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چکیده
اهداف اصلی مقاله حاضر بررسی ضرورت ایجاد شهر جدیدد عالیشدهر و ارزیدابی میدزال عملکدرد ل ،بده ودور
خاص ،در جذب سرریز جمعیتی شهر بوشهر و بررسی میزال رضایتمندی خانوارهای ساکن ایدن شدهر جدیدد مدی-
باشد .این پژوهش ،از نوع توصیفی– تحلیلی است و شدیوه ردرد وری اواعدات ،میتندی بدر متالعدات کتاب اندهای،
اسنادی و بررسیهای میدانی در قالب پرسشنامه بوده است .یافتههای پژوهش ،با استناد به اسدناد و شدواهد موجدود،
نشانگر این است که ضرورتی برای احداث شهر جدیدی به عنوال سرریز جمعیت شهر بوشهر وجود نداشته است و
به وور عمده تحت تأثیر سیاستهای شهری دهه  02و بر پایه تصدمیمات غیدر کارشناسدانه تصدویب و اجدرا شدده
است .در همین راستا ویق اواعات اخذ شده از پرسشنامهها ،درصد پدایینی از خانوارهدای سداکن در شدهر جدیدد
عالیشهر سرریز جمعیتی شهر بوشهر هستند که دلیل اصلی مهاجرت اجاره بهاء پایین و ارزال بدودل زمدین و مسدکن
بوده است .همچنین ،رضایت خانوارهای ساکن در این شهر جدید حدود  12/4درصد از کل بوده و به اقامدت داید
در ل تمایلی ندارند.
واژههای کلیدی :شهر جدید عالیشهر ،شهر بوشهر ،سرریز جمعیتی ،عملکرد شهر جدید ،رضایتمندی خانوارها
مقدمه و طرح مسئله
از مه ترین تصمیمات ررفته شده در بُعد کالیدی -فضایی و در عرصه برنامه ریزی توسعه شهری کشور در دهده
 ،02مکالیابی ،تصویب و احداث شهرهای جدید در پیرامول برخی شهرهای بزرگ یا شهرهای مراکز استالهدا بدوده
* نویسنده مسؤول

j_heidari1348@yahoo.com
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است که از ل میتوال به عنوال تصمی ریری جسورانه یاد نمود .زیرا این تصمی ه باعث اشدغال و بده زیرسداخت
بردل مساحت قابلتوجهی از اراضی کشور رردیده و ه سرمایهرذاریهای کانی را به خود اختصداص داده اسدت.
هرچند سابقه اینرونه اقدامات به قیل از دهه ( 02قیدل از وقدوع انقداب اسدامی) برمدیردردد و در کشدور تعدداد
محدودی شهر نوبنیاد احداث شد ،اما مسلماً فلسفه وجودی و علت غایی لها با شهرهای جدیداالحداث زمال بعدد
از انقاب اسامی تفاوت اساسی دارد .به عیارتی روشنتر ،شهرهای جدید احداث شده در قیل از انقداب عمددتاً از
کارکردهای صنعتی و مرکزیت اداری -سیاسی استانی برخوردار بودهاند ،در صورتی کده از دالیدل و اهدداف اصدلی
ایجاد شهرهای جدید پس از انقاب می توال جذب سدرریز جمعیتدی شدهرهای بدزرگ و شدهرهای اشدیاع شدده از
جمعیت ،به ویژه مادرشهرهای استانی نام برد که بیشتر تحت تأثیر بر وردهای بعضاً اغراق میز حج جمعیت کشدور
میتنی بر نرخ رشد باالی جمعیتی اوایل دهه  02بوده است.
در این خصوص ،بر ورد شده بود که در سال  4122کل جمعیت کشور به  432میلیول نفر خواهدد رسدید کده از
این تعداد  10میلیول نفر در مناوق شهری و  31میلیول نفر در مناوق روستایی اسکال مییابند .بر پایه این فرض ،بده
ستحی معادل سه برابر ستح موجود شهرها نیاز خواهد بود و در نتیجه برای پیشگیری از ت ریب باغدات و اراضدی
کشاورزی پیرامول شهرها ضرورت احداث شهرهای جدید مترح شد (عدالت خواه .)1 :4330 ،بندابراین بدر اسداس
این پیشروییها ،در دهه  02به بعد ،ادبیات جدیدی در نظام برنامهریدزی و توسدعه شدهری ،مددیریت جدیددی در
ساختار تشکیات دولتی ،شهروند جدیدی در ساختار اجتماعی و فضاهای زیستی نوپایی در قالب شدهرهای جدیدد
در کشور پا به عرصه حیات رذاشتند.
در راستای ات اذ این تصمیمات کال ،عرصه جغرافیایی استال بوشهر نیز از ایدنرونده تصدمی ریدری جسدورانه
بینصیب نماند و در سال  4301ضرورت احداث شهر جدیددی بده ندام عالیشدهر در فاصدله تقرییدی  01کیلدومتری
جنوب شرق بندر بوشهر در قالب اولین ورح جامع شهری به تصویب رسید و پس از عملیات مادهسازی و تددارک
خدمات زیربنایی اولیه حدود سال  4330سکونت رزینی در ل غاز رردیدد .بده ودور قتدع و یقدین ،از مهد تدرین
مستندات باالدست توجیهرر ایجاد این شهر جدید تجزیه و تحلیلهای ماری ،جمعیتی و کالیدی صدورت ررفتده در
اولین ورح جامع شهر بوشهر (مصوب  )4301بوده است .بدین معندا کده بدر اسداس متالعدات شدهری و منتقدهای
انجامشده در مقولههای م تلف وییعی ،اجتماعی-اقتصادی و کالیدی ورح جدامع و بدا در نظدر ردرفتن ندرخ رشدد
جمعیتی باال ( 1درصد) برای بر ورد میزال جمعیت شهر بوشهر در سال افق ورح و با شاخص کردل محدودیتهای
توسعه کالیدی شهر (به ویژه توسعه عمودی) ،مسئله اشیاع جمعیتی و کالیدی و در نتیجه موضوع سرریز جمعیتدی و
در نهایت لزوم هدایت و اسکال این سرریز در یک شهر جدید به میال کشیده شد .به هر حال ،این شهر جدید که بدا
مساحتی حدود  4222هکتار و با ظرفیت جمعیتپذیری  422222نفر تصویب و احداث رردیدده اسدت بدا رذشدت
بیش از  02سال از زمال بهرهبرداری و سکونت پذیری در دستیابی به اهداف پیشبینی شده چندال موفق نیوده است.
بنابراین ،دو مسئله اساسی در اینجا وجود دارد :ن ست ،بررسی ضرورت ایجاد اینرونه مراکز زیسدتی در کشدور
و دوم میزال عملکرد و کار یی ل دسته از شدهرها یی جدیددی کده تداکنول در پیرامدول شدهرهای موجدود سداخته
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رردیدهاند .بدین سیب ،این دو مقوله مه باید در ات اذ سیاستهای ایجاد شدهرهای جدیدد در کشدور مددنظر قدرار
ریرد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
از نجا که ایجاد شهرهای جدید از یک سوی به قیمت اشغال و مصدرف مندابع م تلدف وییعدی کشدور ،اعد از
زمین ،ب و حتی در برخی موارد از بین رفتن چش اندازهای وییعی و اراضی حاصل یز تمدام مدیشدود و از دیگدر
سوی سرمایه هنگفتی از منابع مالی عمومی و دولتی را به خود اختصاص میدهدد ،از ایدنرو ضدرورت دارد قیدل از
احداث این شهرها تمامی جوانب الزم به وور دقیق سنجیده و مورد ارزیابی قرار ریرد .زیرا شکست یا عدم موفقیت
قابلقیول و مورد انتظار لها هزینه سنگینی بر منابع وییعی و مالی کشور تحمیل میکند و به جدای حدل معضدات
شهرنشینی ،خود مشکاتی دیگر بر نظام شهری و شهرسازی کشور میافزاید .وجود اینرونه مسائل ،ضرورت انجدام
پژوهش حاضر را به خوبی روشن مینماید.
اهداف پژوهش
با توجه به مسائل پیش رفته ،پژوهش پیشرو اهدافی به شرح زیر دنیال میکند:
الف) بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر با توجه به مستندات موجود ،به ویدژه ودرحهدای جدامع شدهر
بوشهر.
ب) بررسی عملکرد شهر جدید عالیشهر در جذب سرریز جمعیتی شهر بوشهر.
ج) بررسی میزال رضایت خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر.
فرضیه های پژوهش
بر اساس ورح مسئله و اهداف مترحشده ،فرضیات پژوهش به شرح زیر میباشد:
 -4ایجاد شهر جدید عالیشهر به عنوال نقته سرریز جمعیتی شهر بوشهر فاقد ضرورت بوده است.
 -0تعداد زیادی از خانوارهای ساکن شهر جدید عالیشهر سرریز جمعیتی شهر بوشهر نیستند.
 -3از دالیل اصلی سکونت خانوارها در شهر جدید عالیشهر پایین بدودل اجداره و ارزال بدودل زمدین و مسدکن
میباشد.
 -1میزال رضایت خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر در حد پایین میباشد و تمایلی به اقامت دای در این
شهر جدید ندارند.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی است که در سدال  4310در شدهر جدیدد عالیشدهر واقدع در شهرسدتال
بوشهر صورت ررفته است .شیوه ررد وری اواعات در این پژوهش ،متالعات کتاب اندهای و بررسدیهدای میددانی
بوده است .در متالعات کتاب انهای از بررسیها و تحلیل های جمعیتی و کالیدی اولین و دومدین ودرح جدامع شدهر
بوشهر و رزارشات شرکت عمرال شهر جدید عالیشهر و سایر منابع مکتدوب اسدتفاده شدده و در متالعدات میددانی،
ابزار ررد وری اواعات پرسشنامه بوده که از وریق مصاحیه تکمیل شدهاند.
شه ر جدید عالیشهر به عنوال یک جامعه ماری در نظر ررفته شده و خانوارهدای سداکن در ل بده عندوال افدراد
جامعه ماری مدنظر قرار ررفتهاند .در این پژوهش ،ابتدا از روش نمونهریدری چندد مرحلده ای بدرای تعیدین نمونده
جهت پرسشگری استفاده شده است .بر اساس نقشه حوزه بندی سرشماری مرکز مار در سال  ،4312هر حدوزه بده
عنوال یک خوشه اصلی در نظر ررفته شده و در درول ل هر بلوک یک خوشه فرعی محسوب شده است .سپس بدا
توجه به تعداد خانوار ساکن در هر بلوک و بر اساس فرمول کوکرال ،حدود  322خانوار (واحد مسکونی) بده عندوال
نمونه برای پرسشگری انت اب رردیده اند که با توجه به تعداد خانوار ساکن در هر حوزه ،از مجموع  322پرسشنامه،
 13پرسشنامه در حوزه  11 ،4پرسشدنامه در حدوزه  01 ،0پرسشدنامه در حدوزه  31 ،3پرسشدنامه در حدوزه  1و 02
پرسشنامه در حوزه  1با استفاده از روش نمونهریری سیستماتیک توزیع و اواعات الزم بدست مده است.
سؤاالت پرسشنامه در راستای دستیابی به اهداف و فرضیات پژوهش وراحی شدهاند که اکثر متغیرهای ل کیفدی
هستند .ن ست برای هر متغیر یک روش ارزیابی مترح شده و دوم اینکه برای تعریف ارزشهای کیفدی ،بدازههدای
کمی جهت مقایسه ها در نظر ررفته شده است (جدول شماره  . )4در ارتیدا بدا فرضدیه اول ،کده بدر اسداس اسدناد
مکتوب ورح رردیده ،مسلم ًا شرایط متفاوتی نسدیت بده فرضدیات بعددی وجدود دارد و ارزیدابی ل بدا اسدتناد بده
بر وردهای جمعیتی ورحهای جامع شهر بوشهر و سرشماریهای نفوس و مسکن م تلف صورت پذیرفته است.
جدول  :1متغیرها و روشهای ارزیابی آنها بر اساس فرضیات پژوهش
شماره

