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  چكيده

شـهرها و در نتيجـه افـت كيفيـت            محيطي در كالن    بال پيدايش مسائل اقتصادي و اجتماعي و زيست       به دن 
دليل تراكم بيش از حد جمعيت و فعاليـت، راهبـرد احـداث شـهرهاي جديـد بـا هـدف                       زندگي در آنها به   

شـهرها  هايي براي ايـن     بيني  منظور دستيابي به اين هدف، پيش       به. تمركززدايي از مادرشهرها انتخاب شد    
اكنون بعد از سپري شـدن      . هاي زماني معين، عمدتاً در زمينه جذب جمعيت و اشتغال، به عمل آمد              در دوره 

در اين مقاله، شهرهاي    . ها فرصت مناسبي براي بررسي و ارزيابي عملكرد آنها فراهم شده است             اين دوره 
اند، با اسـتفاده از روش        ني شده ، كه تاكنون مسكو   )هشتگرد، پرديس، پرند و انديشه    (جديد اطراف تهران    

شده براي آنها در افق زماني مشخص، ارزيابي و           بيني   در مورد جذب جمعيتِ پيش     1»امتياز استاندارد شده  «
دهند كه چهار شهر جديد اطراف شهر تهران كه احداث شده و شروع               نتايج نشان مي  . شوند  بندي مي   رتبه

  .اند ن امر موفق نبودهاند، به يك ميزان در اي به جذب جمعيت كرده
  

  .بندي شهرهاي جديد، جذب جمعيت، ارزيابي، امتياز استاندارد شده، رتبه: ها واژه كليد
  
  مقدمه
تـوان شـهرهاي    نقاط دنيا شهرهايي با اهداف مختلف احداث شدند كه آنهـا را مـي   هاي مختلف تاريخي، در اقصي   در دوره 
كننـده ايـن واقعيـت اسـت كـه            ي، توانايي ايجاد شـهرهاي جديـد مـنعكس        از نظر تاريخ  ). 1،  1382زياري،  ( ناميد   2جديد

  ). Madanipour, 2005, 69(اند  اجتماعات انساني هميشه قادر به يافتن راهي جديد براي حل مشكالت خود بوده
اي  ابقهانـد، سـ    ساختاريِ از پيش انديشيده ايجاد شده هاي نوپا كه براساس برنامه شهرهاي جديد به عنوان سكونتگاه  

شهرهاي يونـان باسـتان، و از    چندهزارساله دارند؛ از موهنجودارو كه بيش از چهارهزار سال قبل احداث شده است تا دولت    
شهرهاي قرن بيستم تا زمان حاضـر، از          شهرهاي دفاعي دوره رنسانس تا شهرهاي آرماني قرن نوزدهم، و همچنين از باغ            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بـار طـرح       بود كـه بـراي اولـين       1گونه شهرها ابينزر هاوارد     پرداز اصلي اين    نظريه. )242،  1376نريماني،  (جمله آنها هستند    
هاي مختلفي از شهرهاي جديد در گوشه       شهرها را براي مادرشهر لندن پيشنهاد كرد و بعد از همين نظريه بود كه طرح                باغ

شـهر هـاوارد در سـال       جنـبش بـاغ   . رفتنـد ريزان و معماران شهري قرار گ       و كنار دنيا و با اهداف مختلف مورد توجه برنامه         
الگوي شهرهاي ). Mimar, 2005, 118( داشته است 21ريزي شهري در اروپا در آغاز قرن  ، تأثير مهمي بر برنامه1898

هـاي   ايـن شـهرها در مـدل   . عنوان پايه و اساسي براي سازماندهي و پااليش شهرهاي بزرگ انتخاب شده اسـت               جديد به 
ريـزي و   ل، بازسازي شده، پايدار و اداري ـ سياسي در اروپا، امريكا، اسـتراليا، آسـيا و افريقـا برنامـه     مختلف اقماري، مستق

توان جذب سرريز جمعيتـي شـهرها، كـاهش بـارِ      هدف از ايجاد شهرهاي جديد را مي). Ziari, 2006, 1(اند  ساخته شده
. بع طبيعي و همچنين توزيع بهينـة جمعيـت عنـوان كـرد            اي و استفاده از منا      هاي اقتصادي مادرشهر، توسعه ناحيه      فعاليت

