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 چکیده

ها هاي شهري و روستايي و الحاق بسياري از آنهاي اخير، سبب گسترش فيزيکي و توسعه سکونتگاهرشد شتابان جمعيت شهري ايران در دهه
 بينيوضع موجود و پيش از عدم شناخت يناششي از آن ي بيشماري را موجب گشته که بخهاو چالش به شهرهاي بزرگتر شده است. اين امر مسائل

باشد که به سبب همجواري با اين شهر و مي زيشهر تبراز توابع کلان. شهر سردرود )سردري( باشديگذشته م يدر مقاطع زمان ندهيآ قيدق
و روز به روز بر گستره ه محسوب گشته هاي اخير همواره به عنوان يکي از مراکز مهم جذب جمعيت در منطقهاي صنعتي آن، در سالشهرک

رسد. لذا، پژوهش حاضر شهر تبريز به گوش ميهايي از الحاق اين شهر به کلان؛ تا حدي که هر از گاهي زمزمهشوديآن افزوده م يتيو جمع يکيزيف
نگاري شناسايي و ريز را از طريق رويکرد آيندهشهر تبدرصدد است عوامل کليدي تأثيرگذار بر رشد و توسعه شهر سردرود و تبعات الحاق آن به کلان

متغير اوليه  21بررسي نمايد. در همين راستا، با استناد به پيشينه نظري تحقيق و نظرات خبرگان، عوامل مؤثر بر توسعه شهر سردرود بررسي و تعداد  
هاي گرديد. سپس براي هر کدام از عوامل کليدي وضعيتها استخراج عامل کليدي از بين آنMICMAC ،00افزار کارگيري نرمشناسايي و با به

( فيضع يويسنار 1111و  يباورکردن يويسنار00 ،يقو ويسه سنارافزار سناريوويزارد، سناريوهاي ممکن )شامل: محتمل تعيين و با استفاده از نرم
ها، تنها سناريوهاي اول تا ي انتخاب گرديدند که از بين آنتدوين گرديد. سناريوهاي باورکردني به دليل نتايج معقول، به عنوان سناريوهاي منطق

امر  نياکه  درنظر گرفته شدند؛نامطلوب  يوهايسناروضعيت به عنوان 010وضعيت محتمل( مطلوب شناخته شده و مابقي سناريوها با  06چهارم )با 
مطلوبي را براي شهر سردرود  شهر تبريز، آيندههر سردرود به کلانبراي آينده سيستم مناسب نخواهد بود. بنابراين بر اساس نتايج تحقيق، الحاق ش

 شود و پيامدها و تبعات منفي متعددي را بدنبال خواهد داشت.متصور نمي

 MICMAC  ،SCENARIOWIZARD ز،يشهر تبر، کلان)سردري( شهر سردرود الحاق شهرها، ،يتوسعه شهر ي،نگارندهيآ:کلیدیواژگان

 

 مقدمه

و همکاران،  يني)حس مختلفها و نقاط در جهت هاشهر نامتوازن آن گسترش امديپ که ي استريناپذاجتناب نديفرآ يهرش توسعه
: 0012)محمودزاده، باشد متفاوت مي هاياسيدر مق ياجتماع ي واقتصادي، طيمحستياز مشکلات ز ياريبه وجود آمدن بسو  (05: 0010
آور در رتيطرف و تحولات ح کيگذشته از ها، ناشي از عدم شناخت دقيق آينده در مقاطع زماني مشکلات و چالش . بسياري از اين (555

و  يدگيچيلازم است تا با نگاه به پ(؛ بنابراين 5: 0066باشد )زالي، مي گريشدن  از طرف د يبه همراه روند شتابان جهان يعرصه فناور
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در همين راستا مفاهيمي همچون  (.5: 0012پور و همکاران، )داداش شود دهيشينده شهرها انديجهان، به ساخت هوشمندانه آ راتييتغ
ممکن، محتمل و مطلوب  يهاندهيآ يابيگذشته، به کشف، ابداع و ارز يروندها ليعلاوه بر تحلنگاري مطرح گرديده است؛ که آينده

ريزي و کنترل و ها در فرآيند برنامهقطعيت در نظر گرفتن عدمهاي توسعه و با و با تأکيد بر يافتن عوامل اصلي، کليدي و پيشران پرداخته
 . (05: 0012زاده و همکاران، )ملکآينده، به ساخت آينده مطلوب بپردازد  مديريت

رو هستند )پوراحمد و بهاي با رشد شهرنشيني و توسعه شهري روسو با تغييرات جهاني، شهرهاي کشورمان نيز به طور فزايندههم
رو بوده و با پيامدهاي زا روبهاي از جمله رشد شتابان و توزيع نامتوازن، تمرکز گرايانه و برونهاي عمده( و با ويژگي000: 0012ان، همکار

شده و  يشهر از درون ته کهيدرحال(. با گسترش افقي شهرها، 000: 0015باشند )ميرآبادي و ديگران، مثبت و منفي فراواني همراه مي
)چهاربرج  کشاننديشهر با برنامه را به بن بست م يو هرگونه تلاش براگردند هاي آتي شهر ميمقصد توسعه آن يرامونيقاط پپوسد، ن يم

هاي متعدد خود از شود که با باغشهر تبريز محسوب مي(. شهر سردرود )سردري( از توابع و شهرهاي اقماري کلان000: 0010و موسوي، 
(. اما در 552: 0012کند )محمودزاده، ويژه شهر تبريز ايفا ميهاي منطقه بهدر تعديل و کاهش آلايندهنظر اکولوژيکي نقش مهمي 

مراغه و همين  ـهاي صنعتي اطراف آن، قرارگيري در مسير ارتباطي تبريزشهر تبريز و شهرکهاي اخير به سبب همجواري با کلانسال
هواي مطلوب، به عنوان يکي از مراکز مهم جذب جمعيت در منطقه بوده و روز به روز بر وهاي متعدد و آبطور به سبب دارا بودن باغ

نفر در  51501به  0002نفر در سال  0556شود. به طوري که جمعيت شهر سردرود )سردري( از گستره فيزيکي و جمعيتي آن افزوده مي
شود. شهر انشهري و دوازدهمين شهر در استان محسوب ميرسيده است؛ که از اين نظر به عنوان دومين شهر منطقه کل 0012سال 

سردرود به دليل احداث صنايع بزرگ و کوچک متعدد در همجواري آن همچون شهرک شهيد رجايي، به عنوان يکي از مراکز جذب 
يراموني آن تخريب و ها و مزارع پهاي اخير گشته و بسياري از باغکارکنان و شاغلان اين صنايع، دستخوش تغييرات زيادي در دهه

هاي صورت (. توسعه60: 0011اند )قرباني و همکاران، هاي پراکنده و اغلب غير قانوني توسعه يافتهباغو به صورت خانه خشکانده شده
شاهد  دار بودن بايستيگيرد و در صورت ادامهگرفته تقريبا تمامي محدوده شهر سردرود و حتي ناحيه صنعتي شهيد رجايي را در بر مي

دنبال خواهد داشت.  زيستي بيشماري را بهشهر تبريز بود که مسائل اجتماعي، اقتصادي و محيطالحاق شهر سردرود )سردري( به کلان
ها پاسخ پژوهي به آننگارانه و آيندهگيري مسائل و ابهاماتي در ذهن نگارندگان گرديد تا از طريق رويکرد آيندههمه اين موارد باعث شکل

 يديعوامل کلگويي به سؤالات تحقيق )ه و سناريوهاي مطلوب را در اين زمينه ارائه دهند. لذا پژوهش حاضر درصدد است ضمن پاسخداد
و چه تبعات  زيشهر تبربه کلانآن الحاق  رويه شهر سردرود وهاي بيو توسعه کدامند؟سردرود )سردري(  بر رشد و توسعه شهر رگذاريتاث

شهر به کلانآن تبعات الحاق  و توسعه شهر سردرود عوامل مؤثر بر شناختکه شامل  تحقيق فاهد(، به اواهد داشت؟خي در پپيامدهايي 
 دست يابد. باشد،مي زيتبر

نگاري و سناريوسازي انجام شده هاي متعددي در زمينه آيندههاي اخير، پژوهشبررسي پيشينه تحقيق حاکي از اين است که در سال 
 گردد:( اشاره مي0ها در جدول شماره )ري از اطاله کلام، تنها به نتايج و اهداف برخي از آنکه جهت جلوگي

 هایافته و اهداف و نتایج آنمروری بر تحقیقات مشابه انجام (.1 )جدول

 اهداف و نتایج تحقیق نویسنده )گان(

زاده و همکاران ملک
(0012) 

گيري از تکنيک تحليل سعه شهر کرج با رويکرد آينده نگاري و بهرههاي توتحليل مؤلفه
 مک افزار ميکاثرات متقاطع و با استفاده از نرم

