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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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شهر تبریز در نظام شهری ایران و  جایگاه کالنعلل نزول تحلیلی بر 

 1410آن تا افق  جایگاهجمعیت و بینی  پیش

 3، سونیا کرمی2زادهی، هوشمند عل1رسول قربانی

 ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران برنامهدانشکدة ریزی شهری،  استاد گروه جغرافیا و برنامه. 1

یار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان و پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات شهری و منطقه ای آکادمی دانش. 2
 علوم اتریش

ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز،  برنامهدانشکدة ریزی شهری،  ی جغرافیا و برنامهادانشجوی دکتر. 3
 ایران، تبریز

 (03/08/1399تاریخ پذیرش:  ـ 27/05/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده
مراتب آن شده است که افـاای  یـا کـاه      های اخیر موجب تغییرات سریع در نظام شهری ایران و سلسله تحوالت جمعیتی وسیع دهه

تا  1335 سال شهر تبریا در نظام شهری ایران از تحقیق حاضر به بررسی جایگاه کالندر . استشهرها در این نظام از پیامدهای آن رتبة 
. شـود مشـص    ایـران نظام شهری  این شهر درآیندة جایگاه شد سعی  1410بینی جمعیت این شهر تا افق  و با پی  شد پرداخته 1395

به  حاضر های مورد نظر در تحقیق داده تحلیلی است. ـ به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفیتحقیق حاضر 
از مصاحبه برای فهم علل مهاجرفرستی و از پرسشنامه جهت فهم علـل   به دست آمد.دو روش اسنادی و میدانی )پرسشنامه و مصاحبه( 

افـاار   نمـایی  نـرم   مـدل شـد.  تعیـین  اساس اصل اشباع  ها در هر دو مورد بر شهر تبریا استفاده شد و تعداد نمونه کاه  باروری در کالن
Spectrum   رتبـة  و بررسـی تغییـرات     بینـی جمعیـت   پـی   یتـی  بینـی فاکتورهـای جمع   پـی   به ترتیب برایو شاخ  تحرک رتبه

میـاان  باروری و مهاجرفرستی دالیل اصلی کاه  شدید میاان کاه   دادشهرها در نظام شهری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان  کالن
در شهر تبریا شاهد  1/2و  8/1و  5/1 اند. با فرض باروری بوده آنکه اغلب دالیل اقتصادی منشأ  استشهر تبریا  رشد جمعیت در کالن
دوبرابـری جمعیـت سـالمندان     کاه  جمعیت خردساالن و افاای  تقریبـا  و  میلیون نفر 74/1 و 69/1و  64/1 ادافاای  جمعیت به تعد

ششم رتبة شهر تبریا در  کالنجایگاه دهد  بینی جمعیت نشان می نتایج حاصل از پی  در کل  .خواهیم بود 1410در افق  سال 65باالی 
کمتر خواهد شد که نیازمند توجـه ویـ ه و     یعنی قم  شهر هفتم آن با کالنفاصلة اما . تثبیت خواهد شد 1410ظام شهری ایران در افق ن

 است.آن رتبة مجدد  سقوط جلوگیری ازجهت مسئله مدیریت صحیح این 

 واژگانکلید
 .ری  نظام شهتبریاشهر  کالن  شاخ  تحرک رتبه بینی جمعیت  پی  اسپکتروم 
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 مسئلهبیان 

 میلیارد 3/4 به 1900درصد جمعیت جهان( در سال  15میلیون ) 200جمعیت شهری جهان از حدود 

افزایش یافته و تعداد شهرهای باا جمعیات بایش از یا       2020درصد جمعیت جهان( در سال  56)

بینا    پیش طور همین .افزایش یافته است 2020شهر در سال  579به  1900شهر در سال  17میلیون از 

-UN) درصاد جمعیات جهاان در منااطر شاهری زکادد   نناد        68حادود   2050شود تاا ساال    م 

HABITAT 2020.)  سابقه بوده اسات  اه    های تغییرات شهری در طول قرن بیستم ب  جنبهبسیاری از

تعداد  شورهای دارای جمعیت و اقتصااد شاهری و اکادازه و تعاداد      و جمعیت شهری مناطر ةاکداز

در واقا  ورود ماو     (.McGranahan & Marcotullio 2016: 6اسات ) بازر  از نن جملاه    شهرهای

. ایان  دشا منجار  صنعت  شدن به  شورهای جهان سوم از اوایل قرن بیستم به افزایش تولید و درنماد  

و شهرها را در این  شورها باال برد و از اواسط قرن بیستم زمینه را برای کابرابری  ةاکدازروکد تعداد و 

 ةاکاداز . ایان کاابرابری در   (Pumain 2003: 25) عدم تعادل در کظام شهری این  شاورها فاراهم نورد  

د شاو  ما   ا سیاس  ،های اقتصادی، اجتماع  کظیر فعالیت ا ها ساز کابرابری در سایر بخش جمعیت  زمینه

نیاد   د ما  های شهری و غیرشهری باه وجاو   ای در سکوکتگاه و به دکبال نن مسائل و مشکالت عدیده

یا  فااای  نن در کظاام    زهای جمعیت  و تو شناخت ویژد  ،بنابراین(. 2: 1388 )فرهودی و همکاران

درک توزی  و پویاای  جمعیات در فااا در     چونای برخوردار است.  شهری  شورها از اهمیت ویژه

: 1394و همکاران تواکد داشته باشد ) الکتری  جغرافیای   اربرد بسیاری م  مناطرها برای  ریزی برکامه

توزیا  سان  و    ،(. به باور بسیاری از اکدیشمندان، جمعیت هر  شور )با توجاه باه حجام، سااخت    2

 بناابراین، (. 6: 1394رود )علیئا    های ساختار قدرت نن  شور به شمار ما   لفهؤمجغرافیای ( یک  از 

شمار  به مشکالت ب شهری برای پاسخگوی   ةمنطقنداه  از اکدازه و توزی  فاای  جمعیت در ی  

هاای   های اجتماع  و سیاست در برکامه مهم یک  از وظایف پس،اجتماع  و اقتصادی ضروری است. 

. هاای نیناده اسات    توزی  جمعیت در سال ةکحوهای جمعیت  و نداه  از  بین  ریزی محل  پیش برکامه

 (.Park et al 2019: 1)  ند های دقیر به توزی  مناسب مناب  و خدمات  م  م  بین  پیش چون

دذاران در دکیاا تبادیل    مدیران و سیاست مهم های امروزه جمعیت و رشد نن به یک  از دغدغه

های اخیر  در ایران، در دهه 60 ةدهدرصد در  4کزدی  به  جمعیت رشد ةتجربشده است. با وجود 
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ی، افازایش  هفتاد، تحریم و اوضاع کابسامان اقتصااد  ةدههای  اهش باروری  وجود جنگ، سیاست

، فارار   ها به داشتن فرزکد بیشتر، افازایش مهااجرت    رده و شاغل، عدم تمایل خاکواده زکان تحصیل

 باروری میزانجوی رفاه و زکدد  بهتر در خار  از مرزهای ایران موجب  اهش و و جست ،مغزها

خصااوش شااهرها و  رشااد جمعیاات در ایااران و بااه میاازان اااهش  افاازایش مهاااجرت و کهایتاااً و

در  25/6 شاهر تبریاز از   رشد جمعیت در  الن میزان، زمینهشهرهای  شور شده است. در این  الن 

رسایده اسات. ایان افات      1395تا  1390های  در سال 1به حدود  متر از  1365تا  1355های  سال

از دوماین شاهر    ،ساقو  جایگااه ایان شاهر در کظاام شاهری ایاران        به رشد جمعیت میزانشدید 

پاژوهش  در  رو، . ازیان اسات  ، اکجامیده1395ششم در سال  ةرتببه  1335در سال  پرجمعیت ایران

شهر تبریز، تأثیر ایان  ااهش بار     رشد جمعیت در  الن میزانشدید با وا اوی علل  اهش  ،حاضر

بین  جمعیات ایان شاهر در     با پیش ،کهایتدر و  شود م جایگاه تبریز در کظام شهری ایران بررس  

 ،رض باروری )فرض اول: افزایش، فارض دوم: تببیات، فارض ساوم:  ااهش(     با سه ف ،1410افر 

شاهر   تبیین جایگااه  االن   .شود م بین   جمعیت  و جایگاه این شهر در کظام شهری ایران پیش ةنیند

ی  میلیاون کفار    بیش از دارای شهرهای بین  جمعیت سایر  الن تبریز در کظام شهری ایران به پیش

 یتاا تصاویر    ناد   م  م  1410اهواز( در افر  ،فهان،  ر ، شیراز، قمجمیت )تهران، مشهد، اص

. باه دسات نیاد   یا  میلیاون کفار جمعیات      بایش از  دارای دویا از وضعیت کظام شهری شهرهای

 :های زیر پرداخته شده است در پژوهش حاضر به پرسشبنابراین، 

 ؟استه صورت به چ 1410شهر تبریز در افر  میزان جمعیت و ساختار جمعیت   النا 

 ؟استهای اخیر چه عوامل   شهر تبریز در دهه علل اصل  مهاجرفرست  و باروری پایین در  النا 

 است؟چگوکه  1410شهر تبریز در کظام شهری ایران در افر  جایگاه  النا 

 چارچوب نظری
 نظام شهری

هاا را   و مکانروکد   مشهرها ترا م سرزمین  جریاکات  هستند  ه از مرزهای فیزیک  و اداری فراتر 

