانبايدنهايتدر). Madanipoor, 2002: 161(استشدهنگريستهمتفاوتعناصراز

بقايكهدولتسياسيآرمانبهآنانوفاداريبهآسيبيكهزمانيتاشهروندانفرهنگيهايتفاوت

برايگستردهوجانبههمهفرصتيكهآيدنميحساببهتهديدتنهانهنياورد،وارداست،ملي

Karimipoor(استمليهويتازپاسداريوقوميتعادلتوازن، and Mohammadi, 2009: 18.(

ازجديدينوعباكهمردمازهاييگروهبهشناسيزباندر. استچيزدوتلفيقوتركيبازجديدينوعكريولهواقعدر-1

. گويندميهاكريولهكنندميصحبتهمبازباندوتلفيق
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جمعيتناهمگونيياهمگوني-1-4- 2-2

قدرتبرنيزدهدميشكلكشوريكدرراملتالگويكهجمعيتفرهنگيوقوميتركيب

باشندميقوميتكيايكپارچهوبسيطملتدارايكهكشورهاييوهادولت. گذاردميتأثيرملي

ديگرعبارتبه). Hafeznia, 2006: 383(برخوردارندآفرينقدرتعاملعنوانبهمليانسجاماز

جامعهيكتضعيفياتقويتباعثتواندميناهمگونيبرعكس،يانژادي- فرهنگيمگونيه

مليپيوندهايتقويتدردولتنقشويكديگربهنسبتمردمرفتارچگونگيبهاينالبته. شود

ملتترينناهمگنايراناينكهبهتوجهبا). Mirhaydar, 2006: 124(داردبستگيآنتضعيفيا

شماردرزبانينظرازورودميشماربهاسالمجهانمركزيهستهدهندهتشكيلوركش21ميان

Karimipoor(باشدميجهانناهمگنكشورده and Mohammadi, 2009: 9 .(شهربخواهيماگر

شهرجامعهداشتاذعانبايدكنيمبررسيآنجمعيتيهمگونيناياهمگونينظرازنيزراتهران

منعكسخوددرراكشوركلتصويركهاستايآئينهمانندواستمهاجرانزاتجمعيتهران،

ها،عربها،تركمنها،آذريكردها،قبيلازچندزبانيوچندقوميهايگروهگردهماييسازدمي

اماشدهتشكيلمتنوعهايهويتوهاگذشتهازموزائيكيتهران،دراقوامسايروها،بلوچلرها،

وجودديگرعبارتبه). Behzadfar, 2007: 317(استغالبآنهابرفارسيرسميگفرهنوزبان

وبيداريجهتدربودخواهدعامليكشورمركزدرهمكناردرايرانيمختلفهايفرهنگخرده

-فرهنگي- سياسيمتمركزساختاردليلبهايرانيجامعهدركهمحليهايهويتيكبارةخيزش

يعنيبدهد؛رويتواندمينيزعملاينعكسالبته.اندنداشتهرشداجازةحالهبتاكشوراقتصادي

هايگروهبيشترهرچهنزديكيوادغامباعثكشورمركزدرمختلفهايفرهنگخردهتجمعاينكه

Hafeznia(باشدايرانيمختلف and et al, 2009: 159.(

جمعيتساختمانياتركيب-1-4- 3-2

گذارتأثيركشوريهرمليقدرتميزاندرتواندميكهاستمهميعواملزاجمعيتساختمان

براياست18-45بينمعموالًكهكنندگيتوليدسنيگروهدرجمعيتدرصدمثالطوربه.باشد

باعثسنيفاصلهايندرجمعيتنسبتبودنباالزيرااست؛برخوردارزيادياهميتازمليقدرت
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كشورهاياساساينبر.شودميجديدنسلتوليدهمچنينونعتيصنظامي،نيرويتأمين

