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  چکیده

 اجتماعی و -اکارائی اقتصادین ،تعادل عدم پیام. باشدسرزمینی میرو ملقها در حاکی از وجود عدم تعادل ساختار فضایی ایران
ر نشانگر تأثی مختلف بیشتر های درونی در ساختار فضایی مناطقلیکن عدم تعادلاست.  شده قطبی توسعه فضایی است که منجر به
اکم بر نظام فضایی، محققین امروزه شناخت ساختار ح باشد.فضایی کشور میاجتماعی بر شکل گیری ساختار و  رفتارهای اقتصادی

یزی بر ر ضا نموده است. برنامهفبرای تعیین قانونمندی و تطبیق آن بر  و کیفی های کمیها و روشرا ناگزیر به استفاده از مدل
ش به لحاظ هدف کاربردی و به این پژوه به کار می رود. پژوهی بلندمدتها است که در آیندهریو نیز از جمله این روشپایه سنا
ورد معوامل کلیدی  تند.هس ی، اکتشافالگوشود. سناریوهای ارائه شده از نظر محسوب می تحلیلی -توصیفی ،تحقیق روشلحاظ 

غیراحتمالی از  مونه گیریز روش نا شدند تا در اختیار کارشناس ها قرار گیرند. استخراجنیاز پژوهش از مطالعات میدانی و اسنادی 
 رای تحلیلمیک مک ب افزار و نرم امتیازدهی برایاثرات متقابل  ماتریساستفاده شد.  برای انتخاب کارشناس ها در دسترس نوع

، یزیر نامهو بر تیریمرکز مدت، قدرت ییو فضا یاسیتمرکز سپژوهش نشان داد که  یهاافتهی .مورد استفاده قرار گرفتند داده ها
 یویسنار نیخستنن داد که ا نشابعنوان سه عامل کلیدی تاثیرگذار هستند. همچنین وضعیت سناریوه نییاز باال به پا یزیبرنامه ر

دارد.  یآن برتر یو بحران استیا یهاتیمطلوب بر وضع یهاتیدوم، وضع یویسنار در آنهاست. نیترمطلوب ،رانیا ییساختار فضا
نخست قرار  یویابل سنارنقطه مق چهارم که در یویدر سنار تیدرنها قرار دارند. نینابیب تیعوامل مؤثر در وضع و،یسنار نیسوم در
اول،  یویسنار یازس نهیزم برای ها دارد. با وجود تالش یو مطلوب برتر نینابیب های تینامطلوب بر وضع های تیوضع رد،یگ یم

 آن تا به امروز است.  تیاز عدم موفق یحاک جیاما نتا

 .یران، اریزی سناریو، برنامهایمنطقه یهاعدم تعادل، پژوهیآیندهساختار فضایی، : گان کلیدیواژه

 

                                                 
   Email: std_h.asadzadeh@khu.ac.ir                                                                        نویسنده مسئول:                              *
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  مقدمه .1

 نههخردمندا ه هایرگزا ارائه از است عبارت نگریآینده

 بهه کهه ایبهه گونهه هاگزاره این تفسیر و آینده درباره

 فراینهدهای بهه و حهال ههایزمهان در آگاهانهه عمهل
 آینهده چهالش ههای بهه پاسهخگویی و جمعی یادگیری
ه کشوری که چشم اندازی برای آیندبرای . نماید کمک

خود ترسیم نکرده است، هیچ وضعیتی مناسه  و ههیچ 
 یوههپژ نهدهیرسد. امروزه، آیحالتی نامناس  به نظر نم

ه بههای طبیعی های رقابتی در کنار مزیتتییکی از مز
گیهران و حساب می آید، زیهرا تهوان و تمایهل تصهمیم

 و ازههاین از دتمدیران به اتخها  چشهم انهدازی بلندمه
امکانات مختلف، چه در سطح کهالن و ملهی و چهه در 
 سطح خرد و بنگاه، مزیتی رقهابتی و آینهده سهاز اسهت

 . (1396 ،ی)مردوخ
 رانیها یزیهرمتون موجود در مورد نظام برنامهه یبررس
 تیهاولو ،یعمرانه یهادهد که در دوره برنامهینشان م
 تیهداده شهده بهود کهه قابل یبه مناطق یگذار هیسرما

قههانون  گههر،ید یتوسههعه در آنههها وجههود داشههت. بعبههارت
توسهعه و  تیههها اولوبرنامه نیاقتصاد در ا دهیفا-نهیهز
و  یو مکهان یزمان طیداد. شرایم شانرا ن یگذارهیسرما
 یم جابیا زیاول و دوم ن یحاصل از برنامه عمران جینتا

قط  رشد جهت توسعه  کردیکرد که در برنامه سوم، رو
توسعه در کشور مورد  یها انیبن یگذارهیو پا یاقتصاد

ها به صورت سلسله قط  یبند. درجهردیاستفاده قرار گ
 رانیهشهده در ا یبند طحس ییسازمان فضا کی یمراتب

قطه  رشهد،  یشکل داد. طبق قانون توسهعه بهر مبنها
ا نفو  کرده و در بلندمدت ب دایپ شیدر ابتدا افزا ینابرابر
 شیدر په یروند نزول ینابرابر ه،یبه حاش هیسرما انیجر
اول  امهدیبهود. پ امدیدو پ ی. لذا قط  رشد داراردیگیم
و متعاقبها   یاقتصهاد یههاقطه  شیدایهپ کهردیرو نیا
 ازمنهدین زیهدوم ن امدیبود. پ یتیجمع یهاقط  شیدایپ

مشخص  هیبه حاش هیسرما انینفو  جر ریزمان بود تا س
انقالب عمال مختل شهد. بعهد از  یریگشود که با شکل
توسهعه  یههابا عنوان برنامه یعمران یهاانقالب برنامه

روند خهود را آغهاز کردنهد. امها در  یاقتصاد_ یاجتماع
 ینسهبت بهه برنامهه هها یاساسه رییگونه تغ چیعمل ه

عههدم  ،یههیدر آن شههکل نگرفههت. تمرکزگرا یعمرانهه
قهدرت،  لیعهدم تعهد ه،یدر مناطق حاش یگذار هیسرما
عالوه بر بهرهم  نییو از باال به پا یدستور یزیبرنامه ر

 گرید یادهیمشکالت عد ،یعمران یهازدن روند برنامه
بعد از چهار دهه نه تنهها  هک یابر آن افزود. به گونه زین

اسهت، بلکهه بهدتر  افتههیبهبود ن رانیدر ا ییتعادل فضا
 حیصح ییهابه منظور برداشتن گام نیبنابراشده است. 
سهازمان  لیهالزم است به شناخت و تحل ریدر ادامه مس

چرا که  .میبپرداز یشهر یکشور بخصوص فضا ییفضا
کشهور باعهس سهازمان  ییسازمان فضا یچگونگ لیتحل

گردد. نقاط یشده در کشور م تیدادن فضا و توسعه هدا
-و برنامهه ییکشور شناسا ییقوت و ضعف ساختار فضا

بهبود نقاط قوت و حهل و فصهل نقهاط  یبر مبنا یزیر
توانهد رونهد یمه جههیرد و در نتیهگ یضعف صورت مه
 یو سهمت و سهو ییکشهور را شناسها ییتحوالت فضا

 ینیعدالت سهرزم ،ییعدالت فضا یتوسعه آن را بر مبنا
 نیهداد. لذا ا سوق یو توسعه اقتصاد یو عدالت اجتماع

 رانیا ییساختار فضا یوهایپژوهش بر آن است تا سنار
آن اسهت، در  جههینت زیهن یشههر ییکه سهاختار فضها
 مشخص کند. یزیرروند برنامه یبلندمدت را بر مبنا

 مبانی نظری .2

 ایرانفضایی  ساختار .1-2

ههای حهاکم بهر شهکل مقوله فضا و تحلیل قانونمنهدی
رند. به ریزی داترین نقش را در برنامهگیری آن، کلیدی
برداشت ها و تعابیر مختلفهی  «فضا»طور کلی در مورد 

وجود دارد، ولی در مجموع می توان گفت کهه فضها در 
اجتمهاعی -ده و حاصل روابهط متقابهل اقتصهادیبرگیرن

بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است و 
سازمان فضایی تبیین روابط بین انسان و فضا و فعالیت 

فضا می باشد. سازمان فضهایی سهیمای های انسان در 
کلی و چگونگی پهراکنش و اسهکان جمعیهت و توزیه  

اجتمهاعی و کهنش ههای  -استقرار و ساختار اقتصهادی
)سازمان برنامهه  متقابل بین آن ها را مشخص می سازد

در شکل گیهری سهازمان فضهایی دو  (.1378و بودجه، 
مهل عوا موثرند. گروه عوامل ارادی و عوامل غیر ارادی
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ارادی به آن گروه از عوامل اطالق مهی شهود کهه  غیر
اراده بشر حداقل در شرایط حاضر نقش تعیین کننده ای 
در دگرگونی و تحول آن ندارد. این عوامل نیز بهه نوبهه 
خود به دو گروه جغرافیهای طبیعهی و پیشهینه تهاریخی 
طبقه بندی می شود. اسکان جمعیت در جوار منهاب  آب 

شدن بخش اعظم کشور از سهکنه، بهه و خالی از سکنه 
دالیل کمبود و فقدان آب از مهمترین عوامل غیر ارادی 
 اسکان جمعیت و فعالیت در پهنه کشور قلمداد می شود.
عوامل ارادی نیز به عواملی اطالق می شود کهه تحهت 

)بطور عام جامعه بشهری( و تبعیهت از  تأثیر اراده انسانی
ده  قابلیهت تغییهر و سیاست ها و برنامه های اتخها  شه

