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Aims Effective organizations in the construction processes in the city limits need to use new and efficient 
models to solve discrete management problems. Using common modeling tools in cities and big cities, 
in addition to accurately determining the problem also identifies effective solutions. If these tools are 
used well then the understanding of real world problems will be facilitated. One of these tools is “game 
theory”. This research tries to analyze the organizational structures in the construction processes in 
Tehran with the help of game theory.
Methodology This descriptive-analytical research was conducted in 1401. The data required for 
this research were collected by the “documentary-survey” method (interview and observation). The 
statistical population of this research includes managers and experts who were selected based on 
purposeful and theoretical sampling and their number is 20 people. Also using the content analysis 
method, the data of this research was analyzed. The graph model was also used as a suitable tool for 
modeling, analyzing complex issues and analyzing the state of the game among different stakeholders of 
organizations related to construction in the city. GMCR+ software was used for this modeling.
Findings The results of this modeling show that among the 42 situations, there are 6 stable and 6 semi-
stable situations.
Conclusion Aggregate analyzes of organizations show that the desirability of organizational structures 
in the city of Tehran which has the potential to maximize the interests of actors, requires structural 
reforms and these reforms should focus on environmental protection and coordination power and be 
consistent with upstream documents and provide capacity building and active presence of actors.
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Aim Today, one of the most important dangers that always threatens cities is the risk of earthquakes. 
The aim of this study was to analyze the vulnerability of buildings in Oshnavieyeh city to possible 
earthquakes. 
Methodology The present research is an applied type with a quantitative-analytical approach that 
has been done in 2021 in the Oshnavieyeh. This study assessed the situation of the neighborhoods of 
Oshnavieyeh in terms of vulnerability Based on 8 indicators, physical-environmental, including: type of 
materials, building life, building quality, number of floors, population density, land use, slope, and river 
area. Also, the AHP-VIKOR integrated model was used to measure vulnerability, Intermediate degree of 
damage index method, GIS and Idrisi software.
Findings The vulnerability of buildings in the city of Oshnaviyeh is serious. The seismicity of the 
neighborhoods was different. Neighborhoods 1, 4, 5 and 7 have the most damage against earthquakes. 
Neighborhoods 2, 3 and parts of neighborhoods 6, 11 and 12 have the least damage. 
Conclusion Reasons for damage in these neighborhoods can be considered the use of low and 
unsustainable materials such as bricks, clay and wood, long life of buildings (76% of the city level), high 
population density in neighborhoods 4, 5, 7, high slope and the existence of faults were the way to go in 
this city. Also the buildings were built without the slightest attention to building regulations.
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 دهیچک
شهر جهت حل مسایل ساز حریم کالنونهادهای موثر در فرآیندهای ساختاهداف: 
گیری از الگوهای نوین و کارآمد هستند. رههای مدیریتی خود مستلزم بهافتراق

شهرها عالوه بر تبیین صریح سازی در شهرها و کالنکاربست ابزارهای متداول مدل
این ابزارها در صورتی  .شودهای سازنده میحلصورت مساله، منجر به کشف راه

که به خوبی استفاده شوند، درک و شناخت مسایل دنیای واقعی را تسهیل 
. یکی از این ابزارها نظریه بازی است. در همین راستا پژوهش حاضر بر کنندمی

به تحلیل ساختارهای نهادی در فرایندهای آن شد تا از رهیافت نظریه بازی 
 شهر تهران بپردازد.وساز در حریم کالنساخت

های انجام شد. داده 1041تحلیلی حاضر در سال  -پژوهش توصیفی روش شناسی:
 .پیمایشی )مصاحبه و مشاهده( گردآوری شد -روش اسنادیهش بهمورد نیاز پژو

گیری هدفمند و جامعه آماری شامل مدیران و یا کارشناسان که بر اساس نمونه
عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. با استفاده از روش تحلیل نفر به ۰4نظری تعداد 

عنوان گراف، به های مطالعه صورت پذیرفت. از مدلمحتوا، تجزیه و تحلیل داده
سازی و تحلیل مسایل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ابزاری مناسب برای مدل

د ش سازی و تحلیلشهر مدلوساز در حریم کالنساختمختلف نهادهای ذینفعان 
 انجام گرفت. +GMCRو با استفاده از نرم افزار 

ت تعادلی و وضعی 6وضعیت شدنی،  4۰سازی نشان داد از نتایج مدلها : یافته
 وضعیت نیمه پایدار وجود دارد.  6

دهد مطلوبیت ساختارهای نشان می تحلیل های ائتالفی نهادها :گیرینتیجه
بازیگران باشد، مستلزم  شهر که واجد تحقق حداکثری منافعنهادی در این کالن

