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  1*بررسي عوامل تاثيرگذار برتوسعه يا تهديد پايداري در شهر جديد انديشه
  

  زهرا خزائي
  )مسئول مكاتبات(واحد علوم و تحقيقات –آموخته دكتري رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي  دانش

Z_Khazai @ yahoo.com 
  دكتر جعفر شاعلي

  واحد شهرري – دانشگاه آزاد اسالمي استاديار
 

  8/9/89: تاريخ پذيرش                                                                                                       18/6/89: تاريخ دريافت
  

  

  چكيده
معيـت در  احداث شهرهاي جديد با هدف ساختار فضايي، كاربري بهينه منابع طبيعي، مهار ابعـاد تمركـز گرايـي ج   

به منظور تمركز زدايي و جـذب سـرريزهاي جمعيتـي    . گيرد شهرها و آمايش سرزمين در نظام زيستي كشور صورت مي
رويـه شـهرهاي بـزرگ، ايجـاد تعـادل رشـد        شهرهاي بزرگ چند ميليوني نظير تهران و مشهد، جلوگيري از توسعه بـي 

شهر جديـد  . جديد بهترين جايگزين شناخته شده استاقتصادي و اجتماعي و كنترل حركات مهاجرتي، ايجاد شهرهاي 
انديشـه، هشـتگرد،   (شهر جديد مجموعه شـهري تهـران    4خدماتي بوده و در بين  -انديشه داراي عملكردي خوابگاهي 

جذب نمايد با اين حال اين  1385بيني طرح را در سال  تنها شهري است كه توانسته جمعيتي بالغ بر پيش) پرديس، پرند
  .ز همچون شهرهاي جديد ديگر ايران در جهت توسعه پايدار شهري بسيار ضعيف عمل نموده استشهر ني

  

  شهر، شهر جديد، توسعه پايدار شهري :واژه هاي كليدي
 

  مقدمه
هاي اكولوژي محل،  توجه به محدوديت. اند هاي پايداري را در خود متجلي ساخته شهرها در گذشته بهترين نمونه

هاي  جويي در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومي، انواع روش ناسب و سازگار با طبيعت، صرفهنظير آب و توسعه م
مؤثر و مناسب براي ادامه حيات نظير قنات و بادگير و استفاده هنرمندانه از آب و گياه به منظور تلطيف هوا و ايجاد 

هايي از عوامل مؤثر در  اطراف شهرها همه نمونه ها، فضاهاي عمومي و ها در حياط مناظر مطبوع، ايجاد باغ و باغچه
. با توجه به رشد آتي جمعيت شهر نشين، گسترش شهري در رأس مسائل شهري جهان است. اند اين پايداري بوده

آيد راهكارهايي شامل نظارت بر نرخ رشد  رويه شهري كه پديده مطلوبي به شمار نمي براي جلوگيري از رشد بي

                                                           
 .اين مقاله از رساله دكترا استخراج گرديده كه به راهنمايي دكتر جعفر شاعلي تهيه شده است* 
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با اين حال اگر به هر دليلي . ين و توزيع جمعيت شهرنشين تا حدود بسيار زيادي مؤثر استطبيعي جمعيت شهرنش
در چنين شرايطي . اين دو راه حل را نتوان انجام داد و يا انجام آن موفقيت آميز نبود، گسترش شهر حتمي است

كال تمركز زدايي در ترين اش سياست تمركز زدايي فضايي براساس ساختن شهرهاي جديد كه يكي از مستقيم«
  .شود به عنوان الگوي گسترش ناپيوسته شهري برگزيده مي» شود كشورهاي در حال توسعه شناخته مي

 
  هاي تحقيق فرضيه

هاي اقتصادي و اشتغال به عنوان يكي از اركان مهم توسعه اقتصادي، اجتماعي شهر  ايجاد فعاليت: فرضيه اول
  .جديد مؤثر است
بيني شده در طرح تأثيرگذار  يسات و امكانات رفاهي در حد نياز، در جذب جمعيت پيشايجاد تأس: فرضيه دوم

  .خواهد بود
مندانه ساكنين  كيفيت راههاي ارتباطي و وسايل حمل و نقل عمومي نقش مؤثري در اسكان رضايت: فرضيه سوم
  .خواهد داشت

  
  روش تحقيق

گيري، گسترش شهر جديد انديشه  كانيابي، شكلچگونگي م: در اين پژوهش كه با هدف بررسي كاربردي شامل
پذيري آن همچون راههاي ارتباطي، وسايل حمل و نقل عمومي، امكانات و  و همچنين عوامل مؤثر در جمعيت

خدمات شهري و اشتغال پرداخته و تأثير آنها را در پايداري سكونت و عدم مهاجرت شهروندان مورد بررسي 
  :اني مانندقرارداده، از روش موردي و ميد

  Gisگردآوري اطالعات ميداني به منظور بررسي امكانات و خدمات شهري و تبديل آن به نقشه در محيط -
نامه از  استفاده خواهد شد در اين پژوهش پرسش excelنامه و تبديل آن به نمودار در محيط  گردآوري پرسش-

تر و داراي سئواالت متفاوتي است و اطالعات  مفصل هاي مبتني بر سئواالت مستقيم بوده كه معموالً نوع پرسش نامه
  .باشد كند و نوع سئواالت نيز سئواالت بسته مي را مستقيماً از پاسخگو گردآوري مي

 SWOTها با استفاده از روش و مدل تجزيه و تحليل  گيري از يافته در نهايت ارزيابي، تجزيه و تحليل و نتيجه
ها و  روشي است كه براي شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت SWOTتجزيه و تحليل . پذيرد انجام مي

  .شود تهديدهاي خارجي كه يك سيستم با آن روبروست بكار برده مي
  

  سابقه و ضرورت ايجاد شهرهاي جديد
ترين عوامل  مهم. با توجه به رشد آتي جمعيت شهرنشين، گسترش شهري در رأس مسائل شهري جهان است

