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چکیده
کالن شهرها و در نهایت ارائه مدلی  کشف عوامل تأثیر گذار بر افزایش جمعیت در  هدف این مقاله 
برای رشد جمعیت مبتنی با نظر خبرگان است. با توجه به اینکه عوامل متعدد مترتب بر زندگی در 
که مهاجرت، باروری و مرگ و میر را متأثر می سازد، از حوزه های مختلفی از جمله  کالن شهرها، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرچشمه می گیرد؛ ابتدا با مروری بر مفاهیم نظری، عوامل رشد 
کالن شهرها شناسایی و به صورت عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و  جمعیت 
اولیه استخراج شده  زیرساختی و امکانات شهری دسته بندی و تحلیل شده اند و مدل مفهومی 
است. سپس زیرمعیارهای تأثیرگذار بر هر یک از عوامل فوق به صورت مستقل با یکدیگر مقایسه 
نفر   30 میان  در  پرسشنامه محقق ساخته  توزیع  از  استفاده  با  آن  از  اولویت بندی شده اند. پس  و 
از روش تحلیل سلسله مراتبی  با استفاده  و اقتصادی  از خبرگان جمعیت شناسی، جامعه شناسی 
که مجموعه عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر رشد جمعیت شهر داشته است و  نشان داده شده 
مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی و امکانات شهری و جغرافیایی در جایگاه های 
زندگی  سبک  درآمد،  اشتغال،  زیرمعیارهای  نهایی،  اولویت بندی  در  همچنین  هستند.  بعدی 
انتها مدل نهایی رشد  یازده زیرمعیار شدند. در  ارزش های فردی دارای بیشترین وزن در بین  و 
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مقدمه

گسـترش شهرنشـینی، به خصـوص در دوره معاصـر، سـبب توجـه بسـیاری از نخبـگان و صاحب نظـران 
مـورد  در  پژوهـش  و  شـده  شهرنشـینی  و  شـهر  توسـعه  از  ناشـی  پیامدهـای  و  مسـائل  بـه  گـون  گونا
کشـور های در حـال توسـعه، از چندیـن دهـه قبـل مـورد توجـه  کالن شـهرها در  چگونگـی رشـد و توسـعه 

پوراحمـد، 1383: 103(. و  )پیلـه ور  گرفتـه  اسـت  قـرار  صاحب نظـران 
که  گذشـته باعث شـده اسـت  رشـد جمعیت و همچنین افزایش مهاجرت به شـهرها در دهه های 
کـم جمعیـت و همچنیـن سـطح شـهرهای بـزرگ در ایـران نیـز افزایـش یابـد. عوامل بسـیاری در رشـد  ترا
کـه مطالعـه  جمعیـت شـهرها مؤثرنـد و دامنـه عمـل آنهـا نیـز بسـیار وسـیع هسـتند. در میـان پدیده هایـی 
آنهـا، آشـکارا و روشـن، نیازمنـد رویکـرد میان رشـته ای می باشـد، شـهر اسـت. حداقـل سـه رشـته مهـم 
جغرافیـا، علـوم اجتماعـی و معمـاری در حـوزه علـوم و معرفـت بـه تبییـن و بررسـی ایـن پدیـده، بـه نحـو 
کـه نـگاه رشـته ای از منظـر  مرتبـط و نـه مسـتقل، پرداخته انـد. ایـن نکتـه بـه نوعـی بیانگـر آن اسـت 
کافـی و بسـنده  دانشـمندان ایـن سـه حـوزه بـرای تبییـن ایـن پدیـده و حـل مشـکالت و معضـالت آن 
گسـتردگی ابعـاد  نبـوده اسـت. امـا آنچـه پرداختـن بـه موضـوع میان رشـته ای شـهر را ضـروری می سـازد 
آن اسـت )ریاضـی، 1392: 101(. ایـن محـدوده وسـیع از دانـش، شـهر را در موقعیـت موضـوع مطالعاتی 
میان رشـته ای، یـا بهتـر بگوییـم، موضوعـی متضـاد بـا رشـته های دانشـگاهی موجـود تبدیـل می کنـد. 
کـه ادعـای تخصـص در  کـه بـه مطالعـه شـهر بپـردازد بـه شـدت تحـت فشـار قـرار می گیـرد  کسـی  هـر 
: 33(. در  گلیـج، 1391  و  موسـوی، خورشـیدی،  کبری نـوری،  )ا باشـد  را داشـته  زمینه هـا  ایـن  همـه 
کـه در ترکیـب بـا مفهـوم شـهر پدیـد آمـده اسـت، نیـز داللـت بـر وجوه  ایـن میـان اصطالحـات جدیـدی 

میان رشـته ای ایـن پدیـده دارنـد )ایراندوسـت، 1391: 1(.
   بـا توجـه بـه منحصـر بـه فـرد بـودن عوامـل مؤثـر بر رشـد شـهر در هر منطقه شـهری مورد مطالعـه و عدم 
کالن شهر نیازمند  کالن شهر تهران، این  تمرکز مطالعات پیشین بر یافتن مؤثرترین عوامل بر رشد جمعیت 
مطالعـه ای منحصـر به فـرد در ایـن خصـوص اسـت. از طرف دیگر شـهر تهـران بـا محدودیت های جدی 
کـم شـده اسـت، هم چنان شـاهد رشـد جمعیت در  کـه جمعیـت آن بسـیار مترا مواجـه بـوده و بـا وجـودی 
که ممکن اسـت در آینده این شـهر را با مشـکالت غیر قابل حل مواجه  اطراف و مهاجرت به آن هسـتیم 
کالن شـهر جمعیتـی بالـغ بـر هشـت میلیـون نفـر را در محـدوده مناطـق خـود  سـازد. در حـال حاضـر، ایـن 
کنان شـهرک های اقمـاری اطـراف تهـران، موجب افزایش چشـمگیر  کـه بـه دلیـل حضـور سـا جـای داده 

