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 شهرهای جديد در ايران موفقيتداليل عدم  واکاوی
 

 ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهدمرتضی رمضانی

 ،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ستايش زينی

 نامه ریزی شهری دانشگاه شیروان،دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برهانی روستايی حسين آبادی

 

 

 
 

 كيدهچ
شهرهای جدید به عنوان یك تجربه در نظام شهرنشینی ایران مطرح هستند. شهرهایی که در ابتدا با هدف حل مسایل و مشكالت شهری 

 هیرو یب از گسترش یریمعموالً با هدف جلوگ دیجد یشهرهاایران مطرح شدند ولی باگذشت زمان اغلب آن ها دچار شكست شدند. 

فاصله  دیجد یشوند. در شهرها یم سیتأس ریبه عنوان موج گ یاحتمال نیجلب مهاجر زیآنها و ن تیجمع زیبزرگ و جذب سرر یشهرها

از  یكیدر حال حاضر  رانیدر ا دیجد یاست و معموالً خارج از نفوذ شهر هستند. موضوع شهرها یاز شهرک با شهر اصل شتریب اریبس

( یكیزی)ف یرونیبزرگ و توسعه ب یشهرها به خصوص شهرها میبافت قد یایو اح یارت مسكن در کنار بهسازوز یاصل یها استیس

دالیل زیادی  باشد. یمعماران و شهرسازان و... م ،یجامعه شناس ،یاز کارشناسان اقتصاد یاریباشد که محل بحث بس یموجود م یشهرها

ه است. از مهم ترین عواملی که بارها در این زمینه مورد اشاره واقع شده، مكانیابی و در توجیه عدم موفقیت شهرهای جدید ایران بیان شد

دهه از تجربه ساخت شهرهای جدید پس از انقالب اسالمی می گذرد، نزدیك سه  نحوه مكانگزینی شهرهای جدید است. باتوجه به اینكه 

ز الزامات پیشرفت در برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران محسوب می ارزیابی و بازبینی فرآیند مكانگزینی و ساخت شهرهای جدید یكی ا

شهرهای جدید ایجاد شده در ایران بر اساس فاصله، . توان در عدم برآورد اهداف آنها دانستعدم موفقیت شهرهای جدید را میشود. 

با  دیجد یشهرها ن راستا هموارهیدر اشند. باجمعیت و نوع عملكرد دارای سه نوع الگوی شهرهای جدید مستقل، اقماری و پیوسته می

مقوله ن شهرها محقق نگردد. یجاد ایا ین مشكالت باعث شده تا آرمانها و اهداف اصلیکه ا ی، به طوراندمواجه بوده یادهیمشكالت عد

عزم ملی وخردجمعی حل مسائل ملی نیاز به  شهرهای جدید یك مسئله ملی است و مسائل ملی را نمی توان با نگرش بخشی حل کرد.

 یریگمیتصم كردیك رویم تا با ارائه ی، قصد دارای ان پی ر روشبه ید با تكیجد یشهرهاعدم تحقق آرمانها و اهداف ل یدر تحلدارد. لذا 

 نیاز ا یق حاکیج تحقیم. نتایز بپردازید نیجد ین علل در انواع شهرهایر ایزان تاثیامر به م ینا یعلل اصل یاره ضمن رتبه بندیچند مع

بیشترین آسیب را از عدم تحقق اهداف ایجاد شهرهای جدید پذیرا بوده اند،  ،پیوسته یشهرها ،از میان شهرهای جدید باشد کهیم

  شهرهای مستقل و اقماری به ترتیب اولویتهای بعدی را دارند.

  

 .، شهر اقماریمستقلشهر پیوسته، شهر د، یجد یشهرها : کليدیواژگان 
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 ن مسالهبيا
سابقه ایجاد شهرهای  .(1972:4Frank ,) اقصی نقاط دنیا احداث شده است های مختلف تاریخی دردر دوره 1شهرهای جدید

توان بسیاری از شهرها را ذکر کرد که از پایه واساس در یك گردد. در این زمینه میجدید درایران به زمانهای گذشته برمی

ذشته با توان در ایران رشد شتابان شهرنشینی در سه دهه گ (.126 :1370)پیران، تمحدوده زمانی مشخص ایجاد شده اس

از آن جا که توزیع فضایی شهرها  ،و مشاغل مورد نیاز را ایجاد نكردو گسترش زیر ساختها متناسب نبود تجهیز فضاهای شهری 

مشكالت ناشی از رشد  ،صورت نگرفتههای بخشی و ناحیه ای و جمعیت در چارچوب یك برنامه جامع مبتنی بر هماهنگی

، اسكان غیررسمی به ر نتیجه مشكالتی نظیر گرانی مسكن، بیكارید .ای یافته استنشین ابعاد پیچیدهشتابان جمعیت شهر

ریزی شده به و برنامهشدیدترین مشكل مسكن در سیمای جامعه شهری کشور ظاهر شده که رفع آنها مستلزم تالش همه جان

ك جهت رفع مشكالت فوق یك راهبرد استراتژید به عنوان یجد یشهرها یرین رو شكل گیاز ا (.21:  1379، است)زیاری

 مقوله شهرهای جدید یك مسئله ملی است و مسائل ملی را نمی توان با نگرش بخشی حل کرد. دستور کار دولت قرار گرفت.

دهه از آغاز این فعالیت  دوحال پس ازگذشت بیش از  (.12: 1385،قرخلو) حل مسائل ملی نیاز به عزم ملی وخردجمعی دارد

اهداف اصلی پژوهش عبارتند از شناسایی دالیل عمده عدم موفقیت  براساس اطالعات موجود ارزیابی کرد. می توان نتایج آن را

ت هر یك از بندی میزان موفقیها و اولویتشهرهای جدید در ایران و بررسی انواع شهرهای جدید بر اساس مشكالت، چالش

در  ANPباشد و برای اولین بار در ایران مدل انواع شهرهای جدید در ایران. این تحقیق در نوع خود بكر و منحصر به فرد می

کید أت م احداث شهرهای جدیدگزارشها برلزو باتوجه به این که بیشتر ریزی شهری به کار گرفته شده است. های برنامهارزیابی

الً کمتر به مشكالت پیش روی این شهرها توجهی شده است. دراین زمینه الزم است با توجه به مشكالت بنابراین عم داشته،

کمبودها جدی تر برخورد شود. جهت انجام اقدامات کاربردی در راستای  جاری شهرهای جدید، نسبت به اصالح نواقص و

-و موانع داشته باشیم. مشكالت اصلی در روند شكل اصالح این موانع ابتدای امر بایستی شناخت صحیح و درستی از مشكالت

گردد. بنابراین در این تحقیق بر آنیم میشدن اهداف ایجاد این شهرها برگیری و عملكرد شهرهای جدید عمدتاً به عدم برآورده 

