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Abstract 
 

Background and Aim: A decade after the revolution, in order to organize the country's urban 

system, the construction of new cities around the mother cities and densely populated urban centers 

was put on the agenda of the Ministry of Housing and Urban Development. But the expected 

results, i.e. systematization of urbanization and development of the country's urbanization, have not 

been achieved. 

Methods: This article was compiled with the aim of investigating the factors of failure of new cities 

in Iran. The target population of new cities in Iran and the sample population of the research are 50 

geography professors specializing in urban planning. In this regard, 6 indicators have been used in 

27 items.  

Findings and Conclusion: The results of the Delphi technique showed that the lack of land use 

plan with 3.94 as the most influential, followed by problems related to the employment structure 

and failure to achieve job self-sufficiency with 3.78, neglecting environmental-geographical studies 

with 32. 3/3 and the instability of urban planning policies and the continuous change of approaches 

in the field of housing and urban development with 2.92 are considered as other factors of the 

failure of new cities. Also, the results of Friedman's test also show that the technical-engineering 

and economic indicators are preferable to other indicators with an average of 5.58 and 5.12, 

respectively. The results of the factor analysis show that the lack of land survey plan and little 

attention to geographical studies; Failure to pay attention to the distance, problems related to the 

planning principles of new cities and the increase in the cost of urban services were recognized as 

the most important factors for the failure of new cities.  
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 در ایران   دیجد یشهرها یعلل ناکام یواکاو
3قرخلو یمهد ، 1یغالمرضا جهان محمد

 3یزهرا احمد 

 وزارت کشور یکشور ماتی، دانشگاه تهران، تهران کارشناس تقس یشهر یزیو برنامه ر ایکارشناس ارشد جغراف. 1
 تهراندانشگاه  ا،یدانشکده جغراف ،یشهر یزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریدانش. 2

 یکشور ماتیتهران ، تهران کارمند تقس قاتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحق یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف یدکتر یدانشجو.3

 وزارت کشور
 

  47/47/1041ش: ریپذ خیتار 33/46/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهيچک

در اطراف مادرشهرها و  دیجد یشهرهاکشور، احداث  ینظام شهر یسامانده یدهه بعد از انقالب برا کیف: هد و نهيزم

نظامند کردن  یعنیمورد انتظار  جیقرار گرفت. امّا نتا یدر دستور کار وزارت راه و شهرساز تیپرجمع یمراکز شهر

 دیجد یاهداف شهرها  یعوامل  ناکام یررسمقاله با هدف ب نیکشور حاصل نشده است. ا یو توسعه شهرساز ینیشهرنش

 است.شده  نیتدو رانیدر ا

با تخصص برنامه  ایجغراف دینفر از اسات 05را  قیو جامعه نمونه تحق  رانیدر ا دیجد یجامعه هدف شهرهای: بررس روش

 مورد استفاده قرار گرفته اند. هیگو 22شاخص در   6راستا  نیدهند. در ا یم لیتشک یشهر  یزیر

بده    49/3بدا    نیسدرزم  شیداد که، فقددان طدرآ آمدا    نشان یدلف کیحاصل از تکن قیتحق جینتای: ريگجهينت وها افتهی

 ی، بد 27/3بدا   یشدغل  ییبده خودکفدا   یابیو بعد از آن مشکالت مربوط به  ساختار اشتغال و عدم دست نیگذارتر ریعنوان تأث

در حدوزه   کردهدا یمسدتمر رو  ریید و تغ یشهرسداز  یها استیس یثبات یو  ب32/3با ییایجغراف -یطیبه مطالعات مح یتوجه

 زید ن دمنیآزمون فر جینتا  نی. همچنندیآ یبه حساب م دیجد یشهرها یناکام گریاز عوامل د 42/2با  ین  و شهرسازمسک

 گدر ی، نسدبت بده د  12/0و  07/0 نیانگید بدا م  بیبه ترت یو اقتصاد یمهندس  - یفن ینشان دهنده آن است که شاخص ها

بده مطالعدات    یو کم تدوجه  نیسرزم شیه  فقدان طرآ آمادهد ک ینشان م یعامل لیتحل جی. نتارنددا تیشاخص ها، ارجح

بده   یخددمات شدهر   نده یهز شیو افدزا  دیجد یشهرها یزیعدم توجه به فاصله، مشکالت مرتبط با اصول نامه ر ؛ییایجغراف

 شناخته شدند. دیجد یشهرها یعوامل ناکام نیعنوان مهم تر
 

 .رانیا ،نیسرزم شیآما ،دیجد یشهرهاها: واژه ديکل
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 مسأله انيب و دمهمق
 ایناکثر (. 181370 طبیبیان و منوری) است داشته وجود همواره ایران شهرنشینی درتاریخ جدید شهرهای ساخت

 هسته اطراف قدیمی، شهر به متصل نظامی، قالع جوار آبی، منابع کنار8 مانند اولیه موجود هسته یک پایه بر شهرها

 هتره، تیسفون، شوش، پاسارگاد، اکباتان هگمتانه،. یافتند و رونق گسترش زمان مرور به و گرفتند شکل... و روستایی

 در و سنجیده قبل از ریزی برنامه و نقشه با جدید شهرهای احداث طرآ ازاما  .اند جمله آن از...و فیروزآباد دارابگرد،

 به توجه با. گذرد می سال 35 شهرنشینی بیش از بر شهرسازی تقدم دیگر عبارتی به اولیه، هسته بدون و بکر زمینهای

 های هماهنگی و سرزمین آمایش طرآ چهارچوب در کشور خدمات و امکانات شهری، جمعیت و شهرها فضایی توزیع اینکه

 است یافته ای پیچیده ابعاد شهرنشین جمعیت شتابان رشد از ناشی مشکالت نگرفته، صورت ای منطقه و بخشی

 (.1324،2،ازغندی)

 اجتماعی، محرومیت زیست، محیط های آلودگی انواع بیکاری، فقر، شهرنشینی، باالی رشد معیت،ج تراکم و تمرکز 

 کاهش یا رفع منظور به دولت ارشد مدیران و مسئوالن که است گردیده باعث...  و سالم مسکن کمبود نشینی، حاشیه

 سازی آماده های طرآ شهری، زمین قانون8 قبیل از مختلفی استراتژیهای و ها سیاست کشور، بزرگ شهرهای مشکالت

 و بزرگترین از یکی به یقین ،انقالب از پس شهرهای احداث سیاست که گردیده اجرا و اتخاذ جدید شهرهای طرآ و زمین

(. 1379،65 زیاری،)است شده اتخاذه شهرنشینی کلی طور به و شهرسازی زمینه در که است هایی سیاست ترین اهمیت با

 157327 شماره مصوبه به منجر و پیشنهاد و مسکن وزارت طرف از دولت کارکنان رفاهی کمیته قالب در ابتدا ایده این

 منظور به مذکور، مرجع تصویب با جدید شهرهای عمران شرکت بعد سال چند. گردید وزیران هیأت 25/12/1369 مورخ

 . گرفت خود به اجرایی و قانونی شکل جدید شهرهای تأسیس

 کانون ایجاد طریق از بزرگ شهرهای جمعیت سرریز جذب مادر، شهر شدن شهر کالن و رویه بی توسعه از جلوگیری

 کاهش و بزرگ شهرهای در ها آباد حلبی و نشینی حاشیه گسترش و ظهور از جلوگیری جدید، شهر در اشتغال های

 نامحدود توسعه علت به آن بازی بورس و زمین قیمت رفتن باال از جلوگیری شهرها، این در محیطی زیست های آلودگی

 احداث .است شده کشوراعالم جدید شهرهای ایجاد عمده اهداف از غیره و درآمد کم طبقات مسکن تأمین مادر، شهر

 روبرو مربوط های سازمان هماهنگ و مناسب قانون نبود قبیل از فراوانی مشکالت و چالش با آغاز همان از جدید شهرهای

 کارشناسی پشتوانه با و عجوالنه تصمیمی باید را جدید شهرهای ایجاد رو این از(. 2 ،1377 ،زیویار و هراتی) است بوده

 و اجتماعی اجرایی، یابی، مکان مختلف های زمینه در که هایی توصیه تمامی خالف بر که چرا کرد؛ ارزیابی ضعیف

 به. برد می پیش را آن خود اجرایی وشرایط امکانات با متناسب شهرسازی و مسکن وزارت بود، گرفته صورت اقتصادی

 حسینی، شاه و رهنمایی)کنند می ارزیابی ناموفق ای تجربه را آن محدود، بسیار های نمونه در جز امروزه هم علت همین

 بیاورند، ارمغان به را شغلی تنوع و اجتماعی اقتصادی، نتوانستندکارکردهای تنها نه جدید شهرهای بنابراین(. 116 ،1373

 تعادل ایجاد و شهرها کالن جمعیت سرریز جذب در نتوانستند و بوده تأثیر کم نیز بزرگ شهرهای مشکالت کاهش رد بلکه

 است بوده ناموفقی سیاست ایران در جدید شهرهای سیاست کلی طور به. نمایند ایفا اساسی نقش فضایی

Ziari,2006:142))    

 شده احداث دولتی، زمین هکتار 34193 در نفر یلیونم 1491555 مصوب جمعیت با جدید شهر 12حاضر حال در

 مسکونی واحد هزار 05 حدود احداث بر عالوه. اند گزیده سکنی نفر هزار265624 حدود 1344 درسال شهرها این در. اند

شده  لیتکم 1955سال  انیرا تا پا دیجد یشهرها یهزار واحد 309مهر از تعهد  یمسکون یواحدها ماندهیباق  خصوصی،

مسکن با  یطرآ نهضت مل یهزار واحد مسکون 657و احداث  نیزم نیتأم 1959در افق  زین ییو اجرا یاز لحاظ کم ست .ا
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نسل نو  دیجد یاحداث شهرها  نیهاست. همچن و شهرک دیجد یدر شهرها یباالدست یکار و برنامه ابالغ میتوجه به تقس

بر  یکشور و مبتن یبه پهنه جنوب تیو فعال تیجمع تیوص هداخص درکالن کشور  یا توسعه یها با برنامه ییدر همگرا

 بندی)چابهار(، مکران )جاسک(، نا سیت دیشهر جد 6راستا  نیکه در ا برنامه ریزی شده است را  ید اسالم یرانیا یالگو

ه سمت ب تیجمع تیو هدا «هیاپایتوسعه در» هینظر ی( و قشم در راستاانی(، کوشک )پارسهی(، پارس )عسلوهی)عسلو

کشور و سمنگان  یتابناک )المرد( به عنوان حوزه پسکرانه منطقه ساحل دیخواهد شد. شهر جد جادیسواحل جنوب ا

شهر  رامونیدر پ یو خوارزم یوانکیا دیجد یو شهرها یتیسکونت مراکز عمده فعال ازیبه ن یی( با هدف پاسخگورجانی)س

