
 

 

 8931 بهار ،81 شمارة محيط، پايداري و جغرافيا

 8-83 صص.

 مشهد کالنشهر در شهری زیستمحیط فضایی تتحواّل تحلیل

 طبیعی گام پژوهیآینده الگوی از استفاده با

 ایران مشهد، ،فردوسی دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی – حیدری اکبر

 ایران مشهد، ،فردوسی دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و رافیاجغ استاد - *رهنما رحیم محمد

 ایران مشهد، ،فردوسی دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار - شکوهی اجزاء محمد

 ایران مشهد، ،فردوسی دانشگاه شهری، مدیریت استادیار - خوارزمی علی امید
 

 7/2/4991 پذيرش:  2/9/4991 وصول:

 چکيده
است؛ لذا تغييرر  آن یمحيطزيست مفاهيم و فضا بر تأکيد جغرافيايی تحليل نهگوهر محور که جاآن از

بره تغييرر در  انسران ميل يینها محصول توانمی را شهري زيستمحيط و انسان ميان در مناسبات

 همري  برر دانست؛ شهر فضايی و یمحيطزيست ماهيت بر چيرگی براي خود سکونتگاهی محدودة

گرا  ببيعری در چرارچو   نگراريآينرده رويکرد از گيريبهره با دارد سعی ضرحا پژوهش اساس،

 کالنشرهر در یمحيطرزيست مقياس در فضايی تتحواّل تحليل به ،شهري زيستهاي محيطشاخص

 در پرسشرنامه و اسنادي تحليلی، - توصيفی مطالعات از هدف، اي  به دستيابی براي پردازد.ب مشهد

 جلسرات برگزاري از پس ،راستا اي  در .گرديد استفاده افزارينر  هايلتحلي و دلفی مدل چارچو 

 آمراري جامعرة عنروان بره مشهد شهر اجرايی مديران و دانشگاهی نخبگان از نفر 15 با بحث اوّليّة

 شناسرايی پرژوهش اوّليّرة هايمتغيّر عنوان به کلّی بنديببقه 81 قالب در متغيّر 81 تعداد تحقيق،

نگرار آينرده هرايافزارنرر  در متقابع اثرات ماتريس چارچو  در ،اوّليّه يهامتغيّر ه،ادام در شدند.

 - اثرر ميزان برحسب تا شد خواسته آماري جامعة از سپس، ؛شدند تعريف ويزارد مک و سناريوميک

 بسريار )ترأثير 9 تا تأثير()بی 5 بازة در هامتغيّر ارزشيابی به ،بالقوّه و غيرمستقيم مستقيم، وابستگی

بره دسرت آمرده  پُرشدگی شاخص اي،داده چرخش تکرار بار 2 با که داد نشان نتايج بپردازند. قوي(

 بره همچنري  .است يکديگر بر هامتغيّر تأثيرگذاري باالي ضريب  مبيّ ،امر اي  که باشدمی 83/31%

امتيراز برا  (ME4) يشرهر محريطزيست ةکپارچي تيريمد شاخص ،آمده دست هب هاييافته کاءاتّ

 برا (RY4) شهري بازيافت اتمقرّر ارتقاء و تدوي  شاخص و مستقيم ، داراي بيشتري  اثرگذاري811

غيرمسرتقيم برر  اثرگرذاري ميزان بيشتري  داراي ،شدهمحاسبه سطري ارزش 1111355 مجموع

شرده، پيشرران کليردي شناسرايی نيروهراي گررفت  نظرر در با نهايت، در اند.بوده هامتغيّر ديگر

 گرديد. ارائه فاجعه و ميانهسناريوهاي مطلو ، 

 ريزيبرنامه ببيعی، گا  پژوهی،آينده مطالعات شهري، زيستمحيط فضايی، تحليل کليدي: واژگان

 سناريو.
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 مقدّمه

 در و تعریت  در شتهر ماهیتت و مفهوم دگرگونی حاصل ،شهری زیستمحیط و فضا در تحوّل بارز نمود اینکه به نظر
ارتقتاء مفتاهیم  انته،فنّاور پیشترفت محصتول تتوانمتی را شتهری زیستتمحتیط ةعرص در تحوّل ست؛ا آن چیستی

 زیستتمحتیط و انستان میتان مناسبات تغییر ی،محیطزیست و فضایی هایسیاست توسعة شهرنشینی و شهرگرایی،

تتوان تحتوّل را متی نایت گنجتد،متی فضتا تحتوّل در متثّّر طبیعی عوامل از فراتر مفهومی در که دانست و... شهری
 ؛2889 ،4)روهته دانستت فضتا بتر شدنچیره برای خود سکونتگاهی محدودة در تغییر به انسان میلمحصول نهایی 

 کتتا  در 9کارسون توسّط باراوّلین برای شهری زیستمحیط مسائل به توجّه اساس، این بر (؛448 :2848 ،2اسمیت
 پایتدار توستعة الگوی چارچو  در مدرن یمحیطزیست جنبش آغاز انتومی را آن انتشار که شد مطرح خاموش بهار

 اجتزاء دارای کته است محیطی یا و اکوسیستم شهری زیستمحیط کارسون، منظر از (.2880 ،1)بیکر دانست شهری
 دن،معتا انستانی، حیات ،محلّی حیوانی و گیاهی جوامع به مربوط تأّیرات و هافرایند منابع، جمله از مختلفی عناصر و

 )محتیط تأسیستات ،جتادّه مسکن، ها،ساختمان با مرتبط تأّیرات و هافرایند منابع، طبیعی(، )محیط هوا خاك، آ ،
 و اجتمتاعی )محتیط هنتر و بهداشتت آمتوزش، انستان، هایفعّالیّت به مربوط تأّیرات و هافرایند و منابع و مصنوع(
 در نیتاز متورد ختدمات و کتاا بته اوّلیّته موارد و منابع تبدیل و هاانسان فعّالیّت و عملکرد ةنتیج در ؛است اقتصادی(
 باشتد منفتی یتا و مثبتت استت ممکتن ،تأّیرات این که گیردمی قرار تأّیر تحت شهری زیستمحیط ،شهر مقیاس
 عادانته شتهر ایجتاد بته را یمحیطزیست تحوّل بحث دیگری، گروه (.4992 ،7تالن ؛4979 ،2هاروی ؛4991 ،1)های

 را ختود وقتت و تتشش و کنتد راحتی احساس ،شهری فضای در حضور با تواندمی شخص هر آن در که اندزده پیوند
 گفتت بایتد زیستتمحتیط از تتریجتامع تعریت  در بنابراین، (؛4992 ،0)موکومو نماید شهر تصویر از حفاظت وق 
زنتدگی و  و است وابسته آن به قیمغیرمست و مستقیم طور به انسان که شودمی اطشق محیطی تمام به زیستمحیط
 در مهتم بستیار ایمقولته شتهری، زیستتمحتیط ریتزیبرنامته ،رو ایتن از .دارد قترار آن با ارتباط در اوهای فعّالیّت
 شتهری پایتدار توستعة ةگستترد اهداف به دستیابی آن هدف که باشدمی جهان سراسر در جدید شهری ریزیبرنامه

 چنتد صورت به ریزیبرنامه است ازم ،یپایدار و مدّتدراز هدف چنین به دستیابی رایب (.12 :2841 )هاروی، تاس
 فیلستوف لوفتور اعتبتار، ایتن بته (.2884 ،9چ)دیکته باشد مشارکتی و آمیزاحتیاط جامع، یا انضباطی بین انضباطی،
 پتردازیمفهتوم بیتان بتا و استت نگریستته فلستفی مقیاستی در را یمحیطتزیستت فضتاهای تحوّل بحث فرانسوی
 در اقتصتادی، قابلیّتت بتا کااهتایی به شدنتبدیل معرض در قرارگیری واسطة به را شهری زیستمحیط دیالکتیک،
 ویتژهبه پژوهیآینده مطالعات پیوند میان، این در (.10 :4990 ،48)شیلدز است نموده تلقّی نابودی و فروپاشی آستانة

