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چکیده
خطــا در آیندهنگــری توزیــع فضایــی جمعیــت و فعالیــت میتوانــد بــه تحمیــل هزینههــای اقتصادی،
اجتماعی و زیس ـتمحیطی به شــهر ،مدیریت شهری و سایر ذینفعان منجر شود .این پژوهش ،ابتدا
به ارزیابی عملکرد آیندهنگری طر حهای ساماندهی تهران ،جامع تهران و جامع حملونقل و ترافیک
تهران ،در مقایســه با نتایج سرشــماریهای عمومی نفوس و مســکن  1375و  1395میپردازد .سپس
عوامل موثر بر خطای آیندهنگری (شامل پیچیدگیهای عام مسایل آیندهنگری توزیع فضایی جمعیت
و عوامل خاص بالقوه اثرگذار بر تغییرات توزیع فضایی جمعیت کالنشــهر تهران) با اســتفاده از تحلیل
آمــاری مــورد ارزیابی قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهــش عبارتند از )1 :آیندهنگریهای فوقالذکر از منظر
خطای نســبی ،تعداد خطاهای شــدید و سوگیری وضعیت مطلوبی ندارند )2 ،از میان پیچیدگیهای
عــام ،تنهــا اثــر افزایش بازه آیندهنگری و اثرات متقابل سیاس ـتهای مبتنی بر آیندهنگریهای بخشــی
بــر خطــای یکدیگــر به لحــاظ آماری معنیدار اســت )3 ،از میــان عوامل خاص ،تنها اثر مســاحت بافت
فرســوده منطقه و فاصله منطقه از مرکز اشــتغال بر افزایش جمعیت مناطق کالنشــهر تهران به لحاظ
آمــاری معن ـیدار اســت .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،با کاهــش طــول بــازه آیندهنگــری ،اجتناب از
برنامهریزیهــای بخشــی و مالحظــه عــدم تمایــل جمعیت بــه ســکونت در مرا کز اشــتغال و بافتهای
فرسوده ،میتوان کیفیت آیندهنگریها و تحققپذیری برنامهریزیهای مبتنی بر آنها را افزایش داد.
واژههای کلیدی
آیندهنگــری جمعیــت در مقیاسهــای کوچک ،توزیع فضایــی جمعیت ،ارزیابــی آیندهنگری ،خطای
آیندهنگری ،تحلیل آماری ،آزمون آماری.
* مقالــه حاضــر برگرفتــه از مطالعات نگارنده اول در دوره فرصت مطالعاتی ایشــان طی ســالهای  ۱۳۹۷-۱۳۹۶در دانشــکده شهرســازی پردیس
هنرهای زیبای دانشگاه تهران است که با همکاری نگارندگان دوم و سوم به سرانجام رسید.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66414841 :نمابر.E-mail: mmazizi@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پیکره شهر و چگونگی تحول
آن طی زمان ،همواره یکی از مهمترین شاخصهای فهم مناسبات
واقعی شهر بوده است؛ به عبارتی ،در اندیشیدن به ساختار شهر ،این
مفهوم نقش پایهای داشته است .تالش برای هدایت آیندهنگری و
مداخلــه در پخشــایش جمعیت و فعالیــت در مناطق یا بخشهای
مختلــف شــهر ،همــواره از مباحــث اصلی دانــش شهرســازی بوده و
ً
عموما به عنوان مبنای برنامهریزی شهری پنداشته شده است .در
1
ایــن زمینه ،از جملــه و به اختصار میتوان به مدل ســاده ون تونن
در مکانگزینی فعالیتها -ســکونت و بازار و تولید کشــاورزی (دوایر
متحدالمرکز) که متعلق به اواســط قرن نوزدهم اســت اشــاره کرد یا
به مدل هنســن که در اواخر دهه  50قرن گذشــته ارائه شد .هنسن
در رســاله خــود تحــت عنــوان «دسترســی و رشــد ســکونت» هــدف
تحقیقات خود را اینگونه شرح میدهدّ :
«کمیسازی زمینه عمومی
رابطه بین دسترسی یک محدوده با قابلیت رشد و جمعیتپذیری
افزایش جمعیت کالنشهر
توزیع
آن .به عبارت دیگر ،فرایند
ِ
ِ
تحقیق ِ
کت��ر آن» ( .)Hansen, 1959, 21از دهــه شــصت
ب��ه نواح��ی کوچ 
قرن گذشــته نیز تا کنون ،انواع شبیهســازیها و مدلهای پیچیده
«تعامــل بین حملونقل و کاربری زمین» در پی نیاز به برنامهریزی
سیســتماتیک و آیندهنگــری بهتر کالنشــهر ارائه شــده اســت .این
ً
توزیع
مدلهــا که نوعا ریشــه در مدل الوری 2دارنــد ،در پی
ِ
تخمین ِ
جمعیــت در پیکره کالنشــهر ،و تنظیـ ِـم رابطه جمعیــت پهنههای
شهر با فعالیت هستند.
کالنشهر تهران ،علیرغم برنامهها و طر حهای توسعه شهری،
در آیندهنگری توزیع جمعیت در مناطق مختلف موفقیت چندانی
نداشــته و همین مسئله ،زمینهساز اصلی بروز چالشهای متعدد
در مناســبات شــهری بوده اســت .به عبارت دیگر ،به نظر میرسد
در زمینــه توزیــع جمعیــت ،بیــن آنچه که باید باشــد (بایســتی) به
عنوان ویژگی ذاتی برنامهریزی شهری ،و آنچه که روی داده است

(شــرایط عینی) ،تفاوت بسیار است .ا گر چه آیندهنگری کالنشهر
تهــران بــا تمــام پیچیدگیهــا ،ابهــام و عــدم قطعیتهــای عــام
پیشبینــی مواجــه اســت و گرچه تحــوالت محیــط برنامهریزی در
ایران و تأثیر عوامل برونزای غیرقابل کنترل اقتصادی و اجتماعی
در قــرن اخیر ،به دشــواری امــر آیندهنگری میافزاید ،بــا اینحال،
چنانچــه اراده و ضــرورت امــر برنامهریــزی شــهری برای کالنشــهر
تهــران پذیرفته شــده اســت ،ناچــار از پیشنگری آینــده با خطای
معقول هستیم ،زیرا ماهیت برنامهریزی ،پیشنگری است.
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش ،از جهتــی پرســش از چرائــی
عــدم امــکان دســتیابی بــه حــدود معقولــی از خطــا در آیندهنگری
متغیرهــای کالنشــهر تهــران و همچنیــن بازشناســی عواقــب این
پدیــده اســت .آیــا تهــران در حــوزه مســائل برنامهریــزی شــهری،
ً
اساســا پدیــدهای غیرقابــل پیشبینــی اســت؟ در صــورت پذیرش
ایــن مفهــوم ،آیــا پیشبینیناپذیری تهران ،ناشــی از عــدم آ گاهی
از رفتــار نیروهایــی اســت که پدیدهای بهنــام تهــران را در فرایندی
مســتمر شــکل میدهنــد؟ ا گر چــه در ظاهر نوعی بینــش هنجاری
در رویکــرد طر حهــای توســعه تهــران مســتتر اســت ،بــا اینحــال،
مجموع ـهای از تصمیمــات گسســته مقطعــی که ناشــی از رفتار آن
نیروهــا اســت ،بینــش هنجــاری را پــس میزنــد .این پژوهــش ،به
ارزیابــی آیندهنگریهــای یکی از متغیرهای کالنشــهر تهران (توزیع
فضائــی جمعیــت تهــران) محــدود میشــود .ابتــدا میــزان خطای
آیندهنگریهای توزیع جمعیت در طر حهای جامع تهران و جامع
حملونقــل و ترافیــک تهــران به عنــوان آخرین طر حهای توســعه
این کالنشــهر ،براساس شــاخصهای برگرفته از ادبیات موضوع،
تبییــن گردیــده و بــا مقادیــر مطلــوب مقایســه میشــود .ســپس،
عوامل بالقوه موثر بر خطای آیندهنگری شامل پیچیدگیهای عام
مسایل آیندهنگری توزیع فضایی جمعیت و نیز عوامل خاص موثر
بر تغییرات جمعیت کالنشهر تهران مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 .1پیشینه و روشتحقیق
شــاخصهای متعــددی بــرای ارزیابــی روشهــا و نتایــج
آیندهنگریهای جمعیتی پیشنهاد شده است .اسمیت و همکاران
با مــرور ادبیات ،شــاخصهای مطلوبیــت یک رویکــرد آیندهنگری
را ،ارائــه جزئیات آماری الزم ،اعتبار صــوری ،امکانپذیری ،دقت،
هزینه و زمان تولید قابل قبول ،ســهولت در اجرا و تفســیر ،کارآیی
بــه عنوان یــک ابزار تحلیل ،مقبولیت سیاســی و دقــت پیشبینی
برشمردند ( .)Smith et al., 2013, 302-313از این میان ،بسیاری
از شــاخصها در فــاز انتخاب روشهای آیندهنگــری کاربرد دارند و
تاثیری بر نتایج آیندهنگری ندارند .براین اساس ،در این پژوهش،
تنها شــاخصهای قابل استفاده در ارزیابی خروجی آیندهنگریها

