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Abstract
Demographic changes in recent decades have led to rapid changes in Iran's urban system and its
hierarchy, with one of its consequences being the increase or decrease in the ranking of cities in this
system. The present study examines the position of Tabriz metropolis in the urban system of Iran
from 1335 to 1395, and by forecasting the population of this metropolis by 2031, it tries to determine
the future position of this city in the urban system of Iran. This study is practical in terms of purpose
and descriptive-analytical in terms of nature and research method. The data in the present study were
obtained through document analysis and field study (questionnaire and interview). Interviews were
used to understand the causes of emigration and a questionnaire was used to understand the causes of
fertility decline in Tabriz metropolis. The sample sizes for both instruments were determined based
on the saturation principle. The exponential model, Spectrum software, and rank mobility index were
used to predict the demographic factors, population forecast, and the study of metropolitan rank
changes in the urban system, respectively. The obtained results showed that the decrease in fertility
rate and migration are the main reasons for the sharp decline in population growth in the metropolis
of Tabriz, with the economic reasons being the main reason. In addition, assuming the fertility rates
of 1.5, 1.8, and 2.1 in Tabriz, we will see 1.64, 1.69, and 1.74 million increases in the population of
the city, respectively, as well as a decrease in the population of minors and a doubling of elderly
population over 65 by the year 2031. The results of population forecast show that the position of
Tabriz metropolis will be stabilized as the sixth largest city of Iran's urban system by 2031, but its
distance from the seventh metropolis (Qom) will be less, which requires special attention and proper
management to prevent its rank from falling again.
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رسول قربانی ،1هوشمند علیزاده ،2سونیا کرمی

 .1استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان و پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات شهری و منطقه ای آکادمی
علوم اتریش
 .3دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز،
تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/05/27 :ـ تاریخ پذیرش)1399/08/03 :

چکیده
تحوالت جمعیتی وسیع دهههای اخیر موجب تغییرات سریع در نظام شهری ایران و سلسلهمراتب آن شده است که افـاای یـا کـاه
رتبة شهرها در این نظام از پیامدهای آن است .در تحقیق حاضر به بررسی جایگاه کالنشهر تبریا در نظام شهری ایران از سال  1335تا
 1395پرداخته شد و با پی بینی جمعیت این شهر تا افق  1410سعی شد جایگاه آیندة این شهر در نظام شهری ایـران مشـص شـود.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی است .دادههای مورد نظر در تحقیق حاضر به
دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) به دست آمد .از مصاحبه برای فهم علل مهاجرفرستی و از پرسشنامه جهت فهم علـل
کاه باروری در کالنشهر تبریا استفاده شد و تعداد نمونهها در هر دو مورد بر اساس اصل اشباع تعیـین شـد .مـدلنمـایی نـرمافـاار
 Spectrumو شاخ تحرک رتبه به ترتیب برای پـی بینـی فاکتورهـای جمعیتـی پـی بینـی جمعیـت و بررسـی تغییـرات رتبـة
کالنشهرها در نظام شهری استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد کاه میاان باروری و مهاجرفرستی دالیل اصلی کاه شدید میـاان
رشد جمعیت در کالنشهر تبریا است که اغلب دالیل اقتصادی منشأ آن بودهاند .با فرض باروری  1/5و  1/8و  2/1در شهر تبریا شاهد
افاای جمعیت به تعداد  1/64و  1/69و  1/74میلیون نفر و کاه جمعیت خردساالن و افاای تقریبـا دوبرابـری جمعیـت سـالمندان
باالی  65سال در افق  1410خواهیم بود .در کل نتایج حاصل از پی بینی جمعیت نشان میدهد جایگاه کالنشهر تبریا در رتبة ششم
نظام شهری ایران در افق  1410تثبیت خواهد شد .اما فاصلة آن با کالنشهر هفتم یعنی قم کمتر خواهد شد که نیازمند توجـه ویـ ه و
مدیریت صحیح این مسئله جهت جلوگیری از سقوط مجدد رتبة آن است.

کلیدواژگان
اسپکتروم پی بینی جمعیت شاخ

تحرک رتبه کالنشهر تبریا نظام شهری.

 رایانامة نویسندة مسئولkaramisonya@yahoo.com :
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بیان مسئله
جمعیت شهری جهان از حدود  200میلیون ( 15درصد جمعیت جهان) در سال  1900به  4/3میلیارد
( 56درصد جمعیت جهان) در سال  2020افزایش یافته و تعداد شهرهای باا جمعیات بایش از یا
میلیون از  17شهر در سال  1900به  579شهر در سال  2020افزایش یافته است .همینطور پیشبینا
م شود تاا ساال  2050حادود  68درصاد جمعیات جهاان در منااطر شاهری زکادد

نناد (UN-

 .)HABITAT 2020بسیاری از جنبههای تغییرات شهری در طول قرن بیستم ب سابقه بوده اسات اه
اکدازة جمعیت شهری مناطر و تعداد شورهای دارای جمعیت و اقتصااد شاهری و اکادازه و تعاداد
شهرهای بازر از نن جملاه اسات ( .)McGranahan & Marcotullio 2016: 6در واقا ورود ماو
صنعت شدن به شورهای جهان سوم از اوایل قرن بیستم به افزایش تولید و درنماد منجار شاد .ایان
روکد تعداد و اکدازة شهرها را در این شورها باال برد و از اواسط قرن بیستم زمینه را برای کابرابری و
عدم تعادل در کظام شهری این شاورها فاراهم نورد ( .)Pumain 2003: 25ایان کاابرابری در اکادازة
جمعیت زمینهساز کابرابری در سایر بخشهاا کظیر فعالیتهای اقتصادی ،اجتماع  ،سیاس ا ما شاود
و به دکبال نن مسائل و مشکالت عدیدهای در سکوکتگاههای شهری و غیرشهری باه وجاود ما نیاد
(فرهودی و همکاران  .)2 :1388بنابراین ،شناخت ویژد های جمعیت و توزیا فااای نن در کظاام
شهری شورها از اهمیت ویژهای برخوردار است .چون درک توزی و پویاای جمعیات در فااا در
برکامهریزیها برای مناطر جغرافیای

اربرد بسیاری م تواکد داشته باشد ( الکتری و همکاران :1394

 .)2به باور بسیاری از اکدیشمندان ،جمعیت هر شور (با توجاه باه حجام ،سااخت ،توزیا سان و
جغرافیای ) یک از مؤلفههای ساختار قدرت نن شور به شمار ما رود (علیئا  .)6 :1394بناابراین،
نداه از اکدازه و توزی فاای جمعیت در ی

منطقة شهری برای پاسخگوی به مشکالت ب شمار

اجتماع و اقتصادی ضروری است .پس ،یک از وظایف مهم در برکامههای اجتماع و سیاستهاای
برکامهریزی محل پیشبین های جمعیت و نداه از کحوة توزی جمعیت در سالهاای نیناده اسات.
چون پیشبین های دقیر به توزی مناسب مناب و خدمات م

م ند (.)Park et al 2019: 1

امروزه جمعیت و رشد نن به یک از دغدغههای مهم مدیران و سیاستدذاران در دکیاا تبادیل
شده است .با وجود تجربة رشد جمعیت کزدی

به  4درصد در دهة  60در ایران ،در دهههای اخیر
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وجود جنگ ،سیاستهای اهش باروری دهة هفتاد ،تحریم و اوضاع کابسامان اقتصاادی ،افازایش
زکان تحصیل رده و شاغل ،عدم تمایل خاکوادهها به داشتن فرزکد بیشتر ،افازایش مهااجرت ،فارار
مغزها ،و جستوجوی رفاه و زکدد بهتر در خار از مرزهای ایران موجب اهش میزان باروری
و افاازایش مهاااجرت و کهایتااً اااهش میاازان رشااد جمعیاات در ایااران و بااهخصااوش شااهرها و
النشهرهای شور شده است .در این زمینه ،میزان رشد جمعیت در النشاهر تبریاز از  6/25در
سالهای  1355تا  1365به حدود متر از  1در سالهای  1390تا  1395رسایده اسات .ایان افات
شدید میزان رشد جمعیت به ساقو جایگااه ایان شاهر در کظاام شاهری ایاران ،از دوماین شاهر
پرجمعیت ایران در سال  1335به رتبة ششم در سال  ،1395اکجامیده اسات .ازیانرو ،در پاژوهش
حاضر ،با وا اوی علل اهش شدید میزان رشد جمعیت در النشهر تبریز ،تأثیر ایان ااهش بار
جایگاه تبریز در کظام شهری ایران بررس م شود و در کهایت ،با پیشبین جمعیات ایان شاهر در
افر  ،1410با سه فرض باروری (فرض اول :افزایش ،فارض دوم :تببیات ،فارض ساوم :ااهش)،
نیندة جمعیت و جایگاه این شهر در کظام شهری ایران پیشبین م شود .تبیین جایگااه االنشاهر
تبریز در کظام شهری ایران به پیشبین جمعیت سایر النشهرهای دارای بیش از ی
جمیت (تهران ،مشهد ،اصفهان ،ر  ،شیراز ،قم ،اهواز) در افر  1410م
دویا از وضعیت کظام شهری شهرهای دارای بایش از یا

میلیاون کفار

م ناد تاا تصاویری

میلیاون کفار جمعیات باه دسات نیاد.

