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مطالعة تطبیقی ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید:
نمونة کرة جنوبی
پارسا ارباب ،میثم بصیرت
استادیار ،دانشکدة شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت5935/08/25 :؛ تاریخ پذیرش)5935/50/55 :

چکیده
مقالة حاضر با تمرکز بر فرایند تغییر و تحول در رویکردها و گرایشهای مؤثر در زمینة سیاست شهرهای جدید ،ایجاد و توسعة نسلهاای
اول و دوم شهرهای جدید را با استناد به نمونة کرة جنوبی مورد مداقاه قارار دادا اسات .نسال اول شاهرهای جدیاد ایاو کباور باا دو
پیشزمینة رشد سریع شهرنبینی ،صنعتیشدن و رشد اقتصادی منتج از آن ،پیریزی و همراا میگردد .از جمله چالشهای شاهری قابال
توجه در ایو دورا ،فقدان مسکو و عرضة ناکافی آن ،شاکلگیاری و رشاد اساکان ریررسامی باهویاها در ارتاااب باا ساوول و متعاقااا
تمرکزگرایی و لزوم تعادل در منطقة کالنشهری سوول است .شهرهای جدید نسل دوم که نخست با عملکرد تدارک و عرضة مسکو در
ناحیة پایتخت برنامهریزی میشوند ،آرازگر جریانی هستند که بهواسطة کاهش نرخ رشد جمعیت و توجه همزمان به توسعههای مجدد در
کنار جدید ،بر توسعة کیفی ،تدریجی و برنامهریزیشدا در قالب پروژاهایی با مقیاس کوچکتر ،اما متعدد نسات به گذشته ،متمرکز اسات.
امتداد ایو حرکت ،تمرکززدایی از شهر و منطقة کالنشهری سوول ،توسعة یکپارچه منطقهای و در نهایت ،تعادل قلمرو ملی کارة جناوبی
را از منظر آمایش سرزمیو ،هدفگذاری کردا است.

کلیدواژگان
آمایش سرزمیو ،شهرهای جدید ،کرة جنوبی ،منطقة کالنشهری سوول ،نسلهای اول و دوم.

 نویسندة مسئول ،رایانامهparsaarbab@ut.ac.ir :

این مقاله برگرفته از بخشی از طرح مطالعاتی با عنوان «تجارب جهانی نسل نوین شهرهای جدید» است که توسط قطب
علمی شهرسازی و توسعة شهری پایدار دانشگاه تهران و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید بهعنوان
کارفرما ،انجام گرفته است.
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مقدمه
مفهوم «شهرهای جدید» مبهم است .در همة عصرها ،از زمان باستان تاا کناون ،شاهرهای جدیادی
وجود داشتهاند .اما ورای شهرهای جدید دوران باساتان و قارون وساطی و دوره متاازر از دن ،در
قرن  02میالدی بود که جنبش شهرهای جدید شکلی دشکار و جهانی یافت .این جنبش کاه از دن،
به ویژه در مراحل اولیة پیدایش ،با عنوان نهضت داوطلبانة شهرهای جدید نیز یاد میشاود ،در پای
یافتن جایگزینی برای شرایط زیستی غیربهداشتی ،پرازدحام ،دلوده و بی بهره در قالب تمرکززدایای

از شهرهای بزرگ و بعدها کالنشهرها بود .منشا دن ،کتابی بود به ناام فاردا ،راهای درام باهساوی
اصالح واقعی اثر هاوارد (در سال  )8181که زاستگاه انجمنهای باغشهرها در انگلستان (در سال
 )8188و سپس ،در سطح جهان (در سال  )8881شد .از همین دست ،انگیزة ساازت دو بااغشاهر
اولیه به نامهای لچ ورث (در سال  )8821و سپس ،ولوین (در ساال  )8888و سیاسات ایجااد و
توسعة شهرهای جدید که در اکثر کشورها با ابتکار دولت (انگلستان ،فرانسه ،روسیه و )...و گااهی
گروههای محلی (بهویژه سوئد و هلند) یا مؤسسات زصوصی (امریکا) اجرا شدند .تنوع شاهرهای
جدید فقط بهدلیل عصری که در دن بهوجود دمدهاند ،نیست ،بلکه ناشی از نقشی نیز مایباشاد کاه
سازندگان دنها قصد داشتند در ترکیب فضا ایجاد کنند .بر این اساس ،در طول قرن بیستم ،میتوان
سه دستة بزرگ از شهرهای جدید را مشخص کرد (مرلن :)8111 ،
 شهرهای جدید طراحیشده بهعنوان پایتختهای جدید نظیر ورسای (فرانساه) ،واشاینگتن(امریکا) ،کانبرا (استرالیا) ،دهلی نو (هناد) ،دنکاارا (ترکیاه) ،برازیلیاا (برزیال) ،اساالمدبااد
(پاکستان)( ،هند) ،ابوجا (نیجریه) و جز دن؛
 شهرهای جدید سازتهشده برای فعالیتهای صنعتی که نمونة عمدة دنها ،شهرهای جدیادشوروی سابقاند؛
1. E. Howard
2. Letchworth
3. Welwyn
4. P. Merlin
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 شهرهای جدید برای جذب سرریز جمعیت و سازماندادن به مناطق بازرگ شاهری (نظیارشهرهای جدید نسبتاً کامل در انگلستان ،فرانسه یا شهرمحله هاای جدیاد طراحایشاده در
سوئد و هلند)؛
با چنین پیشزمینه ای ،از نیمة دوم قرن بیساتم مایالدی ،ایجااد و توساعة شاهرهای جدیاد در
جایگاه یکی از سیاستهای قابل توجه در زمینة دمایش سرزمین و بهعنوان الگویی بارای تعادیل و
حل مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و محیطی شهرهای بزرگ ،بهسرعت در سراسر جهاان گساتر
یافت .این شهرها را براساس وسعت ،جمعیت ،موقعیت ،فاصله ،نوع و سطح فعالیتهای اقتصادی،
در الگوهای مستقل ،اقماری و پیوسته میتوان طبقاهبنادی کارد .شاهر جدیاد مساتقل باا اهادا
بهره برداری از منابع طبیعی ،انتقال مزایای قطب رشد به نواحی عقبمانده ،تقویت نواحی صنعتی و
تغییر سازت سیاسی و زدماتی نواحی و کل کشور ،ایجاد میشاود .ایجااد ایان شاهرها در اصال
ناشی از سیاست تمرکززدایی ملی و ناحیهای و تعاادل بخشای باه ناواحی مختلاو کشاور اسات.
شهرهای جدید اقماری ،اجتماعهای برنامهریزیشده ای درون حوزة کالنشهرها هستند که با شاهر
مرکزی ،پیوندهای عملکردی مستحکمی را ایجاد و حفا مایکنناد .در مقابال ،شاهرهای جدیاد
پیوسته ،در جوار مادرشهر و مجتمعهای بزرگ برای رفع مشاکل انباشاتگیهاای مساکونی دنهاا،
ایجاد میشوند (زیاری.)8111 ،
تمرکز بر تجربههای ایجاد و توسعة شهرهای جدید از منظر ماهیت برنامهریازی و هدفگاذاری
در عرصة راهبردی و متعاقباً میزان تحققپذیری و موفقیت در عرصة عمال ،چالشای مهام و ماورد
توجه از سوی پژوهشهای بسیاری با موضوع شاهرهای جدیاد اسات .ایان در حاالی اسات کاه
سیاست شهرهای جدید براساس رویکردها و گرایشهای نوین در حاوزة برناماهریازی شاهری و
منطقهای ،همچنان در نقاط مختلو جهان در دستور کار قرار دارد .توجه به فرایناد تغییار و تحاول
این رویکردها و گرایشها در تطابق با نمونه های پیشگام یا ابتدایی ،رویکاردی متماایز نسابت باه
پژوهش های یادشده و در عاین حاال راهگشاا باا هاد

شناساایی جایگااه ،انتظاارات ،مساائل و

پاسخهای گذشته و کنونی در مسیر نیل به کاردمدی سیاست ایجااد و توساعة شاهرهای جدیاد در
ارتباط با چشمانداز یا چشماندازهای کنونی و دتی است .بر این اساس ،اینکه مبتنی بر تجربة نسال
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اول شهرهای جدید در نیمة دوم قرن بیستم میالدی ،نسل دوم یا نسلهای دتی این سکونتگاههاا از
قرن بیستویکم تا کنون ،در چه مسیری هدفگذاری شده ،برنامهریازی شاده و توساعه یافتاهاناد،
مسئلة اصلی و مورد پرسش در این زمینه است.
ابعاد مالی و نحوة سرمایهگذاری ،اصول و قواعد برنامهریزی و طراحی شهری ،نحاوة مادیریت
و تولی فرایند توسعه ،ابعاد رفاهی و نحوة پرور

