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تحلیل میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر کارایی شهرهای جدید 

 )نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد و پردیس( 
 ی پروانه مژگان

امارات متحده  ،یآزاداسالمدانشگاه  ،یواحد امارات، دب یو شهرساز یدانشکده معمار ،یگروه شهرساز ،یدکتر ی دانشجو

 یعرب

 1جهانشاهلو لعال

 ران یتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،ی تحق واحد علوم و ،یشهرساز و  یدانشکده معمار  ،یشهرساز اریاستاد

 ی زاده لطف  نیفرهاد حس 

 ران یتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم،  قاتیواحد علوم وتحق ،هیدانشکده علوم پا یاضیاستاد گروه ر

 ی رجب تای آز

 ، ایران تهران ،یدانشگاه آزاداسالم ،یواحد تهران مرکز ،یدانشکده علوم انسان ی شهر یزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریدانش

 چکیده  
  ن ی آنکه همشهرها نموده است. حال  نیبه سکونت در ا  ریشهرها، مردم را ناگزو تمرکز امکانات در کالن  ینیگسترش شهرنش

مشکالت    نیحل ا  یدر راستا  دیجد  ی شده است. شهرها  ستیزط یهوا و مح  یآلودگ  ،یکاریب  ،یموجب ناامن  تیجمع  شیافزا

بررسشده   سیتأس  تیجمع  زیسرر  یو سازمانده نقاط قوت و    گرددی سبب م  د، یجد  یشهرها   ی شهر  یهارساختیز  یاند.  تا 

آن گردضعف  استخراج  همها  بر  ا  نید.  در  جد  نیاساس  شهر  دو  م  هشتگرد و    پردیس  د یپژوهش  سنجش  هدف    زان یبا 

ز  دانشهرون   یتمندیرضا بررس  ی شهر  ی هارساختیاز  گرفته  یمورد  معقرار  طرو شاخص  ارهایاند.  از  متون    یمرور  قیها  بر 

. روش پژوهش  جمع آوری شده استعدد( در هر شهر    381نامه )پرسش   قیاز طر  تیرضا  زانیو م  اند  شده   تبیین  یمعتبر جهان

به   یلیتحل  -  یفیتوص و  تحل شاخص  یبررس  رمنظوبوده  روش  از  ت  یهالی ها  نمونه   یآزمون  تحل  ،یاتک  و    یعامل  لیمدل 

مح  یخط  ونیرگرس افزار  ط یدر  تجز  آموس   نرم  تحل   ه یمورد  اند.   یامار  لیو  گرفته  منظور،   قرار  معنادار  بدین  ابتدا  و  در  ی 

. با  دیپرداخته و بار هر عامل استخراج گرد  یعامل  لیروش تحل  به   قرار گرفته است و سپس   یبررس  شاخص ها مورد   برازندگی

نتا  یشاخص ها در محدوده ها  ی بند  ت یبه اولو  یخط  ونیاستفاده از روش رگرس از آن    یحاک   جیمورد مطالعه پرداخته شد. 

و    یاقتصاد  اریمع  و  سی پرد  دیدر شهر جد  ی( و عملکردی )عدالت و برابریحکمران  اریشهروندان از مع  تیرضا  انزیاست که م

-یو اجتماع  سیپرد  دیدر شهر جد  یاقتصاد  یارهایمع  گر،ید  ییسو  زبوده است. ا  شتریهشتگرد ب  دیدر شهرجد  یمنظر شهر

 اختصاص داده است. به خود   تیرضا زانیم نیهشتگرد کمتر د یدر شهرجد یفرهنگ

 

 

 . پردیسهشتگرد،  ، دی جد یشهرها ،یشهر رساختی زکلیدواژگان: 

 
 Laala_jahan@yahoo.com نویسنده مسئول:. 1
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 مقدمه 

  9.7نفر در حال حاضر به    اردی لیم  7.7، از  شینفر افزا  اردیلی م  2با    ندهیسال آ  30جهان در    تیشود جمع  یم  ینیب  شیپ

سال    اردیلیم در  ملل،    برسد  2050نفر  با  ؛1( 2019)سازمان  افزا  یستیلذا  با  برا  تیجمع  ن یا  شی متناسب    ی شهرها 

متفاوت و ارائه خدمات متعدد    داتی لشوند بلکه محل تو  یاساس  یازها ی ن  یساکنان خود نه تنها عرصه بر طرف ساز

  لیبه دل   خ یدر طول تار  د یجد  یشهرها   جادی ا  شوند.   زی ن  یروح شهر   یازها ی ن  ی پاسخگو  ی باشند تا بتوانند به نوع  زین

دل   یمتعدد غ  یتیجمع  ،یاقتصاد   ،یتی امن  لیازجمله  صنعت  رهیو  انقالب  از  بعد  اما  است؛  بوده    یشهرها   ،یمتداول 

س  دیجد و  سبک  ازمهمتر  یاقیبا  شدند.  احداث  قبل  از  شکل  نیمتفاوت  جمع  ی،ر یگ  اهداف    ز ی سرر  تیاستقرار 

ا  یشهرها است.  بوده  ا  زین  رانی بزرگ  مستثن  نیاز  و رشد شهرنش  یامر  ا  ینینبوده است  م  رانی در  که    ینشان  دهد 

  ی شتریب  سرعتبزرگ با    ی طور عمده شهرهاصورت متعادل رشد نکرده است، بلکه بهشهرها به  یدر تمام  تیجمع

شهرها  به  کرده  ینسبت  رشد  زیویار، )اندکوچک  و  گرد  نیا.  (1391هراتی  سبب  جمع  دهیامر  مشکالت   ،یتیتا 

در حوزه نفوذ    دیجد  یدولت احداث شهرها   یاصل  یاز راهکارها  یکیو    ردی شدت بگ  یو کالبد   یاجتماع   ،یاقتصاد

از سه دهه از    شی که ب  نونشهرها شود. اککالن  یتیجمع  زی کاستن از مشکالت ذکرشده و جذب سرر  ی شهرها برا  نیا

  مختلف  یهااز جنبه  دیجد  یدر شهرها   یادهی گذرد همواره شاهد مشکالت عد  یم  ران یدر ا  دی جد  یشهرها  جادیا

به طور غیر رسمی در محافل مرتبط با شهرسازی ایران مطرح  1364گرایش به ایجاد شهرهای جدیداز سال  .هستیم

تاکنون  با تصویب آن در هیئت وزیران شکل رسمی یافت ، عوامل متعددی از آن تاریخ    1368شد و نهایتاً در سال  

اند) بوده  دخیل  شهرها  گونه  این  موفقیت  عدم  و  موفقیت  عربدر  و  ز  (1396،امامی  از    یکیها،    رساخت یتوسعه 

اقتصاد  رشد  مهم  افزا  یالزامات  عموم  ش یو  م  یرفاه  شمار  ا  یبه  بدون  و  ها  ری ز  جادیرود  بستر   ی ساخت    لزم، 

ش   عهتوس مع  دنی رس  وهیو  اهداف  پذ   نیبه  امکان  آن  در  مرور   ینم  ریشده  با  پ   یباشد.  موضوع    یپژوهش  نهیشیبر 

ن  دیشهر جد  کی که    یشهر   یها  رساختیز  نهیدر زم  یکه چارچوب جامع و کامل  افتیدر  توانیم آن  دارد    ازیبه 

جد  نظر  یتوجه  چارچوب  وجود  آنکه  حال  است،  نگرفته  م  یصورت  جامع  و  ر  واندت   ی مدون  برنامه  و    زانی به 

  یرساختهایچارچوب، نقاط ضعف در ز  نیتا با استفاده از ا  دی کمک نما  یدر جهت مقابله با مشکالت شهر  رانیمد

سبب شده است تا ابعاد    یشهر  یها  رساخت یز یکیزینگاه به ابعاد سخت و ف  گرید ییرا بدست آورند. از سو یشهر 

  ی شهر  یها  رساختیجامع از ز  یکز بر ارائه چارچوبرو متمر  شی مقاله پ  اساس  نی. بر اردینرم آن مورد غفلت قرار گ

شهرها و به   ازیمورد ن  یشهر   یها  رساختیجامع از ز  یکردیابعاد مختلف آن، به رو  یر یاست تا بتواند با درنظر گ

بر ا  دیجد  یخصوص شهرها   یچارچوب نظر   نییتب   -1کند    یمبنا پژوهش حاضر دو هدف را دنبال م  نیبرسد. 

