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 12/3/93 ؛ تاريخ پذيرش: 9/11/92 تاريخ دريافت:

 چکیده
ريزی شده برای تمرکز زدايی جمعیتی و اقتصادی کالنشهرها که از ، شهری است برنامهشهر جديد

ی وابستگ ،در اين شهرهاها کی از بارزترين چالشيامروز در حالی که  اتکاست. لحاظ اشتغال و خدمات خود
ف های مختلها و نظريهکانات و خدمات است. بررسی رويکردام ،در تامین شغل ،هریبه منطقه کالنش آنها

مسکن ناشی از نبود اقتصاد پايه در شهر جديد و کمبود -دهد که عدم تعادل کارپیرامون موضوع نشان می
و خدمات شهری علت اصلی اين وابستگی است که به شکل سفرهای روزانه کاری و غیرکاری امکانات 

کیلومتری شرق تهران نیز از اين قاعده مستثنی  33شهر جديد پرديس واقع در نمايد. ساکنان بروز می
 شهر و میزان وابستگی آن به منطقهاين  میزان خوداتکايیست که ا در اين مقاله سعی بر اين ،نیست

ا حجم تحلیلی بوده که ب -توصیفیمقاله روش تحقیق  قرار گیرد.بررسی و تحلیل کالنشهری تهران مورد 
گیری خانوار موجود در شهر، به شیوه نمونه 13044از میان  )با استفاده از رابطه کوکران( خانوار 044نمونه 
ای ا استفاده از مطالعات کتابخانهها در وضع موجود بتوصیف داده ای انجام شده است.ای چند مرحلهخوشه
تحلیل شدت و جهت سفرها از طريق  آوری پرسشنامه پیرامون سفرهای کاری و غیرکاری موجود وو جمع

انجام شده  SPSSافزار تحلیل همبستگی و تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از طريق نرم افزار پاژک ونرم
شهر پرديس در خارج از  ساکناندرصد از  8/77محل کار  کهست که ا بیانگر آن تحقیق یهاافتهي است.

همچنین  دهند مجدداً به تهران باز گردند.می درصد از مردم شهر ترجیح 3/39است و  پرديس قرار گرفته
امکانات  ، کمبود46023آموزشی به میزان  ت، کمبود امکانا46.4ی شغلی به میزان هافقدان جاذبه

 رانته ترين عوامل در وابستگی شهر پرديس به کالنشهراز تاثیرگذار 46372 درمانی به میزان -بهداشتی
 .شوندتايید می تحقیقبنابراين هر دو فرضیه  .هستند

سههفرهای کاری و  ،کار-تعادل مسههکن ،خوداتکايی ،منطقه کالنشهههری ،شهههر جديد :ی کلیدیهاواژه

 1 ، کالن شهر تهران.غیرکاری

                                                 
 dadashpoor@modares.ac.ir-h نويسنده مسئول:*
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   مقدمه

ايجاد شهرهای جديد در ايران، به تبع از خاستگاه آن در کشور انگلستان و تفکر الگوی : طرح مساله

آرمان شهرگرايانه باغ شهرها اخذ شده و ايران از جمله کشورهايی است که برای تعداد زيادی از کالن 

 Ziari, 412ز جمعیت تعريف و اجرايی کرده است )يشهرهای کشور، شهر جديد اقماری با کارکرد سرر

رويه، سريع و تراکم گسترش بیجلوگیری از . (1: 1388زاده دلیر، برگرفته از سیدفاطمی و حسین  :2006

د يابی مجدمکان توزيع و، فائق آمدن بر مشکل مسکن شهروندان، بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ

یر های غسکونتگاهگیری های اقتصادی از شهرهای بزرگ به شهرهای جديد و جلوگیری از شکلفعالیت

بزی و شهرهای جديد بوده است ) سیاستگیری رسمی در حومه شهرهای بزرگ شالوده فکری شکل

اهدافی چون توزيع مناسب  ،در اجرای اين سیاست(. 23: 1383اطهاری، برگرفته از  1388افراسیابی، 

افزايش بی رويه جلوگیری از  خدماتی، خوداتکايی شهرهای جديد و محیطی وجمعیت، ارتقاء زيست

 ،در کشور دهه از ساخت شهرهای جديدبیش از دو پس از گذشت اما . قرار گرفتمدنظر نیز قیمت زمین 

خورد تبديل به خوابگاه شده و ساکنان به سبب مشکالتی که در آنها به چشم می اين شهرهابسیاری از 

اصلی  کالن شهراز اجتماعی و... را  از جمله کار، تفريح، خريد، تعامالت غالب نیازهای خود ،اين شهرها

ی انجام گرفته در خصوص شهرهای جديد موجود در کشور حاکی از اين امر هابررسی. سازندبرآورده می

 های مربوطه،ها و ارگانناهماهنگی درون بخشی و بین بخشی سازمان است که نقص در خدمات رسانی،

فقدان اشتغال برای ساکنین و ناهماهنگی  ومی ومفقدان دسترسی مناسب و عدم وجود فضاهای ع

 تاس ی جديد شهری از مهمترين عوامل عدم توفیق شهرهای جديدهای شهرنشینی و توسعههاسیاست

 13.8سال شهر جديد پرديس نیز از اين قاعده مستثنی نیست.  ،در اين میان(. 0:1372. )غمامی،

 33پرديس را تصويب کرد. اين شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، احداث شهر جديد 

به منظور اسکان بخشی از مازندران قرار گرفته و  -کیلومتری محور شرق تهران و در امتداد جاده تهران

وجود با  .(.3: 1380 پی کده،مهندسین مشاور) استتهران ايجاد شده کالن شهر سرريز جمعیت 

 یندر تامرسد های اصلی شرق تهران، به نظر میوان يکی از کانونعنهگیری شهر جديد پرديس بشکل

وابستگی بیش از حدی به محیط پیرامونی بويژه کالن شهر تهران داشته و تاکنون نتوانسته  ،نیازهای خود

ابی ارزياين است که با  حاضر از اين رو، هدف مقاله .دست يابد خود یاست به خوداتکايی در تامین نیازها

ضمن بازشناسی عملکرد  ی شهرجديد پرديس در منطقه کالن شهری تهراناتکاي و تحلیل میزان خود

تحلیل الگوهای سفر کاری و غیرکاری میان  گرايانه به درک عمیق تری ازدر تحلیلی واقع ،وضع موجود

تحقیق  ه اصلیفرضیدو  ،در اين راستا کالن شهر تهران دست يابد.محیط پیرامونی بويژه اين شهر جديد و 

 :ردیگذيل مورد توجه قرار میبه قرار 
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ی شغلی و نزديکی شهر جديد، باعث وابستگی بیش از هارسد که فقدان جاذبهبه نظر میفرضیه اول: 

 حد شهر جديد پرديس به کالن شهر تهران شده است.

