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 (شهر جدید پرند)

 
 ندا شادان
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 بهاره هاشم زاده
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 نسترن نسبی
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 چکیده

 فرهنگ در اخیرا   که ستا مسائلی از پایدار، توسعه و لحاظ پایداری به هاآنو احداث  شهری مناطق وضعیت شناخت و بررسی

 برای مناسبی معیار تواندیم کالبدی و اجتماعی شهری، خدمات یهاشاخص از استفاده .است شدهمطرحشهری  یزیربرنامه

نظر به اینکه شهر  .باشد شهری پایدار توسعه به رسیدن برای مشکالت رفع جهت در هم عاملی شهرهای جدید و جایگاه تعیین

از  هایییتمحدود، لذا استکانون جذب جمعیت در ایران  ینترمهمو جمعیت اولین شهر کشور است و  تهران از نظر مساحت

همچنین به دنبال پیدایش مسائل  یت بیشتر را پیش رو دارد،گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمع نظر امکانات،

به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت  هاآنندگی در در نتیجه افت کیفیت ز شهرهاکالندر  محیطییستزاقتصادی و اجتماعی و 

 این به توجه با حاضر پژوهش شده است. ارائهاز مادر شهرها  ییتمرکززداو فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف 

 هدف حاظل از پژوهش حاضر بپردازد. کشور یمتعمقابل یهانمونه از یکی عنوان جدید پرند به شهر ارزیابی به دارد سعی هدف

 شده پرداخته موضوع بررسی به میدانی، و اسنادی هاییافته بر اتکا با و است تحلیلی -توصیفی ماهیت لحاظ از و کاربردی

 SWOTو  AHPو  کمی نظیر تحلیل یهاروشاستفاده از  با سپس .است و مصاحبه پرسشنامه هاداده یآورجمع ابزار .است

بخشی  پذیرییتجمعاین پژوهش نشان داد شهر جدید پرند در ایفای نقش خود که همانا  هاییافتهقرار گرفت.  ارزیابی مورد

از مادرشهر تهران بوده چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم  ییتمرکززدااز مازاد جمعیت و 

ناکارآمدی مدیریت و از  متأثربوده که آن هم اشتغال و فعالیت در این شهر  هایینهزمو نبود  هایرساختزاحداث متناسب 

(، SO) یاتوسعه راهبرد 22 استخراج حاضر تحقیق نتیجهبا نیازهای توسعه شهری بوده است.  متناسب یزیربرنامه

 است. (SWOT)( از طریق تحلیل WT) تدافعی( و WO) تنوع (،ST) کارانهمحافظه

 

 توسعه پایدار شهرهای جدید، ییزربرنامه شهرهای جدید، شهر،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 بیان مسئله

عوامل گسترش  ینترمهممسائل شهری جهان است.  رأسبا توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرنشین، گسترش شهری در 

افزایش جمعیت و روند . (0831پورشکیبایی،است )به رشد شهری از ابعاد مختلف شهری پاسخ به نیاز اسکان جمعیت رو 

داخلی به طرف مراکز اقتصادی، عالوه بر ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بر ساختار کالبدی شهرهای  یهاتمهاجر

به واسطه تمرکز امکانات در تعداد محدودی از نقاط بزرگ، سایر نقاط از توانایی کافی  .(0832آتش،است ) یرگذارتأث هاکشور

. این عوامل در کنار یکدیگر، منجر به افزایش تعداد روستاهای خالی از به جمعیت ساکن برخوردار نیستند یرسانخدماتجهت 

، کمبود امکانات و خدمات آموزشی، بهداشتی، به ویژه در مورد قشر جوان رویهیب یهامهاجرتسکنه، گسترش بیکاری و 

 از جلوگیری ،بزرگ شهرهای جمعیتی یزهایسرر جذب و ییتمرکززدا منظور به .(0831رستمی،است )درمانی و ... گشته 

 بهترین جدید شهرهای ایجاد مهاجرتی، حرکات کنترل و اجتماعی، رشد اقتصادی تعادل ایجاد بزرگ، شهرهای رویهیب توسعه

 (.0831خزائی،است ) شده شناخته جایگزین

تا سال  ودشیم ینیبشیپدرصد کل جمعیت جهان رسیده است و  01شهری دنیا به مرز  تیجمع در آغاز قرن بیست و یکم،

میلیون نفر ساکن خواهد  01درصد این جمعیت در شهرهای باالی  02درصد تجاوز نماید. نزدیک به  10میالدی از مرز  2120

موجود محسوب  یشهرهاکالنفعالیت و زندگی در جوار  یهاضرورتشهرهای جدید از  احداث(. 0832بیات و همکاران،بود )

این پدیده از کشور انگلستان آغاز  شود.یمرها، به بعد از پایان جنگ جهانی دوم مربوط شه گونهینا. آغاز احداث در شودیم

 رشد ایران، ازجمله توسعهدرحال کشورهای در. (0838صالحی،است )شده و به تدریج به سایر کشورهای جهان راه یافته 

 داشته دنبال به را جمعیت نامتعادل و نامتوازن عتوزی نقاط، این به منطقه امکانات دادن تمامی اختصاص و شهرهاکالن رویهبی

 .(0830امینی، و فر آورده )نظم وجود به را بسیاری هایناهماهنگی و بوده مشکالت از بسیاری منشأ خود مسئله این است؛ که

مطالعه  21/02/0811تاریخ و در احداث شهرهای جدید در ایران نیز بعد از انقالب اسالمی مورد توجه مسئوالن امر قرار گرفته 

 .(0838صالحی،است )آن آغاز شده  یزیربرنامهو 

و  مسائلشهرهای جدید به عنوان یک تجربه در نظام شهرنشینی ایران مطرح هستند. شهرهایی که در ابتدا با هدف حل 

ای جدید، دچار شکست شدند. با توجه به اینکه شهره هاآنمشکالت شهری ایران مطرح شدند ولی با گذشت زمان اغلب 

 ینو ا آورندیم، تجهیز خدمات و امکانات رفاهی و اجتماعی به وجود گذارییهسرماجدیدی برای اشتغال،  هایینهزمفرصت و 

و به واسطه تعامالت و جریان متقابل در استمرار و  کشاندیمبه سمت شهرهای جدید  شهرهاکالنعمل فرایند توسعه را از 

یت در ایجاد شهرهای جدید بیشتر به منظور کاهش تراکم جمع ییزهانگ یطورکلبه. شوندیمقع وا مؤثرپایداری شهرهای جدید 

 جدید و نو موضوعات از شهری پایدار توسعه مباحث(. 0831پورشکیبایی،است )نواحی شهری بزرگ بوده 

 توسعه یبرا را جدیدی چارچوب و یابد دست شهرها در پایداری به دارد سعی که است شهری ریزیبرنامه

 با کارآفرینی پیوند جدید، محیطی باالدست هایفنّاوری تولید توسعه جوامع، بازسازی اقتصادی، هایفرصت

 کمیاب منابع حفظ به و آورد پدید هم کنار در را طبیعت با زندگی روش بیشتر تعادل و محیطی نظارت

 شرایط بهبود خدماتی، اورزی،کش صنفی، از اعم تولیدات کیفی و کمی رشد انسانی، یا طبیعی از اعم

 .(0831سلیمانی،) بپردازد تولیدات پایدار و فزاینده رشد تأمین با منابع صحیح مدیریت و اجتماعی فرهنگی،

زیر نظر « شرکت شهرهای جدید». اندشده یابیمکانبرای برآورده شدن اهداف فوق، شهرهای جدیدی در ناحیه شهری تهران 

شهر در برنامه  02شهر جدید را برای اسکان سرریز جمعیتی  08ع به فعالیت کرده و احداث وزارت مسکن و شهرسازی شرو

است که برای اسکان بخشی از سرریز  یاگانهپنجپرند از جمله شهرهای  یدشهر جدکاری خود قرار داده است. در همین زمینه، 

ابتدا مهندسین مشاور آتک به عهده گرفته بود که در مطالعات اولیه این طرح را  جمعیت شهر تهران در نظر گرفته شده است.

با  0830از آغاز سال . انجام شد 0880آن در سال  یبندجمعو  ارائه شد« مطالعات محدوده راهبردی»در گزارش  0881سال 
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شهر پرند با  در زمینه توسعه ییهاتالشبه برخی از خدمات انجام شد،  ینتأمکه در زمینه معرفی بیشتر پرند و  هایییتفعال

این تجربه به مراجعه زیاد متقاضیان خرید زمین و مسکن در دست زده شد. به تعاونی مسکن جعفریه،  2واگذاری اجرای پرند 

 .(0830خاتم،) یدگردتوسعه خدمات پرند منتهی  یهاطرح درآوردن اجرااعتبار الزم برای به  ینتأمپرند و رونق بازار مسکن و 

راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه »شود: یمگونه مطرح ینااصلی پژوهش  سؤاله مطرح شد مسائلی کبا توجه به 

 «است؟ کدمشود یمشهر جدید پرند  پایدار شهری در

 
 اهمیت موضوع

اصلی سرریز جمعیت محسوب شده و نقش چشمگیری دارد لذا تقویت شهرهای  یهاوزنهشهرهای جدید به عنوان  کهییازآنجا

داشته باشد. طبق تجربیاتی که کشورهای مختلف در این زمینه  اییار مفیدی در توسعه متعادل منطقهنتایج بس تواندیم جدید

 شهرکالندر  رویهیبو تمرکز  شهرهاکالنبه سمت  رویهیب یهامهاجرتاز  توانیمداشته است با توسعه شهرهای جدید 

یک نظریه در  .(0833،یآبادرستمساخت )مادر شهرها مرتفع  گونهیناناگون زیادی از مشکالت گو تا حدودجلوگیری نمود و 

. در واقع رسالت استکار و زندگی در یک ناحیه و احداث مراکز سکونتگاهی فعال  یهامحلایجاد توأمان  ،ایجاد شهرهای جدید

که بدین  استو روستاهای اطراف به مناطق نفوذ شهرها  یرسانخدماتشهرهای جدید، توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی، 

(. با بررسی و 0831)پورشکیبایی، آیدیمخوابگاهی جلوگیری به عمل  روحیب یهاشهرکترتیب با احداث این شهرها از ایجاد 

نقاط قوت را تقویت کرده و به ارائه راهکارهایی برای تقویت و افزایش نقش شهرهای جدید  توانیم هایتقابلشناخت این 

 .پرداخت

 
 ادبیات و پیشینه پژوهش

 اصلی هدف با هاوارد ابنزر وسیله به پیش قرن یک از بیش که کرد آغاز باغشهر نام ذکر با باید را دنیا جدید شهرهای تاریخچه

 در سپس و شدند ایجاد باغشهرها عنوان با جدید شهرهای اولین(. 0831 مهر، توکلی) گردید شهرها مطرح اجتماعی اصالحات

 بود انگلستان کرد اجرا و ریزیبرنامه منسجم، صورت به را ایده این که کشوری اولین جدید، شهرهای ایجاد دوم دوره

 از تمرکززدایی منظور به عمدتا   جهان کشورهای سایر در جدید شهرهای احداث (0310) بعد به دوره این از (.0830،جوانبخت)

 برای معیار بهترین عنوان به شهر سرآغاز و تاریخ .(0838 مروی، نگهبان و زادهابراهیم) یافت تداوم و شد مطرح شهرها مادر

 .(0،0083زیمانسکا)است  شده گرفته نظر در جدید شهر شناسایی

 شکل صنعتی انقالب از پس تاریخی ویژه شرایط به دادن پاسخ منظور به و بیستم قرن اوایل در جدید شهری یزیربرنامه

 سایر به بیستم قرن طول در اما بود، صنعتی و غربی جوامع مختص آغاز در آن نامطلوب عواقب و شهرنشینی گسترش گرفت.

