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 چکیده

، بیش از 1390تا سرشماري سال  1335جمعیت شهرنشین در مدت زمان حدود پنجاه و پنج سال، از اولین سرشماري در سال 
برابر شده و ضریب شهرنشینی را به بیش از دو برابر افزایش داده است. بیشترین رشد سالیانه شهري شدن جمعیت در فاصلۀ بین  8

هزار نفر،  25بندي جمعیتی شهرها، دستۀ شهرهاي کوچک با جمعیت کمتر از است. از نظر طبقه بوده 1365و  1355دو سرشماري 
اند. فت سرشماري رشد داشته اما از جهت سهم در جمعیت شهري کشور کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاز نظر تعداد در طول ه

در مقابل، سهم جمعیت شهرهاي بزرگ و کالنشهرها افزایش یافته است. کالنشهر تهران، به عنوان مرکز جذب جمعیتی در این 
 1لۀ زیادي داشته است. شاخص اولویت شهري، همواره بیش از دورهها عمل کرده و با بقیۀ شهرهاي بزرگ از جنبۀ جمعیتی، فاص

تر نشان ها را به طور دقیقهاي شهرنشینی این تفاوتهاي کشور وجود داشته است که شاخصهاي زیادي در استانبوده گرچه تفاوت
تر شده است، جمعیت متعادل هادهد که توزیع نقاط شهري در کشور و در استانهاي این بررسی نشان میدهند. گرچه یافتهمی

 .شهري متمرکزتر گردیده است

 .روستا، تمرکز شهري، شاخص اولویت شهري-نظام شهري، ضریب شهرنشینی، نسبت شهر ه:کلیدواژ
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 مقدمه
    هاي بعد از هر سرشماري عمومی نفوس و مسکن، داده

تغییرات توزیع جمعیت را نشان  تواند وضعیتدست آمده میبه
، جمعیت شهري و همچنین 1390تا  1335هاي طی سالد. ده

تعداد شهرها افزایش یافته است. در این مقاله، توزیع فضایی 
مراتبی شهرها در کشور، بعد از هر جمعیت و نظام سلسه

نشان داده خواهد  1390ها در سرشماري سرشماري، و در استان
هاي اصلی این شود. پرسشمشخص میشد و تغییرات آن 

. توزیع 1پژوهش، با توجه به طرح موضوع فوق، عبارتاند از: 
ها چه ها در طول سرشماريفضایی جمعیت شهري ایران و استان

. نظام سلسه مراتبی شهرها در کشور 2دهد؟ وضعیتی را نشان می
هاي سرشماري چه وضعیتی داشته است؟ ها در دورهو در استان

هاي توجه به طرح مسئله، پیشینۀ پژوهش و متناظر با پرسشبا 
. جمعیت شهري ایران 1هاي زیر قابل طرح است: پژوهش، فرضیه

 .2دهد. ها روند توزیعی را نشان میها در طول سرشماريو استان
ها توزیع فضایی و نظام سلسه مراتبی شهرها در کشور و در استان

 .ته استهاي سرشماري بهبود یافدر دوره
مطالعۀ توزیع جغرافیایی شهرها و پیگیري تغییرات شبکه 
شهري یکی از موضوعات مورد عالقه جغرافیدانان شهري است. در 
این خصوص، پژوهشگران بسیاري این موضوع را در سطح کشور و 

هاي مختلف در هر دوره از سرشماري بررسی در مورد استان
تقی ت، تحقیقات محمدلعااند. سه مورد برجسته از این مطاکرده

) و تحقیقات اصغر 1381)، ناصر عظیمی (1369رهنمایی (
عالوه، مطالعات جمعیتی در مورد  ) است. به1388نظریان (

 1378اله زنجانی و همکاران (شهرهاي ایران، توسط دکتر حبیب
) نیز قابل ذکر است. نتایج این تحقیقات منبع ارجاع به 1382و 

 .درسی و مقاالت مرتبط استاطالعاتی در کتب 
به عنوان یک مکان سکونتگاهی، شهر مفهومی  مفهوم شهر

جغرافیایی براي پدیدهاي در محیط است که آخرین شکل 
گذارد. تکاملی سکونتگاهی تمدن بشر را در جهان به نمایش می

ینی مفهوم شناخته شدة با این بیان، شهر در هر جامعه و سرزم
مختلف، معیارهایی همچون تعداد و تراکم در جوامع د. خود را دار

هاي جمعیت؛ نوع فعالیت اقتصادي و اشتغال غالب در فعالیت
 خدماتی و صنعتی؛ مشخصات شناخته شدة شهري مانند 

هاي عمومی و دولتی و خدمات عمومی؛ ها، ساختمانبنديخیابان
کنندة سکونتگاه؛ حوزة دولت وجود شهرداري به عنوان حوزة اداره

ی و انتصاب مأموران دولت مرکزي؛ و شهرگرایی به عنوان محل
(شکویی و موسی رود شیوة زندگی، براي شناخت شهر به کار می

 ).68-69: 1384کاظمی، 
هاي کشور تغییراتی در ایران، تعریف شهر در سرشماري

اساس تعریف مرکز آمار ایران به عنوان مرجع ارائه داشته است. بر
 1345و  1335هاي ها، در سرشماريآمار و مجري سرشماري

نفر جمعیت  5000شده که بیش از شهر به مکانی اطالق می
، عالوه بر معیار قبلی، تمام 1355داشته است. در سرشماري 

ها، بدون توجه به جمعیت آنها، در زمرة شهر قرار مراکز شهرستان
، معیار داشتن شهرداري به مبناي 1365گرفتند. در سرشماري 