بندی دالیل مذکور ویتگیری به اولتا با ارائه مهمترین دالیل ایجاد کننده این عدم موفقیت، با استفاده از تكنیكهای تصمیم

بپردازیم. تمامی این دالیل عدم موفقیت در براورد اهداف شهرهای جدید برای انواع شهرهای جدید یعنی مستقل، اقماری و 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده  16/10/80 شهرهای جدید درتاریخ قانون ایجاد گیرد.پیوسته مورد بررسی قرار می

انتقال  -2رویه و کالن شهر شدن شهر مادر جلوگیری از توسعه بی -1»ای جدید عبارت بودند از: است. اهداف عمده شهره

نشینی در شهرهای جلوگیری از ایجاد حاشیه -3کارگاهها و صنایع مزاحم از شهر مادر به شهر جدید و پاالیش شهر اصلی 

جذب سریز  -5گیری از تخریب اراضی کشاورزی استفاده از اراضی غیر زراعی جهت ایجاد شهرهای جدید و جلو -4بزرگ 

)وزارت  « ...احداث شهر از پیش برنامه ریزی شده و متناسب با نیاز واقعی جامعه و -6جمعیت و ایجاد اشتغال در شهر جدید 

ر رسد این شهرها دبا توجه به استراتژی ایجاد شهرهای جدید و اهداف آن به نظر می (.12-11، 1367مسكن و شهرسازی، 

رسیدن به اهداف تعریف شده بویژه جذب سرریزهای جمعیت از مادر شهرها به عنوان یكی از اهداف کلیدی موفقیت چندانی 

این مقاله به اولویت بندی دالیل عدم موفقیت شهرهای جدید از منظر برآوردسازی اهداف مذکور می پردازیم.از آنجا  اند.نداشته

 ت حاصله دخیل می باشد، لذا با یك نوع تصمیم گیری پیچیده در این قسمت مواجهکه نقش عوامل متعددی در عدم موفقی

توان به تكنیكهای ها میبندی گزینهاز جمله روشهای مشهور در مواجهه با مسایل تصمیم گیری و انتخاب و اولویت باشیم.می

MADM .عوامل مختلف در امر تصمیم گیری و انتخاب این تكنیكها با اتخاذ الگوریتمهای خاصی قادر به ارزیابی  اشاره نمود

به نام تكنیك فرایند  MADMتكنیك مورد کاربرد در این تحقیق از جمله روشهای مشهور در  تصمیم مناسب می باشد.

 می باشد. ANPتحلیل شبكه ای 
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 تحقيق ادبيات
المللی و هم در جدید هم در سطح بیندر این تحقیق به دلیل افزایش کیفیت پژوهش مطالعات انجام گرفته بر روی شهرهای 

المللی مطالعات وسیعی روی شهرهای جدید صورت گرفته است که به چند سطح ملی )ایران( مطالعه شده است. در سطح بین

، شهرهای «ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایرانبرنامه»ای با عنوان در مقاله "زیاری"کنیم؛ مورد از این مطالعات اشاره می

ریزی شهرهای جدید در ایران و دید در ایران در دو دوره زمانی قبل از انقالب و بعد از انقالب بررسی شده و فرآیند برنامهج

در مطالعه دیگری با عنوان  "بهشتیها"و  "آتش" (Ziari, 2006:412-422).عملكرد این شهرها را ارزیابی شده است 

، ناحیه اصفهان و شهرهای جدید آن، طرح جامع «به فوالدشهر در ایرانشهرهای جدید و چالشهای کاربردی آنها: تجر»

فوالدشهر و توسعه و چالشهای کاربردی آن را بررسی شده و اینكه فوالدشهر مسیر طوالنی نیاز دارد تا به عنوان یك شهر جدید 

ی در مقاله "منفایر" (Atash & Beheshtiha, 1998:1-13).گیری شده است پویا، متعادل و خودیارمطرح شود، نتیجه

این نتیجه حاصل شده است که در ناحیه جاکارتا « انداز افتراق فضاییتوسعه شهر جدید در ناحیه متروپلیتن جاکارتا: چشم»

کند، دوماً کند، اوالً گروههای با درآمد باال و متوسط را قطبی میتوسعه شهر جدید، افتراق فضایی را به سه دلیل تقویت می

-کنند، سوم اینكه آبادگران شهر را به جای شهرداری اداره میای با درآمد باال مكانهای بسیار امن و مناسب را اشغال میگروهه

 . (Firman, 2004:349-368)کنند 

مزورد  ، ایزران درارزیابی چالشها و مشكالت شهرهای جدید و میززان موفقیزت آنهزا    »ای با عنوان در مقاله "عابدینی"و  "قرخلو"

اند که در مجموع ایزن شزهر   های موجود در شهر جدید سهند، به این نتیجه رسیده، با بررسی چالش«لعه: شهر جدید سهندمطا

به ارائه راهكارهایی در جهزت بهبزود وضزعیت ایزن شزهر جدیزد        SWOTباشد و با استفاده از مدل جدید یك شهر ناموفق می

 (.   1-15: 1386اند )قرخلو و عابدینی، پرداخته

، از «ایریزی منطقهیابی شهرهای جدید در قالب برنامهارزیابی مكان» نیز در رساله خود در دانشگاه تهران با عنوان  "جدیدی" 

ای انجام گیزرد  اند و معتقدند مكانیابی باید در قالب سیاستهای منطقهمكانیابی شهرهای جدید در ایران بویژه سهند انتقاد کرده

 .تر استین راحتنه در جایی که تملك زم

 

 شهرهای جديد ات يادب
د یجد یت اهداف شهرهایکه باعث عدم موفق یلیانواع مشكالت و دال یابتدا به بررسبا توجه به موضوع پژوهش، نجا یدر ا

 م. یپرداز ید میجد یانواع شهرها یپرداخته و در ادامه به طبقه بند، (81: 1385)دانشپور،شده

 ديجد ین در شهرهايساکن یبرا جاد اشتغاليعدم توجه به اـ 

 یتقاضا یکرد. در واقع، برا یم یش انگاریرا پ یمسكون ین اشتغال و خانه هایشه نوشهرها در انگلستان، وجود رابطه بیاند

كه انگلستان به عنوان کشور یبطور (.26:1365 )مرلن، دارد ید شغلیداد که در شهر جد ید نشان میبا ی، متقاضیخانه مسكون

 یون نفر واحد مسكونیلیم 2ش از یب ید موفق شده است برایجد ین نوع شهرها با احداث چند نسل از شهرهایمبدع ا شرو ویپ

که  یدر حال (.14: 1377، یزی)تبر جاد اشتغال کندید ایشهر جد 32ش از یون نفر در بیلیك میش از یب یبسازد و برا

