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زمینبودهوتأثیرمستقیمیبربسیاريازکاربريریزيهايبرنامهترینچالشزمینیکیازمهمتغییرکاربري

جوامعکالن الگوهايکاربريزمینگوناگونیمسائلدر شهرها تغییراتکاربريزمیندر اثر در شهريدارد.

نیروهايپیشرانگوناگونیدرمناطگیردشکلمی شناساییوسنجشسطحقمختلفدارد.کهاینالگوها با

می تأثیرپذیريایننیروها برنامهتأثیرگذاريو زمینتوانبا تغییراتکاربريزمینبرمبنايةریزيصحیحدر

ازهدفجلوگیريکرد.استبودندراینزمینهبرنامهپایدارکاربريزمینازمسائلشهريکهمنتجازبیةتوسع

شهريبریکدیگرزمینکاربريیوتحلیلاثرگذاريواثرپذیرينیروهايپیشرانتغییراتحاضرشناسایةمقال

کالن در تحلیلمکانیزمروابطایننیروها تهرانو توصیفیاستشهر روشتحقیقحاضر واستتحلیلی-.

دادهروشجمع پرسشآوري طریق از پیمایشی و اسنادي ةنامها جامعاستنخبگی ایة. پژوهشآماري ن

.انددانشگاهوکارشناسانامورشهرسازيوشهرداريدرشهرتهرانانادتکارشناسانمسائلشهريشاملاس

است.نتایجاینمکاستفادهشدهافزارمیکگیريازنرمهاازروشتحلیلساختاريبابهرهمنظورتحلیلدادهبه

 استکه آن از بهپژوهشحاکی تأثیرگذاري لحاظ سیاستتاز نهادي، امکانات،هارتیبعوامل و قوانین و

ازمیاناندشهرتهرانزمیندرکالنتریننیروهايپیشرانتغییراتکاربريزیرساختیمهم عاملکهدر49.

معابر،رشدةجامع،دسترسیبهشبکترتیب،اینعواملشاملاهدافمدیریتشهري،طرحتحلیلواردشده،به

قیمت وضعیتتوسعجمعیت، حقوقکاربريةزمین، اراضیوقوانیناجارهدارايبیشترینتأثیربراقتصادي،

تغییراتکاربريزمینشهري در تأثیرگذار عوامل بهانددیگر تغییراتکه کلیديدر و پیشران عوامل عنوان

شوند.کاربريزمینشهريتهرانشناختهمی



نیروهايپیشران.،شهرتهرانتغییراتکاربريزمین،کالنتحلیلساختاري،:هاکلیدواژه

                                                                                                                                                               
 :rafiei_m@modares.ac.ir Email  09121860887 :تلفن ،مسئول ةنویسند* 



 1399زمستان،4ة،شمار52ةدور،یانسانيایجغرافيهاپژوهش1178

 مقدمه
درصد جمعیت جهان در 50که بیش از  طوری به ؛(2: 2017 )گاوریلیدیس،اند  شدن بیشتر مناطق جهان در حال شهری

و  )وو خواهد رسید 2050درصد در سال 69.6شود نسبت جمعیت شهری به  بینی می کنند و پیش مناطق شهری زندگی می

شده  شهرها پیرامون زمین کاربری الگوی وسیعی در تغییرات موجب شهری توسعة (. این میزان سرعت137: 2012 ژانگ،

(. تغییر کاربری زمین هم به معنی تغییر در ساختار و کارکرد یک نوع خاص از کاربری زمین 1: 2000 )هال و پفیفر، است

(. این 2002)ستو و همکاران، است )تغییر کیفی( هم به معنی تغییر در ابعاد فضایی و وسعت آن کاربری )تغییر کمی( 

های مختلف به عوامل گوناگونی اشاره  ان در دورهکه پژوهشگر استتغییرات کاربری تحت تأثیر نیروها و عوامل مختلفی 

 اند. کرده

رویکردهای  .2 ؛1نیروهای پیشران .1 :دو چارچوب تأثیرگذار در ارتباط با موضوع تغییر زمین و علل آن وجود دارد

رتباط نزدیکی با بر تغییر زمین تمرکز دارد. این رویکرد ا پذیر. مفهوم نیروهای پیشران ریشه در جغرافیا و صراحتاً انعطاف

ای روابط  طور گسترده های نظری مختلفی دارد که به زمینه در حال تحول علم تغییر زمین دارد که ریشه در پس ةزمین

زمین نیروهای پیشران گوناگونی در مناطق   (. الگوهای کاربری193: 2013 بخشد )بیلینگا، انسان و محیط را مفهوم می

 بر انسان تأثیرگذاری از مهم ای نمونه زمین کند: کاربری ( اذعان می2000)و مسیو  طورکه النگلی مختلف دارد؛ همان

 و را شناسایی آن نیروهای پیشران است الزم آن، تحوالت و زمین کنترل و ریزی برنامه منظور به رو، این از است؛ محیط

های  فرایندهای تغییرات زمین در مقیاسشناسایی این عوامل پیشران و . (473 :2000 ،و مسیو )النگلی دکر یابی ارزش

ولی این  ؛زمانی مختلف تحقیقات بر روی تغییرات کاربری زمین در مقیاس جهانی را ضروری کرده است -فضایی

سازی  های اساسی تغییرات کاربری زمین را با توجه به ادغام و خالصه تواند مکانیسم صورت صحیح نمی تحقیقات به

برای تبیین بهتر تغییرات کاربری زمین، پژوهشگران باید بر روی  ،شان دهد. درحقیقتتحقیقات در سطح جهانی ن

که معرف  ،های تغییر کاربری زمین آوردن ویژگی دست همنظور ب بهـ  های موردی و مناطق مختلف با تضادهای بیشتر نمونه

 (.316: 2005جان،  -)شائو جینگ تحقیق کنند است،مناطق مختلف 

پیشران مشابه در زمینة تغییرات کاربری زمین در چند مطالعه وجود دارد، این نیروها در همه جای اگرچه نیروهای 

های دولت،  ها و برنامه انداز متفاوت است. مردم، طرح ها در تغییر چشم جهان یکسان نیست و درجه تأثیرگذاری آن

گذاری نیروهای پیشران  اثر ةتغییر در اهمیت و نحوانداز و منابع در دسترس اغلب باعث  ها، فرایندهای تغییر چشم لندفرم

های مختلف در مکانی خاص  های مختلفی در مقیاس (. نیروهای پیشران متفاوت نقش74 :2010 )تاپا و مورایما، شوند می

ستقیم از طور مستقیم یا غیرم و ممکن است یک عامل بتواند به اند با هم در ارتباط کنند. نیروهای پیشران معموالً بازی می

فهم  ،اثر بگذارد. به هر حال ،شود که به تغییرات کاربری زمین منجر می ،طریق چند عامل در فرایندهای رشد شهری

