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شرايط تدوين مقاله
به منظور ایجاد تسهيل در روند داوری و چاپ مقالات ،از کليهی پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در
این نشریهاند ،خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایند در غير اینصورت مقاله به نویسنده عودت داده خواهد شد:
 .1دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه مجله ( )http://jm.um.ac.ir/index.php/geographyخواهد بود و مجله از پذيیر
مقالات دستی یا پستی معيور خواهد بود.
 . 3مقالۀ ارسالی نباید قبلاً در هيچ یک از نشریات داخلی یا خارجی چاپ شده باشد .هيئت تحریریۀ مجله ،انتظار دارد
نویسندگان محترم تا زمانی که جواب پيیر

از نشریه نرسيده است ،مقالۀ خود را به مجلۀ دیگری برای چاپ ارسذا

ننمایند.
 . 2مقالات فارسی با قلم لوتوس نازک  11و مقالات انگليسی با قلم نذازک  Times New Roman11بذا نذرم افذزار
 Wordتحت  Windows XPتهيه شود .مقالات روی کاغي ( A4با حاشيه از بالا  5/5و پایين  5/5و راست  4و چپ
 4سانتیمتر) تایپ شده و فواصل بين خطوط به صورت  singleباشد.
 . 4حجم مقاله نباید حداکثر بيست و پنج صفحۀ چاپی به قطع نشریه بيشتر شود (با احتساب فضای مذورد نيذاز بذرای
جداو  ،اشکا  ،خلاصه ،نتایج و فهرست منابع).
 . 1برای مقالات فارسی ،عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بين کلمذات نبایذد از  06حذر بيشذتر شذود و بذا قلذم
لوتوس سياه  11تایپ شود.
 . 6مشخصات مقاله :نام نویسنده(گان) مقاله با قلم  Bلوتوس سياه  ،16عنوان علمی یا شغلی او نيز با قلم  Bلوتذوس
سياه  16و آدرس الکترونيکی نویسنده با قلم  Times New Roman9باید در زیر عنوان مقاله به صورت وسذ چين
ذکر شود .ضمناً شماره تلفن تماس و ایميل نویسندۀ مسئو مکاتبات در پاورقی آورده شود.
* لازم به ذکر است که بعد از ارسا مقاله به مجله امکان تغيير و یا جابجایی نویسندگان وجود نخواهد داشت.
 . 7برای مقالات انگليسی ،عنوان با قلم  ، Times New Roman12نام نویسذنده مقالذه بذا قلذم سذياه Times New

 ،Roman10عنوان علمی یا شغلی او با قلم  Times New Roman10در زیر عنوان مقاله ذکر شود.
 . 8چکيده مقاله برای مقالات فارسی با قلم  Bلوتوس نازک  11و برای مقالات انگليسی با قلم نذازک Times New

 Roman 12به صورت تک ستونی صرفاً در یک پاراگرا ارائه شود.
 . 1اشکا و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و دارای کيفيت مطلوب باشد .فایل اصلی اشکا (تحذت Word ،PDF

 )Excel،و با دقت  600 dpiارائه گردد .اندازه قلمها به ویژه در مورد منحنی ها ( ) legendبه گونهای انتخاب شذوند
که پس از کوچک شدن مقياس شکل برای چاپ نيز خوانا باشند (زیرنویس اشکا B ،لوتوس سياه .)11
 .10در متن مقاله به شماره عکسها ،جداو و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.
در تنظيم جداو  ،منحنیها ،اشکا و تصاویر ،رعایت نکات زیر الزامی است:
الف -اطلاعات جداو نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقالذه تکذرار شذوند .شذماره و عنذوان در بالذای
جدو ذکر گردد.

ب -هر ستون جدو باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد ،چنانچه تمام ارقام جذدو دارای واحذد یکسذان
باشند ،می توان واحد را در عنوان جدو ذکر نمود.
ج -توضيحات اضافی عنوان و متن جدو  ،به صورت زیرنویس ارائه گردد .نتایج بررسیهای آماری ،باید بذه یکذی از
رو های علمی در جدو منعکس شود و در هر صفحه نباید بيش از دو جدو آورده شود.
د -شکلهای هر مقاله شامل منحنی ،نمودار ،عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شذکل شذمارهگياری
میشوند .شکلها باید بصورت رنگی یا سياه و سفيد و با کيفيت مناسب و مطلوب تهيه شود و شماره و عنوان آنها در
بالا بياید .عکس ها باید واضح ،مطالب آنها خوانا و دارای مقياس باشند .ذکر مأخي عکسها یا شکلهایی کذه از منذابع
دیگر اقتباس شدهاند الزامی است.
 . 11معاد انگليسی واژههای مهم در داخل متن با شمارهگياری مستقيم برای هر صفحه ،در پاورقی آورده شود.
 .13ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:
 .1-13صفحة عنوان :در صفحۀ شناسنامه باید عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) درجۀعلمی ،نشانی دقيق
شامل( :کد پستی ،تلفن ،دورنگار و پست الکترونيکذی ،محذل انجذام پذژوهش ،مسذئو مقالذه و تذاریا ارسذا ) درج
شود.نویسنده مسئو باید با علامت ستاره مشخص شود.
 . 3-13چکیده :شامل چکيده فارسی و انگليسی مقاله و واژگان کليدی (سه تا شش کلمه) است .حتیالامکان چکيذده
مقاله از  166کلمه بيشتر نباشد و بيانگر طرح مسأله ،رو

تحقيق ،ابزار جمع آوری دادهها ،تکنيک به کار رفته ،یافتهها

و نتيجهگيری باشد .چکيده انگليسی و فارسی در مطابقت کامل با یکدیگر تهيه شود .به دليذل نمایذه شذدن مجلذه در
بانکهای اطلاعاتی بينالمللی ،لازم است چکيده انگليسی مبسوط بين  056تا  1666کلمه باشد و دارای مقدمه ،رو ،
یافتهها ،بحث و نتيجهگيری مقاله باشد ،به گونه ای که آن را بتوان به صورت جداگانه چاپ نمود.
Extended abstract:
1. Introduction 2.Theoritical bases 3. Discussion 4. Conclusion and Suggestions
)6. Key words 7. Refrence(Farsi and English
* لازم به ذکر است که در چکيده مبسوط ،منابع فارسی به لاتين برگردانده شده و به همراه منابع انگليسی ارائه گردد.

 .2-13مقدمه :که در بر گيرنده طرح مسأله ،اهميت و ضرورت ،اهدا  ،سوابق تحقيق می باشد.
 .4-13مواد و روشها :که در بر گيرنده محدوده و قلمرو پژوهش ،رو

تحقيق و مراحذل آن (رو

تحقيذق ،جامعذۀ

آماری ،رو نمونهگيری ،حجم نمونه و رو تعيين آن ،ابذزار گذردآوری دادههذا و اعتبارسذنجی آنهذا) ،سذؤا ها و فرضذيهها،
معرفی متغيرها و شاخصها کاربرد رو ها و تکنيکها می باشد.
 .1-13مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری :که در برگيرنده تعاریف و مفاهيم ،دیدگاهها و مبانی نظری ،و  ...می باشد.
 .6-13یافتهها :ارائۀ نتایج دقيق یافتههای مهم با رعایت اصو علمی و با استفاده از جداو و نمودارهای لازم.
 .7-13بحث و نتیجهگیری :متضمن آثار و اهميت یافتههای پژوهش و یافتههای پژوهشهای مشابه دیگر ،با تأکيد بذر
مغایرتها و علل آن ،توضيح قابليت تعميمپيیری و کاربرد علمی یافتهها و ارایۀ رهنمودهای لازم برای ادامۀ پذژوهش
در ارتباط با موضوع ،نتيجهگيری و توصيهها و پيشنهادهای احتمالی.
 . 8 -13تشکر و قدردانی :قبل از منابع مورد استفاده ارائه شده و از ذکرافراد (شامل :دکتر ،مهندس و )...خودداری شود.

 . 12نحوة ارجاعات :منابع و مآخي باید به صورت درون متنی و همچنين در پایان مقاله ذکذر شذود .دقذت شذود کذه
ارجاعات داخل متن به لحاظ تعداد و محتوی منابع همخوانی داشته باشد.
 .1-12ارجاعات در متن مقاله باید به شيوه داخل پرانتز ( ) APAباشد ،به گونهای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان ،سا انتشار
و صفحه ذکر شود .شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگليسی) باشد  .به
عنوان نمونه( :ولایتی )56 :1110 ،یا ) )Woods, 2005: 8و این حالت برای دو نویسنده نيز صادق میباشد اما برای ارجاعاتی که
بيش از دو نویسنده دارند نام خانوادگی نفر او امده و از واژه همکاران به جای سایر نویسندگان استفاده شود؛ به عنوان نمونه برای
منابع فارسی (سجاسی قيداری و همکاران )11 :1111 ،برای منابع لاتين نيز ()Gilbert et al, 1994:76

 .3-12در پایان مقاله ،منابع مورد استفاده در متن مقاله ،به ترتيب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ،به شرح زیر آورده شود:
نمونۀ فارسی:
 . 1نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان(سا انتشار)؛ عنوان کتاب(به صورت ایتاليک باشد)؛ شماره جلد ،نوبت
چاپ ،محل انتشار ،نام ناشر .نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخي به ترتيب حرو الفبا خواهد بود.
مثا برای کتاب :توسلی ،محمود()1110؛ اصو و رو های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایذران؛ مرکذز
مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ایران ،جلد او  ،چاپ چهارم ،تهران.
 .1مثا برای نشریه :نام خانوادگی ،نام نویسنده یا نویسندگان(سا انتشار)؛ عنوان مقاله؛ نام نشریه(به صورت ایتاليک
باشد) ،دوره ،محل انتشار.
مثا برای مقاله :سرور ،رحيم()1111؛ استفاده از  AHPدر مکانيابی جغرافيایی(مطالعه موردی :مکانيابی جهت توسعه
آتی شهر مياندوآب)؛ مجله پژوهش های جغرافيایی ،شماره  ،41صص.11-11
 . 14نقل قو ها  -مستقيم و غير مستقيم  -نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منابع و مآخي ،با حرو نذازک و
استفاده از نشانهگياریهای مرسوم ،مشخص شود و نام صاحبان آثار ،تاریا ،و شماره صفحات منابع و مآخي ،بلافاصله در
ميان پرانتز نوشته شود.
 . 11مقالات برگرفته از رساله و پایاننامه دانشجویان با نام دانشجو،استاد راهنما و مشاوران و با مسئوليّت استاد راهنمذا
انتشار می یابد.
 . 16چنانچه مخارج تحقيق یا تهيۀ مقاله توس مؤسسهای تأمين مالی شده باشد ،باید نام مؤسسه در صذفحۀ او درج
شود.
 . 17شیوه ارزشیابی مقالات :مقالات ارسالی که شرای پيیر

از جنبههای نوآوری در حوزۀ نظریه و رو شذناختی

کاربردی ،شرای لازم را احراز نمایند ،برای داوران خبره در آن موضوع ارسا میشوند .داوران محترم ،جدای از ارزشيابی
کيفی مقالات ،راهبردهای سازندهای پيشنهاد میکنند .پيشنهادهای داوران محترم به طور کامل ،اما بدون نام و نشان داور،
برای نویسنده مقاله ارسا خواهد شد.
 .11فایل های ضروری برای ارسا از طریق سامانه عبارتند از:

الف) فایل مربوط به مشخصات کامل نویسندگان(شناسنامه مقاله) متناسب با بند  0شرای تدوین مقاله به صورت word
در یک صفحه

ب) فایل اصلی مقاله :یک نسخه  wordو  pdfاز متن اصلی مقاله بدون اسامی و مشخصات نویسندگان و بدون چکيده
انگليسی.
ج) فایل مربوط به چکيده مقاله :یک نسخه  wordاز چکيده مبسوط انگليسی به همراه متن فارسی آن بر اساس بنذده
 1-11تنظيم و ارسا گردد
 . 11مجله حق رد یا قبو و نيز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ میدارد و مقالات مسترد نمیشود .اصل مقالات
رد یا انصرا داده شده پس از سه ماه از مجموعه ی بایگانی مجله خارج شده و مجلّۀ جغرافیا و توسعة ناحیهای هيچ
مسئوليّتی در این ارتباط نخواهد داشت.
 . 30مسئوليّت ارائه صحيح مطالب مقاله بر عهدۀ نویسندگان است .از اینرو ،نسخهای از مقالۀ آماده چاپ برای انجذام
آخرین تصحيحات احتمالی به نشانی الکترونيکی نویسنده مسئو ارسا خواهد شد .چنانچه ظر مذدت یذک هفتذه
پاسخی از سوی نویسندگان دریافت نگردد به معنای انصرا قلمداد شده و به شمارههای آتی موکو خواهذد شذد و
چنانچه پاسخی دوباره دریافت نشود مقاله از اولویت چاپ در مجله خارج میشود.
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چکیده
اهداف :باززنده سازی به سرزندگی و بهبود اقتصادی ،اجتماایی ،فرهگیای و لادبادی
بافت های فرسوده و تاریخی شاهرها لماش شاایانتاوجهی ماینمایاد  .در ایا میاان
گردشیری نقش بارزی در باززنده سازی بافاتهاای تااری خی ایفاا مای لگاد .بارهمی
اساس هدف مقادة حاضر تحلیل یوامل تأثیر گذار در باززنده سازی بافت تاریخی شهر
گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری است.
روش :پژوهش حاضر از نوع لاربردی ،روش پاژوهش حاضار توفایفی -تحلیلای و
بهرهگیری از مدل معاددات ساختاری است .حجم نمونة پاژوهش شاامل  144نفار از
سالگان است له پرسشنامه به فورت تصادفی بی آنها توزیع شده است .ایا مادل
از معیارهای زیادی برای سگجش روایی ،پایایی و بارازش دادههاا اساتفاده مایلگاد
چگان چه از آدفای لرونباخ و پایایی ترلیب ی سازهها  ،روایی همیرا و واگرا ،ضارایب
معگاداری  ،zمعیار  ،R2معیار  Q2و  GoFاستفاده لرده است.
یافتهها /نتایج :مقدار ضرایب بارهای یاملی(  ،)4 /55ضرایب آدفای لرونباخ و پایاایی
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(بایش از  ،)3 /31مقااادیر ( R2باداای  ،)4/133مقاادار (Q2بیشاتر از  )4 /15و مقاادار
___________________________
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 )4 /53 ( GoFنشان دهگدۀ برازش قوی مادل پاژوهش اسات .رابطاة مساتقیمی بای
متغی یرهای هفت گانة پاژوهش مشاتمل بار « مگاابع ماادی ،یوامال قاانونی ،مشاارلت
سالگان ،یوامل فرهگیی ،برنامة لوتاه مدت و موضعی ،برنامة جامع و بلگادمادت و
مدیریت شهری» و باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توساعة پایادار
گردشیری وجود دارد چرا له ای امر با سطح اطمیگان  %35و مقدار آمااره ( tبایش
از  ) 3/31اثبات شده است.
نتایج :حافله به ارائة رهیافت برون رفت از مشکلات و احیای بافات تااریخی شاهر
گرگان ،توجه به راهبردها و سیاستهای تعاملی بی بازآفریگی و توساعة گردشایری
پایدار مگتهی شده است و در باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان باید باه یوامال
تأثیرگذار نظیر برنامهریزی مشارلت -مبگا ،بازآفریگی مردم محور و تاروی گردشایری
توجه جدی شود .ایجاد و پیشگهاد راهکارهای اجرایی در خصوص سااخت پیااده راه
گردشیری و ایجاد شهرداری ویژۀ بافت فرساوده از اهام راهکارهاای ایا پاژوهش
است.
کلیدواژهها :باززنده سازی ،بافت تاریخی ،گردشیری پایدار ،شهر گرگان .
 .1مقدمه

شهرها بهیگوان موتورهای شکوفایی و رشد اقتصادی (مهدنژاد ،3131 ،ص )1 .و بازییران
افلی در ارتقا و تقویت رقابت بی ادمللی به شمار میآیگاد (جساپ ،1441 ،3ص .)1 .همای
طور آنها مکان های مهاجرت ،خلاقیت ،دانش ،نوآوری و هر چیز جدیاد و متفااوتی هساتگد
(مهدنژاد و اشتری ،3135 ،ص .)1 .بر همی اساس ،دودتها و اقتصادهای شهری در جست-
وجوی ابزارهای جدید بازآفریگی و باززندهسازی بافت شهری از راه بازسااخت و دگرگاونی
شهرها هستگد .یوامل زیادی نظیر جهانیسازی ،تغییر اقلیمی ،بحرانهاای اقتصاادی و تغییار
سبشهای زندگی راهبر باززندهساازی هساتگد(حاجی و دوزاییاه ،1435 ،1ص  .)3باه ایتقااد
نیل )1441(1امروزه شهرها سیاست رنسانس شهری را آغاز لردهاند له در لانون آن باززناده-
1. Jessop
2. Hadjri & Durosaiye
3. Neal
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سازی بافت تاریخی و تبدیل آنها به مکانهایی جذاب و شکوفا قارار دارد (لارواناا،1431 ،3
ص .)1 .باززنده سازی به بهبود سرزندگی اقتصاادی ،اجتماایی و محیطای شاهر مایپاردازد.
همچگی  ،طیف گستردهای از فعادیتها را توفیف میلگد ،نشاط و سرزندگی جدیادی بارای
مگاطق تاریخی به ارمغان میآورد ،ساختمانها ،زیرساختها و محیط لادبدی را بازآفریگی می-
نماید و به مرمت و بازسازی ساختمانهایی میپردازد له به پایان یمر مفید خود رسایدهاناد(
برنامه شهر هال ،1444 ،1ص .)11.
از طرف دییر ،هم الگون میراث فرهگیی حدود  % 14بازار گردشیری اروپاایی را شاامل
میشود بهگونهای له حضور در سایتهای فرهگیی و تاریخی در بیست سال گذشته دو برابر
شده است .میراث فرهگیی و تاریخی ،ارزشهای فرهگیی مکان را حفظ میلگد و پیونددهگدۀ
مردم با خاطرات جمعیشان اسات (گزلای و لریموگلاو ،1434 ،1ص .)151 .باززنادهساازی
ش هری برای اهداف گردشیری ،موضاوع باه نسابت جدیادی اسات .درآمادهای حافال از
گردشیری ،تصمیمگیران را به حفظ محدودهها و ساختمانهاای میاراث و باازار آنهاا بارای
گردشیران ترغیب لرده است .در سالهای اخیر ،گردشیری باه یکای از انییازههاای افالی
بخصوص در مگاطق تاریخی و فرسودۀ مرلز شهرها تبدیل شده اسات مگااطقی لاه از دحاا
لادبدی و اجتمایی و اقتصادی دچار زوال و افت شدهاناد .در اروپاا ،شاهرهای زیاادی نظیار
بارسلونا ،گلاسکو و بیلبائو به مدلهایی تبدیل شدهاند له نشان میدهگد چیونه یش شهر می-
تواند به آه ربای جذب گردشیر به واسطة تبعیت از راهبردهای باززندهسازی شهری تبادیل
شود .پس از آن ،شهرهای زیادی شروع به سرمایه گذاری در ساخت امکانات رفااهی مهماان-
نوازی ،مرالز فرهگیی و برگزاری اجلاس ،موزههاا ،نمادهاای برجساته ،امکاناات ورزشای و
سرگرمی به مگظور جذب گردشیران و تحریاش آنهاا باه بازدیاد لردناد .ایا موضاوع باه
«باززندهسازی گردشیری-مبگا» مرسوم شده است (اوساال ،1435 ،1ص .)31 .پاژوهش هاای
متعدد بر شش یامل مشتمل بر «مگابع مادی ( لان ،وو  ،نام و چاتوت ) 1431، 5
1. Caruana
2. Hull City Plan
3. Gezici & Kerimoglu
4. Uysal
5. Khan,S. Woo,M. Nam,K & Chathoth,P.K.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

1

شمارۀ سی و چهارم

مشارلت سالگان(امی زاده و دادرس ،)3133 ،یوامل قانونی(پوراحمد ،حبیبای و لشااورز،
 ،)3133یوامل فرهگیی (روبرتاز ،راوتاز و جواور  ، )1443 ،3برناماههاای لوتااه مادت و
موضعی (بوری  1434 ،1امی زاده و دادرس ،)3133 ،برنامة بلگدمدت و جامع (یزدانی ،حاضر،
ده دهزاده سیلابی )3131 ،و مدیریت شهری (مجتبیزاده خانقاه رحمتی ملایی  ،رحمتی ملایی
و شاهی پور »)3135 ،به یگوان یوامال موفقیات باززنادهساازی شاهری باا رویکارد توساعة
گردشیری پایدار در بافت تاریخی تألید لردهاند.
در ای میان ،هستة مرلزی شهر گرگان بهیگوان بافت تاریخی دارای  351هکتاار اسات و
مگطبق بر حصار قاجاری شهر گرگان می باشد .امروزه غبار فراموشی بر ایا بافات ارزشامگد
سایه افکگده و توجه چگدانی به آن نمیشود .با وجود جاذبههای گردشیری فراوانی له در ای
بافت تاریخی مشاهده می شود ،آمار گردشیران چگدان جادب توجه نیست .تگها بخش بازار آن
تا حدی فعال است و روند باززندهسازی آنها با گذشته و مشخصههای محلی بافت مطابقات
ندارد له ای امر بر زوال و افت لادبدی ،اجتمایی و اقتصادی آن میافزایاد .بار همای مبگاا،
هدف ای مقاده ،تحلیل یوامل تأثیرگذار در باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد
توسعة پایدار گردشیری به مگظور بهبود لیفیت مکانی و زندگی و ارتقای جاییاه ای شهر در
بازار گردشیری میباشد.
 .2پیشینة تحقیق

ریشههای باززندهسازی را میتوان در اواسط سدۀ نوزدهم میلاادی و برناماههاای توساعة
بارون هاسم  1در پاریس جستوجو نمود .باززندهسازی را میتوان باهیگاوان بازسااخت یاا
مرمت محدودهها یا محلاههاای محاروم تعریاف لارد (اوساال ،1435 ،ص .)35 .از دیادگاه
ایونز )1445(1باززندهسازی به تغییار مکاان شاهری گفتاه مایشاود لاه نشاانههاایی از زوال
اقتصادی ،اجتمایی و لادبدی را نشان میدهد (گزلی و لریموگلو ،1434 ،ص .)151 .پژوهش -

1. Roberts, P., Ravetz, J. and George
2.Boraine
3. Baron Haussmann
4. Evans
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های داخلی نشاندهگدۀ آن است له باززندهسازی بافت تاریخی به توسعة گردشایری لماش
میلگد و نویی رابطة دوسویه بی آنها برقرار است(جدول شمارۀ .)3
جدول  -1پژوهشهای داخلی در خصوص باززندهسازی و گردشگری
مأخذ :گردآوری نیارندگان3131 ،
موضوع

یافتهها

پژوهشگران

طراحی بافتهای فرسودۀ دارای

با استفاده از راهکارهایی نظیر ارزشهای اجتمایی ،طبیعی،

ارزش تاریخی با رویکرد توسعة

میراثی و مشارلتهای مردمی میتوان ظرفیتهای گردشیری

ظرفیت های گردشیری

در بافت تاریخی چشمه یلی شهر ری را به فعلیت رساند..

قدمی ،دانشجو و

تدوی مدل مفهومی بازآفریگی

مؤدفههای زیستمحیطی بیشتری نقش را در بازآفریگی مرلز

اسلامی ()3131

شهری با رویکرد گردشیری

شهر محمود آباد با رویکرد گردشیری دارند.

فگایی و

بازآفریگی بافتهای تاریخی و

راهبردها و سیاستهای توسعة گردشیری در بافتهای تاریخی

ذالریان()3131

فرسوده با رویکرد گردشیری

مگطقة  3شهر اففهان را ارائه داده است.

یسکری()3134

مجتبیزاده خانقاه ،
رحمتی ملایی ،
رحمتی ملایی و
شاهی پور

رابطة تگیاتگیی بی باززندهسازی بافت تاریخی و توسعة
تأثیر باززندهسازی بافت تاریخی
بر توسعة گردشیری

()3135

گردشیری در مگطقة 31شهر تهران وجود دارد له با ریایت
حفظ شکل و تاریخی بودن ای بگاها ،افزایش امکانات حمل و
نقل و سهودت دسترسی میتوان به توسعة گردشیری اقدام
نمود.

یزدانی ،حاضری و

بازآفریگی بافتهای فرسودۀ

ده دهزاده سیلابی

شهری با رویکرد گردشیری

()3131

پایدار

راهبرد رقابتی بیشتری امتیاز را برای بازآفریگی بافت فرسودۀ
شهر با رویکرد گردشیری شهر خوی دارد.

افزون بر ای  ،یافتههای مگابع خارجی بیانیر تأثیر باززندهسازی بافات تااریخی بار روناق
گردشیری در شهرهای لشورهای شمال آفریقا (نافر و شعبان ،1431 ،3ص ،)354.خاورمیانه
(لان  ،وو  ،نام و چاتوت،1431،ص )33 .و آسیای میانه (وو و تان ،1431 ،1ص )131.است.
در ادامه به تعدادی از شهرهایی اشاره شده له از راهبردهای باززندهساازی بارای گردشایری
استفاده لردهاند(جدول شمارۀ .)1

1. Nasser et al
2. Wu&Tan Nasser

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

1

شمارۀ سی و چهارم

جدول  -2راهبردهای باززندهسازی با محوریت گردشگری پایدار در شهرها
مأخذ :مطادعات نویسگدگان بر اساس روبرتز ،راوتز و جوور  ،1443 ،ص 39 .بوری  ،1434 ،ص .393
راهبردهای باززندهسازی

شهر

ترلیب یش برزن فرهگیی ،پارک میراث شهری ،مجتمع ورزشی بی ادمللی ،مجتمع فرهگیی ساحلی و
مگچستر

یش آئروتروپلیس  3رو به رشد(به یش زیرمجمویه شهری گفته میشود له آرایش فضایی ،زیرساخت
و اقتصاد آن روی یش فرودگاه متمرلز شده و بهیگوان یش شهر فرودگاهی چگدگرهی یمل میلگد)
در بافتهای تاریخی با هدف توسعة گردشیری.

روتردام

باززندهسازی فیزیکی بافتهای تاریخی و ارائة بازتصویر  1هویت فرهگیی با رویکرد جذب گردشیر
شهرهایی نظیر سیدنی ،سگیاپور ،سیاتل ،ونکوور اقدام به باززندهسازی بافت تاریخی در بخش مرلزی

مگطقة آسیا و

جهت رونق گردشیری و دستیابی به درآمد پایدار لردهاند .در ای راستا بر ارتقای ظرفیت حملونقل

اقیانوس آرام

شهری ،زیرساختها و امکانات تروی فگایع فرهگیی و اجرای پروژههای بزرگ شهری مانگد
بگدرگاهها ،فرودگاهها و دفاتر اداری بلگدمرتبه متمرلز شدهاند.

لیپ تاون

بافت تاریخی به مکان لسبولارهای پیشرو تبدیل شده و با استفاده از مؤدفههای دانشمحوری،
نوآوری ،فرهگگ و خلاقیت ،تصویر جذابی از شهر جهت جذب گردشیر ارائه شده است.

 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع لاربردی و روش آن توفیفی-تحلیلی است .یمدهتاری متغیرهاای
پژوهش مشتمل بر برنامهریزی جامع و بلگدمدت ،برنامههای لوتاه مدت و موضعی ،مشاارلت
سالگان ،مدیریت ،یوامل فرهگیی ،مگابع مادی ،یوامل قانونی و باززندهسازی بافت تااریخی باا
رویکرد توسعة پایدار گردشیری هستگد .مطابق با ادیاوریتم تحلیال دادههاا در روش ،SPLS
ابتدا به سگجش بارهای یاملی سؤادات اقدام شده سپس نوبت به محاسبه و گازارش ضارایب
آدفای لرونباخ و پایایی ترلیبی سازهها میرسد پس از آن برای سگجش میزان همبساتیی هار
سازه با سؤادات (شاخصها) از روایی همیرا استفاده شده است .برای مقایسة میزان همبستیی
بی شاخصهای یش سازه از روایی واگرا استفاده شده است .از دو معیار برای سگجش برازش
مدل پژوهش استفاده شده است :نخست ،ضرایب معگاداری  )t-value( zدوم ،ضرایب تعیی
1. Aerotropolis
2. Re-imaging
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( )R2مربوط به متغیرهای پگهان درونزای (وابسته) مدل .از معیار  Q2بارای ساگجش قادرت
پیشبیگی مدل استفاده شده است .برای لگترل برازش مدل در هر دو بخش مدل اندازهگیری و
ساختاری ،از معیار  GoFاستفاده گردیده است .تعیی حجم نمونه با استفاده از فرمول لولران
فورت گرفته است( 111نفر) .برای افزایش روایی و پایایی پژوهش ،حجم نمونه به  144نفار
افزایش یافت.

 .2 .3پهنة مورد مطالعه

شهر گرگان با مساحت  1514هکتار ،در ارتفاع متوسط  355متر از سطح دریا در 51/111
درجة طول شرقی و  11/911درجة یرض شمادی و در دامگة شمادی رشته لاوه ادبارز واقاع
شده است .شهر گرگان ،در پهگه ای حدود  1514هکتار و دارای  111119نفر جمعیت اسات.
اطلایات موجود نشان م ی دهد له در اودای سرشاماری قابال اساتگاد در ساال  ،3115دارای
 19194نفر جمعیت بوده است ،به ای ترتیب جمعیت آن طی ایا دورۀ  54سااده حادود 34
برابر شده است (مهگدسان مشاور پارت ،3134 ،ص .)39 .بافت تاریخی شهر گرگان با وسعت
 354هکتار (شکل شمارۀ  ،)3درون محدودهای واقع شده له تا اوایل قرن حاضر با بر و بارو
و دروازههایی محصور شده بود .محلههای سرچشمه ،نعلبگادان و پاسارو ،درب ناو و میادان،
سرپیر و میخچهگران ،شیرلش و باغشاه ،باغ پلگاگ و شاازده قاسام و میرلاریم ،یمادهتاری
ییگیت بافت تاریخی شهر گرگان هستگد (مهگدسان مشاور خودآوند ،3199 ،ص.)5.
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهر گرگان
مأخذ :نیارندگان3131 ،

 .4مبانی نظری تحقیق

فاحبنظران چگدی گونهشگاسی در خصوص راهبردهای باززندهسازی شهری بار مبگاای
ابتکاریملهای گردشیری را ارائه لردهاند .گاودا و دولاایتو-ساایدرایس )1441(3ساه ناوع
راهبرد باززندهسازی با رویکرد گردشیری را مطرح لرده است )3:راهبرد لارآفریگی با هادف
رشد اقتصادی از راه گردشیری ،بهبود تصویر یش شهر باهیگاوان یاش مقصاد گردشایری و
مکان جذاب برای سرمایهگذاران ،سالگان افیل و گردشیران  )1راهبرد طبقة خلاق له هدف
آن رشد اقتصادی از طریق بهبود لیفیت لسب شده توسط اقتصاد خلااق ،پتانسایل اهاداف و
سالگان موجود و افراد حرفهای جوان و تحصیللرده است  )1راهبرد پیشروناده لاه هادف
افلی آن توسعة اجتماع ،آموزش در زمیگة هگر و تودید فرهگیی محلی است و جامعة هدف آن
سالگان محلی بافت تاریخی میباشد .راهبردهای فرهگیی پیشرونده گرایش به ارائة رویکردی
1. Grodach and Loukaitou-Sideris
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گسترده و مشارلت در هگر ،حمایت از تودیادات فرهگاگ محلای ،فرهگاگ و میاراث محلای،
هویت اجتماع محلی و بازآفریگی و باززندهسازی محدودههای شهری تاریخی دارند (گودا و
دولاااتیو-سااایدرایس ،1441 ،ص .)153 .گااریفیش )3335(3باار «راهبردهااای یکپارچااه-
گرا»(1تقویت هوی ت و به رسمیت شگاخت اجتمااع شاهری) «راهبردهاای فاگایع فرهگیای»
(متگوعسازی فرهگگ محلی و تودید فرهگیی به یگوان پتانسایل رشاد شاهرها) و «راهبردهاای
ترویجی یا مصرفگرا»(1جذب گردشیران و سرمایهگذاران برای پروژههاای بازرگ باززناده-
سازی لادبدی بافت تاریخی شهر) متمرلز شده اسات (گاریفیش ،3335 ،ص .)159 .ایاونز و
شاو )1441(1در خصوص ارتباط معگادار باززنده سازی و گردشیری بر سه راهبرد تألید لرده-
اند )3 :باززندهسازی فرهگگمبگا له بر اساس آن ،فرهگاگ راهبار باززنادهساازی و لاتاادیزور
توسعة شهرها محسوب میشود .تألید افلی آن بر برنامهها و پاروژههاای فرهگیای از جملاه
پروژه های پرچم ،ساخت یا تخصیص مجدد میاراث فاگعتی ،پاروژههاای پیشایام باا هادف
بازبرندسازی 5شهر(جشگوارهها و سایر رویدادها) و رشاد اقتصاادی باه خصاوص بار مبگاای
گردشیری و فعادیت اقتصادی است )1 .باززندهسازی فرهگیی له فعادیتهای فرهگیی به طور
لامل با حوزههای فضایی ،اجتمایی و اقتصاادی نظیار محادودههاای فرهگیای ،خوشاههاای
فرهگیی و پروژههای مشابه یکپارچه شدهاند )1 .فرهگاگ و باززنادهساازی لاه فعادیاتهاای
فرهگیی از راهبردهای توسعة شهر مجزا شدهاند ابتکارات و پروژههای فرهگیی (مانگد برناماة
هگری یمومی ،تفسیر میراثی یا موزۀ تاریخ محلی) له اغلب توسط افراد /انجما هاا مادیریت
میشود(ایونز و شاو ،1441 ،ص .)1 .پژوهش حاضر معتقد به یش رویکارد ترلیبای و بهاره-
گیری از مؤدفههایی نظیر لارآفریگی ،مشارلت ،فرهگگ ،خلاقیت و نوآوری در باززنادهساازی
بافت تاریخی با رویکرد گردشیری است.

1. Grifihs
2. Integrationist strategies
3. Promotional or consumerist strategies
4. Evans and Shaw
5. Re-branding
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 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5دادههای توصیفی

جهت سگجش تأثیر یوامل تأثیرگذار بر باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد
گردشیری پایدار اقدام به انجام یش پیمایش مکانی از سالگان شد .در ای میاان 143 ،نفار از
نمونة تحقیق مرد و  333نفر زن  141 ،نفر مجرد و  331نفر متاهل هستگد 13 .نفر دارای سواد
خواندن و نوشت  53 ،نفر زیردیپلم 11 ،نفر دیپلم 11 ،نفر فوقدیپلم 391 ،نفار دیساانس و 51
نفر فوقدیسانس و باداتر هستگد 131 .نفر(  )% 19/5در محدودۀ بافت تاریخی شهر گرگاان و
 91نفر( )%13/5خار از محدودۀ بافت سکونت دارند (جدول :)1
جدول  -3مشخصههای توصیفی پرسشنامه
مأخذ :نیارندگان3131 ،
آیتمها

فراوانی

درصد

مشخصات

زیر  14سال

11

1/9

 13تا  14سال

334

11/5

 13تا  14سال

11

31

 13تا  54سال

14

34

 53سال تا  14سال

33

1.9

 13سال به بادا

14

35

دودتی

35

1/9

خصوفی

11

35/5

آزاد

11

33/1

بیکار

31

1/5

محصل

343

11/1

خانه دار

51

31/5

مشاغل یادی

13

31/1

لمتر از  544هزار تومان

311

13/9

گروه

 544هزار تا یش میلیون

13

31/1

درآمدی

یش میلیون تا  3.5میلیون

13

3/9

 3.5تا  1میلیون

315

13/1

گروه سگی

گروه شغلی
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 .2 .5تحلیل مسیر و تعیین ضرایب بارهای عاملی

تحلیل مسیر 3روش آماری لاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چگدمتغیارى در مادلهااى
ساختاری است له هدف آن به دست آوردن برآوردهاى لمى روابط یلى (همکگشای یکجانباه یاا
لواریته) بی مجمویهاى از متغیرهاست .تحلیل مسیر فرفا بر متغیرهای مشاهده شده 1قابل انجاام
است .به همی مگظور با توجه به ادبیات پژوهش و نظر خبرگان ،مادل مفهاومی پاژوهش تادوی
شده است (شکل شمارۀ  .)1پس از طراحی مدل تحلیلی با استفاده از نرمافزار  ،SPLSباار یااملی
متغیرهای مشاهدهپذیر (سؤالهای پرسشنامه) محاسبه گردید .مقادار ملااک بارای مگاساب باودن
ضرایب بارهای یاملی  4/55میباشاد (هودگاد ،3333 ،1ص .)331 .باار یااملی تماام ساؤالهاای
پرسشنامه بیشتر از 4/55میباشگد .ای تحلیل بیانیر ارتباط معگادار متغیرهای مشاهدهپذیر(ساؤال-
های پرسشنامه) با متغیرهای مکگون برنامهریزی جامع و بلگدمدت( 1گویه) ،برنامههای لوتاهمادت
و موضعی( 34گویه) ،مشارلت سالگان( 31گویه) ،مدیریت( 1گویاه) ،یوامال فرهگیای( 1گویاه)،
مگابع مادی( 3گویه) ،یوامل قانونی( 5گویه) و باززندهسازی بافت تاریخی با رویکرد توساعة پایادار
گردشیری ( 5گویه) است .ارتباط معگادار بادای بی سؤالها و متغیرهای مکگاون فاحت مادل را
تأیید میلگد .دازم به ذلر است به ددیل ایگکه تعداد گویهها زیاد مایباشاد در شاکل شامارۀ  1تگهاا
گویههای برنامهریزی جامع آورده شده است.

شکل  -2مدل ترسیم شدة تحقیق همراه با ضرایب استاندارد شده بار عاملی
مأخذ :نیارندگان3131 ،
1. path analysis
2. Observed variable
3. Hulland
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 .3 .5تحلیل پایایی و روایی پژوهش
 .1 .3 .5آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

مطابق با ادیوریتم تحلیل دادهها در روش  ،SPLSبعد از سگجش بارهای یاملی ،ضرایب آدفای
لرونباخ و پایایی ترلیبی 3سازهها محاسبه میشود .در مورد آدفای لرونباخ ،تماام متغیرهاای پگهاان
ای پژوهش دارای ضرایب آدفای بیشتر از  4/1میباشگد له برازش مگاسب مدلهای اندازهگیری را
نشان میدهد .ضرایب آدفای لرونباخ متغییرهای پاژوهش یبارتگاد از :برناماهریازی جاامع و بلگاد
ماادت( ،)4/111برنامااهریاازی لوتاااهماادت و موضااعی ( ،)4/933مشااارلت سااالگان (،)4/111
مدیریت( ،)4/111یوامل فرهگیی( ،)4/113مگابع مادی( ،)4/135یوامال قاانونی( )4/913و باززناده
سازی بافت تاریخی شهر گرگان ( .)4/951از آنجایی له معیار آدفای لرونباخ یش معیار سگتی برای
تعیی پایایی سازهها میباشد روش  SPLSمعیار مدرنتری نسبت به آدفای لرونباخ به ناام پایاایی
ترلیبی به لار میبرد .ای معیار توسط ورتس ،دی و جورلسوگ ( )3311معرفی شد و برتاری آن
نسبت به آدفای لرونباخ در ای است له پایایی سازهها نه باه فاورت مطلاق بلکاه باا توجاه باه
همبستیی سازههایشاان باا یکادییر محاسابه مایگاردد (ورتاس  ،دای و جورلساوگ ،3311 ،1
ص .)311.ضرایب پایایی ترلیبی  9متغیر پگهان مشتمل بر برنامهریزی جامع و بلگدمادت (،)4/319
برنامههای لوتاهمدت و موضعی ( ،)4/311مشاارلت ساالگان ( ،)4/354مادیریت( ،)4/311یوامال
فرهگیی ( ،)4/311مگابع مادی( ،)4/311یوامل قانونی ( )4/314و باززندهساازی بافات تااریخی باا
رویکرد توسعة پایدار گردشیری ( )4/931باداتر از  4/1هستگد .بگابرای برازش مگاساب مادلهاای
اندازهگیری تأیید میشود.
 .2 .3 .5روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا

روایی همیرا به بررسی میزان همبستیی هر سازه با سؤادات (شاخصهای) خاود مایپاردازد.
معیار میانیی واریانس استخرا شده توسط نرمافزار  SPLSبرای ای مگظور به لار میرود .فورنل
و دارلر ( ،)3393مقدار  4/5به بادا را برای میانیی واریانس استخرا شده لافی دانستهاند(فورنل و

1. Composite Reliability
2. Werts CE, Linn RL, Joreskog KG.
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دالر ،3393 ،3ص .)11 .مقدار ای شاخص در متغیرهای برنامهریزی جاامع و بلگادمادت (،)4/191
برنامههای لوتاهمدت و موضعی ( ،)4/139مشارلت ساالگان ( ،)4/534مادیریت ( ،)4/111یوامال
فرهگیی( ،)4/111مگابع مادی( ،)4/119یوامل قانونی ( )4/133و باززنادهساازی بافات تااریخی باا
رویکرد توسعة پایدار گردشیری( )4/551بیشتر از  4/5است له نشان از برازش خوب مادل دارد.
روایی واگرا دو موضوع را پوشش میدهد :ادف) مقایسة میزان همبستیی بای شااخصهاای یاش
سازه با آن سازه در مقابل همبستیی آن شاخصها با سازههای دییر ب) مقایسه میزان همبساتیی
یش سازه با شاخصهایش در مقابل همبستیی آن سازه با سایر سازههاا .جادول شامارۀ  1هماان
ماتریس فورنل دارلر است با ای تفاوت له در قطر افلی مقدار جذر میانیی واریاانس اساتخرا
شده متغیرها وارد میشود و نکتة دییر ایگکه تگها متغیرهاای پگهاان مرتباة اول در مااتریس فورنال
دارلر وارد میشوند .مطابق با ماتریس زیر ،مقدار جذر میاانیی واریاانس اساتخرا شاده تماامی
متغیرهای مرتبة اول از مقدار همبستیی میان آنها بیشتر است له ای امر روایی واگرای مگاساب و
برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
جدول -4ماتریس سنجش روایی به روش فورنل و لاکر
مأخذ :نیارندگان3131 ،
متغیر

باززندهسازی بافت
تاریخی شهر گرگان
برنامهریزی جامع و
بلگد مدت
برنامهریزی لوتاهمدت
و موضعی

باززندهسازی

برنامهریزی

برنامهریزی

بافت تاریخی

جامع و بلند-

کوتاهمدت

شهر گرگان

مدت

و موضعی

عوامل

عوامل

فرهنگی

قانونی

مدیریت

مشارکت

منابع

ساکنان

مالی

4/111
4/911

4/911

4/911

4/941

4/911

یوامل فرهگیی

4/995

4/111

4/931

4/911

یوامل قانونی

4/131

4/111

4/595

4/934

4/911

مدیریت

4/959

4/194

4/133

4/131

4/511

4/935

1. Fornell & Larcker
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متغیر

باززندهسازی

برنامهریزی

برنامهریزی

بافت تاریخی

جامع و بلند-

کوتاهمدت

شهر گرگان

مدت

و موضعی

شمارۀ سی و چهارم
عوامل

عوامل

فرهنگی

قانونی

مدیریت

مشارکت

منابع

ساکنان

مالی

مشارلت سالگان

4/933

4/141

4/111

4/919

4/119

4/131

4/119

مگابع مادی

4/941

4/131

4/111

4/911

4/111

4/934

4/111

4/945

 .3 .3 .5ضرایب معناداری  zو معیار R2

معیار اول بررسی برازش مدل ساختاری ،ضرایب معگاداری  )t-value( zاست .بر ایا اسااس
ضرایب  ،tباید بیشتر از  3/31باشگد تا بتوان در سطح اطمیگان  %35معگاادار باودن آنهاا را تأییاد
نمود .با توجه به مقادیر  zبه دست آمده ،مقدار آماره  tبرای تمامی ساؤادات بایش از  3/31اسات.
بگابرای  ،در مدل باقی میمانگد و از نظر آماری در ساطح معگااداری  4/35تأییاد میشاوند (شاکل
شمارۀ  .)1شایان ذلر است ضرایب معگاداری  zمربوط به مسیرهای مدل یبارتگاد از :برناماهریازی
جامع و بلگادمادت ( ،)3/511برناماهریازی لوتااهمادت و موضاعی ( ،)1/151مشاارلت ساالگان
( ،)35/155مدیریت ( ،)33/114یوامل فرهگیی ( ، )1/433مگاابع ماادی ( )1/193و یوامال قاانونی
( .)3/555دومی معیار برای بررسای بارازش مادل سااختاری ،ضارایب تعیای ( )R2مرباوط باه
متغیرهای پگهان درونزای(وابسته) مدل است .مقدار  R2معیاری است له نشان از تاأثیر یاش متغیار
برونزا بر یش متغیر درونزا دارد و سه مقدار  4/11 ،4/3و  4/11به یگوان مقدار ملاک برای مقاادیر
ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود (چی  ،3339 ،3ص .)19.مقاادیر  R2مرباوط باه
متغیر باززندهسازی بافت تاریخی  4/311بوده له حالی از برازش خوب مدل دارد .همچگی مقادار
ضریب تعیی متغیر برنامهریزی لوتاهمدت و موضعی برابر  ،4/144متغیر مشاارلت ساالگان 4/145
میباشد له نشاندهگدۀ برازش خوب مدل میباشد .مقدار  R2تعدیل شده نیز یبارتگاد از :باززناده-
سازی بافت تاریخی شهر گرگان ( ،)4/311برنامهریزی لوتاهمدت و موضعی ( )4/133و مشاارلت
سالگان (.)4/141

1. Chin
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شکل  -3نمودار ضریب معناداری متغیرهای پژوهش
مأخذ :نیارندگان3131 ،

 .4 .3 .5معیار Q2

ای معیار قدرت پیشبیگی مدل را مشخص میسازد و در فورتی له مقدار در مورد یش ساازه
درونزا سه مقدار  4/35 ،4/41و  4/15را لسب نماید به ترتیب نشان از قدرت پیشبیگای ضاعیف،
متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد(هگسالر و ریگیال و سیگکوویساز،3
.1443ص  .)193مقدار  Q2مربوط به باززندهسازی بافت تاریخی ،متغیر برنامهریزی لوتااهمادت و
موضعی و متغیر مشارلت سالگان بیشتر از ( 4/15قدرت پیشبیگی قوی) باوده لاه در لال مقاادیر
 Q2حالی از برازش بسیار مگاساب مادل سااختاری دارد .مقاادیر  Q2بارای متغیرهاای درونازای
پژوهش مشتمل بر باززندهسازی بافت تاریخی شهر گرگاان( ،)4/111برناماهریازی لوتااهمادت و
موضعی( )4/111و مشارلت سالگان( )4/191میباشد.
 .5 .3 .5برازش مدل کلی (معیار )GoF2

برای بررسی برازش مدل للی له هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را لگترل مایلگاد،
معیار  GoFبه ترتیب زیر محاسبه میشود(هگسلر ، 1ریگیل و سیگکویسز.1443 ،ص :)191

1. Henseler, J. Ringle, C. M. Sinkovics, R. R.
2. Goodness of Fit
3. Henseler, J. Ringle, C. M. Sinkovics, R. R.
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میانیی مقادیر اشترالی 3از میانیی مقادیر اشترالی متغیرهای پگهان باززندهسازی بافت تاریخی
شهر گرگان( ،)4/111برنامهریزی لوتاهمدت و موضاعی( )4/111و مشاارلت ساالگان( )4/191باه
دست میآید .در نتیجه میانیی مقادیر اشترالی برابر باا  4/19اسات .بارای محاسابة

نیاز بایاد

مقادیر  R2مربوط به تمامی متغیرهای پگهان درونزای مادل ایام از مرتباة اول و دوم مادنظر قارار
گرفته و مقادیر میانیی آنها محاسبه گردد .مقادیر  R2برای متغیرهای درونزای پاژوهش یبارتگاد
از :باززندهسازی بافت تاریخی شهر گرگان( ،)4/311برنامهریزی لوتاهمدت و موضاعی ( )4/144و
مشارلت سالگان ( .)4/145بگابرای میانیی ای مقادیر (

) معادل  4/11اسات .در نتیجاه مقادار

معیار  GoFدر ایگجا برابر است با:

با توجه به سه مقدار  4/15 ،4/43و  4/11به یگوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بارای ،GoF
حافل شدن  4/53برای  ،GoFنشان از برازش للی قوی مدل دارد.
 .4 .5تحلیل روابط بین متغیرها

پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل للای ،مطاابق باا ادیاوریتم
تحلیل دادهها در روش  SPLSمحقق اجازه مییابد به بررسی و استدال گزارههای خود پرداختاه و
به یافتههای تحقیق برسد .ضریب معگاداری( )1/193مسایر میاان دو متغیار مگاابع ماادی و باززناده
سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری ،بیانیر تأثیر معگادار بی آنهاا
است .مقدار ضریب استاندارد شده مسیر ای دو متغیر( )4/111نشاندهگدۀ تأثیر مثبت متغیار مگاابع
مادی با ضریب  %11بر متغیر باززندهسازی است .با سطح اطمیگاان  %35و مقادار آماارۀ ( tبایش از
 ،)3/31مگابع مادی بر بازندهسازی اثر معگاداری دارد .ضریب معگاداری ( )3/55مسیر میاان دو متغیار
یوامل قانونی و باززندهسازی بافت تاریخی شهر گرگاان باا رویکارد توساعة پایادار گردشایری،
1. Communalities
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نشانیر تأثیر معگادار بی آنها است .مقدار ضریب اساتاندارد شاده مسایر میاان دو متغیار()4/411
نشاندهگدۀ تأثیر مثبت یوامل قانونی با ضریب  %41بر باززندهسازی است .با سطح اطمیگاان  %35و
مقدار آمارۀ ( tبزرگتر از  ،)3/31یوامال قاانونی بار باززنادهساازی تاأثیر معگااداری دارد .ضاریب
معگاداری  )35/339( zمسیر میان دو متغیر مشارلت سالگان و باززنده سازی بافات تااریخی شاهر
گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری ،بیانیر تأثیر معگاادار بای آنهاا اسات .مقادار ضاریب
استاندارد شدۀ مسیر دو متغیر( )4/153نشاندهگدۀ تأثیر متغیر مشارلت سالگان باا ضاریب  %15بار
باززندهسازی است .با سطح اطمیگان  %35و مقدار آمارۀ ( tبزرگتر از  ،)3/31مشاارلت ساالگان بار
باززندهسازی تأثیر معگاداری دارد .ضریب معگاداری  )1/433( zمسیر میان دو متغیر یوامل فرهگیای
و باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توساعة پایادار گردشایری ،نمایاانیر تاأثیر
معگادار یوامل فرهگیی بر باززندهسازی است .مقدار ضریب استانداردشدۀ مسایر دو متغیار()4/315
نشاندهگدۀ تأثیر متغیر یوامل فرهگیی با ضریب  %31بر باززندهسازی است .با سطح اطمیگاان %35
و مقدار آمارۀ ( tبزرگتر از  ،)3/31فرض تأثیر یوامل فرهگیی بر باززنادهساازی تأییاد مایگاردد.
ضریب معگاداری  )1/151( zمسیر میان دو متغیر برنامة لوتااه مادت و موضاعی و باززنادهساازی
بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری ،نشانیر تأثیر معگادار بی آنها است.
مقدار ضریب استاندارد شدۀ مسیر دو متغیر ( )4/111نشاندهگده تأثیر معگادار متغیار برناماة لوتااه
مدت و موضعی با ضریب  %11بر باززندهسازی اسات .باا ساطح اطمیگاان  %35و مقادار آماارۀ t

(بزرگتر از  ،)3/31برنامة لوتاهمدت و موضعی بار باززنادهساازی تاأثیر معگااداری دارد .ضاریب
معگاداری  )3.511( zمسیر میان دو متغیر برنامة جامع و بلگدمدت و باززنادهساازی بافات تااریخی
شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری ،نشانیر تأثیر معگادار بی آنها است .مقدار ضریب
استاندارد شدۀ مسیر دو متغیر ( )4/119نشاندهگدۀ تأثیر متغیر برنامة بلگدمدت و جاامع باا ضاریب
 %11بر باززندهسازی است .با سطح اطمیگان  %35و مقدار آمارۀ ( tبزرگتر از  ،)3/31برنامة بلگاد-
مدت و جامع بر باززندهسازی تأثیر معگاداری دارد .ضریب معگااداری  )33/114( zمسایر میاان دو
متغیر مدیریت شهری و باززنده ساازی بافات تااریخی شاهر گرگاان باا رویکارد توساعة پایادار
گردشیری ،بیانیر تأثیر معگادار مدیریت شهری بر باززندهسازی بافت تاریخی شهر گرگاان اسات.
مقدار ضریب استاندارد شدۀ مسیر دو متغیر ( )4/119نشاندهگده تاأثیر متغیار مادیریت شاهری باا
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ضریب  %119بر باززندهسازی است .با سطح اطمیگان  %35و مقدار آماارۀ ( tبازرگتار از ،)3/31
مدیریت شهری بر باززندهسازی تأثیر معگاداری دارد .هماانطور لاه ملاحظاه مایشاود متغییرهاای
مذلور بر باززندهسازی بافت تاریخی با رویکرد توسعة پایدار گردشیری تأثیر دارد و در ایا بای
مشارلت سالگان ،برنامههای لوتاه مدت و موضعی و مگابع مادی بیشتر از سایر متغیرها بر باززناده-
سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری تأثیر دارد (شکل شمارۀ .)1

شکل  -4اولویتبندی عوامل مؤثر بر باززندهسازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار
گردشگری
مأخذ :نیارندگان3131 ،

شهرداری بیشتر بر برنامههای بلگد مدت ،لوتاه مدت ،یوامل قاانونی ،مادیریت و مگاابع ماادی
متمرلز شده و مشارلت سالگان و یوامل فرهگیی را نادیده گرفته است .در واقع ،رویکارد جدیاد
شهرداری بر احیای گذرهای تاریخی و بهباود زیرسااختهاای آنهاا باا هادف جاذب و روناق
گردشیری متمرلز شده است .چگانچه باه تاازگی اقادامات گونااگونی از قبیال احیااا گاذرهای
تاریخی و مرالز محله بهسازی لف ،جدارهها و نماها تملش و مرمت خاناههاای تااریخی نظیار
خانه دارویی و احداث باغ مزار اساتاد دطفای در بافات تااریخی شاهر گرگاان باا هادف جاذب
گردشیری آغاز شده است .همچگی  ،مقرر شده است شهرداری خانههای تاریخی واقاع در بافات
تاریخی را جهت احصاا یملکرد آنها به فورت مجتمعهای اقامتی و گردشایری تملاش نمایاد.
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افزون بر ای  ،یش دستورادعمل واحد جهت باززندهسازی بافات تااریخی باا رویکارد گردشایری
پایدار بی شهرداری و میراث فرهگیی ،فگایع دستی و گردشیری تهیه شده است.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتااه هااای پااژوهش حاضاار بااا نتااای تحقیقااات گوناااگون نظیاار پوراحمااد ،حبیباای و
لشاورز( )3134و امی زاده و دادرس( ،)3133مطابقت دارد .به ای معگا له راهکار برون رفت
از مشکلات و احیای بافت تاریخی شهر گرگان توجه به راهبردها و سیاستهای تعاملی بای
بازآفریگی و توسعة گردشیری پایدار است .همچگی  ،در باززندهساازی بافات تااریخی شاهر
گرگان باید به یوامل تأثیرگذار نظیر برنامهریزی مشارلت-مبگا ،بازآفریگی مردممحور و تاروی
گردشیری توجه جدی شود .با وجود ای  ،پژوهش حاضر از دو جگباه باا تحقیقاات پیشای
تفاوت دارد :نخست :از دحا روششگاسی ،چگانچه پژوهشهای پیشی بیشاتر از مادلهاای
نظیر  ANPو  SWOTاستفاده لردهاند ،با وجود ای  ،در پژوهش حاضر از معاددات ساختاری
استفاده شده است .دوم ،پژوهشهای پیشی یمدتاً به یش یا دو مورد از مؤدفههای تأثیرگاذار
بر باززندهسازی گردشیرمحور اشاره لردهاند ،اما پژوهش حاضر با سگتز مؤدفههای تأثیرگاذار
از یش رویکرد تلفیقی بهره گرفته است .بر همی مبگاا در اداماه ،اقادام باه بیاان راهکارهاای
باززندهسازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشیری شده است (جدول
.)5
جدول  -5راهکارهای بازندهسازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعة پایدار گردشگری
مأخذ :نیارندگان3131 ،
برنامهریزی جامع و بلند مدت

باززندهسازی محورهای چهار گانة بافت تاریخی شهر گرگان با محوریت توسعة گردشگری

باززنده سازی گذر اول از میدان پاسرو تا باغ مزار استاد دطفی با هدف توسعة
برنامهریزی لوتاهمدت و

گردشیری پایدار باززنده سازی گذر دوم از میدان پاسرو تا محله درب نو باززنده-

موضعی

سازی گذر سوم از میدان پاسرو تا محلة میرلریم باززندهسازی گذر چهارم از میدان
پاسرو تا لگسودیری روسیه با محوریت گردشیری پایدار

یوامل فرهگیی

ارتقاا سطح دانش و آگاهی سالگان در خصوص میزان ارزشمگدی بافتهای تاریخی و
باززندهسازی مشاغل  ،فگایع سگتی  ،محلی و بومی
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باززندهسازی محورهای چهار گانة بافت تاریخی شهر گرگان با محوریت توسعة گردشگری

افزایش آگاهی سالگان از قوانی و برنامههای باززندهسازی از طریق توزیع بروشور و
فضای مجازی
تعریف یش پست اجرایی به یگوان شهردار ویژه بافت تاریخی شهر گرگان

مشارلت سالگان
مگابع مادی

تعریف یش اپلیکیش برای دریافت نظرات و پیشگهادهای شهروندان و ایمال نظرات
آنها
افزایش مبلغ وامهای بانکی و ودیعة مسک

تشکیل فگدوقهای مادی باززندهسازی

بافت تاریخی

کتابنامه
 .3امی زاده ،ب دادرس ،ر .)3133( .بازآفریگی فرهگگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوی با تألید بر
گردشیری شهری .مطادعات معماری ایران.33-349 ، )1( 3 ،
 .1پوراحمد ،ا حبیبی ،ک لشاورز ،م .)3133( .سیر تحول مفهومشگاسی بازآفریگی شهری بهیگوان
رویکردی نو در بافتهای فرسودۀ شهری .فصلنامة مطادعات شهر ایرانی -اسلامی.11-31 ،)3( 3 ،

 .1یسکری ،و .)3134( .طراحی بافتهای فرسودۀ دارای ارزش تاریخی با رویکرد توسعة ظرفیتهای
گردشیری (مورد مطادعه :محدودۀ تاریخی چشمه یلی شهر ری)( .پایاننامة لارشگاسی ارشد
شهرسازی) .دانشیاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .1فگایی ،ح .و ذالریان ،م.)3131( .

