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 چكيده 

ريزي آينده شهرها و اتخاذ تفكر راهبردي در برنامه ريزي راهبرديريزي و توسعه شهرها، برنامهيكي از نظريات نوين در برنامه

ريزي ريزي است و در اين چارچوب برنامهريزي آن جزء جدانشدني فرايند برنامهاست. در واقع پرداختن به آينده و برنامه

رو هدف هد. ازايندپژوهي و رويكردهايي همچون سناريونويسي آينده بهتري را براي شهرها شكل ميراهبردي با تكيه بر آينده

اصلي از انجام اين پژوهش، تدوين فرايند برنامه راهبردي براي توسعه شهر مبتني بر رويكرد سناريونويسي است. در پژوهش 

جهت آوري اطالعات استفاده شد و حاضر از روش توصيفي ـ تحليلي )روش کيفي( و همچنين از پرسشنامه کارشناسان براي جمع

از مدل ارگون در ترکيب با رويكرد سناريونويسي بهره گرفته شد. در اين فرايند، ابتدا مسائل اصلي  به هدف پژوهشدستيابي 

محيطي، اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بررسي و سپس بر اساس اين مسائل، روندهاي آتي شهر شهر قزوين در چهار حوزه زيست

افزار سناريو ويزارد سناريوهاي محتمل و همچنين سناريوي ز نرمقزوين بر اساس تكنيک دلفي تشريح شد. در ادامه با استفاده ا

افزايي و هم بستگي باالتري برتر براي توسعه شهر موردمطالعه، امتيازدهي و انتخاب شد. براساس سناريوي برتر )که داراي هم

اهبردهاي متناسب با اهداف کالن و انداز و آينده مطلوب شهر قزوين ترسيم شده و نهايتاً رنسبت به ساير سناريوها است(، چشم

  خرد ارائه گرديد.
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  مقدمه
کی و حرکت ریزی فیزیهای برنامهریزی، منجر به آشکار شدن کاستیشناسی بر برنامههای مختلف همانند جامعهتاثیر دیدگاه

ریزی ریزی فضایی و برنامههای جامع عقالیی و سیستمی و پذیرش برنامههای ساده به رهیافترهیافتریزی مرسوم از برنامه
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سازمانی و مدیریتی در کنار ریز به جنبهجانبه برنامهراهبردی شد. این تفکر به معنی توجه همه

ریزی های برنامهریزی راهبردی از پیشروترین شیوه(. برنامه3181،)دانشپور ریزی بودیکی پدیده مورد برنامهو فیزهای کالبدی جنبه
 ،6332دهد )رود که زمان حال سیستم را به آینده آن پیوند میترین ارکان مدیریت به شمار میهای اخیر، و از مهمدر سال
Hoferدهدیاری می شکند سیستم را در بهبود عملکردکه از محیط فراهم می (. این رویکرد به واسطه شناخت بهتری(Kraus 

et al, 2006). 

ریزی راهبردی در مواجهه با های رویکرد برنامهریزی شد، نقصنگاری به طور جدی وارد برنامههای اخیر که رویکرد آیندهطی سال
توان به نقص در مواجهه با پیچیدگی ها میترین این نقصت. از مهمنگاری بیشتر شناخته شده و درباره آن بحث شده استفکر آینده

ریزی، نبود یک رویکرد جامع و مدت برنامههای کوتاهگیریبینی، جهتگویی و پیشهای پیشو نامعلومی تغییرات، محدودیت
)دادفر و  انداز به آینده اشاره نمودتوجهی رویکرد چشمنفعان و بینگر به سیستم شهری، نبود مشارکت و همکاری موثر بین ذیکل

 .(3191،دیگران
رود. این واژه بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود ای به کار مینگاری به صورت گستردهامروزه واژه آینده

ان میزان هم به فرایند شوند؛ رویکردهایی که تفکر در مورد آینده بلندمدت را به همراه دارند و به همگیری میفرایند تصمیم
ای های نوین، دانشی میان رشتهنگاری نیز همانند بسیاری از دانشگیری راهبردی و هوشمندانه توجه دارند. از آنجا که آیندهتصمیم

نگاری اند. آیندهنگاری وارد نمودهنگاری، مفاهیم خاصی را در آیندههای سازنده آیندهای است، لذا هریک از دانشیا چند رشته
پژوهی و شبکهاندیشی یا آیندهریزی راهبردی، آیندهریزی یا برنامهحاصل تالقی و همگرایی سه دسته از مفاهیم گوناگون برنامه

های مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزهپژوهی تالشی نظامآینده (.3191 ،سازی یا توسعه سیاست است )خزایی و همکاران
های های و پدیدهمحیطی و ارزشی جامعه است که با هدف شناسایی فناوریهنگی، اقتصادی، سیاسی، زیستمختلف اجتماعی، فر

پژوهی در واقع یعنی آمادگی برای گیرد که در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. آیندههایی صورت مینوظهور و تعیین حوزه
 .(3191 ،)سیاح مفضلی ها و اهدافوجود در جهت ارزشبع مرویارویی با آینده و به کار بردن بهینه منا

ها است. برخالف رویکرد کالسیک، مطالعات پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر آیندهیکی از موضوعات اصلی آینده
د افتاد، در شد که چه چیزی، چه موقع اتفاق خواهبینی یک آینده مشخص بود و درباره این صحبت میآینده که هدف آن پیش

ای است که روندها و مسائل در حال بینیبینی خوب، پیششود. در این رویکرد پیشمی ها سخن گفتهپژوهی از انواع آیندهآینده
 (Gordon, 2008) برای سناریوهای مختلف فراهم شود کند تا آمادگی الزموقوع و وقایع بالقوه را شناسایی و سپس معرفی می

های موجود و تحقق توسعه ریزی راهبردی مطرح شده و سعی در برطرف نمودن چالشان بعدی مکمل در برنامهپژوهی به عنوآینده
(. با Godet et al,2009) محیطی داردهای زیستهای مختلف اقتصادی،اجتماعی، کالبدی و با در نظر داشتن دغدغهدر زمینه

اساس در ادامه  پژوهی است که بر اینتوسعه شهری بر پایه آیندهریزی راهبردی توجه به این موضوع هدف پژوهش حاضر برنامه
 شود.به بیان مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداخته می

 

 ريزي راهبرديبرنامه
ها استفاده میالدی از بخش خصوصی )که از این تفکر به عنوان یک ابزار مدیریتی در سازمان 1960تفکر راهبردی از دهه 

 .(Kaufman& Jacobs,1987) های جامع( کشورهای توسعه یافته شد)طرح ریزی شهری سنتیوه برنامهنمود( وارد شیمی

های تواند در وضعیتمیهاست که به شکلی گزینشی اربزها و ا، روشمفاهیمای از دی مجموعههبرریزی رابه اعتقاد برایسون برنامه
مرتبط و قت به یکدیگر متصل دبه بایست میها اربزها و ا، روشن مفاهیمید. ابگیرار قرده ستفارد امووت متفا با مقاصدو مختلف 

(. 3193،زادگان و مومنی)شریفست یافت اه دلخوب و دمطلوهای خروجیبه ان بتو، ستاست هر آنچه دم دتا با توجه به ه شد
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اجتماعی،  هایآینده بهتر از جنبه تواند ابزاری کلیدی در رویارویی با معضالت شهری و دستیابی بهریزی راهبردی میبرنامه
 (.3189، محیطی و ... محسوب گردد )مالکی و همکاراناقتصادی، فرهنگی، زیست

دهند از آن یاد کنند. بیش از بسیار قرار گرفته است و نویسندگان بسیاری ترجیح می حوزه تفکر راهبردی در حال حاضر موردتوجه
ریزی راهبردی دارای نوعی ابهام است، و نیازمند ایجاد درکی مشترک از این واژه امهیک دهه پیش مینتزبرگ عنوان کرد واژه برن

کنند بلکه با معرفی واژه تفکر راهبردی موضوع تنها محققان مختلف از آن واژه به صورت مختلف استفاده میهستیم. امروزه نه
 (.3191،تر نیز شده است )نادری و همکارانپیچیده

بینی و واقعیت تفاوت زیادی وجود داشته باشد، بینی محیط آینده است و درجایی که بین پیشراهبردی، پیشریزی مبنای برنامه
گیری و های مهم حمایتی برای تصمیمریزی راهبردی یکی از راه(. برنامه3189 ،رود )ناظمی و همکاراناثربخشی آن از بین می