فرضیه های پژوهش

متغیرهای مرتیط

ایجاد شهر جدید
4

بر وردهای جمعیتی

عالیشهر به عنوال نقته

عدم تحقق جمعیت پذیری

ورحهای جامع شهر

سرریز جمعیت شهر

شهر عالیشهر با توجه به افق

بوشهر و

بوشهر فاقد ضرورت

ورح

سرشماریهای نفوس

بوده است

درصد فراوانی از

خانوارهای ساکن شهر
جدید عالیشهر سرریز
جمعیتی شهر بوشهر
نیستند.

-

و مسکن

تعداد زیادی از
0

ارزیابی

بازه ها برای مقایسه ها

سکونتگاه قیلی خانوار

خانوارهایی که
سکونتگاه قیلی لها
بوشهر بوده است

 2تا  02درصد= بسیار پایین
 02تا  12درصد= پایین
 12تا  02درصد= متوسط
 2تا  02درصد= زیاد
 2تا  02درصد= خیلی زیاد
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 2تا  02درصد= دلیل ک
تأثیر

از جمله دالیل اصلی
سکونت خانوارها در
3

شهر جدید عالیشهر

دالیل انت اب شهر جدید

پایین بودل اجاره بهاء و

عالیشهر برای سکونت

درصد فراوانی پاسخ

 02تا  12درصد= یکی از

به اجاره پایین و

دالیل

ارزانی زمین و مسکن

 12تا  02درصد= از جمله

در شهر جدید

دالیل اصلی

عالیشهر

 2تا  02درصد= مه ترین

ارزال بودل زمین و
مسکن میباشد

دلیل
 2تا  02درصد= تنها دلیل
میانگین درصد

میزال رضایت
خانوارهای ساکن در
1

شهر جدید عالیشهر در
حد پایین میباشد و
تمایلی به اقامت دای در
شهر جدید ندارند

رضایت از سکونت در شهر
جدید عالیشهر ،میزال کاهش
مشکات به مرور زمال،
وجود تسهیات و خدمات
الزم ،و ...

متغیرهای «رضایت از
سکونت در شهر
جدید عالیشهر ،میزال
کاهش مشکات به
مرور زمال ،وجود

امتیازات ویفی یا درجه
بندی :از خیلی ک تا خیلی
زیاد

تسهیات و خدمات
الزم» ،و ...