بزرگ  یت شهرهایجمع یریز پذیشان سرریمختلف، کارکرد اصل یآرمان یرغم هدف هاد، بعد از انقالب، علییجد یشهرها

د از یجد یاد شهرهایجاد اشتغال و فاصله زیعدم ا فا نكرده اند.یا  یدر نظام شهر یگریكه نقش و عملكرد خاص دیبوده، بطور

ل کرده است که یر تبددر جوار مادر شه یمنف یهان شهرها را به قطبینامناسب، ا یارتباط یهارساختیشهر مادر همراه با ز

 مادر شده است.  یشهرها یر قانونیغ یه هایحاش یریت پذیمنجر به جمع

 ديجد یل اقشار کم درآمد به ساکن شدن در شهرهايتما ـ 
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مه متخصص جامعه و ید حومه لندن، جذب اقشار و شاغالن متخصص و نیجد یشهرها یت هایاز محدود یكی تر هالیبه نظر پ

ت یحال آنكه روند جمع (.28: 1372)زکاوت،  کم درآمد و رها کردن آنها در مرکز لندن بوده است عدم توان جذب اقشار

ن طبقات اجتماع، ین ترییپا یبرا ید عمدتاً به مكانیجد یران کامالً عكس عمل کرده است. شهرهاید در ایجد یشهرها یریپذ

د به عنوان یجد یكه شهرهایل شده اند. در حالینبوده، تبد در مادر شهرها یزندگ یباال ینه هاین مسكن و هزیکه قادر به تأم

ل نداشتن کارکرد و عملكرد یبود که بدل ینده میآ یپرچم دار شهرساز یستیشده با یزیش برنامه ریاز پ یك نمونه شهری

خود  ینیگ شهرنششتر مروج فرهنیدار ارائه دهند، بلكه بیاز شهر پا یکامل یاند الگود( نتوانستهیمشخص )شاخصه هر شهر جد

 یت میشتر تقویل شوند را بیتبد یشهر یجهت تجمع گتوها یك به مكانینده نزدین که در آیباشند. و احتمال ایخته میانگ

در  یبوجود آمده دارند که خود به بحران یش بحرانهاین جهت پاالیسنگ ینه هایاج به صرف هزین صورت احتیکند که در ا

در کنار قطب کهن مادر شهر که از  یستید بایجد یشهرهاد گلبهار(. یشهر جد ی)نمونه موردل خواهند شد یدرون بحران تبد

 یاز طبقات متوسط ومتوسط به باال یبتوانند افراد یبرخوردار است چنان عمل کنند که به راحت یار باالیبس یهالیپتانس

 مادر شهر. یبرا یرا باشد، نه سربایدار و پوید پایك شهر جدیند و نماد یجامعه را جذب نما

 دين مادر شهر و شهر جديستم حمل و نقل کارا بيعدم وجود سـ  
و  (29: 1368د، یجد ی)شرکت عمران شهرها لومتر(یک 35ن فاصله ینگیاد از مادرشهرها )میجد یاد شهرهایفاصله نسبتاً ز

کشور  ید در نظام شهریجد یشهرها  یع، موجب انزوایسر یارتباط یر مترو و راههاینظ ینبود امكانات حمل و نقل عموم

ل جذب و یاز دال یكیمناسب همواره  یهارساختیع و ارزان به همراه زیسر یل ارتباطیاز وسا یچرا که برخوردار شده است.

انگر یر کشورها بید در سایجد یجاد شهرهایچنانكه تجربه ا (.161: 1381،ی)نگهبان مرو دیآ یت به شمار میاسكان جمع

د یت پنج شهر جدیل موفقیاز دال یكیمثال  یباشد. برا ید میجد ی، خصوصاً شهرهایشهر یزینقل در برنامه ر ت حمل ویاهم

اگر دولت ابتدا بستر و  (.14: 1380)معصوم،  باشد یله مترو میساخته شده در اطراف شهر سئول ارتباط آنها به مرکز شهر بوس

به حل بحران موجود در  یز کمكید نیجد یجاد شهرهایاست ایم نكند، سن شهرها فراهیالزم را در رابطه با ا یهارساختیز

ی بارزی از مشكالت عدم وجود یك سیستم حمل و نقل کارا بین شهر جدید سهند و تبریز نمونه نخواهد کرد. ینیشهرنش

  باشد.ترددی در شهرهای جدید ایران می

 ت يح جمعيصح ینيش بيعدم پ ـ 
 یونیلیم 96ن یت شهرنشیو جمع یون نفریلیم 130ت یجمع ینیش بید، بعد از انقالب، پیجد یجاد شهرهایل ایاز دال یكی

درصد بود صورت گرفت. اما  7/3ت یدرصد و نرخ رشد جمع 5/6خانوار،  یکه نرخ کل بارور 1365بود. که بر اساس آمار سال 

ران نرخ یمرکز آمار ا یهااساس شاخصافته و بر یدرصد کاهش  96/1به  1375تا  1365 یهاسال یت کشور طیرشد جمع

 افته استیدرصد کاهش 4/1به  1000درصد در  19درصد و نرخ تولد خام از  5/2به  1381( در سال TFRکل ) یبارور

(Ziari, 2006: 420). ( در سرشمار1مطابق با جدول )مشهود است. ین روند کاهشیز این 1390سال  ی  
 

 1335 -1390 یها ین سرشماري( ب يیروستا – یت کشور ) شهريرات جمعييتغ (1جدول)

 سال

 جمعیت
1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 

 ۵٣۶۴۶۶۶١ 47510 36700 26848 15855 9794 5954 جمعیت شهری

 13001 جمعیت روستایی
1599

4 
17854 22597 23355 22962 ٢١۴۴۶٧٨٣ 

نسبت جمعیت 

شهری به کل 

 جمعیت

31.4 37.9 47.1 54.3 61.3 67.4 71.4 

نسبت جمعیت 

روستایی به کل 

 جمعیت

68.6 
62.0

1 
52.9 45.7 38.9 32.6 28.6 
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 18955 جمعیت کل کشور
2578

8 
33708 49445 60055 70472 75149669 

نسبت جمعیت 

شهری به 

 روستایی

0.46 0.61 0.89 1.19 1.57 2.07 2.5 

 1139 1012 612 496 373 271 199 تعداد نقاط شهری

 (1335ز 90 یها یران )سرشماریار امأخذ: مرکز آم                                                  

 

 ديجد یشهرها یگونه شناس
 شوند:یم یطبقه بند ن الگویدر چند یت اقتصادیسطح فعال نوع و ت،یفاصله، جمع د براساس وسعت،یجد یشهرها

 (.39: 1379،یاری)ز وستهید پیدج ی( شهرها3؛ید اقماریجد ی(شهرها2د مستقل؛یجد ی(شهرها1

 

