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 چکیده

 و کشورهاي جهان رين شهرهايمهمت تمرکز سرمايه در اثر در ابتدا رود،مي شمار بيستم به قرن هايپديده از يکي کالنشهري که ظهور مناطق
شکل گرفت. امروزه مناطق  صنعتي و اقتصادي سياسي، ماعي،با فرايندهايي اجت تر همراهاي وسيعمنطقه در فعاليت و جمعيت تمرکززدايي سپس

حوه توزيع ندي شهرها، د کالبهاي مختلفي از قبيل پراکندگي جمعيت و فعاليت در سطح منطقه، عدم تعادل فضايي، روند رشکالنشهري با چالش
اضر با نگاهي حت. نوشتار رده اسککالت متعددي مواجه امکانات در ميان ساکنين و نظاير اينها درگير هستند و اين امر مديريت شهري را با مش

وهش حاضر، پژ يد. روشسي نماگرايي، تالش دارد روند رشد و پراکنش جمعيت در سطح منطقه کالنشهري تبريز را برراجمالي بر تفکرات منطقه
هاي مصوب، آمار و گزارشات از طرح گيرياي و بهرهخانهها مبتني بر روش اسنادي و کتابآوري دادهتحليلي بوده تا با جمع -(ايکتابخانه) توصيفي

رده هد و تالش کدپاسخ « تعامالت جمعيتي شهر تبريز با نقاط شهري پيرامون خود چگونه بوده است؟»موجود به سؤال اصلي تحقيق يعني؛ 
اين است که  بدست آمده ز جمله نتايجنمايد. ا ارائه منطقه کالنشهري تبريز فضايي و توزيع متناسب جمعيت در آمايش و براي بهبود راهکارهايي را

 اخير هايدهه رطقه کالنشهري( دشهرهاي اطراف )من و اين شهر ميان جمعيتي عميق فاصله باعث ايجاد شهرنشيني در کالنشهر تبريز شتابان رشد
امر مديريت  که اين نمودهن تبعيت و استعدادها هاا ظرفيتب متناسب نظامي از جمعيت در منطقه مذکور بدون برنامه بوده و توزيع شده بطوريکه الگوي

مشکالت  النشهري بانطقه کشهر تبريز و منطقه کالنشهري تبريز را با مشکالت مختلفي مواجه نموده است. در صورت تداوم چنين روندي، م
در رقابت با  يزتبرماندگي قبو ع نطقهم يفرهنگ -يعلم به عنوان مرکز يزتبر يگاهنشدن جا ينهنهادبيشتري مواجه خواهد بود که در نهايت موجبات 

 ت.واهد داشرا در پي خ فراملي در بلندمدت و يدر سطح مل يزشهر تبر يگاهافول جاو دانش و فنآوري روز  ي براقتصاد متک

 منطقه کالنشهري، تبريز، جمعيت، سکونتگاه، مديريت واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:

 بود، انقالب صنعتي محصول تحوالت که شهرنشيني از شکل اين است. کالنشهري مناطق ظهور نشيني،شهر نوين هايپديده از يکي

 و جمعيت تمرکززدايي سپس و کشورهاي جهان شهرهاي مهمترين در جمعيت و فعاليت تمرکز سرمايه، اثر در بيستم ابتدا قرن اوايل از
 در و ( Dadashpoor, 2011: 92) يافت صنعتي ظهور و اقتصادي سياسي، ي،اجتماع فرايندهايي با تر همراهوسيع ايمنطقه در فعاليت

 و نبوده مساله از خالي جهان در کالنشهري فزاينده روند اما درآمد؛ شهرنشيني غالب صورت شکل به آن اواخر در ويژه به مذکور قرن طي

                                                      
 )نويسنده مسئول( واحد مرند، شهر مرند يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ايجغراف. 1

Email : m.ezzati91@yahoo.com-Tel:09143143372 
 واحد مرند، شهر مرند يدانشگاه آزاد اسالم يشهر يزيو برنامه ر ايجغرافاستاد  .2

رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر يشهر يزيو برنامه ر اياستاد گروه جغراف 
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کمبود  نشين،حاشيه مناطق تشکيل و شهري فقر فزايشا زيست، محيط کيفيت جدي است. تهديد داشته همراه بسياري به منفي پيامدهاي
 در بويژه که متعدد ديگر مسائل و اجتماعي و اقتصادي نابرابري مسکن، عرضه و آب تأمين قبيل از شهري خدمات و هازيرساخت

و همکاران،  حادتري بروز نموده است )رشيدي صورت به شهريکالن مناطق در جمعيت شتابان رشد نرخ دليل به جنوب کشورهاي
1393 :156.) 

 150عال شتر پيرامون در يک منطقه کالنشهري قلمرو وسيعي است شامل يک منطقه کالنشهري بزرگ و نواحي شهري کوچک
هاي اقتصادي، فعاليت معيت وجکيلومتري که در اين آرايش سرزميني يکسري روابط متقابل و وابستگي رخ داده و بواسطه توزيع مجدد 

 جهاني روند با تنگاتنگي بطهرا آنها که رشد (. مناطقي90: 1394شود )رجايي، صصي و هم پيچيدگي اجتماعي نشان داده ميهم توليد تخ

 و روندها ها، گرايش هک اي به گونه دارد آن مراتبي سلسله شبکه در آفريني کالنشهرها نقش و شهرها جهاني نظام ساختار و شدن
 نظام سود به و جهاني، موتور اقتصاد عنوان به کالنشهري مناطق توسعه فرايند به بخشيدن بشتا با شدن، جهاني نيروهاي پيچيده

 (.Nelles, 2012: 2) مناطق نهادند اين ميان در را فزاينده رقابتي بذر جهاني، داريسرمايه

ه جمعيت جهان با رشد باشد. سده اخير در حالي آغاز شده کهاي اساسي در مناطق کالنشهري، چالش جمعيت مييکي از چالش
ميليون نفر به اين جمعيت افزوده  60اند و هر ساله به ميزان زيادي مواجه گشته است و درصد بااليي از اين جمعيت، شهرنشين شده