 محیط در انسان گسترده دخالت وضعیت، این پیدایش شد. با کشیده نیز توسعهدرحال و سوم جهان کشورهای و دنیا نقاط

 یزیربرنامه نوع دو کنون تا آغاز از یورکلطبه. گرفت شکل شهرسازی هاییهرو و هایهنظر انواع قالب در و یافت ضرورت شهر

 هاییهروو  هایهنظرادامه یافت  0311-81 یهادهه تا قرن اوایل از کهآن اول نوع در تشخیص داد. توانیمشهری را 

 محیط در تغییر گونه هر داشت. در نتیجه اقتدارگرا و آمرانه ماهیت ،ساالرفن نخبگان و مقتدر یهادولت تحت نفوذ یزیربرنامه

به  0311-81 یهاسالاز  .گیرد صورت پدرساالرانه شیوهای به و باال از مردم، باید با وگوگفت و تعامل به نیاز بدون شهری،

شهری رواج  یزیربرنامهپیشین مورد تردید و اعتراض قرار گرفت و به تدریج گفتمان جدیدی در حوزه  هاییهروو  هایهنظربعد، 

 شودیم تدوین با آنان تعامل در و مردم نیازهای و هاخواسته به توجه با شهری توسعه یهاروشو  اهداف د،رویکر این یافت. در

 که 0331 سال جدید از روال این .گیردیم صورت گیرییمتصم در مردم مشارکت و با دخالت نیز توسعه و تغییر فرآیند و

                                                           
1  Szymanski 
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 مختلف هاییهرو و هایهنظر بعد به 2113 یهاسالز ا است. رشگست و تکامل حال دارد در مشارکتی و ساالرمردم ماهیتی

 .(0838پور، برکاند )داده شکل را آن و کالبدی اجتماعی یو فضا گذاشته شهر بر اییژهو تأثیرات دوره هر در شهرسازی

دن واژه توسعه پایدار بعد از . بکار برتوسعه بکار رفتدرباره محیط و  0381دهه  یهاسالاصطالح توسعه پایا یا پایدار در اوایل 

 فقط پایدار توسعه مفهوم امروزه (.www.wikipedia.orgشد )در محافل علمی فراگیر  0332کنفرانس ریودوژانیرو در سال 

 یکدیگر با متقابل ارتباط در را زیستیطمح و اجتماع فرهنگ، اقتصاد، سیاست، از کلی مفهوم بلکه ندارد محیطییستز کاربرد

 گفت توانیم پس .است مخاطره و تهدید تخریب، فاقد ،نگریندهآ متوازن، جانبه، همه فرایندی پایدار توسعه. گیردیم بردر

 سه این .آن فرهنگ و انسانی جامعه و زیستیطمح اقتصاد، :نگردیم پایه و اساس عنوان به موضوع سه بر شهری پایدار توسعه

 این اشتراکی فضای به هستند که تردرست نتایجی ترتیب بدین .گیرندیم قرار هتوج مورد باهم مرتبط بلکه مجزا صورتبه نه

با  بعضا  جهت بررسی این مسائل تعاریف بسیاری از توسعه پایدار ارائه گردیده است که (. 0832حمیدی،ترند )یکنزد عوامل

 یاجامعههر  کهینااساس این تعریف قبل از  بر: »ارائه شده استتعریف از توسعه پایدار، چنین  ینترمتداول .یکدیگر مغایرند

تحقق  یاگونهبهکند. توسعه اجتماعی و اقتصادی باید  ینتأمرا باید  هانسلو درون  هانسلبتواند به پایداری برسد، عدالت بین 

 یطورکلبهبنابراین ؛ داقل برساناقتصادی را به حد هاییتفعالرات تحمیل شود، اث ایینههزپذیرد که هر زمان که بر نسل آینده 

 .(0833)عالیی و یارعلی،«توسعه پایدار عبارت از توسعه اقتصادی است که در درازمدت تداوم داشته باشد

 زیستیطمح خصوص به محیطییستز مسائل درباره زیستیطمح طرفداران یهابحث حاصل شهری، پایدار توسعه نظریه

 پایدار توسعه نظریه (.Blowers,1994شد ) ارائه محیطی منابع از حمایت یبرا «پایدار توسعه» نظریه دنبال به که شهری

 ملی، و اییهناح محلی، تولید هاییتظرف کاهش ،اییهناح و شهری محیط هاییآلودگ از جلوگیری نظیر موضوعاتی شهری

 به نظریه این .کندیم مطرح را غنی و فقیر میان شکاف بردن بین از و آوریانز یهاتوسعه از یتحماعدم ،هایافتباز از حمایت

 زیستیطمح از باید هادولت است معتقد و دهدیم بسیار اهمیت هایزیربرنامه این در دولت نقش به راهبردی، دیدگاهی مثابه

 هاییژگیو تقویت یا ایجاد آن هدف که است فرایندی شهری پایدار توسعه یزیربرنامهکنند.  یاجانبههمه حمایت شهری

را  یدارشهر پا .(0831پورجعفر و همکاران،است ) شهری محیطییستز و فرهنگی ،اجتماعی اقتصادی، زندگی در ایداریپ

اجتماعی،  یهاطبقهشهری دانست که در آن تنوع برقرار شود و تفکیک و جدایی کالبدی وجود نداشته باشد و تمام  توانیم

 .(andesheyeshahrsaz.blogfa.comباشند )داشته و تسهیالت رفاهی را از خدمات  یریگبهرهامکان 

 شهری، نخست کاهش نرخ برای را هاییسیاست خود، شهری جمعیت رشد نرخ و شهرنشینی سطح از فارغ کشورها، اغلب

 برخی تجارب قسمت این اند. درکرده دنبال جدید شهرهای تقویت و توسعه بزرگ، شهریکالن مناطق از جمعیت تمرکززدایی

 :شودمی ارائه بزرگ شهریکالن مناطق از فعالیت و جمعیت شهرهای جدید و تمرکززدایی ینهزم در کشورها
 انگلستان -

 .شد آغاز نوزدهم قرن اواخر در هاوارد ابنزر توسط باغشهرها احداث طرح با جهان در جدید شهرهای احداث جنبش اساسا 

 از ضرورت و لندن نظیر بزرگ بر شهرهای صنعتی انقالب مخرب اتاثر از ناشی زمان آن در شهرها باغ احداث ییدها ظهور

 3 در که شد ساخته جدید شهر 01 بریتانیا، در 0301 سال در .بود شهرها یندر ا پرازدحام و فقیرنشین محالت بردن میان

 شهرها این .رسید رشه 88 به 0388 سال در تعداد این .بود لندن شهری ییهناحاشتغال  و اسکان برای لندن در اطراف شهر

 ابعاد در اقتصادی توسعه و رشد جمعیتی، سرریزهای جذب صنعتی، و جمعیتی مراکز تمرکززدایی سیاست برای اجرای

کتاب  در 2دنینگون اولین .اندشده متصل لندن به آهنراه شبکه با بیشتر لندن ناحیه جدید شهرهای .شدند ایجاد اییهناح

 مشکالت کاهش و بزرگ رشد شهرهای مهار کاری، شرایط ابعاد در را انگلستان جدید ایشهره ،«کی برای جدید شهرهای»

 سال ده گذشت از پس شهرها گونهیناکه  کندیم اظهار و داندیم ناموفق خوداتکایی زمینه در را هاآن ولی موفق، شهرنشینی

 .اندبازگردانده را گذارییهسرما سود ساخت،

                                                           
2 Oliven deningun 
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 آمریکا -

به کار گرفته شد.  یاحومهبه عنوان روندی ملی در احداث نواحی شهری و  متحدهیاالتااث شهرهای جدید در احد یزیربرنامه

اولین  احداث شده است. گرفتهیبرممیلیون واحد مسکونی را در  0شهر جدید که  111حدود  0311در این کشور تا دهه 

شهرهای جدید امریکا در الگوهای  0381. در دهه گرددیبرم تجربه شهر جدید در این کشور به شهر جدید رادبرن و نیوجرسی

، ییالقی، آموزشی و پژوهشی و نیز مرکز خریدی احداث شدند. ارائه مسکن، ایجاد اشتغال، گذران اوقات یشهردروناقماری، 

و جلوگیری از  یدهیسسروعمده این شهرهاست. این شهرهای کوچک با پتانسیل رشد برای  یهانقشفراغت و رونق تجارت از 

 خوداتکااین شهرهای جدید  سومیک. اندشدهشهری و جذب مهاجرین از شهرهای بزرگ طراحی و احداث  قوارهیبرشد 

 .طراحی و احداث شده است اییهناحهستند. مثال  پایتخت جدید برزیل )برازیلیا( در بخش داخلی کشور برای توسعه 

 کره جنوبی -

سیا عبارت است شهرها در آ گونهینانقش  ینترمهم. اندشدهتلف آسیا به طور وسیعی احداث شهرهای جدید در کشورهای مخ

از تمرکززدایی از مادرشهرها و شهرهای بزرگ، جذب سرریزهای جمعیتی، ارائه مسکن، ساماندهی فضایی مادرشهرها، اسکان 

ی جدید در این کشور در جهت اهداف و سیاست احداث شهرها .هازاغهو کاهش  اییهناحشاغالن بخش صنعت، توسعه 

 .صنعتی در مراکز شهرهای بزرگ از جمله سئول تمرکززدایی شود هاییتفعالزیر هم مطرح بوده است: از جمعیت و  یهانقش

 ماندهعقبمناطق و  شهرهای جدید صنعتی یا خوابگاهی برای صنایع بزرگ به منظور رشد و توسعه اقتصادی احداث شود

 ارجحیت جدید شهرهای ایجاد دیگر ویژگی .است بوده مسکن قیمت تثبیت جدید، شهرهای ایجاد مثبت دستاورد .توسعه یابد

 کیفیت کاهش و باال تراکم میزان از یتوجهقابل به طور قالب این در شهری توسعه که معنا بدین است، کیفیت مسکن به دادن

 .(0831زیاری،کرد ) جلوگیری کره کشور در محیطی -زیست 

عنوانی است « دهدشت شهر کوچک مورد: یشهرهاتوسعه پایدار شهری در  یهاشاخصتحلیل »در ارتباط با پیشینه پژوهش 

توسعه پایدار شهری با توجه به  یهاشاخصارزیابی و تحلیل  ،هدف ( مطرح کرده است.0831که رازدشت در سال )

پایداری شهر با مناطق شهری کشور  یهاشاخصو مقایسه اجتماعی و کالبدی در نواحی شهر دهدشت  -اقتصادی یهاشاخص

( گیرییمتصم) یبندسطحکمی  یهامدلو روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از  یاتوسعه -پژوهش کاربردی نوع .بود

 هاییافتهاستفاده شده است.  SPSSدر محیط  یانمونهویلکاکسون و عالمت تک  یهاآزمونو  AHP & TOPSISنظیر 

و کالبدی( از  یاجتماع ،یاقتصاد ،محیطییستز) یدارپاتوسعه  یهاشاخصکه شهر دهدشت به لحاظ  دهدیمژوهش نشان پ

. از طرفی نواحی مختلف شهر کوچک دهدشت به لحاظ یستننسبت به متوسط نظام شهری کشور برخوردار عملکرد مناسبی 

. توزیع متناسب باشدینملبدی( از وضعیت همگونی برخوردار و کا یاقتصاد پایداری )اجتماعی، یهاشاخصبرخورداری از 

شغلی در نواحی شهری به عنوان راهبردهای اساسی  یهافرصتخدمات زیربنایی و توسعه  یدهسازمان جمعیت و خدمات،

 برای توسعه و پایداری شهر ضروری است.

