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 چکیده:
به   فرآیندی همیشگی، مداوم،  تغییرات محیط شهری  ایجاد شرایط مطلوب زندگی،  و وسیع در  بلندمنظور  اثرات طوالنی  دارای  و  مدت 

می شهرها  دگرگونی   باشد.تکامل  دستخوش  بارها  جدید،  معنای  و  محتوا  یک  ایجاد  هدف  با  درها،  شهرها  و  به  تغییرات  انتقال  نهایت 

ارادی و یا غیرارادی می انتقال، دگرگونی و تغییر مشخص نیست، مفهوم شناسی و  ساختاری دیگر به صورت  شوند. اما آنچه در مفاهیم 

رابطه میان آن  از آن جایگاه و  اهداف هر یک  ابعاد و  انواع،  از  به طوری  باشد.ها میها،  ها به جای  پژوهش که مفاهیم مذکور در بسیاری 

ها  چنین تاثیر و رابطه آنتغییرات شهری و هم، دگرگونی انتقال، بازیابی و معرفی نقش هر یک از اجزای متشکلهشوند. یکدیگر استفاده می 

استنتاج نتایج  و تحلیل محتوا و با  در این نوشتار به روش توصیفی براین اساس  .عنوان هدف اصلی پژوهش دانستتوان بهدیگر را میبر یک 

ها از  چنین برای دستیابی به یافتههم .  شودمی نظران پرداخته بررسی آراء و نظرات صاحب کاربردی، بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط، به 

ی، انتقال و  ها و جایگاه هر یک از مفاهیم دگرگونپی بردن به تفاوت .  مطالعه استفاده شده استعنوان نوعی از روش فراترکیب بهروش فرا

-گونه مینهایت این . درباشدهای پژوهش میدیگر از یافتهها با یکبه انواع فرآیند تغییرات شهری و روابط آن  چنینی و همتغییرات شهر

محیطی  و زیست های گوناگون شهری در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیتوان بیان نمود که انتقال باعث ایجاد دگرگونی 

وسیع در ابعاد مطرح شده است. پس تغییرات شهری جزء پویا و جدایی    نمایان و نهانتغییرات شهری  بروز  گردد که خود منجر به  می

 باشند.  ناپذیری از انتقال و دگرگونی شهری می

 . شهر  ،یشهر  طیمح  راتییتغ  ،یانتقال، دگرگون کلیدی :     واژگان 
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 مقدمه  -1
  در   مشکالت  نمودن  برطرف  برای  حلیراه  ایجاد   به دنبال  شهر،  یتجربه  عنوان فرآیندی پویا و جزء اصلی درتغییرات محیطی به

  انسانی  و   شهری  مشکالتمسائل و    حل  در  توانندمی  تغییراتدگرگونی و    کهاین  رغم علی.  انسانی است  و   مکانی   مختلف  ابعاد

 داشته  همراهبه  نامطلوبی   پیامدهای   توانندمی  نیفتند،   اتفاق  افراد  مکانی   و   ادراکی  شرایط   با  متناسب  کهدرصورتی  باشند،  موثر

  ی مکان، پ  -انسان و انسان -انسان یان روابط م بهبود یجهنت در  و  افراد، مکانی   و  ادراکی شرایط با  تغییرات تطابق  منظوربه   . باشند

به   فرآ  ییراتتغ  انواعبردن  و  شهر  در  دگرگون  یندهایمختلف  مداوم،  .  است  والزم  یضرور  یامر  یمختلف  صورت  به  شهرها 

براساس نیازها و تقاضاهای مختلف، در راستای بهبود و برقراری وضعیت مطلوب برای انسان و با هدف ایجاد یک محتوا و معنای  

انتقال به مرحله  ها، تغییرات و درجدید، دستخوش دگرگونی اما آنچه در مفاهیم تغییر،  و یا ساختاری دیگر می  نهایت  شوند. 

ها  ها، انواع، ابعاد و اهداف هر یک از آنشناسی و جایگاه و رابطه میان آنشناسی، واژهدگرگونی و انتقال مشخص نیست، مفهوم

شناسی  نه تنها تعریف و واژهشود که  های مربوط به مفاهیم ذکر شده، مشخص می. با مرور اولیه پژوهشاستدر زندگی شهری  

ها،  ها در موضوعات مربوط به شهر مشخص نشده، بلکه در غالب این پژوهش واضحی از این مفاهیم صورت نگرفته و جایگاه آن

که با پی بردن به روابط   تالش شده است اند. در پژوهش حاضردیگر نیز مورد استفاده قرار گرفتهمفاهیم اشاره شده، به جای یک

-تری را در انجام تغییرات مختلف، به منظور تاثیرگذاری موثرتر بر انسانمفاهیم مطرح شده، بتوان روند و فرآیند مشخص  میان

شوند، که در ادامه طرح می  هاییبتوان برای پرسش  شاید  محیطی،  ییراتاز تغ  یجوانب  ینچن  یصورت بررس  در.  ها، ارائه نمود

؟ هستند  نواع آن کدامو دگرگونی شهری چیست؟ تغییرات شهری چیست و ا  انتقالمنظور از مفاهیم  کرد:    تری پیداواضح  پاسخ

در ادامه به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده،    است؟  چگونهتفاوت انتقال، دگرگونی و تغییرات محیط شهری  در نهایت  و  

 شود.پرداخته می  مفاهیم ذکر شدهبه بررسی 

 مبانی نظری-2

 3انتقال  مفهوم-2-1

  با   پیچیده   سیستم  یک   اساسی  تغییر  برای  آن  از  توانمی  و   بوده   تضاد در    دیگر یک  با   بعضا    که  است  مختلفی   معانی   دارای  انتقال

  و  حمل سیستم یک به کالسکه بر  مبتنی سنتی  نقل و حمل  سیستم یک از انتقال  مانند مختلف،  فرآیندهای تکامل   و همبستگی

 (. Yang, 2010دارد )  اشاره  4تکاملی و ایجاد تحول   روند  کرد که در این حالت به یک  استفاده  خودروها،   بر  مبتنی  مدرن  نقل

 Rotmans et al., 2001; Martensشود ) اصطالح انتقال برای اشاره به تغییر از فاز چرخه تطبیقی به مرحله دیگر استفاده می

and Rotmans, 2005 تطبیقی ممکن است منجر به تغییر کامل حالت و ایجاد یک سیستم اساسا  جدید  (. انتقال از طریق چرخه

افتد که شرایط زیست  (. دگرگونی وقتی اتفاق میPark et al., 2012شود که در این حالت نشان دهنده یک دگرگونی است )

 (. Walker et al., 2004محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث شود که سیستم موجود غیرقابل دفاع گردد ) 

 Mendizabal et)   بردمیسال زمان    50تا    25شوند که بین  عنوان فرآیندهای بلند مدت غیرخطی تعریف میانتقال یا گذار به

al., 2018از   تکامل  یا  پیشرفت  حرکت،  یا  دیگر  حالتی  به  مکان  یا  موضوع  مرحله،  حالت،  یک  از  گذر  عنوانبه  توان(. انتقال را می 

  و   انسجام  هاآن  به  که  دارند  داخلی و درونی  خصوصیات  اشکال  این  ودرنظر گرفت    دیگر  حالت  به  سبک  یا  مرحله  شکل،  یک

) می  ثبات  تغییر  موقتی،  چرخش  سریع،  تغییر  از  حاکی  انتقال  مفهوم  چنین،هم(.  Yang, 2010; Park et al., 2012بخشد 

   (.Elzen and Geels and Green, 2004است ) دیگر حالت به  حالت یک از »پرش« یا جدید  سیستم و مسیر یک به ناپیوسته

ها بسیار دشوار های تغییر در انجام آن نقش بسیارمهمی داشته و تعریف دقیق آنانتقال مفهومی بسیار گسترده است که محرک

  سیاسی،   رهبری  قدرت،:  از  عبارتند   شهری  گذار  یا   و   انتقال  محرک و سبب  عنوانبه  تغییر  ایجاد  عوامل درونی  است. مهمترین

 Mendizabalنوآوری )  و  اجتماعی   مشارکت  خصوصی،  و  دولتی  هایواسطه  افزایش  پذیری،مسئولیت  طبیعی،  بالیای  از  آموختن

et al., 2018محرک مطرح(.  هستند  های  تاثیرگذار  انتقال  بیرونی  و  درونی  عوامل  حکمرانی  و  موانع  بر  غلبه  برای  شده 

(Mendizabal et al., 2018 .) 
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می زیستانتقال  شرایط  انرژی،  بحران  خارجی،  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  جمله  از  بیرونی  عوامل  فشار  توسط  شناختی تواند 

با توجه به وسیع و مبهم بودن مفهوم انتقال    (.Redman et al., 2004; Yang, 2010وهوا صورت پذیرد ) خارجی و تغییرات آب

مراح  باید  میبه  پیروی  آن  از  انتقال  که  الگویی  عنوان  به  انتقال   Rotmans et al., 2000; Van der Brugge and)کند  ل 

Rotmans, 2007  )انتقال توجه ویژه انتقال به عنوان یک فرآیند پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری در تسریع روند  ای  و مدیریت 

انتقال برای بررسی تنش  (.Park et al., 2012)  نمود از مفهوم  های فعلی و آینده بین موضوعاتی مانند محیط، رفاه،  همچنین 

( است  شده  استفاده  و...  های  از  (.Martens and Rotmans, 2005تندرستی  سیستم  و  یکپارچه،  نگاه  (  1997)  5وریز  روتمنز 