جمعیـت شـهر بـه خصـوص در طول روز می شـود )مرکـز آمار ایـران، 1390(. 
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   توسـعه شـهری و مهاجرت جمعیت از روسـتاها به شـهرها از مهمترین پدیده های جهانی اسـت. 
گـر چـه بـا مشـکالت  )لیـو، فیـن1،  2003: 37(. لـذا تهـران به عنـوان یکـی از مهمتریـن مناطـق شـهری، ا
کمبـود  و محدودیت هـای بسـیاری از جملـه وضعیـت حمـل و نقـل شـهری و ترافیـك؛ سـرمایه گذاری و 
کالبـدی  ناهمگـون  سـاختار  تصمیم گیـری؛  متعـدد  نهادهـای  مداخلـه  ریالـی؛  و  ارزی  مالـی  منابـع 
محله هـا؛ ایمنـی و آلودگی هـای زیسـت محیطی مواجـه اسـت، ولـی همچنـان، بـا توجـه بـه پایتخـت 
بـرای  بـودن آن، بسـیاری از امکانـات در ایـن شـهر مسـتعد رشـد و توسـعه بـوده و جذابیـت زیـادی 
مهاجـرت دارد )ساسـان پور، 1390: 166(. ایـن رونـد بـا توجـه بـه رشـد جمعیـت و وسـعت شـهر تهـران 
و عـدم پیش بینـی راهکارهـای مناسـب، مشـکالت بیشـتری را بـرای شـهر ایجـاد خواهـد نمـود. بنـا 
بـر ایـن، در ایـن مقالـه بـه منظـور جلوگیـری از شـدت آسـیب های بیشـتر افزایـش جمعیـت در آینـده، 
کالن شـهرها، نقـش ایـن عوامـل در جمعیـت شـهر تهـران و  ضمـن بیـان عوامـل مؤثـر بـر رشـد جمعیـت 
کاربـردی و  کـه از نظـر هـدف  کنتـرل آن بررسـی خواهـد شـد. همچنیـن، در ایـن مقالـه،  راهکارهـای 
کـه چگونـه  از نظـر روش توصیفـی، تحلیلـی و پیمایشـی اسـت، بـه ایـن موضـوع پرداختـه خواهـد شـد 
از  و  قـرارداد  کنـار هـم  را در  بیـان می شـود  زمینـه رشـد شـهرها  کـه در  می تـوان دیدگاه هـای مختلفـی 
کالن شـهرها اسـتفاده نمـود. در نهایـت، نقش این  آنهـا بـرای تعییـن مؤثرتریـن عوامـل بـر رشـد جمعیـت 
عوامـل در جمعیـت شـهر تهـران را نیـز به عنـوان پرجمعیت تریـن شـهر و پایتخـت ایـران بررسـی خواهیـم 
کمـك می کنـد تـا پیـش از آنکـه رشـد شـهر بـه دلیـل بـروز بروندادهـای  کـرد. ایـن امـر بـه سیاسـت گذاران 
کنتـرل رشـد شـهر را اعمـال نمایند. منفـی بـه صـورت خودبه خـود متوقـف شـود، فرآینـد مدیریتـی بـرای 

پیشینه تحقیق

در اواخـر قـرن بیسـتم، جمعیـت جهـان بـه شـش بیلیـون رسـید. ایـن رشـد بیشـتر در 200 سـال آخـر قـرن 
اتفاق افتاده است )آمار سازمان ملل متحد، 1998(. روند شهر نشینی نیز در قرن بیستم رشد شتابانی 
کـه ناشـی از تحـوالت جمعیتـی حاصـل از بهبـود وضعیـت بهداشـت و درمـان، رشـد  گرفـت  را در پـی 
کالن جمعیـت در بعضـی از شـهرها و پیدایـش  کـم  فنـاوری و غیـره بوده اسـت. از نتایـج ایـن رشـد، ترا
کالن شـهرها3  کالن شـهرها بـود. طبق تعریـف سـازمان ملل2،   شـهرهای بـا بیـش از هشـت میلیـون نفـر یـا 
کالن شـهرها با  به شـهرهایی با بیش از هشـت میلیون نفر اطالق می شـود )سـازمان ملل متحد، 2005(. 

1. Liu, Phinn
2. UN
3. Mega Cities
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توجـه بـه مقیـاس وسـیع جمعیتـی و تمرکـز باالی خدمـات و فعالیت هـا،  دارای ویژگی هـا و چالش های 
گونه هـای سـکونت گاهی بشـر مـورد  کـه جـدا از سـایر  منحصـر بـه فـردی هسـتند؛ از ایـن رو، الزم اسـت 

گیرند.  بررسـی قـرار 
کشـورهای مختلف  کـه در قـرون اخیـر در زندگـی اجتماعـی و اقتصـادی در     از پدیده هـای مهمـی 
کهن، پیشرفت شهرنشینی  گون و جدید و توسعه شهرهای  گونا جهان رخ داده است، ظهور شهرهای 
کـه پیشـرفت شهرنشـینی، نتیجـه مسـتقیم انقالب  گفتـه می شـود  کلـی،  و توسـعه شـهری اسـت. به طـور 
کشـورهای  کشـورهای غربی و سـپس به  که نخسـت به  صنعتی و ترقی اقتصاد سـرمایه داری می باشـد 
کوچک  کـز جمعیتی  کـرده اسـت )ابراهیـم زاده و نصیـری، 1386: 232(. مرا در حـال توسـعه راه پیـدا 
کـه ایـن تبدیـل  و ایزولـه، به صـورت رو بـه رشـد در حـال تبدیـل شـدن بـه مناطـق بـزرگ شـهری هسـتند 
کاربری شـهری همراه اسـت. بر طبق آمار سـازمان  بـه صـورت واضـح بـا تبدیـل شـدن مناطـق طبیعی به 
ملـل در مـروری بـر شـهری شـدن جهانـی در سـال 2005،  در سـال 1900 تنهـا 13درصـد جمعیـت جهـان 
در شـهرها زندگـی می کردنـد. ایـن نسـبت در سـال 1950 بـه 29درصـد افزایـش یافـت و در سـال 2005 
بـه 49درصـد رسـید. بـر اسـاس آخریـن پیـش بینـی جمعیـت سـازمان ملـل، ایـن میزان تـا سـال 2030 به 
کـه از هشـت میلیـارد جمعیـت جهـان در سـال 2030،  60درصـد خواهـد رسـید. ایـن بدیـن معناسـت 

کن شـهرها خواهنـد بـود )سـازمان ملل متحـد، 2005(. حـدود 4.9 میلیـارد نفـر سـا
که مهاجرت به     سـرعت رشـد یک شـهر با سـرعت رشـد طبیعی جمعیت در سـطح ملی و عواملی 
گسـترش شـهر  شـهر را موجـب می شـوند، تبییـن می شـود )یوپینـگ چـن و  هلیگمـن1 ، 1377(. رشـد و 
کـه بـر تمـام نظام هـا و سـاختارهای شـهر  به طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم تأثیـر می گذارد.  فرآینـدی اسـت 
کـه شـامل ابعـاد فیزیکـی، اقتصـادی، اجتماعـی و محیطـی  رشـد شـهری یـک نظـام پیچیـده اسـت، 
بـه  از روسـتاها  اسـت )کیـان ژنـگ و همـکاران2، 2011: 126( و توسـعه شـهری و مهاجـرت جمعیـت 
شـهرها از مهمتریـن پدیده هـای جهانـی اسـت )لیـو و فیـن، 2003: 37(؛ همچنیـن رونـد تشـکیل و رشـد 
کشـورهای توسـعه یافته و در حـال توسـعه متفـاوت اسـت. یکـی از تفاوتهـای  کالن شـهرها در  شـهرها و 
کشـورهای در حـال توسـعه بـا توسـعه یافته، ناهمزمانـی سـطح صنعتـی شـدن بـا سـطح  مهـم شهرنشـینی 
کشـورهای توسـعه یافته، شهرنشـینی  شهرنشـینی بوده اسـت )ابراهیم زاده و نصیری، 1386: 232(. در 
کشـورهای در حـال توسـعه،  بـا صنعتی شـدن آغـاز شـده و بـا آن ادامـه یافتـه اسـت؛ در حالی کـه در 

1. Yu-ping Chen and Heligman
2. Qian Zhang et al.



فصلنامه علمی _ پژوهشی

25
عوامل اثرگذار بر افزایش 

جمعیت کالن شهرها ...