 د مستقل:يجد یشهرها
قطب  یایانتقال مزا ،یعیاز منابع طب یبردارهستند که با اهداف بهره یاشده یزیبرنامه ر یاجتماعها د مستقل،یجد یشهرها

کل  و یواحن یخدمات و یاسیر ساخت سییتغ و یصنعت یت نواحیتقو کردن منابع مستعد، یصنعت عقب مانده، یبه نواح رشد

 و یاهیناح و یمل "ییاست تمرکز زدایس"از ید مستقل در اصل ناشیجد یجاد شهرهایرا هدف از ایز شوند؛ یجاد میا کشور

مختلف کشور است. این الگو برای تعادل در توزیع جمعیت و امكانات، توسعه ناحیه ای، خودکفایی نسبی  یبه نواح یبخشتعادل

بزرگ با آنها  ت اصول زیست محیطی و در نهایت جدایی گزینی از مشكالتی که در شهرهایاز نظر اشتغال و خدمات، رعای

که  رندیگیم د را در بریجد یاز شهرها یمتنوع ف گسترده وید مستقل؛ طیجد یمی رود. در واقع شهرهامواجه هستند به کار 

که  یه ایناح شوند که اوالً با یابیمكان  ید طوریند، باگذاریم یه ایناح یکه در ارتباط با فضاها یریبا توجه تنوع کارکرد و تاث

ن شهرها را به یکه سفر روزانه از ا یاد به اندازهیبزرگ با ینها از شهرهااً فاصله آیداشته باشند؛ ثان یوند منطقیآن هستند پ در

 یب آنها اشاره میاز معا ییها ر به نمونهیدارند که در ز یمحاسن ب وید مستقل معایجد یشهرها ق نكند.یمجاور تشو یشهرها

 شوند:

 یگر شهرهاید یسه با دو الگوین در مقایشوند، بنابرا یبكر بنا م ینیدر زم افته ویکمتر توسعه  یشتر در نواحین شهرها بی. ا1

 کنند. یجاد میرا ا یگزاف ینه هایشوند، هزیمند مبهره  یکمتر یزات شهریسات وتجهید چون از تاسیجد

های الزم برای فاقد زمینه اجتماعی، محیطی کم جاذبه و نه شهرها به دلیل انزوای جغرافیایی از نظر روانی ومحیط اینگو .2

 ایجاد زندگی پرشور وشوق است.

 ستند.یموفق ن یه ایناح یتهایجذب جمع جاد اشتغال وینگونه شهرها در ایا .3

 یمل و یاهیناح یرکودها رونق و و یبت به تحوالت اقتصادن سبب نسیبه هم دارند و یه ایتك پا ینگونه شهرها اقتصادیا .4

 ر هستند.یب پذیآس حساس و

 

 :ید اقماريجد یشهرها
 یوندهایپ یکه با شهر مرکز در درون حوزه کالن شهرها هستند یاشده یزیبرنامه ر یاجتماعها ،ید اقماریجد یشهرها

 ینینشحومه یسكونت یاصوالً تداوم الگو یوه زندگیش تراکم و ن شهرها از نظر شكل،یکنند. ایرا حفظ م یمستحكم یعملكرد

 یمند مشهر بهره ن شهرها از بازار کار کالنیرا ایست، زین مشاغل نیجاد توازن در تامیاز به این شهرها نیدر ا روند.یم به شمار

 یوابسته باق یهمواره به شهر مرکز یحیتفر و یالت فرهنگیژه وتسهیو ی، تخصصهاز از نظر خدمات عمده به مغازه هاین شوند و

ن یا یول نامند؛یم یخوابگاه یشوند، شهرها یم یطراح یت اضافیجذب جمع یکه برا یاقمار دیجد یعموماً شهرها مانند.یم

از نظر  ید اقماریجد یگرچه شهرها کنند.ین میمز تأیاشتغال ساکنان خود ران یشهرها غالباً نه فقط مسكن، بلكه تا حدود
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 یکشورها در ید اقماریجد ینقش شهرها به وجود آورند. یزندگ یبرا یچهارچوب جامع اندمستقل هستند، نتوانسته یاسیس

 شود.یم یکه درآن قرار دارد بررس یه شهرین نقش براساس ناحیا مختلف متفاوت است و

 

 وسته:يد پيجد یشهرها
 شود؛یم جادیا آنها یمسكون یهایفع مشكل انباشتگر یبزرگ برا یهاعو مجتم وسته در جوار مادرشهرید پیجد یشهرها

از مادرشهر است. شهرهای جدید پیوسته بیشتر در چارچوب طرح  ییزداتراکم  و ییفضا یجاد آنها، ساماندهین هدف از ایبنابرا

ذشت زمان از کنند. بیشتر این شهرها با گاند و به عنوان بخش مسكونی یا صنعتی آن عمل میجامع مادرشهر مكان یابی شده

ل قرار ین الگو به دلیای را با آن ایجاد کرده اند. ا، تولیدی دوگانهاند و فضای زیستیاصلی ادغام شدهنظر فیزیكی در شهر 

ن شهرها مسائل یدرتوسعه ا ابد.ییع توسعه میسر یلیخ و دارد یتید جمعیبزرگ تراکم شد یگرفتن در محدوده شهرها

ن یبنابرا شهر بزرگ مجاور است. یریز پذین شهرها سریرا نقش ایزدارد؛  یز نقش مهمیآنها ن رامونیپ یط شهریمح و یاجتماع

 (. 44-39 : 1379،یاری)ز رندیگیف قرار مین طیران دراید ایجد یشتر شهرهایتوان بیم

 

 ANPاتيادب
وب سلسله مراتبی برای تحلیل فرایند تحلیل سلسله مراتبی را ابداع کرد. این روش یك چارچ 1971توماس ال ساعتی در سال 

نماید تا از چندین کامالً سیستماتیك تمامی عوامل تاثیرگذار بر یك مساله را تدارک دیده و رویه ها و اصولی را تدوین می

به عنوان  AHPاست.  AHP( حالت تعمیم یافته ANPفرایند تحلیل شبكه ای )گزینه، بهترین جواب ممكن انتخاب گردد. 

