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  با تاکيد بر سهم مهاجرتبا تاکيد بر سهم مهاجرت

  شهال کاظمي پور دکتر                                                                                                 

  امير حاجيان                                                                                                                 

 چکيده

کالنشهرها با توجه به تعريفي که از آنها مي شود پديده اي قرن بيستمي هستند، هر چند که 

ممکن است برخي از شاخص هاي آنها بتواند شامل معدودي شهر در مناطق مختلف جهان 

گوتمن کالنشهر را بزرگترين و در عين حال پيچيده ترين  .در دوره هاي گذشته نيز باشد

اين مقاله در نظر دارد با . مصنوعي مي داند که بشر تاکنون موفق به ساخت آن شده است

توجه به معنا و مفهوم اصطالح کالنشهر و روند شکل گيري و توسعه آن درجهان اين 

در اين . بررسي قرار دهدپديده را در کشور و بخصوص در مجموعه شهري تهران مورد 

نوشتار سعي شده است ابتدا مفاهيم مادرشهر، کالنشهر و سپس روند و چگونگي توسعه 

و همين طور اشکال توسعه و رشد  (BosNYWash)نمونه اي از کالنشهرهاي جهان 

کالنشهرهاي جهان بيان شود، در ادامه به بيان چگونگي گسترش شهر تهران، بعد از آن 

که زمينه را براي ايجاد  -تهران و با تاکيد بر سهم مهاجرت در اين ميان مجموعه شهري 

 . مي پردازيم -نخستين کالنشهر کشور مهيا کرده است 

 

 :واژگان کليدي

 .کالنشهر، مادرشهر، شهرنشيني، مجموعه شهري تهران، مهاجرتـ  

 

                                                 
سيهعضو هيئت علمي و معاون پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانو.    

  معيت شناسيج کارشناس ارشد.  
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  :قدمهم
       ر تاريخ شهر نشيني امروزه شهر نشيني در جهان با چنان سرعتي به پيش مي رود که د

همه کشورهاي جهان اعم از کشورهاي توسعه يافته و در حال  "بي سابقه بوده است و عمال

به گونه اي که هم اکنون بيش از نيمي از ساکنان جهان در نقاط )توسعه را متاثر کرده است 

پيامدهاي اين پديده همانند بسياري از ديگر پديده ها، نتايج و (. شهري سکونت دارند

گوناگوني در کشورهاي مختلف در پي داشته است، از يک سو در کشورهاي توسعه يافته 

که اين نيروي انساني وسيع در شهرها با رشد اقتصادي و برنامه ريزي هاي مدون همراه بوده 

سبب توسعه همه جانبه آنها شده است و از سوي ديگر در کشورهاي در حال توسعه به 

ده شده يمشکالت عظيم و پيچبروز ريزيها و زير ساختهاي مناسب سبب  دليل عدم برنامه

 .است

رشد سريع جمعيت در شهرها متاثر از افزايش کلي جمعيت جهان به دليل کاهش مرگ و 

که بر جمعيت شهرهاي جهان  ،مير و مهاجرت هاي روستا شهري است که باعث شده اند

در کنار اين . گوشه و کنار جهان پديد آيندروز به روز افزوده شود و شهرهاي ميليوني در 

تحوالت که شهرنشيني در رشد و توسعه خود ديده است شاهد اين وضعيت نيز هستيم که 

در ادبيات و نوشتارهاي مرتبط با مسائل شهري   کالنشهر و  اصطالحاتي همچون مادرشهر

راي معنا و مفهوم هر يک از دو اصطالح فوق عالوه بر سوابق تاريخي، دا. پديد آمده اند

ويژه اي مي باشند که امروزه گونه هاي خاص از شهرها و حوزه هاي شهري را در جهان 

 . تداعي مي کنند

از آنجا که در تعريف شهر طبقه بندي هاي مختلفي در کشورهاي جهان وجود دارد که 

به خاطر اختالف نظر در مورد شاخص جمعيتي آن است، همين وضعيت نيز در  "عمدتا

حال آنکه براساس نظر . ورد مفاهيم مادر شهر و به خصوص کالنشهر نيز وجود داردم

بسياري از محققان در تعريف کالنشهر عالوه بر شاخص جمعيتي بايد وجود زير ساخت ها، 

در حال . را نيز مد نظر قرار داد... تنوع فعاليتي، شعاع حوزه شهري، شهرهاي تحت پوشش و

در  .جمعيت باالي يک ميليون نفر کالنشهر تعريف شده اند حاضر در ايران شهرهاي با

همين راستا از شهرهاي تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز و قم به عنوان کالنشهر 

                                                 
1-Metropol 

2-Megalopolis 
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اما به نظر مي رسد که اين تقسيم بندي تنها با هدف تفکيک شهرهاي . نام برده مي شود

ر شاخص هاي کالنشهرها توجه اي بزرگ از ديگر شهرها صورت گرفته باشد و به ديگ

اين مقاله در نظر دارد با توجه به شاخص هاي کالنشهرهاي جهان اين پديده را . نشده است

که بيش از ( مجموعه شهري تهران)در بزرگترين و پرجمعيت ترين مجموعه شهري کشور 

 .    يدهر مکان ديگر در کشور مستعد ايجاد نخستين کالنشهر ايران مي باشد، بررسي نما

 :مادرشهرها و کالنشهرها 

که در زبان فارسي از آن به عنوان مادرشهر نام برده مي شود يک واژه   مفهوم پاليس

به مفهوم شهر  Metropolisو  Metropolدر فرهنگ آريان پور نيز اصطالحات. يوناني است

فرهنگ در (. 131 آريان پور )مرکزي، پايتخت، شهر عمده و مرکز کار معرفي شده است

منظور از متروپليس عبارت از شهر بزرگ و به ويژه اصلي ترين شهر   ميراث آمريکايي

يک کشور يا منطقه است که به عنوان يک مرکز ويژه فعاليت و به منظور خدمت رساني به 

 .حوزه تحت پوشش خود عمل مي کند

معيتي وجود دارد در تعريف مادرشهرها همانند کالنشهرها تعاريف متفاوتي از نظر معيار ج 

اما سوا از معيار جمعيتي مادرشهرها داراي نقش هاي مختلف شهري مانند تجاري، اداري، 

سياسي، دانشگاهي و خدماتي مي باشند و آنها را به خوبي در سطوح ناحيه اي و کشوري 

از جمله معيارهاي مادرشهر آن است که رفت و آمد از مرکز آنها تا . ايفا مي نمايند

دقيقه و زمان مورد نياز به منظور دسترسي از مسکن تا محل  54هاي بيروني حدود محدوده 

وسايل حمل و نقل پيشرفته، امکانات سرمايه گذاري عظيم . دقيقه بينجامد 13کار حداقل به 

