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 15ـ  88صص 

   چکیده

و شههر مههه  های محیط زیست شههری در للهانپذیریآسیببا توجه به   اهداف:

گیری از ای اخیر،  پژوهش حاضر سعی دارد با بهرههته ی  رون  تخریب آن در سال

های محیط زیست شههری بهه نگاری گام طبیعی در چارچوب شاخصرویکرد آین ه

 محیطی در شهر مهه  بپردازد. زیست میزان پای اری تحلیل

لار گرفته شه ه بهه احهاا ماهیهت تحلیلهی و از نیهر نتیجهه روش تحقیق به روش:

-تحلیلی، اسنادی به همراه پرسش -از مطااعات توصیفی له در ادامهاست لاربردی 

افزار در چارچوب م ل دافی و ماتریس تحلیل اثرات متقاطع در نرمنمونه(  18)نامه 

 ش .نگار میک مک و سناریو ویزارد استفاده آین ه

ای، شاخص پُرشه گی بار تکرار چرخش داده 2نتایج نهان داد له با  :/ نتایجهایافته

له این امر مبین ضریب بااای تأثیرگهذاری متغیرهها بهر است  %31.13م ه به دست آ

مهورد بها  2391ش ه، تعه اد ارزش محاسبه 1020بر مبنای  ،همچنین .استیک یگر 

های پژوهش شاخصدیگر اثرگذاری مستقیم بر  باااترین حجم دارای بیهترین میزان

 بوده است. 
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ی ههااثرات و وابستگی تحلیصفحة ها در با توجه به نحوۀ توزیع متغیر :گیرینتیجه

له سیستم لردد اشاره   ، بایمستقیم و غیرمستقیم و نیز تبیین نیروهای پیهران للی ی

  .استدچار ناپای اری بسیار ش ی  شهر مهه  محیط زیست شهری در للان

پژوههی، گهام ، محیط زیسهت شههری، مطااعهات آینه هپای اری زیستی :هاکلیدواژه

  .ریزی سناریونامهطبیعی، بر

 مقدمه .5

بهه وسهیله  5301در سهال  2در جریان لنفرانس برانتلن برای اواین بار  5ااگوی گام طبیعی 

-گام طبیعی بیهتر در مفهومی تجربی بهه ،. در جریان این لنفرانسش مطرح  9هنریک رابرت»

 بهرای بیهان نیافتههی چن انمجال  ،زیستی، اجتماعی و انسانی در آن لار گرفته ش ه بود و ابعاد

ی هاان یههب ش ه در رویکرد گام طبیعی در چارچو. بر همین اساس، با اصلاحات انجامن بود

تهر بهه خهود مفههومی علمهی ،5303در سهال  "4اامللی حفاظت از طبیعتبیناتحادیة "زیستی

گرا محیطی و طبیعتهای زیستدی گاه در قاابگرفت و با تکیه بر ابعاد محیط زیست شهری 

لهه  گهام طبیعهی ااگهوی ، با توجه به ه ف نههایدر این راستادر فضاهای شهری مطرح ش . 

این مفههوم بها محیط زیست شهری است، عرصة جانبه و پای ار در ای همهیابی به توسعهدست

ههای خهود از و بع ها در تحلیللرد پی ا ارتباطی تنگاتنگ  1پای ار شهریتوسعة ابعاد مختلف 

، 6نگرانه در چارچوب مطااعات استراتژیک و سناریونگاری بههره جسهت )را هون همطااعات آی

 (.  05، ص. 2888

بارز تحول در فضا و محیط زیست شهری حاصل دگرگونی مفههوم د له، نمونیر به این رو،از همین

تهوان محهیط زیسهت شههری را مهیعرصهة و ماهیت شهر در تعریف و در چیستی آن است، تحول در 

-های فضایی و زیستسیاستتوسعة مفاهیم شهرنهینی و شهرگرایی، ارتقای یهرفت فناورانه، پول محص

دانست له در مفهومی فراتهر از عوامهل  غیره و محیطی، تغییر مناسبات میان انسان و محیط زیست شهری
                                                 
1. The Natural Step 

2. Brundtland Conference  

3. Henrick Robert  

4. International Union for the Conservation of Nature (IUCN)  

5. Sustianable Urban Development  

6. Rao  
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محه ودۀ میل انسان به تغییر در  توان محصول نهاییگنج ، این تحول را میدر تحول فضا میمؤثر طبیعی 

بر  (.24، ص. 2858، 2؛ اسمیت92، ص .2883، 5سکونتگاهی خود برای چیره ش ن بر فضا دانست )روهه

محیطی م رن رویکرد گام طبیعهی را در چهارچوب جنبش زیستگر زبه عنوان آغا 9این اساس، لارسون

الوسیستم یها وی محیط زیست شهری را  (.91، ص. 2880، 4)بیکر بررسی لردپای ار توسعة های ان یهه

 جوامهع بهه تهأثیرات مربهو  و فرآینه ها منابع، جمله از مختلفی عناصر اجزاء و دارایدان  له محیطی می

هوا )محیط طبیعی(، منابع، فرآینه ها و تهأثیرات  خاك، آب، معادن، حیات انسانی، محلی، حیوانی و گیاهی

نابع و فرآینه ها و تهأثیرات مربهو  بهه ها، مسکن، جاده، تأسیسات )محیط مصنوع( و ممرتبط با ساختمان

عملکهرد و نتیجهة ؛ در اسهتهای انسان، آموزش، به اشت و هنر )محیط اجتمهاعی و اقتصهادی( فعاایت

 زیسهت ها و تب یل منابع و مواد اوایه به لااا و خ مات مورد نیاز در مقیهاس شههر، محهیطفعاایت انسان

؛ 10، ص. 5319، 1باش  )های منفی یا و مثبت است ممکن تأثیرات این گیرد لهمی قرار تأثیر تحت شهری

-تحول زیسهت (. بر همین اساس، گروه دیگری بحث924، ص. 5319، 1؛ هاروی94، ص. 5336، 6تاان

توان  بها حضهور در فضهای شههری ان  له در آن هر شخص میمحیطی را به ایجاد شهر عاداانه پیون  زده

، ص. 5336، 0مهوو)موكنکن  ا وقف حفاظت از تصویر شهر احساس راحتی لن  و تلاش و وقت خود ر

16.)  

ویژه رویکردهایی نییر ااگهوی گهام طبیعهی در ارتبها  بها پژوهی بهدر این میان، پیون  مطااعات آین ه

، 5901ریزی شهریم رن دانست )نهاظمی، برنامهعرصة توان تغییری بنیادین در محیط زیست شهری را می

نگاری و سناریونویسی در مطااعات محیط رویکردهای آین هتوأمان لارگیری آن به ( له در جریان01ص. 

زیست شهری از جمله تحوااتی بود له در زمانی ان ك، در سطحی گسترده تب یل به یکی از واژگان مههم 

 ریزی سناریو را در مطااعات محیطهیبرنامهمقواة محیط شهری ش  و ازوم توجه به ریزی زیستدر برنامه

                                                 
1. Rohe  

2. Smith.  

3. Karson  

4. Bake  

5. Hay 

6. Talen 

7. Harvey  

8. Mukomoo  
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رو، با توجه از این (.94، ص. 593؛ رهنما و معروفی، 141، ص. 2882، 5امری ضروری جلوه داد )لابرگر

چه در مباحث بااا عنوان ش ، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد محیط زیست شهری و به آن

یفیهت مه یریت فضهایی، اجتمهاعی و فرهنگهی، ل -متغیرههای لاابه ی»هایی نییر گیری از شاخصبهره

و با « غیره نهینی، تغییر اقلیم وعوامل جمعیتی و مهاجرتی،  فقر و حاشیه  محیطی، عناصر بازیافت شهری،

میک مک و تحلیل اثهرات متقهاطع و اسهتراتژیک در چهارچوب نگرانة آین هگیری از ااگوی مطااعات بهره

شههر ول محیط زیست شههری در للهانرویکرد گام طبیعی، سناریوهای مطلوب، میانه و فاجعه را در تح

 مهه  ارا ه ده . 

  تحقیق پیشینة .2 

محهیط زیسهت شههری در ابعهاد  مفههوم و ماهیهتهای اخیر، مطااعات گوناگونی پیرامون در سال

، از منیهر هاپژوهشله در چارچوب این بحث، ضمن مروری بر این  مختلف آن صورت گرفته است

بهه تعاریفی از محیط زیست شهری پرداخته ش ه اسهت.  ةبه ارا نه نیز نگرامطااعات استراتژیک و آین ه

ههای انسهانی در سهطض فضهاهای شههری محیطی را از منیر فعاایتپای اری زیست2این اعتبار، سوجا

ههای انسهانی و محهیط زیسهت شههری بهر دو سهویة فعاایهتی است و با بیان اثرگهذار لردهبررسی 

-لنه  لهه بهیاسی در سنجش تکامل و پای اری فضا ارزیهابی مهیاس یک یگر، تحول در فضا را عامل

(. در 941، ص. 2856ناپذیری را در شهرها به بهار خواهه  آورد )سهوجا، جبران آن، فجایعتوجهی به 

ریهزی برنامهه در عنصری اصهلیفضایی را ی تر این مفهوم، هاروی توجه به ثبات یا ناپای ارتبیین دقیق

ریهزی شههری ج یه  در دوران معاصهر سته است له ضروری است در برنامهتوسعة پای ار فضایی دان

ریهزی بهه صهورت برنامهه 9، دیکِه این راسهتا(. در 91، ص. 2851به آن توجه ویژه داشت )هاروی، 

یهابی بهه اهه اف آمیز و مهارلتی را گامی مهؤثر در دسهتچن انضباطی، بین انضباطی یا جامع، احتیا 

، ص 2855)دیکه ،  دانسهته اسهتم رن امهروزی  هایشهرللانس مقیادرازم ت زیست محیطی در 

14.) 