محدوده و قلمرو پژوهش
محدوده مورد متالعه در این پژوهش شهر جدید عالیشهر واقع در استال بوشهر میباشد (شدکل شدماره  .)4ایدن
شهر جدید در مساحتی حدود  4222هکتار و با ظرفیت جمعیتی  422222نفر در فاصله  01کیلومتری جنوب شرقی
بندر بوشهر در دامنه ارتفاعات معروف بده کدوههدای کاتدک بدا شدیب ماید حددود  4/1درصدد و در مجداورت
جنگل های رز احداث شده است .با توجه به وضعیت توپوررافی زمین ،فرم کلی این شهر به صورت ختدی در مدده
است.
از اهداف اصلی ایجاد شهر جدید عالیشهر همانند سایر شهرهای جدید کشور ،اسکال سرریز جمعیتی مادر شدهر
منتقهای (شهر بوشهر) بوده است و ضرورت ایجاد و متالعات مکالیدابی اولیده ل در قالدب تحلیدلهدای صدورت
ررفته در اولین ورح جامع بوشهر (مصوب  ،)4301بده ویدژه بدا در نظدر ردرفتن اصدول دسترسدی سدریع و سدال،
محدودیت شعاع  40کیلومتری نیروراه اتمی ،وجود زمین های پست و بگیر در شهر بوشهر انجدام ررفتده اسدت .از
مه ترین دالیل انت اب مکال فعلی برای ایجاد این شهر جدید میتوال به فراه بودل شرایط وییعی مناسب همچدول
شیب مای  ،ارتفاع باالتر و درجه حرارت پایینتر نسیت به شهر بوشهر ،وجود بادهدای متلدوب در منتقده ،وجدود
جنگل های رز در پیرامول ،و همچنین دولتی بودل اراضی محدوده ،دسترسی مناسب به شهر بوشهر و دسترسی سال
به تجهیزات زیربنایی اشاره نمود .در نهایت ،پس از انت اب مکال ،وراحی اولیه این شهر جدید در سال  4301غداز
و ماده سازی فاز اول ل در سال  4301اجرا رردید (شکل شماره .)0
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شکل  :1نقشه موقعیت شهر جدید عالیشهر در تقسیمات سیاسی -اداری استان بوشهر
تهیه و ترسی  :نگارنده

شکل  :2نقشه طرح جامع شهر جدید عالیشهر
مأخذ :سمال نقشینه4314،؛ ویرایش از :نگارنده
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ادبیات و مبانی نظری پژوهش
یکی از راهیردهای اساسی برای جای دادل رشد جمعیت اضافی کشورها به شکل فشرده ایجاد شدهرهای جدیدد
بوده است ) .(Beatley, 2000: 47در کل ،رونه شناسی یا ویقهبندی سادهای از عملیات شدهرهای جدیدد در سراسدر
جهال در وول قرل بیست می تدوال ارائده داد .ن سدتین مقولده مربدو بده شدهرهای جدیددی اسدت کده بده عندوال
پایت تهای جدید وراحی شده اند مانند ورسای (فرانسه) ،واشنگتن ( مریکا) ،کانیرا (اسدترالیا) ،دهلدی ندو (هندد) و
برخی دیگر از علل احداث پایت تهای جدید را میتوال توازل سیاسی بین مناوق ،تمرکززدایی ،جدا کدردل قددرت
از شهرهای بسیار شلوغ و نظایر اینها نام برد .دسته دوم ،شهرهای جدیدی که به منظور شدکلریدری فعالیدت غالیداً
صنعتی ایجاد شده اند و سومین دسته شهرهای جدیدی هستند که جذب ب شدی از سدرریز جمعیدت منداوق بدزرگ
شهری را به عهده دارند (مرلن.)033-031 :4311،
به وور کلی ،نظریه شهرهای جدید که بر اساس نظریه باغ شهر به وجدود مدد از کشدور انگلسدتال شدروع شدد
(زیاری )12 :4331 ،و در واقع این کشور غازکننده و پیشرو برنامه ریزی و اجرای شهرهای جدیدد در قدرل حاضدر
بوده است (ارجمندنیا .)13 :4331 ،بر این مینا ،بوجود مدل شهرهای جدید انگلیسی بی خاستگاه نیوده بلکده دارای
یک جریال ووالنی فکریاند و پس از چند اجرای زمایشی شدکل ررفتدهاندد .بده تعییدری دیگدر ،شدهرهای جدیدد
انگلیسی میراث اصولیاند که ابنزر هاوارد در سال  4111در کتابش با نام «فردا ،راهی به سوی اصاح واقعی» راجدع
به ویژری رمال شهر مترح ساخت .همین عنوال (که در تجدید چاپ و ترجمهها به بداغ شدهرهای فدردا برررداندده
شد) بیانگر بُعد جامعه رمانی در پیشنهاد اولیه باغ شهرهاست (مرلن .)003-001 :4311 ،در جایی دیگدر بده نقدل از
مرلن ،بنای شهرهای جدید در بریتانیا را موفقیتی انکارناپذیر به شمار می ورد که از علل اصلی این موفقیت ،میتوال
به خودکفایی مالی و حمایت دولت ،اشتغال توأم با سکونت ،بر ورده ساختن احتیاجات مهداجرال بدا هددف هویدت
ب شی به شهرهای جدید نام برد (ابراهی زاده .)43 :4311 ،در مجموع ،موارد عیرت موز راجع به ساخت شدهرهای
جدید در بریتانیا به شرح زیر میتوال خاصه نمود:
 ساخت شهرهای جدید ب شی از سیاست برنامه ریزی فضایی این کشور بدوده و همدواره بدا سیاسدت تقویدتشهرهای میانی همراه شده است.
 شهرهای جدید ،اهداف توزیع موزول و عادالنه جمعیت ،حمایت از عددم تمرکدز صدنعتی و جمعیتدی ،ایجدادمسکن برای افراد ک در مد ،حل مشکل سرریز جمعیت و اشتغال دنیال کردهاند.
 سیاست شهرهای جدید در بریتانیا نوعی برنامهریزی اضتراری قلمداد میشود که سیاسدت واکنشدی در برابدراضترارهای حاصل از جنگ جهانی دوم ،شلوغی ،لودری و فرسودری شهرهای بزرگ این کشور بوده است.
 سیاست شهرهای جدید متکی بر لوایح قانونی و وی مراحل قانولرذاری بوده و بده مددت سده دهده حمایدتهمهجانیه دولت به همراه داشته است.
 ساخت شهرهای جدید در این کشور مرهول حاکمیت فلسدفه رفداه اجتمداعی در دوایدر قدانولردذاری اسدت(تیریزی.)00 :4311 ،
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 مفهوم محله یا دهکده شهری خودکفا ابزاری سودمند برای ساخت منتقه شهری پایدار میباشدد کده شدهرهایجدید ساخته شده بعد از جنگ دوم جهانی در این کشور تا اندازه ای به این هدف دست یافتده اسدت (Moughtin,

