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چکیده
با افزايش جمعیت کالن شهرهای ايران و با هدف تمرکززدايی از اين شهرها که کاهش م شكالت اقت صادی ،اجتماعی ،کالبدی و زي ست محیطی آنها ،شهرهای
جديد احداث شدند .شهر جديد صدرا در  15کیلومتری شمال غرب شیراز با اين هدف مكانيابی شد .اين مطالعه با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و براساس
مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی ،با رويكرد کیفی و کمی وجمعآوری اسنادی و اکتشافی دادهها انجام گرفته است ،سعی در بررسی و ارزيابی مشكالت
شهر صدرا در زمینۀ جمعیتپذيری در افق طرح دارد .نتايج مطالعه حاکی ا ست که باگذ شت حدود دو دهه از ت صويب برنامۀ شهر جديد صدرا از نظر زمانی به
اهداف اولیۀ خود که همانا جمعیتپذيری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدايی از مادرشهر شیراز بوده دسترسی پیدا نكرده و بین اهداف اولیه و نتايج بدست
آمده از عملكرد اين شهردر اين زمینه تفاوت فاحشی وجود دارد .در اين پژوهش پیشنهادها و توصیههايی جهت رفع موانع و مشكالت و جذب جمعیت در اين
شهر جديد ارائه شده است.
واژگان کلیدی :شهر جديد اقماری ،جمعیتپذيری ،شیراز ،صدرا
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مقدمه

تحوالت شهری برونزا در ايران که عمدتاً شهرگرا و تمرکزطلب میبا شد ،در سدة اخیر دگرگونیهای ساختاری
شگرفی را در نظام شهری و شهرن شینی ايران رقم زده ا ست .بهطوریکه جمعیت شهرن شین ک شور از حدود 20/6
درصددد در سددال  1279به بیش از  68/5درصددد در سددال  1385رسددید .اين دگرگونیها ناشددی از گسددترش شددتابان
شهرن شینی در ک شور می با شد .در طی اين مدت شبكه شهری ک شور به هم خورد و تمرکز جمعیت در شهرهای
بزرگ مهمترين ويژگی نظام شدددهری اين دوره میباشدددد(ابراهیمزاده و نگهبان مروی .)1383 ،از طرف ديگر ،ايجاد
حاشددیهنشددینی ،شددهرکها و قطبهای جمعیتی در اطراف شددهرها و روسددتا شددهرها ،مسددائ و مشددكالتی را به بار آورد.
شهرهای بزرگ ايران با گسترش سريع و بیرويه و تراکم و تمرکز بیش از حد خود قادر به تداوم حیات سالم شهری
خود نبوده و امكانات ارائه خدمات الزم را برای سددداکنان خود نداشدددتند(نظريان203 : 1386،و )204و بدين ترتیب
سددداماندهی و برنامهريزی به منظور بهبود کیفیت زندگی شدددهروندان و ف دددای شدددهری از ير سدددو وکنترل و مهار
حاشددیهنشددینی و شددك گیری شددهرکهای خودرو و بیبرنامه در اطراف شددهرهای بزرگ ازسددوی ديگر،تددرورت
شددك گیری و طراحی شددهرهای جديد با برنامه را حتمی سدداخت« .انتقال کارگاهها و صددنايع مزاحم ،جذب سددرريز
جمعیت از طريق کانونهای ا شتغال ،پااليش شهرمادر ،کاهش اياب و ذهاب ،جلوگیری از حا شیه ن شینی ،کاهش بار
تراف یر مادرشدددهر ها ،اسدددت فاده از اراتدددی غیرزراعی ،کاهش ب های ت مام شدددددة وا حد های مسدددكونی ،جذب
سرمايههایکوچر ،جلوگیری ازآلودگی محیطزيست نیز از اهداف عمده شهرجديد بودند»(نظريان.)204 : 1386،
در را ستای اين اهداف و رفع م شكالت شهری طرح ايجاد شهرهای جديد بهمنظور پا سخگويی به شهرن شینی سريع،
نیاز گ سترده به م سكن و جلوگیری از شهرهای خودرو در منطقه شهری کالن شهرها مطرح و بعنوان ير سیا ست و
تدددرورت در دسدددتور کار دولت قرار گرفت که متداولترين نوع ايجاد شدددهرهای جديد در ايران شدددهرهای جديد
اقماری است .ترورت احداث چنین شهرهايی ناشی از رشد روز افزون مشكالت شهرهای بزرگ در قب و بعد از
انقالب بوده ا ست .نقش عمدة آن ساماندهی ف ايی شهر ا صلی و جذب سرريزهای جمعیتی شهرهای بزرگ می
با شد .اين گونه شهرها در خارج از محدوده طرح جامع و بی شتر در ناحیه شهری مادر شهرها احداث شدهاند و برای
تو سعه ناپیو سته شهر ا صلی ايفای نقش میکنند .در اواخر سال  1364هیأت دولت واگذاری 16000هكتار زمین را
جهت ايجاد شهرهای اقماری به وزارت مسكن و شهرسازی تصويب و ابالغ نمود .مسئولیت اجرای اين طرح به عهده
وزارت وقت م سكن و شهر سازی و مكانيابی و تملر زمین و تهیه و طرح و اجرا از طريق شرکت عمران شهرهای
جديد و شرکتهای تابعه مورد پیگیری م ستمر قرار گرفت(روزنامه دنیای اقت صاد .)1390 ،ر شد سريع جمعیتی شهر
شیراز در چند دهۀگذ شته م شكالت شهری مانند تراکم،آلودگی،کمبود م سكن ،فقر ،بیكاری و خدمات عمومی و
زيرساختهای ناکافی را بوجودآورده است .برای مقابله با اين مشكالت و توزيع متعادل جمعیت شهری ،محدودکردن

رشد شهر از طريق ايجاد شهرجديدصدرا مورد توجه قرار گرفت .در سال  1368قرارداد تهیه طرح جامع شهر جديد
صدرا در منطقه شهری شیراز با مهند سین م شاور شهر و برنامه منعقد گرديد .در سال  1374ايجاد اين شهر با 230
هزارنفر در شمال غرب شیراز به ت صويب شورای عالی شهر سازی و معماری ايران ر سید .برای ايجاد شهر صدرا
اهداف مهمی پیشبینی شدددده بود .يكی از اين اهداف «جذب جمعیت سدددرريز منطقۀ شدددهری شدددیراز» بود .هرچند
جمعیت شیراز در طی سالهای  1335تا  1385بیش از سه برابر رشد داشت ،اما رشد جمعیت شهر جديد صدرا بسیار
کند و آهسدددتهتر از برنامه پیش میرود .اين امر نشدددان میدهد راهبرد ايجاد اين شدددهر با واقعیتهای موجود پس از
شك گیری اين شهر همخوانی نداشته است .اين موتوع بیانگر مسائ و مشكالت مختلفی است که در اين تحقیق به
آن پرداخته شده است.
سیا ست ايجاد شهرهای جديد در ک شورهای تو سعه يافته و در حال تو سعه به منظور ا سكان و جذب سرريزهای
جمعیتی که مشكالت شهرنشینی را سبب میگردد ،اجرا می شود(رجائی و زحمتكش .)223: 1385 ،در ايران بعد از
انقالب اسالمی احداث شهرهای جديد مانند ساير کشورهای در حال توسعه با هدف توزيع متناسب جمعیت ،ايجاد
مراکز اشدددتغال و جلوگیری از توسدددعۀ بیرويۀ شدددهرهای بزرگ ،حاشدددیهنشدددینی و مهاجرتهای آونگی بوجود
آمدهاند(محمدصادقی .)36 :1386 ،در استان فارس و ناحیه شهری شیراز نیز شهر جديد صدرا با اهداف کمر به
اجرای برنامههای ايجاد مسددكن ،تیبیت قیمت زمین و ايجاد تعادل در بازار مسددكن ،جایيابی جمعیت سددرريز شددهر
بزرگ در سال  1368پیشنهاد ،تصويب و اجرا شده است .لذا متناسب با سیاستها و اهداف ياد شده ،اين پژوهش به
ارزيابی چالشها و مشكالت شهر صدرا میپردازد و در اين راستا ،سعی دارد تا عل عدم موفقیت وکامیابی آن را
در موفقیت در جمعیتپذيری در افق طرح بررسی و تحلی نمايد .بر اين اساس نتايج اين پژوهش میتواند در جهت
بهبود وتعیت اين شهر جديد و ساکنان آن و بالتبع مادرشهر شیراز مؤثر باشد.
هدف اصددلی تحقیق ،ارزيابی چالشها و مشددكالت شددهر جديد صدددرا در خصددوم عدم موفقیت در جمعیت
پذيری در افق طرح طبق مصوبۀ شورايعالی شهرسازی و معماری ايران میباشد.
اهداف خام پژوهش نیز عبارتند از:
 - 1بررسی سكونتگاه قبلی خانوارهای ساکن در شهر جديد صدرا.
 - 2بررسی عل تماي و عدم تماي ساکنین به ادامه زندگی در شهر جديد صدرا.
 - 3بررسی میزان رتايت ساکنین شهر صدرا از ارائه خدمات شهری.
در ارتباط با ارزيابی میزان توفیق شهرهای جديد در جذب سرريز جمعیت کالن شهرها در ايران مطالعاتی چند
انجام گرفته که مهمترين آنها به شرح زير است:
 -نگهداری(« ،)1381تحلیلی برعملكرد شهرجديدصدرا در ناحیۀ شهری شیراز»؛