                                                 
1. Kaberger  

2. Soja  

3. Dikec  
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اوفور فیلسوف فرانسوی بحث تحول فضاهای زیست محیطهی را در مقیاسهی  در پژوههی دیگر، 

ضهمن ، 5ماتریاایسهم دیهااکتیکیدر لتهاب  پهردازی دیااکتیهکفلسفی نگریسته است و با بیان مفههوم

قرارگیهری در معهر   ةمحیط زیست شهری را بهه واسهطنمود، فضاهای معقول، زیسته و باز تفکیک

در  اسهت.لهرده تلقهی  ناپایه اری و فروپاشهیآسهتانة تب یل ش ن به لاااهایی با قابلیت اقتصهادی، در 

میمات و فقهط تصه بر یک یگر برتری ن ارنه از نمودهای تحول و تکامل فضا ل ام هی چنین فضایی، 

و ثبهات   نشهویک فضا نسبت به دیگر فضاها    سبب برتریِنوانتمی محیطیزیست در مقیاس سیاسی

بها (. 01، ص. 5330، 9؛ شهیل ز21، ص. 6353، 2  )اوفهورنهخهوش تغییهر لنن را دستی آیا ناپای ار

توجه به دی گاه اوفور، لراپ پای اری فضایی در محیط زیست شههری را در مقیهاس محلهی بررسهی 

لهرده ریهزی شههری تعریهف ای زیسته و قابل ثبات در برنامهاست و چنین مقیاسی را معادل فض لرده

توان تحّول فضها را فهمیه  و آن را دارد تنها با تحقق چنین شرایطی است له میبیان می بنابراین،است. 

و  1(. همچنهین، سهوجا، اشهمی 91، ص. 5331، 4به صورت بااقوه پای ار یا ناپایه ار سهاخت )لهراپ

-بازنمودهای فضها در نیهام سهرمایه ، تأثیر«سازی فضاقابلیت مادی»و « اتدو»با طرح مفاهیم  6زاینی 

هها بها بهورولراتیزه دواهتهها، . از منیهر آنان لردهشهری بررسی  داری را در ااگوهای محیط زیست

لردن فضا و بورولراتیزه لردن از طریق فضا، تسلط خود بر فضها و تثبهت وضهعیت آن یها تحهول در 

 (.221، ص. 5336لهن  )سوجا، رخ میبه  را پای اری فضا

 تلهاش محیطی فرآینه ی اسهت ازپژوهی زیستآین هله لرد اشاره بای  چه بیان ش  با توجه به آن

های پهژوهش راهبهردی بلن م ت با ه ف شناسایی حوزهآین ۀ نگریستن به  برای ش ه حساب و منیم

تن منهافع اقتصهادی و اجتمهاعی محیطهی لهه ضهمن در برگهرفهای فراگیر زیسهتو پی ایش فناوری

و بها در لنه  های محیط زیست شهری وارد ها و ظرفیتشهرون ان، لمترین خسارت را نیز به پتانسیل

، 5331، 1)مهارتین محیطی را نیز ارا ه دهه پای ار، سناریوهای مطلوب زیستتوسعة نیر گرفتن ااگوی 

                                                 
1. Dialectical materialism  

2. Lefebvre 

3. Shields  

4. Crop 

5. Schmid  

6. Zelynich  

7. Martin 
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؛ بههههتی و 554، ص. 5339، 5ان؛  و لهها61، ص. 5900؛ میفههری، 90، ص. 5939؛ علههوی، 96ص. 

محیطهی و اسهتراتژیک بهه نگهاهی زیسهت (5331. بر این اسهاس،  شهوماخر )(41، ص. 5934زاای، 

محیطهی داشهته ههای ممکهن در تصهمیمات زیسهتریزی سناریو جهت به تصویر لهی ن آین هبرنامه

تغییهرات، همهة در درون است و آن را ابزاری منیم و منضبط به منیور تعیین نیروهای پیهران للی ی 

(. 02، ص. 2854، 2است )زهرانیکهوا و واچیهکلرده تعریف  های حساسها و ع م قطعیتپیچی گی

-در پژوههی به بررسی ابعاد مختلف مسئله و موضوع تحول در سطض فضهاهای شههری بهه« 9سیلپ»

طبیعهی و دست بهر پرداختهه اسهت و سهه ااگهوی رابینسهون، گهام ساختة ترین فضاهای عنوان مهم

،  4 فهرد، ، یانهگاسهت )اِكلردهه ریزی تکنواوژیک را برای دستیابی به فرم شهری پای ار مطرح برنامه

هها و (. از منیر گیرآردت، فضا و محیط زیست شهری عامل مهترك در تمهام لهنش214، ص. 2855

ل وش دگرگهونی و تحهوتخمان گارترین میراث فرهنگی جوامع شهری است لهه در طهول زمهان دسه

شه  حیهات بها مههکل مواجهه خواهه  چرخهة خواهن  ش  و با بر هم خوردن ایهن تعهادل، ته اوم 

از منیر انجمن جهانی آین ه، تحول فضای شهری، عهاملی اسهت بهرای (. 914، ص. 2880، 1)گیرآرت

-ههای آتهی از ارثمحیطی برای سهم بردن نسهلمنابع شهری و زیست رمنع مصرف بیش از ح  انتیا

در برگیهرد بایه  در مناطق شهری له بای  به اجهرا درآیه  و واحه های متغیهر فضهایی را های انسانی 

 (.  61، ص. 2854، 6)انجمن جهانی آین ه

فضهایی شههر را از منیهر عرصهة تحهول در آقاجهانی  ورهنما، توانگر ،در پژوههی دیگر، رزاقیان

ی رویکرد گام طبیعی و اصهول ها. با توجه به نزدیکی شاخصان لردهبررسی « های الواوژیکتحلیل»

، ص. 5935 ، رهنمها، تهوانگر، آقاجهانیلار گرفته ش ه در پژوهش چهاپ شه ه )رزاقیهانالواوژیک به

های مکمل هم بهرای بررسهی ابعهاد مختلهف موضهوع در بحهث نمای  از شاخص(، ضروری می518

ریهزی وب برنامههگهام طبیعهی در چهارچنگرانة آین هتحول محیط زیست شهری در مهه  با رویکرد 

تحهول  منوچهری میان وآب و ناصری ،در پژوههی میرموسویهمچنین، استراتژیک استفاده شود. 

                                                 
1. Calen.  

2. Zahradnikova & Vacik  

3. Phdungsilp  
4. Eek, Yang, Freed 

5. Girardet  

6. World Future Association   
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و  انه لهردهمحیط زیست شهری را از منیر تغییرات لاربری اراضهی در شههر تبریهز بررسهی 

ته یه ی  غیهره های فضای سبز، لهاورزی، بهاغی ولاربری ون  تخریبلنن  له ریادآوری می

هها در ایهن آیه ، آنمورد مطااعه به حساب میمح ودۀ ی برای محیط زیست ارگانیک در اساس

شهر و نبود آموزش شهرون ان را از عوامهل اساسهی دگرگهونی محهیط توسعة پرالن ۀپژوهش 

(. 503، ص. 5934، منهوچهری میانه وآب، ناصهری ،شمارن  )میرموسهویزیست شهری بر می

ههای مههارلتی و جایگهاه آنهان در یست شهری را با شاخصبیکی، محیط زااهیجانیان و شیعه

و پس از تحلیل متغیرهایی همچون رضایت از خ مات شههری،  ان لردهتحول فضایی بررسی 

و حفاظهت از ارتقها نبود مههارلت شههرون ان در ، نهادهای مردمسازمانهای اجتماعی، تهکل

داننه  تی در شههر تههران مهیمحیط زیست شهری را مانعی اساسهی در تحقهق پایه اری زیسه

 (.541، ص. 5934بیکی، )ااهیجانیان و شیعه

 شناسی تحقیق. روش3

 روش تحقیق .5. 3

های در چارچوب شاخص ،نگاری گام طبیعیگیری از رویکرد آین هپژوهش حاضر سعی دارد با بهره  

ههه  بپهردازد. شههر ممحیط زیست شهری به تحلیل تحواات فضایی در مقیاس زیست محیطی در للهان

. در گهام اسهتلار گرفته ش ه به احاا ماهیت تحلیلی و از نیر نتیجهه لهاربردی روش تحقیق به بنابراین،

بهه  افهراد نمونههحضوری انفرادی وگروهی با  پس از برگزاری جلساتم ل دافی  بدر چارچونخست، 

اوایة های آوری ش ه و دی گاهعجم یبر مبنای آرانامه پرسش 18تع اد موضوع، مختلف ابعاد  منیور تبیین

ای را )دایل انتخاب چنین حجم نمونههش . نفر( ت وین  28دانهگاهی ) ننفر( و نخبگا 98م یران اجرا ی )

در موضهوع محهیط زیسهت ماهیت تخصصی بودن مطااعات استراتژیک و سناریونگاری دایل توان به می

انتخهابی نمونهة سپس، از افهراد . (استررسی ان ازها قابل بست له در چارچوب بررسی چهماندشهری 

، متغیرها را بر مبنای میزان تأثیرگهذاری و تأثیرپهذیری 5خواسته ش  تا در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع

له در آن ع د صفر به منزاة ب ون تأثیر، ع د یهک  9تا  8ها )مستقیم و غیرمستقیم( با اع ادی در طیف آن

بهه معنهای اثرگهذاری  Pتأثیر متوسط، ع د سه به معنی تأثیر زیاد و منزاة و به به منزاه تأثیر ضعیف، ع د د

                                                 
1. Cross Impact Matrix  
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باشهن ، بسهنجن . سهپس بها تههکیل مهاتریس اثهرات متقهاطع، مستقیم و غیرمستقیم به صورت بااقوه می