.)1999:94
در کشور فرانسه ،وراحی شهرهای جدید عمدتاً به اواخر دهه  4102برمیرردد که یکی از مه ترین منیدع الهدام
لها ،و چه بسا انگیزه اصلی برای وراحیشال ،شهرهای جدید انگلیس بوده است (مدرلن .)003 :4311 ،بندابراین ،در
سالهای  4103-4101سازماندهی منتقه پاریس به وور جدیتر مترح رردید و سیاست ایجاد شدهرهای جدیدد بدا
احداث پنج شهر جدید در منتقه پاریس و چهار شهر در مناوق دیگر فرانسه ورحریزی و اجرا رردیدد (ارجمنددنیا،
 .)31 :4331به وور خاصه ،شیوههای ساخت شهرهای جدید فرانسدوی در پایدال دهده  4112عیارتسدت از :الدف)
سیاست خرید اماک با توسل جستن به خرید توافقی و در صورت لزوم سلب مالکیت یا پدیشخریدد بدا اعتیدارات
بودجهای و وامهای مناسب ب)تشکیل هیئتهای متالعاتی و توسعه که در یک مرحلده ردذار بایدد متالعدات را بده
انجام برسانند ،فعالیت های اولیه را هماهنگ سازند و ایده شدهر جدیدد را در حیتده محلدی بده قیوالنندد ج) تددابیر
م تلف مالی دولت برای تسهیل ایجاد شهرهای جدید در زمینههای حملونقل ،افتتاح مراکز شهری ،و بهرهمنددی از
ورح دانشگاه (مرلن.)012 :4311 ،
مسئله درخور توجه اینجاست که این سکونتگاههای خوابگاهی (شهرهای جدید) بدا همدال سدرعت کده سداخته
شدند  -یعنی وی چند سال بعد از جنگ جهانی دوم ( - )4111بدا همدال سدرعت هد مشدکات خدود را از نظدر
دستیابی به خدمات شهری و ناهنجاریهای اجتماعی نشال دادند (دهه  )4112و زمینهساز پدیدهای میشدوند کده در
دهه  4132از ل به عنوال محلههای دچار مشکل نام برده میشود .اما برای رفع این مشکات ،دولت برنامه جدیددی
به نام حوزههای مقدم شهرنشینی عرضه میکند که در این حوزه ها سعی شده خددمات شدهری الزم ،مراکدز خریدد،
امکانات بهداشتی ،حملونقل عمومی و سایر موارد در دسترس همه مردم قرار ریرد و در عملکدرد خوابگداهی ایدن
مجتمعها بهیود حاصل شود (اوهاری.)01 :4311 ،
در لمال ،در اوایل قرل بیست دو راهیرد برای شهرهای بزرگ مترح شد :اولدین راهیدرد ،تمرکززدایدی و جدذب
مازاد ویقات کاررر و جمعیت از نواحی داخلی شهرهای شلوغ به حومههای پیرامونی ،و دومدین راهیدرد ،تاکیدد بدر
توسعه شهرهای مهاجرنشین که میتنی بر عدم تشویق مردم در مهاجرت از روستا به شدهرهای بدزرگ بدود (زیداری،
 .)13 :4331با این حال ،کشور لمال با بنا نهادل ن ستین نوشدهرها در اوایدل سدده ندوزده از پیشدگامال اروپدایی
نوشهرها به شمار می ید ،هرچند که رشد و موفقیت نوشهرها در لمال از دید کمّی و بدا مفهدوم ویدژه شدهر جدیدد
هررز به پای موقعیت ل در انگلستال نرسیده است .یکی از عوامل عدم توفیق نسیی نوشهرها در لمال سدیبهدای
پیاپی و جدی متأثر از جنگهایی است که این کشور و شهرهای ل به تناوب متحمل شده است .با وجود این ،یکدی
از مه ترین ویژریهای شهرهای جدید لمال ،استقال اقتصادی لهاست و اشتغال عمده ساکنین وابسته بده صدنایع
یا خدمات داخل ل شهر میباشد (معمار .)302-304 :4311،اما عدم ساخت شهرهای جدید در بدیش از سدی سدال
اخیر و همچنین رشد منفی جمعیت لمال که عماً نیاز به احداث شهرهای جدید را منتفی میسازد ،به همراه دیگدر
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شواهد موجود  -مثاً استفاده از فناوریهای فرا صنعتی و سیست های هوشمند -رواه بر این مدعاست کده شدهرهای
جدید در این کشور به پایال راه خود رسیدهاند و این اتفاق تقرییاً در سراسر اروپای مرکزی رخ داده اسدت (همدال :
.)303
کره جنوبی در سال  4111سیاست احداث شهرهای جدید را به علت تورم قیمت مسدکن در پدیش ررفدت و در
این سال دولت وراحی پنج شهر جدید در اوراف سئول اعام کرد (زیاری .)01 :4331 ،احداث شهرهای جدیدد در
این کشور دارای موفقیت نسیی بوده که از علل ل میتوال به دو مورد اساسی اشاره نمود :الدف) احدداث شدهرهای
جدید در قالب الگوهای توسعه شهری و با حمایدت دولدت انجدام شدده اسدت .ب) سدرمایهردذاری الزم در زمینده
فرصتهای شغلی ،حملونقل ،تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و سایر احتیاجات معقول مهاجرال پیش از اسدکال در
شهرهای جدید انجام شده و بعد از ل پیش فدروش اراضدی و فدروش واحددهای مسدکونی صدورت ررفتده اسدت
(حناچی.)11 :4331 ،
در شوروی سابق از دوره صنعتی شدل ل یعنی از انقاب  4143به بعد بیش از  122شدهر جدیدد سداخته شدده
است که به مثابه ابزاری برای پیشیرد سیاست انتقال جمعیت به سرزمینهای دورافتاده و کمتر توسعهیافتده محسدوب
میشدند (زیاری .)02 :4331 ،در مجموع ،اجرای سیاست اسکال ملی از راه ایجاد شهرهای جدید در شوروی سدابق
با موفقیت نسیی همراه بوده که علل این موفقیت نسیی ناشی از سیاستهای صحیح اسدکال ملدی ایدن کشدور بدوده
است .بدین مفهوم که این سکونتگاهها دارای موقعیتهای ارتیاوی مناسب (به ویژه ریلی) نسدیت بده سدایر شدهرها
بودند ،جدایی رزینی اکولوژیکی نداشتند و کاربریهای م تلفی در لها شکل ررفته بود .همچنین ،به سیاستهدایی
همچول افزایش حقوق و ایجاد فرصتهای شغلی در لها توجه کافی شده بود ،و از همده مهد تدر اینکده حمایدت
دولت را نیز با خود داشتند (ابراهی زاده.)41-41 :4311 ،
در کشور مصر ،یکی از مشکات عمده همانا عدم توازل واقعی بین این دو فضاست :یکی ،فضای انسال سداخت
یا به اشغال در مدهی دلتای حاصل یز ،که ب ش عمده فعالیت و جمعیت را در خدود جدای داده و  0درصدد از کدل
مساحت کشور را در برمی ریرد؛ و دیگری ،فضای خالی یا صحرا کده بقیده کشدور را پوشدش داده اسدت .در قدرول
متمادی ،این تعارض هررز به صورت نوعی عدم تعادل مورد توجه قرار نگرفته است .از یکسو حاصدل یزی خداک
متضمن غنا و سعادت شده است و از جانب دیگر ،صحرا نقش زره بی ستین محافظ کشدور و کوهسدتالهدای ل را
ایفا کرده است .در وی قرلهای رذشته ،دل نگرانیهای جمعیتی موجدب سدوق دادل مصدریهدا بده سدوی قتدع و
رسست این حلقه صحرا نشده است .اما از نی قرل رذشته رشد سریع جمعیت بر روی زمینهای کشداورزی نسدیتاً
نادر و کمیاب موجب شده است که سیاسترذارال خط مشی توزیع مجدد جمعیت و فعالیت را در دستور کار خود
قرار دهند (الکادی )34 :4311 ،و در نتیجه این کشور در سال  4130برنامه توسعه شهری بلندپروازانهای ارائده کدرد.
هدف اصلی این برنامه عیارت بوده است از باز توزیع جمعیت در ستح ملدی ،از وریدق ایجداد شدهرهای جدیدد در
مناوق بیابانی (سید احمد )304 :4311 ،که با احداث سه شهر جدید غاز رردیدد .هددف اصدلی احدداث ایدنرونده
شهرها در این کشور ،ایجاد شرایط زیست محیتی بهتر و الگدویی بدرای یندده شدهرهای مصدر و کداهش فشدارها و
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تمرکزهای فضایی از شهرهای قاهره و اسکندریه بود (بارادا .)01 :4311 ،اما لها نتوانستند ستح جمعیت قابلقیدول
و سرمایه ب ش خصوصی مورد نیاز برای رسیدل به توسعه خودکفا جذب نمایند .به وور کلدی ،دالیدل اصدلی عددم
موفقیت شهرهای جدید کشور مصر را میتوال به شرح زیر خاصه نمود:
 نیود تسهیات حملونقل عمومی مناسب نیود پایه اقتصادی شهری قوی ساختار پراکنده محیط شهری جداسازی عملکردی کاربریهای زمین و تک کارکردی بودل محات قیمت باالی زمین و مسکن و انگیزه ناکافی برای زندری در این شهرها ).(Jenks et al., 2000: 130-131خاصه اینکه شهرهای جدید احداث شده در این کشور دربردارنده هزینه فراواندی بدوده (زیداری )33 :4331 ،و
اجرای بسیاری از ل ها با حمایت مالی و پولی الزم ،نیروی انسانی مت صص و ظرفیت و کفایدت اداری الزم همدراه
نیودهاند و از این رو با شکست مواجه شدهاند (عیدی دانشپور.)424 :4333 ،
هنگکنگ برنامه عملیاتی شهرهای جدید خود را در اوایل دهه  02غاز کرد .از ل زمال تاکنول ،در این کشور 1
شهر جدید ورحریزی شده و به مرحله بهرهبرداری و جمعیتپذیری رسیدهاند .تا امروزه ،در حدود سه میلیول نفدر،
معادل  11درصد از کل جمعیت کشور ،در شهرهای جدید زندری میکنند و بر ورد شده است که تا سدال  ،0244در
حدود  1/4میلیول نفر ،معادل  14درصد جمعیت کشور در ل زمال ،در این شهرها زندری خواهندد کدرد .شدهرهای
جدید هنگکنگ تا حد زیادی در فراه کردل محیط زندری پیشرفته ،که مثل ل نمیتوال در منداوق شدهری اصدلی
بدست ورد ،موفق بودهاند .زیرا ،تراک های ساختوساز در این شهرها نسدیت بده منداوق شدهری اصدلی ،بده ودور
متوسط به میزال قابل توجه ای پایینتر هستند .همچنین ،زیر ساخت های جدید و کار مد از جمله شیکههای حمل-
ونقل درونی و بیرونی و تسهیات عمومی جدید و کدافی مانندد مددارس ،بیمارسدتالهدا و مراکدز اجتمداعی ،بدرای
بر وردل نیازهای ساکنین ،فراه شدهاند .بیشتر از همه ،فضاهای تفریحی در قالب بوسدتالهدا و زمدینهدای بدازی و
یکسری مناوق دلپذیر به میزال بسیار زیاد نسیت به مناوق شهری اصلی ساخته شدهاند .با وجدود ایدن ،یدک عنصدر
کمتر موفق در شهرهای جدید این کشور نیود شغل در ستح متلوب میباشدد کده در نتیجده مقددار قابدلتوجده ای
رفتو مد به سوی مناوق شهری اصلی به خاور کار صورت میریدرد ) .(Chan, 2001: 180-181بده ودور خاصده
اصول برنامهریزی کلیدی برخی از شهرهای جدید هنگکنگ عیارتست از :توسعه میتنی بدر شدیکه راه هدن ،توسدعه
متوازل و ترکییی کاربریها ،وراحی شدهری بدا هویدت ،حمدلونقدل دوسدتدار محدیط زیسدت ،محدات سرسدیز و
پیادهرویهای سرزنده و جذاب ،کمینه کردل اثرات زیستمحیتی جادهها ،حفاظت از میراث وییعی ،بهسازی میراث
فرهنگی موجود در منتقه ).(Ibid: 186-188
در ایرال ،شهرهای جدید مفهومی کاماً جدید در سیست برنامهریدزی شدهری اسدت و رسدماً در سدال  4314بدا
تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرال به عنوال ب شی از برنامههدای جدامع دیدده شددند (Ferdowsian,