سرمایههاای اجتمااعی ،یکپاارچگی اجتمااع و

اشتغال ،پایداری در بلندمدت و بر این اساس ،تحققپاذیری ،موفقیات و رقاباتپاذیری ،از جملاه
محورهای اصلی و قابل کشو مبتنی بر مقایسة نسلهای مختلو (قدیمی و جدید) سیاست ایجااد
و توسعة شهرهای جدید در کشورهای مختلو است .بهطور متقابل ،تجدید سازتار اقتصادی ،لزوم
توسعة متعادل ،تمرکز بر ابعاد کیفی محیطی ،تعامالت اجتماعی مورد تاکید ،تقاضاا بارای طراحای
شهری بهتر ،ارتقای میراث فرهنگی ،بهکارگیری حملونقل دوستدار محیط زیست ،و مکانیاابی باا
بهره گیری بهتر از امکانات و فرصتها ،از موضوعات قابل توجه در زمینة برنامهریزی بارای

هد

نسلهای جدید شهرهای جدید در مقایسه با تجربة نسلهای گذشته است (

Chan, 2001; DCLG,

.)2006; Wang, 2013
به همین منظور مقالة حاضر با تمرکز بر این جهتگیری و باا هاد

کشاو و بررسای ماوارد

عینی و ملموس از محورها و موضوعات یادشده ،ایجاد و توساعة نسالهاای اول و دوم شاهرهای
جدید را ،از منظر سیر تحول ،اهدا  ،الگوها و نقشها ،نقاط قوت و ضعو ،مسائل و چالشهاا و
نیز ارتباط و پیوند با ابعاد دمایش سرزمین ،با استناد به نموناة کارة جناوبی ماورد مداقاه قارار داده
است.
روش تحقیق
این مقاله در جایگاه پژوهشی کاربردی ،مبتنی بر رو

«توصایفی -تحلیلای» اسات کاه باه دنباال

تمرکز بر تجربههای ایجاد و توسعة شهرهای جدید از نظر بررسی رویکردها و گارایشهاای قابال
توجه در زمینة برنامهریزی و هدفگذاری و متعاقباً تحققپذیری و موفقیت سیاست یادشده است .به
این منظاور ،رو

«مطالعاات اسانادی -کتابخاناهای» از منظار تحلیال محتاوا و سانتز ،باا هاد
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شکل گیری ،تدقیق و تمرکز نگاه پژوهش بر جستار و در واقع ناحیة مورد بررسای ،باهکاار گرفتاه
شده است .این مهم ،فراهمکنندة بینشهای الزم در ارتباط با زمینهها ،اولویتها و فرایندهای مرتبط
با موضاوع باوده و در عاین حاال ،نیازمناد شناساایی موقعیات و دهناپ پاژوهش و نیاز تحلیال
جهتگیری مطالعات ،در زصوص مسئله مطرح اسات (.)Mahoney, 1997; Creswell, 2009, p.23
مسئلة یادشده ،همانطور که پیش از این تبیین شد ،سیر تحول شهرهای جدیاد را از نظار جایگااه،
انتظارات ،مسائل و پاسخها و بهعبارت دیگر ،چشمانداز کنونی و دتی سیاست ایجاد و توسعة ایان
سکونتگاهها است .در این زمینه «پژوهش موردی» برای امکانسنجی چرایی و چگونگی در زمینه
و صورت واقعی بهکار گرفته شده است ( .)Yin, 2003, p.1به این ترتیب ،مطالعة تطبیقای ایجااد و
توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی هدفگذاری شده است.
شهرنشینی فزایندة کرة جنوبی در نیمة دوم قرن بیستم میالدی
کرة جنوبی شاهد رشد اقتصادی چشمگیر از زمان پایان جنپ در سال  8811بوده است ،به نحاوی
که از میان یکی از فقیرترین کشورهای جهان (با سرانة تولید نازاالص دازلای  76دالر در ،)8811
امروز بهعنوان عضوی از گروه جی 02و نیز سازمان همکاری اقتصادی و توساعه ،در فهرسات 12
کشور برتر از نظر تولید نازالص دازلی (با سرانة تولید نازالص دازلی  07هازار دالر و جمعیات
معادل  12میلیون نفر در  )0281قرار دارد .رشد اقتصادی سریع این کشور ،مطاابق باا شاکل  ،8باا
رشد شهرنشینی فزاینده همراه بوده است به نحوی که نسبت جمعیت شهرنشاین در طاول  1دهاة
ازیر ،به بیش از  0برابر افزایش داشته است .هم اکنون ،بالغ بر  82درصد از جمعیت کارة جناوبی
در نواحی شهری ساکناند (.)World Bank Group, 2015; KRIHS, 2015a
کرة جنوبی همگام با مجموعه برنامههای پنجساالة توساعة اقتصاادی ( )8870-87و مجموعاه
برنامههای جامع دهسالة توسعة قلمرو ملی ( ،)8862-0282رشد سریع شهرنشینی و صنعتیشدن را
تجربه کرده است .به دنبال دن ،مهاجرت وسیع جمعیت به سئول و تمرکز در منطقة پایتخت در این
دوره ،مسائل و چالشهای قابل توجه شهری نظیر فقدان مسکن و عرضاة ناکاافی ،شاکلگیاری و
گستر

اسکان غیررسمی ،تراکم و ازتالط ترافیکی ،ناکافیبودن حملونقل عماومی و در نهایات،
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دلودگیهای محیطی را به دنبال داشته است .این مسائل ،بسیار قابل قیااس باا چاالشهاای شاهری
مورد مواجهه از سوی شهرهای متنوعی در جهان هستند که بهواسطة شهرنشینی ساریع کناونی ر
دادهاند

(2015b

 .)KRIHS, 2015a; KRIHS,شاهرها در فرایناد شهرنشاینی شااهد توساعة شادید

بهمنظور منزلدادن به زیل مهاجران از نواحی روستایی بوده و این گستر

فضایی ،ساب

زنادگی

شهری را دگرگون کرده است .در چنین شرایطی ،سیاستهای توسعة شاهری در کارة جناوبی ،در
جایگاه راهحلها یا پاسخ هایی به مسائل و موضوعات توسعة شهری که در فرایند یادشده به وقاوع
پیوسته اند ،اتخاذ شده و بسط یافتهاند ،در حالی که سیاستهای نوین توسعة شهری این کشور ،بار
دستیابی به دو هد

اصلی توسعة قلمرو ملی کشور و نیز کشو راهحلهایی برای مسائل شهرهای

بزرگ ،متمرکزند (.)KRIHS, 2012

شکل  .1نرخ شهرنشینی و سرانة تولید ناخالص داخلی به دالر در کرة جنوبی ()KRIHS, 2015a( )1592-0212

در حال حاضر ،سئول باالترین سهم از جمعیت ،منابع و ثروت کرة جنوبی را در زود متمرکاز
کرده و سهبرابر بزرگتر از بوسان ،بزرگترین شهر بعد از سئول در این کشور ،اسات .جمعیات ایان
شهر که در  88 0فقط  8میلیون نفر بود ،بهترتیاب باه  1 ،1و  88میلیاون نفار در  8812 ،8862و
 8882رسید .سهم منطقة پایتخت (کاالنشاهری) از مجماوع جمعیات کشاور ،باهسارعت و طای
دهههای  8872-12از  02درصد به  2درصد افزایش یافت .در ساال  ،0228ایان شاهر و منطقاة
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پایتخت در مجموع 6 ،درصد از کسبوکار کارة جناوبی و  12درصاد از کارمنادان حقاو بگیار
دولتاای را دربرداشااته اساات

(2015a

 .)KRIHS,جاادول  8تغییاارات جمعیتاای در شااهر و منطقااة

کالنشهری سئول را در بازة زمانی  8812-0282نشان میدهد.
جدول  .1تغییرات جمعیتی شهر و منطقة کالنشهری سئول ()1592-0212

جمعیت 0111 :نفر

سال (میالدی)
0891

0891

0881

0881

0111

0111

0101

مجموع کشور (الو)

16 17

2 1

1 88

1810

6866

6068

1112

منطقة کالنشهری (ب)

81081

81102

81117

0802

00087

00676

01117

شهر سئول (ج)

117

8718

82781

82187

82161

8102

868

ج  /الو (درصد)

00/1

01/1

0

01/2

08/7

02/1

02/0

ج  /ب (درصد)

70/8

72/8

16/8

12/2

7/6

1/8

8/8

ب  /الو (درصد)

11/1

18/8

0/1

7/8

7/1

1/0

8/8

منبع:

/

The Academy of Korean Studies, 2015

ایجاد و توسعة نسل اول شهرهای جدید در کرة جنوبی
ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة جنوبی بهعنوان یکی از ابزارهای اجرای پروژههاای توساعة
قلمرو ملی ،مانند شکلگیری مجتمعهای صنعتی برای ارتقای زیرسازت صنعتی ،ساازت سادها و
شهرهای اقماری ،8مورد توجه قرار گرفته است .بر این اساس ،ساازت شاهرهای جدیاد باهطاور
عمده ،در اوازر دهة  8872و با دو هد
ی