تحول بسیار دارد و باعس تکوین، تکامل و مکان گزینی 
فعالیت ها در پهنه سرزمین می شوند. این عوامل نیز به 

، های فرهنگهی نوبه خود به سه گروه اقتصادی، ویژگی
بنههدی دی و تحههوالت فراملههی طبقهههاقتصهها، سیاسههی
ریهزی و نظهارت راهبهردی، نامهه)معاونهت بر شوند می
تصههادی و شههیوه بهههره وری از سههاختار اقدر . (1376
ساختار اقتصادی کشهور و مناسهبات درونهی و ، سرزمین

ای در بیرونهی آن در ههر مقطه  از زمهان نقهش عمهده
یابی فضایی کشهور داشهته اسهت. گیری و سازمانشکل

شیوه و ترکی  تولید، اولویت هها در تخصهیص منهاب  و 
گیهری باعس شکلنیز سیاست های وارداتی و صادراتی 
ههای صهنعتی و نهواحی مراکز تولیهد و مصهرف، قطه 

کشاورزی، مبادی ورود و خروج کاال و بازارهها و مراکهز 
تهرین عوامهل در شهکل شوند کهه اصهلیداد و ستد می

ریهزی و معاونت برنامه) باشندگیری سازمان فضایی می
فرهنگهی،  ویژگهی ههایدر  (.1376نظارت راهبهردی، 

عالوه بر عوامل درونی و بیرونی فوق  اقتصادیسیاسی، 
الذکر، برخی دیگر از عوامل نظیر خصوصیات اعتقهادی، 

های قهومی و فرهنگهی و مالحظهات سیاسهی و ویژگی
اند. رونق یابی فضای ملی نقش داشتهنظامی در سازمان

اقتصادی و به تب  آن رشد و توسعه شهرهای مشههد و 
دلیهل  قم به دلیهل عنایهت خهاص مهردم و دولهت بهه

اعتقههادات مههذهبی، ایجههاد و توسههعه شهههرهایی چههون 
زاهدان، یاسوج، شههرکرد و برخهی از شههرهای غهرب 
ههار کشور براساس مالحظات سیاسی و توسعه بندر چاب

یهابی هایی از سهازمان براساس مالحظات نظامی، نمونه
فضایی کشور براسهاس عوامهل غیهر اقتصهادی و غیهر 

از نظر  (.1377و کبیری،)مدنی کاشانی  باشنداقلیمی می
قتصادی در سهطح جههانی و تغییر و تحوالت سیاسی، ا

هر چنهد کهه ایهن تغییهر و تحهوالت در ههر  ایمنطقه
صورت از طریق تغییر مکانیزم های اقتصادی و یا تغییر 
خط مشی ههای داخلهی سیاسهی و نظهامی بهر آرایهش 

گذارند، ولی نظر به اهمیهت و  فضایی سرزمین تأثیر می
های اخیر در جهان و بویژه ین تغییرات در سالسرعت ا

هها را بهه صهورت گهروه تهوان آندر سطح منطقه مهی
گیهری سهازمان جداگانه ای از عوامل تأثیرگذار بر شکل

)سهازمان برنامهه و بودجهه،  فضای ملهی قلمهداد نمهود
1378.) 

 های ساختاری سازمان فضاییویژگی .2-2

  عناصهر ا از نظر ترکیههای ساختاری فضایی رویژگی
بهه گونهه ای  از دیدگاه تعادل فضاییه آن تشکیل دهند
چهرۀ کلهی سهاختار فضهایی کشهور حهاکی از است که 

هها در سهطح سهرزمین مهی باشهد. وجهود عهدم تعهادل
های زاگهرس، دامنهه ههای البهرز، دشهت ههای  حاشیه

ساحلی و مرکزی که دربرگیرنده تهران نیز می باشند، با 
اری از قابلیت های طبیعی، و توجه به برخورداری از بسی

گیری فضا نقش متأثر از سایر عوامل ارادی که در شکل
دارند، سهم عمده ای از فعالیت های تولیدی را به خهود 
اختصاص داده و طبعا  اکثریت قهاط  جمعیهت را نیهز در 
خود جای داده انهد. تقریبها  تمهامی شههرهای بهزر  و 

و بخش عمهده های متراکم و توانمند روستایی مجموعه
مراکز مهم تولید و قابلیت های بالفعهل کشهور، در ایهن 
محدوده فضایی قرار دارند و اختالف فاحش آن با نیمهه 

ای کهه نیمهه شهرقی کشهور شرقی مشهود است. بگونه
ههای اقتصهادی و جمعیتهی سهم بسیار اندکی از فعالیت

اتخا  استراتژی ایجاد قط  های رشهد و اولویهت  دارد.
ب  بهه منهاطق خهاص در گذشهته موجه  تخصیص منا

قطبی شدن فضای توسعه در کشهور شهده اسهت. چنهد 
قط  عمده نظیر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز 

ای از جمعیت و فعالیت اقتصادی را به خهود حجم عمده
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اختصاص داده اند و در نظام مراکز جمعیتی عدم تعهادل 
ههای کلهی در عدم تعادل گسترده ای بوجود آورده اند. 

ساختار فضایی کشهور عمهدتا  ناشهی از عهدم تعهادل در 
برخورداری از منهاب  طبیعهی و وجهود عهواری طبیعهی 

ههای درونهی در شهود، لهیکن عهدم تعهادلانگاشته می
ر نشهانگر تهأثیر ساختار فضهایی منهاطق مختلهف بیشهت

ر شهکل گیهری سهاختار اجتماعی ب-رفتارهای اقتصادی
 ،یریههو کب یکاشههان ی)مههدن باشههد فضههایی کشههور مههی

1377). 
ین توان چننیز می از دیدگاه وحدت و یکپارچگی فضایی

ی در مجموع فضاهای ملی فاقد پیوند هامطرح کرد که 
مناس  و کافی در راستای وحدت و یکپهارچگی اسهت. 
هر چند خاستگاه گسستگی فضای ملی به عواری مهم 

در  شود، لیکن باهای طبیعی مربوط میطبیعی و قابلیت
نظر گرفتن فناوری جدید و ضرورت ههای اسهتراتژیک 
 امروز، ارتباطات فضایی کشور از بسط و پوشهش کهافی
نزوا برخوردار نیست. اکثر مردم شرق و جنوب کشور در ا

 رنهدب اده از فضای توسهعه کشهور بهه سهر مهیو دورافت
ی عالوه بهر گسسهتگ (.1378)سازمان برنامه و بودجه، 
 ه بین شرق و مناطق غربهی وکلی در سازمان فضایی ک

 مرکزی کشور وجود دارد، سازمان فضایی مناطق شرقی
ف و کشور نیز به لحاظ جمعیتی و تمرکز فعالیت ها ضعی

 ناموزون است. 
سهازمان ، نیز یدگاه تقسیم کار تخصصی بین مناطقاز د

فضایی کشور از بعد عواملی کهه باعهس پیهدایش نمهود 
ق و ویژگهی ههای عینی تقسیم کار تخصصی بین مناط

ههدف از  پهذیرد.گردد، صهورت مهیاین تقسیم کار می
تقسیم کار تخصصی بین منهاطق و فضهاهای مختلهف 

ای سهازمان یافتهه از مراکهز کشور دسهتیابی بهه شهبکه
زیست و فعالیت است کهه در آن ههر منطقهه براسهاس 

ههای نسهبی و در چهارجوب خهط مشهی توسهعه مزیت
ههای رشهته از فعالیهتاقتصادی کشور در یک یها چنهد 

اقتصادی، اجتماعی در مقیاس ملی، نقش تخصصی بهر 
عهده داشته باشد و براسهاس آن روابهط متقابهل آن بها 

امه ریزی و نظارت )معاونت برن سایر مناطق تنظیم گردد
بر این اسهاس و در تحلیهل عملکهرد  (.1376راهبردی، 

سازمان فضایی کشهور وجهود نهوعی تقسهیم کهار بهین 
ها، نواحی و محورههایی کهه شود. قط ده میمناطق دی

ای در ههای قابهل مالحظههدر حال حاضهر از تخصهص
 سطح ملی برخوردارند عبارتند از:

هههای قطهه  تهههران در طیههف وسههیعی از فعالیههت .1
صهههنعتی بهههویژه صهههنای  خهههودرو و خهههدماتی و 

 ؛آالت ماشین
ر، ناحیه خوزستان در زمینه صنای  نفت، تولید شهک .2

پتروشهیمی، خهدمات بنهدری و  صنای  شهیمیایی و
 ؛حمل و نقل دریایی

قط  صنعتی اصفهان در طیف وسهیعی از فعالیهت  .3
 ؛های صنعتی خصوصا  تولید فلزات اساسی

منطقه آ ربایجان به مرکزیت قط  صنعتی تبریهز  .4
سهازی، کشهت غهالت و پنبهه و در صنای  ماشین

 ؛تولیدات دامی و خدمات بازرگانی
شههد در صهنای  ناحیه شمال خراسهان و قطه  م .5

غذایی، محصوالت باغی، غهالت و چغنهدر قنهد و 
 ؛پنبه

سههازی و قطهه  صههنعتی ارا  در صههنای  ماشههین .6
 ؛آلومینیوم

ولید )گیالن و مازندران( در ت گرگان -محور آستارا .7
 ؛برنج، صنای  الکترونیک و توریسم

رفسنجان در زمینهه مهس و صهنای  -محور کرمان .8
 تولیهد پسهته وجنبی آن و سایر نهواحی اسهتان در 
 ؛خرما، مرکبات و محصوالت جالیزی

محور ساحلی جنهوب کشهور در خهدمات بنهدری،  .9
 حمل و نقل دریایی و شیالت.