 اسفنديار زبردست و لعال جهانشاهلو(« ،)1386بررسی عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب سرريز جمعیت»؛ لعال جهانشاهلو(« ،)1386بررسی ويژگیهای اقتصادی وجمعیتی خانوارهای ساکن درشهر جديد هشتگرد»؛ مهدی قرخلو و ا صغرعابدينی(« ،)1387ارزيابی چال شها و م شكالت شهرهای جديد و میزان موفقیت آنها درايران؛ مورد :شهرجديد سهند»؛
 مهری اذانی و سمیه نیلی(« ،)1388تأثیرگذاری شهرهای جديد پیوسته در ساماندهی اصفهان»؛ مهدی شهرياری و ديگران (« ،)1388تحلیلی بر نقش شهرجديد پرديس در تمرکززدايی از مادرشهر تهران»؛ اسماعی توکلیمهر( ،)1389در مقالۀ «تجارب ايجاد شهرهای جديد در ايران؛ مورد :عالیشهر ،صدرا ،سیراف »؛ مجیدفاطمی وکريم حسددینزادهدلیر(«،)1389بررسددی و تحلی نقش شددهرجديدسددهند در انتظام ف ددايی منطقهشهری تبريز».
از يافتههای اين تحقیقات میتوان به موفقیت نسدددبی در دسدددتیابی به اهداف اولیۀ برخی از شدددهرهای جديد در
برنامهريزی ،طراحی ،اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح اشاره کرد و ساير شهرهای جديد با گذشت حدود
سدده دهه از تصددويب برنامهشددان و سددرمايهگذاریهای هنگفت در آنها ،بین اهداف اولیه و نتايج بدسددت آمده از
عملكرد آنها در زمینههای جمعیت ،اشتغال ،تعداد واحدهای مسكونی و خدمات عمومی تفاوت فاحشی وجود دارد
و اهداف از پیش تعیین شدة آنها در زمان م شخص عملی ن شده ا ست .همچنین اين شهرها در ج ستجوی هويت
شهریاند .بنابراين ،اغلب شهرهای جديد ،تأثیر کمی در تعادل بخشی به سازمان ف ايی شهرها و سلسله مراتب آنها
در منطقهشان داشتهاند و نتوانستهاند از مشكالت جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی کالنشهرهای خود بكاهند و
خود با مشكالت کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،ارتباطی و برنامهريزی بسیاری مواجهاند.
در اين پژوهش نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی،براساس مطالعات کتابخانهای و بررسیهای
میدانی ا ست .جامعه آماری شهر جديد صدرا میبا شد که در 15کیلومتری مادر شهر شیراز قرار دارد .افراد جامعه
آماری خانوارهای معمولی ساکن در اين شهر ه ستند که با ا ستفاده از نمونهگیری ت صادفی مورد پر س شگری قرار
گرفتهاند .صدرا دارای دو فاز استکه هر فاز بعنوان ير خوشۀ اصلی در نظر گرفته شده؛ هر بلوك و محله به ير
خوشۀ فرعی براساس سیستم تقسیمبندی شهر محسوب شدند و تعدادی از واحدهای مسكونی بعنوان نمونه انتخاب
گرديدند .براساس جمعیت ساکن در هر فاز ،در مجموع 377پرسشنامه 250 ،پرسشنامه از فاز ير و  127پرسشنامه از
فاز  2گردآوری شدددد .با توجه به جامعه آماری پژوهش ،با اسدددتفاده از فرمول کوکران با تدددريب اطمینان ،0/095
پذيرش خطای  ،0/05شكاف جمعیتی  ، 0/5حجم نمونه برای اين تحقیق محاسبه شد3.
t =1/ 96

d=0/05

q=0/5

p=0/5

1- N=21000

در نهايت از میان حدود  4200خانوار ( 21000نفر) ساکن در صدرا  377خانوار انتخاب شد.
 -2مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
 -2-1تعاریف و مفاهیم

شهر جدید  :تعاريف مختلفی از شهرهای جديد ارائه شده است که مهمترين آنها به شرح زير است:
الف) شهرجديد اجتماعی خود اتكاست با جمعیت ومساحت مشخص ،فاصلهای معین ازمادرشهر ،برنامهريزی از
ال برای
پیش تعیین شددددده،ا هداف معین و برخوردار از ت مام تسدددهیالت الزم برای ير محیط مسدددت ق که معمو ً
تمرکززدايی کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی میشوند(زياری.)5 : 1384 ،
ب) شددهرهای جديد بعنوان ابزاری برای سدداماندهی سدداختار ف ددايی-کالبدی سددكونتگاهها،ايجاد تعادل و توازن
منطقهای،توزيع مناسب جمعیت و امكانات و اسكان پايدار متعادل مطرح میگردد(نريمانی،مسعود.)254 :1383،
جدول( : )1مشخصات عمومی شهر جديد صدرا

میزان سهمیه مسكن مهر

(سال)88
جمعیت موجود (سال )1389

شورای عالی معماری وشهرسازی
برآورد جمعیت تا پايان برنامه چهارم توسعه

 20هزار واحد

 21هزارنفر

 200هزار نفر

 2253هكتار

 225580نفر

1379/10/5

 6500هكتار

 300هزار نفر

 2040هكتار

 200هزار نفر

1374/11/23

1369/10/17

1370/6/6

 15کیلومتر

شیراز

 45هزار نفر

ظرفیت جمعیتپذيری براساس آخرين مصوبه

مساحت مصوب طرح تفصیلی

جمعیت مصوب طرح تفصیلی

تاريخ تصويب طرح تفصیلی

مساحت مبنای بازنگری طرح جامع

جمعیت مبنای بازنگری طرح جامع

مساحت مصوب طرح جامع

جمعیت مصوب طرح جامع

تاريخ تصويب طرح جامع

تاريخ تصويب طرح مكانيابی

تاريخ تأسیس شرکت عمران

فاصله از شهرادر

شهر مادر

شهر جديد
صدرا

مأخذ -1 :شرکت عمران شهرهای جديد ايران  -2بانر جامع اطالعات شهرهای جديد  -3شرکت عمران شهرجديد صدرا

ج) شددهر جديد به مكانی اطالم میشددود که در محدودة آن برای اسددكان و فعالیت جمعیتی بیش از  5000نفر يا
دست کم  10000نفر واحد مسكونی به اتافۀ ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنان
آن ،در خارج از حوزة شهری شهرهای موجود پیشبینی شده است (حسینی.)319 :1385 ،
شهرهای جدید اقماری :

اين شهرها نوعی از اجتماعهای برنامهريزی شده در حوزه نفوذ نسبی کالنشهرها هستند که در فاصلۀ 20-40
کیلومتری و زمان رفت و آمد حدود  30-45دقیقه مكانيابی میشوند .از نظر اقتصادی ،جغرافیايی و عملكردی از

ير استقالل و تنوع نسبی برخوردارند ،ولی ارتباطهای مستحكمی نیز با شهرهای مادر دارند و تمن وابستگی به شهر
اصلی ،خود نیز به تدريج به کانونهای جديد فعالیت و اشتغال تبدي میشوند؛ ولی در هر حال عملكرد آنها در ابعاد
وسیع در رابطه با خواستها ،الزامات و سلطۀ شهر اصلی صورت میگیرد(صالحی .) 7: 1377 ،با اينكه اينگونه شهرها
خود نیز توانايی تأمین شغ برای ساکنین را دارند اما در پارهای موارد به شهرهای خوابگاهی نیز تبدي میشوند که
بايد تا حدّ امكان از اين امر جلوگیری شود(مشهديزاده دهاقانی .)438 :1378 ،اين شهرها از نظر تراکم و شیوه زندگی
اصوالً تداوم الگوی سكونتی حومهنشینی بشمار میروند .تراکم خالص آنها بین  12تا  37نفردر هكتار و وسعتشان
معموالً بین 400تا  6هزار هكتار است .در اين شهرها نیاز به ايجاد توازن در تأمین مشاغ نیست؛زيرا اين شهرها از
بازارکار کالنشهر بهرهمند میشوند و از نظر خدمات عمده به مغازهها ،تخصصهای ويژه و تسهیالت فرهنگی و تفريحی
به شهر مرکزی وابسته باقی میمانند (دوکسیاديس .)10 :1965 4،کاهش بار جمعیتی و فعالیتی شهرهای بزرگ ،نقش
عملكردی عمدة شهرهای جديد اقماری به شمار می رود(طالچیان.)18 :1383 ،

 افزايش جمعیت  :فرا رفتن شمار نفوس از حالت بهینه.