اساسی دغاز شد :نخست ،ایجاد شهرهای جدید بهعناوان

شهر پیرامونی 0برای توسعة مجتمعهای صنعتی و دوم ،به منظور حل مسئلة ازدیاد جمعیات در

شهرها (.)KRIHS, 2012
بهدنبال طرح جامع صنعتیسازی کره حرکت قابل توجهی در زمیناة صانعتیشادن باهویاژه در

1. Satellite Cities
2. Hinterland City
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فاصلة زمانی  8872-8812دغاز شد .همانطور کاه شاکل  0نشاان مایدهاد ،یکای از مهامتارین
زیرسازتهای مجزا که به عنوان عامل فعال در توسعة اقتصادی کرة جنوبی ،نقش ایفا کرده اسات،
شاهراه  87کیلومتری سئول -بوسان ،8احداثشده طی سالهای  8871تا  8862در امتداد شااهراه
 0کیلومتری سئول -اینچئون ،0احداثشده طی سالهای  8876تا  8862است .مجتمعهای صنعتی
متعددی در طول این محور بهمنظور بهرهبرداری از سهولت حملونقل ،تاسیس شاد .مجتماعهاای
صنعتی صادراتمحور و وسیعی در گورو 1و اینچئون در نزدیکای سائول و در دهاههاای  8872و
 8862احداث شد و صنایع سنگین شیمیایی و الکترونیکی در جنوب شرقی کرة جنوبی در نزدیکی
دائگو و بوسان در فاصلة سالهای  8862تا  8812شکل گرفتناد .ایجااد و توساعة ایان صانایع و
مجتمعهای صنعتی بهویژه با سازت شهرهای جدید بهمنظور تدارک نواحی مسکونی برای شاغالن
همراه شد (.)KRIHS, 2015a
به این ترتیب ،در دهة  8872اولسان( 1در سال  )8870و پوهاناپ( 7در ساال  )8871در قالاب
شهرهای صنعتی و به ترتیب با تمرکاز بار صانایع اتومبیال و فاوالد ،در جناوب شارقی کاره و در
مجاااورت دائگااو و بوسااان ایجاااد شااد و توسااعه یافتنااد .ساائونگنام( 6در سااال  )8871بااهعنااوان
سکونتگاهی برای مهاجران از سئول که در سکونتگاههای زودرو و غیررسمی زنادگی مایکردناد،
سازته شد .یوئیدو( 1در سال  )8876و میانپ داناپ( 8در ساال  )8871باه عناوان ناواحی تجااری
مرکزی بزرگ مقیاس ( )CBDاحداث شدند .در دهة  ،8862شهرهای جدید بهطورعمده باهمنظاور
رشد اقتصادی و نیز پاسخ به تغییرات واقعشده در محیطهای بیرونی ،ایجااد شادند .در ایان دوره،
1. Busan
2. Incheon
3. Guro
4. Daegu
5. Ulsan
6. Pohang
7. Seongnam
8. Yeouido
9. Myoungdong
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سیاست ارتقای صنایع سنگین و شایمیایی باهمنظاور غلباهیاافتن بار ساازتار جهاتیافتاه توساط
کارزانههای سب  ،پیشنهاد شد .براساس اعالن سیاست توسعة صنایع سنگین و شایمیایی ،دولات،
شهر گاامی( 8در ساال  )8861را در نزدیکای دائگاو و شاهرهای چاناپ وان( 0در ساال  )8866و
یئوچئون( 1در سال  )8866را در جنوب کشور با هد
احداث کرد .همچنین ،در اطرا

ارتقای صنایع یادشده و گستر

صاادرات

ناحیة کالن شاهری سائول ،باانوول (در ساال  )8866باا هاد

متفر کردن صنایع دلوده و مضر به سایر نواحی ،جامسیل( 1در سال  )8868با هد

پراکنادهکاردن

عملکردهای هستة شهری و گواچئون( 7در سال  )8868بهمنظور بیرونرانادن برزای عملکردهاای
اجرایی واقعشده در سئول ایجاد شدند.

شکل  .0صنعتیشدن ،ایجاد و توسعة شهرکهای صنعتی جدید در کرة جنوبی ()KRIHS, 2015b( )1592-92

1. Gumi
2. Changwon
3. Yeocheon
4. Banwol
5. Jamsil
6. Gwacheon
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در دهة  ،8812شهرهای جدیاد گاائپو( 8در ساال  ،)8818گودئاوک( 0در ساال  ،)8818ماوک
دانپ( 1در سال  )8811و سانژیه (در ساال  )8811باه عناوان ناواحی مساکونی بازرگمقیااس و
بهواسطة توسعة کمربند سبز در مرز سئول احداث شدند .بهعاالوه شاهرهای جدیاد دانساان( 1در
سال  )8811و کایریانپ( 7در سال  )8818با هد

جابهجایی برزی عملکردهای اجرایی واقعشاده

در سئول به سایر نواحی محلی توسعه یافتند .در حالی کاه اوازار دهاة  ،8812افازایش ساریع در
قیمت مسکن در سئول ایجاد شد که در قالب مسائل اجتماعی وسیعی بروز و ظهور یافت .افزایش
قیمت مسکن چشمگیر بود ،اما در این میان ،تضاد شدید میان نواحی جغرافیاایی نیاز در دل شاهر
پدیدار شد .این ازتال

درون شهر که محصول توسعة سریع اقتصادی از دهة  8872بود ،به یکای

از مسائل چالشبرانگیز و اساسی تبدیل شد .سئول ،ناهمگونی عمیقای را ،از نظار اقتصااد محلای،
محیط دموزشای ،مساکن و دردماد ،میاان ناواحی قادیمیتار در شامال ،گاناپباوک ،6و ناواحی
توسعه یافتة در جنوب ،و گنپنام ،1باه نماایش گذاشات .ایان چاالش ،باه دنباال دن ،شاکا
تواناییها و قابلیتهای مالی و قیمتهای مسکن را نتیجه داد .بهعنوان ی

در

راه حل ،دولات نسابت

به ایجاد پنج شهر جدید پیونپچون ،8باانداناپ ،82ساانباون 88در جناوب سائول ،و ایلساان 80و
جونپدانپ 81در غرب ناحیة پایتخت ،تصمیم گیری کرد .به این ترتیب ،جریان «نخستین تولاد یاا
نسل اول شهرهای جدید» در کرة جنوبی ،با احداث این پنج شاهر جدیاد ( )8818-8887باه اوج
میرسد (.)Kyung & Kim, 2011; KRIHS, 2012
1. Gaepo
2. Godeok
3. Mokdong
4. Sangye
5. Dunsan
6. Kyeryung
7. Gangbuk
8. Gangnam
9. Pyoungchon
10. Bundang
11. Sanbon
12. Ilsan
13. Jungdong
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شهرهای جدید یادشده که بهمنزلة شروعی تازه برای سئولیهایی که به معضل ازدحام بیوقفاه
دچار بودند ،تلقی میشد ،در نزدیکی سئول بنا شدند و کسر مالیات به مردم و کسبوکارهاا بارای
انتقال از سئول به شهرهای جدید ،اعطا شد .مجموع مساحت تحات توساعه در پانج شاهر جدیاد
یادشده ،بالغ بر  12کیلومتر مربع (معادل  1222هکتار) بود و در مجموع ،حادود  080هازار واحاد
مسکونی برای  8/0میلیون نفر جمعیت را دربرداشتند که باا هاد

ثباات باازار مساکن در ناحیاة

پایتخت ،به دنها منزل دادند .همة این شهرها در فاصلة  02-01کیلومتری ،معادل یا

سااعت ،از

ناحیة تجاری مرکزی سئول قرار داشته و بهبود دسترسی به دنها بهواسطة ایجاد شبکة حمالونقال
درونمنطقهای مبتنی بر توسعة سیستم راهدهن برقی و احداث شاهراههای ارتباطی ،مورد توجه قارار
گرفته است (.)Rii & Ahn, 2001; Zebardast, 2005; Mukoyama, 2011; KRIHS, 2012
مطابق با شکل  ،1دولت کرة جنوبی که با اتخاذ سیاست تمرکززدایی و کنتارل رشاد باه دنباال
محدودکردن توسعهها در سئول به واسطة کمربند سابز قاوی شاامل تعریاو ساه پهناه باا ساطوح
متفاوتی از کنترل کاربری اراضی در قالب محدودسازی تمرکز بیشازحد ،مدیریت رشد و حفاظت
طبیعی بود ،از تقاضای درحالرشد در مسکن و توسعه در منطقة کالنشهری سئول غفلات ورزیاد.
در نتیجه ،تدارک مسکن قادر به پوششدادن به این تقاضا نشد .به دنبال دن ،تصامیم بارای «برناماة
سازت دو میلیون مسکن» اتخاذ شد و سازت وسازهای وسیع مسکونی در قالب برنامههای تحات
حمایت دولت ،دنبال شد که به اعتقاد برزی ،عماالً در تعاارب باا تمرکززدایای یادشاده باود .در
نتیجه ،بازار مسکن در منطقة کالن شهری سئول تغییرات بنیادی را طی دهة  8882تجربه کرد و باه
این ترتیب ،تدارک فزایند مسکن ،تثبیت باازار اماالک را محقاق کارد

