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Abstract 
The present applied research is descriptive-analytical in nature and uses library 
and field methods to collect the required data. To achieve the research variables, 
the research background was reviewed. The obtained variables were then 
examined through interviews with experts. Finally, 41 variables were identified in 
the form of 4 political-managerial, economic, social and natural indicators using 
Delphi method and environmental scanning. Finally, a questionnaires in the form 
of a 41 * 41 matrix were distributed among 15 experts and specialists selected 
through to purposive sampling. Following that, using Mick Mac and Scenario 
Wizard Software, 13 items were identified as the main and key drivers of effective 
management on urban growth in Maragheh. These 13 items were examined in 39 
possible situations using Scenario Wizard Software. Finally, 23 credible scenarios 
were presented in the field of urban growth management in Maragheh. Two 
scenarios, 3 and 12, were chosen to be the best ones for managing the growth of 
Maragheh based on ecological networks. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, rapid urban growth is becoming a 
serious problem in many developing 
countries. It has emerged as one of the 
most important issues related to 21st 
century’s environmental change in urban 
areas. To prevent the destruction of urban 
ecosystems and ecological networks, the 
term urban growth management has been 
proposed, which guides and controls 
urban growth and development through 
policies and regulations. Considering that 
the growth and expansion of cities in our 
country has become a kind of problem in 
recent decades,  the need to pay attention 
to urban issues, especially environmental 
issues in the form of a scientific 
framework, has become intensified. 
Preventing further destruction of natural 
environments and ecological networks of 
Maragheh City, identifying the driving 
forces in the growth of the city, and also 
providing appropriate strategies for 
managing this  growth based on ecological 
networks in the future are the main 
purposes of this study. 

 

2. Research Methodology 
The present research is applied in terms of 
purpose and descriptive-analytical in 
nature. Both library and field methods 
behave been used to collect the required 
data. Key and effective factors were 
identified and extracted using 
environmental scanning and Delphi 
method and then using Mic Mac Software, 
the effects of factors on each other to 
sustain urban ecological networks were 
investigated. Finally, the drivers of 
sustainability of urban ecological networks 
were extracted and then possible 

scenarios for each of the drivers were 
presented by Scenario Wizard Software . 

 

3. Research Findings 
The relationship between the 41 identified 
items affecting the future of Maragheh 
urban growth management was studied 
using the interaction matrix method and 
evaluated considering the experts’ views. 
Then, their mutual effectiveness were 
scored. Given the place of the sum of the 
matrix values, 5 categories of variables 
were identified. The study of the direct 
and indirect effects of variables with the 
help of direct and indirect classification of 
variables in proportion to their impact and 
interaction was done based on system 
logic and using the output of Mick Mac 
Software. In this study, out of 41 factors, 13 
items were identified as the main and key 
drivers of effective Maragheh urban 
growth management. 
 

4. Conclusion 
Environmental scanning method was used 
to compile the status of key propellants 
and their probable status, and 39 possible 
conditions for 13 key factors were defined 
using the expert surveys. Probability states 
ranged from perfectly desirable to critical, 
with three possible states for each factor. 
Scenario Wizard Software with complex 
and very heavy calculations, allows the 
researcher to extract high probability 
scenarios, low probability scenarios and 
high probability adaptation scenarios. 
Processed scenarios for effective control 
of Maragheh urban growth included 5 
strong scenarios, 23 high-compatibility 
scenarios (believable scenarios) and 1023 
weak scenarios (possible scenarios). 
Finally, 23 plausible scenarios in the field 
of urban development management in 
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Maragheh were divided into three groups 
as follows, the scenarios for each group 
had common features and few differences: 
- Fully desirable scenarios (scenarios 
number twelve and three) - Scenarios with 
progress towards the process of relative 
utility - Scenarios on the verge of crisis  . 

Funding 
There is no funding support . 

Authors’ Contribution 
Authors contributed equally to the 
conceptualization and writing of the 
article. All of the authors approved the 
content of the manuscript and agreed on 
all aspects of the work 

Conflict of Interest 
Authors declared no conflict of interest . 

Acknowledgments 
We are grateful to all the scientific 
consultants of this paper. 

 

 



 
 

168 

 . 198تا  165  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه مدیریت رشد شهری بر پایه پژوهی عوامل مؤثر بر آینده . رسول قربانی، پوران کرباسی، مهدیه طاهونی
 شهر مراغه( 

 پژوهشی  علمی 

  يپایه  بر  شهری رشد مدیریت بر مؤثر عوامل پژوهیآینده
 ( مراغه شهر: موردی مطالعه)اکولوژیک هایشبکه

  3  مهدیه طاهونی  ،  2پوران کرباسی  ، *1ی رسول قربان 

 
 ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده برنامه  1
 دکترای گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 2
 تبریز، تبریز، ایران. دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه  3
 

10.22080/USFS.2022.3706  

 تاریخ دریافت:
 1400 بهمن 12

 : پذیرش تاریخ 
 1401 فروردین 23

 :تاریخ انتشار
 1401 خرداد 9

 چکیده
 اجتماعي،   خاص  نيروهاي  تأثير  تحت  مختلف  هايزمان  و  مراحل  در  که  است   ایپیچیده   فرآیند  شهري  رشد

 یک  به  شدنتبدیل  درحال  شهری  سریع  رشد  امروزه.  است  طبيعي  و  مدیریتی  نظامی،  سياسي،  اقتصادي،
 تغییرات  به  مربوط  مهم  مباحث  از  یکی   عنوانبه   و  توسعه  درحال  کشورهای  از  بسیاری  در  جدی  مشکل
 و  هااکوسیستم  نابودي  از  جلوگیري  براي.  استشده   مطرح  شهری  مناطق  در  21  قرن  محیطیزیست
  و   هاسیاست  طریق  از  که  استشده   مطرح  شهری  رشد  مدیریت  اصطالح  شهری،  اکولوژیک   هایشبکه

 تحقیقات   يزمره  در  هدف  ازلحاظ  حاضر  پژوهش.  کندمی  کنترل  و  هدایت  را   شهری  يتوسعه  و  رشد  مقرراتی 
 دو  از  موردنیاز  اطالعات  گردآوری  جهت  پژوهش  این  در.  است  تحلیلی- توصیفی  ماهیت  ازلحاظ  و  کاربردی

  ي پیشینه  مرور  به  تحقیق  متغیرهای  به  دستیابی  جهت.  استشده   استفاده  میدانی  و  ایکتابخانه  يشیوه
 قرار  بررسی  مورد  متخصصان،  با  مصاحبه  طریق  از  آمده  دستبه  متغیرهای  بعد  شد،  پرداخته   پژوهش

 گیریبهره با  طبیعی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مدیریتی،  -سیاسی  شاخص  4  قالب  در متغیر  41  درنهایت.  گرفت
 طبق   41*  41  ماتریس  شکل  به  پرسشنامه  قالب  در  سرانجام.  شد  شناسایی  محیطی  پویش   و   دلفی  روش  از

 تحقیق  متغیرهای  ارزیابی  برای.  گرفت  قرار  متخصصان  و  کارشناسان  از  نفر  15  اختیار  در  هدفمند  گیرینمونه
 برآورد   0/ 7  از  بیش  همواره  ،0/ 806  مقدار  با  که  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  سؤاالت  پایایی  و

  گویه   13  که   گرفت،   قرار  تحلیل  مورد  سناریوویزارد  و   مک  میک  افزارهاینرم  از  استفاده  با  سپس .  استشده 
  عبارتند   که  شدند  شناسایی  مراغه  شهر  شهری  رشد  بر  مدیریت  مؤثر  کلیدی  و  اصلی  هایپیشران  عنوانبه
 دوم  هایخانه  شهر،  در  پيرامون  روستاهاي  ادغام  زمین،  کاربری  تغییر  زمین،  مالکیت  مهر،  مسکن  طرح:    از
 محور   خدمات  توسعه  و  اداری  مراکز  انتقال  ارتباطی،  هایشبکه  و  هازیرساخت  گسترش  مزارع،  و  باغات  در

 منطقه)   شهری  جامع  هایطرح  منفصل،  و  متصل  سازيشهرک  ایجاد  و  سازیآماده  هايطرح  شهر،  به  متصل
 زمین،  و  مسکن  قیمت  افزایش  ساز،وساخت  بر  نظارت  عدم  ها، سازمان  و  ادارات  مسکن  ونيتعا  ،(بندی

 از   استفاده  با  احتمالی  وضعیت  39  در  گویه  13  این  درنهایت.  مسکن  و  زمين  بازار  در  دولت  هایسیاست

 کلیدواژه ها: 
 شهری، رشد مدیریت

  اکولوژیک، هایشبکه
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   یقربان رسول :نویسنده مسئول * 

 دانشکده ، شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استاد آدرس:
 . ایران تبریز، تبریز، دانشگاه محیطی، علوم و ریزی برنامه

 rghorbani@tabrizu.ac.ir ایمیل:
 09144156694 تلفن:

 

file:///C:/Users/Farhad/Desktop/Current/Mordad/UFTS/Temp/rghorbani@tabrizu.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0002-7266-8187
https://www.orcid.org/0000-0001-7146-613x
https://www.orcid.org/0000-0001-6425-7217


 

169 

 . 198تا  165  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه پژوهی عوامل مؤثر بر مدیریت رشد شهری بر پایه آینده . طاهونی  مهدیه  کرباسی،  پوران قربانی، رسول 
 شهر مراغه( 

 مدیریت  وضعیت  يزمینه  در  باورکردنی  سناریو  23   درنهایت.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  سنایروویزارد  افزارنرم
  ی پایه  بر  مراغه  شهر  رشد  مدیریت  جهت  سناریو  بهترین  12  و  3  سناریو  دو  که  گردید  ارائه  مراغه  شهری  رشد

 . است اکولوژیک هایشبکه

 مقدمه 1
بی افزایش   رشد  و  فاقد  شهرنشینی  و  رویه 

محیط برنامه به  توجهی  که  مطلوب  زیست  ریزی 
در  استنداشته که  است  مهمی  مباحث  ازجمله   ،

ي شهری را در جهان و ایران  های اخیر، جامعهسال 
ي رویه شدت تحت تأثیر قرار داده است. رشد بی به

اکوسیستم  توانایی  تخریب  با  طبیعی،  شهرها  های 
زیانب بر محیط اثرات  را  آورده است  اری  زیست وارد 

(Thorrens & Sullivan, 2001: 163  عبارتی به   .)
ي موجودی زنده، پویا، متحول در بستر زمان و بر پهنه 

)طاهری  همکاران،    1مکان  پیوسته  1:  1381و  که  (؛ 
از تغییرات  یکی و این روند درحال رشد و تکامل است

 (. رشدShen et al, 2012: 34مشهود جهانی است )
پیچیده شهري درفرآیند  که  است  و   مراحل ای 

تأثيرزمان تحت  مختلف   خاص نيروهاي هاي 
مدیریتی نظامی،  سياسي،  اقتصادي،  و   اجتماعي، 

( است  (.  Berberoglu et al, 2016:13طبيعي 
را  به شهرها  ناگزیر  جمعیت،  افزایش  طبیعی  طور 

می زادهتوسعه  )مجتهد  امروزه 184:  2،1382دهد   .)  
 مشکل یک به شدنتبدیل درحال  شهری سریع رشد

ودرحال  کشورهای از بسیاری در جدی  توسعه، 
تغییرات مربوط مهم مباحث از یکی عنوانبه  به 

مطرح مناطق در  21 قرن محیطیزیست   شهری 
 ,Arsanjani et al, 2013:33, Tan et alاست )شده

ساختارها  (. فرایند رشد سریع شهری، تمام  15 :2015
نظام  اجتماعی،  و  مختلف  ابعاد  در  را  شهری  های 

زیست  و اقتصادی،  به محیطی  و  ...  مستقیم  طور 
 Mostafaقرار داده است )  ریغیرمستقیم تحت تأث

zade et al, 2021: 22  این رشد شهر، در صورت .)
شبکه  و  ابعاد  به  توجه  بدون  و  مدیریت  های  نبود 

 
1 Taheri et al 
2 Mojtahedzadeh et al 

ری از مشکالت  وجود آمدن بسیااکولوژیک باعث به 
اقتصادیزیست  مقیاس -محیطی،  در  های  اجتماعی 

درحال  کشورهای  در  می  مختلف  شود  توسعه 
(Zhang et al, 2018: 563ادامه .)  ي این روند فضاي

کشت را از بین برده و بر  هاي قابلسبز حیاتی، زمین
کند. درنتیجه  منابع آب و انرژي و ... فشار وارد می 

ر اقلیم، جلوگیري از نابودي  براي حل مشکالت تغیی
های اکولوژیک شهری اصطالح  ها و شبکه اکوسیستم 

ها و  است که به سیاستشدهمدیریت رشد مطرح  
شود که کنترل و هدایت رشد و  مقرراتی اطالق می 

می توسعه ترسیم  را  شهری  )ي   ,Wong et alکند 
ای از اقدامات را برای کنترل ( و مجموعه 459 :2006
سر  زمانکیفیت،  و  توسعه عت  ارائه  بندی  شهر  ي 

آذر  دهد می و  شبکه 1398:36،  3)محمودیان   ي(. 
یک چگونگی   بر وانتمی را شهر اکولوژیک  اساس 

 کریدورها و هالکه یعنی عناصر شبکه فضایی توزیع
کرد   توصیف هاآن بین اتصال  و چگونگی پیوستگی و
(Weng, 2007: 346در آن  اجزاي  که   هایمحیط  ( 

سیستمی شهری، های  الیه از پیوستههمبه شامل 
طبیعی و مصنوعی اکولوژیکی است. آنچه در اینجا  

یابد، چگونگی هماهنگی و تطابق الگوی  اهمیت مي 
ای منظر ي طبیعی عناصر پایهي مصنوع با الیهالیه 

( در    .(Serrano et al, 2002است  اين  وجود  با 
جای پیروی از  ر به های گسترش شهبسیاری از طرح 

آن شبکه از  استفاده  و  اکولوژیک  بههای  عنوان  ها 
شبکهتوان  طبیعی،  اکولوژیک،  های  های 

شوند که  قطعه میدیده و قطعهشده، صدمهتخریب 
پیامدهای وخیم محیطی در مناطق   به  نیز  امر  این 

(. با  374:  4،1397انجامد )موحد و طبیبیانشهری می 
در اینکه  به   گسترش و رشد اخیر هایدهه  توجه 

به  نیز  ما  کشور  در  و نوعی صورتشهرها   معضل 

3 Mahmoudyan et al 
4 Movahed &Tabibiyan 
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 شهر مراغه( 

توجه درآمده مسأله لزوم   و شهری مسائل به و 
زیست  ویژهبه چارچوبیمسائل  قالب  در   محیطی 

حاضر شهر   یافته اهمیت علمی، تحقیق  در  است. 
به  نمونه مراغه  شمال  عنوان  میانی  شهرهای  از  ای 

مطالعه   مورد  کشور  می غرب  تحوالتقرار   گیرد. 
مقاطع در  شهر  این  موجود،   سرشماري جمعيتی 

 کهطوری به  شهري بوده، رشد نوسان تغيير از حاكي
(  1395- 1365اخير ) سال  30 طي مراغه شهر جمعيت

شده   7/1 ایران برابر  آمار  )مرکز  در1395،  1است   .) 
 جمعيت از تریسریع  رشد شهر اين مساحت مقابل

  5همين دوره   آن در که مساحتطوریبه داشته آن
(. بر اساس  1385)مرکز آمار ایران،   استبرابر شده 

آمده مساحت شهر مراغه در سال  دست  اطالعات به 
هكتار، جمعيت شهر    997و    215، حدود  65و    1355

سرانه  100679و    65172 زمین  نفر،    99و    9/32ي 
است؛  نفر بوده   100و    303مترمربع و تراکم جمعیت  

  35507هكتار به مساحت شهر و    782دود  لذا، ح
درنتیجه،   شد.  افزوده  شهر  جمعيت  به  نیز  نفر 

های قبلي از تراکم جمعیت شهر به  نسبت به دوره 
ي چشمگیر سه برابر کاسته شده و برعکس،  اندازه
ي زمین بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد. از  سرانه

در حدود   نرخ رشد جمعیت  دیگر،    برابر   4/4طرف 
شهر   در  که  گردید  باعث  عوامل  این  درنتیجه  شد. 

