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 مقدمه

در همة عصرها، از زمان باستان تاا کناون، شاهرهای جدیادی     . مبهم است« شهرهای جدید»مفهوم 

اما ورای شهرهای جدید دوران باساتان و قارون وساطی و دوره متاازر از دن، در     . ندا وجود داشته

این جنبش کاه از دن،  . میالدی بود که جنبش شهرهای جدید شکلی دشکار و جهانی یافت 02قرن 

شاود، در پای    ویژه در مراحل اولیة پیدایش، با عنوان نهضت داوطلبانة شهرهای جدید نیز یاد می به

بهره در قالب تمرکززدایای   نی برای شرایط زیستی غیربهداشتی، پرازدحام، دلوده و بییافتن جایگزی

ساوی   فاردا، راهای درام باه   منشا دن، کتابی بود به ناام  . شهرها بود از شهرهای بزرگ و بعدها کالن
در سال )شهرها در انگلستان  های باغ که زاستگاه انجمن (8181در سال )  اثر هاوارد اصالح واقعی

شاهر   از همین دست، انگیزة ساازت دو بااغ  . شد (8881در سال )و سپس، در سطح جهان ( 8188

و سیاسات ایجااد و    (8888در ساال  )  و سپس، ولوین (8821در سال )  های لچ ورث اولیه به نام

و گااهی  ...( انگلستان، فرانسه، روسیه و)توسعة شهرهای جدید که در اکثر کشورها با ابتکار دولت 

تنوع شاهرهای  . اجرا شدند( امریکا)یا مؤسسات زصوصی ( ویژه سوئد و هلند به)ی محلی ها گروه

باشاد کاه    اند، نیست، بلکه ناشی از نقشی نیز مای  وجود دمده دلیل عصری که در دن به جدید فقط به

توان  بر این اساس، در طول قرن بیستم، می. ها قصد داشتند در ترکیب فضا ایجاد کنند سازندگان دن

 (:8111،  مرلن)ه دستة بزرگ از شهرهای جدید را مشخص کرد س

، واشاینگتن  (فرانساه )های جدید نظیر ورسای  عنوان پایتخت شده به شهرهای جدید طراحی -

دبااد   ، اساالم (برزیال )، برازیلیاا  (ترکیاه )، دنکاارا  (هناد )، دهلی نو (استرالیا)، کانبرا (امریکا)

 ز دن؛و ج( نیجریه)، ابوجا (هند)، (پاکستان)

ها، شهرهای جدیاد   های صنعتی که نمونة عمدة دن شده برای فعالیت شهرهای جدید سازته -

 اند؛ شوروی سابق

                                                           
1. E. Howard 

2. Letchworth 

3. Welwyn 

4. P. Merlin  
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نظیار  )دادن به مناطق بازرگ شاهری    شهرهای جدید برای جذب سرریز جمعیت و سازمان -

شاده در   هاای جدیاد طراحای     شهرهای جدید نسبتاً کامل در انگلستان، فرانسه یا شهرمحله

 ؛(هلندسوئد و 

ای، از نیمة دوم قرن بیساتم مایالدی، ایجااد و توساعة شاهرهای جدیاد در        زمینهبا چنین پیش

نوان الگویی بارای تعادیل و   ع بههای قابل توجه در زمینة دمایش سرزمین و  جایگاه یکی از سیاست

سرعت در سراسر جهاان گساتر     حل مشکالت اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهرهای بزرگ، به

های اقتصادی،  این شهرها را براساس وسعت، جمعیت، موقعیت، فاصله، نوع و سطح فعالیت .یافت

شاهر جدیاد مساتقل باا اهادا       . بنادی کارد   توان طبقاه  در الگوهای مستقل، اقماری و پیوسته می

مانده، تقویت نواحی صنعتی و  برداری از منابع طبیعی، انتقال مزایای قطب رشد به نواحی عقب بهره

ایجااد ایان شاهرها در اصال     . شاود  سازت سیاسی و زدماتی نواحی و کل کشور، ایجاد میتغییر 

. بخشای باه ناواحی مختلاو کشاور اسات       ای و تعاادل  ناشی از سیاست تمرکززدایی ملی و ناحیه

شهرها هستند که با شاهر   ای درون حوزة کالن شده ریزی های برنامه شهرهای جدید اقماری، اجتماع

در مقابال، شاهرهای جدیاد    . کنناد  ملکردی مستحکمی را ایجاد و حفا  مای  مرکزی، پیوندهای ع

هاا،   هاای مساکونی دن    های بزرگ برای رفع مشاکل انباشاتگی   پیوسته، در جوار مادرشهر و مجتمع

 (.8111زیاری، )شوند  ایجاد می

ریازی و هدفگاذاری    های ایجاد و توسعة شهرهای جدید از منظر ماهیت برنامه تمرکز بر تجربه

پذیری و موفقیت در عرصة عمال، چالشای مهام و ماورد      در عرصة راهبردی و متعاقباً میزان تحقق

اسات کاه    یدر حاال  نیا ا .بسیاری با موضوع شاهرهای جدیاد اسات   های  توجه از سوی پژوهش

و  یشاهر  یزیا ر برناماه  ةدر حاوز  نینو یها شیو گرا کردهایاساس روبر دیجد یشهرها استیس

توجه به فرایناد تغییار و تحاول     .قاط مختلو جهان در دستور کار قرار داردچنان در نهم ،یا منطقه

های پیشگام یا ابتدایی، رویکاردی متماایز نسابت باه      ها در تطابق با نمونه این رویکردها و گرایش

های یادشده و در عاین حاال راهگشاا باا هاد  شناساایی جایگااه، انتظاارات، مساائل و           پژوهش

در مسیر نیل به کاردمدی سیاست ایجااد و توساعة شاهرهای جدیاد در     های گذشته و کنونی  پاسخ

بر این اساس، اینکه مبتنی بر تجربة نسال   .اندازهای کنونی و دتی است انداز یا چشم ارتباط با چشم
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هاا از   گاههای دتی این سکونت سل دوم یا نسلاول شهرهای جدید در نیمة دوم قرن بیستم میالدی، ن

اناد،   ریازی شاده و توساعه یافتاه     ون، در چه مسیری هدفگذاری شده، برنامهویکم تا کن قرن بیست

 . مسئلة اصلی و مورد پرسش در این زمینه است

ریزی و طراحی شهری، نحاوة مادیریت    گذاری، اصول و قواعد برنامه ابعاد مالی و نحوة سرمایه

یکپاارچگی اجتمااع و   هاای اجتمااعی،    و تولی فرایند توسعه، ابعاد رفاهی و نحوة پرور  سرمایه

پاذیری، از جملاه    پاذیری، موفقیات و رقابات    اشتغال، پایداری در بلندمدت و بر این اساس، تحقق

سیاست ایجااد  ( قدیمی و جدید)های مختلو  محورهای اصلی و قابل کشو مبتنی بر مقایسة نسل

صادی، لزوم طور متقابل، تجدید سازتار اقت به. و توسعة شهرهای جدید در کشورهای مختلو است

توسعة متعادل، تمرکز بر ابعاد کیفی محیطی، تعامالت اجتماعی مورد تاکید، تقاضاا بارای طراحای    

یاابی باا    ونقل دوستدار محیط زیست، و مکان کارگیری حمل شهری بهتر، ارتقای میراث فرهنگی، به

ریزی بارای   نامهها، از موضوعات قابل توجه در زمینة بر گیری بهتر از امکانات و فرصت هد  بهره

 ,Chan, 2001; DCLG)های گذشته است  های جدید شهرهای جدید در مقایسه با تجربة نسل نسل

2006; Wang, 2013 .) 

گیری و باا هاد  کشاو و بررسای ماوارد       به همین منظور مقالة حاضر با تمرکز بر این جهت

اول و دوم شاهرهای  هاای   عینی و ملموس از محورها و موضوعات یادشده، ایجاد و توساعة نسال  

هاا و   ها، نقاط قوت و ضعو، مسائل و چالش جدید را، از منظر سیر تحول، اهدا ، الگوها و نقش

نیز ارتباط و پیوند با ابعاد دمایش سرزمین، با استناد به نموناة کارة جناوبی ماورد مداقاه قارار داده       

 .است

 روش تحقیق

اسات کاه باه دنباال      «تحلیلای  -توصایفی »  پژوهشی کاربردی، مبتنی بر رو در جایگاه این مقاله

هاای قابال    های ایجاد و توسعة شهرهای جدید از نظر بررسی رویکردها و گارایش  تمرکز بر تجربه

به . پذیری و موفقیت سیاست یادشده است ریزی و هدفگذاری و متعاقباً تحقق توجه در زمینة برنامه

منظار تحلیال محتاوا و سانتز، باا هاد        از « ای کتابخاناه  -مطالعاات اسانادی  »این منظاور، رو   
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کاار گرفتاه    گیری، تدقیق و تمرکز نگاه پژوهش بر جستار و در واقع ناحیة مورد بررسای، باه   شکل

ها و فرایندهای مرتبط  ها، اولویت زمینه ارتباط باهای الزم در  کنندة بینش این مهم، فراهم. شده است

موقعیات و دهناپ پاژوهش و نیاز تحلیال      با موضاوع باوده و در عاین حاال، نیازمناد شناساایی       

(. Mahoney, 1997; Creswell, 2009, p.23)مسئله مطرح اسات   زصوصگیری مطالعات، در  جهت