 ةعرصت در شتگرف یتحتوّل تتوانمتی را شتهری زیستتمحتیط بتا تبتاطار در طبیعتی گام الگوی نظیر رویکردهایی
 تتدوین بترای کلیتدی ابتزاری بته پژوهتیآینتده علتم ،4978 ةده از که نحوی به دانست. مدرن شهری ریزیبرنامه
 بیشتتری گستتردگی از ،ستواین بته 4908 دهتة از مطالعتات، ایتن گردیتد. لمبدّ شهری زیستمحیط هایسیاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Rohe 

2- Smith 

3- Karson 

4- Backer 

5- Hay 

6- Harvey 

7- Talen 

8- Mukomo 

9- Dikec 
10- Shields  
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 مطالعتات ،یمحیطتزیستت ةنگرانتآینتده هتایطرح تهیّة برای تشش در جهان کشورهای از بسیاری و شد برخوردار
 تتوانمتی شتهری زیستتمحتیط بتا ارتباط در را پژوهیآینده بنابراین، ؛(448 :4901 )ناظمی، دادند انجام را فراوانی
 بته ّبتات یتا و تغییتر عوامتل و الگوها منابع، تحلیل و تجزیه از استفاده با که دانست هاییتشش مجموعة بر مشتمل

 ؛4900 )مظفتری، پتردازدمی یشهر فضای در یمحیطزیست اهداف تحقّق برای ریزیبرنامه و بالقوّه ایآینده متجسّ
 بترای شتدهحستا  و متنظّم تتشش از است یفرایند ،یمحیطزیست پژوهیآینده ،اعتبار این به (.24 :4977 ،4کالن

 فراگیتر هتاییفنّتاور پیتدایش و راهبتردی پتژوهش هتایحتوزه شناستایی هتدف بتا متدّتدبلن آیندة به نگریستن
 و هتاپتانستیل به نیز را خسارت کمترین شهروندان، اجتماعی و اقتصادی منافع گرفتن دربر محیطی که ضمنزیست
 مطلتو  ستناریوهای ،پایتدار توستعة الگتوی گترفتن نظتر در بتا و نمایتد وارد شتهری زیستتمحتیط هتایظرفیّت

 (.11 :4999 علوی، ؛2884 همکاران، و 9چرمک ؛4991 ،2)مارتین دهد ارائه نیز را یمحیطزیست
 به توجّه لزوم ،شهری زیستمحیط مطالعات رد سناریونویسی و نگاریآینده رویکردهای توأمان کارگیری به 
 را ستناریو ریزیبرنامه اساس، این بر (.2882 ،1)کابرگر دهدمی جلوه ضروری امری را سناریو ریزیبرنامه مقولة
 تصتمیمات در ممکتن هتایآینتده کشتیدن تصتویر بته جهتت متنظّم روشتی ،یمحیطزیست ابعاد بر تأکید با

 ،همچنتین (؛2841 ،1واکیک و )زهرادنیکوآ باشند داشته نقش آینده در است ممکن که داندمی یمحیطزیست

 تغییترات همتة درون از کلیدی پیشرانِ نیروهای شناسایی ورمنظ به منضبط و منظّم روشی سناریو ریزیبرنامه
 متدیران و گترددمی استفاده آن از اسحسّ هایقطعیّت عدم تعیینِ منظور به که است سیستم یِهاپیچیدگی و

آنهتا، چنتدین داستتان  احتمتالی پیامتدهای درك و آینتده در غیرمنتظره رویدادهای این به مراجعه با شهری
 رایج خطای دو تا کندمی تشش ،سناریو پایة بر ریزیبرنامه .کنندمی تعری  و کش  را ممکن ایهدربارة آینده

 ریتزیبرنامته اصلی قصد لذا، (.428 :2880 ،2ر)وینه کم تخمین و زیاد تخمین کند؛ جبران را گیریتصمیم در

 پتا برجتا و خردمنتد کافی اندازة به ممکن هایآینده همة برای که است استراتژیک هاییتصمیم خاذاتّ سناریو،
 قترار یاتّفاق چه آینده در که نیست مهم اصشً آنگاه بگیرید، صورت یجدّ رتفکّ سناریو تدوین هنگام اگر باشند.
 آینده اتاتّفاق مسیر بر تواندمی و است آماده یاتّفاق هر مقابل در ،سازمان یا شرکت دولت، زیرا دهد، روی است

 مسئله مختل  ابعاد بررسی به 7سیلپ شد، بیان آنچه به توجّه با (.4998 همکاران، و دی)دهکر باشد تأّیرگذار
 سته و استت پرداختته بشر دست ةساخت فضاهای ترینمهم عنوان به شهری فضاهای سطح در تحوّل موضوع و

رح نمتوده مطت پایتدار شتهری فترم به دستیابی برای را تکنولوژیک ریزیبرنامه و طبیعی گام رابینسون، الگوی
در تمتام  مشتترك عامتل شتهری زیستمحیط و فضا گیرآردِت، منظر از (.411 :2844 همکاران، و 0)اِك است
و تحتوّل  دگرگتونی خوشدستت زمتان طتول در که است شهری جوامع فرهنگی میراث ماندگارترین و هاکنش

 ،9)گیترآردِت گردیتد واهتدخ مواجته مشتکل بتا حیات ةچرخ تداوم تعادل، این خوردن هم بر با و خواهند شد
 انتظتار از بتیش مصترف منع برای است عاملی شهری، فضای تحوّل آینده، جهانی انجمن منظر از (.91 :2880

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Calen  

2- Martin 

3- Chermack 

4- Kaberger  

5- Zahradnikova & Vacik 

6- Weiner 

7- Aumnad Phdungsilp  

8- Eek 
9- Girardet 
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 بته بایتد کته شهری مناطق در انسانی هایارث از آتی هاینسل بردن سهم برای یمحیطزیست و شهری منابع
 (.4 )جدول (21 :2841 ،4آینده جهانی )انجمن گیرد ردرب بایستی را فضایی متغیّر واحدهای و درآید اجرا

 پژوهتیآینتده مطالعتات نتوع از شهری، زیستمحیط هایشاخص چارچو  در طبیعی گام رویکرد میان، این در 

 شتهری، زیستتمحتیط اصول به توجّه با پایداری هایچارچو  و ضوابط تعری  ضمن آن در که است «2یا زمینه»

استانداردستازی آنهتا بته  بتا و شتودمتی توجّته استتراتژیک الگوهتای و افزارهتانترم چتارچو  رد هامتغیّر تعری  به

 متناست  را آن بتارترینفاجعه تا سناریو ترینمطلو  و پردازدمی شهر یمحیطزیست آیندة وضعیّت از سناریوپردازی

 آنچته بته توجّه با (.91 :1499 معروفی، و رهنما ؛441 :2848 ،9اِشتین )رابِن دهدمی ارائه آمده دست به هایداده با

 از گیتریبهتره و شتهری زیستتمحتیط رویکترد از استتفاده بتا دارد سعی حاضر پژوهش شد، عنوان باا مباحث در

 اکوسیستتم تنتوّع شتهری، محتیط کیفیّتت فرهنگتی، و اجتمتاعی فضایی، - کالبدی هایمتغیّر» نظیر هاییشاخص

 تغییتر نشتینی،حاشتیه و فقتر مهتاجرتی، و یجمعیّت عوامل شهری، نواحی در طبیعی - اقتصادی هایچرخه شهری،

 الگتوی از گیریبهره با و (2844 ،1سلیپ فانگ ؛12 :2884 ،1ورگراگِت و کوئیست ؛91 :2880 )گیرآردِت، «...و اقلیم

