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 چکیده

هاي جسماني و رواني حاصل از زندگي در وسيله صنعت و شهرنشيني و آسيبهاي زندگي انساني بهانديشه شهرهاي سالم به دنبال تهديد محيط
بسترهاي زندگي سالم براي ساکنان شهر بودده اسوت. ها و شهرهاي بزرگ، مطرح گرديد. يکي از اهداف مهم شهرهاي جديد نيز فراهم آوردن زمينه

            هوا در سوطش شوهر جديود سوهند اسوت. روش تح يو هاي شهر سوالم و تدزيوف فیوايي ايون شواخصهدف اين پژوهش، تحليل وضعيت شاخص

 0132شيپ فايل جمعيتي سرشماري سال هاي مدرد تحليل، از هاي اسنادي و پيمايشي است. يک قسمت از دادهتحليلي و مبتني بر داده –تدصيفي 
انود. تدزيوف نفري سرپرستان خاندار ساکن محدوده مطالعاتي گوردآوري شوده 187و قسمت ديگر به طري  پيمايشي با ابزار پرسشنامه از نمدنه آماري 

هوا صودرت يوابي و بوا تحليول ن شوهانها و ابعاد در گستره شهر و در سطش فازهاي چهارگانه شهر، با تهيه ن شه مربدط به روش ميوفیايي شاخص
اي و نتايج آن تحليول نمدنه تکها و ابعاد با اجراي آزمدن تيشده و وضعيت شاخص SPSSافزار هاي جداول تدصيفي، سپس  وارد نرمپذيرفت. داده
ها در ابعاد کالبدي و محويط اين شاخصهاي شهر سالم دلالت داشته و هاي آزمدن تي بر وضعيت کلي متدسط شهر سهند از نظر شاخصشدند. يافته

تر ها و فازهاي  قديميتر هستند. به لحاظ تدزيف فیايي، در پهنهفرهنگي و اقتصادي پايين-هاي ابعاد اجتماعيزيستي از حد ميانه بالاتر و در شاخص

 .ها برتري دارند، شاخص0و  1، 5، 0يعني به ترتيب فازهاي 

  ديد، تدزيف فیايي، سهندشهر سالم، شهر ج: واژگان کلیدی

 مقدمه

ريوزي و موديريتي را بوه خودد عندان يک مدضدع مهم و حياتي تدجه محافل علموي، برناموه سلامت مردم و بهداشت جامعه همداره به
کوه در هاي مسئدل شده اسوت. يکوي از رويکردهوايي ها و سازمانها و اقداماتي از جانب حکدمتمعطدف نمدده و منجر به اتخاذ سياست

هواي بدجودد آموده در و به دنبوال نگرانوي 03راستاي ارت اء سلامت ساکنان شهر مطرح شده رويکرد شهر سالم است. اين رويکرد در قرن 
گردد کوه حکدموت باز مي 0705هاي ساکن در شهرهاي صنعتي ظهدر يافت. سرمنشاء اين مفهدم به سال زمينه سلامتي و مسکن جمعيت

(. محدر تدسعه مفهدم شهرهاي سالم و تورويج ايون Hancok, 1993: 9ترتيب داد )« 0هاسلامت در شهرک»عندان انگلستان همايشي با 
رويکرد در سطش جهان، سازمان بهداشت جهاني بدده و اغلب مطالعات در اين زمينه به تدصيه اين سازمان انجام شوده و مبتنوي بور اسوناد 

اند. ديدگاه شهر سوالم آرمواني بوراي ها نيز به تدسعه اين مفهدم کمک کردهاز افراد يا سازمانسازمان اخير بدده است. با اين حال بسياري 
مطرح شد که در ديدگاه خدد، چگدنگي ايجواد يوک شوهر سوالم را نيوز بيوان نمودده بودد  2تدسط ريچادرسدن 0782نخستين بار در سال 
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هاي اجرايي به کار گرفته شودند. ت مربدط به مفهدم شهرهاي سالم در پروژهها و ابتکارا، ايده03(. از نيمه دوم قرن 001: 0132)فصيحي، 
را در سرلدحه کوار قورارداد. نخسوتين « 55111سلامت براي همه تا سال »راهبرد « 0مجمف جهاني بهداشت«، 0383در اين راستا، در سال 

تدرنتودي سوالم »د و نخستين کارگاه شهر سالم با عنودان در کاليفرنياي امريکا برگزار ش 0331المللي شهرهاي سالم در سال همايش بين
گرديد را منبعث در کانادا اجرا گرديد که طرح شهرهاي سالم اروپا که بعدها از سدي سازمان بهداشت جهاني دنبال  0370در سال « 5111

« 1هواي بهداشوتيوراي مراقبوت»ان بوا عنود 0370(. رويکرد شهرهاي سالم سپس در همايشي که در سوال 000اند )همان: از آن دانسته
گروهي از مروجين بهداشت و سلامت در دفتر اروپوايي  0370(. در ژانديه Artiga and Hinton, 2018برگزار شد، مدرد بحث قرار گرفت )

المللوي ارت واء ريزي نمايند. در اين سال، در نخستين هموايش بوينسازمان بهداشت جهاني گردآمدند تا طرح يک شهر سالم اروپايي را پي
 سلامت که در اتاوا برگزار شد اعلام شد که شرايط و منابف اساسي سلامت عبارت از صلش، سرپناه، آمدزش، تغذيه، درآمد، اکدسيستم باثبوات،

سازمان بهداشت جهواني، شوهرهاي سوالم را شوعار روز  0330(. در سال WHO, 2020منابف پايدار و عدالت و برابري  اجتماعي هستند )
در شهرهاي اروپا بوه مودرد اجورا « 0سلامتي براي همه»هاني بهداشت قرار داد و به دنبال آن جنبش شهرهاي سالم با هدف تح   شعار ج

شهر سالم، شهري است که مدام محيط فيزيکي و اجتمواعي را ايجواد »گذاشت. تعريف اين زمان سازمان اخير از شهر سالم چنين بدد که: 
هواي هاي زندگي و تدسعه ظرفيوتبخشد که افراد بتدانند به شکل دو جانبه در ايفاي تمامي ن شبعي را وسعت ميبخشد و مناو بهبدد مي

را بوه روزرسواني « سلامتي براي همه»، راهبرد 0337(. اين سازمان در سال Hancock, 1988« )حداکثري خدد، از يکديگر پشتيباني کنند
صودرت فراگيرمودرد اهتموام از اين تاريخ اين مدضدع به عندان مسير تدسوعه آتوي شوهرها بوه تسري داده است. 50کرده و آن را به قرن 