 1390و  1385، 1375هاي افزوده شد و در سرشماري جمعیتی
 .داشتن شهرداري به عنوان تنها معیار شهر مد نظر قرار گرفت

ترین آثار خانه تاریخ ایجاد شهر و شهرنشینی در ایران. کهن
گردد. این هزار سال پیش بازمی 10سازي در ایران به حدود 

عالوه، ). به137: 1376شدند (فرشاد، ها از سنگ ساخته میخانه
شهرنشینی در ایران، از نظر پیدایش، پیشینۀ مشترکی با 

ها دارد. ساخت برخی شهرها، بنابر شهرهاي باستانی دیگر ملت
گردد و اي برمیهاي پیشین و دوران افسانهبرخی منابع، به زمان

هاي تپه سیلک در شود. بررسیبه پادشاهان نسبت داده می
بسیار قدیمی و باستانی را مربوط به  نزدیکی کاشان وجود شهري

   است.  هزارة پنجم قبل از میالد در آن محل به اثبات رسانده
عالوه، شهر شوش در جلگۀ خوزستان، مربوط به هزارة سوم به

قبل از میالد، مرکز تمدن ایالمی (عیالمی) و در همسایگی تمدن 
 .رفته استبینالنهرین (بابل و آشور) به شمار می

    شهرنشینی و ایجاد شهرها در ایران باستان به تبع 
هاي تاریخی بعد از تمدن هاي حکومتی است که در دورهسلسله

ایالمی و آشوري در هزارة اول قبل از میالد و قرون اولیۀ میالدي، 
اند. در دوران مادها، شهرها بر روي به ترتیب، حکمروایی کرده

     هاي مصنوعی ساخته تپهها و نقاط بلند طبیعی و گاه تپه
شدند. مهمترین شهر دوران مادها شهر هگمتانه، به معنی می

محل اجتماعی (همدان امروزي) بود. در دورة هخامنشیان، 
شدند؛ ضمن اینکه، شهرهاي پاسارگاد و تخت جمشید ساخته می

شهرهاي شوش، بابل و اکباتان نیز توسعه یافته و از شهرهاي 
آمدند. در دورة سلوکیان احداث شمار میمعروف آن زمان به

الجیشی هاي نظامی در نقاط سوقشهرها ناظر بر ایجاد پادگان
سلوکی بود. از جمله هاي محلی و ضدبراي مقابله با شورش

شهرهاي معروف سلوکی، سلوکیه، الئودیکیه (نهاوند امروزي) و 
، چهار شهر مرو )انطاکیه بودند. در دورة اشکانیان (پارتیان

تیسفون، هترا (الحضر) و شهر شیز (تخت سلیمان کنونی) بنا و 
احیا شدند. در دورة ساسانیان شهرهایی موسوم به شهرهاي 

از شهرهاي جدید در این دوره، گندي د. وجود آمدنشاهی به
). 58-63: 1388کاظمی و بدري،  شاپور و نیشابور بودند (موسی

عابدین (داشته است شهر وجود  104در زمان ساسانیان درحدود 
 .)37: 1364درکوش، 

هجري و در زمان سلجوقیان و خوارزمشاهیان، از قرن سوم 
بعد از دو قرن فترت و انحطاط اقتصاد شهري در ایران، دوران 

د. شوشکوفایی شهرگرایی و شهرنشینی در دورة اسالمی آغاز می
در این زمان، شهرسازي به معناي خاص آن در شهرهاي جدید 

کار گرفته شده و سازمان شهري مراحل تکامل خود را طی به
          تقرار حکومت چهارم هجري، با اس کند. در قرنمی

  مذهبی مستقل در ایران، شهر با مفهوم اسالمی  ـ سیاسی
گذاري شده و شهرهاي بزرگی همچون سیراف، ري،بنیان



115    )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

-231همان، ( .اصفهان، نیشابور، طوس و جرجان شکل میگیرند
). در دورة قاجار، انتخاب تهران به عنوان پایتخت آغازگر 230

وجود آمدن دورة جدید و به اتفاقات و تغییرات کالبدي
 .شهرنشینی بود

 
 ها و روش کارداده

از   صیفی و تحلیلی با استفاده در این تحقیق، از روش تو
 SPSSافزارشود. در نرافزارهاي آماري و گرافیکی استفاده مینرم

حداقل و حداکثر جمعیت شهري، میانگین جمعیت شهري، و با 
 PASSافزاريدر بسته نرم Urban Index  استفاده از برنامه

ضریب شهرنشینی، شاخص اولویت شهري و نسبت شهر به 
هاي جمعیتی در مطالعات روستا، که از مهمترین شاخص

شود، براي هفت دوره سرشماري و، به شهرنشینی محسوب می
است.  محاسبه شده 1390ها، در سرشماري سال تفکیک استان

شده از سرشماري  هاي سرشماري انجاممنابع اطالعات داده
هاي است. بعد از مبانی نظري تحقیق، داده 1390تا  1335

ها در مورد جمعیت شهري کل کشور و، به مربوط به سرشماري
اند. در مرحلۀ آخر، آوري و تحلیل شدهتفکیک استانها، جمع

هاي شهري کشور توزیع شهرها و جمعیت شهري کشور، شاخص
ها غییرات آن در طول سرشماريها، و روند تو، به تفکیک استان

هاي هاي پژوهش از تحلیلاست. براي آزمون فرضیه ارائه شده
 هاي توصیفی مبتنی بر جداول، نمودارها، منحنی لورنز و نقشه

