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 9314 بهاردهم ـ چهاری ـ شماره پنجمسال 

 903-911صص 

 شهر براساس مدل راهبردیتحلیل و ارزیابی عملکرد شهر جدید عالی
1
SWOT 

 4، نسیمه خسروی3، اسماعیل باللی1اسداله نقدی

 هچکید

شههرها  وزییهم مادها      کالن تاحداث شهرهای جدید با هدف کاهش مشکال تایده و سیاس

شد. په  ای ذششهت حهدو  سهه  ههه ای       حآمایش سریمین و ومرکزی ایی  ر  نیا مطرجمدیت و  

ی عملکر  شههرهای  ی انجام شده  ربارهها یابیاریوصزیب و اجرای این ایده  ر ایران؛ مطالدات و 

جدید بیانگر عدم مزفقیت یا مزفقیت کم این شهرهاست.  ر ایهن مقالهه  شههر جدیهد عالیشههر بها       

زر  ارییابی و وجزیه و وحلیه  رهرار ذرفهت. بهر اسها  ایهن رو         م SWOT کاسافا ه ای وکنی

و وهدیهدات)محیط خهارجی(    هها  فرصهت نقاط ضدف و رزت)محیط  اخلی( و همچنین  نیور مهم

نفر ای کارشناسان بهه  سهت آمهد. براسها       05نفر ای شهروندان و  05عالیشهر با اسافا ه ای نظرات 

ی ورو ی به شهر  اروفاع ای سطح  ریها و  ها راهط رزوی چزن ودد  ناایج به  ست آمده  عالیشهر نقا

ی پار  شمالی  اراضی شرری برای احداث پهار   یی چزن فرو ذاه جدید بزشهر  پروژهها فرصت

ی فرهنگهی  عهدم   هها  وفهاوت جنگلی   ار  و نقاط ضدفی چزن ودلق و مشارکت پایین شهروندان  

ی فاضالب بزشهر  حضزر نیروهای نظامی خانهوصفیه وحقق چشم اندای جمدیای و وهدیداوی چزن
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های  ولای  را  ر محیط  اخلهی و خهارجی   ها و ذروه ر حریم شهر و فقدان همکاری میان سایمان

و نیز کاهش نقاط ضهدف و جلهزذیری    ها فرصتذیری ای  ار . بنابراین با وقزیت نقاط رزت و بهره

 هری  راین شهر کمک کر .ی پایدار شبه وزسده وزان یمای وهدیدات 

ی پایهدار    وهدیدات  نقاط ضهدف  نقهاط رهزت  وزسهده    ها فرصتشهر جدید  واژگان کلیدی: 

 شهری

 هلأطرح مس

ی شهرهای وأسیسی)شهرهای جدید( بسیار رهدیمی اسهت. حهدار   ر وهاریر ایهران      ایده

اند؛ اما  ر  وران مداصر بز  کهه په  ای رشهد    ی حاکمان ایجا  شدهشهرهای بسیاری به ارا ه

جمدیهت  ر  نیها مطهرح     وهر  مادا  سریم شهرهای بزرگ احداث شهرهای جدید برای وزییم 

(. به منظزر مدیریت رشد شهرنشهینی و مشهکالت مهروبط بها     043: 2559شد)ییاری و رررلز  

وزسهده روسهاایی    ی مخالفی چزن ونظهیم خهانزا ه    ها استیسآن  کشزرهای  ر حا  وزسده 

کنار  مهاجرت روساائیان به شهر  محدو  کر ن رشد شهرهای بزرگ  وزسده ماهزاین شههرها   

(.  ر مدنهای جدیهد ای   0: 0991ی شهر جدید را  ر پیش ذرفاند )آوهش و شهیرایی    و وزسده

انسهانی اسهت کهه وزسهط      –ی جدید اجاماعی دهیپدشهر جدید یک »ذفت  وزان یمنزشهرها 

؛ ای این روست کهه نسهبت بهه شههرهای     ذر   یمی احداث ا منطقهریق مدیریت  ولت و ای ط

(. اکثهر شههرهای   019: 0330)ربهانی  «ی شهده اسهت  زیه ر برنامهبزرگ ماروپ  شهری کنار  و 

ا اری و سهرریزپشیری مراکهز شههری بهزرگ      -ی سیاسهی رسهان  خهدمات جدید ایران با هدف 

  بلکه خز  نیز بهاری  اند نکر هکلی را ح  نه ونها مش هک اند شده ر پایاخت وأسی   بخصزص

ی نفهز  خهز    ی حزیهبر  و  ماروپ  ناحیه بز ه است یا به عنزان مرکز جشب اری  افزو ه

بها مشهکالت فراوانهی     وهر  نییپها و شهرهای جدید  ر سطحی  ی یکسزیه عم  نمز ها ذزنهبه 

   .(004: 0330)ررخلز  شزرجه   باشند یممزاجه 

ی ی مامرکز  ارند  به  لیه  وجمهم همهه   زیر برنامهنقدی مداقد است که کشزرهایی که نظام و 

امکانات  ر شهرهای بزرگ و مرکزی  کشش ییا ی  ر این شهرهای جدید وجز  ندار  مگهر  

ی جمدیت ای یک سهز و وجهز     ر مراکز صندای شده مانند وهران و اصفهان که به  لی  اضافه

: 0395)نقهدی   انهد  بهز ه  ور مزفق ها اساانای سزی  یگر نسبت به  یگر  ی کارخانجاتها رطب
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هیهأت   25/02/0334مزرخ  053323ی ی شماره مصزبه(. پ  ای ذششت بیش ای  و  هه 092

ی جشب جمدیهت   مرحلهشهر  ر حا  احداث شده و به  04ی شهرهای جدید  وییران  رباره

لدهات و یها اجهرای مقهدماوی طهرح رهرار       شهر جدیهد  یگهر  ر مراحه  مطا    00و  اند دهیرس