اصالحات ساختاری است که معطوف به حفاظت محیط، قدرت هماهنگی، منطبق 
 سازی و حضور فعال بازیگران باشد.ادست و ظرفیتبا اسناد فر 

 شهر، تهران، نظریه بازی، مدل گرافوساز، حریم کالنساختار های نهادی، ساخت: گانواژ کليد
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 مقدمه

 ینهفته در مبادالت بشر  یهانهادها باعث ساختارشدن انگیزه
. یو اجتماع یباشند چه اقتصاد یاسیمبادالت س نیشوند، چه امی
 ی)حوزه عقالن نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها ،یکل ریتعب کیدر 
 کی رامونیاند که پیها، ضوابط و مقررات حقوق(، سنتیعقالنر یغ ای

اظ لح نیدهند. از ارا شکل می یمجموعه هماهنگ ،یهسته اصل
وده مطرح ب یزشیساختار انگ کیکننده جادیعنوان اخوب به ینهادها

ه کمک ب نیو بنابرا آییکار  قیتشو ،ینانیکه باعث کاهش نااطم

 & Issazadeh]شودمی یبهبود عملکرد اقتصاد

Ahmadzadeh,2015]. بر سر تعریف نهاد  یآنکه اتفاق نظر  با
ن جدید، نهاد را همچون از نهادگرایا یوجود ندارد اما شمار قابل توجه
و به  [Menard & Shirley,2014]قواعد و هنجارها نگریسته

 کنند. می فیتعر «یقواعد باز »مثابه 

د رش یدیکننده ساخت شهر معطوف به عامل کلنییتب یهانظریه
ائتالف و اجماع  یبرا گذارو تاثیر  یاصل یها نهیاز زم یکیاست. 
جامعه  یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یاجزا و عناصر نهاد یتمام
 تصاحب یبرا یرانت یفضا دیرشد، تول یدیحول محور کل یشهر 

 یو ساخت شهر متناسب با آن موسوم به ساخت رانت نیرانت زم
ده ساخت کنننییکه تب یرانت یفضا دیتول هیپا یهاشهر است. نظریه

 ،ییگرانخبه دگاهیاز د رشد است عبارت یدیشهر حول محور کل
 یانتخاب عموم دگاهیائتالف رشد و د دگاهید ،ییثرگراتک دگاهید

 . [Taherkhani, 2018] هستند
رطرف را ب یسنت یهاوهیش یکه کاست نینو یافتیلزوم کاربست ره

مورد  اعتماد درشفاف و قابل ینیبشیپ ییکه توانا یاگونهسازد به
 یابیارز یدر راستا یاتیعمل یموجود و استفاده از ابزارها یهانهیگز
 ورا داشته باشد  ،یفیو ک ی، با در نظرگرفتن عوامل کمهانهیگز

است.  یضرور  یدهد، امر  حیترج یرا بر منفعت فرد یمنفعت جمع
از  یتواند تا حدودمی یباز  هینظر یر یراستا به کارگ نیدر هم

 ردکیرو گیری بکاهد.تصمیم یسنت یهااز شیوه یمشکالت ناش
ر د یر یگمیموثر در تصم یان چارچوبعنوتواند بهمی یباز  یتئور 

وساز مورد ساخت یهاهمسایل و اختالفات در پروژ  یمورد برخ
 هینظر. [Shakiba Barougha et al., 2012]در یاستفاده قرار گ

ی مطالعه تعامالت اجتماع یبرا اتیاضیبر ر یمبتن کردیرو کی یباز 
 [Samsura et al., 2010]راهبردی  یها تیسازی موقعمدلو 
پردازد یم و همكارانه افراد یرقابت یرفتارها مطالعه، كه به تاس

[Safaei & Malek mohammadi, 2014] .لیدل نیهم به 
 [Samsura et al., 2010] گیریتصمیم هیاز نظر یعنوان بخشبه
 Tan]است مطرح شده  «یگیری تعاملتصمیم هینظر»عنوان به و

et al., 2015]ت صور  نیها به ابازی هیز نظربندی اطبقه نیتر م. مه
 کیامکان تشر ایمنافع  ض( تعار 2 ؛یباز  ییایپو ای ( ایستایی1است: 
 یباز  م( تقسی0 ؛یدفعات انجام باز  د( تعدا3 ؛یو همکار  یمساع

( همکارانه و یا 6بودن بازی؛ ریمتغ ای ت( ثاب5از نظر اطالعات؛ 
نوع مناقشات، بودن بازی. به موازات افزایش تعداد و تغیرهمکارانه

 .های گوناگونی در چارچوب نظریه بازی ها توسعه یافته استمدل
های پیش روی آنها، ها، بر اساس تعداد بازیگران و گزینهاین مدل