هاي ثبت شده و محاسبات مربوط استفاده دست آمده از دادههب
کنندة هاي شهري مشخصشده است. روندها و توزیع شاخص

 .ها هستندتأیید کننده یا رد کنندة فرضیهتغییرات و 
 

 شرح و تفسیر نتایج
شهرنشینی به توانایی جمعیت شهري یک کشور بستگی دارد 

د. تري نسبت به جمعیت غیرشهري رشد کنکه به میزان سریع
گیري روند شهرنشینی، سرعت شهري شدن یک بنابراین، اندازه

جمعیت شهري  ).344: 1378آریآگا، (دهد منطقۀ را نشان می
ایران، از زمان اولین سرشماري رسمی تاکنون، همواره افزایش 

کند. اي که در مورد جمعیت روستایی صدق نمییافته است؛ نکته
خیر همواره افزایش سالۀ ا 55رقم مطلق جمعیت شهري در 

که جمعیت روستایی کشور از سرشماري حالیداشته است؛ در
مقایسۀ ارقام مطلق جمعیت است. از  کاهش بوده به رو 1375

هاي مختلف و مقایسۀ آن با جمعیت غیرشهري شهري در سال
توان اطالعاتی را راجع به شهرنشینی به دست آورد؛ ولی این می

 توان از اطالعات کامل و دقیق نخواهد بود. از این رو، می
هاي هاي مناست دیگري بهره جست. یکی از این شاخصشاخص

شود، شاخص درصد یا ه به آسانی تفسیر میپرکاربرد و مفید ک
 100نسبت شهرنشینی است که به تعداد افرادي که در ازاي هر 

 کنند، مربوط نفر جمعیت کشور در مناطق شهري زندگی می
 31، حدود 1335شود. از مجموع جمعیت کشور در سال می

هاي بعد با اند، که این رقم در سرشماريدرصد شهرنشین بوده
 71/4به  1390نسبتاً ثابت افزایش یافته و در سال  یک روند

درصد رسیده است. به بیان دیگر، در طول بیش از نیم قرن، 
درصد شهرنشینی در کشور بیش از دو برابر شده است که حاکی 
از روند بسیار شتابان شهرنشینی در این مدت است. بیشترین 

قوع به و 1365تا  1355رشد سالیانۀ شهرنشینی در فاصلۀ 
 50توان استنباط کرد که نسبت شهرنشینی پیوسته است. می

ترین به دست آمده است. عمده 1360هاي درصد، در حدود سال
دلیل افزایش جمعیت شهرنشین و نسبت شهرنشینی در کشور، 

گونهاي تبدیل شدن روستاها به شهر و پیدایش نوشهرهاست. به
 1012کشور از تعداد شهرهاي  1390تا  1385هاي که طی سال

 ت.ه اسنقطۀ شهري افزایش یافت 1139نقطۀ شهري به 
نسبت شهرنشینی در حال حاضر از نسبت شهرنشینی در کل 
جهان و مناطق در حال توسعه بسیار بیشتر است و به میانگین 

درصد در  74درصد شهرنشینی در مناطق توسعه یافتۀ جهان (
. (United Nation, 2008)د شونزدیک می )2005سال 

، جمعیت شهري 2050دهد تا سال بینی نشان میهمین پیش
رسد و نسبت جمعیت شهرنشین درصد می 70جهان به مرز 

 84ته، برابر یافایران، با کمی تفاوت نسبت به کشورهاي توسعه
 ن).درصد خواهد شد (هما

شود آن ایرادي که به شاخص نسبت شهرنشینی وارد می
به نسبت باالیی از جمعیت شهري  است که وقتی کشور یا استانی

هاي بعد از آن در درصد شهرنشینی غیرمحسوس رسد، افزایشمی
شود، هر چند که فرایند شهرنشینی از این نظر که اندازة می

شهري در حال افزایش است، ممکن است ادامه داشته باشد. 
ستا استفاده کرد، که برخالف روـ  توان از نسبت شهربنابراین، می

هاي شهرنشینی حد باال ندارد. این شاخص براي سال درصد
آورده شده است. مالحظه  3مختلف محاسبه و در جدول شمارة 

درصد بوده  50کمتر از  1355شود که این شاخص در سال می
که بیانگر کمتر از نصف بودن جمعیت شهري، در برابر جمعیت 

ي رسد و، بر مبنامی 17/2به  1390روستایی است. در سال 
 .1دخواهد رسی 3به بیش از  2025سال  ها، دربینیپیش

 
 بندي جمعیت شهري توزیع و طبقه

تر و در توان به صورت جزییبررسی روند شهرنشینی را می
طبقات مختلف جمعیتی شهرها و نیز  نظر گرفتن تغییرات در

تغییرات نقاط شهري انجام داد. کل نقاط شهري در سرشماري 
برابر  بیش از پنج 1390شهر بود که در سال  199، تعداد 1335

     اساس شهر افزایش یافته است. بر 1139د شده و به عد
، شهرهاي (United Nation, 2004)بندي سازمان مللطبقه

افراد ساکن در شهرها را به افرادي که در مناطق روستایی  داین شاخص تعدا. 1
داشته باشد به معناي برابري  1دهد. اگر ارزش برابر با  کنند نسبت می زندگی می

روستایی در برآورد تغییرات ـ  باشد. نسبت شهري جمعیت شهري و روستایی می
 ).340: 1378آگا  آید (آري فرایند شهرنشینی به کار می
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هزار نفر شهرهاي کوچک (و روستاشهرها)، شهرهاي  25کمتر از 
 250هزار نفري شهرهاي متوسط، شهرهاي بیش از  250تا  25

