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مقدمه
 سبب ها دگرگونی این و هستند دگرگونی حال در سرعت به شدن جهانی از متأثر فرهنگی و طبیعی جتماعی،ا های سیستم

 با .(Kok et al., 2011: 835) کند می دوچندان را آینده به توجه ضرورت که شود می وسیع های قطعیت عدم گیری شنل

 های روش به اتنا جهانی، ةجامع در جدید مسائل پیاپی ظهور و دوم ةهزار آخر های سال در ها دگرگونی و تغییرات افزایش

 ها قطعیت عدم سنگین ةسای است. همچنین نبوده کشورها کالن مدیریت نیاز پاسخگوی بینی، پیش بر مبتنی ریزی برنامه

 پرتحول دنیای در آینده بینی پیش که بود کرده دگرگون ای گونه به را وضعیت انگیز، شگفت و ناپیوسته رویدادهای ظهور و

 تغییرات از ناشی های پیچیدگی همچنین و آینده دقیق بینی پیش در ناتوانی. رسید می نظر به مشنل امری ریزان، برنامه

 بطن وارد را نگاری آینده و ببرند بهره پژوهی آینده نوظهور دانش های قابلیت از پژوهشگران تا شد سبب روزافزون

 های گذاری سیاست و طراحی در نگاری آینده امروزه(. 1: 1910 ،همناران و یپورمحمد) کنند ریزی برنامه های فعالیت

 که آنجاست پژوهانه آینده ةنگر اهمیت. دارد بسزایی نقش شهری، گذاری سیاست جمله از سطوح همة در راهبردی

 پیشگیری جامعه یک اساسی های چالشابر و ها بحران از ،دارند زیادی قطعیت که رو پیش روندهای شناخت با توان می

-24: 1901 همناران، و قلیچ) فراهم کرد گسترده تغییرات با مواجهه برای را الزم آمادگی مند نظام ریزی برنامه با و کرد

66.) 

 اخیر گزارش براساس .(Xu et al., 2007: 597) است جهانی تغییر های جنبه ترین مهم از ینی شهرنشینی امروزه

 Kiruthigan and) شد خواهند متمرکز شهرها در جهان، جمعیت از درصد 60تعداد  ،4929 سال تا متحد ملل سازمان

Thirumaran, 2019: 94).  نمود  شهرها دربا رشد روزافزون شهرنشینی، مشنالت شهری بیش از هر زمان دیگری

 کرده،نابسامان  را یشهرنشین زندگی منطقی روابط شهرنشینی، یها جنبه همة بر تأثیرگذاری با مشنالت نیااست.  یافته

است )جعفری و  کرده فراهم را ها آن در یداریناپا ةزمین و داده کاهش شدت به راها  آن در زندگی قابلیت و کلی کیفیت

 بوده اصلی های چالش از ینی همواره ،درآمد کم های گروه برای مناسب مسنن ةتهی ،میان این در(. 61: 1900زاده،  شری

 رفاه و زندگی کیفیت که است جتماعیا اساسی های مؤلفه از ینی سننم .(Bocarejo et al., 2017: 5122) است

 شهروندان از بسیاری رفاه تنها نه مسنن کمبود .(Chan and Adabre, 2019: 2) کند می تعریف را ملتی هر شهروندان

 اقتصادی رشد تداوم هدیدت و کار نیروی تحرک کاهش سبب بلنه ،دهد می کاهش درآمدی های گروه همه میاندر  را

 ناتوان خود برای مناسب مسنن ةتهی در شهری درآمد کم خانوارهای از بسیاری .(Hansson, 2017: 470) شود می

 شهری بدقواره های منظره ایجاد و نشینی حاشیه بدمسننی، مسننی، بی مختلف اشنال در را خود ناتوانی این که هستند

و جامعه را در  دهدصورت محسوسی کاهش  رفاه خانوارهای شهری را به تواند مین امر ای. دهد می نشان شهرها اطراف در

 درآمد کم اقشار وضعیت بهبود برای مسنن ریزی برنامه؛ بنابراین خود ناکام بگذارد ةرسیدن به اهداف بلندمدت توسع

 ةآیند وضعیت شناخت ضرورت ،انمی این در. است حیاتی بسیار خانوارها رفاه و زندگی کیفیت افزایش منظور به شهری

 های شیوه از گیری بهره مستلزم حوزه، این در مطلوب ةآیند به رسیدن لزوم و شهری درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه

 شناسایی با تواند می نوین روینرد این. است کرده برآورده را مهم این نگاری آینده روینرد که است کارآمد و نوین

 .دهد ارائه حوزه این برای را تری مناسب و مفیدتر های روش رو، پیش های چالش و کنونی های ظرفیت
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 شهرهای بیشتر الینفک جزو ،درآمد کمبرای اقشار  مشنل مسنن مناسب که داشت اذعان توان می بندی جمع یک در

 که دهد میشهری نشان  ناکارآمد های بافتو  ها نشینی حاشیهعظیمی از  ةوجود گستر .ستشهرها کالن ویژه به و ایران

تبریز ینی از  ،. در این میاناند نبوده موفقصحیح آن چندان  مدیریت و یابی این مشنالت ریشه در شهری مدیران

مواجه بوده  درآمد کم های گروهمسنن مناسب برای  تأمینچالش  با از دیرباز است که ایران شهرهای کالن ترین مهم

هزار ساکن در  299 حدودهنتار و همچنین وجود  4999 ةگستربه  یبا مساحت نشین حاشیههزار  299بیش از  وجود ت.اس

ایجاد و  گفت توان می َشک بی .دهد نشان می وضوح بهاین امر را  هنتار 4244مساحت  باشهری  ةفرسود های بافت

رمتعارف ناشی از غی و ای سلیقه وسازهای ساختغیرمجاز،  های سنونتگاهفرسوده،  های بافت، نشینی حاشیهگسترش 

برای  مناسب مسنن تأمینو مدیریت ناصحیح مدیران شهری در  ها ریزی برنامهدر  درآمد کمانگاشتن اقشار  نادیده

 است.بوده  درآمد کم های گروه

مسنن اقشار  ریزی برنامه ةو کلیدی بر روند آیند تأثیرگذارعوامل  ،نگاری آیندهبا تنیه بر روینرد  پژوهش این

روی عوامل کلیدی را طراحی و  محتمل و پیش های وضعیت است. همچنین تبریز را شناسایی کرده شهر کالن درآمد کم

 به تواند می امر این. کرده است تدوین و شناسایی را وضعیت آینده سیستم برایمطلوب  و محتمل سناریوهایدرنهایت 

 مسائل صحیح مدیریت و شناخت برای را زمینه و شود منجر مسنن گذاری سیاست ارتباط با در مؤثر های برنامه ةتهی

 درک گیران، تصمیم و ریزان برنامه شود که می فراهم امنان این مختلف، سناریوهای تدوین با درواقع. کند فراهم رو پیش

 .باشند داشته رو پیش احتمالی مشنالت و آینده از درستی

 مبانینظری

درآمدکممسکنبرایاششارریزیبرنامهضرورت

 به را بشر یماد وفناورانه   ،یفنر ةیسرما از یبخشهمواره  کهاست  انسان ینیولوژیب یازهاین نیتر یاصل از ینیمسنن 

 ،یاقتصاد ةتوسع تواند میاست که  یمرکز یمسنن عنصر (.204: 1901و همناران،  یاری)ز است دادهاختصاص  خود

 :Shahli et al., 2014) دهد وندیپ گریندیبه  داریپا ستیز طیمح به جامعه و یابیرا در دست یو رفاه اجتماع ستیز طیمح

مسنن،  رایاست؛ ز ریناپذ اجتناب یو امر ازهاین نیتر مهماز  ینیافراد جامعه،  یتمام یمسنن برا نیتأمو  هیته .(312

افراد جامعه  یزندگ در یمهم اری، نقش بسهاست انسانو رفاه  شیآسا ةکنند نظر که فراهم نیمسنن مناسب، از ا ژهیو به

: 1900و همناران،  ی)وارث جامعه به شمار آورد کیدر  یسنجش رفاه اجتماع یارهایاز مع ینیآن را  توان یم یدارد و حت

 یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد یزندگ تیفیبهبود ک سبب ،یو اجتماع یفرد یازهاین نیتأم ضمن(. مسنن مناسب 101

 یها یژگیواز  ینیبه مسنن امن و مطمئن  نداشتن یدسترسگفت  توان یم(. 24: 1906 ،همنارانو  ن)بذرافشا شود یم

 (.111: 1902و همناران،  یمی)حن است یفقر شهر یاصل

را به مسنن و  اش انهیسالسوم درآمد  کیاز  شیمتوسط، هر خانوار ب طور بهاست که  یمسنن به حد تیاهم

از درآمد را شامل  یشتریمراتب سهم ب به درآمد کم یخانوارها یبرا زانیم نی. ادهد یمآن اختصاص  یجانب یها نهیهز

راد و  ی)مسعود دارد ای ویژه طیشرا ها گروه نیمسنن ا تیضعساکنانش، و یاستطاعت مال زانیم لیدل به رایز شود؛ می

: 1900مناران، و ه پوری)عل شود یممحسوب  یزندگ یها هیسرما نیتر بزرگمسنن از  ،رانیادر  (.221: 1902همناران، 
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موتور رشد و  مانند مهم است و زین یلحاظ اقتصاد از ،فرهنگی-یژرف اجتماع راتیتأثبر  ( که توجه به آن عالوه402

بر  ریتأث باوابسته،  یها بخشدر بخش ساختمان و  لاشتغا جادیو ا یرشد اقتصاد جادیبخش با ا نی. اکند میتوسعه عمل 

محمدی )است  رگذاریتأث یو نوسانات اقتصاد یناخالص داخل دیتول راتییتغ شدت بر ، بهیگذار هیو سرما یمخارج مصرف

 (.401: 1900چشمه،  ده

 جزئی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، های فعالیت آن در که است شهری ریزی برنامهنظام  از جزئی مسنن ریزی برنامه

 شود می محسوب شهری ةیافت تطابق و یافته یرشنلتغی فضاهای از جزئی مسنونی واحدهای و منانی درون های فعالیت از

 با مسنن ریزی برنامه اساس همین بر. گیرد می قرار مدنظر مسنن ریزی برنامه چهارچوب در موضوع برحسب که

 ویژه های تننیک و ها تئوری از استفاده و منابع محدودیت به توجه و مسنونی نیازهای به سنونت قابل فضاهای تخصیص

 مسنن ریزی برنامه در (.1: 1909 ی،یصحرا و فرقانی) دارد ارتباط اقتصادی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، ایه چارچوب با

 خانوارهای معلوالن، درآمد، کم های گروه) خاص اجتماعی های گروه از هریک برای تا شود درنظر گرفته هایی سیاست باید

 (.419: 1902 همناران، و زیاری) شود لتسهی مسنن به دسترسی شرایط( غیره و مهاجران سرپرست، بی

 ةحوز در دولت جایگاه و نقش توان میرا  مدرن دوران در دولت کارکرد و ساخت در ها دگرگونی ترین مهم از ینی

 دولت یمحور ةمسئل را اجتماعی گذاری سیاست اندیشمندان، برخی جا کهآن تا ؛دانست اجتماعی های سیاست تدوین

محسوب  جایی و منانکه  است مسنن ،اجتماعی گذاری سیاست در مهم های حوزه از ینی میان، . در ایندانند می مدرن

 با بلنه ،شود نمیمحدود  سرپناه به تنها مسنن رو از این ؛گیرد می شنل جامعه آسودگی شهروندان و فراغ که َشود می

 با بلنه است، ارتباط در شهروندگرایی سطح با تنها نهمسنن  بنابراین ؛ستسو هم جامعه یک شهروندان به دادن تشخص