و  یتیو مراکز فعال یو کارگاه یصنعت یها بخش بانیو پشت کیجستل یت هایمسکن، فعال یتهران با هدف پاسخ به تقاضا

 است. لیتکم ای جادیمنظور در دست ا نیبه هم زیاشتغال شرق تهران ن
 ی( و کرمانشاه با هدف پاسخ به تقاضاهی)قم(، گلمان )اروم انیحوراء )همدان(، پرن دیجد یاحداث شهرها نیهمچن

 تیمجموعه قرار دارد. طبق برآوردها ظرف تیدر برنامه ا یا منطقه یادر شهرهام رامونیمسکن در پ ازین نیمؤثر و تأم

 و شهرسازی دفترهزار نفر است. ) 965و  ونیلیم کیاز  شیهزار هکتار ب 25بالغ بر  یشهر در مساحت 19 نیا یتیجمع

 (.1344 ،جدید شهرهای عمران شرکت معماری
. دارد وجود متفاوتی اظهارات برنامه این موفقیت عدم یا وفقیتم مورد در جدید شهرهای ساخت از دهه سه گذشت با

 این موفقیت بر جدید شهرهای عمران شرکت خصوصاً و شهرسازی و  راه وزارت امریعنی این متولیان و مسئوالن سو یک از

 های گرایش رد متخصصان و منتقدان دیگر سوی از و دارند را سیاست این توسعه و ادامه قصد و کرده پافشاری برنامه

 داده ارائه متفاوتی نظریات سیاست، این موفقیت عدم و کارایی عدم مورد در شهری ریزی برنامه خصوصاً  مختلف

 امر در استناد قابل و معتبر سنجش ابزار تعیین صاحبنظران، تالش اهم صورتیکه در(. 1376،6،جهانشاهلو و زبردست)اند

 این بهبود و ارتقاء کمبودها، و نواقص رفع برای ریزی برنامه جهت مبنای و پایه نمونه عنوان به آن از استفاده و بوده ارزیابی

 اقدامات، گستردگی لحاظ به ایران در جدید شهرهای احداث سیاست اجرای اگرچه (.13 ،1345 عزیزی،)هاست پروژه

 جهانشاهلو، و زبردست) رود می  شمار به جهانی تجربیات عرصه در فردی به منحصر تجربه سکونتگاه تعدد و عملیات حجم

 در و اند نیافته دست شده بینی پیش های جمعیت به جدید، شهرهای احداث از سال 35 گذشت اما پس از (.0 ،1376

 بوده بیشتر بسیار کشور جدید شهرهای اکثر برای آمده دست به منفعت به نسبت پذیرفته صورت هزینه میزان عمل

 کاربری با شهری مناطق توسعه هدف با جدید شهرهای عمران شرکت لیکن(. 00 ،1342 همکاران، و نژاد حاتمی)است

. است داده قرار خود کار دستور در را "دوم نسل"جنس از جدید شهر 12 تأسیس طرآ فعالیت و کار مسکونی، های

 استان 15 در و تهگرف صورت سرزمین آمایش مطالعات با متناسب و کشوری پهنه در است؛ آن از حاکی طرآ این جرئیات

 .)11 ،1342روزنامه دنیای اقتصاد، ) اند شده یابی مکان کشور
 جدید شهرهای اهمیت به توجه با سیاست این از حاصل نتایج و بازنگری ارزیابی، عملکرد، بررسی  شرایطی چنین در

 حاضر پژوهش رو این از. رسد می نظر به ضروری شهرها این برای آمده وجود به مسائل و مشکالت و ایران شهری نظام در

 8دهد پاسخ زیر سوال به تا کند می  سعی

 ؟ اند داشته ایران در جدید شهرهای ناکامی علل در بیشتری تأثیر عوامل کدام

 

 پژوهشی نظری مبان
اسکافر و دیگران (اند شده احداث و طراحی دنیا نقاط اقصی در تاریخی، مختلف های دوره در جدید شهرهای

 از جلوگیری برای میالدی 16 قرن در داوینچی لئوناردو توسط بار اولین برای اقماری جدید شهرهای ایجاد اما( 2514

 3555 از یک هر جمعیت که شهر این گرد بر جدید کوچک شهر 15 قالب در میالن شهری مشکالت رفع و جمعیت ازدیاد
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 قرن ایتدای از باید را جدید شهرهای احداث سیاست گسترده اجرای لیکن(. 265 ،1323 مزینی،)شد اعالم نکند تجاور نفر

 همچنین و جمعیت رشد افزایش با واقع در(. 1327،112 اردشیری،)کرد دنبال دوم جهانی جنگ از بعد ویژه به و بیستم

 با و شده تعیین پیش از های برنامه با جدید شهرهای ایجاد زیست، محیط مسئله اهمیت و زندگی نوع در اساسی تغییرات

 (.1 ،1303 شکویی،) کرد خطور ریزان برنامه فکر به معین اهداف
 بی و سریع رشد با لندن که داد ارائه را خود نظریه زمانی در وی. است هاوارد ریزان برنامه و متفکران این از یکی

 ،1326 زیاری،( بود مواجه اجتماعی سالم زندگی سطح کاهش و ناسالم های زاغه ازدحام، روستایی، شدید مهاجرت قواره،

 فقیر های محله بردن بین از و صنعتی انقالب مضر های ازجنبه رهایی برای را جدید شهرهای ایده هاوارد گردی بیان به(. 21

 بر هاوراد نظریهبنابراین (. 30 ،1341 شیعه،) ساخت مطرآ بود، صنعت گسیخته لجام بسط زاییده که جمعیت پر و

 حد صنعت، بخش بخصوص شاغلین، اسکان مسکن، ارائه جمعیت، و صنعت ایشپخش بزرگ، شهرهای فضای ساماندهی

. بود روستا و شهر ازدواج شامل وی نظریه واقع در. است بوده مبتنی خودکفایی و اشتغال مساحت، و جمعیت متناسب

 می فراهم را الزم سرویس و غذا بایست می سبز کمربند این و گرفت می فرا سبز کمربندی را باغشهر اطراف

 و آنها به متعلق معایب و مزایا با روستا شهر، قطب سه وسیله به را باغشهر ایده او الوصف مع(. 25 ،1343نصیری، )ساخت

 که را سوم قطب مردم و. است داده نشان است روستایی و شهری زندگی جذاب های جنبه دربردارنده که سوم قطب

 (.22 ،1326 ،هیراسکار) دهند می ترجیح شود، می نامیده باغشهر
 این از تمرکززدایی به اقدام باید بزرگ شهرهای پیرامون باغشهرها چندین  احداث و ساخت با بود باور این بر هاوارد

 ،«حقیقی رفرمی برای آمیز مسالمت راهی فردا،»نام به خود کتاب در بنابراین(. et al, 1998 :55) Atash زد شهرها نوع

 مهاجرت نقاط این به زندگی و کار برای مردم و شوند منتقل روستایی نخورده دست احینو به ها کارخانه کرد پیشنهاد

آغاز قرن  در اروپا در شهری ریزی برنامه بر بسزایی تأثیر ،1747 سال در باغشهرخود ایده با او(.  30 ،ص1341،شیعه) کنند

  (.Memar et al., 2005, p. 118 ) است   داشته 21

 طرآ ملی سیاست یا جامع های طرآ به مربوط قانون، بر مبتنی انگلستان جدید هرهایش سیاست8 گفت توان می

 باغشهر انجمن جریان این در. یافت تکامل تدریج به عمومی حمایت و مباحثه روند یک طول در که است کشوری ریزی

) یافت نام تغییر روستا و هرش انجمن به بعدها و شد گذاری بنیان هاوارد توسط 1744 سال در. کرد ایفا را کلیدی نقش

 شهرهای عمران شرکتهای سپس و باغشهر عمران شرکت هاوارد، نظریه متعاقب همچنین(. 1377،44 زیویار، و هراتی

 و لندن اطراف در ولوین و ورث لچ نوشهر دو احداث. آمدند وجود به جدید شهر ساز و ساخت جهت انگلستان در جدید

 شهرهای ایجاد در حرکت پیشتاز عنوان به را کشور این سال، چندین طی انگلستان اطنق سایر در جدید شهر سی تعداد

  (.20 ،ص1376 پایدار، شایسته و نوریان) ساخت مطرآ جهان در جدید
 اصلی پرداز نظریه عنوان به هاوارد ابنزر که است گوناگونی های اندیشه و نظریات از شده اخذ جدید، شهرهای نظریه

 های انگیزه و اهداف با جدید شهرهای احداث با رابطه در زیادی های نظریه هاوارد باغشهر نظریه از بعد .گردید معروف آن

 نظریه ،(م1422)آنوین ریموند اقماری شهرکهای نظریه ،(م1412)گارنیه تونی صنعتی شهر نظریه همانند؛ متفاوت

 (.1377،35 همکاران، و زاده مابراهی. )اند شده ارائه... و ،(م1424)پری کلرنس همسایگی واحدهای

 ایدن  ایجداد  هددف  کده  گدردد  می مشخص جدید شهرهای ساخت از مختلف کشورهای تجارب بررسی به توجه با

 -سیاسدی  اهدداف  با همراه اقتصادی توسعه های سیاست اعمال یا و بزگ شهرهای از زدایی تمرکز کشورها بیشتر در شهرها

 توسدعه  هدای  سیاسدت  بده  نسبت متفاوت های روش با مختلف کشورهای در دافاه این. است بوده صنعتی توسعه و اداری

 و پدور  ساسدان )اسدت  بدوده  نظر مورد منطقه فضایی کاربری ساماندهی جهت در مناسبی پاسخگوی و شده اعمال اقتصادی
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 شهرنشدین،  معیدت ج افدزایش  و شدهرها  به روستاییان هجوم با و 1335 دهه اواخر از و ایران در اما(. 6 و 0 ،1349 خالقی،

 فیزیکدی  رشدد  و شهرنشدینی آن افزایش جمعیدت   نمودهای بارزترین از یکی که گرفت شکل کم کم کشور کنونی مشکالت

 انقدالب  پیدروزی  از بعدد این روندد ادامده داشدت تدا     (. 31 و 35 ،1327 اعتماد،)است  مادرشهرها خصوصاً و بزرگ شهرهای

 1360 -1300 دوره جمعیت دادن قرار محاسبه مالک و شهری جمعیت ایشافز آن تبع به و کل جمعیت افزایش و اسالمی

 بی گسترش شهری، نقاط به گسترده های مهاجرت و جمعیت باالی رشد نرخ همچون؛ مسائلی و کشور شرایط همچنین و 

 بده  نیداز  تشددید  انسانی، های سکونتگاه فضایی سازمان و استقرار نظام نابسامانی شهرها، کالن باالخص موجود شهرهای رویه

 همکداران،  و ایرانشداهی )آن  بالفصدل  اراضدی  و شدهرها  درون در کشداورزی  غیدر  زمدین  محدودیت و شهری مسکن احداث