مصرفجمعيتنيازهايتأمينتواناييوبودهمشكلدچارجوانجمعيتازبرخوردارپرجمعيت

وپيرجمعيتيهايساختماندرهمچنين. باالستتكفلباركشورهاونهگايندر.ندارندراكننده

سنيهايگروهدربويژهجمعيتكمبودخطرباكشورهااينكهاچر.داردوجودمشكلنيزكهنسال

ودادهجايخوددرراجمعيتاكثريتكهمتوسطهايساختمانوليهستندروروبهكنندهتوليد

قدرتتوليدبرايراخوبيبسيارنتايجدارند،18- 45سنيگروههايدرافرادبيشترينيعبارتبه

نرختغييرنتيجهدركهجمعيتسنيساختارتغيير). Hafeznia, 2006: 383(دهندميارائهكشورملي

تغيير.باشدداشتهاقتصاديرشدبركنندهتعيينومهماثراتتواندمي،آيدميوجودبهجمعيترشد

سهمتغييرباطرفيكاز.گذاردميتأثيراقتصاديرشدبرمختلفهايراهازجمعيتسنيساختار

اساسبرديگر،طرفازونمايدميمتأثرراكارنيرويبازارجمعيت،كلازكارسندرجمعيت

تغيير.دهدقرارميتأثيرتحتراگذاريسرمايهواندازپسنتيجهدرومصرفزندگي،چرخهنظريه

سرانهدرآمدرشدبرمثبتاثر)ساله15- 64(كارسندرجمعيتنفعبهجمعيتسنيساختار

نشانهابينيپيشكه(كارسندرجمعيترشدازشاغلكارنيرويرشداگروداشتخواهد

سرانهدرآمدبرمنفياثريكباشد،كمتر)استافزايشبهروهمچنانآتييهاسالدردهندمي

Arabmazar(داشتخواهد and Keshvari Shad, 2005: 48 .(بهكهايجامعهدرديگرسوياز

نمايانمعموالًسالخوردگاننهندميبسيارارجفيزيكيجذابيتوگيسرزندوشادابيجواني،

بودهسالخوردگيبهنسبتنگرشدربسياريهايدگرگونيشاهداخيرهايسالدراما. نيستند

اجتماعينفوذدهند،ميتشكلراجمعيتازتريافزونچههرنسبتآنهاكهتدريجبهزيرا. ايم

قدرتمندسياسيفشارگروهيكصورتبهآمريكا،دراكنونهمنچهچنا. كنندميكسببيشتري

,Giddens(استمشاهدهقابلمشابهيتحوالتنيزانگلستاندرودرآمده دوتلفيقبا) 646 :1997

توزيعاثرگذاريموديگيلياني،،مصرفيزندگسيكلتئوريوويكسلتورمفزايندگيسيرنظريه

آزمونانتظاريتورمباهمراهجمعيتمختلفسنيهايگروهديبنطبقهصورتبهجمعيتنسبي

درمصرفينيازهايتأمينبرايتقاضافشارازناشيتورمميزانتحقيقهاييافتهكهاستشده

مثبتاثردارايسال64بااليوساله) 15- 29(ساله،)0- 14(كنندهمصرفبيشترهايگروه
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اثردارايساله) 45- 64وساله)30- 44(كنندهاندازسپسنيهايگروهوتورمرويمعنادار

