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بررسي و ارزيابي وضع موجود شهر جديد هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در 
 پذيري آنجمعيت

  
  

  زهرا خزائي
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

Khazaie @ iauahvaz.ac.ir 
  

  

  24/7/89: تاريخ پذيرش                                                                                     15/12/88 :تاريخ دريافت
  

  :چكيده
ساختار فضايي، كاربري بهينه منابع طبيعي، مهار ابعاد تمركز گرايي  ساماندهي احداث شهرهاي جديد با هدف

به منظور تمركز زدايي و جذب سرريز هاي . گيردجمعيت در شهرها و آمايش سرزمين در نظام زيستي كشور صورت مي
رويه شهرهاي بزرگ، ايجاد تعادل رشد هرهاي بزرگ چند ميليوني نظير تهران و مشهد، جلوگيري از توسعه بيجمعيتي ش

  . اقتصادي ،اجتماعي و كنترل حركات مهاجرتي ،ايجاد شهرهاي جديد بهترين جايگزين شناخته شده است
جديد در رسيدن به اهداف كمي خدماتي بوده مانند ساير شهرهاي  –شهر جديد هشتگرد كه داراي عملكرد صنعتي 

در اين شهر نه جمعيت كه پايه ي بقيه ي فعاليت ها و عملكردهاست و نه ساير . مورد انتظار توفيق چنداني نداشته است
  .شاخص ها هيچ يك به ارقام مورد انتظار نرسيده است و حتي با فاصله بسياري از آنها قرار دارد

  
  .سعه پايدار شهريتو ،شهر جديد ،شهر :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

شهر اثر ماندگار تاريخي و در عين حال واحد جغرافيايي و اجتماعي تكامل پذير است كه در طول تاريخ به 
تغذيه و ساير موارد  –عنوان محل تجمع به اشكال گوناگون شكل گرفته و گسترش امكانات و تسهيالت بهداشتي 

روستاها كه د يگر منابع سرشاري براي روستائيان . و مير گرديدباعث افزايش سريع جمعيت و كاهش ميزان مرگ 
نبودند به نفع شهرها تخليه شدند و سيل مهاجرت به سوي شهرها روانه گشت، در اين هنگام شهر به عنوان مركز 

با توجه به رشد آتي جمعيت شهرنشين، . توانست براي روستائيان نوعي منبع ارتزاق باشدفعاليت و صنعت مي
ي مطلوبي به براي جلوگيري از رشد بي رويه شهري كه پديده. رش شهري در رأس مسائل شهري جهان ا ستگست

نظارت بر نرخ رشد طبيعي جمعيت شهرنشين و توزيع جمعيت شهرنشين تا : آيد راهكارهايي شامل شمار نمي



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

114  زهرا خزائي/  پذيري آنبررسي و ارزيابي وضع موجود شهر جديد هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در جمعيت 
توان انجام داد و يا انجام آن موفقيت با اين حال اگر به هر دليلي اين دو راه حل را ن. حدود بسيار زيادي موثر است

زدايي فضايي بر اساس ساختن شهرهاي در چنين شرايطي سياست تمركز. آميز نبود، گسترش شهر حتمي است
شود به عنوان الگوي ترين اشكال تمركز زدايي در كشورهاي در حال توسعه شناخته ميجديد كه يكي از مستقيم

  . شود گسترش ناپيوسته شهري برگزيده مي 
گيري و گسترش شهرهاي مكانيابي، شكل: در اين پژوهش كه با هدف بررسي كاربردي شهرهاي جديد شامل

اين روش . گرددگردد از روش تحقيق موردي و زمينه اي استفاده ميجديد با تمركز بر شهر جديد هشتگرد انجام مي
اسناد و  و با استفاده از منابع كتابخانه اي، نمايد ي مورد بررسي ارائه مياي در مورد مسئلهتصوير جامع و گسترده

هاي مربوط به شهر مورد مطالعه و در نهايت با استفاده از روش تجزيه و ي نقشهتهيه مدارك، مطاتعات ميداني،
ها و تهديدات خارجي كه يك سيستم با آن كه به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت  swotتحليل

  .  ه ارزيابي، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از يافته ها پرداخته مي شودروبروست ب
 

