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 چکیده

 یآورتاا   شیافزا و یعیطب سوانح با برخورد در یشهر تیریمد یآمادگ ،یشهر تیجمع شیافزا روند با

 برخاوردار  یاریبس تیاهم از ندهیآ در یآورتا  یهاحوزه نیترمهم از یکی عنوانبه مسکن حوزة در باالخص

 یآورتاا   حاوزة  در وهایسانار  نیتار محتمل و هاشاخص نیتأثیرگذارتر ییشناسا دنبالبه پژوهش نیا. است

 مارور  اطالعاا   یگاردآور  روش و یلیتحل -یفیتوص هدف، ازنظر پژوهش روش. شهرهاست ةندیآ در مسکن

 ینگاار ناده یآ حاوزة  در تأثیرگذار یهاشاخص که صور  نیبد. است مدون متون ینیبازب و یاکتابخانه اسناد

 لیا تکم) یدلف کیتکن از استفاده و مککیم افزارنرم با ،نخست گام در و شوندیی میشناسا نمسک یآورتا 

 آن از یحااک  جیانت. است شده لیتحل ،(نگاریندهیآ و یآورتا  حوزة نامتخصص از نفر 40 توسط نامهپرسش

 «هاا یربرکاا  پاراکنش » و «هاا سااختمان  ارتفاع» ،«خصوصی تیمالک» ،«نیزم متیق» یهاشاخص که است

 عنوانبه لعوام نیا. داشت خواهند اصفهان یشهردار 8 منطقة در مسکن یآورتا  ةندیآ در را تأثیر نیشتریب

 شااخص  4 نیا ا از هریاک  را ییا تغ روناد  و شوندمی زاردیو ویسنار افزارنرم وارد یونگاریسنار در هیپا عوامل

ی و پانل خبرگان آشنا به ر )با استفاده از تکنیک دلفگیکدی بر مسکن یآورتا  ینگارندهیآ حوزة در تأثیرگذار

افزار سناریو ویزارد ر نرماست. نتایج حاصل د گرفته قرار یابیارز موردنامه( محدودة مورد مطالعه و ابزار پرسش

 نیباد  .است شده حوزه نیا درمحتمل  یویسنار 7 منجر به شناسایی متقاطع، اثرا  لیتحل سیماتر براساس

 «هاا سااختمان  ارتفااع » و «یخصوصا  تیا مالک» ،«نیزم متیق» هایشاخص و،یسنار نیترمحتمل در ترتیب

 در جاز هبا  را ییا تغ نیا ا که بود خواهدروند  رییتغ بدون «هایکاربر پراکنش» شاخص و یشیافزادارای روند 

عیت ضا هساتند. بار ایان اسااس، و     یآورتاا   شیافزا در ینسب تیمطلوب یدارا ،«ساختمان ارتفاع» شاخص

 اصفهان، در آینده رو به افزایش )بهبود وضعیت( است. 8منطقة  آوری مسکن درتا 

 ن.اصفها 8 منطقة مسکن، یآورتا  ،یآورتا  ،ینگارندهیآ :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه -1

گیر کننده و تحوال  شگرف و پویایی شتابنده است. تغییرا  چنان غافل عرصةجهان معاصر 

تواند به بهای گزاف غافلگیری در همه توجهی به آن میترین کم رسند که کوچکآسا از راه میبرق 

ها، تنها رویکرد و ثباتی و آکنده از عدم قطعیتها تمام شود. در این محیط سرشار از تغییر، بیعرصه

)خزائی،  ی بیشتری دارد، تالش برای کشف آینده استهاتیموفقسیاستی که احتمال کسب 

 بینیخورد، چرا که مطابق با پیشکشورها توسط شهرها رقم می ندةیآتاسر جهان، در سر (.1386

درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند.  80حدود  2050رود تا سال ملل، احتمال می سازمان

بر این، این مسأله از آن جهت حائز اهمیت است که این مناطق شهری با تمرکز باالی عالوه

مقدم و )سلمانی پذیر دربرابر بسیاری از بالیای احتمالی بدل خواهند شدیبجمعیتی، به نقاط آس

، پذیری شهرها دربرابر بالیا. در راستای روند رشد شهر نشینی و افزایش آسیب(18: 1393همکاران، 

صرف  تمرکز غالب از یدگاهکه د یطوربه شود؛می یدهمخاطرا  د نگرش به یری درچشمگ ییرا تغ

) & O'Brien کرده است یداپ ییرتغ سوانح در مقابل یآور تا یشبه افزا یریپذبیبر کاهش آس

)2004:197Sygna, دنبال ایجاد و های کاهش اثرا  مخاطرا  باید به. براساس این نگرش، برنامه

آوری آوری در جوامع باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تا های تا تقویت ویژگی

عنوان یکی از عوامل ، بهآوریورود مفهوم تا . ) ,.2008cutter, et al :3( توجه کنند اجتماعا  محلی

کشور ژاپن  یوگوه یشدر هما یالدیم 2005سوانح از سال  یریتبه مباحث مد تحقق پایداری،

را به  یشتریب یگاهجا 1سوانح پذیریکاهش خطر یو عمل یدر دو زمینة نظر یجمطرح شد و به تدر

 .(130: 1393قیداری، )صادقلو و سجاسی دادخود اختصاص 

آوری مسکن در جوامع شهری است؛ چراکه از موارد ذکرشده در همایش هیوگو، موضوع تا 

بر این، وهو عال (72: 1392)پیمان، سطح قابل توجهی از شهرها به کاربری مسکونی اختصاص دارد 

را  ادییز یته و بالطبع جمعگره خورد آنهای مرتبط با مسکن و فعالیتمردم با  یاکثر ساعا  زندگ

طور کلی مسکن را باید یکی بنابراین فعالیت سکونت و به (2: 1393)ملکی،  دهدتحت تأثیر قرار می

 یادن یزکشور بالخ 10جزء  یراناونسکو یآوری دانست. براساس آمار های تا ترین حوزهاز مهم

 ةسانح 41از مجموع و  قرار دارد یاکشور دن 5 ةدر زمر یزو ازنظر تنوع حادثه ن شدهمحسو  

بنابراین نیاز  .(72: 1395)زارع،  سابقه وقوع دارند یراننوع آن در ا 33تا  31 شده در جهان،شناخته

وردار آوری دربرابر سوانح طبیعی در ایران از اهمیت قابل توجهی برخبه پژوهش در مباحث تا 

 است.

چون ریزدانگی، تراکم باالی فردی همهای منحصربهبه ویژگیشهر اصفهان نیز با توجه  8منطقة 

جمعیت، تمرکز بیشترین تعداد معلول شهر اصفهان در این منطقه، باالترین بعد خانوار، بیشترین 

تخلفا  ساختمانی و بیشترین تعداد مهاجر و... در معرض خطرا  بسیاری است، در همین جهت، 

                                           
1 Disaster Risk Reduction (DRR) 



 133........... ... و یوپردازیسنار یقیتلف روش از استفاده با اصفهان 8 منطقة در مسکن یآورتاب ینگارندهیآ
 

 

 

های پیشران شاخص» سؤاال پژوهی درپی پاسخ فزارهای آیندهادر این پژوهش با استفاده از نرم

چگونه  یندهاصفهان در آ 8آوری مسکن در منطقة تا  یتوضع»و « آوری مسکن چیست؟تا 

آوری مسکن های پیشران تا برای شاخص ترمحتمل؟ یا به عبار  دیگر، سناریوهای خواهد بود

 هستیم.« اند؟اصفهان کدام 8منطقة 

 