بنابراین ،در پژوهش حاضر به پرسشهای زیر پرداخته شده است:
ا میزان جمعیت و ساختار جمعیت

النشهر تبریز در افر  1410به چه صورت است؟

ا علل اصل مهاجرفرست و باروری پایین در النشهر تبریز در دهههای اخیر چه عوامل است؟
ا جایگاه النشهر تبریز در کظام شهری ایران در افر  1410چگوکه است؟
چارچوب نظری
نظام شهری

شهرها ترا م سرزمین جریاکات هستند ه از مرزهای فیزیک و اداری فراتر م روکد و مکانهاا را
به مکانهای دیگری پیوکد م دهند ( .)Keith et al 2020: 2پیوکد بین شهرها موجاب شاکلدیاری
سیستمهای شهری م شود .سیستمهای شهری پیچیده اکد .پیچیدد های موجود در سیستم شاهری
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ریشهای عمیر در کظم دارد ه در کظام مناطر شهری در مقیاا هاای مختلاف فااای مشااهده
م شود ( .)Bajracharya & Sultana 2020: 2در واق  ،در دهة  1920و  ،1930زماک

اه شاهرهای

مدرن در حال ظهور بودکد ،تمایال باه حال نشاو هاای شاهری منجار باه شاکلدیاری تئاوری
سیستمهای شهری شد .یک از تفسیرهای جغرافیای شناختهشده در ایان زمیناه تصاویر ایادهنلا
است ه والتر ریستالر 1در سال  1933ارائه رد .او عملکرد ی
از هندسة قراردیری نن در ی

مکان را در سطح زمین با استفاده

سیستم منظم مبلب ا شاشضالع توضایح داد (.)Nicolas 2008: 1

توسعة کظریة سیستمهای شهری متناسب با دوران علوم فاای دهة  1960بود ه هماهچیاز حاول
هدایت صحیح چاالشهاای شهرکشاین مدرکیسام و توساعهدرایاکاه در اواساط قارن بیساتم باود
( .)Meeteren 2019: 1در همین دهه عبارت کظام شهری را برایان ج  .ال .بری 2در مقالهای ،تحت
عنوان «شهرها به عنوان سیستمهای درون سیساتم شاهرها» ،در اوایال دهاة  1960معرفا

ارد

( .)Wyly 2012: 2پریس اشاره م ند ه مفاهیم علم ا اجتماع عموم ماکند سیستمهای شهری
اغلب دارای معاک و اصطالحات متعددکد ( .)Peris et al 2018: 2بنابراین ،از سیستمهای شهری به
عناوین دیگر کیز کام برده م شود؛ ماکند سلسلهمراتب شهری ،سیستمهای سکوکتگاه  ،شابکههاای
شهری ،و غیره ( .)Derudder 2019: 1برخالف کظریات سنت کظاامهاای شاهریا از قبیال کظریاة
مکانیاب
مقیا

شاورزی (توکن ،)3مکانیاب صنعت (وبر ،)4مکان مر ازی ( ریساتالر)ا اه اغلاب بار
منطقهای عملکرد شهرها تأ ید دارکد ،از دهة  1990مباحث مربو به سیساتمهاای شاهری

توسعه یافت و محققان بیشتر خود را در تقابل با رویکردهای السی

قرار دادکد و به طور فزاینده

از اصطالح «تغییر پارادایم» اساتفاده ردکاد ( .)Peris et al 2018: 2در ایان دوره سیساتم شاهری
جهاک در تقابل با رویکردهای وچ مقیا

کظام شهری سنت قرار م دیرد .مبالً فریدمن درباارة

«الگوی شهر جهاک » صحبت رد ه منظور او از نن رویکردی فرادیر از جنبههای مختلف روابط
بینشهری در مقیا

جهاک بود ( .)Friedmann 1995: 21همچنین ،اپلو و میجر «تغییر پارادایم»

را مطرح و ادعا ردکد ه مدل السی

«مکان مر زی» قادر به توصیف روکد معاصار در رواباط
1. Walter Christaller
2. Brian J. L. Berry
3. Thunen
4. Weber

تحلیلی بر علل نزول جایگاه کالنشهر تبریز در نظام شهری ایران و پیشبینی جمعیت و جایگاه آن تا افق 1410

87

بین شهرها کیست ( .)Capello 2000; Meijers 2007اخیراً بات ظهور «الگاوی جدیاد» در مفهاوم
شهرها را مطرح و تأ ید رد فرایندهای تصمیمدیری متمر ز ،ماکند برکامهریزی و حکمراک  ،تاأثیر
محدودی بر شهرها م دذارکد ( .)Batty 2013برخ محققان ،ماکند تیلور و درودر ،کیز بر «مقیاا
جهاک » کظامهای شهری تأ ید ردکد ( .)Taylor & Derudder 2015درودر در مقالة معروف خود،
با عنوان «نکالیز شبکهای سیستمهای شهری» ،از «شبکة شهری جهاک » کام برد

(Derudder 2019:

 .)3پار کیز بر «فرسایش مرزهای مل » در این زمینه تأ ید رد ( .)Parr 2014ساسن از این کظر ه
تعدادی از شهرها به اقتصاد در حاال دساترج جهااک دسترسا دارکاد اصاطالح «شاکلدیاری
سیستمهای شهری فرامل » را پیشنهاد داد ( .)Sassen 1991بتن اورت و وسات کظریاة «زکادد
شهری یکپارچه» را ارائه داد ه در واق همان چیازی اسات اه تحقیقاات سیساتمهاای شاهری
م تواکند یا باید نن را هدف خاود قارار دهناد ( .)Bettencourt & West 2010: 3چارخش شابکة
شهری به مباحث شهر جهاک ابتدا ی

ایده بود ه استل در سال  1996با عنوان «ظهاور جامعاة

شبکهای» به ار برد .چندی بعد ،استل رسالة معروف فاای جریان را ارائه داد و شهرهای جهان
را «مستقیمترین تصویر» نن معرف

رد ( .)Castells 1996: 415در واق  ،در قارن بیسات و یکام

شرایط شهری به حدی غالب شد ه تعداد بسیاری از محققان اعالم ردکد دیگر کباید به شهرها از
طریر تصویر محدودشدة ی

شهر بنگریم ،بلکه باید ننها را پدیدهای سیارهای بداکیم

( & Brenner

 .)Schmid 2014: 2کهایتاً در قرن حاضر ،با ثبت کظریات مربو به سیستمهای شهری جهاک  ،تیلور
در سال  2001در مقالة خود از «مر زیت شبکة جهاک » کام برد ( .)Taylor 2001در واقا  ،رواباط
قدرت جهاک کاهموار با کمایان ساختن کقشها و عملکردهای کابرابر مکانها باه شناساای مرا از
فرماکده و نترل با استفاده از تجزیهوتحلیل مر زیت و شناسای هستهها از مناطر پیراموک منجر
شد ( .)Alderson & Beckfield 2004: 4به عبارت دیگر ،در سیستم شهری جهاک برخ شهرها باا
عملکردهای بیشتر کقش مر زیت دارکد و برخ دیگر پیرامون این سیستم قرار دارکد.
آمایش جمعیت