(. عملکر  شهرهای جدید  ر ایهران و جههان حهاکی ای    24: 0390)عنابساانی  عنابساانی؛د ارن

این است که این شهرها برای شهروندان چندان جهشاب نبهز ه اسهت.  ر ایجها  شههر جدیهد       

  اراصها ی و  ی اجاماعی  فرهنگهی ها جنبهومامی  دیاب ووزجه صرف به یک جنبه کافی نیست 

جغرافیایی را  ر نظر ذرفت؛ امری که عمدواً  ر شهرهای جدید ایران رعایت نشهده اسهت.  ر   

بر اسا  مطالدات انجام شده  شهرهای جدید  ر ایران به طزر بالقزه و بالفده    نگاهی اجمالی

 ارای نقاط ضدف و وهدیداوی است. میزان احسا  ودلق مکانی شهروندان این شههرها پهایین   

ی ارامت  ائم  ر شههر اسهت؛   مکانی شهروندان ای جمله عزام  بای ارنده قاست؛ احسا  ودل

به طزری که  ر شهرهایی که شهروندان آن ودلق خاطر بیشاری به مح  سکزنت خز   ارنهد   

و  ر صهزرت  وری ای شههر نیهز خهز  را       هنهد  یمه یندذی  ر شهر و مح  خز  را ورجیح 

؛ امها  ر شههرهای جدیهد افهرا  سهاکن  ر ایهن        انند یمی ای شهر ا هافاا ی  ور مادلّق و حلقه

 .کنند ینمسکزنت  ودلق خاطری به این شهرها پیدا  ها مدت یشهرها حای پ  ا

ی مسهکزنی   هیه ناحعام  اراصا   یکی ای عزام  بسیار مهم  ر جشب یا  فم جمدیهت  ر   

اراصا ی است. این شههرها بها    عزام  نیور مهمشهرهای جدید است. ریمت یمین و اشاغا  ای 

و  انهد  بهز ه ی اشاغا  برای شهروندان نهامزفق  وجز  مزفقیت نسبی  ر وأمین مسکن؛  ر یمینه

این عام  نه ونها  ر جشب جمدیت مؤثر نبز ه است  بلکه  ر  فهم جمدیهت  وأثیرذهشار بهز ه     

ی عملهی شههرهای   ی ایجا  نزشهرها  ر انگلساان که به عنزان الگزاست؛  ر حالی که اندیشه

جدید  ر ایران بز ه است؛ مبانی بر ایجا  اروباط بین اشاغا  و مسکن بز . عدم وهأمین شهغلی   

ساکنان شهرهای جدید به وابساه شدن این شهرها بهه مها ر شههرها منجهر شهده و جهشب و       

 ماندذاری جمدیت  ر این شهرها را با مشکالوی مزاجه ساخاه است؛ ایهن ضهدف عملکهر ی   

آور ه که شهرهای جدید را به شههرهایی خزابگهاهی و فارهد     وجز  بهی آونگی را ها مسافرت

 سریندذی شهری وبدی  کر ه است.



همچنین  ر این شهرها ونزع فرهنگی بسیار ییا ی وجز   ار  کهه ایهن ونهزع فرهنگهی       

 انسجام و پیزساگی فرهنگی را به خطر انداخاه است. این شهرها عمدواً مح  وجمدی ای افهرا  

طبقات پایین جامده است که  ر وأمین مسکن خز   ر ما رشهر  چهار مشهک  بهز ه و بهرای     

. این نهزع ای وجمهم افهرا  بها     اند دهیبرذزفرار ای این مشک   سکزنت مزرت را  ر شهر جدید 

سطزح و طبقات  رآمدی مشابه  ای مزانم وحقهق سهریندذی شههری و ایجها  شههری پایهدار       

مشهار  و هزیهت شههری مامهایزی شهک       « مهای »ر شهرهای جدید است. به  نبا  این امر  

ی که برای شهروندان ایجا  هزیت کند مزجهز  نیسهت   زیانگ خاطرهذیر . فضاهای شهری نمی

؛ شههروندی کهه  ر اروبهاط بها     ر یه ذ ینمو  راین شرایط اوصا  بین شهروند و محیط صزرت 

 .شز  یمر مشک  محیط نامزفق است   ر اروباط با شهروندان  یگر نیز  چا

عالیشهر به عنزان یکی ای شهرهای جدید ایران نیز ای مشکالت مشکزر مسهاثنی نیسهت. بها        

 وزجه به مطالدات صزرت ذرفاه  ر عالیشهر پیزندهای ضهدیفی بهین شههروندان وجهز   ار      

و نها هها  ر ایهن شههر     هها  انجمنی اروباطات همسایگی  اعاما  اجاماعی  عضزیت  ر شبکه

-ی  کر شده مشکالوی چزن حم  و نق  نامناسب  فاصهله ها چالشاست. عالوه بر ریپش بیآس

ی ییا  با ما ر شهر  احسا  امنیت اجاماعی پایین  سیسام نامناسب  فم فاضهالب  مهدیریت   

ی مهالی  ناهمهاهنگی بهین نها ههای     هها  نهه یهز ولای  عدم وحقق برآور های جمدیای  وهأمین  

به مراکز وفریحی  آمزیشی و خدماوی  عدم  سارسی بهه بهایار     مربزطه  عدم  سارسی مناسب

ی شهری نیز  راین شهر راب   کر اسهت. عهالوه   کمبز  فضاهای سبز و پار  و انزوا  ر شبکه

ی مناسب مزجز  چزن ریمت مناسب مسکن  ههزای پها  و   ها فرصتبر نقاط ضدف  برخی 

ی یمههین  جلههزذیری ای بههای بههزر مطبههزع  فقههدان بههار ورافیکههی  کههاهش و جلههزذیری ای  

ی ی یمهانی محه  کهار و سهکزنت  رابلیهت وزسهده      ی  ر ما رشهر  کاهش فاصهله نینش هیحاش

