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مقدمه
بیشتر مناطق جهان در حال شهریشدناند (گاوریلیدیس)2 :2017 ،؛ بهطوریکه بیش از 50درصد جمعیت جهان در
مناطق شهری زندگی میکنند و پیشبینی میشود نسبت جمعیت شهری به 69.6درصد در سال  2050خواهد رسید (وو و
ژانگ .)137 :2012 ،این میزان سرعت توسعة شهری موجب تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین پیرامون شهرها شده
است (هال و پفیفر .)1 :2000 ،تغییر کاربری زمین هم به معنی تغییر در ساختار و کارکرد یک نوع خاص از کاربری زمین
(تغییر کیفی) هم به معنی تغییر در ابعاد فضایی و وسعت آن کاربری (تغییر کمی) است (ستو و همکاران .)2002 ،این
تغییرات کاربری تحت تأثیر نیروها و عوامل مختلفی است که پژوهشگران در دورههای مختلف به عوامل گوناگونی اشاره
کردهاند.
1

دو چارچوب تأثیرگذار در ارتباط با موضوع تغییر زمین و علل آن وجود دارد .1 :نیروهای پیشران ؛  .2رویکردهای
انعطافپذیر .مفهوم نیروهای پیشران ریشه در جغرافیا و صراحتاً بر تغییر زمین تمرکز دارد .این رویکرد ارتباط نزدیکی با
زمینة در حال تحول علم تغییر زمین دارد که ریشه در پسزمینههای نظری مختلفی دارد که بهطور گستردهای روابط
انسان و محیط را مفهوم میبخشد (بیلینگا .)193 :2013 ،الگوهای کاربری زمین نیروهای پیشران گوناگونی در مناطق
مختلف دارد؛ همانطورکه النگلی و مسیو ( )2000اذعان میکند :کاربری زمین نمونهای مهم از تأثیرگذاری انسان بر
محیط است؛ از این رو ،بهمنظور برنامهریزی و کنترل زمین و تحوالت آن ،الزم است نیروهای پیشران آن را شناسایی و
ارزشیابی کرد (النگلی و مسیو .)473 :2000 ،شناسایی این عوامل پیشران و فرایندهای تغییرات زمین در مقیاسهای
فضایی -زمانی مختلف تحقیقات بر روی تغییرات کاربری زمین در مقیاس جهانی را ضروری کرده است؛ ولی این
تحقیقات بهصورت صحیح نمیتواند مکانیسمهای اساسی تغییرات کاربری زمین را با توجه به ادغام و خالصهسازی
تحقیقات در سطح جهانی نشان دهد .درحقیقت ،برای تبیین بهتر تغییرات کاربری زمین ،پژوهشگران باید بر روی
نمونههای موردی و مناطق مختلف با تضادهای بیشترـ بهمنظور بهدستآوردن ویژگیهای تغییر کاربری زمین ،که معرف
مناطق مختلف است ،تحقیق کنند (شائو جینگ -جان.)316 :2005 ،
اگرچه نیروهای پیشران مشابه در زمینة تغییرات کاربری زمین در چند مطالعه وجود دارد ،این نیروها در همه جای
جهان یکسان نیست و درجه تأثیرگذاری آنها در تغییر چشمانداز متفاوت است .مردم ،طرحها و برنامههای دولت،
لندفرمها ،فرایندهای تغییر چشمانداز و منابع در دسترس اغلب باعث تغییر در اهمیت و نحوة اثرگذاری نیروهای پیشران
میشوند (تاپا و مورایما .)74 :2010 ،نیروهای پیشران متفاوت نقشهای مختلفی در مقیاسهای مختلف در مکانی خاص
بازی میکنند .نیروهای پیشران معموالً با هم در ارتباطاند و ممکن است یک عامل بتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از
طریق چند عامل در فرایندهای رشد شهری ،که به تغییرات کاربری زمین منجر میشود ،اثر بگذارد .به هر حال ،فهم
نیروهای پیشران بدون ارجاع به ارتباط بین این نیروها که بر تغییرات کاربری زمین تأثیرگذارند سخت است (تاپا و
مورایما.)71 :2010 ،
با توجه به نقش نیروهای پیشران در تغییرات کاربری زمین شهری و تغییر نحوة اثرگذاری این نیروها با توجه به
تفاوت در شرایط فضایی-زمانی ،نظامهای سیاسی و شرایط اجتماعی -اقتصادی ،و تأثیرگذاری این نیروها بر یکدیگر ،این
پژوهش در پی شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری و بررسی اثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران
بر یکدیگر در فرایند تغییرات کاربری زمین در کالنشهرهای کشور ایران (نمونة موردی :کالنشهر تهران) است .با
شناسایی و سنجش سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این نیروها میتوان با برنامهریزی صحیح در زمینة تغییرات کاربری
1. Driving Force
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زمین بر مبنای توسعة پایدار کاربری زمین ،از مسائل شهری که منتج از بیبرنامهبودن در این زمینه است ،جلوگیری کرد.
تغییرکاربری زمین هم میتواند نتیجة هدایت رشد و توسعه و عدم هدایت رشد و توسعه باشد .تعیین مطلوب کاربری زمین
شهری موجب کارآمدی و اثربخشی کالبدی -فضایی شده و یکی از راههای حفاظت از منابع پایدار و جلوگیری از اتالف
این منابع در شهر است .این فرایند همچنین به کاهش ناهنجاریهای محیطی و آلودگیهای هوا ،صدا ،آب و خاك کمک
میکند و با کاهش فشار ترافیکی به تقلیل نابسامانیهای اجتماعی یاری میرساند و عاملی تأثیرگذار بر سالمت انسانها
معرفی میشود (واگروفسکی و هیتس .)282 :1997 ،در راستای دستیابی به اهداف این پژوهش ،نخست به شناسایی
نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی پرداخته شده است .همچنین ،بهمنظور تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری این
نیروها بر یکدیگر و تحلیل مکانیزم روابط بین این نیروها ،بر مبنای دانش کارشناسان از روش تحلیل ساختاری استفاده
شده است.

