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چکیده
شهرهای جديد پس از جنگ جهانی دوم الگويی برای کمک به حل مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی ناشی
از تمرکزگرايی شهرهای بزرگ بودند .اين شهرهای جديد در جهت حل مشکالت مذکور و همچنین جذب سرريز
جمعیتی در حوزه اين شهرها مکانیابی و احداث شدند .بدين ترتیب ،اين الگو در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه
بوده و در کشور ايران هم قبل از سال  1357با هدف تأمین مسکن شاغالن بخش صنعت و بعد از پیروزی انقالب
اسالمی ،عمدتاً به منظور جذب سرريز جمعیت مادرشهرها مورد توجه بوده است.پژوهش حاضر به منظور تحلیل جايگاه
شهرهای جديد در نظام فضايی کالنشهر تهران تدوين شده است.روش بکار گرفته شده در اين تحقیق ،توصیفی-تحلیلی
بوده است .يافته ها حاکی از آن است که مکانیابی وايجاد شهرهای جديد در ايران به خصوص در پیرامون کالنشهر
تهران نتوانسته به اهداف مورد انتظار مانند منافع حاصل از شهرهای جديد از بعد اقتصادی و زيست محیطی ،جايگاه
آنها در نظام فضايی منطقه شهری تهران ،کاهش جذابیت اقتصادی و معیشتی کالنشهرتهران دست يابد .همچنین در
میان شهرهای جديد پیرامون تهران تنها شهر جديد انديشه به دلیل قرار داشتن در ناحیه ايی که دارای پتانسیلهای
بالقوه و بالفعل اقتصادی ،سابقه شهرگرايی ،قرارگیری در کانون فعالیت واشتغال ودارای جذابیت کافی برای سرمايه -
گذاری بخش های تعاونی(شرکتهای تعاونی مسکن ادارات) و بخش خصوصی و تقريباً موفق بوده وتوانسته به اهداف
کمی جمعیتی واقتصادی پیش بینی شده برای اين شهر دست يابد.
واژگان کلیدی :شهرهای جديد ،نظام شهری ،کالنشهر تهران
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توسعه برون زا که از نیازهای نظام جهانی سررمايه-
داری نشأت میگیرد نیز شرهرگرا و تمرکرز للرب اسرت.
لیکن چنین گرايشی در مقام مقايسه با شهرگرايی درون
زای اروپای غربی شديدتر است ،زيرا شرهر گرايری نظرام
سرمايهداری در برخورد با نظامهای ماقبل صنعتی تشديد
میگردد ،دلیل امر آنست که نظامهای ماقبرل صرنعتی و
حتی آن کشورهايی که از سرابقه لروینی شرهرگرايری و
زندگی شهری بهره دارنرد .بررای جرذب شردن در نظرام
جهانی سرمايه داری آماده نبودند .اشراعه روابرم مخرت
نظام سرمايه داری و پخش آن بر مکان جغرافیايی نیازمند
زير ساخت مناسربی اسرت کره در آن شربکه ارتبالرات
منظم و پر کشش از اولین الزامرات بره حسراب مریآيرد
(پیران .)1368،چنین زيرسراختی در کشرورهای جهران
سوم خصوصاً کشور ايرران کره از بافرت شرهری درونگررا
برخوردار بوده و تحویت اجتمراعی ،اقتصرادی ،سیاسری،
فرهنگی و در نهايرت کالبردی آن درجريانهرای تراريخی
جامعه به کندی متحول مریگرردد .آمراده نبروده اسرت.
ترکیب میل به تمرکز ذاتی نظرام سررمايه داری (عوامرل
خارجی) و ناتوانی زير سراختی کشرور (عوامرل داخلری)
تمرکز شديد نقاط شهری و شهرنشرینی تحمیلری را بره
همراه داشته است و نتیجه اين تمرکز فوقالعراده شرديد
جمعیت امکانرات و مزيتهرای اقتصرادی در چنرد نقطره
محدود شرده و اخرتالف زيرادی برین منرالق شرهری و
روستايی کشور پديد آمده است.
نظام شهری تقريباً متعادل کشرور ايرران ترا قبرل از
آغاز تمدن حاضر پس از تغییررات انجرام شرده و مردرن
گرايی دوران پهلوی اول ( 1305تا ( )1320مشرهديزاده
دهاقانی )47 :1378 ،ورود تفکر برنامرهريرزی شرهری و
منطقهای غربگرا در سال(1327سیف الدينی و پناهنده
خواه)85 :1389 ،و خصوصاً اصرالحات اراضری (-1341
 ،)1351شکل گیری صنايع بزرگ کاربر ،بی تروجهی بره
تولیررد و اشررتغال روسررتاها) نررابرابری امکانررات و زيررر
ساختاهای مستقر در شهرها و روستاها منجر به مهاجرت
روستائیان به شهرها شده و نظام شرهری ايرران را دچرار
عدم تعادل و ناهماهنگی کرده است(حصراری رشریدی و
ديگران .)140 :1392 ،يکی از علرل ناهمراهنگی تزريرق
مازداد درآمد نفت به شهرها و تغییر نقش آنهرا از الگروی
سنتی به الگوی حاصل از روابم سرمايهداری بوده اسرت.
و اين امر ضمن کاهش اهمیرت روسرتاها زمینره توسرعه
شهرهای بزرگ از جمله تهرران را فرراهم سراخته اسرت
(مجتهررد زاده )1381 ،پیامررد فضررايی چنررین تحررویتی

افزايش تعداد و جمعیت شهرها ،برر هرم خروردن تعرادل
شبکه شهری و پیدايش الگوی نخست شهری  1در ايران و
شهر برتر در استانها شده است .در نخستین سرشرماری
رسرمی کشرور (سرال  )1335میرزان شهرنشرینی 31/4
درصرد برروده و در سرشررماريهای -1365-1355-1345
1390-1385-1375و1395ايررران ،ايررن میررزان آهنررگ
صرعودی شرديد بره ترتیرب بره  38درصرد 47 ،درصررد،
54/3درصد61/3 ،درصد68/5 ،درصرد71/4 ،درصردو74
درصد رسیده است .در واقع لری  55سرال گذشرته بره
میزان شهرنشینی کشور حردود 43درصرد اضرافه شرده
است .همچنین در فاصله زمانی سرشماری  1335تا سال
 1390تعداد شهرهای کشور از  186شهر به  1331شهر
افزايش يافته است در سال  8 ،1390شهر تهران ،مشهد،
کرج ،اصفهان ،تبريز ،شیراز ،اهواز ،بایی يک میلیون نفرر
جمعیت دارند.
در اين میان شهر تهران در منطقه شرهری پیرامرون
آن همواره در نخست شهری را نه تنها حفظ نموده بلکره
در اثر تمرکز شديد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،نظرامی،
اداری ،افزايش هم يافته است .بطوريکره در سرال 1395
منطقه شهری تهران شامل اسرتانهای تهرران و البررز برا
 14/964/970نفر 25/3درصد از جمعیت منا لق شهری
کشور را در  1/1درصد از مساحت کرل کشرور بره خرود
اختصاص دادهاند مشکالت کالبدی کرالن شرهر تهرران و
شهرهای بزرگ منطقهای ناشی از تمرکز گرايی و افزايش
جمعیت لی سالهای آينرده مطرايق برا نترايجی کره از
سمینار جمعیت و توسرعه شرهر مشرهد در سرال 1367
منتشر گرديد که جمعیت کشور در سال  1400به 130
میلیون نفر خواهد رسید که  96میلیون نفرر در منرالق
شهری و  34میلیرون نفرر در منرالق روسرتايی اسرکان
مریيابنرد .کره مطرابق بررا برا ايرن پریشبینری جمعیررت
شهرنشین کشور در سی سال آينده سه برابر مریشرود .و
برپايه اين فرض ،تعدادی از شرهرها و ترراکم آنهرا ثابرت
خواهد ماند و هجوم به سرمت شرهرهای برزرگ افرزايش
شديدی خواهد يافت .برای پیشگیری و از انهدام و از بین
رفتن باغها و مرزار ضررورت احرداث شرهرهای جديرد
مطرح گرديد .تمرکز زدايی از شرهرهای برزرگ و جرذب
سرررريز جمعیترری آنهررا ،جلرروگیری از توسررعه برری رويرره
شهرهای بزرگ ،ايجاد تعادل رشد اقتصادی و اجتمراعی،
کنترل حرکات مهاجرتی و نیز اشبا امکانرات شرهرهای
بررزرگ در جررذب جمعیررت مهرراجر مهمترررين هرردف
شکلگیری شرهرهای جديرد بروده اسرت(خزائی:1390 ،
113؛ سرايی و اسکندر ثانی.)166 :1386 ،
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وزارت مسکن و شهرسازی وقرت و شررکت عمرران
شهرهای جديد کشرور  28شرهر جديرد را برنامرهريرزی
نموده اند .که قرار بود در الرراف مرادر شرهرهای کشرور
مکاني ابی شوند .کمترين فاصله شهرهای جديرد مصروب
با مادرشهرها پانزده کیلومتر مربوط به بهارستان اسرت .و
بیشترين فاصله هفتاد کیلومتر و  65کیلومتر مربروط بره
شهرهای جديد مجلسی و هشتگرد است .چهرارده شرهر
جديد در حوزه چهار مادرشهر با بیش از يک میلیون نفر
جمعیررت ( 2تهررران ،اصررفهان ،مشررهد ،تبريررز) و مررابقی
شهرهای جديد برای شهرهای برا  500هرزار نفرر و زيرر
 500هزار نفر پیشبینی شده است که مطابق با مصوبات
شورای عالی شهرسازی و معماری ايران تعرداد  26شرهر
جديد از جمله :پرديس ،هشتگرد ،انديشره ،پرنرد ،لتیران
(پیرامون تهران) بهارستان ،فویدشهر ،مجلسی (پیرامرون
شهر اصفهان) گلبهار و بینرالود (پیرامرون شرهر مشرهد)
سهند (پیرامون تبريز) صدرا (پیرامون شریراز) ،عالیشرهر
(پیرامررون بوشررهر) مهرراجران (پیرامررون ارا ) ،علرروی
(پیرامون بندرعباس) سرامین (پیرامرون اهرواز) ،رامشرار
(پیرامون زابل) و تریس (پیرامرون چابهرار) ،بره تصرويب
رسیده است .بطور کلری در ايرن پرژوهش سراالهای زيرر
مطرح میشود.
الف -آيا با ايجاد شهرهای جديد در الرراف کرالن شرهر
تهران افزايش جمعیت اين شهر ناشری از مهراجرت
کنترل شده است.
ب -آيا اين شهرها در جذب سرريز جمعیت کرالن شرهر
تهران موفق بودهاند.
ج-آيا شهرهای جديرد پیرامرون تهرران در رسریدن بره
اهداف تعیین شده برای ايجراد ايرن شرهرها موفرق
بودهاند.
د -آيا ايجاد شهر جديد و شاخ هرای تمرکرز شرهری،
نخست شهری و رتبه انداز را بهبود بخشیده و تعادل
منطقهای مطلوبتر شده است.
مبانی نظری
اصطالح شهرهای جديد بره شرکل عمرده متررادف
است با شهرهايی که پس از جنگ جهانی دوم در بريتانیا
ساخته شردهانرد .ايرن شرهرها را کره بخشری از اجرزای
سیاست توزيع ،جمعیت و اشتغال بروده اسرت ،مریبايرد
عکس العملی در مقابل مشکالت شلوغی شهرها و مظهری
از گسترش و بسم مفراهیم باغشرهر دانسرت .بره بیرانی
دقیقتر میتوان اظهرار داشرت کره شرهرهای جديرد در
بريتانیا يکی از تفاسیر محتمل از مفاهیم باغشهرها بوده-

