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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

   
  1386 پاييز و زمستان   - 10  شماره -جغرافيا و توسعه 

  129 -144 :  صص  
  20/11/1385: وصول مقاله   
  19/8/1386  : تأييد نهايي  

  

  
  تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني

  
                    دكتر مجتبي قديري معصوم                               دكتر مسعود مهدوي

  استاد جغرافيا دانشگاه تهران ر جغرافيا دانشگاه تهران                                                              دانشيا
 

                 دكتر سيدحسن مطيعي لنگرودي                              وحيد رياحي
   شجوي دكتري جغرافيا دانشگاه تهران دان     استاد جغرافيا دانشگاه تهران                                                 

  
  

  چكيده
 به جـذب جمعيـت پرداختـه    1374شهر جديد گلبهار در شمال غربي شهر مشهد احداث شده و از سال         

با احداث اين شهر، روستاهاي اطراف شهر جديد گلبهار به جاي ارتباط با شهرهاي ديگر منطقـه ماننـد       . است
ها بـه شـدت بـه گلبهـار وابـسته       رداخته و حتي در برخي از زمينه    مشهد و چناران به تعامل با شهر جديد پ        

  .اند شده
در اين تحقيق چند كاركرد شهر جديد در روستاهاي پيرامون بررسي شده است كه اطالعات مورد نياز از                 

براساس مطالعات انجام شده، گلبهـار  . آوري شده است اي، مصاحبه و پرسشنامه جمع ي كتابخانهطريق مطالعه 
وه بر جذب جمعيت سرريز مشهد هر چند به صورت ناقص، اثرات مختلفي در روستاهاي اطراف داشته كـه     عال

از آنجا كه برخي از اين اثرات بدون برنامه و به . ي جذب و نفوذ روستايي انجاميدگيري حوزه   اين تأثير به شكل   
ي روستايي پيرامون شهرهاي  هصورت ناخواسته بوده، ضروري است در مطالعات طرح جامع و تفصيلي به حوز            

  يهاي موجود در روابط سنتي شهر و روستا و تبديل ايـن روابـط بـه رابطـه            جديد توجه جدي شده و فرضيه     
  . قرار گيردو ارزيابي مجدد با توجه به شرايط موجود شهرهاي جديد و روستاهاي اطراف مورد بررسي 

  
  . اطراف، روابط شهر و روستا گلبهار، شهرجديد، مشهد، روستاهاي:  هاكليدواژه

  
   مقدمه

 شـهر     از احـداث     دارنـد، پـس      جديد اقماري    شهرهاي   كه   شهرهايي   كالن  اطراف  روستاهاي
  شـهرهاي .  هستند  و بررسي  حايز اهميت  بسياري  از جهات شوند كه  روبرو مي دگرگونيجديد با  
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

   تنها با مادرشهر در ارتبـاط    كه   مستقل  اي  باشند مانند جزيره     ايجاد شده    كه   هر شكلي   جديد به 
 مازاد آنها  تي جمع شهرها و جذب   با مادر شهر و كالن       تعامل  باشند، نخواهند بود و هرچند براي     

   از نـواحي    همگنـي   يه منطقـ   شـوند كـه      مـي    احـداث   اي  در منطقه  شوند، اما معموالً     مي  احداث
 و   هـا پويـايي    قـرن    طـي    در واقع    روستايي   نواحي   اين .)10-15: 1967،  1برسفورد(   است  روستايي

   دادند و با برقراري   خود ادامه    حيات   شهرها به    به   مهاجرفرستي   مجاور و حتي     با شهرهاي   تعامل
   همگنـي   نـواحي    بـه    شهري   از مزاياي    و برخورداري    اقتصادي   خدمات  ي و ارايه    دايمي  مناسبات

 خـود نيـز بـا      در درون انـد، اگرچـه    و پايدار درآمده     زنده   سكونتگاههاي  ورت ص   و به    شده  تبديل
،  ، عملكـرد و مـديريتي    جديد با هـر الگـو، نقـش       شهرهاي از سوي ديگر   .اند   روبرو بوده   تحوالتي

   بـه   روسـتايي   در بعـد مطالعـات     ويژه   خود به   ي منطقه  آفريني دارند و در توسعه     اي   منطقه  اثرات
 و   شـهرها دارنـد و نيـز امكانـات           ايـن    كه   مختلفي  كاركردهاي. شوند   مي  ها تبديل  از كانون   يكي

   بـراي  شـود، كـانوني      شـهرها ايجـاد مـي        در ايـن     يكبـاره    بـه    كـه    و روبنـايي     زيربنـايي   خدمات
 ي صـله  ديگـر بـا فا    قرنها در شـهرهاي   كه   است   منطقه   روستايي   از نيازهاي    برخي  سازي  برآورده

  . دينما تر مي  را گسترده  روستايي  امر نيز تحوالت اين. شدند مند مي  بهره بيشتر از آن
  

    مسأله بيان
دهـد    مـي   نشان  و تفصيلي  جامع  طرح  جديد در مطالعات  شهرهاي  مكانيابي  به  اجمالي  نگاه 
 يـا    داشـته  با مادرشـهر ارتبـاط   تنها   كه  است  شده   در نظر گرفته    اي   شهر جديد مانند جزيره     كه

   و منظومـه ه، مجموعـ   بر حـوزه   مشتمل  روستايي هاي روستاها و كانون    آنكه  ، حال   خواهد داشت 
 انكارناپذير   واقعيتي  عنوان  جديد به  شهرهاي اطراف و پويا در     زنده  هاي مكان   عنوان   به  روستايي

  اي  جديد با فاصـله   شهرهاي  مكانيابي  كه در صورتي. دهند  مي  خود ادامه  حيات وجود دارند و به 
   گرفتـه   كرد، صورت  كيلومتر مطرح 40 را     آن  توان   مي   جهاني  هاي بررسي   براساس  استاندارد، كه 

   روسـتايي  هـاي شود، روسـتاها و كـانون       مي   در شهر جديد گلبهار مشاهده       كه  باشد، مانند آنچه  
، شـهر    حالـت  دهند و در اين  مي  شهر جديد گلبهار نشان     به   نسبت   بيشتري  العمل   عكس  منطقه

 و   ارتبـاط   جاي ، به  شده  مطرح  و مطالعات  اوليه  در اهداف  كه   بيشتر از آنچه    جديد گلبهار گاهي  
   منـاطق    جمعيـت    در جـذب     حتـي    روسـتايي   هاي و كانون    ناچار با نواحي     با مادرشهر، به    تعامل