 الگتویی ی،طبیعت گتام رویکترد چتارچو  در استتراتژیک و متقتاطع اّترات تحلیل و مکمیک نگرانهآینده مطالعات

 دهد. ارائه مشهد کشنشهر در شهری زیستمحیط تحوّل در مطلو 

 (8935 زالی، و بهشتی ؛8918 )شوارتز، مطالعه مورد موضوع پيرامون سناريو ريزيبرنامه هايگا  .8 جدول

 توضيحات مراحل

 اصلی موضوع شناخت :اوّل گا 

  هتا،ارزش بته توجّته بتا بایتد .2 داشتت؛ متدّنظر را مشحظتاتی چته اینکته و آینتده از درست درکی داشتن .4
 تعریت  مطالعته متورد محدودة برای استراتژیک تصمیمات ماهیت شده،تعری  مأموریت و اهداف اندازها،چشم
 یتا پایتداری ستمت بته یمحیطتزیستت لحتا  بته مطالعته متورد محدودة آیا (4 همچون: ااتیسث به و گردد

 د.ده پاسخ ؟کندمی حرکت ناپایداری

 عوامل فهرست تهيّة :دوّ  گا 

 کليدي

 بته و شتهروندان دانتش افتزایش منظتور بته مطالعته مورد محدودة محیط کنونی وضعیّت از هاییداستان بیان
 .است اتاطّشع آوردن دست به شامل فرایند این لذا، آینده؛ به نسبت مردم نگرش کشیدن چالش

 نيروهاي شناسايی :سوّ  گا 

 کليدي پيشران

 عتواملی ،رونتد ایتن در .2 شد، خواهند شناسایی مطالعه مورد موضوع بر مثّّر کلیدی عوامل ،مرحله این در .4
 شوند.می شناسایی دارند تأّیر مطالعه مورد موضوع بر غیرمستقیم یا مستقیم صورت به که

 اساس بر بنديببقه چهار : گا 

 قطعيّت عد  و اهمّيّت

 حتاکم منطتق و ستناریوها توستعة شالودة نیستند، وابسته خاص رویدادهای به که معیّن نسبتاً عناصر به توجّه
 .است آنها بر

 عد  شناسايی پنجم: گا 

 بحرانی هايقطعيّت

 را آنهتا بایتد و دارنتد رابطته معتیّن نستبتاً عناصتر بتا لتذا، دارد؛ وجود بحرانی هایقطعیّت عدم طرحی، هر در
 عناصتر دربتارة ختود مفروضتات پیرامتون ستثال طرح با شهری محیطزیست بحث در سناریو احطرّ و شناخت
 کند. شناسایی را بحرانی هایقطعیّت عدم برخی تواندمی روابط زنجیرة پیگیری و معیّن نسبتاً

 سناريو تدوي  ششم: گا 
 چته ؟کدامنتد شتهری زیستتمحتیط پیرامتون کلیتدی پیشتران نیروهای همچون تیسثاا به مرحله این در

 داده پاستخ بایستتی باشتند؟متی اجتنا  غیرقابل هاییآینده چه و هستند؟ مبهم پژوهش پیرامون تیموضوعا
 شود.

 نتايج و پيامدها تحليل هفتم: گا 

 سناريو هر

 چگونته ستناریوها بر هاتصمیم از هرکدام عملکرد دید و بازگشت اوّل مرحلة به بایستی ،سناریوها تدوین از پس
 هستند. تیقوّ و ضع  نقاط چه دارای هرکدام و است

 نشانگرهاي انتخا  هشتم: گا 

 شهري زيستمحيط راهبردي

 از تتا شتوند تهیّته آینتده مسیرهای پایش برای راهنما هایشاخص باید نتایج، تحلیل و سناریوها تدوین از بعد
 شد. مطمئن سناریو هر ظهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- World Future Association  
2- Back Casting  

3- Rubenstein 

4- Quist & Vergragt 

5- Phdungsilp 
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 هاروش و مواد
 و درجته 19 جغرافیتایی طول در ،شهر این دارد. قرار ایران شرقی شمال در رضوی، خراسان استان مرکز مشهد شهر

 حوضتة در و دقیقته 7 و درجته 97 تتا دقیقته 19 و درجته 91 جغرافیایی عرض و دقیقه 90 و درجه 28 تا دقیقه 2

 و متتر 999 دریتا سطح از مشهد شهر ارتفاع .است شده واقع مسجد هزار و بینالود هایکوهرشته بین رود،کش  آبریز

 متذهبی کشنشتهر یناوّل عنوان به مشهد شهر (.10 :4999 مشهد، )شهرداری است کیلومتر 922 تهران از آن فاصلة

 اداری و جغرافیتایی مقیتاس در اهمّیّتت و جمعیّتت وستعت، لحا  به ویژه جایگاهی از جهان در آنها یندوّم و ایران

 - غربتی شتمال جهتت بتا کته کتوهیرشته ینترمهم است. شهرداری منطقة سیزده دارای ،شهر این است. برخوردار

 (.4 )شکل است متر 9888 تقریبی ارتفاع با اژدرکوه ،گیردمی دربر را ناحیه این شرقی جنو 

 .استت برختوردار درجه 7/49 سالیانه حرارت مقدار با خشک و سرد به متمایل و معتدل یوهواآ  از مشهد شهر 

 یتنا از ی شت مشهد یشرق یهابخش در باشد.یم هزار در 1 از یشب یکم و یممش یاربس مشهد دشت یعموم ی ش

 شتهر شتمال از کته رودکشت  بر عشوه دارد. آرام یحرکت رودکش  یشبیس مواقع در یحتّ ،ینبنابرا است؛ کمتر هم

 طترق، ه،کتارد یرودهتا به توانیم آنها جملة از که است یجار حوضه ینا در یزن یگرد رود چند کندیم عبور مشهد

 (.91 :4992 )محمودی، کرد اشاره جاغرق و یزشاند

 هتایشتاخص چتارچو  در طبیعتی گام نگاریآینده رویکرد از گیریبهره با دارد سعی حاضر پژوهش که آنجا از 

 از ادامته در بپتردازد، مشتهد کشنشتهر در محیطتیزیست مقیاس در فضایی تتحوّا تحلیل به شهری زیستمحیط

 گردیتد. استتفاده افتزارینرم هایتحلیل و دلفی مدل چارچو  در پرسشنامه و اسنادی تحلیلی، - فیتوصی مطالعات

 تعتداد دلفتی مدل چارچو  در اوّلیّه هایمتغیّر شناسایی و هاداده آوریجمع از پس نخست، گام در اساس، همین بر

 و متدیریت مسائل پیرامون کافی ةتجرب و تخصّص دارای که دانشگاهی و اجرایی نخبگان بین منحصراً پرسشنامه 18

 ایشتان از و شتهری( اجرایتی مدیران از نفر 98 و دانشگاهی اساتید نفر 28) گردید توزیع بودند، شهری زیستمحیط
 

 
 مطالعه مورد محدودة موقعيّت .8 شکل
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 بتا آنهتا تأّیرپتذیری و تأّیرگتذاری میتزان مبنتای بر را هامتغیّر متقاطع، اّرات ماتریس چارچو  در تا شد خواسته
طم تتأّیر منزلة به ،دو ضعی ، تأّیر منزلة به ،یک تأّیر، بدون منزلة به ،صفر آن در که 9 تا 8 طی  در اعدادی  ،توستّ
 ستپس، بستنجند. ند،هستت بتالقوّه صورت به غیرمستقیم و مستقیم اّرگذاری معنای به ،P و زیاد تأّیر معنی به ،سه