یک از چالشهای مهم کظام شهری کبودِ کظاام شاهری متعاادل و متاوازن در شاورهای در حاال
توسعه است .جاکسون ( )1970از افرادی بود ه کخستین بار بر کامناسب بودن ساختار سکوکتگاه
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شورهای در حال توسعه تأ ید رد (حیدری  .)3 :1393در این شورها کهتنها شکل توزی اکدازة
شهر در طول دههها ثابت باق ماکده است ،بلکه ترتیب سلسلهمراتب و فااای معاین باه وسایلة
اکدازة جمعیت کیز بسیار ام تکامال یافتاه اسات ( .)Bretagnolle et al 2010: 12در واقا  ،رشاد
جمعیت از ی

طرف و رشد جمعیت شهرکشین از طرف دیگار موجاب عادم تعاادل در سااختار

سکوکتگاه این شورها ( )Ndabula et al 2012: 131و رشد مکانهای بزر

شهری شاده اسات

ه متعاقباً بر سرعت رشد جمعیت و توزی فاای نن تأثیر بسیار دذاشته اسات (.)Guest 2012: 1
در این زمینه ،پژوهشگران شهری از زماان نغااز اار نلوکساو ،)1964( 1ماوت ،)1969( 2و میلاز

3

( )1972توزی فاای جمعیت را بهشدت مورد بررس قرار دادهاکاد .البتاه ،ایان مطالعاات ساابقة
طوالک تری دارد و از مطالعات سایر داکشمندانا ماکند بوردس ،)1925( 4هویت ،)1959( 5الرک

6

()1951ا قابل ردیاب است (.)Bertaud & Malpezzi 2003: 1
رشد هر شهر کشاکهای از تغییرات جمعیت در مقیا

محل و منطقهای اسات (

Cividino et al

 .)2020: 2این رشد موجب دسترج اکدازة شهر م شود و اکدازة شهر و موقعیت و عملکرد شهر را
در کظام شهری کشان م دهد ( .)Liu et al 2014: 3بنابراین ،شناسای عوامل فشار و شش ویاژهای
ه مردم را به شهرهای خاص جذ

م ند کهتنها از اهمیت باالی در سیاست برخاوردار اسات،

بلکه از مؤلفههای اصل درک الگوهای فاای شهرکشین است ( .)Heider 2019: 2در واق  ،توزی
مکاک جمعیت رابطهای مستقیم با شرایط مطلو

جغرافیای و سطح توسعه دارد .چگوکگ توزی

جمعیت در شور از عوامل مهم است ه سیاستدذاران برای نترل جمعیت و جهات دادن باه
جابهجای های جمعیت به نن توجه م نند .این موضوع با توجه به تغییارات اجتمااع ساری در
شورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین ،بسیاری از شورها ط چند
دهة اخیر سیاستهای نمایش جمعیت را به منظور دساتیاب باه اهاداف ماکناد اارنی اقتصاادی،
عدالت اجتماع  ،ثبات و پایداری سیاس  ،توزی عادالکة درنمد ،رفاه ،و بهبود یفیت محیط زیست
1. Alonso
2. Muth
3. Mills
4. Burgess
5. Hoyt
6. Clark
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مورد توجه قرار دادهاکد (شجاع  1 :1397و  .)2ازینرو ،خلر کظامهای شهری ه توزیا اکسااک
خوب داشته باشند اهمیت فزایندهای پیدا م ند .چون افزایش کابرابری فاای در توزیا فااای
جمعیت از ی

طرف هماهنگ اجتماع را به چالش م شد و از طرف دیگار ممکان اسات باه

شکاف در سیاستهای مل یا محل تبدیل شود ه بر تخصیص مناب عموم تأثیر بگذارد .توزی
کابرابر فاای جمعیت در شهرهای بزر
عدم استفادة مفید از مقیا

به ترا م و نلودد های محیط و در شهرهای وچ

به

اقتصاد داخل منجر م شود (.)Nam 2017: 2

پیشینة پژوهش
مشفر ( )1399در مقالهای با عنوان «مطالعة تطبیق تجربیات سیاست
زمینة توزی متوازن جمعیت شهری» سع

شورهای منتخب نسیای در

رد کشان دهد دام پارادایمهاای فااای ا جمعیتا در

توزی بهینهتر جمعیت کتایج بهتر و ماؤثرتری داشاته اسات .کتاایج تحقیار کشاان داد دولاتهاای
غیرمتمر ز با رویکرد تمر ززدای اداریا سیاس و اقتصادی ،ماکند ژاپن ،کتایج مببتتری از توسعة
برابر در سطح مل و توزی بهینة جمعیت به دست نوردهاکد.
کی پور و حسنعل زاده ( )1398در مقالة خود با عنوان «تحلیل فااای کظاام شاهری منطقاة
شمال ایران (سالهای  1335تا  »)1395به بررس تحوالت کظام شهری منطقة شمال شاور بارای
تبیین ساختار فاای جمعیت نن پرداختند .کتایج حاصل از شاخصهای کخست شاهری و تمر از
کشان داد این دو شاخص در منطقه ابتدا روکد اهش و سپس در س سال اخیر روکاد افزایشا و
کهایتاً در سال  1395روکد کزول داشته است .کتایج شاخص تعادل کیز کشان داد عدم تعادل و توازن
فاای در توزی جمعیت در کظام شهری منطقه از سال  1335تا سال  1395همواره رو به افازایش
بوده است.
ریمزاده و همکااراکش ( )1398در مقالاهای تحات عناوان «تحلیال فااای شابکة شاهری و
شهرکشین استان نذربایجان شرق با استفاده از  »GISبه بررس تغییرات کظام سلسلهمراتب شاهری
و جهت توزی جمعیت استان نذربایجان شرق در دورة زماک  1375تاا 1390پرداختناد .یافتاههاا
بیاکگر نن بود ه در کظام شهری استان عدم تعادل برقرار است و همچنین جهت توزی جمعیت در
این استان ط سالهای یادشده از جنو

غرب به سمت شمال شرق بوده است.
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رم خواه و همکاراکش ( )1398در مقالهای با عنوان «بررس و تحلیال روکاد تحاوالت کظاام
شهری (مطالعة موردی :استان رماکشاه)» به بررس تحاوالت کظاام شاهری اساتان رماکشااه طا
سالهای  1355تا  1395پرداختند .کتایج تحقیر کشان داد ساختار و کظاام شاهری اساتان رماکشااه
امالً کامتعادل و با شرایط کخست شهری مواجه است .همینطور کتایج حاصل از روج سوارا کیاز
کشان داد عامل اداریا سیاس و جنگ تحمیل از عوامل مهم و مؤثر بر تحوالت کظام شهری ایان
استان بودهاکد.
نقای زاده ( )1397در پژوهش خود با عنوان «تحلیل فاای بر سلسلهمراتب شهری با تکیه بر
شکلدیری سیستم پلکاک کظام شهری در ایران» به بررس چگوکگ قراردیری شهرهای هامداروه
در بستر جغرافیای و ویژد های مناطر مختلف پرداخت .کتایج کشان داد در ایران کظام پلکااک در
هر دو سطح مل و منطقهای وجود دارد ه از طرف شهرهای همدروه در ایان سیساتم اغلاب باا
توزی پرا نده همراهاکد و از طرف دیگر میان تعداد کقا شهری و جمعیت شهری با تعداد دروهها
ارتبا معناداری وجود کدارد.
رحماک و زبردست ( )1397در پژوهش کظام جمعیت شاهری در منااطر ایاران باا تأ یاد بار
مطالعة تطبیق منطقة البرز جنوب و خراسان به بررس توزی فااای جمعیات شاهری ده منطقاة
طرح البدی مل و منطقهای (از سالهای  1335تا  )1390پرداختند .سپس تحلیال کظاام جمعیات
شهری در بین ده منطقة البدی صورت درفت و از باین منااطر دهداکاه دو منطقاة البارز جناوب
(تهران ،مر زی ،سمنان ،زکجان ،قزوین ،قم ،البرز) و خراسان (خراسان شامال  ،خراساان رضاوی،
خراسان جنوب ) ،ه به ترتیب دارای بیشترین و مترین میزان تغییر و تحاول باین منااطر دهداکاه
بودکد ،اکتخا

شدکد .کتایج تحقیر کشان داد با تحوالت بینمنطقهای کم توان تحلیال و پایشبینا

درونمنطقهای کیز اکجام داد.
احمدی و داددر ( )1397در مقالهای تحت عنوان «بررس و تحلیل تحوالت کظام شهری استان
فار

