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سیاست احداث شهرهای جدید در ایران با هدف کاهش فشارهای
جمعیتی وارد شده به شهرهای بزرگ در اواخر دهه  1360مطرح گردید.
با شروع احداث شهرهای جدید ،برخی مسائل و مشکالت شهرهای
جدید آشکار شده و انتقادات و پیشنهادهای اصالحی بیان گردید که تا
امروز همچنان ادامه دارد .در این راستا ،پژوهش حاضر ،به بررسی دالئل
عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران میپردازد .روش این پژوهش،
توصیفی -تحلیلی بوده و روش گردآوری اطالعات اسنادی -کتابخانهای
میباشد .بررسیها نشان میدهد که با توجه به مقطعی بودن افزایش
شدید نرخ رشد جمعیت کشور و مهاجرتهای گسترده روستا -شهری به
صورت جهشی و پایینتر بودن ظرفیت توسعه کوتاه مدت شهر نسبت به
طی سالهای  ،1335 -1365ضرورت به ایجاد شهرهای
نرخ رشد جمعیت ّ
جدید در پیرامون اکثر مادرشهرهای کشور وجود نداشته است .با وجود
این ،عمدهترین دالئل عدم موفقیت این شهرها در جذب جمعیت را
میتوان نبود برنامهای جامع برای انتقال صنایع از مادرشهرها به شهرهای
جدید و خوابگاهی شدن آنها ،نبود سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد
میان مادرشهر و شهر جدید ،عدم قطعیت در پیشبینی تعداد و گروهبندی
جمعیت ،وضعیت اقتصاد و درآمد خانوارهای شهرهای جدید ،ضعف
در مکانیابی ،عدم حمایت دولت و نهادهای ذی ربط ،کندتر بودن روند
افزایشی قیمت اراضی در شهرهای جدید نسبت به مادرشهرها ،باالتر
بودن سود حاصل از ساخت واحدهای مسکونی در مادرشهرها نسبت به
شهرهای جدید ،رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم در مقاطعی از دوره
زمانی  ،1368 -1392و نگرش صرف ًا کالبدی در تهیه برنامهها و عدم
توجه به خواست و نیاز مردم توسط برنامهریزان دانست.
واژههاي کلیدی :شهرهای جدید ،مادرشهر ،تمرکززدایی ،آسیب شناسی،
ایران.

از آن بود .در این بازنگریها هم به بررسی نظامهای شهری و سازماندهی
فضایی سکونتگاهها میپرداختند و هم به موضوع اندازه شهر در قالب
نظریهها ،راهبردهای توسعه ملی و منطقهای اندیشیده میشد (امکچی،
 .)1 2- :1383مطالعات انجام شده نشان میدهد ،بیشتر کشورهای در حال
توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاهها و نحوه توزیع منطقهای جمعیت
و فعالیتهای اقتصادی خود ناراضی بوده (زبردست )3 :1383 ،و به منظور
مديريت رشد شهري و مشکالت ناشي از آن ،بر سياستهایي از جمله:
برنامههاي تنظيم خانواده ،توسعه روستايي ،تنظيم آهنگ مهاجرت روستائيان
به شهرها ،محدوديت رشد شهرهاي بزرگ ،توسعه شهرهاي ميانه اندام ،و
توسعه شهرهاي جديد اتکا نمودهاند (.)Atash and et al, 1998: 1
در این میان ،هر کدام از کشورهایی که از سیاست توسعه شهرهای
جدید پیروی نموده و آن را از فکر به عمل درآورده؛ یا از آن به عنوان ابزاری
در جهت رفع مشکالت سایر نقاط سرزمین خود استفاده کرده یا بدان ،چون
انگیزهای برای تجدید حیات اقتصادی مناطقی که دچار رکود اقتصادی شده
اند و توسعه نواحی هرگز توسعه نیافته کشور خود نگریسته است (دانشپور،
.)87 :1373
روند رو به رشد شهرنشینی در دهههای اخیر ،همگام با مهاجرتهای
شدید روستا  -شهری و همزمان با سیر تحوالت اقتصادی -اجتماعی و
سیاسی ،باعث ایجاد الگوی نامتوازن نظام شهری و تجمع و تمرکز جمعیت
و فعالیتهای مهم اقتصادی در چند قطب عمده و شکلگیری آرایش فضایی
ویژهای گردیده که مؤید حاکمیت پدیده ماکروسفالی بر نظام شهری ایران
(سرمست و زالی )61 :1389،و پیدایش شبکه زنجیرهای در توزیع فضایی کشور
و از بین رفتن شبکه کهکشانی(نظریان )151: 1374،میباشد.
بر این اساس ،الگوي ايجاد شهرهاي جديد در ايران ،به تبع از خاستگاه
آن در كشور انگلستان و تفكر ايده آليستي باغشهرها اخذ شده و ايران از
جمله كشورهايي است كه براي تعداد زيادي از كالنشهرهاي كشور ،شهر
های جديد با كاركرد سرريز جمعيت تعريف و اجرايي كرده است (Ziari,

اوایل نیمه دوم قرن بیستم ،تجدیدنظر در خصوص بسیاری از آموزههای
گذشته را به همراه داشت .از جمله مقوالتی چون تعادل بخشی به سرزمین
به لحاظ جلوگیری از عدم تعادلهایی که میتواند منجر به بروز تغییرات
رادیکال شود ،تغییراتی که هر کشور به دالئل ویژه خود ،خواهان اجتناب

بررسیهای انجام شده نشان میدهد که به جز شهرهای جدید اندیشه،
بهارستان و پوالدشهر (با تحقق بیش از  75درصد جمعیت پیشبینی شده)،
سایر شهرهای جدید احداث شده با عدم موفقیت در جذب جمعیت روبرو
بودهاند (شرکت عمران شهرهای جدید و محاسبات نگارندگان) .حال این
سؤالها مطرح میشود که:

مقدمه و بیان مسأله

.)2006: 416
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 -1دالئل عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران چیست؟
 -2آیا تداوم ایجاد شهرهای جدید در ایران ضرورت دارد؟

ضرورت انجام پژوهش

آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران ،به دالئل زير ضرورت دارد:
افزایش مداوم میزان شهرنشينی در کشور؛
حجم عمليات گسترده و توان اجرائي و مالي عظيمي که ايجاد شهرهاي
جديد در برداشته و توسعه آتی آنها در بردارد؛
تحلیل تطبیقی هزینه -منفعت سیاست شهرهای جدید با سایر سیاست
های قابل اجرا به منظور توسعه فضایی ملی -منطقه ای؛
 تدوین راهبردهایی به منظور موفقیت شهرهای جدید کشور در آینده.

مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع

دولتها در چارچوب سیاست منطقهای خود به تصمیمگیری در زمینه

سرریز جمعیت شهرهای بزرگ تلقی می شوند و این ویژگی ،آنها را بیشتر
به شکل شهرهای جدید اقماری در آورده است) (زیاری.)89 -95 :1387 ،
در جدول شماره ،1ابتدا نظریهها و نتایج بدست آمده از کارهای علمی
برخی از محققین خارج از کشور در زمینه شهرهای جدید ،بیان گردیده،
سپس به نتایج برخی از پژوهش های صورت گرفته توسط محققین کشور
در زمینه عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران پرداخته شده است.

روش پژوهش

روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و روش گردآوری اطالعات،
اسنادی -کتابخانه ای می باشد .در این پژوهش سعی شده است تا مسائل
و مشکالتی که از نظرگاه شخصی باعث عدم موفقیت شهرهای جدید در
ایران شده ،شناسایی گردد و به منظور اصالح این نارسایی ها ،پیشنهادهایی
ارائه شود.