 و  ، تأثيرپـذيري   تعامـل   صـرفاً متوجـه    كه  ابعادي بررسي.   خواهد داشت   بيشتري  عامل ت  روستايي
 شـهر    پيرامـون   روسـتاهاي   كه  و تحوالتي  است  روستايي  شهر جديد گلبهار در مناطق  اثرگذاري

 يـن  در ا  اصـلي   دارند، موضـوع   روستايي  همگن  جغرافيايي  در فضاهاي  پديده جديد متأثر از اين   
ار ر برقـ    پيرامـون    شهر جديد گلبهار و روستاهاي       ميان   كه  روابطي ديگر،     عبارت  به.   است  تحقيق

  .رود شمار مي  به  تحقيق  محور اصلي  روستايي  در تحوالت روابط   اين گرديد و اثرات
                                                   
1- M.Beresford 
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  :شود  مي  زير مطرح  شرح  به  سؤاالتي بنابراين  
   هـدف   عنـوان   مادرشـهر مـشهد بـه     سـرريز شـهري    معيت ج   جز جذب    آيا شهر جديد به    -  الف

  ؟  است  شده  تبديل  پيرامون  روستايي  نواحي  توسعه  كانون  ايجاد شهر جديد، به اساسي
   چگونـه   پيرامـون   روسـتايي    نواحي ي  توسعه   به   شهر جديد گلبهار با توجه      يند مكانيابي آ فر -  ب

  شود؟  مي ارزيابي
   بـه   و باتوجه  ـ تحقيقي    علمي  مسأله  يك  عنوان  به  كه  تحقيق  يه فرضي  فوق  سؤاالت اساس  بر

  ، پيـرو سـؤاالت  )103 : 1378بهفـروز،  (شـود   ، ابراز مي  نشده   اثبات  ، كه    گذشته   و تجارب   معلومات
  :شود  مي  زير مطرح  شرح  به تحقيق

،  اي  منطقـه  ي ابعـاد توسـعه   ار، بـه  شـهر جديـد گلبهـ     يابي  رسد در فرآيند مكان      نظر مي   به«
  شـهر بـه    ايـن   كـه  ، در حالي   نشده   چنداني   توجه   روستايي   در مناطق    و تأثيرپذيري   تأثيرگذاري

   تبـديل   پيرامـون   روسـتايي   نواحي  ي توسعه   كانون   و به    داده   تشكيل   نفوذ روستايي    حوزه  تدريج  
  »  است شده
  :باشد  زير مي  شرح  به  تحقيق  اصلي كور اهداف مذ يه فرضي  به توجه  با

  .  روستايي  جديد با تأكيد بر مناطق  شهرهاي اي  عملكرد منطقه  تبيين-  الف
  ؛ جديد  شهرهاي ريزي  برنامه يند و نظامآ در فر  روستايي  مناطق  رويكرد به  تبيين-  ب

  
    تحقيق  روش مباني

  اسـتوار    ميـداني   هاي و بررسي   اي   كتابخانه   مطالعات   بر يتن مب   پژوهش   در اين    تحقيق  روش 
   شـهرهاي ي  و توسعه اي  منطقه ي توسعه هاي  نظريه  عالوه براي   كتابخانه  در مطالعات .   است بوده

 جديـد و    ايجـاد شـهرهاي    جهـاني   تجربيـات ، جديـد   شهرهاي هاي ريهظن و نيز   و كوچك   مياني
   وضـع   از شناسـايي   پـس   ميدانيي در مطالعه.  شد  بررسي ديد ايران ج  از شهرهاي   كلي  شناخت

 و    سياسـي    تقـسيمات   ي و نيز نقشه     پوششي  هاي   نقشه  موجود شهر جديد گلبهار، ابتدا براساس     
    يگاههـا در حـوزه       سـكونت    از پراكنـدگي     اوليـه   ، شـناخت     مركـز آمـار ايـران       هاي آبادي  نقشه

   اطالعـات   پيرامـون   روستاهاي در  جداگانه هاي  از پرسشنامه  و با استفاده    گرفت   صورت  روستايي
ميـان    نمونـه در   200ي تهيـه شـده در        پرسشنامه . شد  آوري   جمع 1385  مورد نياز در تابستان   

 روستا از يكصد روستاي پيرامون گلبهار تكميل گرديـد        50  داران و اعضاي شوراي اسالمي      بنگاه
   نفـوذ روسـتايي    ي حـوزه   و شـناخت    فرضيه   اثبات  ، براي   اي  پرسشنامه  هاي  ه، يافت و براساس آن  

   جمعيـت  يه در زمينـ  ويـژه   بـه  اثرات شهر جديد در روستاهاي اطـراف      شهر جديد گلبهار و نيز      
  .  قرار گرفت  و مورد تحليل ارزيابي

   تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  فرآيند كلي روش تحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ات تحقيقادبي
   سـرريز جمعيـت      جـذب    براي  داري   سرمايه   جديد در كشورهاي     ايجاد شهرهاي   طور كلي   به 

   از مـوارد بـراي   و در بـسياري    جمعيـت  يه بهينـ   و توزيـع     روسـتايي    و نـواحي     بـزرگ   شهرهاي
  اي منطقـه    ي توسـعه   بـه   مربـوط  جز در مواردي   به   و در عمل    ها بوده  پايتخت   فضايي  ساماندهي
  در كـشورهاي .   اسـت   كـرده   تحميل  فشار بسياري  ارتباطات  و بر شبكه  نداشته   چنداني  موفقيت

   شـده   مطـرح   بزرگ  از رشد شهرهاي  جلوگيري   جديد براي   ، ايجاد شهرهاي     سابق  سوسياليستي
   موفـق   چنـدان  ن و مجارستا  مانند لهستان  و در كشورهايي    كشورها موفق    در برخي    در عمل   كه

در  .  اسـت   شـده   و ميـاني   كوچـك   شهرهايي  توسعه  سمت ها به  برنامه   گرايش   و منجر به    نبوده
  سـازي   يكپارچـه   بـراي   ، ايجاد مراكزي     روستايي   نواحي   به  دهي   سرويس  ، ايجاد قطب     سوم  جهان