رويه  براي جلوگيري از رشد بي. رشد شهري از ابعاد مختلف است به نياز اسكان جمعيت روبه گسترش شهري پاسخ
نظارت بر نرخ رشد طبيعي جمعيت شهرنشين و كنترل : راهكارهايي شامل. آيد شهري كه پديده مطلوبي به شمار نمي

ت شهرنشين و توزيع اين دو راه حل در كنترل رشد جمعي. نرخ رشد باالي مهاجرت به شهرها ضرورت دارد
با اين حال اگر به هر دليل اين دو راه حل را نتوان انجام داد و . جمعيت شهرنشين تا حدود بسيار زيادي مؤثر است
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در صورتيكه نيازهاي توسعه شهري ) 170، 1375رهنما، . (آميز نبود، گسترش شهر حتمي است يا انجام آن موفقيت
روني شهرها و گسترش پيوسته شهرهاي موجود در مكانهايي كه با هاي د از طريق بهسازي و نوسازي بافت
در . يابد رونيستند، برآورده نگردد، لزوم گسترش ناپيوسته شهري ضرورت مي محدوديت طبيعي و مصنوعي روبه

برنامه با رشد قارچي به وجود  ريزي نشود، شهرهاي خود روي بي صورتيكه براي سرريز جمعيت باقي مانده برنامه
برنامه اجتناب ناپذير  هاي گزاف براي حل مشكالت اين قبيل شهرهاي بي و در دراز مدت صرف هزينه. هند آمدخوا

در چنين شرايطي سياست تمركز زدايي فضايي براساس ساختن ) 12، 1385ابراهيم زاده، نگهبان مروي، . (خواهد بود
شود، به عنوان  رهاي در حال توسعه شناخته ميترين اشكال تمركز زدايي در كشو شهرهاي جديد كه يكي از مستقيم

  )412، 1385شكويي، . (شود الگوي گسترش ناپيوسته شهري برگزيده مي
تاريخچة شهرهاي جديد دنيا را بايد با ذكر نام باغشهر آغاز كرد كه بيش از يك قرن پيش به وسيله ابنزر هاوارد 

اولين شهرهاي جديد با عنوان ) 126، 1385لي مهر، توك. (با هدف اصلي اصالحات اجتماعي شهرها مطرح گرديد
باغشهرها ايجاد شدند و سپس در دوره دوم ايجاد شهرهاي جديد، اولين كشوري كه اين ايده را به صورت منسجم، 

ايجاد و احداث نوشهرهاي انگلستان براساس ) 132، 1385جوانبخت، . (ريزي و اجرا كرد انگلستان بود برنامه
وي پيشنهاد . در طرح لندن بزرگ مورد توجه قرار گرفت 1944بارلو، به وسيله ابركرامبي در سال گزارش كميسيون 

از اين دوره به بعد . شهر جديد اقماري در اطراف لندن ساخته شود 10زدايي،  كرد براي اجراي سياست تمركز
از مادر شهرها مطرح شد و  احداث شهرهاي جديد در ساير كشورهاي جهان عمدتاً به منظور تمركززدايي) 1945(

  )13، 1385نگهبان مروي،  –ابراهيم زاده (تداوم يافت 
هاي  هاي مسكوني، شهرك اگر چه فكر و حركت ايجاد شهرهاي جديد در ايران سابقه زيادي با ايجاد شهرك

اساسي  هاي شركتي دارد، اما طرح آن به عنوان نوعي حركت ها و نواحي صنعتي و همچنين شهرك مجاور مجموعه
در نظام شهرنشيني كشور و عمدتاً در جهت تعادل بخشي جمعيت در محدوده كالنشهرها و مراكز عمده جمعيتي، به 

گردد و از اين زمان به بعد وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد شهرهاي جديد رادر دستور  باز مي 1360نيمه دوم دهه 
جديد براساس اساسنامة مصوب در وزارت مسكن و شركت عمران شهرهاي  1368در سال . كار خود قرار داد 

. دار شد ريزي، سياستگذاري، طراحي و اجراي شهرهاي جديد را عهده شهرسازي تشكيل گرديد و مسئوليت برنامه
شركت عمران شهر جديد به عنوان زيرمجموعه مثلث شركت مادر تشكيل  18، تعداد 1370تا  1368هاي  طي سال

توان نقش  ، مي)به بعد 1300از (دربارة ميزان رشد جمعيت تهران طي دوره هفتاد ساله ) 174، 1385سقايي، . (شد
در طول چهار دهه كه حجم . عامل رشد طبيعي و مهاجرت را در رشد جمعيت اين كالنشهر مورد بررسي قرارداد

درصدبرآورد  60هر سهم مهاجرت در رشد جمعيت اين كالنش. بااليي از مهاجرت بين استاني به شهرتهران انجام شد
جمعيت سكونتگاههاي غيررسمي شهر از حدود يك ميليون نفر به دو ميليون نفر  1365-75در دهه . شده است

ميليون افزايش يافت  5/2فزوني گرفت، در حالي كه جمعيت كل منطقه كالنشهري، در همين مدت در مجموع 
ونتگاههاي غيررسمي در منطقه به جاي مهاجران عامل عمده رشد شك) درصد به جمعيت حاشيه نشين اضافه شد40(

بنابراين برنامه احداث سه شهر جديد هشتگرد، پرديس و پرند و اجراي . روستايي، مهاجرهاي داخلي بوده است
به تصويب رسيد و عمليات آماده سازي در برخي از آنها به سرعت آغاز  1369طرح شهر جديد انديشه در سال 
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ساله اول قادر به اسكان  هاي پنج بيني شهر جديد انديشه، ساير شهرها بسيار كمتر از پيشبه جز  1378گشت تا سال 
  )233 – 234 – 235، صص 1385خاتم، . (جمعيت شدند

  2015و  1995جدول كالن شهرهاي سال  -1جدول شماره 
  )درصد(نرخ رشد ساالنه  )هزار نفر(جمعيت  تجمع شهري