طور که پیش از این تبیین شد، سیر تحول شهرهای جدیاد را از نظار جایگااه،     مسئلة یادشده، همان

و دتی سیاست ایجاد و توسعة ایان   انداز کنونی عبارت دیگر، چشم ها و به انتظارات، مسائل و پاسخ

سنجی چرایی و چگونگی در زمینه  برای امکان «پژوهش موردی»در این زمینه . ها است گاه سکونت

به این ترتیب، مطالعة تطبیقای ایجااد و    (.Yin, 2003, p.1)کار گرفته شده است  و صورت واقعی به

 .گذاری شده استهای اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی هدف توسعة نسل

 شهرنشینی فزایندة کرة جنوبی در نیمة دوم قرن بیستم میالدی

بوده است، به نحاوی   8811کرة جنوبی شاهد رشد اقتصادی چشمگیر از زمان پایان جنپ در سال 

، (8811دالر در  76با سرانة تولید نازاالص دازلای   )که از میان یکی از فقیرترین کشورهای جهان 

 12و نیز سازمان همکاری اقتصادی و توساعه، در فهرسات    02ضوی از گروه جیعنوان ع امروز به

هازار دالر و جمعیات    07با سرانة تولید نازالص دازلی )کشور برتر از نظر تولید نازالص دازلی 

باا   ،8رشد اقتصادی سریع این کشور، مطاابق باا شاکل    . قرار دارد( 0281میلیون نفر در  12معادل 

دهاة   1ده همراه بوده است به نحوی که نسبت جمعیت شهرنشاین در طاول   رشد شهرنشینی فزاین

درصد از جمعیت کارة جناوبی    82هم اکنون، بالغ بر . برابر افزایش داشته است 0ازیر، به بیش از 

 (.World Bank Group, 2015; KRIHS, 2015a)اند  در نواحی شهری ساکن

و مجموعاه  ( 8870-87)توساعة اقتصاادی    ساالة  های پنج کرة جنوبی همگام با مجموعه برنامه

شدن را  ، رشد سریع شهرنشینی و صنعتی(8862-0282)سالة توسعة قلمرو ملی  های جامع ده  برنامه

به دنبال دن، مهاجرت وسیع جمعیت به سئول و تمرکز در منطقة پایتخت در این . تجربه کرده است

گیاری و   مسکن و عرضاة ناکاافی، شاکل   های قابل توجه شهری نظیر فقدان  دوره، مسائل و چالش

ونقل عماومی و در نهایات،    بودن حمل گستر  اسکان غیررسمی، تراکم و ازتالط ترافیکی، ناکافی
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هاای شاهری    این مسائل، بسیار قابل قیااس باا چاالش   . های محیطی را به دنبال داشته است دلودگی

ة شهرنشینی ساریع کناونی ر    واسط مواجهه از سوی شهرهای متنوعی در جهان هستند که به مورد

شاهرها در فرایناد شهرنشاینی شااهد توساعة شادید       (. KRIHS, 2015a; KRIHS, 2015b)اند  داده

دادن به زیل مهاجران از نواحی روستایی بوده و این گستر  فضایی، ساب  زنادگی    منظور منزل به

رة جناوبی، در  های توسعة شاهری در کا   در چنین شرایطی، سیاست. شهری را دگرگون کرده است

هایی به مسائل و موضوعات توسعة شهری که در فرایند یادشده به وقاوع   ها یا پاسخ حل جایگاه راه

های نوین توسعة شهری این کشور، بار   که سیاست در حالی ،اند اند، اتخاذ شده و بسط یافته پیوسته

هایی برای مسائل شهرهای  حل دستیابی به دو هد  اصلی توسعة قلمرو ملی کشور و نیز کشو راه

 (.KRIHS, 2012)ند  بزرگ، متمرکز

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

در حال حاضر، سئول باالترین سهم از جمعیت، منابع و ثروت کرة جنوبی را در زود متمرکاز  

جمعیات ایان   . ر از بوسان، بزرگترین شهر بعد از سئول در این کشور، اسات برابر بزرگت کرده و سه

و  8812، 8862میلیاون نفار در    88و  1، 1ترتیاب باه    میلیون نفر بود، به 8فقط  0 88شهر که در 

سارعت و طای    از مجماوع جمعیات کشاور، باه    ( شاهری  کاالن )سهم منطقة پایتخت . رسید 8882

، ایان شاهر و منطقاة    0228در ساال  . درصد افزایش یافت 2 درصد به  02از  8872-12های  دهه



   082                                        نمونة کرة جنوبی: های اول و دوم شهرهای جدید ة نسلمطالعة تطبیقی ایجاد و توسع   

   

 

بگیار   درصاد از کارمنادان حقاو     12وکار کارة جناوبی و    درصد از کسب 6 پایتخت در مجموع، 

تغییاارات جمعیتاای در شااهر و منطقااة  8جاادول (. KRIHS, 2015a)دولتاای را دربرداشااته اساات 

 .هدد نشان می 8812-0282شهری سئول را در بازة زمانی  کالن

 (1592-0212)شهری سئول  تغییرات جمعیتی شهر و منطقة کالن. 1جدول 

 نفر 0111: جمعیت
 (میالدی)سال 

0891 0891 0881  0881 0111 0111 0101 

 1112  6068  6866  1810  88 1  1  2  17 16 (الو)مجموع کشور 

 01117 00676 00087  0802 81117 81102 81081 (ب)شهری  منطقة کالن

  868 8102 82161 82187 82781 8718  117 (ج)شهر سئول 

 0/02 1/02 7/08 2/01  0/  1/01 1/00 (درصد)الو / ج 

 8 /8 1 /8 7 /6 2/12 8/16 8/72 8/70 (درصد)ب / ج 

 8 /8 1 /0 7 /1 7 /8 0 /1 8/18 1/11 (درصد)الو / ب 

 The Academy of Korean Studies, 2015: منبع   

 توسعة نسل اول شهرهای جدید در کرة جنوبی ایجاد و

هاای توساعة    عنوان یکی از ابزارهای اجرای پروژه ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة جنوبی به

های صنعتی برای ارتقای زیرسازت صنعتی، ساازت سادها و    گیری مجتمع قلمرو ملی، مانند شکل

طاور   اساس، ساازت شاهرهای جدیاد باه    بر این . توجه قرار گرفته است ، مورد8اقماریشهرهای 

عناوان   نخست، ایجاد شهرهای جدید به: و با دو هد  اساسی دغاز شد 8872اوازر دهة عمده، در 

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

 (.KRIHS, 2012)شهرها 

ویاژه در   شادن باه   ت قابل توجهی در زمیناة صانعتی  سازی کره حرک دنبال طرح جامع صنعتی به

                                                           
1. Satellite Cities 

2. Hinterland City 
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تارین   دهاد، یکای از مهام    نشاان مای   0طور کاه شاکل    همان. دغاز شد 8872-8812فاصلة زمانی 

عنوان عامل فعال در توسعة اقتصادی کرة جنوبی، نقش ایفا کرده اسات،   های مجزا که به زیرسازت

در امتداد شااهراه   8862تا  8871های  لشده طی سا ، احداث8بوسان -کیلومتری سئول 87 شاهراه 

های صنعتی  مجتمع. است 8862تا  8876های  شده طی سال ، احداث0اینچئون -کیلومتری سئول  0

هاای   مجتماع . ونقل، تاسیس شاد  برداری از سهولت حمل منظور بهره متعددی در طول این محور به

و  8872هاای   سائول و در دهاه   و اینچئون در نزدیکای  1محور و وسیعی در گورو صنعتی صادرات

احداث شد و صنایع سنگین شیمیایی و الکترونیکی در جنوب شرقی کرة جنوبی در نزدیکی  8862

ایجااد و توساعة ایان صانایع و     . شکل گرفتناد  8812تا  8862های  و بوسان در فاصلة سال  دائگو

مسکونی برای شاغالن منظور تدارک نواحی  به ویژه با سازت شهرهای جدید های صنعتی به مجتمع

 (.KRIHS, 2015a)همراه شد 

در قالاب  ( 8871در ساال  ) 7و پوهاناپ ( 8870در سال ) 1اولسان 8872در دهة به این ترتیب، 

ترتیب با تمرکاز بار صانایع اتومبیال و فاوالد، در جناوب شارقی کاره و در          شهرهای صنعتی و به

عنااوان  بااه( 8871در سااال ) 6نامساائونگ. مجاااورت دائگااو و بوسااان ایجاااد شااد و توسااعه یافتنااد

کردناد،   های زودرو و غیررسمی زنادگی مای   سکونتگاهی برای مهاجران از سئول که در سکونتگاه

ناواحی تجااری    عناوان  باه ( 8871در ساال  ) 8داناپ  و میانپ( 8876در سال ) 1یوئیدو. سازته شد

منظاور   ورعمده باه ط  ، شهرهای جدید به8862در دهة . احداث شدند( CBD)مرکزی بزرگ مقیاس 

در ایان دوره،  . های بیرونی، ایجااد شادند   شده در محیط رشد اقتصادی و نیز پاسخ به تغییرات واقع

                                                           
1. Busan 

2. Incheon 

3. Guro 

4. Daegu 
5. Ulsan 

6. Pohang 

7. Seongnam 

8. Yeouido 

9. Myoungdong 
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یافتاه توساط    یاافتن بار ساازتار جهات     منظاور غلباه   سیاست ارتقای صنایع سنگین و شایمیایی باه  