   انتقـال  نهايـت   و در  سرزمين يش رشد، آما ، ايجاد قطب اي  و ناحيه اي  منطقه   يروستاها، توسعه 
   امـا بـه    بـوده   موفق  و روستايي   درآمد شهري    كم   گروههاي   به   مسكن ي  ارايه   و براي   مراكز اداري 

 اسـت    نبـوده   موفـق   چندان  ناحيه  بومي  با محيط  و سازگاري  ـ اقتصادي   اجتماعي  شرايط لحاظ
  .)6-11: 1999، 2 و داگالس ؛ صالح1-8: 1999،  1اگالس درجوع كنيد به نيز 50-72: 1382،  زياري(

                                                   
1- M.Douglass  
2- K.Salih-M.Douglass 

ح مسألهطر

  فرضيه

مطالعات

  ايكتابخانه

بررسي
 شهرهاي

جديد جهان 
  و ايران 

مرورسؤاالت

 و فرضيه

  يپرسشنامهتهيه
مطالعه ميداني 
در شهر جديد 
گلبهار جمع 

  هاآوري داده
  

ي پرسشنامهتهيه
مطالعه ميداني 

در منطقه 
روستايي جمع 

  هاآوري داده
  

  گيري و پيشنهاداتنتيجه

  هابندي و پردازش دادهطبقه

تعيين ضوابط و انتخاب منطقه  هابندي و پردازش دادهطبقه
روستايي شهر جديد براي مطالعه
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

   بـه    مـوردي   صـورت   بـه    كـه   داراي چند مقطع زماني بوده     جديد     شهرهاي گيري  شكل   در ايران   
  :شود  زير ذكر مي شرح

   نشده   عملياتي   تاحدود زيادي    كه   از انقالب    جديد در قبل     شهرهاي  ي ايجاد و توسعه    ـ الگوي 1 
  . است

  ؛  اسالمي  از انقالب  جديد پس  ايجاد شهرهاي ـ تجديدنظر در الگو و اهداف2 
  ؛  تحميلي  از آغاز جنگ  جديد پس  شهرهاي  و احداث يند مطالعاتآ فر ـ تعطيلي3 
   كـه   طـوري    بـه    تحميلـي    از جنـگ     جديـد پـس      شهرهاي   احداث   به   و گسترده    كالن  ـ توجه 4 

   تبـديل    شهرسـازي   يههـا در زمينـ     سياست   از مهمترين    يكي  يد به  جد   ايجاد شهرهاي   سياست
  ؛  است شده

  ؛ شهر جديد  اصلي  و مالك  متولي  عنوان  شهر جديد به  عمران  شركت ي ـ عملكرد گسترده5 
 ي  در وهلـه  اطـراف    جديـد در روسـتاهاي      شـهرهاي  توان گفت كه اثـرات      از سوي ديگر، مي   

در ايـن     خاصي  تحقيق اما از آنجا كه.   است   بررسي   شهر و روستا قابل     ات مناسب   در قالب   نخست
   مناسـبات   در كـشور دربـاره    شـده   انجـام  هاي و پژوهش  و بيشتر مطالعات    نگرفته   صورت  زمينه

   ايـن    بـه   ، پـرداختن     تأكيد كـرده     روستايي   با نواحي    متعارف   شهرهاي  شهر و روستا بر مناسبات    
 شـهر و      مناسـبات    و اشـكال     سـابقه  ي  دربـاره   اينحـال  با.  ندارد   ضرورتي  در اينجا چندان    مسأله

 دكتـر    هـاي ، بررسـي     ايـران   يه اهلـرز دربـار      مانند اكـارت     آلمان   از محققان    برخي  روستا، توجه 
   شـهري   نـو در جغرافيـاي    ديدگاههاي هاي در كتاب    كه   مؤمني   و دكتر مصطفي     شكويي  حسين

   و كامـل   ارزنـده  ، رسيد   چاپ   به )1377   شهري  جغرافياي:  جلد اول ( جغرافيا     علم  و پايگاه ) 1374(
   يـا منطقـه    بحـث   موضـوع  يه دربـار   زير كـه  ها و مقاالت پژوهش  به  آنكه  ضمن. رسد   نظر مي   به

  :شود  مي  اختصار اشاره  به  گرفته  صورت  موردي  مطالعه شهري
   مـوردي   از مادر شهر، مطالعه  آنها در تمركززدايي  جديد و نقش  شهرهاي   با عنوان   امهن  ـ پايان 1 

 در  زاده  به راهنمايي دكتر عيسي ابراهيم     مروي   محمد نگهبان   يوسيله   به  شهر جديد گلبهار كه   
 در   و بلوچـستان   سيـستان   دانـشگاه   ادبيـات  يه دانـشكد   جغرافياي ارشد گروه  كارشناسي  مقطع

  .  است  شده  انجام1381شهريور 
شـهر جديـد   :  نمونـه ( جديـد    شهرهاي ريزي  و برنامه   يند طرح آ فر   بررسي   با عنوان   نامه  ـ پايان 2 

   علوم   دانشكده   جغرافياي  ارشد گروه    كارشناسي   در مقطع    زهرا سردار اميري    وسيله   به  كه) گلبهار
  .  است  شده  انجام1382  تيرماه تبريز در   دانشگاه  و اجتماعي انساني

   زيـاري  الّـه   كرامـت ي وسيله   به  كه  جديد در روند شهرنشيني  شهرهاي  نقش  با عنوان   ـ رساله 3 
 و در   شـده   دفـاع 1374  در سـال   مـدرس   تربيـت   دانـشگاه   جغرافياي  در گروه    دكتري  در مقطع 

   تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

    ارزنـده   مطـالبي   مؤلـف   همـين  ز سـوي ا) 1382 ـ   سـمت ( جديـد    شهرهاي ريزي  برنامه كتاب
  .شود  مي  شهر جديد گلبهار ديده يهدربار

  :   مـوردي  بررسـي  (  جديـد صـنعتي    شـهرهاي  ي حاشـيه   روستاهاي  دگرگوني  با عنوان  ـ مقاله 4 
  ، شـماره 17  ، سـال   جغرافيـايي   تحقيقـات   در فـصلنامه   كـه    محمد سليماني   تأليف) ـ البرز  الوند
  . رسيد  چاپ  به1381 و پاييز   در تابستان23  سلمسل