 دات یدهوهه  و هها فهضده بررسهی   و نقاط رزت این شهر است. ها فرصتمحدو ه شهری  ای 

 و بزشههر  ای یهی ومرکزی ا رونهد   روزانهد  ای آن جهت که مهی  شهریعال هایها و فرصترزت

 باشد. ارای اهمیت می کند فایا عمده ینقش شهر نیا بر وار ه یها بیآس کاهش

ای  شههر یعال دیجدرشهه  ی و ارییابیبررسبا وزجه به مباحث مطرح شده؛  ر این مقاله  به 

ی بدهد ای انقهالب اسهالمی     ی شهده زیه ر برنامهه شههر   03به عنهزان یکهی ای     نگاه کارشناسان
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و  هها  فرصهت پر اخاه شد. با  ر  مناسب نقاط ضدف و رهزت بهه عنهزان عزامه   رونهی و      

ی هرچهه  وهدیدات به عنزان عزام  بیرونی  یمینه برای ح  وهدیدات و نقاط ضدف و اسافا ه

ی مربهزط بها آشهنایی بیشهار ای نقهاط      ها سایمانفراهم شده و  ها فرصتبیشار ای نقاط رزت و 

و وهدیداوی که برای شهر جدید عالیشهر وجهز   ار   خزاهنهد    ها فرصترزت و ضدف و نیز 

ی اجرایی و مدیریای  ر این شهرها را  ر صزرت امکان اصهالح کهر ه و  ر   ها برنامهوزانست 

به طراحی مزار  مشابه شهرهای جدید نزظهزر  نهایت  رت و وزجهه را   تسطحی کالن  نسب

 ی ائهم و وحقهق برآور هها    ارامهت وبهم آن   و بهه  شهکالت م باشد بهر  یحل راهمبشو   ارند و 

 بر اسا  اهداف طرح جامم. یایجمد

 ی تحقیقپیشینه

 نرایه ا دیه جد یهار رشهی شهر طیسنجش کیفیت مح"با عنزان ر وحقیقی  (0395)یمزلز    

 طیمحه  یا ناسهاکن  یایرضها نا زانیه م  کهه نشهان  ا    "هشاگر ( دیشهر جد یمزر  ی)مطالده

 طیای کیفیهت محه   تیرضها   ولهی  رهرار  ار   بهاییی هشهاگر   ر سهطح    دیه   شهر جدیشهر

( با عنهزان  0991مناسب است.  ر پژوهش آوش و شیرایی )هشاگر   دیجد شهر  ر ی مسکزن

ههای شههرهای   چهالش  "ی فزی شههر  ر ایهران(  های آنهها )وجربهه  شهرهای جدید و چالش"

چهالش  عهدم مطابقهت خصزصهیات      ی او جدید  ر ایران به سه  وره وقسیم شده؛  ر  وره

ی  وم جنه   ی فرهنگی ساکنان   ر  ورههای ساکنان و یمینهفیزیکی شهر با نیایها و خزاساه

ذهشاری  ر  ی شهرهای جدید  برای سهرمایه ایران و عراق و کاهش وزان اراصا ی برای وزسده

اراصها ی بهرای   ی سزم وداوم مشهکالت  خدماوی و  ر  وره -  های فرهنگی  و وفریحیپروژه

سهنجش   "( نیز  ر پژوهشی با عنزان0392ی شهر   کر شده است. ییاری و همکاران )وزسده

بهه   "بخهش مکاهب اصهفهان   هزیت شهری  ر شهرهای جدید ایران بر اسا  اصهز  هزیهت  

شهر جدید ایهران پر اخانهد. ناهایج وحقیهق آنهها       05های هزیای   ر بررسی و سنجش محر 

بخش مکاهب اصهفهان نظیهر اصهز  وبهاین و وجمهم   ارای       صز  هزیتنشان  ا   برخی ای ا

وضدیت نسبااً مناسبی است و مدیارههایی نظیهر وحهدت  اوصها   وناسهب  وهداوم  رلمهرو و        

شههرهای  "( بها عنهزان  2503)یمانی و عارفیاساقرار اری وضدیت نامناسبی  ار .  ر پژوهش 



ررسهی اناقها ی ای عهامالن و عزامه      جدید ایران و مسائ  مربزط به مدیریت شههری آنهها )ب  

ریزی  ر ایران پر اخاند و برمشکالت اصهلی  به بررسی ماهیت مامرکز و بخشی برنامه "مؤثر(

 هنهد  ریزی چندسایمانی که بای ه کلی و اثربخشهی مهزر  اناظهار را کهاهش مهی     سیسام برنامه

 وأکید کر ند.

 نقه   و حمه   ریمهت  و فضهایی  وناسهب  عهدم  "( با عنهزان 2500) 0 ر پژوهش چز یام لز    

  ماغیر ریمت و یمان سفر  ر ذرایش کهارذران  "سنگاپزر جدید شهرهای  ر فقرا برای عمزمی

فقیر به حم  و نق  عمزمی بررسی شد؛ ناایج نشان  ا  که با وجز  مراکهز ردرومنهد و اینکهه    

اند. بنها  نیافاهاند  مراکز فرعی وزسده بسیاری ای شهرهای جدید  ر اطراف حزمه ذسار  یافاه

بهه سهزی وجدیهد    "(  ر پژوهشهی بها عنهزان   2503) 3و صدیق مصطفی 2بر مطالدات حجایی

هها و  سهااور ها   های شهر جدیهد  ر مصهر  چهالش   سیاست"حیات شهرهای جدید  ر مصر

مزر  بررسی ررار ذرفت. ناایج به  ست آمده نشان  ا   شهرهای جدیهد مشهکالوی ای جملهه:    

(  ر 2550) 0و یم 4ریهزی شهده را  ارنهد. لهزیی    شهدن جمدیهت برنامهه    عدم وزانایی برآور ه

بهه  "کنه    هنه    ر جدیهد  شههر  سهاکنان  آمد و رفت الگزهای یمطالده"پژوهشی با عنزان 

ریزی و فضای آمزیشی بر وحر  جمدیت پر اخانهد.  بررسی وأثیر عزام  سایمانی مانند برنامه

جدیهد  ر ومرکههز جمدیهت  ر منهاطق شههری      ناایج وحقیق آنها نشان  ا  که سیاسهت شههر   

ای بهین شههر   های ذسهار ه های شغلی  جابجاییاند؛ اما کمبز  فرصتاساقرار یافاه مزفق بز ه

 جدید و ما ر شهر ایجا  کر ه است.  