پﯿشﯿنةتحقﯿق
در زمینة تغییر کاربری زمین مطالعات بیشتر به سمت و سوی تحلیل الگوهای فضایی ،بررسی دورههای مختلف نقشهها،
و تصاویر ماهوارهای جهت ثبت تغییرات و ارائة الگوی تغییرات است و تمرکز کمتری به نیروهای پیشران تغییرات کاربری
اراضی شده است .توجه نظری و ارائة مدلهای مفهومی ،که به رابطة نقش نیروهای پیشران در تغییرات کاربری اراضی
پرداخته ،سابقة علمی کوتاهی دارد (بیشتر تحقیقات در این زمینه مربوط به قرن  21است)؛ ولی بهتازگی مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته که عالوه بر مستندسازی تغییرات به عملکرد و فرایندهایی که موجب تغییرات کاربری زمین
میشود توجه کنند.
مطالعات انجامگرفته در این زمینه عوامل بسیاری را در تغییر کاربری زمین مؤثر میداند که از جملة این عوامل میتوان
به دخالت بشر در طبیعت اشاره کرد (مرتنز و المبین .)467 :2000 ،در بسیاری از تحقیقات به نقش نیروهای پیشران
انسانی در تغییر کاربری زمین اشاره شده است؛ بهعنوان نمونه در پژوهشی درمورد الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل،
طی سالهای  ،1387-1362مشخص شد فقدانِ تناسب میان ارزش افزودة حاصل از فعالیتهای زراعی و باغی با ارزشِ
ایجادشده از فروش زمین سبب شده تا بسیاری از کشاورزان و باغداران به فروش یا تفکیک این زمینها اقدام کنند.
مشخصنبودن چارچوب قانونی و نبود ضمانت اجرایی آن و همچنین جایگاه مبهم مدیریت در محدودة حریم شهر به
تشدید این گونه مسائل دامن زده است (مهرابی و همکاران.)309 :1392 ،
در پژوهشی دیگر ،با نام «بررسی تغییرات کاربری زمین و تغییرات جمعیتی» ،که در یک حوضة آبخیز در مکزیک
انجام شده ،پژوهشگران نتیجه گرفتند که ،بهعلت مهاجرت مردمِ این کشور به سوی امریکا و تغییرات جمعیتی ،سطح
زمینهای رهاشده روز به روز افزایش یافته است (لوپز و همکاران .)2006 ،در این زمینه میتوان به پژوهش کالداس و
همکاران ( )2010نیز اشاره کرد که به تأثیر مسکونیشدن و تغییر کاربری زمین پرداختهاند و بهطور ضمنی به اثر رشد
جمعیت و افزایش تراکم ،که به مسکونیشدن نواحی حاشیة شهر و تغییر کاربری منجر شده ،اشاره کردهاند.
النگ و همکاران ( )2007نیز در مقالهای با نام «نیروهای محرك انسانی در تغییر کاربری زمین در کونشان چین» به
بررسی تغییر کاربری بین سالهای  1987تا  1994و  1994تا  ،2000با استفاده از تصاویر ماهوارهای و اطالعات اجتماعی-
اقتصادی پرداختهاند؛ آنها اشاره میکنند که صنعتیشدن ،شهریشدن ،رشد جمعیت ،و تحول اقتصادی در چین چهار
نیروی پیشران انسانیاند که سبب تغییر کاربری زمین در منطقة کونشان شدهاند.
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رضایی و رحیمی ( )1392در پژوهشی به بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرحهای تفصیلی شهری و تأثیر آن بر
خدمات شهری در شهر مرودشت پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی
و قانونی است که به موضوع فقدان منابع پایدار درآمدی در شهرداریها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و
مقررات شهرسازی مرتبط است.
گنایو ( )2008در رسالة دکتری خود ،با موضوع نیروهای پیشران سیاسی تغییرات شهری ،به نتایج ذیل در رسال :خود
رسیده است:
 .1برنامههای کاربری زمین بهعنوان نیروهای پیشران تغییرات شهری عمل میکند؛
 .2تغییرِ افکار عمومی نیروهای پیشران خارجی مهم است و بهطور مستقیم بر سیاستگذاری و بهصورت غیرمستقیم
بر تغییر شهری مؤثر است؛
 .3بازیگران دولتی و خصوصی محلی مسئول مدیریت سیاستهای توسعة شهریاند؛
 .4زمین بهعنوان یک منبع و صاحبان زمین بهعنوان بازیگران در تصمیمسازی مدیریت شهری نقش دارند.
وی اشاره میکند که تغییر کلی در افکار عمومی و تغییر در ویژگیهای محلی (بازیگران ،منابع توزیع ،و ویژگی
قلمرو) برای تبیین تغییرات کاربری زمین شهری الزم است (گنایو.)23 :2008 ،
هرسپرگر و برگی ( )2007در پژوهشی به بررسی نیروهای پیشران تغییر چشمانداز پرداختهاند و به این نکته اشاره
میکنند که در سه دورة مورد مطالعه شهرنشینی مهمترین فرایند تغییر بوده است .اهمیت فضای سبز بهطور پیوسته
افزایش یافته و تشدید کشاورزی در دورة گذشته پیشی گرفته است .بهطور کلی ،برای شهرنشینی ،نیروهای پیشران
اقتصادی ،پس از نیروهای پیشران سیاسی ،مهمترین تغییرات را در چشمانداز در سه دوره ایجاد کردهاند .این مقاله با ارائة
یک روش برای تعیین کمیت سهم گروه عمدة نیروهای پیشران در تغییر چشمانداز به توسعة روش پژوهش در تغییر
زمین منجر شده است.
هرسپرگر و همکاران ( )2009در پژوهشی با نام «ارتباط تغییرات زمین با نیروهای پیشران و بازیگران» به بررسی
نظری ارتباط بین نیروهای پیشران و تغییرات زمین پرداختند و چهار مدل مفهومی در این راستا ارائه دادند .آنها بر آناند
که این چهار مدل را به نحوی ارائه دادهاند که با توجه به ویژگیهای نمونة موردی میتوان برای مطالعات بعدی از آن
استفاده کرد.
جی یوئان و همکاران ( )2010در مقالهای با نام «الگوهای فضایی و نیروهای پیشران تغییرات زمین در چین در طی
قرن  »21به این نتیجه رسیدند که نیروهای پیشران اصلی کاربرد استراتژیهای کاربری زمین و توسعة منطقهای از قبیل
سیاستهای طرح «توسعة غرب» ،بازسازی شمال شرق ،و رشد سریع اقتصادی در طی دورة مورد مطالعه است.
بیلینگ و همکاران ( )2013در مقالهای با نام «الگوها و علل تغییرات زمین نتایج تجربی و مالحظات مفهومی
مشتقشده از یک مطالعة موردی در کلودیای آلمان» ،طی بررسیهای نظری ،علل تغییرات زمین را به نیروهای پیشران
اقتصادی -اجتماعی در مقیاس فرامنطقهای مربوط میدانند .آنها دریافتند که سیاست و راهبردهای مدیریتی نیازمند
حساسیت خاص به ویژگیهای طبیعی مکان و درنظرگرفتن نیروهای پیشران و نهادهای مردمی است.
وو و ژانگ ( )2012در مقالهای با نام «پویاییهای کاربری زمین ،الگوهای گسترش زمینهای ساختهشده و تحلیل
نیروهای پیشران سرعت رشد در متروپلیتن هانگزو در شرق چین» به این نتیجه رسیدهاند که توسعة سریع زیرساختها،
امکانات ،پاركهای صنعتی و سکونتگاههای شهری و روستایی در امتداد رودخانه به گسترش زمینهایی با قابلیت ساخت
در شرق و جنوب منجر شده است .عالوه بر این ،با تجزیه و تحلیل دقیق ،نشان داده شده است که الگوی رشد
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ساختوسازها ،با عوامل اجتماعی -اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی ،درآمد سرانه ،رشد جمعیت ،و فرایندهای
صنعتیسازی و شهرنشینی در ارتباط است که نشاندهندة عوامل پیشران غالب در الگوهای فضایی -زمانی زمینهای