ارائه داد. « استان آذربایجان غربی هاییدار شهرستانریزی توسعه پابرنامه»( پژوهشی تحت عنوان 0833علیزاده اصل در سال )

 پژوهش نوع .ارائه شد غربی آذربایجان استان هایشهرستان پایدار توسعه ریزیبرنامه هدف با این پژوهش

 ترکیبی شاخص عاملی، تحلیل نظیر کمی هایمدل از که است توصیفی و تحلیلی مطالعه روش و کاربردی

 نشان پژوهش هاییافته .شد استفاده زیپف مراتبی سلسله تکنیک همچنین و کندگیپرا ضریب انسانی، توسعه

 زمینه در کهطوریبهنبوده  پایدار توسعه راستای در غربی آذربایجان استان هایشهرستان پایدار توسعه کهداد 

تان در شهرس 0پایداری،  ردیف در شهرستان 1 ،0830 سال در شهرستان 01 مجموع از تلفیقی هایشاخص

 عامل 3 در شده سازینرممتغیرهای  اساس بر و بود محروم هایشهرستان جزآخر  شهرستان 0ردیف نیمه پایداری و 

 خوی، نهادی عامل در ارومیه، درمانی و اشتغال کالبدی، اقتصادی، بهداشتی، -اجتماعی عامل در ،هاشهرستان برای

بهداشتی  -در عامل اجتماعی برخوردارترین، اول رتبه با ندوآبمیا کشاورزی عامل در و سلماس بنایی زیر عامل در
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 عامل در سردشت، کشاورزی و نهادی عامل در چالدران، بنایی زیر و کالبدی اقتصادی، عامل در کاب،ت

 پایدار توسعه هاینماگر و هاشاخص از برخورداری نظر از آخر رتبه با تکاب نهادی عامل در و اشتغال نقده

 نیازمند و ایمنطقه و شهری هایریزیبرنامه ضعف دهندهنشان که ؛باشندمی استان هایهرستانش ترینمحروم

 .است ایمنطقه شهری ریزان برنامه و مدیران ویژه توجه ،نگریجامع

ه ید بر بعد اجتماعی توسعه نمونتأکیزی توسعه پایدار شهری با ربرنامه»پژوهشی تحت عنوان  (0833سال )ی در آبادرستم

یری سرمایه اجتماعی گشکلبر  مؤثرارائه داد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل « چهارصد دستگاه تهران محله موردی:

در مراسم مذهبی و  شرکت مسکونی، ثبات یالت و بعد خانوار( در محله،تحص در درآمد،) یهمگونیزان م در سطح محله بود.

یری سرمایه اجتماعی در این سطح انتخاب شد. روش تحقیق گشکلبر  مؤثروامل های فضاهای عمومی محله به عنوان عیژگیو

آمد.  به دستی اچندمرحلهیری گنمونهی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش هادادهمطالعه از نوع پیمایشی بود و 

ی فراوانی فرازوفرودهادر تغییرات زمان های این پژوهش نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی افراد در سطح محله یافته

یر تأثو مراسم مذهبی در محله باالترین  هاجشنیری سرمایه اجتماعی شرکت در گشکلبر  مؤثرداشته همچنین از بین عوامل 

ردهای شود. راهبیماستفاده  (فرصتنقاط قوت و )های محله یتظرفیزی توسعه پایدار اجتماعی از ربرنامهرا دارد. در فرایند 

ها و عوامل یتظرفتمام راهبرهای ارتقای سرمایه اجتماعی در محله را با در نظر گرفتن تمام  swotمستخرج از ماتریس 

 آورد.می به دستدرونی و بیرونی محله 

 
 اهداف تحقیق

ف اصلی این پژوهش از اهدا جدید پرند شهر :آن بر شهر مادر نمونه موردی یرتوسعه پایدار شهرهای جدید و تأث یزیربرنامه

 تر ذیل مطرح کرد:توان در قالب اهداف فرعیاین اهداف را می .است

 تهران در جذب سرریز جمعیت مادرشهر پرند تقویت نقش شهر جدید -

 در شهر جدید پرند ، تجهیز خدمات و امکانات رفاهییگذارهیسرماجدید برای اشتغال،  یهانهیزمایجاد فرصت و   -

 شهر جدید پرندپایداری  بر ذاررگیتأثبررسی عوامل   -

 
 تحقیق هاییهفرض

 مؤثرپرند اجتماعی شهر جدید  ،اقتصادی و اشتغال به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی هاییتفعالایجاد  -

 است.

 خواهد بود. یرگذارتأثتوسعه در طرح  شدهبینییشپو امکانات رفاهی، در جذب جمعیت  یساتتأسایجاد  -

 مندانه ساکنین خواهد داشت.در اسکان رضایت یمؤثرعمومی نقش  ونقلحملارتباطی و وسایل  یهاراهت یکیف -
 

 روش تحقیق
 و موردی است. اطالعات مطالعه نوع از و« تحلیلی -توصیفی»روش  و ماهیت اساس بر و کاربردی هدف، اساس بر تحقیق این

 میدانی روش از و آمده به دست موجود منابع و هاگزارش و هازمانبه سا مراجعه با و ایکتابخانه روش از مورد نیاز هایداده

 با نفر 11تعداد که  است شهر جدید پرند در ساکنجمعیت  پژوهش، این در آماری جامعه است. شدهاستفاده  نیز )پرسشنامه(

 .ندانتخاب شد یاچندمرحله یریگنمونه روش از استفاده

 20که شامل  استپرسشنامه اهالی ساکن در شهر جدید پرند شد. پرسشنامه اول  به صورت محقق ساخته تهیه هاپرسشنامه

شهر جدیدی ساکن در دهندگان های مربوط به مشخصات پاسخ( سؤال0طورکلی در دو قسمت شامل )به ها. سؤالاست سؤال

به صورت بسته های پرسشنامه اول سؤال ارزیابی شهر جدید پرند از دیدگاه ساکنان شهر است.های مربوط به ( سؤال2و ) پرند

 01با  که است مسئولین و مدیران شهری و شهرداری شهر جدید پرندپرسشنامه  است. پرسشنامه دوم تحت عنوان تهیه شده
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 ،نام مانندمسئولین و مدیران شهری و شهرداری شهر جدید شخصی  اطالعاتقسمت اول پرسشنامه مربوط به  تهیه شد. سؤال

دستیابی  باز مطرح شده است. سؤاالتبه صورت  سؤاالت. مابقی استو محل سکونت  میزان تحصیالت ،سن ،جنس ،محل تولد

 .شدمطالعات در منطقه و فضاهای عمومی حاصل  یبندجمعو  یدشهر جدپرند با شناخت  یدشهر جدبه نقاط قوت و ضعف 

. گردیدکه مصوب شده استخراج  هاطرحو  هارنامهبرا نیز با شناخت محیط پیرامونی شهر جدید پرند و  هافرصتتهدیدها و 

روایی و پایایی  .ها و تهدیدها شناسایی و تعیین شدنقاط قوت و ضعف، فرصت ،ی اول از طریق پرسشنامه و مصاحبهمرحله

ایی ابزار برای سنجش قابلیت اعتماد و پای .هرسازی مورد تأیید قرار گرفتتوسط تعدادی از محققان جغرافیا و شها پرسشنامه

 ذکر شده است. (0)های پرسشنامه در جدول که مقدار آن برای هر کدام از بخش تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
 : آلفای کرونباخ0جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی
 تهدیدها هافرصت هاضعف                 هاقوت میانگین کل

82/1 81/1 81/1 31/1 81/1 

 

ای به منظور تعیین ضرایب اهمیت و رتبه عوامل داخلی و خارجی ، پرسشنامهشدهیآورجمعی دوم بر اساس اطالعات حلهدر مر

 یزیربرنامه راهبردهای ارائه و تحلیل اطالعات و یهتجز یبرای آماری قرار گرفت. در پایان تنظیم و در معرض سنجش نمونه

 یهتجز از پس AHP- SWOT مدل تلفیق از یریگبهره با اطالعات بخشی از بودن کیفی به توجه با ،پرند شهر توسعه پایدار

 منظور به .شدند تعیین وزنی اولویت به توجه با توسعه پایدار شهر پرند یزیربرنامه برای برتر راهبردهای تکمیلی، هایتحلیل و

، یدهاتهد ،هافرصت خارجی عوامل از و هاضعف ،هاقوت درونی عوامل از ماتریس ساختن برای و AHP - SWOTمدل  تلفیق

 :پذیردیمانجام  زیر شرح به مرحله پنج در هاآن تحلیل و یگذارارزش

 تکمیل و تهیه سنجش مورد معیارهای عنوان به مطالعاتی محدوده در تهدید و فرصت ،ضعف قوت، نقاط از فهرستی -

 .شودیم

 تهدیدهای و فرصت ،ضعف قوت، عوامل از یک هر ،زوجی مقایسه و تحلیل به SWOT و AHP تلفیق با سپس -

 .شودیمپرداخته  موجود

 .گرددیم استخراج و تعیین AHP روش به دهی وزن کمک به شده بیان عوامل بین هاییتاولو نهایی ماتریس -

 یبنددرجه و تعیین برتر هاییتاولو اجرایی، هاییتمحدود گرفتن نظر در و هایافته اهمیت به توجه با ازآنپس -

 خواهد شد.

