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Effect of Population Flotation on the Population Gap at Day 
and Night in Tehran Metropolis
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census [3] Population Floating  [4] Detailed results of the general Census of Population
and Housing [5] Detailed results of the general Census of Population and Housing [6] 
Census Officer Guide

Introduction In the modern society, the floating population has daily travels between the 
place of residence and the place of work or education and travels through towns and villages 
every day at a given time. With the expansion of Tehran metropolis, floating population was 
introduced as one of the city’s problems. The population of Tehran, during the day, is one or 
several million more than the population of the city at night. For the first time, a question was 
asked in the Population and Housing Census in 2007, and the place of work and education of 
individuals were asked. In the 2012 census, two separate questions, for the place of work and 
education, were designed to evaluate the floating population. Using the library resources and 
documentary research, the present descriptive-analytical study was conducted with the aim of 
investigating the effect of population flotation on the population gap at day and night in Tehran 
metropolis in the census performed in 2012.
Conclusion In 2012, Tehran metropolis accounted for about 72% of the urban population of 
the province and one-fifth of the floating population of the country. A total of 78% come from 
other provinces to Tehran metropolis due to work and 22% come for eduacation and most of 
the floating population is a young population. The reason for going to Tehran is education for 
most of the young women and work for most of the men, which is affected by socio-cultural 
characteristics of the society. The most important reason for the daily flow of the population 
toward Tehran is the lower cost of living and the lack of employment and education facilities in 
dormitory cities, which shows the exacerbation of the inequality in the imbalanced development 
of Tehran metropolis with other parts of the country, including the surrounding satellite cities.
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  چکيده

در جامعه مدرن امروزی، جمعیت شناور، سفرهای روزانه بین محل مقدمه: 
اقامت و محل کار یا تحصیل خود داشته و هر روز در یک زمان معین بین شهرها 

 شهر تهران، بحث جمعیت شناور بهشوند. با گسترش كالنجا میروستاها جابهو 
عنوان یكی از معضالت این شهر مطرح شد. جمعیت تهران روزها یک یا 

بار پرسشی در چندمیلیون نفر بیش از جمعیت شب این شهر است. برای نخستین
د پرسش طراحی و محل کار و تحصیل افرا ١٣٨٥سرشماری نفوس و مسکن سال 

 برای محل کار و محل تحصیل دو پرسش جداگانه به ١٣٩٠شد و در سرشماری 
 - پژوهش حاضر از نوع توصیفی منظور بررسی جمعیت شناور طراحی شد.

ای و اسنادی با هدف بررسی اثر شناوری تحلیلی و به روش مطالعه کتابخانه
 ١٣٩٠سال  شهر تهران در سرشماریجمعیت بر شکاف جمعیتی روز و شب کالن

  انجام شد.
جمعیت شهری استان و  %۷۲شهر تهران حدود کالن ۱۳۹۰در سال گیری: نتیجه
دلیل به %۷۸ پنجم جمعیت شناور کل کشور را به خود اختصاص داده است.یک

شوند و شهر تهران وارد میها به کالندلیل تحصیل از سایر استانبه %۲۲کار و 
دلیل تحصیل و هستند. اکثر زنان جوان به اغلب جمعیت شناور جمعیت جوان 

کنند که این وضعیت متاثر از دلیل کار به سمت تهران حرکت می مردان به
ترین دلیل جریان روزانه اجتماعی جامعه است. مهم - های فرهنگیویژگی

تربودن سکونت و کمبود بستر اشتغال و هزینهجمعیت به سمت تهران، کم
ای خوابگاهی است که تشدید نابرابری توسعه ناموزن امکانات آموزشی در شهره

شهر تهران با سایر نقاط کشور از جمله شهرهای اقماری اطراف را نشان کالن
  دهد.می

  شهر تهرانكالن ل،یشناور، محل كار، محل تحص تیجمع ها:کلیدواژه
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  ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  fathiel@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

جایی افراد بین محل اقامت اصلی و معنای جابهجمعیت شناور به
شواهد تاریخی،  براساس. استمحل کار یا محل تحصیلشان 
شدن بار در قرن نوزدهم و با صنعتیشناوری جمعیت برای نخستین

جوامع اتفاق افتاد؛ زمانیکه پیمودن محل اقامت کارگران تا محل 
یج با تدربهکشید. ساعت طول میا پای پیاده) حدودًا یککار (ب

، شکل شناوری جمعیت تغییر یافت. ونقلحملگسترش امکانات 
در جامعه مدرن، جمعیت شناور معموًال سفرهای روزانه بین محل 
اقامت و محل کار یا تحصیل خود داشته و در یک زمان معین از 

و مناطق روستایی  صبح تا بعدازظهر بین شهرهای کوچک، بزرگ
  شوند.جا میجابه

پدیده شناوری جمعیت بازخورد بزرگی در زندگی امروزی داشته 
است. این پدیده باعث شد تا شهرها سایز خود را گسترش دهند و 

که اکثر جمعیت شناور در یک یی آنجا ازتر شود. حومه آنها بزرگ
جا جابهزمان معین از روز یعنی ساعات ترافیک صبح و بعدازظهر 

رو ونقل عمومی با ازدحام روبهها و سیستم حملشوند، جادهمی
ریزی بینی و برنامهدلیل عدم پیششود که این وضعیت بهمی