ها و ها، فرصتها و ضعفی و خارجی محیط است که با تعریف قوتمند عوامل داخلهای مشترک در تحلیل ساماناستفاده
سازد )بدری و ها و مقابله با تهدیدها میها، از بین بردن ضعفتهدیدهای سیستم راهبردهایی را بر مبنای استفاده از فرصت

طلبی و ید بلندمدت و فرصتهایی نظیر: تشخیص، رهبری، خالقیت، نگرش هلیکوپتری، د(. تفکر راهبردی با ویژگی3188،نعمتی
 (.3189 ،تواند موفقیت و اثربخشی سازمان را تضمین کند )ناظمی و همکارانهای ذهنی و شخصیتی دیگر میبسیاری قابلیت

 پژوهی و رویکرد سناریونویسیآینده
بینی، این مدعا را به مفهوم پیش ناپذیری آن است. نگاهی شتابان بهبینیریزان معاصر در رویارویی با آینده، پیشچالش عمده برنامه

های گیری بودند، شاید در بازهبینی قطعی و بدون غافلریزی که همراه با پیشهای سنتی برنامهدرستی روشن خواهد ساخت. روش
ص گردیده ها مشخکوتاه و معینی موفق عمل نمودند، اما دیر یا زود با بروز رویدادهای نوظهور و غافلگیرکننده، ناتوانی این روش

پژوهی را به طور آینده 3918پژوهی است. واندل بل اولین بار در سال (. یکی از این علوم جدید، آیندهPostma, 2005است )
بینی آینده نیست پژوهی پیشنویسد که هدف اصلی آیندههای خود می(. بل در نوشتهAligica, 2011صریح بیان نمود )

(Kicker et al, 2009در واقع آ .)بینی و ها اعتقاد دارد و در پی انکار پیشبینی، مبتنی بر دادهای از پیشینده پژوهی به درجه
هایی منعطف های بر پایه خالقیت، مشارکت و خبرگی را فراهم سازد: روشکوشد در کنار این نگاه، روشپوزیتیویسم نیست؛ اما می

 (.3191 ،ییو ترکیبی، برای فهم آینده و مهندسی هوشمندانه آن )خزا
پژوهی تنها با یک آینده آینده تر، درگرا به آینده است. به عبارت روشنپژوهی، نگاه طیفی و کثرتترین مفروضات آیندهیکی از مهم

ها و پژوهان با ارائه توصیفسیاستگذار است. آینده روی سیاست پژوه وها پیشرو نیستیم، بلکه همواره طیفی از آیندهمعین روبه
های بدیلی که پیش رو قرار دارند، یکی را انتخاب بتوان از طیف آینده کنند کهزهایی در خصوص آینده، شرایطی را مهیا میتجوی

کند؛ اما مبنای این انتخاب داشتن تصویری از آینده است دستانه را فراهم میپیش گرانه وکرد؛ انتخابی که زمینه رفتار کنش
 .(3191 ،)عیوضی

ریزی بر مبنای سناریو، اتخاذ تصمیماتی ریزی مبتنی بر سناریو است. هدف اصلی در برنامهپژوهی، برنامهآیندههای یکی از روش
ریزی بر پایه سناریو، تالش (. در برنامه3193،های ممکن به اندازه کافی خردمندانه باشد )زالیاستراتژیک است که برای همه آینده

 (.3181 ،ها در آینده کشف شوند )علیزادههای اثرگذاری بر پیامدهای آتی این انتخابز، راههای امروشود بر اساس فهم انتخابمی
بینی هستند، مطرح شدند. داند غیرقابل پیشبینی اموری که هرکسی میریزی بدون پیشسناریوها ابتدا به عنوان روشی برای برنامه

صورت تخصصی اندیشیده است. او سناریو را برای نیروهای مورد بهمیالدی( اولین کسی بود که در این  13هرمان کان )در دهه 
ها فراروی خود داشتند، ترسیم کرد. وی سپس نظریات خود را توسعه داده و موسسه هادسن را در مسلح آمریکا و تهدیداتی که آن

 (. 3181،کرد )ملکیترسیم  6333بینی تا سال گذاری کرد. او سناریوهای خود را براساس پیشپایه 23اواسط دهه 

میالدی دارد که وجه  23گیری از آن ریشه در ظهور تفکر سیستمی در دهه ریزی بر پایه سناریو، روشی است که بهرهدرواقع برنامه
، شرکت نفتی شل و شرکت مشاوره استانفورد 13(. در دهه Reilly, 2010های امنیتی و راهبردی بوده است )غالب آن در تحلیل

ریزی استراتژیک هایی استفاده کردند که در عین حال که عناصری از سناریوسازی داشت، اما به برنامهگانه از مدلصورت جدابه
باشد )هاشمی و توان گفت خاستگاه سناریو شامل سه دوره زیر میبندی کلی می(. در یک جمع3181 ،بیشتر شبیه بود )ملکی

 (:3191 ،همکاران
 ؛13اهد شد؟( دهه گرایی )چه خوریشه در آینده .3
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 ؛13ریشه در راهبردنگاری )چه باید کرد؟( دهه  .6
 .93ی زمانی )چه باید شد؟( دهه ریشه در یادگیری و توسعه .1

ای های بدیل را در کانون توجه قرار دهد. درواقع شیوهکوشد آیندههای کمی و کیفی میگیری از مقولهریزی سناریویی با بهرهبرنامه
در این چارچوب مطالعه رویدادها و روندهای متوالی ما را قادر اندیشه و اقدام است. رادایمی نوآیند در حوزه برای تفکر درست و پا

ها را استخراج نماییم. کشف روابط و فرایندهای علّی سببی به معنای تشخیص سازد تا فرآیندها و روابط علّی حاکم بر آنمی
سازد. سناریوها باید مشخص نمایند که چگونه ممکن است روندها را فراهم میمندی و امکان دخالت در این رویدادها و نظام

هایی برای هر کنشگر و در هر مرحله برای ایجاد تغییر و تحول مرجع فرایند وضعیتی فرضی، مرحله به مرحله روی دهد و چه بدیل
شود و ها ترسیم میمختلف برای اجرای سیاست ریزی است، در این شیوه شرایطوجود دارد. سناریوسازی کمک مناسبی برای برنامه

 (.3191 ،ها نایل آیند )خزاییتوانند در شرایط پیچیده به بهترین گزینهریزان میبرنامه
های احتمالی که آن نهاد و سازمان ممکـن اسـت بـا هـای آیندهتوان به صورت داستانریزی، سناریوها را میدر یک محیط برنامه

گـرا بـوده و ها کلیتدهند. آنی رو به رشد را نشان میود، توصـیف نمـود. سناریوها، گرافیکی و پویا هستند و آیندهها روبرو شـآن
ها بر باشند و کمی و کیفی هستند. آنترکیبی از روندها و رویـدادهای اجتمـاعی، فنـاوری، اقتـصادی، محیطـی و سیاسـی می

وری بیشتر تر و با بهرهانگیزانند که در مورد آینده، خالقانههای بالقوه متمرکز هستند و ما را برمیها و پیشامدتمرکز ما بر ناپیوستگی
ریزی شده در مقابل شرایط مختلف، های بدیل و آزمایش اقدامات برنامهها بر مبنای آیندهگذاری تصمیمبیندیشیم. سناریوها با پایه

پذیر و آورند که تصمیمات ما انعطافسـازند و این اطمینان را پدید میان فراهم میآمادگی بیشتری برای مقابله با عدم اطمینـ
 (3188 ،و دیگران عمارلوآیند، مقابله نمایند. )بینی نمیبهبودپذیر هستند تا با پیشامدهایی که به نظر قابل پیش

داند با هند. مایکل پورتر سناریو را دیدگاهی میدهای ممکن هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشان میسناریوها تصاویر آینده
دهی به ادراک داند برای نظمتواند رخ دهد؛ اما شوارتز سناریوها را ابزاری میسازگاری درونی و محتوایی نسبت به آنچه در آینده می

د نیز سناریوها را بخشی از ها گرفته خواهد شد. رینگلنهای فرد در آن محیطهای بدیل آینده که تصمیمیک فرد درباره محیط
ی روزافزون از شوند. درواقع استفادهعنوان ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت آینده استفاده میداند که بهریزی استراتژیک میبرنامه

ه را، های جایگزین در خصوص آیندگیرند و بینشهای جهان واقعی را در نظر میاین روش بدین دلیل است که سناریوها پیچیدگی
 (3191 ،کنند. )بزاززاده، داداش پور، مطوفبا ترتیبی منطقی از رویدادها بازنمایی می