اند که به مدت سه دهه پس از سال  1945مرورد توجره
قرار گرفتند .ساخت شهرهای جديد پس از جنگ جهانی
دوم بر دو پايه محکم استوار بود يکری رونرق گسرترده و
لوینی اقتصادی پس از جنگ و ديگری اجما سیاسری
مداوم در ساخت آنها (پیتر هال )1944،شهرهای جديرد
بريتانیا بخشی از سیاست فضايی اين کشور پس از تجربه
باغشرهر و ايجراد و کمربنرد سربز در پیرامرون شرهرهای
بزرگ بوده است .اين شهرها بعنوان شهرهای خود اتکرا و
از نظر اجتماعی متوازن لراحی شدهاند تا سرريز جمعیت
و اشتغال را در خود جا دهنرد .اهمیرت تعريرف صرحی
مفهوم سرريز جمعیتی و اشتغال و توجه به ايرن واقعیرت
که چنین سرريزی عامل عمده در پیش گرفتن راه حلری
بنام شهرهای جديرد در بريتانیرا شرده اسرت( .تبريرزی،
 ،1385ص.)61
بطور کلی در شکلگیرری شرهرهای جديرد از نظرر
مبانی نظری و روند اجرايی آن کلیات زيرر قابرل دسرته-
بندی میباشد.
الف ساخت شرهرهای جديرد در بريتانیرا بخشری از
سیاست فضايی آن کشرور بروده و برا سیاسرت شرهرهای
صادر کننده و وارد کننده جمعیرت (برا رويکررد تقويرت
شهرهای میانی) همراه شده اسرت؛ ب) شرهرهای جديرد
بريتانیا اهداف توزيع موزون و عادینه جمعیت ،حمايت از
عدم تمرکز صنعتی و جمعیتی ،ايجاد مسکن برای افرراد
کم درآمد ،حل مشکل سرريز جمعیت و اشتغال و ماننرد
آنها را دنبال میکردهاند؛ ج -سیاست شهرهای جديرد در
بريتانیا سیاستی عکسالعملی در قبال اضطرارهای حاصل
از جنگ جهرانی دوم و شرلوغی و آلرودگی و فرسرودگی
شهرهای بزرگ بريتانیا بوده است و میتوان آنررا بعنروان
نروعی «برنامررهريررزی اضرطراری» نگريسررت؛ د-سیاسررت
شهرهای جديرد در بريتانیرا متکری برر لرواي قرانونی برا
رويکرد حاکمیت فلسفه رفاه اجتماعی بروده و سره دهره
حمايت دولت را به همراه داشته است.
بسیاری معتقدند که انگلستان فرايند منطقری را در
برنامه ريزی برای ساخت شهرهای جديد لی کرده است.
همانطوری که توضی داده شد احرداث سرکونتگاه-
هايی در قالب شهرهای جديد در آستانه قررن حاضرر برا
لرح و انديشه هاوارد و نیز ايجاد باغشهرهای ولوين و لچ
ورث شرو شده است .تا کنون در اهداف و گونه شناسی
اين مراکز سکونتی تحویت بسیاری بوجود آمده است .بر
اين اساس میتوان سکونتگاههای شهر جديرد را بره سره
دوره تقسیم کرد( .زياری ،1383،ص )34
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دوره اول :باغشهرها بعنوان الگوی اولیه شههرهای
جدید ()1898-1938
در اين دوره باغشهرها ،شهرکهای اقمراری و سر س
شهر جديد بعنروان گزينرهای در برابرر رشرد نابسرامان و
فزاينررده برخرری از شررهرهای انگلسررتان بررويژه شررهرهای
صنعتی مطرح میشروند .در ايرن دوره شرهرهای جديرد
بیشتر در قالب نظريه باقی میماند و فقم مرواردی از آن
احداث میشوند.
دوره دوم :سیاسههت رویههایی بهها رشههد منهها
مادرشهری ()1938-1960
اين دوره پس از جنگ جهرانی دوم و برا پیشرگامی
بريتانیا و دگرگونیهای باغشهرها در پیرامرون مادرشرهرها
مکانیابی و اجرا مریشردند ايرن شرهرها در فاصرلهای از
مادرشهرها ايجاد و شهرهای بزرگ بعنروان مرکرز اصرلی
فعالیت و يا قطب ناحیه شهری بالقوه پذيرفته مریشروند.
در اين دوران همزمان با توسعه شهرهای جديد پیرامرون
شهرهای بزرگ بريتانیا در پیرامون برخری از پايتختهرای
جهان مانند مسکو ،پاريس ،توکیو احداث شهرهای جديد
آغاز گرديد .عالوه بر آن پیرامرون اسرتکهلم ،هلسرینگی،
ک نها  ،لهستان و حتری پیرامرون پايتخهرا و شرهرهای
برزرگ کشرورهای در حرال توسرعه در ايرن دوران شررهر
جديدی احداث شدهاند.
دوره سههوم :تحههول در اهههداا شهههرهای جدیههد
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()1960-1970
در اين دوره شهرهای جديد بعنوان ابزار سراماندهی
فضای ملی ،برنامهريزی ناحیهای و سیاست تمرکز زدايری
جمعیتی و اقتصادی مطررح مریشرود .شرهرهای جديرد
بريتانیا در خدمت توسعه اقتصرادی در سرط منطقرهای
قرار میگیررد .پايتختهرای جديرد (شرانديگار ،برازيلیرا و
اسالم آباد در آن دوران احداث میشوند).
شرايم کشور در زمان مصوبه هیئت وزيران در سال
 1364در خصوص ايجاد شهرهای جديد از لحاظ مروارد
ذيل شبیه بريتانیا میباشد .البته قابل توضری اسرت کره
اين مصوبه هیئت دولرت پرس از انجرام مطالعرات لررح
اسکان  90و تصويب مکانیابی شهرهای جديد در شورای
عالی شهرسازی و معمراری ايرران جنبرههرای اجرايری و
عملیاتی به خود گرفته است.
 قرار داشتن کشور در شرايم جنگی کره زمران آنتقريباً دو برابر مردت جنرگ جهرانی دوم بروده اسرت؛ -
مهاجرت اجباری جمعیت از سمت غرب و جنروب غربری
کشور بره سرمت شرهرهای برزرگ اصرفهان – تهرران –

