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Achieving a regional balance in line with the potentialities of each region is one of the enacted 
policies of spatial survey. The policy of establishing new towns was put into practice to spread 
the population of the country appropriately. The aim of the current study is to investigate the 
role of new towns in making balance in the spatial-physical structure of the current and future 
metropolitan city of Tehran as a case study. The main question was if the establishment of the 
new towns surrounding Tehran would be effective in attracting population and developing bal-
ance in the region. The findings show that, except the new town of Andisheh in Tehran (attract-
ing 75% of the estimated population), the other towns surrounding Tehran have encountered 
serious problem in attracting population. The study employed rank-size method to measure 
the effect of new towns on the spatial-physical structure of the Tehran as a metropolitan city. 
The software used was MicMac to analyze the scenario of developing spatial organization and 
identifying the ranking of the new towns. Another finding of the study was that the new towns 
did not have an effect on the balance of spatial-physical structure in Tehran, meaning that these 
towns could not be very successful in attracting population. From 1986 to 2016, only 359.029 
persons (2.4% of the population in the region) moved to these towns which is trivial consid-
ering the amount of investment. Therefore, preparing new policies and plans is imperative.
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ــی از  ــه  یک ــر منطق ــای ه ــا و توان ه ــا قابلیت ه ــب ب ــه ای متناس ــای منطق ــه تعادل ه ــتیابی ب دس
سیاســت های مصــوب آمایــش ســرزمینی اســت. بــر این اســاس، سیاســت احــداث شــهرهای جدید 
جهــت پراكنــش مطلــوب و متعــادل جمعیــت در كشــور برنامه ریــزی و اجــرا گردیــد. هــدف اصلــی 
ایــن مقالــه بررســی نقــش شــهرهای جدیــد در ایجــاد تعــادل و تــوازن ســاختار فضایــیـ  كالبــدی 
حــال و آینــدۀ منطقــۀ كالن شــهری تهــران به عنــوان جامعــۀ آمــاری اســت. مهم تریــن مســئله ای 
كــه در پژوهــش مطــرح شــده، ایــن اســت كــه آیــا احــداث شــهرهای جدیــد در اطــراف كالن شــهر 
تهــران بــر جــذب ســرریز جمعیــت ایــن كالن شــهر و توســعۀ متعــادل و متــوازن منطقــه مؤثــر بوده 
اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد به جــز شــهر جدیــد اندیشــه در كالن شــهر تهــران 
)بــا تحقــق بیــش از 75 درصــد جمعیــت پیش بینی شــده( ســایر شــهرهای جدیــد در اطــراف تهران 
در جــذب جمعیــت بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه بــوده و چنــدان موفــق عمــل نکرده انــد. در ایــن 
پژوهــش، از روش رتبــه -  انــدازه جهــت شناســایی چگونگــی اثرگــذاری شــهرهای جدید بر ســاختار 
فضایــی- كالبــدی منطقــۀ كالن شــهری تهــران  اســتفاده شــده و بــه كمــک نرم افــزار میک مــک 
)MicMac( ســناریوهای توســعۀ ســازمان فضایــی و تعییــن جایــگاه شــهرهای جدیــد انجــام شــده 
اســت. نتایــج بررســی های انجام شــده نیــز نشــان از عــدم اثرگــذاری شــهرهای جدیــد بــر تعــادل 
ســاختار فضایــی ـ كالبــدی منطقــۀ كالن شــهری تهــران دارد و ایــن شــهرها نیــز نتوانســته اند در 
جــذب جمعیــت منطقــه تأثیــر چندانــی داشــته باشــند؛ به  طــوری كــه در فاصلــۀ ســال های 1365 
تــا 1395 فقــط حــدود 359.029 نفــر برابــر بــا 2.4 درصــد از جمعیــت منطقــه را به خــود اختصاص 
ــا و  ــۀ راهکاره ــن ارائ ــت. بنابرای ــدک اس ــیار ان ــرمایه گذاری، بس ــم س ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب داده ك

ــد. ــود الزم به نظــر می رس ــد موج ــود رون ــد به منظــور بهب سیاســت های جدی
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1. مقدمه
تمركــز شــدید و عــدم تعــادل  ازجملــه ویژگی هــای كشــورهای جهان ســوم اســت. ایــن ویژگــی معلــول 
ــدۀ  ــد فزاین ــا رشـ ــد )نســترن و فتاحــی، 1388(. ب ــمار می آی ــی به ش ــد قطب ــج سیاســت های رش نتای
جمعیت در شـــهرها و به دنبال آن افزایش مشـــکالت و مســـائل ناشـــی از شهرنشـــینی در ابعاد وســیع 
اقتصـــادي، اجتماعـــی، فرهنگـــی و زیسـت محیطـــی، لــزوم ایجــاد و اســـتفاده از بســـترهاي مدیریــت 

شـــهري با رویکرد اســـتراتژیک احســـاس مـی شـود. 

رشـــد ســـریع شـــهرها و پیشـی  گرفتـن آن ها از توانایی هـا و منابـــع مدیـران شـهري، ارائۀ خدمات 
شـــهري مناســـب را بـــراي مدیــران شـــهري بــه چالشــی عظیـــم تبدیــل كــرده اســت )حالجیــان و 
ــدم  ــر ع ــای اخی ــادی دهه ه ــرات اجتماعی اقتص ــر تغیی ــرف دیگ ــاد، 1394، ص. 398(. از ط امین ش
تعــادل ناحیــه ای و تمركــز بیش ازحــد امکانــات در برخــی نقــاط )كوژهــای توســعه( و محرومیــت نقــاط 
ــاری، 1394، ص. 1( و  ــنی و بختی ــترن، ابوالحس ــت )نس ــته اس ــی داش ــی( را درپ ــاک عقب ماندگ )مغ
برنامه ریــزی كالبــدی و پیــروی از دیــدگاه جامــع در توســعۀ شــهرها بــه نتایــج موفــق و قابــل دفاعــی 

نینجامیــده اســت )ضمیــری، نســترن و محمــدزاده تیتکانلــو، 1392، ص. 168(.

پیچیدگــی و عــدم قطعیــت عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ آتــی شــهرها و گســتردگی دامنــۀ متغیرهــای 
ــزی  ــن در برنامه ری ــری نوی ــرد و تفک ــاذ رویک ــه اتخ ــی ب ــطح جهان ــا س ــی ت ــطح محل ــذار از س اثرگ
ــزی  ــۀ برنامه ری ــکل تکامل یافت ــوان آن را ش ــه می ت ــا ك ــی ـ دانشــی نوپ ــاز دارد. آینده پژوه ــهری نی ش
ــی،  ــت، پیچیدگ ــدم قطعی ــرایط ع ــه ش ــخ گویی ب ــرای پاس ــر ب ــال های اخی ــت ـ در س ــردی دانس راهب
ــه كار  ــدت ب ــتم ها به ش ــدۀ سیس ــای آین ــیم دورنم ــات و ترس ــف موضوع ــاد مختل ــی ابع درهم تنیدگ
مــی رود )ربانــی، 1391(. یکــی از شــیوه های فائــق  آمــدن بــر مشــکالت اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
موجــود در كالن شــهرها طراحــی، ایجــاد و توســعۀ شــهرهای جدیــد در حوالــی آن هاســت تــا بــه ایــن 
وســیله جمعیــت اضافــی درون كالن شــهرها را كــه عامــل عمــدۀ چنیــن مشــکالتی اســت، جــذب كنــد. 
شــهرهای جدیــد در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا كالن شــهرها طراحــی و ایجــاد می شــوند و توســعه می یابنــد 
و پویــش آن هــا در شــیوۀ توســعه و افــول كالن شــهرها تأثیــر خواهــد گذاشــت. الگــوی ایجــاد شــهرهای 
ــذ  ــهرها اخ ــتی باغ ش ــر ایدئالیس ــتان و تفک ــور انگلس ــتگاه آن در كش ــع از خاس ــران به تب ــد در ای جدی
شــده و ایــران ازجملــه كشــورهایی اســت كــه بــرای تعــداد زیــادی از كالن شــهرهای كشــور، شــهرهای 

جدیــد بــا كاركــرد ســرریز جمعیــت تعریــف و اجرایــی كــرده اســت )زیــاری، 1386، ص. 416(. 