دارای قابلیت ساخت در شهر هانگزو است.
پارسریسز و همکاران ( )2012در مقالهای با نام «تغییرات کاربری زمین ،اکولوژی چشمانداز ،و نیروهای پیشران
اقتصادی -اجتماعی در سواحل مدیترانهای اسپانیا» به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه کمّی برخی سرمایههای جغرافیایی،
نیروهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تعیینکنندة تغییرات پوشش زمین بودهاند که هر یک ویژگیهای ساختاری و
عملکردی چشمانداز را تغییر دادهاند.
لیو و همکاران ( )116 :2015نیروهای پیشران انسانی تغییرات کاربری زمین شهری و روستایی را با بهرهگیری از
دیدگاه هلینگ ( )1997در پنج طبقه :رشد جمعیت ،شهرنشینی ،صنعتیشدن ،تغییر در سبک زندگی و مصرف ،تغییر در
ترتیبات اقتصادی ،سیاسی ،و نهادی طبقهبندی میکنند.
جو و همکاران ( )2188 :2016در مقالهای با نام «نیروهای پیشران گسترش زمینهای ساختهشده و تعامالت بین
آنها» چنین بیان میکنند که مطالعات گذشته به جای تحلیل تعامالت بین نیروهای پیشران به بررسی تأثیر جداگانة
نیروهای پیشران پرداختهاند و هدف مقالة خود را حل این مسئله قرار میدهند .آنها به این منظور از روش آمار فضایی
آشکارکنندة جغرافیایی 1استفاده کردهاند .نتایج تحلیل آنها نشان میدهد که تعامالت بین نیروهای پیشران بیشتر باعث
همافزایی یکدیگر میشود .طبق نتایج این مقاله مشخص شد که طرحهای شهری ،سیاستهای حفاظت از محیط زیست،
و رویدادهای مهم بر گسترش زمینهای ساختهشده تأثیر زیادی دارند .این مطالعه همچنین یک دیدگاه نوین در پژوهش
تعامالت بین نیروهای پیشران ارائه میدهد.
وانگ و همکاران ( )11 :2018در مقالهای به تحلیل نیروهای پیشران اجتماعی -اقتصادی و سیاستهای زمین در
رابطه با تغییرات کاربری زمینهای شهری بین سالهای  2012-1984در چین پرداختهاند .آنها بهمنظور تحلیل
نیروهای پیشران اجتماعی -اقتصادی و نقش سیاستهای زمین در تغییرات اکولوژیکی ،کشاورزی ،و زمینهای شهری از
روش حداقل مربعات جزئی 2استفاده کردهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد سهم فضاهای شهری در طی سالهای
مورد مطالعه افزایش یافته است و تغییرات کاربری به نفع شهریشدن در همة مناطق چین انجام پذیرفته است و این
سیاستهای زمین در سطح ملی و منطقهای منجر به تمایز فضایی -زمانی در این تغییرات شده است .مهمترین نیروهای
پیشران اجتماعی -اقتصادی را سرمایهگذاری ثابت دارایی ،تراکم اقتصادی ،و سرانة تولید ناخالص داخلی تشکیل دادهاند.
بررسی پیشینة این پژوهش نشان میدهد تحقیقات انجامپذیرفته در این زمینه به شناسایی نیروهای پیشران و اثر آن
بر تغییرات کاربری اکتفا نمودهاند .در صورتی که روابط بین نیروهای پیشران در پژوهشها مغفول مانده است.
همانطورکه جو و همکاران ( )2016در مقالة خود تلویحاً اشاره میکنند ،مجموعه روابط بین نیروهای پیشران تغییرات
کاربری زمین موجب همافزایی بین نیروها در فرایند تغییرات کاربری میشود .مغفولماندن روابط بین نیروهای پیشران
نگارندگان پژوهش حاضر را بر آن داشت ،عالوه بر شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری ،به رتبهبندی
این نیروها از لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بپردازند و همچنین در پی بررسی و تحلیل روابط بین این نیروها و شناخت
سیستم و محیط تأثیرگذاری آن باشند تا در حد امکان بخش نادیده انگاشتهشدة پژوهشهای دیگر را در حد توان نمایان
سازند.
1. Geographical detector
)2. Partial least square regression (PLSR
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تغییرات زمین در حال حاضر موضوعی مهم برای مدیریت زمین و سیاستهای مرتبط با آن بوده (شایچ و همکاران،
 )2010که تحت تأثیر نیروهای پیشران صورت میپذیرد .معنی دقیق نیروهای پیشران یا عوامل تعیینکنندة تغییر و توزیع
کاربری زمین همیشه مشخص نیست و بهوسیلة همة آنهایی که در مطالعات کاربری زمین دخیلاند پذیرفته و درك
شده است .جهت تحلیل این امر در اغلب اوقات ،بر نیروهای پیشران اصلی به نسبت سایر عوامل عمومی تأکید میشود
که از وجود آشفتگی در طبقهبندیهای مفهومی که خود موجب تغییرات کاربری زمیناند ناشی میشود (رضایی:1391 ،
 .)29از زمان پایان جنگ جهانی دوم ،رشد جمعیت و گسترش اقتصادی ،پیشرانان اولیه تغییرات کاربری و پوشش زمین
در ارتباط با شهرنشینی در سراسر جهان ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،که دارای تمایلی فزاینده به شکوفایی
اقتصادیاند ،بوده است (وو و ژانگ.)137 :2012 ،
نیروهای پیشران بهصورت درهمتنیده عمل میکنند؛ زیرا آنها بهوسیلة مجموعهای از متغیرهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،تکنولوژیکی ،فرهنگی ،و بیوفیزیکی شکل میگیرند .نیروهای پیشران به دو طبقة بیوفیزیکی و اقتصادی-
اجتماعی تقسیم میشوند .برگی و همکاران ( )2004بهعلت اهمیت فراوان و پیچیدگی نیروهای پیشران انسانی
تقسیمبندی بیشتر این نیروها را پیشنهاد میکنند .بعضی پژوهشگران به نیروهای پیشران اقتصادی -اجتماعی برای
طبقهبندی خاصتر نیروهای پیشران انسانی توجه میکنند که شامل ساختار جمعیتی و پویاییهای آن و ساختار اقتصادی
و پویاییهای آن میشود (گنایو.)21 :2008 ،
با توجه به جمعبندی روشهای ایجادشده و جهت تحقیقات جدید ،برگی و همکاران ( )2004یک روش استاندارد
برای تجزیه و تحلیل نیروهای تغییر زمین پیشنهاد میدهند .با رجوع به بیلینگا ( )2013موارد ذیل پنج نوع خاص
نیروهای پیشراناند:
ـ اقتصاد اجتماعی ،به مانند اثرهای موافقتنامههای WTO؛
ـ سیاسی ،همانطورکه در برنامههای سیاسی قوانین و سیاستها بیان میشود؛
ـ تکنولوژیکی ،مانند اثرهای توسعة زیرساختها؛
ـ طبیعی ،بهوجودآمده از عوامل مکان (مانند ویژگیهای خاك)؛
ـ نیروهای مؤثر فرهنگی ،بهعنوان پیچیدهترین و مبهمترین بُعد از جنبههای شکلگیری چشمانداز (بیلینگا:2013 ،
.)193
کایسر و همکاران ( )197 :1995در کتاب برنامهریزی کاربری زمین شهری عواملی نظیر ویژگیهای قطعات شهری،
کاربری فضا ،ساختار شهری ،و ویژگی های محیطی را مؤثر در تغییرات کاربری زمین شهری معرفی میکنند .برگی
همچنین از چارچوبی تحلیلی بهمنظور رویکرد سیستمی مطالعة نیروهای پیشران استفاده کرده است (شکل  .)1طبق
دیدگاه برگی ،پنج گونة اصلی نیروهای پیشران شناخته شده :سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی ،و نیروهای
طبیعی ،شامل نیروهای پیشران برگرفته از پیکربندی فضایی است.
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منبع:ﻫﺮسپﺮگﺮوﻫﻤکﺎران 47-4۶:2007،