میزان ضریب محاسبة با  ش .ها انجام ها بر حسب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنامتیازدهی به شاخص

دست آم ه متغیرهای ه ها سنجی ه ش ه و با توجه به ماتریس بها، صحت ابزار گردآوری دادهش گی دادهپُر

وابسهتگی مسهتقیم و غیرمسهتقیم بهااقوه، بهه -للی ی پژوهش شناسایی ش ن . در این راستا، با تحلیل اثر 

هایت با توجه بهه های مختلف سناریو اق ام ش  و در نسنجش وضعیت نیروهای پیهران للی ی در حاات

(، نمودار مفههومی 5گرفته سناریوهای مطلوب، میانه و فاجعه ارا ه ش . در ادامه شکل )های صورتتحلیل

 ده . تحقیق را نهان می
 

 
 نمودار مفهومی تحقیق -5شکل 

 5931گان، مأخذ: نگارن 
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 شدهمطالعهة منطقمعرفی . 2. 3 

 2درجهه و  13در طول جغرافیهایی و شرقی ایران  شهر مهه  مرلز استان خراسان رضوی، در شمال

دقیقهه و در  1درجهه و  91دقیقهه تها  49درجهه و  91دقیقه و عر  جغرافیایی  90درجه و  68دقیقه تا 

های بینااود و هزار مسج  واقع ش ه است. ارتفهاع شههر مههه  از رود، بین رشته لوهحوضه آبریز لهف

نهوان عمههه  بهه(. 558، ص. 5934بیرامی، ) لیلومتر است 366ان آن از تهرفاصلة متر و  333سطض دریا 

شهر مذهبی ایران از جایگاهی ویژه به احاا وسعت، جمعیت و اهمیت در مقیاس جغرافیایی و اواین للان

شهرداری است. شهر مهه  از آب و هوای معته ل و منطقة اداری برخوردار است. این شهر دارای سیزده 

. شیب عمومی دشت مههه  استدرجه برخوردار  1/59ساایانة هک با مق ار حرارت متمایل به سرد و خ

چن   ،لن رود له از شمال شهر مهه  عبور می. علاوه بر لهفاستدر هزار  1بسیار ملایم و لمی بیش از 

توان به رودههای لهارده، طهرش، شهان یز و ها میآنجملة رود دیگر نیز در این حوضه جاری است له از 

 (. 2)شکل ( 504، ص. 5932رش اشاره لرد )محمودی، جاغ
 

 
 شدهمحدودة مطالعهموقعیت  -2شکل 

 5931رهنما و شاددل، مأخذ:  
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 تحقیقهای یافته .4

 های اولیه و تشکیل ماتریس اثرات متقاطعشناسایی شاخص. 5. 4

هر مههه  در شبه منیور تحلیل میزان پای اری یا ناپای اری سیستم محیط زیست شهری در للان

های پژوهش در مراحلی مختلفهی تهیهه و تحلیهل نگرانه و سناریومبنا، یافتهچارچوب مطااعات آین ه

ههای قبهل از آن های بع ی در گروی تحلیل درسهت یافتههای له انجام صحیض قسمتش ، به گونه

بهه فازبنه ی  اقه ام ،لار گرفته شه ه در ایهن مقااههبود. به این منیور، در چارچوب رویکردهای به

 های پژوهش ش . یافته

له به منیور انجام محاسبات پیچی ه لهاربرد فراوانهی  5در گام اول، ااگوی استراتژیک میک مک

)شناسهایی ها دادهمرحلة مرحله به  افزار اق ام به تحلیلدارد انتخاب ش  و در چارچوب رویکرد نرم

با ، اثرگهذاری و اثرپهذیری میهان متغیرهها، بن ی متغیرها، تحلیل محیط سیستم، توصیف ارتو طبقه

 .ش  متغیرها و شناسایی نیروهای للی ی( گوناگون تبیین اشکال

ایستی اوایه از سوی محقق و به گفتگو گذاشتن آن با افراد نمونهه، در تهیة در این راستا، پس از  

ههای نامههسشایست همگنی از متغیرهای داخلی و خارجی سیستم  بر اساس مطااعات و پرنهایت 

( و در چارچوب ماتریسی بها ابعهاد 2ها به صورت ج ول )های آنبه همراه زیرمجموعه ش هتوزیع

شهاخص زیهر مجموعهه شناسهایی و  10متغیر اصهلی در قااهب  56. در این راستا، ش تهیه  10×10

 .ش بن ی طبقه

در ( Pتها  8دهی از )امتیهازافهزار میهک مهک سپس هر ل ام از این متغیرها برای ورود بهه نهرم 

افهزار های هر ل ام نیهز در محهیط نهرمخاص به سیستم معرفی و زیرمجموعه چارچوب ل گذاری

افهزار سهناریو ها به محهیط نهرمنیروهای پیهران و ورود آن یدر نهایت نیز با شناسایتعریف ش ن . 

، وزن نههایی ههر اهشاخص دو دوییمقایسة  و+(، 9تا  -9گذاری توسط نخبگان از )ارزش 2ویزارد

سهازگاری و مطلوبیهت با میزان ها با هم بر حسب سناریوهایی ل ام محاسبه و ضریب سازگاری آن

   به دست آم .و سناریوهای نهایی ش  بااا، میانه، ضعیف و غیر ممکن بررسی 

                                                 
1. Mic Mac Strategic Approach.  

2. Scenariowizard Software. 
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تهوان گفهت لهه شهاخص ( مهی5دست آم ه از جه ول )ه های ببر این اساس، با اتکاء به یافته

دهه  را نهان مهی %31.13ای، ع د بار تکرار چرخش داده 2به دست آم ه برای متغیرها با پُرش گی 

له این امر مبین ضریب بااای تأثیرگذاری متغیرها و عوامل انتخهاب شه ه بهر یکه یگر اسهت. ایهن 

ههای نامهپرسشوسیلة آوری ش ه به ی  اطلاعات جمعأیلارایی ابزار تحقیق و تدهن ۀ نهانوضعیت 

لنه  )جه ول ی  مییدست آم ه را تأه اعات بو صحت اطلاست ش ه در سطض بسیار مطلوب عتوزی

5.)   
 های ماتریس اولیهویژگی -5جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

 10×10 ان ازۀ ماتریس

 2 ایتع اد تکرار داده

 216 )ب ون تأثیر( تع اد صفرها

 131 ضعیف( )اثرگذاری هاتع اد یک

 2391 متوسط( ثرگذاریا) تع اد دوها

 5393 بسیار زیاد( اثرگذاری) هاتع اد سه

 511 )اثرگذاری بااقوه( هاPتع اد 

 1020 جمع

31.1324 پُرش گی شاخص

% 

 
جها لهه به دست آم ه و نیز از آن ماتریس ادله با توجه به گستردگی بااای ابعلرد اشاره بای   

 اثرگهذاری متقهاطع مهاتریسدر چهارچوب پژوهش از سوی نخبگهان های گذاری شاخصارزش

در ایهن مقااهه نامهه متغیرهای به دست آمه ه از پرسهشهمة امکان بیان  (،10×10انجام ش ه است )

( تنها بها آوردن قسهمتی از شهیوه و چگهونگی 9در چارچوب شکل ) بنابراین،ت. وجود ن اشته اس

( بهه دسهت 2فت له چگونهه جه ول )توان دریاها با یک یگر میآنمقایسة گذاری متغیرها و ارزش

 آم ه است. 
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 شده از سوی نخبگان دانشگاهی و اجرائیهای ارزیابیقسمتی از شاخص -3شکل 

 5931گان، مأخذ: نگارن  
 

ههای ت وین طهرحتوان گفت له می ،(2های حاصل از ج ول )در این راستا، بر مبنای یافته

ارای بیهترین ضهریب تأثیرگهذاری بهر دیگهر د 531امتیاز ( با ME5محیطی )زیستدیپلماسی 

( با RY4ی )شهر افتیمقررات باز یو ارتقا نیت وهای متغیرها بوده است. همچنین، شاخص

 ةتوسهع یبرا گذاریهیسرما، 539( با RY5) افتیباز یاقتصاد هایتوجه به ارزش، 536امتیاز 

باز و سهبز  فضاهای و هاكع م امکان استقرار پار، 532( با UL7ی )طیمح ستیز هاییلاربر

 یرلهارگیبههو  535( هر ل ام بها امتیهاز PM4) زبااه  یو توا تیجمع( و متغیر OT2ی )شهر

ههای بعه ی در رتبهه 503( بها NT2ی )شههر ستیز طیاطلاعات در حفاظت مح هاییفناور

متغیرههای ان . در این میان، لمترین میزان تأثیرگذاری مربهو  بهه میزان تأثیرگذاری قرار گرفته

. بهر همهین اسهت( RE1) 21( و RE3) 92(، RE2) 91 هها بهاهای آنمذهبی و زیر مجموعه

 ههاییفنهاور یرلهارگیبهه (،ME4ی )شهر طیمح ستیز ةکپارچی تیریم متغیرهای اساس، 

انه از (، انطباش قوانین زیست محیطی با چهمNT2ی )شهر ستیز طیاطلاعات در حفاظت مح

( بهه ترتیهب بها RY4ی )شههر افهتیمقهررات باز یارتقهاو  نی وت(، ME3در مهه  ) 5484
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انه . دارای بیهترین میزان اثرپذیری از دیگهر متغیرهها بهوده 501و  501، 501، 500امتیازهای 

RE1 (35 )( و 32) RE3 (11 ،)RE2 (06 ،)RE4ههای له این ارقهام بهرای شهاخصحال آن

 است.
 شهر مشهدست شهری در کلانمتغیرهای محیط زیاولیة بندی طبقه -2جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

