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شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردری)

و تبعات الحاق آن به مادرشهر تبریز با رویکرد آیندهنگاری
حسن محمودزاده
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ابولفضل نعیمی پیوستی
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حسن مسعودی

3

چکیده
رشد شتابان جمعيت شهري ايران در دهههاي اخير ،سبب گسترش فيزيکي و توسعه سکونتگاههاي شهري و روستايي و الحاق بسياري از آنها
به شهرهاي بزرگتر شده است .اين امر مسائل و چالشهاي بيشماري را موجب گشته که بخشي از آن ناشي از عدم شناخت وضع موجود و پيشبيني
دقيق آينده در مقاطع زماني گذشته ميباشد .شهر سردرود (سردري) از توابع کالنشهر تبريز ميباشد که به سبب همجواري با اين شهر و
شهرکهاي صنعتي آن ،در سالهاي اخير همواره به عنوان يکي از مراکز مهم جذب جمعيت در منطقه محسوب گشته و روز به روز بر گستره
فيزيکي و جمعيتي آن افزوده ميشود؛ تا حدي که هر از گاهي زمزمههايي از الحاق اين شهر به کالنشهر تبريز به گوش ميرسد .لذا ،پژوهش حاضر
درصدد است عوامل کليدي تأثيرگذار بر رشد و توسعه شهر سردرود و تبعات الحاق آن به کالنشهر تبريز را از طريق رويکرد آيندهنگاري شناسايي و
بررسي نمايد .در همين راستا ،با استناد به پيشينه نظري تحقيق و نظرات خبرگان ،عوامل مؤثر بر توسعه شهر سردرود بررسي و تعداد  21متغير اوليه
شناسايي و با بهکارگيري نرمافزار 40 ،MICMACعامل کليدي از بين آنها استخراج گرديد .سپس براي هر کدام از عوامل کليدي وضعيتهاي
محتمل تعيين و با استفاده از نرمافزار سناريوويزارد ،سناريوهاي ممکن (شامل :سه سناريو قوي40 ،سناريوي باورکردني و  1111سناريوي ضعيف)
تدوين گرديد .سناريوهاي باورکردني به دليل نتايج معقول ،به عنوان سناريوهاي منطقي انتخاب گرديدند که از بين آنها ،تنها سناريوهاي اول تا
چهارم (با  06وضعيت محتمل) مطلوب شناخته شده و مابقي سناريوها با 404وضعيت به عنوان سناريوهاي نامطلوب درنظر گرفته شدند؛ که اين امر
براي آينده سيستم مناسب نخواهد بود .بنابراين بر اساس نتايج تحقيق ،الحاق شهر سردرود به کالنشهر تبريز ،آينده مطلوبي را براي شهر سردرود
متصور نميشود و پيامدها و تبعات منفي متعددي را بدنبال خواهد داشت.
واژگانکلیدی:آيندهنگاري ،توسعه شهري ،الحاق شهرها ،شهر سردرود (سردري) ،کالنشهر تبريزSCENARIOWIZARD ،MICMAC ،

مقدمه

توسعه شهري فرآيند اجتنابناپذيري است که پيامد آن گسترش نامتوازن شهرها در جهتها و نقاط مختلف (حسيني و همکاران،
 )45 :4011و به وجود آمدن بسياري از مشکالت زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي در مقياسهاي متفاوت ميباشد (محمودزاده،
 .)555 :4012بسياري از اين مشکالت و چالشها ،ناشي از عدم شناخت دقيق آينده در مقاطع زماني گذشته از يک طرف و تحوالت
حيرتآور در عرصه فناوري به همراه روند شتابان جهاني شدن از طرف ديگر ميباشد (زالي)5 :4066 ،؛ بنابراين الزم است تا با نگاه به
.4دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز (نويسنده مسئول)
Email: hassan.mahmoudzadeh @gmail.com - Tel:09143149252

 .5فارغالتحصيل کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه تبريز
 .0فارغالتحصيل کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه تبريز
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پيچيدگي و تغييرات جهان ،به ساخت هوشمندانه آينده شهرها انديشيده شود (داداشپور و همکاران .)5 :4012 ،در همين راستا مفاهيمي
همچون آيندهنگاري مطرح گرديده است؛ که عالوه بر تحليل روندهاي گذشته ،به کشف ،ابداع و ارزيابي آيندههاي ممکن ،محتمل و
مطلوب پرداخته و با تأکيد بر يافتن عوامل اصلي ،کليدي و پيشرانهاي توسعه و با در نظر گرفتن عدم قطعيتها در فرآيند برنامهريزي و
کنترل و مديريت آينده ،به ساخت آينده مطلوب بپردازد (ملکزاده و همکاران.)05 :4012 ،
همسو با تغييرات جهاني ،شهرهاي کشورمان نيز به طور فزايندهاي با رشد شهرنشيني و توسعه شهري روبهرو هستند (پوراحمد و
همکاران )004 :4012 ،و با ويژگيهاي عمدهاي از جمله رشد شتابان و توزيع نامتوازن ،تمرکز گرايانه و برونزا روبهرو بوده و با پيامدهاي
مثبت و منفي فراواني همراه ميباشند (ميرآبادي و ديگران .)044 :4015 ،با گسترش افقي شهرها ،درحاليکه شهر از درون تهي شده و
مي پوسد ،نقاط پيراموني آن مقصد توسعههاي آتي شهر ميگردند و هرگونه تالش براي شهر با برنامه را به بن بست ميکشانند
(چهاربرج و موسوي .)000 :4011 ،شهر سردرود (سردري) از توابع و شهرهاي اقماري کالنشهر تبريز محسوب ميشود که با باغهاي
متعدد خود از نظر اکولوژيکي نقش مهمي در تعديل و کاهش آاليندههاي منطقه بهويژه شهر تبريز ايفا ميکند (محمودزاده.)552 :4012 ،
اما در سالهاي اخير به سبب همجواري با کالنشهر تبريز و شهرکهاي صنعتي اطراف آن ،قرارگيري در مسير ارتباطي تبريزـ مراغه و
همين طور به سبب دارا بودن باغهاي متعدد و آبو هواي مطلوب ،به عنوان يکي از مراکز مهم جذب جمعيت در منطقه بوده و روز به روز
بر گستره فيزيکي و جمعيتي آن افزوده ميشود .به طوري که جمعيت شهر سردرود (سردري) از  1556نفر در سال  4002به  51501نفر
در سال  4012رسيده است؛ که از اين نظر به عنوان دومين شهر منطقه کالنشهري و دوازدهمين شهر در استان محسوب ميشود .شهر
سردرود به دليل احداث صنايع بزرگ و کوچک متعدد در همجواري آن همچون شهرک شهيد رجايي ،به عنوان يکي از مراکز جذب
کارکنان و شاغالن اين صنايع ،دستخوش تغييرات زيادي در دهههاي اخير گشته و بسياري از باغها و مزارع پيراموني آن تخريب و
خشکانده شده و به صورت خانهباغهاي پراکنده و اغلب غير قانوني توسعه يافتهاند (قرباني و همکاران .)60 :4011 ،توسعههاي صورت
گرفته تقريبا تمامي محدوده شهر سردرود و حتي ناحيه صنعتي شهيد رجايي را در بر ميگيرد و در صورت ادامهدار بودن بايستي شاهد
الحاق شهر سردرود (سردري) به کالنشهر تبريز بود که مسائل اجتماعي ،اقتصادي و محيطزيستي بيشماري را به دنبال خواهد داشت.
همه اين موارد باعث شکلگيري مسائل و ابهاماتي در ذهن نگارندگان گرديد تا از طريق رويکرد آيندهنگارانه و آيندهپژوهي به آنها پاسخ
داده و سناريوهاي مطلوب را در اين زمينه ارائه دهند .لذا پژوهش حاضر درصدد است ضمن پاسخگويي به سؤاالت تحقيق (عوامل کليدي
تاثيرگذار بر رشد و توسعه شهر سردرود (سردري) کدامند؟ و توسعههاي بيرويه شهر سردرود و الحاق آن به کالنشهر تبريز چه تبعات و
پيامدهايي در پي خواهد داشت؟) ،به اهداف تحقيق که شامل شناخت عوامل مؤثر بر توسعه شهر سردرود و تبعات الحاق آن به کالنشهر
تبريز ميباشد ،دست يابد.
بررسي پيشينه تحقيق حاکي از اين است که در سالهاي اخير ،پژوهشهاي متعددي در زمينه آيندهنگاري و سناريوسازي انجام شده
که جهت جلوگيري از اطاله کالم ،تنها به نتايج و اهداف برخي از آنها در جدول شماره ( )4اشاره ميگردد:
جدول(  .)1مروری بر تحقیقات مشابه انجامیافته و اهداف و نتایج آنها
نویسنده (گان)

