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   Abstract     چکیده

متروپل تبریز بزرگترین مجتمع زیستی شمال غرب کشور است که به لحاظ 

مكـانی ویـژه، از حـوزه نفـوذبسیار وسیعی برخوردار و به سبب موقعیـت 

مرکزیت سیاسی، اداری و تمرکز فعالیتهـای صـنعتی، اقتصـادی، دانشـگاهی 

و سـطح باالی تخصص و خدمات، به عنوان قطب جاذب و شهر مسلط نقش 

ماکروسفالی)بـزرگ  سـری(را در منطقـه ایفـا نمـوده است و به همین دلیل، 

طور مداوم بر گستره فضایی آن افزوده می شود. این شهر طی دهههـای  به

اخیـر رشـدی شـتابان،لجام گسیخته و بی قواره داشته و تحوالت جمعیتی و 

کالبدی  ناباورانـه ای را تجربـه کـرده اسـت ، بـه طـوری کـه نـوعی 

ین اساس، شهرسازی نا اندیشیده و ناپایدار در آن به وقوع پیوسته است. بر ا

اسـنادی و بـاهدف بررسی و ارزیابی ابعاد  -مقاله حاضر با روش تحلیلـی 

  1385-1335ی ناپایداری حاصل از الگوی توسعه ناموزون تبریز بین سال ها

بـه رشـته تحریـردرآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که توسعه و 

مسـكن،تخریب باغ ها پراکنش فضایی شهر باعـث کمبـود و گرانـی زمـین و 

و اراضی کشاورزی، فرسودگی و تهی شدن بافت قدیم، تنزل اعتبارات فرهنگی 

بالقوه  و هویـت تـاریخی شـهر،دست اندازی شهر بر روی مناطق ناپایدار و

خطرناك، از  بین رفتن جنبه های زیبایی شناسانه شهر، ظهـور وگسترش 

یرامون و تغییر نقش آنها شده و مناطق حاشیه نشین، ادغام روستاهای پ

عدم محیطی این شـهر رابه مخاطره انداخته است.  -قابلیت های زیست

انطباق توسعه فضایی شهر با ظرفیـت زیرسـاخت هـا و فضـاهای شـهری و 

 منجـر بـه عقـب مانـدگی رونـدهای اصولی شهرسـازی  عدم حاکمیت برنامه

دار شهری به زیر سؤال برده شده و این شهر را از منظر توسعه پایشهرسـازی 

 است. 

 Metropol of Tabriz is the largest biological complex in the 
northwest of the country, which, in terms of its special 
location, has a very wide sphere of influence, and due to its 
political, administrative and concentration of industrial, 
economic, university activities and high level of expertise 
and services, it is an attractive pole and a dominant city. It 
has played the role of macrocephaly (big head) in the region 
and for this reason, its spatial extent is constantly being 
increased. During the last decades, this city has had a rapid, 
unbridled and unbridled growth and has experienced 
unbelievable demographic and physical transformations, so 
that a kind of unplanned and unstable urbanization has been 
taking place in it. Based on this, the present article was 
written with the analytical-documentary method with the 
aim of investigating and evaluating the dimensions of 
instability resulting from the unbalanced development 
pattern of Tabriz between 1335-1385. The findings of the 
research show that the development and spatial dispersion 
of the city causes the scarcity and high cost of land and 
housing, the destruction of gardens and agricultural lands, 
the wear and tear of the old fabric, the degradation of the 
cultural credits and historical identity of the city, the 
encroachment of the city on unstable and potentially 
dangerous areas, the loss of the aesthetic aspects of the city, 
the appearance and expansion of the marginal areas, the 
integration of the surrounding villages and change of their 
role, has endangered the environmental capabilities of this 
city. The non-compliance of the spatial development of the 
city with the capacity of the infrastructure and urban spaces, 
and the lack of control on the basic urban planning leads to 
the backwardness of the urban development process, and 
the city has been questioned from the sustainable urban 
development point of view. 

    کلمات کلیدی

 توسعه فضایی، پراکنش شهری، توسعه پایدار شهری، متروپل تبریز   
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  مقدمه  -1

توسعه ناموزون و گسترش بی رویه شهرها، موضـوعی اسـت کـه از 

دیربـاز دانـش پژوهان عالقه مند به مسائل شهری را به چالش کشانده 

است. بررسی روند تاریخی توسـعه شهرهای جهان نیز بیانگر گسترش 

الگوی توسعه پراکنده و ناموزون شهر در کشـورهای مختلف جهان 

ابتدای قرن بیستم آغاز شد، پـس از جنـگ  است. این پدیده که از

جهـانی دوم در بسیاری از شهرهای جهان تسریع یافته و در دهه 

های اخیر در اغلب شهرها مسـاله ساز و مشكل آفرین شده است. در 

کشورهای توسعه یافته، روند پراکنش شهری حاصـل نگرش 

كـردی مدرنیستی به فضاهای شهری و تاکید بر دو اصل جـدایی عمل

 و اتكـا بـه اتومبیل در حمل و نقل شهری است.  