هزار نفر شهرهاي بزرگ و کالنشهرها شامل شهرهاي بیش از یک 
تنها کالنشهر شهر تهران بود که  1365میلیون نفر است. تا سال 

شهر  1365ت. در سال بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت داشته اس
شود. شهرهاي مشهد به دستۀ کالنشهرهاي کشور افزوده می

، کرج در سرشماري 1375اصفهان، تبریز و شیراز در سرشماري 
به این جمع  1390و شهرهاي اهواز و قم در سرشماري  1385

هاي رود در سالکه با توجه به این روند، انتظار می ،پیوندندمی
 .جزو کالن شهرهاي کشور درآیدآینده کرمانشاه نیز 

ها سهم جمعیتی کالنشهرها، به تدریج، در طول سرشماري
بیش از  1335یابد. سهم جمعیتی شهر تهران در سال افزایش می

یک چهارم جمعیت شهري کل کشور است؛ به این معنا که از هر 
هاي نفر شهري، یک نفر در تهران زندگی میکرده است. در سال 4

درصد  28این درصد افزایش یافته و به بیش از  1355و  1345
سهم جمعیت کالنشهري کشور اندکی  1365رسد. در سال می

رغم آن است که شهر مشهد نیز در این کاهش یافته و این به
یافت. گیرد و، قاعدتًا، باید سهم مذکور افزایش میدسته قرار می

ر تهران شاید علت این امر شرایط جنگی آن زمان و بمباران شه
باشد که سبب شد بخشی از جمعیت تهران به شهرها یا مناطق 

). به هر حال، سهم 1388دیگر کشور نقل مکان کنند (ضرغامی، 
یابد و در هاي بعد همچنان افزایش میکالنشهرها در سرشماري

 .رسددرصد می 36به  1390سال 
شهر  869، به 1390تعداد شهرهاي کوچک در سرشماري 

دهد بخش زیادي از شهرهاي کشور، نشان میرسیده که 
هزار نفر هستند. هر چند، این تعداد شهر  25شهرهاي کمتر از 

درصد شهرهاي کشور است، این شهرها حجم جمعیتی  76حدود 
اند. این درصد درصد، را در خود جاي داده 12اندکی، یعنی حدود 

درصد است. البته، وزن  40فته بیش از ادر کشورهاي توسعۀ
بیش از دو برابر این  1335جمعیتی این شهرها در سرشماري 

رقم بوده است؛ اما در طول زمان کاهش یافته است. از این 
توان نتیجه گرفت که بخش زیادي از موضوع با اندکی احتیاط می

 جمعیت این شهرها به سمت شهرهاي بزرگتر سوق پیدا کرده
عی در تغییرات است. به عبارت دیگر، اگر صرفاً عامل رشد طبی

ها بود، نباید درصد مذکور در این سالجمعیتی شهرها موثر می
 .کردتغییر چندانی پیدا می

سهم جمعیتی شهرهاي متوسط تغییر چندانی نداشته است. 
شهري کشور در این  درصد جمعیت 40 ، حدود1335در سال 

سهم آنها اندکی  1365کردند که در سال شهرها زندگی می
هاي بعد درصد رسید. این رقم در سرشماري 34رقم  کاهش و به

تغییر قابل توجهی پیدا نکرد و تقریباً ثابت بود. تعداد نقاط شهري 
، که بدیهی ها افزایش داشتهمتوسط، به طور طبیعی، در این سال

است این افزایش عمدتاً به سبب افزایش جمعیت شهرهاي دستۀ 
 .اندین دسته قرار گرفتهاهاي جدید دردر سرشماريقبلی است که

دستۀ شهرهاي بزرگ وضعیت متفاوتی با دو دستۀ قبل دارند. 
ها یا شهرهاي بزرگ مناطق این شهرها که غالباً مراکز استان
نقطۀ شهري  21شامل  1390توسعۀافته کشور هستند، در سال 

است. سهم جمعیتی شهرهاي بزرگ در سرشماري اخیر  شدهمی
توان باالي این شهرها در جذب مهاجران، کاهش دارد که بهرغم 

جایی شهرهاي اهواز و قم به دسته کنندة جابهتا حدي بیان
به کمی بیش از  1390کالنشهرها است. سهم این شهرها در سال 

 ).1رسد. (شکل درصد می 17
 

 
 )202، ص 1388(مأخذ نظریان  1385پراکنش شهرهاي ایران بر حسب سطوح جمعیتی در سال . 1نقشه 

 1390توزیع شهرها بر اساس دادههاي سرشماري 
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، همۀ نقاطی که در زمان سرشماري 1390در سرشماري سال
شدند. در این وضعیت، اند شهر محسوب میشهرداري بودهداراي 

 1139گزارش شده است. از  1139تعداد نقاط شهري برابر با 
درصد) جمعیتی  3/24شهر ( 277، 1390شهر در سرشماري سال

شهر در دامنۀ  371اند. با احتساب هزار نفر داشته 10تا  5بین 
 10متر از درصد شهرها ک 57هزار نفري، حدود  5جمعیتی تا 

تهران، (اند. در این سرشماري، هشت شهر هزار نفر جمعیت داشته
مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم) بیش از یک 

شهر در دامنۀ جمعیتی  6عالوه، اند. بهمیلیون نفر جمعیت داشته
 هزار نفر  500تا  100شهر در دامنه  64تا یک میلیون نفر و  500