 (.Department of Health, 2007:16ها بدده است)المللي و نيز دولتهاي بينسازمان

           صودلي و که سازمان بهداشت جهاني راهنماي واحدي بوراي اجوراي برناموه شوهر سوالم منتشور کورد، هوي  رويکورد ا 5118تا سال 
آمود اي و ابتکواري در تموام جهوان بوه اجورا درمويمندي براي اجراي برنامه شهر سالم وجدد نداشت و اين برنامه به شوکل سولي هقاعده

(a0WHO, 201 در کشدر ما برنامه شهرهاي سالم براي نخستين بار از سال .)هاي زيوادي بوراي انطبوا  مطرح گرديده و کدشش 0331
در همايشي که  از  0131شده سازمان بهداشت جهاني صدرت گرفته است. در سال البدي و اجتماعي شهرها با معيارهاي تعريفوضعيت ک

شهر از کشدرهاي منط ه مديترانه شرقي  513سدي سازمان بهداشت جهاني براي معرفي و انتخاب شهرهاي سالم در اصفهان برگزار شد، 
نديسي کرده بددند. از کشودر موا گيرد، نامبندي مناط  ششگانه اين سازمان، در اين منط ه قرار مي سيمکه جمهدري اسلامي ايران نيز در ت

عندان يکي از هزار شهر سوالم جهوان معرفوي گرديد)عصور ايوران، شهرهاي پيرانشهر، ندر و طدس نامزد بددند که از آن ميان پيرانشهر به
هاي شوهر سوالم بوه منظودر روشون رجديد سهند در آذربايجان شرقي  از نظر شاخص(. هدف اين م اله تحليل وضعيت شه52/01/0131

 ريزان و مديران اين شهر جهت نزديکي بيشتر به معيارهاي يوک شوهر سوالم اسوت کوه شدن مدارد قدت و ضعف براي عطف تدجه برنامه
هان، دوباره تدجهوات را بوه خودد جلوب نمودده اسوت. و شيدع فراگير بيماري کرونا در ج Covid 19گيري ويروس ويژه با تدجه به همهبه

 سؤالات پژوهش از اين قرار هستند:

 هاي شهر سالم در شهر سهند در چه وضعيتي قرار دارند؟شاخص  -

 تدزيف فیايي نمايانگرهاي شهر سالم در گسترة شهر سهند چگدنه است؟  -

 

 

                                                   
1 . World Health Assembly 
2 . Health for All by the Year 2000 
3 . Beyond Health Care 
4 . Helth for All 
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 مبانی نظری

اقتصوادي  –هاي ارزشمندي از اشتغال، آمدزش و به طدر کلي تدسعه اجتماعي بتهاي اخير، هرچند مدهرشد سريف شهرنشيني در دهه
در اختيار نهاده، اما به واسطه تاثيرات نامطلدب بر روي آنچه از محيط فيزيکي، اجتماعي و اقتصوادي و همچنوين سوبک زنودگي و رفتوار، 

(. با تدجه به تاثيرات آشکار محويط شوهري WHO, 2018است )کننده سلامتي هستند، سلامت ساکنان را در معرض تهديد قرار داده تعيين
هاي کاري خدد مدرد تاکيد قورار ريزان، سلامتي را  به عندان يک هدف مهم در برنامهبر سلامت ساکنان شهر، امروزه سياستگذاران و برنامه

مودرد مناقشوه بودده  03مينه شوهري از قورن (. سلامتي خدد مفهدمي بسيط نيست و تعريف آن در زSallis, Bull,et al.2016دهند )مي
سولامتي عبوارت »عندان نمودده کوه  0707ترين تعاريف را سازمان بهداشت جهاني در سال (. يکي از قديميKenzer, 1999: 201است)

امت بيشوتر بحث سل 0371(. پيش از دهه  Ibid: 202« )است از بهروزي کامل فيزيکي، اجتماعي و رواني  نه صرف نبدد ضعف و بيماري
بوا  0371گرديود. از آغواز دهوه ها و نيز در رابطه با سبک زندگي و الگدهاي رفتواري مطورح مويگيريزا و همهدر ارتباط با عدامل بيماري

محدر بددند مدرد تاکيود قورار گرفتنود. زيستهاي اجتماعي سلامت که محيط( مدل0378)1( و کيکبدش0370)5و دوهل 0کارهاي هانکدک
هوايي کوه ي مرسدم به سلامت عمدمي بيشتر به عدامل ريسک و رفتارهاي فردي تدجه داشته و کمتر به شناخت بسترها و زمينهرويکردها

شودند توا ها مربدط مويهاي مرسدم در سلامت عمدمي نيز به علل مست يم و بلافصل بيماريپرداختند. دخالتبرند، ميسر ميافراد در آن به
-هايي که سلامت تنها در قلمرو انحصاري بخش بهداشت و درمان، شناخته مويرفتارهاي مغاير با سلامت. در دوره به ريشه و منشاء آنها و

شودند. عطوف تدجوه هاي مراقبت بهداشتي که غالباً اقتدارگرا بددند، براي بيماران و اجتماعات انساني ن ش انفعالي قائول مويشد، در مدل
 ,WHOتنها بر مرگ و بيماري بدد و کمتر به شرايط زندگي يا تدزيف نابرابر بهداشوت تدجوه داشوتند )ها و آمارشناسان هم اپيدميدلدژيست

b2010.) 

