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Introduction: Today, in many developing and even developed countries, some border cities 

towards the central towns and provinces are losing their population and economic, social, 

and cultural capital, which is the phenomenon of urban shrinkage. 

Data and Method: The study is practical in terms of its purpose and qualitative-quantitative 

in terms of its method. The required data and information have been collected by library 

methods (identification of variables and drivers) and the Delphi survey. The study is 

practical in terms of its purpose and qualitative-quantitative in terms of its method. Mic Mac 

software and Morphol scenario have been used to analyze the data.  

Results: The findings show that the drivers of poverty and unemployment, lack of 

government facilities, lack of attention to border cities, and migration have the highest 

impact on the process of the urban contraction in Arkavaz. 

Conclusion: According to the results, the process of the urban shrinkage of Arkavaz will not 

have unfavorable future because many scenarios are in unfavorable situations (8 Scenarios). 

According to these situations, the grounds for the migration of its population, human, and 

financial capital are available. Catastrophic scenarios are ahead of the significant drivers in 

various economic, social, natural, and political dimensions. Therefore, with the current trend, 

the urban shrinkage situation is inevitable. This situation may change with planning, 

changing strategy, and the impact of unpredictable macro variables. Of course, regarding 

infrastructure development and management, intermediate to favorable scenarios have been 

presented that can affect other drivers. 
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English Extended Abstract 
 

 

Introduction 

The rapid growth of the urban population and the sustainable economic prosperity in industrialized 

countries have caused theoretical models and practical policies in urban research to be based on the 

extensive and even permanent growth of cities. 

However, since the end of the 20th century, under the influence of globalization, suburbanization, 

reshaping of local financial crises and social changes, "shrinkage" is becoming a "new normal" and 

expansion and growth are no longer the only standard path to city success. Relevant research shows that 

between 1990 and 2000, more than a quarter of the world's urban population, especially in Europe, the 

post-socialist countries of Eastern Europe, and the cities of the United States, Japan, South Africa, and 

South Korea, have experienced "shrinkage" ( Wu, 2019: 44-46).Urban shrinkage can be considered as 

signs of fundamental transformation of economy and society, signs of "end of growth" or "end of society" 

(Gribat, 2010: 12). 

In other words, today the issue of shrinking or shrinking cities is widely discussed in the public space. So 

that governments and local authorities are looking for a solution on how to cope with the negative effects 

of demographic, social and economic changes in cities (Bartosiewicz et al, 2019: 91); Because the 

phenomenon of city shrinkage is a multi-dimensional process that includes cities, parts of cities or entire 

metropolises that have witnessed significant deterioration and degeneration in their economic and social 

fields. Urban shrinkage is often a challenge on a wide level of cities and causes urban deterioration and 

loss of job opportunities and leads to population migration (Pallagst, 2009: 1). 

 

Data and Method 

The research method is structural analysis. Structural analysis method is a method that is used to analyze 

the relationships between variables, especially in extensive systems with multiple dimensions. The 

advantage of this method in using qualitative data along with quantitative data has caused this method to 

become one of the most widely used methods in future research (Rabbani, 2012: 259). The study is 

practical in terms of its purpose and qualitative-quantitative in terms of its method. The required data and 

information have been collected by library methods (identification of variables and drivers) and the Delphi 

survey. The study is practical in terms of its purpose and qualitative-quantitative in terms of its method. 

Mic Mac software and Morphol scenario have been used to analyze the data. 

Results 

The findings show that the drivers of poverty and unemployment, lack of government facilities, lack of 

attention to border cities, and migration have the highest impact on the process of the urban contraction in 

Arkavaz. 

Conclusion 
According to the results, the process of the urban shrinkage of Arkavaz will not have unfavorable future 

because many scenarios are in unfavorable situations (8 Scenarios). According to these situations, the 

grounds for the migration of its population, human, and financial capital are available. Catastrophic 

scenarios are ahead of the significant drivers in various economic, social, natural, and political 

dimensions. Therefore, with the current trend, the urban shrinkage situation is inevitable. This situation 

may change with planning, changing strategy, and the impact of unpredictable macro variables. Of course, 

regarding infrastructure development and management, intermediate to favorable scenarios have been 

presented that can affect other drivers. 
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به  یمرز یهحاش یشهرها یبرخ یافته،توسعه یکشورها یتوسعه و حتدرحال یاز کشورها یاریامروزه در بس :مقدمه

خود  یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یها یهو سرما یتدر حال از دست دادن جمع یمرکز یهاسمت شهرها و استان
 است. یانقباض شهر یدهپد ینهستند که ا

به  موردنیاز اطالعات و ها. دادهباشدیم کمی - کیفیو از نظر روش  یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد :روشداده و 

 یاست. برا شدهیآورجمع یبه روش دلف یمایشی( و پهایشرانو پ یرهایمتغ یی)شناسا یادو روش کتابخانه
 شده است.استفاده Morphol یومک و سنار میک نرم افزار از ها داده وتحلیلیهتجز

و  یمرز یعدم توجه به شهرها ی،کمبود امکانات دولت یکاری،فقر و ب هاییشرانکه پ دهدینشان م هایافته :هایافته

 ارکواز هستند. یانقباض شهر یندبر فرآ یاثرگذار ینباالتر یمهاجرت دارا

با توجه به نتایج تحقیق، فرآیند انقباض شهری ارکواز آینده پیش روی مطلوبی نخواهد داشت زیرا که  :گیرینتیجه

؛ زمینه مهاجرت جمعیت، که با توجه به این وضعیتر دارند سناریو( قرا 8) ینامطلوببسیاری از سناریوها در وضعیت 
های کلیدی با در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و سیاسی پیشران؛ سرمایه انسانی و مالی آن فراهم است

یر است بنابراین با ناپذاجتنابسناریوهای فاجعه باری مواجه هستند لذا با روند کنونی این وضعیت انقباض شهری 
بینی ممکن است این وضعیت تغییر کند. البته پیشیرقابلغیرگذاری متغیرهای کالن تأثیزی، تغییر استراتژی و ربرنامه

یرگذاری بر سایر تأثتواند است که می شدهارائهها و مدیریتی سناریوهای بینابین تا مطلوبی در زمینه توسعه زیرساخت
 ها داشته باشد.پیشران

انقباض  ندیمتأثر از فرا یکوچک مرز یشهرها یرو شیپ ندهیآ(. 1401) منصورزاده، علی محمد؛ ساسان پور، فرزانه؛ شماعی، علی؛ فصیحی، حبیب اهلل استناد:

  :692022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .233-252(، 1) 9 یای اجتماعی شهری،جغراف. (:شهر ارکواز(ی)مطالعه موردیشهر
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 مقدمه

و  نظریرشد سریع جمعیت شهری و رونق پایدار اقتصاد در کشورهای صنعتی باعث شده است که الگوهای 
، از اواخر قرن وجودنیباشد. باا شهرها عملی در تحقیقات شهری بر پایه رشد گسترده و حتی دائمی یهایگذاراستیس

در حال  «انقباض»، مالی محلی و تحوالت اجتماعی یهاتغییر شکل بحران ی،نینش، حومهشدنیبیستم، تحت تأثیر جهان
-نمی حساباست و گسترش و رشد دیگر تنها مسیر موفقیت استاندارد شهر به «رویداد عادی جدید»به یک  شدنلیتبد

 ژهیوجمعیت شهری جهان به چهارمکی، بیش از 2000تا  1990های بین سال که دهدیمربوطه نشان م یقاتتحق آیند.
و کره جنوبی در حال در اروپا، کشورهای پساسوسیالیستی شرق اروپا و شهرهای آمریکا، ژاپن، کشورهای آفریقای جنوبی 

از تحول  ییهاعنوان نشانهبه تواندی(. انقباض شهری مWu, 2019: 44-46اند )را تجربه کرده «انقباض»و افتهیکاهش
 گریدعبارت(. بهGribat, 2010: 12تلقی شود ) «پایان کار جامعه»یا  «پایان رشد»اساسی اقتصاد و جامعه، عالئم 