بدين ترتيب درواقع اين شهرها براي كمك به حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي و محيطي شهرهاي بـزرگ بـه وجـود                      
شـهرهاي    هـاي اقتـصادي درون        يا تمركز بيش از حد جمعيت و فعاليـت        » مگالوپليس«شهرهاي جديد پاسخي به     . آمدند

  ).Eddie and Hui, 2003, 424(اند  بزرگ بوده
هاي اقتصادي    در ايران، رشد سريع جمعيت شهري در شهرهاي بزرگ كشور و لزوم هدايت سرريز جمعيت و فعاليت                

در آينده از شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و مشهد به سوي شهرهاي جديد، ايجـاد آنهـا را ضـروري                       
هاي زراعـي و طبيعـي شـهرها، حـل       عالوه بر اين، براي جلوگيري از تخريب پسكرانه).Atash, 1998, 1(ساخته است 

هاي خدمات زيربنايي و روبنايي و همچنين تمركززدايي از مادرشهرها و كـاهش بـار فعـاليتي و                    مشكل مسكن و نارسايي   
صادي ـ اجتمـاعي و كالبـدي    دنبـال مـسائل اقتـ    به عبارت ديگر، به. شود اقتصادي آنها، احداث شهرهاي جديد الزامي مي

حل ايجاد شهرهاي جديد همانند بسياري از كشورهاي جهـان مطـرح              ، راه )شهر تهران   ويژه كالن   به(شهرهاي ايران     كالن
اند از پرند، پرديس، انديشه و هشتگرد ـ   شهر تهران ـ كه عبارت  چهار شهر جديد اطراف كالن). 19، 1376اعتماد، (گرديد 

شده جمعيت در ناحيه شهري تهران از طريـق   ريزي توزيع مناسب و برنامه. اند ريزي و احداث شده    طرح نيز با چنين اهدافي   
هاي عمـدة ايجـاد و توسـعة شـهرهاي جديـد              شهر تهران به شهرهاي جديد ازجمله سياست        هدايت سرريز جمعيت كالن   

ه شـهرهاي جديـد اطـراف تهـران ـ بـه       از سوي ديگر، ميزان موفقيت شهرهاي جديد ـ و ازجمل . اطراف تهران بوده است
توان درجه موفقيت شهرهاي جديـد را در دسـتيابي بـه اهـداف از پـيش             عوامل زيادي بستگي دارد؛ و به عبارت ديگر مي        

افزون بر آن، ارزيـابي عملكـرد شـهرهاي         . شده براي آنها ازجمله اهداف جمعيتي و اشتغال و مانند اينها ارزيابي كرد              تعيين
در اين مقاله   . گشا باشد   ريزي شهري و شهرسازي شهرهاي جديد راه        تواند در برنامه    گيري از نتايج اين امر مي      جديد و بهره  

شده بـراي شـهرهاي جديـد، ضـمن           بيني انجام   سعي شده است تا با توجه به آمار و اطالعات در دسترس و براساس پيش              
شـده بـراي آنهـا براسـاس      ها در جذب جمعيـت تعيـين  هاي مناسب و مرتبط، به ارزيابي عملكرد اين شهر  انتخاب شاخص 

  .ارزيابي كمي پرداخته شود
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1. Ebenezer Howard 
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  نوشتارهاي مرتبط با تحقيق
اي   كـه پديـده     اي نيست، بلكه سابقه در تاريخ شهرنشيني بشر دارد، چنان           موضوع شهرهاي جديد يا نوشهرها، موضوع تازه      

). 37،  1372محمـدي،   (ا در قرون وسطي نيز مالحظه كرد        توان در اواخر دوره باستان ي       تحت عنوان شهرهاي جديد را مي     
بـه  .  حاصل انقالب صنعتي و بازتاب فضاييِ آن در شهرها بـوده اسـت              اما شهر جديد به مفهوم مدرن و امروزي آن عمدتاً         

 و  بيان ديگر، انقالب صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن گسترش شهرنشيني و رشد شتابان شهرها را به دنبال داشـته اسـت                     
، 1376زيـاري،   (انـد     داري با مشكالت حادي مواجه شده       شهرهاي بزرگ در گذر از تحوالت عصر صنعت و توسعه سرمايه          