ــداد  ــات و تع ــم عملی ــات، حج ــتردگی اقدام ــاظ گس ــد به لح ــهرهای جدی ــت ش ــرای سیاس اج
ســکونتگاه، آن هــم در شــرایطی كــه كشــور درگیــر مشــکالتی ماننــد جنــگ تحمیلــی و تحریم هــای 
اقتصــادی اســت، تجربــۀ منحصربه فــردی در عرصــۀ تجربیــات جهانــی به شــمار مــی رود و بــدون تردیــد 

ــص. 5ـ22(.  ــاهلو، 1386، ص ــت و جهانش ــود )زبردس ــوب می ش ــی محس ــدادی تاریخ رخ
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ــه  ــد كلم ــران در چن ــد در ای ــرای ایجــاد شــهرها و شــهرک های جدی هــدف رســمی اعالم شــده ب
ــد، 1371،  ــهرهای جدی ــران ش ــركت عم ــهرها« )ش ــل كالن ش ــعۀ منفص ــت: »توس ــده اس ــه ش خالص
ــرای  ــران ب ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــورخ 23/12/1368، ش ــۀ م ــق مصوب ص. 5(. طب
كالن شــهر تهــران 6 شــهر جدیــد تــا افــق 1390 در نظــر گرفتــه اســت )شــهابیان، 1383، ص. 81( كــه 
عبارت انــداز: شــهر جدیــد هشــتگرد، شــهر جدیــد پرنــد، شــهر جدیــد پردیــس، شــهر جدیــد اندیشــه، 
ــهر مصــوب  ــن 6 ش ــاه آبادی، 1375، ص. 50(. از ای ــه )ش ــد زاوی ــهر جدی ــتهارد و ش ــد اش ــهر جدی ش
ــد، اندیشــه، هشــتگرد و اشــتهارد احــداث   ــد پردیــس، پرن ــۀ پایتخــت، تاكنــون 5 شــهر جدی در حوم
شــده  اســت. توزیــع مناســب و برنامه ریزی شــدۀ جمعیــت در ناحیــۀ شــهری تهــران از طریــق اســکان 
ســرریز جمعیــت كالن شــهر تهــران در شــهرهای جدیــد از اهــداف اصلــی ایجــاد شــهرها بــوده اســت 
ــاخص های  ــردی ش ــز عملک ــع مراك ــی در توزی ــادل فضای ــور تع ــاری، 1387، ص. 151(. همین ط )زی
مختلــف زمینه هــای توســعۀ پایــدار شــهری را فراهــم می كنــد )نســترن، 1380، ص. 145(. امــا ایــن 
امــر در ســرریز جمعیــت كالن شــهر تهــران روی نــداده اســت. بررســی ها نشــان می دهــد به جــز شــهر 
جدیــد اندیشــه در كالن شــهر تهــران )بــا تحقــق بیــش از 75 درصــد جمعیــت پیش بینی شــده( ســایر 
شــهرهای تازه  ســاخت در اطــراف تهــران و نیــز ســایر شــهرهای بــزرگ كشــور بــا شکســت در جــذب 

ــد. ــه رو بوده ان ــت روب جمعی

مســئلۀ مهــم پژوهــش ایــن اســت كــه آیــا احــداث شــهرهای جدیــد اطــراف كالن شــهر تهــران بــر 
جــذب ســرریز جمعیــت كالن شــهر تهــران و توســعۀ متعــادل و متــوازن منطقــه اثربخــش بــوده اســت. 
ــد اطــراف كالن شــهر تهــران  ــه بررســی میــزان اثرگــذاری شــهرهای جدی مهم تریــن هــدف  ایــن مقال
ــی  ــه و آینده پژوه ــوازن منطق ــادل و مت ــعۀ متع ــهر و توس ــن كالن ش ــت ای ــرریز جمعی ــذب س ــر ج ب
ســناریوهای توســعۀ فضایــی ـ كالبــدی منطقــۀ كالن شــهری تهــران بــوده كــه دارای دو هــدف خــرد 
1. ارزیابــی میــزان موفقیــت شــهرهای جدیــد و نقــش شــهرهای جدیــد در ســازمان فضایــی ـ كالبــدی 
فعلــی منطقــۀ كالن شــهری تهــران و 2. تعییــن نقــش و جایــگاه شــهرهای جدیــد در ســازمان فضایــی 

ـ كالبــدی آینــدۀ منطقــۀ كالن شــهری تهــران اســت.

2. پیشینۀ تحقیق
ــز،  ــدم تمرك ــرد ع ــرای راهب ــرای اج ــتر ب ــوم بیش ــورهای جهان س ــد در كش ــهرهای جدی ــت ش سیاس
ــز  ــال مراك ــه ای، انتق ــش ســرزمین، ایجــاد قطــب رشــد، توســعۀ ناحی ــت، آمای ــال ســرریز جمعی انتق
ــار آورده  ــی به ب ــج گوناگون ــده و نتای ــه ش ــه كار گرفت ــزرگ ب ــهرهای ب ــی ش ــازمان دهی فضای اداری، س
ــد؛  ــه قشــرهای كم درآمــد موفــق بوده ان ــۀ مســکن اقتصــادی ب ــن شــهرها در ارائ اســت. درمجمــوع ای
ولــی چــون در بســیاری مــوارد ســاختار فیزیکــی و اجتماعــی ناســازگار بــا محیــط بومــی بــوده اســت ، 
ــی  ــا محل ــی و شکســت بســیاری از آن ه ــل ناكام ــد. از عل ــی گردن ــرج تلق ــی پرخ ــده راه حل ــث ش باع
بــودن سیاســت، نبــوِد برنامه ریــزی ســاختاری در ارتبــاط بــا اهــداف تشــکیل و بــدون درنظــر گرفتــن 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

776

زمستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 4

ـ کالبدی کالن شهرها با رویکرد و سیاست های آمایش سرزمینی. مصطفی جواهری تقدس و همکاران. آینده پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی 

ــه تجــارب  ــا نگاهــي ب راهبردهــای جامــع منطقــه ای و ناحیــه ای براســاس طــرح تدوین شــده اســت. ب
ــد؛ امــا  ــادی موفــق بوده ان ــوان گفــت شــهرهای جدیــد در زمینه   هــای زی كلــی شــهرهای جدیــد می ت
اشــتباهاتی نیــز در دهــۀ 1940 تــا 1950م بــرای ایــن تجــارب در جهــان صــورت گرفتــه كــه بایــد از 

آن هــا آموخــت.
جدول 1. نظریه ها و نتایج به دست آمده از کارهای علمی محققان داخلی و خارجی در زمینۀ شهرهای جدید

نظریه/ نتایج به دست آمده از پژوهشمحقق

سوریا ماتا 
)1882(

وی در ایــن ســال، نظریــۀ شــهر خطــی را مطــرح كــرد. او تمام مشــکالت شــهری را ناشــی از مشــکالت 
ــن  ــه هــر شــهروند در كمتری ــرای شــهر را آن می دانســت ك ــن شــکل ب ترافیــک می دانســت و بهتری
مــدت ممکــن قــادر باشــد از خانــه اش بــه ســایر نقــاط رفت وآمــد كنــد. وی می گفــت امــروزه راه آهــن 
ــت  ــد و قیم ــی رفت وآم ــرعت و توال ــر س ــه از نظ ــر اینک ــت و عالوه ب ــل اس ــیلۀ حمل ونق ــن وس بهتری
ــن  ــد و همچنی ــاب می كن ــهرها ایج ــرای ش ــی را ب ــکل خط ــت، ش ــی اس ــل  اطمینان ــیلۀ قاب ارزان وس
شــهر خطــی موجــب تغییــر یافتــن جهــت مهاجرت هــای خطرنــاک و بی نظــم جمعیــت روســتایی بــه 

شــهرها می شــود )استروفســکی، 1378، صــص. 18ـ19(.

ابنزر هاوارد 
)1898(

ــید  ــی نکش ــه داد و طول ــهر را ارائ ــوم باغ ش ــا، مفه ــع در بریتانی ــای صنای ــی زیان ه ــس از بررس وی پ
نظریــۀ او نقطــۀ عطفــی در تاریــخ برنامه ریــزی شــهری شــد )هیراســکار، 1376، ص. 22(. هــاوارد بــا 
ــا ایجــاد  ــود ب ــه برنامه ریــزی منطقــه ای نمــود. وی معتقــد ب ــۀ نظریــۀ باغ شــهر، كمــک شــایانی ب ارائ
چنــد باغ شــهر در اطــراف شــهرهای بــزرگ بایــد مبــادرت بــه تمركززدایــی از شــهرهای بــزرگ كــرد؛ 
ــت  ــت و جمعی ــایش صنع ــی بخش ــارج و نوع ــهرها خ ــن ش ــت از ای ــت و صنع ــه جمعی ــوری ك به ط

صــورت بگیــرد )زیــاری، 1386، ص. 9(.

كلرنس پری 
)1923(

وی در ایــن ســال نظریــۀ واحــد همســایگی را مطــرح كــرد. واحــد همســایگی واحــد كوچکــی اســت 
كــه در مقیــاس جامعــۀ محلــی خدمــات الزم را عرضــه می كنــد )هیراســکار، 1376، ص. 87(.