 رشهر جدید عالیشه

ی اصلی وشهکی   ها رطبی ودیین ریا  پیشنها های طرح جامم شهرساان بزشهر  ر یمینه

ی این شههر  عمهدواً   ها تیواردی عالیشهر با و امکانات بالقزه ها  یپاانسوقزیت  ساخاار شهر و

ی آن میهزان  ی مهشکزر اسهت و یکهی ای  ییه  عمهده     هها  ینه یبذیری پیشنمایانگر عدم شک 

اهداف مدون طرح جامم شهرساان بزشههر بها مزاجههه     بنابراین ؛جمدیت پایین این شهر است

                                                           
1
. Cho-yam Lau 

2
. Rizk Hegazy 

3
. Seddik Moustafa 

4
. C.M. Hui 

5
. C.M. Lam 
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ی مزجز   نیایمند وددی  و ودریف  وباره هسهاند و بهاینگری  ر رونهد سهاخاار     ها تیواردبا 

و اهداف مطهرح شهده ضهروری اسهت. میهزان جمدیهت        ها ینیب شیپشهر   ر جهت ولفیق با 

   ر حهالی کهه بنها بهر      ههد  یمه نشهان   انفهر ر  3555مزجز  عالیشهر ررمهی وقریبهی حهدو     

زار نفهر بهرای شههر    هه  055ی ریپهش  تیجمد ی طرح جامم شهرساان بزشهر  ظرفیتها دذاهی 

 20ی ریپهش  تیه جمدجدید عالیشهر ودیین شده است. طرح جامم شهر عالیشههر نیهز نشهانگر    

ههزار نفهر  ر حهد     95و سهقف جمدیاهی    0312ی او  وزسهده وها سها     زار نفر طی مرحلهه

ی او   زیه ر برنامهه ی نهایی است که مقیا  جمدیهت وضهم مزجهز  بها همهان مقطهم       وزسده

 ینمایانگر وضدیای بحرانی است. بافت جمدیای فدلی عالیشهر عمدواً وهک بدهدی و ماشهک  ا   

ی مازسط اجاماعی است و بدین لحاظ ونزعی  ر رشربندی بافت جمدیاهی مشهاهده   یک ییه

 (.29: 0332) طرح وفصیلی شهر جدید عالیشهر  شز  ینم
 رموقعیت شهر جدید عالیشه: 9نقشه 

 
 نگارندذانکننده: وهیه

 قروش تحقی

وحلیلی است. اطالعات مزر  نیهای پهژوهش ای طریهق     -رو  این پژوهش وزصیفی      



کارشناسهان   ی  اسافا ه ای اسنا  و مدار   مراجده به شههروندان  ا کاابخانهمطالدات  ریق 

ی محقق به  سهت آمهد و نقهاط    ها بر اشتعالیشهر و همچنین مشاهده و  نشرکت عمرا

هها و وهدیهدات )محهیط خهارجی( عالیشههر  ر      )محیط  اخلی( و فرصترزت و ضدف 

محیطی اساخراج ذر ید و برای وجزیه فرهنگی و ییست –های اراصا ی  اجاماعی حزیه

 05کنندذان  ر ایهن پهژوهش   بهره ذرفاه شد. شرکت SWOT ها ای وکنیکو وحلی  یافاه

نفهر ای شههروندان هسهاند.     05ز نفر ای مدیران و کارشناسان شرکت عمران عالیشهر و نیه 

ی کالسهیک بها عنهزان    ا مقالهه میال ی  ههاینر وی ریهد  ر    0932را  ر سا   swotرو  

به وفصی  مدرفهی کهر ؛ بها وجهز  ایهن       « ماوری  سزات: ابزاری برای سنجش وضدیت»

ی هها  انیه جرو افهرا  و   رسهد  یمی آن به پیش ای واریر اناشار این مقاله ریذ شک ی سابقه

او  حهروف   SWOT (.3: 0330)ذلکهار   انهد   اشاه ی  ر وکمی  و وکام  آن نقش مادد

بها مدها   فارسهی     Weakness با مدا   فارسهی رهزت  Strength ی انگلیسیچهار کلمه

رانه    -وان )ته مدنای وهدید اسب Threats وبه مدنای فرصت   Opportunityضدف 

این رو  ابهزار مهمهی    .(41: 0333  آبا ی محمدی  ه چشمه  ینگی ؛2503و همکاران  

ی است و به طزر مدمز  محهیط  اخلهی و خهارجی را مهزر  وجزیهه و      ریذ میوصمبرای 

  رو  یم. پ  ای شناسایی  نقاط رزت وزسده یافاه  نقاط ضدف ای بین  هد یموحلی  ررار 

: 2504سهایر و سهایر    ) شهز   یمه و بها وهدیهدات مقابلهه     شهز   یماسافا ه  ها فرصتای 

ی پایهدار  برای رسیدن به وزسهده  ها یزیر برنامه(.رو  کلیدی که  ر حا  حاضر  ر 003

مارکاوسهکا و  )تو نقهاط رهزت و ضهدف اسه     ؛ نقاط رزت و فرصتشز  یمملی اسافا ه 

 عالیشهر به شک  ییر است.  ر swot(. ماوری  102: 2559همکاران  

 

 

 SWOT: ماتریس9نمودار
 

 

 

 آنالیز درونی آنالیز بیرونی

 آمایش محیطی عالیشهر
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 0333محمدی  ه چشمه  منبم: 