 از تبدع  بده  جدیدد  شدهرهای  احدداث  جمله از مختلفی های سیاست شصت دهه دوم نیمه از دولت گردیده باعث(. 1349،2

 دی از کالنشهرهای کشور تعریف و اجرایی کرده است. برای تعدا انگلستان یعنی کشور آناولیه  خاستگاه

 و شهری کالن مسائل حل به کمک شود، می صحبت جدید شهرهای اهدف از که هنگامی ایران در واقع در 

 مهمترین شهرنشین جمعیت ویژه به کشور جمعیت فزاینده رشد روند به توجه با خصوصاً مناسب اسکان نیاز به پاسخگویی

 به نزدیک پذیرش ظرفیت اند، شده احداث که جدید شهر 12 مجموع از(. 47 ،1377 زیویار، و هراتی)ددگر می تلقی هدف

 ]نفر هزار سیصد[ از کمتر 1340 سال تا که جمعیت میزان این از متفاوت کامالً اما. دارند را جمعیت نفر میلیون 0/9
   چه علت. است مانده استفاده بدون جدید شهرهای ظرفیت از ]%70 [از بیش که است آن معنای به این و دارند سکونت

 پذیرش از سازندها اما شده آن ساختمان و جدید شهرهای ساخت صرف سرمایه توجهی قابل حجم که باشد تواند می

 .)2 ،1342روزنامه دنیای اقتصاد، )اند مانده کام نام شهرها این در جمعیت
 عامل مهم و تأثیر گذار زیر است8 9 از متأثر ردیدت بی جمعیت جذب در جدید شهرهای نامناسب عملکرد

 تا. باشد سرزمین آمایش طرآ سیاست جزء باید جدید شهرهای ساخت سیاست سرزمین؛ آمایش طرح فقدان -1 

 استراتژیهای ساماندهی و ریزی برنامه مرحله در هنوز و نیست مشخص درکشور توسعه مدت بلند استرانژیهای که زمانی

 جانبه همه توسعه و مطلوب فضایی نظام استقرار و توزیع خدمت در جدید شهرهای ایجاد راهبرد داریم، قرار مدت بلند

  (166 ،1372 رجبی، و یزدی پاپلی)بود نخواهد

نتیجه خود اتکایی، عدم اتکاء به شهر مادر و کاهش سفرهای روزانه بین شهرهای  پایدار؛ اشتغال منابع فقدان  -2

 اکثر می توان گفت که جدید شهرهای وضعیت بررسی با(. Hui and lam  et al., 2005, p. 4) استجدید و موجود 

 رو این از. کنند می تأمین شهر مادر از را خود ساکنان نیازهای و خدمات از بسیاری و مستقلند، اقتصادی پایه فاقدآنها 

 (.01 ،1344 حسینی، و انیهادی)ناقصند جوامعی اقتصادی کارکرد و خدماتی لحاظ به شهرها گونه این

 عوامل کلیه کردن لحاظ و  گسترده و کارشناسی مطالعات از پس جغرافیایي؛ و محیطي مطالعات به توجهي كم  -3

 فاصله، موقعیت، شیب،) زمین شکل - (،بارش باد جهت و سرعت رطوبت، حرارت، درجه) ،اقلیم چون محیطی و جغرافیایی

 حیات و گیاهی پوشش -(زیرزمینی و جاری)آب منابع -خاک -(ارتباطی شبکه به رسیدست اقتصادی، بالقوه پتانسیلهای

 زیستی محیط از شهرها این حداقل تا پرداخت، جدید شهرهای احداث به بایست می مکان، بهترین انتخاب و وحش

 پیچیده از یکی جدید شهر مکان انتخاببه همین دلیل  (.112 ،1373 حسینی، شاه و رهنمایی)باشند برخوردار مطلوب

 یابی مکاناین در حالی است که در کشور ما  برای   (.22 ،1346 همکاران، و زیاری) است فضایی گیری تصمیم انواع ترین

 (. 06 ،1344 حسینی، و هادیانی)است شده داده بها حد از بیش زمین بودن ملی و دولتی عامل به جدید شهرهای

 شهری شبکه نظام در نیز و شهرنشینی ملی سیاست در جدید شهرهای اهجایگ شهرسازی؛ های سیاست ثباتي بي -4

 گواه این مدعا اتخاذ  (.126 ،1327 شیخی،.)است نشده تبیین و تعریف درستی به کشور ریزی برنامه نظام مجموعه در و
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هفتاد از  در دهه  شهرها درونی توسعه و شهری فرسوده های بافت به توجه همچنینو  کوچک شهرهای تقویت سیاست

 موفقیت عدم باعث نموده عمل جدید شهرهای رقیب های سیاست عنوان به ها سیاست ایننظر به اینکه . جانب دولت بود

  اند. شده جمعیت جذب در شهرها از نوع این

 210531 شماره نامه تصویب با مطابق سرزمین، آمایش استانی و ملی سند دهه چند گذشت از بعد و باالخره گرچه

 فرادست عنوان به و است گردیده ابالغ کشور اجرایی های دستگاه کلیه به سرزمین، آمایش شورایعالی 22/12/1344 مورخ

 29 میان اجماع ایجاد با و داده دست به را کشور سرزمینی توسعه راه نقشه و چارچوب سرزمین، فضایی توسعه سند ترین

 هماهنگ و سرزمین متوازن و پایدار توسعه متضمن سرزمین یشآما شورایعالی تخصصی کمیسیون در عضو اجرایی دستگاه

 .باشد می ای منطقه -بخشی توسعه

 

 پژوهش نهيشيپ
. شود می شامل را ای گسترده و وسیع طیف المللی بین و ملی بعد در جدید شهرهای مورد در شده انجام تحقیقات

 8پردازیم می نیاز حد در و خالصه طور به گرفته صورت مطالعات نتایج از برخی بیان به فقط میان این در

 نیدی بدر تع  یسدع  1915در افدق  دیجد یعملکرد شهرها نییبا هدف تب(،  1955)شرافت پور  و همکاران در سال  

مولفده   6شداخص در   93منظدور   نیا یکالنشهر تهران بوده است. برا یسامانده یدر راستا دیجد یشهرها تیموفق زانیم

و  MICMACاز ندرم افدزار    یدید کل یها عاملشاخص ها و استخراج  نیکه جهت سنجش رابطه بمورد استفاده قرار گرفته 

نشان داده است  قیتحق جیاستفاده شده است. نتا زاردیو ویاز سنار دیجد یممکن عملکرد شهرها یها تیوضع نییجهت تب

محتمدل بدوده اسدت.     ویسدنار  21و  فیضدع  ویسدنار  275 ،یقو ویسنار 9 انگریب 1915در افق  دیجد یکه عملکرد شهرها

) کاهش سطح یها یژگیدرصد با و 61 بیحالت و ضر 124حالت ممکن با  215نامطلوب از مجموع  تیبا وضع یوهایسنار

 یرید کاهش تعلق خداطر، شدکل گ   ،ینینش هیحاش شیتمرکز، افزا استیس شیمنطقه، افزا یکالبد تیفیاشتغال ، کاهش ک

شددن   یخوابگداه  ،یسط آلدودگ  شیفزاخدمات، ا عیاختالف در توز شیه تهران، افزامهاجرت ب شیافزا ،یشهر رهیروند زنج

 بوده اند. ویسنار نی( محتمل تردیجد یشهرها

 ندده یحدال و آ  یکالبد-ییتعادل ساختار فضا جادیدر ا دیجد ینقش شهرها یبررس (، به 1344تقدس و همکاران )

 اید اسدت کده آ   نیشود ا یکه در مقاله مطرآ م یمسائل نیتر و مهم باشد یم یتهران به عنوان جامعه آمار یمنطقه کالنشهر

منطقده اثدربخش بدوده اسدت؟      عدادل و توسعه مت تیجمع زیدر اطراف کالنشهر تهران بر جذب سرر دیجد یاحداث شهرها

 تید درصدد جمع 20از  شیدر کالنشهر تهران )با تحقق بد  شهیاند دیکه به جز شهر جد دهد یشده نشان م انجام یها یبررس

مواجه و چندان موفدق عمدل    یا دهیعد یبا مشکالت تیدر اطراف تهران در جذب جمع دیجد یشهرها ری( ساشده ینیب شیپ

 یکالبد-ییبر ساختار فضا دیجد یشهرها یاثرگذار یچگونگ ییاندازه جهت شناسا  -پژوهش از روش رتبه نیاند. در ا نکرده

 نیدی و تع ییتوسدعه سدازمان فضدا    یوهایرسدنا  MicMacافزار  مک نرماست و به کتهران استفاده شده  یمنطقه کالنشهر

بدر تعدادل    دید جد یشدهرها  ینشان از عدم اثرگذار زیشده ن انجام یها یبررس جیانجام شده است. نتا دیجد یشهرها گاهیجا

 یآنچنان ریه، تاثمنطق تیاند در جذب جمع نتوانسته زیشهرها ن نیتهران دارد و ا یمنطقه کالنشهر یکالبد -ییساختار فضا

منطقه را بده   تیدرصد از جمع 9/2نفر برابر با  304،524تنها حدود  1360-40 یها در فاصله سال کهیداشته باشند به طور

اسداس ارائده راهکارهدا و     نیاسدت و بدرا   ینییپدا  اریمقددار بسد   یگذار هیخود اختصاص داده است که باتوجه به حجم سرما

 .رسد ید روند موجود الزم به نظر مبه منظور بهبو دیجد یها استیس
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 22  بررسدی  بده  دلفدی  تکنیدک  و سدناریونگاری  سداختاری،  تحلیدل  مدل از استفاده با ،(1344)همکاران و هادیانی

 از. شدد  انتخداب  صدرا جدید شهر موفقیت عدم بر تاثیرگذار های شاخص ترین مهم عنوان به شاخص 15 و پرداختند شاخص

 متغیدر  گدروه  از شداخص  سده  مهندسدی،  دد  فندی  متغیر گروه از شاخص چهار سیستم، بر اراثرگذ کلیدی شاخص 15 میان

 نشدان  پدژوهش  ایدن  نتدایج  و است اقتصادی متغیر گروه از هم شاخص یک و مدیریتی متغیر گروه از شاخص دو اجتماعی،

 محدوری،  برنامده  و پدذیری  بررقابدت  مبتندی  بارویکردهدای  مطلوب شرایط دارای سناریوهای شامل سناریو گروه 3 که میدهد

   .اند بوده موثر صدرا شهر مانند جدید شهرهای روی پیش ونامطلوب حرانی شرایطب سناریو و موجود وضع حفظ سناریوی

 رویکدردی  بدا  پدژوهش  ایدن . اندد  پرداخته جدید شهرهای چالش عنوان به هویت بررسی به ،(1344) همکاران و خلیلی