زالي و پورسهراب 
(0010) 

با  0010بررسي توسعه استان گيلان و ارائه راهبردها و سناريوهاي مطلوب در افق 

 SWOT يسي و اثرات متقاطع، سناريونو هايي چون دلفي، تحليل تکنيک

گيري از تکنيک تحليل اثرات شهر تبريز با بهرههاي شکوفايي شهري کلانتحليل مؤلفهحاضري و همکاران 



  511 ....(يمؤثر بر توسعه شهر سردرود )سردر يديعوامل کل ييشناسا

 

 

  

 

 

 

 مبانی نظری تحقیق

 شهرهاها به کلانعلل و تبعات رشد و توسعه شهرهای کوچک و الحاق آن -1

اي را در مثبت عمدهشهرها به جهت برخورداري از تزايد جمعيت و تأثيرات متقابل فضايي و عملکردي، به تدريج تغييرات منفي و کلان
 يکه نواح يابه گونه(؛ 060: 0065کنند )ظاهري، ساختارهاي اجتماعي، کارکردي، اقتصادي و کالبدي نواحي پيراموني خود تحميل مي

: 0016گيرند )طالشي، ميقرار  يرسم ريغ يهاسکونتگاه يريگو شکل روييپراکندههمچون ادغام،  ييهادهيدر معرض پد ياگسترده
گسترش  يرامونيهاي پبه عرصه نيحوزه شهري مع کيگردد که مرزهاي  يم داريپد يهنگام ف،يالحاق شهري، بنا بر تعر ايادغام (. 021

اتفاق  شهرهاکلان ةيحاش (. اين پديده، عمدتاً در00: 0010)علوي و همکاران،  سازديرا به خود ملحق م يرامونيپي فضا ءو اجزا ديابيم
هاي گاهسکونت اجتماعيـياقتصاد يداريموجب ناپا ،يشهرـييروستا يهايژگياز و يبيترک ناهماهنگ با ياهيناح شياديضمن پ افتاده و
 يمحلة شهر کيآنها به  ليمولد و تبد و شهرهاي کوچک   رفتن روستاها نياز ب تاً يو نها زراعي يهانيگسترده زم يکاربر ريي، تغپيراموني

ترين پيامدها و عوارض توسعه فيزيکي نواحي پيرامون شهري که روستاها و شهرهاي (. از مهم50: 0016ان، پور و همکارشود )صالحمي
ناپذيري را به باشد که اثرات جبرانمحيطي ميهاي زيستشوند، نابودي اراضي کشاورزي و آسيبکوچک هم جزئي از آن محسوب مي

 (.015: 0060دنبال خواهد داشت )محمدزاده، 

توان به چند گروه ها در شهرها را ميو الحاق آن هاي پيراموني شهرهاي بزرگگاهکلي عوامل مؤثر در رشد و توسعه سکونتبه طور 
( و عوامل 05: 0010فيزيکي )فضايي(، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي )سرور و همکاران، ـ بندي نمود: عوامل کالبدي مختلف تقسيم

(. در پژوهش حاضر بر اساس مطالعات صورت گرفته و نظرسنجي از خبرگان و کارشناسان مرتبط، 61: 0011و همکاران،  يقربانطبيعي )
ـ  اجتماعي، اقتصادي، کالبدي، مديريتيـعوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر توسعه شهر سردرود در شش بعد کلي شامل: عوامل فرهنگي

 باشند.ه هرکدام شامل متغيرهاي متعددي ميبندي گرديد کزيستي و عوامل کلي تقسيمسياسي، محيط

 و سناریونگاری 3نگاریمفهوم آینده -2

و امري کلان، گسترده، بلندمدت و  ندهيتوسعه آ يبرا ريپذامکان هايدر مورد راه هادگاهياز د ايتوسعه مجموعه نديفرآ ينگارندهيآ
توان نگاري را در چهار دسته کلي ميانواع آينده .(Keenan, 2003: 11شود )اي تکرار ميفعاليتي مستمر است؛ که به صورت دوره

در  .(Voros, 2003:11) هاي مرجح يا مطلوبهاي محتمل و آيندههاي باورکردني، آيندههاي ممکن، آيندهتقسيم نمود: آينده
و « پانل»هاي سري زماني اند و روشاع شدهپژوهان ابدکه توسط آينده« سناريو»، «دلفي»ها و ابزارهايي همچون از روش هاينگارندهيآ
(. سناريونگاري نيز همانند Hong et al, 1999: 3شود )اند، بهره گرفته ميشده پژوهي و ساير علوم شناختهکه در آينده« سازيشبيه»

                                                   
1. Ratcliffe & Krawczyk 
2. Goldstein  
0- Foresight 

 مکافزار ميکمتقاطع و نرم (0015)

 0راتکليف و کراوزيک
(5100) 

ريزي شهري و موفقيت در آينده شهرها در مقابله با بررسي چهار عامل مؤثر در برنامه
 ريزي شهري استفاده از سناريونويسي در برنامه ها بابحران

 5گلدستين و همکاران
(5105) 

شناسايي متغيرهاي کليدي توسعه در منطقه هاوايي و تدوين سناريوهاي محتمل با 
 گيري از تکنيک دلفي و با مشارکت ذينفعانبهره

تيموري و حجتي 
(5105) 

يت فضاي سبز شهر تبريز با استفاده ترين عوامل مؤثر در مطلوبشناسايي و استخراج مهم
 مکافزار ميکاز روش دلفي و نرم



810  52ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

ها و ابهامات است کز بر پيچيدگيها و تفکر خلاقانه نسبت به آينده با تمرنگاري روشي سيستماتيک و چارچوبي براي گسترش قابليتآينده
(Peterson et al, 2003:361سناريو، ديدگاهي است با سازگاري دروني و محتوايي نسبت به آنچه در آينده مي .) تواند رخ دهد
(Ringland, 1998: 52و با در نظر گرفتن پيچيدگي ) ،ز ا يمنطق يرا با ترس ندهيدر خصوص آ نيگزيجا يهانشيبهاي جهان واقعي
ريزي راهبردي، اي از فرآيند برنامهبرهمين اساس، سناريونگاري به عنوان مرحله (.00: 0062 ،يريو قد ي)ناظمد کنيم ييبازنما هاداديرو

 (. 56: 0015طوسي، پردازد )نداييهاي ممکن به صورت روايي ميرود که تنها به ترسيم آيندهنگاري به شمار مينوعي آينده

است و سناريوسازي  دستانهشيآگاهانه، فعالانه و پ يابه گونه ندهيبه آ دنيدانش و معرفت شکل بخش قتيدر حق پژوهيهنديآبنابراين، 
 (.05: 0012باشد )تيموري، پژوهي ميترين ابزارهاي نيل به آيندهيکي از قوي

 هامواد و روش

 معرفی محدوده مورد مطالعه -1

است رشته کوه سهند واقع شده  يشمال يهادر دامنه ،آن يجنوب غرب شهر تبريز و در قسمتلاناز توابع کاز  0)سردري( شهر سردرود
 ي)سرشمارنفر اعلام گرديده است  517501، جمعيت اين شهر برابر 0012سال  ي انجام گرفته دررسم يسرشمارآخرين  مطابق. (0)شکل 
دهد نرخ رشد جمعيت در شهر سردرود در مقايسه با ساير شهرهاي مي. تحقيقات انجام گرفته نشان (0012 و نفوس مسکن، سال يعموم

هرچند هاي گذشته بوده است. باشد و همواره شهر سردرود يکي از مناطق مهاجرپذير استان در دههشهر تبريز بيشتر ميپيراموني کلان
 اما موجب تغييرات فضايي ؛رشد جمعيت است توسعه شهر هماهنگ با دهد ونرخ رشد جمعيت و مساحت شهر تفاوت چنداني را نشان نمي

شهر سردرود، نقش  در محدوده وصنايع در نزديکي کلانشهر تبريز  ؛ که افزايش استقرارداخل محدوده شهر شده است کالبدي زيادي درـ
 (.60: 0011بسزايي در افزايش جمعيت و بروز اين تغييرات داشته است )قرباني و همکاران، 

 
  شهر تبریزت جغرافیایی شهر سردرود و کلانموقعی (.1(شکل

 (0016)مأخذ: نگارندگان، 

                                                   
 

نسبت داده شده  «يساردور»به پادشاه سلسله اورارتو  يزهتاب يتوسط دکتر محمدتق هاآن نيترکيوجود دارد که نزد ينظرات گوناگون رودشهر سرد هيدر ارتباط با وجه تسم .0
 (.005: 0065 ،ي)زهتاب استگشته ليتبد« سردرود»و  «يرسرده »به مرور زمان به  تياست که در نها
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عوامل 