گيرد که از سلامتي وجدد دارد. قبدل سلامتي به عندان بهوروزي تعريف شهر سالم بيش از هرچيز در ارتباط با تصدر و مفهدمي قرار مي 
گردند، عناصر مهم مودرد از اينکه محيط زندگي و خدمات اساسي مدجدد در آن، مانف از بيماري ميو چيزي فراتر از نبدد بيماري و اطمينان 

اند. با اين میامين بايستي شهر سالم  را شهري کوه حموايتگر، حسواس و مسوئدل نيازهواي متنودع و تدجه در مفهدم شهرهاي سالم بدده
داد. در چنين شهري، شرايط و فرصت براي ايجاد، تشودي  و حمايوت از سوبک انتظارات گدناگدن براي آحاد شهروندان است، مد نظر قرار 

زندگي سالم فراهم است. کالبد و محيط مصندع  شهر سالم براي تشدي  و تدانمند سازي بر بهداشت و سلامت، تفريحوات، رفواه، امنيوت، 
ين نيازهواي شوهروندان، تناسوب دارد. شوهر سوالم جايي و سفر، حس غرور و هديت فرهنگي و توامپذيري، جابه تعامل اجتماعي، دسترس

بخشد و منابف اجتماع را کوه بوه افوراد تدانوايي حمايوت شهري است که مدام محيط فيزيکي و اجتماعي خدد را بازسازي کرده و بهبدد مي
 ,WHOدهود )يوت تدسوعه مويدهند،  وسعت بخشيده و آنها را تا حداکثر ظرفها در زندگي ميمت ابل از يکديگر براي ايفاي تمامي ن ش

هواي شوهري و هاي بهداشتي کندني بستگي ندارد بلکه بيشتر از آن با تداف  بر اصولاح محويط(.  شهر سالم بددن تنها به زيرساخت2020
يکوي از معمواران نهیوت  0هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مربودط اسوت. تورور هوانکدکتمايل به تداف  نظرهاي ضروري در عرصه

زيسوت و اقتصواد اسوت نوه سالم خاطرنشان ساخته که چالش کندني روياروي شهرها چگدنگي درک روابط ميان سلامتي، محيط شهرهاي
 ,Kenzerپذيري از ناحيه درک فعلي از شکل ناپايدار تدسعه اقتصادي کوه اکنودن در جريوان اسوت ) شناخت تهديدهاي پايداري و زيست

2010: 211.) 
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عندان متدلي اصلي پروژه شهرهاي سالم در جهان، اذعان دارد که احدي  قادر نيست يوک طورح جوامف و  سازمان بهداشت جهاني  به
( و خودد نيوز تنهوا رهنمددهوا و WHO Regional Office for Europe, 2014هاي اجرايي شهر سالم داشته باشد )کامل براي سياست

هواي فيزيکوي، اجتمواعي و طدر موداوم محويطشهر سالم مکاني است که بهتدصيفاتي از شهر سالم بيان کرده است. به زعم اين سازمان، 
هواي زنودگي از ها را قادر سازد در ايفاي ن وشدهد تا افراد و گروهبخشد و نيز منابف اجتماع را تدسعه ميسياسي را ايجاد کرده و بهبدد مي

(. شهر سالم شهري نيسوت De Leeuw and Simos, 2017ند)يکديگر پشتيباني کرده و استعدادهاي خديش را تا حداکثر امکان بروز ده
اند کوه بايود محويط که تنها شهروندان آن از درجه بالايي از سلامت برخدردار باشند بلکه دلالت بر اين دارد که آنها به درک مشترکي رسيده

عندان مکان کليدي بوراي هر سالم، شهر را به(. جنبش شJason, 2009: 6زيست خدد را که با سلامت آنها در ارتباط است، بهبدد بخشند )
آوردن فرصت براي درک ثمرات سلامتي براي جمعيت و فیاي مناسب براي اقدام در راسوتاي سولامتي، در اقدام در جهت سلامتي و فراهم

هواي اي کوه بوه ن وششودهکهعندان سيستم شبآوردنده زمينه و بستر سلامت بدده و بهگيرد. شهر سالم از منظر اکدلدژيکي، فراهمنظر مي
ها، سازگار سواختن و تغييور در خودد کند. همچنين تدانايي شهر براي م ابله با ضعفمتناسب اجزاء خدد و ارتباطاتش متکي است، عمل مي

بوه نتوايج و براي دستيابي دائمي به هر آنچه در حال ظهدر است و تغيير امکانات براي زندگي، حياتي هستند و اين مدضدع بيش از اينکوه 
(. بنابراين يک شهر سالم بيش از آنکه به ثمرات معيني در سولامت نائول شودد، Hancok, 1993ها مربدط شدد به فرآيند ارتباط دارد)يافته

 کند.آورد و اصلاح ميطدر مرتب بدجدد ميبه

هواي ر سوالم، يوا  مودارس و بيمارسوتانهاي کواشهرهاي سالم اغلب به عندان اجراي يک پروژه در راستاي ارت اء سلامت مانند محل
 هاي اسوتدار يعنوي حو  سولامتي و رفواه،اي از ارزشاند. اين رويکرد از بدو تدجه، در مجمدعهارت اء دهنده سلامت، مدرد تدجه قرار گرفته

د شهرهاي سوالم مبتنوي برابري و عدالت اجتماعي؛ عدالت جنسيتي، همبستگي و شمدل اجتماعي و تدسعه پايدار ريشه داشته است. رويکر
-( و در اين خصدص مح  ان و محافول برناموهTsouros, 2017: 8بر اصدل همکاري بين بخشي، مشارکت و تدانمندسازي جامعه بدده )

اي کوه بوه منظودر ( در مطالعوه5107گوردد. پينئود و همکواران )اند که به چند مدرد اشاره ميهايي را مطرح کردهريزي، معيارها و شاخص
انود: گانه را بوه ايون شورح پيشونهاد نمودده 01هاي اند، ده دسته زير از شاخصين يک دستدرالعمل اجرايي براي شهر سالم انجام دادهتدو

هواي سوبز؛  امنيوت و ايمنوي؛  مسوکن و سواختمان؛ اوقوات فراغوت و آوري؛ زيرساختکيفيت هدا؛  آلددگي صدتي؛ دسترسي به غذا؛ تاب
در کشدر چين معيارهواي شوهر سوالم در قالوب سوه دسوته از  (.Pineo et al., 2018: 31ت؛ و حمل و ن ل )تفريحات؛ تسهيلات و خدما

 Ministryانود )شاخص( مشخص گرديده 01شاخص( و اقتصادي اجتماعي ) 8شاخص(، محيط زيست ) 00معيارهاي بهداشت و سلامت )

of Health and Welfare, 2020شوناختي و دسوته جمعيوت 3شواخص را در  85عه يک شهر سالم (. سازمان بهداشت جهاني براي تدس
زمينه شهر؛ محيط کالبدي؛ محيط زيسوتي؛ زيرسواخت؛ سوازمان و خودمات؛ اقتصوادي؛ اجتمواعي؛ و قودانين و م وررات اپيدميدلدژي؛ پس

ريوزي رويوال در برنامه مؤسسة اروپايي(. WHO Regional Office for the Western Pacific, 2000 : 42-43پيشنهاد نمدده است )
هاي بهداشوتي و کيفيوت توامين بهداشوت؛ مسوکن؛ م دلة فرم شهري؛ دسترسي به مراقبت 8ريزي يک شهر سالم، طرح و برنامهاروپا در 