 موجب اتخاذ سياست تمرکززدايي و روند فزاينده جمعيت و شهرنشيني (. که ادامه62-63: 1385زاده، شود )متوسلي و اسماعيلمي
در کشورهاي مختلف جهان از جمله ايران شده  2يا مناطق کالنشهري 1هاگيري و ظهور شهرهاي ميليوني و پديده ابر شهر منطقهشکل

اين ( و نتيجه 6: 1395ند )اسدي، معرفي شد« هاي شهريمجموعه»هيئت وزيران با عنوان  1374که براي اولين بار در مصوبه سال 
که متأثر از اين شرايط،  غالب انساني چه در کشورهاي توسعه يافته و چه در حال توسعه ميباشدتغيير شکل سکونتگاههاي  فرايند

هاي کالبدي خود از يک طرف و پخشايش نسبي جمعيت و فعاليت-کالنشهر تبريز نيز از اين قضيه مستثني نبوده و با توسعه فضايي
 ،تبريز شهرنامناسب  يروند رشد کالبدشده است. اما در اين ميان  اي خود به يک منطقه کالنشهري تبديلاقتصادي به نواحي حاشيه

 برنامهبي ي، توسعهاقتصاد نابرابر توسعهعدم پويايي شهرهاي پيرامون بدليل  جذب امکانات ساير مناطق شهري توسط کالنشهر مرکزي،

و... از جمله چالش اساسي منطقه کالنشهري ناتواني مديريت شهري در تأمين مسکن و خدمات زيربنايي  هاي جمعيتي،کانون سريع و
 رود. تبريز به شمار مي

ظم رشد نامن شهري و ريزي نقاط شهري منطقه کالنشهري تبريز باعث شدت رشد پراکنشرشد نامنظم و بدون برنامهبنابراين 
. (: 1395ن، مکاراهاني و شده است )قرب الخصوص پيرامون شهر تبريزشهرهاي مجموعه در بستر اراضي باغي اطراف شهرها علي

قه وستايي منطردهد که تابحال پژوهشي در خصوص ارزيابي ميزان موفقيت نقاط شهري و همچنين بررسي پيشينه موضوع نشان مي
 بررسي حاضر وشتارن، هدف با توجه به اهميت روز افزون اين موضوع کالنشهري تبريز در جذب جمعيت صورت نگرفته است. بنابراين

  باشد.مي بريزت کالنشهري منطقه سطح در را هاسکونتگاه توزيع نحوه همچنين تحوالت جمعيتي و پراکنش و رشد روند

وصيفي تگيري از روش بهره بنابراين نوشتار حاضر در پي آن است که روند رشد و پراکنش جمعيت در سطح منطقه کالنشهري تبريز را با
 اسب و بدون برنامهتبريز نامن دهد که استقرار و پخشايش جمعيت در منطقه کالنشهريج تحقيق نشان مييتحليلي ارزيابي نمايد. نتا -اي()کتابخانه

 يزتبر يگاهانشدن ج ينهنهادات که در نهايت موجببوده و در صورت تداوم چنين روندي، منطقه کالنشهري با مشکالت بيشتري مواجه خواهد شد 
ت با اقتصاد در رقاب يزتبرماندگي و عقب)ماقبل پسامدرن(  ياز حد بر توسعه صنعت يشکاي بات و منطقه يفرهنگ -يبه عنوان مرکز علم
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1-Mega City-Region 
2-Metropolitan Region 
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 مبانی نظری:

عتي و به دنبال آن انقالب شهري است که مشخصا از اوايل قرن به مفهوم رايج و امروزين آن محصول انقالب صن« کالنشهر»پديده 
هايي هستند تمرکز طلب، نيازمند تراکم بيستم در محدوده جوامع اروپايي بروز و ظهور کالبدي يافته است. صنعت و خدمات اصوالً فعاليت

هاي صنعتي و اقتصادي در يک و فعاليت محصول فرآيندهاي مذکور و نتيجه متراکم سازي جمعيت« شهر»و مرکزگرا و در اين ميان 
محدوده کالبدي نسبتاً کوچک است. تشديد کمي و کيفي فرآيندهاي تمرکزگراي مذکور در پي انقالب صنعتي و انقالب شهري، شرايط و 

تجمع فراهم آورد.  هاي ناشي ازجوييگيري و رشد شهرهاي بزرگتر و نهايتاً کالنشهرها را به منظور حداکثر صرفهبستر الزم براي شکل
آورد که اصوالً نيروها و فرآيندهاي مرکزگريز را به هاي تراکم( نيز متقابالً شرايطي را فراهم مياما قانون بازدهي نزولي مقياس )هزينه

و همراه در  دو فرآيند همزاد 2گراييو منطقه 1کند. به همين دليل است که کالنشهري شدنهاي ذاتي کالنشهرها تبديل مييکي از مؤلفه
در  3توان به شکل الزم و ملزوم بودن کالنشهر و منطقه کالنشهريشوند. نتيجه اين همراهي را ميريزي فضايي تلقي ميمتون برنامه

اي (. در تعريف منطقه کالنشهري آمده است: منطقه کالنشهري، منطقه107-108: 1393پور و سرور، اغلب موارد مشاهده کرد )الله
ها و شهر مرکزي به لحاظ اجتماعي، اقتصادي وابستگي اي که اين سکونتگاههاي حومهک شهر مرکزي به همراه سکونتگاهمشتمل بر ي

دهند. لذا و نظام واحدي از سکونت، فعاليت و خدمات را در حال و آينده تشکيل مي (Pacione, 2005: 638)متقابل به يکديگر دارند 
 (. امروزه111: 1385زاده، بايستي در قالب سازمان واحد فضايي و يکپارچه انجام گيرد )مهديمي ريزي و مديريت اين مجموعهبرنامه
 زمان طول در... و ها زيرساخت مقررات، قوانين و فعاليت، و کار بازار زمين، قيمت سکونت، نتيجه محل کالنشهري مناطق فضايي ساختار

 دسترسي، نحوه دهندهنتيجه نشان در و کالنشهري مناطق عملکرد کننده چگونگيتعيين فضايي، ساختار يابيسازمان نحوه .باشدمي
باشد )داداش پور و مي مناطق اين... و فرهنگي هايميزان نوآوري اجتماعي، سرمايه اجتماعي، عدالت زيست محيطي، پايداري ميزان