 ة تحقیقپیشین -2

آغااز شاد. ایان مطالعاا  بار       1در شرکت رند 1948های سنتی مطالعة آینده از سال اولین تالش

هایی بود که سعی در شاناخت وقاایع احتماالی جناش داشات و بعادها در مساائل        بینیمبنای پیش

کامال   طاور بینی آینده باه مرور این تفکر پدید آمد که پیشغیرنظامی و اقتصادی نیز به کار رفت. به

مفیاد باشاد. از ایان رو در     تواندیمگیری غیرممکن است، اما هر اطالعاتی دربارة آینده برای تصمیم

گاذاری جاای گرفات و چنادین دهاه اسات کاه در        نگاری در سیاسات  بعد مفهوم آیناده به 80دهة 

در ای و ملای  های بخشای، منطقاه  پژوهی در مقیاسهای آیندههای دولتی و خصوصی برنامهسازمان

مهرآباادی،  )حبیبی و جعفری .شودیمزیست و... اجرا های مختلف علم، فناوری، فرهنش، محیطحوزه

مقابلاه باا بحاران بار متاون       یری وپاذ یبآس یزانکاهش م یکرد، رو1980تا دهة  (99-100: 1389

 نقاد  باه  ی، محققان علوم اجتماع1990خصوص و به 1980 دهةاز  بحران حاکم بود. یریتمد ینظر

 یتخصوصا  شاامل  یپذیریبکه آس بودند بحران پرداختند و معتقد یریتدر مد یعیعلوم طب یکردرو

 رفتاه شاود. از آن پاس، رفتاه   محادود نمای   یزیکای و ف یتای جمع خساار   و به هست یزن یاجتماع

 گرفتاه  صور آور کردن جوامع سمت تا بهبحران  یریتغالب مد یمدر پارادا ییرجهت تغ ییهاتالش

پژوهی است، تا آوری مسکن و آیندهدنبال برقراری ارتباط بین دو متغیر تا پژوهش نیز به ، ایناست

شاهر   8آوری مسکن منطقاة  پژوهی، سناریوهای معقول در آیندة تا افزارهای آیندهبا استفاده از نرم

رهاای  گرفتاه باا محوریات متغی   های انجاماصفهان را بررسی کند، به همین منظور، در ادامة پژوهش

 آوری مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهی و تا آینده

با اتخاذ  کالبدی شهر بوکان،-تحلیل و بررسی سناریوهای توسعة فضاییدر پژوهشی با عنوان 

ی و امنطقهالمللی، آوری متغیرهای اصلی در سه سطح ملی و بینرویکرد سناریونویسی و جمع

، 2مَکافزار میکانل نخبگان( و با استفاده از نرمی، محلی و شهری به روش دلفی )پاهیناح

 تا 1345کالبدی شهر بوبکان از سال  -که میزان رشد فضایی انددهیرسنویسندگان به این نتایج 

صور  خطی درطول محور اصلی شهر توسعه پیدا کرده است؛ درصد بوده و به 8.36برابر  1385

ن ازنظر توسعة فضایی در بیست سال آینده با سه های تحقیق، شهر بوبکاچنین براساس یافتههم

رو خواهد شد: سناریوی اول: توسعة فشرده شهر در مرزهای کنونی شهر؛ سناریوی اصلی روبه

                                           
1 Rend 

2 Micmac 
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سناریوی دوم: توسعة خطی در محور اصلی شهر همراه با تراکم کم؛ سناریوی سوم: توسعة پراکنده و 

 یستمیس یلتحل( در پژوهشی دیگر با عنوان 9313)رهنما و معروفی،  آشفته در همة جها  شهری
 (،مورد مطالعه: استان مازندران) مبنایزی سناریوردر برنامه یاتوسعة منطقه یراهبرد یرهایمتغ

که متغیرهای  انددهیرسمک( به این نتیجه افزار میکبا استفاده از تحلیل ساختاری )نرم نویسندگان

، «تورم»، «شیوة مدیریت کالن کشور»شامل  1410ن در افق کلیدی راهبردی توسعة استان مازندرا

های همکاری»و « جمعیت»، «سطح فناوری اطالعا »، «تحقیق و توسعه»، «شیوة مدیریت استان»

 1410دار توسعة استان مازندران در افق های کلیدی و اولویتچنین، قابلیتاست. هم« نهادیبین

، «اقتصادی امیرآباد ژةیومنطقة »، «پروریآبزی»، «هامستانها و قلباغ»، «محصوال  زراعی»شامل 

بر این، از (. عالوه1394پور، )زالی و زمانی است« بندر امیرآباد»و « کناربندر فریدون»، «گردشگری»

بر  مؤثربررسی و تحلیل عوامل کلیدی توان به پژوهشی با عنوان های دیگر در این زمینه میپژوهش
گیری از مطالعا  با بهره، اشاره کرد که مطالعة موردی: استان آذربایجان غربیی، امنطقهتوسعة 

 یاسی،اقتصادی، س ی،توسعه در شش گروه اجتماع یارهایمع ی،امنطقه توسعة ینةموجود در زم

 18 ی،او براساس اسناد فرادست توسعه بندییی طبقهفناوری و سازمان فضا و علم محیطی،یستز

 36 یعاست. سپس ازطریق توز ی شدهبازشناس یغرب یجاندر آذربا یاة منطقهمؤلفه برای توسع

استان  یریتمد مختلف ارشد و کارشناسان خبره از نهادهای یراناز مد ینظرا  گروه ،نامهپرسش

و  یلتحل یس،و تاپس یانگینم یهاروش یقشده با تلفاستخراج یهاآوری شده است. دادهجمع

 که سه مؤلفة دهدیها نشان میافته یجاست. نتا شدهاستخراج  یامنطقهتوسعة  یدیکل یهامؤلفه

توسعة  یدیی کلهامؤلفه عنوانبه« یارتباط یهارساختیز»و « یریتمد یوةش»، «کشاورزی»

 یویو درنهایت، سنار دهدتشکیل میتوسعه را  یویهشت سنار غربی، یجاندر آذربا یامنطقه

با کسب  ی،ابا الگوی شبکه هایییرساختو ز یریت خصوصیدشیوة م ی،منطبق بر کشاورزی صنعت

 یاانداز توسعة منطقهچشم یانیةو ب گرفته انداز توسعة منطقه قرارچشم ینباالتر، مالک تدو یازامت

های (. از پژوهش1393)بزاززاده و همکاران، پژوهش قرار گرفته است  یندستاورد ا یغرب یجانآذربا

ریو اشاره کرد که پژوهی و تحلیل سناهای آیندهروشن به پژوهش با عنوان تواخارجی مرتبط نیز می

پژوهی پرداخته است. این پژوهش با تعریف سناریو های تحلیل سناریو در آیندهبه تبیین روش

های تولید سناریو را به سه دستة تغییرا  معقول چند متغیر، روش ةیپای محتمل بر اندهیآعنوان به

شده و سناریوهای یابی روندها، سناریوهای سیستماتیک فرمولهوها براساس برونسناری -اصلی 

ها کند و به تحلیل کاربست و نقاط قو  و ضعف هر کدام از این روشبندی میدسته -خالق

سناریوهای »، گزارشی از پروژة 2012بر این در سال عالوه) . ,2008Kosow & Gaßner (پردازدمی

کاربری زمین  نقشةمنتشر شده است که به طراحی « ایاال  متحده 1هاواییة گذاری منطقسرمایه

                                           
1 Hawaii 
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ها در این پروژه با روش با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته است. آن 1ساحل اُآهیو منطقةبرای 

ی، ابتدا متغیرهای کلیدی امنطقهنفعان های مشورتی و با مشارکت ذیدلفی و برگزاری کارگاه