هنری رایت و 
كالرنس اشتاین

ــرن را در نیوجرســی  ــد رادب ــت از او، شــهر جدی ــه تبعی ــر، ب ــن دو نف ــا ای ــری باعــث شــد ت ــۀ پ نظری
امریــکا احــداث كننــد. شــهر رادبــرن بــرای 25هــزار نفــر و شــامل 3 واحــد همســایگی بــا 7500 تــا 
ــن  ــط بخشــی از ای ــت بحــران اقتصــادی فق ــا به عل ــت طراحــی  شــده اســت؛ ام ــر جمعی ــزار نف 10ه

ــاری، 1387، ص. 26(.  طــرح ســاخته شــد )زی

كمیسیون 
سلطنتی به 
رهبری بارلو 

)1937(

ایــن كمیســیون مأموریــت یافــت تــا توزیــع شــاغالن بخــش صنعــت و نارســایی های ناشــی از تمركــز 
شــهری را مطالعــه و بــرای آن راه حل هــای ممکــن را پیشــنهاد كنــد )همــان، ص . 31(.

رفیعیان و 
محمودی 
)1393(

در ایــن پژوهــش بــه ارزیابــی الگــوی مکان گزینــی شــهرهای جدیــد منطقــۀ شــهری تهــران پرداختــه 
اســت. روش ایــن تحقیــق ارزیابــی چندمتغیــره بــوده اســت. 
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3. چارچوب نظری 
طــرح شــهرهاي جدیــد ناشــي از نظریه هــاي گوناگونــي اســت كــه ابنــزر هــاوارد11 نظریه پــرداز اصلــي 
ــهر2  ــۀ باغ ش ــرد. او نظری ــرح ك ــان مط ــکار تخیل گرای ــام از اف ــا اله ــه اش را ب ــاوارد نظری ــت. ه آن اس
ــي  ــع فضای ــامان دهي و توزی ــزرگ، س ــهرهاي ب ــت ش ــد جمعی ــا رش ــي ب ــراي رویاروی ــه اي ب را گزین
ــردي،  ــاختار عملک ــهرها را س ــرح باغ ش ــاد ط ــدف از ایج ــاوارد ه ــت. ه ــت مي دانس ــت و صنع جمعی
ــي، اســتقرار كمربنــد ســبز، تراكــم  ــدازۀ جمعیــت و مســاحت، اشــتغال و خوداتکای بهینــه ســاختن ان
ــات  ــان حی ــا زم ــهرها را ت ــرح باغ ش ــه از ط ــرده و دو نمون ــان ك ــن بی ــي زمی ــت عموم ــه و مالکی بهین
ــۀ  ــاد، 1390(. نظری ــی و كالنتری خلیل آب ــۀ عمــل درآورده اســت )رهنمای ــه مرحل ــش )1928م( ب خوی
ــون  ــهر لی ــال 1919م در ش ــه در س ــت ك ــر اس ــاي دیگ ــه4 از نمونه ه ــی گارنی ــي3 تون ــهر صنعت ش
فرانســه در مقیــاس كوچــک اجــرا شــد. گارنیــه شــیفتۀ شــکل معمــاری شــهر قرن بیســتمي بــود كــه 
ــري5  ــس پ ــد. كلرن ــي باش ــي و فن ــي از پیشــرفت هاي اجتماع ــاي ناش ــوي نیازمندي ه ــد جواب گ بتوان
در ســال 1923م نظریــۀ واحــد همســایگي6 را مطــرح كــرد. ایــن نظریــه منشــأ اثــري شــد تــا هنــري 
ریــت7 و كالرنــس اشــتاین8 بــه تبعیــت از پــري، شــهر جدیــد ردبــرن را در نیوجرســي امریــکا احــداث 
نماینــد )ابراهیــم ز اده و نگهبان مــروي، 1383، ص. 158(. تجــارب به دســت آمده از شــهر ردبــرن، 
ایــدۀ تعمیــم ایــن طــرح در شــهرهاي جدیــد را مــورد توجــه مســئوالن و دســتگاه هاي دســت اندركار 
ــن،  ــر قوانی ــا تغیی ــج ب ــرار داد و به تدری ــتند، ق ــهري هس ــعۀ ش ــي در توس ــت گذاران اصل ــه سیاس ك
برنامه ریــزي كامــل و جامعــی در ایــن زمینــه به وجــود آمــد )اســفندیاري، 1373، ص. 88(. شــهرهاي 
ــراي كمــک بــه حــل مشــکالت اجتماعــي، اقتصــادي و  جدیــد پــس از جنــگ جهانــي دوم الگویــي ب
محیطــي شــهرهاي بــزرگ بودنــد. ایــن الگــو توزیــع جمعیــت و اشــتغال را در كل فضــاي ســرزمین ارائه 
داد. بدیــن ترتیــب، ایــدۀ شــهر جدیــد بــا ابــزار توســعۀ ناحیــه اي به ســرعت در سراســر جهــان گســترش 
ــاد  ــراي ایج ــه ب ــدند، بلک ــین ش ــرعت شهرنش ــه به س ــورهایي ك ــط در كش ــه نه فق ــن نظری ــت. ای یاف
ــهرها،  ــد مادرش ــرل رش ــي، كنت ــرریزهاي جمعیت ــذب س ــي، ج ــامان دهي فضای ــد، س ــاي رش قطب ه
ــده،  ــي عقب مان ــعۀ نواح ــاورزي، توس ــاي كش ــب زمین ه ــدم تخری ــي اداري، ع ــز سیاس ــال مراك انتق
ــراي  ــب ب ــاي مناس ــاد فض ــتاها، ایج ــازي روس ــده، یک پارچه س ــهرهاي تخریب ش ــاخت ش ــد س تجدی
ــي و  ــت علم ــا، هوی ــد پایتخت ه ــري از رش ــي، جلوگی ــت، تمركززدای ــش صنع ــران بخ ــکان كارگ اس
توزیــع فضایــي صنعــت و جمعیــت نیــز بــه كار گرفتــه شــد. متعاقــب نظریــۀ    هــاوارد، شــركت عمــران 

1. Ebenezer Howard
2. Garden city
3. Industrial city
4. Tony Garnier
5. Clarence Perry
6. Neighborhood unit
7. Henry Wright
8. Clarence Stein
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ــهر  ــاز ش ــت ساخت وس ــتان جه ــد در انگلس ــهرهاي جدی ــران ش ــركت هاي عم ــپس ش ــهر و س باغ ش
ــاوارد،  ــري    ه ــا جهــش فک ــوازی ب ــا م ــب و ی ــات، متعاق ــا در عرصــۀ نظری ــد. ام ــد به  وجــود آمدن جدی
نظریــات متعــدد دیگــري هماننــد نظریــۀ شــهر صنعتــي تونــي گارنیــه )1917م(، نظریــۀ پــل ولــف9 
ــم و  ــراح مدرنیس ــوان ط ــه11 به عن ــۀ لوكوربوزی ــن10 )1922م( و نظری ــون آلوی ــۀ ریم )1919م(، نظری

غیــره پدیــدار گشــتند.

 بیشــترین توجــه بــه شــهرهای جدیــد در دولــت انگلســتان و به دلیــل خســارت هاي زیــاد ناشــي 
ــر ایــن مبنــا، كمیســیون هاي مختلــف توســط  از جنــگ جهانــي دوم در ایــن كشــور به وجــود آمــد. ب
ــرد رایــت13 ایجــاد شــد كــه ســرانجام چارچــوب نظــري شــهرهاي جدیــد و  ــو12 و ل ســر منتگیــو بارل
ســپس احــداث آن هــا بــراي حــل مشــکالت شــهری انگلســتان و برمبنــاي سیاســت عــدم تمركــز در 
ــس از  ــد. پ ــود آم ــزرگ« به وج ــدن ب ــرح لن ــب، »ط ــن ترتی ــه  ای ــي ســاخت. ب فضــاي شــهري را عمل
ــه توســعۀ مســکن  ــه ب ــه توج ــد ك ــان احــداث گردی ــاط جه ــد در اقصــی نق ــز، شــهرهاي جدی آن نی
)زیــاري، 1386، ص. 51( و كاهــش تراكــم جمعیــت در نواحــی شــهر بــزرگ )مادرشــهر   ها14( از 
علــل اساســي ایجــاد آن هــا بــوده اســت. پــس از جنــگ جهانــي دوم نیــز تــا ســال 1960م، شــهرهاي 
ــه  ــان )نمون ــزرگ جه ــاي ب ــي از پایتخت ه ــون برخ ــي پیرام ــت تمركززدای ــتاي سیاس ــد در راس جدی
ــن دوره  ــد. در ای ــاخته ش ــکن س ــعۀ مس ــرد توس ــا راهب ــاط ب ــاگ( و در ارتب ــس و كپنه ــکو، پاری مس
هــم، شــهرهاي جدیــد صنعتــي به منظــور اســکان شــاغالن بخــش صنعــت و ارائــۀ مســکن بیشــتر در 
ــد به منظــور  ــا 1970م، شــهرهاي جدی ــد. در دورۀ 1960 ت بلــوک سوسیالیســتي ســابق احــداث گردی
ابزارهایــی بــرای ســامان دهي فضــاي ملــي، برنامه ریــزي منطقــه اي و سیاســت تمركززدایــي جمعیتــي 
و اقتصــادي در نقــاط مختلــف جهــان ایجــاد شــد. احــداث پایتخت هــاي جدیــد در كشــورهاي درحــال 
ــه اي از ایــن شهرهاســت. در ارزیابــي ایــن دوره،  ــه شــاندیگار، برازیلیــا و اســالم آباد( گون توســعه )نمون
مســائلي همچــون »قطبــي شــدن الگــوي مراكــز ســکونتي«، برهــم خــوردن  »تعــادل منطقــه اي« و 

ایجــاد »شــکاف میــان مناطــق« پدیــد آمــد.

