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مسئله
شهرهاي جديد ،محیط هاي برنامه ريزي شده اي هستند که فرايند
برنامه ريزي و طراحی آنها تفاوتهاي بسیاري با شهرهاي موجود
دارند.
فرايند برنامه ريزي در شهرهاي موجود حاصل برخورد عوامل مختلف
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،زيست محیطی ،کالبدي و مديريتی
است که در طول دوره اي طوالنی شکل می گیرد.
امکان پیش بینی تحوالت و دگرگونیها در شرايط و عوامل مختلف در
شهرهاي جديد بسیار کمتر از شهرهاي موجود است.
بنابراين ،فرايند مطلوب برنامه ريزي در شهرهاي جديد ،می تواند به
عنوان يك چالش و مسئله جدي مطرح شود.
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چالش هاي توسعه پايدار در شهرهاي جديد
اجتماعی :سکونت در شهرهای جدید
فرهنگی :هویت در شهرهای جدید
کالبدي :تراکم و کاربری در شهرهای جدید
زيست محیطی :ظرفیت قابل تحمل محیط
اقتصادي :اشتغال در شهرهای جدید
مديريتی :سیاستها و برنامه ها
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سکونت در شهرهاي جديد
اسکان جمعیت هدف اول در ايجاد و احداث شهرهاي جديد:
در راستاي ساماندهی شهرهاي بزرگ از طريق هدايت بخشی از
جمعیت آنها به شهرهاي جديد؛
يا ايجاد سکونتگاههاي جديد براي اسکان جمعیت ناشی از ايجاد
قطبهاي جديد توسعه صنعتی و يا ساير فعالیتهاي خاص؛
هدف گذاري درست براي شهرهاي جديد از مهمترين مراحل است
(خودکفا و مستقل ،خوابگاه ،خدماتی.).... ،
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اسکان جمعیت
روند اسکان جمعیت در شهرهاي جديد به جاي ارقام مطلق در
سالهاي پیش بینی شده.
مقايسه جذب جمعیت در شهرهاي جديد با مراکز جمعیتی موجود در
اطراف آنها (چه در بافتهاي برنامه ريزي و طراحی شده و چه به
صورت خودرو).
روند ساخت و ساز به جاي آمارهاي تولید نقطه اي.
تمايل به داشتن قطعه مسکونی مستقل از سوي متقاضیان اسکان به
جاي انبوه سازي.
بستر اصلی براي همه اقشار درآمدي.
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محیط مسکونی
تحرک ،عامل اصلی شکل گیري ،توسعه ،پايداري و پويايی شهر و
محیط مسکونی است (در فضاي اجتماعی ،اقتصادي و مکانی).
اين تعريف سبب دگرگونی هايی کالبدي -فضايی می شود .در چنین محیطی است که تبادل
اطالعات و افکار بوجود می آيد ،برخورد عقايد صورت می گیرد و آثار و انديشه هاي نو خلق می
شود.

کیفیت محیط سکونت ،يك مفهوم چند بعدي ،عینی و ذهنی است:
با مفاهیمی نظیر کیفیت زندگی ،کیفیت مکان ،ادراک و رضايت
شهروندي و قابلیت زندگی اشتراکاتی دارد.
نیازهاي انسان در پنچ گروه نظارتی ،عاطفی ،نشانه اي ،اجتماعی و
اوقات فراغت.
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هويت در شهرهاي جديد
شهرهاي جديد براي رسیدن به جمعیت هاي مورد نظر و تبديل
شدن به اجتماع هاي شهري پويا و جامع ،راهی طوالنی در پیش
دارند .اين شهرها زمان می خواهند تا با تعامل دوسويه محیط و
جامعه ساکن در آن و در گذر زمان ،تاريخ خود را رقم زنند و هويت
يابند.
کالبد بدون انسان :عبارت است از تعدادي ساختمان ،شبکه ارتباطی،
زيرساخت ها و تجهیزات ،بدون روح ،انسان و حیات.
کالبد با انسان به اضافه يك چیز ديگر :چیزي که گفته می شود
«شهرک ها و شهرهاي جديد چیزي کم دارند» (تعامالت اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادي).
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هويت در شهرهاي جديد (ادامه)
فضاي شهري محل تعامالت اجتماعی و بستر تبلور هويت است.
هويت شهر عینیتی است توام با ذهنیت؛ عینیت از آن نظر که بخشی
از هويت شهر وابسته به يك سري عناصر و نمايه هاي بیرونی و
ظاهري است که ديده می شوند و ذهنیت از آن سو که بخشی از
هويت در ذهن ساکنین شکل گرفته و اغلب به خاطره تبديل شده
است.
سه عنصر جمعیت ،فعالیت و فضا مطرح می شود.
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پرسش هاي هويت
فرآيند شکل گیري هويت چگونه است و چه معیارهايی در اين زمینه
و براي ارزيابی و سنجش اين مفهوم وجود دارد؟