 زیستیمحیط

-عوامل مدیریتی

 سیاسی

 عوامل کالبدی

 عوامل اقتصادی

-نگیعوامل فره

 اجتماعی

 عوامل کلی

  سردرود کشاورزيتأثير اقتصاد تبريز بر 
 مناسب در شهر تبريز شغليهاي وجود فرصت

 هاي شهري سردرودافزايش قيمت زمين
 هاي شهرداريها و هزينهافزايش درآمد

 امکانات اجتماعي مطلوبيت
بسيار بالا بين  فرهنگي قرابت

 دو شهرمردم هر 

 هاساخت و سازافزايش
 زيتبر تيجمع شيافزا

 

 و  باغاتاز بين رفتن 
 شهر يهاي زراعزمين

 اجرايي هايدستگاه مشارکت
  مختلف هايبخش در

 شهر ايمنطقه ارزش يشاافز
 

 شهردو  الحاق در نگرش نوع

عوامل کلیدی مؤثر 

بر توسعه شهر 

 سردرود 

 

 روش تحقیق -2

ارتباط  ليو به دل يفيجامعه مورد مطالعه از نوع توص هاييژگيو فيبه لحاظ توصبر اساس هدف، کاربردي و پژوهش حاضر، 

 هاداده تيو بر اساس ماه؛ است علّي )پس از وقوع(از نوع  يو فرهنگ ياجتماعکالبدي،  ،ياسيس ،يمورد مطالعه در ابعاد اقتصاد يرهايمتغ
مدل مفهومي تحقيق به صورت  است.ي او پرسشنامه ايکتابخانهمطالعات صورت اطلاعات به يگردآور وهيو ش باشد؛مي يفيو ک کمي

 آورده شده است. 0شماتيک در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفهومی پژوهش مدل(. 2)شکل

مصاحبه  ـ اسنادي و پرسشنامهـ اي هاي کتابخانهمورد نياز به دو صورت: استفاده از روش هايها و شاخصهش حاضر، دادهدر پژو
و در آمد به دست  نيازاطلاعات مورد  ي،طيمحستيز ي واقتصاد ،ياجتماع يهاشاخص قيپرسشنامه از طر هيبا ته ابتدادر گرديدند. تهيه
و بر رشد و توسعه  گريکديشده بر  هيتهي هاشاخص رياست، تأث شدهي طراح يساختار ليبه منظور انجام تحلکه  MICMAC افزارنرم

 توسعه شهر شرانيپ ي وديعوامل کل يبرا ازيمورد ن يوهايسنار ،Scenario wizardافزار سپس توسط نرم قرار گرفت. يشهر مورد بررس
  گرديد.سردرود ارائه 

 اهتجزیه و تحلیل یافته

 شناسایی متغیرها و معیارهای اولیه تأثیرگذار بر روند آینده سیستم -1

گرديد. با استفاده  گيري از خبرگان(ي )نمونهدلف کياز تکن ستميس ندهيآ تيبر وضع رگذاريتأث هياول يرهايمتغ ييشناساجهت 
اسان مرتبط با موضوع تحقيق )شامل اساتيد و نفر از خبرگان و کارشن 01هاي به عمل آمده و مطالعه پيشينه تحقيق، تعداد بررسي

شهر تبريز(، انتخاب و با استفاده از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه متخصصان دانشگاهي و مديران و مسئولان شهر سردرود و کلان
ا در مورد عوامل مختلف هنظرات آن ،يافتيدر يهانامهها و اطلاعات از پرسشداده يبا جمع آورتشريحي مورد پرسشگري قرار گرفتند. 

 ،اجتماعي-يدر ابعاد مختلف فرهنگ ريمتغ 21تعداد  تيقرار گرفت و در نها يو بررس ليمورد تحل ستميس ندهيآ تيبر وضع رگذاريتأث
 (.5)جدول شماره  استخراج شدند ريزبه شرح  يکلعوامل و  يطيمحستيز ،ياسيس ـ يتيريمد ،يکالبد ،ياقتصاد

 



818  52ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 (1331گان، : نگارندمأخذ)تأثیرگذار بر آینده سیستم  متغیرهای (.2)جدول

 تعداد متغیرها جنبه

 

عوامل 

فرهنگی 

 اجتماعی

 

 سنتي رسوم و آداب با تبريز شهر  اجتماعي و فرهنگي رفتارهاي کم رنگ شدن فرهنگ و هويت تاريخي و بومي شهر سردرود، برخورد
ين رفتن انسجام اجتماعي و کاهش نظارت اجتماعي و افزايش ميزان آسيب ها و سردرود، نياز به توسعه مراکز آموزش عالي ، از ب شهر

 هويت بخاطر الحاق به مردم اکثريت ناهنجاري هاي اجتماعي در شهر سردرود، بروز تغييرات در سبک زندگي شهري سردرود، تمايل
سردرود، وجود قرابت بسيار بالا بين مردم هر دو  شهر به نسبت تبريز شهر در مطلوب فرهنگي و اجتماعي امکانات تبريز، وجود مکاني

 شهر از لحاظ اجتماعي و فرهنگي

 
 
 
6 

 

 

عوامل 

 اقتصادی

 

 در شهري زيرساخت ها و تاسيسات توسعه براي بودجه تبريز، اختصاص تجاري و خدماتي اقتصاد از سردرود کشاورزي اقتصاد شدن متاثر
ايجاد مراکز تجاري مدرن در شهر سردرود، ايجاد واحدهاي صنعتي، توان بالاي اقتصادي توليدي،  و اقتصادي بنگاه هاي سردرود، ايجاد

شهر سردرود در زمينه کشاورزي، صنايع دستي و گردشگري، افزايش درآمدها )ناشي از عوارض هاي شهرداري( و هزينه هاي شهرداري 
 سردرود به جهت افزايش ارزش منطقه اي شهر، وجود تبريز، بهبود وضعيت اقتصادي شهر سردرود، افزايش قيمت زمين هاي شهري

پيش بيني تسهيلات تبريز، ارتقاي وضعيت رفاهي و درآمدي خانوارها، افزايش فرصت هاي شغلي،  شهر در مناسب اقتصادي هاي فرصت
ود به عنوان پايتخت تابلو الحاق شهر سردرود به کلانشهر تبريز به جهت هزينه بر بودن آن، ارتقاي صنعت گردشگري شهرسردرلازم براي 

 فرش جهان

 
 
 
 
00 

 

 

عوامل 

 کالبدی

 

شهري،  نوسازي اثر در سردرود تاريخي بافت خوردن شهري، توسعه معابر، برهم سازهاي و ساخت توسعه  و عمراني هاي پروژه افزايش
 جداگانه محدوده و حريم بريز و تعريفت جديد جامع طرح حريم و محدوده در سردرود شهر گيري قرار افزايش جمعيت شهري تبريز، عدم

سردرود، افزايش نظارت هاي فني مهندسي بر ساخت و سازهاي شهري سردورد، جلوگيري از ساخت و سازهاي  شهر جامع طرح در
 صخصو در ضوابط تدوين و نظر غيرقانوني و حاشيه اي، تغييرات اساسي در کالبد شهر، تغييرات سبک معماري در شهر سردرود، تجديد

 دو بين ارتباطي مناسب ساخت هاي زير تبريز، وجود شهر و سردرود شهر بين مناسب فضايي فاصله موجود ، وجود هاي تراکم و ها سرانه
 جهت برنامه سردرود، تهيه براي کالبدي پذيري انعطاف و تحرک قابليت و انتخاب سرانه کاربري هاي شهري، حق شهر، افزايش

 مناطق اين بافت حفظ و سردرود انيباست آثار حفاظت و شناسايي

 
 
 
 
 
02 

 

 

عوامل 

 مدیریتی و

 سیاسی

 

 سطح در شهري مجموعه مديريت در سطوح بالاي مديريتي و برنامه هاي کلان استاني، تصميمات شده گرفته نظر در هاي برنامه
د، تغييرات در ميزان مشارکت هاي سياسي و و سياسي، افزايش ارزش منطقه اي شهر سردرو اداري سردرود، ايجاد مراکز و تبريز شهرهاي

 بخشي سازمانهاي از بسياري در واحد مديريت فعاليت هاي انتخاباتي، کاهش دسترسي شهروندان شهر سردرود به مسئولين شهري، وجود
 مختلف هاي بخش در اجرايي هايدستگاه عموم بخش، مشارکت يک و شهرستان يک در شهر دو هر شهر، قرارگرفتن دو هر

 امنيتي و ...( هايحوزه و رسانخدمت هاي)شرکت

 
 
 
1 

 

 

عوامل 

زیست 

 محیطی

 

