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 چکیده

شکلاهمیت روززمینه:  ص یریگافزون منابع انرژی در  شد فرآیندهای اقت ضرورت بهرهو ر از این منابع بر پایه  یبردارادی و نیز 

عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی  پژوهیآیندهو توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی موضوع شناسایی و  یطیمحستیمالحظات ز

سته م سی  هدف: .کندیرا برج ضر به برر ضعیتتحقیق حا ستان تبریز در چارچوب آینده و شهر صرف انرژی  ژوهی پمیزان م

جهت شتناستایی عوامل ها: روش .باشتدمیتحلیلی  -توصتییی روش پژوهش آن، واین پژوهش از نوع کاربردی . پرداخته استت

ست. بعد از تجزیه و تحلیل عوامل، و از روش دلیی ار بر میزان مصرف انرژی تأثیرگذ شده ا ستیاده  عامل   40گروه متخصصان ا

افزار شده وارد نرمبا استیاده از روش تحلیل اثرات متقابل عوامل شناساییو  نتخاب شدندبه عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی و ا

MICMAC های کلیدی مؤثر انتخاب شتتده استتت.عامل اصتتلی به عنوان پیشتتران 16عامل  40در نهایت از میان  .شتتده استتت 

ساس داده ها: یافته شنامه و تحلیل نرم شده های واردبر ا س سناریوپر سناریو  یسناریو 5ویزارد  افزار  قوی که از میان آنها دو 

 292ستتناریو با ستتازگاری با  و  13شتترایم مطلوب، یس ستتناریو شتترایم بحرانی و دو ستتناریوی دیگر شتترایم بینابین دارند. 

سی ست. برر شده ا ضعیف گزارش  سناریوهای های اولیهسناریوی  سیطره13ی  سبیت گانه حاکی از  ضعیتای ن های عداد و

های مطلوب و رو به پیشتترفت هستتتند غیر از چند ستتناریوی محدود که دارای ویژگی .های مطلوب استتتنامطلوب بر وضتتعیت

صلی این تحقیق حنتیجه گیری:نتیجه ی مطلوبی ندارند.ی سناریوها آیندهبقیه مصرف  یاکی از آن است که وضعیت آیندهی ا

 شدن شرایم خواهد بود. نامساعدمطلوب و نای شرایم فعلی با روندی هدهند بیشتر ادامه انرژی در شهرستان تبریز

 پژوهی، شهرستان تبریز.بینی، آیندهمصرف انرژی، پیش کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 یهاانرژی یکی از عوامل اساسی تولید در میان تمامی بخش

یتوجهی در اقتصتتاد ماقتصتتادی استتت که دارای اثرات قابل

انجام  یها(. پژوهش15: 1382ه و همکاران، )عمادزاد باشتتد

شان م سطح دنیا ن سعه  دهدیگرفته در  شتابان تو که روند 

شورهای جهان، تا حدود زیادی به  صنعتی در ک صادی و  اقت

انرژی  و ابدییانرژی ارتباط م یهاستتتطح مصتتترف حامل

ها و تجارت جهانی به خود ستتتها را در فعالیت نیترشیب

ست. ب صاص داده ا شکلاخت صنعتی و  شروع انقالب   یریگا 

انرژی به عنوان یکی از عوامل مها تولید  یهاصتتنایع، حامل

شتتناخته شتتدند. بدین ترتی  با تداوم روند رشتتد و توستتعه 

، به صورت 1973اقتصادی، مصرف انرژی پس از تکانه نیتی 

 یآبادمطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت )جالل جدی مورد

 هاینهاده از یکی عنوان به انرژی (.45 :1384و همکاران، 

شد در مهمی نقش تولید سعه ر صادی و تو شورها اقت  اییا ک

 تمرکز باعث نیز در ایران فراوان انرژی منابع وجود کند.می

 نیل بیشتر جهت و فشار طبیعی منابع از استیاده در بیشتر

: 1389زاده، )یاوری و احمد استتت شتتده اقتصتتادی رشتتد به

ری که در کنار ستتتایر عوامل تولید، نقش تعیین (. به طو42

نده ها دارد )تقیکن یات اقتصتتتتادی کشتتتور زاده ای در ح

جا از(. 160: 1394مهرجردی،  یت  آن عال جام هر ف که ان

از یس طرف  ،اقتصتتادی مستتتلزم مصتترف انرژی استتت، لذا

منزله عامل محرک توستتعه اقتصتتادی، اجتماعی و  انرژی به

س سوی دیگر،  شودیان تلقی مبهبود کیییت زندگی ان و از 

. افزایش گرددیمحیطی مزیستتتت یهاندهیموج  تولید آ 

تقاضتتتای انرژی، محدودیت منابع انرژی فستتتیلی و افزایش 

هه اخیر  بازار انرژی در د بات  یت و ث عدم امن مت آن و  قی

سها ستأسو با م شدن زمین ا  Alam) له آلودگی و گرم 

et al., 2007: 827). ف انرژی در کشور بسیار میزان مصر

له تاکنون جز اتالف ستترمایه، أآور بوده که این مستتستترستتام

با توجه به این نکته و . ستتتودی به همراه نداشتتتته استتتت

، چنانچه صتتال یه شتتده توستتم مراجع  یهمچنین آمار ارا

روند رشتتد کنونی مصتترف انرژی ادامه یابد، در میان مدت، 

مل حا نده  یس کشتتتور وارد کن به  بدیل  یاهایران  انرژی ت

( که این وضتتعیت در 142: 1395د )مقصتتدی، خواهد شتت

شهرهای کشور از قبیل شهرستان تبریز با توجه به اینکالن

و  صتتنعتی اقتصتتادی، اجتماعی، که در آن همواره توستتعه

سعه در تمام ابعاد اتیاق  سدبه نظر میافتد حادتر میتو از  .ر

وقوع میه تری بمروزه تغییرات با نرخ ستتتریعستتتوی دیگر ا

های تغییر در دیگر جنبه پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقباً

افزون وابستتتگی متقابل کشتتورها و ملل، زندگی، افزایش روز

دلیل گستتترش ه های موجود که بزدایی جوامع و نهادتمرکز

فناوری اطالعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون 

های ملی، قومی و ویژگی به جهانی شتتتدن به همراه حی 

“ راتتغیی”فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از 

سازمانها، کس  وکاررا برای دولت“ آینده” و  ها و مردم ها، 

 آینده استتتاستتتاً .(74: 1388)جمالی جافی،  کندایجاب می

هایی از قرین به عدم قطعیت استتتت. با این همه آثار و رگه

شته و حال دارند، می هاتاطالعات و واقعی شه در گذ که ری

باشتتتند.  به آینده  ند رهنمون ما  با (. 9: 1388)پدرام، توان

شده در منطقه مورد مطالعه ضیحات ارایه  نیز  و توجه به تو

با توجه به تجمع امکانات و خدمات و متناس  با آن کشیده 

سترده  سعه گ شد و تو شهر تبریز باعث ر شدن جمعیت به 

به گونه ای که  عی و اقتصتتادی شتتده استتتکالبدی، اجتما

غرب ایران و مرکز ترین قط  اقتصتتادی منطقه شتتمالبزرگ

و  فرهنگی، صتتنعتی، ستتیاستتی، بازرگانی، ارتباطی، اداری

شناخته می نظامی شدید این حالت  شوداین منطقه  که با ت

سال ستان بر در  شهر های گذشته و ادامه این روند جمعیت 

که از رسیده است   1773033به  1395اساس سرشماری 

شهری و  92تقریباً  این تعداد صد در نقاط  صد در  8 در در

شت سکونت دا ستایی  سرد و  اندهنقاط رو و با توجه به اقلیا 

درصتتتد  50خشتتتس منطقه مورد مطالعه و تجمع بیش از 

باعث  آنهای بزرگ صتتنعتی استتتان در ها و کارگاهکارخانه

شد  صرف انرژی در طول زمان و همگام با چنین ر افزایش م

اصول شهرسازی  چنین عدم توجه بهها و توسعه شده است.