توزیع مجدد جمعیت و مهاجرت میپردازند .با توجه به آنکه همه مناطق تحوالت شهرنشینی در ایران

و نواحی از امتیاز یکسانی برخوردار نیستند ،آنها نواحی مورد حمایت را از
طریق ایجاد و تقویت نقاط رشد و سکونتگاههای منتخب ،اعمال سیاستهای
خاص مسکن ،تقویت زیرساختها بویژه در زمینه حمل و نقل و توسعه
صنعت مورد حمایت قرار میدهند (.)Herington, 1989: 89- 101
«اُبرای» با اعتقاد به مداخله دولت برای باز تولید درآمد و ثروت بین مناطق و
طبقات درآمدی ،سه نوع سیاست تمرکززدایی را دستهبندی و بررسی کرده است:
 ایجاد تحول در اقتصاد روستایی با آهسته تر کردن نرخ گسترش شهرنشینی؛ محدود کردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل جمعیت؛ کاهش سرعت رشد شهرهای بزرگ از طریق تقویت شهرهای میانه و یاایجاد مراکز جدید (.)Kasarda & Pranell, 1993: 93
ایجاد شهرهای جدید اقماری برای اولین بار توسط لئوناردو داوینچی
(قرن  16میالدی) ،براي جلوگيري از ازدياد جمعيت و رفع مشكالت شهري
ميالن در قالب  ١٠شهر کوچک جدید برگرد اين شهر که جمعیت هر يک
از  ٣٠٠٠نفر تجاوز نکند ،پيشنهاد شد (مزینی .)260 :1373 ،احداث شهرهاي
جديد از قرن هفدهم به بعد صورت علمي به خود گرفته و شروع اوليه آن
در انگلستان بوده است (شکوئی .)1 :1353 ،از اواخر قرن نوزدهم ،نظریات
و تحقیقات گوناگونی در زمینه شهرهای جدید ،در اروپا مطرح شده است.
در ایران نیز ،سابقه احداث شهرهای جدید به سبک و مفهوم امروزی آن ،به
چند دوره مشخص و متمایز قابل تقسیم است .1 :در فاصله دو جنگ جهانی
(شهرهایی با اهداف سیاسی -نظامی ،اقتصادی و کویهای کارمندان در
مجاورت شهرهای بزرگ) .2 ،پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1340
(شهرهای جدید تک پایهای و با جنبه خوابگاهی ،کوی های بزرگ سازمانی)،
 .3از نیمه دوم دهه  1340تا پیروزی انقالب اسالمی (ایجاد شهرهای جدید
برای بهره برداری از امکانات بالقوه منطقهای و رشد اقتصادی ،تحقق اهداف
اجتماعی ملی و توزیع متعادل امکانات و سرمایهگذاریها در سطح کشور،
جذب جمعیت مازاد یا سرریز شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مهاجر).4 ،
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون (این شهرها ،محل اسکان
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پيدايش نظام شهري در طول تاريخ و چگونگي شكلگيري الگوي
فضايي آن در منطقه يا كشور ،با شرايط متعدد اقتصادي -اجتماعي ،اقليمي
و جغرافيايي مرتبط است .در ايران نيز پيدايش نظام شهري تابع اين قاعده
كلي است (اعتماد.)117 :1388 ،
شهرنشینی در دوره قاجار به تبع رکود اقتصادی و بحرانهای سیاسی
و اجتماعی ،دوران رکود خود را طی میکرد .روستائیان به دالئل گوناگون
بر روی زمین کشاورزی خود در روستا کار میکردند و به دلیل عدم اشاعه
بهداشت و باال بودن نرخ مرگ و میر ،هنوز سرریز جمعیتی در روستا بوجود
نیامده بود .در شهرها نیز آنچه که بتواند به عنوان قطب جاذب عمل کند
و نیروی کار روستائی را به طرف خود بکشاند ،وجود نداشت(مشهدیزاده،
.)45 :1386

انقالب مشروطه را می توان مهمترین چالش اجتماعی در تاریخ معاصر
ایران به شمار آورد که نقطه اصلی آن تأسیس دارالفنون در سال 1230
شمسی و اعزام نخستین گروه دانشجویان به خارج و بازگشت آنان بود .با
توجه به آنکه انقالب مشروطه ،انقالبی شهری بود و بردار اصلی آن را عناصر
شهری و نه روستایی و کوچنده تشکیل میدادند ،دستاوردهای این انقالب،
جوامع شهری را بیش از جوامع روستایی و کوچنده تحت تأثیر خود قرار
داد (رهنمایی و شاه حسینی .)52 -55 :1387 ،در دوره مشروطه سه جریان منجر
به تحول نظام سکونتگاهی و شهری کشور شد که عبارتند از:
 -1اضمحالل نظام ایلیاتی -عشایری کشور  -2گسترش روابط
اقتصادی با نظام سرمایهداری  -3رشد سرمایهداری شهری .لذا شهر در نظام
سکونتگاهی کشور برتری یافته و به عنوان جایگاه تحقق روابط سرمایه داری
در نظام سلسله مراتبی کشور نقش اول را از آن خود کرد (پوراحمد:1380 ،
 .)481پس از روی کار آمدن رضاخان ،اقدامهای حکومتی پهلوی نیز در
ارتباط با تأمین منافع شهرنشینان و تثبیت حقوق و ارتقای منزلت اجتماعی و
اقتصادی آنان بود (رهنمایی و شاه حسینی .)55 :1387 ،این اقدامات باعث شد،
فرایند شهرنشینی حرکت خود را به سوی یک رشد سریع و انفجاری شروع

جدول  :1نظریهها و نتایج بدست آمده از کارهای علمی برخی از محققین در زمینه شهرهای جدید
محقق

نظریه /نتایج بدست آمده از پژوهش

سوریا ماتا ()1882

وی در این سال ،نظريه شهر خطي را مطرح کرد .او کليه مشکالت شهري را ناشي از مشکالت ترافيک میدانست و بهترین شکل
براي يک شهر را آن میدانست که هر شهروند در کمترين مدت ممکن قادر باشد از خانه اش به ساير نقاط رفت و آمد کند .وي
ميگفت امروزه راه آهن بهترين وسيله حمل و نقل است و عالوه بر اينکه از نظر سرعت و توالي رفت و آمد و قيمت ارزان وسيله
قابل اطميناني است ،شکل خطي را براي شهرها ايجاب ميکند و همچنين شهر خطي موجب تغيير يافتن جهت مهاجرتهاي
خطرناک و بي نظم جمعيت روستايي به شهرها نيز میشود (استروفسکی.)18 -19 :1378 ،

ابنزر هاوارد ()1898

وی پس از بررسي زيانهايصنايع در بريتانيا ،مفهوم باغشهر را ارائه داد و خيلي زود نظريه او نقطه عطفي در تاريخ برنامهريزي
شهري شد (هیراسکار.)22 :1376 ،
هاوارد با ارائه نظريه باغشهر ،کمک شاياني به برنامهريزي منطقهاي نمود .وي معتقد بود با ايجاد چند باغشهر در اطراف شهرهاي
بزرگ بايد مبادرت به تمرکززدايي از شهرهاي بزرگ نمود ،به طوري که جمعيت و صنعت از اين شهرها خارج و نوعي بخشايش
صنعت و جمعيت صورت بگيرد (زیاری.)9 :1386 ،
ساخت نخستين باغشهر انگلستان ،يعني لچورث در سال  1904آغاز گرديد كه در  35مايلي شهر لندن قرار داشت ،همچنين در
سال  1919به پيشنهاد هاوارد ساخت ولوين كه به لندن نزديكتر بود ،به عنوان دومين باغشهر انگلستان آغاز گرديد
(.)Be Veers, 1988: 108

کلرنس پری ()1923

وی در این سال نظریه واحد همسایگی را مطرح ساخت .واحد همسايگي واحد کوچکي است که در مقياس جامعه محلي خدمات
الزم را ارائه ميدهد (هیراسکار.)87 :1376 ،

هنری رایت و کالرنس اشتاین

نظريه پري باعث شد تا این دو نفر ،به تبعيت از او شهر جديد رادبرن را در نيوجرسي آمريکا احداث کنند .شهر رادبرن براي
 ٢٥٠٠٠نفر و شامل  ٣واحد همسايگي با  ٧٥٠٠تا  ١٠٠٠٠نفر جمعيت طراحي شد ،اما به علت بحران اقتصادي فقط بخشي از
اين طرح ساخته شد (زیاری.)26 :1387 ،

این کمیسیون مأموريت يافت تا توزيع شاغالن بخش صنعت و نارساييهاي ناشي از تمرکز شهري را مطالعه و براي آن راه
حلهاي ممکن را پيشنهاد کند (زیاری.)31 :1387 ،
کمیسیون سلطنتی به رهبری بارلو
گزارش بارلو نارساييها و مشکالت ناشي از تمرکز را در زمينههاي استراتژيکي (آسيبپذيري در مقابل تهاجم هوايي يا مشابه
()1937
آن) ،اجتماعي (شرايط نامناسب بهداشتي و سکونت جمعي) و اقتصادی (تراکم زیاد در حمل و نقل ،مهاجرتهاي آونگي طوالني،
فشار درآمدهاي زمينداري) ميدانست (مرلن.)2 :1365 ،

کمیته ریت ()1946

گزارش این کمیته ،خصوصيات کل شهرهاي جديد بریتانیا را مشخص کرد .در اين گزارش پيشنهاد شد که شهرهاي جديد در
طراف شهرهاي با جمعيت بسيار متراکم مکانيابي شوند .چارچوب نظریه آنها را موضوعهاي نزديکي محل کار به محل سکونت،
خوداتکايي ،ساختمان سازي روي زمينهاي بکر ،توجه به طبيعت و نزديکي فضاهاي صنعتي و فضاهاي مسکوني تشکيل ميداد
(زیاری.)32 -33 :1387 ،
کمیته ریت 32 ،ویژگی عمومی شهرهای جدید در بریتانیا را تعریف نمود که مبنای برنامه ریزی و طراحی  28شهر جدید در
سراسر بریتانیا قرار گرفت .برخی از این ویژگیها به شرح زیر است (:)Pacione, 2005: 190- 191
 مکانیابی باید در اطراف نواحی شهری پرجمعیت به منظور کمک به کاهش جمعیت شهرهای بزرگ باشد؛ نباید کمتر از  40کیلومتری لندن و در فاصله کمتر از  20کیلومتری شهرهای منطقهای باشد ،تا اجازه توسعه جوامع خودکفاداده شود؛
 دارای جمعیتی بین  20هزار تا  60هزار نفر باشد ،آستانه  60هزار نفر منعکس کننده یکی از اصول ایدههاوارد و آستانه پایینبر مبنای ظرفیت جمعیت در رضایت از تأمین خدمات طرحریزی شود؛
 در محل کمربند سبز ساخته شود تا ارتباط خود را با جوامع موجود حفظ نماید؛ -از ساخت و ساز بر روی زمینهای حاصلخیز کشاورزی اجتناب شود.