در سالهای  1355تا  »1390به بررس کظاام شاهری ایان اساتان طا ساالهاای یادشاده

پرداختند .طبر یافتههای تحقیر ،تمر ز جمعیت در النشهر شیراز ،فقادان شاهر بازر
سلسلهمراتب شهری ،و شکلدیری شهرهای وچ

در کظاام

از مشخصههاای اصال کظاام شاهری اساتان
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است .کهایتاً کتایج کشان داد پدیدة کخستشهری در این استان با دذشت زمان تشادید شاده

است؛ اما ،با توجه به شکلدیری شهرهای جدید ،تمر ز در کظام شهری تا حدودی م شاده و باه
سمت تعادل میل رده است.
امانپور و حسنپور ( )1397در پژوهش با عنوان «تحلیل بر پویای کظام سلسلهمراتب شهری
استان دلستان (1355ا  »)1390به تحلیل سلسلهمراتب کظام شهری این استان بار اساا

دادههاای

جمعیت و فعالیت پرداختند .کتایج تحقیر کشان داد در استان دلستان پدیدة کخساتشاهری وجاود
دارد و کظام شهری در این استان در سال  1390به کامتعادلترین وض خاود رسایده اسات اه باا
حمایت دولت از بخشهای اقتصادی بهخصوش بخش شاورزی قابل بهبود است.
محدودة مورد مطالعه
تبریز مر ز استان نذربایجان شرق و بزر ترین قطب اقتصاادی و مر از اداری ،بازردااک  ،سیاسا ،
صنعت  ،و کظام شمالغر

ایران است .این شهر پیشینهای هن دارد ه مدیون موقعیت جغرافیاای

و اقلیم مناسب نن است؛ طوری ه در دورة ایلخاک  ،با اکتقال مر از حکومات از مراغاه باه تبریاز،
بیش از پیش ،مورد توجاه عرفاا و شاعرا و اولیاا و وزرای ایاران و ممالا

هامجاوار قارار درفات

(بلیالناصل و دوستار  .)1 :1394در اواخر قرن هشتم ،ه تیموریاان در سامرقند و هارات حکومات
م ردکد ،تبریز همچنان مر ز مهم سیاس ا فرهنگ به شمار م رفات و پاس از نن در قارن  9و 10
قمری و در دورة قراقویوکلوها و نققویوکلوها تا اواسط حکومت شاه طهماسب صفوی ،به ساال 962
قمری ،تبریز پایتخت اصل باود (پاا زاد  .)360 :1390در دورة قاجاار ،شاهر تبریاز ولیعهدکشاین و
دومین شهر بزر

شور بود و از کظر سیاس از مرا ز اصل تصمیمدیریها به شمار م رفت .حتا

در سال  1256تبریز یک از مرا ز اصل تجارت ایران بود و ی چهارم تا ی سوم ل تجارت ایاران
در نکجا اکجام م شد و از این کظر بر تهران برتری داشت (ماؤمن  .)399 :1381باا شاروع حکومات
پهلوی و در دهة  1300تبریز با  150000کفر جمعیت دومین شهر شور بود و بقیة شاهرهای شاور،
جز تهران ( ،)210000متر از  100000کفر جمعیات داشاتند (اهلار

 .)168 :1380در ساال 1335

تبریز با جمعیت  289996کفر دومین شهر ایران بود .اما بعد از ایان تااریا افاول موقعیات و جایگااه
تبریز بهنرام شروع شد ه ُند شدن رشد اقتصادی و اجتماع این شاهر را در پا داشات و ماو
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مهاجرت و اکتقال مناب به سایر کقا

شور را فراهم نورد؛ طوری ه مهمتارین ویژدا نذربایجاان و

تبریز در این دوره مهاجرت بود (حریری ا بری  .)66 :1376بنا بر نخرین سرشماری در ساال ،1395
شهر تبریز با  1558693کفر جمعیت ششمین النشهر پرجمعیت ایران است.
عالوه بر کقش

ه این شهر در سطح مل داشته ،از قدیم در سطوح منطقهای و باینالمللا هام از

مرا ز مهم جمعیت بوده است .در واق شهر تبریز به علت ویژد های خاش جغرافیاای و قراردیاری
نن در مسیر جادة ابریشم به ی

شهر مهم بدل شده بود ه به مبادالت االها و تراکزیت م

م رد.

اصل ترین راههای ارتباط شرق و غر و شمال و جنو  ،از چین به اروپا و از مصار باه روسایه ،از
تبریز عبور م رد و این شهر یک از شهرهای بزر اثردذار بر اهمیت جادة ابریشم بود (شاهسواراک
 .)1 :1393کیز ،تبریز در دورة فتحعل شاه ،به سبب اقامت ولیعهد قاجاار و کزدیکا شاهر باه قفقااز و
درجستان و عبماک  ،به اکون مبادالت فرهنگ و اقتصادی میان ایران و شورهای همساایة شامال و
شمال غرب تبدیل شد (صفامنش  .)3 :1376به طور ل  ،عوامل سیاس ا کظام و ارتبااط و تجااری
باعث شد تبریز به معتبرترین شهر شمال غر

شور تبدیل شود و از این طریر عملکرد و کقش خاود

را در سطح منطقهای و مل و بینالملل دسترج دهد (یزداک و پوراحمد  .)10 :1386هما نون کیز در
منطقة نذربایجان شهر تبریز به مبابة متروپل منطقهای ،با کقشهاای متعادد فراملا و ملا و منطقاهای،
کزدی

به  30درصد جمعیت شهری منطقه را به خود اختصااش داده و در رس

هارم سلسالهمراتاب

مرا ز شهری قرار دارد .بررس حوزة کفوذ منطقهای این شهر کشان ما دهاد در برخا مقااط زمااک
مرزهای کفوذ نن حت تا مرا ز استانهای همجوار دسترج یافته بوده و روز به روز به دلیل اساتفاده از
توانهای بالقوة محیط و اجتماع و حت سیاس بر حوزة کفاوذ نن افازوده ما شاده اسات .اماا ،در
دهههای اخیر سیر کزول و اهش این حوزه نغاز شده است (پورمحمدی )1385؛ طوری ه هرچناد
هنوز هم به منزلة کخستشهر منطقة نذربایجان ایفای کقش م ند ،بعد از دهة  ،1335روکد کزول نن در
سلسلهمراتب شهری ایران نغاز شده و هما نون به عنوان ششمین النشهر بزر ایران جایگااه قبلا
خود را از دست داده است .بنا بر نخرین سرشماری ،عالوه بر تبریز ،هفت النشهر دارای باالی یا
میلیون کفر جمعیت (تهران ،مشهد ،اصفهان ،ر  ،شیراز ،قم ،اهواز) در شور وجود دارد ه کزدی
 26درصد جمعیت شور در این هشت النشهر زکدد م نند.

به
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر تبریز و کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف اربردی و به لحاظ ماهیت و روج تحقیار توصایف ا تحلیلا اسات.
جهت جم نوری دادههای تحقیر از روج اسنادی و میداک (مصاحبه و پرسشانامه) اساتفاده شاد .در
تحقیر حاضر ابتدا به بررس جایگاه شهر تبریز در کظام شهری ایاران طا ساالهاای  1335تاا 1395
پرداخته شد و سپس علل کزول جایگاه این شهر در کظام شهری ایران وا اوی شد .طبر کتاایج تحقیار،
رشد طبیع و مهاجرت ،به منزلة دو منب اصل رشد جمعیت ،از عوامال اصال

ااهش جمعیات در

النشهر تبریز بود .ازینرو ،در تحقیر حاضر با مصاحبة تلفن بااز اساتاکدارد باا مهااجراک

اه طا

دهههای اخیر از تبریز مهاجرت ردهاکد دالیل مهاجرت ننها بررس شد .چون دسترسا و شناساای
مهاجران بهراحت امکانپذیر کبود ،از روج کموکهدیری هدفمند و تکنی
با شناسای چند مهاجر ننها مهاجران دیگر را معرف

دلولهبرف استفاده شد؛ یعنا

ردکد .همینطور باا تکمیال پرسشانامة تر یبا

(بسته پاسا و باز پاسا) ،به صورت تصادف  ،از زکان تبریزی اه بایش از پانج ساال از ازدوا ننهاا
م دذرد و متر از دو فرزکد دارکد (ب فرزکد و ت فرزکد) ،سع شد دالیل باروری پایین ننها مشخص
شود .تعداد کموکهها در هر دو روج بر اسا

اصل اشباع اکتخا شد .بر اسا

این اصل ،کموکهدیاری

تا رسیدن به مواد زائد (مواردی ه پس از نن اطالعات جدیدی باه دسات کما نیاد) اداماه ما یاباد.
بنابراین ،در مصاحبه  95کفر و در پرسشنامه  120کفر مورد مطالعاه قارار درفتناد .کهایتااً باا پایشبینا
جمعیت النشهر تبریز و هفت النشهر دارای باالی ی

میلیون کفر جمعیت (تهران ،مشهد ،اصفهان،
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ر  ،شیراز ،قم ،اهواز) با استفاده از مدلکمای و کرمافزار  Spectrumجایگاه النشهر تبریاز در نینادة
کظام شهری ایران در افر  1410روشن شد .دفتن است پیشبین جمعیت احتیا به فرضیات مختلاف
باروری دارد تا بر اسا

این فرضیات به بررس نیندة جمعیت پرداخته شود.

