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 چكيده  
ناپايداری سطوح مختلف در سطوح   و  پايداری  برای  مباحث کالنشهرها  از مهمترين  کالبدی يكي  و  تحوالت فضايي 

کالبدی در  حكمروايي است. تحوالت    -فرهنگي، محيط زيستي، مديريتي-کالبدی، اقتصادی، اجتماعي-مختلف فضايي

و تحوالت فضايي در واقع سران های فضايي که در درون آن   که پيدا مي کند واقع همان مساحت و توسعه ای است  

فضايي   تحوالت  تحليل  با  تا   است  آن  دنبال  به  پژوهش  ميشود.اين  تعريف  گيرد  مي  آينده  –قرار  وضعيت  کالبدی  

منطقه   ل  22پايدار  به  دهد.پژوهش  قرار  بررسي  مورد  سناريو  رويكرد  از  استفاده  با  را  تهران  هدف  کالنشهر  حاظ 

تحليلي است. اطالعات مورد نياز اين پژوهش از طريق مطالعات ميداني و اسنادی  –کاربردی و به نظر ماهيت توصيفي  

نفره استفاده گرديده است. برای تحليل    35گردآوری شده است. در مطالعات ميداني از تكنيك دلفي در قالب گروه  

  100حاکي است که ابتدا  بكار گرفته شد.نتايج پژوهش    MIC MACداده از روش تحليل اثرات متقابل در نرم افزار  

فضايي بعد  پنج  در  کليدی  عوامل  بعنوان  اجتماعي-عامل  اقتصادی،  مديريتي-کالبدی،  زيست،  محيط  -فرهنگي، 

با نظر صاحب نظران   پايدار منطقه شناسايي شد.سپس  عامل کليدی پيشران مشخص    44حكمروايي موثر به آينده 

کالنشهر    22کالبدی منطقه  -يق نشان مي دهد که وضعيت متغييرها حاکي از ناپايداری تحوالت فضاييشد.نتايج تحق

تهران مي باشد پنج دسته عوامل تاثيرپذير، تاثير گذار، دو وجهي، تنظيمي و مستقل شناسايي شدند. امتيازات نهايي و  

کالنشهر تهران ارايه    22ت آينده پايدار منطقه  رتبه بندی عوامل کليدی انجام شد و در نهايت سه سناريو برای وضعي

 گرديد. 

 

 تهران  22كالبدي، پايداري، منطقه  -آينده پژوهی، فضايی  کليدی :  واژگان
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 مقدمه 

امروزه كالنشهر ها با توجه به روند افزايشی شهرنشينی و افزايش جمعيت به موجب آن داراي رشد و توسعه با سرعت 
كه فضا و كالبد كالنشهرها دچار تحول گسترده اي شده است كه بيشتر در كشورهاي در حال    بااليی شده اند به گونه اي

كالبد( نيز از نياز بشر ناشی می گردد كه هر موجود انسانی براي   -توسعه مشاهده می شود. اهميت مساله )تحوالت فضا
خود وتعامل با آن است واساسا انسان بدون بقا واستمرار حيات خود درجهان، نيازمند درك محيط)مادي و معنوي( پيرامون 

درك فضاي دربرگيرنده خود و شناخت روابط حاكم بر آن وتعامالت فی مابين، قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. هايگر 
تلقی كرد.«   از يکديگر منفك  را  دارد: » وجود، فضايی است ونمی توان بشر وفضا  -139:  1385)سيد جوادي،  عقيده 

از آن می شود و فضا به نوعی آن را به تملك  تبعيت  بد با ورود به درون يك فضا، به نوعی وادار به اطاعت  هر كال.(140
برنامه ريزي يا     .خود در می آورد؛ تملکی كه می توانند به شکلی دوسويه در آيد و پيامدهاي خاصی را نيز در خود دارد 

انجا به منظور مديريت خردمندانه فضا  برنامه ريزي  .م می گيردطرح ريزي كالبدي  از صاحب نظران،  از طرفی بسياري 
برنامه ريزي فيزيکی يا    به طور كلی    .كالبدي را نظارت بر عمران فضا و دگرگونی  آن  بر اثر فعاليت ها تعريف نموده اند

تاسي نقل،  و  حمل  نظير،  ابعادي  و  گيرد  می  انجام  ناحيه  يا  منطقه  يك  فيزيکی  ساخت  بهبود  براي  سات،  كالبدي 
يکی از  برنامه ريزي    .(24:  1394  ) كالنتري وهمکاران،كاربري اراضی و غيره را شامل می شود  خدمات شهري،مسکن،

مسائل بنيادين در شناخت ودرك نقش محيط ساخته شده در زندگی مردم و نيز كسب توانايی در تحليل  تحوالت محيط  
اخت و آينده نگري در  برنامه ريزي اين تحوالت موجب پايداري و شندر راستاي ايجادتوسعه شهري وآينده پايداراست.  

فضايی بر آينده    -ی تحليل تحوالت فضايی كالبدي لذا هدف از پژوهش كنون   عدم شناخت آن ناپايداري موجب می شود.
 تهران می باشد. 22پايدار منطقه 

به عنوان يك محدو  22منطقه   بر اساس طرح هاي  فرادست   اكولوژيك كالنشهر تهران شناخته  كالنشهر  تهران  ده 
كالبدي و تراكم سازي در آن سبب نا پايداري محيط شده و تحوالت فضايی آن پايدار –شداما امروزه تحوالت فضايی  

آينده پژوهی   22نيست و به نظر می رسد بررسی مسائل مربوط به منطقه   می تواند راه    )سناريو نويسی (با روش هاي 

 .ه در منطقه شودگشاي حل مسائل مطروح
 

 سوال اصلي پژوهش  

 (كدامند؟1420جهت پايداري )افق  22كالبدي منطقه  -سناريو هاي پيش رو تحوالت فضايی

 
 مباني نظری 

 نظريه ها و رويكردها 

 آينده پژوهي 

آ انديشه دانشمندانی چون ولز و  ابتداي قرن بيستم در  آينده پژوهی به عنوان محصولی مدرن اين نهضت در  گبرن  بذر 
ميالدي نخستين پروژه پيش بينی با موضوع فناوري هاي آينده به شکلی    1940كاشته شد، به گونه اي كه در دهه ي  