 مطالعدات  گسترده بررسی و واکاوی با شهری، هویت ارزیابی و سنجش شاخص 25 و است پذیرفته صورت تبیینی -تحلیلی

 و مهمتدرین  کده  اسدت  گردیده مستندسازی و استخراج هشتگرد جدید شهر خاص بومی شرایط به توجه و داخلی و جهانی

 . است ددرص 7 حدود تبیین با« مکان به وابستگی احساس و انگیزی خاطره» عامل عوامل، این تاثیرگذارترین

 شدهرهای  با مقایسه در ایران جدید شهرهای جمعیت رشد تحلیل عنوان با ای مطالعه در ،(1347) همکاران و کوششی

 کده  اسدت  آن از حداکی  هدا  یافتده . اندد  پرداخته ایران در جدید شهرهای جمعیّتی و اجتماعی وضعیت مطالعۀ هدف با رقیب

 روندد  اجتمداعی _جمعیّتدی  و اقتصدادی  هدای  شاخص در( 1370،1345،1340)بررسی مورد دورۀ در جدید شهرهای تمامی

 ،(1342) همکداران  و الدینی سیف. است داشته صعوی روند زمینه، این در شهرها تمامی نمرۀ و اند کرده طی را بهبود نسبی

 . اند پرداخته شهروندان رضایتمندی و تکالیف با آن رابطه و شهروندی مشارکت تحلیل گلبهار جدید شهر در ای مطالعه در

 گرفتند نتیجه آنها.پرداختند آفریقا جدید شهرهای تنوع بررسی به ای مقاله در) 2517فمکه ون نورلوس، و همکاران،) 

 عددالتی  بدی  ، فقیدران  محاصدره  و اخدراج  افدزایش  سبب هستند خصوصی بابخش هایی پروژه جدید شهرهای بیشتر اگرچه

 .شد خواهند اجتماعی - فضایی بندی تقسیم و تفکیک و عمومی بودجه
 یکردهدا یدهد و رو یحوزه در حال ظهور ارائه م کیبر  یکل یمقاله مرور نیادر  (2525و همکاران ،یکوترو ی)موس

 یمد  دید جد یچگونه مطالعه شهرها نکهیکند و ا یم یشهرها معرف نیا ریفراگ یتوسعه ها ریدرک تکث یرا برا یمهم دیجد

ارائده   یخداص محلد   یها ییایو پو یاسیو س ی، فرهنگ ی، اقتصاد یشهر یالملل نیب یرا در مورد روندها ییها نشیتواند ب

 .دهد
 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
 .باشد می اند گردیده تاسیس و ایجاد استان 10 در که جدید شهر 12 شامل مطالعه مورد محدوده

 
 .81344 جدید شهرهای عمران شرکت معماری و شهرسازی دفتر8  منبع رانیا دیجد یشهرها ییپراکنش فضا :3شکل

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=van+Noorloos%2C+Femke
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 می کرج به مربوط هشتگرد و تهران کالنشهر به متعلق پردیس و پرند اندیشه شهر سه الذکر؛ فوق نقشه به توجه با

 بینالود و گلبهار شهر دو. اند شده گرفته نظر در اصفهان جدید شهرهای عنوان به فوالدشهر مجلسی، بهارستان،. اشدب

 اراک صنعتی شهر برای شیراز، تاریخی شهر برای صدرا تبریز، کالنشهر برای سهند. باشد می مشهد شهر به مربوط

 بندرعباس شهر برای علوی و بوشهر شهر برای عالیشهر اهواز، شهر برای شهر شیرین و رامین شهرهای مهاجران، شهرجدید

 شده تصویب جدید شهرهای بقیه( زابل)رامشار شهرجدید جزء به همچنین. اند گردیده یابی مکان زابل شهر برای رامشار و

 حال در که باشد می مشهد و اصفهان تهران، کالنشهر سه به مربوط آنها اصلی سهم و کشور های استان مراکز به مربوط

 .شوند می محسوب کشور جمعیتی بزرگ های قطب عنوان به ملی و المللی بین عملکردهای داشتن دلیل به حاضر

 

 (ساز و ساخت ، مساحت جمعیت، ، فاصله موقعیت،) ایران جدید شهرهای مشخصات : 1 جدول

ف
ردی

 

نام شهر مادر
نام شهر جدید 
 

فاصله
 

ازشهرمادر)کیلوم

تر(
 

ق طرآ 
اف

ت م
جمعی

ب  
صو

س طرآ 
بر اسا

جامع )نفر(
 

 1340سال  جمعیت
مساحت مصوب طرآ به 

 هکتار
 ساخت و ساز

 36330 1375 116/463 134،444 11 اندیشه تهران 1

 66114 3034 96/060 073،444 35 پرند تهران 2

 33664 0169 63/363 054،444 16 پردیس تهران 3

 59350 0044 03/106 665،444 35 هشتگرد کرج 9

 30075 0114 69/433 334،444 15 بهارستان اصفهان 0

 09963 3113 77/036 334444 35 فوالدشهر اصفهان 6

 6653 1166 9/363 104444 65 مجلسی اصفهان 2

 36773 0759 36766 034444 35 گلبهار مشهد 7

 5173 3434 5635 113444 55 بینالود مشهد 4

 73463 1554 73090 154444 34 سهند تبریز 15

 36943 3507 91763 304444 15 صدرا شیراز 11

 5660 644 4 63444 37 رامین اهواز 12

 اهواز 13
شیرین 

 شهر
35 65444 4 1449 676 

 9634 1170 34306 64444 37 مهاجران اراك 19

 15316 1444 33167 144444 30 عالیشهر بوشهر 10

 353 1444 160 144444 33 علوی بندر عباس 16

 109 644 63 64444 35 رامشار ابلز 12

 665393 39130 364639 190444 جمع کل

 81344 جدید شهرهای عمران شرکت معماری و شهرسازی دفتر8  منبع
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 به مربوط کیلومتر 10 حدود با کمترین مادرشهرها، با جدید شهرهای فاصله نظر از فوق، جدول های داده اساس بر

 نفر 620555)هشتگرد به مربوط مصوب جمعیت بیشترین. است مجلسی به مربوط کیلومتر 60 بیشترین، و بهارستان

 مربوط یافته اسکان جمعیت تعداد بیشترین.  دارد اختصاص( جمعیت نفر 65555)رامشار مهاجران به کمترین و( جمعیت

 به مربوط گرفته تصور ساز و ساخت حداکثر. دارد تعلق ،(جمعیت بدون)رامین به وکمترین( جمعیت نفر42969)پرند به

( هکتار هزار 9704)با بیشترین مساحت، لحاظ به همچنین. باشد می( 194)رامشار به مربوط کمترین و( 72562)سهند

  .است مهاجران و رامشار به مربوط( هکتار 655) کمترین و گلبهار به مربوط
 

  پژوهشی شناسروش

 اطالعدات  و هدا  داده گردآوری منظور به. است کاربردی نوع لحاظ به و توصیفی روش و ماهیت نظر از حاضر پژوهش

 تحقیدق،  نظدری  ادبیدات  تحقیدق،  پیشدینه  اطالعات آوری جمع برای. است گردیده استفاده میدانی و ای کتابخانه روش دو از

 و دولتدی  ارکمدد  و اسدناد  هدا،  نامده  پایدان  نشدریات،  مقداالت،  ها، کتاب8 مانند ای کتابخانه مطالعات از ها آمارنامه و هاشاخص

. اسدت  شده آوری جمع مصاحبه و پرسشنامه طریق از موردنیاز اطالعات و ها داده نیز میدانی روش در و اینترنت در جستجو

 مدی  تشکیل شهریجغرافیابا تخصص برنامه ریزی   اساتید از نفر 05 را تحقیق نمونه جامعهجامعه هدف شهرهای جدید و  

 .است شده استفاده اکتشافی عاملی تحلیل و فریدمن آزمون دلفی،  های روش از ،ها داده تحلیل و تجزیه جهت. دهند
 در جدیدد   شهرهای ناکامی علل  گویه 22 در  گذار تأثیر شاخص 6  تشریح به موضوع، شدن روشن جهت اینجا در

 .ازیمپرد می اکتشافی عاملی تحلیل و  فریدمن آزمون دلفی، گیری تصمیم های روش از استفاده با ایران

 

 شاخص ها و گویه های علل ناکامی شهرهای جدید در ایران  :3جدول 

 گویه  شاخص

مهندسی–فنی   فقدان طرآ آمایش سرزمین 

 کم توجهی به مطالعات محیطی و جغرافیایی

 مشکالت مرتبط با اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدید

ر از حدود آستانه های تعیین شده در طرآ های گسترش کالبد شهرهای موجود و افزایش جمعیت فرات

 فرا دست  قبلی

 عدم استفاده از تجربه توسعه شهرهای جدید کشورهای پرسابقه

مادی ساکنین شهرهای جدید  -فاصله نسبتاً زیاد از مادرشهرها و در نتیجه افزایش هزینه های زمانی اقتصادی

 به دلیل رفت و آمد به کالنشهرها و بالعکس

زایش بهای خدمات شهری در شهرهای جدید به دلیل وابسنگی آنها به منابع مالی حاصل از فروش اف

 اراضی

 خوابگاهی شدن شهرهای جدید و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در شرایط تحریم

 مشکالت مربوط به ساحتار اشتغال و عدم دست یابی به خود کفایی شغلی در شهرهای جدید

 –اجتماعی 

 فرهنگی

 عدم توجه به مطالعات اجتماعی

آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از چالش های هویتی ساکنان در مراحل آغازین اسکان به دلیل 

 تنوع اجتماعی و قومی سبک زندگی

 فقدان مشارکت مردم در تهیه طرآ شهرهای جدید

قانونی –حقوقی  ی قانونی و طوالنی شدن فرآِند تدوین و تصویب تعارضات و تداخالت حقوقی و مدیریتی و خالء ها 
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 قوانین و مقررات ، مسایل و پیچیدگی های اجرایی آن

ممنوعیت قانونی هزینه کرد شهرهای جدید در ایجاد در تاسیسات و خدمات شهرهای جدید و 

 های جدیدقانون ایجاد شهر 0محاسبه نشدن هزینه های انجام شده به عنوان مالیات با وجود صراحت ماده 

 بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در حوزه مسکن و شهرسازی

 وجود ابهام در مقررات و قوانین عمومی شهرسازی و شهرداری در شهرهای جدید

دوگانگی مدیریت شهری پس از استقرار شهرداری ها و لزوم تغییر درآستانه جمعیتی جهت استقرار 

 هزار نفر15عیت شهرداری با جم

بخشدار( به جزء شهرهای جدید پردیس و فوالدشهر که  -خالء مدیریت سیاسی مستقل )فرماندار امنیتی

 مرکز شهرستان می باشند.