 ).2و شکل  1د (جدول قرار داشته ان
توزیع نسبی جمعیت شهرها، در رابطه با تعداد شهرها، در 

درصد  76دهد که گرچه حدود نشان می 1390سرشماري سال 
 12اند، این تعداد حدود هزار نفر جمعیت داشته 25شهرها تا 

اند. در این سال، هشت شهر (تهران، درصد جمعیت را دارا بوده
 درصد  36ریز، شیراز، اهواز و قم) حدود مشهد، اصفهان، کرج، تب

 
 1390توزیع شهرها بر حسب طبقات جمعیتی، در سرشماري سال  .1جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد طبقه جمعیتی

 3/9 3/9 106 000/2کمتر از 
 6/32 3/23 265 000/5تا  000/2
 9/56 3/24 277 000/10تا  000/5
 3/76 4/19 221 000/25تا  000/10
 3/85 9 103 000/50تا  000/25
 4/92 1/7 81 000/100تا  000/50
 4/97 5 57 000/250تا  000/100
 7/98 3/1 15 000/500تا  000/250
 1/99 4/0 5 000/750تا  000/500
 2/99 1/0 1 000/000/1تا  000/750
 6/99 4/0 4 000/500/1تا  000/000/1

 100 4/0 4 000/500/1بیش از 
  100 1139 جمع

 

 
 1390: توزیع شهرها بر حسب طبقات جمعیتی، در سرشماري سال  2شکل 
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 (مآخذ داده ها؛ مرکز آمار ایران) 1390و  1335توزیع نسبی جمعیت و تعداد شهرهاي کشور در سال  .2جدول 
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هزار  500شهر باالي  6کل جمعیت شهري را داشته و همراه با 

و  2اند (جدول شهري را داشته درصد جمعیت 43نفر، حدود 
این ارقام نشان از تمرکز جمعیت در شهرهاي بزرگ و  ).3 شکل

 .کالنشهرها دارد
 
 مرکز شهريت

یکی از خصوصیات شهرنشینی در بسیاري از کشورهاي در 
حال توسعه، تمرکز جمعیت شهري در یک یا چند شهر بزرگ 

شهر در یک که ممکن است تعداد زیادي است. در واقع، در حالی
  کشور وجود داشته باشد، عمدة جمعیت در چند شهر زندگی

قرن اخیر، از شاخص کنند. براي بررسی تمرکز شهري در نیممی
شود. شاخص اولویت شهري جمعیت اولویت شهري استفاده می

مین و چهارمین شهر بزرگترین شهر را به ترکیبی از دومین، سو

را در ارتباط با یازده شهر البته گاهی آن د. دهبزرگ ربط می
 ).1388ضرغامی، ( 2آورندمی1بزرگ نیز به دست

در کشور ما با نگاهی به جمعیت چند شهر بزرگ در 
ها و محاسبۀ نسبت درصد جمعیت آنها از کل جمعیت سرشماري

شهري، به همراه رشد جمعیت در هر شهر این موضوع قابل 
سرشماري اخیر، ترین شهر کشور، در چنداست. پرجمعیتبررسی 

شهر تهران بوده است. همواره بیش از یک ششم جمعیت شهري 
، تهران 1355اند. تا سال کردهکشور در این شهر زندگی می

هاي فراوان،پایتخت کشور و تنها کالنشهر به سبب جاذبه

 

باشد به این  1اولویت در حالت عادي بایستی عددي نزدیک به  شاخص.  2
ي  خاطر که جمعیت دومین، سومین و چهارمین شهر بزرگ به ترتیب به اندازه

یک دوم، یک سوم و یک چهارم جمعیت بزرگترین شهر خواهد بود، بنابراین، 
دهد که اندکی از جمعیت کل  مجموع این کسرها حاصل جمعی را به دست می

رو نسبت به دست آمده عمال کمی زیر  گترین شهر بیشتر خواهد بود و از اینبزر
 خواهد بود. 1
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 1390و  1335هرهاي کشور در سرشماري سال : تغییرات منحنی توزیع نسبی جمعیت و تعداد ش 3شکل 

 
مرکزیت سیاسی و اداري، تمرکز سرمایه و ثروت، وجود مراکز 

است. به رغم این موارد،  هاي معتبر و ... بودهعلمی و دانشگاه
 1355جمعیتی تهران از جمعیت شهري کشور تا سال سهم 

 25اندکی افزایش و سپس به سرعت کاهش داشته است و از 
تقلیل  1390درصد در سال  15به حدود  1335درصد در سال 

ها، مرکز جذب جمعیت یافته است. کالنشهر تهران، در این دوره
 بوده و با بقیۀ شهرهاي بزرگ، از جنبۀ جمعیتی، فاصلۀ قابل

دهد که شاخص اولویت شهري نشان میت. اي داشته اسمالحظه
ها تمرکز شهري به مقدار زیادي وجود داشته و در این سال

، شاخص اولویت در 1365است. تا سال  بوده 1همواره بیش از 
 بود که این وضعیت براي بسیاري از 2حد بسیار باالیی و بیش از 

د. در واقع، شاخص شومی کشورها یک وضعیت استثنایی محسوب
اولویت فاصلۀ زیاد بین جمعیت شهر تهران با شهرهاي بعدي و 

دهد. در قدرت این شهر در جذب تعداد زیادي از افراد را نشان می

کشورها و مناطقی که تمرکز جمعیتی وجود نداشته و قانون 
شود، شاخص اولویت آنها کمتر از رتبه در آنها رعایت میـ  اندازه

