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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

   
       

  1386   پاييز و زمستان - 10  شماره -جغرافيا و توسعه 
  5 -22 :  صص  

  21/6/1385: وصول مقاله   
  19/8/1386 :تأييد نهايي  

  

  
  بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب سرريز جمعيت

   
  كتر لعال جهانشاهلود                               دكتر اسفنديار زبردست                        

 دانشگاه آزاد تهران استاديار شهرسازي                     دانشيار شهرسازي دانشگاه تهران                            
  
  

  چكيده
 بررسي ميزان مطابقت عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب سرريز جمعيت كالنشهر تهران  اين مقاله به

در اين راستا سكونتگاه قبلي، اهم داليل . پردازد ميشهربراي اين بيني شده پيشي اوليهاهداف و كرج با 
مهاجرت، ميزان رضايت و قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي ساكن در شهر جديد هشتگرد مورد بررسي قرار 

هاي دهد كه هر چند شهر جديد هشتگرد از نظر زماني از برنامههاي اين پژوهش نشان مييافته. گرفته است
بيني شده براي آن در جذب سرريز جمعيت شده براي آن عقب است اما نقش و عملكرد پيش بينيپيش

  .در حال تحقق استبطور نسبي كالنشهر تهران و كرج و تأمين مسكن، هر چند با روندي كند 
  

  . عملكرد شهرهاي جديد، سرريز جمعيت، شهر جديد هشتگرد، مهاجرت:هاكليدواژه
  

   مسألهمقدمه و طرح
حجم عمليات و تعداد  لحاظ گستردگي اقدامات، جديد به اجراي سياست شهرهاي 

هاي اقتصادي تحريم شرايطي كه كشور از مشكالتي مانند جنگ تحميلي، هم درسكونتگاه آن
 تجربيات جهاني به شمار رفته و بدون ترديد يهعرصفردي در به ي منحصر تجربهبرد،رنج مي

فرصت جهت آبادي  « :گويدطور كه شولتز ميهمان .گرددي محسوب مييك اتفاق تاريخ
هاي بكر براي انسان امروزين بسيار به ندرت دست داده و چنين رويدادي گزيدن در سرزمين

  . )18: 1381شولتز،( »بايد از وقايع صرفاً تاريخي به شمار آوردمي را 
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

 هيأت وزيران در 20/12/1364 مورخ 108328دو دهه از مصوبه شماره  پس از گذشت
 شهر جديد در حال حاضر در حال احداث 14 ،)49:1375 ،آبادياهش(خصوص شهرهاي جديد 

 شهر جديد ديگر در مراحل مطالعات يا 11اند و ي جذب جمعيت رسيدهبوده و به مرحله
دم در حال حاضر در مورد موفقيت يا ع. )11:1382، ميريان(اجراي مقدماتي طرح قرار دارند 

سو مسؤالن و متوليان اين امر يعني از يك. موفقيت اين برنامه اظهارات متفاوتي وجود دارد
و شهرسازي و خصوصاً شركت عمران شهرهاي جديد بر موفقيت اين برنامه  وزارت مسكن

 و از سوي ديگر منتقدان و 1پافشاري كرده و قصد ادامه و توسعه اين سياست را دارند
در مورد عدم كارايي و عدم موفقيت  اي مختلف خصوصاً شهرسازيهمتخصصان در گرايش

در چنين شرايطي بررسي عملكرد اين شهرها . اند نظريات متعددي را ارايه داده،اين سياست
كند به اين پژوهش تالش مي. رسدو بازبيني نتايج حاصل از اين سياست ضروري به نظر مي

چه شهرهاي جديد فقط در بعد زماني و به روشن شدن اين مسأله مهم كمك كند كه اگر 
ميزان كمي از برنامه خود عقب باشند، اما نتايج حاصله در راستاي اهداف اين شهرها بوده و 

توان با ديدي مثبت اين  آنها مطابقت داشته باشد، مييهعملكردشان تا حد زيادي با برنام
يلي هستند كه اگر با ابزاري در بعد يعني شهرهاي جديد داراي پتانس. برنامه را ارزيابي نمود

زماني روند تكميل شهر جديد تسريع شود و در نهايت بتوانند به اهداف خود، ولو با تأخير 
توان توجيهي براي ادامه يا گسترش اين سياست زماني دست يابند، در اين صورت باز هم مي

 برنامه عقب بوده، يه ارقام اولييابي بهولي اگر اين شهرها نه تنها از نظر زماني از دست. داشت
توان به برنامه نباشد، در آن صورت نمي بلكه نتايج حاصل عملكرد آن نيز مطابق اهداف
 برنامه يا يهحالتي ادام بود و در چنين بيندستيابي اين برنامه به اهدافش در آينده خوش

 سياست يهوقف توسعتوسعه و گسترش آن توجيه نداشته و بايد مبحث بازبيني، تغيير يا ت
در اين راستا بزرگترين شهر جديد، يعني شهر جديد . احداث شهرهاي جديد را مطرح كرد

 موردي اين پژوهش، براي بررسي يهعنوان مطالع كالنشهر كشور، بههشتگرد، براي بزرگترين
  .بيني شده براي آن شهر انتخاب گرديده استميزان انطباق عملكرد آن با اهداف پيش

  
  ف پژوهشهد

  :  عبارت است ازپژوهش اين هدف كلي
در جذب سرريز جمعيت كالنشهر بررسي ميزان مطابقت عملكرد شهر جديد هشتگرد 

  .شهربراي اين بيني شده پيشاوليه اهداف  و كرج با تهران

                                                   
 شـهرهاي جديـد تعـداد    ي سوم توسـعه يسالهفاز پنجدر «:  مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد اعالم كرده است    -1

  ).10:1384ميريان، (» كندشهر افزايش پيدا مي 30 شهر مصوب به 18شهرهاي جديد كشور از 
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  :اند به صورت زير تعريف شدهپژوهشخاص اهداف به دنبال هدف كلي،   
  .اكن در شهر جديد هشتگردبررسي سكونتگاه قبلي خانوارهاي س - 1
  .بررسي مهمترين داليل مهاجرت خانوارهاي ساكن به شهر جديد هشتگرد - 2
  .بررسي ميزان رضايت خانوارهاي ساكن در شهر جديد هشتگرد از آمدن به اين شهر - 3
 .بررسي قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي ساكن در شهر جديد هشتگرد - 4