های به دو دسته روش...  بودن ترجیحات بازیگران ویکم  غیر ی یا کم  
 بندیی )ترجیحات نسبی( طبقهو غیرکم   ی )ترجیحات عددی(کم  
مناقشه  ای یهر باز  رد .[Kilgour & Hipel, 2001] دشونمی
 وجوه اختالف ممکن است اهداف یهنگام بررس رندگانیگمیتصم

شود: را منتج می ریگانه زسه یهاکنند که دیدگاهرا دنبال یمتفاوت
 Alian]معکوس دگاهی(د3 ؛یرفتار  دگاهی( د2رو به جلو؛  دگاهی(د1

et al.,2018].  
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مجموعه  سازی در زیرهای مدلراف از جمله روشگسازی روش مدل
ها است که با یک ساختار ساده و منحصر به فرد، با سهولت، نظریه بازی

رد را وا (... بازیکنان، ترجیحات، اقدامات و) ویژگی های کلیدی یک بازی
کند. با استفاده از این روش و سیستم نرم افزاری پشتیبان آن تحلیل می

های راهبردی پیچیده را تحلیل و برای توان تعارض، میGMCR به نام
. مدل گراف در [Kilgour & Hipel, 2005]کرد  گیریحل آنها تصمیم
 ردیگ یهمکارانه و با اطالعات کامل قرار م ریغ یهاگروه مدل بازی

.[Zoghi et al., 2014]  
. به ردیپذ ینم انیآنها پا یو ادار  یقانون یشهرها در مرزها تمدیری

آنها  رامونیدر پ یمیاداره امور شهرها، حر یالزم است برا لیدل نیمه
شهر همچنان که بر  رای. زردیقرار گ زانیرتحت کنترل و نظارت برنامه

 یرتاث زیو تحوالت آن ن عیگذارد، از وقاخود تاثیر می رامونیپ میحر
 نییو تع فیتعر [Afsharnia & Mirzadeh, 2016]. ردیپذ یم
زی ریو برنامه یگذار  استیس یو قانون یرها، ابزار رسمشه یبرا میحر
 رامونیوسازها در پو کنترل توسعه و نظارت بر ساخت تیهدا یبرا

حریم یک خط بنابراین،  .[Berakpour et al., 2012]است شهر 
 وارطور دایرهمعینی است که محدوده مشخصی از پیرامون شهر را به

 کندساز در قلمرو آن جلوگیری میوکند و از توسعه ساختاحاطه می
و به حفظ طبیعت و حیات وحش پیرامون شهر امکان 

شهر تهران کالن میحر تیریمد هنحو [Akbari et al., 2017].دهدمی
 & Sarvar]است ترین چالش های پیش رو در این عرصه از مهم

Bafrani, 2019]  محدوده کنونی حریم پایتخت بخش بزرگی از
 دیگر گیرد که همین امر باعث شده از حریما در برمیاستان تهران ر 

 ۰۰از  یشب تختیپا میحرطوری که، به شهرهای کشور مستننی باشد؛
 ,Nasirian & Basirat]شهرک، آبادی و روستا است  417 شهر و

 یاز ب هینظر افتیکند تا از رهپژوهش تالش می نیا نیبنابرا. [2022

 میوساز در حرساخت یندهایدر فرا ینهاد یساختارها لیبه تحل
 تهران بپردازد. شهرکالن

 

 شناسیروش
 از ای وتوسعه-های کاربردیپژوهش رده در هدف نظر پژوهش پیش رو از

شهر تهران ، حریم کالن1041در سال پیمایشی -اسنادی روش ماهیت و نظر
مرحله  2سازی و تحلیل مناقشه در گراف شامل فرآیند مدل .است( 1)شکل 
اطالعات مورد نیاز  است. در مرحله اول مناقشه سازی و تحلیلمدل یاصل

ها و کلیه مقاالت، طرح پژوهش در بخش مبانی نظری با روش اسنادی
های شهر در پایگاهوساز حریم کالنمطالعات مرتبط با کنشگران ساخت

، «اس آی دی»، «مگیران»، «وب ساینس»، «اسکوپوس»اطالعاتی
 «گوگل اسکالر»و« گوگل»و دو موتور جست و جوی « نورمگز»، «ایرانداک»

 شهروساز حریم کالناستخراج شد. جامعه مورد مطالعه بازیگران ساخت
های مرتبط بودند. مطالعه با شامل مدیران و یا کارشناسان سازمان

 24گیری نظری ادامه و تعداد گیری هدفمند شروع و با نمونهنمونه
پذیری نتایج با استفاده از ی و اطمینانمصاحبه حاصل شد. اعتبارپذیر 

روش گوبا و لینکلن حاصل شد. چهار معیار قابلیت اعتبار، ثبات، 
ش اعتبار منظور افزایییدپذیری و انتقال پذیری مورد بررسی قرار گرفت. بهات