شیراز؛ مهاجرت جمعیت فعال اقتصادی و جويای کار بره
سمت شرهرهای برزرگ؛ افرزايش شرديد شرهرنشرینی و
جمعیت کالن شهرها؛ کمبود شديد مسکن در شرهرهای
بزرگ کشور موجب گرديد که مطابق برا نظرر عرده ای از
مديران و کارشناسان برنامهريزی شهری ،شاغل در وزارت
مسکن و شهرسازی وقت کشور و با همکاری تعردادی از
مهندسین مشاور شهرسازی و معماری کشور بدون انجام
مطالعات دقیق و ارزيابی شرايم اقتصادی ،اجتماعی پیش
نويس مصوبه تأسریس شرهرهای جديرد را تنظریم و بره
تصويب هیئت وزيران برسانند.
به همین دلیل است که ساخت شرهرهای جديرد در
ايران را اصویً اقدامی عملگرايانه و برنامرهای بردون خرم
مشی می دانند و معتقدند که مصوبه هیئت وزيران نشأت
گرفته است .در هر صرورت وزارت مسرکن و شهرسرازی
وقت با تکیه بر همین مصوبه خام در پرترو عردم تعهرد و
عدم تمايل جدی از سروی دولرت از سرال  1364برنامره
يجاد شهرهای جديد را برای نیل به اهداف زير در دستور
کار قررار داد( .تبريرزی .)1385-بعردها در سرال 1381
قانون شهر جديرد توسرم مجلرس شرورای اسرالمی بره
تصويب رسید.
 کمک به سیاست تمرکز زدايی جمعیتی وصنعتی؛ کمک به سیاست توزيع موزون جمعیت؛
جلوگیری از تخريب محیم زيست و اراض کشاورزی
پیرامون؛ تعديل قیمت زمین و مسکن و نیل به رفاه و
عدالت اجتماعی؛ کمک به سیاست آمايش سرزمین؛
کمک به اصال ساختار سلسله مراتب و نظام شهری
کشور؛ جا دادن سرريز جمعیت شهرهای بزرگ؛
جلوگیری از رشد بی رويه شهرهای موجود و بزرگ
کشوری؛ ايجاد سکونتگاههای جديد مطابق با بایترين
ضوابم زيست محیطی بینالمللی.
جایگاه شهرهای جدید در نظام شهرنشینی کشور
 1در فاصله بین دو جنگ جهانی يرا مرحلره انتقرالی
شررهرهای جديررد در ايررران برردون راهبررردی مشررخ و
مبتنی بر کارکردهای عمده و بر پايره يرک هسرته اولیره
روستايی تکوين میيابد (زاهردان و نوشرهر) پرر رونرق و
موفق و بعنوان يک شهر تلقی میشوند؛ -2در دوره جنگ
جهانی دوم تا اواسم دهه  1340شهرهای جديرد بردون
راهبرد مشخ بر مبنای يک هسته شهری و مبتنری برر
عملکرد تک پايهای و خوابگاهی و بررای توسرعه صرنعت
نفت و ساير رشتههای صرنعت شرکل مریگیرنرد .ماننرد
شهرهای آبادان و ماهشهر-3 .در اواسم دهه  1340تا
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جدول شماره  :1اهداف اصلی شکلگیری شهرهای جديد کشور
شهر جدید

هدا
جابجايی جمعیت سرريز شهر بزرگ

پرديس -انديشه -هشتگرد -صدرا – سهند – رامین – عالیشرهر،
پویدشهر ،بهارستان ،گلبهار ،لتیان ،پرند ،مجلسی

ايجاد منطقه مسکونی برای کارکنان يک فعالیت اقتصادی يا صنعتی
جديد

مجلسی ،پویدشهر ،پرند ،مهاجران ،علوی

کمک به اجرای برنامههای ايجاد مسکن

تمامی شهرهای جديد

تثبیت قیمت زمین و ايجاد تعادل در بازار مسکن

پرديس ،انديشه ،هشتگرد ،صدرا ،سهند ،بهارستان ،گلبهار ،رامین

مأخذ :مجموعه مقایت سمینار شهرهای جديد – اصفهان 1376
 1357که از آن به نام دوره خیز میتوان يراد کررد.
شهرهای جديد با راهبردی بهرهبرداری از منابع لبیعی و
بدون وجود يک هستة اولیه شکل مریگیرنرد کره نقرش
عمده آن توسعه ناحیهای ،ارائه مسکن و سوداگری زمرن
بوده است .مانند شهر کرج پیرامون تهران و شاهین شرهر
اصفهان؛ -4پس از پیروزی انقالب اسالمی بر پايه راهبرد
پایيش و ساماندهی فضايی ابرشهر تهران و مادرشهرهای
ناحیه ای و توزيع رشد متعادل اقتصادی – اجتمراعی 26
شهر جديد اقماری به بدون هسته اولین با نقرش اسرکان
بهینه و جذب سرريز جمعیتی منالق با پیشبینی شرش
میلیون و هفت و هشتاد هزار نفر تا سال  1395لراحری
شدهاند.
البته قابل توضی است که از  35شهر مطرح شرده،
26شهر مکانیابی و لرح جرامع آن بره تصرويب شرورای
عالی شهرسازی و معمراری ايرران رسریده و بره اجررا در
آمدهاند .که از اين تعداد  15شهر جديرد دارای جمعیرت
ساکن میباشند.
مشخصات و ساختار شهرهای جدید پس از انقالب
اسالمی (با تأکید بر پیرامون کالن شهر تهران)
در سال  1367اساسنامة شرکت عمرران شرهرهای
جديد تصويب شد و اين شرکت متولی احداث شرهرهای
جديد گرديد در جدول شرماره ( )1زيرر توزيرع فضرايی
شهرها جديد کشور مشخ گرديد.
مطابق با پیشبینی انجام شده تا پايان برنامه چهارم
برای  19شهر جديد جمعیت  409515نفرر پریشبینری
شده (البته برای  15شهر جديد جمعیرت و مرابقی فاقرد
جمعیررت) کرره در سررال  1390برره  424186نفررر در
سال 1393به  747983نفر خواهد رسید.
پیشبینی شده بررای  26شرهر جديرد دارای لررح
مصوب بردون مشرکل سرقف جمعیتری  6780000نفرر
پیشبینی شده و برای  21شهر جديرد کره دارای لررح
مصوب میباشند  4581000نفر جمعیت پیشبینی شده

است کره در حرال حاضرر تقريبراً  9/4درصرد آن يعنری
 430033نفر در اين شهرها جمعیت ساکن شدهاند.
مساحت محدوده  21شهر جديد دارای لرح مصوب
 46117هکتار و مسراحت حرريم آن  176205هکترار و
برای  19554هکتار ( 42درصد مسراحت کرل محردوده
ناخال شهرهای جديد) لرح آمرادهسرازی تهیره شرده
است .تراکم جمعیتی پریشبینری شرده در ايرن شرهرها
حرردود  100نفررر در هکتررار مرریباشررد .بنررابرين فراينررد
مطالعات شهر جديد کشور بدون انجرام مطالعرات جرامع
سرزمین در قالب لرح کالبدی ملی ،لرحهای منطقهای
و لرحهای ناحیهای از مطالعات راهبردی شرو میگردد
روش تحقی
روش تحقیق با توجه به ماهیت کار از نو توصیفی-
تحلیلرری اسررت .روش جمررعآوری الالعررات برره صررورت
مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است کره در ايرن زمینره
دادههای کمی موردنیاز از نتايج سالنامههای آماری کشور
از سال 55تا سال  1390اسرتخراج و سر س برا رويکررد
تحلیلی به بررسی جايگاه شهرهای جديد در نظام فضايی
کالنشهر تهران اشارهشده است.جامعه آماری اين تحقیرق
کلیه شهرهای جديرد در پیرامرون کالنشرهر تهرران مری
باشررد .در نهايررت برررای محاسرربات آمرراری دادههررا از
شاخ های چهارمهترا ،رتبره-انردازه ،موصادوالوصرابی و
شاخ يک و شاخ دو شهر استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
بررسی شهرهای جدید پیرامون تهران
سیاست ايجاد شهرهای جديد و توسرعه آن شرهرها
در الراف کالنشهر تهران با رويکرد دستیابی به اهرداف
ذيل بوده است.
 -1توزيع مناسب و برنامهريزی شده جمعیت در منطقره
شهری تهران از نظر هدايت سرريز جمعیت کالن شهر
تهران به شهرهای جديد.
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 -2تمرکز گرايی از کالن شهر ناحیه با انتقرال برخری از
وظايف آن به شرهرهای جديرد بره گونرهای کره ايرن
شهرها بتواننرد نقرش پیونردی برین مراکرز جمعیتری
کوچک و کالن شهر را ايفا کنند.
 -3پایيش تهران و ارتقای معیارهای زيستی و خدماتی
در آن
 -4جلرروگیری از بررای رفررتن قیمررت زمررین و مسررکن و
همچنین ايجراد نرواحی حاشریهای و تخريرب اراضری
کشاورزی در الراف تهران.
جهت برآورده شدن اهداف فوق شرهرهای جديردی
در منطقره شرهری تهرران مکانیرابی شردهانرد .محردوده
منطقه ای که بعنوان منطقه شهری تهران برای مکانیرابی
شهرهای جديد مطالعه میشرود .از شرمال ترا ارتفاعرات
البرز ،از شرق تا شهرستان دماوند ،از جنوب تا شهرستان
ری ،و از غرب تا شهرستان قزوين اسرت و مسراحت ايرن
محدوده ( 13000 km2کمتر از يک درصد مساحت کل
کشور) مساحت دارد( .شرامل اسرتانهای فعلری تهرران و
البرز)
مکانيابی پنج شرهر جديرد منطقره شرهری تهرران
(شامل پرديس ،هشتگرد ،پرند ،انديشه ،لتیان) با توجه به
معیارهای ذيل انجام گرفته است.
-1دسترسی مناسب به شبکههای ارتبالی اصلی در
منطقه شهری و فاصله مناسب با شهرهای بزرگ منطقه؛
 -2امکان تأمین نیازهای اساسی به تأسیسات زيربنايی از
قبیل آب ،برق و انرژی؛  -3امکان بهرهبرداری از توانايی-
هررای بررالقوه اقتصررادی؛ -4عرردم همجررواری بررا نررواحی

کشاورزی؛ -5مناسب بودن محرل اسرتقرار شرهر از نظرر
ايجاد و تعادل میان قطبها و شهرهای موجود در منطقره
شهری؛ -6دارا بودن شرايم مناسب اقلیمی ،توپروگرافی،
زيست محیطی و چشمانداز مطلوب؛ -7دارا بودن شرايم
مناسب برای احداث شهر از نظر تأمین نیرروی انسرانی و
مصال ساختمانی مورد نیاز.
شهرهای جديد پیرامون تهران در فاصله  30ترا 65
کیلومتری قرار دارند عالوه بر پنج شهر جديد اشاره شده،
شهر جديد شريفآبراد در فاصرله  35کیلرومتری تهرران
پیشبینی شده که برای آن  35000نفر جمعیت پریش-
بینی شده است لذا به مرحله اجرايی در نیامده است.
در میان شهرهای جديد پیرامون تهران شهر جديرد
هشتگرد در  65کیلومتری تهران زودتر از ساير شهرهای
جديد يعنی در سال  1368اولین لرح مکانیابی و 1372
لرح جامع آن به تصويب رسیده است.
از نظر تحقّق پرذيری و جمعیرت پرذيری شرهرهای
جديد پیرامون مادرشهر تهرران شرهر جديرد انديشره برا
 74/5درصد و بیشترين سهم جمعیت ساکن نسربت بره
جمعیت پریشبینری شرده مطرابق برا لررح را بره خرود
اختصاص داده است .در مجمو شهرهای جديرد منطقره
شهری تهران از نظر جمعیتپذيری و استقبال مردم برای
اسکان در ايرن شرهرها موفرق نبروده و تنهرا  11درصرد
جمعیت پیشبینی شده مطابق با لرحهای توسعه عمران
مصوب برای اين شهرها در اين شهرها اسرکان يافترهانرد
(جدول شماره.)2