بازآفریگی بافتهای تاریخی و فرسوده با رویکرد

گردشیری(مورد مطادعه :مگطقة  3شهر اففهان) .سومی لگفرانس ملی توسعة پایدار در یلوم جغرافیا و
برنامهریزی ،معماری و شهرسازی .تهران ،فص.311-351
 .5قدمی ،م.

دانشجو ،خ اسلامی ،غ .)3131( .مدل مفهومی بازآفریگی مرالز شهری با تألید بر

گردشیری شهری (نمونة موردی :مرلز شهر ساحلی محمودآباد) .لگفرانس ملی معماری و مگظر
شهری پایدار .مشهد ،فص . 115-151
 .1مجتبیز اده خانقاه ،ح رحمتی ملایی ،ع رحمتی ملایی ،م شاهیپور ،س .)3135( .تأثیر باززنده-

سازی بافت تاریخی بر توسعة گردشیری (مطادعة موردی :ناحیة  1مگطقة  .)31اودی لگفرانس بی
ادمللی و سومی لگفرانس ملی معماری و مگظر شهری پایدار .تهران ،فص .194-131
 .1مهدنژاد ،ح .)3131( .سگجش و تحلیل مکانی گسترههای فقر شهری(مورد مطادعه :شهر ورامی )( .رسادة
دلتری جغرافیا و برنامهریزی شهری) .دانشیاه تهران ،تهران .ایران.
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.، طرح توسعه و یمران(جامع) شهر گرگان.)3134( . مهگدسان مشاور شهرسازی و معماری پارت.34
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چکیده
اهد اف :هدف این پژوهش ،ارزیابی اثررا
میزبان و اولویتبندی آن اثرا

رردشریری درک شرد از سروی جامعرة

در منطقة ثامن شهر مشهد میباشد.

روش :پژوهش حاضر به لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلری و از نظرر هردف ،رراربردی
است .برای جمع آوری اطلاعا

از مطالعا

رتابخانه ای و بررسیهای میدانی اسرتفاد

شد  .جامعة آماری ،جمعیت سارن ،مسروولین هتر هرا و دفراتر مسرافرتی و مسروولین
دولتی میباشند ره از بین آنها  141نفر به عنوان نمونه انتخاب رردید .ضریب آلفای
ررونباخ در سنجش پایایی پرسشنامه  5/19اسرت و ضرریب  KMOو  Bartlettبره
ترتیب  5 /66و  4415 /19به دست آمد ره بیانیر روایی پرسشنامره مریباشرد .بررای
تحلی داد ها از آزمونهای رای اسکوئر  ،فریدمن و رروسکال والیس استفاد شد .
یافتهها /نتایج :رردشیری در منطقر ة ثرامن از بعرد اصتصرادی و اجتمراعی  -ف رهنیری
اثرا

مثبت و منفی متفراوتی بر جرای رااشرته ،امرا در بعرد زیسرتمحیطری ،اثررا

نامطلوب و منفی بیشتر است .همچنین ،نتایج نشان داد بین رردشیری و هرر یرا از
شاخصها با سطح اطمینان  % 30و معنیداری  ،5 /555رابطة معنیداری وجود دارد و
___________________________
تاریخ دریافت 4931/50/41 :تاریخ تصویب4931/54/05 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.38018
مقالة پژوهشی

ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراکات جامعة میزبان
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رردشیری بر هر یا از شاخصها اثر رراار برود اسرت ،امرا در درک زمینرة اثررا
اصتصادی ،اجتماعی  -فرهنیی و زیست محیطی رردشریری از سروی جامعرة میزبران،
میان سه ررو مورد مطالعه تفاو

معنی داری وجود ندارد (زیرا سرطح معنریداری در

هر سه بخش بیشتر از  5/50است) و در نهایت رردشیری بر برخی ابعراد اصتصرادی،
اجتماعی  -فرهنیی و زیست محیطی تأثیر بیشتری دارد.
نتیجهگیری :برای تقویت اثرا
دیدرا ها و نظرا
کلیدواژهها :اثرا

مثبت و راهش اثررا

منفری رردشریری لرازم اسرت

تمامی ذینفعان مورد توجه صرار ریرد.
رردشیری ،ادرارا

جامعة میزبان ،مشهد ،منطقة ثامن.

 .1مقدمه

رردشیری یکی از جریان های جهانی است ره به خوبی بیرانیر ترریرب امرور اصتصرادی،
اجتماعی و فرهنیی میباشد و در فضاهای جغرافیایی آثار مختلفی برجای مینهد (فرهرودی،
شورچه و صبوری ،4913 ،ص .)16.پیشبینی میشرود رردشریری ترا سرال  0505در صردر
پردرآمدترین صنایع جهان صرار ریرد .همچنین انتظار میرود این صنعت بیش از  %15اشرتغال
جهان را به خود اختصاص دهد ،حدود  %6/3درسال رشرد رنرد ،تعرداد رردشریران بره 4/1
میلیارد نفر و اندازۀ اشتغال به  905میلیون افزایش یابد (سازمان میراث فرهنیی ،صنایع دسرتی
و رردشیری خراسان رضوی .)4936 ،با رسترش رردشیری در مقیاس جهانی حجم فعالیت-
ها و مشکلا

بهخصوص به لحاظ شرایط زیستمحیطی و ریفیت تجربرة رردشریران رو بره

فزونی رااشت (حسنپور ،احمدی و الیاسری ،4935 ،ص )411 .و در نتیجره ،از دهرة ،4335
حررت از رردشیری انبو به سوی رویکرد توسعة رردشیری پایدار آغراز و مفهروم توسرعة
پایدار وارد ادبیا

رردشیری شد است (رهنمایی ،فرهرودی ،دیتمران و صردمی ،4911 ،ص.

 .)43بر این اساس ،نواحی رردشیری نیازمنرد مردیریت بهینره و حرررت در مسریر اصرداما
توسعهای در راستای پایداری میباشند (سیفالردینی و شرورچه ،4935 ،ص .)415.بره طرور
رلی در جایی ره فعالیتهای رردشیری رابطة نزدیکی با جوامع محلی داشتهاند ،رردشریری

سال هجدهم

ارزیابی اثرا

رردشیری بر اساس ادرارا
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توانسته آثاری را در ابعاد اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیستمحیطی برجای راارد (بیتن،4
 ،0556ص05.؛ ریچارد 0و هال ،0555 ،9ص .)11 .اثرا
صور

هر یا از این ابعاد میتوانرد بره دو

مثبت و منفی پدیدار شوند (اجرزا شرکوهی ،بروذرجمهری ،ایسرتیلدی و مرودودی،

 ،4939ص .)450.درک و ارزیابی اثرا

رردشیری در اجتماعا

محلری بره منظرور حفر و

پایداری صنعت رردشیری مهم است (دیدریچ 1و رارسیا بوآدس ،0553 ،0ص )040.و باعر
به وجود آمدن یا برنامهریزی مهم و توجه سیاسی برای توسعة موفقیتآمیز رردشیری می-
شود (عارف ،0553 ،6ص.)495.
صنعت رردشیری در رشورهای جهان سوم از جمله ایران نیرز اهمیرت بسرزایی دارد .برر
اساس ضوابط یونسکو ،ایران جز  45رشور برجستة باسرتانی ،تراریخی ،مراهبی و فرهنیری
جهان از نظر جاذبههای رردشیری است .در سند چشمانرداز توسرعة  05سراله ،ایرران بررای
رسب رتبة اول در زمینه های مختلف اصتصادی ،اجتماعی ،فرهنیی در سطح منطقه ،دستیابی به
 4/0درصد از ر رردشیری دنیا را برای خود هدفرااری ررد است و بر اساس آن رشرور
باید  05میلیون رردشیر خارجی تا سال  4151جاب نمایرد (عنابسرتانی ،حسرینی و طرالبی،
 ،4930ص .)414.در این راستا ،نیرش جوامع میزبان به آثار رردشیری باید با دصت بیشتری
از سوی برنامهریزان رردشیری مورد توجه صرار ریرد .اهمیت این موضوع به حدی است رره
نادید ررفتن آن حتی میتواند چالشهایی را در بلندمد

برای توسعة رردشیری در منطقره

ایجاد رند .به طور صطع موفقیت برنامههای توسعة رردشیری به نوع مدیریت و برنامرهریرزی
محلیای ره باید نسبت به تأثیرا

رردشیری بر جامعة میزبران و توانمنرد برودن در افرزایش

منافع حاص از رردشیری (با جلوریری و یا راهش تأثیرا

منفی توسعة رردشیری) حساس

باشد ،وابسته است (شفیعی و محمدی ،4939 ،ص.)11.

1. Beeton
2. Richards
3. Hall
4. Diedrich
5. Garcı´a-Buades
6. Aref

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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شمارۀ سی و چهارم

در میان مقاصد رردشیری ایران ،مشهد با توجه به وجود حرم مطهرر حضرر

علریبرن-

موسیالرضا ،بهعنوان بزرگترین رلانشهر ماهبی رشرور ،دومرین رلرانشرهر مراهبی دنیرا و
همچنین پایتخت فرهنیی جهان اسلام در سال  0541شناخته میشود و سالانه پایرای حردود
 01میلیون ز ائر و رردشیر داخلی و خارجی است .ایرن شرهر صطعرا سرهم بزررری از هردف
جمهوری اسلامی در افق  4151در زمینة رردشیری را بر دوش خواهد داشت .نظر به اهمیت
ادراک جوامع میزبان نسبت اثرا

رردشیری در راستای رویکرد توسعة پایدار ،ایرن پرژوهش

صصد دارد به ارزیابی اداراک جامعة میزبان از اثرا

رردشیری در منطقة ثامن رلانشهر مشهد

بپردازد .دلی تمررز این پژوهش بر منطقة ثامن مشهد این است ره حرم مطهر امرام رضرا (ع)
در مررز شهر (منطقة ثامن) واصع شد است و به دلی علاصهمندی فراوان زائران و رردشریران
نسبت به اسکان در مجاور

باررا مطهر رضوی میتوان شراهد تمرررز و تررارم واحردهای

اصامتی و جمعیت بازدیدرنند در این منطقه برود (سرقایی ،خواجره شراهکویی و جوانبخرت،
 ،4934ص)10 .؛ سازمان میراث فرهنیی ،صنایع دستی و رردشیری استان خراسان رضروی،
 .)4936در راستای هدف پژوهش ،سؤالا

تحقیق به شرح ذی میباشند:

 نیرش جامعة میزبان نسربت بره اثررا

اجتمراعی ،اصتصرادی و زیسرتمحیطری

رردشیری در منطقة ثامن چیونه است؟
 بر اساس نیرش جامعة میزبان در بین ابعاد مختلف اجتماعی ،اصتصادی و زیست
محیطی ،رردشیری بیشترین تأثیر را بر ردام شاخصها داشته است؟
 .3پیشینة پژوهش

بررسی نیرش جامعة میزبان با رویکرد توسعة پایدار رردشیری در ابعاد سهرانة اصتصادی،
اجتماعی-فرهنیی و زیستمحیطی عرصهای نوپا را در میان پژوهشهای انجرامشرد تشرکی
میدهد (آندریوتیس 4و وورران ،0559 ،0ص .)411.در جردول  ،4مرواردی از پرژوهشهرای
صور ررفته در سطح جهان و ایران ارائه رردید است.

1. Andriotis
2. Vaughan

سال هجدهم
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جدول  -1پیشینة پژوهش در زمینة ادراک جامعة میزبان از آثار گردشگری
مأخا :یاصتههای پژوهش4931،
نویسنده

موضوع و نتایج پژوهش

سال

طی پژوهشی دریافت ره اثرا

0

مثبت اجتماعی-فرهنیی رردشیری بر مردم پترا در رشور

اردن وجود دارند .نتایج نشان میدهد رردشیری تصویر پترا را بهبود بخشید  ،فرصتهای
4

الحسنا

0545

شغلی و سرمایهرااری را ایجاد نمود و همچنین زیرساختهای پترا را افزایش داد است .در
مقاب پاسخدهندران متارر شد اند ره رردشیری مسوول برخی رفتارهای غیراخلاصی در میان
برخی مردم پترا و همچنین مسبب تغییرا
در مقالهای به بررسی اثرا

در رفتارهای برخی جوانان پترا است.

رردشیری بر جامعة میزبان از سه دیدرا اصتصادی ،اجتماعی،

فرهنیی و محیطی پرداخته است .نتایج نشان میدهد ره رردشیری ثرو
وجود میآورد ،اما ثرو
پ

9

0540

و مشاغ را به-

از جامعه سرچشمه میریرد و مشاغ عمدتا رم درآمد هستند؛ مردم

با زمینهها ،فرهنگها و سنتهای مختلف را ررد هم میآورد و صلح را ترویج میرند ،اما با
توجه به جهانی شدن ،بسیاری از جوامع هویت فرهنیی خود را از دست میدهند؛ به ایجاد
پارکهای ملی و مناطق حفاظتشد رما میرند ،اما به دلی آلود رردن محیطزیست توسط
رزدشیران ،یا مشک محسوب میشوند.

رانیزارس  1و
نانیز تابالاس
و فونتس
رارسیا

در پژوهشی به بررسی نیرش سارنین محلی نسبت به تأثیر توسعة رردشیری در ریپ ورد

0

0541

1

میپردازد .نتایج نشان میدهد جوامع محلی بر این باورند ره رردشیری فرصتهای اصتصادی
به ارمغان میآورد و اثرا

6

مثبت دییر نظیر افزایش سرمایهرااری در زیرساختها و میزبانی
باریفیت و ایجاد خرد فروشیها دارد.
3

45

تأثیر صنعت رردشیری بر جوامع میزبان آنتالیا و چاناراله  ،ترریه را مورد بررسی صرار داد.
نتایج نشان از تفاو
بویز

1

0541

نیرش افراد محلی در این دو مقصد رردشیری دارد .در عینحال یافته-

های مشترک بدین شرح میباشد :توسعة رردشیری باع

افزایش می مردم برای یادریری

زبان خارجی و آشنا شدن با فرهنگهای خارجی میشود ،زندری اجتماعی جوامع میزبان را
بهبود میبخشد و به مشاررت زنان رما میرند و در ح مشکلا

بیکاری نقش دارد.

1. Alhasanat
2. Petra
3. Paul
4. Cañizares
5 . Núñez Tabales
6 . Fuentes García
7. Cape Verde
8. Boz
9. Antalya
10. Canakkale
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نویسنده

سال

شمارۀ سی و چهارم

موضوع و نتایج پژوهش

تلاش ررد اند طی مطالعهای ،حمایت محلی از توسعة رردشیری را بر اساس فارتورهای
ابراهیمی و
همکاران

اجتماعی -فرهنیی در برنامة مهمانداری مالزی  4مدلسازی نمایند .یافتهها نشان میدهد ره
0541

حمایت محلی از توسعة رردشیری در برنامة مهمانداری مالزی ،عملکردی ناشی از هزینه -
فاید اجتماعی -فرهنیی درک شد از سوی جامعة میزبان و چهار متغیر مستق شام دینداری
اسلامی ،دانش رردشیری ،انییز های ذاتی و وابستیی جامعه میباشد.
در بررسی عوام مؤثر بر ررایشها و میزان حمایت سارنین از توسعة رردشیری در نواحی

علیقلیزاد ،
فیروزجایی،
صدمی و

روستایی دهستان رلیجان از توابع شهرستان تنکابن نشان میدهند ،ماهیت نیرش سارنان
4913

نسبت به رردشیری با یکدییر تفاو

معنیداری دارد و میزان حمایت آنها ،متأثر از سطح

توسعة رردشیری میباشد .به طوری ره با افزایش میزان اثرا

رمضانزاد

منفی ناشی از توسعة

رردشیری در مقایسه با منافع حاصله ،به تدریج از میزان حمایتهای میزبان راسته شد است.
در پژوهشی به بررسی نیرش جامعة میزبان نسبت به رردشیری و پیامدهای آن در یا بافت
زندۀ تاریخی پرداخته است .یافتهها نشان میدهد از بعد اجتماعی ،رردشیری در وضعیت

عادلی

4934

پایداری صرار دارد .وابستیی منطقه به رردشیری ،پیشبینی بهبود شرایط محله به ویژ در
عرصة امنیتی و محیطی ،میزان آراهی و حساسیت افراد نسبت به مسائ فرهنیی و هویتی از
جمله عوام تأثیرراار بر ارزیابی افراد نسبت به رردشیری می باشد.
در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر نیرش جامعة میزبان به اثرا

تقدیسی،
تقوایی و

4934

پیری
نیابین و
ررمی

شهرستان دالاهو» ،به این نتیجه رسید اند ره از دیدرا سارنین و مسوولین ،رردشیری تأثیر
مثبتی نظیر افزایش آراهیهای عمومی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندری مردم و اثرا
منفی نظیر تغییر در آداب و سنن محلی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی  -فرهنیی دارد.
در پژوهشی به بررسی پایداری جنبة اجتماعی -فرهنیی توسعة رردشیری در مقصد جزیرۀ

4934

ریش پرداختهاند .نتایج حاصله دلالت بر تبلور نیافتیی پایداری اجتماعی -فرهنیی در توسعة
جزیرۀ ریش دارد.
در پژوهشی به بررسی تأثیرا

شفیعی و
محمدی

اجتماعی  -فرهنیی رردشیران

4939

نتایج نشان دهندۀ تأثیرا

توسعة رردشیری بر جامعة میزبان شهر چادران پرداختهاند.

مثبت و منفی اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیست محیطی در

منطقه ،عدم حضور و تأثیر مستقیم جامعة محلی در برنامهریزی و تصمیم سازی در خصوص
توسعة صنعت رردشیری و نشت منافع اصتصادی می باشد.
در مطالعه ای به بررسی تصویر ذهنی سارنان محلی و اثرا

شاطریان،
غلامی و
ریانی

اصتصادی ،اجتماعی ،فرهنیی و

محیط زیست در توسعة رردشیری پرداختهاند .نتایج بررسی نشان میدهد ره متغیر اصتصادی
4936

با  %13برازش بیشترین تأثیر را بر ادراک سارنین از رردشیران داشته است و بعد از آن مسائ
فرهنیی و اجتماعی با  %11در درجة دوم صرار دارد .در این بین شاخص زیستمحیطی با %63
رمترین اثر از ادراک را در بین سارنین داشته است.

1. Malaysian Homestay program

ارزیابی اثرا

سال هجدهم
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 .2روش تحقیق

روش تحقیق براساس ماهیت توصیفی -تحلیلی و از حی
جمعآوری اطلاعا

از مطالعا

هردف ،رراربردی اسرت .بررای

رتابخانهای و آماری و بررسیهای میدانی استفاد شد است.

از منابع رتابخانه ای و آماری جهت مباح

نظرری تحقیرق ،شناسرایی شراخصهرا (در ابعراد

اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیستمحیطی) و مطالعة منطقة مورد نظرر اسرتفاد رردیرد و
مطالعا

میدانی در صالب تهیه ،تنظیم و تکمی پرسرشنامره صرور

پرسشنامه به دو شیوۀ بسته و باز میباشند .سؤالا
رویان بود و سؤالا

ررفتره اسرت .سرؤالا

باز مربوط به مشخصا

بسته از نوع ترتیبی هستند ره در صالب طیف لیکر

توصیفی پاسرخ-
با امتیاز ( 4خیلری

رم) تا ( 0خیلی زیاد) طبقهبندی شد و به سنجش نیرش افرراد پرداخترهانرد .جامعرة آمراری
شام جمعیت سارن ،مسوولین هت ها و دفاتر مسافرتی و مسوولین دولتری مریباشرند .حجرم
نمونة سارنین با استفاد از روش ررورران 916 ،نفرر انتخراب رردیرد .از روش نمونرهریرری
هدفمند و رلولهبرفی برای انتخاب نمونه مسوولین هت ها ،دفاتر مسرافرتی و مسروولین دولتری
استفاد شد و  10نفر انتخاب رردیدند .ضریب آلفای ررونباخ در مجموع  5/19به دست آمرد
و بیانیر پایایی پرسشنامه است .جهت سنجش روایی پرسشنامه نیز از روش تحلیر عراملی
استفاد رردید .شاخص  KMOبرابر با  5/66است و نشانیر رفایت نمونهبرداری در پژوهش
حاضر میباشد .مشخصة آماری  Bartlettبرابر با  4415/19به دست آمد ( )Pvalue<0.01ره
نشاندهندۀ همبستیی بالای متغیرها است و میتوان مدل عاملی را تبیین ررد .به منظور تحلی
داد ها و تبیین بهتر موضوع از آزمون های ناپارامتری شام آزمرون ررای اسرکوئر ،فریردمن و
رروسکال والیس استفاد شد است.
 .1 .2محدودة مورد مطالعه

محدودۀ مورد مطالعة پژوهش حاضر ،منطقة ثامن شهر مشهد میباشرد رره هسرتة صردیمی
شهر را در بر میریرد و حرم مطهر امام رضا (ع) در مررز آن واصع شرد اسرت .ایرن منطقره،
جمعیتی بالغ بر  46111نفر را در وسعتی معادل  9016616مترمربع دارد ره شام  0ناحیه و 6
محله میباشد (ایرانرینرژاد و مسرلمان زاد  ،4930 ،ص( )05.شرک  .)4برا ورود سرالانه 01

95

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارۀ سی و چهارم

میلیون نفر از زائران و رردشیران داخلی و خارجی به این شهر و علاصهمندی فراوان نسبت به
اسکان در واحدهای اصامتی نزدیا به حرم ،شاهد ترارم و تمررز واحدهای اصرامتی در منطقرة
ثامن هستیم ره این امر تمررز بخش اعظم زائران و رردشیران را در منطقة مارور بره دنبرال
دارد (سقائی ،4935 ،ص 40.؛ سازمان میراث فرهنیی ،صرنایع دسرتی و رردشریری خراسران
رضوی .)4936 ،علاو بر این ،سند چشمانداز استان جاب  15میلیون زائرر و رردشریر را در
سال  4151به عنوان هدف توسعة زیار

و رردشیری برشمرد است ره این امر در صرور

وصوع به میزان ترارم و تمررز فعلی خواهد افزود (سرقائی ،خواجره شراهکویی و جوانبخرت،
 ،4934ص.)10 .

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقة ثامن مشهد
مأخا :یافتههای پژوهش4931 ،
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 .9مبانی نظری
 .1 .9گردشگری و اثرات آن

رردشیری به دلی تأثیرا

مثبت اجتماعی ،فرهنیی و اصتصادی ،به بزررتررین صرنعت در

جهان تبدی شد است (جاوید ،الماسی و تقیپور ،4931 ،ص .)41.رسترش دامنة مطالعة آثار
رردشیری به دهة  4365برمیرردد ره تأرید آن بر رشد اصتصادی بهعنوان شاخص ملی بود و
بر اساس تولید ناخالص داخلی ،نرخ اشتغال و ضریب تکاثر انداز ریری میشد .در دهة 4315
آثار رردشیری در رابطه با مسائ اجتماعی-فرهنیی رسترش یافت (ریم ،0550 ،ص .)00.از
دهة  ،4315رویکردهای توسرعة رردشریری بره چرالش رشرید شردند و جهرت بازسراخت
چارچوب سنتی توسعة رردشیری همسو با رویکرد توسعة پایدار بره شرکلی رره الزامرا

و

استانداردهای جدید طرفداران محیطزیست و پایداری یرا سرطح بهینره از منرافع اصتصرادی
اجتماعی را تأمین رند ،تحت فشار صرار ررفتند (چوی ،0559 ،4ص .)11.این تغییر رهیافت در
دهة  4335با تحلی آثار صبلی رردشیری ادغام رردید و نوع دییری نیز مدنظر صرار ررفت به
طوری ره حررت از رردشیری انبو بره رردشریری پایردار تغییرر جهرت داد (رریم،0550 ،
ص.)00.
آثار مختلف رردشیری و پایداری آن به عواملی همچرون میرزان و حجرم فعالیرتهرای
رردشیری ،نوع و هردف فعالیرت رردشریری ،میرزان دربرریرری جامعرة میزبران در بخرش
رردشیری و ظرفیت تحم مقاصد رردشریری بسرتیی دارد (آیکراک ،0550 ،0ص .)440.از
این رو در صالب رویکرد توسعة پایدار رردشیری ،بررسری آثرار رردشریری عمومرا از ابعراد
اصتصادی ،اجتماعی-فرهنیی و محیطی صور

میریرد( .راید ،4331 ،9ص40.؛ مراوفورث 1و

مانت ،4331 ،0ص .)40.در این رابطه راراسیس و مکزا ( )0551سه نوع شاخص را ارائه می-
دهند )4 :شاخصهای فیزیکی -ارولوژیکی (محیط طبیعی و تنوع زیستی ،ریفیت هوا ،آلودری
1. Choi
2. Aykac
3. Reid
4. Mowforth
5. Munt
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صوتی ،انرژی ،آب ،فاضلاب ،میرا
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فرهنیی ،زیرساخت رردشیری ،زمین ،چشمانداز ،حم

و نق و جابجایی)؛ شاخصهرای اجتمراعی -جمعیرت شرناختی (جمعیرتشرناختی ،جریران
رردشیری ،استخدام ،رفتار اجتماعی ،سلامت ،موضوعا

روانشناسی)؛ شاخصهای سیاسی-

اصتصادی (درآمدها و سرمایهرااری هرای رردشریری ،اسرتخدام ،مخرارد و درآمرد عمرومی،
سیاست برای توسعة رردشیری).
با توجه به آنچه بیان رردید ،رردشیری مقولهای چند وجهی است و نمیتوان به راحتری
اثرا

رردشیری را در هر مقولهای به صور

مجرد طبقهبندی نمرود (ماسرون ،0551 ،4ص.

 .)01همچنین باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه ،آراهانه و با برنامهریزی درست ،در جهت
رسترش آن تلاش ررد و آثار منفی آن را به حداص رسانید ( اجرزا شرکوهی ،بروذرجمهری،
ایستیلدی و مودودی ،4939 ،ص.)459.
 .3 .9نگرش جامعة میزبان به آثار گردشگری

در دهههای اخیر رشد و توسعة صنعت رردشیری برنامهریزان را بر آن داشرته ترا جهرت
توسعة فعالیتهای رردشیری به دو مقولة مهرم توجره نماینرد ،اول افرزایش ریفیرت تجربرة
رردشیری و دوم تلاش در جهت حف منافع جامعة میزبان (شعبانیفرد ،پوراحمد ،حسرینی و
رشیدی ،4911 ،ص .)11 .جوامع محلی نقش اساسی در توسعة رردشیری دارند .آنهرا بایرد
نقش فعال داشته و بهصور

رسترد با سازمانهای غیردولتی همکاری رنند ترا منرافع مثبرت

رردشیری را تضمین نمایند (عارف ،ری  0و عارف ،0545 ،ص .)400.در این راسرتا ،نیررش
سارنین در زمینة رردشیری و اثرا
رردشیری از دیدرا اجتماعا

آن مکررا به منظور مطالعة دینامیاهای پایداری صرنعت

محلی مورد استفاد صررار ررفترهانرد .از دلایر اصرلی چنرین

مطالعاتی این است ره نیرشهای منفی سارنین میتواند مرانع موفقیرت پایرداری مقصردهای
رردشیری باشد (دیدریچ و رارسیا بوآدس ،0553 ،ص.)040.
در ادبیا

رردشیری ،مفهوم نیرش جامعة میزبان تحرت عنروان «تصرویر ذهنری سرارنان

محلی» رسترش یافته و تأثیر آن بر رفتار رردشیری و انتخاب مقصد رردشیری مورد بررسی
1. Mason
2. Gill
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صرار میریرد (شاطریان ،غلامی و ریانی ،4936 ،ص .)400.تصویر ذهنی سرارنان محلری ،یرا
ساختار ذهنی بر اساس چند برداشت انتخابی از اطلاعا

در مورد یا مح اسرت (اچنرر 4و

ریچی ،0559 ،0ص .)93.چندین چارچوب تووریا برای بررسی نیرش جامعة میزبان نسربت
به رردشیری وجود دارد ره مهمترین آنها به شرح جدول  0میباشند:
جدول -3چارچوبهای تئوریک نگرش جامعة میزبان به گردشگری
مأخا( :عادلی ،4934 ،ص11.؛ علیقلیزاد  ،فیروزجایی ،صدمی و رمضانزاد  ،4913 ،ص93.؛ شاطریان،
غلامی و ریانی ،4936 ،ص400.؛ ریم ،0550 ،ص)93.
رویکرد

تووری

مبتنی بر ارزیابی جامعة میزبان از هزینه و منافع مورد انتظار از رردشیری میباشد .در این راستا،
پیامدهای رردشیری در دو بعد منفعت و هزینه صاب دستهبندی می باشند .لاا چنانچه پیامدهای مطلوب
مبادلة اجتماعی

و منافعی ره سارنین دریافت میرنند از نظر آنان رضایت بخش باشد ،هر چند این منافع در یا رابطة
غیرمتعادل و نابرابر رسب شود ،نیرش آنان به رردشیری مثبت خواهد بود و تا زمانی ره سارنین ،منافع
حاضر از حضور رردشیران را بیش از هزینهها برآورد رنند ،به مشاررت و و حمایت از توسعة آن
تمای نشان خواهند داد.
ارزیابی توسعة رردشیری مقصد در طول زمان مورد توجه است و نیرش جامعة میزبان تحت تأثیر
روند تغییرا

و توسعه رردشیری صرار می ریرد .عواملی ره بر نظرا

رردشیری اثر می راارد ،غالبا به عنوان اثرا
چرخة حیا

مثبت بهعنوان منافع و اثرا

جامعة میزبان راجع به

اجتماعی ،اصتصادی و محیطی توصیف شد اند ره اثرا

منفی بهعنوان هزینه در نظر ررفته میشوند .تحقیقا

9

باتلر و دییران

حاری از آن است ره سطح توسعة رردشیری بر نیرش و ررایش جامعة میزبان ،از اثرا

مؤثر

رردشیری است .به طور رلی رابطه معکوسی بین سطح توسعة رردشیری و معیارهای عینی و ذهنی
اثرا
روش تفکیکی

اجتماعی و محیطی در میزبان وجود دارد.

لنفورد  1و هاوارد  0رویکرد تفکیکی را مطرح میرنند .در این رویکرد هزینه و منافع برای بخشها یا
ررو های مختلف مورد ارزیابی صرار میریرد.

1. Echtner
2. Ritchie
3. Butler
4. Lenford
5. Howard
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بنابراین ،بررسی و ارزیابی تصویر ذهنی جامعة میزبان نسبت به رردشیری امرری پیچیرد
است .تصویر ذهنی سرارنان محلری ،از عوامر رلیردی در فهرم حمایرت از توسرعة صرنعت
رردشیری است ره بر خصوصیا

منحصر به فرد مح به جای دخالت روانی فررد در محر

تأرید دارد (شاطریان ،غلامی و ریانی ،4936 ،ص .)400.نظر به آنچه بیان رردید ،مدل مفهومی
پژوهش در صالب شک  0ارائه میرردد.

شکل  -3مدل مفهومی پژوهش
مأخا :یافتههای پژوهش4931 ،

 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5مشخصات توصیفی پاسخگویان

از ر نمونة مورد مطالعه در پژوهش حاضر 14/1 ،درصد مرد و  01/6درصد زن با طیرف
سنی  43ساله به بالا هستند .از این میان 41/41 ،درصد دارای تحصیلا
درصد از تحصیلا

دیپلم و بالاتر برخوردار میباشند.

زیرر دیرپلم و 14/10

ارزیابی اثرا
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 .3 .5اثرات درک شدة گردشگری از سوی جامعة میزبان
-اثرات اقتصادی اثرات درک شدة گردشگری از سوی جامعة میزبان

یافتههای حاص از پژوهش نشان میدهد ره رردشیری در منطقة ثامن از بعرد اصتصرادی
اثرا

مثبت و منفی متفاوتی را بر جای رااشته اسرت (جردول  .)9مهرمتررین اثررا

مثبرت

رردشیری در بعد اصتصادی ،افزایش فرصتهای شغلی() =9/1و ایجاد انواع مختلف مشاغ
( ) =9/6و راهش بیکاری ( ) =9/6میباشد .در منطقة ثامن ،رردشریران برا تقاضرای خرود،
زمینة ایجاد و رشد انواع مشاغ از جمله فعالیتهای مربوط به ساخت و ساز و فعالیتهرای
خدماتی و تجاری را فراهم ررد اند .ورود سرمایههای رلان به این منطقره ( ، ) =9/3افرزایش
سطح درآمد سارنان ( ) =9/3و افزایش درآمد اررانهای دولتی ( ) =9ره تحت تأثیر افزایش
و ساختوساز واحدهای اصامتی از سروی بخرش دولتری ،خصوصری و

تقاضای رالا ،خدما

سارنین محلی میباشند ،از دییر پیامدهای اصتصادی رردشریری مرورد تأییرد جامعره میزبران
هستند.
از جمله پیامدهای نامطلوب اصتصادی نیز افزایش صیمت واصعی زمین و مستغلا

() =9/0

است ره ررچه برای مالکان و واسطهرران سودآور است ،اما سارنان محلی را در تأمین زمین و
مسکن با صیمت مناسب دچار مشک میرند .از دییر اثرا

منفی اصتصادی عبارتنرد از تملرا

فعالیتهای مهم و سودآور رردشیری توسط افراد غیربومی ( ،) =9/4افزایش هزینة بسریاری
از رالاها و خدما

بهویژ در زمان اود رردشریری () =9/1و افرزایش هزینرههرای زنردری

( ) =9/4ره میتواند از اثرا

مثبت افزایشی رردشیری بر درآمد سارنین بکاهد.

نتایج آزمون رای اسکوئر نشان میدهد بین رردشیری و شاخصهای اصتصادی برا سرطح
اطمینان  % 30و معنیداری  5/555ره رمتر از  5/50میباشد ،رابطة معنیداری وجود دارد؛ بره
این معنا ره بر اساس نیرش جامعة میزبان ،رردشیری در منطقة ثامن بر تمامی ابعاد اصتصادی
تأثیرراار بود است .بر اسراس آزمرون رروسرکال والریس بره لحراظ درک اثررا

اصتصرادی

رردشیری ،بین سه ررو مورد مطالعه (سارنین محلی ،مسروولین هتر هرا ،دفراتر مسرافرتی و
مسوولین دولتی) ،تفاو

معنیداری وجود ندارد؛ زیرا معنیداری  5/400میباشد ره بیشرتر از

 5/50است .به عبارتی ،در بیشتر ابعاد درک مشابهی از اثرا

اصتصادی رردشیری وجود دارد.
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جدول  -2اثرات اقتصادی درک شده از سوی جامعة میزبان در منطقة ثامن
مأخا :یافتههای پژوهش4931 ،
مسئولین
تأثیر گردشگری بر:

ساکنین

هتلها و

مسئولین

دفاتر

دولتی

کل
جامعه

ChiSquare

df

Sig

میزبان

افزایش فرصتهای شغلی

9/1

9/6

1/0

9/1

000/004

1

5/555

متنوع سازی مشاغ

9/6

9/0

9/1

9/6

436/640

1

5/555

راهش بیکاری

9/6

9/1

9/3

9/6

16/131

9

5/555

ورود سرمایههای رلان به اصتصاد منطقه

9/3

1

1

9/3

011/516

9

5/555

افزایش درآمد اررانهای دولتی منطقه

9

0/1

9/9

9

450/156

1

5/555

افزایش سطح درآمد سارنین محلی

9/3

9/1

9/3

9/3

911/503

1

5/555

افزایش صیمت واصعی زمین و مستغلا

9/0

9/1

9/1

9/0

453/963

1

5/555

9/4

0/1

1

9/4

053/401

1

5/555

9/1

0/1

9/0

9/1

065/414

1

5/555

9/0

0/1

9/1

9/4

099/191

1

5/555

تملا فعالیتهای مهم و سودآور توسط افراد
غیربومی
افزایش هزینة بسیاری از رالاها و خدما
افزایش هزینة زندری

-اثرات اجتماعی -فرهنگی درک شدة گردشگری از سوی جامعة میزبان

رردشیری در منطقة ثامن ،اثرا

اجتماعی -فرهنیی را نیز در پی داشته است (جدول .)1

از جمله پیامدهای مثبت میتوان به ارتقرا سرطح اسرتاندارد زنردری ( ،) =9/9بهبرود وضرع
خیابانها و خدما

عمومی منطقه ( ،) =9/9ایجاد و توسعة امکانا

تفریحری بهترر و بیشرتر

برای جامعة محلی ( ) =9/1و افزایش سرطح آرراهی و دانرش مرردم ( ) =9/1اشرار رررد.
همچنین ،رردشیری در شک دهی تجربة ارزشمند ملاصا

برا رردشریران ( ) =9/1و تبرادل

فرهنیی مثبت ( ) =9/1تأثیر داشتهاست.
از پیامدهای منفی رردشیری منطقه ثامن میتوان به افزایش ازدحام و شلوغی برهویرژ در
زمان اود حضور رردشیران ( ) =1/1افزایش جرائم و فعالیتهای غیرصانونی (سرصت ،تقلب
و  ،) =9( )...افزایش شکاف درآمدی در جامعة محلی ( ) =9/4اشار رررد .از سروی دییرر
رردشیری در منطقة ثامن باع

استفادۀ بیش از انداز از فضاها و امکانا

تفریحی(،) =9/0

ارزیابی اثرا
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و زیرسراختهرا ( ) =9/0رردیرد اسرت .رردشریری در

الیوبرداری سارنان از منش و رفتار رردشیران ( ) =9/4نیز تأثیرراار بود است ،بره طروری
ره باع

رنار زدن بسیاری از ارزشهای سنتی جامعة میزبان شد است .همچنین ،رردشیری

در ایجاد ناراحتی و عدم آرامش جامعة محلی ( ،) =0/3راهش دسترسری جامعرة محلری بره
امکانا

تفریحی ( ،) =0/3راهش انسجام و صمیمیت خانوادری ( ،) =0/9ایجراد مشرکلا

برای جوانان و نس آیند در تأمین زمین و مسکن ( ) =0/1و افزایش نزاع خانوادری در اثرر
رونق خرید و فروش زمین و ملا ( ) =0/0و نهایترا ایجراد مشرکلا

فرهنیری ( ) =0/1و

زند نیه داشتن فرهنگ محلی و حف هویت ( ) =0/3اندری تأثیر داشته است.
بر اساس نتایج آزمون رای اسکوئر بین رردشیری و هر یا از شاخصهرای اجتمراعی-
فرهنیی با سطح اطمینان  %30و معنیداری  5/555رابطة معنیداری وجرود دارد؛ بره عبرارتی
دییر ،رردشیری در منطقه ثامن بر هر یا از ابعاد اجتماعی -فرهنیی منطقة ثامن تأثیررراار
بود است.
بر ا ساس آزمون رروسکال والیس ،تفاو

معنیداری در زمینة اثرا

اجتمراعی -فرهنیری

رردشیری درک شد  ،در میان سه ررو مورد مطالعه وجود ندارد؛ زیرا معنیداری  5/160می-
باشد ره بیشتر از  5/50است و در بیشتر ابعراد درک مشرابهی از اثررا

اجتمراعی -فرهنیری

رردشیری وجود دارد.
جدول  -9اثرات اجتماعی -فرهنگی درک شده از سوی جامعة میزبان در منطقة ثامن
مأخا :یافتههای پؤوهش4931 ،
مسئولین
تأثیر گردشگری بر:

ساکنین

هتلها و
دفاتر

مسئولین
دولتی

کل
جامعه

ChiSquare

df

Sig

محلی

ارتقا سطح استاندارد زندری

9/9

9/1

9/1

9/9

001/516

1

5/555

بهبود وضع خیابانها

9/9

9/0

9/0

9/9

001/111

1

5/555

9/1

9/1

9/6

9/1

34/131

9

5/555

افزایش سطح آراهی و دانش مردم

9/1

9/0

9/4

9/1

450/591

9

5/555

زند نیه داشتن فرهنگ محلی و حف

0/3

9/4

0/6

0/3

419/450

9

5/555

ایجاد و توسعة امکانا

تفریحی
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
مسئولین
ساکنین

تأثیر گردشگری بر:

هتلها و
دفاتر

شمارۀ سی و چهارم

مسئولین
دولتی

کل
جامعه

ChiSquare

df

Sig

محلی

هویت
با

شک دهی یا تجربة ارزشمند ملاصا

9/1

9/1

9/4

9/1

961/101

1

5/555

تبادل فرهنیی مثبت

9/1

9/9

1

9/1

036/059

0

5/555

افزایش ازدحام وشلوغی

1/1

1/9

1/1

1/1

093/015

9

5/555

افزایش جرائم و فعالیتهای غیر صانونی

9

0/1

9/1

9

444/451

1

5/555

راهش ریفیت زندری جامعة محلی

0/0

0/3

0/0

0/0

005/011

9

5/555

9/4

0/1

0/0

9/4

049/314

1

5/555

0/3

0/6

9/4

0/3

444/465

1

5/555

0/3

9/4

0/0

0/3

433/669

1

5/555

9/0

4/1

9

9/0

493/019

9

5/555

0/9

0/0

0

0/9

459/156

1

5/555

0/1

9/9

9

0/1

00/411

1

5/555

9/0

9/9

9/1

9/0

051/503

1

5/555

9/4

9/9

9/1

9/4

011/191

1

5/555

0/6

0/0

0/0

0/0

400/069

1

5/555

0/1

0/0

0/1

0/1

416/031

1

5/555

رردشیران در زندری مردم

افزایش شکاف و اختلاف درآمدی میان
اصشار جامعة محلی
ایجاد ناراحتی و عدم آرامش برای
جامعةمحلی
راهش دسترسی جامعة محلی به امکانا

و

فضاهای تفریحی
استفادۀ بیش از انداز از فضاها و منابع
تفریحی
راهش انسجام صمیمیت خانوادری و
اجتماعی
برای جوانان و نس آیند

ایجاد مشکلا

در تأمین زمین و مسکن
افزایش فشار تقاضا برای خدما

و

زیرساختها
الیوبرداری سارنین از رفتار و منش
رردشیران و رنار زدن ارزشهای سنتی
افزایش نزاع خانوادری و اجتماعی در اثر
رونق خرید
ایجاد مشکلا

فرهنیی مردم محلی

ارزیابی اثرا
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-اثرات زیستمحیطی درک شدة گردشگری از سوی جامعة میزبان

مطالعه نشان میدهد رردشیری اثرا

نامطلوب و منفی زیستمحیطی را برای منطقة ثامن

به همرا داشته است (جدول  .)0از دیدرا جامعة میزبان ،رردشیری در افزایش میزان ترافیا
در سطح منطقه ( ) =1/0و در نتیجه ایجاد سروصدا ( ) =1نقش صاب توجهی داشته و باع
افت ریفیت زندری مردم در اثر ساختوساز بیرویه ( ،) =9/9افزایش میزان آلودری و رمبود
آب ( ،)9/0افزایش ساختوسازهای رنترلنشرد ( ) =9/1و ایجراد اصامتیرا هرای غیررسرمی
( ،) =9/1افزایش میزان زباله و مواد زائد ( ) =9/3و رراهش ریفیرت محریط زیسرت منطقره
( ) =9/1شد است.
با توجه به نتایج آزمون  ،Chi-Squareبین رردشیری و هر یا از شاخصهای زیست-
محیطی با سطح اطمینان  % 30و معنیداری  5/555رابطة معنیداری وجود دارد و رردشریری
بر همه ابعاد زیستمحیطی منطقه ثامن تأثیرراار بود است.
بر اساس آزمون رروسکال والیس ،در زمینة درک اثرا
جامعه ،میان سه ررو مورد مطالعه تفاو

زیستمحیطی رردشیری از سوی

معنیداری وجود ندارد؛ زیرا معنیداری  5/939می-
زیست محیطی وجود دارد.

باشد و بیشتر از  5/50است و در رلیة ابعاد درک مشابهی از اثرا

جدول  -5اثرات زیستمحیطی درک شده از سوی جامعة میزبان در منطقة ثامن
مأخا :یافتههای تحقیق4931 ،
مسئولین
نقش گردشگری بر:

ساکنین

افزایش میزان ترافیا در سطح منطقه

هتلها و
دفاتر

مسئولین
دولتی

کل
جامعة

ChiSquare

df

Sig

میزبان

1/0

1/0

1/0

1/0

950/160

9

5/555

9/9

9/1

9/1

9/9

401/001

1

5/555

ایجاد سروصدا

9/3

1/1

9/1

1

499/411

9

5/555

افزایش میزان آلودری و رمبود آب

9/9

9/9

0/1

9/0

439/950

0

5/555

9/1

9/0

9/1

9/1

401/004

1

5/555

افت ریفیت زندری مردم در اثر ساختو-
ساز بی رویه

افزایش میزان ساختوسازهای رنترل
نشد

15

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
مسئولین
نقش گردشگری بر:

ساکنین

هتلها و
دفاتر

شمارۀ سی و چهارم

مسئولین
دولتی

کل
جامعة

ChiSquare

df

Sig

میزبان

ایجاد اصامتیا های غیررسمی

9/1

9/6

9/0

9/1

011/090

1

5/555

افزایش میزان زباله و مواد زائد

9/3

1

9/1

9/3

914/419

1

5/555

راهش ریفیت محیطزیست منطقه

9/1

9/6

0/1

9/1

000/601

1

5/555

 .2 .5اولویتبندی ابعاد مختلف آثار گردشگری از دیدگاه جامعة میزبان

همانطور ره اشار شد ،بره منظرور بررسری ایرن موضروع رره از دیردرا جامعرة میزبران،
رردشیر ی بر ردام یا از ابعاد مختلف بخشهای اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیری و زیسرت-
محیطی تأثیر بیشتری رااشته است از آزمون ناپارامتریا فریدمن اسرتفاد رردیرد اسرت .در
ادامه این موضوع در هر یا از بخشها به طور جدارانه مورد بررسی صرار میریرد.
 -میزان تأثیر گردشگری بر شاخصهای مختلف بعد اقتصادی

از دیدرا جامعة میزبان ،در بین شاخصهای مختلف بعد اصتصادی و رردشیری بیشرترین
تأثیر را به ترتیب بر روی افزایش سطح درآمد سارنین محلی و افزایش فرصتهای شغلی دارد
ره این امر میتواند به علت شک ریری انوا ع مشراغ مررتبط برا رردشریری در بخرشهرای
خدماتی و تجراری ،سراختوسرازهای مررتبط بر ا اصامرت رردشریران در منطقره و همچنرین
خریدوفروش یا اجارۀ املاک شخصی در منطقة ثامن باشد (جدول .)6
جدول  -6میزان تأثیر گردشگری بر ابعاد مختلف بخش اقتصادی از دیدگاه جامعة میزبان
مأخا :یافتههای تحقیق4931 ،
مسئولین
شاخصها

ساکنین

هتلها و
دفاتر

مسئولین
دولتی

کل
جامعة

تعداد

ChiSquare

df

Sig

رتبه

میزبان

افزایش سطح درآمدها

6/19

6/06

6/03

6/15

ورود سرمایههای رلان به اصتصاد

6/10

1/40

6/90

6/11

افزایش فرصتهای شغلی

6/15

6/59

1/50

6/93

متنوع سازی مشاغ

0/11

0/10

0/01

0/10

4
916

130/414

3

5/555

0
9
1

ارزیابی اثرا

سال هجدهم

رردشیری بر اساس ادرارا

مسئولین
شاخصها

ساکنین

هتلها و
دفاتر

مسئولین
دولتی

...

کل
جامعة

تعداد

14

ChiSquare

df

Sig

رتبه

میزبان

راهش بیکاری

0/66

6/06

6

0/10

0

افزایش صیمت واصعی زمین

0/00

0/10

0/01

0/01

6

0/93

1/00

1/61

0/03

1

افزایش هزینة زندری

1/11

1/13

1

1/13

1

تملا فعالیتهای مهم و سودآور

1/90

1

6/90

1/90

3

افزایش درآمد اررانهای دولتی

9/13

1/56

9/00

9/15

45

افزایش هزینة بسیاری از رالاها و
خدما

 -میزان تأثیر گردشگری بر شاخصهای مختلف بعد اجتماعی -فرهنگی

نتایج نشان میدهد از دید جامعة میزبان ،رردشریری بیشرترین ترأثیر را برر روی افرزایش
ازدحام و شلوغی منطقة ثامن رااشته است .بعد از آن ،رردشیری بیشترین تأثیر را به ترتیرب
بر ایجاد و توسعة امکانا

تفریحی ،تبادل فرهنیی مثبت ،شک دهی تجربة ارزشمند ملاصا

با

رردشیران و افزایش سطح آراهی و دانش مردم و دییر شاخصها داشته است (جدول .)1
جدول  -7میزان تأثیر گردشگری بر ابعاد مختلف بخش اجتماعی -فرهنگی از دیدگاه جامعة میزبان
مأخا :یافتههای تحقیق4931 ،
مسئولین
شاخصها

ساکنین

افزایش ازدحام وشلوغی

هتلها و
دفاتر

ایجاد و توسعة امکانا
تفریحی
تبادل فرهنیی مثبت

مسئولین
دولتی

کل
جامعه
میزبان

ملاصا

df

Sig

رتبه

46/11

41/01

41/30

46/31

4

49/31

40/04

40/15

41/54

0

40/05

44/14

40/00

40/06

شک دهی یا تجربة ارزشمند
با رردشیران در زندری

تعداد

ChiSqu
are

40/50

40/64

44/00

40/51

916

/001
4931

43

5/555

9
1

مردم
افزایش سطح آراهی و دانش

44/30

49/09

45/10

40/54

0

10

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
مسئولین
شاخصها

ساکنین

هتلها و
دفاتر

مسئولین
دولتی

شمارۀ سی و چهارم
کل

جامعه
میزبان

تعداد

ChiSqu
are

df

Sig

رتبه

مردم
بهبود وضع خیابانها

44/14

49/50

44/15

44/34

6

ارتقا سطح استاندارد زندری

44/15

40/06

40/50

44/13

1

45/64

40/65

41/30

45/13

1

45/35

45/31

3/10

45/16

3

45/13

45/49

1/00

45/15

45

افزایش فشار تقاضا برای
خدما

و زیرساختها

استفادۀ بیش از انداز از فضاها
و منابع تفریحی
افزایش شکاف و اختلاف
درآمدی در جامعة محلی
الیوبرداری سارنین از
رفتارومنش رردشیران

3/34

40/01

40/45

45/46

44

ورنارزدن ارزشهای سنتی
افزایش جرائم و فعالیتهای
غیر صانونی
ایجاد ناراحتی و عدم آرامش
برای جامعة محلی
راهش دسترسی جامعة محلی
به امکانا

تفریحی

زند نیه داشتن فرهنگ محلی
و حف هویت
ایجاد مشکلا

45/91

1/59

40/95

45/40

40

3/31

1/13

44

3/11

49

3/01

1/19

0/30

3/14

41

3/94

45/64

1/00

3/93

40

برای جوانان و

نس آیند در تأمین زمین و

3/51

1/10

45

3

46

مسکن
ایجادمشکلا

فرهنیی مردم

محلی
افزایش نزاع خانوادری و
اجتماعی دراثر رونق خرید
راهش ریفیت زندری جامعة
محلی

1/93

1/69

1/15

1/91

41

1/64

6/10

6/40

1/11

41

1/50

6/10

0/35

6/31

43

ارزیابی اثرا

سال هجدهم

مسئولین
شاخصها

ساکنین

هتلها و
دفاتر

راهش انسجام صمیمیت
خانوادری و اجتماعی

6/65

1/15

رردشیری بر اساس ادرارا
مسئولین
دولتی

1/10

...