دهنده برخی عاليم خود اتکايی شهر رسد که الگوی سفرهای غیرکاری نشانبه نظر میفرضیه دوم: 

 باشد.پرديس نسبت به محیط پیرامونی بويژه کالن شهر تهران میجديد 

خوداتکايی و وابستگی های درک ترين جنبهکی از مهمي: ها و مبانی نظری تحقیقدیدگاه مفاهیم،

روابط فضايی میان محل اشتغال و سکونت و پیامدهای آن بر تحلیل مناطق کالن شهری، شهرها در 

 صورتبندیها، های میان آنجايی فضايی است. الگوی فضاها و جريانهگیری الگوهای سفر و جابشکل

دهند. عامل جمعیت نقش مرکزی را در زمینه می شکلاز نظام فضايی منطقه کالنشهری را  خاصی

به طور ه ک کردهديکنسون چهار فرايند اصلی موثر را تعريف ، در اين میان. کندجايی فضايی ايفا میجابه

گر ا دهند تا فضای منطقه کالنشهری را تعريف کنیم.گذارند و به ما اجازه میيکديگر اثر میمتقابل بر 

اما  ی اين چهار فرايند منطبق بر خطوط روشن جغرافیايی روی نقشه نیستند،هاچه مرزها و شاخص

 ان جمعیت وجري روابط اجتماعی، اين فرايندها عبارتند از شبکه روابط تجاری، له مانند دارند.هاماهیتی

ای همچنین تعادل منطقه .(Dickenson, 1964: 28) اثرات شهر مرکزی بر کاربری زمین نواحی پیرامونی

های اقتصادی، اجتماعی، محیطی، تعادل درآمدی و ايجاد برابری در موقعیت به ايجاددر سطح منطقه 

ای کمک دگی به تعادل منطقهها و باال بردن کیفیت زنجمعیت با بکارگیری تمام ظرفیت شرايط زيست و

شهری نیز تعادل بخشی و ساماندهی جمعیت در  کالن طقاهدف از ايجاد شهرهای جديد در من کند.می

ای که اين شهرها قادر به جذب درصدی از جمعیت طالب سکونت در باشد، به گونهای میفضای منطقه

و توانايی ايجاد خوداتکايی در زمینه اشتغال و فعالیت را  (33:1383 )اشکوری،وده منطقه کالنشهری ب

ن که بتواند عالوه بر تامیطوریبه شهر جديد بايد دارای پايه اقتصادی قوی باشد، ،بنابراين .دارا باشند

 .(8:13.8. )زنجانی، برای افراد ديگر نیز تدارک ببیندفعالیت را  امکان کار و ،شغل ساکنین خود

مفهوم خوداتکايی بیش از يک تعادل محض بین کار و مسکن در يک  شهرهای جدید: واتکایی  خود

گردد می تر خوداتکايی يک شهر به يک شکل ترکیبی بر در يک چارچوب وسیع .شودمیجامعه را شامل 

به بیش از يک الگوی  خريد و تفريح کنند و کار، عه زندگی،دهد تا در يک جامکه به مردم اجازه می

از اين رو،  (.,Lee and Ahn 5-2005:2) مسکن نیاز دارد -زمین برای تامین عادالنه تعادل کارکاربری 

 بلکه مفهومی از کل جريان از الگوی ثابت کاربری زمین نیست، یتوصیف جديد، خوداتکايی يک شهر

های بر سفر گیری میزان خوداتکايیهای متنوع برای اندازهاز میان جريان فعالیت های مردم است.فعالیت

گیری خوداتکايی بر الگوهای های اندازهبسیاری از شاخص ،در نتیجه روزانه کاری تاکید شده است.

معموالً  ،های مبتنی بر سفرهای روزانه کاریگیریالبته اين نوع اندازه .سفرهای روزانه کاری مبتنی هستند

اما  ود.شمی جريان فعالیتی خريد و تفريح ردل شام از جريان فعالیتی مردم، یبا آشکار شدن انواع ديگر
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ی سفرهای غیر کاری معموالً برای ارزيابی هادلیل ناقص بودن دادهها تا حدی بهاين نوع شاخص

ز ای اخوداتکايی يک شهر جديد تعادل میان عملکرد و مجموعه. شودخوداتکايی يک جامعه استفاده می

 و یساکنین شهرهای جديد حداقل نیاز را به سفرهای کار های موجود در يک شهر است.تمامی فعالیت

 (.Cervero, 1995:32) غیر کاری به ديگر نواحی شهری موجود دارند

ترين کار کمترين سفر روزانه را در درون و بیرون يک منطقه معین و بنابراين پايین-تعادل مسکن

و تنها به برابری کار و واحد مسکونی  تعادل بیش از يک مفهوم کمی است سفر با وسیله نقلیه را دارد.

های شغلی محلی شود بلکه همچنین به هماهنگی بین سطح مهارت ساکنان محلی و فرصتاطالق نمی

 .(1)شکل (Lee and Ahn, 2005:9) شودشاغالن و هزينه مسکن گفته می و نیز هماهنگی بین درآمد

 
 ،مسکن-ایجاد تعادل کارمحل کار و زندگی شاغلین شهرهای جدید در  نقش -2 شکل

 Cervero, 2007:475 ازبا استفاده نگارندگان : ماخذ

 

برای بیشترين سفرهای داخلی و کمترين مسافت سفرهای ظرفیتی جايی که تعادل وجود داشته باشد 

مسکن -(. مفهوم تعادل کارBurby, 1976:34 and-Weiss) خارجی را دارد و بازتاب آن خوداتکايی است

به دنبال ايجاد محل سکونت نزديک به محل کار است و با مکانیابی مسکن نزديک به محل کار سفرهای 

 شود.الگوهای کاربری زمین کاراتری را سبب می ،دهد و از طريق اختالط کاربريهاروزانه را کاهش می

شود که در آن کار و مسکن مکمل ظر گرفته میعنوان يک جامعه متعادل در نهای ببطور کلی جامعه

 .(2)شکل( Cervero, 1996:508) يکديگر باشند

 
 تاثیر میزان پاسخگویی شهرهای جدید به سفرهای کاری و غیرکاری  -1 شکل

 ساکنین شهرهای جدید در دستیابی به خوداتکایی
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کلی سه هدف اصلی برای رطوهب خوداتکايی آنهاست. شهرهای جديدکی از مهمترين اصول طراحی ي

پاسخی به تراکم بیش از اندازه جمعیت و  شهرهای جديد اول، شهرهای جديد در نظر گرفته شده است.