 تأّیرپتذیری و تأّیرگتذاری 4متکمیک نگاریآینده افزارنرم چارچو  در تا نمایند وارد عمتقاط ماتریس در را امتیازها
 عنتوان بته و شتود ستنجیده عوامتل دیگر با آنان مجموعةزیر هایمتغیّر و عوامل از هرکدام (غیرمستقیم و )مستقیم
 شناستایی از پتس ن،همچنتی ؛آیتد دستت بته ازم نمودارهتای کلیدی، پیشران نیروهای نمودن مشخّص با خروجی
 سیستتم بتا ستازگار ستناریوهای ،2ویتزارد ستناریو افتزارنترم محتیط در آنهتا واردکردن با کلیدی، پیشران نیروهای
 بتارترینفاجعته تا ترینمطلو  از طیفی در شده تصوّر ممکن حالت 92 و عامل 42 چارچو  در شهری زیستمحیط

 گردید. ارائه فاجعه و و مطل میانه، سناریوهای چارچو  در ممکن، وضعیّت

 نتايج
 متقابع اثرات ماتريس تشکيل و اوّليّه هايشاخص شناسايی

 ایتن بته گرفتت. صتورت n*n ماتریس یک چارچو  در ،مشهد شهر در یمحیطزیست مثّّر هایشاخص بندیطبقه
 برگتزاری از پتس ،نهتاآ زیرمجموعتة متغیّتر 70 همراه به (9 جدول )مطابق هامتغیّر از اصلی بندیدسته 42 ،منظور
 رابطته، ایتن در و شتدند شناستایی پژوهش اوّلیّة هایمتغیّر عنوان به اجرایی مدیران و دانشگاهی نخبگان با جلسات

 بته اقتدام ،متکمیتک نگرانتةآینتده افزارنرم به هامتغیّر کردن وارد با ،ادامه در گرفت. شکل 70×70 ابعاد با ماتریسی
 در متقتاطع اّترات متاتریس تشکیل با سپس و شد آنها ماهیت و هازیرمجموعه به توجّه اب هامتغیّر از هرکدام تعری 
 و تأّیرگتذاری میتزان برحست  بررستی متورد هتایشتاخص امتیتازدهی بته تتا شتد خواسته نخبگان از بعدی، گام

 ،تحقیتق متورد هتایمتغیّر بته گردیتد، بیتان پتژوهش روش قستمت در که گونههمان لذا، ؛بپردازند آنها تأّیرپذیری
 دستت بته هاییافته به کااتّ با شد. داده بالقوّه اّرات گرفتن نظر در با P و اّرات تشدّ به توجّه با 9 تا 8 از امتیازهایی

 ای،داده چترخش تکترار بتار 2 بتا هتامتغیّر برای آمده دست به رشدگیپُ شاخص که گفت توانمی ،2 جدول از آمده
 بتر شتدهانتخا  عوامتل و هتامتغیّر تأّیرگتذاری باای ضری  نمبیّ ،امر این که هددمی نشان را درصد 79/91 عدد

 هتایپرسشنامه وسیلة به شدهآوریجمع اتاطّشع یدتأی و تحقیق ابزار کارایی ةدهندنشان وضعیّت این است. یکدیگر
 (.2 دول)ج کندمی یدتأی را آمده دست به اتاطّشع تصحّ و است مطلو  بسیار سطح در شدهیعتوز
 2997 نخبگتان، ستوی از متقتاطع اّرات اوّلیّة ماتریس در شدهمحاسبه ارزش 1020 مبنای بر ،2 جدول مطابق 

 تأّیرگتذاری دارای متورد 4999 همچنتین، ؛استت بوده توسّطم اّرگذاری میزان دارای آماری حجم بااترین با مورد
 در ،ادامته در انتد.شتده ارزیتابی بالقوّه تأّیرگذاری میزان با دمور 411 و تأّیربی مورد 212 تأّیر،کم مورد 797 زیاد،

 متاتریس هتایستتون و ستطرها در شتدهگذاریارزش مقادیر جمع همراه به هامتغیّر بندیدسته ،9 جدول چارچو 
 کته نمتود اشاره بایستی ،جدول این در آمده دست به اعداد درك پیرامون است. شده بیان متغیّر هر ازای به متقاطع
 استت متغیّر آن تأّیرپذیری میزان ةدهندنشان ،ستون هر مقادیر و اّرگذاری میزان کنندةبیان ،سطر هر مقادیر جمع

 (.9 )جدول

 اوّليّه ماتريس هايويژگی .2 جدول
 پُرشدگی شاخص جمع ها P تعداد هاسه تعداد دوها تعداد هايک تعداد صفرها تعداد تکرار تعداد ماتريس اندازه
70×70 2 212 797 2997 4999 411 1020 79/91% 
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1- Mic Mac Software 
2- Scenario Wizard 
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 مشهد کالنشهر در شهري زيستمحيط هايمتغيّر اوّليّة بنديببقه .9 جدول

 هامتغيّر هاستون جمع سطرها جمع هاشاخص تعداد اختصاري عالئم بنديدسته رديف

 EV 2 اکولوژيک عناصر 8
411 402 EV1 

414 474 EV2 

 RY 1 شهري بازيافت 2

407 472 RY1 

407 408 RY2 
498 479 RY3 
244 401 RY4 
492 401 RY5 

 NT 2 جديد هاييفنّاور 9
407 479 NT1 

409 401 NT2 

 CS 7 اجتماعی - فرهنگی 5

494 474 CS1 

420 427 CS2 

414 421 CS3 

414 422 CS4 

447 429 CS5 

448 428 CS6 
411 420 CS7 

 ME 1 مديريتی عناصر 1

494 479 ME1 

408 474 ME2 
402 401 ME3 
472 400 ME4 
497 409 ME5 

 PS 7 فضايی - کالبدي 1

474 419 PS1 

418 419 PS2 

419 419 PS3 

419 419 PS4 

421 411 PS5 

441 410 PS6 
412 422 PS7 

 OT 1 فرسوده بافت 8

422 419 OT1 

494 492 OT2 
474 491 OT3 
429 491 OT4 

429 412 OT5 

 MP 1 نشينیحاشيه و فقر 1

404 410 MP1 

409 422 MP2 

417 428 MP3 

472 472 MP4 

472 422 MP5 

 PM 1 مهاجرت و جمعيّت 3

408 427 PM1 

479 410 PM2 
417 428 PM3 
494 419 PM4 
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 مشهد کالنشهر در شهري زيستمحيط متغيّرهاي اوّليّة بنديببقه .9 جدول ادامة

 UL 7 اراضی کاربري 85

411 479 UL1 

419 429 UL2 

472 472 UL3 

471 421 UL4 

409 478 UL5 

409 428 UL6 

492 422 UL7 

 LR 1 زيستی اتمقرّر و قواني  88

410 478 LR1 

411 408 LR2 

414 472 LR3 

410 404 LR4 

419 420 LR5 

 RE 1 مذهبی عناصر 82

91 94 RE1 

97 02 RE2 

92 77 RE3 

11 92 RE4 

 EP 2 یمحيطزيست هايآالينده 89

478 429 EP1 

420 498 EP2 

417 427 EP3 

427 479 EP4 

422 420 EP5 

479 478 EP6 

 UD 2 زيستی تنوّع 85

417 414 UD1 

471 412 UD2 

420 419 UD3 

479 412 UD4 

424 417 UD5 

470 420 UD6 

 CP 1 اقليمی عناصر 81

477 412 CP1 

401 414 CP2 

478 411 CP3 

427 474 CP4 

471 418 CP5 

 EE 9 اقتصادي عناصر 81

409 421 EE1 

400 429 EE2 

408 422 EE3 

 --- --- --- 70 ---  جمع

 ضتری  بیشتترین دارای ،244 امتیتاز بتا (RY4) یشتهر افتتیباز اتمقترّر ارتقتاء و نیتتدو متغیّر ،اساس همین بر