ز  یجامع وضع  تی رضا  زانیم  یبررس  -2  ی شهر  ی ها  رساختی از  از  در   ی شهر  یها   رساخت ی ز  تیشهروندان 

و در انتها به سوال زیر پاسخ دهد: اساسا میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر  .  سیهشتگرد و پرد  دیجد  یشهرها

 کارکرد شهرهای جدید هشتگرد و پردیس چگونه است؟ 

 

 
1 United Nations 



 259... شهری های  زیرساخت  تاثیر میزان   تحلیل

 

 مبانی نظری 

 تعریف شهرجدید  

نیوستیبررسی انگلیسی شهرهای جدید  معادل  داد،  نشان  در بخش گذشته  کلیدواژه شهر  ؛  2008)ریلر،است    1های 

 بار اولین که شودمی امکانات اطالق از لحاظ کامل شهری به جدید شهر (. 2011و همکاران،  2؛ژوئونگ 2008ترولد، 

و 1946 سال  از پس انگلستان در )هورنبی، تکمیل  ساخته  درواقع3( 2004شدند  و انگلستان .   پیشرو آغازکننده 

 بهره   هاوارد و گدس  پاتریک  هایاندیشه و ازنظریات  بوده که  حاضر  قرن در  جدید شهرهای  اجرای و ریزی برنامه

( نجسته است  لذا می1378 ،ایارجمند  ایجاد(.   بعد به هفدهم قرن از دنیای جدید  در جدید شهرهای توان گفت 

 اروپا،در   سیاسی و اداری پایدار، شده،بازسازی مستقل، مختلف اقماری، هایشهرها در مدل  شده است. این عملی

 مفهوم امروزه اما ؛(1395 اژدری، بور بور و اژدری بوربوراند )شدهساخته و ریزیبرنامه آفریقا و آسیا استرالیا، آمریکا،

 رویکرد با سه همواره جدید شهر ایدۀ  (.1382)مشکینی و همکاران، است متفاوت کلیبه گذشته  با شهرهای جدید

مدینۀ در آلیستی  دهی ا رویکرد (1است   بوده موردتوجه   معضالت برای مشکالت حل رویکرد ( 2 فاضله؛ قالب 

 شهر نوع دو به توانمی کلی تعبیر یک (. در قالب1384 داستان،)  یامنطقه توسعۀ رویکرد (3 شهرهای موجود و

شهرهای یا ارگانیک جدید شهرهای  :کرد اشاره جدید و  از خودانگیخته  شده  ساخته یا اندیشیده پیش  جدید 

اند که  شدههای گوناگون تاریخی، در اقصی نقاط دنیا شهرهایی با اهداف گوناگون احداث(. در دوره 1387)سعیدیان،

 را معاصر نوشهرهای دوران احداث اصلی مبانی زیربنای (. درواقع1394زیاری،)  دینام توان شهر جدید  ها را میآن 

 در مدرن اعتالی معماری و حضور و اروپا؛ در جنگ از پس بازسازی دورانخصوصیت   -دانست   عامل دو توانمی

یعنی  1377شهیدی،  جواد) نوشهرها  ایجاد و شهر فیزیکی یدهسازمان امروزی  مفهوم  به  جدید  شهرهای  لذا   .)

اطراف  مجتمع در  معموًل  کار  و  مسکن  اشتغال  حدی  تا  و  سکونتی  نیازهای  برآوردن  برای  بیشتر  که  زیستی  های 

می ساخته  کوتاهی  مدت  در  بزرگ  میشهرهای  جمعیت  و  معاصر  شوند  مفهومی  )پذیرند  و  است  رضوانی  سید 

 مادر شهر، از نیمع ایفاصله مشخص، مساحت و تیجمع با خوداتکا هاییسکونتگاه د،یجد شهر  4(.1387دیگران،  

 ط مستقلیمح  کی برای  لزم الت یتسه تمام از برخوردار ن یهمچن و نیمع اهداف شده، تعیین ش یپ از ریزی برنامه

 . ارائه شده است  1(. تعاریف مختلفی از شهر جدید توسط نظریه پردازان در جدول 1394اری، یز) باشدمی
 پرداز نظریه تعاریف 

اجتماعی پدیده  یک  جدید  منطقه-شهر  مدیریت  طریق  از  و  دولت  توسط  که  است  میانسانی  احداث  گردد.  ای 

 شده است ریزیشده و برنامهنسبت به شهرهای بزرگ مترو پل شهری کنترلرو ازاین

ربانی و  

 2، ص1381وحیدا،

توان  ها را میاند که آنشدههای گوناگون تاریخی، در اقصی نقاط دنیا شهرهایی با اهداف گوناگون احداثدر دوره

 شهر جدید نامید 

،  1394 یاریز

 42ص

به مفهوم   یعنی مجتمعشهرهای جدید  تا حدی  امروزی  نیازهای سکونتی و  برآوردن  برای  بیشتر  های زیستی که 

پذیرند مفهومی  شوند و جمعیت میاشتغال مسکن و کار معمولً در اطراف شهرهای بزرگ در مدت کوتاهی ساخته می

 معاصر است 

سید رضوانی ،  

1387 

نیز تا حد امکان خودکفا   نباشد و ازلحاظ خدمات  به مادر شهرها متکی  شهر جدید، شهر است که ازنظر اشتغال   1368اعتماد،

 
1 New cities 
2 Tellier, Thorold, Xueyong et al 
3Hornby   

 پیوست ارائه شده است 1تعاریف مختلفی از شهر جدید توسط نظریه پردازان در جدول  4
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 باشد 

 گانه زیر به وجود آمدند به بعد درنتیجه توسعه سه 1917شهرهایی جدید هستند که از سال 

 ها و نواحی بایر با نواحی توسعه پراکنده سرزمین -الف

 شده به شهر هایی تبدیلها و شهرکب( آبادی

 اند. رو بودههای کوچک و متوسط که با درصد رشد توسعه بال و افزایش شتابان جمعیت روبهشهرک -پ

مخبری و ناظم  

 316، ص1384زادگان، 

 

هزار نفر    50بیش از    های لزم برای اسکان و فعالیت جمعیتیبینیشود که در محدوده آن پیشبه مکانی اطالق می

ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان  ی ساختماناضافهکم ده هزار نفر واحد مسکونی بهیا دست

 شده باشد.آن، در خارج از خوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود انجام

،  1382احسن، 

 118ص

 یمعمار و یشهرسازی  عال یشورا مصوب طرح چهارچوب در که گردداطالق می یتیجمع  نقاط به دیجد شهر

باشد  تربزرگ که )هرکدامشهرها   میحر و  محدوده از خارج در شودمی دهینام یعال ی  شورا اختصاربه پسازاین کهران  یا

نفر یس حداقل اسکان یبرا )  ی اقتصاد و یاجتماع ،ی، خدماتیعموم موردنیاز تأسیسات و هاساختمان اضافۀبه هزار 

 (329،ص1393 ی،نیی آشود )می  بینیپیش آن ساکنان

 جادیا قانون

 مصوب دی جد یشهرها 

 1380ماه دی 16 خیتار

، 1393نصیری، شود می جادیا شدهنییتع پیش از اهداف به پاسخ در که است ایشدهریزیبرنامه اجتماع جدید، شهر

 16ص

های کامالً کوچک جدید در مناطق شهری موجود  گوناگون از اجتماعتواند طیفی  هایی که میای سکونتگاهمجموعه

 های اقتصادی مستقل و مترقی را در برگیرد تا مناطق شهری با مقیاس بزرگ با مرزهای معین و اغلب با نظام

 16، ص1387آتش،

 ,Raquel Insa) شود. ها آغاز میآنوساز پیش از ساخت توسعه هایجنبه تمام که  اندشدهریزیبرنامه شهرهای و اجتماع

2012) 

219 

 مختلف پردازانهینظر  دگاهیاز د  دیشهر جد ف یتعار. 1جدول 
  قانون؛  1382 احسن،؛  1384و ناظم زادگان،  یمخبر؛  1368اعتماد،؛ 1387 ،  یرضوان دیس؛ 1394 یاریز؛  1381دا،یو وح  یربانمنبع: نویسنده با اقتباس از  )

 ( Raquel Insa, 2012؛ 1387آتش،؛  1393،یرینص؛   1380 ماهی د  16 خیمصوب تار دی جد یشهرها  جادیا

 تعریف زیر ساخت شهری  

رسانی دارند و آنچه که باعث شکل گیری این شهرها شده است در ترکیب سه جزء  شهرهای جدید نیاز به خدمات

و راه که همانا زیرساخت های شهری هستند، نهفته است. این اجزا بایستی در   مسکنتأسیسات و تجهیزات شهری،  

کارایی یک شهر را ارتقا بخشند. کارایی زیر ساخت  ابعاد مختلف دارای کارایی لزم در ابعاد مختلف باشند تا بتوانند  

شده  به کار گرفته  دیجد  ی شهرها   یری گاست که در شکل  یصیو تخص  یاقتصاد  ،یمنابع فن  زانی م  دی شهر جدها در  

 است. 