کل
جامعه

تعداد

میزبان

19
ChiSqu
are

df

رتبه

Sig

05

6/91

 -میزان تأثیر گردشگری بر شاخصهای مختلف بعد زیست محیطی

نتایج مطالعه نشان میدهد از دیدرا جامعة میزبان ،رردشیری بیشرترین ترأثیر را برر روی
افزایش میزان ترافیا در سطح منطقه دارد و افزایش میزان زباله و مواد زائد و ایجاد سرو صدا
در رتبههای بعدی صرار دارند (جدول .)1
جدول  -8میزان تأثیر گردشگری بر ابعاد مختلف بخش اقتصادی از دیدگاه جامعة میزبان
مأخا :یافتههای تحقیق4931 ،
مسئولین
شاخصها

ساکنین

هتلها و
دفاتر

افزایش میزان ترافیا در

مسئولین
دولتی

کل
جامعه

تعداد

ChiSquare

df

Sig

رتبه

میزبان

6/01

6/90

6/61

6/03

4

0/40

1/13

0/09

0/44

0

ایجاد سروصدا

1/36

6/56

0/53

0/50

9

ایجاد اصامتیا های غیررسمی

1/14

1/49

1/50

1/19

1

9/35

9/09

0/53

9/35

9/14

9/16

9/05

9/15

6

9/65

9/10

0/00

9/03

1

9/00

9/10

9/16

9/00

1

سطح منطقه
افزایش میزان زباله و مواد
زائد

افزایش میزان آلودری و
رمبود آب
افزایش میزان ساختو-
سازهای رنترل نشد
راهش ریفیت محیط زیست
منطقه
افت ریفیت زندری مردم در
اثر ساختوساز بی رویه

911

014/006

1

5/555

0
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همانطور ره در جداول  1 ،6و  1مشاهد می شود ،سطح معناداری آزمون فریردمن در هرر
سه بعد اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیستمحیطی برابر با  5/555میباشرد و بیرانیر ایرن
است ره رردشیری بر برخی ابعادِ بخشهای اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیستمحیطری
تأثیر بیشتری نسبت به ابعاد دییر دارد.
 .6نتیجهگیری

در جایی ره فعالیتهای رردشیری رابطة نزدیکی با جوامع محلی داشتهانرد ،رردشریری
توانسته آثاری را در ابعاد اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیسرت محیطری برر جرای رراارد.
اثرا
اثرا

هر یا از این ابعاد می توانند به دو صور
رردشیری در اجتماعا

مثبت و منفی پدیدار شوند .درک و ارزیابی

محلی به منظور حف  ،پایداری و موفقیت طولانیمد

صنعت

رردشیری مهم است .اهمیت این موضوع به حدی است ره نادید ررفتن آن حتی مریتوانرد
چالشهایی را در بلند مد

برای توسعة پایدار رردشیری در منطقه ایجاد رند .نظرر بره ایرن

مهم ،پژوهش حاضر به ارزیابی ادراک جامعة میزبان از اثرا

رردشیری در منطقة ثامن رلان-

شهر مشهد پرداخت .نتایج حاری از آن است ره رردشیری در منطقة ثرامن از ابعراد مختلرف
اثرا

مثبت و منفی متفاوتی را بر جای رااشته است.
در بعد اصتصادی ،مهمترین اثرا

مثبت رردشریری از دیرد جامعرة میزبران شرام ورود

سرمایههای رلان به این منطقه ( ،) =9/3افزایش فرصتهرای شرغلی ( ) =9/1ایجراد انرواع
مختلف مشاغ ( ) =9/6و راهش بیکاری ( ) =9/6میباشد .این نتایج ترا حردی زیرادی برا
نتایج یافتههای الحسنا

( ،)0545پُ ( )0540و رانیزارس ،نرانیز تابالراس و فرونتس رارسریا

( )0541همسو هستند .از مهمترین پیامدهای نامطلوب اصتصادی درک شرد نیرز مریتروان بره
افزایش صیمت واصعی زمین و مستغلا

( ) =9/0افزایش هزینة بسیاری از رالا و خدما

بره-

ویژ در زمان اود رردشیری ( ) =9/1و به طور رلی افزایش هزینرههرای زنردری () =9/4
اشار ررد .در بعد اجتماعی-فرهنیی ،مهمترین پیامدهای مثبتی ره رردشیری از نیا جامعرة
میزبان به همرا داشته است؛ عبارتند از :ایجاد و توسعة امکانا

تفریحی بهترر و بیشرتر بررای

جامعة محلی ( .، =9/1افزایش سطح آراهی و دانش مردم ( ،) =9/1شک دهری یرا تجربرة

سال هجدهم

ارزشمند ملاصا

ارزیابی اثرا

رردشیری بر اساس ادرارا
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با رردشریران ( ) =9/1و تبرادل فرهنیری مثبرت برا آنهرا ( .) =9/1ابعراد

نامطلوب اجتماعی-فرهنیی درک شد شام الیوبرداری سارنان از منش و رفتار رردشریران
و رنار زدن بسیاری از ارزشهای سنتی حارم برر جامعرة میزبران ( ،) =9/4ایجراد مشرکلا
فرهنیی ( ) =0/1و تأثیر ناچیز در زند نیه داشتن فرهنگ محلری و حفر هویرت () =0/3
میباشد .این نتایج با یافترههرای الحسرنا  ،پر ( ،)0540برویز ( ،)0541تقدیسری ،تقروایی و
پیری( )4934و عادلی ( )4934مطابقت دارد .در بعد زیست محیطی ،رردشیری از دید جامعة
میزبان منطقة ثامن اثرا

راملا نامطلوب را به همرا داشته است ره مهمترین آنها عبارتنرد از:

افزایش میزان ترافیا در سطح منطقه ( ) =1/0و در نتیجه ایجاد سر و صدا ( ) =1و راهش
ریفیت محیطزیست منطقه ( .) =9/1این نتایج با یافتههای رهنمایی ،فرهودی ،دیتمان و صدمی
( )4911مطابقت مینماید.
علاو براین ،بین رردشیری و هر یا از ابعاد اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیری و زیسرت-
محیطی منطقة ثامن با سطح اطمینان  % 30و معنیداری  5/555رابطة معنریداری وجرود دارد،
بدین معنا ره رردشیری بر هر یا از شاخصها نیز تأثیررراار برود اسرت .برا ایرن وجرود،
رردشیری بر برخی ابعاد بخشهای اصتصادی ،اجتمراعی -فرهنیری و زیسرتمحیطری ترأثیر
بیشتری نسبت به ابعاد دییر داشرته اسرت .لرازم بره ذررر اسرت در زمینرة اثررا

اصتصرادی،

اجتماعی -فرهنیی و زیست محیطی رردشیری از منظر جامعة میزبان ،در ظمیران سره رررو
مورد مطالعه (سارنین ،مسوولین هت ها و دفاتر مسافرتی و مسوولین دولتی) تفاو

معنریداری

وجود نداشت و در بیشتر ابعاد درک مشابهی وجود دارد .از این منظر نتایج پژوهش با یافتره-
های محققانی همچون اربریان و بدری ( )4931همسویی ندارد .با توجه به نترایج پرژوهش و
نظر به تعداد رو به افزایش زائران در شهر مشهد بهویرژ در منطقرة ثرامن ،در برنامرهریرزی و
مدیریت رارآمد در راستای توسعة پایدار و برای تقویت اثرا

مثبت و رراهش اثررا

منفری

رردشیری در ابعاد اصتصادی ،اجتماعی -فرهنیی و زیسرتمحیطری لرازم اسرت دیدراهرها و
نظرا
اثرا

تمامی ذینفعان مورد توجه صرار ریرد .همچنین ،با توجه به نیررش جامعرة میزبران بره
رردشیری ،پیشنهادهای زیر جهت راهش اثرا
 نظار

منفی ارائه میرردد:

بیشتر مدیران شهری بر بازار زمین و مسکن در منطقة ثامن.
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نظار

و رنترل بر بازار رالا و خدما

شمارۀ سی و چهارم

و پیشییری از هررونه تقلب و افزایش صیمت

در این زمینه.


اجرای صوانین مالیا

بر درآمد حاص از رردشیری و بسترسازی مشاررت سرمایه-

رااران بخش خصوصی (بهویژ سارنین مالا در منطقه) با شهرداری در پرروژ هرای
ساخت و ساز جهت افزایش درآمد.
 تلاش شهرداری منطقه جهت توسعة امکانا

و زیرساختهای منطقره (شرام بهبرود

وضعی ت معابر ،رسترش فضاهای تفریح و  )...جهت ارتقا سرطح اسرتاندارد زنردری
مردم منطقه.
 بسترسازی جهت توزیع منطقی منابع درآمدی حاص از رردشریری جهرت رراهش
شکاف و اختلاف درآمدی بهویژ در جامعة میزبان سارن در منطقه.
 بررزاری جشنوار های فرهنیی در راستای احیای ارزشهای سنتی جامعة میزبان.
کتابنامه
 .4اجزا شکوهی ،م؛ بوذرجمهری ،خ؛ ایستیلدی ،م .و مودودی ،م .)4939( .بررسی اثرا

رردشیری

بر ریفیت زندری جامعة میزبان نمونة مطالعاتی :شهر بندرتررمن .فص نامة فضای جغرافیایی،
.454-400 ،)11(41
 .0تقدیسی ،ا؛ تقوایی ،م .و پیری ،س .)4934( .تحلیلی بر نیرش جامعة میزبان به اثرا

اجتماعی-

فرهنیی رردشیری شهرستان دالاهو .برنامهریزی فضایی.404-414 ،)4(0 ،
 .9جاودانی ایرانینژاد ،م .و مسلمانزاد  ،س .) 4934 ( .آمارنامة شهر مشهد .مشهد :معاونت برنامه-
ریزی و توسع شهرداری مشهد با نظار

مدیریت آمار و تحلی اطلاعا .

 .1جاوید ،م؛ الماسی ،ح .و نقیپور ،ب .)4931( .رردشیری ورزشی و اثرا

میزبان .مطالعا

اصتصادی آن بر جوامع

مدیریت ورزشی.49-90 ،)90(1 ،

 .0حسنپور ،م؛ احمدی ،ز .و الیاسی ،ح .)4935( .تعیین ظرفیت پایرش رردشیری در مناطق رویری

و بیابانی ایران ،نمونة موردی شهداد ،مرنجاب ،بندریگ ومصر-فرحزاد .فص نامة مطالعا
رردشیری.431-411 ،)41(0 .

ارزیابی اثرا

سال هجدهم
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؛ فرهودی ،ر .ا؛ دیتمان ،آ؛ و صدمی ،م .)4911( .بررسی ظرفیت تحم حوزۀ مقصد

رردشیری با تأرید بر جامعة میزبان (نمونة مورد مطالعه شهر رلاردشت) .پژوهشهای جغرافیای
انسانی.41-99 ،)66(66 .

 .1سازمان میراث فرهنیی ،صنایع دستی و رردشیری خراسان رضوی .)4936( .سیمای میراث
فرهنیی ،صنایع دستی و رردشیری خراسان رضوی .مشهد :سازمان میراث فرهنیی ،صنایع دستی
و رردشیری خراسان رضوی.

 .1سقایی ،م .)4935( .بررسی ،تحلی و تدوین اسناد ،مطالعا

و پژوهشهای انجام شد در پیرامون

آمار زائران و رردشیران ورودی به رلانشهر مشهد  .مشهد :معاونت اجتماعی و فرهنیی شهرداری
مشهد.
 .3سقایی ،م؛ خواجه شاهکوهی ،ع.ر .و جوانبخت صهفرخی ،ز .)4934( .پهنهبندی مناطق مستعد ایجاد
خدما

اصامتی در رلانشهر مشهد (با استفاد از مدل  .)AHPمجلة پژوهش و برنامهریزی شهری،

.36-19 ،)44(9
 .45سیفالدینی ،ف .و شورچه ،م .)4935( .مدلسازی ظرفیت رشش و مدیریت آثار تاریخی در

نواحی رردشیری (مطالعة موردی ،معبد آناهیتا شهر رنیاور) .فص نامة مطالعا

رردشیری،

.491-411 ،)40(1
 .44شاطریان ،م؛ غلامی ،ی .و ریانی ،م .)4936( .جاییا تصویر ذهنی سارنان محلی در توسعة
رردشیری (نمونة موردی :شهر آران و بیدر ) .فص نامة برنامهریزی منطقهای.404-491 ،)01(1 ،
 .40شعبانیفرد ،م؛ پوراحمد ،ا؛ حسینی ،ع ،.و رشیدی ،م .)4911( .بررسی سنجش ظرفیت پایرش
رردشیری شهری و مدلسازی شهرهای رردشیری پایدار از بعد رالبدی (نمونة موردی منطقه 40

تهران) .نشریة تحقیقا

راربردی علوم جغرافیایی.11-11 ،)41(44 ،

 .49شفیعی ،ز .و محمدی ،ا .)4939( .بررسی تأثیرا

توسعه رردشیری بر جامعه میزبان :نمونة

موردی شهر چادران .فص نامة جغرافیایی سرزمین.11- 35 ،)14(44 ،
 .41عادلی ،س .)4934( .بررسی نیرش جامعةمیزبان نسبت به رردشیری و پیامدهای آن در یا بافت

زند تاریخی ،پژوهش موردی :بافت تاریخی فهادان یزد .نشریة هنرهای زیبا -معماری و
شهرسازی.14-31 ،)1(40 ،
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 نیرش و ررایش جامعة.)4913( . م، و رمضانزاد لسبویی. م، ن؛ صدمی، علیقلیزاد فیروزجایی.40
 شهرستان، دهستان رلیجان: نمونة مورد مطالعه،میزبان به توسعة رردشیری در نواحی روستایی
.90-11 ،14 ، پژوهشهای جغرافیایی انسانی.تنکابن
 بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت رردشیران.)4930( . ، و طالبی. م، ا؛ حسینی. ع، عنابستانی.46
.414-403 ،)0(9 ، جغرافیا و توسع فضای شهری.) شهر شاندیز:(مطالعة موردی
فصلی بر درآمد

تغییرا

 برآورد اثرا.)4913( . ح، و صبوری. م، ا؛ شورچه. ر، فرهودی.41

.60-10 ،)41(1 ، جغرافیا و توسعه.رردشیری معبد آناهیتا با تحلی رررسیونی
 مطالع، فرهنیی توسعة رردشیری- بررسی پایدار اجتماعی.)4934( . م، و ررمی. م، نیابین.41
.401- 491 ،)0(0 ،فرهنیی

 فص نامة تحقیقا.موردی جزیرۀ ریش
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اهداف :هدف این پژوهش ،سنجش میزان تابآوری سکوونتاا هکای نااارآمکد شکهر
سنندج در ابعاد انسانی (اجتماعی  -فرهنای ،اقتصادی و نهادی  -مدیریتی) است.
روش :روش پژوهش ،توصیفی  -تحلیلی و نو ع مقاله پژوهشی  -مطالعه موردی اسکت
و از نظر شیوۀ دریافت اطلاعات ،در حوزۀ مطالعات اتابخانکهای  -میکدانی قکرار دارد.
برای استخراج شاخص ها از مطالعات اتابخانه ای داخلکی و خکارجی اسکتفاد شکد و
شاخص های ابعاد مختلف جهت تعیین میزان اهمیت در اختیار  94نفر از اارشناسکان
در رشته های مختلف قرار گرفت .برای سنجش میزان تکاب آوری در سکط محکدود ،
داد های پرسشنامة خانوار در نرم افزار  SPSSوارد و با استفاد از آزمون تکی تک
نمونه ای میزان تابآوری استخراج شد  .جهکت تحلیکع عوامکع تکاب آوری انسکانی از
مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل اس تفاد شد است .به منظکور تییکین میکزان
اختلاف میاناین تابآوری در گونه هکای بافکت نااارآمکد از آزمکون تحلیکع واریکان
استفاد شد و در نهایت ،گونه های بافت با استفاد از آزمون دانون طیقهبندی شدند.
 .8این پژوهش برگرفته از رسالة داتری با عنوان «ابعاد جغرافیایی تابآوری در بافتهای نااارآمد شهری مطالعة موردی:
بافت نااارآمد شهر سنندج» می باشد.

___________________________
تاریخ دریافت 8931/40/40 :تاریخ تصویب8931/40/02 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.80210
مقالۀ پژوهشی -مطالعه موردی
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یافتهها /نتایج :یافتهها حاای از آن است اه میزان تابآوری در محدودۀ  9/80بکود ،
با توجه به اینوه از میاناین  9/24امتر است ،می توان گفت محدودۀ بافکت نااارآمکد،
تاب آور نیست .از لحاظ ابعکاد مکورد بررسکی ،بعکد اجتمکاعی  -فرهناکی بکا  9/00از
متوسط  9/24بالاتر بود و نسیتاً تابآور می باشد .امترین میزان تکابآوری بکا 0/22
مربوط به بعد اقتص ادی و پ

از آن بعد مدیریتی با  9 /43بود اسکت .همننکین بکین

گونه های مختلف بافت نااارآمد از لحاظ تاب آوری انسانی اختلاف معنکاداری وجکود
دارد .به لحاظ مجموعه شاخص های انسانی ،بافت با پیشکینة روسکتایی و سکوونتاا -
های غیررسمی در گرو اول و بافت نااارآمد میکانی و بافکت تک اریخی در گکرو دوم
طیقهبندی می شوند.
نتیجهگیری :نتایج به دست آمد نشان میدهد تکاب آوری بافکت نااارآمکد سکنندج در
شرایط نامناسیی قرار دارد .با توجه به پایین بودن سط تکاب آوری ابعکاد اقتصکادی و
مدیریتی و اهمیت آنها در تابآوری محدود  ،باید تلاش لازم در زمینکة ارتقکا ایکن
شاخص ها لحاظ شود .سوونتاا هکای غیررسکمی و بافکتهکای بکا پیشکینة روسکتایی
وضعیت نامناسیتری نسیت به سایر محدود های بافت نااارآمد دارند.
کلیدواژهها :تاب آوری انسانی ،بافت های نااارآمد ،شهر سنندج.
 .5مقدمه

جهان به سرعت در حال شهری شدن است .بر پایة نرخ ر شد فعلی جمعیت شهری جهان،
پیشبینی شد است اه جمعیت نواحی شهری از  20درصد در سال  0480بکه  00درصکد تکا
سال  0424برسد (سازمان ملع متحد .)0480 ،8چنین شرایطی ی

پیامد عمدۀ مکدیریتی را بکه

همرا داشت اه پیشی گرفتن رشد بر توسعه و به مفهومی انیاشت مجموعهای از مشکولات و
معضلات ناشی از این رشد شتابان است اه مدیریت محلی و تمهیدات مکالی ،فنکی و انسکانی
توان مدیریت و رفع آن ها را ندارد؛ بنابراین فقر ،بیواری ،مسون نابهنجار و محلات برخوردار
بهمثابة یوی از پیامدهای اصکلی ایکن رشکد ،بکه ویژگکی عمکدۀ بسکیاری از شکهرهای بکزر
اشورهای جنوب بدل شکد (ایراندوسکت و تولکایی ،8938 ،ص .)9 .بکا تکداوم رشکد شکتابان
1. United Nations
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شهرنشینی و در بستری از ساختارهای چندگانة سیاسکی ،اقتصکادی و مکدیریتی ،شکوعگیکری
الاوهای متفاوت سوونت ،اجتنابناپذیر بود است.
براساس مطالعات انجام شد  894 ،هزار هوتار بافت نااارآمکد در اشکور وجکود دارد اکه
برابر با مساحتی در حدود  94درصد مساحت شهرهای اشور اسکت و جمعیتکی بکالر بکر 83
میلیون نفر در این محدود ها ساان هستند .بخش قابع تکوجهی از بافکت نااارآمکد اشکور را
سوونتاا های غیررسمی به خود اختصاص داد اند .پیدایش اسوان غیررسمی گویکای وجکود
موانع ساختاری و نااارآمدی سیاستهای انونی در تأمین مسون و خدماترسانی لازم مرتیط
با آن برای اقشار ام درآمد شهری در سط الان است .در سکط خکرد نیکز ضکعف مکدیریت
شهری ،وجود منابع نامشروع گرو های ذینفع و ذینفوذ محلی و برخوردهکای غیرقانونمنکد در
پذیرش یا رد این سوونتاا ها ،مسئله را تشدید نمود است (مشوینی ،سجادی ،دیندوسکت و
تفوری ،8934 ،ص .)8 .مشولات سوونتاا های غیررسمی منجر به آسیبپذیری شکدید ایکن
گونه مناطق در برابر انواع مخاطرات طییعی و انسانی شد است (حاجینژاد ،بکدلی ،و آقکایی،
 ،8930ص.)90 .
وجود شهرهای با قدمت زیاد و مشولات مربوط به شهرسازی بیبرنامه و گسترش بافت-
های فرسودۀ شهری باعث شد است اه مخاطرات طییعی و تخریبهکای ناشکی از آن بافکت
قدیم بسیاری از شهرهای ما را نیز تهدید اند ،اما آننه اهمیت این تهدید را در مکورد بافکت-
های تاریخی دو چندان میاند ،از ی

سو ارزش این بافتها بکهعنکوان سکرمایهای ملکی و از

سویی دیار ،مشولات و نارساییهایی است اه بکه دلایکع گونکاگون در زمینکههکای االیکدی،
اجتماعی و فرهنای در این فضاها بروز ارد است (ستوهیان ،رمضانپور ،حقنیکا روشکنفور و
شیدایی ،8932 ،ص « .)8 .آمار تلفات انسانی ناشی از سوان گویکای ایکن واقعیکت اسکت اکه
تلفات انسانی سوونتاا های فقیرنشین در اشورهای در حکال توسکعه و توسکعهنیافتکه بسکیار
بیشتر از اشورهای توسعهیافته است و این امر بر غیرطییعی بودن آسیبپذیری این جوامع در
برابر سوان صحه میگذارد .به عیارت دیار ،بسته به میزان توسکعهنیکافتای جوامکع ،آسکیب-
پذیری آن در برابر حوادث بیشتر میشود» (موحدی زاد  ،8939 ،ص.)39 .
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تلاقی بحرانهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و رشد این سکوونتاا هکا در مقیکاس
جهانی ،توجه را به رهیافت تابآوری شهری با نااهی جامعتر نسیت به رویوردهکای پیشکین
همنون مدیریت بحران در این سوونتاا ها جلب ارد و در دستور اار جهانی مد نظکر قکرار
داد است (محمدی ،آشوری و رباطی ،8932 ،ص .)0 .در حقیقت «تابآوری بکهعنکوان یک
چارچوب ،به مفهومی باز میگردد اه به راحتی میتواند با تمامی مراحع و بخشهای سکوان
و مدیریت بحران ارتیاط پیدا اند» (رضایی ،8930 ،ص.)01 .
شهر سنندج یوی از شهرهای میانهاندام است اه در چند دهة اخیکر همکرا بکا بسکیاری از
نقاط شهری اشور ،رشد سریعی را دنیال نمود است .این رشکد سکریع ،باعکث شکوعگیکری
محلات خودرو در جهات مختلف حاشکیة شکهر شکد اسکت .محلکات حاشکیهای بکه لحکاظ
اجتماعی -اقتصادی مسئلهدار و نسیت به سایر مناطق شهر منزلت پایینتری دارند .این ویژگی
به طور جدی ساختار فضایی و نظام االیدی آنها را متأثر نمود و سیب شوعگیری بافتهایی
با نظام شیوهبندی نامنظم ،پایین بودن منزلت شهری ،ارزان بکودن قیمکت زمکین و اجکار بهکا،
اوچ

بودن قطعات و تراام بالای جمعیتی و ساختمانی ،بالا بودن متوسط سط اشغال ،پایین

بودن متوسط تعداد طیقات ،استفاد از مصال ساختمانی امدوام و  ...شد است اه مجموعکة
ویژگیهای فوق از مهمترین ویژگیهای ساختار االیدی-فضایی حاام بر محلکات حاشکیهای
شهر سنندج میباشد (اقیالی و رحیمی ،8913 ،ص .)00 .بافت نااارآمد میانی و تکاریخی نیکز
با مشولات زیادی اعم از االیدی ،اقتصادی و اجتماعی مواجه میباشند .توسعة شکهر در ادوار
گذشته باعث الحاق تعدادی از روستاهای اطراف به محدودۀ شهری شد اه تحت عنوان بافت
منفصع شهری ،باعث افزایش سط بافتهای نااارآمد در شهر سنندج شد است ،لذا اع این
محدود ها تحت عنوان بافت های نااارآمد شهری حدود نیمی از جمعیت شکهر سکنندج را در
خود جای داد اند .هدف این مقاله ،بررسی و ارزیابی معیارهکای تکابآوری انسکانی در ابعکاد
اجتماعی -فرهنای ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی در محدودۀ بافت نااارآمد شهر سنندج است.
در این راستا ،پرسش اصلی پژوهش این است اه آیا بافت نااارآمد سکنندج در ابعکاد انسکانی
تابآور است؟ و آیا تابآوری انسانی در هر ی
دارد؟

از گونههای بافت نااارآمد وضعیت متفاوتی
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 .2پیشینۀ تحقیق

مفهوم تابآوری از دهة  8324با شروع اار ارافورد استنلی هالینگ 8بومشکناس اانکادایی،
به طور روزافزونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .تایمرمن )8318(0نخستین فکردی بکود
اه مفهوم تابآوری را در حوزۀ بلایا و مخاطرات مطرح ارد .در مقیاس جهانی ،اتحادیة بین-
المللی راهیرد ااهش خطر سوان برنامهای را با عنوان «تقویت تکابآوری جوامکع در مقابکع
سوان » در چارچوب طرح هیوگو 9بکرای  0442-0482در پکیش گرفکت .بعکد از پایکان دورۀ
ااری چارچوب هیوگو در جهت افزایش و بهیود تابآوری ملکع و جوامکع در مقابکع بلایکا،
چارچوب سندای )0482-0494(0با هدف اکاهش خطرپکذیری جوامکع در سکومین انفکران
جهانی سازمان ملع متحد در شهر سندای ژاپن در مورخ  81مارس  0482به تصکویب رسکید،
اما همننان مطالعات تابآوری شهری به علت توجه جهانی به این مفهوم ،به سرعت در حال
رشد است .محمدی و آشوری و رباطی ( )8932به ارزیابی مؤلفههای نهکادی و اجتمکاعی در
یوی از محلات غیررسمی سنندج پرداخته و نتیجه گرفتند اه این سوونتاا  ،تابآوری بسکیار
پایینی را نسیت به حد بهینة جهانی تابآوری دارا میباشد .آبانیو و گاجندرانا و ماند)0481(2
در پژوهشی به بررسی سوونتاا های غیررسمی در برابر ریس

بلایا پرداخته و به این نتیجکه

رسید اند اه برنامهریزی و ارتیاط محیطی و ااربری اراضی ویژگیهای این سوونتاا ها را اه
الید مدیریت مقابله با مخاطرات است ،تحت تأثیر قرار میدهکد .لطفکی و مفکرح و آفتکاب و
مجنونی ( )8930با هدف بررسی نقکش حومروایکی مطلکوب شکهری در افکزایش تکابآوری
سوونتاا های غیررسمی با استفاد از آزمون همیستای اسپیرمن و رگرسیون چنکد متغیکر بکه
بررسی شاخصها پرداخته و به این نتیجه رسید اند اه متغیر مسئولیتپذیری بیشکتر از سکایر
متغیرها قدرت تییین متغیر تاب آوری را داشکته و بعکد از آن بکه ترتیکب متغیرهکای شکفافیت،
مشاراتپذیری ،پاسخگویی ،اجماع سازی و اارآیی و اثربخشی قرار دارند .اسلامی و دهوردی

1. Crawford Stanley Holling
2. Timmerman
3 . Hyogo Framework for Action
4. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
5. Abunyewah, Gajendrana, & Maund

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

20

شمارۀ سی و چهارم

( )8932با روش اسنادی و اتابخانهای بکه شناسکایی معیارهکای اصکلی تکابآوری اجتمکاعی
پرداخته و به این نتیجه دست یافتند اه مؤلفة سرمایة اجتماعی مهمترین معیکار در تکابآوری
اجتماعی محلة امتآباد میباشکد .معظمکی و رحیمکی ( )8932در مقالکهای بکا هکدف تکدوین
راهیردهای تابآوری در مقابع بحران در بافت قدیم شهری با روش  SWOTمهمترین راهیرد
را تدوین سند راهیردی و مشارات نیروهای اجتماعی مؤثر در قوانین به منظکور سکاماندهی و
اجرای برنامة مقاوم سازی و بهیود ایمنی در برابر مخاطرات طییعی و انسانساز معرفی نمکود -
اند.
پژوهشهای انجام شد اغلب یوی از ابعاد تابآوری یا شاخصهای آن را در سوونتاا -
های غیررسمی یا بافت قدیم مورد بررسی قرار داد اند .پژوهش حاضر ،به تییین تابآوری در
ابعاد انسانی (اجتماعی -فرهنای ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی) در بافتهای نااارآمد شکهری
میپردازد و ضمن تشری وضعیت تابآوری در بافت نااارآمد سکنندج ،گونکههکای مختلکف
بافت را از لحاظ تابآوری با استفاد از تحلیعهای آماری مقایسه مینماید.
 .3روششناسی تحقیق
 .5 .3روش تحقیق

با توجکه بکه اهکداف پکژوهش ،نکوع تحقیکق ،اکاربردی -توسکعهای و روش بررسکی آن،
توصیفی -تحلیلی است و از نظر شیوۀ دریافت اطلاعکات ،در حکوزۀ مطالعکات اتابخانکهای-
میدانی قرار دارد .داد های مورد نیاز پژوهش از طریق روشهای اتابخانهای و میدانی به دست
آمد است .در روش اتابخانه ای از اتب و مقالات داخلی و خارجی و طرحهکای فرادسکت و
در بخش گردآوری داد ها از اطلاعات بلوکهای آماری سرشماری عمومی نفکوس و مسکون
سال  ،8932مراز آمار ایران ،پرسشنامة خیرگان ،طرحهای جکامع و تفصکیلی شکهر سکنندج،
پرسشنامة خانوار و  ...استفاد شد است .در این پژوهش ،شاخصها از مطالعات اتابخانهای
داخلی و خارجی استخراج شدند و شاخص های ابعاد مختلف جهت تعیین میکزان اهمیکت در
اختیار  94نفر از اارشناسان در رشتههای مختلف شهرسازی ،جامعهشناسی ،عمران ،جغرافیا و
همننین اارشناسان و مسئولین در بخشهای مختلف مدیریت شکهری و  ...قکرار گرفکت .در
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مرحلة بعد جهت بررسی شاخصها در محدودۀ بافت نااارآمد اقدام به تهیة پرسشنامة خانوار
شد .پرسشنامه براساس طیف لیورت تنظیم شد و با توجه به جامعة آماری  20082خکانواری
محدود و براساس فرمول اواران تعداد  910پرسشنامه از خانوارهای سط محکدودۀ مکورد
مطالعه تومیع گردید .مقدار آلفای ارونیاخ معادل  4/1به دست آمد اکه نشکاندهنکدۀ پایکایی
پرسشنامه است .برای سنجش میزان تابآوری ،از آزمون تی ت نمونهای استفاد شد است.
آزمون تی ت نمونهای (آزمون مقایسة میاناین ی

جامعه با ی

عدد) از آزمونهایی است اه

در اغلب تحقیقهای ااربردی مورد استفاد قرار میگیرد .این آزمون تعیکین مکیانکد اکه آیکا
میاناین مشاهد شد در مقایسه با مقدار تعیین شد یا مقدار استاندارد ،تفاوت معنیداری دارد
یا نه؟ (تقوایی ،بسحاق و سالاروند ،8938 ،ص )02 .براساس میاناین  ،9/24ابعکاد تکابآوری
شامع شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی در بافت نااارآمد مورد آزمون قرار
گرفته و سط تابآوری در این بخشها و در سکط الکی مکورد سکنجش قکرار گرفتنکد .در
نهایت ،جهت تییین عوامع مؤثر در تابآوری انسانی از معادلات ساختاری در نرمافزار لیزرل
و برای مقایسة گونههای بافت نااارآمد ،از تحلیع واریان

8

اسکتفاد شکد و بکا بهکر گیکری از

آزمون دانون  0گونه بافت نااارآمد از لحاظ شاخصهای انسانی طیقهبندی شدند.
 .2 .3شناخت محدودة مورد مطالعه

بافت نااارآمد سنندج در قسمتهای مختلف شکهر قکرار گرفتکه اسکت .بافکت حاشکیهای
متشوع از  82محله است اه به طور عمد دامنة ارتفاعات و تپههکای شکمال ،شکمال شکرقی،
شرق و جنوب را تصرف ارد اند و معادل  020/80هوتار از اکع مسکاحت محکدودۀ شکهر را
شامع میشوند .بافت تاریخی سنندج اه مشتمع بر بافت مرازی شهر ،بازار ،مسکاجد و ابنیکة
تاریخی میباشد 0 ،محلة شهر را در بکر مکیگیکرد و در سکال  ،8932دارای جمعیتکی معکادل
 00882نفر و  80860هوتار مساحت بود است .بافت نااارآمد میانی نیز با مسکاحت 800/18
هوتار  91203نفر جمعیت را در خکود جکای داد اسکت .بافکت بکا پیشکینة روسکتایی شکامع
روستاهایی است اه با رشد شهر به محدود الحاق شد اند .براساس سرشکماری سکال ،8932

1. LISREL

21

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

جمعیت محدودۀ بافت نااارآمد  829280نفر بود اه  00/41درصد جمعیت شکهر سکنندج را
شامع میشود .موقعیت جغرافیایی محدودۀ بافت نااارآمد سنندج به تفوی

گونههای آن ارائه

شد است (شوع .)8

شکل  -5موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه
مأخذ :ناارندگان8932 ،

 .4مبانی نظری تحقیق
 .5 .4بافت ناکارآمد شهری

بافت در شهرسازی عیارت است از مفهوم فضایی ارگانی

و همپیوند اه در طکول دوران

حیات شهری در داخع محدودۀ شهر یا حاشیة آن در پیوند با شهر شوع گرفتکه باشکد .بافکت
شهری سنتزی است از تمام اجزای االیدی .میتوان بافت شهری را حالات مختلف همجواری
و فضاهای پر و خالی در تراییات مختلف و همننین نحوۀ قطعهبندی اراضی مشخص اننکد
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دانست (ذاارحقیقی ،ماجدی و حییب ،8911 ،ص .)840 .بافت نااارآمد یعنی محوطکهای اکه
به علت ویرانی ،برنامه ریزی ناقص و معیوب ،تسهیلات نااافی یا نامناسب ،وجود ااربریهای
آسیب رسان ،وجود ساختارهای غیرایمن یا تراییی از این عوامع ،برای ایمنی ،سلامت یا رفکا
جامعه زیانآور است .تعیین اینوه ی

محدود نااارآمد است یا نه ،نتیجهای تراییی است قابع

استناد به وجود عوامع گوناگون فیزیوکی ،زیسکتمحیطکی ،اجتمکاعی و اقتصکادی .در نتیجکه
نااارآمدی به واسطة شرایط متعددی پدید میآید اه در ترایب با هم ،روند زوال محکدود را
تسریع مینمایند .براساس این تعریف شهرها در برخی نقاط دارای نااارآمدیهایی هستند اکه
سیب شد است ایفیت زندگی شهروندان در این نقاط ااهش یابد .این نااارآمدی میتواند در
عرصة خدمات و یا زیرساخت باشد.
 .2 .4گونههای بافت ناکارآمد

در گذشته بافتهای نااارآمد در دو دستة بافتهای فرسود و سکوونتاا هکای غیررسکمی
بررسی میشدند ،اما برای بررسی جامع باید شاخصهایی برای شناسایی بافتهکای نااارآمکد
شهری به اار رود اه دیدی همهجانیه نسیت به مسائع شهری داشته باشند .در مطالعات سال-
های اخیر و در قالب سند ملی احیا ،بهسازی و نوسازی شهری ،بافت نااارآمد پنجگونة بافت-
های تاریخی مسئلهدار ،سوونتاا های غیررسمی ،بافتهای نااارآمد میانی ،پهنههای نااارآمکد
با پیشینة روستایی و پهنه های با ااربری ناسازگار شهری را شامع میشوند.
سوونتاا های غیررسمی :در حالی اه اصطلاحات رسکمی و غیررسکمی از دهکة  8304در
نوشتههای انسانشناسی مورد استف اد قرار گرفته است ،در اواخر دهة  8324برای اولین بار در
مطالعات توسعه مورد استفاد قرار گرفتند (ویولی ،0489 ،8ص .)00 .محلکاتی اکه خکارج از
ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدودۀ شهرها به صورت شتابزد ساخته شد اسکت و
دچار ضعف شدید خدمات و سرانههکای شکهری هسکتند و اغلکب دارای مشکولات حقکوقی
مالویت میباشند.

1. Weakley
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بافت های نااارآمد میانی :مناطقی از شهر اه در طی سالیان گذشته عناصر متشولة آن اعکم
از تأسیسات روبنایی ،زیربنایی ،ابنیه و  ...دچار فرسودگی و نااارآمدی شکد و سکاانان آن از
مشولات متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنای و االیدی رنج میبرند .این گونه بافتهکا دچکار
ااهش و یا اختلال در ایفیتهای االیدی و ااراردی خود گردید اند.
محدودۀ تاریخی شهرها :به بخشی از شهر اطلاق میشکود اکه مکنعو اننکدۀ ارزشهکای
فرهنای -تاریخی شهر بود و به لحاظ ویژگیهای شولی و ساختار متشکوله ،قابکع تمکایز از
سایر پهنههای شهری هستند .این بخشها در قالب محدود هکای تکاریخی -فرهناکی شکهری
توسط سازمان میراث فرهنای ،صنایع دستی و گردشاری تعیین میشوند.
پهنههای شهری با پیشینة روستایی :بخشهایی از شهر اه دچار امیود در خدمات روبنایی،
زیربنایی ،اجتماعی ،فرهنای و اقتصادی بکود و در اثکر گسکترش االیکدی در عرصکة انکونی
شهری ادغام شد اند.
پهنههای با ااربری ناسازگار شهری :این پهنه ها عموماً با ااربری نامتجکان

شکهری و در

مساحت نسیتاً زیاد میباشد اه از مصادیق آن میتوان بکه اارخانکههکای مترواکه ،پادگکانهکا،
زندانها و  ...اشار نمود (وزارت را و شهرسازی.)8939 ،
 .3 .4تابآوری

این واژ اغلب به مفهوم «برگشت به عقب» به اار مکیرود اکه از ریشکة لکاتین «»resilire
گرفته شد است .اولین ااربرد جدی استفاد از المة تابآوری ،در فنون مهندسی بود اکه در
سال  8121برای توصیف قدرت و نرمی محورهای فولادی مورد استفاد قرار گرفت .همننین
المة تاب آوری به معنای مقاومت در برابر تأثیرات زلزلکه بکا مشکاهدات آمریوکاییهکا هناکام
بازسازی شهر شیمودا در جنوب غربی توایو پ

از دو فاجعة اصلی زلزله در سال  8120بکه

اار برد شد (محمدی و احدنژاد روشتی ،8932 ،ص .)842 .به لحاظ زمانی ،مفهوم تابآوری
از دهة  8324با شروع اار ارافورد استنلی هالینگ بومشناس اانکادایی ،بکه طکور روزافزونکی
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .هالینگ (اه بسیاری وی را بهعنوان پدر نظریة تکابآوری
زیستمحیطی معرفی ارد اند) عمدتاً تابآوری را با ی

دیدگا امی مدنظر قرار میدهد بکه

طوری اه رفتار سیستمهایی را اه در معرض تغییرات و اختلالات غیرمنتظرۀ خارجی هسکتند،
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بررسی میاند .تابآوری از «جذب اختلالات و بازگشت به حالت قیلی»« ،خود سکازماندهی»
و «افزایش ظرفیت یادگیری و سازگاری» ترایب شد است ،اما در ادامه بر دامنة مفهوم ذاتکی
تاب آوری افزود شد است .به طوری اه امروز اجماعی بر روی این تعریکف از تکابآوری
شوع گرفته است« :تابآوری عیارت است از )8 :مقدار آشفتای اه ی

سیستم بتواند جذب

اند و همننان در همان حوز و وضعیت قیلی باقی بماند )0 ،مقدار توانایی سیسکتم در خکود
سازماندهی و  )9میز ان توانایی سیستم در ایجاد و افزایش ظرفیت یادگیری و سکازگاری و در
نهایت تحول یافتن در جایی اه مورد نیاز است» (اارپنتر ،والور ،اندری

و آبع ،0448 ،8ص.

 .)200علیرغم رشد و گسترش استفاد از مفهوم تابآوری و توجه به آن ،تکاانون مجموعکة
ویژ ای از شاخصهای سازمانیافته برای امیسازی تابآوری سوان به وجود نیامد است؛ با
وجود این ،در جامعة علمی اجماعی وجود دارد مینی بر اینوه تابآوری ،مفهومی چندجانیه و
دارای ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی و االیدی است (رضکایی ،رفیعیکان و حسکینی،8930 ،
ص.)08 .
 .4 .4ابعاد تابآوری

 اولین مؤلفة تاب آوری ،بعد اجتماعی است اه از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامعبه دست میآید .به عیارت دیار ،ظرفیت گرو های اجتماعی و جوامع در فرآیند بازگشت بکه
حالت اولیه از بلایا یا دادن پاسخ مثیت به آنهاست .این مفهوم به اعتماد ،هنجارهای مشترک و
شیوهها اشار دارد (سردارنیا ،قدرتی و اسلام ،8911 ،ص.)800 .
 دومین مؤلفه ،بعد اقتصادی است ،در اقتصاد ،تابآوری به عنکوان وااکنش و سکازگاریذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات تعریف میشود به طوری اه آنها را قکادر بکه اکاهش
خسارات زیانهای بالقوۀ ناشی از مخاطرات میسازد(رز ،0442 ،0صص.)942-980 .
 سومین مؤلفه ،بعد نهادی است اه حاوی ویژگیهای مرتیط با تقلیع خطر ،برنامهریزی وتجربة بلایای پیشین است .در اینجا تابآوری به وسیلة ظرفیت جوامکع بکرای اکاهش خطکر،

1. Carpenter, Walker, Anderies & Abel
2. Rose
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اشتغال افراد محلی در تقلیع خطر ،ایجاد پیوندهای سازمانی و بهیود و حفاظت از سامانههای
اجتماعی در ی

جامعه تحت تأثیر قرار میگیرد (نوری  ،0441 ،8ص.)802 .

 چهارمین مؤلفه ،بعد االیدی -محیطی است اه به طور اساسی ارزیابی واانش جامعکه وظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر پناهاا  ،واحدهای مسوونی خالی یا اجکار ای و تسکهیلات
سلامتی را شامع میشود (رضایی ،8934 ،صص.)3-84 .
 .7 .4تبیین شاخصهای تابآوری

انتخاب شاخص ها باید براساس توجه به دو ملاک ادبیات موجود و قابکع دسکترس بکودن
داد های ایفی از منابع صورت گیرد .در این پژوهش براسکاس چکارچوب مفهکومی و میکانی
نظری تابآوری انسانی در قالب سه بعد اجتماعی -فرهنای ،اقتصکادی و نهکادی -مکدیریتی
بیان میشود(جدول .)8
جدول  -5ابعاد و شاخصهای تابآوری در این پژوهش
مأخذ :ناارندگان8932 ،
ابعاد

شاخص

ویژگیهای جمعیتی ،آگاهی،
اجتماعی -

مهارت ،رضایت از زندگی ،اطلاع از

فرهنای

عملورد نهادها ،شیوة اجتماعی،
سرمایة اجتماعی

اقتصادی

توانایی اقتصادی ،میزان خسارت،
ظرفیت جیران خسارت
وجود نهادها ،عملورد نهادی،

نهادی-

رضایت از عملورد نهادها،

مدیریتی

مسئولیتپذیری نهادها ،آموزش
نهادی ،ارتیاط نهادی

گویه

سن ،جن  ،تحصیلات ،فعالیت ،سابقة سوونت ،آگاهی از مخاطرات،
آگاهی از مقاومت مسون ،آگاهی از ضوابط ومعیارها ،آگاهی از
اقدامات آمادگی در برابر مخاطرات ،شرات در دور های آموزشی،
مهارت ،اطلاع از عملورد سازمانها ،رضایت از زندگی ،اعتماد به
نهادهای محلی ،مشارات ،اعتماد به رسانهها
اشتغال ،تعداد شاغلین در خانوار ،درآمد ،دائمی و قابع پیشبینی
بودن درآمد ،پ

انداز ،مالویت ،بیمه ،آسیبپذیری اموال ،استفاد از
وام بانوی و تسهیلات

وجود نهادهای محلی ،عملورد ،مسئولیتپذیری نهادها ،جواباویی به
نیازها ،ارائة ،آموزش ،ارتیاط نهادها با مردم ،رضایت مردم از عملورد
نهادها

1. Norris
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 .7یافتههای تحقیق
 .5 .7میزان تابآوری در ابعاد مختلف

در این پژوهش ،وضعیت تاب آوری در بافت نااارآمد براساس ابعکاد انسکانی (اجتمکاعی-
فرهنای ،اقتصادی و نهادی -مدیریتی) مورد سنجش قرار گرفته است .در این راستا با استفاد
از پرسشنامه با طیف لیورت و تومیع در سط خانوارهای محلات مختلکف بافکت نااارآمکد،
میزان تابآوری ارزیابی گردید.
 .5 .5 .7بعد اجتماعی -فرهنگی

شاخصهای مورد بررسی در بعد اجتماعی شامع ویژگیهای جمعیتکی ،آگکاهی ،مهکارت،
رضایت از زندگی ،اطلاع از عملورد نهادها ،شیوههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی میباشد .با
توجه به اینوه سط معناداری تمام شاخصها امتر از  4/42است ،میتوان گفت از معنکاداری
لازم برخوردار است .براساس یافتهها تمام شاخصهای اجتماعی -فرهنای بالکاتر از متوسکط
 9/24بود و محدود در این بعد تابآور است.
 .2 .5 .7بعد اقتصادی

شاخص های مورد بررسی در این بعد شامع میزان خسکارت ،توانکایی جیکران خسکارت و
شرایط اقتصادی مناسب میباشد .با توجه به اینوه میاناین تمام شاخصها ( )0/22از متوسکط
تابآوری پایین تر بود است ،لذا محدود از نظر بعد اقتصادی تابآور نمیباشد.
 .3 .5 .7بعد نهادی -مدیریتی

شاخصهای مورد مطالعه ،وجود نهادها ،عملورد نهادی ،مسئولیت نهادی ،آموزش نهادی،
تعامع نهادها با مردم و رضایت از عملورد نهادها میباشد اه میاناین تمام شاخصها با 9/43
پایینتر از میاناین  9/24بود است .بنابراین ،میتوان گفت محدود بکه لحکاظ بعکد نهکادی-
مدیریتی تابآور نمیباشد.

00

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .4 .5 .7تابآوری انسانی

براساس مطالعات انجام شد سط تابآوری انسکانی در محکدودۀ بافکت نااارآمکد شکهر
سنندج  9/80و پایینتر از میاناین  9/24بود است ،همانطور اه پیشتر نیز گفته شد فقط بعد
اجتماعی -فرهنای محدود تابآور بود و از لحاظ سایر ابعاد بهویژ بعکد اقتصکادی ،تکاب-
آوری در سط بسیار پایینی میباشد (جدول .)0
جدول  -2وضعیت تابآوری انسانی بافتهای ناکارآمد در ابعاد مختلف
مأخذ :ناارندگان8932 ،
سطح

تفاوت با حد

فاصلۀ اطمینان 57درصد

بعد

میانگین

آماره آزمون تی

بعد اجتماعی -فرهنای

9/00

0/20

4/48

بعد اقتصادی

0/22

- 88/99

4/44

- 4/20

بعد نهادی -مدیریتی

9/43

- 2/80

4/44

- 4/04

- 4/22

انسانی

9/80

- 2/00

4/44

- 4/99

- 4/00

 .2 .7مدل معادلات ساختاری

معناداری

مطلوب

حد پائین

حد بالا

4/80

4/49

4/02

- 4/12

- 4/08
- 4/00
- 4/00

5

یوی از روشهای نویدبخش در زمینة روابط علی بین متغیرها ،مکدل معادلکات سکاختاری
است .این روش آماری به ی

سری مکدلهکای عمکومی شکامع تحلیکع تأییکدی ،0مکدلهکای

ساختاری همزمان الاسی  ،9تجزیه و تحلیع مسیر ،0رگرسیون چندگانکه ،تحلیکع واریکان
سایر روشهای آماری اشار میاند و ی

و

رویورد آماری جامع برای آزمون فرضیههای روابط

بین متغیرهای مشاهد شد و متغیرهای مونون است .روش تحلیع عاملی تأییدی برای آزمون
مدل انداز گیری و تحلیع مسیر برای مسجع نمودن مدل ساختاری پژوهش استفاد میشکوند.
از آنجایی اه در پژوهش حاضر اثر متغیرهای مستقع بر روی متغیر وابسته (تابآوری انسانی)
بررسی میشود ،از ی

طرف برای اطمینان از صح ت متغیرهای مشاهد یعنی ابعکاد و گویکه-
)1. Structural Equation Modeling (SEM
)2. Confirmatory Factor Analysis (CFA
3. Classical Simultaneous Equation Models
4. Path Analysis

سال هجدهم
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های هر متغیر (مدل انداز گیری) و از طرف دیار برای مطمئن شدن از روابط بین متغیرهکای
مونون یعنی متغیرهای مسکتقع و وابسکته اصکلی پژوهش(مکدل سکاختاری) ،اسکتفاد از مکدل
معادلات ساختاری ضروری مینماید.
 .5 .2 .7تحلیل عاملی تأییدی ابعاد تاب آوری انسانی

برای تأیید اعتیار الی مدل مفهومی به طور سیستمی معیارهای چندگانکة نیوکویی بکرازش
ارائه شد است و با توجه به این معیارهای پنجگانه ثابت می شود اه مدل ساختاری از اعتیار و
معناداری لازم برخوردار میباشد .همننین ،میتوان بارهای عاملی اه نشاندهندۀ میکزان تکأثیر
روابط بین متغیر مستقع و وابسته هستند و نیز میزان خطای انداز گیری شکد را نیکز محاسکیه
نمود .به این معنی اه در مدل معادلات ساختاری از ی

طرف میزان انطیاق داد های پژوهش

و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد  -اه آیا از برازش مناسب برخوردار میباشکد -و
از سوی دیار معناداری روابط در این مدل برازش یافته ،آزمون میشود .شاخصهای مناسکب
برای اطمینان از نیوکویی بکرازش مکدل ،شکامع

(مجکذور اکای بکه درجکه آزادی)،

(RMSEAمیاناین مجذور خطای مدل)(GFI ،شاخص نیوویی بکرازش) و (AGFIشکاخص
تعدیع شد نیوویی برازش) می باشند .بنابراین مدلی از برازش مناسب برخوردار میباشکد اکه
میزان

از  9اوچوتر باشد و مقکدار  GFI, AGFIبکه سکمت یک

نزدیک تکر باشکد.

همننین مقدار  RMSEAبرای مدلهای خوب بین  4تا  4/42میباشد(جدول .)9
جدول  -3دامنۀ مناسب بودن برخی شاخصهای برازش در تحلیل عاملی
مأخذ :الانتری8930 ،
شاخص برازندگی

P-Value
RMSEA
GFI
AGFI

برازش خوب

برازش قابل قبول

<P
≤0≤ RMSEA
0
≤≤GFI
0
≤≤AGFI

≤≤RMSEA
≤≤GFI
≤≤AGFI

0
0
0

نمودار ذیع نشان میدهد اه آیا متغیرهای اصلی پژوهش بکه درسکتی توسکط (شکاخصهکا)
سنجید میشوند؟ نتایج به دست آمد حاای از آن است اه متغیرهای مشاهد شد بکه خکوبی
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میتوانند متغیر پنهان را تییین انند .از آنجا اه بار عاملی شاخصهای مشکاهد شکد بزرگتکر از
 4/9است بنابراین رابطة مطلوبی بین شاخصها (متغیر مشاهد شد ) با تابآوری(متغیر پنهان)
برقرار است و نقش مهم و معناداری در انداز گیری عوامع مؤثر بر تابآوری دارند (شوع .)0

شکل  -2معناداری عوامل انسانی مؤثر بر تاب آوری
مأخذ :ناارندگان8932 ،
جدول  -4نتایج حاصل از نرمافزار لیزرل ،تحلیل عاملی مرتبۀ اول
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخص برازندگی

دامنۀ قابل پذیرش

میزان به دست آمده

مقدار اای اسوویر

-

092/32

درجة آزادی

-

848

سط معنی داری

امتر از 4/42

4/444

نسیت اای اسووئر بر درجة آزادی

امتر از 9

0/90

RMSEA

امتر از 4/41

4/481

GFI

بزرگتر از 4/3

4/32

AGFI

بزرگتر از 4/3

4/30

سال هجدهم

ارزیابی تاب آوری انسانی در بافت های نااارآمد ...

جدول ( )0نتکایج آزمکون نیوکویی بکرازش را نشکان مکیدهکد ،پک

02

از حکذف خطاهکای

اوواریان  ،مدل از برازش خوبی برخوردار است.
نسیت خی دو به درجة آزادی  0/90است .مقدار جذر میاناین ( )RMSEA=0.018نشکان
از خوبی برازش میباشد .شکاخص  GFIو  AGFIانکداز ای از مقکدار نسکیی واریکان هکا و
اوواریان ها هستند اه به گونههای مشترک توسط مدل توجیه میشوند .هرچه این مقدار بکه
ی

نزدی

باشد برازش داد ها مناسیتر خواهد بود .همننین قابکع توجکه مکیباشکد اکه ایکن

شاخص بستای به حجم نمونه ندارد.