شهرها از طرف ابينزر هاوارد براي شهر لندن كه دچار مشكالت عصر صنعت          در پاسخ به اين مشكالت ابتدا طرح باغ       ). 97
ماندهي فضايي لندن و شهرهاي بزرگ، ارائـه مـسكن، اسـكان شـاغالن              مباني نظريه هاوارد بر سا    . بود، پيشنهاد داده شد   

وي ايـن ايـده را      ). 97همان،  (بخش صنعت، حد متناسب اندازه جمعيت شهر با مساحت آن، اشتغال و خودكفا بودن است                
 گـسيخته   هاي فقير و پرجمعيت كه زاييده بـسط لجـام           هاي مضر انقالب صنعتي و از بين بردن محله          براي رهايي از جنبه   

هاوارد با استفاده از روشي مشتمل بر جزئيات فـراوان، راهبـردي را بـراي حـل                 ). 34،  1381شيعه،  (صنعت بود، طرح كرد     
با اتكا بـر نظريـه مـذكور در بـستر تحـوالت اقتـصادي ـ        ). 7، 1384ام ويلر و بيتلي، (مسائل شهر صنعتي مطرح ساخت 

در سه دهه اخير ). 98، 1376زياري، (س نظريه شهرهاي جديد پديد آمد  و سپ1هاي اقماري اجتماعي زمان، نظريه شهرك
ويژه در اروپا و امريكـا توجـه خاصـي را بـه خـود معطـوف كـرده اسـت                       ها به   راهبرد ايجاد شهرهاي جديد از طرف دولت      

نـابع مـالي    كه در اين كشورها، شهرهاي جديد تحت مقررات قانوني و مديريتي خاصي و با دسترسي وسيع بـه م                    طوري  به
  ).Sudarskis, 2005, 377(اند  عمومي شكل گرفته و توسعه يافته

بندي شهرهاي جديد، اكثر شهرهاي جديد ايران شهرهاي جديد اقماري هـستند كـه در     شناسي و طبقه    از منظر گونه  
كه خـدمات تخصـصي       طوري  سازند، به   اند و ارتباطات محكمي با آن برقرار مي         شهر خود قرار گرفته     درون حوزه نفوذ كالن   

كاهش بار جمعيتي و فعاليتي شهرهاي بزرگ، نقـش عملكـردي عمـدة شـهرهاي     . كنند  مورد نياز خود را از آنجا طلب مي       
  ).18، 1383طالچيان، (رود  شمار مي جديد اقماري به

  
  روش تحقيق

در جذب  ) نديشه و هشتگرد  پرديس، پرند، ا  (شهر تهران     هدف تحقيق، ارزيابي ميزان موفقيت شهرهاي جديد اطراف كالن        
رو روش    بيني شده براي آنها در افق زماني معين با استفاده از مـدل امتيـاز اسـتاندارد شـده اسـت؛ و از ايـن                          جمعيت پيش 

ي در خـصوص      در مورد كاربرد مـدل 1970رغم همه انتقادهايي كه از دهه  به. تحقيق، توصيفي ـ تحليلي است  هـاي كمـ
هاي ساده و با تعداد متغيرهـاي محـدودي تـدوين شـوند،               هاي رياضي چنانچه در قالب      لمسائل شهري مطرح گرديد، مد    

ي بـه       جملـه مـدل     از. هاي شهري ياري برسـانند      تر از پديده    توانند به درك واضح     همچنان مي  منظـور ارزيـابي و       هـاي كمـ
امتيـاز اسـتاندارد شـده قـادر اسـت      . دتوان به مدل امتياز استاندارد شده اشاره كر        اي، مي   بندي مسائل شهري و منطقه      رتبه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Satellite Towns 
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امتيـاز اسـتاندارد شـده از       ). 4،  1370زبردست،  (هاي تعيين شده آشكار سازد        هاي مهم بين نواحي را از نظر شاخص         تفاوت
  : آيد رابطه زير به دست مي

  
Sni

XiXijSSij −
=  

  : كه در آن
SSij =  امتياز استاندارد شدة شاخصi براي شهر j   
Xij = قدار شاخص مi براي شهر j  
Xi=ها   ميانگين شاخص  
Sni = انحراف معيار شاخصi  

انـد، لـذا بايـد        از آنجا كه در اين تحقيق ميزان موفقيت شهرهاي جديد اطراف تهران با هم مورد مقايسه قرار گرفته                 
ها را بـراي       امتياز استاندارد شدة هريك از شاخص      توان  بنابراين مي . شده داراي اهميت يكساني باشند      هاي انتخاب   شاخص