 و شودیم داده پیوند WT, ST,WO,SO کلی حالت چهار در تهدیدها و هافرصت و ضعف و قوت نقاط نهایت در -

 (.0832محمدصالحی،) گرددیم انتخاب و خلق راهبردی هایینهگز

 

 هاافتهی
 موردمطالعهمعرفی محدوده 

کیلومتری کالنشهر  88موعه شهری تهران است که در حدود شده در مج یزیربرنامهشهر جدید پرند، یکی از شهرهای جدید 

 جدید شهر اراضی امام خمینی به عنوان یک نقطه مهم و استراتژیک واقع شده است. المللیینبتهران و در مجاورت فرودگاه 

 0831ر در سال ین شها .(0831مهندسین مشاور امکو، رود )یم به شمار تهران جنوب حومه اراضی ترینیجنوب واقع به پرند

( موقعیت شهر جدید پرند نسبت 0شکل ) .(www.Wikipedia.orgاست ) خانوار( بوده 3018نفر جمعیت ) 23888دارای 

حدوده که م دهدیمنشان  0888انجام شده و همچنین طرح جامع مصوب سال  هاییبررس .دهدیمبه کالنشهر تهران را نشان 

. محدوده موردنظر از نظر جمعیتی به دلیل گیردیمراهبردی این شهر حوزه وسیعی از سه شهرستان کرج، ری و ساوه را در بر 

گفت که یکی از  توانیم تردیدیبشهری کالنشهر تهران، از رشد چشمگیری برخوردار است و  مجموعهواقع شدن در 

 .(0831مهندسین مشاور امکو، ) آیدیممهاجرپذیر در منطقه به شمار  یهامحدوده
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 (Google Earth:مأخذ)تهران موقعیت شهر جدید پرند نسبت به کالنشهر : 0شکل 

 

 هاتوصیف شاخص

 توسعه ارزیابی برای اساس این بر .باشدیم نیاز مورد یهاشاخص تعیین شهری، پایدار توسعه سوی به حرکت برای قدم اولین

 ند.مورد استفاده قرار گرفت آمده است (8)که جدول  هاشاخصاین  یشهر یدارپا

 
 منتخب جهت سنجش و ارزیابی سطوح پایداری یهاشاخص :8جدول 

 شاخص فرعی کلی یهاشاخص
 سوادانیب درصد درصد باسوادان، خانوار، تعداد خانوار، بعد محصلین، تعداد بیکاران، تعداد شاغلین، تعداد شاخص اجتماعی

 شیرهای تعداد ،ینشانآتش یتعداد خودروها ،هاپارک تعداد ورزشی، مراکز تعداد مطالعه، یهاسالن و کتابخانه تعداد شاخص خدمات شهری
 تعداد بیمارستان عمومی، هایینگپارک تعداد ،ینشانآتش

 عمرانی یهاپروژه تعداد ،هصادرشد پروانه ساختمانی مساحت درصد ،هایکاربر برای صادرشده ساختمانی یهاپروانه تعداد شاخص کالبدی
 بافت فرسوده یهاپهنه تعداد (،هزار مترمربعمعابر )کیلومتر( مساحت معابر )طول  ،شدهانجام

 0832،دامن باغ و یملک منبع:

 

 (SWOT) یدهاو تهدها ها، فرصتها، ضعفماتریس قوت

تدوین و ارائه  منظور بههای مختلف موقعیتی عوامل را در یک ابزار بسیار مناسب است که کلیه SWOT تحلیل و یهتجز

-قوت یمخفف چهار واژه SWOTی دهد. واژهقرار می وتحلیلیهتجزمنطقه، مورد بررسی و  در سطح قبولقابلهای استراتژی

همی این ماتریس یکی از ابزارهای م .است)عوامل محیط خارجی(  1و تهدیدها 0ها)عوامل داخلی منطقه(، فرصت 1ها، ضعف8ها

 یاتوسعهو  تنوع ،کارانهمحافظه تدافعی، اطالعات را مقایسه کنند و چهار نوع استراتژی توانندیماست که مدیران از طریق آن 

 دهد.یمشهر جدید پرند را نشان  SWOT( ماتریس 2جدول ) .(0830موسوی، ) یندنما ارائه
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 (SWOTمدل ) هپای بر پرند جدید شهر ارزیابی و : تحلیل2جدول 

 قوت فرصت
O1-  یژهوبه) یشهرپذیرش بخشی از سرریز جمعیتی مجموعه 

 رباط کریم(-اسالمشهر
O2- و گسترش عملکرد مراکز فعالیتی عمده در مجاورت شهر  یریگشکل

)فرودگاه امام، مجموعه تفریحی گردشگری زرندیه، مراکز خدماتی تجاری 
 ...( شهر ومقرر شده در بخش شرقی 

O3- اقتصادی مناسب در خارج از محدوده شهر  گذارییهسرما هایینهزم
)منطقه ویژه اقتصادی پیام و فرودگاه امام، مجموعه اداری و انبارهای 

 گمرک تهران و ...(
O4-  سیاست مصوب دولت و حمایت در زمینه مسکن مهر و وجود

 متقاضیان در پرند مؤثرتقاضای 
O5- و ادارات گمرک تهران به  یساتتأسل وجود برنامه انتقال و تمرکز ک

 ارضی مجاور ایستگاه آپرین
O6- از آب ذخیره شده در  یمندبهرهبا رودخانه شور و امکان  یجوارهم

 پشت سدهای خاکی و کوچک
O7-  کالنشهر و واقع  محیطییستزواقع شدن در بیرون از اراضی ذخایر

 محیطییستزشدن در حاشیه کمربندی 
O8-  تهران یهاپسابآب از منابع آبی ناشی از  ینتأمامکان 
O9-  وجود میراث فرهنگی کاروانسرای سنگی از دوره سلجوقیان در

 جنوب شهر
O10-  تهران آزادراهاستقرار در مجاورت کمربندی سوم شهر تهران و-

 جنوب–تهران  آهنراهساوه و عبور مسیر 
O11-  امام خمینی یالمللینبوجود طرح توسعه متروی تهران تا فرودگاه 
O12-  سه مرکز ملی تبادل کاال و مسافر  حدفاصلقرارگیری پرند در

 کشور در فراسوی کمربند دوم تهران
O13 -  جنوب–تهران  آهنراهعبور مسیر 

S1 - سهم باالی نیروی جوان با سطح تحصیالت باال 
S2- و روند تکامل برخی مراکز اشتغال و فعالیت در داخل  یریگشکل

 خدماتی و ...( مراکز شگاه آزاد و پیام نور، شهرک صنعتی،دانشهر )
S3- نرخ بیکاری صفر زنان در سطح شهر 
S4-  برخورداری مدیریت شهر از منابع مناسب حاصل از فروش و واگذاری

 مسکن هاییتعاونزمین به سازندگان انبوه و 
S5-  مناسب قانونی از مدیریت شهر در چارچوب  هاییتحماوجود زمینه
 انون ایجاد شهرهای جدیدق

S6-  کمتر از ) یبشمناسب استقرار پرند از نظر توپوگرافی،  نسبتا موقعیت
 شناسیینزمدرصد( و  0

S7-  صنعتی و کارگاهی در داخل و  هاییتفعالفقدان اجازه به کار
 محیطییستز هاییآلودگدرنتیجه دور بودن از 

S8- شهر آتی توسعه جهت کافی فضای وجود. 
S9-  ییهاقسمتجنوبی در –مالیم در راستای شمالی  یهادرهوجود رود 

 از شهر
S10- ( برا0831و  0888وجود دو طرح جامع )شهر ی 
S11-  آب، برق و گاز، تلفن، مناسب ) هاییرساختزوجود معابر و

 برای شهر (اینترنت
S12-  در سطح شهر مراتبسلسلهوجود شبکه ارتباطی مناسب با 

 
 
 
 
 
 

 عفض تهدید
T1-  در محدوده مجموعه شهری ینینشزاغهو  نشینییهحاشگسترش 
T2-  حاشیه شهرهای واقع در مجموعه  یوسازهاساختعدم نظارت بر

 شهری تهران
T3-  عدم توجه طرح مجموعه شهری به شهر جدید پرند به عنوان نقطه

 شهریار–و کرج  یمکررباط–اتصال دو حوزه شهری اسالمشهر 
T4-  جذب جمعیت در کمربند سبز تهرانگرایش به 
T5-  اقتصادی پیرامون و داخل پرند یهاطرحعدم تحقق برنامه و 
T6-  و انبارداری در شهر ونقلحملغلبه فعالیت 
T7-  عدم توجه به نقش ویژه پرند به عنوان کالنشهر سوم مجموعه شهری

 تهران و عدم انطباق ساختار مدیریت شهری آن
T8- هری و تمایل شرکت عمران به مصرف و دوگانگی مدیریت ش

 پیش از واگذاری مسئولیت هاییتظرفاستهالک 
T9- در فرودگاه امام  خصوصا عدم هماهنگی توسعه در فراسوی کمربندی

و در نتیجه احتمال آلودگی کمربند سبز  آبادحسنو شهرک صنعتی 
 مربوط به صنایع هاییتفعالبه واسطه گرایش به سکونت و  محیطییستز

 نشده یزیربرنامه یهاتوسعهمزاحم و 
T10-  عدم تهیه طرح جامع حریم کالنشهر تهران و عدم هماهنگی در

 شهری واقع در آن یهاحوزهتهیه طرح 
T11-  تحت تملک پرند در محدوده حوزه  هایینزمقرارگیری بخشی از

 شهریار و مشکالت ناشی از تقسیمات کشوری –شهری کرج 
T12-  شهر به واسطه واگذاری به مسکن مهر و خوابگاهی شدن

 یمتقارزانبخش مسکن  هاییاستس

W1-  جمعیتی یهاگروهکامل ترکیب سنی و جنسی  یریگشکلعدم 
W2- صنعتی آن در حال حاضر -غلبه خوابگاهی شهر بر نقش خدماتی 
W3-  عدم ارتباط و تعامل مثبت شهر و ضعف پیوند متقابل عملکردی

لیت و سکونت در فراسوی کمربندی سوم کالنشهر بین مراکز کار و فعا
 تهران
W4-  زمین، بدون ایجاد زمینه درآمد پایدار رویهیبواگذاری 
W5- اراضی در شهر )موجود  یهاثروتاز منابع و  نامناسب یبرداربهره

 اختیار(
W6-  هزار نفر 811کیفیت نامناسب و کمبود منابع آبی جهت جمعیت 
W7- پوشش گیاهی  خشک و نسبتا ت خاک و اقلیم نامناسب بودن کیفی

 فقیر منطقه
W8-  از قبیل  ونقلحملفقدان طرح در خصوص عناصر و تجهیزات شبکه

 روگذر و ... یهاپلمسافربری،  هاییانهپا
W9-  محورها و  خصوصا   شهرکالنفقدان توجه جدی به سازمان فضایی

 یهاطرحدر  مراکز کار و فعالیت از جمله محور خدماتی اصلی شهر
 یسازآماده

W10- عدم یکپارچگی کلی فضاهای توسعه در شهر 
W11- بارگذاری تراکمی بسیار بیشتر از طرح مصوب 
W12-  اجرای وضع  یهاطرحمصوب و  یهاطرحوجود مغایرت بین
 موجود
W13- ناچیز بودن و کمبود جمعیت شهر 
W14-  پراکنده یوسازهاساختوجود 
W15- یهازبالهمپوست جهت رسیدگی به وضعیت عدم وجود سیستم ک 
 شهر