4. روش تحقیق
ــت.  ــی اس ــی ـ تحلیل ــودن آن، توصیف ــردی ب ــۀ كارب ــر جنب ــد ب ــن تأكی ــر ضم ــق حاض روش تحقی
ــن  ــر ف ــی ب ــرای آن مبتن ــوۀ اج ــد و نح ــام ش ــه ای انج ــنادی - كتابخان ــری آن اس ــوب نظ چارچ
ــه  ــردد و ب ــی می گ ــود بررس ــع موج ــق، وض ــن تحقی ــت. در ای ــوده اس ــافی ب ــی ـ اكتش پیمایش

9. Paul Wolf
10. Raymond Alvin
11. Le Corbusier
12. Sir Montague Barlow
13. Lord Reith
14. metropolitans
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ــق  ــد كالن شــهر تهــران از طری ــی توســعۀ شــهرهای جدی توصیــف منظــم و نظــام دار وضعیــت فعل
شناســایی ویژگی هــای مثبــت و منفــی آن پرداختــه می شــود. در ایــن پژوهــش، به منظــور 
ــوالت  ــت تح ــد در هدای ــهرهای جدی ــعۀ ش ــتراتژی توس ــی اس ــزان اثربخش ــنجش می ــی و س بررس
ــای  ــا و روش ه ــرح، از مدل ه ــی ط ــدف اصل ــوان ه ــران، به عن ــهر ته ــی كالن ش ــدی و فضای كالب
ــاختی؛  ــادی و زیرس ــی، اقتص ــاخص های جمعیت ــاس ش ــر Gis براس ــی ب ــی مبتن ــای فضای تحلیل ه
به منظــور ســنجش تغییــرات تعــادل منطقــه در دهه هــای اخیــر از نرم افــزار میک مــک 15 و 
بــرای تدویــن ســناریوهای توســعۀ ســازمان فضایــی منطقــۀ كالن شــهری تهــران و تعییــن جایــگاه 
شــهرهای جدیــد در آن از روش سناریونویســی و نرم افــزار ســناریوویزارد اســتفاده شــده اســت. بــا 
ــش  ــی پژوه ــوب تحلیل ــدول 2 چارچ ــف، در ج ــای مختل ــده در بخش ه ــوارد مطرح ش ــه م ــه ب توج

ــه شــده اســت. ارائ
جدول 2. چارچوب تحلیلی پژوهش

روش مورد استفادهسنجه هااهداف خردهدف اصلی

آینده پژوهی سناریوهای توسعۀ فضایی 
ـ کالبدی شهرهای جدید در منطقۀ 

کالن شهری تهران

مرحلۀ اول: ارزیابی میزان موفقیت شهرهای 
جدید و نقش شهرهای جدید در سازمان فضایی ـ 

کالبدی فعلی منطقۀ کالن شهری تهران

معیارهای اقتصادی، اجتماعی، 
کالبدی، فضایی و...

روش نخست  شهری و رتبه 
ـ  اندازه

مرحلۀ دوم: تعیین نقش و جایگاه شهرهای 
جدید در سازمان فضایی ـ کالبدی آیندۀ منطقۀ 

کالن شهری تهران

معیارهای اقتصادی، اجتماعی، 
کالبدی، فضایی، تکنولوژیکی 

و...
استفاده از نرم افزار میک مک 

و سناریوی ویزارد

)منبع: نگارندگان(

5. تحلیل یافته ها

5ـ1. نقش شهرهای جدید در ساختار فضایی ـ کالبدی منطقۀ کالن شهری تهران
در ســال 1395، محــدودۀ منطقــۀ كالن شــهری تهــران )شــامل دو اســتان تهــران و البــرز( درمجمــوع 
ــر  ــون نف ــت، 14.96میلی ــر جمعی ــون نف دارای 22 شهرســتان، 59 نقطــۀ شــهری، حــدود 15.98میلی
ــرخ  ــر و دارای ن ــوار 3.09 نف ــد خان ــتایی و بع ــت روس ــر جمعی ــون نف ــهری، 1.01میلی ــت ش جمعی
ــران  ــهری ته ــۀ كالن ش ــی منطق ــای جمعیت ــدول 3 ویژگی ه ــت. در ج ــد اس ــینی 93.6 درص شهرنش

مشــاهده می شــود. 

15. MicMac
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جدول 3. ویژگی های جمعیتی منطقۀ کالن شهری تهران

درصد جمعیت شهریجمعیت روستاییجمعیت شهریمجموع جمعیتتعداد شهرتعداد شهرستاناستان

1642132676371245223081469893.9تهران

6172712400251273719955992.6البرز

22591598003714964967101425793.6مجموع

)منبع: آمار و اطالعات مركز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، 1395(

شــهر تهــران بــا جمعیتــی برابــر بــا 8693706 نفــر 58.09 درصــد كل جمعیت شــهری محــدودۀ مطالعاتی 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. شــهر كــرج، به عنــوان شــهر دوم، بــا 1592492 نفــر، 10.64 درصــد جمعیــت 
محــدوده را داراســت. شــهرهای اسالم شــهر، شــهریار، قــدس، مــالرد، گلســتان، پاكدشــت، قرچــک، ورامیــن و 
نسیم شــهر از دیگــر شــهرهای بــاالی 200هــزار نفــر در محــدوده هســتند. همان طــور كــه در شــکل 1 مالحظــه 
می شــود، بیشــتر شــهرها و روســتاهای پیرامونــی كالن شــهر تهــران در گســترۀ جنــوب و جنــوب غــرب تهــران 
به عــالوۀ غــرب آن تــا شــهر كــرج گســترده شــده اند. همچنیــن غالــب ایــن شــهرها از بعــد از انقــالب شــکل 
ــد.  تــا ســال 1320، فقــط 4 شــهر در مجموعــه وجــود داشــته  اســت )تهــران، ری، دماونــد و كــرج(.  گرفته  ان
در میــان شــهرهای نوظهــور، قدمــت اسالم شــهر و رباط كریــم در جنــوب غــرب و قــدس در غــرب مجموعــه 
از ســایرین بیشــتر اســت. اكنــون ســیمای جنوبــی كالن شــهر تهــران مجموعــه ای به هم پیوســته از شــهرهای 
متوســط و روســتاهایی اســت كــه عمدتــاً زندگــی شــهری در آن هــا جــاری اســت و خــود رو بــه توســعه دارد.  