هاوایی را تدوین  های مختلف، سناریوهای محتمل منطقةو بر مبنای عدم قطعیت توسعه را شناسایی

نشان داد، متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در کاربری آتی این منطقه،  هاآن. نتایج تحقیق اندکرده

چنین . هم) ,.2012Goldstein, et al :11( فروش زمین در آینده است نحوةسیستم آبیاری زمین و 

گزارشی را منتشر  2010ملی فرانسه در ارتباط با بهبود وضعیت مسکن فرانسه برای سال سازمان 

بر وضعیت مسکن فرانسه فهرست شده است.  مؤثرعامل  40کرده است که در این پروژه ابتدا 

اند. این شناسایی شده مؤثرعنوان عوامل کلیدی عامل به 10درنهایت، با تحلیل اثر متقاطع عوامل، 

، «تقاضا در تنوع»، «صوتیعایق کیفیت »، «و آسایش آرامشحس»، «شهرینوسازی»امل عوامل ش

، «کنترل بهداشت»، «جمعیت خوردگیسال»، «جمعیتی قلمروینقش »، «کیفیت نامةگواهی»

« یشخصی هامجتمعیبرا تیمالکتغییر وضعیت »، و «عمومی هایهزینه کارایی»، «فعالجمعیت »

ها این عوامل را مبنایی برای تحلیل سناریو و تدوین راهبردهای بخش مسکن فرانسه قرار هستند. آن

پژوهی زیادی دربارة های آیندهحال پژوهش. اگرچه تابه) ,2011Godet & Durance :142( اندداده

و  آوری مسکنپژوهی تا آینده نةیزمپژوهی آن انجام شده ولی در مفاهیم تأثیرگذار شهری و آینده

با استفاده از روش  - یابی به سناریوهای ممکن چگونگی تغییرا  وضعیت مسکن در آیندهدست

پژوهشی صور  نگرفته است. از این رو این پژوهش،  - ترکیبی سناریوپردازی و تحلیل اثرا  متقاطع

اطع، متق تأثیرمک منطبق با روش تجزیه و تحلیل افزار میکگیری از نرمدر نخستین گام با بهره

افزار سناریو متغیرهای پیشران )استراتژیک( را شناسایی کرده و در گام بعدی، با استفاده از نرم

آوری مسکن در ویزارد، منطبق با روش تدوین سناریو به ارائة سناریوهای محتمل پیرامون تا 

 اصفهان پرداخته است. 8منطقة 

 

 تحقیق نظری مبانی -3

 آوریتاب -3-1

چنین و هم یکشسان ی،شناور ییر،تغ یع،بهبود سر یابی،باز ییهنش لغا ، تواناآوری در فرتا 

 یآوری مربوط به کدام حوزة علمکلمة تا  ینکهترجمه شده است. در ا یو ارتجاع یرنف یتخاص

 یزیکآن را متعلق به ف یگرد یو برخ یشناسآن را مربوط به حوزة بوم یبحث وجود دارد. برخ ،است

و  یروانشناس ینآوری از قوانهم معتقدند که واژة تا  یاعده .(28: 1392ی، )رضایدانند می

 .) ,2003Klein & Thomalla(است  1یتو اسم 3وارنر ،2یگرفته شده است و مربوط به گارمز یروانپزشک

                                           
1 Oahu 

2 Garmezi 

3 Varner 
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کاربرد گستردة آن در علوم  یلدلشده است، اما به یانآوری باز تا  یمتعدد و متنوع یفتاکنون تعار

 1جدول . در ) ,.2012Carlson, et al(آوری ارائه نشده است از تا  یجامع ریفلف، هنوز تعمخت

 نشان داده شده است.آوری تا  یفاز تعار یبرخ

 
 آوری در منابع مختلف: تعاریف تاب1جدول 

 ،(1389 همکاران، و انیعیرف) ،،(76: 1394 ،یعادل و پورداداش) ،(28: 1392 ،ییرضا: )از برگرفته سندگانینو: مأخذ

(2012Carlson, et al., ) 

 

 آوریابعاد تاب -3-2

آوری مکانیسم پیچیده و عدم تجانس مناطق و کشورها، ارائة یک تعریف واحد از تا  به دلیل

) & Rose ها بسیار مشکل است.گیری آنهای اندازهها و سنجهابعاد و شاخص مخاطرا  و تعیین

)2013n, Krausman  بنابراین با رجوع به منابع مختلف، ابعاد زیر گردآوری شده است، الزم به ذکر

 گیرند.ها مطابق با هدف پژوهش، مورد بازبینی قرار میاست در این پژوهش ابعاد و معیارها و سنجه

 

 

 

 

                                                                                                        

1 Smith 

 ها() یسندهنو
سال 

 انتشار
 تعاریف

Holing 1973 ه هنوز مقاومت قبلی را دارد.کمعیار توانایی سیستم برای جذب تغییرات، درحالی 

Pimm 1984 بازگشت یک سیستم به حالت اولیه بعد از نابسامانی 

Adger 2000 
هایی است که ها و جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریبقدرت گروه

 آیدوجود میدرنتیجة تغییرات اجتماعی، سیاسی و... به

Manyena 2006 
توان ظرفیت ذاتی سیستم، اجتماع یا جامعه دانست. را میدربرابر سوانح  آوریتاب

 هاست.این تعریف دارای نتایجی برای کاهش خطرهای سوانح و توسعة تجربه

Pendal et al 2007 

سرعت به دارد، به آوریفرد، جامع، اکوسیستم یا شهری که درمقابل خطر و فشار تاب

ی جدید تغییر اگونهشرایط خود را به آسانیگردد و یا اینکه بهشرایط متعادل بازمی

 دهد.می

Carlson et 

al 
2012 

منظور برطرف کردن آشوب، تحمل تغییر و ظرفیت یک سیستم به آوریتاب

 هاست.العملکرد و ساختار و هویت و عکسحال، حفظ عملدرعین
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 آوری: ابعاد تاب2جدول 

 ,.Carlson, et al) ،(1389 همکاران، و انیعیرف) ،(1394: یعادل و پورداداش) ،(36: 1395 همکاران، و ییرضا: )مأخذ

2012) 

 

 نگاریآینده -3-3

گذاری و دانش مدیریت بینی، دانش سیاستاست که از ناتوانی دانش پیش نگاری مفهومیآینده

( 45-38: 1379)ناصرآبادی،  استهایی خاص ظاهر گشتهگویی به چالشاستراتژیک در پاسخ

شود. نگاری، آینده ساخته میدهد، ولی در آیندهبینی آینده رخ می(. در پیش26: 1386)اسالتر، 

و اختیار آدمی در معماری آینده است که از الگوهای هنجاری تبعیت نگاری تجلی اراده آینده

رود و با حضور در آن و ریزی ابتدا به افق آینده مطلو  میکه در آن، برنامهطوریکند؛ بهمی

بانی حال و گذشته، مسیرهایی مشخص برای معماری توسعه از آینده به حال را تعیین و تدقیق دیده

 .) ,6199Dator :,107( کندمی

 نگاریهای آیندهروش -3-4

بینی بینی آینده را از کفهای پیشدر سراسر تاریخ بشری، انسان سعی نموده است که روش

از جنش دوم تاکنون،  خصوصاًهای اخیر، گرفته تا چشم دوختن به ستارگان ارتقا دهد. ولی در سال

و کیفی را جهت شناخت آینده  های مختلفی کمّیشناسان و محققان روشدانشمندان، جامعه

 تعاریف ابعاد مفهوم

و ییرات دادن، انطباق با تغ نشان جوامع، در واکنش مثبت یماعاجت یتاز تفاوت ظرف اجتماعی آوریتاب