کز  که نتیجه آن تمرکز جمعیت در مرا گرفته اسـت  شهرنشـینی برونزا بیشـتر بر پایه رشـد خدمات شـکل 
که  گرایش بیشـتر شـهروندان به بخش خدمات بوده اسـت، به گونه ای  شـهری خودروی جهان سـوم و 
کشـورها را شهرنشـینی خدماتی یا شهرنشـینی بخش سومی  برخی پژوهشـگران، شهرنشـینی در اینگونه 

خوانده انـد )عظیمـی، 1381(. 
کشـورهای توسـعه یافتـه تـا حـد زیـادی  مطالعـات نشـان می دهـد، رونـد تشـکیل و رشـد شـهرها در 
کـه  می دهـد  نشـان  اروپایـی  توسـعه یافته  کشـورهای  در  شهرنشـینی  آمارهـای  اسـت.  شـده  کنتـرل 
کشـورها، به عنـوان یـک مجموعـه هیـچ گاه از 1.2 درصـد فراتـر نرفتـه اسـت  نـرخ رشـد شـهری در ایـن 
کشـورهای در حـال  )ابراهیـم زاده و نصیـری، 1386: 232(. در حالی کـه هرچنـد نـرخ رشـد شـهرها در 
کـه ذکـر  توسـعه رونـد نزولـی داشته اسـت ولیکـن هم چنـان ایـن رونـد در حـال رشـد اسـت. همان گونـه 
شـد دو  عامـل مهـم در رشـد جمعیـت شـهر، افزایـش جمعیـت مّلـی و همچنیـن مهاجرت از روسـتاها به 
کـه در نمـودار   کشـورهای توسـعه یافتـه همان گونـه  شـهرها اسـت. در بررسـی رشـد جمعیـت شـهرها در 
1 مشـهود اسـت، رشـد جمعیـت همبسـتگی زیـادی بـا رشـد جمعیـت مّلـی آنهـا داشته اسـت؛ در پـی 
کاهـش یافتـه اسـت. در ایـن  کاهـش رشـد جمعیـت ملـی )میـزان زاد و ولـد(، رشـد جمعیـت شـهرها نیـز 

کاهـش یافتـه اسـت.  کشـورها نقـش مهاجـرت بـه شـهرها در رشـد جمعیـت شـهرها بسـیار 

كشورهای توسعه یافته 1970-80  كالن شهرها، در  نمودار 1. ارتباط متقابل بین نرخ رشد جمعیت ملی و رشد جمعیت در 
)منبع: سازمان ملل، 1990(
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کشـورهای رو به توسـعه  کشـورهای در حال توسـعه اتفاق می افتد متفاوت اسـت. در  که در  آنچه 
گیـر شـده اسـت.  گذشـته بـا آهنگـی تنـد فرا آسـیا، آفریقـا و آمریـکای التیـن، شـهر نشـینی در چنـد دهـه 
از جمعیـت جهـان در دهه هـای  توسـعه  کشـورهای در حـال  بنابرایـن سـهم جمعیـت شهرنشـین در 
کـه در  آینـده، افزایـش چشـمگیر خواهـد داشـت. در سـال 1970 ایـن سـهم تنهـا 49درصـد بوده اسـت 
که در سـال 2025  سـال 1985 به 58 درصد و در سـال 2000 به 67درصد رسـیده و پیش بینی می شـود 
کـه در  بـه 79 درصـد افزایـش یابـد )عظیمـی، 1381(. بـرای بررسـی دلیـل ایـن موضـوع _ همان گونـه 
کلـی بـا افزایش جمعیت ملی، جمعیت شـهری نیـز افزایش پیدا  نمـودار  2 پیداسـت _ هـر چنـد به طـور 
که  کـرده اسـت امـا همبسـتگی در ایـن رابطـه زیـاد نیسـت و عوامـل دیگری نیز مؤثر هسـتند. ایـن عوامل 
بـه عنـوان عوامـل مؤثـر  بـر رشـد یـا محدودکننـده رشـد جمعیت شـهرها شـناخته می شـوند، در دسـته ها و 

طبقه بندی هـای مختلـف قـرار می گیرنـد. 

نمودار 2. ارتباط متقابل بین نرخ رشد جمعیت ملی و رشد جمعیت در كالن شهرها، در كشورهای در حال توسعه در دهه 1970-80 
)منبع: سازمان ملل متحد، 1990(

کـه هرچنـد آنچـه در ابتـدا و حتـی تـا  ایـن مسـئله توسـط پیتـر هـال1 این گونـه عنـوان شـده اسـت 
گسـترش روزافـزون شهرنشـینی مؤثـر بـوده، انقـالب صنعتـی و تحـوالت برخاسـته  گذشـته در  دهه هـای 
از آن بوده اسـت، ولیکـن امـروزه جمعیـت شـهری در سـایه شـرایط محلـی، مّلـی و بین المللـی بـا نـرخ 

1. Peter Hall
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باالیـی بـه رشـد خـود ادامـه خواهـد داد )ابراهیـم زاده و نصیـری، 1386: 232(؛  ایـن عوامـل می تواننـد 
توسـعه  کالن  سیاسـتگذاری های  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  اقتصـادی،  جغرافیایـی،  دسـته های  جـزو 
گـون و بنابـر ویژگی هـای خـاص آن منطقـه شـهری، عوامـل  گونا کـه پژوهشـگران در تحقیقـات  باشـند 
در  رشـد  عوامـل  کـه  اسـت  داده  نشـان  متعـدد  مطالعـات  از طرفـی  کرده انـد.  را شناسـایی  مختلفـی 
دارد  وجـود  منطقـه  آن  خـاص  عوامـل  شـهری  منطقـه  هـر  در  و  نیسـتند  یکسـان  مختلـف  شـهرهای 
گسـترش شـهر  که  )چنگ1، 2003: 199( )هو2، 2007: 667( )پولمنز3، 2009: 17(. به عالوه متغیرهایی 
گسـترش مناطـق تجـاری و صنعتـی  را بـه لحـاظ سـکونتی متأثـر می سـازد، لزومـًا بـا عوامـل تأثیرگـذار بـر 