 باشد:به شرح زیر می AHPمراحل بكارگیری روششود محسوب می ANPمورد خاصی از 

آزمون سازگاری بر  -5مقایسات زوجی جزء به جزء  -4طراحی پرسشنامه  -3ساختن سلسله مراتب  -2تعریف مساله   -1

 AHPبا معرفی مختصری از روش ANP (. درک Coulter K & Sarkis, 2005) انتخاب گزینه  -6اساس نرخ ناسازگاری 

را مجهز به به یك مكانیزم بازخورد در حل مساله  AHPریزی شده است. اگر پی AHPآسانتر است، زیرا این روش بر اساس

است. مطالعات بسیاری به بررسی  ANP نماییم که وابستگیهای متقابل چندگانه را مدنظر قرار دهد، آنگاه روش کار بر اساس

 ,Eddie and cheng, 2004,2005., Coulter and Sarkis, 2005., Jhanrkharia) اندتفاوتهای این دو روش پرداخته

2007., Dyer, 1992). بطور کلیAHP م پیچیده برده شود و برای مسایل تصمی تنها در مدلهای تصمیم سلسله مراتبی بكار

مدل میسر می سازد، قادر  امكان بررسی وابستگیها را در ANP توصیه می شود، از آنجایی که ANPو دارای ساختار شبكه ای

ارتباط سطوح  (2)وابستگی درونی (1)به ارزیابی روابط چند جهته در بین اجزا و عناصر تصمیم است. وابستگیها می توانند: 

 Eddie and) ح شده استیتشر یاریاین نوع وابستگیها در مطالعات بس وابستگی متقابل و دو طرفه باشند. (3)نامربوط با هم 

cheng, 2004:1023) . 

ای این امكان را به دست گیرد. فرایند تحلیل شبكهگیری پیچیده مورد استفاده قرار میبرای حل مسایل تصمیم ANPمدل 

له أیك مس گیری برخورد داشته باشیم.دهد که به صورت نظامند با تمام انواع ارتباطات و وابستگی ها در سیستم تصمیممی

گیری از یك شبكه یا ساختار کنترلی مورد شود، به واسطه بهرهای تحلیل میلیل شبكهگیری که توسط فرایند تحتصمیم

ای است که از خوشه ها، عناصر و ارتباطات تشكیل شده است. خوشه، مجموعه گیری، شبكهگیرد. شبكه تصمیمبررسی قرار می

شود. تمامی خوشه ها و عناصر در نظر گرفته میای از عناصر مرتبط در یك شبكه یا خرده شبكه است. برای هر معیار کنترلی، 

و تعامالت و بازخورهای میان خوشه ها با عنوان وابستگی  1های درونیتعامالت و بازخورها در درون خوشه، تحت نام وابستگی

رای آنها است که ب 2، سلسله مراتب معیارها و زیر معیارهای کنترلی 1سلسله مراتب کنترلیشناخته می شوند.  2های بیرونی

                                                 
Inner Dependencies -1 
Outer Dependencies -2 
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اولویتها به روش معمول بدست می آید؛ با عنایت به هدف سیستمی)شبكه ای( که بررسی می شود، معیارها برای مقایسه 

روند. سوال عمومی این است که، با فرض یك عنصر خوشه های سیستم )شبكه( و زیر معیارها برای مقایسه عناصر به کار می

از شبكه یا یك خوشه از شبكه، یك عنصر )خوشه( معین از زوج مورد مقایسه، چقدر )در یك خوشه مشابه یا در خوشه دیگر( 

ای هستند های درونی و بیرونی بهترین شیوهثر می سازد. وابستگیأبیشتر عنصر دیگر را با عنایت به یك زیر معیار )معیار(، مت

ی و تاثیرپذیری را میان خوشه ها و میان عناصر با لحاظ یك عنصر معین که تصمیم گیرندگان می توانند مفاهیم تاثیرگذار

بدست آورده و نشان دهند. سپس مقایسات زوجی به صورت نظامند شامل تمام ترکیبات روابط عناصر یا خوشه ها انجام می 

فاده می کند. این مقیاس را است 1-9ای ای همانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی، طیف مقایسهشوند. فرایند تحلیل شبكه

سازد تا دانش و تجربه را بطور شهودی)حسی( متحد ساخته و تعیین کند که یك عنصر تا مقایسه تصمیم گیرنده را قادر می

گیرنده این امكان را دارد که چند برابر بر عنصر دیگر با لحاظ معیار غالب است. این مقیاس، از نوع اعداد صحیح است. تصمیم

نهایت مهم را در قالب هر جفت از عناصر به صورت کالمی، اهمیت برابر، نسبتا مهم تر، مهم تر، بسیار مهم تر، بیترجیح خود 

 8،6،4،2شوند. مقدارهای ترجمه می 9،7،5،3،1تر بیان کند. این ترجیحات توصیفی در گام بعد به ترتیب به مقادیر عددی 

قضاوت متوالی به کار می روند. معكوس این اعداد در مورد طرف دیگر قضاوتها به نیز به عنوان مقادیر میانه در مقایسه بین دو 

 را نشان می دهد. ANPمقیاس مقایسه مورد استفاده در  (2جدول شماره )کار می آید. 
 

 یاز منظر ساعت یسات زوجياس مقاي(، مق2جدول شماره)
 تشریح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر 1
 دو فعالیت به یك نسبت در دستیابی به هدف مهم هستند.

 

 تجربه و قضاوت تا اندازه ای متوجه یك فعالیت به نسبت فعالیت دیگر است. نسبتا مهم تر 3

 ار زیاد روی فعالیت دیگر، رجحان فعالیت در عمل دیده شده است.یتجربه و قضاوت بس مهم تر 5

 عالیت دیگر بسیار زیاد مرجح است. برتری آن در عمل دیده شده است.یك فعالیت نسبت به ف بسیار مهم تر 7

 ادعای ترجیح یك فعالیت نسبت به دیگری، از باالترین امكان اثبات برخوردار است. بی نهایت مهم تر 9

 جهت برقراری مصالحه در مقادیر باال 8،6،4،2
 ل اینكه واژه خوبی جهت تشریح آن وجود ندارد،گاهی، فرد تصمیم گیرنده نیاز دارد قضاوت عددی خود را به دلی

 در میان اعداد اصلی تعیین کند. 