تقاضاي. كندميتأييدراكنندهاندازپسهايگروهبهنسبتباشد،ميتورمرويدارمعنامنفي

دوراندردرمانيوبهداشتيآموزشي،مصرفي،نيازهايتأمينبرايكنندهمصرفسنيهايگروه

،3شمارهنموداربهتوجهبا. شودميارزيابيمثبتكشوردرتورمرويسالخوردگيوجواني

سال27تهرانميانگينسن(استكشورنقاطديگربهنسبتتريمسنجمعيتدارايتهرانشهر

يكنواختشهردرآنهاپراكندگياما) دارندسنسال15ازكمترجمعيتدرصد7/30واست

واقعشهرحاشيهدر) سال22ميانگينسن(هستندجمعيتترينجواندارايكهمناطقي: نيست

بينشهرشماليمركزدرهستندتريمسنجمعيتدارايكههاييمحلهكهحاليدراند،شده

34تا30بينواحينايندرمتوسطسن(اندكردهپيداتمركزتجريشناحيهوجمهوريخيابان

).Habibi, 2005: 84)(استسال

سنيهايگروهجمعيتدرصد: 4شمارهجدول

تهراناستانايران
21.12527.6(%)سنيميانگين

39.433.830.7سال14تا0

56.262.164.5سال64تا15

654.44.14.7ازبيش

Source: Habibi, 2005: 84
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سنيهايگروهجمعيتنسبيتوزيعدرصد: 3شمارهنمودار

جمعيتدرصدبيشترينتهران،جمعيتسنيهرمدر،4نمودارشمارهبهتوجهباهمچنين

غلبهيعنيكشوريكشهرينقاطدرويژهبجوانجمعيتغلبهكههددميتشكيلجوانانراشهر

 ,Naghdi(جامعهآنريزيبرنامهنظامبراقتصاديمشكالتواجتماعيمسائلازانبوهيتحميلو

وضعيتطبقاتي،تضادمثلهاييحروميتمازجوانانايناگربخصوص).129-130 :2003

عللشهريهايخشونتتبيينبرايديگرسوياز. ببرندرنجغيرهوبيكاريدرآمد،معيشتي،

ازهابارتاكنونامكاناتازمحرومجوانانآمريكا،متحدهاياالتدراند،كردهمطرحرامختلفي

جامعهمسئوالنبهخودپياماندنرسبرايهافروشگاهغارتوهاخودروزدنآتششورش،

). Ameri, 2000: 21(اندكردهاستفاده
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)Source: Statistical Center of Iran(؛ 1385تهرانجمعيتجنسي-سنيهرم: 4شمارهنمودار

مهاجرت-1-4- 4-2

در. استجغرافياييمكاندرجمعيتجاييجابهونهاييتركيبتوزيع،منطقيادامهمهاجرت

ايناحيهسطوحدرايمنطقههايتعادلوجودعدمنتيجهدراوقاتاغلبمهاجرتحقيقت

استعمار،درراايعمدهنقشانبوه،هايمهاجرتگذشتهقرنپنجطي). Javan, 2006: 315(است

اجرتمه. اندداشتهداريسرمايهجهانيبازارتوسعهومليهايحكومتظهورشدن،صنعتي

كهزمانيمانندشود،موجبراهاييتنشالملليبينسطحدرهمومليسطحدرهمتواندمي

محروممزاياواستخدامازكهشوندميمحسوبساكنيهايجمعيتمانندمهاجران

داخلدرجمعيتدرصد7/16حدود1375- 1385سالهدهدورهطي). Muir, 2000: 213(اندشده

افزايشدرصد1365،7/2- 75دورهبهنسبتدرصداين. اندشدهجابجاركشوحكومتيقلمرو

قبلدههبهنسبتاخيردههدرراداخليمهاجرتهايجريانيافتنشدتامراين. استداشته
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.دهدمينشان