 سرريز جمعیت  :به وتعیتی اطالم میشودکه تعداد جمعیت ير ناحیه بیش از ظرفیت فیزيكی و امكانات آن باشد.

 جمعیت پذيری  :افزايش جمعیت مهاجر برای ايجاد تعادل در نرخ رشد منفی جمعیت.
 -2-2دیدگاهها و مبانی نظری

 -1 -2-2تجربۀ جهانی در ساخت شهرهای جديد
شروع اجرای سیاست شهرهای جديد را بايد از اواي قرن بیستم(1898م) و پس از جنگ جهانی دوم از کشور
انگلستان دانست .بروز انقالب صنعتی و تمرکز جمعیت و صنايع در شهرها منجر به کمبود مسكن و نیاز به جابهجايی
جمعیت و صنايع از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچر و سكونتگاههای شهری جديد شد(اجزاء شكوهی:1381 ،
 .)96پس از انقالب صنعتی دو نظريۀ «اصالحگرايان»5و «آرمانگرايان»6يا «آيندهگراها» پديدآمد .اصالحگرايان
ساماندهی ف ايی شهرها را در چارچوب ديدگاه فنشناختی مینگرند و معتقدند که نوسازی و بهسازی شهرها بايد
بصورت صنعتی و از درون بافت آنها صورت پذيرد .آرمانگرايان معتقد به ايجاد شهرهای آرمانی يا به قولی شهرهای
جديد در مقاب شهرهای بزرگ صنعتی برمبنای نی به برابری،عدالت اجتماعی،محدود ساختن بخش خصوصی و
دگرگونی محیط کالبدی و اجتماعی انسانها بودند(زياری .)1374 ،در اواي قرن بیستم ،ابنزر هاوارد7با نظريه باغشهر8
راهبردی را برای ح مسائ شهر صنعتی مطرح ساخت .مبانی نظريه وی بر ساماندهی ف ايی لندن و شهرهای بزرگ،
4. Doxiadis
1- Reformism
2- Utopia
3- Ebenezer Howard
4- Garden city

ارائه مسكن ،اسكان شاغالن بخش صنعت ،حدّ متناسب اندازه جمعیت شهر با مساحت آن ،اشتغال و خودکفايی مبتنی
بود(زياری .)97 :1376 ،بعد از اين نظريه ،نظريه شهرکهای اقماری 9،حومههای شهری 10،واحدهای همسايگی11و
شهرهای جديد12پديدآمد .از سال ،1945احداث شهرهای جديد در سايرکشورهای جهان عمدتاً به منظور
تمرکززدايی از مادرشهرها طراحی شد و تداوم يافت.

 -2-2-2تجربۀ ايران در ساخت شهرهای جديد
در ايران شهرهای جديد در دو دورة قب و بعد از انقالب قاب تقسیمبندی است .برنامهريزی شهرهای جديد قب از
انقالب مبتنی بر اهداف سیاسی ،نظامی ،ارائۀ مسكن و اسكان شاغالن بخش صنعت قرار داشت .بعد از انقالب از سال
 1364برنامهريزی  18شهر جديد در ير فرآيند سیستمی مكانیابی و دارای مطالعات آمادهسازی اراتی ،طرح جامع
و تفصیلی گرديد(زياری .)1381،در اين دوره وزارت مسكن وشهرسازی برنامۀ ايجاد شهرهای جديد را برای نی به
اهداف ذي در دستورکار قرار داد:
جلوگیری از توسعۀ بیرويۀ شهرهای بزرگ و اسكان غیررسمی ،جذب سرريز جمعیت و مهار رشد جمعیتی و
کالبدی مادرشهر ،ايجادکانونهای اشتغال درشهرهای جديد ،جلوگیری از بورسبازی زمین در شهرمادر ،پااليش
شهرمادر،کاهش هزينههای حم و نق از شهرمادر به کانونهای صنعتی اطراف ،کاهش بار ترافیر شهرمادر ،نزدير
کردن مح سكونت به مح اشتغال در شهرهای جديد ،جلوگیری از تخريب محیط زيست و اراتی کشاورزی
پیرامون شهرها ،تأمین مسكن اکیريت مردم ،کاهش هزينههای توسعه تأسیسات زيربنايی شهرمادر ،تمرکززدايی
کالبدی،اجتماعی و اقتصادی ،انتقال توسعه به مناطق کمتر توسعه يافته،کمر به سیاست آمايش سرزمین ،کمر به
اصالح ساختار سلسله مراتب شهری ،پدافند غیرعام و انتقال صنايع ،تعدي قیمت زمین و مسكن و نی به رفاه و
عدالت اجتماعی(عبدی دانشپور.)97 : 1373 ،
در ايران برخالف بريتانیا ساخت شهرهای جديد نتیجۀ اتطرارهای ملی نبود .شهرهای بزرگ ما-حتی تهران-
هیچگاه تراکمی مانند تراکم شهرهای بريتانیا به خود نديدند( 650نفر درهكتار) و هیچگاه ناظر آلودگیهای بسیار شديد
و مداوم و تحم ناپذير شهرهای بريتانیا نشدند و هیچگاه با مشك سرريز جمعیتی روبهرو نبودهاند .لذا در منطبق دانستن
شرايط ما با شرايط بريتانیا اشتباهی اکولوژير در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.
ساخت شهرهای جديد در ايران بايد در کنار صنعت میبود تا خود اتكا باشند و نه اقماری؛ و فاصلهای حداق معادل
5- Satellite Towns
6- Suburban
7- Neighborhood Unites
8- New Towns

 90دقیقه را با شهرهای بزرگ رعايت میکردند تا هم به خوداتكايی دست میيافتند و هم به هدف عدم تمرکز
جمعیتی (تبريزی62 :1385 ،و .)63اگرچه ايران با مشك فشار افزايش جمعیت در شهرهای بزرگ روبرو بوده است
اما مشك سرريز جمعیتی ندارد .مهندسان مشاور ،افزايش جمعیت شهرهای بزرگ و يا رشد ناگهانی بر اثر مهاجرت
را با مشك سرريز جمعیتی برابر گرفتهاند(تبريزی .)166 :1382 ،به همین دلی  ،با توجه به دو هدف مديريت و کنترل
رشد شتابان و ناموزون شهرهای بزرگ و جذب جمعیت اتافی آنها ،راهبرد شهرهای جديد در ايران هنوز چندان
کارساز نبوده است(تبريزی.)64 :1385،
 -3یافتههای پژوهش