نیروهای پیشران بدون ارجاع به ارتباط بین این نیروها که بر تغییرات کاربری زمین تأثیرگذارند سخت است )تاپا و 

 (.71: 2010 مورایما،

اثرگذاری این نیروها با توجه به  ةهای پیشران در تغییرات کاربری زمین شهری و تغییر نحوبا توجه به نقش نیرو

اقتصادی، و تأثیرگذاری این نیروها بر یکدیگر، این  - های سیاسی و شرایط اجتماعی زمانی، نظام-تفاوت در شرایط فضایی

رسی اثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران پژوهش در پی شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری و بر

شهر تهران( است. با  موردی: کالن ةشهرهای کشور ایران )نمون بر یکدیگر در فرایند تغییرات کاربری زمین در کالن

تغییرات کاربری  ةریزی صحیح در زمین توان با برنامه شناسایی و سنجش سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این نیروها می
                                                                                                                                                               
1. Driving Force 
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بودن در این زمینه است، جلوگیری کرد.  برنامه پایدار کاربری زمین، از مسائل شهری که منتج از بی ةمبنای توسع زمین بر

 کاربری زمین مطلوب تعیین باشد. توسعه و رشد هدایت عدم و توسعه و رشد هدایت ةنتیج تواند می هم تغییرکاربری زمین

اتالف  از جلوگیری و حفاظت از منابع پایدار های راه از یکی و شده فضایی - کالبدی اثربخشی و کارآمدی موجب شهری

 خاك کمک و آب صدا، هوا، های آلودگی و محیطی های ناهنجاری کاهش به همچنین فرایند این شهر است. این منابع در

 ها انسان سالمت بر تأثیرگذارعاملی   و رساند میاجتماعی یاری  های نابسامانی تقلیل به ترافیکی فشار کاهش با و کند می

به شناسایی  نخست ،یابی به اهداف این پژوهش (. در راستای دست282: 1997 )واگروفسکی و هیتس، شود می معرفی

منظور تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری این  به ،همچنین .نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی پرداخته شده است

ل مکانیزم روابط بین این نیروها، بر مبنای دانش کارشناسان از روش تحلیل ساختاری استفاده نیروها بر یکدیگر و تحلی

 شده است. 

 تحقیقةپیشین
 ،ها های مختلف نقشه تغییر کاربری زمین مطالعات بیشتر به سمت و سوی تحلیل الگوهای فضایی، بررسی دوره ةدر زمین

الگوی تغییرات است و تمرکز کمتری به نیروهای پیشران تغییرات کاربری  ةای جهت ثبت تغییرات و ارائ و تصاویر ماهواره

نقش نیروهای پیشران در تغییرات کاربری اراضی  ةکه به رابط ،های مفهومی مدل ةاراضی شده است. توجه نظری و ارائ

تازگی مورد توجه  به(؛ ولی است 21علمی کوتاهی دارد )بیشتر تحقیقات در این زمینه مربوط به قرن  ةپرداخته، سابق

پژوهشگران قرار گرفته که عالوه بر مستندسازی تغییرات به عملکرد و فرایندهایی که موجب تغییرات کاربری زمین 

 شود توجه کنند. می

 توان می عوامل جملة این از داند که مؤثر می زمین کاربری تغییر در بسیاری را عوامل زمینه این در گرفته انجام مطالعات

پیشران  نیروهای نقش به تحقیقات از بسیاری (. در467 :2000 )مرتنز و المبین، دکر اشاره طبیعت در بشر التدخ به

 بابل، اراضی شهر کاربری تغییر الگوی درمورد پژوهشی در عنوان نمونه به است؛ شده اشاره زمین کاربری تغییر در انسانی

 ارزشِ با باغی و های زراعی فعالیت از حاصل افزودة ارزش میان تناسب شد فقدانِ مشخص ،1387-1362 های سال طی

. کنند اقدام ها زمین این یا تفکیک فروش به باغداران و کشاورزان از بسیاری تا سبب شده زمین فروش از ایجادشده

 به شهر حریم محدودة در مدیریت جایگاه مبهم همچنین و آن اجرایی ضمانت نبود و چارچوب قانونی نبودن مشخص

 (.309 :1392 است )مهرابی و همکاران، زده دامن مسائل این گونه تشدید

در مکزیک  آبخیز حوضة یک در که ،«جمعیتی و تغییرات زمین کاربری تغییرات بررسی»نام  با پژوهشی دیگر، در

 سطح جمعیتی،تغییرات  و امریکا سوی به کشور این مردمِ علت مهاجرت به که، گرفتند نتیجه پژوهشگران شده، انجام

توان به پژوهش کالداس و  (. در این زمینه می2006 است )لوپز و همکاران، افزایش یافته روز به روز رهاشده های زمین

طور ضمنی به اثر رشد  بهو اند  شدن و تغییر کاربری زمین پرداخته ( نیز اشاره کرد که به تأثیر مسکونی2010همکاران )

 .اند شهر و تغییر کاربری منجر شده، اشاره کردهة شدن نواحی حاشی مسکونیکه به ، جمعیت و افزایش تراکم

 به «چین کونشان در زمین کاربری تغییر در انسانی محرك های نیرو» نامای با  ( نیز در مقاله2007النگ و همکاران )

 - اجتماعی اطالعات و ای ماهواره تصاویر از استفاده با ،2000 تا 1994 و 1994 تا 1987 های سال بین کاربری تغییر بررسی

 چهار چین در اقتصادی تحول و جمعیت، رشد شدن، شهری شدن، صنعتی که کنند می اشاره ها آن ؛اند پرداخته اقتصادی

 اند. شده کونشان منطقة در زمین کاربری تغییر سبب کهاند  انسانی نیروی پیشران
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 آن بر تأثیر و تفصیلی شهری های طرح در اراضی تغییر کاربری( در پژوهشی به بررسی علل 1392رضایی و رحیمی )

 اقتصادی عوامل به متعلق سهم دهد که بیشترین اند. نتایج این تحقیق نشان می مرودشت پرداخته شهر در شهری خدمات

 و قوانین در اجرایی ضمانت قوی عوامل فقدان و ها شهرداری در پایدار درآمدی منابعفقدان  موضوع به که است قانونی و

 است. مرتبط شهرسازی مقررات

خود  :دکتری خود، با موضوع نیروهای پیشران سیاسی تغییرات شهری، به نتایج ذیل در رسال ة( در رسال2008گنایو )

 رسیده است:

 ؛کند عنوان نیروهای پیشران تغییرات شهری عمل می های کاربری زمین به برنامه .1

صورت غیرمستقیم  گذاری و به طور مستقیم بر سیاست به و است افکار عمومی نیروهای پیشران خارجی مهم تغییرِ .2