موفقيت آميز انجام شد. در اين پروژه ظهور بسياري از فناوري ها مانند الکترونيك و ليزر پيش بينی شده بود. اما دانش  
پايان جنگ آينده پژوهی به شکل امروزي آن، كه به دنبا آينده است، پس از  ل نگاه فاعالنه به جاي نگاه مفعوالنه به 

جهانی دوم در انديشکده رند نيروي هوايی اياالت متحده آمريکا شکل گرفت. اين انديشکده با توجه به رشد سرسام آور 
آينده پژوهی به عنوان  سرعت تغييرات در حوزه ي مختلف كه در پی توسعه روز افزون علم و فناوري پديد آمده بود به  

ابزاري براي جلوگيري از غافلگيري در برابر اين تهديد روي آورد. در اين انديشکده مبانی نظري، اصول موضوعه و روش 
نپاييد كه اهميت  هاي علمی اين دانش توسعه يافت، واين دانش به يك رشته علمی و دانشگاهی مبدل گشت. ديري 
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پنتاگون منتقل گردد. از دهه ي  آينده پژوهی در تحقق اهداف نظام از نيروي هوايی به  انديشکده رند  ی موجب شد كه 
ميالدي پروژه هاي غير نظامی نيز در دستور كار رند قرار گرفت. در پی اين امر انديشکده رند از حالت يك موسسه  1960

ختلف رشته آينده پژوهی راه اندازي  نظامی خارج  وبه بازوي تفکر كاخ سفيد مبدل گشت. با اين اتفاق در دانشگاه هاي م
آينده پژوهی در خدمت اهداف غير نظامی قرار گرفت. از آن زمان تا كنون به طور روز افزونی اين   شد و دانش مدرن 
دانش نقش پر رنگ تري در زندگی بشر پيدا كرده است و هر روز با اقبال بيشتري از سوي دولت ها، سازمان ها و گروه  

 (. 1388روبه رو می شود) پدرام و همکاران،  هاي مختلف جامعه
واژه   برابر  پژوهی  آينده  است.  آينده  به  مربوط  هاي  حوزه  همه  بررسی  براي  مند  نظام  است  كوششی  پژوهی،  آينده 

( از اين رو به كار رفته است كه با بهره گيري از گستره اي از روش ها Futures( است. كلمه )Futures Studiesانگليسی)
تصور »فقط يك آينده«، به گمانه زنی هاي نظام مند وخرد ورزانه، درباره نه فقط »يك آينده«، بلکه »چندين  به جاي  

با مديريت تغيير سرو كار دارد وبا دورانديشی خود 1394آينده متصور« مبادرت می شود)رهنما و معروفی،   (. اين قلمرو 
حالت خود عمدتا به خلق آينده اي مطلوب، آينده اي كه در    پيش بينی و تصميم عقاليی را بهبود می بخشد ودر بهترين

 .(Adesida,1994آن عاليق نسل هاي بعدي آمده باشند، سر وكار دارد) 
آينده پژوهی علم وهنر شکل بخشيدن به آينده هاي مطلوب و بررسی سازنده آينده هاي محتمل، جست و جوي كاشفانه 

مل تالش هايی است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع، الگوها و عوامل  و خيال پردازانه آينده هاي ممکن است؛ وشا
تغيير ويا ثبات، به تجسم آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آن ها می پردازد ونحوه تولد واقعيت هاي فردا را از دل 

 (. 1388تصميم هاي امروز)تغييرات(بيان می كند)خوش دهان، 
اي دار  گيرو  در  دو   امروزه  انديشه  در  بهتر  فردايی  در جست جوي  ملت ها  و  افراد، سازمان ها، جوامع  ناپايداري،  ن همه 

منابع و  از فرصت ها،  افزايش سهم  امکان،  تازه ونفس گير و در صورت  رقابتی  ماندگاري وبقا در  مقوله حياتی هستند: 
افزايش سهم در ميدان جهانی شده رقابت، نيازمند ماندگاري و  دستاورد هاي محدود كه قابليت افزايش ندارند. بی ترديد، 

زودهنگام   و  دستانه  پيش  تغيير  "كشف  نيروهاي    "عالئم  هستند.به همين   "پيشران"و  آينده  كار ساخت  در  كه  است 
ده راه گشاي افراد و گروه ها براي استقبال از آينآينده پژوهی به عنوان حوزه نو آيند از دانش كشف و معماري آينده،دليل،

هايی است كه در حال نزديك شدن هستند آينده پژوهی به عنوان دانشی نو پا و راهبردي، از جمله كليدي ترين رهيافت  
 (. 1394 ها براي غلبه بر مديريت تقدير و بر تخت نشاندن مديريت تغيير است) حسينی گلکار و همکاران،

 
 آينده پژوهي از ديدگاه صاحب نظران

  : بل  پژ  "وندل  واقع آينده  توانند  می  كه  هايی  پيشنهاد  و  ارزيابی  وارسی،  ابداع،  يا  كشف  از  است  عبارت  وهی 
شوند)ممکن(، يا احتمال وقوعشان وجود دارد)محتمل( ويا می يابد واقع شوند)مطلوب( با هدف عمومی حفظ و يا بهبود  

 .(Bell,2002) "آزادي ورفاه نوع بشر است

. او به شيوه اي مشابه بل، آينده نگري را  "دف نهايی ساختن آينده اي بهتر استآينده پژوهی با ه   "ادوارد كورنيش :  
اصلی   ساز  زمينه  را  آنان  ومرجح،  ممکن  محتمل،  آينده  حوزه  سه  شمردن  بر  وبا  داند  می  پژوهی  آينده  كليدي  مهارت 

 .(Cornish,2003مطالعات آينده پژوهی می داند)
ينده هاي ممکن، بررسی نظام مند از آينده هاي محتمل وارزيابی اخالقی از آينده الوين تافلر : آينده پژوهی با اكتشافات آ

 .(Toffler,1981مرجح تصويري بديل از آينده فراهم می آورد)
ميشل گوده : آينده پژوهی به شناخت آينده هاي ممکن و انتخاب ميان آنها به منظور هدايت و جهت دهی به اقدامات 

 .(Godet,2006كنونی می پردازد)
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 برنامه ريزی سناريو  