که یطوربه .ردیگیموردبحث قرار م یاطور گستردهامروزه مسئله کوچک شدن یا انقباض شهرها در فضای عمومی به
حل چگونگی کنار آمدن با اثرات منفی تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی در مقامات محلی به دنبال راه و هادولت

است که شامل شهرها،  یا پدیده انقباض شهر روندی چندبعد(؛ زیرBartosiewicz et al, 2019: 91شهرها هستند )
چشمگیر  زوال و انحطاط اقتصادی و اجتماعی خود شاهد یهانهیشهرها است که در زماز شهرها یا کل کالن ییهابخش
 یهاشهری و از بین رفتن فرصت باعث زوالاند. انقباض شهری اغلب در سطح وسیعی از شهرها یک چالش است و بوده

ی اخیر، برخی از شهرهای کشورهای هاسالدر  .(Pallagst, 2009: 1) شودیشغلی و منجر به مهاجرت جمعیت م
اند که البته این مسئله فقط به مباحث جمعیت شناختی مربوط نیست بلکه دچار پدیده انقباض شهری شده توسعهدرحال

جمعیتی  ازلحاظ تنهانهیگر این شهرها دعبارتبهاست.  در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فضایی این پدیده اتفاق افتاده

 انددادهازدستشده و ظرفیت اولیه خود را  ترکوچکاقتصادی، اجتماعی و فضایی هم  ٔ  بلکه درزمینه اندشدهکوچک
(Habitat, 2008., Ubarevičienė et al, 2014 همچنین .) امروزه پدیده انقباض شهری در بسیاری از کشورهای

از شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیت که در حال کاهش  %40اروپایی اهمیت زیادی پیداکرده است زیرا که 
(. Turok & Mykhnenko, 2007., Kabisch & Haase, 2014) جمعیت و متعاقباً پدیده انقباض شهر هستند

 سنتی صنایع کاهش» از ناشی لیه اروپااو صنعتی مناطق در کنونی شهری انقباض که دهندمی و همکاران توضیح 1هاسه
در تعریفی . شودمی پررونق مناطق سایر به مهاجرت و بیکاری اقتصادی، عمومی هایبحران موجب که کاهشی است،

 مخاطرات سکونتگاهی، یا جمعیتی اقتصادی، هایسیستم در کالن فرآیندهای متقابل تأثیر از ناشی شهری دیگر؛ انقباض
همچنین نتایج بسیاری  .(Haase and Rink, 2012) اداری است یا سیاسی هایسیستم در تغییرات و محیطیزیست

یک و آفریقای جنوبی بیشتر به مکزاز تحقیقات اثبات نموده که پدیده انقباض شهری در کشورهای ایران، هند، چین، 
هایی که در این مناطق اتفاق افتاده ینابرابرای و به دنبال آن ریزی منطقهدلیل مسائل و موضوعات مربوط به برنامه

های اصلی این ویژگی آمدهعملبهدر مطالعات و تحقیقات  (.Khavarian-Garmsir et al, 2018) است دادهرخ
و ممکن بوده  کاری، تأسیسات عمومی و فضاهای خالی همراهو از دست رفتن جمعیت، افزایش بیسالخوردگی پدیده، با 

 :Wu,2019مالی و مسائل مربوط به کاربری اراضی ) یگذارهیتماعی و اقتصادی دیگری ازجمله سرمااست مشکالت اج

را به وجود آورد که با تغییر ساختاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همراه  هاتی(؛ و کاهش دامنه و شدت فعال44-46
درک است که ساکنان نیست. قابل لیدلیبنابراین نگرانی در مورد انقباض شهرها ب ؛(Madanipour, 2017: 1است )

 :Delken, 2008بیشتری نسبت به ساکنان شهرهای در حال رشد دارند ) یهایشهرهای کوچک در حال انقباض نگران

اقتصادی و اجتماعی  یهاگاهیتنها در جمعیت خود بلکه در پا، شهرهای کوچک در حال انقباض نهگریدعبارتبه(. 216

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی گوناگون هانهیزماخیر در  قرن میندر این میان کشور ایران در  .کنندیچشمگیر را تجربه مخود نیز یک کاهش 
به دنبال این تغییرات فضاهای  کهیطوربهاقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دچار تغییر و تحوالتی اساسی شده 

کوچک یا در شهرهای بزرگ ادغام شدند یا بسیاری از روستاها و شهرهای  ؛ واست قرارگرفته ریتأثگوناگون شهری تحت 
ی بر رگذاریتأثدالیل  نیترمهم نیب نیا دراما شاید ؛ مهاجرت به شهرهای بزرگ از دست دادند واسطهبهجمعیت خود را 

ی باشد که دارهیسرمای و نظام المللنیبی هامیتحر، شدنیجهاناین افتراقات فضایی در ایران موضوع، جنگ تحمیلی، 
در شهرهای  مخصوصاًی ایران شده است. لذا یک انقباض شهرهاکالنباعث حرکت انتقال جمعیت به سمت  مجموعاً

در  گیرند.زیرا که اکثر شهرهای مرزی ایران در طبقه شهرهای کوچک جایی می؛ شده است ریناپذاجتنابکوچک مرزی 
ایران، دارای ظرفیت مهاجرپذیری منفی بوده است غرب  مخصوصاًمرزی ایران  هایاستان 1395تا  1355ی هاسالطی 

های بین استانی بدین ترتیب با توجه به نتایج حاصل از خالص مهاجرتی بوده است. مهاجر فرستو دارای خصلت 
های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان و قم همیشه استان 1395تا  1355های توان اذعان نمود که طی سرشماریمی

هایی مانند لرستان، کرمانشاه، همدان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و های مهاجرپذیر و استانستانی ادر رده
در راستای عوامل مؤثر در مهاجرپذیری و مهاجر  .اندهای مهاجر فرست بودهی استانهمیشه در رده و ایالم بختیاری
 ها اشاره کردعی و فرهنگی حاکم بر استانتوان به نقش عوامل اقتصادی، اجتماهای مذکور میاستان یفرست

(http://naghshclick.org.) ی در استان ایالم و همچنین موقعیت مرزیریقرارگنیز به طبع  شهر ارکواز ملکشاهی-

ی ادهیپدی اخیر با دههشده و این امر سبب گشته که در طی چند  متأثردر باال  برده نام هایپیشراناش از تمامی 
همواره بین رتبه پنجم تا هشتم در  95-45ی هاسالانقباض شهری روبرو شود. شهر ارکواز )قلعه دره ملکشاهی( بین 

با سیر نزولی  جیتدربه( داشته، ولی درصد 18.94)معادل  ییباالنرخ رشد  55-65ی دههنوسان بوده است. این شهر در 
 97-85ی هاسالبه بعد نرخ رشد جمعیت در این شهر منفی شده است. شهر ارکواز بین  1385و از سال  روروبه
 رونیازا(. 1397برنامه آمایش سرزمین استان ایالم،است ) داشتهنرخ رشد جمعیت را بعد از شهر موسیان  نیترنییپا

 یاگونهبه نفر رسیده است. 1395نفر در سال  11977نفر به  12358از  1390سرشماری  جمعیت این شهر طی دو دوره
محروم کشور بر  یهابخش یبندو سطح یبند( نیز در پهنه66، ص 1396که حتی در اطلس مناطق محروم کشور )
عنوان یکی از شهرهای محروم در این زمینه این شهر به 1398تا  1385های اساس شاخص نرخ رشد جمعیت طی سال

ملکشاهی ارکواز مرزی الخصوص شهر استان ایالم و ازآنجاکه این کاهش جمعیت در شهرهای کوچک  است؛ شدهیرفمع
باشد و این فرایند درنهایت منجر صورت موقتی به تواندیدر چند دوره سرشماری پیاپی اتفاق افتاده است؛ این کاهش نم

تحقیق حاضر درصدد  شدهمطرحانقباض شهری( این شهر مرزی شده است لذا با توجه به مسائل شدن ) ترکوچکبه 
 زیر است: سؤاالتپاسخگویی به 