یعنــی شــاخصهای اعتبــار صــوری ،امکانپذیری و بهویــژه دقت
آیندهنگــری مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد کــه در ادامــه تشــریح
شدهاند:
• اعتبار صوری :3عبارت است از مناسب بودن مدل آیندهنگری،
مبتنــی بــودن بر دادههای قابل اطمینــان ،مفروضات معقول و در
نظــر گرفتــن عوامــل موثر .منظــور از مناســب بودن مــدل ،قابلیت
آن در تامیــن نیازهــای آمــاری کاربــران هــدف و منظــور از قابلیــت
اطمینــان دادههــا ،دقت آنهــا و عدم فاصله زمانی زیاد (به نســبت
تواتر انتشار) میان انتشار دادهها و انجام آیندهنگری است (Smith
 .)et al., 2013, 304مهمتریــن عوامــل موثــر بــر تغییــرات جمعیتی
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در مقیاسهــای منطق ـهای و محلــی نیــز عبارتنــد از :ویژگیهــای
فیزیکی (شــامل اندازه ناحیه و وجود عوامل محدودکننده توسعه
مانند کوه ،دریاچه ،سد و غیره) ،ویژگیهای مکانی (مانند فاصله
از مرا کــز اشــتغال ،خریــد و غیــره) ،الگوهــا و سیاس ـتهای کاربــری
(شــامل ترا کــم جمعیت ،پهنهبنــدی و محدودیتهــای کاربری)،
ویژگیهــای مســکن (شــامل ترا کــم مســکن ،انــدازه و ویژگیهــای
آن) ،ویژگیهای حملونقل (مانند دسترسی به فرودگاه ،راهآهن،
بزرگــراه و ســایر مدهــای ســفر) ،ویژگیهــای اقتصادی-اجتماعــی
(ماننــد درآمــد ،تحصیالت ،اشــتغال و فقر) ،ویژگیهــای جمعیتی
(شــامل انــدازه و ترکیــب جمعیــت ،توزیــع جغرافیایــی جمعیــت و
غیــره) ،فرآیندهــای جمعیتشــناختی (مرگومیــر ،تولیــد مثــل و
مهاجرت) و جمعیتهای خاص (زندانیان ،دانشجویان مستقر در
خواب��گاه و غی��ره) (Murdock, Hamm, Voss, Fannin & Pecotte,
.)1991,432-443
4
• امکانپذیــری  :منظور از امکانپذیری آیندهنگریها ،میزان
ســازگاری آنها با روندهای تاریخی موجود ،مفروضات ذاتی مدل و
آیندهنگری نواحی دیگر اســت .الزم به ذکر اســت که این شاخص،
تنهــا نقــش نشــانه را ایفــا میکنــد و عــدم مطابقــت بــا روندهــای
ً
تاریخی/آیندهنگری مناطق دیگر ،الزاما به معنی نامناســب بودن
روش آیندهنگری و نتایج آن نیست (.)Smith et al., 2013, 307
• دقت مدل :5برای ارزیابی دقت مدل ،مجموعهای از روشها
و شــاخصهای ارزیابــی خطــا (اختــاف مقــدار پیشبینی شــده و
مقادیــر واقعــی جمعیت) پیشــنهاد شــده اســت .از جملــه مردا ک
و الیــس ،بــرای ارزیابی دقــت آیندهنگریهای جمعیتشــناختی،
روی ـهای  5مرحل ـهای شــامل گامهــای زیــر را پیشــنهاد میکننــد
( )1 :)Murdock & Ellis, 1991مقایســه آیندهنگــری بــا الگوهــای
تاریخــی جمعیتشــناختی )2 ،مقایســه برآوردهــای مختلف برای
جمعیــت مناطــق )3 ،نظرخواهــی از مطلعیــن هــر یــک از مناطق،
 )4تحلیــل حساســیت از طریــق آزمون اثرات روشهــا و مفروضات
مختلــف و  )5مقایســه آیندهنگریهــا بــا مقادیــر واقعــی جمعیــت
حاصل سرشماری .این پژوهشگران توصیه میکنند حتیاالمکان
هر چهار گام نخست و در مقاطع زمانی سرشماری عمومی هر پنج
گام ،برای ارزیابی نتایج آیندهنگریها صورت پذیرد.
شاخصهای آماری مختلفی برای مقایسههای فوقالذکر وجود
دارد« .پنــل بــرآورد جمعیــت و درآمــد در مناطــق کوچک» در ســال
 ،1980ضمــن نا کافــی خواندن ارزیابی متوســط خطا بــا معیارهایی
نظیــر میانگین خطا یــا شــاخصهای نیکویی بــرازش مانند ضریب
تشخیص ،6چهار معیار ذیل را برای ارزیابی دقت آیندهنگری معرفی
میکند (:)National Research Council, 1980, 51
• پاییــن بودن متوســط خطا کــه با معیارهایی چــون میانگین
خطــا ،متوســط قدرمطلق خطا و ضریب تشــخیص قابل ســنجش
اســت .از ایــن میــان معیــار ضریــب تشــخیص از ســایر معیارهــا در
ارزیابی نیکویی برازش مدلهای آیندهنگری متداولتر است.
• پاییــن بــودن متوســط خطــای نســبی :بــرای ایــن معیــار،
شاخصهایی چون متوسط درصد خطا ،متوسط قدرمطلق درصد
خطا ،7مجذور میانگین مربع درصد خطا 8پیشــنهاد شــده اســت.