برنامه ريزي بر پايه سناريو رويکردي مشاركتی به راهبرد است كه تنوع در تفکر و گفت و گو را به همراه دارد. تنوع تفکر  
رود. دستاورهاي برنامه ريزي بر پايه ي  وگفت گو براي ايجاد تغيير در چگونگی ادراك مفهوم محيط بيرونی به كار می

م را  اهداف  سناريو  به  دستيابی  به  چگونگی  درك  گيري،  تصميم  سازي  يکپارچه  گروهی،  و  فردي  يادگيري  توان  ی 
سازمانی در فضاي آشوبناك و گسترش گفتمان ميان اعضاي سازمان دانست. اين دست آورد ها در مجموع، افرادوسازمان 

ه ريزي بر پايه سناريو را به شيوه اي اثر بخش به  ها را براي انواع گوناگونی از آينده هاي بديل آماده می سازد. اگر برنام
 كار بنديم، به مثابه يك رادار سازمانی عمل می كند كه محيط را براي كشف ناپيوستگی بالقوه پويش ميکند.

برنامه ريزي بر پايه سناريو در آغاز بر اي كاربرد حوزه هاي كسب و كار در ساختار يك شركت پديد آمد تا اشکال جديد 
انديشگاه رند را هدف تحقيق و پژوهش قرار دهد. هرمان كان)  فناو انديشگاه رند، پيشگام  1967ري تسليحاتی در  ( در 

ابداع تکنيکی بود كه آن را » تفکر آينده اكنون« می ناميد. هدف اين رويکرد، در همکرد تحليل هاي پر جزييات و قدرت 
در آينده خواهند نگاشت. هنگامی كه هاليوود به اين نتيجه رسيد كه  تخيل و توليد گزارش هايی بود كه گويا مردم آنها را

برگزيد)   را  نام  براي تکنيك خود همين  نيز  برگزيد، كان  را  تازه » سناريو«  نام  افتاده است و  از رواج  نمايشنامه  عبارت 
 (. 1393خزائی، 

بديل آينده تعريف شده است كه در اين   در همين راستا سناريو به عنوان ابزاري براي تنظيم ادراك فرد از محيط هاي
محيط هاي بديل تصميم هاي فرد می تواند محقق شود. همچنين سناريو ها مجموعه اي از راه هاي بديل سازمان يافته 
فرايند   عنوان  به  سناريو  پايه  بر  ريزي  برنامه  سازيم.  می  محقق  موثر،  شيوه  به  ار  خود  آينده  آنها  كمك  به  كه  هستند 

يابی اين محيط هاي   موقعيت  تعريف شده است. در  قابل تصور  و  پذير  باور  آينده ي تصوير شده،  بديل  چندين محيط 
تفکر حاكم و  تغيير  ها  گيرند. هدف سناريو  به خود  واقعيت  توانند رنگ  می  آن  پيامد هاي  و  آينده  بديل، تصميم هاي 

انديشی در آن(، بهبود تصميم سازي، افزايش يادگيري فر باز  يا  دي و سازمانی، و افزايش عملکرد است)حسينی  جاري) 
 (. 1395گلکار و همکاران، 

 
 شهری   تحوالت  فضا و کالبدی

بود)حسينی و همکاران،   متعادلی  بسيار  روند  داري  تکاملی خود  در سير  فرهنگ    (.1385توسعه شهري   –اما، تحوالت 
قرن   واقتصادي  ه  20و    19اجتماعی  شهر  سريع  گسترش  مدرنيسم،  از  شده متاثر  موجب  را  كالنشهرها  وپيدايش  ا 

آورده است)زياري،   به وجود  را در سازمان فضايی وكالبدي آن  بنيادي  به طور  1382وتغييرات  (. در همين راستا شهرها 
نيز اتفاق می افتد)  مداوم در حال رشد و توسعه هستند و اين تحول  در ماهيت نظم فضايی و چيدمان فضايی آن ها 

 (.  1390ذكاوت، 

اري معتقد است ساختار فضايی شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامی نيروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد.  زي
كه هموراه  باشد  گوناگون  و خدمات  هاي شهري  زيرساخت  ها،  فعاليت  بازار،  نيروي  برگيرنده  در  تواند  می  عوامل  اين 

 (. 1378ارتباط پيچيده ومتقابل داشته است)زياري، 
فضايی« كه در نقطه اي خاص ايجاد شده، در زمان تکامل يافته و رشد    -بارت ديگر شهر پديده اي است »مکانیبه ع

می يابد و در مقطعی از تاريخ، دگرگونی هاي كمی خود را  به تغييرات كيفی مورد نياز عصر خويش تبديل می كند، پس 
ی به نياز هاي  آنی و آتی ساكنان، فرايندي را می طلبد كه  برخورد با مسئله شهر، فضاي شهري و كالبد آن براي جوابگوي

عملی به » فضا« ختم   –فضا« رشد وگسترش می يابد و با جست جوي علمی    -از فلسفه شهر شروع شده، در »مکان
 . (1376می گردد؛ اين پايان، خود آغاز پويش دوباره است)حبيبی، 
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 پايداری شهری  

ميان عوامل موثر فراوان  نظير عوامل طبيعی،   "موازنه پويا"همچون فعاليت و ايجاد    پايداري، به معنی تداوم در امري
 (. 1390می باشد)مرصوصی و همکاران، اجتماعی، اقتصادي، مورد نياز نوع بشر 

برابري   شامل  كه  ها  نسل  درون  برابري  ها،  نسل  بين  برابري   : از  عبارتند  پايداري شهري  كليدي  مشخصات  از  برخی 
آن، استفاده حداقل از منابع جغرافيايی و حکومتی، حفاظت از محيط طبيعی و زندگی در چارچوب ظرفيت تحملاجتماعی،  

 . (maclaren,1996تجديد نشدنی، بقاي اقتصادي و تنوع جامعه خود اتکا، رفاه فردي و رفع نياز هاي اساسی افراد جامعه)
كاهش  عبارت است از كاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبيعی،مبانی نظري مفهوم پايداري در شهر وناحيه    به طور كلی،

شهري، ضايعات  ها،حجم  بازيافت  كوچك،  افزايش  شهرهاي  ايجاد  مصرفی،  انرژي  اي، كاهش  جاده  ترافيك  كاهش 
مديريت ضايعات بازيافت نشدنی، توزيع منابع و فراهم نمودن كامل خوراك جمعيت و ادامه يك روند مطلوب )صالح فرد،  

امروزه ابعاد جديدي شامل اقتصادي، اجتماعی، زيست محيطی وكالبدي، برنامه ريزي، فرهنگی و مديريتی، براي   (.1383
 . (1379پايداري قائل اند) آزاد وديگران، 

 تحقيق روش 

تفاده  تحليلی  واز نوع كاربردي است. جهت جمع آوري داده ها از روش هاي كتابخانه اي و ميدانی اس  –از نظر نوع توصيفی  
 خواهد شد. 