امتيـاز بـه دسـت آمـده، معـدل          . ها تقـسيم كـرد      شهرهاي جديد مورد مطالعه با هم جمع و نتيجه را به تعداد كل شاخص             
صورت شاخصي واحد، امكان مقايسة  شهرهاي جديدِ مورد مطالعه است كه به  » شاخص فعاليت «امتيازات استاندارد شده يا     

  ):5همان، (سازد  شهرها را از نظر فعاليت ميسر مياين 

  ∑
=

=
n

1
ij

n
1SSj

i
SS  

  :كه در آن
SSj =  شاخص فعاليت براي شهر جديدj 

N = هاي در نظر گرفته شده تعداد شاخص  
شـهر ـ كـه از     پرسش اساسي تحقيق حاضر، اين است كه آيا شهرهاي جديد اطراف تهران در جذب جمعيت كـالن 

  .اند يا خير نها بوده است ـ به موفقيت يكساني دست يافته حداث آاهداف اصلي ا
محدودة مورد مطالعه نيز در اين پژوهش دربرگيرندة شهرهاي جديد پرديس، پرنـد، انديـشه و هـشتگرد در اطـراف                     

ـ            . اند  پذير شده   شهر تهران است كه تاكنون احداث و جمعيت         كالن د در  شهر جديد پرديس در شـرق تهـران، انديـشه و پرن
 موقعيت اين چهار شهر     1شكل  . اند  يابي شده   ترين قسمت شهرستان استان تهران مكان       جنوب غربي، و هشتگرد در غربي     

  :دهد را نسبت به مادرشهر تهران نشان مي
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  موقعيت شهرهاي جديد نسبت به مادرشهر تهران. 1شكل 
  .1385 وزارت مسكن و شهرسازي، :منبع   

  
  هاي تحقيق يافته

 20عمـدتاً   (كدام از آنها تا افق زماني معين          هاي جامع شهرهاي جديد مورد مطالعه، براي هر         در زمان تصويب و تهيه طرح     
عبارت ديگر، در طرح جامع هركدام از شهرهاي جديـد بيـان شـده                به. بيني شده است    ، تعداد جمعيت مشخصي پيش    )ساله

 اطالعاتي از شـهرهاي  1در جدول . شده، چه مقدار جمعيت جذب خواهند كرد   معيناست كه آنها تا انتهاي محدودة زماني        
  . ارائه گرديده است يافته و مشخصات ديگر، بيني شده و جمعيت تحقق جديد مورد مطالعه، ازجمله جمعيت پيش

  
  شهر تهران مشخصات شهرهاي جديد مورد مطالعه در اطراف كالن. 1جدول 

  نام 
شهر 
  جديد

  فاصله از 
  شهر  ادرم
  )كيلومتر(

  سال شروع
   فعاليت

  جمعيت 
  )نفر( شده بيني پيش

  1385تا سال 

  جمعيت 
  )نفر( يافته تحقق

  1385تا سال 

  جمعيت 
  شدة    بيني پيش

  نهايي شهر 
  200000  58000  90000  1370  35  پرديس
  132000  100000  95000  1371  25  انديشه
  150000  5900  35000  1369  40  پرند

  500000  47320  83000  1367  65 هشتگرد
  1385، )ريزي و كنترل پروژه دفتر برنامه(ت عمران شهرهاي جديد شرك: منبع          

  
هـاي مناسـب در       شده، ابتدا شـاخص     بيني  براي سنجش ميزان موفقيت شهرهاي جديد در جذب جمعيت تا افق پيش           

. گيـرد  شده مورد سنجش و محاسبه قرار مـي     بيني  پيششود و سپس قابليت دسترسي به آنها در سطح            اين زمينه تعيين مي   
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  :صورت زير مرتبط شده است هاي مربوط به جمعيت به براي سهولت انجام محاسبات، شاخص
X1 =100، ضربدر 1385شده در سال  بيني يافته به جمعيت پيش نسبت جمعيت اسكان  
X2 =100شده، ضربدر  نيبي  به جمعيت نهايي پيش1385بيني شده در سال  نسبت جمعيت پيش  

  . آورده شده است2ها در جدول  مقادير اين شاخص
  

  شده مربوط به جذب جمعيت شهرهاي جديد اطراف تهران هاي ارائه ميزان شاخص. 2جدول 
  نام شهر جديد