( & Rii & Ahn, 2001; Lee

.)Ahn, 2005
ایجاد پنج شهر جدید پیونپچون ،باندانپ ،سانباون ،ایلساان و جوناپداناپ نیاز بخشای از
برنامة یادشده مبنی بر سازت دو میلیون مسکن است که با هد

مهار کمبود مساکن و اوجگیاری

قیمتهای مسکن در اوازر دهة  8812دغاز شد ،دن هم در زمانی که مجموع واحادهای مساکونی
در کرة جنوبی ،کمتر از  1میلیون بود
شهر جدید کوچ

(2011

 .)Mukoyama,بر این اساس و پاس از ساازت چناد

در پیرامون سئول در دهاة  ،8812دولات و برناماهریازان ،مشاتا باه احاداث
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شهرهای جدید بالغ و زودکفا بودند .بهطور عماده ،هاد

از زودکفاایی باه ایجااد تعاادل میاان

کاربریهای اراضی مربوط به اشتغال و سکونت ،محدود میشد .از این رو ،قطعات وسایع ناواحی
تجاری در شهرهای جدید تخصیص یافتند .با این وجود ،نواحی تجاری از نظار جاذب و میزباانی
شرکتهای کسبوکار کامالً موفق نبودند .در طر

مقابل ،نواحی مساکونی در حادود  1ساال از

شروع پروژهها یعنی در اواسط دهة  ،8882به صورت تقریباً کامل ،شکل گرفتاه و تکمیال شادند.
این موضوع برجسته و چشمگیر است ،به ویژه با توجه به شهرهای جدید در سایر کشاورها کاه از
کندی جمعیتپذیری ،رنج میبرند .مسئلة اساسی این پنج شهر ،توسعهنیافتن ناواحی تجااری و در
نتیجه انتقاد نسبت به تبدیلشدن دنها به جوامع زوابگاهی است.

شکل  .3موقعیت پنج شهر جدید نسل اول در منطقة کالنشهری سئول ()Rii & Ahn, 2001; MOLIT, 2015

جدول  0مشخصات پنج شهر جدید نسل اول در کرة جنوبی را نشان میدهاد .از نظار انادازه،
باندانپ و ایلسان بهترتیب ،با  887و  816هکتار مساحت نسبت به سه شاهر جدیاد دیگار ،باا
مساحت  02-1 1هکتار ،بزرگترند .این دو شهر در میانة نواحی توسعهنیافته با فاصله از شهرهای
سازته شده قرار داشته ،حال دنکه سه شهر جدید کوچکتر جونپدانپ ،پیونپچون و سانباون ،در

مطالعة تطبیقی ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید :نمونة کرة جنوبی

نزدیکی و مجاورت نواحی توسعهیافته و شهرهای موجود قرار دارند .از نظر جمعیت هد

022 

نیز بان

دانپ و ایلسان بهترتیب با  182هزار و  067هزار نفر جمعیت ،از سه شهر جدید دیگر ،با جمعیت
 877-862هزار نفر ،به مراتب بزرگتر است ،حال دنکه از تراکم جمعیتی بهطور نسابی پاایینتاری،
بهترتیب با  888و  861در مقابال  180-111نفار در هکتاار برزوردارناد ،در حاالی کاه دو شاهر
یادشده درصد باالتری از فضاهای باز و سبز را نیز به زود ازتصاص میدهند که حااکی از توجاه
جدی برنامهریزان به فراهمکردن محیط مسکونی دلپذیر در مقابل توسعههاای بسایار متاراکم زاود
است .تراکم زالص جمعیتی هر پنج شهر جدید در بازة  101-886نفر در هکتاار اسات و از ایان
نظر ،با شهرهای جدید که پیش از این احداث شدهاند ،نظیر گواچئون و موکدانپ با تراکم زالص
مسکونی  1 0و  81نفر در هکتار ،متفاوتاند .جنبة قابل توجه دیگری از این پانج شاهر جدیاد،
درصد نسبتاً باالی ازتصاصیافته به نواحی تجاری و کسبوکاار اسات کاه از ایان نظار ،در باازة
 /0-82/درصد از مجموع مساحت کل قرار دارناد .ایان میازان ،در مقایساه باا وضاعیت فعلای
شهرهای موجود در کرة جنوبی با رقمی حدود  0درصد یا شهرهای جدید در ژاپن با رقمی معادل
درصد ،بسیار قابل توجه بوده و در عین حال داللتی بر زواسات دولات کارة جناوبی در زمیناة
هد

زودکفایی شهرهای جدید است .البته توجه به سرانة زماین تجااری در ایان زمیناه ،گویاای

وضعیت نه چندان متفاوت این شهرهای جدیاد نسابت باه شاهرهای موجاود در کارة جناوبی یاا
شهرهای جدید احداثشده در ژاپن با رقمی معادل  1-متر مربع به ازای هر نفار اسات (

& Lee

.)Ahn, 2005
چهار مشخصة اصلی برای توسعة این شهرهای جدید عبارتاند از (:)Mukoyama, 2011
 سرمایة بخش زصوصی به صورت فعاالنه مورد استفاده قرار گرفت .زرید زماین یاا حاقمالکیت دن از سوی شرکت توسعة زمین کره (شرکت کنونی زمین و مساکن کاره )8انجاام
گرفت و شارکتهاای بخاش زصوصای ،مسائول ساازت مساکن و طبقاهبنادی تحات
)1. Korea Land Development Corporation (Korea Land & Housing Corporation
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برنامه هایی که کاربری اراضی و شمار واحدهای مسکونی هر طبقاه را مشاخص مایکارد،
بودند .بهواسطة معرفی سیستم تفکی

پیشرفتة زمین ،شرکت توسعة زمین ،سرمایههای الزم

برای توسعة زیرسازت را نیز توسط بخش زصوصی تضمین کرد؛
 زرید و سلب مالکیت اراضی به سرعت انجام گرفت .قانون ارتقای سازت مسکن ،8قدرتالزم را برای شرکت توسعة زمین کره فراهم کرد تا زمین را به صورت قهری بهدست دورد.
این موضوع ،مهمترین دلیلی است که چارا پاروژههاای ساازت شاهرهای جدیاد در کارة
جنوبی حتی از نمونههای ژاپن نیز سریعتر تکمیل شدهاند؛
 سازت مسکن برای طبقه با دردمد متوسط به موازات سازت مسکن برای طبقاة باا دردمادپایین ،انجام گرفت .دپارتمان های طبقه با دردمد پایین به صورت عمدة توسط شرکت ملای
مسکن کره( 0شرکت کناونی زماین و مساکن کاره) و دولات محلای و از طریاق سارمایة
فراهمشده در قالب سرمایة مسکن ملی 1ایجاد شد؛
 زیرسازتهای ارتباطی مانند راهدهن و شاهراههای سریعالسیر بهواسطة تعریو پاروژههاایکارهای عمومی توسعه یافت .برای نمونه ،شهر جدید بان دانپ ،از طریق زط مترویای کاه
در سال  888تکمیل شد ،به مرکز سئول متصل شد.
البته ،بحثهای فراوانی در زمینة عدم شکلگیری نواحی تجاری در شهرهای جدید یادشاده یاا
عقبماندگی دنها در این زمینه نسبت به پیشبینیهای انجامگرفته در صحنة برناماهریازی شاهری
کرة جنوبی وجود دارد .عرضة بیشازحد و در نتیجه شکست برناماهریازی ،فرایناد تصامیمگیاری
سیاسی انحرا یافتاه ،تقاضاای ناکاافی و همچناین ،تغییارات ر داده در رفتاار زریاد باهواساطه
فرصتهای زرید الکترونیکی ،از جمله عوامل مطرحشده از سوی گروههای مختلو فکری اسات.
در مقابل ،لزوم احداث سازتمانهای بلندمرتبة مسکونی یا مختلط ،تاکید بر تدریجیبودن تکامل و
1. Housing Construction Promotion Law
2. Korea National Housing Corporation
3. National Housing Fund
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در نتیجاه حفا ایاان اراضای باارای کااربرد اداری -تجااری شااهرهای جدیاد بااا هاد

ارتقااای

استانداردهای زودکفایی دنها و همچنین ،تشویق توسعة دنهاا از طریاق پااییندوردن هزیناههاای
زمین برای توسعه دهندگان و مشتریان سازمانی ،از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمیناة تعادیل و
رفع این چالش میباشند (.)Lee & Ahn, 2005
جدول  .0مشخصات  9شهر جدید نسل اول در کرة جنوبی

شهر جدید

اطالعات
مجموع مساحت (هکتار)
مسکونی (هکتار)