 ؟اندکدم ارکوازترین عوامل یا متغیرهای اثرگذار بر فرآیند انقباض شهری در شهر مهم -1

 ؟اندکدمایداری آن شهر ارکواز از روند انقباضی و پ رفتبرونبر  مؤثرهای ین پیشرانترمهم -2

  است؟ تصورقابلبرای آینده پیش روی شهر مرزی ارکواز چه سناریوهایی  -3

 نظریپیشینۀ 

 و کالبدي اقتصادي، اجتماعی، محیطی، ابعاد یرندهدربرگ و دارد چندبعدي و پیچیده ماهیتی شهري انقباض

 و شهروندان تهدید و ناپایداري موجب و است درمانده و ناتوان شهروندان نیاز به ییگوپاسخ در که است. ذهنی

 تنزل شهري، انقباض (. از طرف دیگر267: 1400)زنگانه و همکاران و همکاران، شودیمپذیري شهر زیست

 سکنه، وجود عدم ناشی از تأثیرات و اقتصادي ساختاري تغییرات یجهدرنت معموالً که است شهر از ییهاقسمت

http://naghshclick.org/
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 رخ ناخوشایند زیستیطمح از برخوردار و اجتماعی مشکالت افزایش آن، ارزش کاهش و مِلک ترک

 از بار اولین برای واکر مابل اقتصاددانی با نام 1947 سال ( در2006) 1بورگاردگفته (. 163: 1396)فرجام،.دهدیم

اندیشمندان . کرد استفاده شود،می اعمال شمالی آمریکای شهرهای در ای کهاستعارهعنوان به «انقباض شهری»اصطالح
 توصیف دارند، قرار ییحومه زدا و شدن اثرات صنعتی تحت شدید که شهرهایی سرنوشت را تغییر در آن
گسترش زیاد پیدا کرد. در کشور آلمان از این  1970بعد از دهه  سپس این واژه .(Triandafyllidou, 2015)کنندیم

 که مشهوری مقاله اگرچه .(Göb,1977)گسترش یافتدر دهه هفتاد  «2اشتودت شرامپفنده» تحت عنوان اصطالح
 مورد در تحقیق زمینه یک که بود 2000 سال در تنها ،داد رواج را آلمان استعاره نوشتند 1988 سال در سیبل و هاوئرمن

-رسانه از وسیعی پوشش ،فراگیر روندی ،شهری انقباض که جایی یافت، توسعه آلمان در و آمد پدید«اشتودت شرامپفنده»

 تأثیر تحت را شدن کوچک حال در شهرهای ،مالکیت سلب و مالی بحران ،2009 سال داد. تا اختصاص خود به را ها
 برای یک بلکه اجتماعی؛-اقتصادی انقباض فرایندتنها نه را «انقباض شهری» اصطالحات برای جدیدی و معنای قرارداد

 یانگ ،فلینت در استراتژی این .(Baron et al,2010)به وجود آورد« شهرها یسازکوچک» برای ریزیبرنامه استراتژی
 و طوالنی فکری و نظری نسب و اصل یک دارای «شهری انقباض» .شد پیاده عملیطور به بوفالو و دیترویت ،استون
 زوال به منجر که اجتماعی و جسمی هایآسیب بر( 1961) مامفورد ،شهری ضد اندازچشمازنظر است.  پرحجم

 افزایش با ،(1962) «شهرها ومیشگرگ» در ،3گوتکیند ،زمان همان در. کرد تمرکز ،شودمی شهرها اجتنابیرقابلغ
 شهرهایی خطی تحول ،شهری انحطاط از تاریخی تفاسیر این. کرد اشاره شهری کاهش به ،«فنی» جامعه یک در تحرک

. امروزه مفهوم انقباض شهری موردتوافق همه شوندمی ناپدید سرانجام و زوال ،راکد ،رشد برای همگی که زندمی رقم را
تقریباً همه تعاریف انقباض موجود در ادبیات با کاهش جمعیت ارتباط نزدیکی دارند. درج حداقل  ینکهنیست، باوجودا

ی شهرهایی آستانه برای تغییر جمعیت یک شهر یا مقیاس فضایی کوچک شدن )اینکه آیا کوچک شدن شهری فقط برا
در حال کاهش  شانیاز شهر که جمعیت شهر ییهاکه کل جمعیتشان رو به کاهش است، یا برای بخش شودیاعمال م
از انقباض )تا حدودی پیروی  یتراند تعاریف جامعهنوز در حال تغییر است. بسیاری از نویسندگان دیگر تالش کرده است(

 «انقباض کالبدی»یا  «عملکرد اقتصادی»، ازجمله فاکتورهای دیگر مانند از رویکردهای مورداستفاده برای رشد شهری(
یک بحران  یهانشانه عنوانمنطقه شهری که به مانند ؛(Reis et al, 2016: 6-7شده ارائه دهند )منطقه ساخته

-Martinezساختاری، از دست دادن جمعیت، رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و مشکالت اجتماعی را تجربه کرده است )

Fernandez,2012: 214.) این تعاریف عملیاتی نیستند، زیرا پیامدهای اقتصادی انقباض هنوز کامالً واضح حالینباا ،
شهرها برای اهداف این پژوهش  انقباضنیست و همچنین الگوهای فیزیکی آن وجود ندارد؛ بنابراین تعریف زیر در مورد 

ممکن است شروع به کاهش یا اند و مختلف کاهش جمعیت را تجربه کرده : شهرهایی که به دالیلرسدیبه تصویب م
تنها تغییر در اندازه جمعیت است، بلکه در حقیقت، کاهش انقباض شهری، نهزیرا (؛ Reis et al, 2016: 6-7آن کند )

 ,Pirisi & Trócsányiاست ) تریقجمعیتی، موجبات بروز تعدادی از مشکالت و بارزترین عالمت یک بحران عم

آن نیز در تحقیقات اخیر پنج محرک اصلی به شرح زیر است. این محرکات اغلب  عمده دالیل (؛ که134 :2014
 باشند:ترکیبی از دو یا چند دلیل از این دالیل می

 یررقابتی(،غکاهش در نقاط  مثالعنوانبهتحول اقتصادی ) -
 شدن از شهر اصلی(،حومه سازی )حرکت مردم و مشاغل به حومه شهر، خارج  - 
 کاهش نرخ تولد، مهاجرت در مناطق محروم روستایی(، مثالعنوانبهتغییر جمعیتی ) -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Beauregard 
2. Schrumpfende Städte 
3. Gutkind 
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 خیزش ساختاری )فروپاشی یک سیستم سیاسی، ناآرامی، اسکان مجدد( -
 (.Wiechmann & Wolff, 2013: 1زیست )یطمحآلودگی -

دانند که ناشی از اثر متقابل فرآیندهای کالن مختلف در می یادهیرا پد انقباض شهری( 2009رینک و همکارانش )
عنوان یک منطقه پرجمعیت (. در تعریفی دیگر شهرهای در حال انقباض بهRink et al, 2009: 5) مقیاس محلی باشد

های بزرگی با از دست دادن جمعیت روبرو بوده و با نفر که بیش از دو سال در بخش 10،000و یا با جمعیت حداقل 
 ,Hollander & Nemeth) شوندیرخی از عالئم یک بحران ساختاری در حال تحوالت اقتصادی هستند، شناخته مب

عادی رویداد از شهرها و مناطق شهری اروپا به یک  اییندهانقباض شهری برای تعداد فزااز سوی دیگر  (.350 :2011
مانند توسعه  یوستهپهمشدت بهیندهای مختلف اما بهفرا یجهدرنت تواندیم انقباضاست. ازنظر تئوریکی،  شدهیلتبد

نابرابر فضایی و پیرامونی، انتقال جمعیت و حومه سازی توضیح داده شود. در عمل، شهرها باید با کاهش نیروی  ،اقتصادی
لی مورداستفاده یا خا هاییرساختو ز گذارییهشغلی، سالخوردگی جمعیت، کاهش سرما یهافرصتاز بین رفتن کار، 