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

اين دو راه حل در كنترل رشد جمعيت شهرنشين و توزيع . نرخ رشد باالي مهاجرت به شهرها ضرورت دارد
با اين حال اگر به هر دليل اين دو راه حل را نتوان انجام داد و . مؤثر استجمعيت شهرنشين تا حدود بسيار زيادي 

در صورتيكه نيازهاي توسعه شهري از طريق بهسازي و . آميز نبود، گسترش شهر حتمي است يا انجام آن موفقيت
و هاي دروني شهرها و گسترش پيوسته شهرهاي موجود در مكانهايي كه با محدوديت طبيعي  نوسازي بافت
در صورتيكه براي سرريز . يابد نيستند، برآورده نگردد، لزوم گسترش ناپيوسته شهري ضرورت مي رو مصنوعي روبه

و در دراز . برنامه با رشد قارچي به وجود خواهند آمد ريزي نشود، شهرهاي خود روي بي جمعيت باقي مانده برنامه
در چنين . برنامه اجتناب ناپذير خواهد بود اي بيهاي گزاف براي حل مشكالت اين قبيل شهره مدت صرف هزينه

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

ا را بايد با ذكر نام باغشهر آغاز كرد كه بيش از يك قرن پيش به وسيله ابنزر هاوارد تاريخچة شهرهاي جديد دني
اولين شهرهاي جديد با عنوان باغشهرها ايجاد شدند و . با هدف اصلي اصالحات اجتماعي شهرها مطرح گرديد

ريزي و اجرا كرد  مهسپس در دوره دوم ايجاد شهرهاي جديد، اولين كشوري كه اين ايده را به صورت منسجم، برنا
ايجاد و احداث نوشهرهاي انگلستان براساس گزارش كميسيون بارلو، به وسيله ابركرامبي در سال . انگلستان بود

شهر  10زدايي،  وي پيشنهاد كرد براي اجراي سياست تمركز. در طرح لندن بزرگ مورد توجه قرار گرفت 1944
احداث شهرهاي جديد در ساير كشورهاي ) 1945(ن دوره به بعد از اي. جديد اقماري در اطراف لندن ساخته شود

  .جهان عمدتاً به منظور تمركززدايي از مادر شهرها مطرح شد و تداوم يافت
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هاي  هاي مسكوني، شهرك اگر چه فكر و حركت ايجاد شهرهاي جديد در ايران سابقه زيادي با ايجاد شهرك
هاي شركتي دارد، اما طرح آن به عنوان نوعي حركت اساسي  ركها و نواحي صنعتي و همچنين شه 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 

شركت عمران شهرهاي جديد براساس اساسنامة مصوب در وزارت مسكن و  1368در سال . ار خود قرار داد ك
. دار شد ريزي، سياستگذاري، طراحي و اجراي شهرهاي جديد را عهده شهرسازي تشكيل گرديد و مسئوليت برنامه

وعه مثلث شركت مادر تشكيل شركت عمران شهر جديد به عنوان زيرمجم 18، تعداد 1370تا  1368هاي  طي سال
توان نقش عامل رشد طبيعي و  ، مي)به بعد 1300از (دربارة ميزان رشد جمعيت تهران طي دوره هفتاد ساله .  شد

در طول چهار دهه كه حجم بااليي از مهاجرت بين . مهاجرت را در رشد جمعيت اين كالنشهر مورد بررسي قرارداد
در دهه . درصدبرآورد شده است 60مهاجرت در رشد جمعيت اين كالنشهر  سهم. استاني به شهرتهران انجام شد

جمعيت سكونتگاههاي غيررسمي شهر از حدود يك ميليون نفر به دو ميليون نفر فزوني گرفت، در حالي  75-1365
درصد به جمعيت حاشيه 40(ميليون افزايش يافت  5/2كه جمعيت كل منطقه كالنشهري، در همين مدت در مجموع 

عامل عمده رشد شكونتگاههاي غيررسمي در منطقه به جاي مهاجران روستايي، مهاجرهاي داخلي ) شين اضافه شدن
بنابراين برنامه احداث سه شهر جديد هشتگرد، پرديس و پرند و اجراي طرح شهر جديد انديشه در سال . بوده است