است تا    انریزاز معماران منظر، مهندسان، معماران و برنامه  یارشته  گروه چند  کی  ازمندی ن  یامروز  رساختیز  فیتعر

کمیته ویژه   1996سال  در    .1( 2011)هانگ و همکاران،    درک کند  درستیبه  ما را   یعیو طب   ی فرهنگ  ی هامنافع سیستم

ونقل، تولید و های شامل حملها مجموعه عملکردها و سرویسریاست جمهوری امریکا در حفاظت از زیرساخت

گذاری، انرژی برق، اطالعات و یره گاز و نفت، تأمین آب، خدمات اورژانس، خدمات دولتی، بانکداری و سرمایهذخ

. آنچه این پژوهش از   2(2008)ادوارد،  کردهای حیاتی حوزه زیرساخت معرفی  عنوان شبکه و فعالیتارتباطات را به

و    نرمهای  ها را به دودسته شامل زیرساخترساختیز  گیرد،وام می  های شهری با لحاظ شرایط،تعاریف زیرساخت

سخت  زیرساخت میکندهای  بندی  نرم  .تقسیم  های  ساختارها  زیرساخت  و  فرهنگ  نهادها،  مربوط    یاسیس  یبه 

اقتصاد می مقررات  از  که  بهداشتیشود  اجتماعی،  فرهنگ  ی،  د  ای کشور، شهر    کی  یو  می  گریمناطق    کنند محافظت 

 
1 Hung et al. 
2 Edwards 
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پیرا، و  های سخت    و  1( 2013)روکو  زیرساخت  دوم  بندی  معنا دسته  به  اول  درجه  که    یک یزیف  یاجزا  یدر  است 

برق و ارتباط از راه   ستمی ها، سای، دفع زبالهمنطقه  شی ونقل، گرماها، حملساختمان  د های مختلف شهرها ماننجنبه

می پوشش  را  وپلکویک،دهددور  برنامه  2( 2005)بورنینگتون  طراحدر  و  زیرساختیشهر   یریزی  و  های،   سخت 

گستردهبه  یکیزیف عمل  جهت  طور  آکادم  یاهداف  است.  کی و  قرارگرفته  فزیرساخت  موردبحث  شامل    یکیزی های 

  ی های سبز، آبی و خاکسترزیرساخت  میمفاه  یاست. اگرچه در مطالعات قبل  یهای سبز، آبی و خاکسترزیرساخت

تأک  اریبس قرارگرفته  دیمورد  بحث  توصو  مؤلفه  فیاند،  و  آنواضح  بههای  دشوار  ها  جداگانه  طور 

  -سبز-یخاکستر   ایآبی  -یسبز، خاکستر -یهای خاکستروجود زیرساخت  لیامر به دل  نیا3  (2016)الکساندراو،است

د که در دسته بندی  تلفیقی از زیرساخت ها هستنکانال دار،    یها ، رودخانهیشهر  یهامثال، پارکعنوان، بهاست  آبی

   4(2006چندگانه قرار می گیرد)دیویس و همکاران، 

هایی که ازنظر بصری سبز نیستند  عنوان سایر زیرساختتوان بهرا می های خاکستریزیرساختزیرساخت خاکستری:  -

به نمیو  زندگی  طبیعی  کردطور  تصور  خاکستر زیرساخت(.  2016)الکساندراو،کنند،  ساخته  به  ی های  متعارف  طور 

بشر هستند زیرساخت های خاکستری ساختارهای ذخیره برای مدیریت آب  سازی و حملدست  ونقل معمولی که 

یا سیالب  فاضالب  فلز ساخته میاستفاده می  آشامیدنی،  یا  بتن  از  معموًل  که  ها،  همچنین شامل خیابان  شوند.شود 

کنند )آلوس  محیطی استفاده نمیبرای هدف دستیابی به اهداف زیست  ریآوهایی که از فنها و ساختمانها، پلجاده

های بتنی و سایر اقدامات  ها، کانال های آب و فاضالب، خطوط لوله و مخازن و لولهخانه( تصفیه2016و همکاران،

را   تریهای خاکسحال، در سیستم حمل و نقل، زیرساختبااین  .5( 2016مهندسی سخت اطالق می شود )وجینویک،

یا   6( 2011)بورانت وهمکاران، روها، تقاطع عابر پیاده، مشخصات خیابان و عالئم راهنمایی و رانندگیپیاده  توانمی

  7(2012دهند تعریف کرد)هایو، شبکه خدمات زیرزمینی که به شهرها و شهرهای ما خدمات می

آبی:   - های  آبی  زیرساخت  های   صحیح کارکرد و یکپارچگی آب، تأمین هایسامانه همانندزیرساخت 

 شامل تنهانه آب، مدیریت پایدارتر رویکرددر شهر اهمیت بسیاری دارد.    فاضالب تصفیه به مربوط هایزیرساخت

 مدیریت  هایبخش دیگر با  را عملیات هماهنگی بلکه  است، شهری آب  چرخه مختلف یها مؤلفه یکپارچه  مدیریت

   (2011. )لوفاس،شودمی منتهی تضادها شدن  مشخص  همچنین و ییافزاهم به که  دارد خود در شهری

سبز:  -  های  گفتهزیرساخت  هوک طبق  ا(2010)  فری  برا   نی،  گزارش    نیاول  یاصطالح  در  مورد    1994بار  در 

زماستراتژی از  حفاظت  کم  نی های  فلوریدا   ونیسیتوسط  سبز  شد  راه  به  زیرساخت.  استفاده  سبز  و  سیستمهای  ها 

  قی بازگشت آب به جو استفاده از طر  ایو تعرق    ری نفوذ، تبخ  یبرا  یعیطب  یندهایشود که از فرآگفته می  ییعملکردها

گ  ا ی  ری تبخ محل  ا ی  سیالباز    ای،  اهانیتوسط  در  تول  یرواناب  مجدد    ،شودمی  دی که  سبز، بام  -.  شوداستفاده  های 

باغ زمیندرختان،  باران،  کوچکهای  های  نوارها کشاورزی  غ  اهانگیمتوسط    ی،  معمولبه  -  رهیو  عناصر    یعنوان 

سبززیرساخت زیرساختهای  گونه  بومى طبیعى، هاىاکوسیستم انواع شامل  سبز .   نظامى که است منظر  هایو 

 
1 Rocco de Campos Pereira 
2 Bourguignon & Pleskovic 
3 Aleksandrova    
4 Davies et al. 
5 Vojinovic et al.  
6  Boarnet et al 
7 Hao et al.  



 1401دوره دوازدهم، شماره چهل و نهم، زمستان ای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  262

 (  2001کند )برندیک و مک هون،می ایجاد را هاآن بین ارتباطات و مراکز  از متشکل

مطالعه زیرساخت های نرم یا اجتماعی در مناطق شهری به طور کلی در بین زیرساخت های    : قرمز های  زیرساخت  -

ندارد چندانی  محبوبیت  مالی    .شهری  تأمین  و  مدیریت  آموزش(  و  )بهداشت  اجتماعی  های  زیرساخت  به  نیاز 

درمانی)کیفلی، و  بهداشتی  آموزشی)تیلهان،1 (2008خدمات  های  زیرساخت  مالی  تأمین  تأمین2010ارزیابی  و   )  

)ابیوت، جامعه  مشارکت  و  آموزشی  های  در  2009زیرساخت  بایستی  که  هستند  نرمی  هایی  زیرساخت  جمله  از   )

یافته قلمداد می شود که ازنظر  فیق سایر زیرساخت ها مورد توجه قرار گیرند. لذا می توان گفت سرزمینی را توسعهتل

توسعه سطح  به  فرهنگی  و  باشداجتماعی  رسیده  اجتماعی؛  یافتگی  دید  با  توسعه  به  اگر  توجه    -بنابراین  فرهنگی 

  محسوبسوی عدالت اجتماعی است. توسعه دستاورد انسان  ی بهابیراهیافتگی همان  توان گفت که توسعهنماییم، می

 تعاریفی از زیر ساخت های شهری را ارائه می دهد .  2شود و در محتوا مختصات فرهنگی است.جدول می
نگاه طبقه پرداز نظریه بندی 

 ها به زیرساخت

 تعریف 

(Williams, 

2012) 

 

نگازیرساخت  

 قرمز 

 مدرن اقتصادهای و جوامع به  دهندهشکل هایفعالیت ها،سیستم از ایمجموعه زیرساخت

 کار به کالن مقیاس در و مهم  سازانسان شبکه و منبع هر نامیدن برای معمولً و شودمی  تعریف

 رود. می

(Neuman & 

Smith, 2010) 

 

های  زیرساخت

 خاکستری 

 واژه این از امروزه آنچه اما شدهگرفته کار به مختلف مفاهیمی در زیرساخت واژه تاکنون

 مفهوم این .است وزیربنایی روبنایی ابعاد در شدهساخته های شبکه و  الت یتسه گردد،می استنباط

 برق، گاز، تأسیساتی همچون و تسهیالت عمومیِ و خصوصی دهندگاندربرگیرنده ارائه همچنین

 ها وراه شامل عمومی تأسیسات پسماند؛ دفع و آوریفاضالب، جمع و آب تصفیه هایسیستم

امکاناتراه و مترو ها،فرودگاه و بندرها کانال، و سد ها،پل  ها،زندان شامل عمومی آهن؛ 

 تلفن، شامل خدمات ارتباطی ها؛بیمارستان و فراغت اوقات گذران ها، فضاهایکتابخانه مدارس،

در   مفهوم این از استفاده اولین که است توجه  شایان  .هست تلویزیون ماهواره، اینترنت، 

 .بوده است دوم و اول جهانی جنگ  زمانی فاصله در شهرسازی

(Government

), 2010) 

 

های  زیرساخت

 خاکستری، سبز 

 فضاهای ها،پارک همچون خدماتی و و تسهیالت ونقلیحمل هایشبکه مدارس، شامل

 .هست  فراغت اوقات گذران و مراکز سبز

(Guy & 

Marvin, 1996; 

Kelly, 1993) 

 

 

های  زیرساخت

خاکستری،  

 های آبی زیرساخت

ساخته ساختارهای  و  خدمات  شامل  کهشدهزیرساخت  است  را    ای  شهری  عملکردهای 

رسانی، مدیریت بهداشت و های آبونقل، سیستمهای حملکند، ازجمله زیرساختپشتیبانی می

و   تولید  راه دور و  از  ارتباطات  از سیل،  فاضالب، مدیریت پسماند جامد، زهکشی و حفاظت 