دیاری   پیوکد بین شهرها موجاب شاکل   .(Keith et al 2020: 2)دهند  های دیگری پیوکد م  به مکان

های موجود در سیستم شاهری   کد. پیچیدد ا های شهری پیچیده سیستم. شود های شهری م  سیستم
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مشااهده  ای  هاای مختلاف فاا    مناطر شهری در مقیاا   کظامدر کظم  دارد  ه در  ای عمیر ریشه

، زماک   اه شاهرهای   1930و  1920 ةدهدر  ،در واق . (Bajracharya & Sultana 2020: 2)شود  م 

تئاوری   دیاری  شاکل هاای شاهری منجار باه      مدرن در حال ظهور بودکد، تمایال باه حال نشاو     

نلا    تصاویر ایاده   زمیناه در ایان   شده شناخته یک  از تفسیرهای جغرافیای  .شهری شد های سیستم

او عملکرد ی  مکان را در سطح زمین با استفاده   رد. ارائه 1933در سال  1 ه والتر  ریستالر است

. (Nicolas 2008: 1داد )ضالع  توضایح    شاش ا  نن در ی  سیستم منظم مبلب  یقراردیرهندسة از 

 حاول چیاز   بود  ه هماه  1960 ةدههای شهری متناسب با دوران علوم فاای   سیستم ةکظریتوسعة 

 درایاکاه در اواساط قارن بیساتم باود      هاای شهرکشاین  مدرکیسام و توساعه     ت صحیح چاالش هدای

(Meeteren 2019: 1.)  تحت  ،ای در مقاله 2بری .ال .برایان ج را عبارت کظام شهری در همین دهه

 ارد  معرفا    1960دهاة  در اوایال   ،«سیساتم شاهرها    های  درون شهرها به عنوان سیستم»عنوان 

(Wyly 2012: 2).  های شهری  اجتماع  عموم  ماکند سیستما   ند  ه مفاهیم علم  پریس اشاره م

های شهری به  از سیستم ،بنابراین. (Peris et al 2018: 2) اغلب دارای معاک  و اصطالحات متعددکد

هاای   های سکوکتگاه ، شابکه  مراتب شهری، سیستم ماکند سلسله شود؛ کام برده م  دیگر کیز عناوین

 ةکظریا ز قبیال  ا ا هاای شاهری   برخالف کظریات سنت  کظاام  .(Derudder 2019: 1)غیره و  ،شهری

 اه اغلاب بار     ا (، مکان مر ازی ) ریساتالر(  4یاب  صنعت  )وبر (، مکان3یاب   شاورزی )توکن مکان

هاای شاهری    مربو  به سیساتم مباحث  1990دهة از  ،ای عملکرد شهرها تأ ید دارکد مقیا  منطقه

و به طور فزاینده دادکد محققان بیشتر خود را در تقابل با رویکردهای  السی  قرار توسعه یافت و 

سیساتم شاهری    در ایان دوره . (Peris et al 2018: 2)  ردکاد اساتفاده   «تغییر پارادایم»از اصطالح 

 باارة در فریدمن دیرد. مبالً سنت  قرار م  مقیا  کظام شهری ا رویکردهای  وچ جهاک  در تقابل ب

های مختلف روابط   ه منظور او از نن رویکردی فرادیر از جنبه  ردصحبت  «وی شهر جهاک الگ»

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

باط  قادر به توصیف روکد معاصار در روا  «مکان مر زی»را مطرح و ادعا  ردکد  ه مدل  السی  
                                                                                                                                                       
1. Walter Christaller 

2. Brian J. L. Berry 

3. Thunen 
4. Weber 
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در مفهاوم   «الگاوی جدیاد  »بات  ظهور  . اخیراً(Capello 2000; Meijers 2007)رها کیست بین شه

تاأثیر   ،ریزی و حکمراک  ماکند برکامه ،دیری متمر ز فرایندهای تصمیم  ردشهرها را مطرح و تأ ید 

مقیاا   »کیز بر  ،ماکند تیلور و درودر ،. برخ  محققان(Batty 2013دذارکد ) م محدودی بر شهرها 

 ،معروف خودمقالة درودر در  .(Taylor & Derudder 2015 ردکد )های شهری تأ ید  کظام «جهاک 

 :Derudder 2019) کام برد «شهری جهاک شبکة »از  ،«های شهری ای سیستم نکالیز شبکه»با عنوان 

ظر  ه . ساسن از این ک(Parr 2014 رد )در این زمینه تأ ید  «فرسایش مرزهای مل »پار کیز بر . (3

دیاری   شاکل »تعدادی از شهرها به اقتصاد در حاال دساترج جهااک  دسترسا  دارکاد اصاطالح       

زکادد   »کظریاة  . بتن  اورت و وسات   (Sassen 1991داد )را پیشنهاد  «های شهری فرامل  سیستم

هاای شاهری    را ارائه داد  ه در واق  همان چیازی اسات  اه تحقیقاات سیساتم      «شهری یکپارچه

شابکة  . چارخش  (Bettencourt & West 2010: 3) د نن را هدف خاود قارار دهناد   ند یا بایکتوا م 

جامعاة  ور ظها »با عنوان  1996شهر جهاک  ابتدا ی  ایده بود  ه  استل در سال مباحث به  شهری

را ارائه داد و شهرهای جهان  فاای جریانمعروف رسالة  استل  ،چندی بعدبه  ار برد.  «ای شبکه

در قارن بیسات و یکام     ،. در واق (Castells 1996: 415 رد )نن معرف   «یرترین تصو مستقیم»را 

دیگر کباید به شهرها از   ردکد اعالماز محققان  بسیاریشرایط شهری به حدی غالب شد  ه تعداد 

 & Brennerای بداکیم ) ای سیاره را پدیده ها ی  شهر بنگریم، بلکه باید نن ةطریر تصویر محدودشد

Schmid 2014: 2.) ًتیلور های شهری جهاک ،  با ثبت کظریات مربو  به سیستم ،در قرن حاضر کهایتا

رواباط   ،در واقا   .(Taylor 2001) برد کام  «جهاک شبکة مر زیت »خود از مقالة در  2001در سال 

ها باه شناساای  مرا از     ها و عملکردهای کابرابر مکان قدرت جهاک  کاهموار با کمایان ساختن کقش

منجر ها از مناطر پیراموک   وتحلیل مر زیت و شناسای  هسته ه  و  نترل با استفاده از تجزیهفرماکد

 در سیستم شهری جهاک  برخ  شهرها باا  گر،ید به عبارت .(Alderson & Beckfield 2004: 4)شد 

 و برخ  دیگر پیرامون این سیستم قرار دارکد. دارکد عملکردهای بیشتر کقش مر زیت

 آمایش جمعیت

کظاام شاهری متعاادل و متاوازن در  شاورهای در حاال        کبودِکظام شهری  مهم های یک  از چالش

بر کامناسب بودن ساختار سکوکتگاه  کخستین بار ( از افرادی بود  ه 1970. جاکسون )استتوسعه 
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 ةاکدازتنها شکل توزی   (. در این  شورها که3: 1393 )حیدری  رد شورهای در حال توسعه تأ ید 

 ةوسایل ه مراتب  و فااای  معاین با    ها ثابت باق  ماکده است، بلکه ترتیب سلسله ر در طول دههشه

رشاد   ،. در واقا  (Bretagnolle et al 2010: 12)جمعیت کیز بسیار  ام تکامال یافتاه اسات      ةاکداز

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

اسات   شاده های بزر  شهری  رشد مکانو  (Ndabula et al 2012: 131)شورها سکوکتگاه  این  

. (Guest 2012: 1)اسات   دذاشتهبر سرعت رشد جمعیت و توزی  فاای  نن تأثیر بسیار   ه متعاقباً

 3و میلاز  ،(1969) 2(، ماوت 1964) 1پژوهشگران شهری از زماان نغااز  اار نلوکساو     زمینه،در این 

 ةساابق ایان مطالعاات    ،اکاد. البتاه   شدت مورد بررس  قرار داده عیت را به( توزی  فاای  جم1972)

 6 الرک ،(1959) 5(، هویت1925) 4ماکند بوردس ا تری دارد و از مطالعات سایر داکشمندان  طوالک

 .(Bertaud & Malpezzi 2003: 1است )قابل ردیاب   ا (1951)

 Cividino et al) ای اسات  حل  و منطقهای از تغییرات جمعیت  در مقیا  م رشد هر شهر کشاکه

موقعیت و عملکرد شهر را و  شهراکدازة و شود  م شهر اکدازة این رشد موجب دسترج . (2 :2020

ای  شناسای  عوامل فشار و  شش ویاژه  ،بنابراین. (Liu et al 2014: 3) دهد در کظام شهری کشان م 

 ،اهمیت باالی  در سیاست برخاوردار اسات   تنها از  ند که  ه مردم را به شهرهای خاص  جذ  م 

توزی   ،در واق . (Heider 2019: 2) های اصل  درک الگوهای فاای  شهرکشین  است لفهؤمبلکه از 

مستقیم با شرایط مطلو  جغرافیای  و سطح توسعه دارد. چگوکگ  توزی   ای مکاک  جمعیت رابطه

باه   نبرای  نترل جمعیت و جهات داد دذاران    است  ه سیاستمهم جمعیت در  شور از عوامل