افزار   با استفاده از روش ساختاري و نرم  همچنين از روش مشاركتی دلفی عوامل كليدي و نيروي پيشران مورد بررسی و سپس 
micmac    می باشد.  1420به تحليل داده می پردازيم. افق سناريو هاي اين پژوهش سال 
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 مدل مفهومي تحقيق .  1شكل 

 محدوده مورد مطالعه 

جهت طرح از   سال گذشته تحت پوشش فعاليتهاي عمرانی ويژه اي    30شهرداري واقع در شمالغرب تهران در    22  منطقه
عمران اين منطقه مورد توجه دست اندركاران و سازندگان شهر تهران قرار داشته    1340ريزي و اجرا بوده است و از دهه  

پس از تصويب طرح جامع شهر تهران اين منطقه   .زگر بوده اند است مالکين اوليه اين اراضی خانواده فرمانفرمايان وفيرو
دهه   در  آن  و حوزه  تعريف  يك شهر جديد  و   1350بنام  فرمانفرمايان  مشاور  مهندسين  وسيله  به  كن  بنام شهر جديد 

 . (1384، 22)طرح تفصيلی منطقههمکاران طراحی شده است 
قه تفکيك شد و مالکين جزئی پيدا كرد و بقيه اراضی به  درصد از اراضی اين منط  20حدود    58تا    49در طول سالهاي  

مترمربع به باال( تقسيم شد . پس از پيروزي انقالب اسالمی اراضی فرمانفرمايان و فيروزگر ملی    1000قطعات بزرگ )
گرديد و حدود   واگذار  زمين شهري  سازمان  به  آنها  از  تعدادي  و  ا  500اعالم شد  ايت  توسط  زمينها  اين  از   …هکتار 

در طول   (.1384،  22)طرح تفصيلی منطقهمالعلی كنی كه از زمان قاجار مالك اين زمين ها بودند بصورت موقوفه درآمد
  ، اين منطقه  اراضی  بودن  بعلت در درسترس  ايران و عراق  نيروهاي مسلح جهت   %25جنگ تحميلی  اراضی توسط  ار 

ر قسمتی از اين اراضی نيز تعاونيهاي مسکن شروع به شهرك ساخت و ساز پادگانهاي نظامی مورد استفاده قرار گرفت و د
سازي كردند پس از مواجه شدن مسئولين با مشکالت شهر تهران و دستيابی به اين نتيجه كه می توان اين منطقه از  

 22شهر را به منطقه اي مطابق با الگوهاي شهر نشينی تبديل نمود و با توجه به امکان گسترش شهر تهران در منطقه  
كه در طرح جامع تهران نيز پيش بينی شده بود شهرداري تهران بر آن شد تا اراضی شمال غرب تهران را به محدوده  

بنا به توصيه شوراي عالی شهرسازي و   22خدماتی شهر تهران الحاق نمايد و بر اين اساس تهيه طرح تفصيلی منطقه  
ست رفته شهرسازي چون هويت، خوانا بودن محيط جهت يابی و  با هدف احياي مفاهيم از د  1370معماري ايران در سال 

 (. 1384، 22)طرح تفصيلی منطقهمهندسين مشاور باوند قرار گرفت مکان يابی فضاهاي مناسب شهري در دستور كار
تصويب شد. پس از تصويب طرح    22مطالعات تهيه شده توسط مشاور باوند با عنوان طرح تفصيلی منطقه    1373در سال  

لی، زمينه اجراي آن با مسائل مختلفی همراه گرديد كه بنا به ضرورتهاي موجود مجدداً توسط مهندسين مشاور باوند  تفصي
رسيد و سرانجام پس از سالها    5، به تصويب كميسيون ماده  1378و آرمان شهر بازنگري و طرح تفصيلی جديد در سال  

 22ابالغ و شهرداري منطقه    5توسط كميسيون ماده    6/79/ 8  تهران در تاريخ  22تالش و مطالعات، طرح تفصيلی منطقه  
 (. 1384، 22)طرح تفصيلی منطقهفعاليت رسمی خود را آغاز نمود

كرج  -در سطح تهران و فرا شهري قابليت دسترسی بی نظيري دارد. دسترسی هاي مهم منطقه، آزاد راه تهران  22منطقه  
شمال به عنوان شريان اصلی شمال به جنوب كشور،  -حال احداث تهرانشمال می باشد كه آزاد راه در  -و بزرگراه تهران

است آمد  و  رفت  اصلی  شهري    22منطقه  .مسير  زندگی  بهينه  و  مناسب  الگوي  ايجاد  براي  تهران  شهر  اميد  آخرين 
 (. 1384، 22)طرح تفصيلی منطقهاست

 
 های تحقيقيافته 

  44ايی نيروهاي پيشران در بين عوامل كليدي اقدام می شود.  در اين مرحله با ايجاد ماتريسی از عوامل كليدي به شناس
تنظيم شد. براي شناسايی نيروهاي پيشران    44در    44عامل كليدي كه توسط نخبگان شناسايی شده اند در يك ماتريس  

يکی از    از بين عوامل كليدي  از روش تاثير متقاطع  به كمك نرم افزار ميك مك استفاده شده است. نرم افزار ميك مك
 ابزارهاي مهم  در سناريو نويسی محسوب می شود.