 شود تقسیم کار موجهود بهینهمانگونه که مالحظه می
مناطق عمدتآ براساس قابلیت های طبیعهی و موقعیهت 
رادی جغرافیایی این مناطق و بعضا  بنابر سیاست ههای ا

در  هارفته است. لیکن وجود برخی از نارساییصورت پذی
عوامل اولیه شکل دهنهده ایهن تقسهیم کهار کهه  یهال  
خواهند آمد باعس شده اسهت کهه ایهن تقسهیم کهار از 

 رنامه)سازمان ب شندجامعیت و انسجام الزم برخوردار نبا
 (.1378و بودجه، 
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های منهاطق مختلهف کشهور عدم شناخت کامل قابلیت
قش و سهم اینگونه مناطق در تقسیم منجر به کاهش ن

مختلهف  مناب کار ملی شده است. به عنوان مثال وجود 
معدنی در پهنه سرزمین و بویژه در مناطق شرقی کشور 
و عدم شناخت کامل اینگونه مناب  منجر بهه مشهارکت 
این نهواحی در زمینهه تولیهد فهرآورده ههای معهدنی در 

لیهت هایشهان در هها و قابتر از توانسطحی بسیار پایین
ناکافی بهودن تهوان اجرایهی  تقسیم کار ملی شده است.

اجتمهاعی بهه  -های مختلف اقتصهادیکشور در بخش
ههای توسهعه منهاطق منظور بکارگیری تمهامی قابلیهت

مختلف کشور از دیگر عواملی است که نقش و اهمیهت 
اینگونه مناطق را در تقسیم کار ملی کاهش داده اسهت. 

ور معههادن مختلههف در جنههوب بههه طههور نمونههه وفهه
ها شناخته شده( و عدم استفاده از آنهای خراسان)اندیس

ای شهدن آن منطقهه شهده بدلیل فوق منجر به حاشهیه
جهویی ههای خهارجی از به حداکثر رساندن صرفه است.

های ناشی از همجواری در برخی از فعالیتطریق صرفه
های اقتصادی در برخی از مناطق باعس قطبی شهدن و 

ههای فهوق تر شدن اینگونه مناطق در فعالیهتتخصص
ها تمرکهز بیشهترین شده است. مصادیق اینگونه فعالیت

امکانات، تأسیسات و تجهیزات بندری در دو بندر امام و 
مجموعه بندری بندرعباس می باشهد، بطوریکهه مراکهز 

ی گذشهته همهواره نقهش و اهمیهت ههافوق طی سهال
 انهد.بهر عههده داشهتهای را در تقسهیم کهار ملهی  ویژه

سیاست های ارادی دولت در جههت توسهعه و افهزایش 
توجهی به سهم برخی از مناطق در تقسیم کار ملی و بی

سایر فضاهای دارای قابلیهت توسهعه، از دیگهر عهواملی 
است که در تقسیم کهار موجهود بهین منهاطق مختلهف 

ریههزی و طراحههی کشههور مههؤثر بههوده اسههت. برنامههه
هندسهی و صهنای  مکانیهک در ههای عظهیم م مجتم 

)به مرحلهه اجهرا در نیامهد(  شهرهای اسراین و شهرضا
قبل از انقالب اسالمی و استقرار صنای  فوالد در مبارکه 

ههای مشهخص اصفهان بعد از انقالب اسالمی از نمونه
باشهههد.)معاونت ههههای ارادی مهههیدر مهههورد سیاسهههت

همچنهین  (.1376ریهزی و نظهارت راهبهردی...،  برنامه

علل کارایی پایین و مشهکالت موجهود در تقسهیم کهار 
 :زیر است ناشی از عوامل تخصصی مناطق

ههها و عههدم تطههابق و ههایف تخصصههی بهها قابلیههت -1
 ؛موقعیت مناطق

ههای تخصصهی بها عدم تناسه  مقیهاس فعالیهت -2
 ؛اقتصادی مناطق ساختار

عدم تجهیز و پشتیبانی الزم از فعالیهت تخصصهی  -3
 ؛مناطق

ای براسههاس ن منطقهههعههدم تنظههیم روابههط بههی -4
ریهزی و  معاونهت برنامهه) ایهای منطقهتخصص

 (.1376نظارت راهبردی...، 

داری حاکم بر نظام برنامه ریهزی در مقابل تفکر سرمایه
رژیم گذشته، تفکر حاکم بهر نظهام جمههوری اسهالمی 
عدالت اجتماعی و حمایت از منهاطق محهروم بهود. امها 

ریزی حاضهر بهه برنامهعدم موفقیت این تفکر در نظام 
گهذاری در گهردد. اگهر سهرمایهها برمیتدوین استراتژی

مناطق محروم همراه ایجاد رفاه به سوی ایجاد اشهتغال 
نیز حرکت کرده بود شاید امروز وض  کشهور کهامال  بها 

(. مهدل 1384هسهت متفهاوت بود)پهاپلی یهزدی، آنچه 
سازمان فضهایی توسهعه یهافتگی  برنیز پیرامون  -مرکز

کشور وجه مصداق دارد. بطوریکه مناطق مرکزی کشور 
تهرین منهاطق کشهور خصوصا  تهران، جزء توسعه یافتهه

بوده و به موازات دور شدن از مرکز و ایهران مرکهزی و 
نزدیک شدن به مناطق مرزی کشور میزان برخهورداری 

شهود. سطح توسعه یافتگی در آنها مشاهده می پایینی از
یل این مسأله گرایش بهه تمرکهز ترین دال یکی از مهم
ههای گذشهته بهوده سال ریزی کشور دردر نظام برنامه

ها در تههران گذاریاست. در واق  قسمت اعظم سرمایه
ههای مجهاور آن که مرکز کشور است و همچنین استان

ای از بگونههه ای کههه مجموعههه  .صههورت گرفتههه اسههت
ی آن هها های خدماتی، زیربنایی و تولیدی را برافعالیت

فراهم نموده و در نتیجهه رونهد افهزایش جمعیهت ایهن 
هها همچنهان ادامهه دارد و ایهن چرخهه افهزایش مکان

جمعیت و فعالیت، موج  تشدید روزافزون فاصهله ایهن 
ها خصوصآ تهران با مناطق حاشیه شده است کهه قط 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 19

http://jvfc.ir/article-1-34-fa.html


                                                                                           1، دوره اول، شلللللللماره اول، پیلللللللاپی فصللللللللنامه چشلللللللم انلللللللداز شلللللللهرهای آینلللللللده

38 

ها نصی  آنها گذاریمقادیر بسیار کمتری از این سرمایه
 گردیده است. 

 یپژوه ندهیآ .3-2

از  نهدهیمطالعهه آ ینظام مند بهرا یتالش ها نینخست
مطالعهات بهه  نیآغاز شد. ا رند شگاهیدر اند 1948سال 

بهود کهه در راه شهناخت  ینهیب شیپ هیطور عمده بر پا
و بعهدها در مسهائل  دیکوشهیجنه  مه یاحتمال  یوقا
 نیها انیهبه کار رفهت. در جر زین یو اقتصاد یرنظامیغ

 یبهرا ینهیب شیو ساده په ییابتدا یهامطالعات، روش
 ی. تهالش ههاافهتیتوسعه  ندهیآ یفهم و جست وجو

 یفری استوار بود که بهرا نیبر ا نهیزم نینخست در ا
 توان تصور کهردیممکن م ندهیآ کیهر انتخاب امروز، 

را نمی تهوان بها  ندهی(. هرچند آ1384توسعه فردا، ادی)بن
 یبهاق ناختهکرد و اغل  برای ما ناش ینیبشیپ نانیاطم
وجهود دارنهد کهه  مهی  یماند، اما همیشه موضوعاتیم

بینی کرد. از دهه هشهتاد مهیالدی بهه توان آنها را پیش
از خاسهتگاه اولیهه در حهوزه  آینهده پژوههیبعد، مفهوم 

نظامی فراتر رفت و به حوزه سیاستگذاری رخنه کرد. به 
هههای دولتههی و  گونههه ای کههه درحههال حاضههر سههازمان

ههای را در مقیهاس آینده پژوهیهای  امهخصوصی، برن
بخشی، منطقه ای و ملی درحوزه ههای مختلهف علهم، 
فناوری، فرهن ، محیط زیست و غیهره در برنامهه کهار 

پژوههی  خود دارند، به گونه ای که در حال حاضر، آینده
پژوهی مانند آینده  یا ژهیهای وبه طور عام و با گرایش

از مههم تهرین  هبهردیرا آینده پژوهیعلم و فناوری و 
گیهری دولههت هها در عرصهه علههم و میتصهم یابزارهها

فناوری و مهدیریت راهبهردی هسهتند. در حهال حاضهر 
است کهه  ینگاری به اندازه ا ندهیآ یاهمیت فعالیت ها

ریهزی و سیاسهتگذاری بهدون  هر تالشی بهرای برنامهه
 ییو اجرا یاستگذاریسها در سطوح فعالیت نیبر ا هیتک

و فاقهد پشهتوانه الزم ارزیهابی  اعتمهاد قابهلناقص، غیر
 ادوارد (.1391 ،یدهقهه یو الههه یههی)خزا شههود مههی
 یجههان  مه نهدهیو رهبر انجمهن آ انگذاریبن، 1شیکورن
 نیتوان به ایرا م یشناس ندهیهدف از آ نیترمهم :دیگو

                                                 
1- Edward Cornish 

 یکه با تهداوم رونهدها میصورت خالصه کرد: در  کن
که  میریبگ میخواهد داد و تصم یچه رو ندهیامروز، در آ

نهه  و اگهر  ایهما مطلوب است  یبرا یاندهیآ نیچن ایآ
ل به نقه 1978)تافلر،  میده رییآن را تغ میبکوش ست،ین