 01کیلومتری  01کیلومتری  01کیلومتری  01کیلومتری  01کیلومتری
جنوب شرقی شمال غربی

جنوب

جنوب

جنوب غربی

مجموع

فاصله از سئول

بان دانگ

ایلسان

پیونگچون

سانبون

جونگدانگ

رقم درصد رقم درصد رقم درصد رقم درصد رقم درصد
822 887

822 816

188

822

02

711

10/1

107

11/1

881

16/1

1/8 818

811

1

8601

تجاری (هکتار)

87

1 /1

801

6 /1

01

82/

116

دسترسی (هکتار)

117

88/6

108

02/8

888

01/1

7

07/8 8 1 81/0

فضای باز (هکتار)

10

00/2

168

0 /8

68

81/8

18

62 08/0

80/8

82 8

سایر (هکتار)

1 6

86/7

087

81/6

821

02/8

71

11 87/1

87/8

100

182

-

067

871

-

877

-

862

-

8862

تراکم مجموع (نفر در هکتار)

888

-

861

108

-

111

-

180

-

011

تراکم زالص (نفر در هکتار)

781

-

101

112

-

828

-

886

-

768

-

78222

02 6

-

0186

0122 -

-

08110

جمعیت هد

تعداد واحد مسکونی (زانوار) 86112
مدت زمان پروژه

8818-8881 8818-8881 8818-8887

/0

8818-888

16

/

82 8

(هزار نفر)

/1

81

1 1 822

822

128

8882-888

-

منبعLee & Ahn, 2005 :

ایجاد و توسعة نسل دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی
به دنبال بحث های وسیعی که در زمینة دثار منفی نسل اول شهرهای جدید بهوجود دمد ،با جمعیت
انبوه متمرکز در ناحیة پایتخت و متعاقباً مسائلی مانند افزایش قیمتها و ازاتالط ترافیکای شادید،
دولت توسعة پراکنده و توسعة کوچ مقیاس زصوصی در اراضی نیمهکشاورزی را تشاویق کارد.
این گارایش مبنای بار سیاسات توساعة اراضای دارای پتانسایل کشااورزی ،در عمال کمبودهاای
زیرسازتی و توسعة فاقد برنامه ،نامنظم و بی قاعدة قلمرو ملای کارة جناوبی را باهواساطة تجماع
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پروژههای توسعة کوچ مقیاس و بیشازاندازه ،بهویژه در اطرا

نواحی حومة شاهری یاانجین 8و

پاژو 0نتیجه داد .در مواجهه با این مسئله ،دولت چارچوبی برای توسعة قلمرو ملی را بر پایة اصال
«ابتدا برنامهریزی و سپس توسعه» مورد توجه قرار داده و به دنبال دن ،مجدداً ارائة طرحهای جاامع
شهرهای جدید را با لحاظ توسعة بهبودیافته و برنامهریزی برای تعدیل مسائل نخستین نموناههاای
شهرهای جدید ،در دستور کار قرار داد .این دسته از شهرها ،که مطابق با شکل در فاصلة بیشتری
از مرکز سئول در مقایسه با شهرهای جدید نسل اول قرار دارند ،دغاازگر جریاان ایجااد و توساعة
«نسل دوم شهرهای جدید» میباشند.
بر این اساس 82 ،شهر جدید نسل دوم در منطقة پایتخت مانناد داناپتاان 1در هودسائونپ و
پانپیو 1در سئونپنام ،7و دو شهر جدید دسان 6و دودن 1را در نواحی دیگر پیشانهاد شاده اسات.
مجموع مساحت توسعة این  80شهر  8 2کیلومتر مربع (معادل  8 222هکتاار) اسات کاه شاامل
حدود  712هزار واحد مسکونی در دست سازت یا تدارکدیدهشده در دینده هستند .در حالی کاه
همگام با ایجاد نسل دوم شهرهای جدید در دهة  ،0222کاهش نر رشد جمعیت در کارة جناوبی
در نتیجة شیب نزولی نر تولد ،بازنگری در تدارک و عرضة مسکن را برانگیخته است .این چناین
تمرکز بر سیاست مسکن از توسعة کمی به سمت بهبود کیفی و متعاقباً پاییندوردن مقیاس طرحها،
بهویژه در پروژههای جدیدتر ،کامالً مشهود اسات (

Mukoyama, 2011; KRIHS, 2012; MOLIT,

 .)2015سب تربودن بار مالی توسعههای مجدد شهری در مقایسه با ایجاد و توسعة شاهر جدیاد و
نیز کندتربودن فرو

مسکن در شهرهای جدید با توجه به ترجیح فزایندة ساکنان باه ساکونت در

محیطی مجاور با محل کار و دسترسی همزمان به مراکز زریاد و ساایر فرصاتهاا و امکاناات ،از
1. Yongin
2. Paju
3. Dongtan
4. Hwaseong
5. Pangyo
6. Seongnam
7. Asan
8. Doan
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جمله موضوعات اصلی مطرح و قابل توجه در این زمینهاند .جدول  1مشخصات  80شاهر جدیاد
نسل دوم در کرة جنوبی را نشان میدهد.

شکل  .4موقعیت  12شهر جدید نسل دوم در مقایسه با  9شهر جدید نسل اول
در منطقة کالنشهری سئول ()KRIHS, 2015a

این دسته از شهرها با هد

توسعة پایدار و با توجه به ظرفیتهای محیطی و مالحظاتی مانناد

جلوگیری از سازتوسازهای مسکونی بزرگ مقیاس ،و در عوب فراهمکردن فضاای بااز و سابز
کاافی و نیاز قابلیات زودکفاایی طراحای شادهاناد (.)The Academy of Korean Studies, 2015
تفاوتهای فیزیکی و به دنبال دن ،فضایی چندی در سازت و توسعة شهرهای جدید یادشده که در
جایگاه نسل دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی قرار دارند ،در مقایسه با نسل نخست وجود داشته
و مشهود است (:)Mukoyama, 2011; MOLIT, 2015
 مساحت مورد استفاده برای کاربری مسکونی کاهش و در عوب ،زمین بیشتری به فضاهایباز و سبز و پارکهای صنعتی ازتصاص یافته است؛
 مساحت زمینهای مسکونی برای سازت دپارتماانهاای بلندمرتباه کااهش یافتاه و زماینبیشتری به سازتوساز مسکونی در قالب الگوی کوتاهمرتبه یا ت واحدی مجزا ،ازتصاص
یافته است؛
 -بر طرحهای منظر شهری مبتنی بر تاریخ و فرهنپ محلی با هاد

زلاق سایمای متناوع و

متمایز و همچنین ،تعدیل فضای زسته کننده و یکنوازت مورد انتقااد در شاهرهای جدیاد
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نسل اول ،تاکید شده است .به عالوه ،باازبینی ماداوم طارح از مقیااس شاهری تاا مقیااس
ارتقای محیط و منظر ،در دستور کار قرار گرفته است.

معماری ،با هد

 -بهکارگیری سیستمهای حملونقل نوین و سبز نظیر تراماوا باا هاد

کااهش باهکاارگیری

وسایل نقلیة شخصی ،تاکید بر حملونقل عمومی ،دوچرزه و سواره ،از جملاه ابعااد مهام
مورد توجه و تاکید بوده است؛
 بر زودکفایی شهر جدید که به صورت عمومی دوستدار محیط زیست بوده و فاراهمکننادهمحیطهای مسکونی باکیفیت است ،تاکید بیشتری شده است .تدارک همزمان محل سکونت
و محل کار ،رویکرد اصلی مورد توجه در این زمینه بوده است.
ادامة جدول  .3مشخصات  10شهر جدید نسل دوم در کرة جنوبی

نام

منطقه

دانپتان 8
پانپیو
پاژو
منطقة
پایتخت
()82

 1کیلومتری جنوب

0228-80

8/211

8178

 02کیلومتری جنوب

0221-80

1/800

08071

11222

8/ 11

6667

6/816

18088

 12کیلومتری شمال غربی 0227-80

88/177

17886

877222

 1کیلومتری جنوب

0221-81

0 /281

887210

017222

 12کیلومتری شمال

0226-81

6/271

16810

800

021 1

پاژو 1

شمال غربی

0

اوکجئونپ
هوئچئون

وایری

1

گودئوک

7

(کیلومتر مربع) مسکونی

هدف

0

80 222

پاژو  8و 0

دانپتان 0
یانپژو

نسبت به سئول

پروژه

 12کیلومتری

گیمپو
1

موقعیت

دوره زمانی

مساحت

تعداد واحد جمعیت

0221-86

/

080222

871222

 1کیلومتری جنوب شرقی 0221-86

7/661

1182

827222

0221-02

81/ 00

1 88

811222

 72کیلومتری جنوب

 .8اعداد و ارقام براساس تطابق و مقایسة اطاعات منابع ،بعضاً به صورت جزئی اصالح یا با استناد به سایر نمونهها بردورد
شده است.
2. Gimpo
3. Yangju
4. Okjeong and Hoecheon
5. Wirye
6. Godeok
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ادامة جدول  .3مشخصات  10شهر جدید نسل دوم در کرة جنوبی