حکمروايی    –اجتماعی، محيط زيستی، مديريتی    –كالبدي، اقتصادي، فرهنگی    -با تحليل پنج بعد پايداري توسعه فضايی

مديريتی  44و   بعد  كه   مهم  كليدي  در   _عامل  سناريو  تدوين  عامل  ترين  مهم  عنوان  به  شفافيت  عامل  و  حکمروايی 
منطقه  م نگري  آينده  منطقه    22بحث  در  پايداري  جهت  مديريتی    1420)افق    22در  بعد  بنابراين  آمد.  بدست   )–  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

https://jvfc.ir/article-1-103-fa.html


 83                        انتهر 22کالبدی بر آينده پايدار منطقه  –تحليل  تحوالت فضايي  /ساسان پور، زماني مقدم و پرتوی صحنه

منطقه   برنامه  اجراي  در  شفافيت  عامل  ميزان  افزايش  و  نگر  آينده  ريزي  برنامه  داشتن  با  به    22حکمروايی  توان  می 
 پايداري مطلوب دست يافت. 

اين گونه   افزار  نرم  اين  متقابل طراحی شده است. روش  اثرات  ماتريس  افزار ميك مك جهت محاسيه ي سنگين  نرم 
است كه ابتدا متغيير ها و مولفه هاي مهم در حوزه مورد نظر شناسايی می شود، سپس در ماتريسی مانند تحليل اثرات  

مربوط توسط خبرگان تشخيص داده می شود. متغييرهاي موجود    وارد می شود و ميزان ارتباط ميان اين متغيير ها با حوزه 
متغييرهاي   و  گذار  تاثير  ها،  متغييرهاي سطر  ترتيب  بدين  گذارند،  می  تاثير  ستون  در  موجود  متغييرهاي  بر  در سطرها 

ثير، عدد »دو«  ستون هاتاثير پذيرند.ميزان تاثير، با اعداد بين صفر تا سه سنجيده می شود. عدد »صفر« به منزله بدون تا
باشد     n  » به منزله تاثير زياد است. بنابراين اگر تعداد متغيرهاي شناسايی شدهبه منزله تاثير متوسط، در نهايت عدد »سه

 به دست می آيد كه در آن تاثيرات متغيرها بر يکيديگر مشخص شده است.   nدر   nيك ماتريس 
ب عامل  هر  سطرهاي  اعداد  جمع  متقاطع  ماتريس  دهد. در  می  نشان  ديگر  عوامل  از  را  آن  تاثيرپذيري  ميزان  عنوان  ه 

آلودگی صوتی،  مديريت،  شيوه  در  تغيير  فرصت شغلی،  تنوع  ماتريس،  اين  تحليلی  ماتريس  اين  تحليلی  نتايج  براساس 
مشاركت،  توسعه  شبکه حمل ونقل، درآمد خانوار، سرانه فضاي تفريحی، امنيت اجتماعی، تراكم جمعيت، هويت، شفافيت، 

از جمله عواملی هستند كه بيشترين درجه تاثير گذاري آن ها تا حد زيادي از درجه تاثير پذيري آن ها بيشتر است. در 
آموزشی،   سرانه  عمودي،  و  افقی  توسعه  اراضی،  كاربري  تغيير  پذيري،  مسئوليت  متخصص،  شهري  مديران  مقابل  

زبا تفکيك  پسماند،  توليد  تراكم،  افزايش  عواملی سرزندگی،  جمله  از  بهداشتی  سرانه  تفريحی،  فضاي  سرانه  مبدا،  از  له 
    هستند كه درجه تاثير پذيري آن ها بيشتر از ميزان تاثيرگذاري آن هاست،

را بصورت    از عوامل  تاثير پذيري هر يك  تاثير گذاري و  ميزان  اين است كه  افزار ميك مك  نرم  قابليت هاي ديگر  از 
سبه می كند و رتبه عوامل در رابطه با ميزان تاثير گذاري به صورت مستقيم و غير مستقيم را  مستقيم و غير مستقيم محا

 مشخص می نمايد. 
 

 ميزان تاثيرپذيری و تاثير گذاری هريك از عوامل بصورت مستقيم و غير مستقيم -1جدول 
 (  MIC MAC 1397منبع : يافته های تحقيق )خروجي نرم افزار 

N° Variable Total number of rows Total number of columns 

 89 99 سرانه مسکونی 1
 86 93 سرانه تجاري 2
 81 60 سرانه آموزشی  3
 75 74 درمانی -سرانه بهداشتی  4
 78 65 سرانه فضاي سبز 5
 87 80 سرانه فضاي تفريحی  6
 90 85 افزايش تراكم  7
 90 87 عمودي -توسعه افقی  8
 61 49 شمال -احداث اتوبان تهران  9

 72 85 توسعه شبکه حمل و نقل  10
 87 80 تاسيسات وتجهيزات شهري 11
 83 87 افزايش تعداد مگامال ها  12
 94 94 تغييرات كاربري اراضی  13
 73 75 آلودگی هوا  14
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 58 70 آلودگی آب  15
 77 69 آلودگی صوتی 16
 64 58 كيفيت جمع آوري زباله  17
 46 55 ي سطحی كيفيت جمع آوري آب ها 18
 65 73 توليد پسماند 19
 57 69 تفکيك زباله از مبدا  20
 85 98 هويت 21
 69 74 سرمايه اجتماعی 22
 79 72 حس تعلق به مکان  23
 68 80 حس اعتماد اجتماعی 24
 78 91 امنيت اجتماعی 25
 88 98 سرزندگی  26
 111 106 تراكم جمعيت 27
 30 21 افزايش تعداد مجرد ها  28
 82 90 تنوع فرصت هاي شغلی 29
 73 80 قيمت امالك و مسکن  30
 71 68 تعداد شاغلين 31
 61 54 تعداد بيکارها  32
 47 59 هزينه خانوار  33
 49 63 درآمد خانوار  34
 88 92 سرمايه گزاري در منطقه  35
 57 57 امکان خريد يا اجاره مسکن 36
 75 88 تغيير در شيوه مديريتی  37
 106 100 رايی واثر بخشیكا 38
 103 81 مسئوليت پذيري 39
 84 75 پاسخگويی 40
 72 78 شفافيت  41
 87 84 ثبات در مديريت منطقه  42
 103 78 مديران شهري متخصص  43
 98 83 مشاركت  44
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 موقعيت قرار گيری هر کدام از عوامل در تاثير گذاری و تاثير پذيری به صورت مستقل -2شكل 