 بته توجّته ،497 بتا (ME5) محیطتی دیپلماسی هایطرح تدوین همچنین، است؛ بوده هامتغیّر دیگر بر تأّیرگذاری

 ،492 بتا (UL7) یمحیطتزیست هاییکاربر ةتوسع یبرا گذاریهیسرما ،492 با (RY5) افتیباز یاقتصاد هایارزش
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 بتا هرکتدام (PM4) زبالته دیتتول و جمعیّتت متغیّر و (OT2) یشهر سبز و باز فضاهای و هاپارك استقرار امکان عدم

 میتزان بعدی هایرتبه در ،409 با (NT2) یشهر زیستمحیط حفاظت در اتاطّشع هاییفنّاور یرکارگی به و 494

 هتایزیرمجموعته و متذهبی هایمتغیّر به مربوط تأّیرگذاری میزان کمترین میان، این در اند.گرفته قرار تأّیرگذاری

 ةکپارچتی تیریمتد هتایمتغیّر (،9) جتدول به توجّه با همچنین، است؛ (RE2) 97 و 91 (RE1) (،RE3) 92 با آنها

 بتا یمحیطتزیستت قتوانین انطبتاق (،RY4) یشتهر افتتیباز اتمقترّر ارتقاء و نیتدو (،ME4) یشهر محیطزیست

 ترتیت  بته (،ME5) مشتهد کشنشهر در یمحیطزیست دیپلماسی طرح تدوین و (ME3) مشهد در 4181 اندازچشم

 بایستتی ،رو این از اند.بوده هامتغیّر دیگر از تأّیرپذیری بیشترین دارای (409) و (401) (،401) (،400) امتیازهای با

 بتا ارتبتاط در متذه  هتایمتغیّر بته مربتوط نیتز تأّیرپذیری میزان کمترین تأّیرگذار، هایشاخص نظیر که گفت

 است. بوده شهری زیستمحیط

 هاشاخص پراکندگی و مستقيم وابستگی - اثر ماتريس

 بتا شهری زیستمحیط هایشاخص فضایی پراکندگی و چیدمان ةنحو به بایستی ،وابستگی – اّر ماتریس تحلیل در

 یتا پایتداری بتا مستتقیمی بستیار ارتبتاط توزیتع، ایتن الگتوی نمود. توجّه ،2 شکل چارچو  در پژوهیآینده الگوی

هتای داشتت؛ بته نحتوی کته سیستتم خواهد نگرانهآینده رویکرد با مشهد در شهری زیستمحیط سیستم ناپایداری

 دارای آن در نیتز هتامتغیّر باا، تأّیرپذیری و تأّیرگذاری میزان با هاییشاخص بودن دارا محیطی پایدار ضمنزیست

 و مستتقل تنظیمتی، هدف، ریسک، دوگانه، کننده،تعیین یهامتغیّر بودن )دارا نمودار سطوح دیگر در نرمال توزیعی

 نُرمتالی و یکستان الگتوی ،هامتغیّر زیعتو یمحیطزیست ناپایدار هایسیستم در اساس، این بر ند.هست ّانویه( اهرمی

 صتورت هتایتحلیتل و 2 شکل به توجّه با رو، همین از دارند. بودن ینپای یا باا به گرایش یا هاشاخص اکثر و دنندار

 - اّتر تحلیتل نمتودار گترفتن نظتر در با مشهد کشنشهر در شهری زیستمحیط سیستم که دریافت توانمی ،گرفته

 نظتر مورد هایمتغیّر که نحوی به دارد. قرار ناپایداری بسیار وضعیّت در و نیست برخوردار مطلوبی حالت از وابستگی

 عوامتل زمترة در آنهتا از انتدکی تعتداد فقط و اندبوده اّرپذیری و اّرگذاری در جزئی بسیار هایتفاوت دارای همگی

 (.2 )شکل گیرندمی قرار نمودار کنندةتعیین
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 ارائته قابتل ،9 شتکل صتورت به وابستگی - اّر نمودار ،2 شکل و 9 جدول هایتحلیل به توجّه با و اساس این بر 

 بته تأّیرگتذاری میتزان و هتاپیکان توسّط دیگری بر هایّرمتغ از گروه هر تأّیرگذاری جهت شکل، این در بود. خواهد

 بنتدیرتبته به قادر ،هامتغیّر توپولوژی اساس بر نهایت در و است شده داده نمایش پیکان آن باای در عددی صورت

 (.9 )شکل بود خواهیم کلیدی عوامل استخراج و

 هاشاخص پراکندگی و غيرمستقيم وابستگی - تأثيرگذاري ماتريس

 در کته هاستتمتغیّر مستتقیم اّرگتذاری از حاصل هایداده رساندن و... 2 ،1 ،2 توان به طریق از تأّیرات این زانمی

 بتر هتامتغیّر غیرمستتقیم اّرگتذاری میتزان تحلیتل از آمتده دستت به اتاطّشع :گفت توانمی ایمقایسه چارچوبی

 کته ایگونته بته .استت بتاایی ستطح در مشهد شهر محیطیزیست سیستم ناپایداری وضعیّت تأییدکنندة یکدیگر،

 و دارد قترار قستمت ایتن ینپای در شرقی جنو  و باا در شرقی شمال ناحیة قطری خطّ حول بیشتر هامتغیّر توزیع

 بستیار هتم زمتانهتم هایی،متغیّر چنین برخوردارند. وجهی دو بیشتر ماهیتی از بررسی مورد هایمتغیّر اصطشح به

 زیترا ؛شتودمی اوّلیّه اّر میرایی یا تشدید باعث دارند که ناپایداری ماهیت دلیل به و تأّیرپذیرند سیارب هم و تأّیرگذار

 محیطتیزیست هایمتغیّر دیگر بر  مخرّ یا سازنده تغییری باعث محیطی،زیست اّرگذار یا تخری  تغییر و عمل هر

 و )تتدوین RY4 شتاخص کته گفت بایستی ،1 شکل هایمتغیّر مجموعة میان در همچنین، شود؛می مشهد شهر در

 اّرگتذاری میتزان بیشتترین دارای ،شتدهمحاسبه سطری ارزش 1101911 مجموع با شهری( بازیافت اتمقرّر ارتقاء

 هتایمتغیّر همچنتین استت. شتده طبیعتی گام نگرانةآینده رویکرد چارچو  در شهری زیستمحیط بر غیرمستقیم

RY5 (زیست مدیریت در بازیافت اقتصادی هایارزش به توجّه،)محیطتی UL7 توستعة منظتور بته گتذاری)سترمایه 

  دیپلماستی طترح )تتدوین ME5 شتهری(، نیتاز متورد اوّلیّتة متواد )بازیافتت RY3 ،(محیطتیزیستت هتایکاربری

 ،1491714 ،1212177 بتتا ترتیتت  بتته (لوژیتتکاکو و زیستتتی منتتابع صتتحیح متتدیریت) UL6 و محیطتتی(زیستتت

 دیگتتر بتتر غیرمستتتقیم یرگتذاریتأّ ضتتری  بیشتتترین دارای ستتطری، امتیتاز 1899214 و 1421928 ،1477971

 (.1 )شکل اندبوده هامتغیّر
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 مشهد کالنشهر شهري زيستمحيط در غيرمستقيم وابستگی - تأثيرگذاري تحليل .5 شکل

 (4181 افتق با هاسیاست )انطباق ME3 شهری(، محیطزیست یکپارچة )مدیریت ME4 هایمتغیّر ن،میا این در 

 میتزان بیشتترین دارای ،شتدهمحاستبه ستتونی ارزش 1007029 و 1921902 ،1828214 بتا ترتیت  بته ME5 و