یکسـان نیسـتند )برایمـوه4، 2006: 502(.
گونـی بـه عنـوان عوامل مثبت یا منفی رشـد شـهرها و یا عوامل  گونا   در مطالعـات مختلـف، عوامـل 
که  نظرات پژوهشـگران مختلف در این زمینه  گسـترش یا محدودکننده توسـعه شـهرها مطرح شـده اند 

در ادامه آورده شـده است.
کـه در دسـت تغییـر  فاصلـه از محل هـای صنعتـی، از راه هـا، از محل هـای تجـاری، از محل هایـی 
کرد )مناطـق حفاظت  کـه بـه دلیـل محدودیت هـا نمی تـوان در آنهـا تغییـر ایجـاد  هسـتند و مکان هایـی 
شـده، مناطـق حسـاس محیـط زیسـتی و منابـع آبـی( و سیاسـت های فضایـی از عوامـل مؤثـر بـر رشـد 
کـه توسـط چنـگ و میسـر5 معرفـی شـده اسـت )2003: 199(. پرکوکـو6 در بررسـی رونـد  شـهری هسـتند 
کـه هـر دو عامـل جغرافیـا و نهادهـا در شـکل دادن  توسـعه شـهرهای ایتالیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت 
بـه توسـعه شـهری در سـاخت شـهرهای مـدرن در ایتالیـا بسـیار مهـم بودنـد )2013: 135(. در تحقیقـی 
کز  که بر رشـد و توسـعه شـهر تأثیرگذار هسـتند: مرا کـه پولمنـز و همـکارش انجـام دادنـد دریافتنـد عواملی 
کـز شـهری؛ نـرخ اشـتغال؛ منطقه بنـدی  صنعتـی و تجـاری و فاصلـه تـا آنهـا؛ شـبکه راه هـا؛ فاصلـه تـا مرا
کندگـی شـهری، شـیب زمیـن و سیاسـت های فضایی اسـت )پلمنـز و ونرومپئـی7، 2009: 17(.  زمیـن و پرا
اقتصـاد مقیـاس، تجمـع و تخصـص از جملـه عوامـل بسـیار مهـم در توسـعه شـهرها بـه شـمار می رونـد. 

1. Cheng
2. Hu
3. Poelmans and Vanrompaey
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به عـالوه، شـهرهای بـزرگ به عنـوان منبـع نـوآوری عمـل می کننـد و همچنیـن انـدازه حداقـل الزم بـرای 
کـه ایـن خـود از محرک هـای مثبـت رشـد شـهرها بـه شـمار مـی رود  کاالهـا و خدمـات را دارنـد  تولیـد 
ک3 و همکارانـش در مدل سـازی شـهر یافـو در تالویـو عوامـل  کراتمـن2، 1988: 3(. ایتـژا )بارنـارد1 و 
درآمد خانوار، مهاجرت، قیمت مسـکن، راه ها و خیابان ها و ظرفیت سـاخت مسـکن را مورد اسـتفاده 
گسـتره موضوع، تنها  گرفته به دلیل  کـه توسـط ریاضی صورت  قـرار دادنـد )2002(. در مطالعـه دیگـری 
بـه پنـج ُبعـد برجسـته و آشـکار فضـا، رسـانه، سیاسـت، اقتصاد و فرهنـگ به عنوان مؤلفه هـای بنیادین 

پدیـده شـهر پرداختـه می شـود )1392: 101(. 
   بـه نظـر می رسـد جامع تریـن تحقیقـات مربـوط بـه هـو و همکارش در مدل سـازی رشـد شـهر آتالنتا 
از محل هـای  راه هـا،  از  از محل هـای صنعتـی،  فاصلـه  ایـن محققـان، عواملـی همچـون  بوده اسـت. 
کـم جمعیـت، نـرخ اشـتغال، نـرخ فقـر، شـیب، حـد  کـز شـهری، درآمـد سـرانه، ترا تجـاری و سـایر مرا
میانـی اجـاره خانـه، درصـد نـژادی، نسـبت زمیـن شـهری در منطقـه مجـاور، نسـبت زمین هـای توسـعه 

نیافتـه در منطقـه مجـاور را در رشـد شـهرها مؤثـر می داننـد )هـو و لـو، 2007: 667(. 
که  غفـارزادگان و همـکاران در پژوهشـی بـرای توسـعه یـک مدل سیسـتم دینامیکی در توسـعه شـهر 
کار و سـکونت را در  کسـب و  کـرده اسـت، عوامـل جمعیـت،  از مـدل رشـد شـهر فارسـتر الگوبـرداری 

گرفته انـد )2011: 44(.    مـدل خـود بـه عنـوان دینامیک هـای اصلـی رشـد شـهر در نظـر 
کـه  کالن شـهرها، پدیده هایـی بسـیار مهـم در زندگـی انسـانی هسـتند  شـهرهای امـروزی، بـه ویـژه 
حسـب تعریـف خـود نقـش حیاتـی در زندگـی انسـان دارنـد؛ ایـن ویژگـی پدیده بـودن را در قیاس شـهر 
کـرد؛ شـهر در حالـت واقعـی اش تمرکـز جمعیـت، ابـزار تولیـد، سـرمایه،  بـا روسـتا می تـوان بهتـر درک 

لـذات و نیازهـا اسـت در حالی کـه، روسـتا واقعیتـی مقابـل آن دارد )ریاضـی، 1392: 107(. 
کلـی انتظـارات و توقعـات مطابـق با شـیوه زندگـی را به عنوان  در نگاهـی دیگـر پائـول شـاو4 بـه طـور 
کـه منظور وی از  عامـل مهاجـرت مطـرح نمـوده اسـت  هرچنـد وی بـه طور مشـخص بیان نکرده اسـت 
توقعـات چیسـت و چـه عواملـی توقعـات افـراد را درخصـوص  مهاجـرت پوشـش می دهنـد، ولی مدلی 

به صـورت صفحـه مقابـل را ارائـه نموده اسـت )1975: 60(:

1. Barnard 
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شكل 1. انتظارات و توقعات مطابق با شیوه زندگی به عنوان عامل مهاجرت
)منبع: پائول شاو، 1975: 60(

شفر1 نیز دالیل و عوامل مهاجرت را به صورت مدل زیر نشان داده است )1993: 136(:

 