متداولتریــن شــاخص اندازهگیری این معیار ،متوســط قدرمطلق
درصد خطا است؛ مهمترین مزایای این شاخص ،پایایی ،سهولت
تفس��یر و روشنی معنی آن است (Tayman & Swanson, 1995,1-
ً
 . )44همچنین این شاخص ،تقریبا از تمامی دادههای موجود در
محاسـ�به مرکز ثقل خطا استفاده میکند(.)Swanson et al., 2000
با این حال مانند ســایر میانگینهای حسابی ،اثرپذیری باالیی از
دادههای دورافتاده دارد.
• پاییــن بــودن تعداد خطاهــای بزرگ و دادههــای دورافتاده:9
بــرای ارزیابــی این معیار ،از شــاخص نســبت خطا بــه کوچکترین
خطــا اســتفاده میشــود کــه در آن ،خطاهــای بــا نســبت باالتــر از
 20برابــر کوچکتریــن خطــا ،خطای بــزرگ و دورافتاده به حســاب
میآیند (.)ESRI, 2007, 3
• فقــدان ســوگیری :10در اینجا منظور از ســوگیری جهت جبری
خطــای پیشبینیهــا و شــاخص آن نســبت (درصــد) خطاهــای
ً
مثبت /منفی است .ا گر درصد خطاهای مثبت و منفی تقریبا برابر
باشــد ،آیندهنگری فاقد سوگیری و در غیر این صورت ،آیندهنگری
دارای سوگیری است (.)Smith et al., 2013,313
در ایــن پژوهــش ،از ابــزار تحلیــل آمــاری بــرای ارزیابــی دقــت و
خطای آیندهنگریهای جمعیتی پیشــین و نیز شناســایی عوامل
موثــر بــر آنهــا اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه محدودیتهای
دسترســی بــه مدلهــای آیندهنگــری مــا ک عمــل طر حهــای
ســاماندهی تهــران ،جامــع تهــران و جامــع حملونقــل و ترافیــک
تهران ،برای ارزیابی کیفیت آیندهنگریها ،به سه گام مقایسه آنها
با مقادیر واقعی حاصل از سرشماری و مقایسه نتایج پیشبینیها
با هم و مقایسه پیشبینیها با الگوهای تاریخی ،ا کتفا شده است.
از آنجایی که دســتیابی توامان به هــر چهار هدف فوق امکانپذیر
نیســت ،پنل پیشــنهاد کرد تمرکز در وهله نخست به کمینهسازی
متوســط خطای نســبی و تعداد خطاهای شــدید معطوف شــود و
سـ�وگیری نیـ�ز در اولویـ�ت بعـ�دی مدنظر قـ�رار گیـ�رد (�National Re
 .)search Council, 1980, 51پس از ارزیابی خطای پیشبینیها،
عوامــل موثــر بر خطا و همچنیــن عوامل موثر بــر تغییرات جمعیتی
مناطــق (که در مدلهای آیندهنگری جمعیت مناطق تهران مورد
اســتفاده قــرار نگرفتهاند) مورد ارزیابی قــرار میگیرند .مطابق روند
معمــول در مطالعــات آمــاری ،از آزمونهای آماری به شــرح فرآیند
ذیل استفاده میشود (:)Witte & Witte, 2010,153-165
گام  .1آزمون انطباق دادهها با توزیع نرمال :برای این منظور ،از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در سطح معنیداری  0.05استفاده
شــده اســت .فرض صفر این آزمون ،انطباق دادهها با توزیع نرمال
و فرض مقابل ،عدم انطباق دادهها با این توزیع است .در صورتی
که فرض صفر انطباق دادهها با توزیع نرمال رد نشود ،در گام  ،2از
آزمونهــای پارامتری و در غیر اینصــورت ،از آزمونهای ناپارامتری
استفاده خواهد شد.
گام  .2انجــام آزمونهــای اصلــی :آزمونهای مورد اســتفاده در
این پژوهش شامل سه دسته از آزمونها به شرح زیر هستند:
گام  .1-2آزمــون برابــری میانگینهــای دو نمونــه :بــرای ایــن
منظــور ،در صــورت نرمــال بــودن دادههــا از آزمــون  tدو نمونهای،
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و در غیــر اینصــورت ،از آزمــون ناپارامتــری مان-ویتنــی اســتفاده
میشــود .فــرض صفــر هــر دو ایــن آزمونهــا ،برابــری میانگینهــا
(میانههــا) و فــرض مقابــل ،نابرابــری میانگینها (میانهها) اســت.
ســطح معنیداری این آزمون و ســایر آزمونهای مورد استفاده در
این پژوهش نیز برابر  0.05در نظر گرفته شده است.
گام  .2-2آزمــون ضرایــب رگرســیون :در ایــن آزمــون ،مجموعــه
عوامــل بالقــوه موثــر بــر توزیــع فضایــی جمعیــت بــه عنــوان متغیر
مستقل و تغییرات جمعیت مناطق در یک بازه زمانی مشخص به
عنوان متغیر وابســته در یک مدل رگرســیون خطی مورد اســتفاده
قرار میگیرند .برای تعیین معنیداری ارتباط هر یک از متغیرهای
مســتقل بــا تغییــرات جمعیت (متغیر وابســته) ،از آزمــون  tضرایب
رگرســیون استفاده میشــود .فرض صفر این آزمون ،برابری ضریب
متغیــر بــا صفر (عــدم معنیداری ارتبــاط متغیرها) ،و فــرض مقابل
نابرابری آن با صفر (معنیداری رابطه متغیرها) است.
گام  .3-2آزمون نیکویی برازش :در این آزمون ،برابری شــاخص
ضریب تشــخیص بــا صفر در مقابــل نابرابری این شــاخص با صفر از
طریق آزمون فیشر مورد ارزیابی قرار میگیرد .سطح معنیداری این
آزمــون نیــز  0.05در نظــر گرفته شــده اســت .با توجه بــه محدودیت
نسبت تعداد مشاهدات ( 22منطقه کالنشهر تهران) به متغیرهای
مســتقل ،از روش حــذف پ ـسرو 11بــرای دســتیابی بــه بهترین مدل
تبیینکننــده تغییــرات توزیــع فضایــی جمعیــت کالنشــهر تهــران
اس��تفاده ش��ده اس��ت ( .)Harrell, 2001,11-40در ایــن روش ،ابتدا
مدل با تمامی متغیرهای مستقل اجرا و سپس در هر گام ،متغیری
کــه کمتریــن همبســتگی جزئــی 12بــا متغیــر وابســته را دارد ،حــذف
میشــود .ایــن فرآینــد تــا زمانی که هیچ یــک از متغیرهای مســتقل
باقیمانده معیار حذف را برآورده نکند ،ادامه مییابد

 .2سابقه آیندهنگریهای جمعیتی طر حهای
توسعه کالنشهر تهران
قبــل از ارزیابــی کیفیــت آیندهنگــری طر حهــای شــهری ،الزم
اســت روش مورد اســتفاده (شــامل مدل و عوامل منظور شــده در
آیندهنگری) و دادههای در دسترس تهیهکنندگان طرح شناسایی

شــوند .همانطــور کــه در جــدول  1آمــده اســت ،در آیندهنگــری
جمعیــت طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران ،از مدل گارین-
الوری اســتفاده شــده است (شــرکت مطالعات جامع حملونقل و
ترافیک تهران .)1383 ،این مدل ،گونهای از مدلهای تعامل بین
حملونقــل و کاربــری زمین 13به شــمار مــیرود .دادههای ورودی
مدل این طرح ،سرشــماری عمومی نفوس و مســکن در سالهای
 1365و  1375بوده است .بر اساس این دادهها ،جمعیت هر یک
از مناطق تا سال  1400و در مقاطع پنجساله برآورد شدهاند.
طرح جامع تهران ،جمعیت این کالنشــهر را برای سال ،1405
در ســناریوهای مختلف براساس رشد طبیعی ،مکانیابی استقرار
ت جمعیتپذیری
کار و فعالیــت ،گرایشهــای بازار مســکن و ظرفی 
پیشبینــی کــرده اســت (نهاد مطالعــات و تهیه طر حهای توســعه
شــهری تهــران .)1386 ،ســپس بــا تلفیــق ســناریوهای رشــد
طبیعــی ،مکانیابــی اســتقرار فعالیــت و ظرفیتپذیــری جمعیــت
و میانگینگیــری از جمعیــت بــرآوردی در این ســناریوها ،جمعیت
تهــران در ســال افــق طــرح را  8.6میلیــون نفــر آیندهنگــری کــرده
اســت (ر.ک .جدول  .)1پس از این محاســبات و با توجه به عوامل
فوقالذکر ،توزیع بهینه جمعیت مناطق برآورد شــده اســت .ســال
پایــه محاســبات ،سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  1375و
سرشــماری عمومی کارگاهی  1381بوده اســت که با انتشــار نتایج
سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن  ،1385ایــن سرشــماری
جایگزین و برآوردها با لحاظ دادههای جدید تعدیل شد.
طــرح جامع حملونقــل و ترافیــک تهران ،جمعیــت مناطق را
بــرای بازههــای پنجســاله از جملــه ســالهای  1390و  1395برآورد
کــرده و امــکان ارزیابــی کیفیــت آیندهنگری طرح در ایــن مقاطع را
فراهم کرده است .طرح جامع تهران ،فاقد چنین برآوردی است و
جمعیت مناطق تنها برای سال افق طرح و جمعیت کل کالنشهر
و حوزههــای جمعیتــی (شــمال ،جنوب ،مرکز ،غرب و شــرق) برای
بازههای پنجســاله برآورد شــدهاند .از آنجایی کــه روند آیندهنگری
جمعیــت کالنشــهر و حوزههــای جمعیتــی آن کمابیــش خطــی
ً
اســت (ر.ک .نمــودار  ،)۱و در بخشهایــی از گــزارش ،صراحتــا بــه
فرض خطی بودن روند افزایش جمعیت اشــاره شــده است (ر.ک.
مطالعات جمعیتی طرح جامع تهران ،ج ،3ص  ،)55و با توجه به

جدول  -1روشها و دادههای مورد استفاده در آیندهنگری جمعیت در طر حهای شهری پیشین تهران و نتایج آنها.

طر ح

سناریو/روش آیندهنگری

دادههای مورد استفاده

مقاطع آیندهنگری توزیع فضایی جمعیت

برآورد جمعیت در افق
طرح (میلیوننفر)

طرح جامع حمل و
نقل ترافیک تهران

مدل گارین-الوری (تعامل بین رفت و
آمد و کاربری زمین)

سرشماری عمومی نفوس
و مسکن  1365و 1375

1400 ،1395 ،1390 ،1385

8.65

طرح جامع تهران

رشد طبیعی

8.8

مکانیابی استقرار کار و فعالیت

8.93

گرایشهای بازار مسکن

سرشماری عمومی نفوس
و مسکن  1375و 1385

1405

11

ظرفیت جمعیتپذیری

8.36

گزینه مطلوب و محتمل

8.6

ماخذ( :شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران 1386 ،و نهاد مطالعات و تهیه طر حهای توسعه شهری تهران)1383 ،
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تبیین پیچیدگیهای ساختاری در آیندهنگری جمعیتپذیری مناطق
کالنشهر تهران

اهمیــت ارزیابــی پیش از موعــد نتایج آیندهنگریهای پیشــین به
منظور اجتناب از اثرات سوء خطاها و اصالح روشها در طر حهای
آتی ،در این پژوهش براســاس فرض خطی بودن رشــد جمعیت در
بــازه آیندهنگــری در طــرح جامــع تهــران ،آیندهنگری طــرح جامع
تهــران بــرای جمعیــت مناطق در ســال  1395اســتخراج و با نتایج
سرشماری نفوس و مسکن  1395مقایسه شده است.