  یک   قالب  در   تغییر  روند .  کنندمی  تعریف  دیگر  حالت  به   پویا  تعادل   شرط  یک  از  سیستم  در  تغییر  عنوان  به  را  انتقال  مفهوم

  تقویت   را  یکدیگر  تغییرات  همه  کههنگامی   است،  همراه  سریع  تغییراتِ  با  آهسته  تغییراتِ  آن  در   که  است  غیرخطی  بسیار  انتقال

  نهایت   در  و  جنگندمی  دارند،  همپوشانی   هم  با  جدید  و  قدیمی.  گیردقرار می  جدید  تعادل  در  بیشتر  تغییر  با  سیستم  کنند، می

 منجر  و  یابندمی  تکامل  یکدیگر  با  مختلف  هایسیستم  زیر  زیرا  است،  ادغام  و  تحول  اساسی  کار  و   ساز.  دارند  همگرایی  به  تمایل

  به   انتقال(.  Rotmans and Vries, 1997شوند )می  ادغام  جدید  سیستم  یک  سمت  به  و  شوندمی  تغییر  ناپذیربرگشت  الگوهای  به

-آن. اندکرده تجربه را ها سیستم سایر  با   تعامل  که شود می گرفته  نظر  در غیرخطی  و نامشخص پویا،   پیچیده،  هایسیستم عنوان

  و   شوندمی  تجزیه  موجود  های شیوه  و  ها فرهنگ  نهادها،  ساختارها،   هاآن  در  که  هستند  دگرگونی  یندهایفرآ  شامل  ها

 گرفته   اولیه  وضعیت  یک  از   کند،می   تأکید  پویا  هایجنبه  بر  انتقال  اصطالح  خاص،  طور  به.  دنگرد می  ایجاد  جدیدی  ساختارهای

 Elzen and)  شود   ایجاد  جدیدی  چیز  باید   آن  طی   در  و  ندارد  وجود  اولیه  شرایط  در  که  هایی ویژگی   با   متفاوت  وضعیت  یک  تا

Geels and Green, 2004; Teisman and Edelenbos, 2004; Yang, 2010.)  می بهانتقال  از  تواند  تدریجی،  روند  یک  عنوان 

سال دست یابد و سرعت    25ثباتی و در نهایت به ثبات نسبی و تعادل، در طول حداقل زمان  پویایی کند به توسعه سریع و بی

 ,Rotmans, Kemp and Asseltنمود )توان به عنوان ابعاد موثر در روند انتقال مطرح  انتقال، اندازه تغییر و دوره تغییر را می

تواند انواع  با توجه به مطالب طرح شده، انتقال، دارای مفهومی پیچیده، وسیع و در ارتباط با چرخه تطبیقی بوده و می  (.2001

اما    خت.تر شدن مفهوم آن باید به بررسی مراحل انتقال، مدیریت انتقال و انواع آن پردامختلفی داشته باشد که به منظور روشن

باشد  مدت می بلکه شامل فرآیندهای دگرگونی است که پویا، غیرخطی و بلند   بودهانتقال، یک تغییر سریع نآنچه مشخص است  

گیری حالت و ساختار جدیدی گردد و یا در همان ساختار موجود به روند خود با سرعتی دیگر و به  تواند منجر به شکلو می 

 پی داشته باشد.   های مختلف را درنهایت پیشرفت در حوزه و در  صورت تکاملی ادامه داده

 مراحل انتقال   -2-1-1

 Rotmans, Kempکند ) گیرد که در مجموع نشان دهنده الگوی کلی است که انتقال از آن پیروی میمرحله را در برمی  4انتقال  

and Asselt, 2001; Van der Brugge and Rotmans, 2007  .)  که پویایی    موقعیتی از: الف( پیش توسعه،    عبارتند این مراحل

افتد ب( مرحله ای از برخاستن، برخاستن از آنجا که روند  کند، اما آزمایش در سطح فردی اتفاق میسیستم به وضوح تغییر نمی

که    موقعیتی کند ج( شتاب،  سازی شرایط موجود شروع به تقویت حرکت میثباتتغییر ساختاری به دلیل ظهور نوآوری و بی

افتد و  دگرگونی ساختاری در نتیجه انباشت و اجرای تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و سازمانی اتفاق می

ثبات،   )   موقعیتی د(  برسد  تعادل  از  جدیدی  پویایی  حالت  به  سیستم   Rotmans, Kemp and Asselt, 2001; Van derکه 

Brugge and Rotmans, 2007; Park et al., 2012; Mendizabal et al., 2018 .) در  تغییر سرعت و  الزم به ذکر است که ماهیت  

 (. Yang, 2010است ) متفاوت انتقال مراحل از یک هر

 
5 Rotmans and Vries 
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 (Yang, 2010مراحل مختلف انتقال در سطوح گوناگون سیستم، ) -1شکل 

های عمیق است های بزرگ و انجام تحلیلانتقال، نیاز به ظرفیت مقابله با میزان پیچیدگی، عدم اطمینان، مدیریت داده  هنگام به

های  های مختلف در زمینهنفعان را در فرآیندهای مختلف تغییر درگیر کرد. لذا نیاز به مدیریتای از ذیو باید طیف گسترده

می مهم  موضوعی  )گوناگون  میMendizabal et al., 2018باشد  انتقال  مدیریت  که  به(  و  تواند  مدت  بلند  تفکر  یک  عنوان 

 طرح گردد.  های کوتاه مدتچارچوبی برای شکل دادن به سیاست

 مدیریت انتقال   -2-1-2

  توسعه  با   و   شده   ارائه  اجتماعی   نوآوری  فرآیندهای   هدایت  و   تسریع  برای  عملی   مدیریت  چارچوب  یک  عنوانبه  انتقال   مدیریت

  هدف   و  اصول  از  ایمجموعه  شامل  انتقال  (. مدیریتPark et al., 2012)   است  بوده  همگام  گذشته  دهه  یک  درطی  انتقال  مفهوم

 ,Van der Brugge and Rotmansکنند )می  کمک  انتقال  به  که  است  فرآیندهایی  سازماندهی  و  تحریک  تسهیل،  تأثیرگذاری،

2007) . 

 (. اولین Loorbach, 2007است )   شده  تشکیل  فعالیت  چهار  از  است که  ایچرخه  انتقال،  مدیریت  چارچوب  در  اصلی  مفهوم  یک

استقرار  به  مربوط  فعالیت   نوع و  مسئله    همراه   به  را  مسئله  از  مشترکی  درک   تواندمی  که  است  انتقال  عرصه  ساختاربندی 

  ها دیدگاه   نمایانگر  که  مسیرهایی  و  تصاویر  شناسایی  بر  دوم  فعالیت.  دهد  توسعه  پیش بینی  به منظور  راهنما  اصول  از ایمجموعه

  شامل   هابرنامه.  کندمی   فراهم  را  انتقال  برنامه  توسعه  امکان  خود  نوبه  به  و  دارد  تمرکز  هستند،  انتقال  برای  ممکن  هایگزینه  و

 اجرای  با   سوم فعالیت . کندمی  فراهم  انتقال  آموختن از و جستجو طی فرآیند  در پیشروان برای راهنمایی را و  است انتقال  اهداف

  برای  را  متنوعی  بازیگران  ها، آزمایش   این .  گیردمی  قرار  کار  دستور   و   ها مسیرها، برنامه  انتقال،  تصاویر   روی  بر  انتقال  های آزمایش

  انتقال   فرآیند  خود  ارزیابی   و   نظارت  بر  چهارم  فعالیت.  کندمی  بسیج و تجهیز  انتقال،  کلی   اهداف  و   انتقال  مسیرهای   به  کمک

  و  هابینش  انتقال،  کار  دستور  ها واجرای برنامه  انتقال،  عرصه  عملکرد  نظر  از  خصوصا   را  احتمالی  هایپیشرفت  تا  است  متمرکز

 (. Loorbach, 2007بگیرد ) نظر مواجهه با انتقال در در ها چالش  و پیشرفت سرعت و انتقال های آزمایش تأثیرات

کاوش در مسیرها    -3پیش بینی    -2تجزیه و تحلیل یک سیستم    -1نگاهی دیگر مدیریت انتقال شامل چندین مرحله است:  از  

(. هدف از مدیریت انتقال هدایت دگرگونی است در چشم انداز و  Mendizabal et al., 2018انتقال )  -6ارزیابی    -5آزمایش    -4

از یک تعادل به    «های ساختاری جامعهویژگی »فنی همراه با  -وه های اجتماعیطبیعت گرایانه و شی  -دورنمای مسائل اجتماعی

(. از مدیریت انتقال به عنوان یک فرآیند پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری و  Rotmans, Kemp and Asselt, 2001تعادل دیگری )

 (. Park et al., 2012آیند دگرگونی دارد )تسریع روند انتقال استفاده شده است. مدیریت انتقال نقش موثری در تعیین نتایج فر

 انواع انتقال و چرخه های تطبیقی   -2-1-3

ابتدا اهداف آن مشخص است    گیردرا دربرمی بندی دو حالت تکاملی و هدفمند  در یک دسته  انتقال از  انتقال هدفمند  که در 

(Kemp and Rotmans, 2004انتقال را می .)عنوان یک  فرآیندهای تکاملی در نظر گرفت. در این حالت انتقال بهعنوان  توان به

های  نفعان مختلف با پیشینهشود که در آن بازیگران و ذیفرآیند پیچیده و پویا، متشکل از موضوعات مختلف، در نظر گرفته می

 Teisman andی را تحقق بخشند )کنند اهداف مخنلفگوناگونی وجود دارند که هرکدام نقش های متفاوتی را ایفاء و سعی می