 (.,Rumpel et al 2013 :113) شوندیممواجه کردن مسکن، 

 پیشینۀ عملی

 نگاری کاربری اراضی و رشد جمعیت شـهر فـاروج تـا افـق سـالآینده» عنوان در پژوهشی با ،(1392) مافی و نقدی
 فاروج تا افق سالپیش بینی جمعیت شهر های رایج بهتحلیلی، استفاده کردند و از طریق مدل -از روش توصیفی« 1400
های حکمروایی خوب در پژوهشی، سعی کردند راهکارها، ابعاد و شاخص ،(1393) بخت پرداختند. ساسان پور و آزاد 1400

ها زمانی حکمروایی، کارا و مؤثر اسـت کـه بتوانـد رویکردهـای پژوهی را ارائه کنند. به اعتقاد آنشهری در رویکرد آینده
در مقالـه خـود بـه  ،(1396مـدنی پـور )(. 59: 1395زند حسامی و شهرام فـر، ) ستفاده قرار بدهدپژوهی را نیز مورداآینده

هـا بـا هـا، بررسـی ارتبـاط آنهای پیدایش آناندازهای زنده در شهرهای اروپایی، تحلیل علل و زمینهبررسی پدیده چشم
لیورپول، گالسکو، لندن، پاریس و بروکسـل  پردازد. پنج مورد ازها در تحول شهری میانقباض شهری و بررسی نقش آن

هـا و هـا، مکانهـا، دورهاند که طیفـی از مقیاسهای موقت موردمطالعه قرارگرفتههای باغ و پارکدر دو گروه از جشنواره
 ، در نهایت نتایج این تحقیق نشان پارامترها و عوامل مختلفی به عنوان موانـع توسـعه ودهندعوامل توسعه را پوشش می

فراینـد »پژوهشی با عنوان  ،(1398شهرها دخیل هستند. خاوریان )ساز انقباض شهری در برخی مناطق قدیمی این زمینه
 یطـیو مح ییـرات اقلیمـیتغانجام دادند که نتایج تحقیق نشان داد،  «انقباض و افتراق فضایی شهرهای استان خوزستان

خطـر،  یبه آستانه رسیدن قرار داده است، و ساکنان با یددر حال انقباض را مورد تهد یساکنان شهرها یتو امن یسالمت
 یرگـذارمردم از شـهرها تأث ی خروجبرو یرمستقیمصورت غبه یطیمح یمیاقل ییراتتغ ین،اند. همچندست به مهاجرت زده

 دنیـای در زیستمحیط محافظت برای ابزاری نگاری سناریو»عنوان با را پژوهشی ،(2003) همکاران و 1پترسون هستند.

 عواقـب و هـاقطعیت عـدم کشـف بـرای متضـاد سـناریو چنـد کارگیریبـه شـامل را نگـاری سـناریو « قطعیـت عـدم

 برای را سناریو پایة بر ریزیبرنامه اصلی مزیت سه هاآن پژوهش نتایج، اند.کرده عنوان در آینده امروز هایگیریتصمیم

بـرای  مختلـف اندازهایچشـم اخـتالط مـبهم، ابهامـات از درک افـزایش شـامل کـه دهدمی ارائه زیستحفاظت محیط
 ,Peterson et al) اسـت هاشگفتی برابر در هاگیریتصمیم بیشتر پذیریانعطاف و زیستمحیط از حفاظت ریزیبرنامه

358pp,2003.) از علل  یکیعنوان به خدمات بهتحول اقتصاد از صنعت  به  ،(2009)3(، هالندر و جاستین2013) 2بونتژ
شـاخه  یـکبـه تنهـا  یاشـاره نمـود کـه اتکـا یادیز یمورد هاینمونه به توانیراستا م یننمودند. در ا یانقباض شهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. peterson 
2. Bontje 
3. Justin&  Hollander  
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از آن شـده اسـت.  یـتدر شـهر و مهـاجرت جمع یو ساختار یاقتصاد یانبن افول منجر ی(اقتصاد تک محصولی)اقتصاد
روهـر در  یهناح یوکاسل،در ن ی سازیکشت ینسنگ یعصنا یکا،آمر یترویتدر د ین سازیاشم یل واست یعبهعنوان مثال صنا

 -انقبـاض شـهری در یـک منظـر مکـانی »در تحقیق خود بـا عنـوان  ،(2201) 1بلوگ و وایچمن است. ذکر آلمان قابل

مشـکالت  رغمیمعتقدند که این تحقیـق علـ «2010 – 1990عملیاتی سازی شهرهای کوچک در حال انقباض در اروپا 
منظور محدود کردن شکاف موجود، در نگاشت انقباض شهری در اروپا با مقایسه آماری استانداردشده در سطح محلی و به

معتقـد اسـت، در فرانسـه و همچنـین در  ،(2012) 2ینزمارت .پردازدیتحلیل روندهای جمعیتی در اروپا به مقیاس محلی م
 داردیاجتماعی و مکانی منجر شده است. وی در این رابطه اظهـار مـ هاییانقباض شهری به رشد نابرابرا، هسایر کشور

مقاله خـود در  ،(2019) همکارانشو  3ژو یابد.یو بیکاری افزایش م یابدیها کاهش م، تعداد شغلگذارییهکه با افت سرما
ــا اســتفاده از چــارچوب نظــری ب سرشــماری ملــی پــنجم و ششــم چــین،  یهــاو داده «انقبــاض شــهری» یالمللــنیب

جغرافیایی متعـدد، از مرکـز اسـتان تـا شـهر، در  یهااسیکمی را در مورد پدیده کاهش جمعیت در مق یهالیوتحلهیتجز
آماری به این نتـایج دسـت  هایداده برمبتنی  لیوتحلهیها با استفاده از تجزاند. آناستان هونان در مرکز چین انجام داده

که در آن «یک نیروی کار در مناطق خالی از سکنه»است:  شدهمشخصسه نوع اصلی انقباض در مقیاس شهر  کهیافتند 
. یابـدمیتوسـعه  آرامیبهدر مناطق شهری با سطح پایین به دلیل تولید نیروی کار  آرامیبهو اقتصاد  شودمیجمعیت کم 

در شهرنشینی مناطق تحت تأثیر شهرهای مرکزی در  آرامیبهر آن جریان جمعیت و اقتصاد که د «تصرف جمعیت »دوم 
(، در 2019و همکـارانش ) 4بارتوسـوی «. تخریب منابع»سوم  و یابد؛می، توسعه یابندمیتوسعه  سرعتبهاین نزدیکی که 

زیادی است. در اصل، ایـن فراینـد در  تحقیق خود به این نتایج دست یافتند که مسئله انقباض شهرها دستخوش تغییرات
شده بود. لذا کارهایی که در تر شدن اوضاع اقتصادی نسبت دادهدرجه اول به کاهش جمعیت رو به رشد در ارتباط با وخیم

توسط این مشکل است نه سـؤاالت مربـوط بـه تعیـین  یجادشدها یها، بیشتر بر چالششدیمورد انقباض شهرها انجام م
جمعیـت  یهـابخش پذیرترینیب، آسکنندیجوانان مهاجرت م کهی، درحالیجهدرنت .جمعیتشانشهرها یا  محدودیت برای

شهر چـین، تصـویر کلـی  653شهر کوچک در بین  180(، با شناسایی 2019) 5در تحقیق دیگری النگ است. ماندهیباق
این شـهرهای کوچـک در چـین از منظرهـای اند؛ و به این نتایج دست یافتند که شهرهای کوچک در چین را نشان داده

 ( شهرهای کوچک در حال رشد چین.2( شهرهای کوچک در حال انقباض در چین 1. شوندیمختلف به دودسته تقسیم م
 گردد:شده است که در زیر به برخی از این موارد اشاره می گرفتهانجامپژوهی تحقیقات بسیاری یندهآینه درزمهمچنین 
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1. Wiechmann & Wolff 
2. Martinez 
3. Zhou 
4. Bartosiewicz 
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 پژوهیهای آیندهپیشینه پژوهش -1 جدول