سازماندهی کردن حجم  دوم، های اقتصادی در کالنشهرها و تمرکززدايی از مرکز شهرهاست.فعالیت

 برای شهرهای جديد سوم، فتد.ای جديد که به نوعی در طول خطوط پرسود اتفاق میهاگسترده توسعه

بايست نیاز به سفرهای روزانه را جمعیت می -تعادل مناسب کار شوند.ايجاد تعادل در جوامع ساخته می

عدم اتکا به شهرمادر و بنابراين کاهش نیاز به سفرهای روزانه بین  دستاورد خوداتکايی، کاهش دهد.

بر روی شش کالنشهر در تحقیق کرورو پس از  .(Hui and Lam, 2005:4) شهرهای موجود و جديد است

 and Cervero, 1997:361) منلکرورو و کوک مسکن برای کاهش سفرها را پیشنهاد کرد.-مريکا تعادل کارآ

Kokelman)1 ی تجاری میانگین سفر با وسايل نقلیه برای تفريح هادريافتند که با طراحی خیابان و بخش

کاری نیز بوسیله کیلومتری که شخص طی سفرهای غیر د.بيامی طور قابل توجهی کاهشو خريد به

داری در نواحی که سطح دسترسی باالتری در سطح محلی و طور معنیشود که بهکند سنجیده میمی

های شغلی کار کوششی برای برابر کردن نسبت فرصت-سیاست تعادل مسکن منطقه ای دارند کمتر است.

اساس اين ايده در نواحی کالنشهری با الگوی کاربری  معین است. به واحدهای مسکونی در يک ناحیه

اراضی پراکنده است که مشاغل در يک مکان و مناطق مسکونی در مناطق ديگر هستند و در نتیجه 

گران عموماً سطح تحقیق (.Cervero, 1989:62) شودمیسفرهای مداوم با اتومبیل بین اين دو مکان ديده 

اه دومین ر گیرند.می مشاغل به واحدهای مسکونی در نظر را برای تعیین نرخ سفرهای روزانه يک بخش

ا زير سنجد،واحدهای مسکونی در دسترس میکار نرخ مشاغل در دسترس را به  -سنجش تعادل مسکن

 هنگامی .شودمیزان دسترسی يک متغیر ثابت است و برای محاسبه آن از اطالعات رفتار سفر استفاده می

هم مالبته تمايز میان اين دو مقوله نیز  گیری شود خوداتکايی نیز قابل سنجش است،اندازهکه تعادل 

 کيهای شغلی در دسترس در است چرا که تعادل به نسبت واحدهای مسکونی در دسترس به فرصت

ود شکه خوداتکايی به سهم مشاغلی که توسط ساکنان محلی انجام می شود در حالیناحیه گفته می

 شودمی اتکايی نیز بیشتر دارد و هر چه مشاغل محلی توسط ساکنان محلی انجام گیرد خوداشاره 

(Cervero, 1996:631 .)بررسی فراملی کرورو (Cervero, 1995:38نتايج بسیار مت ) فاوتی را در روابط بین

صورت  هاو بمطالعه  مسکن و الگوی سفر روزانه کاری از کشوری به کشور ديگر آشکار ساخت. -تعادل کار

( جايی که مقدار عظیمی از سفرهای روزانه ريلی Cervero, 1995: 12) ای روی استکهلم متمرکز بودويژه

 مسکن وابستگی غیر ارادی -دارد که تعادل کاراو بیان می افتد.ريزی شده اتفاق میبرنامه کالن شهردر 

 2(Small,and  Giuliano 1993:1485) گیالنو واسمال .داده استهای جديد کاهش ساکنین را در شهرک

                                                 
1- Cevero and kochelman 

2- Giuliano & Small 
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بر روی مسافت و زمان سفرهای روزانه به  یمسکن عامل مهم-افتند که عدم تعادل کاريدرنیز 

گران تحقیقآوری شد جمع 1984يی که از ناحیه شهری لوس آنجلس در سال هابا داده کالنشهرهاست.

يگر اساس يک مطالعه پايه د بر روی سفرهای روزانه داشته است. بر زيادی نتیجه گرفتند که اين امرتاثیر

 مسکن( تاثیر زيادی -نتیجه گرفتند که الگوی کاربری زمین )تعادل کار (1993) ايف گیولیانو و اسمال

( 1984گیری شده بوسیله دفعات واقعی سفر روزانه که از داده سفر کاری )بر روی الگوی سفر روزانه اندازه

y, Hand) هندی (.Giuliano and Small, 1993) اردد لیفرنیای جنوبی استفاده شده است،قه کادر منط

 کند.ای را در تحلیل الگوهای سفر برای خريد معرفی میمفهوم دسترسی محلی و منطقهنیز  1(58 :1993

سفرهای  دارد کهاو اظهار می شود.می گیریدسترسی محلی با نزديکی مبدا سکونت به مراکز فعالیت اندازه

  دهد.کاری را به خود اختصاص میقصد خريد بیشترين بخش سفرهای غیربه 

 پیرامون موضوع بايد گفت در بحث ی مختلفهاهبررسی مطالعات و نظري و توجه به مطالب پیش گفته با

مورد ه شهرهای اطراف را بعنوان شاخص سفرهای روزانه کاری و غیر کاری بگران تحقیقخوداتکايی اغلب 

و با تحلیل الگوی اين سفرها عواملی را که سبب افزايش وابستگی شهرهای جديد  دهندسنجش قرار می

 .(3 شکل) شکل گرفتمقاله بر اين اساس چهارچوب مفهومی . دهندشود مورد ارزيابی قرار میمی

 
 چهارچوب مفهومی تحقیق برای تحلیل میزان خوداتکایی شهر جدید پردیس -9شکل

                                                 
1- Handy 
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 تحقیقسوابق 
ی هاهمقال کنون مطالعات وجديد پس از مصوبه هیات وزيران تااحداث شهرهای بدنبال  13.0از سال

در خصوص دهد که ارزيابی نشان می ن مطالعاتياانجام گرفته اما بررسی در خصوص اين شهرها  زيادی
د کمتر مور داخلی میزان خود اتکايی شهرهای جديد با تکیه بر سفرهای روزانه بويژه در بین مطالعات

  .شودمیدر اينجا به برخی از اين مطالعات اشاره  توجه قرار گرفته است.
تحلیلی بر نقش شهر جديد پرديس "با عنوان  (.0-27:1388)همکاران و  از ابراهیم زادهای در مقاله

 ه دستبه اين نتیج انمحقق ،انجام شدهکه با روش تحلیلی تطبیقی  "تهران کالن شهردر تمرکززدايی از 
زدايی تمرکز از مازاد جمعیت و بخشی سرريز برای که شهر پرديس حتی در اهداف اولیه تاسیس، اندافتهي

نبود  ناشی از عدم احداث متناسب زيرساختها، اين امر وموفقیت چندانی نداشته  شهر تهران نیز از
با عنوان  (130-111: 1388) افراسیابی و بزیای ديگر از در مقاله فعالیت بوده است. ی اشتغال وهازمینه