 ها و شکل شهری وجود دارد ارتباط شدیدی بین زیرساخت .توزیع برق

(Guidelinest, 

2005) 

 

های  زیرساخت

خاکستری،  

 های آبی زیرساخت

 عمومی، بهداشتی فاضالب، سرویس و آب مسکن، شامل هازیرساخت و پایه خدمات

 مراکز اجتماعی همچون خدمات ها،خیابان روشنایی آموزشی، و مراکز اجتماعی تأمین بهداشت،

 .شودمی و غیره عمومی تالرهای کودکان، از مراقبت

Ottawa’s 

Infrastructure 

Plan, 2013 

های  زیرساخت

زیرساخت های سبز، 

 آبی 

جمع و رودخانه مسیل، فاضالب، و آب ها؛زیرساخت  و روان هایآب آوریشبکه 

 .شودمی محسوب سطحی

(Klein et al., 

2012) 

 

های  زیرساخت

خاکستری،  

آبی، زیرساخت های 

 فاضالب، و آب انرژی، ونقل،حمل  :فیزیکی کلی دسته سه به توانمی را هازیرساخت

باز ها،رودخانه ارتباطات،و   اطالعات فناوری  هایزیرساخت و  ساحلی نوارهای و فضاهای 

فضاهای :اجتماعی اجتماعی آموزش، درمان، و بهداشت عمومی، مانند   هایخانه و خدمات 

 
1 Kifle 



 263... شهری های  زیرساخت  تاثیر میزان   تحلیل

 

 .است یبند  میتقسقابل مسکونی قیمتارزان های سبز زیرساخت

(Yazdani et 

al., 2015) 

 

های  زیرساخت

خاکستری،  

 آبی  هایزیرساخت

 .دارندعهده بر را رسانیکار خدمات که ایتنیدهدرهم هایسیستم شهری هایزیرساخت

مخابرات، برق، هایشبکه توزیع، انتقال هایشبکه و فاضالب و آب تصفیه گاز،   مدیریت و 

جاده معابر هایشبکه جامد، پسماندهای  شامل را فرودگاه و بنادر عمومی، ونقلحمل ها،و 

وجود از .هستند شهری  توسعه هر زیربنای که شوندمی  انواع میان گسترده ارتباط سویی 

مستقیم به منجر زیرساختی سیستم یک بهبود  که شودمی موجب هازیرساخت  یا ارتقای 

 شود.  هازیرساخت دیگر غیرمستقیم

Rakesh 

Mohan Committee 

Report (1996) 

های  زیرساخت

خاکستری،  

 های آبی زیرساخت

تأمین آب، مخابرات، جادهزیرساخت برق، گاز،  های صنعتی،  ها، پارکهای شهری شامل 

فرودگاهراه بنادر،  زیرساختآهن،  ذخیرهها،  بههای شهری و  بودسازی  زیرساخت  جز به .عنوان 

زیرساختپارک و  صنعتی  زیرشاخههای  این  تمام  شهری،  بههای  معرفی  ها  زیرساخت  عنوان 

 .دینمایم

 بانک ذخیره هند 

 

های  زیرساخت

خاکستری،  

آبی، زیرساخت های 

 های سبز زیرساخت

  ها تیفعال جاده، شامل جاده عوارض، پل یا سیستم ریلی؛ یک پروژه بزرگراه شامل سایر  

یا بندر داخلی؛    ریناپذییجداکه جزئی   از آن هستند پروژه بزرگراه؛ بندر، فرودگاه، آبراه داخلی 

یک پروژه تأمین آب، پروژه آبیاری، سیستم تصفیه آب، سیستم بهداشت و فاضالب یا سیستم  

یا تلفن همراه، ازجمله جستجوی رادیو،   مدیریت پسماند جامد؛ خدمات مخابراتی اعم از پایه 

، شبکه باند پهن و اینترنت خدمات؛ یک پارک صنعتی نگ یتران ک که سرویس ماهواره داخلی، شب

ای یا منطقه ویژه اقتصادی؛ تولید یا تولید و توزیع قدرت؛ انتقال یا توزیع نیرو با قرار دادن شبکه

های شامل پردازش کشاورزی و وساز مربوط به پروژهاز جدید خطوط انتقال یا توزیع؛ ساخت

نهاده کشاورزتأمین  فرآوری  ی ساختهای  کشاورزی  نگهداری محصولت  و  برای حفظ  وساز 

ها ازجمله امکانات آزمایش برای کیفیت  ها، سبزیجات و گلشده، کالهای فاسدشدنی مانند میوه

 .ها؛ هر تأسیسات زیرساختی دیگر با ماهیت مشابهساخت مؤسسات آموزشی و بیمارستان

تنظ    م ی سازمان 

 مه یمقررات و توسعه ب

های  زیرساخت

خاکستری،  

 های آبی زیرساخت

جادهزیرساخت شامل:  شهری  ریلیهای  سیستم  یا  پل  عوارضی،  جاده  ازجمله   .ای، 

فعالیتپروژه سایر  شامل  بزرگراه  جداییهای  بخشی  که  بزرگراهها  پروژه  از  هستندناپذیر   .ها 

آبراهه فرودگاه،  دابندر،  بندر  یا  داخلی  پروژه آب .خلیهای  سیستم  یک  آبیاری،  پروژه  رسانی، 

خدمات مخابراتی اعم  .تصفیه آب، سیستم بهداشتی و فاضالب یا سیستم مدیریت پسماند جامد

ای داخلی، شبکه باند پهن و از اساسی یا همراه ازجمله صفحه گذاری رادیویی، خدمات ماهواره

انتقال   .تولید یا تولید و توزیع قدرت تصادییک پارک صنعتی یا منطقه ویژه اق  .خدمات اینترنتی

توزیع یا  انتقال  خطوط  جدید  شبکه  یک  دادن  قرار  با  نیرو  توزیع  به  ساخت .یا  مربوط  وساز 

وساز برای نگهداری و ساخت .های کشاورزیهای شامل پردازش زراعی و تأمین ورودیپروژه

فاسدشدنیذخیره کالهای  شده،  فرآوری  زراعی  محصولت  میوه  سازی  و  مانند  سبزیجات  ها، 

هر تسهیالت   .هاساخت مؤسسات آموزشی و بیمارستان .ها ازجمله امکانات آزمایش کیفیتگل

طرف عمومی دیگر با ماهیت مشابه که ممکن است توسط سازمان اطالع داده شود اختیار از این

 .در روزنامه رسمی

Income Tax 

Department 
های  زیرساخت

  ،یخاکستر 

 های آبی زیرساخت

آبزیرساخت برق،  جادهها  مخابرات،  فاضالب،  پلرسانی،  و  فرودگاهها  بنادر،  ها،  ها، 

 .های صنعتیسازی )در بنادر( و پارکآهن، آبیاری، ذخیرهراه

های  زیرساخت بانک جهانی 

خاکستری،  

 های آبی زیرساخت

ارتباطات، جادهبرق، آب بنادر، فرودگاهپلها و  رسانی، فاضالب،  راهها،  آهن، مسکن،  ها، 

بخش و  گاز   / نفت  تولید  شهری،  بهخدمات  معدن  شهری، های  خدمات  زیرساخت،  عنوان 

 .آهن در بخش زیرساختها، بنادر، هواپیمایی کشوری و راهها، جادهارتباطات از راه دور، پست

Empowered 

Sub-Committee 
های  زیرساخت

خاکستری،  

ها، انرژی غیرمتعارف )شامل  برق )شامل تولید، انتقال و توزیع( و تحقیق و توسعه نیروگاه

انرژی باد و انرژی خورشیدی(، تأمین آب و بهداشت )ازجمله مدیریت پسماند جامد، زهکشی  
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راه دور، جاده های آبی زیرساخت از  ارتباطات  آبراهو پل  هاو فاضالب( و روشنایی خیابان،  بنادر،  های داخلی،  ها، 

راهفرودگاه حملها،  تجهیزات  )ازجمله  حملآهن  سیستم  و  )شامل  ونقل  آبیاری  انبوه(،  ونقل 

 .سازی، نفت و گازهای ذخیرهتوسعه آبخیزداری(، شبکه

(Ness, 2008) 

 
های  زیرساخت

  ،یخاکستر 

 های آبی زیرساخت

  ی ونقل، انرژ شده شامل آب، حملای از امکانات مهندسیمجموعه  یهای شهرزیرساخت

 و ساختمان است 

های  زیرساخت 1385شیعه، 

  ،یخاکستر 

 های آبی زیرساخت

  ن یو مشکالت ساکن  ازهایمنظور رفع نکه به یساتی عبارت ازتاس ییربنایز ساتیازتاس  منظور

نیازها از اولویت  ضابطه  بر اساس  هاآن  جادیآب و... به وجود میایند؛ و ا  نیشهر ازنظرتام  ها و 

برخورداراستویژه به آن  ییربنا یز  تأسیسات  .ای  بایستی  تأسیساتی است که شهر  از  ها عبارت 

 .برخوردار سازد  یهای مختلف شهرو احتیاجات بخش یمجهز باشد، تابتوان روال زندگ

و    یهاشم آل

 7 ص، 1394 گران،ید

های  زیرساخت

  ،یخاکستر 

 های آبی زیرساخت

 مجموعه  هازیرساخت از حفاظت در آمریکا جمهوری ریاست ویژه کمیته

 آب، تأمین نفت، و گاز ذخیره و تولید ونقل،حمل :شامل هایسرویس و عملکردها

 ارتباطات و اطالعات برق،  انرژی گذاری،سرمایه و بانکداری دولتی، خدمات اورژانس، خدمات 