 دستاورد تکنیک هدف پژوهشگر

و  1دورست

 همکاران

(2014) 

سازی سیستم و پیاده توسعه دادن نشان
 برای نگری مناسبآینده پشتیبانی

 آلمان فدرال نیروهای مسلح

 شدهاستفادهروش شش از مقاله این در

وتحلیل تجزیـه پـویش محیطـی، است:
 ا سـناریو وسـازساخت قطعیـت، عـدم

 ها اسـتراتژیک،ارزیابی گزینه کتشانی،

 سناریو بر نظارت و نوشتن سناریو

 تنهانه RAHS سیستم دهدمی نشان نتایج

زمینه  بلکه است، نگریبرای آینده ابزار یک

 .کندفراهم می نیز را آینده در دانش توسعه

    

 (2014) 2دارکو

 رویکرد که چگونه موضوع این بررسی

 نگریبر آینده مبتنی استراتژیتوسعه 

پتانسیل  اعمال منظورتوان بهمی را

 .کاربرد به میانی مدیریت
 رویکرد توسعه استراتژی

 و مدیران ارشد که دهدمی نشان نتایج

 بسیار از روشی پیروی به مایل میانی

 استراتژی توسعه به منظور کمکبه مناسب

 کار و زمان، منابع ها،داده ها،ایده در شرایط

 هستند. تحلیلی

 3فورستر

(2014) 

برای  نگریتکنولوژی آینده از استفاده
 در فرآیندها ها وآوریفن شناسایی

 آلمان صنعت خودرو

 متخصصان با دلفی بررسی

 مورد در گراعمل محققان و

 آینده هایآوریفن

 اجرای تحوالت برای اصلی محرک نیروی

 و منابع در جوییتوسط صرفه هزینه، کاهش

 .انرژی است

 4کنستانتین

 همکاران و

(2014) 

 رویکـردی ترکیـب تفصـیل و شـرح

 یکپارچه برای و مسیرنمای دوراندیشی

 بزرگ هاینوآوری شرکت مدیریت

 رویکرد ترکیبی شناسیروش مفهوم به

 و هایکپارچه شرکت نگاریآینده

 .پردازدراه می مسیریابی

 در بهبود نوآوری و توصیفی مدل یک ارائه

 از با استفاده کارآمد مؤثر و شرط که فرهنگ

 .است هاشرکت نگاری یکپارچهآینده

 (2012) 5چن
 ICT صنعت تکنولوژی در نگاریآینده

 چین

 های مهمتکنولوژی اول مرحله در

 دلفی طریق کارشناسان از توسط

سازی شبیه با سپس و شناسایی شدند
 بررسی در آینده عوامل تأثیر دینامیک،

 .شد

 چگــونگی صــنعت مــورد در هاپیشـنهاد

 کـه است شدهگونه بیاناین چین اطالعات

شـبکه  هایزیرسـاخت ضـرورت گسـترش
 آوریفن از پشتیبانی منظوربه

 .شودمی احساس

 (147: 1397)منبع: رهنما و همکاران، 

 شناسیها و روشداده

 خصوصاً  متغیرها بین روابط تحلیل برای که است روشی ساختاری، تحلیل روش تحقیق تحلیل ساختاری است. روش
 هایداده کنار در کیفی هایداده از استفاده در روش این مزیت. رودمی بکار متعدد ابعاد دارای و گسترده هایسیستم در

ها و داده(. 259: 1392ربانی،) شود پژوهیآینده در پرکاربرد هایروش از یکی به تبدیل روش این که شده سبب کمی،
ک روش یا ی) شناسایی متغیرهای و پیشرانه( و پیمایشی به روش دلفی) ایاطالعات موردنیاز به دو روش کتابخانه

( اندیشی خبرگانسامانمند و تعاملی با تکیه برهم گوییپیش منظوربهمند است که در اصل ارتکنیک ارتباطی ساخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dorvest 

2. Draco 

3. Forester 

4. Konstantin 

5. chon 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
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شده در ابتدا برحسب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها شده است. به این صورت که از کارشناسان خواستهاستفاده
میزان اثرگذاری و  به هر متغیر با توجه بهنظر خود را وارد کنند.  36*36افزار میک مک در قالب یک ماتریس در نرم

اثرگذاری ) هادوها )اثرگذاری متوسط( و سه اثرگذاری ضعیف(،) هابدون اثرگذاری(، یک) اثرپذیری آن عددی بین؛ صفرها
شهرداری، شورای نفر از کارشناسان و کارکنان ادارات منطقه ملکشاهی) 50جامعه آماری تحقیق تعداد  زیاد( داده شود.

پس در و شهر ارکواز بوده است که تعداد نمونه به روش گلوله برفی انتخاب گردید.  ی(شهر، دانشگاهیان، بخش دار
هایی پیشران کلیدی که بیشترین امتیاز اثرگذاری را گرفتند فرض 10مرحله بعدی  از کارشناسان خواسته شد، برای 

بار  ارائه دهند. درنهایت با دوبرحسب در نظری گیری همه ابعاد برای آینده مطرح و طرح کنند و امتیاز هر فرض را 
های نهایی تعیین و تثبیت گردید و با توجه به امتیازات سناریوهای خروجی از ای بین کارشناسان فرضچرخش داده

به دست آمد. درواقع سناریوهایی که دارای احتمال باال بودند و اعتبار بیشتری داشتند مورد تحلیل  Morpholافزار نرم
 ند.نهایی قرار گرفت

 قلمرو پژوهش
 از و بیوره کوه به شرقی جنوب و جنوب از کوه کبیر دامنه به مشرق و شرقی شمال و شمال است که از ارکواز شهر
شهر ارکواز ملکشاهی در باشد. درواقع شود. این شهر مرکز شهرستان ملکشاهی میمی محدود کلک کوه به غربی جنوب

 یتجمع .مطبوع کوهستانی است یوهواهکتار و آب 284 برواقع و با وسعتی بالغ شهرستان ایالم قسمت جنوب شرقی
 نفر رسیده است. 1395نفر در سال  11977نفر به  12358از  1390سرشماری  این شهر طی دو دوره

 
 (: نگارندگانمی)ترس ،موقعیت جغرافیایی شهر ارکواز -1شکل 

 هایافته

ترین متغیرهای اثرگذار بر فرآیند انقباض شهری، شهر ارکواز شناسایی گردید. در این بخش از تحقیق ابتدا مهم
شده است. متغیرها از پیشینه تحقیقات این حوزه، اسناد فرادست و نظر کارشناسان استفادهدرواقع جهت شناسایی این 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، طبیعی و فرهنگی( شناسایی گردید و در قالب یک ) متغیر در ابعاد توسعه پایدار 36درنهایت 
(. 2 جدول) صورت زیر استههای جدول خروجی بگردید. ویژگی MICMACافزار وارد نرم 36*  36ماتریس 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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 158دارای بیشترین تکرار و تعداد صفرها با جمع  690ها با جمع  3مشخص است؛ تعداد  (2) طور که از جدولهمان
 دارای کمترین تکرار است.