اهداف و نتایج تحقیق

ملکزاده و همکاران
()4012
زالي و پورسهراب
()4010

تحليل مؤلفههاي توسعه شهر کرج با رويکرد آينده نگاري و بهرهگيري از تکنيک تحليل
اثرات متقاطع و با استفاده از نرمافزار ميکمک
بررسي توسعه استان گيالن و ارائه راهبردها و سناريوهاي مطلوب در افق  4101با

حاضري و همکاران

تکنيکهايي چون دلفي ،تحليل اثرات متقاطع ،سناريونويسي و SWOT
تحليل مؤلفههاي شکوفايي شهري کالنشهر تبريز با بهرهگيري از تکنيک تحليل

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
()4015
راتکليف و کراوزيک
()5044
5
گلدستين و همکاران
()5045
تيموري و حجتي
()5045
4
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اثرات متقاطع و نرمافزار ميکمک
بررسي چهار عامل مؤثر در برنامهريزي شهري و موفقيت در آينده شهرها در مقابله با
بحرانها با استفاده از سناريونويسي در برنامهريزي شهري
شناسايي متغيرهاي کليدي توسعه در منطقه هاوايي و تدوين سناريوهاي محتمل با
بهرهگيري از تکنيک دلفي و با مشارکت ذينفعان
شناسايي و استخراج مهمترين عوامل مؤثر در مطلوبيت فضاي سبز شهر تبريز با استفاده
از روش دلفي و نرمافزار ميکمک

مبانی نظری تحقیق
 -1علل و تبعات رشد و توسعه شهرهای کوچک و الحاق آنها به کالنشهرها

کالن شهرها به جهت برخورداري از تزايد جمعيت و تأثيرات متقابل فضايي و عملکردي ،به تدريج تغييرات منفي و مثبت عمدهاي را
در ساختارهاي اجتماعي ،کارکردي ،اقتصادي و کالبدي نواحي پيراموني خود تحميل ميکنند (ظاهري)461 :4065 ،؛ به گونهاي که
نواحي گستردهاي در معرض پديدههايي همچون ادغام ،پراکندهرويي و شکلگيري سکونتگاههاي غير رسمي قرار ميگيرند (طالشي،
 .)421 :4016ادغام يا الحاق شهري ،بنا بر تعريف ،هنگامي پديدار مي گردد که مرزهاي يک حوزه شهري معين به عرصههاي پيراموني
گسترش مييابد و اجزاء فضاي پيراموني را به خود ملحق ميسازد (علوي و همکاران .)00 :4010 ،اين پديده ،عمدتاً در حاشية
کالنشهرها اتفاق افتاده و ضمن پيدايش ناحيهاي ناهماهنگ با ترکيبي از ويژگيهاي روستاييـشهري ،موجب ناپايداري
اقتصاديـاجتماعي سکونتگاههاي پيراموني ،تغيير کاربري گسترده زمينهاي زراعي و نهايتاً از بين رفتن روستاها و شهرهاي کوچکِ
مولد و تبديل آنها به يک محلة شهري ميشود (صالحپور و همکاران .)51 :4016 ،از مهمترين پيامدها و عوارض توسعه فيزيکي نواحي
پيرامون شهري که روستاها و شهرهاي کوچک هم جزئي از آن محسوب ميشوند ،نابودي اراضي کشاورزي و آسيبهاي زيستمحيطي
ميباشد که اثرات جبرانناپذيري را به دنبال خواهد داشت (محمدزاده.)405 :4060 ،
به طور کلي عوامل مؤثر در رشد و توسعه سکونتگاههاي پيراموني شهرهاي بزرگ و الحاق آنها در شهرها را ميتوان به چند گروه
مختلف تقسيمبندي نمود :عوامل کالبدي ـ فيزيکي (فضايي) ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي (سرور و همکاران )15 :4014 ،و عوامل
طبيعي (قرباني و همکاران .) 61 :4011 ،در پژوهش حاضر بر اساس مطالعات صورت گرفته و نظرسنجي از خبرگان و کارشناسان مرتبط،
عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر توسعه شهر سردرود در شش بعد کلي شامل :عوامل فرهنگيـاجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي ،مديريتي ـ
سياسي ،محيطزيستي و عوامل کلي تقسيمبندي گرديد که هرکدام شامل متغيرهاي متعددي ميباشند.
 -2مفهوم آیندهنگاری 3و سناریونگاری

آيندهنگاري فرآيند توسعه مجموعهاي از ديدگاهها در مورد راههاي امکانپذير براي توسعه آينده و امري کالن ،گسترده ،بلندمدت و
فعاليتي مستمر است؛ که به صورت دورهاي تکرار ميشود ( .)Keenan, 2003: 11انواع آيندهنگاري را در چهار دسته کلي ميتوان
تقسيم نمود :آيندههاي ممکن ،آيندههاي باورکردني ،آيندههاي محتمل و آيندههاي مرجح يا مطلوب ( .)Voros, 2003:11در
آيندهنگاريها از روشها و ابزارهايي همچون «دلفي»« ،سناريو» که توسط آيندهپژوهان ابداع شدهاند و روشهاي سري زماني «پانل» و
«شبيهسازي» که در آيندهپژوهي و ساير علوم شناخته شدهاند ،بهره گرفته ميشود ( .)Hong et al, 1999: 3سناريونگاري نيز همانند
آيندهنگاري روشي سيستماتيک و چارچوبي براي گسترش قابليتها و تفکر خالقانه نسبت به آينده با تمرکز بر پيچيدگيها و ابهامات
1

. Ratcliffe & Krawczyk
. Goldstein
3
- Foresight
2
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است ( .)Peterson et al, 2003:361سناريو ،ديدگاهي است با سازگاري دروني و محتوايي نسبت به آنچه در آينده ميتواند رخ دهد
( )Ringland, 1998: 52و با در نظر گرفتن پيچيدگيهاي جهان واقعي ،بينشهاي جايگزين در خصوص آينده را با ترسي منطقي از
رويدادها بازنمايي ميکند (ناظمي و قديري .)44 :4062 ،برهمين اساس ،سناريونگاري به عنوان مرحلهاي از فرآيند برنامهريزي راهبردي،
نوعي آيندهنگاري به شمار ميرود که تنها به ترسيم آيندههاي ممکن به صورت روايي ميپردازد (نداييطوسي.)56 :4015 ،
بنابراين ،آيندهپژوهي در حقيقت دانش و معرفت شکل بخشيدن به آينده به گونهاي آگاهانه ،فعاالنه و پيشدستانه است و
سناريوسازي يکي از قويترين ابزارهاي نيل به آيندهپژوهي ميباشد (تيموري.)05 :4012 ،
مواد و روشها
 -1معرفی محدوده مورد مطالعه

شهر سردرود (سردري) 4از از توابع کالنشهر تبريز و در قسمت جنوب غربي آن ،در دامنههاي شمالي رشته کوه سهند واقع شده است
(شکل  .)4مطابق آخرين سرشماري رسمي انجام گرفته در سال  ،4012جمعيت اين شهر برابر  517501نفر اعالم گرديده است (سرشماري
عمومي و نفوس مسکن ،سال  .)4012تحقيقات انجام گرفته نشان ميدهد نرخ رشد جمعيت در شهر سردرود در مقايسه با ساير شهرهاي
پيراموني کالنشهر تبريز بيشتر ميباشد و همواره شهر سردرود يکي از مناطق مهاجرپذير استان در دهههاي گذشته بوده است .هرچند
نرخ رشد جمعيت و مساحت شهر تفاوت چنداني را نشان نميدهد و توسعه شهر هماهنگ با رشد جمعيت است؛ اما موجب تغييرات فضايي
ـکالبدي زيادي در داخل محدوده شهر شده است؛ که افزايش استقرار صنايع در نزديکي کالنشهر تبريز و در محدوده شهر سردرود ،نقش
بسزايي در افزايش جمعيت و بروز اين تغييرات داشته است (قرباني و همکاران.)60 :4011 ،