شكل 2. عوامل مهاجرت  
)منبع: ِشِفر، 1993: 136(

1. Shefer
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کالن شـهر تهران هسـتند. این عوامل با بررسـی  متغیرهای این تحقیق، عوامل مؤثر بر رشـد جمعیت 
کلِی  مطالعات و تحقیقات پیشـین اسـتخراج شـدند.بر اسـاس نظر خبرگان،  این عوامل به چهار دسـته 
1. اقتصـادی، 2. فرهنگـی و اجتماعـی، 3. جغرافیایـی و  4. زیرسـاختاری و امکانـات شـهری قابـل 

تقسـیم هستند.
کامـل و دسـته بندی ارائـه شـده اسـت. الزم بـه توضیـح اسـت بـا وجـود  در جـدول 1 بـه صـورت 
کالن شـهر تهـران، بـا توجـه بـه مترتـب شـدن زیرمعیارهـای  اهمیـت عامـل سیاسـی در افزایـش جمعیـت 
مربـوط بـه ایـن عامـل در سـایر عوامـل مـورد بررسـی و به منظـور پرهیـز از بررسـی مـوازی زیرمعیارهـا، از 
اضافـه نمـودن عامـل اصلـی مسـتقلی تحـت عنـوان عامـل سیاسـی بـه مجموعـه عوامـل مـورد بررسـی 

خـودداری شـده اسـت. در شـکل 3، مـدل مفهومـی حاصـل از عوامـل فـوق بیـان شـده اسـت.

شكل 3. مدل مفهومی عوامل اصلی مؤثر بر افزایش جمعیت شهر تهران به همراه زیرمعیارهای آنها
)منبع: مطالعات نویسندگان(

عوامل جغرافیاییعوامل اقتصادی عوامل مؤثر بر جمعیت

ارزشهای 
فردی

عوامل زیرساختی و امکانات شهری

سبک 
زندگی

کیفیت 
زندگی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

درآمد

اشتغال

هزینه های زندگی

بودجه و منابع 
مالی

شبکه راهها و 
کز اصلیحمل و نقل مرا

محیط زیست

کاربری زمین مالکیت و 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

31
عوامل اثرگذار بر افزایش 

جمعیت کالن شهرها ...

مـدل عملیاتـی تحقیـق براسـاس 26 شـاخص اسـتخراج شـده از ادبیـات موضـوع، پیشـینه تحقیق 
و همچنیـن نظـر خبـرگان شـکل داده شـده اسـت. در جـدول 1، بـه منابـع پشـتیبانی کننده عوامـل مؤثر بر 

کالن شـهر تهـران و شـاخص های مربـوط بـه هریـك از آنها اشـاره شـده اسـت. رشـد جمعیـت 

كالن شهر تهران و شاخص های مربوط به هریك از آنها كننده عوامل مؤثر بر رشد جمعیت  جدول 1. منابع پشتیبانی 

منابع پشتیبانی كنندهشاخص هازیرمعیارهاعوامل اصلی

اقتصادی

نرخ اشتغالاشتغال
)پولمنز و ونرمپی،  2009: 17(؛ )هو و لو1،  2007: 667(؛ )فارستر2، 

1969(؛)شفر3، 1993: 136(؛ )گیلبرت4،  2013(

سرآنه درآمد خالص ماهیانهدرآمد

)هو و لو،  2007: 667(؛ )شفر،  1993: 136(؛ )سلیوزاس5، 2004: 
112(؛ )پولمنز و ونرمپی، 2009:17(؛ )سرور و جعفری، 1388: 

77(؛  )خوب آیند، 1379(؛ )حسن6،  2010: 355(

هزینه های 
شاخص هزینه زندگی7 زندگی

کراتمن، 1988: 3(؛ )هو و لو، 2007: 667(؛ )میلز  و  )بارنارد، 
کامگنی8، 2000: 1479(؛ )خوب آیند،  همیلتون، 1375(؛ )کاپلو و 

)1379

اجتماعی و 
فرهنگی

ارزش های 
فردی

نظر خبرگان در روایی سنجی پرسشنامهامید به آینده بهتر

نظر خبرگان در روایی سنجی پرسشنامهدستیابی به جایگاه اجتماعی باالتر

سبك 
زندگی

نرخ ازدواج
)مشفق و مطیع حق شناس، 1391: 151(؛ )کینه9،  1991(؛ )امانی، 

1387: 74(؛ )حیدری و سایر نویسندگان، 1391: 81(

سن ازدواج
)کیرک10،  1966(؛ )حیدری و سایر نویسندگان، 1391: 81(؛ 

)زنجانی و سایر نویسندگان، 1378: 71(

میزان تحصیالت
)لهسایی زاده، 1379: 58(؛ )کالدول11،  1982: 302(؛ )کوئن، 

1388: 343(؛ )محبی، 1392(

کیفیت 
زندگی

کم جمعیت ترا
کسای  )هوانگ و همکاران12، 2009(؛ )هو و لو،  2007: 667(؛ )ا
و همکاران13، 2009(؛ )پولمنز و ونرمپی،  2009: 17(؛ )گیلبرت،  

کراتمن،  1988: 3( 2013(؛ )بارنارد، 

نظر خبرگان در روایی سنجی پرسشنامهتعداد فرزندان ایده آل

1. Hu, Lo
2. Forrester
3. Shefer
4. Gilbert
5. Sliuzas
6. Hassan
7. CPI

8. Capello, Camagni
9. Kane
10. Kirk
11. Caldwell
12. Huang et al. 
13. Xie et al. 
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منابع پشتیبانی كنندهشاخص هازیرمعیارهاعوامل اصلی

جغرافیایی

محیط  
زیست 
شهری

میزان بارندگی ساالنه و فاصله از 
منابع آبی

کامگنی،  2000: 1479(؛  )پرکوکو و مارکو1،  2013: 135(؛ )کاپلو و 
)پولمنز و ونرمپی،  2009: 17(؛ )گیلبرت،  2013(؛  )بریمن، 1376: 3(

)پرکوکو و مارکو،  2013: 135(؛ )بریمن، 1376: 3(میانگین دمای ساالنه

)بریمن، 1376: 3(تعداد روزهای ناسالم از نظر آلودگی هوا

مالکیت 
کاربری  و 

زمین

سهولت دسترسی به زمین
)هوانگ و همکاران، 2009(؛  )پولمنز و ونرمپی، 2009: 17(؛ )هو و لو،  

کسای و همکاران،  2009(؛ )غالمعلی فرد، 1385:  2007: 667(؛ )ا
116(؛ )فالح و سایر نویسندگان، 1391: 12(

سرانه زمین
)پولمنز و ونرمپی،  2009: 17(؛ )غفارزادگان و همکاران2، 2011: 44(؛ 

)فارستر،  1969(؛ )سلیوزاس،  2004: 112(؛ )مومنی، 1388(؛  
)سرور و جعفری، 1388: 77(