 های ماتریس میک مکویژگی -2جدول
گیو ایژ ریس یه ت ا م ع  جم  

 36 اندازه ماتریس

 2 هاچرخش داده

 158 تعداد صفرها

 185 هاتعداد یک

 263 تعداد دوها

 690 هاتعداد سه

 1138 جمع

Fillrate 80864%/87 

طور و همان اساس تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مشخص گردیده است؛ در قسمت بعدی جدول خروجی امتیاز متغیرها بر
کشوری، کمبود امکانـات دولتـی، گردها، مدیریت  سالی، ریزکه مشخص است: متغیرهای مهاجرت، فقر و بیکاری، خشک

تـرین متغیرهـای عنوان مهـمتوجهی به ثبات شهرهای مـرزی بـههای شغلی، بیکمبود امکانات زیرساختی، نبود فرصت
 (. 3جدول) اض شهری شهر ارکواز شناسایی شدنداثرگذار بر فرایند انقب

 میزان اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها -3جدول 

N ا ° ه ر ی غ ت  م

) ی ر ا ذ گ ر ث ا (

ع  م  ج

د فر ای  ه

ع م ا ج ه ن و ت  س

() ی ر ی ذ پ ر ث  ا

 87 71 آموزشکمبود امکانات  1

 85 60 بهداشتضعف زیرساختهای  2

 89 57 امکانات تفریحیکمبود  3

 83 46 موانع ازدواج 4

 76 50 آزادیهای مدنی 5

 86 63 وجود جرم و جنایت 6

 86 95 کمبود فرصت شغلی 7

 89 94 درآمد پایین 8

 82 95 رکود بازارها 9

 84 89 فرصت سرمایه گذاری 10

 78 67 کمبود خدمات بانکی 11

 86 100 کمبود امکانات دولتی 12

 80 95 مدیریت منطقه ای 13

 70 105 مدیریت کشوری 14

 89 75 مشکالت شهری 15

 82 101 بی توجهی به شهرهای مرزی 16

 51 43 تنش کشورهای همسایه 17

 69 95 خشکسالی و کمبود بارش 18

 87 85 کمبود امکانات درمانی 19

 85 71 وضعیت مسکن 20
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 84 74 سیستم حمل و نقل 21

 58 99 پدیده ریزگردها 22

 83 102 امکانات زیرساختی 23

 57 73 وضعیت آب و هوایی 24

 61 67 نگاه سیاسی 25

 74 54 زیرساختهای فناوری 26

 51 29 سالخوردگی جمعیت 27

 89 105 مهاجرت 28

 79 34 اشتغال زنان 29

 88 95 نیروهای تحصیل کرده 30

 82 87 گردشگری 31

 66 102 منابع آب پایدار 32

 66 82 منابع خاکی 33

 67 26 دامپروری 34

 66 90 کشاورزی و باغداری 35

 86 105 فقر و بیکاری 36

 Totals 2781 2781 

گردد. درواقع این نقشه از افزار ارائه میناحیه قرارگیری در نرماساس  شده بردر بخش بعدی نقشه متغیرهای شناسایی
اند یعنی این نوع از متغیرها هم دارای (. بیشترین تعداد متغیرها در ناحیه دوم قرارگرفته4 جدول) شده استناحیه تشکیل 5

 م اثرگذاری باالیی داشته باشند.توانند در آینده فرآیند انقباض شهری ارکواز هاثرگذاری و اثرپذیری باال هستند که می

 های نقشه خروجی میک مکویژگی -4جدول

 متغیرها نواحی نقشه

 متغیرهای کلیدی1ناحیه 

و در محل  1های که در ناحیه میک مک، پیشران پژوهییندهآ افزارنرمبر اساس تحلیل اثرات متقاطع حاصل از 

)منابع ها بر کل سیستم است.دهنده توان تأثیرگذاری آنها قرار دارند، نشانشمال غربی صفحه پراکندگی پیشران

 وضعیت آب وهوا( خاکی، تصمیمات سیاسی، پدیده ریزگردها، خشکاسالی، آبی و

 )متغیرهای حدوسط(2ناحیه 

جهی معروف  متغیرها به متغیر دو این دارند. تأثیرگذاری زیادی هم و تأثیرپذیری هم که اندمتغیرهایی دهندهنشان

که هم دارای اثرگذاری باال و هم طوریهستند و دارای نقش بسیار بسزایی در فرآیند انقباض شهری هستند. به

غیرها دارای بیشترین تجمع در این ناحیه طور که از نمودار زیر مشخص است این متاثرپذیری زیاد هستند و همان

)آموزش در تمام سطوح، فقر و بیکاری، نیروهای تحصل کرده، مهاجرت، امکانات دولتی، امکانات پزشکی،  هستند؛

 امکانات زیرساختی، گردشگری، حمل ونقل، مشکالت شهری و....

 )متغیرهای نتیجه3ناحیه 
بهداشت، مسـکن، کشـاورزی،  دارند؛ زیاد میزان تأثیرپذیری و کم ذاریتأثیرگ میزان که است متغیرهایی دهندهنشان

 اشتغال زنان، آزادیهای مدنی، جرم و جنایت....

 )متغیرهای قابل چشم پوشی(4ناحیه 

دهنده متغیرهایی است که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمی دارند. این متغیرها حرکات یا روندها حاکمی را که نشان

شوند: تنش بین کشورهای مرزی، دهند و اصطالحاً متغیرهای مستقل نامیده میرند نشان میتغییرات کمی دا

 سالخوردگی جمعیت، دامپروری منطقه و....

دهندۀ متغیرهای )نشان5ناحیه 

 ای یا نامعین است(خوشه
 ازنظر سیستم این متغیرها وضعیتی نامعین در آینده دارند.
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 روی نقشه مستقیمموقعیت متغیرهای بر  -2شکل

دهنده روابط بین متغیرها و نحوه اثرگذاری متغیرها بر همدیگر است. این نمودار در قالب خطوط گراف اثرگذاری نشان     
دهنده جهت اثرگذاری متغیرها است. خطوط قرمز شده است، نشانقرمز و آبی که انتهای خطوط با یک پیکان نمایش داده

متغیرها بر یکدیگر و خطوط آبی با تفاوت نسبی در ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف بین  دهنده اثرگذاری شدیدنشان
 100دهد که بیشترین شدت اثرگذاری مستقیم در پوشش دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میمتغیرها را نمایش می

 ی بوده است.سالخشکت، ، مهاجرنییدرآمد پابر فرآیند انقباض شهری ارکواز؛ فقر و بیکاری، درصد از متغیرها 

 
 %100گراف اثرگذاری مستقیم متغیرها بر فرآیند انقباض شهری با پوشش  -3شکل 

 پالن پایداری یا ناپایداری متغیرها اساس برفرآیند انقباض شهری شهر ارکواز تحلیل 
دهنده ویژگی کلی سیستم است و بر اساس پراکنش فضایی متغیرها اثرپذیری نشان –پراکنش تغییرها روی پالن اثرگذاری      

های ناپایدار با متغیرهای که هم اثرگذارند و هم شود که ساختار سیستم پایدار است یا ناپایدار. دستگاهروی پالن مشخص می
ها اهد ماند. در این حالت پراکنش پیشراناثرپذیر، تحوالت شدیدی در آینده خواهند داشت و وضعیت کنونی آن پایدار نخو
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سیستم دارای تعداد  کهچنانشکل لوزی و از جهت جنوب غربی به سمت شمال شرقی خواهد ماند. از طرف دیگر  صورتبه
زیادی عوامل اثرگذار و در جهت مقابل تعداد زیادی عوامل اثرپذیر باشد و پراکندگی فضایی متغیرها به شکل ال و از سمت چپ 

دهد که مودار ظاهر شود، سیستم پایدار و شرایط کنونی سیستم در آینده تغییر نخواهد کرد. لذا نتایج حاصل از پژوهش نشان مین
در آینده دچار تغییر و تحوالت اساسی خواهد  شدهاستخراجکلیدی  متغیرهایناپایدار است و  ارکواز فرآیند انقباض شهریوضعیت 

 شد.

 
 یرها در حالت غیرمستقیمنقشه وضعیت متغ -4شکل

طور که از شده است و هماندر این مرحله گراف اثرگذاری غیرمستقیم متغیرها بر فرآیند انقباض شهری ارکواز ارائه     
کرده ها، نیروهای تحصیلدرصدی مشخص است؛ متغیرهایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت 100نمودار با پوشش 

که در بحث آموزش اگر زمینه طوریاالیی بر فرآیند انقباض شهری ارکواز هستند. بهدارای اثرگذاری غیرمستقیم ب
کرده در استان و مخصوصاً شهرستان فراهم کارگیری نیروهای تحصیلتحصیل و امکانات تحصیلی در تمام مقاطع و به

ئله بیکاری و نبود فرصت نبود خدمات مس ٔ  یابد، همچنین درزمینهباشد زمینه مهاجرت و انقباض اجتماعی کاهش می
زاست. لذا مشخص است آسیب شود وو مستقیم بر سایر عوامل پایداری می شغلی باعث ترغیب و ایجاد انگیزه غیرمستقیم

 که مجموعی از عوامل؛ اقتصادی، اجتماعی و طبیعی باعث اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم انقباض شهری ارکواز است.