 هواي آلودگي و ترافيک شدن شهري، کشيده توسعه تبع به سردرود جانوري و گياهي اکوسيستم در محيطي زيست تعادل خوردن هم به
 محدوده هاي صنعتي براي جلوگيري از نابودي منابعکشاورزي، تعريف  مرغوب اراضي رفتن ساز و ساخت زير سردرود، به سمت به تبريز

و   زراعي زمين هاي باغات، از بخشي رفتن بين از هوا و صوتي، آلودگي تشديد بر ترافيکي بار افزايش شهر، تاثير حريم باغات و طبيعي
 شهري توسعه طي چشم انداز سبز شهر سردرود در

 
 
 
0 

 

 

 عوامل کلی

 

 کلانشهر به سردرود شهر الحاق در نگرش نوعتوسعه متوازن و متعادل در اثر الحاق به کلانشهر تبريز،  عدم بهره مندي شهر سردرود از
،  (تبريز جغرافيايي و فضايي توسعه صرف و تبريز از زدايي تمرکز و جمعيتي سرريز صرفا يا اي منطقه و شهري ايتوسعه نگرش)تبريز

سردرود،  و تبريز شهري مناطق بين فضايي هاي تعادل ات توسعه شهر، عدم، جه شهرستان بالاي سطوح مديريت در مثبت نگرش
 کشور، ضوابط و مقررات يکسان در کلانشهر و شهر الحاقي کل اقتصادي وضعيت
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 بررسی متغیرهای اولیه و تحلیل کلی سیستم -2

 بيترت نيمک به کار گرفته شد. بدکيم افزار ماز نر يريگبا بهره يساختار ليروش تحل ،رگذاريتاث يرهايمتغ ليو تحل هيتجز يبرا
استخراج جهت  شده يگذارارزش سيماترو توسط کارشناسان ارزيابي و در نهايت  لي( تشک21×21عامل ) 21متشکل از  يسيکه ماتر

 مک شد.کيوارد نرم افزار م يديعوامل کل

باشد؛ که در سيستم مورد مطالعه مي ستميس دارييناپا اي يداريپا دهندهنشان ،يدر صفحه پراکندگ رهايو پراکنش متغ عينحوه توز
تري برخوردار بوده و متغيرها در دهيچيپ تيوضع از داريناپاهاي سيستم است. ستميس يدارياز ناپا يحاکوضعيت صفحه پراکندگي متغيرها، 

و  ييقابل شناسا رهاياز متغ دستهپنج  ها،ستميسنوع دهند. در اين مي بيشتر مواقع حالت بينابيني از تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را نشان
(متغيرهاي دو وجهي: تأثيرپذيري و 5ترين تأثيرپذيري؛ ترين تأثيرگذاري و کمکننده يا تأثيرگذار: بيش(متغيرهاي تعيين0: باشديم کيتفک
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يرگذاري بسيار پايين و تأثيرپذيري بسيار بالا؛ و (متغيرهاي تأثيرپذير: تأث0رند؛ دا يميحالت تنظ(متغيرهاي تنظيمي: 0تأثيرگذاري بالا؛ 
(. همچنين در مجموع متغيرها داراي دو نوع تأثير هستند؛ تأثيرات مستقيم 0(متغيرهاي مستقل: تأثيرگذاري و تأثيرپذيري پايين )جدول 2

 و تأثيرات غيرمستقيم که در ادامه بيان خواهند گرديد. 

 (1331های تحقیق، یافته: مأخذ)ها بندی آناس طبقهنحوه توزیع متغیرها بر اس (.3)جدول 

 متغیرهای تأثیرگذار

 هاشاخص جنبه

 شهري توسعه طي در سردرود شهر سبز انداز چشم و  زراعي هاي زمين باغات، از بخشي رفتن بين از محيطي زيست عوامل

 سردرود شهر اي منطقه ارزش افزايش سياسي و مديريتي عوامل

 عوامل کلي
 توسعه صرف و تبريز از زدايي تمرکز و جمعيتي سرريز صرفا يا اي منطقه و شهري ايتوسعه نگرش)تبريز کلانشهر به سردرود شهر الحاق در نگرش نوع

 (تبريز فضايي و جغرافيايي

 فرهنگي و اجتماعي لحاظ از شهر دو هر مردم بين بالا بسيار قرابت وجود عوامل فرهنگي

 متغیرهای دو وجهی

 شاخص ها هجنب

 ...( و امنيتي هايحوزه و رسانخدمت هايشرکت) مختلف هاي بخش در اجرايي هايدستگاه عموم مشارکت سياسي و مديريتي عوامل

 سردرود، شهر به نسبت تبريز شهر در مطلوب فرهنگي و اجتماعي امکانات وجود عوامل فرهنگي

 عوامل اقتصادي
 منطقه ارزش افزايش جهت به سردرود شهري هاي زمين قيمت تبريز، افزايش شهر در مناسب اقتصادي ايه فرصت شغلي، وجود هاي فرصت افزايش
تبريز، افزايش درآمدها )ناشي از عوارض هاي شهرداري( و هزينه هاي  تجاري و خدماتي اقتصاد از سردرود کشاورزي اقتصاد شدن شهر، متاثر اي

 شهرداري تبريز

 شهري، افزايش جمعيت شهري تبريز سازهاي و ساخت توسعه  و عمراني هاي پروژه افزايش عوامل کالبدي

 متغیرهای تنظیمی

 شاخص ها جنبه

 سردرود و تبريز شهرهاي سطح در شهري مديريت مجموعه تصميمات سياسي و مديريتي عوامل

 سردرود و تبريز شهري مناطق بين فضايي هاي تعادل عدم عوامل کلي

 بالاي اقتصادي شهر سردرود، ارتقاي وضعيت رفاهي و درآمدي خانوارهاتوان  عوامل اقتصادي

 شهري نوسازي اثر در سردرود تاريخي بافت خوردن سرانه کاربري هاي شهري، برهم شهر، افزايش دو بين ارتباطي مناسب ساخت هاي زير وجود عوامل کالبدي

 شهر حريم باغات و طبيعي نابودي منابع تعريف محدوده هاي صنعتي براي جلوگيري از عوامل زيست محيطي

 متغیرهای تأثیرپذیر

 هاشاخص جنبه

 سياسي و مديريتي عوامل
 شهري، وجود مسئولين به سردرود شهر شهروندان دسترسي استاني، کاهش کلان هاي برنامه و مديريتي بالاي سطوح در شده گرفته نظر در هاي برنامه

 بخش يک و شهرستان يک در شهر دو هر شهر، قرارگرفتن دو هر بخشي ايسازمانه از بسياري در واحد مديريت

 شهرستان، عدم بهره مندي شهر سردرود از توسعه متوازن و متعادل در اثر الحاق به کلانشهر تبريز بالاي سطوح مديريت در مثبت نگرش عوامل کلي

 عوامل اقتصادي
 شهر الحاق براي لازم تسهيلات بيني صنعتي، پيش واحدهاي توليدي، ايجاد و اقتصادي هاي هبنگا سردرود، ايجاد شهر در مدرن تجاري مراکز ايجاد

 جهان فرش تابلو پايتخت عنوان به شهرسردرود گردشگري صنعت آن، ارتقاي بودن بر هزينه جهت به تبريز کلانشهر به سردرود

 عوامل کالبدي
 معابر، تغييرات سردرود، توسعه شهر در معماري سبک مناطق، تغييرات اين بافت حفظ و دسردرو باستاني آثار حفاظت و شناسايي جهت برنامه تهيه
 و تبريز جديد جامع طرح حريم و محدوده در سردرود شهر گيري قرار اي، عدم حاشيه و غيرقانوني سازهاي و ساخت از شهر، جلوگيري کالبد در اساسي

 سردرود شهر جامع طرح در جداگانه حريم تعريف

 مل زيست محيطيعوا
 توسعه تبع به سردرود جانوري و گياهي اکوسيستم در محيطي زيست تعادل خوردن هم سردرود، به سمت به تبريز هواي آلودگي و ترافيک شدن کشيده

 کشاورزي مرغوب اراضي رفتن ساز و ساخت زير شهري، به

 عوامل فرهنگي

 و اجتماعي انسجام رفتن بين عالي، از آموزش مراکز توسعه به سردرود، نياز شهر سنتي رسوم و آداب با تبريز شهر  اجتماعي و فرهنگي رفتارهاي برخورد

 مردم اکثريت سردرود، تمايل شهري زندگي سبک در تغييرات سردرود، بروز شهر در اجتماعي هاي ناهنجاري ميزان افزايش و اجتماعي نظارت کاهش
 سردرود شهر تاريخي هويت و فرهنگ شدن رنگ تبريز، کم مکاني هويت بخاطر الحاق به