افزایش ناگهانی ناشی از ساخت آپارتمان های مسکن مهر و نبود زیرساخت  و رو ساخت های اولیه و 

وی سازمان ها و ارگان های مسئول در ایجاد زیرساخت و در نتیجه ارائه نشدن به موقع خدمات از س

 خدمات روبنایی

 ضعف نظارت و کنترل توسعه شهرهای موجود در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب

 

 عدم هویت مستقل ساکنین شهرهای جدید

 فقدان ادارات دولتی، نهادهای نظامی و  قضایی 

 آل ایده سبز فضاهای و سرگرمی –یحی عدم دسترسی به مراکز تفر کیفیت سکونت

 مناسب درمانی –عدم دسترسی به خدمات بهداشتی 

 عدم دسترسی به خدمات آموزشی مطلوب

 عدم تجهیز شهرهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز و کارآمد )مترو، قطار برقی و...(

 کاهش مدیریت مشارکتی

 ..ایجاد شهرهای جدید منبع8 مطالعات نگارند گان و قانون

 

 هاافتهی ليتحل
 تکنیک دلفی

معرفی شد. تمرین ارتباط گروهی در میان متخصصانی است که  1توسط داکلی و هلمر 1469تکنیک دلفی در سال 

از لحاظ جغرافیایی دور از یکدیگرند، این تکنیک به متخصصان اجازه می دهد به طور سیستماتیک مسائل یا وظایف 

نمایند، به عبارت دیگر، تکنیک دلفی یک روش نظامند برای حل مسئله به شکل گروهی است که گروه  پیچیده را حل

 ,.Awadl et al تشکیل دهنده از کارشناسان و صاحبنظران رشته های گوناگون این افراد با یکدیگر تعامل می کنند)

2014, p. 43) منظور تسهیل فرآیند حل تصمیم ان به هدف تکنیک دلفی، جمع آوری اطالعات و نظرها از کارشناس

بنابراین اعتبار روش دلفی به شایستگی و دانش .(Mukherjee  et al., 2015, p. 44) باشدگیری و برنامه ریزی می 

  .اعضای پانل بستگی دارد
 

 اعداد فازی مثلثی روش دلفی می تواند معادل طیف لیکرت به صورت جدول زیر باشد. 

                                                           
1
 . Dalkey & Helmer 
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 ایدرجه 0مثلتی معادل طیف لیکرت اعداد فازی   :3جدول 

 خیلی با اهمیت با اهمیت متوسط بی اهمیت خیلی بی اهمیت

1 2 3 9 0 

Karim et al., 2017, p. 779   

 

 مرحله اول دلفی

 05مرحله اول دلفی در رابطه با شناسایی علل ناکامی پیش روی شهرهای جدید، که به صورت پرسشنامه باز در اختیار 

های مشابه در یکدیگر اتید مربوطه قرار گرفت. در این مرحله پس از اتمام مراحل پرسشنامه تمامی نظرها و دیدگاهنفر از اس

به معنی این است که که تمامی  (=05n(. به عنوان مثال فقدان طرآ آمایش سرزمین)9ادغام و یکسان سازی شد )جدول

 اساتید معتقد بودند که این عامل مهم بوده است. 

 

 شناسایی عوامل مؤثر برعلل ناکامی شهرهای جدید  مرحله اول آزمون تکنیک دلفی .0جدول

 مولفه ردیف
تعداد 

(n) 

 05 فقدان طرآ آمایش سرزمین 1

3 
مادی ساکنین شهرهای جدید به دلیل  -فاصله نسبتاً زیاد از مادرشهرها و در نتیجه افزایش هزینه های زمانی

 العکسرفت و آمد به کالنشهرها و ب
30 

3 
گسترش کالبد شهرهای موجود و افزایش جمعیت فراتر از حدود آستانه های تعیین شده در طرآ های فرا دست  

 قبلی
24 

 37 مشکالت مرتبط با اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدید 0

 20 عدم استفاده از تجربه توسعه شهرهای جدید کشورهای پرسابقه 5

 93 ات محیطی و جغرافیاییکم توجهی به مطالع 6

 24 افزایش بهای خدمات شهری در شهرهای جدید به دلیل وابسنگی آنها به منابع مالی حاصل از فروش اراضی 6

 32 خوابگاهی شدن شهرهای جدید و محدودیت های سرمایه گذاری داخلی و  خارجی 7

 96 شغلی در شهرهای جدیدمشکالت مربوط به ساحتار اشتغال و عدم دست یابی به خود کفایی  9

14 
تعارضات و تداخالت حقوقی و مدیریتی و خالء های قانونی و طوالنی شدن فرآِیند تدوین و تصویب قوانین و 

 مقررات، مسایل و پیچیدگی های اجرایی آن
14 

11 
زینه ممنوعیت قانونی هزینه کرد شهرهای جدیددر ایجاد تاسیسات و خدمات شهرهای جدید و محاسبه نشدن ه

 قانون ایجاد شهرهای جدید 0های انجام شده به عنوان مالیات با وجود صراحت ماده 
10 

 92 بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در حوزه مسکن و شهرسازی 13

 27 وجود ابهام در مقررات و قوانین عمومی شهرسازی و شهرداری در شهرهای جدید 13

10 
ت شهری پس از استقرار شهرداری ها و لزوم تغییر درآستانه جمعیتی جهت استقرار شهرداری با دوگانگی مدیری

 هزار نفر15جمعیت 
11 

15 
فرماندار( به جزء شهرهای جدید پردیس و فوالدشهر که مرکز  -خالء مدیریت سیاسی مستقل ) بخشدار 

 شهرستان می باشند.
33 

16 
ان های مسکن مهر و در نتیجه ارائه نشدن به موقع خدمات از سوی افزایش ناگهانی ناشی از ساخت آپارتم

 سازمان ها و ارگان های مسئول در ایجاد زیرساخت و خدمات روبنایی
39 
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 25 ضعف نظارت و کنترل توسعه شهرهای موجود در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب 16

 34 عدم هویت مستقل ساکنین شهرهای جدید 17

 39 ات دولتی، نهادهای نظامی و قضاییفقدان ادار 19

 95 عدم توجه به مطالعات اجتماعی 34

31 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از چالش های هویتی ساکنان در مراحل آغازین اسکان به دلیل تنوع 

 اجتماعی و قومی سبک زندگی
36 

 12 فقدان مشارکت مردم در تهیه طرآ شهرهای جدید 33

 22 سرگرمی و فضاهای سبز ایده آل –به مراکز تفریحی  عدم دسترسی 33

 33 درمانی مناسب –عدم دسترسی به خدمات بهداشتی  30

 39 عدم دسترسی به خدمات آموزشی مطلوب 35

 30 عدم تجهیز شهرهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز و کارآمد )مترو، قطار برقی و...( 36

 10 کاهش مدیریت مشارکتی 36

 منبع : نگارندگان

 مرحله دوم تکنیک دلفی

در مرحله دوم از مدل تکنیک دلفی، تمامی نظرات و دیدگاه های مرحله اول که به صورت کامالً باز انجام 

شده  بود دسته بندی شده تا در مرحله دوم به صورت پرسشنامه کامالً بسته مطرآ گردد، در این مرحله 

ای( در اختیار اساتید دانشگاه گذاشته شده درجه 0صورت طیف لیکرت )مقایس گویه، به 22ها در قالب شاخص

 است. طیف لیکرت باال ذکر شده است. 

 

 شناسایی شاخص های  مؤثر بر علل ناکامی شهرهای جدید ایران مرحله اول آزمون تکنیک دلفی .5جدول 

 Mean(5) گویه شاخص
Std. 

Deviation 

ی 
فن

–
ی

مهندس
 

 20/5 95/9 رزمینفقدان طرآ آمایش س

 5 0 کم توجهی به مطالعات محیطی و جغرافیایی

 42/5 46/3 مشکالت مرتبط با اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدید

گسترش کالبد شهرهای موجود و افزایش جمعیت فراتر از حدود آستانه های 

 تعیین شده در طرآ های فرا دست  قبلی
65/3 47/5 

 27/1 97/3 اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدیدمشکالت مرتبط با 

 27/5 27/2 عدم استفاده از تجربه توسعه شهرهای جدید کشورهای پرسابقه

ی
صاد

 اقت

مادی  -فاصله نسبتاً زیاد از مادرشهرها و در نتیجه افزایش هزینه های زمانی

 ساکنین شهرهای جدید به دلیل رفت و آمد به کالنشهرها و بالعکس
26/2 59/1 

افزایش بهای خدمات شهری در شهرهای جدید به دلیل وابسنگی آنها به منابع 

 مالی حاصل از فروش اراضی
29/3 1 

خوابگاهی شدن شهرهای جدید و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در 

 شرایط تحریم
0 5 
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مشکالت مربوط به ساحتار اشتغال و عدم دست یابی به خود کفایی شغلی در 

 شهرهای جدید
26/9 93/5 

ی 
اجتماع

ی –
 فرهنگ

 41/5 12/9 عدم توجه به مطالعات اجتماعی

آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از چالش های هویتی ساکنان در مراحل 

 آغازین اسکان به دلیل تنوع اجتماعی و قومی سبک زندگی
57/3 25/1 

 59/1 26/2 فقدان مشارکت مردم در تهیه طرآ شهرهای جدید

ی 
حقوق

– 
ی

قانون
 

تعارضات و تداخالت حقوقی و مدیریتی و خالء های قانونی و طوالنی شدن فرآِند 

 تدوین و تصویب قوانین و مقررات ، مسایل و پیچیدگی های اجرایی آن
79/3 23/5 

ممنوعیت قانونی هزینه کرد شهرهای جدید در ایجاد در تاسیسات و خدمات 

هزینه های انجام شده به عنوان مالیات با وجود  شهرهای جدید و محاسبه نشدن

 قانون ایجاد شهرهای جدید 0صراحت ماده 

12/3 95/1 

بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در حوزه مسکن و 

 شهرسازی
75/2 29/1 

 62/5 32/2 وجود ابهام در مقررات و قوانین عمومی شهرسازی و شهرداری در شهرهای جدید

دوگانگی مدیریت شهری پس از استقرار شهرداری ها و لزوم تغییر درآستانه 

 هزار نفر15جمعیتی جهت استقرار شهرداری با جمعیت 
06/2 40/5 

ی
 امنیت

بخشدار( به جزء شهرهای جدید پردیس  -خالء مدیریت سیاسی مستقل )فرماندار

 و فوالدشهر که مرکز شهرستان می باشند.
79/1 23/5 

ایش ناگهانی ناشی از ساخت آپارتمان های مسکن مهر و نبود زیرساخت  و رو افز

ساخت های اولیه و در نتیجه ارائه نشدن به موقع خدمات از سوی سازمان ها و 

 ارگان های مسئول در ایجاد زیرساخت و خدمات روبنایی

69/2 47/5 

نامه های ضعف نظارت و کنترل توسعه شهرهای موجود در چارچوب اهداف و بر

 مصوب

 