  
 مروري بر متون و ادبيات مرتبط 

  ي اقماري شهرها
را اولين بار لئوناردو داوينچي براي جلوگيري  1نظريه رسمي ايجاد شهرهاي جديد اقماري

 ايجاد .)260:1373مزيني،( ه بود رفع مشكالت شهري ميالن پيشنهاد كرد واز ازدياد جمعيت
ريموند . مطرح شد 1898سال ي باغ شهر هاوارد در دوران معاصر با نظريهچنين شهرهايي در 

تا اوايل قرن بيستم در قالب را كه  اورد، ايده انظريه هاوبا توسعه وين و باري پاركر اون
هاي اقماري به عنوان شهرهاي  شهركبه شكل نظريهزد، مي چ ورث دورلايدئولوژي باغ شهر 

. )24:1378زياري،(، ارايه دادند شوند براي تمركززدايي از شهر بزرگ احداث مي كهاجتماعي
 و به  متراكميكالنشهربه عنوان ابزار ساماندهي مناطق  اول قرن بيستم يهنيمر اين شهرها د

 پيرامون آنها يهها و توزيع جمعيت در محدودبه ويژه پايتخت ها،منظور رفع مشكالت آن
 مفهوم نوشهر گسترشي دوم قرن بيستم در ادامه اين روند در نيمه. )35:همان( استفاده شد

اهداف اجتماعي يا ساماندهي توزيع ها اهداف متنوعي بوده كه يكي از آن و داراي  يافتهزيادي
  .)18:1377صالحي،( است يكالنشهرجمعيت در مناطق 

پيرمرلين معتقد است كه از نظر عملكردي شهرهاي جديد سكونتي، يكي از سه گروه عمده 
هاي ياستس  در چهارچوب،شهرهاي جديدگونه از اين .باشند در دنيا مي2شهرهاي جديد

ها از شهرهاي  اكثراً براي پخشايش تراكم جمعيت و فعاليت و شهري طراحي شدهيهتوسع
   .)Merline,2000:9( شونديت ايجاد ميبا هدف اسكان جمع و بزرگ

داند كه درراستاي مي هاي جديديشهرهاي جديد سرريزپذير را،سكونتگاهگوالني گيدئون
از طريق تمركززدايي و پخشايش ) متروپل(ي كالنشهرمناطق و ساماندهي به بهبود وضعيت 

   .)Golany,1967:80 (شوند احداث ميآنها جمعيت در پيرامون

                                                   
رهاي جديدي كه به اين منظـور ايجـاد   يكي از داليل ايجاد شهرهاي جديد در دنيا مهار رشد شهرهاي بزرگ است، شه       -1

 )86:1377شهيدي،( شوندگردند در تيپولوژي خود، شهرهاي اقماري ناميده ميمي
شهرهاي ، شهرهاي پايتختي: مي توانيم سه گروه از شهرهاي جديد را تشخيص دهيم در سرتاسر دنيامرلن معتقد است  -2

 )Merline,2000:9( جديد سكونتيشهرهاي  و جديد صنعتي
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

شهري و حيات  براي تكميل برنامه توسعه درون1پاراديم شهرسازي جديد در كتز پيتر
زء و ج هابرنامه  از اين يكي راسيس شهرهاي جديد اقماريأتكالنشهر، بخشي مجدد به منطقه 

  دردر راهبردهاي توسعه شهري واردكولين ول يترهاپ .)Katz,1996( داندمي آن ناپذيرتفكيك
. اندكردهحل مناسب در سطح زيرمنطقه مطرح عنوان يك راهبهرا شهرهاي جديد ، هزاره جديد

 يهتوسع يهتوانند ادامو نقل مي هاي حملدر امتداد داالن TOD( 2( هاي شهري خوشهاين
دهد كه شهرهاي  مطالعات شين نشان مي.)Hall,1998:152 & Ward( هاي موجود باشندشهر

در  جمعيتي ايجاد تعادلاند در توانسته مادرشهر جمعيت جذب سرريزبا  جديد اطراف سئول
تحقيقات هيو و لم درباره  همچنين. )Shin,1992:24(مؤثر باشند  ي سئولمنطقه كالنشهر
داده كه اين شهرها در تمركززدايي از مراكز شهري و جذب  نكنگ نشاهنگ شهرهاي جديد 

 مطالعات و تحقيقات .)Hui and Lam,2005:435(اند سرريز جمعيت كالنشهر موفق بوده
دهد كه اين شهرها اند، نشان ميمختلفي كه درباره شهرهاي جديد در ايران انجام شده

بسيار و جمعيتباشند داشتهاي رعمدهتأثي مادرشهر خود جمعيت  جذب مازاداند درنتوانسته
  .)1384 و اعتماد، 56:1375 آبادي،شاه؛23:1382آتش،( انددر آنها ساكن شدهكمي 

  
   داليل مهاجرت به شهرهاي جديد

 جمعيت، يهكنندشوند، معيناهدافي كه شهرهاي جديد براي تحقق به آنها ساخته مي
در شهرهاي جديد سرريزپذير كه عمدتاً . شدباهدف و داليل مهاجرت آنها به اين شهرها مي

گردند، عمدتاً ارايه مسكن در براي رفع مشكل مسكن و كاهش تراكم كالنشهرها احداث مي
 محل كار و سكونت، يا كيفيت باالتر مسكن نسبت به مادر شهر، نزديكي فواصل 3استطاعت

تواند  جمعيت هدف ميكاهش زمان و هزينه رفت و آمدها، كيفيت و شرايط بهتر زندگي براي
  .  مادر شهر به آنها باشد4از جمله داليل مهاجرت ساكنين

هاي موفقيت شهرهاي جديد آن است كه داليل مهاجرت به آنها در هر صورت از شاخص
شكويي بر اين اعتقاد است كه عامل اقتصادي عامل  . آنها باشديهدر راستاي اهداف و برنام
 يه مسكوني است كه نه تنها در زمينيه هنگام انتخاب منطقگيري بهبسيار مهمي در تصميم

قيمت زمين، خانه و اجاره بها نقش اساسي دارد، بلكه در موقع انتخاب محل مسكوني نسبت 
مدت و هزينه رفت و برگشت نيز عاملي است كه در انتخاب . بخشدبه محل كار نيز اثر مي

                                                   
1- New Urbanism 
2 - Transit Oriented Development 

تواند مي هاي درآمدي و طبقات پايين جمعيت كالنشهريبراي گروه(Affordable Housing) عرضه مسكن در استطاعت -3
كند يخوش ماي امكانات دلاي به پارهدر جامعه شهري هر طبقهاز جمله داليل مهاجرت آنها به شهرهاي جديد باشد، زيرا  