تا    1365ي پراکنده اتفاق بیفتد. از سال  مراغه توسعه 
به سمت  جهت   1375سال   گیری رشد شهر عمدتاً 

حاشیه و  گردید  متمایل  محله شرق  در  های  نشینی 
میکائیل  پهرآباد،  یوسفبزرگ  محالت  آباد،  و  آباد 

آباد نیز در  ح جمعیتی نظیر انزاب و صال کوچک و کم 
رشد   آثار  محالت  این  گرفتند.  شکل  شهر  اطراف 

شود  و مقصد مهاجرین روستایی می   65سریع دهه  
یابند و از طرف  سرعت گسترش می طرف به که ازیک 

ها و امکانات مناسب شهری و  دیگر، نبود زیرساخت 
وسازها باعث  همچنین عدم مدیریت و کنترل ساخت 

صورت بدقواره رشد کنند؛  شوند که این محالت بهمی
مراغه،  شهر  رشد  و  گسترش  دلیل  به  بنابراین 

هكتار و    2284، حدود  1375مساحت شهر در سال  

 
1 Statistical Center of Iarn 

نیز   شهر  درنتیجه،   132318جمعیت  رسید.  نفر 
زمین  سرانه تراكم    6/172ی  و  نفر  برای هر  مترمربع 

نیز   به    9/57جمعیت  نسبت  كه  هكتار،  در  نفر 
زمین برای هر نفر تقریباً دو برابر    يي قبل سرانه دوره

یافته و تراکم نیز دو برابر کاهش یافت. در    افزایش 
تقاضای    1375- 85ي  فاصله افزایش  روند  تداوم 

وساز در اراضی بایر  مسکن موجب گردید که ساخت 
یابد.   ادامه  باغات  و  کشاورزی  اراضی  همچنین  و 

های  ها و ارگانمانگونه اراضی عموماً توسط ساز این 
دولتی به تملک در آمده و جهت تأمین نیاز مسکن  

. نتایج  ه استساز رفتوزیر ساخت   کارکنان دولتی به 
در سال   که  باعث شد  برای مسکن  تقاضا  افزایش 

  17611هكتار به مساحت شهر مراغه و    400،  1385
شود. بر اساس طرح  نفر نیز به جمعیت شهر افزوده  

تهیه شد،   1368مراغه که در سال  جامع مصوب شهر  
  191132ي طرح را  ساله  10تعداد جمعیت برای افق  

  1395که در سال  بینی کرده بود. درصورتی نفر پیش 
است و با جمعیت  نفر بوده   175255جمعیت شهر  

ي زیادی دارد.  ي طرح جامع، فاصلهشده   بینیپیش 
تفصیلی   طرح  در  پیشنهادی  اراضی  بااینکه، سطح 

شمال افزایش  قسمت  و  )روستای  یافته  شهر  شرق 
عدم   دلیل  به  اما  شد؛  محدوده  وارد  نیز  جهانگیر( 

طرح  پیشنهادی  جمعیت  و  تحقق  جامع  های 
به  اراضی  از  بسیاری  باقی تفصیلی،  بایر   صورت 

به مانده نقشه طوری است.  به  توجه  با  طرح  که  ي 
هکتار از    854، حدود  1385تفصیلی شهر در سال  

محدوده اراضی    مساحت  را  شهر  قانونی 
میتوسعه تشکیل  و  نیافته  )خزایی  دهد 

بخش 2،1393:1محمودزاده  در  زیادی  اراضی  و  های  ( 
وساز  مانده و ساخت  صورت بایر باقی شرقی شهر به 

قسمت  این  به در  عمدتاً  است.  ها  پراکنده  صورت 
که اراضی بایر موجود    شودی ترتیب مشاهده م این به

که  جمعیت است؛ درصورتی  گوی افزایششهر جواب 
 دوره هر در جمعیت و رشد مساحت  عدم تعادل بین

 ي فضاییتوسعه است که الگويشده رشد باعث از
الگوي گسترده و پراکنده باشد. این   نوع از شهر مراغه

2 Khazaei & Mahmoudzadeh 
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 شهر مراغه( 

رفتن مناظر   نیاز ب صورت افقی باعثرشد شهری، به
 هایبا محله  هاكردن آن  ن یگزی جا و طبیعی و باغات

ای  گونهبه   .استمسکونی و ایجاد مناطق و ... شده
وسازها  که ساختار شهر مراغه تحت تأثیر این ساخت 

لجام  رشد  و  آشفتگی  اختالل،  گسیخته،  دچار 
مهمبی  همه  از  و  رفتن  نظمی  بین  از  و  تخریب  تر 

شده محیط همچنان  زیست  اگر  لذا  است. 
ن  ریزی درست و منطقی برای ایپژوهی و برنامه آینده

چندان دور معضالت  ای نهشهر انجام نشود در آینده 
  ن یبروز  خواهد كرد. بنابرا   شیازپش ی متعدد شهري ب

های طبیعی و  برای جلوگیری از نابودی بیشتر محیط
مسألهشبکه شهر،  اکولوژیک  اینجا  های  در  که  ای 

می  کداممطرح  که  است  این  و   شود  عوامل 
لجام سیاست رشد  سبب  گذشته  در  ي ختهگسیها 

است، مدیریت رشد شهر تحت تأثیر کدام  شهر شده 
بوده سیاست وها  کدام  میزان است  یک  تأثیرگذاری 

رشد   در  محرکه شناسایی نیروهای است.بیشتر بوده 
و مراغه  مناسب   يارائه همچنین شهر  راهبردهای 

های  ي شبکهبرای مدیریت رشد شهر مراغه بر پایه 
 را پژوهش این یاصل چارچوب  اکولوژیک در آینده،

 دهد. می شکل

 مبانی نظری 2
همكارانش  نلسون کننده2004)   1و  محدوده  های  (، 

مدل   از  استفاده  با  آمریکا  شهرهای  در  را  شهری 
دادند و به این   رگرسیون چند متغیره موردبررسی قرار

 شهری رشد کنترل  هایسیاست  که  انددهینتیجه رس
رشد شامل  هایمحدوده  شهری، مرزهای 

 به منجر و کمربندهای سبز، شهری رسانیخدمات
زنده و    2ژانگ اند.شده شهری مناطق سازی باز 

 ( عنوان  2018همکارانش  تحت  پژوهشی  در   ،)
دینامیک منظر شهری در پکن، تیانجین و هبی را در  

بازه  طول  در  )چین  زمانی  هدف  2013-2040ي  با   )
شبیه اکوسیستمی  خدمات  کرده حفظ  اند.  سازی 

اند که سناریوی حفاظت  ها به این نتیجه رسیدهآن

 
1 Nelson et al 
2 Cheng et al 
3 Mousavi et al 

دمات  تواند بهترین سناریو برای حفظ خیکپارچه می 
از   حفاظت  همچنین  بود.  خواهد  اکوسیستمی 

در  زمین مؤثر  استراتژی  یک  جنگل  و  زراعی  های 
ریزی منظر شهری جهت حفظ کلیدی خدمات  برنامه

موسوی  بود.  خواهد  همکارانش    3اکوسیستمی  و 
با1393) را  مراغه  شهر  کالبدی  گسترش  و  رشد   ،) 

از   ایماهواره  دور  از  سنجش  هایداده  از استفاده
زمانی  دوره قرار    1390تا    1368های  مطالعه  مورد 
 نیتراند که مناسب اند و به این نتیجه رسیدهداده 

براي اول درجه در شهر يهندیآ گسترش نواحي   ي 
 در و  وليعصر شهر غرب شمال  در واقع اراضي
بالفصل نواحي بعد يمرحله   .شهرند غيرشهري 

اقدم  )   4رسولی  همکاران  مطالعه1395و  به  ي (، 
اردبیل اکولوژیک شهر هایمؤلفه و  پرداخته  در  اند 
 استراتژی داده است که نشان وتحلیلتجزیه  نتایج

به  راستای تهاجمی  در  استراتژی  بهترین  عنوان 
خلیلی  است.  شهر  شدن  همکارانش    5اکولوژیک  و 

سیاست 1396) پژوهشی  در  رشد(،  مدیریت   های 
شهر   شهری رشد هایگونه  و شهری مناطق  در  را 

نتیجه   این  به  و  قراردادند  بررسی  مورد  بنیان 
 و مهار مدیریت هایسیاست  ترینمهم  اند کهرسیده

 شهری، سبز کمربند :از اندعبارت شهری رشد
 خدمات مرزهای ای،منطقه و شهری رشد مرزهای

طرح   تأثیر يهزینه آور،الزام جامع هایشهری، 
توافقات  و هاهمکاری  زمانی،هم مقررات  و توسعه

 خرید و انتقال  اشتراکی، ریزیبرنامه  و محلی درون
 مسکن تهیه و تراکمی هایمشوق  توسعه، حقوق

ویژه مالیات   مالی، تأمین ابزارهای و  دربرگیرنده، 
 بر مبتنی توسعه و سبز هایساختمان  برنامه
( در  1399) و همکاران  6عمومی. جمعه پور  ونقلحمل

تحقیقی با عنوان بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک  
نمونه موردی؛   آینده پژوهی سناریو مبنا،  بر اساس 

ي شهر بجنورد به این نتیجه رسیده اند که سه مؤلفه 
حفاظت   شهری،  هوشمند  مدیریت  اساسی 

ونقل  زیست شهری و نیز ارتقاي کیفیت حمل محیط

4 Rasouliaghdam et al 
5 Khalili et al 
6 Jomehpor et al 



 
 

172 

 . 198تا  165  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه مدیریت رشد شهری بر پایه پژوهی عوامل مؤثر بر آینده . رسول قربانی، پوران کرباسی، مهدیه طاهونی
 شهر مراغه( 

در دستیابی به  عمومی در کنار کارایی مصرف انرژی  
دارد  ضرورت  بجنورد،  اکولوژیک  و   1قربانی  .شهر 

( در تحقیقی با عنوان ارزیابی اثرات  1399همکاران )
کالبدی کالنشهر تبریز بر شهرهای پیرامونی  -فضایی 
نتیجه  نمونه  این  به  سردرود  شهر  موردی:  ی 

به  رسیده نزدیکی  طبیعی،  رشد  مهاجرت،  که  اند 
و شرایط   ، تبریز  و    کالنشهر  مکان  خود  وضعیت 

کالبدی  - درنهایت عوامل اقتصادی در تحوالت فضایی
 .هستند رگذاریشهر تأث

مالحظه  مطالعات به توجه با گرفته،  صورت 
را  مي بعد  یک  تنها  تحقیقات  بیشتر  در  كه  گردد 

اند و بیشتر به شناسایی و توصیف  مدنظر قرار داده 
پرداخته  حاضر  به  وضعیت  حاضر  پژوهش  اما  اند؛ 

رسی عوامل رشد شهر و تأثیرگذاری هر یک از این  بر 
رشد   در  و  به شهریعوامل  پرداخته  جامع  طور 

پایداری بافت ارائه نموده است؛    راهکارهایی را جهت
گفته موارد  اساس  بر  سایر  لذا  از  تحقیق  این  شده 

 . شودمي تحقیقات متمایز 

فضايي   توزيع الگوي عنوانبه  شهر فرم
تعريف   زمان از خاصي يرهه ب در انسان هایفعالیت

 كشورهاي در شهرها الگوي رشد يا شود. شكلمی
برخوردار تنوع از مختلف اما زيادي   طوربه  است؛ 

 »گسترش دوگانه فرايند صورت يكبه شهر رشد كلي
سريع« رشد و  بيروني  و دروني »رشد يا  فيزيكي 
 روش دو اين از هرکدام است. مجدد« یدهسازمان

ديگري ایجداگانه و متفاوت كالبد  ايجاد از 
افزايش به بيروني گسترش نمایند.می  شكل 

رویه بی  افقي گسترش اصطالح به يا شهر محدوده
 ریزیدرون  صورتبه  دروني رشد و  گرددمی  ظاهر

شود )قرخلو  می  فشرده نمايان رشد الگوي و جمعيت
زنگنه شهرکی  بنابراين،22-21:  1388،  2و  نوع   (.  دو 

وجود دارد: )الف( رشد افقی   شهر اصلي رشد الگوي
شهر )ب( رشد فشرده شهری عوامل مؤثر در رشد و  

بندی  توان در موارد زیر طبقه گسترش شهری را می 
 نمود: 

 

 بررسی عوامل مؤثر بر رشد و گسترش شهرها   1  جدول 

 ابعاد  توضیحات  مأخذ

:  1384، 3مدنی پور
54-52 

ها اهمیت تحلیل نقش عوامل محیط طبیعی در زندگی انسان به حدی بوده که تا مدت
عنوان یگانه عامل  کنندگی محیط طبیعی بههای مسلط فکری بر عامل کنترلی و تعیین پارادایم

شناسایی و پذیرش تأثیر رو   ها و ترسیم خط سیر کنش آدمی تأکید داشتند. از اینایجاد تمدن
طبیعت بر کیفیت فضای شهری و تحوالت آن حائز اهمیت بوده و اصرار بر اهمیت بررسی  

های  نیروهای ناشی از موقع و مقر و عوامل طبیعی مؤثر در توسعه و رشد شهر یکی از پایه
 تحلیل جغرافیایی است.