هرسپرگر و برگی ( )2007در توصیف چارچوب تحلیلی سیستمی مطالعة نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین ،که
برگی ارائه داده است ،چنین اذعان میکنند که نیروهای پیشران اقتصادی شامل تقاضای مصرفکنندگان ،ساختار بازار و
تغییرات ساختاری ،همچنین یارانهها و مشوقهای دولت است .نیروهای پیشران سیاسی طیفی از سیاست زیرساختی تا
سیاستهای حفاظت و نگهداری از طبیعت را دربر میگیرد .نیروهای پیشران فرهنگی شامل روش زندگی ،جمعیت ،و
توسعة گذشتة جامعه بوده و نیروهای پیشران تکنولوژیکی شامل نمونههای قابل توجهی است از اینکه چگونه تکنولوژی
چشمانداز را شکل میدهد .لغت تکنولوژی دربردارندة آثار انسانساخت ،تولید دانش و کاربرد آنها همچنین عوامل
اجتماعی و تکنیکها و دانش سازمانی است .برای پیکربندی نیروهای پیشران طبیعی /فضایی ،آنها بین عوامل مکان ،از
قبیل پیکربندی فضایی (کاربری اراضی موجود و شبکههای حمل و نقل) ،توپوگرافی و شرایط خاك و اختالالت طبیعی از
قبیل تغییرات جهانی و رانش زمین تمایز قائل شدهاند .پنج گروه نیروهای پیشران موقعیت متمایزی درون چارچوب دارند.
نیروهای پیشران فرهنگی چارچوب اجتماعی را تعیین میکنند .نیروهای پیشران پیکربندی طبیعی /فضایی پسزمینه
برای دیگر نیروهای پیشران تعیین میکنند .بازیگران تغییرات چشمانداز بهندرت میتوانند این دو گروه نیروهای پیشران
را تغییر بدهند .نیروهای پیشران اقتصادی و سیاسی بهشدت به هم پیوستهاند؛ بهطوریکه فشارها و نیازهای اقتصادی در
برنامههای سیاسی منعکس شده و ابزارهای اقتصادی وسیلة اجرای نیروهای پیشران سیاسیاند .نیروهای پیشران
تکنولوژیکی برای چشمانداز در زمینة نیروهای پیشران سیاسی و اقتصادی مطابق میباشند (هرسپرگر و برگی:2007 ،
.)47-46
با توجه به پیشینة تحقیق و مبانی نظری ارائهشده ،الگوهای متفاوتی در تبیین شناسایی و تحلیل نیروهای پیشران
ارائه شده که با توجه به هدف تحقیق حاضر ،که عالوه بر شناسایی نیروهای پیشران ،در پی تحلیل روابط بین این نیروها
در اثرگذاری بر تغییرات کاربری زمین است ،این پژوهش با بهرهگیری از طبقهبندیهای موجود نیروهای پیشران تغییرات
کاربری زمین طبقهبندی دیگری ارائه داده است .هدف از این طبقهبندی ،تسهیل در شناسایی نیروهای پیشران با هدف
تحلیل روابط بین عوامل است.
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فضایی/کالبدی