و جهاني و گسترده و خدمات خصوصي در اين شهرها بسيار فراهم تر از شهرهاي معمولي 

شيعه ) شهر ترکيبي از شهر و حومه با هم در يک مجموعه استخالصه اينکه مادر. مي باشد

 131: 44.)Megalopolis  که در زبان فارسي از آن به عنوان کالنشهر نام برده مي شود، نيز

اين اصطالح در دوران جديد . يک واژه يوناني است و استعمال آن سابقه طوالني دارد

                                                 
1-Polis 

2-American Heritage Dictionary 
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رشهر تشکيل شده است و نمونه آن در شامل يک ناحيه شهري است که از چند ماد "عموما

بنابراين، مگالوپليس . شرق اياالت متحده آمريکا بين بوستون و واشنگتن شکل گرفته است

يا کالنشهر مجموعه اي متشکل از چند متروپل يا مادرشهر است که بدون انقطاع در کنار 

شهرکهاي اطراف  به بيان ديگر چنانچه حومه هاي يک مادرشهر و. هم استقرار يافته باشد

آن در اثر تکامل و گسترش وسايل ارتباطي و افزايش سرعت وسايل حمل و نقل با حومه 

ها و شهرکهاي يک مادرشهر ديگر ترکيب شده و از حاصل آنها بافت زنجيره اي حوزه 

چنانچه . هاي متروپليتن با هم اختالط يابند، حوزه کالنشهر يا مگالوپليس به وجود مي آيد

زنجيره اي متشکل از چند مادرشهر باشد، کالنشهر ناميده مي شود که دارا بودن  اين بافت

 143 شکويي)حداقل جمعيت بيش از ده ميليون نفر از الزامات آن به حساب مي آيد

:131- 143 .) 

از مگالوپليس به عنوان ناحيه اي متشکل از شهرهاي بزرگ و مجموعه   در فرهنگ اينکاترا

شهر بزرگ مادرشهري با نواحي حومه اي وجود دارد، نام برده شده اي که در آن چندين 

در فرهنگ ميراث آمريکايي نيز مگالوپليس به معني يک مجموعه بزرگ شهري . است

است که در يک منطقه به وجود آمده و متشکل از چند شهر بزرگ به همراه نواحي اطراف 

 .ي رخ مي نمايدآن مي باشد که همجوار با هم به عنوان توده بزرگ شهر

 :در عصر حاضر مهمترين نواحي کالنشهري جهان را مي توان به ترتيب زير بر شمرد

  کالنشهر بوستون تا واشنگتن در شمال شرق اياالت متحده آمريکا، شامل حوزه

هاي مادرشهري کنتکتي کت، نيو جرسي، فيالدلفيا و بالتيمور، واشنگتن و 

 موسوم به)نيويورک 
BosNYWash  يا Bos Wash.) 

  کالنشهر اطراف درياچه هاي پنجگانه در فاصله کشورهاي کانادا و اياالت

متحده آمريکا شامل حوزه هاي مادرشهري شيکاگو، ميلواکي، ديترويت، 

 .ويندرز، کليولند، پيتزبورگ، بالفور و تورنتو

                                                 
1-Encarta Dictionary 
2-Boston New York Washington,D.C  
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 کالنشهر واقع در ژاپن و در فاصله حوزه مادرشهري توکيو تا يوکوهاما. 

 اپن مرکزي و در فاصله حوزه هاي مادرشهري کوبه و اوزاکا و کيوتوکالنشهر ژ. 

  ،کالنشهر سرزمين مياني بريتانيا، شامل حوزه هاي مادرشهري ليورپول، منچستر

 .ليدز، برادفورد و بيرمنگام

  رور در آلمان، شامل حوزه هاي مادرشهري کلن، دوسلدرف،  -کالنشهر راين

 . رورگبيت

اغلب . اينده اغلب کالنشهرهاي جهان حالت مشترک داردعلت گسترش دهنده و فز

مادرشهرهاي واقع در کالنشهرها تحت نفوذ يک مرکز بزرگتر مي باشند و يک يا چند 

حوزه فرعي مادرشهري در هر يک از کالنشهرها نحوه شکل گيري و کيفيت پيوستگي را 

 (.44:  131 شيعه)تعيين مي کنند

اده ترين تعريف در مورد کالنشهرها و مادرشهرها، معيار س "الزم به توضيح است که ظاهرا

لذا بدين . جمعيتي است اما در عين حال از بحث انگيزترين معيارها نيز به حساب مي آيد

خاطر جدا از معيار جمعيتي، در اين مقاله به شاخص هاي ديگري که در باال هم اشاره شد 

 .نيز توجه مي شود

 : BosNYWashنشهر مروري بر چگونگي شگل گيري کال

BosNYWash  يک گروه از مادرشهرها در شمال شرق اياالت متحده آمريکا هستند که

شامل سه مادرشهر کالن بوستون، نيويورک، واشنگتن با چندين شهر اقماري در حال رشد 

واقع در ( برابر با جمعيت انگلستان يا ايتاليا) 3 3 ميليون نفر در سال  44با جمعيتي بالغ بر 

براي نخستين بار با توجه به ويژگيهاي   منتشمال شرقي اياالت متحده در جايي که گا

اين جمعيت برابر . وضع کرد  33 را در سال  Megalopolisخاص اين منطقه اصطالح 

درصد جمعيت جهان که خود به تنهايي  3/3درصد کل جمعيت آمريکا و يا  3 است با 

                                                 
 Gottmann ـ1
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 (.1:  334   النگ و دهاوال)بزرگ جهان مي باشدچهارمين و يا حداقل پنجمين اقتصاد 

در اين بين به دليل اينکه مادر شهر نيويورک به عنوان هسته مرکزي کالنشهر 

BosNYWash  نقش عمده اي در ايجاد و توسعه اين کالنشهر داشته است، در ذيل به

 :عوامل موثر در رشد و توسعه اين مادرشهر پرداخته مي شود 

 . رک عمدترين مرکز جذب مهاجران وارد شده از اروپا شده بودنيويو 3 در قرن  . 

که امروزه  Northeast Corridor (NEC)ايجاد مسيرهاي ريلي عظيمي موسوم به   . 