های بهتر در آینده است. در انتها واقعیت به ای برای اتخاذ تصمیمنتیجه نهایی سناریو ارائه یک تصویر دقیق نیست، بلکه وسیله
اریوها در این است که خود را نسبت به اینکه چه اتفاقاتی ممکن است در پیوندند. اهمیت سنصورت ترکیبی از سناریوها به وقوع می

 (.3191 ،کند)سیاح مفضلیآینده به وقوع بپیوندد معلوم می

 

 ژوهشپپيشينه 

با هدف « شهرها پژوهی درآینده شهرها: ارزیابی انتقادی چگونگی کاربست آینده»ای با عنوان ( در مقاله6332) 3گوئل و لوپز
ریزی شهرها پاسخ پژوهی در برنامهنگاری در شهرها به سه سوال دررابطه با کاربست آیندهکارگیری آیندهربیات اخیر بهارزیابی تج

ریزان ( آیا برنامه6اند؟، پژوهی پیچیدگی شهرها را درک کردهریزان و فعاالن آینده( آیا برنامه3دهند. این سواالت عبارتند از: می
منظور کاهش عدم (آیا سیاستگذاران شهری به1اند؟، انداز باورپذیر استفاده کردهبرای خلق چشم شهری از ابزارهای کافی

نگاری شهری برای بررسی جربه آیندهت 13اند؟ در این پژوهش در مجموع نگاری بهره جستههای شهری از مطالعات آیندهقطعیت
اند و یا در سطح جهانی در ریزی شهری بودهای آینده محور در برنامههکارگیری نگرشهای خوب از بهاند که یا نمونهانتخاب شده
 .اندنگاری مشارکت داشتهفعالیت آینده

ریزی شهری و صالحیت نگاری در برنامهنتایج اولیه پژوهش نشان دهنده افزایش شک و عدم قطعیت در مورد ابزارهای آینده
اند از سیاستگذاران نتوانسته رسداست. عالوه بر این به نظر میشهرهای معاصر پژوهی در درک ماهیت پویا و پیچیده فعاالن آینده

                                                 
1 -Güell & López 
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دهی به راهبردهای شهری کارآمد به خوبی استفاده کنند. نوآوری و ارزش این پژوهش نیز در نگاری در شکلهای آیندهقابلیت
 .امروزی از طریق معیارهای مشخص بوده است هنوع و پیچیدنگر در شهرهای متهای آیندهتالش برای ارزیابی و ارتقای فعالیت

های با هدف بررسی چالش «نگاری در شهرها: امکان شهر هوشمند استراتژیکآینده» ای با عنوان( در مطالعه6332) 3راوتز و میلز
ماتی برای توسعه را مورد بحث قرار داده و در پی کشف الزا« نگاری آینده شهرهای انگلستانآینده»نگاری شهری، برنامه آینده
نگاری آینده شهرهای انگلستان که در حال انجام است دهد که برنامه آیندههای تحقیق نشان مینگاری شهری است. یافتهآینده

های نوینی که از این برنامه منتج ها و درسموزهاز جمله آ های زیادی است که باید در سایر برنامه ها مدنظر قرار گیرد.دارای چالش
تر مانند سیاستگذاری در و نیز در حوزه های گسترده ، فرایند تحلیلهای آینده نگاریتوان به نیاز به شفافیت در روشاست، می شده

 .شهر هوشمند اشاره نمود
پژوهی  آینده ای براساس اصول گردشگری منطقه هتدوین سناریوهای توسع»ای تحت عنوان در مقاله (3191) عطریان و زالی

های تحلیل ساختاری، سناریونگاری و دلفی به دنبال شناسایی عوامل اصلی و گیری از روشبا بهره «(لعه: استان همدان)مورد مطا
عامل اصلی را 31نگاری باورنکردنی و مطلوب در آینده گردشگری استان همدان هستند. نتایج این پژوهش تاثیرگذاری ترسیم آینده

وضعیت احتمالی شناسایی شده و  13های سناریونویسی دهد که براساس تحلیلنشان می در توسعه گردشگری آینده استان همدان
 سناریو با احتمال وقوع قوی انتخاب و راهبردهای متناسب با این سناریو مطرح شدند. 1در نهایت 

ضمن « ریقای جنوبیریزی راهبردی فضایی در ژوهانسبورگ، آفرشد شهری و برنامه»ای تحت عنوان (، در مقاله6336، )6تودز
ریزی فضایی و استراتژیک در شهر ژوهانسبورگ به این نتیجه رسیده است که تالش در تغییر شکل وضع های برنامهارزیابی روش

باشد. تأکید این الگو به ویژه بر روی ابتکارات عمومی برای ارتقاء موجود این شهر مبتنی بر دستیابی به الگویی فضایی می
باشد. این راهبردها در شهرداری و با حمایت های شهری از طریق راهبردهایی فضایی میایی و توسعه زیرساختریزی فضبرنامه

های های فراوان در مورد برخی از شیوهگردد. با وجود بحثگذاری میهای بودجه به خوبی پایهقوی سیاسی و در ارتباط با برنامه
گیری این الگوی فضایی کمکی شایان نموده است. اگرچه یقیناً بخش مسکن شکلونقل عمومی به های جدید حملتوسعه، سیستم

های بسیاری را در این حوزه به گو است، اما حرکت به سوی عدالت فضایی چالشریزی پاسخهای برنامهنسبت به برخی از جنبه
کنند، تقویت های موردنیاز را تأمین میخترسد که برقراری ارتباط بخشی میان نهادهایی که زیرساوجود آورده است. به نظر می

 شود.ریزی را منجر میاین شکل برنامه
ریزی فضایی مبتنی بر تفکر در برنامه SWOTکارگیری فن چارچوب به»ای تحت عنوان ( در مقاله3196جو و دیگران )حق

های ناشی از ریزی فضایی و رفع ابهامنامهدر بر SWOT کارگیری فنبه تدوین چارچوبی شامل سه مرحله اصلی برای به« راهبردی
اند. در مرحله وکار در بخش خصوصی پرداختهریزی فضایی متفاوت با مدیریت کسبکارگیری این فن در برنامههای بهتفاوت

عدی شود تا امکان تعیین عوامل درونی و عوامل بیرونی در مراحل بریزی فضایی و محیط آن شناسایی مینخست سیستم برنامه
شود، پیشنهادهای این تحقیق در دومین مرحله که چارچوب سیستماتیک برای تحلیل راهبردی تدوین می این فرایند فراهم شود.

های راهبردی اند. مرحله سوم پیشنهاد مجموعه گزینهکننده عوامل درونی و بیرونی معرفی شدههای کلیدی تعیینبرای پرسش
سو، و قیود و ریزی فضایی است که با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف سیستم از یکای برنامهپذیر، یعنی طراحی راهبردهامکان

 اند. ها گردیدههایی که بر سیستم اثرگذار بودند از سوی دیگر، موجب تدوین آنعدم قطعیت

، «ه شهری شهر جدید پردیسارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسع»ای تحت عنوان ( در مقاله3196و دیگران ) زیاری
تماعی، های مختلف )جمعیتی، اجضمن ارزیابی و تحلیل ساختار فضایی شهر جدید پردیس و عوامل مؤثر بر آن از طریق شاخص

اند که شهر جدید پردیس با ونقل و ارتباطات و کالبدی( به این نتیجه رسیدهدرمانی، زیربنایی، حملاقتصادی، فرهنگی، بهداشتی 
برد و به های مناسب برای رشد و توسعه فضایی متوازن، از عدم تعادل در ساختار فضایی رنج میخورداری از فرصتوجود بر

های ساماندهی فضایی مکانی نیازمند است. سرانجام در راستای حل مشکالت ساختار فضایی شهر پردیس، راهبردها و سیاست
 ه است.مناسب برای ارتقای کیفیت محیط زندگی شهر ارائه شد

                                                 
1-Ravetz & Miles 

2-  Alison Todes 
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در پی ارائه « ی موردی شهرستان طارمای مطالعهریزی فضایی راهبردی منطقهبرنامه»(، در پژوهشی تحت عنوان 3196حسینی)
ماندگی منطقه در ریزی فضائی و راهبردی در سطح شهرستان طارم بوده است که در آن ابعاد کمی و کیفی عقبالگویی از برنامه

های توسعه منطقه ارائه رد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با تحلیل سوات، راهبردها و برنامهسطح زندگی و وضعیت توسعه مو
بندی، انبار و های کشاورزی و لزوم توسعه صنایع بستهگیری از پتانسیلگردیده است. تعدادی از این راهبردها شامل: لزوم بهره