مناسب است. از سوی دیگر اضافه جمعیت روزانه، فشار جمعیتی را 

کند؛ لذا آگاهی نسبت به تعداد جمعیت بر شهرهای میزبان وارد می
شهرها برای هرگونه یژه کالنوبهزرگ روز و شب شهرهای ب

  یابد.ریزی شهری ضرورت میبرنامه
ترین شهر در عنوان پرجمعیتشهر تهران بهریزی برای کالنبرنامه

. براساس نتایج آخرین استای برخوردار ایران از اهمیت ویژه
نفر جمعیت و  ۸٬۱۵۴٬۰۵۱دارای  ۱۳۹۰سرشماری، شهر تهران در آبان 

نوار بوده است. متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر خا ۲٬۵۹۷٬۷۳۱
بوده است. همگام  %۸۸/۰، برابر ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵های تهران طی سال

شهر تهران، جمعیت با گسترش شهرهای اقماری در اطراف کالن
صورت روزانه از شهرهای اطراف زیادی برای انجام کار یا تحصیل به

کار یا تحصیل مجددًا  شود که پس از اتمامبه شهر تهران سرریز می
معموًال در مباحث  گردند.به محل سکونت دایم خود بازمی

شود که جمعیت شهر تهران روزها یک یا غیرکارشناسی گفته می
چندمیلیون نفر بیشتر از جمعیت شب این شهر است. این 

ویژه شهر تهران موجب شهرها بهفرض و مسایل روزافزون کالنپیش
ر پرسشی در سرشماری نفوس و مسکن سال باشد تا برای نخستین

طراحی و محل کار و تحصیل افراد پرسش شود. با توجه به  ۱۳۸۵
برای محل کار و محل تحصیل  ۱۳۹۰اهمیت موضوع، در سرشماری 

دو پرسش جداگانه طراحی شد. به این ترتیب از تفاوت بین محل 
داد و توان به تعسکونت دایم افراد با محل کار یا تحصیل آنها می

  برد.سهم جمعیت شناور پی
و با روش مطالعه  تحلیلی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ای، ای و اسنادی انجام شد. منظور از مطالعه کتابخانهکتابخانه
ای است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس مطالعه

ای دور یا نزدیک محقق قرار نداشته و غالبًا مربوط به گذشته
ای" را مترادف با د. به همین دلیل اصطالح "مطالعه کتابخانهشومی

. اطالعات مورد نیاز در این [1]اند"مطالعه تاریخی" نیز به کار برده
های عمومی نفوس و مسکن مطالعه نتایج آمار و ارقام سرشماری

شهر تهران بررسی طور خاص روی کالنبود و به ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵سال 
اضر با هدف بررسی اثر شناوری جمعیت بر شد. بنابراین پژوهش ح

 ۱۳۹۰شهر تهران در سرشماری سال شکاف جمعیتی روز و شب کالن
  انجام شد.

  
  تاریخچه جمعیت شناور در جهان و ایران

توان از ابعاد گوناگون نظیر حجم و تعداد آن، جمعیت شناور را می
های جمعیت شناور در مناطق شهری و جاییچگونگی جابه

روستایی یا در سطح استانی، ساختار سنی و جنسیتی و غیره 
شود. بررسی کرد که در ادامه بحث به برخی از این موارد اشاره می

ای در مورد جمعیت شناور در کشورهای گرچه اطالعات پراکنده
طور مشخص به این مختلف مطرح شده است، ولی کشوری که به
اطالعات سرشماری  موضوع پرداخته، کشور چین است. براساس

میلیون نفر تحت عنوان ۱۴۴، در این کشور جمعیتی حدود ۲۰۰۰سال 
اند که تقریبًا جمعیت شناور با تعریف خاص خود شناخته شده

دهند. شایان ذکر است بنا به کل جمعیت آن را تشکیل می ۴/۱۱%
در چین، جمعیت شناور بخش انبوه و  ۲۰۰۰تعریف سرشماری سال 

هاجران بودند که در محلی غیر از محل ثبت رشدی از مروبه
  .[2]اندخانوارشان سرشماری شده

ینه جمعیت شناور برخی از کشورهای پیشرفته زم درآمار و ارقام 
 در موردنظیر ایاالت متحده دارای قدمت است، اما در ایران پژوهش 

شهر کالن جمله ازویژه برای شهرهای بزرگ و جمعیت شناور به
است. تصور عمومی این است که جمعیت  شده مطرح اخیراً تهران 
شهر تهران در روز، چندمیلیون بیشتر از جمعیت شب آن است. کالن
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و نیاز به  شهرهاکالنروزافزون  مسایلچنین تصورات و 
ُخرد و کالن موجب شد تا در  در سطوحریزی گیری و برنامهتصمیم

بار درباره محل برای نخستین ۱۳۸۵سرشماری نفوس و مسکن سال 
ی که با اگونهبهکار و تحصیل و محل سکونت افراد پرسش شود، 

استفاده از نتایج این پرسش بتوان جمعیت شناور را بررسی نمود. 
ساله و بیشتر، حاضر و غایب ۱۰از افراد  ۱۳۹۰در سرشماری سال 

موقت خانواری که شاغل یا در حال تحصیل بودند، شهر یا آبادی 
محل کار و تحصیل آنان (به تفکیک همین شهر یا آبادی، جای 