شکل  -3معناداری عوامل انسانی مؤثر بر تاب آوری
مأخذ :ناارندگان8932 ،

نمودار خروجی فوق معناداری ضرایب و پارامترهای بکه دسکت آمکد مکدل انکداز گیکری
عوامع انسانی مؤثر بر تابآوری را در  9بعد و  80شاخص نشان میدهد.
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چناننه عدد معناداری بزرگتر از  0یا اوچوتر از  -0باشد ،رابطة موجود در مدل پکژوهش
معنادار خواهد بود اه نتایج نشان میدهد الیة روابط معنادار میباشند (شوع .)9
 .3 .7بررسی تفاوت شاخصهای تابآوری انسانی در گونههای بافت ناکارآمد

جهت بررسی تفاوت بین گونههای بافت نااارآمد شهر سنندج از لحاظ تابآوری انسانی،
از تحلیع واریان

یوطرفه (آزمون  )Fاستفاد شد است .نتایج نشان داد اسکت اکه در ابعکاد

اجتماعی ،اقتصادی و نهادی بین مناطق مورد بررسی ،تفاوت معناداری وجود دارد .به عیکارت
دیار ،در ابعاد مذاور حداقع میاناین یوی از مناطق ،متفاوت از دیار مناطق اسکت؛ بنکابراین
فرضیة صفر( )H0تساوی میاناین تابآوری انسانی رد و فرضیة مخکالف( )H1پذیرفتکه شکد
است (جداول  2 ،0 ،2و .)1
جدول  -7تفاوت شاخصهای اجتماعی -فرهنگی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخصها

اجتماعی -
فرهنای

واریانس

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

بین گروهی

80/083

9

2/029

درون گروهی

08/189

923

4/984

مجموع

21/090

910

F

82/024

sig

4/444

جدول  -6تفاوت شاخصهای اقتصادی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخص ها

اقتصادی

واریانس

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

بین گروهی

90/389

9

88/091

درون گروهی

02/492

923

4/901

مجموع

18/301

910

F

99/049

sig

4/444
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جدول  -5تفاوت شاخصهای نهادی -مدیریتی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،

شاخص ها

نهادی-
مدیریتی

مجموع

واریانس

میانگین

df

مربعات

F

مربعات

بین گروهی

80/020

9

0/112

درون گروهی

848/114

923

4/222

مجموع

880/290

910

0/029

sig

4/444

جدول  -8تفاوت شاخصهای انسانی در تابآوری بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
شاخص ها

انسانی

مجموع

واریانس

میانگین

df

مربعات

مربعات

بین گروهی

0/082

9

8/020

درون گروهی

99/122

923

4/028

مجموع

91/030

910

sig

F

2/100

4/448

همننین باید مشخص شود اه اگر تفاوتی بین سط تابآوری انسکانی وجکود دارد -اکه
براساس آزمون تحلیع واریان

وجود اختلاف تأیید شد است -این تفاوت بکین اکدامی

از

مناطق بافت نااارآمد میباشد .بدین منظور با استفاد از آزمون دانون به رتیهبنکدی منکاطق از
نظر وزنی پرداخته شد است .نتایج آزمون میین این نوته است اکه تکابآوری انسکانی در دو
سط طیقه بندی شد اه در سط اول بافت با پیشینة روستایی و سوونتاا های غیررسکمی و
در سط دوم بافت نااارآمد میانی و بافت تاریخی قرار داشته اه این طیقهبنکدی ،اولویکت در
سیاستگذاری ارتقای تابآوری انسانی مناطق مورد بررسی را نشان میدهد(جداول  3و .)84
جدول  -5تفاوت تابآوری انسانی در گونههای بافت ناکارآمد
مأخذ :ناارندگان8932 ،
گروه ()5

گروه ()2

معناداری تفاوت

Std.
Error

Sig

فاصله اطمینان %57

بافت با

بافت نااارآمد میانی

- 4/94022

4/83018

4/883

- 4/0193

4/4211

پیشینة

سوونتاا های غیررسمی

- 4/42849

4/82010

4/013

- 4/0041

4/0212
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گروه ()5

گروه ()2

معناداری تفاوت

Std.
Error

Sig

فاصله اطمینان %57

روستایی

بافت تاریخی

- 4/03239

4/83880

4/88

- 4/1204

- 4/8823

بافت

بافت با پیشینة روستایی

4/94022

4/83018

4/883

- 4/4211

4/0193

نااارآمد

سوونتاا های غیررسمی

4/09820

4/88009

4/400

4/4411

4/0209

میانی

بافت تاریخی

- 4/83990

4/89932

4/828

- 4/0219

4/4280

سوونتاا -

بافت با پیشینة روستایی

4/42849

4/82010

4/013

- 4/0212

4/0041

های

بافت نااارآمد میانی

4/09820

4/88009

4/400

- 4/0209

- 4/4411

غیررسمی

بافت تاریخی

- 4/00038

4/84322

4/444

- 4/0004

- 4/0423

بافت با پیشینة روستایی

4/03239

4/83880

4/488

4/8823

4/1204

بافت نااارآمد میانی

4/83990

4/89932

4/828

- 4/4280

4/0219

سوونتاا غیررسمی

4/00038

4/84322

4/444

4/0423

4/0004

بافت
تاریخی

جدول  -51طبقهبندی محدودههای بررسی شده از لحاظ شاخصهای انسانی
مأخذ :ناارندگان8932 ،
معناداری طبقات در سطح آلفا 1/17

گونه

تعداد

بافت با پیشینة روستایی

09

0/3000

سوونتاا غیررسمی

080

9/4920

بافت نااارآمد میانی

11

9/0013

بافت تاریخی

22

5

2

9/0013
9/0009

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

با تداوم رشد شتابان شهرنشینی و در بستری از ساختارهای چندگانة سیاسی ،اقتصکادی و
مدیریتی ،شوعگیری الاوهای متفاوت سوونت ،اجتنابناپذیر بود است .شهر سنندج یوی از
شهرهای میانهاندام است اه در چند دهه اخیر همرا با بسیاری از نقاط شکهری اشکور ،رشکد
سریعی را دنیال نمود است .این رشد سریع و نیز عدم مدیریت مناسب ،باعث شوعگیکری و
گسترش بافت نااارآمد شد است .این بافتها اکه جمعیکت قابکع تکوجهی در آنهکا سکاان
هستند ،شامع بافتهای تاریخی ،بافتهای نااارآمد میانی ،بافت نااارآمد با پیشینة روسکتایی،
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سوونتاا های غیررسمی و پهنکههکای ناسکازگار شکهری مکیشکوند .نتکایج پکژوهش در ایکن
سوونتاا ها حاای از آن است اه میزان تابآوری انسانی( )9/80در سط پایینی قکرار گرفتکه
است .در میان ابعاد مختلف تابآوری ،بعد اجتماعی با  9/00از وضعیت مناسیتری نسیت بکه
سایر ابعاد ،برخوردار بود است .سط پایین درآمد اهکالی ،نداشکتن بیمکه ،اکم بکودن سکط
پ

انداز ،عدم وجود امنیت شغلی ،عدم ثیات در میزان درآمدها ،فصلی بودن شغع بسیاری از

ساانین و  ...سیب پایین بودن سط تابآوری اقتصادی شد است به طوری اه این میزان در
بافت نااارآمد سنندج 0/22 ،میباشد .ابعاد مدیریتی -نهادی نیز به دلیع عدم وجود نهادهکا در
سط محلات ،ضعف رابطه بین مدیران و مردم محلی ،نیود آموزشهای لازم در زمینة آمادگی
در برابر بحران و  ...در سط پایینی( )9/43قرار دارد .همننین ،تحلیع واریان

نشان میدهکد

اه بین گونههای بافت نااارآمد در ابعاد تابآوری انسانی تفاوت معناداری وجکود دارد و بکه
لحاظ طیقهبندی سوونتاا های غیررسمی و بافت با پیشینة روسکتایی در یک

طیقکه و بافکت

میانی و بافت تاریخی در دستة دیاری قرار دارد .با توجه به تنوع گونهها و شرایط متفاوت هر
ادام ،در ارتقای تابآوری انسانی باید راهیردهای متفاوتی را در نظر گرفت .تعکدادی از ایکن
راهیردها به شرح ذیع میباشد:
 .8ارتقای میزان سرانة خدمات عمومی بهویژ در سوونتاا های غیررسمی و رساندن سکط
خدمات این محلات ،به سط متوسط شهر سنندج.
 .0برنامهریزی توسعة آتی شهر از طریق تهیة طرح جامع بازآفرینی شهر سنندج.
 .9ارائة آموزش های اسب و اار خرد از طریق سازمان فنی و حرفهای و شرات بکازآفرینی
شهری ایران به ساانین به ویژ زنان به منظور ارتقا سط توانمندی اقتصادی خانوار.
 .0ارائه آموزشهای لازم فردی و اجتماعی بهویژ به اقشار آسیبپکذیر بکرای ارتقکا سکط
دانش ساانان و افزایش ایمنی در مواجهه با بحران.
 .2در نظر گرفتن تسهیلات بیمه ای برای خانوارهایی اه فاقد پوشش بیمه میباشند.
 .0ارائة تسهیلات ویژۀ یارانه ای به ساانان و ایجاد سازو اار لازم برای واحدهای قولنامهای.
 .2تقویت مشارات محلی و افزایش اع تماد بین مردم و دولت از طریکق برگکزاری جلسکات
هم اندیشی و استفاد از ظرفیت اجتماعی محلات در جهت بهسازی بافت.
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 .1تدوین برنامة جامع اقدام مشترک جهت هماهنای ادارات و سازمانهای خدماترسان بکا
اهداف شرات بازآفرینی شکهری در راسکتای افکزایش سکط خکدمات عمکومی در ایکن
سوونتاا ها.
 .3احیای بافت تاریخی و عناصر واجکد ارزش تکاریخی و فرهناکی و ارتقکا تعلکق خکاطر
ساانین.
 .84ارتقا فعالیتهای تسهیلاری جهت ام

به ساانین در نوسازی و بهسازی مسون.

 .88در نظر گرفتن سیاستهای اقتصادی ویژ و سوق دادن سرمایهگذاریها به بافت تاریخی.
 .80گسترش و تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی هماهنگ برای شناخت و ااهش خطکرات
ناشی از سوان طییعی و حوادث غیرمترقیه و حمایت از مرااز علمی و تحقیقاتی.
 .89پیشایری و ااهش خطرپذیری ناشکی از زلزلکه و افکزایش ضکریب ایمنکی در سکاخت و
سازهای جدید.
 .80ایجاد مدیریت و سازماندهی لازم برای آمادگی ،مقابله و اقدام مؤثر جهت ااهش خطرات
ناشی از سوان طییعی و ایجاد فرماندهی واحد بحران تا پایان دور بحران.
 .82انتقال ااربریهای ناسازگار از قییع گورستان و پادگان به خارج از شهر سنندج.
کتابنامه
 .8اسلامی ،ع .و ابراهیمی دهوردی ،ا .)8932( .سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در محلات
غیررسمی (محلة مورد بررسی :امت آباد آمع) .نشریة معماری شناسی ،سال .892-800 ،)8(8
 .0اقیالی ،ن .و رحیمی ،م .)8913( .ساختار شهری سنندج در تصرف سوونتاا های غیررسمی.
فصعنامة علمی -پژوهشی جغرافیای انسانی.22-20 ،)0(0 ،
 .9ایراندوست ،ک .و تولایی ،ر .ا .)8938( .الاوی مسون فقرا در سوونتاا های غیررسمی نمونة
موردی :عیاس آباد سنندج .ساخت شهر.0-80 ،04 ،
 .0تقوایی ،م؛ بسحاق ،م .ر .و سالاروند .ا .)8938( .آزمون فرضیههای پژوهش با استفاد از . SPSS
چاپ اول .اصفهان :پژوهشاا مهندسی بحران های طییعی و پدافند غیرعامع شاخص پژو .
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 .2حاجینژاد ،ع؛ بدلی ،ا .و آقایی ،و .)8930( .بررسی عوامع مؤثر بر آسیبپذیری ناشی از زلزله در
مناطق شهری دارای سوونتاا های غیررسمی با استفاد از ( GISمطالعة موردی :مناطق  8و 2
تیریز) .مجلة مخاطرات محیطی.99-20 ،)0(0 ،
 .0ذاارحقیقی ،ک؛ ماجدی ،ح .و حییب ،ف .)8913( .تدوین شاخصهای مؤثر بر گونهشناسی بافت
شهری .نشریة بافت شهر.842-880 ،)2(2 ،

 .2رضایی ،م .ر .)8930( .تییین تابآوری اجتماعات شهری به منظور ااهش اثرات سوان طییعی
(زلزله) مطالعة موردی :الانشهر تهران( .رسالة منتشرنشدۀ داتری جغرافیا و برنامهریزی شهری).
دانشاا تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .1رضایی ،م .ر؛ رفیعیان ،م .و حسینی ،س.م .)8930( .سنجش و ارزیابی میزان تابآوری االیدی

اجتماعهای شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی :محلههای شهر تهران) .پژوهشهای جغرافیای
انسانی.043-009 ،)0(02 ،
 .3ستوهیان ،ف؛ رمضانپور ،ا .م؛ حق نیا روشنفور ،ج .و شیدایی ،پ .)8932( .آسیب پذیری بافت

های تاریخی و راهوارهای محافظت در مقابع بحران زلزله .چهارمین انفران

ملی توسعة پایدار

در علوم جغرافیا و برنامهریزی ،معماری و شهرسازی .تهران ،مؤسسة آموزش عالی مهر اروند،
مراز راهوارهای دستیابی به توسعة پایدار.
 .84سردارنیا ،خ؛ قدرتی ،ح .و اسلام ،ع .)8911( .تأثیر حومرانی خوب و سرمایة اجتماعی بر اعتماد
سیاسی :مطالعة موردی شهرهای مشهد و سیزوار .پژوهشنامة علوم سیاسی.892-802 ،)8(2 ،
 .88صداقت رستمی ،ک؛ اعتماد،

؛ بیدرام ،ر .و ملاذ ،ج .)8934( .تدوین شاخصهای شناسایی

بافتهای نااارآمد .مجلة علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی.849-804 ،)8(8 ،

 .80الانتری .خ .)8930( .مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی -اقتصادی (با برنامه
 LISRELو  .)SIMPLISچاپ اول .تهران :فرهنگ صیا.
 .89لطفی ،ح؛ مفرح ،م؛ آفتاب ،ا .و مجنونی ،ع .)8932( .نقش حومروایی مطلوب شهری در افزایش

تابآوری سوونتاا های غیررسمی در ایران (مطالعة موردی :الان شهر تیریز) .فصعنامة علمی-
پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقه ای).043-000 ،)0( 1 ،
 .80محمدی سرین دیزج ،م .و احدنژاد روشتی ،م .)8932( .ارزیابی میزان تابآوری االیدی شهری در
برابر مخاطر زلزله مورد مطالعه :شهر زنجان .تحلیع فضایی مخاطرات محیطی.849-880 ،)8( 9 .
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 تییین و ارزیابی مؤلفههای تابآوری نهادی و.)8930( .ب. م، و رباطی. ک، ا؛ آشوری، محمدی.82

- فصع.) ناحیه منفصع شهری نایسر:اجتماعی در سوونتاا های خودانایخته شهری(مطالعة موردی
.22-11 ،00  شمار،نامة مطالعات شهری
 ساماندهی سوونتاا های غیررسمی.)8934( . ا، و تفوری. ج، ژ؛ دین دوست، ا؛ سجادی، مشوینی.80
، فصعنامة تحقیقات جغرافیایی.) محلة باباجعفری-با شیوۀ توانمندسازی (نمونة موردی باقرشهر
.801-809 ،)9(00
 در، سنجش و تدوین راهیردهای تابآوری در مقابع بحران.)8932( . م. و رحیمی. ب، معظمی.82
، فصعنامة جغرافیا و مطالعات محیطی.)  محله فیضآباد ارمانشا:بافت قدیم شهری (مورد پژوهی
.90-09 ،)81(2
: تهران. درآمدی بر میانی سوان و رابطه آن با توسعة برنامهریزی.)8939( . ر. ح،  موحدی زاد.81
.سازمان عمران و بهسازی شهری
 بهسازی و نوسازی و توانمندسازی، سند ملی راهیردی احیا.)8939( . وزارت را و شهرسازی.83
.بافتهای فرسود و نااارآمد شهری
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21. Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J. M., & Abel, N. (2001). From metaphor
to measurement: resilience of what to what? Ecosystems, 4(8), 765-781.
22. Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual
review of ecology and systematics, 4(1), 1-23.
23. Internal Displacement Monitoring Center. (2014). Global estimates: People
displaced by disasters. Geneva, Switzerland: IDMC.
24. Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R.
L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and
strategy for disaster readiness. American journal of community psychology, 41
(1-2), 127-150.
25. Rose, A. (2004). Defining and measuring economic resilience to disasters.
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 13(4), 307314.
26. Timmerman, P. (1981). Vulnerability, resilience and the collapse of society: a
review of models and possible climatic applications. International Journal of
Climatology, 1(4), 396-396.
27. UN/ISDR. (2005, January 18-22). Hyogo framework for 2005-2015: Building
the resilience of the nations and communities to disasters. Paper presented at
World Conference on Disaster Reduction. Kobe, Hyogo, Japan.

22

... ارزیابی تاب آوری انسانی در بافت های نااارآمد

سال هجدهم

28. Weakley, D. J. (2013). Recognising vulnerability and resilience in informal
settlements: The case of Kya Sands, Johannesburg, South Africa, (Unpublished
master’s thesis). University of the Witwatersrand, Johannesburg.
29. Weakley. D. j. (2014). Recognizing vulnerability and resilience in informal
settlements: The Case of kya Sands, Johannesburg, South Africa, (Unpublished
master's thesis). University of the Witwatersrand, Johannesburg.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،8بهار و تابستان  ،8933شمارۀ پیاپی 93

شهری(مورد پژوهی :شهر یزد)
محمد حسین سرائی (دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران ،نویسندة مسئول)
msaraei@yazd.ac.ir
مهین حاضری (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران)
hazeri1381@yahoo.com
صص  101ـ 77

چکیده
اهداف :با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرپذ یر بذودن شذهر یذزد ،میذ زان پسذماند
تولیدی افزایش یافته است  .حضور قابل توجه اتباع بی گانه در شهر و فعالیذت بخشذ ی
از این افراد در بخش غیررسمی بازیافت ضرورت ساماندهی فعالان غی ررسم ی بخذش
بازیافت را نشان می دهد  .ناهمگون ی فرهنگ ی ،اجرای برنامه های تفکیک مواد بازیذافتی
را در مناطق ی که این افراد ساکن هستند با مشکل رو بذه رو مذینمایذد  .پاسذخگذویی
مناسب به این مسذالل ،مسذتلزت تبیذین و ارزیذابی شذا

های پذرداز

و بازیافذت

می باشد که یکی از بهترین گزینه ها در مدیریت پسماندهای جامد شهری اسذت .ایذن
مهم باعث صرفه جویی در منابع ملی و بهبود کیفیت محیط زیست می گردد.
روش :این پذووهش بنذا دارد بذا بهره گیذری از رو
رویکرد کاربردی شا

های مؤثر بر بعد پر داز

شناسذی توصذیفی  -تحلیلذی بذا
و بازیافذت شذهر یذزد را تبیذین و

ارزیابی نماید .
یافتــههــا /نتــای  :یافتذذه ها نشذذان می دهذذد تکنولذذومی کم،وسذذت ،سذذاماندهی بخذذش
غیررسمی ،وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و پراکنش مناسب آن ب ر کارایی سیسذتم
مدیریت پسماند شهر یزد تأثیرگ ار بوده است ،اما زیرسا ت های پرداز
از فاکتورهای تشویقی بر کارایی سیستم تأثیر نداشته است.
___________________________
تاریخ دریافت 8931/60/60 :تاریخ تصویب8931/61/81 :

و اسذتفاده

DOI: 10.22067/geography.v18i1.80281
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نتیجهگیری :در نتیجه افذزایش ظرفیذت کار انذه تولیذد کم،وسذت ،بالذابردن کیفیذت
کم،وست تولید شده و ارتقذاء زی رسذا ت های پذرداز

در افذزایش کذارایی سیسذتم

مدیریت پسماند شهر یزد اثرگ ار واهد بود .استفاده از سیسذتم تشذویقی مذؤثرتر و
همچنین وجود مراکز ترکیبی و رعایت فاصل ة مناسب در پراکنش این مراکذز ترکیبذی
نیز در افزایش کارایی سیستم پسماند شهر یزد اثرگ ار واهد بود .
کلیدواژه ها :پ رداز  ،بازیافت ،تحلیل مسیر ،کارایی سیستم پسماند ،شهر یزد .
 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله (اهمیت و ضرورت ،اهداف و سؤالات پژوهش)

میزان تولید پسماندهای جامد شهری در شهرهای کشورهای در حال توسعه در طی چنذد
دهة ا یر چندین برابر شده است .تغییر سبک زندگی ،رشد سریع جمعیت مناطق شذهری بذه
علت مهاجرت های روستایی ،رشد اقتصادی و بهبذود شذرایط اجتمذاعی در میذان گذروههذای
مختلف شهری کشورهای در حال توسعة آسیایی و آفریقذایی از دلایذل افذزایش میذزان تولیذد
پسماندهای جامد شهری میباشد (سوتار و سینگ ،0682 ،8ص .)29 .امروزه مدیریت مناسب
مواد زالد جامد شهری بهعنوان یکی از مهمترین مسالل زیست محیطی در سراسر جهان مطرح
شده است (ما ،های،ل ،هانسون ،کایی ،و لیو ،0681 ،0ص .)990 .مدیریت پسماند روشی است
که از مدیران و سازمانها می واهد با به کارگیری تواناییهایشان جهذت حفاظذت و اسذتفادۀ
صحیح از منابع به سمت پایداری حرکت کننذد (کوالهذو و لانذگ ،0681 ،9ص .)39 .پسذماند
جامد شهری معمولاً به عنوان آشغال یا زباله شنا ته می شود و شامل موادی است کذه توسذط
انوارها ،بخش تجاری و مؤسسات دولتی دور اندا ته میشذوند (الکینذد و اسذزابو،0680 ،3
ص .)0 .هر رو  ،سیستم و یا وسیلهای که فرت فیزیکی یا شذیمیایی پسذماند را تغییذر دهنذد
پرداز

نامیده میشوند .هدف از پرداز  ،ارتقای راندمان و کارایی سیستم و بازیافت مواد و

انرمی است .تکنیکهای اصلی پرداز

شامل کاهش حجم (متراکمسازی) ،کذاهش شذیمیایی
1. Suthar and Singh
2. Ma, Hipel, Hanson, Cai and Liu
3. Coelhoa and Langea
4. Elkind and Szabo
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و بازیافت ...

حجم (پسماند سوزی) ،کاهش مکانیکی اندازه ( رد کردن) ،تفکیک مواد (جداسازی مکانیکی
و یا دسذتی) و شذک کذردن و آ گیذری اسذت (منذوری،8930 ،ص .)19 .همچنذین ،تهیذة
کم،وست ،یک رو

ارزشمند جهت کاهش پسماندهای آلی است؛ این رو

باعذث کذاهش

میزان دفع و سوزانده شدن پسماندهای جامد شهری میگردد .کم،وستهای تولیدی میتوانند
باعث کاهش هزینههای اقتصادی در جمعآوری ،حمذل و نقذل و پالذایش پسذماندهای جامذد
شهری گردند (جودار ،راموس ،کارایرا ،پاچکو ،و فرنانذدز ،0681 ،8ص .)000 .بازیافذت نیذز،
قسمت اصلی و زیربنایی هر طرح جامع مدیریت پسماند است و در صورتی که درست اجذرا
شود به فعالیتی دلخواه برای شهروندان جهت مدیریت مواد زالد جامد شهری تبذدیل واهذد
شد (فرزادکیا ،قاسمی ،اله آبادی ،و رستگار ،8932 ،ص .)113 .اهمیذت ایذن موضذوع زمذانی
مشخ

میشود که تحقیقات نشان می دهد بیش از دو درصد مردت در بعضی از کشورهای در

حال توسعه زندگی روزانة ود را با جمعآوری و فذرو

مذواد بازیذافتی میگ راننذد (ایذزه،

فزکرلی ،و ربرتس ،0689 ،0ص .)0286 .با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرپ یر بودن شذهر
یزد ،میزان پسماند تولیدی افزایش یافته است .حضور قابل توجه اتباع بیگانه در شهر و فعالیت
بخشی از این افراد در بخش غیررسمی بازیافت ضرورت ساماندهی فعالان غیررسذمی بخذش
بازیافت را نشان میدهد .سطح پایین آگاهیهای زیستمحیطی و ناهمگونی فرهنگی ،اجذرای
برنامههای تفکیک مواد بازیافتی را در مناطقی که این افراد ساکن هستند بذا مشذکل رو بذه رو
مینماید .همچنین ،وجود درصد قابل توجهی مواد بازیذافتی در پسذماندهای جامذد شذهری و
عدت استفاده از رو های نوین پرداز

نشان میدهد که باید توجه ویوه به ابعاد پذرداز

و

های پذرداز

و

بازیافت در شهر یزد صورت پ یرد .ل ا هدف این پووهش بررسذی شذا

بازیافت به منظور کاهش پسماند دفن شده ،افزایش میزان بازیافت ،کذاهش هزینذهها ،افذزایش
پایداریهای زیست محیطی ،ارت قای کارایی سیستم مدیریت پسذماند شذهر یذزد و در نهایذت
دستیابی به توسعة پایدار شهری میباشد .از طرفی نبود مطالعه در زمینة بررسذی شذا

های

مؤثر بر این ابعاد را می توان از ضروریات انجات این پووهش برشمرد .با توجه به تبیین نظذری
1. Jodar, Ramos, Carreira, Pacheco, and Fernández
2. Ezeah, Fazakerley, and Roberts
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موارد مطروحه این سؤالات مطرح است که شا
شهر یزد چه میباشد؟ شا

شمارۀ سی و چهارت

های تأثیرگ ار بذر بعذد پذرداز

پسذماند

های تأثیرگ ار بعد بازیافذت شذهر یذزد چیسذت؟ راهکارهذای

ارتقای کارایی سیستم در بخش پرداز

و بازیافت شهر یزد چگونه میباشد؟

 .2پیشینة تحقیق

در پووهشی که در سال  0683الماسی و همکذاران بذا عنذوان «ارزیذابی دانذش ،نگذر

و

عملکرد زنان کرمانشاهی به منظور کاهش ،بازیافذت و اسذتفاده مجذدد از پسذماندهای جامذد
شهری» انجات دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که زنذان دارای تحصذیلات دانشذگاهی ،شذاغل و
همچنین زنان جوان ،علم ،نگر

و عملکذرد بهتذری در تفکیذک پسذماندهای قابذل بازیافذت

داشتهاند؛ در حالی که رضایت کمتری نسذبت بذه سیسذتمهای جمذعآوری پسذماند داشذتهاند.
همچنین  31.99درصد آموز

مدیریت پسماند را در تلویزیون 03 ،درصد به صذورت چهذره

به چهره 90.08 ،درصد از طریق بروشورها 0.00 ،درصد از طریق روزنامهها و  8.33از طریذق
رادیو دریافت کردهاند .تحقیقی که در سال  0681با عنوان «منابع قابل بازیافت از پسذماندهای
جامد شهر ی :ارزیابی انرمی ،منافع اقتصادی و زیست محیطی در نیجریه» توسط آیودله ،آلذاا،،
و آگانجوییجب 8صورت گرفت ،نشان داد که استفاده از مواد زالد قابل بازیافت به جای تولید
محصولات جدید میتواند باعث صرفهجویی در مصرف برق گردد و برق حذدود  1/3میلیذون
نفر را تأمین کند .علاوه بر این ،در کل  88.18میلیون دلار منذافع اقتصذادی ایجذاد میکنذد کذه
معادل ایجاد حدود  80،200شغل میباشد .در پووهشی که لانگه و کوالهو 0در سال  0681با
عنوان «ارزیابی چر ة زندگی جهذت حمایذت از اسذتراتویهای پایذدار مذدیریت پسذماند در
برزیل» انجات دادهاند به این نتیجه رسذیدهاند کذه پایذدارترین راهبردهذا در شذهر ریذودومانیرو
تمرکز بر جمعآوری جداگانه پسماند و بازیافت آن میباشد .مه و عبدالمناف 9در پووهشی که
در سال  0681با عنوان «تحول در مدیریت پسماند جامد و چالشهای آینده در جداسازی و
بازیافت پسماند شهر مالزی» انجات دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که دفع زباله با تسذلط مذواد
1. Ayodele, Alao, and Ogunjuyigbe
2. Lange and Coelho
3. Moh and Abd Manaf

سال هجدهم

تبیین و ارزیابی شا

قابل بازیافت در پسماند هنوز مهمترین رو

های پرداز

و بازیافت ...
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میباشد .این پووهشذگران تحذول سیاسذتهای

مدیریت پسماند و برنامهریزی استراتوی در مالزی را شامل همکاری در بسته شدن فضذاهای
باز دفع زباله ،ارتقای سذطوح موجذود و توسذعة دفذن بهداشذتی پسذماند میداننذد .موهانذا،
یوجاوال ،و موا 8در سال  0680در مطالعه ای به بررسی مدیریت پسماند جامد از طریق مدل
مشارکت عمومی  -صوصی پردا تهاند و رویکرد "مشارکت عمومی -صوصی" در جمع-
آوری پسماند و بازیافت حداکثری پسماند حاصل را با استفاده از رو های علمی بهعنوان
بهترین رویکرد معرفی کردهاند .در پووهشذی کذه در سذال  0680بذا عنذوان «نگرانذی زیسذت
محیطی و رفتار بازیافت» توسط جکریا و داود 0در مالزی صورت گرفته است ذکر شده اسذت
که عواملی مانند عدت مشارکت انوارها و نبذود تجهیذزات مذورد اسذتفاده بذرای جمذعآوری
پسماند سناریوی بازیافت مالزی را به چالش کشیده است .همچنین ،نتایج پذووهش حذاکی از
آن است که نگرانی زیستمحیطی با نگر

رابطة مثبت دارد .بنابراین ،نگرانی زیست محیطی

یک متغیر بالقوه در تأثیرگ اری بر تصمیمگیری برای بازیافت است .در پووهشی دیگر در سال
 0680با عنوان «مدیریت پسماند در آلمان توسعة اقتصاد چر های پایذدار» کذه توسذط نلذس،
گرونس و مورس چک 9صورت گرفته است بیان شده است که جمعآوری پسذماندهای قابذل
بازیافت به وبی در آلمان اجرا میشود ،ولی هنذوز هذم مشذکلاتی در جهذت بهبذود کیفیذت
بازیافت وجود دارد .سهم بازیافت از پسماندهای موجود باید افزایش بیشذتری داشذته باشذد،
همچنین بسیاری از مواد گرمازا به جای بازیافت سوزانده میشوند.
حیدری در پووهشی با عنوان « ارزیابی نقش زنان در مدیریت پسماند شک شذهری» کذه
در سال  8930در ناحیة آزاد شهر یزد انجات داده است به ایذن نتیجذه رسذیده اسذت کذه بذین
متغیرهای پایگاه اجتماعی -اقتصادی و مسئولیت پ یری بذا میذزان مذدیریت زنذان در تفکیذک
پسماند شک از مبدأ ارتباط معنادار وجود دارد.
تحقیقی در سال 8932با عنوان «برنامذهریزی راهبذردی مذدیریت پسذماند شذهر زاهذدان»
توسط ر شانی نسب و صفری به رو

سوات صذورت گرفتذه اسذت کذه در آن همکذاری و
1. Mohana, Ujjawal and Meva
2. Jekria & Daud
3. Nelles, Grünes and Morscheck
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حمایت دولت برای تخصی

شمارۀ سی و چهارت

اعتبارات لازت به عنوان مهمترین راهبرد با بالاترین امتیاز معرفی

شده است .کریمی ،صدقی ،فدایی و مهدی نواد در پووهشی دیگر به بررسی تذأثیر مدا لذه از
طریق دو رو

آموز

چهره به چهره و پمفلت آموزشی بر تفکیذک ،جداسذازی و بازیافذت

پسماند در شهر کلاله پردا تهاند و به این نتیجه رسیدهاند که در رو

آموز

چهره به چهره

آگاهی و مشارکت در جداسازی پسماند بیشتر میباشد و آموز هذای مسذتمر و برنامذهریزی
شده و وجود سازمانهای تفکیک کنندۀ پسماند ،کمک شایانی بذه اسذتفادۀ مجذدد از پسذماند
مینماید .نتایج حاصل از پیشینة تحقیق نشان میدهد در اکثر پووهشها شا

های پرداز

و بازیافت به صورت جامع مورد مطالعه قرار نگرفته و فاکتورهذای مذؤثر در ارتقذای کذارایی
سیستم تبیین و ارزیابی نگردیده است .در این پووهش سعی واهد شد شا
ارتقای کارایی سیستم ،در بعد پرداز

های مؤثر در

و بازیافت تبیین و ارزیابی گردند .همچنذین ،از مذدل-

سازی معادلات سا تاری و نرتافزار  plsدر تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شذده اسذت کذه
ود یکی از نوآوریهای تحقیق میباشد.
 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3روش شناسی

اطلاعات مورد نیاز در این پووهش از دو رو

جمعآوری گردیده است .در بخش نظذری

پووهش از کتب ،مقالات معتبر ،پایاننامههای لاتین و فارسی مرتبط با موضذوع اسذتفاده شذده
است .برای گردآوری سایر دادههای مورد نیاز پووهش از پرسشنامه استفاده شذده اسذت کذه
توسط کارشناسان تکمیل گردیده است .جامعة آماری  16نفر از کارشناسذان سذازمان پسذماند
شهرداری یزد ،حوزۀ دمات شهری و سازمان محیط زیست میباشند .رو

محاسذبة تعذداد

نمونهها استفاده از قاعدۀ ده برابری است براساس قاعدۀ ده برابری اندازۀ نمونة مورد نیاز برابر
است با حداکثر 86برابر بیشترین تعداد شا

های ترکیبی استفاده شده بذرای انذدازه گیذری

یک سازه از مدل یا  86برابر بیشترین تعداد مسیرهای سا تاری به سمت یک سازه اص در
مدل سا تاری(هایر ،هالت ،رینگل ،و سارستدت ،8930 ،8ص .)09 .در این پووهش از قاعذدۀ
1. Hair, Hult, Ringle and Sarstedt

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

و بازیافت ...

های پرداز
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ده برابری برای محاسبظ تعداد نمونه های مورد نیاز استفاده شده است و تعداد  16پرسشنامذه
تکمیل شده است .در جدول  8تعریف عملیاتی پووهش آورده شده است.
جدول-1تعریف عملیاتی پژوهش
مأ

 :سیدیکویی ،جوشی و لوپی ،0686،8گااررو ،آبارکا ،مس و هاگ لند ،0689 ،0ایزه ،فزکرلی ،و ربرتس،
 ،0689سینات امبی ،داسایاناکا ،گاناواردنا و فرناندو ،0680 ،9امینی و امبالی0683 ،3
مفهوم

معرف

شاخص

کمکهای فنی و مالی برای ذینفعان
پرداز

وجود زیرسا تهای لازت جهت پرداز
ارتقای بازاریابی محصولات کم،وست
افزایش کیفیت کم،وست

ارتقای کارایی

ساماندهی بخش غیررسمی

سیستم مدیریت

حمایت و سازماندهی بخش غیررسمی

پسماند شهر یزد

وجود فاکتورهای تشویقی برای سازندگانی که از مواد بازیافتی استفاده میکنند.
بازیافت

تخصی

اعتبارات مالی جهت بازیافت

وجود مخازن بازیافت در سطح شهر(به ازای هر  8666نفر جمعیت) و وجود
مراکز تحویل مواد بازیافتی
وجود فاکتورهای تشویقی و تنبیهی برای تحویل پسماند بازیافتی

پاسخ و ارز گ اری گویههای تعیین شده در طیف  2گزینهای لیکرت از یلی کم ،برابذر
رتبة یک تا یلی زیاد بر اساس رتبة پنج بر اساس جهت سؤالات تعریف گردیده است.
جدول  -2گویههای مربوط به بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان ،تلفیق منابع جدول 8

 -8کمکهای مالی و فنی جهت پالایش پسماند به ذینفعان از طرف شهرداری صورت میگیرد؟
 -0زیرسا تهای لازت جهت تبدیل پسماند به کم،وست در شهر وجود دارد؟
 -9زیرسا تهای لازت جهت تولید  RDFوجود دارد؟
 -3زیرسا تهای لازت جهت استحصال گاز از پسماند وجود دارد؟
1. Sidique, Joshi and Lupi
2. Guerrero, Abarca, Maas and Hogland
3. Sinnathamby, Dasanayaka, Gunawardena, and Fernando
4. Amini and Ambali
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 -2کار انة تولید کم،وست ظرفیت لازت را دارد؟
 -0کیفیت کم،وست تولید شده چگونه میباشد؟
 -1بازاریابی محصولات کم،وست به نحو صحیح اجرا شده است؟

جهت تبیین و ارزیابی بعد بازیافت از معرفهای حمایت و سازماندهی بخش غیررسذمی،
وجود فاک تورهای تشویقی برای سازندگانی که از مواد بازیذافتی اسذتفاده میکننذد ،تخصذی
اعتبارات مالی جهت بازیافت ،وجود مخازن بازیافت در سطح شهر به همذراه مراکذز تحویذل
مواد بازیافتی و وجود فاکتورهای تشویقی برای تحویل پسماند بازیافتی اسذتفاده شذده اسذت.
گویههای این بعد در جدول ( )9ذکر شده است.
جدول  -3گویههای مربوط به بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان ،تلفیق منابع جدول 8

 -8آیا برنامه ای جهت ساماندهی فعالین غیررسمی بخش بازیافت در شهرداری وجود دارد؟
 -0فعالین غیررسمی بازیافت مالیات به سازمان میپردازند؟
 -9آیا مراکز رسمی جهت رید مواد بازیافتی بخش غیررسمی فعال در امر بازیافت وجود دارد؟
 -3آیا مراکز رسمی جهت تولید کالا از مواد بازیافتی وجود دارد؟
 -2آیا مراکز تولیدی غیررسمی جهت تولید کالا از مواد بازیافتی وجود دارد؟
 -0آیا فاکتورهای تشویقی برای سازندگانی که از مواد بازیافتی استفاده میکنند وجود دارد؟
 -1آیا ایستگاه تحویل مواد بازیافتی به صورت مناسب در سطح شهر وجود دارد؟
 -1پراکنش مخازن بازیافت در سطح شهر چگونه میباشد؟
 -3آیا ایستگاه های تحویل و مخازن بازیافتی به صورت ترکیبی در مناطق مختلف شهر وجود دارند؟
 -86آیا اعتبارات مالی لازت به امر بازیافت تخصی

یافته است؟

 -88آیا به کارگران آموز های لازت در زمینه مدیریت مواد بازیافتی داده شده است؟
 -80آیا از فاکتورهای تشویقی جهت ترغیب شهروندان به مشارکت در بخش بازیافت استفاده شده است؟

در جدول  3گویههای کارایی سیستم مدیریت پسماند بیان شده است.
جدول - 4گویههای موبوط به کارایی سیستم
مأ

 :نگارندگان ،تلفیق منابع جدول 8

 -8استراتویهای ابعاد مختلف مدیریت پسماند به روشنی بیان شده است؟
 -0اعتبارات مالی لازت به ابعاد مختلف پسماند جهت عملیاتی نمودن استراتویها ا تصاص یافته است؟
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جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است .روایی
همگرا ،یعنی اینکه تا چه حد یک مقیاس با مقیاسهای جذایگزین همذان سذازه ارتبذاط دارد.
مقیاس مشترک برای ارزیابی همگرا در سطح سازه ،متوسط واریانس اسذتخرا شذده()AVE
است .این معیار بهعنوان یک مقدار میانگین بزرگ از مربع بارهای شا

های مربوط به سازه

تعریف شده است (یعنی ،بارهای مربع تقسیم شده بین تعدادی از شا

ها) .بنابراین AVE

معادل اشتراک یک سازه است .مقدار  AVEبا استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

مقدار  AVEبرابر با  6/2یا بالاتر نشان میدهد که به طور متوسط سازه بذیش از نیمذی از
واریانس شا

های آن را توضیح میدهد .بدین معنی که  AVEبالاتر از  6/2روایی همگرا

قابل قبول را نشان میدهد.
بارهای بیرونی بالاتر برای یک سازه نشان میدهد که شا
بسیار مشترک هستند .اندازۀ بارهای بیرونی ،پایایی شا

های مربذوط بذه یذک سذازه

نیذز نامیذده میشذود .بذار بیرونذی

استاندارد شده باید  6/1یا بیشتر باشد .زمانی که بذار بیرونذی بزرگتذر از  6/1اسذت شذا
انعکاسی نگهداری میشود .زمانی که بذار بیرونذی بذین  6/3و  6/1اسذت بایذد تذأثیر حذ ف
بر پایایی ترکیبی بررسی شود و زمانی که بار بیرونی کوچکتر از  6/3اسذت شذا

شا

انعکاسی ح ف شود ،اما تأثیر آن بر روایی محتوا بررسی گردد.
روایی واگرا عبارت است از این که تا چه حد یک سازه با استانداردهای تجربی به درستی
از سایر سازه ها متمایز شده است .در این پووهش از معیار بارهای تقاطعی و معیذار فورنذل –
لارکر برای ارزیابی روایی واگرا است(هایر ،هالت ،رینگل ،و سارستدت ،8930 ،ص

-869 .

.)866
آزمون پایایی :پایایی مدل اندازهگیری پووهش به وسیلة پایایی ترکیبی مورد ارزیذابی قذرار
گرفته است .با توجه به اینکه آلفای کرونباخ نسبت به تعداد آیتمهذا حسذاس اسذت و عمومذاً
تمایل به دست کم گرفتن پایایی همسانی درونی دارد و ممکن است یک اقدات محافظهکارانذه
از پایایی همسانی درونی در نظر گرفته شود .با توجه به محدودیتهای آلفای کرونباخ پایذایی
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ترکیبی از لحاظ فنی مناسب تر است .این مقیذاس پایذایی ،بارهذای بیرونذی متفذاوتی را بذرای
شا

ها محاسبه و از فرمول زیر استفاده میکند.

که در آن
شا

نماد بارهای بیرونی استاندارد شده شا

اندازهگیری شده است.

طای اندازه گیری شذا

 iاز سازه اص است که بذا M

iو

نشذان دهنذدۀ

واریانس طای اندازهگیری است .مقدار پایایی ترکیبی بین  6/0تا  6/1در تحقیقات اکتشذافی
قابل قبول است؛ در حالی که در مراحل پیشرفتهتر تحقیق مقادیر  6/1تا  6/3میتواند رضذایت
بخش باشد .مقادیر بالاتر از  ./3مطلو

نیست ،زیرا نشان دهندۀ این است که شذا

ها بذه-

عنوان پدیدهای مشابه اندازهگیری شدهاند و بعید است چنین شا صی بذرای سذازه روا باشذد
(هایر ،هالت ،رینگل ،و سارستدت  ،8930 ،ص

.)31-33 .

ضرایب مسیر سا تاری :ضرایب مسیر ،مقذادیر اسذتاندارد شذدهای تقریبذاً بذین  -8تذا +8
هستند .ضرایب مسیر تخمین زده شدهای که دقیقا برابر با +8باشند؛ نشان دهندۀ روابذط قذوی
مثبت (و بالعکس برای مقادیرمنفی) است که از نظر آماری معنیدار است .ضرایبی که به صفر
نزدیکتر باشند روابط ضعیفتری را نشان میدهند .هنگامی کذه فذرس سذطح معنذیداری 2
درصد در نظر گرفته میشود ،مقدار  pباید کوچکتر از  6/62باشد تا نتیجه بگیریم رابطة تحت
بررسی در سطح اطمینان  32درصد معنیدار است (هایر ،هالت ،رینگل و سارستدت ،8930 ،
ص.)819 .
 .2 .3محدوده و قلمروی پژوهش

شهر یزد مرکز شهرستان یزد ،با وسعت  33.2کیلومتر مربع در مرکز استان یزد و در مسذیر
راه اصفهان -کرمان در مختصات ' 23و  98°عرس شمالی و' 09و 23°طول شرقی قرار دارد.
ارتفاع این شهر از سطح دریا  8082متر و فاصلة هوایی ایذران تذا تهذران  261کیلذومتر اسذت
(طرح جامع یزد ،8910 ،ص .)00 .طبق آ ذرین آمذار موجذود در سذازمان مذدیریت پسذماند
شهرداری شهر یزد ،میزان پسماند تولید شده از  12190تن در سال  8912به  890286تذن در
سال  8930رسیده است .میزان پسماندهای عفونی تولید شده در سال  8930معادل  8013تذن

سال هجدهم
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ذکر گرده است .همچنین آنالیز فیزیکی پسماندهای جامد شهری در سال  8931نشان میدهد؛
سهم مواد آلی ( 21درصد) ،پلاستیک ( 81درصد) ،کاغذ و مقذوا ( 88درصذد) ،منسذوجات و
شیشه و فلزات ( 1درصد) و سایر پسماندها  0درصذد بذوده اسذت .مهمتذرین اقذدات صذورت
گرفته در مدیریت پسماند ،طرح جمعآوری پسماند شک میباشد .در سال  8918تقریباً یک
سال پس از تأسیس سازمان مدیریت پسماند طرح تفکیک از مبذدأ در منطقذة  0و  9ذدمات
شهری آغاز شد و به تدریج گستر

یافت .از سال  8911جمعآوری مواد بازیافتی تمات سطح

شهر یزد به بخش صوصی واگ ار شد .تنام سالیانه پسماند شک در منذاطق اجذرای طذرح
تفکیک در سال  8930برابر با  0863326کیلوگرت بوده است.
 .4تبیین نظری مسئله

نظریة توسعة پایدار :با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی بهویوه
در جوامع شهری طی دو دهة گ شته رهیافت توسعة پایدار بهعنوان موضذوع روز دهذة آ ذر
قرن بیستم از سوی سوی سازمان ملذل مطذرح شذد و بذهعنذوان دسذتور کذار  08در سذطوح
بینالمللی ،منطقهای و محلی تعیین گردید (قدیری و ممسنی ،8932 ،ص .)16 .بنابراین توسعة
پایدار نیازمند برقراری تعادل مناسب میان ابعاد اقتص ادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطذی
است (اصلیپور و شریفزاده ،8933 ،ص .)031 .طبق اصل یک اعلامیه ریذو ،انسذان ،محذور
توجه توسعة پایدار است و این انسان سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد درهم سازی
با طبیعت میباشد (امان،ور و مذودت ،8933 ،ص .)03 .اسذتفاده از مفهذوت توسذعة پایذدار در
مدیریت پسماندها به معنای جایگزین کردن مفهوت  ،89Rبه معنذای کذاهش پسذماند ،اسذتفاده
مجدد از پسماند و بازیافت به جای دفن سادۀ پسماندهای جامذد شذهری اسذت(ما  ،0های،ذل،
هانسون ،کاای و لیو ،0681 ،ص .)991 .به عبارتی مهارت اصلی مدیریت پسذماندهای جامذد
شهر ی ،محدود کردن اثرات سوء زیست محیطی ناشی از پسماندها بر محیط زیسذت اسذت و
انتظار می رود این تأثیرات با کاهش تولید پسماند ،استفاده مجذدد از ضذایعات و بازیافذت بذه

1. Reduce, Reuse, Recycle
2. Ma
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حداقل برسد (کلاونی اکس ،8دزنذه و بلومبرگذا ،0681 ،ص.)289 .اصذل  08دسذتور کذار :08
دستور کار  08از دولتها ،صاحبان صنایع و عمذوت مذردت می واهذد جهذت کذاهش مقذدار
پسماند تولید شده از طریق افزایش بازیافت ،کذاهش اسذتفاده از تولیذدات بسذتهبندی شذده و
تولید محصولات سازگار با محیط زیست تلا

کنند (ازتکین ،0681 ، 0ص .)033 .برنامههای

عمدۀ دستور کار  08در ارتباط با موضوع پسماند به شرح زیر اعلات شده است:
نظریة شهر بدون پسماند یا پسماند صفر :مفهوت شهر بدون پسماند9چشمانذدازی را بذرای
مقابله با مشکلات پسماندهای جامد ،در جامعه ما به وجود آورده است .این ایده در بخشهای
مختلفی مانند مدیریت پسماندها ،معادن ،صنایع تولیدی و توسعة شهری توسعه یافته و اجرایی
شده است (زامان ،0682 ،3ص .)80 .شهر بدون پسذماند میتوانذد بذه زیذر سیسذتمهای زیذر
دستهبندی شود:
 -8پسماند صفردر مراکز اداری و تولیدی
 -0پسماند صفر در استفاده از منابع طبیعی
 -9رها سازی صفر پسماند
 -3پسماند صفر در چر ة محصولات تولید شده
 -2پسماند صفر در استفاده از مواد سمی
این رویکرد بهعنوان یک نقشة راه ،در صنایع تولیدی در آینده عمل واهذد کذرد و در آن
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در جهت دستیابی به پایداری ،بذه منظذور کذاهش هزینذهها و
کمک به ایجاد جهانی بهتر گات برمی دارند(سینگ 2و همکاران ، ،ص. )8096 .
نظریة سیستمی :دیدگاه سیستمی با نگر

همه جانبذه و نظاتمنذد و ارتبذاط تمذات عناصذر

شهری با یکدیگر شهر را به صورت سیستمی نمایان میسازد که هدف آن ادامة حیات مطلو
شهروندان و رفاه آنان در دا ل این فضای جغرافیایی است .از آنجایی کذه مذدیریت شذهری
رویکرد سیستمی به شهر دارد این دیدگاه اهمیت فذوق العذادهای مییابذد .از ایذن رو عناصذر
1. Klavenieks
2. Oztekin
3. Zero Waste
4. Zaman
5. Singh

تبیین و ارزیابی شا
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د یل در سیستم مدیریت مواد زالد شهری باید در یک ارتباط تنگاتنگ بذا یکذدیگر باشذند و
بدون نگر

ارالة هرگونه رو

بنیادی و سیستماتیک به مراحل مذدیریتی کذار غیراصذولی و

غیرعلمی است(تقوایی ،8938 ،ص.)31 .
 .5یافتههای تحقیق
 .1 .5نتای حاصل از بعد پردازش

پایایی ترکیبی صورت گرفته است .ضریب پایایی بالاتراز

بررسی پایایی با استفاده از رو

 6.1بهعنوان میزان قابل قبول شنا ته میشود .مقادیر مربوط به بررسذی پایذایی شذا
جدول 2ذکر شده است .بر این اساس ب ا توجه به اینکه شذا

ها در

پایذایی ترکیبذی بذرای تمذات

متغیرها تأیید شده است می توان پایایی متغیرها را قابل قبول دانست و پایایی مورد تأیید قذرار
میگیرد.
جدول -5پایایی ترکیبی شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

پایایی ترکیبی

بعد پردازش

6/139

تکنولومی کم،وست

6/193

زیرسا تهای پرداز

6/130

پرداز

6/130

روایی همگرا در بعد پرداز

کارایی سیستم

با اسذتفاده از متوسذط واریذانس اسذتخرا شذده و بارهذای

بیرونی بررسی شده است .در جدول شمارۀ  0متوسط واریانس استخرا شده ذکر شده اسذت
و بر این اساس روایی همگرا مورد تأیید میباشد.
جدول -6متوسط واریانس استخراج شده شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

شاخصهای بعد پردازش

متوسط واریانس استخراج شده

تکنولومی کم،وست

6/161

36
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متوسط واریانس استخراج شده

زیرسا تهای پرداز

6/003

پرداز

6/020
6/022

کارایی سیستم

بارهای بیرونی به جز در گویة  3در تمامی گویهها مقادیر بار بیرونی بالاتر از  6/1میباشد
که با توجه به عدت افزایش پایایی ترکیبی هنگات ح ف گویة  3این گویه ح ف نگردیده است
و روایی همگرا مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول - 7مقدار باربیرونی شاخصهای بعد پردازش
مأ
شاخصهای بعد پردازش

تکنولومی کم،وست

زیرسا تهای پرداز
پرداز
کارایی سیستم

 :نگارندگان8931 ،
گویه

مقدار بار بیرونی

Tre2

6/119

Tre5

6/309

Tre3

6/133

Tre4

6/010

Tre6

6/131

Tre7

6/121

Manage1

6/182

Manage2

6/163

شکل - 1نتای حاصل از تحلیل بارهای بیرونی سازهها
مأ

 :نگارندگان8931 ،
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با استفاده از بارهای تقاطعی و آزمون فذورنر-لذارکر بررسذی

شده است.جهت بررسی صحت متمایز شدن سازهها از یکدیگر ،بارهای تقاطعی ،یعنی همذان
همبستگی با استفاده از نرت افزار پی ال اس در پی ال اس الگوریتم محاسبه گردیده اسذت .بذا
توجه به اینکه همبستگی هر گویه با سازۀ مربوط به ود بیشتر از همبستگی با سازههای دیگر
است ،روایی واگر در این قسمت مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  -8بارهای تقاطعی شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

کارایی سیستم

پردازش

زیرساختهای پردازش

تکنولوژی کمپوست

سوالات

0/518

0/232

0/016

0/256

Management1

0/508

0/181

0/103

6/932

Management2

0/882

-0/226

-0/313

0/573

-0/031

0/805

0/588

-0/838

Tre2
Tre3

0/086

0/865

0/676

- 6/998

Tre4

0/255

-0/831

-0/858

6/309

Tre5

0/168

0/633

0/587

-0/337

Tre6

0/011

0/585

0/718

-0/818

Tre7

0/812

0/760

0/832

-0/257

Tre1

در آزمون فورنر-لارکر ریشذة دوت مقذادیر متوسذط واریذانس اسذتخرا شذدۀ سذازهها بذا
همبستگی سازههای دیگر مقایسه می شود .ج ر متوسط واریانس استخرا شده در قطر جدول
قرار می گیرد و مقادیر غیر از قطر اصلی نیز همبستگی را نشان میدهذد .جهذت تأییذد روایذی
همگرا باید ریشة دوت یا ج ر هر سازه بزرگتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشذد.
با استفاده از نرت افزار پی ال اس در پی ال اس الگوریتم محاسبات آزمون صورت گرفته است.
همانطور که مشاهده می شود اعداد قطر اصلی از مقادیر اعداد انه های زیرین و اعداد سمت
چپ قطر اصلی بیشتر است .از این رو می توان اظهار داشذت روایذی واگذرای مذدل در حذد
مناسبی میباشد.

30

شمارۀ سی و چهارت

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول - 9آزمون فورنر -لارکر در شاخصهای بعد پردازش
مأ
کارایی سیستم

6/163

پردازش

 :نگارندگان8931 ،

زیرساختهای پردازش

تکنولوژی کمپوست

0/535

تکنولومی کم،وست

0/733

-0/887

زیرسا تهای پرداز

0/501

0/728

-0/880

پرداز

0/231

0/073

0/338

کارایی سیستم

ضرایب t

طای استاندارد بوت استرپ ،محاسبة مقادیر تجربی  tو pرا بذرای همذه ضذرایب مسذیر
سا تاری ممکن میسازد .با سطح طای  2درصد اگر  t≥1.96باشد ،نشان از صذحت رابطذه
میان سازهها و درنتیجه تأیید رابطههای پووهش در سطح اطمینان  32درصد است .با اسذتفاده
از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در نرت افزار پی ال اس در منو محاسبات ،آزمون بوت
استرپینگ اجرا گردید و مقادیر  tو  pمحاسبه گردید .مقادیر محاسبه شده در جذدول 86ذکذر
شده است.
جدول -10مقادیر ضریب tو  pحاصل از تحلیل شاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،
مقدار t

مقدار p

نتیجه

رابطة اول

تکنولومی کم،وست بر بعد پالایش تأثیر دارد.

8.019

6/633

عدت تایید رابطه

رابطة دوت

تکنولومی کم،وست بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

2.196

6/666

تایید رابطه

0.013

6/666

تایید رابطه

6/803

6/131

عدت تأیید رابطه

9.681

6/669

تأیید رابطه

بررسی ارتباط شا

رابطة سوت
رابطة چهارت
رابطة پنجم

های پووهش

زیرسا تهای پرداز

بر بعد پرداز

تأثیرگ ار

بوده است.
زیرسا تهای پرداز

بر کارایی سیستم تأثیرگ ار

بوده است.
بعد پرداز

برکارایی سیستم تأثیرگ ار بوده است.

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

های پرداز

و بازیافت ...
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شکل- 2نتای حاصل از ضریب  tشاخصهای بعد پردازش
مأ

 :نگارندگان8931 ،

 .2 .5نتای حاصل از بعد بازیافت

پایایی بعد بازیافت :مقادیر مربوط به بررسی پایذایی شذا
است .بر این اساس با توجه به ای نکه شا

ها در جذدول 86ذکذر شذده

پایایی ترکیبی برای تمات متغیرها تأیید شده است

می توان پایایی متغیرها را قابل قبول دانست و پایایی مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول- 11مقادیر پایایی ترکیبی شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

پایایی ترکیبی

بعد بازیافت

6/388

بازیافت

6/112

ساماندهی بخش غیررسمی

6/123

استفاده از فاکتورهای تشویقی

6/183

وجود مراکز تحویل و فاصله متناسب

6/138

کارایی سیستم

نتایج روایی همگرا (متوسط واریانس استخرا شده و بارهای بیرونی) در جدول شذمارۀ
 80برای هر یک از شا
باشد.

ها ذکر شده است و بر این اساس روایی همگرا مذورد تأییذد مذی
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شمارۀ سی و چهارت

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول  -12مقادیر متوسط واریانس استخراج شده شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

بعد بازیافت

متوسط واریانس استخراج شده

بازیافت

6/113

ساماندهی بخش غیررسمی

6/139

استفاده از فاکتورهای تشویقی

6/068

وجود مراکز تحویل و فاصله متناسب

6/023

کارایی سیستم

6/061

بارهای بیرونی( جدول ) 89موید این مطلب است که روایی در مورد سذازهها قابذل قبذول
است.
جدول -13مقادیر بارهای بیرونی شاخصهای بعد بازیافت
مأ
بعد بازیافت

فاکتورهای تشویقی

بازیافت

ساماندهی بخش غیررسمی

وجود مراکز تحویل و فاصله مناسب

کارایی سیستم

 :نگارندگان8931 ،
گویه

مقدار بار بیرونی

Rec12

6/189

Rec6

6/136

Rec4

6/333

Rec5

6/133

Rec11

6/130

Rec1

6/130

Rec3

6/122

Rec7

6/118

Rec8

6/116

Rec9

6/121

Manage1

6/191

Manage2

6/113

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

های پرداز
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و بازیافت ...

شکل -3نتای حاصل از تحلیل بارهای بیرونی شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

روایی واگرا در بعد بازیافت با استفاده از بارهای تقاطعی و آزمون فذورنر-لذارکر بررسذی
شده است.مقادیر بارهای تقاطعی در جدول  83آورده شده است .روایی واگر در این قسذمت
مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول-14مقادیر بارهای تقاطعی شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

کارایی

وجود مراکز تحویل و

ساماندهی بخش

سیستم

فاصله مناسب

غیررسمی

بازیافت

فاکتورهای
تشویقی

سوالات

6/191

6/239

6/621

6/066

6/800

Mamagement1

6/113

6/201

6/913

6/329

6/990

Management2

6/061

6/993

6/130

6/191

6/063

Rec1

6/009

6/396

6/216

6/130

6/321

Rec11

6/063

6/318

6/380

6/921

6/189

Rec12

6/033

6/832

6/112

6/110

6/030

Rec3

6/019

6/960

6/303

6/333

6/218

Rec4

6/881

6/861

6/138

6/133

6/301

Rec5

6/023

6/908

6/932

6/311

6/136

Rec6
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غیررسمی

شمارۀ سی و چهارت
فاکتورهای

بازیافت

سوالات

تشویقی

6/038

6/118

- 6/613

6/620

6/390

Rec7

6/903

6/116

6/333

6/911

6/913

Rec8

6/213

6/112

6/990

6/990

6/998

Rec9

روایی واگرا در آزمون فورنر-لارکر مورد تأیید قرار میگیرد .مقادیر آن در جذدول  82ذکذر شذده
است.
جدول  -15آزمون فورنر -لارکر شاخصهای بعد بازیافت
مأ
کارایی

وجود مراکز تحویل

ساماندهی بخش

سیستم

و فاصله مناسب

غیررسمی

6/163

 :نگارندگان8931 ،
بازیافت

استفاده از
فاکتورهای تشویقی

6/113

فاکتورهای تشویقی

6/116

6/223

بازیافت

6/138

6/380

6/313

ساماندهی بخش غیررسمی

6/112

6/011

6/982

6/339

6/033

6/029

6/930

6/033

وجود مراکز تحویل و فاصله
مناسب
کارایی سیستم

با استفاده از اطلاعات بذه دسذت آمذده از پرسذشنامذه ،در نذرتافذزار پذی ال اس در منذو
محاسبات ،آزمون بوت استرپینگ را اجرا مذیکنذیم و مقذادیر  tو  pرا بذه دسذت مذیآوریذم.
ضرایب  tدر جدول  80نشان داده شده است .با توجه به مقادیر به دست آمده تأیید رابطه و یا
عدت تأیید رابطه بین متغیرهای پووهش بیان شده است.
جدول  -16مقادیر  tشاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

بررسی ارتباط شاخصهای پژوهش

مقدار t

مقدار p

نتیجه

رابطة اول

استفاده از فاکتورهای تشویقی بر بازیافت تأثیر دارد.