ناحیه شهری شیراز شام نقاط شهری شیراز ،مرودشت ،زرقان است که هر ير محدوديتهای توسعه دارند .در
سال  1365جمعیت نقاط شهری شیراز در مجموع  941104نفر بوده است .پیشبینی شده است که جمعیت اين نقاط
در سال  1395به حدود  3میلیون و  539هزار نفر برسد(سايت شرکت عمران شهر جديد صدرا) .بابررسی جداول2
و 3مشخص میگرددکه در سال  1365سطح شهرهای شیراز ،مرودشت و زرقان به ترتیب برابر  890 ،11562و 136
هكتار و به همان ترتیب با تراکمی معادل  89 ،135و  108نفر در هكتار بوده است .براساس مطالعات مهندسان مشاور
و برنامه تا سال  1395اراتی پست آبگیر و نیز کشاورزی و باغات شیراز میتواند برابر  14620هكتار توسعه يابد .اين
درحالی است که هیچگونه توسعهای درسطح افق برای شهرهای مرودشت و زرقان در نظر گرفته نشده است .برنامه
توسعه وعمران شیراز ظرفیت جمعیتپذيری شهر را با بهرهگیری از امكانات زمین  1/483/200نفر از جمعیت افزوده
را در حوزههای توسعه منفص توصیه کرده است .همچنین ،ظرفیت جمعیتپذيری شیراز بهترتیب ،1/598/700
 1/699/600و  1/796/000برای سالهای  1385 ،1375و  1395میباشد .شهرهای مرودشت و زرقان نیز با توجه سطح
پیشبینی شده در طرحهای توسعه و عمران تا  1395بترتیب توانايی پذيرش  98800و 16600نفر را دارند .بنابراين
باتوجه به ظرفیت مازاد نقاط شهری و ناحیه شهری شیراز و تناسب سرانه و سطوح شهری ،سطح مورد نیاز توسعه طبق
جدول 3میباشد(ناصری 340 :1385،و .)341برای جذب جمعیت مازاد شهرهای ناحیه شهری شیراز حدود 18563
هكتار مورد نیاز خواهد بود .اين سطح عالوه بر سطح توسعه شهرهای ناحیه است .برای اين منظور و با حفظ اراتی
مرغوب و باغات در حاشیه شهرهای ناحیه شهری شیراز ،توسعه منفص و ايجاد شهرجديد صدرا با الگوی اقماری
پیشنهاد شد .باتوجه به جمعیت مازاد پیشبینی شده برای شیراز تا سال  1395اولین هدف خام شهرصدرا اسكان
سرريز جمعیت ناحیه شهری شیراز است.
جدول( : )2برآورد جمعیت ناحیه شهری شیراز
شهر
سال
شیراز

1365

1375

1385

1395

848249

1434534

2223482

3203707

مرودشت

79132

122654

185881

276475

زرقان

13723

21494

35685

59244

جمع

941104

1578682

2445048

3539426

مأخذ :ناصری340 :1385 ،
جدول ( : )3جمعیت مورد انتظار  ،ظرفیت جمعیتپذيری ،جمعیت مازاد ظرفیت و سطح مورد نیاز توسعه ناحیه شهری شیراز
سال

جمعیت مورد
انتظار نقاط شهری

ظرفیت جمعیت
پذيری نقاط
شهری

جمعیت مازاد
ظرفیت نقاط شهری

سطح مورد نیاز توسعه
مازاد بر سطح شهرهای
ناحیه به هكتار

1375

1578000

1598700

-

-

1385

2445000

1699600

745400

7938/5

1395

3539000

1796000

1743000

18563

مأخذ :ناصری340 :1385 ،

 -3-1ویژگیهای جمعیتی و مهاجرتی

شهر جديد صدرا به عنوان شهر سرريز مادرشهر شیراز با محدوده قانونی شهر در گسترهای به مساحت 2300هكتار
و با تراکم ناخالص  100نفر در هكتار و با جمعیت مصوب  200هزارنفر به تصويب رسیده است .در مورد جمعیت
شهر آمار و ارقام و پیشبینیهای متفاوتی ارائه شده است که عبارتند از:
 آستانه جمعیتی مصوب طرح راهبردی 125 ،هزار نفر؛ جمعیت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری 200 ،هزار نفر؛ جمعیت مصوب طرح جامع 200 ،هزار نفر؛ جمعیت بر مبنای بازنگری طرح جامع 300 ،هزار نفر؛ جمعیت مصوب طرح تفصیلی 225580 ،نفر؛ جمعیت پیشبینی شده طبق گزارش سايت شرکت عمران شهر جديد صدرا 300 ،هزار نفر در آستانه نخست و 500هزار نفر در آستانه دوم؛
 پیشبینى جمعیت تا پايان برنامه چهارم توسعه (سال 45 ،)88هزار نفر.از سوی ديگر ،سال افق طرح در منابع مختلف است .شورايعالی شهرسازی و معماری سال  1390را به عنوان افق
طرح درنظر گرفته است ،در حالیکه در طرح جامع شهر اين سال به  1395تغییر يافته است .اين مسأله بیانگر عقب
بودن شهرصدرا از نظر دستیابی به میزان جمعیت بیان شده در برنامههای مصوب میباشد تا بدين طريق اين عقب
افتادگی جبران گردد .جمعیت اين شهر در دوره اجرای طرح جامع به شرح زير برآورد شده است:

جدول ( : )4برآورد جمعیت و خانوار طرح جامع شهر جديد صدرا
مبدأ مهاجرت جمعیت

برآورد جمعیت و خانوار در پايان دوره

منطقه شهری

استان

کالن

شیراز

فارس

منطقهها

-

800

سال

خانوار

جمعیت

بعد خانوار

شهر شیراز

1375

1000

4200

4 /2

3800

400

1380

6000

25800

4 /3

15000

8000

2000

1385

16000

68800

4 /3

30000

20000

10000

8800

1390

30000

122000

4 /4

60000

40000

20000

12000

1395

45000

200000

4 /4

90000

60000

30000

20000

مأخذ :مهندسین مشاور شهر و برنامه1374 ،

براساس آخرين آماری که از تعداد سكنه شهرهای جديد در خرداد ماه  1389منتشرشد ،شهر صدرا حدود 21000

نفر جذب جمعیت داشته است.
جدول ( : )5جمعیت اسكان يافته در شهر جديد صدرا طی سالهای 85 - 89
سال

85

86

87

88

89

جمعیت

9949

17325

18400

20000

21000

نمودار ( : )1میزان جمعیت پیشبینی شده در طرح شهر جديد صدرا و میزان جمعیتپذيری آن در سال 1389

ويژگیهای مهاجرتی شهر صدرا نشان میدهد اغلب خانوارهای ساکن در آن سرريز جمعیت شهر شیراز هستند.
با بررسی اطالعات مربوط به مح اسكان قبلی خانوارهای مورد مطالعه براساس نتايج پرسشنامه مشخص شدکه 71/3
درصد از اين خانوارها از شهرشیراز 19 ،درصد ازشهرهای استان فارس 5/5 ،درصد از روستاهای استان و 4/2
درصد نیز خارج از استان به صدرا مهاجرت نمودهاند .مطابق جدول شماره  ،6از جمله دالي مهم مهاجرت
خانوارهای ساکن در شهر صدرا ،ارزان بودن زمین و مسكن بوده است.
جدول ( : )6توزيع خانوار بر حسب سكونتگاه قبلی خانوار

سكونتگاه قبلی

فراوانی

درصد

شهر شیراز

269

71/3

شهرهای استان فارس

72

19

روستاهای استان فارس

21

5/5

خارج از استان

16

4/2

جمع

377

100

مأخذ :نگارنده ،مطالعات میدانی ،تابستان 1390
 -3-2ویژگیهای اقتصادی

شالوده اقتصادی شهر صدرا بر پايه اشتغال صنعتی و خدمات دانشگاهی استوار است .اشتغال صنعتی از طريق ايجاد
سايت صنعتی صدرا -با مساحت حدود 200هكتار -و توسعه خدمات دانشگاهی بر پايه استقرار دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی از جمله دانشكدههای علومانسانی و فنیومهندسی دانشگاه آزاد ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه علوم پزشكی
شیراز ،دانشگاه صنعتی شیراز ،مرکزآموزشکشت گلخانهای (هیدروپونیر) پیشبینی شده است (سايت شرکت
عمران شهر جديد صدرا) .درطرح جامع شهرصدرا درخصوم نقش اقتصادی شهر سه دوره مختلف پیشبینی شده
است :در دوره اول نقش شهر خدماتی است و تعدادی از ساکنین آن(حدود )%75در شیراز و بقیه در صدرا
مشغولند(پايان سال .)1375در دوره دوم نقش شهر خدماتی -صنعتی بوده و  %50در صدرا و  %50در منطقه بیرون
صدرا فعال خواهند بود(پايان سال .)1385در دوره سوم شهر مستقالً کارکردهای خود را داشته و به منطقه تحت نفوذ
خود سرويس رسانی مینمايد(پايان سال()1395مهندسین مشاور شهر و برنامه .)1374 ،اين درحالی است که عملكرد
شهرصدرا تاکنون که فقط  5سال مانده تا به افق طرح برسد در زمینه اشتغال در حدّ پايینی قرار دارد .طبق بررسی انجام
شدة اين تحقیق در مورد مح اشتغال ساکنان شهرصدرا مشخص گرديدکه تنها  16درصد از آنان مح کارشان در
صدراست و  84درصد در شیراز يا شهرهای نزدير به مادرشهر شاغ هستند .بر اين اساس ،صدرا را میتوان هنوز
ير شهر خوابگاهی نامید که همچنان در مراح اولیه توسعه قرار دارد.
جدول ( :)7نقش اقتصادی و هويت شهر جديد صدرا در مراح توسعه
مراح