 متغیر ردیف
جمع ارزش مقادیر 

 هر سطر

جمع ارزش مقادیر 

 هر ستون

های جمع ارزش

 سطری و ستونی

5 

ME 

ME1 535 519 964 

2 ME2 508 515 915 

9 ME3 502 501 961 

4 ME4 516 500 964 

1 ME5 531 509 908 

6 

EE 

EE1 509 569 946 

1 EE2 500 568 940 

0 EE3 508 562 942 

3 

CP 

CP1 511 593 956 

58 CP2 504 590 922 

55 CP3 518 545 955 

52 CP4 561 590 981 

59 CP5 514 548 954 

54 

UD 

UD1 511 515 980 

51 UD2 511 511 918 

56 UD3 560 560 996 

51 UD4 519 519 946 

50 UD5 565 565 922 

53 UD6 510 510 916 

28 
EP 

EP1 518 563 993 

25 EP2 598 560 230 
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 2ادامه جدول 

 متغیر ردیف
جمع ارزش مقادیر 

 هر سطر

جمع ارزش مقادیر 

 هر ستون

های جمع ارزش

 سطری و ستونی

22 

 

EP3 511 561 924 

29 EP4 561 519 948 

24 EP5 562 560 998 

21 EP6 519 518 949 

26 

RE 

RE1 91 35 526 

21 RE2 91 06 529 

20 RE3 92 11 583 

23 RE4 11 32 514 

98 

LR 

LR1 510 518 920 

95 LR2 514 508 994 

92 LR3 515 512 929 

99 LR4 540 505 923 

94 LR5 513 560 921 

91 

UL 

UL1 511 519 920 

96 UL2 543 563 950 

91 UL3 516 512 940 

90 UL4 511 564 993 

93 

 

UL5 509 518 919 

48 UL6 503 568 943 

45 UL7 532 562 914 

42 

PM 

PM1 508 561 941 

49 PM2 513 510 991 

44 PM3 541 568 981 

41 PM4 535 513 918 

46 
MP 

MP1 505 510 993 

41 MP2 509 566 943 
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 2ادامه جدول 

 متغیر ردیف
جمع ارزش مقادیر 

 هر سطر

جمع ارزش مقادیر 

 هر ستون

های جمع ارزش

 سطری و ستونی

40 

 

MP3 511 561 942 

43 MP4 516 512 940 

18 MP5 512 566 990 

15 

OT 

OT1 566 543 951 

12 OT2 535 592 929 

19 OT3 515 591 986 

14 OT4 563 591 984 

11 OT5 569 542 981 

16 

PS 

PS1 515 513 998 

11 PS2 518 519 989 

10 PS3 543 513 980 

13 PS4 543 513 980 

68 PS5 521 514 213 

65 PS6 554 510 212 

62 PS7 512 562 954 

69 

CS 

CS1 595 515 982 

64 CS2 520 561 231 

61 CS3 545 561 986 

66 CS4 545 566 981 

61 CS5 551 563 206 

60 CS6 558 568 218 

63 CS7 519 560 925 

18 
NT 

NT1 501 519 968 

15 NT2 503 501 914 

12 
RY 

RY1 501 516 915 

19 RY2 504 508 964 
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 2ادامه جدول 

 متغیر ردیف
جمع ارزش مقادیر 

 هر سطر

جمع ارزش مقادیر 

 هر ستون

های جمع ارزش

 سطری و ستونی

14 

 

RY3 538 513 963 

11 RY4 536 501 905 

16 RY5 539 504 911 

11 
EV 

EV1 541 502 921 

10 EV2 515 515 922 

 --- 52469 52469 --- --- جمع

 

له شهر مهه  مق س له میزبان حهرم لرد اشاره بای  های مذهبی جایگاه شاخص در توضیض

ههای گیری از آمهوزهای به احاا بهرههای گستردهامام مهربانان امام رضا )ع( است، دارای پتانسیل

ریزی محیط زیست شههری اسهت لهه متأسهفانه بهه دایهل اهمهال و برنامهعرصة غنی مذهبی در 

ههای اسهلامی صحیض و ه فمن  در سطض بااهایی از آمهوزهدۀ استفالوتاهی م یران شهری، تالنون 

 محهیط زیسهت شههری واحیهای های مهارلتی در اسلام به منیور گیری از آموزه)همچون: بهره

بنها  ،بنابراین گیری بسیار سطحی از این عناصر بسن ه ش ه است.نه ه است و فقط به بهرهغیره( 

ههای مهذهبی گیری از تمامیت ظرفیت شاخصبا بهره  بای به دست آم ه از این پژوهش،بر نتایج 

. بهر شهوداستفاده از این سرمایة بااقوه در عرصة حفاظت از محیط زیسهت شههری فهراهم زمینة 

 در چارچوب پیهنهادهای پژوهش انعکاس یافته است.همین اساس، توجه به این موضوع 

 . وضعیت کلی سیستم محیط زیست شهری در مشهد2. 4

ای پای ار زیست محیطی و شهری، توزیع متغیرها با دارا بهودن تعه ادی ضهریب هدر سیستم

 Lاثرگذاری و تأثیرپذیری بااا به صورت تقریباً مسهاوی در نقها  مختلهف نمهودار بهه صهورت 

های ناپای ار ایهن امهر بهه صهورت توزیهع نهامتوازان انگلیسی خواه  بود، در حاای له در سیستم

غربی نمودار خواه  بهود و علهاوه های شمال شرقی و جنوبضرایب حول خط قطری در جهت

نمهودار ارا هه داد. بها توجهه بهه صهفحة توان ااگوی واح ی در توزیع متغیرها نیز در بر این نمی

تهوان های بع ی خواهه  آمه ، مهیچه در قسمتش ه و همچنین آنهای محاسبهمجموعه ارزش
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بهرد مهه  از ناپای اری بسیار ش ی ی رنج میشهر گفت له سیستم محیط زیست شهری در للان

ها ضمن ع م برخهورداری از رونه ی یکسهان، دارای حه های ها و توزیع آنای له دادهبه گونه

 غیهره و 539، 536، 531ای له پس از امتیازهای بااای ، به گونهاستمن ی در توزیع متفاوت بهره

ای از قیم و غیرمسهتقیم، دیگهر حه  میانههههای مسهتمطابق ماتریس اثرات متقهاقطع و اثرگهذاری

تهری ینیش ه برای متغیرها وجود ن ارد و به صورت آنی با ضرایب بسهیار پهاهای محاسبهارزش

ای لهه در به گونهه نیست.ها شویم له این رون  معموای و استان ارد در توزیع شاخصمواجه می

، این امر بسیار ش ی  بهوده اسهت. بهه های آنهای نییر عناصر مذهبی و آموزهای از شاخصپاره

ههای لهه در سیسهتماسهت طور للی هر سیستم پای ار دارای متغیرهای مستقل، للی ی و نتیجهه 

ههای عه دی هها دارای ارزشزیرا الثهر شهاخص؛ استناپای ار تفکیک این عناصر بسیار سخت 

ها و از هم یگر بهه صهورت ها نیز از دیگر متغیرنزدیک به هم بوده و اثرگذاری و تأثیرپذیری آن

 است.های نزدیک به هم و بینابینی میانه

 هاوابستگی مستقیم و پراکندگی شاخص -ماتریس اثر . 3. 4

ههای گهذاری شه ه در سهطرها و سهتون( مقهادیر ارزش2( و ج ول )9در چارچوب شکل )

بایه  دسهت آمه ه  هماتریس اثرات متقاطع به ازای هر متغیر بیان ش ه است. پیرامون درك اع اد ب

میهزان دهن ۀ نهانله جمع مقادیر هر سطر بیانگر میزان تأثیرگذاری و مقادیر هر ستون لرد اشاره 

شه  گونهه لهه بهه آن اشهاره بهر همهین اسهاس، همهان است.ها از دیگر شاخص تأثیرپذیری آن

( دارای UL( و لههاربری اراضههی )RY(، بازیافههت شهههری )MEمتغیرهههای مهه یریت محیطههی )

ههای انه . همچنهین، در میهان شهاخصاترین سطض اثرگذاری مستقیم بر دیگهر متغیرهها بهودهباا

-، بههره500( با امتیهاز EE2های ج ی  زیستی )(، تخصیص منابع و ایجاد ظرفیتEEاقتصادی )

، متغیرههای افهزایش 501( بها امتیهاز NT1ههای دوسهت ار محهیط زیسهت )گیری از تکنواهوژی

( و EE1ههای محیطهی )گهذاری و بهبهود زیرسهاخت(، سرمایهUL5) ایهای سبز محلهلاربری

( هر ل ام بها امتیهاز MP2فقر شهرون ان )واسطة بههای شهری استقرار صنایع ناسازگار در حاشیه

های بع ی اثرگذای به صورت مستقیم قرار دارنه . بهر همهین اسهاس، بها توجهه بهه در رده 509

لارگرفته ش ه در پژوهش بیان ش ، در ادامه بها اسهتفاده بهمجموعه مباحثی له پیرامون متغیرهای 

از نمودارهای اثرگذاری و وابستگی مستقیم به تحلیل وضعیت متغیرهها بها توجهه بهه ماهیهت دو 
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هها در صهفحه نمهودار درصه ی ههر له ام از آن 18ها با پوششوجهی و وضعیت پرالن گی آن

 (.4پرداخته ش ه است )شکل 
 

 
 شهر مشهدوابستگی مستقیم محیط زیست شهری در کلان -لیل اثرنمودار تح -4شکل 

 5931گان، مأخذ: نگارن 
 

-له بر حسهب منطقههلرد اشاره بای  نمودار صفحة ها در پیرامون قرارگیری و توزیع شاخص

شهرقی  ( تع اد بسیار لمی از عناصر در مح ودۀ شمال غربی و شهمال4بن ی متغیرها در شکل )