ایی، دولات،  براساس اعالن سیاست توسعة صنایع سنگین و شایمی . های سب ، پیشنهاد شد کارزانه

و ( 8866در ساال  ) 0را در نزدیکای دائگاو و شاهرهای چاناپ وان    ( 8861در ساال  ) 8شهر گاامی 

را در جنوب کشور با هد  ارتقای صنایع یادشده و گستر  صاادرات  ( 8866در سال ) 1یئوچئون

باا هاد    ( 8866در ساال  )  شاهری سائول، باانوول    همچنین، در اطرا  ناحیة کالن. احداث کرد

کاردن   با هد  پراکناده ( 8868در سال ) 1ردن صنایع دلوده و مضر به سایر نواحی، جامسیلک متفر 

عملکردهاای   رانادن برزای   منظور بیرون به( 8868در سال ) 7عملکردهای هستة شهری و گواچئون

 .شده در سئول ایجاد شدند اجرایی واقع

 

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

                                                           
1. Gumi 

2. Changwon 

3. Yeocheon 

4. Banwol 
5. Jamsil 

6. Gwacheon 
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، ماوک  (8818در ساال  ) 0، گودئاوک (8818در ساال  ) 8، شهرهای جدیاد گاائپو  8812در دهة 

مقیااس و   عناوان ناواحی مساکونی بازرگ     باه ( 8811در ساال  )  و سانژیه( 8811در سال ) 1دانپ

در ) 1ساان  دانعاالوه شاهرهای جدیاد     به. واسطة توسعة کمربند سبز در مرز سئول احداث شدند به

شاده   جایی برزی عملکردهای اجرایی واقع با هد  جابه( 8818در سال ) 7و کایریانپ( 8811سال 

، افازایش ساریع در   8812در حالی کاه اوازار دهاة    . در سئول به سایر نواحی محلی توسعه یافتند

افزایش . قیمت مسکن در سئول ایجاد شد که در قالب مسائل اجتماعی وسیعی بروز و ظهور یافت

قیمت مسکن چشمگیر بود، اما در این میان، تضاد شدید میان نواحی جغرافیاایی نیاز در دل شاهر    

بود، به یکای   8872این ازتال  درون شهر که محصول توسعة سریع اقتصادی از دهة . پدیدار شد

ی، سئول، ناهمگونی عمیقای را، از نظار اقتصااد محلا    . برانگیز و اساسی تبدیل شد از مسائل چالش

، و ناواحی  6باوک  تار در شامال، گاناپ    محیط دموزشای، مساکن و دردماد، میاان ناواحی قادیمی      

، شاکا  در  ه دنباال دن با ایان چاالش،   . ، باه نماایش گذاشات   1نام یافتة در جنوب، و گنپ توسعه

حل، دولات نسابت     عنوان ی  راه به. های مسکن را نتیجه داد های مالی و قیمت ها و قابلیت توانایی

و  80در جناوب سائول، و ایلساان    88باون  ، ساان 82داناپ  ، باان 8چون ج شهر جدید پیونپبه ایجاد پن

نخستین تولاد یاا   »به این ترتیب، جریان . گیری کرد  در غرب ناحیة پایتخت، تصمیم 81دانپ جونپ

باه اوج  ( 8818-8887)در کرة جنوبی، با احداث این پنج شاهر جدیاد   « نسل اول شهرهای جدید

 (.Kyung & Kim, 2011; KRIHS, 2012)رسد  می

                                                           
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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وقفاه   هایی که به معضل ازدحام بی منزلة شروعی تازه برای سئولی شهرهای جدید یادشده که به

وکارهاا بارای    شد، در نزدیکی سئول بنا شدند و کسر مالیات به مردم و کسب دچار بودند، تلقی می

نج شاهر جدیاد   مجموع مساحت تحات توساعه در پا   . انتقال از سئول به شهرهای جدید، اعطا شد

هازار واحاد    080بود و در مجموع، حادود  ( هکتار 1222معادل )کیلومتر مربع  12یادشده، بالغ بر 

میلیون نفر جمعیت را دربرداشتند که باا هاد  ثباات باازار مساکن در ناحیاة        0/8مسکونی برای 

سااعت، از   کیلومتری، معادل یا   02-01همة این شهرها در فاصلة . ها منزل دادند پایتخت، به دن

ونقال   واسطة ایجاد شبکة حمال  ها به ناحیة تجاری مرکزی سئول قرار داشته و بهبود دسترسی به دن

های ارتباطی، مورد توجه قارار   راه دهن برقی و احداث شاه ای مبتنی بر توسعة سیستم راه منطقه درون

 (.Rii & Ahn, 2001; Zebardast, 2005; Mukoyama, 2011; KRIHS, 2012)گرفته است 

، دولت کرة جنوبی که با اتخاذ سیاست تمرکززدایی و کنتارل رشاد باه دنباال     1مطابق با شکل 

واسطة کمربند سابز قاوی شاامل تعریاو ساه پهناه باا ساطوح          ها در سئول به محدودکردن توسعه

ازحد، مدیریت رشد و حفاظت  متفاوتی از کنترل کاربری اراضی در قالب محدودسازی تمرکز بیش

. شهری سئول غفلات ورزیاد   رشد در مسکن و توسعه در منطقة کالن بود، از تقاضای درحالطبیعی 

برناماة  »به دنبال دن، تصامیم بارای   . دادن به این تقاضا نشد در نتیجه، تدارک مسکن قادر به پوشش

های تحات   وسازهای وسیع مسکونی در قالب برنامه اتخاذ شد و سازت« سازت دو میلیون مسکن

در . ، دنبال شد که به اعتقاد برزی، عماالً در تعاارب باا تمرکززدایای یادشاده باود      حمایت دولت

تجربه کرد و باه   8882شهری سئول تغییرات بنیادی را طی دهة  نتیجه، بازار مسکن در منطقة کالن

 & Rii & Ahn, 2001; Lee)این ترتیب، تدارک فزایند مسکن، تثبیت باازار اماالک را محقاق کارد     

Ahn, 2005.) 

داناپ نیاز بخشای از     باون، ایلساان و جوناپ    دانپ، سان چون، بان ایجاد پنج شهر جدید پیونپ

گیاری   برنامة یادشده مبنی بر سازت دو میلیون مسکن است که با هد  مهار کمبود مساکن و اوج 

دغاز شد، دن هم در زمانی که مجموع واحادهای مساکونی    8812های مسکن در اوازر دهة  قیمت

بر این اساس و پاس از ساازت چناد    (. Mukoyama, 2011)میلیون بود  1، کمتر از در کرة جنوبی

ریازان، مشاتا  باه احاداث      ، دولات و برناماه  8812شهر جدید کوچ  در پیرامون سئول در دهاة  
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ایجااد تعاادل میاان    ه با  طور عماده، هاد  از زودکفاایی    به. شهرهای جدید بالغ و زودکفا بودند

از این رو، قطعات وسایع ناواحی   . شد اشتغال و سکونت، محدود می های اراضی مربوط به کاربری

با این وجود، نواحی تجاری از نظار جاذب و میزباانی    . تجاری در شهرهای جدید تخصیص یافتند

ساال از   1در طر  مقابل، نواحی مساکونی در حادود   . وکار کامالً موفق نبودند  های کسب شرکت

. ، به صورت تقریباً کامل، شکل گرفتاه و تکمیال شادند   8882ها یعنی در اواسط دهة  شروع پروژه

ویژه با توجه به شهرهای جدید در سایر کشاورها کاه از    این موضوع برجسته و چشمگیر است، به

نیافتن ناواحی تجااری و در    مسئلة اساسی این پنج شهر، توسعه. برند پذیری، رنج می کندی جمعیت

 .به جوامع زوابگاهی است ها شدن دن نتیجه انتقاد نسبت به تبدیل

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

از نظار انادازه،   . دهاد  مشخصات پنج شهر جدید نسل اول در کرة جنوبی را نشان می 0جدول 

ه سه شاهر جدیاد دیگار، باا     هکتار مساحت نسبت ب  816و   887ترتیب، با  دانپ و ایلسان به بان

نیافته با فاصله از شهرهای  این دو شهر در میانة نواحی توسعه. هکتار، بزرگترند 02 -1 1مساحت 

باون، در   چون و سان دانپ، پیونپ شده قرار داشته، حال دنکه سه شهر جدید کوچکتر جونپ سازته
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از نظر جمعیت هد  نیز بان . یافته و شهرهای موجود قرار دارند نزدیکی و مجاورت نواحی توسعه

هزار نفر جمعیت، از سه شهر جدید دیگر، با جمعیت  067هزار و  182ترتیب با  دانپ و ایلسان به

تاری،   طور نسابی پاایین   ، حال دنکه از تراکم جمعیتی بهاستمراتب بزرگتر  هزار نفر، به  862-877

کاه دو شاهر   در حاالی   ،ناد رزوردارنفار در هکتاار ب   180-111در مقابال   861و  888ترتیب با  به

دهند که حااکی از توجاه    یادشده درصد باالتری از فضاهای باز و سبز را نیز به زود ازتصاص می

هاای بسایار متاراکم زاود      کردن محیط مسکونی دلپذیر در مقابل توسعه ریزان به فراهم  جدی برنامه

نفر در هکتاار اسات و از ایان     101-886ازة تراکم زالص جمعیتی هر پنج شهر جدید در ب. است

دانپ با تراکم زالص  اند، نظیر گواچئون و موک نظر، با شهرهای جدید که پیش از این احداث شده

جنبة قابل توجه دیگری از این پانج شاهر جدیاد،    . اند نفر در هکتار، متفاوت 81 و  0 1نی مسکو

وکاار اسات کاه از ایان نظار، در باازة        و کسبیافته به نواحی تجاری  درصد نسبتاً باالی ازتصاص

ایان میازان، در مقایساه باا وضاعیت فعلای       . درصد از مجموع مساحت کل قرار دارناد   /82-0/ 

درصد یا شهرهای جدید در ژاپن با رقمی معادل  0شهرهای موجود در کرة جنوبی با رقمی حدود 

ت دولات کارة جناوبی در زمیناة     درصد، بسیار قابل توجه بوده و در عین حال داللتی بر زواسا   

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

چندان متفاوت این شهرهای جدیاد نسابت باه شاهرهای موجاود در کارة جناوبی یاا          وضعیت نه

 & Lee)ت متر مربع به ازای هر نفار اسا   1- شده در ژاپن با رقمی معادل  شهرهای جدید احداث

Ahn, 2005.) 