صرافی ()1369

در پژوهشی با عنوان «ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جدید در ایران» بیان مینماید که گر چه
ایجاد شهرهای جدید اقماری در ایران ،به عنوان راه حلی میانه ،سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه مطرح شده ،لیکن دارای
تنگناهای ویژهای است و نمیتواند نسخه شفابخش مشکالت شهری باشد .بنابراین به موازات ایجاد این گونه شهرها باید به
فکر تهیه برنامههای اساسی و دراز مدت بود .که در رأس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی در توسعه فضایی کشور قرار دارد.
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اعتماد ()1376

در پژوهشی با عنوان «تفاوت اهداف اولیه و نتایج حاصله از احداث شهرهای جدید و علل آن» تفاوتهای عمده زیر را میان
اهداف اولیه با نتایج بدست آمده از احداث شهرهای جدید ،بیان میکند:
به علت فقدان اشتغال در شهرهای جدید ،عملکرد این شهرها حداقل در سالهای اولیه جز در موارد استثنایی به صورت یک
شهر خوابگاهی است.
 هر چند در بعضی از شهرهای جدید ،ساختمان خدمات اولیه مانند مدرسه ،درمانگاه و  ...ایجاد گردیده ،اما به علت پایینبودن جمعیت شهر ،این خدمات به دامنه جمعیتی الزم برای بهرهبرداری نرسیدهاند .از طرف دیگر ،تأمین خدمات رده باالتر نیز
با جمعیتهای اندک غیر ممکن است.
 امنیت شهری در شهرهای جدید به دلیل شمار کم جمعیت و خلوت بودن و منزوی بودن شهر مطلوب نمیباشد. واگذاری زمین بر مبنای واگذاری آن به تعاونی مسکن ،باعث عدم تنوع الزم در اقشار اجتماعی شده است. فضاهای شهری در مواردی که توصیههای طرح اعمال شده ،نسبت ًا مطلوب اما در مواردی که معماری ناهماهنگ ،مصالحساختمانی مختلف و نامناسب ،جرائم خشک و بیقواره است ،اثری از مطلوبیت دیده نمیشود.

قربانی ()1376

در پژوهشی با عنوان «ارزیابی عوامل مؤثر بر جمعیتپذیری شهر جدید سهند» ،مهمترین عوامل کند بودن روند
جمعیتپذیری این شهر را کاهش روند افزایش جمعیت در منطقه شهری تبریز ،ناهماهنگی در برنامههای عمران زمین و
توسعه سکونت ،عدم تحکیم بنیانهای اقتصادی شهر جدید ،انزوای جغرافیایی و تأثیر آن بر روند جمعیتپذیری،
فعالیت تعاونیهای مسکن و نقش آنها بر روند جمعیتپذیری شهر سهند و مسأله تأسیسات و تجهیزات شهری میداند.

ابراهيمزاده و نگهبان مروي
()1383

در پژوهشی با عنوان «تحليلي بر شهرنشيني و جايگاه شهرهاي جديد ايران» ،عمدهترين دالئل عملکرد ضعيف شهرهای جدید
ایران را ،مواردي از قبيل؛ مشخص نبودن جايگاه اين شهرها در سياستهاي توسعه شهري ،عدم تمکن مالي شرکتهاي عمران
جهت انجام وظايف محول شده و خالء هويت در شهرهاي جديد به دليل نبود امکانات ،خدمات و خصيصههاي غرور آفرين که
حس مکان و پايداري سکونت در اين شهرها را تقويت کند ،بیان کردهاند.

زبردست و جهانشاهلو ()1386

در پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت» ،به این نتیجه دست یافتهاند که آنچه به
تشدید مشکالت شهرهای جدید از جمله شهر جدید هشتگرد دامن میزند ،عدم ایجاد اشتغال و شکلگیری خدمات میباشد.
به عبارت دیگر ،اگر اشتغال کافی ایجاد نگردد ،مسلم ًا جمعیت به اندازه مورد نظر جذب شهر جدید نشده و آستانههای جمعیتی
الزم برای شکلگیری خدمات ایجاد نخواهد شد.

قرخلو و پناهندهخواه ()1388

در پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد شهرهاي جديد اطراف تهران از لحاظ جمعیتی» ،به اين نتيجه رسيدهاند که عملکرد آنها
بيانگر عدم موفقيت يا موفقيت نسبي اين شهرها در زمينه جذب جمعيت است .به عبارت ديگر در مورد شهرهاي جديد اطراف
کالن شهر تهران ميتوان گفت که تنها شهر جديد انديشه در مقايسه با سه شهر ديگر (پرند ،پردیس و هشتگرد) در دستيابي به
هدف جمعيت پيشبيني شده (آن هم به دليل قرار گيري در ناحيه اشتغال و دارا بودن امکانات کافي آموزشي ،رفاهي ،فرهنگي و
 )...تا حدود زيادي موفق عمل کرده است ،ولي شهرهاي جديد پرند ،پرديس و هشتگرد موفقيت چنداني نداشتهاند.

کند .زمینه این کار از سال  1299تا سال 1340آماده شد .عوامل چندی نیز
در دوره بعد به تسریع آن کمک کرد (مشهدیزاده .)45 :1386 ،به طور کلی،
شهرنشینی در حکومت پهلوی را میتوان به دو دوره تقسیم نمود .دوره
«شهرنشینی بطئی» که از روی کار آمدن رضاخان شروع و به اصالحات
ارضی دهه  1340ختم میگردد؛ و دوره «شهرنشینی سریع» که از اصالحات
ارضی شروع و به سال 1357ختم میشود (حسامیان.)22 :1388 ،
در آغاز قرن حاضر ،روستاها مکان اصلی تولید و شهرها عمدت ًا مرکز
تجارت و مرکز سیاسی حکومت ،به شمار میآمدند 72 .درصد از جمعیت
ایران در روستاها زندگی میکردند و 80درصد از تولید داخلی در بخش
کشاورزی تولید میشد .شروع اقداماتی نظیر احداث راه ،راه آهن و ایجاد
صنایع مصرفی اولیه عمدت ًا نساجی ،خوراکی و بعض ًا ساختمانی ،حیات
شهری را دستخوش تحول ساخت ،اما روستاها از حیث شیوههای تولید
تقریب ًا دست نخورده باقی ماندند .حیات و رشد شهر در این دوران از طرفی
بستگی به انتقال مازاد محصوالت کشاورزی از روستا داشته ،و از طرف
دیگر رشد بازار مصرف شهری یکی از عوامل رشد مازاد کشاورزی در این
دوران بوده است .این نقش شهر ،موجب جایگزینی تولید محصوالت سنتی
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و معیشتی در روستا توسط محصوالت قابل فروش و قابل صدور شد .در این
دوره هر چند ساخت تولیدی و اجتماعی کشور رو به تغییر می رفت (سهم
کشاورزی در تولید داخلی در سال  1329معادل  50درصد و در سال 1338
معادل  32درصد بوده است) ،لیکن این تغییرات هنوز در فضا و استقرار
جغرافیایی جمعیت بازتاب نیافته بود .چرا که ،انعکاس تحوالت اقتصادی و
اجتماعی در فضا ،همواره نیازمند زمان است (همان .)25 -53 :بررسی نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1335نشان میدهد که میزان
شهرنشینی در کشور به  31/4درصد رسیده است (حدود  3درصد افزایش
نسبت به آغاز قرن حاضر).
در دوره «شهرنشینی سریع» روابط سرمایهداری بسط یافته و زمان کافی
پیدا کرده بود که شیوههای تولید سنتی در روستا را تا حد زیادی نابود سازد و
شهر را به مکان تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه تبدیل
کند .در این دوره ،دیگر مازاد تولید روستایی نیست که تعیین کننده روند
شهرنشینی است ،بلکه شهر با اتکا به مازاد اقتصادی حاصل از صدور نفت به
محور اصلی تحوالت جامعه بدل می گردد .به عبارت دیگر ،کشاورزی در این
دوران در حاشیه قرار میگیرد و ایران از طریق صدور نفت در بازار جهانی