به این جداگانه پرسش شد.  طوربهدیگر برحسب شهر یا آبادی) 
افرادی که محل کار و تحصیل آنها در خارج از محل  ترتیب

ند. با این تغییر، ی هستبررس قابلاست، جداگانه  سکونتشان
 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵تفاوتی بین جامعه آماری جمعیت شناور سال 

جامعه آماری  ۱۳۸۵که در سال  به این ترتیبوجود آمد. به
  ساله و بیشتر بود. ۱۰جمعیت شناور، جمعیت 

با تفکیک پرسش جمعیت شناور برای "کار" و  ۱۳۹۰در سال 
رت که "محل دست آمد. بدین صو"تحصیل"، دو جامعه آماری به

ساله و بیشتر و "محل تحصیل" از ۱۰کار" از جمعیت شاغل افراد 
  ساله و بیشتر پرسش شد.۶افراد 

میلیون نفر ۳۳، از حدود ۱۳۸۵براساس نتایج سرشماری سال 
میلیون نفر در ۲۹ساله و بیشتر، حدود ۱۰جمعیت شاغل یا محصل 

غال همان شهر یا آبادی محل سکونت خود به کار یا تحصیل اشت
میلیون نفر) در شهر ۹/۳میلیون نفر (۴داشتند و مابقی یعنی حدود 

یا آبادی دیگری غیر از محل سکونت خود به کار یا تحصیل اشتغال 
در کل ایران، جمعیت  ۱۳۷۵- ۸۵داشتند. با توجه به اینکه طی دهه 

میلیون نفر بوده ۱۲مهاجر اعم از داخل استانی و بین استانی حدود 
سوم کل مهاجران گفت جمعیت شناور حدود یکتوان است، می

ایران را تشکیل داده است. بدیهی است که چنین واقعیتی اهمیت 
  . [4	,3]سازدتر میجایی را روشناین نوع جابه

میلیون ۳۵دهد که از حدود نشان می ۱۳۹۰نتایج سرشماری سال 
ساله و بیشتر)، ۶ساله و بیشتر) و محصل (۱۰نفر جمعیت شاغل (

میلیون نفر در همان شهر یا آبادی محل سکونت خود به ۲۹از بیش 
میلیون ۷/۴کار یا تحصیل مشغول هستند و مابقی یعنی بیش از 

نفر در شهر یا آبادی دیگری غیر از محل سکونت خود به کار یا 
شناوری جمعیت شاغل و  ۱۳۸۵تحصیل اشتغال دارند. در سال 

است و در سال  کل جمعیت شاغل و شناور %۸/۱۱محصل برابر 
  . [5	,4]افزایش یافته است %۱۳به بیش از  ۱۳۹۰

جمعیت شناور، اغلب در یک نقطه جمعیتی (معموًال در شهرهای 
شهرها یا روستاهای نزدیک آنها) ساکن بوده و اقماری اطراف کالن
شهرها و شهرهای بزرگ) به کار یا تحصیل در نقطه دیگر (کالن

ری جمعیت، ماهیت متفاوتی با مشغول هستند. بدیهی است شناو
های جمعیتی دارد. در واقع مفهوم شناوری جاییسایر جابه
دهند و دلیل اینکه افراد محل سکونت خود را تغییر نمیجمعیت به
جایی جایی آنها درون یک محدوده جمعیتی نیست، با جابهنیز جابه

داخلی و مفهوم مهاجرت بین نقاط، متفاوت است. جمعیت شناور 
یز همانند جمعیت مهاجر بر دو نقطه جمعیتی (مبدا و مقصد) اثر ن

ترین اثرات، تفاوت بین جمعیت ساکن یک منطقه گذارد. مهممی
در طول روز و شب، افزایش تردد و ترافیک بین شهرها و درنتیجه 
افزایش خطرات عبور و مرور و سوانح رانندگی است. در خصوص 

توان به افزایش نیروهای یفواید افزایش جمعیت شناور نیز م
کرده و متخصصان فنی و حضور دانشجو در شهرهای مجاور تحصیل

وکار و رونق فضای علمی مورد تواند به رونق کسباشاره کرد که می
  . [3]نظر نیز کمک کند

منظور مطالعه جمعیت شناور، شناخت و آگاهی نسبت به به
تعریف و مفاهیم تعریف و مفاهیم اهمیت بسزایی دارد. در ادامه 

  شود.مرتبط با این موضوع اشاره می
در ایران جمعیت سرشماری (دژور) شامل  جمعیت سرشماری: - ۱

شود. تمام جمعیتی است که در محل اقامت معمولی، آمارگیری می
افرادی که در محل اقامت معمولی خود حاضر باشند و نیز افرادی 

شوند. در لحظه سرشماری که موقتًا غایب باشند، آمارگیری می
حاضربودن یا نبودن شخص در محل اقامت خود تغییری در 

	کند.آمارگیری ایجاد نمی
  ها، محلی برحسب قرارداد در سرشماری اقامتگاه معمولی: - ۲

است که فرد معموًال در آنجا اقامت دارد. براساس تعریف سرشماری، 
منظور شده مربوط به جمعیت شب است. بهجمعیت شمارش

  بایست جمعیت شناوری که در دستیابی به جمعیت روز، می
شود را بر جمعیت شب اضافه نمود و در ناور میروز به هر منطقه ش