 است؛ثر ؤبر تغییر شهری م

 اند؛ شهری ةهای توسع بازیگران دولتی و خصوصی محلی مسئول مدیریت سیاست .3

 ی مدیریت شهری نقش دارند.ساز عنوان بازیگران در تصمیم عنوان یک منبع و صاحبان زمین به زمین به .4

ویژگی و های محلی )بازیگران، منابع توزیع،  کند که تغییر کلی در افکار عمومی و تغییر در ویژگی وی اشاره می

 (.23: 2008 )گنایو، ستاقلمرو( برای تبیین تغییرات کاربری زمین شهری الزم 

به این نکته اشاره و  اند انداز پرداخته ییر چشم( در پژوهشی به بررسی نیروهای پیشران تغ2007هرسپرگر و برگی )

طور پیوسته  ترین فرایند تغییر بوده است. اهمیت فضای سبز به مورد مطالعه شهرنشینی مهم ةکنند که در سه دور می

برای شهرنشینی، نیروهای پیشران  ،طور کلی به. افزایش یافته و تشدید کشاورزی در دورة گذشته پیشی گرفته است

 ةاند. این مقاله با ارائ انداز در سه دوره ایجاد کرده ترین تغییرات را در چشم دی، پس از نیروهای پیشران سیاسی، مهماقتصا

روش پژوهش در تغییر  ةانداز به توسع نیروهای پیشران در تغییر چشم ةیک روش برای تعیین کمیت سهم گروه عمد

 .زمین منجر شده است

به بررسی  «ارتباط تغییرات زمین با نیروهای پیشران و بازیگران» نامپژوهشی با  ( در2009هرسپرگر و همکاران )

ند ا بر آنها  . آنادندد و چهار مدل مفهومی در این راستا ارائه  ختندپردا نظری ارتباط بین نیروهای پیشران و تغییرات زمین 

توان برای مطالعات بعدی از آن  موردی می ةهای نمون ویژگیاند که با توجه به  که این چهار مدل را به نحوی ارائه داده

 استفاده کرد.

الگوهای فضایی و نیروهای پیشران تغییرات زمین در چین در طی »نام ای با  ( در مقاله2010جی یوئان و همکاران )

ای از قبیل  منطقه ةوسعهای کاربری زمین و ت استراتژی کاربردبه این نتیجه رسیدند که نیروهای پیشران اصلی  «21قرن 

 مورد مطالعه است. ةو رشد سریع اقتصادی در طی دور ،، بازسازی شمال شرق«غرب ةتوسع»های طرح  سیاست

الگوها و علل تغییرات زمین نتایج تجربی و مالحظات مفهومی »نام ای با  ( در مقاله2013) همکارانبیلینگ و 

های نظری، علل تغییرات زمین را به نیروهای پیشران  ، طی بررسی«نآلما یموردی در کلودیا ةشده از یک مطالع مشتق

ها دریافتند که سیاست و راهبردهای مدیریتی نیازمند  دانند. آن ای مربوط می اجتماعی در مقیاس فرامنطقه -اقتصادی

 های طبیعی مکان و درنظرگرفتن نیروهای پیشران و نهادهای مردمی است. حساسیت خاص به ویژگی

شده و تحلیل  های ساخته های کاربری زمین، الگوهای گسترش زمین پویایی» نامای با  ( در مقاله2012ژانگ )وو و 

ها،  سریع زیرساخت ةاند که توسع به این نتیجه رسیده« نیروهای پیشران سرعت رشد در متروپلیتن هانگزو در شرق چین

ی با قابلیت ساخت یها در امتداد رودخانه به گسترش زمینهای شهری و روستایی  ی و سکونتگاهتهای صنع امکانات، پارك

تحلیل دقیق، نشان داده شده است که الگوی رشد و با تجزیه  ،ده است. عالوه بر اینشدر شرق و جنوب منجر 
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و فرایندهای  ،اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد جمعیت - وسازها، با عوامل اجتماعی ساخت

های  زمانی زمین -عوامل پیشران غالب در الگوهای فضایی ةدهند سازی و شهرنشینی در ارتباط است که نشان یصنعت

 .استدارای قابلیت ساخت در شهر هانگزو 

و نیروهای پیشران  ،انداز تغییرات کاربری زمین، اکولوژی چشم» نامای با  ( در مقاله2012پارسریسز و همکاران )

های جغرافیایی،  ی برخی سرمایهبه این نتیجه رسیدند که از دیدگاه کمّ« ای اسپانیا سواحل مدیترانه اجتماعی در -اقتصادی

های ساختاری و  ک ویژگیی که هر اند تغییرات پوشش زمین بوده ةکنند و اقتصادی و سیاسی تعیین  نیروهای اجتماعی

 اند. انداز را تغییر داده عملکردی چشم

گیری از  ( نیروهای پیشران انسانی تغییرات کاربری زمین شهری و روستایی را با بهره116: 2015لیو و همکاران )

شدن، تغییر در سبک زندگی و مصرف، تغییر در  رشد جمعیت، شهرنشینی، صنعتی :( در پنج طبقه1997دیدگاه هلینگ )

 د.نکن بندی می و نهادی طبقه ،ترتیبات اقتصادی، سیاسی

شده و تعامالت بین  های ساخته نیروهای پیشران گسترش زمین» نامای با  ( در مقاله2188: 2016جو و همکاران )

 ةد که مطالعات گذشته به جای تحلیل تعامالت بین نیروهای پیشران به بررسی تأثیر جداگاننکن چنین بیان می« ها آن

ها به این منظور از روش آمار فضایی  ندهند. آ خود را حل این مسئله قرار می ةاند و هدف مقال نیروهای پیشران پرداخته

دهد که تعامالت بین نیروهای پیشران بیشتر باعث  ها نشان می اند. نتایج تحلیل آن استفاده کرده 1جغرافیایی ةآشکارکنند

 ،های حفاظت از محیط زیست های شهری، سیاست شود. طبق نتایج این مقاله مشخص شد که طرح افزایی یکدیگر می هم

شده تأثیر زیادی دارند. این مطالعه همچنین یک دیدگاه نوین در پژوهش  های ساخته های مهم بر گسترش زمین و رویداد

 دهد. تعامالت بین نیروهای پیشران ارائه می

های زمین در  سیاست اقتصادی و -ای به تحلیل نیروهای پیشران اجتماعی ( در مقاله11: 2018وانگ و همکاران )

منظور تحلیل  ها به اند. آن در چین پرداخته 2012-1984های  های شهری بین سال ربری زمینرابطه با تغییرات کا

های شهری از  و زمین ،های زمین در تغییرات اکولوژیکی، کشاورزی اقتصادی و نقش سیاست -نیروهای پیشران اجتماعی