های الزم برای توسعه عه باغات در اراضی ملی، ایجاد زیرساختاوزن و توسسردخانه، توسعه اراضی زراعی در حاشیه قزل
های صنعتی و معدن، انجام امور زیربنایی توسط بخش خصوصی جهت احداث باغات در اراضی ملی، تولید محصوالت فعالیت

ک تخصصی صنایع های صنعتی و معدنی، ایجاد شهرگیری از پتانسیلهای مناسب برای صادرات، بهرهارگانیک و تدوین برنامه
 باشد. غذایی می

« ریزی شهری(ریزی فضایی راهبردی )رویکردی کارا در نظام برنامهبرنامه»ای تحت عنوان ( در مقاله3193) شیعه و شکیبامنش
اند که برای ورود به بستر کاربردی این ریزی راهبردی و تاریخچه پیدایش و گسترش آن به این نتیجه رسیدهضمن بررسی برنامه

ریزی فضایی راهبردی، به دو فرآیند مطرح در منابع های ساختاری برنامهبندی مفاهیم و ویژگیریزی، پس از جمعرویکرد برنامه
ریزی فضایی راهبردی )فرآیند برایسون، و مدل نگرش چهارسویه آلبرشت( باید پرداخته شود. در پایان نیز متون تخصصی برنامه

اند. نگارندگان مقاله سعی ریزی راهبردی لحاظ گردند را مطرح نمودهئه الگویی موفق برای برنامهنکات و اصولی که باید در ارا
ریزی را در جهت گونه برنامهریزی فضایی، بسیاری از نقاط ضعف و ابهامات ایناند تا با نگاهی تحلیلی به سیر تحول برنامهنموده

  تر از گذشته به این عرصه را موجب گردند.تر و جامعریق نگاهی شفافقابل استفاده تر شدن آن، برطرف نموده و از این ط

  ژوهشروش پ
هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائه یک برنامه راهبردی برای توسعه شهر قزوین بر اساس رویکرد سناریونویسی است. در این 

چهار  از متشکل ن، استفاده شده است. این مدل فرایندیراستا بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی پیشینه تحقیق، از مدل ارگو
است. در این پژوهش مدل مذکور بر اساس رویکرد  شده بنا پرسش ساده یک بر اساس هاگام از یک هر که گام است

رایند نگاری(، بازطراحی شده است و برای پاسخ به هر یک از چهار سوال در مدل ارگون، فهای آیندهسناریونویسی)یکی از روش
 دهد.، فرایند و روش انجام پژوهش را نشان می3مجزایی طی شده است. شکل شماره 

 

 
 فرايند و روش انجام پژوهش. 8شكل 
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، وضعیت موجود کارشناس( 63)به تعداد  های فرادست و با استفاده از روش دلفی کارشناساندر گام اول، براساس مطالعات طرح
محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، تشریح شده است. در گام دوم، با استفاده از نظرات شهر قزوین در چهار نظام زیست

های محتمل اقدام شده است. در های توسعه و تعیین آیندهکارشناسان، به تحلیل روندهای آتی توسعه شهر قزوین، شناسایی پیشران
نتخاب ارشناسان، سناریوهای توسعه شهر قزوین بررسی و سناریو برتر اافزار سناریو ویزارد و پرسشنامه کگام سوم با استفاده از نرم

انداز انداز مطلوب برای شهر قزوین ترسیم شده است. در نهایت و در گام چهارم با توجه به چشم، چشمشده و براساس سناریوی برتر
 ترسیم شده، اهداف کالن، خرد و راهبردهای متناسب با این اهداف ارائه شده است.

 حدوده مورد مطالعهم

 19 ˚ 11 ′های جنوبی سلسله جبال البرز قرارگرفته است. موقعیت شهر قزوین دربوده و در دامنه شهر قزوین مرکز شهرستان قزوین
 –آهن تهران زنجان از شمال شهر و راه -عرض شمالی واقع شده است. اتوبان تهران 12˚ 66 ′تا  12 ˚طول شرقی و 13˚ 33 ′تا

ترین های غربی، شرقی و جنوبی شهر را فراگرفته است. مهم(. دشت قزوین بخش6گذرد )شکل ز از جنوب شهر میزنجان نی
های شمال شهر قزوین ترین کوهمهم های حوزه شهر قزوین رودخانه باراجین در شرق و رودخانه آلولک در غرب آن است ورودخانه

 .(3181، مهندسین مشاور شهر و برنامه) باشندمی و سفیدکوه باالدره، برج، واشرگیر، مالرد، چکلو
نفر بوده که از این  136118، 3191جمعیت کل شهر قزوین در سال براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، 

بر با خانوار و متوسط بعد خانوار برا 361311نفر زن هستند. تعداد کل خانوار شهر قزوین  399312نفر مرد و  631136میان تعداد 
 باالتر ازکل شهر  نفر است. نرخ باسوادی39329نفر و تعداد بیکاران 331311 این شهر 3191سال  تعداد شاغالننفر است.  3/17

  است. %91کل نقاط شهری کشور و به میزان  یسوادبا نرخ
 

 
 

 نقشه کاربري اراضي وضع موجود شهر قزوين .9شكل  موقعيت جغرافيايي شهر قزوين .8شكل 

  

  و بحث هايافته
 الف: سنجش وضعيت موجود شهر قزوين  

های فرادست و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مسئوالن در شهر قزوین، در چهار در این مرحله از پژوهش، با استفاده از طرح
شماره  جدولت. در محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، مسائل اصلی این شهر در وضعیت فعلی شناسایی شده اسعرصه زیست
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، نتایج حاصل از این مرحله ارائه شده است. در واقع این جدول مسائل اصلی که در توسعه شهر قزوین تأثیرگذار هستند را نشان 3
 دهد.می

 

 هاي مطالعاتيمسائل فعلي شهر قزوين در عرصه. 8جدول 

 عرصه مطالعاتي مسائل فعلي شهر قزوين

 خیزی نسبتاً باالقرارگیری در پهنه با خطر لرزه -

 های کشاورزی و باغات سنتی اطراف شهروجود زمین -

  و شرقی شهرها و واحدهای مسکونی و کارگاهی احداث شده در داخل حریم رودخانه در بخش جنوبی ساختمان -

 ی شهروجود ارتفاعات تفریحی شمال شهر و وجود بوستان باراجین در شمال شرق محدوده -

 شهری )به لحاظ بصری و کارکردی(های دروناز مسیل گیریعدم رسیدگی و بهره -

 زيستيمحيط

 (%91باال بودن نرخ باسوادی و آگاهی عمومی ) -

 باال بودن تراکم جمعیت در بخش مرکزی و قدیمی شهر -

 ریزیهای برنامهمشارکت پایین مردم در مسائل و طرح -

حد مطلوب )شاخص نرخ خانوار در واحد مسکونی در شهر  پایین بودن شاخص تعداد خانوار در واحد مسکونی و نزدیکی آن به -
 (33/3قزوین = 

 ها و مراکز آموزش عالی متعدد در شهرهای علمی و پژوهشی به سبب وجود دانشگاهوجود زیرساخت -

 ساله 69-63اختصاص سهم باالیی از هرم سنی به جمعیت جوان  -

 (333به  336نسبت جنسی پایین ) -
 یت میانسالضعف در تأمین نیازهای جمع -

جمعيتي و 
 اجتماعي

 (8/81و نرخ اشتغال در استان  1/81)نرخ اشتغال شهر نرخ شاغلین شهر نسبت به استان قزوین بودنپایین  -

 باال بودن سهم شاغلین بخش خدمات -

 (11/1و در استان  1/1استان قزوین )در شهر  بارتکفل باال بودن بارتکفل شهر قزوین نسبت به -

 ین و مسکن نسبت به استان قزوینباال بودن قیمت زم -

 کردهوجود نیروی انسانی کارآزموده و تحصیل -

 اقتصادي

 های آتی شهروجود اراضی بایر در داخل محدوده شهر جهت رفع کمبودهای خدماتی و توسعه -

 قبول(های شمالی شهر )نوساز و قابلها در بخشوضعیت مناسب کیفیت ساختمان -

 ای فضای سبز، ورزشی و تفریحی نسبت به استانداردهای موجودهکمبود سطوح و سرانه کاربری -