 2002: 168).بدول در نظر ررفتن متلب فوق ،احداث شهرهای جدید در کشور را میتوال به چهدار دوره مشد ص
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تقسی کرد )4 :در فاصله بین دو جنگ جهانی یا مرحله انتقالی ،شهرهای جدید بدول راهیردی مش ص و میتندی بدر
کارکردهای عمده و بر پایه یک هسته روستایی تکوین مییابند (مانند زاهدال و نوشدهر)  )0در دوره جندگ جهدانی
دوم تا اواسط دهه  ، 4312شهرهای جدید بدول راهیرد مش ص و بر پایه یک هسته شهری و میتنی بر عملکرد تدک
پایه ای و خوابگاهی و برای توسعه صنعت نفت شکل میریرد  )3از اواسط دهه  4312تا سال  4313شهرهای جدید
با راهیرد بهره برداری از منابع وییعی و بدول وجود یک هسته اولیه شکل میریرندد کده نقدش عمدده لهدا توسدعه
ناحیهای ،ارائه مسکن و سودارری زمین بوده است  )1پس از پیدروزی انقداب اسدامی بدر پایده راهیدرد پداالیش و
ساماندهی فضایی مادر شهرهای ناحیهای و ابرشهر تهرال و توزیع رشد متعادل اقتصدادی -اجتمداعی ،تعددادی شدهر
جدید اقماری بدول هسته اولیه و با نقش اسکال بهینه و جذب سرریز جمعیتی منداوق وراحدی مدیشدوند (زیداری،
 .)11 :4331ی کی از دالیلی که در دورال بعد از انقاب اسامی بده رسدترش شدهرهای جدیدد منجدر شدد ،افدزایش
مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ بود .به همین دلیل شدهرهای جدیددی بده عندوال محلدی بدرای سدرریز جمعیتدی
شهرهای بزرگ با تصویب هیئت دولت در سال  4301ایجاد شدند (شیعه4311 ،؛ .)410
متالعات و تحقیقات م تلفی که در باره شهرهای جدید در ایرال انجام شدهاند ،نشال مدیدهدد کده ایدن شدهرها
نتوانستهاند در جذب جمعیت مادر شهر خود تأثیر عمدهای داشدته باشدند و جمعیدت بسدیار کمدی در لهدا سداکن
شدهاند (زبردست و جهانشاهلو .)1 :4310 ،رفته میشود مارها حاکی از عدم تحقق نسیی اهدداف شدهرهای جدیدد
است ،نسیت جمعیت ساکن با نچه مورد انتظار بوده تفاوت بسیار دارد و نشانههای حیات و سدرزندری شدهری در
شهرهای جدید ک فدروغ اسدت (امدین زاده ردوهرریزی و همکدارال .)00 :4314 ،از دالیدل اصدلی عددم موفقیدت
شهرهای جدید در ایرال میتوال در سیاستهای کال توسعه شهری ایرال و عدم هماهنگی برنامهریزیهای سدتوح
م تلف ،ضعف مدیریتی در ساختار اداری ،اجرایی این شهرها به ویژه از نظر سیست مالی و باالخره محدودیتهدای
ناشی از خأل هویت در شهرهای جدید جست و جو کرد (ابراهی زاده.)02 :4311،
آزمون فرضیهها و یافتههای پژوهش
فرضیه اول
در راستای هدف بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر با توجه به مستندات موجود این فرضدیه ارائده شدد
که ایجاد شهر جدید عالیشهر به عنوال نقته سرریز جمعیتی شهر بوشهر فاقد ضرورت بوده است .جهدت بررسدی و
زمول این فرضیه ،مستندات پژوهش شامل ورحهای جامع شهر بوشهر و نتایج سرشدماریهدای عمدومی نفدوس و
مسکن میباشد.
در اولین ورح جامع شهر بوشهر (مصوب  ،)4301با توجه به محدودیتها و استعدادها و با در نظر ررفتن روندد
رشد جمعیت در سرشماریهای سالهای  4311 ،4331و  4311و مارریری نمونهای انجام شدده توسدط مهندسدین
مشاور تهیهکننده ورح در سال  ( 4300غاز متالعات) ،جمعیت این شهر در دورههدای بعددی تدا نهایتداً سدال 4331
(سال افق ورح) پیشبینی شده است (جدول شماره .)0
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جدول  :2تعداد و نرخ رشد جمعیت شهر بوشهر در دورههای سرشماری و برآورد مشاور در دورههای برنامهریزی طرح
سال