 (:Mukoyama, 2011)اند از  چهار مشخصة اصلی برای توسعة این شهرهای جدید عبارت

زرید زماین یاا حاق    . سرمایة بخش زصوصی به صورت فعاالنه مورد استفاده قرار گرفت -

انجاام  ( 8شرکت کنونی زمین و مساکن کاره  )مالکیت دن از سوی شرکت توسعة زمین کره 

بنادی تحات    بخاش زصوصای، مسائول ساازت مساکن و طبقاه       هاای  گرفت و شارکت 

                                                           
1. Korea Land Development Corporation (Korea Land & Housing Corporation) 
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کارد،   هایی که کاربری اراضی و شمار واحدهای مسکونی هر طبقاه را مشاخص مای    برنامه

های الزم  واسطة معرفی سیستم تفکی  پیشرفتة زمین، شرکت توسعة زمین، سرمایه به. بودند

 برای توسعة زیرسازت را نیز توسط بخش زصوصی تضمین کرد؛

، قدرت 8قانون ارتقای سازت مسکن. سرعت انجام گرفت و سلب مالکیت اراضی بهزرید  -

. دست دورد الزم را برای شرکت توسعة زمین کره فراهم کرد تا زمین را به صورت قهری به

هاای ساازت شاهرهای جدیاد در کارة       ترین دلیلی است که چارا پاروژه   این موضوع، مهم

 اند؛ تر تکمیل شده های ژاپن نیز سریع جنوبی حتی از نمونه

سازت مسکن برای طبقه با دردمد متوسط به موازات سازت مسکن برای طبقاة باا دردماد     -

های طبقه با دردمد پایین به صورت عمدة توسط شرکت ملای   دپارتمان. پایین، انجام گرفت

لات محلای و از طریاق سارمایة     و دو( شرکت کناونی زماین و مساکن کاره    ) 0مسکن کره

 ایجاد شد؛ 1لب سرمایة مسکن ملیشده در قا فراهم

هاای   واسطة تعریو پاروژه  السیر به های سریع راه دهن و شاه های ارتباطی مانند راه زیرسازت -

دانپ، از طریق زط مترویای کاه    برای نمونه، شهر جدید بان. کارهای عمومی توسعه یافت

 .تکمیل شد، به مرکز سئول متصل شد  888در سال 

گیری نواحی تجاری در شهرهای جدید یادشاده یاا    ی در زمینة عدم شکلهای فراوان البته، بحث

ریازی شاهری    گرفته در صحنة برناماه  های انجام بینی ها در این زمینه نسبت به پیش ماندگی دن عقب

گیاری   ریازی، فرایناد تصامیم    ازحد و در نتیجه شکست برناماه  عرضة بیش. کرة جنوبی وجود دارد

واساطه   داده در رفتاار زریاد باه    ی ناکاافی و همچناین، تغییارات ر    یافتاه، تقاضاا   سیاسی انحرا 

. های مختلو فکری اسات  شده از سوی گروه های زرید الکترونیکی، از جمله عوامل مطرح فرصت

بودن تکامل و  های بلندمرتبة مسکونی یا مختلط، تاکید بر تدریجی در مقابل، لزوم احداث سازتمان

                                                           
1. Housing Construction Promotion Law 
2. Korea National Housing Corporation 
3. National Housing Fund 
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تجااری شااهرهای جدیاد بااا هاد  ارتقااای     -اداری کااربرد در نتیجاه حفا  ایاان اراضای باارای    

هاای   دوردن هزیناه  هاا از طریاق پاایین    ها و همچنین، تشویق توسعة دن استانداردهای زودکفایی دن

دهندگان و مشتریان سازمانی، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمیناة تعادیل و    زمین برای توسعه

 (.Lee & Ahn, 2005)باشند  رفع این چالش می

 شهر جدید نسل اول در کرة جنوبی 9مشخصات . 0جدول 

وع
جم

م
 

 شهر جدید بان دانگ ایلسان چونپیونگ بونسان دانگ جونگ

 کیلومتری 01
 جنوب غربی

 کیلومتری 01
 جنوب

 کیلومتری 01
 جنوب

 کیلومتری 01
 شمال غربی

 کیلومتری 01
 جنوب شرقی

 فاصله از سئول

 اطالعات رقم درصد رقم درصد مرق درصد رقم درصد رقم درصد

 (هکتار) مجموع مساحت  887 822  816 822 188 822 02  822 1 1 822  128
 (هکتار)مسکونی  711 1/10 107 1/11 881 1/16 818 1 /8 811  1/  8601
 (هکتار)تجاری   87 1/1 801 1/6 01  /1 81  /0 16 82/  116
 (هکتار)دسترسی  117 6/88 108 8/02 888 1/01  7 0/81 1 8 8/07 8 82
 (هکتار)فضای باز  10  2/00 168  8/0 68 8/81 18 0/08 62 8/80 8 82
 (هکتار)سایر  6 1 7/86 087 6/81 821 8/02 71 1/87 11 8/87 100
 (هزار نفر)جمعیت هد   182 - 067  871 - 877 - 862 - 8862
 (نفر در هکتار)تراکم مجموع  888 - 861  108 - 111 - 180 - 011
 (نفر در هکتار)تراکم زالص  781 - 101  112 - 828 - 886 - 768
 (زانوار) تعداد واحد مسکونی 86112 - 78222  6 02  - 0186  - 0122  -  08110
 مدت زمان پروژه 8887-8818 8881-8818 8881-8818 8818- 888 8882- 888 -

 Lee & Ahn, 2005: منبع

 ل دوم شهرهای جدید در کرة جنوبیایجاد و توسعة نس

وجود دمد، با جمعیت  های وسیعی که در زمینة دثار منفی نسل اول شهرهای جدید به به دنبال بحث

ها و ازاتالط ترافیکای شادید،     انبوه متمرکز در ناحیة پایتخت و متعاقباً مسائلی مانند افزایش قیمت

. کشاورزی را تشاویق کارد   اراضی نیمهمقیاس زصوصی در  دولت توسعة پراکنده و توسعة کوچ 

کشااورزی، در عمال کمبودهاای    این گارایش مبنای بار سیاسات توساعة اراضای دارای پتانسایل        

واساطة تجماع    قاعدة قلمرو ملای کارة جناوبی را باه     زیرسازتی و توسعة فاقد برنامه، نامنظم و بی



022                                                                    ،5931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمین 
 

و  8حی حومة شاهری یاانجین  ویژه در اطرا  نوا ازاندازه، به مقیاس و بیش های توسعة کوچ  پروژه

در مواجهه با این مسئله، دولت چارچوبی برای توسعة قلمرو ملی را بر پایة اصال  . نتیجه داد 0پاژو

های جاامع   مورد توجه قرار داده و به دنبال دن، مجدداً ارائة طرح« ریزی و سپس توسعه ابتدا برنامه»

هاای   یزی برای تعدیل مسائل نخستین نموناه ر شهرهای جدید را با لحاظ توسعة بهبودیافته و برنامه

در فاصلة بیشتری   این دسته از شهرها، که مطابق با شکل . شهرهای جدید، در دستور کار قرار داد

از مرکز سئول در مقایسه با شهرهای جدید نسل اول قرار دارند، دغاازگر جریاان ایجااد و توساعة     

 .باشند می« نسل دوم شهرهای جدید»

و   در هودسائونپ  1تاان  شهر جدید نسل دوم در منطقة پایتخت مانناد داناپ   82 بر این اساس،

. اسات  را در نواحی دیگر پیشانهاد شاده   1و دودن 6، و دو شهر جدید دسان7نام در سئونپ 1یو پانپ

اسات کاه شاامل    ( هکتاار  222 8معادل )کیلومتر مربع  2 8شهر  80مجموع مساحت توسعة این 

کاه  در حالی  .شده در دینده هستند دیده ی در دست سازت یا تدارکهزار واحد مسکون 712حدود 

، کاهش نر  رشد جمعیت در کارة جناوبی   0222گام با ایجاد نسل دوم شهرهای جدید در دهة  هم

این چناین  . در نتیجة شیب نزولی نر  تولد، بازنگری در تدارک و عرضة مسکن را برانگیخته است