 Royal Townن ل؛ بهداشت )آب و پسماند(؛ فیاهاي باز و زيرساخت سبز؛ و کشاورزي شوهري را مودرد تدجوه قورار داده اسوت )وحمل

Planning Institute, 2014دستة لوذت بوردن از دوران کوددکي؛ مسوکن  01معيار در  00که در راهبرد شهر سالم ونکدر (. و بالاخره اين
متناسب؛ تغذيه؛ خدمات مراقبت از سلامت؛ اشتغال؛ سالم بددن و احساس سالم بددن داشوتن؛ تورويج پيدنودهاي اجتمواعي؛ فرصوت ابوراز 

العمر؛ گشت و گذار در شهر؛ محيط رشد؛ و همکواري و اشوتراک مسواعي در برناموه قورار گرفتوه اسوت اموجدد؛ زندگي فعال؛ آمدزش ماد
(Vancouver’s Healthy City Strategy, 2014.) 

 در اهداف زير نهفته است: 50ترجمان رسالت و کيفيت شهرهاي سالم قرن 

 ديي کامل با اهداف تدسعه پايدار؛ستدجه به ارت اء سلامت و عدالت در تمامي سياست هاي محلي و هم -

 رفف نابرابري در سلامت از طري  رويکرد نمايانگرهاي اجتماعي سلامت؛ -
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 ايجاد محيطي که پشتيبان سبک زندگي سالم و از آن جمله زندگي فعال است؛ -

 نها؛پذيري آتامين پدشش جهاني بهداشت و خدمات اجتماعي  مرتبط با نيازهاي آحاد شهروندان و دسترس -

 گذاري در ارت اء بهداشت و سلامت و سداد مربدط به آن؛سرمايه -

-کواران وخاندارهواي بويهاي محرومي چدن مهواجران، بويگذاري در سلامت با اولديت به زندگي کددکان و حمايت از گروهسرمايه -

 بیاعت؛

 ، تغذيه ناسالم و عدم تحرک بدني؛هاي پيشگيري از بيماري ضمن تاکيد خاص بر چاقي، سيگار کشيدنت ديت برنامه -

 ريزي شهري سالم؛ارت اء طرح و برنامه -

 گذاري در محيط شهري سبز، پاکيزه، دوستدار کددک و دوستدار سالمند؛سرمايه -

 محدر؛آوري جامعه و ارت اء شمدل اجتماعي و اقدامات اجتماعحمايت از تدانمندسازي ، مشارکت و تاب -

 (.Tsouros, 2017: 10راي پاسخگديي به مدارد اضطراري بهداشت عمدمي)ت ديت ظرفيت شهر ب  -

 هاها و روشداده 

غربي شوهر تبريوز، در شهرسوتان اسوکد  کيلدمتري جندب 51محدوده مطالعاتي اين تح ي  شهر جديد سهند است. اين شهر در فاصله 
کيلدمتري از  اين قله  قورار گرفتوه اسوت.  00در فاصله اف ي حدود  متري سهند است  که 1818واقف شده و تسميه آن نيز متاثر از نام قله 

نفرجمعيوت دارد   71832،  0132هکتار بدده و مطاب  آمار سرشماري عمدمي نفدس و مسوکن سوال  0/037مساحت محدوده شهري آن 
عوالي شوده و مصودب شوده شودرايو با طرح و برنامه از پويش طرحوي  0181(. ساخت شهر جديد سهند از سال 0132)مرکز آمار ايران، 

شهرسازي و معماري ايران، تدسط شرکت عمران شهر جديد سهند به مدرد اجرا درآمده است. به لحاظ ساختاري، اکندن اين شهر متشوکل 
عموران  ()شورکتهکتار 107هکتوار و فواز چهوار  021هکتار ، فاز سه  081هکتار ، فاز دو  011فاز يک  است ) 0تا  0هاي فاز به نام 0از 

نيوز در طراحوي شوهر  2اداموه دارد. فواز   0و  1آغاز شده و هندز در فازهواي  0(. شروع ساختمان اين شهر با فاز 0133شهر جديد سهند، 
اين شهر براي سورريز شرقي داشته است.جندب –غربي اي طدلي شمالبيني شده است. به تبعيت از محدوديت ناهمداري، شهر تدسعهپيش

 تبريز بدده و ارائه کننده امکانات متعدد و جديد شهرسازي با شيده ندين مي باشد.  جمعيتي منط ه
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 موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی )شهرجدید سهند(. ( 1شکل )

 مرکز آمار ايران 0132هاي آماري سرشماري عمدمي نفدس و مسکن سال ترسيم نگارندگان بر اساس شيپ فايل  بلدک

ها مبتني بور تحليلي دارد. اطلاعات مربدط به مباني نظري و شناخت شاخص -کاربردي بدده و روشي تدصيفي اين تح ي  يک تح ي 
انود: هاي مدرد تحليل دو دسوته بوددهاي و بيشتر مطالعات مدردي انجام شده تدسط سازمان بهداشت جهاني بدده است. دادهمنابف کتابخانه
انود و يوا از استخراج شده 0132هاي جمعيتي سرشماري عمدمي نفدس و مسکن سال بلدک هاي اسنادي که از شيپ فايليک دسته داده

هواي پيمايشوي بودده کوه از نمدنوه آمواري و بوا ابوزار اند. دسته دوم دادههايي چدن شهرداري شهر سهند دريافت گرديدهمراجف و سازمان
خاندار ساکن در شهر سهند بدده که با تدجه به مدل کودکران و  52007اند. جامعه آماري متشکل از پرسشنامه مح   ساخته گردآوري شده

نفر سرپرست خاندار به عندان نمدنه آماري در نظر گرفته شده است. تدزيف تعداد نمدنه در فازهواي مختلوف شوهر   187، 2با سطش خطاي%
گديه  58اند. پرسشنامه متشکل از انتخاب شده شدهبنديبه تناسب جمعيت آنها صدرت گرفته و سپس افراد نمدنه به صدرت تصادفي طب ه

پايوايي سوؤالات  712/1دادند. ضريب آلفاي کرونباخ برابرطيف ليکرت به آنها پاسخ مي 2بدده که نمدنه آماري بايستي با انتخاب گزينه در 
به منظدر ايجاد قابليت تحليول فیوايي  ريزي شهري و علدم شهري رسيده است.را تاييد نمدده و روايي آنها نيز به تاييد متخصصين برنامه