0.622

6/636

تأیید رابطه

رابطة دوت

استفاده از فاکتورهای تشویقی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

8/360

6/621

عدت تأیید رابطه

رابطة سوت

بعد بازیافت بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

9/108

6/66

تأیید رابطه

تبیین و ارزیابی شا

سال هجدهم

های پرداز
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و بازیافت ...
مقدار t

مقدار p

نتیجه

رابطة چهارت

ساماندهی بخش غیررسمی بر بعد بازیافت تأثیر دارد.

06/836

6/66

تأیید رابطه

رابطة پنجم

ساماندهی بخش غیررسمی بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

9/011

6/668

تأیید رابطه

6/862

6/381

عدت تأیید رابطه

3/896

6/66

تأیید رابطه

بررسی ارتباط شاخصهای پژوهش

رابطة ششم
رابطة هفتم

وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و فاصله مناسب پراکنش
این مراکز در سطح شهر بر بعد بازیافت تأثیر دارد.
وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و فاصلة مناسب پراکنش
این مراکز در سطح شهر بر کارایی سیستم تأثیر دارد.

شکل  -4نتای حاصل از ضریب  tدر شاخصهای بعد بازیافت
مأ

 :نگارندگان8931 ،

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد سریع جمعیت ،افزایش جمعیت شهرنشین و توسعة اقتصادی ،مصرفگرایی و تولیذد
بیشتر پسماند را در بر داشته است .مشکلات زیست محیطی و بهداشتی به وجود آمده بذر اثذر
عدت مدیریت صحیح پسماندهای جامد شهری باعث افزایش بیماری ،آلودگی زمین ،آ  ،هذوا
 ،پراکنش بوی نامطبوع در فضا و سایر مشکلات گردیده است؛ به گونهای که ارتقذای کذارایی
سیستم مدیریت پسماند به یکی از مهمترین اهداف شهرداریها تبدیل شده است .با توجه بذه
اهمیت دو بعد پرداز
شا

و بازیافذت در ارتقذای کذارایی سیسذتم ،تحقیذق حاضذر بذه بررسذی

های مؤثر در افزایش کارایی این دو بعد پردا ته است .شناسایی شا

های مؤثر ،به
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و بازیافت ،کذاهش هزینذههای دفذن پسذماند و

جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی کمک شایانی واهد کرد .نتایج حاصل از پایذایی ترکیبذی دو
بعد نشان داد که میزان پایایی ترکیبی شا

ها مناسب و مطلذو

اسذت .همچنذین بررسذی

متوسط واریانس استخرا شده و بارهای بیرونی موید روایذی همگذرای مذدل اسذت .روایذی
واگرای مدل نیز با استفاده از بارهای تقاطعی و آزمون فورنر-لارکر مذورد تأییذد قذرار گرفتذه
است .بر اساس نتایج به دست آمده ،تکنولومی کم،وست بر بعد پرداز
تأثیرگ ار نبوده است ،اما تأثیر زیرسا تهای پرداز

بر بعد پرداز

با ضریب t=1.673

کاملذاً محسذوس بذوده

است و ضریب t=6.274میباشد .تکنولومی کم،وست در افذزایش کذارایی سیسذتم پسذماند
شهر یزد مؤثر بوده ،اما زیرسا تهای پرداز

در افذزایش کذارایی سیسذتم تأثیرگذ ار نبذوده

است.
در بعد بازیافت ،استفاده از فاکتورهای تشویقی بذا ضذریب T=1.902بذر کذارایی سیسذتم
تأثیرگ ار نبوده است .ساماندهی بخش غیر رسمی با ضریب T= 3.278بر کارایی سیستم تأثیر
داشته است .وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و فاصلة مناسب بین آنها با ضذریبt=9.130

برکارایی سیستم تأثیرگ ار بوده است .این نتایج با نتایج پووهش لانگ و کوالهو در سال 0681
مبنی بر تأثیرگ اری بعد بازیافت در ارتقای کارایی سیسذتم همخذوانی دارد .همچنذین ،نتذایج
پووهش با تحیقات جودار و همکاران در سال  0681مبنی بر اهمیت پرداز
و تبدیل آن به کم،وست و پرداز

پسماندهای تذر

پسماندهای جامد شهری هماهنگی دارد .نتایج بذه دسذت

آمده از پووهش مؤید نتایج تحقیقات امینی و همکاران در سال  0683در کشور مالزی مبنی بر
مؤثر بودن تشویق در بعد بازیافت میباشد .نتایج تحقیقذات ایذزه و همکذاران در سذال 0689
مبنی بر اهمیت بخش غیررسمی در راستای رسیدن به مدیریت پایدار پسماند با نتایج تحقیذق
همخوانی دارد .پیشنهاد میگردد با توجه به نتایج به دست آمده جهت افزایش کارایی سیسذتم
پسماند شهر یزد ،از سیستم تشویقی مؤثرتر جهت تشویق شهروندان و سازندگانی که از مذواد
بازیافتی استفاده میکنند؛ استفاده شذود .بذرای تشذویق شذهروندان میتذوان در قبذال تحویذل
پسماندهای بازیافتی از کارت پسماند و یا واحد پول مکمذل کذه اجذازۀ ریذد از مکانهذای
اص و یا استفاده رایگان از سیستم حمل و نقل عمومی را به شهروندان میدهد بهره برد .بذا

سال هجدهم

های پرداز

تبیین و ارزیابی شا

و بازیافت ...
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استفاده از کمکهای مالی و معافیتهای مالیاتی میتوان سذازندگانی را کذه از مذواد بازیذافتی
استفاده میکنند مورد تشویق و حمایت قرار داد .همچنین ،وجود مراکز ترکیبی (مراکز تحویذل
مواد بازیافتی همراه با مخازن بازیافت) و رعایت فاصذلة مناسذب در پذراکنش ایذن مراکذز در
افزایش کارایی سیستم مؤثر واهد بود .افزایش ظرفیت کار انذة تولیذد کم،وسذت ،بالذابردن
کیفیت کم،وست تولید شده و ارتقای بازاریابی این محصول نقذش مهمذی در ارتقذای کذارایی
سیستم واهد داشت.
کتابنامه
 .8اصلیپور ،ح .و شریفزاده ،ف .)8933( .راهبرد سیاست زیستمحیطی کشذور در بسذتر نظریذات
متعارف تصمیمگیری عمومی .مجلس و راهبرد.032-018 ،)19( 00 ،
 .0امانپور ،س .و مودت ،ا ( .)8933طیفبندی و ارزیابی فضای ی شهر سالم با رویکرد توسعة پایدار
شهری با استفاده از تکنیکهای آنتروپی -وایکور ،تاپسیس و  GISدر استان یزد .رفاه اجتماعی82 ،
(. 09-36 ،)21
 .9تقوایی ،ت؛ موسوی،ت .ن؛ کاظمی،

 .و قنبری ،ح .) 8938( .مدیریت پسماندهای جامد شذهری،

گامی در راستای توسعة پایدار (مطالعة موردی :شهر زنجان) .مطالعذات و پووهشهذای شذهری و
منطقهای.38-06 ،)80( 9 ،

 .3حیدری هامانه ،ا .)8930( .ارزیابی نقش زنان در مدیریت پسماند شذک شذهری از مبذدأ (مذورد
پووهی :ناحیة آزاد شهر یزد)( .پایاننامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریز شهری) .دانشگاه یزد،
ایران.
 .2ر شانی نسب ،ح .و صفری ،خ .)8932( .برنامهریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهذدان بذه
رو  .SWOTعلوت و تکنولومی محیط زیست.893-809 ،)9( 81 ،
 .0فرزادکیا ،ت؛ قاسمی ،ل؛ اله آبادی ،ا .و ایو

رستگار ،ا .)8932( .بررسی میزان پسذماندهای جامذد

تولید شدۀ شهر مشهد در سال  .8938دانشگاه علوت پزشکی سبزوار.111-132 ،)0( 09 ،
 .1قدیری ،ت .و ممسنی ،س .)8932( .تحلیل تطبیقی شذا
بوشهر .فضای جغرافیایی.03-30 ، )29(80 ،

های توسذعة پایذدار در نذواحی شذهر
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چکیده
اهد اف :هدف اصلی پژوهش ،شناسایی موانع و اعا ش هعای مصعرف بهینعة آب در
بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس است .
روش :پژوهش حاضر از نظعر هعدف ،کعاربردی و بعه ظعاو رو

شناسعی ،از نعو

توصیفی  -تظلیلی اسعت .جامععة آمعاری آن را  60نفعر از کارشناسعان دسعتها هعای
اجرایی آب منطقه ای ،جهاد کشاورزی ،مراکز آموز

ععا ی تشعیی داد انعد .داد -

های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تیمی پرسش نامه جم آوری شد و با استفاد از
نرم افزار ( SMART-PLSمعاد ات سعاتتاری و حعدال مربععات جزیعیر فرآینعد
تظلی صورت گرفت .آ فای کرانباخ کلیة عوام بزرگ تر از  47.4به دست آمعد کعه
حاکی از پایایی مناسب مدل دارد .
یافته ها/نتایج :نتایج تروجی مدل معاد عات سعاتتاری نشعان داد ،مقعدار ضعریب t
مربوط به روابط بین متغیر وابسته " موان مصعرف بهینعة آب" و عوامع اهارگانعه و
متغیرها در تمام موارد بزرگتر از  8730و در سطح اطمینان  36درصد دارای معنعاداری
میباشد  .در این میان ،عام اجتماعی در رتبة اول اثرگذاری اا ش مصرف بهینعة آب
کشاورزی از دیدگا کارشناسان عنوان شد ،به طوری که ضریب مسعیر عامع معذکور
برابر  47143و عوام مدیریتی ،التصادی و طبیععی بعا ضعریب تعیعین مسعیر ،47.42
___________________________
تاریخ دریافت 8231/40/32 :تاریخ تصویب8231/88/40 :
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 47682و  47206در ردۀ دوم تا اهارم لرار گرفتند  .از مهعم تعرین زیرشعات

هعای

عام اجتماعی که در پایین بودن مصرف بهینة آب اثرگذار هستند ،می توان به پعایین
بودن سطح سواد کشاورزان ،استقبال نیردن کشاورزان از رو
عدم پذیر

هعای جدیعد آبیعاری،

ا هوی های کشت معرفی شد توسط زارعین  ،تمایع کشعاورزان نسعبت

به کشت مظصو ات با نیاز آبعی با عا ،پعایین بعودن سعطح آمعوز

هعای ترویجعی و

تظقیقاتی ،بی توجهی به کشت مظصو ات بعا دورۀ زراععی کوتعا توسعط کشعاورزان
و . . .اشار کرد .همچنین ،نبود طرح های آمایشی آب ،ضعف در ارائة یک برنامة جام
تقویمی کشت ،گستر

و حفر اا های عمیق در دهه های لب  ،نبود یعا فرسعودگی

سامانه های زهیشی آب ،عدم توجه جدی بعه عایروبی کانعال هعای آبیعاری ،کمبعود
نیروی انسانی (کارشناسر ،در کنعار گسعتردگی حعوزۀ جغرافیعایی فعا یعت امعور آب
شهرستان از اهم مؤ فه های عام مدیریتی –نهادی از دیدگا کارشناسان مظسوب می
شوند ،ضمن اینیه کمبود اعتبارات ،سیاست های تشویقی –حمایتی ،تشیسا ی های
دهه های اتیر ،بادهای گرم و تشک ،پراکندگی اراضی و لطعات زمین در مقایسه بعا
سایر متغیرهای مورد بررسی عام التصادی و طبیععی ،بیشعترین نقعش را در کعاهش
مصرف بهینة آب دارند .براز
که حاکی از براز

کلی ) (GOFمدل پژوهش برابر  4766به دسعت آمعد

لوی آن است.

نتیجه گیری :طبیعتاً شناتت موان مصرف بهینة آب در بخش کشاورزی و اثرگعذاری
میزان هریک از شات

های مؤثر می تواند در برنامه ریعزی هعای حعال و بعه ویعژ

آیندۀ این حوز کمک شایانی نماید .ایعن پعژوهش از دیعدگا کارشناسعان نشعان داد،
عام اجتماعی و مدیریتی در مقایسه با عوام التصعادی و طبیععی بعه عنعوان اعا ش
مصرف بهینة آب  ،اثرگذاری بیشتری در کشاورزی دارند.
کلیدواژه ها :موان مصرف بهینة آب ،بخش کشاورزی ،نعواحی روسعتایی شهرسعتان
گنبد کاووس .
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 .3مقدمه

کشاورزی بهعنوان ییی از مهمترین مظورهای اساسی رشد و توسعه ،نقش مهمی در بهبود
التصادی مناطق روستایی دارد .در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه ،کشاورزی
ییی از مهمترین بخشهای التصادی نواحی روستایی است که توجه صاحبنظران ،مدیران و
مظققان زیادی را به تود جلب کرد است (نصرآبادی ،فیروزی و مظمدی د اشعمه ،8236،
ص34.ر .در این میان ،آب ،رکن اساسی توسعة این نواحی است (گیوردانو ،344. ،ص6 .ر .و
روند توسعة پایدار روستایی در گرو پایدارسازی این بخش است (عاد ی ،8213 ،ص 3.به نق
از کوایی ،82.0 ،ص30 .ر .زیرا این بخش وظیفه دارد  83درصد تو ید ناتا

ملی کشور،

 32درصد اشتغال و  18درصد از مناب تأمین غذایی کشور را تأمین کند ،اما اصعلیتعرین منبع
دستیابی به انین توسعهای ،وجود مناب آبی است؛ زیرا آب میم تاک بود و مؤثرترین منب
طبیعی برای فعا یت کشاورزی است .آب از طریق تنو بخشی به مظصعول و ا هعوی کشعت،
سطح درآمد و اشتغال و بازدهی بخش کشاورزی را افزایش داد و در نهایت منجر به توسععة
پایدار روستایی تواهد شد (رشیدپور ،کلانتری و رضوانفر ،8234 ،ص

3-2.رو زمینة کعاهش

و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی را فراهم میسازد (شایان ،بعوررجمهری و میر طفعی،
 ،8216ص862 .ر.
کشور ایران در ییی از تشک ترین مناطق جهان لرار گرفته است و کمبود آب در آن مهم-
ترین تنهنای توسعة کشاورزی به شمار میرود (هاشمی نیا ،8212 ،ص66.ر .از سعوی دیهعر،
توزی نامناسب بار

و نبود سیاستگذاریها و برنامههای جام  ،سبب "مظعدودیت منعاب

آب" و مان توسعة این بخش شد است ،به طوری که گزار ها نشعان معیدهعد کعه از کع
مساحت  806میلیون هیتاری کشور ،حدود  26میلیون هیتار لاب کشت بود که از این مقدار
حدود  8.70میلیون هیتار تظت کشت است که از این رلم 0. ،درصد ( 1733میلیون هیتعارر
اراضی آبی و مابقی اراضی دیم و آیش هستند (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشعور،8210 ،
ص00.ر.
مطابق گزار

فائو ،کاهش مناب آبی و بهر گیری غیر اصو ی و عدم توجه به اا شهعای

آن ،مشیلات عدید ای را برای التصاد روستاییان و به تب آن در سطح کلان بعه وجعود آورد
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است .بر همین اساس ،توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئلهای مظعوری
تبدی شد است (فعائو ،3466 ،8ص60 .ر .زیعرا از یعک سعو بعا توجعه بعه سعرانة آبعی88.4
مترمیع ب آب در ایران (یک هفتم متوسط جهانیر ،کشور داار تنش شدید آبعی و در آسعتانة
بظران آبی است و از دیهر سو حجم مناب آبی از  334میلیارد مترمیععب در سعال  8204بعه
کمتر از میلیارد مترمیعب در سال  8230رسید است (کعوایی و مهعدوی دامغعانی،8236 ،
ص

00-00 .ر .و ی با بارندگیهای دو سال اتیعر بعه  803میلیعارد در سعال آبعی  30-3.و

با اترین میزان آن با  602میلیارد متر میعب در سال آبی  3.-31رسعید اسعت (وزارت نیعرو،
شرکت مدیریت مناب آب ایران ،دفتر مطا عات پایة مناب آب8231 ،ر.
با وجود نوسانات و مظدودیتهای اللیمی ،کشور بعا مظعدویتهعا و موانع اجتمعاعی-
فرهنهی ،التصادی ،نهادی و برنامهای (اعمال نظر و فشار مراج مختلف در اجعرای طعرحهعا
تارج از او ویتر ،مظدودیتهای لوانین و مقررات (عدم جامعیت و انعطافپذیری لوانین در
شرایط تغییر عرضه و تقاضای آب  ،تظو ات فناوری و نارسایی در ایجاد نهادهای ازم جهعت
استفاد از جنبههای لانونی و حاکمیتی مدیریت مناب آبر رو به رو میباشد (سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور ،8216 ،جلد اهارم ،ص

31 .ع30ر .با عنایت به این مسعائ  ،دو عت در

برنامههای توسعة کشور بهویژ در برنامة پنجم در تصوص بهر وری و استفادۀ بهینعه آب در
مواد  804-808مواردی از جمله مسلوب نمودن برداشتهای غیرمجاز از مناب آب زیرزمینی،
نصب کنتور حجمی بر روی کلیة اا های مظفورۀ دارای پروانه با هزینة ما یان آنها ،اعمعال
سیاستهای حمایتی و تشویقی ،اجرای طرحهعای تععادلبخشعی نظیعر آبخیعزداری ،بهبعود و
اصلاح رو های آبیاری و استقرار نظام بهر برداری مناسب دشتهای ممنوععه موضعو بنعد
ا ف (ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از دشتهای کشورر ،اصلاح تخصی

ها و پروانههای

موجود و تظوی حجمی ،صدور سند بهر برداری آب بعرای تمعامی حقابعهداران و دارنعدگان
مجوز تخصی

آب را هدفگذاری نمعود اسعت .همچنعین ،در معواد 803و  802عملیعات

زیربنایی آب و تاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسعازی ،توسععة شعبیههعا -زهیعشهعا و
رو های نوین آبیاری و اجعرای عملیعات بعه زراععی و بعهنعژادی ،تظویع آب معورد نیعاز
1. FAO
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کشاورزان به صورت حجمی بر اساس ا هوی کشت هر منطقه و با استفاد از مشارکت بخش
غیردو تی ،ارتقاء شات

بهر وری مصرف آب در بخش آب و افزایش تو ید مظصول به ازای

واحد حجم مصرفی دید شد است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،لانون برنامة پنجم
توسعه ،8213 ،ص

12-16 .ر .بنابراین ،با توجه به بند ا عف معادۀ  808لعانون برنامعة پعنجم

توسعة وزارت نیرو باید برای افزایش بهر وری آب با عنایت به کسری مخزن سعفر هعای آب
زیرزمینی(بیلان منفیر نسبت به اصلاح تخصی
به تشی های آب بران تعیین ارز

ها و پروانههای موجود ،تظویع حجمعی آب

والعی و لیمت آب الدام گردد (رسعتم آبعادی و جلعا ی،

 ،8232ص218.ر( ،لانون برنامة پنجم توسعه ،8213 ،ص

12-16 .ر .مضعاف بعر ایعنکعه بعر

اساس برنامة ششم توسعه ری اهداف کمی ،دو ت موظف است طی پنچ سال برنامعه جهعت
احیاء و تعادل بخشی مناب آب زیرزمینی از طریق الداماتی از جمله تجهیز اا ها به ابزار کنتور
هوشمند به تعداد 044660دستها  ،کنترل ،نظارت و مسلوبا منفعه نمودن اا هعای آب فالعد
پروانة بهر برداری ،جلوگیری از اضافه برداشت اا های مجاز و تعدی پروانههای بهر برداری
کشاورزی مجموعاً  84001میلیون مترمیعب آب را رتیر نماید (سازمان معدیریت و برنامعه-
ریزی کشور ،8230 ،ص32 .ر .اما علیرغم این تلا ها و تظقیقات انجامگرفته ،هنعوز بخعش
کشاورزی در بظث مصرف با اا شها و موان زیادی ،از جمله هزینة گزاف تبعدی نهرهعای
سنتی به کانالهای بتنی ،فرسود بودن شبیة توزی آب ،کمبود اعتبارات و سیسعتم تخصعی
بودجه و تدمات حمایتی و غیر مواجه است (پناهی ،ملعک مظمعدی و ایعذری،8238،ص.
24ر .و با توجه به شرایط ما ی کشاورزان ،تاکنون الدامات اشمگیری از سعوی بهعر بعرداران
آب جهت نصب کنتور هوشمند صورت نهرفته است و اصعلاح و تععدی پروانعههعای بهعر -
برداری با توجه به کمبود نیروی انسانی ناظر و گستردگی جغرافیایی فقط بر روی کاغذ انجام
میشود و شی عملیاتی به تود نهرفته است.
در این پژوهش تلا

شد است ضمن بررسی مشعیلات و موانع مصعرف بهینعة آب در

بخش کشاورزی در سطح ملی و جهانی ،به د ی شرایط مختلعف طبیععی ،اللیمعی ،انسعانی و
اهمیتی که کشعاورزی در التصعاد کشعور دارد ،بررسعیهعای دلیقعی پیرامعون مسعائ آب و
کشاورزی در سطح مناطق روستایی شهرستان گنبدکاووس انجام گیرد تا بعه پرسعش اصعلی
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تظقیق یعنی مهمترین موان و عوامع اعا شهعای مصعرف بهینعة آب در بخعش کشعاورزی
شهرستان پاسخ داد شود.
-2پیشینة تحقیق

تجربیات کشورهای جهان از جمله آمرییا در ایا ت کا یفرنیا نشان میدهد که استفادۀ بهینه
آب در بخش کشاورزی توانسته زمینه را برای بهبود تو یدات کشاورزری و ایجاد بازاریعابی و
اشتغال به طور مستقیم و غیرمستقیم فعراهم کنعد (گیوردانعو ،344. ،8ص6 .ر .اتظادیعة اروپعا
اسععتراتژیهععای بهین عة مصععرف آب در بخععش کشععاورزی از لبیعع سیاسععتهععای مشععترک
کشاورزی) (CAPو دستورا عم های اتظادیة آب اروپا ) (WFDرا سر وحة برنامههای تود
لرار داد اند (فائو ،3446 ،3ص60.ر .کشور هند نیز از سال  3483سیاسعت ملعی آب« ،دیعدگا
مشترک تلفیقی در مورد مناب آب در سطوح مختلف مظلی ،منطقهای و ملی» را بعرای بهبعود
کشاورزی در برنامههای تود ظاو کرد است (شاهرودی و ایذری ،8216،ص34.ر .نمونه-
های فوق نشاندهندۀ اهمیت مناب آبی و استفادۀ بهینه آن در بخش کشاورزی است .بعر ایعن
اساس ریلاً نتایج اجما ی مطا عات داتلی و تارجی بهعنوان پیشینة موضو رکر شد است.
جدول  -3تحقیقات داخلی و خارجی
مأتذ :نهارندگان8231 ،
نویسندگان

نتایج

عنوان

فقدان تسطیح و شی بندی نامناسب اراضی ،تنو در کشت
میرابوا قاسمی
( 8212ر

ارزیابی بازد آبیاری در
تعدادی از شبیههای سنتی
ایران

مظصو ات زراعی در یک مزرعه ،عدم توجه به نیاز آبی هر
مظصول ،عدم آموز

و ترویج کشاورزان و آببران به منظور

ضرورت استفادۀ بهینه از آب را ،اا شهای موجود در را مصرف
بهینة آب در سطح مزرعه بیان می کند.

زهتابیان(8210ر

عل پایین بودن راندمان
آبیاری در منطقة ورامین

پایین بودن سطح سواد کشاورزان در ارتباط با آب ،تاک و زراعت،
کواک بودن لطعات زمین و سطح زیرکشت ،عدم تسطیح زمین،
عدم مدیریت صظیح آب و آبیاری و استفاد از رو های سنتی
1 - Giordano
2 - FAO

سال هجدهم
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نتایج

نویسندگان

عنوان

فروغی و مظسن

بررسی وضعیت مناب آب

تانی و کریمی

منطقة فسارود داراب طی

(8216ر

تشیسا ی های اتیر

مظمد ترمیان

مدیریت مصرف بهینة آب در

تظوی حجمی آب ،عدم ییپاراهی مزار و تلفات زیاد آب،

(821.ر

بخش کشاورزی

پیچیدگی مدیریت آبیاری ،عدم وجود تشی های منسجم مصرف-

آبیاری را به عنوان عمد عل پایین بودن راندمان آبیاری در منطقة
مزبور ارزیابی نمود.
عدم مدیریت صظیح آب در مزرعه (از طریق نشست و تبخیر آب
از نهرها و جویهای سنتی ،عدم توجه کشاورزان به نیاز آبی
گیاهان و استفاد از دور ثابت آبیاریر و تغییر ا هوی کشت به
منظور کسب درآمد بیشتر (کشت مظصو ات با نیاز آبی با ار که
باعث افت سطح ایستابی در سالهای اتیر شد است را میتوان به
عنوان تهدیدی جدی در روند نابودی مناب آب کشور تلقی نمود.
مهمترین عوام مؤثر بر کاهش بهر وری آب را عدم اجرای طرح

کنندگان آب ،مسائ سیاسی ،اجتماعی و فرهنهی للمداد نمود اند.
سمیه گودرزی،
شعبانعلی فمی،
موحد مظمدی و
جلال زاد (8211ر

بررسی عوام فردی و حرفه-
ای تأثیرگذار بر ادراک

نتایج نشان داد اهار عام آموز  ،اعتبارات ،فنآوری و بهبود

کشاورزان شهرستان کرج

نظام بهر برداری بر کاهش اا ش مدیریت آب کشاورزی مؤثر می-

نسبت به مشیلات مدیریت

باشد.

آب کشاورزی
موان موجود در به کارگیری مدیریت بهینة مناب آب کشاورزی به

پناهی و ملک

تظلی موان به کارگیری

مظمدی و ایذری

مدیریت بهینة مناب آب در

(8213ر

نظام کشاورزی ایران

ترتیب اهمیت به اهار گرو  :التصادی و ما ی ع برنامهریزی ع
آموز

و ترویج و ع موان طبیعی دستهبندی نمود اند .ک واریانس

تبیین شد از طریق این اهار عام در عدم به کارگیری مدیریت
صظیح مناسب آب کشاورزی  04760درصد به دست آمد است و
مابقی دیهر عوام تبیین میکند.

بررسی مسائ و مظدودیت-
رشیدپور ،کلانتری

های مناب آب و تأثیر آن در

و رضوانفر،

وضعیت التصادی-اجتماعی

( 8234ر

گندمیاران بخش مرکزی
شهرستان سقز

مظدودیتهای مناب آب در اهار عام ویژگیهای ساتتاری ،نظام
بهر برداری از مناب آب ،مسائ مدیریتی و وضعیت بهر برداری از
اراضی تلاصه میشود که مجموعا 6.73درصد واریانس مربوط به
مظدودیتهای مناب آب را تبیین نمود اند.
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نویسندگان

عنوان

فروزان فرتیان و

راهیارهای بهینهسازی

فاطمه

مصرف آب در بخش

تامرادی(8238ر

کشاورزی

مهدی مرتضی نژاد

راهیارهای بهینهسازی

همه جانبة کشاورزی ،کاهش دیوانسا اری و بهبود دانش فنی،

 ،یعقوبی ،ستود

مدیریت مناب آب در شبیة

اطلا رسانی و نظارت از مهمترین راهیارهای بهینهسازی مدیریت

نیا و داغستانی

آبیاری از دیدگا آببران در

مناب آب است که بیش از  04درصد از ک تفاوت را تبیین میکنند

(8238ر

دشت لزوین

مهمترین راهیارهای افزایش راندمان آبیاری راهیارهای زراعی
ما نند انتخاب مظصول زراعی متناسب با اللیم ،انتخاب ا هوهای
کشت مناسب ،راهیارهای فنی از جمله تسطیح اراضی ،آبیاری
تظت فشار ،پوشش کانالهای آبیاری و استفاد از آب شور،
مدیریتی از جمله زمانبندی مناسب در آبیاریها ،انجام عملیات
تاکورزی و نههداری بهتر از کانال ها و تجهیزات آبیاری و
مشارکت کشاورزان و تشیلات غیردو تی و اصلاح سیاستگذاری
مدیریتی در بخش آبی کشور میباشد.
اهار عام  :اصلاح نظام لیمتگذاری و آموز  ،توسعة مشارکت

و مؤ فة اصلاح نظام لیمتگذاری و آموز

مهمترین مؤ فه مؤثر

شناتته شدند.
تظلی موان و مشیلات

مهم ترین مشیلات از دیدگا کشاورزان ناشی از عوام اجتماعی،

فائز طاهر آبادی ،

مدیریت آب کشاورزی در

مدیریتی و التصادی شام شیوۀ آبیاری سنتی ،عدم توجه به کلاس-

معتمد و

دستیابی به توسعة

های ترویجی ،استفاد نیردن از استخر ،اا های غیر مجاز ،عدم

تا دیان(8236ر

پایدار(شهرستان کنهاور و

هماهنهی بین دستها ها و مردم ،وضعیت شبیة انتقال آب ،عدم

صظنه در استان کرمانشا ر

آگاهی کشاورزان و ....می باشد.

موان مدیریت پایدار مناب
مظمدرضا شا

آب کشاورزی جهت آموز

مهمترین موان را لانونی -سیاستهذاری ،التصادی  -حمایتی،

پسند و مسلم

کشاورزان در مناطق

آموزشی-،ترویجی ،نظامهای بهر برداری ،نهادی ،اجتماعی و

سواری(8236ر

روستایی(حوز سد لشلاق در

طبیعی می داند.

استان کردستانر
به موازات توجه زیاد به توسعة آبیاری تظت فشار در کشور باید به

نادر
حیدری(823.ر

مسائ و اا شهای صرفه

سایر رو های بهزراعی کاهشدهندۀ مصرف آب در کشاورزی

جویی والعی آب از طریق

نظیر کاربرد انوا ما چها و کشاورزی حفاظتی ،رعایت تناوب

افزایش بهر وری آب و

زراعی مناسب وغیر توجه شود .به منظور صرفه جویی والعی آب

کاربرد سامانههای نوین

بهر وریآب مبتنی بر  ETو ( نه مقدار آب به کاربرد

آبیاری

باید شات

شد در مزرعه (معیارانتخاب سیستمها و بررسی اثر بخشی
راهیارهای فنی و التصادی برای صرفهجویی والعی آب لرار گیرد.

تظلی موان و اا ش های مصرف بهینة آب در ...

سال هجدهم
نویسندگان

ویجایاراتن(3443ر
رگنر ،سلمان،
وو ف و کارا بلیه

عنوان

نتایج

ا زامات تغییر سازمانی برای

اعتقاد دارد که عدم فراهمسازی یارانهها و حمایتهای ما ی از

بهبود مدیریت آبیاری

کشاورزان و تشی های آببران ،از مهمترین موان موفقیت

مشارکتی

مدیریت آب کشاورزی میباشد.

روییردها و تأثیرات مشارکتی
مدیریت آبیاری

3440(8ر
ف روی ،بچ تسد
و رایس 3440(3ر

مول3441( 2ر

شات

های مدیریت پایدار

عدم فراهم سازی آموز های ازم برای کشاورزان در تصوص
مدیریت آبیاری از مشیلات مهم در زمینة موفقیت مدیریت آب
میباشد.
نشان داد مهمترین موان مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی

زمین براساس ارزیابی

نبود برنامة مدون و جام در این زمینه به همرا سیاستگذاری

کشاورزان در ویتنام

نامناسب آب در بخش کشاورزی میباشد.

آبیاری  :توشبینی به

ارزیابی تأثیرات ابزارهای التصادی اعمال شد در بخش آب

راهیارهای لیمتگذاری؟ در

کشاورزی ،لابلیت ابزار لیمتگذاری در کارآمدی مناب آب را به-

روستاهای اردن

عنوان راهیارهای تعادلبخشی به مناب آب عنوان کردند.

تظلی پایداری کاربرد
آ یون3488( 0ر

888

تینو وژی آبیاری لطر ای در

استفاد از سیستمهای نوین آبیاری را در مصرف بهینة آب مؤثر و
مفید دانستهاند.

جنوب اسپانیا
شینگ

تدوین برنامة مدیریت آبیاری

جانگ3488(6ر

پایدار

رضا دوست و

عوام مؤثر بر مصرف بهینة

ا هیاری3480(0ر

آب از دیدگا کشاورزان

طراحی یک مدل پمپاژ آب بر اساس تغییر پذیری فضایی کمیت و
کیفیت آب کشاورزی میتواند به بهبود مدیریت آبیاری مزار
کمک کند.
مهمترین عوام

مؤثر در مصرف بهینه آب را عوام میانیزاسیون،

فنی ،التصادی ،اجتماعی و دانشی دانستهاند.
به  8.عام ورشیستهی آبی ایران از جمله کشاورزی ناکارآ ،افت

مدنی ،آلا کوایی
و میرای3480(.ر

تشیسا ی التصادی -

کیفیت آب ،زیرساتتهای ناکافی برای توزی آب ،افزایش تقاضای

اجتماعی ایران :اا شهای

آب ،ااههای عمیق ،ساتتار نا مناسب حیمرانی آب ،رویای

یک ملت ورشیستة آبی

تودکفایی غذایی ،آب و انرژی ارزان ،عطش توسعه و «مأموریت
هیدرو ییی (آبیر» ناتمام و ...اشار می کنند.
1. Regner , Salman, Wolff, Karablieh
2. Lefroy, Bechstedt, Rais
3. Mole
4. Alkon
5. Shin Chang
6. Rezadoost, Allahyari
7. Madani, AghaKouchaki, Mirchi
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 .1روششناسی تحقیق

تظقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و رو

انجام آن توصیفی -تظلیلعی و از نعو

تظقیقات لیاسی است که با استفاد از مطا عات کتابخانهای و اسنادی ،ادبیات موضو و مبانی
نظری تهیه شد و برای تعیین متغیرها و شات
برای سنجش متغیرها رو

های تظقیق مورد استفاد لرار گرفعت .سعپس

میدانی و ابزار پرسشنامه به کار گرفته شد .جامعة آماری تظقیعق
رشتههای آب و کشاورزی دستها های اجرایی شهرستان

را  60کارشناس مجرب و متخص

گنبدکاووس و دانشهاهی تشیی میدهند که به صورت تمعام شعمار و از طریعق مصعاحبه و
پرسشنامة ساتتاریافته ،اطلاعات ازم جم آوری شد .داد های پرسشنامه به وسیلة نرمافزار
 SMART PLSمورد تجزیه وتظلی و آزمون لرار گرفت .همانگونه که در جدول شعمارۀ 3
آمد است ،آ فای کرانباخ و پایایی ترکیبی کلیة عوام بزرگتر از  4/.4به دست آمد که حعاکی
از پایایی مناسب مدل است.
جدول -2سنجش پایایی عوامل مورد سنجش تحقیق
مأتذ :یافته های تظقیق8231،
پایایی ترکیبی

ابعاد و سازهها

آلفای کرانباخ

عوام اجتماعی

4/323

4/303

عوام مدیریتی

4/100

4/136

عوام طبیعی

4/160

4/343

عوام التصادی

4/130

4/1.3

موان مصرف بهینةآب

4/331

4/320

composite reliability

با استفاد از مطا عات کتابخانهای و مصاحبه با افراد متخص

 ،شات

های پژوهش در 0

عام کلی مدیریتی ،التصادی ،اجتماعی و طبیعی با  03متغیر( طبق جدول شمارۀ 2ر استخراج
و دسته بندی شد است.
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جدول  -1شاخصها و مؤلفههای پژوهش
مأتذ :یافتههای تظقیق8231،

شاخصهای عامل اقتصادی

هزینة زیاد تبدی

نهرهای سنتی به کانال
های بتنی

نامناسب بودن نظام لیمت گذاری
آب(پایین بودن لیمت آبر

شاخصهای عامل اجتماعی

شاخصهای عامل مدیریتی

پایین بودن سطح سواد کشاورزان

حفر بیرویه اا های غیر مجاز

پایین بودن میزان آگاهی کشاورزان

تاکی بودن ،فرسودگی و بی
توجهی به ایروبی کانالها

بی توجهی به کشت مظصو ات با

ضعف ارائة یک برنامة جام

دورۀ زراعی کوتا

تقویمی کشت

کمبود ادوات آبیاری به واسطة هزینة زیاد

عدم آگاهی کشاورزان نسبت به

بی توجهی به ا هوی کشت مبتنی

تأمین آنها

مظصو ات زراعی زود بازد

بر مظصو ات نیاز آبی کم

عدم او ویت ترید تضمینی مظصو ات با

پایین بودن سطح برتورداری

عدم به روزرسانی حقابهها بر

نیاز آبی کم

کشاورزان از آموز های ترویجی

اساس شرایط اللیمی کنونی

عدم حمایت ما ی و سیاستهای تشویقی

عدم استقبال کشاورزان در لبول و

ضعف نظام ترویج و آموز

کشت مظصو ات با نیاز آبی کم

اجرای رو های جدید آبیاری

ناتوانی ما ی کشاورزان در اجرای رو -

عدم همیاری کشاورزان در کشف

های نوین آبیاری

برداشتهای غیرمجاز آب

اتتصاص یارانه به بخش آب و کشاورزی

پایین بودن لیمت ترید و تعویق در
پرداتت مطا بات گندمیاران
بی توجهی به تخصی

اعتبارات کافی به

بخش آبهای زیرزمینی
شات

های عام طبیعی

تأثیر پراکندگی اراضی کشاورزی
کوایی لطعات کشاورزی
اشتراکی بودن مناب تاأمین آب
دمای هوا و تغییرات اللیمی
نو تاکهای ناحیه

عدم پذیر

زارعین نسبت به ا هوی

کشاورزان
نبود تشی های آبران
عدم پخش برنامه های با موضو

های کشت

آب از رسانهها

عدم آگاهی کشاورزان نسبت به

بی توجهی به مظصو ات با نیاز

راندمان پایین آبیاری سنتی

آبی کم و مقاوم به تشیی

حضور کم رنگ زارعین در جلسات
برنامه ریزی و تصمیم گیری
برداشت بیشتر آب در اا هایی که

عدم توزی عاد انه حق آبه ها
عدم گزار

وضعیت هواشناسی

ما ییت آنها مشاعی است

بلندمدت به کشاورزان

تمای کشاورزان نسبت به کشت

ضعف ییپاراه سازی اراضی

مظصو ات با نیاز آبی با ا

کشاورزی

کشتهای پی درپی مظصو ات

عدم تصفیه پسابها و استفاد از

تاص

آن در بخش کشاورزی

ما ییت تصوصی مناب آب وعدم
مسوو یت پذیری کشاورزان
تنو لومی شهرستان

عدم اجرای طرح آمایش آب
نبود طرهای جام مصرف

880

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
شاخصهای عامل اقتصادی

شاخصهای عامل اجتماعی

عدم شیب زمین

سیستم بهر برداری اجار ای /دهقانی

شمارۀ سی و اهارم
شاخصهای عامل مدیریتی

بهینةآب در حوزۀ آب

سیلابها ،ایجاد بندهای تاکی و...
تشیسا یهای دهههای اتیر
بادهای گرم و تشک ناحیه

گستر

وحفر اا های عمیق در
دهههای لب

تجهیزات و ادوات میانیز پیشرفته

گستردگی حوزۀ جغرافیایی فعا یت

آبیاری

امورآب شهرستان

عدم نظارت در مصرف آب برابر

نبود  /ناکارآمدی لوانین و

پروانه های صادرشد

مصوبات

دتا تها و نفور سیاسیون در اجرای

عدم توجه جدی دستها لضایی

طرحها

به برداشت غیرمجاز

کمبود نیروی انسانی و انهیز مدیران

نبود سیاستهای تشویقی کشت

در نظارت بر کشاورزان

مظصو ات با نیاز آبی

 .3 .1معرفی ناحیة مورد مطالعه

شهرستان گنبدکاووس بین  2.درجه و  0دلیقه تا  21درجه و  0دلیقة عرض شما ی و 60
درجه و  23دلیقه تا  66درجه و  23دلیقة طول شرلی و در نیمة شرلی اسعتان گلسعتان والع
گردید است (نقشة شمارۀ 8ر .این شهرستان از شعمال بعه کشعور ترکمنسعتان ،از جنعوب بعه
شهرستانهای آزادشهر و رامیان ،از شرق به شهرستان مینودشت و از غرب به شهرسعتانهعای
آق للا و علی آباد کتول مظدود میشود .گنبدکاووس  3071درصد مساحت استان یا به عبارتی
رتبة اول استان را از نظر وسعت به تعود اتتصعاص داد اسعت .دارای دو بخعش مرکعزی و
داشلی برون 0 ،دهستان و  803روستا میباشد ( مرکز آمار ایران  ،8236 ،آرشیور .
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شکل -3موقعیت شهرستان گنبد کاووس
مأتذ :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ارتش8231 ،

استان گلستان دارای  6حوضة آبریز اصلی است که دو حوضة آبریعز گرگعانرود و اتعرک
سفلی در شهرستان گنبد کاووس لرار دارند .گرگانرود بعه عنعوان بزرگتعرین حوضعة آبریعز
استان للمداد میگردد که از مجمو 8326میلیون متر میعب آب 0. ،درصعد آب را بعه تعود
اتتصاص داد است .حوزۀ اترک سفلی با  36.میلیون مترمیعب در رتبة دوم و حوضعة لعر
سو ،شرق تلیج گرگان و نیارود در رتبههای بعدی لرار دارند .حعوزۀ آبریعز گرگعانرود 0.
درصد یا  3604کیلومتر مرب از سطح حوز های آبریز استان گلستان را به تود اتتصاص داد
است .گرگانرود به طور متوسط د ما از سال دارای آب بود و به علت شیب طبیعی منطقه،
مخازن آب تغذیه رودتانه ،به سرعت به طرف دریا تخلیه میگردد .این رودتانعه در تابسعتان
غا باً کم آب و یا فالد آب است و به واسطة بهر برداری زیاد در با ادسعت بعه نعدرت اهعا ی
ناحیة مورد مطا عه از آن بهر مند میشوند .همچنین ،حوزۀ آبریز اترک  08درصد حعوز هعای
آبریز استان را با  1044کیلومتر مرب تشیی میدهد .بخش عمدۀ این حوضعه در اسعتانهعای
تراسان رضوی و شما ی و کشور ترکمنستان لرار دارد و بخش سفلی آن در اسعتان گلسعتان
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وال گردید است (حسینی ،8232 ،ص

شمارۀ سی و اهارم

21-06 .ر .آب رودتانة اترک در حعوا ی روسعتای

داشلی برون با احداث دریچه بین ایران و ترکمنستان تقسیم و حقابه ایعران از طریعق احعداث
کانا ی با دبی  14مترمیعب در ثانیه به سدهای دانشمند ،تا عاب آ ماگع  ،آ اگع و آجعی گع
انتقال پیدا میکند .تنها از تا اب "آجی گ " برای مصارف کشاورزی استفاد معی گعردد و دو
تا اب دیهر بیشتر جنبة زیست مظیطعی دارنعد (برجسعته ملیعی ،8230 ،صع

.2-.0 .ر .در

جلهة گرگانرود یک سفرۀ آبدار در سراسر جلهه وجود دارد که در دامنة ارتفاعات ضعخامت
آن بیشتر و در ناحیة مرکز و شمال به د ی وجعود ایعههعای غیرلابع نفعور کمتعر معیباشعد.
(مهندسین مشاور طرح و ابدا  ،8201 ،ص01 .ر .به عبارت دیهر ،هعر اعه از للمعرو بخعش
مرکزی شهرستان به سمت شمال پیش برویم به عمق ایههای آبدار افزود و سفر های آبی
ضعیفتر میشوند و در دهستان اترک و کرند به طور غا ب فقیرتر و شورترند .همعانگونعه
که در (شی شمارۀ 3ر مشاهد می شود در جنوبیترین نقطة این شهرسعتان میعزان هعدایت
ا یترییی آب یا شوری(ESر کمتر از  8444مییروموس بر سانتی متر(.64ر است ،در حا یکه
در شمال -حاشیه اترک -بیش از  0برابر ،یعنی  0444مییروموس بر سانتیمتر و بیشتر است
که بهر برداری از آب را برای مصارف مختلف و مظصو ات متنو مظدود مینماید.

شکل  -2شبکة هیدرولوژی آب در استان گلستان
مأتذ :شرکت آب منطقهای استان گلستان8231 ،
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 .4مبانی نظری
 .3 .4بهرهوری آب در بخش کشاورزی

بهر وری 8به میزان و اهونهی استفاد از نهاد ها یا عوام تو ید در یک فرایند تو ید ویژ ،
یک دورۀ معین و یک مظدودۀ جغرافیای مشخ

برای دستیابی به اهداف تعین شد مربعوط

میباشد (احسانی و تا دی ،8213 ،ص23.ر .از این رو بهعر بعرداری را معیتعوان یعک رو
مؤثر جهت سنجش عملیرد نهاد ها در تو ید دانست .غا با بهر وری آب کشاورزی را میتوان
از دیدگا های مختلف راندمان ،ما ی و فرصتهای اشتغال مورد بررسی لرار داد.
 .8از دیدگا راندمان تو ید بیشتر مظصول؛
 .3از دیدگا ما ی بیشترین سود؛
 .2از دیدگا فعا یت ،ایجاد اشتغال بیشتر به ازای مصرف واحد حجم آب مورد نظعر معی-
باشد(جوان و فال سلیمان ،821. ،ص

831-833 ،ر.

جهت افزایش بهر وری در بخش کشاورزی ابتدا باید عام یا عوام کمیعاب را شناسعایی
کرد و در ادامه ،برنامهریزی و تظقیقات در جهت ارتقاء بهر وری آن عام یا عوامع کمیعاب
صورت گیرد .به عنوان مثال ،در آمرییا به د ی فراوانی زمعین و گرانعی کعارگر ،تظقیقعات و
برنامهریزی در راستای بهبود بهر وری نیروی کار استوار بود و به همعین د یع ماشعینآ عات
کشاورزی در این کشور توسعة فراوانی پیدا کرد است .در کشور ژاپن به د ی کمبعود زمعین،
سعی شد تا بهر وری زمین افزایش یابد .در این راستا استفاد از کودهعای شعیمیایی توسععة
زیادی پیدا کرد است .در ایران به د ی مظدودیت مناب آبی ،برنامهریزیها و تظقیقعات بایعد
در جهت افزایش بهر وری آب در بخش کشعاورزی باشعد .عذا راهیارهعایی در ایعن زمینعه
پیشنهاد شد است.
ترویج کشت گلخانهای :سیستم کشت گلخانهای با توجه به شرایط منعای آبعی و تعاکی
ییی از مهمترین را های صرفهجویی در مصرف آب و انرژی است .به طوری که با توجه بعه
مظدودیت انرژی فسیلی در جهان ،استفاد از انرژی تورشعیدی میسعر معیگعردد .همچنعین،

1. productivity
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امیان توسعة کشاورزی در مناطق سردسیر مظقق معیشعود .کشعور اعین بعا گسعتر

ا هعو

گلخانه ای تود را به با ای یک میلیون هیتار در اند سال اتیر رساند است.
استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش کشـاورزی :اسعتفاد از فاضعلاب تصعفیه شعد
ییی از مناب آبی پایدار در کشاورزی است که حاص تیعزی تعاک را تقویعت و اسعتفاد از
کودهای شیمیایی را کاهش تواهد داد .کاربرد پسعاب تصعفیه شعد در کشعاورزی در اروپعا
توجه زیادی را به تود معطوف داشت .تشیی کمیتة دف فاضلاب در انهلستان در سال 8164
الدام مؤثری در این زمینه بود.
تسطیح اراضی :ییی از مهمترین عوام تلفات آب در مزرعه ،ناهمواری زمین میباشد که
این امر باعث میگردد در لسمتهایی از مزرعه آب به میعزان زیعاد نفعور کنعد و در جاهعایی
دیهر آب به صورت گذرا عبور کند و این امر موجب کعاهش تو یعد ،پوسعیدگی مظصعو ات،
غرلابی شدن بیش از انداز تاک و ..گردد .در این میان تسطیح اراضی به صورت یزری مهعم
است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمرییا ،استرا یا و کشعورهای اروپعایی بعه
صورت وسی و همچنین در کشورهای در حال توسعه از جمله هندوستان ،ترکیعه ،مصعر بعه
طور نسبی استفاد میشود .از مزایای آن میتوان بعه افعزایش رانعدمان آبیعاری بعه میعزان 84
درصد ،افزایش سطح زیر کشت به واسطة از بین رفتن جویها ،زهیشها و کرتها به میعزان
 84درصد ،افزایش عملیرد مظصول بین  84-86درصد ،کعاهش هزینعة تو یعد بعه میعزان 24
درصد ،کاهش زمان آبیاری  24-04درصد ،کاهش عمعق متوسعط آبیعاری  86تعا  34درصعد،
کاهش نیروی انسانی  26درصد ،افزایش ارز
ونامرادی ،8238 ،ص

افزود زمین  64درصد اشعار کعرد (فرتیعان

0-84 .ر.

بهبود آبیاری سطحی  :کشاورزان از دیرباز با آبیاری سطظی آشنایی و تجربیات ارزنعد ای
دارند ،اما امروز به عل مختلفی لضاوتهای نادرسعتی در معورد کعارکرد آنهعا معیشعود و
استفاد از سیستم های آبیاری سطظی به معنای پایین بودن راندمان آبیاری است .ازم بعه رکعر
است لسمت اعظمی از اراضی فاریاب در سطح دنیا به رو

سطظی است و تبدی آنهعا بعه

آبیاری تظت فشار مستلزم هزینة با ایی است .بنابراین ،بهبود آبیاری سطظی از طریق تسعطیح
اراضی پیشرفته ،ییپاراهسازی اراضی ،استفاد از آبیاری جوبچهای یک در میان ،در برتعی از
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مراح رشد گیا  ،استفاد از کشت دو ردیف روی پشته ،اعمال تنش آبی در یک یا دو مرحله
از مراح غیر حساس در فص رشد گیا مانند مراح او یة رشد گیا و ارائة یک برنامهریعزی
دلیق آبیاری با توجه به رطوبت تاک اهمیت دارد.
کاهش تبخیر از سطح خاک :با استفاد از رو های مختلف بهویژ ما چهعای گیعاهی در
مراح او یة رشد گیا (ترمیان ،8218 ، ،صع

8-1 .ر .همچنعین عوئیس معانتوس (3443ر،

بی من و آنهلم (344.ر ،کاندوری (3440ر ،مول و همیاران (3441ر ،آ یون (3488ر ،شعینگ-
اانععگ (3483ر ،مجتهععدزاد (82.4ر ،افتخععاری (82.3ر ،صععبوحی و همیععارارن (8210ر،
مظسنپور وزیبایی (8213ر ،مرتضوی و همیعاران (8234ر ،حسعینزاد و همیعاران (8233ر،
راهیارهای پیشنهادی برای تعادل بخشی برای برداشت آب را در تنظیم معقول کشت و برنامه-
ریزی برای کشاورزان ،تأکید بر کارامدی رو های نوین آبیاری ،مظعدودیت صعدور مجعوز،
ابزارهای التصادی بهویژ افزایش ما یات و آببهعا ،معدیریت آب برداشعت شعد در مزرععه،
تخصی

مجدد آب و کاهش سهمیة ادوار لب  ،طراحی یک مدل پمپعاژ آب بعر پایعة تغییعر-

پذیری فصایی کمیت و کیفیت آب کشعاورزی ،تغییعر ا هعوی کشعت ،مظعدود کعردن بخعش
کشاورزی ،تصویب لوانین ارتشی برای برداشت ،راهیارهای تبلیغی ،علمی ،حقولی و بازبینی
لوانین ،صرفهجویی در برداشت ،ارائة تمرکززدایی از اا ها در بهر بعرداری ،ادامعة ممنوعیعت
حفر اا  ،سطح دانش بهر برداران و ییپاراهسازی اراضی و کاهش میعزان تخلیعة اعا هعا و
استفادۀ بهینه از آبهای سطظی رکر کرد اند و آنهعا را بعهعنعوان کلیعد معدیریت منعاب آب
کشاورزی میدانند (حاجینژاد و پایدار ،8232 ،ص2.ر.
 .2 .4مقایسة مصرف بهینة آب در بخش کشاورزی ،چالشها و مسائل

براساس گزار های آماری ،بخش کشاورزی در جهان بزرگترین مصرفکنندۀ آب اسعت.
در حا یکه این رلم در ایران به بیش از  34درصد میرسد (سازمان معدیریت و برنامعهریعزی،
 ،8230ص2. .ر .مطابق شات

کمیسیون توسعة پایعدار سعازمان ملع  ،مصعرف بعیش از04

درصد از مناب تجدیدشوند در هرکشور ،به معنای ورود به مرحلة بظران آبی است .در ایران -
 10درصد از مناب آب تجدیدشوند مصرف میشود که حاکی از ورود بعه مرحلعة بظرانعی و
فوق بظرانی است .آمارها نشان میدهد از  2.میلیعون هیتعار اراضعی مناسعب کشعت و زر ،

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

834

شمارۀ سی و اهارم

حدود  172میلیون هیتار اراضی به صورت آبی است کعه  273میلیعون هیتعار آن در اراضعی
پایاب سدهای مخزنی و انظرافی لرار دارد که کمتر از  84درصد آن تظت پوشش رو هعای
آبیاری تظت فشار لرار دارد و  34درصد بعه صعورت سعطظی آبیعاری معیشعود (سعرتو
سلطانی ،821. ،ص83 .ر .از سوی دیهر میزان هدررفت آب در کشور است کعه  31تعا 24
درصد ارزیابی شد که در مقایسه با سطح جهانی( 3تا 82درصدر زیاد میباشد (فال سلیمان و
344-348.ر .با عنایت به این مسائ  ،دو ت در برنامههای توسعة کشعور

ایشی ،8234 ،ص

بهویژ در برنامة پنجم در تصوص بهر وری و استفادۀ بهینة آب در مواد  808 -804معواردی
از جمله مسلوب نمودن برداشتهای غیر مجاز از مناب آب زیرزمینی ،نصب کنتور حجمی بر
روی کلیة اا های مظفور دارای پروانه با هزینة ما یان آنها ،اعمال سیاستهای حمعایتی و
تشویقی ،اجرای طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ،بهبود و اصلاح رو های آبیعاری و
استقرار نظام بهر برداری مناسب دشتهای ممنوعه موضو بند ا ف(ایجاد تعادل بین تغذیه و
برداشت از دشتهای کشورر و ، ...اصلاح تخصی

ها و پروانههای موجود و تظویع حجمعی،

صدور سند بهر برداری آب برای تمامی حقابهداران و دارنعدگان مجعوز تخصعی

آب و ...را

هدفگذاری نمود است .همچنین در مواد 803و  802لانون مذکور احیای آبندانها با هعدف
جم آوری آبهای سطظی و هرزآبهای پراکند و نزو ات آسمانی در فص های غیر زراعی،
عملیات زیربنایی آب و تاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی ،توسعة شبیهها -زهیشها
و رو ه ای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراععی و بعه نعژادی ،تظویع آب معورد نیعاز
کشاورزان به صورت حجمی بر اساس ا هوی کشت هر منطقه و با استفاد از مشارکت بخش
غیردو تی ،ارتقاء شات

بهر وری مصرف آب در بخش آب و افزایش تو ید مظصول به ازای

واحد حجم مصرفی دید شد است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،لانون برنامة پنجم
توسعه ،8213 ،ص

12-16 .ر .بنابراین ،با توجه به بند ا عف معادۀ  808لعانون برنامعة پعنجم

توسعة وزارت نیرو باید برای افزایش بهر وری آب با عنایت به کسری مخزن سعفر هعای آب
زیرزمینی (بیلان منفیر نسبت به اصلاح تخصی
به تشی های آب بران تعیین ارز

ها و پروانههای موجود ،تظوی حجمعی آب

والعی و لیمت آب و ...الدام شود (رستم آبادی و جلا ی،

 ،8232ص218.ر ،زیرا بر اساس مادۀ  8لانون توزی عاد انة آب مصوب  8208/83/80و اصع
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 06لانون اساسی جمهوری اسلامی ایعران ،آب جعزء مشعترکات بعود و در اتتیعار حیومعت
اسلامی است و همة مردم در آن شریک هستند (همان 00ر .
از آنجایی که در کشور عدۀ تاصی برای فعا یتهای کشاورزی و التصادی تود مجاز به
اتذ پروانه و بهر برداری هستند ،آب به صورت عاد انه تقسیم نشد اسعت و ضعرورت دارد
برای رف این مشی  ،ارز

والعی و التصادی هعر مترمیععب آب بعرای مصعارف و نعواحی

مختلف تعیین و آنها تظت عنوان آب بهعا از صعاحبان اعا و ...دریافعت و در حعوز هعای
مختلف عمومی از جملعه بهداشعت ،آموزشعی ،تظقیقعات آب و ..مصعرف شعود و در حفع
پایداری آن نیز بیوشند (و ایتی ،8233 ،ص

304-308.ر .مضاف بر اینیه بعر اسعاس برنامعة

ششم توسعه ری اهداف کمی ،دو ت موظف است طی پنچ سال برنامه ،جهت احیا و تعادل-
بخشی مناب آب زیرزمینی از طریق الداماتی از جمله تجهیز اا ها به ابزار کنتور هوشمند بعه
تعداد  044660دستها  ،کنترل ،نظارت و مسلوبا منفعه نمودن اا های آب فالد پروانه بهر -
برداری ،جلوگیری از اضافه برداشت اا های مجاز و تعدی پروانههای بهر برداری کشاورزی
مجموعاً  84001میلیون مترمیعب آب را رتیر نماید(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشعور،
 ،8230ص32 .ر .اگراه این اهداف به توبی تدوین شد است ،اما به نظر میرسعد بعا توجعه
شرایط ما ی کشاورزان تاکنون الدامات اشمگیری از سعوی بهعر بعرداران آب جهعت نصعب
کنتور هوشمند صورت نهرفته است و اصلاح و تعدی پروانههای بهر بعرداری فقعط بعر روی
کاغذ انجام میشود و شی عملیاتی به تود نهرفته است ،ثانیاً کاهش مساحت زیر کشعت در
پروانهها مطابق با کاهش دبی استظصا ی در موضو مذکور نادید گرفته شد است.
پس با توجه به فعا یت غا ب کشاورزی در مناطق روسعتایی ،آب نقعش بسعیار مهمعی در
توسعة سیونتگا های روستایی دارد (گیوردانو ،344. ،ص6 .ر .به طوری که مطابق گعزار
فائو ،کاهش مناب آبی و بهر گیری غیر اصعو ی و ععدم توجعه بعه اعا شهعای آن مشعیلات
عدید ای را بر التصاد روستاییان و به تب آن در سطح کلان به همعرا دارد .بعر همعین اسعاس
توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئلة مظوری تبدی شعد اسعت (فعائو،
 ،3466ص60.ر .زیرا از یک سو با توجه به سرانة آبی 88.4مترمیعب آب در ایران (یک هفتم
متوس ط جهانیر ،کشور داار تنش شدید آبی و در آستانة بظران آبی است .از دیهر سو ،حجم
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مناب آبی از  334میلیارد مترمیعب در سال  8204به کمتعر از 34میلیعارد مترمیععب در سعال
( 8230کوایی و مهدوی دامغانی ،8236 ،ص

00-00 .ر و  803میلیارد در سال آبی 30-3.