در  نهدهیمطالعه آ تفاوت (.1392از فاتح راد و همکاران، 
عصههر مههدرن بهها گذشههته در آن اسههت کههه امههروزه 

 یروهههایوابسههته بههه خرافههه، جههادو و ن یپژوههه نههدهیآ
 نهیزم کی یپژوهندهیآ (.Bell, 2003) ستین یعیفراطب
 نههیاست که محققان و دانشهمندان زم یعلم یقاتیتحق
کرده است. اگرچهه  ریبا خود درگ ار یمختلف علم یها
در سراسهر جههان در  یابه طور گسهترده یپژوه ندهیآ

مهورد اسهتفاده  یاسهتگذاریو س کیاستراتژ یزیربرنامه
 یهها بهرانههیاز زم یاریقرار گرفتهه اسهت، امها در بسه

بهه  (.Mahmud,2011)ناشهناخته اسهت رانیگمیتصم
 ینهده پژوههیتوان گفت که آنچه امروزه آیم یطور کل
 ،یمله یزیربرنامه ات،یدر عمل قیشود از تحقیم دهینام

و  یریگمیتصم لیتحل ،یستمیس لیتحل نده،یمطالعات آ
 ,Bell) حاصههل شههده اسههت یاسههتگذاریمطالعههات س

شکل  1960از دهه  نهیزم نیکه اوج توجه به ا .(2003
بهه  یدوم، آغاز یجن  جهان انیحال پا نیبا ا رد،یگیم

که  یبود. بطور یبه صورت علم یپژوه ندهیمطالعات آ
از دانشههگاه ههها  یاریدر بسهه 1970و  1960دهههه  نیبهه

 ,Slaughter) شههد سیتههدر نههدهیدروس مربههوط بههه آ

نشهان  یپژوههندهیتحوالت مطالعات آ یبررس(. 2002
متمرکههز بههر سههه بعههد  یپژوهههنههدهیدهههد کههه آ یمهه

بوده اسهت. بهه لحهاظ  یو جهان یاجتماع ،یکیتکنولوژ
معتقد بهه در نظهر گهرفتن  یهم، مکت  فرانسو یفلسف
فلسفه  یاست. بطور کل ندهیآ کی یبه جا ندهیآ نیچند

بخصوص  یغرب یفلسف میبه مفاه یپژوهندهیمطالعات آ
 گههردد یهگههل و کانههت برمهه تههز،ین  یههجههان ال ، ال

(Masini, 2006.) از جملهه  زیههها ن یاز تئهور یبرخ
 ییو سههاختارگرا یبههیترک هیههنظر ،یمعنابخشهه هیههنظر
 ریهدرگ یپژوههنهدهیآ یهها یدر روش شناسه یاجتماع
 ,von Stackelberg & McDowell) هسههتند

2015.) 
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ود در خه یهها افتهیاز آنکه بتواند بر  شیب یپژوهندهیآ 
داشهته باشهد، بهه دنبهال یقهین ( نهدهی)آ مورد موضهوع

 است که بهه کمهک ییهاو بهبود روش ییافزا نانیاطم
از  پهردازد.یموضوع مه نیا یآنها به اکتشاف و بازشناس

گهاه پژوهان(، ن ندهیآ)ندهیاز صاح  نظران آ یمنظر برخ
ه به ایهاسهت  نییار سطح قابل تبنده در چهیانسان به آ

 است: زیقابل تما ندهیچهار نوع آ گرید انیب
ن که به هر نحو ممک ندهیممکن: هر حالت آ ندهیآ -1

د امکان وقوع دارنه یاریاست واق  شود. حاالت بس
ههم لزومها  قابهل  یکنهون یهاکه بر اساس دانسته

 ر توانهد نها یبشر م ندهیاما دانش آ ستند،یتصور ن
 بر وقوع آنها باشد.

 کهه بهر نهدهیههر حالهت آ )موجه(:  ریباورپذ ندهیآ -2
یمه ایهوقوع دارد  تیاساس دانش امروز بشر، قابل

 تواند محقق شود.
کهه بهر اسهاس  نهدهیاز آ یمحتمهل: حهاالت ندهیآ -3

داشهته  یشهتریموجود، احتمهال وقهوع ب یروندها
 نیهمحققهان در ا یشود که برخ یم ادآوریباشند . 
 ندهیاز آ یمتعارف را هم به عنوان حالت ندهیسطح آ

 و یعیکه بر اساس روند غال  موجود، وقوع آن طب
 گهرید انیهاند. بهه ببه نظر برسد، نام برده یمعمول

 ا درر نهدهیاز آ ریتصهو نیهافراد به طور ناخودآگاه ا
 سازند. ی هن م

ن آکه وقوع  ندهیاز آ یمطلوب )مرجح(: حالت ندهیآ -4
وب مطل یهاندهیآ نیاز ب ایدارد  یشتریب تیمطلوب

 (. Voros, 2003) دارد حیترج نیریآنکه بر سا
 ایوقوع  تیمهم آن است که سه سطح اول به قابل نکته
سهه نهوع،  ایهسه قسهم  نیگردد و ایم باز ندهیتحقق آ

چهارم به شهدت تهاب  نهوع و  ندهیهمگون هستند. اما آ
 یارههایو مع یکنهون تیشهناخت افهراد از وضهع زانیم

 یها و قضاوت ههاو ارزش قیبه عال زیآنها و ن یشناخت
در افراد مختلهف کهامال   نیبنابرا ،ها وابسته استانسان

تهوان گفهت کهه نخسهت، یمه نیمتفاوت است. بنهابرا
 نهدهیدر مهورد آ یشهناخت یو همگهون ییاشترا  معنها

شدن به علم  لیتبد تیقابل نیمطلوب وجود ندارد، بنابرا
را « ههاانسهان یحضور در ادرا  مشهتر  علمه» یعنی

مطلهوب در  ندهیآ افتنی تینیاز ع شیآنکه پ دومندارد. 
 از یکل یریبعد، در  هن هر فرد طرح و تصو یزمان ها

 زیموضهوع وجهه تمها نیهآن در زمان حال وجود دارد. ا
تهالش  دیاست، چراکه انسان با نیشیمهم آن با موارد پ

از  کیهاز ههر  زیمتمها یریداشته باشد تها تصهو یادیز
 کنههد جههادیگفتههه را در  هههن خههود ا شیپهه ینههدهایآ
(Voros, 2003.) 

 ویسنار یزیربرنامه .4-2

 ریتحهت تهأث یو فرهنگه یعیطب ،یاجتماع یها ستمیس
 نیههسهتند، ا یشدن به سرعت در حال دگرگون یجهان
  یوسه یههاتیعدم قطع یریگها سب  شکلیدگرگون
 کند یرا دو چندان م ندهیشود که ضرورت توجه به آیم
(Kok,et al,2011 .)نههدهیآ یرهایبههه مسهه یابیدسههت 
 اسههت سههامانمندو  کپارچهههیجههام ،  یروشهه ازمنههدین
(Ratcliffe&Krawczyk,2011.) نهههه،یزم نیهههدر ا 

نهامعلوم  نهدهیآ ریتصهو یمناسه  بهرا یابزار وهایسنار
 ندهیاز آ یروشن ریتصو ویسنار (.Godet, 2000)هستند
 ,Lingren &  Bandhold) کننهدیمه هیهارا ریباورپذ

 برنامهه (.1394به نقل از قزلبهاش و همکهاران،  2003
است کهه  یمنظم و منضبط یروش ویسنار هیبر پا یزیر

در مهتن  یدیهکل شهرانیپ یروههایکشهف ن یاز آن برا
فهوق العهاده و عهدم  یههایدگیهچیشهتابان، پ راتییتغ
 نیها قیهاز طر .شهود یمتعدد اسهتفاده مه یهاتیقطع

 ریهغ یدادهایهبها نگهاه بهه رو رانیروش، رهبران و مد
آنهها،  یاحتمال یامدهایق پیو در  عم ندهیمنتظره در آ

ممکن  یها ندهیدرباره آ زیمتما تیروا ایداستان  نیچند
 یابهزار وهایسهنار نیهکننهد. ایم «فیتعر»را کشف و 

رهبهران  یها و استنباط هانشیبه ب دنینظم بخش یبرا
. (1383مطلهق،  یدیهو وح زادهیهعل( هسهتند رانیو مد
نهدهیآ یشناسهروش نیتهر یدیهکل دیشها یوسازیسنار
که جههت  یمحتمل یها ندهیتواند آیاست که م یپژوه

 یاجتمهاع یها ستمیسازمان ها و س یهاندهیانعکاس آ
 ;Martelli, 2014) کند یسازاند را مدل افتهیساختار 

Slaughter, 2002 .)آن  ییکهارآ لیهبه دل کیتکن نیا
بعنههوان ابههزار  یدگیههچیزمههان و پ تیههدر عههدم قطع
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نهدهیآ یهها بهراسازمان یاست که به آمادگ یارزشمند
شود سازمان ها  یکند و باعس میمحتمل کمک م یها

(. بطهور Amer,et al, 2013) منعطف و نوآورتر شهوند
 یممکن است به معن ویسنار یزیبرنامه ر ندیخاص، فرا

باشهد. اگرچهه نقهش  یشبکه ها و آغهاز همکهار جادیا
 سهت،ین دیهجد یا دهیها ویسهنار یزیهبرنامهه ر یتعامل

 یبههرا یاحتمههال اسههتفاده از آن بعنههوان ابههزار تعههامل
بخصوص در عرصه توسهعه  زانیرو برنامه استگذارانیس
 ،یداریهاز پا یا دهیهچیپ لیکهه بها مسها ییجا ،یشهر
تعامهل  ازمنهدیروبرو هستند، کهه ن یریپذرقابت ،یبرابر

 نیبهاالتر یبهوده، دارا یمانو برون سهاز یدرون سازمان
 نیاز مهمتهر یکهی (.Zegras, 2012) اسهت تیهاهم
 یبهرا یفراهم کردن روش مهوثر وهایسنار یها تیمز
 اسههت نههدهیآ تیههاز عههدم قطع رانیمههد یسههازآگههاه

(Grayson, 1987.) یهها نهدهیاز آ یفیتوص وهایسنار 
به  یکردیرو ویسنار یزیر مختلف ممکن است و برنامه

 یزیهاست. در واقه  برنامهه ر وهایمنظور گسترش سنار
ممکهن  یهها نهدهیبه منظور کشهف آ یکردیرو ویسنار

مختلف و وابسته به در  امروز به منظور کشف آن چه 
 ,Bala,et al) رخ دههد، اسهت ندهیکه ممکن است درآ

بهر  یمبتن ویسنار یزیربرنامه ندیفرا ی(. بطور کل2017
 یهها نههیزم ییشناسا -1از: بارتندمرحله است که ع 5
عوامهل  لیتحل -3 ؛یدیعوامل کل ییشناسا -2 و؛یسنار
 Kosow) ویانتقال سهنار -5 و؛یسنار دیتول -4 ؛یدیکل

& Gaßner, 2008 .) 