ها،   دوردن مقیاس طرح توسعة کمی به سمت بهبود کیفی و متعاقباً پایینتمرکز بر سیاست مسکن از 

 ,Mukoyama, 2011; KRIHS, 2012; MOLIT)های جدیدتر، کامالً مشهود اسات   ویژه در پروژه به

های مجدد شهری در مقایسه با ایجاد و توسعة شاهر جدیاد و    تربودن بار مالی توسعه سب (. 2015

ن در شهرهای جدید با توجه به ترجیح فزایندة ساکنان باه ساکونت در   نیز کندتربودن فرو  مسک

هاا و امکاناات، از    محیطی مجاور با محل کار و دسترسی همزمان به مراکز زریاد و ساایر فرصات   
                                                           
1. Yongin 

2. Paju 

3. Dongtan 

4. Hwaseong 

5. Pangyo 

6. Seongnam 

7. Asan 

8. Doan 
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شاهر جدیاد    80مشخصات  1جدول . اند جمله موضوعات اصلی مطرح و قابل توجه در این زمینه

 .دده نسل دوم در کرة جنوبی را نشان می

 
  شهر جدید نسل اول 9شهر جدید نسل دوم در مقایسه با  12موقعیت . 4شکل 

 (KRIHS, 2015a)شهری سئول  در منطقة کالن 

های محیطی و مالحظاتی مانناد   ظرفیتبا توجه به  و ه از شهرها با هد  توسعة پایداراین دست

فضاای بااز و سابز     کردن وسازهای مسکونی بزرگ مقیاس، و در عوب فراهم جلوگیری از سازت

(. The Academy of Korean Studies, 2015)اناد   کاافی و نیاز قابلیات زودکفاایی طراحای شاده      

دنبال دن، فضایی چندی در سازت و توسعة شهرهای جدید یادشده که در  های فیزیکی و به تفاوت

ود داشته جایگاه نسل دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی قرار دارند، در مقایسه با نسل نخست وج

 (:Mukoyama, 2011; MOLIT, 2015)و مشهود است 

مساحت مورد استفاده برای کاربری مسکونی کاهش و در عوب، زمین بیشتری به فضاهای  -

 های صنعتی ازتصاص یافته است؛  باز و سبز و پارک

هاای بلندمرتباه کااهش یافتاه و زماین       های مسکونی برای سازت دپارتماان  مساحت زمین -

واحدی مجزا، ازتصاص  مرتبه یا ت  وساز مسکونی در قالب الگوی کوتاه سازت بیشتری به

 یافته است؛

های منظر شهری مبتنی بر تاریخ و فرهنپ محلی با هاد  زلاق سایمای متناوع و      بر طرح -

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

 . معماری، با هد  ارتقای محیط و منظر، در دستور کار قرار گرفته است

کاارگیری   ونقل نوین و سبز نظیر تراماوا باا هاد  کااهش باه      های حمل کارگیری سیستم به -

ابعااد مهام    ونقل عمومی، دوچرزه و سواره، از جملاه  وسایل نقلیة شخصی، تاکید بر حمل

 مورد توجه و تاکید بوده است؛

کنناده   بر زودکفایی شهر جدید که به صورت عمومی دوستدار محیط زیست بوده و فاراهم  -

زمان محل سکونت  تدارک هم. های مسکونی باکیفیت است، تاکید بیشتری شده است محیط

 .و محل کار، رویکرد اصلی مورد توجه در این زمینه بوده است
 

 شهر جدید نسل دوم در کرة جنوبی 10مشخصات . 3ل جدوادامة 

 نام منطقه
 موقعیت

 نسبت به سئول
دوره زمانی 

 پروژه
 مساحت

 (کیلومتر مربع)
تعداد واحد 

 مسکونی
جمعیت 

 0هدف

منطقة 
 پایتخت
(82) 

 222 80 8178  211/8 0228-80 کیلومتری جنوب 1  8تان  دانپ
 11222 08071 800/1 0221-80 کیلومتری جنوب 02 یو پانپ

 پاژو
 کیلومتری 12 0و  8پاژو 

 شمال غربی
86-0221 

 11/8  6667 
080222 

 18088 816/6 1پاژو 
 877222 17886 177/88 0227-80 کیلومتری شمال غربی 12 0گیمپو
 017222 887210  281/0 0221-81 کیلومتری جنوب 1  0تان  دانپ

 1ژو یانپ
 جئونپ اوک

 0226-81 شمال کیلومتری 12
271/6 16810 

871222 
 1 021  /800  هوئچئون

 827222 1182  661/7 0221-86 کیلومتری جنوب شرقی 1 1وایری
 811222 88  1 00/81  0221-02 کیلومتری جنوب 72 7گودئوک

                                                           

ها بردورد  به صورت جزئی اصالح یا با استناد به سایر نمونه اعداد و ارقام براساس تطابق و مقایسة اطاعات منابع، بعضاً. 8

 .شده است
2. Gimpo 

3. Yangju 

4. Okjeong and Hoecheon 

5. Wirye 

6. Godeok 
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 شهر جدید نسل دوم در کرة جنوبی 10مشخصات . 3ل جدوادامة 

 نام منطقه
 موقعیت

 نسبت به سئول
دوره زمانی 

 پروژه
 مساحت

 (کیلومتر مربع)
تعداد واحد 

 مسکونی
جمعیت 

 0هدف
 012222 62122 818/88 0228-87 کیلومتری شمال غربی 01 8جئومدان

 61222 18881 88/ 12 0221-80 متری جنوبکیلو 12 0جیو -گوئانپ

 سایر
(0) 

 دسان
 0 80 770/1 - بائبانپ

88222 
  0181 808/1 - 1جئونپ تانپ
 71222 111 0 828/7 - دودن

 8610222 7288 7 881/818 0228-86 (80)مجموع 
 The Academy of Korean Studies, 2015; KRIHS, 2015a; MOLIT, 2015: منبع   

حکاومتی و   -منظاور کااهش تمرکاز جمعیات در سائول، شاهر جدیاد اداری        به ه بر این،عالو

وزارتخاناه باه هماراه دو     81وزارتخاناه از مجماوع    8جایی  با هد  جابه  چندعملکردی سژونپ

ریازی و تاا    برنامه 0280- 8های  نمایندگی عمدة دولتی و نیز دو دستگاه اجرایی کلیدی، طی سال

 82باه عاالوه،   . هزار نفر اسات  122جمعیت هد  این شهر معادل . د شدتکمیل زواه 0212افق 

سازمان دولتی  872جایی حدود  ایالت کره با هد  جابه 82نیز در   (ای منطقه)شهر جدید نودوری 

ایان شاهرها در   . ریزی است هزار کارمند به مناطق غیرپایتخت، در دست برنامه 10به همراه بالغ بر 

، باا هاد     هاای ازتصاصای مطاابق باا جادول         با مشخصات و ویژگیچهار گونة کلی، هر ی

جاایی   واسطة جاباه  ای به محیطی منطقهتحری  نودوری و هدایت توسعة متعادل اقتصادی و زیست

 هاا،  وکارهاا، ساازمان   های دولتی و ایجاد زوشاة ارتبااط و همکااری متقابال میاان کساب       سازمان

بااال هدفگاذاری    بنیاان و تکنولاوژی   قباً صنایع دانشو متعا ها و مراکز تحقیقاتی ها، دانشگاه شرکت

کیلاومتر مرباع    12هزار نفر در قالب مساحت  122ها در مجموع بالغ بر  جمعیت هد  دن. اند شده

                                                           
1. Geomdan 

2. Gwang-gyo 

3. Baebang and Tangjeong 

4. Sejong (Yeongi) 
5. Innovation City (Regional Innovation City) 
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(. Seo, 2009; Mukoyama, 2011; KRIHS, 2012; KRIHS, 2015b)اسات  ( هکتاار  1222معاادل  )

 .دهد جدید نودوری را نشان می موقعیت شهر جدید سژونپ و شهرهای 1تصویر 

 
 ها و مجاور موقعیت شهر جدید سژونگ و شهرهای جدید نوآوری در ایالت. 9شکل 

 (Seo, 2009; KRIHS, 2012; KRIHS, 2015b)شهرهای مختلف کرة جنوبی 

 

 بندی چهارگانة شهرهای جدید نوآوری دسته. 4ادامة جدول 

 کننده یا مجاور اطهشهر اح نام شهر نوآوری ساختار اصلی دسته

 گونة درون مادرشهر

 

 بوسان  بوسان

 جیجو
 سئوگیپو  

  

گونة توسعة مادرشهر 

 و الحا  به دن

 

  دائگو دائگو

  اولسان اولسان

                                                           
1. Jeju 
2. Seoguipo 
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 بندی چهارگانة شهرهای جدید نوآوری دسته. 4ادامة جدول 

 کننده یا مجاور اطهشهر اح نام شهر نوآوری ساختار اصلی دسته

گونة مجاور و متصل 

 به مادرشهر

 

 وانژو  وان گنپ
  

 وانژو و جئونجو  جئونبوک
 

 باک جیونپ
 گیمچئون 

 

 جیونپ نام
 ینجوج  

  

 گونة شهر جدید

 

 /  جو گوانپ

  نام جئون
 

  ناجو
  

  بوک چونپ
  اومسئونپ /  جینچئون  

 

 KRIHS, 2012: منبع

 های اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی مقایسة نسل

مطابق با دنچه اشاره شد، ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة جناوبی در قالاب دو نسال اول و    