ها توسط ها از راهبردهای مختلفی همچون کنترل یافتهداده
حلیل با استفاده از روش ت .تفاده شدکنندگان و بازنگری ناظران اسمشارکت

از تعداد کل  های مطالعه صورت پذیرفت.محتوا، تجزیه و تحلیل داده
هایی که امکان وقوع و رخداد آنها آمده، وضعیتدستهای بهوضعیت

تواند از هر گیرنده میهایی که هر تصمیموجود ندارد حذف و وضعیت
ص شده و آنگاه وضعیت اولیه به سمت آنها حرکت کند، مشخ

دى بنبر اساس اولویت هاى کنشگران رتبه ناقشههاى ممکن موضعیت
  .شوندمی

 

 
 نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه ( 1شکل        
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سازى، با استفاده از نتایج حاصله در پس از اتمام فرایند مدل
هاى پایدار براى ابتدا وضعیتدر مرحله دوم،  ،+GMCRافزار نرم
گروه کنشگرى و سپس نقاط تعادل )نتایج احتمالی( مساله هر 

 ریمحوساز ساخت ندآیدر فر  دخیل کنشگران .شوندشناسایی می
( 2 ی؛استگذار یس ی( نهادها1 عمده گروه سه قالب در شهرکالن

ند اشده بندیدسته یمجر  ی( نهادها3 ی؛ ونظارت ینهادها
 (.1 جدول)

 
  وسازتاثر گذار بر ساخ ینهادها (1 جدول
 کنشگران  نهاد

 سیاستگذاری
 اسالمی شهرسازی/شورای و راه اسالمی/وزارت شورای مجلس

 شهرسازی و عالی شهر/شورای

 مهندسی/شهرداری شهرسازی/نظام و راه وزارت نظارت

 فرسوده(/شهرداری نوسازی )بافت سازمان مجری

 
 ها یافته

 های ممکن هر یک از آنهابازیگران و گزینه
مدل مناقشه در مدل گراف برای حل مناقشه شامل  اجزای

حریم، گزینه های ممکن و وساز ساختبازیگران مناقشه 
منعکس است. در تمامی جداول  2 ترجیحات آنها در جدول

موجود در بخش نتایج پژوهش، انتخاب گزینه از سوی بازیگر 
 شود.داده میبا عالمت )بله( و عدم انتخاب آن با )خیر( نشان

شده برای کنشگران های نهایی پاالیش ساس گزینهبرا
های شهر به لحاظ نظری کلیه حالتکالنوساز حریم ساخت

 نیاما همه ااست.  512یا  9به توان  2 بازی برابر با
  .ستندیشدنی ن ،هاوضعیت

 های شدنیشناسایی وضعیت
دادن آنها در واقعیت های متصور، امکان رخهمه وضعیت

 هایشود تا وضعیتهایی باعث می دودیتممکن نیست و مح
که در آن هایی برای این منظور وضعیتبازی کاهش یابد. 

های توانند در کنار هم قرار گیرند، از ترکیبها نمیگزینه
حداقل یکی از هایی که . یا وضعیتشوندبالقوه حذف می

یگر، . و دط آن بازیگر انتخاب شودسهای بازیگر باید تو گزینه
 یافتادن یک اقدام مستلزم رخداد دیگر ایی که اتفاقهحالت
 .است

بودن و ضرورت انتخاب یکی پس از اعمال ناسازگار یا نشدنی
های نشدنی مناقشه مطابق افزار، وضعیتها در نرماز گزینه
ها، بعد از حذف این ترکیبشود. نمایش داده می 3جدول 

 د بازی رسی 02 شدنی مناقشه به هایتعداد وضعیت

 (.0)جدول 
 های ممکن برای هر بازیگر بندی وضعیتاولویت

های شدنی بازی سازی، تعیین تقدم وضعیتآخرین گام در مدل
گیرنده است که برای این منظور از روش برای هر تصمیم

 (.  5 جدول) شودبندی گزینه استفاده میاولویت

 هایوضعیتبندی افزار، اولویتبا واردنمودن این ترجیحات در نرم
صورت گرفته  6 شدنی مناقشه برای تمامی بازیگران بر اساس جدول

 یید شده است.او معتبربودن آنها ت

 
 

 حریموساز ساخت ندآیهای پیش روی آنها در فر بازیگران و گزینه (2 جدول
 شهرکالن

 وضعیت  هاگزینه بازیگران

 گذاریسیاست

ی زادفقدان سیاست ممانعت از توسعه و سیاست آ .1
 بله کامل برای توسعه حریم و صیانت از آن

2. 
ضرورت  و یجیتدر راتییاصالحات ساختاری، تغ

های وضع بازنگری منطبق با ضوابط و سیاست
 موجود

 خیر

مدیریت گروهی و کارا در ساختار و  .3
 خیر وساز های حریم با نظام ساختگذاریسیاست

0. 
ی مصوب هانبود ارتباط ارگانیک بین سیاست

های اجرایی حریم های فرادست با نحوه برنامهطرح
 وساز و فرآیندهای ساخت

 بله

 نظارت
 

5. 