 روش تحقیق .3

 روابهط تجربهی تعیهین تحقیق، این هدف که آنجایی از
به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری است، 

محسههوب مههی شههود.  تحلیلههی -توصههیفیاطالعههات 
 هسهتند. ی، اکتشافالگوسناریوهای ارائه شده نیز از نظر 

تکنیک مورد اسهتفاده در ایهن پهژوهش تحلیهل اثهرات 
تحلیل روش متقاط  در بستر نرم افزار میک مک است. 

ابداع  1تئودور گوردنتوسط  1966اثرات متقابل در سال 
ایهن روش یکهی از (. Gordon,1994) گردیده اسهت

                                                 
1- Theodore Gordon 

پژوهی است کهه سهعی دارد بها روابهط آیندهروش های 
علی و معلولی بین عوامل مهؤثر بهر یهک موضهوع، بهه 
سناریوهای ممکن و محتمل در آینده برای آن موضهوع 

در تکنیهک  (.59: 1398)بهشهتی و زالهی،  دسهت یابهد
ط ، رویهدادها، حهوادو و رونهدها بهه تحلیل اثرات متقا

مسهتقل در نظهر گرفتهه شهده و از عوامل کلیدی مثابه 
طریق بررسی خروجهی)دو بهه دو( متغیرههای مهؤثر یها 

)در سطر و ستون( احتمهاالت پدیهده در آینهده  پیشران
روش پیش بینی آینده  (.1384ترسیم می گردد)لطفیان، 

توسط مایکل گهودت نیز  2به وسیله نرم افزار میک مک
ایهن نهرم افهزار جههت (. Godet, 2008) شد معرفی

انجام محاسبات سنگین ماتریس اثرات متقاط  طراحهی 
گونه است که ابتهدا  شده است. روش این نرم افزار این

هههای مهههم در حههوزه مههورد نظههر متغیرهههای و مؤلفههه
 ی ماننهد مهاتریسشناسایی می شود، سپس در ماتریسه

و میزان ارتبهاط میهان ایهن  دمی شوتحلیل اثرات وارد 
متغیرها با حوزه مربوط، توسط خبرگهان تشهخیص داده 

متغیرهای موجهود در سهطرها بهر متغیرههای  می شود.
گذارنهد؛ بهدین ترتیه  موجود در سهتون هها تهاثیر مهی

هها،  متغیرهای سهطرها تاثیرگهذار و متغیرههای سهتون
، طبا بررسهی ایهن ارتبها (. Godet, 2008تاثیرپذیرند)

این روش امکان آشکارسازی متغیرههای اصهلی جههت 
دهد. میزان ارتبهاط بها اعهداد ارزیابی سیستم را ارائه می

بین صفر تا سه)صفر: بی تاثیر؛ یک: تاثیر کم؛ دو: تهاثیر 
برای تهاثیر احتمهالی(  Pمتوسط؛ سه: تاثیر زیاد و حرف 

سنجیده می شود. بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایی 
آید که در به دست می n*nباشد. یک ماتریس  nشده 

 آن تاثیرات متغیرها بهر یکهدیگر مشهخص شهده اسهت
(Asan, 2007 .)های میک مک و اسهتخراج با تحلیل

عوامل اصلی می توان روابط بین متغیرها را نیز بررسهی 
ابتهدا از  در کرد و به تهیه سهناریوهای آینهده پرداخهت.

 ین موجهود توسهعه او اسناد کهال ینظر یمطالعه مبان
به عنوان عوامل اولیه شناسایی شهد. از عامل  60 ایران

ترین مراحل دی یکی از مهمآنجا که شناخت عوامل کلی

                                                 
2- MICMAC 
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در ریزی بهر پایهه سهناریو اسهت. عوامهل اولیهه  برنامه
ریههزی شهههری و وسههعه و برنامهههاختیارکارشناسههان ت

امهل وع نیمهمتر یدلفو با روش  ای قرار گرفت منطقه
عوامل کلیدی شناسایی شهده بعهد سپس . شدندانتخاب 

کهاهش مورد  30به  و تلفیق همپوشانی ها از غربالگری

 در قاله  (تها سهه )صهفر برای امتیهازدهی داده شدند و
اثرات متقابل مجددا  در اختیار کارشناسان قهرار ماتریس 

گرفتنههد. انتخههاب کارشناسههان بههه روش نمونههه گیههری 
 بود.اقتضایی یا در دسترس 

 عوامل کلیدی منتخب .1جدول 

 کد عوامل ابعاد ردیف

 سیاسی -مدیریتی 1

 Var01 تمرکز سیاسی و فضایی قدرت
 Var02 تمرکز مدیریت و برنامه ریزی
 Var03 تعدد مراکز تصمیم گیری
 Var04 برنامه ریزی از باال به پایین
 Var05 برنامه ریزی بخشی
 Var06 تفرق فضایی و سیاسی
 Var07 قطبی شدن مناطق
 Var08 حکومتیشفافیت در ساختار 
 Var09 حکمروایی خوب

 Var10 رویکرد آمایشی در مدیریت و برنامه ریزی

 اقتصادی 2

 Var11 تخصیص بودجه بصورت شعاعی
 Var12 رقابت پذیری منطقه ای

 Var13 تمرکز درآمد و مناب  انحصاری دولت
 Var14 تک محصولی بودن
 Var15 کاهش بخش کشاورزی

 Var16 خصوصی و سرمایه گذاری خارجیبخش 
 Var17 تمرکزگرایی زیربنایی

 Var18 انحصار بانکداری، بازرگانی، سرمایه گذاری
 Var19 جریان سرمایه به سمت مرکز

 Var20 تمرکز اشتغال در قط  ها و بیکاری در مناطق محروم

 اجتماعی 3

 Var21 کوچک مهاجرت جمعیت فعال و جوان از روستاها و شهرهای
 Var22 مشارکت بخش خصوصی و مدنی

 Var23 تعادل در توزی  نظام شهری از لحاظ انداره و جمعیت
 Var24 عوامل امنیتی و نظامی در مناطق مرزی

 Var25 مشارکت مناطق در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها

 زیست محیطی 4

 Var26 خشکسالی
 Var27 ریزگردها

 Var28 آب های زیرزمینی کاهش سطح
 Var29 انتقال مناب  آبی و سدسازی
 Var30 برخورداری از مناب  طبیعی
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 روایی و پایایی تحقیق .3-1

بعد از چند  دیبا سیهر ماتراز نظر مطلوبیت 
 زیبا سا سیماتر یچرخش برا 7 ای 6چرخش)عمدتا 

برسد. در  یداریبه سطح مناس  پا تی(، در نها30
وابسته به  ،یاضیشده ر نییتع یارهایصورت نبود مع
 یریرپذی( تاثیگلوله ا ی)طبقه بندیها ییتعداد جابجا

است.  میمستق راتیتاث سیکل ماتر یرگذاریو تاث
 میمستق راتیتاث سیماتر ینگیو به تیمطلوبسنجش 
و ( 2)جدول درصد  100بار چرخش برابر با  5بعد از 
آن  یپرسشنامه و پاسخ ها یباال یداریاز پا یحاک
ه شده ئ( ارا1) شکلماتریس امتیازات نهایی در  .است
است.

 مک کیوارده شده به نرم افزار م آمار امتیازات .2جدول 

 مطلوبیت پرشدگی کل احتمال ها سه ها دوها ها یک صفرها تعداد چرخش اندازه ماتریس

30 5 520 164 162 54 0 900 42.22 % 100 % 
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Var 01031321210120322123322102001120

Var 02300310210110211023321001001120

Var 03000232101130100010111101101110

Var 04222022100021221120222001001120

Var 05113203300132111011211001001110

Var 06002110100121000000000000000000

Var 07220222000112133232333101100231

Var 08000000003101000000000110200000

Var 09000000030203000200000331300000

Var 10000000023002000100000232322002

Var 11002113200102021111122010111012

Var 12112112303210200310012222200121

Var 13321222200021020023322002001220

Var 14110113200010203022222002011230

Var 15000000000000000000003000022010

Var 16000000011102000010012322100011

Var 17221222200101222002221101000000

Var 18210000100010322120221000000000

Var 19322223100010322123022002000010

Var 20111113300122123122102100100220

Var 21000002000000023010010000000210

Var 22000000023201000000000021201000
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Var 24110100001101000000000100000000

Var 25000000022202000000000120000000

Var 26001002000000003000200000002211

Var 27000000000000001000100000000000

Var 28000000000000001000000000022010

Var 29000000000000002000000000022200

Var 30000000000200000000000010200010
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 یافته های تحقیق .4

 ارزیابی تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم .4-1

 یاطالعات مجموع سطرها و ستون هها بهرا (3)جدول 
را و غیرمسهتقیم  میبصهورت مسهتق رهایهر کدام از متغ

بهه همهراه امتیهاز  یریرپهذیتاث یو بهرا یاثرگذار یبرا
نشهان  ازاتیهامت یطبقه بند خالص آنها نشان می دهد.