عوامل 
طبیعی و  
 جغرافیایی

حسین پور و  
 4،7:1400همکاران 

، 5نه شهرکی زنگ
1390 :72 

و مهاجرت در رشد جمعیت مؤثر است.  ریومسه عامل باروری، مرگ
(، حرکات  ریومرشد طبیعی جمعیت )تفاوت موجود بين مواليد و مرگ

پیرامون )مهاجرت مردم از مرکز شهر به حومه و حاشیه شهر( و   -مرکز 
د و ترین دالیل رشتواند یکی از مهمشهری می -های روستامهاجرت

 ي شهر باشد.رویهپراکنش افقی بی

 افزایش جمعیت

عوامل 
 اجتماعی 

:  1384، 6گیدنز
262 

 -های اجتماعی ها بین موقعیتتحرک اجتماعی بر حرکت افراد و گروه 
اقتصادی داللت دارد و شامل »تحرک عمودی، افقی و جانبی« است. 
  -»تحرک عمودی« به معنای حرکت به باال یا پایین در نردبان اجتماعی 

جایی بین مواضع و اقتصادی است. »تحرک افقى« نیز به جابه
ما  شود؛ ااقتصادی هم ارزش اطالق می -های اجتماعی موقعیت

تحرک جانبی یا  
 جغرافیایی

 
1 Ghorbani et al 
2 Gharkhloo & Zanganeh Shahraki 
3 Madanipour  

4 Hosainpoor et al 
5 Zanganeh  Shahraki 
6 Giddens 
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 شهر مراغه( 

بر حرکت جغرافیایی بین نواحی، شهرها  »تحرك جانبی یا جغرافیایی«
گردد. تحرک عمودی و جانبی های مختلف یک شهر اطالق مییا محله

 اغلب مالزم یکدیگرند. 

:  1390، 1احمدی
56 
 

ابداعات  بر پایه دیدگاه تطور طبیعی، با روند تکامل جوامع شهری و 
ونقل و افزایش درآمد خانوارها، گرایش به تملک واحدهای  حوزه حمل 

مسکونی تک خانواری و مهاجرت طبقه متوسط به حومه شهرها 
 است.بیشتر شده

تطور طبیعی و  
های  جاییجابه

 اجتماعی  -اکولوژیکی 

 58:1390احمدی، 

و  شوندهای شهری به دالیل مختلف دچار فرسودگی و زوال میمحله
. از این جریان تحت مفاهیم  مانندیاز انجام عملکرد خود بازم جهیدرنت

و ...   2مختلفی ازجمله بدبختی شهری، فرسودگی شهری، زوال شهری 
است. بر اساس نظریه »گریز از بدبختی« نیز افراد طبقات  شده یاد

های برخی محالت شهری به  متوسط نیز برای گریز از مسائل و آسیب
 کنند.ها حرکت میپردرآمد و حومهسمت مناطق 

 گریز از بدبختی 

 104: 1396، 3ابیا 
انباشت فضایی ناموزون سرمایه و کار داللت برکنش متقابل با 

کاربری زمین دارد. یک جنبه از این کنش متقابل رانت اراضی )معادل  
 گیرد.داری شده آن ارزش زمین( را در برمیسرمایه

توسعه نامتوازن  
ای و گسترش منطقه

 کالبدی شهر

عوامل 
 اقتصادی 

: 1389، 4مسعودی
1 

ترین »توسعه شهری« با »افزایش جمعیت« همراه است و یکی از مهم
تقاضا برای مسکن و خدمات«   - تبعات شهرنشینی »گسترش شهر 

است. برای رفع نیاز شهروندان به مسکن و فضاهای خدماتی تا جایی 
صورت افقی )اشغال سطح(  عه شهری بهپذیر باشد، توسکه امکان

ای  شود. ليکن هرگاه تابع ارزش زمین شهری به مرحلهانجام می
رسد که تابع ارزش ساختمان را پشت سر گذارد، توسعه افقی به می

شود. لذا رشد سریع جمعیت و به دنبال  توسعه »عمودی« تبدیل می
قیمت آن رشد تقاضا برای مسکن و خدمات شهری باعث »افزایش 

 شود. عنوان کاالی تجدید ناپذیر میزمین« به

افزایش تقاضا برای  
 مسکن و خدمات

 2: 1389مسعودی،
روستایی و  

، 5همکاران 
88:1400 

دهد استفاده آنچه زمین را در مطالعات شهری در کانون توجه قرار می
عنوان بستر و جایگاه محل زیست، تجمع، فعالیت و  از زمین به

ای است. در این چارچوب نحوه انسانی و کاالی سرمایهفراغت 
استفاده از زمین و )فضا(، افزایش تراکم ساختمانی، روند و جهات 

ها و مزارع، خالی و متروکه رویه توسعه شهری، حفظ یا تخریب باغبی
های مرکزی و فرسوده، مطلوبیت سکونتی و سالمت و شدن بافت

یروهای اقتصادی بازار، منافع بخش ایمنی شهری و ... به تابعی از ن
طور کلی، تأکید بر  است. بهخصوصی و حقوق سنتی مالكان بدل شده 

از تقاضای  خش مفهوم اقتصادی ارزش زمین و رانت زمین سبب چر 
 عنوان عامل اصلی زمین به

فضا ي ضه است. تقاضای عر فضا شده ي ضه ایجاد رانت به تقاضای عر 
 ً رفی زمین و مسکن نیست و به متناسب با تقاضای مص الزاما

 .کندیذیل بازار زمین را برای افزایش ارزش زمین تنظیم م  یهاروش

 رانت زمین شهری 

Pacione, 2009: 
360 

تأثیر تکنولوژی بر زندگی شهر و شهرنشینی پس از انقالب صنعتی ابعادی بسیار گسترده به 
باوجود اثرات گسترده تکنولوژی بر  خود گرفته و در زندگی روزمره نقشی پایدار یافته است. 

توان در ارتباط با توسعه فیزیکی و ترین بعد تحوالت تکنولوژیک را که میتوسعه شهری، مهم

عوامل 
 تکنولوژیکی

 
1 Ahmadi 
2 Urban blight 
3 Abia 
4 Masoudi 
5 Rostaei 
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های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه مدیریت رشد شهری بر پایه پژوهی عوامل مؤثر بر آینده . رسول قربانی، پوران کرباسی، مهدیه طاهونی
 شهر مراغه( 

ونقل یک فعالیت  ونقل است؛ زیرا حملخزش کالبدی شهر مدنظر قرارداد، توسعه نظام حمل
 زیست داشته است حیطای بر کیفیت زندگی و ممهم و فراگیر در اقتصاد است و اثرات عمده 

Gotham, 2007: 
2 

 است. اینریزتر تعریف شده  قطعات به شدن خرد عنوانتفرق به
 یک به تبدیل به مرور زمان سیاسی کاربست نظراز نقطه واژه

 است.و کامل شده  جامع مفهوم
 اداري  -سیاسی  تفرق

عوامل 
  -سیاسی 
 مدیریتی 

 61:1390، 1احمدی

 مدیریتی تفرق و تعدد شرایط در شهر های منطقهکانون برخی در
 کند بنابراین تبیین را نشینیحومه  یا رویی پراکنده تواند،می

 وجود عدم و یک منطقه در زمین کاربري بر کنترلی هایسیاست
 پراکنده به منجر تواندمی  آن مجاور در مناطق کنترلی هایسیاست

 شود.  سکونت و وکارکسب براي نشینیحومه یا رویی

 منتج سرریز توسعه
 هايکنترل اجراي از

 رشد

:  1386، 2سرایی
25 

Walmesley, 
2006: 13 

 و جمعیت بینیپیش شهري، جامع طرح هایترین بخشمهم از یکی
براي جمعیت آینده شهر و  موردنیاز زمین مقدار محاسبه آن دنبال به

های است. همین الحاق زمینهایی به محدوده شهر الحاق زمین
بازی و سوداگری زمین در این شود نوعی بورساطراف شهر باعث می

ها  ها از فرصت الحاق این زمینها به وجود آید و بسازوبفروشبخش
به شهر استفاده کنند و شهر را در آن جهات گسترش دهند. این 

ي هاجریان ممکن است به ادغام بسیاری از روستاها و شهرک
های راشهری در محدوده شهرها، افزایش قیمت زمین در محدوده پی

رویه و بدون برنامه و گسترش افقی شهرها وساز بیالحاقی و ساخت
ها و مدیریت شهری برای آنکه بر این رو دولت منجر شود. از این

هایی را در  موضوع اثرگذاری داشته باشند معموالً راهبردها و سیاست
دهند. دخالت مورد بحث در قالب تصویب  می دستور کار خود قرار

های توسعه شهری، مقررات مربوط به کاربری اراضی شهری و طرح
 پذیرد.بندی و دخالت مستقیم انجام میمالیات

 و دولت دخالت
 در شهري مدیریت

 یا کنترل و زمین بازار
 آن  عملکرد هدایت

 1400پژوهش،    ی ها افته ی مأخذ:  

 

مدیریت است کرده اظهار 3بنگستون  رشد   که 
(GM) دارد تمایل که است دولت اقدامات مجموعۀ 

زمان کیفیت مكان، کنترل  با را رشد  توسعه و 
در مدیریت  رشد مدیریت مدت،کوتاه  کند 
که مقرراتی و هاسیاست  هدایت را توسعه است 

درمجموعمی  مدیریت که نمود بیان توانمی  کند. 
 طبیعی نیازهای با شدن روروبه  برای تالشیرشد  

 درحال  کشور یا منطقه جامعه، در یافتگیتوسعه
است  نحوی به  را طبیعی نیازهای این تا توسعه 

 شود. حفظ  عمومی هایدارایی  که سازد  برطرف
 دست برای متعددی هایتکنیک رشد، مدیریت

اهداف   و اصول  مطابق زمین توزیع  و رشد به یافتن
 & Nelson)  شود می شامل  را هوشمند رشد

 
1 Ahmadi 
2 Sorayi 
3 Bangston 

Dawkins, 2003: 20  .)رشد مدیریت هایسیاست 
 توجه با را سیاستی ابزارهای از گسترده ایمجموعه 

)به کندتر اهداف به جمعیت(   رشد ویژهکردن رشد 
 توسعه به دستیابی مشخص، قلمرویی درون

زندگی تضمین اقتصادی،  کیفیت و کیفیت 
 محدود یا و جنبی هدافا با همراه محیطیزیست 

 هایاستراتژی گیرند.می  دربر را رویی پراکنده کردن
 هاحوزه  مختلف سطوح در توانندمی رشد مدیریت

 مدیریت هافعالیت تریناصلی  شوند. گرفته کار به
 قوانین طریق از زمین کاربری تنظیم جهت رشد
هوای درخطر، هایگونه  و سالم آب پاک، قوانین 

 & Nelson) است اراضی مدیریت قوانین
Dawkins, 2004: 2)تکنیک  رشد مدیریت های. 
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های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه پژوهی عوامل مؤثر بر مدیریت رشد شهری بر پایه آینده . طاهونی  مهدیه  کرباسی،  پوران قربانی، رسول 
 شهر مراغه( 

)نظیر به وابسته توانندمی  بندیمرحله زمان 
 به وابسته زیرساخت، مدیریت طریق از توسعه(

)مانند  مناطق هایکیفیت  نمودن تعریف مكان 
 نمودن عملكرد )نظیر مرتبط به وابسته مشخص( و

 از باشند.  مسكن( به دسترسی تضمین و استفاده
 دارنده چارچوبینگه  محدود هایسیاست آنجائی که

 مدیریت است، رشد مدیریت  متضمن که است
 مسیر و جهت، مناطق ایمرحله توسعه جهت رشد

 درون را  شهری مراکز و نموده تعیین را توسعه فرم و
 ,Mojica Bonilla)کند  می  مشخص شهری بافت

های مدیریت رشد  طور کلی سیاستبه  .(41 :2007
می  زیر  به شرح  هدف  پنج  دارای  (  1باشند:  شهری 

حفظ کاالها و منابع عمومی مانند هوای پاک، آب و  
( به حداقل رساندن اثرات جانبی  2توجه؛  مناظر قابل

هزینه3منفی؛   رساندن  حداقل  به  مالی  (  های 
(  5( به حداکثر رساندن عدالت اجتماعی؛ و  4عمومی؛  

 :Nelson et al, 2003)بهبود کیفیت زندگی است  
به (21 سیاست .  کلی  مدیریت  طور  به  مربوط  های 

رشد شهری که در سطح جهانی مورد تأکید است به  
های محدودسازی  باشند: الف( سیاستشرح زیر می 

سیاست  ب(  تحکیمشهری.  ج های  شهری.    - سازی 
مالیاتسیاست د(  زمین.  به  مربوط  و  های  بندی 

 رهای مالی. ابزا

اثرات   گستردگی  و  طبیعی  منابع  محدودیت 
زیستی، طراحان و برنامه ریزان شهری را ملزم  محیط

ها و در گامی  دارد تا به نقش و اهمیت سبز راهمی
نمایند. شبکه فراتر شبکه توجه  اکولوژیک  های  های 

اکولوژیک،   پیوستگی  ایجاد  هدف  با  که  اکولوژیک 
اس مناطق  بین  حیاتی  می عملکردی  ایجاد  و  ته  کند 

عمدتاً شامل پیوستگی هستند. افزایش چیرگی بشر  
محیط   در  تغییرات  ایجاد  و  سرزمین  سیمای  بر 
شهری، باعث ناپیوستگی عناصر اکولوژیک شده که  
به   انزوا  از  اکولوژیک  مفاهیم  بر  تمرکز  آن  پی  در 

از حفاظت سایت به حفاظت شبکه  و  های  اتصال 
( است  تغییریافته  (.  46:  1395،  1مهرفروز اکولوژیک 

پیوسته از    هم  شبکه اکولوژیک شامل سیستمی به

 
1 Mehr Forouz 

نیمه و  طبیعی  سرزمین  عناصر  سیمای  در  طبیعی 
عملکردهای   و  مرمت  نگهداری،  اهداف  با  که  است 

به  زیستی  اکولوژیک  تنوع  حفظ  برای  ابزاری  عنوان 
-Bennett, 2001: 23).شودبررسی یا مدیریت می 

های اکولوژیک؛ حفظ  اد شبکههدف اصلی ایج      (30
چشم  در  اکولوژیکی  )فضایی(  است  پایداری  انداز 

(Miklós et al, 2018: 12)  ساختار شبکه اکولوژیکی .
ای سیمای سرزمین  توان ترکیبی از عناصر پایهرا می 

ها دانست )موحد  ها و ماتریس ها، گذرگاهشامل لکه
طبیبیان،   اجزای 374:  1397و  دارای  عناصر  این  ی  (. 