 25: 1386: مهرگان، ماخذ

های کنترلی، جهت بدست خواهند آمد. در نهایت، نتایج نرمال شده از سیستم 3پس از انجام مقایسات زوجی، نتایج نرمال شده

 هاست.ای از اولویتهای گزینهشوند. نتیجه مجموعهتعیین بهترین خروجی ترکیب می

 

 ANPروش تحقيق 
گیرد به طرق مختلفی توسط پژوهشگران پیشنهاد شده است، ولی آنچه اینجا اساس کار قرار می ANP فرایند حل به روش

بر اساس این  باشد. یم (2006Bayazit ,) 4"ساعتی"و CHENG LI (, 2005:451Eddie and cheng)دیدگاه  از یبیترک

 به شرح  زیر می باشد: ANPدیدگاه 

 گام اول: ساخت مدل
سازند در نظر گرفته می ثر میأا تمام معیارهایی که تصمیم را متای معین می شود. در اینجبرای هر معیار کنترلی یك شبكه

در یك  ها اختصاص می یابد. معیارهای مربوط به هم نیزشود. یك خوشه به گزینهشوند. هر شبكه از چندین خوشه تشكیل می

 شوند. خوشه آورده می

                                                                                                                                                         
Control Hierarchy -1 
Control Criteria & Control Subcriteria -2 
Synthesized -3 
Saaty -4 
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 ها یا عناصرهای متقابل و انجام مقایسات زوجی میان خوشهگام دوم: تنظیم وابستگی
برای هر معیار کنترلی یك ماتریس از خوشه ها با مقادیر صفر و یك تشكیل می شود. این مقدار ورودی بستگی به این دارد که 

ثیر یك و در غیر این صورت أسازد یا خیر )در صورت وجود تثر میأاتریس را متچپ، خوشه باالی این مآیا یك خوشه در سمت 

. مقدار یك و در ثیر داشته باشدأشود. اگر که معیار روی معیار دیگر تصفر(. این فرایند به طور مشابه برای معیارها تكرار می

ابر " و شكل دهی 1"بردارهای مشخصه"جاد شود. سپس جهت ایثیر روی معیار دیگر، مقدار صفر درج میأصورت عدم وجود ت

 مقایسات زوجی زیر انجام می شوند؛ 2"ماتریس

-دهند با توجه به یك معیار صورت میثیر قرار میأهایی که یك خوشه معین را تحت تای؛ برای خوشهمقایسات خوشه -

به خود در ابر ماتریس استفاده مربوط  3دهی عناصر در ستونهای بلوکگیرند. وزنهای حاصل از این فرایند جهت وزن

 خواهند شد. 

گیرد. عناصر یك خوشه بر حسب ها صورت می)عوامل(؛ مقایسات زوجی در مورد عناصر درون خوشه مقایسات عناصر -

 شوند. ثیرشان روی یك عنصر در خوشه دیگر یا همان خوشه، عنصری که به آن مرتبط هستند، مقایسه میأت

 شوند. ها با توجه به تمامی عناصر با هم قیاس میینهها؛ گزمقایسات گزینه -

 گام سوم: تشكیل ابر ماتریس
دهزد. در مزاتریس غیزر    است. این ماتریس مقایسات زوجی معیارها را نشان مزی  4غیر موزون"ماحصل فرایند باال، ابرماتریس 

موزون در اولویت خوشه مربوط به خود ضرب می  )تصادفی( نباشند. بلوکهای ابرماتریس غیر 5توانند احتمالیموزون، ستونها می

دهند. این ماتریس )ماتریس تصادفی( ماتریسی است که جمع ستونهای آن برابر یك است. شوند و ماتریس تصادفی را شكل می

که تفزاوتی  شود تا جایی که تفاوت میان عناصر متوالی ماتریس، به طوری ابرماتریس بدست آمده، آنقدر به توانهای باال برده می

، هزر  6یینباشد. جهت تحصیل اولویتهای نهایی تمام عناصر در ماتریس نها k+1با ابر ماتریس  kبین عناصر ابر ماتریس به توان 

 شوند.شود. و در نهایت باالترین اولویتها انتخاب میبلوک نرمالیزه می

 

 

 ارائه مدل

چند  یریگمیتصم یها اشاره نمود. از آنجا که روشهاداده یربه نحوه جمع آو یستیبا ANPقبل از ارائه مدل در قالب روش

ت کار بر اساس جامعه نخبگان در دسترس یز اولوینجا نیرد، لذا در ایگیاره در خطاب با جامعه نخبگان مورد استفاده قرار میمع

 یبوده م ینینه شهر نشیر زمکار کرده د ید دانشگاهیو اسات ینیل و مشكالت شهرنشیل در امر مسایکه عمدتاً کارشناسان دخ

ه کار خود را بر ین مفاله تكیز در ایدانسته اند، ما ن یخبره را کاف 9 یال 5ن تعداد یروش مذکور محقق یباشد. از آنجا که برا

ارد نرم كپارچه درآمده و بتوان آنها را وینكه به صورت یا ینفر برا 9ن یشده از ا یآورجمع یهام. دادهیاخبره قرار داده 9اساس 

 یما با توجه به آرا یعنیرد یگینخبگان مورد استفاده قرار م یقضاوتها ین هندسیانگیل نمود به صورت میافزار جهت تحل

در آخر بایستی خاطر نشان  رد.یگیمالک کار قرار م ییگرفته و عدد حاصل نها ین هندسیانگیآرا م ینخبگان مختلف از تمام

نكه برای معیارهای کیفی و کمی قابلیت استفاده را دارد، در این تحقیق چون تمامی معیارها با توجه به ای ANPنمود که روش 

                                                 
Eigenvector -1 
Supermatrix -2 

5- (Block عناصر يک خوشه در ستونهاي ابر ) .ماتريس تشکيل يک بلوک را مي دهند 

Unweighted -4 

Stochastic -5 

Limit Matrix -6 
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با توجه به چارچوب روش  پردازیم.باشد، لذا از منظر قضاوتهای فردی و جامعه نخبگان به مطالعه تحقیق مذکور میکیفی می

مساله تحقیق ما در قالب  تحقیق مورد استفاده، 

ر این مدل به صورت زی تدوین می شود:

در گام اول  مدل،: ساخت گام اول -

از منظر د یجد یت احداث شهرهایل عدم موفقیدال یبندتیم. مساله مورد بحث اولویین نمایق را تدویله تحقأمس یستیبا

ار یمعله مورد بحث به عنوان أن مسیگردد. ا یم ین مرحله به عنوان سطح اول مدل ما معرفیباشد. ایتحقق اهداف آنها م

شامل خوشه  یشود. شبكه مورد طراحیم یطراح یآن شبكه ا ین منظور برایرد، و به همیگیمدل مورد بحث قرار م یکنترل

باشد. سطح اول، که همان سطح یشامل سه سطح م یق شبكه ما بطور کلین تحقیهاست. در ان خوشهیدرون ا یها و اجزا

ل یما را تشك یها نهیت سطح سوم که گزیت( و در نهایل عدم موفقی)دال رهاایباشد، سطح دوم که سطح ارائه معیهدف ما م

 .(1)شكل شماره  دهد یم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (، تشریح اجزای مدل3جدول شماره )                                                                                             

 

Goals Defect Strategic Goal 

هدف مساله)اولویت بندی دالیل تاثیرگذار 

بر عدم تحقق اهداف ایجاد شهرهای 

 جدید(

Determinants 

D1 
عدم توجه به ایجاد اشتغال برای ساکنین 

 در شهرهای جدید

D2 
 

تمایل اقشار کم درآمد به ساکن شدن در 

 شهرهای جدید

D3 

 