عوامل محیطی

عوامل اقتصادی

تغییرات کاربری زمین
شهری

عوامل فرهنگی

سیاستها و قوانین

عوامل اجتماعی و

عوامل نهادی

جمعیتی

امکانات زیرساختی


(یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق)

ﺷکل.2نﯿﺮوﻫﺎيپﯿشﺮانتﻐﯿﯿﺮاتکﺎربﺮيزمﯿنﺷهﺮي

روشپژوﻫﺶ

روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است .روش جمعآوری دادهها اسنادی و پیمایشی و
جامعة آماری کارشناسان مسائل شهری در شهر تهران است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده ،از روش
تحلیل ساختاری استفاده شده است .روش تحلیل ساختاری روشی است که برای تحلیل روابط بین متغیرها بهویژه در
سیستمهای گسترده و دارای ابعاد متعدد بهکار میرود .نرمافزار

MICMAC

از جمله بهترین نرمافزارهایی است که

بهمنظور اجرای تحلیل ساختاری طراحی شده و توسعه یافته است (ربانی .)259 :1391 ،این نرمافزار این امکان را میدهد
که با کمک گرفتن از ارتباط ماتریس همة مؤلفههای اصلی یک سیستم را تشریح کند (ملکزاده و همکاران.)40 :1395 ،
خروجیهای نرمافزار بهصورت جدولها و نمودارها میتواند کمک بسزایی به درك ابعاد و روابط سیستمی و چگونگی
عمل سیستم در آینده بکند .بهطور کلی ،تحلیل ساختاری در سه مرحله انجام میشود:
مرحلة اول :استخراج متغیرها /عوامل :این مرحله که بهندرت ساختار رسمی و استانداردی دارد ،اما بهمنظور ادامة روند
پردازش الزامی است .مرحلة دوم :تعیین روابط بین متغیرها :آنچه در این مرحله مهم است بههم پیونددادن متغیرها و
عوامل و توصیف شبکة ارتباط بین آنهاست .مرحلة سوم :شناسایی عوامل پیشران (ربانی.)259 :1391 ،
در راستای تعیین حجم نمونه با توجه به جامعة آماری تحقیق ،که شامل کارشناسان مسائل شهری بوده است ،از
روش نمونهگیری گلولة برفی استفاده شده است .حجم نمونة این پژوهش برابر با  41کارشناس است که پرسشنامه
(ماتریس عوامل) در اختیار کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان براساس روابط بین عوامل بین عدد  0تا  3بهصورت
زوجی به عوامل امتیاز دادهاند .عدد صفر به منزلة «بدون تأثیر» ،عدد یک بهمنزلة «تأثیر ضعیف» ،عدد دو بهمنزلة «تأثیر
متوسط» ،و درنهایت عدد سه بهمنزلة «تأثیر زیاد» است .بنابراین ،اگر تعداد عوامل شناساییشده  nباشد ،یک ماتریس
 n*nبهدست میآید که در آن تأثیرات عوامل بر یکدیگر مشخص شده است (بهشتی و زالی.)48 :1390 ،
بهمنظور تعیین نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری ،نخست به شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری
زمین پرداخته شده است .بهمنظور شناسایی نیروهای پیشران در تغییرات کاربری زمین شهری در کالنشهر تهران ،از
مطالعات صورتپذیرفته در زمینة تغییرات کاربری زمین شهری استفاده شده و مؤلفهها و عوامل مؤثر شناسایی شده است.
مؤلفهها و متغیرهای شناساییشده از تلفیق مطالعات خارجی و داخلی در این زمینه است (جدول .)1
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ﺟدول.1عواملپﯿشﺮانتﻐﯿﯿﺮاتکﺎربﺮيزمﯿنﺷهﺮي
مؤلفه

عوامل

محیطی

توپوگرافی) ،(topoاقلیم) ،(cliخاك) ،(soilکیفیت آب)(qw

منبع
تاپا و مورایما2010 ،
برایمو و اونیشی2007 ،
کیانژو و همکاران2010 ،

طرح جامع) ،(com plمقررات منطقهبندی) ،(RZقوانین اجاره) ،(rentنوع
سیاستها و قوانین

مالکیت) ،(owneخط و مشی استحصال زمین) ،(RLسیاستهای حفاظت از محیط
زیست) ،(EPسیاستهای محلی) ،(PLتوجه به سیاستهای توسعة درونزا (Deve
)Inf

هرسپرگر و برگی2007 ،
هرسپرگر و برگی2004 ،
بلو و آرووسگبه2014 ،
برایمو و اونیشی2007 ،
لیوبل و همکاران2007 ،
فلشتاین و همکاران2007 ،
آکسین و قیمره2011 ،

اجتماعی /جمعیتی

رشد جمعیت) ،(Po Gتراکم جمعیت) ،(P Denساختار سنی)،(Ag Stu
امنیت) ،(Safمنزلت اجتماعی) ،(so staسالیق اجتماعی) ،(So tasقومیت)(eth

برایمو و اونیشی2007 ،
گائو و فوهونگ2011 ،
کیانژو و همکاران2010 ،
لیوبل و همکاران2007 ،
هاسه و همکاران2007 ،

قیمت زمین) ،(L Priکمبود زمین) ،(L Shorمیزان تقاضا) ،(demدرآمد مورد
انتظار) ،(exp earnفرصت شغلی) ،(J oppوضعیت خردهفروشی) ،(retailوضعیت
توسعة اقتصادی در محدوده) ،(deve ecoساختار بازار) ،(mark stیارانهها و
اقتصادی

مشوقهای دولتی) ،(sub goveرونق معامالت ملک و مسکن)،(deve pro
گسترش بخشهای تولیدی و صنعتی) ،(deve indusوضعیت حمایت از کشاورزی (s

) ،agriتوسعة زیرساختهای صنعتی نوین و هایتک) ،(deve no inتوسعة صنعت
گردشگری)(deve toris