 ها در مرکز شهرها در سطح شهر و تجمع خدمات و فعالیتتوزیع نامناسب کاربری -
 هاها و برجهای عمرانی قزوین بر روی پلتمرکز اکثر پروژه -
 های فعال تاریخی باقابلیت جذب گردشگروجود عناصر، محورها و پهنه -
 بوس، تاکسی، آژانس(ونقل همگانی )اتوبوس، مینیهای حملسیستموجود انواع  -
 پراکنش مناسب مراکز آموزشی در سطح شهر -
 نشانی در شهربه تجهیزات آتش موقعیت و دسترسی مناسب -
 پویا و فعال بودن بازار تاریخی قزوین -
 ها در معابر محدوده بافت قدیمی شهرمراتب دسترسیعدم رعایت سلسله -
 ی پارک و کمبود پارکینگ در محدوده مرکزی شهرمحدودیت فضا -
 های اصلی بافت قدیم شهرهای متعدد در خیابانبندانترافیک و راه -
 مراتب توزیع خدمات شهری در سطوح مختلف تقسیمات کالبدیضعف رعایت سلسله -
 های اداری و تجاریها و برجهای عمرانی شهرداری قزوین بر روی پلتمرکز اکثر پروژه -
 ده بودن ساختار کالبدی بازارفرسو -
 توجهی از معابر در قسمت غربی شهرتعداد قابل عرض کم -

 کالبدي و فضايي

 

 
 ريزي شهر قزوينب: روندهاي آتي مؤثر بر برنامه

کل ی زمانی. تغییرات مذکور ممکن است به شها در طول یک بازهای در پدیدهعبارت است از تغییرات منظم، مستمر و یا دوره
 (3196 ،ترک، براتی )کشاورز کیفی یا کمی باشد
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ی شهر بر اساس روندهای شده در حوزه شناخت و تحلیل شهر قزوین، روندهای آتی مؤثر در توسعههای انجامبا توجه به بررسی 
 ست.روند فعلی شهر قزوین تشریح شده ا است. در واقع در این جدول ادامه 6شماره  جدولگذشته در هر بخش به شرح 

 

 روندهاي آتي مؤثر در توسعه شهر قزوين .8 جدول

 روندهاي آتي عرصه مطالعاتي

 زيستيمحيط

دهد که لرزه در شهر نشان میی با خطر باالی زلزله قرار گرفته است. بررسی سابقه وقوع زلزله و پیشینه زمینشهر قزوین در پهنه
هایی با عمق ندرت زلزلهکیلومتر هستند و به 16حی و با عمق نرمال حدود داده است معموالً سطهایی که در ناحیه قزوین رخزلزله

 شوند.ها کم است عموماً به خسارات فراوان منجر میداده است، چون عمق این زلزلهکیلومتر رخ 13بیش از 
ویرانگر بوده و بنابراین نبود های مخرب و دهد که در این قرن محدوده شهر قزوین فاقد زلزلههای قرن بیستم نشان میبررسی زلزله

تواند احتمال رویداد ی سریع شهر به سمت گسل واقع در شمال شهر قزوین میای با شدت باال در قرن اخیر و نیز توسعهلرزه
 های بزرگ ناشی از آن خطر را بیشتر کند.لرزه و خسارتزمین

رودخانه باراجین از شرق شهر با جهت شمالی جنوبی رودخانه آلولک از بخش غربی شهر قزوین با جهت شمالی و جنوبی و 
وساز، برآورد و ارزیابی سیالب است که ویژه در مسائل شهری و ساختهای اصلی در مطالعات هیدرولوژی بهگذرند. یکی از بحثمی

باشد اما جدی مواجه نمیها از این نظر شهر با خطر ها و احداث مسیلهای صورت گرفته و رعایت حریم رودخانهبا توجه به بررسی
ریزی و مدیریت الزم جهت کنترل و نظارت و شهری )به لحاظ بصری و کارکردی( و عدم برنامههای درونبهره نگرفتن از مسیل

های مرده و فاقد های اصلی به بخشها و رودخانههای مسیلها و جدارهشدن حوزهها باعث تبدیلبرداری از مسیلهمچنین بهره
های مسکونی و واحدهای صنعتی )کارگاهی( در و کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده است تا جایی که احداث ساختمانفعالیت 

ها به دلیل ورود فاضالب و تخلیه زباله و منظر نامناسب آن در جنوب شهر ها و رودخانهی بازار باعث آلودگی مسیلنزدیکی رودخانه
های مختلف ازجمله آلودگی یافته و باعث خسارتی بازار افزایشی روند فعلی آلودگی رودخانهشود با ادامهبینی میشده است و پیش

 های سنتی جنوب شهر شود.زمین و محصوالت باغ

 اقتصادي

دهنده کاهش تعداد رسیده است. این روند نشان 1/81به درصد  1/91میزان اشتغال شهر از  3191تا  3111های در فاصله سال
ز طرف دیگر افزایش تعداد بیکاران در شهر است. بررسی ساختار اقتصادی شهر و نحوه توزیع شاغالن در سه بخش شاغالن و ا

های صنعتی ی شهرکدهد. علت این امر توسعهرا نشان می درصد شاغالن بخش کشاورزی و خدماتاصلی اقتصاد، افزایش 
مجاور آن )مانند شهر الوند و بیدستان و  شهرهای یترش و توسعهپیرامون شهر قزوین همچون شهر صنعتی البرز و لیا و نیز گس

های مختلف همچون پایین بودن قیمت زمین آباد( و درنتیجه تمایل شاغالن بخش صنعت به سکونت در این شهرها به علتشریف
 و مسکن و نزدیکی به محل کار و بهبود وضعیت زندگی در این شهرها بوده است. از طرفی علت دیگر باال بودن درصد شاغالن

های دولتی در این شهر مستقر بخش خدمات این است که شهر قزوین مرکز شهرستان و استان قزوین بوده و اکثر ادارات و سازمان
 شود.بینی میها، روند خدماتی شدن بیشتر شهر پیشها و تحلیلهستند. بنابراین با توجه به بررسی

جمعيتي و 
 اجتماعي

ای داشـته اسـت )اگرچـه    مالحظـه های گذشـته کـاهش قابـل   رشد جمعیت شهر قزوین طی دههو نیز نرخ  طبق مطالعات بعد خانوار
یافته(، این موضوع به دالیل مختلفی ازجمله کاهش میزان مهاجرپذیری و کاهش بعد خانوار و... بوده اسـت. بـر   جمعیت شهر افزایش

ـ  رود نرخ رشد و جمعیت شهر در آینگرفته انتظار میهای انجامطبق تحلیل قـرار داشـتن اکثـر جمعیـت در     هده افزایش یابد. با توجـه ب
های جدید جمعیتی در کشور افزایش سال و به دلیل قرار داشتن این گروه در سن ازدواج و باروری و نیز سیاست 69تا 63ی سنی بازه

د جمعیت میانسال و سالمند شـهر  روشود. همچنین انتظار میبینی میسال( پیش 9تا  3ی سنی ی هرم سنی جنسی )یعنی بازهقاعده
 یافته و جمعیت جوان نیز کاهش یابد.افزایش

های سوادآموزی افزایش خواهد در بحث اجتماعی نیز نرخ باسوادی با توجه به افزایش امکانات تحصیلی و مدارس و گسترش نهضت
ـ  رود یافت؛ و از طرفی انتظار می اعتمـادی بـه   ل مختلفـی همچـون افـزایش بـی    سرمایه اجتماعی ناشی از مشارکت ساکنین بـه دالی

 مدیریت شهری و نیز نبود زمینه مشارکت و عدم مشارکت طلبی مسئوالن و... کاهش یابد.