شهر و گتراکا و صولی در  شهر در سازی ا سعه  سترش و تو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 وسطح ساخته شده شهر با  رفتن ای وسیع که باعث پهنه

 از طرفباعث افزایش مصرف انرژی شده است.  به تناس  آن

توجه به مشکالت زیست محیطی فراوان در شهر تبریز دیگر 

حال افزایش  به مرور زمان در  که  ناشتتتی از آن  و خطرات 

شد فرامی شی از توسعه و ر شد که نا وان در تمامی جوان  با

توسعه و توسعه خارج از حد معقول و در حد توان شهر است 

شکل ترین مکه به صورت مستقیا و غیرمستقیا باعث بزرگ

محیطی شتتهر تبریز یعنی مستتأله آلودگی هوا شتتده زیستتت

ست سأله  ا که با توجه به روند فعلی نیازمند توجه ویژه به م

صرف انرژی در منطقه مورد مطالعه م شدیم بنابراین باید . با

سئو ن و نهاهای مرتبم تالش کنند تا با پیش رچه بینی هم

ریزی های مختلف و برنامهتر مصتتترف انرژی در بخشدقیق

صتتحیح در هدایت مصتترف، پارامترهای عرضتته و تقاضتتای 

به نحو انرژی در بخش عه را  های مختلف منطقه مورد مطال

  مطلوب کنترل کنند.

صرف انرژی مطالعاتی در داخل و بیدر زمینه پیش  نی م

خارج از کشور انجام گرفته است که از مطالعات داخل کشور 

صرآبادی، می ص1385توان به مطالعات )بغزیان و ن ادقی (، )

(، )اکبری1391و همکاران، (، )گلستتتانی 1391و همکاران، 

کاران،  ندی و هم خارجی 1394شتتتهرب عات  طال ( و از م

(Pousinho, 2012) ،(Liu et al., 2016) ،(Mat 

Daut et al, 2017) ،(Ruiz et al., 2018)  شاره کرد ا

هایی از قبیل هوش که در اکثر تحقیقات انجام گرفته از مدل

صبی، مدل شبکه ع صنوعی،  صادم سنجی، الگوریتا های اقت

ژنتیس استتتتیاده شتتتده استتتت و وجه تمایز این تحقیق در 

ستیاده از چارچوب آینده ستیاده پژوهی و سنا اریونویسی با ا

رو، تحقیق حاضتتر به دنبال باشتتد. از ایناز ستتناریوویزارد می

ستان  شهر صرف انرژی در  ضعیت م ست که و سؤال ا این 

 تبریز در آینده در چه شرایطی خواهد بود؟

 مصرف انرژی

سطو  تولید و       صلی و مرتبم با  صرف، از متغیرهای ا م

تابع مصتتترف،  درآمد ملی در اقتصتتتاد استتتت. در حقیقت

                                                           
 

 

 

یه میتصتتویری از مراحل توستتعه دانش در علا اقتصتتاد ارا

با مطالعه  توانی. جایگاه و اهمیت متغیر مصتتترف را مدهد

، 1ه شتتده از ستتوی اقتصتتاددانانی همچون کینزینظریات ارا

 یهاو ... که در حوزه 4، دوزنبری3، آندومودیگلیانی2فریدمن

 ییهایدرک کرد. تئوراند خرد و کالن اقتصاد به آن پرداخته

ه شده است، از یس یها برای توضیح مصرف اراکه توسم آن

زیربنای استتاستتی از نظریات خرد اقتصتتادی درباره انتخاب 

نده برخوردار بودهمصتتترف بدینکن ند؛  تار ا که رف صتتتورت 

صرف شده م شاهده  کننده، نتیجه تالش عقالیی وی برای م

یت خود از طریق تخصتتتی  یان  حداکثر کردن مطلوب جر

به یس الگوی بهینه مصتترف در طول  5درآمدی دوره زندگی

ه میهوم روانشناسی مصرف از جان  کینز یزندگی است. با ارا

(، رابطه درآمد و مخارج مصرفی، به صورت یس رابطه 1936)

اقتصاد کالن درآمد، همچنین فریدمن  یهالیکلیدی در تحل

که  داردیمی بیان می(، در نظریه مصتترف و درآمد دا1957)

مصرف در یس سال معین، فقم به درآمدی که فرد در همان 

ست م سال به ستگی ندارد، بلکه به میزان درآمد آوردید ، ب

که فرد دارد نیز وابستتته استتت. به  یمی یا درآمد انتظاراید

مد دا به دو جز درآ مد افراد را  یل وی درآ می و یهمین دل

درآمد موقتی گاهی . کندیدرآمد موقتی یا زودگذر تقسیا م

منیی و گاهی مثبت استتت و در بلندمدت همدیگر را خنثی 

که مصتترف در  شتتودیانداز موج  منقش پس ،، لذاکنندیم

می حی  شتتتود. به دنبال این نظریه، یستتتطح مصتتترف دا

یانی ) مد دا1963مودیگل یه ی(، درآ چارچوب نظر می را در 

این  . بر اساس(1381)برانسون،  معرفی کرد 6سیکل زندگی

صرف شی از نظریه، هدف م ست که مطلوبیت نا کننده این ا

با در نظر گرفتن محدودیت  ندگی فرد  مصتتترف در طول ز

منابع مالی به حداکثر برستتتد. این نظریه نیز همانند نظریه 

مد دا بازدهی آن یدرآ عه و نرخ  جام یدمن بر ثروت  می فر

. با شودیاستوار است که بر اساس آن سطح مصرف تعیین م

مد داای یه درآ نه نظر تد ل در زمی می ین وجود نوع استتت
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ل یتولید انرژی و نحوه مصرف آن از جمله مسا متیاوت است.