زیرساختی 
و امکانات 

شهری

بودجه و 
منابع مالی

)اسپنشید3،  1973: 5(شاخص اولویت

بودجه شهرداری و اعتبارات 
)پرکوکو و مارکو،  2013: 135(؛ )مدل میردال(استانی در الیحه بودجه

شبکه 
راه ها و 
حمل و 

نقل

)پرکوکو و مارکو،  2013: 135(؛ )رفیعی، 1386: 80(؛ تعداد سفرهای روزانه درون شهری
)غالمعلی فرد، 1385: 116(؛ )فالح و سایر نویسندگان، 1391: 12(

متوسط زمان یك سفر درون شهری
)پرکوکو و مارکو،  2013: 135(؛ )پولمنز و ونرمپی،  2009: 17(؛ 

کسای و همکاران، 2009(؛ )رفیعی، 1386: 80(؛ )غالمعلی فرد،  )ا
)116 :1385

فاصله از راههای ارتباطی

)چنگ و میسر، 2003: 199(؛ )پولمنز و ونرمپی،  2009: 17(؛ )لو و 
وی4، 2009، 51(؛ )کیان ژنگ و همکاران5، 2011: 126(؛ )پولمنز و 
کسای و همکاران، 2009(؛ )هو و لو،  2007:  ونرمپی،  2009: 17(؛ )ا

667(؛ )هوانگ و همکاران، 2009(

کز  مرا
اصلی

)پرکوکو و مارکو ، 2013: 135(؛ )تمنا، 1386: 69(سرانه فضاهای آموزشی

)کینه، 1991(؛ )لهسایی زاده، 1379: 96(؛ )زارع، 1392: 184(؛ سرانه فضاهای بهداشتی و درمانی
کامگنی ، 2000: 1479( )کاپلو و 

کز صنعتی فاصله تا مرا
)چنگ و میسر،  2003: 199(؛ )پولمنز و ونرمپی، 2009: 17(؛ 

کسای و همکاران  2009(؛ )هو و  )عابدین درکوش، 1380: 25(؛ )ا
لو،  2007: 667(؛ )سلیوزاس، 2004: 112(؛ )لو و وی،  2009، 51(

کز تجاری فاصله تا مرا
)چنگ و میسر ، 2003: 199(؛ )پولمنز و ونرمپی، 2009: 17(؛ 

)هوانگ و همکاران،  2009(؛ )هو و لو، 2007: 667(؛ )سلیوزاس، 
)112 :2004

گذراندن اوقات  سرانه فضاهای 
)گیلبرت، 2013(؛ )فاضلی، 1382: 158(فراغت

کز دولتی و نهادهای  وجود مرا
نظر خبرگان در روایی سنجی پرسشنامهسیاسی

كالن شهر تهران و شاخص های مربوط به هریك از آنها كننده عوامل مؤثر بر رشد جمعیت  ادامه جدول 1. منابع پشتیبانی 

1. Percoco, Marco
2. Ghaffarzadegan et al. 
3. Espenshade

4. Luo, Wei
5. Qian Zhang et al. 
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روش تحقیق

کاربـردی و روش توصیفـی، تحلیلـی و پیمایشـی اسـت، شناسـایی  کـه از نظـر هـدف  در ایـن مقالـه 
کامـل بـر مفاهیـم نظـری و تجربـی مرتبـط باعوامـل  عوامـل اصلـی و نیروهـای پیشـران، ابتـدا بـا مـروری 
کالن شـهرها انجـام و مـدل مفهومـی عوامـل اصلی مؤثـر بر افزایش جمعیت شـهر  مؤثـر  بـر رشـد جمعیـت 
تهـران بـه همـراه زیرمعیارهـای آنهـا اسـتخراج شـده اسـت. در بخـش بعـدی، بـه مطالعـه مـوردی شـهر 
کالن شـهر بـا  تهـران پرداختـه شـده و عوامـل تقویت کننـده رشـد یـا محدودکننـده رشـد جمعیـت ایـن 
ویژگی هـای خـاص خـود شناسـایی شـده اسـت تـا به عنـوان چارچـوب مناسـب بـرای بررسـی عوامـل 
کتابخانه ای  گیرد. شناسـایی این عوامل از طریق  مؤثر بر رشـد جمعیت شـهر تهران مورد اسـتفاده قرار 

گرفتـه اسـت. )مطالعـه اسـناد و مـدارک موجـود( و بـا اسـتفاده از نظـر خبـرگان )پیمایشـی( صـورت 
در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه محـدود بـودن جامعـه آمـاری، از روش تمام شـمار اسـتفاده شـده اسـت. 
جامعه شناسـی  جمعیت شناسـی،  حوزه هـای  متخصصـان  و  خبـرگان  از  نفـر   30 از  ترتیـب  ایـن  بـه 
و اقتصـادی در سـطح شـهر تهـران خواسـته شـده تـا بـه سـؤاالت پرسشـنامه بـه دقـت پاسـخ دهنـد. بـا 
کرونبـاخ، قابلیـت اعتمـاد پرسشـنامه طراحـی شـده برابـر بـا 0/8 و اعتبـار آن بـا  اسـتفاده از روش آلفـای 
کـه مقـدار قابـل قبولـی اسـت.داده های  اسـتفاده از شـاخص روایـی محتوایـی1  برابـر بـا 0/923 بـوده 
کالن شـهر   جمـع آوری شـده حاصـل از توزیـع و تکمیـل پرسشـنامه، عوامـل مؤثـر بـر افزایـش جمعیـت 
کسـپرت چویـس3 مـورد  تهـران، از روش تجزیـه و  تحلیـل سلسـله مراتبـی2 و بـا اسـتفاده از نرم افـزار ا

گرفتـه و اولویت بنـدی شـده اسـت. تجزیـه و تحلیـل قـرار 

یافته ها

کـدام از سـطوح معیارهـا انجـام می گیـرد و بـه  در روش تحلیـل سلسـله مراتبـی مقایسـه زوجـی بیـن هـر 
کسـپرت چویـس پرسشـنامه های مقایسـه زوجـی تحلیـل و نـرخ ناسـازگاری آنهـا تعیین  کمـک نرم افـزار ا
می شـود. تقریبـًا تمامـی محاسـبات مربـوط بـه فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی بـر اسـاس قضـاوت اولیـه 
گونـه  تصمیم گیرنـده )کـه در قالـب ماتریـس مقایسـات زوجـی ظاهـر می شـود( صـورت می پذیـرد و هـر 
گزینه هـا و شـاخص ها، نتیجـه نهایـی بـه دسـت  خطـا و ناسـازگاری در مقایسـه و تعییـن اهمیـت بیـن 
کـه سـازگاری را مشـخص  آمـده از محاسـبات را مخـدوش می سـازد. نـرخ ناسـازگاری وسـیله ای اسـت 