شکل) .)1موقعیت جغرافیایی شهر سردرود و کالنشهر تبریز

(مأخذ :نگارندگان)4016 ،

 .4در ارتباط با وجه تسميه شهر سردرود نظرات گوناگوني وجود دارد که نزديکترين آنها توسط دکتر محمدتقي زهتابي به پادشاه سلسله اورارتو «ساردوري» نسبت داده شده
است که در نهايت به مرور زمان به «سرده ري» و «سردرود» تبديل گشتهاست (زهتابي.)405 :4065 ،

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
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 -2روش تحقیق

يهاي جامعه مورد مطالعه از نوع توصيفي و به دليل ارتباط
پژوهش حاضر ،بر اساس هدف ،کاربردي و به لحاظ توصيف ويژگ 
دادهها
متغيرهاي مورد مطالعه در ابعاد اقتصادي ،سياسي ،کالبدي ،اجتماعي و فرهنگي از نوع علّي (پس از وقوع) است؛ و بر اساس ماهيت 
کمي و کيفي ميباشد؛ و شيوه گردآوري اطالعات بهصورت مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامهاي است .مدل مفهومي تحقيق به صورت
شماتيک در شکل شماره  4آورده شده است.
عوامل

نوع نگرش در الحاق دو شهر

عوامل کالبدی

از بين رفتن باغات و
زمينهاي زراعي شهر

عوامل کلی

افزايشساخت و سازها
افزايش جمعيت تبريز

محیطزیستی

عوامل
اجتماعی

فرهنگی-

مطلوبيت امکانات اجتماعي
قرابت فرهنگي بسيار باال بين
مردم هر دو شهر

عوامل کلیدی مؤثر
بر توسعه شهر

عوامل مدیریتی-

سردرود

سیاسی

عوامل اقتصادی

مشارکت دستگاههاي اجرايي
در بخشهاي مختلف
افزايش ارزش منطقهاي شهر

تأثير اقتصاد تبريز بر کشاورزي سردرود
وجود فرصتهاي شغلي مناسب در شهر تبريز
افزايش قيمت زمينهاي شهري سردرود
افزايش درآمدها و هزينههاي شهرداري
شکل( .)2مدل مفهومی پژوهش

در پژوهش حاضر ،دادهها و شاخصهاي مورد نياز به دو صورت :استفاده از روشهاي کتابخانهاي ـ اسنادي و پرسشنامه ـ مصاحبه
تهيهگرديدند .در ابتدا با تهيه پرسشنامه از طريق شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي ،اطالعات مورد نياز به دست آمد و در
نرمافزار  MICMACکه به منظور انجام تحليل ساختاري طراحي شده است ،تأثير شاخصهاي تهيه شده بر يکديگر و بر رشد و توسعه
شهر مورد بررسي قرار گرفت .سپس توسط نرمافزار  ،Scenario wizardسناريوهاي مورد نياز براي عوامل کليدي و پيشران توسعه شهر
سردرود ارائه گرديد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1شناسایی متغیرها و معیارهای اولیه تأثیرگذار بر روند آینده سیستم

جهت شناسايي متغيرهاي اوليه تأثيرگذار بر وضعيت آينده سيستم از تکنيک دلفي (نمونهگيري از خبرگان) استفاده گرديد .با
بررسيهاي به عمل آمده و مطالعه پيشينه تحقيق ،تعداد  00نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقيق (شامل اساتيد و
متخصصان دانشگاهي و مديران و مسئوالن شهر سردرود و کالن شهر تبريز) ،انتخاب و با استفاده از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه
تشريحي مورد پرسشگري قرار گرفتند .با جمع آوري دادهها و اطالعات از پرسشنامههاي دريافتي ،نظرات آنها در مورد عوامل مختلف
تأثيرگذار بر وضعيت آينده سيستم مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و در نهايت تعداد  21متغير در ابعاد مختلف فرهنگي-اجتماعي،
اقتصادي ،کالبدي ،مديريتي ـ سياسي ،زيستمحيطي و عوامل کلي به شرح زير استخراج شدند (جدول شماره .)5
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جدول( .)2متغیرهای تأثیرگذار بر آینده سیستم (مأخذ :نگارندگان)1331 ،
جنبه
عوامل
فرهنگی
اجتماعی

عوامل
اقتصادی

عوامل
کالبدی

عوامل
مدیریتی و
سیاسی

عوامل
زیست
محیطی

عوامل کلی

متغیرها
کم رنگ شدن فرهنگ و هويت تاريخي و بومي شهر سردرود ،برخورد رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي شهر تبريز با آداب و رسوم سنتي
شهر سردرود ،نياز به توسعه مراکز آموزش عالي  ،از بين رفتن انسجام اجتماعي و کاهش نظارت اجتماعي و افزايش ميزان آسيب ها و
ناهنجاري هاي اجتماعي در شهر سردرود ،بروز تغييرات در سبک زندگي شهري سردرود ،تمايل اکثريت مردم به الحاق بخاطر هويت
مکاني تبريز ،وجود امکانات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز نسبت به شهر سردرود ،وجود قرابت بسيار باال بين مردم هر دو
شهر از لحاظ اجتماعي و فرهنگي

تعداد

6

متاثر شدن اقتصاد کشاورزي سردرود از اقتصاد خدماتي و تجاري تبريز ،اختصاص بودجه براي توسعه زيرساخت ها و تاسيسات شهري در
سردرود ،ايجاد بنگاه هاي اقتصادي و توليدي ،ايجاد مراکز تجاري مدرن در شهر سردرود ،ايجاد واحدهاي صنعتي ،توان باالي اقتصادي
شهر سردرود در زمينه کشاورزي ،صنايع دستي و گردشگري ،افزايش درآمدها (ناشي از عوارض هاي شهرداري) و هزينه هاي شهرداري
تبريز ،بهبود وضعيت اقتصادي شهر سردرود ،افزايش قيمت زمين هاي شهري سردرود به جهت افزايش ارزش منطقه اي شهر ،وجود
فرصت هاي اقتصادي مناسب در شهر تبريز ،ارتقاي وضعيت رفاهي و درآمدي خانوارها ،افزايش فرصت هاي شغلي ،پيش بيني تسهيالت
الزم براي الحاق شهر سردرود به کالنشهر تبريز به جهت هزينه بر بودن آن ،ارتقاي صنعت گردشگري شهرسردرود به عنوان پايتخت
تابلو فرش جهان
افزايش پروژه هاي عمراني و توسعه ساخت و سازهاي شهري ،توسعه معابر ،برهم خوردن بافت تاريخي سردرود در اثر نوسازي شهري،
افزايش جمعيت شهري تبريز ،عدم قرار گيري شهر سردرود در محدوده و حريم طرح جامع جديد تبريز و تعريف حريم و محدوده جداگانه
در طرح جامع شهر سردرود ،افزايش نظارت هاي فني مهندسي بر ساخت و سازهاي شهري سردورد ،جلوگيري از ساخت و سازهاي
غيرقانوني و حاشيه اي ،تغييرات اساسي در کالبد شهر ،تغييرات سبک معماري در شهر سردرود ،تجديد نظر و تدوين ضوابط در خصوص
سرانه ها و تراکم هاي موجود  ،وجود فاصله فضايي مناسب بين شهر سردرود و شهر تبريز ،وجود زير ساخت هاي مناسب ارتباطي بين دو
شهر ،افزايش سرانه کاربري هاي شهري ،حق انتخاب و قابليت تحرک و انعطاف پذيري کالبدي براي سردرود ،تهيه برنامه جهت
شناسايي و حفاظت آثار باستاني سردرود و حفظ بافت اين مناطق

42

برنامه هاي در نظر گرفته شده در سطوح باالي مديريتي و برنامه هاي کالن استاني ،تصميمات مجموعه مديريت شهري در سطح
شهرهاي تبريز و سردرود ،ايجاد مراکز اداري و سياسي ،افزايش ارزش منطقه اي شهر سردرود ،تغييرات در ميزان مشارکت هاي سياسي و
فعاليت هاي انتخاباتي ،کاهش دسترسي شهروندان شهر سردرود به مسئولين شهري ،وجود مديريت واحد در بسياري از سازمانهاي بخشي
هر دو شهر ،قرارگرفتن هر دو شهر در يک شهرستان و يک بخش ،مشارکت عموم دستگاههاي اجرايي در بخش هاي مختلف
(شرکتهاي خدمترسان و حوزههاي امنيتي و )...