. این موضوع با توجه به تغییارات اجتمااع  ساری  در     نند م های جمعیت  به نن توجه  جای  هجاب

بسیاری از  شورها ط  چند  . بنابراین، شورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است

اهاداف  ماکناد  اارنی  اقتصاادی،     منظور دساتیاب  باه   ه های نمایش جمعیت را ب اخیر سیاستدهة 

و بهبود  یفیت محیط زیست  ،درنمد، رفاهعادالکة عدالت اجتماع ، ثبات و پایداری سیاس ، توزی  
                                                                                                                                                       
1. Alonso 

2. Muth 

3. Mills 

4. Burgess 

5. Hoyt 

6. Clark 
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های شهری  ه توزیا  اکسااک     خلر کظام رو، ازین(. 2و  1 :1397)شجاع   اکد مورد توجه قرار داده

افزایش کابرابری فاای  در توزیا  فااای     چون  ند. ای پیدا م  د اهمیت فزایندهنخوب  داشته باش

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

توزی   .های مل  یا محل  تبدیل شود  ه بر تخصیص مناب  عموم  تأثیر بگذارد شکاف در سیاست

یط  و در شهرهای  وچ  به های مح کابرابر فاای  جمعیت در شهرهای بزر  به ترا م و نلودد 

 .(Nam 2017: 2) شود مفید از مقیا  اقتصاد داخل  منجر م  ةاستفادعدم 

 پژوهشپیشینة 

تطبیق  تجربیات سیاست   شورهای منتخب نسیای  در مطالعة »ای با عنوان  ( در مقاله1399مشفر )

جمعیتا  در  ا  فااای  هاای   کشان دهد  دام پارادایم رد سع  « توزی  متوازن جمعیت شهری ةزمین

هاای   دولات  دادکتاایج تحقیار کشاان    اسات.  ماؤثرتری داشاته   تر جمعیت کتایج بهتر و  توزی  بهینه

 ةتری از توسع کتایج مببت ،ماکند ژاپن ،سیاس  و اقتصادیا  غیرمتمر ز با رویکرد تمر ززدای  اداری

 .اکد نوردهجمعیت به دست  ةبرابر در سطح مل  و توزی  بهین

منطقاة  تحلیل فااای  کظاام شاهری    »با عنوان  خودمقالة ( در 1398زاده ) عل  و حسنپور  کی 

شمال  شاور بارای   منطقة به بررس  تحوالت کظام شهری  «(1395تا  1335های  شمال ایران )سال

های کخست شاهری و تمر از    . کتایج حاصل از شاخصپرداختندتبیین ساختار فاای  جمعیت نن 

سال اخیر روکاد افزایشا  و   س  سپس در و  ر منطقه ابتدا روکد  اهش این دو شاخص د دادکشان 

عدم تعادل و توازن  دادروکد کزول  داشته است. کتایج شاخص تعادل کیز کشان  1395در سال  کهایتاً

همواره رو به افازایش   1395تا سال  1335فاای  در توزی  جمعیت در کظام شهری منطقه از سال 

 بوده است.

شاهری و  شابکة  تحلیال فااای    »ای تحات عناوان    ( در مقالاه 1398) شهمکااراک  وزاده   ریم

مراتب شاهری   به بررس  تغییرات کظام سلسله« GISشهرکشین  استان نذربایجان شرق  با استفاده از 

هاا   پرداختناد. یافتاه  1390 تاا  1375 زماک دورة و جهت توزی  جمعیت استان نذربایجان شرق  در 

و همچنین جهت توزی  جمعیت در است کظام شهری استان عدم تعادل برقرار  ه در بود بیاکگر نن 

 شرق  بوده است.  غرب  به سمت شمال  از جنو یادشده های  این استان ط  سال
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بررس  و تحلیال روکاد تحاوالت کظاام     »با عنوان ای  ( در مقاله1398) شخواه و همکاراک  رم 

بررس  تحاوالت کظاام شاهری اساتان  رماکشااه طا        به  («موردی: استان  رماکشاه)مطالعة شهری 

ساختار و کظاام شاهری اساتان  رماکشااه      داد. کتایج تحقیر کشان پرداختند 1395تا  1355های  سال

ور کتایج حاصل از روج سوارا کیاز  ط همین. کامتعادل و با شرایط کخست شهری مواجه است  امالً

بر تحوالت کظام شهری ایان  مؤثر  مهم و عواملسیاس  و جنگ تحمیل  از ا  کشان داد عامل اداری

 اکد. استان بوده

مراتب شهری با تکیه بر  تحلیل  فاای  بر سلسله»( در پژوهش خود با عنوان 1397زاده )  ینقا

داروه   به بررس  چگوکگ  قراردیری شهرهای هام  «دیری سیستم پلکاک  کظام شهری در ایران شکل

در ایران کظام پلکااک  در   داداطر مختلف پرداخت. کتایج کشان های من در بستر جغرافیای  و ویژد 

دروه در ایان سیساتم اغلاب باا      ای وجود دارد  ه از طرف  شهرهای هم هر دو سطح مل  و منطقه

ها  کد و از طرف دیگر میان تعداد کقا  شهری و جمعیت شهری با تعداد دروها توزی  پرا نده همراه

 ارتبا  معناداری وجود کدارد.

( در پژوهش کظام جمعیت شاهری در منااطر ایاران باا تأ یاد بار       1397رحماک  و زبردست )

منطقاة  البرز جنوب  و خراسان به بررس  توزی  فااای  جمعیات شاهری ده    منطقة تطبیق  مطالعة 

سپس تحلیال کظاام جمعیات     پرداختند.( 1390تا  1335های  ای )از سال طرح  البدی مل  و منطقه

البارز جناوب    منطقاة  داکاه دو   از باین منااطر ده  و  البدی صورت درفت نطقة مشهری در بین ده 

 ،البرز( و خراسان )خراسان شامال ، خراساان رضاوی    ،)تهران، مر زی، سمنان، زکجان، قزوین، قم

داکاه    ه به ترتیب دارای بیشترین و  مترین میزان تغییر و تحاول باین منااطر ده    ،خراسان جنوب (

بینا    توان تحلیال و پایش   ای کم  منطقه کتایج تحقیر کشان داد با تحوالت بین .کداکتخا  شد ،بودکد

 ای کیز اکجام داد. منطقه درون

بررس  و تحلیل تحوالت کظام شهری استان »ای تحت عنوان  ( در مقاله1397احمدی و داددر )

ه یادشاد هاای   طا  ساال   ایان اساتان  به بررس  کظاام شاهری   « 1390تا  1355های  فار  در سال

شهر شیراز، فقادان شاهر بازر  در کظاام      در  الن ، تمر ز جمعیتهای تحقیر . طبر یافتهپرداختند

هاای اصال  کظاام شاهری اساتان       دیری شهرهای  وچ  از مشخصه و شکل ،مراتب شهری سلسله
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 شهری در این استان با دذشت زمان تشادید شاده   کخستپدیدة  دادکتایج کشان  . کهایتاًاستفار  

حدودی  م شاده و باه    دیری شهرهای جدید، تمر ز در کظام شهری تا با توجه به شکل ،امااست؛ 

 سمت تعادل میل  رده است.

مراتب شهری  تحلیل  بر پویای  کظام سلسله»( در پژوهش  با عنوان 1397پور ) پور و حسن امان

هاای   ا  دادهاسا  مراتب کظام شهری این استان بار  به تحلیل سلسله(« 1390ا 1355استان دلستان )

شاهری وجاود    کخسات پدیدة در استان دلستان  دادجمعیت  و فعالیت  پرداختند. کتایج تحقیر کشان 

ترین وض  خاود رسایده اسات  اه باا       به کامتعادل 1390دارد و کظام شهری در این استان در سال 

 خصوش بخش  شاورزی قابل بهبود است. ههای اقتصادی ب حمایت دولت از بخش

 د مطالعهمورمحدودة 

ترین قطب اقتصاادی و مر از اداری، بازردااک ، سیاسا ،      تبریز مر ز استان نذربایجان شرق  و بزر 

ای  هن دارد  ه مدیون موقعیت جغرافیاای    شهر پیشینه. این استغر  ایران  و کظام  شمال ،صنعت 

 ،مراغاه باه تبریاز   ایلخاک ، با اکتقال مر از حکومات از   دورة  ه در  طوری ؛و اقلیم  مناسب نن است

قارار درفات   جاوار   اولیاا و وزرای ایاران و ممالا  هام    و  شاعرا و  بیش از پیش، مورد توجاه عرفاا  

 ه تیموریاان در سامرقند و هارات حکومات      ،(. در اواخر قرن هشتم1: 1394اصل و دوستار  )بلیالن

 10و  9در قارن   رفات و پاس از نن   فرهنگ  به شمار م ا   تبریز همچنان مر ز مهم سیاس  ردکد،  م 

 962به ساال   ،قویوکلوها تا اواسط حکومت شاه طهماسب صفوی قراقویوکلوها و نقدورة و در قمری 

قاجاار، شاهر تبریاز ولیعهدکشاین و     دورة (. در 360: 1390تبریز پایتخت اصل  باود )پاا زاد    قمری،

رفت. حتا    شمار م  ها به دیری دومین شهر بزر   شور بود و از کظر سیاس  از مرا ز اصل  تصمیم