 (  MICMAC  1397ع : يافته هاي تحقيق ) خروجی نرم افزار منب
 

   22کالبدی بر آينده پايدار منطقه   -مهم ترين عوامل کليدی و نيروهای پيشران در رابطه با تحوالت فضايي-2جدول 
 

 ميني سناريو ها 
 مهم ترين نيروهای پيشران شناخته شده مهم ترين عوامل کليدی شناخته شده

 توسعه شبکه حمل  و نقل خصص مديران شهري مت

 تغيير كاربري اراضی  تغيير در شيوه مديريتی 

 افزايش تراكم شفافيت 

 سرانه آموزشی  مشاركت 

 سرانه فضاي تفريحی  سرانه آموزشی 

 توليد پسماند افزايش تراكم

 تفکيك زباله از مبدا توسعه شبکه حمل ونقل

 ن امکان خريد يا اجاره مسک سرمايه گزاري در منطقه 

 تنوع فرصت هاي شغلی  احداث اتوبان تهران شمال 

 تغيير در شيوه مديريتی  تغيير كاربري اراضی 

 شفافيت  افزايش تعداد مگامال ها 

 مشاركت  آلودگی صوتی 

 حس تعلق به مکان  تفکيك زباله از مبدا

 تراكم جمعيت  آلودگی آب 

 امنيت اجتماعی  تراكم جمعيت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

https://jvfc.ir/article-1-103-fa.html


 1400 تابستان  ، ( 6، پياپي )دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره دوم، شماره                                                       86

  حس تعلق به مکان 

اي شغلی تنوع فرصت ه   

  توليد پسماند

  سرمايه اجتماعی 

  امکان خريد يا اجاره مسکن 

 

اين  كردن  مشخص  شوند.  می  متمايز  ها  آن  اساس  بر  نهايی  سناريو  كه  است  محورهايی  بندي،  طبقه  مرحله  نتيجه 
ز نيروهاي پيشران در واقع يکی از مهم ترين گام ها در فرايند توليد سناريو است.در اين قسمت براي هر يك ا محورها،

 . مينی سناريو طراحی شده است 
 ميني سناريو ها .  3جدول 

 
تدوين محور هاي اصلی در ساخت سناريو اصلی با توجه به رفتار وضعيت نيروهاي پيشران مرحله ديگر از برنامه ريزي  

لی در ماتريس سناريو مشخص شوند، بهترين كار تمركز بر هدف در هنگام آغاز  سناريو است. براي اينکه محورهاي اص
تدوين سناريو می باشد. با توجه به موضوع اصلی پژوهش، دو بعد اصلی براي تدوين سناريو هاي جامع مورد توجه قرار  

 3سناريو  2سناريو  1سناريو   سناريو رديف 

 

1 

 نيروهاي
 پيشران 

    

توسعه شبکه حمل  
 ونقل 

 عدم توسعه شبکه حمل  ونقل  روند به رشد توسعه حمل ونقل افزايش توسعه شبکه حمل و نقل

 

2 
 دم تغييركاربري اراضی ع  تغيير كاربري اراضی 

تغيير كاربري اراضی با همان ميزان 
 گذشته. 

 افزايش تغيير كاربري اراضی 

 22عدم افزايش تراكم منطقه   افزايش تراكم 3
افزايش تراكم طبق روال گذشته بدون 

 كارشناسی 
 عدم كنترل افزايش تراكم 

 ود سرانه آموزشی عدم بهب كمبود سرانه آموزشی  افزايش سرانه آموزشی  سرانه آموزشی  4

 گسترش  سرانه فضاي تفريحی  سرانه فضاي تفريحی  5
افزايش سرانه فضاي تفريحی منطقه  

22 
 توقف روند افزايش سرانه تفريحی 

 مديريت و كنترل توليد پسماند  توليد پسماند  6
مديريت و كنترل  توليد پسماند  طبق 

 روال گذشته 
عدم بهبود  كنترل و مديريت توليد  

 پسماند 

 تفکيك زباله از مبدا 7
آموزش و فرهنگ سازي در تفکيك  

 زباله از مبدا
 عدم بهبود تفکيك زباله از مبدا تفکيك زباله از مبدا طبق روال گذشته 

8 
امکان خريد يا اجاره  

 مسکن
ايجاد سازمان حمايتی براي خريد يا 

 اجاره مسکن
امکان خريد و اجاره مسکن طبق وضع 

 موجود 
 اجاره مسکن كاهش امکان خريد يا

9 
تغيير در شيوه  

 مديريتی
 عدم تغيير در شيوه مديريتی  شيوه مديريتی طبق روال گذشته  تغيير در شيوه مديريتی 

10 
تنوع فرصت هاي  

 شغلی 
 افزايش تنوع فرصت شغلی  وجود تنوع فرصت شغلی 

عدم ايجاد اشتغال در تنوع فرصت  
 هاي شغلی 

 افزايش شفافيت  شفافيت  11
ل گذشته در منطقه  شفافيت طبق روا 

22 
 كاهش شديد شفافيت 

 كاهش حس تعلق به مکان كمبود حس تعلق به مکان  افزايش حس تعلق به مکان  حس تعلق به مکان  12

 كاهش مشاركت  22سطح پايين مشاركت در منطقه  افزايش مشاركت  مشاركت  13

 افزايش بی رويه تراكم جمعيت  22افزايش تراكم جمعيت در منطقه  تعادل در تراكم جمعيت  تراكم جمعيت  14

 كاهش امنيت اجتماعی  عدم مطلوبيت سطح امنيت  اجتماعی  افزايش امنيت اجتماعی  امنيت اجتماعی  15
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انه )مطلوب(، روند وضع  سناريو هاي جامع در سه وضعيت خوش بينشفافيت،    -  2تغيير در شيوه مديريتی    –  1گرفتند :  
 موجود)حال حاضر(، وضعيت ناخوشايند)نامطلوب(، داستان سرايی شده است. 