عنوان نمونه مورد که شهر صدرای شیراز به "سنجش وارزيابی میزان موفقیت وکارايی شهرهای جديد"
مشخص شده که میزان رضايتمندی ساکنان از اين شهر در حد بسیار پايینی  ،مطالعه انتخاب شده است

 تمايل به اقامت دائم در اين شهر ندارند و میان مدت زمان اقامت،درصد ساکنان  161.قرار دارد و حدوداً 
 وابستگی به شهر مادر و تجهیزات شهری، وجود تسهیالت و احساس تعلق مکانی، میزان رضايتمندی،

در  (23-.03:138) جهانشاهلو زبردست و نبود اشتغال پايه در اين شهر ارتباط معناداری وجود دارد.
اين نتیجه به  "د هشتگرد در جذب سرريز جمعیتيبررسی عملکرد شهر جد"ای تحت عنوان مقاله

بینی طور که پیش ی اشتغال و شکل گیری ناکافی جمعیت آنهادلیل عدم وجود زمینهکه به اندرسیده
نشده است. گیری خدمات ايجاد ی جمعیتی الزم برای شکلهاآستانه شده بود جذب شهر جديد نشده و

   .است هر از اهداف تعیین شده گشتهماندن اين شاين امر سبب عقب 
در سال  1ام الينیز می توان به موارد زير اشاره کرد: نوشته شده در اين زمینه، خارجی  یهاهاز مقال

تاثیر حومه نشینی بر روی دسترسی به اشتغال شاغالن در شهرهای "ای تحت عنوان طی مقاله 2414
ه اين نتیجه رسیده که شکست در خوداتکايی ب "وای هنگ کنگ جديد، مطالعه موردی شهر تین شويی

ر د شهر جديد تین شويی وای باعث سفرهای با مسافت زياد ساکنین آن به منظور اشتغال شده است.
ی کرايه را هازمان سفر و هزينه مسکن،-اين شهر جديد عدم تناسب فضايی و عدم تعادل شديد کار

ای از الگوهای سفرهای روزانه ساکنین در مطالعه هیويی و الم (.Yam Lau; 2010:38-45) دهدافزايش می
 اند کهنتیجه رسیدهاين به  (Hui and Lam; 2005:421-437) 22443در سال شهر جديد در هنگ کنگ 

گسترش سفرهای روزانه بین شهر  وعدم وجود شغل و مدرسه به قدرکافی در شهرهای جديد  دلیلبه
کالن نج شهر جديد در منطقه با ارزيابی پ 3آنو لی . به اهداف خود دست نیافته اند جديد و شهر مادر

                                                 
1- Joseph cho yam lau 

2- Eddie C.M Hui, and Manfred C.M Lam 

3- Chang –Moo Lee, Kun-Hyuck Ahn 
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-Lee and Ahn, 2005: 647)، 2443در سال سئول و جاذبه آنها در سفرهای کاری و غیر کاری  شهری

ت رغم وابستگی به سئول طی گذشعلی جديد، به اين نتیجه دست يافته اند که ساکنین پنج شهر (666
 به درجه مطلوبی از خوداتکايی رسیده و از میزان وابستگی آنها به 2444تا سال 1993 سال پنج سال از

 شهر سئول کاسته شده است. کالن
 

 روش تحقیق
تحلیلی -روش توصیفی افتن پاسخی به سواالت مطرح شده،ي روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و

 همچنین به لحاظ ماهیت پذيرد.می تی در قالب فرايند علمی تحقیق صوراست که در يک کلیت منطق
کلیه خانوارهای ساکن در شهر  ،جامعه آماری. باشدتحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می موضوع،

 13044یان خانوار از م 044و حجم نمونه که با استفاده از رابطه کوکران محاسبه شده، پرديس هستند
تخاب ای انای چند مرحلهگیری خوشهباشد که به شکل تصادفی و به شیوه نمونهخانوار موجود در شهر می

 ه وتجزي وباشد آوری اطالعات با استفاده از تکمیل پرسشنامه و مطالعات پیمايشی میشده است. جمع
های سفر روزانه از طريق نرم تحلیل جريان وSPSS افزار نرم طريق ازی بدست آمده هااين دادهتحلیل 

 شده است. انجام پاژکافزار 
تهران و  کالن شهرغیرکاری به  شامل تعداد سفرهای کاری ومستقل  یهامتغیر ،تحقیقدر اين 

وابسته آن خوداتکايی شهر  متغیرباشد و ارزيابی خدمات و امکانات شهری موجود در شهر پرديس می
پرديس در دستیابی به  شهر جديدف آن مشخص نمودن میزان موفقیت جديد پرديس است که هد

کار  -اولیه و اساسی و وجود تعادل مسکناستقالل و کاهش وابستگی به شهر مادر جهت تامین نیازهای 
اجتماعی و -يی در قالب دو مولفه اقتصادیهاهای تحقیق شاخصمتغیرجهت بررسی و ارزيابی  .است

 (.0 )شکل گرديده است حمل و نقل و دسترسی مشخص

 
  تحقیقو متغیرهای  هاشاخص -4شکل
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 تحقیقمحدوده و قلمرو 

آغاز  13.3از سال  "شهر جديد پرديس"با نام مکانیابی  جديد مطالعات نخستین برای احداث شهر
توسط شرکت مهندسان مشاور توسعه و عمران ارائه  13.7طرح نخستین در اين زمینه در سال  گرديد.

کشور تصويب و معماری در شورای عالی شهرسازی  13.8ی کارشناسی در سال هاکه پس از بررسی شده

هکتار برآورد شده بود و جمعیت پذيری آن حدود  2444مساحت شهر در مطالعات مقدماتی حدود  .شد

ش خاين منطقه از نظر تقسیمات سیاسی تابع شمیرانات ب هزار نفر تا افق طرح لحاظ گرديده بود. 244
لواسانات و دهستان سیاهرود بوده و عمدتاً  بوسیله عوامل طبیعی محدود گرديده و پیش بینی شده است 

  .که همین عوامل در آينده مانع  توسعه پیوسته فضايی و اتصال شهر جديد به تهران خواهد شد
ستانهای هايی از دهکیلومترمربع بخش 202681 حوزه نفوذ شهر جديد پرديس با مساحتی در حدود

ساس نتايج بدست آمده از سرشماری اگردد. برمی لواسان کوچک و آبعلی را شامل لواسان بزرگ، سیاهرود،
 27های رودهن و بومهن و در اين محدوده دو نقطه شهری به نام 1383نفوس و مسکن در سال عمومی 

حوزه استحفاظی شهر جديد است. مهمترين راه ارتباطی موجود در منطقه  گرفته قرار آبادی دارای سکنه
و دسترسی اصلی سکونتگاههای حوزه استحفاظی شهر  فیروزکوه است-آمل-پرديس جاده ترانزيت تهران
درصد جمعیت موجود و ساکنان فعلی شهر پرديس را  74تا  4.. بالغ بر کندجديد پرديس را برقرار می