  مقابل جمعیت شناوری که در روز از شهر (برای مثال تهران) 
  شود را از جمعیت ساکن در آن (جمعیت شب) کسرخارج می

  نمود.
  جایی افرادمعنای جابهجمعیت شناور بهجمعیت شناور:  - ۳

آموزان بین محل اقامت اصلی و محل کار معمول آنها است. دانش
و دانشجویانی که در کالج یا دانشگاه ثبت نام کرده اما خارج از 

عنوان جمعیت شناور لحاظ کنند، بهمحیط دانشکده زندگی می
  شوند.می
براساس تعاریف مرکز آمار دلیل تحصیل: جمعیت شناور به - ۴

ایران، جمعیت شناور محصل شامل افرادی است که در شهر یا 
خود سکونت داشته اما برای انجام امور آبادی محل اقامت 

تحصیلی خود عازم محلی غیراز شهر یا آبادی محل اقامت خود 
  .شوندیم
براساس تعاریف مرکز آمار ایران، دلیل شغل: جمعیت شناور به - ۵

جمعیت شناور شاغل شامل افرادی است که در شهر یا آبادی خود 
محلی غیراز محل  سکونت داشته اما برای کار و اشتغال خود عازم

  .[6]شوندسکونت خود می
  

  شهر تهران تحوالت جمعیت کالن
شهر در استان تهران وجود داشت. در سال  ۸تعداد  ۱۳۳۵در سال 
  شهر افزایش  ۳۹تعداد شهرهای استان تهران به تعداد  ۱۳۹۰

نفر  ۱۶۰۰۸۰۰یافت. جمعیت مناطق شهری استان تهران نیز از تعداد 
رسید. در سال  ۱۳۹۰نفر در سال  ۱۱۳۸۶۱۸۲تعداد به  ۱۳۳۵در سال 
جمعیت شهری استان تهران در شهر تهران  %۵/۹۴حدود  ۱۳۳۵

شهر تهران حدود ، کالن۱۳۹۰ساکن بودند. در حالی که در سال 
جمعیت شهری استان را درون خود جای داده است (نمودار  ۶/۷۱%
۱([5] .  

ابگاهی در اطراف وجودآمدن شهرهای اقماری و خوبدیهی است به
جایی جمعیت در برخی از ساعات روز شهر تهران باعث جابهکالن

شهر تهران شده و در نتیجه این وضعیت بین شهرهای اطراف کالن
  شهر شد.باعث ایجاد شکاف بین جمعیت شب و روز این کالن

براساس تعاریف سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت 
جمعیت شب این شهر است.  منتشرشده شهر تهران مربوط به

چنانچه بخواهیم به تعداد واقعی جمعیت روز این شهر پی ببریم 
بایست جمعیت شناور به شهر تهران را بررسی نمود. به این می

ترتیب که جمعیت شناور واردشده را به جمعیت شب شهر تهران 
شده را از جمعیت شب اضافه نمود و در مقابل جمعیت شناور خارج

  شود.در ادامه موضوع بررسی می ر نمود.تهران کس
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   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسینامه آمايش سفصل

  
شهر تهران و نقاط شهری مقایسه متوسط رشد ساالنه جمعیت کالن )۱نمودار 

  ۱۳۳۵-۹۰های کشور ایران در سال
  

نشان داد  ۱۳۹۰نتایج سرشماری سال  :جمعیت شناور استان تهران
هزار نفر جمعیت شناور نزدیک به  ۷۹۰استان تهران با رقمی حدود 

) را به خود اختصاص %۱/۱۸پنجم جمعیت شناور كل كشور (یک
عنوان بودن سهم جمعیت شناور استان تهران بهداده است. بزرگ

 - های اقتصادیترین مركز فعالیتشهر و مهمترین كالنبزرگ
پذیر اجتماعی كشور و گسترش شهرهای اقماری اطراف تهران توجیه

  ).۱است (جدول 
  

 ۱۳۹۰ن و استان تهران برحسب سهم جمعیت شناور سال جمعیت ایرا )۱جدول 
  (اعداد داخل پرانتز درصد هستند)

سهم جمعیت   جمعیت ساکن  جمعیت شناور  سرشماری
  شناور

نسبت 
  شهرنشینی

  %۴/۷۱  %۸/۵  ۷۵۱۴۹۶۶۹) ۱۰۰(  ۴۳۵۱۷۷۶) ۱۰۰(  ایران
  %۸/۹۲  %۵/۶  ۱۲۱۸۳۳۹۱) ۲/۱۶(  ۷۸۹۶۸۴) ۱/۱۸(  استان تهران

	
شهر زمینه اشتغال و تحصیل بیش از سایر شهرهای کالندر این 

ایران بوده و از سوی دیگر هزینه سکونت در آن نیز بیش از سایر 
شهرهای آن است. استان البرز نماد مشخص از یک شهر خوابگاهی 

شهر تهران است که بین شهرهای ایران بیشترین جمعیت برای کالن
	شناور را به خود اختصاص داده است.