  UFRD(1(    روسـتايي   در توسعه  شهري  رويكرد كاركردهاي  تطبيقي  بررسي  با عنوان  ـ مقاله 5 
   تحقيقـات ي  در فـصلنامه   كـه   ـ خرامـه    افتخـاري    تـأليف LA(2  (  مكـاني   تخصيص هايو مدل

  .  است  شده  چاپ1380، در پاييز 3   مسلسل ، شماره16   سال جغرافيايي
  

   شهر جديد گلبهار گيري شكل
   جغرافيايي هاي و ويژگي  موقعيت

 ي  در فاصـله   متـري 1250   هكتار در ارتفاع4000   وسعت  به شهر جديد گلبهار در مساحتي    
  رود ميـان    كـشف   يه نسبتاً همـوار در در       شهر مشهد در دشت     غربي   شمال   كيلومتري 45حدود  
 در   شهر در واقع اين.   است   شده   احداث   و بينالود در جنوب      هزار مسجد در شمال     كوههاي  رشته

و )  سـنتو   جـاده   بـه  معروف( مشهد ـ بجنورد    ترانزيتيي  جاده  در جنوب  چناران محور مشهد به
الـذكر، گلبهـار     فـوق  كوههـاي   رشـته   به باتوجه.  قرار دارد  چناران   كيلومتري 10 حدود    در فاصله 
هـا  هـا سـرد و در تابـستان    در زمستان  اقليمي  لحاظ  به  كه  شده  مكانيابي اي  در ناحيه بطور كلي 

 زيـر    نكـات   منطقه  اقليمي در بررسي.   است) Csaبندي اقليمي كوپن  طبق طبقه (نسبتاً معتدل 
  .  است  توجه قابل
  ؛شود  نمي  گرما و سرما ديده شدت و   تداوم  سال هاي از ماه يك  در هيچ-  الف
  ؛  سرد روبروست  با بادهاي ، منطقه  هوا در تابستان  نسبي  اعتدال عليرغم -  ب
؛   ميليمتر اسـت 290 حدود   ساالنه  بارش  و ميزان  درجه6/14 در شهر   ساالنه   دماي   متوسط -  ج

  )8-11: 1374،   و شهرسازي كن مس ؛ وزارت12-20: 1384،   مسلح  نيروهاي  جغرافيايي سازمان(
 مـشهد جـزو     شـهري ي  از نظر استقرار در فضا همانند شهر جديد بينالود در حوزه           اين شهر 

   جـامع   طـرح  يه از محـدود   شـهرها در خـارج   اينگونـه . رود   شمار مي    به   جديد اقماري   شهرهاي
،  زيـاري (شـوند    مـي  ظرگرفتـه  مـادر شـهرها در ن    ي ناپيوسـته  ي  توسعه   و بيشتر براي    ايجاد شده 

  .)150ـ151 :1382
  
  

                                                   
1-Urban Functional in Rural Development  
2- Location Allocation  
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

   با مادرشهر و برخي شهرهاي جديد ايران شهر جديد گلبهار ي و فاصله جمعيتي مقايسه: 1  جدول  

  مساحت  فاصله با مادرشهر  مادر شهر  نام شهر رديف
جمعيت 

تقريبي در 
  1385سال 

  000/11  4000  45  مشهد  گلبهار  1
  000/5  3000  65  اصفهان  مجلسي  2
  000/15  2000  25  تهران  پرديس  3
  6000  3148  20  تبريز  سهند  4
  2500  2040  15  شيراز  صدرا  5

  هاي مختلف ماهنامه شركت عمران شهرهاي جديد، شماره:    مأخذ         
  

،    شـده    گلبهار انجـام    يه دربار   مختلف  هاي   در زمينه    كه   و تفصيلي    جامع   مطالعات  اساس  بر
تـا  .    اسـت   پرداختـه   جمعيـت   جـذب   بـه 1374  ، از سـال  سازي  از آماده   د گلبهار پس  شهر جدي 
   و محـالت   شـده   شهر تقريباً اجرايي     و تفصيلي    جامع   طرح   شهر براساس    فاز يك  1385شهريور  
 نيـز    مـديريتي    لحـاظ   بـه .   اسـت    گرفتـه    شـكل   ، پرنـد در آن      ، پرديس    مانند فرهنگيان   مختلفي

   تقـسيمات   شـود و از لحـاظ        مـي    شهر جديـد گلبهـار اداره        عمران   شركت  ي وسيله   به  وناكن  هم
  . آيد  شمار مي  به  چناران  گلبهار در شهرستان  مركز بخش كشوري

  
   موجود  و خدمات امكانات

 منتـشر   1385 در شـهريور      شـهر جديـد گلبهـار        عمـران    شـركت    كه  هايي گزارش  اساس بر
 بطـور     كـه    اسـت    ايجـاد شـده      متعـددي    و روبنايي    زيربنايي   و امكانات    عمومي   خدمات ، ساخته
 بيـشتر    اطـالع  ؛ بـراي 2-8: 1385 شهر جديـد گلبهـار،       عمران  شركت(شود     مي   آنها اشاره    به  خالصه
  .) شهر جديد گلبهار  جامع  طرح ، مطالعات1373،   و شهرسازي  مسكن  وزارت  كنيد به مراجعه

 و مراكـز     مـشهد و چنـاران       بـه    اتوبوسراني   و نقل    حمل   شهر ناوگان    اين   عمومي  مات در خد 
در .   اسـت   ، فرهنگـي    ، صـنعتي     معيـشتي    نيازهاي   انواع  يكننده   عرضه   و پراكنده    مركزي  تجاري
 و  ب آي  گلبهـار، اداره  يه منطقـ   و پرورش ، آموزش ، ايجاد بخشداري    ايجاد دواير دولتي    يعرصه

،   قـضاييه   قـوه   اخـتالف   حـل  ، شوراي   انتظامي  ، مركز نيروي    ، مخابرات    گاز، برق   ي، اداره   فاضالب
و    زيربنـايي   امكانـات  يهدر زمين.   است  گرفته  شهر صورت  در اين  و بانك  و درمان   مركز بهداشت 

  :)59-64: 1384 ، طالچيان (  است  شده  زير انجام  نيز اقدامات روبنايي
   ؛ فاز يك  هكتاري1700   تفصيلي  طرح هاي و خيابان  محالت سازي آماده -     
  ؛  تا شش  يك  محالت  پوشش  براي اي  شماره3000   از مراكز تلفن برداري بهره -     
  ؛  سبز شهري  هكتار فضاي200 و نيز چناران - مشهد  جاده  سبز درحريم  فضاي احداث -     
  ؛ هزار نفر60 در حدود   جمعيتي  براي  آشاميدني  آب ي شبكه ياجرا -     

   تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

   كيلـومتر در  54   طـول   بـه   گازرسـاني   هزار نفـر و اجـراي  75  گاز براي  سيتي   كامل  اجراي -     
   ؛  تا شش  يك محالت        

  ؛  هزار پالك11   و واگذاري  مسكوني  در منطقه  و ساز متنوع ساخت -     
   دانـشجو  1500   هكتار با جذب200   مساحت   آزاد به    دانشگاه   احداث   براي   زمين  اگذاريو -     

  ؛  رشته12در         
   ؛)  دبستان  و سه ، دو راهنمايي  دبيرستان سه (  تحصيلي  مدرسه8  احداث -     
  ؛ نج پي  و مسجد محله  يك  يمحله  در ، مسجد امام  عمومي  كتابخانه احداث -     
  ؛  ـ درماني  مركز بهداشتي  به  بهداشت  در شهر و ارتقاء پايگاه  و درمانگاه  داروخانهثاحدا -     
  ؛ ي ورزش  ي سرپوشيده  و سالن  ورزشي هاي مكان احداث -     
  ؛ شهر  مختلف  در محالت  تجاري هاي  مجتمع احداث -     

  
   شهر جديد گلبهار  روستايي ي منطقه بررسي

 در    و چنـاران     مشهد در مشرق     شهري  هاي   حوزه   شهر جديد گلبهار ميان     روستايي    يمنطقه
   سـنتو ايـن  ي  جـاده . اسـت   شهر جديـد گلبهـار گـسترده     و جنوب   قرار دارد و در مشرق      مغرب
در    منطقه  اين كل  توپوگرافي  از لحاظ وكند   مي   تقسيم   و جنوبي    شمالي   دو قسمت    را به   منطقه

   روسـتاهاي   حـال  بـا ايـن  .  هزار مسجد و بينـالود قـرار دارد    كوه   دو رشته   رود ميان    كشف    يدره
 امـا  ، متر قرار دارنـد 1250 تا   1100   متوسط   نسبتاً هموار در ارتفاع      سنتو در دشت     جاده  شمال

   در قـسمت  ديگـر،   عبـارت   قـرار دارنـد و بـه     و كوهـستان   در دشت  جاده  اين   جنوب  روستاهاي
   معـروف  يابـد و در روسـتاهاي    مـي    افـزايش    جنوب   سمت   روستاها به   ، ارتفاع    منطقه   اين  جنوبي

 نيـز    اقليمـي  يهدر زمينـ . رسـد   متـر مـي    1660   بـه    فريزي   و روستايي  1420   به  مانند گلمكان 
   تعميم  قابل  روستايي  منطقه  كل   در شهر ذكر گرديد عمدتاً براي        كه   منطقه   و هوايي    آب  شرايط
   و تحـت   معتـدل   جزو مناطق  كوپن  اقليمي بندي  در طبقه    منطقه  ، اين    مطالعات   و براساس   است

  .)20 :1384،   مسلح  نيروهاي  جغرافيايي سازمان ( است) csa ( اي  مديترانه هايتأثير سيستم
   بـا جهـت   رود در شـمال    كـشف    رودهـاي    شـامل    منطقـه    سـطحي   هاي آب   منابع   مهمترين

-  جنـوبي   باجهت ، فريزي  در مشرق  ـ شمال   جنوب  با جهت ، گلمكان شرقي  ـ جنوب  غربي شمال
   روسـتايي ي  منطقـه   در جنـوب  شـرق   ـ شمال  غرب  جنوب  در جهت  و رود پايه  در مغرب شمالي
   روبرو نيست  آبي  منابع  يهين در زم    خاصي   با مشكل    منطقه   كه   گفت  توان   مي    و بطور كلي     است

  .)21-22 :1384 كشور،   رودهاي  جغرافيايي فرهنگ(
   طبيعـي  يه دو عارضـ   شـهر جديـد گلبهـار ميـان      از لحاظ توزيع مكاني، روستاهاي اطـراف      

 هـزار مـسجد در    كـوه    رشـته    جنـوبي   هـاي    رود و دامنه     و رود كشف     بينالود در جنوب    كوه  رشته
   بـه   سكونتگاهها بـا توجـه     اين   جغرافيايي  توزيع.  صد روستاست  يك  يرد و شامل  گ   قرار مي   شمال
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

شـمار    بـه   منطقـه  بنـدي   در تقـسيم   محـوري    خـط    سنتو كه   جاده  شهر جديد گلبهار و     موقعيت  
 روسـتا در  23 روستا در غرب و جنوب غربي گلبهـار قراردارنـد و    6اي است كه       به گونه  رود،  مي

در شـمال  )  روسـتا 71شـامل  (بيشتر روستاها نيز .  اين شهر استقرار دارند شرق و جنوب شرقي   
   چناران راههاي روستايي با گلبهار ارتباط دارند-ي قديم مشهدگلبهار هستند و از طريق جاده

   ايـن   بودنـد كـه    نفـر جمعيـت   23418  دارايالـذكر     روستاهاي فوق   1375   سرشماري   براساس
  . هستند  بررسي  از شهر جديد قابل  و فاصله  جمعيتي  مختلف يهابندي تعداد در طبقه

  
  )1375( در سال پايه  شهر جديد گلبهار روستايي اطراف   تعداد و جمعيت بندي طبقه :  2  جدول

طبقات  رديف
متوسط جمعيت   درصد جمعيت  جمعيت كل  تعداد آبادي  جمعيتي

  هر روستا
1    99  53  2109  9  7/39  
2  100 -249  24  3560  2/15  3/148  
3  250 -499  11  3500  15  1/318  
4  500 -999  7  5321  7/22  760  
5  1000+  5  8928  1/38  6/1785  
  1/234  100  23418  100  جمع  6

  1376 كشور  هاي آبادي ، شناسنامه1375    و مسكن  نفوس  عمومي سرشماري: مأخذ         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نطقههاي اصلي مراهها و دسترسي: 1نقشه 
  1385هاي ميداني در شهريور بررسي: مأخذ

   تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

   منطقـه   روستاهاي  كه اي  فاصله ، بيشترين  آمده عمل  به هاي بررسي   به  توجه  ديگر، با   از سوي 
 تعـداد   يه دربار  اساس بر اين.   كيلومتر نيست  از چهل    با شهر جديد گلبهار دارند بيش       روستايي

   همـراه   كيلـومتر از شـهر جديـد بـه     10   فاصـله   بهار در طبقات   شهر جديد گل    اطراف  روستاهاي
 از شـهر      كيلـومتري  10   تـا شـعاع      شـود كـه      گفته   است   الزم   طبقات   در اين    جمعيت  پخشايش

 20 تـا    10   نفـر، از شـعاع     5988   روستا با جمعيـت    32تعداد  )   پايه  سال (1375  جديد در سال  
 6617 تعـداد    كيلـومتري 30 تـا  20   نفر، از شـعاع 9961  ت روستا با جمعي55 تعداد   كيلومتري

  .اند  نفر استقرار داشته852   روستا با جمعيت2 تعداد   كيلومتري40 تا 30  نفر و از شعاع
 بـا  1385   شـهر جديـد در سـال      پويـايي    سـال  10 از     پـس    منطقه   روستايي   جمعيت  پخش
 آمـار     براسـاس    مـورد بررسـي      روسـتاهاي    جمعيـت   طور كلي   به.   است   روبرو بوده   هاييدگرگوني
   نفر كـاهش 952 با 1385   سال شهريور در   چناران   شهرستان   و درمان    از مركز بهداشت    مأخوذه

 نفر بـا  100 كمتر از    در گروههاي    تعداد آبادي    بيشترين  كهدرحالي.   است   نفر رسيده  22466  به
  ها و جمعيـت  آبادي  توزيع  بعدي در جدول. ستا قرار دارد  رو 24 نفر با    250 تا   100 و     آبادي 55

  .  است  آمده1385 و 1375  هاي شهر جديد گلبهار در سال روستايي
  

  اي تعداد جمعيت روستايي اطراف گلبهار در طبقات فاصله : 3جدول 
  شهر جديد گلبهار

تعداد جمعيت   تعداد روستا  فاصله به كيلومتر
1375  

تعداد جمعيت 
1385  

10  32  5988  6882  
20  55  9961  9314  
30  11  6617  5372  
40  2  852  898  
  22466  23418  100  جمع

  1385   چناران  و درمان  و مركز بهداشت1375   سال سرشماري: مأخذ             
  

  تأثير شهر جديد در روستاهاي اطراف
 شـهر جديـد گلبهـار      تايي روسـ  ي  حـوزه    روسـتاي  50 در     كه   پرسشنامه  هاي   داده  اساس بر 

  هـاي   در زمينه  پيرامون   را شهر جديد گلبهار در روستاهاي       تأثير  مهمترين.   است   گرديده  تكميل
، در     جمعيتـي    تحـوالت   يهدر زمينـ  .   اسـت    داشـته    زمـين    قيمـت    و تغييرات    جمعيتي  تحوالت

   مـورد بررسـي   ز روسـتاهاي  درصـد ا 81 در  شود كـه   مي  شهر جديد مشاهدهي  حوزه  روستاهاي
   درصـد از روسـتاها خريـداري      37انـد و در        كـرده   مكان   شهر جديد نقل     به   سكونت   براي  افرادي
   ينكتـه .   اسـت   گرفتـه   صـورت   مسكن  يا تملك  اقتصادي  اهداف  براي  روستاييان  از سوي  زمين

 در دو درصــد از   پرسـشنامه  ايهــ  يافتـه   براسـاس   كــه  اسـت   آن  ارتبـاط   در ايــن حـايز اهميـت  
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

 و يـا در    كـرده   مكـان   شهر جديد نقـل   به  درصد از روستاييان  از بيست   ، بيش    منطقه  روستاهاي  
 درصـد،  20 تـا  10 درصد از روستاها 16 مورد در   اين  بر آن عالوه. اند  كرده  خريداري آنجا زمين 

.   اسـت   درصـد بـوده  5 كمتـر از   بقيـه  درصـد  52 درصد و در     10 تا   5 درصد از روستاها     30در  
   شـهر، جمعيـت    ايـن  پذيري  شهر جديد گلبهار و جمعيت  با احداث شود كه  مي  مشاهده  بنابراين

  .شوند  مي  و ساكن  كرده  شهر مهاجرت  اين  به  جوانان ويژه  به  منطقه مازاد روستايي
   شـديد روسـتاها بـه        وابـستگي   طقه من  در روستاهاي شهر جديد گلبهار      ثرات ديگر از ا     يكي

 درصـد از  87   پرسـشنامه  هـاي   بـا يافتـه      مطابق   كه  ، بطوري    است   اداري  يهشهر جديد در زمين   
   و نيازهـاي انـد   شده وابستهگلبهار   به   به جاي مشهد و چناران      اداري   از لحاظ    منطقه  روستاهاي

 58،   زمينـه  در همـين . سـازند   مـي  هر برطـرف  شـ   اين  و مؤسسات  ادارات  خود را از طريق   اداري
  ها، تأسيسات مانند بانك    و غيردولتي    دولتي   خدماتي   از نيازهاي    برخي   منطقه  درصد از روستاي  

   به  آنكه  شهر جديد عليرغم    دهد كه    مي   نشان   مسأله  اين. كنند   مي   را از شهر جديد تأمين      و فني 
 ي  حـوزه    داراي   ناخواسـته    صـورت   ، به    است  در تعامل ) مشهد ( تنها با مادر شهر      مستقيم  صورت

  .  است  شده  اداري يه در زمين نفوذ گسترده
   در قيمـت  هـايي ، تفـاوت   جمعيـت   شهر جديد و اسكان  از احداث ، پس   فوق  هاي   بجز زمينه 

 شـهر    كيلـومتري  10   تـا شـعاع     يي روسـتاها   ويـژه    به   منطقه   روستاهاي   و مسكوني    زراعي  اراضي
   اطالعات  اساس بر ،   ارتباط  در اين .   اخير است   هاي سال   به   عمدتًا مربوط    كه   گرفته  جديد صورت 

  ، چند نكته    گرديده   تكميل   روستايي ي در منطقه   داران   و بنگاه    ساكنان   از سوي    كه  اي پرسشنامه
  تغييـرات  انـد كـه    داشـته   اذعـان  دگاندهنـ   درصد از پاسخ100   آنكه  نخست.   است  حايز اهميت 