ول در ط گذاراناستیبرانگیز در بین اقتصاددانان و س چالش

صنعتی،  ست. پس از وقوع انقالب  شر بوده ا تاریخ زندگی ب

های روزمره انستتتتان یاز کاربرد آن در رفع ن ها و انرژی و 

صتتتورت گرفته در ترکی  استتتتیاده از این  یهاینیگزیجا

عامل، رو به افزایش نهاد. با افزایش تعداد صتتتنایع کوچس و 

نه خا کار یدی یهابزرگ و  خدماتی و افزایش  -کوچس تول

 ها، که اینتولید انواع گوناگونی از کا ها و خدمات توسم آن

یدات به تول عه  جام یاز  یت و ن  خود منتج از افزایش جمع

مختلف انرژی در  یهابیشتتتر بود، نیاز به استتتیاده از حامل

به افزایش تقاضای شکل گرفته، احساس  ییگوراستای پاسخ

  (.69: 1389کشیده  و همکاران، )دامن شد

 و مصرف انرژی اقتصادی توسعه

 امروز، جهانی استتتت که در آن همواره توستتتعه جهان

ابعاد اتیاق صتتنعتی و توستتعه در تمام  اقتصتتادی، اجتماعی،

 شتتتاب اخیر یهادهه در طول این توستتعه روند و افتدمی

 که تجاری کا ی ترینانرژی، مها .گرفته استتت بستتیاری

شترین  هایفعالیت دارد، برای تجارت جهانی در را سها بی

 :Sajjad, 2010) برخوردار استتت فراوان اهمیت از بشتتر

 صتنایع گرفتن شتکل و صتنعتی انقالب با شتروع .(1945

 و روند صنایع در را خود اهمیت ازپیشماشینی، انرژی بیش

شد صادی ر شورها  اقت ساند اثبات به ک  عنوان به . انرژی.ر

 و توستتتعه رشتتتد در مهمی نقش تولید هاینهاده از یکی

صادی شورها اقت در  فراوان انرژی منابع وجود کند.می اییا ک

شتر تمرکز باعث نیز ایران ستیاده در بی و  بیعیط منابع از ا

شار این از .است شده اقتصادی رشد به نیل بیشتر جهت ف

 و توستتتعتته برای انرژی بین مصتتترف ارتبتتاط رو، درک

ست ست اهمیت زیمردان حادولت و گذارانسیا و  فطرس) ا

 بهبود برای  زم شتترط اقتصتتادی رشتتد (.1393 ترکمنی،

ست، ولی جامعه افراد سطح زندگی  آن برای کافی شرط ا

 در مها عامل اقتصتتادی رشتتد چه نابراین اگرب .باشتتدنمی

و  انستتتانی توستتتعه  زم برای منابع و افزایش فقر کاهش

ضرورت، مصرف به اما است زیستمحیم از حیاظت  لحاظ 

 هاییآ ینده افزایش با همراه که بیشتتتر تولید برای انرژی

ست، قادر ضیح به ا سعه افزایش مورد در تو صادی تو و  اقت

سعه شدنمی سانیان نهایتاً تو صرف افزایش زیرا .با  انرژی م

سیاری برای دهنده خدماتهیارا سی نیازهای از ب سا سان،  ا ان

و  استتت ارتباطات و های بهداشتتتی، آموزشمراقبت از قبیل

سی عدم ستر شا به انرژی به د ضعیف روی گیریطور چ  ت

 جمعیت آموزش و کاهش برای محدود ستتالمت، فرصتتت

صرف انرژی شود. پسمی فقر افزایش به منجر که بالقوه  م

چگونگی  ولی استتت، خوردهگره انستتان رفاه با بلندمدت در

استتت  نامشتتخ  حدودی تا انستتان رفاه بر آن تأثیرگذاری

 .(2: 1394نژاد و همکاران، )یوسیی

 مصرف انرژی جمعیت و 

شترین  ستند که بی شد آن عواملی ه اندازه جمعیت و ر

طه  به راب حث مربوط  با جه را در م یان وتو  یهایژگیم

فت کردهجمعیتی و محیم یا ند. ولی بیشتتتتر زیستتتت در ا

نه برای تبیین این  هایبررستتتی ته در این زمی جام گرف ان

محیطی کوزنتس اشاره دارند. زیست یهایموضوع، به منحن

رشتتد و توستتعه، که  هیبر استتاس این نظریه؛ در مراحل اول

سرانه و  سطو  درآمدی و رشد پایین است، با افزایش درآمد

 زیستدر نتیجه افزایش مصرف انرژی، میزان تخری  محیم

. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه ابدیینیز افزایش م

از  که پس، تا اینابدییزیست ادامه متخری  و آسی  محیم

آن اگر افزایش رشد  از . پسرسدیمدتی به نقطه اوج خود م

صادی ادامه پیدا کند، سوء آ اقت ستثار  یج تدر محیطی بهزی

از ستتتوی  (Zhang, 2003: 162). کاهش خواهد یافت

اقتصتتادی، توستتعه اقتصتتادی به صتتورت  یهادیگر در آموزه

سته اجتناب ناپذیر به توسعه مصرف منابع و  خایر انرژی واب

استتت و همراه با توستتعه اقتصتتادی، اثر شتتهرنشتتینی نیز به 

حث دمو با عات مطر  در م گرافیکی، عنوان یکی از موضتتتو

 York)تأمل است  زیست، قابلروی مصرف انرژی و محیم

et al., 2003)، محیطی که اثرات زیست کنندیاستد ل م

ی و شهرنشین دهیممکن است از رابطه کوزنتس نسبت به پد

توستتتعه اقتصتتتادی پیروی کند. زیرا شتتتهرنشتتتینی با خود 

کلیدی نوستتازی به همراه دارد و ممکن استتت به  یهاجنبه

کارب یت هبود در  مدیر ر . از ستتتوی دیگمنجر شتتتودآیی و 

(Foster, 1992)،  شینی یس عامل شهرن ست که  معتقد ا

کلیدی است که به انهدام و تخری  طبیعت و جامعه منتهی 

. در حقیقت کارهای تجربی، نتایج متیاوتی از تأثیر شتتودیم

همچنین در  .زیست نشان داده استشهرنشینی روی محیم

ستا، شرایم دموگرافیکی به عنوان عامل کلیدی  این را نقش 
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. ستتاختار ستتنی شتتودیمصتترف انرژی برجستتته م و بالقوه