 .3ارزیابــی کیفیــت (اعتبــار ،امکانپذیــری و
دقــت) آیندهنگــری جمعیت مناطــق تهران در
طر حهای ســاماندهی تهــران ،جامع تهران و
جامع حملونقل و ترافیک تهران
در ایــن بخــش ،براســاس رویــه پیشــنهادی مــردا ک و الیــس،
بــرای ارزیابــی دقــت آیندهنگریهای جمعیتــی در مقیاس محلی،
ابتدا کیفیت آیندهنگری جمعیتی طر حهای جامع تهران و جامع
حملونقــل و ترافیــک تهــران ،در مقایســه بــا نتایــج سرشــماری
عمومی نفوس و مســکن  1395و ســپس اختالف میان آیندهنگری
جمعیتــی این دو طرح با اســتفاده از شــاخصهای مورد اشــاره در

نمودار  -۱آیندهنگری تغییرات جمعیت حوزههای جمعیتی در طرح جامع تهران.
ماخذ( :نهاد مطالعات و تهیه طر حهای توسعه شهری تهران)1386 ،

جمعیت بر مبنای سرشماری ( 1395نفر)

( 1395نفر)

1,000,000

500,000

0

0

1,000,000

500,000

0

1000000
800000
600000
400000
200000
0

جمعیت بر مبنای سرشماری ( 1395نفر)

( 1395نفر)

500000

جمعیت پیش بینی شده برای

1000000

 .۱-۳مقایسه آیندهنگریهای طر ح جامع تهران و طر ح جامع
حملونقل و ترافیک تهران با سرشماری 1395
نخستین گام در ارزیابی دقت آیندهنگریهای جمعیتشناختی
در مقیاسهــای محلــی ،مقایســه آیندهنگریهــا بــا مقادیــر واقعــی
حاصل از سرشماریهای عمومی است (.)Murdock & Ellis, 1991
نمودارهــای -۲الــف و -۲ب ،بــه ترتیــب نمایانگــر میــزان انطبــاق
ح جامــع حملونقــل و طــرح جامــع تهــران بــرای
آیندهنگــری طــر 
جمعیت مناطق تهران در سال  1395با نتایج حاصل از سرشماری
عمومی نفوس و مســکن در همین سال اســت .نمودارهای -۳الف
و -۳ب ،میــزان و جهــت خطا در این دو آیندهنگری در مناطق را به
ترتیــب بزرگــی نمایــش میدهد .نقشــههای -1الــف و -1ب نیز ،این
مناطــق را بــر اســاس درصــد خطا به ســه دســته فاقد خطــای قابل
توجــه ،دارای خطــای مثبــت و دارای خطــای منفــی طبقهبنــدی
کردهانــد .این نمودارها ،نقشــهها و همچنین جداول  2و  ،3نشــان
مــی دهنــد که کیفیــت آیندهنگری طرح جامــع تهــران ،در هر چهار
معیــار فوقالذکــر از طــرح جامــع حملونقــل و ترافیــک تهــران بهتر
است ،اما خود نیز با متوسط قدر مطلق خطای نسبی  10.8درصد،
از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

جمعیت پیش بینی شده برای

1500000

بخش روششناسـ�ی ،مورد ارزیابی قرار گرفته اسـ�ت (& Murdock
 .)Ellis, 1991; National Research Council, 1980,51با توجه به
تمرکز پژوهش بر ارزیابی ّکمی دقت آیندهنگریها و پرهیز از تطویل
متــن ،از اجــرای گام نظرخواهــی از افــراد مطلــع در مورد هــر یک از
مناطــق اجتنــاب شــده اســت .ایــن گام ،خود بــه تنهایــی قابلیت
تبدیل به پژوهشــی مجزا با روششناسی متفاوت از روششناسی
پژوهــش حاضــر را دارا اســت .همچنین ،گام تحلیل حساســیت از
طریــق آزمون اثــرات روشهــا و مفروضات مختلــف در قالب بند 5
مقاله به انجام رســیده اســت .به منظور دســتیابی به محکی برای
ارزیابــی بهبــود یــا عدم بهبــود کیفیــت آیندهنگریهای کالنشــهر
تهــران ،آیندهنگــری طــرح ســاماندهی تهران بــرای ســال  1375با
نتایج سرشــماری عمومی نفوس و مســکن همان ســال مقایســه و
خطای آن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ب) طرح جامع تهران
الف) طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران
ب) طرح جامع تهران
الف) طرح جامع حملونقل و
تهرانحملونقل و ترافیک تهران (الف) و جامع تهران (ب) با مقادیر حاصل از سرشماری .1395
ترافیکجامع
طرحهای
نمودار  -۲مقایسه آیندهنگری
سرشماری
حاصل
مقادیر
جامع تهران
تهران
ترافیکترافیک
حمولونقل و
جامع
جامعهای
نگری طر ح
مقایسه آینده
نمودار
.1395تهران 1386 ،و مرکز آمار ایران)1396 ،
شهری
هایازتوسعه
طرح
(ب) باتهیه
مطالعات و
(الف) ونهاد
،1383
تهران،
ونقل
حمل
مطالعات
ماخذ-۲( :شرکت
ماخذ( :شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران ،1383 ،نهاد مطالعات و تهیه طر حهای توسعه شهری تهران 1386 ،و مرکز آمار ایران)۱۳۹۶ ،
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ب) طرح جامع تهران
الف) طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران
ب) طرح جامع تهران
الف) طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران
نمودار  -۳خطای آیندهنگری طرحهای جامع حملونقل و ترافیک تهران (الف) و جامع تهران (ب) برای سال  1۳95به تفکیک مناطق به ترتیب بزرگی خطا.
ترتیب بزرگی
تفکیک مناطق
1395
تهیهسال
(ب) برای
جامع تهران
تهران
ترافیک
حمولونقل و
جامع
جامعهای
نگری طر ح
خطای آینده
نمودار (-۳
خطا.مرکز آمار ایران)1۳96 ،
 1۳86و
شهریبهتهران،
هایبهتوسعه
طرح
مطالعات و
(الف) ونهاد
،1۳8۳
تهران،
ترافیک
ونقل
حمل
مطالعات
شرکت
ماخذ:
ماخذ( :شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران ،1383 ،نهاد مطالعات و تهیه طر حهای توسعه شهری تهران 1386 ،و مرکز آمار ایران)۱۳۹۶ ،

الف) طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران

ب) طرح جامع تهران

نقشه  -1درصد خطای آیندهنگری جمعیت مناطق در طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران (الف) و طرح جامع تهران (ب) برای سال .1395
ماخذ( :شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران ،1383 ،نهاد مطالعات و تهیه طر حهای توسعه شهری تهران 1386 ،و مرکز آمار ایران)۱۳۹۶ ،

یکدیگر است ( .)Murdock & Ellis, 1991مقایسه آیندهنگریهای
دو طــرح جامع تهــران و جامع حملونقــل و ترافیک تهران ،عالوه
بر اختالف از مقادیر محقق شــده (بر مبنای سرشــماری) ،نمایانگر
اختالف قابل توجه این دو پیشبینی است .براساس معیار تعداد
خطاهای بسیار بزرگ (مقادیر دور افتاده) ،اختالف دو آیندهنگری
در  19منطقه از  22منطقه تهران از نوع بسیار زیاد و غیر قابل قبول
است (ر.ک .نمودار  ۴و جدول .)3

نمــودار  -۴مقایســه پیشبینیهای طر ح جامع تهران و طــرح جامع حملونقل و ترافیک
تهران از جمعیت تهران در سال 1395
ماخذ( :شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران 1383 ،و مرکز آمار ایران)۱۳۹۶ ،

 .۲-۳مقایسه آیندهنگری طرح جامع و طرح جامع حملونقل
و ترافیک تهران از توزیع فضایی جمعیت شهر
دومیــن گام در ارزیابــی دقــت آیندهنگریهــا ،مقایســه
آیندهنگریهــا و برآوردهــای مختلــف بــرای جمعیــت مناطــق بــا

 .3-3ســابقه پیشبینــی جمعیــت مناطــق تهــران (مهندســین
مشاور آتک)1371 ،
مقایســه آیندهنگــری طــرح ســاماندهی تهــران (دومیــن طــرح
جامع تهران) برای ســال  1375با نتایج سرشماری عمومی نفوس
و مســکن در همیــن ســال ،نمایانگــر خطای بــه مراتب بیشــتر این
آیندهنگری به ویژه در مناطق تازه تاســیس  21و  22اســت (نمودار
 ۵و جــدول  .)3همانگونــه کــه در جــدول  3آمده اســت ،متوســط
قدرمطلــق درصــد خطــای آیندهنگری ایــن طرح با در نظــر گرفتن
مناطــق فوقالذکــر  38.6درصد و بدون آنها  18درصد اســت .این
پیشبینــی ،حتــی بهطــور متوســط نیــز مطلــوب نبــوده و ضریــب