هرسپرگر و برگی2004 ،
فلشتاین و همکاران2007 ،
برایمو و اونیشی2007 ،
گائو و فوهونگ2011 ،
لیوبل و همکاران2007 ،
ات تما و همکاران2007 ،
هرسپرگر و برگی2004 ،

فرهنگی

سنت و فرهنگ غالب) ،(trad culروش زندگی) ،(lif styمنشأ قومی)،(eth or

آکسین و قیمره2011 ،
ات تما و همکاران2007 ،
فلشتاین و همکاران2007 ،

فضایی  /کالبدی

نزدیکی به مناطق تجاری) ،(come reنزدیکی به ایستگاههای حمل و نقل

برایمو و اونیشی2007 ،

عمومی) ،(trans sناسازگاری کاربریهای همجوار) ،(income landویژگیهای

لیوبل و همکاران2007 ،

قطعات) ،(com feکاربری فضا)(use sp

هاسه و همکاران2007 ،
کایسر1995 ،

نهادی

امکانات زیرساختی

سازمانها و نهادهای مردمی) ،(ngoوضعیت حقوقی تغییرات کاربری )،(s law
اهداف مدیریت شهری)(u mana

بلو و آرووسگبه2014 ،
برایمو و اونیشی2007 ،
ات تما و همکاران2007 ،

دسترسی به آب آشامیدنی) ،(di watدسترسی به شبکة معابر) ،(net stدسترسی به

گائو و فوهونگ2011 ،

شبکة انرژی) ،(energyوضعیت شبکة زهکشی) ،(drainتوزیع عادالنة خدمات

کیانژو و همکاران2010 ،

شهری)(jus serv

لیوبل و همکاران2007 ،
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بحث و یﺎﻓتهﻫﺎ
هدف از بهرهگیری از تحلیل ساختاری در این پژوهش تعیین نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری در
کالنشهر تهران و شناخت نوع روابط بین آنها و مجموع روابط سیستمی این عوامل است .شناسایی عوامل پیشران
تغییرات کابری زمین شهری و همچنین تعیین روابط آنها به ما در ارائة یک الگوی برنامهریزی راهبردی تغییرات
کاربری زمین شهری یاری میرساند .به کمک نتایج تحلیل ساختاری ،میتوان فرضها را مشخص کرد تا امتحان شوند و
در صورت لزوم تغییر یابند .در تحلیلهای ماتریس متقاطع با نرمافزار میکمک در شش مرحله شامل درك سیستمی و
مشاهدة پایداری یا عدم پایداری سیستم ،شناسایی تأثیرات غیرمستقیم متغیرها ،شناسایی عوامل و پیشرانهای اصلی،
درك کلی از سیستم و پرهیز از تحلیل جزئی ،شناسایی عوامل ناپایدارکنندة سیستم ،شناسایی محیط به واسطة سنجش
تأثیرگذاری انجام میشود (بهشتی و زالی.)48 :1390 ،
در اولین مرحلة اجرای مدل در پژوهش حاضر  49عامل پیشران تغییرات کاربری زمین شهری در کالنشهر تهران
وارد نرمافزار شد و برای هر یک نشانگر کوتاه 1درنظر گرفته شد (جدول  .)1سپس ،براساس دادههای مستخرج از
پرسشنامه (درمجموع  41کارشناس) میزان تأثیر هر یک از عوامل بر سایر عوامل توسعه سنجیده شد .بهمنظور تعیین عدد
نهایی نظر کارشناسان از آماره نما 2استفاده و  49عامل مستخرجشده بهعنوان عوامل اولیه شناسایی و با نرمافزار
میکمک تحلیل شده است .ابعاد ماتریس  49×49در هشت رده تنظیم و براساس نتایج تحلیل درجة پرشدگی ماتریس
برابر با 63.14درصد است که نشان میدهد عوامل انتخابشده در بیش از 63.14درصد بر یکدیگر تأثیر داشتهاند .نرمافزار
میکمک درمجموع دو نوع تحلیل و نمودار و گراف تحلیلی را نشان میدهد :یکی اثرهای مستقیم و دیگری اثرهای
غیرمستقیم .تحلیل اثرهای مستقیم درواقع نتیجة برهمکنش دادههای ماتریس اولیه است و تحلیل اثرهایت غیرمستقیم
نتیجة محاسبة توانهای باالتر و تکرار ماتریس اولیه است که در این پژوهش براساس پیشنهاد اولیة نرمافزار چهار تکرار
انتخاب شده است .در جدول  2ویژگیهای ماتریس اثرهای مستقیم یا  3MDIمشخص شده است.
ویژگیﻫﺎياثﺮﻫﺎيمستقﯿم 

ﺟدول.2
ﺷﺎخص
مقدار

اندازة

تعداد

بدونتأثﯿﺮ

تأثﯿﺮاندک

تأثﯿﺮمﯿﺎنه

تأثﯿﺮزیﺎد

مﺎتﺮیس

تکﺮار

(صفﺮ)

(یک)

(دو)

(سه)