، شاخص اولویت 1365آید. در کشور ما، از سال به دست می 1
کاهش یافته است. این کاهش به سبب جذب جمعیتی بیشتر 
توسط دیگر کالنشهرها و رشد بیشتر آنها نسبت به تهران بوده 

-هب 1/33شاخص نخست شهري  1390است (همان). در سال 
 ).3است (جدول  دست آمده

 
 رهاي مختلف کشوتوزیع شهرنشینی در استان

هاي کشور نیز حاکی از افزایش بررسی روند شهرنشینی در استان
، 1390هاي کشور است. در سال این میزان در تمام استان

 ـ وبلوچستان و هرمزگانهاي سیستانتنها در استان ـ شهرنشینی
ها، شهرنشینی درصد بوده است. در بقیۀ استان 50کمی کمتر از 

  .دهدتشکیل می چهرة غالب جمعیتی را
 

 .1390 تا 1335شاخص هاي شهرنشینی ایران در سرشماري هاي  .3جدول 

 سال
 تعداد

 شهر

 حداقل

 جمعیت شهر

  حداکثر

 جمعیت شهر

  میانگین

 جمعیت شهر

 درصد

 جمعیت شهري 

 شاخص 

 نخست  شهري

 نسبت جمعیت

 شهر به روستا 

1335 199 1800 1512082 30149 67/13 92/1 46/0 

1345 272 931 2719730 36018 98/37 2/2 61/0 

1355 373 2292 4530223 42506 03/47 35/2 89/0 

1365 496 0 6042584 54701 29/54 77/1 19/1 

1375 612 326 6758845 60152 31/61 56/1 58/1 

1385 1012 20 7705036 46933 46/68 43/1 17/2 

1390 1139 9 8154051 47100 39/71 33/1 49/2 
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هاي کشور هاي فاحشی در این زمینه بین استانالبته تفاوت
درصد در استان قم،  95ها با شود و باالترین میزانمالحظه می

 .درصد در استان البرز است 5/90درصد در استان تهران و  7/92
به علل مختلفی از جمله توزیع نامتناسب جمعیت در کشور، 

شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف سرزمین 
هاي ریزيپهناور ایران و تمرکز سیاسی و اقتصادي و برنامه

اي که چنین شرایطی گونهاست؛ به نامناسب در گذشته، بوده
منجر به تمرکز بیش از حد جمعیت در برخی شهرها، از جمله 

  ، جمعیت این شهر 1390ست. در سال مادرشهر تهران شده ا
درصد جمعیت شهرنشین کشور بوده  2/15تنهایی معادل با به
 ت.اس

شود در بررسی شهرنشینی در سطح کل کشور، مشخص می
هاي کشور افزایش یافته است؛ هر که شهرنشینی در تمام استان

هاي هاي کشور تفاوتدهد که بین استانچند، بررسی نشان می
از نظر شهرنشینی وجود دارد. باالترین میزان شهرنشینی اي عمده

هاي هاي قم، تهران و البرز بوده است و استانمتعلق به استان
هاي با باالترین درصد اصفهان، یزد و سمنان از دیگر استان

اند. استان قم، به سبب وجود شهر مذهبی قم با شهرنشینی بوده
تن در منطقۀ کویري با جمعیت حدود یک میلیون نفر و قرار گرف

ها، با درصد روستاهاي اندك و کمجمعیت، در این سال
است.  ها فاصله داشتهدرصد، از دیگر استان 90شهرنشینی باالي 

استان تهران و کرج نیز، به سبب وجود دو کالنشهر و شهرهاي 
    اند. بزرگ دیگر در اطراف آنها، شهرنشینی باالیی داشته

و بویراحمد و هرمزگان، به همراه خراسان  هاي کهگیلویهاستان
ترین میزان شمالی، گلستان و سیستان و بلوچستان پایین

اند. در کهگیلویه و بویراحمد و شهرنشینی کشور را داشته
هرمزگان تعداد زیادي جمعیت عشایري ساکن هستند که جزو 

 د.آینجمعیت روستایی به حساب می
ل جمعیت شهري از جهت سهم جمعیتی هر استان از ک

درصد به استان تهران تعلق  21کشور، باالترین عدد با حدود 
نفر در  1نفر جمعیت شهري کشور،  5دارد. به بیان دیگر، از هر 

کرده است. فاصلۀ تهران با مناطق شهري استان تهران زندگی می
هاي داراي توزیع نسبی باال، شامل خراسان رضوي و دیگر استان

هاي است. کمترین سهم هم به استان د بودهاصفهان بسیار زیا
کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، ایالم، خراسان شمالی، 
چهارمحال و بختیاري و سمنان تعلق داشته که رقمی کمتر از 

البته، ارتباطی بین درصد شهرنشینی و  .اندیک درصد داشته
توان فهمید که توزیع نسبی جمعیت شهري وجود ندارد و می

ها از جمعیت کل کشور نیز کم است. در هم جمعیتی این استانس
، بیشترین تعداد نقاط شهري در استان اصفهان وجود 1390سال 

نقطۀ  6داشته است. کمترین تعداد نقاط شهري در استان قم (با 
بیشتر بودن درصد تعداد ). 4و شکل  4شهري) بوده است (جدول 

کوچک بودن اندازة شهرها نسبت به درصد جمعیت نشان از 
جز استانهاي تهران، شهرها دارد و در تمام استانهاي کشور، به

خراسان رضوي، خوزستان و قم، نسبت جمعیت شهري از نسبت 
 ).6 و 5عداد شهرها کمتر است. (اشکال ت