 کالبدي و فضايي

 ترین موارد در بررسی روندهای آتی عرصه کالبدی فضایی به شرح زیر هستند:های صورت گرفته، مهمبا توجه به تحلیل
 ، رویی شهری ناشی از توسعه شهر به سمت شمالپراکنده،  های مرکزی و جنوبی شهرها در قسمتعالیتافزایش تجمع و تمرکز ف

و نیز بهبود وضعیت مصالح  3بهبود وضعیت مسکن به سبب نزدیک شدن شاخص خانوار به واحد مسکونی به استاندارد یعنی عدد 
 افزایش کاربری اداری و آموزشی در قسمت شمالی شهر، هاخت پلبهبود وضعیت شبکه ارتباطی با ساکاهش کارامدی و عدم ، ابنیه

افزایش ، ها و ایجاد ساختار فضایی نامتوازن و نامتعادلتوزیع نامناسب خدمات و زیرساخت، افزایش حجم ترافیک در مرکز شهر
ونی بافت مرکزی با های مسکآباد )غرب شهر( و احتمال تغییر کاربریفرسودگی کالبدی بافت مرکزی شهر و بافت هادی

 هاهای تجاری شهر و افول کیفیت این بافتهای انبارداری و... به سبب نزدیک بودن به بازار و کاربریکاربری

 

 هاي محتملها و آيندهپ: شناسايي پيشران
ها در حقیقت . پیشراندهندای از یک یا چند مؤلفه یا روند مرتبط هستند که باهم به آینده شکل میها، مجموعه یا خوشهپیشران

شود. بعضی از محققان ها نام برده میروند از آنعنوان کالنبیانگر عوامل ایجاد تغییر در یک موضوع هستند که گاهی اوقات نیز به
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اند )یعنی مجموعه روندهای منفرد که روندهای متعلق به محیط راهبردی فعالیت دانستهای از کالنهم پیشران را شامل دسته
مدت کمتر دچار تغییر شده و برخالف روندهای منفرد تعریف خاص های کوتاهاند(. نیروهای پیشران در دورهصورت خوشه درآمدهبه

دهند. ای از یک یا چند مؤلفه یا روند مرتبط است که باهم به آینده شکل میو شرح مفصل ندارند. پیشران، مجموعه یا خوشه
 )کشاورز گردندی موردمطالعه میملی اصلی متشکل از چند روند که باعث ایجاد تغییر در یک حوزهها یا عوادیگر، مؤلفهعبارتبه

 (3196،ترک، براتی
ها، فضای سبز و باغات، هایی مانند رودخانهتوان به پیشراندر شهر قزوین براساس مطالعات انجام شده و نیز نظرات کارشناسان، می

 جدولبیکاری، سرمایه اجتماعی، شبکه ارتباطی، بافت فرسوده، شیوه مدیریت و... اشاره کرد. نقش اقتصادی شهر، گردشگری، نرخ 
 دهد.، نتایج این بخش را به تفصیل نشان می1شماره 

  

 هاي محتمل در توسعه شهر قزوينها و آيندهپيشران .9جدول

 هاي محتملآينده پيشران عرصه مطالعاتي

طبیعی و محیط 
 زیستی

 هارودخانه
و عدم استفاده از  هاها و رودخانهآلودگی مسیل

 هاهای بصری و عملکردی آنقابلیت

ها و به رودخانه جلوگیری از ورود آلودگی
  شهریهای درونگیری مناسب از مسیلبهره

 زلزله
وسازها به سمت شمال شهر گسترش ساخت

 بدون توجه وجود گسل
 وساز در قسمت شمال اتوباناجتناب از ساخت

وساز در شمال شهر بر اساس ساخت
 سازی بیشتر ابنیهمقاوم

 کاهش فضای سبز و حفظ باغات سنتی کاهش فضای سبز و از بین رفتن باغات سنتی و باغات فضای سبز
افزایش فضای سبز و حفظ باغات 

 سنتی

 اقتصادی

 نقش اقتصادی شهر
ادامه روند موجود و تمرکز خدمات در شهر و 

 شغلی جدیدهای ایجاد فرصت
 بنیانافزایش خدمات و صنایع دانش های شغلی بخش صنعتافزایش فرصت

 گردشگری
 های گردشگری موجودتوجه اندک به پتانسیل

 برداریو عدم بهره

های گردشگری موجود عدم توجه به پتانسیل
 های شغلیو کاهش فرصت

های گردشگری توجه به پتانسیل
 موجود و توسعه نقش گردشگری

  کاهش نرخ بیکاری افزایش نرخ بیکاری خ بیکارینر

 جمعیتی و اجتماعی
 
 
 

 رشد جمعیت با نرخ کم رشد جمعیت با نرخ باال رشد جمعیت با نرخ متوسط رشد جمعیت

 افزایش جمعیت جوان و میانسال افزایش جمعیت سالخورده ساختار سنی جمعیت
 

  جنسی افزایش نسبت کاهش نسبت جنسی ساختار جنسی جمعیت

 افزایش مشارکت کاهش مشارکت مشارکت مردمی
 

 افزایش سرمایه اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی
 

 فضایی-کالبدی

 افزاالگوی فشرده و توسعه میان زا و رشد بیرونیتوسعه درون رویی و توسعه افقیپراکنده الگوی توسعه شهر

 مسکن کافی و باکیفیت در شهر شهرسکن و کیفیت نامناسب مساکن کمبود م امناسبمسکن کافی باکیفیت و مصالح ن مسکن

 شبکه ارتباطی
مراتب شبکه ارتباطی و عدم رعایت سلسله

 عرض استاندارد معابر

مراتب ارتباطی و عرض رعایت سلسله
  استاندارد معابر در کل شهر

ساختار فضایی استقرار 
 ها و خدماتفعالیت

ها و ایجاد خدمات و زیرساخت توزیع نامناسب
 ساختار فضایی نامتوازن و نامتعادل

ها و ایجاد توزیع مناسب خدمات و زیرساخت
  ساختار فضایی متوازن و متعادل

 چندمرکزی تک مرکزی نظام مراکز
 

 بافت فرسوده
افزایش فرسودگی کالبدی و افول کیفیت این 

 هابافت

و زندگی  بافت و بازگشت جریان کار بازآفرینی
  هادر این بافت

 
 هاي بديل، سناريونگاري و معرفي سناريوهاي برترشناسايي آيندهت: 

های های توسعه شهر در قسمت قبلی، جهت تدوین سناریوهای شهر با استفاده از پیشرانبا توجه به تهیه و تدوین پیشران
ها با یکدیگر، افزار بر اساس ارتباط آینده محتمل پیشرانرماستفاده شده است، این ن 3افزار سناریو ویزاردشده، از نرممشخص

                                                 
1  Scenario Wizard 
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های نماید، در سنجش ارتباط آیندههای مختلفی را براساس روش سناریونگاری و با انجام محاسبات پیچیده مشخص میآینده
بت و منفی و شدت ارتباط ها را ازنظر ارتباط مثشود که اعداد وارد شده ارتباط آیندهمحتمل شهر از یک ماتریس استفاده می

در آینده شهر اتفاق بیفتد چه تاثیری بر A کنند. سوال محوری در هنگام پر کردن ماتریس این است که اگر پیشرانمشخص می
 خواهد گذاشت. Bوقوع و یا عدم وقوع وضعیت پیشران 

قات مناسب درباره اثر متغیرها بر یکدیگر است ها از طریق داوری نگارنده که با توجه به ادبیات موضوع و تحقیدرواقع این ماتریس
افزار شود و تأثیرات غیرمستقیم توسط نرمهای محتمل بر یکدیگر لحاظ میگیرد و در این داوری فقط اثر مستقیم آیندهصورت می
سازی سناریوها بهینه معروف است و هدف آن 3CIBافزار سناریو ویزارد به شود. تکنیک تحلیلی به کار گرفته شده در نرمایجاد می

 شده است: هاست. الزم به ذکر است که برای داوری از مقیاس کیفی زیر استفادهاطمینان کردن آنو قابل

  = 1اثر شدیداً محدودکننده-  

  = 6اثر محدودکننده متوسط-  

  = 3اثر محدودکننده ضعیف-  

  = 3نبود اثرگذاری  

 3کننده ضعیف = اثر تقویت  

 6ه متوسط = کننداثر تقویت 

 1کننده شدید = اثر تقویت  
 

های محتمل بر دهد که بر اساس این روش )تأثیر آیندهمیافزار سناریو ویزارد را نشان ، ماتریس تأثیرات در نرم1شکل شماره 
  افزار سناریو ویزارد مشخص گردیده است.شده به نرمهای معرفییکدیگر( با استفاده از پیشران

الوقـوع در منطقـه   هـای محتمـل بـر یکـدیگر سـناریوهای مختلـف محتمـل       ترتیب بر اساس تأثیرات مثبـت و منفـی آینـده   این به
سناریو امتیازاتی براساس مجموع امتیازات مثبت و منفـی  ها با یکدیگر به هر شده و بر اساس ارتباطات مثبت و منفی آیندهشناسایی

اند به ارائه شده 1شماره  جدولافزار به دست آمد سه سناریو که در داده شده است. طبق نتایجی که از امتیازات محاسبه شده در نرم
(، 361ها )با امتیاز یازها و سازگاریعنوان سناریوهای دارای بیشترین امتیاز در این سنجش هستند و سناریوی اول بر اساس جمع امت

اندازسازی )بخـش بعـدی( اسـتفاده    الوقوع مطلوب در چشمشده است. از این سناریو محتملعنوان سناریوی برتر معرفی و انتخاببه
 خواهد شد.