شلوغ ترين مسير ريلي در اياالت متحده است که مادرشهرهاي متعددي را به هم 

 .متصل مي کند

فعاليت به جمعيت شهري افزايش جمعيتي چند ميليوني که روزانه براي کار و  .1

اين عامل زمينه ساز ايجاد ساختارهاي بنيادي براي . نيويورک اضافه مي شد

 .ايجاد کسب و کار و تجارت اين افراد شد

افراد بسياري از مرکز  ،به دليل افزايش هزينه هاي زندگي 343 در دهه  .5

 303 در دهه . نيويورک خارج و به ديگر شهرهاي منطقه شمال شرقي پيوستند

صنايع خدماتي و مالي از نيويورک خارج و  333 صنايع ثانويه متعدد و در دهه 

 . به مناطق حومه اي وارد شدند

نقش بندري نيويورک و تاثيراتي را که در زمينه تجارت در اياالت متحده دارد  .4

را نيز در کنار عوامل باال بايد به عنوان تسريع کننده تمامي تحوالت شهري اين 

 (.5 -3 : 335   لو)بزرگ در نظر گرفتمادرشهر 

 هر کدامبدين گونه شهرهاي ديگر اطراف نيويورک نيز آن چنان رشدي پيدا کردند که 

موقعيت مادرشهرهاي متعددي که زمينه را براي   شماره شکل . مادرشهرهاي عظيمي شدند

 .فراهم کرده اند نشان مي دهد BosNYWashايجاد کالنشهر 

 

                                                 
1- Lang & Dhavale 2005 

2- Lew 
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 BosNYWashروند تحوالت در ايجاد کالنشهر  موقعيت و. 1شکل

   Wikipedia encyclopedia :منبع

 

 :اشکال توسعه کالبدي کالنشهرهاي جهان 

پيرامون کالنشهرها در مراحل اوليه رشد و توسعه، با مجموعه اي از شهرهاي کم  "معموال

شهر، روند تمرکز جمعيت در کالن. جمعيت و روستاهاي مهاجر فرست احاطه شده است

ضي قابل توسعه و افزايش هزينه زندگي رو به اپس از چند دهه، به دليل محدوديت ار

کاهش گذاشته و جمعيت و فعاليت بتدريج در پيرامون آن استقرار يافته و باعث رشد 

ساختار کالبدي  ،در جريان اين تحول. کانون هاي جمعيتي اطراف کالنشهر اصلي مي شود

 (. شکل )د بود هز اشکال ذيل خواکالنشهرهاي جهان به يکي ا

در اين شکل هرچند . مانند هنگ گنگ و داالس :شکل تک مرکزي و متمرکز .1

دسترسي جمعيت به خدمات و اشتغال به حداکثر مي رسد، در مرحله اي از رشد به دليل 
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جمعيت و ... مشکالت ناشي از کمبود فضاي توسعه، کمبود خدمات، مشکل ترافيک و 

 .مون کالنشهر روي مي آوردفعاليت به پيرا

در اين شکل چه به صورت حومه نشيني طبقات : شکل پراکنده و نيمه متمرکز . 

متوسط و چه به صورت اسکان غير رسمي کم درآمدها، مجموعه بي شماري از کانون 

، خطي (لس آنجلس)هاي جمعيت و فعاليت در پيرامون کالنشهر به صورت پراکنده 

شکل گرفته و ( لندن)و يا اقماري ( واشنگتن)، شعاعي (رگکواالالمپور و سن پطرزبو)

 .توسعه مي يابند

در اين شکل رشد و توسعه به شکلي متوازن بين سلسله مراتبي : شکل غير متمرکز  .3

از کانون هاي جمعيتي خارج از هسته کالنشهر اصلي توزيع شده و کاهش فشار بر هسته 

اين . بزرگ و کوچک صورت مي گيردمرکزي از طريق شبکه اي از کانون هاي رقيب 

مي توان بر آن نهاد، باعث کاهش ميزان رفت « چند مرکزي»يا « منظومه اي»شکل که نام 

و آمد به کالنشهر اصلي و توزيع عادالنه تر خدمات و فرصت هاي اشتغال مي شود، مانند 

 (. 1:  131 غمامي )روهر آلمان و سنگاپور
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 اشکال توسعه کالنشهرها.  شکل

 :رشد جمعيت در شهرهاي بزرگ جهان 

به طور کلي نرخ رشد جمعيت در شهرهاي بزرگ واقع در کشورهاي در حال توسعه بيشتر 

       پيش بيني (  جدول شماره )از نرخ رشد جمعيت در کشورهاي توسعه يافته مي باشد

 4 3 تا سال  االنه جمعيت شهرهاي واقع در هر دو گروه از کشورها س مي شود نرخ رشد

به نظر مي رسد پديده تمرکز زدائي جمعيت از برخي از . رو به کاهش خواهد بود

-Counterکه به پديده  ـکاالنشهرها به سمت حومه شهرها و شهرهاي کوچک 

Urbanization  ته محدود فقط به نقاط شهري کشورهاي توسعه يافـ موصوف است

نشده است، زيرا بسياري از کالنشهرهاي واقع در کشورهاي در حال توسعه نيز کاهش در 

 ـ پراکندگي و رشد خرد به خرد  ـ تک مرکزي و متمرکز 

 ـ شعاعي و پنجه مانند5 ـ خطي و داالن شهري 1

 ـ چندمرکزي و منظومه اي3 ـ اقماري و غيرمتمرکز4

 مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن حطر

 تراکم کم و متوسط

 تراکم زياد

مرکز 

 شهر

 مرکز کالن شهر

 تراکم زياد

تراکم 

 متوسط 

تراکم متوسط و 

 کم 

 تراکم زياد
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به نظر مي رسد فرآيند رشد کالنشهرهاي دنيا از . مي نمايند رشد جمعيت شهري را تجربه

 :چهار مرحله زير گذر کرده است

اموني آن افزايش رشد شهرنشيني در مراکز دروني شهرها در مقايسه با نقاط پير . 

 . ها

 .افزايش رشد شهرنشيني در پيرامون و حومه شهرها نسبت به نقاط مرکزي آن ها . 

با کاهش رشد جمعيت هم در نقاط  Counter-Urbanizationظهور پديده  .1

 .مرکزي و هم در نقاط پيراموني شهرها

شهرنشيني مجدد در نقاط مرکزي شهرها با رشدي فزون تر از نقاط پيراموني آن  .5

 (.3  : 103 دي، ماج)ها

فقط زماني امکان پذير است که زندگي  ،گذر از مرحله دوم به مرحله سوم فرآيند مذکور

 و در شهرهاي کوچک يا حومه شهرها جاذبه داشته باشد و بعضي مواقع دخالت دولت

ساماندهي و مکان يابي مجدد صنايع براي برخي از شهرها الزم به نظر مي رسد تا آنها را به 

شهرهاي اروپا و آمريکاي التين به مرحله سوم يا . به مرحله سوم فرآيند برساندطريقي 

     ناميد "شهرنشيني انتقالي"چهارم از مراحل فوق الذکر رسيده اند که مي توان آن را 

 (.55: همان )
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جمعيت شهرهاي بزرگ جهان در سالهاي  ساالنه تعداد و درصد رشد. 1جدول شماره 