-پي اس، تعيين شده و درج گرديدند. براي تحليول دادهدر سيستم اطلاعات جغرافيايي، مختصات جغرافيايي ن اط محل پاسخ با دستگاه جي

نداردهاي تعريوف شوده و بوا در هاي اسنادي نيز با تدجه به استاهاي اسنادي و پيمايشي، ابتدا دادهها، با تدجه به يکسان نبددن م ياس داده
گانه ليکرت منطب  گرديدنود. بوراي  2هاي ترين عدد صحيش حاصل از ميانگين قیاوت سه نفر کارشناس خبره، با طيفنظرگرفتن نزديک
مدقعيوت اي مبتنوي بور هاي جمعيتي ولايه ن طهدست و يکسان از دو شيپ فايل اوليه )لايه چند ضلعي شيپ فايل بلدکايجاد يک لايه هم

اي يوک لايوه واحود ن طوه Arc Mapدر  Distanceو  Nearهاي اي پرسشنامه مبنا قرار گرفته و با تابفن اط پاسخ پرسشنامه(، لايه ن طه
هوا قورار گرفتوه هاي گردآوري شده اسنادي و پيمايشي تشکيل شده و مبناي محاسبات و تحليلمتشکل از فيلدهاي مربدط به تمامي داده

 است. 
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اجرا گرديود توا وضوعيت توک  0اياستفاده شده و در آن آزمدن تي تک نمدنه SPSSافزار ها، از نرمنظدر تحليل مدضدعي شاخصبه م
افزار، از جدول تدصيفي شيپ فايل نهايي )با هاي وارد شده به نرمها روشن گردد. دادهها و وضف کلي شهر در مجمدع شاخصتک شاخص

 ( اتخاذ شدند. EXCELافزار انت ال آنها به نرم

هوا، تدليود ،  ن شة تدزيف فیايي شاخص Arc Map، در Krigingبه شيده   Interpolationبراي تحليل فیايي، با استفاده از قابليت 
 شده و مدرد تفسير و تحليل قرار گرفتند. 

 ها و نتایجیافته

ه شده است. در اين زمينه با تدجوه بوه سوداب  تح ي وات اي استفادنمدنهتکهاي شهر سالم از آزمدن تيبراي بررسي وضعيت شاخص
 7شاخص برگزيده شوده کوه در چهوار بعود کالبودي) 17هاي محلي و قابليت دسترسي به داده، در مجمدع گذشته، ادبيات تح ي ، ويژگي

وقتوي مودرد توي  آزمودنشاخص( قرار دارند.  3شاخص( و بالاخره اقتصادي ) 05فرهنگي ) -شاخص(، اجتماعي 3زيستي )شاخص(، محيط
هاي مدرد تحليول ها را که  معمدلاً در طيف ليکرت هستند، با يک عدد ثابت م ايسه نماييم. در دادهکه حاصل ارزيابيگيرد استفاده قرار مي

 2تدسط شواخص، حد م 1ها اختصاص يافته، رقم به طيف 2تا  0اند و امتيازاتي از گانه ليکرت بددههاي پنجاين پژوهش که بر اساس طيف
 اند.بدده، م ايسه شده 1ترين سطش شاخص است و از اين رو، نتايج با رقم ميانگين که پايين 0بالاترين سطش شاخص و 

 های شهر سالم در شهر سهندوضعیت شاخص .(1جدول)

رقم  بعد شاخص

 میانگین*

رتبه در 

 بعد مربوط

رتبه در 

مجموع 

 هاشاخص
 استحکام ساختمان

ي
بد

کال
 

2 0 0 

13/0 نسبت خاندارهاي ساکن در مساکن ويلايي تک خانداري  5 5 

18/0 تراکم جمعيت  1 2 

30/1 سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي مسکن   0 0 

78/1 آفتابگير بددن منزل و استفاده از ندر طبيعي     2 8 

10/1 ديدگاه ساکنان در خصدص م اوم بددن ساختمان محل سکدنت در برابر زلزله  0 02 

8/5 سرانه فیاي مسکدني  8 50 

 11 7 57/5 وضعيت معابر

 اتصال به شبکه فاضلاب

تي
يس

ط ز
حي

 م

12/0 0 1 

 0 5 00/0 آلددگي هدا

 3 1 87/1 آلددگي صدتي

 01 0 02/1 شلدغي و ازدحام

 00 2 17/1 شناسي محيطزيبايي

 00 0 73/5 پاکيزگي محيط بيروني

 07 8 70/5 مديريت پسماند

 50 7 02/5 رفت و روب  و بهداشت محل

 50 3 21/5 تجمف حشرات و حيدانات مدذي و ولگرد

 نسبت باسدادي

ي 
ماع

جت
ا

- 
گي

هن
فر

 

70/1 0 7 

 05 5 17/1 امنيت اجتماعي

 00 1 10/1 ايمني در فیاي بيروني

 03 0 70/5 دسترسي به حمل و ن ل عمدمي

 50 2 70/5 سرزندگي محيط

 52 0 22/5 د  شهرونديرعايت ح 

                                                   
1 .One Sample T-Test 
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 57 8 00/5 نسبت جمعيت مهاجر

 11 7 17/5 دسترسي به مدارس و آمدزشگاههاي باکيفيت

 15 3 1/5 دسترسي به خدمات بهداشتي درماني

 10 01 08/5 دسترسي به امکانات گذران اوقات فراغت 

 12 00 15/5 اشتغال زنان

 18 05 3/0 دسترسي به خدمات فرهنگي

 زان بي کاريمي

ي
صاد

اقت
 

00/1 0 01 

 08 5 78/5 ضريب اشتغال

 51 1 75/5 پدشش بيمه و بازنشستگي

 55 0 88/5 رضايت از شغل

 58 2 2/5 کافي بددن درآمد بري سفرهاي تفريحي زيارتي

 53 0 0/5 تدانايي مالي کافي براي تامين نيازهاي اساسي زندگي

 10 8 11/5 نسبت اجارهنشينان

 10 7 37/0 اشتن پس انداز د

 17 3 3/0 تدانايي مالي براي خريد کالاهاي فرهنگي

 99/2 هامیانگین کل شاخص

 ترين()قدي 2ترين( تا )ضعيف 0هاي ليکرت از بر مبناي طيف* 

 دهد.هاي کيفيت زندگي در سطش شهر جديد سهند را نشان مي. تدزيف فیايي شاخص5شکل 

 
 های شهر سالم در شهر جدید سهندیی شاخصتوزیع فضا .(2شکل) 