لننه ه های تعیینان ، از این متغیرها تحت عنوان شاخصها( توزیع ش هX)محور متمایل به مرلز 

ریسهک )شهمال اهرمی )جنوب غربی نمهودار(،  یله در قیاس با متغیرهاشود مییا تأثیرگذار یاد 

شرقی نمودار( و متغیرهای نتیجه )جنوب شرقی نمودار( توزیهع نرمهاای نه ارد. از سهوی دیگهر، 

. به نحهوی استثبات سیستم در مقیاس للان  ۀلنن و وجهی یا ریسک، ته ی فراوانی متغیرهای د

محیطهی داشهته سیستم زیستباری بر لل توان  اثرات زیانله هر گونه تغییر جز ی در سیستم می

وابستگی مستقیم سیستم محیط زیست شههری در مههه   -. بر این اساس، نمودارهای تأثیرباش 

اشهاره بای  . قابل ارا ه است( 6) ( و1) هایی به صورت شکلدرص  18در چارچوب دو حاات 

 باشن .لنن ه میله این دو شکل در ارتبا  با هم، دارای وضعیتی مکمل و تکمیللرد 
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-ها در قسمتداده %15وابستگی مستقیم با پوشش  -پراکندگی متغیرها بر اساس میزان اثرگذاری -1شکل 

 (Bو  Aهای )

 5931مأخذ: نگارن گان، 
 

ثبهاتی در نگهر بهیدریافت له در یهک رویکهرد لهلتوان می( 1( و )4های )با توجه به شکل

محیطی شهر مهه  مههود است. این امر بهه راحتهی در توزیهع نهامطلوب عناصهر زیستسیستم 

 است. دریافتقابل  تعیین لنن ۀ سیستم 
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 وابستگی غیرمستقیم -تحلیل اثر. 4. 4

شههر مههه ، محیطهی للهانی غیرمستقیم متغیرها در سیستم زیستوابستگ -برای درك بهتر اثر

رسهان ه شه ن  و بهه ایهن غیره  و 0، 6، 4، 2های توانهای حاصل از تحلیل مستقیم متغیرها، به داده

ههای بهازخورد در مسهیرها و حلقههوسهیلة اثرات غیرمستقیم متغیرها لهه بهه مطااعة صورت امکان 

 .  ش ( فراهم 9ان ، به صورت ج ول )  انتهار یافتهسیستم محیط زیست شهری در مهه
 

 وابستگیِ غیرمستقیم محیط زیست شهری در مشهد -تحلیل تأثیر -3جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

 جمع ارزش مقادیر هر ستون جمع ارزش مقادیر هر سطر متغیر ردیف

5 ME1 1815844 4665511 

2 ME2 4028512 4102111 

9 ME3 4082894 4361302 

4 ME4 4141011 1828615 

1 ME5 1561928 4001023 

6 EE1 4109545 4442016 

1 EE2 1811602 4961026 

0 EE3 4105691 4994368 

3 CP1 4150824 9096485 

58 CP2 4009314 9132513 

55 CP3 4182236 9038992 

52 CP4 4193415 9083539 

59 CP5 4663906 9111298 

54 UD1 4262994 4893431 

51 UD2 4189809 4836962 

56 UD3 4150866 4585909 

51 UD4 4609054 4561965 

50 UD5 4231920 4222528 

53 UD6 4111151 4182613 

28 EP1 4682610 4191516 
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 3ادامه جدول 

 جمع ارزش مقادیر هر ستون جمع ارزش مقادیر هر سطر متغیر ردیف

25 EP2 9683064 4129948 

22 EP3 4282451 4405211 

29 EP4 4112351 4620165 

24 EP5 4452511 4411932 

21 EP6 4630188 4128446 

26 RE1 164025 2200285 

21 RE2 028291 2511311 

20 RE3 154665 5394633 

23 RE4 5983890 2949596 

98 LR1 4239250 4166882 

95 LR2 4535631 4050094 

92 LR3 4514412 4625540 

99 LR4 4856643 4041699 

94 LR5 4965419 4189639 

91 UL1 4530960 4623909 

96 UL2 9306046 4124161 

91 UL3 4182910 4101094 

90 UL4 4651093 4900394 

93 UL5 4341601 4112222 

48 UL6 1833615 4212521 

45 UL7 1534145 4911891 

42 PM1 4191814 4466502 

49 PM2 4619390 4220201 

44 PM3 9111439 4261588 

41 PM4 1820102 4229395 

46 MP1 4056248 4241413 
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 3ادامه جدول 

 جمع ارزش مقادیر هر ستون جمع ارزش مقادیر هر سطر متغیر ردیف

41 MP2 4356356 4426466 

40 MP3 4615231 4418821 

43 MP4 4635252 4489130 

18 MP5 4118661 4489130 

15 OT1 4458323 9394926 

12 OT2 4313633 9411149 

19 OT3 4164212 9110412 

14 OT4 4460609 9112182 

11 OT5 4454806 9144124 

16 PS1 4111149 4510310 

11 PS2 4850186 4529211 

10 PS3 9301611 4215499 

13 PS4 9040649 4242321 

68 PS5 9231986 4529291 

65 PS6 9822195 4256315 

62 PS7 4529596 4924803 

69 CS1 9406914 4192243 

64 CS2 9913410 4463142 

61 CS3 9643521 4451380 

66 CS4 9605801 4419350 

61 CS5 2333103 4180396 

60 CS6 2050048 4218664 

63 CS7 4504916 4403651 

18 NT1 1888125 4669440 

15 NT2 1812641 4311256 

12 RY1 4331491 4180396 

19 RY2 4334191 4083111 
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 3ادامه جدول 

 جمع ارزش مقادیر هر ستون جمع ارزش مقادیر هر سطر متغیر ردیف

14 RY3 1511914 4115392 

11 RY4 1101344 4353812 

16 RY5 1216111 4012933 

11 EV1 4821561 4092311 

10 EV2 4523136 4123186 
 

چه له در مقایسة میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه بهه نیهر در همین حال، آن

های مستقیم له متغیرهای مربو  بهه بافهت فرسهوده له بر عکس ارزیابیاست رس ، این نکته می

(OTدارای لارلرد ا )لنن ه بودن ، در تحلیهل اثرگهذاری غیرمسهتقیم ایهن متغیرهها صلی و تعیین

حلقهة هها را تهوان آنای لهه مهی، به گونهدارن ای به صورت میانگین ش هارزش سطری محاسبه

ینی سیستم محیط زیست شهری در مهه  در نیر گرفت. همچنین، یاتصال بین عناصر بااایی و پا

-RE1مستقیم نیز نییر گونهة مسهتقیم مربهو  بهه عناصهر مهذهبی ) لمترین میزان اثرگذاری غیر

RE4ههای بها اتکهاء بهه یافتههبهوده اسهت.  5983890و  154665، 028291، 164025( با مقادیر

مهک افزار میک(، نیروهای پیهران در قااب نرم1( و )4(، )9های )( و شکل9( و )2(، )5 اول )ج

بنه ی طبقه 56نیروی پیهران با توجه به  56این راستا،  در قابل ارا ه است.( 4به صورت ج ول )

 لنن .تر حرلت میتر به لم اهمیتللی متغیرها به دست آم  له به ترتیب از رون ی پر اهمیت
 

 نگرانهبر محیط زیست شهری شهر مشهد با رویکرد آیندهمؤثر نیروهای پیشران  -4جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

 علامت اختصاری تأثیرگذار مستقیم هایپیشران علامت اختصاری ذاری غیرمستقیمتأثیرگ هایپیشران

 RY بازیافت شهری RY بازیافت شهری
 ME م یریت محیطی UL لاربری اراضی

 UL لاربری اراضی ME م یریت محیطی

 PM عناصر جمعیتی و مهاجرتی EE عناصر اقتصادی
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 4ادامه جدول 

 علامت اختصاری های تأثیرگذار مستقیمپیشران علامت اختصاری قیمهای تأثیرگذاری غیرمستپیشران

 OT بافت فرسودۀ شهری CP عناصر اقلیمی
 NT های ج ی تکنواوژی UD تنوع زیستی
 EP های زیست محیطیآااین ه MP نهینیفقر و حاشیه

 EE عناصر اقتصادی OT بافت فرسودۀ شهری
 CP میعناصر اقلی PM عناصر جمعیتی و مهاجرتی

 EV عناصر الواوژیک EP محیطیهای زیستآااین ه
 UD تنوع زیستی NT های ج ی تکنواوژی
 LR قوانین و مقررات زیستی PS فضایی -لااب ی

 MP نهینیفقر و حاشیه EV عناصر الواوژیک
 PS فضایی -لااب ی CS اجتماعی -فرهنگی

 CS اجتماعی -فرهنگی LR قوانین و مقررات زیستی

 RE عناصر مذهبی RE صر مذهبیعنا

 

 تهوان ضهریب جابجهایی متغیرههایهای للی ی به دست آم ه، النون مهیبا توجه به پیهران 

-بر همهین اسهاس، مهی. لردوابستگی بااقوه محاسبه  -پژوهش را در چارچوب اعمال اثرگذاری

اری مسهتقیم و توان گفت له توزیع متغیرها در وضعیت للی تغییر چن انی نسبت به شیوۀ اثرگهذ

ههای پهژوهش غیرمستقیم ن اشته است و تنها بر اساس ااگوی پرالن گی بااقوه، برخی از شاخص

ههای های متغیری در سهایر قسهمتنقش در قااب دیگر گروهایفای گرایش بیهتری به حرلت و 

ر قطهری ین خطیبا وجود قرارگیری در پا RE4ای له به طور مثال متغیر ان ، به گونهنمودار داشته

لننه ه و اهرمهی ثانویهه را در قسمت متغیرهای مستثنی، میل به گرایش به سمت متغیرهای تعیین