اينشدندارجهتبررسيمورددورهدرايرانكشورداخليمهاجرتهايويژگيجملهاز

35حدود1375سالدر.استاستانيبينهايمهاجرتبهاستانيدرونمهاجرتهايازجريان

بودگرفتهصورتاستانهادروندربقيهوكشورهاياستانبيندرداخليهايمهاجرتازدرصد

تغيير .استيافتهافزايشدرصد41بهاستانيبينهايمهاجرتسهم1385سالدردرصورتيكه

تركوتاهمسافتبهنسبترابيشترمسافتباهايجابجايييافتنتاهميشدهياددرصدهايدر

ازافرادبراي)تحصيلواشتغالجملهاز(مهاجرتازحاصلمنافعكهرسدمينظربه.دهدمينشان

بهرامهاجرتمنافعافرادكهاستخاطرهمينبهاست،شدهمنتقلاستانهابيرونبههااستاندرون

راونشتاينمسافتومهاجرتاصلومهاجرتهايهزينهبهباتوجه. هندميرجيحتآنهايهزينه

مهاجرتبرايراجوارهمهاياستانمهاجراناستانيبينهايمهاجرتاكثردركهاست

وشدهواردمهاجرانبيشتريناستانيبينهايمهاجرتدرگرفتهصورتبررسيدر. گزينندبرمي

درصد30حدودكهيطوربه. استداشتهاختصاصتهراناستانبه1385سرشماريدرشدهخارج

17مبدأنيزوكردهانتخابخويشمهاجرتمقصدعنوانبهراتهراناستاناستاني،بينمهاجران

سرشماريبرايآمدهدستهبارقامباارقاماينمقايسه. استبودهتهراناستانمهاجرانازدرصد

همچنانمهاجرانبرايمهاجرتمقصدومبدأعنوانبهتهراناستاناهميتكهدهدمينشان1375

بالقوهامكاناتنيزوتهراناستانبهنسبتديگرمناطقمحروميتبهباتوجه.استافزايشدرحال

حركات)اشتغالجملهاز(ديگرمزايايبسياريازبرخورداريواستانايندرموجودوبالفعل

تهران،شهرواستانبرعالوه.كردتبيينتوانميراتهرانشهربخصوصانتهراستانمهاجرتي

بانيزتبريزواصفهانشيراز،مشهد،ازجملهكشورشهرهايكالنسايربهگرفتهصورتمهاجرتهاي

تاريخيمقطعدواگرتهرانمورددراما). Zamani, 2009: 118(استتبيينقابلديدگاهاين

نفتاقتصادبهتوجهاثربرنفتيدالرهايورودو1342سالدرانهگششاصولتصويب(

هايدورهدرمقطعاينكهشودميمالحظهكنيمواردجمعيتيهايبررسيدررا)1351- 1353(

هايسرشماري(دهدمينشانتهرانشهرجمعيتبررويراخودمهاجرتياثربعديسرشماري

تنهاتهرانشهرگيريشكلاوليهسال50حدودكهحاليدرديگرعبارتبه)1355و1345
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تا1325يعنياخيرسال60طيامااست،شدهافزودهتهرانشهرجمعيتبهنفر000/130

سال50افزايشبرابر55(استشدهافزودهتهرانشهرجمعيتبهنفرميليون7ازبيش1385

استمؤثركشورمليقدرتدرنظراينازمهاجرتحقيقتدر). تهرانشهرگيريشكلاوليه

جمعيتي،رفتارهايوآوردميوجودهباقتصادياحوالواوضاعدرراهاييدگرگونيچون

قرارتأثيرتحتمهاجرپذيروفرستمهاجرنواحيدررافرهنگيوسياسياجتماعي،اقتصادي،

درشدهتربيتبضاعت،كمافرادارشهرتهرانبهمهاجريناكثرواقعدر). 1شمارهنقشه( دهدمي

اجتماعيمشكالتاقتصادي،ثباتعدم. دهدميتشكيلمهاجرپذيرشهرهايازمتفاوتفرهنگي

افـراد،ايننيازمورداجتماعـيوماليهايحمايتكمبـودجديد،محيطباتطابقعدمازناشي

مستعدرامهاجـريناينههموهمهزبانـياختالفاتوجديدجامعهدرشدنپذيرفتـهعدم

امكاناتفقدان.نمايدمياجتماعيضدرفتـارهايوقوانينازتخطيرواني،وفكـريناراحتـي

نسبيكاهشبهمنجرجامعهدرسنيهايگروهبامتناسبهايسرگرميوآموزشيكافي

آمادهطبيعتاًوبيكاريساعاتافـزايشمناسب،شغلاحـرازبرايافرادعلميوفنـيهايمهارت

باكه.  گرددمياجتماعخالفرفتارهايوشكنيقانونبزه،بهآوريرويبرايزمينهشدن

برخيكهاستيافتهتجليشهرايندرمذكورمواردهمهتهرانشهركالنجرائمآماربهنگاهي

.استشدهاجتماعيآنوميدچارشهراينمعتقدندشناسانجامعهاز
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)Source: Habibi, 2005: 115(؛1375تا1365تهرانشهربهشدهواردمهاجران: 1شمارهنقشه