 کرد  معرفی زیرساخت حوزه حیاتی هایفعالیت و هاشبکه عنوانبه را

، 1393بهزادفر،  

 20ص

های  زیرساخت

  ،یخاکستر 

 های آبی زیرساخت

تأسیساتپایه و اصلی بخش هازیرساخت  و تأسیسات .هستند شهری تجهیزات و ای 

شهری هستند فضای و کالبد از فرآیندهایی و عناصر عوامل، تجهیزات   زندگی که شهری 

 که دانست  یارسامانهیز را شهری تجهیزات و  توان تأسیساتمی .کنندمی تسهیل  را  شهروندان

 تناسببه را عناصر این .دهندتشکیل می را شهر واحد سامانه  مسکن، و راه هایهمراه زیرسامانه

رو   زیر بنائی و تأسیسات  دودسته به توانمی هاسکونتگاه با ی کالبدیرابطه و فرم عملکرد، نحوه

 همچنین .نمود تقسیم بنائیرو   شبکه و عام طوربه هازیرساخت همچنین .نمود تقسیم بنائی

 دارند  خود درون در را شهری ونقل شبکه حمل عام طوربه هازیرساخت

 راهبردی سند

کشور   شهری پدافند

1398 

های  زیرساخت

  ،یخاکستر 

 های آبی زیرساخت

 انرژی، راه، گاز، آب، برق، مانند سایبری و فیزیکی از اعم زیربنایی تأسیسات و مراکز

نیازهای که اطالعات فناوری و ارتباطات  و حیات تداوم شهر، امور اداره مردم، اساسی تأمین 

 مطابق  لزم و ضروری  تأسیسات کلیدی،  دسته 3 به  و است  وابسته  آن به مردم استمرار فعالیت

 :شودمی تقسیم زیر

 حیات تداوم و شهر امور اداره کلیدی مردم، نیازهای که است تأسیساتی کلیدی، تأسیسات

 ؛اندازد یممخاطره   به را مردم زندگی آن عملکرد در اختالل یا فقدان است و وابسته  آن به مردم

 اختالل یا که فقدان تأسیساتی و مراکز از است عبارت ضروری آب تأسیسات خانهتصفیه مانند

 لزم، آموزشی تأسیسات مراکز مانند کند؛می چالش مواجه با را مردم زندگی هاآن عملکرد در

 مردم عمومی و  عادی جریان و شده مردم منافع موجب تأمین هاآن وجود که است تأسیساتی

وابسته  و سینما مانند  ؛سازدیممواجه   چالش با  را مردم درآمد سطح  آن فقدان و است بدان 

 فرهنگسرا 

 ی شهر  یها رساختی ز فیتعار : 2جدول
 ,Williams, 2012; ; Neuman & Smith, 2010; Government, 2010; Simon Guy & Simon Marvin) منبع: نویسنده با اقتباس از 

1996; E. D. Kelly, 1993  (Guidelinest, 2005) Ottawa’s Infrastructure Plan, 2013  Klein, Klug, & Todes, 2012;  ;Yazdani, Yusof, 

Azizi, & Ali, 2015Rakesh Mohan Committee Report Ness, 2008;) یراهبرد سند،  1393 بهزادفر،،   1394 گران،یو د یهاشم آل، 1385 عه،یش 

 ( 1398کشور  یپدافند شهر

براساس آنچه در ادبیات و پیشینه ی تحقیق آمده ، یک چارچوب ومدل مفهومی برای این تحقیق تدوین شده  

ده است .بر اساس این مدل زیرساخت ها متشکل از دو گروه نرم و سخت هستند  آورده ش   1است که در نمودار  

 .که در مجموع شامل شش معیار و هفت شاخص می باشد . 
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 مدل مفهومی تحقیق   .1نمودار 

 مطالعه    مورد محدوده  یافته های پژوهش :منبع  

 محدوده مورد مطالعه معرفی 

 .  و هشتگرد است سی پرد  دی مقاله حاضر دو شهر جد ی مورد نمونه

 س یپرد د یشهر جد

بالغ   یتیبر اساس جمع س یپرد د یطرح جامع شهر جد ، یو معمار یشهرساز  یعالیشورا  1374/ 22/3در جلسه مورخ 

  اسیدر مق یقات یتحق یهکتار منطقه آموزش  800هکتار به انضمام  1200با وسعت  1395سال    یهزار نفر برا 150بر 

 .دی گرد بینفر در هکتار تصو 120با تراکم ناخالص  یمل

عوامل مناسب به منظور اسکان    لیواقع و به دل  یشرق تهران در جاده آبعل  یلومتریک  30در فاصله    دی شهر جداین  

در جاده تهران    رکی آب انج  یشده است. اراض  یو طراح  یزی رتهران بزرگ برنامه  تیجمع  زی هزار نفر از سرر  150

 انتخاب شد  سیپرد د یجد شهراحداث    یبرا د،آی یم ریکه در ز یعوامل مناسب لیآمل به دل_ 

در    تیکم جمع  اربسی  تراکمکشور    یو اصل  یتیترانز  های از جاده  یکی  ریاستقرار آن در مس  _ فاصله مناسب با تهران

  یطی مح ستیمناسب ز طی شرا   _ کمتر است  زی ن ری با های نیکه از متوسط تراکم سطح کشور با احتساب زم هی ناح نیا

  یمصوبه شورا نیبر اساس آخر شود.  یمحسوب م سی ردپ  دی شهر جد  یمکان ی ایاز مزا با یز یعیطب  یو چشم اندازها

معمار  یشهرساز   یعال تار  رانیا   یو  مل   رامونیپ 27/12/1386  خیدر  طرح  شدن  آستانه    یمطرح  مهر  مسکن 

  یاراض  ی)گزارش طرح آماده ساز   افتی  شی هزار نفر افزا  400هزار نفر به    202از    سی پرد  دی شهر جد  یر یپذ تیجمع

بهشت،    ی هکتار  488 اقتصاد   تیجمع  ن یا  رشیپذ   یبرا(.  1391دره  نقش  با  متناسب  برا  فیتعر  یو  شهر    ی شده 

راستا  سیپرد  دیجد در  تالش  ا  یو  واگذار  نیتحقق  کار  و  ساز  از  طر  نیزم  ینقش،  شد    هایتعاون  قی از  استفاده 

  ر ی تصو  یکارمند یشهر   سیپرد ،یتوسعه شهر یاز نظرگاه طرحها (.  1374  س،یپرد دی )مطالعات طرح جامع شهر جد
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  ی حال، پس از مطرح شدن طرح مل  نی( است. با ایچهار تا هفت درآمد  یهاکارمندان )دهک  تشده که محل سکون

  8فاز    یاز اراض  2/ 3به  ک یکه متاثر از آن، نزد 1386در سال   یو معمار  ی شهرساز یعال  یمسکن مهر و مصوبه شورا 

  ی هادهک  رشی آماده پذ   س یپرد  دی و شهر جد  افتی  یکاربر   رییتغ  یمسکون  یبه کاربر   ی گردشگر  یاز کاربر   س یپرد

در شهر    یاجتماع  یهاگروه  ییمسکن مهر( شد. از نظر پراکنش فضا  یبه عنوان گروه هدف )طرح مل   یدرآمد   نییپا

فازها،    ر یسا  ل یآغاز و با تکم  س یشهر پرد  11از فاز    ان، یقطعات به متقاض  ینکته اشاره شود که واگذار   ن یبه ا  دیبا

بارگذار   یواگذار و  تدر  تیجمع  ی قطعات  پذ   جیبه  الگو   رفتهیصورت  جمع  یاست.  جد  تیاسکان  شهر    دی در 

رو، مکان   نیشهر است. از ا  یقطعات در فازها  یو واگذار  یآماده ساز   یاز هر عامل متاثر از زمان بند  شیب  س،یپرد

و  یبرا   یاجتماع  یهاگروه  ینیگز از  متاثر  کمتر  هر    یهایژگی سکونت،  در  بخش  کی خاص    مات یتقس  یها از 

ا  یردکارب به چشم م  یگروه ها در بخشها  نیبوده و اختالط  بازنگر  خوردیمختلف شهر  طرح جامع    ی)مطالعات 

 (. 1385 س،یپرد د یشهر جد

 شهرجدید هشتگرد 

  ی هزار هکتار برا  3000حدود    یهشتگرد با مساحت   د یشهر جد  یو معمار   ی شهرساز  یعالیمصوبات شورا  ه یبرپا

و  ی مسکون ه یشهر( و ناح  یهکتار محدوده جنوب 250اشتغال )  هی دو ناح ک یهزار نفر و تفک 500،000بالغ بر  یتیجمع

 نمود:  تیشروع به فعال ریز  یشهر(، و با توجه به اهداف کل  ی)در محدوده شمال یخدمات 

که به شهر تهران و منطقه آن   هیاطراف ناح  یاحتمال  نیمنطقه تهران و مهاجر  زیسرر  تیجذب و اسکان جمع   -

 .کنند یمهاجرت م

 رفت و آمد به تهران. زانی کاهش م یشهر برا جادیا  -

 ی دولت های نیو ارزش افزوده زم یبخش خصوص قی توسعه شهر تا حد امکان از طر یمنابع مال نیتام  -