شکل  .2نمودار میزان باروری کل در شهرستان تبریز

با توجه به میزان باروری در شهر تبریز ،ه بنا بر نخرین سرشاماری حادود  1/8اسات و طا
فاصلة سالهای  1385تا  1395حدود  0/3افزایش باروری داشته است ،سه فارض بااروری بارای
پیشبین جمعیت شهر تبریز در کظر درفته شد:
فرض اول :پیشبین جمعیت با میزان باروری ( 2/1افزایش  0/3باروری)
فرض دوم :پیشبین جمعیت با میزان باروری ( 1/8ثبات باروری)
فرض سوم :پیشبین جمعیت با میزان باروری  ( 1/5اهش  0/3باروری)
همینطور در تحقیر حاضر با استفاده از شاخص تحرک رتبه جایگاه االنشاهرهای دارای بااالی
ی

میلیون کفر جمعیت در کظام شهری ایران بررس و تغییرات رتبة ننها در افر  1410ارزیاب شد.

بحث و یافتهها
میزان رشد جمعیت تبریز در سالهای  1355تا  1365برابر  6/25درصد و در ساالهاای  1390تاا
 1395برابر  0/85درصد بوده است .یعن ط چهار دهه میزان رشد جمعیات ایان االنشاهر 5/4
درصد اهش یافته است .هما نون میزان رشد جمعیت در این شهر کهتنها پایینتر از متوسط میازان
رشد شوری و استاک است ،بلکه بین النشهرهای دارای باالی ی
میزان رشد بعد از ر مربو به تبریز است.

میلیون کفر کیاز پاایینتارین
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شکل  .3نمودار میزان رشد جمعیت در ایران ،استان آذربایجان شرقی و کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت (مرکز
آمار ایران ،سرشماری  1375ـ )1395

در سال  1335تبریز دومین شهر پرجمعیت ایران بود .متأسفاکه ط دهههای بعدی این جایگااه
روکد کزول ط

رد و در سال  1395النشهر تبریز در جایگاه ششام کظاام شاهری ایاران قارار

درفت .این روکد کزول معلول اهش میزان رشد جمعیت شهر تبریز کسبت به سایر النشاهرهای
ایران بود .چون در این کظام شهری رتبة هر شهر با جمعیت نن تعیین م شود.
جدول  .1جایگاه تبریز در نظام شهری ایران طی سالهای  1335تا ( 1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1335ـ )1395

رتبه

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

1395

1

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

2

تبریز

اصفهان

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

3

اصفهان

مشهد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

4

مشهد

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

ر

ر

5

نبادان

نبادان

شیراز

شیراز

ر

ر

تبریز

شیراز

6

شیراز

شیراز

اهواز

اهواز

شیراز

شیراز

شیراز

تبریز

7

رماکشاه

اهواز

رماکشاه

رماکشاه

اهواز

اهواز

اهواز

قم

8

اهواز

رماکشاه

نبادان

قم

قم

قم

قم

اهواز

پیشبینی جمعیت شهر تبریز با نرمافزار  Spectrumتا افق 1410

جهت پیشبین دقیر جمعیت از کرمافزار  Spectrumاستفاده شد .استفاده از این کارمافازار کیازمناد
داشتن دادههای مربو به باروری ل ،مهاجرت ،کسبت جنس  ،امید به زکدد  ،و تر یاب سان و
جنس افراد است .غیر از دادههای مرباو باه تر یاب سان و جنسا جمعیات و بااروری ال،
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دادههای مربو به مهاجرت ،کسبت جنس  ،و امید به زکدد در شهر تبریز بایاد از ساال  1395تاا
 1410پیشبین م شد ه در تحقیر حاضر از مدلکمای برای پیشبین موارد یادشده استفاده شد.
مدلنمایی

در این روج مقدار افزایش جمعیت متناسب با میزان جمعیت موجود است؛ طوری ه کسبت باین
افزایش جمعیت و جمعیت ل ثابت است ،اما افزایش صعود م ند .به عبارت :
n

()1

Pt  n  P(t ) 1  r 

 Pt+nجمعیت در پایان دوره P(t) ،جمعیت در نغاز دوره n ،دورة زماک (بار حساب مااه ،ساال،
کیمسال و  r ،)...میزان رشد جمعیت سالیاکه.
جدول  .2امید به زندگی در مردان و زنان شهری ایران طی سالهای  1385تا  1395و پیشبینی آن تا افق  1410با مدلنمایی
(مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1385ـ )1395

1385

سال
جنس

1390

1400

1395

1410

1405

مردان

زکان

مردان

زکان

مردان

زکان

مردان

زکان

مردان

زکان

مردان

زکان

70.8

72.7

71.7

74.2

72.7

75.7

76.2

78.2

77.4

79.1

78.5

80.1

جدول  .3نسبت جنسی در شهر تبریز طی سالهای  1355تا  1395و پیشبینی آن تا افق  1410با مدلنمایی (مرکز آمار ایران،
سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1355ـ )1395

سال
کسبت جنس

1355

1365

1375

1385

1390

1395

1400

1405

1410

108

105

105

105

102

102

101

101

100

جدول  .4مهاجرت خالص در شهر تبریز طی سالهای  1375تا  1395و پیشبینی آن تا افق  1410با مدلنمایی (سازمان ثبت
احوال استان آذربایجان شرقی )1395

سال

75-85

85-95

1400

1405

1410

مهاجرت خالص

-67622

-12382

-8086

-5281

-3449

جدول  .5میزان باروری کل در شهر تبریز طی سالهای  1375تا ( 1395محاسبات نگارندگان )1399

سال

1365

1375

1385

1390

1395

میزان باروری

3.6

2.3

1.5

1.7

1.8
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امید به زکدد میان زکان و مردان ایراک همیشه با اکاد

برتاری بارای زکاان روکاد صاعودی

داشته است .این مقدار در سال  1395برای مردان و زکان به ترتیب  75/1و  77/3بوده است .کسبت
جنس در شهر تبریز کیز با روکدی کزول در ساال  1395باه رقام  102رساید .کیاز ،بناا بار کتاایج
سرشماریها ،النشهر تبریز همواره مهاجرفرست بوده و مهاجران خار شده از این شهر بایش از
مهاجران واردشده به نن بوده است .میزان مهاجرت از سال  1375تا  1385برای شهر تبریز محاسبه
شد .دهة  60به علت شرایط خاش و وقوع جنگ و مهاجرتهای دسترده ،ه به صاورت مقطعا
اتفاق افتاد ،در این مبنا قرار کگرفت .باروری ل کیز از سال  1365به بعاد روکاد کزولا داشات و
فقط در دهة اخیر اکد

روکد صعودی مشاهده م شود اه اغلاب کتیجاة بااروری متولادان دهاة

شصت است .ازینرو مهاجرت و باروری به منزلة دو مؤلفاة اصال افازایش جمعیات هماواره در
النشهر تبریز روکد کزول داشته و از عوامل اصل

اهش میزان رشد جمعیت در نن است.