تعداد جمعیت

نرخ رشد جمعیت (درصد)

4331

41140

-

4311

03113

0/1

4311

11110

1/0

4300

10122

1/01

4301

422112

1

4332

401012

1

4330

414312

1

4331

403031

1

مأخذ :سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن و بر ورد مهندسین مشاور شهر و برنامه
همال وور که ماحظه میشود ،رشد جمعیت بر ورد شده توسط مشاور در دوره برنامهریدزی (از سدال  4301تدا
 )4331معادل  1درصد در نظر ررفته شده است که شر رسدیدل بده ایدن میدزال رشدد ،جریدال یدافتن ودرحهدا و
شکلریری پایههای منتقی اقتصادی شهر و تعدیل نسیی رشد جمعیت ل قید شده است .در ادامه بده منظدور میدزال
تحققپذیری پیش بینی های جمعیتی انجام شده در ورح جامع ،تعداد و نرخ رشد جمعیت بدر ورد شدده بدا تعدداد و
نرخ رشد جمعیت بدست مده از سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مقایسه شده است (جدول شدماره  ) 3کده
به وور خاصه نتایج زیر بدست مده است:
جدول  :3مقایسه تعداد و نرخ رشد جمعیت برآورد شده در طرح جامع با تعداد و نرخ رشد جمعیت بدست آمده از
سرشماریهای رسمی
تعداد جمعیت بر ورد

نرخ رشد جمعیت

تعداد جمیعت در

نرخ رشد جمعیت

تفاضل جمعیت

تفاضل نرخ رشد

شده ورح جامع

بر ورد شده ورح جامع

سرشماریهای

سرشماریهای

بر ورد شده با جمعیت

بر ورد شده با جمعیت

بوشهر

(درصد)