ادغام میشود .بنابراین در این دوره دو عامل ،یکی از بین رفتن روابط سنتی
تولید در روستا به دلیل اصالحات ارضی ،و دیگری متکی بودن اقتصاد شهر
بر مازاد اقتصادی حاصل از صدور نفت ،تعیین کننده روند شهرنشینی است.
سهم کشاورزی از  32درصد در سال  1338به  9درصد در سال  1356کاهش
می یابد ،و از طرف دیگر ،سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از  10درصد در
سال  1338به  36درصد در سال  1356افزایش می یابد .الزم به ذکر است که
اصالحات ارضی با از بین بردن روابط سنتی تولید و عدم جایگزینی روشها و
مناسبات جدید تولید به جای آن ،روند کاهش نقش کشاورزی و مازاد آن در
اقتصاد کشور را تشدید کرده است ،ولی عامل عمده کاهش نقش کشاورزی در
اقتصاد ایران نبوده ،بلکه صدور نفت و متکی شدن اقتصاد کشور به درآمدهای
حاصل از آن ،عامل اصلی به حساب می آید (همان.)53 -68 :
بررسی نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای  1345و
 ،1355نشان میدهد که میزان شهرنشینی در کشور در این سالها به ترتیب
برابر با  39و  47درصد بوده است .همان گونه که مشاهده میشود میزان
شهرنشینی طی  20سال ( 15/6 ،)1335 -1355درصد افزایش یافته است.
سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،در حقیقت دوران تحولی بود
که از یک سو وارث نتایج و آثار سیاستها و اقدامهای گذشته و از سوی
دیگر مواجهه با مشکالت خاص خویش بود .ورشکستگی نظام بانکی به
علت پرداخت بیرویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور ،کاهش
درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل نخریدن نفت ایران به دنبال تحریم
اقتصادی و مشکالتی که به سبب وجود موانع در وارد کردن مواد اولیه،
قطعات و ماشین آالت مورد نیاز صنایع وابسته بوجود آمده بود ،همه به
گردش سرمایه و کاال در بخش های کشاورزی ،صنعت و ساختمان لطمه
وارد کرده و سرمایههای راکد این بخشها را به بخش خدمات منتقل نمود.
جنگ تحمیلی از سوی دیگر اقتصاد کشور را به سبب تخصیص بودجههای
کالن به خود با مشکالتی مواجه کرد .سرازیر شدن بیش از  2میلیون مهاجر
جنگی شهری و روستائی به شهرهای دیگر منجر به تراکم بیش از حد
جمعیت شهرها شد .تنشهای سیاسی کشور افغانستان ،موجب هجوم
پناهندگان افغانی به ایران گردید .اختالف سطح درآمدها بین شهر و روستا و
همچنین اختالف فاحش سطح زندگی در این دو جامعه ،سبب مهاجرتهای
گسترده روستائیان به شهرها شد (مشهدیزاده.)54 -56 :1386 ،
این مشکالت در ادامه آثار سیاستهای گذشته ،سبب نامتعادلتر شدن
نظام شهری کشور و استانها در سال های  1357تا اوایل دهه  1370گردید.
بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1365نشان
میدهد که میزان شهرنشینی در کشور برابر با  54/3درصد بوده است .به
عبارت دیگر میزان شهرنشینی طی  10سال ( 7/3 ،)1355 -1365درصد
افزایش یافته است.
در دو دهه اخیر نیز ،هر چند که در برنامههای دوم و سوم و چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بر تمرکززدایی تأکید شده است،
اما وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری در شهرها و بخش
خدمات ،و کمتوجهی به بخش کشاورزی ،منجر به ادامه مهاجرتها از
روستاها به شهرها شده است.

بررسی نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای ،1375
 1385و  ،1390نشان میدهد که میزان شهرنشینی در کشور در این سالها به
ترتیب برابر با  69/6 ، 61/3و  71/4درصد بوده است .به عبارت دیگر میزان
شهرنشینی طی  25سال ( 17/1 ،)1365 -1390درصد افزایش یافته است.

بررسی ضرورت احداث شهرهای جدید در ایران

پس از بررسی تحوالت شهرنشینی در ایران ،مشخص میگردد که برهم
خوردن نظام شهری ایران ناشی از عوامل زیر بوده است:
 -1افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور طی سالهای 1335 -1365
(جمعیت کشور در دوره  30ساله مذکور 2/61 ،برابر شده است)؛
 -2رشد سریع شهرنشینی در کشور به خصوص طی سال های 1335 -1365
(به علت مهاجرتهای شدید روستا -شهری ناشی از اصالحات ارضی و
افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و به حاشیه رانده شدن کشاورزی) که
با ظرفیتهای توسعه شهری در کشور تناسب نداشته است.
بنابراین ،به منظور حل ریشهای مشکل شهرنشینی در ایران ،گام نخست
ایجاد تعادل و تناسب میان نرخ رشد جمعیت شهری با توانایی تجهیز
فضاهای شهری و گسترش زیرساختها و نیز ایجاد مشاغل مولد در سطح
شهری است .از طرفی باید در نظر داشت که بدون حل مشکالت جامعه
روستایی ،معضالت جامعه شهری قابل حل نخواهد بود .اگر چه در دهههای
اخیر ،توجه به روستاها بیشتر گردیده و اندکی از دافعه روستاها کاسته شده
است ،با وجود این ،همچنان جاذبه شهرها با دافعه روستاها همراه است و
مهاجرتهای روستا -شهری میزان قابل توجهی از افزایش رشد جمعیت
شهرهای بزرگ را به خود اختصاص داده است.
یکی از دالئل ضرورت ایجاد شهرهای جدید در کشور که در اواخر
دهه  1360توسط وزارت مسکن بیان گردید ،پیش بینی جمعیت  130میلیون
نفری کشور و  96میلیون نفری نقاط شهری در سال  1400بوده است
(زیاری.)95 :1387 ،
این در حالی است که جمعیت کشور در سال  1365برابر  49میلیون نفر
و جمعیت نقاط شهری آن برابر  27میلیون نفر بوده است .به عبارت دیگر
پیشبینیها حاکی از آن بود که طی دوره  35ساله  ،1365 -1400جمعیت
کشور با متوسط نرخ رشد سالیانه  2/80درصد 81 ،میلیون نفر و جمعیت
نقاط شهری آن با متوسط نرخ رشد سالیانه  3/70درصد 69 ،میلیون نفر
افزایش یابد .بررسی نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن نشان می
دهد که جمعیت کشور در دوره  25ساله  1365 -1390با متوسط نرخ رشد
سالیانه  1/69درصد 26 ،میلیون نفر و جمعیت نقاط شهری آن با متوسط
نرخ رشد سالیانه  2/79درصد 27 ،میلیون نفر افزایش یافته است .در صورت
ادامه این روند تا سال ( 1400از آنجا که متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت
کشور و نقاط شهری طی دوره  5ساله  ،1385 -1390به ترتیب  1/29و
 2/15درصد بوده است ،ادامه روند افزایش جمعیت طی  8سال -1400
 ،1392با متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت کشور در حدود  1/69درصد و
متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت نقاط شهری در حدود  2/79بعید به نظر
میرسد) ،جمعیت کشور در حدود  89میلیون نفر و جمعیت نقاط شهری آن
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جدول  :2جمعیت کشور و نقاط شهری آن ،متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت کشور و نقاط شهری آن ،ضریب شهرنشینی ،تعداد نقاط شهری
کشور طی سرشماریهای 1335 -1390
سال

جمعیت کشور

متوسط نرخ
رشد ساالنه
جمعیت کشور
(درصد)

جمعیت نقاط
شهری

متوسط نرخ رشد ساالنه ضریب شهرنشینی
در کشور
جمعیت نقاط شهری
(درصد)
کشور (درصد)

تعداد نقاط شهری
کشور

1335

18954704

-

5997161

-

31/4

199

1345

25078923

2/84

9714612

4/94

39

272

1355

33708744

3/00

15854680

5/02

47

373

1365

49445010

3/91

26952894

5/45

54/3

496

1375

60055488

1/96

36817789

3/17

61/3

612

1385

70472846

1/61

48242797

2/74

69/6

1012

1390

75149669

1/29

53646661

2/15

71/4

1140

مأخذ( :زنجانی و دیگران( ،)1382 ،نتایج سرشماری های نفوس و مسکن  (،)1335 -1390محاسبات نگارندگان)