به جز شهر  1378عت آغاز گشت تا سال به تصويب رسيد و عمليات آماده سازي در برخي از آنها به سر 1369
  .ساله اول قادر به اسكان جمعيت شدند هاي پنج بيني جديد انديشه، ساير شهرها بسيار كمتر از پيش

  
  عوامل و عناصر تأثير گذار جذب جمعيت در شهرهاي جديد 

و نظريه "هواپيما"شدقرن بيستم با دو ابداع بزرگ شروع : لوئيس مامفورد متفكر مسائل شهري معاصر گفته است 
اولين ابداع انسان را قادر به پرواز كرد و دومي وعده ي . كه اساس تفكر ايجاد شهرهاي جديد در دنياست "باغشهر"

  .زندگي بهتر را به انسان داد
مدينه (هاي ايده آل تاريخ شهرنشيني تحقق ايده سكونتگاه "امروزه هدف از احداث شهرهاي جديد صرفا

ترين هدف نيست بلكه تحقق عمده) مله، شهر خدا، شهر آفتاب، شهر نيكان، مدينه سالمه و شهر پاكفاضله،مدينه كا
هاي جامعه ي بخشتمركز زدايي از مراكز شهري است تا امكانات مادي و انساني در كليه"شهرهاي جديد امروزي 

  بر رشد "ي جديد مسلماترين مزيت ايجاد شهرهاي جديد در اين است كه ايجاد شهرهاعمده"توزيع گردد
همچنين در كاهش فشار جمعيتي شهرهاي بزرگ پر جمعيت كمك .هاي خودرو و بي شناسنامه ترجيح داردشهرك

رويه ي شهري و ايجاد قطب رشد كرده و در ايجاد محيط زندگي بهينه براي ساكنان و كنترل بي نظمي و گسترش بي
نحال بعد از يك قرن تجربه، اكثر كشورها به اين نتيجه رسيدند كه با اي. كنندبراي توسعه مناطق پيرامون كمك مي

در بسياري از كشورهاي جهان سوم، ايجاد و  "عمال .ايجاد و نگهداري شهرهاي جديد كار بسيار دشواري است
موفقيت چنداني در پي نداشته است ) ز جنگ جهاني دوماپس (برنامه ريزي اجرايي شهرهاي جديد در دوره متأخر 

را بنا به گفته يكي از صاحبنظران، ايجاد شهرهاي جديد در كشورهاي جهان سوم بيشتر به خاطر ناتواني مسئوالن زي
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116  زهرا خزائي/  پذيري آنبررسي و ارزيابي وضع موجود شهر جديد هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در جمعيت 
با اينحال موفقيت شهرهاي جديد بيش از هر چيز ارتباط مستقيم با .در حل مشكالت عديده شهري بوده است

فته دارد و جمعيت پذيري شهرهاي هاي صورت گرجمعيت پذيري اين شهرها از جنبه برآورده شدن پيش بيني
بنابر اين با توجه به مطالب ذكر شده عوامل . كندجديد نيز تابعي از ضريب توسعه است و از مدل نمايي تبعيت مي

  : توان به شرح ذيل عنوان نمودمهم در جمعيت پذيري شهرهاي جديد را مي
ي بال عوض و وام هاي طوالني مدت با خود كفايي مالي مجريان احداث شهرهاي جديد از طريق كمك ها -1

  بهره كم
مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي به منظور مقرون به صرفه و اقتصادي بودن پروژه  -2

  شهرهاي جديد
  تقويت هويت و پايداري شهرهاي جديد با توجه به جاذبه هاي شهرهاي اين گونه كانون هاي جمعيتي -3
هر جديد با ايجاد فرصت هاي شغلي متفاوت،زمين در قواره ها و قيمت هاي جذب گروه هاي مختلف به ش -4

  متفاوت، الگوهاي ساخت متنوع و خدمات و امكانات متفاوت به فرا خور هر يك از اقشار اجتماعي
فراهم ساختن اشتغال توأم با سكونت و همچنين فراهم كردن كسب و در آمد براي اغلب خانوارهاي ساكن  -5

  ز طريق ارائه فرصت هاي شغلي بيشتر و متنوع ترشهر جديد ا
در شهرهاي جديد با توجه به اينكه احداث راه و ) داخلي و خارجي(تقويت زير ساخت هاي حمل ونقل  -6