1

به هم خوردن تعادل زيست محيطي در اکوسيستم گياهي و جانوري سردرود به تبع توسعه شهري ،کشيده شدن ترافيک و آلودگي هواي
تبريز به سمت سردرود ،به زير ساخت و ساز رفتن اراضي مرغوب کشاورزي ،تعريف محدوده هاي صنعتي براي جلوگيري از نابودي منابع
طبيعي و باغات حريم شهر ،تاثير افزايش بار ترافيکي بر تشديد آلودگي هوا و صوتي ،از بين رفتن بخشي از باغات ،زمين هاي زراعي و
چشم انداز سبز شهر سردرود در طي توسعه شهري

0

عدم بهره مندي شهر سردرود از توسعه متوازن و متعادل در اثر الحاق به کالنشهر تبريز ،نوع نگرش در الحاق شهر سردرود به کالنشهر
تبريز(نگرش توسعهاي شهري و منطقه اي يا صرفا سرريز جمعيتي و تمرکز زدايي از تبريز و صرف توسعه جغرافيايي و فضايي تبريز) ،
نگرش مثبت در مديريت سطوح باالي شهرستان  ،جهات توسعه شهر ،عدم تعادل هاي فضايي بين مناطق شهري تبريز و سردرود،
وضعيت اقتصادي کل کشور ،ضوابط و مقررات يکسان در کالنشهر و شهر الحاقي

5
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 -2بررسی متغیرهای اولیه و تحلیل کلی سیستم

براي تجزيه و تحليل متغيرهاي تاثيرگذار ،روش تحليل ساختاري با بهرهگيري از نرم افزار ميکمک به کار گرفته شد .بدين ترتيب
که ماتريسي متشکل از  21عامل ( )21×21تشکيل و توسط کارشناسان ارزيابي و در نهايت ماتريس ارزشگذاري شده جهت استخراج
عوامل کليدي وارد نرم افزار ميکمک شد.
نحوه توزيع و پراکنش متغيرها در صفحه پراکندگي ،نشاندهنده پايداري يا ناپايداري سيستم ميباشد؛ که در سيستم مورد مطالعه
وضعيت صفحه پراکندگي متغيرها ،حاکي از ناپايداري سيستم است .سيستمهاي ناپايدار از وضعيت پيچيدهتري برخوردار بوده و متغيرها در
بيشتر مواقع حالت بينابيني از تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را نشان ميدهند .در اين نوع سيستمها ،پنج دسته از متغيرها قابل شناسايي و
تفکيک ميباشد)4 :متغيرهاي تعيينکننده يا تأثيرگذار :بيشترين تأثيرگذاري و کمترين تأثيرپذيري؛ )5متغيرهاي دو وجهي :تأثيرپذيري و

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
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تأثيرگذاري باال؛ )0متغيرهاي تنظيمي :حالت تنظيمي دارند؛ )1متغيرهاي تأثيرپذير :تأثيرگذاري بسيار پايين و تأثيرپذيري بسيار باال؛ و
)2متغيرهاي مستقل :تأثيرگذاري و تأثيرپذيري پايين (جدول  .) 0همچنين در مجموع متغيرها داراي دو نوع تأثير هستند؛ تأثيرات مستقيم
و تأثيرات غيرمستقيم که در ادامه بيان خواهند گرديد.
جدول( .)3نحوه توزیع متغیرها بر اساس طبقهبندی آنها (مأخذ :یافتههای تحقیق)1331 ،
جنبه
عوامل زيست محيطي
عوامل مديريتي و سياسي
عوامل کلي
عوامل فرهنگي

متغیرهای تأثیرگذار
شاخصها
از بين رفتن بخشي از باغات ،زمين هاي زراعي و چشم انداز سبز شهر سردرود در طي توسعه شهري
افزايش ارزش منطقه اي شهر سردرود
نوع نگرش در الحاق شهر سردرود به کالنشهر تبريز(نگرش توسعهاي شهري و منطقه اي يا صرفا سرريز جمعيتي و تمرکز زدايي از تبريز و صرف توسعه
جغرافيايي و فضايي تبريز)
وجود قرابت بسيار باال بين مردم هر دو شهر از لحاظ اجتماعي و فرهنگي
متغیرهای دو وجهی

جنبه
عوامل مديريتي و سياسي
عوامل فرهنگي
عوامل اقتصادي
عوامل کالبدي

شاخص ها
مشارکت عموم دستگاههاي اجرايي در بخش هاي مختلف (شرکتهاي خدمترسان و حوزههاي امنيتي و )...
وجود امکانات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز نسبت به شهر سردرود،
افزايش فرصت هاي شغلي ،وجود فرصت هاي اقتصادي مناسب در شهر تبريز ،افزايش قيمت زمين هاي شهري سردرود به جهت افزايش ارزش منطقه
اي شهر ،متاثر شدن اقتصاد کشاورزي سردرود از اقتصاد خدماتي و تجاري تبريز ،افزايش درآمدها (ناشي از عوارض هاي شهرداري) و هزينه هاي
شهرداري تبريز
افزايش پروژه هاي عمراني و توسعه ساخت و سازهاي شهري ،افزايش جمعيت شهري تبريز
متغیرهای تنظیمی

جنبه
عوامل مديريتي و سياسي
عوامل کلي
عوامل اقتصادي
عوامل کالبدي
عوامل زيست محيطي
جنبه
عوامل مديريتي و سياسي
عوامل کلي
عوامل اقتصادي
عوامل کالبدي
عوامل زيست محيطي
عوامل فرهنگي