زمان ما توسعه فیزیكی ناموزون شهرها، یكی از مسائل مهم را در  در

کـاربری زمـین پدید آورده است. این توسعه در واقع ادامه گسترش 

شـهر در اطـراف آن اسـت؛زیرا دراطراف شهرهای بزرگ، مناطقی 

نتقال از بهره برداری هـایروستایی به وجود دارد که همواره، دوره ا

در این میان، کالنشهرها به جهت  [.1]شهری را می گذرانند 

برخورداری از تزاید جمعیت و کارکردهـای فـراوان، همـواره شـاهد 

فضایی و  -اجتماعی و تغییرات کالبدی -دگرگـونی هـای اقتصادی

تند و زیست محیطی، در مقیـاس منطقـه ای و باالخص محلی هس

این موضوعی است که اکثر شهرهای بزرگ کشورهای درحـال توسعه 

مجموع، باید اذعان  درله ایران، آن را تجربه می کنند. و از آن جم

داشت که آنچه امروزه به عنوان جنبه های منفی شهر و توسـعه 

شهری مورد انتقاد است، عمدتاً نه ماهیت شهر، بلكه روند ناموزون و 

است که غالبًا نتیجه پیشی گرفتن رشد و توسعه برونزای شهری 

فیزیكی شهرها بر توسـعه زیـر سـاخت هـا وخدمات مورد نیاز، یا 

 تقدم مقیاس بر عملكرد و برتری کمیت بر کیفیت است.  

 طرح مسئله -1-1

متروپل تبریز به رغـم انسجام فضایی و فشـردگی در مرحلـه 

والت ناشی از شهرسـازی پیـدایش و رشـد ارگانیك آن، در پی تح

معاصـربه کلی متحول شده است و شهری که تا چند دهـه پـیش در 

فضای محدود شكل گرفته و با برج و بـارو محصـور بود، گسترش 

زیـادی یافتـه و امـروزه گرفتـار سـاختاری متخلخل و بیمارگونه 

ح است. در این تحقیق ، با بهره گیـری از معیار ها و مولفه های مطر

 –شده سعی در شناخت عوامل موثر در رشد و گسترش فضایی 

شده  با تاکید بر فعالیت های تجاری  8کالبدی شهر تبریز در منطقه 

 است که در ادامه به نتایج رسیده شده پرداخته می شود.

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2-1

تحوالت شهرسازی باعـث شده، تا گسترش سریع شهری در ایران به 

تبدیل شود که تبعات آن در ابعاد مختلف اقتصـادی،  پدیده ای

محیطی به طور عام به عنـوان یكـی -اجتمـاعی،سیاسی و زیست 

ازمسایل حاد جامعه تلقی شده، بـه طـور خـاص از جملـه موضوع 

های پیچیده شهرسازی کشور باشـد؛ بـه طـوری  که، آنچه امروزه به 

ی مورد انتقاد است، عمدتًا عنوان جنبه های منفی شهر و توسـعةشهر

نه از ماهیت شـهر، بلكـه از رونـد نـاموزون و برونـزای شـهری ناشـی 

 مـی شـود. 

اهمیت و ضرورت این امر باعث شده تا تحقیق پیرامـون این موضوع 

سبب توجه روزافزون بـه آثـار و پیامـدهای رشد بی رویه و نامتعادل 

از طرفی، زمینه توجه هرچه بیشتر شهرها، از جمله شهر تبریز شـده و 

از آنجا و درونزای شهری را فراهم سازد.  بـه پـارادایم توسـعه پایدار

که شهری شدن در کشـورهای در حـال توسـعه بـا عـدم تعـادل و 

پـراکنش نـاموزون جمعیـت و رشـدبی قواره شهری مواجه بوده است 

وزون بـه شـكل عـدم به طوری که ناپایداری حاصل از ایـن رشـد نـام

اجتمـاعی و تخریـب و آلـودگی هـای زیسـت  -تعـادل فضایی

 محیطی بروز می نماید. بنابراین آنچه امـروزه بـه عنـوان جنبه های

منفی شهر و رشـد آن مـورد انتقـاد اسـت نـه ماهیت شهر، بلكه روند 

 ناموزون و برونزای آن است.  

 فرضیات تحقیق -3-1

منظور رسیدن به درستی و صحت یا نادرستی و بی  این تحقیق به

 اعتباری موارد بیان شده زیر به زیر انجام شده است.