-34پی کده، جامع پرديس،ان است )طرح دهد که محل کار آنان شهر تهرافراد خانوار شاغالنی تشکیل می
 .(3شکل) (1384:.3

 
 موقعیت قرارگیری شهر پردیس نسبت به منطقه کالنشهری تهران -5 شکل

  تحقیق یهاافتهیتحلیل 

 8168دهد آماری نمونه نشان میپرسشنامه تکمیل شده از جامعه  044اطالعات استخراج شده از 

سال  04تا  31بیشتر پاسخ دهندگان بین سنین  اند.درصد زن بوده 1863درصد از پاسخ دهندگان مرد و 
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درصد( دارای تحصیالت  2.63بیشتر پاسخ دهندگان ) قرار دارند. درصد( .2سال ) 34تا  01درصد( و  30)

درصد( و راننده  18) درصد(، کارگر 3/21در بررسی وضعیت اشتغال سه گروه کارمند ) لیسانس هستند.

زان در بررسی می اند.به خود اختصاص داده شغلی یهان سهم را نسبت به ساير گروهدرصد( بیشتري .1)

ست که درآمد ماهیانه آن اای لیکرت استفاده شده و نتايج بیانگر درآمد خانوارها از طیف چهار گزينه

از خانوارها نیز  درصد 3/0میلیون تومان و در حدود  1هزار تومان تا  344درصد( بین  3.خانوار ) 232

درصد از پاسخ دهندگان دارای  31، همچنین اندگزارش کردهمیلیون تومان  2تا  3/1درآمد خود را بین 

دهندگان هم دارای مسکن شخصی در اين درصد از پاسخ .8/2و در حدود  بودهای يا رهنی خانه اجاره

 ندگاندهبیشترين پاسخ هر دارد.در اين ش به پايین که نشان از سکونت اقشار متوسط باشندشهر می

سال  14درصد هم بیش از  8/23سال است که در اين منطقه سکونت دارند و  14تا  .( در حدود .3/3)

 سال اخیر بوده است. 13جمعیت پذيری اين شهر در  عمدهو است که در منطقه پرديس ساکن هستند 

از ساکنان فعلی شهر پرديس  درصد( 3/30پاسخ دهنده ) 044نفر از  137حاکی از آن است که  هايافته

ترين دلیل پاسخ دهندگان برای عمده ،دستیابی به مسکن ارزاناند. تهران به اين شهر آمده کالن شهراز 

رصد خريد د 8/21ی پايین مسکن در اين شهر و هادرصد اجاره 8/20چرا که  ؛سکونت در اين شهر است

های دولتی از طرفی واگذاری زمین از سوی ارگان ارزان مسکن را دلیل آمدن به اين شهر عنوان کرده اند.

آن را می توان  ريشه درصد از پاسخگويان است که  3/10و همچنین مسکن مهر پرديس دلیل سکونت 

ر د دهندگان پاسخ هایپس از شناخت ويژگی جستجو کرد.در کالنشهر تهران در گرانی زمین و مسکن 

 (.2)جدول شودمیگام بعد به شناخت مهمترين عوامل ايجاد سفرهای روزانه ساکنان پرداخته 

  
 جدیدشهر برای ساکنان  عوامل موثر در ایجاد سفرهای روزانه کاری و غیرکاریمهمترین  بررسی -1 جدول

 براساس مطالعات میدانی به منطقه کالنشهری تهران پردیس

 جزئیات سفرهای روزانهعلت 

 سفر کاری
 ی روزانه برایهاسفر -1

 دسترسی به محل کار
 

 کاری سفر غیر

سفرهای روزانه به قصد  -2

 خريد

 خريد پوشاک -       مايحتاج روزانه  خريد  -

خريد لوازم و تجهیزات خانه       -    خريد دارو و لوازم پزشکی -

 خريد کتاب و لوازم التحرير  -

دسترسی به سفر به قصد  -3

 امکانات و خدمات

 دسترسی به امکانات آموزشی   -

 دسترسی به امکانات درمانی     -

 دسترسی به امکانات تفريحی  -
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 سفرهای غیرکاری ساکنان در ایجاد ارزیابی امکانات موجود در شهر پردیس )بررسی مهمترین عوامل -9جدول

 (موجود در شهردلیل کمبود امکانات و خدمات به

 جمع خیلی زياد زياد متوسط کم خیلی کم امکانات

 044 2. 23 4. 30 10 و...( خواروبار )مواد غذايی، مايحتاج روزانه

 044 04 03 133 87 73 فروشگاه پوشاک

 044 23 38 .14 117 .9 های لوازم دارويی و پزشکی()فروشگاه داروخانه

 044 04 03 133 87 73 فروشگاه لولزم و تجهیزات خانه

 044 23 08 121 .14 142 فروشگاها کتاب و لوازم التحرير

هنرستان،کتابخانه و  )دبیرستان، امکانات آموزشی

 فرهنگسرا(
13. 128 112 12 12 044 

 044 4 0 .1 34 334 بیمارستان( مرکز درمانی، )کلینیک، امکانات درمانی

 044 4 8 32 90 .20 تفريحی و...(مجتمع  سینما، )پارک، امکانات تفريحی

 .1392 ،هااطالعات استخراج شده از پرسشنامهماخذ: 

                      

 )ارزیابی امکانات و خدمات موجودمهمترین مشکالت و نیازهای شهر پردیس از دید ساکنان

امکانات و خدمات موجود در شهر جديد پرديس و شناخت کمبودها و نیازها، مهمترين  یبررس: شهر( در

گام در راستای شناخت عواملی است که ساکنان را ناگزير به انجام سفرهای روزانه برای دسترسی به اين 

ی تفريح درمانی، های ورزشی،نمايد. به همین منظور امکانات موجود در شهر در زمینهامکانات نداشته می

 (.0 و 3 )جدول و خريد با استفاده از مطالعات میدانی مورد سنجش قرار گرفت
 

 جدید پردیسشهرموجود درمهمترین نیازها و مشکالت  -4 جدول 

 .1392 ،هااطالعات استخراج شده از پرسشنامهماخذ: 

 الويت بندی  درصد فراوانی فراوانی  متغیرها

لويت اولاو 0468 133 کمبود مشاغل  

سوملويت او 1162 03 عدم وجود وسايل حمل و نقل عمومی  

لويت دوموا 1367 3. درمانی -کمبود امکانات بهداشتی  

لويت چهارموا 1464 04 کمبود امکانات آموزشی  

 اولويت پنجم 862 33 تفريحی -کمبود امکانات رفاهی

 اولويت ششم 764 28 خانهعدم وجود تصفیه

 اولويت هفتم 064 18 عدم وجود امنیت

  364 24 ساير موارد

  14464 044 کل
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دهد که در شهر نیازها و مشکالت متعددی وجود دارد که مهمترين آن کمبود مشاغل تايج نشان مین