کنترل توسعه شهری در حریم و جلوگیری از 
نشینی )تصرف وسازهای غیرمجاز و حاشیهساخت

تدریجی اراضی حریم( نسبت به وضعیت فعلی 
 شهرحریم کالن

 خیر

6. 
مع بر فرآیندهای وجود سیستم مناسب نظارت جا

شهر )صدور مجوز وساز واقع در حریم کالنساخت
 و نظارت(

 خیر

7. 
غییر ت تفاوتی نسبت به هرگونه تغییر کاربری،بی

ها و اقدامات مربوط در خصوص مکان فعالیت
 شهر وضع موجود حریم کالن

 بله

 مجری
 

8. 
صالح در اجرای حضور مستمر مجریان ذی

شهر و اقع در حریم کالنوساز وفرایندهای ساخت
 اجرای اصالحات 

 خیر

9. 
 

وساز در بافت سازی و اجرای کامل ساختپیاده
فرسوده و اراضی ناکارآمد رهاشده داخل محدوده 

 شهرشهر و توجه به حریم کالن

 خیر
 

 
وساز ساخت مناقشه ساختارهای نهادی در  در نشدنی هایوضعیت (3جدول 

 بود( 1۰0داده در همه موارد های رخيت)وضع شهر تهرانحریم کالن

های وضعیت
 شدهحذف

 علت حذف وضعیت غیرممکن

    5و  1ی هانهیناسازگاربودن گز -/-/-/-/بله/-/-/-بله/ 128
 9و  1های گزینه ناسازگاربودن /بله-/-/-/-/-/-/-بله/ 60
  0و  2های گزینه ناسازگاربودن -/-/-/-/-/بله/-/بله/- 84
  0و  3های گزینه ناسازگاربودن -/-/-/-/-له/بله//ب-/- 04
 7و  6های گزینه ناسازگاربودن -/-/بله/بله/-/-/-/-/- 54
 2و  1های گزینه از یکی انتخاب ضرورت -/-/-/-/-/-/-خير/خير/ 72
 0و  3های گزینه از یکی انتخاب ضرورت -/-/-/-/-/خير/خير/-/- 36

 
 های تعادلتعیین وضعیت

بینی نتایج نهایی بازی، تجزیه و ایجاد مدل، برای پیشپس از 
های پایداری و تعادل بازیگران تحلیل مدل بر اساس تحلیل

اگر وضعیتی برای همه بازیکنان پایدار باشد، به  .شودانجام می
 ترین نتایجها محتملگویند. این وضعیت "وضعیت تعادل"آن 

 دهد.ممکن مناقشه را نشان می
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وساز حریم ساخت های شدنی مناقشه ساختارهای نهادی در یتوضع (0جدول 
 شهر تهرانکالن