لکه  شامل  که  پوشش هستند  گیاهی  های  های 
مانده جنگلی یا مرتعی(، کاشت  طبیعی )اراضی باقی 

درون  پارک(  و  بوستان  باغ،  فرا  )کشاورزی،  و  شهری 
شهری به همراه سایر مظاهر طبیعی مانند جریان  

دریاچه  رودخانه،  برکه،  طبیعی،  تاالب  آب  ها، 
شبکهمی عملکردهای باشند.  از  اکولوژیک    های 

و   تفرجی  اکولوژیک،  عملکردهای  ازجمله  چندجانبه 
بوده   برخوردار  شناسانه  زیبایی  کیفیت  افزایش 

Jongman, 2008: 32)  (عملکردها دلیل  به    ی و 
توسعه ابعاد وسیعی، تحقق  در  را  مختلف  پایدار  ی 

می  .  (Amponsah et al, 2022: 39)کنند  عملی 
شبکه مهم نقش  به ترین  اکولوژیک  در  های  ویژه 

های شهری، ارتقاي کیفیت محیطی و طراحی  حیطم
محیط و منظر پایدار شهری است که این مسأله نیز  

شهروندان  به زندگی  کیفیت  ارتقاي  به  خود  نوبه 
حضور انجامید.   وسعت، در ساختار این  خواهد 

 شهر یک هایضرورت از کافی، و الزم توزیع ترکیب،
 از شهر روزافزون شدن است. با تهی توسعهدرحال 

 معضالت با ساکنانش و شهر اکولوژیک، عناصر این
گرمایش، زیادی محیطیزیست   فرسایش، ازجمله 
 از یا و شدن تکهتکه زیستی، تنوع کاهش آلودگی،

همینمی روبرو طبیعی منابع رفتن بین به   شوند. 
 جهت به اکولوژیک، هایشبکه  وضعیت علت

 توسعه به نیل و شهری زندگی کیفیت بر که تأثیری
 دارد. حیاتی و گسترده  بسیار  ارزش شهر دارد، پایدار

 هایشبکه به توجه کنونی عصر در خاطر همین به
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های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه مدیریت رشد شهری بر پایه پژوهی عوامل مؤثر بر آینده . رسول قربانی، پوران کرباسی، مهدیه طاهونی
 شهر مراغه( 

اکولوژیک و اکولوژیک عناصر   از یکی پایداری 
 شهری پایدار توسعه در  دنیا روز مباحث ترینمهم

 .(Manlun, 2003: 39) آیدمی  حساب به
را بررسی   موضوع آینده که است علمی پژوهیآینده

کند نحو تا کندمی  تالش و می   برای مطلوب به 
 تا کند ترسیم  شکلی به را آینده بررسی مورد موضوع

خطا،  مسیر طول  در  ایوقفه یا و انحراف حرکت 
 نسبت فلسفی رویکرد سه کلی طورنیاید. به پیش

 تغییر به نیاز نخست از رویکرد دارد: وجود آینده به
شود  می  ناشی جهان مقصد  از آگاهی و شتابان

(Godet, 2011: 16)از   هاییداده  شامل رویکرد ؛ این
های   سویبه  راهی که  است حال  و گذشته آینده 

رویکردمی تصویر به را احتمالی بازتاب   دوم، کشد. 
 ازنظر است؛ فاضله یمدینه یا شهرهاآرمان پرطنین

 آینده که است آن مفهوم به رویکرد این پژوهیآینده
 تحقق آرزوی ما که شودمی  ساخته چیزی یبر پایه 

)همتی  را آن همکاران1  داریم  (.  63:  1394،  و 
در شناخت رویکرد کهی درحال  شناسایی پی آینده 
 دست دنبال  به دوم رویکرد است، محتمل هایآینده
 این شایسته است است. هاآرمان و آرزوها به یافتن

 در زیرا بدانیم، هادیدگاه بر مبتنی رویکردی را رویکرد
 با یک دیدگاه از استفاده با آینده به حال  تبدیل پی

همکاران چشم و  )ذاکری  (.  30:  1400  ،2اندازاست. 
 رویکرد دو  از ایآمیزه پژوهی،آینده  سوم رویکرد

 آینده افراد نگرش، از سطح در این است. نخستین
 به هاآن که معنا بدان نگرند.می  پروژه یک مثابه به را

 که هستند هاییپروژه  گرفتن اجرای عهده بر دنبال 
 سوی از شده ارائه هایشاخص با مطابق را واقعیت

داد تغییر شهرهاآرمان را این و خواهند   به کار 
 اندازهایچشم طریق از و الگوها یوسیله
 هایداده حال   همین در و دهندمی  انجام شدهتدوین 
 حال  شرایط و  گذشته روندهای اساس بر را تجربی

 پیدایش  و  ظهور شاهد ما نجایا در گیرند.می نظردر 
است؛   اندیشه همین اساس بر ستیم.ه ناظر یعالقه

میان یابد. تغییر تواندمی چیزی که  رویدادهای از 
 پدید واقعیت که است مطلوب و ممکن و احتمالی

 
1 Hemmati 

 سه این افزاییهم  یا ترکیب دیگر بیان و به آیدمی
 ایپروژه  سازد.می را واقعیت که است رویداد از گونه

 آمده عمل به هایارزیابی  اساس شود برمی ظاهر که
 بود. خواهد مطلوب و ممکن محتمل، هایگزینه از

 ,Cornish) بنامیم. ایپروژه رویکرد را این است بهتر
2009: 41 .) 

 روش تحقیق 3

زمره  در  لحاظ هدف  از  حاضر  تحقیقات  پژوهش  ی 
از لحاظ ماهیت توصیفی  تحلیلی است.  -کاربردی و 

بر  مدیریت رشد    مؤثرهدف پژوهش تحلیل عوامل  
پایداری   بر  مطلوب  راهبردهای  ارائه  و  شهری 

جهت  شبکه است.  مراغه  شهر  اکولوژیک  های 
ای ی کتابخانه گردآوری اطالعات موردنیاز از دو شیوه 

یدانی استفاده خواهد شد. در بخش میدانی برای  و م
داده جمع  اندازهآوری  ابزار  از  پرسشنامه ها  گیری 

می  و  استفاده  ابعاد  گردآوری  با  سپس  شود. 
های مدیریت  ی سیاستهای موجود در زمینهمؤلفه

پایداری شبکه و   اکولوژیک شهر،  رشد شهری  های 
اسان و  نفر از كارشن  15عوامل مؤثر تعیین  و توسط 

برنامه دانشگاهمتخصصان  )اساتيد  شهري    )ريزي 
و   گرفت  قرار  برسی  عوامل    عنوانبهعامل    41مورد 

  2رشد شهر مراغه شناسایی شد که در جدول    مؤثر
و  .  استشدهارائه   تحقیق  متغیرهای  ارزیابی  برای 

استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  سؤاالت   پایایی 
برآورد    7/0ه بیش از  ، هموار 806/0شده که با مقدار  

ماتریس    صورت به. سرانجام  پرسشنامه  استشده
نفر    15هدفمند در اختیار    یریگنمونه، طبق  41* 41

از کارشناسان و متخصصان که شناخت کافی در این  
به کار رفته در    یهاداده زمینه داشتند قرار گرفت.  

کمی و از طریق روش دلفی    صورتبهاین پرسشنامه  
محیطی  پویش  در    و  امتیازها  سپس  و  شده  تهیه 

تا در چارچوب     افزار نرم ماتریس متقاطع وارد شده 
Mic Mac   کدام    ی ریرپذیتأثو    ی رگذاریتأث هر 

شدن   مشخص  از  بعد  نهایتاً  شود.  مشخص 
نرم   یهارانش یپ از  استفاده  با  افزار  کلیدی،  

2 Zakeri et al 
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Scenario wizard    سناریوهای محتمل برای هر یك
 شود. ران ارائه می از عوامل پیش 

 

 
مدل مفهومی تحقیق   1  شکل   

 

 های )عناصر کلیدی استخراج شده( مؤثر بر رشد شهری ها و گویه شاخص   2  جدول 

 مأخذ گویه شاخص

 عوامل سیاسی و 
 مدیریتی 

 زمين بازار در دولت یهااستیجامع شهری )منطقه بندی(، س هایطرح
متصل و منفصل،  سازيایجاد شهرک و سازیآماده هايمسکن، طرح  و

ها، تعیین سازمان و ادارات مسکن ساز، تعاوني وساخت بر نظارت عدم
 و اشخاص دارای قدرت گیری نهادهامالیات بر مسکن و زمین، تصمیم

(؛   1395)1دلیر و هوشیار 
  3(؛ ابیا 1398) 2حمد خان

(؛  1395) 4(؛ قاسمی 1396)
 ( 1391) 5نوروزی فرد 

 
 

 اقتصادی 

تخصیص  
 منابع

ها و زیرساخت  کالن، گسترش یهایسازایجاد کارخانجات و صنایع، انبوه
ها، گذاری سرمایه ارتباطی، پراکندگی فضایی خدمات، افزايش یهاشبکه

 انتقال مراکز اداری و توسعه خدمات محورمتصل به شهر 

(؛ خلیلی و 1396) 6عزیزی
(؛ نوروزی 1396) 7همکاران 

(؛ شرفی و همکاران  1391فرد )
8(1395 ) 

بازار زمین 
 و مسکن

پيرامون در شهر، طرح  روستاهاي مزارع، ادغام و باغات در دوم هایخانه
بازی  مسکن مهر، افزایش قیمت مسکن و زمین، مالکیت زمین، بورس

های  های زراعی و حاشیه شهر، وجود زمینزمین، ارزان بودن زمین
 کشاورزی و بایر، تغییر کاربری زمین

(؛  1391) 9بصیرت و ادهم
(؛ 1396)10اکبری و همکاران  
 (1396) 11لیلی و همکاران 

 
 مهاجرت  اجتماعی 

روستا شهری، افزایش جمعیت روستاهای پیرا شهری مراغه،  هایمهاجرت
 بیکاری ساکنان روستا، افق اقتصادی شهرهای میانی. 

(؛ عبدی و  1396ابیا )
(؛ شرفی و 1395) 12همکاران 

(؛ خلیلی و 1395همکاران )
 ( 1396همکاران )

 
1 Delir and Hoshyar  
2 Hamad Khan 
3 Abya 
4 Ghasemi 
5 Nowruz Fard 
6 Azizi 

7 Khalil et al 
8 Sharafi et al 
9 Basirat and Adham 
10 Akbari et al. 
11 Lily et al. 
12 Abdi et al. 
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 جمعیت
نشینی، سطح جمعيت، کاهش بعد خانوار، تمایل به حومه طبیعی رشد

 اشتغال، میزان درآمد، جدایی گزینی اجتماعی، افزایش تراکم جمعیت

(؛ عبدلی و  1390) 1احمدی
(؛ حنوک و 1398) 2همکاران 

 (1392) 3همکاران 

عوامل طبیعی و 
 ی طیمحستیز

وجود موقعیت جغرافیایی مناسب شهر، هموار بودن شهر برای رشد 
 دسترسی مناسب به آب، وجود اقلیم مناسب در شهر، تنوع خاک، 

اراضی باغی، عدم وجود مخاطرات محیطی ، شیب  لهی وساحاطه شهر به
 مناسب جهت رشد شهر 

(؛ حنوک 1390) 4زنگی شهرکی 
 ( 1392) 5و همکاران

 1400پژوهش،    ی ها افته ی مأخذ:  

 

شهر  محدوده  است.  مراغه  شهر  مطالعه  مورد  ی 
تقریبی   وسعت  به  امتداد    2647مراغه  در  هکتار 

صوفی رودخانه  دامنهی  در  و  کوه  چای  جنوبی  های 
ی شمال  است. این شهر در گوشه سهند واقع شده 

  22درجه و    37غربی کشور با مختصات جغرافیایی  
دقیقه عرض شمالی و در    25درجه و    37دقیقه تا  

طول  ه  دقیق  17درجه و    46دقیقه تا    12درجه و    46
آهن  است. مراغه در مسیر راهجغرافیایی واقع شده 

رش جغرافیایی آن از  ستتبریز واقع شده و گ  - تهران  
از شمال به   این شهرستان  شمال به جنوب است. 

جنوب   از  و  تبریز  آذربا شهرستان  استان  ن  يجابه 
های  گردد. از سمت شرق شهرستان غربی محدود می 

محدود  بستان  را  آن  چاراویماق  و  هشترود  آباد، 
اسکو، عجب سازند. شهرستان می و  های  بناب  شیر، 

قرارگرفته شهرستان  این  غرب  در  نیز  اند.  ملکان 
های مرکزی و  شهرستان مراغه دارای دو بخش به نام 

ای مراغه و خراجو نقاط شهری  خراجو بوده و شهره
می  محسوب  شهرستان  مراغه  این  شهر  شوند. 

نقطه مهم است  ترین  شهرستان  این  در  شهری  ی 
 (. 9: 1390، 6ی شهر مراغه )طرح توسعه 

 

 

 1400پژوهش،  های  موقعیت شهر مراغه در روی نقشه )منبع: یافته 2   شکل 

 
1 Ahmadi 
2 Abdali et al. 
3 Hanuk et al. 
4 Zangi Shahraki 
5 Hanuk et al . 
6 Maragheh city development plan 
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 ها و بحثیافته 4
میان   بر    یشدهیی شناسا  يگویه   41ارتباط  مؤثر 

از  آینده استفاده  با  مراغه  شهری  رشد  مدیریت  ی 
روش ماتریس تأثیرات متقابل و توسط کارشناسان  
تأثیرپذیری   و  تأثیرگذاری  میزان  و  بررسی  خبره 

آن شدهمتقابل  امتیازدهی  ارتها  میزان  باط  است. 