قهدرت،  ییو فضها یاسهیس تمرکز) املوعدهد که  یم
از بهاال بهه  یزیهربرنامه ،یزیو برنامه ر تیریتمرکز مد

بودجهه  صیشدن مناطق، تخصه یقطب ،یو بخش نییپا

دولهت،  یتمرکز درآمد و مناب  انحصار ،یبصورت شعاع
بهودن، تمرکهز اشهتغال در قطه  هها و  یتک محصهول

( ییربنههایز یههیدر منههاطق محههروم و تمرکزگرا یکههاریب
سهطح  نیشتریاند. بمثبت بوده یرگذاریارزش تاث یدارا
قدرت و  ییو فضا یاسیتمرکز س ریمتغ یبرا یرگذاریتاث
است.  تفرق سیاسی و فضاییمربوط به  زیآن ن نیکمتر

 ییتفرق فضا یبرا یریرپذیسطح تاث نیشتریدر مقابل ب
مربهوط بهه  زیهن یریرپهذیسطح تاث نیو کمتر یاسیو س
 .است یزیرو برنامه تیریدر مد یشیآما کردیرو

 میرمستقیو غ میمستق راتیتاث سیماتر یمجموع سطرها و ستون ها. 3جدول 

 عوامل ردیف

 غیرمستقیم مستقیم

ی
ذار

رگ
اثی

ت
ی 

یر
پذ

یر
تاث

 

ص
خال

ی 
ذار

رگ
اثی

ت
ی 

یر
پذ

یر
تاث

 

ص
خال

 

 13869 12022 25891 21 22 43 تمرکز سیاسی و فضایی قدرت 1

 10854 10551 21405 13 19 32 تمرکز مدیریت و برنامه ریزی 2

 3232 9900 13132 6 18 24 تعدد مراکز تصمیم گیری 3

 7475 12908 20383 9 24 33 برنامه ریزی از باال به پایین 4

 8381 11529 19910 11 21 32 برنامه ریزی بخشی 5

 -10888 17253 6365 -23 32 9 تفرق فضایی و سیاسی 6

 11099 14118 25217 20 26 46 قطبی شدن مناطق 7

 -2007 4971 2964 -3 12 9 شفافیت در ساختار حکومتی 8

 -1429 7677 6248 1 19 20 حکمروایی خوب 9

 4525- 10432 5907 0 24 24 رویکرد آمایشی در مدیریت و برنامه ریزی 10

 2971 11992 14963 8 22 30 تخصیص بودجه بصورت شعاعی 11

 5926 11877 17803 13 25 38 رقابت پذیری منطقه ای 12

 11910 12463 24373 15 23 38 تمرکز درآمد و مناب  انحصاری دولت 13

 4303 13036 17339 11 23 34 تک محصولی بودن 14

 -15674 16746 1072 -23 31 8 کاهش بخش کشاورزی 15

 -1388 7706 6318 4 15 19 بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی 16

 7152 13565 20717 5 25 30 تمرکزگرایی زیربنایی 17

 3037 12081 15118 -2 22 20 انحصار بانکداری، بازرگانی، سرمایه گذاری 18

 8837 14267 23104 8 28 36 جریان سرمایه به سمت مرکز 19

 5449 14039 19488 10 26 36 تمرکز اشتغال در قط  ها و بیکاری در مناطق محروم 20

 -11939 16035 4096 -17 29 12 روستاها و شهرهای کوچکمهاجرت جمعیت فعال و جوان از  21

 -4573 8406 3833 -5 19 14 مشارکت بخش خصوصی و مدنی 22

 -3742 6826 3084 -8 17 9 تعادل در توزی  نظام شهری از لحاظ انداره و جمعیت 23

 -6595 11078 4483 -15 22 7 عوامل امنیتی و نظامی در مناطق مرزی 24

 -4543 8392 3849 -10 21 11 مناطق در تصمیم گیری و برنامه ریزی هامشارکت  25
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 -2097 5636 3539 4 10 14 خشکسالی 26

 -8522 9527 1005 -17 19 2 ریزگردها 27

 -10200 10760 560 -14 20 6 کاهش سطح آب های زیرزمینی 28

 -13946 14618 672 -20 28 8 انتقال مناب  آبی و سدسازی 29

 -2427 3734 1307 -2 8 6 برخورداری از مناب  طبیعی 30

 

 وضعیت سیستم و مناطق عوامل .2-4

نشان از  یدر صفحه پراکندگ عوامل کلیدی  یتوز وهیش
 لیهاسهت. در تحل سهتمیس یداریهو ناپا یداریپا زانیم

 یهها سهتمیدر س مهککیهاثرات متقابل با نرم افزار م
 یعنهیاست،  یسیانگل Lبصورت  رهایپراکنش متغ داریپا

 یبهههاال و برخههه یرگهههذاریتاث یدارا رههههایمتغ یبرخههه
حول  رهایمتغ داریناپا ستمیباال هستند. در س یریرپذیتاث

مواقه   شهتریصهفحه پراکنهده هسهتند و ب یمحور قطر
 .(Godet, 2000) دارند ینینابیحالت ب

 
 . وضعیت پراکنش عوامل کلیدی2شکل 

بهر  مهوثر متغیرههای پراکندگی صفحه وضعیت از آنچه
ایران مشخص است، وضعیت  منطقه ای ساختار فضایی
 5منطقه بندی پراکنش عوامل کلیدی در  ناپایدار است.

منطقه قابل تقسیم بندی است. عوامل کلیدی در منطقه 

 یریرپهذیتاث نیو کمتهر یرگذاریتاث نیباالتر یدارا یک
 هیههسهتند کهه بق یرههایمتغ گهریهستند، به عبارت د

در ایهن پهژوهش  دهنهدیقهرار مه ریرا تحت تاث ستمیس
 (Var02)ریهزی امل کلیدی تمرکز مدیریت و برنامهع
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منطقهه دو شهامل  یرههایمتغقهرار دارد. در این منطقه 
 یدارا یرهههایمتغ نیهههسههتند. ا یوجههه دو یرهههایمتغ
هستند که به لحهاظ  یریرپذیو تاث یرگذاریتاث نیباالتر
 نیها یهستند. هرگونهه اقهدام بهر رو داریرپایغ تیماه
امر باعهس  نیدارد. ا رهایمتغ گریبر د ییامدهایپ رهایمتغ

شود کهه منجهر بهه  یم یدووجه یرهایبازخورد به متغ
 شهوند. یمه رهایمتغ ریدر سا یکاهش اثرگذار ای تیتقو

 ستمیس یداریباعس پا یدووجه یرهایاز متغ یتعداد کم
)پهراکنش  داریهناپا سهتمیس کیهشوند. در واق ، در  یم

و ههم  رگهذاریههم تاث یریهنقاط در کنار قطر(، ههر متغ
 یدارا ریهمتغ کیهاست و هر گونهه اقهدام در  ریرپذیتاث
در ایهن پهژوهش  اسهت. رههایمتغ گریبر همه د یامدیپ

 قهدرت ییو فضها یاسهیتمرکز س ملشاعوامل کلیدی 
(Var01 ،)شدن مناطق یقطب (Var07،)  برنامه ریزی

ی بخشهه یزیههربرنامههه ،(Var04) از بههاال بههه پههایین
(Var05) دولههت یتمرکههز درآمههد و منههاب  انحصههار 
(Var13) ،بهودن یتک محصول (Var14) ،صیتخصه 

بهه  هیسهرما انیهجر، (Var11) یبودجه بصورت شعاع
هها و تمرکهز اشهتغال در قطه  ،(Var19) سمت مرکز

 یههیتمرکزگراو  (Var20) در منههاطق محههروم یکهاریب
 (Var17، تمرکزگرایهی زیربنهایی )(Var08) ییربنایز

 یرههایمتغ تیهباتوجه به اهمدر منطقه دوم قرار دارند. 
پژوهش بخهش  نیدر ا داریناپا یهاستمیدر س یدووجه
 قرار دارند. هر مدر منطقه دوعوامل کلیدی از  یا عمده

 رنهد،یتهر قهرار گ در سطح باالتر و راست رهایچقدر متغ
ناپایهدارترین عامهل  پهژوهش نیههستند. در ا دارتریناپا

اسهت. عوامهل  کلیدی جریان سرمایه به سهمت مرکهز
در منهاطق  یکاریتمرکز اشتغال در قط  ها و بکلیدی 
 ی،منطقهه ا یریپذ رقابت ،شدن مناطق یقطب، محروم

 یتهک محصهول، دولهت یتمرکز درآمد و مناب  انحصار
)افزایش بودجه  یبودجه بصورت شعاع صیتخص ،بودن

به ترتی  از  یاسیو س ییتفرق فضا، با نزدیکی به مرکز(

عوامل کلیدی ناپایدار هستند که هر گونه اقدام مثبت و 
توانهد پیامهدهای متفهاوتی منفی بر روی این عوامل می

 ای ریرپذیتاث عوامل کلیدی انگریسه ب منطقهداشته باشد. 
کمتهر و  یرگهذاریتاث یدارا رههایمتغ نیه. ااسهت جینتا
 لهیبوسهه رهههایمتغ نیهههسههتند. ا یریرپههذیتاث نیشههتریب
تفرق . رندیگیقرار م ریتحت تاث 2و  1 منطقه یرهایمتغ
 یکاهش بخهش کشهاورز، (Var06) یاسیو س ییفضا
(Var15) ،فعال و جوان از روستاها و  تیمهاجرت جمع

و  یانتقههال منههاب  آبهه، (Var15) کوچههک یشهههرها
در منطقهه سهوم  (Var29)در ایهن پهژوهش  یسدساز

 نیبها کمتهر یرههایمتغ انگریهب 4منطقهه  قرار دارنهد. 
بهه صهفر( را  کیه)نزد یریرپذیتاث نیوکمتر یرگذاریتاث

 یمتشههکل از رونههدها رهههایمتغ نیههدهههد. ا ینشههان مهه
متصهل  ستمیهستند که نستبا  به س یعوامل ایمشخص 

بهه  رههایمتغ نیبا آن دارد. ا یکم اریو روابط بس ستندین
 نیهیتع ستمینده سیتوسعه نسبتا  مستقل آنها، در آ لیدل

آنها را کنهار  لیتوان از تحل یم جهیدر نت ستند،یکننده ن
 یدر سهاختار حکهومت تیشفاف در این پژوهشگذاشت. 