سوم  ل تجارت ایاران   چهارم تا ی  ایران بود و ی  تبریز یک  از مرا ز اصل  تجارت 1256در سال 

(. باا شاروع حکومات    399: 1381 ماؤمن  و از این کظر بر تهران برتری داشت ) شد در نکجا اکجام م 

، شاهرهای  شاور  بقیة و  کفر جمعیت دومین شهر  شور بود 150000تبریز با  1300دهة پهلوی و در 

 1335(. در ساال  168: 1380کفر جمعیات داشاتند )اهلار      100000 متر از  ،(210000جز تهران )

کفر دومین شهر ایران بود. اما بعد از ایان تااریا افاول موقعیات و جایگااه       289996تبریز با جمعیت 

و ماو   را در پا  داشات    ند شدن رشد اقتصادی و اجتماع  این شاهر نرام  شروع شد  ه  ُ تبریز به
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تارین ویژدا  نذربایجاان و     طوری  ه مهم نورد؛مهاجرت و اکتقال مناب  به سایر کقا   شور را فراهم 

 ،1395بر نخرین سرشماری در ساال   (. بنا66: 1376تبریز در این دوره مهاجرت بود )حریری ا بری 

 .استن شهر پرجمعیت ایرا کفر جمعیت ششمین  الن 1558693شهر تبریز با 

المللا  هام از    ای و باین  عالوه بر کقش   ه این شهر در سطح مل  داشته، از قدیم در سطوح منطقه

های خاش جغرافیاای  و قراردیاری    است. در واق  شهر تبریز به علت ویژد  بودهجمعیت   مهم مرا ز

.  رد کزیت  م  م  ه به مبادالت  االها و ترا بدل شده بود ابریشم به ی  شهر مهمجادة نن در مسیر 

از  ،های ارتباط  شرق و غر  و شمال و جنو ، از چین به اروپا و از مصار باه روسایه    ترین راه اصل 

ابریشم بود )شاهسواراک  جادة یک  از شهرهای بزر  اثردذار بر اهمیت  این شهر و رد  م عبور تبریز 

و  هد قاجاار و کزدیکا  شاهر باه قفقااز     به سبب اقامت ولیع ،شاه فتحعل دورة تبریز در کیز، (. 1: 1393

شامال  و  همساایة  اقتصادی میان ایران و  شورهای و  به  اکون مبادالت فرهنگ  ،درجستان و عبماک 

ارتبااط  و تجااری   و  کظام ا  عوامل سیاس  ، ل  (. به طور3: 1376)صفامنش تبدیل شد غرب    شمال

و از این طریر عملکرد و کقش خاود   بدیل شودتغر   شور   معتبرترین شهر شمالبه باعث شد تبریز 

ا نون کیز در  (. هم10: 1386الملل  دسترج دهد )یزداک  و پوراحمد  مل  و بینو  ای را در سطح منطقه

ای،  ملا  و منطقاه  و  هاای متعادد فراملا     با کقش ،ای متروپل منطقهمبابة نذربایجان شهر تبریز به منطقة 

مراتاب   نطقه را به خود اختصااش داده و در رس  هارم سلساله   درصد جمعیت شهری م 30کزدی  به 

دهاد در برخا  مقااط  زمااک       ای این شهر کشان ما   کفوذ منطقهحوزة . بررس  داردمرا ز شهری قرار 

و روز به روز به دلیل اساتفاده از  بوده جوار دسترج یافته  های هم مرزهای کفوذ نن حت  تا مرا ز استان

در  . اماا، ه اسات شاد  کفاوذ نن افازوده ما    حوزة اجتماع  و حت  سیاس  بر و  محیط بالقوة های  توان

 ه هرچناد   طوری ؛(1385های اخیر سیر کزول  و  اهش  این حوزه نغاز شده است )پورمحمدی  دهه

روکد کزول  نن در  ،1335دهة  ند، بعد از  نذربایجان ایفای کقش م منطقة شهر  کخستمنزلة هنوز هم به 

شهر بزر  ایران جایگااه قبلا     ا نون به عنوان ششمین  الن هری ایران نغاز شده و هممراتب ش سلسله

باالی یا   دارای شهر   النهفت عالوه بر تبریز،  ،بر نخرین سرشماری بنا خود را از دست داده است.

به اهواز( در  شور وجود دارد  ه کزدی   ،میلیون کفر جمعیت )تهران، مشهد، اصفهان،  ر ، شیراز، قم

  نند. زکدد  م شهر   النهشت درصد جمعیت  شور در این  26
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 جمعیت شهرهای باالی یک میلیون نفر و کالن شهر تبریزجغرافیایی . موقعیت 1 شکل

 روش تحقیق

تحلیلا  اسات.    ا پژوهش حاضر به لحاظ هدف  اربردی و به لحاظ ماهیت و روج تحقیار توصایف   

در  )مصاحبه و پرسشانامه( اساتفاده شاد.    ج اسنادی و میداک روهای تحقیر از  نوری داده جهت جم 

 1395تاا   1335هاای   تحقیر حاضر ابتدا به بررس  جایگاه شهر تبریز در کظام شهری ایاران طا  ساال   

 ،طبر کتاایج تحقیار   .شدوا اوی  کظام شهری ایراندر  این شهرعلل کزول جایگاه و سپس  شد پرداخته

 ااهش جمعیات در    اصال   از عوامال دو منب  اصل  رشد جمعیت، منزلة به  ،رشد طبیع  و مهاجرت

 اه طا    مهااجراک   تلفن  بااز اساتاکدارد باا    مصاحبة با تحقیر حاضر در رو،  بود. ازینشهر تبریز   الن

چون دسترسا  و شناساای    ها بررس  شد.  دالیل مهاجرت نناکد  های اخیر از تبریز مهاجرت  رده دهه

 یعنا   ؛برف  استفاده شد د و تکنی  دلولهدیری هدفمن از روج کموکه ،یر کبودپذ راحت  امکان بهمهاجران 

تر یبا   پرسشانامة  باا تکمیال   طور  همین . ردکدمعرف   ها مهاجران دیگر را ننبا شناسای  چند مهاجر 

هاا   ننازدوا   از ساال پانج  از زکان تبریزی  اه بایش از    ،به صورت تصادف  ،)بسته پاسا و باز پاسا(

ها مشخص  سع  شد دالیل باروری پایین نن ،فرزکد( فرزکد و ت  فرزکد دارکد )ب دو و  متر از  دذرد م 

دیاری   کموکه ،اسا  این اصل . براکتخا  شداسا  اصل اشباع  برها در هر دو روج  تعداد کموکه. شود

 یاباد.  نیاد( اداماه ما     تا رسیدن به مواد زائد )مواردی  ه پس از نن اطالعات جدیدی باه دسات کما    

بینا    باا پایش   . کهایتااً مورد مطالعاه قارار درفتناد   کفر  120کفر و در پرسشنامه  95در مصاحبه بنابراین، 

باالی ی  میلیون کفر جمعیت )تهران، مشهد، اصفهان، دارای شهر   الن هفتشهر تبریز و   النجمعیت 
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 ةنیناد در  شهر تبریاز   النجایگاه  Spectrumافزار  کرمکمای  و  مدلبا استفاده از اهواز(  ، ر ، شیراز، قم

بین  جمعیت احتیا  به فرضیات مختلاف   پیشاست  دفتن . شدروشن  1410در افر کظام شهری ایران 

 .پرداخته شودجمعیت  نیندة   اسا  این فرضیات به بررس باروری دارد تا بر

 
 باروری کل در شهرستان تبریزمیزان نمودار  .2 شکل

و طا    اسات  8/1 بر نخرین سرشاماری حادود    ه بنا ،روری در شهر تبریزبامیزان با توجه به 

است، سه فارض بااروری بارای     داشتهافزایش باروری  3/0 حدود 1395تا  1385 های سالفاصلة 

 بین  جمعیت شهر تبریز در کظر درفته شد: پیش

 باروری( 3/0 )افزایش 1/2 باروریمیزان بین  جمعیت با  پیش فرض اول:

 )ثبات باروری( 8/1 باروریمیزان بین  جمعیت با  پیش فرض دوم:

 باروری( 3/0) اهش  5/1باروری میزان بین  جمعیت با  پیش فرض سوم:

بااالی   دارای شاهرهای  تحقیر حاضر با استفاده از شاخص تحرک رتبه جایگاه  االن در طور  همین

 .شدارزیاب   1410در افر ها  ننرتبة ی  میلیون کفر جمعیت در کظام شهری ایران بررس  و تغییرات 

 ها بحث و یافته

تاا   1390هاای   درصد و در ساال  25/6 برابر 1365تا  1355های  رشد جمعیت تبریز در سالمیزان 

 4/5 شاهر  رشد جمعیات ایان  االن   میزان دهه چهار درصد بوده است. یعن  ط   85/0برابر  1395

میازان  تر از متوسط  تنها پایین این شهر کهرشد جمعیت در  میزانا نون  هم. استیافته درصد  اهش 

تارین   باالی ی  میلیون کفر کیاز پاایین  دارای شهرهای  بلکه بین  الناست، رشد  شوری و استاک  

 .است  به تبریز رشد بعد از  ر  مربومیزان 
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مرکز جمعیت ) یون نفرباالی یک میل شهرهای رشد جمعیت در ایران، استان آذربایجان شرقی و کالنمیزان نمودار . 3شکل 