  ايجاد سهولت در امر حمل و نقل ضرورت دارد
شتي، رفاهي، همزمان با ساخت محله هاي مسكوني ، كاربري هاي مختلف اعم از فرهنگي ، آموزشي، بهدا -7

  تسهيالتي و غيره نيز فراهم گردد
و توسعه اشتغال در شهرهاي  توان انتظار داشت كه با تأمين تأسيسات زيربنايي و خدمات روبناييبه طور كلي مي

هاي پيش بيني شده در اين شهرها به سرعت باال رفته و به آستانه پذيري و قابليت جذب جمعيتجديد، امكان
انتخاب مهاجران به شهرهاي جديد بايد با دقت و مالك صحيح صورت پذيرد تا از امر مهاجرت  ن،با وجود اي.برسد

  . زيرا حفظ و نگهداري مهاجران از انتقال آنها دشوارتر است معكوس جلوگيري شود،
  

  منطقه شهري تهران
شود از شمال تا  مياي كه به عنوان ناحيه شهري تهران براي مكانيابي شهرهاي جديد مطالعه  محدوده ناحيه

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

هاي  مبستگي اقتصادي، اجتماعي، رشد جمعيت مشابه، راههاي ارتباطي و دسترسياين ناحيه از ه. مربع مساحت دارد
  . شود اي است و به عنوان ناحيه واحد شناخته مي قديمي، داراي بافت در هم تنيده
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  )يزهرا خزائ: تهيه كننده( نقشه موقعيت قرارگيري منطقه مورد مطالعه در گسترش ايران و استان تهران:  1شكل شماره 

  
  موقعيت طبيعي، جغرافيايي و شبكه ارتباطي شهر جديد هشتگرد 

متر ارتفاع از سطح دريا و در گروه اقليمي  1450هكتار و ميانگين  4000اراضي شهر جديد هشتگرد با وسعت 
درجه سانتي گراد، ميانگين بارندگي  8/13متوسط درجه حرارت در اين منطقه . سرد و نيمه خشك قرار گرفته است

كيلومتر در ساعت و ساختار زمين در اراضي  35درصد و سرعت باد كمتر از  47ميلي متر، رطوبت متوسط  257
اين شهر در شصت و پنج كيلومتري غرب تهران و بيست . هشتگرد رسوبي و متشكل از مواد تخريبي و آبرفتي است

قزوين و از مسير راه آهن  -قوي تهران و پنج كيلومتري شهر ميليوني كرج قرار دارد كه در شمال مسير ارتباطي 
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118  زهرا خزائي/  پذيري آنبررسي و ارزيابي وضع موجود شهر جديد هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در جمعيت 
اين شهر نسبت به سه شهر ديگر حومه تهران، پرند، پرديس و انديشه فاصله اي دورتر . غرب كشور بهره مند است

مسيرهاي ارتباطي اشاره شده اين شهر را در فاصله زماني چهل دقيقه با اتومبيل از تهران قرار . نسبت به پايتخت دارد
كرج به هشتگرد اين شهر را در مدت زمان بيست دقيقه به شبكه  -نده پروژه ادامه خط ريلي تهران مي دهد ودر آي

ارتباط ريلي فوق همچنين شهر ميليوني كرج را در فاصله زماني خيلي . قطار زيرزميني پايتخت اتصال خواهد داد
هشتگرد پذيراي سر  عه شهر كرج،كوتاهي از هشتگرد قرار خواهد داد و پيش بيني مي شود با محدوديت هاي توس

پيش بيني مقدماتي جمعيت هشتگرد در مرحله راهبردي بر اساس نتايج . ريز جمعيت اين شهر ميليوني نيز باشد
 -كرج  -قزوين  -تهران : شهرهاي انتخاب شده شامل . بررسي الگوي مهاجرت، در يازده شهر منطقه انجام شد

  نظرآباد و شهريار بوده است -گوهر دشت  -هشتگرد  - اسالمشهر -قرچك  -دماوند  -تاكستان 

  
  