 ها افتهی

بهر   0455(  جمدیت شهرسهاان بزشههر بهرای افهق سها       0بر اسا  جدو  شماره ) 

ی جمدیت و با  ر نظر ذرفان عزام  مخالف مؤثر بر آن بهرآور   ذانه سهی ها نهیذزمبنای 

  نشهان  شهز   یمشده است. بررسی وحزیت جمدیای همانطزر که  ر جدو  ییر مشاهده 

و حهداکثر مدها      0/230حهدار  برابهر    0455که حجم جمدیت ناحیه وها سها      هد یم

کهز روسهاایی و بقیهه  ر    آنهان  ر مرا  نفهر  ههزار  09 او 02هزار نفر خزاهد بز  که  3/302

وها   259شهرهای مزجز  و مراکز شهری جدید سکزنت خزاهنهد  اشهت؛ ای ایهن میهزان     

هزار نفر سهم جمدیت شهری است. با وزجه به اینکه شهر بنهدر بزشههر حهداکثر     0/203

  سهرریز جمدیاهی ایهن شههر بها      باشهد  یمه هزار نفر  040پشیرای ظرفیت جمدیای مدا   

)طهرح   تشهر جدید عالیشههر   ر ایهن شههر اسهکان خزاهنهد یافه       ی و وجهیززیر برنامه

 (.21 :0332وفصیلی شهر جدید عالیشهر 



 9400ی بوشهر تا افق سال : برآورد تحوالت جمعیت ناحیه9جدول

  سا ها نهیذز
 جزامم روساایی جزامم شهری ها شهرساانک  

  وددا
رشد 
 ساینه

  وددا
رشد 
 هساین

  وددا
رشد 
 هساین

 0ی او ذزینه

0330 25433 33/5 03395 14/5 45345 33/0 

0390 24235 32/0 09455 32/0 43335 33/0 

0455 23000 32/0 25950 32/0 02025 33/0 

 2ی  ومذزینه

0330 22225 33/0 03520 33/0 42530 33/0 

0390 20313 44/0 25303 44/0 43035 44/0 

0455 21033 44/0 22331 44/0 43035 44/0 

 3ی سزمذزینه

0330 23331 03/2 03940 03/2 44222 03/2 

0390 23313 94/0 23559 94/0 03339 94/0 

0455 30233 94/0 20345 94/0 09003 94/0 

 ماخش: طرح وفصیلی شهر جدید عالیشهر

 رنقش شهر جدید عالیشه

ی و ا منطقهه ی شهر جدید عالیشهر  سهه نقهش سهکزنای     ی و وزسدهریذ شک جهت 

ی ی کشهاوریی  ر حهزیه  هها  تیه فدالوزریسای پیشنها  شده است. اروقهای   -ذر شگری

بهر   رذهشار یوأثکننهده و  به عنزان یک محزر ودیهین  وزاند ینمپیرامزنی شهر جدید عالیشهر 

ی و رشد به لحاظ عدم وجز  پاانسهی  ییم و شهرایط مطلهزب مطهرح     ریذ شک ی نحزه

                                                           
 محاسبه شده است. 0310وا  0340های ی او  بر اسا  اسامرار وضم مزجز  و مبانی بر روند وغییرات سا ذزینه .0

باشد که با اسافا ه ای جهداو  بهاروری و مزالیهد  جهداو      شناسی میی  وم بر اسا  رو  ورکیبی جمدیتذزینه .2

های آینهده  نیز با فرض وزرف مهاجرت خالص رشد طبیدی جمدیت ناحیه  ر سا عمر منطقه ای برای مرگ و میر و 

 برآور  شده است.

های جدید  ولت  ر نزاحی مشکزر و  ر نظهر  ذشاریی سزم با فرض مهاجر پشیری ناحیه با وزجه به سرمایهذزینه .3

  رصد سالیانه احاساب شده است. 0/5ذرفان وزان مهاجرپشیری وا میزان 
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ی سطزح جزء شهری رابلیت ارائه  ار .نقش سکزنای شههر  ها یزیر برنامهذر   و ونها  ر 

که برای سرریز  شز  یم هنده این شهر محسزب عام  وشکی  نیور یاصلجدید عالیشهر  

 ی شده است.نیب شیپجمدیای شهر بزشهر و اسکان نقاط پیرامزنی 
 ی سکونتیدر حوزه : تعیین و توزیع خدمات مورد نیاز عالیشهر با توجه به تعریف نقش شهر1جدول

 حوزه سکونتی 

ربر
کا

 ی
ها

زه
حو

ر 
ر ه

ی د
هر

 ش
تی

وی
ر ه

ص
عنا

و 
ی 

مات
خد

ی 
شد

ف 
عری

ی ت
 ه

  ی سهرریز جمدیاهی ایهن    عالیشهر به عنزان شهر ارماری بزشهر به عنزان ظرف  ر برذیرنهده
 شهر   ارای نقش سکزنای است.

  ی آمزیشی  ر چهار طیف ودیین شده:                                            ها یکاربرنیای به اساقرار 

 (.یا محله) ر سطح   مهدکز  -
 (.یا هیناح) ر سطح   بساان  راهنمایی -
 (.یشهر) ر سطح  ن بیرساا -

 :عناصر وزییدی 

 .دمسج -
 .وجاری -
 ی  ضروری.ا محلهرویانه/ ر سطح  -0
 )همچزن ابزارآیت و رن  فروشی(. ی  ضروریا هیناحهفاگی/  ر سطح  -2
 ی وجاری و لزایم یدکی(.ها کارذاه)همچزن  ماهانه/ ر سطح شهر ضروری -3
    فضای سبز و پار : -

 یزسک ونقالت و .../ک )باغ کز  (  ی جانبیها یکاربری بدون اساقرار ا محلهپار   -0
 .یی : یمین وریشی روباا هیناح ر مقیا   -2
 .چندمنظزره ر مقیا  شهری : سالن سرپزشیده  -3