سوم جمعیت دهد که حدود یکگرفته نشان میهای صورتررسیب
های شهر تهران از استان البرز هستند. استانشناور واردشده به کالن

در  %۳/۱و  %۴/۱، %۷/۵مرکزی، قم و بوشهر هر یک با مقادیر 
شهر تهران گیرند. البته شهرهای اقماری کالنهای بعدی قرار میرتبه

دهند و از ناور به شهر تهران را تشکیل میسهم بزرگی از جمعیت ش
آنجایی که این آمار فقط سهم استانی جمعیت شناور را محاسبه 

رسیده است. چنانچه  %۴/۵۵ها به مقدار نموده، سهم سایر استان
ها کم جمعیت شناور شهرهای استان تهران از سهم سایر استان

گیری تقلیل مقدار چشمها بهشود درصد جمعیت شناور سایر استان
  .[5])۲خواهد یافت (جدول 
دلیل تحصیل به %۲۲دلیل کار و حدود به %۷۸در مجموع بیش از 

شوند. جمعیتی که از شهر تهران وارد میها به کالناز سایر استان
شوند، الگوهای شهر تهران سرریز میهای مختلف به کالناستان

دهند. متفاوتی را برحسب نوع شناوری جمعیت از خود نشان می
  دلیل کار و حدود به %۶۸برز بیش از عنوان مثال از استان البه
شوند. در استان شهر تهران میدلیل تحصیل روانه کالنبه ۳۲%

دلیل کار و نیم است، یعنی نیمی از افراد به %۵۰فارس این مقدار 
شوند. در حالی که از استان دلیل تحصیل به تهران شناور میدیگر به

 %۲۵و حدود دلیل تحصیل جمعیت شناور به %۷۵قم بیش از 
 %۵/۲شوند. در استان بوشهر فقط دلیل کار وارد تهران میدیگر به

شهر تهران دلیل تحصیل وارد کالنبه %۵/۹۷دلیل کار و بیش از به
هایی نظیر بوشهر و شود در استانشوند. بنابراین مالحظه میمی

  هرمزگان که زمینه کاری بیشتری وجود دارد، جمعیت شناور 
هایی شوند در حالی که در استانجا مییل تحصیل جابهدلبیشتر به

  های فعالیت و کار کمتری مانند سمنان و خوزستان که زمینه
شهر تهران دلیل کار وارد کالندارند، جمعیت شناور بیشتر به

  شوند.می
  

شهر تهران به تفکیک "استان" در سال جمعیت شناور واردشده به کالن )۲جدول 
  خل پرانتز درصد هستند)(اعداد دا ۱۳۹۰

تعداد کل جمعیت   استان
  شناور

جمعیت شاغل 
  شناور

جمعیت محصل 
  شناور

  ۶۲۷۷۸) ۹/۴۵(  ۱۳۳۵۶۵) ۱/۲۷(  ۱۹۶۳۴۳) ۱/۳۱(  البرز
  ۲۹۶۹۷) ۷/۲۱(  ۶۳۳۵) ۳/۱(  ۳۶۰۳۲) ۷/۵(  مرکزی
  ۶۶۶۱) ۹/۴(  ۲۲۰۸) ۴/۰(  ۸۸۶۹) ۴/۱(  قم
  ۸۱۷۱) ۰/۶(  ۲۱۳) ۰/۰(  ۸۳۸۴) ۳/۱(  بوشهر
  ۲۴۷۷) ۸/۱(  ۵۰۸۹) ۰/۱(  ۷۵۶۶) ۲/۱(  اصفهان
  ۳۶۳۳) ۷/۲(  ۳۲۳۴) ۷/۰(  ۶۸۶۷) ۱/۱(  قزوین
  ۴۳۸۳) ۲/۳(  ۲۰۱) ۰/۰(  ۴۵۸۴) ۷/۰(  هرمزگان
  ۲۹۲۵) ۱/۲(  ۱۵۷۲) ۳/۰(  ۴۴۹۷) ۷/۰(  خوزستان
  ۲۹۷۱) ۲/۲(  ۱۱۰۶) ۲/۰(  ۴۰۷۷) ۶/۰(  سمنان
  ۱۸۶۰) ۴/۱(  ۱۸۹۰) ۴/۰(  ۳۷۵۰) ۶/۰(  فارس
  ۱۱۳۴۱) ۳/۸(  ۳۳۸۰۸۵) ۵/۶۸(  ۳۴۹۴۲۶) ۴/۵۵(   هاسایر استان
  ۱۳۶۸۹۷) ۰/۱۰۰(  ۴۹۳۴۹۸) ۰/۱۰۰(  ۶۳۰۳۹۵) ۰/۱۰۰(  کل

  
های جمعیت، پویایی آن است. در مقابل گروهی که از ویژگی

دلیل کار و شوند، افرادی نیز بهصورت روزانه وارد تهران میبه
نفر  ۲۱۲۰۸۲تعداد  ۱۳۹۰شوند. در سال تحصیل از این شهر خارج می

های دیگر سرریز جمعیت از تهران خارج شده و به شهرها و استان
شده از تهران حدود شود رقم خارجشدند. بنابراین مالحظه میمی
شوند. بر سوم جمعیتی است که روزانه به شهر تهران وارد مییک

نفر و  ۸۱۵۴۰۵۱جمعیت شب تهران برابر با  ۱۳۹۰این اساس در سال 
نفر و در مقابل جمعیت  ۶۳۰۳۹۵واردشده به تهران  جمعیت شناور
نفر بوده است؛ پس جمعیت  ۲۱۲۰۸۲شده از آن برابر شناور خارج