 سطح رفاه چراکه ؛است درآمد کم اقشار خدمت در بیشتر مسنن تأمین درواقع. دارد وثیق ای رابطه اجتماعی رفاه میزان

 توانند می و هستند یاقتصاد ةسرمای از مند بهره که یاقشار رفاهتنها  نه ؛کند می تعیین را جامعه یک رفاه سطح اقشار، این

 (.00: 1901و امامی غفاری،  هزارجریبی) کنند اقدام مسنن ةتهی به آزاد بازار رد

: 1906نینزاد، ) است کشور مسنن در بازار مدیریت های ضرورت از درآمد ینی کم اقشار مسنن تأمین موضوع امروزه

 پیامد که است پرشتاب و سریع شهرنشینی از توسعه ناشی درحال کشورهای در درآمد کم های گروه مسنن (. مشنل916

 توسعه، بیش درحال کشورهای شهرهای دلیل همین . بهاستشهری  نقاط به روستایی نواحی از مهاجرت و جمعیت رشد

 .اند بوده مواجه شهری درآمد کم های برای گروه استطاعت قابل مسنن تقاضای با شهری نقاط سایر از

 در باید خود، برای مناسب مسنن تأمین در ناتوانی و مالی های محدودیت به توجه با شهری پذیر آسیب های گروه

 ترین ساده با ها خانه ترین ارزان ةتهی توانایی حتی های گروه این از بسیاری چراکه ؛باشند ریزی برنامه هرگونه اولویت

 بدون شهرها ای حاشیه مناطق در شهری، درون ةفرسود های بافت در افراد و خانوارها این از بسیاری. ندارند نیز را ها طرح

 این پذیرش همچنین ،کنند می زندگی بدمسننی و مسننی تنگ مسننی، بی شرایط در و شهری خدمات و تسهیالت

 برای مسنن تأمین ةدیگر، اجاز سوی از مسنن تقاضای سریع افزایش و سو  یک از دولت محدود امنانات که واقعیت

 درآمد کم های گروه برای فرهنگی و انسانی نیازهای با متناسب مسنن ینتأم گفت توان می ،دهد نمی را متقاضیان تمامی

 ةتود که است آن از حاکی آمارها. رود می شمار به مسنن ریزی برنامه دار اولویت و اساسی های ضرورت از پذیر آسیب و
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 های محله و بار تننب ةحاشی شهری، درون ةفرسود های بافت مخروبه، روستاهای در درآمد کم خانوارهای از عظیمی

 و تأسیسات نارسایی دچار ها محیط این همة که درحالی ؛برند می سر به سختی شرایط درو  شهری پیرامون هویت بی

 و سنونتی فضای بهبود درآمد کم اقشار اولویت با باید مسنن ةتوسع های برنامه؛ بنابراین هستند عمومی تسهیالت

 .دهند قرار مدنظر مسنن کمی های هجنب کنار در را مسنن با مرتبط تسهیالت

 افزایش یابی، اشتغال برای پرتابی پایین، سنوی استطاعت با طبقات برای مسنن ساخت شواهد حاکی از آن است که

استطاعت در سراسر جهان،  بدونوجود مساکن ناامن و  (.042: 1901، همنارانمعمری و ) آنان است مالی امنیت و درآمد

 نداشتن دسترسی .(Sarkarb and Bardhana, 2020: 1) آورد یمبار  درآمد به ای اقشار کمشرایط اسفناکی را بر

 این .شود می ها مهارت ارتقای و کسب برای فردی های قابلیت آمدن پایین موجب ،مناسب مسنن به درآمد کم های گروه

 های آسیب و ها ناهنجاری میزان و دهد می قرار جدی آسیب معرض در را فرد شخصیتی ساختار بحران، یک صورت به امر

بارة در صراحت به شهروندی نیز حقوق منشور 02 و 09 ةماد و کشور اساسی قانون 91 دهد. اصل می افزایش را اجتماعی

 .کند می تأکید درآمد کم اقشار اولویت با و جامعه آحاد برای مسنن تأمین

شهریدرآمدکمهاییروهمسکنبرایتأمینهایسیاستوهاروش

 تأثیر مستقیمی ها سیاست این اما د،شو می طراحی کشور یک مردم رفاه افزایش منظور به کلی، حالت در مسنن های سیاست

 که است نیاز هایی سیاست طراحی به ها گروهاین  رفاه افزایش یبرا. ندارد جامعه درآمد کم های گروه رفاه افزایش بر

 خصوصی به بخش یتوجه بی و مسنن حساسیت دلیل به ،درآمد کم اقشار مسنن حل مشنل در. دارند خاصی های ویژگی

 دخالت مبین پیشرفته یکشورها در تأمین مسنن های سیاست بر یمرور .است اننارناپذیر دولت حضور و دخالت مقوله، این

 از برخیبه دامه ادر (. 16: 1901و امامی غفاری،  هزارجریبیاست ) مسنن بوده تأمین امر در دولتی ینهادها مستقیم

 :شود می اشاره مختصر صورت به شهری درآمد کم های گروه برای مسنن تأمین های سیاست و ها روش

 متراکم نقاط در را زمین قطعات دولت، حمایت و کمک با سازندگان روش، این اجرای برای :شهرینوسازی

 جای به و تخریب را قدیمی های ساختمان ها، آن ةیاول ناساکن از مناطق این ةتخلی از پس و گرفتند می درنظر شهر مرکز

 های کمک اعطای مسنن، تأمین دولتی های سیاست ترین رایج :مالی های کمک اعطای. کردند می بنا جدید مساکن ها آن

 در یا شده اجرا نحوی به توسعه درحال کشورهای شهری نقاط همة در تقریباً دولتی مسنن تأمین های طرح. است مالی

 مانند خاص، های گروه مسنن تأمین به بیشتر خارجی، های کمک و ها وام با موارد بعضی در ها طرح این. اجراست دست

 .است شدهداده  تخصیص بازنشستگان یا کارگری های اتحادیه اعضای زدگان، جنگ دولت، مستخدمان

( آنان زندگی محل در) نشینان هحاشی و نشینان زاغه اختیار در اولیه خدمات روش این در :سکونتکیفیتارتقای

 مدرسه، برق، زباله، دفع و آوری جمع سطحی، های آب دفع سیستم فاضالب، شرب، آب شامل خدمات این. شود می گذارده

 وجود تسهیالت و تأسیسات این از برخی که نقاطی در. است فرهنگی و اجتماعی مراکز و پیاده و سواره معابر و ها خیابان

 (.190-199: 1902 پورمحمدی،) است مدنظر بیشتر ها آن بهبود ،دارد



9911،زمستان4،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش898

 زیربنایی ةشبن از گیری بهره با و آورد می فراهم را زمینی دولت روش این رد :خدماتوزمینتأمینروش

 کیفیت یارتقا برای آینده ساکنان خودیاری از ،پروژه این در. بگیرد کنندگان استفاده از را آن های هزینه کوشد می حداقل

 فضاهای افزایش و شهری های زمین ةتوسع مستلزم روش این. شود می گرفته بهره متعارف مسنن حد تا ها نکآلو

 (.142: 1910 پورمحمدی، و بین جهان) است شهر مسنونی

 به کمک منظور به را خود امنانات وساز، ساخت به کمک جای به دولت روش، این در :توانمندسازیروش

 تر دقیق تعبیر به یا تقاضا سطح باالبردن با تا کند می متمرکز( هدف های گروه) مسنن به نیازمند یا مسنن متقاضی

 (.120: 1902 پورمحمدی،) شود عرضه افزایش و مسنن بازار شدن فعال سبب مؤثر تقاضای

 های تعاونی ترغیب و تشنیل مسنن، تأمین برای دولت های سیاست از دیگر ینی :مسکنهایتعاونیتشکیک

 در ویژه به) مسنن های تعاونی مزایای از. ه استگرفت شنل دولتی و خصوصی بخش در متنوع و زیاد تعداد به که بوده مسنن

 از دولتی های تعاونی مواردبرخی  در ،براین عالوه. بود رایگان گاه و نازل قیمت به زمینی گرفتن برای تالش( دولتی بخش

 نیروی سیاست، این موفقیت دالیل از. کردند می استفاده( غیره و آالت اشینم ارزان، مصالح فنی، کادر) بخش این امنانات

 برای مسنن، تأمین سیاست یک عنوان به دولت که بوده تسهیالتی نیز و نیرو این از حاصل اعتبار و ها تعاونی این جمعی

 است استوار اساسی قانون 22 اصل بر رانای در نیز ها شرکت این قانونی جایگاه (.1-0: 1902 اعتماد،) بود شده قائل ها تعاونی

بخش  های سیاست بر یمرور با .کند می تقسیم خصوصی و دولتی تعاونی، بخش سه به را ایران اقتصادی نظام آن براساس که

 در ادامه بیان شده است: که داده رخ تاریخی ترتیب به اقدامات از گروه سه رسد می نظر به مسنن

 با یا بازار قیمت به را ها آن سپس و کنند اقدام مسنونی واحدهای ساخت به مستقیم یشنل به توانند می ها دولت .1

 .کنند واگذار متقاضیان به را شدهساخته واحدهای حتی یا ،دهند اجاره یارانه

 .دهند افزایش خانوارها برای را مسنن تأمین توانایی تا کنند اقداماتی مسنن قیمت کاهش برای توانند می ها دولت .4

 امر این. کنند تسهیل خود شهروندان برای را مسنن تملک توانند می مسنن بازار عملنرد بهبود با ها لتدو .9

 و جریبیهزار) بگیرد صورت مسنونی زمین یا مسنن های وام به دسترسی تسهیل مانند اقداماتی با تواند می

 (.16: 1901 غفاری، امامی

 ةتوسع که باورند این بر روینردها از ای پاره .دارد وجود درآمد مک اقشار مسنن ةتوسع ةدربار متفاوتی ینردهایرو

مراکز  بر متأخرتر های دیدگاه ،دیگر سوی از. گیردب صورت محلی ینهادها و دخالت دولت با باید درآمد کم اقشار مسنن

 بیشتر و ندارند درآمد کم اقشار دقیقی از خوانش مواقع بیشتر در ها دولت معتقدند چراکه ؛دارند یشتریب توجه غیرانتفاعی

 تعیین دلیل به مسنن امور در غیرانتفاعی مراکز و ها سمن خیریه، اما مراکز ،دهند می یجا کلی بندی دسته یک در را ها آن

 دولت میان مشارکتی و یهمنار که اگر باورند این بر مابین ینردهایرو ، ولیکنند می کار دولت از تر منسجمهدف،  گروه

برخورد  ةنحوی دربارة های در ادامه به دیدگاه (.01 همان:) استمراتب بهتر  به نتیجه گیرد،ب شنل یرانتفاعیغ ینهادها و

 :شده استدرآمد اشاره  های کم مسنن گروه ةبا مسئل

 نادیده را سوم جهان در فقرا مسنن ةپدید شهری مدیران و مسئوالن ،دیدگاه این در :منفعکوخنثیدیدیاه

 ةمسئل یافته، توسعه جوامع ای توسعه مراحل با تاریخی سازی و تشابه لیبرالی نگرشی با که رهیافت ینا. انگارند می
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 است بازار سازوکارهای به آن رهاسازی خواهان رو از این ؛کند می تلقی میرنده و گذرا پدیدهای را فقیران مسنن نابسامانی

 .باشد وجود نداشته دیگر معضل این توسعه، به یافتن دست و زمان گذر با دارد انتظار و

 درواقع و دارد فقرا مسنن ةمسئل کردن کن ریشه در سعی دیدگاه این :شهرآمیزبرخوردوتخریبدیدیاه

 دیگری ةویش هر از بیش شیوه این .ندارد یتوجه مانده باقی جغرافیایی مسائل جایی هجاب به و کند می پاک را مسئله صورت