 (1395ـ  1375 آمار ایران، سرشماری

های بعدی این جایگااه   . متأسفاکه ط  دههبودتبریز دومین شهر پرجمعیت ایران  1335در سال 

شهر تبریز در جایگاه ششام کظاام شاهری ایاران قارار        الن 1395روکد کزول  ط   رد و در سال 

شاهرهای   رشد جمعیت شهر تبریز کسبت به سایر  النمیزان . این روکد کزول  معلول  اهش درفت

 شود. هر شهر با جمعیت نن تعیین م رتبة در این کظام شهری  چون. بودایران 

 (1395ـ  1335)سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395تا  1335های  جایگاه تبریز در نظام شهری ایران طی سال. 1جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 رتبه

 تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران 1

 مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد اصفهان تبریز 2

 اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان مشهد اصفهان 3

  ر   ر  تبریز تبریز تبریز تبریز تبریز مشهد 4

 شیراز تبریز  ر   ر  شیراز شیراز نبادان نبادان 5

 تبریز شیراز شیراز شیراز اهواز اهواز شیراز شیراز 6

 قم اهواز اهواز اهواز  رماکشاه  رماکشاه اهواز  رماکشاه 7

 اهواز قم قم قم قم نبادان  رماکشاه اهواز 8

 1410تا افق   Spectrumافزار بینی جمعیت شهر تبریز با نرم پیش

افازار کیازمناد    . استفاده از این کارم استفاده شد Spectrumافزار  جمعیت از کرمدقیر بین   جهت پیش

و تر یاب سان  و    ،های مربو  به باروری  ل، مهاجرت، کسبت جنس ، امید به زکدد  داشتن داده

 ،جمعیات و بااروری  ال   های مرباو  باه تر یاب سان  و جنسا        دادهغیر از . استجنس  افراد 
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تاا   1395دد  در شهر تبریز بایاد از ساال   و امید به زک ،های مربو  به مهاجرت، کسبت جنس  داده

 .استفاده شدیادشده بین  موارد  کمای  برای پیش  ه در تحقیر حاضر از مدل شد م بین   پیش 1410

 نمایی مدل

طوری  ه کسبت باین   ؛در این روج مقدار افزایش جمعیت متناسب با میزان جمعیت موجود است

  ند. به عبارت : زایش صعود م اف ، اماثابت استافزایش جمعیت و جمعیت  ل 

(1)  
n

t n (t)P P 1 r   

Pt+n  ،جمعیت در پایان دورهP(t)  ،جمعیت در نغاز دورهn حساب مااه، ساال،     زماک  )بار  ةدور

 .اکهیرشد جمعیت سال میزان rسال و ...(،  کیم

 نمایی با مدل 1410بینی آن تا افق  و پیش 1395تا  1385های  طی سال شهری ایرانامید به زندگی در مردان و زنان  .2جدول 

 (1395ـ  1385)مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1410 1405 1400 1395 1390 1385 سال

 جنس

 

 زکان مردان زکان مردان زکان مردان زکان مردان زکان مردان زکان مردان

70.8 72.7 71.7 74.2 72.7 75.7 76.2 78.2 77.4 79.1 78.5 80.1 

)مرکز آمار ایران،  نمایی با مدل 1410بینی آن تا افق  و پیش 1395تا  1355های  نسبت جنسی در شهر تبریز طی سال  .3جدول 

 (1395ـ  1355سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1410 1405 1400 1395 1390 1385 1375 1365 1355 سال

 100 101 101 102 102 105 105 105 108 کسبت جنس 

)سازمان ثبت  نمایی با مدل 1410بینی آن تا افق  و پیش 1395تا  1375های  در شهر تبریز طی سال خالص مهاجرت .4جدول 

 (1395احوال استان آذربایجان شرقی 

 1410 1405 1400 85-95 75-85 سال

 -3449 -5281 -8086 -12382 -67622 خالص مهاجرت

 (1399)محاسبات نگارندگان  1395تا  1375های  بریز طی سالباروری کل در شهر تمیزان  .5جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 سال

 1.8 1.7 1.5 2.3 3.6 باروریمیزان 
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امید به زکدد  میان زکان و مردان ایراک  همیشه با اکاد   برتاری بارای زکاان روکاد صاعودی       

بوده است. کسبت  3/77 و 1/75 تیببرای مردان و زکان به تر 1395این مقدار در سال . داشته است

کتاایج   ربناا با  کیاز،  رساید.   102باه رقام    1395جنس  در شهر تبریز کیز با روکدی کزول  در ساال  

شده از این شهر بایش از   شهر تبریز همواره مهاجرفرست بوده و مهاجران خار   الن ،ها سرشماری

برای شهر تبریز محاسبه  1385تا  1375 مهاجرت از سال. میزان مهاجران واردشده به نن بوده است

 ه به صاورت مقطعا     ،های دسترده به علت شرایط خاش و وقوع جنگ و مهاجرت 60دهة شد. 

به بعاد روکاد کزولا  داشات و      1365در این مبنا قرار کگرفت. باروری  ل کیز از سال افتاد، اتفاق 

متولادان دهاة   بااروری  ة کتیجا  اه اغلاب   شود  اکد   روکد صعودی مشاهده م  اخیردهة در فقط 

اصال  افازایش جمعیات هماواره در     مؤلفاة  دو منزلة مهاجرت و باروری به  رو است. ازینشصت 

 .استرشد جمعیت در نن میزان شهر تبریز روکد کزول  داشته و از عوامل  اصل   اهش   الن

 باروری متفاوت میزاناسپکتروم با افزار  نرممستخرج از  بینی پیش. 6 جدول

 باروری کل 1/2 باروریمیزان  8/1 باروریمیزان  5/1 باروریمیزان 

 جمعیت رشدمیزان  جمعیت رشد میزان جمعیت رشد میزان سال

0.62 1568304 0.87 1572188 1.12 1576099 1396 
0.59 1577226 0.84 1584880 1.09 1592597 1397 
0.57 1585467 0.81 1596776 1.06 1608198 1398 
0.55 1593037 0.79 1607893 1.03 1622919 1399 

0.53 1599964 0.76 1618263 1.0 1636796 1400 
0.51 1606277 0.74 1627924 0.97 1649873 1401 
0.49 1612033 0.72 1636941 0.95 1662221 1402 
0.47 1617231 0.69 1645324 0.92 1673859 1403 

0.45 1621913 0.67 1653125 0.90 1684849 1404 
0.43 1626130 0.65 1660410 0.88 1695266 1405 
0.42 1629927 0.63 1667236 0.85 1705181 1406 
0.40 1633348 0.61 1673661 0.83 1714661 1407 

0.38 1636470 0.60 1679773 0.81 1723806 1408 
0.37 1639282 0.58 1685570 0.80 1732623 1409 
0.36 1641793 0.57 1691069 0.78 1741137 1410 
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 بااروری  میازان کفر با  137/741/1 جمعیت به 1/2باروی  میزاندهد با  طور  ه کتایج کشان م  همان

 کفر خواهد رسید.793/641/1 جمعیت به 5/1 باروری میزانکفر و با  069/691/1 جمعیت به 8/1

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

 1/2 دهد ادر سطح باروری به سطح جاایگزین   کشان م  1410افر  درهرم سن  جمعیت تبریز 

 رو خواهیم شد. روبهسال  15تا  0 در دروه سن نینده با  اهش جمعیت  کرسد، در

 1410های جمعیتی شهر تبریز در افق سال  . گروه7جدول 

 سال به باال 65معیت سالمند ج سال 64 تا 15 جمعیت فعال سال 14 تا 0 جمعیت خردسال سال

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% 
 

باا  ااهش ساهم از  ال جمعیات       1410افر سال شهر تبریز در  14تا  0 ، جمعیت7طبر جدول 

 اهش ساهم از  ال جمعیات، باا      رغم به ،سال این شهر 64تا  15 رو خواهد شد. جمعیت فعال روبه

هاای اقتصاادی و موضاوع     کیازمند توجه باه بخاش   1395کفری کسبت به سال  50000 افزایش تقریباً

دوبرابری جمعیت سالمند  بین  حاضر افزایش قابل توجه و تقریباً پیشککتة ترین  . اما مهماستاشتغال 

ات و تساهیالت مارتبط باا ساالمندان     امکاکا  به . الزم است مسئوالن و مدیران شهریاستشهر تبریز 

. در افار   نناد حل  برای نن پیدا  ی تبدیل شود راهّ و قبل از اینکه این موضوع به چالش  جد بیندیشند

 ،درصد جمعیت فعال اقتصادی 1/70 درصد جمعیت خردسال، 5/17 جمعیت شهر تبریز شامل 1410

طبر تعریاف ساازمان ملال متحاد هار      سال خواهد بود.  65باالی سالخوردة درصد جمعیت  4/12 و
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باشد جمعیت سالخورده باه شامار   درصد  10سال و باالتر از نن بیشتر از  65جمعیت   ه کسبت افراد 

 ز شاهد سالمندی جمعیت خواهیم بود.در شهر تبری 1410افر در  بنابراین .نید م 

 شهر تبریز واکاوی مهاجرت منفی در کالن

شارق     مقصاد مهااجران نذربایجاان   دوم رتباة   در ، استان تهرانهای داخل استاک  بعد از مهاجرت

های نذربایجان غرب  و البرز با محوریت مرا زشان مقصدهای بعدی مهااجران هساتند    استان. است