شهر  8به نظر می رسد گسترش کالبدی فضایی  منطقه  .1

تبریز با تاکید بر فعالیت تجاری ناشی از رشد جمعیت بوده 

 است.

شهر  8به نظر می رسد گسترش کالبدی فضایی منطقه  .2

فعالیت عمومی مردم در زمینه تجارت می  تبریز ناشی از

 باشد.

شهر  8به نظر میرسد گسترش کالبدی فضایی منطقه  .3

تبریز با تاکید بر فعالیت تجاری با میزان بودجه رابطه 

 مستقیم دارد.

 پیشینه تحقیق -2

در  1948نخستین تالش نظام مند برای مطالعات آینده نگـاری از

طالعـه به طور عمده بر پایه ( آغاز شد. ایـن مRandاندیشكده رند)

پیش بینی بود کـه در راه شـناخت وقایع احتمالی جنگ می کوشید 

و بعدها در مسایل غیر نظامی و اقتصادی نیز به کار رفت. تالش هـای 

نخسـت در این زمینه بر این فـرض اسـتوار بـود کـه بـرای 

دهه  هـرانتخاب امروز، یك آینده ممكن مـی تـوان تصـور کـرد از

هشـتاد مـیالدی بـه بعد، مفهوم آینـده نگـاری از خاسـتگاه اولیـه 

 در حـوزه نظامی فراتر رفت و به حوزه سیاست گذاری رخنه کرد. 

امروزه در خصوص آینـده نگـاری مطالعـات زیـادی بـاروش های 

 مختلف صورت گرفته است که می تـوان بـه موارد زیر اشاره نمود.  

تغییرات ( در رسـاله دکتـری خـود تحـت عنـوان 2006روآن )

در راستای  چین کاربری اراضی و کنترل رشد شهری پكـن در

عوامل مكانی و نهادی در رشد  پاسخگویی به این سؤاالت کـه کـدام

های کنترل رشد  شهر پكن مؤثر هسـتند؟علت ناکارآمدی سیستم

یشان به این و چگونه می توان آنها را رفع نمود؟ ا شهری چیسـت

هــا،  آهــن، پــارك نتیجه رســیدند کــه وجــود بزرگــراه، راه

ساختمان های تجاری تازه تأسیس و. ..باعث بورس بازی زمین شده 

و در نتیجه عامل کسب سود بیشتر منجـر بـه رشد شهر در نتیجه 
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استفاده غیـر قـانونی از زمـین هـای حاشیه شهر می شود. تجزیه و 

اقتصادی و رژیـم سیاسـی را  -نهادی نیز تغییرات اجتماعیتحلیل 

در رشـد شـهرتأثیرگذار میداند. بنابراین عـواملی چـون رشـد سـریع 

اقتصادی در نتیجه ادغام در بازارهای جهـانی و جهـانی شدن و 

تغییرات متأثر از آن در سازمان ها، فقدان حاکمیـت قـانون، قـدرت 

زب کمونیست و به حاشیه راندن دهقانان انحصـاری منبعـث از حـ

نشان می دهدکه به دلیل عدم وجود سیستم حقوقی قابـل اعتمـاد 

و دولـت پاســخگو، در چــارچوب اجتمــاعی و سیاســی فعلــی 

 تغییـرات اساسـی در کنتـرل رشـد شـهری پكـن بعیـد است.  

ت فضایی ( در پژوهشی تحت عنوان تغییرا2015شفیع زاده و هلبیچ )

زمانی عوامل رشد شهری: با چشـم انداز جهانی و محلی در شهر  –

( LRبزرگ بمبئی با استفاده از مدل رگرسیون غیر فضایی لجستیك)

( و با مطالعه منطقـه بمبئـی GWLRو رگرسـیو ن وزن جغرافیایی)

بـه اسـتخراج نیروهـای پیشران  1973-2010درفاصله سـال هـا ی 

رشد شهر اقدام نمودنـد و بـه این نتیجه رسیدند و کلیدی مؤثر در 

کـه مهمتـرین عوامـل پیشـران رشـد شهر، فاصله از جاده، تراکم 

مناطق ساخته شـده، فاصـله از مناطق ساخته شده، تراکم و دسترسی 

بـه زمـینهـا ی بــــایر و قابــــل کشــــت و ارتفــــاع 

  دانســــتند.