)بافهت فرسهوده(، بها گهذر از  OT)عناصر اقلیمهی( و  CPدارد؛ یا متغیرهای مربو  به شاخص 

لننه ه و عنهوان عنصهری تعیهینقسمت مربو  به متغیرهای ریسک و دو وجهی تلاش دارنه  بهه

سیستم محیط زیست شهری به ایفای نقش بپردازن . همچنین، متغیرهایی نییهر عناصهر  اصلی در

(، میهل بهه EPههای زیسهتی )( و آااین هPSلااب ی ) -(، عناصر فضاییCSفرهنگی ) -اجتماعی

ایفای نقش دو وجهی )ه ف و نتیجه( در سیستم زیست محیطی شهر مهه  دارن  له این امهر را 
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. لهزد نمودار به راحتهی دركصفحة وۀ پرالن گی و جهت حرلت آنان در توان با توجه به نحمی

وابسهتگی  -سنجی متغیرها دانست، امری له در اثهرتوان ماهیتهای بااقوه را میرو، تحلیلاز این

توان نمود تأثیرات آن را بر سیسهتم محهیط زیسهت شههری در مههه  مستقیم و غیرمستقیم نمی

 (.6مورد ارزیابی قرار داد )شکل 
 

 
 ها در سیستم محیط زیست در مشهدوضعیت جابجایی متغیرها در نمودار پراکندگی شاخص -6شکل 

 5931مأخذ: نگارن گان، 
 

 نگرانهمحیطی با رویکرد آینده. تولید سناریوهای زیست1. 4

ههای توان بیان داشت له در چارچوب فهر با توجه به رویکرد للی حالم بر پژوهش می

نگرانه، پس از شناسایی متغیرها و سنجش ارتبا  میهان م طبیعی با رویکرد آین هللی ی م ل گا

لهه در  شه ن متغیر نههایی ارزیهابی و امتیهازدهی  10ها از سوی نخبگان و م یران اجرا ی، آن

و اثرگههذار )مسههتقیم و مههؤثر عنههوان نیروهههای للیهه ی متغیههر بههه 56نهایههت از ایههن مجمههوع، 

-قااهب تحلیهل فی از بسیار پراهمیت تا نسبتاً پر اهیمت و مهم درغیرمستقیم( در یک طیف لی

سهناریوهای ارا هة در ادامهه، بهه منیهور . شه های مختلف مقااه ارا ه های پژوهش در قسمت
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وضهعیت مختلهف بهه منیهور مقایسهه، امتیهازدهی،  42گر در چارچوب توصیف 52پژوهش، 

ها بهه زگار و تبیین وضعیت هر ل ام از آناستان اردسازی، شناسایی سناریوهای سازگار و ناسا

 .  ش تعریف  5افزار سناریو ویزارد( در محیط نرم1صورت شکل )

 

 
 افزار سناریو ویزاردنمایی از تعریف متغیرها در حالت اختصاری و کامل در نرم -7شکل 

 5931مأخذ: نگارن گان، 
 

ر مههه ، بهار دیگهر محیطهی دبر همین اساس، پس از شناسایی ه ف للهی سیسهتم زیسهت

ها خواسهته شه  تها ضهمن تبیهین متغیرهها، نخبگان از آنجامعة اول با مراجعه به  ةمرحلهمانن  

وضعیت را نیز به احاا مطلوبیهت در صهورت درجة ها، های هر ل ام از آنها و ویژگیوضعیت

و  2دلتحلیل اثرگذاری متقاطع متعهاماتریس . سپس، با تهکیل لنن گرها مهخص تحقق توصیف

+( 9تها  -9دو دویهی )از مقایسهة خواسته شه  لهه بها  افراد نمونهورود متغیرها به محیط آن، از 

و به این صهورت ضهمن لرده های عوامل را مهخص ش ه، ارزشگرهای تعیینعوامل و توصیف

 هها بهههای ااگویی نیز بپردازن . در نهایهت، یافتههبه تحلیل ،سازگار با سیستم یت وین سناریوها

سهازی لهارگیری آمهادهمنیور اعتبارسنجی بار دیگر در اختیار گروه نخبگان قرار گرفته و برای به

-گرههای سههمهورد و تعه اد توصهیف 6گرهای چهاروضهعیتی در این میان، تع اد توصیف. ش 

                                                 
1. Scenariowizard Software  

2  . Cross Impact Balance Analysis Matrix  
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گرهای پژوهش را بهه خهود اختصهاص دادنه  حاات توصیف 52مورد از مجموع  6وضعیتی نیز 

شه ه در چهارچوب (. بر همین اساس، با توجه به مجمهوع محاسهبات انجهام1 )با توجه به شکل

-افزار سناریو ویزارد تع اد سه میلیون و پانص  هزار سناریوی ترلیبی بر مبنای امتیازههای دادهنرم

-افزار و مهاتریس تههکیلدهن ۀ دقت بااای نرمگرها محاسبه ش  له این امر نهانش ه به توصیف

له در سطحی بااها است گرهای پژوهش بن ی توصیفگذاری و رتبهجش ارزشسنزمینة ش ه در 

گهروه  5654له این تع اد سهناریو در قااهب لرد اشاره   بای ،همچنین لرد.  أییها را تهای آنداده

حاصهل از ته وین  2شه ۀپروتکهل محاسهبه . در این راستا، بر مبنایش ن تحلیل  5سلول قضاوتی

مختلهف در سهناریوهای  گرههایههای مربهو  بهه توصهیفاز وضعیت سناریوها، سهم هر ل ام

 است.( 1پژوهش به صورت ج ول )
 

 سهم هر کدام از عناصر تحقیق در تشکیل سناریوهای پژوهش -1جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

 ها/ درصد سهم هر وضعیتوضعیت گرهاتوصیف

 مدیریتشیوة 
A1 )%( A2 )%( A3 )%( )%( 

94.5 26.5 12.4 -- 

 بازیافت شهری
B1 B2 B3 B4 
53.0 0.2 63.8 56.1 

 های جدیدتکنولوژی
C1 C2 C3 C4 
42.5 24.5 23.4 25.5 

 کاربری اراضی شهری
D1 D2 D3 D4 
52.2 40.4 26.3 26.8 

 عناصر اقتصادی
E1 E2 E3 --- 
18.4 54.2 23.4 --- 

 عناصر اقلیمی
F1 F2 F3 --- 

1.1 16.1 44.6 --- 

 بافت فرسوده
G1 G2 G3 G4 
28.2 59.4 66.1 55.0 

                                                 
1. Cell Judgment Group  

2. Portocol Evaluation  
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 1ادامه جدول 

 ها/ درصد سهم هر وضعیتوضعیت گرهاتوصیف

 های زیستیآلودگی
H1 H2 H3 --- 

55.1 10.1 48.4 --- 

 فیزیکی و اجتماعی
I1 I2 I3 I4 
98.9 52.1 45.1 21.8 

 قوانین زیستی
J1 J2 J3 --- 
21.5 69.1 53.0 --- 

 اظت از منابع آبی شهرحف
K1 K2 K3 --- 
12.0 98 98.6 --- 

 عناصر مذهبی و فرهنگی
L1 L2 L3 L4 
1.0 50.9 888.3 04.2 

 

(، Aمحیطهی )م یریت زیسهتشیوۀ گر توان پی برد له در توصیف( می1توجه به ج ول )با 

ن سههم در ته وین دارای بیهتری %12.4زا ی و م یریت نالارآم  محیطی( با )بحران A3وضعیت 

توسعة )حاات بینابینی در  B3(، Bله، در بازیافت شهری )سناریوهای مربو  بوده است. حال آن

گیهری )بههره C1(، C)ههای ج یه  ، در تکنواهوژی%63ها و امکانات بازیافت شهری( با سیستم

ی شههری ، در وضعیت مربهو  بهه لهاربری اراضه%42.5های پیهرفته( با بسیار بااا از تکنواوژی

(D ،)D2  40.4)خلق ااگوهای لاربری اراضی با رویکرد بینابینی( با%( در عناصر اقتصهادی ،E ،)

E1 در عناصهر اقلیمهی %18.4های زیست محیطی( با گذاری به منیور ایجاد زیرساخت)سرمایه ،

(F ،)F2  در %16.1محیطهی( بها زیسهتتوسهعة )توجه مقطعی و متوسط به عناصهر اقلیمهی در ،

محیطی بافت فرسوده( بها زیستعرصة وضعیت فعلی در  ة)ادام G3(، Gص بافت فرسوده )شاخ

، در %10.1های زیسهتی( بها )لاستن ت ریجی از آااین ه H2(، Hهای زیستی )، در آاودگی66.1%

محیطهی( بها زیسهت ةوضعیت فعلی در عرص ة)ادام I3(، شاخص Iعناصر فرهنگی و اجتماعی )

زیسهت  ن)اجرای مح ود قهوانی J2( نیز وضعیت Jمحیطی )وانین زیستگر ق، در توصیف45.1%

)پایه اری منهابع  K1(، وضعیت Kگر حفاظت از منابع آبی شهر )، در توصیف%69.1محیطی( با 

گیهری از )ع م بههره L4(، وضعیت Lگر عناصر مذهبی و فرهنگی )و در توصیف %12.0آبی( با 
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، بیههترین نقهش را در %04.2محیط زیست شهری( بها  ةهای مذهبی و فرهنگی در عرضپتانسیل

گرهای سیسهتم محهیط زیسهت گر للی خود و دیگر توصیفت وین سناریوی مربو  به توصیف

سهناریوها )سهازگار، همهة جها لهه امکهان بیهان از آن بنهابراین،انه . شهری در شهر مهه  داشته

های پهژوهش، بهه تحلیلادامة در ناسازگار، ضعیف و غیرممکن( در فرآین  پژوهش وجود ن ارد، 