مختلیی  یهاجمعیت ممکن است ساختار اقتصاد را به روش

تحت تأثیر قرار دهد، که پیامدهایی نیز برای مصتترف انرژی 

شان م به همراه شد. د یلی وجود دارد که ن شته با  دهدیدا

ارای افراد ستتالخورده نستتبت به افراد جوان و د یهاتیجمع

. استتتتیاده از کنندیستتتال، انرژی بیشتتتتری مصتتترف مکا

اندازها برای تأمین نیازهای مصتترفی و بهداشتتتی، تمایل پس

ضوع  سنی و... بیانگر این مو شتن خودرو در این دوره  به دا

باروری و الگوهای  یهاهستند. از سوی دیگر تغییرات در نرخ

تنها اندازه و رشد جمعیت را تحت تأثیر قرار  یز نهمهاجرت ن

مختلف را نیز متأثر  ستتنی یها، بلکه نستتبت گروهدهندیم

 (Liu, 2009: 1854). کنندیم

 مواد و روش -1

توان دریافت که این می ،با دقت در محتوای این پژوهش

 -پژوهش از نوع کاربردی بوده و در قال  تحقیقات توصییی

سی  .یردگتحلیلی قرار می صرف انرژیدر برر ضعیت م ر د و

ابتدا جهت تدوین  در شهرستان تبریز نگاریچهارچوب آینده

یت مالی از طریق روش دلیی از وضتتتع نیر  20های احت

و در مرحله بعد به  کارشتتناس متخصتت  نظرخواهی شتتده

ست که طبق نتایج ب شده ا ستا پرداخته  سی  هتحلیل کلی 

ول شتتناستتایی شتتده و ی ادستتت آمده این عوامل در مرحله

کدیگر و بر  مل بر ی گذاری این عوا تأثیر میزان و چگونگی 

با توجه به میزان ارتباطات مستقیا و  مصرف انرژیوضعیت 

ستقیا در نرم شده و برای  MICMACافزار غیرم سی  برر

سناریوها از نرم سناریو بدست آوردن  ضروری و حیاتی  افزار 

ویزارد با  ناریوافزار ستتتویزارد استتتتیاده شتتتده استتتت. نرم

محاستتتبات پیچیده و بستتتیار ستتتنگین، امکان استتتتخراج 

ضعیف و  سناریوهای با احتمال  سناریوهای با احتمال قوی، 

سازگاری و انطباق با  را برای محقق  سناریوهای با احتمال 

 آورد.فراها می

 هايافته -2

 های کلیدیشناسايی پیشران -3-1

ضر سایی عوامل ت ،در پژوهش حا شنا أثیرگذار بر جهت 

میزان مصتترف انرژی در تبریز  از روش دلیی از طریق گروه 

متخصصان استیاده شده است . بعد از انتخاب متخصصان با 

به روش جه  جام تو ند ان های مختلف پرستتتشتتتگری فرآی

ی مورد نظر پرستتشتتگری و استتتخراج  نظرات آنها در حوزه

سته می  دشوانجام گرفت و در مرحله بعد از متخصصان خوا

ای که به گونه تا در نظرات ستتتایر اعضتتتا نیز داوری کنند

بار برای تصحیح رفت و برگشت داشته است  2ها پرسشنامه

شده  سان ارایه  شنا یعنی در دور اول برای اخذ نظرات به کار

ست و در دور دوم جواب صحیح نظرات ا های دور اول برای ت

ه ارستتال شتتده استتت تا جواب دیگر کارشتتناستتان که البته ب

صورت نیاز در  شاهده کنند تا در  ستند را م صورت گمنام ه

نظر خود تغییراتی را اعمال کنند بدون اینکه مستقیماً تحت 

ز . در نهایت بعد اتأثیر ستتتخنوری و نظر دیگران قرار بگیرند

عامل  به عنوان عوامل تأثیرگذار  40تجزیه و تحلیل عوامل، 

سایی و شنا صرف انرژی در تبریز  شدند.  بر میزان م انتخاب 

 به متغیر 40 شتتد، اشتتاره با  در که دلیی روش استتاس بر

سایی مؤثر عوامل عنوان  اثرات تحلیل روش با سپس و شنا

ستخراج جهت MICMAC افزارنرم با ساختاری/ متقابل  ا

 مورد یمنطقه یآینده وضتتعیت بر تأثیرگذار اصتتلی عوامل

 متغیرها دتعدا استتتاس بر. گرفتند قرار تحلیل مورد مطالعه

بار در نظر گرفته  2تعداد تکرارها  .بود 40×40 ماتریس ابعاد

ی قابل ارزیابی در این ماتریس رابطه 1560شتتد. از مجموع 

ی رابطه 769ی عدد یس، رابطه 328ی عدد صیر، رابطه 40

ی عدد ستته بوده استتت. از طرف دیگر رابطه 463عدد دو و 

بار چرخش  2 های آماری باماتریس بر استتتاس شتتتاخ 

درصتتتد برخوردار  100شتتتدگی ای از مطلوبیت و بهینهداده

های آن بوده که حاکی از روایی با ی پرستتشتتنامه و پاستتخ

است. در ادامه جهت تحلیل کلی محیم سیستا و در نهایت 

شران سایی پی شنا سی جهت  ها، عوامل کلیدی مؤثر به برر

ها و همچنی پذیری متغیر تأثیر گذاری و  تأثیر به پالن  ن 

 ی و جابجایی متغیرها پرداخته شد.بندبررسی رتبه

 
 های ماتريس اثرات متقابلی دادهتحلیل اولیه -1جدول 

 مقدار شاخص
 40 ابعاد ماتریس
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 2 ابعاد تکرارها

 40 تعداد صیرها

 328 تعداد یس

 769 تعداد دو

 463 تعداد سه

 1560 جمع

 5/97 ی پرشدگیدرجه

 پژوهشهای مأخذ: یافته

گیرد تا میزان ارتباط بین ای در اختیار متخصصان قرار میپرسشنامه MICMAC افزارنرم مطابق با عوامل شناسایی شده درسپس 

 افزار تجزیه و تحلیل و مهمترین عوامل شناسایی شوند.تا در نهایت توسم نرم امتیازبندی نموده 3-0متغیرها را  بین طیف 

 تقیم متغیرها بر يکديگرمیزان تأثیرات مس -2جدول 

 رديف متغیر تأثیرگذاری تأثیرپذيری رديف متغیر تأثیرگذاری تأثیرپذيری

 GPD 1 85 83 22 تبلیغات 70 85

های تشویقی تنبیهیبرنامه 72 88  2 ارزش افزوده کشاورزی 85 79 23 

 3 ارزش افزوده صنعت 86 82 24 ساختار صنعتی 73 85

 4 ارزش افزوده خدمات 85 80 25 صنایع انرژی بر 81 89

 5 درآمد سرانه واقعی 90 84 26 تعداد کارگاه صنعتی 84 87

وری اقتصادیبهره 78 86 27 تعداد وسایل نقلیه 76 84  6 

 7 نیو  اینترنت 78 77 28 قوانین حمل و نقل 85 91

گذاری داخلی و خارجیسرمایه 83 96 29 تکنولوژی نوین 75 81  8 

 9 نیروی کار 83 84 30 فرم شهری 77 79

 10 اختالط کاربری 71 81 31 اقلیا سرد و خشس 73 78

 11 دسترسی به حمل و نقل عمومی 88 86 32 روزهای یخبندان 80 66

نشینیحاشیه 81 85 33 تعداد روزهای نیاز به گرمایش 85 75  12 

 13 اندازه جمعیت 87 89 34 دمای متوسم سا نه 85 75

اتغییر اقلی 66 74  14 جمعیت شهری 81 81 35 

هاطراحی ساختمان 90 71  15 جمعیت روستایی 75 88 36 

 16 تراکا جمعیت 80 85 37 زیرساخت و تجهیزات شهری 86 71

های حمل و نقلتنوع شیوه 93 70  17 مهاجرت 78 84 38 

 18 نسبت اشتغال 81 80 39 مدیریت شهری 88 71

 19 جمعیت فعال 90 91 40 مکانیابی مراکز حمل و نقلی 89 66

های دینیاعتقادات و آموزه 78 80 41 جمع 3255 3255  20 

 21 عوامل سیاسی 84 88    

 های پژوهشمأخذ: یافته

 

 

 انواع متغییرها -3-2

 متغیرهای تأثیرگذار

ری ها نسبت به تأثیرپذیمتغیرهایی که درصد تأثیرگذاری آن

-این متغیرها  در شمالشود و بسیار با تر هستند را شامل می

 گیرند.تأثیرپذیری قرار می -غربی پالن تأثیرگذاری

 متغیرهای دو وجهی

وجهی دارای تأثیرگذاری با  و تأثیرپذیری با   متغیرهای دو

هستند و هر عملی بر روی این متغیرها، بر روی سایر متغیرها 

نیز واکنش و تغییری را ایجاد خواهد کرد. موقعیت قرارگیری 

 یتأثیرپذیری در ناحیه –ین متغیرها در پالن تأثیرگذاریا

شرقی قرار دارند. متغیرهای دو وجهی ظرفیت بسیار شمال
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با یی جهت تبدیل شدن به متغیرهای کلیدی سیستا را دارا 

 هستند.