25/2 75/5 

 76/5 99/2 عدم هویت مستقل ساکنین شهرهای جدید

 73/5 59/2 فقدان ادارات دولتی، نهادهای نظامی و قضایی

ت
ت سکون

 کیفی

 74/5 32/2 آل ایده سبز فضاهای و سرگرمی –عدم دسترسی به مراکز تفریحی 

 51/1 79/2 مناسب درمانی –عدم دسترسی به خدمات بهداشتی 

 70/5 69/2 عدم دسترسی به خدمات آموزشی مطلوب

عدم تجهیز شهرهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز و کارآمد )مترو، 

 قطار برقی و...(
77/2 22/1 

 47/5 16/2 کاهش مدیریت مشارکتی

 

 مرحله سوم تکنیک دلفی )آنالیز نتایج(

و بعد از آن مشکالت مربوط به  عامل  نیگذارتر ریتأث به عنوان  49/3با   نیسرزم شیفقدان طرآ آما

  32/3با ییایجغراف -یطیبه مطالعات مح یتوجه یب، 27/3با  یشغل ییبه خودکفا یابیساختار اشتغال و عدم دست
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از عوامل  42/2با  یدر حوزه مسکن  و شهرساز کردهایمستمر رو رییو تغ یشهرساز یها استیس یثبات یو  ب

 .ندیآ یبه حساب م دیجد یهرهاش یناکام گرید

 
 دانتاتحلیل آماری  علل ناکامی شهرهای جدید ایران از دیدگاه اس68جدول

 گویه شاخص

  طیف
میانگین 

 شاخص
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 –فنی 

 مهندسی

 26 25 2 2 5 فقدان طرآ آمایش سرزمین

27/3 

 05 5 5 5 5 کم توجهی به مطالعات محیطی و جغرافیایی

 17 19 16 2 5 مشکالت مرتبط با اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدید

گسترش کالبد شهرهای موجود و افزایش جمعیت فراتر از حدود 

 آستانه های تعیین شده در طرآ های فرا دست  قبلی
2 9 19 22 7 

 16 6 17 6 9 مشکالت مرتبط با اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدید

 5 2 17 22 7 عدم استفاده از تجربه توسعه شهرهای جدید کشورهای پرسابقه

 اقتصادی

افزایش هزینه های زمانی و مادی ساکنین شهرهای جدید به 

 دلیل رفت و آمد به کالنشهرها و بالعکس
7 7 29 7 2 

49/3 

افزایش بهای خدمات شهری در شهرهای جدید به دلیل 

 بع مالی حاصل از فروش اراضیوابسنگی آنها به منا
9 9 22 16 9 

خوابگاهی شدن شهرهای جدید و محدودیت های سرمایه 

 گذاری خارجی در شرایط تحریم
5 5 5 5 05 

مشکالت مربوط به ساحتار اشتغال و عدم دست یابی به خود 

 کفایی شغلی در شهرهای جدید
5 5 5 12 37 

اجتماعی 
– 

 فرهنگی

 29 7 17 5 5 ت اجتماعیعدم توجه به مطالعا

32/3 

آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از چالش های هویتی 

ساکنان در مراحل آغازین اسکان به دلیل تنوع اجتماعی و قومی 

 سبک زندگی

9 12 25 9 15 

 9 9 29 12 6 فقدان مشارکت مردم در تهیه طرآ شهرهای جدید

حقوقی 

قانونی –  

و مدیریتی و خالء های قانونی و تعارضات و تداخالت حقوقی 

طوالنی شدن فرآِند تدوین و تصویب قوانین و مقررات ، مسایل و 

 پیچیدگی های اجرایی آن

5 9 6 39 6 

42/2 

ممنوعیت قانونی هزینه کرد شهرهای جدید در ایجاد در 

تاسیسات و خدمات شهرهای جدید و محاسبه نشدن هزینه 

قانون  0ا وجود صراحت ماده های انجام شده به عنوان مالیات ب

 ایجاد شهرهای جدید

7 15 12 7 12 

بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در 

 حوزه مسکن و شهرسازی
7 16 7 19 9 

وجود ابهام در مقررات و قوانین عمومی شهرسازی و شهرداری 

 در شهرهای جدید
9 26 25 5 5 

ز استقرار شهرداری ها و لزوم دوگانگی مدیریت شهری پس ا

تغییر درآستانه جمعیتی جهت استقرار شهرداری با جمعیت 
7 12 26 2 2 
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 هزار نفر15

 امنیتی

بخشدار( به جزء  -خالء مدیریت سیاسی مستقل )فرماندار

شهرهای جدید پردیس و فوالدشهر که مرکز شهرستان می 

 باشند.

16 27 9 2 5 

32/2 

ز ساخت آپارتمان های مسکن مهر و نبود افزایش ناگهانی ناشی ا

زیرساخت  و رو ساخت های اولیه و در نتیجه ارائه نشدن به 

موقع خدمات از سوی سازمان ها و ارگان های مسئول در ایجاد 

 زیرساخت و خدمات روبنایی

9 22 19 7 2 

ضعف نظارت و کنترل توسعه شهرهای موجود در چارچوب 

 اهداف و برنامه های مصوب
9 37 9 2 2 

 2 2 16 26 9 عدم هویت مستقل ساکنین شهرهای جدید

 2 5 6 32 15 فقدان ادارات دولتی، نهادهای نظامی و قضایی

 تیفیک

 سکونت

 ایده سبز فضاهای و سرگرمی –عدم دسترسی به مراکز تفریحی 

 آل
6 27 12 2 2 

06/2 

 6 2 22 17 2 مناسب درمانی –عدم دسترسی به خدمات بهداشتی 

 2 2 26 16 9 عدم دسترسی به خدمات آموزشی مطلوب

عدم تجهیز شهرهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز 

 و کارآمد )مترو، قطار برقی و...(
9 25 12 6 7 

 5 5 16 26  کاهش مدیریت مشارکتی

 

 07/0اقتصادی به ترتیب با میانگین  مهندسی و -نشان دهنده آن است که شاخص های فنی نتایج آزمون فریدمن نیز 

، نسبت به دیگر شاخص ها، ارجحیت دارند. مقدار خی دو و سطح معناداری به دست آمده؛ گویای ارجحیت این 12/0و 

 (. 2شاخص ها، است )جدول 

 

 اولویت بندی شاخص های علل ناکامی  شهرهای جدید ایران  :6جدول 

 میانگین شاخص

 07/0 مهندسی -فنی 

 12/0 ادیاقتص

 72/3 فرهنگی -اجتماعی 

 29/2 قانونی -حقوقی 

 02/1 امنیتی

 22/2 کیفیت سکونت

 106/142 مقدار خی دو

 551/5 سطح معناداری

 

 

در ادامه جهت شناسایی عامل ها، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. لذا در ابتدا برای اطمینان از مورد 

و  Bartletو در قالب آزمون   SPSSهای پژوهش فوق، با استفاده از نرم افزارملی برای شاخصتأیید بودن آزمون تحلیل عا

KMO  (.7بود که دلیلی بر تأیید تحلیل عاملی دارد )جدول  966/5استفاده شد. میزان بدست آمده برابر با 
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 KMOآزمون معناداری بارتلت و .7جدول 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 966/5 

 215/442 مقدار مربعات خی دو آزمون بارتلت

 327 درجه آزادی

 555/5 سطح معناداری

 
 اه مؤلفهیس همبستگی ماتر یژهومقدار  .9جدول 

 واریانس کلی

 مقادیر ویژه اولیه ردیف

 تجمع مقدار واریانس کل

1 72/6  36/29  36/29  

2 32/9  62/10  47/34  

3 65/3  72/12  6/02  

9 57/2  90/2  32/65  

0 51/2  21/2  03/62  

6 07/1  69/0  17/23  

2 37/1  43/9  11/27  

7 52/1  72/3  43/71  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

استخراج گویه  22در ابتدا  یاصل یها مولفه لیتحل ،یورود ریمتغ 22از  دهد، ینشان م 4جدول جیهمانطور که نتا

است که  نیا یقاعده کل کیبزرگ،  ژهیبزرگ است. در مقدار و ژهیو ریبه نام مقاد تیفینمره ک یداراگویه است. هر شده 

گویه  4فقط  گویه، 22جدول مذکور، از مقدار  جیباشد. مطابق نتا 1آنها حداقل  ژهیو مقدارکه  دیرا انتخاب کنگویه هایی 

اول ما حداقل مقدار  گویه  4امر آن است که فقط  نیا لیکنند. دل یم دیپنهان تول ریمتغ 4و  یریرا اندازه گ یامل اصلع

 قیبر سنجش موضوع تحق یمناسب انگریکمتر است. نما کیآن ها از  ژهینمره و رهایمتغ ریدارند. سا کیبزرگتر از  یا ژهیوِ

اول، دوم و سوم، به های  . عاملکنند یم نییرا تب انسیدرصد از وار 23از  شیاول تا نهم در مجموع ب های . عاملستندین

 انسیدرصد از وار 01؛ که 65/3و  32/9، 72/6 ژه،یبا مقدار و بیشوند. که به ترت یم        عوامل مطرآ  نتری عنوان مهم

 سیماتر ،یاملع لیمورد استفاده در تحل های به شاخص رهایمتغ لتبدی و ها داده یپس از گردآورکنند.  یم نییرا تب ها

 (. 15)جدول  رفتپذی صورت ها شاخص لیبه منظور تقل سازی شد و عامل لیتشک یمقدار همبستگ

 عوامل اکتشافی موثر بر علل ناکامی شهرهای جدید  :14جدول 

 شاخص
مقدار 

 همبستگی
 عامل

عامل اول8 توجه به مطالعات  791/5 فقدان طرح آمایش سرزمین

 715/5 کم توجهی به مطالعات محیطی و جغرافیایی آمایش سرزمین و جغرافیایی

عامل دوم8 توجه به فاصله،  652/5 کم توجهی به عامل فاصله از مادر شهرها در مکان یابی شهرهای جدید

گسترش کالبدی و اصول برنامه 

 ریزی شهرهای جدید
گسترش کالبد شهرهای موجود و افزایش جمعیت فراتر از حدود آستانه های 

 ده در طرح های فرا دست  قبلیتعیین ش
259/5 
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 634/5 مشکالت مرتبط با اصول برنامه ریزی و طراحی شهر های جدید

 219/5 عدم استفاده از تجربه توسعه شهرهای جدید کشورهای پرسابقه

عامل سوم8 کاهش هزینه خدمات 

 شهری

مد به افزایش هزینه های زمانی و مادی ساکنین شهرهای جدید به دلیل رفت و آ

 کالنشهرها و بالعکس
206/5 

افزایش بهای خدمات شهری در شهرهای جدید به دلیل وابسنگی آنها به منابع 

 مالی حاصل از فروش اراضی
673/5 

خوابگاهی شدن شهرهای جدید و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در 