عدم وجود سیستم حمل و نقل کارا بین 

 دمادرشهر و شهر جدی

D4 عدم پیش بینی صحیح جمعیت 

Alternatives 

Independent Towns شهر مستقل 

SatelliteTowns شهر اقماری 

Associate Towns       شهر پیوسته 

Goals Defect Strategic Goal 

هدف مساله)اولویت بندی دالیل تاثیرگذار 

بر عدم تحقق اهداف ایجاد شهرهای 

 جدید(
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(، مدل مساله 1شكل شماره) تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل  یاساس و ی، بخش راهبردا یا عناصرههای متقابل و انجام مقایسات زوجی میان خوشهتنظیم وابستگی: گام دوم -

 یار برایك خوشه معیم. از آنجا که تنها یپردازیم یسات زوجین مرحله به انجام مقایرد. در ایگین مرحله شكل میدر ا

سات عناصر درون یمقا یم داشت. ولین مرحله نخواهیها را در اسه خوشهیمقام، پس یق داریهدف مورد تحق یررسب

در " باشد:ین میق ایها، سوال مورد تحقعناصر درون خوشه یسات زوجیم داشت. در مقایها را خواهنهیها و گزخوشه

نسبت به  عدم توجه به ایجاد اشتغال برای ساکنین در شهرهای جدیدراستای عدم تحقق اهداف ایجاد شهرهای جدید، 

سه یس مقایك ماترینجا یدر ا. "ت دارد ؟یحتا چه اندازه ارج تمایل اقشار کم درآمد به ساکن شدن در شهرهای جدید

شده  یمعرف یدیار کلیارها چهار معیدر خوشه معاز آنجا که  م داشت.یق خواهیار مورد ارائه در تحقیچهار مع یبرا یزوج

س حاصل که از روش یز شده ماتری(. ستون نرماال4)جدول شماره م بودیخواه یسه زوجیشاهد شش مقا است. پس ما

س یز حاصل در ماترین ستون نرماالیرود، که از حاصلضرب ایب خوشه به کار میز شده، به عنوان ضرینرماال یساعت

                                                                                           د.یآیبه دست م 2س موزونی، ماتر1ناموزون

تواند به یکه م باشندیز مین یدرون یهایوابستگ ینوع ین عناصر دارایا که اها از آنجسه عناصر درون خوشهیدر مقا  -

سات یمقا یك سری یستیها باعناصر درون خوشه یسات زوجیر گذارند، لذا در مقایثأله تأم بر هدف مسیر مستقیصورت غ

تمایل  "باشد: ین صورت میه به اسین مرحله سوال مورد مقایز لحاظ نمود. در این نوع ارتباط باشد را نیکه نشانگر ا یزوج

                                                 
1 -Unweighted 
2 -Weighted 

Determinants 

D1 
عدم توجه به ایجاد اشتغال برای ساکنین 

 در شهرهای جدید

D2 

 

تمایل اقشار کم درآمد به ساکن شدن در 

 شهرهای جدید

D3 

 

عدم وجود سیستم حمل و نقل کارا بین 

 دمادرشهر و شهر جدی

D4 عدم پیش بینی صحیح جمعیت 

Alternatives 

Independent Towns شهر مستقل 

SatelliteTowns شهر اقماری 

Associate Towns       شهر پیوسته 
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 عدم وجود سیستم حمل و نقل کارا بین مادرشهر و شهر جدید نسبت به اقشار کم درآمد به ساکن شدن در شهرهای جدید

تا چه اندازه بر عدم توجه به ایجاد اشتغال برای ساکنین در شهرهای جدید، در راستای عدم برآورده شدن اهداف ایجاد 

گر ارها خود به عنوان کنترلیم، و هر کدام از معین خوشه داریار در ای. از آنجا که چهار مع"ر داشته است؟یشهرهای جدید تاث

 ان کرد(یتوان بی)در سوال مطرح شده مثالً عدم توجه به ایجاد اشتغال برای ساکنین در شهرهای جدید را م شوندیمنظور م

اعداد  م داشت.یخواه یسه زوجیسوال مقا 12ن در کل یبنابرا م بود.یخواه 3×3یسه زوجیس مقایر ماتراشاهد چه پس

شود. مثالً اعداد ستون  یس ناموزون به کار برده میپنجم تا هشتم ابر ماتر یس در قالب ستونهاین ماتریز ایستون نرماال

 ( قابل مشاهده است.D1)یعنیس ناموزون یر در ستون پنجم ماتریس زیز ماترینرماال

یدیکل یارهایمع یزوج سهیمقا سیترما(، 4جدول شماره)  

Strategic Goal D1 D2 D3 D4 نرماالیز 

D1 1.000 7.000 7.000 4.000 0.597 

D2 0.143 1.000 2.000 0.250 0.086 

D3 0.143 0.500 1.000 0.167 0.057 

D4 0.250 4.000 6.000 1.000 0.261 

 0/066(:R)نرخ ناسازگاری

 

 

 

 

 

 

 
                

عدم توجه به  "باشد:یر مین مرحله به صورت زیق در ایرد. سوال تحقیپذ یها صورت منهین گزیب یینها یسات زوجیمقا  -

. "ت دارد؟یتا چه اندازه ارجح وستهیپ یشهرهانسبت به  مستقل یشهرهاایجاد اشتغال برای ساکنین در شهرهای جدید، در 

م، لذا یدار یبررس یبرا یار اساسیدارد. از آنجا که چهار مع یله بستگأمس یارهاین مرحله به تعداد معیسات در ایتعداد مقا

باشد، یوسته میوپ یمستقل و اقمار یق شامل شهرهایمورد تحق یهانهیگز م داشت.یز خواهین یسه زوجیس مقایچهار ماتر

 یستونهاز در یس نین ماتریز ایاعداد ستون نرماالم داشت. یخواه یسه زوجیامق 12س مذکور یچهار ماتر ین برایبنابرا

س یر در ستون پنجم ابرماتریس زیز ماترینمونه ستون نرماال یس ناموزون قابل مشاهده است. برایپنجم تا هشتم ابرماتر

 د.یتوان د ی( را مD1ناموزون )

 
 

 دیجد ین در شهرهایساکن یجاد اشتغال برایعدم توجه به ا ارینه ها نسبت به معیگز یسه زوجیمقا(، 6جدول شماره)

ALTERNATIVES 
Satellite 

towns 

Independent 

towns 

Associate 

towns 
زینرماال  

Satellite towns 1.000 0.143 0.250 0.082 

Independent towns          7.000 1.000 2.000 0.603 

Associate towns 4.000 0.500 1.000 0.315 

     

 0/001(:R)ینرخ ناسازگار

 

 