است. عدد  سنجیده شده 3تا  0ها با اعداد بین  گویه 
به  به   یمنزلهصفر  یک  عدد  تأثیر«،   یمنزله»عدم 

»تأثیر متوسط« و   یمنزله»تأثیر ضعیف«، عدد دو به 
»تأثیر زیاد« است. ابعاد ماتریس    یمنزلهعدد سه به

اثرات متقابل گویه  پژوهش دارای  تحلیل  این  در  ها 
ماتریس    یگذارارزش   یبند. جمع ستا(  41× 41ابعاد )

 ها در جدول زیر آمده است .

 

 مشخصات ماتریس اثرات متقابل   3  جدول 

 درجه پرشدگی  جمع  تعداد سه  تعداد دو  تعداد یک  تعداد صفر  تعداد تکرار  اندازه ماتریس مقدار 
 53/ 59 901 140 221 540 780 2 41 شاخص 

   1400پژوهش ،    ی ها افته ی مأخذ:  

 

بار    2های آماری با  در این پژوهش بر اساس شاخص
شدگی  ای، ماتریس از مطلوبیت و بهینهچرخش داده 

ی  دهنده است که این نشان درصد برخوردار بوده  100
 های آن است. روایی باالی پرسشنامه و پاسخ

 متغیرها  ی بندطبقه 4.1
کدام   در  ماتریس  مقادیر  جمع  اینکه  به  بسته 

دسته از متغیرها   5قسمت نمودار قرار گرفته باشد؛  
 توان به شرح زیر شناسایی کرد. را می

 ورودی -گذار ریناحیه اول: متغیرهای تأث 4.1.1

به ا تأثین  و  ورودی  متغیرهای    ن یرگذارتریعنوان 
تأث میزان  که  هستند  متغیره  یرگذاریمتغیرها  ا  این 

  نیتری عنوان اصل هاست و به آن   یریرپذیبیش از تأث
 کنند.عامل تعیین رفتار سیستم عمل می 

 یناحیه دوم: متغیرهای دووجه 4.1.2

تأث هم  متغیرها  تأث  یرگذار یاین  همچنین    ی ریرپذیو 
باالیی دارند. هرگونه تغییر و تحول در این متغیرها  

تحت می را  پایداری سیستم  و  پویایی  الشعاع  تواند 
به دو دسته تقسیم   قرار دهد. متغیرهای دووجهی 

که  شوندیم هستند  متغیرهایی  هدف،  متغیرهای   :
ناحیه    ترن ییپا قطری  خط  و  قرارگرفته  2از  اند 

باالی    متغیرهای ریسک، متغیرهایی که حول  محور 
 اند.قرارگرفته  2خط قطری ناحیه  

 -ناحیه سوم: متغیرهای وابسته 4.1.3
 ریرپذیتأث

نشان  متغیرها  و    یریرپذیتأث  یدهنده این  باال 
نقش    یرگذاریتأث متغیرها  این  هستند.  پایین 

تأث که  دارند  متغیرهای    ریراهبردی  به  وابسته  آنها 
 هستند.  رگذاریتأث

 ناحیه چهارم: متغیرهای مستقل  4.1.4
تأث هم  متغیرها  تأث  یرگذار یاین  همچنین    ی ریرپذیو 

پایینی دارند و روندهای حاکمی را که تغییرات کمی  
دهند. درواقع این دسته از متغیرها  دارند؛ نشان می 

صورت مستقل عمل  در مقایسه با سایر متغیرها به
 ی سیستم دارند. کمی بر آینده   ریتأث  جهیکنند درنتمی

 تنظیمی یرهایناحیه پنجم: متغ 4.1.5
متغیرهای این ناحیه به یکی از چهار ناحیه اختصاص  

قطعی در مورد    یریگمیدارد اما سیستم توانایی تصم 
این متغیرها وضعیت   ندارد. درواقع  را  این متغیرها 

ی سیستم دارند.  در این پژوهش  نامعینی در آینده
 ( آمده است. 3متغیرها در جدول ) یبندطبقه
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 متغیرهای مؤثر در رشد شهر مراغه   ی بند طبقه   4  جدول 

 متغیرها ابعاد  یر نوع متغ

 ناحیه اول:
 متغیرهای

 ورودی  -رگذاریتأث
 اقتصادی 

 طرح مسکن مهر 
 مالکیت زمین 

 تغییر کاربری زمین به کاربری تجاری
 پيرامون در شهر  روستاهاي ادغام

 ناحیه دوم:
 متغیرهای
 دووجهی

 اقتصادی 

 مزارع و باغات در دوم هایخانه
 ارتباطی یهاها و شبکهزیرساخت  گسترش

 انتقال مراکز اداری و توسعه خدمات محورمتصل به شهر 
 افزایش قیمت مسکن و زمین

 ی تیریسیاسی و مد

 متصل و منفصل  سازيایجاد شهرک و سازیآماده هايطرح
 جامع شهری )منطقه بندی( هایطرح

 ها سازمان و ادارات مسکن تملك زمين توسط تعاوني
 ساز وساخت بر نظارت عدم

 مسکن و زمين بازار در دولت یهااستیس

 ناحیه سوم: 
 ر یرپذیتأث -متغیرهای وابسته

 هموار بودن شهر برای رشد  طبیعی

 اقتصادی 
 ایجاد کارخانجات و صنایع 
 پراکندگی فضایی خدمات

 هاگذاری سرمایه افزايش

 ی تیریسیاسی و مد
 گیری نهادها و اشخاص دارای قدرت تصمیم

 تعیین مالیات بر مسکن و زمین

 ناحیه چهارم:
 متغیرهای مستقل 

 اجتماعی 

 جمعيت طبیعی رشد
 کاهش بعد خانوار

 نشینی تمایل به حومه
 سطح اشتغال 
 میزان درآمد 

 افزایش تراکم جمعیت
 روستا شهری  هایمهاجرت

 افزایش جمعیت روستاهای پیرا شهری مراغه
 بیکاری ساکنان روستا 

 اقتصادی 
 کالن  یهایسازانبوه

 بازی زمین بورس
 های زراعی و حاشیه شهر ارزان بودن زمین

 طبیعی

 وجود موقعیت جغرافیایی مناسب شهر 
 دسترسی مناسب به آب

 وجود اقلیم مناسب در شهر 
 نوع خاک 

 اراضی باغی  لهی وساحاطه شهر به
 عدم وجود مخاطرات محیطی 

 شیب مناسب جهت رشد شهر 

 تنظیمی  یرهایمتغ
 اجتماعی 

 افق اقتصادی شهرهای میانی 
 جدایی گزینی اجتماعی 

 های کشاورزی و بایر. وجود زمین اقتصادی 
 1400پژوهش ،    ی ها افته ی مأخذ:  
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 ( 1400پژوهش ،    ی ها افته ی )مأخذ:    ر ی و جایگاه آنها برحسب نوع متغ   رها ی نمودار پراکندگی انواع متغ   3  شکل 

 

 تحلیل پایداری و ناپایداری سیستم   4.2
 افزاردر روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری با نرم 

Mic Mac   درمجموع دو مدل عمومی پراکندگی وجود
سیستم  به  که  معروف  دارد  ناپايدار  و  پايدار  های 

مدل  در  متغیرها    است.  پراکندگی  پايدار  سیستم 
است؛ در اين مدل برخی متغیرها دارای   L صورتبه

اثرگذاری باال و برخی دارای اثرپذيری باال است. اما  
سیستم پیچیدهدر  وضعیت  ناپايدار،  است؛  های  تر 

محور   پیرامون  توسعه  نیروهای  سیستم  اين  در 
قطری صفحه پراکنده است و در بیشتر مواقع حالت  

که شناسايی  بی دارد  اثرپذيری  و  اثرگذاری  از  نابینی 
 سازد.های کلیدی را دشوار میپیشران 

 

 
 6:1397مأخذ: اکبری و همکاران،    - پایداری یا ناپایداری   ت ی نمودار وضع   4  شکل 

 

  بیانگر   کلی  طوربه   پراکندگی  الگوی  پژوهش،  این  در
  هانراپیش .  است  ناپايدار  سیستم  يک  وضعیت

 ً ً   وضعیت   با   عموما   محور   اطراف   در   مشابهی   تقريبا
  های رانپیش   که  طوریبه.  انداستقراریافته  قطری

  نسبت   ایپراکنده   و  زیاد  واکنش  و  کنش   شدهانتخاب 
 .دارند  هم به
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  غیرمستقیم   و  مستقیم تأثیرات   4.3
 یکدیگر  بر  متغیرها 

  غیرمستقیم   و  مستقیم  تأثیرات   میزان  بررسی 
  و   مستقیم  بندیطبقه  از   گرفتن  کمک   با  متغیرها

  و   تأثیرگذاری  با  متناسب  متغیرها،  غیرمستقیم
  و   سیستمی   منطق  اساس  بر   آنها   متقابل   تأثیرپذیری

  انجام   مک  میک   افزارنرم   خروجی   یوسیلهبه
 (4جدول . )استگرفته

 
 متغیرها بر یکدیگر   م ی رمستق ی مستقیم و غ   رات ی بررسی تأث   5  جدول 

 متغیرها گونه

میزان اثرات  
 ( MDIمستقیم)

میزان اثرات  
 ( MII)میرمستقیغ

تأث
ی

رگذار
 ی

تأث
ی

رپذ
ری

 ی

تأث
ی

رگذار
 ی

تأث
ی

رپذ
ری

 ی

 ناحیه اول:
 -رگذاری)متغیرهای تأث
 ورودی( 

 57654 94400 41 62 طرح مسکن مهر 
 38224 29209 27 24 مالکیت زمین، 

 43243 92875 33 61 تغییر کاربری زمین به کاربری تجاری
 45018 107196 32 75 پيرامون در شهر  روستاهاي ادغام

 ناحیه دوم:
 )متغیرهای دووجهی(

 49710 98952 37 69 مزارع و باغات در دوم هایخانه
 60727 86302 42 62 ارتباطی یهاها و شبکهزیرساخت  گسترش

انتقال مراکز اداری و توسعه خدمات 
 54418 78430 40 62 محورمتصل به شهر 

 سازيایجاد شهرک و سازیآماده هايطرح
 متصل و منفصل

61 54 82492 73512 

 57612 80181 39 57 جامع شهری )منطقه بندی( هایطرح
 و ادارات مسکن تملك زمين توسط تعاوني

 ها سازمان
57 43 74388 59169 

 72327 92523 51 58 ساز وساخت بر نظارت عدم
 43724 78143 31 57 افزایش قیمت مسکن و زمین

 65722 89695 48 59 مسکن و زمين بازار در دولت یهااستیس

 ناحیه سوم: 
  -)متغیرهای وابسته

 ( ریرپذیتأث

 74458 31225 61 27 هموار بودن شهر برای رشد 
 57756 37487 42 30 ایجاد کارخانجات و صنایع 
 65922 23292 48 19 پراکندگی فضایی خدمات

 59311 28491 44 20 هاگذاری سرمایه افزايش
 55034 33924 39 20 گیری نهادها و اشخاص دارای قدرت تصمیم

 61260 34550 44 20 تعیین مالیات بر مسکن و زمین

 ناحیه چهارم:
 )متغیرهای مستقل ( 

 39066 8229 32 9 جمعيت طبیعی رشد
 20584 30817 15 23 کاهش بعد خانوار

 33966 32248 23 27 نشینی حومهتمایل به 
 12465 18265 9 14 سطح اشتغال 
 18709 21802 13 18 میزان درآمد 

 45259 48989 21 23 افزایش تراکم جمعیت
 44412 42721 32 27 کالن  یهایسازانبوه

 47810 108376 32 73 بازی زمین بورس
 50365 27770 34 19 های زراعی و حاشیه شهر ارزان بودن زمین
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 36340 16408 28 18 وجود موقعیت جغرافیایی مناسب شهر 
 35205 4911 27 10 دسترسی مناسب به آب

 37611 7886 28 13 وجود اقلیم مناسب در شهر 
 43125 4708 33 9 نوع خاک 

 38828 13344 32 15 اراضی باغی  لهی وساحاطه شهر به
 35338 8701 28 13 عدم وجود مخاطرات محیطی 

 29441 16117 22 15 شیب مناسب جهت رشد شهر 
 44521 31381 34 22 روستا شهری  هایمهاجرت

 37009 21856 29 23 افزایش جمعیت روستاهای پیرا شهری مراغه
 45156 31145 31 20 بیکاری ساکنان روستا 

 ناحیه پنجم: 
 تنظیمی(  یرهای)متغ

 44089 63631 34 38 افق اقتصادی شهرهای میانی 
 45259 48989 37 37 جدایی گزینی اجتماعی 

 44453 47114 32 36 های کشاورزی و بایروجود زمین
 1400پژوهش،    های مأخذ: یافته 

 

  و مستقیم  تأثیرات  بندیرتبه 4.4
  شناسایی   و  متغیرها  غیرمستقیم 

 نهایی   کلیدی متغیرهای
  ماتریس   صورتبه   که  پرسشنامه  اعداد  به  توجه  با

  محاسبه  را  هاآن  رابطه  افزارنرم .  استشده  تكمیل
  در   عددی   امتیاز  یك  عامل  هر  برای  درنهایت  و  کرده 

  بر   را  عوامل  امتیاز  این   اساس  بر  سپس .  گیردمی   نظر
  و  مستقیم صورتبه  تأثیرپذیری و  تأثیرگذاری اساس

  حالت   این  در   که.  کندمی  بندیرتبه  غیرمستقیم
  میزان   کنند   کسب   را  امتیاز  بیشترین   که  عواملي 

  اساس   این  بر   نیز  هاآن   تأثیرپذیری   و   تأثیرگذاری
 .کندمی تغییر

 
 همدیگر  بر  متغیرها  غیرمستقیم  و  مستقیم  تأثیرات  میزان  بندی رتبه   6  جدول 

 متغیرها  گونه 

میزان اثرات  
 ( MDIمستقیم)