 233-252(، 1)9، منصورزاده و همکاران 245
 

 

 
 %100ستقیم متغیرها بر فرآیند انقباض شهری با پوشش گراف اثرگذاری غیرم -5شکل

ترین متغیرهایی که دارای اثرگذاری باالیی بر در این مرحله و بعد از اینکه تحلیل میک مک به پایان رسید مهم
سناریونویسی ارائه  های کلیدی جهت تحلیل وعنوان پیشرانفرآیند انقباض شهری ارکواز هستند شناسایی گردد و به

 دید.گر
 های کلیدیپیشران -5جدول

 ردیف هاپیشران میزان تأثیر

 1 فقر و بیکاری 105

 2 مهاجرت 105

 3 هاامکانات زیرساختی در همه زمینه 102

 4 مدیریت کشوری 105

 5 توجهی به شهرهای مرزیکم 101

 6 نبود فرصت شغلی 95

 7 کمبود خدمات دولتی 100

 8 گردها پدیده ریز 99

 9 منابع آبی 102

 10 پایین رکود بازارها و درآمد 95

 

 سناریو نویسی
ریزی به شیوه جدید است که ضرورتاً باید بعد از شناخت وضع ترین مراحل فرایند برنامهسناریونویسی یکی از اصلی    

یونویسی سنارافزار استفاده نرم. لذا در این مرحله با مطالعه به آن پرداخته شود موجود و تعیین مسائل کلیدی منطقه مورد
Morphol شده به نمونه ییشناساهای کلیدی گردد. برای حصول به این امر ابتدا پیشرانسناریوها نوشته و تحلیل می

 (.6کنند )جدول یی مطرح هافرضهای شود تا برای هرکدام از این پیشراننخبگان( داده می) یآمار
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 هاپیشران شده برایهای مطرحفرض -6جدول

Domain Variable Hypothesis 1 Hypothesis 2 Hypothesis 3 Hypothesis 4 

 اقتصادی

 

 

رکود بازارها و 

 پایین درآمد
 ادامه وضعیت موجود

بهبود اوضاع بازارهای منطقه و 

افزایش درآمد مردم به عنوان پیشرانی 

 اثرگذار بر فرآیند انقباض شهری

کاهش درآمدها و رکود شدید 

بازارها و تقویت فرآیند انقباض 

 شهری

تقویت بازرها شهر ارکواز 

 با توجه به موقعیت مرزی

کمبود فرصت 

 شغلی

تنوع بخشی به 

 اشتغال
 ادامه روند کنونی

توسعه مشاغل کشاورزی و 

 دامپروری با حمایت دولت

توسعه مشاغل بازاری و 

 ایجاد بازارچه های مرزی

آمار باال رفتن میزان  فقر بیکاری

بیکاری و افزایش فقر 

 مطلق

وتنوع  بهتر شدن وضعیت اشتغال

 بخشی به آن

نداشتن طرح و برنامه ای 

 مشخص در این زمنیه

متاثر شدن از عوامل 

 غیرقابل پیش بینی

 اجتماعی

 

 

 مهاجرت
افزایش روند مهاجرت 

 به سمت مرکز استان
 کاهش روند مهاجرت ادامه وضعیت فعلی

های پیشرانتاثیر گذاری 

 خارج از پیش بینی

کمبود خدمات 

 دولتی

کمبود امکاناتی مانند 

بانکها، ادارات دولتی 

در آینده و مراجعه به 

مراکز استان برای 

 رفع نیازها

طراحی و تدوین توسعه امکانات 

دولتی در سطح شهر ارکواز به عنوان 

یک پارامتر اثر گذار بر جلوگیری از 

 انقباض شهری

سرمایه گذاری بخش  استفاده از

 خصوصی در این حوزه
  

امکانات 

 زیرساختها

تقویت امکانات 

 زیرساختی شهر ارکواز
 تداوم روند کنونی

بسترسازی و ایجاد امیدواری در 

شهروندان با توجه به تقویت 

زیرساختهای کیفی زندگی شهر 

 ارکواز

عدم تقویت امکانات 

زیرساختی شهر و تداوم 

فرآیند انقباض شهری 

 ارکواز

 طبیعی

 

 منابع آبی

کاهش منابع آبی به 

عنوان یک پارامتر اثر 

گذار بر توسعه پایدار 

 ارکواز

افزایش شدت خشکسالی و انهایتا 

 افزایش روند انقباض شهری ارکواز

عدم برنامه ریزی جهت تقویت 

منابع آبی منطقه به عوان 

پیشرانی اثر گذار بر فرایند 

 انقباض شهری

 حفظ روند کنونی

ادامه روند کنونی این  پدیده ریزگردها

 پدیده

با کشوری مرزی جهت  چاره اندیشی

 کنترل این پدیده

تاثیرگذاری باال بر آینده انقباض 

 شهری ارکواز
  

 سیاسی

 

 مدیریت کشوری

نداشتن استراتژی 

مناسب در توسعه 

 پایدار مرزها

در مدیریت  تقویت نگاه ازالیدی تقویت روند کنونی

عدم تقویت مدیریت کشوری و 

 محله ای شهرهای مرزی

  

کم توجهی به 

 شهرهای مرزی

نگاه سیاسی به 

 شهرهای مرزی

عدم برنامه ریزی برای توسعه این 

شهرها با توجه به موقعیت مهمی که 

 دارند

تقویت و توسعه این شهرها با 

برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت 

 کشور همسایه

تقویت نیروهای جاذب به 

 این شهرها مرکز

شوند یری میدرصدگامتیاز کارشناسان  بر اساسبین کارشناسان سناریوهای نهایی  هافرضچرخش  دو باردرنهایت با     
احتمال وقوع( باشند شناسایی و باال )گردند و در مرحله پایانی سناریوهایی که دارای اینرسی یمتحلیل  افزارنرمو در 
سناریوی اول  5 ؛ وهزار سناریو دارای اعتبار شناسایی گردید 2هزار سناریو نهایی  10درنهایت از بین  ؛ وگردندیمتحلیل 

به دلیل گرفتن باالترین امتیاز و اینرسی باال مورد تحلیل قرار گرفت و تغییرات سناریوی اول تا پنجم چندان چشمگیر 
 شدهمشخص 5تا  1دارا هستند. تغییرات در سناریوهای  ی درنهایت این سناریوها باالترین احتمال وقوع راولنیست 
 (.6شکل است.)
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 سناریوهای نهایی -6شکل

طور که از شکل پیداست سناریوهای دارای اهمیت باال با دهنده اهمیت سناریوهاست و هماننمودار گرافیکی نشان     
طور که از سبد سناریوها مشخص ست. همانشده اتر با رنگ آبی و غیره مشخصخطوط قرمز، سناریوهای بااهمیت کم

است سناریوی اول، دوم، سوم و چهارم دارای باالترین تکرار و درواقع دارای بیشترین اینرسی ممکن هستند و احتمال 
شود که سناریوهای پیش روی شهر ارکواز در زمینه فرآیند انقباض شهری بینی میوقوع باالیی در آینده دارند و پیش

 باشند.
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 نمودار سناریوها -7شکل

 تحلیل سناریوها
 10طور که از جدول سناریوها مشخص است؛ در بین شوند و هماندر مرحله پایانی سناریوهای خروجی تحلیل می  