نفر بوده که در مقایسه با جمعیت شب  ۸۵۷۲۳۶۴روز تهران برابر 
شود (جدول ) اضافه می%۱/۵نفر ( ۴۱۸۳۱۳تهران در روز تعداد 

۳([5].  
های ایران ر جمعیت استانشهر تهران باثر جمعیت شناور کالن

های متفاوت است. بیشترین جمعیتی که روزانه از تهران به استان
های البرز، قزوین، سمنان و ترتیب استانشدند بهدیگر سرریز می

). ۳بودند (جدول  %۴/۶و  %۱/۷، %۳/۱۰، %۶/۱۰مرکزی با مقادیر 
ر و درمجموع خروج نزدیک به نیمی از جمعیت شناور تهران برای کا

دلیل تحصیل بود. الگوی جمعیت شناور برای بیش از نیمی دیگر به
های دیگر برحسب کار و تحصیل شده از شهر تهران به استانخارج

  با یکدیگر متفاوت بود.
شهر تهران را ای از جمعیت شناور به کالنسهم قابل مالحظه

اند. شهر به خود اختصاص دادهشهرهای اقماری اطراف این کالن
  هرهای کرج، شهریار، اسالمشهر، بهارستان، ورامین، قدس، ش

شهر تهران را جمعیت شناور کالن %۶۲مالرد و پاکدشت بیش از 
شهر اند. سهولت دسترسی نقاط شهرهای اقماری کالنتشکیل داده

امکانات صنعتی، آموزش و بازار،  تهران به لحاظ دستیابی به
شناور این شهرها است  ترین عامل در باالبودن سهم جمعیتمهم

  ).۴(جدول 
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شهر تهران به تفکیک "استان" در سال شده از کالنجمعیت شناور خارج )۳جدول
  (اعداد داخل پرانتز درصد هستند) ۱۳۹۰

  جمعیت محصل شناور  جمعیت شاغل شناور  کل جمعیت شناور  استان
  ۱۳۳۸۴) ۳/۱۲(  ۹۱۱۰) ۸/۸(  ۲۲۴۹۴) ۶۱/۱۰(	البرز
  ۲۰۴۵۰) ۸/۱۸(  ۱۴۸۴) ۴/۱(  ۲۱۹۳۴) ۳۴/۱۰(  قزوین
  ۱۳۶۶۶) ۶/۱۲(  ۱۲۹۰) ۲/۱(  ۱۴۹۵۶) ۰۵/۷(  سمنان
  ۱۰۹۰۰) ۰/۱۰(  ۲۵۶۳) ۵/۲(  ۱۳۴۶۳) ۳۵/۶(  مرکزی
  ۸۹۴۱) ۲/۸(  ۱۰۴۳) ۰/۱(  ۹۹۸۴) ۷۱/۴(  مازندران
  ۵۷۷۰) ۳/۵(  ۱۵۸۳) ۵/۱(  ۷۳۵۳) ۴۷/۳(  قم

  ۴۹۲۸) ۵/۴(  ۱۱۳۸) ۱/۱(  ۶۰۶۶) ۸۶/۲(  اصفهان
  ۲۴۸۵) ۳/۲(  ۳۴۵) ۳/۰(  ۲۸۳۰) ۳۳/۱(  یزد
  ۲۹۰) ۳/۰(  ۱۷۶۱) ۷/۱(  ۲۰۵۱) ۹۷/۰(  بوشهر
  ۷۳۲) ۷/۰(  ۱۲۹۱) ۲/۱(  ۲۰۲۳) ۹۵/۰(  هرمزگان
  ۷۰۹) ۷/۰(  ۱۲۴۶) ۲/۱(  ۱۹۵۵) ۹۲/۰(  خوزستان
  ۱۲۳۶) ۱/۱(  ۵۷۵) ۶/۰(  ۱۸۱۱) ۸۵/۰(  فارس
سایر 
هااستان

)۶۱/۱۰ (۱۰۵۱۶۲  )۸/۸ (۷۹۹۸۱  )۳/۱۲ (۲۵۱۸۱  

  ۱۰۸۶۷۲) ۰/۱۰۰(  ۱۰۳۴۱۰) ۰/۱۰۰(  ۲۱۲۰۸۲) ۰/۱۰۰(  کل
  

شهر تهران به تفکیک "شهر" در سال جمعیت شناور واردشده به کالن) ۴جدول 
  (اعداد داخل پرانتز درصد هستند) ۱۳۹۰