1995 2015 1995-1985  2015-2005  
  افريقا

  61/3  68/5  24437  10287  الگوس
  97/1  28/2  14494  9656  قاهره

  آسيا
  10/0  40/1  28701  23736  توكيو
  55/2  22/4  27373  15093  بمبئي

  85/1  96/1  23832  15028  شانگهاي
  34/2  35/4  21170  11500  جاكارتا
  42/3  43/4  20616  9863  كراچي
  89/1  33/2  19423  12362  پكن
  81/3  74/5  18964  7832  داكا
  33/2  67/1  17621  11673  كلكته
  58/2  80/3  17553  9882  دهلي

  91/1  73/2  16998  10687  جين پيان
  75/1  98/2  14711  9280  مترومانيال
  32/0  98/1  13139  11641  سئول
  45/1  68/3  12345  9316  استانبول
  55/3  84/3  10767  5085  الهور

  83/2  17/5  10663  5343  حيدرآباد
  -   24/0  10601  10601  اراكا

  51/2  19/2  10557  6566  بانكوك
  30/2  62/1  10211  6830  تهران

  امريكاي جنوبي
  88/0  01/2  20783  16417  سائوپولو

  83/0  8/0  18786  15643  مكزيكوستيي
  /50  68/0  12376  15990  آيرس بوينوس

  84/0  77/0  11554  9088  ريودوژانيرو
  32/1  30/3  10562  7452  ليما

  امريكاي شمالي
  39/0  31/0  17636  16329  نيويورك

  46/0  72/1  14274  12410  آنجلس لس
  14 – 1388 –هال، فايفر : مأخذ
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  خزائي زهرا: كننده تهيه
  

  تهران استان و ايران گستره در مطالعه مورد منطقه قرارگيري موقعيت نقشه -1 شماره شكل
  

  منطقه شهري تهران
شود از شمال تا  اي كه به عنوان ناحيه شهري تهران براي مكانيابي شهرهاي جديد مطالعه مي ناحيهمحدوده 

اين . ارتفاعات البرز، از شرق تا شهرستان دماوند، از جنوب تا شهرستان ري، و از غرب تا شهرستان قزوين است
هزار كيلومتر  13گيرد و  ريار را در بر ميهاي تهران، كرج، ورامين، ري و شميرانات، ساوجبالغ و شه ناحيه، شهرستان

هاي  اين ناحيه از همبستگي اقتصادي، اجتماعي، رشد جمعيت مشابه، راههاي ارتباطي و دسترسي. مربع مساحت دارد
  )153-154، صص 1385زياري، . (شود اي است و به عنوان ناحيه واحد شناخته مي قديمي، داراي بافت در هم تنيده

هاي اقتصادي تهران، اين شهر از دير باز شاهد پذيرش مهاجران بسياري  ياسي، اداري و فعاليتبه دليل تمركز س
گراني قيمت زمين و مسكن در پايتخت، قشرهاي كم درآمد جامعه و اقشار مهاجر . از ديگر نقاط كشور بوده است

اشيه شهرها باعث پيدايش تازه شهرنشين شده را به حومه پايتخت رانده و استقرار اين طبقات اجتماعي در ح
هاي فوق به مرور زمان كانون جمعيتي مهمي را  مكان. گاههاي خودرو در اطراف اين شهر بزرگ شده است سكونت

  ) 28-29، صص 1384طالچيان، . (اند كه نمونه بارز آن اسالمشهر است به وجود آورده
و سال ) 47/1( 1375سال ) 46/2( 1370و ) 91/3( 1365با توجه به متوسط رشد ساالنة جمعيت بين سالهاي 

هاي امور زيربنايي شهرها و هرج و مرج  و همچنين مشكالت ناشي از نارسايي) 161، 1388نظريان، ) (44/1( 1385
نشيني، جرم و جنايت، مشكالت روحي و  هاي كالبدي و مسائلي نظير مشكل مسكن، فقر، بيكاري، حاشيه و نابساماني
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به منظور . نيز در اتخاذ تصميم ايجاد شهرهاي جديد نقش عمده و مؤثري داشته استرواني در شهرهاي موجود 
  تمركز زدايي و جذب سرريزهاي جمعيتي شهرهاي بزرگ چند ميليوني نظير تهران و مشهد، جلوگيري از توسعه

هاي جديد رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد تعادل رشد اقتصادي و اجتماعي و كنترل حركات مهاجرتي، ايجاد شهر بي
با بررسي وضع موجود شهرهاي جديد در ايران با اهداف در نظر گرفته شده، . بهترين جايگزين شناخته شده است

عدم تعيين دقيق جايگاه قانوني . اند به اهداف خود برسند توان گفت كه در بعضي موارد شهرهاي جديد توانسته مي
ساخت اين شهرها و ناهماهنگي و نبود همكاري سازمانهاي هاي  شهرهاي جديد و تعريف نشدن منابع تأمين هزينه
ترين داليل عدم موفقيت كامل شهرهاي جديد  هاي اقتصادي از مهم مختلف، فقدان امكانات زيربنايي و نبود فعاليت

  .براي رسيدن به اهداف تعيين شده بوده است
به طوري . و روند كند آن استآنچه در مقوله جمعيت شهرهاي جديد در خور توجه است جذب بطئي جمعيت 

و دليل اصلي آن اين است كه . فاصله زيادي دارند 1400بيني شده تا افق  كه جمعيت اين شهرها با اهداف پيش
كنند در صورت ساكن شدن در يكي از  مهاجران در وهلة اول براي سكونت در شهر جديد اين سئوال را مطرح مي

  )57، 1385داستان، (نه خواهد بود؟ شهرهاي جديد فعاليت اقتصادي آنان چگو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  321، 1384مرادي مسيحي، : مأخذ
  