21
تبیین پیچیدگیهای ساختاری در آیندهنگری جمعیتپذیری مناطق
کالنشهر تهران

تشخیص آن از آستانه قابلقبول  0.7کمتر است .نگاهی به جهت
خطــای پیشبینی جمعیت مناطق نشــان میدهــد ،جمعیت 18
منطقــه ،بیــش از جمعیــت واقعــی برآورد شــده اســت کــه نمایانگر
وجود سوگیری در نتایج است.
 .۴-۳نتایــج ارزیابــی کیفیــت آیندهنگــری جمعیــت مناطــق در
طر حهای توسعه تهران
خالصــه شــاخصهای ارزیابی آیندهنگریهــا در جدول  2آمده
اســت .با توجه به ضریب تشــخیص و معنیداری آماری آن ،هر دو
آیندهنگــری طرح جامع تهــران و طرح جامع حملونقل و ترافیک
ً
تهــران از منظــر معیــار متوســط خطــا در وضعیــت نســبتا مطلوبــی
ً
قرار دارند .این امر به دلیل توزیع نســبتا متوازن (بدون ســوگیری)
مشــماری و بیششــماری بهویــژه در آیندهنگری طرح
خطاهای ک 
جامــع تهران اســت .مقایســه دو آیندهنگری نیــز نمایانگر وضعیت
بتــر پیشبینــی طــرح جامــع تهــران نســبت به طــرح جامع
مطلو 
حملونقــل و ترافیــک تهــران اســت .از منظر خطای نســبی ،هیچ
یک از دو آیندهنگری وضعیت مطلوبی ندارند (متوسط خطای هر
دو طرح بیش از  10درصد اســت) .اما در این شــاخص نیز وضعیت
طــرح جامع تهران بهتر اســت .از منظر تعــداد دادههای دورافتاده
(خطاهــای شــدید) طــرح جامع تهــران در  4منطقــه ( 18درصد) و

نمــودار  -5مقایســه بــرآورد جمعیــت  1375در طر ح ســاماندهی تهران بــا مقادیر حاصل از
سرشماری عمومی نفوس و مسکن .1375
ماخذ( :مهندسین مشاور آتک 1371،و مرکز آمار ایران)۱۳۷۶ ،

طــرح جامع حملونقل و ترافیــک تهران در  8منطقه ( 36درصد)
بــا چنیــن معضلــی مواجــه هســتند .همچنیــن از منظــر ســوگیری
(تــوازن میــان کمشــماری و بیششــماری) ،وضعیــت طــرح جامع
ً
تهــران نســبتا مطلــوب ( 59در مقابــل  41درصــد) و وضعیــت طرح
ً
جامع حملونقل و ترافیک تهران ،نسبتا نامطلوب ( 68در مقابل
 32درصــد) اســت .مقایســه آیندهنگریهــای طرح جامــع تهران و
طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران ،نمایانگر متوسط اختالف
نســبی  15.7درصــد اســت .تعــداد مناطــق بــا اختــاف پیشبینی
شــدید نیز  19منطقه ( 86درصد) است .همچنین ،مقایسه نتایج
آیندهنگــری هر دو طرح جامع تهران و جامع حملونقل و ترافیک
ً
بــا طــرح ســاماندهی تهــران ( ،)1375نشــاندهنده بهبــود نســبتا
قابــل توجــه عملکــرد هــر دو آیندهنگــری نســبت بــه ایــن طــرح در
تمامی شاخصها است.

ش و فرضیه تحقیق
 -4پرس 
با توجه به نتایج بند  ،4روشــن اســت که آیندهنگری جمعیت
مناطــق در طر حهــای توســعه شــهری تهــران ،از دقــت مطلــوب
برخــوردار نبــوده اســت .در اینجــا پرســش اساســی ایــن اســت که:
چــه عواملــی بــر خطــای آیندهنگــری توزیــع فضایــی جمعیــت
کالنشــهر تهــران اثرگذارند؟ پاســخهای بالقوه این پرســش ،به دو
دســته کلــی پیچیدگیهای عــام و ذاتی آیندهنگــری توزیع فضایی
جمعیــت ،و عوامل خاص موثر بــر تغییرات توزیع فضایی جمعیت
در کالنشــهر تهــران ،قابــل طبقهبنــدی اســت .همانطــور کــه در
بخــش ( 2پیشــینه و روش تحقیــق) آمــد ،ادبیــات آیندهنگــری
جمعیــت در مقیــاس خــرد ،پیچیدگیهــای عــام آیندهنگــری
توزیــع فضایــی جمعیــت را شــامل خطــای ورودیهــا (دادههــای
تاریخــی) ،شــدت ،جهــت و نوســان تغییــرات جمعیتــی و اثــرات
متقابــل برنامهریزیهــای بخشــی بــر تحققپذیــری آیندهنگریها
بــر میشــمرد .از ســوی دیگر ،متغیرهــای متعددی وجــود دارد که
بهطــور بالقــوه میتواننــد بــر توزیع فضایــی جمعیت تهــران اثرگذار
باشــند ،امــا در مدلهــای آیندهنگــری پیشــین لحــاظ نشــدهاند.
بنابــر ایــن ،فرضیــه پژوهــش بــه شــرح ذیــل تعریــف میگــردد:

جدول  -2شاخصهای ارزیابی خطای پیشبینی طرح جامع تهران حملونقل و ترافیک تهران.

میانگین قدرمطلق
_Pمقدار
ضریب
درصد خطا
تشخیص (معنیداری)

ریشه دوم میانگین
مربعات خطا

تعداد مناطق با
خطای شدید

درصد مناطق با درصد مناطق با
خطای مثبت
خطای منفی

پیشبینی طرح جامع حملونقل
و ترافیک تهران در مقابل نتایج
سرشماری 1395

0.9035

0.000

% 16.6

75618

8

68

32

پیشبینی طرح جامع تهران در
مقابل نتایج سرشماری 1395

0.9467

0.000

% 10.8

56332

4

59

41

پیشبینی طرح جامع حملونقل و
ترافیک تهران و طرح جامع تهران

0.9497

0.000

% 15.7

69655

19

50

50

پیشبینی طرح ساماندهی تهران
1375

0.628

0.000

% 38.6

98046

9

82

18
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جدول  -3مقایسه پیشبینی طرح جامع تهران و طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران برای سال  1395با مقادیر حاصل از سرشماری .1395

میانگین

جمع

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

منطقه

-

8963706

176347

186821

365259

261027

419882

273231

268406

641279

515795

248952

241831

307940

327115

174239

425197

312194

251384

858346

919001

330649

701303

487508

جمعیت
سرشماری
1395

-

8263582

229324

199897

382817

256408

462000

238011

320585

646263

486816

272862

261524

277621

282810

157952

394363

330092

243646

704554

871290

280363

609407

354981

آیندهنگری
طرح جامع
تهران از
جمعیت 1395

-

8270949

127223

198132

435687

313642

524020

237621

246249

759959

510796

236742

134007

192225

220019

166823

332853

295781

217115

715874

1010107

295960

721832

378282

آیندهنگری طرح
جامع حملونقل
و ترافیک تهران از
جمعیت 1395

430124

-52977

-13076

-17558

4620

-42118

35220

-52179

-4984

28979

-23910

-19693

30320

44306

16288

30835

-17898

7738

153792

47711

50286

91896

132527

خطای
آیندهنگری
طرح جامع
تهران

11

-

30.0

7.0

4.8

1.8

10.0

12.9

19.4

0.8

5.6

9.6

8.1

9.8

13.5

9.3

7.3

5.7

3.1

17.9

5.2

15.2

13.1

27.2

درصد خطای
آیندهنگری
طرح جامع
تهران

-

422757

49124

-11311

-70428

-52615

-104138

35610

22157

-118680

4999

12210

107824

115715

107096

7416

92344

16413

34269

142472

-91106

34689

-20529

109226

خطای آیندهنگری
طرح جامع
حملونقل و
ترافیک تهران

17

-

27.9

6.1

19.3

20.2

24.8

13.0

8.3

18.5

1.0

4.9

44.6

37.6

32.7

4.3

21.7

5.3

13.6

16.6

9.9

10.5

2.9

22.4

درصد خطای
آیندهنگری طرح
جامع حملونقل و
ترافیک تهران

-

-7367

102101

1765

-52870

-57235

-62020

390

74336

-113696

-23980

36120

127517

85396

62791

-8872

61510

34311

26531

-11320

-138817

-15597

-112425

-22301

اختالف آیندهنگری
طر حهای جامع
تهران و حملونقل
و ترافیک تهران

16

-

44.5

0.9

13.8

22.3

13.4

0.2

23.2

17.6

4.9

13.2

48.8

30.8

22.2

5.6

15.6

10.4

10.9

1.6

15.9

5.6

18.4

6.6

درصد اختالف آیندهنگری
طر حهای جامع تهران و
حملونقل و ترافیک تهران

-

6758845

56020

188890

356079

227389

296243

287367

298410

622517

394611

245142

189625

225840

282308

173482

336474

300212

220331

427955

663166

259019

458089

249676

جمعیت
سرشماری
1375

-

7797012

273104

376813

441435

274803

346933

337544

336087

585205

487801

197864

265774

248335

291793

190242

347931

303397

258838

685160

599430

271130

339050

338343

آیندهنگری طرح
ساماندهی تهران
از جمعیت 1375

-

-1038167

-217084

-187923

-85356

-47414

-50690

-50177

-37677

37312

-93190

47278

-76149

-22495

-9485

-16760

-11457

-3185

-38507

-257205

62736

-12111

119039

-88667

خطای
آیندهنگری طرح
ساماندهی تهران

38.6

-

387.5

99.5

24.0

20.9

17.1

17.5

12.6

6.0

23.6

19.3

40.2

10.0

3.4

9.7

3.4

1.1

17.5

60.1

9.6

4.7

26.0

35.5

درصد خطای
آیندهنگری طرح
ساماندهی تهران
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تبیین پیچیدگیهای ساختاری در آیندهنگری جمعیتپذیری مناطق
کالنشهر تهران