است. کمبود  جديد پرديس شهر همین امر يکی از داليل عمده خروج مردم از .درصد( 8/04) است

و عدم دسترسی مناسب به وسايل حمل  درصد(4/14) آموزشی و درصد(7/13) درمانی -امکانات بهداشتی

از ديگر مشکالت عمده  درصد( 2/8نیز فقدان امکانات تفريحی و رفاهی ) درصد( و2/11) و نقل عمومی

 باشد.موجود در شهر پرديس می

های اشتغال در شهر به بررسهی فرصت : شهر پردیس در سفرهای کاری بررسیی میزان وابسیتگی  

ساکن )تعادل مسکن/کار( يکی از مهمترين عوامل برای سنجش خوداتکايی شهر جديد نسهبت جمعیت  

شان نتايج ن گرفت.مورد بررسی قرار طی پرسشی محل کار ساکنان شهر پرديس  ،به همین منظور است.

درصد از مردم  73/77 پذيری شهر، محل کاردهد که پس از گذشهت چند دهه از سهاخت و جمعیت  می

برای دستیابی به محل کار به  هادرصد آن 4/33است. که از اين تعداد  ج از اين شهرسهاکن پرديس خار 

 .(3 جدول) تهران مراجعه می نمايندکالن شهر 
 

 ددارن را مراجعه بیشترین اشتغال دسترسی به محل شهرهایی که ساکنان شهر پردیس برایمعرفی -5 جدول

   1392اطالعات استخراج شده ار پرسشنامه، :ماخذ

 

 
 نمایش دیاگراف شدت مراجعه ساکنان شهر پردیس به شهرهای اطراف -6شکل

 جهت دسترسی به فرصتهای اشتغال

 نام شهرها
 درجه بیرونی

 فراوانی
 درصد فراوانی

 3364 104 تهران

 1263 09 رودهن

 963 38 بومهن

 1363 2. دماوند

 263 14 جاجرود

 364 12 خرمدشت

 14464 044 کل
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شدت مراجعه ساکنان به شهرهای کنند. درصد از اين افراد به دماوند مراجعه می3/13اين،  عالوه بر

 هرمحیط پیرامونی بويژه کالن شنشانگر وابستگی شديد اين شهر به اطراف جهت دسترسی به محل کار 

  (.. )شکل تهران است

 

دهد نتايج نشان می: پردیسبررسی سهم سفرهای کاری و غیر کاری در خروج ساکنان از شهر 

 و )دسترسی به امکانات شغلی و آموزشی( درصد از مردم ساکن در شهر پرديس به داليل کاری 3/02

که چنین ارقام قابل شوند؛ از شهر خارج می تفريح و خريد( ،)دسترسی به امکانات درمانی کاریغیر

  .(7 )شکل ری تهران باشدتواند دلیلی بر وابستگی زياد شهر  پرديس به منطقه کالنشهتوجهی می
 

 
  شهر پردیس وابستگی ساکنان سهم سفرهای کاری و غیرکاری در نمودار  -7 شکل

 به منطقه کالنشهری تهران
 

       هاآزمون فرضیه

های تحقیق جهت سنجش متغیر ،و با استناد به ادبیات و چارچوب نظری تحقیقاهداف  اساس بر

 (. . )جدول تدوين شدند هاهفرضی
                         

 متناظر با فرضیات تحقیقموردسنجش های مستقل و وابسته متغیرمعرفی  -6جدول

 متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته

 سفرهای غیرکاری وابستگی شهر پرديس به منطقه کالنشهری

کالنشهر تهراننزديکی شهر پرديس به  افزايش سفرهای غیرکاری و وابستگی شهر پرديس  

 نزديکی شهر پرديس به کالنشهر تهران افزايش سفرهای کاری و وابستگی شهر پرديس

 کمبود امکانات و خدمات آموزشی وابستگی شهر پرديس و افزايش سفرهای روزانه

 کمبود امکانات و خدمات بهداشتی وابستگی شهر پرديس و افزايش سفرهای روزانه

 

ر
سف

د 
دا

تع
 



 29/سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                  44

ی شغلی و نزديکی به شهر تهران شهر، باعث وابستگی بیش از هافقدان جاذبه رسد:  به نظر می1 فرضیه

 حد پرديس به کالن شهر تهران شده است. 

ی هاهفقدان جاذب متغیربرای تحلیل دو  همتغیرتحلیل رگرسیون چند آزمون فرضیه اول از روش برای 

 .(7 دولج) استفاده شده است شغلی شهر پرديس و نزديکی شهر پرديس به تهران

ی شغلی و نزديکی شهر در پیش بینی هادرصد واريانس مشترک فقدان و کمبود جاذبه 4037 عدد

باشد و ترکیب اين متغیرها بطور مشترک  درصد وابستگی شهر پرديس به شهرهای منطقه کالنشهری می

معنادار  441/4و با توجه به اينکه رگرسیون در سطح کمتر از  .دنکنواريانس وابستگی را پیش بینی می

ی شغلی و نزديکی شهر پرديس به تهران و وابستگی به هالذا میان متغیرهای کمبود جاذبه ؛باشدمی

از آزمون همبستگی جهت بررسی فرضیه اول با استفاده  شهرهای اطراف رابطه خطی معناداری وجود دارد.

د متغیره، تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مرتبط مورد بررسی قرار پیرسون و رگرسیون چن

 .گرفت
 

 بینی وابستگی شهر پردیس به شهرهای اطرافداری مدل رگرسیون برای پیشمعنی محاسبه -7جدول

 منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی F R2 R داریمعنی سطح

.444 1.7.27 .037 ..7.a
 

 رگرسیون 71..22 2.44

 باقیمانده 2.9.40 397.44

 جمع 093.73 399.44

 

افزایش  در نزدیکی شهر پردیس به تهران بررسی تاثیر میزان جهت ضریب همبستگی پیرسونمحاسبه  -8 جدول

 سفرهای غیرکاری

 سطح معنادار ضريب همبستگی تعداد متغیرها

414/4 **4../4 044 سفرهای کاری–نزدیکی و فاصله کم   

414/4 **4/009 044 سفرغیرکاری-نزديکی و فاصله کم  

 

کار است که ساکنین را  –قرار دارند و اين تعادل مسکن  کالن شهرشهرهای جديد در ناحیه شهری 

دارد و عدم تناظر میان واحدهای مسکونی و فرصتهای شغلی موجب از بازگشت به شهر مادر باز می

شود و نزديکی شهر پرديس به کالنشهر تهران و فزايش وابستگی میبازگشت ساکنان به شهر مادر و ا

 زند.فاصله اندک اين شهر بر اين وابستگی دامن می
  

 

 