 112-17921
 

 کشور -نام شهر 
تعداد جمعيت 

 112 در سال 
 (ميليون نفر)

 ساالنه رشد
 جمعيت

 در سالهاي

 112-1792 

 ساالنه رشد
 جمعيت

 در سالهاي

 112- 112 

 کشورهاي توسعه يافته

 10/1 31/3 14/  ژاپن -توکيو 

 01/1 44/3 3 /0 آمريکا-نيويورک 

 03/1  /30   /1 آمريکا-لس آنجلس 

 10/1 54/3   /1 ژاپن -اوزاکا 

 30/1  /   3 /0 روسيه -مسکو 

 کشورهاي در حال توسعه

 12/1  /33 3 /5 مکزيک -مکزيکوسيتي 

 13/1  /4  3 /1 برزيل-سائوپائلو 

 00/1 4/1  3 /  هند -بمبئي 

  / 1 33/5 4  هند -دهلي 

 1/ 9  /3  5 /4 چين -شانگهاي 

  /01 10/1 1 /  اندونزي -جاکارتا

 02/1  /3    /3 آرژانتين -آيرس  بوينس

 10/3 4/ 3   /5 بنگالدش -داکا 

  /09 43/1   /3 پاکستان -کراچي

 1/ 0  / 3 3 /0 چين -پکن

  /55  /33 3/0 ايران -تهران

                                                 
1-Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2006). World Urbanization Prospects:The 2005 Revision. Working Paper No. ESA/P/WP/200. 
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عالوه بر نقش اقتصاد بر ظهور و رشد کالنشهرها، نظام سياسي نيز تاثير بسزايي بر اين امر 

، در ارتباط با (Primate city)غالب به صورت شهر پايه  وجود پايتخت بزرگ و. دارد

 ،در اکثر کشورهاي متمرکز. تمرکز تصميمات سياسي و پايتخت اقتصادي قرار دارد

پايتخت سياسي و پايتخت اقتصادي يکي بوده و پايتخت بزرگترين شهر کشور است، در 

شته و پايتخت حاليکه در ساختارهاي حکومت فدرال اصوال يک شهر غالب وجود ندا

پس اگر خواهان ايجاد تعادل منطقه اي در نظام . اقتصادي از پايتخت سياسي جدا مي باشد

شبکه شهري مي باشيم، در آن صورت تغيير مرکز تصميم گيري از حالت متمرکز به غير 

         ( تفويض اختيارات و وظايف دولت مرکزي به استانها و سازمانهاي محلي)متمرکز 

تجارب بين المللي . نسبت به جابجايي متمرکز تصميمات سياسي موثرتر باشد مي تواند

نشان داده پس از تغيير پايتخت، کالنشهرهايي که قبال پايتخت بوده اند، همچنان به رشد و 

موضوعات . توسعه خود ادامه داده و کما في السابق بر شبکه شهري کشور سايه مي اندازند

رهاي کراچي، استانبول و ريودوژانيرو بعد از ايجاد اسالم فوق با بررسي وضعيت کالنشه

 (.03 : ماجدي )آباد، آنکارا و برازيليا به اثبات رسيده است

 :تعريف مجموعه شهري تهران و محدوده آن 

مجموعه شهري تهران شامل شهر تهران و کانون هاي جمعيتي، اقتصادي و خدماتي اطراف 

و کار را تشکيل داده و عناصر آن با هم در ارتباط آن است که بازار واحدي از سکونت 

هيات دولت، شامل کل استان  105 مجموعه شهري تهران طبق مصوبه مهر . روزمره هستند

مطالعات نشان داده بخش عمده کانون هاي جمعيتي، اقتصادي (.   : غمامي )  تهران است

     مياني آن استقراردرصد مساحت استان در بخش هموار و حاصلخيز  13و خدماتي در 

 .يافته اند

 

 

                                                 
 .استان تهران به دو استان تهران و البرز تفکيک گرديد 133 تير  0ـ با تصويب مجلس شوراي اسالمي در تاريخ  
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 :روند شکل گيري مجموعه شهري تهران 

جمعيت تهران، که حدود دويست سال پيش در اوايل دوره قاجار و انتخاب آن به پايتختي، 

شمسي در اواخر دوره قاجار به کمي بيش از  133 کمتر از پانزده هزار نفر بود، در سال 

در پايان دوره رضا خان به اندکي باالتر از پانصد هزار  3 1 دويست هزار نفر و در سال 

پس از آن، در پي تحوالت داخلي ناشي از تغيير نقش ايران در سطح بين المللي . نفر رسيد

و منطقه اي و در جريان وقايع بعد از جنگ جهاني دوم، آهنگ رشد و گسترش تهران 

به  154 و در سال   /4 به حدود 114 شدت بيشتري پيدا کرد و جمعيت آن در سال 

طي اين مدت، رشد و گسترش کالبدي تهران به . ميليون نفر افزايش يافت  / 0حدود 

و  133 لحاظ جغرافيايي، به رغم حدود سيزده برابر شدن جمعيت آن در فاصله سالهاي 

، به صورت پيوسته و در اطراف هسته قديمي آن صورت مي گرفت و هنوز در خارج 154 

بزرگترين کانون  154 اين جريان چنان بود که در سال . ير چنداني نگذاشته بوداز خود تاث

غمامي و ديگران )هزار نفر داشت 55جمعيتي اطراف تهران، شهر کرج، جمعيتي حدود 

 133  : -  .) 

اما از اين زمان به بعد، توسعه شبکه راه هاي ملي و منطقه اي متصل کننده تهران به ساير 

چنين استقرار صنايع جديد و ديگر فعاليتهاي نيازمند زمين وسيع و ارزان نقاط کشور و هم

در اطراف تهران و نيز انتقال بعضي از فعاليتهاي مزاحم شهري به خارج از شهر و عالوه بر 

جامع مصوب باعث شده شهرها و هاي اينها، محدوديت هاي پيش بيني شده در طرح 

گسترش يابد، کانون هاي جمعيتي جديد حول  آباديهاي واقع در اطراف تهران به سرعت

مجموعه »راه هاي ارتباطي اصلي آن شکل گيرد، تعداد شهرها افزايش پيدا کند و به تدريج 

امروزه اين مجموعه بخش اعظم سطح . پديد آيد« شهري تهران و شهرهاي اطراف آن

 (. : همان ( )1شکل)را تشکيل مي دهدو البرز  تهران هاي استان 
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 1302مجموعه شهري تهران در سال                              

 
 

 سير تحول کالبدي مجموعه شهري تهران. 3شکل
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سهم جمعيت محدوده شهر تهران نسبت به جمعيت کل در سالهاي .  جدول 

 1302و  1302

 مقطع

 زماني

 جمعيت کل

 استان تهران

 (نفر)