های  سهم فضاهای شهری در طی سالدهد  ها نشان می اند. نتایج تحقیق آن استفاده کرده 2روش حداقل مربعات جزئی

پذیرفته است و این  انجاممناطق چین  همةشدن در  مورد مطالعه افزایش یافته است و تغییرات کاربری به نفع شهری

ترین نیروهای  زمانی در این تغییرات شده است. مهم -ای منجر به تمایز فضایی های زمین در سطح ملی و منطقه سیاست

 اند.  تولید ناخالص داخلی تشکیل داده ةسرانو گذاری ثابت دارایی، تراکم اقتصادی،  اقتصادی را سرمایه -پیشران اجتماعی

پذیرفته در این زمینه به شناسایی نیروهای پیشران و اثر آن  انجامدهد تحقیقات  این پژوهش نشان می ةبررسی پیشین

ها مغفول مانده است.  ن نیروهای پیشران در پژوهشاند. در صورتی که روابط بی بر تغییرات کاربری اکتفا نموده

مجموعه روابط بین نیروهای پیشران تغییرات  ،کنند اشاره می خود تلویحاً ة( در مقال2016) طورکه جو و همکاران همان

شران ماندن روابط بین نیروهای پی شود. مغفول افزایی بین نیروها در فرایند تغییرات کاربری می کاربری زمین موجب هم

بندی  عالوه بر شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری، به رتبه ،پژوهش حاضر را بر آن داشتنگارندگان 

و همچنین در پی بررسی و تحلیل روابط بین این نیروها و شناخت زند پرداباین نیروها از لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

های دیگر را در حد توان نمایان  پژوهش ةشد ا در حد امکان بخش نادیده انگاشتهد تنسیستم و محیط تأثیرگذاری آن باش

 د.نساز

                                                                                                                                                               
1. Geographical detector 

2. Partial least square regression (PLSR) 
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 نظريمبانی
 شهري اراضی کاربري تغییرات پیشران نیروهاي

 )شایچ و همکاران، های مرتبط با آن بوده مهم برای مدیریت زمین و سیاست یتغییرات زمین در حال حاضر موضوع

تغییر و توزیع  ةکنند پذیرد. معنی دقیق نیروهای پیشران یا عوامل تعیین ای پیشران صورت می( که تحت تأثیر نیروه2010

پذیرفته و درك  اند هایی که در مطالعات کاربری زمین دخیل همة آن ةوسیل کاربری زمین همیشه مشخص نیست و به

شود  شده است. جهت تحلیل این امر در اغلب اوقات، بر نیروهای پیشران اصلی به نسبت سایر عوامل عمومی تأکید می

: 1391 رضایی،) شود ناشی می اند های مفهومی که خود موجب تغییرات کاربری زمین بندی که از وجود آشفتگی در طبقه

رشد جمعیت و گسترش اقتصادی، پیشرانان اولیه تغییرات کاربری و پوشش زمین از زمان پایان جنگ جهانی دوم،  (.29

به شکوفایی   فزاینده یکه دارای تمایل ،ویژه در کشورهای در حال توسعه در ارتباط با شهرنشینی در سراسر جهان، به

 (. 137: 2012 )وو و ژانگ، بوده است اند، اقتصادی

ای از متغیرهای اجتماعی، سیاسی،  مجموعه ةوسیل ها به زیرا آن ؛کنند عمل میتنیده  صورت درهم نیروهای پیشران به

 -بیوفیزیکی و اقتصادی ةگیرند. نیروهای پیشران به دو طبق و بیوفیزیکی شکل می ،اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی

پیشران انسانی علت اهمیت فراوان و پیچیدگی نیروهای  ( به2004) و همکاران شوند. برگی اجتماعی تقسیم می

اجتماعی برای  -د. بعضی پژوهشگران به نیروهای پیشران اقتصادینکن بندی بیشتر این نیروها را پیشنهاد می تقسیم

های آن و ساختار اقتصادی  کنند که شامل ساختار جمعیتی و پویایی تر نیروهای پیشران انسانی توجه می بندی خاص طبقه

 (.21: 2008 شود )گنایو، های آن می و پویایی

( یک روش استاندارد 2004) های ایجادشده و جهت تحقیقات جدید، برگی و همکاران بندی روش با توجه به جمع

( موارد ذیل پنج نوع خاص 2013دهند. با رجوع به بیلینگا ) تحلیل نیروهای تغییر زمین پیشنهاد میو برای تجزیه 

 :اند نیروهای پیشران

 ؛WTOهای  نامه موافقت هایاثراقتصاد اجتماعی، به مانند ـ 

 ؛شود ها بیان می های سیاسی قوانین و سیاست طورکه در برنامه سیاسی، همانـ 

 ؛ها زیرساخت ةتوسع هایتکنولوژیکی، مانند اثرـ 

 ؛های خاك( وجودآمده از عوامل مکان )مانند ویژگی هطبیعی، بـ 

: 2013 )بیلینگا، انداز گیری چشم های شکل عد از جنبهترین بُ مبهمترین و  عنوان پیچیده ثر فرهنگی، بهؤنیروهای مـ 

193.) 

های قطعات شهری،  عواملی نظیر ویژگی ریزی کاربری زمین شهری برنامهدر کتاب  (197 :1995همکاران )کایسر و 

نند. برگی ک ثر در تغییرات کاربری زمین شهری معرفی میمؤو ویژگی های محیطی را  ،کاربری فضا، ساختار شهری

(. طبق 1)شکل  نیروهای پیشران استفاده کرده است ةمنظور رویکرد سیستمی مطالع تحلیلی به یچارچوباز همچنین 

و نیروهای  ،اصلی نیروهای پیشران شناخته شده: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی ةپنج گون ،دیدگاه برگی

 فضایی است.  طبیعی، شامل نیروهای پیشران برگرفته از پیکربندی
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نیروهايپیشرانتغییراتکاربريزمینةچارچوبتحلیلیرویکردسیستمیمطالع.1شکل

47-2007:4۶،هرسپرگروهمکارانمنبع:

که  ،( در توصیف چارچوب تحلیلی سیستمی مطالعة نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین2007هرسپرگر و برگی )

کنندگان، ساختار بازار و  کنند که نیروهای پیشران اقتصادی شامل تقاضای مصرف چنین اذعان می ،برگی ارائه داده است

های دولت است. نیروهای پیشران سیاسی طیفی از سیاست زیرساختی تا  ها و مشوق تغییرات ساختاری، همچنین یارانه

و  ،فرهنگی شامل روش زندگی، جمعیت گیرد. نیروهای پیشران داری از طبیعت را دربر می های حفاظت و نگه سیاست

از اینکه چگونه تکنولوژی  ی استهای قابل توجه جامعه بوده و نیروهای پیشران تکنولوژیکی شامل نمونه ةگذشت ةتوسع