 .یو حفظ تعادل شهر  هیرو یو توسعه ب ی نینش هیاز حاش  یریجلوگ  -

 و خدمات شرح تا حد امکان. التیاشتغال، تسه  ییشهر در جهت خودکفا  یزری  برنامه -

ا هشتگردهمچنین  جدید  شهر  جامع  طرح  کلی  تهران  ،  هداف  شهری  منطقه  جمعیت  سرریز  الگوی    ،  جذب 

فرصت ساماندهی به  ،  ایجاد محیط مناسب زیست و حذف آلودگیهای هوا، صوتی و ...  ،  مناسب برای ایجاد توسعه

به خود بسندگی   یدست یابو  پاسخگویی به نیاز مسکن گروههای با درآمد کم و میانه  ،  تهران و کرجشهرهای بزرگ  

اقتصادی یا هویت مستقل  عمیق می    .اقتصادی  آبراهه هـای  در شهر هشتگرد شبکه  بیرونی  تهدیدات  یا  ها  ضعف 

نـاطق اسـت .عوامـل درونی مثبت  باشد .به لحاظ پتانسیل های عوامل بیرونی شهر جدید پرند نیز مشابه با همـین م

در   باغات  وجـود  مرتعـی،  پوشـش  ایجـاد  و  مناسـب  علفی  پوشش  وجود  هشتگرد،  شهر  منطقه  گیاهی  پوشش 

 .فرادست شهر است که به عنوان مناطق ییالقی شهر محسوب می شود



 267... شهری های  زیرساخت  تاثیر میزان   تحلیل

 

 
 . موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در کشور و استان 1شکل 

 
 جدید هشتگرد . شهر 2شکل 
 شرکت عمران شهرهای جدید  منبع :
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 . شهر جدید پردیس 3شکل 

 د یجد یمنبع :شرکت عمران شهرها 

 روش شناسی پژوهش  

روش مقاله حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است که در آن سعی بر آزمون فرضیات شده است .جامعه  

هشتگرد بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد  آماری در پژوهش ساکنین شهرهای جدید پردیس و  

پرسشنامه برای هر شهر به شیوه تصادفی دردسترس انتخاب شده است .از تحلیل عاملی به جهت تحلیل داده    383

ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از شاخص ها در این پژوهش که در یک مطالعه    های آماری استفاده شد ه است .

توزیع    مقدماتی آمده است    30با  کرونباخ بدست  آلفای  از طریق مقدار  بین پاسخ گویان صورت گرفت  پرسشنامه 

بوده و در تمامی ابعاد تائید شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم    84/0آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  

 استفاده شده است. Amosافزار 

عاملی   توص  دهی چی پ  ی هادادهتحلیل  با  کمتر   فی را  تعداد  برحسب  ، کند  یساز ساده  ری متغ  یآنها   در (1395.)نوری 

هدف تشخیص این عامل های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعه ای از متغیرهای مشاهده پذیر است. عامل،    قت،یحق

برآورد می    متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغیرهای مشاهده شده بر پایه فرمول زیر

 شود:

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp 
 معرف تعداد متغیرها است.  Pها بیانگر ضرایب نمره عاملی و  Wدر آن  که

 ی عامل  لی مراحل انجام تحل

 رها، یمتغ یهمبستگ بی از ضرا یسیماتر لی .      تشک1

 ، یهمبستگ بیضر سی .      استخراج عاملها از ماتر2

 و عاملها  رهایمتغ نیمنظور به حداکثر رساندن رابطه ب.      چرخش عاملها به  3
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 مورد نظر  یها عامل  نییتع ی)نمره عاملها( برا  ی.      محاسبه بار عامل4
 زیرشاخص  شاخص  معیار

-فنی  عملکردی 

 موضوعی 

شهر در برابر  های سطحی و حفاظت از   آوری آبخانه آب، منابع و ذخایر آب، سیستم جمعمنابع آب آشامیدنی، تعداد تصفیه

سازی فاضالب ، تعداد دفاتر پست و مراکز  هایی جهت کمینهها و پروژهسیالب،   استفاده مجدد از آب باران و رواناب، برنامه

تولید نیروگاه  نوری،  فیبر  و  مخابراتی  کابل  شبکه   ، جمع  مخابراتی  پسماند،  دفع  مکان  پسماند،  بازیافت  مداوم  برق،  آوری 

ستم تفکیک زباله از مبدأ، امکانات و  خدمات بهداشتی درمانی، امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی، های شهری، سیزباله

مسکن،   به  دسترسی  شهر،  سطح  در  بهداشتی  سرویس  بیمارستان،  تعداد  بیمارستان،  تخت  تعداد  بهداشت،  هایخانه  تعداد

 پیاده   و دوچرخه نشانی، کیفیت آب، مسیرهایآتش هایایستگاه سوخت، هایجایگاه  اورژانس، هایایستگاه
  و عدالت حکمرانی 

 برابری 

مشترکان تلفن ثابت، دسترسی به اینترنت خانگی، دسترسی به اینترنت همراه، جمعیت تحت پوشش گازرسانی، شبکه فاضالب 

  اجرا در کارآمدی روهای شهری، مسکن،پیادههای سوخت، عرض معابر شهری، سالم، منابع آبی سالم و مطمئن، تعداد جایگاه 

 برق  مصرف بنزین،  مصرف سبز، فضای گاز،  مصرف  ، برق  مصرف مسکن، ساخت و

قدرتعمومونقل  وضعیت حمل نهادی  و  مقامات  بین  یکپارچگی  معابر،  ترافیک  ، وضعیت  آب  تقاضای  مدیریت   ، حیطه  ی  در  ها 

  بر   نظارت   و  شهر، نگهداری  در  ریزیبرنامه  در  دولت  پزشکی، عملکرد  کارکنان  تعدادونقل،  گیری، برنامه جامع حملتصمیم

آب  فضای تجهیزات تالب  و   هارودخانه  نهرها،  از  محافظت  زیرزمینی،  هایسبز،  و  لوازم  تهیه  سرپایی،  خدمات  سطح  ها، 

 های پزشکی پزشکی، امکانات عمومی در شهر و زیرساخت
 گیریشکل دسترسی 

 فضایی

 آموزش   مؤسسات  ها،موزه  تعداد  عمومی،  هایکتابخانه  تعداد  آهن، مترو، فرهنگسراها،اتوبوس( ، فرودگاه، راه)  یمسافربر پایانه  

 کشتارگاه، ،آرامستان، هاورزشگاه  تعداد عالی،

-مالی  اقتصادی 

 اقتصادی 

ساختمانسرمایه در  سرمایهگذاری  مسکونی،   در  های  سرمایهساختگذاری  زمین،  ارزش  بخش حملوساز،  در  ونقل  گذاری 

 شهری، اشتغال و دستمزد 

منظر  

 شهری 

اکوسیستم 

 بوم شناسی

 وسازهای در شهر  با اقلیم مسیل،  تناسب ساخت.  سدها، قنات، سبز، نهرها  و مسیرهای آب در شهر، رودخانه، بایزمناظر 

-اجتماعی

 فرهنگی 

 توسعه 

 انسانی

بیمه    آموزدانشنسبت   اجتماعی شهری،  یا  درمانی  بیمه خدمات  بیکاری،  بیمه  بازنشستگی،  بیمه  عادی،  مدارس  در  معلم  به 

شهروندان،   مشارکت  بارداری،  بیمه  کار،  از  ناشی  زیرساختهاگروهصدمات  از  اقشار  تمامی  استفاده  هنری،  نمایشی  های  ی 

 عیاجتما  خدمات امکانات  اجتماعی، رفاه هایسبز، شرکت

 . شاخص های پژوهش 3جدول 
 یافته های پژوهش  منبع :

 پژوهش   ی ها  افتهی

  رساختیز  یاز شاخص ها   هشتگرد و پردیس  دیدو شهر جد  نیساکن  یتمندیرضا  زانی م  یمقاله بررس   نیهدف از ا

در  یشهر   یها منظور  به  کدام    ی تمندیرضا  زانیم  افتیاست.  از  که  ها  کیشهروندان  مولفه    یها  رساختی ز  یاز 

  یدارد و م  نیساکن  تیدر رضا  ی شتریب  ر یتاث  ی شهر  یها  رساختی کدام مولفه در ز  نکهیدارد و ا  ی شتریرابطه ب  یشهر 

  یو دسته بند   ی عامل  لی کند از روش تحل  یرا مشخص م  رساختارها ی جهت سکونت از نظر ز  تیارجح  زانیتواند م

 1پرسشنامه ها استفاده شده است. یبا توجه به خروج ارهایمع

و پردیس را نشان می    های برازندگی  هشتگردنتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخصجدول شماره سه و چهار  

 .دهد

 
 .بار عاملی شاخص های شهرجدید هشتگرد و پردیس در جدولی در ضمیمه آورده شده است 1

مقدار گزارش   معیار مطلوب  مفهوم  نام کامل شاخص برازش عالمت  
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 های برازندگی  هشتگرد نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص . 4 جدول

 س ی های برازندگی  پردنتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص:  5جدول 

 ی مدل معادله ساختار یو برازندگ یاعتبار سنج

مدل  برازش  ارزیابی  به   برای  استناد  با  پژوهش،  این  در  دارد.  وجود  برازندگی  چندین شاخص  معادلت ساختاری 