1.  Content Validity Index (CVI )
2. Analysis Hierarchy Process (AHP)
3. Expert Choice
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کـرد.  کـه تـا چـه حـد می تـوان بـه اولویت هـای حاصـل از مقایسـه ها اعتمـاد  سـاخته و نشـان می دهـد 
گرفتـه شـده، قابـل قبـول اسـت  کمتـر از 0/1 باشـد مقایسـه های زوجـی انجـام  چنانچـه نـرخ سـازگاری 
)مهـرگان، 1383(. پـس از ادغـام پرسشـنامه ها بـه روش میانگیـن هندسـی، نتیجـه رتبه بنـدِی زیرمعیار 

و عوامـل اصلـی در ادامـه آورده شـده اسـت.
الف( رتبه بندی زیرمعیارها

زوجـی  مقایسـه های  ماتریـس  زیـر  چویـس،  کسـپرت  ا نرم افـزار  از  حاصـل  خروجـی  بـه  توجـه  بـا 
ادغام شـده مربـوط بـه زیـر معیارهـای اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی، جغرافیایـی و زیرسـاختی و 
امکانـات شـهری بـه همـراه نـرخ ناسـازگاری آنهـا بـه ترتیـب در جـداول 2 تـا 5 آورده شـده اسـت و پیـرو 
آنهـا رتبه بنـدی هـر یـك از زیرمعیارهـای مذکور نیز به صورت نمودارهای 3 تا 6 نشـان داده شـده اسـت.

جدول 2. ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی*

هزینه هادرآمداشتغال

2/605176/92067-اشتغال

4/22734--درآمد

---هزینه ها

* نرخ ناسازگاری: 0/02

)منبع: محاسبات نگارندگان(

نمودار 3. رتبه بندی زیرمعیارهای اقتصادی
)منبع: محاسبات نگارندگان(
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جدول 3. ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای فرهنگی و اجتماعی*

کیفیت زندگیسبك زندگیارزشهای فردی

1/015511/90196-ارزش های فردی

2/76632--سبك زندگی

---کیفیت زندگی

* نرخ ناسازگاری: 0/02
)منبع: محاسبات نگارندگان(

نمودار 4. رتبه بندی زیرمعیارهای فرهنگی و اجتماعی
)منبع: محاسبات نویسندگان(

جدول 4. ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای جغرافیایی*

کاربری زمین محیط زیست شهریمالکیت و 

کاربری زمین 1/66659-مالکیت و 

--محیط زیست شهری

* نرخ ناسازگاری: 0/00
 منبع: محاسبات نویسندگان

نمودار 5. رتبه بندی زیرمعیارهای جغرافیایی 
)منبع: محاسبات نویسندگان(
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جدول 5. ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای زیرساختی و امكانات شهری

کز اصلی بودجه و منابع مالیشبکه راه ها و حمل و نقلمرا

کز اصلی 1/118431/35654-مرا

1/20112--شبکه راه ها و حمل و نقل

---بودجه و منابع مالی

* نرخ ناسازگاری: 0/00
)منبع: محاسبات نویسندگان(

نمودار 6. رتبه بندی زیرمعیارهای زیرساختی و امكانات شهری، منبع: )محاسبات نویسندگان(

ب( رتبه بندی عوامل اصلی

در جدول 6 ماتریس ادغام شـده مقایسـه های زوجی مربوط به عوامل اصلی به همراه نرخ ناسـازگاری 
آورده شـده اسـت. مطابق با جدول 6، رتبه بندی عوامل اصلی به صورت نمودار 5 اسـت.

جدول 6. مقایسه زوجی عوامل اصلی نسبت به هدف*

زیرساختی و امکانات فرهنگی و اجتماعیاقتصادی
جغرافیاییشهری

3/200876/187867/60955-اقتصادی

2/091283/12913--فرهنگی و اجتماعی

1/58489---زیرساختی و امکانات شهری

----جغرافیایی

* نرخ ناسازگاری: 0/00
)منبع: محاسبات نویسندگان(
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نمودار 7. رتبه بندی عوامل اصلی
)منبع: محاسبات نویسندگان(

جمع بندی

کـدام از مقایسـه ها  در ایـن مقالـه پـس از توزیـع پرسشـنامه های مقایسـه زوجـی، نـرخ ناسـازگاری هـر 
محاسـبه شـد و پـس از ادغـام مقایسـه ها، رتبه بنـدی نهایـی عوامـل اصلـی و زیرمعیارهـا بدسـت آمدنـد 

کـه در جـدول7 به صـورت خالصـه آمـده اسـت. 

جدول 7. خالصه رتبه بندی عوامل اصلی و زیرمعیارها

جغرافیاییفرهنگی و اجتماعیزیرساختی و امكانات شهریاقتصادی

0.6360.1040.210.071

0.375محیط زیست شهری0.387ارزش های فردی0.281بودجه و منابع مالی0.636اشتغال

0.625مالکیت و کاربری زمین0.434سبک زندگی0.339شبکه راهها و حمل و نقل0.285درآمد

کز اصلی0.079هزینه های زندگی 0.179کیفیت زندگی0.38مرا

)منبع: محاسبات نویسندگان(

همچنیـن می تـوان حاصـل ضـرب وزن هـر یـک از عوامل اصلـی در وزن زیرمعیارهـای زیر مجموعه 
گرفت. لـذا در جدول 8 اولویت بندی نهایی  آنهـا را به عنـوان وزن نهایـی هـر یـک از زیرمعیارها درنظر 

زیـر معیارهـا به همراه وزن نهایی آنها آورده شـده اسـت.



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

38

جدول 8. اولویت بندی نهایی زیرمعیارها با توجه به میزان تأثیر بر موضوع تحقیق

عامل اصلی مربوطهوزن نهاییزیر معیارردیف

اقتصادی0/392اشتغال1

اقتصادی0/175درآمد2

فرهنگی و اجتماعی0/091سبك زندگی3

فرهنگی و اجتماعی0/081ارزش های فردی4

اقتصادی0/049هزینه های زندگی5

کاربری زمین6 جغرافیایی0/044مالکیت و 

کز اصلی7 زیرساختی و امکانات شهری0/039مرا

فرهنگی و اجتماعی0/038کیفیت زندگی8

زیرساختی و امکانات شهری0/035شبکه راه ها و حمل و نقل9

زیرساختی و امکانات شهری0/029بودجه و منابع مالی10

جغرافیایی0/027محیط زیست شهری11

)منبع: یافته های نگارندگان(

همـه بررسـی های فـوق، و بـا توجـه بـه مـدل مفهومـی ترسـیم شـده و نتایـج به دسـت آمـده، امـکان 
ارائـه مـدل نهایـی حاصـل از ایـن مقالـه بـر مبنـای معیارهـای اصلـی و زیرمعیارها به ترتیب ذکر شـده در 

جـدول فـوق، بـه شـرح شـکل 4 فراهـم می شـود.