به حدود 71میلیون نفر خواهد رسید .از مقایسه این اعداد با پیشبینیهای
وزارت مسکن مشخص میگردد که حداقل در حدود  41میلیون نفر برای
جمعیت کشور و در حدود  25میلیون نفر برای نقاط شهری کشور ،با
میزان پیشبینی صورت پذیرفته ،اختالف وجود دارد .بنابراین همان گونه که
مشاهده میشود ،دو عامل عدم کاهش نرخ رشد جمعیت کشور و نرخ رشد
جمعیت شهری طی سالهای  1365 -1390توانسته است ،فشار احتمالی
وارد شده به شبکه شهری کشور و مادرشهرها را به شدت کاهش دهد.
البته باید در نظر داشت که در شرایط فعلی کشور ،ادامه روند کاهشی
نرخ رشد جمعیت ،منطقی نخواهد بود و مسائل و مشکالتی از جمله پیری
جمعیت را طی سالهای آینده در پی خواهد داشت .لذا آنچه باید در شرایط
حاضر در اولویت قرار گیرد ،تقلیل نرخ رشد شهرنشینی در کشور از طریق
کاهش مهاجرت های روستا -شهری است.
به منظور کاهش مشکالت شهرهای بزرگ ،پلکانی نمودن مهاجرتها
از طریق تقویت روستا -شهرها ،شهرهای کوچک و شهرهای متوسط الزامی
است .پلکانی کردن مهاجرتها ،نرخ رشد جمعیت شهرهای بزرگ را کاهش
داده و فرصت الزم برای بهبود شرایط سکونت در شهرهای بزرگ را فراهم
میآورد .به عبارت دیگر کاهش نرخ رشد جمعیت شهرهای بزرگ ،از
افزایش مشکالت این شهرها جلوگیری می نماید .البته باید توجه داشت که
ضرورت چنین اقدامی در مادرشهرهای استان های مختلف کشور یکسان
نبوده و به ظرفیت کوتاه مدت و ظرفیت نهایی توسعه هر کدام از آنها
بستگی دارد .ظرفیت توسعه شهر با اندازه شهر ،دو مقوله جدا از هم را
تشکیل میدهند .به طور مثال ممکن است اندازه شهری با جمعیت  50هزار
نفری بیش از ظرفیت نهایی توسعه آن باشد ،در حالی که شهری میلیونی به
ظرفیت نهایی توسعه خود نرسیده باشد .منظور از ظرفیت نهایی توسعه ،آن
حدی از توسعه شهر خواهد بود ،که افزایش از آن حد ،غیر ممکن و باالتر
از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی شهر است.
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منظور از ظرفیت کوتاه مدت توسعه شهر نیز ،ظرفیت بالقوه توسعه -2
 1ساله شهر است .باالتر بودن رشد جمعیت شهر نسبت به ظرفیت توسعه
کوتاه مدت شهر ،مسائلی کوتاه مدت را باعث شده ،لیکن رسیدن به ظرفیت
نهایی توسعه شهر ،در عمل شهر را به پایان حیات خود رسانده است.
با توجه به عدم انجام پژوهش هایی در رابطه با ظرفیت توسعه کوتاه
مدت و ظرفیت نهایی توسعه شهرها در کشور ،تمامی شهرهای با جمعیت
در حدود یک میلیون نفر و بیشتر از آن را دارای سرریز جمعیت تعریف
نمودهاند ،در حالی که مشکل شهرهای بزرگ در کشور ما ،فشار افزایش
جمعیت بوده و مشکل سرریز جمعیتی بنا به تعریف کالسیک ،واقعیت
خارجی ندارد (ر.ک تبریزی.)63 :1384 ،
با توجه به مطالب مذکور ،شناسایی ظرفیت های توسعه تمامی شهرهای
کشور به خصوص شهرهای بیشتر از  100هزار نفر جمعیت ضرورت دارد .با
شناسایی ظرفیت های توسعه تمامی شهرها ،نقاط شهری مستعد توسعه به منظور
کاهش حجم مشکالت شهرهای بزرگ در کوتاه مدت و بلند مدت مشخص
خواهد شد .با شناسایی ظرفیت توسعه مادرشهرهای کشور نیز ،درجه و شدت
ضرورت به اعمال سیاستها به منظور کاهش مشکالت آنها مشخص خواهد
گردید .در تشخیص ظرفیت توسعه کوتاه مدت و بلند مدت مادرشهرها ،توجه
به ظرفیتهای پنهان بافتهای فرسوده شهری و اراضی بایر درون شهرها و نیز
محدودههای با قابلیت های افزایش تراکم ،شناسایی میشوند.
پس از اعمال سیاستهایی که تاکنون بیان گردید (کاهش نرخ رشد
سالیانه جمعیت نقاط شهری از طریق کاهش مهاجرتهای روستا -شهری،
پلکانی نمودن مهاجرتها از طریق شناسایی نقاط مستعد توسعه و تقویت
آنها ،شناسایی ظرفیتهای توسعه مادرشهرها) ،در صورت ضرورت ،باید به
احداث شهرهای جدید اقدام نمود.
به نظر میرسد در احداث شهرهای جدید کشور ،توجه به معلول
(مشکالت مادرشهرها) بیش از توجه به علت (مهاجرتهای روستا -شهری

و افزایش نرخ رشد سالیانه جمعیت شهرها) صورت پذیرفته است.

آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

پس از بررسی و مقایسه جمعیت پیشبینی شده برای کشور و نقاط
شهری آن برای سال  1400توسط وزارت مسکن با جمعیت پیشبینی شده
برای کشور و نقاط شهری آن برای سال  1400بر اساس ادامه روند نرخ رشد
سالیانه  ،1365 -1390مشخص میگردد که در حدود  41میلیون نفر برای
جمعیت کشور و در حدود  25میلیون نفر برای نقاط شهری کشور ،اشتباه
در پیشبینی صورت پذیرفته است .اگر چه عدم قطعیت در پیش بینی ها در
علوم اقتصادی ،اجتماعی و انسانی و به تبع آن در برنامهریزی فضایی همواره
وجود داشته و دارد ،اما باید توجه داشت که اتکا بر نتایج پیشبینیهای
غیر قطعی جمعیتی کشور و نقاط شهری آن ،باعث پیدایش سیاست ایجاد
شهرهای جدید در کشور شده و خود زمینه ساز سرمایهگذاریهای زیادی
در نقاط مشخص شده برای احداث این شهرها گرديده است که پس از
گذشت بیش از  24سال ( ،)1368 -1392به جمعیتهای پیشبینی شده
دست نیافتهاند و در عمل میزان هزینه صورت پذیرفته نسبت به منفعت
بدست آمده برای اکثر شهرهای جدید کشور ،بسیار بیشتر بوده است .البته
باید توجه نمود که نتیجهگیری کلی برای تمامی شهرهای جدید کشور
منطقی نبوده ،بلکه در مادر شهرهایی مانند تهران که به ظرفیت نهایی توسعه
خود نزدیک هستند ،ایجاد شهرهای جدید ضرورت داشته است.
بنابراین بررسی شهرهای جدید پیرامون چنین مادرشهرهایی را باید
با دیگر شهرهای جدید احداث شده در پیرامون سایر مادرشهرهای کشور
متمایز دانست .در ادامه به بیان عمدهترین دالئل عدم موفقیت این شهرها در
کشور میپردازیم.
همان گونه که پیشتر بیان گردید ،واضع نظریه باغشهر ،معتقد به
ایجاد باغشهرهایی در اطراف شهرهای بزرگ بود ،به گونهای که جمعيت
و صنعت از اين شهرها خارج گردد .به عبارت دیگر ،هاوارد به انتقال
صنایع برای انتقال محل سکونت عقیده داشت .با بررسی وضعیت شهرهای
جدید در کشور ،میتوان بیان نمود که برنامهای جامع برای انتقال صنایع
از مادرشهرها به شهرهای جدید صورت نپذیرفته است .در چنین حالتی،
تحققپذیری جمعیت شهرهای جدید دشوار و یا غیر ممکن میگردد و اگر
هم تحققپذیری جمعیت صورت پذیرد ،شهر جدید به یک شهر خوابگاهی
با مسافرتهای روزانه به قصد رفت و برگشت به محل کار تبدیل میشود،
که با توجه به فاصله میان شهر جدید و مادرشهر ،افزایش هزینهها و هدر
رفتن زمان برای ساکنان این شهرها را به دنبال خواهد داشت.
الزم به ذکر است ،با توجه به نبود سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد
میان مادرشهر و شهر جدید ،زندگی در شهرهای جدید خوابگاهی مشروط به
داشتن وسائل نقلیه شخصی خواهد بود .از آنجا که اغلب متقاضیان سکونت
در شهر جدید را گروههای میان درآمد و کم درآمد تشکیل میدهند ،و حجم
خانوادههای فاقد وسائل نقلیه شخصی در این گروه قابل توجه است ،بر عدم
استقبال از شهرهای جدید در کشور تأثیرگذار بوده است .با توجه به موارد
مطرح شده ،مشخص میشود که هر چه فاصله میان شهر جدید به مادرشهر