نام

منطقه

جئومدان

8

گوئانپ -جیو
سایر

موقعیت

دوره زمانی

نسبت به سئول

پروژه

(کیلومتر مربع) مسکونی

 01کیلومتری شمال غربی 0228-87
0

 12کیلومتری جنوب
بائبانپ

دسان

تانپجئونپ

()0

دودن
مجموع ()80

1

مساحت

تعداد واحد جمعیت

88/818

62122

0221-80

88/12

18881

-

1/770

80 0

-

1/808

0181

-

7/828

0 111

0228-86

818/881

هدف

0

012222
61222
88222
71222

8610222 7 7288

منبعThe Academy of Korean Studies, 2015; KRIHS, 2015a; MOLIT, 2015 :

عالوه بر این ،به منظاور کااهش تمرکاز جمعیات در سائول ،شاهر جدیاد اداری -حکاومتی و
چندعملکردی سژونپ با هد

جابهجایی  8وزارتخاناه از مجماوع  81وزارتخاناه باه هماراه دو

نمایندگی عمدة دولتی و نیز دو دستگاه اجرایی کلیدی ،طی سالهای  0280-8برنامهریازی و تاا
افق  0212تکمیل زواهد شد .جمعیت هد

این شهر معادل  122هزار نفر اسات .باه عاالوه82 ،

شهر جدید نودوری (منطقهای) نیز در  82ایالت کره با هد

جابهجایی حدود  872سازمان دولتی

به همراه بالغ بر  10هزار کارمند به مناطق غیرپایتخت ،در دست برنامهریزی است .ایان شاهرها در
چهار گونة کلی ،هر ی
تحری

با مشخصات و ویژگیهاای ازتصاصای مطاابق باا جادول  ،باا هاد

نودوری و هدایت توسعة متعادل اقتصادی و زیستمحیطی منطقهای بهواسطة جاباهجاایی

سازمان های دولتی و ایجاد زوشاة ارتبااط و همکااری متقابال میاان کسابوکارهاا ،ساازمانهاا،
شرکتها ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و متعاقباً صنایع دانشبنیاان و تکنولاوژی بااال هدفگاذاری
شدهاند .جمعیت هد

دنها در مجموع بالغ بر  122هزار نفر در قالب مساحت  12کیلاومتر مرباع
1. Geomdan
2. Gwang-gyo
3. Baebang and Tangjeong
)4. Sejong (Yeongi
)5. Innovation City (Regional Innovation City
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(معاادل  1222هکتاار) اسات ( .)Seo, 2009; Mukoyama, 2011; KRIHS, 2012; KRIHS, 2015b
تصویر  1موقعیت شهر جدید سژونپ و شهرهای جدید نودوری را نشان میدهد.

شکل  .9موقعیت شهر جدید سژونگ و شهرهای جدید نوآوری در ایالتها و مجاور
شهرهای مختلف کرة جنوبی ()Seo, 2009; KRIHS, 2012; KRIHS, 2015b
ادامة جدول  .4دستهبندی چهارگانة شهرهای جدید نوآوری

دسته

ساختار اصلی

نام شهر نوآوری

شهر احاطهکننده یا مجاور

بوسان

بوسان

گونة درون مادرشهر

گونة توسعة مادرشهر
و الحا به دن

جیجو

سئوگیپو

دائگو

دائگو

اولسان

اولسان
1. Jeju
2. Seoguipo
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ادامة جدول  .4دستهبندی چهارگانة شهرهای جدید نوآوری

نام شهر نوآوری

شهر احاطهکننده یا مجاور

دسته

ساختار اصلی

گنپوان

وانژو

گونة مجاور و متصل

جئونبوک

وانژو و جئونجو

به مادرشهر

جیونپباک

گیمچئون

جیونپ نام

جینجو

گوانپجو
گونة شهر جدید

جئوننام
چونپبوک

/

ناجو
جینچئون  /اومسئونپ

منبعKRIHS, 2012 :

مقایسة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی
مطابق با دنچه اشاره شد ،ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة جناوبی در قالاب دو نسال اول و
دوم ،تفکی شدنی است ،در حالی که در میان سیاستهای اتخاذشده از سوی کرة جنوبی ،سیاست
شهرهای جدید باید به عنوان پاسخ اصلی به چالشهای شهرنشینی در این کشور مورد توجاه قارار
گیرد .اگر شهرهای جدید احداثشده پیش از بازة زمانی  0222بر صنعتیشادن ،ارتقاای پایاداری
1. Gangwon
2. Wonju
3. Jeonbuk
4. Jeonju
5. Gyeongbuk
6. Gimcheon
7. Gyeongnam
8. Jinju
9. Gwangju
10. Jeonnam
11. Naju
12. Chungbuk
13. Jincheon
14. Eumseong
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شهرنشینی بهواسطة تسکین و تعدیل تراکم بیش ازحاد جمعیات و عملکردهاا و نیاز حال مسائلة
مسکن در سئول متمرکز بودند ،از سال  0222به این طر  ،شهرهای جدید بهعنوان ابزار واقعی در
مسیر توسعة پایدار ،در پاسخ به تمرکز و در عین حال ،تعادل منطقهای و ملی بهواسطة تکنی های
پیشرفتهتر برنامه ریزی و با توجاه جادی باه ابعاادی مانناد ساازگاری باا محایط زیسات ،انارژی
تجدیدپذیر ،حملونقل پایدار ،دولت الکترونیکی ،مدیریت پایدار منابع و جز دن در دسات توساعه
قرار دارند (.)Kim et al., 2011; KRIHS, 2015a
جدول  1اتخاذ سیاست ایجاد و توسعة شاهرهای جدیاد از ساوی کارة جناوبی را باهتفکیا
نسلهای اول و دوم و در پاسخ به عمدهترین مسائل و چالشهای شهری تبیاین مایکناد .بار ایان
اساس ،سیاست ایجاد و توسعة نسل های اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی قابل تفکی

به

 1فاز عمده است .سه فاز کلیدی شامل شهرهای جدید برای پایة صنعتی در پاسخ به نیاز به ارتقای
صنعتی و شهرهای جدید درون سئول و متعاقباً در رینپ زارجی سئول در پاسخ به مسائلة کمباود
مسکن ،در ارتباط با ایجاد و توسعة نسل اول شهرهای جدید کرة جنوبی قابل توجاه هساتند .ایان
در حالی است که دو فاز بعدی شامل شهرهای جدید در منطقة کالنشهری سئول بهطور عمده ،در
پاسخ به مسئلة تمرکز بیش از پیرامون سئول ضمن تاکید بر توسعة برناماهریازیشاده و همچناین،
شهرهای جدید با اهدا

ویژه در سراسر کرة جنوبی برای ارتقای تعادل ملی و منطقاهای در عاین

تمرکززدایی از منطقة پایتخت ،در ارتباط با ایجاد و توسعة نسل دوم شاهرهای جدیاد ایان کشاور
قابل توجه میباشند .به این ترتیب ،سیر تحول ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید
در کرة جنوبی در بازة زمانی  8870تاکنون و به تفکی

پنج فاز یادشاده ،در قالاب شاکل  7نشاان

داده شده است.
ادامة جدول  .9اتخاذ سیاست ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید از سوی کرة جنوبی در پاسخ به چالشهای شهری

دورة زمانی
شهرهای جدید

نسل اول

چالش

پاسخ

8870-18

نیاز به ارتقای صنعتی

فاز اول شهرهای جدید برای پایة صنعتی

8876-17

کمبود مسکن در سئول

فاز دوم شهرهای جدید درون سئول

8818-87

کمبود مسکن در سئول

فاز سوم شهرهای جدید در رینپ زارجی سئول
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ادامة جدول  .9اتخاذ سیاست ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید از سوی کرة جنوبی در پاسخ به چالشهای شهری

دورة زمانی

پاسخ

چالش
توسعة بیبرنامه ،نامنظم و

نسل دوم شهرهای جدید

0228

بیقاعده

فاز چهارم شهرهای جدید در منطقة پایتخت یا

تاکنون

تمرکز بیشازحد پیرامون

کالنشهری سئول

سئول
0221
تاکنون

تمرکز بیشازحد ناحیة
پایتخت (منطقه کالنشهری)

فاز پنجم شهرهای جدید با اهدا

ویژه در سراسر

کره

نیاز به توسعة ملی متعادل

منبعKRIHS, 2015a :

شکل  .9سیر تحول ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی ()KRIHS, 2015a

بر این اساس ،جدول  7فرایند زمانی ایجاد و توسعة نسلهاای اول و دوم شاهرهای جدیاد در
کرة جنوبی را ارائه میکند .این جدول دربردارندة هد

و بهدنبال دن الگاوی غالاب برناماهریازی

برای ایجاد و توسعة شهرهای جدید در این کشور به تفکی

نسلهای اول و دوم است .مجتمعهاا

و شهرکهای صنعتی ،جابهجایی هسته های شهری و تدارک و عرضة مسکن در سئول ،جابهجاایی
عملکردهای اداری اجرایی سئول و نیز تدارک مسکن در منطقة کالنشهری سئول از جمله اهادا
یا الگوهای مطرح در این زمینه و در ذیل هد