 .است شده اجرا جهان سطح در ها( ویژه زاغه )به شهری درآمد کم های روهگ مسنن ةدیپد با برخورد در

 اصالح قابل خرد های نظام ،نشود اصالح کالن نظام تا که است این بر تصور رهیافت این در :بنیادیرادیدیاه

 اجتماعی دهی نسازما به و شود نمی فقیرنشین های سنونتگاه در ساکن وضعیت اجتماعات بهبود درگیر درواقع و نیستند

 که زمانی تا کنند می رها خود حال به را ها آن اول، رهیافت هم مانند باز رو این از ؛کند می تنیه سیاسی های جنبش برای

 .شوند نابود جامعه ةناعادالن و فقرزا سازوکارهای

 تأمین )برای را ای منطقه های تعادل و اجتماعی عدالت برقراری به ضرورت هرچند رهیافت این :ط باصالحدیدیاه

 قبولبا  مشنل حل به مدت میان و مدت کوتاه برای ،دارد باور مناطق( فقر از های ناشی مهاجرت کاهش و همگانی مسنن

 تحول کالن، سطح در ناگهانی تغییری بر اصرار از بیش و کند می کوشش آن موجود در های توان به پرداختن در آن واقعیت

 قیمت به ساختاری، های حل راه به پرداختن نباید رهیافت این براساسبنابراین  داند؛ می ساز هچار را خرد سطح در تدریجی

 (.90-91: 1904شود )احدنژاد روشتی و مرادی مفرد،  تمام اجتماعات این در موجود فقر و رنج از غفلت

های  هایی که یارانه . برنامه1شوند:  بندی می درآمد، در سه گروه دسته های کم های مختلف تأمین مسنن گروه دیدگاه

 که یاتیمال اعتباراتکردن  . فراهم4آورند،  می فراهم یمسنون های مجتمع ای منفرد های ای را برای مسنن مستقیم اجاره

 با یطبقات یبرا مسنن ساخت به مربوط یتیحما های . برنامه9است،  کم ةاجار با یمسنون یواحدها جادیا آن ماحصل

 در ها ایده و ها دیدگاه ةهم طورکلی، به .(2: 1910نقل از زیاری و همناران، به  Mills et al., 2006) نییپا استطاعت

 .پذیرند می تأثیر بازار نقش و اقتصادی حنومتی، های از نظام و شوند می بندی دسته کلی عنوان دو در مسنن، ةحوز

و  مسنن امر در حنومتی های مسئولیت و تعددم های سیاست فراوان تنوع با دیدگاه این :مسکنبازاراشتصاد.9

 ةحوز در دولت تنلیف یا تعیین کنترل مخالف طورکلی، به نگرشی شود. چنین می مشخص یننواخت سیستم نبود همچنین

 سپرده است. بازار سازوکار به را مسنن مسائل و بوده لیبرالی دیدگاه است. این مسنن

1 عمومی  سیستم ناپذیر جدایی جزء مسنن بخش و است هدف ود،س کسب دیدگاه، این در :بازاراشتصاد.

 این در ها دولت اقتصادی و اصلی اجتماعی اهداف از مناسب، مسنن آید. تأمین می حساب به اقتصاد مدیریت و ریزی برنامه

 (.412: 1902زیاری و همناران، ) است نگرش

نگاریآینده

 مختلف سطوح در و مختلف های بخش در ریزی برنامه و گذاری سیاست عرصه در کارآمد و مؤثر ابزاری عنوان به نگاری آینده

 اهرم بتوانند و نشده گیر غافل رازآلود و مبهم آینده با مواجه در تا کند می کمک المللی بین و ملی محلی، بازیگران به جغرافیایی

 بازیگران. بگیرند اختیار در قطعیت عدم از رشارس و پرشتاب تغییرات با دنیای شرایط در را آینده هوشمندانه مدیریت و کنترل
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 خلق خود سیستم آینده برای را دلخواه و مطلوب اندازی چشم نوین، دانش این از گیری بهره با توانند می گذاری سیاست عرصه

 .ببرند بهره رو پیش مشنالت و ها چالش کاهش جهت در مؤثرتری طور به ها پتانسیل و ها فرصت از و کرده

 به نگاه برای سیستماتیک تالش یندافر را نگاری آینده وی .است داده ارائه مارتین را نگاری ترین تعاریف آینده ز کاملینی ا

 های فناوری و راهبردی های پژوهش های حوزه شناسایی هدفش که دانست می جامعه و اقتصاد فناوری، علم، بلندمدت ةآیند

الوریدج نیز معتقد  .(Martin, 2002) اجتماعی را در پی دارند منافع اقتصادی و نبیشتری زیاد احتمال به که است نوظهور عام

 عوامل تحلیل شامل سازی تصمیم و گیری تصمیم های شیوه بهبود برای ها رهیافت از ای مجموعه توصیف نگاری است: آینده

 کوتز، از دیدگاه .(Loveridge, 2009: 13) است هوشمند بینی پیش و راهبردی انداز چشم ةتوسع برای تغییرات بر مؤثر کلیدی

 که میرسد بلندمدت آینده به دهنده شنل نیروهای از تری کامل درک به فرد یک آن، واسطه به که است فرآیندی نگاری آینده

 .(Coates,1985:36) نمود نمود توجه آنها به باید گیری تصمیم و ریزی برنامه سیاست، تدوین در

 هشتاد ةده از .شد گرفته کار به دفاعی و نظامی بخش در ویژه به آمرینا در 1029 ةده از ینگار آینده های فعالیت

 و گذاری سیاست ةحوز به و رفت فراتر ینظام ةحوز در خود ةیاول خاستگاه از نگاری آینده مفهوم بعد، به یالدیم

 شناخت و کشف برای متعارف فعالیتی به جهان کشورهای بیشتر در نگاری آینده ،حاضر در حال. کرد رخنه گیری تصمیم

 هر که است ای اندازه به نگاری آینده های فعالیت است. امروزه اهمیت شده تبدیل مطلوب مسیر در آن هدایت و آینده

 .است الزم پشتوانه بدون و اعتماد غیرقابل ها فعالیت این بر تنیه بدون ریزی برنامه و گذاری سیاست برای تالشی

لعهمطاموردةمحدود
 و کشور یغرب شمال ةگوش در شهر اینایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است.  شهرهای کالن ترین مهمینی از  زیتبر شهر

 ییایجغراف های ویژگی لحاظ از. است گرفته قرار ،کند می متصل اروپا به را رانیا که بازرگان - تهران المللی بین محور امتداد در

 است ییایجغراف عوامل نیمساعدتر و ترین مناسب از یحاک شهر گیری شنل هیاول ةهست و زیتبر شهر راستقرا تیموقع ،یعیطب و

 کشور یشهرها ترین بزرگ از ینی به ینیزیف ةتوسع یخیتار روند در ییایجغراف های مساعدت و مواهب نیهم لیدل به که

 و تاریخی ةسابق دلیل به نیز و اقتصادی و نظامی یاسی،س تجاری، های قطب ترین مهم از ینی عنوان به تبریز .است شده لیتبد

دلیل  به گذشته در شهر این. کند می ایفا منطقه سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مسائل در را مهمی نقش جغرافیایی خاص موقعیت

 به استناد نتایج. شود می محسوب کشور صنعتی مراکز از ینی نیز اکنون هم و منطقه تجاری مهم مراکز از خود، مناسب موقعیت

 چالش با دیرباز از تبریز است. شهر بوده نفر 126492906 تبریز شهر جمعیت ،1902 سال مسنن و نفوس عمومی سرشماری

بخش عظیمی از  این مناطق .بوده است مواجه های ناکارآمد شهری نشینی و بافت حاشیه غیرمجاز، مناطق های سنونتگاه

درآمد شهری در این شهر به  های کم درواقع مشنل تأمین مسنن برای گروه .ی داده استدرآمد را در خود جا های کم گروه

. با نگاهی به نمایان است غیره این مشنل در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و که اساسی تبدیل شده است یمشنل

 درآمد پی برد: ریزی مسنن اقشار کم توان به ضرورت برنامه آمارهای زیر، می

 درصد 0 معادل) هنتار 9262 یعنی شرقی آذربایجان استان در شده شناسایی غیررسمی اسنان مساحت کل مجموع از

 کل از همچنین. است استان غیررسمی اسنان مساحت درصد 2/62 معادل هنتار هزار 4 تبریز سهم ،(کشورة شد شناسایی
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 در ساکن جمعیت درصد 1 معادل) نفر 2902602 استان در شده شناسایی غیررسمی های سنونتگاه در ساکن جمعیت

 09 معادل) نفر هزار 299 ها سنونتگاه این در ساکن جمعیت از تبریز سهم ،(کشور ةشد شناسایی غیررسمی های سنونتگاه

 شهر کالن دومین عنوان به تبریز که طوری به ؛است( استان شده شناسایی غیررسمی های سنونتگاه در ساکن جمعیت درصد

 است. این شهر کالن این آسیب ترین مهم حاضر حال در نشینی حاشیه معضل. شود می محسوب کشور نشین حاشیه

 تبریز هستند. شهر کالن درآمد کم یها گروه اصلی ةسرمای ها سنونتگاه

 ةمحدود مساحت درصد 19 معادل) شرقی آذربایجان استان در شده شناسایی ةفرسود بافت هنتار 2199 مجموع از

( استان ةفرسود بافت کل سطح درصد 22 معادل) هنتار 4244 ،(کشور ةفرسود های بافت کل درصد 1 و ستانا شهری

 شهری ةفرسود های بافت در ساکن جمعیت کل همچنین از. است استان شهری ةفرسود های بافت مساحت از تبریز سهم

 ةفرسود های بافت در ساکن جمعیت کل صددر 21 معادل) نفر میلیون 2/9 تبریز سهم نفر، میلیون 99/1 یعنی استان

 (.1902 شرقی، آذربایجان استان هدف محالت و ها محدوده پایدار بازآفرینی ستاد ةدبیرخان) است( استان

 

یزشهرتبرکالنازهواییتصویر.9شکک

Google Earth:منبع

پژوهشروش
 و اطالعات آوری جمع برای. است اکتشافی -لیلیتح ماهیت لحاظ به و کاربردی -ای توسعه هدف لحاظ از پژوهش این

ری شامل خبرگان و کارشناسان ادارة راه و آما جامعة. شد استفاده میدانی و ای کتابخانه های روش از ،نیاز مورد های داده

شدند. در صورت هدفمند انتخاب  به ها آننفر از  49که است علمی و کارشناسان شهرداری تبریز بوده  شهرسازی، اعضای هیئت

 نیز نیاز موردها و اطالعات  داده آوری جمع برای و ای کتابخانه روش از موضوع ادبیات و نظری مبانی نگارش برای ،این پژوهش

 اختیار در وشد  طراحی تشریحی صورت به ای نامهپرسش ،دلفی روش اول مرحلة در استفاده شد؛ برای این منظورتننیک دلفی  از

 گرفت قرار( تبریز شهرداری کارشناسان و دانشگاه علمی هیئت اعضای شهرسازی، و راه اداره کارشناسان) خبرگان و کارشناسان

 و تنمیل از پس کنند. شناسایی را تبریز شهر کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه در تأثیرگذار عوامل شد خواسته ها آن از و

 ماتریس قالب در ای نامهپرسش شده مشخص عوامل برایکه  صورت بدین ؛مرحلة دوم دلفی اجرا شد ،ها نامهپرسش پاسخ بررسی
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 مشخص یندیگر بر عوامل تأثیرگذاری شدت و میزان تا گرفت قرار مربوط کارشناسان اختیار در وشد  تشنیل متقابل تأثیرات

 افزار نرم از استفاده با متقاطع تأثیرات تحلیل روش ،مرحله این در شد. سنجیدهنیز  سه تا صفر از تأثیرگذاری این میزان شود.