نزدیکتر باشد ،بر استقبال افراد از شهر جدید افزوده میشود.
نکته دیگری که در این رابطه باید به آن اشاره شود ،آن است که در
تمامی مادرشهرهای کشور ،بخش خدمات سهم قابل توجهی از ساختار
شغلی را به خود اختصاص داده است .انتقال خدمات از مادرشهر به شهر
جدید عالوه بر آنکه خالف نظر واضع ایده شهرهای جدید بوده ،تنها بر
طوالنی کردن و افزایش هزینههای سفر میانجامد و از نظر اقتصادی مقرون
به صرفه نیست ،لذا به نظر میرسد ،با توجه به وجود حجم پایین مشاغل
صنعتی در مادرشهرهای کشور ،پیشنهاد جمعیتهای بیشتر از جمعیتهای
 100000نفر غیر منطقی و فاقد استدالل نظری است .الزم به ذکر است
در انتقال صنایع ،با توجه به موضوع ناسازگاری برخی صنایع با یکدیگر،
نمیتوان تمامی فعالیتهای صنعتی درون مادرشهر را به یک شهر جدید
منتقل نمود ،چرا که مسائل زیست محیطی بوجود آمده ،شرایط سکونت
را برای ساکنان شهر جدید دشوار مینماید .بنابراین ایجاد چند شهر جدید
اقماری پیرامون مادرشهرها برای انتقال صنایع باید صورت پذیرد.
همان گونه که پیشتر بیان گردید ،عدم قطعیت در پیشبینیها در علوم
اقتصادی ،اجتماعی و انسانی و به تبع آن در برنامهریزی فضایی همواره
وجود داشته و دارد .یکی از عمدهترین دالئل عدم موفقیت در شهرهای
جدید ایران را میتوان پیشبینی تعداد و گروهبندی جمعیتی در شهرهای
جدید دانست .تقریب ًا در تمامی برنامهریزیهای صورت گرفته برای شهرهای
جدید ،ترکیب جمعیتی اسکان یابنده در شهرهای جدید مشابه مناطق
پیرامونی یا مادرشهر در نظر گرفته شده ،در حالی که مطالعات حاکی از
اسکان جمعیت جوان در شهرهای جدید است که مشابهتی با نقاط پیرامونی
ندارد .همچنین جمعیتپذیری شهرهای جدید معموالً بر اساس مدلهای
ریاضی (خطی ،لجستیکی) صورت پذیرفته ،در صورتی که هیچ قاعده و
قانون ریاضی بر تغییرات جمعیت تمامی شهرهای جدید کشور حاکم نبوده
و نیست .با توجه به نادرستی پیشبینیهای جمعیتی انجام شده ،پیش بینی
تمایالت و انتظارات ساکنان شهرهای جدید نیز تنها در چارچوب محاسبات
ریاضی صورت پذیرفته است (استفاده از سرانههای استاندارد) ،در صورتی
که عدم قطعیت در پیشبینی تعداد و ترکیب جمعیت وجود داشته است.
در چنین شرایطی ،احداث واحدهای مسکونی در شهرهای جدید
در حجم زیاد صورت گرفته ،بدون آنکه از نوع خانوارها ،خواست ها و
تمایالت آنها هیچ اطالعی در دست باشد .عالوه بر این ،با توجه به آنکه
پیش بینی وضعیت درآمد و اقتصاد خانوارها نیز غیر ممکن بوده ،در برخی
مواقع ،قیمت واحدهای مسکونی ایجاد شده فراتر از توانایی خرید خانوارها
بوده است .سایر کاربریهای مورد نیاز در شهرهای جدید نیز ،یا عمدت ًا به
موقع ایجاد نشده (مدت زیادی پس از استقرار جمعیت در شهرهای جدید
ایجاد شدهاند) ،یا قبل از استقرار جمعیت در این شهرها ایجاد شده ،که با
عدم جمعیتپذیری شهرهای جدید ،عم ً
ال بدون استفاده رها شدهاند.
باید توجه داشت که پیشبینی در کشورهای در حال توسعه با توجه به
گوناگونیهای عمیق و وسیع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ،بسیار دشوار و
عدم قطعیت در پیشبینیها ،قطعی است.
یکی از دالئل عدم موفقیت شهرهای جدید ،ضعف تنوع اجتماعی-
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اقتصادی در بین ساکنان آنهاست .بیتوجهی به گروههای مختلف درآمدی و
اجتماعی و ایجاد شهرهای جدید با هدف اسکان گروههای کم درآمد و میان
درآمد ،ضعف تنوع اقتصادی در میان ساکنان این شهرها را سبب شده است.
همچنین حس تعلق افراد میانسال و کهنسال ساکن در مادرشهرها به شهر
خود از طرفی ،و شکل شهرهای جدید ایجاد شده که کمترین تناسب را با
زندگی این گروه از جامعه داشته است ،ضعف تنوع اجتماعی را در ساکنان
این شهرها باعث شده است؛ به گونهای که بیشترین سهم جمعیت این شهرها
را جوانان تشکیل میدهند.
یکی دیگر از دالئل عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران را باید
ضعف در مکان یابی آنها دانست .بررسی مکان احداث شهرهای جدید
نشان میدهد که بخش عمده این شهرها ،در مناطقی مکانیابی شدهاند که
دچار تمرکز جمعیتی باال بودهاند .در چنین شرایطی ،در صورت محقق شدن
اهداف احداث آن شهرها ،احتمال تمرکززدایی از مادرشهر وجود داشته ،اما
در منطقه شهری نه تنها تمرکز را کاهش نداده ،بلکه سرعت تمرکزگرایی را
نیز افزایش خواهد داد.
در رابطه با موقعیت مکانی شهر جدید و فاصله آن تا مادرشهر نیز باید
بیان نمود ،با توجه به خودکفا بودن و یا خوابگاهی بودن شهر جدید ،فاصله
از مادرشهر مشخص میگردد .با توجه به آنکه اکثر شهرهای جدید ایران از
نوع خوابگاهی می باشند ،فاصلههای بیشتر از  30 -40کیلومتر منطقی به نظر
نمیرسد .بنابراین فاصله شهرهای جدید هشتگرد و مجلسی ( 65کیلومتر
نسبت به مادرشهر) صحیح نخواهد بود .الزم به ذکر است که فاصلههای
 30 -40کیلومتر نیز ،اگر راهبردهای الزم به منظور تقویت سیستم حمل
و نقل عمومی میان مادرشهر و شهر جدید صورت نپذیرد ،برای ساکنان
شهرهای جدید نیز مشکالتی را به همراه خواهد داشت .همین عامل بر عدم
موفقیت شهرهای جدید در جذب جمعیت مؤثر بوده است.
از طرفی باید توجه نمود که نزدیکی بیش از اندازه شهر جدید به
مادرشهر ،سبب گران شدن قیمت واحدهای مسکونی ایجاد شده و نیز قیمت
تمام شده ایجاد سایر زیرساختهای شهری میشود .این عامل نیز زمینه
عدم استقبال گروههای کم درآمد و میان درآمد جامعه از شهرهای جدید را
سبب میشود.
در اکثر کشورهای جهان ،استراتژی توسعه شهرهای جدید در اراضی
بکر یا نسبت ًا بکر به سوی توسعه سکونتگاههای موجود مطرح شده است.
بنابراین در صورتی که شهر جدید با هدف کاهش مشکالت مادرشهرها
ایجاد میشود ،باید شهرهای موجودی که دارای مرکزیت یا نیروی بالقوه
توسعه بوده ،شناسایی گردند .در احداث شهرهای جدید در کشور ،این عامل
نادیده گرفته شده است.
و نکته آخری که در رابطه با ضعف مکانیابی شهرهای جدید در ایران
باید بیان نمود ،کم توجهی به شرایط جغرافیایی و محیطی است و در مکان
یابی شهرهای جدید کشور ،مهمترین عامل در نظر گرفته شده ،امکان تملک
زمین محدوده بوده است.
عدم حمایت همه جانبه دولت و نهادهای ذی ربط ،یکی دیگر از دالئل
عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران است .از همان روزهای شروع احداث
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شهرهای جدید در کشور ،به دلیل عدم استقبال جدی برخی از اعضای
وزارت مسکن و شهرسازی از این سیاست و حتی مخالفت با آن ،همچنین
عدم همکاری سایر نهادهای مربوط نظیر شرکتهای آب و فاضالب ،برق،
مخابرات ،گاز ،اداره راه و  ...در تأمین نیازهای ساکنان شهرهای جدید،
باعث گردید تا این نگرش در ذهن ساکنان مادرشهرها و افراد فاقد مسکن
شکل گیرد که سکونت در مادرشهر به هر نحو و با همه مشکالت آن بهتر
از سکونت در شهرهای جدید است .تأثیر روانی این موضوع را به راحتی
میتوان از طریق پرسشنامههایی در میان افراد فاقد مسکن در مادرشهرهای
کشور ،در زمان فعلی نیز ،بررسی نمود.
الزم به ذکر است ،اگر سرعت ساخت شهرهای جدید به خصوص طی
سالهای اولیه احداث بیشتر میبود ،هم موجب جلب مهاجر به عنوان ساکن
و همچنین سرمایهگذار به شهر میگردید و جذب مهاجر و سرمایهگذار
بخش خصوصی ،بر سرعت توسعه شهر میافزود .و این چرخه ،دستیابی
به جمعیت پیشبینی شده را سریعتر محقق میساخت .متأسفانه سرعت
ساخت شهرهای جدید در ایران ،طی سال های اولیه بسیار پایین بوده است.
با توجه به آنکه طی سالهای اخیر ،سرعت توسعه شهرهای جدید افزایش
یافته است ،به نظر میرسد در صورت عدم تغییر سیاستهای ملی در زمینه
توسعه شهری ،و رفع برخی مسائل این شهرها ،میتوان شاهد افزایش
سرعت توسعه این شهرها بود.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که اعمال سیاستهای متناقض
توسعه شهری ،در عدم موفقیت این شهرها در جمعیت پذیری مؤثر بوده
است .در برنامه سوم توسعه ( ،)1379 -1383شهرهای جدید به شدت
محدود گشت .به طوری که صراحت ًا در برنامه اعالم شد که بایستی از
ایجاد شهرهای جدید ،جز موارد خاص پرهیز گردد .در دهه ،1370 -1380
سیاستهای تقویت شهرهای کوچک و متوسط نیز در مجامع علمی-
دانشگاهی کشور و نیز در بین سیاستگذاران ملی و منطقهای مطرح گردید.
همچنین توجه به بافتهای فرسوده شهری و توسعه درونی شهرها نیز
در همین دوران مطرح گردید .این سیاستها ،به عنوان سیاستهای رقیب
شهرهای جدید عمل نموده و باعث عدم موفقیت شهرهای جدید در جذب
جمعیت شده است.
یکی دیگر از عمدهترین دالئل عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران
را باید در اهمیت مسکن از نظر اقتصادی در کشور جستجو نمود .امروزه
مسکن به عنوان نوعی سرمایهگذاری و افزایش درآمد است و دارای مفهوم
اقتصادی است .در حقیقت ،بهترین ،پرسودترین ،سریعترین و مطمئنترین
حوزه سرمایهگذاری بخش خصوصی ،سرمایهگذاری در حوزه زمین و
مسکن است (اعتماد .)4 :1369 ،احداث و خرید مسکن ،میتواند در هنگام
تورم و رشد قیمتها ،تدبیری مؤثر برای افزایش دارایی باشد .مسکن در
ثبات اقتصادی و بهبود زندگی خانوادهها نقش اساسی دارد ،زیرا فقر و عدم
تأمین اقتصادی از عوامل عمده بیثباتی اجتماعی است (رفیعی.)40 :1368 ،
با توجه به آنچه بیان گردید ،از آنجا که روند افزایشی قیمت اراضی در
شهرهای جدید نسبت به مادرشهرها کندتر میباشد ،میل به خرید مسکن در
شهرهای جدید کم بوده است .در صورتی که واحدهای مسکونی ایجاد شده