جدول شماره ( :)2مشخصات شهر جديد پیرامون کالن شهر تهران
مساحت
رديف

شهر جديد

فاصله تا مادر شهر

سقف جمعیتی

لرح مصوب

ساکن

سهم جمعیت ساکن

محدوده

حريم

3

پرند

40

700000

483000

35000

7/2

3420

11750

2385

70،88

هشتگرد 65
جمع

675000
1955000

675000
1738000

22724
191788

3/4
11/0

4400
13374

8600
31213

2800
8250

68،88

4
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آماده سازی

2

پرديس

30

450000

450000

37257

8/3

4169

10863

2172

سال تصويب لرح

1

انديشه

30

130000

130000

96807

74/5

1385

0

893

70و79
68،84،86،89
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جدول ( :)3سهم مساحت آمادهسازی انجام شده (لرحهای آمادهسازی) پروژههای مسکن مهر
آمادهسازی

تهیه رح

عمومی شهر

مسکن مهر

هشتگرد

4400

2100

700

25/7

پرند
انديشه

3420
1385

1005
693

1380
0

57/9
0

پرديس

4069

817

1355

62/4

2172

جمع

13374

4615

3951

49/1

8050

شهر جدید محدوده Haمصوب
منطقه شهری
تهران استانهای
البرز و تهران

سهم

جمع آماده سازی
2800
2385
693

مأخذ :شرکت عمران شهرهای جديد کشور ( )1393و يافتههای پژوهش
با تصويب سیاست جديد دولت نهم و دهم در بخش
مسکن و شرو پروژههای مسکن مهر از سالهای 1386
به بعد برای  30/2درصد کل مساحت آمادهسرازی شرده
شهرهای جديد کشور و  49درصد کل مسراحت آمراده-
سازی شهرهای جديد پیرامون مادرشهر تهران را اراضری
آمادهسرازی شرده را پرروژههرای مسرکن مهرر بره خرود
اختصاص داده است(جدول شماره  )3و در مجمو حدود
 30درصد کل مساحت شهرهای جديرد منطقره شرهری
تهران را شامل میگردد .علیرغم انجام پروژههای مسرکن
مهر و ساخت و ساز وسیع در اين شهرها تنها  11درصرد
جمعیررت پرریشبینرری شررده در شرهرهای جديررد سرراکن
شدهاند.
بررسی تحوالت نظام شهری منطقه شهری تهران با
رویکرد تأیید شهر جدید در این نظام شهری
جمعیت کل کشرور لری  55سرال حرد فاصرل دو
سرشماری نفوس و مسکن  1335و  1390با نرر رشرد
متوسم ساینه  2/8درصد روند صرعودی را لری نمروده
است ،جمعیت منالق شهری بردلیل مهراجرت جمعیرت
روستائیان و تبديل روستاها به شهر افزايش چشمگیرری
داشته و با نر رشد متوسم ساینه  4/5درصرد افرزايش
يافته است و میزان شهرنشینی لری ايرن دوران از 31/7
درصد به  71/4درصرد رونرد صرعودی شرديد را سر ری
نموده است .متوسم نر رشرد سراینه جمعیرت منطقره
شهری تهران هم در لول سالهای ( )1335-90با نرر
رشد متوسم ساینه  4/2درصد روند افزايشی داشته است
جمعیت شهر تهران لی اين سرالها نسربت بره جمعیرت
شهری کشور و منطقه شهری تهران آهنگ رشد کندتری
داشته و با نر رشد  3/4درصد از جمعیت  1/512هرزار
نفر به  8/153هزار نفرر رسریده اسرت در فاصرله زمرانی
 1355تا  1365روند افزايش جمعیت کل کشور برا 5/4
درصد ،منطقه شهری تهران  4/2درصد و شهر تهرران برا
 2/9درصد نسبت بره سرالهای  1365ترا  1390آهنرگ

شديدتری داشته است .شو افرزايش جمعیرت منرالق
شهری در اثر تبعات اصرالحات اراضری و عردم سیاسرت
کنترل جمعیت در اوايل انقالب اسالمی و مسائل ناشی از
جنگ تحمیلی و عدم وجود برنامههرای مشخصری بررای
توسعه اقتصرادی و اجتمراعی کشرور منجرر بره افرزايش
جمعیت منالق شهری کشرور و منطقره شرهری تهرران
شده است.
سهم شهر تهران از جمعیت شهری کشور در قبل از
انقالب اسرالمی همرواره رونرد صرعودی داشرته از 25/2
درصد در سال  1335بره  28/6درصرد در سرال 1355
رسیده اما بعد از انقالب اسلمی از  22/5درصرد در سرال
 1365به  14/7درصد در سال  1395کاهش يافته است.
اما سهم جمعیت شهر تهران از منطقره شرهری ترا سرال
 1365همواره روند صعودی داشرته و از  66/3درصرد در
سال  1355به  74/6درصد در سال  1365رسریده ولری
بعد از آن همواره روند کاهشی داشرته و در سرال 1395
لی سی وپنج سال به  58/1درصد رسیده اسرت .سرهم
جمعیت منطقه شرهری تهرران از جمعیرت شرهری کرل
کشور همواره تقريباً روند صعودی داشته و  10/5درصرد
در سال  1335به  25/3درصرد در سرال  1395رسریده
است و بیانگر اين موضرو اسرت کره شرهرهای کوچرک
مانند شهر کرج در سال  137926 ،1355نفرر جمعیرت
داشته در سال  1365به  275100نفر و لری  20سرال
 65-85با نر رشد متوسم ساینه  8/4درصد بره کرالن
شهر خوابگاهی بایی يک میلیون نفرر يعنری 1390425
جمعیت تبديل شده و در سرال  1390هرم جمعیرت آن
 1614626نفر افزايش يافته و بره تنهرايی  74درصرد از
کل جمعیت منالق شهری اسرتان البررز و  11درصرد از
کل جمعیت منطقه شهری تهران را بره خرود اختصراص
داده است(.قابل توضی اشت که در سال  1395جمعیت
شهرکرج به علت انتزا وتشکیل شهرفرديس با جمهعرت
 181/174نفررر  1/592/492نفرکمتررر از سررال 1390
گزارش شده است)
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نظام شهری استان در سال  1355با توجه به جدول
شماره ( )4دارای ويژگیهايی به شرح زير بوده است:
 شکاف بین کالنشهر تهران با ساير شهرها
 وجود يک شهر بایی يک میلیون نفر و عدم وجود
هیچ شهری در لبقات  250هزار تا  1میلیون نفر در
نظام سلسله مراتبی استان.
 بیشترين تعداد شهرها را شهرهای کوچک تشکیل
میدهند که در لبقات پايین جمعیتی قرار گرفتهاند.
 نبود شهرهای میانی در شبکه شهری استان و بی
نظمی در سلسله مراتبی آن از ويژگی ديگر نظام
شهری استان در سال  1355میباشد.

شهرهايی منند پاکدشت ،قدس (قلعره حسرنخران
سابق) مالرد در سال  1365جزء منالق شرهری نبودنرد
در حال حاضر به شهرهای بایی دويست هزار نفر تبديل
شدهاند .شهرهايی مانند اسالمشهر و قرچک لی سالهای
 65-85با نر رشد متوسم سراینه بره ترتیرب  2/5و 4
درصد جمعیت آن افزايش و به جمعیرتهرای 355334
نفر و  173351نفر در سال  1385رسریدهانرد در واقرع
هجوم جمعیت به منطقه شهری تهران بعلت مزيرتهرای
بایی اقتصادی ،گرانی زمین ،مسرکن ،برای برودن هزينره
زندگی و ساير عوامل در شهر تهرران منجرر گرديرد کره
جمعیت عظیم مهاجر به شهرهای خوابگاهی که بصرورت
ارگانیک با تخريب اراضی کشاورزی و دشتهای پیرامون
تهران بوجود آمدهاند مستقر شده و معمویً شبها در اين
شهرها ساکن بوده ولی روزها به شهر تهران برای رفتن به
محل کرار اعرم از رسرمی و کراذب هجروم مریآورنرد و
جمعیت روز تهران را به مررز چهرارده میلیرون نفرر هرم
میرسانند.

نظام شهری استان تهران در سال 1365
در سال  1365جمعیت شهرهای مرورد بررسری برا
افزايش بیش از  2میلیون نفر به  6993023نفرر رسرید.
در اين سال نیز بیش از  86درصد جمعیت تنها در شرهر
تهران ساکن بودهاند .اين دهه مقارن با افزايش جمعیرت
در سط کشور بود و خود باعث مهاجرت جمعیت زيادی
به استان شد .آن چه از جدول شماره ( )5استنباط مری-
شود ،استان تهران در سال  1365دارای  19شهر بوده و
تنها  3/93درصرد از جمعیرت شرهری آن در يرک شرهر
بزرگ (کرج) با جمعیت بیش از  250هرزار نفرر و 4/55
درصد در دو شهر متوسم با جمعیتی بین  100ترا 250
هزار نفر (اسالمشهر و رجايی شهر) و  4/72درصرد بقیره
در  15شهر کوچک ساکن بودهاند.
به لور کلری نظرام شرهری اسرتان در سرال 1365
دارای ويژگیهايی به شرح زير بوده است:
 )1ظهور يک شهر در لبقه  250تا  500هزار نفر بررای
نخستین بار.