جدول  .6پیشبینی مستخرج از نرمافزار اسپکتروم با میزان باروری متفاوت

باروری کل
سال

میزان باروری 2/1

میزان باروری 1/8

میزان باروری 1/5

جمعیت

میزان رشد

جمعیت

میزان رشد

جمعیت

میزان رشد

1396

1576099

1.12

1572188

0.87

1568304

0.62

1397

1592597

1.09

1584880

0.84

1577226

0.59

1398

1608198

1.06

1596776

0.81

1585467

0.57

1399

1622919

1.03

1607893

0.79

1593037

0.55

1400

1636796

1.0

1618263

0.76

1599964

0.53

1401

1649873

0.97

1627924

0.74

1606277

0.51

1402

1662221

0.95

1636941

0.72

1612033

0.49

1403

1673859

0.92

1645324

0.69

1617231

0.47

1404

1684849

0.90

1653125

0.67

1621913

0.45

1405

1695266

0.88

1660410

0.65

1626130

0.43

1406

1705181

0.85

1667236

0.63

1629927

0.42

1407

1714661

0.83

1673661

0.61

1633348

0.40

1408

1723806

0.81

1679773

0.60

1636470

0.38

1409

1732623

0.80

1685570

0.58

1639282

0.37

1410

1741137

0.78

1691069

0.57

1641793

0.36
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همانطور ه کتایج کشان م دهد با میزان باروی  2/1جمعیت به  1/741/137کفر با میازان بااروری
 1/8جمعیت به  1/691/069کفر و با میزان باروری  1/5جمعیت به 1/641/793کفر خواهد رسید.

شکل  .4هرم سنی شهر تبریز در پانزده سال آینده با میزان باروری متفاوت

هرم سن جمعیت تبریز در افر  1410کشان م دهد ادر سطح باروری به سطح جاایگزین 2/1
کرسد ،در نینده با اهش جمعیت در دروه سن  0تا  15سال روبهرو خواهیم شد.
جدول  .7گروههای جمعیتی شهر تبریز در افق سال 1410

سال

جمعیت خردسال  0تا  14سال

جمعیت فعال  15تا  64سال

جمعیت سالمند  65سال به باال

1395

%20.5

%72.2

%7.3

1400

%20.5

%70.9

%8.5

1405

%19.2

%70.4

%10.4

1410

%17.5

%70.1

%12.4

طبر جدول  ،7جمعیت  0تا  14سال شهر تبریز در افر  1410باا ااهش ساهم از ال جمعیات
روبهرو خواهد شد .جمعیت فعال  15تا  64سال این شهر ،بهرغم اهش ساهم از ال جمعیات ،باا
افزایش تقریباً  50000کفری کسبت به سال  1395کیازمند توجه باه بخاشهاای اقتصاادی و موضاوع
اشتغال است .اما مهمترین ککتة پیشبین حاضر افزایش قابل توجه و تقریباً دوبرابری جمعیت سالمند
شهر تبریز است .الزم است مسئوالن و مدیران شهری به امکاکاات و تساهیالت مارتبط باا ساالمندان
بیندیشند و قبل از اینکه این موضوع به چالش جدّی تبدیل شود راهحل برای نن پیدا نناد .در افار
 1410جمعیت شهر تبریز شامل  17/5درصد جمعیت خردسال 70/1 ،درصد جمعیت فعال اقتصادی،
و  12/4درصد جمعیت سالخوردة باالی  65سال خواهد بود .طبر تعریاف ساازمان ملال متحاد هار
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جمعیت
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ه کسبت افراد  65سال و باالتر از نن بیشتر از  10درصد باشد جمعیت سالخورده باه شامار

م نید .بنابراین در افر  1410در شهر تبریز شاهد سالمندی جمعیت خواهیم بود.
واکاوی مهاجرت منفی در کالنشهر تبریز

بعد از مهاجرتهای داخل استاک  ،استان تهران در رتباة دوم مقصاد مهااجران نذربایجاان شارق
است .استانهای نذربایجان غرب و البرز با محوریت مرا زشان مقصدهای بعدی مهااجران هساتند
(قاسم اردهای و همکاران  .)1 :1394به علت دشواری شناسای مهاجران و سخت دسترس باه
ننها در شهرهای مختلف ،از مصاحبة تلفن باا  95کفار از مهااجران سرپرسات خااکوار باه روج
دلولهبرف استفاده شد؛ بادین صاورت اه هار مصااحبهشاوکده کفار بعادی را معرفا ما ارد.
مصاحبهشوکددان از مهاجران شهر تبریز به سه شهر تهران و ارومیه و ر در دهههاای دذشاته و
همة ننها مرد شاغل یا بازکشسته بودکد.
جدول  .8ویژگیهای مصاحبهشوندگان

ردیف

ویژگیهای پاسخگویان

1

سن

2

تحصیالت

3

محل زکدد

تعداد

درصد

30-40

18

18.9

40-50

35

36.8

باالی  50سال

42

44.2

دیپلم و پایینتر

30

31.6

ارداک و ارشناس

53

55.8

ارشناس ارشد و باالتر

12

12.6

تهران

58

61.1

ر

14

14.7

ارومیه

23

24.2

در تحقیر حاضر دلیل اصل مهاجرت مردم به شیوة مصاحبة تلفن ثبات و ضابط و باه روج
ددذاری باز طبقهبندی شد؛ بدین ترتیب ه با تدوین جدول استخرا سؤاالت باز پاسا مهاجران
ذیل ی دیگر ثبت و فراواک پاساهای مشابه محاسبه شاد و باا اساتفاده از روج خالصاهساازی
عناوین پاساهای کزدی

به هم در ی

عنوان ل تر ادغام و در جدول  9دستهبندی شد تاا بادین

ترتیب تعداد پاساها به حداقل ممکن تقلیل یابد .ننداه فراواک هر ی

از ننها با هم جم شد.
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جدول  .9دالیل عمدة مهاجرت از کالنشهر تبریز

توضیح

ردیف

دلیل مهاجرت

درصد مهاجرین

1

اقتصادی

46.3

جستوجوی ار ،جستوجوی ار بهتر ،درنمد بیشتر ،اکتقال شغل

2

اجتماع

14.7

دستیاب به سطح توسعة باالتر ،رفاه بیشتر ،جاذبههای بیشتر

3

ماکدداری

12.6

ماکدداری بعد از اتمام تحصیالت و خدمت سربازی

4

سرمایهدذاری

11.6

زیرساختهای سرمایهدذاری و بستر مناسب برای سرمایهداران

5

تبع

6.3

تبعیت از خاکوادة پدر ،تبعیت از فرزکد

6

عوامل سیاس

3.2

7

ازدوا

3.2

شر همسر برای ماکدداری در مقصد

8

کخبگان

2.1

سب نموزجهای حرفهای و امکاکات کخبگ

کاامن های دهههای قبل ،جریاکات قوم و مذهب

بین پاساهای  95مصاحبهشوکده ،بیشترین فراواک پاسا به ترتیب جستوجوی ار و دستیاب
به درنمد باالتر و دستیاب به رفاه بیشتر بود.
واکاوی کاهش باروری در کالنشهر تبریز

جهت فهم علل اهش باروری در دهههای اخیر در النشهر تبریز از  120کفر از زکان تبریزی ه بیش از
پنج سال از ازدوا ننها دذشته بود و بدون فرزکد یا ت فرزکد بودکد خواسته شد دالیل عدم تمایلشان باه
فرزکدنوری را در پرسشنامه قید نند .اطالعات پاسادهنددان در جدول  10ارائه شده است.
جدول  .10ویژگیهای پاسخگویان به پرسشنامه

ردیف

ویژگیهای پاسخگویان

1

سن

2

تحصیالت

3

اشتغال

تعداد

درصد

25-35

67

55.8

35-45

35

29.2

باالی  45سال

18

15

دیپلم و پایینتر

30

25

ارداک و ارشناس

68

56.7

ارشناس ارشد و باالتر

22

18.3

شاغل

38

31.7

بیکار

82

68.3
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سپس پاساهای ننها در چند عنوان اصل دستهبندی شد ه در جدول  11کماایش داده شاده
است.
جدول  .11دالیل عمدة کاهش باروری در کالنشهر تبریز

درصد

توضیح

ردیف

علل

1

اقتصادی

93.3

2

اجتماع

54.2

3

خاکوادد

26.7

اختالف با همسر ،عدم تمایل زوجین به داشتن فرزکد

4

فردی

12.5

اشتغال زن ،تمایل به ادامة تحصیل ،کرسیدن به ایدهنلها و نرزوهای شخص

5

بهداشت

10

کابارور بودن زن یا مرد

پاسخگویان

کداشتن درنمد اف  ،کداشتن شغل ثابت ،عدم اطمینان به درنمد ،کداشتن مسکن
مناسب ،افزایش هزینة فرزکدنوری
عدم اطمینان به تأمین رفاه فرزکد ،کگراک از دردسرهای فرزکد ،کبود پرستار یا م