کالن راهحلهایی برای شهر و منطقة کاالنشاهری

سئول و متعاقباً توسعة یکپارچة منطقهای و ملی کرة جنوبی هستند.
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جدول  .9فرایند زمانی ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی

دورة زمانی
هدف

راهحلیهایی برای شهر و منطقة کالنشهری سئول
و متعاقباً توسعة یکپارچة منطقهای و ملی کرة جنوبی

0891
اولسان
()8870
مجتمعها و
شهرکهای صنعتی پوهانپ
()8871
یوئیدو
()8876
جابهجایی
هستههای شهری ،میانپدانپ
()8871
تدارک و عرضة
سئونگنام
مسکن در سئول
()8871
جابهجایی
عملکردهای
اداری -اجرایی
سئول
تدارک مسکن در
ناحیة پایتخت
(منطقة کالنشهری
سئول)

شهرهای جدید نسل اول
0891-91
گامی ()8861
چانپ وان ()8866
یئوچئون ()8866
بانوول ()8866

شهرهای جدید نسل دوم
0881

 0111به بعد

جامسیل ()8868
گائپو ()8818
گودئوک ()8818
موکدانپ ()8811
سانژیه ()8811
سژونپ
شهرهای نودوری :بوسان ،جیجو،
دائگو ،اولسان ،گنپوان ،جئونبوک،
جیونپ باک ،جیونپنام،
گوانپجو/جئوننام ،چونپ بوک
()0221-0212

گواچئون ()8868
دانسان ()8811
کایریانپ ()8818
پیونپ چون،
بان دانپ،
ایلسان ،سانبون
و جانپدانپ
()8818-87

دانپتان ،پانپیو ،پاژو ،گیمپو،
یانپژو ،وایری ،گودئوک،
جئومدان ،گوئانپ-جیو ،دسان،
دودن ()0228-0286

جدول  6به ارزیابی تطبیقی سیاست ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة جنوبی ،به تفکیا
نسلهای اول و دوم ،ازتصاص دارد .تثبیت عرضه و قیمت مسکن ،ارتقای اقتصاد منطقهای ،بهباود
استانداردهای سکونت ،موفقیت در جمعیت پذیری و در نتیجه ،پخش جمعیت متمرکز در سئول ،از
جمله مهم ترین نقاط قوت شهرهای جدیاد نسال اول در کارة جناوبی هساتند .در مقابال ،وقاوع
پراکنده روی شهری زارج از شهر جدید ،عدم توسعة نواحی تجااری و در نتیجاه عملکارد غالاب
زوابگاهی ،محیط فیزیکی یکنوازت و زسته کننده ،کیفیت ضعیو مسکن و متعاقباً مسائل مرباوط
به بازدفرینی و تجدید حیات شهری ،از جمله نقاط منفی مطرح در ارتباط باا تجرباة ایان نسال از
شهرهای جدید است ،در حالی که ارائة استاندارد بهتر سکونت بهواسطة تادارک محایط باکیفیات،
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مجهز و برنامهریزیشده ،سیمای برجسته ،متماایز و باهکاارگیری الگوهاای متناوع مساکونی و در
نهایت ،زودکفایی تضمینشده به واسطة توجه همزمان به ایجاد مسکن و توساعة مراکاز اشاتغال و
فعالیت ،از ابعاد مثبت نسل دوم شهرهای جدید در کرة جناوبی اسات .در مقابال ،شاکا

از نظار

استاندارد سکونتی و در پی دن ،جداییگزینی اجتماعی میان شهرهای جدید و ساایر ناواحی و نیاز
رکود اقتصادی و نیاز به تثبیت در بلندمدت ،از جمله چالشهایی است که همچناان و باهویاژه در
ارتباط با تجربة شهرهای جدید نسل دوم مطرح بوده و نیازمند توجه است.
جدول  .7ارزیابی تطبیقی ایجاد و توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی

دستهبندی

نقاط قوت
-

شهرهای جدید
نسل اول

-

شهرهای جدید -
نسل دوم
-

نقاط ضعف

تثبیت عرضه و قیمت مسکن (ارتقای نر تدارک
و عرضة مسکن از  78درصد در سال  8811به
 17درصد در سال )8881؛
ارتقای اقتصاد منطقهای؛
بهبود استانداردهای سکونت؛
موفقیت در جمعیتپذیری و در نتیجه پخش
جمعیت متمرکز در سئول.
استاندارد بهتر سکونت بهواسطة تدارک محیط با
کیفیت ،مجهز و برنامهریزیشده؛
سیمای برجسته و متمایز ،و بهکارگیری الگوهای
متنوع مسکونی؛
زودکفایی تضمینشده بهواسطة توسعة همزمان
مسکن و مراکز اشتغال و فعالیت.

وقوع پراکندهرویی شهری زارج از شهر جدید؛
انتقاد نسبت به عدم توسعة نواحی تجاری و متعاقباً
زوابگاهیبودن شهر جدید؛
محیط فیزیکی یکنوازت و زستهکننده؛
کیفیت ضعیو مسکن و در پی دن ،مسائل مربوط به
بازدفرینی و تجدید حیات شهری.
شکا میان شهرهای جدید و سایر نواحی از نظر
استاندارد سکونتی و در پی دن ،جداییگزینی و
افترا اجتماعی؛
رکود اقتصادی و به دنبال دن ،نیاز به تثبیت در
بلندمدت.

منبعMOLIT, 2015 :

نتیجه
شهرهای جدید در کرة جنوبی از دهة  8872و در انواع گوناگونی ،از نظر شکل ،مقیااس و هاد ،
متناسب با نیازها و اقتضائات هر دورة زمانی ایجاد شده و در حال حاضر مطابق با تاداوم تغییار در
پارادایم شهرنشینی و در پی دن ،تحول در جایگاه ،چشمانداز و انتظارات ،در دست توسعه هساتند.
بر این مبنا تمرکز بر این سیاست به تفکی

نسلهای اول و دوم و همانطور که پیش از این اشااره

شد ،در جایگاه پاسخ و راهحل به چالشهای شهرنشینی ،زود گویای سیر تحاول ایجااد و توساعة
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شهرهای جدید از نظر توجه به ابعاد و زمینههای مختلو است .نسل اول شهرهای جدیاد در کارة
جنوبی با دو پیشزمینة رشد سریع شهرنشینی ،صنعتیشدن و رشد اقتصادی منتج از دن ،پایریازی
شده و همراه می شود .از جمله چالش های شهری قابل توجه در این دوره ،فقدان مسکن و عرضاة
ناکافی دن و نیز شکلگیری و رشد اسکان غیررسمی بهویاژه در ارتبااط باا سائول و باهدنباال دن،
تمرکزگرایی در منطقة کالنشهری سئول است .بر این مبنا ،ایجاد و توسعة شهرهای جدیاد کاه در
قالب مجتمعها و شهرکهاای صانعتی در دهاههاای  8872و  8862دغااز مایشاود ،جاباهجاایی
هستههای شهری ،تدارک و عرضة مسکن در سئول و همچناین ،جاباهجاایی عملکردهاای اداری-
اجرایی سئول را بهویژه در دهههای  8862و  8812هدفگذاری و دنبال میکند .در حالی که مبتنای
بر این جریان ،نسل اول شهرهای جدید در کرة جنوبی با برنامهریزی برای ایجاد و توسعة  1شاهر
جدیاد در دهاة  ، 8882باا هاد

تثبیات باازار مساکن و تعادیل افتارا و نااهمگونی در منطقااة

کالنشهری سئول ،به بلوغ میرسد .زمینهساازی بارای مشاارکت و سارمایهگاذاری وسایع بخاش
زصوصی به همراه اتخاذ سازوکارهای کاردمد قانونی با هد