Edelenbos, 2004 .) 
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انتقال مرحله  انتقال تکاملی،  از  در حالت  تا حدودی  و هرج و مرج است که  از فرآیندهای بدون هماهنگی  ای نیست و ناشی 

-طرز چشم(. در انتقال تکاملی نتیجه بهYang, 2010گردد )صورت تصادفی متولد میشود و بهطریق مدیریت سیستم ایجاد می 

 (.Kemp and Rotmans, 2004ریزی نشده است )گیری برنامه

در دسته بندی دیگری انتقال شامل انطباق تدریجی یا ترقی گرایانه و انطباق دگرگون شده است. این نوع دسته بندی در حالت 

(. دو نوع انتقال مطرح Mendizabal et al., 2018طبیعت گرایانه متمرکز است )  -تطابقی عمدتا  بر روی سیستم های اجتماعی

ای از توسعه  های حاصل از ارزیابی، نظارت و آموختن باشد و نتیجه از پیش تصور شدهشده ممکن است ناشی از دانش یا مهارت

دگرگون (. تفاوت اساسی بین انتقال تدریجی و  Park et al., 2012های مختلف وجود ندارد )و اجرای اقدامات انتقال در مقیاس

صورت حفظ سیستم با فرآیند موجود یا ایجاد سیستم با فرآیند اساسا  جدید  نتیجه میزان وسعت تغییرات است که به  شده، در

های انطباق دگرگونی با توجه به انواع  های انطباق تدریجی و چرخهگیری چرخهاست. دو مدل انتقال مطرح شده منجر به شکل

تواند منجر به حفظ با روند  شوند. دو چرخه انطباقی مذکور هم مرکز و مرتبط به هم است که میفعالیت در مدیریت انتقال می

 (.Park et al., 2012فعلی و یا ایجاد چیزی متفاوت از اساس گردد ) 

 
 (Park et al., 2012) ، عمل انطباق  هایچرخه  یکشمات یشنما -2شکل 

 یعتطب  یکردمختلف و رو  یهایستماز اکوس  ییهااست که با استفاده از نمونه  یگرید  یقی( چرخه تطب1986)  6ینگ هول  چرخه

  بازسازیخالق، و    یبحفاظت، تخر  ی،که شامل چهار مرحله بهره بردار  ییرتغ  ابتکاریِمدل    یکو با توسعه چند شکل از    یانه،گرا

فازهای  (Gunderson and Holling, 2002; Holling, 2001; 1986)شود  می  تشکیلاست،   در  شده  مطرح  انطباقی  چرخه   .

 گردد: بندی میچهارگانه زیر دسته
  پذیر مراحل چرخه تغییرات تطبیق -1جدول 

 توضیحات  مراحل 

r  رشد   /برداری بهره 

K آوری جمع / حفاظت 

Ω تخریب خالق  / رهایی 

α بازسازی /  سازماندهی مجدد 

 ( Gunderson and Holling, 2002; Holling, 2001; 1986) منبع:
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بازنمایی زیر  اکوس  4از    یایچیدهپ   شکل  فلش آن  بین   در  وقایع   جریان  و(  α  و  r  .K  .Ω)  یستمعملکرد  است.  سرعت  ها  ها، 

حال    در   یبه آرام  یتوضع  یک دهنده  نشان  یک است،کوتاه و از فاصله نزد  ها دهند. جایی که فلش چرخه نشان می   تغییرات را در

فلش  باشدمی  ییرتغ تغ  یعسر  یتوضع  یکدهنده  نشان  یطوالن  یهاو  حال  بر    است.  ییراتدر  شدت  به  سریع  فرآیندهای 

-وجودآورنده چالش هستند و فرآیندهای آهسته تداوم را فراهم میفرآیندهای آهسته تغییر تاثیرگذارند. فرآیندهای سریع به

درجه    xمحور    -2  یافتهموجود در منابع تجمع    پتانسیل  yر  محو  -1در دو عامل است    ییراتمنعکس کننده تغ  آورند. چرخه

به هم ندارند    یمحکم  ارتباط و وابستگی  که  پراکنده   ناصرِع   به  پایین،   . ارتباطکنترل کننده   یرهای متغ  ین ب  و وابستگی   ارتباط

  هب  ،باال  ارتباط و وابستگیِاست.    سیستم  از خارج  ییرپذیریتغ  یرو تحت تاث  خارجیتحت سلطه روابط    شانمرتبط است که رفتار

از خارج را   تغییرپذیری  اثرِکه    ی ، روابطاست  عناصر  یان م  یتحت سلطه روابط داخل  شاناست که رفتار  مرتبط  تجمیعیعناصر  

  یلپتانس  ،که در آن  ایمرحله   خاص،   سبکی  به ،  شده  دادهشکل نشان    . خروج از چرخه در سمت چپِکنندمی  تعدیل   یاکنترل  

احتمال    رودمی  بین  از سازمان  وریبهره  با   یستمس  یک   به  ناگهانی  شدنِ  تبدیل و   Gunderson and)رود  می  باال   کم،   دهیِ و 

Holling, 2002) . 

 
 ( Gunderson and Holling, 2002)پذیر،  تطبیق تغییرات چرخه -3شکل 

 7مفهوم دگرگونی   -2-2

نتیجه درک از نیاز به ایجاد شرایط مطلوب برای زیستن و به منظور رشد و  دگرگونی نشان دهنده تغییراتی در طول زمان و  

باشد. حرکت  دگرگونی، روش زندگی است. جنبش و حرکت در درون موجودات زنده و جهان می  (.Thorns, 2002توسعه است )

از زمان و مکان تعریف میاست و در رابطه  وابسته به مکان زمان و مکان منجر به سازگاری و در  گردد. تغییرات در طول  ای 

 (.Mishra & Pandit, 2013افتد )شوند که مجدد با گذشت زمان، دگرگونی و تغییرات دیگری اتفاق مینهایت ایجاد سلطه می

از  تعریف مشخصی  گیری  عدم شکل  باعث  که  تعریف شده  مختلفی  معانی  با  و  یافته  تکامل  زمان  در طول  دگرگونی  مفهوم 

های مختلف مطالعاتی، این اصطالح با چندین  ها و در زمینهبا گذشت سال   (.Colantonio & Dixon, 2009) شود  دگرگونی می

 Park et al., 2012; Rotmans et al., 2001; Gunderson and)مفهوم از جمله انتقال، تغییر و... همپوشانی ایجاد کرده است  

Holling, 2002; Yang, 2010.)  است که ونی  گآنچه مشخص است دگر ابعاد گوناگون  در  تغییرات مختلف  از  فرآیندی  شامل 

ارتباط آن با مفاهیمی چون انتقال و تغییرات مشخص نبوده و موضوع مذکور سبب پیچیدگی مفهوم دگرگونی در طول زمان  

 شده است.  

 مفهوم   بین   را  اصلی  تفاوت  سه  توانمی  دارد،  وجود  »تغییر«  نظر   از  انتقال  و   دگرگونی   مفهوم  در  خاصی  شباهت  اگرچه

بیاناین  »انتقال«  و  »دگرگونی«   به   «انتقال»  کهدرحالی  است،  مداوم  فرآیند  یک  «دگرگونی»  -1  (:Yang, 2010)  نمود  گونه 

  مسیر   یک  مجدد  گیریجهت  به  مربوط  که  دارد،  اشاره  هاسیستم  در  دینامیکی  نظر  از  دیگر  سیستم  به  سیستم  یک  از  تغییر
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 ینقطه  یک  عنوانبه  بیشتر  «انتقال»  و  است   فرآیندگرا  «دگرگونی»  -2است؛    جدید  مسیر  یک   مورد  در   بلکه  نیست،  موجود

  یک   « دگرگونی»  مدیریت،   دیدگاه   از  -3شود؛ و  می  گرفته  نظر  در   دیگر  حالت   به  حالت  یک  از  پرش  یا   اساسی   تغییر  و   عطف

  رشد   فقر،  مثال  عنوانبه)  شود می  هدایت  زادرون  نیروهای   و   ها محرک  توسط  عمدتا    که  است  مداوم  و   شده  ریزیبرنامه  فرآیند

 تغییرات   مثال )  زابرون  هایمحرک  و   عوامل  توسط  عمدتا   که  است  غیرخطی  تغییر  فرآیند  یک  «انتقال»(.  حکومت  اقتصادی،

 . شودمی  انجام( هوا و آب تغییرات انرژی، بحران اقتصادی،  یا  سیاسی  سیستم یک در اساسی

 
 ( Yang, 2010) دگرگونی،  و انتقال -4شکل 

 در شهر  مفهوم دگرگونی  -2-2-1

شهری در اوایل قرن نوزدهم، زمانی که نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر، تحت تأثیر عوامل فیزیکی،   دگرگونیمفهوم 

را تغییر داد شروع شد را دگرگونی شهری می  (.Egercioglu, 2016)  شهر  روند فرسایش شهری  تواند فرآیندهای اصالحی در 

( کند  بهتر  (Linchfield, 1992تولید  چه  هر  درک  برای  جنبه  و  به  باید  زمان، آن  جمله  از  تغییر  و  دگرگونی  از  خاصی  های 

. دگرگونی شهری روش حل مشکالت شهری است که با رویکردی جامع  (Zube & Sell, 1986مقیاس و مکان توجه ویژه نمود ) 

 (.Donnison, 1993و هماهنگ بر از بین بردن ضعف ها و توجه به رشد شهری متمرکز شده است )

( دگرگونی و تغییر شهری را به عنوان یک دیدگاه جامع و یکپارچه، در حال تالش برای تضمین بهبود مداوم  2000)  8رابرتس