مقاطع

توسعه

زمانی

دوره اول

1375

دوره دوم

85-1375

دوره سوم

95-1385

نقش اقتصادی
اشتغال در شیراز و مراکز فعالیتهای
منطقه شهری

درصد
برخورداری
75

اشتغال در شهر صدرا

25

اشتغال در اطراف شهر

50

اشتغال در داخ محدوده شهر
صدرا
اشتغال در اطراف شهر

50
45

هويت شهر

خوابگاهی

خدماتی -صنعتی

تأمین خدمات عالی
اشتغال در داخ محدوده شهر

در سطح منطقه

55

شهری

مأخذ :مهندسین مشاور شهر و برنامه1374 ،
 -3-3علل تمایل و عدم تمایل ساکنین به ادامه زندگی در شهر جدید صدرا

در رابطه با علت سكونت افراد در شهر صدرا ،نتايج بررسیها حاکی از آن است که اغلب خانوارها به علت «ارزان
بودن زمین ومسكن»( )38%/4و «اجاره بهای پايین»( )27%/7به اين شهر مهاجرت نمودهاند و همین امر دلی اصلی تماي
خانوارها به ادامۀ سكونت در اين شهر است .از سوی ديگر ،دلی اصلی عدم تماي اغلب خانوارها( )25%/4به ادامۀ
سكونت در شهرصدرا«،اشتغال در شیراز و نبود کار در صدرا» میباشد.
در جدول شمارة  9میزان رتايت ساکنین شهر صدرا از ارائه خدمات شهری نشان داده شده است.
جدول ( : )8میزان و عل تماي و عدم تماي ساکنین به ادامه زندگی در شهر جديد صدرا
علل عدم تمایل به سکونت

علل تمایل به سکونت
میزان تمایل

موضوع

موضوع

(درصد)

ارزان بودن زمین و مسكن در صدرا

میزان عدم
تمایل (درصد)

38/4

دوری فواص کار و مح سكونت

اجاره بهای پايین در صدرا

27/7

اشتغال در شیراز و نبود کار در صدرا

25/4

کیفیت وشرايط بهتر زندگی در صدرا

6/6

مشكالت اياب و ذهاب و نداشتن وسیله شخصی

5/8

امید به دستیابی به فرصتهای شغلی

3/4

عدم تعلق و وابستگی به شهر صدرا

4/5

5/6

روند کند ساخت وساز وعملیات اجرايی درصدرا

2/9

0/8

تماي به سرمايه گذاری در شیراز

3/9

خانهدار شدن از طريق مسكن مهر
ساخت شهر صدرا براساس توابط شهرسازی

2/9

مكانیابی مناسب شهر صدرا و فاصله مناسب با شیراز

16/8

کمبود تأسیسات زيربنايی و امكانات خدماتی ،رفاهی و
پايین بودن کیفیت خدمات رسانی

19/3

نزديكی به مح کار

3/7

تعف زيرساختهای شهری(راهها ،نبود راهآهن ومترو)

5/1

نزديكی به اقوام و آشنايان

3/1

نبود سیستم حم و نق مناسب در داخ شهر

4/2

آب وهوای خوب

7/8

افزايش زمان و هزينه رفت و آمد

3/4

دوری از اقوام و آشنايان

8/7

ماخذ  :نگارنده ،مطالعات میدانی ،تابستان 1390

جدول ( : )9میزان رتايت شهروندان از ارائه خدمات شهری
نوع
خدمات

اداری

تجاری

آموزشی-فرهنگی

بهداشتی-درمانی

ارتباطی

ورزشی

میزان
رضایت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خیلیکم

29

7 /7

31

8 /3

26

6 /9

-

-

54

14/3

64

17

کم

48

12/7

46

12/2

53

14/1

28

7 /5

108

28/6

143

37/9

متوسط

213

56/5

144

38/1

203

53/8

166

44

148

39/3

157

41/7

زیاد

66

17/5

89

23/6

63

16/7

147

39

46

12/2

13

3 /4

21

5 /6

67

17/8

32

8 /5

36

9 /5

21

5 /6

-

-

خیلی-
زیاد

ماخذ  :مطالعات میدانی ،تابستان 1390
 -3-4مشکالت و چالشهای موجود در شهر جدید صدرا

مهمترين تفاوت در دستیابی به اهداف شهر جديد صدرا  ،موتوع جذب جمعیت است که تاکنون حدود ير دهم
از جمعیت مورد نظر در شهر اسكان يافتهاند .در زمینۀ عدم موفقیت صدرا در جمعیتپذيری در افق طرح میتوان به
بع ی از عوام ذي اشاره نمود:
 )1بلند پروازی مهندسین مشاور در برنامهريزی پیشبینی جمعیت در افق طرح:
اصوالً شهرهای جديد بايد تابع مستقیم «ساخت و ساز مسكن» و «خدمات» باشد .جمعیت هدف برای شهرهای
جديد ايران بسیار فراتر از توانهای مديريتی بخش دولتی و سازمانهای مربوطه بوده است .به همین دلی بسیاری از
شهرهای جديد ايران تاکنون نتوانستهاند به اهداف جمعیتی خود برسند .پیشبینیهای کالن و غیر واقع بینانه  500و
 200هزار نفری ،مبنايی شده است که امروزه آنها را بعنوان مالك شكست در نظر بگیريم .به عنوان میال ،بیشترين
جمعیت هدف در نوشهرهای انگلستان  200هزار نفر برای میلتون کینز بوده است درحالیکه در شهر جديد پرند
 700هزارنفر و در هشتگرد  600هزار نفر و نیز برای صدرا در آستانه دوم  500هزار نفر میباشد.
 )2ايجاد شهرکهای اطراف در مسیر شهر صدرا :
شهر صدرا با شهرکهای گلستان ،شهید بهشتی ،حافظ ،بزين ،استقالل و انجیره در ير مسیر قرار دارد .ارائه امكانات،
خدمات و فعالیتهای مختلف شهری در اين شهرکها موجب گرديد مردم منطقه تماي به زندگی درآنها را در اولويت
قرار دهند .لذا ،باتوجه به رشد جمعیت وخدمات شهری در اين شهرکها میتوان اظهار نمود که شهرکهای مذکور
توانستهاند بستری مناسب را برای جذب جمعیت منطقه فراهم نمايند و به لحاظ برخورداری از امكانات و تسهیالت
بهتر در مقايسه با صدرا که از تسهیالت کمتری برخوردار است،در زمینه پذيرش جمعیت موفقتر عم کردهاند و روز
به روز بر جمعیت و وسعت آنها افزوده میگردد .بنابراين به نظر میرسد شهرکهای مذکور به عنوان عام دافع
جمعیت در شهر صدرا عم نمودهاند .اگر جمعیت اين شهرکها از طريق برنامهريزی و سیاستگذاری درست به
شهر صدرا منتق میشدند ،هم از رشد شهرکها جلوگیری میشد و هم صدرا به جمعیت مطلوب خود براساس پیش-
بینی تا پايان سال 1390معادل  200هزار نفر نزدير میشد .جدول شماره  10تعداد جمعیت ساکن در اين شهرکها را
در سال 85نشان میدهد.