تسریع فرایندها ،دو موضوع کلیادی

و اساسی هستند که در این مرحله از ایجاد و توسعة شهرهای جدید نسل اول ،عملیاتی مایشاوند.
این شهرها ،عمدهترین سهم را از منظر تحقق برنامة جامع سازت مساکن تحات حمایات دولات
دارند و از منظر جمعیتپذیری ،بسیار موفقاند .تاکید بر زودکفایی از منظر تعادل میان کاربریهای
اراضی مربوط به ساکونت و اشاتغال ،اتخااذ ساازوکارهای تشاویقکنناده و تساهیلگار در زمیناة
شکلگیری مراکز کسبوکاار و همچناین ،بهباود دسترسای باهواساطة ایجااد شابکة حمالونقال
درونمنطقه ای ،از جمله مهم ترین راهبردهای اتخاذشده دربارة این نسل از شاهرهای جدیاد و نیاز
مؤثر در تحققپذیری موفق اما نسبی دنها است .در مقابل ،عملکرد زوابگاهی و کیفیت محیطای از
جمله مهمترین مسائل و ابعاد مورد انتقاد در این زمینه بوده است که با استناد به اصل تدریجیبودن
توسعه و بهواسطة راهکارهای مقتضی ،در حال تعدیل و پاسخدهی میباشند.
با استناد به تجارب نسل اول شهرهای جدید ،گرایش به ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة
جنوبی مجدداً از دهة  0222و در قالب نسل دوم شهرهای جدید ،پایریازی مایشاود .توجاه باه
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ظرفیتهای محیطی ،تاریخ و فرهنپ محلی ،توسعة کیفی مسکونی به صاورت متعاادل و متناوع و
همچنین ،تسریع در تحقق زودکفایی بهواسطة توسعة همزمان محیطهای مسکونی و مراکاز کاار و
اشتغال ،از جمله ابعاد اصلی و مورد توجه در عملیاتیسازی طرحهای این نسل از شهرهای جدیاد
است .این شهرها که نخست با عملکرد در زمیناة تادارک و عرضاة مساکن در ناحیاة پایتخات و
بهعبارت دیگر ،منطقة کالنشهری سئول هدفگذاری میشوند ،دغاازگر جریاانیاناد کاه باهواساطة
کاهش نر رشد جمعیت و توجه همزمان به توسعههای مجدد در کنار توسعههای جدید ،بر ابعااد
کیفی توسعه بهطور تدریجی و برنامهریزیشده در قالب پروژههایی با مقیاس کاوچکتر اماا متعادد
نسبت به گذشته ،متمرکز است .امتداد ایان حرکات کاه در مسایر تمرکززدایای از شاهر و منطقاة
کالن شهری سئول و در نهایت ،توسعة متعال و یکپارچه منطقاهای و ملای قلمارو کارة جناوبی در
جریان است ،برنامهریزی برای ایجاد و توسعة شهر جدید اداری-حکومتی و در پای دن ،شاهرهای
نودوری منطقهای را به دنبال داشته است .در این میان ،دولتشهری یا

توانمندسااز فعاال برناماة

شهر جدید بهواسطة درزواست تصویب قانون جدید بهمنظور فراهمکردن پایههاای حقاوقی بارای
دییننامهزدایی از قانون برنامهریزی شهری و نظامنامه سازتوساز با هد

جذب بخش زصوصای

و یارانة ویژه از دولت مرکزی شده است .برنامهریزی عملی و واقاعبیناناه ،اتخااذ اساتراتژیهاای
یکپارچه و پیوسته ،به کارگیری نیروی هدایت کننده سازمانی در کنار حمایت قاانونی ،باهکاارگیری
رو های تمل

زمین منطقی و نیز توجه به اصول و معیارهای طراحی شهر جدید بهطور پایادار،

از جمله اصلی ترین عوامل قابل توجه در زمینة تحقق پاذیری سیاسات ایجااد و توساعة شاهرهای
جدید نسل دوم در کرة جنوبی هستند .در مقابل ،کشمکش و ناسازگاری میان گروههای ذینفاع و
ذی نفوذ ،مسائل مربوط به نابرابری اجتماعی و نیز مسائل مربوط به زودکفایی شاهرهای جدیاد از
جمله چالشهای اساسی مورد مواجهه در تجارب مربوط به سیاست یادشده و در عین حال ،ماورد
پیگیری در مسیر ارتقای موفقیت دن در کرة جنوبی است.
دنچه در این میان اهمیت دارد ،توجه به این موضوع است که هماة اهادا
توسعة شهرهای جدید در کرة جنوبی به تفکی

عماده از ایجااد و

نسلهای اول و دوم ،در ذیل دو هاد

کاالن یاا

دمایشی مطرح و مورد توجه در این سرزمین قرار میگیرد و موضوعیت مییابناد .هاد

نخسات،
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راهحلهایی برای شهر و منطقة کالنشهری سئول است که بهطور عماده ،در ارتبااط باا نسال اول
شهرهای جدید این کشور پی ریزی شده است و البته همچنان مورد پیگیری قرار دارد .هاد

دوم،

توسعة یکپارچة منطقه ای و ملی کرة جنوبی است که بهطور عماده در ایجااد و توساعة نسال دوم
شهرهای جدید در کرة جنوبی پررنپ است .بر این مبنا ،موارد ذیال از جملاه مصادا هاای قابال
توجه از منظر دمایش سرزمین در کرة جنوبی هستند که بهروشنی در ارتبااط باا سیاسات ایجااد و
توسعة نسلهای اول و دوم شهرهای جدید در این کشور ،از منظر رویکردها و گارایشهاای قابال
توجه در زمینة برنامهریزی و هدفگذاری و در پی دن تحققپذیری بازتاب یافتهاند:
 طرح جامع صنعتیسازی کرة جنوبی و ایجاد مجتمعها و شهرکهای صنعتی؛ ارتقا و توسعة صنایع سنگین و شیمیایی؛ جابهجایی هستههای شهری ،تدارک و عرضة مسکن در سئول؛ تمرکزگرایی و لزوم تعادل در منطقة کالنشهری سئول؛ تمرکززدایی و کنترل رشد سئول به واسطة کمربند سبز قوی و تعریاو پهناههاای کااربریاراضی؛
 فقدان مسکن ،عرضة ناکافی دن و نیز شکلگیری و رشد اساکان غیررسامی در کاالنشاهرسئول؛
 برنامة جامع سازت دو میلیون واحد مسکونی در کرة جنوبی؛ سیاست توسعة پراکنده و کوچ مقیاس در اراضی دارای پتانسیل کشاورزی؛ تمرکززدایی از شهر و منطقة کالنشهری سئول؛ جابهجایی سازمانهای دولتی و دستگاههای اداری -اجرایی از پایتخت؛ -تحری

نودوری و توسعة متعادل اقتصادی و زیستمحیطی منطقهای؛

 ایجاد زوشة ارتباط و همکاری متقابل میان کسبوکارها ،سازمانها ،شرکتها ،دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی؛
 -تمرکز بر سیاست مسکن از توسعة کمی به سمت بهبود کیفی.
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تحول تدریجی این مصدا ها و موارد عینی از نظر تمرکاز عمادتاً فیزیکای بار شاهر سائول و
سپس ،کالن شهر سئول ودر نهایت ،توسعة کیفی و در عین حاال یکپارچاة منطقاهای و ملای کارة
جنوبی ،زود مبین نقش و جایگاه سیاست ایجاد و توسعة شهرهای جدید در این کشور به تفکیا
نسلهای اول و دوم است .بر مبنای سهم و جایگاه ایان پاژوهش ،بایاد اشااره کارد کاه سیاسات
شهرهای جدید در ایران نیز از منظر چشمانداز ترسایمی و باه دنباال دن تحقاقپاذیری در عرصاة
برنامهریزی و سپس ،عمل ،باید با تعریو و بازتعریو روشن نقش و جایگاه در ارتباط باا اهادا
دمایش سرزمین همراه باشد .به این ترتیب ،ضروری است سیاست ایجااد و توساعة نسال نخسات
شهرهای جدید که هم گاام باا دو سیاسات فضاایی عمادة دیگار در زمیناة شهرساازی ،مبنای بار
دمادهسازی زمین و نیز بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودة شهری ،در دهة  8172اتخاذ میشاود،
به واسطة مصدا هایی مشخص و ماواردی عینای از موضاوع دماایش سارزمین در ایاران ،از نظار
هم گرایی ،یکپارچگی و در عین حال ،کاردمدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد .ایجاد و توساعة
شهرکهای صنعتی ،طرح جامع مسکن یا سایر برنامههای اتخاذشده یا دردستاقدام مانناد مساکن
مهر یا مساکن اجتمااعی ،بافاتهاای فرساوده ،مسائلهدار و اساکان غیررسامی ،انتقاال پایتخات،
تمرکززدایی از تهران یا سایر کالنشهرها ،جابهجایی سازمانهای دولتای و دساتگاههاای اجرایای،
توسعة متعادل در پیوند با طرحهای کالبدی ملی و منطقهای و در نهایت ،گرایش به توساعة کیفای،
تدریجی و پایدار از جمله محورهای اصلی در این زمیناه هساتند .متعاقبااً ،مساائل و چاالشهاای
مطرح در ارتباط با نسل های اول و دوم شهرهای جدیاد در کارة جناوبی مانناد جمعیاتپاذیری،
استانداردهای سکونتی ،سیما و منظار شاهری ،کیفیات محیطای ،زودکفاایی ،پویاایی ،اساتقالل و
پایداری و نیز جداییگزینی اجتماعی و اقتصادی ،موضوعاتی اند که باید در ارتباط با نسل نخسات
یا برنامه ریزی دتی و احتمالی برای نسل دوم شهرهای جدید در ایران ،مورد توجه جدی قرار گیرد.
بر این اساس ،شکلگیری مطالعات دتی و تحقیقات بیشتر با جهاتگیاری یادشاده اهمیات دارد و
راهگشا زواهد بود.
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