های اتخاذشده از سوی کرة جنوبی، سیاست  که در میان سیاست در حالی ،است شدنی تفکی دوم، 

های شهرنشینی در این کشور مورد توجاه قارار    عنوان پاسخ اصلی به چالش شهرهای جدید باید به

شادن، ارتقاای پایاداری     بر صنعتی 0222شده پیش از بازة زمانی  اگر شهرهای جدید احداث. گیرد

                                                           
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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ازحاد جمعیات و عملکردهاا و نیاز حال مسائلة        واسطة تسکین و تعدیل تراکم بیش شهرنشینی به

عنوان ابزار واقعی در  به این طر ، شهرهای جدید به 0222مسکن در سئول متمرکز بودند، از سال 

های  واسطة تکنی  ای و ملی به پایدار، در پاسخ به تمرکز و در عین حال، تعادل منطقه توسعةمسیر 

ریزی و با توجاه جادی باه ابعاادی مانناد ساازگاری باا محایط زیسات، انارژی            رنامهتر ب پیشرفته

ونقل پایدار، دولت الکترونیکی، مدیریت پایدار منابع و جز دن در دسات توساعه    پذیر، حمل تجدید

 (.Kim et al., 2011; KRIHS, 2015a)قرار دارند 

تفکیا    جناوبی را باه   اتخاذ سیاست ایجاد و توسعة شاهرهای جدیاد از ساوی کارة     1جدول 

بار ایان   . کناد  های شهری تبیاین مای   ترین مسائل و چالش های اول و دوم و در پاسخ به عمده نسل

های اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی قابل تفکی  به  اساس، سیاست ایجاد و توسعة نسل

به نیاز به ارتقای سه فاز کلیدی شامل شهرهای جدید برای پایة صنعتی در پاسخ . فاز عمده است 1

صنعتی و شهرهای جدید درون سئول و متعاقباً در رینپ زارجی سئول در پاسخ به مسائلة کمباود   

ایان  . مسکن، در ارتباط با ایجاد و توسعة نسل اول شهرهای جدید کرة جنوبی قابل توجاه هساتند  

طور عمده، در  شهری سئول به در حالی است که دو فاز بعدی شامل شهرهای جدید در منطقة کالن

شاده و همچناین،    ریازی  پاسخ به مسئلة تمرکز بیش از پیرامون سئول ضمن تاکید بر توسعة برناماه 

ای در عاین   شهرهای جدید با اهدا  ویژه در سراسر کرة جنوبی برای ارتقای تعادل ملی و منطقاه 

د ایان کشاور   تمرکززدایی از منطقة پایتخت، در ارتباط با ایجاد و توسعة نسل دوم شاهرهای جدیا  

های اول و دوم شهرهای جدید  به این ترتیب، سیر تحول ایجاد و توسعة نسل. باشند قابل توجه می

نشاان   7تاکنون و به تفکی  پنج فاز یادشاده، در قالاب شاکل     8870در کرة جنوبی در بازة زمانی 

 .داده شده است
 

 های شهری شهرهای جدید از سوی کرة جنوبی در پاسخ به چالش های اول و دوم اتخاذ سیاست ایجاد و توسعة نسل. 9ادامة جدول 

 پاسخ چالش دورة زمانی

ول
ل ا
نس

 

ید
جد
ی 
ها
هر
ش

 

 فاز اول شهرهای جدید برای پایة صنعتی نیاز به ارتقای صنعتی 18-8870

 فاز دوم شهرهای جدید درون سئول کمبود مسکن در سئول 17-8876

 وم شهرهای جدید در رینپ زارجی سئولفاز س کمبود مسکن در سئول 87-8818
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 های شهری شهرهای جدید از سوی کرة جنوبی در پاسخ به چالش های اول و دوم اتخاذ سیاست ایجاد و توسعة نسل. 9ادامة جدول 

 پاسخ چالش دورة زمانی

ید
جد
ی 
ها
هر
 ش
وم
ل د
نس

 

0228 

 تاکنون

برنامه، نامنظم و  توسعة بی

 قاعده بی

ازحد پیرامون  تمرکز بیش

 سئول

فاز چهارم شهرهای جدید در منطقة پایتخت یا 

 شهری سئول کالن

0221 

 تاکنون

ازحد ناحیة  تمرکز بیش

 (شهری منطقه کالن)پایتخت 

 سعة ملی متعادلنیاز به تو

فاز پنجم شهرهای جدید با اهدا  ویژه در سراسر 

 کره

 KRIHS, 2015a :منبع

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

هاای اول و دوم شاهرهای جدیاد در     فرایند زمانی ایجاد و توسعة نسل 7بر این اساس، جدول 

ریازی   دنبال دن الگاوی غالاب برناماه    این جدول دربردارندة هد  و به. کند جنوبی را ارائه می کرة

هاا   مجتمع. های اول و دوم است برای ایجاد و توسعة شهرهای جدید در این کشور به تفکی  نسل

جاایی   های شهری و تدارک و عرضة مسکن در سئول، جابه جایی هسته های صنعتی، جابه و شهرک

شهری سئول از جمله اهادا    های اداری اجرایی سئول و نیز تدارک مسکن در منطقة کالنعملکرد

شاهری   هایی برای شهر و منطقة کاالن  حل یا الگوهای مطرح در این زمینه و در ذیل هد  کالن راه

 .ای و ملی کرة جنوبی هستند  سئول و متعاقباً توسعة یکپارچة منطقه
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 های اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی وسعة نسلفرایند زمانی ایجاد و ت. 9جدول 

 دورة زمانی

 هدف
 شهرهای جدید نسل دوم شهرهای جدید نسل اول

 به بعد 0111 0881 91-0891 0891

 راه
لی
ح
 

الن
ة ک
طق
 من
 و
هر
 ش
ی
برا
ی 
های

 
ول
سئ
ی 
هر
ش

 
قه
نط
ة م
رچ
کپا
ة ی
سع
تو
باً 
عاق
 مت
و

 
بی
نو
 ج
رة
ی ک
 مل
 و
ی
ا

 

ها و  مجتمع
 های صنعتی شهرک

اولسان 
(8870) 

پوهانپ 
(8871) 

 (8861)گامی 
 (8866)چانپ وان 
 (8866)یئوچئون 
 (8866)بانوول 

  

جایی  جابه
های شهری،  هسته

تدارک و عرضة 
 در سئول مسکن

یوئیدو 
(8876) 

دانپ  میانپ
(8871) 

سئونگنام 
(8871) 

 (8868)جامسیل 
 (8818)گائپو 
 (8818)گودئوک 
 (8811)دانپ  موک

 (8811)سانژیه 

  

جایی  جابه
عملکردهای 

اجرایی  -اداری
 سئول

 
 (8868)گواچئون 
 (8811)سان  دان

 (8818)کایریانپ 
 

 سژونپ
بوسان، جیجو، : شهرهای نودوری
وان، جئونبوک،  دائگو، اولسان، گنپ

نام،  جیونپ باک، جیونپ
نام، چونپ بوک  جئون/جو گوانپ

(0212-0221) 

تدارک مسکن در 
ناحیة پایتخت 

شهری  طقة کالنمن)
 (سئول

  

پیونپ چون، 
بان دانپ، 
بون  ایلسان، سان
دانپ  و جانپ

(87-8818) 

یو، پاژو، گیمپو،  تان، پانپ دانپ
ژو، وایری، گودئوک،  یانپ

جیو، دسان، -جئومدان، گوئانپ
 (0228-0286)دودن 

تفکیا   به ارزیابی تطبیقی سیاست ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة جنوبی، به  6جدول 

ای، بهباود   تثبیت عرضه و قیمت مسکن، ارتقای اقتصاد منطقه. های اول و دوم، ازتصاص دارد نسل

پذیری و در نتیجه، پخش جمعیت متمرکز در سئول، از  استانداردهای سکونت، موفقیت در جمعیت

در مقابال، وقاوع   . ترین نقاط قوت شهرهای جدیاد نسال اول در کارة جناوبی هساتند      جمله مهم

روی شهری زارج از شهر جدید، عدم توسعة نواحی تجااری و در نتیجاه عملکارد غالاب      کندهپرا

کننده، کیفیت ضعیو مسکن و متعاقباً مسائل مرباوط   زوابگاهی، محیط فیزیکی یکنوازت و زسته

به بازدفرینی و تجدید حیات شهری، از جمله نقاط منفی مطرح در ارتباط باا تجرباة ایان نسال از     

واسطة تادارک محایط باکیفیات،      که ارائة استاندارد بهتر سکونت به در حالی ،است شهرهای جدید
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کاارگیری الگوهاای متناوع مساکونی و در      شده، سیمای برجسته، متماایز و باه   ریزی مجهز و برنامه

واسطة توجه همزمان به ایجاد مسکن و توساعة مراکاز اشاتغال و     شده به نهایت، زودکفایی تضمین

در مقابال، شاکا  از نظار    . ، از ابعاد مثبت نسل دوم شهرهای جدید در کرة جناوبی اسات  فعالیت

گزینی اجتماعی میان شهرهای جدید و ساایر ناواحی و نیاز     استاندارد سکونتی و در پی دن، جدایی

ویاژه در   چناان و باه   هایی است که هم رکود اقتصادی و نیاز به تثبیت در بلندمدت، از جمله چالش