سهناریو( و وضهعیت  5سناریوهایی با درجة مطلوبیهت و ضهریب سهازگاری بسهیار بااها ) تبیین

سهناریو( در  5سازگاری  غیرممکن و ضعیف )درجة سناریو( و با  2مطلوبیت و سازگاری میانه )

 ( پرداخته ش ه است.6چارچوب ج ول )
 

 یابزمینه ةنگرانطی با رویکرد آیندهمحیتولید سناریوهای زیست -6جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

-توصیف

 گر

علائم 

اختصاری 

 فرض

 یِسازگار بیو ضر تیمطلوب ةبا درج لوی اویسنار

 بالا اریبس
امتیاز 

 نهایی

کیفیت 

 فرض
 توضیح فرض

E E2 
-گذاری مح ود پیرامون زیرساختتوسعه و سرمایه

 های محیطی
 خوب 4288

EC EC1 
های شهر الواوژیک در سطض یابی به شاخصستد

 متعادل و رو به بااا
 مطلوب 5608

F F2 
توسعة توجه مقطعی و متوسط به عناصر اقلیمی در 

 محیطیساختارهای زیست
 خوب 048

G G3 
 یهاسامانه تیوضع رامونیپ یفعل تیوضع ةادام

 و بافت فرسوده یستیز
 قابل قبول 048

H H2 قابل قبول 048 محیطیهای زیستاین هلاستن ت ریجی از آا 

I I3 
محیط زیست شهری و عرصة ادامة وضعیت فعلی در 

 ساختارهای فضایی و لااب ی
 قابل قبول 048

L L2 
عرصة های فرهنگی در گیری مح ود از گفتمانبهره

 محیط زیست شهری
 خوب 048

J J2 
محیط زیست شهری و عرصة ادامة وضعیت فعلی در 

 ایی و لااب ی با امتیازساختارهای فض
 قابل قبول 048
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 6ادامه جدول 

-توصیف

 گر

علائم اختصاری 

 فرض

 یِسازگار بیو ضر تیمطلوب ةبا درج ی اولویسنار

 امتیاز نهایی بالا اریبس
کیفیت 

 فرض
 توضیح فرض

A A1 )مطلوب 699 م یریت عاقلانه و ه فمن  محیط زیست شهری 

B B2 خوب 428 امکاناتِ بازیافتها و توسعة مح ود سیستم 

C C2 
های پیهرفته در گیری متوسط از از تکنواوژیبهره

 محیطیتوسعه و حل مسا ل زیست
 مطلوب 560

D D2 
محیطی با های زیستخلق و توسعة لاربری

 رویکرد بینابینی و ناقص
 خوب 560

E E3 
های گذاری و توسعة زیرساختع م سرمایه

 اقتصادی محیط زیست شهری
560 

غیرقابل 

 قبول

K K2 خنثی 8 گیری مثبت از منابع آبی با رویکرد پای اری آنبهره 

U U1 
های ویژه در حاشیهتوجه به اصل تنوع زیستی به

 ارگانیک شهری
 خنثی 8

F F3 
های گذاری و توسعة زیرساختع م سرمایه

 اقتصادی محیط زیست شهری
 خنثی 8

 اری میانهسناریوی دوم با درجة مطلوبیت و سازگ

-توصیف

 گر

علائم اختصاری 

 فرض
 توضیح فرض

ضریب 

 سازگاری

کیفیت 

 فرض

I I3 قابل قبول +24 ادامة وضعیت فعلی در عرصة فضایی و جمعیتی 

A A1 مطلوب +28 م یریت عاقلانه و ه فمن  محیط زیست شهری 

D D1 
خلق ااگوهای لاربری اراضی پای ار زیست 

 محیطی
 مطلوب +56

H H1 مطلوب +56 های زیست محیطی در سطض بااااز آااین ه لاستن 

J J3 فاجعه +52 محیطیتهیه و ت وینِ قوانین نالارآم  زیست 

K K3 فاجعه +52 برنامگی و بروز بحران در منابع آبیبی 

B B2 خوب +52 ها و امکانات بازیافتتوسعة مح ود سیستم 
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 6ادامه جدول 

-توصیف

 گر

علائم اختصاری 

 فرض

 بیو ضر تیمطلوب ةبا درج ی اولویارسن

 امتیاز نهایی بالا اریبس یِسازگار
کیفیت 

 فرض
 توضیح فرض

C C1 
های پیهرفته گیری بسیار بااا از تکنواوژیبهره

 محیطیدر توسعه و حل مسا ل زیست
6+ 

بسیار 

 مطلوب

E E1 
گذاری به منیور ایجاد و توسعة سرمایه

 های محیط زیست شهریزیرساخت
 خنثی 8

F F3 
ع م توجه به فالتورهای اقلیمی در توسعة 

 محیطیساختارهای زیست
 خنثی 8

L L1 
های گیری مثبت و مطلوب از گفتمانبهره

 مذهبی و فرهنگی در محیط زیست شهری
 خنثی 8

 سناریوی سوم با درجة مطلوبیت و سازگاری میانه

-توصیف

 گر

علائم اختصاری 

 فرض
 توضیح فرض

ضریب 

 ریسازگا

کیفیت 

 فرض

B B2 خوب 96 ها و امکانات بازیافتتوسعة مح ود سیستم 

J J2 
ت وین و اجرای مح ود قوانین مطلوب و 

 لاربردی در عرصة محیط زیست شهری
 قابل قبول 96

K K2 
گیری مثبت از منابع آبی با رویکرد بهره

 پای اری آن
 میانه 24

L L2 
در  های فرهنگیگیری مح ود از گفتمانبهره

 عرصة محیط زیست شهری
 خوب 24

A A2 نامطلوب 24 م یریت نامناسب محیط زیست شهری 

C C1 
های پیهرفته گیری بسیار بااا از تکنواوژیبهره

 محیطیدر توسعه و حل مسا ل زیست
52 

بسیار 

 مطلوب

D D2 
محیطی با های زیستخلق و توسعة لاربری

 رویکرد بینابینی و ناقص
 خوب 52

E E2 
گذاری مح ود پیرامون سعه و سرمایهتو

 های محیطیزیرساخت
 خوب 52
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 6ادامه جدول 

-توصیف

 گر

علائم اختصاری 

 فرض

 بیو ضر تیمطلوب ةبا درج ی اولویسنار

 امتیاز نهایی بالا اریبس یِسازگار
کیفیت 

 فرض
 توضیح فرض

F F3 
ع م توجه به فالتورهای اقلیمی در توسعة 

 محیطیساختارهای زیست
 بحرانی 52

G G1 
محیطی در بافت های زیستاستقرار سامانه

 فرسودۀ شهری
 خنثی 8

H H1 
محیطی در سطض های زیستلاستن از آااین ه

 بااا
 خنثی 8

I I3 
ادامة وضعیت فعلی در عرصة فضایی و 

 جمعیتی
 خنثی 8

 سناریوی چهارم با درجة سازگاری  غیرممکن و ضعیف

A A1 نامطلوب 5 فمند محیط زیست شهریمدیریت عاقلانه و هد 

B B4 
ها و امکانات بازیافت توسعة نامناسب سیستم

 شهری
 نامطلوب 5

C C1 
های پیهرفته گیری بسیار بااا از تکنواوژیبهره

 محیطیدر توسعه و حل مسا ل زیست
 نامطلوب 5

D D1 
خلق ااگوهای لاربری اراضی پای ار زیست 

 محیطی
 نامطلوب 5

E E1 
گذاری به منیور ایجاد و توسعة سرمایه

 های محیط زیست شهریزیرساخت
 نامطلوب 5

F F1 
توجه به عناصر اقلیمی در توسعة ساختارهای 

 محیط زیست شهری
 نامطلوب 5

G G1 
محیطی در بافت های زیستاستقرار سامانه

 فرسودۀ شهری
 نامطلوب 5

H H1 
محیطی در سطض های زیستلاستن از آااین ه

 بااا
 نثیخ 8
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 6ادامه جدول 

-توصیف

 گر

علائم اختصاری 

 فرض

 بیو ضر تیمطلوب ةبا درج ی اولویسنار

 امتیاز نهایی بالا اریبس یِسازگار
کیفیت 

 فرض
 توضیح فرض

I I1 
محیطی با عناصر ایجاد تعادل مطلوب زیست

 جمعیتی، فضایی
 خنثی 8

J J1 
ت وین و اجرای قوانین مطلوب و لاربردی در 

 حیط زیست شهریعرصة م
 خنثی 8

K K1 خنثی 8 پای اری منابع آبی 

L L1 
های گیری مثبت و مطلوب از گفتمانبهره

 مذهبی و فرهنگی در محیط زیست شهری
 خنثی 8

 

شه ه بهرای چههار وضهعیت (، میزان سازگاری مطلهق و نرمهال1در ادامه با توجه ج ول )

چهه ( به دست آم . آن95.1ج ول ) سناریوهای مطلوب، خوب، ضعیف و ناسازگار به صورت

حاصهل از تحلیهل سهناریوها  بنه یله رتبهاست له در این ج ول قابل توجه است، این نکته 

 ی بر صحت سناریوهای به دست آم ه در مقیاس بااا بود. بر همهین اسهاس، سهناریوهای أییت

پهذیری و تحقهقاول اهمیهت  ة( در رتبه5سازگار با ضریب مطلوبیت بااا و بها امتیهاز مطلهق )

دوم اهمیهت  ة، در رتبه2ت سناریوهای خوب و میانه به احاا میزان سازگاری با ضریب قاطعی

 تقرار گرفتن . در این میان، شانس تحقق سناریوهای ناسازگار با توجه به لسب ضریب قاطعی

 است.( 4ضعیف )ضریب قاطعیت  به مراتب بیتهر از سناریوهایی با وضعیت سازگاری 9
 

 پذیری سناریوهاتحققمیزان شده بر حسب ضریب سازگاری مطلق و نرمال -7جدول 

 5931گان، مأخذ: نگارن 

 سناریو

 بندیرتبه جمع ناسازگاری سازگاری

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

سازگاری 

 بااا
5.11 8.653 4 5.55 1.11 5.19 5 5 
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 7ادامه جدول 

 سناریو

 بندیرتبه جمع ناسازگاری سازگاری

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

ضریب 

 مطلق

ضریب 

 نرمال شده

سازگاری 

 میانه
2 8.136 4 5.55 6 5.38 2 2 

سازگاری 

 ضعیف
2.44 8.319 4 5.55 6.4 2.80 4 4 

 9 9 2.82 6 8.099 9 5.534 9 ناسازگار

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .1

یافته عنوان رویکردی تکاملااگوی گام طبیعی بهچه در مباحث پیهین عنوان ش ، با توجه به آن

« رابهرت»وسهیلة به  5301محیطی، برای اواین بار در جریان لنفرانس برانتلن  در سال و زیست

تر به خود گرفت و با تکیه بهر ، مفهومی علمی5303گام طبیعی، در سال  مطرح گردی . ااگوی

گرا در فضاهای شهری محیطی و طبیعتهای زیستدی گاه ابعاد محیط زیست شهری در قااب

گیهری از پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از رویکهرد محهیط زیسهت شههری و بههرهمطرح ش . 