 بقيه استان محدوده شهر تهران

 جمعيت

 (نفر)

د از درص

جمعيت 

 استان

 جمعيت

 (نفر)

درصد از 

 جمعيت

 استان

 154 1543333  0 3333 0/03 013333 1/   

 134  15  133 00   13 5/40 40   13 4/5  

هزار نفر به بيش  55جمعيت شهر کرج از  154 -34طي چهار دهه، در فاصله سالهاي 

هزار نفر، اسالمشهر از  33  هزار نفر به 5سيصد هزار نفر، شهريار از و از يک ميليون 

ورامين، )هزار نفر  33 هزار نفر و چندين شهر ديگر با جمعيت باالي  140هزار نفر به 

بعالوه تعداد زيادي آباديهاي پر جمعيت در اطراف شهرهاي اصلي ( قرچک و غيره

مجموعه که در هر دهه بسياري از آنها به مجموعه هاي شهري استان اضافه مي شوند 

درصد در  03سبب شده اند که سهم شهر تهران از جمعيت استان از حدود همگي 

در حال حاضر مجموعه شهري . کاهش يابد 134 درصد در سال  40به  154 سال 

درصد جمعيت   3حوزه شهري مهم ذيل است، که با تهران بيش از  4تهران شامل 

 :در خود جاي داده اند 134 مجموعه شهري را در سال 

شامل شهرهاي کرج، شهريار، قدس و شهرها و : محور کرج  حوزه شهري . 

 . آباديهاي بين آنها، مانند انديشه، محمد شهر، مشکين شهر، مالرد، و غيره

ديهاي بين اشامل اسالمشهر، رباط کريم و شهرها و آب: حوزه شهري محور ساوه  . 

 .باد، سلطان آباد، و غيرهآآنها، مانند اکبر

شامل شهرهاي قرچک، ورامين، پيشوا و آباديهاي : حوزه شهري محور ورامين .1

 .مهم بين آنها
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حوزه شهري محور خاوران، شامل شهر پاکدشت و آباديهاي مهم اطراف آن،  .5

 .مانند قيامدشت، انقالب، حصار امير و غيره

شامل شهر جديد هشتگرد، و نظر آباد و هيو و ساير : حوزه شهري محور هشتگرد .4

 (.3 : غمامي )آباديهاي مهم اطراف آنها 

جمعيت حوزه هاي شهري مجموعه شهري تهران در سال . 3جدول شماره 

1302 

 1302جمعيت سال  حوزه شهري

 (نفر)

 (درصد)سهم از جمعيت استان 

 تهران

 دماوند

 شهريار ـ کرج

 رباط کريم ـ اسالمشهر 

 ـ قرچک ـورامين 

 پاکدشت

 نظر آباد ـ  هشتگرد

9070990 

73030 

 201913 

70712  

202239 

192971 

3/43 

0/3 

3/ 3 

5/0 

 /5 

1/  

جمع حوزه هاي 

 شهري

1  01210 1/3  

 0/3 1101020 خارج از حوزه شهري

 33  300  130 کل استان

 

دهه گذشته در مراحل مختلف  0در اين بين ساختار کالبدي تهران طي 

رشد و توسعه، شکل تک مرکزي و متمرکز و همه اشکال غير متمرکز، يعني 

نده، خطي، شعاعي و اقماري را به نوعي تجربه کرده است، به عبارت پراک

 :ديگر 
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همانگونه که بيان شد اين جريان چنان )، تک مرکزي و متمرکز1302تا سال  -

بزرگترين کانون جمعيتي اطراف تهران، شهر کرج، جمعيتي حدود  154 بود که در سال 

 (.هزار نفر داشت 55

جامع و توسعه به سمت کرج، به شکل با تصويب طرح  1302-22در دهه  -

با ايجاد کارخانجات متعدد صنعتي از جمله ايران خودرو در حد ) غير متمرکز و خطي

فاصل شهرهاي تهران و کرج و همچنين برنامه ريزي هاي انجام شده براي اسکان 

 (.کارگران در مکانهاي نزديک کار خود

ر محورهاي جاده ، با تمرکز جمعيت و فعاليت د1322-01طي سالهاي  -

، ورامين و خاوران، شکل غير متمرکز و (رباط کريم -اسالمشهر )ساوه 

. در اين دهه مهمترين کانونهاي جمعيتي در منطقه بعد از تهران و کرج ايجاد شد)شعاعي 

از يک سو حوزه هاي ساوه و خاوران به دليل نزديکي به مراکز اصلي صنعتي مجموعه و 

از سوي ديگر محور . توجه قشر کارگر و مهاجر قرار گرفت مورد ،ارزاني نسبي زمين

ورامين به دليل داشتن اراضي مرغوب و همين طور استقرار کارخانجات و مجوعه هاي 

ضمن اينکه رشد طبيعي جمعيت بومي . پذيراي افراد بسياري در منطقه شد... انبارداري و

 .(.نيز طي اين سالها چشمگير بوده است

با افزايش جمعيت شهرهاي کرج، اسالمشهر،  1301-92طي سالهاي  -

رشد سريع .  : طي اين سالها )ورامين، شهريار و غيره شکل غير متمرکز و اقماري 

افزايش مداوم تعداد مهاجرين در .  طبيعي جمعيت در شهرهاي مجموعه در سالهاي اوليه 

ه تعداد جمعيت ادغام روستاها در شهرهاي مجموعه، سبب شده ک. 1مجموعه  يشهرها

 (.شهرنشين مجموعه شهري تهران افزايش چشمگيري پيدا کند

با شکل گيري حوزه هاي شهري متمرکز و پر جمعيت  1392-02در دهه  -

يا « چند مرکزي»در پيرامون تهران، مي توان گفت که پايه هاي الگوي 

طي اين )، به طور طبيعي در مجموعه شهري تهران شکل گرفت «منظومه اي»
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شهرهاي  با ايجاد و گسترش جمعيت.   :و چشم انداز آينده مجموعه نشان مي دهد دهه 

با تبديل وضع .  جديد مانند پرديس، پرند، هشتگرد، انديشه و شهرک صنعتي اشتهارد 

با . 1... روستاهاي مجموعه به شهر مانند محمد شهر، مشکين شهر، باغستان، حسن آباد و 

ختلف مجموعه به يکديگر همانند حوزه تهران، کرج، اتصال حوزه هاي شهري شهرهاي م

با توسعه شبکه راه هاي مهم منطقه اي، الگوي چند .5شهريار و اسالمشهر به يکديگر 

 (.مرکزي يا منظومه اي در مجموعه شهري تهران تقويت شده و خواهد شد

 :تاثير مهاجرت در گسترش مجموعه شهري تهران 

به مرکزيت شهر  و البرز تهرانهاي ر گرفتن در استان مجموعه شهري تهران به دليل قرا

به گونه اي که در صدر مهاجرپذيرترين نقاط  ،تهران همواره مهاجرپذيري بااليي داشته

مهاجرپذيري مجموعه در ابتدا منحصر به شهر تهران بود و . جمعيتي کشور قرار داشته است

همانند مادرشهر نيويورک )ه شد سپس به تدريج به شهرها و نقاط پيراموني و حومه کشيد

و در مراحل بعدي رشد و ( هزينه هاي زندگي در مرکز اين اتفاق افتادافزايش  که به دليل