فرضیــه پژوهش :خطــای آیندهنگــری توزیــع فضایی جمعیت
کالنشــهر تهــران ،تابعــی از پیچیدگیهــای عــام آیندهنگــری توزیــع
فضایی جمعیت (شامل خطای ورودیها ،شدت و جهت تغییرات
و شــدت نوســانات جمعیتی مناطق ،طول بازه پیشبینــی و اثرات
متقابل سیاستهای ناشی از آیندهنگریهای بخشی) و عدم کفایت
مــدل (لحاظ عوامل خــاص بالقوه اثرگذار بر تغییــرات توزیع فضایی
جمعیــت کالنشــهر تهــران در مدلهــای آیندهنگــری) بوده اســت.
 .۱-۴پیچیدگیهای عام و ذاتی آیندهنگری توزیع فضایی جمعیت
بنابــر ادبیات موضوع ،مهمترین پیچیدگیهــای عام آیندهنگری
توزیعفضاییجمعیتدر مقیاسهایخرد کهبهطور بالقوهمیتوانند
بــر نادرســتی ایــن آیندهنگریهــا موثــر باشــند ،عبارتنــد از :نادرســتی
ورودیهــا (دادههــای تاریخی) ،شــدت و جهت تغییــرات جمعیتی،
نوساناتجمعیتی،طولبازهپیشبینیواثراتمتقابلسیاستهای
ناشی از هر یک از آیندهنگریهای بخشی بر دقت سایر آیندهنگریها
( .)Smith et al., 2013, 306در ادامــه ،بــه منظــور ارزیابــی تاثیر هر یک
از ایــن عوامــل ،مجموعــهای از آزمونهــای آماری تعریف و اجرا شــده
اســت .آزمونهــا ،متغیرهای مورد اســتفاده و نتایــج آزمونها در بند
 1-۵و جدول  4آمدهاند .در این جدول ،سطور مربوط به فرضیههای
معن ـیدار (عوامــل موثــر) ،بــه رنــگ خا کســتری متمایز شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت پیــش از آزمــون فرضهــای ذیــل ،انطبــاق
دادههــای تمامــی متغیرهــا بــا توزیــع نرمال آزمون شــده اســت ،اما
بــه منظــور پرهیز از تطویــل متن و انطباق با اصول نگارشــی مد نظر
ً
نشــریه ،از ذکر نتایج آنها اجتناب شــده اســت .صرفا اشــاره میشود
کــه براســاس نتایج آزمــون کولموگروف-اســمیرنوف ،فــرض انطباق
دادههــا با توزیع نرمال در ســطح معنــیداری  0.05برای هیچ یک از
متغیرهای مورد استفاده رد نشد .همچنین اشاره میشود که فرض
صفــر در تمامــی آزمونهــای همبســتگی برابری ضریب همبســتگی
بــا صفر (عــدم وجود رابطه معنــیدار بین دو متغیــر) و فرض صفر در
تمامی آزمونهای اختالف میانگین برابری این اختالف با صفر (عدم
وجود اختالف معنیدار میان دو نمونه) اســت .فرض مقابل آزمون
همبســتگی ،عــدم برابــری آماره بــا صفر و فــرض مقابــل آزمونهای
اختــاف میانگیــن در مــواردی نابرابری اختالف با صفــر (دوطرفه) و
در مــواردی بزرگتــر (یــا کوچکتر) بودن اختالف از صفر اســت .ســطح
معنیداری برای کلیه آزمونها 0.05 ،درنظر گرفته شده است.
 .۲-۴عوامــل خــاص بالقــوه موثــر بــر تغییــرات توز یــع فضایــی
جمعیت تهران که در مدلهای آیندهنگری لحاظ نشدهاند
در ادامــه ،برخی متغیرهای بالقــوه موثر بر تغییرات توزیع فضایی
جمعیت کالنشهر تهران که در مدلهای آیندهنگری پیشین مدنظر
قــرار نگرفتهانــد ،در قالب یک مدل رگرســیون خطی چندگانــه ،مورد
آزمون قرار گرفتهاند .متغیرهای مستقل این مدل (عوامل بالقوه موثر
بر تغییرات جمعیت) ،برگرفته از پژوهش مردا ک و همکاران در زمینه
عوامــل بالقــوه موثر بر تغییرات جمعیتی در ســطوح محلی هســتند.
ایــن پژوهشــگران ،عوامل موثــر بر تغییرات توزیــع فضایی جمعیت را
در هفــت دســته ویژگیهــای فیزیکــی ،ویژگیهــای مکانــی ،الگوها و

سیاستهای کاربری،ویژگیهایحملونقل،ویژگیهایجمعیتی،
فرآیندهــای جمعیتشــناختی و جمعیتهای خــاص ،طبقهبندی
میکننـ�د (Murdock, Hamm, Voss, Fannin, & Pecotte, 1991,
 .)432-443براین اســاس و با توجه بــه محدودیت دادههای موجود
در سطح مناطق ،تعداد 12متغیر مستقل شامل تغییرات جمعیت در
بازه پیشین ،مساحت قابل توسعه منطقه ،متوسط و تغییرات قیمت
امال ک و مســتغالت در منطقه ،پوشــش حملونقــل عمومی انبوهبر
منطقه (مترو) ،ترا کم جمعیت پهنه مسکونی منطقه ،مساحت بافت
فرسوده منطقه ،فاصله منطقه از مرکز اشتغال و فعالیت (مرکز تجاری-
اداری تهران) ،برداشــت عمومی سا کنان از کیفیت خدمات شهری،
زندگی خانوادگی ،محیط زیست و امکانات تفریح و سرگرمی در منطقه
به عنوان متغیرهای مســتقل و تغییرات جمعیت مناطق کالنشــهر
تهــران در بــازه  95-85بــه عنــوان متغیر وابســته مــدل در نظر گرفته
شدهاند.الزمبهذکراستمقادیرمتغیرهایبرداشتعمومیاز کیفیت
خدمات شهری ،زندگی خانوادگی ،محیط زیست و امکانات تفریح و
ســرگرمی در منطقه از مطالعه کیفیت زندگی در شهر تهران استخراج
شدهاند (مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران .)1395 ،همانطور
که در بند  2اشاره شد ،از روش حذف پسرو برای دستیابی به بهترین
مــدل تبیینکننده تغییــرات توزیع فضایی جمعیت تهران اســتفاده
شــده اســت .نتایج اجرای مدل بهینه ،ضرایب متغیرهای مستقل و
آمــاره آزمــون معنیداری هر یک و همچنین شــاخص نیکویی برازش
کلی مدل و معنیداری آن در بند  2-۵و جدول  5فهرســت شــدهاند.

 -5نتایج
در ادامــه نتایج آزمونهای آمــاری فرضیات تحقیق به تفکیک
آمده است.
 .۱-۵نتایــج آزمونهــای مربــوط بــه پیچیدگیهای عــام و ذاتی
آیندهنگری توزیع فضایی جمعیت
جــدول  4نشــان میدهــد کــه از میــان آزمونهــای مرتبــط بــا
پیچیدگیهای عام آیندهنگری توزیع فضایی جمعیت ،فرض تاثیر
نادرســتی (خطای) ورودیها بر خطــای آیندهنگری و فرضیههای
مربوط به تاثیر شــدت ،جهت و نوسانات تغییر جمعیت مناطق بر
خطــای آیندهنگــری آنها نیز رد میشــوند .اما وضعیت در خصوص
آزمــون رابطــه خطا و طول بــازه آیندهنگری و آزمون اثــرات متقابل
سیاس ـتهای ناشــی از آیندهنگریهــای بخشــی بــر دقــت ســایر
آیندهنگریها ،متفاوت است .این اثر ،هم در مورد اثرات احتمالی
اقدامــات طــرح جامــع تهــران بــر خطــای پیشبینــی طــرح جامع
حملونقــل و ترافیک تهران ،و هم اثرات احتمالی اقدامات ناشــی
از آیندهنگــری طــرح جامع حملونقــل و ترافیک تهــران بر خطای
آیندهنگری طرح جامع تهران به لحاظ آماری معنیدار هستند.
 .۲-۵نتایج آزمون عوامل خاص بالقوه موثر بر تغییرات جمعیت
کالنشهر تهران
جدول  5نشان میدهد که از میان  12متغیر مستقل مدل به غیر
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از روند پیشین تغییرات جمعیت مناطق ،تنها متغیر مساحت بافت
فرســوده منطقــه معنیدار اســت و ســایر متغیرها ،بــا رویکرد حذف
پسرو از مدل حذف میشوند (مدل  .)1با توجه به همبستگی قابل
توجــه میــان فاصله از مرا کز اشــتغال و مســاحت بافت فرســوده ،در
صورت حذف متغیر مســاحت بافت فرســوده ،متغیر فاصله از مرا کز

اشــتغال در مدل نهایی جایگزین آن خواهد شــد و تفاوت چندانی
در شــاخص نیکویــی بــرازش مــدل پدیــدار نمیگــردد (مــدل  .)2اما
در صــورت حذف دیگــر متغیر معنیدار (تغییــرات جمعیتی مناطق
در بــازه پیشــین) هیچ یــک از متغیرهــای دیگر مدل ،قــدرت تبیین
تغییرات جمعیتی را نخواهد داشت و معنیدار نخواهد بود.