 شناسایی شود. استخراج و شناسایی ،مطالعه مورد سیستم آیندة وضعیت بر تأثیرگذار کلیدی عوامل تا شد گرفته کار به مک میک

 تبریز، شهر کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه آیندة برای سناریونویسی و محتمل های وضعیت تدوین برای عوامل این

 و محتمل های وضعیت ،کلیدی عوامل برای دخیل، خبرگان و کارشناسان از نظرخواهی با ،سوم دلفی مرحلة در. است روریض

 متقاطع تأثیرات ماتریس کلیدی، عوامل محتمل های وضعیت برای چهارم فن دلفی، در مرحلة درنهایت و شد تعریف رو پیش

 قرار خبرگان اختیار در ماتریس این یندیگر، بر عوامل محتمل های وضعیت اثرگذاری میزان سنجش برای سپس شد. تشنیل

 و محتمل سناریوهای تدوین برایScenarioWizard  افزار نرم کمک به دریافتی، های نامهپرسش از حاصل نتایج گرفت.

 و شهری ریزی مهبرنا امر در دخیل خبرگان و کارشناسان شامل آماری جامعة. شد گرفته کار به مطلوب سناریوهای شناسایی

 آوری جمع دلفی روش از استفاده با ها داده. استبوده  تبریز شهر کالن نیز پژوهش منانی قلمروو  تبریز شهر مسنن ریزی برنامه

 افزار نرم تحت سناریونویسی روش و مک میک افزار نرم تحت متقاطع تأثیرات تحلیل روش از استفاده با و شد

ScenarioWizard شدند بررسی و تحلیل. 

یپژوهشهایافته
سیستمبروضعیتآیندةتأثیریذاریامنخست:شناساییعوامک

 که ترتیب بدین. شدند شناسایی سیستم آیندة وضعیت بر تأثیرگذار عوامل دلفی، تننیک از گیری بهره با مرحله این در

خواسته شد تا  ها آناز  نامهپرسشر این د گرفت. قرار کارشناسان اختیار در وشد  طراحی تشریحی صورت به هایی نامهپرسش

تبریز را در ابعاد مختلف شناسایی کنند. در  شهر کالن درآمد کممسنن اقشار  ریزی برنامه بر وضعیت آیندة تأثیرگذارعوامل 

 .شدند استخراج 1جدول  شرح به تأثیرگذار اولیه عوامل عنوان به عامل 20 دریافتی، های نامهپرسش بررسی باادامه 

تبریزشهرکالندرآمدکماششارمسکنریزیبرنامهآیندةوضعیتبرمؤثراولیةمتغیرهای.9دولج
متغیرهایبندطبقه

 عوامل اقتصادی
گاذاری، تساهیالت    مالی خانوار، نظام مالیاتی، اشاتغال، سارمایه   م، سرمایةوضعیت اقتصاد کالن، قیمت زمین و مسنن، نرخ تور

 فقرزدایی، حجم نقدینگی اعتبارات و ساالنه مسنن، بودجة تأمین قتصادی، هزینةا کالن های باننی، سیاست

 عوامل کالبدی
مسانن،   بارآورد، کیفیات   قابال  مسااکن  رفااهی، سااخت   و شهری های شهری، خدمات مدیریت زمین، تأسیسات و زیرساخت

 کااربری  شاهری، ترکیاب   فرساودة  فات کیفی، با نظارت و ساختمانی، نظام تفنیک قطعات، کنترل و فضایی مقررات و ضوابط
 مسنن توسعة زمین، الگوی

 عوامل اجتماعی و فرهنگی
اجتمااعی، جنسایت    کوچک، مشارکت شاهروندان، سارمایة   واحدهای در زندگی فرهنگ های هدف، تقویت اعتماد نهادی، گروه

 سرپرست خانوار

 عوامل جمعیتی
 تشانیل  نارخ  و مسانن، ازدواج  بادون  خانوارهای م جمعیتی میزانهر ، ساختار(مهاجرت و طبیعی رشد) شهرنشینی رشد میزان

 خانوار، بعد خانوار

 عوامل کالن
 هاای  نشاینی، دهاک   ساوداگران، حاشایه   و جهاانی، دالالن  موفق تقاضا، تجارب و عرضه های تأمین مسنن، وضعیت سیاست
 متقاضیان بودن بومی یا مهاجر به شهری، توجه توسعة های مسنن، طرح تقاضای جغرافیای متفاوت، توزیع درآمدی

 محیطی و جغرافیایی عوامل زیست
هاای   جاواری باا کااربری    یاابی، هام   شرایط اقلیمی، وضعیت بهداشتی، مخاطرات طبیعی، سیستم فاضالب و دفع زبالاه، مناان  

 سازگار، فضای سبز

 عوامل سیاسی و مدیریتی
 تخصاص  خصوصای، مادیریت   بخاش  و نهااد  مردم ایه مسنن، تشنل بخش در کالن شهری، مدیریت مطلوب روایی حنم

 سیاسی یافته، ارادة اختصاص منابع ینپارچه، مدیریت محور، امنیت عمومی، مدیریت
 نگارندگانمنبع: 
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 اقشار مسنن ریزی برنامه آیندة وضعیت بر مؤثر عوامل عنوان به مختلف حوزة هفت در عامل 20 دلفی، روش براساس

 سپس. شدند وارد تأثیرات تحلیل ماتریس در عوامل این و شناسایی خبره کارشناسان سوی از تبریز شهر کالن درآمد کم

 صفر بین اعداد با تأثیر این میزان. شد سنجیده خبرگان از سوی تأثیرگذار عوامل سایر بر عوامل این از هریک تأثیر میزان

 تأثیرات تحلیل روش از گیری بهره با یگریند بر عوامل تأثیرگذاری میزان شدن مشخص از شود. پس می سنجیده سه تا

 ابعاد. شدند بررسی و تحلیل و استخراج سیستم آینده وضعیت بر تأثیرگذار کلیدی عوامل مک میک افزار نرم تحت متقابل

 که است درصد 14/20 ماتریس پرشدگی درجة. ندشد تنظیم مختلف بخش هفت در متغیرها و بودند 20×20 ماتریس

 این در ارزیابی قابل رابطة 4914 مجموع از. اند داشته تأثیر یندیگر بر عوامل موارد، درصد 69 حدود دهد می نشان

 و( متوسط تأثیر) دو عدد رابطة 610 ،(ضعیف تأثیر) یک عدد رابطة 1140 ،(تأثیر بدون) صفر عدد رابطة 1900 ماتریس،

 درصد 11/29 ،(9211) ماتریس ابعاد کل مجموع زا گفت توان می واقع در. است بوده( زیاد تأثیر) سه عدد رابطة 992

 کل حجم درصد 01/10 یک، رابطة دارای ماتریس کل حجم درصد 22/94 صفر، رابطة دارای ماتریس کل حجم

 .است سه رابطة دارای ماتریس کل حجم درصد 69/0 و دو رابطة دارای ماتریس

معنا  است؛ بدین سیستم پایداری ةدهند نشان ،باشد L صورت به متغیرها پراکنش اگر متقاطع، تأثیرات تحلیل روش در

 سیستم، این در. بودند برخوردار زیاد تأثیرپذیری میزان از نیز دیگر برخی و زیاد تأثیرگذاری میزان از متغیرها برخیکه 

 پالن ریقط محور حول متغیرها، پراکنش اگر اما است، بیان قابل و مشخص کامالً عوامل این از هریک نقش و جایگاه

 در متغیرها و هستند پایدار های سیستم از تر پیچیده مراتب به ها سیستم این. است سیستم ناپایداریدهندة  نشان ،باشد

 دهند. می نشان را تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از بینابینی حالت مواقع رتبیش

 

وضعیتپایداریوناپایداریسیستم.1شکک

Arcade et al., 2003منبع:

 توان می تبریز شهر درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه ةآیند وضعیت بر تأثیرگذار متغیرهای پراکنش ةصفح بررسی با

 ةبقی ،زیاد تأثیرگذاری میزان با متغیر چند از غیر به و هستند پالن قطری محور حول متغیرها این بیشتر که دریافت

 متغیرها ناپایدار های سیستم در .است ستمیس ناپایدار وضعیت یانگرب امر این. ندارند یندیگر با فاحشی تفاوت متغیرها
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 متغیرهای و مستقل متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای دووجهی، متغیرهای تأثیرگذار، یا کننده تعیین متغیرهای صورت به

 .شوند می بندی دسته تنظیمی

سته متغیر را با توجه به ناپایداری سیستم، د پنجمتقاطع،  تأثیراتروش تحلیل  استفاده ازمک با  میک افزار نرم

 .هستند 4. این متغیرها به شرح جدول کردشناسایی 

هاآنبندیطبقهبراسا،متغیرهاتوزیع.1جدول

عوامکیروه
 خانوار یمال ةسرمای باننی، تسهیالت اشتغال، تأثیرگذار متغیرهای

 
 دووجهی متغیرهای

 هاای  یاستو مهاجرت(، س یعیطب رشد) ینیرشد شهرنش یزانم مسنن، تأمین ةزینه گذاری، سرمایه مسنن، و زمین قیمت
 هدف یها گروه شهری، ةفرسود بافت زمین، مدیریت برآورد، قابل مساکن ساخت نشینی، یهمسنن، حاش ینتأم

 یفیتک یابی، منان یافته، اختصاص منابع یریتعرضه و تقاضا، مد یتمسنن، وضع یتقاضا یاییجغراف یعتوز ی،نهاد اعتماد تأثیرپذیر متغیرهای
 شهری های یرساختو ز یساتتأس ی،و رفاه یمسنن، خدمات شهر

 
 مستقل متغیرهای

 

 خاانوار،  تشانیل  نارخ  و ازدواج خاانوار،  بعاد  تاورم،  نارخ  ،یاقتصاد کالن های یاستس یاتی،نظام مال گذاری، یهسرما امنیت
 یریتماد  ی،نهااد و بخاش خصوصا    ماردم  یهاا  تشانل  ی،اجتماع ةسرمای خانوار، سرپرست جنسیت جمعیتی، هرم ساختار

 فاضالب سیستم سبز، فضای متقاضیان، بودن یبوم یاتوجه به مهاجر  ی،دالالن و سوداگران، تجارب موفق جهان ینپارچه،
 کیفی نظارت و کنترل ساختمانی، مقررات و ضوابط طبیعی، مخاطرات اقلیمی، شرایط بهداشتی، وضعیت زباله، دفع و

 
 تنظیمی متغیرهای

 یات ساازگار، تقو  هاای  یباا کااربر   یجاوار  هم یی،فقرزدا اعتبارات و ساالنه ةبودج نقدینگی، حجم کالن، اقتصاد وضعیت
کالن در  یریتمد یاسی،س ةاراد شهروندان، مشارکت مسنن، بدون یخانوارها یزانکوچک، م یدر واحدها یفرهنگ زندگ

 یکااربر  یبمسنن، ترک ةتوسع الگوی شهری، توسعه یها طرح ی،عموم یتنام ی،مطلوب شهر روایی بخش مسنن، حنم
 ینزم یکنظام تفن ین،زم

 نگارندگان: منبع

سیستمةآیندوضعیتبرمؤثرک یدیعوامکیامدوم:انتخاب

 زا استفاده با متقاطع تأثیرات تحلیل روش سیستم، ةآیند وضعیت بر مؤثر ةاولی متغیرهای و عوامل شناسایی از پس

عامل کلیدی  19درنهایت  .شد گرفته کار به از مجموعه عوامل اولیه کلیدی عوامل استخراج برای مک میک افزار نرم