پایداری شهری « ر پژوهشی تحـت عنـوان( د2003باردو و دمیچلی)

در کالنشـهرهای کشـورهای در حـال توسعه: مدلسازی و پیش بینی 

بـامطالعه سری های زمانی کاربری زمین در » آینـده شـهر الگـوس

، عوامل مؤثر بر رشد شهر الگوس را استخراج و نتایج 2000-1984

شبیه  MOLANDو  CAبا اسـتفاده از مـدل 2020را برای سال 

سازی نمودند. آنها عالوه بر رشد جمعیت، شـبكه راه ها، عوامل 

مختلفی همچون اقتصاد، شرایط اجتمـاعی و زیسـت محیطـی را در 

رشـد شـهر مـؤثر دانسـته انـد بنابراین در مطالعه خود عواملی چون 

تراکم متوسـط درمناطق مسكونی پیوسته، سكونتگاه های مجـزا در 

كان غیررسمی، مناطق صـنعتی، نقـاط داخـل شهر، اس

مجربی را در رشـد شـهر مهـم مـی داننـد. تجـاری،خدماتی و بندری 

تحلیل الگوی توسعه ( در رساله دکتری خود با عنوان 1391کرمانی)

کالبـدی شـهرهای بـزرگ ایـران،نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی 

خت عوامـل مـؤثر ، در مقاله مستخرج از رساله، به شـنا»شهر رشت

 بـر رشـدشهری، کمی کردن وابستگی بین رشـد شـهر و عوامـل

کاربری زمین  محرك آن و تحلیل الگـوی رشـد بـر اسـاس تغییـرات

برای شـهر رشـت پرداختـه، دو دسـته ازعوامل مؤثر بر رشـد شـهر 

 را معرفـی کـرده اسـت: 

سـب عوامل با تأثیر مثبت بر رشد شـهری: شـیب )بر ح .1

درصـد(، فاصـله از نزدیكتـرین مرکـز تجـاری، وجـود 

اراضی کشاورزی و بایر و مناطق دارای تراکم جمعیتـی 

 کم 

 عوامل با تأثیر منفی بـر رشـد .2

تحلیل و بررسی « ( در پژوهشی تحـت عنـوان1393رهنما و معروفی)

، با بررسی »کالبـدی شهر بوکان – سناریوهای توسعه فضـایی

متغیرها در سه سطح ملی و بـین المللی، منطقه ای و ناحیه ای، 

محلی و شهری با بهـره گیـری از تكنیـك دلفـی و اسـتفاده از نـرم 

و سناریو نویسی به شیوه شوارتز به تحلیل  MICMACافـزار 

ه اطالعات پرداختند و مهـم تـرین نیروهـای پیشـران درتوسع

کالبـدی شـهر بوکـان را جنـگ و درگیری هـای منطقـه  – فضـایی

ای، خشكسـالی، مخـاطرات طبیعـی،تقسـیمات سیاسـی اسـتان و 

سـرمایه گـذاری درشهرستان ها عنوان کردند و برای توسـعه 

کالبـدی شـهر بوکان در بیست سال آینده سه سـناریو تعیـین 

 نمودنـد.

 شهر در مرزهای کنونی شهر، سناریو اول: توسعه فشرده 

  سناریو دوم: توسعه خطی در محور اصلی شـهر همـراه با تراکم

 کم، 

 .سناری سوم: توسـعه پراکنـده و آشـفته درتمام جهات شهری  

نگرش » در پژوهشی تحت عنوان (1392روستایی و همكاران)

با استفاده  DPSIR سیستمی در تغییرات کاربری اراضـی بـا مـدل

 «(1363-1390مقطع زمـانی)  5ویر ماهواره ای لندسـت در از تصا

تغییـرات کـاربری اراضـی شهر ارومیه را مورد ارزیابی قرار دادند که 

نتایج تحقیـق حاکی از آن است که اراضی کشـاورزی آبـی و اراضـی 

بایر بیشترین تغییرات را در تبدیل به اراضی ساخته شده داشته اند. 

سازهای شـهری بیشـتر بـرروی اراضی کشاورزی و بنابراین ساخت و 

باغات پیرامون شـهر صـورت پذیرفته است. لذا اعمال سیاسـت هـای 

کنتـرل زمـین وتوسعه شهری، و بهره گیری از اصول رشد هوشـمند 

با توجه  را تنها راه دستیابی به شـكل فشـرده شـهر عنـوان کردنـد.

متعـددی برای رشد شهرها به مطالعات صـورت گرفتـه، عوامـل 

وجود دارد و روش های مورد استفاده عمدتًا به صورت پیش بینی 

 است.  

 روش تحقیق: -3

مورد بررسی،  هـای تحقیق از نوع کاربردی است و با توجه بـه مؤلفـه

تحلیلی است. از روش -رویكـرد حـاکم بـر آن روش توصـیفی

ها استفاده  شاخصمتغیرها و  بـرای شناسـاییپرسشنامه ای)دلفی( 

در این راستا در مرحله اول مولفه ها و معیار های تاثیر گذار  گردیـد.