 بازی گذاریسیاست نظارت مجری

9 8 7 6 5 0 3 2 1 
 1  بله خیر  بله خیر خیر خیر خیر خیر خیر

 2 خیر بله بله خیر خیر خیر خیر خیر خیر

 3 بله بله بله خیر خیر خیر خیر خیر خیر

 0 بله خیر خیر بله خیر خیر خیر خیر خیر

 5 خیر بله بله خیر بله خیر خیر خیر خیر

 6  بله خیر  بله خیر خیر  بله خیر خیر خیر

 7 خیر  بله  بله خیر خیر  بله خیر خیر خیر

 8  بله  بله  بله خیر خیر بله خیر خیر خیر

 9 بله خیر خیر بله خیر بله خیر خیر خیر

 14 خیر بله بله خیر بله بله خیر خیر خیر

 11 بله خیر بله خیر خیر خیر بله خیر خیر

 12 خیر بله بله خیر خیر خیر بله خیر خیر

 13  بله  بله بله خیر خیر خیر بله خیر خیر

 10 بله خیر خیر بله خیر خیر بله خیر خیر

 15 خیر بله بله خیر خیر خیر بله خیر خیر

 16 بله خیر بله خیر خیر خیر خیر بله خیر

 17 خیر بله بله خیر خیر خیر خیر هبل خیر

 18 بله بله بله خیر خیر خیر خیر بله خیر

 19 بله خیر خیر بله خیر خیر خیر بله خیر

 24 خیر بله بله خیر بله خیر خیر بله خیر

 21 بله خیر بله خیر خیر بله خیر بله خیر
 22 خیر بله  بله خیر خیر بله خیر بله خیر
 23 بله بله بله یرخ خیر بله خیر بله خیر
 20 بله خیر خیر بله خیر بله خیر بله خیر
 25 خیر بله بله خیر بله بله خیر بله خیر
 26 بله خیر بله خیر خیر خیر بله بله خیر
 27 خیر بله بله خیر خیر خیر بله بله خیر
 28 بله بله بله خیر خیر خیر بله بله خیر
 29 بله خیر خیر بله خیر خیر بله بله خیر
 34 خیر بله بله خیر بله خیر بله بله خیر
 31 خیر بله بله خیر خیر خیر خیر خیر بله
 32 خیر بله بله خیر بله خیر خیر خیر بله
 33 خیر بله بله خیر خیر بله خیر خیر بله
 30 خیر بله بله خیر بله بله خیر خیر بله
 35 خیر بله بله خیر خیر خیر بله خیر بله
 36 خیر بله بله خیر بله یرخ بله خیر بله
 37 خیر بله بله خیر خیر خیر خیر بله بله
 38 خیر بله بله خیر بله خیر خیر بله بله
 39 خیر بله بله خیر خیر بله خیر بله بله
 04 خیر بله بله خیر بله بله خیر بله بله
 01 خیر بله بله خیر خیر خیر بله بله بله
 02 خیر لهب بله خیر بله خیر بله بله بله

 
 های موجود بازیترجیحات بازیگران نسبت به حرکت (5جدول 
 مجری نظارت گذاریسیاست

 2به شرط  -8 2به شرط  - 5 2
7- 2 2 
3 0- 9 
5 6- 0- 
8- 1- 5 
0- 3 6- 
9 8- 1- 
1- 9 3 
6- 7- 7- 

زار افمهای هر یک از آنها با توجه به خروجی نر بازیگران و منفعت اولویت (6جدول 
  شود(م می)از باال به پايين ارجحيت ک اقشههای شدنی منوضعیتدر 

 مجری نظارت گذاریسیاست
32 31 32 
30 35 36 
5 2 30 
14 12 31 
38 37 35 
04 01 33 
24 17 5 
25 27 15 
31 3 14 
33 13 2 
2 18 12 
7 28 3 
3 33 13 
8 7 7 

37 39 8 
39 22 1 
17 8 11 
22 23 6 
18 1 0 
23 11 10 
36 16 9 
15 26 38 
02 6 02 
34 21 04 
35 0 37 
12 10 01 
13 19 39 
01 29 24 
27 9 34 
28 20 25 
1 32 17 
6 36 27 
16 5 18 
21 15 28 
0 38 22 
9 02 23 
19 24 16 
20 34 26 
11 30 21 
26 14 19 
10 04 29 
29 25 20 

 
عنوان یی که توسط همه بازیکنان بههاوضعیت ،7اساس جدول  بر

 :وضعیت تعادل بازی انتخاب شده اند عبارتند از
های تعادل نش، فراعقالنیت عمومی، بر اساس منطق: 4 وضعیت

فراعقالنیت متقارن، پایداری متوالی، پایداری محدودشده و پایداری 
دوراندیش که در قسمت روش پژوهش آورده شده، یک وضعیت 
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این وضعیت، که همان وضعیت موجود است، همه  درتعادل است. 
دهند. با این تفاوت که ادامه می بازیگران وضعیت فعلی را

نسبت به هرگونه تغییر کاربری وضع موجود حریم نهادهای نظارت، 
. به همین دلیل یکی از علل شهر بی تفاوت نبودهکالن

یکنان در وضعیت نشدن اصالحات، پایدار بودن همه بازعملیاتی
ای برای به هم زدن موجود است و بر همین اساس، هیچ انگیزه

 شدن از وضعیت فعلی را ندارند. بازی و خارج
های تعادل نش، فراعقالنیت عمومی، اساس منطق بر :14وضعیت 

فراعقالنیت متقارن، پایداری متوالی، پایداری محدودشده و 
است. این وضعیت مانند پایداری دوراندیش، وضعیت تعادل بازی 

گذاران وضعیت فعلی را است با این تفاوت که سیاست 0وضعیت 
دهند، اما نهادهای نظارت نسبت به هرگونه تغییرکاربری ادامه می

تفاوت نبوده و نهادهای ها در پهنه حریم بیو تغییر مکان فعالیت
صالح و اجرای اصالحات را مجری حضور مستمر مجری ذی

 .اندپذیرفته
های تعادل نش، فراعقالنیت عمومی، محاسبه منطق :71وضعیت 

فراعقالنیت متقارن، پایداری متوالی، پایداری محدودشده و 
برای نهادهای پایداری دوراندیش حکایت از وضعیت تعادل دارد. 