ــوه ی نحـ
 بجذ

 .ر یپش یمی مساقیم صزرت ی جشب جمدیت به ذزنهنحزه

 : طرح وفصیلی شهر جدید عالیشهرمآخش

طبیدهی و   -ی بصهری هها  جا بهه وزریسهای بهر    -ی ذر شهگری هها  یکهاربر  ر بخش 

شرری و جنزبی بزشهر  ی شما  ها نخلساانی اکزلزژیک برخی نزاحی همچزن ها یژذیو

ماهزرهای جنزب عالیشهر و یا اراضی شرری آن برای ایجا  پهار  جنگلهی و مراکهز     وپه

ی بهرای پهشیر  وزریسهت    ا بهالقزه ی فصلی نیز رابلیت وفریحی وأکید شده است.  ریاچه

  ار  و  ر وارم به عنزان یک وفرجگاه و رطب جا ب جمدیت  ر سطح منطقه است.



ی توزیع خدمات مورد نیاز برای عالیشهر با توجه به تعریف نقش شهر در حوزه: تعیین و 3جدول

 یا منطقهگردشگری،  –تفریحی 

 گردشگری -ی تفریحیحوزه حوزه
ی نفوذ ی با سطح حوزهها یکاربری )ا منطقهی حوزه

 (یا منطقه

ربر
کا

 ی
ها

زه
حو

ر 
ر ه

ی د
هر

 ش
تی

وی
ر ه

ص
عنا

و 
ی 
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خد

ی 
شد

ف 
عری

ی ت
 ه

 .خدماوی -عمزمی یها یاربرک   

 .نرسازرا -

 .خانه رهزه -

 .تکیزسک ونقال -

 ی وابساه:ها یکاربر 

ی رایقرانی و اسکله ها ساگاهیا -

 .وفریحی

)به لحاظ کیفی وابساه به  شهربایی -

ذر شگری و -ی وفریحیحزیه  ابدا

 (.ی آن استریپش تیجمدمیزان 

 ی جانبی: فرو  صنایم  سایها یکاربر. 

 مزرای: -نایی سکزها اراماگاه 

 .امهمانسر -

 . ها -

 (.یعال)کاربری آمزی    انشگاه آیا  اسالمی 

  هوابسا ها  یوأسوریشگاه و. 

  (.شناور) یا منطقهی ها یکاربرسایر 

 ی نفهز  منطقهه بهر ایجها  عناصهر      ی با حزیهها یکاربر

 خزاهد بز : رذشاریوأثعمزمی خدماوی  ی  

 .خزابگاهی یها اراماگاه -     

 .ی حم  و نق  عمزمیها انهیپا -     

 افزایش خدمات وزییدی عمزمی و خاص کاربری -     

 (.ذر   یمی شغلی ها فرصت)که سبب افزایش  همربزط

 نحههزه

 بجش

ی شغلی و مدرفی شههر جدیهد بهه عنهزان     ها فرصتی غیر مساقیمی ای طریق ایجا  بای به ذزنه  ی و حزیه 

 ی یندذی  ر جشب جمدیت نقش خزاهند  اشت.ها تیفیکی اروقا  هنده بمکان سکزنت مناس

 : طرح وفصیلی شهر جدید عالیشهرمآخش
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 .ردالیل مهاجرت خانوارها به شهر جدید عالیشه نیتر مهم: نمودار 1شکل 

 

 
 ر: نمودار میزان رضایت خانوارها از سکونت در شهر جدید عالیشه3شکل

 

 
 شهریعال: نمودار میزان تمایل شهروندان به سکونت دائم در شهر جدید 4لشک

 SWOT ل: تحلیل و ارزیابی شهر جدید عالیشهر بر اساس مد4لجدو

 ساختار و نظام شهری  ساختار و نظام شهری 
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لی
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قو
ط 

نقا
 (s) ت

  .ی کشاورییها تیفدالاروقاء  -

ی مدماری ها ذزنهوجز  برخی  -

 .سایذار با هزیت ارلیمیشهری 

 .ری مکانی مناسب به شهر بزشهفاصله -

آب و هزای رطزبای کمار نسبت به  -

 .ربزشه

 .امار ای سطح  ری 20-95اروفاع  -

 .ری ورو  و خروج به شهها راهودد   -

  .پار  جنگلی -

 (.صلح)نما   نباغ ییاز -

 .ی فضای سبز بایسرانه -

ی ها یکاربری برای وزسده راراضی بک -

 .فمخال

جی
ار
 خ

مل
وا
ع

 

ت
ص
فر

 
) ها

o) 

 

اراضی شرری عالیشهر برای احداث  -

 .پار  جنگلی

ی شما  شرری و جنزبی ها نخلساان -

 .ربزشهر برای جشب ذر شگ

ی حله و برخی ای نزاحی حفاظت شده -

ماهزرهای جنزب عالیشهر برای جشب وپه

 .رذر شگ

 .ی پار  شمالیوجز  منطقه -

 ر.بزشه –رطار شهری عالیشهر  -

 ر.فرو ذاه جدید بزشه -

ضع
ط 

نقا
) ف

w) 

اندای جمدیای شهر عدم وحقق چشم -

 .رجدید عالیشه

 .بضدف سیسام  فم یباله و فاضال -

ی جمدیت ساکن  ر ضدف انگیزه -

 .راراصا ی  ر شه -مشارکت اجاماعی

و ابزارهای  ها اهرمکمبز  و یا فقدان  -

اجرایی  ر مدیریت شهرهای جدید به 

  .ی اجاماعی و اراصا یمنظزر وزسده

 .رودلق پایین شهروندان به شه -

  .یا محلهوفکیک  -

 .ی فرهنگیها وفاوت -

ده
دی
ته

) ا
T) 