گسترش خود نه تنها شهرها و روستاهاي نزديک بلکه حتي نقاط خالي از جمعيت مجموعه 

نظري به . ترا متاثر از خود کرده و در آنجا مراکز جمعيتي انبوهي را به وجود آورده اس

چگونگي تکوين و گسترش شهرهاي اين محدوده بخوبي مي تواند تاثير مهاجرت را در 

 . شکل گيري و افزايش جمعيت آنها نشان دهد

با اطالعاتي که از جمعيت شهر تهران از طريق احصائيه هاي بلديه تهران وجود دارد مي 

، 03  و   3  صله سالهاي توان گفت که تهران پس از يک دوره رشد جمعيتي باال در فا

درصد،  3/3، يعني ساالنه  13 تا  03  درصد و رکود جمعيتي سالهاي  4/ يعني ساالنه 

در نيمه اول قرن اخير شمسي، از رشد جمعيتي بسيار بااليي برخوردار بوده است؛ به عبارت 

تا  3 1 درصد در فاصله سالهاي  4/3و  3 1 تا   13 درصد در فاصله سالهاي  5ديگر 

مقايسه ميزانهاي رشد جمعيت شهر تهران و دو شهر ديگر . رشد جمعيتي داشته است 114 

تهران  114 مورد سرشماري قرار گرفتند نشان مي دهد که تا سال  3 1 منطقه که در سال 
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مرحله )تنها شهر مهاجرپذير منطقه بوده که ميزان مهاجرپذيري بسيار بااليي نيز داشته است 

 "بر اين اساس تاثير مهاجرت در افزايش جمعيت اين شهر تقريبا(. النشهرهااول از رشد ک

-43:  13 زنجاني )بوده است 114 تا  3 1 دو برابر رشد طبيعي آن در فاصله سالهاي 

44.) 

پوسته بيروني خود، يعني    1 تا   13 شهر تهران بعد از آنکه يکباره در فاصله سالهاي 

 3 در نخستين خيز کالبدي خويش در فاصله اي کمتر از  خندق ناصري را ترکانده بود،

سال، تمام اين نقاط و شهرهاي کوچک مانند رستم آباد و کوي سليمان و آباديهاي متعدد 

واقع در بين آنها را در خود فرو برد و حوزه جديدتري را براي اسکان مهاجران به اين هسته 

و  154 شهر پيشوا در سرشماري سال هسته اي که با پيدايش . پوياي جمعيتي باز کرد

در فاصله سالهاي ... شهرهاي اشتهارد، شهريار، قلعه حسن خان، نظر آباد، هشتگرد، مالرد و 

با . شکل فعالتري گرفته و مهاجران از اقصي نقاط کشور را در خود جاي داد 154 -44

اديهاي که خود آب)شهرهاي تجريش   14 در سال « تهران بزرگ»شکل گيري محدوده 

اوين، درکه، نياوران، رستم آباد، قلهک، زرگنده، الهيه، داوديه، ضرابخانه و قسمت شهري 

کوي » 114 -54به همراه شهر ري که در فاصله سالهاي ( ونک را نيز شامل مي شد

را در خود ادغام کرده بود به قسمتهايي از شهر تهران تبديل شدند و محدوده بسيار « سليمان

 (. 43-40 :همان)راي جذب مهاجران به وجود آوردندفعالتري را ب

بيش از دو برابر نرخ  154 طي چند دهه گذشته نرخ رشد جمعيت شهر تهران که در سال 

، 144 در سال  درصد 3/5 به ( درصد 1/  درصد در برابر  0)رشد جمعيت کشور بود 

در دهه  "اکاهش يافت و مجدد 104 درصد در سال   /1 ، 134 درصد در سال   / 3

 است اين در حالي. درصد رسيده است  /55با کمي افزايش روبه رو بوده و به  104 -34

  / 3و   /33، 1/ 3،  / 0، 1/  در همين سالها، نرخ رشد جمعيت کشور به ترتيب برابر

در نتيجه اين رخداد، از سهم جمعيت شهر تهران نسبت به جمعيت کشور . درصد بوده است

البته به وجود آمدن يک چنين پديده اي ناشي از کاهش مهاجرت به شهر . فرو کاسته شد
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همانند گراني مسکن، هزينه هاي زندگي و )تهران نبود بلکه ناشي از مشکالت مهاجرين 

براي جذب شدن در تهران بوده است که به ناچار جذب محيط هاي پيرامون تهران ...( 

 . شدند

در دهه هاي  استان تهران و کشور و شهر جمعيتساالنه نرخ رشد . 0جدول شماره 

 سرشماري

 دوره
جمعيت  شهر تهران                            

درصد سهم از     درصد رشد

 کشور

جمعيت استان تهران                                    
درصد رشد          درصد سهم از 

 کشور

 درصد رشد

جمعيت  ساالنه

 کشور

 154- 114   3 /0 3/    /4 5/ 1   /1 

 144- 154  3/5 5/ 1 13/5 3/ 4 0 /  

 134- 144 3 /   /    3/5 3/ 3 3 /1 

 104- 134  1/  1/   53/   / 0 33/  

 134- 104 55/   /   31/   3 3 /  

 .آن بازسازي شده است 134 آمار استان تهران بر اساس محدوده سال  *

ه در حاليکه از سهم جمعيت شهر تهران از جمعيت جدول فوق گوياي اين واقعيت است ک

بر سهم جمعيت استان تهران از جمعيت کشور  ،کاسته شده 144 -34کشور طي دهه هاي 

غم اينکه درصد رشد جمعيت استان ليردر دهه هاي ياده شده همواره افزوده شده است، ع

کان بيشتر مهاجرين در به دليل اس. داشته است( 134 به استثناي دهه )تهران روندي کاهشي 

نقاط خارج از شهر تهران و اينکه مهاجرين نسبت به ساکنين شهر تهران باروري بااليي 

داشته اند در کل ميزان رشد جمعيت استان تهران بسيار باالتر از شهر تهران و حتي کل 

 .کشور است

 :روند تحوالت مهاجرت به منطقه شهري تهران

در اين . شدت بيشتري يافت 144 -34ر فاصله سالهاي مهاجرت به منطقه شهري تهران د

موازنه . انده نفر از آن خارج شد 34355 نفر به استان تهران وارد و  353 05سالها حداقل 
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نفر بوده و با فاصله بسيار زيادتري در صدر  504333مهاجرتي استان تهران در اين دوره 