آن را  توانکه می ید،آدست میاز سوانح به یافتن یابیباز و سازگارانه حفظ رفتار

 یریتمد یهاطرح یتوسعه و اجرا آمادگی، از خطر، یازطریق بهبود ارتباطات، آگاه

 .ارتقا داد یابیباز یندجهت کمک به فرآ بیمه سوانح و

 ةبه کاهش خسارات بالقو قادر که آنها را یطورهافراد و جوامع ب یو سازگار واکنش اقتصادی

 دهد.می جوامع را نشان یاقتصاد یاتح یتبعد قابل یشترب که از سوانح سازد، یناش

است. در  یسوانح قبل تجربة ریزی وخطر، برنامه یلمرتبط با تقل هاییژگیو یحاو نهادی

 ی درکاهش خطر، اشتغال افراد محل یجوامع برا ظرفیت وسیلةوری بهآتابینجا ا

 یهایستمحفاظت از س و و بهبود یسازمان یوندهایپ یجادا یخطر، برا یلتقل

 .یردگتأثیر قرار می جامعه تحت یکدر  یاجتماع

کالبدی 

 محیطی

 یحدهاا، واهپناهگاه نظیر بعد از سانحه یابیباز یتواکنش جامعه و ظرف یابیارز

 آنها یها و وابستگمثل خطوط لوله، جاده یساختیرز ی وسالمت یالتتسه ی،مسکون

 شود.می یگرد هاییرساختز به
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با هدف کمک به افراد جهت درک بهتر  عموماًهای مطالعا  آینده، . روشاندنمودهپیشنهاد و ارائه 

ها، با این اند. این روشاحتماال  آینده و درنتیجه، اخذ تصمیما  بهتر در زمان کنونی طراحی شده

کنند ها به افراد کمک مییابد. این روش اند که عدم اطمینان تا حد ممکن کاهشفرض طراحی شده

با آن عدم اطمینان مواجه شده و آنچه را که شناخته شده و یا قابل شناسایی است، در محدودة 

استفاده از  -1توان به: نگاری میهای رایج آیندهترین حالت بیان نمایند. از روشاحتماال  و مطلو 

 ینتدو -3؛ مد  و بلندمد یانمد ، مکوتاه زییربرنامه -2های محاسباتی و ریاضی؛ روش

 یالگو -7ی؛ و نگرپس -6؛ تأثیر متقابل یلو تحل یهروش تجز -5سازی؛ شبیه -4یوها؛ سنار

 ی اشاره کرد.چرخش

آوری )بدون در نظر گرفتن حوزة مسکن و قابلیت شده در زمینة تا های گردآوریشاخص

شاخص  21ز پاالیش اولیه )مرتبط با حوزة مسکن( به مورد بوده است که پس ا 45نگاری( آینده

اند )دارای روند نگاری داشتههایی که قابلیت آیندهتقلیل پیدا کرده است، در گام بعدی نیز شاخص

 ؛های توپوگرافیمانده استخراج شده و درنهایت، شاخصشاخص باقی 21اند.( از بین معناداری بوده

تأسیسا  و (؛ آوری مسکنهای پرخطر در موضوع تا رفتن کاربریها )با در نظر گپراکنش کاربری

ارتفاع  ؛نوع اسکلت ؛جنس مصالح ؛سطح شبکة حمل و نقل ؛عمر ساختمان ؛تجهیزا  شهری

های نهایی عنوان شاخصو ارزش اقتصادی زمین به ؛مالکیت ؛وضعیت اشتغال ؛فضای سبز ؛ساختمان

 اند.در نظر گرفته شده
 

 آوری مسکننگاری تابی آیندهها: شاخص3جدول 

 تعریف سنجه مأخذ روندهای ممکن
نوع 

 تأثیر
 بُعد شاخص

 کند.بهبود پیدا می-1

وضع موجود حفظ -2

 شود.می

 سرائی، رضایی،

 1395نیا،بسطامی

شیب زمین در 

 شدهمناطق ساخته

های امدادرسانی به خانه

شده در شیب با ساخته

مشکال  زیادی همراه 

 است.

ی
نف
م

 

وپ
ت

ی
راف
وگ

 

ی
بد
کال

 

 کندبهبود پیدا می-1

وضع موجود حفظ -2

 شود.می
Cutter et al.2008 

میزان تداخل پهنة 

مسکونی با شعاع 

ایمنی مراکز 

 پرخطر

های نزدیکی به کاربری

پرخطر احتمال رویداد 

 دهد.حادثه را افزایش می

ی
نف
م

ش  
کن
پرا

ی
ربر
کا

 ها

 کندبهبود پیدا می-1

وضع موجود حفظ -2

 ودشمی

Auf de Heide and 
Scanlon 2007 

مساحت خطوط 

لوله آ  و گاز 

عبوری در زمین به 

مساحت کل 

 منطقه

احتمال انفجار خطوط 

انتقال آ  و گاز پس از 

حادثه و ایجاد حادثه 

 جدید وجود دارد.

ی
نف
م

 

 و 
 
سا
سی
تأ

ی
هر
 ش
 
یزا
جه
ت

 

عمر بنا  افزایش میانگین-1

 در واحدهای مسکونی منطقه

 موجودحفظ وضع -2
Mileti 1999 

تعداد 

های با ساختمان

 30عمر بیش از 

های با عمر ساختمان

بیشتر توانایی کمتری در 

 تحمل شوک سانحه دارند

ی
نف
م

ر  
عم

ان
تم
اخ
س

 



 139........... ... و یوپردازیسنار یقیتلف روش از استفاده با اصفهان 8 منطقة در مسکن یآورتاب ینگارندهیآ
 

 

 

 

 آوری مسکننگاری تابهای آینده: شاخص3جدول ادامه 

کاهش میانگین عمر بنا در -3

 واحدهای مسکونی منطقه

 سال

 تعریف جهسن مأخذ روندهای ممکن
نوع 

 تأثیر
 بُعد شاخص

درصد سطح شبکه  -1

کرد شریانی معابر با عمل

به سطح کل منطقه 

 یابد.افزایش می

درصد سطح شبکه -2

 کند.معابر تغییری نمی

درصد سطح شبکه  -3

کرد شریانی معابر با عمل

به سطح کل منطقه 

 یابدکاهش می

 عادلی، و پور داداش

1394 

درصد سطح شبکه 

کرد ا عملمعابر ب

شریانی به سطح 

 کل منطقه

های اصلی به وجود شریان

رسانی تسریع امر خدمت

 کند.به قربانیان کمک می

ت
ثب
م

 

ل
 نق
ل و
حم
ة 
بک
 ش
طح
س

 

ی
بد
کال

 

های درصد ساختمان -1

با مصالح بتونی به کل 

های منطقه ساختمان

 باید.یمافزایش 

های درصد ساختمان -2

با مصالح بتونی به کل 

های منطقه ساختمان

 ماند.ثابت می

های درصد ساختمان -3

با مصالح بتونی به کل 

های منطقه ساختمان

 یابد.کاهش می

NRC 2006 

درصد 

های با ساختمان

مصالح بتونی به 

های کل ساختمان

 منطقه

های با مصالح با ساختمان

تر توانایی بیشتری یفیتک

در تحمل شوک زلزله 

 دارند

ت
ثب
م

لح 
صا
س م

جن
 

های رصد ساختماند -1

با اسکلت فلزی به کل 

های منطقه ساختمان

 یابد.یمافزایش 

های درصد ساختمان -2

با اسکلت فلزی به کل 

های منطقه ساختمان

 کند.ینمتغییری 

های درصد ساختمان -3

با اسکلت فلزی به کل 

های منطقه ساختمان

 یابد.کاهش می

NRC 2006 

درصد 

های با ساختمان

به اسکلت فلزی 

های کل ساختمان

 منطقه

های با اسکلت ساختمان

توانایی  ترمستحکم

بیشتری در تحمل شوک 

 زلزله دارند.