عدم توجه به ایجاد اشتغال برای  بر گریكدیبا  یزوج سهیدر مقا رهاایمع ریتاث(، 5جدول شماره)

 جاد شهرهای جدیدیاساکنین در شهرهای جدید، در راستای عدم برآورده شدن اهداف 

DETERMINANTS D2 D3 D4 زینرماال  

D2 1.000 2.000 0.125 0.129 

D3 0.500 1.000 0.143 0.085 

D4 8.000 7.000 1.000 0.785 

 0/07(:R)یناسازگارنرخ 
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 سيل ابر ماتريا تشكي داده ها تجزيه وتحليل
 ه به نامیس اولیز درآمدند، در قالب جدول ابرماترینكه به شكل نرماالیپس از ا یسات زوجیس مقایداخل ماتر یداده ها یتمام

Unweightedmatrix شوند. یآورده م   

 ونس ناموزي(، ابرماتر7جدول شماره)
Weighted Super matrix Satellite towns Independent towns          Associate towns D1 D2 D3 D4 STRATEGIC 

Satellite towns 0.000 0.000 0.000 0.082 0.444 0.195 0.156 0.000 

Independent towns          0.000 0.000 0.000 0.603 0.084 0.088 0.099 0.000 

Associate towns 0.000 0.000 0.000 0.315 0.472 0.717 0.745 0.000 

D1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.263 0.265 0.773 0.614 

D2 0.000 0.000 0.000 0.129 0.000 0.063 0.139 0.081 

D3 0.000 0.000 0.000 0.085 0.079 0.000 0.088 0.054 

D4 0.000 0.000 0.000 0.785 0.659 0.672 0.000 0.252 

STRATEGIC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

س موزون یشود، که حاصل ابرماتر یضرب م (4ز حاصل از جدول شماره)یس ناموزون در ستون نرماالین ابرماتریدر مرحله بعد ا

                                            باشد. یمریز

 

 س موزونير(، ابرمات8جدول شماره)
Weighted Super matrix Satellite towns Independent towns          Associate towns D1 D2 D3 D4 STRATEGIC 

Satellite towns 0.000 0.000 0.000 0.041 0.222 0.097 0.078 0.000 

Independent towns          0.000 0.000 0.000 0.301 0.042 0.044 0.049 0.000 

Associate towns 0.000 0.000 0.000 0.158 0.236 0.359 0.373 0.000 

D1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.131 0.133 0.387 0.614 

D2 0.000 0.000 0.000 0.065 0.000 0.031 0.070 0.081 

D3 0.000 0.000 0.000 0.043 0.039 0.000 0.044 0.054 

D4 0.000 0.000 0.000 0.393 0.329 0.336 0.000 0.252 

STRATEGIC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

رسد تا جایی که تفاوت میان عناصر متوالی  یآنقدر به توان م Superdecisionsس ناموزون تحت نرم افزار یدر گام آخر ابرماتر

س محدود ین مرحله ابرماترینباشد. در ا k+1تریس با ابر ما kماتریس، به طوری که تفاوتی بین عناصر ابر ماتریس به توان 

س ین ابرماتریباشد. در ایاعداد سطرها برابر م یس  حاصله تمامیشود در ابرماترید. همانطور که مشاهده میآ یشده به دست م

قق اهداف د از منظر تحیجد یت شهرهایل عدم موفقیبه دست آمده است، و دال 0.274زان یوسته به میپ یت برتر برایاولو

 ن شهرها قابل مشاهده است.یان این شهرها به طور عمده در میا یریمدنظر در زمان شكلگ

 
 

 س موزوني(، ابرماتر9جدول شماره)
Weighted Super matrix Satellite towns Independent towns Associate towns D1 D2 D3 D4 STRATEGIC 

Satellite towns 0.000 0.000 0.000 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

Indenpent towns     0.000 0.000 0.000 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 

Associate towns 0.000 0.000 0.000 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 

D1 0.000 0.000 0.000 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 



 

 13 

D2 0.000 0.000 0.000 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

D3 0.000 0.000 0.000 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 

D4 0.000 0.000 0.000 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 

STRATEGIC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 یق میج مورد تحقینتا یت بندیود، به اولیجد یانواع شهرها یاوزان به دست آمده برا یبا استفاده از نرمال ساز ییدر گام نها

 م.یپرداز

 
 

 

 

 نه هايگز ی(، رتبه بند10جدول شماره)

Graphic Alternatives Total Normal Ideal Ranking 

                                Satellite towns 0.0820 0.1639 0.2991 3 

                                Independent towns     0.1440 0.2880 0.5254 2 

                                Associate towns 0.2740 0.5481 1.0000 1 

 

 نتيجه گيری 
 یعنی یگرفتن هدف اصل دهینادرست و فاصله نامناسب و ناد  یابیبه مكان دیجد یدر عملكرد شهرها تیاز عدم موفق یبخش

اجبار  یبر اساس نوع شتریب دیجد یدر مورد کان شهرها  هایریگ میع تصمشودنو یمورد انتظار مربوط م یشهروندان و گروهها

آن در  یریآمدن شهر شكل گ دیقاعده پد نیاول كهیشكل گرفته ست در صورت هودهیب یاستفاده از اراض یبرا یو منفعت طلب

باشد. اما یالن شهرها مد کاهش مشكالت و معضالت کیجد یجاد شهرهایاز آنجا که هدف عمده ا. مناسب است یبستر و مكان

ز دور ینداشته اند، بلكه از اهداف مدنظر خود ن یقیم که نه تنها در رفع مشكالت کالن شهرها توفیچند شاهد یانیبا گذشت سال

ن عوامل را در یت پرداخته، و این عدم موفقیل ایانواع مشكالت و دال یات موجود به بررسیه بر ادبیان با تكین میاند. در امانده

 یل مذکور از روشهایتحل یم. برایاادهقرار د یوسته و مستقل مورد بررسی، پیاقمار یشهرها یعنید یجد یان انواع شهرهایم

ح یصح ینیش بیعدم پ انین میباشد که در ا ین میاز ا یل حاکیج تحلیم. نتایینما یاره استفاده میچندمع یریگمیتصم

نین در شهرهای جدید، تمایل اقشار کم درآمد به ساکن شدن در شهرهای ت، عدم توجه به ایجاد اشتغال برای ساکیجمع

ت را بر عدم تحقق یت و ارجحین اولویشتریب بیجدید و عدم وجود سیستم حمل و نقل کارا بین مادرشهر و شهر جدید به ترت

وسته، یپ یان داد که شهرهاد نشیجد یان شهرهاین عوامل در میا یگر بررسیاند. از طرف دد داشتهیجد یجاد شهرهایاهداف ا

 باشند. ید را دارا میجد یزان مشكالت و معضالت شهرهاین میشتریب بیبه ترت یمستقل و اقمار
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