 نظارت دارای حداقل اولویت و منافع است.
 های تعادل نش، فراعقالنیتبراساس منطق :73و  7۰ وضعیت

عمومی، فراعقالنیت متقارن، پایداری متوالی، پایداری محدودشده 
و پایداری دوراندیش وضعیت تعادل بازی است. این دو وضعیت 

وساز غیراصولی از لحاظ کنترل توسعه شهر و جلوگیری از ساخت

صالح در اجرای نشینی و حضور مستمر مجری ذیو حاشیه
شهر دارای اختالف کالن وساز واقع در پهنه حریمیندهای ساختافر 

 نظر هستند. نهادهای نظارت و مجری اولویت باالیی ندارند.
های تعادل نش، فراعقالنیت بر اساس منطق :70وضعیت 

عمومی، فراعقالنیت متقارن، پایداری متوالی، پایداری 
محدودشده و پایداری دوراندیش، وضعیت تعادل بازی است. در 

اصالحات ساختاری، ار با انجام گذاین وضعیت، نهادهای سیاست
تغییرات تدریجی و ضرورت بازنگری منطبق با ضوابط و سیاست 

گذاری های حریم مدیریت گروهی و کارا در ساختار و سیاست و
های وضع موجود و نهاد نظارت با کنترل وساز با نظام ساخت

وسازهای غیرمجاز از ساخت توسعه شهری در حریم و جلوگیری
شهر و نی نسبت به سیاست های فعلی حریم کالنو حاشیه نشی

عنوان حضور مستمر مجریان ذیصالح نهادهای مجری و اجرا به
شهر و اجرای وساز واقع در حریم کالندر اجرای فرایندهای ساخت

وساز در بافت سازی و اجرای کامل ساختاصالحات، پیاده
توجه به فرسوده و اراضی ناکارآمد رها شده داخل محدوده شهر و 

شهر تهران اقدام خواهند داشت. برای همه بازیگران حریم کالن
 بیشترین منفعت را دارد. 

های بر اساس منطق: 76و  75، 10، 14، 17، 7وضعیت 
فراعقالنیت عمومی و فراعقالنیت متقارن وضعیت تعادل بازی 

نگری متوسطی هستند که ها دارای آیندههستند. این وضعیت
های راهبردی همراه نشینیتاطانه( و با عقبریسک گریز )مح

 هستند. 
 
 

 

 تهران شهروساز حریم کالنهای تعادلی مناقشه ساختارهای نهادی در ساختوضعیت (7جدول 

 اعشار بیبه ترت
3 0 13 10 18 19 31 32 35 36 37 38 

7 9 71 73 135 137 262 278 326 302 394 046 

 گذاریسیاست

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله لهب بله بله بله 1

 بله بله بله بله بله بله خیر بله خیر بله خیر بله 2

 بله بله بله بله بله بله خیر بله خیر بله خیر بله 3

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله خیر بله خیر بله خیر 0

 نظارت

 بله خیر بله خیر بله خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر 5

 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر 6

 خیر خیر بله بله خیر خیر خیر خیر بله بله خیر خیر 7

 مجری
 بله بله خیر خیر خیر خیر بله بله خیر خیر خیر خیر 8

 بله بله بله بله بله بله خیر خیر خیر خیر خیر خیر 9

 38 28 22 18 02 30 6 20 2 16 8 34 گذاریمنفعت سیاست

 8 38 11 01 12 02 16 32 17 33 18 30 منفعت نظارت

 21 18 01 38 02 39 3 14 23 34 20 31 منفعت مجری

 حالت تعادل در گراف

 بله بله خير خير بله بله بله خير خير خير بله خير پایداری نش

 بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله فراعقالنیت عمومی

 بله بله خير خير بله بله بله خير خير خير بله خير متوالی

 بله بله خير خير بله بله بله خير خير خير بله خير محدودشده

 بله بله خير خير بله بله بله خير خير خير بله خير دوراندیش

 بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله فراعقالنیت متقارن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               6 / 8

https://georesearch.ir/article-1-1399-fa.html


  455 یباز  هینظر افتیشهر تهران بر اساس رهکالن میوساز حرساخت یندهایدر فرآ ینهاد یبر ساختارها یلیتحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                             Volume 37, Issue 4, Fall 2022 

 بحث 
 یندهایدر فرا ینهاد یساختارها بری لیتحلپژوهش حاضر با هدف 

 یز با هینظر افتیرهبر اساس تهران  شهرکالن میساخت وساز در حر
 و هیرویب یوسازهاساخت لیبه دلحریم شهرها  رد انجام پذیرفت.