  انداز ساختار كالبدي آينده مجموعه شهري تهران نقشه چشم -2شكل شماره 
  

 شهر جديد انديشه
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  بررسي چگونگي مكانيابي شهر جديد انديشه و نتايج حاصل از آن
ي بهينه منابع طبيعي، مهار ابعاد و تمركزگرايي احداث شهرهاي جديد با هدف بهبود ساختار فضايي، كاربر

عامل مسكن ) 374، 1385رحيمي، . (گيرد جمعيت در شهرها و آمايش سرزمين در نظام زيستي كشور صورت مي
ريزي نشده، افزايش جمعيت شهري و  هاي برنامه براي جذب سرريزهاي جمعيتي، احتمال بروز پديده مهاجرت

ها مهمترين پارامترهاي مؤثر در  اشتغال، نيروي كار، مصالح ساختماني و نظاير اينضريب شهرنشيني و پيامد آن، 
قالب بندي و . شوند كه چنانچه در مكانيابي شهرهاي جديد به اين معيارها توجه نگردد توسعه شهري محسوب مي

گي خواهد الگوي طراحي شده براي شهر جديد موجب بروز مشكالت زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهن
  )415، 1385منوري، طبيبان، . (گرديد

در مقياس كالن و در سطح مكانيابي شهر جديد انديشه، استفاده از اراضي غيرقابل كشت منطقه براي آسيب 
اما استقرار اين . رساني كمتر به اكوسيستم موجود مدنظر بوده و در اهداف راهبردهاي طرح نيز منعكس شده است

ت يك شهر جديد در منطقه كشاورزي و باغداري شهريار سبب شده است كه گرايش به مجموعه زيستي به صور
همچنين حفر دو چاه عميق . سوي الگوي زندگي شهرنشيني در محيط اطراف آن به طور فزاينده روبه تزايد بگذارد

طبيعي منطقه و لطمه  برداري فراتر از ظرفيت از منابع اي ديگر از بهره براي تأمين آب مصرفي شهر جديد نيز نمونه
با توجه به اينكه شهر جديد انديشه داراي آب و هواي ) 334، 1385قاسمي اصفهاني، (زدن به اكو سيستم است 

ضعف جزئيات معماري اجرا شده ) 350، 1385رحيمي، . (نسبتاً گرم و خشك در تابستان و سرد در زمستان است
كنند در مجموع بر اتالف انرژي اثر  قدام به ساخت و ساز ميهاي مسكن كه با سرمايه اندك ا به وسيله تعاوني

رود ساخت و سازهاي موجود در شهر جديد انديشه  هاي شديد كه گمان نمي صرف نظر از زلزله. گذارد افزايشي مي
ر هاي موجود د ضعف. كند توان ايستادگي در برابر آن را داشته باشند سانحه طبيعي ديگري شهر را چندان تهديد نمي

) 328، 1385قاسمي اصفهاني، . (گردد زمينه مقابله با زلزله نيز بيشتر به كيفيت طراحي و ساخت و ساز ابنيه بر مي
هاي با شكوه اغلب زيبايي  خيابان. هاي عريض و وسيع و چشم انداز زيبائي است شهر جديد انديشه داراي خيابان

اي وجود ندارد كه  توان گفت دري يا پنجره به جرئت مي كنند اما در شهر جديد انديشه خود را از درخت كسب مي
همچنين به دليل باد غالب زمستان و تابستان و اشراف . انداز زيبايي گشوده شود به سوي يك فضاي سبز و چشم

به دليل اينكه اين . توان به كاشت درختان به عنوان بادشكن مبادرت ورزيد نيروگاه برق و آلودگي ناشي از آن مي
ايجاد و نگهداري فضاي سبز بسيار . باشد ها مي داراي بستر شني و خاك نامرغوب براي كاشت درختان و گلشهر 

. رسد هاي خياباني براي احياي محيط، غناي بصري و تلطيف مكان ضروري به نظر مي لذا ايجاد گلدان. پرهزينه است
  )388، 1385درونكاليي، عسكري، (

  
  طي شهر جديد انديشهموقعيت جغرافيايي و شبكه ارتبا

هكتار بصورت مثلثي در جنوب شرقي شهر كرج و در شرق محور  1495اراضي شهر جديد انديشه با وسعت 
اراضي مورد نظر از شرق به رودخانه كرج، از غرب به محدوده طرح توسعه و عمران شهر . مالرد واقع گرديده است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

86  شاعليو  خزائي/  بررسي عوامل تاثيرگذار برتوسعه يا تهديد پايداري در شهر جديد انديشه

. جوي محدود است سمت شمال به اراضي روستاي هفت كرج بزرگ و از جنوب به جاده كرج به عليشاه عوض و از
  )14، 1376طرح جامع شهر جديد انديشه، (

كيلومتري محور غرب و جنوب غربي پايتخت مكانيابي شده  30اي نزديك، در  شهر جديد انديشه در فاصله
همچنين محورهاي اي چون مجاورت و نزديكي به نواحي صنعتي و خدماتي غرب تهران و  است و از امكانات بالقوه

هاي ارتباطي مناسب چون آزاد راه و جاده تهران  وجود شبكه. كشاورزي جنوب و غرب دشت كرج برخوردار است
هاي شهريار به اشتهارد و تهران به رباط كريم از سمت جنوب و همچنين مسير راه آهن شهري  قزوين و جاده –

  )38، 1384طالچيان، . (مند ساخته است مناسبي بهره هاي كرج از سمت شمال، اين شهر را از دسترسي –تهران 
باشد كه با جاده  انديشه يكي از راههاي ارتباطي مهم براي اين شهر جديد مي –در حال حاضر نيز بزرگراه چيتگر 

به دليل وجود چنين راه ارتباطي . نياوران و رسالت ارتباط به وجود آورده است –همت  –مخصوص  –قديم 
الزم به ذكر است كه . دقيقه به انجام خواهد رسيد 30انديشه از ميدان آزادي تهران در مدت زمان  –مسافت تهران 