ها همچنین عوامل  دانش و کاربرد آن ساخت، تولید آثار انسان ةدهد. لغت تکنولوژی دربردارند انداز را شکل می چشم

ها بین عوامل مکان، از  فضایی، آن . برای پیکربندی نیروهای پیشران طبیعی/استها و دانش سازمانی  یکاجتماعی و تکن

های حمل و نقل(، توپوگرافی و شرایط خاك و اختالالت طبیعی از  قبیل پیکربندی فضایی )کاربری اراضی موجود و شبکه

وه نیروهای پیشران موقعیت متمایزی درون چارچوب دارند. اند. پنج گر دهشقبیل تغییرات جهانی و رانش زمین تمایز قائل 

زمینه  فضایی پس کنند. نیروهای پیشران پیکربندی طبیعی/ نیروهای پیشران فرهنگی چارچوب اجتماعی را تعیین می

ی پیشران توانند این دو گروه نیروها ندرت می انداز به کنند. بازیگران تغییرات چشم برای دیگر نیروهای پیشران تعیین می

که فشارها و نیازهای اقتصادی در  طوری به اند؛ شدت به هم پیوسته را تغییر بدهند. نیروهای پیشران اقتصادی و سیاسی به

. نیروهای پیشران اند اجرای نیروهای پیشران سیاسی ةده و ابزارهای اقتصادی وسیلشهای سیاسی منعکس  برنامه

: 2007)هرسپرگر و برگی،  باشند روهای پیشران سیاسی و اقتصادی مطابق مینی ةانداز در زمین تکنولوژیکی برای چشم

46-47 .) 

الگوهای متفاوتی در تبیین شناسایی و تحلیل نیروهای پیشران  ،شده با توجه به پیشینة تحقیق و مبانی نظری ارائه

در پی تحلیل روابط بین این نیروها  ،که عالوه بر شناسایی نیروهای پیشران ،ارائه شده که با توجه به هدف تحقیق حاضر

های موجود نیروهای پیشران تغییرات  بندی گیری از طبقه در اثرگذاری بر تغییرات کاربری زمین است، این پژوهش با بهره

تسهیل در شناسایی نیروهای پیشران با هدف  ،بندی بندی دیگری ارائه داده است. هدف از این طبقه کاربری زمین طبقه

 بط بین عوامل است. تحلیل روا
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 هايتحقیق()یافتهنیروهايپیشرانتغییراتکاربريزمینشهري.2شکل

 پژوهشروش
ها اسنادی و پیمایشی و  آوری داده تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش جمع -روش تحقیق حاضر توصیفی

شده، از روش  آوری های جمع تحلیل دادهو منظور تجزیه  . بهاست  آماری کارشناسان مسائل شهری در شهر تهران ةجامع

ویژه در  تحلیل ساختاری استفاده شده است. روش تحلیل ساختاری روشی است که برای تحلیل روابط بین متغیرها به

افزارهایی است که  از جمله بهترین نرم MICMACافزار  رود. نرم کار می ههای گسترده و دارای ابعاد متعدد ب سیستم

دهد  افزار این امکان را می (. این نرم259: 1391 تحلیل ساختاری طراحی شده و توسعه یافته است )ربانی، اجرایمنظور  به

(. 40: 1395 زاده و همکاران، های اصلی یک سیستم را تشریح کند )ملک لفهؤم ةکه با کمک گرفتن از ارتباط ماتریس هم

تواند کمک بسزایی به درك ابعاد و روابط سیستمی و چگونگی  و نمودارها می ها صورت جدول افزار به های نرم خروجی

  :شود تحلیل ساختاری در سه مرحله انجام می ،طور کلی . بهبکندعمل سیستم در آینده 

روند  ةمنظور ادام رسمی و استانداردی دارد، اما بهندرت ساختار  این مرحله که به :عوامل اول: استخراج متغیرها/ ةمرحل

م پیونددادن متغیرها و ه آنچه در این مرحله مهم است به: دوم: تعیین روابط بین متغیرها ةپردازش الزامی است. مرحل

 (.259: 1391 سوم: شناسایی عوامل پیشران )ربانی، ةمرحل هاست. ارتباط بین آن ةعوامل و توصیف شبک

از  ،که شامل کارشناسان مسائل شهری بوده است ،آماری تحقیق ةتعیین حجم نمونه با توجه به جامعدر راستای 

نامه  کارشناس است که پرسش 41این پژوهش برابر با  ةبرفی استفاده شده است. حجم نمون ةگیری گلول روش نمونه

صورت  به 3تا  0روابط بین عوامل بین عدد  )ماتریس عوامل( در اختیار کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان براساس

تأثیر » ةمنزل ، عدد دو به«تأثیر ضعیف» ةمنزل ، عدد یک به«بدون تأثیر» ةاند. عدد صفر به منزل زوجی به عوامل امتیاز داده

ماتریس باشد، یک  nشده  اگر تعداد عوامل شناسایی ،است. بنابراین« تأثیر زیاد» ةمنزل و درنهایت عدد سه به ،«متوسط

n*n (.48 :1390 )بهشتی و زالی، آید که در آن تأثیرات عوامل بر یکدیگر مشخص شده است دست می به 

به شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری  نخستمنظور تعیین نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری،  به

شهر تهران، از  تغییرات کاربری زمین شهری در کالنمنظور شناسایی نیروهای پیشران در  زمین پرداخته شده است. به

ثر شناسایی شده است. ؤها و عوامل م لفهؤشهری استفاده شده و م  تغییرات کاربری زمین ةپذیرفته در زمین مطالعات صورت

 (.1)جدول  شده از تلفیق مطالعات خارجی و داخلی در این زمینه است ها و متغیرهای شناسایی لفهؤم

کالبدی/فضایی  

 عوامل اقتصادی

 عوامل فرهنگی

 عوامل نهادی

 امکانات زیرساختی

عوامل اجتماعی و  
 جمعیتی

ها و قوانین سیاست  

 عوامل محیطی

تغییرات کاربری زمین 

 شهری
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 عواملپیشرانتغییراتکاربريزمینشهري.1جدول

 منبع عوامل لفهؤم

 (qw)، کیفیت آب(soil)، خاك(cli)، اقلیم(topo)توپوگرافی محیطی

 2010تاپا و مورایما، 

 2007 برایمو و اونیشی،

 2010 کیانژو و همکاران،

 ها و قوانین سیاست

، نوع (rent)، قوانین اجاره(RZ)بندی ، مقررات منطقه(com pl)طرح جامع

های حفاظت از محیط  ، سیاست(RL)، خط و مشی استحصال زمین(owne)مالکیت

 Deve)زا درون ةهای توسع ، توجه به سیاست(PL)های محلی ، سیاست(EP)زیست

Inf) 