 : مطالعات نگارندگانمنبع
 

 AHP یندفرآ در SWOTروش  از حاصل هاییافته تحلیل

مختلف در آن با  یهانهییکی از فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی است که سنجش و میزان اثرگذاری عوامل و گز AHPمدل 

 شدهیبندعوامل طبقه یگذاربه منظور ارزش. ردیگیانجام مقایسات زوجی صورت م مراتب واستفاده از تشکیل نمودار سلسله
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تهیه و نسبت به وزن دهی  AHPبر مبنای مقایسه زوجی بر پایه مدل تحلیل سلسله مراتبی  یا، پرسشنامهSWOTدر مدل 

 موجود مطالعات وضع وتحلیلیهتجز از حاصل نتایج به توجه با بخش این در .عوامل توسط کارشناسان اقدام شد بندییتو اولو

 در بافت ساختار در مؤثر بیرونی عوامل ینترمهم همچنین و محدوده مطالعاتی درونی عوامل ینترمهم ،(2جدول ) قالب در

 .است شده یگذارارزش AHP فرآیند بر اساس و شده شناسایی نظر مورد یاهشاخص حوزه تهدیدها در و هافرصت قالب

 دهد.یمرا نشان  و وزن نهایی هر یک از نقاط قوت قوت نقاط گروه در عوامل زوجی هاییسهمقا (2شکل )و  (1جدول )
 

 قوت نقاط گروه در عوامل زوجی یهاسهیمقا: 1 جدول
 هاوزن S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 نقاط قوت ردیف
S1 081/1 3 3 1 0 3 8 8 3 1 2 8 0 سهم باالی نیروی جوان 

S2 
و روند تکامل  یریگشکل

 برخی مراکز اشتغال
88/1 0 2 2 1 1 0 0 2 8 8 8 282/1 

S3 101/1 3 3 1 8 1 0 0 8 2 0 0/1 0/1 نرخ بیکاری صفر زنان 

S4 
برخورداری مدیریت شهر از 

 منابع مناسب
20/1 0/1 0/1 0 0 8 1 0 2 8 1 8 013/1 

S5 
 هاییتحماوجود زمینه 

ریت مناسب قانونی از مدی
 شهر

020/1 01/1 01/1 2/1 0 1 8 2 0 1 2 2 121/1 

S6 
مناسب  نسبتا موقعیت 

 ازنظراستقرار پرند 
 شناسیینزم

01/1 20/1 2/1 88/1 20/1 0 2 8 8 2 1 0 113/1 

S7 
فقدان اجازه به کار 

صنعتی و  هاییتفعال
 کارگاهی

01/1 2/1 2/1 20/1 88/1 0/1 0 2 1 8 1 0 188/1 

S8 
 جهت کافی فضای وجود
 شهر آتی توسعه

020/1 2/1 01/1 2/1 0/1 88/1 0/1 0 0 1 8 1 128/1 

S9 
مالیم در  یهادرهوجود رود 

 جنوبی–راستای شمالی 
2/1 0/1 88/1 0/1 2/1 88/1 20/1 2/1 0 2 0 0 138/1 

S10 
 0888وجود دو طرح جامع )

 110/1 1 1 0 0/1 20/1 88/1 0/1 20/1 88/1 20/1 88/1 01/1 شهر ی( برا0831و 

S11 
 هاییرساختزوجود معابر و 

 081/1 2 0 20/1 2/1 88/1 20/1 20/1 0/1 01/1 020/1 01/1 00/1 مناسب

S12 101/1 0 0/1 20/1 2/1 20/1 2/1 2/1 0/1 01/1 020/1 01/1 00/1 وجود شبکه ارتباطی مناسب 
C.I=0.05                                                                                    یقیتلف مدل از یریگبهره با گاننگارند منبع: محاسبات AHP-SWOT 

 

 
 نگارندگان ترسیم: قوت نقاط از یک هر نهایی وزن :2شکل 

 

پیام نور، دانشگاه آزاد و شهر )و روند تکامل برخی مراکز اشتغال و فعالیت در داخل  یریگشکل یهامؤلفهدر بررسی نقاط قوت 

آب، برق و گاز، تلفن، مناسب ) هاییرساختزوجود معابر و  در رتبه اول و 282/1خدماتی و ...( با وزن  مراکز شهرک صنعتی،

در رتبه سوم  081/1و سهم باالی نیروی جوان با سطح تحصیالت باال با وزن  در رتبه دوم 081/1با وزن  برای شهر (اینترنت
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ه شهر جدید پرند نقاط قوت مناسبی برای توسعه پایدار در کنار قطب جمعیتی کشور کالنشهر ک دهدیمنتایج نشان  است

 تهران دارد.

و گویه  در رتبه اول 211/1جمعیتی با وزن  یهاگروهکامل ترکیب سنی و جنسی  یریگشکلدر بررسی نقاط ضعف گویه عدم 

در رتبه دوم و گویه پایین بودن سطح مشارکت  010/1وزن  صنعتی آن در حال حاضر با -غلبه خوابگاهی شهر بر نقش خدماتی

که شهر جدید پرند نقاط ضعف و مشکالتی دارد که  دهدیمنتایج نشان  .استدر رتبه سوم  080/1اجتماعی در شهر با وزن 

 بپردازند.ند این عوامل، مانع برای توسعه پایدار شهر جدید پر یرتأثمدیریت شهری و شهروندان باید با همکاری به کاهش 

 .دهدیمرا ارائه  ضعف و وزن نهایی نقاط گروه در عوامل زوجی هاییسهمقا( 8و شکل ) (0جدول )

 
 ضعف نقاط گروه در عوامل زوجی یهاسهیمقا: 0 جدول

 هاوزن W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 ضعفنقاط  ردیف

w1 
 یریگشکلعدم
 211/1 3 3 0 0 8 3 1 8 1 1 8 8 1 2 0 کامل

w2 
لبه خوابگاهی غ

 010/1 3 8 1 1 1 8 0 1 0 1 2 8 8 0 0/1 شهر

w3 
عدم ارتباط و 
تعامل مثبت 

 شهر
20/1 88/1 0 2 8 2 8 1 1 0 1 8 8 0 0 131/1 

w4 
 واگذاری

 001/1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8 2 0 0/1 88/1 88/1 زمین، رویهیب

w5 
 یبرداربهره

 عمنابازنامناسب
88/1 0/1 88/1 0/1 0 2 0 1 1 8 1 1 1 8 8 080/1 

w6 
نامناسب تکیفی

و کمبود منابع 
 بیآ

20/1 20/1 0/1 88/1 88/1 0 8 8 8 1 1 2 2 1 0 110/1 

w7 
نامناسب بودن 
کیفیت خاک و 

 اقلیم
01/1 2/1 88/1 20/1 2/1 88/1 0 8 2 1 8 8 2 0 0 183/1 

w8 

فقدان طرح 
تجهیزات برای 
 ونقلحملشبکه

01/1 01/1 20/1 2/1 01/1 88/1 88/1 0 2 2 2 1 8 2 2 122/1 

w9 
به توجه فقدان
فضایی  سازمان
 کالنشهر

01/1 2/1 20/1 2/1 2/1 88/1 0/1 0/1 0 8 2 2 8 8 8 128/1 

w10 
عدم یکپارچگی 
کلی فضاهای 
 توسعه در شهر

020/1 01/1 2/1 01/1 01/1 20/1 20/1 0/1 88/1 0 2 1 1 2 2 100/1 

w11 

-بارگذاری
تراکمی بسیار 
بیشتر از طرح 

 مصوب

01/1 01/1 20/1 2/1 01/1 20/1 88/1 0/1 0/1 0/1 0 1 2 2 2 121/1 

w12 
وجود مغایرت 

 100/1 0 0 2 0 88/1 20/1 88/1 88/1 0/1 0/1 20/1 20/1 88/1 20/1 2/1 طرحبین 

W13 

ناچیز بودن و 
کمبود جمعیت 

 شهر
2/1 20/1 88/1 20/1 20/1 0/1 0/1 88/1 88/1 20/1 88/1 0/1 0 1 1 111/1 

W14 

وجود 
 یوسازهاساخت
 پراکنده

020/1 01/1 2/1 01/1 01/1 20/1 2/1 88/1 88/1 0/1 88/1 2/1 20/1 0 2 108/1 

W15 

وجود عدم
 سیستم

 کمپوست
00/1 020/1 2/1 01/1 01/1 2/1 2/1 88/1 88/1 0/1 88/1 2/1 20/1 0/1 0 102/1 
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 نگارندگان ترسیم: ضعف نقاط از یک هر نهایی وزن: 8شکل 

 

در رتبه  283/1رباط کریم( با وزن -اسالمشهر یژهو )به یرشهپذیرش بخشی از سرریز جمعیتی مجموعه ها فرصتدر بررسی 

با وزن  محیطییستزکالنشهر و واقع شدن در حاشیه کمربندی  محیطییستزاول و واقع شدن در بیرون از اراضی ذخایر 

پرند با متقاضیان مسکن در  مؤثردر رتبه دوم و سیاست مصوب دولت و حمایت در زمینه مسکن مهر و وجود تقاضای  083/1

که باید به بهترین شکل از آن  استبرای توسعه پایدار شهر جدید پرند  هافرصتو  هایلپتانسدر رتبه سوم بهترین  010/1وزن 

 .دهدیمرا نشان  و وزن نهایی فرصت نقاط گروه در عوامل زوجی هاییسهمقا( 1و شکل ) (1جدول ) استفاده بهینه نمود.