 93/3درصد پاسخگویان مسائل اقتصادی را در ب فرزکدی و ت فرزکدی خود مهم داکساتهاکاد.
 54/2درصد به مسائل اجتماع  26/7 ،درصد به مسائل خاکوادد  12/5 ،درصد به مسائل فردی ،و
 10درصد به مسائل بهداشت اشاره ردهاکد .از کتایج جالب توجه پرسشنامة حاضر اشارة همة زکان
ب ار به مسائل اقتصادی است و  7درصدی ه به مسائل اقتصادی اشاره ککردهاکد همگ از زکاان
شاغل بودهاکد .کیز همة زکان شاغل به مسائل اجتماع فرزکادنوری و هماة زکااک

اه تحصایالت

ارشد و باالتر داشتهاکد به مسائل فردی اشاره ردهاکد .همچنین ،کاباروری در میاان زکاان  35تاا 45
ساله با  58/3درصد پاسخگویان و مسائل خاکوادد در میان زکاان  25تاا  35سااله باا  91درصاد
پاسخگویان بیشتر از بقیة سنین بوده است.
پیشبینی جمعیت کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت با نررمافرزار  Spectrumترا افرق
1410

جهت درک جایگاه النشهر تبریز در نیندة کظام شهری ایران الزم است جمعیات االنشاهرهای
دیگر کیز پیشبین شود تا تصویر دقیقا از نینادة کظاام شاهرهای دارای بااالی یا

میلیاون کفار

جمعیت ترسیم شود .پیشبین جمعیت کیازمند دادههای مربو به کسبت جنس  ،مهاجرت ،امید به
زکدد  ،و باروری ل است.
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جدول  .12نسبت جنسی در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ( 1385ـ  )1395و پیشبینی آن تا افق  1410با
مدلنمایی (مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1385ـ )1395

کالنشهر

1385

1390

1395

1400

1405

1410

تهران

109

105

106

105.4

104.4

103.4

مشهد

105

104

104

103.4

102.9

102.4

اصفهان

106

106

104

103.7

103

102.3

ر

106

108

106

106

106

105.9

شیراز

108

105

107

105.7

104.8

103.9

قم

105

102

106

106.4

106.8

107.2

اهواز

107

104

107

107.2

107.2
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جدول  .13مهاجرت خالص در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ( 1385ـ  )1395و پیشبینی آن تا افق  1410با
مدلنمایی (محاسبات نویسندگان بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1385ـ )1395

کالنشهر

1375-1385

1385-1390

1390-1395

1400

1405

1410

تهران

341232

-227478

27872

17219

10637

6571

مشهد

229796

22707

45224

47147

32723

22711

اصفهان

-1487

5028

-3828

-1453

-551

-209

ر

238374

84805

84099

60187

43073

30826

شیراز

-15220

26063

58683

79491

107678

145858

قم

57325

14167

29671

23172

18097

14133

اهواز

-6348

-11307

-9295

-8497

-7767

-7100

جدول  .14میزان باروری کل در کالنشهرهای دارای باالی یک میلیون نفر جمعیت ( 1380ـ ( )1395مؤسسة ملی تحقیقات
سالمت  1397و محاسبات نویسندگان بر مبنای سرشماری سال  1385تا )1395

فرض اول

فرض دوم

فرض سوم

(افزایش)

(ثبات)

(کاهش)

1.3

1.1

2.2

1.9
1.6
1.4

کالنشهر

1380

1390

1395

تهران

1.3

1.1

1.3

1.5

مشهد

1.9

2.4

2.2

2.4

اصفهان

1.6

1.5

1.8

2

1.8

ر

1.7

1.4

1.6

1.7

1.6

شیراز

1.5

1.5

1.7

1.9

1.7

1.5

قم

2.3

1.6

1.9

2.3

1.9

1.6

اهواز

2.2

1.6

1.9

2.2

1.9

1.6

تحلیلی بر علل نزول جایگاه کالنشهر تبریز در نظام شهری ایران و پیشبینی جمعیت و جایگاه آن تا افق 1410

103

فرضیات مربو به میزان باروری با توجه به شرایط فعل و دذشتة باروری در هار االنشاهر
تدوین شد و برای دقت پیشبین از سه فرض افزایش و ثبات و اهش میزان باروری استفاده شد.
جدول  .15پیشبینی مستخرج از نرمافزار اسپکتروم با میزان باروری متفاوت
1400

1410

1405

فرض اول

فرض دوم

فرض سوم

فرض اول

فرض دوم

فرض سوم

فرض اول

فرض دوم

فرض سوم

تهران

8،969،302

8،901،867

8،834،434

9،066،794

8،943،734

8،820،675

9،003،084

8،830،722

8،658،357

مشهد

3،292،728

3،266،469

3،227،571

3،516،769

3،466،230

3،391،965

3،690،546

3،617،201

3،509،416

اصفهان

2،064،137

2،048،584

2،033،031

2،128،304

2،099،455

2،070،606

2،159،001

2،117،969

2،076،936

ر

1،723،472

1،717،036

1،704،164

1،806،399

1،794،586

1،770،959

1،851،428

1،834،723

1،801،313

شیراز

1،732،784

1،719،610

1،706،437

1،894،393

1،870،163

1،845،934

2،067،378

2،033،120

1،998،863

قم

1،320،686

1،299،647

1،284،043

1،415،351

1،374،910

1،345،362

1،491،689

1،432،703

1،389،682

اهواز

1،269،639

1،253،592

1،237،734

1،332،776

1،302،309

1،272،687

1،381،045

1،337،043

1،294،326

کتایج پیشبین کشان م دهد در النشهر تهران ادر میزان باروری به حد جایگزین  2/1کرساد
از سال  1405با هر فرض باروری در مسیر اهش جمعیت قارار خواهاد درفات .میازان افازایش
جمعیت در النشهرهای مشهد و قم به دلیل مهاجرپاذیری و میازان بااروری بااال بایش از ساایر
النشهرها خواهد بود .النشهرهای ر و شیراز کیز بهرغم باروری پاایین باا توجاه باه مؤلفاة
مهاجرپذیری سرعت افزایش جمعیت تقریباً باالی خواهند داشت ه به دلیل میزان باروری بیشاتر
النشهر شیراز کسبت به ر جای این دو النشهر در کظام شاهری جاباهجاا خواهاد شاد .اماا
النشهرهای اصفهان و اهواز به دلیل مهاجرفرست جزء النشهرهای هستند ه افزایش جمعیت
در ننها ندتر از بقیه است.
شاخص تحرک رتبه

شاخص تحرک رتبه سنجهای بارای نشکارساازی تغییار در پهناة یا

شاهر میاان مجموعاهای از

شهرهاست .برای محاسبة این شاخص ،باید شهرهای تحت مطالعه بر اساا

جمعیات در مقااط

زماک مختلف رتبهبندی شوکد .سپس شاخص تحرک رتبه بدین صورت محاسبه م شود:
()2

R 1 R 2
R1  R 2

RMI 
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در این رابطه R1 ،رتبة شهر در ابتدای دوره و  R2رتبة شهر در اکتهای دوره اسات .شااخص
تحرک رتبه دارای ارزش بین  +1و  -1است .ارزج منفا کشاان دهنادة کازول ،ارزج مببات
کشان دهندة صعود ،و ارزج صفر بیاکگر عدم تغییر در رتبة شهر است

( Chen & Greene 2012:

.)4
برای محاسبة شاخص تحرک رتبه ،هشت شهر دارای باالی ی

میلیون کفر جمعیت بر اسا

جمعیت در دوره های زماک مختلف از سال  1335تا  1410رتبهبندی و سپس شااخص تحارک
رتبه به صورت دهساله محاسبه شد .بر اسا