و سخت  دسترس  باه  مهاجران به علت دشواری شناسای  (. 1: 1394 اسم  اردهای  و همکاران)ق

سرپرسات خااکوار باه روج    مهااجران  کفار از   95 باا فن  تلمصاحبة از  ،ها در شهرهای مختلف نن

 ارد.   شاوکده کفار بعادی را معرفا  ما       بادین صاورت  اه هار مصااحبه      ؛برف  استفاده شد دلوله

 دذشاته و  هاای  در دههارومیه و  ر  و  شهر تبریز به سه شهر تهرانمهاجران شوکددان از  مصاحبه

 .بودکدها مرد شاغل یا بازکشسته  ننهمة 

 شوندگان های مصاحبه ویژگی .8جدول 

 درصد تعداد های پاسخگویان ویژگی ردیف

 

1 

 

 سن

40-30 18 18.9 

50-40 35 36.8 

 44.2 42 سال 50باالی 

 تحصیالت 2

 31.6 30 تر دیپلم و پایین

 55.8 53  ارداک  و  ارشناس 

 12.6 12 ارشد و باالتر  ارشناس 

 محل زکدد  3

 61.1 58 تهران

 14.7 14   ر

 24.2 23 ارومیه
 

و باه روج  تلفن  ثبات و ضابط   شیوة مصاحبة به  مردمدلیل اصل  مهاجرت  در تحقیر حاضر

مهاجران   باز پاساسؤاالت با تدوین جدول استخرا   بدین ترتیب  ه شد؛بندی  طبقه ددذاری باز 

ساازی   از روج خالصاه  و باا اساتفاده  شاد  های مشابه محاسبه  دیگر ثبت و فراواک  پاسا ذیل ی 

تاا بادین   بندی شد  دسته 9و در جدول تر ادغام  های کزدی  به هم در ی  عنوان  ل  عناوین پاسا

 .شدبا هم جم  ها  ی  از نن داه فراواک  هر نن. ها به حداقل ممکن تقلیل یابد ترتیب تعداد پاسا
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 شهر تبریز مهاجرت از کالنعمدة دالیل  .9جدول 

 توضیح درصد مهاجرین دلیل مهاجرت ردیف

 جوی  ار بهتر، درنمد بیشتر، اکتقال شغل و جوی  ار، جستو جست 46.3 اقتصادی 1

 های بیشتر باالتر، رفاه بیشتر، جاذبهتوسعة دستیاب  به سطح  14.7 اجتماع  2

 ماکدداری بعد از اتمام تحصیالت و خدمت سربازی 12.6 ماکدداری 3

 داران دذاری و بستر مناسب برای سرمایه های سرمایه زیرساخت 11.6 دذاری سرمایه 4

 پدر، تبعیت از فرزکدخاکوادة تبعیت از  6.3 تبع  5

 های قبل، جریاکات قوم  و مذهب  های دهه کاامن  3.2 عوامل سیاس  6

 شر  همسر برای ماکدداری در مقصد 3.2 ازدوا  7

  ای و امکاکات کخبگ های حرفه  سب نموزج 2.1 کخبگان 8

 

دستیاب  و  جوی  ارو شوکده، بیشترین فراواک  پاسا به ترتیب جست مصاحبه 95های  بین پاسا

 به درنمد باالتر و دستیاب  به رفاه بیشتر بود.

 شهر تبریز واکاوی کاهش باروری در کالن

بیش از کفر از زکان تبریزی  ه  120شهر تبریز از  های اخیر در  الن جهت فهم علل  اهش باروری در دهه

فرزکد بودکد خواسته شد دالیل عدم تمایلشان باه   فرزکد یا ت بدون و بود ها دذشته  سال از ازدوا  ننپنج 

 ارائه شده است. 10دهنددان در جدول  . اطالعات پاسا نندفرزکدنوری را در پرسشنامه قید 

 های پاسخگویان به پرسشنامه ویژگی .10جدول 

 درصد دتعدا های پاسخگویان ویژگی ردیف

 

1 

 

 سن

35-25 67 55.8 

45-35 35 29.2 

 15 18 سال 45باالی 

 تحصیالت 2

 25 30 تر دیپلم و پایین

 56.7 68  ارداک  و  ارشناس 

 18.3 22 ارشد و باالتر  ارشناس 

3 
 

 اشتغال

 31.7 38 شاغل

 68.3 82 بیکار
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کماایش داده شاده    11د  ه در جدول بندی ش ها در چند عنوان اصل  دسته های نن سپس پاسا

 .است

 شهر تبریز کاهش باروری در کالنعمدة دالیل  .11جدول 

 علل ردیف
درصد 

 پاسخگویان
 توضیح

 93.3 اقتصادی 1
کداشتن درنمد  اف ، کداشتن شغل ثابت، عدم اطمینان به درنمد، کداشتن مسکن 

 فرزکدنوریهزینة مناسب، افزایش 

 نان به تأمین رفاه فرزکد، کگراک  از دردسرهای فرزکد، کبود پرستار یا  م عدم اطمی 54.2 اجتماع  2

 اختالف با همسر، عدم تمایل زوجین به داشتن فرزکد 26.7 خاکوادد  3

 ها و نرزوهای شخص  نل تحصیل، کرسیدن به ایده ةاشتغال زن، تمایل به ادام 12.5 فردی 4

 کابارور بودن زن یا مرد 10 بهداشت  5
 

اکاد.   فرزکدی خود مهم داکساته  فرزکدی و ت  درصد پاسخگویان مسائل اقتصادی را در ب  3/93

و  ،درصد به مسائل فردی 5/12درصد به مسائل خاکوادد ،  7/26 درصد به مسائل اجتماع ، 2/54

زکان اشارة همة حاضر  ةاکد. از کتایج جالب توجه پرسشنام درصد به مسائل بهداشت  اشاره  رده 10

اکد همگ  از زکاان   کردهدرصدی  ه به مسائل اقتصادی اشاره ک 7و  است ار به مسائل اقتصادی  ب 

زکااک   اه تحصایالت    هماة   وزکان شاغل به مسائل اجتماع  فرزکادنوری  همة  کیزاکد.  شاغل بوده

 45تاا   35 کاباروری در میاان زکاان   ،همچنیناکد.   اکد به مسائل فردی اشاره  رده ارشد و باالتر داشته

درصاد   91سااله باا    35تاا   25 درصد پاسخگویان و مسائل خاکوادد  در میان زکاان  3/58 ساله با

 سنین بوده است.بقیة پاسخگویان بیشتر از 

ترا افرق     Spectrumافرزار  با نررم  جمعیت شهرهای باالی یک میلیون نفر بینی جمعیت کالن پیش

1410 

شاهرهای   جمعیات  االن  ام شهری ایران الزم است کظنیندة شهر تبریز در  جایگاه  الندرک  جهت

 بااالی یا  میلیاون کفار    دارای ی هاکظاام شاهر  نینادة  دقیقا  از   بین  شود تا تصویر دیگر کیز پیش

های مربو  به کسبت جنس ، مهاجرت، امید به  کیازمند داده بین  جمعیت پیشترسیم شود.  جمعیت

 .استو باروری  ل  ،زکدد 
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با  1410بینی آن تا افق  و پیش( 1395ـ  1385)جمعیت باالی یک میلیون نفر  شهرهای کالننسبت جنسی در  .12جدول 

 (1395ـ  1385)مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن  نمایی مدل

 1410 1405 1400 1395 1390 1385 شهر کالن
 103.4 104.4 105.4 106 105 109 تهران

 102.4 102.9 103.4 104 104 105 مشهد

 102.3 103 103.7 104 106 106 اصفهان

 105.9 106 106 106 108 106  ر 

 103.9 104.8 105.7 107 105 108 شیراز

 107.2 106.8 106.4 106 102 105 قم

 107 107.2 107.2 107 104 107 اهواز

با  1410بینی آن تا افق  پیشو  (1395ـ  1385) جمعیت شهرهای باالی یک میلیون نفر کالندر خالص مهاجرت  .13جدول 

 (1395ـ  1385)محاسبات نویسندگان بر مبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  نمایی مدل

 1410 1405 1400 1390-1395 1385-1390 1375-1385 شهر کالن
 6571 10637 17219 27872 -227478 341232 تهران
 22711 32723 47147 45224 22707 229796 مشهد
 -209 -551 -1453 -3828 5028 -1487 اصفهان
 30826 43073 60187 84099 84805 238374  ر 
 145858 107678 79491 58683 26063 -15220 شیراز
 14133 18097 23172 29671 14167 57325 قم
 -7100 -7767 -8497 -9295 -11307 -6348 اهواز

)مؤسسة ملی تحقیقات  (1395ـ  1380) جمعیت یک میلیون نفرباالی  دارای شهرهای کالنباروری کل در میزان  .14جدول 

 (1395تا  1385و محاسبات نویسندگان بر مبنای سرشماری سال  1397سالمت 

 1395 1390 1380 کالنشهر
 فرض اول
 )افزایش(

 فرض دوم
 )ثبات(

فرض سوم 
 )کاهش(

 1.1 1.3 1.5 1.3 1.1 1.3 تهران
 1.9 2.2 2.4 2.2 2.4 1.9 مشهد
 1.6 1.8 2 1.8 1.5 1.6 ناصفها
 1.4 1.6 1.7 1.6 1.4 1.7  ر 
 1.5 1.7 1.9 1.7 1.5 1.5 شیراز
 1.6 1.9 2.3 1.9 1.6 2.3 قم
 1.6 1.9 2.2 1.9 1.6 2.2 اهواز
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شاهر   باروری در هار  االن   ةباروری با توجه به شرایط فعل  و دذشت میزانفرضیات مربو  به 