  ها شاخص
  انديشه  پرديس  پرند  هشتگرد

X1) 105  44/64  85/16  57  )به درصد  
X2) 72  45  33/23  6/16  )به درصد  

  1385دست آمده براساس آمار سال  و محاسبات به) ريزي و كنترل پروژه دفتر برنامه(شركت عمران شهرهاي جديد  :منبع
  

  1385شدة جذب جمعيت شهرهاي جديد اطراف تهران تا سال  هاي تعديل ميزان شاخص. 3جدول 
  ها شاخص

 X1  X2  نام شهر جديد

  1/58  5/199  هشتگرد
  69/91  22/66  پرند

  189  6/270  پرديس
  324  5/472  انديشه
  77/165  2/252  ميانگين

  26/103  83/146  انحراف معيار
  .هاي نگارندگان ؛ و محاسبه1377 طريقت، :منبع

  
تـوان بـه محاسـبه امتيـاز         شدة جذب جمعيت براي چهار شهر جديـد، مـي           هاي تعديل   بعد از به دست آوردن شاخص     
 در فرمـول امتيـاز اسـتاندارد        3دست آمده از جدول       اين كار مقادير به   براي  . ها پرداخت   استانداردشده براساس اين شاخص   

. شود  بندي آنها پرداخته مي     دست آوردن شاخص فعاليت براي هركدام از شهرها به رتبه           گردد و پس از به      شده جايگزين مي  
  . آمده است4اين محاسبات در جدول 
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  شدة جذب جمعيت  ي تعديلها ميزان امتياز استانداردشده برحسب شاخص. 4جدول 
  در شهرهاي جديد اطراف تهران

  ها امتياز شاخص
∑  ssx1  ssx2  نام شهر جديد SSXi 

2
∑SSX  رتبه  

  3  -7/0  -4/1  -04/1  -36/0  هشتگرد
  4  -995/0  -99/1  -72/0  -27/1  پرند

  2  17/0  34/0  22/0  12/0  پرديس
  1  515/1  03/3  53/1  5/1  انديشه

  
شود، شهر جديد انديشه در مقايسه با سـه شـهر جديـد ديگـر از نظـر جـذب         مشاهده مي  4گونه كه در جدول       همان

در . هاي دوم تـا چهـارم را   ترتيب رتبه شده رتبه اول را دارد، و پرديس و هشتگرد و پرند به     بيني  جمعيت در افق زماني پيش    
بيني شده بود، تا سال ذكـر شـده     نفر پيش95000 حدود  1385 ساكن تا سال     شهر جديد انديشه با توجه به اينكه جمعيت       

 درصـد پيـشرفت در زمينـه        105دهنـده      كه نشان  x1، با توجه به شاخص      2در جدول شماره    . اند   نفر ساكن شده   100,000
هر  درصـد از جمعيـت نهـايي شـ         72شـده     بيني  دهد جمعيت پيش     كه نشان مي   x2جذب جمعيت است و همچنين شاخص       

شـهر جديـد   . در مقايسه با سه شهر ديگـر در زمينـه جـذب جمعيـت برسـنجيد            را  توان موفقيت نسبي اين شهر        است، مي 
 كـه   x2 درصد پيشرفت در زمينه جذب جمعيـت اسـت، و شـاخص              44/54دهنده     كه نشان  x1پرديس با توجه به شاخص      

عيـت نهـايي شـهر اسـت، در رتبـه دوم قـرار               درصـد از جم    45 حدود   1385 سال   درشده   بيني  دهد جمعيت پيش    نشان مي 
 كـه جمعيـت   x2 درصد پيشرفت در جذب جمعيت است و شاخص   57 كه گوياي    x1هشتگرد با توجه به شاخص      . گيرد  مي

در . گيـرد   دهد، در رتبـة بعـدي جـاي مـي            درصد از جمعيت نهايي شهر نشان مي       6/16 را   1385شده براي سال      بيني  پيش
 دارد و   1385شده تـا سـال        بيني   درصد از جمعيت پيش    85/16 در آن تنها نشان از       x1شاخص  نهايت، شهر جديد پرند كه      

دهد، در رتبه آخـر جـاي     درصد از جمعيت نهايي شهر نشان مي33/23بيني شده را      كه جمعيت پيش   x2همچنين شاخص   
شـده،   بينـي  معيت در افـق پـيش  توان گفت كه اين شهر در مقايسه با سه شهر ديگر در زمينه جذب ج        درواقع مي . گيرد  مي