جمعيتجغرافياييتوزيعوپراكندگي-1-4- 5-2

سياسيواقتصاديطبيعي،اجتماعي،مسائلهمچونبسياريعواملاثراتجمعيت،پراكندگيدر

تنهانهعواملايناتتأثيرساختنآشكارجغرافيدانانوظيفه. گيرندقرارتوجهموردبايدتاريخو

پراكندگيوتوزيع). Mahdavi, 1995: 390(باشدميمداوميصورتبهبلكهمعين،زمانيكدر

ناموزونيدهندهنشانكشورمختلفنواحيدركيلومترمربعدرآنتراكموضعبررسيوجمعيت

- فضاييساختارواقعدر).Javan, 2006: 77(استكشورسطحدرجمعيتتوزيعدرشديد

بخش. استآمدهپديدپيرامونيومركزيپيوستههمبهبخشدوازايرانملتجغرافيايي

متنوعايمجموعهواستگسيختگيدچارمركزي،متجانسومتراكمبخشخالفبرپيراموني

ديگرعبارتبه). Pishgahifard & Omidi, 2009: 51(گيردميدربرراقوميوفرهنگيهايگروهاز
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وتوزيعالگويدوازتركيبياينكهبهتوجهباايران،جمعيتجغرافياييپراكندگيوتوزيع

نحوبهتواندنميامادهد،مينشانراكشورسطحدرناهماهنگواينقطه- ايهستهپراكندگي

Hafeznia(كندعملكشورجانبةهمهتوسعةوثباتامنيت،تأميندراحسن and et al, 2009: 