شکل 1. نحوۀ پراکنش روستاهای باالی 4هزار نفر در سطح مجموعۀ شهری تهران

)منبع: نگارندگان، براساس آمار و اطالعات مركز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، 1395(
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5ـ1ـ1. مقایسۀ وضعیت جمعیتی شهرهای جدید مجموعۀ شهری تهران
پنــج شــهر هشــتگرد، پرنــد، پردیــس، اندیشــه و اشــتهارد از شــهرهای جدیــد محــدودۀ كالن شــهری تهران 

به حســاب می آینــد. در ادامــه ویژگی هــای جمعیتــی ایــن شــهرها در جــدول 4 بیــان شــده اســت.
جدول 4. وضعیت جمعیتی شهرهای جدید احداث شده در اطراف کالن شهر تهران در سال 1395

اشتهاردهشتگردپردیسپرنداندیشه-

ت شهرهای 
مجموع جمعی

جدید

ت منطقه 
مجموع جمعی

كالن شهری تهران

درصد شهرهای جدید

البرزالبرزتهرانتهرانتهراناستان

اشتهاردساوجبالغپردیسرباط كریمشهریارشهرستان

مركزيمركزيبومهنمركزیمركزیبخش

35572316932393813622935711418248455312.36تعداد خانوار

11606297464733634214729993359029149649672.4جمعیت

587174897736933212841543518134675132792.41مرد

573454848736430208631455817768374516882.38زن

-0.780.650.490.280.22.4100درصد از مجموعۀ شهری

--1618213338رتبه در مجموعۀ شهری

)منبع: آمار و اطالعات مركز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، 1395(

دركل می تــوان گفــت از زمــان تأســیس شــهرهای جدیــد )1365 بــه بعــد( رونــد رشــد پراكنــش جمعیت 
تغییــری نکــرده اســت و ایــن شــهرها نیــز نتوانســته اند در جــذب جمعیــت مجموعــه تأثیــر آن چنانی داشــته 
باشــند؛ به طــوری كــه تــا ســال 1395، بعــد از حــدود 30 ســال، فقــط حــدود 359029 نفــر برابــر بــا 2.4 
درصــد از جمعیــت محــدوده مجموعــۀ شــهری را بــه خــود اختصــاص داده كــه مقــدار بســیار اندكــی اســت. 
ــه ســاختار فضایــی در منطقــۀ  وضعیــت شــهرهای جدیــد به منظــور توزیــع متعــادل جمعیــت و كمــک ب
كالن شــهری تهــران بــا كمــک روش رتبــهـ  انــدازه )زبردســت، 1382 و 1383(  بایــد بــه صــورت زیــر باشــد:

1. شــهر جدیــد اندیشــه در ســال 1395 دارای جمعیــت 116062 نفــر بــوده كــه به منظــور ایجــاد 
تعــادل در منطقــه بایــد بــه جمعیــت 543357 نفــر برســد و تاكنــون میــزان اثرگــذاری آن بــر تعــادل 

و تــوازن منطقــه 0.29 درصــد بــوده اســت.

ــاد  ــور ایج ــه به منظ ــوده ك ــر ب ــت 97464 نف ــال 1395 دارای جمعی ــد در س ــد پرن ــهر جدی 2. ش
تعــادل در منطقــه بایــد بــه جمعیــت 482984 نفــر برســد و تاكنــون میــزان اثرگــذاری آن بــر تعــادل 

و تــوازن منطقــه 0.24 درصــد بــوده اســت.
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3. شــهر جدیــد پردیــس در ســال 1395 دارای جمعیــت 73363 نفــر بــوده كــه به منظــور ایجــاد 
تعــادل در منطقــه بایــد بــه جمعیــت 413986 نفــر برســد و تاكنــون میــزان اثرگــذاری آن بــر تعــادل 

و تــوازن منطقــه 0.18 درصــد بــوده اســت.

4. شــهر جدیــد هشــتگرد در ســال 1395 دارای جمعیــت 42147 نفــر بــوده كــه به منظــور ایجــاد 
تعــادل در منطقــه بایــد بــه جمعیــت 263446 نفــر برســد و تاكنــون میــزان اثرگــذاری آن بــر تعــادل 

و تــوازن منطقــه 0.10 درصــد بــوده اســت.

5. شــهر جدیــد اشــتهارد در ســال 1395 دارای جمعیــت 29993 نفــر بــوده كــه به منظــور ایجــاد 
تعــادل در منطقــه بایــد بــه جمعیــت 228782 نفــر برســد و تاكنــون میــزان اثرگــذاری آن بــر تعــادل 

و تــوازن منطقــه 0.07 درصــد بــوده اســت.

ــور  ــه به منظ ــوده ك ــر ب ــا 359029 نف ــر ب ــال 1395 براب ــد در س ــهرهای جدی ــت ش 6. كل جمعی
ــد.  ــر برس ــه 1932555 نف ــد ب ــهر اول بای ــت ش ــاس جمعی ــه براس ــوازن در منطق ــادل و ت ــاد تع ایج
ــر 0.88  ــال حاض ــه ای درح ــوازن منطق ــادل و ت ــر تع ــد ب ــهرهای جدی ــذاری ش ــزان اثرگ ــوع می مجم
درصــد اســت كــه مقــدار بســیار پایینــی اســت و ایــن عــدد به خوبــی عــدم كارایــی شــهرهای جدیــد 

ــد.  ــان می ده ــران را نش ــهری ته ــۀ ش ــه ای مجموع ــوازن منطق ــر ت ب

میــزان اثرگــذاری شــهرهای جدیــد منطقــۀ كالن شــهری تهــران بــر تعــادل و تــوازن منطقــه ای در 
وضــع موجــود و مطلــوب در جــدول 5 ارائــه شــده اســت.

جدول 5. میزان اثرگذاری شهرهای جدید بر منطقۀ کالن شهری تهران در وضع موجود و مطلوب

جمعیتنام شهربخششهرستاناستانرتبه
درصد اثرگذاری بر ایدئال1395

تعادل منطقه ای مطلوب

1160625433570.29اندیشهمركزیشهریارتهران16

974644829840.24پرندمركزیرباط كریمتهران18

733634139860.18پردیسبومهنپردیستهران21

شهر جدید مركزيساوجبالغالبرز33
421472634460.10هشتگرد

299932287820.07اشتهاردمركزياشتهاردالبرز38
35902919325550.88مجموعۀ شهرهای جدید

میزان اثرگذاری در حالت مطلوب
12.91
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5ـ1ـ2. ارزیابی نقش شهرهای جدید در ساختار اقتصادی منطقۀ کالن شهری تهران 
ــر اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش بــرای امتیازگــذاری،  ــرای ایــن ارزیابــی از روش ماتریــس گول ب
ــه كار رفتــه كــه عــدد 1 نشــان دهندۀ شــرایط بســیار نامناســب و عــدد 10 نمــودار  ــا 10 ب اعــداد 1 ت
ــود،  ــاهده می ش ــدول 6 مش ــه در ج ــه ك ــدول 6(. همان گون ــت )ر.ک: ج ــب اس ــیار مناس ــرایط بس ش

شــهر جدیــد اندیشــه دارای بهتریــن ســاختار اقتصــادی در منطقــۀ كالن شــهری تهــران اســت.
جدول 6. ارزیابي اقدامات شهرهای جدید مجموعۀ شهری تهران

شهر 
جدید 
نمونه

تأمین 
فرصت های 

شغلی در شهر 
جدید

تأمین فرصت های 
شغلی با توجه به 
دستیابی اهداف

كاهش 
نرخ 

بیکاری 
شهر جدید

سهم 
بخش های 
خصوصی و 

عمومی

وضعیت 
اشتغال 

در بخش 
خدمات

اشتغال 
در بخش 

صنعت
جمع

54745530اندیشه

44634526پرند

43734425پردیس

34633423هشتگرد

22522215اشتهارد

)منبع: نگارندگان(

ــۀ  ــدۀ منطق ــدی آین ــی ـ کالب ــاختار فضای ــد در س ــهرهای جدی ــگاه ش ــش و جای 5ـ2. نق
ــران ــهری ته کالن ش

بررســی الگوهــای احتمالــی رشــد و توســعۀ فضایــی ـ كالبــدی كالن شــهر تهــران تــا حــد زیــادی بــه 
تهیــۀ برنامه هــای مؤثــر و راهبــردی در زمینــۀ مدیریــت بهتــر توســعۀ شــهری كمــک خواهــد كــرد 
ــئوالن از  ــزان و مس ــا برنامه ری ــود ت ــم می ش ــکان فراه ــن ام ــف، ای ــناریوهای مختل ــن س ــا تدوی و ب
آینــده و مشــکالت احتمالــی توســعۀ شــهر درک درســتی داشــته باشــند. در ایــن بخــش از پژوهــش 
براســاس روش و رویکــرد شــوارتز یــا رویکــرد GBN یــا همــان رویکــرد عــدم قطعیت هــای بحرانــی، 
ــد  ــای فراین ــده اســت. گام ه ــران به دســت آم ــدی كالنشــهر ته ــی ـ كالب ســناریوهای ســاختار فضای
ــه آینــده شــروع می شــود.  ــوط ب ــۀ فهرســت متغیرهــای مرب ــا تهی ــن رویکــرد، ب ســناریونگاری در ای
ــا  ــروه رونده ــه دو گ ــز ب ــت نی ــدم  قطعی ــا ع ــخص و ب ــای نامش ــا و متغیره ــرد، رونده ــن رویک در ای
ــم تقســیم  می شــود.  ــرات ك ــا تأثی ــای ب ــا و متغیره ــاد و رونده ــرات بســیار زی ــا تأثی ــای ب و متغیره
ــکل  ــت ش ــدم  قطعی ــران دارای ع ــع دو پیش ــناریو از تقاط ــر س ــناریونگاری، ه ــرد س ــن رویک در ای
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ــه  ــود ك ــایی ش ــران ها شناس ــتی از پیش ــدا فهرس ــا ابت ــت ت ــل الزم اس ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب می گی
ــی ـ كالبــدی  ــه، عوامــل و مســائل كلیــدی توســعۀ فضای ــن مقال ــه شــده اســت. در ای ــه ارائ در ادام
كالن شــهر تهــران اســتخراج و بــه كمــک نرم افــزار میک مــک تجزیــه و تحلیــل شــده كــه نتایــج آن 

در شــکل 2 بیــان شــده اســت. 