چگونه می توان هويت شهر جديد را ايجاد و يا ارتقاء داد؟
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چالش تعیین تراکم در شهرهاي جديد
تراکم در شهرهاي موجود حاصل برخورد عوامل مختلف اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی ،زيست محیطی و کالبدي است که در طول دوره
اي طوالنی شکل می گیرد .تحوالت و دگرگونیها در شرايط عوامل
فوق ،روند شکل گیري تراکم را نیز دچار تحول و دگرگونی می کند.
اما ،بسیاري از عوامل فوق در شهرهاي جديد ناشناخته بوده و ممکن
است در دوره زمانی کوتاهتري متحول و دگرگون شوند .بنابراين،
تعیین تراکم در شهرهاي جديد ،درحالیکه از تعیین کننده ترين ابزار
برنامه ريزي و طراحی است ،می تواند به عنوان يك چالش و مسئله
جدي مطرح شود.
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ضرورت ها در تعیین تراکم
تعیین جايگاه تعیین تراکم در فرايند طرح هاي شهرهاي جديد
ارزيابی ابعاد مختلف تراکم و فرآيند تعیین آن در شهرهاي جديد کشور و اثرات و
تبعات تراکم بر ابعاد مختلف آنها
تبیین معنی داري ورابطه ي شاخص هاي مطالعات متفاوت در روش هاي مختلف در
شهرهاي جديد
کشف تابع و مدل خاص بین متغیرهاي تراکم شهر و کیفیت محیط شهري در
شهرهاي جديد
تعیین شاخص هاي عملکردي و کیفیت زندگی در ارتباط با تراکم در شهرهاي
جديد
تدوين اصول و معیارهاي تعیین تراکم در شهرهاي جديد
تعیین تراکم بهینه بر مبناي ظرفیت قابل تحمل هر يك از عوامل.
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ظرفیت قابل تحمل محیط
آستانه جمعیتپذيري و ظرفیت تحمل از مهم ترين مسائل در تعیین تراکمها در
شهرهاي جديد است.
 اکولوژيستها آستانه تحمل را حداکثر تعداد نفراتی را می دانند که محیط زيست می تواند پشتیبانی کند ،بدون کاهش
توانايی خود براي نسل آينده .در اکوسیستمها ،ظرفیت قابل تحمل ،حداکثر میزان عملکرد زندگی موجودات ارگانیك و
مصنوع را که توسط محیط اطراف حمايت میشود ،مشخص میکند.

در علوم اجتماعی و اقتصادي ،آستانه تحمل تمرکز خود را روي انسانها و فعالیت
آنها معطوف می کند و آن را مقیاسی تعريف مینمايد که سیستمهاي اجتماعی و
اقتصادي میتوانند پايدار باشند.
مفهوم آستانه تحمل شهري در شهرسازي ،براساس حداکثر سطح فعالیتهاي
انسانی (رشد جمعیت ،کاربريها ،توسعه فیزيکی و )...که بدون آسیب رساندن
جبران ناپذير به محیط میتوانند بهوسیله محیط زيست شهر پايدار بمانند ،تعريف
میشود.
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ظرفیت قابل تحمل در ديدگاههاي مختلف
زيست محیطی و اکولوژيکی:

 میزان فعالیتهاي انسانی که محیط زيست و اکوسیستم میتواند بدون آسیب رساندن جدي به آن با داشتن
کیفیت زندگی مناسب پشتیبانی کند.

تاسیسات ،تجهیزات و خدمات شهري:

 میزان فعالیتهاي انسانی که تجهیزات و تاسیسات خدماتی نواحی شهري می توانند بدون آسیب
رساندن به آنها با داشتن کیفیت زندگی مناسب پشتیبانی کند.

مديريتی و اجتماعی -اقتصادي:

 حفظ اندازه بهینه توسعه شهري با توجه به شرايط مديريت و اقتصادي يك شهر در جهت رسیدن به
انتظارات و هدفهاي عمومی مردم
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ظرفیت قابل تحمل (ادامه)
تعیین آستانههاي جمعیتی با استفاده از روش ظرفیت قابل تحمل يا
آستانه تحمل.
 ارزيابی و تعیین شاخصهاي مناسب و با مجموع امتیازهاي شاخص ها با توجه به ضرايب وزنی و
الگوريتمهاي ترکیبی مکانی – آماري (.)GIS

از محدوديتهاي اين روش ،در نظر نگرفتن دادههاي کیفی است (خط
آسمان ،پیوستگی جدارهها ،دانهبندي ،رابطه توده فضا).
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مقايسه تراکم جمعیتی پیش بینی شده با آستانه هاي تراکم در محالت
شهر جديد پرديس
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ابعاد اقتصادي و اشتغال زايی در شهرهاي جديد
پرسش ها:
 عملکرد و اثرات اقتصادي شهرهاي جديد بر اقتصاد کالنشهر مربوط و يا بر قطب فعالیتی خود؟
رشد اقتصادي و جمعیتی شهرهاي جديد ،در مقايسه با رشد سکونتگاههاي رشد يابندة پیرامونی خود؟
 میزان سرمايهگذاريها؟
 میزان اتالف منابع؟
 میزان اشتغال زايی شهرهاي جديد؟
مسئله خوابگاهی بودن شهرهاي جديد و وابستگی اقتصادي شديد به شهر مادر و يا خودکفايی و
استقالل اقتصادي شهرهاي جديد؟
بزرگترين چالش اقتصادي پیش روي شهرهاي جديد را می توان وابستگی آنها به فرصتهاي شغلی شهر
مادر دانست.
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ضرورت هاي اقتصادي و اشتغال
نگرش خاص در شهرهاي جديد به بخش هاي مختلف اقتصادي؛
تعیین سهم نیروي کار در بخش هاي مختلف؛
تحلیل فرايند ايجاد تغییراتی که در نوع تولیدات فعالیت هاي تولیدي رخ خواهد داد.
تعیین گرايش هاي بلندمدت و کوتاه مدت دولت در برابر تغییرات اشتغال و تقاضا در آينده؛