ت
ثب
م

ت 
کل
اس
ع 
نو

 

میانگین تعداد طبقا  -1

 یابد.در منطقه افزایش می

 میانگین ثابت است.-2
NRC 2006 

درصد 

های ساختمان

طبقه به  3بیش از 

هرچه تعداد طبقا  

بیشتر باشد پایداری بنا 

یابد. هم چنین کاهش می

ی
نف
م

ع  
تفا
ار

ان
تم
اخ
س
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 آوری مسکننگاری تابهای آینده: شاخص3ادامه جدول 

 ذکرشده در داخل جدولمأخذ: 

 

میانگین تعداد طبقا  -3

 یابددر منطقه کاهش می

های کل ساختمان

 منطقه

در شرایط بحرانی مقابله 

با خطرا  در طبقا  

 باالیی دشوارتر است

 تعریف سنجه مأخذ روندهای ممکن
 نوع

 تأثیر
 بُعد شاخص

مساحت فضای سبز -1

 یابدافزایش می

مساحت فضای سبز -2

 کند.ینمتغییری 

مساحت فضای سبز -3

 یابد.کاهش می

Cutter et al.2008 

مساحت فضای 

سبز منطقه به کل 

 مساحت منطقه

وجود فضای سبز بیشتر 

در منطقة امکان 

امدادرسانی و اسکان 

موقت قربانیان حادثه را 

 کند.فراهم می

ت
ثب
م

بز 
 س
ی
ضا
ف

 

ی
بد
کال

 

درصد افراد شاغل در -1

 منطقه افزایش یابد.

درصد افراد شاغل -2

 کند.تغییری نمی

درصد افراد شاغل در -3

 یابد.منطقه کاهش می

Tierney et al. 2001 درصد افراد شاغل 

اشتغال رابطة مستقیمی 

با وضعیت رفاه جامعه و 

رابطه معکوسی با میزان 

 ارد.پذیری دآسیب

ت
ثب
م

 

ال
تغ
اش
ت 
عی
وض

 

ی
اد
ص
اقت

 

های تعداد پالک-1

 یابد.شخصی افزایش می

های تعداد پالک-2

شخصی تغییری 

 کند.ینم

های تعداد پالک-3

 یابد.شخصی کاهش می

Norris et al. 2008 
Cutter et al. 2008a 

های با درصد پالک

 مالکیت شخصی

های با مالکیت ساختمان

شخصی از کیفیت و 
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 تحقیق روش و مواد -4

 یهاشاخص یبا گردآور ،است. در گام نخست یلیتحل -یفیپژوهش از نوع توصاین روش 

در گام . شده است یشحوزة مسکن پاالارتباط با ها براساس شاخص ینآوری در ابعاد مختلف، اتا 

 اند(پژوهی داشته )دارای روند مشخص بودهآوری مسکن که قابلیت آیندهی تا هاشاخص دوم،

افزار نرم ی پیشران )استراتژیک( واردهاشاخصشناسایی و تعیین جهت استخراج گشته و 

 2مک، جهت انجام محاسبا  پیچیدة ماتریس تحلیل اثر متقاطعافزار میکاند. نرمشده «1کمَمیک»

. عدد صفر شودیمطراحی شده است. میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده 

، عدد سه «تأثیر متوسط»، عدد دو به منزله «تأثیر ضعیف»منزلة ، عدد یک به«عدم تأثیر»منزلة به

منزلة وجود رابطة بالقوه بین متغیرهاست، بنابراین اگر به Pو درنهایت، حرف « تأثیر زیاد»به منزله 

 دیآیمدست ا بهاز روابط بین متغیره n×nمتغیر باشد، یک ماتریس  nشدة تعداد متغیرهای شناسایی

نفر از متخصصان در  40نامه توسط (. در این مرحله با کمک تکمیل پرسش262: 1391)ربانی، 

برای ایجاد ماتریس اثرا  « 3تا  صفر»گذاری بین تأثیرپژوهی، امتیازهای آوری و آیندهزمینة تا 

افزار آمده از نرمی پیشران برهاشاخصة در ادام افزار گردآوری شد.متقابل شاخص در این نرم

افزار با بهره جستن از ماتریس متعادل شده است. این نرم «3سناریو ویزارد»افزار مک وارد نرممیک

عنوان خروجی تحلیل، بیان الوقوع را بههای تخصصی، سناریوهای ممکنو تشکیل پانل 4متوازن

های نامهامة دوم )پرسشن(. بنابراین پس از تکمیل پرسش112: 1395)زالی و عطریان،  کندمی

اصفهان(، روندهای چگونگی تغییر این  8متخصصان، مدیران و کارشناسان شهری آشنا با منطقة 

 )متشکل از پنل خبرگان، ازطریق (CIB) متقابلاثرا   یلتحل یسماتر یلتشکبه کمک  هاشاخص

( 3تا  -3) یففاده از طبا است( مسکن ی وآورتا مرتبط با  ایحرفهو  یکآکادم متخصصاننفر از  40

مشخص شده است. در ادامه اطالعا  توصیفی پنل خبرگان مورد استفاده در  نامهبه کمک پرسش

 پژوهش ارائه شده است:

 
 فاده در پژوهشهای توصیفی پنل خبرگان مورد استیژگیو: 4جدول 

 میزان تحصیال  بازة سنی جنسیت

 12 تعداد زنان

 2 کارشناسی 5 30-40

 9 ارشدکارشناسی 5 40-50

 1 دکتری 2 50-60

 9 کارشناسی 17 40-30 38 تعداد مردان

                                           
1 Micmac 
2 Cross Impact Analysis 

3 ScenarioWizard 
4 CIB 
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 22 ارشدکارشناسی 15 40-50

 7 دکتری 6 50-60

 ی پژوهشهاافتهمأخذ: ی

 

 

 مطالعه مورد معرفی محدودة -1-4

ن محور خیاباشهر اصفهان، از شمال به  منطقةترین عنوان پرجمعیتشهر اصفهان به 8منطقة 

محور خیابان فروغی از ، از جنو  به خمینی تا تقاطع خیابان کاوهبهارستان از تقاطع خیابان امام

راه کاوه از تقاطع محور بزرگ، از شرق به تهران( همیدان شهدا تا میدان جمهوری اسالمی )درواز

هوری اسالمی تا خمینی از میدان جممحور خیابان امامو از غر  به  خیابان بهارستان تا میدان شهدا

 محدود شده است. تقاطع خیابان بهارستان

 

 
 شهر اصفهان 8: موقعیت جغرافیایی منطقة 1شکل 

 مأخذ: نگارندگان

 

رو بوده است، این رشد با رشد زیادی روبه 1385تا  1375های ، در طی سال8جمعیت منطقة 

های زیادی را در حوزة مسائل هاجران به شهر صور  گرفته، نابسامانیدلیل ورود مجمعیت که به
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ترین منطقة مسکن ایجاد کرده است. الزم به ذکر است این منطقه پرجمعیت حوزةشهری باالخص 

 شهرداری اصفهان است.