بر موضوع مورد نظر از طریق پویش محیطی و مقاالت و اسناد یافت 

شد سپس در قالب پرسشنامه با رویكرد دلفی)نه چندان موفق( اقدام 

 به پخش پرسش نامه در بین افراد تثبیت شده گردید.

مع آوری پرسشنامه ها در نرم افزار میك مك تحلیل کردیم بعد از ج

بعد از  متغییر را شناسایی کنیم. 20تا پیشران های اصلی از بین 

 3مورد برای هر کدام از آن ها  5شناسایی پیشران های اصلی در 

مورد سناریو نوشتیم تا در خروجی کار از بین همه ی متغییر ها و 

 ردی که تاثیر مستقیم داشتند برسیم.سناریو ها به اصلی ترین موا

 ها معرفی متغیرها وشاخص -1-3

معیار با تكنیك پویش محیطی و از طریق  20در پژوهش حاضر تعداد 

 مقاالت و اسناد و تحقیقات انجام شده گردآوری گردیدکه عبارتند از:
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معرفی متغییر ها و شاخص ها 1جدول  

 معیار مولفه

 اجتماعی

 تراکم خانوار

 بعد خانوار

 تراکم جمعیت

 نسبت سنی و جنسی

 سیاسی

 گردشگری

 بودجه

 گردش ارز

 اشاعه فرهنگی

 اقتصادی

 میزان فعالیت عمومی

 میزان اشتغال

 مشارکت اقتصادی

 نرخ بیكاری

 فرهنگی

 میزان ارتباط اصناف

 میزان تعامل فرهنگی

 نحوه دادو ستد

 نحوه تعیین قیمت

 کالبدی

 میزان دوام و پایداری

 سرانه زمین

 نوع مالكیت 

 کیفیت ابنیه

 محدوده پژوهش   -2-3

شهر تبریز که به عنوان مرکز شهر قلمداد میشود و نیز  8 منطقه

دارای قدمتی طوالنی است درست در وسط شهر شهر واقع شده  است 

با کارکردی اکثرا تجاری و توریستی با بازار سرپوشیده توجه همگان 

 را به خود جلب می کند.

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه 2شکل

 

 مبانی نظری    تعاریف، مفاهیم و -4

 تعریف شهر

توان یك واحد اجتماعی و سیاسی و یك واحد فعالیتی،  شهر را می

ای از ترکیب فیزیكی و جمعیتی دانست. به عبارت دیگر شهر مجموعه

عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است 

به نظر ژان رمی  [.2]که در آن جمعیت ساکن و متمرکز شده اند 

-شهر دارای نظم و انسجام فرهنگی همراه با نوآوری و پیشرفت می

باشد. از دیدگاه لوئیس ورث شهر به معنی ثبات دائمی و نسبتا وسیع 

-انسان هایی است که از نظر اجتماعی ناهمگون و نا متناجنس می

 . باشند

 توسعه فیزیکی شهرها

 توسعه فیزیكی شهرها فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن

های فیزیكی شهرها و فضاهای کالبدی آن در جهات افقی و محدوده

یابد و اگر این روند سریع عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش می

برنامه باشد به ترکیب فیزیكی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد و بی

ای مواجه های شهری را با مشكالت عدیدهانجامید، درنتیجه سیستم

 خواهد ساخت.

رسد که اصطالح مناسب برای گرش جغرافیای شهری بنظر میاز ن

ها و کند و هم فعالیتفرایندی که طی آن هم کالبد شهری رشد می

شوند و نیز در محیط های شهری در این فرایند دچار تحول میکاربری

باشد. این  "فضایی-توسعه کالبدی "شود اطراف تغییراتی ایجاد می

زیكی و کالبدی شهر و هم تغییر و رشد اصطالح دربرگیرنده رشد فی

های شهری و نیز دربرگیرنده مصرف فضای ها و تغییرات سرانهکاربری

الگوی رشد و توسعه  غیرشهری اطراف شهر برای توسعه شهری است.

های انسان در کالبدی یا شكل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت

اصلی گسترش افقی شود و به دو دسته برهه خاصی اززمان تعریف می

 compact( و الگوی شهر فشرده)sprawlیا پراکندگی شهری)

cityگردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور ( تقسیم می

 هدایت آن درراستای توسعه پایدار شهری امری اساسی است.