 
 فرصت نقاط گروه در املعو زوجی یهاسهیمقا: 1 جدول

 هاوزن o1 o2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 فرصت ردیف

O1  پذیرش بخشی
 ازسرریزجمعیت

0 2 0 8 8 8 8 1 3 0 1 3 3 283/1 

O2 و  یریگشکل
 188/1 3 3 0 1 8 8 2 1 1 8 1 0 0/1 مراکزگسترش 

O3 هایینهزم 
 گذارییهسرما

2/1 20/1 0 0 8 8 8 2 1 2 2 1 1 111/1 

O4  سیاست مصوب
 دولت

88/1 88/1 0 0 0 1 2 2 0 8 1 1 1 010/1 

O5  وجود برنامه
 یساتتأسانتقال

01/1 01/1 8/1 2/1 0 0 1 8 0 8 2 0 8 123/1 

O6 با  یجوارهم
 رودخانه شور

01/1 01/1 8/1 20/1 0 0 1 8 8 2 2 8 8 182/1 

O7  واقع شدن در
 بیرون از اراضی

88/1 0/1 8/1 0/1 8/1 20/1 0 8 1 1 0 8 8 083/1 

O8  ینتأمامکان 
 آبیآب از منابع

20/1 88/1 0/1 0/1 0/1 20/1 20/1 0 8 8 8 1 1 181/1 

O9  وجود میراث
 فرهنگی

020/1 01/1 8/1 2/1 0 88/1 01/1 88/1 0 8 2 2 2 122/1 

O10 
استقرار در 
مجاورت 

 کمربندی سوم
2/1 20/1 0/1 20/1 0/1 0/1 2/1 88/1 0/1 0 2 8 8 111/1 

O11 
وجود طرح 
 توسعه مترو

 تهران
01/1 2/1 0/1 20/1 0/1 0/1 20/1 88/1 0/1 0/1 0 8 8 038/1 

O12 
قرارگیری پرند 

 حدفاصلدر 
 سه مرکز ملی

02/1 02/1 8/1 01/1 8/1 88/1 01/1 20/1 0/1 88/1 88/1 0  101/1 

O13 
عبور مسیر 

تهران  آهنراه
 جنوب–

00/1 02/1 8/1 01/1 8/1 88/1 01/1 20/1 0/1 88/1 88/1 0 0 101/1 
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 نگارندگان ترسیم: هافرصت از یک هر نهایی وزن: 1شکل 

 

در رتبه  211/1در محدوده مجموعه شهری تهران با وزن  ینینشزاغهو  نشینییهحاشهای گسترش در بررسی تهدیدات گویه

در رتبه دوم و خوابگاهی  031/1حاشیه شهرهای واقع در مجموعه شهری تهران با وزن  یوسازهاساختاول و عدم نظارت بر 

در رتبه سوم قرار دارند  018/1با وزن  یمتقارزانبخش مسکن  هاییاستسری به مسکن مهر و شدن شهر به واسطه واگذا

 نشینییهحاشتهدیدات برای توسعه پایدار شهر جدید پرند در ارتباط با مادرشهر تهران گسترش  ینترمهم دهدیمنتایج نشان 

 در عوامل زوجی هاییسهمقا( 0و شکل )( 3جدول ) .استو خوابگاهی شدن شهر پرند  تهران اییهحاش یوسازهاساختشهر و 

 .دهدیمرا نشان  و وزن نهایی هر یک از نقاط تهدید تهدید نقاط گروه

                                          
 تهدید نقاط گروه در عوامل زوجی هاییسهمقا :8جدول 

 هانوز T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 تهدیدها  ردیف

T1 
و  نشینییهحاشگسترش 

 211/1 3 3 1 0 3 8 8 1 8 8 2 0 ینینشزاغه

T2 
عدم نظارت بر 

 وسازهاساخت
0/1 0 2 8 0 1 1 8 1 8 8 3 031/1 

T3 018/1 8 1 8 8 8 1 0 1 2 0 0/1 88/1 خوابگاهی شدن شهر 
T4 113/1 0 1 2 2 0 8 1 8 0 0/1 88/1 88/1 گرایش به جذب جمعیت 
T5  113/1 1 8 0 2 8 2 2 0 88/1 20/1 2/1 01/1 تحقق برنامهعدم 

T6 
و  ونقلحملغلبه فعالیت 

 انبارداری در شهر
01/1 01/1 2/1 20/1 88/1 0 0 2 8 2 2 8 182/1 

T7 
عدم توجه به نقش ویژه 
پرند به عنوان کالنشهر 

 سوم
01/1 01/1 20/1 88/1 0/1 0 0 8 8 2 2 8 180/1 

T8 121/1 2 0 8 1 0 88/1 0/1 88/1 2/1 01/1 01/1 00/1 هریدوگانگی مدیریت ش 

T9 
عدم هماهنگی توسعه در 

 فراسوی کمربندی
2/1 20/1 88/1 0/1 0/1 88/1 88/1 20/1 0 2 2 1 188/1 

T10 102/1 8 8 0 0/1 88/1 0/1 0/1 0 0/1 88/1 88/1 01/1 عدم تهیه طرح جامع 

T11 
قرارگیری بخشی از 

 تحت تملک هایینزم
 پرند

02/1 01/1 2/1 20/1 88/1 0/1 0/1 0 20/1 88/1 0 2 122/1 

T12 
عدم توجه طرح مجموعه 
 شهری به شهر جدید پرند

00/1 02/1 01/1 2/1 20/1 88/1 88/1 0/1 20/1 88/1 0/1 0 101/1 
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 نگارندگان ترسیم: تهدیدها از یک هر نهایی وزن: 0شکل 

 
 هادادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

، SWOT یتاولو 02بین  در یطورکلبه که دهدیمنشان  SWOT - AHPعوامل  تلفیق از حاصل نتایج بنابراین

 در مداخله برای و تهدیدها هافرصتنقاط ضعف،  قوت، نقاط برتر اولویت 22دارند،  را تأثیرگذاری بیشترین که هایییتاولو

 عملیاتی قابل اجرایی از نظر (3) جدول شرح به کهروند یم شمار به با مادر شهر تهران ارتباطتوسعه پایدار شهر جدید پرند در 

 .است شدن
 موردمطالعهتوسعه پایدار منطقه  یزیربرنامه راستای در swot عوامل گروهی بین نهایی اولویت ماتریس: 3جدول 

ترتیب  اولویت نهایی SWOT یگروه بین عوامل
 اولویت

اولویت 
 تجمعی

S1 0 0 282/1 سهم باالی نیروی جوان با سطح تحصیالت باال 

S3 
دانشگاه آزاد و پیام نور، شهر )فعالیت در داخل  و روند تکامل برخی مراکز اشتغال و یریگشکل

 خدماتی و ...( مراکز شهرک صنعتی،
081/1 2 2 

S2 8 8 081/1 نرخ بیکاری صفر زنان در سطح شهر 

S4 
برخورداری مدیریت شهر از منابع مناسب حاصل از فروش و واگذاری زمین به سازندگان انبوه و 

 مسکن هاییتعاون
013/1 1 1 

S9  0 0 138/1 از شهر ییهاقسمتجنوبی در –مالیم در راستای شمالی  یهادرهرود وجود 
S10 ( برا0831و  0888وجود دو طرح جامع )1 1 110/1 شهر ی 
W1  8 0 211/1 جمعیتی یهاگروهکامل ترکیب سنی و جنسی  یریگشکلعدم 
W2 3 2 010/1 صنعتی آن در حال حاضر -غلبه خوابگاهی شهر بر نقش خدماتی 
W5 3 8 080/1 اراضی در اختیار(شهر )موجود  یهاثروتاز منابع و  نامناسب یبرداربهره 
W4  01 1 001/1 زمین، بدون ایجاد زمینه درآمد پایدار رویهیبواگذاری 

W3 
عدم ارتباط و تعامل مثبت شهر و ضعف پیوند متقابل عملکردی بین مراکز کار و فعالیت و سکونت در 

 ندی سوم کالنشهر تهرانفراسوی کمرب
131/1 0 00 

W6  02 1 110/1 هزار نفر 811کیفیت نامناسب و کمبود منابع آبی جهت جمعیت 
W12  08 8 100/1 اجرای وضع موجود یهاطرحمصوب و  یهاطرحوجود مغایرت بین 
O1  01 0 283/1 رباط کریم(-به ویژه اسالمشهر) یشهرپذیرش بخشی از سرریز جمعیتی مجموعه 

O2 
و گسترش عملکرد مراکز فعالیتی عمده در مجاورت شهر )فرودگاه امام، مجموعه تفریحی  یریگشکل

 ...( شهر وگردشگری زرندیه، مراکز خدماتی تجاری مقرر شده در بخش شرقی 
038/1 2 00 

O7 01 8 083/1 در پشت سدهای خاکی و کوچک شدهیرهذخاز آب  یمندبهرهبا رودخانه شور و امکان  یجوارهم 

O4 
اقتصادی مناسب در خارج از محدوده شهر )منطقه ویژه اقتصادی پیام و  گذارییهسرما هایینهزم

 فرودگاه امام، مجموعه اداری و انبارهای گمرک تهران و ...(
010/1 1 08 

O8 
کالنشهر و واقع شدن در حاشیه کمربندی  محیطییستزواقع شدن در بیرون از اراضی ذخایر 

 محیطییستز
81/1 0 03 

T1  03 0 211/1 در محدوده مجموعه شهری ینینشزاغهو  نشینییهحاشگسترش 
T2  21 2 031/1 حاشیه شهرهای واقع در مجموعه شهری تهران یوسازهاساختعدم نظارت بر 
T3   20 8 018/1 یمتقارزانبخش مسکن  هاییاستسخوابگاهی شدن شهر به واسطه واگذاری به مسکن مهر و 
T4 22 1 133/1 گرایش به جذب جمعیت در کمربند سبز تهران 

 گاننگارند منبع: محاسبات 
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 است. مؤثراقتصادی و اشتغال به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی شهر جدید  هاییتفعالفرضیه اول: ایجاد 

عنوان شده است استفاده  (3جدول )که در  ییهامؤلفهد از پایدار در شهر جدید پرن ییزااشتغاله اقتصادی و عدر بررسی توس

 شد.
 پایدار در شهر جدید پرند از دیدگاه پاسخگویان ییزااشتغالبررسی توسعه اقتصادی و  :3جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم مؤلفه
 13/2 %1/1 %08 %0/20 %8/81 %2/20 افزایش درآمد مردم

 10/2 %8/8 %2/01 %0/22 %3/23 %0/28 خدمات، گردشگری و صنعت(مختلف ) یهابخشدر افزایش اشتغال 
 18/2 %3/1 %2/08 %8/21 %1/81 %8/21 اشتغال افراد بیکار

 13/2 %8/8 %2/08 %21 %1/28 %21 گذارانیهسرماافزایش تعداد 
 11/2 %3/1 %2/08 %3/20 %2/23 %3/23 در واحدهای تولیدی گذارییهسرماافزایش 

 10/2 %8/8 %1/08 %3/20 %21/80 %3/20 تنوع منابع درآمدی
 11/2 %3/1 %1/01 %8/08 %0/88 %3/20 تنوع شغلی

 02/2 %3/01 %0/01 %3/21 %0/21 %0/23 درآمد اندازپسامکان 
 12/2 %2/8 %1/08 %2/22 %2/80 %3/20 شهروندان هایییدارا افزایش
 11/2 %3/01 %01 03%/3 %8/80 %3/03 سالطول  در خانوار سرپرست بیکاری کاهش

 10/2 8/08 0/21 3/21 3/21 0/01 کاهش بیکاری اعضای خانوار
 21/2 3/1 0/03 2/08 1/88 0/21 رضایت از محل و سکونت محل بین فاصله

 گاننگارند منبع: محاسبات

 

 دهدیمنشان  تکمیل شد،نفر  11 توسطکه  اول )پرسشنامه اهالی ساکن در شهر جدید پرند( پرسشنامه 08 سؤال تحلیل نتایج

نشان از پایین بودن سطح آن دارد. با  پایدار ییزااشتغالاقتصادی و که میانگین عددی حاصل از تحلیل وضعیت توسعه 

کمتر از شرایط  هاشاخصطیف لیکرت در نوسان است، این میانگین برای تمامی  بر اساس 0تا  0احتساب دامنه طیفی که بین 

میانگین در گویه میزان رضایت از فاصله بین محل سکونت و محل کار با ارزش عددی  ینکمتر ( ارزیابی شده است.8ط )متوس

در بررسی نقاط . است 11/2و بیشترین میانگین در گویه کاهش بیکاری سرپرست خانوار در طول سال با ارزش عددی  21/2