 
 .1390 در سرشماري سال نقاط شهريشهري و تعداد  جمعیتتوزیع استانی تعداد  .4جدول 

 

 استان
 جمعیت شهر

 استان
 جمعیت شهر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 79/5 3106732 17/8 93 فارس 81/4 2579178 09/5 58 شرقی آذربایجان
 64/1 878241 19/2 25 قزوین 60/3 1932544 69/3 42 غربی آذربایجان

 04/2 1095871 53/0 6 قم 49/1 798942 11/2 24 اردبیل
 84/1 985874 19/2 25 کردستان 77/7 4168219 87/8 101 اصفهان
 15/3 1689842 62/5 64 کرمان 07/4 2184371 40/1 16 البرز
 53/2 1355094 55/2 29 کرمانشاه 67/0 356896 84/1 21 ایالم
 65/0 346626 40/1 16 بویراحمد و کهگیلویه 31/1 704393 81/2 32 بوشهر
 69/1 906182 19/2 25 گلستان 07/21 11305832 42/3 39 تهران

 79/2 1497170 48/4 51 گیالن 97/0 521071 72/2 31 وبختیاري چهارمحال
 01/2 1075951 19/2 25 لرستان 69/0 371054 19/2 25 خراسان جنوبی

 14/3 1682152 65/4 53 مازندران 04/8 4311210 32/6 72 رضوي خراسان
 95/1 1045001 81/2 32 مرکزي 83/0 446872 58/1 18 خراسان شمالی

 47/1 788471 81/2 32 هرمزگان 00/6 3218451 36/5 61 خوزستان
 94/1 1040605 37/2 27 همدان 18/1 634809 58/1 18 زنجان
 66/1 889583 11/2 24 یزد 91/0 486345 49/1 17 سمنان

 100 53646661 100 1139 کل کشور 32/2 1243079 25/3 37 بلوچستان و سیستان
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 1390 در سرشماري سال نقاط شهريشهري و تعداد  جمعیتتوزیع استانی تعداد  .4شکل 

 

 
 1390هاي سرشماري اساس دادهبر هاي کشورت نقاط شهري در استاننسب:  5شکل 
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 1390هاي سرشماري هاي کشور براساس دادهنسبت جمعیت شهري در استان : 6شکل 

 
 هاي کشورهاي شهرنشینی در استانتوزیع شاخص

هاي شهرنشینی شامل تعداد شهر، حداقل و حداکثر شاخص
جمعیت شهر، میانگین جمعیت شهر، ضریب شهرنشینی یا درصد 

اولویت شهري و نسبت جمعیت شهري جمعیت شهري، شاخص 
، 5ها در جدول بررسی این شاخص .به جمعیت روستایی هستند

حقایق جالبی را در مورد جغرافیاي شهري کشور و در بین 
به لحاظ تغییرات در محدودة جغرافیایی د. دهها نشان میاستان
هاي جدید، روند تغییرات این هاي کشور و ایجاد استاناستان

با تطبیق مرزها با کمی دشواري شدنی است؛ لیکن در ها شاخص
هاي اینجا فقط آخرین تقسیمات کشوري و با توجه به داده

انجام شده است. از میان این شاخص،  1390سرشماري سال 
ود رکار میآنچه براي تحلیل تمرکز شهري و شبکه شهري به

شاخص اولویت شهري، با توجه به  .شاخص اولویت شهري است
ترین شهر هر استان به سه شهر پرجمعیت بعد بطۀ پرجمعیترا

شهر، نوع  4گیلبرت با توجه به شاخص  .محاسبه شده است
است.  را فوق برتري نامیده 65/0برتري شهري در اعداد بیش از 

را برتري مطلوب و  54/0تا  41/0را برتري،  65/0تا  54/0بین 
: 1381ت (عظیمی، را حداقل برتري نام نهاده اس 41/0کمتر از 

هاي کشور از بندي گیلبرت، بیشتر استان). با توجه به تقسیم67
گیرند. وضعیت استان قم جهت نوع برتري در دستۀ اول قرار می

کامال استثنایی است، که در دالیل  32/54در این شاخص با عدد 
ترین شهر، که هاي کشور، پرجمعیتآن بیان شد. در اغلب استان

مرکز آن استان است، بیش از پنج برابر جمعیت دومین معموالً 
ها نیز دهد که در داخل استانشهر، داراي سکنه است و نشان می

ها بسیار بیشتر از دیگر شهرهاست. تمایل به سمت مراکز استان
هاي لرستان، مازندران، سمنان، بوشهر ، تنها استان1390در سال 

اند، که داشته 1کمتر از و کهکیلویه و بویراحمد شاخص اولویت 
 .رتبه تا حدي رعایت شده است ـ در آنها قانون اندازه
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 .1390 ها در سرشماري سالهاي شهرنشینی به تفکیک استانشاخص .5جدول 

 
 