دستور نيكو، . (اختصاص گرديده است 1379بودجه كامل اجراي اين طرح و تبديل جاده چيتگر به بزرگراه در سال 
  )1388مدير كنترل پروژه، شركت عمران شهر جديد انديشه، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زهرا خزائي: تهيه كننده
  شركت عمران شهر جديد انديشه: مأخذ

  

  نقشه موقعيت شهر جديد انديشه نسبت به راههاي همجوار -3شكل شماره 
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87  1390 تابستان، 30، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 
هاي انجام شده در زمينه ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در شهرهاي جديد تهران به تفكيك سازندگان تا  فعاليت: 2جدول شماره 

  1387 پايان شش ماهه اول سال

  رديف
شهر 
  جديد

  انفرادي انبوه سازي تعاوني
در دست  جمع كل

  اجرا
  تكميل شده

در دست
  اجرا

  تكميل شده  در دست اجرا  تكميل شده

  47363  640  794 2582 18139 8150 17058  هشتگرد 1
  24056  1704  930 2840 1010 13381 4191  انديشه 2
  29299  95  184 615 11669 9788 6948  پرديس 3
  29196  600  140 8054 16416 869 3117  پرند 4

  257-1388نظريان، : مأخذ
  

تهران تا پايان شش ماهه  وساز واحدهاي غيرمسكوني در شهرهاي جديد ي ساخت هاي انجام شده در زمينه فعاليت: 3جدول شماره 
  1387اول سال 

  258- 1388نظريان، : مأخذ

  
  ريزي شهر جديد انديشه مقاطع برنامه

  نفر 10000بيني جمعيت  ساله پيش 5دوره  – 1375لغايت  1370: كوتاه مدت
  نفر 60000بيني جمعيت  ساله پيش 15دوره  – 1385لغايت  1370: ميان مدت
  نفر 100000بيني جمعيت  ساله پيش 25وره د – 1395لغايت  1370: دراز مدت

  )14، 1376طرح جامع شهر جديد انديشه، (
  

  1388ارزيابي موقعيت كنوني شهر جديد انديشه براساس مطالعات ميداني تابستان 
باشد كه فاز اول آن مربوط به پيش از انقالب اسالمي بوده و به شهرك انديشه  فاز مي 6شهر جديد انديشه داراي 

از نظر واحدهاي مسكوني در نظر گرفته شده در طرح،  2و  3و  4فاز باقيمانده نيز تنها فازهاي  5از . استمعروف 
. گردد تكميل گرديده اما از نظر امكانات و خدمات شهري مورد نياز جمعيت ساكن، كمبودهاي فراواني مشاهده مي

هيچگونه فعاليت  6و فاز  5يمي از فاز نيز در معرض ساخت و ساز قرار گرفته و در بخش عظ 5بخشي از فاز 
نفر در  60000، 1385بيني شده در طرح براي سال  با توجه به جمعيت پيش. ساختماني و عمراني مشاهده نگرديد

ماهه  6نفر و در  75676، 1386نفر، در سال  75596، 1385نظر گرفته شده است و اين در صورتي است كه در سال 
  .بيني و تراكمي باالتر از حد انتظار اند يعني جمعيتي بيش از پيش در اين شهر ساكن بوده نفر 76122، 1387اول سال 

  

  شهر جديد  رديف
  تكميل شده در دست ساخت

  جمع  ساير  بهداشتي  اداري  خدماتي تجاري  فرهنگي  آموزشي جمع ساير بهداشتي اداري خدماتي تجاري  فرهنگي  آموزشي
  410  2  2  56  1 325  3  21 532 1 2 84 9 431  1  4 هشتگرد 1
  1406  12  10  14  107 1219  10  34 369 3 1 1 1 356  3  3 انديشه 2
  1053  16  8  5  5 993  9  17 858 23 1 2 18 805  3  6 پرديس 3
  577  2  2  2  10 543  4  14 491 1 1 1 0 480  5  3 پرند 4
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  نقشه كاربري اراضي موجود شهر جديد انديشه -4شكل شماره 
  

  شهرهاي جديد 1387جدول جمعيت پيش بيني شده و اسكان يافته تا پايان شش ماهه اول سال  -4جدول شماره 

  شهر جديد رديف
بيني  پيش

جمعيت تا 
  1385سال 

جمعيت 
ساكن در 

  1385سال 

جمعيت 
ساكن تا 

  1386پايان 

جمعيت 
 6ساكن در 

ماهه اول 
1387  

بيني  پيش
جمعيت تا 

  1395افق 

بيني جمعيت نهايي براساس  پيش
ريزي و  مصوبه شوراي برنامه

بيني  توسعه استان با توجه به پيش
جمعيت مجموع شهري تهران تا 

  )نفر 18.000.000( 1405 افق
  ---   100000  76122  75676  75596  60000  انديشه  1

  17000  16119  15736  143000  هشتگرد  2
350000-
230  

600000  

  400000  200000  30000  25717  25743  100000  پرديس  3
  700000  150000  8000  7500  5791  50000  پرند  4

  :مأخذ استخراج از
  256، 1388، نظريان، 4-8جدول شماره - 
  مركز آمار ايران 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال - 
  به شركت عمران شهرجديد پرند 27/12/1386براساس جلسه مورخ  31/2/1387ابالغيه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ - 
  1375طرح جامع شهر جديد هشتگرد، طرح و معماري، - 
  1376و عمران،  طرح جامع شهر جديد انديشه، پژوهش- 

  1384كده،  بازنگري طرح جامع شهر جديد پرديس، پي-- 
  1384طرح بازنگري توسعه و عمران شهر جديد پرند، آمكو ايران، - 
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5620.7

5.9
5.7 7.8

تهران

ساير شهرهاي استان (آرج و شهريار)