 ترسيم نگارندگان بر اساس اطلاعات تح ي 

 33/5گانوه،  17هاي هاي آزمدن تي دلالت بر اين دارند که ميانگين رقم کل شاخصآمده است، يافته 0گدنه که در جدول همان  
چوه رقوم دهود چنوانگانه، بعد کالبدي وضعيت بهتري را نشان ميباشد. در ميان ابعاد چهارتر مي( پايين1است که کمي از سطش ميانگين)

از م دار متدسط، بالاتر است. پس از بعد کالبدي، بعد محيط زيستي رقمي بالاتر از حد متدسوط داشوته  03/1به دست آمده که  03/1مربدط 
تر از سوطش ميوانگين قورار پايين 25/5و  01/5هاي فرهنگي و بعد اقتصادي به ترتيب با رقم –بدده است. دو بعد اجتماعي  11/1که برابر 

 دارند. 
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با ن شه از پيش طراحي شده و سواخت و سوازهاي کنتورل شوده صودرت  0181جا که احداث اين شهر از سال به لحاظ کالبدي، از آن
صد در، صد0132مسکن سال  چه مطاب  آمارهاي سرشماري نفدس وها در اين بعد دور از انتظار نيست. چنانگرفته، وضعيت بهتر شاخص

اند. وفدر زمين و طراحي متناسب با ظرفيت و شرايط روز سبب شوده معوابر عورض ها با اسکلت فلزي و يا بتدني و م اوم بنا شدهساختمان
ه بالوايي مترمربف است که رقوم بالنسوب 15طدر ميانگين حدود کافي و ظرفيت متناسب داشته باشند. سرانه فیاي مسکدني در اين شهر به

درصد از خاندارها مالک منزلي هسوتند کوه در آن  00/85برند. سر ميدرصد از جمعيت در مساکن غيرآپارتماني به 5/08است. در اين شهر 
ها، مناسب است. نيز منوازل اغلوب هاي گرمايشي و سرمايشي ساختمانسکدنت دارند. به لحاظ ند بددن و طراحي درست، وضعيت سيستم

هداي مطبدع بوا رطدبوت نسوبي گيري و استفاده از ندر طبيعي مدرد تدجه بدده است. آبندب ساخته شده و در طراحي، آفتابرو به جهت ج
 هاي محيط طبيعي شهر جديد سهند است. هاي سال از مزيتهاي جدي نسبتاً خدب در اغلب ماهبالنسبه متناسب و اعتدال دما و ريزش

هوواي بعوود محوويط زيسووتي نسووبت بووه رقووم ميووانگين لنسووبه بالوواتر ميووانگين شوواخصمجمدعووه عداموول مثبتووي سووبب وضووعيت با
هوواي کيلوودمتري از کواندن 51زيسووتي، فاصوله بوه لحوواظ محويط فرهنگوي  و اقتصووادي شوده اسووت.-هوواي دو بعود اجتموواعيشواخص

ره و برخوودرداري از تدليود آلووددگي هودا کووه حموول و ن ول شووهري تبريوز و صوونايف پيراموودن آن هسوتند، همچنووين محصودر بووددن در د
شورقي کوه منطبو  بور جهوت طودلي دره نشويمنگاه شوهر اسوت، ايون شوهر را توا حودود زيوادي از جنودب -غربيبادهاي غالب شمال

هوواي سوواختماني کووه مدلوود آلووددگي صوودتي آلووددگي هوودا محفوودظ نگووه داشووته اسووت. تووراکم کووم خووددرو در معووابر و تمرکووز فعاليووت
اً هنوودز در دسووت  سوواختمان بوودده و کمتوور خووانداري در آنهووا سووکدنت دارد، سووبب رضووايت هسووتند در قطعوواتي کووه معمدلووا تماموو

بوه شوبکه فاضولاب شوهري، شويب مناسوب نشويمنگاه شوهر و  1توا  0ساکنان از نبدد آلددگي صودتي گرديوده اسوت. اتصوال فازهواي 
هوايي کوه ندسواز هکتار(،نماسوازي سواختماننفور در 5/005هواي آلودده، توراکم نسوبي جمعيوت ت ريبواً پوايين )هوا و آبآبکنترل روان

هواي فرسوددة بود منظور از امتيوازات محويط زيسوتي شوهر اسوت. در عوين حوال موديريت ضوعيف پسوماند، عودم هستند و نبدد بافوت
هووايي بووا سووطش امتيوواز پووايين در ايوون بعوود رعايووت پوواکيزگي محوويط از سوودي شووهروندان و ضووعف نظافووت و رفووت و روب شوواخص

 هستند. 

-هاي ميزان باسدادي، امنيت اجتماعي و ايمني در فیاي بيروني، ارقام بالاتر از حد ميانگين داشوتهفرهنگي شاخص –اجتماعي در بعد 

درصود بودده اسوت.  7/32التعليم برابور  ، شهر سهند ميزان باسدادي در جمعيت لازم0132اند. در سرشماري عمدمي نفدس و مسکن سال 
هاي خدب عبدر و مرور و نبودد بزرگوراه و آزاد راه در گذاريها، نشانهني به دليل طراحي خدب گذرها و خيابانايمني نسبتاً بالاي فیاي بيرو

ها حالت دسترسي محلي داشته و آمار تصوادفات در آنهوا که به جز چند محدر اصلي، ب يه خيابانمجاورت محلات مسکدني است، به طدري
ها با عرض کوافي، همودار بوددن، نبودد مدانوف و کفپودش مناسوب نيوز در مسيرهاي خاص پياده کم است. برخدرداري گذرها از پياده رو و

 از پوس  شهر سهند بوا اجوراي برناموه هواي سولامت محودر و نخدردن عابرين تاثيرگذار است.برخدردکمتر وسايل ن ليه با عابرين و زمين
چهارصدو هفتمين شهر ايمون دنيوا شوناخته شوده اسوت )نظوامي،  نعندا بهتدسط کارشناسان بهداشت جهاني  آمده عمل به هاي ارزيابي
جمعيت بددن آنها نيز سبب آشنايي نسبي خاندارهاي ساکن محلات شده و ضريب امنيت را بالا بورده اسوت. بددن فازها و کم(.کدچک0137