جنبه
عوامل مديريتي و سياسي
عوامل کلي
عوامل اقتصادي
عوامل کالبدي
عوامل زيست محيطي

شاخص ها
تصميمات مجموعه مديريت شهري در سطح شهرهاي تبريز و سردرود
عدم تعادل هاي فضايي بين مناطق شهري تبريز و سردرود
توان باالي اقتصادي شهر سردرود ،ارتقاي وضعيت رفاهي و درآمدي خانوارها
وجود زير ساخت هاي مناسب ارتباطي بين دو شهر ،افزايش سرانه کاربري هاي شهري ،برهم خوردن بافت تاريخي سردرود در اثر نوسازي شهري
تعريف محدوده هاي صنعتي براي جلوگيري از نابودي منابع طبيعي و باغات حريم شهر
متغیرهای تأثیرپذیر
شاخصها
برنامه هاي در نظر گرفته شده در سطوح باالي مديريتي و برنامه هاي کالن استاني ،کاهش دسترسي شهروندان شهر سردرود به مسئولين شهري ،وجود
مديريت واحد در بسياري از سازمانهاي بخشي هر دو شهر ،قرارگرفتن هر دو شهر در يک شهرستان و يک بخش
نگرش مثبت در مديريت سطوح باالي شهرستان ،عدم بهره مندي شهر سردرود از توسعه متوازن و متعادل در اثر الحاق به کالنشهر تبريز
ايجاد مراکز تجاري مدرن در شهر سردرود ،ايجاد بنگاه هاي اقتصادي و توليدي ،ايجاد واحدهاي صنعتي ،پيش بيني تسهيالت الزم براي الحاق شهر
سردرود به کالنشهر تبريز به جهت هزينه بر بودن آن ،ارتقاي صنعت گردشگري شهرسردرود به عنوان پايتخت تابلو فرش جهان
تهيه برنامه جهت شناسايي و حفاظت آثار باستاني سردرود و حفظ بافت اين مناطق ،تغييرات سبک معماري در شهر سردرود ،توسعه معابر ،تغييرات
اساسي در کالبد شهر ،جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرقانوني و حاشيه اي ،عدم قرار گيري شهر سردرود در محدوده و حريم طرح جامع جديد تبريز و
تعريف حريم جداگانه در طرح جامع شهر سردرود
کشيده شدن ترافيک و آلودگي هواي تبريز به سمت سردرود ،به هم خوردن تعادل زيست محيطي در اکوسيستم گياهي و جانوري سردرود به تبع توسعه
شهري ،به زير ساخت و ساز رفتن اراضي مرغوب کشاورزي
برخورد رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي شهر تبريز با آداب و رسوم سنتي شهر سردرود ،نياز به توسعه مراکز آموزش عالي ،از بين رفتن انسجام اجتماعي و
کاهش نظارت اجتماعي و افزايش ميزان ناهنجاري هاي اجتماعي در شهر سردرود ،بروز تغييرات در سبک زندگي شهري سردرود ،تمايل اکثريت مردم
به الحاق بخاطر هويت مکاني تبريز ،کم رنگ شدن فرهنگ و هويت تاريخي شهر سردرود
متغیرهای مستقل
شاخص ها
ايجاد مراکز اداري و سياسي ،تغييرات در ميزان مشارکت هاي سياسي و فعاليت هاي انتخاباتي
وضعيت اقتصادي کل کشور ،ضوابط و مقررات يکسان در کالنشهر و شهر الحاقي ،جهات توسعه شهر
بهبود وضعيت اقتصادي شهر سردرود
تجديد نظر و تدوين ضوابط در خصوص سرانه ها و تراکم هاي موجود ،وجود فاصله فضايي مناسب بين شهر سردرود و شهر تبريز ،حق انتخاب و قابليت
تحرک و انعطاف پذيري کالبدي براي سردرود ،افزايش نظارت هاي فني مهندسي بر ساخت و سازهاي شهري سردورد
تاثير افزايش بار ترافيکي بر تشديد آلودگي هوا و صوتي

نرمافزار ميکمک دو نوع تحليل را در قالب ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متغيرها در قالب نمودارها و جداول ارائه ميدهد .اين
نمودارها و جداول ميزان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري مستقيم و غير مستقيم عوامل توسعه را مشخص ميکنند .متغيري که بر تعداد
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محدودي از متغيرها تاثير مستقيم دارد ،تاثيرگذاري اندکي در سيستم داشته و متغيري که بر تعداد زيادي از متغيرها تاثير مستقيم دارد از
تاثيرگذاري بيشتري برخوردار خواهد بود.
در جدول شماره ( ) 1ميزان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم برخي از متغيرها (به دليل تعداد زياد متغيرها و کاستن از حجم مقاله) بر
يکديگر به تفکيک ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري نشان داده شده است.
جدول( .)4میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر
اثرات مستقیم
ردیف

عوامل

4

کم رنگ شدن فرهنگ و هويت تاريخي شهر سردرود

54

5

برخورد رفتارهاي فرهنگي اجتماعي شهر تبريز با آداب و رسوم سنتي سردرود

55

0

نياز به توسعه مراکز آموزش عالي

00

1

از بين رفتن انسجام اجتماعي و کاهش نظارت اجتماعي و افزايش ميزان ناهنجاري هاي
اجتماعي در شهر سردرود

اثرات غیر مستقیم

میزان

میزان

میزان

میزان

تاثیرگذاری

تاثیرپذیری

تاثیرگذاری

تاثیرپذیری

56

52051

052126

02

55151

55465

00

402510

561005
500062

55

00

65055

2

بروز تغييرات در سبک زندگي شهري سردرود

46

54

55002

511512

0

تمايل اکثريت مردم به الحاق بخاطر هويت مکاني تبريز

56

60

000105

02205

5

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

455

60

204405

004050

6

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

11

22

064525

505000

1

متاثر شدن اقتصاد کشاورزي سردرود از اقتصاد خدماتي و تجاري تبريز

440

06

116401

3004564

40

اختصاص بودجه براي توسعه زيرساخت ها و تاسيسات شهري در سردرود

55

62

021024

060000

...

...

...

...

...

...

25

عدم تعادل هاي فضايي بين مناطق شهري تبريز و سردرود

01

20

556001

506004

26

وضعيت اقتصادي کل کشور

15

11

401106

410561

21

ضوابط و مقررات يکسان در کالنشهر و شهر الحاقي

54

11

55260

410060

مجموع

0612

0612

0612

0612

(مأخذ :يافتههاي تحقيق)4016 ،

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

در قسمتهاي پيشين ماتريس اثرات متقابل طراحي و ميزان تأثيرگذاري عوامل بر يکديگر و بر آينده سيستم توسط خبرگان
ارزشگذاري شدند .در ادامه جهت شناسايي عوامل کليدي ،اين ماتريس وارد نرم افزار ميکمک شد و خروجيهاي نرمافزار در قالب
جداول و نمودارهاي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بيان شد .با بررسي و تحليل خروجيهاي نرمافزار 40 ،عامل به عنوان عوامل کليدي از
مجموع  21عامل اوليه استخراج شدند .اين عوامل داراي دو ويژگي مشترک تاثيرگذاري و تاثيرپذيري باال هستند و هر عملي بر روي اين
متغيرها واکنش ساير متغيرها را به دنبال خواهد داشت .در جدول شماره ( )2اين عوامل بر اساس ميزان تاثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم
يتوان دريافت که بيشترين ميزان تاثيرگذاري را عامل « نوع نگرش در الحاق
رتبهبندي شدهاند .با نگاهي به رتبهبندي عوامل کليدي م 
شهر سردرود به کالنشهر تبريز (نگرش توسعه شهري و منطقهاي يا صرفاً سرريز جمعيتي و تمرکز زدايي از تبريز و صرف توسعه
جغرافيايي و فضايي تبريز)» با ميزان تاثيرگذاري مستقيم  055و ميزان تاثيرگذاري غيرمستقيم  021به خود اختصاص داده است و
مهمترين عامل محسوب ميشود.

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
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جدول ( .)5عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده سیستم
عوامل کلیدی (مستقیم و غیرمستقیم)
ردیف

تاثیرگذاری

تاثیرات مستقیم

مستقیم

نوع نگرش در الحاق شهر سردرود به کالنشهر تبريز(نگرش
توسعهاي شهري و منطقه اي يا صرفا سرريز جمعيتي و
تمرکز زدايي از تبريز و صرف توسعه جغرافيايي و فضايي
تبريز)
وجود امکانات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز
نسبت به شهر سردرود
مشارکت عموم دستگاههاي اجرايي در بخش هاي مختلف
(شرکتهاي خدمترسان و حوزههاي امنيتي ...
متاثر شدن اقتصاد کشاورزي سردرود از اقتصاد خدماتي و
تجاري تبريز

1
2
3
4

055

050
000
515

5

وجود فرصت هاي اقتصادي مناسب در شهر تبريز

515

6

افزيش ارزش منطقه اي شهر سردرود

512

7

افزايش فرصت هاي شغلي

515

8

افزايش پروژههاي عمراني و توسعه ساخت و سازهاي
شهري

515

9

افزايش جمعيت شهري تبريز
افزايش قيمت زمين هاي شهري سردرود به جهت افزايش
ارزش منطقه اي شهر
از بين رفتن بخشي از باغات ،زمين هاي زراعي و چشمانداز
سبز شهر سردرود در طي توسعه شهر
وجود قرابت بسيار باال بين مردم هر دو شهر از لحاظ
اجتماعي و فرهنگي
افزايش درآمدها (ناشي از عوارض هاي شهرداري) و
هزينههاي شهرداري تبريز