 متغیرهای تنظیمی

متغیرهتتای تنظیمی در 

یا  قل نمودار  اطراف مرکز ث

 -پتتالن تتتأثتتیتترگتتذاری

پذیری قرار ند و در  تأثیر دار

به عنوان اهرمی  برخی مواقع 

ثتتانویتته )متغیرهتتای هتتدف 

ضتتعیف و متغیرهای ریستتس 

 .کنندضعیف( عمل می

 

 متغیرهای تأثیرپذير

این متغیرها در قستتتمت 

جتتنتتوب شتتتترقتتی پتتالن 

ار تأثیرپذیری قر -تأثیرگذاری

می هتتا را توان آندارنتتد و 

متغیرهای صتتیحه نیز نامید. 

پذیر تأثیر ها از   یاین متغیر

بستتتیار با  از ستتتیستتتتا و 

 تأثیرگذاری بسیار پایین در سیستا برخوردار هستند. 

 متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل، شامل متغیرهایی که دارای تأثیرگذاری 

د. باشتتتها ها پایین میپایین و همچنین میزان تأثیرپذیری آن

 -غربی پالن تتتأثیرگتتذاریاین متغیرهتتا در قستتتمتتت جنوب

  ار دارند.ی قرتأثیرپذیر
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 پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم متغیرها -1شکل 

 های تحقیقمأخذ: يافته

 

 روابط مستقیم بین متغیرها )بسیار قوی تا بسیار ضعیف( -2شکل 

 تحقیقهای مأخذ: يافته

 ارتیاط غیر مستقیم  بین متغیرها -3-3

کدام از روابم  ها توستتتم نرمدر این روش هر  افزار متغیر

MICMAC  ساس  و 2، 3، 4، 5به توان سانده و بر این ا ... ر

 اثرات غیرمستقیا متغیرها سنجیده شده است. 

حه یل صتتتی تأثیرات غیرمستتتتقیا در تحل ندگی  ی پراک

متغیرهای مؤثر بر وضتتعیت مصتترف انرژی شتتهرستتتان تبریز 

وان تی پراکندگی تأثیرات مستتتقیا متغیرها میهمانند صتتیحه

 این دسته از متغیرها را در سیستا شناسایی کرد: 

 متغیرهای تأثیرگذار؛ .1

 )متغیرهای ریسس و متغیرهای هدف(؛متغیرهای دو وجهی  .2

 متغیرهای تنظیمی؛ .3

 ی مستقیا؛ متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه .4

 متغیرهای مستقل؛ .5

قایستتته که از م چه  یل اثرات مستتتتقیا و آن تایج تحل ی ن

مده این است که این پنج دسته از متغیرها غیرمستقیا بدست آ

را در سیستا با کمترین تغییرات و جابجایی در ارزیابی تأثیرات 

به آنها اشاره  3 اند که در جدولغیرمستقیا متغیرها تکرار شده

  شده است.

 میزان تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر همديگر -3جدول 

 ی پژوهشماخذ: يافته

 رديف متغیر تأثیرگذاری تأثیرپذيری رديف متغیر یارتأثیرگذ تأثیرپذيری

 GPD 1 563914 551215 22 تبلیغات 467368 562784

 2 افزوده کشاورزیارزش 559036 522616 23 های تشویقی تنبیهیبرنامه 476529 578672

 3 افزوده صنعتارزش 571348 543006 24 ساختار صنعتی 484440 562756
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 4 ارزش افزوده خدمات 562853 526911 25 برع انرژیصنای 533994 585913

 5 درآمد سرانه واقعی 591115 555487 26 تعداد کارگاه صنعتی 556139 578433

 6 وری اقتصادیبهره 517490 568788 27 تعداد وسایل نقلیه 505562 555878

 7 نیو  اینترنت 513769 511526 28 قوانین حمل و نقل 559684 597338

 8 گذاری داخلی و خارجیسرمایه 547191 631182 29 تکنولوژی نوین 501567 535753

 9 نیروی کار 548538 558620 30 فرم شهری 508254 518048

 10 اختالط کاربری 468045 528957 31 اقلیا سرد و خشس 481895 513367

 11 عمومیدسترسی به حمل و نقل  580871 571284 32 روزهای یخبندان 527093 435097

 12 حاشیه نشینی 535482 568047 33 تعداد روزهای نیاز به گرمایش 564856 496353

 13 اندازه جمعیت 573399 587235 34 دمای متوسم سا نه 558225 498402

 14 جمعیت شهری 534495 535910 35 تغییر اقلیا 434537 492649

 15 جمعیت روستایی 497333 581848 36 هاطراحی ساختمان 592139 469566

 16 تراکا جمعیت 528543 561418 37 زیرساخت و تجهیزات شهری 570579 468755

 17 مهاجرت 513491 552471 38 های حمل و نقلتنوع شیوه 614409 460811

 18 نسبت اشتغال 535198 531117 39 مدیریت شهری 583051 469140

 19 جمعیت فعال 597329 600406 40 مکانیابی مراکز حمل و نقلی 587759 437509

 20 های دینی اعتقادات و آموزه 513400 529057   3255 3255

 21 عوامل سیاسی 552131 578726    

 

  پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات غیرمستقیم  -3شکل 
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 های تحقیقمأخذ: يافته

 ف(روابط  غیرمستقیم بین متغیرها )بسیار قوی تا بسیار ضعی -4شکل 

 ای تحقیقهمأخذ: يافته

 

  

www.edub.irwww.edub.ir
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 میزان جابجايی متغیرها در  تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم -5شکل 

 های تحقیقمأخذ: يافته

 

 بندی و انتخاب نهايی عوامل مؤثرجمع -3-4

عوامل مؤثر بر مصتتترف انرژی ابتدا به بررستتتی وضتتتعیت 

 کلی نگاری به تحلیلو در چهارچوب آینده شتتتهرستتتتان تبریز

سیستا پرداخته شد که طبق نتایج بدست آمده این عوامل در 

ی اول شتتناستتایی شتتده و میزان و چگونگی تأثیرگذاری مرحله

شهرستان ا ب این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت  مصرف انرژی 

شده و در نهایت  ستقیا بررسی  ستقیا و غیرم توجه به روش م

ه عنوان عامل اصتتتلی ب 16عامل بررستتتی شتتتده  40از میان 

عامل  16ی پیشرانهای کلیدی مؤثر انتخاب شده است که همه

 در هر دو روش مستقیا و غیر مستقیا تکرار شده است.