جدول ( : )10جمعیت منطقه  6شهر شیراز در سرشماری سال 1385
حسین

قصر

شهرك

شهرك

شهرك

شهرك

آباد

قمشه

گلستان

استقالل

شهیدبهشتی

حافظ

105

10890

37435

6519

6428

3285

بزين

دينكان

6812

2515

منصور

ک

آباد

جمعیت

960

74949

مأخذ  :معاونت برنامهريزی شهرداری شیراز

 )3فروش اراتی قب از تبدي شدن آنها به واحدهای مسكونی :
بودجۀ شرکت عمران شهرهای جديد از دو طريق تأمین میشود؛بخش اندکی ازآن ازسوی دولت و بخش عمدة
آن از فروش زمینهای منابع ملی حاص میشود .منابع تأمین منابع مالی و سرمايهگذاری و بازگشت سرمايه در شرکت
عمران شهر جديد صدرا فروش زمین است .قیمت فروش زمین براساس نوع واگذاری زمین می باشد .شرکت عمران
صدرا وجه فروش زمین را براساس خدمات انجام شده و نوع آمادهسازی دريافت میکند .به دلی تورم قیمتها ،شرکت
عمران شهر صدرا تاکنون نتوانسته است به دلی ارزان فروشی زمین درگذشته در اجرای طرحهای تأسیسات زيربنايی
– به خصوم در فاز  -2موفق و در مقاب خريداران زمین پاسخگو باشد.
 )4نقش خوابگاهی شهر صدرا :
ساکنین صدرا عمدتاً مهاجرانی هستند که از شیراز مهاجرت کردهاند .برخی از آنها بخاطر نوع شغلشان در اين شهر
زندگی می کنند و اغلب آنها در طول روز برای کار و ساير فعالیتها به شیراز مراجعه نموده و شبها به منازل خود در
صدرا برمیگردند .در اص مح کار بیشتر ساکنین صدرا ( 84درصد) در شیراز است .بنابراين ،عملكرد شهر صدرا
در زمینه اشتغال در حدّ پايینی قرار دارد و اين مسئله موجب شده است تا اغلب ساکنین آن سفرهای تناوبی و آونگی
شغلی روزانه داشته باشند و صدرا به ير شهر خوابگاهی تبدي شود .علت اين امر از ير سو ،ناشی از نبود
فرصتهای شغلی در اين شهر و از سوی ديگر ،به خاطر جاذبه قوی حوزه مادرشهر شیراز است.
 )5بورس بازی زمین :
بورس بازی زمین در شیراز در دهههای پیش در مناطق قصردشت و روستاهای اطراف آن ،تاچارا ،صنايع ،حسین
آباد رواج داشت و در سالهای اخیر در شهرکهای گلستان ،شهید بهشتی ،گلدشت ،حافظ ،بزين  ،انجیره ،آرين و شهر
جديد صدرا نمود يافته و با شدت و تعف قیمت زمین را دستخوش افزايشی ناگهانی کرده است .واگذاری غیراصولی
زمین در صدرا و هجوم افراد برای خريد وفروش قطعات 200تا 250مترمربعی در اين شهر موجب شد تا افراد باکمترين
پسانداز نیز بتوانند قطعه زمین بخرند .درسالهای بعد واگذاری قطعات  200مترمربعی متوقف شد و اراتی اين شهر به
انبوهسازی اختصام يافت(خبرگزاری جمهوری اسالمی .)1386 ،هم اکنون نیز در شهر زمینهايی وجود دارند که به
جای ساخت و ساز وارد بورسبازی شدهاند .عدهای به منظور سرمايهگذاری وکسب منفعت آنها را خريده و سالها

رها کردهاند .با اجرای طرح مسكن مهر و واگذاری زمین اجارهای به مردم که از سال 1386در دستور کار دولت نهم
قرارگرفت ،از بورس بازی در بخش زمین و مسكن کاسته شده است.
 )6فقر امكانات شهری:
شهر صدرا با کمبود تأسیسات زيربنايی و امكانات خدماتی ،رفاهی و پايین بودن کیفیت خدمات رسانی نسبت به
شهرکهای اطراف مواجه است و به اين خاطر متقاتیان کمى براى سكونت دارد .عدهای خانه يا واحدهای مسكونی
خود را به امید بهتر شدن شرايط زندگی رها ساخته و يا به اجاره دادهاند و در جای ديگر ساکن شدهاند.
 )7تعف زيرساختهای شهری:
تعف زيرساختهای شهری مانند شبكه راههای منطقهای ،عدم وجودشبكه راهآهن و قطارشهری ،مشكالت
احداث تصفیه خانه ،شبكه جمع آوری و دفع فاتالب جريان اجرائی شهر صدرا را با مشك مواجه ساخته است.
 )8فقدان فرصتهای شغلی:
فقدان فعالیتهای اقتصادی درشهرهای جديد يكی ازعوام مهم وتأثیرگذار درموفقیت و يا عدم موفقیت اينگونه
شهرها به شمار میآيد .اين عام روند سكونت در اين شهرها را کند کرده و موجب خوابگاهی شدن آنها شده است.
با وجود احداث کارخانهها وکارگاههای کوچر و متوسط درسايت صنعتی شهرصدرا که فرصتهای شغلی اندکی را
برای سا کنین آن بوجود آورده است ولی در عم نتوانسته مشك اشتغال را در اين شهر مرتفع کند .بنابراين ،اين امر
از ير سو ،مهاجرتهای تناوبی و آونگی شغلی روزانه ساکنین صدرا به شیراز را به دنبال دارد و ازسویديگر ،موجب
وابستگی صدرا از لحاظ اقتصادی واشتغال به مادرشهر شیراز شده است.
 )9عدم مشارکت مردم در ساخت شهر صدرا:
اغلب ساکنین شهرصدرا از وجود مشكالت فراوان در شهر و عدم پاسخگويی مديريت شهری به نیازهای اساسی
آنها صحبت میکنند .علت اصلی آن عدم شناخت صحیح خواستها و نیازهای آنهاست .بنابراين يكی از مشكالت و
تعفهای مديريت شهری صدرا ،فقدان چهارچوب مشخص به منظور بهرهگیری از مشارکت شهروندان است.
 )10نداشتن سیستم حم و نق مناسب :
مهمترين دلی عدم تماي مردم به سكونت درشهرهایجديد ،مشكالت مربوط به سیستم حم ونق است .ساکنین
شهرصدرا به دلی کمبود وسائط نقلیه عمومی با مشك جابجايی در سطح شهر وسفرهای روزانه روبهرو هستند .اين
شهر از وجود پايانه مسافربری بعنوان حداق زير ساخت حم و نق مسافر برخوردار نیست .مطالعات خطسوم
قطارشهری شیراز-صدرا نیز به طول 16کیلومتر از سال  82آغاز شده ولی هنوز به اجرا درنیامده است.
 )11کمبود ف ای سبز در داخ شهر :

نقش شهر صدرا «سبز -فرهنگی» تعريف شده است ولی سرانه ف ای سبز موجود شهر صدرا در سال  1390به ازای
هر فرد ير مترمربع میباشد و اين به دلی تغییر کاربری ف ای سبز شهری به منازل مسكونی بوده است.
 )12مشكالت بخش فرهنگی :
کمبود ف ای آموزشی و تكمی نبودن ساختمانهای مدارس فعال ،نبودکتابخانه عمومی ،سینما ،سالن تئاتر ،سالن-
های سخنرانی ،رسانه و ...از جمله مشكالت بخش فرهنگی شهر صدرا میباشد .البته برای ساخت کتابخانه
عمومی 5000مترمربع زمین در نظر گرفته شده است .همچنین بیش از  20مرکز آموزشی راهاندازی خواهد شد.
 )13وقفی بودن اراتی :
وجود اراتی اوقافی در شهر صدرا موجب کاهش خدماتدهی مطلوب به شهروندان شده است .نكتۀ حائز اهمیت
اين است که مديرعام وقت شرکت عمران صدرا (مهندس لطفعلیان) وقفی بودن بخشی از اراتی اين شهر را مردود
دانسته بود؛ درحالیکه بیش از  10هزار واحد مسكونی مسكن مهر درزمینهای اوقافی توسط انبوهسازان ،تعاونیهای
مسكن و خود مالكین درحال احداث است.
 )14زمینخواری :
تعف ساختاری شديد در نظام ثبت اسناد ،بیتوجهی دستگاههای دولتی مرتبط می مسكن و شهرسازی و اداره
ک منابع طبیعی در صیانت از اراتی ملی ،کمکاری دستگاههای نظارتی و انتظامی در دفاع از اموال ملكی مردم مناطق
محروم و سوءاستفاده برخی مديران و چهرههای متنفذ عام اصلی بروز زمینخواری در استان فارس است .درحال
حاتر  95پرونده کیفری در خصوم اراتی شهرصدرا در دستگاه ق ايی مراح رسیدگی را طی میکند که ارزش
ريالی اين پروندهها بالغ بر  356میلیارد تومان است(خبرگزاری ايسنا.)1389 ،
 )15تعويق افتتاح پروژه مسكن مهر:
در بهمن ماه سال  88کلنگ احداث  7000واحد مسكن مهر در شهر صدرا به زمین زده شد و وزير مسكن و
شهرسازی در حاشیه اين کلنگزنی از اختصام  200هكتار زمین برای احداث  20هزار واحد مسكن مهر در صدرا
خبر داد ولی اين طرح هنوز به نیمه راه نرسیده و اين واحدها که قرار بود براساس قرارداد و قانون طی ير سال به
متقاتیان واگذار شوند ،با گذشت يكسال و نیم از زمان اجرای طرح هنوز تحوي داده نشدهاند؛ حال آن که از ابتدای
سال  89مديران برای واگذاری خانههای ساخته شده به مردم تاريخ اعالم کردند .رئیس سازمان مسكن و شهرسازی
استان فارس مشكالت موجود در شبكۀ فاتالب مسكن مهر را مانع افتتاح به موقع اين پروژه در صدرا اعالم نموده
است.
 )16نبود بع ی از ادارات و ارگانهای دولتی:
برخی از سازمانها و ارگانهای دولتی مانند آموزش و پرورش و دادگستری هنوز در شهر صدرا دائر نشدهاند.