10
11
12
13

تاثیرات غیرمستقیم
نوع نگرش در الحاق شهر سردرود به کالنشهر
تبريز(نگرش توسعهاي شهري و منطقه اي يا صرفا
سرريز جمعيتي و تمرکز زدايي از تبريز و صرف توسعه
جغرافيايي و فضايي تبريز)
وجود امکانات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز
نسبت به شهر سردرود
متاثر شدن اقتصاد کشاورزي سردرود از اقتصاد خدماتي و
تجاري تبريز
وجود فرصت هاي اقتصادي مناسب در شهر تبريز
از بين رفتن بخشي از باغات ،زمين هاي زراعي و چشم
انداز سبز شهر سردرود در طي توسعه شهري
مشارکت عموم دستگاههاي اجرايي در بخشهاي
مختلف (شرکتهاي خدمترسان و حوزههاي امنيتي
افزايش فرصت هاي شغلي
افزايش پروژههاي عمراني و توسعه ساخت و سازهاي
شهري

515

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

551

افزيش ارزش منطقه اي شهر سردرود

551

514
506

افزايش درآمدها (ناشي از عوارض هاي شهرداري) و
هزينه هاي شهرداري تبريز
وجود قرابت بسيار باال بين مردم هر دو شهر از لحاظ
اجتماعي و فرهنگي

تاثیرگذاری
غیرمستقیم
021

044
514
561
561
561
560
560
560
551
550
551
550

(مأخذ :يافتههاي تحقيق)4016 ،

 -4سناریونگاری

در راستاي سناريونگاري ،براي هر کدام از عوامل کليدي وضعيتهاي محتمل مشخص گرديد .اين وضعيتها بيانکننده حالتهاي
پيش روي عوامل کليدي است که از طيف بسيار مطلوب تا بحران متغير هستند و براي آينده پيشروي سيستم مدنظر ،بسيار با اهميت
ميباشند .تعداد اين وضعيتها در مجموع  20وضعيت است که از عاملي به عامل ديگر متفاوت بوده و تنها ويژگي مشترک بين آنها
وجود طيفي از وضعيتهاي مطلوب تا نامطلوب ميباشد .وضعيتهاي محتمل به تفکيک عوامل کليدي در جدول ( )0آورده شدهاند.
جدول( .)6عوامل کلیدی و وضعیتهای محتمل آن در آینده سیستم
نام
اختصاری

A

وضعیت های محتمل

عوامل کلیدی
نوع نگرش در الحاق
شهر سردرود به
کالنشهر تبريز(نگرش
توسهاي شهري و
منطقهاي يا صرفا
سرريز جمعيتي و
تمرکز زدايي از تبريز)

 :A1طرحريزي سياستهاي الحاق شهر سردرود به مادر شهر تبريز با هدف توسعه شهري و منطقهاي
 :A2کمرنگ شدن نگرش توسعهاي به الحاق
 : A3الحاق شهر سردرود به مادر شهر تبريز با هدف سرريز جمعيتي و تمرکز زدايي از تبريز و توسعه جغرافيايي و مکاني
تبريز
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B

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

C

مشارکت عموم
دستگاههاي اجرايي در
بخش هاي مختلف
(شرکتهاي
خدمترسان و
حوزههاي امنيتي و )...

D

متاثر شدن اقتصاد
کشاورزي سردرود از
اقتصاد خدماتي و
تجاري تبريز

E

وجود فرصت هاي
اقتصادي مناسب در
شهر تبريز

F

افزايش ارزش منطقه
اي شهر سردرود

Q

افزايش فرصتهاي
شغلي

R

افزايش پروژههاي
عمراني و توسعه
ساخت و سازهاي
شهري

I

افزايش جمعيت
شهري تبريز

J

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

K

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

 :B1توسعه امکانات و خدمات اجتماعي و فرهنگي مطلوب در شهر تبريز و قابل دسترس بودن آنها براي عموم با هدف
رشد فرهنگ شهروندي
 :B2وضعيت نامطلوب امکانات اجتماعي و فرهنگي و متفاوت بودن ميزان اين امکانات و خدمات در مناطق شهري مختلف
 :B3سطح پايين خدمات و امکانات اجتماعي و فرهنگي
 :C1همکاري و مشارکت کامل دستگاه هايي اجرايي و خدمات رسان در حوزه هاي مختلف و گسترش ميزان و سطح
خدمات با اولويت مناطق کم برخوردار و محروم
 :C2روند رو به بهبود در وضعيت خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي در حوزه هاي مختلف شهري
 :C3همکاري ضعيف و ناکافي در ميزان خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي
 :C4مشارکت بسيار پايين و نامطلوب سازمانها و دستگاههاي خدماترسان و اهميت ندادن به توسعه و گسترش اين
خدمات توسط دستگاههاي اجرايي
 :C5نابساماني مفرط و بي برنامهگي ساختاري دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مربوطه و عدم هر گونه خدمترساني
 :D1حاکم بودن اقتصاد توليدي (کشاورزي و صنعتي) در نظام اقتصادي شهر سردرود
 :D2روند رو به پيشرفت در حرکت به سمت اقتصاد توليدي
 :D3شکل گيري اقتصاد شهر سردرود بر اساس اقتصاد خدماتي ،تجاري و واسطه اي
 :D4پايه ريزي اقتصاد شهر سردرود بر اساس اقتصاد واسطه اي
 :E1وضعيت مطلوب فرصت هاي اقتصادي در شهر تبريز و سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي
 :E2روندي رو به توسعه در ايجاد فرصت هاي اقتصادي
 :E3وضعيت نامناسب فرصتهاي اقتصادي
 :E4نبود فرصتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري در شهر تبريز
:F1افزايش ارزش منطقهاي و ملي شهر سردرود در سطح بندي نظام شهري
:F2روند رو به بهبود در افزايش اعتبار و جايگاه منطقه اي شهر سردرود
 :F3کاهش ارزش و اعتبار منطقه اي سردرود
 :F4افت شديد جايگاه شهر سردرود در سلسه مراتب شهري
 :Q1افزايش فرصتهاي شغلي و وضعيت مطلوب فضاي کسب و کار
 :Q2روند افزايشي فرصت هاي شغلي و وضعيت رو به بهبود فضاي کسب و کار
 :Q3ادامه روند کنوني و وضعيت نامطلوب فضاي کسب و کار
 :Q4کاهش فرصت هاي شغلي و افزايش ميزان بيکاري
 :Q5بحران بيکاري
 : R1توسعه و بهبود کيفيت تاسيسات و تجهيزات شهري و اجراي پروژه هاي عمراني جهت توسعه شهري و منطقه اي
 :R2روند رو به گسترش در توسعه کمي و کيفي زيرساخت ها و امکانات شهري
 :R3وضعيت نامناسب در اجراي طرحها و پروژههاي توسعه شهري و تخصيص منابع مالي محدود به دستگاههاي مربوطه
 :R4عدم اختصاص مالي به دستگاههاي مربوطه جهت اجراي پروژههاي عمراني و توقف اجراي طرحهاي توسعه شهري
 :I1ثبات در ميزان جمعيت شهري
 :I2ادامه روند کنوني و افزايش ميزان جمعيت شهر تبريز
 :L3افزايش باالي جمعيت شهري تبريز
 :J1مديريت کارآمد و ايجاد تعادل در بازار زمين و جلوگيري از هر گونه بورس بازي و سوداگري زمين
:J2حرکت به سمت ايجاد تعادل در بازار زمين
:J3باال بودن قيمت زمين هاي شهري
 :J4روند رو به افزايش در قيمت زمين هاي شهري
 :J5افزايش شديد قيمت زمين هاي شهري
 :K1ايجاد 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
 :K3روند رو به گسترش در از بين رفتن چشم انداز سبز شهر سردرود
 :K4خزش شهري و به زير ساخت و ساز رفتن اراضي مرغوب کشاورزي و نابودي زمينهاي بکر باغات و مزارع پيرامون