 متغیرهای مستقل

 شاخص ها جنبه

 انتخاباتي هاي فعاليت و سياسي هاي مشارکت ميزان در سياسي، تغييرات و اداري مراکز ايجاد سياسي و مديريتي عوامل

 شهر سعهتو الحاقي، جهات شهر و کلانشهر در يکسان مقررات و کشور، ضوابط کل اقتصادي وضعيت عوامل کلي

 سردرود شهر اقتصادي وضعيت بهبود عوامل اقتصادي

 عوامل کالبدي
 قابليت و انتخاب تبريز، حق شهر و سردرود شهر بين مناسب فضايي فاصله موجود، وجود هاي تراکم و ها سرانه خصوص در ضوابط تدوين و نظر تجديد

 سردورد شهري سازهاي و ساخت بر مهندسي نيف هاي نظارت سردرود، افزايش براي کالبدي پذيري انعطاف و تحرک

 صوتي و هوا آلودگي تشديد بر ترافيکي بار افزايش تاثير عوامل زيست محيطي

 نيدهد. ايدر قالب نمودارها و جداول ارائه م رهايمتغ يريرپذيو تاث يرگذاريتاث زانيرا در قالب م ليدو نوع تحل مککيافزار منرم
که بر تعداد  يريکنند. متغيعوامل توسعه را مشخص م ميمستق ريو غ ميمستق يريرپذيو تاث يرگذاريتاث زانيها و جداول منمودار
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دارد از  ميمستق ريتاث رهاياز متغ ياديکه بر تعداد ز يريو متغ داشته ستميدر س ياندک يرگذاريدارد، تاث ميمستق ريتاث رهاياز متغ يمحدود
 .خواهد بود برخوردار يشتريب يرگذاريتاث

( ميزان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم برخي از متغيرها )به دليل تعداد زياد متغيرها و کاستن از حجم مقاله( بر 0در جدول شماره )
 ديگر به تفکيک ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري نشان داده شده است.يک

 میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر  (.4)جدول

یر مستقیماثرات غ  اثرات مستقیم 

 زانیم ردیف عوامل

یریرپذیتاث  

 زانیم

یرگذاریتاث  

میزان 

ریتاثیرپذی  

 زانیم

یرگذاریتاث  

 0 کم رنگ شدن فرهنگ و هويت تاريخي شهر سردرود 50 56 52051 052026

سردرود اجتماعي شهر تبريز با آداب و رسوم سنتي برخورد رفتارهاي فرهنگي 55 02 55151 55065  5 

 0 نياز به توسعه مراکز آموزش عالي 00 00 002510 560005

500162 65055 00 55 
از بين رفتن انسجام اجتماعي و کاهش نظارت اجتماعي و افزايش ميزان ناهنجاري هاي 

 اجتماعي در شهر سردرود
0 

 2 بروز تغييرات در سبک زندگي شهري سردرود 06 50 55102 511502

 0 تمايل اکثريت مردم به الحاق بخاطر هويت مکاني تبريز 56 61 001105 02205

 5 وجود امکانات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز نسبت به سردرود 055 60 200005 000050

 6 وجود قرابت بسيار بالا بين مردم هر دو شهر از لحاظ اجتماعي و فرهنگي 10 22 060525 505000

ر شدن اقتصاد کشاورزي سردرود از اقتصاد خدماتي و تجاري تبريزمتاث 000 06 016001 3010560  1 

 01 اختصاص بودجه براي توسعه زيرساخت ها و تاسيسات شهري در سردرود 55 62 021020 060010

... ... ... ... ... ... 

 25 عدم تعادل هاي فضايي بين مناطق شهري تبريز و سردرود 00 20 556101 506000

010561 160011  26 وضعيت اقتصادي کل کشور 05 00 

 21 ضوابط و مقررات يکسان در کلانشهر و شهر الحاقي 50 00 55260 010160

  مجموع 0612 0612 0612 0612

 (0016 ق،يتحق يهاافتهي)مأخذ: 

 انتخاب عوامل کلیدی مؤثر بر روند آینده سیستم مورد مطالعه -3

ديگر و بر آينده سيستم توسط خبرگان ل طراحي و ميزان تأثيرگذاري عوامل بر يکهاي پيشين ماتريس اثرات متقابدر قسمت
افزار در قالب نرم يهايمک شد و خروجکيوارد نرم افزار م سيماتر نيا ي،ديعوامل کل ييجهت شناساگذاري شدند. در ادامه ارزش

از  يديعامل به عنوان عوامل کل 00افزار، نرم يهايخروج ليو تحل يشد. با بررس انيب يريرپذيو تاث يرگذاريتاث يجداول و نمودارها
 نيا يبر رو يبالا هستند و هر عمل يريرپذيو تاث يرگذاريمشترک تاث يژگيدو و ياراعوامل د نياستخراج شدند. ا هيعامل اول 21مجموع 

 ميمستقريو غ ميمستق يرگذاريتاث زانيمر اساس ( اين عوامل ب2) شماره جدولدر  را به دنبال خواهد داشت. رهايمتغ ريواکنش سا رهايمتغ

نوع نگرش در الحاق » را عامل  يرگذاريتاث زانيم نيشتريکه ب افتيتوان دريم يديعوامل کل يبندبه رتبه ي. با نگاهاندشده يبندرتبه
و صرف توسعه  زياز تبر يياو تمرکز زد يتيجمع زيسرر اًصرف اي ياو منطقه يشهر )نگرش توسعه زيشهر سردرود به کلانشهر تبر

و  به خود اختصاص داده است 020 ميرمستقيغ يرگذاريتاث زانيم و 055 ميمستق يرگذاريتاث زانيبا م(« زيتبر ييو فضا ييايجغراف
 شود.ترين عامل محسوب ميمهم

 

 



  502 ....(يمؤثر بر توسعه شهر سردرود )سردر يديعوامل کل ييشناسا

 

 عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده سیستم  (.5) جدول

 عوامل کلیدی )مستقیم و غیرمستقیم(

 تاثیرات مستقیم ردیف
ی تاثیرگذار

 مستقیم
 تاثیرات غیرمستقیم

ری تاثیرگذا

یمغیرمستق  

1 

 نگرش)تبريز کلانشهر به سردرود شهر الحاق در نگرش نوع
 و جمعيتي سرريز صرفا يا اي منطقه و شهري ايتوسعه
 ضاييف و جغرافيايي توسعه صرف و تبريز از زدايي تمرکز

(تبريز  

055 

 کلانشهر به سردرود شهر الحاق در نگرش نوع
 اصرف يا اي منطقه و شهري ايتوسعه نگرش)تبريز
 وسعهت صرف و تبريز از زدايي تمرکز و جمعيتي سرريز

(تبريز فضايي و جغرافيايي  

020 

2 
 زتبري شهر در مطلوب فرهنگي و اجتماعي امکانات وجود

سردرود شهر به نسبت  
050 

 ريزتب شهر در مطلوب فرهنگي و اجتماعي امکانات وجود
سردرود شهر به نسبت  

000 

3 
 مختلف هاي بخش در اجرايي هايدستگاه عموم مشارکت
... امنيتي هايحوزه و رسانخدمت هايشرکت)  

011 
 و ماتيخد اقتصاد از سردرود کشاورزي اقتصاد شدن متاثر

تبريز تجاري  
510 

4 
 و يخدمات اقتصاد از سردرود کشاورزي اقتصاد شدن متاثر

تبريز تجاري  
تبريز شهر در مناسب اقتصادي هاي فرصت وجود 515  561 

تبريز شهر در مناسب اقتصادي هاي فرصت وجود 5  515 
 مچش و  زراعي هاي زمين باغات، از بخشي رفتن بين از

شهري توسعه طي در سردرود شهر سبز انداز  
561 

سردرود شهر اي منطقه ارزش افزيش 6  512 
 هايبخش در اجرايي هايدستگاه عموم مشارکت

امنيتي هايحوزه و رسانخدمت هايشرکت) مختلف  
560 

شغلي هاي فرصت افزايش 7 شغلي هاي فرصت افزايش 515   560 

8 
 سازهاي و ساخت توسعه  و عمراني هايپروژه افزايش

 شهري
515 

 سازهاي و ساخت توسعه و عمراني هايپروژه افزايش
 شهري

560 

بريزت شهري جمعيت افزايش 9 تبريز شهري جمعيت افزايش 515   560 

10 
 افزايش جهت به سردرود شهري هاي زمين قيمت افزايش

شهر اي منطقه ارزش  
551 

 جهت به سردرود شهري هاي زمين قيمت افزايش
شهر اي منطقه ارزش افزايش  

551 

11 
 اندازچشم و  زراعي هاي زمين باغات، از بخشي رفتن بين از

شهر توسعه طي در سردرود شهر سبز  
سردرود شهر اي منطقه ارزش افزيش 550  550 

12 
 لحاظ از شهر دو هر مردم بين بالا بسيار قرابت وجود

فرهنگي و اجتماعي  
500 

 و( شهرداري هاي عوارض از ناشي) درآمدها افزايش
تبريز شهرداري هاي هزينه  

550 

13 
 و( شهرداري هاي عوارض از ناشي) درآمدها افزايش

تبريز شهرداري يهاهزينه  
506 

 لحاظ از شهر دو هر مردم بين بالا بسيار قرابت وجود
فرهنگي و اجتماعي  

550 

 (0016 ق،يتحق يهاافتهي)مأخذ: 