49

4

885

498

543

475

مجﻤوع
1516

مﯿزان
پﺮﺷدگی
%63/14

منبع:یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ


تحلیل اثرهای مستقیم میتواند ویژگیهای آتی هریک از عوامل را در محیط شکلگرفته از همة عوامل تبیین نماید و
درنهایت بهمنظور تحلیل کلیدیترین و اثرگذارترین عامل باید از مقایسة دو تحلیل اثرهای مستقیم و غیرمستقیم بهره برد.
در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر عامل بهعنوان میزان تأثیرگذاری و جمع ستونی هر عامل میزان
تأثیرپذیری آن را از عوامل دیگر نشان میدهد .براساس نتایج تحلیلی این ماتریس ،بهترتیب از لحاظ تأثیرگذاری عوامل
نهادی ،سیاستها و قوانین ،امکانات زیرساختی ،عوامل فضایی /کالبدی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی /جمعیتی و
درنهایت عوامل محیطی در تغییرات کاربری اثرگذارند و زیرمجموعة آنها نیز بهتنهایی دارای درجة تأثیرگذاری باالیی در
سیستم است .از لحاظ تأثیرپذیری ،بیشترین تأثیرپذیری از سیاستها و قوانین ،عوامل اقتصادی ،عوامل فضایی /کالبدی،
1. Short Label
2. Mode
3. Matrix of Direct Influences
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عوامل اجتماعی /جمعیتی ،عوامل نهادی ،امکانات زیرساختی ،عوامل فرهنگی ،و درنهایت عوامل محیطی است .اگرچه
پراکندگی تأثیرگذاری -تأثیرپذیری در درون هر گروه یکسان نبوده ،درمجموع میتوان آنها را عوامل وابسته یا تأثیرپذیر
دانست.
در روش تحلیل اثرهای متقاطع اگر نمودار حاضر بهصورت  Lباشد ،نشاندهندة سیستم پایدار است؛ زیرا عوامل بهطور
کلی یا اثرگذارند یا اثرپذیر و عوامل دوگانه و پیچیدة اندکی قرار دارد .اما اگر نمودار حاصل به فرم بیضی کشیده حول محور
قطری نمودار قرار بگیرد ،نشاندهندة سیستم ناپایدار است .در سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهتر از سیستمهای پایدار
است .عوامل در این صورت حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارند که تحلیل سیستم را مشکل میکند .با این
حال ،در این سیستم نیز از نمودار  3برای شناسایی عوامل پیشران استفاده میشود (گودت.)25 :2006 ،
طبق نتایج تحلیل که در نمودار  4نشان داده شده ،بیشتر عوامل در اطراف محور قطری نمودار پراکنده شده که نشان
از ناپایداری سیستم در تحلیل مورد نظر دارد.

ﺷکل.3گﺮافتأثﯿﺮگذاريوتأثﯿﺮپذیﺮي(تقﯿلووﻫﻤکﺎران )11:1395،

(یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ)

ﺷکل.4موقعﯿتعواملتأثﯿﺮگذاردرنقشةپﺮاکندگیعواملمؤثﺮ
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در پژوهش حاضر بهدلیل اینکه شیوة توزیع و پراکنش اغلب عوامل پیشران در تغییرات کاربری زمین شهری در
صفحة پراکندگی حاکی از ناپایداری سیستم است ،شش دسته (عوامل تأثیرگذار ،عوامل دووجهی ،عوامل تنظیمی ،عوامل
تأثیرپذیر ،عوامل مستقل ،و عوامل اهرمی ثانویه) قابل شناسایی بوده که در جدول  3تشریح شدهاند.

بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکندهاند .به غیر از چند عامل محدود که نشان میدهند دارای
تأثیرگذاری باالیی در سیستماند ،بقیة متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به یکدیگر برخوردارند .متغیرها دارای دو
نوع تأثیر مستقیم و غیرمستقیماند که در ادامه به تشریح آن پرداخته میشود .شکل  5تأثیرات مستقیم بین عوامل پیشران
تغییرات کاربری زمین شهری را نشان میدهد.
بنديآنﻫﺎ 


توزیعمتﻐﯿﺮﻫﺎبﺮاسﺎسطبقه
ﺟدول.3نحوة
طبقهبندي


متﻐﯿﺮ

عوامل تأثیرگذار

دسترسی به شبکة معابر ،دسترسی به شبکة انرژی ،یارانهها و مشوقهای دولتی ،دسترسی به آشامیدنی
اهداف مدیریت شهری ،رشد جمعیت ،ویژگیهای قطعات زمین ،سیاستهای محلی ،دسترسی به ایستگاههای حمل و نقل ،توجه

عوامل دووجهی

به سیاستهای درونزا ،وضعیت توسعة اقتصادی در محدوده ،تراکم جمعیت ،نوع مالکیت ،کاربری فضا ،مقررات منطقهبندی ،طرح
جامع ،کمبود زمین ،سیاستهای محلی ،نوع مالکیت ،وضعیت حقوقی کاربریها ،توزیع عادالنة خدمات

عوامل تنظیمی
عوامل تأثیرپذیر
عوامل مستقل
عوامل اهرمی ثانویه

ساختار بازار ،نوع مالکیت ،نزدیکی به مناطق تجاری
منزلت اجتماعی ،درآمد مورد انتظار ،سیاستهای حفاظت محیط زیست ،گسترش بخشهای تولیدی و صنعتی ،وضعیت حمایت از
کشاورزی ،فرصتهای شغلی ،خطومشی استحصال زمین ،توسعة گردشگری ،روش زندگی ،گسترش بخشهای تولیدی و صنعتی
ناسازگاری کاربریهای همجوار ،کیفیت آب ،سالیق اجتماعی ،وضعیت خردهفروشی ،امنیت ،توسعة زیرساختهای صنعتی نوین و
هایتک ،سنت و فرهنگ غالب ،وضعیت خردهفروشی
سازمانها و نهادهای مردمی ،اقلیم ،توپوگرافی ،وضعیت زهکشی ،خاك

ﺷکل.5گﺮافتأثﯿﺮات مستقﯿم بﯿن عوامل 



طبق شکل  ،5عوامل پیشران بسیاری در تغییرات کاربری زمین شهری مؤثر بوده که بهصورت مستقیم و شدت زیاد
بر قیمت زمین تأثیرگذارند و طرح جامع بهعنوان یک طرح فرادست برای کاربری زمین بر عوامل پیشران دیگر تأثیرگذار
است .از عوامل دیگری که دارای تأثیرگذاری بسیار است میتوان در این گراف به اهداف مدیریت شهری اشاره کرد که با
تأثیرگذاری بر دیگر عوامل در تغییرات کاربری زمین دارای نقش زیادی است .کاربری فضا و توزیع عادالنة خدمات نیز از
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عواملی هستند که از دیگر عوامل بهصورت مستقیم تأثیر زیادی میپذیرند .طبق نتایج ،میتوان چنین تحلیل کرد که
طرح جامع شهری در سطح برنامهریزی و اهداف مدیریت شهری که مسیر راهبردهای مدیریت شهری را تعیین میکنند
در سطح مدیریتی پیشرانهای اصلی شناخته میشوند .عالوه بر این دو مورد که نقش برنامهریزی و مدیریتی در تغییرات
کاربری دارند ،شرایط موجود کاربریها نیز اثرگذار بوده و عامل کاربری فضا نیز بهعنوان یک عامل با شدت اثرگذاری
زیاد بر دیگر نیروهای پیشران شناخته میشود.
پیشتر نیز بیان شد که توانهای دوم به بعد تا درجة پایداری ماتریس که در این پژوهش چهار مرتبه تکرار است در
محاسبة نرمافزار میکمک ماتریس اثرهای غیرمستقیم را تشکیل میدهد .شکل  6اثرهای غیرمستقیم بین عوامل را نشان
میدهد.