میزان اثرات  
 (MII)می رمستقیغ

 رتبه 

تأث
ی

رگذار
 ی 

تأث
ی

رپذ
ری

 ی 

تأث
ی

رگذار
 ی 

تأث
ی

رپذ
ری

 ی 

 ناحیه اول: 
- )متغیرهای تاثیرگذار

 ورودی(

 1 235 561 228 534 طرح مسکن مهر 
 2 250 567 228 520 مالکیت زمین، 

 3 260 518 263 492 تغییر کاربری زمین 
 4 317 451 299 442 پيرامون در شهر روستاهاي ادغام

 ناحیه دوم: 
 )متغیرهای دووجهی(

 5 284 410 285 442 مزارع  و باغات در دوم هایخانه
 یهاها و شبکهزیرساخت گسترش

 ارتباطی
442 292 494 301 6 

انتقال مراکز اداری و توسعه  
 خدمات محور متصل به شهر 

492 385 431 384 7 
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ایجاد   و سازیآماده هايطرح
 متصل و منفصل  سازيشهرک

435 235 486 226 8 

جامع شهری )منطقه   هایطرح
 بندی(

420 342 469 344 9 

 مسکن تملك زمين توسط تعاوني
 ها سازمان و ادارات

413 363 484 378 10 

 11 301 419 278 406 ساز وساخت بر نظارت عدم
 12 309 389 306 406 افزایش قیمت مسکن و زمین 

 و زمين بازار در دولت یهااستیس
 مسکن 

406 221 406 228 13 

ناحیه سوم: )متغیرهای  
 (ریرپذی تأث -وابسته

 14 230 177 242 271 هموار بودن شهر برای رشد 
 15 236 256 263 263 ایجاد کارخانجات و صنایع
 16 232 246 228 256 پراکندگی فضایی خدمات 

 17 302 196 299 213 هاگذاریسرمایه افزايش
گیری نهادها و اشخاص  تصمیم

 دارای قدرت 
192 228 223 232 18 

 19 177 168 164 192 تعیین مالیات بر مسکن و زمین 

)متغیرهای   ناحیه چهارم:
 مستقل (

 20 389 163 534 192 جمعيت  طبیعی رشد
 21 200 152 192 171 کاهش بعد خانوار 

 22 193 114 206 164 نشینی تمایل به حومه
 23 107 161 106 164 سطح اشتغال 
 24 165 156 149 164 میزان درآمد 

 25 233 164 242 156 افزایش تراکم جمعیت 
 26 320 180 313 142 های کالن انبوه سازی

 27 288 313 278 142 بازی زمین بورس
های زراعی و  ارزان بودن زمین

 حاشیه شهر 
142 313 149 310 28 

وجود موقعیت جغرافیایی مناسب  
 شهر 

142 221 163 236 29 

 30 345 121 342 135 دسترسی مناسب به آب 
 31 263 145 242 135 وجود اقلیم مناسب در شهر 

 32 97 114 92 128 نوع خاک
 33 190 85 199 128 اراضی باغی لهیوساحاطه شهر به

 34 203 69 228 106 وجود مخاطرات محیطی عدم 
 35 154 84 156 106 شیب مناسب جهت رشد شهر 

 36 65 95 64 99 روستا شهری  هایمهاجرت
افزایش جمعیت روستاهای پیرا 

 شهری مراغه 
92 199 41 196 37 

 38 185 45 199 92 بیکاری ساکنان روستا
  یرهایناحیه پنجم: )متغ 
 تنظیمی( 

 39 184 25 192 71 اقتصادی شهرهای میانی افق 
 40 204 43 228 64 جدایی گزینی اجتماعی 
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 41 225 24 235 64 های کشاورزی و بایر وجود زمین
 1400پژوهش ،    ی ها افته ی مأخذ:  

 

قرارگرفته اصلی  قطر  باالی  در  که  از  متغیرهایی  اند 
بر  این  ااین اس  اهمیت زیادی برخوردارند که  س در 

بین   از  به  13عامل    41پژوهش  عنوان  گویه 
های اصلی و کلیدی مؤثر مدیریت بر رشد  رانپیش 

شهری، شهر مراغه شناسایی شدند که بررسی کردن  
مورد    13ي آن است که این  دهنده ها نشان این گویه 

  9مورد( و دووجهی )4مربوط به متغیرهای تأثیرگذار )
می  این  مورد(  ترتیب  پیشر   13باشند،  به  کلیدی  ان 

  ر ییاند از: طرح مسکن مهر،: مالکیت زمین،تغعبارت
روستاهاي  یکاربر ادغام  شهر،   زمین،  در  پيرامون 
گسترش و باغات  در دوم هایخانه  مزارع، 

شبکه زیرساخت  و  مراکز    یهاها  انتقال  ارتباطی، 
شهر،   به  متصل  محور  خدمات  توسعه  و  اداری 

متصل و  سازيایجاد شهرک  و سازیآماده هايطرح 
طرح بندی(،   هایمنفصل،  )منطقه  شهری  جامع 

 بر نظارت ها، عدمسازمان و ادارات مسکن تعاوني

زمین،  وساخت  و  مسکن  قیمت  افزایش  ساز، 
   مسکن. و زمين بازار در دولت هایسیاست

بررسی سناریوهای مدیریت رشد   4.5
 شهری مراغه 

 وضعيت و کليدي هایرانپیش  وضعيت تدوين براي
شد و   استفاده محیطی پويش روش از هاآن  احتمالي

تعداد   متخصصان  نظرسنجی  از  استفاده    39با 
عامل کلیدی تعریف شد.    13وضعیت احتمالی برای  

احتماليوضعیت کامالً   هایوضعیت  از طيفي  های 
عامل   هر براي که ردیگی برم  در  را بحرانی تا مطلوب

شده   3 گرفته  درنظر  احتمالی  در  وضعیت  است. 
شماره   پیشران   6جدول  از  هرکدام  های  وضعیت 

تحلیل در  که  سناریونگاری  کلیدی  به  مربوط  های 
 است:گیرند، آورده شده مورد استفاده قرار می 

 
های احتمالی مربوط به مدیریت رشد شهری مراغه عوامل کلیدی و وضعیت   7  جدول   

 های محتمل(ها )وضعیت عدم قطعیت عوامل کلیدی 
درجه 

 مطلوبیت 
طیف 
 رنگی 

 عالمت 

 
 طرح مسکن مهر 

اصولی آن بر   یاب یمسکن مهر، مکان یهاارتقاي کیفیت ساخت خانه
اساس عوامل اثرگذار و مطلوب و توزیع عادالنه این مدل از مسکن در 

 میان اقشار نیازمند

کامالً  
 مطلوب 

 A1 سبز

 ی ابیارتقاي تدریجی کیفیت ساخت و رعایت کردن برخی از اصول مکان
 مسکن مهر )انجام دادن بخشی از تعهدات(

روند  
 مطلوب 

 A2 بنفش

)نامطلوب بودن کلی وضعیت کیفیتی ادامه روند وضع موجود 
  یتوجهی، کمبود مسکن و بیابیها، عدم رعایت اصولی مکانساختمان

 عدالت توزیعی و ...( 
 A3 نارنجی  بحرانی 

 
 

 مالکیت زمین 

ریزی در جهت مشخص نمودن وضعیت مالکیت زمین و مسکن برنامه
اقشار  در سطح کل شهر مراغه و صادر کردن سند مالکیت برای تمام 

و  هاتی)اجباری بودن سند مالکیت(، توجه دقیق به مسأله مالک
 هاکیتفک

کامالً  
 مطلوب 

 B1 سبز

تالش در جهت شناسایی وضعیت مالکیت زمین و مسکن در برخی از 
مناطق خاص که در معرض رشد شهری قرار دارند خصوصاً حاشیه  

 شهر 

روند  
 مطلوب 

 B2 بنفش
 

و مساکن  هانیموجود )سنددار بودن برخی از زمادامه روند وضعیت 
 دیگر(،  یهاشهر و عدم سنددار بودن قسمت

 B3 نارنجی  بحرانی 
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 شهر مراغه( 

 تغییر کاربری زمین 

زمین )خصوصاً فضاهای  یهایکاربر برنامهیجلوگیری کردن از تغییر ب
 یهامهیسبز و باز( در داخل و اطراف شهر مراغه و در نظر گرفتن جر

 هتسنگین در این ج

کامالً  
 مطلوب 

 C1 سبز

 تغییر کاربری زمین با برنامه در جهت رفع برخی از نیازهای شهروندان 
روند  

 مطلوب 
 C2 بنفش

و  در نظر گرفتن  برنامهیادامه روند وضع موجود )تغییر کاربری ب
 کم و رشد بی برنامه شهر(  یهامهیجر

 C3 نارنجی  بحرانی 

 روستاهاي ادغام
 شهر، پيرامون در 

جلوگیری کردن از اتصال و ادغام تعداد زیادی از روستاهای اطراف شهر 
 مراغه به شهر اصلی 

کامالً  
 مطلوب 

 D1 سبز

برنامه ریزی در جهت ادغام اندک و تدریجی برخی از روستاها دارای  
 شرایط خاص به شهر اصلی مراغه

روند  
 مطلوب 

 D2 بنفش

 D3 نارنجی  بحرانی  ادامه روند وضع موجود 

 در دوم هایخانه
 مزارع و باغات

اطراف   یهانیدوم در باغات و زم یها خانه یرقانون یجلوگیری از ایجاد غ
 رشد شهری هستند  سازنهیشهر مراغه که زم

کامالً  
 مطلوب 

 E1 سبز

دوم در باغات و  یهاوجود نظارت مقطعی در زمینه ایجاد خانه
 اطراف شهر  یهانیزم

 E2 زرد ایستا 

دوم در  یهاروند وضع موجود )نبود نظارت دقیق در زمینه احداث خانه
 باغات( 

 E3 نارنجی  بحرانی 

ها و زیرساخت  گسترش
 شبکه های ارتباطی

ها شهری و ارتقای کیفیت شبکه های ارتباطی در گسترش زیرساخت 
 سطح شهرستان 

کامالً  
 مطلوب 

 F1 سبز

و شبکه های  هارساختیبرنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت ز
شهر جهت جلوگیری  یاه ینزدیک و حاش یهاارتباطی روستاها و مکان

 ها در شهر از مهاجرت افراد به شهر و ادغام مکان

روند  
 مطلوب 

 F2 بنفش

ها و شبکه های زیرساخت ریزی خاص نسبت به گسترشنبود برنامه
ص خا تیفیهای باکارتباطی در سطح کل شهر، وجود برخی مکان
 )ادامه روند حال حاضر( 

 نارنجی  بحرانی 
 
F3 
 

انتقال مراکز اداری و 
توسعه خدمات محور 

 متصل به شهر 

جلوگیری از  انتقال مراکز اداری و توسعه خدمات  به یک منطقه 
 خاص از شهر 

کامالً  
 مطلوب 

 G1 سبز

 G2 زرد ایستا  صورت پراکنده در سطح شهر )وضع موجود( وجود مراکز اداری به
انتقال مراکز اداری به یک منطقه خاص از شهر و ایجاد مشکالت  

ن آفراوان در زمینه دسترسی و افزایش قیمت زمین و مسکن در 
 منطقه 

 G3 نارنجی  بحرانی 

 و سازیآماده هايطرح
 سازي ایجاد شهرک

يابي و احداث اصول شهرک های جدید متناسب با وضعیت شهر مکان
ي فیزیکی با برنامه شهر در توسعه جهت جلوگیری از رشد شهر و 

 مناطق مستعد و جذب جمعیت اضافی شهر 

کامالً  
 مطلوب 

 H1 سبز

های جدید متناسب با سازی مناسب و ایجاد شهرکهای آمادهطرح
 جهت رشد شهر

روند  
 مطلوب 

 H2 بنفش

 H3 نارنجی  بحرانی  برنامه های بیسازی غیراصولی و ایجاد شهرکهای آمادهطرح

جامع شهری   هایطرح
 )منطقه بندی( 

وجود طرح جامع مناسب مربوط به وضعیت شهر و تعریف طرح  
 جزء آنتفصیلی مناسب برای اجرای جزءبه

کامالً  
 مطلوب 

 I1 سبز

  یهاتعریف طرح جامع مناسب مربوط به شهر و اجرای برنامه
 و فرسوده یاهیدر جهت بهبود وضعیت مناطق حاش  شدهفیتعر

روند  
 مطلوب 

 I2 بنفش

 I3 نارنجی  بحرانی  و عدم قابلیت اجرایی آن تعریف طرح جامع برای شهر 
 ادارات مسکن تعاوني
 ها سازمان و

های مسکونی و واگذاری ي زمین و ساختمان و خانه و آپارتمانتهیه
سازهای مناسب توسط تعاونی ادارات وها و آپارتمان، انجام ساختخانه

کامالً  
 مطلوب 

 J1 سبز



 

187 

 . 198تا  165  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

های اکولوژیک)مطالعه موردی:  ي شبکه پژوهی عوامل مؤثر بر مدیریت رشد شهری بر پایه آینده . طاهونی  مهدیه  کرباسی،  پوران قربانی، رسول 
 شهر مراغه( 

ها در رابطه با استقرار مناسب تمام نیروهای کاری در نزدیک و سازمان
 محل کار و جلوگیری از پراکندگی نیروی کار

ي زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری هتهی
 J2 زرد ایستا  های خاصها و آپارتمان برای گروهخانه

 

ساز و  ورویه و عدم توجه به اصول ساختهای بیسازوانجام ساخت
  نارنجی  بحرانی  یابی درست محل ساخت مکان

J3 

 بر نظارت عدم
 سازوساخت

ریزی قوی و مشخص کردن پلیس ساختمان و برنامهمدیریت و 
ساز و جلوگیری از  ونیروهای نامحسوس جهت نظارت دقیق بر ساخت

 رویه و برخورد شدید با آنساز بیوساخت

کامالً  
 مطلوب 

 K1 سبز

ساز در مراحل اولیه و عدم نظارت  ووجود نظارت نسبی بر ساخت
 K2 زرد ایستا  کامل تا مرحله آخر 

وسازها و نبود مدیریت قوی در این  بودن نظارت بر ساخت یاقهیسل
 K3 نارنجی  بحرانی  زمینه 

 
افزایش قیمت مسکن 

 و زمین

ي قیمت زمین و مسکن از طریق اعمال  رویهجلوگیری از افزایش بی
 های کنترلی همانند گرفتن مالیات و ... سیاست

کامالً  
 مطلوب 

 L1 سبز

مسکن و زمین با توجه به امکانات و سازی وضعیت قیمت مناسب
 خدمات موجود در سطح مناطق و محالت شهر 