   به  و باتوجه  گرفته  صورت و پس از احداث شهر جديد      اخير   سال   در ده    زمين   قيمت    يگسترده
 اخير،   سال2 در   قيمت  درصد از روستاها تغييرات  19 روستاها با شهر جديد گلبهار در        ي فاصله

   گرفتـه   صـورت   گذشـته   سـال 10 تا 5 در   و بقيه  اخير     سال 5 تا   2 درصد از روستاها در      71در  
   بـه   و نزديكـي   دوري  بـه   نيـز بـشدت    آن  و تغييرات    زمين   قيمت  ، ميزان    ارتباط  در همين .  است

   روستا، تغييرات    كيلومتر در بافت   10   تا شعاع    در روستاهاي   كهبطوري.   است  شهر جديد وابسته  
 بيـشتر    ي بـا فاصـله    در روسـتاهاي  كه  در حالي    است   بوده  مربع  در متر    هزار ريال  300 از    بيش
ر    يكصد هزار تا سيـصدهزار ريـال        ميان درصـد از    58 نظـر      بـه    آنكـه   ضـمن .   اسـت    بـوده  متغيـ 
   اراضـي   تغيير در قيمـت   و مهم  اصلي  شهر جديد، عامل پذيري  و جمعيت    احداث  دهندگان  پاسخ
  .  است بوده

   تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

   و پيشنهادات ؛ نتايج  و فرضيه مرور سؤاالت
 سـرريز مادرشـهر،     جمعيـت   و جـذب   جـز اسـكان      جديـد بـه      شهرهاي   تحقيق  هاي  بنابر يافته  -
 در شهر جديد گلبهار نيـز    مسأله  اين. شوند   مي   تبديل   روستايي   نواحي   توسعه   كانون   به  تدريج  به

   سـابق  هـاي  كـانون   جاي هر جديد گلبهار به ش  كه  گفت توان  مي  ارتباط  شد و در همين   مشاهده
   و مـورد توجـه    داشـته   منطقـه   در روسـتاهاي   مختلفـي   كاركردهـاي  شـدت   ، به   مشهد و چناران  

  .  است  مسأله  در بيان  اول  امر مؤيد سؤال اين.   است  قرار گرفته  منطقه  روستاهاي ساكنان
   كـه  ، درصـورتي   گفت توان  شهر جديد گلبهار مي     روستايي ي  در حوزه    موردي   بررسي  براساس -

   آن  در پيرامـون   متعـددي    روسـتاهاي    شود كه    از مادر شهر احداث     اي   فاصله  شهر جديد در يك   
 مـورد    اهـداف  تر بـه  سريع ينرو ا و از  و نفوذ شده  جذب  حوزه  داراي   سرعت   باشد به   وجود داشته 

 بـر    عـالوه  تـوان    جديـد مـي      شـهرهاي   يابي  يند مكان آ در فر   گفت  توان   مي  بنابراين. رسد  نظر مي 
   دوم  مؤيـد سـؤال    كـه   داشت  را مبذول  الزم  نيز توجه    حوزه   روستايي   مناطق   ديگر به   هاي  زمينه
  .  است  مسأله بيان

  اي  منطقـه ي ابعـاد توسـعه    جديـد داراي   شـهرهاي   كه  است ، پرواضح   مرور سؤاالت    به  توجه با -
   آن  اطـراف  در    روسـتايي    از مادر شهر باشـد كـه        اي   آنها در فاصله     مكانيابي   كه   و درصورتي   بوده

هـر    بـه   آنكـه  ضـمن . شـود   مي  شهر جديد تشكيل  در پيرامون  نفوذ روستايي  يقرار گيرد، حوزه 
   قابـل   و اثـرات  رفتـه  پذي  گونـاگون   تأثيرات  منطقه ، از روستاهاي  فوق ، شهر جديد در حالت    حال

   تبـديل   ، روسـتايي    منـاطق  ي  توسـعه    كـانون    شـهرها بـه      اين  كه  ، تا جايي     خواهد داشت   توجهي
 و نيـز    روستايي  مناطق  ي توسعه   كانون   جديد به    شهرهاي   تبديل   اصلي   از داليل   يكي. شوند  مي

   از جملـه  مختلـف  رد و كاركردهـاي  عملكـ   داشـتن   نفوذ روسـتايي      ي حوزه   مركز ثقل    به  تبديل
   نـشده  ريـزي   و برنامه  ناخواسته  صورت  عمدتاً به  كه  است  رساله  در اين   مورد بررسي   كاركردهاي

 جديـد    شـهرهاي  اي  منطقـه   اثـرات   در آن  كه  تحقيق يه، فرضي ترتيب بدين.   است   گرفته  صورت
  : جديد  در شهرهاي  گفت توان  و مي  بود، تأييد شده  شده  واقع مورد بحث

  .  است  ضروري  و تفصيلي  جامع  طرح  در مطالعات روستاهاي اطراف شهر جديد   به  توجه- الف
   عنـوان   جديد الزاماً به  شهرهاي ، مديران  آن  جديد و اجراي  شهرهاي ريزي يند برنامه آ در فر  -  ب

  ، مـسايل   صورت روند، زيرا در غير اين  شمار مي   به  نيز   روستايي  يه امور منطق    و متوليان   مديران
 شـهرها را بـا        و ايـن     شـده    شـهر جديـد تحميـل        از روسـتاها بـه       ناخواسـته    صورت   به  مختلفي

  .سازد  روبرو مي  نشده بيني  پيش رويدادهاي
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

    
  نتايج بررسي تاثير گلبهار در روستاهاي اطراف: 4جدول 

 اي اندازه عملكرد منطقه  ثير در روستاهاميزان تأ  نوع تأثير رديف
  كامل  روستاها به شهر جديد% 81مهاجرت از   جمعيتجابجايي  1
  متوسط  تبديل شهر جديد به كانون اشتغال نوع سوم  اشتغال  2
  متوسط   روستا تنها با شهرجديد19ارتباط مستقيم   حمل و نقل  3
  متوسط  روستاهاي اطراف% 38پوشش   بهداشت  4
  كامل  تبديل گلبهار به كانون آموزش منطقه  آموزش  5
  ضعيف  تاثير در روستاها  تجاري  6
  كامل  روستاها به گلبهار% 87وابستگي   اداري  7