در . شودمي آغاز فعاليت و جمعيت نحوه توزيع شناسايي با ،کالنشهري مناطق فضايي تحليل ساختار و مطالعه (. بنابراين،66: 1394تدين، 
 شود:گرايي کالنشهري سه رويکرد مطرح شده است که در زير بصورت مختصر بدآنها تشريح مياين ميان، در خصوص منطقه

 گرایی سنتیمنطقه -1

ت حومه کالنشهري، مکتب حکمروايي ن منطقه گرايي سنتي، سنت اصالح کالنشهري، سنمفاهيــم و عناويــن مترادفــي چــو
گيري نظريع )زمان اوج 1960-70کالنشهري و رويکرد يکپارچه سازي همگي داللت بر تالشهاي نظري و عملي دارند که تا دهه 

بار  گرايي سنتي اولينهاي محلي بويژه در آمريکا جريان داشته است. اصول اصلي منطقهانتخاب عمومي( در حوزه تجديد سازمان حکومت
به  1930در سال « حکومت نواحي کالنشهري در اياالت متحده آمريکا»و در اثر وي با عنوان  4به طور جامع از سوي پل استودنسکي
هاي متفرق ناکارآمد بوده و در شرايط تفرق حکومتي، مراجع شهري قادر کند که حکومت در سيستمچاپ رسيد. وي در اين کتاب ادعا مي

هاي محلي و منجر شدن سجمي را در مقياس کالنشهري اتخاذ نمايند. دغدغه اصلي اين سنت، وجود تفرق حکومتنيستند تصميمات من
گذراي و خدمات رساني عمومي است. تفرق سياسي منطقه کالنشهري، کالنشهر را که يک آن به فقدان اثربخشي و ناکارايي سياست

هاي زيادي در کند. در نتيجه مسائل و نابرابرياست را به قطعات متعدد تقسيم ميهاي اقتصادي و اجتماعي واحد اجتماع محلي با ويژگي
کند. راه حل نهايي اين مکتب؛ توزيع جمعيت و فعاليت، مشکل تأمين مالي خدمات عمومي و عدم هماهنگي در خدمات رساني بروز مي

ـام حکومتهــاي محلــي متعــدد و ايجــاد عنــي ادغـکالنشهري ي منطقه پهنه در حکومتي-سياســي يکپارچگي ايجــاد
 (.7: 1395بزرگ مقياس مديريت و حکمروايي کالنشهري است )اسدي، ســاختارهاي 
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 انتخاب عمومی -2

ظهور يافت مکتب انتخاب عمومي است که  1950دومين ديدگاه اصلي درباره نحوه مديريت مناطق کالن شهري که از اواخر دهه 
هاي محلي از نظر دانشمندان مطرح گرديد. تفرق حکومت« نظريه ناب هزينه کرد عمومي»با عنوان  1956سال توسط چارلز تيبوت در 

 Savitch andگرايي سنتي، يک مزيت و موهبت است نه يک نقص و ايرادي که بايد رفع گردد )اين مکتب، برخالف طرفداران منطقه

,2009Vogel, هاي حکومتي را اگر ما تأمين همه فعاليت»توان چنين استنباط نمود که ور ميدر خصوص نظريه مذک 1(. از ديد استيگلر
هاي به کوچکترين واحد حکومتي بدهيم که البته بتواند آن را با کارايي به انجام برساند، اين اقدام به احياء و نوسازي وسيعي در حکومت

 هايگيريتصميم در شخصي منافع جايگاه منطق به عمومي ابانتخ نظريه کلي (. بطورOstrom, 1972,480« )محلي منجر خواهد شد
 . تأکيد دارد ايمنطقه همکاري احتمال کاهش و محلي خودمختاري، محلي هايحکومت بين عمومي رقابت ترويج ساکنان،

 گرایی نوینمنطقه -3

 ايکشــوره از ياريبســ در عمومي انتخــاب رويکــرد اوج و گرايي ســنتيهاي منطقهفول جرياندهه ا 1980و  1970دهه 
انديشــمندان شــهري، وابســتگي  ـهکـ شــد مطــرح زمانــي1990 دهــه در نويــن گرايــي. منطقهو اروپايــي اســتامريکايي 

داوم بــه ســمت ــبه طور م معيــتمتقابل شــهر و نواحــي حومه اي را دوبــاره مــورد تاکيــد قــرار دادنــد. در ايــن دوره، ج
نطقه م -گرايان نوين به اين  حقيقت رسيدند که شهريافت. منطقهها گسترش مي، نواحي فراشهري و شهرلبهپيرامون و به ســوي حومه

قتصادي و هاي نژادي، اهاي شهري نتيجه وجود تفاوتدر مقابل شهر، واحد مناسبي براي رقابت در اقتصاد جهاني است. لذا بحران
دستور کار  (.Savitch and Vogel, 2009: 113هاي جديدتر بيروني( است )اي و حومهي بين شهرها )حلقه دروني نواحي حومهاجتماع

جتماعي بين شهر مرکزي و نقاط شهري اقتصادي و ا -هاي ماليهايي براي کاهش تفاوتگرايان نوين، جستجوي راهسياسي منطقه
رفع انطبقا  ي اجتماعي،ها براي کاهش جدايي گزيني چون؛ ايجاد مسکن قابل استطاعت در حومههايپيرامون آن است. لذا از استراتژي

هاي ترايي حکوميشتر ببفضايي مکان و اشتغال و سکونت، رشد هوشمند و هدايت رشد به شهرها مرکزي، تخصيص منابع و استقالل 
گرايي يا تمرکزگرايي اين سه نظريه را بر اساس شدت منطقه کلي اگر بخواهيم (. در حالت10: 1394کنند )اسدي، محلي حمايت مي

 حکومتي ترسيم کنيم، شايد بتوان شکل شماره يک را وارد دانست.