 

 
 شهر اصفهان 8های جمعیتی منطقة : ویژگی5جدول 

 (1395)سازمان مرکز آمار ایران، مأخذ: 
 

با در نظر گرفتن نرخ رشد طبیعی جمعیت و نرخ مهاجر  در منطقه، میزان کمبود مسکن در 

 (6جدول قابل توجه است. ) 1400شهر اصفهان در افق سال  8منطقة 

 
 شده و مسکن مورد نیازبینی: میزان جمعیت پیش6جدول 

 (46: 1382)مهندسین مشاور شهر و خانه، مأخذ: 

 

 هاافتهی ارائة و تجزیه و تحلیل -5

 8آوری مسکن در منطقة تا منظور استخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آیندة به

چنین، است. هممک شده و مورد تحلیل قرار گرفته افزار میکوارد نرم 3شاخص جدول  12اصفهان، 

نامة متخصصان پرسش 40های مستخرج از های مربوط به روابط بین این متغیرها براساس دادهداده

تنظیم  12×12ها ابعاد ماتریس دست آمده است. براساس تعداد متغیرآوری و مسکن بهحوزة تا 

درصد است  63.8بار در نظر گرفته شده است و درجة پرشدگی ماتریس  2شده است و تعداد تکرار 

 آوری مسکن است.بر وضعیت آیندة تا  مؤثرهای که بیانگر پراکندگی شاخص

 35یک،  رابطه عدد 46رابطه عدد صفر،  52رابطة قابل ارزیابی در این ماتریس،  144از مجموع 

های آماری با دو رابطه عدد سه بوده است. ازطرف دیگر، ماتریس براساس شاخص 11رابطه عدد دو، 

ای از مطلوبیت و بهینه شدگی صددرصد برخوردار بوده که حاکی از روایی باالی بار چرخش داده

درنهایت، آوری مسکن و های آن است. در ادامه جهت تحلیل اولیة آیندة تا نامه و پاسخپرسش

ی متغیرها و ریپذتأثیرنمودار تأثیرگذاری و  مؤثرها، به بررسی عوامل کلیدی شناسایی پیشران

 جایی متغیرها پرداخته شده است.بندی و میزان جابهچنین رتبههم

 
 مکافزار میک: مشخصات کلی ماتریس اثرات متقابل در نرم7جدول 

 تراکم )نفر در هکتار( جمعیت مساحت زمان )سال(

1395 2158.07 239756 111 

خانوارهای  ه زمانیباز

 شدهاضافه

واحدهای مسکونی 

 شدهمستهلک

شدة کمبود انباشت

 مسکن

 مسکن مورد نیاز

1391-1400 41094 8889 2311 52294 
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 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 شدگی ماتریس اثرات متقابل: درجة مطلوبیت و بهینه8جدول 

 های تحقیق حاضرمأخذ: یافته

 

 ی متغیرهاارزیابی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیر -5-2

بنابر تعریف، شیوة توزیع و پراکنش متغیرها در صفحة پراکندگی، حاکی از میزان پایداری یا 

در مجموع دو نوع از  Micmacافزار ناپایداری سیستم است. در روش تحلیل اثرا  متقابل تحت نرم

 هستندهای ناپایدار معروف های پایدار و سیستمپراکنش تعریف شده است که به نام سیستم

 Lصور  حرف های پایدار پراکنش متغیرها به(. در سیستم14: 1395)رنجبرحیدری و همکاران، 

ی باال هستند. در ریپذتأثیرانگلیسی است؛ یعنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای 

رگذار بر سه دسته متغیر قابل مشاهده است: متغیرهای بسیار تأثی مجموعاًهای پایدار سیستم

سیستم )عوامل کلیدی(، متغیرهای مستقل و متغیرهای خروجی سیستم )متغیرهای نتیجه(. در این 

مشخص و نقش آن نیز به وضوح قابل ارائه است. درمقابل، در  کامالًسیستم جایگاه هریک از عوامل 

تغیرها در حول های پایدار است. در این سیستم، متر از سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهسیستم

محور قطری صفحه پراکنده هستند و متغیرها در اکثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و 

)نعیمی  نمایددهند که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را بسیار مشکل میی را نشان میریپذتأثیر

تواند که می هایی ترسیم شده است(. با این حال در این سیستم نیز راه1395و پورمحمدی، 

های ناپایدار نیز متغیرهای زیر قابل راهنمای گزینش و شناسایی عوامل کلیدی باشد. در سیستم

وجهی )متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف(، مشاهده است: متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دو

 یا نتیجة سیستم، متغیرهای مستقل. ریپذتأثیرمتغیرهای تنظیمی، متغیرهای 

 

 درجة پرشدگی )درصد( جمع سه دو یک صفر تعداد تکرار ابعاد ماتریس شاخص

 63.8 92 11 35 46 52 2 12 مقدار

 پذیریتأثیر تأثیرگذاری چرخش

1 90% 95% 

2 100% 100% 
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 (14: 1395 همکاران، و یدریرنجبرح)مک افزار میک: شیوة توزیع متغیرها در نرم2شکل 

 

 
اصفهان مستخرج از  8آوری مسکن منطقة نگاری تابهای آینده: الگوی ناپایدار پراکندگی شاخص3شکل 

 مکافزار میکنرم

 

بر آیندة  ؤثرمشده و با توجه وضعیت صفحة پراکندگی، متغیرهای باتوجه به موارد گفته

توان گفت سیستم در وضعیت ناپایداری (، می3اصفهان )شکل  8آوری مسکن در منطقة تا 

غیر از چند عامل متغیرها قرار دارد. اکثر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. به

ر برخوردارند. مشابهی نسبت به همدیگ نسبتاًمحدود تأثیرگذار در سیستم، بقیة متغیرها از وضعیت 

 9ها در جدول آوری مسکن متناسب با نحوة پراکنش آننگاری تا های آینده، شاخص2بنابر شکل 

 بندی شده است.تقسیم

 
 هاآوری مسکن براساس نحوة پراکنش آننگاری تابهای آیندهبندی انواع شاخص: طبقه9جدول 

 شاخص بندیطبقه

 2ناحیة  1ناحیة 

 4ناحیة  3ناحیة 
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 قیتحق یهاهافتیمأخذ: 

 

ییر و تغ متغیرهای استراتژیک متغیرهایی هستند که هم قابل کنترل باشند و هم بر پویایی

نترل کلی قابل ند، وبسیار باالیی دار تأثیرسیستم تأثیرگذار باشند. با این توصیف، متغیرهایی را که 

صور  یک شبکة را به توان متغیر استراتژیک محسو  کرد. اگر نمودار وضعیت متغیرهانیستند، نمی

ندر  ریزان بهچنین وضعیتی دارند و برنامه 2مختصا  فرض کنیم، متغیرهای قرارگرفته در ناحیة 

 وتأثیرگذاری  شبکة مختصا ، 3قادر به تغییر این متغیرها هستند. متغیرهای قرارگرفته در ناحیة 

متغیرهای  اتژیک محسو  شوند.سترتوانند متغیر ای بسیار پایینی در سیستم دارند و نمیریپذتأثیر

 یجة سایردلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها خاصیت استراتژیک ندارند و بیشتر نتنیز به 4ناحیة 

تند، شبکة مختصا  متغیرهای استراتژیک هس 1آیند. اما متغیرهای ناحیة متغیرها به حسا  می

بولی قابل قهم بر سیستم تأثیرگذاری  چراکه هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و

شویم، تر میشبکه مختصا  نزدیک 1سمت انتهای ناحیة به 3دارند. درواقع هرچه از انتهای ناحیة 

، «ینقیمت زم»شود. بنابراین متغیرهای بر میزان اهمیت و استراتژیک بودن متغیر افزوده می