 سالم كوچك و نسبتاً شدن و خريد يك خانهطبقه پايين،صاحب خانهو  در رابطه استكه باسلسله مراتب طبقاتي آنها كامالٌ  
 )35:1365شكوئي، (داندرا بزرگترين آرزوي خود مي

4- Central Business District 
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

ها با محل ميان سهولت دسترسي و هزينهمسكن همواره مورد نظر است و وابستگي نزديكي   
بر اساس نظريات جانستون هنگام جا به جايي  .)45: 1365 شكوئي،( شودمسكوني ديده مي

روزانه  و مجاورت با اقوام و آشنايان از عوامل اساسي در فاصله نسبت به محل كار خانواده به 
   .)Johnston,1971:243( باشدانتخاب منطقه مسكوني مي

يابي خانوارها معتقد است كه هر فرد در تعيين محل مسكوني و مقدار  در مورد مكانآلنسو
كند كه تابع مطلوبيت آن را با توجه به اي عمل ميزمين الزم براي واحد مسكوني، به گونه

، ثابت اگر قيمت تمام كاالها را به غير از واحد مسكوني. اي به حداكثر برساندمحدوديت بودجه
 محل يه رفت و آمد همراه با افزايش فاصليهتوجه به اين كه هزينابع مطلوبيت بافرض كنيم ت

اي بين مقدار  مبادلهيهدهندشود، اين نشان زياد مي)مركز تجاري شهر(مسكوني از مركز كار 
از آن جايي كه قيمت هر واحد زمين همراه با . زمين و فاصله آن از مركز كار خواهد بود

 1يابد، افرادي كه مايل باشندكاهش مي) افزايش هزينه رفت و آمد( مركز كار افزايش فاصله از
براي ايجاد واحد مسكوني خود مقدار زمين بزرگتري خريداري كنند در مقايسه با افرادي كه 

هاي به مراتب دورتر از مركز كار خواهند رفت حاضرند زمين كمتري بخرند به مراتب به مكان
   .)54:1372عابدين دركوش،(

گيري براي انتخاب واحد مسكوني دهد كه در تصميممطالعات بري و كاساردا  نشان مي
يكي از عوامل مؤثر قيمت واحدهاي مسكوني و اجاره بها است كه به ميزان درآمد فرد يا خانوار 

دهد كه يكي از  برخي تحقيقات نيز نشان مي.)Berry and Kasarda,1977:126( بستگي دارد
 كالنشهر تهران، مهاجراني است كه در يهدر حوم هاي اقماريي توسعه سكونتگاهداليل اصل

  .)Mousavi,1998( كنندجستجوي شرايط زيستي بهتر به خارج از شهر نقل مكان مي
  

   ميزان رضايت از زندگي و ماندگاري ساكنين در شهرهاي جديد
  انتخاب،ي شهريطراحو ريزي كه صحبت از يك شهر جديد است در برنامه هنگامي

يابي به انتظار دستهاي شهري ، تسهيالت و زيرساخت تأسيسات،هاي حمل و نقلسيستم
محل كه شهروندان شهر جديد . آيداستاندارد باالتري نسبت به شهرهاي موجود، پيش مي

 يك شهر هسكونت خود را از يك كالنشهر يا شهر كوچكي در منطقه با اميد و آرزوهاي بسيار ب
 يه نسبت به وضع قبلي خود هم در زمين را اند، طبيعتاً انتظارات بيشتريانتقال دادهجديد 

يزان سو ماز يك. )1376،اعتماد( باشندمسكن و هم خدمات و به طور كلي امور شهري دارا مي
جذب جمعيت در نوشهرها با باور مردم، نحوه استقبال متقاضيان و درجه مطلوبيت خدمات 

                                                   
گرفت يعني خانوارهايي كه قدرت خريد محـدودي   در نظر »مايل بودن«توان حالتي از  را مي  » قادر بودن  «در اين جا     -1

  .بروند از مركز شهر يا مركز كار  دورتريطدارند براي خريد واحد مسكوني بايد به نقا
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

از سوي . )51: 1374 كرماني،نوري (ارتباط دارد پيشرفت كار شهرهاي جديد يه به نحو وشهري
 جا و همصورت يك  به،پس از شروع اسكان شهروندان شهر جديد متقاضي تمام خدماتديگر 

متقاضيان زمين و مسكن در ، يعني )209: 1376 كاظمي، (زمان و با كيفيت شهر مادر هستند
خواهند و وجود حداقلي از تجهيزات و تأسيسات نمي اشهرهاي جديد، مسكن به هر شكل ر

بربي و وايز  .)9:1378،طالقاني(  رفاهي را خواستارند و مسكن متناسب و خدمات عمومي،شهري
كنند،  يكي از عواملي كه مردم از انتخاب شهرهاي جديد احساس رضايت ميمعتقدند كه

يابي به ان به شهر جديد در صدد دستها با نقل مك كه خانواده استايهاي عمدههدفارضاي 
ميشل و وارنيه بر اين مسأله تأكيد در همين راستا  .)Burby and Weiss,1976( آنها هستند
 بايد اين واقعيت گنجانده شود كه ساختن هاي جديدطرح ريزي شهر  مطالعاتدارند كه در

اي اين كه شهر شكل كشد و البته اين همه انتظار بر سال طول مي30حداقل شهرهاي جديد 
هاي دور  وعدهبهي مراحل اوليه نخستين ساكنان را با دلخوشي ت نارضايبوده وبگيرد غيرممكن 

 .)25:1383،هيشل و وارنيم( در بيابان يا مرداب جاي دادآنان را  و هجبران كردتوان نميو دراز 
ن شهرها براي شهرهاي جديد تنها جذب جمعيت كافي نيست بلكه حفظ مهاجرين در اي

در اين ميان قصد و تمايل ماندگاري در شهر و ميزان احساس رضايت از . اهميت فراواني دارد
 انجام شده در فوالد شهر مطالعات. رودهاي مهم به شمار ميآمدن به اين شهرها از شاخص

  جديدنگري با ثبات و معطوف به ماندگاري در شهرآيندهدهد كه در بين ساكنين، نشان مي
  .)303:1371رئيس دانا،( د نداردوجو