 سناریونگاری -4

 يهاکننده حالتانيها بتيوضع نياهاي محتمل مشخص گرديد. در راستاي سناريونگاري، براي هر کدام از عوامل کليدي وضعيت
روي سيستم مدنظر، بسيار با اهميت و براي آينده پيش هستند ريمطلوب تا بحران متغ اريبس فياست که از ط يديعوامل کل يرو شيپ

ها بوده و تنها ويژگي مشترک بين آن متفاوت گريبه عامل د ياست که از عامل تيوضع 20ها در مجموع تيوضع نيتعداد ا باشند.مي
 اند. ( آورده شده0هاي محتمل به تفکيک عوامل کليدي در جدول )وضعيت. باشدنامطلوب مي هاي مطلوب تاوجود طيفي از وضعيت

 های محتمل آن در آینده سیستم عوامل کلیدی و وضعیت (.6)جدول

نام 
 اختصاری

 عوامل کلیدی
 وضعیت های محتمل 

A 

 الحاق در نگرش نوع
 به سردرود شهر
 رشنگ)تبريز کلانشهر
 و شهري ايتوسه
 صرفا يا ايمنطقه
 و جمعيتي سرريز
ز(تبري از زدايي تمرکز  

A1اي هاي الحاق شهر سردرود به مادر شهر تبريز با هدف توسعه شهري و منطقهريزي سياست: طرح 

A2اي به الحاق رنگ شدن نگرش توسعه: کم 

A3ز و توسعه جغرافيايي و مکاني : الحاق شهر سردرود به مادر شهر تبريز با هدف سرريز جمعيتي و تمرکز زدايي از تبري
 تبريز
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B 

 امکانات وجود
 فرهنگي و اجتماعي
 زتبري شهر در مطلوب
رودسرد شهر به نسبت  

B1ها براي عموم با هدف امکانات و خدمات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز  و قابل دسترس بودن آن : توسعه
 رشد فرهنگ شهروندي 

B2تماعي و فرهنگي و متفاوت بودن ميزان اين امکانات و خدمات در مناطق شهري مختلف: وضعيت نامطلوب امکانات اج 

B3 سطح پايين خدمات و امکانات اجتماعي و فرهنگي : 

C 

 عموم مشارکت
 رد اجرايي هايدستگاه
 مختلف هاي بخش
 هايشرکت)

 و رسانخدمت
...( و امنيتي هايحوزه  

C1جرايي و خدمات رسان در حوزه هاي مختلف و گسترش ميزان و سطح : همکاري و مشارکت کامل دستگاه هايي ا
 خدمات با اولويت مناطق کم برخوردار و محروم

C2روند رو به بهبود در وضعيت خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي مختلف شهري : 

C3 همکاري ضعيف و  ناکافي در ميزان خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي : 

C4رسان و اهميت ندادن به توسعه و گسترش اين هاي خدماتها و دستگاهرکت بسيار پايين و نامطلوب سازمان:  مشا
 هاي اجرايي خدمات توسط دستگاه

C5: رساني هاي مربوطه و عدم هر گونه خدمتهاي اجرايي و سازمانساختاري دستگاه گيبرنامه بي و مفرط نابساماني 

D 

 اقتصاد شدن متاثر
 از سردرود زيکشاور

 و خدماتي اقتصاد
تبريز تجاري  

D1 حاکم بودن اقتصاد توليدي )کشاورزي و صنعتي( در نظام اقتصادي شهر سردرود : 

D2 روند رو به پيشرفت در حرکت به سمت اقتصاد توليدي : 

D3شکل گيري اقتصاد شهر سردرود بر اساس اقتصاد خدماتي، تجاري و واسطه اي  : 

D4اي واسطه بر اساس اقتصاد  سردرود شهر صاداقت ريزي : پايه 

E 

 هاي فرصت وجود
 در مناسب اقتصادي
تبريز شهر  

E1وضعيت مطلوب فرصت هاي  اقتصادي در شهر تبريز و سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي : 

E2روندي رو به توسعه در ايجاد فرصت هاي اقتصادي : 

E3هاي اقتصادي:  وضعيت نامناسب فرصت 

E4هاي اقتصادي  و سرمايه گذاري در شهر تبريز فرصت : نبود 

F 
 منطقه ارزش افزايش
سردرود شهر اي  

F1اي و ملي شهر سردرود در سطح بندي نظام شهري:افزايش ارزش منطقه 

F2روند رو به بهبود در افزايش اعتبار و جايگاه منطقه اي شهر سردرود: 

F3 کاهش ارزش و اعتبار منطقه اي سردرود : 

F4 :افت شديد جايگاه شهر سردرود در سلسه مراتب شهري 

Q 
 هايفرصت افزايش

 شغلي

Q1هاي شغلي و وضعيت مطلوب فضاي کسب و کار: افزايش فرصت 

Q2روند افزايشي فرصت هاي شغلي و وضعيت رو به بهبود فضاي کسب و کار : 

Q3ادامه روند کنوني و وضعيت نامطلوب فضاي کسب و کار : 

Q4 هاي شغلي و افزايش ميزان بيکاري: کاهش فرصت 

Q5 بحران بيکاري : 

R 

 هايپروژه افزايش
 توسعه  و عمراني
 سازهاي و ساخت

 شهري

R1توسعه و بهبود کيفيت تاسيسات و تجهيزات شهري و اجراي پروژه هاي عمراني جهت توسعه شهري و منطقه اي : 

R2 امکانات شهري: روند رو به گسترش در توسعه کمي و کيفي زيرساخت ها و 

R3هاي مربوطههاي توسعه شهري و  تخصيص منابع مالي محدود به دستگاه: وضعيت نامناسب در اجراي طرحها و پروژه 

R4شهري توسعه هايطرح اجراي توقف  و عمراني هايپروژه اجراي جهت مربوطه هايدستگاه به مالي اختصاص : عدم 

I 
 جمعيت افزايش
تبريز شهري  

I1 ميزان جمعيت شهري : ثبات در 

I2ادامه روند کنوني و افزايش ميزان جمعيت شهر تبريز : 

L3افزايش بالاي جمعيت شهري تبريز : 

J 

 زمين قيمت افزايش
 سردرود شهري هاي
 افزايش جهت به
شهر اي منطقه ارزش  

J1: گري زمينو جلوگيري از هر گونه بورس بازي و سودا زمين بازار در ايجاد تعادل  و کارآمد مديريت 

J2 حرکت به سمت ايجاد تعادل در بازار زمين: 

J3 بالا بودن قيمت زمين هاي شهري: 

J4روند رو به افزايش در قيمت زمين هاي شهري : 

J5افزايش شديد قيمت زمين هاي شهري : 

K 

 از بخشي رفتن بين از
 هاي زمين باغات،
 انداز چشم و  زراعي
 در سردرود شهر سبز
شهري توسعه طي  

K1:  ايجاد حريم و محدوده براي واحدهاي صنعتي و توسعه شهري جهت جلوگيري از بين رفتن باغات و زمين هاي زراعي
 شهر سردرود

K2روند رو به بهبود در اجراي قوانين در ارتباط با حفظ منابع زيست محيطي و زمين هاي زراعي و باغي : 

K3: سردرود  شهر سبز انداز چشم رفتن بين روند رو به گسترش در از 

K4پيرامون مزارع و باغات بکر هايزمين و نابودي مرغوب کشاورزي اراضي رفتن ساز و ساخت زير بهو  شهري : خزش 
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L 

 الاب بسيار قرابت وجود
 شهر دو هر مردم بين
 و اجتماعي لحاظ از

 فرهنگي

L1 افزايش ميزان همکاري شهروندان:وجود پيوندهاي قوي فرهنگي و اجتماعي بين شهرودان شهر سردرود و تبريز و و 

L2هاي پيوند فرهنگي و اجتماعي بين مردم هر دو شهر : ايجاد زمينه 

L3: اجتماعي اندک بين شهروندان  و فرهنگي هاي تفاوت 

L4 افزايش حس قومي و تضاد فرهنگي و اجتماعي بين شهروندان هر دو شهر : 