و  602میلیارد متر میعب در سال ابی  3.-31رسید است (وزارت نیعرو ،شعرکت معدیریت
مناب آب ایران ،دفتر مطا عات پایة مناب آب 8231 ،ر .همچنین مقدار کسری مخزن سعفر هعا
که در اواتر دهة  64شمسی حدود  344-244میلیون متر میعب بود است ،در سالهای اتیر
به بیش از  84میلیارد متر میعب افزایش یافته است که ناشی از برداشت بیرویه از رتایر آبی
است و موجب شد در حال حاضراز  043دشت کشور ،تعداد  033دشعت بعا افعت شعدید و
نهرانکنندۀ سطح آب مواجه شوند .به نظوی که  33.دشت از نظعر برداشعت آب ممنوععه و
بظرانی اعلام شد و میزان افت سا انة سفرۀ آب زیرزمینی در اغلب دشتها به ا تعا  2متعر در
سال رسید است .میانهین جهانی استفاد از آبهای زیرزمینی برای بخعش کشعاورزی 2.71
اعلام شد است ،و ی این رلم در مورد ایران  0378است که  876.برابر متوسط جهانی و نشان-
دهندۀ وابستهی شدید به سفر های آب زیرزمینی است .بنابراین ،سطح اراضعی تجهیعز شعدۀ
کشور در مقایسه با سایر نواحی و میانهین جهانی ،رلعم بسعیار نعاایزی را تشعیی معیدهعد
(وفابخش ،8236 ،ص 223 .به نق از وزارت جهاد کشاورزی8232 ،ر.
از دیهر مشیلات آبی متصور در بخش کشاورزی میتوان به ضعف برنامههعای ا هوهعای
کشت اشار کرد .این ضعف در پی انجام نشدن برنامههای توسعه در سالهای پس از انقلعاب
میباشد و حاص آن حاکمیت مدیریت التضایی بر این بخش شد است .هنوز هم برای جلو-
گیری از تسارت عدم رعایت ا هوی کشت و کشاورزی ،لانون و مقرراتی در کشور مصعوب
نشد است .آترین لوانین مربوط به ا هوی کشت شام بند ا ف ماد  806لانون برنامة پعنجم
توسعة کشور و تبصرۀ  0ماد  0و مادۀ  30لانون ارتقای بهر وری بخش کشاورزی و همچنین
بندهایی از مادۀ  26برنامه ششم توسعه است که دو عت را میلعف بعه تهیعة ا هعوی کشعت و
تخصی

حجمی آب به کشاورزان مینماید (سازمان مدیریت و برنامعهریعزی ،لعانون برنامعة

پنجم توسعه،8230-8234 ،ص

13-1. .ر .و از د ای عدم اجعرای ایعن لعانون معیتعوان بعه

تجهیز نشدن مناب آب های زیرزمینی کشور به کنتورهعای حجمعی و نبعود شعفافیت در آمعار
اطلاعات بیلان دشت ها و سطوح زیر کشت مظصو ات در واحدهای هیدرو وژییی اشار کرد؛
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زیرا آما ر مظصو ات براساس جغرافیای سیاسی و به تفییک اسعتان و شهرسعتان تنظعیم شعد
است و این تقسیم بندی تطابقی با واحدهای هیدر وژییی دشتها ندارد.
نقش مبهم و ناکارآمدی لوانین و مقررات آب در عدم مصرف بهینة آب را نمیتوان نادید
گرفت .به طوری که مدتدار نبودن پروانة اا  ،مشخ

نبودن اثرات تشیسا یها و ترسا ی

در پروانههای صادر و موادی از لانونهای تدوین شد است (و عایتی ،8233 ،صع

-360 .

362ر .مادۀ  6لانون توزی عاد انة آب حفر اا بعه میعزان 36مترمیععب آب در شعبانه روز را
بدون کسب مجوز مجاز میداند که این شرایط زمینة سودجویی و استفادۀ تعارج از سعقف را
برای بهر بردار مهیا میکند .همچنین ،در تبصرۀ  3مادۀ  6لانون مذکور آمد است« :حفعر اعا
جدید اگر سبب کم آب شدن اا مجاور یا منب آب مجاور شود ،وزرات نیرو بعدواً دتا عت
نمود و سعی در مجاب نمودن طرفین نماید» که به طور علمی و لانونی به ایعن معواد توجعه
نشد است .در نهایت اینیه در مادۀ  .لانون در مورد اا هایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش
از میزان مصرف معقول صاحبان اا باشد و مازاد آب اا با ارائة شواهد و لرائن برای امعور
کشاورزی ،صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد ،وزارت نیرو میتوانعد بعرای مصعرف
کنندگان اجازۀ مصرف صادر نماید و لیمت عاد انه آب به صاحب اا پرداتت شود (رسعتم
آبادی و جلا ی ،8232 ،ص

 8031 -8.43 .ر.

از دیهر مسائ  ،وضعیت نظام بهر برداری کشاورزی در کشور میباشعد .ایعن نعو نظعام،
عمدتاً واحدهای ترد و دهقانی زیر 86هیتار را شام میشود که بیش از  ..71درصعد بهعر -
برداران در این رد لرار دارند .با اجرای لوانین اصلاحات ارضی و لانون تقسم ارث و فرو
زمین ،تعداد بهر برداران کشاورزی کشور از 871میلیون نفر در سال  8226به بیش از  0میلیون
بهر بردار در سال  8233افزایش یافته است (مرکز آمار ایران ،سرشعماری کشعاورزی،8232 ،
ص23 .ر .این تغییرات در شرایطی صورت گرفته کعه در کشعورهای پیشعرفته روز بعه روز از
تعداد بهر برداریها کاسته شد و بر متوسط هر بهر برداری افزود میشعود .مسعلماً در ایعن
شرایط امیان بهر برداری کارآمد از زمینهای کشاورزی و به طور تاص ،مصرف بهینة منعاب
آب فراهم نمیشود (مظمدجانی و یزدانیان ،8232 ،ص

824-828 .ر زیرا بعا افعزایش تععداد

بهر بردار و توسعة لطعات ترد ما یی ،هر کشاورز علالمند است ااهی در زمین تود حفعر
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کند و تود مستقلاً از آن بهر برداری نماید ،اما در صورتیکه صاحبان اراضی بتوانند به صورت
ییپاراه و تعاونی بهر برداری کنند از حفر بیرویة اعا طبیعتعاً کاسعته تواهعد شعد(و ایتی،
 ،8233ص300 .ر .در نهایت میتوان به شات

های توسعه ،نیروی انسانی توانمنعد و تلعاق

اشار کرد که در کشور توجه اساسی به آنها نشد است .مدیریت صعظیح منعاب و مصعرف
بهینة آن در گرو سیاستگذاری ،اید پردازی ،تصمیمگیری ،برنامهریزیهعای علمعی و منطقعی
است .بنابراین ،ییی دیهر از مسائ در این حوز کمبود نیروی متخصع

و متعهعد درسعطح

دستها های اجرایی مرتبط با آب جهت نظارت دلیق بر مصرف آب کشاورزان و اجرای کام
اهداف و سیاستهای تدوین شد در راستای کاهش مصرف آب است.
با توجه به تظقیقات تجربی و مبانی نظری تظقق ،در این مقا ه کوشش گردید مهمترین
اا شها و عوام مؤثر بر مصرف بهینة آب از دیدگا کارشناسان منطقهای و مظلی شناسعایی
شود کدامیک از عوام نقش مؤثرتری ایفا میکنند و راهیارها کدامند.

شود و مشخ

مسائل درونی

چالشهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

مدیریتی-نهادی

اقتصادی

اجتماعی

بنیانهای
فکری

طبیعی

:
سنجش و شناخت مسئله

توسعه پایدار روستایی

بهبود مدیریت مصرف آب

شکل -1مدل مفهومی -تحلیلی تحقیق
مأتذ :نهارندگان8231 ،
:

:
:

:
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.5یافتههای تحقیق
 .3 .5معرفی جامعة آماری تحقیق

جامعة آماری پژوهش را  60کارشناس حوزۀ آب و کشاورزی در دسعتها هعای اجرایعی و
آموزشی شهرستان گنبدکاووس تشیی میدهند که به شیوۀ تمام شمار مورد پرسشهری لعرار
گرفتنععد 1372 .درصععد آنععان مععرد و مععابقی زن هسععتند .سععطح تظصععیلات آنععان بععه ترتیععب
یسانس( 0070درصدر ،فوق یسانس( 2372درصعدر ،دکتعرا ( 847.درصعدر و  270درصعد نیعز
دیپلم و فوق دیپلم .همچنین  .876درصد آنان دارای مدارک دانشهاهی مرتبط بعه رشعتههعای
آب و کشاورزی و  3176درصد مدارکی در ییی از رشتههای جعانبی از لبیع زمعینشناسعی،
عمران ،برنامهریزی روستایی داشتند که بر درجة اعتبار نظعرات گعردآوری شعد معیافزایعد.
مضاف بر اینیه  6672درصد افراد  8-84سال 8072 ،درصد 88-34 ،سال و  2470درصد ،با ای
 34سال سابقه در حوزۀ آب و کشاورزی دارند کعه بعه ییعی از صعورتهعای رسعمی (.071
درصدر ،پیمانی( 8376درصدر ،شرکتی ( 173درصدر مشغول تدمت هستند .
 .2 .5ارزیابی مدل اندارهگیری و مدل ساختاری پژوهش

ییی از انوا همبستهیهعا ،معدل معاد عات سعاتتاری اسعت .در ایعن معدل از مجموععة
همبستهیهای دو متغیری متغیرهای مورد بررسی ،در جدو ی به نعام معاتریس همبسعتهی یعا
کواریانس استفاد میشود در مدل معاد ات ساتتاری ،هدف آزمودن روابط ساتتاری مبتنی بر
نظریهها و یافتههای تظقیق است (سلیمانی ،8230 ،ص283 .ر .مدل معاد ات ساتتاری روشی
است که در آن روابط به هم وابسته و همزمان اند متغیر بررسی و آزمعون معیشعود و رو
مناسبی برای بررسی صظت کفایت روابط اندین متغیر اسعت (لاضعی طباطبعایی و یوسعفی
افراشته ،8238،ص10 .ر .برای بررسی روابط اشار شد در فرضیة تظقیعق از معدل معاد عات
ساتتاری استفاد شد است .به این ترتیب ،شات

های تظقیق با اسعتفاد از ا هعوی معاد عة

ساتتاری و به کمک نرم افزار  SMART PLSنسخة  2مورد آزمون لرار گرفت و بعه سعؤال
تظقیق «مهمترین موان و اا شهای مصرف بهینة آب در بخعش کشعاورزی شهرسعتان گنبعد
کدامند؟» پاسخ داد شد است.
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لب از تبیین و تظلی تفضیلی نتایج پژوهش ،ابتدا نتایج کلی تروجی مدل انداز گیعری و
مدل ساتتاری به طور مختصر بیان شد .از مجمو  03متغیر مورد سنجش 28 ،متغیر بارهعای
عاملی با اتر از درصد را به دست آورد اند و مابقی توسط نرم افزار حذف شد است (شعی
شمارۀ 8ر .آ فای کرانباخ و پایایی ترکیبی در همة موارد بزرگتر از  .4درصد میباشد .روایعی
همهرا به بررسی میزان همبستهی هر ساز ( متغیر مینون یا پنهانر با سؤا ات ( شات

ها یعا

ایندییاتورهار تود میپردازد .فعورنر و عارکر (8318ر مقعدار مناسعب بعرای  AVEرا 4764
اعلام کرد اند .میزان  AVEیا همهرایی کلیة متغیرها در حدود  4764یا با اتر است که نشان-
دهندۀ روایی همهرای مناسب پژوهش حاضر میباشد .همچنین ،روایی واگعرا دو موضعو را
پوشش میدهد .ا فر مقایسة میزان همبستهی بین شات
همبستهی آن شات

های یک ساز با آن ساز در مقاب

ها با ساز های دیهر بر مقایسة همبستهی یک ساز با شعات

هعایش

در مقاب همبستهی آن ساز با سایر ساز ها .مطابق با اطلاعات جدول شمارۀ  ،0جعذر AVE

تمامی ساز ها از مقدار همبستهی میان آنها بزرگتر است (به استثنا یک موردر .از این رو می-
توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،ساز ها (متغیرهای مینونر در مدل ،تعام بیشتری با
شات

های تود دارند تا با ساز های دیهر که این امر روایی واگرا مناسب و بعراز

مدل را نشان میدهد.
جدول- 4محاسبة همبستگی سازهها از طریق روایی واگرا براساس نظرات کارشناسان
مأتذ :یافتههای تظقیق8231 ،
مدیریتی

طبیعی

اقتصادی

متغیر

اجتماعی

اجتماعی

47.63

مدیریتی

47032

47.81

طبیعی

47630

47801

47120

التصادی

4701.

470..

47332

47.28

موان مصرف بهینة آب

47.03

47.46

47610

47.84

تعوب
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میزان (ضعیف ،متوسط یا لوی بودنر "براز
مشخ

83.

بخش ساتتاری مدل" به وسیلة معیعار R2

میشود .سه مقدار  4/83و  4/22و  4/0.بعرای مقعادیر ،ضععیف و متوسعط و لعوی

معرفی شد است .با توجعه بعه اطلاععات جعدول (شعمارۀ 0ر  14درصعد از واریعانس عامع
اجتماعی توسط متغیر مینون موان مصرف بهینة آب تبیین میشود (بعراز
درصد از واریانس عام التصادی (بعراز
واریانس عام طبیعی(براز

لعوی معدلر03 ،

متوسعط متمایع بعه لعوی معدلر  20 ،درصعد از

متوسطر  68 ،درصد از واریانس عام مدیریتی (براز

متوسط

متمای به لوی ر توسط عام اصلی موان مصرف بهینة آب تبیین میشود.
مضاف بر اینیه معیار  Q2لدرت "پیشبینی مدل" را مشخ

معیسعازد .در صعورتیکعه

مقدار  Q2در مورد یک ساز درون زا  4/86 ، 4/43یا  4/26را کسب نماید ،به ترتیب نشان از
لدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و لوی ساز یا ساز هعای بعرونزای مربعوط بعه آن را دارد.
مقدار  Q2سازۀ اجتماعی  4/03است که نشان از براز

لوی مدل ساتتاری دارد .مقدار Q2

سازۀ التصادی  4/38و مقدار  Q2سازۀ مدیریتی  4/30است که هر دو نشان براز

متوسعط

متمای به لوی مدل ساتتاری را دارد  .مقدار  Q2سازۀ طبیعی  4/34شد است کعه نشعان از
براز

نسبتا لوی مدل ساتتاری دارد .در نهایت معیار معیار  GOFمربعوط بعه بخعش کلعی

مدل های معاد ات ساتتاری است .بدین معنا که توسط این معیعار ،مظقعق معیتوانعد پعس از
بررسی براز

بخش انداز گیری و بخش ساتتاری مدل ،بخش کلعی را نیعز کنتعرل نمایعد.

نتایج حاکی از براز

لوی مدل دارد که این معیار توسط فرمول زیر مظاسبه میشود.
= = 0.55

=GOF

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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مدل

کلی
مدل ساختاری
مدل اندازه گیری
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جدول  -5نتایج کلی استخراج شاخصهای برازش مدل
مأتذ :یافتههای تظقیق8231 ،

شاخص

بارهای عاملی

کرانباخ

ضریب آلفای

کرانباخ ترکیبی

ضریب آلفای

AV

روایی همگرا

روایی واگرا

تعیین()R2

ضریب

Q2

Redundanc
y

GOF

اجتماعی

4/14

4703

4/06

التصادی

4/03

4/38

4/36

میزان شاخص محاسبه شده

همه موارد بیشتر 4/04

همه موارد بزرگتر از 4/.4

همه موارد با اتر از 4/.4

همه بزرگتر از 4/64

شرط برلرار است

مدیریتی

4/68

4/30

4/3.

4/66
4/30

طبیعی

4/20

4/34

میانهین

4/24

معیار

با اتر یا مساوی 4/04

با اتر یا مساوی4/.4

با اتر یا مساوی 4/.4

با اتر از4/64

نتیجه

تایید

تایید

تایید

تایید

هر ساز با ساز های دیهر

بزرگتر بودن جذر  AVEاز همبستهی

و لوی

متوسط

تایید

 4/0.لوی

 4/22متوسط

 4/83ضعیف

متوسط  ،لوی

تایید تأثیر

ک مدل

تایید تأثیر

 4/26لوی

 4/86متوسط

 4/43تأثیرضعیف

هر اه به  8نزدییتر باشد بهتر است

متوسط  4/20لوی

مقدار با اتر 4/48براز

ضعیف4/36

براز

لوی
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شکل -4مدل اصلاح شده با ضرایب عاملی و ضرایب مسیر
مأتذ :یافتههای تظقیق8231 ،
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بر اساس نتایج به دست آمد (جدول شعمارۀ .ر مقعدار آمعار یعا ضعریب  Zاثعر "عامع
اجتماعی" از دیدگا کارشناسان بعر مصعرف بهینعة آب برابعر  087206معی باشعد .بنعابراین،
بزرگتر بودن ضریب  zبه دست آمد در جدول از رلم 3761نشعانهر ارتبعاط صعظت نتعایج
(ارتباط بین بین دو متغیرر در سطح تطای کمتر از  4748است .ذا فرض صفر رد میشعود و
از آنجایی که ضریب مسیر برابر 47131میباشد ،این عام بهعنوان او ین عام تأثیرگعذار بعر
مصرف بهینة آب از دیدگا کارشناسان شناتته شد است .در این میان میتوان با اطمینعان 33
درصد گفت هر یک از متغیرهای پایین بودن آگاهی کشاورزان نسبت به مظصعو ات زراععی
زود بازد (267328ر ،بعی تعوجهی کشعت مظصعو ات بعا دورۀ زراععی کوتعا معدت توسعط
کشاورزان (2372.2ر ،پایین بودن میزان آگاهی کشاورزان نسبت بعه مسعائ کشعاورزی و آب
( 337.38ر ،عدم آگاهی کشاورزان نسبت به راندمان پایین آبیاری سنتی (347000ر ،حضور کم-
رنگ نمایندۀ زارعین در جلسات تصمیمگیری آب (837003ر ،بهر مندی از شیو هعای تعرویج
(817044ر ،عدم استقبال کشاورزان در لبول و اجرای رو های جدید آبیاری (837002ر ،عدم
پذیر

زارعین نسبت به ا هوی های کشت معرفی شد (847303ر ،پایین بودن سعطح سعواد

کشاورزان (37123ر  ،تمای کشاورزان نسبت به کشت مظصو ات با نیعاز آبعی با عا(.7431ر بعا
توجه به ضرایب  Zکسب نمود  ،به ترتیب بیشترین نقش را بهعنوان عوام اجتماعی اثرگذار
در مصرف بهینه آب را دارا میباشند.
با بررسی نتایج میتوان اینهونه استنباط کرد ،سواد بهعنوان ییی از شعات

هعای توسععه

نقش کلیدی را در هر زمینة فعا یت از جمله کشاورزی بازی میکند .زیرا تمعامی مؤ فعههعای
فوقا ذکر که ضرایب با ایی را بهعنوان اا ش اجتماعی مصرف بهینعة آب کسعب نمعود انعد،
ریشه در سطح آگاهی و دانش کشاورزان دارد .بر اساس نتعایج سرشعماری نفعوس و مسعین
 ،8236از مجمو جمعیت باسواد نواحی روستایی شهرستان ،ردۀ سنی 30تعا  00سعا ه ( بعه-
عنوان لشر فعالر تنها 63درصد آنان باسواد میباشند و معابقی ( 08درصعدر هیچهونعه سعواد
تواندن و نوشتن ندارند .با توجه به عدم ریسکپذیری افراد بیسواد ،این لشر بیشتر مشاغ آبا
و اجدادی تود (کشاورزی سنتیر را دنبال میکنند و به راحتعی شعیو هعای فعا یعت جدیعد،
ا هوهای کشت جدید ،رو

های جدید آبیاری و ...را نمی پذیرند .به طوری کعه بعر اسعاس

سال هجدهم
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آمار جهاد کشاورزی شهرستان ،سهم شیو های نوین آبیاری در کشعاورزی کمتعر از  .درصعد
( 6644هیتارر گعزار

شعد اسعت کعه رلعم نعاایزی را تشعیی معیدهعد .در کنعار عامع

مذکور(دانش و آگاهیر در پایین بودن سهم آبیاری نوین ،میتعوان دو متغیعر التصعادی پعایین
بودن لیمت آب(37624ر و عدم حمایت و سیاستهای تشویقی کشت مظصو ات با نیاز آبعی
کم(0716.ر و  ....را مؤثر دانست .بنابراین نتایج فعوقا عذکر را بعا توجعه بعه شعرایط شعرایط
اجتماعی و وضعیت کشاورزی شهرستان میتوان متصور شد و به نظر میرسد این شعرایط در
ک کشور به صورت نسبی عمومیت دارد.
جدول-6بررسی عوامل مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی و طبیعی بر مصرف بهینه آب از دیدگاه کارشناسان
مأتذ :یافته های پژوهش8231،
متغیر مستقل

ضریب مسیر

ضریب تعیین

آماره یا ضریب Z

اجتماعی

47130

47143

08 .206

مصرف بهینه

مدیریتی

47.8.

47682

3 .01.

آب

التصادی

47.42

47030

1 .3.8

طبیعی

4761.

47260

6 .630

متغیر وابسته

سطح معناداری

33درصد

مقدار ضریب  Zاثر "عام مدیریتی " بر مصرف بهینه به ترتیب برابعر  3 .01.معیباشعد.
بنابراین ،با اتر بودن ضریب  zبه دست آمد در جدول از رلم  3 .61نشانهر ارتباط بعین دو
متغیر در سطح تطای کمتر از  4 .48است و فرض صفر رد می شود و از آنجایی که ضعریب
مسیر برابر 47.8.است ،بعه عنعوان دومعین عامع اثرگعذار بعر مصعرف بهینعة آب از دیعدگا
کارشناسان شناتته شد است .در این میان معیتعوان بعا اطمینعان  33درصعد گفعت ،ضععف
ییپاراهسازی اراضی کشاورزی (837212ر ،نبود یا ناکارآمدی لعوانین و مصعوبات در حعوزۀ
آب و کشاورزی (817123ر ،نبود یا فرسودگی سامانههای زهیشی آب (807181ر ،عدم توجعه
جدی به ایروبی کانالهای آبیاری (867313ر ،گستردگی حعوزۀ جغرافیعایی فعا یعت امعورآب
شهرستان(867648ر ،عدم توزی عاد انه حق آبهها در زیر شاتههای رودتانهها و اشعمههعا
( 827380ر ،کمبود نیروی انسانی در نظارت جدی بر فعا یت کشاورزان(837164ر ،تاکی بودن
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یا فرسودگی کانالهای انتقال و توزی آب (887220ر ،ضعف در ارائة یک برنامة جام تقویمی
کشت (847462ر ،نبود طرحهای جام آب در حوزۀ جهادکشاورزی (37121ر نبود طرحهعای
جام آب در حوزۀ آب منطقهای(17133ر و گستر
لب (07648ر به عنوان زیر شات

و حفعر اعا هعای عمیعق در دهعههعای

مدیریتی در مصرف بهینة آب نقش دارند .سعه متغیعر ععدم

حمایت ما ی و سیاستهای تشویقیکشعت مظصعو ات بعا نیعاز آبعی کعم و بعیتعوجهی بعه
تخصی

اعتبعارات کعافی بعرای آبهعای زیرزمینعی و لیمعتگعذاری آب از زیعر شعات

التصادی( 173.8ضریب zر با توجه به بار عاملی بیشترین اثرگذاری را در این موضو داشتند.
به طور کلی نتایج شات

مدیریتی دتی در موان مصرف بهینة آب شهرستان را میتوان

به دو دسته تقسیمبندی نمود:
دستة اول مربوط به حوزۀ اداری و درون استانی شام گستردگی حوزۀ فعا یت امعور آب
شهرستان(شام شهرستان گنبد کاووس ،مینودشت و گا ییشر و عدم توزی عاد انة حق آبعه،
میباشد .بنابراین ،با تمهیدات مدیریتی در سطح استان و شهرستان میتعوان حعوزۀ فعا یعت را
کوایتر نمود و از حداکثر ظرفیتهای دستها های اجرایی مرتبط استفاد کرد .همچنین ییعی
از معضلات مصرف بهینة آب در شهرستان -بخش داشلی برون ،عدم توزی عاد انة حعق آبعه
رودتانه اترک به واسطة احداث سد شیرین در در استان تراسان شما ی میباشد .به طعوری
که حدال های حق آبه رعایت نمیشود و با توجه به فقدان مناب آبی دیهر و کیفیت آب( طبق
نقشة شمارۀ  3ر در نوار شما ی شهرستان گنبد کاووس ،ایعن امعر بعهعنعوان ییعی از مسعائ
کشاورزی شهرستان مظسوب می شود.
دستة دوم که به نظر میرسد در سطح ملی لاب بررسی است ،شام نبود طرحهای جام
آب است .از آنجایی که تاکنون برنامة آمایش کشور به طور ییپاراه تهیه نشد و بعه صعورت
استانی بود  ،باید به این موضو به صورت کلان و ییپاراه نها شود .کمبود اعتبارات ملی و
استانی ییی از مشیلات دستها های اجرایی است و سبب شد برنامهریزیها به طور مطلوب
به هدف نرسد .از جمله پیامدهای آن معیتعوان بعه وضععیت عایروبی کانعالهعای آبیعاری و
فرسودگی تطوط انتقال آب اشار کرد .مضعاف بعر اینیعه لعوانین و مصعوبات در تصعوص
مصرف بهینة آب دارای اشیا اتی است و به انظای مختلفی تفسیر می شود .ذا مسائ مذکور
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جدای از نظرات کارشناسان شهرستان متصور است و با توجه به نظام برنامهریزی کشور ( با ا
به پایینر ،این وضعیت برای سایر نواحی کشور عمومیت دارد.
آترین عام مورد بررسی" ،عام طبیعی" است و اثرگذاری این عام به عنعوان اعا ش
مصرف بهینة شهرسعتان در مقایسعه بعا سعه عامع اجتمعاعی ،معدیریتی و التصعادی از نظعر
کارشناسان کمتر می باشد .به طوری که ضریب  Zعام مذکور برابر  6 .630است که نشانهر
ارتباط بین دو متغیر در سطح تطای کمتر از  4 .48است .همچنین ،ضریب مسیر برابر 4 .61.
مظاسبه شد .در این میان میتوان با اطمینان  33درصد گفت از میان متغیرهای معورد بررسعی،
متغیرهای تأثیر پراکندگی اراضی کشاورزی ،کوایی لطعات کشاورزی ،تشیسا یهای دهه-
های اتیر و بادهای گرم و تشک ناحیه در مصرف بهینة آب اثرگذارند.
عوام مؤثر در پراکنش اراضی کشاورزی را بعه طعور کلعی بعه اهعار فرآینعد اجتمعاعی-
فرهنهی ،التصادی ،فیزییی و کاربری تقسیم میکننعد .فراینعدهای اجتمعاعی-فرهنهعی شعام
ما ییت تصوصی ،لوانین ارثی ،لوانین ولفی ،تصمیمات سیاسی بهویژ توزی مجعدد زمعین،
آداب و سنن و ..میشود (رکنا عدین افتخعاری ،8213 ،صع

00-06 .ر .بعه نظعر معیرسعد

فرایندهای اجتماعی -فرهنهی از جمله لوانین ارث و توزی مجدد ناشی از تصمیمات سیاسی
در ناحیة مورد مطا عه اثرگذاری بیشتری دارد .به طوری کعه ییعی از منعاطقی کعه اصعلاحات
ارضی در کشور اجرا گردید دشت گنبد-گرگان بود است و اراضعی زیعادی بعا تلع یعد از
بزرگ ما یان در لا ب لطعات کواک در بین رعیتها از طریعق دو عت تقسعیم شعد اسعت.
بنابراین کارشناسان پراکندگی اراضی و کوایی لطعات کشاورزی را بهعنوان عوامع طبیععی
مصرف بهینه اثرگذار دانسته اند .همچنین ناحیة مورد مطا عه از تشیسعا یهعای سعال هعای
اتیر در امان نبود و سبب افت آب های زیرزمینی و سطظی شد است .نزدییی به بیابان لعر
لوم نیز سبب گردید که این شهرستان به عنوان ییی از گرمترین شهرستانهای استان و کشور
للمداد گردد و شرایط تعرفة پایین مصرف برق را در تابستان اعمال شود که طبیعتعاً بعر روی
مناب آبی و کشاورزی شهرستان اثرگذار است.
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در ادامه برای بررسی میانهین عوام موان مصرف بهینة آب از آزمون تعی تعک نمونعهای
استفاد شد است .لب از استفاد از این آزمون ابتدا نیاز است که به بررسی مفروضعات ایعن
آزمون پرداتته شود.
مقیاس متغیر مورد نظر باید کمی و در سطح سنجش فاصلی /نسبی باشد
توزی داد ها باید به صورت نرمال باشد .انانچه این توزی نرمال نباشعد ،بایعد از مععادل
ناپارامتری آن یعنی آزمون دو جملهای /نسبت(Binominalر برای مقیاس اسمی و آزمون کای
اسیوئر(Chi- Squareر برای مقیاس ترتیبی ،استفاد شود.
دانستن مقدار مفروض و نظری ازم است .اون اگر مقدار آن را ندانیم امیان نتیجهگیعری
و تفسیر درست نتایج وجود ندارد (حبیب پور و صفری ،8211،ص621 .ر.
بنابراین با توجه به اینیه عوام موان مصرف بهینة آب حاص ترکیب گویهها میباشند که
حاص آن شات

هایی با مقیاس فاصلهای است ،نرمال بودن شات

ها و متغیرهای تظقیق و

دانستن مقدار مفروض و نظری که میانة نظری  2میباشد ،از آزمون تی تک نمونعهای اسعتفاد
شد است .میانهین مظاسبه شدۀ عوام موان مصرف بهینة آب با میانهین فرضی (2ر سنجش
شد و ثابت می شود که میانهین والعی نظر ک پاسخگویان در تمام عوام

از  2بزرگتعر و در

حد متوسط به با ا است و با توجه به میزان معناداری بهدست آمد برای این شعات

هعا کعه

کمتر از  4 .46است معنادار بود و لابلیت تعمیم به ک جامعه را دارد .اتتلعاف از میعانهین و
حد با ا نیز مثبت می باشد .بدین معنی که میانهین جامعه در این شات

با اتر از مقدار معورد

آزمون(عدد 2ر میباشد که این نتیجه گویای این میباشد که از نظر کارشناسان و متخصصعین
عوام به دست آمد از مدل  plsکه به عنوان عوام موان مصرف بهینة آب شناتته شد انعد،
جزء مهمترین موان به حساب می آیند .همچنین ،از بین عوام شناسایی شد عام معدیریتی
–اداری نسبت به سایر عوام مان بزرگتری در مصرف بهینه آب میباشد (جدول.ر.
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جدول  -7بررسی میانگین عوامل موانع مصرف بهینة آب (آزمون  Tیک نمونهای)
مأتذ :یافتههای پژوهش8231 ،
شاخص

میانگین

انحراف

t
آماره

درجةآزادی

معیار

میزان

اختلاف از

معناداری

میانگین

95% Confidence Interval
of the Difference
بالاتر
پایین تر

اجتماعی

2762

47.8

676.

66

4744

4762

4720

47.3

مدیریتی

2710

47.3

173.

66

4744

4710

470.

8746

التصادی

2712

4706

3701

66

4744

4712

4706

8744

طبیعی

2713

471.

.743

66

4744

4713

4761

8746

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

مطابق گزار

 ،FAOکاهش مناب آبی و بهر گیری غیراصو ی و عدم توجه به اا شهای

آن مشیلات عدید ای را برای التصاد روستاییان و به تب آن در سطح کلان به وجود معیآورد.
بر همین اساس توجه به مدیریت مصرف آب از موضوعی فرعی به مسئلة مظوری تبدی شد
است .نتایج پژوهش مبنی بر شناسایی موان مصرف بهینه بر اسعاس نظعر سعنجی کارشناسعان
نشان داد ،شات

اجتماعی در رتبة اول اثرگذاری به عنوان مان مصرف بهینة آب شهرسعتان

لرار دارد .از مواردی که کارشناسان در زیرشات

اجتماعی به عنوان اا ش آب به آن تاکیعد

داشتند میتوان به پایین بودن سطح سعواد کشعاورزان ،حضعور کمرنعگ نماینعد زارععین در
جلسات تصمیمگیری ،ضعف نظام ترویج و آموز  ،پعایین بعودن میعزان آگعاهی کشعاورزان
نسبت به مسائ آب و کشاورزی اشار کرد .مؤ فههای فوق غا با مربوط بعه سعطح آگعاهی و
دانش کشاورزان میباشد و با مطا ععات میرابوا قاسعمی (8212ر ،زهتابیعان(8210ر ،فروغعی و
مظسععن تععانی و کریمععی (8216ر ،ترمیععان(821.ر ،گععودرزیی (8211ر ،پنععاهی و همیععاران
(8238ر مرتضی نژاد (8238ر ،طاهرآبادی و همیاران (8236ر ،شعا پسعند و سعواری(8236ر
ویجایاراتن (3443ر ،رضا دوست و همیاران (3488ر همسو می باشد .از مهمترین مؤ فههای
دیهری که در زیر شات

اجتماعی به عنوان مان مصرف بهینة آب ،بارعاملی مجاز و ضریب

 zبا اطمینان  33درصد را کسب نمود اند عبارتند از :تمای کشاورزان به کشت مظصو ات با
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نیاز آبی با ا از جمله شا ی ،بیتوجهی به کشت مظصو ات با دورۀ کوتا رشد و عدم پعذیر
ا هوهای کشت جایهزین توسط کشاورزان .تطابق مؤ فههای فوق با نتایج پژوهشهای پیشین
از جمله حیدری(823.ر ،میرابوا قاسمی (8212ر و فروغی و مظسن تعانی و کریمعی (8216ر
گویای اعتبار بخشی بر صظت ادعا است .به طوری که عدم توجه کشعاورزان بعه نیعاز آبعی و
استفاد از دور ثابت آبیاری ،کشت مظصو ات با نیاز آبی با ا ،رو های بعهزراععی و ععدم
رعایت تناوب زراعی مناسب را به عنوان تهدیدی جدی در روند نابودی مناب آب کشور تلقی
نمودند .آترین مؤ فة شات

اجتماعی در پایین بودن مصرف بهینة آب از نهعا کارشناسعان،

عدم استقبال کشاورزان نواحی روستایی شهرستان از طرحهای نوین آبیاری و تییه بعه رو -
های سنتی آبیاری است .نیتة جا ب اینیه زهتابیان (8210ر ،گودرزیی (8211ر  ،فروزانفرتیان
و تامرادی (8238ر ،طعاهر آبعادی  ،معتمعد و تا عدیان (8236ر ،حیعدری (823.ر ،آ یعون
(3488ر ،صراحتاً استفاد از شیو های سنتی آبیاری و پایین بودن به کارگیری رو های مدرن
آبیاری را در افزایش اا شهای آب کشاورزی مؤثر دانستند.
بر اساس یافتهها ،عام مدیریتی ،دومین عاملی میباشعد کعه ارتبعاط معنعاداری بعا موانع
مصرف بهینة آب دارد .به طوری که "ضریب تظلی مسیر" عام معذکور بعیش از  4 ..42بعه
دست آمد است .عدم توجه به ایروبی و فرسودگی کانالهای آب ،نبود برنامة جام تقعویمی
کشت ،ضعف ییپاراهسازی اراضعی ،حفعر بعیرویعة اعا هعای عمیعق در سعنوات گذشعته،
ناکارآمدی لوانین و مصوبات ،نبود طرحهای آمایش آب ،عدم توزی عاد انة حق آبها ،ععدم
نظارت دلیق بر فعا یت کشاورزان و مصرف آب ،کمبود نیعروی انسعانی نعاظر آب ،گسعترگی
حوزۀ فعا یت آب منطقه ای شهرستان از اهم این موارد است.
عام التصادی با سه متغیر ،نبود سیاستهای تشویقی توسعة مظصو ات کعمآب ،کمبعود
اعتبارات در تصوص آبهای زیرزمینی و نامناسب بودن لیمتگذاری آب و عام طبیعی بعا
 0مؤ فة اثرگذار از جمله تأثیر پراکنعدگی اراضعی کشعاورزی ،کعوایی لطععات کشعاورزی،
تشیسا یهای دهههای اتیر و بادهای گرم و تشک ناحیه رد های بععدی اثرگعذاری لعرار
دارند .با کنیا

در تظقیقات مظققین لبلی از جمله ف روی ،بچ تسد و رایس (3440ر ،رضا

دوست و ا هیاری (3488ر ،مدنی ،آلا کوایی و میرای (3480ر ،سامیان و همیاران (3480ر،
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مول  ،3441ویجایاراتن (3443ر ،حیدری (823.ر ،طاهر آبعادی  ،معتمعد و تا عدیان (8236ر،
شا پسند و سواری (8236ر ،فروزانفرتیان و تامرادی (8238ر ،رشیدپور ،کلانتری و رضوانفر،
(8234ر ،مرتضینژاد (8238ر ،گودرزی (8211ر ،پناهی و ملک مظمدی و ایعذری (8213ر و
فروغی و مظسن تانی و کریمی (8216ر میتوان فهمید غا ب مسائ مذکور از جمله تسعطیح
و پراکندگی اراضی ،وضعیت نامناسب کانالهای انتقال آب ،عدم نظارت کعافی دسعتها هعای
اجرایی متو ی آب ،لیمت آب و مواردی از این دست ،همرنگ و همسنگ مطا ععات مظققعین
مذکور میباشد .ا بته در تظقیقات پیشین موضو اا ش مصرف بهینة آب به صورت کلعی و
بدون دسته بندی تاصی بررسی شد است و غا با تییه بر نظرات کشاورزان بود است ،اما در
مقایسه این پژوهش متیی بر تجارب علمی-تخصصی ،آموزشی و کارشناسی افعراد شعاغ در
دستها های اجرایی مرتبط با آب -کشاورزی و مراکز عا ی آموزشی اسعت و ضعمنا عوامع و
مؤ فههای تفضیلی آن دسته بندی شد است که از نیات لوت تظقیق است و برای او ین بعار
این مطا عه در س طح شهرستان و اه بسا اسعتان گلسعتان صعورت گرفتعه اسعت و از نظعرات
کارشناسان و متخصصان با استفاد از مدل  ،plsعوام و موان مصرف بهینة آب شناتته شعد
که عام مدیریتی –اداری نسبت به سایر عوام  ،مهمترین اا ش مصرف بهینة آب بود که بعر
این اساس پیشنهادهایی به شرح ری ارائه میشود.
 .3 .6پیشنهادهای عملی و اجرایی

 .8ارتقاء دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به مسعائ آب از طریعق برگعزاری کلعاسهعای
آموزشی و ترویجی در سطح نقاط روستایی شهرستان.
 .3بهر گیری از مشارکت کشاورزان و نمایندگان آنها در جلسات آموزشی ،تصمیمگیری
و برنامهریزی آب و کشاورزی شهرستان.
 .2حمایت از کشاورزان و اجرای سیاستهای تشویقی جهت جایهزینی کشت مظصو ات
با نیاز آبی کم با گیاهان آب دوست.
 .0افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی جهت نظارت جدیتر بعر منعاب آبعی شهرسعتان و
نظوۀ مصرف آن.
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 .6کواک سازی مظدودۀ جغرافیایی شهرستان گنبد کاووس ( بزرگتری شهرستان استانر،
میتواند سبب رسیدگی و نظارت بیشتر بر مصرف بهینة آب در بخش کشاوزی شود.
 .0با توجه به اینیه مهمترین منب تأمین آب کشعاورزی شهرسعتان ،آبهعای زیعر زمینعی
است ،افزایش سهم اعتبارات این مناب جهت نظعارت ،تقویعت و پایعداری آن پیشعنهاد
میشود.
کتابنامه

 .8برجسته ملیی ،م8230( .ر .نقش سرمایة اجتماعی در توسعة پایدار کشاورزی :مورد دهستان اترک
بخش داشلی برون شهرستان گنبد کاووس( .پایاننامة کارشناسی ارشدر .دانشها پیام نور مرکز
گنبد کاووس .ایران.
 .3پناهی ،ف؛ ملکمظمدی ،ا؛ ایذری ،م8238( .ر .تظلی موان به کارگیری مدیریت بهینة مناب آب
در نظام کشاورزی ایران .فص نامة روستا و توسعه0( 86 ،ر.32-08 ،
 .2حسینی ،م8232( .ر .آب و التصاد کشاورزی استان گلستان .گلستان غت.
 .0حیدری ،ن823.( .ر .مسائ و اا شهای صرفه جویی والعی آب از طریق افزایش بهر وری آب و
کاربرد سامانه های نوین آبیاری .فص نامة آب و توسعة پایدار3( 86 ،ر.803-8.6 ،

 .6حیدری ،ن؛ دهقانیان ،س823.( .ر .بررسی اثرات تغییر اللیم بر بخش کشاورزی از دیدگا مدیریت
مناب آب .گزار

پژوهشی .مؤسسة تظقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .تهران .ص

.86-30

 .0ترمیان ،م821.(.ر .مدیریت مصرف بهینه در بخش کشاورزی .دومین همایش ملی مدیریت شبیة
آبیاری و زهیشی ،دانشها شهید امران ،اهواز .ص

.84- 81

 ..داوری ،؛ رضازاد  ،آ8233( .ر .مدل سازی معاد ات ساتتاری با نرم افزار  .plsتهران :انتشارات
جهاد دانشهاهی.
 .1رستم آبادی ،ا؛ جلا ی ،س8232(.ر .مدیریت مناب آب در نظم نوین لانونی .جلد اول و دوم.
تهران :انتشارات جهاد دانشهاهی دانشها صنعتی امیرکبیر.
 .3رشیدپور ،ل؛ کلانتری ،خ؛ رضوانفر ،ا8234( .ر .بررسی مسائ و مظدودیتهای مناب آب و تأثیر

آن در وضعیت التصادی– اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز .فص نامة التصاد
کشاورزی و توسعه.8-38 ،0. ،
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 .84رکنا دینافتخاری8213(. ،ر .توسعة کشاورزی (مفاهیم ،اصول ،رو
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تظقیق ،برنامهریزی در

ییپاراهسازی اراضی کشاورزیر .تهران :انتشارات سمت.

 .88زمانیدادانه ،ا8234( .ر .بررسی تأثیر سیاست لیمتگذاری آب بر بهر وری مصرف آن در بخش
کشاورزی دشت همدان( .پایاننامة کارشناسی ارشد رشته مهندسی التصاد کشاورزیر .دانشها
تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

 .83زهتابیان ،غ8210( .ر .عل پایین بودن راندمان آبیاری در منطقة ورامین .هفتمین سمینار کمیتة ملی
آبیاری و زهیشی ایران 3 .تا  28مرداد  ،82.2تهران.
 .82سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8216( .ر .مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامة اهارم توسعة
التصادی ،اجتماعی و فرهنهی جمهوری اسلامی ایران .اسناد توسعة ویژۀ امور تو یدی .جلد اهارم،
ص

..-08

 .80سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8216( .ر .مجموعه اسناد ملی توسعه در برنامة اهارم توسعة
التصادی ،اجتماعی و فرهنهی جمهوری اسلامی ایران .اسناد توسعة ویژ (فرابخشیر .موضو بند
(جر مادۀ  866لانون برنامة اهارم توسعه .جلد دوم .انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور.
 .86سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8230( .ر.سند تفضیلی برنامة ششم توسعة التصادی ،اجتماعی
و فرهنهی جمهوری اسلامی ایران(8233- 8236ر .حوزۀ بخشی(8ر.انتشارات سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور.
 .80سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8234-8230( .ر .لانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی
ایران .ااپ اول .تهران :ناشر معاونت تدوین ،تنقیح و انتشارات لوانین و مقررات.
 .8.سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور8210(.ر .برنامة اهارم توسعة التصادی ،اجتماعی و فرهنهی
جمهوری اسلامی ایران .بخش آب و کشاورزی.ادارۀ آمار و اطلاعات .ص
 .81سرتو

.22-63

سلطانی ،م821.( .ر.با مدیریت عرضه و تقاضا تظقق می یابد :تامین امنیت آبی در بخش

کشاورزی .ماهنامة برنامه.81-33 ،3.3 .
 .83شا پسند ،م .و سواری ،م8236( .ر .موان مدیریت پایدار مناب آب کشاورزی جهت آموز

کشاورزان در مناطق روستایی(حوز سد لشلاق در استان کردستانر .فص نامة آموز
زیست و توسعة پایدار.38-840 ،2 .
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 .34شاهرودی ،؛ ایذری ،م8216( .ر .تعاونی آببران راهیاری در تظقق پایداری مدیریت مصرف
بهینة آب کشاورزی .مجلة جهاد.33-843 ،3.0 ،
 .38شایان ،ح؛ بوزرجمهری ،خ؛ میر طفی ،م8216( .ر.بررسی نقش کشاورزی در توسعة روستایی بخش
میانیینهی سیستان .مجلة جغرافیا و توسعة ناحیهای.868-8.8 ،86،
 .33طاهر آبادی ،ف؛ معتمد ،م و تا دیان ،م8236( .ر .تظلی موان و مشیلات مدیریت آب کشاورزی

در دستیابی به توسعة پایدار(شهرستان کنهاور و صظنه در استان کرمانشا ر .فص نامة التصاد فضا و
توسعة روستایی.6.-.4 ،2 ،

 .32عاد ی ،ج8213( .ر .بررسی تطبیقی نقش اعتبارات ترد در توسعة روستایی ،نواحی جلههای و
کوهستانی شهرستان آزادشهر ( مطا عة موردی :دهستانهای ترمارود شما ی و اشمه سارانر.
(پایاننامة کارشناسی ارشد رشته جغرافیاوبرنامهریزی روستاییر.دانشها پیام نور مرکز گنبد
کاووس ،ایران.
 .30عاد ی ،ج8236( .ر .ارزیابی مدیریت عرضه و تقاضا در مجتم های آب شرب روستایی با تأکید بر
شات

آب بدون درآمد .او ین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت ،اا شها و

راهیارها 3.-31 .مهر .دانشها صنعتی اصفهان.
 .36فروغی ف؛ مظسن تانی ،ا؛ کریمی ،م8216( .ر .بررسی وضعیت مناب آب منطقة فسارود داراب
طی تشیسا یهای اتیر .نشریة پیام آب30( 0 .ر.06-01 ،
 .30کلاهدوز ،م8234( .ر .عوام مؤثر بر میزان مصرف آب روستایی (مورد :روستای اند انر( .پایاننامة
کارشناسی ارشد توسعة روستاییر .دانشها صنعتی اصفهان ،ایران.
 .3.کوایی،

و مهدوی دامغانی8236( . ،ر.آب ،آبیاری و کشاورزی در ایران (اا شها و

راهیارهار .زراعت کم آب در ایران -راهبردها و کاربردها .مشهد :انتشارات جهاد دانشهاهی
مشهد.

 .31کوایی82.0(. ،ر .کشاورزی پایدار .مجموعه مقا ات توسعة پایدار کشاورزی .فص نامة التصاد
کشاورزی و توسعه.66-0. ،0 ،
 .33گودرزی ،س؛ شعبانعلی فمی ،ح؛ موحد مظمدی ،ح؛ و جلالزاد  ،م8211( .ر.بررسی عوام فردی

و حرفهای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج .نشریة التصاد و توسعة کشاورزی (علوم و
صنای کشاورزیر3( 32 ،ر.03-66 ،

803

شمارۀ سی و اهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

 .24مظمدجانی ،ا و یزدانیان ،ن8232( .ر .تظلی وضعیت بظران آب در کشور و ا زامات مدیریت آن.
فص نامة روند00-06( 38 ،ر.800-88. .
 .28مرکز آمار ایران8233( .ر .نتایج تفضیلی سرشماری عمومی کشاورزی .تهران :مرکز آمار ایران.
 .23مرکز آمار ایران8236( .ر.سرشم اری نفوس و مسین .آرشیو سایت مرکز آمار ایران.
 .22مهندسین مشاورطرح و ابدا 8201( .ر .مطا عات و تهیة طرح و برنامههای توسعه و عمران گنبد
کاووس و حوزۀ نفور.