تحتراآنسياسيثباتتواندميمليسرزمينيكسطحدرجمعيتتوزيعنحوةواقعدر).159

مرزينواحيدرترپراكندهجمعيتوداخلينواحيدرهاانسانازتجمعيوجود.دهدقرارتأثير

دراجتماعيمشتركاحساسدايجاباعثالگوييچنين. رودميشماربهمطلوبيتوزيعكشوريك

درجمعيتتمركز. رساندميحداقلبهراخارجيكشورهايساكنانباارتباطوشدهدولتميان

.استكشوريكدرجمعيتتوزيعشكلبدترينمركزي،هستةدرمحدودجمعيتيوجودومرزها

مرزيساكنانباترديكنزروابطبهتشويقوداخلينواحيباروابطندكردنكُبهتمايلالگواين

روابطاستممكنكنند،ميزندگيمرزهانزديكيدركهمردمي. آوردميوجودبهراكشورهاديگر

Jordan(آورندوجودبهخودكشورترداخلينواحيباروابطبامقايسهدرراتريقويالملليبين & 

Rowntree, 2001: 172.(موجبثروتيواقتصاديمنابعوزيعتنظرازمكانيهايتفاوت،ايراندر

صنعتيومعدنيمنابعواقتصادينظرازكهكشورپيرامونينواحيبهمعيشتيمراكزكهاندشده

هايبخشومركزينواحيباپيرامونينواحيبيناكولوژيكينابرابريويابندسوقهستند،ترغني

وسياسياقتصادي،هايفعاليتبيشترتقريباًاست،شدهباعثايحاشيههايدشتوكوهستاني

نيز،حكومتيمراكزگزينيمكان. بگيرندشكلآنمركزيهايازبخشخارجنواحيدراجتماعي

سايروتهرانمشهد،شيراز،قزوين،اصفهان،مانندييشهرهادراخير،نوقردرچهودرقديمچه

وپيرامونيهايبخشدربيشترمراكزنايواستكردهتبعيتقانونمندياينازعمده،شهرهاي

كوهستانمجاوركوهيپايهايدشتومازندراندريايسواحلوخوزستانجلگهپستنواحي

توزيعمتعادلصورتبهجمعيتنيزتهرانشهردركالن). Rezvani, 1995: 126(انديافتهاستقرار

نفر412حداكثربا(شهرجنوبينيمهدرزيادخيليتراكمبامناطقبينكهنحويبهاستنگرديده

تا40بينشهرشمالتراكمكممحالتبا) 300ميانگينتراكمو17و10،14مناطقدرهكتاردر

زيادبسيارهميشههاتفاوت) هكتاردرنفر63تجريشو54زعفرانيه،44ونك(هكتاردرنفر90

دهندهنشانتهران،شهركالندرمعيتجتوزيعدرتعادلعدمكه).Habibi, 2005: 79(است
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خودموجودهاينابرابريوباشدميشهراينجنوبوشمالمناطقبيناجتماعينابرابري

Nasiri(آيدميشمارهبمليواجتماعيامنيتتهديداتمنابعمهمترين and Azami, 2006: 6.(

نظرازتهرانشهركالنن است كهبيانگر آتحقيقايندربررسيموردهايمؤلفهبا اين وجود،

وشهرينواحيشدنخاليبهتوجهباكهاستكردهجذبجمعيتخودظرفيتازبيشكمي

آوردهوجودهبمليسطحدررامشكالتيومسائلشهرايندرآنجذبوجمعيتازروستايي

درشهرهاكالنيژهبووشهريهايكانونكهداشتاذعانبايدجمعيتكيفيابعاددراما. است

متفاوتهايارزشوهاديدگاهباهافرهنگچهارراهعنوانبهودارندقرارهافرهنگبرخوردمعرض

دراماباشد،بطئيوكندفرهنگي،تغييراتمنزويايجامعهدراستممكناگرچه.كنندميعمل

عينيتشهرها،درتارتباطاوهاجرياندرتحولسرعتواستديگريگونهبهوضعشهرها

همبهايمجموعهصورتبهنهآن،ازپسچهوانقالبازپيشچهتهران،شهر. يابدميبيشتري

در. استشدهنگريستهمتفاوتعناصرازجوشانديگيعنوانبهبلكهمتفاوتاجزايازپيوسته

مهاجرازهمهاست،غنيتافقيرازاجتماعياقشارهمهمشخصهكهمنزلت،كسببراينبرد

تأكيدوهاستشهرستانيبرابردرارزشمندسالحيبودنتهرانزادهنزاع،ايندر. گريزانندبودن

.استمطرحهموارهتهرانيلهجهوفارسيزبانبر

آئينهشهراين. استمهاجرانازيتركيبتهرانشهريجامعهگفتبايدمهاجرتمورددر

آندركهاست) گويشي(چندزبانيوچندقوميكشوريرانايكهچرا. استكشورنمايتمام

. دهندميتشكيلراقوميبزرگيهااقليتهابلوچولرها،هاعربها،تركمنها،آذريكردها،

ايجادمتنوعهايهويتوهازمينهپسازموزائيكيمجموعهتهراندرآمدنگردهمباهاگروهاين

اينسرزمينينواحيميانتضاددليلبهكه،استفارسيهنگفروزبانسيطرهتحتكهاندكرده

هايفرهنگخردهاينوجودوانسانيتوسعهميزانجملهازتهرانشهرباهافرهنگخرده

يكبارةخيزشوبيداريجهتدرباشدعامليتواندميكشورمركزدرهمكناردرايرانيمختلف

تاكشوراقتصادي- فرهنگي- سياسيمتمركزساختارليلدبهايرانيجامعهدركهمحليهايهويت

.بدهدرويتواندمينيزعملاينعكسالبته.اندنداشتهرشداجازةحالبه

پيرامونمركزحالتازكامالًنيزكشورداخلدراستانيبينجمعيتپراكندگيوتوزيع
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تداومكهچراباشد،كشورامنيتوتوسعهبرايخوبيآيندهنويدبخشتواندنميواستبرخوردار