شكل 4. مدل نهایی حاصل از تحقیق
)منبع: نتایج مطالعات نگارندگان(
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سبک زندگی

ارزش های فردی

هزینه های زندگی
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کز اصلی مرا

کیفیت زندگی

شبکه  راه ها و حمل و نقل

بودجه و منابع مالی

محیط زیست
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نتیجه گیری

کـه میـزان رشـد جمعیـت ایـن شـهرها در   بررسـی رفتـار جمعیتـی شـهرهای بـزرگ در دنیـا نشـان می دهـد 
کمتر شـده و نهایتًا جمعیت شـهر به پایداری می رسـد. این موضوع نشـان  ابتدا باال بوده و به مرور زمان 
که بر میزان رشـد آن تأثیر می گـذارد. در یك دوره این  کـه در داخـل شـهرها عواملـی وجود دارند  می دهـد 
تأثیـر مثبـت بـوده و باعـث افزایـش میـزان رشـد می شـود و در دوره بعـدی بـروز سـازوکارهای منفی باعث 

کاهش و سـپس توقف رشـد شـهر می شـود. 
  در ایـن مقالـه، بـا اسـتفاده از اخـذ نظـر خبـرگان از طریـق پرسشـنامه، عوامـل مؤثـر بـر جمعیـت 
و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  دسـته بندی های  در  و  اسـتخراج  تهـران  کالن شـهر 
گرفـت. سـپس نظـر خبـرگان به منظـور وزن دهـی بـه عوامـل اسـتخراج شـده و همچنیـن  زیرسـاختی قـرار 
کـه بـر ایـن اسـاس عوامـل افتصـادی و فرهنگـی اجتماعـی بـا وزن  دسـته بندی های آنهـا دریافـت شـد 
کالن شـهر  مجمـوع 0/826 بـه ترتیـب در درجـه اول و دوم اهمیـت عوامـل مؤثـر بـر افزایـش جمعیـت 
گرفته انـد. پـس از آن، عوامـل زیرسـاختی و امکانـات شـهری و جغرافیایـی بـا وزن مجمـوع  تهـران قـرار 
گرفته انـد. وزن نهایـی زیـر معیارهـا از حاصـل ضـرب هـر  0/174 در درجه هـای بعـدی اهمیـت قـرار 
که با انجام محاسـبات  یـک از عوامـل اصلـی در وزن زیرمعیارهـای زیـر مجموعـه آنهـا به دسـت می آید 
مرتبـط مشـخص شـد، عوامـل اشـتغال و درآمـد با وزن هـای 0/392 و 0/175 به ترتیب دارای بیشـترین 
درجـه اهمیـت در رشـد جمعیـت شـهر تهـران هسـتند. اشـتغال به عنـوان مهمتریـن عامـل مثبت در رشـد 
بـا انـدازه شـهر داشـته و هرقـدر شـهر بزرگ تـر  جمعیـت عمـل می نمایـد. ایـن عامـل رابطـه مسـتقیمی 
کـه خـود بـه عاملـی برای افزایـش جذابیت  می شـود، فرصت هـای شـغلی ناشـی از آن افزایـش می یابـد 
که  شـهر و در نتیجـه مهاجـرت افـراد بـه آن می شـود. در مقابـل، بروندادهـای منفی ناشـی از اندازه شـهر 

هزینه هـای زندگـی یکـی از مهمتریـن آنهـا اسـت، رشـد شـهر را متوقـف می سـازد.
گـذار در رشـد جمعیـت شـهر تهـران بـه ترتیـب سـبك زندگـی بـا وزن 0/091 و  عوامـل دیگـر تأثیـر 
ارزش هـای فـردی بـا وزن 0/081 از زیـر مجموعـه عوامـل فرهنگـی و اجتماعـی هسـتند. ایـن موضـوع 
کـه دالیـل مؤثـر بـر بـاروری یـا عـدم آن و یـا مهاجـرت بـه تهـران در عوامـل اقتصـادی  نشـانگر آن اسـت 
خالصـه نمی شـوند و عوامـل فرهنگـی و اجتماعـی نیز در این موضوع مدخلیـت جدی دارد. همان طور 
که در این  کـه مطالعـات نشـان داده اسـت بـاروری بـا تحصیـالت رابطه معکـوس دارد. عوامل بعـدی 
امـر مؤثـر هسـتند بنـا بـر تحقیـق انجـام شـده، عبارت انـد از هزینه های زندگـی بـا وزن 0/049، مالکیت و 
کـز اصلـی بـا وزن 0/039 . هزینه هـای زندگی و تأمیـن فرزندان و هزینه  کاربـری زمیـن بـا وزن 0/044 و مرا
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کـه هزینه هـای آن بـه مراتـب بیشـتر از شـهرها  تأمیـن مسـکن به خصـوص بـا زندگـی در شـهرهای بـزرگ 
کوچـك اسـت، دغدغـه محسـوب می شـود از طرفـی میـل بـه یافتـن آینـده ای بهتـر بـرای  و روسـتاهای 
کز خدمات آموزشـی، ورزشـی، بهداشـتی  فرزندان و ایجاد رفاه بیشـتر برای خانواده با دسترسـی به مرا

بیشـتر میسـر خواهـد بود. 
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Abstract
The present paper aims to find the factors influencing population growth in 
metropolises and thus provide a model for population growth in large cities based 
on expert opinions. Considering the fact that the multiple factors associated with 
life in the metropolis, affecting immigration, fertility and mortality, are from 
different fields, including economic, social, and cultural domains, this article is of 
an interdisciplinary nature. In the present article while the theoretical concepts 
are reviewed, the important factors affecting population growth are identified, 
and then grouped and studied as economic, cultural and social, geographical, 
infrastructural and urban facilities factors; following that a basic conceptual 
model is extracted. In this paper, a researcher-made questionnaire is distributed 
among thirty experts on demography, sociology, and economics. The analytic 
hierarchy process (AHP) applied in this study showed that the “economic 
factors” have the greatest impact on the population growth in the metropolis of 
Tehran; and socio-cultural, infrastructural and geographical factors and urban 
facilities have lesser impacts. Also, in the final prioritizing, of the eleven sub-
factors, the sub-factors of occupation, income, lifestyle, individual values and 
the cost of living, which had the greatest weight, were analyzed. At the end, the 
final model of population growth in metropolises is provided.
Keywords: Population growth, metropolis, immigration, city development, 
Tehran.
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