 های کلیدی مؤثر بر میزان مصرف انرژیپیشران -4جدول 

 های تحقیقمأخذ: يافته
 پیشرانهای کلیدی )مستقیم و غیرمستقیم( 

 غیرمستقیم تأثیرگذاری متغیر مستقیم تأثیرگذاری متغیر رديف
 285 های حمل و نقلتنوع شیوه 285 های حمل و نقلتنوع شیوه 1
 277 جمعیت فعال 276 درآمد سرانه واقعی 2
 275 هاطراحی ساختمان 276 جمعیت فعال 3
 274 درآمد سرانه واقعی 276 هاطراحی ساختمان 4
 273 مکانیابی 273 مکانیابی 5
 271 مدیریت شهری 270 عمومی دسترسی به حمل و نقل 6
 270 دسترسی به حمل و نقل عمومی 270 مدیریت شهری 7
 266 اندازه جمعیت 267 اندازه جمعیت 8
 265 ارزش افزوده صنعت 264 ارزش افزوده صنعت 9
 265 زیرساخت و تجهیزات شهری 264 زیرساخت و تجهیزات شهری 10
11 GPD 261 262 گرمایش به نیاز روزهای تعداد 
 GPD 262 261 ارزش افزوده کشاورزی 12
 261 ارزش افزوده خدمات 261 ارزش افزوده خدمات 13
 260 قوانین حمل و نقل 261 قوانین حمل و نقل 14
 259 ارزش افزوده کشاورزی 261 گرمایش به نیاز روزهای تعداد 15
 259 دمای متوسم سا نه 261 دمای متوسم سا نه 16

 

 های احتمالی عوامل کلیدیتدوين وضعیت -3-5

ضعیت آینده 16 ی عامل به عنوان عوامل کلیدی مؤثر در و

مصتترف انرژی شتتهرستتتان تبریز اییاگر نقش عمده بوده و به 

عنوان بازیگران اصتتلی شتتناخته شتتدند. به همین دلیل تحلیل 

 یهای احتمالی   زمهرو و تعریف وضتتعیتدقیق شتترایم پیش

. در این راستتتا جهت تدوین اصتتلی تدوین ستتناریوها استتت

های احتمالی در این مرحله از طریق روش دلیی از وضتتتعیت

کارشتتتناستتتان متخصتتت  نظرخواهی شتتتده که در نهایت با 
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ها جمع ندی آن عامل تعریف  16وضتتتعیت محتمل برای  56ب

های محتمل برای هر عامل متیاوت از ستتتایر گردید. وضتتتعیت

د طییی از عوامتتل بود و تنهتتا ویژگی مشتتتترک آنهتتا وجو

، 5های نامطلوب تا مطلوب است که بعضاً این طیف به وضعیت

 وضعیت متناس  با شرایم کلیدی تیکیس شده است. 3و یا  4

 

 های احتمالی آن در آيندهعوامل کلیدی و وضعیت -5جدول 

 های احتمالیوضعیت عوامل کلیدی نام اختصاری عامل

A 

 

 های حمل و نقلتنوع شیوه

A1: نقل و حمل هاییرساختز توسعه 

A2 : ادامه روند فعلی 

A3: عدم توجه به حمل و نقل 

B 
 درآمد سرانه واقعی

B1:  رشد و افزایش با 

B2: رشد تدریجی 

B3: وضعیت فعلیی ادامه 

B4:  رشد منیی 

C 
 جمعیت فعال

C1: افزایش جمعیت فعال 

C2: رشد تدریجی 

C3: ادامه وضعیت فعلی 

C4: روند منیی 

D 
 های ساختمانطراح

D1: هاطراحی بهینه ساختمان 

D2: ی روند فعلیادامه 

:D3 هاعدم توجه به طراحی ساختمان 

E 
 مکانیابی مراکز حمل و نقل

E1: مکانیابی بهینه مراکز حمل و نقل 

E2ادامه روند منیی : 

E3:  عدم توجه به مکانیابی یهینه مراکز حمل

 و نقل

F 
 دسترسی به حمل و نقل عمومی

F1:  توسعه تجهیزات دسترسی به حمل و نقل

 عمومی 

F2: ادامه وضعیت فعلی 

F3:  عدم توجه به تجهیزات دسترسی به حمل

 نقل عمومی و

G 
 مدیریت شهری

:G1 گرامدیریت توسعه 

G2: کارانه مدیریت محافظه 

:G3 ادامه وضعیت فعلی 

:G4 بحران مدیریتی 

H 

 اندازه جمعیت

 

H1: پایداری جمعیت 

H2: دامه روند فعلیا 

H3: رشد منیی 

I 
 ارزش افزوده صنعت

I1: رشد با ی ارزش افزوده صنعت 

I2: رشد تدریجی و مستمر 

I3: ی وضعیت فعلی ادامه 

I4: روند کاهشی 
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 های احتمالیوضعیت عوامل کلیدی نام اختصاری عامل

J 
 زیرساخت و تجهیزات شهری

J1: ها و تجهیزات شهریتوسعه زیرساخت 

J2: توسعه تدریجی 

J3: عدم توجه به تجهیزات شهری 

K 
GPD 

K1:  رشد با 

K2: رشد مستمر و تدریجی 

:K3 ی روند فعلیادامه 

K4:  رشد منیی 

:K5 عدم توجهGPD 

L 
 ارزش افزوده کشاورزی

L1: رشد با ی ارزش افزوده کشاورزی 

L2: روند تدریجی و مستمر 

L3:  ادامه وضعیت فعلی 

 L4: روند کاهشی 

M 
 ارزش افزوده خدمات

M1: ماترشد با ی ارزش افزوده خد 

:M2رشد تدریجی و مستمر 

M3:ادامه روند فعلی 

M4:روند کاهشی 

N 
 قوانین حمل و نقل

N1: توسعه قوانین حمل و نقل 

N2:ادامه روند فعلی 

N3: عدم توجه به حمل و نقل 

O 
 تعداد روزهای نیاز به گرمایش

O1کاهش روزهای نیاز به گرمایش : 

O2ادامه روند فعلی: 

O3:اد روزهای نیاز به رشد منیی و افزایش تعد

 گرمایش

P 
 افزایش دمای متوسم سا نه

P1: افزایش دمای متوسم سا نه 

P2:ادامه روند فعلی 

P3:کاهش دمای متوسم سا نه 

 های تحقیقمأخذ: یافته                     

 های عوامل کلیدیی مطلوبیت وضعیتطیف رنگی و درجه -6جدول 

 های احتمالی عوامل کلیدیوضعیت های احتمالیبیت وضعیتی مطلودرجه هاطیف رنگی وضعیت

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 بحرانی

A1: نقل و حمل های زیرساخت توسعه 

A2:  ادامه روند فعلی 

A3: عدم توجه به حمل و نقل 

 سبز

 نسبتاً سبز

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی مطلوب

 و در آستانه بحران روندی نامطلوب

 بحرانی

B1:  رشد و افزایش با 

B2: رشد تدریجی 

B3: وضعیت فعلیی ادامه 

B4:  رشد منیی 
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 های احتمالی عوامل کلیدیوضعیت های احتمالیبیت وضعیتی مطلودرجه هاطیف رنگی وضعیت

 سبز

 زرد

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

C1: افزایش جمعیت فعال 

C2: رشد تدریجی 

C3:  فعلیادامه وضعیت 

C4: روند منیی 

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 بحرانی

D1: هاطراحی بهینه ساختمان 

D2: ی روند فعلیادامه 

:D3 هاعدم توجه به طراحی ساختمان 

 سبز

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

E1: ل و نقلمکانیابی بهینه مراکز حم 

E2:  ادامه روند منیی 

E3:  عدم توجه به مکانیابی یهینه مراکز

 حمل و نقل

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 بحرانی

F1:  توسعه تجهیزات دسترسی به حمل و

 نقل عمومی 

F2: ادامه وضعیت فعلی 

F3 عدم توجه به تجهیزات دسترسی به :