 )17نبود قبرستان :
وجود قبرستان در ير شهر برای بوجود آوردن احساس هويت و تعلق به مكان تروری است .نبود قبرستان در
صدرا مشكالت زيادی را بر شهر تحمی کرده است .با توجه به اينكه ساکنین شهرصدرا از مناطق گوناگون استان
فارس و استانهای همجوار هستند،در هنگام فوت عزيزانشان جنازة آنها را با صرف هزينه بسیار ومشكالت فراوان به
ديار خود انتقال میدهند .يكی از دالي نبود قبرستان در شهر صدرا «وجود زمینهای وقفی» است.
 )18مديريت دوگانۀ شهر:
در صدرا بین مديريتهای شهر هماهنگی وجود ندارد .شرکت عمران خود را متولی و مالر شهر میداند و به منظور
حفظ منابع مالی خود وظايف و اختیارات را به شهرداری واگذار نمیکند؛ زيرا منبع درآمد شهرداری ،فروش زمین و
عوارض صدور پروانه ساخت و پايان کار و امیال آن است که عمده درآمد شرکت عمران نیز از همین مح تأمین
میشود .اين درحالی استکه از سال 86که جمعیت صدرا به  10هزار نفر رسید ،شرکت عمران مانع از تشكی
شهرداری میشد ،تااينكه در سال  89شهرداری تأسیس گرديد .درحالحاتر اداره دو مديريتی شهر توسط شهرداری
و شرکت عمران و عدم همكاری و نبود قوانین هماهنگ بايكديگر باعث شده است عالوه بر ايجاد نوعی ناهماهنگی
بین مديريت شهر ،روند اجرای پروژههای شهری نیز از سرعت الزم برخوردار نباشد.
 -4آزمون فرضیه

در راستای « ارزيابی چالشها و مشكالت شهر جديد صدرا در پذيرش جمعیت در افق طرح » اين فرتیه مطرح
گرديد که « شهر جديد صدرا نمیتواند به جمعیت  300هزار نفر در افق زمانی سال  1395طبق پیشبینی طرح جامع
شهر دست يابد» .شهر صدرا عمالً از سال  1374عملیات اجرايی خويش را آغاز نموده است .مطابق مصوبه شورايعالی
شهرسازی و معماری جمعیت مورد تأکید افق طرح (سال 200 ،)1390هزار نفر برآورد گرديده بود .اما به لحاظ تأخیر
در عملیات اجرايی و روند ساخت و ساز فیزيكی شهر اين مهم تاکنون محقق نشده است .بهطوريكه براساس آخرين
آماری که از تعداد سكنه شهرهای جديد در خرداد ماه  1389منتشر شد حدود  21000نفر ،يعنی معادل ير دهم
هدف افق طرح جذب جمعیت داشته استکه نشانگر تحقق  10/5درصدی از گزينۀ حداق جمعیت پیشبینی شده
میباشد .همچنین طبق پیشبینی برنامه چهارم توسعه میبايست تا پايان برنامه(سال  )88جمعیتی معادل  45هزار نفر به
اين شهر جذب شوند که  24000نفر با برنامه چهارم فاصله دارد .بنابراين،صدرا در جذب جمعیت برآورد شده براساس
برنامه زمانی موفق نبوده و لذا تأثیر عمدهای در تمرکززدايی از مادرشهر شیراز نداشته است .از سوی ديگر ،انتظار
میرود طبق مصوبه طرح جامع تا پايان افق طرح (سال 300 )95هزار نفر جمعیت را در خود جای دهد که با روند فعلی
امكان تحقق چنین امری تا پنج سال ديگر غیرممكن است.
 -5جمعبندی و نتیجهگیری

ايجاد شهرهای جديد در ايران از سال  64کلید خورد تا شايد بتواند مأمنی برای سرريز جمعیت کالنشهرها باشد،
برهمین اساس  18شهرجديد در نواحی مختلف کشور ايجادگرديد که از مجموع آن  14شهر به مرحله جمعیتپذيری
رسیدند .با وجودى که اغلب اين شهرها با صرف هزينههاى زياد ساخته شدهاند اما با مقايسۀ وتع موجود آنها با اهداف
در نظر گرفته شده ،میتوان گفت پس از گذشت  25سال در بع ی از موارد نتوانستهاند به اهداف خود برسند و
متقاتیان به نسبت ظرفیت پیشبینى شده در اين شهرها سكونت ندارند .عدم تعیین دقیق جايگاه قانونی شهرهای جديد
و تعريف نشدن منابع تأمین هزينههای ساخت اين شهرها و ناهماهنگی و نبود همكاری سازمانهای مختلف ،فقدان
امكانات زيربنايی و نبود فعالیتهای اقتصادی ،از مهمترين دالي عدم موفقیت کام شهرهای جديد برای رسیدن به
اهداف تعیین شده بوده است .آنچه در مقوله جمعیتی شهرهای جديد درخور توجه است ،جذب بطئی جمعیت و روند
کند آن است .بهطوريكه ظرفیت نهايی اين شهرها براساس طرح جامع شهری تا سال  3 ،1395میلیون و  510هزار نفر
و تا سال  4 ،1405میلیون و  730هزار نفر برآورد شده است و طبق برنامه پنجم توسعه میبايست تا پايان برنامه
چهارم(سال  800 )88هزار نفر را جذب میکردند،درحالیكه تا سال 1390حدود  465هزار نفر درآنها ساکن شدهاند.
بطورکلی شهرهای جديد در مجموع پذيرای جمعیتی کمتر از 10درصد ظرفیت اسكان خود بودهاند .اين مسأله مبین
عدم موفقیت دولت در برنامهريزی شهرهای جديد در ايران است .در اين راستا ،پژوهش حاتر در ارتباط با ارزيابی
چالشها و مشكالت شهرهای جديد اقماری در پذيرش جمعیت و با مطالعه موردی شهرجديدصدرا صورت گرفت.
نتايج بررسی نشان میدهدکه اين شهرجديد پس ازگذشت حدود دو دهه از زمان تصويب برنامه ،طراحی و احداث،
از نظر زمانی به اهداف اولیۀ خود که جمعیتپذيری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکز زدايی از مادرشهر شیراز بوده
دسترسی پیدا نكرده و از برنامۀ زمانبندی از نظر جمعیتپذيری عقبتر است .صدرا در حال حاتر طبق مصوبه
شورايعالی شهرسازی و معماری میبايست تا پايان افق طرح (سال 200 )1390هزارنفر را جذب مینمود؛ درحالیکه
تا سال  1389تنها  21000نفر يعنی معادل ير دهم هدف افق طرح جذب جمعیت داشته است .از سوی ديگر،انتظار
میرود طبق برآورد مصوبه طرح جامع تا پايان افق طرح(سال  300 )1395هزارنفر جمعیت را درخود جای دهدکه با
روند فعلی امكان تحقق چنین امری تا پنج سال ديگر غیرممكن است .بنابراين ،شهرصدرا توانسته است تا اندازهای در
جذب سرريزهای مادرشهر شیراز ،استان و خارج از استان فارس نقش داشته باشد .بع ی از چالشها ،مشكالت و
موانعیکه باعث تأخیر يا عدم دسترسی به هدف جذب جمعیت پیشبینی شده در اين شهرجديد اقماری شدهاند
عبارتنداز :بلندپروازی مهندسین مشاور در برنامهريزی پیشبینی جمعیت در افق طرح؛ ايجاد شهرکهای اطراف در مسیر
شهر صدرا؛ فروش اراتی قب از تبدي شدن آنها به واحدهای مسكونی؛ خوابگاهی بودن شهر؛ بورسبازی زمین؛ فقر
امكانات شهری؛ تعف زيرساختهای شهری؛ فقدان فرصتهای شغلی؛ عدم مشارکت مردم در ساخت شهر؛ نداشتن
سیستم حم ونق مناسب؛کمبود ف ای سبز در داخ شهر؛ مشكالت بخش فرهنگی؛وقفی بودن اراتی؛ زمینخواری؛