چنین تغییر در وضع اشتغال و اقتصاد، موضوعات اجتماعی و  و هم   کندشرایط اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی و محیطی تعریف می

های اصلی  استفاده از زمین و امالک جدید و کیفیت محیطی و توسعه پایدار را جنبهمرتبط با مردم، فرسودگی کالبدی و نیاز به 

می فرساداند.  دگرگونی  روند  اصالح  و  شرا  ،یشهر  شیدرک    های زیرساخت  ایجاد  عمومی،   سالمت  لحاظ  از  زندگی   طیبهبود 

بر    .نمود  برجسته  دگرگونی   مفهوم  در  توانمی  را   مداوم،  طور  به   مشکالت  حل  و  هماهنگی  و   اجتماعی   و   فیزیکی موارد  عالوه 

از دست رفته در   یوستگی و بازگرداندن پ   د یجد  یفضاها  جادیا  یموجود به جا  ی هاو هماهنگ کردن مکان  یزیربرنامه  ،مذکور

 (. Egercioglu, 2016) بیان نمود  ،ی دگرگون گرید یهاعنوان جنبهتوان بهیرا م  ،یبافت شهر

با دگرگونی  همراه دنبال خود منجر به دگردیسی شهری شود. دگردیسی آرام و پیوسته، تواند بههای مختلف شهری میدگرگونی

(. دگردیسی مفهومی مثبت است و در خود ذهنیت حرکت به سوی وضعیت  1394دهد )حبیبی،  شهر، در طول زمان رخ می

آن حال  دارد،  را  )لطفی،  برتر  نباشد  چنین  واقعیت  در  است  ممکن  دگردیسی1386که  مدینه(.  ایجاد  باعث  شهری  های  های 

های مدرن تقسیم نمود )آشوری، مدرن و مدینه  -های پیشتوان در دو دسته مدینهطورکلی می شوند که بهمختلف بشری می

ت انسان  گیری فطرمنجر به شکلو  یابد فرهنگ و مدنیت بر پایه دین و زبان قوام میمدرن،    -های پیش (. در مدینه230 :1392

پایه انسانیت و تجربهاما مدینه(.  230  :1392)آشوری،  شود  می او به وجود میهای مدرن بر  -232  :1392)آشوری،  آید  های 

باتوجه231 بیان  (.  موارد  انسانبه  تجربه  مکان،  شناسانهشده  و  فضا  در  تبلوریافته  مدنیتی  است،  شهر  مدنیت  روایت  شهر،  ی 

یابد،  شود و دگردیسی می دگرگونی و دگردیسی مداوم و آرام یا شتابان مکان و فضای شهری دگرگون می مدنیتی که همراه با  

-که دگردیسی در بازهبراساس موارد بیان شده و با توجه به آن  (.35  :1394)حبیبی،    مدنیتی حاکی از پایایی شهر و مفهوم آن

 مفهومی آن پرداخته شده است.  دهد، در پژوهش حاضر تنها به بررسیهای خاص زمانی رخ می
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-از طریق سیاست  د توانیم  و  (Thorns, 2002)  ردیگیم  صورت  شهر  یای پو  تیماهاز    یبه عنوان بخش  یشهر  درنهایت دگرگونیِ 

گردد  ها تعریف میارزشتغییر در  ها و  ارزش  یی هااستیس  نیچن   هیپاشود که بر    یزیرمثبت برنامههای مناسب در جهت  گذاری

(Alkiser et al., 2009).   

 ابعاد و اهداف دگرگونی شهری  -2-2-2

  . (Von Wirth et al., 2016) گردد  دگرگونی و تغییر در ابعاد مختلف فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شهر پدیدار می 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  به عبارتی دگرگونی در همه جا از جمله ساختارهای مختلف جهانی مربوط به موضوعات  

اتفاق میهایی که مربوط به زندگی روزمره مردم میگرفته تا شیوه اقتصادی و  شود،  بهبود کیفیت اجتماعی،  افتد و هدف آن 

نی  هدف از دگرگو  (.Thorns, 2002)  باشد مکانی شهرها، بهبود زندگی مردم و بهبود پیوند رابطه افراد با محیط پیرامون خود می

ممکن است نتایج هم منفی و هم    های مطلوب باشد و دگرگونی ممکن است افزایش ظرفیت برای دستیابی به مقادیر و ارزش

 (. Park et al., 2012سودمند به همراه داشته باشد )

( فرآ2000رابرتس  پا  یشهر  ییراتتغ  و   ی دگرگون  گیری  شکل   یند(  بر  از:    پنج   یهرا  عبارتند  که  نمود    یین تع  -1هدف مطرح 

  شهری؛   بافت  دهندهشکل  یی فضا   یازهایبا ن  تامین  -2فضا؛    یو مشکالت اجتماع   ضاییف  یژگی هایو  ینب  قوی  و  یمارتباط مستق

استراتژ  یدنرس  -3 اقتصاد  هاییبه  ک  ی،توسعه  شهر  یزندگ   یفیتبهبود  رفاه  س  -4  ی؛و  مبنا   یشهر  هاییاستارتقاء    ی بر 

از زم  رینتکه مناسب  ی هایی استراتژ   یتوسعه  -5و    ی؛و جمع  ی مشارکت  ریزیبرنامه  یندفرآ از   یشهر  یناستفاده  را فراهم، و 

 کنند. یم یریجلوگ یشهر یرضروریغ   یپراکندگ

اثرات طوالنی و  ، بلند مدت و  مداوم، دگرگونی فرآیندی همیشگی،  توان بیان نمود کهبا توجه به مطالب بیان شده می دارای 

پیامدهایی بهوسیع در تکامل شهرها است که می نتایج و  باشد.تواند  عنوان به  صورت تغییرات مثبت و منفی به همراه داشته 

های جدید در سیستم  کننده گرهوجود آورنده ساختار طبقاتی در مراکز کالن شهرها باشد که منعکستواند بهدگرگونی میمثال  

هایی  تواند، تبدیل فضاهای خالی به مکان( و یا نتیجه یک دگرگونی شهری تاثیرگذار میThorns, 2002ان است )اقتصادی جه

انسان فعالیتباشد که  را به خود جذب میها و  به نظر می Thorns, 2002کند ) های مختلف  اهداف،  (. پس  رسد که شناسایی 

ضروری و الزم است زیرا اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، تحت  ابعاد و انواع دگرگونی و تغییرات در شهرها موضوعی  

رفته فرو  تسلط  تحت  دنیای  در  شهری،  شرایط  فرآیندهای  تاثیر  انواع  و  ابعاد  اهداف،  شده  طرح  مطالب  براساس  بنابراین  ایم. 

 توان بیان کرد: ها را به صورت زیر میدگرگونی و تغییرات ایجاد شده به سبب آن
 اهداف دگرگونی با توجه به دیدگاه نظریه پردازان  -2جدول  

 اهداف دگرگونی 

 ( Donnison, 1993) ها و توجه به رشد شهر از بین بردن ضعف

 ( Roberts, 2000) بهبود مداوم شرایط اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی و محیطی 

بهبود    -اقتصادی و مکانی شهرهابهبود کیفیت اجتماعی،   -ایجاد شرایط مطلوب برای زیستن

 پیوند رابطه افراد با محیط پیرامون 
(Thorns, 2002 ) 

 ( Alkiser et al., 2009) ها و تغییر در ارزش های موجودتعریف ارزش

 ی ساختار در ابعاد مختلف دگرگون  یجادشکل دادن به جامعه و ا 
(Edwards- Schachter & Wallace, 2017; 

Fougere, Segercrantz, & Seeck, 2017; 

Schubert, 2018 ) 

به بررسی اجتماعی، سیاسی و زیست 3های صورت گرفته )جدول  با توجه  اقتصادی،  ابعاد مختلف فیزیکی،  ( دگرگونی دارای 

می  مطرح شده میمحیطی  عوامل  از  که هریک  زمینهباشد  با  ارتباط  در  و  باشند  گذار  تاثیر  یکدیگر  بر  حوزهتوانند  و  های  ها 

 ند. شومختلف بسیاری هم چون فناوری، رفتاری، فرهنگی، سازمانی، اعتقادی و.. مطرح 
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 ابعاد دگرگونی با توجه به دیدگاه نظریه پردازان  -3جدول 

 ابعاد دگرگونی 

 ( Roberts, 2000) محیطی  -اجتماعی -فیزیکی -اقتصادی

 ( Thorns, 2002) زیست محیطی   -اجتماعی -فرهنگی -سیاسی -اقتصادی

 (Egercioglu, 2016) فیزیکی  -اقتصادی -فرهنگی -اجتماعی

 (Von Wirth et al., 2016) سیاسی  -اجتماعی -اقتصادی -فیزیکی

 توان بیان نمود:های مختلف شهری را به صورت زیر میایجاد شده د ارتباط با دگرگونی تغییرات
 ایجاد شده تاثیرگذار با توجه به دیدگاه نظریه پردازان انواع دگرگونی ها و تغییرات  -4جدول 

 هاتغییرات ایجاد شده ناشی از دگرگونی

 ( Giddens, 1987) الگوهای سکونت 

  -ظهور انواع خاصی ازخدمات -تغییر محیط ساخته شده از طریق نوسازی و ساخت مجدد

 در حوزه ساختمان سرمایه گذاری در اشکال جدید  -تغییر در استفاده مجدد از زمین
(Warde, 1991 ) 

  -شخصی، روابط افراد و جوامع و رابطه با طبیعتشهری و تغییر در ساختار شهر، زندگی 

تغییر  -تغییر در فرآیندهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی

  -ر تغییر شکل شه -ایجاد اشکال جدید حمل و نقل  -تغییر مسکن -در بهداشت عمومی

 دانش تغییر در ایده، نوآوری و 

(Thorns, 2002 ) 