در شهرهای جدید نیز دارای حجم زیاد خرید و فروش باشد ،به واسطه نقش
پر رنگ سوداگران زمین و مسکن است و در عمل ،به رفع تقاضای مؤثر در
عرصه واگذاری و ساخت زمین و مسکن کمکی نکرده است.
الزم به ذکر است که اکثر سازندگان واحدهای مسکونی نیز ،با توجه
به باالتر بودن سود حاصل از ساخت واحدهای مسکونی در مادرشهرها
نسبت به شهرهای جدید ،گرایش کمتری به احداث واحدهای مسکونی در
شهرهای جدید داشته اند.
باالتر بودن هزینه تأمین مصالح و تأمین کارگران ساختمانی ،نبود آب،
برق ،در برخی از شهرهای جدید به هنگام ساخت واحدها ،و  ...از عواملی
هستند که هزینه ساخت را باال برده و با توجه به آنکه سرعت عملیات
احداث واحدهای مسکونی را کاهش داده ،مدت زمان درگیر شدن اعتبارات
مالی در پروژه را افزایش داده و در مجموع سود حاصل را نسبت به ساخت
واحدهای مسکونی در مادرشهرها کاهش میدهد.
رکود اقتصادی در مقاطعی از دوره  24ساله  ،1368 -1392و افزایش
شدید نرخ تورم در کشور و کاهش درآمدهای افراد ،سبب افزایش شدید
هزینههای آماده سازی زمین و در نتیجه افزایش قیمت زمین در محدوده شهر
جدید و کاهش قدرت خرید افراد گردید و از آنجا که این شهرها به منظور
اسکان گروههای کم درآمد و میان درآمد طراحی شده بود ،با عدم جذب
جمعیت روبرو گردید .به طور کلی میتوان بیان نمود که شهرهای جدید
با رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم ،با عدم موفقیت روبرو خواهند بود.
یکی دیگر از دالئل عدم موفقیت شهرهای جدید در کشور را باید در
نگرش صرف ًا کالبدی در تهیه برنامهها و عدم توجه به خواست و نیاز مردم
توسط برنامهریزان و مهندسان مشاور بیان نمود .طراحی شهری بر اساس
معیارهای شهرسازی غیر بومی و طراحی شهری صلب و خشک ،بدون
توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی و بدون توجه به خواست و
نیاز مردم ،آن هم به علت ضابطهها ،معیارها ،ارزشها و رابطه هایی که تنها
متخصصان شهرسازی ،معماری و عمران به تعیین آن پرداختهاند ،شهرهای
جدید کشور را به شهرهای دارای مشکالت اجتماعی ،فرهنگی و هویتی
تبدیل کرده است.
شناخت و درک مسائل شهر به عنوان سیستمی پیچیده ،توسط یک یا
دو متخصص و رشته امکانپذیر نیست ،بلکه نیازمند همکاری و مشارکت
متخصصان رشتههای مختلف اقتصاد ،جمعیتشناسی ،جامعهشناسی،
ترافیک ،ساختمان ،محیط زیست ،جغرافیا ،معماری و شهرسازی و  ...است.
همچنین باید همواره به این نکته توجه نمود که:
«تصمیم گیرندگان نهایی مردم هستند ،نه برنامهریزان شهری»

نتیجهگیری

یکی از سیاستهایی که به منظور توسعه فضایی سکونتگاهها و بهبود
توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در سطح کشورهای مختلف اتخاذ میگردد،
ایجاد و توسعه شهرهای جدید میباشد .دو هدف اصلی ایجاد شهرهای
جدید از دیدگاه توسعه فضایی ،تمرکززدایی از مادرشهرها و تمرکزگرایی
در مناطق مستعد توسعه اما توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته است .تحوالت