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
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افزايش درآمدها (ناشي
از عوارضهاي
شهرداري) و هزينه
هاي شهرداري تبريز
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:L1وجود پيوندهاي قوي فرهنگي و اجتماعي بين شهرودان شهر سردرود و تبريز و و افزايش ميزان همکاري شهروندان
 :L2ايجاد زمينههاي پيوند فرهنگي و اجتماعي بين مردم هر دو شهر
 :L3تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي اندک بين شهروندان
 :L4افزايش حس قومي و تضاد فرهنگي و اجتماعي بين شهروندان هر دو شهر
 :M1افزايش منابع مالي پايدار و درآمدهاي شهرداري و صرفه جويي در هزينه هاي شهري
 : M2روند 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
 :M3افزايش محدود درآمدهاي شهرداري و افزايش باالي هزينه هاي شهرداري به جهت هزينه بر بودن توسعه شهري
 :M4منابع مالي ناپايدار و ناکافي شهرداري و کاهش سطح خدمات رساني به شهروندان
 :M5کاهش شديد درآمدهاي شهرداري و اختالل در خدمات شهري شهرداري

(مأخذ :يافتههاي تحقيق)4016 ،

عوامل کليدي پس از تعيين وضعيتهاي مختلف پيشرو براي هرکدام از آنها ،به صورت ماتريسي در اختيار متخصصين قرار گرفت
و از آنها خواسته شد به صورت طيفي از ( -0تا  )+0پاسخ دهند .در نهايت جوابها توسط نرمافزار سناريوويزارد تحليل گرديد؛ که اين
نرمافزار سه دسته سناريو با توجه به ابعاد ماتريس ( )20×20و بر اساس دادههاي پرسشنامهاي ارائه داد :سناريوهاي قوي ( 0مورد)،
سناريوهاي باورکردني و با سازگاري باال ( 40مورد) و سناريوهاي با احتمال ضعيف ( 1111مورد) .از بين سه سناريو با امتياز باال و احتمال
وقوع بيشتر (سناريوهاي قوي) يک سناريو شرايط اميدوار کننده و مطلوب و دو سناريو حالتي بينابين و وضعيت بحراني را نشان ميدهند.
همچنين نرمافزار 1111 ،سناريوي ضعيف را گزارش داده است که به نظر ميرسد از يک طرف اعتماد به سناريوي ضعيف منطقي نباشد و
از طرف ديگر پرداختن به اين تعداد سناريو و برنامهريزي براي آنها کاري غيرممکن و ناشدني است .در اين بين آن چه که به نظر
ميرسد منطقي بوده و مابين سناريوهاي محدود قوي و سناريوهاي وسيع ضعيف ميباشد ،سناريوهاي با سازگاري  4است که اين فاصله
يک در واقع گسترش پهنه سناريوهاي قوي به اندازه يک واحد به سمت سناريوهاي ضعيف است .بر اساس اين ويژگي ،امکان افزايش
دامنه سناريوهاي قوي ممکن ميشود و بنابراين با يک واحد افزايش که واحد استاندارد افزايش اين دامنه بر اساس نرمافزار است؛ تعداد
 40سناريو منطقي جهت برنامهريزي و سياستگذاري در اختيار محققان قرار گرفت .وضعيت سناريوها بر اساس طيفهاي پنجگانه در
جدول  5آورده شدهاند.
جدول( .)7وضعیت سناریوها بر اساس تعداد طیفهای  5گانه
سناریوها

درجه مطلویت
بسیار مطلوب

روندی مطلوب

ایستا

روندی نامطلوب

بحران

سناریوی اول

3

3

0

0

1

سناریوی دوم

1

4

0

0

1

سناریوی سوم

4

6

2

0

1

سناریوی چهارم

3

7

2

0

1

سناریوی پنجم

0

3

4

5

1

سناریوی ششم

0

3

3

6

1

سناریوی هفتم

0

3

4

4

2

سناریوی هشتم

0

3

3

5

2

سناریوی نهم

0

3

3

5

2

سناریوی دهم

.

3

2

6

2

سناریوی یازدهم

.

2

3

7

1

سناریوی دوازدهم

0

2

3

6

2

سناریوی سیزدهم

.

2

2

7

2
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در نهايت سناريوهاي باورکردني را با توجه به قرابت آنها ميتوان در دو دسته مختلف ،گروهبندي کرد که هر يک از گروهها شامل
سناريوهايي با ويژگيهايي تقريبا مشترک و با اندکي تفاوت در يک يا چند فرض از ميان عوامل کليدي هستند .اين گروهها به شرح زير
ميباشند:
گروه اول :سناريوهاي بسيار مطلوب و با روندي مطلوب (سناريوهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم) :اين گروه از سناريوها وضعيتي
مطلوب را براي آينده سيستم متصور ميشوند .اين سناريوها داراي  51وضعيت بسيار مطلوب 50 ،وضعيت با روندي مطلوب 1 ،وضعيت با
حالتي ايستا و  1وضعيت بحران ميباشد .برخي از وضعيتهاي حاکم بر اين دسته از سناريوها عبارتند از :طرحريزي سياستهاي الحاق
شهر سردرود به مادر شهر تبريز با هدف توسعه شهري و منطقهاي ،سطح پايين خدمات و امکانات اجتماعي و فرهنگي ،همکاري و
مشارکت کامل دستگاههاي اجرايي و خدماترسان در حوزههاي مختلف و گسترش ميزان و سطح خدمات با اولويت مناطق کمبرخوردار و
محروم ،روند رو به پيشرفت در حرکت به سمت اقتصاد توليدي ،وضعيت مطلوب فرصتهاي اقتصادي در شهر تبريز و
سرمايهگذاريهاي دولتي و خصوصي ،روند رو به بهبود در افزايش اعتبار و جايگاه منطقهاي شهر سردرود ،افزايش فرصتهاي شغلي و
وضعيت مطلوب فضاي کسب و کار ،توسعه و بهبود کيفيت تاسيسات و تجهيزات شهري و اجراي پروژههاي عمراني جهت توسعه شهري
و منطقهاي ،ثبات در ميزان جمعيت شهري ،حرکت به سمت ايجاد تعادل در بازار زمين ،ايجاد حريم و محدوده مشخص براي واحدهاي
صنعتي و توسعه شهري جهت جلوگيري از بين رفتن باغات و زمينهاي زراعي شهر سردرود ،وجود پيوندهاي قوي فرهنگي و اجتماعي
بين شهروندان شهر سردرود و تبريز و افزايش ميزان همکاري شهروندان ،افزايش منابع مالي پايدار و درآمدهاي شهرداري و صرفهجويي
در هزينههاي شهري.
گروه دوم :سناريوهاي با حالتي ايستا و وضعيتي بحراني (سناريوهاي پنجم ،ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم ،يازدهم ،دوازدهم و
سيزدهم) :اين دسته از سناريوها وضعيتي ايستا و يا بحراني را براي آينده سيستم متصور هستند .اين امر بيانگر روندي نامطلوب براي
وضعيت سيستم مورد مطالعه است .اين دسته از سناريوها داراي  55وضعيت با روندي مطلوب 55 ،وضعيت حالتي ايستا 24 ،وضعيت
روندي نامطلوب و  42وضعيت بحران است .برخي از وضعيتهاي حاکم بر اين سناريوها عبارتند از :الحاق شهر سردرود به مادر شهر
تبريز با هدف سرريز جمعيتي و تمرکززدايي از تبريز و توسعه جغرافيايي و مکاني تبريز ،وضعيت نامطلوب امکانات اجتماعي و فرهنگي و
متفاوت بودن ميزان اين امکانات و خدمات در مناطق شهري مختلف ،همکاري ضعيف و ناکافي در ميزان خدماترساني دستگاههاي
اجرايي ،شکلگيري اقتصاد شهر سردرود بر اساس اقتصاد خدماتي ،تجاري و واسطهاي ،وضعيت نامناسب فرصتهاي اقتصادي ،کاهش
ارزش و اعتبار منطقهاي سردرود ،ادامه روند کنوني و وضعيت نامطلوب فضاي کسب و کار ،عدم اختصاص مالي به دستگاههاي مربوطه
جهت اجراي پروژههاي عمراني و توقف هر گونه اجراي طرحهاي توسعه شهري ،افزايش باالي جمعيت شهري تبريز.
بنابراين از مجموع 40سناريوي باور کردني پيشروي آينده سيستم  1سناريو با وضعيتي مطلوب و روندي مطلوب و  1سناريو با حالتي
ايستا و وضعيتي بحراني قرار داند .اين مسئله شرايط اميدبخش و مطلوبي را براي آينده سيستم متصور نميشود.
نتیجهگیری