 L2 زرد ایستا 

ي مسکن و زمین در سطح کل مناطق شهر  برنامهافزایش قیمت بی
 ي وضعیت موجود( )ادامه

 L3 نارنجی  بحرانی 

 در دولت یهااستیس
 مسکن و زمين بازار

بازار زمین و مسکن جهت های کنترلی مناسب دولت در اعمال سیاست
 شهری  یختهیبرنامه و افسارگسجلوگیری از رشد بی

کامالً  
 مطلوب 

 M1 سبز

ي اهدای زمین و مسکن به های مناسب دولت در زمینهاعمال سیاست
ای شهر جهت جلوگیری از رشد نامناسب  پذیر و حاشیهاقشار آسیب

 شهری 

روند  
 مطلوب 

 M2 بنفش

توجهی به  مناسب در رابطه با زمین و مسکن و بیهای نبود سیاست
 آن

 M3 نارنجی  بحرانی 

 1400پژوهش ،    ی ها افته ی مأخذ:  

 

 محاسبه سیستم شبکه 4.6
در   کلیدی  عوامل  نقش  ارزیابی  به  شبکه  سیستم 

سازی پردازد که درواقع گام آماده سیستم تحلیل می 
است. برای ساخت سناریوی حقیقی مورد استفاده  

می  رویهقرار  کلیگیرد.  ي  شبکه سازیآماده  برای ي 
 اعمال  تأثیرات تمامی مجموع  يمحاسبه سیستم،

 تمامی مجموع يمحاسبه مؤلفه و یک طرف از شده
 مؤلفه است. یک بر وارده تأثیرات
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 ( 1400پژوهش ،    ی ها افته ی شبکه سیستم سناریوهای مدیریت رشد شهری مراغه )مأخذ:    5  شکل 

 

شکل) پیشران 5تحلیل  که  است  آن  گویایی  های،  ( 
تغییر سیاست مسکن،  و  زمین  بازار  در  دولت  های 

مسکن،   و  زمین  قیمت  افزایش  زمین،  کاربری 
)منطقه بندی( و طرح مسکن  های جامع شهری  طرح 

از عوامل کلیدی می  بر روی  مهر  اثر قوی  باشند که 
اعمال می  پیشرانسیستم  دوم  های خانه کنند.  های 

ها  در باغات و مزارع، تعاونی مسکن ادارات و سازمان 
و انتقال مراکز اداری و توسعه خدمات محور متصل  

پیشران  از  شهر  می به  وابسته  از  های  که  باشند 
مایی عوامل کلیدی دیگر بدون تأثیرگذاری خیلی  راهن

می  تبعیت  سیستم  حوادث  روی  ادغام  زیاد  کنند، 
های مستقل قرار  روستاها در شهر در گروه پیشران 

آمادهمی طرح  درنهایت  و  ایجاد    یسازگیرد  و 
ها  های متصل و منفصل، گسترش زیرساخت شهرک 

ر  های ارتباطی، مالکیت زمین و عدم نظارت بو شبکه 
کننده هستند و  های کنترل سازها از پیشران وساخت 

 توانند سیستم را کنترل کنند.به نحو مؤثر می 

و  نرم  پیچیده  محاسبات  با  ویزارد  سناریو  افزار 
بسیار سنگین، امکان استخراج سناریوهای با احتمال  
قوی، سناریوهای با احتمال ضعیف و سناریوهای با  

ی و انطباق باال را برای محقق فراهم  احتمال سازگار
آورد. سناریوهای پردازش شده برای کنترل مؤثر  می

شامل:   مراغه  شهری  قوی،    5رشد    23سناریوی 
و   باورکردنی(  )سناریوهای  باال  سازگاری  با  سناریوی 

است.     1023 ممکن(  )سناریوهای  ضعیف  سناریوی 
های مختلف رشد شهری  های مربوط به وضعیت داده 
نرم مراغ با  وقوع  ه  احتمال  ویزارد،  سناریو    23افزار 

سناریو را بیش از سایر سناریوها دانسته و احتمال  
و   ناچیز  بسیار  حد  در  را  سناریوها  سایر  وقوع 
از   سناریوها  این  است.  کرده  ارزیابی  وضعیت 

وضعیت هم بین  در  کنشی  عوامل  از  هریک  های 
راج  ها هر یک از عوامل دیگر استخارتباط با وضعیت 

شوند. اینکه اتفاق افتادن یک وضعیت بر احتمال  می
های  اتفاق افتادن یا تقویت و توانمندسازی وضعیت 

های دیگر چه  دیگر و یا حتی محدود ساختن وضعیت 
گیری تواند داشته باشد پایه اصلی شکلتأثیری می

هم  لحاظ  مستلزم  که  و  سناریوهاست  عوامل  زمان 
که توان تحلیل آن  های بسیار پیچیده است  وضعیت

های هوشمند  از ذهن بشر خارج بوده و تنها پردازنده 
هم  تحلیل  به  آنقادر  بررسی زمان  هستند.  های  ها 

دهنده آن است که  گانه نشان   23اولیه سناریوهای  
سازگار،    299از   سناریوهای  موجود؛  وضعیت 

ي نسبی تعداد سناریوهای نسبتاً مطلوب و  سیطره
ای ایستا و سناریوهای کامالً  بحرانی، سپس سناریوه

تحلیل   جهت  است.  بیشتر  ترتیب  به  مطلوب 
شهری  وضعیت رشد  وضعیت  بهبود  احتمالی  های 

محتمل   سناریوهای  از  یک  هر  تحلیل  به  مراغه 
شود. پرداخته می 
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 های هر یک از عوامل کلیدی به تفکیک سناریو وضعیت   8  جدول 

های  پیشران 
 کلیدی

 

   سناریوهای  
 سازگار

هر 
ن م

سک
م

ین  
زم

ت 
کی

مال
ری  

ارب
ر ک

غیی
ت

ها  
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ها
 

ت 
اخ
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کز  ها
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ل 
قا

انت
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ش
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سا
 

مع 
جا

ح 
طر

کن  
س

ی م
اون

تع
 

ت 
اخ

س
بر 

ت 
ظار

م ن
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ین 
زم

ت 
یم

ش ق
زای

اف
 

یس
ت 

س
ا
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ت 

دول
 

 A3 B3 C3 D2 E3 F3 G2 H3 I3 J3 K2 L2 M3 سناریوی اول 

 A2 B1 C2 D2 E2 F2 G1 H1 I3 J3 K2 L3 M1 سناریوی دوم 

 A1 B1 C1 D2 E2 F2 G2 H1 I2 J1 K2 L1 M1 سناریوی سوم 

 A3 B3 C3 D2 E1 F2 G3 H2 I3 J1 K3 L3 M2 سناریوی چهارم 

 A1 B1 C1 D2 E1 F2 G2 H1 I3 J3 K1 L2 M3 سناریوی پنجم 

 A2 B3 C2 D2 E3 F2 G3 H2 I3 J2 K3 L3 M3 سناریوی ششم 

 A2 B2 C2 D2 E2 F3 G2 H3 I3 J2 K3 L2 M3 سناریوی هفتم 

 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G3 H2 I3 J3 K3 L3 M3 سناریوی هشتم 

 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 J2 J2 K2 L2 M3 سناریوی نهم 

 A3 B2 C3 D3 E2 F2 G2 H2 I3 J2 K2 L3 M3 سناریوی دهم 

 A3 B3 C2 D3 E2 F3 G2 H2 I1 J3 K1 L1 M2 سناریوی یازدهم 

سناریوی  
 دوازدهم

A2 B1 C1 D1 E2 F1 G2 H1 I1 J1 K2 L2 M1 

سناریوی  
 سیزدهم 

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I3 J3 K2 L2 M2 

سناریوی  
 چهاردهم 

A2 B3 C2 D2 E2 F3 G3 H3 I3 J3 K3 L2 M2 

سناریوی  
 پانزدهم 

A2 B2 C2 D3 E2 F2 G2 H3 I3 J3 K3 L3 M2 

سناریوی  
 شانزدهم 

A3 B3 C2 D2 E3 F3 G1 H2 I3 J2 K3 L2 M2 

 A2 B1 C3 D2 E2 F2 G2 H3 I3 J2 K3 L2 M2 سناریوی هفدهم 

سناریوی  
 هجدهم 

A2 B2 C2 D2 E2 F2 G1 H2 I3 J3 K3 L2 M3 

 A2 B3 C3 D3 E2 F3 G2 H2 I3 J3 K3 L2 M3 سناریوی نوزدهم 

 A2 B3 C2 D3 E3 F3 G1 H3 I2 J3 K3 L3 M2 سناریوی بیستم 

سناریوی  
 یکموبیست 

A2 B2 C2 D2 E3 F3 G2 H3 I3 J2 K3 L2 M2 
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سناریوی  
 دوموبیست 

A3 B3 C2 D2 E2 F3 G2 H3 I3 J2 K2 L2 M3 

سناریوی  
 سوم وبیست 

A3 B2 C2 D2 E2 F3 G2 H3 I3 J3 K2 L3 M3 

 1400  پژوهش،   های یافته :  مأخذ 

 

  از  بحرانی  و مطلوب  سناریوهای کردن  مشخص  برای
  گرفتن   نظر  در   با   بحرانی   درصد   و   مطلوبیت  درصد
  امتیاز   و  مطلوبیت   شرایط  برای   65  آل ایده  امتیاز
  است، شده  استفاده   بحرانی  شرایط  برای   65  منفی
 امتیاز  حداکثر  که  است  آن    65  عدد  انتخاب  دلیل

ً   وضعیت   برای  5  مثبت   امتیاز  حداکثر  و  مطلوب  کامال
  و   استشده  انتخاب   بحرانی  وضعیت   برای   5  منفی
(  5)  عدد   این   هستیم،  كليدي  فاكتور   13  دارای  ما  چون 

 (.8  جدول ) استشده ضرب سناریوها تعداد بر

 
 مطلوب  بسیار  طیف  بر اساس  سناریو،  هر  تفكیك  به  سناریوها،  های وضعیت  از  یك  هر  درصد  و  تعداد  ضرایب،   9  جدول 

 بحراني  تا 

گار
ساز

ی 
ها

یو
نار

س
 

ها به  تعداد وضعیت 
 تفکیک

 های نامطلوب وضعیت های مطلوب وضعیت هاضرایب وضعیت 

ب 
طلو

الً م
کام

ب  
طلو

د م
رون

 

ستا
ای

نی  
حرا

ب
 

5 3 1 5- 

ت 
وبی

طل
ن م

یزا
م

 

یاز
مت

ا
 

ده 
ای

 لآ

ت 
وبی

طل
د م

رص
د

نی  
حرا

ط ب
رای

ش
ن 

یزا
م

 

ثر 
داک

ح
نی 

حرا
ط ب

رای
ش

 

صد
در

ط  
رای

ش
نی  

حرا
ب

یی  
نها

ره 
نم

 

 - 39 69 - 65 -45 6/4 65 3 -45 3 3 0 9 3 1 0 سناریوی اول 
 19 23 - 65 -15 49 65 32 -15 2 12 20 3 2 4 4 سناریوی دوم 
 41 0 - 65 0 69 65 41 0 4 6 35 0 4 2 7 سناریوی سوم 
 - 13 56 - 65 - 35 34 65 22 - 35 0 12 10 7 0 4 2 سناریوی چهارم 
 23 23 - 65 -15 55 65 36 -15 2 6 30 3 2 2 6 سناریوی پنجم 
 -21 56 - 65 - 35 23 65 15 - 35 1 15 0 7 1 5 0 سناریوی ششم 
 - 19 38 - 65 -25 18 65 12 -25 4 12 0 5 4 4 0 سناریوی هفتم 
 -11 46 - 65 - 30 28 65 18 - 30 1 18 0 6 1 6 0 سناریوی هشتم 
 19 8 - 65 -5 28 65 18 -5 6 18 0 1 6 6 0 سناریوی نهم 
 - 17 46 - 65 - 30 14 65 9 - 30 4 9 0 6 4 3 0 سناریوی دهم 

 1 38 - 65 -25 37 65 24 -25 2 9 15 5 2 3 3 سناریوی یازدهم 

 47 0 - 65 0 66 65 43 -20 4 3 40 0 4 1 8 سناریوی دوازدهم 
 15 15 - 65 -10 32 65 21 -10 4 21 0 2 4 7 0 سناریوی سیزدهم 
 -25 56 - 65 - 35 9 65 6 - 35 4 6 0 7 4 2 0 سناریوی چهاردهم 
 - 17 46 - 65 - 30 14 65 9 - 30 4 9 0 6 4 3 0 سناریوی پانزدهم 

 -15 46 - 65 - 30 17 65 11 - 30 4 6 5 6 4 2 1 شانزدهم  یویسنار
 1 31 - 65 -20 26 65 17 -20 4 12 5 4 4 4 1 سناریوی هفدهم 
 5 31 - 65 -20 35 65 23 -20 2 18 5 4 2 6 1 سناریوی هجدهم 
 - 31 61 - 65 -40 9 65 6 -40 3 6 0 8 3 2 0 سناریوی نوزدهم 
 - 27 61 - 65 -40 26 65 17 -40 0 12 5 8 0 4 1 سناریوی بیستم 
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سناریوی  
 1 31 - 65 -20 28 65 18 -20 3 18 0 4 3 6 0 یکموبیست 

سناریوی  
 - 19 46 - 65 - 30 9 65 6 - 30 5 6 0 6 5 2 0 دوموبیست 

سناریوی  
 سوم وبیست 

0 3 3 7 0 9 3 35 - 9 65 14 35 - 65 - 56 23 - 

 1400  ،   پژوهش   های یافته :  مأخذ 

 

  تعداد   حاضر   پژوهش   در   12  جدول   به   توجه   با
ً   ایستا  و  مطلوب  روند  دارای  هایوضعیت   به   تقریبا

  بحرانی   هایوضعیت   تعداد  اما  باشندمی   اندازه  یک
  دو   مساوی  شرایط.  است  هاوضعیت   سایر  از  بیشتر

  که   است   آن   بیانگر   مطلوب  روند   و  ایستا   وضعیت
  مراغه   شهری  رشد  مدیریت  وضعیت  اینکه  احتمال 

  آن،  برعکس  یا   مطلوب   ریزی   برنامه  و   بهبود   سمت  به
  برنامه   و  مدیریت   وجود  عدم  و  بحرانی  وضعیت

  با   شهر  صورت  این   در  که   است   رو   پیش   ریزی،
 .  شد خواهد روروبه ایعمده  هایچالش 