(Var08) ،یخهارج یگهذارهیو سرما یبخش خصوص 
(Var22)، از لحاظ انداره  ینظام شهر  یعادل در توزت
 یعههیاز منههاب  طب یبرخههوردارو  (Var23) تیههو جمع
(Var30) .و  رگهذاریتاث عوامل کلیدیمنطقه پنج  است
عوامهل  نیدهد. در مورد ایمتوسط را نشان م ریرپذیتاث

در این پهژوهش  توان داد. ینم یگونه نظر چیه کلیدی
 خهوب یهیحکمروا، (Var03) یریگمیتعدد مراکز تصم

(Var09،) یو مهههدن یمشهههارکت بخهههش خصوصههه 
(Var22) ،و  یریهههگمیمشهههارکت منهههاطق در تصهههم

در  یو نظهام یتیعوامل امن، (Var25) ها یزیر برنامه
 بهه زیهر نمودارههای اسهت. (،Var24) یمناطق مهرز
عوامل کلیدی گراف روابط مستقیم و غیرمستقیم ترتی  
  دهند.ساختار فضایی ایران را نشان میبر  موثر
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 غیرمستقیم(روابط مستقیم و سمت چپ: روابط . شدت روابط بین عوامل کلیدی )سمت راست: 3شکل 

 

 یهسهتند کهه دارا ییرههایآن متغ رگهذاریتاث یرهایمتغ
هستند. در مقابهل  ستمیس کیدر تکامل  ریتاث نیشتریب
هستند که نسبت بهه  ییرهایآن متغ ریرپذیتاث یرهایمتغ

 سیحساس هسهتند. اگرچهه مهاتر اریبس ستمیتکامل س
 یرههایمتغ ییدر شناسها ینقش مهمه میمستق راتیتاث
در نظههر گههرفتن روابههط  د،دار ریرپههذیو تاث رگههذاریتاث
 اریبسه زیهپنهان ن یرهایمتغ ییشناسا یبرا میرمستقیغ
 با این حال رتبه بندی عوامل کلیدی است. تیاهم زیحا

نقش مهمی در شناسایی مهمترین نیروهای پیشران بهه 
( 4)براسهاس شهکلصورت مستقیم وغیرمسهتقیم دارد. 

رگذاری یا تاثیرپهذیری مسهتقیم و ستون سمت چپ تاثی
پههذیری  تون سههمت راسههت تاثیرگههذاری و تههاثیریسهه

غیرمستقیم را نشان می دهد. رتبهه بنهدی تاثیرگهذاری 
 تمرکهز مستقیم عومل کلیدی نشان می دهد که عوامل

و  تیریتمرکهز مهد، (Var01) قدرت ییو فضا یاسیس
 نییاز بهاال بهه پها یزیبرنامه ر، (Var02) یزیر برنامه
(Var04) ،یبخش یزیربرنامه (Var05) ،شهدن  یقطب

 یدرآمههد و منههاب  انحصههار تمرکههز، (Var07) منههاطق
و  (Var14) بههودن یتههک محصههول، (Var13) دولههت

بهه  هیسهرما انیجر، (Var15) یکاهش بخش کشاورز
تمرکز اشتغال در قطه  هها و و  (Var19) سمت مرکز

عامهل  دهبعنوان  ،(Var20) محروم در مناطق یکاریب
منتخ  هستند. از نظر تاثیرپذیری مسهتقیم نیهز  کلیدی

 یقطبه(، Var6) یاسیو س ییتفرق فضاعوامل کلیدی 
 یمنطقههه ا یریرقابههت پههذ(، Var7) شههدن منههاطق

(Var12 ،)یکاهش بخش کشاورز (Var15 ،) بخهش
انحصهار (، Var16) یخارج یگذار هیو سرما یخصوص
 انیهجر(، Var18) یگهذار هیسرما ،یبازرگان ،یبانکدار
تمرکهز اشهتغال در (، Var19) به سمت مرکهز هیسرما

(، Var20) در منههاطق محههروم یکههاریقطهه  ههها و ب
 یفعال و جوان از روسهتاها و شههرها تیمهاجرت جمع

( مهمترین ده Var26) یخشکسال( و Var21) کوچک
 عامل تاثیرپذیر هستند.
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 تاثیرگذاری و تاثیرپذیر عوامل کلیدی. رتبه بندی 4شکل 

 سناریوهای پیش رو .4-3

بصورت ی نویسویبراساس طبقه بندی گوده و روبال سنار
کههه در ایههن پههژوهش  اسههتاکتشههافی و هنجههاری 

با سناریونویسی اکتشافی مورد استفاده قرار گرفته است. 
تههوان چهههار  یمههمنتخهه ،  کلیههدی عوامههلتوجههه بههه 

 سهاختار فضهایی منطقهه ای یفهرا رو یاصهل یویسنار
و  ینهیب شیپه یویسنار نینخست در. مطرح نمود رانیا
توسهعه  ،2040در افق  رانیا ییساختار فضا ینگرندهیآ

. صورت می گیرد یاز مناطق قطب ییمحدود و تمرکززدا
نظام  یکه در سطوح باال یتوسعه مناطق و،یسنار نیدر ا

. ردیگ یقرار گرفته اند به صورت محدود انجام م فضایی
و مهاجرت در سطح آن هها بهه شهدت کنتهرل  تیجمع
در سهطح در ابعاد گوناگون   یوس یی. تمرکززداشود یم

عهدم  یههااستیس ن،ی. افزون بر اردیگیآن ها انجام م
 نیبه یارتبهاط ی. الگهونهدیآ یبه اجرا در م یتمرکز قو

خواهد شهد  لیتعد یادیتا حد ز رامونیمناطق مرکز و پ
 کهاهشمناطق برخوردار و کهم برخهوردار  فاصله بینو 

نقش و عملکرد  و،یسنار نی. مطابق اافتیخواهد زیادی 
 سهاختار منطقهه ای نییقرار گرفته در سطوح پا مناطق
قهرار گرفتهه در سهطوح بهاال  منهاطقنسهبت بهه  رانیا
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بهر نظهام  یقطب مناطقو از سلطه  افتیخواهد  شیافزا
خدمات کل کشهور کاسهته خواههد  نیتأم یبرا فضایی
 یفقط محورهها یمناطق قطب نیتوسعه در ا محورشد. 
خواهد بود و از توسهعه بخهش  یکیتکنولوژ ،یفن ،یعلم
 یریدر سطح آنهها جلهوگ یو تجار یصنعت ،یادار یها

 به عمل خواهد آمد. 
شههتاب گسههترش  ،2040بهها افههق  ی دومویسههنار در

منهاطق کهم برخهوردار بها حالهت  توسهعه یها شاخص
وعه مجم فاصله بین نی. و همچنابدییم شیافزا نینابیب

. و همهراه افتیخواهد  کاهش گریکدیبا  یمناطق شهر
 نییواق  در سهطوح پها یبا آن، نقش و عملکرد شهرها

 یهانسهبت بهه شههر رانیا فضاییسلسله مرات  نظام 
طه و از سهل افهتیخواههد  شیواق  در سطوح باال افهزا

کشهور کاسهته خواههد  یبر نظام شهر یقطب یشهرها
 اول، نقهش و یویمشهابه سهنار زیهن ویسنار نیدر ا شد.

خواههد  فیتضع فضاییدر نظام  یمرکز مناطقکارکرد 
خواههد  شیمراکز افهزا نیا یتیهر چند سطح جمع ،شد
 . افتی

توسهعه متوسهط  یوی، سنار2040با افق  سوم یویسنار
ار بها اسهتمر و،یسهنار نیاست. مطابق ا یرامونیمناطق پ
 نیب یشبکه ارتباط ران،یا ییدر ساختار فضا یروند کنون
ا به گر،یکدیبا  رکزم مناطقکشور تنها در سطح  مناطق
 یاه یژگیمواجه خواهد شد. با در نظر گرفتن و شیافزا
و  یو سلطه مناطق قطب ینسبت بزر  سر و،یسنار نیا

 یکنون تیکشور با استمرار وضع فضاییبر نظام  یمرکز
بها وجهود ارتقهاء سهطح  نکههیا ضمن حفظ خواهد شد.