 ( Travisi et al. 2010) ترافیک  -نقل و مصرف انرژیوحمل ،های مکانیتغییر در فاصله -پراکندگی شهری

 (Castles et al. 2013) تحرک و جابه جایی  -اصالحات و گسترش اقتصاد

 (Edwards- Schachter & Wallace, 2017) ی و تغییر شکل جامعه عدالت اجتماع ی،آب و هوا، فقر، فقدان برابر ییر درتغ

 (Wittmayer et al. 2019) رشد هوشمند  -تغییرات اجتماعی

 

 تغییرات محیط شهری -3-2

).  است  10تغییر   یتجربه  شهری،  مناطق  یتجربه  در  اصلی  جزء  ،(1978)  9یتلسون   گفته  طبق یتلسون  نظر  ( 1978براساس 

 تغییر  آن را  بلکه  کنیم، می  تجربه  را  شهر  تنها   نه  ما   دهند و   تغییر  آنها را   کنند کهمی   کارهایی   مردم  چون  کنند، می  تغییر  شهرها

-یبو نه به طور مداوم    استی  جینه مستمر و تدر  ر،ییتغدهد.  می  از آن تغییر  را   ما   تجربه  هم   شهر  تغییر  واقعیت   دهیم و می  نیز

  یِو شکنندگ   ایستایی   یهادوره   ،شامل   رییتغ  یهادوره.  (Gunderson and Holling, 2002)  است(  کیزودی)اپ   یادوره  بلکه  ،نظم

 ,Gunderson and Holling)است   احیاء و بازسازی  یمجدد برا  ی سازمانده   ی هاو دوره   فروپاشی   ا ی اصالح  یهادوره  ، درحال رشد

2002).  

م  یشهر   تغییرات بهیرا  یک  عملِ  یمثابهبه  یطورکلتوان  نمودن  براراه  مهیا  اقتصاد   یحل  و    ی اجتماع   ، یکیزیف  ،یمشکالت 

  د ینسبتا جد  یک تعبیرِ  (.Von Wirth et al., 2016)  نمود  بیان  افته، یرییتغ  یشهر  محیط  ک ی  یبرا  سیاسی، در یک حالت جامع، 

تغ پا  ی،طیمح  راتییاز  موضوع  قبولِ  هیبر  مردم    این  که  پی کسباست  از    در  خود    ط یمحمنفعت  به  هستنداطراف  دلیل  و 

ایجادرییتغها  به آن  یابیدست را در محیط خود    اکوسیستم  عنوانهتوان بیرا م   ایمزا  نیا  (.Dandy et al., 2019)  دنکنمی  اتی 

 عناصر  و   بخشندمی  نظم   و  کنندمی  حفظ  را  محیط  زندگی،  ارتقاء   و  محافظت  برای  که...(  و  آب  غذا،)  دانست  منابع   کننده فراهم

 (.Schröter et al., 2014) هستند مهم  یا  ارزشمند ضروری، فرهنگی لحاظ از که کنند می  فراهم را زندگی  قابلیت

 انواع فرآیندهای تغییرات شهری و پیامدهای آن   -2-3-1

نظر   )از  زوبه  و  درطور  هب  تغییرات(  1986سل    اجتماعی،   تغییرات  صورتبه   جمعی  طوربه  شهرها،  بازسازی  و  رشد  فیزیکی 

  متصل  پویا   سیستم  یک  به  تغییر  های حالت  شوند و اینظاهر می  شهر  خود ساکنان   با تغییر  فردی  طوربه  و   اقتصادی،   و   فرهنگی 

   .(Sell & Zube, 1986) است بیشتر تغییرِ تغییر،  به اصلی  پاسخ آن در  که شوندمی
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 ییر تغ  یکمجدد ساده،    یع توز  یک  ی، فرسودگ  یک  یا   یشرفتپ   یکممکن است شامل    یطدر مح  ییر(، »تغ190،  1972)  ینچل

 یاراد  ییرتغ  یک  ید، جد  یطبا شرا  یسازگار  یک  ی،بازساز  یکدنبال آن  و به  یخراب  یک  تواندیم   ، شکل باشد  ییرتغ  یک  یاشدت  

از کنترل باشد«.  ییرتغ  یک  یا با دخالت انسان به  ییراتی ( تغ1986زوبه )  و سل    خارج  اثر   ییراتیوجود آمده و تغکه  را که در 

آن ها سه بعد اصلی تغییرات شهری که به انسان    مطرح نمودند.   یشهر  ییراتعنوان انواع تغشده را به  یجاد ا  یعی طب  یروهاین

عنوان جایی )به(؛ تحرک، انتقال و جابهبخشیاصالت،  یشهر  ینوسازای )تحوالت محله وابسته است را شناسایی نمودند: تغییر و  

( رشد شهری  و  الگوهای حرکت(؛    روابط  اجتماعی،   زندگی   است   ممکن  عییطب  طیمح  راتییتغ.  (Sell & Zube, 1986مثال 

 Fried, 2000; Manzo) کند تضعیف است نهفته خاص  هایمکان   در که را فرد  روان سالمت و  خود، و  فرهنگی هویت  اجتماعی،

& Perkins, 2006.)  تغییرراتییتغ مانند  است  همراه  ها  انسان  دخالت  با  که  کاربریِ  ی  به  تواند  می  نیزم  در    نابودیِ منجر 

و یا    (Lai and kreuter, 2012)  شود    منظرهخوشمناطق    تیفیکاز بین رفتن  وحش، و    اتیح  ستگاه یز  ،یمحصوالت کشاورز

ها، در تغییر روابط اجتماعی تاثیرگذاشته و منجر به ایجاد تنوع  افزایش اندازه، تراکم و ناهمگونی در ایجاد ساختمانتغییرات در  

افراد می  روابط  تغییر در  و  )بیشتر  اع (.  Thorns, 2002گردد  بر  آغازگر  راتییتغ  ن،یالوه  اختالل   های نظام  در  راتییتغ  مذکور 

اسوزی  آتش)مثل،    & ,Dale, Archer, Chang)  هستندی  طیمحستیز  یندهای فرآ  گری و د  ،ییایمیوشیب  های(، چرخه یدوره 

Ojima, 2005).  دهندرخ    ناگهانی و تدریجی  شکل اختالالتبه  توانند  می  ی، طیمح  راتییتغ  (Bronen et al., 2009برخ .)از   ی

 Dandy et)  داشته باشند   به همراه  را  یمیاقل  راتییمانند تغ  یبیهستند و ممکن است اثرات ترک  ی جهان  اس یاختالالت در مقاین  

al., 2019). 

 بینشی که افرادو    تصورات»بلکه  گذارد،  می   ریتاث  یکیزیف  طیمحبر  نه تنها    ی که به همراه دارد،طیمح  راتییو تغسازی  ی شهر

 نیچن(.  Antrop, 2000: 258دهند )میشکل  را نیز    «هاآنها و اهداف  ارزشها،  سنت  نی، و همچندارند خود    طیدر مورد مح

مانند احساس از دست دادن، غم و    ی روان  اقب ، و منجر به عوداشته باشند  تداخل  طیبه مح  افراد  پیوند ممکن است با    یراتییتغ

  ، یشهر هایطیقابل توجه و خاص در مح راتییتغپس . ( Fried, 2000; Milligan, 2003) شوند و غربت جداییاندوه، اضطراب، 

های ناخواسته زیادی چالش  .(Von Wirth et al. 2016)  کند  جاد یا  هاموثر افراد با مکان   یوندهایپ   یرا برا  ییها چالش تواند  می

می مطرح  سالمتی  و  اکولوژیکی  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  به   .(Bettencourt & West, 2010) شوند  که  توجه  با 

 باشند: پردازان به قرار زیر می، با توجه به دیدگاه نظریه(5)شکل  انواع فرآیندهای تغییرات شهریمطالب بیان شده 

 
 شهری محیط تغییرات فرآیند انواع -5 شکل
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 نقش مقیاس و زمان در تغییرات محیط شهری   -2-3-2

و سپس    یبه منطقه ا  یدر فضا از محل   رییتغباشند.  ماهیت تغییرات محیط شهری پویا است و ابعاد مختلفی بر آن تاثیرگذار می

 Gunderson and)  ردیگی م  بر  در  را  لومتریهزارک  ها ده   تا   متر  ک یاز    ی لحاظ مسافت  بهها و  ها به هزارهو با گذشت ماه  ی به جهان

Holling, 2002).  محالت    مختلف، از  هایبافت  در  و  منطقه  یک  تا  اتاق   یک  از  متنوع،  هایمقیاس  در  تواند،محیطی می   تغییرات

بنابراین پویایی در مقیاس تغییرات وجود   .(Zube & Sell, 1986)  بیابانی را شامل شود  هایزمین  تا   روستایی   و   شهری  و مناطق 

ترین مقیاس شهری )محله( صورت پذیرد و سپس در مقیاس شهر، کشور و  تواند ابتدا در کوچککه یک تغییر میطوریدارد. به

پدیدار گرد ابتدا در مقیاس جهانی  یا برعکس  یابد و  مقیاس محلی رخ دهد.جهان گسترش   در محله  اتتغییر  د و سپس در 

 چنین  تاکید .  است  مربوط  شهری  مناطق   ترِقدیمی   هایبخش  یا  و   شهر  داخل  در  معموال   خاص،  هایمکان  در   تغییر  به  عمدتا  