امکانات زیرساختی( در وضعیت ) سناریو 1سناریو در وضعیت نامطلوب،  8های کلیدی، شده برای پیشرانسناریوی ارائه
مدیریت کشوری( در وضعیت بینابین قرار دارد. لذا مشخص است که وضعیت آینده فرآیند انقباض ) وسناری 1مطلوب و 

 .شهری ارکواز خطرناک و به سمت فاجعه است

 سناریوهای تحلیلی هر پیشران -7جدول

 ردیف پیشران سناریو وضعیت

 امطلوبن
انقباض باال رفتن میزان بیکاری و افزایش فقر مطلق درنهایت تسریع فرایند 

 شهری ارکواز
 1 فقر و بیکاری

 نامطلوب
افزایش روند مهاجرت به سمت مرکز استان و خارج از استان به دلیل پارامترهای 

 مختلف دافعه که درنهایت انقباض جمعیتی شهر ارکواز را شدت می بخشد
 2 مهاجرت

 مطلوب
امیدواری در تقویت و توسعه امکانات زیرساختی شهر در ابعاد مختلف و ایجاد 

 ساکنین شهر و موثر در کاهش فرایند انقباض شهری
 3 امکانات زیرساختی در همه زمینه ها

 بینابین

تقویت نگاه باال به پایین در مدیریت کشوری و آسیب زاد بودن این شیوه حکمرانی 

که باعث ضعیف شدن مدیریت مناطق مرزی و درنهایت انقباض جمعیت و سرمایه 

 بینی تغییرات بهتر در این زمینه دور از انتظار نیستشود و پیش می

 4 مدیریت کشوری

 نامطلوب
نداشتن استراتژی مناسب در جهت توسعه شهرهای مرزی و تثبت جمعیت و 

 سرمایه در این شهرها و موثر بر فرآیند انقباض شهری ارکواز
 5 کم توجهی به شهرهای مرزی
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 ردیف پیشران سناریو وضعیت

 نامطلوب

شغلی باعث مهاجرت تحصیل کردگان به  ادامه وضعیت کنونی و نبود فرصت

سمت خارج از شهر خواهد شد که درنهایت سرمایه اجتماعی شهر نابود خواهد شد 

 و دارای اثرگذاری باال بر فرآیند انقباض شهری ارکواز خواهد بود.

 6 نبود فرصت شغلی

 نامطلوب

و عدم  کمبود امکانات دولتی؛ بهداشتی، آموزشی، خدماتی و بانکی باعث مهاجرت

شود و نهایت یک پیشران اثر رغبت سرمایه گذاری در منطقه شهری ارکواز می

 گذار بر شدت یافتن فرآیند انقباض شهری خواهد بود.

 7 کمبود خدمات دولتی

 نامطلوب
دارای تاثیرگذاری باالیی بر آینده فرآیند انقباض شهری ارکواز است و چشم انداز 

 شود.هاده نمیمناسبی برای مهار این پدیده مش
 8 پدیده ریزگردها

 نامطلوب
خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی در آینده فرآیند انقباض شهری ارکواز 

 اثرگذاری باالیی دارند و چشم انداز روشنی برای تقویت این منابع دیده نمی شود.
 9 منابع آبی

 نامطلوب
-ارکواز در آینده پیش بینی میرکود و درآمد پایین سرمایه گذاران و بازاریان شهر 

 شود که تاثیرگذاری باالیی بر فرآیند انقباض شهری ارکواز خواهد داشت.
 10 رکود بازارها و درآمدپایین

 گیرینتیجه

که در ارتباط با فرآیند انقباض شهری استان خوزستان انجام  ،(1398) نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقی خاوریان
محیطی و غیره د؛ که عوامل مختلف اقتصادی، زیستداده است همخوانی دارد به طوری که نتایج هر دو تحقیق نشان دا

ا عنوان ب ،(1400) در فرآیند انقباض شهری دخیل هستند. همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق جودی و همکاران
همخوانی  (یزکالنشهر تبر 8: منطقهی)مورد پژوه یزیرآن با فرهنگ برنامه یو وابستگ یشهرسازوکار انقباض یواکاو»
کید بر این موضوع دارد که فرآیند انقباض شهری متاثر از عوامل محیطی، جمعیتی، اقتصادی، ارد و نتایج تحقیقات تأد

تحقیق حاضر در قیاس با موارد مشابه ارائه شده در این است عالوه بر بررسی فرهنگی و اجتماعی است. در واقع نوآوری 
ثیرگذار بر فرآیند انقباض شهری ارکواز، سناریوهای پیش روی این وضعیت را ضعیت موجود و شناسایی متغیرهای تأو

 های پیش رو برای توسعه شهر ارکواز مدنظر قرار گیرند.ریزیارائه داده است، تا در برنامه
شهرها است که در از شهرها یا کل کالن ییهااست که شامل شهرها، بخش یپدیده انقباض شهر روندی چندبعد

اند. انقباض شهری اغلب در سطح وسیعی از چشمگیر بوده زوال و انحطاط اقتصادی و اجتماعی خود شاهد یهانهیزم
. لذا شودیغلی و منجر به مهاجرت جمعیت مش یهاشهری و از بین رفتن فرصت باعث زوالشهرها یک چالش است و 

در تحقیق حاضر به دنبال تحلیل آینده پیش روی شهر ارکواز در زمینه فرآیند انقباض شهری هستیم. برای پیشبرد این 
که از یطوربه قرارگرفتهی و تحلیل موردبررسامر ابعاد مختلف؛ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی شهر و منطقه 

است و در تدوین سناریوهای پیش روی فرآیند انقباض شهری ارکواز  شدهانتخابهرکدام از این ابعاد چند پیشران کلیدی 
گیری رسید که؛ فرآیند انقباض شهری یجهنتبه این توان های تحقیق میاست. درنهایت با توجه به یافته شدهگرفتهبه کار 

سناریو( قرار دارند که  8) ینامطلوبواهد داشت زیرا که بسیاری از سناریوها در وضعیت ارکواز آینده پیش روی مطلوبی نخ
در ابعاد مختلف اقتصادی، ؛ با توجه به این وضعیت؛ زمینه مهاجرت جمعیت، سرمایه انسانی و مالی آن فراهم است

لذا با روند کنونی این وضعیت  های کلیدی با سناریوهای فاجعه باری مواجه هستنداجتماعی، طبیعی و سیاسی پیشران
بینی پیشیرقابلغیرگذاری متغیرهای کالن تأثیزی، تغییر استراتژی و ربرنامهیر است بنابراین با ناپذاجتنابانقباض شهری 

 شدهارائهها و مدیریتی سناریوهای بینابین تا مطلوبی ممکن است این وضعیت تغییر کند. البته در زمینه توسعه زیرساخت
 ها داشته باشد.یرگذاری بر سایر پیشرانتأثتواند که می است



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                            250
 

 

 پیشنهادها
 گردد:ها ارائه مییشنهادپلذا در پایان با توجه به نتایج این  شود:در راستای نتایج پژوهش، پیشنهادهای ذیل ارائه می

 اطق و تثبیت جمعیت تغییر استراتژی و رویکرد در زمینه اقتصادی شهرهای مرزی و توسعه ابعاد بازاری این من
 ازجمله شهر ارکواز

 تقویت ابعاد اقتصادی منطقه به دلیل داشتن بیشترین پیشران اثرگذار بر فرآیند انقباض شهری ارکواز 

  تقویت و توسعه زیرساختهای آموزشی، درمانی، بهداشتی، تفریحی ورزشی و سایر خدمات موردنیاز شهروندان به
 انقباض شهری ارکوازدلیل تاثیرگذاری بر فرآیند 

 گردها رایزنی با کشورهای همسایه در زمینه مقابله با پدیده ریز 

 گذاریتقویت امکانات و خدمات دولتی در شهر ارکواز جهت ایجاد انگیزه سرمایه 

 تقدیر و تشکر
ریزی هدر بخش جغرافیا و برنام« آقای علی محمد منصورزاده»این مقاله مستخرج از رسالة دکتری نویسنده اول 

 شهری دانشگاه خوارزمی تهران می باشد.
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