 

                
 تهران  22ماتريس سناريو های اصلي تحوالت فضای کالبدی بر آينده منطقه -3شكل 

 1397منبع : يافته های تحقيق 

 

 (کدامند؟1420پايداری )افق  جهت 22کالبدی منطقه  -سناريو های پيش رو تحوالت فضايي

 بر اساس ابعاد و عوامل كليدي بدست آمده از پژوهش تدوين شد.  22سه سناريو جهت آينده پايدار منطقه 
 + شفافيت ( )روند مطلوب( 22سناريو اول ) تغيير در شيوه مديريتی منطقه 

 موجود( + شفافيت( )روند وضع22سناريو دوم ) عدم تغيير در شيوه  مديريتی  منطقه 
 سناريو سوم )عدم تغيير در شيوه مديريتی + عدم شفافيت ( )روند نامطلوب(

 

 تدوين سناريو 

 + شفافيت (  22سناريو اول ) تغيير در شيوه مديريتي منطقه 

 )روند مطلوب( 
ير در  امروزه روش هاي مديريتی در سرتا سر جهان در جهت بهبود وضع مديريتی در حال تغيير هستند.از سوي ديگر تغي

از   يکی  باشد.  می  مديريتی  هاي  شيوه  در  نيازمند شفافيت   بودن   اثر بخش  و  كارايی  منظور   به  مديريتی  هاي  شيوه 
كالبدي و رسيدن به آينده پايدار است  در بسياري از كالنشهر ها روش هاي  -مسائل كالنشهر ها امروزه تحوالت فضايی

 يداري هاي فراوانی به وجود آورده است. مديريتی اكثريت به صورت سنتی می باشد كه ناپا
فضايی تحوالت  زيادي  تا حد  شفافيت  افزايش  و  نوين  مديريتی  شيوه هاي  از  استفاده  با  توانيم  می  به -ما  را  كالبدي  

صورت ديد سيستمی به اين تحوالت كالنشهر و مناطق آن رو به يك روند مطلوب و حتی ادامه اين روند وبه آينده پايدار 
 يدا كنيم. دسترسی پ
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به صورت متعادل  ومنطقی اثر می    22كالبدي بر آينده پايدار منطقه  -دراين سناريو نيروهاي پيشران در تحوالت فضايی
گذارندو تحوالت فضايی كالبدي منطقه در جهت آينده پايدار تدوين خواهد شد به صورتی كه تغيير  در شيوه مديريتی 

 كالبدي اين  منطقه می تواند در جهت آينده پايدار گام بردارد. –ايی با وجود شفافيت در تحوالت فض 22منطقه 
 سيساست هايی كه تغيير شيوه مديريتی و شفافيت در اين راستا بايد شکل بگيرد به شرح زير است :

 ديد كارشناسی به افزايش  تراكم منطقه  – 1
 قه همانند سرانه آموزشی، سرانه بهداشتی تغييرات كاربري اراضی در جهت تامين سرانه هاي مورد نياز منط -  2
 به كارگيري شيو ها ي نوين  مديريت و كنترل پسماند    -  3
 آموزش  وفرهنگ سازي در تفکيك زباله از مبدا  – 4
 استفاده بهينه از سرانه فضاي تفريحی در باال بردن در آمد خانوار در جهت تقويت اقتصاد محلی  – 5
ل كه عملکرد منطقه اي و فرامنطقه اي خواهد داشت و موجب انتقال بار ترافيکی كالنشهر توسعه شبکه حمل  ونق  –  6

به منطقه   از غرب  به كالنشهر تهران   انديشی در جهت   22تهران و همچنين دروازه ورودي  تدبير  به همراه  می شود 
 آلودگی صوتی، آلودگی هوا    كنترل ترافيك،

   22شغلی در جهت امکان خريد يا اجاره مسکن در منطقه  حمايت از  ايجاد تنوع  فرصت هاي – 7
 و  استفاده از شيو هاي مديريتی در ايجاد حس تعلق به مکان  22تراكم جمعيت در منطقه  – 8
  22برنامه ها و روش هاي مديريتی در جهت افزايش  مشاركت شهروندان منطقه  -9

غيير در شيو هاي مديريتی و افزايش شفافيت موجبات آينده پايدار با ت  22كالبدي منطقه   -در اين سناريبو تحوالت فضايی
 در منطقه را رقم می زند. 

كه شامل افزايش تراكم، افزايش جمعيت، توسعه شبکه حمل  ونقل،  تنوع فرصت    22با توجه به وضعيت كنونی منطقه  
 يژه به مقوله شفافيت می باشد. شغلی و ديگر نيروهاي پيشران نيازمند تغيير در شيوه هاي مديريتی و توجه و

 
 + شفافيت(22سناريو دوم ) عدم تغيير در شيوه  مديريتي  منطقه 

 )روند وضع موجود( 
با گسترش شهر نشينی و توسعه شهر ها، انسجام فضا و كالبد امري مهم به شمار می آيد كه تاثير فراوانی در پايداري 

 كالنشهرها و مناطق آن دارد.

در چند گذشته به صورت افسار گسيخته تخلف   22كالبدي منطقه    -ر بررسی هاي تحوالت فضايیدر ابتداي فصل حاض
كاربري   تغيير  منطقه،  تراكم  افزايش  در  كارشناسی  عدم  است.  بوده  يکديگر  با  تطابق  عدم  و  تفصيلی  و  جامع  در طرح 

هاي مسکونی، تجاري، فرهنگی،   اراضی وآسيب رساندن به اكولوژي و محيط زيست منطقه، عدم تعادل در تقسيم سرانه 
با   تفريحی و آموزشی، افزايش تراكم جمعيت بدون زيرساخت هاي الزم، توسعه شبکه حمل و نقل منطقه همه و همه 
شيوه   در  سيستمی  ديدگاه  نبود  واقع  در  كرده  ايجاد  را  فراوانی  مشکالت  منطقه  حال  و  گذشته  مديريتی  ي  ها  شيوه 

مديريتی   شيوه  البته  و  منطقه  مديريتی  آينده  حاكم،  كاهش    22سنتی  كند. همچنين  می  نزديك  ناپايداري شديد  به  را 
كمبود حس تعلق به مکان، تمركز در شرايط فعلی  دست به دست هم داده اند تا در صورت تداوم وضع   امنيت اجتماعی،