 .آمده است 9در جدول تأثیرگذاری میزان  تیبتر عوامل به اینشناسایی شدند.  ،ها یبررسو  ها براساس تحلیل

یستمسةیندآیتبروضعتأثیریذارک یدیعوامک.9جدول

متغیر مستقیمثیریذاریتأ رتبه
 1 مسنن و زمین قیمت 994

 4 شهرنشینی رشد میزان 946

 9 مسنن تأمین های سیاست 409

 2 نشینی حاشیه 409

 2 گذاری سرمایه 409

 6 مسنن ینتأم ةهزین 409

 0 هدف های گروه 411

 1 برآورد قابل مساکن ساخت 409

 0 خانوار یمال ةسرمای 462

 19 زمین مدیریت 461

 11 باننی تسهیالت 421

 14 فرسوده بافت 424

 19 اشتغال 420

 نگارندگان: منبع
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مستقیمتأثیراتبراسا،تأثیرپذیری-تأثیریذاریمحوردرمتغیرهاپراکنشیراف.9شکک

نگارندیان:منبع

محتمکبرایعوامکک یدیهایوضعیت:تدوینسومیام

 سناریوها، تدوین اصلی ةالزم .هستند تصور قابل مختلفی های وضعیت در ریزی، برنامه روی پیش ةصحن در کلیدی عوامل

 کارشناسان، از نظرخواهی با گام، این در بنابراین ؛روست پیش شرایط دقیق تحلیل و احتمالی های وضعیت تعریف

. ندشد تدوین کلیدی املع سیزده برای محتمل وضعیت 21 تیدرنها و شناسایی کلیدی عوامل برای رو پیش های وضعیت

 های وضعیت از طیفی وجود ها آن مشترک ویژگی تنها و عوامل سایر از متفاوت عامل هر برای محتمل های وضعیت

 است. نامطلوب تا مطلوب

یدیمحتمکعوامکک هاییتووضعیدیعوامکک .4جدول

 ک یدیعوامک ضعیتو روپیشهایوضعیت
امن

 یاختصار

 a1 مسنن و زمین ازارب در قیمتی تعادل

 A مسنن و زمین قیمت

 a2 قیمتی نوسانات از جلوگیری و مسنن و زمین بازار در تعادل ایجادسوی  به حرکت
 a3 مسنن و زمین بازار در رونق کاهش و مسنن و زمین قیمت بودنزیاد

 a4 مسنن و زمین بازار در رونق محسوس کاهش و مسنن و زمین قیمت افزایش روند
 a5 مسنن و زمین بازار در رکود و مسنن و زمین قیمت شدید افزایش

  b1 جمعیتی ثبات و پایداری
 

 شهرنشینی رشد میزان
 

 
B 

 b2 شهرنشینی رشد میزان کاهش

 b3 شهری جمعیت افزایش و فعلی وضعیت ةادام

 b4 جمعیتی بحران ایجاد و جمعیت رشد شدید افزایش

 c1 مسنن تأمین های برنامه و ها سیاست مطلوب تأثیرگذاری و طراحی

 
 مسنن تأمین های سیاست

 
C 

 c2 مسنن تأمین های سیاست تأثیرگذاری در مثبت روند

 c3 مسنن تأمین های برنامه و ها سیاست ناکارآمدی

 c4 درآمد مسنن اقشار کم ینتأم یمشخص برا یا و برنامه یاستس ننردن طراحی
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 یدیمحتمکعوامکک هاییتووضعیدیامکک .عو4جدولادامة

 ک یدیعوامک وضعیت روپیشهایوضعیت
نام

 یاختصار

 d1 نشینی حاشیه کامل دهی سامان ةزمین در مطلوب مدیریت

 
 نشینی حاشیه

 
D 

 d2 نشینی حاشیه گسترش از جلوگیری و موجود های نشینی حاشیه دهی سامانمثبت در  روند

 d3 نشینی حاشیهبه  یتوجه ناکاف وضع موجود و ةادام

 d4 نشینی حاشیه گسترش به رو روند

  e1 گذاری سرمایه رونق
 

 گذاری سرمایه
 

 
 
E 

 e2 آن جذب موانع کردن برطرف و گذاری سرمایه جذب در رشد به رو روند

 e3 گذاری سرمایه جذب در نامطلوب شرایط و فعلی وضعیت ةادام

 e4 گذاری سرمایه رکود

  f1 درآمد خانوارها در مقایسه با مسنن تأمین های هزینه نرخ بودن مناسب
 مسنن تأمین هزینة

 

 
 
 
F 

 f2 دولت از سویدرآمد  کم اقشار مسنن های هزینه از بخشی تأمین پذیرش

 f3 مسنن تأمین های هزینه نرخ در تورمی روند

 تمرکز و هدف های گروه دقیق شناسایی و درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه در گرایی هدف
 اسنان خدمات ةارائ برای ها گروه این بر کامل

g1 
 
 
 

 هدف های گروه

 
 

 
 
 
 
G 
 

 g2 مسنن تأمین خدمات از مندی بهره برای هدف های گروه وضعیت در بهبود به رو روند
 ینا ضعیف گیری بهره و هدف های گروه وضعیت به بهبودبخشی در ضعیف و کند روند

 خدمات این از برخوردار های گروه استفاده و مسنن تأمین خدمات از ها گروه
g3 

 g4 هدف یها به گروه یوجهت بی

 یزانمتناسب با م درآمد کم خانوارهای مالی استطاعت در و سالم و امن مساکن تولید
 مسنن بدون یخانوارها

h1 

 
 

 برآورد قابل مساکن ساخت

 
 
 
H 

 h2 قیمت ارزان مساکن ساخت در مثبت به رو روند

 و برخوردار اقشار گیری بهره برای زیاد قیمت با مساکن ساختسوی  به مسنن تولید حرکت
 قیمت ارزان مساکن وساز ساخت در محدود روند

h3 

 h4 قیمت ارزان مسنن وساز رکود در روند ساخت

  i1 ها آن توانمندسازی و درآمدها کم مالی تأمین نظام ایجاد
 

 خانوار یمال سرمایة

 

 
 
 
I 

 i2 هدف خانوارهای اقتصادی سرمایة و مالی وضعیت در بهبود به رو روند

 i3 درآمد کم خانوارهای مالینامساعد  یطو شرا یفعل یتوضع ادامة

 i4 ها آن از حمایتی سیستم نبود و خانوارها اقتصادی و مالی ناتوانی

 j1 ینپارچه و پایدار مدیریت به رسیدن رایب ینزم کارآمد و مطلوب مدیریت

 
 زمین مدیریت

 
 
J 

 j2 شهری زمین مدیریت های چالش رفع و زمین مدیریتی وضعیت در مثبت به رو روند

 j3 زمین مدیریت در نامطلوب روند و کنونی وضعیت ادامة

 j4 زمین ناکارآمد مدیریت

  k1 ها کردن آن پذیر بانک و درآمد کم اقشار به بهره کم های وام پرداخت در تسهیل
 
 باننی تسهیالت
 

 
 
K 

 k2 باننی نظام تسهیالت از گیری بهره در درآمد کم اقشار محدود توانایی و فعلی روند ادامة

 k3 یبانن یالتتسه یافتدر چرخة از درآمد کم اقشار حذف

 روینردهای گرفتن شدرپی و شهری نابسامان و دار مسئله های بافت بهسازی و نوسازی
 آن گسترش برای پیشگیرانه

l1  
 
 

 فرسوده بافت
 

 
 
 
L 

 l2 شهری ناکارآمد های بافت به ناکافی توجه و فعلی وضعیت ادامة

 l3 ینوساز و یبهساز های برنامه یتنافو عدم و فرسوده های بافت گستردة سطح وجود

 l4 یشهر فرسودة های بافت در سنونت وضعیت ارتقای برای مشخص سیاست و برنامه نبود

 m1 وکار کسب فضای بهبود و اشتغال مقولة به ویژه توجه
 
 

 اشتغال

 
 
M 

 m2 اشتغال مقولة به توجهی بی و فعلی وضعیت ادامة

 m3 بیناری میزان افزایش و شغلی های فرصت کاهش

 m4 بیناری بحران

 نگارندگان: منبع
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سیستمةسبدسناریوهایمحتمکبرایوضعیتآیندةتهی؛ریوهاتح یکوبررسیسنا:چهارمیام

 از طیفی که شد طراحی کلیدی عامل سیزده برای رو پیش وضعیت 21 مجموعدر شد، بیان دوم گام در که طور همان

 این در. است بوده متغیر حالت 2 تا 9 بین نیز عامل هر های وضعیت تعداد. شوند می شامل را نامطلوب تا مطلوب شرایط

 سنجش برای سپس شد، تشنیل 21×21 ابعاد با متقاطع تأثیرات ماتریس کلیدی، عوامل محتمل های وضعیت برای گام،

 محوری سؤال. گرفت قرار خبرگان اختیار در ماتریس این یندیگر، بر عوامل روی پیش های حالت اثرگذاری میزان

 از b2 وضعیت نیافتن یا یافتن وقوع بر تأثیری چه بیفتد، اقاتف A کلیدی عامل از a1 وضعیت اگر که بود این پرسشنامه

 تأثیر بی توانمندسازی، ویژگی سه براساس پرسشنامه تنمیل به سؤال، این طرح با خبرگان. داشت خواهد B کلیدی عامل

 ةآیند روند بر ار ها وضعیت این از هرکدام تأثیرگذاری میزان -9 تا 9 بین ارقامی درج با و کردند اقدام ساز محدودیت و

 .دهد یمخبرگان را نشان  قضاوت کیفی مقیاس 2 جدول .کردند مشخص سیستم

شضاوتخبریانیفیکیا،مق.5جدول

 محدودکننده شدید تأثیر -9
 محدودکننده متوسط تأثیر -4
 محدودکننده ضعیف تأثیر -1
 تأثیرگذاری نبود 9
 کننده تقویت ضعیف تأثیر 1
 کننده تقویت متوسط تأثیر 4
 کننده تقویت شدید تأثیر 9

نگارندگان: منبع

دار استفاده کرد که  تایی جهت توان از طیف لینرت هفت های کیفی خبرگان به اعداد می برای تبدیل قضاوت

 .کنند + به صورت زیر امتیازبندی می9تا  -9 ةرا در فاصل تأثیرات





متقاطعتأثیراتةحاسبملیکرتطیف.4شکک

 نگارندیان:منبع

 ها قضاوت مستقیم تأثیرات های محتمل عوامل کلیدی، تنها باید متقاطع برای وضعیتتأثیرات در تشنیل ماتریس 

کارشناسان  آننهپس از  شوند. ایجاد می CIBالگوریتم  کمک به خودکار طور به تأثیرات غیرمستقیم. شود گرفته درنظر

ر اافز استفاده از نرم امنان محتمل عوامل کلیدی بر یندیگر را مشخص کردند، های ی وضعیتتأثیرگذارمیزان 

3- 

 قوی بازدارندة تأثیر

 

3+ 

 قوی کنندةتقویت تأثیر
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ScenarioWizardاستفادهافزار  نرماز این  ین مرحله برای استخراج سناریوها،در ا ؛ بنابراینسناریونگاری فراهم شد یبرا 

 شد.