روستايي در استان تهران

شهري در استانهاي ديگر

بي پاسخ

50.2

29.424.5

21.5

17.7

17 3.8 1.9 آب و هوای مناسب
ار  ل ک نزديکی به مح
کم بودن رهن و اجاره
ارزانی مسکن و امکان تملک
ران  ه ته نزديکی ب
نيان   ان و آش کونت خويش س
امکان مهاجرت به تهران
بی پاسخ

68.8

19.5

13.2

بله
خير
نميدان

  .اند ساكنين در شهر جديد انديشه قبالً در تهران ساكن بوده% 56طبق مطالعات انجام پذيرفته 
  
  
  
  
  
  

  نمودار محل سكونت قبلي -5شكل شماره 
  

برخورداري از آب و هواي % 2/50اليل مهم انتخاب شهر جديد انديشه براي اقامت نيز از كل پاسخگويان از د
  .اند نزديكي به محل كار خود را عنوان نموده% 4/29مناسب و 

  
  
  
  
  
  

  نمودار داليل انتخاب شهر براي اقامت -6 شكل شماره
  

% 79باشند از اين تعداد  مايل به مهاجرت مي% 8/68در رابطه با تمايل ساكنين براي مهاجرت به شهري ديگر 
دهند و مهمترين داليل خود را براي مهاجرت به ترتيب اينگونه عنوان  شهر تهران را براي مهاجرت ترجيح مي

  :نمايند مي
تمايل -3باشد  ها مي رفع مشكالت رفت و آمد به تهران كه محل كار آن-2كسب امكانات بيشتر در شهر ديگر -1
  .گشت به محل سكونت قبلي خود و يافتن شغلي مناسببه باز
  
  
  
  
  
  

  نمودار تمايل به مهاجرت -7شكل شماره 
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  دهند نمودار محلي كه براي مهاجرت ترجيح مي -8شكل شماره 
  

  .سطح متوسطي از رضايت را عنوان نمودند% 2/52ميزان رضايتمندي ساكنين نيز مورد آزمون قرار گرفت و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار ميزان رضايت از سكونت در شهر جديد انديشه -9شكل شماره 
  

دسترسي % 9/2آب و هواي بهتر و كمترين تعداد آنها يعني % 5/70از مزاياي عنوان شده اين شهر از ديد ساكنان 
جود دسترسي و به كاال و خدمات و امكانات و تسهيالت بيشتر را مهمترين مزيت اين شهر دانسته كه نشان از عدم و

  .امكانات مناسب در اين شهر نسبت به شهرهاي اطراف است
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  نمودار مهمترين مزيت شهر -10شكل شماره 
  

يعني % 42از جمله مهمترين مشكالت عنوان شده توسط ساكنين، مشكالت فرهنگي و اجتماعي است كه 
  .اند د اختصاص دادهباالترين پاسخ و مشكالت زيست محيطي كمترين درصد را به خو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار مشكالت شهر -11شكل شماره 
  

به كمبود يا %) 6/75(در ارتباط با بررسي كمبود يا دشواري دسترسي به امكانات مختلف در شهر، اكثر ساكنين 
از . اند ردهدرماني و كمترين آنها مراكز امداد و نجات و آتش نشاني اشاره ك –دشواري دسترسي به مراكز بهداشتي 

ميان مراكز بهداشتي و درماني بيشترين كمبود مربوط به وجود مطب پزشكان متخصص و از ميان مراكز آموزشي 
هاي آزاد علمي و هنري، از ميان مراكز تجاري بيشترين كمبود مربوط به  بيشترين كمبود مربوط به وجود كالس
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75.6

41.5

28.3
324013.227.3

40.5

11.3

15.1

66
30

مراكز بهداشتي درماني

مراكز آموزشي

مراكز فرهنگي

مراكز مذهبي

مراكز تجاري

پاسگاه نيوري انتظامي

مراكز مخابراتي و ارتباطي

مراكز خدماتي و تعميرگاهي

مراكز امداد و نجات و آتش نشاني

مراكز اداري و نمايندگي سازمانيهاي دولتي

فضاهاي تفريحي و فراغتي÷

فضاهاي ورزشي

هاي  براتي و ارتباطي بيشترين كمبود مربوط به وجود تلفناي، از ميان مراكز مخا وجود مراكز خريد كاالهاي دوره
  .باشد عمومي و از ميان مراكز خدماتي و تعميرگاهي بيشترين كمبود مربوط به مراكز تعمير لوازم خانگي مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  مختلف) هاي كاربري(نمودار ميزان كمبود يا دشواري دسترسي به مراكز  -12شكل شماره 
  

 (SWOT)ر جديد انديشه برپايه مدل تحليل و ارزيابي شه
  موضوعات

 تحليل و توسعه

 ساختار و نظام فضايي شهري  ساختار و نظام فضايي شهري

لي
داخ

ل 
وام

ع
 

نقاط قوت 
(S) 

 قيمت مناسب زمين و مسكن-
  آب و هواي مناسب-

  حمل و نقل درون شهري مناسب-
  دسترسي مناسب به امكانات آموزشي-

 –فكري كودكان و نوجوانان  كانون پرورش: تفريحي مانند
  اي بوستان محله –مساجد  –كتابخانه ديجيتالي 

  برخورداري مناسب از تجهيزات شهري-
 برخورداري از مراكز درماني مناسب-

جي
خار

ل 
وام

ع
 

  ها فرصت
(O) 

هاي ارتباطي مناسب چون آزاد  وجود شبكه-
هاي شهريار به  جاده –قزوين  –راه تهران 

  باط كريمتهران به ر –اشتهارد 
  كرج –مسير راه اهن شهري تهران -

هاي عريض و عدم ترافيك در  وجود شبكه-
  سطح شهر

  نزديكي به پايتخت-
مجاورت و نزديكي به نواحي صنعتي و -

 خدماتي غرب تهران

نقاط 
  ضعف
(W) 

امكان گسترش آينده شهر به سمت باغات و اراضي قابل-
  كشت شهريار

بطه با كيفيت طراحي شهري اتالف بيش از حد انرژي در را-
هاي  با توجه به فضاهاي باز و آزاد و فاصله داشتن بلوك