  
   بـه   شهر مـشهد همچنـان     كه   تجاري  يه بجز در زمين    بررسي كاركردهاي مختلف،   با    مطابق

   جـايگزين گلبهـار هـا    زمينـه  يه دارد، در بقيـ   منطقـه   كاركرد فراگير در سـطح      گسترده  صورت
   سـرعت   شهر بـه   اين  گفت توان  مي ترتيب  و بدين  شهر و روستا شده   ديگر در مناسبات    شهرهاي
   اداري يه، جنبـ    فـوق    كاركردهـاي   در ميان .   است  هپرداخت   تعامل به   پيرامون   روستايي  با محيط 

 از   كـه    مختلفـي    عوامـل    و براسـاس     است  ته داش   و نفوذ تأثير بيشتري      جذب  ي حوزه  در تشكيل 
 و نفـوذ    جـذب   حـوزه   تبيـين  ، نمودار زير بـراي   قرار گرفته  مورد بررسي  در رساله   كاركرد اداري 

   تمـام   كـه   اسـت   روسـتاهايي   شـامل   جـذب ي  نمودار، حوزه در اين. آيد  مي  شهر جديد در ادامه   
   نفـوذ مـستقيم  ي ، حـوزه    شـده   وستا در شهر جديد انجـام      مورد نياز ر     و خدماتي    اداري  كارهاي
 شـهر    نيـاز از طريـق      مـورد    از خـدمات     و برخـي     اداري   خدمات   كه   است   بر روستاهايي   مشتمل

   اداري   اقـدامات    دارد كـه     داللـت    بر روستاهايي    نفوذ غيرمستقيم  ي  و حوزه    گرفته  جديد صورت 
 ضمن آنكه اين شـهر بـا تبـديل بـه مركـز      .  است  شده يد انجام در شهر جد  مورد نياز روستاييان  

كه با اين تغيير نقـش، از نقـش اوليـه بـه             بطوري. بخش گلبهار تغيير نقش اساسي داشته است      
 -ريـزي   اداري روستاهاي پيراموني، گلبهار عمالً در جهت اهـداف اوليـه و برنامـه       -مركز سياسي 

هـاي مـديران، مـشكالتي كـه پيامـد مركزيـت        نگـرش اين امر خود بر. شده گام برنداشته است   
 اداري منطقه است، افـزوده اسـت و گلبهـار را در نقـش ديگـري كـه كـانون منـاطق                       -سياسي

روستايي و محل اسكان مهاجران از روستاهاي پيراموني است، فعال كرده است كـه متفـاوت بـا       
  .ي اوليه استنقش تعريف شده

 راموني  تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پي
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  1385ي روستايي ر جديد گلبهار در منطقهي جذب و نفوذ شهحوزه: 1نمودار 
  فاصله از شهر جديد  جمعيت روستايي  تعداد روستا  ي روستاييحوزه

   كيلومتر30  5372  11 ي نفوذ غير مستقيمحوزه
   كيلومتر20  9314  55  ي نفوذ مستقيمحوزه

   كيلومتر10  6882  32  ي جذبحوزه
  
  
  
  
  

 كـه  آيـد   مـي   در ادامـه   پيـشنهادات   همراه  به  از تحقيق  حاصله  نتايج ،   فوق   مطالب  اساس بر 
  . تواند براي شهرهاي جديد ديگر نيز حايز اهميت باشد عالوه بر گلبهار مي

   با روسـتاهاي   نشده ريزي  و برنامه    ناخواسته   صورت   گلبهار به  ،  تحقيق   اين  هاي   با يافته    مطابق - 
  بنـابراين .   اسـت   شـده   تبـديل  اي منطقـه  يتوسـعه   انون كـ   و بـه    ايجاد كـرده     پيوندهايي اطراف

   منـاطق   مادرشهر، بـه   شهريي  جديد در حوزه  شهرهاي  مكانيابي شود در مطالعات  پيشنهاد مي 
   طـرح  ينـد مطالعـات  آ و در فر  شده  و پايدار و پويا توجه     زنده  گاههاي   سكونت   عنوان   به  روستايي

   بـه   از مطالعـات   بخـشي   آمـده   بعـدي   در مـدل     جديد، همانند آنچـه      شهرهاي   و تفصيلي   جامع
   در منـاطق   و تأثيرپذيري  اثرگذاري هاي  زمينه و مهمتريناطراف     روستاهاي  هاي ويژگي  شناخت
 در   پيـشنهادي  هـاي   شـهر جديـد، برنامـه      پـذيري    جمعيت   موازات   يابد تا به     اختصاص  روستايي

  . اجرا شود مجاور نيز روستاهاي
 كـه بـه صـورت نـاقص انجـام          مادرشـهر    جمعيـت    جذب  يه بر عملكرد در زمين      عالوه گلبهار -

.   ا سـت   روسـتايي  ي تأثير در منطقه  بيشتر اين  كه داشته  عميقي اي  منطقه ، اثراتپذيرفته است 
   جديـد در سـطح      ر شـه    مديران   پيشنهاد كرد كه    توان   مي   روستايي   مديريت  يهاينرو در زمين   از

   همگني يه منطق  روستاهاي  براي ريزي  و برنامه    كرده   نيز عمل   اي   منطقه   مديران   عنوان   به  كالن
  . و اجرا شود  اعمال  مديران  همين ، از سوي  شده  احداث  در آنگلبهار  كه

شهرجديد
 گلبهار

www.SID.irwww.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

     
 

  
                  

  
 

                                                                                     
               

  

 

  
  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

    
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  جديد شهر  يند احداثآ در فر  روستايي  مطالعات  انجام  پيشنهادي مدل                      

ارزيابي برنامه احداث شهر
 جديد در منطقه

 
  و تحليل ضعف و قوتشناخت

هاي آتي بر مبناييم برنامهتنظ
 ايتوسعه پايدار منطقه

حوزهبررسيطرح مقدماتي و
 شهري مادرشهر

هاي مكانيابي بررسي گزينه
  شهر جديد

تصويب طرح در شوراي
 عالي معماري و شهرسازي

مطالعات روستاييانجام  انجام مطالعات طرح جامع  

طرح تفضيلي شهر جديد و
 منطقه روستايي

 
هاي پيشنهادي در اجراي برنامهعمليات و اجراي شهر جديد

 منطقه روستايي

   تحليل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهاي پيراموني
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