شوند و ستراتژیک محسو  میمتغیرهای ا عنوانبه« هاپراکنش کاربری»و « ارتفاع»، «مالکیت»

 آوری مسکن در آینده بر عهده دارند.نقش کلیدی را در چگونگی و میزان تغییر تا 

افزار منظور شناسایی روند چگونگی تغییرا  متغیرهای استراتژیک برآمده از نرمدر ادامه به

استراتژیک، این متغیرها  متغیر 4ترین سناریوها برای وضعیت این ، و تشخیص محتمل«مکمیک»

در آینده  1شاخص، روندهایی ممکن 4افزار سناریو ویزارد شده است. برای هر کدام از این وارد نرم

اصفهان،  8شناسایی شده و تأثیرا  روندهای هر متغیر بر روندهای ممکن سایر متغیرها در منطقة 

آوری و مسکن متخصص حوزة تا نفر  40نامه توسط با استفاده از تکنیک دلفی و تکمیل پرسش

متغیر و  4مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور ماتریس روندهای ممکن هریک از این 

افزار سناریو ویزارد شده است. در ادامه با توجه ( وارد نرم11×11ها بر یکدیگر )ماتریس تأثیرا  آن

ترین سناریوهای آیندة عنوان محتملسناریوی برتر به 7افزار، های انجام شده توسط نرمبه تحلیل

 (10اند. )جدول اصفهان شناسایی شده 8آوری مسکن در منطقة تا 

 

                                           
روند  3های قیمت زمین، نوع مالکیت و ارتفاع ساختمان هر کدام دارای : شاخصنستون روندهای ممک 3ر.ک. جدول شماره   1

 کنند.روند ممکن را ایجاد می 11روند ممکن است که مجموعا  2ها دارای کاربری پراکنشممکن و شاخص 

 هاکاربری پراکنشمالکیت، ارتفاع ساختمان، نوع زمین، قیمت  (1ناحیة ) گذارتأثیرمتغیرهای 
 اشتغال، توپوگرافی (2ناحیة ) یدووجهمتغیرهای 
 فضای سبز (3ناحیة مستقل )متغیرهای 

 (4ناحیة وابسته )متغیرهای 
ة نوع اسکلت، سطح شبکة حمل و نقل، عمر ساختمان، نوع مصالح، سطح شبک

 تأسیسا  و تجهیزا  شهری
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اصفهان  8آوری مسکن در منطقة سناریوهای تاب نیترمحتملها در : چگونگی تغییر روند شاخص10جدول 

 )مستخرج از سناریوویزارد(

 قیتحق یهاافتهیمأخذ: 

 

متغیر  4ترین سناریوها برای تغییرا  آمده، سناریوی اول و دوم، محتملدستبا توجه به نتایج به

ر اصفهان است. بنابر این نتایج، قیمت زمین و ارتفاع شه 8آوری مسکن در منطقة استراتژیک تا 

صور  فعلی باقی ها بهکاربری پراکنششهر اصفهان افزایش خواهد یافت و  8ها در منطقة ساختمان

 8آوری مسکن منطقة با در نظرگرفتن چگونگی تغییرا  متغیرهای استراتژیک در تا  خواهد ماند.

افزار سناریو ویزارد به رها در سناریوهای محتمل مستخرج از نرمشهر اصفهان، نحوة تأثیرگذاری متغی

ترین سناریو )سناریوی اول(، تغییرا  قیمت زمین است. بدین ترتیب، در محتمل 11شرح جدول 

سمت نامطلو  و دگرگونی ها بهسمت مطلو ، ارتفاع ساختمانسمت مطلو ، نوع مالکیت بهبه

 است.هها ثابت باقی ماندپراکنش کاربری

 
 اصفهان 8آوری مسکن در منطقة ترین سناریوهای تاب: وضعیت تغییرات متغیرها در محتمل11جدول 

 های تحقیق حاضرمأخذ: یافته

 

 پیشنهادها ارائة و یریگجهینت -6

 داده، قرار دیتهد مورد را یانسان جوامع یزندگ یمتماد انیسال یط رد و همواره که یمعضالت از

 یزندگ مختلف ابعاد به یریناپذجبران صدما  ،یآمادگ عدم درصور  که است یسوانح و ایبال وقوع

 کاربری پراکنش ختمانارتفاع سا نوع مالکیت قیمت زمین متغیرهای سناریو
 ماند.ثابت می یابد.افزایش می یابد.مالکیت خصوصی افزایش می یابد.افزایش می سناریوی اول
 ماند.ثابت می یابد.افزایش می ثبا  در میزان مالکیت خصوصی یابد.افزایش می سناریوی دوم
 یابد.بهبود می ماند.ثابت می یابد.مالکیت خصوصی کاهش می ماند.ثابت می سناریوی سوم
 یابد.بهبود می ماند.ثابت می .یابدکاهش می یخصوص یتمالک یابد.کاهش می سناریوی چهارم
 یابد.بهبود می یابد.افزایش می ثبا  در میزان مالکیت خصوصی یابد.کاهش می سناریوی پنجم
 یابد.بهبود می یابد.افزایش می یابد.مالکیت خصوصی کاهش می ماند.ثابت می سناریوی ششم
 یابد.بهبود می ماند.ثابت می ثبا  در میزان مالکیت خصوصی یابد.کاهش می سناریوی هفتم

 کاربری پراکنش ارتفاع ساختمان نوع مالکیت قیمت زمین سناریوها

 ثابت نامطلو  مطلو  مطلو  سناریوی اول

 ثابت نامطلو  ثابت مطلو  سناریوی دوم

 مطلو  ابتث نامطلو  ثابت سناریوی سوم

 مطلو  ثابت نامطلو  نامطلو  سناریوی چهارم

 مطلو  نامطلو  ثابت نامطلو  سناریوی پنجم

 مطلو  نامطلو  نامطلو  ثابت سناریوی ششم

 مطلو  ثابت ثابت نامطلو  سناریوی هفتم
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. کندیم وارد یشناختروان و یطیمحستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یسکونت یهاحوزه رینظ هاانسان

 یسوانح به خطر کاهش یهاستمیس نبود در که دارند را تیظرف نیا یعیطب مخاطرا  درواقع

 و مخاطرا  نیا وقوع از یریجلوگ یپ در. شوند لیتبد یبشر اجتماعا  یبرا کنندهرانیو و هولناک

 یهاروش از استفاده یعیطب یایبال صدما  شتریب هرچه کاهش منظوربه یآمادگ شیافزا

 نیا منظور نیبد. است یضرور و الزم یامر یشهر جوامع یآورتا  شیافزا جهت درنگاری ندهیآ

 جبران صدما  و یمسکون یهایکاربر یریپذبیآس از یناش خطرا  گرفتن نظر در با پژوهش

 8 منطقة در مسکن یآورتا  شرانیپ یهاشاخص ییشناسا به ،یشهر مناطق در آن از یناش ریناپذ

 یشهر منطقة نیا در مسکن یآورتا  تیوضع لوقوعامحتمل یوهایسنار چنینهم و اصفهان شهر

 مختلف ابعاد در یآورتا  یهاشاخص یابیرد به گام نینخست در جهت، نیهم در. است پرداخته

 شده یگردآور یآورتا  مختلف ابعاد زمینة در شاخص 45 تعداد گام نیا در است، شده پرداخته

 مورد 21 به و شده شیپاال «حوزة مسکن با اطارتب» لتریف توسط هاشاخص نیا یبعد گام در. است

 یوهایسنار به یابیدست درجهت و پژوهش اهداف گرفتن نظر در با ادامه در. است افتهی لیتقل