 نظر استخراج منظور به ها ماتریس این. است( CIB) متقاطع اثر های ماتریس مبنای بر افزار نرم این کار اساس 

 های عبارت قالب در دیگر گر توصیف از حالتی بر متغیر() گر توصیف یک از حالت یک وقوع احتمال اثربارة در خبرگان

 سازگار سناریوهای یندیگر، بر ها حالت غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات ةمحاسب با نیز نهایتدر شدند. استفاده کالمی

 رگ توصیف از y حالت بر را X گر توصیف از x حالت . درواقع در ابتدا خبرگان اثر وقوعاند شده سیستم استخراج روی پیش

Y تأثیرات سپس .بگیرد( قرار طیف یک در ناچیز بسیار تا زیاد خیلی از تواند می اثر این) کردند بیان کالمی صورت به 

 شد. ماتریس وارد و گرفت قرار -9 تا 9 از عددی طیف یک بر رها(تأثیر متقابل و روابط درونی متغی) شده شناخته

 شدند.بررسی و تحلیل  افزار نرم پس از ورود به نیز ماتریس اینهای  خروجی

با احتمال قوی،  یبا محاسبات پیچیده و بسیار سنگین، امنان استخراج سناریوهای ScenarioWizardافزار  نرم 

 از حاصل جینتاکند.  را فراهم می زیاد انطباق و سازگاری احتمال با یناریوهایبا احتمال ضعیف و س یسناریوهای

 :استافزار به شرح زیر  کارگیری این نرم به

 سناریو 9سناریوهای قوی یا محتمل: 

 سناریو 14 یا سناریوهای باورکردنی: زیادسناریوهای با سازگاری 

 سناریو 409سناریوهای ضعیف یا سناریوهای ممنن: 

ریزی مسنن  روی برنامه پیش ةو احتمال وقوع بیشتر در صحن زیادسناریو با امتیاز بسیار  9ج حاکی از آن است که نتای

 وحالت بینابین  ها یک سناریو شرایط مطلوب، یک سناریو شهر تبریز متصور هستند که از میان آن درآمد کالن اقشار کم

روابط افزار، سناریوها را براساس  که این نرماست   این مهم ةدهند. ننت و یک سناریو نیز شرایط بحرانی را نشان می ایستا

 ،افزار های مختلف ندارد. همچنین نرم کند و هیچ تأکیدی بر انواع سناریوها از طیف منفی و مثبت تأثیرگذار طراحی می

ریزی برای  ذاری و برنامهگ و سیاست ها آن 409 دهد که البته پرداختن به سناریوی با احتمال ضعیف را نشان می 409

سیستم  ةریزی برای وضعیت آیند یند برنامهاکارگیری این سناریوها در فر به؛ بنابراین ها ناممنن و غیرمنطقی است آن

ها  گذاری برای آن ریزی و سیاست رسد برنامه نظر می به آنچهبا این حال . اند شدهنامعقول و ناشدنی بوده و از سیستم خارج 

سناریوهای محدود قوی و سناریوهای وسیع ضعیف  بیناست که  1با سازگاری  یول باشد، سناریوهایمنطقی و معق

 ةاست، درواقع این فاصله گسترش پهن 1در این سناریوها بیانگر حداقل سازگاری با انحراف معیار  1 ة. فاصلهستند

 سمت سناریوهای ضعیف است. واحد به 1 ةانداز سناریوهای قوی به

بنابراین با یک واحد افزایش  ؛شود سناریوهای قوی ممنن می ةافزار، امنان افزایش دامن ین ویژگی از نرمبراساس ا 

 برایسناریوی منطقی و معقول  14(، تعداد 106: 1911زالی، ) افزار است که واحد استاندارد افزایش این دامنه براساس نرم

ان سناریوهای منطقی شناخته عنو سناریوهای باورکردنی به ژوهشپدهد. در این  دست می گذاری به ریزی و سیاست برنامه

 شدند.اریوها بررسی بنابراین این سن ؛است شده
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باورکردنیسناریوهاییازیادسازیاریبایسناریوهایبررسی:پنجمیام

ریوها دانسته شده سناریو بیش از سایر سنا 14حتمال وقوع ، اScenarioWizard افزار نرمسناریوهای خروجی از  میاندر 

یوها سناراند. این  شده  یابیارزیوها )سناریوهای با احتمال قوی و ضعیف( با احتمال وقوع بسیار ناچیز و ضعیف سنارو سایر 

 ةاز صفح آنچه .اند شده استخراجهای عوامل دیگر  یتوضعهای هریک از عوامل در ارتباط با  یتوضع میانی کنش هم از

های نامطلوب و ایستا بر  یتوضعنسبی  ةسیطرمشاهده است،  قابل ScenarioWizard افزار نرمر ی دباورکردنسناریوهای 

توان گفت سیستم برای  یم دارند؛ بنابراینست؛ هرچند برخی سناریوها روندی مطلوب و رو به جلو اهای مطلوب  یتوضع

وقوع و آمادگی برای  احتمال بهت که توجه سرو روبهو مسائلی  ها چالشمطلوب با  ةرسیدن به اهداف خود و نیل به آیند

 های وضعیت براساس صفحه این سناریوها، ةصفح شرایط درک تسهیل در برای، ضروری است. ها آنشدن با رو روبه

 .اند شدهمشخص  بحران و بحرانی شرایط ایستا، مطلوب، مطلوب، کامالً طیف پنج به کلیدی عوامل

ک یدیامکعویهاوضعیتمفهوموتعریف.8جدول

وضعیتویژیییتمط وبةدرجوضعیت

 
 

 پررنگ سبز
 مطلوب کامالً

 و محور توسعه یریتو کارآمد، مد مؤثر ریزی برنامه ی،شهر یرانو توانمند مد یقو مدیریت
مسنن  تأمین ةحوز در لآ هاید و مطلوب شرایط به دستیابیتعادل عرضه و تقاضا،  ،باور برنامه
و  نشینی حاشیهمسنن )رفع معضل  تأمین های برنامهو  ها طرح یخشاثرب ،درآمد کم های گروه

 غیره(

 
 

 رنگ کم سبز
 مطلوب

به مسنن مناسب، حرکت  یابیدر دست درآمد کم های گروه ینسب یتوانمند ،تدریجی رشد روند
 بخشی تعادل روینرد با مسنن موجودی یشافزا مسنن، ریزی برنامهدر  گرایی هدفسوی  به

 استطاعت در مسنن ةعرض بر أکیدت با بازار به

 
 زرد

 ایستا
 در ضعیف و کند روندمسنن،  تأمین های سیاست یحفظ وضع موجود، کاهش کارآمد شرایط

 درآمد کم های گروهمسنن  یتبه وضع بهبودبخشی

 
 نارنجی

 بحرانی شرایط
 مسنن با تأمین یالگو نداشتن تطابقمسنن مناسب،  تأمیندر  درآمد کماقشار  ناتوانی
 یفتضع ،درآمد کممساکن اقشار  دیراستاندارنامطلوب و غ یفیتآن، ک مؤثر یتقاضا

 ییفقرزدا های سیاست

 
 
 
 قرمز

 بحران

کامل  ناکارآمدی ،درآمد کماقشار  مسنن ةحوزممنن در  یطشرا ینتر نامطلوب وقوع
 فزایشا یرقانونی،غ وسازهای ساخت توجه قابل گسترشمسنن،  تأمین های برنامهو  ها سیاست
 یتیحما سیستم نبود ی،و اقتصاد یاجتماع ناعدالتیرواج  ،و مسنن ینزم ةدر حوز بازی بورس

از  یشهر ناش ةبرنام بیو  ناموزون ةتوسع ،درآمد کماقشار  یمسنن برا تأمین های برنامهاز 
 نشینی حاشیهگسترش 

 نگارندگان: منبع
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یانهپنجیفطبراسا،سناریوتفکیکبهک یدیعوامکیتوضع.7جدول

 نگارندگان: منبع

وضعیت ایستا،  61 وضعیت مطلوب، 40ب، وضعیت کامالً مطلو 11 ،سناریو ةوضعیت حاکم بر صفح 126از مجموع 

 د.نده وضعیت بحران کامل را نشان می 2و درنهایت  وضعیت دارای شرایط بحرانی 96

منتخبسناریوهایتح یکوبندیدسته:ششمیام

امل ها ش بندی شدند. هریک از این گروه گروه مختلف دسته سهها در  مطلوبیت آن ةسناریوهای باورکردنی با توجه به درج

ها به شرح زیر  ولی با تفاوت کم در یک یا چند وضعیت هستند. این گروه ،های تقریباً مشترک چند سناریو با ویژگی

 :هستند

 ؛دوم و اول سناریوهای: مطلوب و مطلوب کامالً سناریوهای 

 ؛چهارم و سناریوهای سوم: ایستا و مطلوب سناریوهای 

 یازدهم و دوازدهم دهم، نهم، هشتم، ششم، هفتم، پنجم، یوهایسنار: بحران بحرانی و وضعیت با یسناریوهای. 

عوامک
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 سناریوی
 اول

 کامالً
 بمطلو

 ایستا
 کامالً

 مطلوب
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 ایستا
 کامالً

 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 مطلوب

 سناریوی
 دوم

 کامالً
 مطلوب

 ایستا
 کامالً

 مطلوب
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 ایستا
 کامالً

 مطلوب
 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 مطلوب
 کامالً

 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 مطلوب

 سناریوی
 سوم

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب ایستا ایستا مطلوب
 کامالً

 مطلوب

 کامالً
 مطلوب

 مطلوب

 سناریوی
 چهارم

 ایستا ایستا ایستا ایستا مطلوب مطلوب مطلوب ایستا مطلوب مطلوب ایستا ایستا مطلوب

 سناریوی
 پنجم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط

 یبحران
 ایستا ایستا

 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا

 سناریوی
 ششم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا

 سناریوی
 هفتم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 ستاای ایستا
 شرایط
 بحرانی

 بحران
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا

 سناریوی
 هشتم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 بحران
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا

 سناریوی
 نهم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا بحران ایستا

 سناریوی
 دهم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا ایستا ایستا بحران ایستا

 سناریوی
 یازدهم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 ایطشر

 بحرانی
 ایستا ایستا ایستا

 شرایط
 بحرانی

 ایستا

 سناریوی
 دوازدهم

 شرایط
 بحرانی

 مطلوب
 شرایط
 بحرانی

 شرایط
 بحرانی

 ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا ایستا ایستا بحران ایستا
 شرایط
 بحرانی

 ایستا
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مط وبومط وبکامالًوضعیتیدارای:اولیروهسناریوهای

 این گفت توان می. اند گرفته قرار مطلوب و مطلوب کامالً های وضعیت در( دوم و اول سناریوهای) سناریوها از گروه این

 شهر کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه آینده وضعیت برای مطلوب شنلی به را شرایط بهترین سناریوها از دسته

 روینرد توانمند، و قوی کارآمد، مدیریت به توان می سناریوها از دسته این های ویژگی جمله از. سازند می فراهم تبریز

 وضعیت ةادام مسنن، و زمین بازار در قیمتی تعادل و کارآمد مدیریت. کرد اشاره مؤثر و دقیق ریزی برنامه محور، توسعه

 در مثبت روندی مسنن، تأمین های برنامه و ها سیاست مطلوب تأثیرگذاری و طراحی شهری، جمعیت افزایش و فعلی

 از بخشی تأمین پذیرش گذاری، سرمایه رونق نشینی، حاشیه گسترش از جلوگیری و موجود های نشینی حاشیهدهی  سامان

 دقیق شناسایی و درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه در گرایی هدف دولت، از سوی درآمد کم اقشار مسنن های هزینه

 و درآمدها کم مالی تأمین نظام ایجاد اسنان، خدمات ةارائ برای ها گروه این بر کامل تمرکز و هدف های گروه

 در تسهیل شهری، زمین ریتمدی های چالش رفع و زمین مدیریتی وضعیت در مثبت به رو روندی ها، آن توانمندسازی

 نابسامان و دار مسئله های بافت بهسازی و نوسازی ها، آنکردن  پذیر بانک و درآمد کم اقشار به بهره کم های وام پرداخت

 جمله از وکار کسب فضای بهبود و اشتغال ةمقول به ویژه توجه آن، گسترش برای پیشگیرانه روینردهای اتخاذ و شهری