مهاجرتهاي داخل استاني تعداد وارد با احتساب . استانهاي مهاجر پذير قرار داشته است

درصد آنها در نقاط  03نفر بالغ مي شود که حدود   3434  شدگان به اين استان به 

( به شهر تبديل شدند 144 -34اعم از شهرهاي قبلي و نقاطي که در فاصله سالهاي )شهري 

وسعه در صورتي که يکي از آثار ظاهري مهاجرتها را افزايش جمعيت و ت. ساکن شدند

کالبدي شهرها و ادغام آباديهاي پيراموني در آنها بدانيم، اين امر در منطقه شهري تهران در 

آبادي شامل  3نيز همچنان استمرار داشته و منجر به تبديل  144 -34فاصله سالهاي 

 33رودهن، کيالن، اوشان و فشم و ميگون، گلندو، رباط کريم و مهرشهر به شهر و ادغام 

در اين دوره در حاليکه از رشد (. 33- 3:همان )موعه شهري منطقه شده استآبادي در مج

به  154 -44درصد در دهه  3/5 از )جمعيت شهر تهران به طور چشمگيري کاسته شد 

اما نواحي مجاور شهر تهران در استان تهران فقط با کاهش اندک ( 144 -34در دهه   / 3

-34در دهه   3/5 به  154 -44درصد در دهه  13/5از )ي مواجه بوده اند يتدر رشد جمع

 (مرحله دوم از رشد کالنشهرها(. )144 

روند مهاجرپذيري شهر تهران کاهش يافت و سهمش از جمعيت  134 -04طي سالهاي 

کشور و همين طور از استان تهران روند نزولي پيدا کرد، اما مهاجرت به اين شهر در واقع 

شهري و روستايي پيرامون آن بخصوص در بخش هاي  ادامه داشته و مهاجرين در نقاط

غربي و جنوب غربي آن ساکن شدند، به گونه اي که حتي درصد سهم جمعيت استان 

با احتساب )نفر  3331 3طي اين دهه، . تهران از جمعيت کل کشور افزايش نيز داشته است

درصد در   0/3وارد مجموعه شهري تهران شده اند که از اين تعداد ( شهرستان قزوين

 533330از طرف ديگر . شهرهاي تهران، اسالمشهر، شهريار، کرج و ورامين استقرار يافتند

در کل استان تهران در (. 03،  3:زنجاني همان )نفر نيز به خارج از منطقه مهاجرت کرده اند

در اين دوره جمعيت . نفري روبه رو بوده است+ 3333 5اين دهه نيز با موازنه مهاجرتي 

 .هر کرج به حدود يک ميليون نفر افزايش پيدا کردش
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ميليون و  1 درصد جمعيت کشور يعني بيش از  3 ، 134 بر اساس نتايج سرشماري 

همانند دهه هاي قبل  104 -34 در دهه. چهارصد هزار نفر در استان تهران ساکن هستند

شته و حتي اين افزايش روند افزايش سهم استان تهران از جمعيت کشور نيز بي وقفه ادامه دا

     در اينجا با توجه به جدول مشخص(. 5جدول شماره )بيشتر از دهه هاي قبل بوده است

در حالي که طي دهه هاي گذشته همواره درصد رشد و سهم جمعيت شهر تهران  ،مي شود

درصد رشد جمعيت شهر  104  -34از جمعيت کشور روبه کاهش بوده است اما در دهه 

اين در حالي است که رشد جمعيت کشور به روند )الف گذشته افزايش داشته تهران بر خ

به  134  -104 درصد در دوره   /33کاهنده خود در اين دهه نيز ادامه داده است و از 

اما از آنجا که جمعيت کل استان نيز با ( است رسيده 104  -134 درصد در سالهاي   / 3

سرعت افزايش بيشتري نيز داشته، همچنان سهم  همين وضعيت در اين دهه مواجه شده و

درصد در سال    /1شهر تهران از جمعيت کل کشور با کاهش جزئي همراه بوده و از 

تعداد  104 -34طي دهه . کاهش داشته است 134 درصد در سال    / به  104 

و در  نفر مهاجر از استانهاي ديگر و خارج از کشور وارد استان تهران شده اند 51   3 

در اين دهه استان . نفر مهاجر نيز از آن به خارج استان مهاجرت کرده اند 1103 3مقابل 

با ( نفر 3333 5)نفري داشته است که نسبت به دهه قبل + 033335تهران موازنه مهاجرتي 

-34با بررسي روند تحوالت مهاجرت در دهه . افزايش بسيار چشمگيري مواجه شده است

ن کرد که روند رو به کاهش مهاجرت در شهر و استان تهران متوقف مي توان بيا 104 

 .شده و روندي صعودي اين مجموعه شروع شده است

در ارتباط با اين وضعيت الزم به توضيح است که سازمان جهاني شهرداريهاي جهان در 

گزارش هاي متعدد خود هر ساله آمار حيرت آوري از توسعه و گسترش جمعيت شهرنشين 

اين سازمان در يکي از اين آمارهاي منتشر شده با توجه به  .هان منتشر مي کنددر ج

شهرهاي جهان به پيش بيني توسعه شهري و رشد اين پديده  هاي مشترک ميان شاخص
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حضور ، نکته جالب 333 در جديدترين گزارش شهرداريهاي جهان در سال . پرداخته است

درصدي در رديف   /43ط رشد ساالنه با متوس( در مجموعه شهري تهران)شهر کرج 

فهرست شهرهايي که سريعترين رشد را به لحاظ جمعيت و  31نخستين شهر ايران و رديف 

باالتر از جالب توجه است که شهر کرج . دارند، است 3 3 مساحت در جهان تا سال 

 ،چين  نژشن ، استانبول ترکيه،پرتلند و هيستون آمريکا بمبئي هند، شهرهايي مانند

از مهمترين علل اين (. 330   هوو)د قرار دار عراق بغداد و ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي

افزايش سريع جمعيت شهر کرج مي توان به مهاجرپذيري باالي شهرستان کرج اشاره 

بعد از شهرستان تهران عنوان دومين شهرستان  104 -34داشت به گونه اي که در دهه 

 .تصاص داده استمهاجر پذير کشور را به خود اخ

 بحث و نتيجه گيري

در اين شهرها مراکز . در کشور ما اغلب شهرهاي بزرگ داراي يک هسته اصلي هستند

. کمک کننده به مرکز اصلي شهر يا در آنها وجود ندارد و يا بسيار ضعيف عمل مي کند

. در اين شهرها خدمات عمومي، تاسيسات رفاهي و راه هاي ارتباطي با نقص روبه روست

اغلب اين شهرها داراي چند نقش و وظيفه مي باشند، اما به استثناي تهران، فقط يک تا دو 