 2007 هرسپرگر و برگی،

 2004 هرسپرگر و برگی،

 2014بلو و آرووسگبه، 

 2007 برایمو و اونیشی،

 2007 لیوبل و همکاران،

 اجتماعی/ جمعیتی
، (Ag Stu)، ساختار سنی(P Den)، تراکم جمعیت(Po G)رشد جمعیت

 (eth)، قومیت(So tas)، سالیق اجتماعی(so sta)، منزلت اجتماعی(Saf)امنیت

 2007 فلشتاین و همکاران،

 2011آکسین و قیمره، 

 2007 برایمو و اونیشی،

 2011 گائو و فوهونگ،

 2010 کیانژو و همکاران،

 2007 لیوبل و همکاران،

 2007 هاسه و همکاران،

 اقتصادی

، درآمد مورد (dem)، میزان تقاضا(L Shor)، کمبود زمین(L Pri)قیمت زمین

، وضعیت (retail)فروشی ، وضعیت خرده(J opp)، فرصت شغلی(exp earn)انتظار

 ها و ، یارانه(mark st)، ساختار بازار(deve eco)اقتصادی در محدوده ةتوسع

، (deve pro)، رونق معامالت ملک و مسکن(sub gove)های دولتی مشوق

 s)، وضعیت حمایت از کشاورزی(deve indus)های تولیدی و صنعتی گسترش بخش

agri)صنعتی نوین و هایتک های ، توسعة زیرساخت(deve no in) توسعة صنعت ،

 (deve toris)گردشگری

 2004 هرسپرگر و برگی،

 2007 فلشتاین و همکاران،

 2007 برایمو و اونیشی،

 2011 گائو و فوهونگ،

 2007 لیوبل و همکاران،

 2007 ات تما و همکاران،

 ،(eth or)، منشأ قومی(lif sty)، روش زندگی(trad cul)سنت و فرهنگ غالب فرهنگی

 2004 هرسپرگر و برگی،

 2011آکسین و قیمره، 

 2007 ات تما و همکاران،

 فضایی / کالبدی

های حمل و نقل  ، نزدیکی به ایستگاه(come re)به مناطق تجارینزدیکی 

های  ، ویژگی(income land)های همجوار ، ناسازگاری کاربری(trans s)عمومی

 (use sp)، کاربری فضا(com fe)قطعات

 2007 فلشتاین و همکاران،

 2007 برایمو و اونیشی،

 2007 لیوبل و همکاران،

 2007 هاسه و همکاران،

 1995 کایسر،

 نهادی
، (s law)، وضعیت حقوقی تغییرات کاربری (ngo)ها و نهادهای مردمی سازمان

 (u mana)اهداف مدیریت شهری

 2014بلو و آرووسگبه، 

 2007 برایمو و اونیشی،

 2007 ات تما و همکاران،

 امکانات زیرساختی

به  ، دسترسی(net st)معابر ة، دسترسی به شبک(di wat)دسترسی به آب آشامیدنی

، توزیع عادالنة خدمات (drain)زهکشی ة، وضعیت شبک(energy)انرژی ةشبک

 (jus serv)شهری

 2011 گائو و فوهونگ،

 2010 کیانژو و همکاران،

 2007 لیوبل و همکاران،
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 هایافته و بحث
شهری در پژوهش تعیین نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین  گیری از تحلیل ساختاری در این  هدف از بهره

ها و مجموع روابط سیستمی این عوامل است. شناسایی عوامل پیشران  شهر تهران و شناخت نوع روابط بین آن کالن

ریزی راهبردی تغییرات  یک الگوی برنامه ةها به ما در ارائ تغییرات کابری زمین شهری و همچنین تعیین روابط آن

 و شوند امتحان تا کرد مشخص را ها فرض توان می ،رساند. به کمک نتایج تحلیل ساختاری کاربری زمین شهری یاری می

مک در شش مرحله شامل درك سیستمی و  افزار میک های ماتریس متقاطع با نرم یابند. در تحلیل تغییر لزوم صورت در

های اصلی،  داری یا عدم پایداری سیستم، شناسایی تأثیرات غیرمستقیم متغیرها، شناسایی عوامل و پیشرانپای  ةمشاهد

سنجش ة سیستم، شناسایی محیط به واسط ةدرك کلی از سیستم و پرهیز از تحلیل جزئی، شناسایی عوامل ناپایدارکنند

 (.48: 1390 شود )بهشتی و زالی، تأثیرگذاری انجام می

شهر تهران  پیشران تغییرات کاربری زمین شهری در کالن عامل 49 پژوهش حاضر در مدل ة اجرایمرحل اولین در

 از های مستخرج براساس داده ،سپس. (1)جدول  شد درنظر گرفته 1کوتاه نشانگر یک هر برای و دش افزار وارد نرم

منظور تعیین عدد  به .شد سنجیده توسعه عوامل سایر بر عوامل یک از هر تأثیر کارشناس( میزان 41نامه )درمجموع  پرسش

افزار  عنوان عوامل اولیه شناسایی و با نرم شده به عامل مستخرج 49استفاده و  2نهایی نظر کارشناسان از آماره نما

پرشدگی ماتریس  ةدر هشت رده تنظیم و براساس نتایج تحلیل درج 49×49ده است. ابعاد ماتریس شمک تحلیل  میک

 افزار نرماند.  درصد بر یکدیگر تأثیر داشته63.14شده در بیش از  دهد عوامل انتخاب درصد است که نشان می63.14برابر با 

 هایاثر دیگری و مستقیم هایاثر یکی دهد: را نشان می تحلیلی گراف و و نمودار تحلیل نوع دو درمجموع مک میک

 ت غیرمستقیمهایاثر تحلیل و است ماتریس اولیه های داده کنش برهم ةنتیج درواقع مستقیم هایاثر تحلیل غیرمستقیم.