ها نيز در رتبوه آخور قورار دع شاخصچه اين شاخص در مجمهاي زياد دارد چنانشهر سهند به لحاظ دسترسي به خدمات فرهنگي کاستي
مسجد وجدد دارد که به اين 01باشد. در شهر سهند دارد. سهند تنها داراي يک کتابخانه عمدمي است و فاقد کتابفروشي معتبر و سينما مي

 07ري کوه هاي اشتغال براي زنان محدود اسوت بوه طودنفر يک مسجد احداث شده است. در شهر سهند فرصت  111/7ترتيب براي هر 
(. همچنين اين شهر به لحاظ برخدرداري از امکانوات و 0132مرکز آمار ايران، 1اند دار تشکيل دادهدرصد از جمعيت زنان فعال را افراد خانه

-( و برخدرداري از مودارس و آمدزشوگاه15شاخص(، امکانات بهداشتي درماني )رتبه  17در مجمدع  10خدمات گذران اوقات فراغت )رتبه 

قورار داده  10درصد( ايون شواخص را نيوز در رتبوه  8/58روست. نسبت بالاي خاندارهاي مستاجر)(  با کاستي روبه11ي با کيفيت )رتبه ها
است. تعداد مراکزدرماني کم است وخدمات محدودي را ارائه مي دهند. همچنين شهرفاقد بيمارسوتان اسوت. بوه لحواظ امکانوات ورزشوي 

سانتي متر مربف فیاي ورزشي وجدد دارد. امکانات تفريحوي شوهر شوامل يوک اسوتخر سرپدشويده،  51  ر تنهابه ازاء هر نف  درشهرسهند
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مدرسه تنيس، مدرسه اسب سداري، دوچرخوه شهربازي کددکان، ومجمدعه هشت بهشت که يک تفرجگاه جنگلي است که امکاناتي مانند 
   دارد )همان(.سداري، زمين فدتبال 

 55و  01،08،51هواي کاري، پدشش بيمه و بازنشستگي و رضايت از شغل که به ترتيب رتبهزمينه اشتغال و بيدر بعد اقتصادي جز در 
گيرنود. در هوا قورار مويها رقمي بسيار پايين داشته و در چارک چهوارم شواخصاند، ب يه شاخصگانه داشته 17هاي را در مجمدع شاخص

-اند. در شهر جديد سهند اغلوب افوراد را ح ود دادهکاران تشکيل ميهر سهند را بيدرصد از جمعيت فعال ش 8/0، 0132سرشماري سال 

تر اسوت کاري پايينشدند. ازاين رو در عين آنکه ضريب بيدهند و کمتر در بين آنها مشاغل آزاد و خددکارفرما ديده ميبگيران تشکيل مي
متدسط و پايين است. داشتن پدشش بيمه و بازنشستگي دليل بوارز ديگوري بور  بگير بددن، تدانايي مالي خاندارها معمدلااما به لحاظ ح د 

 بگيري است. فراواني بيشتر مشاعل ح د 

دهنود. در ايون فواز هاي شهر سالم در فاز يک از شهر سهند وضعيت بهتري را نشان مويدهد شاخصنشان مي 5طدر که شکل همان
ها، تسهيلات و خدمات شهري در اين قسمت اخت و ساز در اين فاز و است رار زيرساختاست. خاتمة س 17/1ها، ميانگين کلي رقم شاخص

هواي شومالي هنودز ، در قسمت5باشد. در فاز پذير شده يکي از دلايل بهتر بددن وضعيت اين قسمت از شهر ميتر از ب يه جمعيتکه پيش
هوا و امکانوات نيوز اسوت رار يافتوه اسوت و اند و خدمات، زيرساختکرده ساخت و سازها ادامه دارد در عين حال خاندارهايي نيز اسکان پيدا

، در جندب اين فاز نيز عملا ساخت و ساز خاتموه پيودا کورده و امکانوات، 0دهد چرا که به مانند فاز هاي جندبي آن را برتر نشان ميقسمت
ها سواخت و که در اغلب قسمت 0و  1(. فاز 38/5تر است )پايين( اندکي 1از رقم ميانگين ) 5ها در فاز اند. رقم ميانگين شاخصکامل شده

رقوم  1انود. در فواز تر نمايوان گرديودهها، ضعيفها و امکانات تکميل نشده در بيشتر قسمتسازها ادامه دارد و پدشش خدمات، زيرساخت
اخت و سوازها بوه توازگي آغواز شوده و هنودز نيوز سو 2است. شايان تدضيش است که فاز  80/5برابر  0و در فاز  32/5ها ميانگين شاخص

 ها قيد نگرديده است. پذير نشده است و از اين رو در تحليلجمعيت

 نتایج

ريزي، از زمواني سلامتي از افیل نعم الهي بدده و همداره براي بشر در درجه نخست اهميت قرار داشته است. در محافل علمي و برنامه
-ها مطرح گرديده که تدسعة صنعت و ملازم با آن، رشد شهرنشيني و گسوترش کلوانسالم براي انسانايده ايجاد سکدنتگاه و محل زيست 

هوا بوه سومدم خطرنواک در شهرهاي صنعتي، زندگي انسان شهرنشين را به واسطه آلدده شدن محيط از هدا و آب توا گياهوان و خشوکي
هاي اجتماعي و رواني، لذت خدش رفاه و آسايش مرهدن از صونعت ميمعرض تهديد قرار داده و دوري از طبيعت، شلدغي، سروصدا و ناآرا

هاي قبل مطرح بدده اما در چند مواه و شهرنشيني را از شهروندان زايل نمدد. ايجاد شهرهاي سالم گرچه يک انديشه ديرين است و از دهه
(، در شهرهاي متراکم از جمعيت، عملواً جامعوه Covid 19تر عامل آن )ويروس گيري بيماري کرونا و قابليت سرايت گستردهاخير که همه

جهاني را فلج ساخته، رستاخيزي دوباره در محافل علمي برپا کرده و تدجه همگان را به سمت و سودي چگودنگي مصودن سوازي محويط 
 چنيني، مجدداً برانگيخته است.هاي اينآور در برابر بيماريهاي تابزندگي و ايجاد سکدنتگاه

دهنوده خودمات، مهم احداث شهرهاي جديد، جلدگيري از تباهي محيط زيست و فوراهم آوردن محيطوي سوالم و ارائوه يکي از اهداف
(. جسم و روان سالم تنها در محيط زندگي 0130هاي استاندارد براي يک زندگي سالم بدده است )اطهاري، امکانات، تسهيلات و زيرساخت