با اين همه، بنابر ساختار . نقش، در حيات اقتصادي آنها عامل تعيين کننده محسوب مي شود

محيط اقتصادي، اغلب اين شهرها بسياري از شهرهاي کوچک و نواحي اطراف را تحت 

ولي تمام آنها نيز به مانند ساير شهرهاي ايران از طريق سلسله مراتبي در نفوذ مستقيم دارند 

 (.43: شيعه همان )حوزه نفوذ مرکزي کشور يعني تهران مي باشند

همان گونه که بيان شد کالنشهر به حوزه اي اطالق مي شود که در محدوده آن بيش از 

درشهري را در کنار شهرها يک مادرشهر وجود داشته باشد و انبوهي از شهرهاي بزرگ ما

در اين ميان هنگامي که حومه هاي يک . و مراکز زيستي ديگر در ميان گرفته باشد

                                                 
1. Shenzhen 

2. Hove 
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مادرشهر با حومه هاي يک مادرشهر ديگر مرتبط مي شود و يک مجموعه واحد و 

يکپارچه اي را تشکيل مي دهند، از آن زمان به بعد حاصل اين پيوند و ارتباط را کالنشهر 

حوزه هاي اين . در ضمن جمعيت اين کالنشهر نبايد کمتر از ده ميليون نفر باشدمي نامند 

مادرشهرهاي واقع در مجموعه کالنشهري بايد داراي چند هسته باشند که به هم پيوسته اند 

خود اين مادرشهرها نيز نيازمند شرايطي مانند رفت . و توده بزرگ شهري را ايجاد کرده اند

 .بيان شده اند "مرکز تا حومه و بسياري از شرايط ديگر است که قبال دقيقه اي از 54و آمد 

با توجه به مواردي که بيان شد، حتي اگر تمام شهرهاي بزرگ ايران مادرشهر تلقي شوند، 

شهر مادرشهر دومي را در مجموعه خود ندارند که بتوانند مجموعه کالنشهري را تشکيل 

ر تهران و اندکي اغماض از کرج به عنوان در حال حاضر فقط مي توان از شه. دهند

. مادرشهر نام برد که که هر يک خود شهرهاي حومه اي بزرگي را در اطراف خود دارند

شاهد اين حقيقت هستيم  134 ضمن اينکه با توجه به نقشه مجموعه شهري تهران در سال 

ميران، که حوزه شهري تهران به همراه شهرهاي بزرگ حومه اي خود يعني شهرري، ش

کرج بزرگ، شهريار، اسالمشهر، ورامين، پاکدشت، هشتگرد و نظرآباد طبق سرشماري 

ميليون نفر جمعيت داشته اند که اکثر اين نقاط همان گونه که در    بالغ بر  134 سال 

مشخص شده اند همانند حوزه هاي شهري تهران، کرج  134 نقشه مجموعه در سال 

انتظار مي رود که با . هر و رباط کريم به هم متصل شده اندبزرگ، شهريار، مالرد، اسالمش

اتصال حوزه هاي شهري پاکدشت، قرچک و ورامين از سمت جنوب شرق با حوزه تهران 

و با اين روند و چشم انداز توسعه مجموعه و تاثيراتي که مهاجرت در اين ميان در مجموعه 

ه مجموعه شهري تهران، اين شهري تهران مي گذارد و همين طور اشکال مختلف توسع

نخستين کالنشهر کشور که با تعريف استاندارد جهاني آن مطابقت دارد، هر چه بيشتر 

در شب از مجموعه  googleearthشکل زير که توسط نرم افزار . توسعه و گسترش يابد

شهري تهران گرفته شده است، موقعيت کالنشهر ايجاد شده در اطراف شهر تهران را نشان 

 .دهدمي 
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 117 مجوعه شهري تهران در شب در سال . 0شکل 

ذکر شد، از معيارهاي مادرشهر و کالنشهر شدن تنها معيار جمعيتي آنها  "همانطور که قبال

امروزه به دليل جمعيت زياد، گسترش حوزه هاي شهري، وجود . مورد نظر نمي باشد

زمان دسترسي از مرکز تا  "ترافيک هاي سنگين و عدم برنامه ريزيهاي جامع شهري عمال

دقيقه زمان ببرد و همين طور  54حومه در اين دو شهر تهران و کرج شايد حتي بيش از 

دقيقه اي که در  13چندين برابر زمان  "فاصله بين محل سکونت افراد تا محل کار آنها واقعا

وسايل حمل و عالوه بر اين موارد وجود . تعريف مادرشهرها بيان شده اند، زمان نياز دارند

نقل پيشرفته همچون مترو که از الزامات مادرشهر و کالنشهرهاي پيشرفته است تنها در 

در مورد امکانات سرمايه گذاري . همين دو شهر کشور يعني کرج و تهران فعاليت مي کنند

نيز که در مبحث مادرشهر و  عظيم و جهاني و همين طور گستردگي خدمات خصوصي

شوند، الزم به توضيح است هرچند که سهم سرمايه گذاري هاي کالنشهرها بيان مي 

خارجي در اقتصاد ايران همچنان پايين است، اما شهر تهران در درون مجموعه شهري تهران 

به دليل پايتخت سياسي کشور همواره جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذارن خارجي داشته 

عه شرکتهاي صنعتي واقع در جاده قديم در مورد سرمايه گذاريهاي داخلي نيز مجمو. است
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تهران کرج از جمله شرکتهاي خودرو سازي ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، زامياد و 

همين طور شرکتهاي عظيم مرتبط با بخش خصوصي و ساير شهرک هاي صنعتي واقع در 

 .مجموعه، بي شک جاذب عظيم ترين سرمايه گذاريهاي کشور هستند

اگرچه براي کشور ما  ":ر که آقاي شيعه در مقاله خود بيان مي کند در پايان همانطو

تمرکز جمعيت در شهرهاي بزرگ و کاهش اعتدال در پراکنش آن به نسبت 

امکانات محيطي، نواحي و مناطق مختلف ايران مورد تاييد نيست، با اين همه کشور 

زيست مواجه ما در طول حداقل سه دهه اخير با اين عدم اعتدال ها در شرايط 

 [ولي تمام موارد فوق دليلي بر آن محسوب نمي شود که اين شهرها. بوده است

را با اصطالحاتي همچون مادرشهر و کالنشهر  ]تک تک شهرهاي بزرگ ايران 

خطاب نموده و بر خالف شواهد علمي، به وجوهي مرسوم شوند که با معنا و مفهوم 

 ."اصلي آنها فاصله زيادي دارند
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