رسمی

رسمی

سرشماری شده

سرشماری شده

4311

-

-

11113

-

-

-

4300

10122

1/01

-

-

-

-

4301

422112

1

402131

3/1

- 02311

- 0/1

4332

401012

1

-

-

-

-

4330

414312

1

-

-

-

-

4331

403031

1

413331

4/1

+41122

+3/0

4311

-

-

401100

4/3

-

-

سال

مأخذ :سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ،مهندسین مشاور شهر و برنامه و محاسیات نگارنده
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 تعداد جمعیت بر ورد شده در ورح جامع بوشهر بر اساس نرخ رشد جمعیدت شدهر در رذشدته بدوده اسدت.بنابراین ،در سال  4301جمعیت شهر با نرخ رشد  1درصد حدود  422112نفر پیشبینی شده است .در همین سدال،
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن جمعیت شهر بوشهر با نرخ رشد  3/1درصدی به  402131نفر مدیرسدد.
به عیارتی دیگر ،در این سال نرخ رشد جمعیت با تفاضل  0/1درصد باالتر از بدر ورد ودرح جدامع بدوده و در ایدن
ورح حدود  02311نفر کمتر بر ورد شده است .از دالیل عمدده بداال بدودل رشدد جمعیدت در ایدن دوره مدیتدوال
مهاجرپذیری شهر (عمدتاً از استال خوزستال به دلیل وقوع جنگ تحمیلی) و همچندین افدزایش ندرخ رشدد وییعدی
جمعیت (ناشی از سیاستهای جمعیتی بعد از انقاب) نام برد.
 در سال ( 4331سال افق بر ورد جمعیت در ورح جامع) جمعیت این شهر با تداوم نرخ رشد ثابت  1درصدیمعادل  403031نفر پیش بینی شده است .این در حالیست که ویق داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سدال
 4331جمعیت کل شهر بوشهر با کاهش شدید نرخ رشد نسیت به دوره قیل ( 4/1درصد) به  413331نفر مدیرسدد.
به عیارت دیگر ،در این سال نرخ رشد جمعیت رسمی شهر ،با تفاضل  3/0درصد ،بسیار پدایینتدر از بدر ورد ودرح
جامع بوده و  41122نفر بیشتر بر ورد رردیده است .جالب اینکه ،جمعیت مورد پیشبینی ودرح جدامع بدرای سدال
 4331با اختاف بسیار اندکی در ده سال بعد یعنی سال  4311تحقق میپذیرد.
نکته مه بر اساس رزارش ورح جامع این است که :به منظور بر ورد ستح مورد نیداز جمعیدت شدهری در ودی
دورههای برنامه ریزی فرض بر این بوده که روند افزایش جمعیت ویق بر ورد ورح جامع به واقعیت بپیوند .در ایدن
صورت اراضی شهری موجود کفاف ستوح الزم مسکونی و کلیه خدمات شدهری ،بجدز چندد مدورد خداص مانندد
صنایع ،کشتارراه و رورستال که با رعایت ضوابتی در محدوده استحفاظی پیشبیندی رردیددهاندد ،خواهدد داد و در
سال ( 4332یعنی با فرض جمعیت  401012نفر) موضوع سرریز جمعیت و لزوم اسکال لها در شهر جدید متدرح
میشود (شهر و برنامه .)01 :4301 ،بنابراین ،در نتیجه این بر وردها و تحلیلهای جمعیتی و کالیدی صورت ررفتده،
ضرورت احداث شهری جدید در پیرامول شهر بوشهر مترح و به تصویب میرسدد کده جمعیدت نهدایی ل حددود
 422222نفر پیشبینی شده است.
 در سال  4311دومین ورح جامع بوشهر (ودرح تجدیددنظر) بدا افدق سدال  4122بده تصدویب شدورای عدالیشهرسازی و معماری ایرال می رسد .در این ورح ،ن ست با توجه به روند روبه رشد اقتصاد بوشهر ،پدذیرش میدزال
 2/1درصد مهاجر در محاسیات جمعیتی لحاظ شده و بدین ترتیب با توجده بده رشدد وییعدی جمعیدت ندرخ رشدد
جمعیت شهر تا افق  4122معادل  4/1درصد و تعداد جمعیت ل  021110نفر پیشبینی شده اسدت .سدپس ،تدوال و
ظرفیت جمعیتپذیری این شهر را به وور بالفعل و بالقوه و به صورت جدارانه به شرح ذیل محاسیه نموده است:
برای تعیین میزال جمعیتپذیری بالفعل بوشهر ن ست بده نقدش شدهر و ویژردیهدای کداربری اراضدی ندواحی
م تلف ل توجه شده و در رام بعدی به سه کاربریهای مسدکونی در یدک ناحیده و تعیدین نسدیت کداربریهدای
مسکونی و غیرمسکونی و همچنین تعیین سه راهها و معابر در بلوکهای شهری و نیز روند تحوالت سداختوسداز
وی دوره پنج ساله رذشته پرداخته شده است ،که با در نظر ررفتن احداث هر واحد مسدکونی بده ازای  12مترمربدع
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عرصه زمین ،میزال جمعیت پذیری بالفعل شهر بوشهر در هفت ناحیه ل  301210نفر خواهد بود .بر این مینا و با در
نظر ررفتن جمعیت در محدوده حری  3تا  42کیلومتری نیروراه اتمی ،که با توجه به سیاستهای خداص جمعیتدی
حدود  30111نفر جمعیت برای لها در نظر ررفته شده اسدت ،ظرفیدت جمعیدتپدذیری بالفعدل شدهر بوشدهر در
محدوده ورح توسعه تا افق ورح حدود  300222نفر خواهد بود.
در بحث ظرفیت پذیری بالقوه جمعیت ،بیشتر موضوعات به میزال تواناییها و قابلیتهای اقتصدادی و اجتمداعی
شهر مربو می شود .تراک جمعیتی باال موجب تقلیل هزینه زیرساختهای شهری میشدود و در عدوض معضدات
اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به دنیال خواهد داشت .بر همین اساس توانایی ظرفیت جمعیتپذیری شدهر بوشدهر
دارای محدودیتهایی است که مسائلی همچول عوامل وییعی (شیب ک  ،زه کشی نامناسب ،محصوریت دریا و ) ...
و زیر ساختاری را شامل میشود .میزال تراک پیشنهادی نیز با توجه به این محدودیتها ارائده مدیشدود و میدانگین
تعداد ویقات در هر قتعه و تعداد واحدها در هر ویقه ،بعد خانوارهای یندده شدهر و نقدش عملکدردی محدات و
نواحی در این امر موثر می باشند .مرکزیت استال نیز به عندوال یکدی از فاکتورهدای جدذب جمعیدت حدائز اهمیدت
میباشد ،زیرا تواناییهای خدماتی و خدماترسانی شهر را افزایش داده و در نتیجه ظرفیت پدذیری جمعیدت را نیدز
باال خواهد برد .بنابراین ،میانگین  3/1ویقه و  4واحد در هر ویقه با توجه به متالعات توزیع جمعیت در افق برنامده،
استانداردهای سرانه و ستوح ،مساحت مسکونی شهر و همچنین بعد خانوار  1/1نفر در هر واحدد تدراک متوسدتی
برای شهر بوشهر می باشد که در نهایت این تراک ظرفیتی خواهد بدود کده ایدن شدهر بیشدتر از ل تواندایی پدذیرش
جمعیت ن واهد داشت؛ لذا با توجه به عوامل مذکور ظرفیت نهایی (بدالقوه) جمعیدتپدذیری شدهر بوشدهر حددود
 123442نفر خواهد بود (شهر و برنامه.)01-32 :4313 ،
بنابراین ،یافتههای متالعه ،این فرضیه پژوهش را که ایجاد شهر جدید عالیشهر به عندوال نقتده سدرریز جمعیدت
شهر بوشهر فاقد ضرورت بوده است ،تایید مینماید .به تعییری دیگر ،ایجاد یک شهر جدیدد بدرای شدهری کوچدک
اندازهای مانند بوشهر غیرمنتقی به نظر میرسد و عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای توسعه شدهری دهده  02و بدر پایده
یک تصمی عجوالنه و غیر کارشناسانه صورت پذیرفته است.
تایید این فرضیه با روند و وضعیت جمعیتپذیری شهر جدید عالیشهر نیز قوّت میریرد .به این معنی که شهری
که با ظرفیت  422222نفر برای افق زمانی  4311احداث رردیده ویق خرین سرشماری رسمی در سال  ،4312تنهدا
حدود  40102نفر در خود جای داده است .ارر این تعداد جمعیت را به تعداد سالهای فعالیدت ایدن شدهر (از سدال
 4332تا  )4312تقسی نمایی به وور میانگین هر سال حدود  012نفر به جمعیت این شهر اضافه شده است.
فرضیه دوم
در راستای هدف بررسی میزال جذب سرریز جمعیت شهر بوشهر در شهر جدیدد عالیشدهر ایدن فرضدیه متدرح
رردید که تعداد زیادی از خانوارهای ساکن شهر جدید عالیشهر سرریز جمعیتی شهر بوشهر نیستند .برای زمول این
فرضیه ،بررسی اواعات مربو به محل اسکال قیلی خانوارهای مورد بررسی نشال میدهدد کده  31/1درصدد ایدن
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خانوارها از شهر بوشهر به شهر جدید عالیشهر نقل مکال کردهاند .با مقایسه مجموع مقادیر این متغیر با بازههای بیال
شده در جدول شماره  ،4این فرضیه تایید میشود و یافتههای ایدن پدژوهش نشدال مدیدهدد کده :درصدد پدایینی از
خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر سرریز جمعیتی شهر بوشهر هستند.
جدول  :4توزیع خانوارها بر حسب سکونتگاه قبلی خانوار
سکونتگاه قیلی

فراوانی

درصد

شهر بوشهر

440

31/1

خارج از استال

13

03/1

شهرهای استال بوشهر

00

04/4

روستاهای استال بوشهر

31

44/3

جمع

322

422
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فرضیه سوم
برای بررسی هدف سوم ،یعنی بررسی مه ترین دالیل مهاجرت خانوارهای ساکن به شهر جدیدد عالیشدهر ،ایدن
فرضیه مترح رردید که از جمله دالیل اصلی سکونت خانوارها در شهر جدید عالیشدهر پدایین بدودل اجداره بهداء و
ارزال بودل زمین و مسکن میباشد .دادههای مست رج از پرسشنامههدا در پاسدخ بده ایدن سدؤال کده دلیدل عمددهی
مهاجرت خانوارهای مورد بررسی به شهر جدید عالیشهر چه بوده است ،نشال میدهد که در بدین دالیدل ذکدر شدده
باالترین درصد فراوانی ،متعلق به دالیل اجاره پایین با  00درصد و ارزال بدودل زمدین و مسدکن بدا  41درصدد (در
مجموع  14درصد) در این شهر جدید است .با مقایسه مقدار این متغیر با بازههای بیدال شدده در جددول شدماره ،4
یافتههای این بررسی فرضیهی فوق را تایید مینماید.
جدول  :5دالیل مهاجرت خانوارها به شهر جدید عالیشهر
دلیل مهاجرت به شهر جدید عالیشهر