M 

 ناشي) درآمدها افزايش
 هايعوارض از

 هزينه و( شهرداري
تبريز شهرداري هاي  

M1افزايش منابع مالي پايدار و درآمدهاي شهرداري و صرفه جويي در هزينه هاي شهري : 

M2 روند رو به بهبود در افزايش منابع مالي شهرداري و افزايش سطح و ميزان خدمات رساني به شهروندان و ايجاد ساز :
 و  کار جهت صرفه جويي در هزينه هاي شهرداري

M3 :افزايش محدود درآمدهاي شهرداري و افزايش بالاي هزينه هاي شهرداري به جهت هزينه بر بودن توسعه شهري 

M4منابع مالي ناپايدار و ناکافي شهرداري و کاهش سطح خدمات رساني به شهروندان : 

M5 کاهش شديد درآمدهاي شهرداري و اختلال در خدمات شهري شهرداري : 

 (0016 ق،يتحق يهاافتهي)مأخذ: 

ها، به صورت ماتريسي در اختيار متخصصين قرار گرفت رو براي هرکدام از آنهاي مختلف پيشعوامل کليدي پس از تعيين وضعيت
افزار سناريوويزارد تحليل گرديد؛ که اين ها توسط نرمدر نهايت جواب ( پاسخ دهند.+0تا  -0)از  يفيط ها خواسته شد به صورتو از آن

مورد(،  0ي ارائه داد: سناريوهاي قوي )اپرسشنامه يهاو بر اساس داده (20×20) سيبا توجه به ابعاد ماترسه دسته سناريو افزار نرم
بالا و احتمال  ازيبا امت ويسنار سه مورد(. از بين 1111مورد( و سناريوهاي با احتمال ضعيف ) 00سناريوهاي باورکردني و با سازگاري بالا )

دهند. يرا نشان م يبحران تيو وضع نينابيب يحالت ويکننده و مطلوب و دو سنار دواريام طيشرا ويسنار کي اريوهاي قوي()سن شتريوقوع ب
باشد و ن يمنطق فيضع يويطرف اعتماد به سنار کيرسد از يرا گزارش داده است که به نظر م فيضع يويسنار 1111 ،افزارنرم نيهمچن

آن چه که به نظر  نيب نيدر ا است. يممکن و ناشدنريغ يها کارآن يبرا يزيرو برنامه ويداد سنارتع نيپرداختن به ا گرياز طرف د
فاصله  نياست که ا 0 يبا سازگار يوهايباشد، سناريم فيضع عيوس يوهايو سنار يمحدود قو يوهايسنار نيبوده و ماب يرسد منطقيم
ش يامکان افزا ،يژگيو نياست. بر اساس ا فيضع يوهايواحد به سمت سنار کيبه اندازه  يقو يوهايدر واقع گسترش پهنه سنار کي

تعداد  ؛افزار استدامنه بر اساس نرم نيا شيکه واحد استاندارد افزا شيواحد افزا کيبا  نيشود و بنابرايممکن م يقو يوهايدامنه سنار
گانه در هاي پنجوضعيت سناريوها بر اساس طيف گرفت. قرار انمحقق اريدر اخت يگذاراستيو س يزيرجهت برنامه يمنطق ويسنار 00

 اند.آورده شده 5جدول 

 گانه 5های وضعیت سناریوها بر اساس تعداد طیف (.7)جدول

 سناریوها
 درجه مطلویت

 بحران روندی نامطلوب ایستا روندی مطلوب بسیار مطلوب

 1 0 0 3 3 سناریوی اول

 1 0 0 4 1 سناریوی دوم

 1 0 2 6 4 سناریوی سوم

 1 0 2 7 3 سناریوی چهارم

 1 5 4 3 0 سناریوی پنجم

 1 6 3 3 0 سناریوی ششم

 2 4 4 3 0 سناریوی هفتم
 2 5 3 3 0 سناریوی هشتم

 2 5 3 3 0 سناریوی نهم

 2 6 2 3 . سناریوی دهم

 1 7 3 2 . سناریوی یازدهم

 2 6 3 2 0 سناریوی دوازدهم

 2 7 2 2 . سناریوی سیزدهم

 (0016 ق،يتحق يهاافتهي)مأخذ: 
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ها شامل از گروه کيکرد که هر  يبنددسته مختلف، گروه دو توان دريها مرا با توجه به قرابت آندر نهايت سناريوهاي باورکردني 
 ريها به شرح زوهگر نيهستند. ا يديعوامل کل انيچند فرض از م اي کيتفاوت در  يمشترک و با اندک بايتقر ييهايژگيبا و ييوهايسنار

 باشند:يم

 يتيوضع وهايگروه از سنار نيا: اول، دوم، سوم و چهارم( يوهايمطلوب )سنار يمطلوب و با روندبسيار  يوهايسنار اول: گروه

 با تيوضع 0مطلوب،  يبا روند تيوضع 51مطلوب،  اريبس تيوضع 50 يدارا وهايسنار نيشوند. ايمتصور م ستميس ندهيآ يمطلوب را برا
الحاق  يهااستيس يزيرعبارتند از: طرح وهايدسته از سنار نيحاکم بر ا يهاتياز وضع يباشد. برخيم حرانب  تيوضع 0و  ستايا يحالت

و  يهمکار ،يو فرهنگ يخدمات و امکانات اجتماع نييسطح پا ،ياو منطقه يبا هدف توسعه شهر زيشهر سردرود به مادر شهر تبر
برخوردار و مناطق کم تيو سطح خدمات با اولو زانيمختلف و گسترش م يهاحوزه ررسان دو خدمات يياجرا يهامشارکت کامل دستگاه
و  زيدر شهر تبر ياقتصاد  يهامطلوب فرصت تيوضع ،يديدر حرکت به سمت اقتصاد تول شرفتيمحروم، روند رو به پ

و  يشغل يهافرصت شيشهر سردرود، افزا يامنطقه گاهيعتبار و جاا شيروند رو به بهبود در افزا ،يو خصوص يدولت يهايگذارهيسرما
 يجهت توسعه شهر يعمران يهاپروژه يو اجرا يشهر زاتيو تجه ساتيتاس تيفيبهبود ک کسب و کار، توسعه و يمطلوب فضا تيوضع

 ياواحده يبرا مشخص و محدوده ميحر جاديا ن،يتعادل در بازار زم جاديحرکت به سمت ا ،يشهر تيجمع زانيثبات در م ،ياو منطقه
 يو اجتماع يفرهنگ يقو يوندهايشهر سردرود، وجود پ يزراع يهانيرفتن باغات و زم نياز ب يريجهت جلوگ يو توسعه شهر يصنعت

 ييجوو صرفه يشهردار يو درآمدها داريپا يمنابع مال شيشهروندان، افزا يهمکار زانيم شيو افزا زيان شهر سردرود و تبرندشهرو نيب
 .يشهر يهانهيدر هز

دوازدهم و  ازدهم،يپنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم،  يوهاي)سنار يبحران يتيو وضع ستايا يبا حالت يوهايسنار دوم: گروه

 يرانامطلوب ب يروند انگريامر ب نيمتصور هستند. ا ستميس ندهيآ يرا برا يبحران ياو  ستايا يتيوضع وهايدسته از سنار نيا: (زدهميس
 تيوضع 20 ستا،يا يحالت تيوضع 55مطلوب،  يبا روند تيوضع 55 يدارا وهايدسته از سنار نيمورد مطالعه است. ا ستميس تيوضع
عبارتند از: الحاق شهر سردرود به مادر شهر  وهايسنار نيحاکم بر ا يهاتياز وضع يبرخ بحران است. تيوضع 02نامطلوب و  يروند
و  يو فرهنگ ينامطلوب امکانات اجتماع تيوضع ز،يتبر يو مکان ييايو توسعه جغراف زياز تبر ييزدارکزو تم يتيجمع زيبا هدف سرر زيتبر

 يهادستگاه يرسانخدمات زانيدر م يو  ناکاف فيضع يمختلف، همکار يامکانات و خدمات در مناطق شهر نيا زانيمتفاوت بودن م
کاهش  ،ياقتصاد يهانامناسب فرصت تيوضع ،ياو واسطه يتجار ،يخدماتتصاد اقتصاد شهر سردرود بر اساس اق يريگشکل ،يياجرا

مربوطه  يهابه دستگاه يکسب و کار، عدم اختصاص مال ينامطلوب فضا تيو وضع يسردرود، ادامه روند کنون ياارزش و اعتبار منطقه
 .زيتبر يشهر تيجمع يبالا شيزااف ،يتوسعه شهر يهاطرح يو  توقف هر گونه اجرا يعمران يهاپروژه يجهت اجرا