 پژوهی   مفاهیم آینده

ها را نسبت به پژوهی دانش و معرفتی است که چشم انسانآینده

کند و ابهام ها و مخاطرات احتمالی آینده باز میفرصت رویدادها،

کاهد. این دانش توانائی انتخاب هوشمندانه تردیدهای فرساینده را می

دهد تا بدانند که به کجا دهد و به همگان اجازه میرا افزایش می

های های اکتشافی( و به کجاها باید بروند)آیندهتوانند بروند)آیندهمی

-توانند با سهولت بیشتری به آیندهجاری( و از چه مسیرهایی میهن

های مطلوب خود برسند)راهبردهای معطوف به خلق آینده(. آینده 

پژوهی، آینده شناسی، آینده نگاری، پیش بینی و مفاهیم مشابه این 

ها و هایی هستند که کم و بیش در نوشتهمفاهیم اصطالحات و واژه

-شوند. در واقع، امروزه رشتههشی دیده میرویكردهای علمی و پژو

ها مطالعه منظم آینده است، معروف های علمی جدیدی که هدف آن

های معطوف به آینده به آینده پژوهی، آینده نگری و یا پژوهش

شوند هستند و کارشناسان و پژوهشگران آن، آینده پژوه نامیده می

[3.] 

 انواع آینده

 :ها چنین استمتداول ترین آن

های ممكن: هرچیزی اعم از خوب و بد، محتمل یا بعید که آینده

 تواند درآینده روی دهد.می

ی ممكنی که به احتمال زیاد در آینده به های محتمل: آیندهآینده

 وقوع خواهد پیوست.

 ی محتملی که مطلوب و مرجع است.ی مطلوب: آیندهآینده

 شود:یآینده از حیث زمان نیز به چند قسمت تقسیم م
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 ی درازمدتمدت، آیندهمدت، آینده میانآینده نزدیك، آینده کوتاه

 دهنده آیندهعناصر تشکیل

تشكیل  "هارویدادها، روندها، تصویرها و اقدام"آینده از چهار عنصر 

 های مختلف شوند.توانند باعث پیدایش آیندهشود و این عناصر میمی

 پژوهی   اهداف آینده

پژوهان، حفظ و گسترش بهرورزی و رفاه بشریت و هدف عمده آینده

پژوهان این های ادامه حیات برروی کره زمین است. آیندهظرفیت

های منظور کشف انتخابهای منظمی که بههدف را مشخصا با کاوش

کنند. آنان به تفكر گیرد، دنبال میمختلف برای آینده صورت می

تا تصویرهای بدیل تازه ای  کنند پردازند و سعی میدرباره آینده می

 بیافرینند.

پژوهان ها چیزهایی است که آیندهامكانپذیر، محتمل و بهتر؛ این

تواند باشد، آنچه احتمالش ها هستند؛ آنچه میدرصدد شناسایی آن

 رود و آنچه باید باشد.می

دارد تا ها را وامیپژوهان نسبت به آینده، آنتعهد و التزام بارز آینده

پژوهان برای آینده های آینده بكوشند.اع از آزادی و سعادت نسلبه دف

انجام وظایف خود همچنین درصدد شناخت عوامل تغییر و دگرگونی 

خواهند فرایندهای پویایی را که از یك سو علت هستند؛ یعنی می

های سیاسی، های فناورانه بوده و از سوی دیگر نظماصلی پشرفت

کنند، شناسایی نمایند. گی را دگرگون میاقتصادی، اجتماعی و فرهن

ای جز تسلیم دربرابر ای را که چارهکوشند تحوالت غیرمنتظرهنیز می

 ها نیست، مشخص کنند.آن

کوشند تا اهداف و ارزش ها را تعیین پژوهان میترتیب، آیندهبدین

کرده، روندها را توصیف نموده، شرایط و اوضاع واحوال را روشن نموده 

های بدیل را ابداع، دست دهند و سیاستتصاویر مختلفی از آینده بهو 

پژوهی پرداختن به از دیگر اهداف آینده ارزیابی و گزینش نمایند.

افتد، همان زمان حال است. اوال عملی که درزمان حال اتفاق می

ترتیب اوضاع فعلی دهد.بدینچیزی است که به آینده شكل می

ررسی قرار گیرد. ثانیا تفكر راجع به آینده، بایستی موردمطالعه و ب

دهد تا کند، یعنی به ما یاری میرا ایفا می "شناخت موقعیت"نقش

موقعیت خود ا درزمان حال تشخیص داده و بدانیم االن در کجا قرار 

 داریم.