 شرایط تحریم
610/5 

عامل چهارم8 ایجاد اشتغال و 

مشکالت مربوط به ساحتار اشتغال و عدم دست یابی به خود کفایی شغلی در  هرهای جدیدسرمایه گذاری در ش

 شهرهای جدید
604/5 

 611/5 عدم توجه به مطالعات اجتماعی
عامل پنجم8 کاهش آسیب های 

اجتماعی و هویتی در شهرهای 

 جدید

آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از چالش های هویتی ساکنان در مراحل 

 ازین اسکان به دلیل تنوع اجتماعی و قومی سبک زندگیآغ
067/5 

 665/5 فقدان مشارکت مردم در تهیه طرح شهرهای جدید

تعارضات و تداخالت حقوقی و مدیریتی و خالء های قانونی و طوالنی شدن فرآِند 

 تدوین و تصویب قوانین و مقررات ، مسایل و پیچیدگی های اجرایی آن
019/5 

برطرف کردن موانع  عامل ششم8

 قانونی در شهرهای جدید

ممنوعیت قانونی هزینه کرد شهرهای جدید در ایجاد در تاسیسات و خدمات 

شهرهای جدید و محاسبه نشدن هزینه های انجام شده به عنوان مالیات با وجود 

 قانون ایجاد شهرهای جدید 5صراحت ماده 

074/5 

مستمر رویکردها در حوزه مسکن و بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر 

 شهرسازی
621/5 

 022/5 وجود ابهام در مقررات و قوانین عمومی شهرسازی و شهرداری در شهرهای جدید

دوگانگی مدیریت شهری پس از استقرار شهرداری ها و لزوم تغییر درآستانه 

 هزار نفر14جمعیتی جهت استقرار شهرداری با جمعیت 
ویت مدیریت عامل هفتم8 تق 917/5

شهری و مدیریت سیاسی 

 شهرهای جدید
بخشدار( به جزء شهرهای جدید پردیس  -خالء مدیریت سیاسی مستقل )فرماندار

 و فوالدشهر که مرکز شهرستان می باشند.
937/5 

افزایش ناگهانی ناشی از ساخت آپارتمان های مسکن مهر و نبود زیرساخت  و رو 

ائه نشدن به موقع خدمات از سوی سازمان ها و ساخت های اولیه و در نتیجه ار

 ارگان های مسئول در ایجاد زیرساخت و خدمات روبنایی

922/5 

عامل هشتم8 ایجاد زیرساخت ها و 

 خدمات شهری در شهرهای جدید
ضعف نظارت و کنترل توسعه شهرهای موجود در چارچوب اهداف و برنامه های 

 مصوب
013/5 

 966/5 هرهای جدیدعدم هویت مستقل ساکنین ش

 002/5 فقدان ادارات دولتی، نهادهای نظامی و قضایی

 026/5 آل ایده سبز فضاهای و سرگرمی –عدم دسترسی به مراکز تفریحی 

عامل نهم8 افزایش دسترسی 

شهروندان به خدمات شهری در 

 شهرهای جدید

 623/5 مناسب درمانی –عدم دسترسی به خدمات بهداشتی 

 656/5 به خدمات آموزشی مطلوب عدم دسترسی

عدم تجهیز شهرهای جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی مجهز و کارآمد )مترو، 

 قطار برقی و...(
092/5 

 079/5 کاهش مدیریت مشارکتی
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 هاشنهاديپ و یريگجهينت
ه ای از زمان شاید اتخاذ سیاست احداث شهرهای جدید به عنوان پدیده نوظهور در شهرسازی کشور در بره

پاسخگوی حل مشکل مسکن شهری و نارسایی های امو ر زیربنایی و کالبدی شهرهای بزرگ کشور باشد. اما در بلند مدت 

نتوانست به صورت ریشه ای و اساسی به حل مشکالت و معضالت نائل آید. علی رغم تصویب و اجرای پروژه های مسکن 

دوازدهم(، به دلیل افزایش چندین برابری آماده  ی)نهم ال یزیاد دولت ها به بعد و متحمل شدن هزینه 1376مهر ازسال 

سازی زمین و احداث آپارتمانها، ساختمان های ویالیی و حتی برج های مسکونی موفقیتی در جذب و پذیرش جمعیت در 

 ه است. حاصل نشده و سهم کمی از جمعیت پیش بینی شده در طرآ های توسعه و عمران تحقق یافت هااین شهر

در مجموع به استثنای تعداد اندکی از شهرهای جدید مانند8 پرند به دلیل همجواری با کانون شهرهای رباط کریم و 

اندیشه در تهران به دلیل قرار گیری در ناحیه  دساوه، شهر جدی -فرودگاه بین المللی امام خمینی )ر ه(، و بزرگراه تهران

 در فوالدشهر و بهارستان رفاهی و فرهنگی درمانی، –مات مناسب  آموزشی، بهداشتی اشتغال و برخورداری از امکانات و خد

از  رداریاصفهان آن هم  به علت داشتن ارتباط عملکردی مطلوب با شهر اصفهان با توجه به فاصله  نسبتاً  کم با آن، برخو

 -شهرکرد و اصفهان -بزرگراه اصفهانآب و هوای دلپذیر و مطلوب،  تکیه بر خودکفایی نسبی و واقع شدن در مجاورت 

شیراز، همچنین شهرهای پردیس به دالیلی همچون؛ نزدیکی به شهر تهران، آب و هوای نسبتاً خوب این شهر، دسترسی به 

و تجاری بقیه این شهرها در جذب جمعیت چندان موفق عمل نکرده  درمانی –خدمات اداری، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی 

 است.  ریانگار ناپذ یضرورت نهیزم نیو پژوهش در ا قیاند. لذا تحق

نفر از  05را  قیدر ایران تدوین شده است. جامعه نمونه تحق دیجد یشهرها یعلل ناکام یاین مقاله با هدف واکاو

مولفه مورد استفاده قرار  22شاخص در   6راستا  نیدهند.در را یم لیتشک یشهر  یزیرتخصص برنامه  ابایجغراف دیاسات

 ریبه عنوان تاث  49/3با   نیسرزم شینشان داد که ، فقدان طرآ آما یدلف کیحاصل از تکن قیتحق جیفته اند. نتاگر

8 مشکالت  بیاز آن به ترت دگردد. بع یم دییاول( تا هیشود )فرض یمحسوب م دیجد یشهرها یعامل ناکام نیگذارتر

 – یطیبه مطالعات  مح یدوم(، کم توجه هی)فرض 27/3با  یشغل ییبه خودکفا یابیمربوط به  ساختار اشتغال و عدم دست

در حوزه مسکن  و  کردهایمستمر رو رییو تغ یشهرساز یها استیس یثبات یسوم(،  ب هی)فرض 32/3با   ییاجغرافی

نشان دهنده آن است که شاخص  زین دمنیآزمون فر جینتا نیگردند. همچن ی( اثبات مرمچها هی)فرض2/ 42با  یشهرساز

 یدارد. مقدار خ تیشاخص ها، ارجح گری، نسبت به د12/0و  07/0 نیانگیبا م بیبه ترت یو اقتصاد یمهندس  - یفن  یها

به  یهیو کم توج نیسرزم شیاشاخص ها، است. فقدان طرآ آم نیا تیارجح یایبه دست آمده؛ گو یدو و سطح معنادار

 شیو افزا دیجد یشهرها یزیمشکالت مرتبط با اصول نامه رو  یعدم توجه به فاصله، گسترش کالبد ؛ییایمطالعات جغراف

درصد از  01؛ که 65/3و  32/9، 72/6 ژه،یبا مقدار و بیعوامل مطرآ که  به ترت نتری¬به عنوان مهم یخدمات شهر نهیهز

 . کنند¬ین مییرا تب ها¬انسیوار

بندی از مباحث مطرآ شده،  اظهار شده و به عنوان جمع اتیبخش نهایی این  پژوهش و با تجه به فرض در

 پیشنهاداتی به شرآ ذیل ارائه می گردد.

تغییرو تحول در نظام  و ساختار برنامه ریزی کشور، بدین ترتیب که طرآ شهرهای جدید باید در چهارچوب  -1

لف طرآ آمایش سرزمین و هماهنگ  با برنامه های منطقه ای و بخشی به صورت نظامی قانونمند برای همه نقاط مخت

مقوله شهرهای جدید یک مسئله ملی است و نمی  مینکشورتهیه واجرا شود. و باید بپذیریم که از منظر طرآ آمایش سرز

 توان با نگرش بخشی مشکالت و مسائل آن را حل کرد. حل مسائل ملی نیاز به عزم و اراده ملی و خرد جمعی دارد.
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ترغیب صاحبان سرمایه از طریق بخشودگی های مالیاتی، جهت خودکفایی و خوداتکایی شهر جدید با تشویق و  -2

امکانات ایجاد مراکز اشتغال و تنوع آن را فراهم نمود. همچنین اولویت را به تأسیس صنایع سبک از قبیل صنایع الکتریکی، 

یطی کمتر به دلیل کاربر بودن و داشتن آلودگیهای زیست مح یرهصنایع قطعات یدکی اتومبیل، صنایع لبنی، پوشاک و غ

بدهند. در واقع برای موفقیت و رونق شهر جدید نیاز است که تا حدودی اشتغال در نزدیکی ساکنین مهیا باشد نه اینکه 

شهر مهیا می  نمردم برای کار از شهر خارج و برای استراحت به شهر جدید بیایند که در این صورت شرایط خوابگاهی شد

 شود.

الوه برلحاظ کردن کلیه شاخصهای جغرافیایی و محیطی، عدم مداخله مالحظات در مکان یابی شهرهای جدید ع -3

و تصمیم گیریهای سیاسی، فاصله مناسب با مادر شهر، دسترسی مناسب به شبکه های ارتباطی، دسترسی و بهره برداری از 

ازهای اولیه ساکنان در و تسهیالت جهت تأمین نی مکاناتپتانسیل و توانهای بالقوه اقتصادی و همچنین دسترسی به ا

 مراحل ابتدایی شکل گیری شهر مورد توجه و دقت قرار گیرد.

تعریف و تبیین قانونی و حقوقی جایگاه شهرهای جدید در سیاست های ملی شهرنشینی، نظام تقسیمات سیاسی  -9

 در. شود پذیرفته شهری توسعه استراتژیهای از یکی عنوان به و مشخص کشور شهری شبکه مراتبی سلسله نظام و اداری –

شهری کشور و عملکرد ضعیف آنها نیاز به تدوین  راتبظام سلسله من در شهرها این حقیقی جایگاه نبودن مشخص واقع

 سیاست ملی شهرنشینی در ایران را ضروری می نماید.