 

 

 

 گرایی کالنشهریسازی حکومتی در سه نظریه منطقه: شدت یکپارچه1شکل 

 7: 1395مأخذ: اسدي، 

 ها:ها و روشداده

ام گرفته است. مراحل و روش تحقيق بدين ترتيب بوده است که در گام نخست و در تحليلي انج -تحقيق حاضر به شيوه توصيفي
ريزي گيري مناطق کالنشهري و نظام مديريت و برنامهراستاي تشريح ايده نظري تحقيق، مفاهيم و رويکردهاي نظري در زمينه شکل

تعامالت جمعيتي شهر تبريز با »و جهت پاسخ به سؤال پژوهش اي مورد بررسي قرار گرفته ها به شيوه مطالعه کتابخانهفضايي آن -کالبدي

هاي دولتي مربوطه و ها و اسناد مصوب، آمارهاي منتشر شده مرکز آمار ايران و سازماناز طرح« نقاط شهري پيرامون خود چگونه بوده است؟

                                                      
- Stigler

_ + 

 سنتی گراییمنطقهنظریه  گرایی نوینمنطقهنظریه  نظریه انتخاب عمومی

 )منطقه گرایی(یا تمرکزگرایی  سازیپارچهیکشدت 
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استفاده شده است. سرانجام با تلفيق و  Arc Gisار نهايتاً به منظور تهيه نقشه پراکنش فضايي مراکز سکونتي و جمعيتي از محيط نرم افز
قالب تحوالت جمعيتي و کالبدي )پراکنش  هاي تحقيق و نيز مصاحبه با برخي از کارشناسان مربوطه ويژگيتطبيق مباني نظري و يافته

اقدامات و راهکارهاي الزم جهت  گيري،سکونتگاهي( منطقه کالنشهري تبريز و مسائل مربوطه استنتاج گرديده و نهايتاً در بخش نتيجه
فضايي و جمعيتي با تأکيد بر بهبود نظام استقرار مراکز سکونتي و جمعيت منطقه مورد مطالعه -ريزي کالبدياصالح نظام مديريت و برنامه

 ارائه گرديده است.

 شناخت محدوده مورد مطالعه )منطقه کالنشهری تبریز(:

هاي تبريز و کانون منطقه کالنشهري تبريز شامل کالنشهر
جمعيتي، اقتصادي و خدماتي اطراف آن است که با مالحظه حدود 

کيلومترمربع وسعت داشته که بر  95/2989سياسي  -تقسيمات اداري
نفر و طبق  1484363داراي  1375اساس آمار سرشماري سال 

نفر جمعيت در خود جاي  1823118، تعداد 1395سرشماري سال 
ه از شمال به شهرستان مرند و از جنوب به محدوداين داده است. 

که  شوديم يمنته هريس مراغه و از شرق به شبستر و از غرب به
است  داده اختصاص به خود را استان وسعت کل درصد 6.75

(. نقاط 5-7، بخش اول قسمت سوم: 1388زيستا،  )مهندسان مشاور
 -تبريز شهري واقع در منطقه مورد مطالعه تحقيق حاضر عبارتند از:

 -ايلخچي -اسکو -خسروشهر -سردرود -صوفيان -باسمنج -خواجه
باشند. و شهريار مي جديد سهندهاي شهر، آذرشهر -گوگان -ممقان

شهر  2 کل نقاط جمعيت محدوده مجموعه شهري تبريز، شامل
باشند که در داخل عيتي( ميمکان جم 14نقطه روستايي و  120نقطه شهري،  11مرکز جمعيتي ) 145بخش،  10شهرستان،  6جديد، 

 تبريز در تحقيق حاضر تعيين شده براي منطقه کالنشهري عملکردي اند. الزم به توضيح است محدودهمنطقه کالنشهري تبريز واقع شده
 است. برخوردار تبريز شهري مجموعه طرح سوي از شده در تحقيق تعيين محدوده بسياري با همپوشاني و انطباق

 :ها ادهتجزیه و تحلیل د

 رشد و پراکنش جمعیت در منطقه کالنشهری تبریز-

اطالعات سرشماري  بر اساس 1345-95هاي ها طي سالاطالعات مربوط به جمعيت منطقه کالنشهري تبريز و روند تغييرات آن
بيش  1345-95ني ست. جمعيت مناطق شهري بدون شهر تبريز، طي دوره زمااارائه شده  1-1عمومي نفوس و مسکن در جدول شماره 

است. به عبارت بهتر نرخ رشد ساالنه رسيده  1395فر در سال ن 1823118به رقم  1345نفر در سال  66،276برابر شده و از  20از 
ر است. شايان ذکر است بدون در نظر گرفتن اطالعات جمعيتي شهدرصد بوده  2.5ساله معادل  45جمعيت منطقه مذکور طي دوره زماني 

اين  است. سهم جمعيتکن بوده بيشترين جمعيت محدوده مورد مطالعه بعد از شهر جديد سهند، در شهر آذرشهر سا 1395ر سال تبريز، د
هاي پيشين نيز کم و بيش در همين حدود بوده باشد. نسبت مذکور در سالدرصد مي 24.7شهر از کل جمعيت منطقه کالنشهري معادل 

 رصد( اختصـاص دارد. د 9.1درصد( ايلخچي )10.1درصد( و اسکو )16.1هاي بعدي به سردرود )است. رتبه

 

 : موقعیت تبریز بر روی منطقه کالنشهری تبریز2شکل 

 (1396)نگارندگان،  
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 : نقشه شماتیک پراکنش جمعیت در نقاط شهری منطقه کالنشهری تبریز3شکل 

 1396، گانمأخذ: مرکز آمارايران و محاسبات نگارند

برابر شده و از رقم  3.7درصدي، حدود  3، جمعيت شهر تبريز با نرخ رشد ساالنه 1345-95ني  دهد طي دوره زماها نشان ميبررسي
است. با در نظرگرفتن اطالعات جمعيتي شهر تبريز، جمعيت رسيده  1395نفر در سال  1558693به رقم  1345نفر در سال  403،413

 1823118 به 1345در سال  نفر 469689برابر شده و از  4دهه گذشته بيش از  4.5برخي از نقاط شهري منطقه کالنشهري تبريز طي 
وره دهد با توجه به محوريت تبريز به عنوان مرکز استان آذربايجان شرقي، طي دها نشان ميرسيده است. بررسي 1395نفر در سال 