 
  هاي پژوهشفرضيه

گونه  اصلي پژوهش اينيهبر اساس اهداف پژوهش و با استناد به چارچوب نظري، فرضي
در جذب سرريز جمعيت عملكرد شهر جديد هشتگرد رسد كه  به نظر مي:تعريف شده است

  . مطابقت كمي داردرشهبراي اين بيني شده پيشاوليه اهداف  و كرج با كالنشهر تهران
   :اندپژوهش چنين بيان شدهت در اين راستا فرضيا

 سرريز جمعيتهشتگرد  شهر جديد درساكن خانوارهاي رسد تعداد كمي ازنظر ميبه - 1
  .هستندتهران و كرج 

رسد از جمله داليل مهم مهاجرت خانوارها به شهر جديد هشتگرد ارزان به نظر مي - 2
  .اشدبودن مسكن در اين شهر جديد ب

رسد ميزان رضايت خانوارهاي ساكن در شهر جديد هشتگرد در حد پاييني به نظر مي - 3
 .رد داقرار

رسد قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي ساكن در شهر جديد هشتگرد در به نظر مي - 4
 . داردحد پاييني قرار
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  مطالعه موردي  
بزرگترين آنها ، شهر جديد هشتگرد 1در بين شهرهاي جديد مصوب براي كالنشهر تهران

ناحيه صنعتي كه در كنار مناطق مسكوني اين شهر . بوده و بيشترين فاصله از تهران را داراست
عنوان  كند، بههاي شهري را ايجاد مي كاملي از فعاليتيهقرار دارد، امكان ايجاد مجموع

ري  كيلومت65در  شهر جديد هشتگرد . موردي براي اين پژوهش انتخاب شده استيهمطالع
شهر در اين  .گيرد كيلومتر به طرف غرب فاصله مي25 از كرج حدود قرار داشته وغرب تهران 

يابي شده  قزوين مكان- در شمال مسير ارتباطي قوي اتوبان تهرانوشهر فعلي هشتگرد شمال
  آهن  قزوين و مسير راه- چنين از مسيرهاي ارتباطي ديگري چون راه قديمي تهران  همو

   .)33:1384طالچيان،(مند است بهرهغرب كشور 
هاي جديد در چند كلمه خالصه شده هدف رسمي اعالم شده براي ايجاد شهرها و شهرك

در همين راستا . )5:1371شركت عمران شهرهاي جديد،(»  منفصل كالنشهرهايهتوسع«: است
  سرريزانطريق اسك شهري تهران از يهجمعيت در ناحي يهريزي شدتوزيع مناسب و برنامه

 باشداز اهداف اصلي ايجاد اين شهرها ميشهرهاي جديد  در جمعيت كالنشهر تهران
اسكان  در راستاي تحقق اين امر اولين هدف خاص شهر جديد هشتگرد .)151:1378زياري،(

 .)3:1371شركت عمران شهرهاي جديد،( در نظر گرفته شده است سرريز جمعيت تهران و كرج
شركت عمران شهر جديد هشتگرد . آغاز شد 1367 در سال تگرد جديد هشمطالعات شهر

شوراي عالي  .)1383شهرهاي جديد ايران، سايتوب( تأسيس گرديد 24/02/69 تاريخ در
  را، طرح جامع شهر جديد هشتگرد28/4/72شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

تشكيل شده  دو بخش عمده اين شهر از ساختار كلي طرح .)81:1383شهابيان،( تصويب نمود
جنوبي اتوبان واقع شده و بخش مسكوني  ر قسمتد هكتار 350بخش صنعتي كه حدود است، 

  هكتار در قسمت شمال اتوبان قرار گرفته است4000هاي مرتبط خود با حدود كه با فعاليت
  شهر2بيني شده است كه در سال افق طرح پيش.)2:1373شركت عمران شهر جديد هشتگرد،(

                                                   
شش شهر جديـد تـا افـق     براي كالنشهر تهران  شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران23/12/68مصوبه مورخ    طبق   -1

شهر جديد پرند،شهر جديد شهر جديد هشتگرد، : ، كه عبارتند از)81:1383ان،شهابي(  در نظر گرفته شده است1390سال 
در حومه  از اين شش شهر مصوب ).50:1375آبادي،شاه( شهر جديد زاويه، شهر جديد اشتهارد، شهر جديد انديشه  ،پرديس

 .)29:1384طالچيان،(ند پايتخت تاكنون چهار شهر جديد پرديس، پرند، انديشه و هشتگرد احداث شده ا
 شـوراي عـالي   23/12/68عنـوان مثـال در مـصوبه مـورخ      نكته جالب تفاوت سال افق طرح در منابع مختلف است بـه          -2

 در حالي كـه در  ،)81:1383شهابيان،( به عنوان افق طرح در نظر گرفته شده است   1390سال   شهرسازي و معماري ايران   
طرح تفضيلي قسمتي از شـهر  ( تغيير يافته است 1395 سال به منابعي ديگري مانند طرح جامع يا طرح تفضيلي شهر اين  

 بيان نموده 1400در جاي ديگري مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد افق طرح را سال        ). 17:1383جديد هشتگرد، 
 به له است كهأ اين مسيكنندهاين تفاوت اعداد در افق طرح كمي عجيب به نظر رسيده و تداعي. )11:1382ميريان،(است 

هاي مصوبه، سال يابي به ميزان جمعيت بيان شده در برنامهدليل عقب بودن بيش از حد شهر جديد هشتگرد از نظر دست         
 .شود تا شايد اين فاصله جبران گرددتر برده ميافق طرح روز به روز عقب
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

 اما .)49:1375آبادي،شاه( دهد  هزار نفر را در خود جاي500جديد هشتگرد جمعيتي حدود 
هاي مختلف در مورد  و در بخش1»قسمتي از شهر جديد هشتگرد«طبق برآورد طرح تفصيلي 

  :هاي متفاوتي ارايه شده است كه مهمترين آنها عبارتندازبينيجمعيت شهر آمار و ارقام و پيش
 در شرايط 1395  و1385، 1375ر اساس سناريوي مطلوب در سه مقطع جمعيت شهر ب -

يلي صطرح تف( بيني شده است نفر پيش هزار400 هزار و195،  هزار78مطلوب به ترتيب 
 .)17:1383 قسمتي از شهر جديد هشتگرد،

 در سناريويي با فرض 1395 و 1385، 1375 در مقاطع زماني جمعيت شهر جديد هشتگرد -
 هزار، 38اساس فرض مطلوب   هزار نفر و بر230 هزار و 102 هزار، 30تيب محتمل به تر