  
  نقشه موقعيت شهر جديد هشتگرد نسبت به راه هاي همجوار    2شكل شماره 

  زهرا خزايي:شركت عمران شهر جديد هشتگرد   تهيه كننده: مأخذ نقشه پايه
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  بررسي چگونگي مكانيابي شهر جديد هشتگرد و نتايج حاصل از آن
ترين هشتگرد در بخش غربي استان تهران و در شهرستان ساوجبالغ واقع شده است كه بر پر جمعيتشهر جديد 

و پرجاذبه ترين محور دسترسي تهران قرار گرفته و بدين ترتيب مي تواند جذب كننده بخشي از مهاجران كشور و 
 1385هزار نفر، سال  38تا  30بين  1375بر اساس سناريوي پيش بيني شده تا سال . شهر تهران به منطقه تهران باشد

براي . هزار نفر در هشتگرد سكونت خواهند داشت 350تا  230بين  1395هزار نفر و تا سال  143تا  102بين 
هاي فيزيكي و بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و مكانيابي شهرهاي جديد، عوامل و پارامترهاي محيطي در زمينه

ي بايد مورد نظر قرار گيرند با توجه به مدل اكولوژيكي توسعه شهري، روستايي و فرهنگي به عنوان معيارهاي اصل
هاي ها و پتانسيلصنعتي در اين شهر به بسياري از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شامل زير ساخت

تين مطالعات مربوط به امكان سنجي ايجاد و احداث شهر جديد آلودگي محيطي توجه الزم نشده استدر نخس
با دوره زماني بيست ساله انجام گرديد پيش بيني شده كه شهر جديد امكان و توان )  69-72(هشتگرد كه در سالهاي 

تراكم ساختمان و جمعيت در سطح باالتر از متوسط شهرهاي موجود كشور را دارا باشد و ساير عناصر توسعه 
مترو، ارتباطات، اشتغال، عرضه زمين آماده سازي شده و نيز ساير امكانات و توان هاي بالقوه موجود : ي مانندشهر
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120  زهرا خزائي/  پذيري آنبررسي و ارزيابي وضع موجود شهر جديد هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در جمعيت 
در شهر جديد هشتگرد توان جمعيت پذيري آن را با ارقام بااليي نشان مي دهد با توجه به اين مسئله كه بيشترين 

ساله كه  29تا  15بطوري كه سهم گروههاي سني جمعيت را زوج هاي جوان و جمعيت ميان سال تشكيل مي دهند 
 30همچنين گروه سني . درصد بوده است 5/32درصد است در بين ساكنين بالغ بر  3/28در الگوي كشوري معادل 

. درصد بوده اند 9/32درصد دارند در ساكنين شهر جديد بالغ بر  6/20ساله كه در الگوي كشوري سهمي برابر  49تا 
خوبي اين واقعيت را آشكار مي سازد كه ساختار سني سكنه شهر جديد بيشتر شامل گروه ميان  اين تفاوت ها به

سال است كه در آستانه تشكيل زندگي و خانواده جديد هستند و يا به تازگي اين مرحله را پشت سر گذاشته و به 
امر بوده كه ساكنين جديد جزء يا  رده ميان سالي و باالتر رسيده اند در طرحهاي مربوط به شهر جديد تأكيد بر اين

قسمتي از ساكنان فعلي شهرهاي كرج و تهران و به ويژه كاركنان و شاغالن جديد مراكز اقتصادي اطراف محورهاي 
كرج به قزوين و تهران مي باشند كه به علت گراني مسكن و مسائل و معضالت شهرنشيني در بافت هاي كهنه و 

هاي ر شهر جديد را پذيرا و اكثريت قابل توجهي از ساكنان، كارگران بخشفرسوده شهرهاي مذكور، سكونت د
صنعتي و كارمندان بخشهاي خدماتي مي باشند كه به طور عمده در گروه اقشار حقوق بگير با درآمد متوسط قرار 

ش به گيرند و از طريق تسهيالت و امكانات دولتي و كمك هاي كارفرمايي در مراكز بخش هاي خصوصي گرايمي
توانست الزم به ذكر است براي جذب جمعيت به اين شهر دو عامل مي. اسكان در شهر جديد خواهند داشت