 مساکن ساخت با ارتباط در گروه این سناریوی دو که باید توجه داشت البته. هستند سناریوها این بر حاکم های وضعیت

 در و سالم و امن مساکن تولید صورت به اول سناریوی در است. بوده متفاوت دوم و اول سناریوهای در برآورد قابل

 به رو روند صورت به دوم سناریوی در و سننم بدون خانوارهای میزان با متناسب درآمد کم خانوارهای مالی استطاعت

 .هستند ینسان کامالً دوم و اول سناریوی دو هر در گروه این سناریوهای دیگر است. قیمت ارزان مساکن ساخت در مثبت

ایستاحالتومط وبروندباسناریوهایی:یروهدومسناریوهای

. سناریوهای دارای روند مطلوب دارندب و حالت ایستا سناریوهای گروه دوم )سناریوهای سوم و چهارم( روند مطلو

درآمد و سناریوهای با حالت ایستا و روند  های تأمین مسنن اقشار کم ها و برنامه تأثیرگذاری مثبت سیاست ةدهند نشان

. از هستندشهر تبریز  درآمد کالن های مسنن اقشار کم رفع چالش برایکارانه و ناتوان  مدیریت محافظه ةدهند فعلی نشان

 و زمین بازار در تعادل ایجاد سمت به توان به حرکت های مشترک حاکم بر سناریوهای سوم و چهارم می جمله وضعیت

 تأثیرگذاری در مثبت شهری، روند جمعیت افزایش و فعلی وضعیت ةقیمتی، ادام نوسانات از جلوگیری و مسنن

 نشینی، روند حاشیه گسترش از جلوگیری و موجود های نشینی هحاشیدهی  سامان در مثبت مسنن، روند تأمین های سیاست

 برای هدف های گروه وضعیت در بهبود به رو آن، روند جذب موانع کردن برطرف و گذاری سرمایه جذب در رشد به رو

 و مالی وضعیت در بهبود به رو روند و قیمت ارزان مساکن ساخت در مثبت به رو مسنن، روند تأمین خدمات از مندی بهره

 د.هدف هستن خانوارهای اقتصادی ةسرمای

تأمین مسنن، مدیریت زمین، تسهیالت باننی، بافت فرسوده و  ةذکر است که سناریوهای مربوط به هزین شایان 

 های هزینه نرخ بودن صورت مناسب و در سناریوی سوم به استاشتغال در دو سناریوی سوم و چهارم با یندیگر متفاوت 

 زمین مدیریت های چالش رفع و زمین مدیریتی وضعیت در مثبت به رو خانوارها، روند درآمد ر مقایسه باد مسنن تأمین

 نابسامان و دار مسئله های بافت بهسازی و ها، نوسازی آن توانمندسازی و درآمدها کم مالی تأمین نظام شهری، ایجاد
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 هستند.وکار  کسب فضای بهبود و اشتغال ةمقول به هویژ آن و توجه گسترش برای پیشگیرانه روینردهای اتخاذ و شهری

 توسط درآمد کم اقشار مسنن های هزینه از بخشی تأمین صورت پذیرش ترتیب به این سناریوها به 2همچنین در سناریوی 

 در درآمد کم اقشار محدود ییتوانا و یفعل روند ةزمین، ادام مدیریت در نامطلوب روند و کنونی وضعیت ةدولت، ادام

 فعلی وضعیت ةشهری و ادام ناکارآمد های بافت به ناکافی توجه و فعلی وضعیت ة، ادامیبانن نظام التیتسه از گیری بهره

 .استاشتغال  ةمقول به یتوجه بی و

بحرانبحرانیوباوضعیتسناریوهای:سومیروهسناریوهای

 دهم، نهم، هشتم، هفتم، ششم، پنجم، سناریوهای) سوم گروه آخرین گروه از مجموعه سناریوهای باورکردنی، سناریوهای

های حاکم بر این دسته از  بنابراین وضعیت دهند؛ بحران را نشان می بحرانی و هستند که شرایط (یازدهم و دوازدهم

 سیستم ةدسته از سناریوها بر آینداین  ةشوند. غلب را شامل می های بحرانی و بحران کامل سناریوها طیفی از وضعیت

های  ورد. برخی از وضعیتوجود بیا شهر تبریز به درآمد در کالن درآمد و میان های کم تواند بحران مسنن را برای گروه می

 بازار در رونق محسوس کاهش و مسنن و زمین قیمت در افزایشی اند از: روند حاکم بر سناریوهای گروه سوم عبارت

 نرخ در تورمی نشینی، روند حاشیه گسترش به رو مسنن، روند أمینت های برنامه و ها سیاست مسنن، ناکارآمدی و زمین

 عدم و فرسوده های بافت ةگسترد سطح وجود قیمت، ارزان مسنن وساز ساخت روند در مسنن، رکود تأمین های هزینه

 .ینوساز و یبهساز های برنامه یتنافو

 منتخبیوهایسنارهاییژییو.8جدول

توضعیسناریوکدسناریوهایروه

 
 اول گروه

 a1 b3 c1 d2 e1 f2 g1 h1 i1 j2 k1 l1 m1 اول سناریوی
 (آل یدها یتوضع ی)دارا مطلوب و مطلوب کامالً

 a1 b3 c1 d2 e1 f2 g1 h2 i1 j2 k1 l1 m1 دوم سناریوی

 
 دوم گروه

 

 a2 b3 c2 d2 e2 f1 g2 h2 i2 j2 k1 l1 m1 سوم سناریوی
 یتضعو ی)دارا ایستا حالت و مطلوب روند

 a2 b3 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 k1 l1 m1 چهارم سناریوی (ینابینمناسب و ب

 
 

 سوم گروه

 a4 b2 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3 k2 l2 m2 پنجم سناریوی

 یاربس یتیوضع ی)دارا بحران و بحرانی شرایط
 نامطلوب(

 a2 b3 c2 d4 e2 f1 g2 h2 i2 j2 k1 l1 m1 ششم سناریوی
 a2 b3 c2 d3 e2 f1 g4 h2 i2 j2 k1 l1 m1 هفتم سناریوی

 a2 b3 c2 d4 e2 f1 g2 h2 i2 j2 k1 l1 m1 هشتم سناریوی
 a2 b3 c2 d3 e2 f1 g3 h4 i2 j2 k1 l1 m1 نهم سناریوی
 a2 b4 c2 d2 e2 f1 g3 h4 i2 j2 k1 l1 m1 دهم سناریوی

 a2 b4 c2 d2 e2 f1 g3 h3 i2 j2 k1 l3 m1 یازدهم سناریوی
 نگارندگان: منبع

ییرینتیجه
شهر تبریز و  درآمد کالن ریزی مسنن اقشار کم برنامه ةبا هدف شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر روند آیند پژوهشاین 

بنابراین شناسایی عوامل کلیدی و  است؛ شده انجامسیستم  ةسناریوهای محتمل و باورکردنی برای وضعیت آیند ةتهی

 های بررسیو  ها تحلیلنتایج  بوده است. پژوهشگیری این  سیستم محور اصلی شنل ةلوب بر روند آیندسناریوهای مط
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بر وضعیت  مؤثر ةعامل اولی 20مک نمایانگر آن است که از مجموع  میک افزار نرممتقاطع تحت  تأثیراتروش تحلیل 

تبریز  شهر کالن درآمد کممسنن اقشار  ریزی برنامهعامل نقش کلیدی و اساسی در بهبود وضعیت  سیزدهسیستم،  ةآیند

، نشینی حاشیهمسنن،  تأمین های سیاستاز: قیمت زمین و مسنن، میزان رشد شهرنشینی،  اند عبارتاین عوامل  .دارند

مالی خانوار،  ةاستطاعت(، سرمای برآورد )قابل هدف، ساخت مسنن قابل های گروهمسنن،  تأمین ة، هزینگذاری سرمایه

مسنن  ریزی برنامهیند انقش بسیار مهمی در فر این عوامل مین، تسهیالت باننی، بافت فرسوده و اشتغال.مدیریت ز

 مسنن، های گذاری سیاست و ها ریزی برنامه در ها آن دادن با دخالت ؛ بنابراینکنند میتبریز ایفا  شهر کالن درآمد کماقشار 

 .بود تبریز شهر کالن پذیر آسیب های گروه نمسن ةآیند در و به جلور و مثبت روند شاهد توان می

های متفاوتی از  سناریوی باورکردنی با ترکیب 14دهد  نشان می نیز ScenarioWizardافزار  های نرم تحلیلنتایج 

سیستم را دارند که خوشبختانه احتمال وقوع سناریوهای مطلوب و مثبت احتمال تحقق  ةها، احتمال وقوع در آیند وضعیت

ای از سناریوها حالت  و بخش عمده دارنددارند. با ایننه بخش کمتری از سناریوها روند کامالً مطلوب و مطلوب  بیشتری

وقوع شرایط  ازدهند، احتمال وقوع شرایط بحرانی و بحران کامل  ایستا، روند نامطلوب و شرایط بحرانی را نشان می

 40 ،(29/11) مطلوب کامالً وضعیت 11 ،سناریو ةصفح بر حاکم وضعیت 126 مجموع از) است کمترمراتب  نامطلوب به

 یبحران کامالً وضعیت 2 درنهایت و( 90/49) بحرانی وضعیت 96 ،(21/29) ایستا وضعیت 61 ،(21/11) مطلوب وضعیت

سیستم با فرض احتمال وقوع  ةآیند آل ایدهنسبی وضعیت  ةمهم در بررسی نتایج، فاصل ةننت (.دهد می نشان را( 49/9)

عامل  6)با  1یعنی سناریوی ممنن، بهترین سناریو  یسناریو 14بهترین سناریوست. با این فرض که اگر از میان 

صورت کامل موفق نخواهد  ت و بهفاصله خواهد داش آل ایدهکامالً مطلوب و  ةباز هم سیستم با آیند بیفتد، اتفاق( مطلوب

همچنین در صورت وقوع بدترین حالت ممنن یعنی  کند.راهم های هدف ف را برای گروه آل ایدهوضعیتی کامالً شد 

بسیار نامطلوبی برای  ة( آیندبحران کاملوضعیت  1وضعیت دارای شرایط بحرانی و  2 وضعیت ایستا، 6)با  14سناریوی 

 پذیر خواهد بود. شدت آسیب های هدف درصورت وقوع این سناریو، به سیستم رخ خواهد داد و وضعیت گروه

درآمد حاکی از آن است که  ریزی مسنن اقشار کم شهر تبریز در ارتباط با برنامه شرایط فعل حاضر کالنتحلیل  

 است بسیار زیاد یشرق جانیآذربااستان  ةو سند تدبیر توسع شیآما ةیپاطرح های  کنونی سیستم با اهداف و آرمان ةفاصل

ریزی را طیفی از  روی برنامه پیش ةشیبی دارد. اگر صحنو ن پرفرازهای طرح، راه  و سیستم برای پوشش اهداف و آرمان

و  نداردتوان گفت شرایط فعلی سیستم وضعیت مناسبی  های شرایط بحرانی تا مطلوبیت کامل فرض کنیم، می وضعیت

 استان دارد. ةآمایش و سند تدبیر توسع ةتا پوشش اهداف طرح پای بسیاری ةفاصل

 وضعیت بر مؤثر و اصلی بازیگرانعامل کلیدی  19حاکی از آن است که  پژوهشاصلی  ةدرمجموع باید گفت نتیج 

 ةآیند وضعیت بهبود در کلیدی ینقش عوامل این .هستند تبریز شهر کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه ةآیند

باورکردنی هرچند  . همچنین تحلیل سناریوهای محتمل وکنند می ایفا تبریز شهر کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه

دهند، وقوع شرایط نامطلوب و بحرانی را برای وضعیت  سیستم را نشان می ةشرایط مطلوب در روند آیندسوی  حرکت به