 روی مستتقیم نمونتة امونپیر آنچه نظیر ،غیرمستقیم وابستگی - اّر سنجش در اند.بوده هامتغیّر دیگر از تأّیرپذیری

 (.1 )شکل اندبوده یمحیطزیست هایمتغیّر از تأّیرپذیری و اّرگذاری میزان کمترین دارای مذهبی هایمتغیّر داد
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تأّیرگتذاری و  لحتا  بته کلیتدی پیشتران یروهتاین ،1 تتا 4 هتایشتکل و 2 و 4 جتداول هتاییافته به کااتّ با 

 42 شتده،بررستی یکلّت متغیّتر 42 بته توجّته بتا راستا، این در بود. خواهد ارائه قابل 1 جدول صورت به تأّیرپذیری

 (.1 )جدول است ارائه قابل ذیل صورت به اهمّیّت کمترین به بیشترین از ترتی  به نیز کلیدی پیشران نیروی

 کته گفتت تتوانمتی ،0 شتکل در غیرمستقیم و مستقیم بالقوّة وابستگی و اّرگذاری ماتریس برحس  همچنین، 

 گرفتته قترار غیرمستتقیم و مستتقیم تأّیرگذاری اوّل رتبة در شهری( بازیافت اتمقرّر ارتقاء و )تدوین RY4 شاخص

 میتزان بیشترین لاوّ ةرد در شهری( محیطزیست یکپارچة )مدیریت ME4 شاخص ،0 شکل راست قسمت در است.

 دیپلماستی طترح تتدوین هتایشتاخص همچنتین، ؛دارد قترار هتامتغیّر دیگتر از غیرمستتقیم و مستتقیم وابستگی

 دوّم هتایرتبته در (RY5) محیطیزیست مدیریت در بازیافت اقتصادی هایارزش به توجّه و (ME5) محیطیزیست

 توستعة منظتور بته گتذاریسترمایه ،بتالقوّه اّرگتذاری میزان در که حالی در اند.گرفته قرار مستقیم اّرگذاری سوّم و

 ،بتالقوّه مستتقیم اّرپتذیری حالتت در استاس، همتین بر دارد. قرار سوّم رتبة در (UL7) محیطیزیست هایکاربری

 اتاطّشعت یفنّتاور از استفاده و اّرپذیری دوّم ردة در 4181 افق با مشهد محیطیزیست هایسیاست انطباق شاخص

 اّرپتذیری پیرامتون نیتز حالتت همتین دارند. قرار تأّیرپذیری بیشترین سوّم ردة در (NT2) شهری زیستمحیط در

 و اّرگتذاری کمتترین دارای اهتآن زیرمجموعتة و متذهبی هتایشاخص میان، این در .است صادق بالقوّه غیرمستقیم

 (.2 کل)ش اندبوده هامتغیّر دیگر از بالقوّه غیرمستقیم و مستقیم اّرپذیری

 نگرانهآينده رويکرد با مشهد کالنشهر در شهري زيستمحيط بر مؤثّر کليدي پيشران نيروهاي .5 جدول

 اختصاري عالمت مستقيم تأثيرگذار کليدي عوامل اختصاري عالمت غيرمستقيم تأثيرگذاري کليدي عوامل

 RY شهری بازیافت RY شهری بازیافت

 ME محیطی مدیریت UL اراضی کاربری

 UL اراضی کاربری ME محیطی مدیریت

 PM مهاجرتی و یجمعیّت عناصر EE اقتصادی عناصر

 OT شهری فرسودة بافت CP اقلیمی عناصر

 NT جدید هاییفنّاور UD زیستی تنوّع

 EP یمحیطزیست هایآاینده MP نشینیحاشیه و فقر

 EE اقتصادی عناصر OT شهری فرسودة بافت

 CP اقلیمی عناصر PM جرتیمها و یجمعیّت عناصر

 EV اکولوژیک عناصر EP یمحیطزیست هایآاینده

 UD زیستی تنوّع NT جدید هاییفنّاور

 LR زیستی اتمقّرر و قوانین PS فضایی - کالبدی

 MP نشینیحاشیه و فقر EV اکولوژیک عناصر

 PS فضایی - کالبدی CS اجتماعی - فرهنگی

 CS اجتماعی - فرهنگی LR زیستی اتمقّرر و قوانین

 RE مذهبی عناصر RE مذهبی عناصر
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 نگرانهآينده رويکرد با یمحيطزيست سناريوهاي توليد

 بتا طبیعی گام مدل کلیدی هایفرض چارچو  در که داشت بیان توانمی ،شپژوه بر حاکم کلّی رویکرد به توجّه با

 70 اجرائتی، متدیران و نخبگتان ستوی از آنهتا میان ارتباط سنجش و هامتغیّر شناسایی از پس ،نگرانهآینده رویکرد

 کلیتدی نیروهای عنوان به متغیّر 42 مجموع، این از نهایت در که گرفتند قرار امتیازدهی و ارزیابی مورد نهایی متغیّر

 ،1 جتدول قالت  در مهتم و اهمّیّتتپر نستبتاً تا اهمّیّتپر بسیار از کیفی طی  یک در (غیرمستقیم و )مستقیم مثّّر

 برختی نزدیکتی واستطة بته میتان، ایتن در بتود. خواهنتد پتژوهش یستناریوها تتدوین بترای مبنتایی که شد ارائه

 گردیتد؛ استتفاده ستناریو ریزیبرنامه فرایند در لمکمّ متغیّر یک و چارچ در آنها از یکدیگر، به تحقیق هایشاخص

 ارائتة رونتد در و گردیتد اضتافه قبلتی لیست به یهایشاخص سناریو، ارائة هاینیازمندی تکمیل منظور به همچنین،

 شتامل راتژیکاستت ریتزیبرنامته هتایدوره اینکه به توجّه با شدند. گرفته کار به میانی و فاجعه مطلو ، سناریوهای

 بته پتژوهش ایتن ،استت بتاا به سال 98 مدّتبلند و ساله 28 تا 48 مدّتمیان ساله، 48 تا 1 مدّتکوتاه هایفرایند

 پژوهتیآینتده الگتوی تبیتین بترای را ستال 41 زمتانی ةدور باشتد،متی برخوردار آن از که کاربردی یماهیت واسطة

 عنتوان به میانه و فاجعه مطلو ، سناریوهای ادامه، در است. هداد قرار مدّنظر مشهد کشنشهر در شهری زیستمحیط

 شتده ارائته ،1 جتدول در کلیدی عامل 42 قال  در مشهد شهر در یمحیطزیست سناریوی ریزیبرنامه نهایی مرحلة

 (.1 )جدول است

 از طیفتی رد کته استت شتده تصتوّر ممکن حالت 92 و عامل 42 ،شدهارائه سناریو سه برای ،1 جدول اساس بر 

 دستتیابی لذا، گردید. ارائه فاجعه و مطلو  میانه، سناریوهای چارچو  در ممکن حالت بارترینفاجعه تا ترینمطلو 

 ستناریوی تتریننتامطلو  ،آنها تحقّق عدم صورت در که است خاص هایاستراتژی تدوین نیازمند آنها، از هرکدام به

 قالت  در ستناریو فقتط قسمت این در ویزارد سناریو افزارنرم گستردگی لدلی به ،رو این از شد. خواهد اجرایی ممکن

 است. شده ارائه 1 جدول

 ثبح

 صتورت هتایتحلیتل که دریافت توانمی ،حاضر پژوهش هاییافته با آنها نتایج مقایسة و قبلی تحقیقات بر مروری با

 محیطتیزیست سیستم پیرامون شدهبیان هایتواقعیّ با باایی سطح در ،مقاله این در آن از حاصل خروجی و گرفته

 از گیتریبهتره بتا و نگرانتهآینتده و استتراتژیک مطالعات چارچو  در که ایگونه به دارد، انطباق مشهد کشنشهر در