توماس         شاخص خوداتکاییموع سفرهای کاری= جمجموع سفرها      م  
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هزينه صرف در سنحش فرضیه اول بررسی مدت زمان صرف شده برای انجام سفرهای روزانه و میزان 

 گواهی بر اين مدعاست. ؛ کهنیز مورد بررسی قرار گرفت شده ساکنان شهر پرديس
 

 
 مدت زمان صرف شده برای انجام سفرهای روزانه ساکنان از نمودار  -8 شکل

 به منطقه کالنشهری تهران شهر پردیس

 

دهندگان برای سفر به تهران و پاسخ درصد .7/ 3کند که مشخص می مدت زمان سفرها 8شکل 

کند که مشخص می نیز 9 ولجدنتايج  .کننددقیقه زمان صرف می 03تا  34ديگر شهرهای اطراف بین 

مجبور هستند برای رسیدن به تهران و ساير شهرها مبلغ زيادی را صرف  درصد پاسخگويان 3/72

 بنابراين اين ارقام قابل س و... نمايند.ه تاکسی و اتوبويی حمل و نقل مانند هزينه بنزين، کراهاهزينه

هزار تومان در ماه صرف  244تا  144ای بین دقیقه از زمان خود را با هزينه 03 تا 34توجهی که هر روزه 

 نمايند گواهی بر صحت فرضیه اول است. سفر به منطقه کالنشهری تهران می
 

 شهر پردیس   ساکنانسفرهای روزانه صرف شده جهت انجام هزینه  میزان -3 ولدج

 

ضريب استاندارد شده رگرسیون است و اين ضريب نشانگر آنست که نزديکی شهر پرديس به تهران  بتا

 بینی وابستگی شهر پرديس به ديگر شهرها نقش دارددر پیش 46.4ی شغلیهافقدان جاذبهو  .461

 شود.نتیجه فرضیه اول تايید می . در(14)جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیرها

 1768 71 هزار تومان 144کمتر از 

 7263 289 هزار 244تا  141بین 

 1464 04 هزار تومان 244بیشتر از 

 14464 044 کل
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 شهر پردیس به دیگر شهرها وابستگی میزانبینی داری ضرایب رگرسیون برای پیشمعنیمحاسبه  -21جدول 

 .ی شغلیهانزدیکی به شهر تهران و فقدان جاذبه متغیربر اساس دو 

 

 
 

دهنده برخی عالیم خود اتکایی که الگوی سفرهای غیر کاری نشان رسد:  به نظر می1 فرضیه

             باشد.شهر جدید پردیس نسبت به محیط پیرامونی بویژه کالن شهر تهران می

اد سفرهای غیرکاری برای آزمون فرضیه دوم از ضريب همبستگی پیرسون برای عوامل موثر در ايج

 هایجدول) استفاده شده است، باشدکه شامل خريد اقالم ضروری و دسترسی به خدمات بهداشتی می

بین متغیرهای خود اتکايی توان نتیجه گرفت که جدول مینتايج اين با استفاده از  .(10و  13، 12، 11

رفاهی و نیز خريد پوشاک، خريد -تفريحیدرمان، امکانات بهداشت و  ،در خدمات و امکانات آموزشی

وسايل و تجهیزات خانه و سفرهای غیرکاری، همبستگی معکوسی وجود دارد؛ که اين امر در سطح 

تايید شده است. عالوه بر اين، بین متغیرهای خود اتکايی  46441و با درجه اطمینان  %99اطمینان 

ی و سفرهای غیرکاری، همبستگی معکوسی وجود درخريد کتاب و لوازم التحرير و نیز خريد مواد غذاي

 .تايید شده است 46400و  46427ترتیب با درجه اطمینان و به %93دارد؛ که اين امر در سطح اطمینان 

 

 شهر پردیس عوامل موثر در ایجاد سفرهای غیرکاری جهت بررسیضریب همبستگی پیرسون محاسبه -22جدول

 

 متغير b خطای معيار t Betaآماره  داریسطح معنی 

 ثابت 4.. 4.17  4..3 4.44

 نزديکی به شهر 10. 4.43 .4.1 3.97 4.44

 فقدان جاذبه شغلی 74. 4.43 4..4 10.80 4.44

 سفرهای غیرکاری متغیرها

 سطح معناداری ضريب همبستگی تعداد خوداتکايیعاليم 

 444/4 -04/4. 044 بهداشت و درمان

 441/4 -14/4. 044 تفريح

 427/4 -4/.37 044 پوشاک و لباس

 441/4 -391/4 044 وسايل و تجهیرات خانه

 441/4 -382/4 044 کتاب و لوازم التحرير

 400/4 -237/4 044 موادغذايی

 441/4 -22/4. 044 آموزشیخدمات و امکانات 

شهر پرديس به شهرهای اطراف وابستگی =.461+)نزديکی به شهر(46.4)فقدان جاذبه شغلی(  
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 به منطقه کالنشهری سفرهای غیر کاری و وابستگی شهر پردیس میان میزانضریب همبستگی محاسبه  -21جدول 

 سطح معنادار ضريب همبستگی تعداد متغیرها

 441/4 3.9/4** 044 های پیرامونوابستگی به شهر-سفرغیرکاری

  
ی درمانی در وابستگ-جهت بررسی تاثیر کمبود خدمات بهداشتیمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون  -29جدول

 شهر پردیس به شهرهای پیرامون

 سطح معنادار ضريب همبستگی تعداد متغیرها

**4/032 044 کمبود خدمات آموزشی و میزان وابستگی
 441/4 

**83./4 344 کمبود خدمات بهداشتی و میزان وابستگی
 414/4  

 

رابطه میان سفرهای غیرکاری و عالئم خود اتکایی شهر محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در بررسی  -24جدول

 پردیس

 

 
 
 

لذا با افزايش سفرهای غیر کاری  .خوداتکايی بر روی سفرهای کاری و غیرکاری متمرکز استبحث 

نوان با توجه به مبانی نظری ع يابد.ی منطقه کالنشهری افزايش میهامیزان وابستگی شهر پرديس به شهر

ب ساکنین باشد سبکه شهر جديد فاقد تنوع عملکرد برای تامین نیازهای  شده بايد گفت در صورتی

يد مادر باعث تشد شود و نزديکی و فاصله کم شهر جديد با شهرايجاد سفرهای غیر کاری به شهر مادر می

درمانی )مانند بیمارستان،  -بهداشتی بويژه در بخش خدماتکمبود با سوی ديگر ازشود. اين سفرها می

الغ . کمبود مساحتی بشودمیی ديگر بیشتر هامیزان وابستگی به شهرو آموزشی  پزشک متخصص و...(

به شهر تهران وابسته ساخته است. مترمربع در زمینه خدمات در شهر پرديس اين شهر را  183816.2 بر