مذهبی، در مراحل اولیه ساخت و توسعه شهرساخت مکانهای عمومی چون پارک،کتابخانه، مسجد و اماکن  -0

سینما، زمینهای بازی و در مرحله بعد برگزاری نمایشگاههای فصلی داخلی، مسابقات ورزشی، هنری، علمی و کنگره ها 

ارتباط جمعی از قبیل رادیو وتلوزیون، روزنامه ها  یلوسمینارها و همچنین تبلیغات وسیع و گسترده توسط رسانه ها و وسا

ره و ایجاد احساس تعلق خاطر و هویت شهری به ساکنان شهرهای جدید می تواند و... جهت ایجاد برخوردهای چهره به چه

 تعلقمفید و مثمر ثمر باشد. در واقع توجه به فعالیت های فرهنگی ساکنین برای افزایش پیوند های اجتماعی و احساس 

 خاطر و آسایش بیشتری نسبت به شهر خود و مکان زندگی جدیدشان داشته باشند.

وه سازان خصوصی جهت اجرای پروژه های مسکن ملکی، استیجاری و اجتماعی همزمان با احداث انواع جذب انب -6

کاربریهای تجارتی،آموزشی، خدماتی از طریق اعطای زمین های آماده و معافیتهای مالیاتی، برای ارائه آن به همه اقشار 

ت یارانه و تأمین وامهای درازمدت بانکی با بهره کم این با پرداخ تجامعه بویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر. همچنین دول

 گروه از اقشار جامعه را مورد توجه خاص قرار دهد.

با توجه به قبول اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، مشارکت مردم درکلیه طرحها از جمله طرآ شهرهای  -2

 ی بهتر امور و مدیرت آنها به خود مردم واگذار شود.جدید باید از طریق کمیته ها و شوراها صورت گیرد. تا حداقل، اجرا

هزار به  05هزار نفر و )فرماندار (،  حداقل  25حضور نماینده مستقل دولت)بخشدار(، در شهرهای جدید حداقل  -7

 آموزشی، بهداشتی، عمرانی، سیاسی، –منظور پیش بردن سیاست ها  و برنامه های دولت در بخش های مختلف اداری 

و نهادها ی دولتی ذیربط در نتیجه حل مشکالت  گاههادست با تعامل و هماهنگی نظارت، طریق از اجتماعی و یفرهنگ

امنیتی می  -مربوط به جمعیت ساکن در این شهرها که نیازمند کنترل، ساماندهی، برنامه ریزی و سایر مسائل اجتماعی

 باشد. 

 ا، شرآ خدمات و اهداف شهرهای جدید مورد تاکید قرار گیرد.بازنگری و ارزیابی نگرشها، وظایف، دستورالعمل ه-4
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 مأخذ و منابع
تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکدز زدایدی از مدادر شدهر     (.» 1377قرخلو؛ مهدی شهریاری) یابراهیم زاده، عیسی؛ مهد

 35،ص13، جغرافیا و توسعه، ش «تهران

 112، ص31،  35و  24ش  ،ی،آباد«دیجد یاحداث شهرها تاسیدر س یضرورت بازنگر(. »1322)اریمه ،یریاردش

 2(. تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران،تهران، سمت، ص1324)ازغندی،علیرضا

 35-31، صص 24ش ،ی،آباد«راه حل  مسأله دیجد یشهرها(. »1327)یتیگ اعتماد،

و  2صدص   3491اقتصداد.  یایقتصاد ، دنا یای(. روزنامه دن1342)دیجد یشرکت عمران شهرها دیجد یافق روشن شهرها 

11 

بدا   دید جد یدر شدهرها  ییفضدا  یها تیفیک یابیارز(. » 1349ثمره؛ محسن دادخواه) نیحسن دالکه؛حس وب؛یا ،یرانشاهیا

 .36ش ط،یمح شی، آما«بهارستان دی8 شهرجد ینمونه موردAHP یسلسله مراتب لیتحل ندیاستفاده از مدل فرآ

 166(.نظریه های شهر وپیرامون آن،تهران،سمت، ص1372رجبی سناجردی) نیحسپاپلی یزدی،محمد حسین؛    

 ینقدش شدهرها   یپژوهد  ندده یآ( . » 1344) ثمید م رت،ی؛ بص اری؛ زبردست، اسفند نی؛ نسترن، مه یتقدس، مصطف یجواهر

 اسدت یس  ،«ینیسدرزم  شیآمدا  یهدا  استیو س کردیکالنشهرها با رو یکالبد -ییتعادل ساختار فضا جادیدر ا دیجد

 233،ص  32و کالن شماره  یراهبرد یها

 رانید ا دید جد یشدهرها  یشناسد  بیآسد (. »1342)ییندژاد؛ محمدد قضدا    یصدادق حداج   ؛یزهرا زمدان  ن؛ینژاد، حس یحاتم

 00-03صص  77سپهر،ش ،«جانیآذربا

، «ردهشدتگ  دید شهر جد ینواح اسیدر مق یشهر تیهو ییفضا لیسنجش و تحل(.»1344)یدهقان یاحمد؛ مصطف ،یلیخل 

 70- 64، صص 24ش  ،یاسالم یمعمار یپژوهش ها

 112-116(. فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، تهران، سمت، صص 1373رهنمایی، محمدتقی؛ پروانه شاه حسینی) 

 ، جغرافیدا و «بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سدرریز جمعیدت  (.» 1376اسفندیار؛ لعال  جهانشاهلو) زبردست،

 6-0، صص  15 توسعه، ش

فرهندگ   دید جد یمجموعه مقاالت شهرها ،«رانیدر ا دیجد یو کارکرد شهرها هینظر یابیارز(. »1326کرامت اله ؛ ) ،یاریز

 21ص  د،یجد یاصفهان، شرکت عمران شهرها ،ینیدر شهرنش دیجد

به منظدور   یتناسب اراض یابیرزا(.»1346)یروانیز یتقو لیپور؛ اسماع مینگار رح ن؛یکرامت اله؛ کرامت؛ محمود آرو ،یاریز

 22، ص92و توسعه، ش  ای، جغراف«8 شهرستان اهوازیمطالعه مورد نیسرزم شیآما کردیبا رو یتوسعه شهر

 152،  42و  65(. برنامه ریزی شهرهای جدید، تهران، سمت،  صص 1379زیاری، کرامت اله)   

کالبدی شهرهای جدید اطراف کالنشهر تهران بدا   -فضایی  مطالعۀ تطبیقی(. »1349منظرخالقی) دهیساسان پور، فرزانه؛ س 

 6-0، س دوم، صص 0 -9ش  ،یشهر ی، مطالعات نواح«استفاده از منطق فازی

و رابطده آن   یمشارکت شدهروند  لیتحل(. »1342)یزارع ؛مهالیمحمد احمد وان؛یما ینادر یفرانک؛ رمضانعل ،ینیالد فیس 

ش  دار،ید ، شهر پا(«یاراض یبر مشارکت در کاربر دیگلبهار)با تاک دیهر جدشهروندان در ش یتمندیو رضا فیبا تکال

 94 – 30، صص 3

8 ی) مطالعه مورد 1915در افق  دیجد یعملکرد شهرها نیی( تب1955پناه، عزت)  م؛یرح  ار،یپور، جبار؛  سرور بخت شرافت

 3ال چهداردهم تابسدتان  شدماره    سد  یانسدان  یاینو در جغراف یمنطقه کالنشهر تهران( ، نگرش ها دیجد یشهرها

 .3(ص01 یاپی)پ
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 (1344)یو معمار یدفتر شهرساز د؛یجد یعمران شهرها شرکت

 1(. شهرهای جدید، آذرآبادگان، ص1303شکویی، حسین) 

، س هشدتم،  24 -31، آبدادی، ش «ارزیابی شهرهای جدیدد؛ عملکدرد گذشدته، راهکارهدای آیندده     (. »1327محمد) شیخی،
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 نیسراج الد د؛یمج ،یکوشش  30(.مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، علم و صنعت، ص 1341ل)اسماعی شیعه،

مسدائل   یبررسد  ب،ید رق یبدا شدهرها   سده یدر مقا رانیا دیجد یشهرها تیرشد جمع لیتحل(. »1347)یانیمحمود

 270 - 263، صص 1ش  ،«رانیا یاجتماع

8 شدهر  ی) مطالعده مدورد   رانید در ا دیجد یاهداف شهرها یریتحقق پذ زانینامه م انیپا(. »1345) نیمحمد حس ،یزیعز 

 13واحد تهران مرکز،ص یدانشگاه آزاد اسالم«صدرا(  دیجد

 106نور، ص  امیپ ران،یدر ا یشهر یزی(. برنامه ر1343)نیمجتهدزاده، غالمحس 

 256ن، صتهران، دانشگاه تهرا ،یدر باب شهر و شهرساز ی(.مقاالت1323منوچهر) ،ینیمز 

علدوم و   ،«رانید در ا دیجد یشهرها یابیدر مکان یطیمح ستیعوامل ز نییتع(» 1370)انیبیمسعود؛ سحر طب دیس ،یمنور

 1، س هشتم، ص 3تکنولوژی محیط زیست، ش 

تهران، علم  ،یا هیو ناح یشهر یزیبر برنامه ر دیبا تاک ای(. کاربرد مدل در جغراف1370)ایحسن حکمت ن ؛یموسو رنجف،یم

 21ص ن،ینو

 25نور، ص  امیپ ،یاتیعمل یراهبردها ،یکارکرد لیتحل کردها،یرو د؛یجد یشهرها یزی(. برنامه ر1343)لیاسماع ،یرینص 

ارزیابی عملکرد شدهر جدیدد گلبهدار بدا اسدتفاده از روش فرایندد تحلیدل        (. » 1376شایسته پایدار) رضایفرشاد و عل نوریان،

  20، س هشتم، ص 99، شهرنگار، ش («AHPسلسله مراتبی)

 (.1375)دیجد یشهرها جادیقانون ا د؛یجد یشرکت عمران شهرها ؛یراه و شهرساز وزارت

 کدرد یبا رو رانیدر ا دیجد یشهرها تیعوامل مؤثر بر عدم موفق لیو تحل یبررس(.»1344)ینیحس یعل دیزهره؛ س ،یانیهاد

  24-05و  06، 0صص 7ش  ،«رانیا یپژوه ندهیصدرا( آ دی)نمونه مورد مطالعه8 شهر جدیپژوه ندهیآ

 ،یبهشدت  دیدانشگاه شه یتهران، جهاد دانشگاه یدر نظام شهر دیجد یشهرها گاهی(.جا1349)اریویسودابه؛ پروانه ز ،یهرات

 44 - 47و 2صص 

 فدرد، جهداد   یکدان یمحمد؛ احمدرضدا   ،یمانیترجمه8 سل ،یشهر یزیبرنامه ر یبر مبان ی(. در آمد1326)ی.جیک رسکار،یه 

 22معلم، ص  تیترب یدانشگاه
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