تعويق افتتاح پروژة مسكن مهر؛ نبود بع ی از ادارات و ارگانهای دولتی؛ نبود قبرستان و مديريت دوگانۀ شهر .با توجه
به اينكه «موفقیت شهرهای جديد بیش از هر چیز ارتباط مستقیم با جمعیتپذيری اين شهرها از جنبه برآورده شدن
پیشبینیهای صورت گرفته دارد و جمعیتپذيری شهرهای جديد نیز تابعی از تريب توسعه بوده و از مدل نمايی
تبعیت میکند»(شرکت عمران شهرهای جديد .)1379 ،بنابراين میتوان انتظار داشت که با رفع چالشها و مشكالت
ذکر شده در شهر جديد صدرا ،قابلیت جذب جمعیت در اين شهر به سرعت باالرفته و به آستانههای پیشبینی شده
برسد.
در پايان ذکر اين نكته تروری است که هرچند شهرصدرا از نظر زمانی از برنامههای پیشبینی شده در زمینۀ
جمعیتپذيری برای آن عقب است ولی برای دستیابی به اين هدف از طريق طرح مسكن مهر ،تأمین مسكن به منظور
جذب سرريز جمعیت مادرشهر شیراز ،بطور نسبی درحال تحقق است .سهمیه شهر صدرا از واحدهای مسكونی مهر
در سال 22000 ، 89واحد؛ در سال  13000 ،90واحد و در سال  15000 ،91واحد میباشد(سايت شرکت عمران شهر
جديد صدرا ) .شرکت عمران شهر جديد صدرا پیشبینی کرده است با بهرهبرداری از اين واحدها و ساکن شدن
متقاتیان آن ،جمعیت شهرصدرا تاسال  91به  200هزارنفر افزايش يابد .بنابراين انتظار میرود با بهرهبرداری از
واحدهای مسكن مهر بخشی از اهداف پیشبینی شده در زمینۀ جمعیتپذيری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدايی
از مادرشهرشیراز تحقق يابد.
 -6پیشنهادها و راهبردها

با توجه به نتیجه پژوهش که شهر جديد صدرا نتوانسته است به جمعیت هدف تا سال  1390طبق برنامهريزی
پیشبینی شده دست يابد ،پیشنهادهای زير در جهت بهبود وتع موجود ارائه میگردد:
 )1لحاظ نمودن مالحظات در پیشبینی جمعیت شهر جديد صدرا و ساير شهرهای جديد.
 )2تبدي اراتی به واحدهای مسكونی و واگذاری واحدها به متقاتیان مسكن به جای فروش اراتی.
 )3برنامهريزی برای خروج شهر جديد صدرا از حالت خوابگاهی از طريق ايجاد يا گسترش صنايع در سايت صنعتی
صدرا به منظور ايجاد اشتغال بیشتر برای ساکنین صدرا و کاهش سفرهای آونگی شغلی آنان.
 )4تسريع در روند تأمین خدمات زيربنايی و ساخت ف اهای روبنايی و نیز بررسی و رفع مشكالت احداث تصفیهخانه
شبكه جمعآوری و دفع فاتالب.
 )5ايجاد اشتغال در زمینه خدماتی و تجاری به منظور خودکفايی نسبی از نظر اشتغال و خدمات و تبدي

نقش

خوابگاهی شهر صدرا به ير شهر مستق .
 )6توجه به نقش صنعت به عنوان واسطه اصلی ايجاد اشتغال و شرايط پايدار برای ماندگاری جمعیت و نقش شهر
جديد صدرا در اسكان جمعیت مرتبط با اينگونه فعالیتها.

 )7راهاندازی پارك تحقیقات و فناوری به منظور برقراری ارتباط بین تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات بخش خصوصی
در جهت ايجاد مشاغ جديد در صدرا.
 )8در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی چند ساله شام مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمايه برای شرکتهای بخش
خصوصی که بوسیلۀ فعالیتهای تولیدی و بازاريابی مشاغ جديد ايجاد میکنند؛با هدف جذب سرمايهگذاريهای بخش
خصوصی برای ايجاد فرصتهای شغلی در شهر صدرا.
 )9توجه به مشارکت و تقويت همبستگی اجتماعی از طريق استفاده از نیرو و مهارتهای مردمی در ساخت شهر.
 )10راهكارهايی در خصوم مشكالت حم و نق عمومی شهر صدرا :
 توسعۀ ناوگان حم و نق (افزايش تعداد مینی بوس و اتوبوسها برای حم و نق داخلی شهروندان ،ساختپارکینگ عمومی در سطح شهر ،راهاندازی خط سريعالسیر ،احداث پايانه مسافربری درون شهری)؛
 ارتباط شهر جديد صدرا به مادرشهر شیراز ازطريق مترو و ايجاد رفاه در حم و نق و عبور و مرور؛ حمايت دولت در خصوم اجرای خط سوم قطار شهری شیراز -صدرا از طريق تأمین اعتبارات مورد نیاز؛ )11راهكارهايی برای کنترل اراتی رها شده در سطح شهر به منظور جلوگیری از بورسبازی زمین و مسكن:
 راهاندازی سیستم کاداستر به منظور تعیین محدودههای قانونی مالكیت انواع امالك ،مستحدثات و اراتی؛ جذب سرمايههای کوچر مردم در بخش مسكن و صنايع و کارگاههای تولید؛ کنترل و نظارت بر واگذاری زمین و جلوگیری از رها شدن زمینها در سطح شهر از طريق اخذ مالیات و يا سرمايه-گذاری و ايجاد ساز وکارهای حمايتی برای بهرهبرداری مناسب از ف اهای رهاشده و بدون استفاده در سطح شهر
؛
 پس گرفتن زمینهايی که به جای ساخت و ساز وارد بورسبازی شدهاند از مالكینی که قصد ساخت و ساز در آنهارا ندارند و واگذاری اين اراتی به افرادی که مطمئناً قصد ساخت و ساز دارند؛
 کنترل قیمت زمین و افزايش ساخت و ساز از طريق مالیات بر ارزش زمین؛ اخذ عوارض از اراتی رها شده؛ )12راهكارهايی برای مبارزه با زمین خواری:
 کنترل اراتی از طريق ايجاد کمربندی سبز در اطراف شهر صدرا. برخورد قاطعانه با زمین خواران و مديران متخلف و آزادسازی اراتی ملی متصرف شده و در اختیار قرار دادن ايناراتی به شرکت عمران شهرهای جديد.
 نهادهای مسئول پس از واگذاری زمین تحت هر عنوانی ،انتقال سند را منوط به اجرايی شدن طرحهای صنعتی مقررکنند و تا آن زمان انتقال سند صورت نپذيرد و در صورت انجام نشدن توافقات مقرر ،زمینهای واگذار شده باز پس

گرفته شود .از اين طريق هر فردی با ادعای فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نمیتواند زمینها را تصرف کرده و پس از
واگذاری سند از اجرای تعهداتش سرباز بزند.
 اطالعرسانی ،ايجاد بانر اطالعات اراتی وامالك ،نظارت و افزايش هزينه زمینخواری از ديگر راهكارهای مبارزهبا زمینخواری است.
 )13احداث پارکهای محلهای به منظور افزايش سرانه ف ای سبز.
 )14تملر اراتی اوقافی موجود در مسیر طرحهای شهری با همكاری اداره اوقاف و امور خیريه در راستای خدمات-
رسانی مطلوب به شهروندان و تحقق اهداف مديريت شهری.
 )15اعطای تسهیالت به افرادی که زمین تحوي گرفته و اقدام به ساخت نكردهاند يا افرادی که واحدهای آنها نیمهکاره
مانده است تا خانههای خود را زودتر تكمی کرده و ساکن شوند.
 )16تسريع در واگذاری واحدهای مسكن مهر.
 )17استقرار برخی از سازمانها و ارگانهای دولتی که در شهر صدرا وجود ندارند به منظور تأمین ف اهای اداری شهر
در جهت تأمین امكانات رفاهی شهروندان،کاهش در هزينههای حم ونق و صرفهجويی در وقت.
 )18ايجاد مديريت شهری واحد به جای مديريت دوگانه به منظور پیشبرد اهداف و پیشرفت شهر جديد صدرا.
 )19ارائه خدمات مختلف بويژه تسهیالت خريد به ساکنان به منظور ايجاد توازن بهتر زندگی در شهر.
 )20تأمین جاذبههای سكونت وامكانات تفريحی و رفاهی مناسب.
 )21ساخت ف اهای گردشگری درون شهری به منظور ايجاد جاذبههای شهرنشینی.
 )22ايجاد قبرستان برای هويتبخشی به شهر.
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