گسترش بيرويه و نامتوازن شهرها ،از طرفي ميتواند تهديدي براي محيطزيست ،منابع طبيعي و حيات وحش باشد و از سوي ديگر
مي تواند آينده انسان ،سالمت و نيازهاي او را به خطر اندازد .رفع چنين تهديدات و مشکالت شهرنشيني که ناشي از عدم شناخت دقيق
آينده در مقاطع زماني گذشته و در نتيجه توسعه بيبرنامه شهرهاست ،در گرو شناخت شهرها و تحليل عوامل و پيامدهاي توسعه آنها در
گذشته ،حال و آينده ميباشد .شهر سردرود همانطور که پيشتر اشاره گرديد؛ يکي از شهرهاي اقماري کالنشهر تبريز ميباشد که به
سبب همجواري با اين شهر و شهرکهاي صنعتي پيرامون آن ،در دهههاي اخير با چنان توسعة بيرويهاي روبرو است که اگر چارهاي
براي آن انديشيده نشود بايستي در آيندهاي نزديک شاهد الحاق آن به کالنشهر تبريز بود که مسائل اجتماعي ،اقتصادي و محيطزيستي
بيشماري را در پي خواهد داشد .لذا ،پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناسايي مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه شهر سردرود و چگونگي

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
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تأثيرگذاري و تبعات اين عوامل در وضعيت آينده شهر سردرود در صورت الحاق آن به کالنشهر تبريز با بهرهگيري از رويکرد
آيندهنگاري تدوين گرديده است.
بر اساس نتايج و يافتههاي تحقيق ،به طور کلي مجموعه عوامل مؤثر در توسعه شهر سردرود و الحاق آن به کالنشهر تبريز (21
عامل) را ميتوان در ابعاد ششگانه شامل :عوامل فرهنگي ـ اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي ،مديريتي ـ سياسي ،محيطزيستي و عوامل
کلي تقسيمبندي نمود؛ که بر اساس پيشينه و مباني نظري تحقيق و نظرسنجي از خبرگان و متخصصان بدست آمدهاند .جهت شناسايي و
مشخص نمودن عوامل کليدي از بين  21عامل از نرمافزار ميکمک و نظرات خبرگان (تکنيک دلفي) استفاده شد که يافتهها  40عامل را
به عنوان عوامل کليدي و تأثيرگذار در توسعه شهر سردرود و آينده آن نشان ميدهد؛ که اين عوامل با توجه به اهميتي که دارند ،در
برنامهريزيها و سياستگذاري ها بايستي بيشتر از سايرين مورد توجه قرار گيرند .اين عوامل داراي دو ويژگي مشترک :تأثيرگذاري و
تأثيرپذيري باال هستند که هر کنشي بر روي اين متغيرها ،واکنش ساير متغيرها را به دنبال خواهد داشت .بنابراين يکي از اهداف اين
تحقيق که شناسايي عوامل کليدي مؤثر در توسعه شهر سردرود ميباشد ،بدست آمد که در بين اين عوامل ،عامل «نوع نگرش در الحاق
شهر سردرود به کالنشهر تبريز» به عنوان مهمترين آنها استخراج گرديد.
در راستاي تدوين سناريوها و سناريونگاري آينده توسعه شهر ،حالتها و وضعيتهاي پيش روي عوامل کليدي مشخص گرديدند که
اين وضعيت ها از عاملي به عامل ديگر متفاوت بوده و از طيف بسيار مطلوب تا بحران را شامل ميشوند .در مجموع  20وضعيت محتمل
براي آينده سيستم و توسعه شهر سردرود طراحي و توسط نرمافزار سناريو ويزارد تحليل گرديد .اين نرمافزار سه دسته سناريو را ارائه و در
اختيار محققين قرار داد :سناريوهاي با احتمال قوي (0مورد؛ که به دليل فاقد جنبه عملياتي و دور از انتظار بودن نتايج آنها ،جزء سناريوهاي
برتر و مطلوب محسوب نميشوند) ،سناريوهاي ضعيف (1111مورد؛ که با توجه به ضعيف بودنشان و غيرممکن و ناشدني شدن بررسي
آنها (تعداد فراوان اين سناريوها) ،جزء سناريوهاي مطلوب قلمداد نشده و از پرداختن به آنها صرف نظر ميشود) و سناريوهاي باورکردني
با سازگاري باال ( 40مورد؛ که نتايج آنها منطقي بوده و جزء سناريوهاي مطلوب محسوب ميشوند) .آنچه در بين سناريوها مهم است،
سناريوهاي باورکردني يا با سازگاري باال ميباشند؛ که معقول و منطقي بوده و در راستاي برنامهريزي و سياستگذاري ميتوانند به کار
روند .اين سناريوها با توجه به قرابت آنها در دو دسته :سناريوهاي بسيار مطلوب و با روندي مطلوب و سناريوهاي با حالتي ايستا و
وضعيتي بحراني تقسيمبندي گرديدند.
با بررسي صفحه سناريوهاي باورکردني مي توان دريافت که  401وضعيت بر آينده سيستم حاکم هستندکه از اين تعداد ،تنها 06
وضعيت ( 10درصد) حالتي مطلوب داشته و  404وضعيت ( 00درصد) ديگر ،حالتي نامطلوب را نشان ميدهند؛ اين امر موقعيت مطلوبي را
براي آينده سيستم متصور نميشود؛ و حتي در صورت وقوع سناريوهاي مطلوب (سناريوهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم) باز هم سيستم با
آيندهاي کامالً مطلوب رو به رو نخواهد بود.
بنابراين بر اساس نتايج تحقيق ،از بين  40سناريوي تدوين شده تنها سناريوهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم وضعيت مطلوبي را براي
آينده شهر سردرود و توسعه آن نشان مي دهند؛ با اين حال در صورت تحقق اين چهار سناريو ،باز هم با مطلوبيت کامل و توسعه معقول
شهر فاصله زيادي وجود خواهد داشت .چرا که سناريوهاي نامطلوب و وضعيتهاي محتمل آنها با درصد بيشتر ،تأثيرات بيشتري را
ميتوانند در آينده شهر داشته باشند.
در پايان ،در راستاي حرکت به سمت آينده دلخواه و مرجح ،پيشنهاد ميشود با در نظر گرفتن عوامل کليدي تأثيرگذار بر توسعه شهر
سردرود؛ در جهت تحقق سناريوهاي مطلوب گام برداشته شود؛ تا در صورت ادغام شهر سردرود در کالنشهر تبريز نيز ،تبعات و پيامدهاي
منفي ناشي از توسعه آن تقليل يافته و يا از آنها پيشگيري به عمل آيد .به همين منظور ،همانطور که نتايج نشان داد؛ «نوع نگرش در
الحاق شهر سردرود به کالنشهر تبريز» به عنوان مهمترين عامل در توسعه شهر استخراج گرديد که پيشنهاد ميگردد :نگرش و ديدگاه
توسعهاي در زمينه الحاق دو شهر تقويت گردد و ارتقاء جايگاه ملي و بينالمللي شهر سردرود مدنظر باشد و نه صرفاً توسعه فيزيکي و
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جمعيتي آن .همچنين ايجاد حريم براي واحدهاي صنعتي ،پيشگيري از ساختوسازهاي غيرقانوني و حاشيهنشيني و در نتيجه تخريب
باغها و زمينهاي زراعي موجود در محدوده دو شهر و جلوگيري از نوسانات قيمتي و سوداگري زمين از مواردي هستند که ميتوانند در
توسعه مطلوب شهر سردرود مؤثر واقع شوند .مشارکت و جذب سرمايههاي دولتي و خصوصي در توسعه زيرساختها و امکانات ،فرآهم
آوردن فرصتهاي شغلي بيشتر و افزايش درآمدها از راهکارهاي ديگري ميباشند که در اين راستا پيشنهاد ميگردد.

شناسايي عوامل کليدي مؤثر بر توسعه شهر سردرود (سردري)....
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