وضعیت نظام شهری ،منطقه شهری تهران
نظام شهری استان تهران در سال 1355
در سال  1355مجمو جمعیرت  18شرهر موجرود
 4869911نفر بوده است که از اين تعداد نزديک بره 94
درصد آنها در شهر تهران و  2/8درصد در شهر کررج و
بقیه جمعیرت در لبقرات کمترر از  59هرزار نفرر جرای
گرفتهاند بره عبرارت ديگرر  17شرهر بقیره 6 ،درصرد از
جمعیت شهرنشین را تشکیل میدادند که اين رقم خیلی
پايینی است.

جدول شماره ( )4لبقات جمعیت شهرهای استان تهران در سال 1355
ردیف
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بقات جمعیتی

جمعیت

شهر
تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

کالنشهر تهران

1

5/5

4546631

93/36

2
3

بیش از يک میلیون نفر
 500هزار 1میلیون نفر

-

-

-

-

4
5

 250هزار نفر تا  500هزار نفر
 100تا  250هزار نفر

1

5/5

137926

2/83

6

 50تا  150هزار

1

5/5

50292

1/03

7
8

 25000تا  50هزار
زير 5000

1
14

5/5
78

25792
109270

0/53
2/24

9

کمتر از 5هزار
جمع

-

-

-

-

18

100

4869911

100
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تحلیل جایگاه شهرهای جدید در نظام فضایی کالنشهر تهران

جدول( :)5نحوه توزيع جمعیت در شهرهای استان تهران در سال 1365
بقات جمعیتی

ردیف

جمعیت

شهر
تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

کالنشهر

1

5/3

6042584

86/4

2
3

بیش از يک میلیون نفر
 500هزار 1میلیون نفر

-

-

-

-

4

 250هزار نفر تا  500هزار نفر

1

5/3

275100

3/9

5
6

 150تا  250هزار نفر
 50تا  150هزار

2
3

10/5
15/8

332991
193745

4/8
2/8

7

 25000تا  50هزار

-

-

-

-

8
9

زير 5000
کمتر از 5000

11
1

57/9
5/3

146281
2322

2/1
%3

19

100

6993023

100

مأخذ :مرکز آمار ايران ،نتايج سرشماری نفوس و مسکن  1365و يافتههای پژوهش
 )2افزايش سهم شهرهای کوچک از نسبت شرهرنشرینی
به همراه کاهش تعداد آنها.
 )3کاهش سهم شهر تهران از جمعیت شهرنشین استان
نسبت به دهه گذشته و افزايش آن در لبقات ديگر.
نظام شهری استان تهران در سال 1375
بررخالف دورههررای پیشررین دهرره  1365-75رشررد
آرامتری را نشان میدهد که بیشتر مترأثر از برنامرههرای
خاص کنترل جمعیت و اصرالحات اقتصرادی اسرت .هرر
چند چنین حالتی در تمام سطوح جمعیتی قابل مشاهده
است ولی در اين دوره نیز شهر تهران با  6758845نفری
سررهم معررادل  75/84درصررد از کررل جمعیررت شررهری
( 8912331نفر) را به خود اختصاص داده است ولری در
مقايسه با سال  16/52 ،1355درصد از سهم شهرنشرین
خود را در سط استان از دست داده است و ايرن نسربت

به شهرهای ديگر استان ساکن شدهانرد بره سرخن ديگرر
کاهش نسبت شهرنشینی در شهر تهررن ناشری از رشرد
شهرهای میانی و بزرگ در سط استان است بره عبرارت
ديگر به هیچ وجه به معنی تقويت نیروی گريرز از مرکرز
نیست بلکه يکی از دیيل عمده آن مریتروان بره پخرش
جمعیت وارد شده تهران در نواحی الراف آن از يک سرو
و پديد آمدن قطبهای مهراجر پرذير جديرد در الرراف
تهران (کرج ،اسالمشهر ،قرچک ،قدس و ورامین) از سوی
ديگر اشاره نمود.
بررسی کلی الالعات مربوط به سال ( 1375جدول
شماره  )6نشان میدهد که نظام سلسله مراتبی جمعیتی
در منطقه با سه شهر تهران ،کرج و اسرالمشرهر در رسس
تعريف شده است و شهرهای  100تا  250هزار نفری3 ،
شهر از  25شهر را شامل میشود .اين شهرها اصویً مرکز
عمده شهری که اساساً کارکرد ناحیهای دارند را شامل

جدول شماره ( )6لبقات جمعیت شهرهای استان تهران در سال 1375
جمعیت

شهر

ردیف

بقات جمعیتی

1
2

کالنشهر تهران
بیش از يک میلیون نفر

1
-

3

 500هزار 1میلیون نفر

1

4

4
5

 250هزار نفر تا  500هزار نفر
 150تا  250هزار نفر

1
3

4
12

265450
388201

6

 50تا  150هزار

3

12

242584

2/72

7
8

 25000تا  50هزار
زير 5000

6
7

24
28

218194
90324

2/45
1/01

9

کمتر از 5000

3

12

7765

0/09

جع

-

25

100

8192331

100

تعداد

درصد

تعداد

درصد

4
-

6758845
-

75/84
-

940968

56/10
2/98
4/36
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میشود که در قالب شرهرهای میرانی ايفرای نقرش
میکنند و تعداد  19شهر در کنار اين شهرها به صرورت
شهرهای کوچک و خیلی کوچک برا عملکررد حروزهای و
بخشی در نظام سلسله مراتبی جای گرفتهانرد .هرر چنرد
اين شهرها در اسکان
 -4پر شدن خالء بین شهر تهران و شرهرهای ديگرر
استان در نتیجه به وجود آمدن شهرهای بزرگ و متوسم
در سط استان.
جمعیت نسبت چشمگیری ( 6/27درصد) را شرامل
نیستند ولی در انسجام و اتصال شربکه شرهری در قالرب
يک نظام کلری بره عنروان حلقرههرای اصرلی اتصرال برا
حوزههای پیرامونی عمل مینمايند.
نظام شهری استان در سال  1375از ویژگهیههای
ذیل برخوردار بوده است:
 -1کاهش سهم نسبت شهرنشینی در شهر تهرران و
جهتگیری مثبت به لرف شهرهای میانه و متوسم؛ -2
ظهور يک شهر با جمعیتی نزديک به يک میلیون نفر بره
استثنای کالن شهر تهران.؛  -3پرر شردن خرالء لبقرات
(جزء يک لبقه) در نظام شهری برای اولین بار در لرول
سالهرای مرورد بررسری؛  -4افرزايش تعرداد شرهرها در
لبقات جمعیتی متوسم؛  -5تصويب چهار شرهر جديرد
(انديشه ،پرند ،پرديس ،پرند) در پیرامون کالنشهر تهران
در دهه  1365-75شرکلگیرری شرهرها جديرد در
کشور در سال  1364به تصويب هیئت وزيران رسیده بود
در سررال  1367و  1368عملیرراتی شررده و اولررین لرررح
مکانیابی که مربوط به شهر جديد هشتگرد مریباشرد بره
تصويب رسیده است .در پیرامون شهر تهران در اين دهه
لرح مکانیابی و لرح توسعه عمرران چهرار شرهر جديرد
هشتگرد ،پرديس ،انديشه و پرند به تصويب رسیده اسرت
اين شهرها با هردف جرذب سررريز جمعیرت کرالنشرهر
تهران برنماهريزی و اجرايی گرديد.
نظام شهری استان تهران در سال 1385
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سال  85جمعیت شهرنشین استان بره 12252517
نفر رسیده اسرت بره عبرارتی جمعیرت شرهری از 86/2
درصد در سال  75تا سال  5/1 ،85درصد افزايش يافتره
است .با اين که میزان افزايش جمعیت مطلق شهری زياد
است ولی نر رشد کاهش پیدا کرده و از  2/48به 2/46
درصد رسیده است .در لول ده سراله  75ترا  85تعرداد
شهرها از  25به  51شهر افزايش يافته است بره عبرارتی
سکونتگاههای روستايی جايگاه شهری پیدا کردهاند کره
اکثر آنها در سط پايینتر از  15هزار نفرر قررار دارنرد و