دانشگاه آزاد شهر )تکامل برخی مراکز اشتغال و فعالیت در داخل و روند  یریگشکل یهامؤلفه AHP- SWOTقوت در مدل 

یکی از به عنوان  دهدیمنشان که قرار دارد  در رتبه اول 282/1خدماتی و ...( با وزن  مراکز و پیام نور، شهرک صنعتی،

 یرگذارتأثدر شهر پرند یز جمعیت مادرشهر تهران و ماندگاری جمعیت رراهکارها و نقاط قوت در جذب جمعیت و سر ینترمهم

 .شد یدتائفرضیه اول این پژوهش  آمدهدستبهبا توجه به نتایج . است

 
 خواهد بود. یرگذارتأث توسعه در طرح شدهبینییشپو امکانات رفاهی، در جذب جمعیت  یساتتأسفرضیه دوم: ایجاد 

کیفیت  ،، ارائه خدمات شهریمحیط سکونتت بعد )کیفی 1ه ذهنی به ابعاد پایداری و توسعه شهر در ابخش با نگ یندر ا

 شد. یبندطبقهپرسشنامه اهالی ساکن در شهر جدید پرند(  08 تا 01 سؤاالت)( اجتماعی هاییژگیوو  ونقلحملدسترسی و 

میانگین را گویه  ینکمتر .باشدیم« 8»در تمامی گویه میانگین کمتر از میانگین میانه  محیط سکونتکیفیت  بعددر بررسی 

در  .است 01/2و بیشترین میانگین کیفیت تسهیالت داخل خانه با ارزش عددی  80/0نما و منظر واحد سکونت با ارزش عددی 

و کمترین  20/2 یعدداجتماعی شهر جدید پرند بیشترین میانگین را گویه روابط با همسایگان با ارزش  هاییژگیوبررسی 

کمترین گویه را امکان دسترسی راحت  بعد دسترسیدر بررسی  .است 23/0 میانگین را احساس تعلق به شهر با ارزش عددی

جدول . است 38/8کینگ با ارزش عددی و بیشترین گویه را اندازه کافی فضای پار 83/2عمومی با ارزش عددی  ونقلحملبه 

 .دهدیمرا نشان  رضایتمندی از کیفیت محیط زندگی از دیدگاه پاسخگویان یهاشاخصبررسی ( 01)
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 رضایتمندی از کیفیت محیط زندگی از دیدگاه پاسخگویان یهاشاخصبررسی  :01جدول 

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم مؤلفه ابعاد

ت
کون

 س
ط
حی
ت م

فی
کی

 

 01/2 1/1 08 0/20 8/81 2/20 خانه داخل تسهیالت کیفیت
 31/0 8/8 2/01 0/22 3/23 0/28 سکونت واحد استحکام

 10/2 3/1 2/08 8/21 1/81 8/21 سکونت واحد حتمسا
 12/0 8/8 2/08 21 1/28 21 سکونت محل جاری هایینههز

 23/2 3/1 2/08 3/20 2/23 3/23 تملک یا بهااجاره ینههز
 80/0 8/8 1/08 3/20 21/80 3/20 سکونت واحد منظر و نما

و
ی
ژگ
ی

ی
ها

ی 
ماع

جت
ا

 

 13/2 3/1 1/01 8/08 0/88 3/20 امنیت احساس
 20/2 3/01 0/01 3/21 0/21 0/23 همسایگان با روابط
 08/0 2/8 1/08 2/22 2/80 3/20 شهر در اجتماعی برخوردهای

 23/0 8/08 0/21 3/21 3/21 0/01 شهروندی شهر و فرهنگ به تعلق احساس

ت 
فی
کی

ی
رس
ست
د

 

 83/2 3/01 01 3/03 8/80 3/03 عمومی ونقلحمل به راحت دسترسی امکان
 38/8 0/08 3/22 3/88 03 0/8 پارکینگ فضای کافی هانداز

 33/2 3 03 0/03 0/88 1/21 معابر کیفیت از رضایت
 83/8 2/21 0/21 1/23 8/03 3/1 اداری و خدماتی مراکز به دسترسی از رضایت

ت 
دما

 خ
ئه
ارا
ت 

فی
کی

ی
هر
ش

 

 21/8 1/03 3/20 0/80 0/21 3/1 تجاری خدمات
 33/0 3/01 8/20 8/20 8/21 1/00 اداری خدمات

 11/0 01 2/22 1/21 0/23 3/01 درمانی و بهداشتی خدمات
 11/0 3/02 1/01 1/28 1/28 3/08 فراغت اوقات گذران خدمات

 82/0 3 03 0/03 0/88 1/21 ورزشی خدمات
 88/2 01 3/21 8/20 3/81 8/02 فرهنگی و آموزشی خدمات

 گاننگارند محاسبات :منبع

و کمترین میزان مربوط به گویه خدمات  21/8گویه تشکیل شده که بیشترین میزان مربوط به گویه  1از  خدمات شهری بعد

 ینینشزاغهو  نشینییهحاشهای گسترش گویه AHP- SWOTمدل در بررسی تهدیدات در  است. 82/0ورزشی با میانگین 

حاشیه شهرهای واقع در  یوسازهاساختو عدم نظارت بر  در رتبه اول 211/1در محدوده مجموعه شهری تهران با وزن 

و امکانات رفاهی شهر جدید پرند، در جذب  یساتتأسایجاد  دهدیمدر رتبه دوم نشان  031/1مجموعه شهری تهران با وزن 

 رسد.یمبات فرضیه دوم نیز به اث آمدهدستبههای یلتحلبا توجه به  .است یرگذارتأثتوسعه در طرح  شدهبینییشپجمعیت 
 

 مندانه ساکنین خواهد داشت.در اسکان رضایت یمؤثرعمومی نقش  ونقلحملارتباطی و وسایل  یهاراهت یفرضیه سوم: کیف

و  ونقلحملاز نظر سیستم  یتوجهقابلکه شهر جدید پرند دارای موقعیت بسیار ممتاز و  دهدیمنشان  مطالعه هاییافته

-تهران آهنراه. عبور خط رودیم، هوایی و ریلی از امتیازات آن به شمار یاجاده ونقلحمله ارتباط است و مجاورت آن با شبک

جنوب از مجاورت شهر جدید پرند، سبب ایجاد ارتباط با شبکه ریلی کشور نیز شده است که با احداث ایستگاه مسافربری در 

اقع در مسیر این شبکه فراهم خواهد شد. این در حالی لبه محدوده پرند، امکان ارتباط آن و مناطق مجاور آن با شهرهای و

نیز از مزایای  زیستیطمحاست و کاهش مصرف سوخت و آلودگی  ترصرفهاست که سیستم ریلی به لحاظ اقتصادی بسیار با 

از  . خط یک متروی تهراناست یبرداربهرهدر حال مترو  در حال حاضر در محدوده شهر جدید پرند خط .رودیمآن بشمار 

اتصال آن به فرودگاه امام و شهر جدید پرند، ارتباط بسیار  و در حال احداث استایستگاه میرداماد تا ایستگاه مرقد امام خمینی 

که این مسئله رضایتمندی  کردخواهد برای شهروندان پرند و مسافران هوایی ایجاد  یتوجهقابلمناسب و با صرفه اقتصادی 

پذیرش بخشی از سرریز گویه  AHP- SWOTمدل در  هافرصتدر بررسی  راهم خواهد آورد.ساکنان شهر جدید پرند را ف

تا فرودگاه وجود طرح توسعه مترو تهران رتبه اول و  283/1وزن با  رباط کریم(-اسالمشهر یژهو)به یجمعیتی مجموعه شهر

اتصال آن به فرودگاه  و کمیل خط متروی تهرانبا ت دهدیمرتبه دوم را دارد که نشان  038/1 با وزنامام خمینی  المللیینب

رضایتمندی  ونقلحملو همچنین توسعه شبکه  شودیمباعث افزایش جذب جمعیت مازاد مادر شهر  امام و شهر جدید پرند،

 .رسدیماز پژوهش فرضیه سوم هم به اثبات  آمدهدستبه هاییافتهبا توجه به شهر جدید پرند را به دنبال دارد.  ینساکن
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 SWOT مدل از حاصل استراتژی و راهبردهای

، موردنظر در اقدام گام نخستین دارد، مختلفی آن بر شهر مادر ابعاد یرتأثتوسعه پایدار شهرهای جدید و  یزیربرنامهفرایند 

و  میدانی مشاهدات بر اساس آن از تحقق پس که است مختلف یهاشاخص حوزه در مطالعه محدوده شناخت مشکالت

 رفع منظور به توانیم ،شودیممطرح  عمده طور به اثبات فرضیات بر اساس که نظر مورد محدوده مشکالت ینترعمدهت شناخ

 نمود، که اقدام SWOT یلیتحل مدل از یریگبهره با اجرایی هاییاستس و راهبردها در قالب و شده یاد پایه اهداف بر هاآن

آن بر  یرتأثپرند و  توسعه پایدار شهر جدید یزیربرنامهفرایند  در تدافعی و زنگری، باتنوع تهاجمی، راهبردهای اساس این بر

 :شودیم شهر تهران مطرح
 (SO) یرقابتتهاجمی/ الف( راهبردهای

 :شودیم پیشنهاد زیر موارد ،است بیرونی استوار یهافرصت و درونی قوت نقاط بر که راهبردها این در

 (0100مسکونی در افق راهبردی طرح )واحد  223111تحقق ایجاد حدود  -

 مترمربع 0/1ناحیه ای معادل -سرانه فضای سبز محله ای ینتأم -

 مترمربع 8سرانه کاربری آموزشی معادل  ینتأم -

 مترمربع 0سرانه کاربری فرهنگی و مذهبی معادل  ینتأم -

 مترمربع سرانه ورزشی روباز معادل ا ینتأم -

 روزانهشبلیتر در  211آب معادل سرانه  ینتأم -

 ساکنین یازموردندرصد گاز  011 ینتأم -

 BRTشبکه قطار شهری خطوط  درصد 011احداث و تکمیل  -

 تکمیل دو خروجی به اتوبان ساوه و سه خروجی به کمربندی سوم تهران -
 (STتنوع ) راهبردهای

 کرد: پیشنهاد توانیم را زیر موارد بنابراین ،استمتمرکز  بیرونی تهدیدهای و درونی قوت نقاط بر راهبردها این

صنعتی حاشیه  یهاشهرکامام و  المللیینباز صاحبان مشاغل و متخصصین شاغل در پرند، فرودگاه  %01اسکان  -

 از حد متوسط تربزرگشهر در قالب مسکن انفرادی و یا مشاع 

 درصد برای سکونت خوابگاهی در شهر پرند 01حداکثر  سهم -

 یریگشکلجنوبی )جنوب محدوده شهر( به منظور جلوگیری از  یهاخشبحداقل یک شهرک صنعتی در  یریگشکل -