اقتصادی -اجتماعی ،سیاسی کشور در چند دهه گذشته (آغاز حکومت پهلوی
تا دهه اول پس از پیروزی انقالب اسالمی) ،سبب تجمع و تمرکز جمعیت
و فعالیت های مهم اقتصادی در چند قطب عمده کشور(مادرشهرهایی
چون تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز )... ،گردید و شکلگیری سیاست ایجاد
شهرهای جدید کشور با هدف تمرکززدایی از مادرشهرهای عمده را باعث
شد.
از آنجا که مسائل و مشکالت بوجود آمده در مادرشهرهای کشور معلول
بوده ،لذا به منظور حل مسائل این شهرها ،ابتدا باید علتهای شکلگیری
مسأله را شناسایی نمود و در جهت رفع آنها برآمد .بر این اساس ،سه علت
اساسی بوجود آمدن مسائل در مادرشهرهای کشور را باید:
 .1افزایش شدید نرخ رشد جمعیت کشور طی سالهای .2 ،1335 -1365
مهاجرتهای گسترده روستا -شهری به صورت جهشی (مهاجرت مستقیم
از روستا به مادرشهر) به خصوص طی سالهای  .3 ،1335 -1365پایینتر
بودن ظرفیت توسعه کوتاه مدت شهر نسبت به نرخ رشد جمعیت ،بیان نمود.
با توجه به عدم انجام پژوهشهایی در رابطه با ظرفیت توسعه کوتاه
مدت و ظرفیت نهایی توسعه شهرها در کشور ،تمامی شهرهای با جمعیت
در حدود یک میلیون نفر و بیشتر از آن را دارای سرریز جمعیت تعریف
نمودهاند ،در حالی که مشکل شهرهای بزرگ در کشور ما ،فشار افزایش
جمعیت بوده و مشکل سرریز جمعیتی بنا به تعریف کالسیک ،آن گونه که
در تمامی مادرشهرهای کشور بیان شده ،واقعیت خارجی ندارد .بنابراین
ضرورت ایجاد شهرهای جدید پیرامون تمامی مادرشهرهای میلیونی و یا در
آستانه میلیونی شدن کشور ضرورت نداشته و انجام تحقیقاتی برای شناسایی
ظرفیت های توسعه در این مادرشهرها به منظور ضرورت ایجاد شهرهای
جدید الزامی بوده که متأسفانه در کشور صورت نپذیرفته و یا با استفاده از
چند شاخص ریاضی نظیر تراکم خالص و ناخالص در مادرشهرها ،ضرورت
به ایجاد این شهرها ،نتیجه گرفته شده است ،که امروز شاهد آن هستیم که
پس از گذشت بیش از  24سال ( ،)1368 -1392به جمعیتهای پیشبینی
شده دست نیافتهاند و در عمل میزان هزینه صورت پذیرفته نسبت به منفعت
بدست آمده برای اکثر شهرهای جدید کشور ،بسیار بیشتر بوده است.
اگر چه ضرورت به ایجاد شهرهای جدید در پیرامون اکثر مادرشهرهای
کشور وجود نداشته ،با وجود این ،به عمدهترین دالئل عدم موفقیت این
شهرها در کشور در جذب جمعیت ،در جدول شماره  3اشاره شده است.

پیشنهادها

به منظور بهبود عملکرد شهرهای جدید احداث شده در کشور،
راهبردهای زیر پیشنهاد میگردند:
 -1انتقال برخی از صنایع قابل جابه جایی به شهرهای جدید با توجه به
اصل سازگاری میان صنایع و اثرات هر یک از آنها بر محیط طبیعی و
زندگی ساکنان شهرهای جدید ،به منظور جلوگیری از خوابگاهی باقی ماندن
شهرهای جدید؛
 -2بهبود سیستم حمل و نقل عمومی میان شهر جدید با مادرشهر (در رابطه
با شهرهای جدید اطراف تهران ،احداث خطوط مترو میان شهر جدید با شهر
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تهران ،البته پس از انجام مطالعات هزینه -منفعت پیشنهاد میشود)؛
 -3تکمیل خدمات شهری مورد نیاز و مرحلهبندی برنامه ساخت سایر
قسمتهای شهر جدید؛
 -4ایجاد برخی فضاهای تفریحی و خدماتی متناسب با گروههای سنی
میانسال و کهنسال (الزم به ذکر است با توجه به افزایش عمر شهرهای
جدید ،برای ساکنان موجود در شهرهای جدید که برخی به دوران میانسالی
و کهنسالی رسیدهاند ،طراحی چنین فضاهایی نیز الزامی میباشد)؛
 -5حمایت دولت و نهادهای تأمین کننده زیرساختها از شهرهای جدید،
حداقل برای مدت  10سال آینده ،به منظور دستیابی به جمعیت هدف؛
 -6باال بردن سرعت ساخت شهرهای جدید در کوتاه مدت به منظور افزایش
تمایل به سکونت در شهرهای جدید (افزایش تقاضا) ،که خود باعث سرعت

بخشیدن به روند افزایشی قیمت اراضی در شهرهای جدید میشود.
در نهایت ،باید بیان نمود که احداث شهرهای جدید یکی از راههای پر
هزینه به منظور کاهش مشکالت مادرشهرهای کشور بوده است .امید است
در سالهای آینده ،بدون بررسی سایر راههای کاهش مسائل و مشکالت
مادرشهرها و بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای نهایی توسعه مادرشهرها،
اقدام به ایجاد شهرهای جدید دیگر نشود .اما ضعف ها و مشکالت شهرهای
جدید و عدم موفقیت آنها ،نباید منجر به فراموشی شهرهای جدید احداث
شده در کشور گردد و سرمایههایی که در راه انجام این سیاست تاکنون
مصرف شده نادیده گرفته شود.
در پایان ،انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه دستیابی سریعتر به
اهداف شهرهای جدید احداث شده در کشور ،پیشنهاد میشود.

جدول  :3آسیبشناسی شهرهای جدید در ایران
دالئل اجتماعی

 عدم قطعیت در پیشبینی تعداد و گروهبندی جمعیتی در شهرهای جدید که منجر به عدم قطعیت در پیشبینی تمایالت وانتظارات ساکنان شهرهای جدید شده است؛
 ضعف تنوع اجتماعی -اقتصادی در بین ساکنان شهرهای جدید؛ -خوابگاهی شدن شهرهای جدید.

دالئل اقتصادی

 خوابگاهی شدن شهرهای جدید و شکلگیری مسافرتهای روزانه به قصد رفت و برگشت به محل کار (مادرشهر) ،افزایشهزینهها و هدر رفتن زمان برای ساکنان شهرهای جدید را به دنبال داشته است؛
 عدم قطعیت در پیشبینی وضعیت درآمد و اقتصاد خانوارها که باعث شده است تا در برخی مواقع ،قیمت واحدهای مسکونیایجاد شده فراتر از توانایی خرید خانوارها شود و یا افراد با درآمد باالتر ،خواهان خرید واحدهای احداث شده نباشند؛
 با توجه به اهمیت مسکن از نظر اقتصادی در کشور ،کندتر بودن روند افزایشی قیمت اراضی در شهرهای جدید نسبت بهمادرشهرها ،میل به خرید مسکن در شهرهای جدید را کاهش داده است؛
 باالتر بودن سود حاصل از ساخت واحدهای مسکونی در مادرشهرها نسبت به شهرهای جدید که باعث گرایش کمتر سازندگانبه احداث واحدهای مسکونی در شهرهای جدید شده است.
 رکود اقتصادی در مقاطعی از دوره  24ساله  ،1368 -1392و افزایش شدید نرخ تورم در کشور و کاهش درآمدهای افراد،سبب افزایش شدید هزینههای آماده سازی زمین و در نتیجه افزایش قیمت زمین در محدوده شهر جدید و کاهش قدرت خرید
واحدهای مسکونی توسط گروههای کم درآمد و میان درآمد (گروههای هدف) شده است.

دالئل فنی و مهندسی

 احداث بخش عمدهای از شهرهای جدید ،در مناطقی که دچار تمرکز جمعیتی باال بودهاند .این گروه از شهرها در منطقه شهرینه تنها تمرکز را کاهش نداده ،بلکه سرعت تمرکزگرایی را نیز افزایش دادهاند؛
 کم توجهی به عامل فاصله از مادرشهر در مکان یابی شهرهای جدید؛ احداث شهرهای جدید کشور در اراضی بکر یا نسبت ًا بکر به جای حرکت به سوی سکونتگاههای موجود؛ کم توجهی به شرایط جغرافیایی و محیطی شهرهای جدید و توجه صرف به امکان تملک زمین محدوده؛ نگرش صرف ًا کالبدی در تهیه برنامهها و عدم توجه به خواست و نیاز مردم توسط برنامهریزان و مهندسان مشاور؛ وجود حجم پایین مشاغل صنعتی در مادرشهرهای کشور ،که پیشنهاد جمعیتهای بیشتر از جمعیتهای  100000نفر راغیرمنطقی کرده است.

دالئل مدیریتی

مأخذ :نگارندگان

 نبود برنامهای جامع برای انتقال صنایع از مادرشهرها به شهرهای جدید؛ نبود سیستم حمل و نقل کارآمد میان مادرشهر و شهر جدید ،زندگی در شهرهای جدید خوابگاهی را مشروط به داشتن وسائلنقلیه شخصی نموده است؛
 عدم حمایت همه جانبه دولت و نهادهای ذی ربط از سیاست احداث شهرهای جدید در سالهای اولیه و نیز اعمالسیاستهای متناقض توسعه شهری (سیاستهای تقویت شهرهای کوچک و متوسط ،توجه به بافتهای فرسوده شهری و توسعه
درونی شهرها) ،که به عنوان سیاستهای رقیب شهرهای جدید عمل نمودهاند.
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