 .ا تجربة شهرهای جدید نسل دوم مطرح بوده و نیازمند توجه استارتباط ب

 های اول و دوم شهرهای جدید در کرة جنوبی ارزیابی تطبیقی ایجاد و توسعة نسل. 7جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت بندی دسته

شهرهای جدید 
 نسل اول

ارتقای نر  تدارک )تثبیت عرضه و قیمت مسکن  -
به  8811ل درصد در سا 78و عرضة مسکن از 

 ؛(8881درصد در سال  17
 ای؛ ارتقای اقتصاد منطقه -

 بهبود استانداردهای سکونت؛ -

پذیری و در نتیجه پخش  موفقیت در جمعیت -
 .جمعیت متمرکز در سئول

 رویی شهری زارج از شهر جدید؛ وقوع پراکنده -

انتقاد نسبت به عدم توسعة نواحی تجاری و متعاقباً  -
 بودن شهر جدید؛ زوابگاهی

 کننده؛ یط فیزیکی یکنوازت و زستهمح -

کیفیت ضعیو مسکن و در پی دن، مسائل مربوط به  -
 .بازدفرینی و تجدید حیات شهری

شهرهای جدید 
 نسل دوم

واسطة تدارک محیط با  استاندارد بهتر سکونت به -
 شده؛ ریزی کیفیت، مجهز و برنامه

کارگیری الگوهای  سیمای برجسته و متمایز، و به -
 ؛متنوع مسکونی

زمان  واسطة توسعة هم شده به زودکفایی تضمین -
 .مسکن و مراکز اشتغال و فعالیت

شکا  میان شهرهای جدید و سایر نواحی از نظر  -
گزینی و  استاندارد سکونتی و در پی دن، جدایی

 افترا  اجتماعی؛

رکود اقتصادی و به دنبال دن، نیاز به تثبیت در  -
 .بلندمدت

 MOLIT, 2015 :منبع

 نتیجه

و در انواع گوناگونی، از نظر شکل، مقیااس و هاد ،    8872رهای جدید در کرة جنوبی از دهة شه

متناسب با نیازها و اقتضائات هر دورة زمانی ایجاد شده و در حال حاضر مطابق با تاداوم تغییار در   

. دانداز و انتظارات، در دست توسعه هساتن  پارادایم شهرنشینی و در پی دن، تحول در جایگاه، چشم

طور که پیش از این اشااره   های اول و دوم و همان  بر این مبنا تمرکز بر این سیاست به تفکی  نسل

های شهرنشینی، زود گویای سیر تحاول ایجااد و توساعة     حل به چالش شد، در جایگاه پاسخ و راه
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رة نسل اول شهرهای جدیاد در کا  . های مختلو است شهرهای جدید از نظر توجه به ابعاد و زمینه

ریازی   شدن و رشد اقتصادی منتج از دن، پای  زمینة رشد سریع شهرنشینی، صنعتی جنوبی با دو پیش

های شهری قابل توجه در این دوره، فقدان مسکن و عرضاة   از جمله چالش. شود  شده و همراه می

، دنباال دن  ویاژه در ارتبااط باا سائول و باه      گیری و رشد اسکان غیررسمی به ناکافی دن و نیز شکل

بر این مبنا، ایجاد و توسعة شهرهای جدیاد کاه در   . شهری سئول است تمرکزگرایی در منطقة کالن

جاایی   شاود، جاباه   دغااز مای   8862و  8872هاای   هاای صانعتی در دهاه    ها و شهرک قالب مجتمع

-جاایی عملکردهاای اداری   های شهری، تدارک و عرضة مسکن در سئول و همچناین، جاباه   هسته

که مبتنای   در حالی .کند هدفگذاری و دنبال می 8812و  8862های  ویژه در دهه بهاجرایی سئول را 

شاهر   1ریزی برای ایجاد و توسعة  بر این جریان، نسل اول شهرهای جدید در کرة جنوبی با برنامه

، باا هاد  تثبیات باازار مساکن و تعادیل افتارا  و نااهمگونی در منطقااة         8882جدیاد در دهاة   

گاذاری وسایع بخاش     ساازی بارای مشاارکت و سارمایه     زمینه. رسد ئول، به بلوغ میشهری س کالن

ی کاردمد قانونی با هد  تسریع فرایندها، دو موضوع کلیادی  هازصوصی به همراه اتخاذ سازوکار

. شاوند  و اساسی هستند که در این مرحله از ایجاد و توسعة شهرهای جدید نسل اول، عملیاتی مای 

سهم را از منظر تحقق برنامة جامع سازت مساکن تحات حمایات دولات     ترین  این شهرها، عمده

های  تاکید بر زودکفایی از منظر تعادل میان کاربری. اند پذیری، بسیار موفق دارند و از منظر جمعیت

گار در زمیناة    کنناده و تساهیل   اراضی مربوط به ساکونت و اشاتغال، اتخااذ ساازوکارهای تشاویق     

ونقال   واساطة ایجااد شابکة حمال     همچناین، بهباود دسترسای باه    وکاار و   گیری مراکز کسب شکل

ترین راهبردهای اتخاذشده دربارة این نسل از شاهرهای جدیاد و نیاز     ای، از جمله مهم منطقه درون

در مقابل، عملکرد زوابگاهی و کیفیت محیطای از  . ها است پذیری موفق اما نسبی دن مؤثر در تحقق

بودن  انتقاد در این زمینه بوده است که با استناد به اصل تدریجی ترین مسائل و ابعاد مورد جمله مهم

 .باشند دهی می واسطة راهکارهای مقتضی، در حال تعدیل و پاسخ توسعه و به

با استناد به تجارب نسل اول شهرهای جدید، گرایش به ایجاد و توسعة شهرهای جدید در کرة 

توجاه باه   . شاود  ریازی مای   هرهای جدید، پای و در قالب نسل دوم ش 0222جنوبی مجدداً از دهة 
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های محیطی، تاریخ و فرهنپ محلی، توسعة کیفی مسکونی به صاورت متعاادل و متناوع و     ظرفیت

های مسکونی و مراکاز کاار و    زمان محیط واسطة توسعة هم همچنین، تسریع در تحقق زودکفایی به

های این نسل از شهرهای جدیاد   رحسازی ط اشتغال، از جمله ابعاد اصلی و مورد توجه در عملیاتی

این شهرها که نخست با عملکرد در زمیناة تادارک و عرضاة مساکن در ناحیاة پایتخات و       . است

واساطة   اناد کاه باه    شوند، دغاازگر جریاانی   شهری سئول هدفگذاری می عبارت دیگر، منطقة کالن به

های جدید، بر ابعااد   ههای مجدد در کنار توسع زمان به توسعه کاهش نر  رشد جمعیت و توجه هم

هایی با مقیاس کاوچکتر اماا متعادد     شده در قالب پروژه ریزی طور تدریجی و برنامه کیفی توسعه به

امتداد ایان حرکات کاه در مسایر تمرکززدایای از شاهر و منطقاة        . نسبت به گذشته، متمرکز است

رو کارة جناوبی در   ای و ملای قلما   شهری سئول و در نهایت، توسعة متعال و یکپارچه منطقاه  کالن

حکومتی و در پای دن، شاهرهای   -ریزی برای ایجاد و توسعة شهر جدید اداری جریان است، برنامه

شهری یا  توانمندسااز فعاال برناماة      در این میان، دولت. ای را به دنبال داشته است نودوری منطقه

ای حقاوقی بارای   ها  کردن پایه منظور فراهم واسطة درزواست تصویب قانون جدید به شهر جدید به

وساز با هد  جذب بخش زصوصای   نامه سازت ریزی شهری و نظام زدایی از قانون برنامه نامه دیین

هاای   بیناناه، اتخااذ اساتراتژی    ریزی عملی و واقاع  برنامه. و یارانة ویژه از دولت مرکزی شده است

کاارگیری   قاانونی، باه  کننده سازمانی در کنار حمایت  کارگیری نیروی هدایت یکپارچه و پیوسته، به

پایادار،   ورط های تمل  زمین منطقی و نیز توجه به اصول و معیارهای طراحی شهر جدید به رو 

پاذیری سیاسات ایجااد و توساعة شاهرهای       ترین عوامل قابل توجه در زمینة تحقق از جمله اصلی

نفاع و   های ذی در مقابل، کشمکش و ناسازگاری میان گروه. جدید نسل دوم در کرة جنوبی هستند

نفوذ، مسائل مربوط به نابرابری اجتماعی و نیز مسائل مربوط به زودکفایی شاهرهای جدیاد از    ذی

های اساسی مورد مواجهه در تجارب مربوط به سیاست یادشده و در عین حال، ماورد   جمله چالش

 .پیگیری در مسیر ارتقای موفقیت دن در کرة جنوبی است

رد، توجه به این موضوع است که هماة اهادا  عماده از ایجااد و     دنچه در این میان اهمیت دا

های اول و دوم، در ذیل دو هاد  کاالن یاا     توسعة شهرهای جدید در کرة جنوبی به تفکی  نسل

هاد  نخسات،   . یابناد  و موضوعیت می گیرد میدمایشی مطرح و مورد توجه در این سرزمین قرار 
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طور عماده، در ارتبااط باا نسال اول      ول است که بهشهری سئ هایی برای شهر و منطقة کالن حل راه