رقم شهرها زير  25هزار نفر از  10بره  24شرهر رسریده
است علیرغم افزايش تعداد جمعیرت شرهرهای کوچرک،
سرهم جمعیترری آنهررا چنردان رشررد نداشررته و از 6/27
درصد در سال  75به  9/69درصرد در سرال  85رسریده
است.
سهم کالن شهر تهران از درصد شهرنشرینی نسربت
به سال  75کاهش قابل توجرهای را نشران مریدهرد بره
لوری که از  75/84درصد با کاهش  12/20درصدی به
 63/64درصد رسید ،اين در حالی است کره شرهر کررج
دومررین شررهر اسررتان  11/31درصررد از سررهم جمعیررت
شهرنشین استان را در خود جای داده و بررای نخسرتین
بار ما شاهد پیدايش يک شهر بیش از  1میلیونی به غیرر
از شهر تهران هستیم و خود را به عنوان يک کرالنشرهر
منطقه ای در استان و کشور مطررح نمروده اسرت .گرروه
شهرهای  100تا  250هزار نفری (شهرهای میانی) بیش
از همه افزايش جمعیت داشته و درصرد جمعیرت آن بره
 12/45درصد رسید ولی آن چه مشهود است با به وجود
آمدن شهر بایی يک میلیونی و هم چنین شهر بزرگ در
استان ،خالء آشکار و فاصله برین تهرران و دومرین شرهر
استان کاهش يافت ولی با وجود اين شهرها ،تهرران هرم
چنان خارج از نظم شهری به عنوان شهر نخست و کرالن
شهر منطقهای – ملی نقش خود را ايفا میکند.
به ور کلی نظام شههری اسهتان در سهال 1385
دارای ویژگیهای اصلی به شرح زیر بوده است.
 -1پديد آمدن شهر بیش از  1میلیون نفر در شبکه
شهری استان برای نخستین بار؛  -2کاهش فاصرله شرهر
دوم نسبت شهر اول؛ -3افزايش تعداد شرهرهای کوچرک
نسبت به دهههای گذشته که مهمترين عامل آن تبرديل
سکونتگاههای روستايی بره شرهر بروده اسرت؛ -4اتمرام
قسمتی از آمادهسازی و واگذاری زمین و احداث آپارتمان
و شرو جذب جمعیرت در شرهرهای جديرد و پیرامرون
تهران؛ -5عدم موفقیت چندان شهرهای جديد مطابق برا
اهداف تعیین شده.
از اواخر سال دهة هشتاد قسمتی از مراحرل آمراده-
سازی چهار شهر جديد پیرامون کالنشهر تهران به اتمام
رسیده واگذاری زمین و احداث ساختمان در اين شرهرها
شرو گرديد .ولی جمعیتپذيری بجز شهر جديد انديشه
بقیه شهرها به کندی صورت گرفته است .و تاثیر چندانی
در جذب سرريز جمعیتی ابرشهر تهرران را نداشرتهانرد و
جمعیت بره سرمت شرهرهای کررج ،اسالمشرهر ،مرالرد،
پاکدشت حرکت نموده است.

تحلیل جایگاه شهرهای جدید در نظام فضایی کالنشهر تهران

جدول شماره ( : )7تعداد ومیزان جمعیت به تفکیک لبقات جمعیتی در سال 1385
ردیف

تعداد شهر

بقات جمعیتی

تعداد جمعیت

تعداد

درصد

تعداد (نفر)

درصد

1

کالن شهر تهران

1

1.96

7847319

63.8

2

بیش از  1میلیون
500هزار تا  1میلیون

1

1.96

1390425

11.3

_

_

_

_

3
4

250تا 500هزار

1

1.96

355334

2.9

5

100هزار تا250هزار
50هزار تا 100هزار

8

15.7

1517295

12.3

8

15.7

562526

4.6

7

25هزار تا 50هزار

8

15.7

322294

2.6

8

5هزار تا 25هزار
کمتر از 5هزار

19

37.3

291430

2.4

5

9.8

15911

0.13

51

100

12302534

6

9

جمع

100
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نظام شهری استان تهران در سال 1390
در فاصله زمرانی  1385-90لبقرات جمعیتری اول
دوم منطقه شهری (يعنی کالنشهر و شرهر بریش از يرک
میلیون نفر) تغییرری نکررده در حالیکره جمعیرت شرهر
تهران برا نرر رشرد متوسرم سراینه زيرر  1يعنری 0/8
افزايش يافته و نسبت بره نرر رشرد متوسرم  20سرال
گذشته روند کاهشی را تجربه میکردند و جمعیت شرهر
کرج با شکل گیری استان البررز و تبرديل شردن آن بره
مرکز استان و کالن شهر نر رشد فزايندهای را معادل 3
درصد و فراتر از متوسم نر رشد جمعیت شهری کشرور
( 2/1درصد) و منطقه شهری تهران ( )1/7درصد افزايش
شديد يافته است و جمعیت آن از مررز  1/600/000نفرر
هم فراتر رفته است(جدول شرماره  .)8و بریش از هفتراد
درصد جمعیت استان البرز در آن متمرکز شده اسرت در
اين دوران با تصويب پروژههرای مسرکن مهرر و افرزايش

چندين برابر آمادهسازی زمین و شکلگیری وسیع پروژه-
های مسکن مهر در شرهرهای جديرد پرنرد ،هشرتگرد و
پرديس توفیقی در پرذيرش جمعیرت در ايرن شرهرهای
جديد حاصل نشده است.
نظام شهری منطقه شهری تهران در سال 1395
در فاصله زمانی 1390تا  1395سهم جمعیت کالن
شهر تهران از کل جمعیت منطقه شرهری آهنرگ نزولری
داشررته واز  60/ 5درصررد برره  58درصدرسرریده اسررت
همچنین سهم جمعیت شهر کرج به علرت شرکل گیرری
شهر فرديس (انتزا از شهرکرج) از کل جمعیرت منطقره
شهری واستان البرزکاهش يافته است.از ويژگیهای مهرم
اين دوره آهنگ صعودی سهم لبقه جمعیتری شرهرهای
50تا100هزار در منطقه شهری بروده ،بطوريکره از نظرر
تعداد از کل شهرهای منطقره شرهری ،از  16درصرد بره
 27/3درصد واز نظر سهم جمعیتی از  4/3درصد به 9

جدول شماره ( )8لبقات جمعیتی منطقه شهری تهران سال 1390
ردیف

بقات جمعیتی

تعداد شهر
تعداد

درصد

تعداد (نفر)

درصد

1

1.8

8154051

60.5

1.8

1614626

12

_

_

_

8.8

1472389

10.93

12.5

1092811

8.11

16.1

572529

4.3

14.3

298446

2.2

1

کالن شهر تهران

2

بیش از  1میلیون

1

3

500هزار تا  1میلیون

_

4

250تا 500هزار

5

5

100هزار تا250هزار
50هزار تا 100هزار

7
9

7

25هزار تا 50هزار

8

8
9

6

تعداد جمعیت

5هزار تا 25هزار

17

30.4

242960

1.8

کمتر از 5هزار

7

14.3

19622

0.16

جمع

55

100

13467434
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درصد افزايش يافته است وحکايت ازمهاجرپذيری شرديد
شهرهای 25هزار نفر تا  50هزارنفر داشرته کره آن هرارا
تبديل به شهرهای بایی  50هزار نفر کرده است.در واقع
روند تمرکز گرايی جمعیتی ومهاجرپذيری ازلبقات بایی
جمعیتی در منطقه شهری به سمت شهرهای کوچک بره
علت پايین بوده هزينه زنردگی خصوصراً زمرین ومسرکن
تغییر ماهیت داده است.
در فاصله زمانی  1385تا  1395جمعیت منطقه
شهری تهران بانر رشد متوسم ساینه حدود 2درصد از
 12307534نفر به  14964970نفرافزايش يافته است
در میان شهرهای واقع در منطقه شهری تهران شهرهای
کوچک مانندحسن آباد( 7/9درصد) ،صفادشت (7/4
درصد) ،پاکدشت ( 6/5درصد) ،اشتهارد ( 5/8درصد)،
ورباط کريم ( 5/3در صد) بیشترين نر رشد را تجربه
کردهاند .در اين دوره زمانی به علت اهتمام دولت براتمام
پروژهای مسکن مهردر شهرهای جديد ،موجب شده تا
جمعیت شهرهای جديد پیرامون کالنشهر تهران افزايش
چشم گیری داشته بطوريه جمعیت شهرهای جديد
پرديس وهشتگرد بانر رشد متوسم ساینه 11/20
درصد و 11/4درصد وشهر جديد انديشه  4/4درصد را
داشته اند ودرسال  1395شهرجديد پرند دارای 97464
نفر جمعیت میباشد.
مدلهای کمی
جهررت تجزيرره تحلیررل جغرافیررايی توزيررع انرردازه
شهرهای نظام شرهرهای منطقره شرهری تهرران در ايرن
تحقیق از مدلهای مختلف استفاده گرديرد کره نترايج و
خالصه بررسی در چارچوب مدلها بشرح ذيل میبشد.
3
 -1مدل قانون رتبه – اندازه
اولین تجزيه و تحلیل چغرافیايی توزيع اندازه شهرها
در نظام شرهری بره اوايلری قررن بیسرتم برر مریگرردد،

فلیسرکی اوربرا  4در سرال  1913قرانون مصروبه انردازه
شهری را ارائه داد که بین اندازه شهر و رتبه آنها رابطره
معکروس وجررود دارد  5بعرردهررا توسررم کسررانی همچررون
لوتکسا  ،)1924( 6گودريچ  )1926( 7و سرینگر )1936( 8
مورد استفاده قرار گرفت  9در سال  1942اين نو بررسی
در شهرها توسم جرورج زي رف بیران مریکنرد کره اگرر
سکونتگاههای شهری را با ترتیب اندازه جمعیتری مرترب
کنیم جمعیت شهر دوم حداقل  1/2جمعیرت شرهر اول،
جمعیت درجه سوم حدود  1/3جمعیت شرهر نخسرت و
بایخره جمعیت شرهر  nحردود  1/nجمعیرت شرهر اول
خواهد بود .او معتقد بود وجود همبستگی برین جمعیرت
شهرها و رتبه آنها بصورت خم مستقیم و همبستگی بین
جمعیت شهرها و مرتبره آنهرا بصرورت خرم مسرتقیم و
همبستگی مطرح است .هر انردازه سیسرتم شرهری يرک
کشور توسعه پیدا میکند به توزيع نرمال نزديک میشود.
در واقع رابطه رياضی آن بشرح ذيل میباشد.
P1
Rb

 = P1جمعیت شهر نخست در منطقه مورد نظر
=Prجمعیت شهر در مرتبه مورد نظر با جمعیت شهر  Rام
 =Rمرتبه شهر در منطقه
 = bشیب خم مرتبه -اندازه (موسوی)1392 ،

سلسله مراتب شهرهای منطقه شهری تهران شرامل
استانهای تهران و البرز در سرال  1390نشران مریدهرد
جمعیت شهر تهران  5برابر جمعیت شهر دوم (کرج) 21
برابر شهر سوم (اسالمشهر)  28برابر شهر چهارم (مرالرد)
و  7312برابر شهر ( 54ارجمند) میباشد (جدول .)9
توزيع جغرافیايی شرهرهای منطقره شرهری تهرران
توزيع لگاريتمی نمیباشد و بصرورت نخسرت شرهری يرا
شهر برتر ) (primate cityدر منطقه شهری تهران حاکم
میباشد.