 ناپایتداری یا پایداری الگوی شهری، زیستمحیط سیستم یکلّ وضعیّت سنجش ضمن توانمی ،سناریونگاری رویکرد

 بتاای درصتد همچنتین، دریافتت. 2 تا 2 هایشکل و نمودارها سطح در هامتغیّر فضایی توزیع گونگیچ از نیز را آن

 متورد بتاایی ستطح در را پتژوهش ابزارهای پایایی و روایی میزان تحقیق، متغیّرهای در (%79/91) پُرشدگی ضری 

 قابتل نیتز تحقیقتات دیگتر در که هامتغیّر مستقیم اّرات سنجش ضمن حاضر پژوهش منظور، این به داد. قرار تأیید

 تتدوین و هتامتغیّر فضتایی چیتدمان در نیتز را هتامتغیّر بتالقوّة و غیرمستقیم وابستگی - اّرگذاری ابعاد ،است انجام

 هتایپتژوهش از کدامهیچ که است چیزی همان این است، نموده لحا  نهایی سناریوهای و کلیدی پیشران نیروهای

 انتد.نداشته را مشهد کشنشهر در شهری زیستمحیط سیستم مختل  ابعاد سنجش توانایی سوممر هایروش با قبلی

 در آنتان حضتور شترایط و هتامتغیّر از هرکتدام وجتود عتدم یتا وجود فرض با حاضر پژوهش که است حالی در این

 از تتربینانتهواقتع یهتاییافته ارائة ضمن تا است نموده فراهم را امکان این مشهد، کشنشهر در محیطیزیست سیستم

 کتارگیری بته صتورت در تنها امکانی، چنین دهد. ارائه نیز ترمنطقی یواقعیّت بر مبتنی سناریوهایی سیستم، وضعیّت

  نتوین هتایروش چتارچو  در ستناریونگرانه و استراتژیک مطالعات با محیطیزیست نگرانةآینده رویکردهای توأمان
 



 8931 بهار ،81 شمارة ششم، سال ،محيط پايداري و جغرافيا 86
 

 

 آينده سال 81 افق در مشهد کالنشهر شهري زيستمحيط در کليدي پيشران نيروهاي وضعيّت .1 جدول

 کليدي عامل ميانه سناريو فاجعه سناريو مطلو  سناريو

 و پیشرفته هایتکنولوژی از گیریبهره

 منظور به (IT) اتیاطّشع هاییفنّاور

  توسعة هایظرفیّت ارتقاء

 مشهد در یمحیطزیست

 هایتکنولوژی از گیریبهره عدم

 (IT) اتیاطّشع هاییفنّاور و شرفتهپی
 پیشرفته هایتکنولوژی فعلی وضعیّت ادامة

 ارتقاء و بازیافت هاییستمس ةتوسع

 گرفتن نظر در با آن به مربوط قوانین

 یمحیطزیست و اقتصادی هایارزش

 ممکن سطح بااترین در فتیاباز

 عدم و یمحیطزیست منابع سازیتجاری

 افتبازی هایسیستم ةتوسع

 و سازیتجاری در بینابینی حالت

 یمحیطزیست هایسیستم ةتوسع
 شهری بازیافت

 از یمحیطزیست گرایتوسعه مدیریت

 زیستمحیط قوانین به توجّه طریق

 اءارتق و اندازهاچشم تدوین شهری،

 یمحیطزیست دیپلماسی

 و یمحیطزیست توسعة ضدّ مدیریت

 اندازهایچشم و قوانین تدوین عدم

 شهری زیستطمحی

 مدیریت ةعرص در فعلی وضعیّت ةادام

 یمحیطزیست
 محیطی مدیریت

 با پایدار اراضی کاربری الگوهای خلق

 یمحیطزیست ماهیتی

 زیستمحیط هایکاربری پایداری عدم

 آنها ةگسترد تخری  و شهری

  کاستی با توأم توسعة و خلق

 یمحیطزیست هایکاربری
 اراضی هایکاربری

 ایجاد و اقتصادی ابعمن تخصیص

 یمحیطزیست مدرن هایزیرساخت

 مشهد در

 هایتخری  و فعلی وضعیّت ادامة

 هازیرساخت گستردة

 و اقتصادی قوانین محدود ةتوسع

 یمحیطزیست هایزیرساخت
 اقتصادی عناصر

 و اقلیمی عناصر به باا بسیار توجّه

 کیفیّت بر مثّّر ییوهواآ  تغییرات

 شهری زیستمحیط

 ةتوسع و شهری اقلیم گستردة خری ت

 اقلیمی خطرات

 و اقلیمی عناصر به محدود توجّه

 ییوهواآ  تغییرات
 اقلیمی عناصر

 یمحیطزیست هایسامانه استقرار

 شهر فرسودة هایبافت در شهری

 مشهد

 در یمحیطزیست هایسامانه تخری 

 آنها توسعة عدم و فرسوده هایبافت

 هایبافت ونپیرام فعلی وضعیّت ادامة

 فرسوده
 فرسوده بافت

 یمحیطزیست هایآاینده از کاستن

 باا سطح در

 و یمحیطزیست هایآاینده تشدید

 ایگلخانه گازهای

 هایآاینده از کاستن تدریجی ةتوسع

 یمحیطزیست

  هایآاینده

 یمحیطزیست

 - کالبدی توسعة میان تعادل ایجاد

 یجمعیّت عناصر و شهر فضایی

 و کالبدی - فضایی توسعة زدن برهم

 مهاجرتی و یجمعیّت هایشاخص
 فعلی نامطلو  وضعیّت ةادام

 - کالبدی هایمتغیّر

 یجمعیّت و فضایی

 و یمحیطزیست هایآموزش ارائة

 بسیار قوانین کارگیری به و تدوین

 زیستمحیط عرصة در کاربردی

 شهری

 زمینة در ناکارآمد قوانین تدوین

 شهری یستزمحیط هایآموزش

 و هاآموزش توسّطم و محدود ترویج

 یمحیطزیست قوانین

 و یمحیطزیست قوانین

 آموزشی

 سیاست اجرای و قوانین تدوین

 در عمقی و سطحی هایآ  از حفاظت

 4181 افق با انطباق

 مورد محدودة آبی منابع گستردة تخری 

 مطالعه

 پرشتا  تخلیة و فعلی وضعیّت ادامة

 آبی منابع
 آبی منابع زا حفاظت

 عناصر فرهنگی هایظرفیّت از استفاده

 زیستمحیط ارتقاء و توسعه در مذهبی

 شهری

 فرهنگی هایظرفیّت از استفاده عدم

 ارتقاء و توسعه در مذهبی عناصر

 شهری زیستمحیط

  از معکوس و ناقص گیریبهره

 در مذهبی عناصر فرهنگی هایظرفیّت

 شهری زیستمحیط ارتقاء و توسعه

 مذهبی ناصرع

 متدیران و دانشتگاهی نخبگتان بتا مشتورت ،ستو دیگتر از آمد. خواهد دست به شهریزیست محیط مطالعاتالگوی 

 بته ستپس و ارزیتابی امتیتازدهی، تتا تحقیق هایمتغیّر تعری  از پژوهش، مختل  مراحل در ،مشهد شهر در یاجرای

 پیرامتون قطعیّتت و قطعیّتت عتدم شترایط در کتنمم هتایوضتعیّت تحلیل از حاصل نهایی نتایج گذاشتن اشتراك
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 بته ستناریوهای تمتامی کته ایگونته به داد، کاهش تشدّ به را نتایج بودن صحیح غیر درصد تحقیق، توصیفگرهای

 و هتامتغیّر اصتشح چتارچو  در وارده ایرادهتای میان، این در و شد گذاشته دمجدّ بحث به جلساتی در آمده، دست