فراوانی

درصد

اجاره پایین

00

00

ارزال بودل زمین و مسکن

13

41

وارذاری توسط تعاونی یا سازمال

11

40/3

نزدیکی به محل کار

11

41

شرایط بهتر زندری

10

41

اشتغال

01

1

نزدیکی به اقوام

42

3/3

به اجیار

3

0/3

جمع

322

422
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فرضیه چهارم
به منظور بررسی هدف چهارم ،یعنی میزال رضایت خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر ،این فرضیه متدرح
رردید که میزال رضایت خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر در حد پایین میباشد و تمایلی به اقامت داید در
این شهر جدید ندارند .برای زمول این فرضیه ،با استفاده از اواعات بدست مده از پرسشنامهها که سدؤالهدایی در
ارتیا با عملکردهای شهری شامل رضایت از سکونت در شهر جدید ،میزال کاهش مشکات به مرور زمال ،وجدود
تسهیات و خدمات الزم ،و  ...از ساکنال پرسیده شده است ،به سدنجش میدزال رضدایتمندی لهدا از شدهر جدیدد
عالیشهر پرداختهای  .در جدول شماره  ،0جمع رزینههای خیلی ک و ک برابدر بدا  12/4درصدد از میدانگین درصدد
متغیرها بوده و همچنین بر اساس جدول شماره  ،3حدود  02/3درصد از کل خانوارهای نمونه تمایلی بده مانددل در
شهر جدید ندارند و در اولین فرصت از این شهر میروند .بنابراین ،یافتههای ایدن بررسدی فرضدیه چهدارم را تاییدد
مینماید.
جدول  :6توزیع خانوارهای نمونه بر حسب میزان رضایتمندی از شهر جدید عالیشهر
خیلی ک

ک

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمع

متغیرها
فراوانی

01

10

402

02

42

322

درصد

1

41/3

13/3

02

3/3

422

فراوانی

33

444

443

33

0

322

درصد

40/3

33

31

44

2/3

422

وجود تسهیات و خدمات الزم در شهر جدید از نظر

فراوانی

424

401

01

1

2

322

شهروندال

درصد

33/3

13

04/3

4/3

2

422

فراوانی

42

01

11

431

33

322

درصد

3/3

1/3

01/3

10/3

40/3

422

فراوانی

11

03

400

13

1

322

درصد

41/3

00/3

10

41/3

4/3

422

فراوانی

30

402

430

1

2

322

درصد

40

12

11/3

0/3

2

422

میزال رضایت از سایش و امنیت موجود در شهر جدید

فراوانی

01

10

421

423

1

322

عالیشهر

درصد

1

41/3

30

31/3

4/3

422

میانگین درصد متغیرها

درصد

13/7

26/4

33/1

11

2/3

111

رضایت از سکونت در شهر جدید عالیشهر
کاسته از مشکات به مرور زمال در شهر جدید عالیشهر

میزال رضایت ساکنال از شهروندال شهر جدید عالیشهر
میزال احساس تعلق مکانی ساکنال به شهر جدید عالیشهر
بر وردل انتظارات ساکنال شهر جدید عالیشهر از این مکال
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جدول  :7توزیع خانوارهای نمونه بر حسب قصد و تمایل به ماندن در شهر جدید عالیشهر
قصد و تمایل به ماندل در شهر جدید

فراوانی

درصد

در اولین فرصت که بتوانی از این شهر میروی

414

02/3

قصد داری که بمانی

421

31/3

نمیدانی

41

1

جمع

322

422

مأخذ :یافته های پژوهش

نتیجهگیری
مقاله حاضر به بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر ،عملکرد این شهر جدید در جدذب سدرریز جمعیتدی
شهر بوشهر و میزال رضایت خانوارهای ساکن در ل شهر میپردازد .یافتههای پژوهش نشال میدهد کده بدر اسداس
روند افزایش جمعیت شهر بوشهر ،ایجاد شهر جدید عالیشهر به عندوال نقتده سدرریز جمعیتدی شدهر بوشدهر فاقدد
ضرورت بوده است .به تعییری دیگر ،ایجاد یک شهر جدید برای شهری کوچدک مانندد بوشدهر غیرمنتقدی بده نظدر
میرسد و عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای توسعه شهری دهده  02و بدر پایده تصدمیمی عجوالنده و غیدر کارشناسدانه
صورت پذیرفته است .همچنین مش ص شد که درصد پایینی از خانوارهای ساکن در شهر جدیدد عالیشدهر سدرریز
جمعیتی شهر بوشهر هستند .به عیارت دیگر ،سکونتگاه قیلی درصدد بداالیی از خانوارهدای سداکن در شدهر جدیدد
عالیشهر خارج از شهر بوشهر بوده که از دالیل مه مهاجرت لها به این شهر جدید اجاره بهاء پایین و ارزال بدودل
زمین و مسکن میباشد .میزال ر ضایت خانوارهای ساکن در شهر جدید عالیشهر در حد پایینی قرار دارد و تمایلی به
اقامت دای در این شهر جدید ندارند .در مجموع ،شهر جدید عالیشهر با رذشت حدود  01سال از زمدال سداخت و
سکونت پذیری ل در دستیابی به اهداف پیشبینی شده چندال موفق نیوده و از برنامه مصوّب خود ،به ویدژه در امدر
جمعیتپذیری ،عقب بوده و به همین دلیل است که از لحاظ قانونی و در سرشماریهای عمدومی نفدوس و مسدکن
( خرین ل سال  )4312از ل به عنوال یک سکونتگاه روستایی ،و نه شهری ،نام برده شده است.
از یافتههای این پژوهش سه نتیجده کلدی نیدز مدیتدوال حاصدل نمدود .ن سدت ،بایدد بده ظرفیدتهدای بدالقوه
جمعیتپذیری شهرهای موجود کشور ،به ویژه شهرهای متوسط و کوچک ،توجه خاص نمود و به ل اولویدت داد.
این مه  ،میتواند از وریق اعمال سیاست توسعه درول شهری و با تاکید خاص بر نوسدازی و بازسدازی بافدتهدای
فرسوده و تیدیل اراضی با کاربری غیر شهری به کاربریهای شهری انجام پذیرد که در این صدورت جمعیدت قابدل
توجهی در محدوده فعلی شهرها می تواند جای ریرد بددول اینکده نیدازی بده رسدترش افقدی شدهرها و یدا سداخت
شهرهای جدید احساس شود .دوم ،در شرایتی که ایجاد شهر جدید اجتناب ناپذیر باشد ،الزم اسدت ایدن اقددام بدا
متالعات دقیق منتقهای و منتیق با اصول مایش سرزمین صورت پذیرد تا از هدر رفت سرمایههای انسانی و وییعی
کشور جلوریری به عمل ید؛ و نکته سوم اینکه ،شهرهای جدیدی که تاکنول در ستح کشور احداث رردیددهاندد و
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به بهرهبرداری و جمعیتپذیری رسیدهاند باید با ات اذ راهیردهایی از جمله با فدراه نمدودل تسدهیات و خددمات
الزم و ایجاد اشتغال پایدار به مقولههای رضایت ساکنین و ماندراری لها توجه ویژه نمود.
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