ارائه اشتغال مناسب و متنوع، كه متأسفانه هيچ يك از اين دو تحقق  -2ارائه مسكن ارزان قيمت  -1: تأثيرگذار باشد
  به) متر مربع  250-600ابعاد نسبتاً بزرگ در ( در سالهاي نخست تنها زمين آن هم تحت شرايطي . نيافت
از طرفي اشتغال وسيع نيز . هاي مسكن ارائه شد كه به داليل متعدد همه اين زمين ها به مسكن تبديل نشدندتعاوني

به دليل ( و نه در بخش خدمات ) به دليل محدوديت نوع صنايع در هشتگرد، صنايع غير آلوده ( نه در بخش صنايع 
با آنكه ناحيه صنعتي . هيچ يك ايجاد نشد) هاي الزم براي ارائه خدمات كافي رسيدن به آستانهنبود جمعيت 

اما به طور كلي شاغالن زيادي را . هشتگرد قبل از ناحيه مسكوني طراحي گرديد و ساخت و ساز آن شروع شد
ود نيامد به خصوص اي به وجدر قسمت خدمات نيز كه در شهر شكل گرفته است اشتغال گسترده. جذب نكرد

و مراكز خدماتي و تفريحي هنوز ) دانشگاه ها(مراكز بزرگ آموزشي : هاي اشتغال زا مانندداليل مختلف فعاليت
  .جذب شهر نشده اند

  

شهرهاي جديد تهران به تفكيك سازندگان تا  اي مسكونيهاي انجام شده در زمينه ساخت و ساز واحده فعاليت: 1جدول شماره 
  1387هه اول در سال پايان شش ما

 رديف
شهر 
  جديد

  انفرادي  انبوه سازي  تعاوني
  جمع كل

  در دست 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
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121  1390 زمستان ،32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 
وساز واحدهاي غيرمسكوني در شهرهاي جديد تهران تا پايان شش ماهه  ي ساخت هاي انجام شده در زمينه فعاليت: 2جدول شماره 

  1387اول سال 

  258-1388نظريان، : مأخذ
  

  شهرهاي جديد 1387جدول جمعيت پيش بيني شده و اسكان يافته تا پايان شش ماهه اول سال : 3جدول شماره 

 رديف
شهر 
  جديد

بيني  پيش
جمعيت تا 

  1385سال 

جمعيت 
ساكن 

در سال 
1385  

جمعيت 
ساكن تا 

  1386پايان 

جمعيت 
ساكن در 

ماهه  6
  1387اول 

بيني  پيش
جمعيت تا افق 

1395  

بيني جمعيت نهايي براساس مصوبه  پيش
ريزي و توسعه استان با  شوراي برنامه
بيني جمعيت مجموع شهري  توجه به پيش
  )نفر 18.000.000( 1405تهران تا افق 

  ---   100000  76122  75676  75596  60000  انديشه  1
  600000  230-350000  17000  16119  15736  143000  هشتگرد  2
  400000  200000  30000  25717  25743  100000  پرديس  3
  700000  150000  8000  7500  5791  50000  پرند  4
  256، 1388، نظريان، 4- 8جدول شماره -:مأخذ استخراج از 

  
  مركز آمار ايران 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  -
 27/12/1386براساس جلسه مورخ  31/2/1387ي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ ابالغيه شوراي عال -

  به شركت عمران شهرجديد پرند
  1375طرح جامع شهر جديد هشتگرد، طرح و معماري،  -
  1376طرح جامع شهر جديد انديشه، پژوهش و عمران،  -
                            1384كده،  بازنگري طرح جامع شهر جديد پرديس، پي -
  1384طرح بازنگري توسعه و عمران شهر جديد پرند، آمكو ايران،  -

  
  
  

ف
ردي

شهر جديد    
  تكميل شده  در دست ساخت  

آموزشي
  

فره
نگي

تجاري  
خدماتي  
اداري  
بهداشتي  

  

ساير
جمع  
آموزشي  

فرهنگي  
تجاري  
خدماتي  
اداري  
بهداشتي  

  

ساير
جمع  
  

1  
هشتگرد

  
4  1  431

  9  84
  2  1  532
  21
  3  325
  1  56
  2  2  410
  

انديشه  2
  

3  3  356
  1  1  1  3  369
  34
  10
  1219

  107
  14
  10
  12
  1406

  

3 
س

پردي
  

6  3  805
  18
  2  1  23
  858
  17
  9  993
  5  5  8  16
  1053

  