 هتایفترض اصتشح بحتث، جلسات تشکیل طریق از تحقیق ابزار پایایی ،رو این از گرفت. قرار ینیبازب مورد سناریوها،

 همچنتین گرفتت. قترار ستنجش متورد نخبگان نظر مبنای بر پرسشنامه تصحیح و کلیدی هایفرض تدوین و اوّلیّه

 در شتهری زیستتمحتیط کته بتود نکته این تأییدکنندة گسترده سطحی در آمده دست به اتاطّشع تحلیل و تجزیه

 و انجامیتد خواهتد فاجعه سناریو گیریشکل به موجود وضع تداوم که ایگونه به ،است ناپایدار بسیار مشهد کشنشهر

 لتذا، بتود؛ خواهد همراه گسترده هایتخری  با شهری زیستمحیط فعلی، وضعیّت ادامة صورت در حالت، بهترین در

 بستیار ابعتادی ی،محیطزیست مطالعات پیرامون شدهانجام هایپژوهش یگرد دادن قرار مدّنظر ضمن ،حاضر پژوهش

 تبیتین شتهری زیستتمحتیط مطالعتات در طبیعتی گام رویکرد از گیریبهره چارچو  در نیز را استراتژیک و نوین

 کته متریا نمتود، خلق را پایدارتری شهری هایمحیطزیست توانمی ،عوامل این دادن قرار نظر در با که است نموده

 است. نگرفته قرار توجّه مورد چندان فضایی و جغرافیایی مطالعات سایر در

 گيرينتيجه
 هتایمتغیّر» نظیتر هتاییشتاخص از گیریبهره و شهری زیستمحیط رویکرد از استفاده با دارد سعی حاضر پژوهش

 - اقتصتادی هتایچرخته شتهری، اکوسیستتم تنتوّع شتهری، محیط کیفیّت فرهنگی، و اجتماعی فضایی، - کالبدی

 الگتوی از گیریبهره با و «...و اقلیم تغییر نشینی،حاشیه و فقر مهاجرتی، و یجمعیّت عوامل شهری، نواحی در طبیعی

 الگتویی طبیعتی، گتام رویکترد چتارچو  در استتراتژیک و متقتاطع اّترات تحلیل و مکمیک نگرانهآینده مطالعات

 متثّّر هتایشتاخص بنتدیطبقته ،رو ایتن از دهتد. ارائته مشتهد شنشهرک در شهری زیستمحیط تحوّل در مطلو 

 متغیّتر 70 و کلّتی بنتدیطبقته 42 قالت  در 70×70 متاتریس یتک چتارچو  در مشتهد شتهر در یمحیطزیست

 محاستبه متقتاطع اّترات تحلیتل متاتریس نتتایج (،P تتا صتفر )از آنها به دهیوزن با سپس و شد انجام زیرمجموعه

 بتااترین با مورد 2997 نخبگان، سوی از متقاطع اّرات اوّلیّة ماتریس در شدهمحاسبه ارزش 1020 نایمب بر گردید.

 گتذاریارزش بته نخبگتان تمایل عدم دهندةنشان ،امر این که است بوده توسّطم اّرگذاری میزان دارای آماری حجم

 استتانداردهای نبتود یرنتدةدربرگ نکتته ایتن همچنتین، استت. بتوده تحقیتق هتایمتغیّر بین در ینپای خیلی و باا

 توزیتع نمتودار در وجهتی دو و ریستک هایشاخص اعمال با تنها که ایگونه به ،است باا مقیاسی در یمحیطزیست

 برحست  راستتا، ایتن در داد. نمتایش را یمحیطتزیستت هتایمتغیّر توزیع از ترمطلو  یوضعیّت توانمی هاشاخص

 و اتیاطّشعت هتاییفنّاور از گیریبهره ی،محیطزیست مطلو  و پیشرفته هاییفنّاور ةتوسع سناریوها، تدوین جدول

  رویکترد بتا میانته و مطلتو  ستناریوی بته ابییدستت زمینتة در توجّه قابل هایمقوله ینترمهم ،بازیافت امر به توجّه

 و ستناریوپردازی شتدن،اجرایی قابلیّت دارای زیادی بسیار حدّ تا حاضر پژوهش نتایج ،رو این از ند.هست پژوهیآینده

 در شتدهبررستی هتایمتغیّر منظور، این به بود. خواهد آینده در مشهد شهر یمحیطزیست هایچالش حلّ راهنمای

 بته را بعتدی الگوی تحقّق ،هرکدام تحقّق عدم که گردید ارائه فاجعه و میانه مطلو ، سناریوی سه قال  در ،پژوهش

 میتزان بیشتترین ،)مطلتو ( پتژوهش اوّل ستناریوی چارچو  در شدهبیان موارد که نحوی به داشت، خواهد دنبال

 غیتر در داشتت، خواهد محیطی اوّلیّة هایزیرساخت ایجاد صورت در مشهد شهر یمحیطزیست وضعیّت با را انطباق

 شتهری زیستتمحیط یهازیرساخت تخری  و فعلی وضعیّت ادامة همان واقع در که میانه سناریو تحقّق ،صورت این

 منجتر فجتایع، این تشدید ضمن تواندمی مدّتبلند در روندی چنین ادامة شد. خواهد دنبال بیشتری سرعت با است

 استاس، همتین بتر گتردد. مشتهد شتهر در یمحیطزیست عناصر جبران یر قابلغ تخری  و فاجعه سناریو تحقّق به
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 در بایتد و نمایدمی انکارناپذیر امری شهری، زیستمحیط ةعرص در نگرانهآینده و استراتژیک هایریزیبرنامه ضرورت

 گیرد. قرار یجدّ توجّه مورد شهری فضاهای ریزیبرنامه مختل  سطوح

 منابع
 مطالعتة ستناریو؛ ریتزیبرنامته رویکترد با ایمنطقه ریزیبرنامه کلیدی عوامل شناسایی (4991) نادر زالی، ؛باقر محمد بهشتی،

 .11-21 صص. (،4) 41 ،انسانی علو  مدرس ،شرقی جانآذربای موردی:

 ريرزيبرنامره ،ستناریو از استتفاده بتا ایناحیه ریزیبرنامه (4998) سعیدرضا بیدگلی، ؛اصغرعلی پز،شیره ؛اهلللط  دهکردی،

 .21-02 صص. (،9) 4 ،ايمنطقه

 و هراروش )مفراهيم، ايمنطقره و شرهري مطالعرات در سرناريونگاري (4991) ایتو  معروفی، ؛رحیم محمد رهنما،

 .مشهد شهر اسشمی شورای هایپژوهش مرکز انتشارات ،اوّل چاپ ،تجار (

 شتهرداری انتشتارات ،اوّل چتاپ ،مشرهد اقتصادي و فرهنگی وضعيّت ساالنة تحليل گزارش (4999) مشتهد شهرداری

 مشهد.

 تهران. سخن، راتشاتان ،اوّل چاپ ،شهر در اقتصاد و جامعه (4999) کاظم سید علوی،

 تهران. تهران، دانشگاه انتشارات ،اوّل چاپ طبیبیان، منوچهر ترجمه: ،شهري منظر ةگزيد (4977) گوردون کالن،

 تهران. نو، ماه انتشارات ،اوّل چاپ ،ايران در هواشناسی (4992) علی محمودی،

 (،1) 4 ،انتظرامی مشارکت ماهنامة ،عملکترد در مشارکتی مدیریت ریزیبرنامه جهت شهرها ةوسعت (4900) مهسا ،مظفری

 .491-412 صص.

 و عفاد وزارت انتشتارات ،اوّل چتاپ ،دفراعی علرو  مرکرز ،اجررا ترا مفهو  از نگاريآينده (4901) امیرحسین ناظمی،

 تهران. لح،مس یهاویرن پشتیبانی
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