ميـزان    هاي تحقيق بيانگر آن است كه شهرهاي جديد مـورد مطالعـه بـه               بدين ترتيب، يافته  . موفقيت كمتري داشته است   
  .اند يكساني در جذب جمعيت، موفق نبوده

  
  گيري  بندي و نتيجه جمع

. انـد    جمعيت و فعاليت در شـهرهاي بـزرگ        شهرهاي جديد در مفهوم متداول امروز، پاسخي به تمركز و تراكم بيش از حد             
منظور بـاال بـردن       شهرها و كاهش بار فعاليتي آنها به        توان گفت كه تمركززدايي و جذب سرريز جمعيتي كالن          بنابراين مي 

شهر تهـران     كالن. آيد  شمار مي   كيفيت زندگي و ساماندهي جمعيت و فعاليت در ناحيه شهري، رسالت اصلي اين شهرها به              
مـشكالت  . هاي وسيعي بـوده اسـت   دليل موقعيت خاص سياسي، اقتصادي و اجتماعي شاهد مهاجرت     دهه پيش به  از چند   

 آمـد،    شـهر پـيش     محيطي كه براثر تراكم بيش از حد جمعيت و فعاليت در اين كالن              عديدة اقتصادي و اجتماعي و زيست     
 به همـين خـاطر بـود كـه شـهرهاي جديـد              .احداث شهرهاي جديد را با هدف ساماندهي و پااليش تهران مطرح ساخت           
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هـاي زمـاني معـين تعـداد          شهر احداث شدند و براي هركدام در افق         هشتگرد، پرديس، پرند و انديشه در اطراف اين كالن        
دسـت آمـده از    امـا بررسـي و ارزيـابي نتـايج بـه     . بيني گرديد منظور دستيابي به اهداف ذكرشده پيش      جمعيت مشخصي به  
. دهندة عدم موفقيت ـ و يا موفقيت نسبي ـ اين شهرها در زمينه جـذب جمعيـت اسـت       جديد نشانعملكرد اين شهرهاي

اند، تنها پاسـخگوي      گيري  و يا در حال شكل    ) ازجمله در تهران  (اند    طور كلي شهرهاي جديدي كه در كشور احداث شده          به
 اين شهرها نه تنها بـدون كاركردهـاي         ).13،  1370مقدسي خراساني،   ( شاغالن شهرهاي بزرگ هستند       شرايط خوابگاهي 

شـان بردارنـد؛ و       اقتصادي و اجتماعي و همچنين تنوع شغلي استقرار يافتند، بلكه نتوانستند باري را از دوش مادرشهرهاي               
طور كلي    به. اند  شهرها و ايجاد تعادل فضايي، بازي نكرده        بنابراين درواقع نقش مورد انتظار را در جذب مازاد جمعيت كالن          

  ).Ziari, 2006, 10(سياست شهرهاي جديد در ايران سياست ناموفقي بوده است 
توان گفت كه تنها شهر جديد انديشه در مقايسه بـا سـه شـهر                 شهر تهران مي    در مورد شهرهاي جديد اطراف كالن     
را بودن امكانات كـافي  دليل قرارگيري در ناحيه اشتغال و دا هم به شده ـ و آن  بيني ديگر در دستيابي به هدف جمعيتي پيش

در مقابـل، شـهر جديـد پرنـد در همـين      . آموزشي، رفاهي، فرهنگي و مانند اينها ـ تا حدود زيادي موفق عمل كرده است 
دست آورده است و دو شهر پرديس و هشتگرد نيز از اين لحاظ در مرتبه دوم و سـوم قـرار    زمينه موفقيت بسيار كمتري به    

هـاي مـسكن،    توان به تأثير عواملي چون فراهم بودن زمينه اشتغال، فعاليت تعاوني    ها مي   اوتدر بررسي علل اين تف    . دارند
پـذيري   تـوان گفـت كـه جمعيـت     طور كلي مـي  به. دارا بودن امكانات آموزشي، بهداشتي، تفريحي و ساير موارد اشاره كرد       

بهداشتي و خـدماتي همبـستگي نزديكـي        هاي اشتغال، مسكن مناسب، امكانات رفاهي، آموزشي،          شهرهاي جديد با زمينه   
  . دارند
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