 باروری استفاده شد.میزان ثبات و  اهش و  از سه فرض افزایشبین   شد و برای دقت پیش تدوین 

 باروری متفاوت میزانافزار اسپکتروم با  بینی مستخرج از نرم . پیش15جدول 

1410 1405 1400 

 
 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

 

کرساد   1/2 باروری به حد جایگزین میزان شهر تهران ادر  در  الن دهد بین  کشان م  کتایج پیش

میازان افازایش   ت قارار خواهاد درفات.    با هر فرض باروری در مسیر  اهش جمعی 1405از سال 

بااروری بااال بایش از ساایر     میازان  شهرهای مشهد و قم به دلیل مهاجرپاذیری و   جمعیت در  الن

مؤلفاة  باا توجاه باه    باروری پاایین  رغم  بهکیز  ر  و شیراز  هایشهر شهرها خواهد بود.  الن  الن

باروری بیشاتر  میزان  ه به دلیل    خواهند داشتیباال فزایش جمعیت تقریباًمهاجرپذیری سرعت ا

اماا  . جاا خواهاد شاد    شهر در کظام شاهری جاباه   شهر شیراز کسبت به  ر  جای این دو  الن  الن

شهرهای  هستند  ه افزایش جمعیت   النجزء شهرهای اصفهان و اهواز به دلیل مهاجرفرست    الن

 .استها  ندتر از بقیه  در نن

 شاخص تحرک رتبه

ای از  یا  شاهر میاان مجموعاه    پهناة  ای بارای نشکارساازی تغییار در     سنجهشاخص تحرک رتبه 

اساا  جمعیات در مقااط      این شاخص، باید شهرهای تحت مطالعه برمحاسبة شهرهاست. برای 

 شود: بندی شوکد. سپس شاخص تحرک رتبه بدین صورت محاسبه م  زماک  مختلف رتبه

(2) RMI
R R






1 2
1 2

R R 
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. شااخص  اسات شهر در اکتهای دوره  ةرتب R2شهر در ابتدای دوره و  ةرتب R1، در این رابطه

، ارزج مببات  کازول  ةدهناد  است. ارزج منفا  کشاان   -1+ و 1تحرک رتبه دارای ارزش  بین 

 :Chen & Greene 2012)شهر است  ةرتبو ارزج صفر بیاکگر عدم تغییر در  ،صعود ةدهند کشان

4). 

اسا   بر جمعیت باالی ی  میلیون کفردارای شهر هشت  ،شاخص تحرک رتبهمحاسبة برای 

سپس شااخص تحارک    وبندی  رتبه 1410تا  1335های زماک  مختلف از سال  جمعیت در دوره

 نمده از شاخص تحرک رتبه در ساال  دست اسا  کتایج به بر محاسبه شد.ساله  ده به صورترتبه 

زول  داشته و باالترین ارزج مرباو  باه   روکد ک -33/0 شهر تبریز با ارزج فقط 1345تا  1335

تا  1345دهة . در است 14/0و  2/0و  29/0 اصفهان و مشهد به ترتیب با ارزجو  شهرهای  ر 

 -2/0 شاهر اصافهان باا ارزج   فقط بوده و  33/0 هم باالترین ارزج مربو  به  ر  با باز 1355

دو شاهر قام و  ار  باه     قاط  ف 1365تا  1355دهة دارای ارزج منف  و سقو  رتبه بوده است. 

و مابق  شهرها جایگااه خاود را حفا      اکد دارای ارزج مببت بوده 07/0و  2/0ترتیب با ارزج 

باوده و دو شاهر شایراز و     44/0 شهر  ر  دارای ارزج مببت فقط 1375تا  1365دهة اکد.   رده

 1385تاا   1375دهاة  اکاد.   دارای ساقو  رتباه باوده    -08/0و  -09/0 اهواز به ترتیب باا ارزج 

شهرها بدون تغییار    النهمة شهرها بوده و  تحوالت مربو  به تغییر رتبه بین  الندهة ترین  نرام

شایراز و قام باه    و  شاهرهای  ار     الن 1395تا  1385دهة اکد.  رتبه در جایگاه خود باق  ماکده

 -20/0 ارزج شهرهای تبریز و اهواز با صعود رتبه و  الن 07/0 و 09/0و  11/0 ترتیب با ارزج

 اکد. رتبه داشته سقو  -07/0 و



 105 1410بینی جمعیت و جایگاه آن تا افق  شهر تبریز در نظام شهری ایران و پیش تحلیلی بر علل نزول جایگاه کالن

  

  

  
 زمانیشش دورة در  جمعیت میلیون نفر شهرهای باالی یک ک رتبه برای کالنشاخص تحر. 5شکل 
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 (1410ـ  1335و  1395ـ  1335) جمعیت شهرهای باالی یک میلیون نفر . شاخص تحرک رتبه برای کالن6شکل 

شاهر  ار  و    جایگااه دو  االن   1410در افر  بین  جمعیت ه به کتایج پیشرود با توج اکتظار م 

رتبة شهرها با حف  جایگاه در   النبقیة جا شود و  جابه 011/0و  -011/0 شیراز به ترتیب با ارزج

 ااهش   1410 و حتا   1395تا  1335شهری  ه از سال  تنها  النبنابراین،  بماکند.باق  فعل  خود 

 -5/0 شاهر تبریاز باا ارزج    تنها  الن 1395تا  1335در واق  از سال . استریز رتبه داشته است تب

، 33/0و قام باه ترتیاب باا ارزج      ،شهرهای مشهد، شیراز،  ار   دارای کزول رتبه بوده است.  الن

اصافهان و اهاواز بادون تغییار در     و  شهر تهاران  بهبود رتبه داشته و سه  الن 26/0و  ،86/0، 09/0

 اکد. باق  ماکدهم و هشتم سوو  جایگاه اول

هازار کفاری نن در    350را باید مدیون فاصالة   1410عدم تغییر جایگاه شهر تبریز در افر سال 

با شهر قم داکست. اما همین فاصلة جمعیت  زیاد با توجه باه میازان بااالی بااروری در      1395سال 

هاای   چاه بساا در ساال   بسیار تعدیل خواهد شاد و   1410شهر قم و مهاجرپذیری نن در افر سال 

جاا شاود. بناابراین، ادار      شهر در کظام شهری ایران جابه دورتر با ادامة این روکد جای این دو  الن

شاهر تبریاز اتخااذ     در  االن  1/2تدبیری جهت مهاجرفرست  و میزان باروری  متار از جاایگزین    

م شاهری ایاران خاواهیم    چندان دور شاهد سقو  دوبارة جایگاه این شهر در کظا کشود، در نیندة که

 بود.
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 1410تا  1335از  جمعیت باالی یک میلیون نفر شهرهای کالنرتبة جایی  . جابه16جدول 

 

  نتیجه

میزان جمعیت، تعامالت نن باا ساایر   دهندة  جایگاه هر شهری در کظام شهری منطقه یا  شور کشان

دهد جایگاه  کتایج تحقیر کشان م . استمل  و فرامل   و ای های متعدد منطقه و ایفای کقش ،شهرها

سال دذشته روکد کزول  داشاته اسات. ایان روکاد     شصت شهر تبریز در کظام شهری ایران در   الن

 چاون . سات شهرها شهر در مقایسه با سایر  االن  رشد جمعیت این  النمیزان کزول  معلول  اهش 

هاای تحقیار  ااهش     یافتاه شود. طبار   در این کظام جایگاه هر شهری با جمعیت نن شهر تعیین م 

موجاب تنازل    و کاد رشاد جمعیات در تبریز   میزانباروری و مهاجرفرست  دو عامل اصل   اهش 

ده شا  1395ششم در سال  ةرتببه  1335دوم در کظام شهری ایران در سال  ةرتبجایگاه این شهر از 

 1395ل در ساا  85/0 بوده باه حادود   25/6  ه 1355رشد جمعیت از سال میزان  ه  طوری ؛است

بااروری   میزاندر واق  از طرف  خواهد رسید.  1410در افر سال  5/0 رسیده و این رقم به کزدی 

هاای   طا  دهاه  زیر حد جایگزین  و از طرف دیگر وضعیت مهاجرفرست  ایان شاهر  اه هماواره     

رشاد جمعیات    میازان مهاجرت خالص در نن منف  بوده دو عامال اصال   ااهش شادید      دذشته

های اکساک  در  رشد جمعیت در سکوکتگاه میزانعوامل اصل   اهش  منزلةدو عامل به اکد. این  بوده
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به اثبات رسیده است.  (Genereux 2007; Parrado 2015; Pendall et al 2012)های بسیاری  پژوهش

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

این موضاوع   .خواهد شدمنجر شهر تبریز   الندر  1410افر در سال  65باالی  ساالن  هنجمعیت 

خوب   مبن  بر تأثیر  اهش باروری بر افزایش جمعیت سالمندان به (2014) و ماسون 1در تحقیر ل 

و  4و هیارازاوا  (،2019) و یاکاگ  3، پان (2013) و فناگ  2به اثبات رسیده است. کتایج پژوهش چان 