11

4 8 12 16 200

4

8

12

16

20

تاثیرگذار

یر
پذ

یر
تاث

رشد شهرنشینی

عدم تقارن پایداري 
اقتصادي

رشد مهاجرت

عدم مشارکت اجتماعی

کاهش کیفیت 
زندگی

کاهش سطح کیفی آموزشی

عدم تعادل فضایی در عدالت

کمبود منابع درآمد پایدار

خزش شهري

اختالف درآمدي باال

رشد اشتغال 
غیررسمی

تورم بخش 
خدمات

کاهش برابري 
قدرت خرید

کمبود سرمایه اجتماعی

کارکرد نامناسب نظام اقتصادي از 
نظر اشتغال و هزینه

رشد تصاعدي تورم

وجود گسترده 
بافت فرسوده

توزیع نامتوازن کاربریهاي
عمومی و خدماتی

وجود معابر درهم تنیده و 
ارگانیک

پراکنش ناموزون 
خطوط ارتباطی

توزیع نامتناسب امکانات و 
خدمات و عدم رضایت 

شهروندان

عدم تحقق سرانه هاي
استاندارد کاربري

نامناسب بودن 
زیرساخت هاي مسکن

نبود 
زیرساخت هاي 
حمل و نقلی

طرح هاي تفکیکی 
نامناسب

رشد لجام گسیخته
ساختار فضایی شهر

بی توجهی طرح جامع به 
سکونتگاه هاي غیررسمی

رشد سکونتگاه هاي غیررسمی

ترافیک باال

ساخت و ساز روي 
پهنه مخاطرات طبیعی

نخست 
شهري

وجود موانع طبیعی

تغییر کاربري
اراضی کشاورزي

افزایش خشکسالی و مخاطرات 
طبیعی

توپوگرافی نامناسب

تعدد سازمان هاي مدیریتی

وجود رانت اطالعاتی
عدم توجه مدیران شهري
به طرح جامع و تفصیلی

عدم توجه مدیران شهري
قوانین شهري به

عدم به کارگیري مشارکت مردمی

عدم به کارگیري کارشناسان نخبه 
در سازمان هاي دولتی

رونق اقتصاد داللی 
و بورس بازي زمین

عدم توجه به 
رویکرد شهر 

فشرده

عدم مداخله صحیح 
نهادهاي نظارتی

چالش هاي نتیجهچالش هاي شگفت انگیز

چالش هاي تنظیم کننده

چالش هاي بی اثرچالش هاي حدواسط

ـفضاییروي توسعۀهاي پیشِیري در بخش موانع و چالشرپذمتغیرها در پالن اثرگذاري و اثپراکنش. 2شکل 

(مجموعۀشهر تهران و حوزة پیراکالبدي کالن شهري تهران)مونی آن

(منبع: نگارندگان)

کالیدي، در این بخش از ـهاي اصلی توسعه فضاییدر ادامه و پس از شناسایی موانع و چالش

هاي افزار سناریو ویزارد میزان اهمیت و عدم قطعیت هر کدام از موانع و چالشپژوهش به کمک نرم

(به عنوان نیروهاي پیشران) به دست اند.ارائه شده3شکل و 7جدولدر آمده است که اصلی

شهري تهرانکالنـ کالبدي منطقۀنیروهاي پیشران اثرگذار بر ساختار فضاییاهمیت و عدم قطعیت .7جدول 
عدم قطعیتاهمیتشهر تهرانکالنآمده در راستاي توسعۀدستي بههاپیشرانشماره

(مقیاس کالن)آب و عدم مدیریت منابع بحران و مسئلۀ1 4,352,85آبی در منطقه

(مقیاس کالن)عدم توسعۀ2 4,022,59صنعت در منطقه

(مقیاس کالن)بی3 3,552,85توجهی به گردشگري پایدار در سطح منطقه

0,740,17شهر تهرانکالنیرامونیپيباال در شهرهايکاریسطح ب4

1,611,64هاي غیررسمیکونتگاهسجامع و تفصیلی به مسئلۀوجهی طرحتبی5

2,211,64ریزي مناسبرشد روزافزون میزان شهرنشینی بدون برنامه6

1,471,47شهر تهراندر کالنیدولتيهادر سازمانیوجود رانت اطالعات7

1,741,38آنیرامونیپة شهر تهران و حوزدر کالنداریکمبود منابع درآمد پا8

1,541,38بازي زمینبازي و بورسداللی در زمینۀح نهادهاي نظارتصحیعدم مداخلۀ9

1,341,30شهر تهرانهاي مدیریتی در بخش مدیریت شهري کالنتعدد سازمان10

2,011,30شهر تهران از لحاظ اشتغال و تحلیل هزینهکارکرد نامناسب نظام اقتصاد کالن11

1,811,30شهر تهرانشهري در کالنـهاي روستاییرشد روزافزون مهاجرت12

(منبع: نگارندگان)

شکل 2. پراکنش متغیرها در پالن اثرگذاری و اثرپذیری در بخش موانع و چالش های پیِش روی توسعۀ فضایی ـ 
کالبدی کالن شهر تهران و حوزۀ پیرامونی آن )مجموعۀ شهری تهران(

)منبع: نگارندگان(
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ــن  ــدی، در ای ــی ـ كالی ــعه فضای ــی توس ــای اصل ــع و چالش ه ــایی موان ــس از شناس ــه و پ در ادام
بخــش از پژوهــش بــه كمــک نرم افــزار ســناریو ویــزارد میــزان اهمیــت و عــدم قطعیــت هــر كــدام از 
ــه دســت آمده اســت كــه در جــدول 7  ــه عنــوان نیروهــای پیشــران( ب ــع و چالش هــای اصلــی )ب موان

ــده اند. ــه ش ــکل 3 ارائ و ش
جدول 7. اهمیت و عدم قطعیت نیروهای پیشران اثرگذار بر ساختار فضایی ـ کالبدی منطقۀ کالن شهری تهران

عدم قطعیتاهمیتپیشران های به دست آمده در راستای توسعۀ کالن شهر تهرانشماره

4.352.85بحران و مسئلۀ آب و عدم مدیریت منابع آبی در منطقه )مقیاس كالن(1

4.022.59عدم توسعۀ صنعت در منطقه )مقیاس كالن(2

3.552.85بی توجهی به گردشگری پایدار در سطح منطقه )مقیاس كالن(3

0.740.17سطح بیکاری باال در شهرهای پیرامونی كالن شهر تهران4

1.611.64بی توجهی طرح  جامع و تفصیلی به مسئلۀ سکونتگاه های غیررسمی5

2.211.64رشد روزافزون میزان شهرنشینی بدون برنامه ریزی مناسب6

1.471.47وجود رانت اطالعاتی در سازمان های دولتی در كالن شهر تهران7

1.741.38كمبود منابع درآمد پایدار در كالن شهر تهران و حوزۀ پیرامونی آن8

1.541.38عدم مداخلۀ صحیح نهادهای نظارتی در زمینۀ دالل بازی و بورس بازی زمین9

1.341.30تعدد سازمان های مدیریتی در بخش مدیریت شهری كالن شهر تهران10

كاركرد نامناسب نظام اقتصاد كالن شهر تهران از لحاظ اشتغال و تحلیل 11
2.011.30هزینه

1.811.30رشد روزافزون مهاجرت های روستایی ـ شهری در كالن شهر تهران12
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شکل 3. ماتریس اهمیت ـ عدم قطعیت نیروهای پیشران توسعۀ کالن شهر تهان

)منبع: نگارندگان(

براســاس شــکل 3، پیشــران های ارائه شــده در راســتای توســعۀ كالن شــهر تهــران این گونــه 
ــت:  ــده اس ــته بندی ش دس

نیروهای پیشران درجۀ 1 شامل:

بحران و مسئلۀ آب و عدم مدیریت منابع آبی در منطقه )مقیاس كالن(،. 1

عدم توسعۀ صنعت در منطقه )مقیاس كالن(،. 2

بی توجهی به گردشگری پایدار در سطح منطقه )مقیاس كالن(؛. 3

نیروهای پیشران  درجۀ 2 شامل: 