به همراه    2اسکویر های کایاز شاخص  (،  1995و باومگارتنر و هومبورگ )  1( 2004شوک و همکاران )پیشنهادهای  

، شاخص   6برازندگی   ، شاخص نرم نشده 5شاخص برازندگی ، 4اسکویر بر درجه آزادی شاخص کای،  3داری آن معنی

 
1 Shock et al 
2 X2 
3 P 
4 X2/df 
5 GFI 
6 NNFI 

 شده اختصاری 

/df2X Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
ریشه میانگین توان دوم  

 خطای تقریب 

 90/2 تر و کم 3

RMR Chi-degree freedom  تر از کوچک شاخص بهنجار نسبی

05/0 

048/0 

GFI incremental fit index 91/0 و بالتر  0/ 9 شاخص برازش افزایشی 

AGFI Normed Fit Index 93/0 بالتر و  9/0 شاخص برازش نرمال شده 

NFI Goodness of fit  93/0 و بالتر  9/0 شاخص نیکویی برازش 

NNFI Adjusted Goodness of Fit   شاخص نیکویی برازش

 تعدیل یافته 

 96/0 و بالتر  9/0

CFI Comparative Fit Index 94/0 و بالتر  9/0 ای شاخص برازش مقایسه 

RMSEA Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
ریشه میانگین توان دوم  

 خطای تقریب 

تر از کوچک

08/0 

079/0 

عالمت  

 اختصاری 

مقدار گزارش   معیار مطلوب  مفهوم  نام کامل شاخص برازش 

 شده

/df2X Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
ریشه میانگین توان دوم خطای  

 تقریب 

 90/2 تر و کم 3

RMR Chi-degree freedom  تر از کوچک شاخص بهنجار نسبی

05/0 

048/0 

GFI incremental fit index 91/0 بالتر و  0/ 9 شاخص برازش افزایشی 

AGFI Normed Fit Index 93/0 و بالتر  9/0 شاخص برازش نرمال شده 

NFI Goodness of fit  93/0 و بالتر  9/0 شاخص نیکویی برازش 

NNFI Adjusted Goodness of Fit  شاخص نیکویی برازش تعدیل

 یافته 

 96/0 و بالتر  9/0

CFI Comparative Fit Index   94/0 و بالتر  9/0 ای مقایسهشاخص برازش 

RMSEA Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 
ریشه میانگین توان دوم خطای  

 تقریب 

تر از کوچک

08/0 

079/0 
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و شاخص میانگین مجذور     3، ریشه میانگین مجذور خطای تخریب   2، شاخص برازندگی تطبیقی   1برازندگی فزاینده 

گزارش شده    4ها ماندهباقی مقدار  به  توجه  با  استفاده شد.  پژوهش  معادلت ساختاری  برازندگی مدل  ارزیابی  برای 

ها از لحاظ آماری با ساختار عاملی مدل معادلت ساختاری متغیرهای  شود که دادههای برازندگی مشاهده میخصشا

سازگاری و تطابق دارند. بنابراین، مدل معادلت ساختاری پژوهش از  برای دو شهر هشتگرد و پردیس     نهفته پژوه

 برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 هشتگرد   برازندگی های شاخص با  پژوهش  مدل  انطباق میزان نتایج   .6جدول

 س ی های برازندگی  پردنتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص .7جدول  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پردیس و هشتگرد شهرجدید  دو در شهری های زیرساخت معیارها خطی رگرسیون تحلیل ضرایب .8 جدول

 
1 IFI 
2 CFI 
3 RMSEA 
4 RMR 
5 Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
6 Chi-degree freedom 
7 incremental fit index 
8 Goodness of fit 
9 Goodness of fit 
10 Adjusted Goodness of Fit 

 

 مقدار گزارش شده  مطلوب معیار  مفهوم 

 90/2 تر و کم 3 خطای تقریب  5ریشه میانگین توان دوم 

 048/0 05/0تر از کوچک 6شاخص بهنجار نسبی 

 91/0 و بالتر  0/ 9 7شاخص برازش افزایشی

 93/0 و بالتر  9/0 8شاخص برازش نرمال شده

 93/0 و بالتر  9/0 9شاخص نیکویی برازش 

 96/0 و بالتر  9/0 10برازش تعدیل یافته شاخص نیکویی 

 94/0 و بالتر  9/0 ای شاخص برازش مقایسه

 079/0 08/0تر از کوچک ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

 مقدار گزارش شده  معیار مطلوب  مفهوم 

 90/2 تر و کم 3 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

 048/0 05/0تر از کوچک شاخص بهنجار نسبی 

 91/0 و بالتر  0/ 9 شاخص برازش افزایشی

 93/0 بالتر و  9/0 شاخص برازش نرمال شده

 93/0 و بالتر  9/0 شاخص نیکویی برازش 

 96/0 و بالتر  9/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 

 94/0 و بالتر  9/0 ای شاخص برازش مقایسه

 079/0 08/0تر از کوچک ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 
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 شاخص هابررسی وضعیت رگرسیون خطی 

میزان   سوال  های  پاسخ  از  استفاده  با  شده  تعریف  های  عامل  بین  از  معیارها  موثرترین  به  یافتن  دست  منظور  به 

تحلیل   طریق  از  پردیس،  و  هشتگرد  جدید  شهر  دو  در  شهری  های  زیرساخت  کیفیت  از  شهروندان  رضایتمندی 

  رضایتمندی کلی از کیفیت زیرساخت های شهری مورد بررسیرگرسیون به روش خطی، رابطه و تاثیر هر عامل با  

جدول   به  توجه  با  است.  گرفته  عامل   8قرار  وابستگی  میزان  دهنده  نشان  که  بتا  ستون  بررسی  و  آمده  دست    به 

رضایتمندی از زیرساخت های شهری در دو شهر جدید می باشد میتوان مشاهده نمود که وابستگی در شهر جدید  

موضوعی و توسعه انسانی بالتر از بقیه معیارها قرارگرفته است. این روند    -عدالت و برابری، فنیپردیس در معیار  

 شناسی و عدالت و برابری بوده است.  اقتصادی ، اکوسیستم و بوم-در شهر جدید هشتگرد به صورت مالی

به عنوان نتیجه می توان بیان کرد که به شناسایی زیرساختهای تاثیرگذار برای ارتقا زیرساخت های شهری در هر دو  

های   اولویت  با  مطابق  ها  زیرشاخص  و  شاخص  بر  باید  اول  تاکید  ساکنین  میان  در  بالتر  رضایت  کسب  و  شهر 

باشد که عبارت است از: در شهر جدید پردیس، شاخص عدالت و برابر با ضریب بتای  استخراج شده از جدول فوق 

، کارامدی در اجرا و  0.79، مصرف برق با ضریب 0.82می باشد. در این بین زیر شاخص فضای سبز با ضریب   0.92

ترین امتیاز را  بال  0.61و دسترسی به اینترنت همراه با ضریب    0.68، مسکن با ضریب  0.71ساخت مسکن با ضریب  

( را در شهر  0.59موضوعی دومین شاخصی است که بالترین ضریب بتا ) -به خود اختصاص داده اند. شاخص فنی

، خدمات  0.54، سیستم تفکیک زباله با ضریب  0.56های اورژانس با ضریب  های ایستگاهپردیس دارد. زیر شاخص

با ضریب   درمانی  و  در    0.52بهداشتی  را  رضایت  دادهبیشترین  اختصاص  به خود  پردیس  اند. سومین  شهر جدید 

است. در این    0.37شاخص که در شهر جدید پردیس بیشترین ضریب بتا را دارد، شاخص توسعه انسانی با ضریب  

آموز به معلم در مدارس عادی با ضریب  ، نسبت دانش0.35های نمایشی با ضریب  های گروهشاخص، زیرشاخص

بیشترین میزان رضایت شهروندان را به خود اختصاص داده    0.26ی و اجتماعی با ضریب  و بیمه خدمات درمان  0.32

از سویی دیگر در شهر جدید پردیس کمترین میزان رضایت در شاخص مالی بتا  -است.  با ضریب    0.14اقتصادی 

و ارزش    0.07گذاری در ساخت و ساز با ضریب  های آن سرمایهاست و در این بین کمترین رضایت از زیرشاخص

کمترین میزان رضایت شهروندان    0.08زمین و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و اشتغال و دستمزد با ضریب  

گیری فضایی نیز در شهر جدید پردیس با را در شهرجدید پردیس به خود اختصاص داده است. در شاخص شکل

ها با  اص داده است. در این بین تعداد موزهاقتصادی به خود اختص-کمترین رضایت را پس از مالی  0.24ضریب بتا  

کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص داده اند. در شهر    0.09و موسسات آموزشی عالی با ضریب  0.08ضریب 

شهر  

 جدید 

-فنی معیار

 موضوعی

 و   عدالت

 برابری 

و   نهادی  دسترسی 

 فضایی  گیریشکل

-مالی

 اقتصادی 

و   اکوسیستم 

 شهری  منظر

 توسعه

 انسانی

 12.874 8.254 11.854 12.254 12.687 6.935 11.125 آزمون تی  هشتگرد 

 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 معناداری 

 0.16 0.58 0.76 0.39 0.30 0.51 0.45 بتا 

 6.512 8.165 8.021 6.584 11.362 5.302 12.452 آزمون تی  پردیس 

 0.003 0.003 0.001 0.002 0.000 0.01 0.000 معناداری 

 0.37 0.33 0.14 0.24 0.31 0.92 0.59 بتا 
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های اشتغال و دستمزد با ضریب  می باشد. زیر شاخص  0.76اقتصادی با ضریب بتای   -جدید هشتگرد شاخص مالی