نتیجه
جدول  -4نتایج آزمونهای عوامل عام موثر بر خطای آیندهنگری.
آیندهنگریهای بخشی متعدد ،منجر
به افزایش متقابل خطای آیندهنگری
طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران
میشوند.

آیندهنگریهای بخشی متعدد ،منجر به
افزایش متقابل خطای آیندهنگری طرح
جامع تهران میشوند.

متوسط خطای آیندهنگری طرح جامع
حملونقل و ترافیک تهران در مناطق
فاقد روند تاریخی یکنواخت از مناطق
دارای روند یکنواخت بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه ،با این فرض که مداخالت طر حهای جامع تهران و جامع حملونقل و ترافیک
تهران در مناطقی که پیشبینی تغییرات شدید جمعیتی آن را داشتهاند ،شدیدتر بوده است ،به آزمون
فرض معنیداری همبستگی قدرمطلق تغییرات جمعیتی پیشبینی شده برای مناطق در طرح جامع
تهران با خطای پیشبینی در طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران ،پرداخته شده است.

برای آزمون این فرضیه ،با این فرض که مداخالت طر حهای جامع تهران و جامع حملونقل و ترافیک
تهران ،در مناطقی که پیشبینی تغییرات شدید جمعیتی آن را داشتهاند ،شدیدتر بوده است ،به
آزمون فرض معنیداری همبستگی قدرمطلق تغییرات جمعیتی پیشبینی شده برای مناطق در طرح
جامع تهران با خطای پیشبینی در طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران ،پرداخته شده است.
این امر با استناد به متن طر حهای فوق ،بر این فرض مبتنی است که آیندهنگریهای جمعیتی پایه و
اساس برنامهریزی بوده است .لذا هر چه تغییرات جمعیتی منطقهای بیشتر آیندهنگری یا تعیین شود،
سهم منطقه از اقدامات و برنامهها بیشتر خواهد بود.

برای آزمون این فرضیه ،میانگین خطای پیشبینی طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران در مناطق
دارای رشد/کاهش یکنواخت جمعیت با میانگین مناطق دارای نوسانات جمعیتی مقایسه شده
است.

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

متوسط خطای آیندهنگری طرح جامع
تهران در مناطق فاقد روند تاریخی
یکنواخت از مناطق دارای روند یکنواخت
بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه ،میانگین خطای پیشبینی طرح جامع تهران در مناطق دارای رشد/کاهش
یکنواخت جمعیت با میانگین مناطق دارای نوسانات جمعیتی مقایسه شده است .فرض مقابل بیشتر
بودن این میانگین از میانگین خطای مناطق دارای روندهای یکنواخت جمعیتی است.

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

آزمون  tدو
نمونهای مستقل
با فرض برابری
واریانسها
با توجه به اینکه طرح جامع تهران جمعیت مناطق را تنها برای افق طرح ( )1405پیشبینی کرده
است ،برای آزمون این فرض ،تنها به مقایسه میانگین خطای پیشبینی طرح جامع حملونقل و
ترافیک تهران برای سالهای 1390و  1395ا کتفا شده است.

برای آزمون این فرضیه ،تفاوت میانگین خطای آیندهنگری در مناطق دارای کاهش جمعیت با مناطق
دارای افزایش جمعیت مورد آزمون قرار گرفته است.

برای آزمون این فرضیه ،تفاوت میانگین خطای آیندهنگری در مناطق دارای کاهش جمعیت با مناطق
دارای افزایش جمعیت مورد آزمون قرار گرفته است.

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

آزمون  tدو
نمونهای مستقل
با فرض برابری
واریانسها

برای آزمون این فرضیه ،همبستگی میان قدرمطلق نرخ رشد ساالنه جمعیت در بازه  85-95و خطای
پیشبینی خطای طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران مورد آزمون قرار گرفته است.

برای آزمون این فرضیه ،همبستگی میان قدرمطلق نرخ رشد ساالنه جمعیت در بازه  85-95و خطای
پیشبینی طرح جامع تهران مورد آزمون قرار گرفته است .فرض مقابل در این آزمونها ،بیشتر بودن
میانگین خطا در مناطق دارای رشد/کاهش شدید نسبت به سایر مناطق است.

برای آزمون این فرضیه ،به ارزیابی همبستگی اختالف جمعیت سرشماری ( 1385به عنوان مبنای
پیشبینی طرح جامع تهران) و برآورد طرح جامع حملونقل و ترافیک از جمعیت مناطق در سال
 1385و اختالف پیشبینیهای دو طرح برای سال  1395پرداخته شده است.

آزمون  tبرای
همبستگی
پیرسون

آزمون  tدو
نمونهای مستقل با
فرض عدم برابری
واریانسها

خطای آیندهنگری با افزایش بازه
آیندهنگری افزایش مییابد.

خطای آیندهنگری طرح جامع حملونقل
و ترافیک تهران در مناطق دارای کاهش
جمعیت بیشتر است.

خطای آیندهنگری طرح جامع تهران
در مناطق دارای کاهش جمعیت بیشتر
است.

خطای آیندهنگری طرح جامع حملونقل
و ترافیک تهران در مناطق دارای رشد/
کاهش شدید جمعیت بیشتر است.

خطای آیندهنگری طرح جامع تهران در
مناطق دارای رشد/کاهش شدید جمعیت
بیشتر است.

خطای آیندهنگری ناشی از نادرستی/عدم
دقت دادههای تاریخی (ورودیها) است.

شرح آزمون

متغیرهای مورد بررسی

نوع آزمون

0.516

0.438

-0.093

2.013

-2.141

-0.362

1.519

0.145

0.093

0.192

مقدار آماره
آزمون

0.014

0.042

0.927

0.058

0.039

0.721

0.144

0.521

0.68

0.391

_Pمقدار
آزمون

رابطه میان تغییرات پیشبینی شده در طرح جامع تهران و خطای
پیشبینی طرح جامع حملونقل و ترافیک تهران معنیدار است.

رابطه میان تغییرات پیشبینی شده در طرح جامع حملونقل و
ترافیک تهران و خطای پیشبینی طرح جامع تهران معنیدار است.

فرض صفر رد میشود.

فرض صفر رد میشود.

فرض صفر عدم رابطه میزان خطا با بازه پیشبنی رد میشود .خطا
در بازه زمانی  10ساله ،بهطور معنیداری از خطای پیشبینی در بازه
 5ساله بیشتر است .برای آزمون برابری واریانسها ،از آزمون لوین
استفاده شده است .نتیجه این آزمون رد فرض برابری واریانسها
(-Pمقدار  )0.023است.

رابطه معنیداری میان جهت رشد و میزان خطای پیشبینی وجود
ندارد اما میانگین خطاهای منفی ،بیش از خطاهای مثبت است .برای
آزمون برابری واریانسها ،از آزمون لوین استفاده شده است .نتیجه این
آزمون عدم رد فرض برابری واریانسها (-Pمقدار  )0.288است.

رابطه معنیداری میان جهت رشد و میزان خطای پیشبینی وجود
ندارد اما میانگین خطاهای مثبت ،بیش از میانگین خطاهای منفی
است .برای آزمون برابری واریانسها ،از آزمون لوین استفاده شده است
و نتیجه آن عدم رد فرض برابری واریانسها (-Pمقدار  )0.068است.

رابطه معنیداری میان شدت تغییرات جمعیت و خطای پیشبینی
وجود ندارد.

رابطه معنیداری میان شدت تغییرات جمعیت و خطای پیشبینی
وجود ندارد.

رابطه معنیداری میان تفاوت در ورودیها و اختالف نتایج پیشبینی
وجود ندارد.