هاي ال(. اما در س1-1)جدول شماره  درصد بوده است 89، سهم جمعيت تبريز از کل منطقه کالنشهري همواره بيش از 1345-95زماني 
طح باالتر سسترسي به د)جهت  توسعه امکانات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، تمايل افراد براي سکونت در اين شهر اخير با گسترش و

دهد نشان مي ما آمارهاااست.  رفاه( بيشتر شده است که اين امر منجر به افزايش سهم شهر از جمعيت مناطق شهري در دهه گذشته شده
قان و ايخلچي( ذرشهر، ممآوشهر، پيرامون کالنشهر تبريز )از جمله شهرها اسکو، سردرود، خسر که رشد جمعيت نقاط سکونتگاهي واقع در

ش جمعيت و ز و پخشايشهر تبريسال اخير روند مثبتي را طي نموده است که اين امر نشانگر اجراي سياست تمرکززدايي از کالن 15در 
 .هاي اخير شده استفعاليت در منطقه کالنشهري تبريز در سال

 
 1395-1345 : نرخ رشد کالنشهر تبریز طی دهه4شکل 

 1396، گانمأخذ: مرکز آمارايران و محاسبات نگارند
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  1385-95های : جمعیت شهرهای منطقه کالنشهری تبریز طی سال1جدول 

-90نرخ رشد  1395 1390 1385 شهر

85 

نرخ رشد 

 67/1 87/0 18459 16983 16262 اسکو 95-90
 10/24 54/8 82494 24704 5130 سهند

 04/2 49/1 29739 26856 24932 سردرود
خسروش

 هر

14925 12447 21972 63/3- 3/11 
 35/2 63/1 44887 39918 36801 اذرشهر
 -33/2 21/1 11892 13359 12576 ممقان

 69/1 71/1 16474 15231 13985 چیایلخ

 52/2 83/0 12692 11190 10736 باسمنج
 76/2 32/0 9963 9126 8980 صوفیان

 08/1 51/0 4011 3801 3706 خواجه

13980 تبریز

60 

149499

8 

15586

93 

34/1 83/0 
 60/0 52/0 11742 11395 11103 گوگان

15571 جمع کل

96 

168000

8 

18231

18 

- - 

 1396مأخذ: مرکز آمار ايران و محاسبات نگارندگان، 

 91ريز حدود ، شهر تب1365-75دهد که طي دوره مناطق کالنشهري نشان ميبررسي مهاجران وارد شده به تفکيک نقاط شهري 
درصد در  3.18 قمي معادلر با ردرصد مهاجران وارد شده به مناطق شهري پيرامون را به خود اختصاص داده است و پس از تبريز، آذرشه

چنين اين بررسي ه است. هماص دادرد شده به خود اختصمقام دوم قرار گرفته که در مقايسه با تبريز سهم بسيار کمي را از مهاجران وا
د( به خود اختصاص درص 85.24وره نيز رقم بااليي از مهاجران وارد شده )معادلدهد، شهر تبريز در اين دنشان مي1375-85طي دوره 

سبت به ساير شهرهاي تري ندرصد است. شهر تبريز از امکانات اجتماعي و خدماتي باال 15شهر ديگر حوزه، حدود  10است. سهم داده
ريز، بتبعد از شهر  شود.يممجموعه برخوردار است و اين مزيت شهر تبريز، موجب جذب حجم بسيار بااليي از مهاجران به سمت خود 

است ذکر  ست. شايانرار گرفته ادرصد مهاجران را به خود اختصاص داده و با اختالف بسيار چشمگيري در مقام دوم ق 3.65شهر سردرود 
  باشد.درصد( مهاجران وارد شده را دارا مي 0.34که شهر خواجه کمترين درصد )

 11.96معادل  1385دهد که در سال ( نشان مي5-1بررسي نسبت مهاجران وارده شده به جمعيت مجموعه شهري )جدول شماره 
ز حاکي از شهري تبري ابه براي شهرهاي مجموعهه مشاند. مقايسه پيکردرصد جمعيت مجموعه شهري را مهاجران وارد شده تشکيل داده

جران وارده شده از سهم مها 1385باشد. در سال تحول نسبتاً باالي جمعيت ساکن شهرهاي سردرود، خسروشهر، آذرشهر و ممقان مي
 است. درصد بوده20.32درصد و 26.87درصد، 27.18کل جمعيت شهرهاي مذکور به ترتيب معادل 
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 (1390مهاجرپذیر و مهاجرفرست استان)مرکز آمار ایران،  های: شهرستان5شکل

هاي آباد از جمله شهرستانشهرستان استان مهاجرفرست هستند )که بستان 13، 1390همچنين بر اساس نتايج سرشماري سال 
هاي استان تلقي شير( مهاجرپذيرترين شهرستانشهرستان ديگر از جمله )اسکو، آذرشهر، شبستر و عجب 7باشد( و مهاجرفرست مي

ي بريز، شهرهاست که طي دوره مذکور عالوه بر شهر تمالحظه نرخ رشد شهرهاي مختلف حوزه، بيانگر آن ا(. 5شوند )شکل شماره  مي
و ن اند. در اين ميان، آذرشهر و سردرود که دوميدرصد برخوردار بوده 2سردرود، آذرشهر، ايلخچي، صوفيان و تبريز از نرخ رشد باالتر از 

رسد، دليل اين مي ت. به نظروده اسآيند پس از تبريز، از نرخ رشد بااليي برخوردار بسومين شهر حوزه به لحاظ جمعيت ساکن به شمار مي
 ه اند.ذب کردجامر آن است شهرهاي مذکور  فاصله کمتري با مرکز دارند لذا در طول زمان جمعيت بيشتري را به خود 

 لذا. داردن را نشين حاشيه جديد نمهاجرا اسکان گنجايش اقتصادي، نظر از چه و کالبدي لحاظ به چه بريزت کالنشهر اينکه به توجه با
 ويس از و باشد نداشته بريزت شهر با زيادي فاصله و بوده نزديک شهر به که هستند مناطقي دنبال به خودجوش طور به جديد مهاجران