عدم وجان  فرهنگی جمدیت ساکن  ر  -

 .ها محلهبرخی ای نزاحی و 

  .معدم باینگری  ر طرح جام -

 .هی مربزطها  ساگاهعدم همکاری بین  -

مسکزنی وزسط نیروی  آیا سایی یمین -

 . ریایی

 .رکاهش حریم نیروذاه اومی بزشه -

 .روصفیه خانه فاضالب بزشه -

 .ی ها ی روسااییها طرحعدم رعایت  -

ی ی نظامی  ر محدو هها  ساگاهحضزر  -

 .شهری

 .دفقدان مدیریت کالن  ر شهرهای جدی -

 نکننده: نگارندذاوهیه 

 یریگ جهینت

ی کهه بهر بزشههر    ا یجنگه  ر شهرایط   0334طرح جامم شهر جدید عالیشهر  ر سا  

؛ بر نهد  یمه حاکم بز  مصزب شد. پایگاه هزایی و  ریهایی  ر شهرایطی جنگهی بهه سهر      
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ی شههر  محدو یت اروفاع )حداکثر  و یا سه طبقه(  ر شهر بزشهر وجز   اشت و وزسده

ی بز ن و محدو  بز ن اراضی امکان پهشیر نبهز  بنهابراین بهر     ا رهیجزبزشهر به علت شبه 

اسا  شرایط مشکزر مطالداوی مبنی بر ایجا  شهر جدید سرریز جمدیای برای بزشههر  ر  

ی احامهالی بهرای احهداث    نقطه 0 ست اردام ررار ذرفت. پ  ای مطالدات اولیه بر روی 

ی سرریز جمدیای بزشهر اناخاب شهد.  ی عالیشهر به عنزان نقطهشهرجدید  مزردیت مکان

محیط  رونی و بیرونی آن  ی عالیشهر  بررسیپ  ای ذششت چندین  هه ای روند وزسده

نفر ای کارشناسان  شرکت عمهران   ایهن شههر     05نفر ای شهروندان و  05با وزجه به نظر 

رو است. یکی ای این وهدیدات  ی ای نقاط رزت و ضدف و فرصت و وهدید روبا مجمزعه

ی  شههر اسهت کهه بهر اسها  آن      عدم باینگری  ر طرح جامم است؛ طرح جامم برنامهه 

صهزب  م 0330ای بیست ساله  ار  که  ر سا  ی کر . طرح جامم  ورهزیر برنامه وزان یم

ای  ر آن صزرت نگرفاه اسهت.  به اومام رسیده است؛ اما باینگری 0330شده اما  ر سا  

- ر یمان مصزب شدن عالیشهر به عنزان نقطه روجز  محدو یت اروفاع  ر شهر بزشهبا 

ی سرریز جمدیای بزشهر  هم اکنزن شهر اری بزشههر   ر مهزر  محهدو یت اروفهاع  ر     

و به همین  لیه  جهشب جمدیهت سهرریزی بزشههر بهه         هد ینمبزشهر حساسیای نشان 

. ای  یگهر  شهز   یمه ین شهر محسزب عالیشهر کمار شده است و یکی ای وهدیدات برای ا

ی شههری اسهت.   ی نظامی  ر محدو هها  ساگاهعزام  وهدیدکننده برای عالیشهر حضزر 

ی عالیشههر مسهاقر شهده اسهت؛  ر     ها نییمیگان مزشکی  ر جنزب عالیشهر چسبیده به 

ی شهرها غیررانزنی است. ی عملیاوی  ر محدو هها گانحالی که بر اسا  رانزن حضزر ی

برای جهشب جمدیهت و ههم     معام  ای چندین جهت راب  بررسی است؛ ای طرفی هاین 

؛ ای جهت  فاع شز  یمی شهری عالیشهر وهدید محسزب ی محدو هها نییمبرای وصرف 

وزانهد  ی نظامی اسهت کهه مهی   ی رزت و ای نظر اینکه یک نقطهی شهری نقطهای محدو ه

ی هها   ساگاهظر کارشناسان حضزر هدفی مناسب برای  شمن باشد ضدف است؛ ولی ای ن

ی فاضهالب شههر   خانهه ای سایر وهدیدات وصفیه نظامی بیش ای هر چیز یک وهدید است.

کیلزماری عالیشهر   ر سه راهی  لزار رهرار ذرفاهه اسهت و بهه      3؛ که  ر باشد یمبزشهر 



ی فاضالب به  ییلی به صهزرت نهارص   عباروی  ر مسیر ورو ی شهر است. عم  وصفیه

ی فاضهالب سهرریز کهر ه و بهزی بسهیار      هها  حزضهچه که باعهث ذر یهده    شز  یمام انج

اسهت.   سهای  لهأمسه برای ایجا  فرو ذهاه جدیهد بزشههر     ضمناًنامطبزعی را ماساعد کند و 

نهام بهر ؛    وزان یمهمچنین وهدید ساخت و سایهای صزرت ذرفاه  ر اطراف عالیشهر را 

به رطدهات مادهد ی وقسهیم شهده و ای     ی کشاوریی این مناطق ها نییمبدین صزرت که 

ی مشکزر  ر طهرح  ها نییمکاربری کشاوریی به باغ ویال وغییر یافاه است.  ر صزروی که 

این عامه  مزجهب کهاهش     و اشاه است نه مسکزنی   ها ی روساایی کاربری کشاوریی

ی مناسبی نیز برای ایهن شههر   ها فرصت. شز  یمبیش ای پیش جشب جمدیت  ر عالیشهر 

 ار ؛ با وزجه به آخرین وغییراوی که  ر مح  احداث فرو ذاه جدید بزشهر اوفهاق   وجز 

بزشهر اناقا  یافاهه اسهت.    -ی عالیشهری جا هافاا ه است  مح  فرو ذاه به شرق حاشیه

ی حفاظهت شهده   ی شما  شرری و جنزبی شهر بزشهر  برخی ای نزاحی منطقهها نخلساان

ر وزانایی ایجا  مراکز وزریسای و وفریحی را  ارند کهه  ماهزرهای جنزب عالیشهحله و وپه