 .20میرابوا قاسمی82.2( . ،ر .ارزیابی بازد آبیاری در تعدادی از شبیههای سنتی ایران .مجموعه
مقا ات هفتمین سمینار کمیته های آبیاری و زهیشی ایران 3 .تا  28مرداد  .82.2تهران ،ص

-81

.8
 .26نصرآبادی ،ز؛ فیروزی ،م؛ مظمدی د اشمه ،م8236( .ر .سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی -
التصادی نواحی روستایی با تأکید بر مظصول غا ب کشاورزی دهستان گلاب شهرستان کاشان.
فص نامة جغرافیا و برنامهریزی شهری اشم انداز زاگرس.83-24 ،33 ،
 .20وزارت جهاد کشاورزی8233(.ر .بهبود مدیریت و مصرف بهینة آب در فرآیند تو ید مظصو ات
کشاورزی .سازمان تظقیقات ،آموز

و ترویج کشاورزی .مرکز تظقیقات کشاورزی و مناب طبیعی

اهارمظال و بختیاری و مدیریت هماهنهی ترویج کشاورزی .گزار
بیژن حقیقتی.ص

طرح ترویجی.مجری طرح

.8-22

 .2.وفابخش ،ج8236( .ر .مبانی برنامهریزی ا هوی کشت کمآبی در ایران ،زراعت کمآب در
ایران،راهبردها و کاربردها .مشهد :انتشارات جهاد دانشهاهی مشهد.
 .21و ایتی ،س8233( .ر .مناب و مسائ آب در ایران با تاکید بر بظران آب .مشهد :همدل.
 .23هاشمی نیا ،م 8216(.ر .مدیریت آب در کشاورزی .انتشارات دانشها فردوسی .مشهد.
40. FAO. (2005). FAO and challenge of the millennium development goal the road
ahead. Report. Rom, 1-44
41. Giordano, M. (2007). Agricultural water policy in china: challenges, issues and
options. Journal of Water Policy, 9(1), 1-9.
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چکیده
اهداف :روند افزایش جمعیت پذیری و گسترش بیروی ة کالبددی_فضدایی کلدان شدهر
مشهد ،شکلگیری پدیده هایی همچون الحاق ،ادغام و خزش شهری و بروز مسدا ل و
معضلات پیچیدۀ اجتماعی و اقتصادی را باعث شده است .پاسخگو یی مناسب به اید
مسددا ل  ،مسددتلزم تحددول در در

عملکددردی بدده ناددام اسددتارار و پایددداری ناددام

سددکونتهاهی و برنامدده ریددزی فضددایی اسددت .پددویش سدداختاری –کددارکردی بدده عنوان
رویکردی راهبردی به ساماندهی فضدا در سدحوو و مایاس هدای متتلد  ،م ی کوشدد
ضم تبی جنبه های پیچیدۀ ساماندهی فضایی با تعمیق رویکرد نااموار و بهرهگیدری
از الهوی اندیشة شبکه ای برای تعمیدق پیوندد فعالیدت هدا و عملکردهدای متدوازن بده
مناور پاسخ به مسا ل ر یشه دار در روابط ساختاری – کارکردی چاره جو یی نماید .
روش :ا ی پژوهش بنا دارد بدا بهدرهگیدری از روش شناسدی توصدیفی د تحلیلدی بدا
رو یکرد کاربرد ی ،ساماندهی سکونتهاههای روسدتایی پ یرامدون شدهر مشدهد را مدورد
شناخت و تحلیل قراردهد.
یافتــههــا /نتــای  :یافتددههددای پژوهشددی نشددان م د یدهددد کدده بیشددتری آثددار ادغددام
سددکونتهاه های روسددتایی پیرامددون شددهری ،بددروز برخددی ناهنجدداریهددای اجتمدداع ی
_اقتصادی که از مهم تری عوارض کالبدی_ فضایی آن بروز ناکارآمددی عملکدردی و
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ازه م گسیتتهی ساختار کالبدی سکونتهاه های روستایی الحداقی در پیرامدون شدهری
است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از آن اسدت کده سدکونتهاه های روسدتایی پیرامدون
درمجموع از شرایط محلوب ی برخوردار نبوده و بدا رشدد نداموزون کلدان شدهر مشدهد
گسترش ادغام تدر یجی سدایر سدکونتهاه های رو سدتایی پیرامدون را فدراهم مدیآورد.
بنابرای  ،با برقراری پیوند ناام سکونتهاهی از طریق یکپارچهی فضدایی  -عملکدردی
و تعمیق عملکردهای روستایی  -شهری امکان دستیابی به مدیریت متوازن فضدایی در
مجموعة کلان شهری فراهم می شود.
کلیدواژه ها :ساماندهی فضا یی ،پویش ساختاری  -کارکردی ،سکونتهاههای روستا یی،
عملکرد اجتماع ی  -اقتصادی ،کلانشهر مشهد .
 .0مقدمه

سکونتهاههای انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای فضا سداز ،همدواره بدا تأثیرپدذیری از
فرآیندهای درونی و بیرونی متتل  ،در حال تغییر و تحول بودهاند .در اید میدان سدکونتهاه
های روستایی ،بهعنوان بتشی از ناامهای جغرافیایی که خود متشدکل از اجدزای مدرتبط بده
یکدیهرند ،متأثر از موقعیت و جایهاه مکانی د فضایی ،نحوۀ تعامل یا ارتباط (درونی و بیرونی
در مایاس محلی ،منحاهای و ملی) خود ،درگذر زمان همدواره دسدتتوش تحولداتی شددهاندد
(یاری حصار  ،8909،ص .)93.سکونتهاههای روستایی در طی سالیان سال تأمی کنندۀ بتدش
مهمی از نیازهای تولیدی و غذایی نااط شهری بودهاند ،اما در چند دهة اخیر همزمان با توسعة
نواحی شهری و تمرکز امکانات و خدمات در آنها و تأمی ای نیازها از مااصد گوناگون ،بده
نار می رسد ای وابستهی و نیاز دچار تحول اساسی شده اسدت .اید روندد و تحدول آن از
یکسو و توسعة فیزیکی و کالبدی شهرها در طول زمان از سوی دیهر ،باعث شدده تدا ناداط
شهری در چند دهة اخیر دچار نوعی پارادوکس شدده و همدواره نسدبت بده سدکونتهاههدای
روستایی پیرامونی خود بیتوجده باشدند و بدا نهداهی انتفداعی اید سدکونتهاههدا را عمددتاً
تأمی کنندۀ نیازهای توسعة فیزیکی خود در آینده بدانند .از سوی دیهر ساکنی اید روسدتاها
نیز خود را بیشاز پیش وابسته به نااط شهری بدانند و تمایل جذب و الحاق به نااط شدهری
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از سوی آنها افزایش پیدا کند .رشد شتابان شهرنشینی سکونتهاههای روستایی پیرامون شهرها
را مورد تهدید قرار داده است .ای تهدید بهویژه در مورد کلانشهرهایی نایر تهران ،مشدهد و
شهرهای بزرگ و متوسط ،جدی است .بنابرای  ،استارار سکونتهاههای روستایی در حاشدیه و
پیرامون مراکز شهری که در معرض گسترش کالبدی شهر قرار میگیرند همدواره بدا دو گونده
چالش مواجه میشوند .8 :به دلیل گسترش و پیشروی توسعة شدهری ،روسدتاهای پیرامدونی،
درخحر استحاله و فروپاشی بافت و عملکردی قرار دارند .5 .تحولات اقتصادی -اجتمداعی و
نیروهددای بیرونددی کالبددد روسددتا ،بسترسدداز ایجدداد فضددای ندده شددهری ندده روسددتایی شددده و
ازهمگسیتتهی ساختاری -کارکردی ناام سکونتهاهی را فراهم میسازد (بنیاد مسک انالداب
اسلامی ،8930 ،ص .)82 ،در کشورهای درحالتوسعه که دارای اقتصادهای کمتر توسعهیافتده
میباشند ،مسا ل مرتبط با برنامهریزی فضایی از سرشتی متفاوت برخورداراست .پاسدخگدویی
مناسب به ای مسا ل ،مستلزم گسترش قابلیت برنامهریزی راهبردی سازگار و تحول در شیوۀ
برنامهگذاری است .پویش ساختاری  -کارکردی ،بهعنوان رویکردی راهبدردی بده سداماندهی
فضا در سحوو و مایاسهای متتل  ،در قالب جغرافیای اجتماعی ندوی  ،میکوشدد ،ضدم
تبیی جنبههای پیچیدۀ ساماندهی فضایی در جوامع کمتر توسعهیافته ،برای مسا ل ریشهدار در
روابط ساختاری-کارکردی آنها چارهجویی نماید (سعیدی ،8908،ص .)8.اید رویکدرد ،بدر
ای واقعیت است وار است که میان اجزای ساختاری و کدارکردی تمدام پدیددههای جغرافیدایی،
همچون شهرها ،روستاها ،مناطق و نواحی ،نوعی پیوند تنهاتنگ و غیرقابلانکار ،برقرار است.
در ای چارچوب ،ساختارهای کالبدی در ارتباط تنهاتنهی با ساختارهای اجتماعی -اقتصادی
است (بیهدلی ،محبی ،سعیدی ،8900 ،ص .)88 .با عنایت به طدروریدزی مسدئلة پدژوهش و
ارزیابی پویش ساختاری -کارکردی در تحولات سکونتهاههای روستایی ،چهار مؤلفة اساسدی
طروریزی شده است .ای چهار مؤلفه عبارتند از :محیحی-اکولوژیک ،اجتمداعی ،اقتصدادی و
کالبدی -فضایی و روابط عملکردی .به مناور تحلیل و ارزیابی دقیق در هریدک از مؤلفدههدا،
شاخصها (متغیرها) ،نماگرها تعیی شده است .از سوی دیهر در راستای سنجش ای مؤلفده-
ها ،شاخصها (متغیرها) سکونتهاههای روستایی پیرامون کلانشهر مشهد در قالب سده گونده،
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سکونتهاههای روستایی ال ) ادغامیافته ،ب) در معرض ادغام ،ج) با عملکرد روستایی طباه-
بندی شدهاند.
بر ای اساس ،در ای تحایق از طریق بررسی ویژگیهای ساختاری روسدتاها و توجده بده
جنبههای کارکردی آنها و بدا شناسدایی بهتدر و دقیدقتر فرصدتهدا و تهدیددها و مشدکلات
روستاهای ادغامشده ،به ارا ة سازوکارهای اجرایی مناسدب در راسدتای برنامدهریزی فضدایی
پرداختهایم که در نهایت منجر به بهبود شرایط زیستی-انسانی سکونتهاههای مورد محالعده بده
نحوی محلوب میشود.
 .2پیشینۀ تحقیق

با ردیابی در ادبیات و پیشینهشناسدی موضدوع و ناحیدة پدژوهش ،طالشدی و امیرفتریدان
( ،)8900در ماالهای تحت عنوان «ناپایداری سکونتهاههای روستایی و آیندۀ حاشیهنشدینی در
خراسان رضوی» محالعة جامعی انجام دادهاند .نتایج بهدستآمده نشان مدیدهدد اگدر حاشدیه
نشینی در حریم سکونتهاههای شهری ساماندهی نشود و به ناش عملکدردی و ارتادای کیفدی
کالبدی سکونتهاههای روستایی توجه نشود ،ای امر منجر به فروپاشی سکونتهاههای کوچک-
اندام روستایی در پیرامون سکونتهاههای شهری و پدیدۀ اسدکان غیررسدمی خواهدد شدد کده
اثرات آن ناپایداری ناام منحاهای را به وجود خواهد آورد (طالشی و امیر فتریان.)8900 ،
شایان و هادیزاده ( ،)8900به «تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها
با تأکید بر کلانشهر مشهد» پرداختهاند .ای تحایق به روش اسنادی و کتابتاندهای انجامشدده
است .بر ای اساس چشم -انداز کلی توسعة شهری در مناطق اطراف شهرها و مشکلات ناشی
از آن در سحوو جهانی و در سحح ملی نیز در محدودۀ شهر مشهد بهصورت توصیفی ترسدیم
شده است .نتایج تحایق نشان میدهد که ضدع

مددیریت و برنامدهریزی از عوامدل اساسدی

ایجادکنندۀ مشکلات در حریم شهرهاست و بدون وجود راهبدردی خداص بدرای مددیریت و
ناارت بر اراضی حریم شهرها ،مشکلات ای مناطق هر روز بحرانیتر میشود .بنابرای  ،لدازم
است اراضی پیرامون شهرها تحدت مددیریت واحدد و نادارت دقیدق قدرار گیرندد (شدایان و
هادیزاده.)8900 ،
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دوگان 8در سال  ،5992اسکات 5در سال  5995و تحایای دیهدر تحدت عندوان «نیروهدای
بازار زمی و ناش حکومت در پراکندگی» توسط تینگ وی ژاندگ 9بدر روی شدهرهای چدی
انجامشده که حاصل تحایااتش ای است که از  2/0میلیون هکتار زمی کشاورزی از بی رفته
یا تغییر کاربری داده بی سالهای  8001تا  ،8001یکپنجم آن در اثر الهوی گسترش افادی و
پراکندگی ،تحت ساختارهای شهری درآمده است .وی معتاد است گسترشدهندگان کرانههای
شهری ،در حایات همان فارای شهریاند که نتوانستهاند در شهر زمی داشته باشند و از روی
اجبار اقتصادی مجبور بده اسدکان در پیرامدون و لبدههای شدهرها گردیددهاندد (ژاندگ،5999،
صص .)855-898.تحایاات انجام شده توسط آنجل و لوپز 0در بارسلونا طی  59سال گذشدته
نشان میدهد که « افزایش جمعیت در نواحی حریم شهر به دلیل توسعه شبکه حمل و نادل»
تغییرات ساختاری فضایی زیادی را در ای نواحی به وجود آورده است (آنجل و لوپز،5989 ،
ص .)582 .ها و ،اسلیوزاس و گرتم  ،)5988( 2موضوع «توسعة روستا – شهرها را در شدهر
«شنزن» چی » مورد محالعه قرار میدهند .از نار آنان روستا – شهرها پاستی منحای از سدوی
مهاجران روستایی به شرایط توسعة اقتصادی سریع و تحولات اجتماعی به شمار میآیدد .لدذا
رویکرد تتریب ای فضاها توسط دولت اقدامی فاجعهآمیز هم برای مهاجران روستایی و هدم
برای اقتصاد شهر خواهد بود (ها و ،اسلیوزاس و گرتم  ،5988 ،ص .)58 .گوانگ جی تیان،
کیاو و گداوو  ،)5980( 1در ماالدهای در خصدوص «اثدرات و تغییدرات شددید شهرنشدینی در
ساختار و کارکرد نواحی روستایی پیرامون مناطق کلانشهری چی » تحایاداتی انجدام دادهاندد.
روش کار در ای تحایق بهصورت تحلیلی– اسنادی بوده است .محاادان بدر اید اسداس بدا
استفاده از دادههای لندست در سالهدای  5992 ،5999 ،8000 ،8030و  5990بده اید نتیجده
رسیدهاند که شهرنشینی در چی  ،بیشتر از  099هزار از روستاهای چی را در طدول  99سدال
گذشته از بی برده است .طی ای مدت  90/0درصد جمعیدت روسدتایی کداهشیافتده اسدت.
1. Doygun.
2. Scott.
3. Zhang.
4. Angel & Lopez.
5. Hao, Sliuzas, and Geertman.
6. Tian, Qiao, Gao.
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همچنی نتایج تحایق آنها نشان داده که در پیرامون کلانشهرهای چی بهویژه پک  ،مهمتری
نوع توسعه در نواحی روستایی ،گسترش حاشیهای میباشد (تیان ،کیاو و گاوو ،5980،صدص.
.)593-501
وجه تمایز ای تحایق در شناسایی و بررسی دقیق و تحلیل فرصتها و تهدیددها و تبیدی
وضع موجود سکونتهاههای ادغام شده به مناور ارا ة راهکار و رهیابی به چارچوبی محلوب و
مناسب جهت ساماندهی و بهبود شرایط زیستی -انسانی سکونتگاههای درمعرض ادغدام ،در
قالب خصیصههای ساختاری  -کارکردی ناام اکولوژیکی و فرهنهی واجتماعی و اقتصادی و
همچنی خصوصیات کالبدی -فضایی بوده است.
 .3روش تحقیق

تحایق حاضر کاربردی و با روش توصیفی  -تحلیلی و استارایی میباشد .جامعدة آمداری
ای پژوهش شامل سکونتهاههای شهری و روستایی واقع در محدودۀ شمال شهر مشهد است
(جدول.)8
جدول  -0تعداد آبادی ،جمعیت ،خانوار ساکن و حجم نمونۀ مورد مطالعه براساس سرشماری سال0331
مأخذ :مرکز آمار ایران  8909و مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات – شهرداری مشهد8909 ،
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در ای محدوده ،سکونتهاههای شهری اختصاص به ناحیة شش منحاة دو شهرداری مشهد
دارد که با بهرهگیری از روش کوکران و با توجه به جمعیت ساک شهری ( )89190تعداد 938
خانوار نمونه انتتابشده و سکونتهاههای روستایی نیز در قلمرو دهستان طوس و بتشهایی
از دهستان تبادکان است که تمامی سکونتهاههای روسدتایی بدیش از  59خدانوار مدورد تمدام
شماری قرارگرفتهاند .جهدت جمدعآوری اطلاعدات موردنیداز از روش کتابتاندهای و میددانی
(شامل پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است .در روش کتابتانهای از آمارنامهها
و اطلاعات آبادی در سرشماریها و ناشههای توپوگرافی بهرهبرداری شد .در روش میدانی ،از
سه نوع پرسشنامه جهت سکونتهاههای شهری (مناطق ادغامشده) و جهدت سدکونتهاههدای
روستایی (مناطق در معرض ادغام و ادغام نشده) استفاده شده است که پرسشنامة مربوط بده
سکونتهاههای شهری دارای  90سؤال میباشد و دو نوع پرسشنامههای مربوط به سدکونتهاه-
های روستایی بر سه گونهاند :پرسشنامة روابط عملکردی و ویژگیهدای کالبددی  -فضدایی،
پرسشنامة اقتصادی و پرسشنامة اجتماعی که از حدود  859سؤال  1گزینهای (طی

لیکرت)

استفاده شده است و به صورت تصادفی منام در نیمة دوم سال 8902پرسشهری انجدام شدده
است .جهت تکمیل اطلاعات موردنیاز از روش مصاحبة نامنام و یا هدایت نشده استفاده شده
است .در روش مزبور ابزار سنجش و سؤالات طراحیشده دارای ترتیب خاص نبدوده و قابدل
انعحاف میباشد .مصاحبهها عمدتاً با نتبهان ،مددیران و معتمددان محلدی در سدکونتهاههدای
شهری و روستایی صورت گرفته است .برای بررسی روایی پرسشنامة خانوار از دیددگاههای
کارشناسان رشتههای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،جغرافیا و برنامهریدزی شدهری ،توسدعة
روستایی و جامعهشناسی بهره گرفته شده است .به مناور بررسی اعتبار یا پایایی پرسشنامده-
های پژوهش ،پس از تکمیل ،پرسشنامهها طی دو مرحله در سکونتهاههای موردمحالعه مورد
آزمون مادماتی قرارگرفته و دادهها وارد نرمافزار  SPSSشده و سپس بهصورت نهایی درآمده
است .با استفاده از روش آلفای کرونباخ مادار ضریب آلفا برای هر یک از معرفهای در نار
گرفته شده 9/02 ،میباشد که نشان از پایایی ابدزار انددازهگیری تحایدق اسدت .روش تجزیده
وتحلیل آماری دادهها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانهی  ،انحراف معیدار و واریدانس بدا
استفاده از نرمافزار  SPSSانجامشده است .با عنایت به طروریزی مسألة پدژوهش و ارزیدابی
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پددویش سدداختاری -کددارکردی در تحولددات سددکونتهاههای روسددتایی چهددار مؤلفددة اساسددی
طروریزی شده است .ای چهار مؤلفه عبارتند از :محیحی-اکولوژیک ،اجتمداعی ،اقتصدادی و
کالبدی -فضایی و روابط عملکردی .به مناور تحلیل و ارزیابی دقیق در هر یدک از مؤلفدهها،
شاخصها (متغیرها) ،نماترها تعیی شدده اسدت .از سدوی دیهدر ،در راسدتای سدنجش اید
مؤلفهها ،شاخصها (متغیرها) سکونتهاههای روستایی پیرامون کلانشهر مشدهد در قالدب سده
گونه ،سکونتهاههای روستایی ال ) ادغام یافته ،ب) در معرض ادغام ،ج) با عملکرد روستایی
طباهبندی شدهاند .در شناخت قلمرو جغرافیایی کلانشدهر مشدهد ،اید شدهر بدهعنوان مرکدز
شهرستان مشهد با  950کیلومترمربع مساحت در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد
(آمارنامة شهرداری مشهد ،8905،ص .)0.ای شهر در  91درجه و  83دقیاة عدرض شدمالی و
 20درجه و  91دقیاة طول شرقی نسبت به مبدأ گرینویچ واقعشدده اسدت (رضدوانی،8900 ،
ص .)53.ارتفاع متوسط ای شهر از سحح دریا  8929متر میباشد .ای کلانشهر از جنوب بده
کوههای بینالود ،از شمال به کوههای هزارمسجد ،از شرق به شهرستان سدرخس ،از غدرب بده
شهرستانهای چناران( ،بینالود) و نیشابور محدود میگردد (طرو جامع مشهد ،8933 ،ص.)5.بر
اساس آخری تاسیمات سیاسی مبتنی بر سرشدماری عمدومی نفدوس و مسدک سدال ،8902
شهرستان مشهد ،شامل سه بتش به نامهای :احمدآباد ،رضویه و مرکزی اسدت و بتشهدا از
 88دهستان و  523روستا و آبادی دارای سدکنه تشدکیل شددهاند (مرکدز آمدار ایدران،8902 ،
ص .)50.با توجه به ارزیابی به عمل آمده  ،وضعیت شهرنشینی در کشور ،اسدتان و شهرسدتان
مشهد در طول دو دهه افزایشیافته و برعکس درصد روستانشینی کاهشیافته است ،با علم به
اینکه درصد رشد طبیعی جمعیت طی ای مدت در سکونتهاههای روسدتایی بیشدتر از منداطق
شهری بوده است ،عمده تری دلیل افزایش شهرنشینی ،مهاجرت روستانشینان به مراکز شدهری
است .ماایسة درصد شهرنشینی در کشور ،استان و مشهد نشان میدهد که درصدد شهرنشدینی
شهرستان مشهد طی سالهای  8912تا  8909نسبت به درصد شهرنشینی کشور و استان بیشتر
است .دلیل ای افزایش در استان به خاطر ای است که مهداجران وارد شدده بروناسدتانی بده
استان بیشتر در نااط شهری سدکونت گزیددهاندد ،امدا در مدورد افدزایش درصدد شهرنشدینی
شهرستان مشهد نسبت به استان و کشور میتوان گفت یکی از دلایل عمده ای است که طبدق
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قانونی برخی از نااط روستایی تبدیل به شهر شدهاند .بنابرای  ،بده درصدد شهرنشدینی

اضافه و از درصد روستانشینی کم شده است (مرکز آمار ایران و یافتههای تحایق.)8902 ،

شکل  -0موقعیت منطقۀ دو شهرداری مشهد به تفکیک نواحی
مأخذ :دفتر محالعات فرهنهی و اجتماعی شهرداری مشهد8902 ،

محدودۀ تحت ناارتی شهرداری منحاة دو ،در شمال غرب وغرب کلانشهر مشهد در حد
فاصل محور کلات در شرق و بزرگراه مشهد -قوچان درغرب قرار دارد .مسداحت آن حددود
 950/91کیلومترمربع محاسبه شده است .جمعیت آن بالغ بر  002099نفدر بدرآورد میشدود و
دارای بیشتری تعداد روستا و شهر

در بی مناطق میباشد که در بیش از  09مرکز جمعیتدی

توزیع شده است (مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشدهد ،8902 ،ص( )83 .شدکل
.)8ای منحاه که دارای بیشتری سکونتهاههای روستایی ادغامشده در طی چندد دهدة گذشدته
بوده است شامل شش ناحیه میباشد که محدودۀ مورد محالعة ای پژوهش ،حدول محورهدای
جادۀ قوچان و جادۀ طوس در ناحیة شش واقعشده که از بیشتری تمرکز جمعیدت برخدوردار
است .همی تراکم قابلملاحاه از آبادیهای در حد فاصل جادۀ طوس تا رودخانه کشد رود
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نیز مشاهده میشود .جالب آنکه محور طوس بهعنوان مدرز محددودۀ قدانونی در طدرو جدامع
تعیی شده است .مساحت ناحیة شش حدود  19/90کیلومتر مربع برآورد شده است (مدیریت
آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد )8902،که حددود  80/15درصدد مسداحت منحاده دو
میباشد .طوس ،دهستانی است به مرکزیت روستای کاظمآباد از توابع بتش مرکزی شهرستان
مشهد در استان خراسان رضوی است .ای دهستان یکی از مناطق گردشهری مشهد محسوب
میشود و شهر تداریتی طدوس و آرامهداه فردوسدی در آن قدرار دارندد .بدر اسداس آخدری
سرشماری در سال  ،8902جمعیت ای دهستان  30900نفر و ( 58090خانوار) بوده است کده
در ای سرشماری متوسط بعد خانوار دهستان  9/0نفر میباشد (مرکز آمار ایران .)8902،تعداد
کل سکونتهاههای ای دهستان  22روستا و آبادی بوده که  28روستا دارای سدکنه و  0روسدتا
در زمان سرشماری غیرمسکونی بودند و با توجه به اینکه تعداد  02روستا از جمعیدت بالدای
بیست خانوار برخوردار بودهاند ،محدودۀ مورد محالعه در ای دهسدتان ،شدامل  02سدکونتهاه
روستایی بوده است .دهستان تبادکان ،نام یکی از دهستانهای هفتگانة بتش حومة شهرستان
مشهد است .ای دهستان در خاور شهر مشهد تا قسمت شمالی کوه قرهسلحان واقدع اسدت و
جمعیت آن در حدود  233398نفر است .دهستان تبادکان به مرکزیت روستای فاز است و بدر
اساس سرشماری  ،8902تعداد کل سکونتهاههای ای دهستان  10روستا و آبادی بوده کده 19
روستا دارای سکنه و  0روستا در زمان سرشماری غیرمسکونی بودند (مرکز آمار ایران.)8902،
با توجه به اینکه تعداد  90روستا از جمعیت بالای بیست خانوار برخوردار بودهاندد ،محددودۀ
مورد محالعه در ای دهستان شامل  90سکونتهاه روستایی بوده است.
 .4مبانی نظری تحقیق

امروزه در مباحث مرتبط با محالعات سکونتهاهی و نیز برنامهریزی توسعه ،ندهتنها از فضدا
در قالب یک کلیت ،بلکه از برنامهریزی فضدایی ،فضدای شدهری ،فضدای روسدتایی ،فضدای
منحاهای و مانند آن یاد میشود .برای اساس ،بررسی و شناخت فضا پیوسته بر مبنای مایداس
معی به انجام میرسد .ازای رو ،فضایی در مایاس بزرگ (جهانی ،کشدوری و یدا منحادهای)،
مایاس متوسط (ناحیهای ،محلی ،شهری و یا روستایی) و مایداس کوچدک (دهکدده ،مزرعده،
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محله و  )...مورد بررسی قرار میگیرند (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،8903 ،ص.
 .)180اندیشمندان و صاحبناران معتادند که روستا پایه و اساس ایجاد شهرها بدوده و اگدر
روستا را برداریم ،شهر هم نیست .درواقع با توجه به اصدل مکمدل بدودن فضداها و مکانهدا،
توسعة ملی و توسعة شهری بدون توسعة روستایی ،معنی و مفهوم نتواهد داشت .سکونتهاهها
امروزه بهصورت ناامهای باز عمل میکنند ،بهویژه سکونتهاههای شهری و روستایی به دلیدل
روابط متنوع و گستردهای که با یکدیهر دارند ،بهشدت تحت تأثیر یکدیهرندد و بده یکددیهر
وابستهی و نیاز دارند ،درنتیجه ،برنامهریزی توسعة روستایی در فرآیند توسعة ملدی و شدهری
ضروری و اجتنابناپذیر است .گسترش شتابان مادر شهرها بهویژه طی نیمقرن اخیر ،به معندی
«اتفاق» گسترش شهرها در نواحی روستایی پیرامون است که اغلب کاربرد آن بدار منفدی دارد
(آیودری ،8002،8ص .)020.در ای فرآیند که در نتیجة جابهجایی و تغییر مکان فعالیتهدا از
شهر مرکزی به پیرامون رخ مدیدهدد (آنداس ،8000 ،5ص.)5.گسدترۀ زیدادی از جریدانهدای
سرمایهگذاری و فرصتهای اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر جهت مدیدهندد (آبرامسدون و
کامنسکی ،5995،9ص .)59.زمانی که مرزهای یک حدوزۀ شدهری معدی بهسدوی عرصدههای
پیرامونی (اغلب روستایی) گسترش مییابد و اجزای فضایی پیرامونی را به خود ملحدق مدی-
سازد ،ادغام یا الحاق شهری پدیدار میشود .باید جهت ماابله با ای هجوم بدیرویدة شدهرها،
برنامهریزی و تصمیمات لازم صورت پذیرد و دولتمردان و مسئولی و برنامهریزان بدا تددوی
سیاستهای لازم از گسترش لجامگسیتته پیشهیری نموده و برای اثرات منفی و زیدانبدار آن
چارهاندیشی و برنامهریزی نمایند .از سوی دیهر ،در حوزۀ پیشینة پژوهش ،برخی از ناریدات
و رویکردهای ناری نیز قابل توجه است .ناریة سرمایهداری بهرهبری هدانس بوبدک ،ناریدة
بزرگ شهر و حیات ذهنی ،ناریة توسعة روستا  -شهری ،ناریة توسعة همهجانبدة روسدتایی،
ناریة کارکردهای شهری و توسعة روستایی (یوفرد) و  . ...آشکار است کده مفداهیم متتلد
علمی هرکدام برای بیان نکات پنهان در پس دیدگاههای معی ساخته وپرداخته شده ،مدورد -
استفاده قرار میگیرند .رویکرد ساختاری -کارکردی در جغرافیا توسط هانس بوبک جغرافیدان
1. Audry
2. Anas
3. Abramson and Kamensky
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اتریشی الاصل محرو شد .بوبک علاوه بر ساختار به ناش یا عملکرد نیز اصدالت بتشدید .بده
عایدۀ او جغرافیا عمدتاً به بررسی عرصههای ساختاری–کارکردی میپردازد ،عرصدههایی کده
نهتنها از لحاظ مکانی ،بلکه از لحاظ ساختاری-کارکردی قابل تبیدی و تشدتیص هسدتند .در
ای چارچوب ،یک عرصة ساختاری از طریق هماهنهی پدیددههدای گونداگون یدا هدمسدویی
هدفهای پراکنده ،همچنی یک عرصة کارکردی بهواسحة تأثیر مکانی نیروهای ویژه موجود و
مؤثر در آن مشتص و تعری

میشود .البته باید توجه داشت که هر سداختاری ،کارکردهدای

خاص خود را میطلبد .به عبارت دیهر ،هر ساختاری کارکرد متناسب بدا خدود را امکانپدذیر
میسازد (سعیدی ،8933 ،ص .)2 .بر اساس ای متتصر ،پویش ساختاری -کارکردی بر اید
باور است که اجزای پدیدهها مستال از هم عمل نمیکنند .بدهعنوانمثال ،نمدیتدوان در بافدت
کالبد یک سکونتهاه دخالت کرد و به دامندة کدارکردی آن بیتوجده بدود .بده همدی ترتیدب،
نمیتوان در یک سرزمی  ،انتاار برخورداری از شهرهای سالم داشت ،بدون وجود روستاهایی
توسعهیافته و بالعکس .یا نمیتوان شاهد شکوفایی کشاورزی بود ،بدون حضور فعال صدنعت
و خدمات (سعیدی ،8909،ص .)80.نهایتاً ناام سکونتهاههای روسدتایی کشدور بدرای حفد،،
ثبات و پویایی فضاهای متعدد در ناام خود نیازمند اتتاذ و عملی نمودن رویکردهای توسعه-
ای با تفکر پایداری و با در نار گرفت روابط و ساختارهای محیحی ،اکولوژیدک ،اجتمداعی-
فرهنهی ،اقتصادی و مکانی -فضایی با یکدیهر میباشند تا به سبب ای امدر ،فضدا و سیسدتم
مزبور از یک ثبات ،پایداری و شکوفایی در ابعاد و جنبههای گوناگون برخوردار بدوده باشدد.
همچنی باید با اتتاذ سیاستها و برنامهریزیهای مناسب ،پیونددهای شدهری و روسدتایی را
تاویت نمود و با اصلاو روابط گذشته که همیشه یکسویه و به نفع شهرها بدوده و بدا ایجداد
ارتباط دوسویه و هماهنهی میان ساختارها و کارکردها ،زمینة تعادل منحاهای و سرانجام تعادل
در سحح ملی را فراهم نمود.
 .1یافتههای تحقیق

یافتههای پژوهشی همواره حکایت ازای دارد که شهرمشهد بدهعندوان دومدی کلدانشدهر
ایران ،در چند دهة اخیر به دلایل متتلفی مانند وجود حرم امام رضدا(ع) و نادش توریسدتی-
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مذهبی آن (رهنما و عباسزاده ،8901 ،ص ،)80 .مهاجرتهای شدید روستا-شهری (نههبدان
مروی ،8908 ،ص ،)80 .سیاستهای دولتی (عارف زاده ،8930 ،ص )50 .و غیره ،گسترش و
توسعة فیریکی قابل توجهی را تجربه کرده است که ای مسئله پیامدهای نامحلوب اجتمداعی،
اقتصادی و زیستمحیحی داشته و به خصوص باعث ادغام سکونتهاه های روستایی پیرامدون
شده است.
به مناور کنکاش در نحوۀ شکلپدذیری و تکدوی و ادغدام سدکونتهاههدای روسدتایی در
پیرامون کلان شهر مشهداز شاخصها و معیارهای کلان همچون :ال ) شاخصهای اجتماعی،
ب) شاخصهای اقتصادی ،ج) شاخصهدای عملکدردی و کالبددی -فضدایی ،جهدت تبیدی
ساختار سکونتهاهی روستایی استفاده شده است .با توجه به متغیرهای شداخص اجتمداعی در
سکونتهاه های متتل

اطراف شهر مشهد روستاهای با عملکرد روسدتایی در مجمدوع معددل

بیشتری نسبت با سایر سکونتهاهها دارا میباشند ،ولی ای روستاها ازنار شاخصهای متتل
در رتبههای متفاوتی قرار میگیرند (جدول .)5
جدول  - 2میانگین ،انحراف معیار و واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
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در باب متغیرهای مشارکتی ،روستاهای با عملکرد روستایی در شدهر مشدهد رتبدة خیلدی
بهتری دارا میباشند بهطوریکه ای اختلاف بهصورت مشهودی قابلمشاهده میباشد ،همچنی
در ای روستاها شورای روستا دارای کارکرد مناسبتری نسبت به سایر روستاها (ادغامشده و
در معرض ادغام) میباشند ،ولی سازمانهای دولتی مانند بنیاد مسک و جهاد کشاورزی نسبت
به سایر روستاها در روستاهای ادغامنشده از رضایت کمتری برخوردار میباشند ،همچندی از
نار جرایم ،روستاهای با عملکرد روستایی وضعیت مناسبتری نسبت به سایر روستاها دارند،
ولی ساکنی ای روستاها تمایل بیشتری به سکونت در شهر مشهد نسدبت بده روسدتاهای در
حال ادغام و ادغامشده دارند .بر اساس معیار انحراف معیار در متغیرهای شاخص اجتماعی در
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اطراف شهر مشهد ،پراکنش اید شداخص در روسدتاهای بدا

عملکرد روستایی از همة روستاها بالاتر میباشد و در درجة دوم روستاهای ادغامشده بیشتری
انحراف معیار را دارا میباشند و روستاهای در معرض ادغام ،کمتری انحراف معیار را به خود
اختصاص دادهاند.

شکل  -2انحراف معیار شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

بر اساس معیار واریدانس در متغیرهدای شداخص اجتمداعی در سدکونتهاههای روسدتایی
متتل

اطراف شهر مشهد ،پراکنش ای شاخص در روسدتاها بدا عملکدرد روسدتایی از همدة

روستاها بالاتر میباشد و فاصلة زیادی با سایر سدکونتهاههدا دارد ،در درجدة دوم روسدتاهای
ادغامشده بیشتری واریانس را دارا میباشند و روستاهای در معرض ادغام ،کمتری واریدانس
را به خود اختصاص دادهاند.
شکل و جدول شمارۀ  ،9نشان میدهدد کده بدا انجدام آزمدون تحلیدل واریدانس ،تفداوت
معناداری در وضعیت اجتماعی روستا بی سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود دارد.
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شکل  -3واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
جدول  -3واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
متغیر

وضعیت اجتماعی

روستاهای

نتیجۀ آزمون آماری آنالیز

روستاهای

روستاهای

درمعرض

ادغام شده

ادغام

باعملکردروستایی

واریانس یک طرفه

99/59±5/09

99/13±0/90

90/20±9/90

P=9/999 F=1/22

در ارزیابی عملکرد شاخص اقتصادی و معیشتی در سکونتهاههای متتلد

اطدراف شدهر

مشهد روستاهای ادغامشده درمجموع معدل بیشتری نسبت با سایر سدکونتهاهها را دارا مدی-
باشند ،ولی ای روستاها ازنار شداخصهای متتلد
(جدول .)0

در رتبدههای متفداوتی قدرار مدیگیرندد

سال هجدهم
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جدول  -4میانگین ،انحراف معیار و واریانس شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

از نار متغیرهای معیشتی روستاهای ادغامشدده در شدهر مشدهد رتبدة خیلدی بهتدری دارا
میباشند ،ولی ای اختلاف بهصدورت مشدهودی قابلمشداهده نمدیباشدد .در بدی متغیرهدای

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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متتل

شمارۀ سی و چهارم

معیشتی ،متغیرهای ناش و فعالیتهای جهاد کشاورزی در ایجداد درآمدد روسدتاییان،

میزان تولید صنایعدستی در روستا ،برخورداری از تکنولدوژی زراعدی نایدر تراکتدور و میدزان
افزایش اجارۀ واحدهای مسدکونی در روسدتاهای ادغامشدده در شدهر مشدهد بالداتر از سدایر
روستاها میباشند ،ولی در روستاهای در حال ادغام از نار متغیرهای مورد بررسدی در حدوزۀ
معیشتی ،متغیرهای وضعیت اشتغال و بازار کار ،میزان مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
روستا ،ناش کارگاههای خوداشتغالی در تأمی درآمد روستا ،ناش کشاورزی در تأمی درآمد،
ناش صنعت در تأمی درآمد ،ناش خدمات در تأمی درآمد (تعداد تاریبی نیروی خدماتی) و
میزان برخورداری از آب کشاورزی دارای بیشتری امتیاز میباشند ،در مجموع و با توجده بده
میانهی به دست آمده از متغیرهای معیشتی و اقتصادی روستاهای با عملکرد روستایی فاط در
متغیر برخورداری از زمی کافی زراعی نسبت به سایر روستاها دارای امتیاز بالا میباشند.
بر اساس معیار ،انحراف معیار در متغیرهای شاخص اقتصادی -معیشتی در سکونتهاههدای
اطراف شهر مشهد پراکنش ای شاخص در روستاها ادغام شده بده صدورت

روستایی متتل

مشهودی از همة روستاها بالاتر میباشد و در درجة دوم روستاهای ادغدام بیشدتری انحدراف
معیار را دارا می باشند و روستاهای با عملکرد روستایی ،کمتدری انحدراف معیدار را بده خدود
اختصاص دادهاند.

شکل  -4انحراف معیار شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

سال هجدهم
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بر اساس معیار واریانس در متغیرهای شاخص معیشتی در سکونتهاههای روستایی متتل
اطراف شهر مشهد ،پراکنش ای شاخص در روستاهای ادغامشده با اختلاف بسیار زیاد از همة
روستاها بالاتر میباشند و فاصلة زیادی با سایر سکونتهاهها دارند ،در درجة دوم روستاهای با
عملکرد روستایی بیشتری واریانس را دارا میباشند و روستاهای در معرض ادغدام ،کمتدری
واریانس را با فاصلة کم به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -1واریانس شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
جدول  -1واریانس شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
متغیر

وضعیت اقتصادی و
معیشتی روستا

روستاهای

روستاهای

روستاهای

نتیجۀ آزمون آماری آنالیز

ادغام شده

درمعرض ادغام

باعملکردروستایی

واریانس یک طرفه

95/1±82/99

98/30±9/93

52/03±5/00

P=9/902 F=5/20

شکل و جدول فوق نشان می دهد که با انجام آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنداداری در
وضعیت اقتصادی و معیشتی روستا بی سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود ندارد.
در تحلیل شاخص عملکردی و کالبدی -فضایی در سکونتهاههای متتلد

اطدراف شدهر

مشهد روستاهای ادغامشده درمجموع معددل بیشدتری نسدبت بدا سدایر سدکونتهاههدا را دارا
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میباشند ،ولی ای روستاها از نار شاخصهای متتل

شمارۀ سی و چهارم

در رتبههای متفاوتی قدرار مدیگیرندد

(جدول .)2
جدول  -6میانگین ،انحراف معیار و واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

ازنار متغیرهای عملکردی و کالبدی -فضایی ،روستاهای ادغامشده در شدهر مشدهد رتبدة
خیلی بهتری دارا میباشند ،ولی ای اختلاف بهصورت مشهودی قابلمشاهده نمیباشد ،در بی
متغیرهای متتل

عملکدردی و کالبددی -فضدایی متغیرهدای برخدورداری از مراکدز تجداری

سال هجدهم
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موردنیاز ،میزان تأمی مایحتاج موردنیاز در خدود روسدتا ،میدزان تدأمی نیازهدای بهداشدتی–
درمانی ،میزان رفتوآمد روزانة مردم روستا و میزان تبدیل اراضی کشداورزی بده سداخت بده
شهر مشهد نسبت به سایر روستاها از امتیاز بیشتری برخوردار میباشند ،ولی متغیرهای میدزان
تأمی مایحتاج موردنیاز از شهر مشهد ،میزان تأمی نیازهای آموزشدی از شدهر مشدهد ،میدزان
تأمی نیازهای بهداشتی  -درمانی از شهر مشهد و کیفیت ابنیه و مااومدت مسداک روسدتا در
روستاهای با عملکرد روستایی نسبت به سایر روستاها بالا میباشند ،در مجموع و با توجه بده
میانهی به دست آمده از متغیرهدای عملکدردی و کالبددی -فضدایی روسدتاهای بدا عملکدرد
روستایی فاط در متغیر میزان تأمی نیازهای آموزشی در خود روستا نسبت به سدایر روسدتاها
دارای امتیاز بالا میباشند .بدر اسداس معیدار ،واریدانس در متغیرهدای شداخص عملکدردی و
کالبدی -فضایی در سکونتهاه های روستایی متتل

اطراف شهر مشهد پراکنش ای شداخص

در روستاها ادغامشده از همه روستاها بالاتر میباشند و فاصلة نسبتاً زیادی با سایر سکونتهاهها
دارند ،در درجة دوم روستاهای با عملکدرد روسدتایی بیشدتری واریدانس را دارا میباشدند و
روستاهای در معرض ادغام ،کمتری واریانس را با فاصلة کم به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -6انحراف از معیار شاخصهای عملکردی و کالبدی -فضایی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

بددر اسدداس معیددار واریددانس در متغیرهددای شدداخص عملکددردی و کالبدددی -فضددایی در
سکونتهاههای روستایی متتلد

اطدراف شدهر مشدهد ،پدراکنش اید شداخص در روسدتاها

811

شمارۀ سی و چهارم
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ادغامشده با اختلاف بسیار زیاد از همة روستاها بالداتر مدیباشدند و فاصدلة زیدادی بدا سدایر
سکونتهاهها دارند ،در درجة دوم روستاهای با عملکدرد روسدتایی بیشدتری واریدانس را دارا
میباشند و روستاهای در معرض ادغام ،کمتری واریانس را با فاصلة کم به خدود اختصداص
دادهاند.

شکل  -7واریانس شاخصهای عملکردی و کالبدی  -فضایی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900،
جدول  -7واریانس شاخصهای عملکردی و کالبدی -فضایی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900،
متغیر

روابط عملکردی و
ویژگیهای کالبدی -فضایی

روستاهای ادغام

روستاهای

روستاهای

نتیجۀ آزمون آماری آنالیز

شده

درمعرض ادغام

باعملکردروستایی

واریانس یک طرفه

50/82±5/3

52/30±9/99

59/20±8/01

P>9/998 F=0/00

شکل و جدول فوق نشان میدهد با انجام آزمون تحلیل واریانس یک راهه ،تفداوت معنداداری در
روابط عملکردی و ویژگیهای کالبدی-فضایی بی سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود دارد.
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

کلانشهر مشهد بهعنوان دومی کلانشهر کشور و اولی کلانشهر مذهبی ایدران همدراه بدا
تحولات شدید جمعیتی با گسدترش بافدت کالبددی در دهدههای اخیدر روبدهرو بدوده اسدت،
بهنحویکه گسترش شدید آن بهویژه بعد از پیدروزی انالداب اسدلامی سدبب شدده اسدت تدا
پیامدهای ناشی از سکونت در شهرهای بزرگ ،متوجه شهروندان ای کلانشهر مذهبی گدردد.
بررسی نتایج تجزیه و تحلیل دادهها و برداشتهای میدانی مشتص نمود که اکثر روسدتاهایی
که به شهر مشهد پیوستهاند و در آن ادغام گردیدهاند ،در حایات نوعی اسکان نابسامان را بده
وجود آوردهاند و درعی حال ساکنان ای روستاهای ادغامشده خود را بهنوعی شهری میدانند
و انتاار استفاده از خدمات و امکانات شهر را دارند و شهرداریها و مسئولان شهری را دچار
مشکلات عدیدهای نمودهاند .ای روستاها از نار کالبدی و فیزیکی و حتدی مادری کده در آن
قرارگرفتهاند وضعیت محلوبی ندارند .بسیاری از ای روستاها با پیوست به شهر در طی زمدان
در محدودۀ قانونی شهر جای گرفته و بسیاری نیز در خارج از محدوده در محدودۀ استحفاظی
یا حریم شهر جای گرفتهاند که اگر چارهای برای رشد ناموزون و گسیتته شهر پیدا نشود ای
روستاها نیز رفتهرفته در محدودۀ شهر قرار خواهندد گرفدت .همچندی  ،یکدی از ویژگیهدای
حاشیة کلانشهر مشهد عدم جایهاه قانونی در ناام سلسلهمراتب سکونتهاهی کشور و فاددان
متولی است .نتیجة چنی شرایحی چندگانهی مدیریتی است ،بدی مفهوم که هدر دسدتهاه بده
فراخور مشی و سیاستهای بتشی وزارتتانه متبوع خویش عمل میکند ،لذا بندا بدر ماهیدت
حاشیة شهر مشهد که نه شهر است و نه روستا ،مدیریت شهری کلانشهر مشهد نمیتواندد آن
را اداره کند .از سوی دیهر مدیریت روستایی نیز بهتنهایی توان ادارۀ آن را ندارد ،چراکه مراکز
جمعیتی حاشیة شهر بدهویژه حاشدیة بلافصدل آن متتصدات روسدتا را نددارد .بندابرای  ،ادارۀ
کلانشهر مشهد در گرو تغییر نهرش در مدیریت و الهوهای مدیریتی معمول و متعارف است.
نتایج حاکی از آن است که بدی وضدعیت اجتمداعی و روابدط عملکدردی و ویژگیهدای
کالبدی در سه نوع سکونتهاه های روستایی تفاوت معنادار وجود دارد .روستاهای ادغام نشدده
در وضعیت اجتماعی و روستاهای ادغامشدده در روابدط عملکدردی و ویژگیهدای کالبددی-
فضایی بالاتری نمره را کسب نمودهاند .بدی ترتیب بیشتری معایدب ادغدام سدکونتهاههدای
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شمارۀ سی و چهارم

روستایی در شهر ،در بُعد مسا ل اجتماعی و فرهنهی بوده است و بیشدتری مزایدای ادغدام از
ناحه نار روابط عملکردی و ویژگیهای کالبدی بوده است .پیامد کلی اید دگرگونیهدا کده
سبب تغییرات همهجانبه در بافت کالبدی و ساختار اجتماعی-اقتصادی شده اسدت ،حداکی از
ای است که سکونتهاههای روستایی پیرامون درمجموع از شرایط محلوبی برخدوردار نبدوده و
رشد ناموزون کلانشهر مشهد هر روز باعث ادغام تدریجی سکونتهاههای روسدتایی پیرامدون
گردیده است .بنابرای  ،بدون افزایش و ایجاد میزان دسترسی بیشتر به منابع و امکانات شهری
و بهبود کیفیت زندگی در نواحی پیرامون ،پیچیدگیها و معضلات ای مناطق مرتبداً وخدیمتدر
میشود .درمجموع ،بنا بر محالعات انجامشده استدلال میشود که با ای رشد شتابان ،علاوه بدر
گسددترش بیرویددة کلانشددهر مشددهد و ادغددام سددکونتهاههای روسددتایی پیرامددون ،مسدداحت
قابلملاحاهای از اراضی حاصلتیز ناحیده بده کاربریهدای شدهری و خددماتی تبددیل شدود.
پرواضح است ای امر میتواند صدمات و خسارات جبرانناپذیری بدر پایدداری شدهری وارد
سازد .ازای رو لازم است با بهرهگیری از محالعات فیزیکی ،اجتماعی و اقتصدادی و توجده بده
زیر ساختارها و امکانات توسعهای در ای نواحی ،با اتتاذ رویکردهای جدید برنامدهریدزی و
با بسترسازی مناسب و بهبود ساختار فیزیکی و عدالت اجتماعی ،زمیندة توسدعة همهجانبده و
دستیابی به پایداری بیشتر سکونتهاههای پیرامون را فراهم نمود.
سرانجام بر اساس محالعات انجام شده در نواحی پیرامونی شهرهای بزرگ و کلان شهرها،
از جمله مشهد که سکونتهاههای روستایی در طول دهههای اخیر به دلایل عدیدهای دستتوش
تحولات و تغییرات بی ساباه ای شدهاند ،ایجاد و تاویت شهرهای میانی و دسترسی بیشتر بده
جاذبههای محیحی ،به طور قابل ملاحاهای باعث کاهش و کم شدن شکاف بی کلان شهرها و
سکونتهاههای روستایی پیرامونی میشود .نمونة ای گونه از شهرهای میانی در محدددۀ مدورد
محالعه ،میتوان با بررسی و اخذ مجوزهای تاسیمات کشوری و لحاظ نمودن ضوابط مربوطه
در دهستان تبادکان ،محدودۀ روستاهای دهرود ،همتآباد و گرجدی سدفلی ،را کده اخیدراٌ بدا
احداث واحدهای مسک مهر در آن ناحیه به شهر مهرگدان نیدز مرسدوم شدده و همچندی در
دهستان طوس در محدودۀ روستای کاظم آباد (مرکز دهستان) وروستاهای پیرامونش ،با تبدیل
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به شهر میانی و تاویت امکانات و خدماترسانی به سکونتهاههای روستایی اطدراف پیشدنهاد
نمود که تا حدودی باعث کاهش سیل شدید مهاجرت به کلانشهر مشهد خواهند شد.
کتابنامه
 .8آمارنامة شهرداری مشهد .)8905( .بازبینیشده در  2خرداد .8900

 .5رضوانی ،م .)8900( .گردشهری خانههای دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی .مورد :نواحی
روستایی شمال تهران.پژوهشهای جغرافیا .890-855 ،20
 .9رهنما ،م؛ عباس زاده ،غ .)8901( .اصول ،مبانی و مددلهای سدنجش فدرم کالبددی شدهر .مشدهد:
انتشارات جهاد دانشهاهی مشهد.
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چکیده
اهداف :شناسایی عوامل معیشتی ،به خصوو

در منوا م مورشی شورو شوور وه در

شرایط ناپایداری قرار دارنود ،بورای موفقیوت سیاسوتهوای واه
معیشت بسیار مهم اسوت  .هود

فقور و پایوداری

ایوم ملاهعوه ،بررسوی عوامول میلوی و خوانواد ی

ناپایداری معیشت روستاهای مرشی بوده است.
روش :تیقیم حاضر اش نظر هد  ،اربردی و روش انجام آن تر یبی ( یفی و مو ی)
است .جامع ة آماری خانوارهای روسوتایی شهرسوتان سوراوان بوود (  . )N=68302بوا
استفاده اش فرمول و ران  178خانوار به عنوان نمونوه در بشو

موی انتشوا .شود.

برای شناسایی عوامل میلی اش روش ارشیابی مشار تی روستایی ) (PRAو مصواحبه
با مللعان میل ی و برای شناسایی عوامل خانواد ی اش مودل هجسوتیب بواینری (روش
 - LMنیوتم  -مار ارد  -رافسون) و آمار توصیفی استفاده شد.
یافتهها /نتایج :یافتهها نشان داد ه در بیم عوامل میلی ،ضعف منابع بیعوی و در بویم
عوامل خانواد ی ع امل اقتصوادی مهومتوریم عوامول ناپا یوداری معیشوت خانوارهوای
روستایی بودهاند.
___________________________
تاریخ دریافت 3130/80/31 :تاریخ تصویب3133/83/80 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.84086
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نتیجهگیری :نتایج نشان داد ه ضعف منابع بیعی ،نا مناسوب بوودن شیرسواختهوای
توهیوودی و خوودماا و امتانوواا عمووومی ،عواموول اقتصووادی ،بیشووتریم اثووراا را بووا
ناپایداری معیشت روستاییان داشته است .در وا ن

به ناپایداری معیشوتی ،خانوارهوا

پرداختم به مشاغل اذ .مانند قاچاو سوخت و اها را انتشا .ردند.
کلیدواژهها :سورمای ة میلوی ،سو رمای ة خوانواد ی ،معیشوت روسوتایی ،منوا م مورشی،
شهرستان سراوان.

 .8مقدمه

منا م روستایی یتی اش مهمتریم قلبهای اقتصادی شورها هستند ه میتوانند در رشد
و توسعة اقتصادی نق

برجسته ای داشته باشند (عزیزپوور ،جووان و حجویپوور،3130 ،

.

 .)323با ایم حال ،جوامع روستایی اش فقیرتریم و آسیبپذیرتریم روهها در شوورهای وم
درآمد جهان میباشند (قدیریمعصوم ،رضوانی ،پورجمعه و باغبانی،3133 ،
و امرار معاش بی

 .)6 .معیشوت

اش دو سوم منا م روستایی در ایم شورهها در شرایط ناپایداری قرار دارد

( ایوتم و آندرسون،6832 ،3

 .)613 .ایم منا م در شرایلی املاً نابرابر اش جهت دسترسی

به فرصتها و منافع حاصل اش رشد و توسعه قرار رفتهاند (اسماعیلی،3133 ،

 .)3 .علاوه

بر ایم ،منا م روستایی در شورهای مدرآمود بوا بیورانهوای مشتلوف بوهویوژه در بشو
شاورشی ،و تن های مییط شیستی ،ساشمانی و نهادی مواجوه هسوتند (ایتوم،6888 ،6

.

 ،)3363ه باعث ناپایداری معیشت سا نان آن شده است (هواروی 1و همتواران،6833 ،

.

 .)3یتی اش مهمتریم دهایل ایم امر توشیع نامناسب امتاناا و خدماا و منوابع میلوی اسوت
(ابرایم ،ویمهان و شیروو ل،6883 ،3

 .)68 .در ایم راستا ،درک شمینههای معیشتی ،بورای

موفقیت سیاستهای ضد فقور و پایوداری معیشوت بسویار مهوم اسوت (جویآو ،پلویاوا و
شناواهیلگم،6837 ،8

 .)627 .شیرا آسیبپذیری روستاییان به واقعیتهای بیعوی ،سیاسوی،
1. Gautam and Andersen
2. Eakin
3. Harvey
4. O'Brien, Quinlan and Ziervogel
5. Jiao, Pouliot and Zena Walelign
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اجتماعی ،اقتصادی و تاریشی خا
 .)0878همچنیم اه

متوانهوا بسوتگی دارد (ترنور 3و همتواران،6881 ،
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.