دالیال اقتصاادی   طبر کتاایج ایان تحقیقاات    پژوهش حاضر کیز تأیید شده است. در  (2017) یا یتا

هاای   طاور  اه از یافتاه    همان .استجوام  باروری در  میزانمهاجرفرست  و  اهش  منشأترین  مهم

تارین دلیال    جاوی  اار مهام   و پیمایش  حاصال از مصااحبه و پرسشانامه باه دسات نماد جسات       

شهر  ترین دالیل  اهش باروری در  الن اقتصادی مهمالت مشکمهاجرفرست  و کبود درنمد  اف  و 

بااروری  میزان هر  دهد به علت جواک  جمعیت با از طرف دیگر کتایج تحقیر کشان م  .استتبریز 

از طرفا    جمعیات  ایان افازایش   هساتیم. در شهر تبریز شاهد افزایش جمعیت  1410در افر سال 

و از طرف  استهای مناسب  و سطح و سراکه ،شهریخدمات ها، امکاکات،  کیازمند بهبود زیرساخت

اماا  . خواهاد شاد   1410در افار  شهری ایران ششم کظام رتبة دیگر موجب تببیت جایگاه تبریز در 

شهر تبریز بسیار تعدیل شده و چه بسا در  شهر قم در این مدت با  الن شهر هفتم یعن   النفاصلة 

در  شاهر  در تبریز جای این دو  الن پایینت  و باروری روکد مهاجرفرسادامة که چندان دور با نیندة 

شاهر تبریاز    1395تاا   1335شهرها از ساال    ل  میان  الن به طور جا شود. کظام شهری ایران جابه

اصفهان و  تهران اکد و شهرهای داشته و شیراز  اهش رتبه ، ر ، مشهد، قمو شهرهای  افزایش رتبه

جمعیات نن   باجایگاه هر شهری در کظام شهری نکجا  ه از اکد.  و اهواز در جایگاه خود باق  ماکده

اعماال  ، ایجاد شرایط شاغل  و درنمادی پایادار    جمعیترشد میزان شود، جهت افزایش  تعیین م 

تساهیالت  ارائة  ماکند ا اکب دولت جهت ازدوا  و فرزکدنوریاز ج تشویق  و های حمایت  سیاست

زایماان،  ااهش سااعت    افزایش زماان مرخصا    ان باردار، بهداشت  به مادرو   و خدمات اجتماع 

 اودک و مرا از مراقبات از    مهادهای  توساعة  والادین،   باه مزایای شغل   تخصیص ، اری مادران
                                                                                                                                                       
1. Lee 
2. Chen 
3. Pan 
4. Hirazawa 
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بسیج ، درمان کاباروری زوجینهای تخصص   تأسیس  لینی فرزکدان،  ةهزین افزایش  م ،  ود ان

تأسیس مرا ز اورژاکس هت تشویر فرزکدنوری، جاستاک   مل  وشبکة های متنوع  ای و برکامه رساکه

تخصایص تساهیالت بااکک  و    ، ا اجتماع  جهت  اهش اختالفاات خااکوادد  و طاالق زوجاین    

اشتغال مسئلة ، توجه ویژه به و کوپا و ارهای خرد  سب مالیات  ماکند معافیت ،های حمایت  سیاست

پیشانهاد   قیمات  ارزان مساکن دن نورفاراهم  تخصایص زماین و    ،مل توسعة های  در برکامه جواکان

جمعیت در نیناده   افزایش کهایتاًو   اهش مهاجرتو  افزایش سطح باروری درتواکد  م  ه شود  م 

 باشد.مؤثر بسیار 
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 منابع
های  بررس  و تحلیل تحوالت کظام شهری استان فار  در سال»(. 1397) داددر محمد؛ احمدی، بهمن

 .51-62صص ، 25، ج 7، د مطالعات محیط ، «1390تا  1355

مراتب شاهری اساتان دلساتان     تحلیل  بر پویای  کظام سلسله»(. 1397) پور حسن سحر ؛پور، سعید امان

 . 23-43صص ، 18، ج 9، د جغرافیای  ةاکدیش ،«(1390ا  1355)

 ان.عبا  سعیدی، منش ، تهر مترجم:مجموعه مقاالت،  ،روستا( ا عشایر ا ایران )شهر .(1380اهلر ، ا ارت )

دیری سیساتم پلکااک     مراتب شهری با تکیه بر شکل هلتحلیل فاای  بر سلس»(. 1397زاده، اسماعیل ) نقای 

 .473-490صص  ،3، ج 6، د ریزی شهری های جغرافیای برکامه پژوهش، «کظام شهری در ایران

ی شاهر تبریاز از   ساختار شهر ةبررس  تأثیر مزارات در توسع» .(1394) دوستار فهیمه ؛اصل، لیدا بلیالن

 .65-88صص  ،3 ،  7 ، جهای معماری اسالم  پژوهش، «ایلخاک  تا صفوی ةدور

تهاران،   قاجاار(،  ةسلسال تااریا شاهر و شهرکشاین  در ایاران )از نغااز تاا        .(1390شاه ) پا زاد، جهان

 شهر. نرمان

، پاذیری  شاش های نکتروپ  و   شهری مبتن  بر مدلشبکة سازی  شبیه(. 1385پورمحمدی، محمدرضا )

 طرح تحقیقات ، داکشگاه تبریز.

 .63-71صص  ،18ج  دو،و دفت، «ای برای احیای تبریز پروژه» .(1376حریری ا بری، محمد )

مساکن و  ، «فاای  تمر زدرایا  در کظاام شاهری ایاران     ا تحلیل ابعاد  البدی» .(1393حیدری، عل  )

 .83-100صص  ،147ج  محیط روستا،

مطالعاة  کظام جمعیت شهری در مناطر ایران با تأ یاد بار   »(. 1397)زبردست ر اسفندیا؛ رحماک ، جواد

 .115-138  صص .41، ج 11، د نمایش محیط، «البرز جنوب  و خراسانمنطقة تطبیق  

، «شاهر تبریاز و باازار نن در منااب  مکتاو       بررس  کقش و جایگاه  هن»(. 1393شاهسواراک ، وحید )

 .127-132صص  ،7، ج 2 ،  پژوهش هنر

 .41 ا 21 ، صص86و  85، ج جمعیت، «های نمایش جمعیت سیاست»(. 1397شجاع ، جواد )

، ج داو و دفت، «اخیرسدة ساختار  البدی شهر تبریز و تحوالت نن در دو »(. 1376صفامنش،  امران )

 .33-53صص  ،18

قادرت   های جمعیت  در استحکام ساخت دروکا   کقش جمعیت و سیاست» .(1394علیئ ، محمدول  )
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 .107-134صص  ،28، ج 8 ،  نفاق امنیت، «کظام جمهوری اسالم  ایران

چگاوکگ  توزیا  فااای     »(. 1388) ساعدموچشا   راماین  زکگنه شهر  ؛ سعید؛ اهلل فرهودی، رحمت

، ج هاای جغرافیاای اکسااک     پژوهش، «1385تا  1335های  جمعیت در کظام شهری ایران ط  سال

 .55-68صص  ،68

های تبع  از استان   ننده ها و تعیین جریان»(. 1394) قدرت  شفیعه کوبخت؛ رضا؛ ، عل قاسم  اردهای 

 .63-82صص  ،1، ج 1 ،  اجتماع توسعة مشار ت و ، «شرق  به استان تهران  نذربایجان

بررسا  و تحلیال روکاد    »(. 1398) ا باری  علا   اسماعیل سلیماک  مهرکجات ؛ محمد؛ خواه، بهرام  رم 

 .79-92صص  ،1، ج 2، د شهر پایدار، («موردی: استان  رماکشاه)مطالعة شهری تحوالت کظام 

شهری و شهرکشاین   شبکة تحلیل فاای  »(. 1398) زارع  عل  علیرضای ؛ معصومه؛ زاده، حسین  ریم

 .71-80صص  ،30، ج 15، د علوم جغرافیای ، «GISاستان نذربایجان شرق  با استفاده از 

تحلیل توزی  فاای  جمعیت استان زکجان » .(1394) کوری سمیه ؛پناه یزدان  یومرث ؛ الکتری، محسن

هاای کاو در جغرافیاای     کگارج ، «1404بین  جمعیت تاا ساال    و پیش 1390ا   1365های  ط  سال

 .28-44صص  ،4، ج 7 ،  اکساک 

زیا   تو ةتطبیق  تجربیات سیاست   شورهای منتخب نسیای  در زمینا مطالعة »(. 1399مشفر، محمود )

 الین. ، اکتشار ننای شهری و منطقهتوسعة ریزی  برکامه ،«متوازن جمعیت شهری

 ، حرف ت، تهران.6،   جهان اسالم ةداکشنام، «تبریز» .(1381، مصطف  )من ؤم

ا   1335شامال ) منطقاة  تحلیال فااای  کظاام شاهری     »(. 1398) زاده علا   حسان  میالد؛ پور، عامر کی 

 .869-889صص  ،4، ج 14، د های اکساک  سکوکتگاه ریزی مطالعات برکامه، «(1395

 ا تأثیر مدرکیسم بر تحاوالت  البادی شاهرهای ایراکا     » .(1386) پوراحمد احمد ؛یزداک ، محمدحسن

 .29-52صص  ،1، ج 22د  تحقیقات جغرافیای ،، «تبریز :اسالم ، کموکه
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