بی توجهی طرح  جامع و تفصیلی به مسئلۀ سکونتگاه های غیررسمی،. 1

رشد روزافزون میزان شهرنشینی بدون برنامه ریزی مناسب،. 2

وجود رانت اطالعاتی در سازمان های دولتی در كالن شهر تهران،. 3

كمبود منابع درآمد پایدار در كالن شهر تهران و حوزۀ پیرامونی آن،. 4

عدم مداخلۀ صحیح نهادهای نظارتی در زمینۀ دالل بازی و بورس بازی زمین،. 5
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تعدد سازمان های مدیریتی در بخش مدیریت شهری كالن شهر تهران،. 6

كاركرد نامناسب نظام اقتصاد كالن شهر تهران از لحاظ اشتغال و تحلیل هزینه،. 7

رشد روزافزون مهاجرت های روستایی شهری در كالن شهر تهران؛. 8

نیروهای پیشران درجۀ 3 شامل: 

سطح بیکاری باال در كالن شهر تهران.. 1

 

شکل 4. عدم قطعیت های موجود در توسعۀ کالن شهر تهران  برگرفته از نیروهای پیشران و میزان احتمال وقوع

)منبع: نگارندگان(
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ــناریوها را  ــت س ــا جه ــت ی ــه ماهی ــی هســتند ك ــات و روندهای ــا، موضوع ــا نیروه ــدم قطعیت ه ع
ــوع  ــک موض ــدۀ ی ــارۀ آین ــا درب ــا چندگانه ه ــا ی ــورت دوگانه ه ــب به ص ــا اغل ــد. آن ه ــف می كنن تعری
مطــرح می شــوند. مــوارد زیــر از مهم تریــن عــدم قطعیت هــاي شناخته شــده به منظــور توســعۀ 

ــران اســت:  ــۀ كالن شــهری ته منطق

رشد جمعیت در مناطق سکونتگاهی كوچک، شهرهای جدید یا بزرگ؛. 1

افزایش تمركز )مدل قطبی( یا كاهش تمركز )حركت به سمت مدل چندقطبی یا شبکه ای(؛. 2

توسعۀ متوازن یا توسعه برمبنای شایستگی؛. 3

مهاجرت های داخل استانی یا فرااستانی؛. 4

تقویت محورهای توسعۀ موجود یا ایجاد محورهای توسعۀ جدید.. 5

شکل 5. شمای عدم قطعیت های نهایی توسعۀ مجموعۀ شهری تهران

)منبع: نگارندگان(
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ــران، 4  ــهر ته ــدی كالن ش ــی ـ كالب ــازمان فضای ــده در س ــای ارائه ش ــدم قطعیت ه ــاس ع براس
ــرد:  ــن ك ــوان تدوی ــوارد را می ت ــن م ــامل ای ــف ش ــناریوی مختل س

تقویــت محورهــا و كانون هــای توســعۀ موجــود )شــامل شــهرهای جدیــد ساخته شــده( همــراه . 1
بــا كاهــش مهاجــرت درون اســتانی؛

تقویــت محورهــا و كانون هــای توســعۀ موجــود )شــامل شــهرهای جدیــد ساخته شــده( همــراه . 2
بــا افزایــش مهاجــرت درون اســتانی؛

ایجاد محورهای توسعۀ جدید همراه با كاهش مهاجرت درون استانی؛. 3

ایجاد محورهای توسعۀ جدید همراه با افزایش مهاجرت درون استانی.. 4

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بــرای شــهرهای جدیــد در ســطوح ملــی و منطقــه ای نیازمنــد شــناخت 
ــل  ــار ســایر عوام ــی و... در كن ــف اقتصــادی، اجتماع ــای مختل ــا در بخش ه ــف آن ه ــای مختل ویژگی ه
ــد در مجموعــۀ شــهری  اثرگــذار اســت. مهم تریــن راهبردهــای كالن توســعه و بهبــود شــهرهای جدی

تهــران شــامل مــوارد زیــر اســت: 

ــند و . 1 ــزوده باش ــاالی ارزش  اف ــد ب ــه دارای رش ــی ك ــی و خدمات ــای صنعت ــه فعالیت ه ــه ب توج
ــرای رشــد  ــد ب ــی جدی ــه موقعیت ــد ك ــه به خصــوص در شــهرهای جدی ــن زمین ســرمایه گذاری در ای
ــه ای،  ــطح منطق ــو در س ــکاری، ول ــش بی ــه كاه ــت ب ــادر اس ــد، ق ــاد می كنن ــه ای ایج ــاد منطق اقتص

كمــک كنــد.

ــازار كار را از طــرف تقاضــا . 2 ــد ب ــه می توانن ــات و ســرمایه گذاری هایی اســت ك ــه خدم توجــه ب
تحریــک كننــد و محدودیت هــای ســمت عرضــه را جبــران نماینــد و بــه تثبیــت اشــتغال بپردازنــد. 

در ایــن زمینــه می تــوان آمــوزش و نهادهــای مالــی را در نظــر داشــت. 

ــد، . 3 ــه كن ــدان توج ــد ب ــد بای ــهرهای جدی ــادی ش ــای اقتص ــازی نهاده ــت در زیرس ــه دول آنچ
ــت و  ــت نهاده هاس ــردن قیم ــرف ك ــز از منح ــد و پرهی ــل تولی ــازار عوام ــردن در ب ــت نک اوالً  دخال
ــرای رقابتــی ســاختن فضــای  ــه و تــالش ب ــزار یاران ــروز چنیــن انحراف هایــی، از اب ثانیــاً درصــورت ب

ــد. ــتفاده كن كســب وكار اس

هدایــت فنــاوری نــو بــه شــهرهای جدیــد، كاهــش نابرابــری درآمدهــا در منطقــۀ دربرگیرنــدۀ . 4
ــرداری از  ــطح بهره ب ــای س ــرای ارتق ــالش ب ــروی كار، ت ــل نی ــرمایه گذاری مکم ــد، س ــهر جدی ش
ــت های  ــر سیاس ــاس از دیگ ــدی كوچک مقی ــای تولی ــاغل در نهاد ه ــاد مش ــدی و ایج ــت تولی ظرفی
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ــت. ــد اس ــهرهای جدی ــتغال زایی در ش ــور اش ــم به منظ مه

اجــرای تركیبــی از سیاســت های اشــتغال زا در ارتبــاط بــا دو بخــش یادشــده در مناطقــی كــه . 5
ــاغل  ــاد مش ــود. ایج ــوب می ش ــی محس ــری حیات ــوند، ام ــداث می ش ــا اح ــد در آن ه ــهرهای جدی ش
ــن مناطــق  ــاكنان ای ــه س ــی اســت ك ــا دارای منافع ــد نه تنه ــی در شــهرهای جدی ــی و خدمات صنعت
ــطح كالن  ــادی در س ــعۀ اقتص ــای توس ــا راهبرده ــوا ب ــکاری هم ن ــه راه ــازد، بلک ــد می س را بهره من

كشــور اســت.

ــی و اداری،  ــای اجرای ــاختارها و نظام ه ــت ها، س ــا، سیاس ــده، راهکاره ــی انجام ش ــاس ارزیاب براس
ــود: ــن می ش ــر تدوی ــورت زی ــوط به ص ــررات مرب ــا و مق برنامه ه

ــوان توســعۀ همــگام كار و ســکونت . 1 ــه ایجــاد قطــب رشــد )اشــتغال زایی كالن( به عن توجــه ب
بــا درنظــر گرفتــن خطــر تک عملکــردی  شــدن شــهر بــا توجــه بــه هویــت ویــژه بــرای شــهر جدیــد 

درجهــت كاهــش عقب ماندگــی هدف گذاری هــای صورت گرفتــه؛

اســتفاده از رشــد متــوازن بــا ایجــاد قطــب رشــد در ایــن شــهرها بــا كاهــش وابســتگی شــدید . 2
ــون  ــت كاهــش رشــد ناهمگ ــا خــرد درجه ــه عملکرده ــی و وابســتگی ب ــرد اصل ــه عملک ــت ب جمعی

شــهرها؛

ــد . 3 ــهرهای جدی ــانی در ش ــی و خدمات رس ــتغال خدمات ــای اش ــرای ارتق ــترها ب ــه بس ــه ب توج
بــرای جــذب جمعیــت تمامــی قشــرهای جامعــه به خصــوص متوســط و بــاال بــرای افزایــش ســرمایه 
در برخــی از شــهرهای جدیــد بــا توجــه بــه پتانســیل های محیطــی و كیفیــت زندگــی در شــهرهای 

جدیــد؛

افزایــش توجــه بــه هماهنگی هــای میــان نهادهــا و ســازمان ها بــرای ایجــاد نهادهــا و ســتادهای . 4
ــازمانی در درون  ــتورات س ــا و دس ــن، آیین نامه ه ــاد قوانی ــن ایج ــه و همچنی ــن زمین ــی در ای اجرای

خــود درجهــت ایــن امــر؛

ــی . 5 ــای خدمات ــاد فعالیت ه ــق ایج ــی از طری ــرریز جمعیت ــهرهای س ــتغال در ش ــه اش ــه ب توج
ــادر دارای  ــهر م ــه در ش ــی ك ــی و خدمات ــای صنعت ــادر )فعالیت ه ــهر م ــرای ش ــل ب ــی مکم و صنعت

ــا نبــود اســت(؛ كمبــود و ی

ماننــد . 6 اشــتغال زایی  سیاســت های  دســت اندركار  ســازمان های  و  نهادهــا  بــه  توجــه 
خوداشــتغالی و... در شــهرهای جدیــد یــا اعمــال انحصــاری آن هــا در شــهرهای جدیــد؛
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زمستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 4

ـ کالبدی کالن شهرها با رویکرد و سیاست های آمایش سرزمینی. مصطفی جواهری تقدس و همکاران. آینده پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی 

مالحظات اخالقی

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشاركت كرده اند.