نتیجه آزمون
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تبیین پیچیدگیهای ساختاری در آیندهنگری جمعیتپذیری مناطق
کالنشهر تهران
جدول  -5نتایج آزمون عوامل خاص بالقوه موثر بر تغییرات توزیع فضایی جمعیت در کالنشهر تهران.

مدل ( 1با لحاظ
تمامی متغیرها)

مدل ( 2با حذف
متغیر مساحت
بافت فرسوده)

متغیر

ضریب متغیر در مدل

خطای استاندارد
ضریب

آماره آزمون

-Pمقدار آزمون

عرض از مبداء

36950.61

8007.39

4.615

0.000

تغییرات جمعیت در
بازه پیشین

0.54

0.074

7.318

0.000

مساحت بافت
فرسوده منطقه

-106.76

32.70

-3.265

0.004

عرض از مبداء

1544.01

8807.77

0.175

0.863

تغییرات جمعیت در
بازه پیشین

0.59

0.077

7.347

0.000

فاصله از مرا کز
اشتغال

3058.90

1093.82

2.797

0.012

در ایــن پژوهش ،ابتدا بر مبنای روششناســی و شــاخصهای
ی جمعیــت در مقیــاس خــرد،
پیشــنهادی ادبیــات آیندهنگــر 
عملکــرد آیندهنگریهــای دو طــرح جامــع تهــران و جامــع حملو
نقــل و ترافیــک تهــران در مقایســه بــا نتایــج سرشــماری عمومــی
نفــوس و مســکن  1395و همچنیــن در مقایســه بــا یکدیگــر مــورد
ارزیابــی قــرار گرفتنــد .ســپس عوامــل بالقــوه موثــر بــر نادرســتی
(خطــای) آیندهنگریها و همچنین عوامــل بالقوه موثر بر تغییرات
جمعیتــی مناطــق در بــازه زمانــی  1395-1385مــورد ارزیابــی قرار
گرفــت .یافتههــای این پژوهش نشــان میدهد کــه عملکرد هر دو
آیندهنگــری مــورد بررســی بــا وجــود مطلوبیت نســبی در شــاخص
متوســط خطا ،از منظر متوســط قدرمطلق خطای نســبی و تعداد
خطاهای شدید نامطلوب بودهاند .بهعبارت دیگر ،میتوان گفت
در آیندهنگــری توزیع فضایی جمعیت به عنوان یکی از اصلیترین
متغیرهــای ســاختاری شــهر تهــران در دو دهــه برنامهریــزی اخیر،
ً
نا کامی کامال مشــهود اســت .بــرای مثال ،آیندهنگــری طرح جامع
تهران از جمعیت مناطق  5و  1در سال  ،1395به ترتیب  150و 130
هــزار نفر کمتر از نتایج سرشــماری و بــرای منطقه  16نزدیک به 60
هزار نفر بیش از آن بوده است که بهطور بالقوه ،منجر به انحرافات
جــدی در برنامهریــزی و در نتیجه تحمیل هزینههــای قابل توجه
اقتصادی ،اجتماعی و زیس ـتمحیطی بر شهر و مجموعه مدیریت
شهری شده است .از منظر سوگیری نیز عملکرد طرح جامع تهران
نســبتا مطلــوب و عملکــرد طــرح جامــع حملونقل تهــران و طرح
ساماندهی تهران نامطلوب بوده است.
در بررســی پیچیدگیهای عام موثر بر خطای آیندهنگری توزیع
فضایــی جمعیــت ،نقــش متغیرهــای کیفیــت ورودیهــای مدل،
شــدت و جهت تغییــرات جمعیت و یکنواختی/نوســان روندهای

نیکویی برازش مدل

0.799
(-Pمقدار)0.000 :

0.778
(-Pمقدار)0.000 :

تاریخــی بــر خطــای آیندهنگــری رد میشــود .امــا نقــش طــول بازه
آیندهنگــری و همچنیــن اثــرات متقابل آیندهنگریهای بخشــی بر
خطای یکدیگر به لحاظ آماری قابل رد نیســت .در بررســی عوامل
خــاص بالقــوه موثر بر تغییــرات توزیــع فضایی جمعیت نیــز ،عالوه
بــر روندهــای پیشــین تغییــرات جمعیــت ،تنهــا اثــرات متغیرهای
مســاحت بافت فرســوده و فاصله از مرا کز اشــتغال قابل رد نیســت
و اثرات ســایر متغیرها از جمله مســاحت منطقه ،ترا کم جمعیت،
پوشــش ســامانه حملونقــل عمومــی ،قیمت امال ک و مســتغالت
و برداشــت عمومــی از کیفیــت خدمــات شــهری ،محیــط زیســت،
امکانات تفریحی و سرگرمی و کیفیت زندگی خانوادگی رد میشود.
براســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،پیشــنهاد میشــود بــا
کاهــش طــول بــازه آیندهنگری (یــا بازنگــری و اصالح مــداوم نتایج
آیندهنگــری بــا اســتفاده از دادههــای ثبتیمبنــا ،سرشــماری و
غیره) و اجتناب از برنامهریزیهای بخشــی از یک ســو ،و مالحظه
عــدم تمایــل جمعیــت به ســکونت در مرا کــز اشــتغال و بافتهای
فرســوده در تصمیمگیریها و برنامهریزیها از سوی دیگر ،کیفیت
آیندهنگریهای توزیــع فضایی جمعیت و در نتیجه تحققپذیری
برنامهریزیهای مبتنی بر آنها افزایش یابد .مقیاس این پژوهش،
ت و دوگانه مال ک عمل شهرداری بوده و ممکن است
مناطق بیس 
متغیرهایی که در این پژوهش معنیداری آماری آنها اثبات نشده
اســت ،در مقیاسهــای ناحیه و محلــه ،معنیدار باشــند .مطالعه
اثــرات ایــن متغیرهــا در مقیاسهای خرد و همچنیــن در بازههای
طوالنیتــر ،از جملــه مســیرهای پژوهشــی بالقــوه آتــی هســتد کــه
میتواننــد بــا تبییــن هر چه دقیقتــر عوامل موثر بر تغییــرات توزیع
فضایــی جمعیــت و در نتیجــه بهبــود کیفیــت آیندهنگــری ،بــه
برنامهریزان و تصمیمسازان کمک کنند.
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rojecting the spatial distribution of population
and employment is the basis of urban planning, particularly in metropolitan areas. Errors in
these projections may lead to significant economic,
social, political and environmental costs for local authorities, residents and businesses as well as other
stakeholders. In this paper, we first evaluate the accuracy of population projections of Tehran’s master
plan (2007), Tehran’s transportation and traffic master plan (2004) and Tehran’s transcendence plan
also known as Tehran’s second master plan (1992)
against the results of 1996, 2006 and 2016 national
population and housing censuses. Measures used
include coefficient of determination (R squared) for
evaluating goodness of fit, Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Root Mean Squared Error
(RMSE) for measuring average relative errors, number of outliers (extreme errors) and bias (prevalence
of over- or underestimates). Then, potential factors
leading to projection errors as well as variables potentially affecting spatial distribution of population in
urban regions which have been neglected in previous projection models are investigated. For this
purpose, a number of inferential statistical analysis
tools including means comparison, linear regression coefficient and goodness-of-fit hypothesis tests
have been applied. The results of the aforementioned analyses are as follows: 1) performance of all
projections as measured by relative error, number
of extreme errors (outliers) and bias in projections
are not satisfactory, 2) amongst potential factors
affecting the accuracy of these projections, length
of projection period and mutual effects of sectional
projections on the performance of each other are
found to be significant, while other factors including
the effects of inaccurate inputs and magnitude and
direction of changes in population are insignificant,

3) amongst the potential factors affecting increases
/ decreases in population, area of the region’s urban
decay is found to have significant negative effects
on the tendency of people moving to the region (i.e.
leading to lower population growth rates and in some
cases decreases in the region’s population). Additionally, distance from the Central Business District
(CBD) is found to have significant positive effects on
population growth. Other potential factors including
area of the region, population density, transit accessibility, perceived conditions of environment, urban
services and entertainment facilities, average property prices and changes in property prices are not
significant. Accordingly, it seems that most factors
regarded to affect spatial distribution of population
are not addressed in previous projections and simple
Land Use Transportation Interaction (LUTI) models
are not capable of accurately projecting the spatial
distribution of the population. In order to improve the
performance of the population projections, implementing register-based up-to-date urban databases
including economic, social and demographic data of
the residents and businesses as well as shortening
the projection and consequently planning horizons
are suggested. Furthermore, it is recommended that
population’s tendency to avoid settling in urban decay areas as well as area adjacent to activity centers
be regarded in future population projections as well
as urban planning practices. Finally, it is highly recommended that instead of sectional projections, local
authorities collaborate in projecting future population
and employment and unanimously adopt the results.
Keywords: Small-Scale Population Projection,
Spatial Distribution of Population, Projection
Evaluation, Projection Error, Statistical Analysis,
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