سالم بايستي بستر و محيط زندگي را بوه لحواظ فيزيکوي، اجتمواعي، روانوي و اقتصوادي،  گردد و براي نيل به يک حياتسالم حاصل مي
ريزي دقي  و سنجيده براي حرکت در مسير ايجاد بستر و محيط زندگي سوالم نيازمنود شوناخت وضوعيت مدجودد و مساعد ساخت. برنامه

 يد. ها، تدجه بيشتر را به خدد جلب نماهايي است که در برنامهآگاهي از ضعف

اي قرار گرفته است. در اين شهر به دلايلي که بيشوتر هاي يک شهر سالم در وضعيت، ميانهشهر جديد سهند به لحاظ وضعيت شاخص
-هاي اقتصادي يک شهر سالم وجدد دارد. داشتن درآمد کافي از لدازم اصلي بهورههاي زيادي در شاخصمتاثر از اقتصاد ملي است، کاستي

هاي اين تح يو  نشوان دادنود کوه ش و صرف اوقات فراغت و تفريش براي دستيابي به جسم و روان سالم است.  يافتهمندي از تغذيه صحي
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توري از هاي بيمه در شوهر وضوعيت مناسوبهاي اشتغال و پدششکاري و فرصتهاي اشتغال پيرامدن، ضريب بيگرچه به واسطه فرصت
گوردد کوه جمعيوت بگيور مويرم، درآمدهاي جامعة شهري که اغلب گريبانگير اقشار ح د شهرهاي ديگر ايران دارد، اما به واسطه فشار تد

دهند، نتدانسته آنها را چنان که بايد از کالاها و خدمات ضروري براي زيست سالم، کوه مسوتلزم صورف شاغل غالب در شهر را تشکيل مي
گوذاري در خودمات، امکانوات و هاي گذشته، چنان که بايود سورمايههزينه هستند برخدردار سازد. به دنبال ضعف تدان مالي دولت در سال

هاي شهري صدرت نگرفته و خدابگاهي بددن شهر و تدان مالي پايين خاندارهاي ساکن نيز نتدانسته شوهرداري را از منوابف موالي زيرساخت
-ظ امکانات پزشکي و درمواني بوا نارسوايي روبوهلازم براي تسريف در عمران شهري برخدردار نمايد. از اين روست که به ويژه شهر به لحا

تورين مزيوت شوهر روست. خدمات فرهنگي چنان که بايد وجدد ندارند و خدمات آمدزشي نيز مدرد رضايت خاندارهاي ساکن نيست. مهوم
يوادي مصودن داشوته و هدا و محيط زيستي سالم براي شهر به ارمغان آورده و آن را از آلددگي توا حودود زمدقعيت طبيعي آن است که آب

هواي برتوري از يوک شده و سنجيده و اعمال کنترل بر ساخت و سوازها، شواخصهاي مطالعهاست. کالبد شهري نيز به لحاظ اجراي طرح
هواي در رود با افتتواح طورحشهر سالم را نمايان ساخته است. در زمينه حمل و ن ل عمدمي تاکندن شهر مشکلات زيادي داشته اما اميد مي

 تر آن به کلانشهر تبريز، از اين مشکلات کاسته شدد.اقدام جهت اتصال سهلدست 

هوايي کوه سواخت و سواز پايوان يافتوه، اند و مخصدصا در پهنهتر احداث شدههايي که پيشها در پهنهبه لحاظ تدزيف فیايي، شاخص
گزينوي و گسوتره مراکوز خودمات بخوش دهند. مکوانميگردد، نشان هايي که در آنها هندز ساخت و ساز انجام ميوضعيت بهتري از پهنه

هاي در دست ساخت يا نيمه مسکدن شوده، شورايط گيرد. در پهنهخصدصي معمدلاً از شرايط بازار تبعيت کرده و به تناسب ت اضا شکل مي
هواي گذشوته هنودز خودمات ر سوالها به واسطه تدان مالي پايين دولت دبازار، فعاليت کمتر بخش خصدصي را به دنبال دارد. در اين پهنه

 دولت و بخش عمدمي نيز است رار نيافته است.

 پیشنهادات

هاي بخش خصدصوي بودده کوه بوالطبف بوا در نظور گورفتن گذاريهاي شهر سالم در شهر جديد سهند بيشتر متاثر از سرمايهشاخص
فیايي پيامد و نتيجة معمدل اين رويوه اسوت. در راسوتاي دو  کنند و نابرابرييابند و فعاليت ميبرگشت سرمايه و سددآوري آن است رار مي

هوا ريزيهاي فیايي و برنامههاي شهر سالم و دوم تدزيف متدازن خدمات و منابف مدجدة سلامت شهر، بايستي سياستهدف ارت اء شاخص
توري صودرت هواي محوروممت پهنهسدادن آنها بهگذاري بيشتر بخش خصدصي و هدايت و سد بر اساس بسترسازي براي جذب سرمايه

عنودان يوک مزيوت نسوبي شدد که شهرداري از مدقعيت ممتاز و شرايط طبيعي شهر بوهگيرد که در تح ي  مشخص گرديدند. پيشنهاد مي
روندان زايي و تامين درآمد براي شهر و شوههاي گردشگرمحدر و گذران اوقات فراغت براي اشتغالبهره برده و عرصه را براي اجراي پروژه

گذاري بوا واگوذاري زموين و امتيوازات پروانوه مندي ساکنان از خدمات مربدط، از سدي ديگر فراهم آورد. تسهيل سرمايهاز يک سد و بهره
هواي ويژه در حدزة بهداشت و درمان، آمدزش و فرهنگ، راهکواري ديگور در ارت واء شواخصهاي خدماتي بهساخت و فعاليت براي فعاليت

ويژه احداث مراکوز موذهبي و مؤسسوات خيريوه در جامعوه گذاري در امدر مذهبي بهشهرجديد سهند تداند بدد. انگيزة سرمايهشهر سالم در 
-شهر مجاور در اين زمينه خداهد تدانست برخي نارسواييهاي مدجدد در کلانگيري از ظرفيتطدر کلي وجدد دارد. شناسايي و بهرهايران به

 را برطرف سازد. ها و کمبددها از اين حيث 
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 ( 0130اطهاري، کمال .)مرکز تح ي ات راه و شهرسازي، شرکت عموران های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدیدسیاست .
 شهرهاي جديد. 
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