منطقه    -موجود تحوالت فضايی باعث    22كالبدي  مديريت منطقه  در  ثبات  رفتن  از دست  نوع   باعث  از  آگاهی  تا  شده 
 روند  رشد منطقه تا حد زيادي كاهش پيدا كند و به سمت ناپايداري سوق پيدا كند.
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 سناريو سوم )عدم تغيير در شيوه مديريتي + عدم شفافيت ( 

 )روند نامطلوب( 
ه است بطوريکه در چند دهه گذشته توسعه شهرها، فضا وكالبد آنها دستخوش تغييرات متاثر از روش هاي مديريتی بود

كالبدي مناطق شهر موجب تاثير گزاري در پايداري شهري و توسعه پايدار بوده عدم شفافيت   -همواره تحوالت فضايی

 كالبدي و بدون برنامه بودن آن آينده  نا پايدار را رقم خواهد زد.   _اين تحوالت فضايی 
ا  به عوامل  عدم تغيير در شيوه هاي مديريتی و عدم شفافيت دو محور اصلی  با توجه  را  تشکيل می دهند.  ين سناريو 

مشاركت، اراضی،  كاربري  تغييرات  ونقل،  توسعه شبکه حمل   تراكم،  افزايش  تراكم جمعيت،  توليد كليدي شناخته شده) 
( افق  پايداري در  با  رابطه  اجتماعی و....( در   امنيت  آلودگی هوا،  آلودگی صوتی،    تهران، می  22( منطقه  1420پسماند، 

 فرهنگی متصور بود. –اجتماعی  -3محيط زيستی  – 2مديريتی حکم روايی  – 1توان از سه بعد چالش هاي 
می توان بی رويه و بدون كارشناسی تراكم، توسعه شبکه حمل    22حکم روايی در منطقه    -در رابطه با چالش مديريتی  

شف عدم  درمانی،  بهداشتی  سرانه  كمبود  آموزشی،  سرانه  كمبود  متخصص،  ونقل،  شهري  مديران  نگرفتن  كار  به  افيت، 
كاهش مسئوليت پذيري، كاهش مشاركت كه موجب كاهش پايداري می شود. اما ابعاد بعدي مهم تر از آن چالش هاي 

آلودگی صوتی آلودگی هوا،تاثير می گذارند،  22محيط زيستی است كه خود به طور مستقيم بر روي مقوله پايداري منطقه  
افازايش سرانه ها در منطقه كه موجب توليد وافزايش پسماند و عدم زير ساخت هاي تفکيك   ،دد اتومبيل با افزايش تر
امکان آلودگی آب درياچه چيتگر و فاجعه زيست محيطی براي منطقه كه می تواند عدم سکونت و يا حتی از    زباله از مبدا،

 بين رفتن و مطلق شدن ناپايداري شود.
اقليمی كشور عزيزمان ايران وكاهش باراندگی  و بالخصوص كالنشهر و  نياز تامين آب شرب منطقه   با توجه به تغييرات

زيرساخت هاي الزم براي جمع آوري آب سطحی به ميزان باال و همچنين هزينه باالي جمع آوري زباله وكاهش كيفيت  
ده پايدار دانست. يکی ديگر از ابعاد مهم بعد  جمع آوري زباله می تواند محيطی زيستی فاقد استاندارد هاي الزم جهت آين

نبود –اجتماعی   همچنين  و  مکان  به  تعلق  حس  كاهش  و  ومسکن  امالك  قيمت  افزايش  دليل  به  كه  است  فرهنگی 
همچنين با توجه به افزايش جمعيت و نبود     سازمان هاي حمايتی و مديريت قيمت امالك ومسکن را موجب شده است،

عث كاهش امنيت اجتماعی خواهد شدو به همين ترتيب ميزان حس اعتماد اجتماعی كاهش پيدا زير ساخت هاي الزم با
 كاهش پيدا خواهد كرد. 22خواهد كرد و به ميزان زيادي سرزندگی در منطقه 

 

 گيری و پيشنهاد نتيجه

كه   دهد  می  نشان  حاضر  تحقيق  فضايینتيجه   توسعه  پايداري  بعد  پنج  تحليل  اقتصادي  -با  فرهنگی  كالبدي،   ،– 

حکمروايی و عامل شفافيت   _كه  بعد مديريتی،  عامل كليدي مهم    44حکمروايی و    –اجتماعی، محيط زيستی، مديريتی  
(    1420)افق    22در جهت پايداري در منطقه    22به عنوان مهم ترين عامل تدوين سناريو در مبحث آينده نگري منطقه  

حکمروايی با   –بنابراين بعد مديريتی    تدوين گرديد.موجود، روند نامطلوب    روند وضع  روند مطلوب،سه سناريو  بدست آمد.  
آينده نگر و افزايش ميزان عامل شفافيت در اجراي برنامه منطقه   می توان به پايداري مطلوب    22داشتن برنامه ريزي 

 دست يافت. 

آينده پ  در همين رابطه ابزار در جهت  نيازمند توجه ويژه   22ايدار منطقه  آينده نگري در مديريت شهري به عنوان يك 
فضايی پايداري  ابعاد  در  ها  سناريو  تدوين  و  تحليل  حقيقت  باشد.در  می  منطقه  شهري  اقتصادي،   -مديران  كالبدي، 

حکمروايی، محيط زيست بيانگر اين مطلب است كه برنامه اي صحيح براي آينده پايدار    -فرهنگی، مديريتی  -اجتماعی
و جامع كالنشهر تهران بايستی اصالح گردد و   22سويی ديگر هم طرح هاي تفصيلی منطقه    منطقه می توان داشت از

منطقه   مديريتی  و  نظر شخصی  اعمال  بدون  و  به طور كامل  ها  مديريتی    22اين طرح  بعد  گردد. همچنين در    –اجرا 
 بايستی ديدگاه سيستمی و افزايش شفافيت نهادينه شود.  22حکمروايی منطقه 
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گانه كالنشهر   22و ابعاد پايداري و عوامل كليدي آن  بايستی در  كليه مناطق    22كالبدي منطقه    -ت فضايیبنابر تحوال 
تهران بخصوص بافت فرسوده مناطق جنوبی تهران آينده نگري شهري انجام شود. امروزه برنامه ريزي و تصميم گيري 

 فراوانی مواجه اند.به شيوه هاي قبل پاسخگو نيست و كالنشهرها با عدم قطعيت هاي  
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