 . (Sell & Zube, 1986)است  خصوصی دخالت بخش  یا  توسط دولت وخیم شرایط عوض کردنِ بر تغییراتی

مقیاس   مانند  بهمتغیرهایی  تغییرات شهری  در  زمان  و گروهی مطرح  و  فردی  ادراک  بر  موثر  عوامل    تغییر  هر.  هستندعنوان 

صورت  هو ب  بافت ساده،   کوچک و  با مقیاس   تغییرات  هفتگی برای  یا  روزانه  صورتهتواند بمی  که  نیز هست  زمانی  یک بعد   دارای

مقیاس  تغییرات  برای  سالیانه گردد    با  برآورد  پیچیده  بافت  و  )  .(Zube & Sell, 1986)وسیع  در  1999بنتلی  است  معتقد   )

کند. بر اساس این دیدگاه، شرایط ی نیروی زمان، بافت کالبدی شهرها همراه با تحوالت فرهنگی و اجتماعی تغییر می نتیجه

فرم شهر، در حقیقت پاسخی است منطقی به این نیازها  کند و  تاریخی نیازهایی دارد و از قوانین غیر قابل انعطافی پیروی می

خوانی داشته باشد  صورتی باشد که با ذهن افراد ساکن در محدوده ایجاد تغییرات، همبندی تغییر باید به(. زمان1385)موریس، 

(Oliveira, 2016هم چنین زمان و مقیاس تغییر هم باید به .)فراد با محیط شهری با  منظور ادراک صحیح افراد و نوع رابطه ا

های دهندگان شهر باید در اجرای طرحزمان عامل مهمی است که توسعه  .(Zube & Sell, 1986)یکدیگر تطابق داشته باشند  

اقدام به ایجاد آن  خود در از زمانی که  نتیجه مینظر بگیرند. تغییرات واقعی، همیشه دیرتر   ,Oliveiraرسند )ها می شود به 

)است  تاثیرگذار  تغییرات  فرآیند   در  زمانبنابراین    (.2016 همکاران  و  ویگنر  می1986.  بیان  که  (  تغییرات کنند  فرآیندهای 

. بُعد اول، خود فرآیند یا محرک  می شوند پاسخ ساخته -بر اساس یک طرح محرکو مجموعه ای از ابعاد توصیفی  بر پایه شهری

که   کند  می  مشخص  دوم  بُعد  کند.  می  مشخص  را  را  پاسخی  نوع  دیگر،  بُعد  چهار  دارد.  قرار  تغییر  تأثیر  تحت  حوزه  کدام 

قرار می مشخص می تاثیر محرک  آن حوزه تحت  که در  نشان میکند  را  زمانی  پاسخ،  زمان  بگیرد:  بین  هدهد که  عادی  طور 

عمول بین اولین نشانه پاسخ  طور مهگویی نشانگر زمانی است که بشود. طول مدت پاسختحریک و اولین نشانه پاسخ سپری می

. این زمان ممکن است انجام دهد خاص  حوزه  در رابطه با آنگذرد، یعنی زمان الزم برای پاسخ، که کار خود را  و پایان آن می

-پذیری پاسخ، نشانچرخه عمر آن حوزه نیز خوانده شود. سطح پاسخ به مدت زمان پاسخ مربوط است. آخرین بُعد، برگشت

دهد که خالصه شده ی فرآیندهایِ تغییرات شهریِ ابعاد فوق را نشان میر  یزجدول  .  یند استآتغییرِ جهتِ فر  یدهنده درجه

 Wegener, Gnad)  یافته استپاسخ و سطح پاسخ متفاوت سازمان  زمان  زمان پاسخ، مدت  انتخاب شده است که در سه سطحِ

and Vannahme, 1986) . 
 فرآیندهای تغییر شهری  -5جدول 

 حوزه متاثر از تغییر  فرآیند تغییر سطح
زمان پاسخ  

 )سال(

طول مدت  

 پاسخ )سال(
 قابلیت برگشت سطح پاسخ 

 یک(

 آهسته 

 بسیار پایین  پایین  50-100 3-5 ساختمانهای صنعتی ساخت و ساز 

ساخت و ساز  

 مسکونی 
 پایین  پایین  60-80 2-3 ساختمانهای مسکونی 

 تقریبا غیر قابل برگشت  پایین  100< 5-10 سیستم حمل و نقل  ترابری ساخت 

 دو(

سرعت  

 متوسط 

 قابل بازگشت  متوسط  10-20 2-5 اشتغال/ بیکاری  تغییر اقتصادی

 تقریبا قابل بازگشت  پایین/ باال  0-70 0-70 جمعیت/ خانوارها  تغییر جمعیتی

 خیلی پایین  متوسط  10-15 3-5 وسیله حمل و نقل  تغییر فن آوری 

 قابل بازگشت  باال  5-10 <1 تصرف محل کار  تحرک کار  سریع سه( 
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 حوزه متاثر از تغییر  فرآیند تغییر سطح
زمان پاسخ  

 )سال(

طول مدت  

 پاسخ )سال(
 قابلیت برگشت سطح پاسخ 

 قابل بازگشت  باال  5-10 <1 تصرف مسکن  تحرک مسکونی 

 قابل بازگشت  باال  2-5 <1 ترافیک  تحرک روزانه 

 (Wegener, Gnad and Vannahme, 1986)منبع: 

زمانی  در دسته لحاظ  به  مدآ(، فر1982)  11و همکاران  اسنیکرزبندی دیگری  و کوتاه  میان مدت  بلند مدت،  رایندهای   به   ت 

  باشند  پذیربرگشت آرامی به  یا  ناپذیر برگشت توانندمی تغییراتدر طول زمان   .کنند می مطرح شهری تغییرات  فرآیندهای عنوان

(Gunderson and Holling, 2002).   ادراک تغییرات انجام و  مقیاس تغییرات، در نحوه  و  بیان شده، زمان  به مطالب  با توجه 

توان در دو حالت متفاوت در نظر گرفت: حالت اول به  محیط شهری، ارتباط قابل توجه و مهمی با یکدیگر دارند. مقیاس را می

یر روزانه، هفتگی، ساالنه و... باشد و حالت دوم به مقیاس و یا  مقیاس و یا اندازه تغییر اشاره دارد که متاثر از زمان می تواند تغی

های گوناگون )به طور مثال حوزه فناوری، رفتاری، سالمتی و ...( تغییرات اشاره دارد که به  ها و زمینهوسعت مکان و یا حوزه

مشخص، با مقیاس و یا وسعت مکان    و مقیاسی   منظور ادراک مناسب و مطلوب انسان باید مدت زمان انجام یک تغییر با اندازه

های مختلف تغییرات، هماهنگی داشته باشد. از رابطه بین مدت زمان و مقیاس تغییر می توان تعبیر به سرعت تغییرات  و زمینه

به درابعاد  نمود.  و  وسیع  تغییرات  وسعت  با  ساالنه  تغییرات  و  ساده  بافتی  و  کوچک  مقیاسی  برای  روزانه  تغییرات  مثال  طور 

با    های مختلف،و مقیاسمدت زمان    ی طی  انسان  ی هایستگاهز  نهایت   باشد. در ختلف، برای مقیاسی بزرگ و بافتی پیچیده می م

است که در انواع    یشگیهم  یموضوع   یدر حوزه شهر  ییرتغ  .یابندیو تکامل م   تغییرمتعدد    یهانسل  یاز سو  یندهفزا  یهاتالش

ابعاد مختلف تغیم   یدارپد  ی و  بهتر  فهم هرچه  اما  فرآ  ییراتگردد.  انواع،  ن  یامدها پ   یندها،در موضوعات    یداپ   ی آگاه  یازمند و...، 

 .است یطیمح ییراتادراک و پاسخ انسان به تغ یندهایکردن از فرآ

 

 پژوهش  روش-3

،  در بخش مبانی نظری  انواع مختلف انتقال، دگرگونی و تغییرات محیط شهریمنظور بررسی مفهومی، پی بردن به اهداف و  به

آوری اطالعات و مبانی مورد نیاز بهره گرفته شد. از روش تحلیل محتوای کیفی برای پی بردن به از روش اسنادی برای جمع

  و  معتبر  نتایج  به  دستیابی  برای   تحلیلی  روشی  محتوا،  تحلیلها استفاده شده است.  مذکور و برهم کنش آنارتباط میان مفاهیم  

بر  (.  1385  همکاران،  و  رایف)  است  متن  از  شده  استخراج  هایداده  از  تکرار  قابل برای    این،عالوه  فراترکیب  روش    تحلیل از 

ارتباط آنها بر هم   شهری  انتقال، دگرگونی و تغییرات  به  کیفی مربوط  های یافته   اقسام   از  فراترکیب.  شده است  استفاده  نیز  و 

داده  فرامطالعه  هایروش تحلیل  و  تجزیه  برای  منسجم  رویکردی    اصلی  های داده  تفسیرهای  ترکیب  فراترکیب،.  است  ها و 

 هاموضوع  کشف  به  مختلف  کیفی   هایپژوهش  ترکیب  طریق  از  مند نظام  نگرش  یک  کردن  فراهم  باکه    است  منتخب  هایمطالعه

  وجودبه مسائل   به را ایگسترده  و  جامع دید و  داده  ارتقاء را  جاری دانش  روش،  این با  و پردازدمی  اساسی  و  جدید  هایاستعاره و

ی دگرگونی، انتقال و بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در زمینه  ،در نتیجه این پژوهش(.  1390  همکاران،  و  سهرابی)  آوردمی

به شهری،  و   تغییرات  آراء  تحلیل  و  صاحببررسی  و  نظرات  نحوه  نظران  شفافبیان  و  مذکور  مفاهیم  آنارتباط  نمودن  ها  تر 