 پژوهی های آینده روش

های استاندارد زیادی برای مطالعه آینده وجود دارد که از روش

آوری های آماری گرفته تا جمعبرداری و تحلیلی نمونههاتكنیك

اطالعات برمبنای تجارب آزمایشگاهی نظرسنجی و مشاهده افراد را 

یابی یا تمدید های برونها مشتمل است بر تكنیكروش گیرد.دربر می

های سری زمانی، الگوهای آماری، طوفان روند که با استفاده از داده

-سازی، مقایسه با تشبیه تاریخی، پیشبیهمغزی، سناریونویسی، ش

های دلفی، الگوهای عملیاتی، تحلیل اثر بینی احتمالی، تكنیك

های مرتبط، سازی علی و معلولی، تحلیل شبكه، درختمتقاطع، مدل

 گیرد.ای صورت میقوانین بازی و بازنمایی زمینه

 تکنیک دلفی

ی خاص به وسیله هایی است که به طورای از روشتكنیك دلفی نمونه

ی آینده ابداع گردید. هلمرو دالكی درحال پژوهان برای مطالعهآینده

دیگر این کار برروی یك پروژه تحقیقاتی بودند که با همكاری یك

-نظران( بهتكنیك را ابداع کردند. این تكنیك از کارشناسان)صاحب

-درپی استفاده میسری میزگردهایی پیدهندگان یكعنوان پاسخ

هایی راجع به ماهیت و زمان رویدادهای آینده کند. درابتدا پرسش

های سایر کارشناسان که در مرحله قبلی شد، سپس پاسخمطرح می

دست آمده است، به اطالع کارشناسان حاضر در میزگرد نظرخواهی به

شود. غالبا این تكنیك رسد، و این کار چندین بار دیگر تكرار میمی

کنند که اگر مسأله متقاطع، ترکیب کرده و بررسی میرا با تحلیل اثر 

کرد، چه اتفاقی برای یك رویداد رخ دیگری به شكلی خاص تغییر می

توان اطالعات ای کارشناسان میهای رایانهداد. با رشد شبكهمی

 تكنیك دلفی را در عرض چند ساعت مبادله کرد.

 سناریونویسی

های نام برد که یكی از تكنیكسرانجام باید از تكنیك سناریونویسی 

-پژوهی است. مقصد اصلی سناریونگاری اتخاذ تصمیمای آیندهپایه

های باورکردنی به اندازه هایی استراتژیك است که برای همه آینده

کافی خردمندانه و پابرجا باشد. سناریو نگاری روشی است منظم و 

اریو عبارت سن منضبط برای کشف نیروهای پیشران در بافت تغییرات.

ای که تحت شرایط معین است از داستان یا شرح رویدادهای آینده

تواند اتفاق بیفتد.سناریو نگاه از دریچه و منظری خاص به آینده می

است.سناریو توسط گروهی از افراد نگاسته میشود و واقعیت ها آنگونه 

بازتاب مییابند که توسط نگارندگانشان فهمیده می شوند. سناریو 

كر درمورد غیرقابل فكرکردنی است.سناریو به عنوان یك مجموعه تف

هدف سناریو گسترش  باید مورد قبول همه افراد درگیر باشد.

گسترش شفاف تفكر و غلبه بر محدودیت های الگوهای ذهنی درباره 

سناریوها به صورت نموداری، پویا و متحرك جریان تحول  آینده است.

سناریوها براساس محتوای  ایش میدهند.و پیدایش دنیای آینده را نم

که مخففی از واژه های  PESTکلی و عمومی، براساس فاکتور

سیاسی، افتصادی، اجتماعی و تكنولوژی است، سناریوهای پیش نگر 

و پس نگر، سناریوهای اکتشافی و هنجاری، سناریوهای جهانی و 

 صنعت و رقیب و تكنولوژی تقسیم میشوند.

 کاربرد عمده سناریو عبارت است از: دو هدف عمده یا دو 

 سناریو به عنوان ابزاری برای یادگیری)فردی و سازمانی(  .1

 سناریوها ابزاری برای برنامه ریزی .2

پژوهی )از های آیندهی تكنیكتوان با همهسناریوها را تقریبا می

سناریوها به افراد امكان  ها(  ترکیب کرد.ترین آنترین تا کیفیکمی

 دهند.ای ممكن را میانكشاف آیندهتجسم و 

 
نتایج اولیه تحلیل تأثیرات متقابل 3جدول  
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رجه مطلوبیت و بهینه شدگی ماتریسد 4جدول  

 

بررسی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اثرات مسـتقیم و 

 غیرمستقیم متغیرها  

با توجه به شناسایی سیستم به عنوان سیسـتم ناپایـدار،وجود عوامل 

الیه نمودار در سمت شمالغربی بعید  تأثیرگذار با درجه باال در منتهی

به نظر میرسد زیرا این محل بیشتر در سیستمهای پایدار دارای 

متغیرهـایی اسـت بـااین حال چندین عامل در نزدیكی این منطقه 

 میشوند که حاکی از توان تأثیرگذاری کالن بر آنها کـل نشـان داده

 سیستم است. 