ﺷکل.۶گﺮافتأثﯿﺮات غﯿﺮمستقﯿم بﯿن عوامل 



طبق گراف (شکل  )6تأثیرات غیرمستقیم بین عوامل ،عامل اهداف مدیریت شهری اثر قوی غیرمستقیم بر دو عامل
وضعیت توسعة اقتصادی در محدوده و قیمت زمین دارد که هر دو عامل طبق نتایج تحقیق دارای نقش مؤثر مهمی در
تغییرات کاربری زمین شهریاند .کاربری فضا نیز از عوامل بسیاری تأثیر میپذیرد که عامل قابل توجهی در تغییرات
کاربری زمین شهری محسوب میشود .درمجموع ،میتوان چنین بیان کرد که عواملی از جمله اهداف مدیریت شهری،
طرح جامع ،رشد جمعیت ،نزدیکی به شبکة معابر ،و قیمت زمین دارای بیشترین اثر غیرمستقیم بر تغییرات کاربری زمین
شهریاند .طبق رتبهبندی صورتپذیرفته ،اهداف مدیریت شهری ،طرح جامع ،دسترسی به شبکة معابر ،رشد جمعیت ،و
قیمت زمین بیشترین میزان تأثیرگذاری در تغییرات کاربری زمین شهری در کالنشهر تهران را خواهند داشت.

نتﯿجهگﯿﺮي

این مقاله با هدف شناسایی نیروهای پیشران تغییرات کاربری زمین شهری در کالنشهر تهران براساس روش تحلیل
ساختاری تدوین شد .به همین منظور 49 ،عامل در  8گروهـ محیطی ،سیاستها و قوانین ،اجتماعی /جمعیتی ،اقتصادی،
فرهنگی ،فضایی /کالبدی ،نهادی ،امکانات زیرساختیـ از طریق بررسی مطالعات گذشتة داخلی و خارجی تعیین شد.
عوامل در نرمافزار میکمک وارد و با بهرهگیری از نظر کارشناسان مسائل شهری میزان اثرگذاری عوامل با روش تحلیل
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اثرهای ماتریس متقاطع تعیین شد .براساس نتایج بهدستآمده ،در بین عواملی که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را
داشتند بهترتیب میتوان اشاره کرد به عوامل اهداف مدیریت شهری ،طرح جامع ،دسترسی به شبکة معابر ،رشد جمعیت،
قیمت زمین ،وضعیت توسعة اقتصادی در منطقه ،قیمت اجاره ،ویژگی قطعات ،و مقررات منطقهبندی که عوامل پیشران و
کلیدی در تغییرات کاربری زمین شهری شناخته میشوند.
عوامل ساختار بازار ،نوع مالکیت ،نزدیکی به مناطق تجاری ،نقش تنظیمی در بین عوامل دیگر را بازی میکنند؛ این
عوامل در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند و میتوانند بهصورت اهرم ثانویه ،اهداف ضعیف ،یا متغیرهای ریسک ثانویه
عمل کنند .دسترسی به شبکة معابر ،دسترسی به شبکة انرژی ،یارانهها و مشوقهای دولتی ،دسترسی به آب آشامیدنی ،با
توجه به موقعیتی که در نمودار تأثیرگذاری و اثرپذیری دارند عوامل تأثیرگذارند؛ این متغیرها بیشتر تأثیرگذار بوده و کمتر
تأثیرپذیرند .بنابراین ،سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد .متغیرهای تأثیرگذار بحرانیترین مؤلفهها میباشند؛ زیرا
تغییرات سیستم وابسته به آنهاست و میزان کنترل این متغیرها بسیار مهم است .از طرف دیگر ،اینها متغیرهای ورودی
محسوب میشوند و در میان این متغیرها عموماً متغیرهای محیطی دیده میشود ،که بهشدت بر سیستم تأثیر میگذارند.
این متغیرها عموماً توسط سیستم قابل کنترل نیستند؛ زیرا خارج از سیستم قرار دارند و بیشتر بهعنوان عواملی از ثبات
(اینرسی) عمل میکنند .برخالف این عوامل ،عوامل تأثیرپذیر که از نتایج تحلیل بهدست آمدهـ شامل منزلت اجتماعی،
درآمد مورد انتظار ،سیاستهای حفاظت محیط زیست ،گسترش بخشهای تولیدی و صنعتی ،فرصتهای شغلی،
خطومشی استحصال زمین ،توسعة گردشگری ،روش زندگی ،گسترش بخشهای تولیدی و صنعتیـ تأثیرگذاری پایین و
تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند .بنابراین ،نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و دووجهی بسیار حساساند .چنانچه در
نمودار نیز نشان داده شده است ،این متغیرها خروجی سیستم است که ،عالوه بر عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر ،عوامل
دووجهی هم نقش تأثیرگذار هم نقش تأثیرپذیر در این سیستم بازی میکنند .در این تحلیل از جملة این عوامل میتوان
اشاره کرد به اهداف مدیریت شهری ،رشد جمعیت ،ویژگیهای قطعات زمین ،سیاست های محلی ،وضعیت توسعة
اقتصادی در محدوده ،تراکم جمعیت ،نوع مالکیت ،کاربری فضا ،مقررات منطقهبندی ،و طرح جامع .این متغیرها همزمان
بهصورت بسیار تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل میکنند .طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته است؛ زیرا هر عمل
و تغییری بر روی آنها واکنش و تغییری بر دیگر متغیرها را بهدنبال دارد .این گونه نتایج و واکنشها یک اثر بومرنگی
همراه دارد که درنهایت باعث تشدید یا میرایی اثر و عالمت اولیه میشوند .درمجموع ،در تحلیل صورتپذیرفته وجود
یک سیستم پیچیدة روابط بین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری زمین شهری در کالنشهر تهران مشاهده میشود که
نتایج این تحقیق به شناسایی محیط و مجموع روابط بین عوامل پرداخته است.
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