بالترین امتیاز را به خود اختصاص   0.53گذاری در بخش حمل و نقل شهری با ضریب  هو ارزش زمین و سرمای0.69

د اده است. از دیگر شاخص هایی که بالترین ضریب بتا را در شهر جدید هشتگرد داشته است می توان به شاخص  

با ضریب   بوم شناسی  را    0.58اکوسیستم و  بالترین رضایت  نمود. زیرشاخص هایی که  به  اشاره  این شاخص  در 

و مناظر    0.37، ، نهرها و مسیرهای آب در شهر با ضریب  0.52خود اختصاص داده اند عبارتند از: سدها با ضریب  

بالترین میزان رضایت را به خود اختصاص داده اند. سومین شاخصی که بیشترین رضایت    0.32زیبا سبز با ضریب  

است. زیرشاخص های مصرف برق و دسترسی به اینترنت    0.51را داشته است، شاخص عدالت و برابری با ضریب  

ضریب   با  شبکه    0.49همراه  زیرشاخص  نیز  کمتر  ای  فاضله  در  اند.  داده  اختصاص  خود  به  را  رضایت  بیشترین 

قرار میگیرد. از سویی دیگر در شهر جدید هشتگرد کمترین میزان رضایت    0.47فاضالب و منابع آب سالم با ضریب  

نها بتا  در شاخص  با ضریب  و    0.3دی  ها  رودخانه  های  زیرشاخص  دارد.  شهروندان  بین  در  را  رضایت  کمترین 

و با   0.11کمترین رضایت را به خود گرفته است. مدیریت تقاضای اب با ضریب    0.1محافظت از نهرها با ضریب  

اص داده است. شاخص  کمترین میزان رضایت را به خود اختص   0.12فاصله کمتری وضعیت ترافیک معابر با ضریب  

نیز کمترین میزان رضایت را داشته است. زیرشاخص های فرهنگسرا با ضریب    0.39شکل گیری فضایی با ضریب  

کمترین میزان    0.21و بعد از آن موسسات آموزش عالی با ضریب    0.15، تعداد کتابخانه های عمومی با ضریب  0.12

داده است.  شایان ذکر است ضریب های اعالم شده در بخش  رضایت را در شهر جدید هشتگر را به خود اختصاص 

  بالترین میزان رضایت هر چند بالترین امتیاز را گرفته است لیکن ضریب هایی که بالترین میزان رضایت را داشته

 . فاصله دارند تیمطلوب  نیبه بالتر دنی اند گزارش شده است و تا رس

 پردیس   و  هشتگرد  جدید شهر  دو  در شهری   های زیرساخت  ی معیارها از رضایت میزان وضعیت .  2 نمودار

 
 . ضرایب بار عاملی زیرشاخص ها در دو شهرجدید هشتگرد و پردیس 3نمودار 

 
 گیری نتیجه

ساختار متعادل و مطلوب    کی وجود    ازمندی ها ن  یژگیو  نیهستند که ا  یخاص  ییایتنوع و پو  ،یدگی چی پ  ی شهرها دارا

ساختارها را    نیباشد که ا یم  ریامکان پذ   یتوسعه شهر  یساختار   یی، توازن و کاراتعادل  نیا  قیبوده و از طر ییوکارا
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.  یتلق  یساخت شهر   ری توان ز  یم اساسی    نمود  نیازهای  بر طرف سازی  تنها عرصه  نه  برای ساکنان خود  شهرها 

هستند بلکه محل تولیدات متفاوت و ارائه خدمات متعدد نیز می باشند این تولیدات وخدمات زیر ساختی به نوعی  

، حیات مستمر م با روح  پیوند جسم  به واسطه  آنجا که شهرها  از  و  نیز هستند  نیازهای روح شهری  ی  پاسخگوی 

یابند ؛لذا زیر ساخت ها اساس پیوند فضا با جمعیت و ارتقاء سکونت گاه ها می شوند . از طرفی چنانچه بخواهیم  

قابلیت سکونت و رقابت پذیری شهرها را به حد مطلوبی برسانیم در نظام مدیریتی باید بتوانیم چالش های موجود  

ه با این چالش ها را تدوین نماییم .راهکار اصلی موفقیت  در این زیر ساخت ها را شناسایی نموده و روش های مقابل

در عرصه های برنامه ریزی و مدیریت شهرهای جدید را می توان مبتنی بر شناخت زیر ساخت ها و عملکرد آن ها  

دانست و شکست در این پروژه ها را می توان در عدم ادراک صحیح نسبت به زیر ساخت ها مطرح نمود .از سویی  

توس بدون  دیگر  به شمار می رود و  افزایش رفاه عمومی  و  اقتصادی  الزامات مهم رشد  از  ، یکی  عه زیرساخت ها 

ایجاد زیر ساخت های  لزم ، بسترتوسعه و شیوه رسیدن به اهداف معین شده در آن امکان پذیر نمی باشد . امروزه  

د را با میزان کارایی بالتر برنامه ریزی کنیم.  ما نیازمند برنامه ریزی جامعی هستیم تا از طریق آن بتوانیم شهر جدی 

فرصت   آورد  ره  این  از  تا  باشد  می  شهری  های  زیرساخت  وعملکرد  توانایی  سنجش  دنبال  به  حاضر   پژوهش 

شناسایی وتعیین سطح کارایی شهرهای جدید را در اختیار تصمیم گیران و تصمیم سازان شهری قرار دهد. این امر  

وری   بهره  افزایش  جدید  سبب  شهرهای  عرصه  در  ریزی  برنامه  و  گذاری  سیاست  نوعی  به  هاو  فعالیت  ارتقاء  و 

میگردد. نتایج حاکی از ان است که زیرساخت های شهری به عنوان عامل مهمی که کارایی شهرهای جدید را تعریف  

آن را حفظ و   میکند و می تواند سبب جذب و ماندگاری جمعیت در شهر شوند و در این بین بایستی نقاط مثبت

ارتقا بخشید و نقاط ضعف را حذف و قوت بخشید که مقاله حاضر به دنبال شناسایی این نقاط مثبت و منفی در دو 

شهر جدید هشتگرد و پردیس بوده است. با توجه به بررسی های انجام گرفته، در دو شهر جدید پردیس و هشتگرد،  

  د یدر شهرجد  ی و منظر شهر  یاقتصاد  اری معو    سی پرد  د یهر جددر ش   ی( و عملکردی)عدالت و برابر یحکمران  اریمع

ب بایستی این معیار و شاخص بوده است.     شتریهشتگرد  بالترین سطح رضایت شهروندان قرار گرفته است که  در 

های زیر مجموعه آن حفظ و ارتقا بخشیده شود. از سویی دیگر در جهت افزایش میزان رضایت ساکنین بایستی به  

ضعف بخشید.    نقاط  اهمیت  قوت  نقاط  از  جد  ی اقتصاد  ی ارهایمع  گر،ید  یی سو  زابیشتر  شهر  و   س یپرد  دی در 

شهرجد   ی فرهنگ-یاجتماع کمتر  دیدر  نیازمند  نیهشتگرد  که  است  گرفته  قرار  رضایتمندی  سطح  پایینترین  در   .

رچوب نظری جامعی  توجهات بیشتری در سطوح مختلفی مدیریتی و برنامه ریزی است. مطالعه حاضر به تببین چا

در زمینه شناسایی زیرساخت های شهری در شهر جدید پرداخت. پیشنهاد می شود جهت مطالعات آتی چارچوب  

نظری برای دیگر شهرهای جدید نیز مورد سنجش قرارگیرد همچنین ارائه راهکارهایی عمیق تر در جهت ارتقا هر  

 یک از معیارها را پیشنهاد می دهد.
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Abstract 

The expansion of urbanization and the concentration of facilities in metropolitan areas have forced 

people to live in these cities. However, this increase in population has led to insecurity, 

unemployment, air pollution, and the environment. New cities have been established to solve 

these problems and to organize the overflow of the population. Examining the urban infrastructure 

of new cities leads to extracting their strengths and weaknesses. More accurate planning should 

be formed to attract the population and the coefficient of survival in these cities should be higher. 

Accordingly, in this study, two new cities, Pardis and Hashtgerd, have been studied to measure 

the level of citizens' satisfaction with urban infrastructure. Criteria and indicators have been 

explained through a review of valid international texts and the level of satisfaction has been 

collected through a questionnaire(381 items) in each city. The research method is descriptiveanalytical 

and to examine the indicators, one-sample t-test, factor analysis model, and linear 

regression in Amos software environment have been statistically analyzed. For this purpose, first, 

the significance and appropriateness of the indicators have been studied and then factor analysis 

has been performed, and each factor's load has been extracted. Using the linear regression method, 

the indicators were prioritized in the studied areas. The results show that the level of citizens' 

satisfaction with the criteria of governance (justice and equality) and performance in the new 

campus city and the economic and urban landscape in the new city of Hashtgerd was higher. On 

the other hand, economic criteria in the new campus city and socio-cultural in the new city of 

Hashtgerd have the lowest level of satisfaction. 
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