ا با آن ها تنه فضایینظام  یوستگیمراکز، پ نیا یتیجمع
 توسعه قط  ها یقط  ها و مراکز متصل به محور اصل

 در زمینهه تمرکززدایهی نیهز اگهر.افهتیخواههد  شیافزا
به  وبوده اقدامی صورت بگیرد تنها در حد تراکم زدایی 
مهونی معنای واقعی تمرکززدایی به نف  سایر مناطق پیرا

 نیست.
  یتوسهعه وسه یویسنار ،2040با افق  ویسنار نیچهارم

از آنهاسهت.  یهیشهده و عهدم تمرکززدا یمناطق قطبه
توسهعه آن هها همهه جانبهه اسهت و شهامل  یمحورها
 یحمل و نقل و صنعت ی،علمی، تجاری، ادار یمحورها

 یشهبکه ارتبهاط یالگهو و،یسنار نیباشد. در چهارم یم
توجهه  باکشور حفظ خواهد شد.  فضاییموجود در نظام 

سلطه قط  ها و مراکز بهر  و،یسنار نیا یها یژگیبه و
 مناطق رینقش و عملکرد سا شیبدون افزا فضایینظام 
. بها وجهود افتیخواهد  شیکشور افزا ساختار فضاییدر 
 و،یسهنار نیهنامطلوب موجهود در ا یها تیوضع یتمام

منهاطق مطلهوب؛ نقهش و کهارکرد  یدیهتنها عامل کل
کشور است که نسبت بهه  ساختار فضاییسطوح باال در 

از منهاب  و امکانهات و  افهتیوض  موجود ارتقا خواههد 
منهد خواهنهد شهد. ولهی بهه تناسه  بها بیشتری بههره

 مشکالت بیشتری نیز مواجه خواهند شد.

 نتیجه گیری .5

 یاجتمهاعی، اقتصهاد، یادار، یاسیس یهاتیفعال مرکزت
اسهت  یتیدر چند قط  برتر کشور باالخص تهران واقع

 نیاز چنه یکهه مسهائل و مشهکالت ناشه ریانکار ناپهذ
نهرخ  کهیو در صهورت سهتین دهیپوشه یبر کس یتمرکز
مشهکالت  یآته یههادر سهال ،ابهدیادامهه  یرشد فعله
را  یعمده ا یها ینابسامانبار خواهد آورد و ه ب یمیعظ

  یهرونهد، توز نیهمشخص ا امدیپ .دیموج  خواهد گرد
و  نیها و امکانات و مناب  در پهنه سرزمفرصت یتصادف
 نیهاست کهه ا یو محل یامنطقه یها ینابرابر دیتشد
 جهادیانجام شهده و ا یهایگذار هیاز سرما یناش دهیپد
شهدن اسهت.  دیساخت ها در گذشته، در حال تشهد ریز

 یبهرا یاسهاس یگهام دیهاوصهاف با نیهاکنون با تمام ا
در  ییهها ینابرابر نیچن شیاز افزا یریشگیکاهش و پ
کشهور برداشهت و ضهمن  یو منطقهه ا ییساختار فضا

بههه ارائههه سههاختار  نیههو کامههل ا حیشههناخت صههح
توانمنهد و  یتیریقابل اجرا همراه با مهد ییها یاستراتژ
آورد تها گهام بهه گهام و بهر  یکارا رو ینظارت نیهمچن

کامل  یبر شناخت یکه مبتن یلاساس طرح و برنامه اصو
 دواریکشور است بتوان ام یشآمای –ییاز تمام ابعاد فضا
 یمهردم سراسهر کشهورمان از رفهاه نهدهیشد کهه در آ

 یانهرژ طیمطلوب و برابر برخوردار گردند و در آن شهرا
 یتانداردهااسه او بهتر مطابق به شتریخود را بر توسعه ب

راسههتا اسههتفاده از  نیهها در .دیههمتمرکههز نما یجهههان
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 ندهیآ یمؤثر و کارآمد برا یبه عنوان روش یونگاریسنار
توسهعه  یوهایسهنار نی. تهدودیهآ یبه حساب م ینگار
روابط را ممکهن  یهایدگیچیمقابله با پ یتوانمند ندهیآ
آینهده سهاختار فضهایی منطقهه ای در ایهران  سازد. یم

سناریوهای ارایهه شهده وضعیت عوامل کلیدی براساس 
آل، خهوب، ادامهه رونهد  ایده می تواند در چهار وضعیت

دهد که آینهده تبیین شود. این امر نشان می موجود و بد
ساختار فضایی منطقه ای ایران قابل ترسیم است. ایهن 

ریزی بهرای فرایند مرتبط با نوع نگرش نسبت به برنامه
سهیدن بهه بهتهرین و متعهادل ر الزمهترسیم آن است. 

ای در نظر گرفتن و آگهاهی ترین ساختار فضایی منطقه
عوامهل  و به کارگیری مهوثرترها نسبت به عدم قطعیت

پیامهد چنهین فراینهدی سهاختار فضهایی . اسهتکلیدی 
ای متعادل در پهنه گستره سرزمینی ایران اسهت. منطقه

 عوامل کلیدی این پهژوهش در واقه  بعنهوان ابزارههای
شوند که نوع برخورد با هر کهدام  ترسیم آینده تلقی می

از آنها آینده ساختار فضایی منطقه ای در ایران را تحت 
تاثیر قرار خواهد. تمرکز مدیریت و برنامهه ریهزی تنهها 
عامل کلیدی با تاثیرگذاری بیشتر و تاثیرپهذیری کمتهر 
حاکی از اهمیت این عامل است. یازده عامل کلیدی در 

اپایدار قرار دارند که نسبت به رفتهار بها سیسهتم حالت ن
بسیار حساس هستند. نکته قابل توجهه در بهین عوامهل 
کلیدی قرار گهرفتن برخهورداری از منهاب  در ایهران در 
منطقه چهارم یا عوامل کلیدی قابل حهذف اسهت. ایهن 

ریهزی سهاختار فضهایی امر حاکی از آن است که برنامه
ه سهنخیتی بها برخهورداری ای در ایران هیچ گونمنطقه

ها را نیز از لحهاظ مناب  ندارد که این امر حتی کارشناس
کردن این عامل بعنوان عامل تاثیرگذار بهر کنهار کهرده 

ریزی ساختار فضهایی است. به عبارت دیگر نظام برنامه
ای در ایران باید از طریق عوامل دیگری در نظهر منطقه

آینده سیستم فضهایی گرفته شود. سناریوهای ارایه شده 
رخهورد بها عوامهل نسبت به نهوع ب ،منطقه ای در ایران

د. بههرای رسههیدن بههه نههده کلیههدی را نشههان مههی
 کلیدی از عوامل کی چیهترین سناریوی نباید  مطلوب

در صورتی کهه  .بگیرندقرار  ستایا ای انهیمؤثر در حالت م
عوامل کلیدی بر وضعیت های ایستا و بحرانهی برتهری 

اگهر  شند می توان شاهد سناریوی مطلوب بهود.داشته با
نوع برخورد با عوامل کلیدی بصهورت بینهابین و میانهه 
باشد، روند موجود عدم تعادل در ساختار فضایی منطقهه 
ای ادامه خواهد یافت. در صورتی که هیچ گونه برخورد 
مناسههبی بهها عوامههل کلیههدی مههوثر صههورت نگیههرد، 

و  نینههابیب یهههاتینهامطلوب بههر وضهع یههها تیوضهع
 . خواهند داشت یبرتر یدیمطلوب عوامل کل

 منابع
 شناسهایی(. 1390، نهادر. )بهشتی، محمد بهاقر و زالهی -1

برنامهه  رویکهرد بها منطقهه ای توسهعه کلیدی عوامل
 جهاناستان آ ربای موردی سناریو)مطالعة پایة بر ریزی

، (1) 15 ،فضها آمهایش و برنامهه ریهزی مجلةشرقی(، 
63-41. 

 وعدالت اجتماعی  .(1384). یزدی، محمد حسینپاپلی  -2
ن، توسعه کاربرد فلسفه و ایدئولوژی در آمایش سهرزمی

 .74، شماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
(. عوامهل 1391دهقهی، ایهرج. ) خزایهی، سهعید، الههی -3

 -فصههلنامه علمههیموفقیههت در آینههده نگههاری ملههی، 
 .5 -28(، 1) 1، تخصص مطالعات آینده پژوهی

 سهند برنامهه سهوم .(1378) .سازمان برنامهه و بودجهه -4
توسههعه اقتصههادی، اجتمههاعی و فرهنگههی جمهههوری 

 الیحه 2پیوست شماره  (،1379 -1383اسالمی ایران)
 واجتمهاعی  –برنامه)جلد اول(، مرکز مدار  اقتصادی 

 انتشارات.

(. 1383. )وحیههد ،وحیههدی مطلههق ،عزیههز علیههزاده، -5
، هااربرد، مفاهیم، مبانی و کریزی بر پایه سناریو برنامه

 .اندیشکده وحید
ال. لهی راد، مهدی، جلیلوند، محمدرضا و نصرالهی، فاتح -6

ش  رو و شناسهی معرفهت مبهانی بر (. درآمدی1392)
، پژوههی آینده مطالعات فصلنامهآینده پژوهی،  شناسی
2(8 ،)72-52. 
قزلبههاش، سههمیه، سههجادی، ژیههال، صههرافی، مظفههر و  -7

(. آینههده پژوهههی بههه روش 1394کالنتهری، محسههن. )
سناریونویسی تکوینی، چهارچوبی بهرای پیونهد علهم و 
تجربه)مطالعه موردی: نظهام شههری اسهتان زنجهان(، 

پژوهشههی و بههین المللههی  –جغرافیا)فصههلنامه علمههی 
 .21-45(، 47) 13انجمن جغرافیای ایران(،
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