 

 زمینه  در  باورکردنی  سناریو  23  توانمی   درنهایت 
  گروه   سه  در  را  مراغه  شهری  رشد  مدیریت  وضعیت

  هر   به   مربوط  سناریوهای  نمود،  تقسیم  زیر  شرح  به
  کمی   اختالفات   و  مشترک  هایویژگی   دارای   گروه

 :هستند

 

ً   سناریوهای  -   شماره  سناریوهای)  مطلوب  کامال
 ( سه و دوازدهم 

 

.  است  12  و   3  شماره   سناریوهای   شامل   گروه   این 
  سناریوهای   بر  حاکم   مشترک   های ویژگی   از   برخی 
  جهت   در  ریزی برنامه)  زمین  مالکیت:  شامل  اول   گروه

  در  مسکن  و زمین مالکیت وضعیت  نمودن   مشخص
  مالکیت   سند  کردن   اجباري  و   مراغه  شهر  کل  سطح

  تغییر  از  جلوگیری  اراضي،  و   اقشار  تمام  برای
ً )  زمین های کاربری   برنامهبی    و  سبز فضاهای  خصوصا
  گرفتن   درنظر  و  مراغه  شهر  اطراف  و  داخل   در(  باز

  ایجاد   از   ممانعت  ؛(متخلفين  براي  سنگین  های جریمه

  اطراف   هایزمین  و  باغات  در  دوم  هایخانه   غیرقانونی
  عدم   هستند،  شهری   رشد  ساززمینه  که  مراغه   شهر

  یک   به  خدمات  يتوسعه  و  اداری  مراکز  انتقال 
  اصولي   احداث  و   یابیمکان  شهر،  از  خاص  يمنطقه
  جهت   شهر  وضعیت  با  متناسب  جدید  هایشهرک 
  جذب   و   مستعد  مناطق  در  شهر   فیزیکی   توسعه
 سازهایو ساخت   انجام   شهر،   جمعیت   سرريز 

  رابطه  در   هاسازمان  و  ادارات  تعاونی   توسط  مناسب
  نزدیک   در   کاری   نیروهای  تمام  مناسب   استقرار  با

  نظارت   کار،  نیروی   پراکندگی  از   جلوگیری  و  کار  محل
  کنترلی   هایسیاست  اعمال   ساز،وساخت   بر  كامل

  جهت   مسکن  و  زمین  بازار  در  دولت  مناسب
  شهری   يافسارگسیخته  و  برنامهبی   رشد   از  جلوگیری

   سناریوها،   از   گروه  این   قوی   نقاط  ترینمهم   از.  است
  جلوگیری   جهت  در   قوی  مدیریت  و  ریزیبرنامه   وجود

 .  است مراغه شهر يبرنامه بی   رشد مدیریت از

  مطلوبیت   روند   سوی  به   رویپیش   با  سناریوهای  -
 نسبی 

  روند  وضعیت دارای بیشتر که  سناریوها از گروه این
  سناریوها   از  گروه   این  هایویژگی  از.  هستند  مطلوب

  تدریجی   ارتقاي :  نمود  اشاره   موارد   این   به   توان می
  اصول   از  برخی   کردن  رعایت  و  ساخت  کیفیت

  از   بخشی  دادن  انجام)  مهر  مسکن  یابیمکان
  و   اندک  ادغام  جهت  در  ریزی  برنامه  تعهدات،
  به   خاص   شرایط   دارای  روستاها  از  برخی  تدریجی

  ارتقای   جهت  در   ریزی  برنامه  مراغه،  اصلی  شهر
  روستاهاي   ارتباطی   هایشبکه   و  هازیرساخت   کیفیت
  شهر،   به  افراد  مهاجرت  از   جلوگیری  جهت   مجاور

  توجه   با   زمین  و  مسکن   قیمت   وضعیت  سازیمناسب
  و   مناطق  سطح  در  موجود  خدمات  و   امکانات  به
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  گروه؛   این   مثبت  نقاط   ترینمهم   از .  شهر  محالت
  و   ریزیبرنامه   وجود  موجود،  مثبت  شرایط  حفظ

  در   موجود   مشکالت   و  مسائل   حل   برای   مدیریت 
  شهر   ایحاشیه  مناطق  در   شهری  رشد  جهات

 .  است...(  و  فرسوده  و نشینحاشیه)

   بحرانی  و بحران يآستانه  در  سناریوهای  -

  هستند   بحرانی   شرایط  يدهنده نشان   سناریوها   این
  های پیشران   در   بحران   وضعیت  4  دارای  حداقل  و

  نبود :  شامل  سناریوها   این  های ویژگی .  هستند  کلیدی
  هازیرساخت   گسترش   به   نسبت   خاص  ریزی برنامه

  برخی   وجود  شهر،  کل  سطح  در  ارتباطی   های  شبکه  و
  ، (حاضر  حال   روند  ادامه)  خاص  کیفیت  با  هایمکان
  ایجاد  و  غیراصولی  سازیآماده  هایطرح   اجراي تداوم

  و   شهر  برای   جامع   طرح  يتهيه  برنامه،بی   هایشهرک 
  بر  نظارت بودن  ایسلیقه آن،  براي اجرا قابلیت نبود 

 زمینه،  این   در   قوی   مدیریت  نبود   و   سازهاوساخت 
  کل   سطح   در  زمین  و   مسکن  برنامهبی   قیمت   افزایش 
  نبود   درنهایت؛  و (  موجود  وضعیت   ادامه)  شهر  مناطق

  و   مسکن  و  زمین  با  رابطه  در  مناسب  هایسیاست
  مربوط   هایویژگی   ترینمهم .  است  آن   به  توجهیبی 
  قوی  مدیریت  و  وجود  عدم  ها،سناریو  از  گروه  این  به

  مراغه،   شهری  رشد  موجود  وضعیت  بهبود  جهت 
  مختلف،   ابعاد   در  فراوان  های -چالش   با  شدن   روروبه

  مدون   ریزی   برنامه  نبود   شدید،  مدیریتی  ضعف  وجود 
 .  است مراغه شهری رشد جهت 

 

 گیرینتیجه و بندیجمع 5
  با   است  گسترش   و  رشد  از   ناگزير  شهر  ازآنجاکه
  تغییر   زمین،  مالکیت  مهر،  مسکن  طرح  از  استفاده
  شهر،   در   پيرامون  روستاهاي  ادغام   زمین،  کاربری

  گسترش   مزارع،  و  باغات   در  دوم  هایخانه
  مراکز   انتقال   ارتباطی،  های   شبکه   و   هازیرساخت 

  شهر،  به  محورمتصل  خدمات   توسعه  و   اداری 
 و  متصل  سازيشهرك   ایجاد   و  سازیآماده   هايطرح 

 ،(بندی  منطقه)  شهری  جامع  هایطرح  منفصل،
  بر   نظارت  عدم   ها،سازمان  و   ادارات  مسکن   تعاوني 

  زمین،   و   مسکن   قیمت   افزایش   ساز،وساخت 
  توان می   مسکن  و  زمين  بازار  در  دولت  هایسیاست

  مدیریت   اکولوژی  هایشبکه  يپایه   بر   را  مراغه   شهر
  شدن   نابود  و  بيشتر  ضايعات  آمدن  وارد  از  و  کرد 

  شهرها   یحومه   کشاورزي  مناسب  هایزمین
  پور جمعه   تحقیق  با  پژوهش  این  نتایج .  کرد  جلوگيري

  شهری،   هوشمند  مدیریت  مؤلفه  سه  که  همکاران  و
  کیفیت   ارتقاي  نیز  و  شهری  زیست-محیط  حفاظت

  در   انرژی   مصرف  کارایی   کنار   در   عمومی  ونقلحمل
  دانندمی   مؤثر  بجنورد   اکولوژیک  شهر   به  يابیدست 

  همکارانش   و   ژانگ  تحقیق  با   همچنین.  دارد  همخوانی
  بهترین   یکپارچه   حفاظت  سناریوی  معتقدند  که

.  بود  خواهد  اکوسیستمی   خدمات   حفظ   برای   سناریو 
  یک   جنگل  و  زراعی   هایزمین   از  حفاظت   همچنین
  جهت   شهری  منظر  ریزیبرنامه   در  مؤثر  استراتژی

.  بود  خواهد  اکوسیستمی  خدمات  کلیدی  حفظ
  های سیاست   ترینمهم  معتقدند   همکارانش  و   خلیلی

  کمربند :  از  اندعبارت  شهری  رشد   مهار  و   مدیریت 
 ای،منطقه  و   شهری  رشد  مرزهای   شهری،  سبز

 آور،الزام    جامع   هایطرح   شهری،  خدمات   مرزهای
  ها همکاری   زمانی،هم   مقررات  و  توسعه  تأثیر  يهزینه

  انتقال   اشتراکی،  ریزیبرنامه  و   محلیندرو   توافقات  و
  تهیه  و  تراکمی  هایمشوق   توسعه،  حقوق  خرید  و

  تأمین   ابزارهای  و  ویژه  مالیات  دربرگیرنده،  مسکن
  مبتنی   يتوسعه  و  سبز  هایساختمان   يبرنامه  مالی،

  این   در  که  چرا  دارد  همخوانی  عمومی  ونقلحمل   بر
 شهر،  يآینده  برای   سناریو   ترینمهم   هم   پژوهش 
  در   آن   ویژگی  ترینمهم  که   است  12و   8  سناریو

  جهت   در   ریزی برنامه)  زمین  مالکیت  يزمینه
  در  مسکن  و زمین مالکیت وضعیت  نمودن   مشخص

  مالکیت  سند  کردن   صادر  و  مراغه  شهر  کل  سطح
  توجه   ،(مالکیت  سند  بودن  اجباری )  اقشار  تمام  برای

 تغییر   ،(هاتفکیک   و  هامالکیت  يمسأله   به  دقیق
  یبرنامه بی   تغییر  از   کردن  جلوگیری)  زمین  کاربری 
ً )  زمین  هایکاربری    در (  باز  و  سبز   فضاهای  خصوصا
  گرفتن   نظر  در   و  مراغه  شهر  اطراف   و   داخل

  در  دوم  هایخانه   ؛(جهت  این   در سنگین  های جریمه
  غیرقانونی   ایجاد  از  جلوگیری)  مزارع  و  باغات
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  شهر   اطراف  هایزمین  و  باغات   در  دوم   های خانه
  انتقال   ،(هستند  شهری  رشد  ساززمینه  که   مراغه
  شهر   به  متصل  محور  خدمات  يتوسعه  و  اداری  مراکز

   خدمات  يتوسعه  و  اداری مراکز  انتقال   از  جلوگیری)
  سازی آماده   هايطرح  ،(شهر  از  خاص  منطقه  یک  به
  و   یابیمکان)  منفصل  و  متصل  سازيشهرک   ایجاد   و

  وضعیت   با  متناسب  جدید  هایشهرک   اصول   احداث
 يتوسعه   و   شهر  رشد  از  جلوگیری  جهت  شهر،

  جذب   و  مستعد  مناطق  در  شهر  برنامه  با  فیزیکی
  و   ادارات  مسکن  تعاوني  ،(شهر  اضافی   جمعیت
  و   خانه  و  ساختمان  و  زمین  تهیه)  هاسازمان
  آپارتمان،   و  هاخانه   واگذاری  و  مسکونی  هایآپارتمان 

  ادارات   تعاونی  توسط   مناسب  سازهایوساخت   انجام 
  تمام   مناسب  استقرار  با  رابطه  در   هاسازمان  و

  از   جلوگیری  و  کار  محل  نزدیک  در  کاری  نیروهای
 سازو ساخت  بر  نظارت  عدم  ،(کار  نیروی   پراکندگی 

  اولیه   مراحل  در  سازوساخت   بر  نسبی   نظارت  وجود)
  های سیاست   ،(آخر  مرحله  تا  کامل   نظارت  عدم   و

  هایسیاست   اعمال )   مسکن  و  زمين  بازار  در   دولت
  جهت   مسکن  و   زمین  بازار  در  دولت   مناسب   کنترلی

(  شهری  يافسارگسیخته  و  برنامهبی   رشد  از  جلوگیری
  نتایج   با   پژوهش   این  ينتیجه   همچنین   و  است

  طبیعی،  رشد مهاجرت،  که   همکاران و  قربانی  تحقیق
  خود   وضعیت  و  شرایط  تبریز،  کالنشهر   به  نزدیکی

  تحوالت   در   را  اقتصادی  عوامل  درنهایت  و  مکان
  ندارد   همخوانی  دانند،می   مؤثر  شهر  کالبدی-فضایی 

  محلی   و   بومی  شرایط  به  توجه  با  نیز  ناهمخوانی  این  و
 .  است توجیه قابل مطالعه، مورد  يمحدوده 

  و   برتر   سناريوهاي   اساس   بر   درنهایت  −
  پيشنهاداتي   توانمي   مطروحه،  هایپیشران 

 : داد ارائه  زير  شرح به

  راهبردی   و  جامع  مقررات   و  قوانین   تدوین −
  ریزی   برنامه  جهت  یکپارچه،  مدیریت  جهت

 .سبز فضاهای

  مشارکتی   مدیریت  نقش  و  جایگاه   بررسی −
 . اکولوژیک شهرهای ایجاد  در

  ي ارائـه  و  شهر  زیستی  محیط  سند  تدوین −
  جهت   در  سازمانی   ریزی  برنامه  چارچوب 

 . آن تحقق

  بـه   احتـرام  جهت   در  سازیفرهنگ −
  و   طبیعی  منابع  ویژهبه   شهري  زیستمحیط

  اهداف   برابر  در  آنها   تخریـب   از   جلوگیري
 . اقتصادي صرف

  وسازساخت   مراحل  تمام   در   قوی   نظارت −
  مشارکت   از  استفاده   و  مهر  هایمسکن 

 . مردم

  روستاهای   حریم  بر  مسکن  بنیاد  نظارت −
  وسازساخت   ينحوه   برای  هادی   طرح  فاقد

  يتهیه  برای  تالش  و  اراضی  کاربری  تعیین  و
 . هادی طرح

  هازمین   در   هوشمند و   مستمر  نظارت   وجود  −
  از   جلوگیری  جهت  شهر  اطراف  باغات  و

 . غیرقانونی  دوم هایخانه  ایجاد

  سمت   به  هاگذاریسرمایه   تشویق  و   حمایت −
 .هازیرساخت  يتوسعه
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