وتوزيع. استشدهكشورمركزدرايرانيمختلفساليقوهافرهنگخردهتجمعباعثرونداين

جملهازكشورمختلفنواحيدرمربعكيلومتردرآنتراكموضعبررسيوجمعيتپراكندگي

استكشورسطحدرمعيتجتوزيعدرشديدناموزونيدهندهنشانتهرانشهركالندرآنتراكم

.كندعملكشورجانبةهمهتوسعةوثباتامنيت،تأميندراحسننحوبهتواندنميكه

گيرينتيجه-5

ديگرسوياز. باشندميكشورهروجوديمهمعناصرازيكيمردم،شدذكرقبالًكهگونههمان

محسوبانسانيرافيايجغوجمعيتجغرافيايشناسي،جامعهمباحثازيكيجمعيتموضوع

وجمعيت. گيردميقراربررسيموردسياسيجغرافيايدرآنسياسياثربخشيوليگردد،مي

برخي. گرددميمحسوبكشورمليقدرتوتوسعهدرمؤثرعامليكعنوانبهآنهايويژگي

دروهبودمثبتكاركرددارايكشوريكدراستممكنجمعيتتعدادمانندمتغيرهاوعوامل

.باشدداشتهمنفيكاركردديگركشور

عناصرعنوانبهقدرتوسياستكهاستفضايي- اجتماعيواحديكشهراينكهبهتوجهبا

بويژهوشهرهاكندميپيدايكديگرباتنگاتنگيارتباطآن،درسياستعلمدهندهتشكيل

. آيندميشماربهثروتورتقدجغرافياييكانونوثروتوقدرتتجليهموارهشهرهاكالن

باكهاستشدهتبديلجهانشهرهايكالنازيكيبهتهرانجمعيت،مستمرافزايشبااكنون،

وضعيتكيفيوكميلحاظازاستداشتهامروزبهتاگذشتهازكهتغييراتيروندبهتوجه

كهشودميديدهكشورجغرافياييپهنهدرايلكهصورتبهريزيبرنامهبدونونداشتهمشخصي

تمركزبهتوجهباراستاهميندر. استكردهمواجهاساسيهايچالشباراكشورمليسطحدر

دارايتهرانملي،سطحدرتهرانكالنشهراجتماعي- فرهنگياقتصادي،سياسي،اداري،شديد

.باشدميآنالشعاعتحتكشور،تحوالتكلكهاستكاركرديونقش

هايمؤلفهاساسبرتهران،شهركالنجمعيتيابعادتحليلوبررسيازپسپژوهشايندر

اجتماعي،فرهنگيهايارزش: قبيلازآنكيفيابعادو) جمعيتتعداد(كميبعددرتحقيق
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توزيعوپراكندگيمهاجرت،جمعيت،ساختمانياتركيبجمعيت،ناهمگونيياهمگوني

بهنسبتوحاضرحالجمعيتيوضعيتباتهرانشهركالنكهآمدحاصلنتيجهاينجمعيت

شهراينجمعيتينقشديگرعبارتبهوباشدميمنفيكاركرددارايمليقدرتدركشور،كل

.افزايندهنهاستمليقدرتكاهنده

قدرداني-6

همنطقاقتصادينقشتبيين«عنوانتحتارشدكارشناسينامهپايانازمستخرجحاضرمقاله

وعلومواحداسالميآزاددانشگاهازنگارندگان لذا،باشدمي»مليقدرتدرتهرانشهريكالن

.نمايندميقدردانيماليهايحمايتخاطربهتهرانشهرريزيبرنامهومطالعاتمركزوتحقيقات
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