پرند 4
  3  5  480
  0  1  1  1  491
  14
  4  543
  10
  2  2  2  577
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122  زهرا خزائي/  پذيري آنبررسي و ارزيابي وضع موجود شهر جديد هشتگرد با توجه به عوامل مؤثر در جمعيت 
 ( SWOT )تحليل و ارزيابي شهر جديد هشتگرد بر پايه مدل 

موضوعات 
تحليل و 
 توسعه

 ساختار و نظام فضايي شهر

موضوعات 
تحليل و 
 توسعه

 ساختار و نظام فضايي شهر

لي
داخ

ل 
وام

ع
 

وت
ط ق

نقا
 

(S
)

 

  ي آب و امكان استفاده از آبهاي سطحي و منابع آب سدهامنابع غن -
  دسترسي به خطوط انتقال گاز ولوله آب  -
  طراحي و ايجاد ناحيه صنعتي هشتگرد قبل از ناحيه مسكوني -
عدم قرارگيري در داخل يا مجاور مناطق تحت مديريت سازمان  -

  محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
اي مناسب براي توسعه شهرهاي مياني در در نقطهقرارگيري  -

  اطراف تهران 
 ابعاد نسبتاً بزرگ فضاهاي مسكوني -

ي 
رج

 خا
مل
عوا

 

تها
رص

ف
 (o

)
 

ترين قرارگيري بر روي پرجمعيت  - 
  و پرجاذبه ترين محور دسترسي تهران

هاي ارتباطي عريض وجود شبكه  - 
 در سطح شهر

 نزديكي به پايتخت  - 

احي صنعتي مجاورت و نزديكي با نو
 و خدمات غرب تهران

ف 
ضع

ط 
نقا

 (w
)

 

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

اتالف بيش از حد انرژي در رابطه با كيفيت طراحي شهري با  -
  توجه به فضا هاي باز، آزاد و فاصله داشتن بلوكهاي ساختماني

دي ، اجتماعي و فرهنگي عدم توجه به بسياري از معيارهاي اقتصا -
  زيرساخت ها و پتانسيل هاي آلودگي محيطي: شامل

  شيب نسبتاً زياد و مشكالت رفت و آمد ساكنين -
  كمبود وسايل حمل و نقل عمومي -
 كمبود امكانات، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري -

 ها
ديد

ته
 

(T
)

  

قرارگيري در محدوده گسلهاي  - 
   البرز در پهنه لرزه خيزي شدشد

قرار گيري در گروه اقليمي سرد و 
 نيمه خشك

  

  ارزيابي و نتيجه گيري تحليل،
با توجه به بررسي هاي انجام پذيرفته مكانيابي شهر جديد هشتگرد از نظر زمين ساختي و تكتونيكي اشتباه بوده 

. گرفته استخيري شديد قرار گرفته و هيچگونه تدبيري در جهت مقاوم سازي بناها صورت نو در پهنه لرزه
همچنين قرارگيري اين شهر در جوار مناسب ترين اراضي كشاورزي، با افزايش جمعيت در آينده، به جاي حفظ 

اين شهر داراي چهار فاز . گيري خواهد كرداراضي زراعي و باز، گسترش آن به طور قطع چنين فضاهايي را نشانه
 3ي فاز نيز جمعيت بسيار محدود و تنها يك محله فاز يك بيشترين جمعيت، بخش كوچكي از فاز دو. مي باشد

تعداد كم واحدهاي مسكوني شهر معلول كمبود اشتغال، جمعيت و عوامل . جمعيت كمي را در خود جاي داده اند
 38تا  30در حدود  1375هاي طرح جمعيت اين شهر در سال با توجه به پيش بيني. ديگر اقتصادي و اجتماعي است

پيش بيني طرح  1385در سال . نفر رسيد 2000گرفته شده كه در اين سال جمعيت آن به زحمت به  هزار نفر در نظر
نفر و تا  16119به  1386نفر و در پايان سال  15736نفر جمعيت بوده كه در اين سال جمعيت ساكن،  143000

، كه 1395ي سالهاي هاي طرح برانفر رسيده است و تا پيش بيني 17000، به 1387ماهه اول سال  6پايان 
در رابطه با . فاصله بسيار زيادي خواهد داشت. نفر جمعيت مي باشد 600000، 1405نفر و تا افق  250000ـ350000