 
 
 

                                                 
1 Cross-impact Balance 
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 افزار سناريو ويزاردهاي محتمل بر يكديگر در نرمماتريس تاثيرات آينده .9شكل 

 
 تدوين سناريوهاي توسعه شهر قزوين .9جدول

عرصه 
 مطالعاتي

)سناريوي برتر( 8سناريو  پيشران 8سناريو   9سناريو    

 

Scenario No. 1 
Consistency value:  1 

Total impact score: 127 

Scenario No. 2 
Consistency value: 1 

Total impact score:331 

Scenario No. 3 
Consistency value: 3 

Total impact score: 91 

طبيعي و 
-محيط

 زيستي

هارودخانه  

-انهبه رودخ جلوگیری از ورود آلودگی

ای هگیری مناسب از مسیلها و بهره
ریشهدرون  

به  جلوگیری از ورود آلودگی
گیری مناسب از ها و بهرهرودخانه

شهریهای درونمسیل  

های ها و رودخانهآلودگی مسیل
 هایموجود و عدم استفاده از قابلیت

هابصری و عملکردی آن  

 زلزله
سازی وساز بر اساس مقاومساخت

 ابنیه
وسازها به سمت گسترش ساخت

گسل شمال شهر بدون توجه وجود  

وسازها به سمت گسترش ساخت
 شمال شهر بدون توجه وجود گسل

و  فضای سبز
 باغات

ت افزایش فضای سبز و حفظ باغا
 سنتی

 کاهش فضای سبز و حفظ باغات
 سنتی

 کاهش فضای سبز و از بین رفتن
 باغات سنتی

 اقتصادي

 نقش اقتصادی
 شهر

یانبنافزایش خدمات و صنایع دانش نیانبع دانشافزایش خدمات و صنای   
ادامه روند موجود و تمرکز خدمات در 

دهای شغلی جدیشهر و ایجاد فرصت  

 گردشگری
ی های گردشگرتوجه به پتانسیل

 موجود و توسعه نقش گردشگری
ری های گردشگتوجه به پتانسیل

 موجود و توسعه نقش گردشگری
های توجه اندک به پتانسیل

برداریو عدم بهره گردشگری موجود  

رخ بیکارین  کاهش نرخ بیکاری کاهش نرخ بیکاری افزایش نرخ بیکاری 

 جمعيتي و
 اجتماعي

 
 

 رشد جمعیت با نرخ باال رشد جمعیت با نرخ متوسط رشد جمعیت با نرخ متوسط رشد جمعیت
ساختار سنی 

 جمعیت
 افزایش جمعیت سالخورده افزایش جمعیت جوان و میانسال افزایش جمعیت جوان و میانسال

ساختار جنسی 
 جمعیت

 کاهش نسبت جنسی کاهش نسبت جنسی کاهش نسبت جنسی
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 کاهش مشارکت کاهش مشارکت کاهش مشارکت مشارکت مردمی 
 افزایش سرمایه اجتماعی افزایش سرمایه اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی

-کالبدي
 فضايي

الگوی توسعه 
 شهر

رویی و توسعه افقیپراکنده رویی و توسعه افقیکندهپرا  افزاالگوی فشرده و توسعه میان   

 مسکن
ب در مسکن کافی و باکیفیت مناس

 شهر

الح مسکن کافی باکیفیت و مص
 نامناسب

ح مسکن کافی باکیفیت و مصال
 نامناسب

 شبکه ارتباطی
مراتب ارتباطی و رعایت سلسله

 عرض استاندارد معابر در کل شهر
 اطی ومراتب ارتبرعایت سلسله

رعرض استاندارد معابر در کل شه  

مراتب شبکه عدم رعایت سلسله
 ارتباطی

 ساختار فضایی
ها تاستقرار فعالی

 و خدمات

توزیع نامناسب خدمات و 
ی ها و ایجاد ساختار فضایزیرساخت

 نامتوازن و نامتعادل

ها توزیع مناسب خدمات و زیرساخت
 و ایجاد ساختار فضایی متوازن و

 متعادل

و  هازیع مناسب خدمات و زیرساختتو
 ایجاد ساختار فضایی

 چندمرکزی تک مرکزی تک مرکزی نظام مراکز

 بافت فرسوده
ول افزایش فرسودگی کالبدی و اف

هاکیفیت این بافت  

ریان بافت و بازگشت ج بازآفرینی
هاکار و زندگی در این بافت  

ان کار بافت و بازگشت جری بازآفرینی
هابافتوزندگی در این   

 

 

 اندازث: تدوين چشم
ریزی آوری و برنامهریزی مبتنی بر اصول تابهای نظام برنامهبر اساس سناریوی برتر منتخب در قسمت قبلی و با توجه به ارزش

 صورت زیر تدوین شد:( به3131انداز شهر قزوین در افق طرح )سال شهری، چشم
آور در مواجه با مخاطرات طبیعی و انسانی در وین شهری با قدمت تاریخی در نزدیکی پایتخت کشور، با تدابیر سبزاندیشانه و تابقز

 ابعاد زیر خواهد بود؛

 آور و آماده در مواجه با مخاطراتقزوین شهری تاب -

 زیست طبیعی و انسانییافته با پایداری محیطقزوین شهری توسعه -

 ارای مدیریت یکپارچه همراه با مشارکت گسترده مردمقزوین شهری د -

 محورقزوین شهری فرهنگی با اقتصادی پویا و دانش -

 

 ج: تدوين اهداف و راهبردها
اندازی که برای شهر قزوین ترسیم شده است، اهداف کالن، خرد و همچنین راهبردهای متناسب با در بخش پایانی، براساس چشم

ریزی راهبردی است که (. در واقع این بخش از پژوهش پاسخ به سوال چهارم از فرایند برنامه1جدولاین اهداف ارائه شده است)
اهداف متعالی کهن شهر و پایتخت دوره صفویه در مسیر شاهراه  چشم انداز کند. بنابرهای رسیدن به آینده مطلوب را بیان میروش

 صورت زیر است: قدیم جاده ابریشم به
 شهر در مواجه با مخاطرات آوریافزایش تاب -

 ی پایدار شهر و مدیریت یکپارچه شهرییافته و توسعهریزی کمالبرنامه -
 بهبود کیفیت زندگی همراه با عدالت و دربرگیرندگی اجتماعی -

 های علمیتوسعه یک اقتصاد مدرن بر پایه دانش و پژوهش -
 دستیابی به یک نظم فضایی پایدار در شهر -
 هاگیری از کنشگران شهری در امور مختلف و برنامهبهره مشارکت گسترده مردمی و -
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 اهداف کالن، خرد و راهبردهاي توسعه شهر قزوين .3جدول

 هدف کالن هدف خرد راهبرد

 کنترل و کاهش آسیب ناشی از تخریب تأسیسات و مراکز حیاتی

 آوری نظامافزایش تاب -

کالبدی و فعالیتی شهر 
 در برابر زلزله

نبه جاآوری همهتاب -
 توسعه

 آورونقل تابحمل -
 

آوری افزایش تاب
شهر در مواجه با 

 مخاطرات

 گذاران جهت نوسازیفراهم کردن شرایط مناسب برای مالکان و سرمایه

 هاانتخاب بهینه مکان مناسب جهت استقرار فعالیت

 های قدیمی و فرسودهفتهای ارتباطی باهای حیاتی و بهبود دسترسیسازی شریانپذیری و ایمنکاهش آسیب