 یدارا که ییهاشاخص مسکن، یآورتا  یهاشاخص نیب از مسکن، یآورتا  تیوضع الوقوعمحتمل

 یهاشاخص تعداد و شده انتخا  اند،داشته یارنگندهیآ تیقابل گرید عبار  به ای بوده مشخص روند

 ساختمان؛ عمر ؛یشهر زا یتجه و تأسیسا  ها؛یکاربر پراکنش ؛یتوپوگراف) مورد 12 به یینها

 اشتغال؛ تیوضع سبز؛ یفضا ساختمان؛ ارتفاع اسکلت؛ نوع مصالح؛ جنس نقل؛ و حمل ةشبک سطح

 افزارنرم وارد یینها شاخص 12 نیا ،ادامه در. است افتهی کاهش( نیزم یاقتصاد ارزش و تیمالک

 و یآورحوزة تا  در نامتخصص از نفر 40 توسط نامهپرسش لیتکم از استفاده با و شده مککیم

 گرفته قرار لیتحل مورد شدهیگردآور متقابل اثرا  سیماتر در هاشاخص نیب موجود روابط مسکن،

 ،«نیزم متیق» یهاشاخص که است آن ةنددهنشان مککیم افزارنرم از یخروج جینتا. است

 و شوندمی محسو  کیاستراتژ یرهایمتغ عنوانبه «هایکاربر پراکنش» و «ارتفاع» ،«تیمالک»

 منظوربه. دارند عهده بر ندهیآ در مسکن یآورتا  رییتغ زانیم و یچگونگ در را یدیکل نقش

 از برآمده شاخص 4 ،یبعد گام در نمسک یآورتا  موضوع در الوقوعمحتمل یوهایسنار ییشناسا

 ممکن ییروندها شاخص، 4 نیا از هرکدام یبرا و شده زاردیو ویسنار افزارنرم وارد مککیم افزارنرم

 منطقة در هاشاخص ریسا ممکن یروندها بر شاخص هر یروندها تأثیرا  و شده ییشناسا ندهیآ در

 در شده لیتشک یتخصص پانل توسط نامهشپرس لیتکم و یدلف کیتکن از استفاده با اصفهان، 8

 یینها یخروج وهایسنار نیترمحتمل عنوانبه ویسنار 7. است گرفته قرار سنجش مورد قبل ةمرحل

 متیق شاخص ندهیآ در که است آن ةدهندنشان ویسنار نیترمحتمل که است زاردیو ویسنار افزارنرم

 شیافزا ساختمان ارتفاع شاخص ابد،ییم شیافزا یخصوص تیمالک شاخص ابد،ییم شیافزا نیزم

 نیا از هرکدام تأثیر به توجه با که ماندیم ثابت و رییتغ بدون هایکاربر پراکنش شاخص ابد،ییم

 تیمالک و نیزم متیق یهاشاخص را ییتغ( 3 جدول) مسکن یآورحوزة تا  در هاشاخص
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 بدون هایکاربر پراکنش شاخص و نامطلو  صور به ساختمان ارتفاع شاخص و مطلو  صور به

 .است شده یابیارز رییتغ

 همکاران، و ییرضااست ))آوری انجام شده در زمینة این پژوهش، موارد مختلفی در موضوع تا 

) ,Rose & Krausmann، (1389 همکاران، و انیعیرف) ،(1394: یعادل و پورداداش) ،(36: 1395

مک و افزارهای میکپژوهی با استفاده از نرمزمینة آیندهی در اگستردههم چنین مطالعا   (.2013(

(، 1395)نعیمی و پورمحمدی،  (،1389)سرور و همکاران، ) سناریوی ویزارد انجام گرفته است.

)2008Kosow & Gaßner, (نوآوری این پژوهش در التقاط دو انگاشت آینده ) آوری پژوهی و تا

منظور جامع و کامل بر این در این پژوهش بهشده است. عالوهافزارهای ذکرمسکن با استفاده از نرم

های مورد استفاده در گام نخست تمامی ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی بودن شاخص

منظور ورود به سایر مراحل آوری مسکن بههای مرتبط با تا گردآوری شده و درنهایت، شاخص

ای پژوهی از پنل گستردهافزارهای آیندههای استفاده از نرمگامچنین در هم اند.پژوهش برگزیده شده

نتایج این  ند.شودرستی بررسی ها بههای مختلف انواع شاخصاستفاده شده است که ارتباط حالت

در  -پژوهی استی فرآیند آیندههامدلکه یکی از  -پژوهش نیز با استفاده از فرآیندهای تحلیل روند

منطقه که طبق مقایسة طرح تفصیلی این طوریخوبی قابل تفسیر است؛ بهبه شهر اصفهان 8منطقة 

های ، شاخص1395و  1390های ( و نتایج خروجی سرشماری نفوس و مسکن سال1382مصو  )

همواره رو به افزایش بوده است. علت این « ارتفاع ساختمان»و « مالکیت شخصی»، «قیمت زمین»

ودن این منطقه نسبت به سایر مناطق شهرداری اصفهان دانست؛ که با در پرجمعیت ب توانیمامر را 

های آوری مسکن در سالها، این روند عاملی مثبت در تا توجه به نحوة تأثیرگذاری این شاخص

منظور اطالعاتی به« هاپراکنش کاربری»الزم به ذکر است متأسفانه در مورد شاخص  آتی خواهد بود.

 توجه با بر اینشهر اصفهان وجود ندارد. عالوه 8اکنون در منطقة شته و همی گذهاسالمقایسه در 

 مسکن یآورحوزة تا  کیاستراتژ یهاشاخص را ییتغ یچگونگ بر یمبن پژوهش از برآمده جینتا به

 :دشویم شنهادیپ ریز موارد

 یصاداقت تیوضع را ییتغ با یگونهم درجهت نیزم یاقتصاد ارزش را ییتغ نظار  و کنترل 

 .نیزم یاقتصاد ارزش شیافزا علتبه منطقه یبوم ناساکن مهاجر  از یریجلوگ و منطقه ناساکن

 ارتفاع کنترل درجهت اصفهان یشهردار 8 منطقة یشهردار توسط یساختمان مقررا  بیتصو 

 .بلندمرتبه وسازساخت و منطقه در یساختمان

 فروش از یریجلوگ منظوربه فهاناص یشهردار 8 منطقة یشهردار داریپا یدرآمدها شیافزا 

 .منطقه در تراکم

 منطقه سازانانبوه با یهیتوج جلسا  یبرگزار و منطقه در یسازبلندمرتبه جیترو از یریجلوگ. 

 منطقة در یخصوص تیمالک سمتبه تیمالک را ییتغ شیافزا به رو روند از یبانیپشت و تیحما 

 .اصفهان 8
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 یقدردان و تشکر -7

 کل ةادار متخصصان و کارشناسان شامل که( خبرگان گروه) محترم انیگوپاسخ از لهیوس نیبد

 8 منطقة یشهردار اصفهان، یشهردار یشهرساز و یمعمار معاونت اصفهان، یشهرساز و مسکن

های چنین از داوران محترم مجله که با راهنماییهم اند،بوده اصفهان هنر دانشگاه استادان و اصفهان

 گردد.گزاری میاند سپاسافزایش کیفیت مقاله شده سازندة خود سبب
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 های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.ترجمة حاتم حسینی. تهران: مرکز مطالعا  و پژوهش
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دو ، مطالعة موردی: دو حوزة چشمه کیله شهرستان تنکابن و سردآبرود کالردشت ،سیال 

 .48-37: 3، شماره 2، دورة نامة علمی پژوهشی مدیریت بحرانفصل
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