  .)24 : منبعهمان(شود بيني مي هزار نفر پيش350 هزار و 143
در مطالعات راهبردي در چهار براي افق طرح بيني جمعيت در شهر جديد هشتگرد پيش -

 همان(  نفر بوده استار هز460 نفر و حداكثر آن  هزار190 سناريو تهيه شده كه حداقل آن
  .)39 :منبع

  
   وضع موجود شهر جديد هشتگرد-

 بيني شده بودپيش) در سناريو حداقل( هزار نفر 30 حدود 1375جمعيت شهر براي سال 
 هزار نفر 28 فقط حدود 1383 و شهر در سال ه هزار نفر رسيد2 به فقط در اين سال كه

 هزار و در سال 56 در سناريو حداقل 1380بيني جمعيت سالكه پيشدر حالي داشتهجمعيت 
 د شهر جديد هشتگر1384در سال . )1384اعتماد، ( استبوده  هزار نفر 102حدود  1385

طبق آمار ورودي و خروجي شهر كه توسط روابط عمومي شركت عمران شهر جديد هشتگرد 
يد هشتگرد از كل جمعيت ساكن در شهر جد. هزار نفر جمعيت داشت41گردد، حدود تهيه مي

فاز دو و در حدود هزار  نفر در  هزار12، در حدود يكفاز  هزار نفر در 28در آن سال در حدود 
   .)2:1384شركت عمران شهر جديد هشتگرد،( دبودنساكن نفر در فاز سه 

 موضوع جذب ،مهمترين تفاوت در دستيابي به اهدافدهد كه آمار نشان مي طورهمان
له أمس. اندر از نيمي از جمعيت مورد نظر در شهر اسكان يافتهكمت تاكنونجمعيت است كه 

آن  گيري شهر و عملكردهايطور كلي شكلعامل مهمي در جذب جمعيت و بهكه اشتغال 
ها حتي بيشتر از بيني آن با پيشيتري داشته و فاصله وضعيت نامناسب،دوشميمحسوب 

ت عمومي كه مربوط به بخش عمومي  خدمايهادر مقايسه با شاخص .جمعيت استي فاصله
ساز معابر و مسكن آغاز  و همزمان با ساختكه  نظير اينهافضاي سبز و ، ود مانند مدارسشمي

  خدماتي كههاي برنامه دارد و اين فاصله در مورد بيني زيادي با پيشيهاند، نيز فاصلهگرديد
  .، بيشتر استخصوصي تأمين شود بايست توسط بخشمي

                                                   
  . اين طرح توسط مهندسين مشاور پي كده تهيه شده است-1
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  ناسي پژوهششروش  
آوري اطالعات پرسشنامه بوده كه از روش ابزار جمعاين پژوهش در مطالعات ميداني 

  يهشهر جديد هشتگرد به عنوان يك جامع. 1مصاحبه براي پر كردن آنها استفاده شده است
خانوارهاي معمولي  آماري در اين پژوهش،يهآماري نامحدود در نظر گرفته شده و فرد جامع

با استفاده از فرمول. جديد هشتگرد هستندهر ش در ساكن
2

1n
d

 d و با در نظر گرفتن=
گيري شود و ميزان اعتبار اين نمونه محاسبه مي330 برابر n، حجم نمونه 055/0برابر 

   .)Dickey and Watts,1978:67( باشددرصد مي5/94
براي . اي به شرح زير استفاده شده استگيري چند مرحلهاين مطالعه از روش نمونهدر 
 ي يك،به تفكيك فازهاشهر جديد هشتگرد و  طرح تفصيلي يهها با توجه به نقشنمونه انتخاب

هر فاز به عنوان يك خوشه . اي استفاده شده است خوشهگيري تصادفيروش نمونهسه، از  و دو
بندي آنها هر بلوك يا محله ته شده و در درون آنها با توجه به سيستم تقسيماصلي در نظر گرف

ي فرعي محسوب شده و سپس با توجه به جمعيت تقريبي ساكن و تعداد واحدهاي يك خوشه
سيستماتيك گيري با روش نمونه) بلوك يا محله(مسكوني موجود در آن، در هر خوشه فرعي 

بر اساس جمعيت ساكن در هر فاز از .  نمونه انتخاب شدوانتعدادي از واحدهاي مسكوني به عن
 20 پرسش نامه از فاز دو و 102نامه از فاز يك،  پرسش208 پرسش نامه، 330مجموع 
  .آوري شده استنامه از فاز سه گردپرسش

 چارچوب نظري يهبراي دستيابي به اهداف مطالعه، بر اساس فرضيات پژوهش و بر پاي
از آن جايي كه اين مطالعه، يك پژوهش علمي است و . اي طراحي گرديدسؤاالت پرسشنامه

مندي و تعريف باشند و با در داراي قانون...) مانند كم، زياد، عمدتاً و(كاربرد هر عبارتي در آن 
 يك متغيربراين براي هر هاي به كار رفته كيفي هستند، بنامتغيرنظر گرفتن اين امر كه اكثر 

هاي كمي جهت هاي كيفي، بازههمچنين براي تعريف ارزش. رفي شده استروش ارزيابي مع
 موارد فوق و ارتباط آن با هر يك از 1در جدول شماره . ها در نظر گرفته شده استمقايسه
  .هاي مطالعه نشان داده شده استفرضيه

                                                   
 . انجام گرفته است1384ن سال  عمليات آمارگيري در تابستا-1
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  هاي ارزيابي متناظر با هريك بر اساس فرضيات پژوهش و روشهامتغير :1جدول 
  ها براي مقايسهبازه  ارزيابي  هاي مرتبطمتغير  هاي پژوهشفرضيه  رهشما

  
1  

تعداد رسد نظر مي به
 ساكن ازخانوارهاي كمي
 شهر جديد هشتگرد در

 تهران و سرريز جمعيت
  .هستند 1كرج

  
خانوار، مدت سكونتگاه قبلي

سكونت در سكونتگاه قبلي 
و مدت سكونت در شهر 

  جديد هشتگرد

  
ز خانوارهاي ادرصد فراواني 
گاه قبلي آنها ساكن كه سكونت
  .باشدتهران و كرج مي

  تعداد خيلي كمي%] = 0-20%[
  تعداد كمي%] = 20-40%[
  نيمي از%] =  40-60%[
  تعداد زيادي%] = 60-80%[
  زياديتعدادخيلي%]=80-100%[