کتایج بهدست نمده از شاخص تحرک رتبه در ساال

 1335تا  1345فقط شهر تبریز با ارزج  -0/33روکد ک زول داشته و باالترین ارزج مرباو باه
شهرهای ر و اصفهان و مشهد به ترتیب با ارزج  0/29و  0/2و  0/14است .در دهة  1345تا
 1355باز هم باالترین ارزج مربو به ر با  0/33بوده و فقط شاهر اصافهان باا ارزج -0/2
دارای ارزج منف و سقو رتبه بوده است .دهة  1355تا  1365فقاط دو شاهر قام و ار باه
ترتیب با ارزج  0/2و  0/07دارای ارزج مببت بوده اکد و مابق شهرها جایگااه خاود را حفا
ردهاکد .دهة  1365تا  1375فقط شهر ر دارای ارزج مببت  0/44باوده و دو شاهر شایراز و
اهواز به ترتیب باا ارزج  -0/09و  -0/08دارای ساقو رتباه باودهاکاد .دهاة  1375تاا 1385
نرامترین دهة تحوالت مربو به تغییر رتبه بین الن شهرها بوده و همة الن شهرها بدون تغییار
رتبه در جایگاه خود باق ماکدهاکد .دهة  1385تا  1395الن شاهرهای ار و شایراز و قام باه
ترتیب با ارزج  0/11و  0/09و  0/07صعود رتبه و الن شهرهای تبریز و اهواز با ارزج -0/20
و  -0/07سقو رتبه داشتهاکد.
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شکل  .5شاخص تحرک رتبه برای کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت در شش دورة زمانی
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شکل  .6شاخص تحرک رتبه برای کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ( 1335ـ  1395و  1335ـ )1410

اکتظار م رود با توجه به کتایج پیشبین جمعیت در افر  1410جایگااه دو االنشاهر ار و
شیراز به ترتیب با ارزج  -0/011و  0/011جابهجا شود و بقیة النشهرها با حف جایگاه در رتبة
فعل خود باق بماکند .بنابراین ،تنها النشهری ه از سال  1335تا  1395و حتا  1410ااهش
رتبه داشته است تبریز است .در واق از سال  1335تا  1395تنها النشاهر تبریاز باا ارزج -0/5
دارای کزول رتبه بوده است .النشهرهای مشهد ،شیراز ،ار  ،و قام باه ترتیاب باا ارزج ،0/33
 ،0/86 ،0/09و  0/26بهبود رتبه داشته و سه النشهر تهاران و اصافهان و اهاواز بادون تغییار در
جایگاه اول و سوم و هشتم باق ماکدهاکد.
عدم تغییر جایگاه شهر تبریز در افر سال  1410را باید مدیون فاصالة  350هازار کفاری نن در
سال  1395با شهر قم داکست .اما همین فاصلة جمعیت زیاد با توجه باه میازان بااالی بااروری در
شهر قم و مهاجرپذیری نن در افر سال  1410بسیار تعدیل خواهد شاد و چاه بساا در ساالهاای
دورتر با ادامة این روکد جای این دو النشهر در کظام شهری ایران جابهجاا شاود .بناابراین ،ادار
تدبیری جهت مهاجرفرست و میزان باروری متار از جاایگزین  2/1در االنشاهر تبریاز اتخااذ
کشود ،در نیندة کهچندان دور شاهد سقو دوبارة جایگاه این شهر در کظام شاهری ایاران خاواهیم
بود.
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جدول  .16جابهجایی رتبة کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت از  1335تا 1410

نتیجه
جایگاه هر شهری در کظام شهری منطقه یا شور کشاندهندة میزان جمعیت ،تعامالت نن باا ساایر
شهرها ،و ایفای کقشهای متعدد منطقهای و مل و فرامل است .کتایج تحقیر کشان م دهد جایگاه
النشهر تبریز در کظام شهری ایران در شصت سال دذشته روکد کزول داشاته اسات .ایان روکاد
کزول معلول اهش میزان رشد جمعیت این النشهر در مقایسه با سایر االنشهرهاسات .چاون
در این کظام جایگاه هر شهری با جمعیت نن شهر تعیین م شود .طبار یافتاههاای تحقیار ااهش
باروری و مهاجرفرست دو عامل اصل

اهش میزان رشاد جمعیات در تبریزکاد و موجاب تنازل

جایگاه این شهر از رتبة دوم در کظام شهری ایران در سال  1335به رتبة ششم در سال  1395شاده
است؛ طوری ه میزان رشد جمعیت از سال  1355ه  6/25بوده باه حادود  0/85در ساال 1395
رسیده و این رقم به کزدی

 0/5در افر سال  1410خواهد رسید .در واق از طرف میزان بااروری

زیر حد جایگزین و از طرف دیگر وضعیت مهاجرفرست ایان شاهر اه هماواره طا دهاههاای
دذشته مهاجرت خالص در نن منف بوده دو عامال اصال
بودهاکد .این دو عامل به منزلة عوامل اصل

ااهش شادید میازان رشاد جمعیات

اهش میزان رشد جمعیت در سکوکتگاههای اکساک در
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پژوهشهای بسیاری ( )Genereux 2007; Parrado 2015; Pendall et al 2012به اثبات رسیده است.
از طرف

اهش باروری به اهش جمعیت خردساال  0تاا  14ساال و افازایش تقریبااً دوبراباری

جمعیت هنساالن باالی  65سال در افر  1410در النشهر تبریز منجر خواهد شد .این موضاوع
در تحقیر ل  1و ماسون ( )2014مبن بر تأثیر اهش باروری بر افزایش جمعیت سالمندان بهخوب
به اثبات رسیده است .کتایج پژوهش چان 2و فناگ ( ،)2013پان 3و یاکاگ ( ،)2019و هیارازاوا 4و
یا یتا ( )2017در پژوهش حاضر کیز تأیید شده است .طبر کتاایج ایان تحقیقاات دالیال اقتصاادی
مهمترین منشأ مهاجرفرست و اهش میزان باروری در جوام است .همانطاور اه از یافتاههاای
پیمایش حاصال از مصااحبه و پرسشانامه باه دسات نماد جساتوجاوی اار مهامتارین دلیال
مهاجرفرست و کبود درنمد اف و مشکالت اقتصادی مهمترین دالیل اهش باروری در النشهر
تبریز است .از طرف دیگر کتایج تحقیر کشان م دهد به علت جواک جمعیت با هر میزان بااروری
در افر سال  1410در شهر تبریز شاهد افزایش جمعیت هساتیم .ایان افازایش جمعیات از طرفا
کیازمند بهبود زیرساختها ،امکاکات ،خدمات شهری ،و سطح و سراکههای مناسب است و از طرف
دیگر موجب تببیت جایگاه تبریز در رتبة ششم کظام شهری ایران در افار  1410خواهاد شاد .اماا
فاصلة شهر هفتم یعن

النشهر قم در این مدت با النشهر تبریز بسیار تعدیل شده و چه بسا در

نیندة که چندان دور با ادامة روکد مهاجرفرست و باروری پایین در تبریز جای این دو النشاهر در
کظام شهری ایران جابهجا شود .به طور ل میان النشهرها از ساال  1335تاا  1395شاهر تبریاز
افزایش رتبه و شهرهای ر  ،مشهد ،قم ،و شیراز اهش رتبه داشتهاکد و شهرهای تهران و اصفهان
و اهواز در جایگاه خود باق ماکدهاکد .از نکجا ه جایگاه هر شهری در کظام شهری با جمعیات نن
تعیین م شود ،جهت افزایش میزان رشد جمعیت ایجاد شرایط شاغل و درنمادی پایادار ،اعماال
سیاستهای حمایت و تشویق از جاکب دولت جهت ازدوا و فرزکدنوریا ماکند ارائة تساهیالت
و خدمات اجتماع و بهداشت به مادران باردار ،افزایش زماان مرخصا زایماان ،ااهش سااعت
اری مادران ،تخصیص مزایای شغل باه والادین ،توساعة مهادهای اودک و مرا از مراقبات از
1. Lee
2. Chen
3. Pan
4. Hirazawa
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ود ان ،افزایش م هزینة فرزکدان ،تأسیس لینی های تخصص درمان کاباروری زوجین ،بسیج
رساکهای و برکامههای متنوع شبکة مل و استاک جهت تشویر فرزکدنوری ،تأسیس مرا ز اورژاکس
اجتماع جهت اهش اختالفاات خااکوادد و طاالق زوجاینا ،تخصایص تساهیالت بااکک و
سیاستهای حمایت  ،ماکند معافیت مالیات

سبو ارهای خرد و کوپا ،توجه ویژه به مسئلة اشتغال

جواکان در برکامههای توسعة مل  ،تخصایص زماین و فاراهم نوردن مساکن ارزانقیمات پیشانهاد
م شود ه م تواکد در افزایش سطح باروری و اهش مهاجرت و کهایتاً افزایش جمعیت در نیناده
بسیار مؤثر باشد.
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