  ساختماني
هاي ساخت و ساز و  توسعه عمودي شهر به دليل تقليل هزينه-

  سهولت در طراحي، قابل اجرا بودن در نقاط مختلف
سيلوئت كلي يكنواخت و بدون تپش شهر در اثر همساني -

  ها ارتفاع بلوك
  هاي فشارقوي المت ساكنان به دليل عبور كابلتهديد س-

هاي عميق براي تأمين آب مصرفي شهر جديد انديشه  حفرچاه-
 زدن به اكوسيستم برداري فراتر از ظرفيت و لطمه و بهره

تهديدها 
(T) 

توسعه شهرنشيني سريع و جذب جمعيت -
مناطق اطراف به دليل قيمت مناسب اجاره بها 

  تهران و خريد مسكن با توجه به
قرارگيري در مسير با دهاي گرم داراي غبار -

  و شن از كويرهاي نمك و لوت
قرارگيري در محدودة گسلهاي البرز در پهنه -

 لرزه خيزي شديد
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  گيري نتيجه
گيري نمود با وجود اينكه اين  توان اينگونه نتيجه هاي انجام پذيرفته در شهر جديد انديشه مي با توجه به بررسي

بيني  ه شهرهاي جديد مجموعه شهري تهران از نظر جذب جمعيت موفق بوده و جمعيتي بالغ بر پيششهر نسبت ب
  .باشد طرح را در خودجاي داده است در جهت توسعه پايدار شهري با مشكالت فراواني روبرو مي

شديد قرار داشته و در ابتدا مكانيابي اين شهر از نظر زمين ساختي و تكنونيكي اشتباه بوده و در پهنه لرزه خيزي 
  .هيچگونه تدبيري در جهت مقاوم سازي بناها صورت نگرفته است

ترين اراضي كشاورزي، در صورت افزايش جمعيت اين شهر در  همچنين مكانيابي اين شهر در جوار مناسب
و . گيري خواهد كرد آينده به جاي حفظ اراضي زراعي و باز، گسترش آن به طور قطع چنين فضاهايي را نشانه

پيدايش آن باعث شده تا سهمي از نيروي كار كشاورزان به سوي مشاغل خدماتي وابسته به درون يا مسيرهاي منتهي 
نمايد مسئله كمبود آب است كه نه  آنچه كه در بررسي شهر جديد انديشه مهم جلوه مي. به شهر جديد جذب شوند

برداري بيش از حد از منابع  به دليل بهره 1388شهريور ماه  نمايد بلكه در هاي كشاورزي منطقه را تهديد مي تنها زمين
نه تنها نشست زمين را در جاي، جاي اين منطقه به همراه ) متري 220حلقه چاه تا عمق  100(آب زيرزميني منطقه 

ساعت در روزهاي ماه مبارك رمضان در شهر جديد انديشه، شهر قدس،  16تا  6داشته بلكه سبب قطع آب به مدت 
شهر جديد انديشه پارك جنگلي به  3رد و شهريار گرديده است و اين در صورتي است كه در خيابان آزادي فاز مال

  .مساحت چهار هكتار احداث شده است
هاي صنعتي اختصاص يافته اما در يكي از اين دو ناحيه كه در  ناحيه به كاربري 2در اين شهر با توجه به اينكه 

تنها دو خيابان با  2در بخش ديگر شهر واقع در فاز . يچگونه كاربري مشاهده نگرديدشمال شرقي شهر قراردارد ه
گري، آهنگري، كابينت سازي،  وجود داردكه در آن تعداد معدودي كارگاه ريخته 2و صنعت  1هاي صنعت  نام

هاي واحد  اتاق بسياري از ساكنين نيز يكي از. اند بري، صافكاري و تعميرات تخصصي اتومبيل قرار گرفته شيشه
مشكل بيكاري يكي از موارد بسيار مهمي است كه جوانان . اند مسكوني خود را به ايجاد سوپر ماركت اختصاص داده

  .نمايد و باعث بروز مشكالت اجتماعي فراواني گرديده است اين شهر را تهديد مي
ساكنين ترجيح % 86است كه  هاي گردآوري شده حاكي از اين واقعيت اطالعات استخراج شده از پرسش نامه

توان عنوان نمود به دليل كمبود تأسيسات و  بنابراين مي. دهند تا اوقات فراغت خود را در منزل سپري نمايند مي
درماني، بانك،  –مراكز فرهنگي و تفريحي، مراكز آموزشي، بهداشتي : خدمات شهري مورد نياز ساكنين از قبيل

عدم امكان ايجاد ارتباط اجتماعي با ساير ساكنين، همچنين خستگي ناشي از طي فضاي سبز، مراكز خريد و غيره و 
نمايد پايداري سكونت در اين  كردن مسيرهاي مابين محل كار و محل سكونت كه طراوت الزم را از افراد اخذ مي
هر اصلي اي جز مهاجرت به ش شهر به مخاطره افتاده و بسياري از ساكنان براي رفع اين مشكالت خود چاره

  .يابند نمي
خدماتي دارد نبايد اين خصوصيت را به  –با اين حال با توجه به اينكه شهر جديد انديشه عملكرد خوابگاهي 

بلكه به خاطر وجود ) نه از نظر مسافت(عنوان نكته منفي براي شهر در نظر آورد زيرا نزديكي بالنسبه زياد به تهران 
ضمن اينكه شهر جديد انديشه . د ساخت به حيات اقتصادي خود ادامه دهدهاي خوب، شهر را قادر خواه بزرگراه
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بيني  تنها شهري است كه توانسته جمعيتي بيش از پيش) انديشه، هشتگرد، پرديس، پرند(شهر جديد تهران  4در بين 
يمت باالي ق -1توان  در خود پذيرا باشد از عوامل مهم و مؤثر در جذب جمعيت اين شهر مي 1385طرح را در سال 