منظور دست پرداخته به  بنابراین  پژوهشی  است.  و  علمی  مقاالت  فراترکیب،  روش  از  استفاده  با  پژوهش  اصلی  هدف  به  یابی 

های   پایگاه  در  شده  منتشر  واژه  معتبرانگلیسی  کلید  با  انتقالو  با  مرتبط  مختلف  رابطه های  و  شهری  تغییرات  دگرگونی،   ،

 .  انددهمفاهیم مذکور جستجو ش

 

  بحث و یافته ها-4

بررسیبه با  نظریهطورکلی  فراترکیب  و  گرفته  صورت  موجود،های  نسبتا   های    و  »دگرگونی«  اصطالحات  از  مشخصی  تعریف 

این  .ندارد  وجود  »انتقال« است،  مشخص  انتقال  مفهوم  در  بیا   آنچه  اتفاق  که  نوعی  و  شرایط  هر  در  که  )تکاملی،  ست  افتد 

 
11 Snickars, F., Johansson, B. and Leonardi, G. 
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تواند منجر به ایجاد ساختاری جدید و یا  هدفمند، تدریجی و دگرگون شده(، تغییر شکل و یا تغییر حالتی نهفته دارد که می 

ی نمودن مراحل تولد، رشد، بلوغ و مرگ گردد. در هر دو  تحول و حرکت در ساختار موجود با پیشرفت در ابعاد مختلف و ط

 (. 6شود )شکل حالت یعنی ساختار جدید و یا تحول در یک ساختار، انتقال با هدف ایجاد تعادل ایجاد می

 
 

 موجود  ساختار در حرکت و تحول  با یا و جدید ساختاری ایجاد با . انتقال6 شکل

-پذیری تدریجی میی انطباق دگرگون شده، چندین بار تحول و انطباق برای رسیدن به چرخههای تطبیقی  با توجه به چرخه

توان نوع سومی  تواند صورت پذیرد و سپس سیستم دگرگون شود و در نهایت انتقال رخ دهد. با توجه به مطالب بیان شده می

تحول یافته و در نهایت انتقال به ساختاری    را برای انتقال در نظر گرفت که متشکل از تحول و سپس دگرگون شدن ساختار

 (. 7)شکل  جدید است

 
 ید جد ساختاری یجادهمراه با تحول و سپس ا . انتقال7 شکل

ها ساختارها، نهادها، رفتارها،  عنوان سیستمی پیچیده، پویا و نامشخص، همراه با فرآیندهای دگرگونی است که در آنانتقال به

  شوند.شوند و منجر به تکامل و تحول در ساختار موجود و یا ایجاد ساختاری جدید میموجود تجزیه میهای  ها و شیوهفرهنگ

صورت گسسته و مداوم بوده و منجر به تغییرات در ابعاد مختلف فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی  فرآیندهای دگرگونی به

 شود. و... فرم، عملکرد و یا موقعیت به حالتی دیگر می
  دگرگونی و انتقال هایویژگی  -6جدول 

 دگرگونی  هایویژگی انتقال هایویژگی

 مختلف  ابعاد در  تغییرات از متشکل دگرگونی  فرآیندهای از متشکل

 فرآیند  دارای غیرخطی  روند 

 پذیر  برگشت  یا و برگشت  قابل  غیر برگشت   غیرقابل

 غیرعامدانه  یا و  عامدانه تکاملی  یا و  هدفمند

 مداوم  فرآیندی سال  25-50 انتقال  مدت طول

باشند. در  گیری انتقال تاثیرگذار میهای داخلی و بیرونی تغییر، بر شکلها، محرکبا توجه به مطالب بیان شده و فراترکیب آن

بخش مسئولین  و  ندارد  وجود  انتقال  عامل  یک  و همشهرها  مختلف  بههای  شرایط محیطی،  و  عوامل  به منظور  چنین  انتقال 

  شرایطی دیگر بسیارمهم و تاثیرگذار هستند.

، ارتقاء و ایجاد ساختاری  شدههای مطرح  و فراترکیب نظریه  توان با توجه به مطالب بیان شدههدف اصلی دگرگونی شهری را می

ها و یا  ریزی و تعریف ارزشبرنامههای گوناگون شهری، از طریق  ها و حوزهمنسجم و مطلوب در ابعاد مختلف مطرح و در زمینه

چنین ارتقاء و  گیری و ارتقاء شرایط مناسب و مطلوب زندگی و همها موجود در هریک از ابعاد، به منظور شکلبازتعریف ارزش
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نبال  توان در نظر گرفت: حالت اول به دحالت می  دو بهبود ارتباط انسان با محیط شهری دانست. بنابراین اهداف دگرگونی را در  

طورکه مشخص است اهداف دگرگونی  ایجاد ساختاری جدید و حالت دوم به دنبال ارتقاء و بهبود ساختار موجود می باشد. همان

توان در چهار ساختار شهری، فردی،  گردد. تغییرات ایجاد شده را میهمانند اهداف انتقال بوده و منجر به تغییرات مختلفی می

نها در  و  مدیریتی  و  اطالعات دستهسازمانی  و  دانش  ابعاد مختلف  یت  دارای  از ساختارهای طرح شده،  نمود که هریک  بندی 

باشند. با توجه به مطالب طرح شده اهداف و انواع دگرگونی، ابعاد دگرگونی، نحوه اثرگذاری ابعاد بر  )فیزیکی، اقتصادی و...( می

 بندی نمود:توان دستهصورت زیر مییکدیگر، پیامدها و تغییرات ایجاد شده ناشی از اهداف را به 
 اهداف و انواع دگرگونی، ابعاد و نحوه اثرگذاری دگرگونی و انواع تغییرات ایجاد شده ناشی از دگرگونی  -7جدول 

 یکدیگر بر ابعاد  اثرگذاری نحوه دگرگونی  ابعاد دگرگونی   انواع دگرگونی  هدف

 ایجاد ساختاری جدید  -

ارتقاء و بهبود ساختار   -

 موجود 

برنامه ریزی شده   -

   )عمدی( 

نشده    ریزی برنامه  -

 )غیرعمدی( 

 

 فیزیکی

 اقتصادی

 اجتماعی 

 سیاسی 

 زیست محیطی 

 
 شده یجادا ییراتتغ

 ساختار شهری 

 ساختار فیزیکی شهر 
 –تغییر در محیط ساخته شده مانند تغییر در اشکال جدید مسکن، کاربری زمین، نما و ... 

 پراکندگی شهری و ...  -تغییر فاصله های مکانی

 تغییرات اقلیمی، تغییر مناظر طبیعی و ...  ساختار طبیعی شهر 

 ساختار اجتماعی شهر 
مختلف شهری، شکل گیری الگوهای  تغییر در روابط افراد با یکدیگر، طبیعت و مکان های 

 جدید سکونتی، تحرک و جابجایی، تغییر در عدالت اجتماعی، کاهش و یا افزایش فقر و ...

 گذاری در اشکال جدید حوزه ساختمان و مسکن، تغییردرمصرف انرژی و... سرمایهتغییر  ساختار اقتصادی شهر 

 سیاسی و ارتباط با کشورهای دیگر و ...تغییر در فرآیندهای مختلف   ساختار سیاسی شهر 

 تغییر در زندگی شخصی، تغییر در روابط افراد، تغییر در سیستم های رفتاری و اعتقادی و ... ساختار فردی

 ساختار سازمانی و مدیریتی
انرژی،  ظهور خدمات جدید، تغییر در قوانین مربوط به بهداشت عمومی، ساختمان و مسکن، حمل و نقل  و مصرف 

 تغییر در فرآیندهای مختلف مدیریتی و ...

 تغییر در ایده، فناوری، دانش و تکنولوژی و ...  ساختار دانش و اطالعات 

 

( باشد که به دنبال  امدانه( و یا نشده )غیرع عامدانهریزی شده ) تواند نتیجه یک اقدام برنامهآن چه مشخص است دگرگونی می

و   تغییرات  اینخود  از  دارد.  پی  در  غیرسودمندی  یا  و  سودمند  در  پیامدهای  دگرگونی  فرآیند  مختلف  سناریوهای  کشف  رو 

-سزاء و قابل توجهی میه افزایش آگاهی و شناخت از محیط شهری و در پی آن ایجاد و ارتقاء رابطه بین انسان و محیط کمک ب

و   ضروری  شهر  وجود  برای  تغییر  و  دگرگونی  فرآیندهای  میکند.  شکل  را  شهرسازی  از  یک  بخشی  از  رفتن  وضعیت  دهند. 

به دیگر  موقعیتی  به  اولیه  معماری،  موقعیت  فیزیکی،  مختلف  ابعاد  در  را  خاص  گذار  یک  دگرگونی،  فرآیند  نتیجه  عنوان 

الن، پیچیده و  جدید، ک  عنوان مفهومی نسبتا دگرگونی بهنهایت    کند. در شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... ایجاد می

تواند مفاهیمی هم  است که می  فاقد وجود یک نظریه توضیحی واحدهمه مفاهیم و رویکردهای شهرسازی و همچنین    ورای

 چون تغییرات محیط شهری را پوشش دهد.  