جدول لبقات جمعیتی منطقه شهری تهران در سال 95
تعداد شهر

ردیف

بقات جمعیتی

1

كالنشهر تهران

2

بیش از يك میلیون نفر

1

3

500هزار تا يك میلیون نفر

-

4
5

250هزار تا 500هزار نفر
150هزار تا 250هزار نفر

4
6

تعداد جمعیت

تعداد

درصد

تعداد (نفر)

درصد

1

1/7

8/693/706

58/1

1/7

1/592/492

10/6

-

-

-

6/8
10/2

1/348/368
1/314/148

9 /0
8/9

6

50هزار تا 150هزار نفر

16

27/1

1/352/630

9/0

7

25هزار تا 50هزار نفر

13

22/0

484/414

3/2

سال نهم

8

5هزار تا 25هزار نفر

10

16/9

154/643

1 /0

شماره سی و دوم

9

كمتر از 5هزار نفر

8

13/5

24/569

0/2

جمع

---

59

100

14/964/970

100
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تحلیل تحوالت نظام شهری تهران بر اساس
جدول شماره ( ) 9مقايسه جمعیت واقعی ومطابق با تئوری زي ف منطقه شهری تهران()1390
مرتبه

تعداد جمعیت واقعی

تعداد جمعیت در رابطه با تئوری مرتبه  -اندازه

1

تهران

1

8154051

8154051

ردیف
2

کرج

5

1614626

4077026

3

اسالمشهر

21

389102

2718017

4

مالرد

28

290817

2038513

5

قدس

29

283517

1630810

6

گلستان

31

259480

1359009

7

شهريار

33

249473

1164864

8

ورامین

37

2189910

1019256

9

پاکدشت

39

206490

906006

10

قرچک

43

191588

815405

11

نسیم شهر

52

157474

741277

12

کمال شهر

74

109943

679504

13

نظرآباد

76

107806

627235

14

محمدشهر
شهر جديد انديشه

81

100519

582432

84

96807

543603

16

رباط کريم

104

78097

509628

17

باغستان

113

71861

479650

18

باقرشهر

138

59091

453003

19

صال آباد

145

56356

429161

20

بومهن

153

53451

407702

21

مشکین دشت

153

53440

388288

22

هشتگرد

157

51953

370638

23

ماهدشت
پیشوا

158

51518

354524

173

47259

339752

25

صباشهر

173

47123

326162

26

چهاردانگه
دماوند

176

46299

313627

219

37315

302002

28

شهر جديد پرديس
وحیديه

219

37257

291216

287

28405

281174

30

حسن آباد

293

27859

271802

31

نصیرآباد

303

26935

263034

32

فردوسیه

333

24508

254814

33

اشتهارد

354

23010

247092

34

شهر جديد هشتگرد

359

22724

239825

35

رودهن

380

21477

232972

36

شاهدشهر

391

20865

226501

37

فیروزکوه

400

20371

220379

38

صفادشت

424

19233

214580

39

لواسان

519

15706

209078

40

فرون آباد

565

14437

203851

41

گرمدره

615

13248

198879

42

کهريز

623

13095

194144

43

گلسار
شريف آباد

657

12407

189629

661

12332

185319

45

آبسرد

886

9202

181201

15

24

27

29

44
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روند تحوالت نخسهت شههری در منطقهه شههری
تهران
نخسررت شررهری عبارتسررت از تسررلّم جمعیترری،
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی يک شهر بر تمامی شهرهای
ديگرر در داخرل نظرام شررهری .هرچقردر تعرداد عررددی
شاخ نخست شهری بیشتر باشرد شرهر نخسرت دارای
تسلم بیشرتری اسرت در جردول شرماره ( )10شراخ
نخست شهری بواسم چهار مدل شامل مدلهای شراخ
يک شهر (مار جفرسون) ،دو شهر چهار شرهر (مهترا)،
شررراخ سررروماو و الوصرررايی (Moomav and
) Alevosbindexمحاسبه گردد.
نتايج همه اين مدلها نشان میدهد که بعلت جرذب
جمعیت در شهرهای پیرامون کالن شهر تهرران شراخ
نخست شهری در منطقه شهری تهرران لری سرالهرای
 1365تا  1390همواره روند کاهشی داشته اسرت .ولری
شاخ نخست شهری تهران بدين ترتیب به هیچ عنوان
با نخست شهری استانهای ديگر قابل قیاس نیست ،وقتی
که جمعیت شهر تهران در حال حاضر برا جمعیرت شرهر
دوم کشور (مشهد مقدس) شرش میلیرون نفرر اخرتالف
دارد ،لبیعاً شاخ نخسرت شرهری در منطقره شرهری
تهران با استانهای اصلی کشرور ماننرد خراسران رضروی،
اصفهان ،آذربايجان شرقی ،فارس ....تفاوت فاحشی دارد.

همچنین در جهت ارزيابی و سنجش توزيع جمعیت
شهری و توزيع شهرها در لبقات شرهری يرک منطرق از
ضريب آنتروپی  10استفاده شده است .برا اسرتفاده از ايرن
مدل می توان به میزان تعادل فضايی استقرار جمعیرت و
تعداد شهرها در سط شبکه شهری و استانی منطقهای و
ملی پی برد .ساخت کلی مدل بشرح رابطه زير میباشد.
H
Lnx

G

,

H   PiLnPi

 :Hمجمو فراوانی در لگاريتم ت دی فراوانی
 :Piفراوانی
 =Lnpaلگاريتم ن ری فراوانی
 =Kتعداد لبقات

اگر میرزان آنتروپری  Gبره لررف صرفر میرل کنرد
حکايت از تمرکز و يا افزايش تمرکرز يرا عردم تعرادل در
توزيع جمعیت بین شهرها دارد و حرکت به لررف برایتر
از آن توزيع متعادلتری را در عرصه منطقهای نشان می-
دهد (موسوی – -1392ص.)286
ضريب آنتروپی محاسبه شرده منطقره شرهر تهرران
حکايت از اين دارد که در سال  1365اين ضريب  0/38و
در سال  1390با افزايش شهرها و افزايش جمعیت شرهر
دوم و ايجاد شهرهای بایی  250هزار نفر يعنری شرهرها
متوسم و میانی ضريب مرذکور بره  0/79افرزايش يافتره
است که در واقع تمايل به سمت تعادل بیشتر در توزيرع
جمعیت منطقه شهری تهران دارد.

جدول شماره ( :)10محاسبات -تغییرات ضريب آنتروپی در لبقات شهری منطقه شهری تهران
سال

1390

1355

لبقات شهری
کالن شهر تهران

Pi
0.56

LnPi
-2.88

PiLnPi
-0.16

Pi
0.018

LnPi
-4

PiLnPi
-0.027

بیش از  1میلیون

_

_

_

0.018

-4

-0.027

500هزار تا  1میلیون
250تا 500هزار

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0.09

-2.4

-0.216

100هزار تا250هزار

0.056

-2.88

-0.16

-0.13

-2.04

-0.265

50هزار تا 100هزار
25هزار تا 50هزار

0.056

-2.88

-0.16

0.16

-1.83

-0.293

0.056

-2.88

-0.16

0.14

-1.97

-0.276

5هزار تا 25هزار

0.78

-0.25

-0.195

0.31

-1.17

-0.363

کمتر از 5هزار
جمع

_

_

_

0.13

-2.04

-0.265

1.51

-11.77

-0.835

0.736

-19.45

-1.732

يافتههای پژوهش
جدول شماره ( :) 11محاسبه نخست شهری منطقه شهری تهران مطابق مدلهای مختلف لی سالهای 65-90
1365