ارائه  -4هاي خوب  راههاي ارتباطي و بزرگراه-3كرج  –وجود متروي تهران -2ها و خريد مسكن در تهران  اجاره
كانون پرورش . اي هاي محله بوستان: تر نسبت به شهرهاي جديد ديگر مانند امكانات و خدمات شهري بالنسبه مناسب

حمل و نقل عمومي درون شهري مناسب را -5.... اجد، كالنتري، فكري كودكان و نوجوانان، كتابخانه ديجيتالي، مس
  .بيان نمود

توان به اين نتيجه دست يافت كه اين شهر همچون شهرهاي جديد  در مجموع با در نظر گرفتن بررسيها مي
مجموعه شهري تهران در جهت توسعه پايدار شهري ضعيف عمل نموده و اكثريت قريب به اتفاق ساكنان دليل 

و مشكالت اقتصادي ) ابتداي احداث شهرهاي جديد(ت خويش را ارزاني قيمت مسكن در يك مقطع زماني سكون
كنند كه در صورت افزايش توان مالي و اقتصادي حاضر به ادامة  ناشي از زندگي در شهرهاي بزرگ را عنوان مي

ونت خود آرامش و هواي سالم و پاك با توجه به اينكه ساكنين از ديگر داليل سك. سكونت در اين شهر نخواهند بود
بيني شده در طرح، آيا اين شهرها در آينده نيز  در صورت جذب جمعيت پيش. دارند حاكم بر اين شهرها را عنوان مي

 توانند آرامش و هواي سالم را براي ساكنين خويش تضمين نمايند؟ مي
 
  منابع
ايجاد شهرهاي جديد و تحوالت آنها در دورة  ضرورت): 1385. (عيسي، محمد نگهبان مروي –ابراهيم زاده  .1

  .متأخر، شركت عمران شهرهاي جديد، كتاب سوم
  .طرح بازنگري توسعه و عمران شهر جديد پرند): 1387. (آمكو، شركت مهندسان مشاور .2
  .)1387. (ابالغيه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .3
  .1و  2جديد پرديس، جلد  طرح جامع شهر): 1384. (كده، شركت مهندسان مشاور پي .4
  .1و  2طرح جامع شهر جديد انديشه، جلد ): 1376(پژوهش و عمران، شركت مهندسان مشاور  .5
اي بر آسيب شناسي شهرهاي جديد ايران، شركت عمران شهرهاي  مقدمه): 1385. (توكلي مهر، اسماعيل .6

  .جديد، كتاب دوم
شهرهاي جديد، شركت عمران شهرهاي جديد،  بحثي درباره فضاهاي شهري در): 1385. (جوانبخت، امير .7

  .كتاب دوم
متقاضيان اسكان در شهرهاي جديد منطقه تهران، شركت عمران شهرهاي جديد، كتاب ): 1385. (خاتم، اعظم .8

  .سوم
جايگاه شهرهاي جديد در توسعه پايدار، شركت عمران شهرهاي جديد، كتاب ): 1385. (داستان، محمدخليل .9

  .دوم
  .مدير كنترل پروژه شركت عمران شهر جديد انديشه): 1388. (دستور نيكو .10
بررسي اقدامات مديريت شهر جديد انديشه در كاهش ناامني درونزا، شركت ): 1385. (رحيمي، محمود .11

  .عمران شهرهاي جديد، كتاب دوم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

95  1390 تابستان، 30، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

 بافتهاي مسكوني مركز شهر مشهد،: احياي بافت قديم و توسعه شهري نمونه): 1375. (رهنما، محمدرحيم .12
  .ريزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس رساله دوره دكتري جغرافيا و برنامه

  .ريزي شهرهاي جديد، سمت برنامه): 1385. (زياري، كرامت اله .13
  .مركز آمار ايران): 1385(سرشماري عمومي نفوس و مسكن  .14
كت ، شر)عملكرد گذشته، راهكارهاي آينده(ارزيابي شهرهاي جديد اصفهان ): 1385. (سقايي، محسن .15

  .عمران شهرهاي جديد، كتاب اول
  .ريزي شهري، سمت ديدگاههاي نو در جغرافيا و برنامه): 1385. (شكويي، حسين .16
موقعيت شهرهاي جديد ايران به نسبت شهرهاي اصلي و بررسي مسائل پايداري ): 1385. (شيعه، اسماعيل .17

  .آنها، شركت عمران شهرهاي جديد، كتاب سوم
  .طرح تفصيلي شهر جديد انديشه): 1382. (ان مشاورشهر و برنامه، شركت مهندس .18
  .نگاهي به شهرهاي جديد ايران، شركت عمران شهرهاي جديد): 1384. (طالچيان، مرتضي .19
  .طرح جامع شهر جديد هشتگرد): 1375. (طرح و معماري، شركت مهندسان مشاور .20
عمران شهرهاي جديد،  بررسي حس مكان در شهرهاي جديد، شركت): 1385. (قاسمي اصفهاني، مرواريد .21

  .كتاب دوم
هاي زيبايي شناسي، شركت  هويت شهري بر مبناي جنبه): 1385. (كرد درونكاليي، سكينه، مسعود عسكري .22

  .عمران شهرهاي جديد، كتاب دوم
ريزي استراتژيك و كاربرد آن در شهرسازي ايران نمونه موردي  برنامه): 1384. (مرادي مسيحي، واراز .23

  .ريزي شهري ركت پردازش و برنامهكالنشهر تهران، ش
تعيين عوامل زيست محيطي در مكانيابي شهرهاي جديد در ): 1385. (منوري، سيدمحمود، سحر طبيبيان .24

  .ايران، شركت عمران شهرهاي جديد، كتاب دوم
  .مبتكران. پويائي نظام شهري ايران): 1388. (نظريان، اصغر .25
  .اسماعيل صادقي، ناهيد صفايي، آذرخش: ، ترجمه21ري قرن آينده شه): 1388. (هال، پيتر، اولريخ فايفر .26
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