  
2  

از جمله رسد به نظر مي
مهاجرت  مهم داليل

خانوارهاي ساكن به شهر 
د ارزان جديد هشتگر

بودن مسكن در اين شهر 
  .جديد باشد

  
داليل آمدن خانوار به شهر 

  جديد هشتگرد

  
ارزاني "پاسخ درصد فراواني 

  .هانمونه در كل "مسكن

  
  دليل كم تاثير%] = 0-20%[
  يكي از داليل%] = 20-40%[
 داليل مهم ازجمله%] =40-60%[
   ترين دليلمهم%] = 60-80%[
   دليلتنها%] = 80-100%[

  
  
3  

  
  

رسد ميزان به نظر مي
رضايت خانوارهاي ساكن 
در شهر جديد هشتگرد 

  . قرار داردحد پايينيدر 

  
  

رضايت از سكونتگاه فعلي 
يا قبلي، ميزان كاهش 
مشكالت به مرور زمان و 
ميزان رضايت از زندگي در 

  شهر جديد هشتگرد

امتيازگذاري بااستفاده از روش 
با در نظر  و 2مقياس ليكرت

رضايت "فراواني  ن درصدگرفت
 ،"از سكونتگاه قبلي يا فعلي

 مروربه مشكالتكاهشميزان"
 زندگي ازرضايتميزان"و"زمان

 در بين "هشتگردجديددرشهر
خانوارهاي نمونه و استفاده از 

  . 3تاپسيس روش

  
  
  پايين خيلي حد ] = 2/0-0[
  حد پايين] = 4/0-2/0[
  حد متوسط] = 6/0-4/0[
  د باالح] = 8/0-6/0[
  حد خيلي باال] = 1-8/0[

  
4  

  
رسد قصد و به نظر مي

خانوارهاي ماندگاريتمايل
جديد  شهر در ساكن

  حد پايينيهشتگرد در
  . دارندقرار

  
قصد و برنامه براي ماندن 
در شهر جديد هشتگرد، 
تمايل براي رفتن به جايي 
ديگري براي زندگي و 
محل مورد نظر براي رفتن 

  تگرداز شهر جديد هش

امتياز گذاري با استفاده از 
با در روش مقياس ليكرت و 
قصد " نظرگرفتن درصدفراواني

و برنامه براي ماندن در شهر 
تمايل براي رفتن به " و "جديد

 در "جايي ديگر براي زندگي
و استفاده  نمونه خانوارهايبين
  .تاپسيس روشاز 

  
  پايين خيلي حد ] = 2/0-0[
  حد پايين] = 4/0-2/0[
  حد متوسط] = 6/0-4/0[
  حد باال] = 8/0-6/0[
  حد خيلي باال] = 1-8/0[

  
  هاي مطالعهها و يافتهآزمون فرضيه

  فرضيه اول
بررسي ميزان جذب سرريز جمعيت تهران و كرج در شهر جديد « در راستاي هدف 

  درساكنخانوارهاي  رسد تعداد كمي ازبه نظر مي « اين فرضيه مطرح گرديد كه» هشتگرد
 براي آزمون اين فرضيه، بررسي. »هستند تهران و كرج سرريز جمعيتشهر جديد هشتگرد 

                                                   
منظور از سرريز جمهيت تهران و كرج، خانوارهايي هستند كه سكونتگاه آنها قبل از آمدن به شهر جديد هشتگرد شهر              -1

 .هاي پيرامون آن بوده باشدتهران يا كرج و شهرك
2- (Likert Scale ( يا مقياس مجموع نمرات  Summated Scale 

بـا  .  بردار وضع موجـود اسـت  v بردار ايده آل منفي و v− بردار ايده آل مثبت و   TOPSIS(  ،+v(در روش تاپسيس     -3
 يعني فاصله وضع Rمقدار . آيد به دست ميd− مقدار v− از v و با محاسبه فاصله d+ مقدار v+ از vمحاسبه فاصله 

)(1موجود از دو حالت ايده آل مثبت و منفي از طريق فرمول        −+−− +×= dddR10گردد كه مقادير  محاسبه مي ≤≤ R 
 بـه  Rآل منفي و بر عكس هر چه  به سمت صفر ميل كند نشان دهنده تمايل وضع موجود به ايده      Rهرچه مقدار   . است

  .باشدآل مثبت ميسمت يك ميل كند بيان گر تمايل وضع موجود به ايده
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

 درصد 4/39دهد كه اطالعات مربوط به محل اسكان قبلي خانوارهاي مورد بررسي نشان مي  
اند، بنابراين در مجموع درصد  درصد آنها از كرج به اين شهر آمده2/18اين خانوارها از تهران و 

 درصد است 6/57اند برابر اي كه از تهران و كرج به اين شهر آمدهوارهاي نمونهفراواني خان
، )1 (هاي بيان شده در جدول شماره با بازهمتغير مجموع مقادير اين يهبا مقايس). 2جدول (

 اندكي بيش از نيمي از« : دهد كههاي اين مطالعه نشان ميشود و يافتهاين فرضيه تأييد نمي
  .»هستند تهران و كرج سرريز جمعيت شهر جديد هشتگرد  درساكنخانوارهاي 

  
  توزيع خانوارها بر حسب سكونتگاه قبلي خانوار:  2جدول 

  درصد فراواني  سكونتگاه قبلي

  از داخل استان تهران
 تهران

 كرج

 هشتگرد قديم

  از بقيه مناطق استان تهران

73  
130  
60  
54  
29  

7/82  
4/39  
2/18  
4/16  
7/8  

  3/17  57   استان تهراناز خارج از

  100  330  جمع

  
 كه، تعداد خيلي زيادي از كل خانوارهاي نمونه         1دهدساير اطالعات به دست آمده نشان مي      

هـا بـه شـهر جديـد هـشتگرد      از داخل استان تهران و تعداد خيلي كمي از آنها از سـاير اسـتان       
ي از كـل خانوارهـاي نمونـه    دقت به اين نكته الزم است كه تعداد خيلي كمـ       . اندمهاجرت كرده 

اند، يعني تعداد بسيار زيادي از كل اند كه از اول در سكونتگاه قبلي خود ساكن بوده         اظهار كرده 
نيمـي از كـل   . انـد  مهـاجرت بـوده  يهخانوارهاي نمونه قبل از آمدن به شهر جديد داراي سـابق     