تعداد کل جمعیت   شهر
  شناور

جمعیت شاغل 
  شناور

جمعیت محصل 
  شناور

  ۲۹۶۹۷) ۷/۲۱(  ۱۲۷۴۷۲) ۸/۲۵(  ۱۵۷۱۶۹) ۹/۲۴(	کرج
  ۸۰۱۹) ۹/۵(  ۴۷۶۸۷) ۷/۹(  ۵۵۷۰۶) ۸/۸(  شهریار
  ۶۳۹۹) ۷/۴(  ۳۹۱۵۴) ۹/۷(  ۴۵۵۵۳) ۲/۷(  اسالمشهر
  ۳۴۴۳) ۵/۲(  ۴۰۱۴۱) ۱/۸(  ۴۳۵۸۴) ۹/۶(  بهارستان
  ۳۹۷۶) ۹/۲(  ۳۲۰۲۰) ۵/۶(  ۳۵۹۹۶) ۷/۵(  ورامین
  ۲۹۲۲) ۱/۲(  ۲۵۷۰۲) ۲/۵(  ۲۸۶۲۴) ۵/۴(  قدس
  ۲۸۷۴) ۱/۲(  ۲۳۳۷۶) ۷/۴(  ۲۶۲۵۰) ۲/۴(  مالرد
  ۲۲۷۳) ۷/۱(  ۱۴۱۶۳) ۹/۲(  ۱۶۴۳۶) ۶/۲(  پاکدشت
  ۳۳۶۷) ۵/۲(  ۵۰۸۹) ۰/۱(  ۸۴۵۶) ۳/۱(  اصفهان
  ۳۹۴۲) ۹/۲(  ۲۲۰۸) ۴/۰(  ۶۱۵۰) ۰/۱(  قم

  ۶۹۹۸۵) ۱/۵۱(  ۱۳۶۴۸۶) ۷/۲۷(  ۲۰۶۴۷۱) ۸/۳۲(  هاسایر استان
  ۱۳۶۸۹۷) ۰/۱۰۰(  ۴۹۳۴۹۸) ۰/۱۰۰(  ۶۳۰۳۹۵) ۰/۱۰۰(  کل

  
  شهر تهرانکالن ساختار سنی جمعیت ساکن و شناور
شهر تهران، آگاهی نسبت بعد از شناخت تعداد جمعیت شناور کالن

سزایی برای به ساختار و ترکیب جنسی این جمعیت اهمیت به
ریزی در سطوح ُخرد و کالن دارد. بررسی هرم سنی و جنسی برنامه

جمعیت شناور تهران نشان داد که اغلب جمعیت شناور به تهران 
شوند. بدیهی است اغلب جمعیت این شهر سرریز می دلیل کار بهبه

سال هستند که در آمار  ۲۰-۲۹شناور، جمعیت جوان در گروه سنی 
های محسوسی وجود نیز بین جمعیت شناور زن و مرد نیز تفاوت

برابر جمعیت زنان شناور  ۶دارد. جمعیت مردان شناور حدودًا 
شود، مالحظه  هستند. چنانچه موضوع برحسب تحصیل و کار دنبال

شود در شناوری جمعیت برحسب تحصیل تفاوت چندانی بین می
است  ۱۱۴مرد و زن وجود ندارد که در این حالت نسبت جنسی برابر 

برابر جمعیت زنان است. اما تفاوت فاحشی  ۱/۱و جمعیت مردان 
شود. در بین دو جنس در شناوری جمعیت برحسب کار مالحظه می

برابر جمعیت زنان است. بنابراین  ۶حدود این مورد جمعیت مردان 
دلیل تحصیل به توان نتیجه گرفت که اکثر زنان جوان بهمی
دلیل کار به شوند، در حالی که اکثر مردان بهشهر تهران وارد میکالن

توان ). در تحلیل موضوع می۲کنند (نمودار سمت تهران حرکت می
اجتماعی جامعه  - های فرهنگیگفت این وضعیت متاثر از ویژگی

آوری است. باورهای اجتماعی و مذهبی مبنی بر مسئولیت نان
سو و مسایل و مشکالت دوری محل کار از مردان در خانواده از یک

محل سکونت خانواده برای مشارکت اجتماعی زنان، در نحوه 
ها، تعداد جمعیت شناوری جمعیت موثر است. عالوه بر این تفاوت

ساله نیز شایان توجه ۱۰- ۱۴کار در گروه سنی دلیل شناور مرد به
ریزان قرار گیرد، زیرا بایست مورد توجه برنامهاست؛ موضوعی که می

  ).۳این گروه از جمعیت شناور "کودکان کار" هستند (نمودار 
شده، بنابه نوع سرشماری در ایران (روش دژور)، جمعیت سرشماری

وز تعدادی جمعیت دهد، اما در رجمعیت شب تهران را نشان می
شوند که حدود شناور از اطراف دور و نزدیک به این شهر سرریز می

 %۱/۸۵نمایند. در روز به جمعیت روز این شهر اضافه می ۸%
جمعیت شناور زن به تهران اضافه  %۹/۱۴جمعیت شناور مرد و 

از جمعیت شب تهران از این شهر  %۶/۲شود. البته در مقابل می
). شایان ذکر است در صورتی که بخش ۳مودار شوند (نخارج می

دیگری از جمعیت که به دالیل سفرهای کاری یا تفریحی به تهران 
شود، اما شوند به این جمعیت اضافه شود، رقم بیشتر میوارد می

آوری نشده در این از آنجایی که اطالعی از آنها در سرشماری جمع
  محاسبات نیامده است.