 زیستیطمحکارگاهی و مخرب  یواحدها
 (WO) یبازنگر راهبردهای

 منظور به بیرونی یهافرصت از یریگبهره بر سعی ،شودیم یدتأک درونی ضعف نقاط بر اینکه ضمن بازنگری راهبردهای در

 کرد: را پیشنهاد زیر موارد توانیم مطالب این به توجه با ؛باشدیم ضعف رفع نقاط

 تهران در پرند ونقلحملفراشهری بخش  هاییتفعالدرصد از مراکز و دفاتر خدماتی و پشتیبان  21استقرار حداقل  -

 سالهپنجاحداث هفت ایستگاه مترو پرند به تهران پایان برنامه  -

 نامحصور و عجین شده با محیط شهری یهامجتمعت مسکونی به صور یهامجموعهدرصد از  01حداقل  یریگشکل -

 در هر ناحیه از شهر (تراکمی )کم تا بسیار زیاد یهاگروهدرصد از هر یک از  01استقرار حداقل  -

 حفاظتی و انتظامی در هر یک از مناطق شهر یساتتأسمدیریت بحران و  یامنطقهایجاد مراکز  -

 خانه شور )ساحل شمالی(درصد از کناره ساحلی رود 31ساماندهی حداقل  -
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 (WT) یتدافع راهبردهای

 :پردازدیم تهدیدها برابر در پذیرییبآس برای کاهش درونی ضعف نقاط به رسیدگی بر یدتأک به راهبردها این

 در هر یک از مناطق تا افق راهبردی طرح یامنطقهعمومی با مقیاس  یطبقاتاحداث حداقل دو پارکینگ  -

 شهری در ورودی شهر و در فاز توسعه -یامنطقهکز حداقل دو مر یریگشکل -

)به  یافتگیتوسعهتوسعه آتی و مبتنی بر شرایط  منظور بهدرصد از اراضی مسکونی هر فاز  21حفظ و ذخیره حداقل  -

 منظور استفاده بهینه از اراضی شهر(

پاسخگویی به تغییرات درصد بیش از نیاز جمعیت محاسبه شده جهت  21حفظ ذخایر خدماتی در حد  بینییشپ -

 احتمالی

 یشهردروندرصد از کل سفرهای  20کاهش سفر با وسیله نقلیه شخصی به کمتر از  -

 اصلی سازمان فضایی یهااندامدرصد از کاربری اراضی مجاور  31کاربری حداقل  اختالط -

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
 و یزیربرنامه ،هاآنبررسی  و اطالعات، تحقیق یآورجمع لهمرح چهار شامل پرند یدشهر جدپایدار  توسعه یزیربرنامه فرایند

 به شده،بیان هایروش و عملیاتی تعریف مطابق هافرضیه آزمون و تحقیق مسئله بررسی جهت. است برنامه اجرای

 AHP–فیقی تل تر از مدلتر و تخصصیالبته در راستای ارزیابی دقیق .شدپرداخته  شدهگردآوری  هایداده وتحلیلیهتجز

SWOT .نیمی از خانوارهای ساکن در شهرهای جدید پرند سرریز  دادمطالعه نشان  هاییافته نیز بهره گرفته شده است

جمعیت تهران بوده است. از جمله دالیل مهم مهاجرت خانوارهای ساکن به شهر جدید پرند ارزان بودن مسکن در این شهر 

 توانیمشهر جدید پرند از آمدن به شهر در حد متوسطی قرار دارد. در مجموع  جدید است، میزان رضایت خانوارهای ساکن

 هاییافته اما بر اساس؛ از برنامه مصوب خود بوده ترعقب پذیرییتجمعگفت که هر چند که شهر جدید پرند از نظر تحقق 

در حال تحقق  ، امابا روندی کندمسکن، هر چند  ینتأمجذب سرریز جمعیت کالنشهر تهران و  شدهبینییشپمطالعه روند 

که به تشدید مشکالت شهرهای جدید از جمله شهر جدید پرند دامن  شودیمدر این میان یک سیکل معیوب دیده  عمال است، 

، اما اگر اشتغال کافی ایجاد استخدمات  یریگشکل. به این معنی که برای ایجاد یک شهر جدید نیاز به ایجاد اشتغال و زندیم

خدمات ایجاد  یریگشکلجمعیتی الزم برای  یهاآستانهجمعیت به اندازه مورد نظر جذب شهر جدید نشده و  مسلما د، نگرد

 خواهد شد.خود  یبندزماننخواهد شد. این امر سبب عقب ماندن این شهر جدید از جدول 

ده است. از سوی دیگر از ابزار استفاده ش AHPو مدل تحلیل سلسله مراتبی  SWOTالگوی تحلیل فن در این مقاله از 

، در زمینه 33آبادی در سال رستمنیز استفاده شده است. در این خصوص  AHP – SWOTو مدل تلفیقی پرسشنامه 

پژوهش انجام  بر بعد اجتماعی توسعه )نمونه موردی: محله چهارصد دستگاه تهران( یدتأکتوسعه پایدار شهری با  یزیربرنامه

ی هادادهروش تحقیق از نوع پیمایشی و  یری سرمایه اجتماعی در سطح محله بود.گشکلبر  مؤثروامل هدف شناسایی عداد. 

های این پژوهش نشان داد که آمد. یافته به دستی اچندمرحلهیری گنمونهاین پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش 

بر  مؤثری فراوانی داشته همچنین از بین عوامل فرازوفرودهامیانگین سرمایه اجتماعی افراد در سطح محله در تغییرات زمان 

یزی توسعه ربرنامهیر را دارد. در فرایند تأثو مراسم مذهبی در محله باالترین  هاجشنیری سرمایه اجتماعی شرکت در گشکل

تمام  swotماتریس شود. راهبردهای مستخرج از یماستفاده  هافرصتهای محله نقاط قوت و یتظرفپایدار اجتماعی از 

 آورد. به دستها و عوامل درونی و بیرونی محله یتظرفراهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی در محله را با در نظر گرفتن تمام 

ارائه داد. « های استان آذربایجان غربیریزی توسعه پایدار شهرستانبرنامه»( پژوهشی تحت عنوان 0833علیزاده اصل در سال )

 روش و کاربردی پژوهش نوع ارائه شد. غربی آذربایجان استان هایشهرستان پایدار توسعه ریزیبرنامه هدف اب این پژوهش
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 و پراکندگی ضریب انسانی، توسعه ترکیبی شاخص عاملی، تحلیل نظیر کمی هایمدل که از است توصیفی و تحلیلی مطالعه

 استان هایشهرستان پایدار توسعه داد که نشان پژوهش هایشد. یافته استفاده مراتبی زیپف سلسله تکنیک همچنین

 شهر ی کوچک مورد:شهرهای توسعه پایدار شهری در هاشاخصتحلیل »نبود.  پایدار توسعه راستای در غربی آذربایجان

ی توسعه پایدار شهری با هاشاخصهدف، ارزیابی و تحلیل ( مطرح کرد. 0831عنوانی است که رازدشت در سال )« دهدشت

ی پایداری شهر با مناطق هاشاخصاجتماعی و کالبدی در نواحی شهر دهدشت و مقایسه  -ی اقتصادیهاشاخصوجه به ت

ی بندسطحی کمی هامدلی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از اتوسعه -پژوهش کاربردی نوع شهری کشور بود.

استفاده شده  SPSSی در محیط انمونهو عالمت تک ی ویلکاکسون هاآزمونو  AHP & TOPSISگیری( نظیر یمتصم)

ی اجتماع ی،اقتصاد محیطی،یست)ز یدارپای توسعه هاشاخصدهد که شهر دهدشت به لحاظ یمهای پژوهش نشان است. یافته

 یست. توزیع متناسب جمعیت و خدمات،نو کالبدی( از عملکرد مناسبی نسبت به متوسط نظام شهری کشور برخوردار 

ی شغلی در نواحی شهری به عنوان راهبردهای اساسی برای توسعه و پایداری هافرصتی خدمات زیربنایی و توسعه دهسازمان

انجام شده توسط محققان دیگر این پژوهش با داشتن تفاوت از لحاظ به کار بردن  یهاپژوهشبا توجه به  شهر ضروری است.

در توسعه پایدار  کارانهمحافظهو  تنوع ،یرقابت تدافعی، اهبردهایتوانسته است استراتژی و ر AHP – SWOTمدل تلفیقی 

 شهر جدید پرند ارائه دهد.

 در ساخت محیطی یهاتوانو  هایلپتانس از بهینه یریگبهره به توجه لزوم جدید شهرهای توسعه یابیمکاناهمیت توجه به 

 از یریگبهره جهت در لذا گیرد. قرار توجه مورد بایستی هرش ساکنین آسایش منظور و فضای سبز به زیبا مناظر و اندازهاچشم

 زیاد هایینههز صرف از جلوگیری و ساکنین جهت استفاده طبیعی مناظر و اندازهاچشم ایجاد جهت محیط بالقوه استعدادهای

 حدودی تا هشتگرد و اندیشه جدید شهرهای یابیمکان در .گردد جدی مبذول اهتمام مهم این به است ضروری امر، این جهت

برای محققین  پژوهشپیشنهاد این  .است نشده توجهی گونهیچه بخش این به پرند در شهر اما است، شده رعایت فاکتور این

است که البته باید از برنامه ریزان به سطوح مدیریتی  یامنطقهشهری و  یهابرنامهآتی توجه بیشتر به تمام ابعاد و مسائل در 

 و جغرافیایی موقعیت نظر از که ایگونهبه دارد. یامنطقه صحیح گزینش به شهرهای جدید بستگی موفقیت الوهبع انتقال یابد.

 این در بگیرند. به عهده را شهرهای جدید به مربوط هاینقش بتوانند که باشند رشد و توسعه در وضعیتی استعدادهای نیز

 :است شده ارائه ادامه در هاییراستا پیشنهاد

ارتباطی، دسترسی به خطوط انتقال گاز، آب، برق و امکانات دفع پساب و  یهاراهزیرساختی نظیر شبکه  عوامل -0

 شهرهای جدید قرار گیرند. یابیمکانکم، در اولویت  هایینههزو با صرف  زیستیطمحبه  رسانییبآسپسماندها با حداقل 

توسعه آتی در اراضی پیرامون طرح تا  یهاطرحبازنگری  در وضعیت موجود و هاآننحوه استفاده از اراضی یا کاربری  -2

 قرار گیرد و در صورت ناسازگاری با شهر جدید، پیشنهادی از تبدیل اراضی خودداری شود. موردمطالعهکیلومتر  01شعاع 

 کارکردها درکالنشهرها. و جمعیت اندازه از بیش تمرکز از و جلوگیری تمرکززدایی سیاست تقویت و حفظ -8

 نظام به بخشی تعادل و با هدف وار نظام صورتبه ای بایستیهای صنعتی، خدماتی و توسعهگذاریسرمایه عواق در -1

 گیرد. صورت یامنطقهتوسعه 

 ارائه خود به ساکنین شهر جدید را الزم امکانات و بتوانند خدمات کهینحوبهشهرهای جدید و منطقه  بیشتر تقویت -0

 فراهم آورند. ار تعادل بیشتر هایزمینه و داده
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