توانند برهم اثرگذار باشند.  )انواع فرآیند تغییرات محیط شهری( بخش مبانی نظری، می  5شکل    انواع تغییرات مطرح شده در

های مختلف شهری  تواند بر روابط اجتماعی و روابط افراد با مکانها، میگونی ساختمانبرای مثال تغییر در افزایش تراکم و ناهم

و ط انسان ساخت  تغییرات  بر موضوع مطرح شده  عالوه  باشد.  یکبیعی هم میموثر  بر  بهیثتادیگر  توانند  باشند.  عنوان رگذار 

ساخت حجم  در  تغییر  مینمونه  باغات(  در  )مثال   شهر  حریم  خارج  و  شهر  در  طبیعی،  وساز  مناظر  رفتن  بین  از  باعث  تواند 
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هم و  زمین  همهگرمایش  بیماری  یک  شیوع  یا  و  شود  حیوانات  زیستگاه  میچنین  ناگهانی  و  بسیاگیر  و  تواند  قوانین  از  ری 

تواند منجر به ارتقاء و یا اختالل عبارتی تغییر در یک سیستم میخوش تغییر کند. بهساختارهای سازمانی و مدیریتی را دست

ی تغییرات و عوامل اثرگذار بر آن تغییر  منظور تغییر در هر سیستمی باید به شرایط و زمینهدر سیستم دیگری شود. بنابراین به

ریزی نشده نامطلوب جلوگیری شود. در نهایت آنچه مشخص است، آنست که اغلب  نمود که از ایجاد تغییرات برنامهتوجه ویژه  

بنابراین با توجه به موارد مطرح شده انواع تغییرات محیط شهری و رابطه   باشند.می تغییرات شناسایی شده فیزیکی و کالبدی  

 :توان نشان دادصورت زیر میها را بهآن

 
 یکدیگر  با ها  آن روابط و شهری محیط تغییرات انواع -8 شکل

 

داده  با تفسیرهای  فراترکیب،  بررسی  روش  و  شهری  تغییرات  موضوع  در  اصلی  ویژگی هاآنهای  توسط  ،  بسیاری  اهداف  و  ها 

مینظریه را  اصلی  هدف  نهایت  در  که  شد  بیان  شهری  تغییرات  انجام  برای  مختلف  راهپردازان  ایجاد  برطرف  توان  برای  حلی 

ارتقاء یا فرسودگی و یا تغییر نمودن مشکالت در راستای حفظ محیط، ایجاد نظم و شرایط قابل زندگی دانست که م نجر به 

صورت کلی در دو حالت در نظر گرفت: حالت اول  توان بهشود. تغییرات محیط شهری را میشکل و ساختار یک سیستم می 

باشند، حالت دوم تغییرات نهان هستند که در طول زمان تر میتر و محسوسدهند و ملموستغییرات نمایان که آشکارا رخ می 

 نمایند.  باره بروز میصورت آهسته و شاید در مواردی به یکو به

توان بیان نمود که تغییرات در  گونه میشوند. بنابراین اینهای مختلف منجر به تغییرات گوناگون در شهر میدگرگونیانتقال و  

عالوه بر حل مشکالت شهری، در صورتی تغییرات  .  دنعنوان عناصر تشکیل دهنده یک دگرگونی باشد بهنتوانابعاد متفاوت می

که به عواملی چون محیط تغییر، زمان، مقیاس و خصوصیات و ویژگی های افراد ساکن در محیط توجه نکند، خود پیامدهای  

بندی تغییرات باید به صورتی شود. زمانتواند به همراه داشته باشد که در نهایت منجر به ایجاد مشکل دیگری میدیگری را می

خوانی داشته باشد. هم چنین زمان و مقیاس تغییر به منظور طی  اشد که با ذهن افراد ساکن در محدوده ایجاد تغییرات همب

هم در تطابق باشد. پیامدهای تغییرات در   کردن فرآیند ادراک توسط انسان ها و ایجاد ارتباط مناسب با محیط شهری باید با

موارد مطروحه می نکردن  بین توصورت رعایت  از  افراد،  اجتماعی  روابط  بازسازی، تضعیف  یا  تغییر شکل، خرابی  به  اند منجر 

توان بیان نمود  چنین عوامل و عناصر مطرح شده، میو همنهایت با توجه به مطالب بیان شده    دررفتن کیفیت مناظر و... شود.  

. عوامل و نحوه  شوندصورت نمایان و نهان میبههای داخلی و بیرونی و عامالن انسانی باعث تغییرات مختلف شهری  که محرک

 توان نشان داد: ها را به صورت شکل زیر میارتباط آن
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 ها با همو روابط آن عوامل موثر بر انتقال، دگرگونی و تغییرات شهری -9 شکل

 

 نتیجه گیری -5

به شهری  محیط  تغییر  و  زندگی،  دگرگونی  مطلوب  شرایط  ایجاد  اثرات منظور  دارای  و  بلندمدت  مداوم،  همیشگی،  فرآیندی 

عنوان فرآیندی ضروری و الزم برای شهر، متشکل از تغییرات در ابعاد  باشد. دگرگونی بهطوالنی و وسیع در تکامل شهرها می

گاهانه و  محیطی است که به صورت فرآیندی آگاهانه و یا غیرآمختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و زیست

تواند غیر قابل بازگشت و یا  شود و می ها و نیروهای درونی هدایت میطور مداوم صورت می پذیرد که عمدتا  توسط محرکبه

ناپذیر از فرآیند تکامل شهرها، به دنبال خود جنبش و حرکت را به همراه عنوان جزیی جداییپذیر باشد. دگرگونی بهبازگشت

 گردد.  ای با زمان تعریف میه مکان است و در رابطهدارد. حرکت نیز وابسته ب

های مختلف مطالعاتی با چندین مفهوم از جمله با مرور مبانی نظری مشخص شد که مفهوم دگرگونی در طول زمان و در زمینه

های صورت با توجه به بررسی  .در دست نیست  مذکور  اصطالحات  از  مشخصی  پوشانی دارد؛ با این حال تعریفانتقال و تغییر هم

ها دست یافت. مفهوم انتقال را  تری از آنتوان به تعاریف مشخصهای بیان شده در رابطه با این دو مفهوم، میگرفته و ویژگی

صورت غیرخطی، هدفمند و یا تکاملی در طول توان فرآیندی متشکل از فرآیندهای دگرگونی پیچیده و پویا دانست که بهمی

-پذیرد که خصوصیت اصلی آن، غیرقابل برگشت بودن است. بر این اساس میسال( صورت می  50-25انی مشخص )مدت زم

های بیرونی، تمامی ابعاد مختلف اقتصادی،  توان بیان نمود که انتقال، نوعی دگرگونی است که عمدتا  تحت تاثیر عوامل و محرک

دهد. فرآیند مذکور در مدت زمان مورد هدف قرار مییستم را هممحیطی یک سسیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فیزیکی و زیست

گردد. شوک مطرح افتد و منجر به شوک در روندهای دگرگونی و پرش از یک حالت به حالتی دیگر میزمانی مشخص اتفاق می

ترکیبی از دو حالت گفته   شده یا به ارتقاء روند و ساختار موجود با سرعت بیشتر، یا به ایجاد ساختاری جدید، و یا به تشکیل

عنوان سیستمی باشد. بنابراین انتقال بهها و تغییرات بعدی میشود. ساختار جدید، خود، زمینه و بستر دگرگونیشده، منجر می

نامشخص، می  و  پویا  بهپیچیده،  انواع  تواند  آن  که در  باشد  تعادلی دیگر  به  تعادل موجود  از شرایط  تغییر یک ساختار  عنوان 

 .یرات )آهسته تا بسیار سریع( وجود دارندتغی
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پیشین، می مطالعات  اساس  بر  و محرکهمچنین  عوامل  طبیعی،  توان  بالیای  از  آموختن  سیاسی،  رهبری  قدرت،  مانند  هایی 

افزایش واسطهمسئولیت ها و عوامل درونی، و  عنوان محرکهای دولتی و خصوصی، مشارکت اجتماعی و نوآوری، را بهپذیری، 

شناختی خارجی و تغییرات اقلیمی، را شرایط سیاسی، اقتصادی، فیزیکی و اجتماعی خارجی، بحران انرژی، شرایط زیست  نیز

-توانند هم گیری و ایجاد انتقال و دگرگونی موثر دانست. این عوامل درونی و بیرونی می های بیرونی، بر شکلعنوان محرکبه

تاثیر   انتقال  بر شروع  با هم  بهراستا  هم  با  تقابل  در  یا  و  که سیستم گذاشته  جایی  تا  مذکور  تقابل  نمایند.  عمل  مانع  عنوان 

 پذیرد. نهایت انتقال صورت می یابد و درموجود غیرقابل دفاع گردد، ادامه می

 
 رابطه انتقال و دگرگونی  -10شکل 

ای دو سویه وجود دارد که نه  غییر و دگرگونی، رابطهمیان مفاهیم ت  شود،یر باال مشاهده میتصو  طور که دراز طرفی دیگر، همان

نشان دگرگونی تنها  تاثیر  ودهنده  اقتصادی  اجتماعی،  فیزیکی،  میهای  شهری  تغییرات  بر  می...  مشخص  بلکه  که  باشد،  کند 

متفاوت می ابعاد  در  بهتغییرات  شوند.  توانند  نیز محسوب  دگرگونی  یک  دهنده  تشکیل  عناصر  یک  عنوان  ارائه  برای  بنابراین 

ای و جزء اصلی در  صورت فرآیندهایی پویا، دورهتوان گفت که تغییرات در محیط شهری بهبازتعریف کلی از مفهوم تغییر، می

می شهر  مرحلهتجربه  چهار  دارای  که  بهرهباشند  تغییرات ی  نهایی  و هدف  تجدید هستند  و  تخریب خالق  حفاظت،  برداری، 

 . نگرددشهری در ابعاد مختلف مکانی و انسانی است، هرچند که ممکن است همیشه این هدف مقرر  شهری، حل مشکالت
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