فضایی، اجتماعی و فرهنگهی، لیفیهت محهیط شههری، تنهوع  -متغیرهای لااب ی»ر نیی ؛هاییشاخص

طبیعی در نواحی شهری، عوامل جمعیتی و مهاجرتی، فقهر و  -های اقتصادیالوسیستم شهری، چرخه

میک مک و تحلیل اثرات  ةنگرانگیری از ااگوی مطااعات آین هو با بهره« غیره نهینی، تغییر اقلیم وحاشیه

چوب رویکرد گام طبیعی، ااگویی مطلوب در تحول محیط زیست شهری متقاطع و استراتژیک در چار

محیطی در شهر مههه  در های موثر زیستبن ی شاخصرو، طبقهشهر مهه  ارا ه ده . از ایندر للان

متغیر زیرمجموعه انجام ش  و سپس با  10بن ی للی و طبقه 56در قااب  n*nچارچوب یک ماتریس 

ارزش  1020. بر مبنای ش (، نتایج ماتریس تحلیل اثرات متقاطع محاسبه Pتا  ها )از صفردهی به آنوزن

مورد با باااترین حجم آماری دارای  2391ش ه در ماتریس اوایة اثرات متقاطع از سوی نخبگان، محاسبه

-(، مهی2های حاصل از جه ول )در این راستا، بر مبنای یافته میزان اثرگذاری متوسط بوده است.

دارای بیههترین  531( با امتیاز ME5محیطی )های دیپلماسی زیستله ت وین طرح توان گفت
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ی ارتقهاو  نیته وههای ضریب تأثیرگذاری بر دیگر متغیرها بهوده اسهت. همچنهین، شهاخص

( RY5) افهتیباز یاقتصاد هایتوجه به ارزش، 536( با امتیاز RY4ی )شهر افتیمقررات باز

عه م امکهان ، 532( بها UL7ی )طهیمحسهتیز هاییلاربر ةتوسع یبرا گذاریهیسرما، 539با 

( PM4) زبااهه  یهو توا تیجمع( و متغیر OT2ی )باز و سبز شهر فضاهای و هااستقرار پارك

ی شههر سهتیز طیاطلاعات در حفاظهت محه هاییفناور یرلارگیبهو  535هر ل ام با امتیاز 

(NT2 با )ان . در این میان، لمترین میزان ر گرفتههای بع ی میزان تأثیرگذاری قرادر رتبه 503

( و RE3) 92(، RE2) 91ها بها های آنتأثیرگذاری مربو  به متغیرهای مذهبی و زیر مجموعه

21 (RE1 )ههای مختلهف مقااهه، ش ه در قسهمتهای محاسبهبا توجه به مجموعه ارزش .است

پایه اری بسهیار شه ی ی شهر مههه  از ناتوان گفت له سیستم محیط زیست شهری در للانمی

ها ضمن ع م برخورداری از رونه ی یکسهان، دارای ها و توزیع آنای له دادهبرد به گونهرنج می

 539، 536، 531ای له پس از امتیازهای بااای به گونه استمن ی در توزیع ح های متفاوت بهره

ای ستقیم، دیگهر حه  میانهههای مستقیم و غیرممطابق ماتریس اثرات متقاقطع و اثرگذاریغیره،  و

تهری ینیش ه برای متغیرها وجود ن ارد و به صورت آنی با ضرایب بسیار پاهای محاسبهاز ارزش

ای لهه در . به گونههنیستها شویم له این رون  معموای و استان ارد در توزیع شاخصمواجه می

-از ایهن سیار ش ی  بوده است.های آن، این امر بها نییر عناصر مذهبی و آموزهای از شاخصپاره

 به صورت ذیل قابل ارا ه خواه  بود: یرو، پیهنهادهای

 ان ازهای آن؛ها و چهمافقلردن محیطی شهر مهه  و مهخص ت وین طرح جامع زیست .5

های نهوین در زمینهة گیری از تکنواوژیتوجه به اصول م یریت پسمان  و بازیافت و بهره .2

 ش ه بر ساختار شهری؛های محیطی تحمیللاهش هزینه

های مختلف به آموزش ةهای م یریت محیط زیست شهری و ارا سیستمارتقای تقویت و  .9

 م یران و شهرون ان در سطوح مختلف؛

محیط زیسهت توسعة ای هها و استراتژیدر ت وین طرح توجه به سناریوهای ت وین یافته .4

 شهری در مهه ؛
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مههارلت میهزان ارتقهای در مهذهبی ههای هها و آمهوزهعیهیم شهاخص توجه به پتانسیل .1

محهور و های هویتبا ت وین برنامهحفاظت از محیط زیست شهری  ةشهرون ان در عرص

 مذهبی. -فرهنگی

 نامهکتاب

ریهزی ای با رویکرد برنامهریزی منطقه(. شناسایی عوامل للی ی برنامه5934بههتی، م. و زاای، ن. ) .5

 . 41-68، 51، نامة م رس علوم انسانیفصلشرقی(.  سناریو )مطااعة موردی: آذربایجان

(، 51، )1، جسهتارهای شهرسهازی ةنامهفصل .ریزی لاربری زمینپارادایم برنامه(. 5934بیرامی، م. ) .2

551-558 . 

 شههری ههایپهارك الواهوژیکی (. تحلیل5935رزاقیان، ف.، رهنما، م.، توانگر، م. و آقاجانی، ح. ) .9

 .541-518(، 4) 90 ،شناسی حیطم. (مهه : موردی مطااعة)

شهر مهه  بر اسهاس  تیجمع ةنیبه ۀان از نییو تع ی اریپا یابیارز(. 5931رهنما، م. و شادل، ل. ) .4

 . 529-542(، 2) 2 ،ریزی شهریهای جغرافیایی برنامهپژوهشنامة فصلی. منابع آب تیوضع

هها و ای )مفهاهیم، روشو منطقه سناریونگاری در مطااعات شهری(. 5934رهنما، م. و معروفی، ا. ) .1
 های شورای اسلامی شهر مهه .. مهه : مرلز پژوهشتجارب(

)ح. انصهاری، . تیهع م قطع یایدر دن ن هیآ یبرا یزری. برنامهنگرین هیهنر آ(. 5331شوماخر، ا. ) .6

 .  یدفاع قاتیتحق ةسسؤمترجمه(. تهران: 

 انهارات سخن.تهران: در شهر.  جامعه و اقتصاد(. 5939علوی، ك. ) .1

رنامه ریزی ناحیه ای بها اسهتفاده از (. ب5938س. ر. ) فروزن ه دهکردی، ل.، شیره پزآرانی، ع. و جن قیان بی گلی، .0

 . 93 -16(، 9) 5 برنامه ریزی منطقه ای،. برنامه ریزی بر مبنای سناریوها )تبیین ااگوی چهم ان از ناحیه لاشان(

 .انتهارات دانهگاه تهرانطبیبیان، ترجمه(. تهران:  )م. .منیر شهریگزی ه (. 5339. )لاان، گ .3

بررسی موانهع مههارلت اجتمهاعی شههرون ان در محهیط (. 5934بیکی، ش. )، ا. و شیعهااهیجانیان .58

محهیط  پایه اری راهکارهای مناسب جههت ارتقها  ةو ارا سوات زیست شهری با استفاده از روش

 .598 -541(، 4) 51، زیست محیط تکنواوژی و علوم نامةفصل. زیست

 نو.انتهارات ماهتهران: . رانیدر ا یهواشناس .(5932ع. ) ،یمحمود .55

تههران: چهاپ  .ریزی م یریت مهارلتی در عملکردشهرها جهت برنامه ةوسعت(. 5900میفری، م. ) .52

 آزمون.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwittIbwuvXNAhWE1BoKHZR9BWwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2F8thsastech.khi.ac.ir%2Fcommission3%2FPapers%2FARC%2520(127).pdf&usg=AFQjCNFMM5qDBrdnV7MIzeqYEmSfQtzLDA&bvm=bv.127178174,d.bGg
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 .شهر میانه وآبعمومی در  فضاهای(. 5934ا. و ناصری، م. ) منوچهری میان وآب، .،موسوی، ممیر .59

 .518-503(، 2) 5های اجتماعی زنان و خانواده، آسیب مجلة

 . تهران: مرلز علوم دفاعی.آین ه نگاری از مفهوم تا اجرا(. 5901ناظمی، ا. ) .54
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