 غیرهای ریسکمت

شمالشرقی  این متغیرها در نمودار حول و حوش خط قطری ناحیـه

جهت تبدیل شدن به  نمودار قرار دارند و ظرفیـت بسـیار بـاالیی

 .بـازیگران کلیـدی سیسـتم را داراهستند

 متغیرهای هدف

این متغیرها در زیر ناحیه قطری شـمال شـرقی صـفحه قرار دارند 

ع نتـایج تكـاملی سیسـتم بوده و نمایانگر اهداف این متغیرها در واقـ

 ممكن در یـك سیسـتم هسـتند. 

به تكامل  با دست کاری و ایجاد تغییرات در این متغیرهـا میتـوان

 سیستم مطـابق برنامـه و هـدف خـود دسـتیافت.

 متغیرهای تأثیرپذیر  

آنها  توان این متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارنـدو می

را متغیرهای نتیجه نیز نامید این متغیرها از تأثیرپذیری بسیار باال از 

 .سیستم و تأثیرگـذاری بسـیارپـایین در سیسـتم برخـوردار هسـتند.

  متغیرهای دو وجهی

این متغیرها دارای دو ویژگی مشترك تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری 

بر روی سایر متغیرها نیـز باال هستند و هر عملی بر روی این متغیرهـا

واکـنش و تغییـری را ایجـادخواهد. کرد این متغیرها را می توان دو 

  به دسته متغیرهای ریسك و متغیرهای هدف تقسیم بندی کرد.

 متغیرهای مستقل  

ایـن متغیرهـا دارای تأثیرگـذاری و تأثیرپـذیری پـائینی هستند این 

 .قـراردارندغربی نمودار  متغیرها در قسمت جنوب

 متغیرهای تنظیمی  

این متغیرها در نزدیكی مرکز ثقل نمودار قرار دارنـد درواقع حالت 

 .عمل میكنند تنظیمی داشته و گاهاً بعنوان اهرمـی  ثانویـه

 

 

 
 تأثیرپذیریوی محور تأثیرگذاری و نمودار پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها بر ر 5شکل
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 ها) از بسیار ضعیف تا بسیار قوی(نمودار روابط مستقیم بین متغیر 6شکل

 

 

 
 نمودار روابط غیرمستقیم بین متغیرها) از بسیار ضعیف تا بسیار قوی( 7شکل

 

 نتیجه گیری

 یافته های تحقیق

بودجه، تراکم جمعیت، بر حسب تحقیقات انجام شده با پیشران های 

اشاعه فرهنگ، میزان دوام و پایداری و میزان فعالیت های عمومی ، 

که از طریق نرم افزار میك مك به دست آورده ایم برای هر کدام سه 

مورد سناریو نوشتیم که در پایان به این نتیجه رسیدیم که دو 

 : سناریوی

 the budget <--بودجه میزان  -1

 the amount of  <--میزان فعالیت های عمومی -2

publice activity 

با این روش سناریوهای سازگار برای رسیدن به محتمل ترین سناریو 

 ها برای آینده پژوهی و آینده های ممكن دست یافت.

در نهایت به این نتیجه رسیدیم که از بین فرضیه های مطرح شده 

 موارد زیر:

شهر تبریز  8رش کالبدی فضایی منطقه الف( به نظر می رسد گست

 ناشی از فعالیت عمومی مردم در زمینه تجارت می باشد.

شهر تبریز با  8ب(به نظر میرسد گسترش کالبدی فضایی منطقه 

 تاکید بر فعالیت تجاری با میزان بودجه رابطه مستقیم دارد.

 مورد پذیرش واقع شدند و تاثیرات مستقیم و سازگار ترین سناریو ها

 در این زمینه شناخته شدند.
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 ماتریس تاثیر متقابل 8شکل

 

 
 تاثیر میزان فعالیت عمومی در بودجه 9شکل 

 

 
تحلیل های آماری سناریو 10شکل  

  مراجع -5

تهران، انتشارات  ی،شهر یاینو در جغراف های¬یدگاه( د1382) ینحس یی،شكو [1]

 سمت

تهران،  ی،شهر یزیبرنامه ر یبر مبان ای¬( مقدمه1381) یلاسماع شیعه، [2]

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت

و  یممفاه ین،هزاره نو یبرا یشی(، نواند1384و همكاران ) یچاردر اسالوتر [3]

فر و همكاران، چاپ اول، تهران  یملك یلعق ی،پژوه یندهآ های¬ایده و ها¬روش

 یعصنا یقاتیو تحق یموسسه آموزش ی،دفاع یعلوم و فناور یپژوه یندهمرکز آ

 .یدفاع

 