تنها يك ساختمان مسكوني در فاز يك شهر به . باشدمراكز بهداشتي و درماني، شهر با كمبود شديدي مواجه مي
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كلنگ بيمارستان  1370با توجه به اينكه در سال . ي شهر به شمار مي آيددرمانگاه تبديل گرديده و تنها مركز درمان
اعتبار و بودجه . از عمليات ساختماني آن انجام شده بود% 2تنها  1388نودو شش تخت خوابي زده شد كه تا سال 

ر پروژه ي مورد ميليارد تومان برآورد شده اما در حال حاض 5/1تنها  1370مورد نياز براي احداث اين مركز در سال 
جناب آقاي عليرضا بيدار عضو  26/7/1388در تاريخ . نظر به اعتباري بالغ بر ده ميليارد تومان نياز خواهد داشت

به  1375ساخت اين بيمارستان در سال : شوراي شهر هشتگرد در رابطه با احداث اين بيمارستان چنين عنوان نمودند
احداث آن به وزارت بهداشت پيشنهاد گرديد، ليكن به  1385و در سال وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سپرده شد 

. هاي معوقه به سازندگان قبلي بيمارستان، وزارت بهداشت حاضر به پذيرش اين پروژه نگرديددليل وجود بدهي
 120اشتغال نيز به چند دليل به ميزان پيش بيني شده جذب شهر نشده كه مهمترين دليل آن موضوع مصوبه ي شعاع 

توانست هر نوع صنعتي را در كيلومتري تهران واقع شده نمي 60از آنجا كه هشتگرد در حدود . كيلومتري تهران است
هكتار اراضي ناحيه صنعتي هشتگرد  150هكتار در برابر  3200خود جذب نمايد و در مقابل ناحيه صنعتي اشتهارد با 

ور كلي شهر جديد هشتگرد با توجه به عناصر مختلف توسعه به ط. توانست به طور نسبي با سرعت زيادي رشد كند
توزيع عادالنه ثروت و همچنين مصرف انرژي داراي مشكالت فراواني مي باشد از جنبه توزيع : پايدار شهري مانند

  ثروت، شهر تنها براي اقشار متوسط در نظر گرفته شده و امكان سكونت را براي طبقات پايين جامعه فراهم 
اي كه روزهاي سرد سال آن زياد و سرماي شديدي بر آن حكم د و به دليل قرارگيري اين شهر در منطقهسازنمي

شيب زياد و قرارگيري واحدهاي مسكوني با . رسدفرماست مصرف انرژي به ميزان فراواني ضروري به نظر مي
وجه به تأمين وسايل حمل و نقل نمايد و عدم تفواصل زياد، رفت و آمد در اين شهر را دچار اختالل و مشكل مي

ي مورد نياز از قبيل مدرسه، پارك، عمومي، عدم ارائه امكانات، خدمات، تجهيزات و تأسيسات شهري به اندازه
  .   ساكنان را با مشكالت فراواني دست به گريبان ساخته است.. ايستگاه آتش نشاني و 

  

  :پيشنهادات
هشتگرد و اعطاي وام هاي بلند مدت براي متقاضيان سكونت در كاهش قيمت زمين و مسكن در شهر جديد  -1

  اين شهر به منظور جذب اقشار مختلف
  ايجاد اشتغال در بخش خدمات -2
مراكز فرهنگي، تفريحي، آموزشي، بانـك، فضـاي   : ايجاد تأسيسات، امكانات و خدمات شهري مورد نياز از قبيل -3

  زان رضايتمندي ساكنين سبز، مركز خريد و غيره به منظور افزايش مي
  تأمين وسايل حمل و نقل عمومي مورد نياز در داخل شهر جديد -4
هشتگرد به منظور صرفه جويي در هزينه و  -كرج -تهران) مترو(اتمام هر چه سريعتر عمليات حمل و نقل ريلي  -5

  زمان و سهولت رفت و آمد ساكنين
سريعتر عمليات ساختماني بيمارستان در نظر گرفته شده براي  افزايش مراكز بهداشتي و درماني و اتمام هر چه -6

  شهر جديد
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