تعارض منافع

بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت

طبق تعهد نویسندگان، حق كپی رایت )CC( رعایت شده است.



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2021, Volume 8, Number 4

793

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

792

Winter 2021, Volume 8, Number 4

Javaheri Taghados, M. et al. (2021). A Future Study on the Role of New Towns in Establishing Balance in the Spatial-Physical Struc-
ture of the Metropolitan Regions based on the National Spatial Planning Approaches and Policies. JMSP, 8 (4), 772-794.

References
Civil Company of New Cities. (1992). New cities of Iran. (Persain)

Doxiadis, A. (1965). "Islamabad , the creation of a new capital". Town Planning Review, 1. 

Ebrahimzadeh, I., & Negahban Maravi, M. (2004). "Analyzing citizenship and the status of 
new cities in Iran". Quarterly Journal of Geographical Research, 75. (Persain)

Encyclopædia Britannica Online (2017). "New town". Inc., 2017. Web. 01. 

Esfandiari, M. (1994). “New cities and increasing the potentialities of current cities”. Col-
lected Papers on New Cities, Culture, and Urban Life. Isfahan: New Cities Publication. 
(Persain)

Galantay, F. (1975). New town: Antiquity to the present. New york: George Braziller. 

Gharakhlo, M., & Panahandeh Khah, M. (2009). "Analyzing the performance of new cities in 
attracting population for macro-cities: the case of new cities surrounding Tehran". Human 
Geography Research, 67. (Persain) 

Ghorbani, R. (1997). "Analyzing the effective factors of attracting population for Sahand 
city". Collected Papers of New Cities Seminar. Tehran: Civil Company of New Cities. 
(Persain) 

Golany, G. (1967). New town planning. John Wiley & Sons. 

Halajian, E., & Aminshad, A. (2015). "Identifying the effective strategies of strategic man-
agement in urban development of Ramsar". Urban Management, 40. (Persain) 

Hiraskar, J. K. (1997). An introduction to principles of urban design (translated into Farsi by 
Mohamad Solemani and Ahmadreza Bekayi Fard). Tehran: Jahad University Publication. 
(Persain) 

Khani, M. (2011). Evaluating the success of new cities in developing Tehran: the case of 
Parand city. MA Thesis, Faculty of Social Sciences, Tabatabaii University, Tehran. (Per-
sain) 

Malis, P. (1974). "Physical planning in developing new cities" (translated into Farsi by 
Asghar Arjmandnia). Journal of Fine Arts, 112. (Persain) 

Marilyn, P. (2006). New cities of England and France: from theory to practice (translated 
into Farsi by Nashr Maani). Collected Papers City Building in Iran and World. Tehran: 
Civil Company Publication. (Persain) 

Milton Keynes Partnership (1979). Milton Keynes comprehensive plan. Milton Keynes 
Council. 



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2021, Volume 8, Number 4

793

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

792

Winter 2021, Volume 8, Number 4

Javaheri Taghados, M. et al. (2021). A Future Study on the Role of New Towns in Establishing Balance in the Spatial-Physical Struc-
ture of the Metropolitan Regions based on the National Spatial Planning Approaches and Policies. JMSP, 8 (4), 772-794.

Javaheri Taghados, M. et al. (2021). A Future Study on the Role of New Towns in Establishing Balance in the Spatial-Physical Struc-
ture of the Metropolitan Regions based on the National Spatial Planning Approaches and Policies. JMSP, 8 (4), 772-794.

Nastaran, M. (2001). "Analyzing and evaluating the centralization and distribution indexes of 
health in Isfahan". Journal of Faculty of Humanities in Isfahan, 26-27, 145-162. (Persain) 

Nastaran, M., & Fatahi, S. (2009). "Ranking the cities of Golestan province based on de-
velopment indexes using factor analysis". Geography and Environmental Studies, 1(1). 
(Persain) 

Nastaran, M., Abolhasan, F., & Bakhtiari, N. (2015). "Spatial distribution indexes of devel-
opment in cities of Iran using the mixed ranking". Journal of Regional Planning, 5(17), 
1-17. (Persain) 

Poormohamad, M. (2004). Principles and methods of urbanization. Tehran: SAMT. (Persain) 

Rabani, T. (2012). The use of futurology and strategic thought in planning urban develop-
ment: the case of Baane. MA Thesis of Geography and Urban Planning, Faculty of Geog-
raphy, Tehran University, Tehran. (Persain) 

Rafie, M. (1995). Housing and income in Tehran: past, present, and future. Tehran: The Cen-
ter of Research in Urbanization and Architecture in Iran. (Persain) 

Rafian, M., & Mahmoodi, M. (2014). "Evaluating the location pattern of new cities in Tehran 
using a multi-variable model". Geography and Development, 36, 109-122. (Persain) 

Rahnamyi, M., & Kalantari Khalil Abadi, H. (2011). "New cities as governmental interven-
tion in urbanization". from: http://maps.4kia.ir/info2/138389

Raisi Dana, F. (1992). "Human-city relationship: the case of Pooladshahr". Collected Papers 
of ‘You Do Architecture, but I Build it’. (Persain)

 Practical analysis of development and economy in Iran Tehran: Cheshmeh .(2001) ـــــــــــــــــ
Publication. (Persain) 

Sarafi, M. (1998). Principles of regional development plan: office of survey and regional 
planning of planning and budget organization .Tehran. (Persain) 

Shahabadi, A. (1996). The sociology of new cities: a criticism on new cities in Iran. Journal 
of Population, 17. (Persain) 

Shahabian, P. (2004). Enactments of higher council of urbanization and architecture in Iran 
from 1991 to 2000. Tehran: Payam Sima Publication. (Persain) 

Statistical Center of Iran. Population and Housing Census,1956-2018. (Persain) 

Strofesky, V. (1999). Contemporary urbanization: from the beginning to Athens (translated 
into Farsi by Ladan Etezadi). Tehran: Center of University Publication.  (Persain) 

Varesi, H., Alizadeh, J., & Salehi, M. (2012). "Analyzing the identities of residents in new 

http://maps.4kia.ir/info2/138389


Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesWinter 2021, Volume 8, Number 4

PB

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

794

Winter 2021, Volume 8, Number 4

Javaheri Taghados, M. et al. (2021). A Future Study on the Role of New Towns in Establishing Balance in the Spatial-Physical Struc-
ture of the Metropolitan Regions based on the National Spatial Planning Approaches and Policies. JMSP, 8 (4), 772-794.

cities; the case of Fooladshahr". Spatial Planning, 1(3). (Persain) 

Yaran, A., & Mohamadi Khoshbin, H. (2012). "Analyzing independence in new cities: the 
comparative study of of Hashtgerd and South Korea". Journal of Architecture and Ur-
banization, 3(4). (Persain) 

Zamiri, M., Nastaran, M., & Mohammadzadeh Titkanlo, H. (2013). "An analysis of spa-
tial development of Bojnoord city in 2000s". Environmental Based Territorial Planning, 
6(23), 168-180. (Persain) 

Zebardast, E. (2003). "Analyzing the methods of hierarchy and categorization of settlements 
in urban performances approach in developing rural areas". Journal of Fine Arts, 13(1). 
(Persain) 

 .The size of the city. Tehran: The Research Center of Ministry of Housing .(2004) ــــــــــــــ
(Persain)

Zebardast, E., & Jahanshahlo, L. (2007). "Analyzing the city performance of Hashtgerd in 
attracting the population". Iranian Journal of Geography and Development, 10, 5-22. 
(Persain)

Ziari, K. (2007). Principles and methods of regional planning. Yazd: Yazd University. (Persain)

Planning of new cities. Tehran: SAMT. (Persain) .(2008) ــــــــــ


	_Ref380534818
	_Ref381744214