 حال ينع در و بودن ارزان دليل به تبريز شهر پيرامون روستاهاي اراضي نتيجه در و دباش شهر به نسبت قيمت ارزان اراضي داراي ديگر
. باشندمي توسعه حال در شدت هب و گرفته قرار تبريز شهر به شده وارد مهاجرين هجوم مورد هاآن در بنا احداث هزينه بودن پائين

 شهر حريم در واقع ستاهايرو از بسياري وسعت و جمعيت اخير لسا ده طي در که است آن نشانگر نگارنده مطالعه و بررسي بطوريکه
 .(6است )شکل  شده برابر چندين... و عليا شادباد اوغلي، آناخاتون، چاوان، جمله از تبريز

 
 95: موقعیت روستاهای منطقه کالنشهری تبریز بر اساس نرخ رشد 6شکل 

 1396، گانمأخذ: مرکز آمارايران و محاسبات نگارند
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 1345-90هری تبریز طی دوره : تحوالت و نرخ رشد جمعیت  شهرهای مناطق کالنش2جدول 
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 افزایش جمعیت 
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 نرخ رشد سالیانه

 طی دوره )درصد( 
1.1 2.9 1.6 2.1 1.3 2.9 1.9 2.0 1.5 2.9 1.5 2.8 

 1396مأخذ: مرکز آمار ايران و محاسبات نگارندگان، 

و  افزايش 1390ال سدرصد در  32/90به  1345درصد در سال  89/85پيرامون خود از  شهري جمعيت مناطق از تبريز شهر سهم
 در منطقه کالنشهري رد جديد سهند شهر پذيري جمعيت .(8و  7يافته است )اشکال شماره  کاهش 1395 سال در درصد 50/89به  سپس

 با است. بوده تبريز هرشاطراف  شهري از جمعيت مناطق تبريز شهر سهم کاهش اصلي عامل سردرود و ايلخچي بيشتر رشد جمعيتي کنار

 ثابت تقريباً 1390 تا 1375 سال از تبريز شهر جمعيتي سهم تبريز، جمعيت شهر به جمعيت آن افزايش و سهند جديد شهر گرفتن ناديده

 و 1385 هايدر سال تبريز سهم که دهديم نشان نيز منطقه کالنشهري کل از تبريز شهر جمعيتي سهم در خصوص ماند. اين وضعيتمي
 مناطق بلکه نيست يايلخچ و سردرود شهرهاي و شهر جديد سهند دليل به تنها کاهش اين و يافته کاهش 1375 سال به نسبت 1390

که  دهدمي نشان را آنها باالي رشد و تبريز شهر اطراف روستاهاي مهاجرپذيري امر اند اينتأثير داشته جمعيت جذب در نيز روستائي
 دامن شهر براي را مسائل زيادي شهر، زامنفصل  منطقه به تبديل يا و تبريز شهر در ادغام و روستاها اين شدن بزرگ با در آينده تواندمي

 بزند.

 
 1345-1395ایسه جمعیت منطقه کالنشهری و شهر تبریز طی دوره مق: 7شکل 

 1396، گانمأخذ: مرکز آمارايران و محاسبات نگارند
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 : نرخ رشد شهرهای موجود در مناطق کالنشهری تبریز8شکل 

 1396، گانمأخذ: مرکز آمارايران و محاسبات نگارند

ذيري بيشتر پ، جمعيتفته شدهاي که متفاوت در نظر گرريز، تنها نکتهبر اساس روند گذشته نرخ رشد شهرهاي منطقه کالنشهري تب
ز آن، در ااي عمده يل بخششهر جديد سهند است. به هرحال از آنجا که شهر جديد سهند در گذشته شکل نگرفته بود و اينک با تکم

ظار راين، انت، بناباستتأمين شده حال جذب جمعيت است و در کنار اين موضوع، تمام مسکن مهر شهر تبريز نيز در اين شهر
پذيري معيتجمال ضريب با اع پذيري بيشتر اين شهر به مفهوم کاهش سهم تبريز حتي با شرايط ادامه روند موجود وجود دارد وجمعيت

جديد  رمچنين شههاست.  دو برابر براي شهر جديد سهند، به همين ميزان از جمعيت تبريز  بر اساس رشد گذشته شهر کاسته شده
خشي از جذب ر شده و بمعيت پذيرود که تا سالهاي افق طرح، جاست، انتظار ميشهريار که مصوب بوده و عمليات اجرائي آن آغاز شده

 جمعيت تبريز را به سمت خود انتقال دهد.

 های سرشماری: سهم جمعیتی شهر تبریز از جمعیت مناطق شهری در دوره3جدول 

 شرح 
 سال

جمعيت 
 کل

 فوذحوزه ن

 جمعيت مناطق

 شهري

جمعيت 
 شهر تبريز

سهم تبريز از 
 کل حوزه نفوذ

سهم تبريز از 
مناطق 
 شهري

1345 _ 469689 403413 _ 85.89% 

1355 _ 681814 597976 _ 87.70% 

1365 _ 1081084 971482 _ 89.86% 

1375 1467739 1316876 1191043 81.15% 90.44% 

1385 1768908 1559676 1398060 79.04% 89.64% 

1390 1892353 1680008 1494998  79% 88.99% 

1395 2014072 1823118 1558693  %77.40  %85.50 

 مأخذ: مرکز آمار ايران و محاسبات نگارندگان

دهد که سهم تبريز از کل حوزه نفوذ و ( نشان مي3بنابراين بررسي تحوالت سهم جمعيت شهرهاي منطقه کالنشهري )جدول شماره 
به بعد )تاکنون( کاهش يافته و بر عکس سهم برخي از روستاها و شهرهاي  1375از نقاط شهري واقع در منطقه کالنشهر تبريز از سال 

منطقه کالنشهري که فاصله نزديکي با اين کالنشهر دارند، افزايش چشمگيري داشته است. همچنين بدون در نظر گرفتن اطالعات 
ساله بيشترين تحوالت سهم جمعيتي به ترتيب شهرهاي آذرشهر، سردرود، خسروشهر، سردرود،  45زماني جمعيتي شهر تبريز، طي دوره 