 همچنين، ميـانگين مـدت      .اند به بعد به اين شهر مهاجرت كرده       1381خانوارهاي نمونه از سال   
 سـال تـا   1 سال است و اين مـدت از  48/21سكونت خانوارهاي نمونه در سكونتگاه  قبلي خود      

  .  سال متغير است64
ر  سـال  10طول زمان اسكان در شهر جديد هشتگرد از كمتر از يك سال تـا               اسـت و  متغيـ 

  .باشدل مي سا91/3ميانگين مدت سكونت خانوارهاي نمونه در شهر جديد هشتگرد 
                                                   

 .1جدول شماره هاي بيان شده در  با در نظر گرفتن بازه-1
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  ي دومفرضيه
ترين داليل مهاجرت خانوارهاي ساكن به شـهر     بررسي مهم « براي بررسي هدف دوم، يعني      

رسد از جمله داليـل مهـم مهـاجرت    به نظر مي «  اين فرضيه مطرح گرديد كه    » جديد هشتگرد 
هـاي مـستخرج از     داده .»خانوارهاي ساكن به شهر جديد هـشتگرد ارزان بـودن مـسكن اسـت             

 بـه شـهر   خانوارهاي مورد بررسـي    مهاجرتي  سؤال كه دليل عمده    ها در پاسخ به اين    شنامهپرس
دهد كه در بين داليل ذكر شده باالترين درصد فراواني،  چه بوده است، نشان ميجديد هـشتگرد  

 يهبا مقايـس  . در اين شهر جديد است    »  ارزان بودن مسكن   «درصد متعلق به دليل     7/42يعني  
 فـوق  يههاي اين بررسي فرضي   ، يافته 1هاي بيان شده در جدول شماره        با بازه  تغيرممقدار اين   
  .نمايدرا تأييد مي

  داليل آمدن خانوارها به شهر جديد هشتگرد: 3جدول 
  درصد  فراواني  دليل مهاجرت به شهرجديدهشتگرد

  7/42  141  ارزان بودن مسكن
  1/26  86  شرايط بهتر زندگي
  6/20  68  نزديكي به محل كار

  2/11  37  1نزديك بودن به اقوام 
  4/9  31  واگذاري توسط تعاوني

  2/4  14  امكان اشتغال بهتر
  6/3  12  آب و هواي خوب

  7/2  9  به اجبار
  9/0  3  تصادفاً

  
» شرايط بهتر زندگي و نزديكي به محل كـار         « كه   2هاي مطالعه، بيانگر اين است    ساير يافته 

» نزديكي بـه فاميـل  « ت خانوارها به شهر جديد هشتگرد بوده و از داليل عمده ديگر در مهاجر     
  .باشداز داليل كم تأثير در مهاجرت خانوارها به شهر جديد هشتگرد مي

  
  فرضيه سوم

بررسي ميزان رضايت خانوارهاي ساكن در شهر جديد « به منظور بررسي هدف سوم، يعني 
ميزان رضايت خانوارهاي ساكن  كهرسد به نظر مي « اين فرضيه مطرح گرديد كه» هشتگرد

اساس روش معرفي شده در جدول شماره  بر .»رد دادر شهر جديد هشتگرد در حد پاييني قرار
هاي بيان شده در اين جدول، با ، براي بررسي صحت اين فرضيه ابتدا مقدار فاصله بازه1

                                                   
  پاسخ دهندگاني كه به اين مورد اشاره داشتند در خود شـهر جديـد   %) 64. (معياري كامالً نسبي است  » نزديك بودن  « -1

 .هشتگرد، اقوام و فاميلي نداشتند و اقوام آنها در شهرهاي اطراف ساكن بودند     
 .1با در نظر گرفتن بازه هاي بيان شده در جدول شماره  -2
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  تگاه قبلي يا فعلي، ها درباره رضايت از سكوناستفاده از اطالعات استخراج شده از پرسشنامه  
»  ميزان رضايت از زندگي در شهر جديد هشتگرد«و » ميزان كاهش مشكالت به مرور زمان «

  :به ترتيب زير محاسبه گرديد) 6 و 5، 4جداول(در بين خانوارهاي نمونه 
   

  از سكونتگاه  توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب رضايت: 4جدول  
  فعلي يا قبلي

  رضايت از سكونتگاه
  درصد  فراواني  علي يا قبليف

  7/46  154  قبلي
  3/33  110  فعلي

  4/16  54  فرق چنداني ندارند
  6/3  12  هيچ كدام
  100  330  جمع

  
  توزيع خانوارهاي نمونه برحسب نظرشان در مورد كمتر شدن: 5جدول

   مشكالت به مرور زمان
  درصد  فراواني  كمتر شدن مشكالت به مرور زمان

  4/52  173  بلي
  2/27  90  داننه چن
  3/20  67  خير
  100  330  جمع

  
  توزيع خانوارهاي نمونه برحسب ميزان رضايت از زندگي در : 6جدول 

  شهر جديد هشتگرد
رضايت از زندگي در شهر جديد 

  درصد  فراواني  هشتگرد
  70  231  بلي

  8/14  49  ممتنع
  2/15  50  خير
  100  330  جمع

  
  ):مجموع درصدفراواني هر گزينه در امتياز آن(يكرت امتيازگذاري با استفاده از روش مقياس ل

   2=كدامهيچ  3=ندارند چنداني  فرق 4= سكونتگاه فعلي(رضايت ازسكونتگاه فعلي يا قبلي  -
  )1=سكونتگاه قبلي   

3.236)]17.46()26.3()34.16()43.33[( =×+×+×+×  
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  )1=  خير2=  نه چندان3= بله( كمتر شدن مشكالت شهر جديد هشتگرد به مرور زمان -
3.232)]13.20()24.27()34.52[( =×+×+×  

  
  )1=  خير2=  ممتنع3=بله( ميزان رضايت از زندگي در شهر جديد هشتگرد -

8.254)]12.15()28.14()370[( =×+×+×  
  : اعمال روش تاپسيس

{ }
{ }

57.0
82.18204.245

04.245

04.245)1008.254()1003.232()1003.236(
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أييـد   فـوق ت يه، فرضـي 1هاي بيان شده در جـدول شـماره    مقدار اين فاصله با بازه     يهبا مقايس 

ميزان رضايت خانوارهاي سـاكن در شـهر         «دهد كه   هاي اين مطالعه نشان مي    شود و يافته  نمي
  .»رد داجديد هشتگرد از آمدن به اين شهر در حد متوسطي قرار