 استان
تعداد 
 شهر

حداقل 
جمعیت 

 شهر

حداکثر  
جمعیت 

 شهر

میانگین  
 جمعیت شهر

 درصد
 جمعیت شهري 

 شاخص 
 نخست  شهري

 نسبت جمعیت
 شهر به روستا 

 25/2 91/3 25/69 44469 1494998 1266 58 شرقی آذربایجان

 68/1 29/1 73/62 46013 667499 962 42 غربی آذربایجان

 12/6 45/2 96/85 33289 482632 761 24 اردبیل

 86/5 37/2 43/85 41269 1756126 1473 101 اصفهان

 57/9 07/5 54/90 136523 1614626 701 16 البرز

 08/1 07/2 01/64 16995 172213 1475 21 ایالم

 14/2 83/0 19/68 22012 195222 2164 32 بوشهر

 88/12 46/8 8/92 289893 8154051 1114 39 تهران

 39/1 35/1 2/58 16809 159775 1486 31 وبختیاري چهارمحال

 27/1 09/2 01/56 14842 178020 1419 25 خراسان جنوبی

 56/2 6/4 92/71 59878 2766258 406 72 رضوي خراسان

 06/1 17/1 5/51 24826 199791 1164 18 خراسان شمالی

 45/2 81/1 02/71 52761 1112021 1277 61 خوزستان

 67/1 27/2 5/62 35267 386851 1089 18 زنجان

 36/3 64/0 05/77 28608 153680 2402 17 سمنان

 96/0 75/1 05/49 33596 560725 1230 37 بلوچستان و سیستان

 09/2 09/4 59/67 33405 1460665 887 93 فارس

 72/2 72/1 09/73 35130 381598 1038 25 قزوین

 64/19 32/54 15/95 182645 1074036 730 6 قم

 94/1 11/1 66 39435 373987 184 25 کردستان

 35/1 19/1 5/57 26404 534441 750 64 کرمان

 3/2 27/4 66/69 48369 851405 9 29 کرمانشاه

 11/1 66/0 63/52 21664 108505 492 16 بویراحمد و کهگیلویه

 04/1 36/1 99/50 36247 329536 2281 25 گلستان

 52/1 24/2 35/60 29356 639951 568 51 گیالن

 59/1 8/0 33/66 43038 348216 1048 25 لرستان

 21/1 47/0 72/54 31739 296417 200 53 مازندران

 83/2 56/1 91/73 32656 484212 497 32 مرکزي

 1 43/3 96/49 24640 435751 1170 32 هرمزگان

 45/1 81/1 18/59 38541 525794 725 27 همدان

 81/4 02/3 8/82 37066 486152 581 24 یزد

 49/2 33/1 39/71 47100 8154051 9 1139 کل کشور



 1335 - 1390سلسله مراتبی شهرهاي ایران  توزیع فضایی جمعیت و نظام   124

 گیرينتیجه
بررسی روند تغییرات تعداد شهر و جمعیت شهري در طول 

ها، منطبق با تقسیمات هفت دوره سرشماري و در محدودة استان
 هاي تحقیق نشان یافتهو  1390کشوري در سرشماري سال 

دهد که رشد شهرنشینی، به تدریج، شدت گرفته و نسبت می
جمعیت شهري به جمعیت روستایی افزایش یافته است. تمرکز 
جمعیت در رأس شبکۀ شهري کشور، یعنی تهران، در سرشماري 

 درصد میرسد. 28/5به حدود  1365سال 
ه شهر به ی روستاها برغم تغییر تعریف شهر و تبدیل برخبه

هاي روستایی و تجمیع و رسانی به حوزهخدمات عنوان مراکز
ها در طول ادغام برخی روستا، توزیع جمعیت شهري در استان

ها هنوز وجود دارد و حدود یک چهارم جمعیت در سرشماري
ها، اصفهان و استان تهران متمرکز هستند. در بین بقیۀ استان

در  ـ کالنشهر مشهد و اصفهانبه لحاظ دو ـ خراسان رضوي 

درصد جمعیت شهري کشور را در خود جاي  16مجموع، حدود 
 د.انداده

ها همچنین، بررسی روند ایجاد شهرها در محدودة استان
-و یافته 1390منطبق با تقسیمات کشوري در سرشماري سال 

هاي تحقیق بیانگر این حقیقت است که گرچه تمرکز شهرها در 
مشهود است، با توجه به تغییر  1335رشماري چند استان در س

تعریف شهر و تبدیل برخی روستاها به شهر به عنوان مراکز 
هاي روستایی و تجمیع و ادغام برخی خدمات رسانی به حوزه

ها روند ها در طول سرشماريروستاها، توزیع شهرها در استان
، شبکۀ رغم ایجاد نوشهرهاکه بهطوريدهد. بهتوزیعی را نشان می

شهري به نفع شهرهاي کوچک و روستاشهرها اصالح شده و یکی 
هاي تمرکززدایی، که با ایجاد و توسعۀ شهرهاي از سیاست

شود، توزیع فضایی و نظام سلسه مراتبی شهرها کوچک محقق می
 .است هاي سرشماري بهبود یافتهها در دورهدر کشور و در استان
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Spatial distribution of population and hierarchical system of cities  

Seyed Mehdi Mousakazemi 

 

Urban population in the period of about fifty-five years from the first census in 1956 to census 2014 
become more than 8 times and the rate of urbanization has increased to more than 2 times. The highest 
annual growth rate of urban population occurred between two censuses in 1976 and 1986. In seven 
censuses the classification of population in cities shows small towns with populations of less than 25 
thousand people increase in terms of numbers but in terms of contribution to the urban population of 
the country have experi-enced a significant decline. In contrast, the share of the population of large 
towns and me-tropolis has increased. Metropolitan Tehran, as center of population attraction acts in 
this periods and the other major cities in terms of population, were far away. Index of urban priorities 
has always been more than one although many provinces had differences that urbanization indicators 
show the them more precisely. Findings from this study indicate that distribution of urban areas in the 
country and the province is more balanced, but the urban population is more concentrated. 

Keywords: urban system, urbanization ratio, the ratio of urban-rural, urban concen-tration, Index of 
urban priorities 

 