تکرار  افزار چهار نرم اولیة پیشنهاد براساس این پژوهش در که است اولیه ماتریس تکرار و باالتر های توان ةمحاسب ةنتیج

MDIیا  مستقیم هایاثر ماتریس های ویژگی 2است. در جدول  شده انتخاب
 است. شده مشخص 3

مستقیمهايهاياثرویژگی.2جدول

 شاخص
ةانداز

 ماتریس

تعداد

 تکرار

ثیرأبدونت

 )صفر(

ثیراندکأت

 )یک(

ثیرمیانهأت

 )دو(

ثیرزیادأت

 )سه(
 مجموع

میزان

 پرشدگی

 %14/63 1516 475 543 498 885 4 49 مقدار

 هايپژوهشمنبع:یافته

 و ایدنم تبیین همة عوامل از گرفته شکل محیط در را عوامل از آتی هریک های ویژگی تواند می مستقیم هایاثر تحلیل

  برد. بهره غیرمستقیم و مستقیم هایاثر دو تحلیل مقایسة از باید عامل اثرگذارترین و ترین تحلیل کلیدی منظور به درنهایت

عنوان میزان تأثیرگذاری و جمع ستونی هر عامل میزان  در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر عامل به

ترتیب از لحاظ تأثیرگذاری عوامل  به ،دهد. براساس نتایج تحلیلی این ماتریس می تأثیرپذیری آن را از عوامل دیگر نشان 

جمعیتی و  ها و قوانین، امکانات زیرساختی، عوامل فضایی/ کالبدی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی/ نهادی، سیاست

تأثیرگذاری باالیی در  ةتنهایی دارای درج ها نیز به آن ةو زیرمجموع ندگذاردرنهایت عوامل محیطی در تغییرات کاربری اثر

ها و قوانین، عوامل اقتصادی، عوامل فضایی/ کالبدی،  سیستم است. از لحاظ تأثیرپذیری، بیشترین تأثیرپذیری از سیاست

                                                                                                                                                               
1. Short Label 
2. Mode 

3. Matrix of Direct Influences 
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و درنهایت عوامل محیطی است. اگرچه  ،جمعیتی، عوامل نهادی، امکانات زیرساختی، عوامل فرهنگی عوامل اجتماعی/

ها را عوامل وابسته یا تأثیرپذیر  توان آن درمجموع می ،تأثیرپذیری در درون هر گروه یکسان نبوده - پراکندگی تأثیرگذاری

 دانست. 

 طور به عوامل است؛ زیرا پایدار سیستم ةدهند نشان ،باشد L صورت به حاضر نمودار اگر متقاطع هایاثر تحلیل روش در

 محور حول کشیده بیضی فرم به حاصل اگر نمودار اما دارد. قرار اندکی ةپیچید و دوگانه عوامل و اثرپذیر یا اثرگذارند یا کلی

های پایدار  تر از سیستم های ناپایدار وضعیت پیچیده ناپایدار است. در سیستم سیستم دهندة نشان بگیرد، قرار نمودار قطری

کند. با این  حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند که تحلیل سیستم را مشکل می است. عوامل در این صورت

 (.25: 2006 )گودت، شود شناسایی عوامل پیشران استفاده می برای 3در این سیستم نیز از نمودار  ،حال

که نشان   نمودار پراکنده شدهر عوامل در اطراف محور قطری بیشتنشان داده شده،  4طبق نتایج تحلیل که در نمودار 

 از ناپایداری سیستم در تحلیل مورد نظر دارد.

 
(1395:11،وهمکاران)تقیلوگرافتأثیرگذاريوتأثیرپذیري.3شکل


 هايپژوهش()یافتهثرؤپراکندگیعواملمةموقعیتعواملتأثیرگذاردرنقش.4شکل
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 عوامل پیشران در تغییرات کاربری زمین شهری در پراکنش اغلب و توزیع ةشیو اینکه دلیل در پژوهش حاضر به

 عوامل تنظیمی، عوامل دووجهی، تأثیرگذار، عوامل دسته )عوامل شش است، سیستم ناپایداری از پراکندگی حاکی ةصفح

 .اند شده تشریح 3جدول  در بوده که شناسایی قابل و عوامل اهرمی ثانویه( ،عوامل مستقل تأثیرپذیر،

 دهند دارای می نشان که محدود عامل چند از غیر به اند. پراکنده قطری صفحه محور اطراف در متغیرها بیشتر

متغیرها دارای دو  .برخوردارند یکدیگر نسبت به مشابهی تقریباً از وضعیت متغیرها ةبقی ،اند سیستم در باالیی تأثیرگذاری

تأثیرات مستقیم بین عوامل پیشران  5شود. شکل  که در ادامه به تشریح آن پرداخته می اند نوع تأثیر مستقیم و غیرمستقیم

 دهد. تغییرات کاربری زمین شهری را نشان می

هابنديآنتوزیعمتغیرهابراساسطبقهةنحو.3جدول

 متغیر بنديطبقه

 های دولتی، دسترسی به آشامیدنی ها و مشوق انرژی، یارانه ةمعابر، دسترسی به شبک ةدسترسی به شبک تأثیرگذار عوامل

 دووجهی عوامل

نقل، توجه  های حمل و های محلی، دسترسی به ایستگاه های قطعات زمین، سیاست اهداف مدیریت شهری، رشد جمعیت، ویژگی

بندی، طرح  بری فضا، مقررات منطقهاقتصادی در محدوده، تراکم جمعیت، نوع مالکیت، کار ةزا، وضعیت توسع های درون به سیاست

 خدمات ةها، توزیع عادالن های محلی، نوع مالکیت، وضعیت حقوقی کاربری جامع، کمبود زمین، سیاست

 ساختار بازار، نوع مالکیت، نزدیکی به مناطق تجاری تنظیمی عوامل

 تأثیرپذیر عوامل
های تولیدی و صنعتی، وضعیت حمایت از  زیست، گسترش بخشهای حفاظت محیط  منزلت اجتماعی، درآمد مورد انتظار، سیاست

 های تولیدی و صنعتی گردشگری، روش زندگی، گسترش بخش ةومشی استحصال زمین، توسع های شغلی، خط کشاورزی، فرصت

 مستقل عوامل
های صنعتی نوین و  تزیرساخ ةفروشی، امنیت، توسع های همجوار، کیفیت آب، سالیق اجتماعی، وضعیت خرده ناسازگاری کاربری

 فروشی هایتک، سنت و فرهنگ غالب، وضعیت خرده

 ها و نهادهای مردمی، اقلیم، توپوگرافی، وضعیت زهکشی، خاك سازمان عوامل اهرمی ثانویه

 


عوامل بین مستقیم گرافتأثیرات.5شکل

صورت مستقیم و شدت زیاد  بهثر بوده که ؤ، عوامل پیشران بسیاری در تغییرات کاربری زمین شهری م5طبق شکل 

عنوان یک طرح فرادست برای کاربری زمین بر عوامل پیشران دیگر تأثیرگذار  بر قیمت زمین تأثیرگذارند و طرح جامع به

د که با کرتوان در این گراف به اهداف مدیریت شهری اشاره  است. از عوامل دیگری که دارای تأثیرگذاری بسیار است می

خدمات نیز از  ةتوزیع عادالن و گر عوامل در تغییرات کاربری زمین دارای نقش زیادی است. کاربری فضاتأثیرگذاری بر دی
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توان چنین تحلیل کرد که  پذیرند. طبق نتایج، می صورت مستقیم تأثیر زیادی می عواملی هستند که از دیگر عوامل به

کنند  اهداف مدیریت شهری که مسیر راهبردهای مدیریت شهری را تعیین می و ریزی طرح جامع شهری در سطح برنامه