هاد  دوم،  . ریزی شده است و البته همچنان مورد پیگیری قرار دارد شهرهای جدید این کشور پی

طور عماده در ایجااد و توساعة نسال دوم      ای و ملی کرة جنوبی است که به توسعة یکپارچة منطقه

هاای قابال    نا، موارد ذیال از جملاه مصادا    بر این مب. شهرهای جدید در کرة جنوبی پررنپ است

روشنی در ارتبااط باا سیاسات ایجااد و      توجه از منظر دمایش سرزمین در کرة جنوبی هستند که به

هاای قابال    های اول و دوم شهرهای جدید در این کشور، از منظر رویکردها و گارایش  توسعة نسل

 :اند پذیری بازتاب یافته ریزی و هدفگذاری و در پی دن تحقق توجه در زمینة برنامه

 های صنعتی؛ ها و شهرک سازی کرة جنوبی و ایجاد مجتمع طرح جامع صنعتی -

 ارتقا و توسعة صنایع سنگین و شیمیایی؛ -

 های شهری، تدارک و عرضة مسکن در سئول؛ جایی هسته جابه -

 شهری سئول؛ تمرکزگرایی و لزوم تعادل در منطقة کالن -

هاای کااربری    واسطة کمربند سبز قوی و تعریاو پهناه   بهتمرکززدایی و کنترل رشد سئول  -

 اراضی؛

شاهر   گیری و رشد اساکان غیررسامی در کاالن    فقدان مسکن، عرضة ناکافی دن و نیز شکل -

 سئول؛

 برنامة جامع سازت دو میلیون واحد مسکونی در کرة جنوبی؛ -

 مقیاس در اراضی دارای پتانسیل کشاورزی؛ سیاست توسعة پراکنده و کوچ  -

 شهری سئول؛ کززدایی از شهر و منطقة کالنتمر -

 اجرایی از پایتخت؛ -های اداری های دولتی و دستگاه جایی سازمان جابه -

 ای؛ محیطی منطقه  تحری  نودوری و توسعة متعادل اقتصادی و زیست -

ها و   ها، دانشگاه شرکت ها، وکارها، سازمان ایجاد زوشة ارتباط و همکاری متقابل میان کسب -

 حقیقاتی؛مراکز ت

 .تمرکز بر سیاست مسکن از توسعة کمی به سمت بهبود کیفی -
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ها و موارد عینی از نظر تمرکاز عمادتاً فیزیکای بار شاهر سائول و        تحول تدریجی این مصدا 

ای و ملای کارة    شهر سئول ودر نهایت، توسعة کیفی و در عین حاال یکپارچاة منطقاه    سپس، کالن

ایجاد و توسعة شهرهای جدید در این کشور به تفکیا   جنوبی، زود مبین نقش و جایگاه سیاست 

بر مبنای سهم و جایگاه ایان پاژوهش، بایاد اشااره کارد کاه سیاسات         .های اول و دوم است نسل

پاذیری در عرصاة    انداز ترسایمی و باه دنباال دن تحقاق     شهرهای جدید در ایران نیز از منظر چشم

یو روشن نقش و جایگاه در ارتباط باا اهادا    ریزی و سپس، عمل، باید با تعریو و بازتعر برنامه

به این ترتیب، ضروری است سیاست ایجااد و توساعة نسال نخسات     . دمایش سرزمین همراه باشد

گاام باا دو سیاسات فضاایی عمادة دیگار در زمیناة شهرساازی، مبنای بار            شهرهای جدید که هم

شاود،    اتخاذ می 8172دهة  های فرسودة شهری، در سازی زمین و نیز بهسازی و نوسازی بافت دماده

هایی مشخص و ماواردی عینای از موضاوع دماایش سارزمین در ایاران، از نظار         واسطة مصدا  به

ایجاد و توساعة  . گرایی، یکپارچگی و در عین حال، کاردمدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد هم

اقدام مانناد مساکن    های اتخاذشده یا دردست های صنعتی، طرح جامع مسکن یا سایر برنامه شهرک

دار و اساکان غیررسامی، انتقاال پایتخات،      هاای فرساوده، مسائله    مهر یا مساکن اجتمااعی، بافات   

هاای اجرایای،    های دولتای و دساتگاه   جایی سازمان شهرها، جابه تمرکززدایی از تهران یا سایر کالن

ش به توساعة کیفای،   ای و در نهایت، گرای های کالبدی ملی و منطقه توسعة متعادل در پیوند با طرح

هاای   متعاقبااً، مساائل و چاالش   . تدریجی و پایدار از جمله محورهای اصلی در این زمیناه هساتند  

پاذیری،   های اول و دوم شهرهای جدیاد در کارة جناوبی مانناد جمعیات      مطرح در ارتباط با نسل

ل و استانداردهای سکونتی، سیما و منظار شاهری، کیفیات محیطای، زودکفاایی، پویاایی، اساتقال       

اند که باید در ارتباط با نسل نخسات   گزینی اجتماعی و اقتصادی، موضوعاتی پایداری و نیز جدایی

. ریزی دتی و احتمالی برای نسل دوم شهرهای جدید در ایران، مورد توجه جدی قرار گیرد یا برنامه

دارد و  گیاری یادشاده اهمیات    گیری مطالعات دتی و تحقیقات بیشتر با جهات  بر این اساس، شکل

 .راهگشا زواهد بود

 

 



228                                                                    ،5931، پاییز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمین 
 

 

 منابع و مآخذ

 .سمت: تهران. ریزی شهرهای جدید برنامه(. 8111... )زیاری، کرامت ا .8

. شناسی شهرهای جدیاد  جستاری در گونه: شهرهای جدید در سراسر جهان(. 8111)مرلن، پیر  .0

 .ماهشهریور  8-81، تهران، المللی شهرهای جدید شده در همایش بین ارائه ةمقال

3. Chan, P.Ch. (2001). New towns in Hong Kong: planning for the next generation. Paper 

Presented at the 6th World Congress: Council on Tall Building and Urban Habitat 

(CTBUH), Melbourne, February 26-March 2. 

4. Creswell, J.W. (2009). Research Design :Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. London: Sage. 

5. DCLG (2006). Transferable Lessons from the New Towns. London: Department for 

Communities and Local Government. 

6. Kim, J., Hoon, C. & Jina, R. (2011). The validation for sustainability of new towns in 

Seoul Metropolitan Area. Paper Presented at the 5th International Conference of the 

International Forum on Urbanism (IFoU), Global Visions: Risks and Opportunities for 

the Urban Planet, Singapore, February 24-26. 

7. Korea Land and Housing Corporation (LH) (2015). Urbanization & New town 

development: The role of LH. Paper Presented at the First International Conference on 

National Urban Policy, Incheon, December 14-18. 

8. Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS) (2012). Korean version of 

new town development. Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea. 

9. Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS) (2015a). Korea’s Response 

to Urbanization Challenges and Pursuit for Sustainable Cities through New Town 

Development – Implications for LAC. Ministry of Strategy and Finance (MOSF), 

Republic of Korea. 

10. Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS) (2015b). National Territorial 

Policy and Planning in Korea. UN-Habitat with Korea Land and Housing Corporation 

(LH) Workshop: National Territorial Policy & Planning. 

11. Kyung, Sh. & Kwang-Joong, K. (2011). State-facilitatedGentrification’inSeoul,South

Korea: for whom, by whom and with what result. Paper presented at the International 

Research Committee (RC21) Conference: The Struggle to Belong. Dealing with 

Diversity in 21st Century Urban Settings, Amsterdam, July 7-9. 

12. Lee, Ch.M. & Ahn, K.H. (2005). five new towns in the Seoul Metropolitan area and 

their attractions in non-working trips: implications on self-containment of new towns. 

Habitat International, 29, 647–666. 

13. Mahoney, C. (1997). Common Qualitative Methods. In User-Friendly Handbook for 



   222                                        نمونة کرة جنوبی: های اول و دوم شهرهای جدید ة نسلمطالعة تطبیقی ایجاد و توسع   

   

 

Mixed Method Evaluations, Edited by Joy Frechtling and Laure Sharp, 3-1-3-20. Darby, 

Diane Publishing Co. 

14. Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) (2015). New Town Policy of 

Korea. Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Republic of Korea. 

15. Mukoyama, H. (2011). The deterioration of the South Korean Real Estate Market and 

the response of the government. Pacific Business and Industries, 40, 2-24. 

16. Rii, H.U. & Ahn, J.S. (2001). Urbanization and its impact on Seoul, Korea. Paper 

presented at the Forum on Urbanizing World and UN Human Habitat II Conference, 

New York, June 4-6. 

17. Seo, J.K. (2009). Balanced national development strategies: the construction of 

innovation cities in Korea. Land Use Policy, 26, 649–661. 

18. The Academy of Korean Studies (2015). The Understanding Korea Series (UKS): 

Seoul. Republic of Korea: The Academy of Korean Studies Press. 

19. Wang, X. (2013). Transferable lessons from the new towns movement in the UK. China 

Urban Studies, 6(1), 75-99. 

20. World Bank Group (2015). World Development Indicators 2015. United States: 

International Bank for Reconstruction and Development. 

21. Yin, R.K. (2003). Case study research: design and methods. London: Sage. 

22. Zebardast, E. (2005). A comparative study of new towns development in Seoul 

metropolitan area and jakarta metropolitan region. Paper Presented at the International 

Conference on New Towns, Tehran, May 2-6. 

 

 

  

 

 