 حمل و نقل عمومی

 سبز

 نسبتا سبز

 نسبتا قرمز 

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی مطلوب

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

:G1 مدیریت توسعه گرا 

G2: کارانه مدیریت محافظه 

:G3 ادامه وضعیت فعلی 

:G4 بحران مدیریتی 

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 بحرانی

H1: پایداری جمعیت 

H2: مه روند فعلیادا 

H3: رشد منیی 

 سبز

 نسبتاً سبز

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی مطلوب

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

I1 :رشد با ی ارزش افزوده صنعت 

I2: رشد تدریجی و مستمر 

I3:  ی وضعیت فعلی ادامه 

I4: روند کاهشی 

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 بینابینحی  وضع موجود و حالتی 

 بحرانی

J1: ها و تجهیزات شهریتوسعه زیرساخت 

J2توسعه تدریجی : 

J3: عدم توجه به تجهیزات شهری 

 سبز

 نسبتاً سبز

 زرد

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی مطلوب

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

K1:  رشد با 

K2: جیرشد مستمر و تدری 

:K3 ی روند فعلیادامه 

K4:  رشد منیی 

:K5  عدم توجهGPD 
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 های احتمالی عوامل کلیدیوضعیت های احتمالیبیت وضعیتی مطلودرجه هاطیف رنگی وضعیت

 سبز

 نسبتاً سبز

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی مطلوب

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

L1: رشد با ی ارزش افزوده کشاورزی 

L2: روند تدریجی و مستمر 

L3 : ادامه وضعیت فعلی 

 L4: روند کاهشی 

 سبز

 سبزنسبتاً 

 نسبتاً قرمز

 قرمز

 مطلوبیت

 روندی مطلوب

 روندی نامطلوب و در آستانه بحران

 بحرانی

M1: رشد با ی ارزش افزوده خدمات 

:M2 رشد تدریجی و مستمر 

M3: ادامه روند فعلی 

M4: روند کاهشی 

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 بحرانی

N1: توسعه قوانین حمل و نقل 

N2: ادامه روند فعلی 

N3: عدم توجه به حمل و نقل 

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 حی  وضع موجود و حالتی بینابین

 بحرانی

O1: کاهش روزهای نیاز به گرمایش 

O2: ادامه روند فعلی 

O3:  رشد منیی و افزایش تعداد روزهای

 نیاز به گرمایش

 سبز

 زرد

 قرمز

 مطلوبیت

 نحی  وضع موجود و حالتی بینابی

 بحرانی

P1: افزایش دمای متوسم سا نه 

P2: ادامه روند فعلی 

P3: کاهش دمای متوسم سا نه 

 های تحقیقمأخذ: یافته                       

 Scenariowizardافزار های احتمالی عوامل کلیدی در نرمطیف رنگی وضعیت -7جدول

4حالت  5حالت  3حالت   2حالت   1حالت    هاشاخص 

 هاتوسعه زیرساخت ادامه روند فعلی وجهعدم ت  
های حمل و تنوع شیوه

 نقل

 درآمد سرانه واقعی رشد و افزایش با  رشد تدریجی ادامه وضعیت فعلی روند منیی 

 جمعیت فعال افزایش جمعیت یجیررشد تد ادامه وضعیت فعلی روند منیی 

 عدم توجه به طراحی  
ادامه وضعیت 

 فعلی
 هانساختما طراحی طراحی بهینه

 مکانیابی بهینه ادامه روند فعلی عدم توجه به مکانیابی  
مکانیابی مراکز حمل و 

 نقل

  
عدم توجه به توسعه 

 حمل و نقل

ادامه وضعیت 

 فعلی

توسعه تجهیزات 

 دسترسی

دسترسی به حمل و 

 نقل عمومی

 ادامه وضعیت فعلی بحران مدیریتی 
مدیریت محافظه 

 کارانه
 مدیریت شهری اگرمدیرت توسعه

 اندازه جمعیت پایداری جمعیت ادامه روند فعلی رشد منیی جمعیت  

 ادامه روند فعلی روند کاهشی 
رشد تدریجی و 

 مستمر
 ارزش افزوده صنعت رشد با 

www.edub.irwww.edub.ir
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 های شهریزیرساخت هاتوسعه زیرساخت توسعه تدریجی  عدم توجه به زیرساخت  

عدم 

 توجه

روند کاهشی و 

 منیی
 عیت فعلیادامه وض

رشد تدریجی و 

 مستمر
 GDP رشد با 

 ادامه روند فعلی روند کاهشی 
رشد تدریجی و 

 مستمر
افزوده کشاورزیارزش رشد با   

 ادامه روند فعلی روند کاهشی 
رشد تدریجی و 

 مستمر
 افزوده خدماتارزش رشد با 

  
عدم توجه به حمل و 

 نقل 
 مل و نقلقوانین ح توسعه قوانین ادامه روند فعلی

  
رشد منیی و افزایش 

 روزها
 کاهش روزها ادامه روند فعلی

روزهای نیاز به 

 گرمایش

 دمای متوسم سا نه افزایش دما ادامه روند فعلی کاهش دما  

 .های تحقیقأخذ: یافتهم      

 تهیه و تحلیل سناريوهای احتمالی در آينده -3-6

های با توجه به مباحث گذشتتته و بر استتاس وضتتعیت     

وضتتعیت مختلف برای  56روی مجموعاً  ی پیشاحتمالی آینده

ها طییی از عامل کلیدی طراحی گردید که این وضتتتعیت 16

مل می نامطلوب را شتتتا تا  عداد شتتترایم مطلوب  ند ت شتتتد

های هر عامل متناستت  با میزان پیچیدگی شتترایم وضتتعیت

 هاحالت متغیر بوده است. با طراحی وضعیت 5تا  3استان بین 

ی قبل در تعیین مجدداً مانند مرحله 56×56ی ماتریس و تهیه

شنامه س صلی با راهنمای کار تهیه و در عوامل کلیدی پر ی می

که در بخش  مانطوری  فت. ه یار متخصتتتصتتتان قرار گر اخت

شناسی به تیصیل بیان شد متخصصان با طر  این سؤال روش

 تأثیری گانه اتیاق بییتد چه 56های اگر هر یس از وضعیت»که 

به « ها خواهد داشتتت؟بر وقوع و یا عدم وقوع ستتایر وضتتعیت

أثیر و تتکمیل پرسشنامه بر اساس سه ویژگی توانمند ساز، بی

قامی بین  با درج ار ند و  قدام کرد   -3تا  3محدودیت ستتتاز ا

ها را بر سیستا مشخ  میزان تأثیرگذاری هر کدام از وضعیت

ها ک ناریو بدستتتت آوردن ستتت ند. برای  ند کرد مس ارزشتتتم

های وارد داده ستتناریوویزارد ضتتروری استتت. بر استتاسافزارنرم

 ی پرسشنامه تحلیل و تعداد سناریوهای زیر گزارش داد:شده
 ؛سناریو 5سناریوهای قوی:   -
 13ستتناریوهای با ستتازگاری با  )ستتناریوهای باورکردنی(:   -