و سهم جمعيت شهرهاي  اسکو، ايلخچي اختصاص دارد. سهم جمعيت شهرهاي اسکو و ممقان از کل جمعيت منطقه کالنشهري کاهش
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که با در نظرگرفتن تحوالت جمعيتي شهر تبريز، تغييرات سهم آذرشهر، سردرود و خسروشهر افزايش يافته است. اين در حالي است 
 گير نيست. جمعيتي ساير شهرهاي محدوده مورد مطالعه چندان چشم

 
 1385-95: نرخ رشد منطقه کالنشهری تبریز طی سالهای 9شکل 

 1396، گانمأخذ: مرکز آمارايران و محاسبات نگارند

 

شهر( و صلي )کالنار شهر دهاي بارز منطقه کالنشهري تبريز، کاهش رشد جمعيت شاخص شود که يکي ازبنابراين چنين استنباط مي
داد به رغم  هاي اخير نشانهافزايش جمعيت در نقاط پيراموني است. لذا بررسي رشد و پراکنش جمعيت منطقه کالنشهري تبريز در ده

ري، نطقه کالنشهمتبريز، به علت عدم توجه به ديدگاه ح مجموعه شهري مصوب هاي تمرکززدايي جمعيت طبق طرتوفيق نسبي سياست
بريز و اطراف آن به تدر  90هه ي در دجمعيت بيشتر در مناطق پيراموني و به شکلي نامناسب و نامتعادل بوده است. اين پديده به نحو بارز

وني آن به يک قاط پيرامبه ن رايش تبريزدهد که معرف گظهور رسيد. مقايسه نرخ رشد جمعيت پنج ساله اخير از تحول معنادار خبر مي
 دهد.منطقه کالنشهري مي

 بحث و بررسی:

ر مورد بررسي نطقه مذکوع در ممطالعه حاضر، روند تحوالت جمعيتي منطقه کالنشهري تبريز را با نگاهي به جايگاه نقاط شهري واق
 زتبري النشهرک پيرامون شهري اطنق نفع به اخير هايسال در جمعيت دهد که رشدهاي تحقيق نشان ميقرار داده است. مروري بر يافته

 آذرشهر، جمله از بريزت اطراف شهرهاي به( تبريز) مرکزي شهر از آن سرريز و جمعيت تخليه باعث امر اين که است بوده مواجه
 در صنعتي هايشهرک رارقاست و مرکزي کالنشهر به شهرها اين نزديکي آن اصلي دليل که بوده اسکو و ممقان سردرود، خسروشهر،

 قهمنط شهرهاي به شده وارد اجرانمه مقصد لذا. اند کرده جذب خود به را بيشتري جمعيت زمان طول در که باشدمي شهرها اين اطراف
 .است بوده مهاجران نهايي مقصد آذرشهر و خسروشهر سردرود، مانند شهرهايي و يافته تغيير کالنشهري

 مناطق ساير در امکانات اين فقدان يا کمبود و تبريز کالنشهر اطراف در شغلي هايفرصت ايجاد و هسرماي انباشت ميان اين در
 خودرو هايسکونتگاه فزاينده رشد و گيريشکل سبب و گرديده منطقه اين در فعاليت و جمعيت تمرکز موجب اخير هايدهه در پيراموني

 در تبريز کالنشهري منطقه ريزيبرنامه و مديريت نظام هايضعف از حاکي تحقيق اين هاياست. يافته شده تبريز شهر حاشيه در
 فضايي -کالبدي توسعه الزامات و شروط از يکي که پذيرفت توانمي اساس اين بر. دارد منطقه فعاليت و جمعيت فضايي سازماندهي
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 اين که است آن فضايي -کالبدي تحوالت کپارچهي مديريت و مؤثر کنترل و هدايت نظام يک ايجاد کالنشهري، مناطق پايدار و منسجم
 .شود پيگيري بايدمي محلي و ايمنطقه ملي، کالن راهبردهاي و هاسياست در موضوع

داد: بطوريکه  ايسه قرارورد مقمهاي تحقيق حاضر را با تعدادي از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه توان نتيجه يافتههمچنين مي
( چرا که هر دو تحقيق به عدم تعادل 1395پور و همکاران )باشد. با نتايج داداشنتايج تحقيقات زير در يک راستا مي نتايج اين تحقيق با

ار و همکاران براهيم حصشيدي ارفضايي جمعيت و فعاليت و پيشروي منطقه به سوي قطبيت بيشتر تأکيد دارند. همچنين با نتايج تحقيق 
(، که هر 1393پور و سرور )الله کنند. با نتايج تحقيقپذير بودن منطقه کالنشهري تبريز اشاره ميست(، هر دو تحقيق به عدم زي1395)

حقيق دانشپور و ا نتايج تبارند. دهاي صنعتي بر اساس ساختارهاي سنتي در ايران تأکيد ريزي ايجاد شهرکدو تحقيق به مديريت و برنامه
ي ريزي نظام شهرنشينمهسريع و پراکنده نقاط پيراشهري و گسترش فضايي بدون برنا(، که هر دو تحقيق به رشد 1393همکاران )

ر دو به رشد نامنظم و بدون ه( 1395کنند. تحقيق حاضر با پژوهش صورت گرفته توسط قرباني و همکارن )پيرامون در منطقه تأکيد مي
 ا در بستررجموعه مش شهري و رشد نامنظم شهرهاي ريزي نقاط شهري منطقه کالنشهري تبريز که باعث شدت رشد پراکنبرنامه

(، که هر 1385زاده )يلاسماع والخصوص پيرامون شهر تبريز تأکيد دارند. همچنين نتايج تحقيق متوسلي اراضي باغي اطراف شهرها علي
 د.اندو تحقيق به استقرار جمعيت و فعاليت بصورت نامتعادل و نامناسب در منطق کالنشهري تأکيد نموده

 نتیجه گیری:

در پاسـخ بــه شـود. يمحـال بـر اسـاس آنچـه مـورد مطالعــه قـرار گرفـت، بـه بررسـي سـوال تحقيــق و تبيـين آن آنهـا پرداختـه 
ه و ســلطه عــدم وجــود نظــام سلســله مراتــب شــهري در منطقــبــداليلي همچــون؛  شــود کــهچنــين اســتنباط مــي ســوال پــژوهش،