  

 
شهر تهران به تفکیک "کار" و "تحصیل" هرم سنی جمعیت شناور کالن) ۲نمودار 

  ۱۳۹۰در سال 
  

  
  ۱۳۹۰شهر تهران در سال هرم سنی جمعیت شب و روز کالن )۳نمودار 
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   ۱۳۹۸، بهار ۲، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                                 فضا یاسینامه آمايش سفصل

  گیرینتیجه
جمعیت شهری استان تهران در شهر  %۹۵حدود  ۱۳۳۵در سال  -۱

شهر تهران حدود کالن ۱۳۹۰تهران ساکن بودند، در حالی که در سال 
جمعیت شهری استان را درون خود جای داده است. بدیهی  ۷۲%

وجودآمدن شهرهای اقماری و خوابگاهی در اطراف است به
جایی جمعیت در برخی از ساعات روز شهر تهران باعث جابهکالن

شهر تهران شده و درنتیجه این بین شهرهای اقماری و کالن
شهر کاف بین جمعیت شب و روز کالنوضعیت باعث ایجاد ش

  تهران شده است.
کل جمعیت  %۱۳در سطح کل ایران، بیش از  ۱۳۹۰در سال  -۲

شناوری  ۱۳۸۵اند، در حالی که در سال شاغل و محصل، شناور بوده
  بوده است. %۸/۱۱جمعیت شاغل و محصل برابر 

پنجم جمعیت شناور کل ایران استان تهران نزدیک به یک -۳
بودن سهم ) را به خود اختصاص داده است. بنابراین بزرگ۱/۱۸%(

شهر و ترین کالنعنوان بزرگجمعیت شناور استان تهران به
اجتماعی ایران و گسترش  - های اقتصادیترین مرکز فعالیتمهم

  پذیر است.شهرهای اقماری اطراف تهران توجیه
نفر بود که  ۸۵۷۲۳۶۴جمعیت روز تهران برابر با  ۱۳۹۰در سال  -۴

) %۱/۵نفر ( ۴۱۸۳۱۳در مقایسه با جمعیت شب تهران در روز تعداد 
  شود.اضافه می

دلیل به %۲۲دلیل کار و حدود به %۷۸در مجموع بیش از  -۵
	شوند. شهر تهران وارد میها به کالنتحصیل از سایر استان

شهر تهران سرریز های مختلف به کالنجمعیتی که از استان - ۶
شوند الگوهای متفاوتی را برحسب نوع شناوری جمعیت از خود می

هایی نظیر بوشهر و هرمزگان که زمینه دهند. در استاننشان می
دلیل تحصیل کاری بیشتری وجود دارد، بیشترین جمعیت شناور به

هایی مانند سمنان و ر استانشوند در حالی که دجا میجابه
های فعالیت و کار کمتری دارند، بیشترین خوزستان که زمینه
	شوند. دلیل کار وارد شهر تهران میجمعیت شناور به

شهر در مجموع خروج نزدیک به نیمی از جمعیت شناور کالن -۷
دلیل تحصیل است. تهران برای کار و برای بیش از نیمی دیگر به

های دیگر شده از تهران به استانشناور خارجالگوی جمعیت 
  برحسب کار و تحصیل با یکدیگر متفاوت است.

ای از جمعیت شناور به شهر تهران را سهم قابل مالحظه -۸
اند. به شهر به خود اختصاص دادهشهرهای اقماری اطراف این کالن

این ترتیب شهرهای کرج، شهریار، اسالمشهر، بهارستان، ورامین، 
از جمعیت شناور تهران را به  %۶۲، مالرد و پاکدشت بیش از قدس

اند. سهولت دسترسی نقاط شهرهای اقماری خود تخصیص داده
شهر تهران به لحاظ دستیابی به امکانات صنعتی و بازار و کالن

ترین عامل در باالبودن سهم جمعیت شناور این آموزشی، مهم
	شهرها است.

نفر جمعیت در  ۸۴۲۴۷۷انه تعداد دهد که روزآمار نشان می - ۹
شده از شوند. البته جمعیت شناور خارججا میشهر تهران جابهکالن

سوم جمعیتی است که روزانه به این شهر وارد شهر تهران حدود یک

شهر تهران (مجموع عبارتی سهم جمعیت شناور کالنشوند. بهمی
شهر ندهم جمعیت کل این کالورودی و خروجی) به اندازه یک

	است.
شهر تهران نشان بررسی هرم سنی و جنسی جمعیت شناور کالن - ۱۰
شهر سرریز دلیل کار به این کالندهد که اغلب جمعیت شناور بهمی
شوند. بدیهی است اغلب جمعیت شناور، جمعیت جوان (گروه می

  سال) هستند. ۲۰-۲۹سنی 
 شود.های جنسیتی در جمعیت شناور مالحظه میتفاوت -۱۱

برابر جمعیت شناور زنان است.  ۶جمعیت شناور مردان حدودًا 
شوند در حالی که اکثریت مردان اغلب زنان برای تحصیل شناور می

	جایی روزانه دارند.برای کار جابه
ترین دلیل جریان روزانه جمعیت به سمت رسد مهمنظرمیبه -۱۲

ای اشتغال تربودن سکونت و کمبود بسترههزینهشهر تهران، کمکالن
ویژه در سطوح عالی در نقاط مبدا و نیز امکانات آموزشی به

جمعیتی (شهرهای خوابگاهی) باشد. این موضوع تشدید نابرابری 
شهر تهران با سایر نقاط ایران از توسعه ناموزون جمعیت شناور کالن

  دهد.جمله شهرهای اقماری اطراف را نشان می
  

كارشناس  سرخيلز سركار خانم به اين وسيله ا تشکر و قدردانی:
 یجمعيت كه در استخراج اطالعات جمعيت شناور همكار یآمارها
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