تدوين و تبیین اهداف به صورت روشن و واضح.
نحوه ايجاد فرصت هاي کاري به صورت پويا و انعطاف پذير.
بکارگیري روش مطلوب در پیش بینی اشتغال ،با رويکرد اقتصاد پويا و بر پايۀ پیش بینی
عرضه و تقاضاي نیروي کار.
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مقايسه نرخ بیکاري در شهرهاي نمونه
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پرند

سهند

پوالد شهر

امکانات در تعیین تراکم در شهرهاي جديد
عدم محدوديت زمین
فقدان مسئله بورس بازي زمین
امکان تامین زيرساختهاي مناسب با جمعیت
امکان تامین تجهیزات شهري متناسب با جمعیت
امکان توزيع فضايی بهینه کاربريها (برنامه ريزي کاربري زمین و فرم فضايی مطلوب)
امکان برنامه ريزي و طراحی براساس توانهاي زيست محیطی و ظرفیت قابل تحمل محیط

امکان برنامه ريزي و طراحی الگوهاي مختلف و متنوع سکونتی
امکان پیش بینی اثرات سیاستها و برنامه هاي اقتصادي کالن (ملی و منطقه اي) بر شهر
جديد
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مشکالت و تنگناها در تعیین تراکم در شهرهاي جديد
ناشناخته بودن جمعیت و ساختارهاي آن
ناشناخته بودن ابعاد و ويژگیهاي فرهنگی ساکنین
ناشناخته بودن اقتصاد خانوار
ناشناخته بودن شاخصهاي مسکن
ناشناخته بودن الگوهاي سکونتی مورد تقاضا
گذر از آستانه جمعیت هدف و تاثیر آن بر ذمقیاس شهر جديد برنامه ريزي و طراحی شده.
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فرآيند کنونی در تعیین تراکم در شهرهاي موجود
ارائه تصويري از وضع موجود تراکم
پیش بینی جمعیت و خانوار در افق طرح (عمدتاً کمی است).
برآورد مسکن مورد نیاز (و کمتر مسکن مورد تقاضا)

برآورد زمین مورد نیاز
تحلیلی کمی از امکانات و محدوديتهاي گسترش کالبدي شهر (به ويژه
محدوديتهاي زمین)
ارائه رقم تراکم براي کل شهر (و احتماالً توزيع تراکم در مناطق مختلف شهر).
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فرآيند منطقی در تعیین تراکم و شاخصهاي موثر
تحلیل عوامل و شاخص هاي اقتصادي
تحلیل عوامل و شاخص هاي اجتماعی
تحلیل عوامل و شاخص هاي زيست محیطی
تحلیل عوامل و شاخص هاي کالبدي
تحلیل عوامل و شاخص هاي مديريتی
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نتیجه
ضرورت انجام تحلیل هاي علمی از الزامات و ضرورتهاي توسعه شهرهاي جديد در ابعاد
مختلف.
تعیین آستانه جمعیتپذيري و ظرفیت تحمل شهر جديد

به کارگیري روشهاي علمی برنامهريزي و تعیین تراکم مناسب جمعیتی
ارائه راه حل هاي ايجاد اشتغال پايدار در شهرهاي جديد
اتخاذ الگوها و رويکردها در سیاستها و برنامه هاي شهرهاي جديد براي يك دوره بلند مدت
برنامه ريزي کالبدي -فضايی کارا با معیارهاي هنجاري الزم براي دوره هاي کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت
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معیارهاي فرآيند مطلوب در برنامه ريزي و طراحی
شهرهاي جديد

تعريف نقش و جايگاه شهر جديد در نظام توسعه
تعريف و تبیین راهبردها
تعريف و تبیین اصول و معیارهاي هنجاري عام:
حفظ محیط زيست
کارايی
عدالت اجتماعی
مشارکت مردم
هماهنگی (قوانین ،دستگاهها ،برنامه ها)
انعطاف
تحلیل شاخص هاي اقتصادي
تحلیل شاخص هاي اجتماعی-فرهنگی
تحلیل شاخص هاي زيست محیطی
تحلیل شاخص هاي کالبدي
تحلیل شاخص هاي مديريتی
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با تشکر

25

چالش هاي توسعه پايدار در فرآيند
برنامه ريزي شهرهاي جديد