1385

1390

روند

0/91

0/79

0/78

کاهشی

مدل
چهار شهر

9/9

3/93

3/55

کاهشی

موصادوالوصابی

26/6

15/7

14/3

کاهشی

يک

93/6

64

60/5

کاهشی

دو شهر

شاخ
شاخ
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يافتههای پژوهش

تحلیل جایگاه شهرهای جدید در نظام فضایی کالنشهر تهران

تحلیرل رونرد توزيررع جمعیرت در لبقرات مختلررف
جمعیتی در  9لبقه جمعیتی در سالهای مختلف مورد
بررسی قرار گرفت که در جداول صفحههای قبرل سرهم
هر لبقه از کل شهر منطقه شهری در مقطع زمانی مورد
مطالعه و سهم جمعیت لبقات مختلف بیان شرده اسرت
که نتايج بررسی اين جدول ( )11بشرح ذيل میباشد.
نتیجهگیری
انتقال جمعیت از کالن شهرهای موجود به شهرهای
جديد و يا محلی برای جذب مهاجران راه حلی سراده در
گشودن مشکالت محیم زيست ،اقتصرادی ،اجتمراعی و
غیره می باشد .شهرهای جديد بايرد دارای نقرش واقعری
اقتصادی باشند تا بتوانند به درجهای از موفقیرت دسرت
يابنرد ،صرررفاً زمرانی تشررويق جمعیرت برره مهراجرت برره
شهرهای جديد از نظر اجتماعی موفق تلقی میشود کره
منافع ناشی از آن ،يعنری منرافع اجتمراعی ،اقتصرادی و
زيست محیطی بر هزينهها که شامل هزينه مالی سراخت
شهر جديد ،هزينه مرالی ،اجتمراعی و اقتصرادی حرکرت
دادن جمعیت و گسستن بندها و عاليق شهرهای جديرد
از دست دادن صرفهجويی ناشی از تجمرع اسرت پیشری
گیرد.
در مکانیابی شهرهای جديد کشور خصوصاً پیرامرون
کالنشهر تهران به ارزيابی منافع حاصل از شهرهای جديد
از بعد اقتصادی و زيست محیطی ،خودکفايی اقتصرادی،
جايگاه شهرهای جديد در نظام شهری منطقره شرهری و
کشور ،ساماندهی نظرام شهرنشرینی و خصوصراً هردايت
گرايشهای شديد جمعیت مهاجر به سرمت کرالنشرهرها
خصوصاً ابرشرهر تهرران ،جرذابیت اقتصرادی و معیشرتی
کالن شهرها خصوصاً تهران توجه نشده است .در همرین
راستا نتايج اين تحقیرق بیرانگر ايرن موضرو اسرت کره
شهرهای جديد پیرامون تهران علیرغم انجام هزينه زيراد
دولت خصوصاً دولت نهم و دهم يا انجام آمادهسازیهرای
جديد و ايجاد سراختمانهای وياليری ،آپارتمانهرا و حتری
برجهای مسکونی در قالب پروژههای مسرکن مهرر سرهم
کمی از جمعیت پیشبینی شده در لررحهرای توسرعه و
عمران در اين شهرها تحقّق يافته است .سیاست نادرست
وزارت راه و شهرسازی که تقدم حل مشکل مسکن بدون
توجه به سروسامان دادن نظام شهری کشور ،عدم توجره
به نتايج مطالعات لرحهرای بایدسرت ماننرد لررحهرای
جامع سرزمین (کالبدی ملی) آمايش سرزمین ،لرحهای
منطقررهای و لرررحهررای ناحیررهای و س ر س لرررحهررای
مکانیابی شهرهای جديد و لرح توسعه و عمران موجرب

گرديد كه اين شهرها نتوانستند به اهرداف تعیرین شرده
خود دست يابند.سرريز جمعیرت شرهر تهرران عمرالً بره
سمت شهرهای جديد که در افق لرح يعنی  1395بیش
از شش میلیون نفر را در خود جای میدادند به شرهرهای
کرج،اسرررالم شرررهر ،مرررالرد ،قرچک،پاکدشت،خصوصر راً
شهرهای کوچک زير  50هزار نفر ،شهرهايی که حتی در
سالهای  1355و  1365ودر بعضری مروارد 1375وجرود
خارجی نداشرتند هردايت گرديدنرد در میران شرهرهای
جديد پیرامون تهران تنها شهر جديد انديشره تهرران بره
دلیل قرار داشتن در ناحیه اشتغال و دارا برودن امکانرات
کافی و وجود جذابیت کافی برای سرمايهگرذاری بخرش-
های تعاونی (شرکتهای تعراونی مسرکن ادارات) و بخرش
خصوصی و ساخت سريع تا حدود موفق عمل کرده است.
شهرهای جديد اقماری در منطقه شهری با تأمین
مس کن مناسب و حل ارتبالات با مادرشهر ،شايد بتواننرد
به هدف تمرکز زدايی جمعیتی نزديرک شروند ولری ايرن
کافی نیست در اين خصوص هم تحقیقری کره پریش رو
داريد نشان داده شده که در ايرن ارتبراط هرم شرهرهای
جديررد عملکرررد مرروفّقی نداشررتند .بايررد بررا سیاسررتهای
تشويقی به هدف تمرکز زدايی فعالیتی از شرهر اصرلی و
حومة آن نیز دست يافت ترا بره شرهرهای اقمراری تنهرا
عملکرد خوابگاهی نداشته و امکان کسب هويت مسرتقل
داشته باشد .در نهايت ايجاد شرهرهای جديرد در کشرور
نتوانست نسخه شفابخش مشکالت شهری باشد .بنرابراين
بايستی در قالب نظرام برنامرهريرزی ملری و منطقرهای و
تد وين سیاستهای شهرنشینی کشور ،راهبردهای اجرايری
عملیرراتی بخشرری و میرران بخشرری اقرردام نمررود در غیررر
اينصورت مانند  50سال گذشته عمالً به ترداوم سیاسرت
آزاد گذاشتن گررايشهرا بره حرال خرود و راه حرلهرای
اضطراری ياری رساندهايم.
شهرهای جديرد اقمراری اگرر چره راهبررد مواهرب
توسعه از شهر اصلی به منطقه شهری و محریم پیرامرون
را باعث میشوند ولی چاره سراز عردم تعرادل منطقرهای
نیستند و بدين سربب بايرد در انديشره ايجراد شرهرهای
جديررد از نررو دوم (مراکررز رشررد و توسررعه منطقررهای)
همچنین تقويت و تجهیز شرهرهای موجرود کره قابلیرت
مرکزيت يافتن در منراقطق عقرب مانرده را دارنرد ،برود.
ترردوين سیاسررت شهرنشررینی واجرررای هماهنررگ آن در
چنین راستايی میتواند بسریار مفیرد باشرد همچنرین در
بازسازی نظرام شرهری کشرور تقويرت و تعمریم توسرعه
اجتماعی و اقتصادی در لبقه شهرهای متوسم کشروری
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حسین علیپور و نوبخت سبحانی

از سیاستهای مهم استراژيک برای دستیابی به سرازمان
فضايی مطلوب و توزيع متوازن جمعیت در کشورمیباشد.
لررذا یزم اسررت کرره در سیاسررتهررای مربرروط برره
شهرهای جديد و توزيرع جغرافیرايی جمعیرت برويژه در
اندازه شهرها تعمق بیشتری به عمل آيرد از لحراظ نظرام
شهری کشور نیز ايجراد يرک شربکه از شرهرهای عمرده
منطقه  Regional Metropolisو همچنین شربکهای از
مادرشهری  Metropolition centersضررورت اساسری
دارد .بررسی نظام موجود نق يا گسستگی در سیسرتم
را نشان می دهد .و ايجراد شرهرهای را در منرالق عقرب
مانرردهتررردارای پتانسرریلهررای بررالقوه وبالفررل اقتصررادی
وخصوصاً توان محیطی وبرويژه امکران نرامین منرابع آب،
مطلوبتر میباشد.
 -10منابع
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تبريزی جالل ،نگاهی به مبانی نظری سراخت شرهرهای
جديد در ايرران ارائره شرده بره همرايش برینالمللری
شهرهای جديد تهران – 1388
تحلیل روند سلسله مراتب شرهری ايرران لری سرالهای
 1365-85رعنايی نسب حمید رضا -ضرابی اصغر.
تقوايی مسعود ،صابری حمید ،تجلیرل برر سیسرتمهرای
شهری ،ايران لی سالهای  1335تا 1385
حکمتنیا ،حسن و میر نجف موسوی میرنجرف(،)1392
کاربرد مدل در جغرافیا – با تأکید برنامهريزی شرهری
و منطقهای ،انتشارات آزادپیما
خزائی ،زهرا( ،)1390بررسی و ارزيابی وضع موجود شهر
جديد هشتگرد با توجه بره عوامرل مراثر در جمعیرت
پرذيری آن ،فصرلنامه جغرافیرايی سررزمین ،سرال ،8
شماره ،32ص .124-113
دانش ور زهره ،دگرگونی مشکالت شهرهای جديرد ارائره
شده به همايش بینالمللی شهرهای جديد در ايران در
سال 1383
رشیدی ابراهیم حصاری ،اصرغر ،دادالره بهمنرد ،نوبخرت
سرربحانی و تقرری حیرردری( ،)1392نقررش شررهرهای
کوچک انردام در تعرادل ناحیره ای اسرتان آذربايجران
شرقی ،فصلنامه اقتصاد و مرديريت شرهری ،شرماره،5
ص .158-139
زياری کرامت اهلل( ،)1383برنامهريزی شرهرهای جديرد
انتشارات سمت ،تهران
سرايی ،محمدحسین و محمد اسرکندری ثرانی(،)1386
تبديل روستاهای بزرگ به شرهرهای کوچرک و نقرش
آن در تعادل بخشری ناحیره ای موردشناسری :ريروش

شهرستان کاشمر ،جغرافیا و توسعه ،شماره ،10صر
.182-165
سعیدنیا احمد ،جايگاه شهرهای جديد در نظرام شرهری
ايران ،ارائه شده در همايش شهرهای جديرد فرهنرگ
جديد در شهرنشینی
سیف الدين ،فرانرک و موسری پناهنرده خرواه (،)1389
چالشها و موانع برنامهريزی توسعه منطقه ای در ايران،
پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره ،73صر -83
.98
شرکت عمران شهرهای جديد کشور (.)1393
صرافی مظفّرر( ،)1368ضررورت تردوين سیاسرت ملری
شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جديد در ايرران –
ارائه شده به همايش شهرهای جديد فرهنگری جديرد
در شهرنشینی ()1368
عیسی محمد ،بررسی تحویت نظام شهری استان تهران
لی سرالهای  1355ترا  ،1385دانشرگاه آزاد علروم و
تحقیقات تهران
قرخلو مهدی ،پناهنرده خرواه موسری ،ارزيرابی عملکررد
شهرهای جديد در جذب جمعیت کالنشهرها :مطالعه
موردی :شهرهای جديد الراف تهران
مرکز آمرار ايرران ،نترايج سرشرماری عمرومی نفروس و
مسکن.
مشهديزاده دهاقانی ،ناصر ( ،)1378تحلیلی از ويژگیهای
برنامه ريزی شرهری در ايرران ،ناشرر دانشرگاه علرم و
صنعت ايران.
هال پیتر ( ،)1389برنامهريزی شهری و منطقهای،
ترجمه جالل تبريزی ،انتشارات پردازش برنامهريزی
شهری تهران.
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