 ونقل و ترافیکارتقاء و بهبود وضعیت و کیفیت حمل

 های جاذب سفر در مرکز شهرتحدید بارگذاری فعالیت

 ونقل همگانی در بافت مرکزی شهرافزایش سهم حمل

 محیطی و تاسیساتیرعایت حرایم زیست

 در هنگام بروز زلزله پذیرسازی ساختار شهر و عوامل آسیبایمن و مقاوم

 هارفع ناسازگاری کاربری

 غربی-های اضطراری شهر باالخص معابر شرقیارتقاء و مدیریت شبکه راه

یکپارچگی مدیریت  - گسترش و حفظ فضای سبز
 شهری

حفظ پیوند شهر و  -
 طبیعت

 زیست پایدارمحیط -

ارتقای ایمنی و امنیت  -
 شهر

 هاپذیری برنامهانعطاف -

زی ریبرنامه
یافته و کمال
ی پایدار توسعه

شهر و مدیریت 
 یکپارچه شهری

 بینی تشکیالت سازمانی مدیریت بحرانپیش ساماندهی و یکپارچگی مدیریت شهری و

 ریزی شهری مبتنی بر خطربرنامه

 سازی و ارتقای سطح بینش عمومی در رابطه با زلزله و راهکارهای مقابله با آنفرهنگ

 ریزی کاربری زمینویژه در برنامهپذیر بهکردهای سیال و انعطافترویج روی

 هابرداری از رودخانهها و بهرهریزی و مدیریت حفظ و نگهداری و پاالیش مسیلبرنامه

 زیستیدهی به معیارهای محیطاولویت

 اهآوری شهر در برابر زلزله و بررسی آن در برنامههای سنجش تابی شاخصتوسعه

 توزیع عادالنه خدمات
افزایش دربرگیرندگی  -

 اجتماعی

 بهبود وضعیت مسکن -

ارتقاء آسایش و امنیت  -
 اجتماعی شهروندان

بهبود کیفیت 
زندگی همراه با 

عدالت و 
دربرگیرندگی 

 اجتماعی

 های سنی و جنسیهای متنوع و پاسخگوی تمامی اقشار و گروهاستقرار کاربری

 در شهر بهبود وضعیت کیفی مسکن

 های اجتماعیشمولی و کاهش نابرابریافزایش همه

 بهبود استانداردها و دسترسی به خدمات عمومی

 ایجاد فضای تعامل

 اقتصادی پویا و متنوع - های نوینبه اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوریدهی و توان علمی شهر قزوین برای شکل هابرداری از ظرفیتبهره

 اشهری خودکف -

کاهش نرخ بیکاری و  -
 زاییاشتغال

 افزایش توان اقتصادی -

اقتصاد مدرن برپایه 
دانش و 

 های علمیپژوهش

 گذاریهای اقتصادی و سرمایهفراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت

 رونق گردشگری طبیعی و تاریخی

 توانمندسازی اقتصادی ساکنان و ارتقاء سطح مهارت و تخصص شاغلین

 های شهرگردشگران به شهر قزوین با شناساندن پتانسیل جذب

 رویی شهریجلوگیری از پراکنده

سازمان فضایی پایدار و  -
 آورتاب

 توسعه فشرده -

دستیابی به یک 
نظم فضایی پایدار 

 در شهر

 ای و چندمرکزی(پرهیز از تک مرکزی کردن فضاها )الگوی توسعه کالبدی شبکه

 ه از زمین در جهت منافع و رفاه همگانیهدایت و کنترل استفاد

 هایابی مناسب کاربریمکان

 ها و سیستم ارتباطیهماهنگی بین سیستم فعالیت

 بخشی به ساختار و سازمان فضایی شهرانسجام

 سازیرسانی و آگاهافزایش سطح آگاهی شهروندان و اطالع

بهبود وضعیت مشارکت  -
 و تعاون مردم شهر

کاری میان بهبود هم -
 کنشگران شهری

مشارکت گسترده 
گیری مردم و بهره

 از کنشگران شهری

 در اداره امور محله و شهر گیری از ظرفیت مشارکت مردمت بهرهجه مردمی و مذهبی یهااستفاده از تشکل

 ها، مردماندرکاران تهیه طرحتقویت تعامل بین نهادها، دست

 هاگیریی مشارکت عمومی در تصمیمیی و افزایش زمینهگراپرهیز از رویکرد غالب نخبه

 رسانیگسترش ارتباطات جمعی در زمینه اموزش و اطالع

 هاپذیری مردمی از طریق تسهیل زمینه تشکیل سمنسازی شرایط مشارکتارتقا و فراهم

 

      گيرينتيجه
با و مختلف های تواند در وضعیتمیهاست که به شکلی گزینشی اربزها و ا، روشمفاهیمای از دی مجموعههبرریزی رابرنامه 

به ان تا بتوه مرتبط شدو به یکدیگر متصل دقت بایست بهمیها اربزها و ا، روشین مفاهیمد. ابگیرار قرده ستفارد امووت مقاصد متفا
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بینی و آینده است و در جایی که بین پیشبینی محیط ریزی راهبردی، پیشمبنای برنامهست یافت. اه دلخوب و دمطلوهای خروجی
ریزان در رویارویی با آینده، رود. چالش عمده برنامهواقعیت تفاوت زیادی وجود داشته باشد، اثربخشی آن از بین می

های هگیری بودند، شاید در بازبینی قطعی و بدون غافلریزی که همراه با پیشهای سنتی برنامهناپذیری آن است. روشبینیپیش
ریزی ها مشخص گردید. برنامهکوتاه و معینی موفق عمل نمودند، اما با بروز رویدادهای نوظهور و غافلگیرکننده، ناتوانی این روش

ای برای تفکر درست شیوه بدیل را در کانون توجه قرار دهد و هایکوشد آیندههای کمی و کیفی میگیری از مقولهسناریویی با بهره
 آیند در حوزه اندیشه و اقدام باشد.نو و پارادایمی

ریزی راهبردی توسعه شهر قزوین براساس رویکرد سناریونویسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این در این پژوهش برنامه
ای زمینه پس از تعیین وضعیت فعلی و شناسایی مسائل شهر قزوین، با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه کارشناسان سناریوه

افزار سناریو ویزارد انتخاب شد. نتایج در این زمینه نشان داد که شهر قزوین در محتمل و همچنین سناریوی برتر در محیط نرم
های کشاورزی و باغات سنتی تاً باال، وجود زمینخیزی نسبمحیطی با مسائلی همچون قرارگیری در پهنه با خطر لرزهبخش زیست
مواجه است. در  هاو بی توجهی به حرایم رودخانه شهریهای درونگیری از مسیلعدم رسیدگی و بهره ، پراکنده رویی،اطراف شهر

و باال بودن  بودن بار تکفل شهر قزوین نسبت به استان قزوین باالتوان به ترین مسائل شهر قزوین میبخش اقتصادی از مهم
ودن تراکم جمعیت در بخش مرکزی و قدیمی شهر، مشارکت پایین قیمت زمین و مسکن نسبت به استان قزوین اشاره کرد. باال ب

ترین مسائل فعلی شهر در بخش اجتماعی است. همچنین در ریزی و نسبت جنسی پایین از مهمهای برنامهمردم در مسائل و طرح
تفریحی نسبت به  های فضای سبز، ورزشی وتوان به مسائلی همچون کمبود سطوح و سرانه کاربریبخش کالبدی و فضایی می

مراتب ها در مرکز شهر، عدم رعایت سلسلهها در سطح شهر و تجمع خدمات و فعالیتاستانداردهای موجود، توزیع نامناسب کاربری
ها در معابر محدوده بافت قدیمی شهر و فرسوده بودن ساختار کالبدی بازار اشاره کرد. در شهر قزوین بر اساس مطالعات دسترسی

ها، فضای سبز و باغات، نقش اقتصادی شهر، گردشگری، نرخ بیکاری، سرمایه هایی مانند رودخانهتوان به پیشرانمی انجام شده،
ها، سناریوهای آینده توسعه شهر قزوین اجتماعی، شبکه ارتباطی، بافت فرسوده، شیوه مدیریت و... اشاره کرد. براساس این پیشران

توان به سناریوهای برتر مانند، افزار سناریو ویزارد مورد تحلیل قرار گرفت. در این زمینه میو نرمبا استفاده از پرسشنامه کارشناسان 
شهری، افزایش فضای سبز و حفظ باغات سنتی، های درونگیری مناسب از مسیلها و بهرهبه رودخانه جلوگیری از ورود آلودگی

های گردشگری موجود و توسعه نقش گردشگری، رشد جمعیت با نرخ بنیان، توجه به پتانسیلافزایش خدمات و صنایع دانش
مراتب ارتباطی و عرض استاندارد معابر در کل شهر اشاره کرد. متوسط، مسکن کافی و باکیفیت مناسب در شهر، رعایت سلسله

آماده در مواجه با  آور وقزوین شهری تاب»هایی همچون انداز آینده شهر قزوین با ویژگیبراساس سناریوهای برتر، چشم
قزوین شهری دارای مدیریت یکپارچه همراه » ، «زیست طبیعی و انسانییافته با پایداری محیطقزوین شهری توسعه» ، «مخاطرات

تدوین شده و در راستای رسیدن به این « محورقزوین شهری فرهنگی با اقتصادی پویا و دانش»، «با مشارکت گسترده مردم
 ایی ارائه گردید.انداز راهبردهچشم
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