ه یروستاها به شهرها و مناطق حاش یکینزد لیدل به موارد یدر بعض
ضی پیرامون باعث از بین رفتن ارا [Brohi et al., 2018]ی شهر 

ها شده یکاربر  دیشد راتییتغ و [Zhang et al., 2011]شهرها 
بنابراین، پیامد چنین رشدی، . [Sorace & Hurst, 2015]است 

منجر به گسترش شهر به سمت پیرامون و تهدید و حریم و محدوده 
. در توسعه حریم باید دو [Sobhani et al., 2019]شود شهر می

دیل اراضی به محیط های مصنوع و ساخته اصل را پذیرفت؛ از تب
وسازی در مقیاس محدود انجام شده جلوگیری شود و اگر ساخت

شد. های آن باگیرد، برای ارتقای محیط طبیعی و افزایش قابلیتمی
ثر از نظام ادر کشور مت یوساز شهر و کنترل ساخت تینظام هدا
 و کنترل تیمبنا هدا نیریزی است. بر او برنامه یحقوق ،یاجتماع
( از 1شکل گرفته است:  قیردر کشور از دو ط یوساز شهر ساخت

ریزی برنامه یابزارها قی( از طر۰ها، انواع برنامه ها، طرح قیطر
  .[Moshiri, 2011](  یو مال یحقوق ی)ابزارها یوشهرساز 

 ،وسازساختبا تشریح و کاربست نظریه بازی در عرصه نهادهای 
ی مساله تعدد و تکثر کنشگران، با هاضمن شناخت پیچیدگی

سازی به تحلیل رفتارها، تعامالت و تمایالت کنشگران، مدل
پیامدهای تصمیمات کنشگران مبادرت ورزید تا بسترسازی الزم برای 

نظریه  .گذاری های کارآمد را باعث گردده رهنمودها و سیاستیارا
تعامالت  یگیری تعاملبازی نه تنها بینش مربوط به فرآیند تصمیم

تواند راه های بهینه را با کند، بلکه میاستراتژیک را فراهم می
 نیترشیتوانند بمی کنانیگراف که در آن همه باز یاستفاده از تئور 

  . [Lee, 2012] کند ییرا به دست آورند، شناسا ینسب یمنفعت ها

وضعیت تعادلی  6وضعیت شدنی،  4۰داد از سازی نشاننتایج مدل
عنوان پایدارترین به 38وضعیت  یت نیمه پایدار وجود دارد.وضع 6و 

هر شوساز حریم کالنوضعیت کنش و بازی میان کنشگران ساخت
در این وضعیت همه کنشگران بیشترین منفعت  .تهران مطرح است

اصالحات ساختاری، گذار با انجام را دارند؛ یعنی نهادهای سیاست
 نطبق با ضوابط و سیاست وتغییرات تدریجی و ضرورت بازنگری م

گذاری های حریم با مدیریت گروهی و کارا در ساختار و سیاست
های وضع موجود و نهادهای نظارت با کنترل وساز نظام ساخت

وسازهای غیرمجاز و توسعه شهری در حریم و جلوگیری از ساخت
شهر و های فعلی حریم کالننشینی نسبت به سیاستحاشیه

صالح در اجرای نوان حضور مستمر مجریان ذیعنهادهای مجری به
شهر و اجرای اصالحات، وساز واقع در حریم کالنیندهای ساختافر 

وساز در بافت فرسوده و اراضی سازی و اجرای کامل ساختپیاده
شهر ناکارآمد رها شده داخل محدوده شهر و توجه به حریم کالن

دهد مطلوبیت، ها نشان مینتایج یافتهتهران مشارکت نمایند. 
رود، در شهر از آن سخن میپایداری و تعادلی که در حریم کالن

های میان آنها دیده وضعیت و زمین بازی فعلی کنشگران و کنش

شود. دستیابی به وضعیت مطلوبی که ترجیحات و اولویت های نمی
 مین نماید، نیازمند اقدامات اساسی و سخت است.اکنشگران را ت

نوان پایدارترین وضعیت کنش و بازی میان عوضعیتی که به
کنشگران مطرح است، مستلزم اصالحات ساختاری و شناخت مفهوم 

شهر تهران در نظام تقسیمات سیاسی کشور ساخت وساز حریم کالن
راستا با نتایج این پژوهش، . همبا همراهی سایر نهادهای موثر است

، [Alian et al., 2018; Alian et al., 2019] همکارانعلیان و 
 همکارانو شکیبا و  [Falahati et al., 2017] همکارانفالحتی و 

[Shakkiba et al., 2020]  با هدف تغییر ترجیحات کنشگران بر
 اند.اشاره کرده انجام اصالحات ساختاری

 
 گیرینتیجه
دهد مطلوبیت ساختارهای نشان می های ائتالفی نهادهاتحلیل

بازیگران  که واجد تحقق حداکثری منافعشهر نهادی در این کالن
باشد، مستلزم اصالحات ساختاری است که معطوف به حفاظت 

 سازی ومحیط، قدرت هماهنگی، منطبق با اسناد فرادست، ظرفیت
 حضور فعال بازیگران باشد.
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