  
  ي چهارمفرضيه
اين فرضيه » ساكن در شهر جديد هشتگردبررسي قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي «براي

رسد قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي ساكن در شهر جديد ظر ميبه ن « مطرح گرديد كه
 براي بررسي صحت اين فرضيه و بر اساس روش معرفي .» داردهشتگرد در حد پاييني قرار

، به همان روش اعمال شده براي آزمون فرضيه سوم، مقدار فاصله 1شده در جدول شماره 
  باره ها دراطالعات استخراج شده از پرسشنامههاي بيان شده جدول مذكور، با استفاده از بازه

» تمايل براي رفتن به جايي ديگر براي زندگي «و » قصد و برنامه براي ماندن در شهر جديد «
دست  بهR=0.44از اين محاسبات . محاسبه گرديد) 8 و 7 جداول(در بين خانوارهاي نمونه 

، اين فرضيه تأييد 1شده در جدول شماره  يانهاي ب مقدار اين فاصله با بازهيهبا مقايس. آيدمي
قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي ساكن   «:دهد كههاي اين مطالعه نشان ميشود و يافتهنمي

  .» دارنددر شهر جديد هشتگرد در حد متوسطي قرار
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب قصد و برنامه براي ماندن: 7جدول   
   در شهر جديد

  درصد  فراواني  مه براي ماندن درشهرجديدقصد و برنا
  23  76  رويمجاميفرصت كه بتوانيم از ايندراولين

  8/38  128  دانيمنمي
  2/38  126  قصد داريم كه بمانيم

  100  330  جمع
  

  توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب تمايل براي رفتن : 8جدول 
  به جاي ديگر براي زندگي

دوست داريد براي زندگي به جاي 
  ديگري برويد

  درصد  فراواني

  47  155  بلي
  9/17  59  ممكن است

  1/9  30  دانمنمي
  1/26  82  خير
  100  330  جمع

  
دوست «نيمي از خانوارهايي كه  كه، 1دهدنشان مي) 9جدول(ساير اطالعات به دست آمده 

د خو» سكونتگاه قبلي«د كه به مايل هستن» دارند براي ادامه زندگي به شهر ديگري بروند
اي است كه دوست دارند خانوارهاي نمونهترين شهر بينگردند و پس از آن شهركرج محبوبباز

  .از شهر جديد هشتگرد به شهر ديگري بروند
  

  توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب جايي كه دوست دارند بروند: 9جدول 
  درصد  فراواني  شهري كه دوست داريد برويد

  3/30  100  سكونتگاه قبلي
  7  23  تهران
  5/18  61  كرج

  6/3  12  ساير شهرها
  7/40  134  دانندنمي

  100  330  جمع

                                                   
   .1هاي بيان شده در جدول شماره  در نظر گرفتن بازهبا -1
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  گيرينتيجه
اين مقاله در پي بررسي ميزان جذب سرريز جمعيت كالنـشهر تهـران و كـرج، اهـم داليـل              
مهاجرت، ميزان رضايت و قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي سـاكن در شـهر جديـد هـشتگرد         

 شـهر جديـد    درسـاكن خانوارهـاي   نيمـي از : دهـد كـه  العه نشان مـي هاي مط يافته. بوده است 
هستند، از جمله داليل مهم مهاجرت خانوارهـاي سـاكن       تهران و كرج     سرريز جمعيت هشتگرد  

ميـزان رضـايت خانوارهـاي    به شهر جديد هشتگرد ارزان بودن مسكن در اين شهر جديد است،    
رد و قـصد و تمايـل    دا متوسـطي قـرار    ساكن در شهر جديد هشتگرد از آمدن به شـهر در حـد            

در مجمـوع    .  دارد ماندگاري خانوارهاي ساكن در شهر جديد هـشتگرد در حـد متوسـطي قـرار              
تـر از  پـذيري عقـب   از نظـر تحقـق جمعيـت   شهر جديد هـشتگرد توان گفت كه هر چند كه   مي

يـك بـه دو    سال سابقه اسكان جمعيت در آن و زمـاني نزد      10بعد از   برنامه مصوب خود بوده و      
بينـي شـده در    از بعد كمي نتوانسته حتي به نيمـي از اهـداف پـيش             اش،دهه از تصويب برنامه   

اما . گردد يك شهر جديد محسوب نمي1 حتّي طبق تعريف قانوني    يابد و  سناريوي حداقل دست  
بيني شده در جذب سـرريز جمعيـت كالنـشهر تهـران و          هاي پژوهش روند پيش   بر اساس يافته  

عمالً در اين ميان يك سيكل  ،أمين مسكن، هر چند با روندي كند در حال تحقق است         كرج و ت  
شود كه به تشديد مشكالت شـهرهاي جديـد از جملـه شـهر جديـد هـشتگرد       معيوب ديده مي  

گيـري  به اين معني كه براي ايجاد يك شهر جديد نياز به ايجاد اشـتغال و شـكل             . زنددامن مي 
غال كافي ايجاد نگردد، مسلماً جمعيت به اندازه مـورد نظـر جـذب    باشد، اما اگر اشتخدمات مي 

ايـن  . گيري خدمات ايجاد نخواهد شـد هاي جمعيتي الزم براي شكل    شهر جديد نشده و آستانه    
شـايد بـه جـرأت    . بندي خـود شـده اسـت   امر سبب عقب ماندن اين شهر جديد از جدول زمان    
عـزم و اراده ملـي و فراتـر از آن اسـت كـه           بتوان گفت كه احداث يك شهر امري است نيازمند          

شايد اگـر  . بتوان با انحصاري كردن اين روند براي يك وزارتخانه خاص به آن جامه عمل پوشاند  
احداث شهرهاي جديد به وزارت مسكن و شهرسازي و شركت عمران شهرهاي جديـد منحـصر            

آوردند و وظايف محولـه را  يهاي مربوطه همكاري الزم را به عمل م    نشده و ساير نهادها و ارگان     
  .شدتري حاصل ميكردند، نتايج مطلوبايفا مي

  

                                                   
 هزار نفر يا دسـت  50 شود كه در محدوده آن براي اسكان و فعاليت جمعيتي بيش از      شهر جديد به مكاني اطالق مي     « -1

ج از ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان، در خـار     هزار واحد مسكوني به اضافه ساختمان      10كم  
 .)6:1377صالحي،(» بيني شده باشدحوزه شهري و حريم استحفاظي شهرهاي موجود پيش
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