 دانند. دور از انتظار نمی سیستم ةآیند

 ةمینز در پژوهی آینده روینرد کارگیری بهبارة در پژوهشی حال به تا گفت توان می گرفته صورت های پژوهش مرور با
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 این های قوت از ینی گفت توان می بنابراین است؛ نشده انجامشهر تبریز  کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه

و نیز تدوین و شناسایی  کلیدی های پیشران و تأثیرگذار عوامل شناسایی برای پژوهی آینده روینرد کارگیری به پژوهش،

منظور وقوع  به .است تبریز شهر کالن درآمد کم اقشار مسنن ریزی برنامه ةآیند سناریوهای محتمل و مطلوب برای وضعیت

به  ییشنهادهایپمطلوب و جلوگیری از وقوع هرگونه سناریوی نامطلوب،  ةنیل به آیند برایسناریوهای مطلوب و حرکت 

 شوند: شرح زیر ارائه می

 ةبازیگران اصلی در زمین عنوان بهر عوامل کلیدی، ب تأکیدبا تمرکز و  توانند میشهری  گذاران سیاستو  ریزان برنامه -

 کنونی بردارند. های چالشرفع  برایمثبتی  های گامشهر تبریز،  درآمد کالن ن اقشار کمریزی مسن برنامه

مطابق قانون اساسی کشور و منشور حقوق شهروندی با رعایت  بایدکشور،  ةمردم در ادار ةنمایند عنوان بهدولت  -

برای این  کند.استطاعت را فراهم  شهری به مسنن مناسب و قابلدرآمد  کم های گروهدسترسی  ةانات، زمیناولویت و امن

 .شودقوانین و مقررات الزم تصویب و اجرا باید منظور 

مسنن اقشار  ریزی برنامهیند ابیشتر بر عوامل کلیدی در فر تأکیدبا تمرکز و  توانند میشهری  گذاران سیاست -

 های چالشینی از  تواند می. وقوع سناریوهای مطلوب کنندمینه را برای نیل به سناریوهای مطلوب فراهم ز، درآمد کم

 را رفع کند. نشینی حاشیهتبریز، یعنی همان  شهر کالناساسی 

 مسنن وساز ساخت امر در گذاری سرمایه برای خصوصی بخش های ظرفیت از در راستای استفاده ریزی برنامه -

 گذاری سرمایه از حمایت و انگیزه ایجاد و خصوصی بخش گذاران سرمایه برای اداری بوروکراسی سازی و آسان قیمت ارزان

 گیرد.بخصوصی باید در اولویت تصمیم گیران قرار 

عوامل کلیدی از منظر کارشناسان و خبرگان مشخص  تأثیرگذاریدر این پژوهش میزان و شدت  ایننهبا توجه به  -

بیشتری  تأکیدشهری،  درآمد کم های گروهبرای مسنن  ریزی برنامهدر  توانند می گذاران سیاستو  ریزان برنامهشده است، 

شهری به مسنن مناسب و قابل  پذیر آسیب های گروهدسترسی  ةاز سویی زمین تواند میاین امر  .داشته باشند ها آنبر 

 دالت اجتماعی شهری باشد.برای نیل به ع مؤثرو از سوی دیگر گامی  کنداستطاعت را فراهم 

 گیران تصمیم ارتباط دارند.هدف  های گروه مالی توان ارتقای و خانوارها برخی از عوامل کلیدی با توانمندسازی -

و بلندمدت در  بهره کم های وامبه  درآمد کمو تمرکز بر این عوامل، زمینه را برای دسترسی اقشار  تأکیدبا  توانند میشهری 

 .کنندفراهم  ها آنکردن یرپذ بانکراستای 

 درآمد مسنن اقشار کم ةهای توسع کردن برنامه عملیاتی و افزایی هم منظور به پژوهشی و مطالعاتی های فعالیت -

 .باشدهدف  های گروهکردن  دار برای مسنن مؤثربسیار  یابزار تواند می

مسئوالن  دارند.و تجهیزات زیربنایی  تأسیسات ،فرسوده و ناکارآمد های بافتبسیاری از مناطق شهری دارای  -

 های گروهمسنن  تأمینبرای  ها آنعظیم  ظرفیتاز  توانند می ها بافتاین  نوسازی و دهی سامان بهسازی، باشهری 

 برند.بهره ب درآمد کم

 ایه گروه ةرا برای آیند یندیاخوشوضعیت  روند فعلی ةادامکه  دهد میبررسی سناریوهای احتمالی پژوهش نشان  -

یند انیازمند تغییرات اساسی در فر در این زمینه بنابراین مدیریت شهری دنبال ندارد؛ بهمسنن  تأمین ةدر زمین درآمد کم
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در غیر این  بگیرد؛صورت  ربط ذیو نهادهای  ها دستگاه ةهم از سویاین تغییرات باید  که مسنن است ریزی برنامهفعلی 

 غیرمجاز دور از انتظار نیست. ایه سنونتگاهو  نشینی حاشیهصورت گسترش 

اجرایی در دستیابی به  های شیوهبودن  متفاوت و آن بازار بودن محلی مسنن، بازار در مختلف های تفاوت به توجه با -

 درآمد کممسنن اقشار  ریزی برنامهبرای سایر شهرها نیز  شود میشهری، توصیه  درآمد کم های گروهمسنن مناسب برای 

 .دست بیاید بهدر این زمینه  مطلوب نتایج تا شودبررسی  نگاری دهآینبا روینرد 

 مانند هایی مقوله شود میمسنن، پیشنهاد  ریزی برنامهپژوهش در ارتباط با  های زمینهبودن  با توجه به گسترده -

 های ظرفیتز ینی ا عنوان بهفرسوده شهری  های بافت ،در صنعت مسنن گذاری سرمایه و عرضه و تقاضا در بازار مسنن

 تأمین های چالشدر راستای رفع  نگاری آیندهبا روینرد  نشینی حاشیهو نیز  درآمد کم های گروهمسنن  تأمین برایمهم 

 شوند.شهری مطالعه  پذیر آسیب های گروهمسنن برای 
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 منابع

 ایران، در مسنن توسعة های ستسیا سمینار سومین مقاالت مجموعة ،ایران در مسنن تأمین های سیاست(. 1902) گیتی اعتماد،

 .شهرسازی و مسنن وزارت ،4 جلد

 یگروهاهای تأمین مسنن  در سیاست (CDS) یشهرتوسعة  یاستراتژنقش (. »1904احدنژاد روشتی، محسن و سمیرا مرادی مفرد )

 .21-92، صص 14 ای، شمارة ریزی منطقه ، برنامه«)مورد مطالعه: ناحیة صفرآباد و بیسیم شهر زنجان( یشهردرآمد  کم

ارزیابی عوامل تأثیرگذار پایداری مسنن در مناطق روستایی شهرستان (. »1906بذرافشان، جواد، شایان، محسن و سجاد بازوند )

 .20-21، صص 64ریزی، شمارة  ، جغرافیا و برنامه«دشت زرین

ریزی با تأکید بر  یند برنامهامهندسی مجدد فر»(. 1910زاده دلیر، کریم، قربانی، رسول و نادر زالی ) پورمحمدی، محمدرضا، حسین

 .21-90، صص 49، جغرافیا و توسعه، شمارة «نگاری کاربرد آینده

 و توسعه علوم انسانی. پژوهشانتشارات سمت، مرکز تهران: چاپ سیزدهم،  مسنن، ریزی برنامه(. 1902پورمحمدی، محمدرضا، ) 

درآمد شهری با  های کم ریزی مسنن گروه برنامه»(. 1902، حسین و اکبر محمدی )نژاد حاتمیاله، پوراحمد، احمد،  زیاری، کرامت

، 21 ةهای جغرافیای انسانی، دور ، پژوهش«تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسنن )جمعیت شهری استان کردستان(

 .446 -411، صص 4 ةشمار

های اقتصادی مسنن و برآورد نرخ  بررسی ویژگی(. »1901) دینژاد، حسین و اکبر محم اله، پوراحمد، احمد، حاتمی زیاری، کرامت

، صص 9های جغرافیای انسانی، شمارة  ، پژوهش«وری عوامل تولید مسنن )مطالعة موردی: سنندج( سودآوری و بهره

201- 216. 

 ،(شرقی آذربایجان استان: ردیمو مطالعة) سناریو ةپای بر ریزی برنامه روینرد با ای منطقه توسعة نگاری آینده(. 1911) نادر زالی،

 .تبریز دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا رشتة پورمحمدی، محمدرضا ی، استاد راهنما:دکتر رسالة

، فصلنامة مطالعات راهبردی، شمارة «ای با روینرد سناریونویسی گذاری منطقه و سیاست یراهبردنگاری  آینده(. »1909زالی، نادر )

 .22-92، صص 2

های شهر میبد با  های مسنن بومی در محله ارزیابی شاخص(. »1900ی، حمیدرضا، محمدی، جمال و محمدرضا جعفری ندوشن )وارث

 .419-100، صص 1ریزی شهری، شمارة  های جغرافیای برنامه ، پژوهش«گیری مسنن بومی تأکید بر عوامل مؤثر بر شنل

در  یشناخت روان ةیسرمامسنن و  تیفیک نیبرابطة  یبررس(. »1902)حنیمی، هادی، زادولی، فاطمه و شاهرخ زادولی خواجه 

، 1ریزی شهری، شمارة  های جغرافیای برنامه ، پژوهش«آباد تبریز( )مطالعة موردی: محلة یوسف یررسمیغ یها سنونتگاه

 .192-110صص 

نگاری موردپژوهی:  روینرد آینده شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر قیمت مسنن با(. »1900زاده ) جعفری، فیروز و عادل شری

 .10-60، صص 60ریزی، شمارة  ، نشریة جغرافیا و برنامه«شهر تبریز کالن

درآمد شهری )مطالعة موردی  های کم راهبردهای اساسی تأمین مسنن گروه(. »1910بین، رضا و محمدرضا پورمحمدی ) جهان

 .190-110، صص 9انداز زاگرس، شمارة  ، چشم«شهر تبریز(

های کمی و کیفی مسنن با استفاده از مدل  بندی شاخص رتبه(. »1900یپور، سمیه، مشنینی، ابوالفضل و محسن احدنژاد روشتی )عل

 .402-409، صص 01ریزی، شمارة  ، جغرافیا و برنامه«)نمونة مورد مطالعه: محالت شهر کرج( ELECTRE IIIگیری  تصمیم
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: راهنما استاد ارشد،کارشناسی نامة پایان تهران، موردی نمونة: مسنن ریزی برنامه(. 1909) صحرایی محمدعلی و محمدباقر فرقانی،

 .بهشتی شهید دانشگاه ای، منطقه و شهری ریزی برنامه رشتة دانشپور، عبدی زهره

ریزی  و برنامهگذاری  مثابة روینردی برای سیاست نگاری شهری به آینده(. »1901اله و طاها ربانی ) قلیچ، مرتضی، میرزایی، حجت

 .60-21، صص 1پژوهی ایران، شمارة  ، دوفصلنامة آینده«شهر تهران( نگاری کالن شهری )با تأکید بر تجربة آینده

درآمد شهری  های کم های تأمین مسنن گروه ارزیابی و پایش سیاست(. »1901معمری، ابراهیم، میرکتولی، جعفر و خدارحم بزی )

ریزی شهری،  های جغرافیای برنامه ، پژوهش«ن )مطالعة موردی: مسنن مهر گرگان(های پایداری مسن از منظر شاخص

 .021-049، صص 2شمارة 

های مسنن اجتماعی ایران  سنجش پایداری مسنن در سیاست(. »1902زاده، عیسی و مجتبی رفیعیان ) راد، ماندانا، ابراهیم مسعودی
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