از میان موثرترين عوامل ايجاد سفرهای غیر کاری که با استفاده از پاسخ ساکنان بدست آمده که شامل 

کتاب و لوازم التحرير و دسترسی به  يل و تجهیزات خانه،وسا پوشاک، سفر جهت خريد مواد غذايی،

تامین  در اتکاست، شهر پرديس تنها در تامین مواد غذايی ساکنان خود ؛باشدخدمات و امکانات می

 شود. ید میتاي نیزپوشاک ساکنان هم بطور نسبی به خوداتکايی دست يافته است بنابراين فرضیه دوم 

 

 

 سطح معنادار ضريب همبستگی تعداد متغیرها

414/4 **32./4 044 خود اتکايیو میزان سفرهای غیرکاری   

 شاخص خوداتکایی توماسموع سفرهای غیر کاری= جم          مجموع سفرها 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

میزان خوداتکايی شهر پرديس با تکیه بر تحلیل الگوی سفرهای روزانه  حاضر تحلیلهدف تحقیق 

 دماتخ ی شغلی و کمبود امکانات،هانشانگر آنست که عدم وجود جاذبه تحقیق یهاهفرضی بررسیبود. 

 رانهبه محیط پیرامونی بويژه کالن شهر ت و زيرساختها مهمترين عوامل در وابستگی اين شهر جديد

های لويتواما در ا .تاثیر نیستالبته نزديکی شهر پرديس به کالنشهر تهران نیز در اين راستا بی است.

دهد در زمینه سفرهای کاری هنوز وابستگی همچنین بررسی جريان سفرها نشان می گیرد.بعدی قرار می

ز ا در بخش سفرهای غیرکاری هادر برخی زمینه و تنها فراوانی به شهرهای منطقه کالنشهری وجود دارد

 د.نبصورت مستقل ايفای نقش نماي اندتوانستهشهر ساکنین  ،انهیجمله تامین مايحتاج روزانه و ماه

شینی در نظام شهر ن تغییر محسوسیپرديس شهر جديد  که با ايجاد  نشانگر آنست هایبررسبطورکلی 

 ،نکردهعنوان يک شهر جديد ايفا هخود را بدر واقع شهر پرديس نقش  است. رخ ندادهشهر تهران کالن 

های کمبود امکانات و زيرساخت کند.عمل می تهران کالن شهرعنوان شهرک خوابگاهی در جوار هب و

 داليل کاری و غیرکاری شهر را ترک کننددهندگان بهدرصد از پاسخ 3/02سبب شده  شهری در اين شهر

ای را برای دسترسی به محل کار به شهرهای پیرامون روزانهدهندگان سفرهای درصد از پاسخ 8/77و 

درصد از درآمد خانوارها  13کند و يی را بر دوش خانوارها تحمیل میهاانجام دهند که اين سفرها هزينه

دهد سکونت در شهر پرديس تنها با جابجايی جمعیت اين نتايج نشان می دهد.را به خود اختصاص می

توان گفت تنها از اين رو، می باشد.تهران می کالن شهرتغال ساکنین همچنان همراه بوده و محل اش

تواند جايگاه شهر جديد را به شهری خوداتکا است که می یعملکرد و توانمند و چنداقتصاد قوی  بنیانهای

ال م.به گفته استقويت نمايد محلی و منطقه ای سبعنوان يک نقطه شهری در مقیا ارتقا داده و نقش آنرا

مفهومی فراتر از يک تعادل محض بین کار و مسکن  در يک شهر خوداتکايیايجاد  (1993) و گیولیانو

در تگزاری سیاس گام اولبنابراين  گردد.است و به يک شکل ترکیبی از کار،زندگی، تفريح و خريد باز می

جهت کاهش سفرهای روزانه کاری و  تامین عملکردهای مورد نیاز ساکنان شهربر بايست اين شهر می

در سطح میانه الزامات ناشی از پیوستگی شهر به سکونتگاهها در گام دوم و  .قرار گیردغیرکاری ساکنان 

)برای  از آنجا که عملکردهای اصلی شهر شامل عملکرد مسکونی و روستاهای همجوار را تامین نمايد.

)عمدتاً مرتبط با شهر تهران( و خدمات  ات مقیاس کالنخدم تحقیقاتی و آموزشی، سرريز جمعیت تهران(،

و خدمات مقیاس شهری است ايجاد ارتباط منطقی  مقیاس میانه )در ارتباط با بومهن و روستاهای اطراف(

ی آينده بايد هابوده و در سیاستگزاریشهر جديد پرديس  ترين اهدافبین عملکردهای مذکور از عمده

 .مورد توجه قرار بگیرد

 

 



 45                                                                                           ...کالنشهریتحلیل خوداتکایی شهرهای جدید در مناطق 

 پیشنهادات

و اجتماعی و افزايش  )ايجاد اشتغال( بر اسهاس نتايج بدسهت آمده و جهت بهبود شهرايط اقتصهادی    

 :شودمیمیزان استقالل و خوداتکايی شهر جديد پرديس موارد زير پیشنهاد 

ز های شغلی با استفاده افرصتبرای ايجاد  برنامه ريزیاز طريق  فراهم ساختن سکونت توام با اشتغال -

وسعه ت اوری،نپارک علم و ف و ساماندهی موجود در شهر پرديس از قبیل توسعه امکانات بالقوه و بالفعل

 ،یايجاد مراکز صنعت از طريق ايجاد هتلها و رستورانها، یگردشگرتوسعه مراکز رفاهی و  مراکز دانشگاهی،

ن شهر پرديس با اين مراکز صنعتی کمرد و خرمدشت و ايجاد ارتباط مناسب میاو ساماندهی توسعه 

سوق دادن صنايع به نواحی صنعتی اطراف پرديس همچون انتقال برخی  ،مراکز برای استفاده ساکنان

 از تهران. مزاحم صنايع

شهر پرديس براساس هدف اولیه و تبديل آن به يک شهر دانشگاهی از طريق توسعه استقرار تحقق نقش  -

 ا وانتقال پرديسهاز طريق  اهیگايجاد يک قطب دانش ،عبارت ديگرهب .آنها ها و مسکن مورد نیازدانشگاه

  .به شهر پرديس معتبر کشور هایواحدهای دانشگاهی وابسته به دانشگاه

 مراکز بانکها، اداری و خدماتی در شهر از قبیل مراکز خريد، توسعه مراکز تجاری،گذاری برای سرمايه -

جمعیت جوان موجود در  سهم باالیايی و دبیرستان با توجه به درمانی و آموزشی بويژه در مقاطع راهنم

 .شهر

الن کدر محور ارتباطی با  گردشگری-ريق رونق عملکرد تفريحیاشتغالزايی برای ساکنان شهر از ط -

 ومصنوعی  گیری از مناظر طبیعی موجود در شهر از قبیل ايجاد درياچهشهر تهران با استفاده از بهره
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