ی اشاغا   مزجهب وقزیهت مراکهز    عالوه بر امکان فدالیت وزریسای و فراهم نمز ن یمینه

ی بصهری  هها  ییبایی. اراضی شرری شهر جدید عالیشهر  ارای ذر ند یمسکزنای همجزار 

رای ایجا  پار  جنگلهی  ی شهر با عنزان اراضی مناسب بطبیدی است که  ر طرح وزسده

مزر  نظر ررار ذرفاه است. وجز   رخاان کههزر و کنهار بهه صهزرت پراکنهده  اسهاقرار       

ی فصلی  ر وضم مزجز  و وبدی  این اراضهی بهه پهار  جنگلهی  محلهی بهرای        ریاچه

سهرمایه ذهشاری    نیکماهر ذشران اورات فراغت ساکنان منطقه و روسااهای اطهراف را بها   

ی رزمیای و فرهنگی مزجهز   ها وفاوتبه  وزان یمنقاط ضدف  نیور مهم. ای سای  یممیسر 

ی هزیهت شههری   ریذ شک مزانم برای  نیور مهمیکی ای  ها وفاوت ر شهر اشاره کر . این 

ی مشارکی چزن لهجه  آ اب و رسزم و اعاقا ات خاص  ر شهروندان بهرای  است؛ یمینه

حالت مخالف شهر وفاوت فرهنگهی بهه    ر م. ومایز و یگانه بز ن شهروندان وجز  ندار 

ی آرام و خنثهی  ا محلهه طزر کام  مشخص است؛ به طزر مثها  محلهه اسهاا ان  انشهگاه     

شلزغ و پر سرو صداست. عالیشهر برای جشب سرریز جمدیت  ای صدراما محله باشد یم

بزشهر  ر نظر ذرفاه شده   اما سرریز جمدیت به عالیشهر مهاجرت نکر  بلکهه افهرا  بها    
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ی مافاوت ای روسااها و سایر شهرها که بهه  ییه  مخالهف ای جملهه مسهکن       ها فرهن 

چزن شرایط مهاجرت به بزشهر را نداشاند  سکزنت  ر عالیشهر را اناخهاب کر نهد  امها    

چزن شهر جدید نازانسهت جهشابیت شههر مها ر را  اشهاه باشهد په  ای بهبهز  شهرایط          

ی عدم سکزنت  ائمهی  ر شههر بهه مسهأله    و این جابجایی و وحر  و  کنند یممهاجرت 

ی  کهر شهده؛   ها ضدف. با وجز  وهدیدات و یند یم امن  «مای مشار »ی ریذ شک عدم 

نقاط رزت بسیار مناسبی نیز  ر این شهر وجز   ار . اروفاع شهر عالیشهر ای سهطح  ریها   

ریها  ماهر ای سهطح     95ی شهر اسهت  مار است. مخاین آب که بایورین نقطه 20-95بین 

مار اخاالف اروفاع ای سطح  ریا نسبت به شههر بزشههر    05میانگین  طزر بهبایور است و 

را فهراهم   وهر  مناسهب و  ور مداد و رطزبت کماری نسبت به بزشهر  ار  که آب و هزایی 

کر ه است. عدم وجز  وهدیدات پدافند غیر عام  که  ر شهر بزشهر وجز   ار ؛ ای  یگر 

ی شهری برای این شهر با وزجهه بهه وجهز     ت.  سارسی به شبکهنقاط رزت عالیشهر اس

چهارراه ورو ی به شهر؛  ر حالی که شهر بزشهر ونهها یهک راه ورو  و خهروج شههری     

ی عالیشههر بها حهریم نیروذهاه اومهی بهه        ار  نیز ای نقاط رزت آن است. همچنین فاصله

ر نیروذاه نسهبت بها   خزبی رعایت شده است و امنیت نسبی بیشاری  ر حزا ث ممکن  

ی ایهن  هها  نییمه ی شهر عالیشههر   ر افهزایش اری  اراصها ی    شهر بزشهر  ار . وزسده

ی کشاوریی  ر اراضی کشاوریی شهده  ها تیفدالبز ه و مزجب افزایش  رذشاریوأثنزاحی 

بهه   وهزان  یمه است.  ر نهایت با وزجه به مطالدات صزرت ذرفاه  ر شهر جدید عالیشهر 

که وهدیداوی که این شهر را با چالش روبرو کر ه یها خزاههد کهر   ارای    این نایجه رسید 

و نقاط ضدف نسبت کماری  ر برابر نقاط رزت شههر   ها فرصتوینی به نسبت بیشار ای 

و وقزیت نقاط رهزت و کاسهان ای بهار وهدیهدات و نقهاط       ها فرصتذیری ای  ار . با بهره

ی کهه پاسهخگزی   ا وزسهده ر شهری رسید؛ ی پایدابه وزسده وزان یمضدف شهر عالیشهر  

ی آینده برای رفهم نیایهایشهان   ها نس نیایهای حا  حاضر بدون به خطر انداخان وزانایی 

پایهداری   .(2503؛ ابزبکر و شهین   2559؛ لی و همکاران  2500واوو  و همکاران  )دباش

ی پایهدار بهه مدنهای حفاظهت     مزضزعی کلیدی  ر وحز  شهری و وزسده است؛ وزسهده 



اندایی بلندمدت برای ایجا  وغییهرات مثباهی   بیشار ای محیط ییست است و نیایمند چشم

چهزیی و  شهز  ) است که به پایداری اجاماعی و فرهنگی مروبط با محیط ییست منجر می

بر رشد مازاین اراصا ی  ساخت و سای محهیط ییسهت     ی شهری(. وزسده00: 2503ان  

ژینگکهزا  و شهان    )تی اجامهاعی مامرکهز اسه   هها  شهرفت یپمحیط ییست و  حفاظت ای

2500 :0015.) 
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