 ؛سناریو

 .292سناریوهای ضعیف:   -
 تحلیل سناريوهای قوی

ست؛ ن شرایم  5تایج حاکی از آن ا سناریو با امتیاز با  در 
روی متصتتور هستتتند که از میان آنها دو ستتناریو شتترایم پیش

امیدوار کننده و مطلوب، یس ستتتناریو شتتترایم بحرانی و  دو 
 دهند.سناریوی دیگر شرایم بینابین را نشان می

 تحلیل سناريوهای با سازگاری باال

افزار های مختلف با نرمه وضتتعیتهای مربوط بتحلیل داده

شرفته سناریوویزارد، احتمال وقوع پی سناریو را بیش از  13ی 

سایر سناریوها دانسته و احتمال وقوع سایر سناریوها را در حد 

بستتیار ناچیز و ضتتعیف ارزیابی کرده استتت. این ستتناریوها از 

های هر یس از عوامل در ارتباط با کنشتتتی بین وضتتتعیتها

شتتتوند. ی هر یس از عوامل دیگر استتتتخراج میهاوضتتتعیت

ی گانه حاکی از ستتیطره13ی ستتناریوهای های اولیهبررستتی

های مطلوب های نامطلوب بر وضتتعیتنستتبیت عداد وضتتعیت

های استتتت غیر از چند ستتتناریوی محدود که دارای ویژگی

ی ی ستتناریوها آیندهمطلوب و رو به پیشتترفت هستتتند بقیه

ند. جهت ندار یل  مطلوبی  های احتمال در وضتتتعیت     تحل

شتتهرستتتان به تحلیل هر یس از ستتناریوهای محتمل استتتان 

 شود.پرداخته می
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 ی مطلوبیت تا بحرانگانههای هر يک از عوامل به تفکیک هر سناريو بر اساس طیف پنجی مطلوبیت وضعیتدرجه -8جدول 

 

 های پژوهشمأخذ: یافته
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 گیرینتیجهبحث و  -4

شراناین پژوهش ب سایی مهمترین پی شنا سی و  ا ها یه برر

ای هعوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری و تبیین وضعیت

محتمل و نهایتاً تدوین ستتتناریوهای احتمالی و شتتتناستتتایی 

ضعیت آینده صرف انرژی سناریوهای مطلوب و مؤثر در و ی م

در شهرستان تبریز پرداخته است. سپس با روش تحلیل اثرات 

جهت استتتتخراج  MICMAC افزارستتتاختاری با نرم متقابل/

ی مورد ی منطقهعوامل اصتتتلی تأثیرگذار بر وضتتتعیت آینده

های ی تحلیلمطالعه مورد تحلیل قرار گرفتند. نهایتاً در نتیجه

ماتریس و ارزیابی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل کلیدی 

ستقیا تعداد با روش ستقیا و غیرم یدی که عامل کل 16های م

ضعیت آینده شترین نقش را در و ستان  بی شهر صرف انرژی  م

ای هکند، انتخاب شتتتدند که با تعریف وضتتتعیتتبریز اییا می

وضتتتعیت ممکن طراحی  56تعداد  احتمالی هر عامل در آینده

ویزارد با محاستتبات پیچیده و بستتیار  افزار ستتناریوگردید. نرم

با اح های  ناریو کان استتتتخراج ستتت مال قوی، ستتتنگین، ام ت

سناریوهای با احتمال ضعیف و سناریوهای با احتمال سازگاری 

 آورد. و انطباق با  را برای محقق فراها می

  :ستتناریو؛ که از میان آنها دو ستتناریو  5ستتناریوهای قوی

شتتترایم امیدوار کننده و مطلوب، یس ستتتناریو شتتترایم 

بحرانی و  دو ستتتناریوی دیگر شتتترایم بینابین را نشتتتان 

 هند.دمی

  :)13ستتناریوهای با ستتازگار با  )ستتناریوهای باور کردنی 

سیسناریو؛  سناریوهای های اولیهبرر گانه حاکی از 13ی 

یتستتتیطره عداد وضتتتع یت  نامطلوب بر ی نستتتب های 

ضعیت سناریوی محدود و ست غیر از چند  های مطلوب ا

های مطلوب و رو به پیشتتترفت هستتتتند که دارای ویژگی

 ی مطلوبی ندارند. یندهی سناریوها آبقیه

  :292سناریوهای ضعیف 

باور 13در مجموع  ناریوی  جهستتت به در جه  با تو ی کردنی را 

ها گروه تقستتیا شتتدند که هر یس از گروه 3مطلوبیت آنها به 

سناریو با ویژگی شترک با تیاوت کا شامل چند  های تقریباً م

عامل کلیدی هستتتند این  16در یس یا چند وضتتعیت از میان 

 باشند:ها به شر   یل میگروه

  سناریوی سیار مطلوب و با روندی مطلوب:  سناریوهای ب

 اول، چهارم ، پنجا و ششا؛

 ضع موجود با حالتی بینابین؛ دوم و سناریوهای ادامه ی و

 سوم؛

 ی بحران و ستتناریوی دارای روندی نامطلوب، در آستتتانه

یازدها،  ناریوی هیتا، هشتتتتا، نها، دها،  بحرانی: ستتت

 ازدها و سیزدها.دو

صلی این تحقیق حاکی در مجموع باید گیت نتیجه      ی ا

مصرف انرژی در شهرستان تبریز  از آن است که وضعیت آینده

مه نده بیشتتتتر ادا نامطلوب و ده ندی  با رو ی شتتترایم فعلی 

رو نیازمند توجه ویژه و از این نامساعد شدن شرایم خواهد بود

سئو ن و نهاد شرایم های مدیریتم ی و مرتبم در جهت بهبود 

شنهاد میمی شد و پی ستان با شهر ضعیت مصرف انرژی  شود و

های دیگر بررستتی شتتود تا های و الگوتبریز با استتتیاده از مدل

شخ  گردد و مدلکارآیی مدل س  در ها و روشها م های منا

نتایج  بینی وضتتعیت مصتترف انرژی مشتتخ  گردد.جهت پیش

تایج ا با ن انجام گرفته در این  هایتحقیقکثر تحقیق حاضتتتر 

شد به گونهسو میزمینه ها شرایم موجود با ای که با توجه به 

تایج تحقیق یا ن بادی، های در اکثر مناطق دن )بغزیان و نصتتترآ

(، )گلستتتانی و همکاران، 1391(، )صتتادقی و همکاران، 1385

( با نتایج این تحقیق مبنی بر نامستتاعد شتتدن وضتتعیت 1391

باشتتد با این تیاوت کعه در ستتو میژی در آینده هامصتترف انر

نده از روشبررستتتی و پیش یل بینی آی یاوت از قب های مت

صادهای کمی و مدلروش سیونی، اقت شبکه های رگر سنجی، 

 اند.های ترکیبی و فازی استیاده کردهعصبی و الگوریتا
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 يادداشتها

1- Keynes 

2- Friedman 

3- Modigliani 

4- Duesenberry 

5- Lifetime 

6- LCH= Life Cycle Hypothesis 
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