 يبا حالت ويسنار 1مطلوب و  يمطلوب و روند يتيبا وضع ويسنار 0 ستميس ندهيآ يروشيپ يباور کردن يويسنار00از مجموع بنابراين 
 د.شويمتصور نم ستميس ندهيآ يرا برا يبخش و مطلوبديام طيمسئله شرا نيقرار داند. ا يبحران يتيو وضع ستايا

 ریگینتیجه

زيست، منابع طبيعي و حيات وحش باشد و از سوي ديگر تواند تهديدي براي محيطاز طرفي مي رويه و نامتوازن شهرها،گسترش بي
تواند آينده انسان، سلامت و نيازهاي او را به خطر اندازد. رفع چنين تهديدات و مشکلات شهرنشيني که ناشي از عدم شناخت دقيق مي

ها در برنامه شهرهاست، در گرو شناخت شهرها و تحليل عوامل و پيامدهاي توسعه آني گذشته و در نتيجه توسعه بيآينده در مقاطع زمان
باشد که به شهر تبريز ميتر اشاره گرديد؛ يکي از شهرهاي اقماري کلانطور که پيشباشد. شهر سردرود همانگذشته، حال و آينده مي

اي اي روبرو است که اگر چارهرويههاي اخير با چنان توسعة بيي صنعتي پيرامون آن، در دهههاسبب همجواري با اين شهر و شهرک
زيستي شهر تبريز بود که مسائل اجتماعي، اقتصادي و محيطاي نزديک شاهد الحاق آن به کلانبراي آن انديشيده نشود بايستي در آينده

ترين عوامل مؤثر بر توسعه شهر سردرود و چگونگي بررسي و شناسايي مهمهدف با بيشماري را در پي خواهد داشد. لذا، پژوهش حاضر 
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نگاري گيري از رويکرد آيندهشهر تبريز  با بهرهتأثيرگذاري و تبعات اين عوامل در وضعيت آينده شهر سردرود در صورت الحاق آن به کلان
 تدوين گرديده است.

 21شهر تبريز )مجموعه عوامل مؤثر در توسعه شهر سردرود و الحاق آن به کلان هاي تحقيق، به طور کليبر اساس نتايج و يافته
زيستي و عوامل سياسي، محيطـ  ـ اجتماعي، اقتصادي، کالبدي، مديريتي گانه شامل: عوامل فرهنگيتوان در ابعاد ششعامل(  را مي

اند. جهت شناسايي و سنجي از خبرگان و متخصصان بدست آمدهبندي نمود؛ که بر اساس پيشينه و مباني نظري تحقيق و نظرکلي تقسيم
عامل را  00ها مک و نظرات خبرگان )تکنيک دلفي( استفاده شد که يافتهافزار ميکعامل از نرم 21نمودن عوامل کليدي از بين  مشخص

اين عوامل با توجه به اهميتي که دارند، در دهد؛ که عنوان عوامل کليدي و تأثيرگذار در توسعه شهر سردرود و آينده آن نشان مي به
ها بايستي بيشتر از سايرين مورد توجه قرار گيرند. اين عوامل داراي دو ويژگي مشترک: تأثيرگذاري و گذاريها و سياستريزيبرنامه

ت. بنابراين يکي از اهداف اين تأثيرپذيري بالا هستند که هر کنشي بر روي اين متغيرها، واکنش ساير متغيرها را به دنبال خواهد داش
نوع نگرش در الحاق »باشد، بدست آمد که در بين اين عوامل، عامل تحقيق که شناسايي عوامل کليدي مؤثر در توسعه شهر سردرود مي

 ها استخراج گرديد.ترين آنبه عنوان مهم« شهر تبريزشهر سردرود به کلان

گرديدند که  روي عوامل کليدي مشخص هاي پيشها و وضعيتنده توسعه شهر، حالتدر راستاي تدوين سناريوها و سناريونگاري آي
وضعيت محتمل  20شوند. در مجموع ها از عاملي به عامل ديگر متفاوت بوده و از طيف بسيار مطلوب تا بحران را شامل مياين وضعيت
افزار سه دسته سناريو را ارائه و در ويزارد تحليل گرديد. اين نرم افزار سناريوسيستم و توسعه شهر سردرود طراحي و توسط نرمبراي آينده 

ها، جزء سناريوهاي مورد؛ که به دليل فاقد جنبه عملياتي و دور از انتظار بودن نتايج آن0)سناريوهاي با احتمال قوي اختيار محققين قرار داد: 

 يشدن بررس يو ناشدن رممکنيبودنشان و غ فيبا توجه به ضعکه ؛ مورد1111) فيضع يوهايسنارشوند(، برتر و مطلوب محسوب نمي

 يباورکردن يوهايسنار( و شوديها صرف نظر ممطلوب قلمداد نشده و از پرداختن به آن يوهاي(، جزء سناروهايسنار نيها )تعداد فراوان اآن

(. آنچه در بين سناريوها مهم است، شونديسوب ممطلوب مح يوهايبوده و جزء سنار يمنطق هاآن جينتا؛ که مورد 00)بالا  يبا سازگار
توانند به کار گذاري ميريزي و سياستباشند؛ که معقول و منطقي بوده و در راستاي برنامهسناريوهاي باورکردني يا با سازگاري بالا مي

و  ستايا يبا حالت يوهايمطلوب و سنار يمطلوب و با روند اريبس يوهايسنار :ها در دو دستهبا توجه به قرابت آنروند. اين سناريوها 
 بندي گرديدند.تقسيم يبحران يتيوضع

 06تنها  اين تعداد،از  کهحاکم هستند ستميس ندهيبر آ تيوضع 001که  افتيتوان در يم يباورکردن يوهايصفحه سنار يبا بررس
را  يمطلوب موقعيتامر  نيادهند؛ ب را نشان ميدرصد( ديگر، حالتي نامطلو 01وضعيت ) 010داشته و  مطلوب يحالت درصد( 01) تيوضع

با  ستمياول، دوم، سوم و چهارم( باز هم س يوهايمطلوب )سنار يوهايدر صورت وقوع سنار يحتد؛ و شويمتصور نم ستميس ندهيآ يراب
 خواهد بود. نمطلوب رو به رو  کاملاً ياندهيآ

ين شده تنها سناريوهاي اول، دوم، سوم و چهارم وضعيت مطلوبي را براي سناريوي تدو 00بنابراين بر اساس نتايج تحقيق، از بين 
دهند؛ با اين حال در صورت تحقق اين چهار سناريو، باز هم با مطلوبيت کامل و توسعه معقول آينده شهر سردرود و توسعه آن نشان مي

ها با درصد بيشتر، تأثيرات بيشتري را حتمل آنهاي مشهر فاصله زيادي وجود خواهد داشت. چرا که سناريوهاي نامطلوب و وضعيت
 توانند در آينده شهر داشته باشند.مي

بر توسعه شهر  رگذاريتأث يديبا در نظر گرفتن عوامل کل شوديم شنهاديدلخواه و مرجح، پ ندهيحرکت به سمت آ يراستا در ان،يدر پا
 يامدهايتبعات و پ ز،ين زيشهر تبرکلان درشهر سردرود  ادغامر صورت تا د ؛گام برداشته شودي مطلوب وهايدر جهت تحقق سنار؛ سردرود

نوع نگرش در »طور که نتايج نشان داد؛ به همين منظور، همان .ديبه عمل آ يريشگيها پاز آن ايو  افتهي لياز توسعه آن تقل يناش يمنف
گردد: نگرش و ديدگاه شهر استخراج گرديد که پيشنهاد ميترين عامل در توسعه به عنوان مهم« شهر تبريزالحاق شهر سردرود به کلان

المللي شهر سردرود مدنظر باشد و نه صرفاً توسعه فيزيکي و اي در زمينه الحاق دو شهر تقويت گردد و ارتقاء جايگاه ملي و بينتوسعه
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نشيني و در نتيجه تخريب ي و حاشيهوسازهاي غيرقانونجمعيتي آن. همچنين ايجاد حريم براي واحدهاي صنعتي، پيشگيري از ساخت
در  تواننداز مواردي هستند که مي نيزم يو سوداگري متياز نوسانات ق يريجلوگهاي زراعي موجود در محدوده دو شهر و ها و زمينباغ

کانات، فرآهم ها و امهاي دولتي و خصوصي در توسعه زيرساختتوسعه مطلوب شهر سردرود مؤثر واقع شوند. مشارکت و جذب سرمايه
 گردد. باشند که در اين راستا پيشنهاد ميهاي شغلي بيشتر و افزايش درآمدها از راهکارهاي ديگري ميآوردن فرصت



  550 ....(يمؤثر بر توسعه شهر سردرود )سردر يديعوامل کل ييشناسا
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