ریزی و مدیریتی در تغییرات  شوند. عالوه بر این دو مورد که نقش برنامه های اصلی شناخته می در سطح مدیریتی پیشران

ن یک عامل با شدت اثرگذاری عنوا بری فضا نیز بهرها نیز اثرگذار بوده و عامل کا ، شرایط موجود کاربریرندکاربری دا

 شود. زیاد بر دیگر نیروهای پیشران شناخته می

 در است تکرار چهار مرتبه پژوهش این در که ماتریس پایداری درجة تا بعد به دوم های توان شد که بیان نیز تر پیش

ستقیم بین عوامل را نشان غیرم هایاثر 6شکل  .دهد می تشکیل را غیرمستقیم هایاثر مک ماتریس میک افزار نرم محاسبة

 دهد. می


عوامل بین غیرمستقیم گرافتأثیرات.۶شکل

( تأثیرات غیرمستقیم بین عوامل، عامل اهداف مدیریت شهری اثر قوی غیرمستقیم بر دو عامل 6طبق گراف )شکل 

ثر مهمی در ؤاقتصادی در محدوده و قیمت زمین دارد که هر دو عامل طبق نتایج تحقیق دارای نقش م ةوضعیت توسع

پذیرد که عامل قابل توجهی در تغییرات  . کاربری فضا نیز از عوامل بسیاری تأثیر میاند تغییرات کاربری زمین شهری

که عواملی از جمله اهداف مدیریت شهری،  کردتوان چنین بیان  می ،. درمجموعشود کاربری زمین شهری محسوب می

قیمت زمین دارای بیشترین اثر غیرمستقیم بر تغییرات کاربری زمین و معابر،  ةطرح جامع، رشد جمعیت، نزدیکی به شبک

و  ،معابر، رشد جمعیت ةپذیرفته، اهداف مدیریت شهری، طرح جامع، دسترسی به شبک بندی صورت . طبق رتبهاند شهری

 شهر تهران را خواهند داشت. در تغییرات کاربری زمین شهری در کالن ثیرگذاریأمیزان ت بیشترینقیمت زمین 

 گیرينتیجه
شهر تهران براساس روش تحلیل  این مقاله با هدف شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری در کالن

ها و قوانین، اجتماعی/ جمعیتی، اقتصادی،  ، سیاستمحیطیـ  گروه 8عامل در  49 ،ساختاری تدوین شد. به همین منظور

د. شداخلی و خارجی تعیین  ةاز طریق بررسی مطالعات گذشت ـ فرهنگی، فضایی/ کالبدی، نهادی، امکانات زیرساختی

گیری از نظر کارشناسان مسائل شهری میزان اثرگذاری عوامل با روش تحلیل  مک وارد و با بهره افزار میک عوامل در نرم
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آمده، در بین عواملی که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را  دست هد. براساس نتایج بشماتریس متقاطع تعیین  هایاثر

معابر، رشد جمعیت،  ةبه عوامل اهداف مدیریت شهری، طرح جامع، دسترسی به شبکاشاره کرد توان  ترتیب می داشتند به

بندی که عوامل پیشران و  مقررات منطقهو یمت اجاره، ویژگی قطعات، اقتصادی در منطقه، ق ةقیمت زمین، وضعیت توسع

 شوند.  کلیدی در تغییرات کاربری زمین شهری شناخته می

این  ؛کنند عوامل ساختار بازار، نوع مالکیت، نزدیکی به مناطق تجاری، نقش تنظیمی در بین عوامل دیگر را بازی می

یا متغیرهای ریسک ثانویه  ،صورت اهرم ثانویه، اهداف ضعیف توانند به ارند و میعوامل در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار د

های دولتی، دسترسی به آب آشامیدنی، با  ها و مشوق انرژی، یارانه ةمعابر، دسترسی به شبک ةدسترسی به شبک عمل کنند.

ثیرگذار بوده و کمتر أکه در نمودار تأثیرگذاری و اثرپذیری دارند عوامل تأثیرگذارند؛ این متغیرها بیشتر ت یتوجه به موقعیت

زیرا  ؛باشند ها می لفهؤترین م سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد. متغیرهای تأثیرگذار بحرانی ،بنابراین ند.ثیرپذیرأت

ها متغیرهای ورودی  ن کنترل این متغیرها بسیار مهم است. از طرف دیگر، اینو میزا ستها تغییرات سیستم وابسته به آن

گذارند.  ثیر میأشدت بر سیستم ت شود، که به متغیرهای محیطی دیده می و در میان این متغیرها عموماً وندش محسوب می

عنوان عواملی از ثبات  و بیشتر بهزیرا خارج از سیستم قرار دارند  یستند؛توسط سیستم قابل کنترل ن این متغیرها عموماً

شامل منزلت اجتماعی،  ـ دست آمده ه. برخالف این عوامل، عوامل تأثیرپذیر که از نتایج تحلیل بکنند  )اینرسی( عمل می

های شغلی،  های تولیدی و صنعتی، فرصت های حفاظت محیط زیست، گسترش بخش درآمد مورد انتظار، سیاست

تأثیرگذاری پایین و  ـ های تولیدی و صنعتی گردشگری، روش زندگی، گسترش بخش ةسعومشی استحصال زمین، تو خط

. چنانچه در اند ثیرگذار و دووجهی بسیار حساسأنسبت به تکامل متغیرهای ت ،ثیرپذیری بسیار باالیی دارند. بنابراینأت

امل تأثیرگذار و تأثیرپذیر، عوامل عالوه بر عو ،نمودار نیز نشان داده شده است، این متغیرها خروجی سیستم است که

توان  این عوامل می ةدر این تحلیل از جمل .کنند دووجهی هم نقش تأثیرگذار هم نقش تأثیرپذیر در این سیستم بازی می

 ةهای قطعات زمین، سیاست های محلی، وضعیت توسع به اهداف مدیریت شهری، رشد جمعیت، ویژگیاشاره کرد 

زمان  طرح جامع. این متغیرها همو بندی،  م جمعیت، نوع مالکیت، کاربری فضا، مقررات منطقهاقتصادی در محدوده، تراک

زیرا هر عمل  ؛. طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته استکنند  صورت بسیار تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل می هب

ها یک اثر بومرنگی  دنبال دارد. این گونه نتایج و واکنش هها واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها را ب و تغییری بر روی آن

پذیرفته وجود  در تحلیل صورت ،شوند. درمجموع همراه دارد که درنهایت باعث تشدید یا میرایی اثر و عالمت اولیه می

که شود  شهر تهران مشاهده می ثر بر تغییرات کاربری زمین شهری در کالنؤروابط بین عوامل م ةیک سیستم پیچید

 نتایج این تحقیق به شناسایی محیط و مجموع روابط بین عوامل پرداخته است. 
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