شــهرهاي  ز بــه حــريممجــاور از يکســو و گســترش نيازهــا و کارکردهــاي تبريــ عملکــردي تبريــز، تــداخل حــريم تبريــز بــا شــهرهاي
ــز تصــميم ــدگانگي مراک ــه کالنشــهري و چن ــديريت يکپارچــه ســرزميني در منطق ــري،اطــراف، خــالء م ــده ســوداگوجــود پ گي ري دي

ــهري ــه کالنش ــهري در منطق ــدوده ش ــدريجي مح ــترش ت ــهرها و گس ــون ش ــي پيرام ــين در اراض ــه م، زم ــه ب ــدم توج ــائل ع س
پـذيري مناسـب شـهر جديـد سـهند و شـهريار مطـابق و سـازهاي مسـکوني پيراشـهري، عـدم جمعيته سـاختتوسـع شناختي درزمين

ن روســتاهاي هــا در وضــع موجــود در مقابــل مهاجرپــذير بــودهــاي مــذکور و جــذابيت کمتــر از انتظــار آناي طــرحبــا اهــداف برنامــه
ه وســيله ه تبريــز بــزان بــودن اراضــي، ادغــام تــدريجي شــهرهاي نزديــک بــاطــراف کالنشــهر تبريــز بــه دليــل عامــل نزديکــي و ار

يررسـمي هـاي غگاههـا )بـويژه در سـردرود و باسـمنج(، گسـترش سـکونتتخريب اراضـي بـا ارزش کشـاورزي و بـاغي حـد فاصـل آن
وســتايي و هــاي رتگاههــاي حــداقلي ايمنــي و فــرم کالبــدي، ادغــام ســکوندر پيرامــون شــهرها و بــه صــورت آشــفته و فاقــد کيفيــت

هـا، تبـديل هايـن سـکونتگشهري مجاور تبريـز و از ميـان رفـتن هويـت ويـژه آنهـا و گـرايش بـه اسـتقرار اقشـار ضـعيف جامعـه در ا
ــاه ــه خوابگ ــه ب ــد منطق ــاً مول ــتايي عموم ــا و شــهرکســکونتگاههاي روس ــدهه ــد و... موجــب گردي ــاي غيرمول ــه  ه ــه منطاســت ک ق

ــز از  ــه شــهري ســازمان فضــايي کالنشــهري تبري ــدار در ســطح منطق ــاط شــه برخــوردار نشــده، بطوريکــهکارآمــد و پاي ري فقــط نق
ــون )فتح ــتاهايي چ ــمنج( و روس ــي و باس ــهر، ايلخچ ــردرود، خسروش ــهر، س ــکو، آذرش ــاتون و...)اس ــان، آناخ ــاد، خلج ــدليلآب ــم ب  ( آنه
الي جمعيـت )از ي اخيـر بـا نـرخ رشـد بـاهانزديک بودن به کالنشهر تبريـز و وجـود صـنايع بيشـتر در اطـراف ايـن شـهرها، در سـال

طبــق اهــداف منطقــه  اند در جــذب ســر ريزجمعيــت بطــور غيــر مســتقيم البتــه بــدون برنامــهطريــق مهاجرپــذير بودنشــان( توانســته
نشــهري ريزي فضــايي منطقــه کالدر ايــن راســتا و در جهــت تحقــق اهــداف برنامــهکالنشــهري تبريــز ســهم مــؤثري داشــته باشــند. 

 ت زير ضرورت دارد:تبريز اقداما

 نظورم نشهري( بهه کالايجاد مديريت يکپارچه و متناسب با قلمرو منطقه کالنشهري )نهاد مستقل مديريت و شوراي منطق -
 منطقه. آتي حوالتت بر مداوم نظارت و شهري منطقه مختلف هايپهنه در اسکان و فعاليت جمعيت، واحد نظام ساماندهي
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 تعل به... و ردرودس آذرشهر، اسکو، شهرهاي جمله از کالنشهري منطقه شهري نقاط در تريزي شده جمعيبرنامه پخشايش -
 ن.آ ترميم امکان عدم و بريزت دشت آبرفتي آبخوان تخريب با همراه هاي مذکورحوزه در زيرزميني و سطحي هايآب پتانسيل وجود

 ذکور.ق با تصميمات نهاد مستقل مها و روستاهاي مستقر در منطقه مطابها، فرمانداريشهرداري فعاليت -

 .کالنشهر تبريز موجود به عنوان جاذب سرريز جمعيتو سهند  يد شهريارشهرهاي جد به تأکيد ويژه -

طح اشتغال در س وصنعتي به منظور مديريت پخشايش جمعيت  هايفعاليت براي مجوز صدور در کالن ريزيبرنامه ايجاد -
 معيت و فعاليت در نقاط سکونتگاهي پيرامون کالنشهر مرکزي.منطقه کالنشهري و جلوگيري از تمرکز ج

 ها و توجهي آننيان به جاانش بهاي دهاي جمعيتي منطقه کالنشهري و استقرار فعاليتانتقال صنايع کاربر تبريز به ساير کانون -
 مذکور. منطقه جمعيتي هايکانون محلي هايمزيت به
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 منابع 

  ،و، معماري بايه هنرهاي زينشرشهري تهران، ايجاد نظام مديريت و حکمروايي ويژه براي منطقه کالن تبيين ضرورت؛ 1395اسدي، ايرج 
 .5-16، صص 1، شماره 21شهرسازي، دوره 

 جغرافياي هايپژوهش مجلهتهران،  يکالنشهر منطقه دگرگوني و گيريشکل فرآيند تبيين ؛1388 اسفنديار، زبردست، و خليل پور،حاجي 
 .105-121 صص ،69 رهشما ،انساني

  ،النشهري تبريز با رويکرد ک؛ تحليل فضايي منطقه 1395رشيدي ابراهيم حصاري، اصغر، موحد، علي، تواليي، سيمين و موسوي، ميرنجف
 .155-176،صص 54، شماره 16، دانشگاه آزاد واحد اهر، سال فصلنامه فضاي جغرافياييپذيري، زيست
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