تاثیر شوکهای مشتلف بر معیشت خانوارهای روسوتایی بسوتگی بوه

فرصتهای معیشتی آنها دارد (استونز،6838 ،6

 .)363 .رویتردهای معیشوتی نیوز نشوان

میدهند ه نابرابری در دسترسی به سرمایههای معیشتی وابسته به منابع و فضای میلی اسوت
ه فقر خانوارهای روستاهای منزوی را یا اه
،6880

و یا تثبیت می ند (دشوربینیم 1و همتواران،

 .)13 .به همیم خا ر ،بررسی عوامل معیشتی و ظرفیتهای میلی مرتبط با فقور و

ناپایداری معیشت ،توجه بسیاری اش میققان ملاهعاا توسعة روستایی را به خود جلب ورده
است (احمد ،دیفمبوگ و هرتل،6883 ،3

 .)3 .در ایم بویم حووشههوای روسوتایی منوا م

دورافتاده به دهیل مبود زینههای توسعة اقتصادی و معیشتی با مسائلی چون مهاجرا ،فقر و
مهمتر اش همه قاچاو و مراوداا غیرمجاش به شورهای همسایه (حسوینی ،جووان و حسوینی،
،3132

 ،)6 .افزای

نرخ بیتاری ،ناپایداری جمعیوت روسوتایی و تشلیوة سوتونتگاههوای

روستایی مواجه میباشند (رضواشاده ،شوا ری و مفیودی،3131 ،

 .)33 .همچنویم ،منوا م

مرشی به دهیل تماس بوا میویطهوای ونوا ون داخلوی و خوارجی ،اش ویژ ویهوای خاصوی
برخوردارند (بیگدهو ،وهابینژاد و پایدار،3132 ،

 .)88 .اش ایمرو توجه به معیشت پایدار -

روستایی در قاهب راهتاری مناسب برای ارتقای بهرهوری اش منابع ایم منا م و جذ .سرمایه
و افزای

فرصتهای شغلی ضروری مینماید ( وشمانپارا ،ارسیا ،وهاستو و ویلااوبلیتاس،8

،6838

 .) 362 .در روستاهای مرشی اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان و بوهویوژه روسوتاهای

شهرستان مرشی سراوان نیز بیتاری ،فقدان نوآوری در شاورشی ،پاییم بودن درآمود ،فقودان
انگیزه برای شند ی ،شمینهساش مشتلاا شیادی برای خانوارهای روستایی ایوم منلقوه شوده و
باعث بروش معضلاا و نابسامانیهایی چون ناپایداری معیشت آنها شده است .به دنبوال ایوم
مشتلاا ،بسیاری اش خانوارها نوع م عیشت خود را تغییر داده و برای امرار معواش دسوت بوه
فعاهیتهای خلرنا ی مانند قاچاو سوخت و اها شدهانود .در ایوم شمینوه مجموعوه عوامول و
1. Turner
2. Scoones
3. De Sherbinin
4. Ahmed, Diffenbaugh and Hertel
5. Guzman-Parra, Garcia, Velasco and Vila-Oblitas
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سرمایههای میلی و خانواد ی میتوانند بر فرصتهای معیشتی و یوا بور ناپایوداری معیشوت
خانوارهای روستایی تأثیر ذار باشد .شناسایی نوع سرمایهها راهحل مفیدی برای برنامهریوزان
برای بهبود معیشت و توجه به توسعهنیافتگی روستایی میباشود .هوذا در پوژوه

حاضور بوه

بررسی عوامل ناپایداری معیشت روستاهای مرشی در شهرستان سراوان پرداخته شد .برای ایم
تیقیم سؤاهاا شیر ملرح شد؛ مهمتریم عوامل میلی ناپایداری معیشت روستاهای شهرستان
سراوان دامند؟ و خانوارهای روستایی در وا ون

بوه ناپایوداری معیشوت ودام شویوههوای

معیشتی را به ار رفتهاند؟
 .2پیشینة پژوهش

ملاهعاا شیادی در مورد عوامل مؤثر بر معیشت پایدار انجام رفته ه در ادامه به بررسوی
برخی اش ایم ملاهعاا پرداخته میشود؛ تو لی ،احمدی وفاضلنیوا ( )3138در ملاهعوهای بوه
تیلیل عوامل موثر بر معیشت روستایی پرداختند و به ایم نتیجه رسویدند وه توأمیم معیشوت
روستایانی متأثر اش عامل مییلی است؛ شرفی ،نوریپور و رمیدهتردی ( )3132به بررسوی
وضعیت سرمایههای معیشت و پایداری آنها در منا م روستایی پرداختند .نتایج ملاهعة آنوان
نشان داد ه سه سرمایة اجتماعی ،انسانی و فیزیتی بیشتریم اثوراا را بور پایوداری معیشوت
دارد؛ دربانآستانه ،ملیعیهنگرودی و قاسمی ( )3137به تیلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایودار
روستایی پرداختند و به ایم نتیجه رسیدند ه ساختارها و فرایندها مهمتریم عامل در پایداری
معیشت روستایی است؛ در سایر شورها ،هویسون )6838( 3به بررسی تنووع معیشوت پایودار
روستایی در آفریقا پرداختهاند و به ایم نتیجه رسیدند ه مشا راا بیعی ،شاورشی مباشده،
خشتساهی و سیل موانع مهم در پایداری معیشت روستاییان میباشد؛ هیوو و هیوو )6832( 6بوه
بررسی عوامل مؤثر بر معیشت روستایی در شرو چیم پرداختهاند و به ایم نتیجه رسیدند وه
سرمایه ،تیصیلاا ،قیمت میصوهاا ،اشتغال غیر شاورشی متغیرهای اثر ذار در ایوم شمینوه
میباشند؛ بیوسی 1و همتاران ( )6837به بررسی عوامل مؤثر بر معیشوت پایودار روسوتایی در
1. Loison
2. Liu and Liu
3. Busse
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اتیوپی پرداختند .نتایج آنان نشان داد ه تنوع فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و شیسوت مییلوی
مهمتریم عوامل مؤثر بر معیشت روستایی میباشوند؛ پنو  ،ژانو  ،رابینسوون ،هوی و وانو

3

( )6837به بررسی استراتژیها و عوامل مؤثر امرار معاش در روستاهای چیم پرداختهاند و بوه
ایم نتیجه رسیدند ه موقعیت جغرافیایی ،سرمایة بیعی ،ساختار خوانواده مهومتوریم عوامول
مؤثر بر پایداری معیشت میباشود؛ برچوا

 ،واتمووگ ،هووتن

و آتتینسووند )6833( 6بوه

بررسی عوامل ناپایداری امرار معاش جوامع روستایی پراختند و بوه ایوم نتیجوه رسویدند وه
سرمایة فیزیتی و مشا راا بیعی مهمتریم عوامول ناپایوداری معیشوت روسوتایی بوودهانود.
وان  ،یان و یان  )6833( 1به بررسی عوامول موؤثر بور امورار معواش خانوارهوای روسوتایی
پرداختند ،نتایج تیقیم آنان نشان داد ه خشتساهی تأثیر منفی بور معیشوت روسوتایی داشوته
است.
 .3روششناسی تحقیق
 .8 .3روش تحقیق

تیقیم حاضر بر اساس هد

اش نوع تیقیقاا اربردی میباشد .اش نظور روش انجوام آن

تر یبی ( می و یفی) میباشد .ملاهعاا نظری اش ریم روش اسنادی و ملاهعاا تابشانهای
جمعآوری شد .جامعوة آمواری ،شوامل خانوارهوای روسوتایی شهرسوتان سوراوان مویباشود
( .)N=68302برای تعییم حجم نمونه ،با استفاده اش فرمول و ران  178خانوار انتشوا .شود.
برای مششص ردن تعداد نمونه هر بش

و دهستان ،با استفاده اش فرمول حجوم نمونوه و بوه

روش نمونه یری سهمیهای تعییم ردید .در مرحلة بعدی اش تعداد  672روستای دارای ستنة
شهرستان سراوان  68درصد روستاهای منلقه (حدود  88روستا) انتشا .شد .انتشا .ایم 88
روستا به صورا تصادفی ساده انجام رفت (جدول .)3

1. Peng, Zheng, Robinson, Li and Wang
2. Berchoux, Watmough, Huttonc and Atkinsond
3. Wang, Yan and Yang
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جدول  -8ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونة دهستانهای شهرستان سراوان
مأخذ :مر ز آمار ایران 3138 ،و یافتههای پژوه 3130 ،
بخش

جاهم
مر زی
بمپشت
جمع

تعداد نمونه

دهستان

تعداد روستا

خانوار

جمعیت

جاهم

31

080

6077

1

له ان

68

3366

2382

3

67

ناهوک

18

6663

0173

7

16

حومه

31

38202

33206

3

386

شت

81

3383

3386

33

32

بم پشت

21

3833

31386

31

87

شتگان

61

6873

0162

8

18

وهب اسفندک

62

1803

36008

8

33

0

672

68302

33333

88

178

برای پاسخ ویی به سؤاهاا پژوه

روستا

خانوار

36

اش روشهوای تجزیوهوتیلیل یفوی و آمواری (آموار

توصیفی و استنبا ی) استفاده شد .برای پاسخ ویی به سؤال اول و در راستای شناسایی عوامل
میلی ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی اش روش ارشیابی مشار تی روستایی استفاده شد.
برای پاسخ ویی به سؤال دوم پژوه

مبنی بر شناسایی عوامل خانواد ی ناپایداری معیشوت

خانوارها اش مدل ر رسیون هجستیب باینری (روش  -LMنیوتم -مار ارد -رافسون) اسوتفاده
شد .نهایتا برای پاسخ ویی به سؤال سوم پژوه
وا ن

مبنی بر شناسایی شویوههوای خانوارهوا در

به شوکهای معیشتی و ناپایداری معیشت اش آمار توصیفی (درصد و فراوانی) اسوتفاده

شد .روایی پرس نامه با استفاده اش روایی میتوا سنجیده و مورد تأیید قرار رفت وه توسوط
افرادی متشصص تعییم میشود .برای سنج

پایایی ،اش  68پرس نامه پی آشمون رفته شود

و میزان ضریب اعتماد با روش آهفای رونباخ 3میاسبه شد .با توجه آهفای ل ( )8/08ه باهاتر
اش  8/78است ،می توان فت ه ابزار سنج

داری پایایی قابل قبوهی بوده است (جدول .)6

1. Cronbach's alpha

سال هجدهم
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جدول  -2آلفای محاسبه شده برای هر مؤلفه
مأخذ :یافتههای تیقیم8391 ،
عامل

تعداد متغیر

آلفایکرونباخ

ماهی /اقتصادی

8

8/01

اجتماعی

8

8/71

فیزیتی

8

8/03

انسانی

8

8/73

بیعی

8

8/02

ل

68

8/08

 .2. 3محدودۀ مورد مطالعه

منلقة مورد ملاهعه ،روستاهای شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان مویباشود.
بم سرشماری سال  3138ایم شهرستان دارای  333223نفر جمعیت میباشد .اش ایوم تعوداد
 33333نفر ( 68302خانوار) در منا م روستایی و  36636نفر در نواحی شهری شند ی موی-
نند .ایم شهرستان دارای سه بش  ،جاهم ،بومپشوت و مر وزی (شوتل  )3و  672روسوتای
دارای ستته میباشد .در ذشته معیشت اصولی روسوتاییان ایوم شهرسوتان مبتنوی بور بشو
شاورشی بود ،وهی با وقوع خشتساهیهای متعدد ،میزان اشوتغال در بشو
منلقه اه
معیشت ،افزای

شواورشی ایوم

یافته است .ایم امر علاوه بر بیتار ردن سا نان روسوتایی منجور بوه ناپایوداری
فقر و در نتیجه باعث مهاجرا روستاییان ایم منلقه به شهرها شده است.
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شکل  -8نقشة موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارند ان3130 ،

 .4مبانی نظری تحقیق

رویترد اتشاذ شده در ایم مقاهوه در چوارچو .رویتورد معیشوت پایودار قورار دارد .ایوم
استراتژی بهعنوان یتی اش رویتردهای توسعة پایدار روستایی در اواخر دهوة  3308بوا هود
پیشرفت و فقرشدایی اجتماعاا روستایی به وجود آمد (سجاسیقیداری ،صادقلو و شوتوری-
فرد،3138 ،

 .)686 .معیشت پایدار و امرار معاش نشاندهندۀ دامنه و تر یبی اش فعاهیتها و

انتشا.های خانوار است (فانو  ،فواک ،شوم و سوون ،6833 ،3

 .)668 .مویتووان آن را

بهعنوان فرایندی تعریف رد ه بر مبنای آن هور خوانوار مجموعوة متنووعی اش فعاهیوتهوا و
قابلیتهای حمایتی اجتمواعی را بورای بقوا و بهبوود اسوتانداردهای شنود ی بوه وار یرنود
(ر ماهدیمافتشاری ،موسوی ،پور اهری و فور شادهاصول،3131 ،

 .)233 .یوا اشواره بوه

فرآیندهای درحال وقوع در سلوح مشتلف اقتصواد دارد ( وهوابینوژاد و پایودار،3137 ،

.

 .)688رویترد معیشت پایدار روستایی ،اش جمله رویتردهایی است ه سعی دارد مشتل فقور
1. Fang, Fan, Shen and Song
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روستایی و آسیبپذیری خانوارها را بر میوریت عامل انسانی حول نود (ملیعویهنگورودی،
قدیریمعصوم ،رضوانی ،نظری و صینه،3138 ،

 .)78 .یب سیستم امرار معاش تر یبوی اش

قابلیتها ،داراییها و فعاهیتهای یب خانواده برای دستیابی به معیارهای شند ی خوود اسوت
(استون ،6838 ،3

 .)363 .اساس رویترد معیشت پایدار ایم است ه مردم نیاش به یوف

وسیعی اش داراییها برای دستیابی به نتایج مثبت معیشوت دارنود (نوادری و رمویدهتوردی،
،3130

 .)63 .بم ایم رویترد ،داراییها شامل اهف) دارایهوا و سورمایههوای خصوصوی

(سرمایههای خانواد ی)؛  ).یا سرمایههای عمومی (سرمایههای جامعه) میباشند (برچوا
واتموگ ،هوتن

و آتتینسوند،6833 ،

،

.)182 .

سرمایههای خانوار شامل پنج دسته هستند و عبارتند اش سرمایة فیزیتوی ،بیعوی ،انسوانی،
ماهی و سرمایة اجتماعی (وان  ،او ،وان

و هوی،6832 ،6

 .)302 .دارایوی بیعوی شوامل

سهم خصوصی هر خانوار اش منابع بیعی مانند سهم اش مراتع و جنگلها است (ورک اسوی،1
،6837

 .)386 .سرمایة فیزیتی شامل داراییهای توهیدی مانند جهیزاا شواورشی اسوت

(فلورا ،فلورا و استیر،6838 ،3

 .)386 .دارایی ماهی شامل نقدینگی و داراییهوای وابسوته

مانند لا و جواهراا و یا هر سرمایة مواهی دیگوری اسوت (برچوا
آتتینسوند،6833 ،

 ،واتمووگ ،هووتن

و

 .)628 .سرمایة انسانی شامل سلح آموشش ،مهوارا و بهداشوت افوراد

(سجاسیقیداری ،صادقلو و شتوریفرد،3138 ،

 ،)681 .تواناییها ،قابلیتها ،ظرفیتهای

اجتماعی خانوار ،و سرمایة اجتماعی مویباشود (جویآو ،پلویاوا و شنواواهیلگم،6837 ،

.

.)628
اش سوی دیگر ،سرمایههای میلی نوع دوم داراییها میباشد (دونوهو و بیگز،6838 ،8

.

 .)136سرمایههای میلی معموها متعلم به ل جامعه اسوت (ترنور ،اد وارد ،بوا ر ،داهگوارد و
اسووینین ،6833 ،2

 .)38 .نیلسوون ،رایامواجی ،ابرهو وا ،میلبوی و اسومیتهوال)6831( 7
1. Scoones
2. Wang, Gao, Wang and Li
3. Worku Kassie
4. Flora
5. Donohue and Biggs
6. Turner, Odgaard, Bocher, Dalgaard and Svenning,
7. Nielsen, Rayamajhi, Uberhuaga, Meilby and Smith-Hall
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سرمایههای میلی را به سه دستة سرمایة بیعی مانند شمیم ،آ ،.جنگلها ،یفیت هوا ،سرمایة
فیزیتی مانند جاده و انالهای آبرسانی و ابزارها ،و عامل ساختاری مانند ساشمانهای موردم-
نهاد و سرمایههای دوهتی تقسیم ردهاند .فلورا ،فلورا و استیر ( )6838سرمایههای میلوی را
به سه دستة شیر تقسیم ردهاند :منابع بیعی مشترک یا اشترا ی ،مانند جن

شمویم ،خودماا

اجتماعی مانند دسترسی به امتاناا عمومی و امتاناا بهداشتی و آموششی و شیرساختهوای
توهیدی مانند شبتههای جاده ،باشارها و صونایع .برچوا

 ،واتمووگ ،هووتن

( )6833سرمایههای میلی را به سه دستة سرمایة بیعی (جن

و آتتینسووند

شمویم ،منوابع آ ،.جنگول و

مرتع) ،سرمایة عموومی (امتانواا بهداشوت و آموششوی ،دسترسوی بوه بانوبهوا و امتانواا
تفرییی) ،و شیرساختهای توهیدی (باشار فروش و حمل و نقل) تقسیم ردهاند.
هر دو نوع سرمایة میلی و خانواد ی به نوبة خود بر معیشت خانوارها اثر ذار میباشوند
(اهی ،6888 ،3

 .)638 .یعنی میزان دسترسی به فرصوتهوای معیشوتی بسوتگی بوه میوزان

سرمایههای خانوار و جامعه دارد و عدم دسترسی به آنها ناپایداری معیشت را به دنبوال دارد
(تیتونل 6و همتاران،6838 ،

 .)03 .بسیاری اش ملاهعواا وه بوه بررسوی معیشوت پایودار

پرداختهاند ،اثراا سرمایههای مشتلف بر معیشت را نیز در نظر رفتهاند (امبیووا،6833 ،1

.

 .)3886به عنوان مثال اش نظر آهسا 3و همتاران ( )6883ناهمگونی و ناپایداری منا م روستایی
وابسته به تر یبی اش ناپایداری منوابع بیعوی (ماننود آ ،.شمویمهوای شواورشی ،و جنگول)،
خدماا اجتماعی (اش جمله آموشش ،بهداشت ،نوع حتومت) و شیرساختهای توهیودی موی-
باشد .اش نظر فان  ،فاک ،شم و سون

( )6833نیوۀ حل و فصول مشوتلاا و سورمایههوای

اجتماعی بر معیشت روستایی اثر ذار هستند .فمدر شاندن ،هورش ،وربورگ و وومرل)6832( 8
نشان دادند ه تر یبی اش داراییهای مشتلف بر معیشت روستایی تأثیر می ذارند و بوه خوا ر
اثر ذاری متفاوا سرمایهها است ه شوکهای مشتلفی بر معیشت روستاییان وارد مویشوود.
جیآو ،پلیاوا و شناواهیلگم ( )6837نشان داد ه شرایط مییلی ،فاصله اش منوابع بیعوی و
1. Ellis
2. Tittonell
3. Mbaiwa
4. Alessa
5. Van der Zanden, Levers, Verburg and Kuemmerle
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دسترسی به خدماا میتواند فعاهیتهای معیشتی خانوارها را تیت تأثیر قورار دهود .اش نظور
آ اروال )6830( 3شاورشی اشترا ی در روستا و سرمایة اجتماعی عواملی موؤثر بور پایوداری
 ،واتمووگ ،هووتن

معیشت مویباشود .اش نظور برچوا

و آتتینسووند ( )6833شووکهوای

شاورشی سبب تضعیف معیشت خانوارهای روستایی میشوود ،در حواهی وه دسترسوی بوه
فرصتها و سرمایهها ثباا معیشت را به دنبال دارد.
در وا ن

به شوکهای معیشتی روسوتاییان بوا توجوه بوه دارایویهوای خوود مویتواننود

استراتژیهای مقابلهای را اجرا نند (ویلیامز 6و همتواران،6832 ،

 .)363 .اسوتراتژیهوای

مقابله ای به هر ونه اقدام برای مقابله با شوکهای معیشتی تعریف شده است (ایگمبروده ،بینز
و هو یزنز،6830 ،1

 .)1 .هد

ایم استراتژیها اه

میباشد (شیسانی و مافنگوی،6832 ،3

آسیبپذیری سیستمهوای معیشوتی

 .)8 .ایم شیوهها ممتم است در مقیاس متعودد ،اش

جمله در سلح فرد ،جامعه ،مزرعه ،روستا ،حوشه و در سلح ملی انجام یرد ( وهوابینوژاد و
صادقی،3137 ،

 .)231 .استراتژیهای مقابلهای میتواند در وا ن

به شوکهای خوارجی

باشد (خلراا بیعی ،تغییر در باشار و یا سیاستها) یا داخلی(مشتلاا بهداشتی ،تغییراا در
تر یب خانوار ،و فروش دارایی) باشد (استونز،6838 ،

 .)368 .اش نظر دیگر و با توجه بوه

بر شتپذیر بودن سرمایههای معیشتی سه نوع مشتلف اش استراتژی معیشتی میتوانود دسوته-
بندی شود )3 :متانیسمهای بر شتپذیر (تغییر فعاهیت ،فروش داراییهوا)؛  )6متانیسومهوای
فرسایشی (وا ذاری داراییهای توهیدی مانند شمیم)؛ و  )1فقر (بیتاری ،مهاجرا) .متانیسم-
های بر شتپذیر هنگامی مشاهده میشود ه برخوی اش اعضوای خوانواده مهواجرا ورده و
مقداری اش دستمزد خود را به خانواده میپرداشند .یا شامل استفاده اش متانیسمهای مانند بیموة
بیتاری ،فروش داراییهای جانبی است .داراییهای جانبی شامل هر دارایی است ه بهعنووان
یب سرمایة ارشش نگهداری دارد .ایم داراییها شامل پول نقد ،جواهراا و یوا دام و شمویم و
غیره هستند (چنا 8و همتاران،6831 ،

 .)338 .با ایم حال ،استفاده اش استراتژیهای مقابله-
1. Agarwal
2. Williams
3. Eigenbrode, Binns and Huggins
4. Shisany and Mafongoy
5. Chena
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ای به ور ستردهای با فرصتهای معیشت و دسترسی به سرمایههای خوانواد ی و سورمایه
جامعه ،وابسته هستند .در شتل ( )6بر اساس رویترد معیشت پایدار و سورمایههوای معیشوتی
مدل مفهومی پژوه

ترسیم ردید.

شکل -2مدل مفهومی پژوهش
مأخذ :نگارند ان3130 ،

 .5یافتههای تحقیق

در ایم بش

ابتدا عوامل میلی و جمعی اش ریم ارشیابی مشوار تی روسوتایی شناسوایی

شد .در مرحلة دوم عوامل خانواد ی مؤثر بر ناپایوداری معیشوت و شویوههوای خانوارهوا در
وا ن

به ناپایداری معیشت با استفاده اش پرس نامه میقم ساخت شناسایی شد.

سال هجدهم
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 .8 .5عوامل و سرمایههای محلی اثرگذار بر معیشت روستاییان

برای پاسخ ویی به سؤال اول و در راستای بررسی عوامول میلوی ناپایوداری معیشوت اش
روش ارشیابی مشار تی روستایی استفاده شد .برای اجرای ایم رهیافت ،در ابتدا میقم با رفتم
در میان روستاییان و با مشاهده وضع شند ی و فعاهیت آنها و با انجام دادن مصاحبهها ،بیث
و فتگوهای عمیم با مللعان میلی (دهیاران ،شوراها ،افراد با نفوذ و تسهیلگران روستایی) به
شناسایی عوامل میلی معیشتی اقدام رده است .در مرحلة دوم با مشار ت آنوان ارتبوا هور
یب اش عوامل بر ناپایداری معیشت بررسی شد .در مرحلة سوم با استفاده اش نظر مللعان میلی
عوامل ناپایداری معیشت وشن دهی و نمودار رادار ترسیم ،و عوامل لیدی شیر شناسایی شد.
منابع طبیعی

بررسیهای ایم عامل نشان دا د ه منابع پایه بیعی روستاهای منلقه بسیار ضعیف اسوت.
مهمتریم سرمایة بیعی ه توسط شر ت نند ان شناسوایی شود ،منوابع آ .بوود .مشوار ت
نند ان بیان داشتند ه مبود منابع آ .به دهیل وقوع خشتساهیهای متعدد اش عوامل مهموی
است ه بر معیشت آنها اثراا منفی شیادی داشته و باعث واه

میصووهاا شواورشی و

خشب شدن نشلستانهای منلقه شده است (شتل  .)1عامل مهم بیعی دیگور وه شناسوایی
شد ،شمیم بود .روستاییان اذعان داشتند ه سنگلاخی و شور بودن خاک منلقه اش دیگر عواملی
است ه راندمان توهید و میصوهاا را اه
جن

داده است .شر ت نند ان در نار منابع آ .و

شمیم ،فقیر بودن مراتع (شتل  )3در راستای دامداری و عدم دسترسی به جنگول را اش

دیگر عوامل بیعی ه اثراا نامللوبی بر معیشت داشته را شناسایی ردند .آنها بیان ردنود
ه فقیر بودن مراتع روستاها باعث شده ه دامداری روستاییان فقوط بوه پورورش شوتر و بوز
بلوچی و به تعداد م ه ساش ار با منلقه است میدود شود.
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شکل  -3کمبود منابع آب و خشک شدن نخلستانها در روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

شکل - 4جنس نامناسب زمین و فقر مراتع در روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

خدمات و امکانات عمومی

با توجه به نظراا شر ت نند ان ،عدم دسترسی آنها به امتاناا رفاهی ،ماننود مودارس،
امتاناا و مرا ز بهداشتی (مر ز بهداشت ،بیمارستان) نمایان بود .به فتة آنها ،دسترسی بهتر
به امتاناا بهداشتی و شیرساختهای آ .ساهم ،خلر ابتلا بوه مشوتلاا بهداشوتی را واه
میدهد و دسترسی به مدارس باعث میشود فرشندانشان روشهای خود را در آنجا سپری نند،
و شمان آنها به جای اینته صر
همچنیم ،دسترسی به مدارس افزای

مراقبت اش آنها شود ،برای فعاهیتهای دیگر صور

شوود.

فرصتهای معیشت در آینده را برای فرشندانشان فراهم

می ند .آنها معتقد بودند ه نزدیتی به ایم امتاناا ،ظرفیت ار آنها را افزای

خواهد داد.

عدم دسترسی به بانب نیز اش دیگر مشتلاتی بوده ه شر ت نند ان بوه آن اشواره ردنود .در
روستاهای منلقه هیچ ونه بانب یا خدماا بانتی ارائه نمیشود و روستاییان برای اخذ وام و
یا پرداختهای دیگر وابسته به مرا ز شهری منلقه (سراوان) هستند .بررسیها نشوان داد وه
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امتاناا تفرییی و ورششی در روستاهای منلقه م و در برخی روستاها ه برخوی امتانواا
وجود دارد چندان مساعد نیستند (شتل  .)8ایم عوامل به صوورا مسوتقیم و غیرمسوتقیم بور
اه

فرصتهای معیشتی آنان اثر ذار است.

شکل  -5نمونهای از امکانات ورزشی روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

زیرساختهای تولیدی

با توجه به نظراا شر ت نند ان ،دسترسی به جاده و حمل و نقول در نوار نزدیتوی بوه
مرا ز باشاری مهمتریم عوامل میلی در ایم شمینه است .نامناسب بوودن شوبتههوای ارتبوا ی
روستاها با نواحی شهری (شتل  )2و انزاوی جغرافیایی منلقه میدودیتهوای شیوادی بورای
روستاها به وجود آورده و به تبع اثراا منفی بر معیشوت آنهوا ذاشوته اسوت .نبوود صونایع
تبدیلی و تعاونی های شاورشی نیز باعث شده ه بیشتر سود حاصول اش فوروش میصووهاا
نصیب واسله ها و دهاهان شود و میصوهاا را به قیمت پاییم به واسلهها بفروشند .بوا اینتوه
نق

هر یب اش عوامل در ایجاد فرصتهای معیشتی خانوارها ضروری است ،وهی روستاهای

منلقه به دهیل دوری اش مرا ز باشاری ،نبود شبتههای حمل و نقل و مبود فرصتهوای تنووع
معاش روبه رو هستند ه ایم امر به صورا مستقیم و غیرمستقیم منجر به ناپایداری معیشوت
آنها شده است.
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شکل - 6نمونهای از جادههای ارتباطی روستاهای شهرستان سراوان
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

ساختاری -نهادی

در شمینة عامل ساختاری نهادی ،مشار ت نند ان اذعان داشتند ه هیچگونه سرمایه ذاری
به خصو

در صنعت روستایی در منلقه انجام نشده است .مبود سرمایه ذاری در بشو -

های اقتصادی روستا بر ناپایداری معیشت آنها دامم شده است .مشار ت نند ان بیان داشوتند
ه مبهای فنی دوهت به روستاهای منلقه بسیار م میباشد و بیشتر در بر یرندۀ رحهایی
است ه اش سوی پیمانتاران غیربومی اجرا میشود .روستاییان در شمینة باشارچة مرشی وهب
سراوان بیان داشتند ه ا ثر ار نان و یا ار ران ایم باشارچه غیربومی هستند و عملا وجوود
ایم باشارچه متی به بهبودی معیشت آنها نترده است .رسانههای ارتبوا جمعوی در شمینوة
ا لاعرسانی اش وضعیت آنها بسیار ضعیف عمل ردهاند .عواملی چون انزوای جغرافیایی و نا
امنی های منلقه ه اش موانع مهم در جذ .سرمایه در ایم منلقه است اش دیگر عوواملی اسوت
ه خانوارها به آن اشاره نمودند و آن را مانعی برای پایداری معیشت خود شناسایی ردند .به
صورا لی و با توجه به وشندهی و اوهویتبندی ایم عوامل در نمودار رادار (شتل  )7می-
توان فت ه منابع مییط بیعی ،شیرساختهای توهیدی و خدماا و امتاناا عمومی مهم-
تریم عوامل میلی اثر ذار بر ناپایداری معیشت روستاییان هستند.
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شکل  -7نمودار رادار تحلیل عوامل محلی اثرگذار بر معیشت روستایی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

 .2 .5عوامل و سرمایههای خانوادگی اثرگذار بر معیشت روستاییان

برای بررسی سرمایه های خانواد ی اثر ذار بر معیشوت روسوتاییان شهرسوتان سوراوان ،اش
مدل هجستیب باینری استفاده شد .نشستیم خروجی در تیلیل مدل ،آموارۀ
سنج

و

بورای

اعتبار و نیتویی مدل است ه اش نتیجة اجرای آشمون )HL (Hosmer- Lemeshow

به دست میآید .سلح معنیداری و مقدار ایم آماره بیانگر معنیداری و نیتویی بوراشش آن بوا
دادههای آماری میباشد (جدول .)1
جدول  -3آزمون HLبرای سنجش اعتبار و معنیداری مدل
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،
آماره H-L

31/683

پ

آماره 2

8/283

سطح معنیداری )(p

8/888

اش ا مینان اش اعتبار و براشش مدل ،به ارشیابی متغیرهای مسوتقل (مجموعوه عوامول و

سرمایههای معیشتی) بر برآورد متغیر وابسته (ناپایداری معیشت) پرداخته شد .نتایج با توجه به
سلح معنیداری  8/883نشان داد ه اش بیم  68متغیر تیقیم 33 ،متغیر (با علامت **) ارتبا
معنیداری با ناپایداری معیشت در روستاهای شهرستان سراوان داشتهانود .نتوایج ایوم آشموون
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نشان داد ه اش بیم متغیرهای سرمایة اقتصادی ،چهار متغیر عدم وجود درآمد ثابت ،ناپایداری
دستمزد و اشتغال  ،عدم ماهتیت دام ،نداشتم لا و جواهراا ،و نبود پ انداش مناسب ارتبوا
معناداری با ناپایداری معیشت روستاییان داشته اند .عدم دسترسوی خانوارهوا بوه ایوم متغیرهوا
باعث شده ه در شمانی ه خانوارها با شوکهای معیشتی رو به رو میشوند نتوانند به حاهت
ذشته بر ردند و هذا معیشت آنها تضیف شده و بی

اش ذشته دچار فقر میشوند .بررسوی

متغیرهای سرمایة اجتماعی نشان داد ه متغیرهای ایم عامل تأثیر چندانی بر ناپایداری معشت
خانوارها نداشته اند .در ایم شمینه خانوارها اذعان داشتند ه سرمایة اجتماعی در بیم خانوارها
مناسب بوده ،وهی با توجه به اینته ا ثر روستاییان در فقور بوه سور مویبرنود وجوود سورمایه
اجتماعی نتواسته به بهبوود معیشوت آنهوا موب نمایود .اش بویم متغیرهوای عامول فیزیتوی،
خانوارهای نمونه معتقد بودند ه سه متغیر عدم دسترسی مناسب به دارایویهوا و نهوادههوای
توهیدی مانند بذر و ود ،عدم ماهتیت وسایل حمل و نقل (دوچرخه ،موتورسیتلت ،ماشیم)،
عدم ماهتیت ماشیمآهاا (ترا تور به منظوور شوشم شدن ،پمو

آ ،).بیشوتریم ارتبوا را بوا

ناپایداری معیشت داشته است .بررسی متغیرهای عامل انسانی نشان داد ه سوه متغیور تعوداد
نیروی ار خانواده ،سواد پاییم و نداشتم افراد ماهر و فنوی در بویم اعضوای خوانوار ارتبوا
بیشتری با ناپایداری معیش ت داشته است .روستاییان بیان داشتند ه به دهیل ناپایداری اشوتغال
در منلقه بسیاری اش نیروی ار در روستا به شهرهایی چون بندرعباس ،عسلویه ،اصفهان و یزد
مهاجرا رده اند (مهاجرا موقت) و هذا بششی اش درآمد خود را برای خانواده ارسوال موی-
نند .وهی برخی خانوارهای ه اش نیروی ار افی برخوردار نبود با مشتلاا معیشتی بیشتری
روبرو هستند .خانوارها معتقد بودند ه نبود افراد تیصویلترده و مواهر نیوز باعوث شوده وه
نتوانند آنچنان ه باید اش شیوه های امرار معاش مشتلف استفاده نند و در نتیجه ایم عوامل بر
معیشت خانوادۀ آنها اثراا منفی داشته است .در شمینة سرمایة بیعی خانوارهوای روسوتایی
نمونة چهار متغیر شمیمهوای شواورشی وچوب و پرا نوده ،نداشوتم شمویم ششصوی بورای
شاورشی ،م بودن سهم آ .و ماهتیت قناا و چاه و عدم حاصلشیزی اراضی را مهومتوریم
عوامل بیعی برشمرده و معتقد بودند ه نامناسب بودن ایم عامل بر ناپایداری معیشت آنهوا
اثر داشته است .در ایم شمینه خانوارهای روستایی اذعان داشتند ه شمیمهای شاورشی آنهوا
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علاوه بر اینته چندان حاصلشیر نیست و سنگلاخی هستند ،قلعاا شمیمها نیز وچوب موی-
باشد (اغلب بیم دو تا سه هتتار) و همیم امر منجر به اه

توهیداا شواورشی و بواشدهی

م توهیداا شده است .اهبته برخی متغیرها (با علامت *) نیز م و بی

بر ناپایداری معیشت

خانوارها اثر ذار بودهاند (جدول .)3
جدول  -4عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،
متغیر

ضریب
**

انحراف استاندارد

آماره z

معنیداری

اشتغال

**8/031

8/882

33/023

8/888

ماهتیت

**

پ انداش

**

8/783

8/833

3/133

8/888

8/361

8/818

3/071

8/823

مشار ت اجتماعی

*

8/817

*

خدماا ماهی

8/203

8/83

38/333

8/888

8/630

1/36

8/888

اعتماد و انسجام اجتماعی

8/332

8/813

3/871

8/882

اختلافاا خانواد ی و ایفهای

8/832

8/818

8/232

8/613

*

نهادههای توهیدی

**8/833

8/38

7/336

8/888

ماشیمآهاا شاورشی

**8/781

8/83

33/883

8/888

**

8/33

3/630

8/888

وسایل حمل و نقل
دسترسی به انرژی

8/383

8/813

3/336

8/882

مستم

*8/678

8/813

1/768

8/881

*

نیروی ار

**8/801

8/32

0/073

8/888

افراد تیصیلترده

**8/886

8/38

7/861

8/888

دان

بومی

مهارا

*

8/338

**

8/812

6/030

8/882

**8/830

8/32

0/300

8/888

شمیم ششصی

**

8/30

ماهتیت آ.

**

وسعت اراضی خانواده

8/263
8/233

8/33

3/836
38/337

8/888
8/888

**طبیعی ()0/540

8/208

8/833

3/331

8/888

*انسانی()0/449

آموشش و پرورش

8/618

8/810

1/368

8/883

*فیزیکی ()0/463

بستگان

8/633

8/813

1/038

8/886

اجتماعی()0/871

ارتبا اا خانواد ی

8/633

8/817

1/886

8/888

8/273

**اقتصادی()0/632

درآمد

8/721

8/886

36/661

8/888

عامل
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متغیر

8/208

مراتع خانواد ی

آماره z

انحراف استاندارد

**

یفیت خاک
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8/367

معنیداری

8/833

3/331

8/888

8/818

3/776

8/828

عامل

خلاصه مشاهده
مقیاس)68( :C :

8/283

احتمال ورود

8/31

38/037

8/888

تعداد مشاهده

178

میانگیم احتمال ورود

2/270

انیرا

8/113

ر رسیون

* معنیداری در سلح  8درصد؛ **معنیداری در سلح  3درصد

یافتههای مدل در شمینة عوامل و سورمایههوای خوانواد ی مورتبط بوا ناپایوداری معیشوت
روستاییان نشان میدهد ه اش بیم  8عامل ،دو عامل اقتصادی ( ،)8/216و بیعی ( )8/838بوه
ترتیب بیشتریم اثراا را بر ناپایداری معیشت روستاهای منلقه داشتهاند .اهبته سرمایة انسوانی
( )8/333و سرمایة فیزیتی ( )321نیز در سلح  8/888بر ناپایداری معیشت روستایی اثر وذار
بوده است .متریم اثر ذاری یز مربو به سرمایظ اجتماعی ( )8/370بوده اسوت .در (شوتل
 )0نیز شدا و ضعف اثراا هریب اش  8عامل مورد نظر را نشوان مویدهود .هوذا سوؤال دوم
پژوه

مبتنی بر شناسایی عوامل و متغیرهای ناپایداری معیشت روستاهای شهرستان سوراوان

پاسخ داده شد.
عامل

5

اقتصادی
طبیعی
فیزیکی
انسانی
اجتماعی

4

3

Data
2

1

0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شکل  -1شدت و ضعف اثر هریک از عوامل بر ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،
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 .3 .5استراتژیهای خانوارها در واکنش به شوکهای معیشتی و ناپایداری معیشت

نهایتا برای پاسخ ویی به سؤال سوم پژوه
وا ن

مبنی بر شناسایی استراتژیهای خانوارها در

ناپایداری معیشت اش آمار توصیفی استفاده شد .یافتهها نشان داد ه اش بیم  178پاسخ-

دهنده 18/8 ،درصد پاسخ ویان در وا ن

به شتوکهای معیشتی قاچواو سووخت و اهوا را

انتشا .نمودهاند 30/3 ،درصد معتقد بودند ه توانایی استفاده اش روشهوای امورار معواش را
نداشته و مجبورند در فقر ،تنگدستی و بیتواری بوه سور ببرنود 38/3 ،درصود انجوام ارهوای
خدماتی در شهرهای مجاور را انتشا .ردهاند 38/0 .درصد مهاجرا و یا ار ری در شهر را
انتشا .نموده و  38/8درصد اظهار داشتند ه مجبور به فروش دارایویهوا و وسوائل شنود ی
(مانند وسائل خونه و لا و جواهراا) خود شدهاند .سایر وا ن

و استراتژیها در شتل ()3

آورده شده است .در بیم ایم اسوتراتژیهوا ،خانوارهوا قاچواو سووخت و اهوا را مهومتوریم
استراتژی شتاسایی ردند و هذا سؤال سوم تیقیم نیز پاسخ داده شد.

شکل -9انتخاب نوع استرتژی یا معاش در واکنش به ناپایداری معیشتی
مأخذ :یافتههای تیقیم3130 ،

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

اش دهایل مهم ناپایداری معیشت منا م روستایی به خصو

در منوا م مورشی شهرسوتان
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سرمایههای خانواد ی آنها است .امرار معاش و درآمد آنها نیز به وسویلة روشهوای سونتی
فراهم می ردد .در ایم شمینه مجموعه عوامل و سرمایههای میلی و خانواد ی مویتواننود بور
فرصتهای معیشتی و یا بر تزهزل معیشت خانوارهای روستایی تأثیر ذار باشد .نتایج در شمینة
عوامل میلی ناپایداری معیشت روستاییان نشان داد ه منابع پایة بیعی روستاهای منلقوه در
حوشۀ شاورشی و دامداری بسیار ضعیف است .خدماا و امتاناا عموومی ماننود امتانواا
آموششی و بهداشتی روستاهای شهرستان سراوان در سلح پایینی قرار داشته است .علواوه بور
ایم عوامل تغییر اقلیم و وقوع خشتساهیهای متعدد در منلقه ،دوری اش دریاچوه و رودخانوه
دائمی ،عدم دسترسی به جنگل و مرتع مناسب ،عدم دسترسی به بواشار فوروش میصووهاا و
تعاونیهای توهیدی و یا شراعی ،شیرساختهای توهیدی مانند صنایع تبدیلی و تتمیلوی ،عودم
جذ .سرمایه ذاری در منلقه اش مهومتوریم عوامول اثر وذار میلوی بور ناپایوداری معیشوت
خانوارهای روستایی در شهرستان سراوان بوودهانود .اش بویم عوامول میلوی ،عوامول بیعوی،
شیرساختهای توهیدی و خدماا و امتاناا عمومی بیشتریم ارتبا را با ناپایوداری معیشوت
روستاییان داشته اند .نتایج در شمینه عوامل خانواد ی اثر ذار بر معیشت روستاییان منلقه نشان
داد ه عدم وجود درآمد ثابت ،ناپایداری دستمزد و اشتغال ،عدم ماهتیت دام ،نداشتم لوا و
جواهراا ،نبود پ انداش مناسب ،عدم دسترسی مناسب خانوارها به دارایویهوا و نهوادههوای
توهید ی مانند بذر و ود ،نداشتم افراد ماهر و فنی در بیم اعضای خانوار ،شمیمهای شاورشی
وچب و پرا نده ،نداشتم سوهم آ .و ماهتیوت قنواا و چواه و عودم حاصولشیزی اراضوی
شاورشی بیشتریم ارتبا را با ناپایداری معیشت آنها داشته است .نتایج عوامل و سرمایههای
خانواد ی ناپایداری معیشت روستاییان در شهرستان سوراوان نشوان داد وه عامول اقتصوادی
بیشتریم اثر را بر ناپایداری معیشوت خانوارهوای روسوتایی داشوته اسوت .ضوعف اقتصوادی
خانوارها باعث شده ه در وا ن

به شوکهای معیشتی و ناپایوداری معیشوت پورداختم بوه

مشاغل اذ .مانند قاچاو سوخت و اها را بهعنوان مهمتریم اسوتراتژیهوای در وا ون

بوه

ناپایداری معیشتی انتشا .نند .در رابله با یافتههای ایم پژوه  ،نتواا شیور پیشونهاد شود:
اهف) با توجه به ضعف منابع پایه بیعی روستاهای منلقه در حووشۀ شواورشی و داموداری،
توجه به صنایع دستی با توجه به مهارا روسوتاییان و بوه ویوژه شنوان در شمینوة سوتهدوشی،
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خیا ی ،سوشندوشی و فراوردههای خرمایی میتواند با استفاده اش تنوع امرار معاش بوه بهبوود
معیشت روستاییان منلقه مب نماید؛  ).با توجه به شیرساختهای توهیدی ضعیف منلقه و
مبود سرمایه ذاری در روستاها ،به منظور بهبوود و افوزای

سورمایه وذاری در روسوتاهای

منا م مرشی ،حمایت دوهت در رابله با ایجاد شیرساختهای روستایی بهویژه ایجواد شوبته-
های راه روستایی و خدماا حمل و نقل میتواند اش مسوائل و مشوتلاا مربوو بوه انوزوای
جغرافیایی روستاهای مرشی بتاهد؛ ا) ایجاد صنایع روستایی بهویژه صنایعدستی در نوواحی
روستایی مرشی ضمم اه
افزای

شغلهای اذ .مانند قاچاو اهوا و سووخت مویتوانود باعوث

امنیت اقتصادی خانوارها ردد؛ ث) ایجاد صنایع تبدیلی و بستهبندی خرما در منلقوه

علاوه بر اه

دست واسلهها و دهاهان و ا فزای

سود حاصل اش فروش خرما ،اش ریم ایجاد

اشتغال برای روستاییان به بهبود معیشت آنها مب خواهد رد؛ ) به دهیل اینته روسوتاییان
منلقه مهارا چندانی در شمینة اشتغال ماهر و یا ایجاد ارآفرینی (مانند پرورش شوتر و شوتر
مرغ ه ساش ار با منلقه است) نداشته ،فراهم آوردن فرصتهای اشتغال در نواحی روستایی و
بر زاری لاسهای آموشس در جهت سب مهاراهای غیر شاورشی و ارآفرینی مویتوانود
راهتار مناسبی در جهت تنوع معاش آنها باشد .در شمینة عوامل میلی ،نتایج ایم ملاهعوه بوا
نتایج ملاهعة تو لی و همتاران ( ،)3138هویسون ( ،)6838پن
همتاران ( ،)6833و برچا

 ،واتموگ ،هوتن

و همتواران ( ،)6837جیواو و

و آتتینسووند ( )6833وه عامول بیعوی را

مهمتریم عامل اثر ذار بر معیشت روستایی مویداننود همسوو بووده اسوت .در شمینوة عوامول
خانواد ی ،نتایج ایم پژوه
ه عامل اقتصادی و به خصو

با نتایج ملاهعاا هیو و هیو ( ،)6832وانو

و همتواران ()6833

درآمد ،اشتغال و سورمایه را مهومتوریم عوامول اثر وذار بور

معیشت روستایی میدانند همسو بوده است.
کتابنامه
 .3اسماعیلی ،م .)3133( .نق

اوهیم نفران

ردشگری بر توسعة پایدار روستایی (ملاهعة موردی روستای شرآباد)،

بیماهملل ی علوم جغرافیا مؤسسة عاهی علوم و فناوری خوارشمی .شویراش 38 ،مورداد

،3133صص .3-7
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 .6بیگدهو ،ر؛ وهابینژاد ،م؛ پایدار ،ا .)3132( .بررسی تأثیر عملترد نیروی انتظامی در برقراری امنیت

روستاهای منا م مرشی (مورد ملاهعه :روستاهای حوشۀ استیفاظی شهرستان میرجاوه) ،پوژوه -
نامة نظم و امنیت انتظامی.33 -72 ،)12( 38 ،
 .1تو لی ،م؛ احمدی ،ش؛ فاضلنیا ،غ .)3138( .تیلیل عوامل مؤثر بور معیشوت روسوتایی (بررسوی
موردی :روستاهای شهرستان سردشت) ،جغرافیا و برنامهریزی.21-03 ،)80( 68 ،
 .3حسینی ،م؛ جوان،

؛ حسینی،

 .)3132( .تیلیل اثراا ردشگری در معیشت پایدار ستونتگاه -

های روستایی (مورد :روستاهای مزسی شهرسوتان میشوان) .ملاهعاا جغرافیا ،عمران و مدیریت
شهری.3 -36 ،)3( 1 ،
 .8دربانآستانه ،ع؛ ملیعیهنگرودی ،س؛ قاسمی،

 .)3137( .شناسوایی و تیلیول عوامول موؤثر بور

معیشت پایدار شاورشان (موردملاهعه :شهرستان شواشند) .پوژوه هوای روسوتایی-167 ،)6( 3 ،
.163
 .2رضاشاده ،ش؛ شا ری ،م؛ راستی ،ع .)3131( .اقداماا توسعهای و نق

آن در تأمیم امنیوت پایودار

منا م مرشی (ملاهعة موردی ،مربند سبز دشت خوشا .مرش خراسان جنوبی با افغانستان) .فصل-
نامة ملاهعاا فرهنگی-اجتماعی خراسان.33-76 ،)63( 11 ،
 .7ر ماهدیمافتشاری ،ع؛ موسوی ،س؛ پور اهری ،م؛ فر شادهاصل ،م .)3131( .تیلیول نقو

تنووع

معیشتی در تا.آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشتساهی (استان اصوفهان) .پوژوه هوای
روستایی.213-226 ،)1( 8 ،
 .0سجاسیقیداری ،ح؛ صادقلو ،؛ شتوریفرد ،ا .)3138( .سنج

سلح داراییهای معیشتی در منا م

روستایی با رویترد معیشت پایدار (مورد :روستاهای شهرستان تایباد) ،مجلة پژوه

و برنامهریزی

روستایی.337-632 ،)3( 8 ،
 .3شرفی ،ش؛ نوریپور ،م؛ رمیدهتردی ،ا .)3132( .بررسی وضعیت سرمایههای معیشت و پایداری
آنهوا در خانوارهوای روسوتایی(مورد :بشو

مر ووزی شهرسوتان دنوا) .علووم تورویج و آموووشش

شاورشی.83-78 ،)6( 31 ،
 .38وهابینژاد ،م؛ پایدار ،ا .)3137( .تیلیل ارتبا استراتژیهای تنوع تأمیم معاش با مدیریت اراضی
شاورشی (مورد :منا م روستایی شهرستان پلدختر) .فصلنامة جغرافیا و توسعه-630 ،)83( 32 ،
.337
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 راهبردهای شاورشان در وا ن.)3137( . خ، م؛ صادقی، وهابینژاد.33

-267 ،)3( 3 ، پژوه های روسوتایی.) شهرستان رشتشوار:بررسی عوامل مؤثر بر آن (موردملاهعه
.280
سیاستهای تعدیل ساختاری در د ردیسوی

 نق.)3130( . م،؛ حجیپور

،؛ جوان

، عزیزپور.36

.383-378 ،)3( 83 ، پژوه های جغرافیای انسانی.اقتصاد روستایی ناحیه رضوانشهر
 تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بور امنیوت.)3107( . م، ا؛ رمضانشاده هسبویی، م؛ یاریشگفتی،  قاهیبا.31
3 ، فصلنامة ژئوپلیتیب.) استان رمانشاه،مرشی نوسود شهرستان پاوه

 بش:مرشها (ملاهعة موردی
.68-88 ،)6(

 سلحبندی سرمایههای معیشت ی.)3133( . ح، م؛ باغبانی، ر؛ پورجمعه. م، م؛ رضوانی، قدیریمعصوم.33

 فصولناموة اقتصواد فضوا و.در روستاهای ردشگری وهستانی موردملاهعه؛ دهستان باهوا اهقوان
.3-30  صص،)6( 3 ،توسعةروستایی
 تاثیر باش شوت.)3138( .. ، ع؛ صینه، م؛ نظری، م؛ رضوانی، س؛ قدیریمعصوم، ملیعیهنگرودی.38

 پوژوه هوای.) شهرسوتان آوقلوا:مهاجران به روستاها در بهبود معیشت سا نان (ملاهعه مووردی
.27-01 ،)70( 31 ،جغرافیای انسانی
 توأثیر احوداث سود بهشوتآبواد بور راهبردهوای معیشوت.)3130( . ا، ل؛ رمویدهتوردی، نادری.32
.68-83 ،)3( 61 ،فضا تربیت مدرس

 مجلة برنامهریزی و آمای.خانوارهای جوامع میلی

17. Agarwal, B. (2018). Can group farms outperform individual family farms?
Empirical insights from India. World Development, 108 (8), 57-73.
18. Ahmed, S. A., Diffenbaugh, N. S., & Hertel, T. W. (2009). Climate volatility
deepens poverty vulnerability in developing countries. Environmental research
letters, 4(3), 1- 12.
19. Alessa, L., Kliskey, A., & Altaweel, M. (2009). Toward a typology for socialecological systems. Sustainability: Science, Practice and Policy, 5(1), 31-41.
20. Berchoux, T., Watmough, G. R., Hutton, C. W., & Atkinson, P. M. (2019).
Agricultural shocks and drivers of livelihood precariousness across Indian rural
communities. Landscape and Urban Planning, 189(3), 307-319.
21. Busse, H. A., Jogo, W., Fofanah, M., Tesfay, H., Hadush, M., Kiflom, E., &
Schulz, S. (2017). Participatory assessment of factors influencing Nutrition and
livelihoods in rural Ethiopia: Implications for measuring impacts of multisector
Nutrition programs. Food and nutrition bulletin, 38(4), 468-484.
22. Chen, H., Zhu, T., Krott, M., Calvo, J. F., Ganesh, S. P., & Makoto, I. (2013).
Measurement and evaluation of livelihood assets in sustainable forest commons
governance. Land use policy, 30(1), 908-914.

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

332

23. De Sherbinin, A., VanWey, L. K., McSweeney, K., Aggarwal, R., Barbieri, A.,
Henry, S., Hunter, L. M., Twine, W., & Walker, R. (2008). Rural household
demographics, livelihoods and the environment. Global environmental
change, 18(1), 38-53.
24. Donohue, C., & Biggs, E. (2015). Monitoring socio-environmental change for
sustainable development: Developing a Multidimensional Livelihoods Index
(MLI). Applied geography, 62(7), 391-403.
25. Eakin, H. (2005). Institutional change, climate risk, and rural vulnerability:
Cases from Central Mexico. World development, 33(11), 1923-1938.
26. Eigenbrode, S. D., Binns, W. P., & Huggins, D. R. (2018). Confronting climate
change challenges to dryland cereal production: A call for collaborative,
transdisciplinary research, and producer engagement. Frontiers in Ecology and
Evolution, 164 (5), 1- 15.
27. Ellis, F. (2000). The determinants of rural livelihood diversification in
developing countries. Journal of agricultural economics, 51(2), 289-302.
28. Fang, Y. P., Fan, J., Shen, M. Y., & Song, M. Q. (2014). Sensitivity of
livelihood strategy to livelihood capital in mountain areas: Empirical analysis
based on different settlements in the upper reaches of the Minjiang River,
China. Ecological indicators, 38(4), 225-235.
29. Flora, C. B., Flora, J. L., Gasteyer, S. P. (2015). Rural communities. Legacy
change. New York, Routledge Publishers, First Published.
30. Gautam, Y., & Andersen, P. (2016). Rural livelihood diversification and
household well-being: Insights from Humla, Nepal. Journal of Rural
Studies, 44(2), 239-249.
31. Guzman-Parra, V. F., Quintana-García, C., Benavides-Velasco, C. A., & VilaOblitas, J. R. (2015). Trends and seasonal variation of tourist demand in Spain:
The role of rural tourism. Tourism Management Perspectives, 16(2), 123-128.
32. Harvey, C., A. Rakotobe, Z. L., Rao, N. S., Dave, R., Razafimahatratra, H.,
Rabarijohn, R. H., Rajaofara, H., & MacKinnon, J. L. (2014). Extreme
vulnerability of smallholder farmers to agricultural risks and climate change in
Madagascar. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological
Sciences, 369 (5), 1- 12.
33. Jiao, X., Pouliot, M., & Walelign, S. Z. (2017). Livelihood strategies and
dynamics in rural Cambodia. World Development, 97(2), 266-278.
34. Kassie, G. W. (2017). The Nexus between livelihood diversification and
farmland management strategies in rural Ethiopia. Cogent Economics &
Finance, 5(1), 1- 16.
35. Liu, Z., & Liu, L. (2016). Characteristics and driving factors of rural livelihood
transition in the east coastal region of China: A case study of suburban
Shanghai. Journal of Rural Studies, 43(81), 145-158.
36. Loison, S. A. (2015). Rural livelihood diversification in sub-Saharan Africa: a
literature review. The Journal of Development Studies, 51(9), 1125-1138.

337

... تیلیل عوامل ناپایداری معیشت در نواحی روستایی

سال هجدهم

37. Mbaiwa, J. E. (2011). Changes on traditional livelihood activities and lifestyles
caused by tourism development in the Okavango Delta, Botswana. Tourism
management, 32(5), 1050-1060.
38. Nielsen, Q. J., Rayamajhi, S., Uberhuaga, P., Meilby, H., & Smith‐Hall, C.
(2013). Quantifying rural livelihood strategies in developing countries using an
activity choice approach. Agricultural economics, 44(1), 57-71.
39. O’Brien, K., Quinlan, T., & Ziervogel, G. (2009). Vulnerability interventions in
the context of multiple stressors: lessons from the Southern Africa Vulnerability
Initiative (SAVI). Environmental science & policy, 12(1), 23-32.
40. Peng, W., Zheng, H., Robinson, B. E., Li, C., & Wang, F. (2017). Household
livelihood strategy choices, impact factors, and environmental consequences in
Miyun reservoir watershed, China. Sustainability, 9(2), 175-187.
41. Scoones, I. (2015). Sustainable livelihoods and rural development. Practical
Action Publishing.
42. Shisanya, S., & Mafongoya, P. (2016). Adaptation to climate change and the
impacts on household food security among rural farmers in uMzinyathi District
of Kwazulu-Natal, South Africa. Food Security, 8(3), 597-608.
43. Tittonell, P., Muriuki, A., Shepherd, K. D., Mugendi, D., Kaizzi, K. C., Okeyo,
J., Verchot, L. V., Coe, R., & Vanlauwe, B. (2010). The diversity of rural
livelihoods and their influence on soil fertility in agricultural systems of East
Africa–A typology of smallholder farms. Agricultural systems, 103(2), 83-97.
44. Turner, B. L., Kasperson, R. E., Matson, P. A., McCarthy, J. J., Corell, R. W.,
Christensen, L., Eccles, N., Kasperson, J. X., Luers, A., Martello, M. L., Polsky,
C., Pulsipher, A., & Schiller, A. (2003). A framework for vulnerability analysis
in sustainability science. Proceedings of the national academy of sciences,
100(14), 8074-8079.
45. Turner, K. G., Odgaard, M. V., Bocher, P.K., Dalgaard, T., Svenning, J. C., &
(2014). Bundling ecosystem services in Denmark: Trade-offs and synergies in a
cultural landscape. Landscape and Urban Planning, 125 (5), 89-104.
46. Van der Zanden, E. H., Levers, C., Verburg, P. H., & Kuemmerle, T. (2016).
Representing composition, spatial structure and management intensity of
European agricultural landscapes: a new typology. Landscape and Urban
Planning, 150(6), 36-49.
47. Wang, N., Gao, Y., Wang, Y., & Li, X. (2016). Adoption of eco-friendly soilmanagement practices by smallholder farmers in Shandong Province of China.
Soil Science and Plant Nutrition, 62(2), 185-193.
48. Wang, P., Yan, J., Hua, X., & Yang, L. (2019). Determinants of livelihood
choice and implications for targeted poverty reduction policies: A case study in
the YNL river region, Tibetan Plateau. Ecological Indicators, 101(7), 10551063.
49. Williams, L. J., Afroz, S., Brown, P. R., Chialue, L., Grünbühel, C. M.,
Jakimow, T., Khan, I., Minea, M., Reddy, V. R., Sacklokham, S., Santoyo Rio,
E., Soeun, M., Tallapragada, C., Tom, S., & Roth, C. H. (2016). Household

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

330

types as a tool to understand adaptive capacity: Case studies from Cambodia,
Lao PDR, Bangladesh and India. Climate and Development, 8(5), 423-434.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،6بهار و تابستان  ،6900شمارۀ پیاپی 93
DOI: 10.22067/geography.v18i1.84509
مقالۀ پژوهشی
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چکیده
هدف :بینظ می در بارش ویژگی ذاتی اقلیمهای خشک بوود و ایو نوور ریو شهوا
همرا با سیل و خسارت است .با رویکرد تکرارپذیری پدید هوای بییعوی ،ایو نوور
ری شها قابل تکرار و پیشبینی میباشوند  .بوارشهوای شودید در توود هوای هووا بوا
ربوبت بال ا و شرایط خاص همدیدی جو ،حادث میشوند.
روش :ای نور ری شها با بارش روزان ة یک میلیمتر و بیشتر در خر اسوان جنووبی در
دورۀ  6011تا  8961مطالعه شود .شواخص کود

نوود و پونجم بوارش روزانوة هور

ایستگا  ،بارش شدید ،و هم مان ی در سه ایستگا و بیشوتر ،بوارش شودید سوینوپتیک
تعریف شد .الگوهوای جووی ایو نوور بوارشهوا ،بوا دادۀ رقوومی ارتفوار توراز 099
هکتوپاسکال در محدودۀ  69تا  19درجة شمالی و  69تا  19درجة شورقی ،بوا روش
تحلیل مؤلفة اکلی و خوشهبندی وارد ،مشخص شد.
یافتهها /نتایج :چنانکه با وقور بلاکینگ مدیتران ة مرک ی  -جنوو

اروپوا و سوردچال

اروپای شرقی  -روسیة غربی ،تراف باهوای غربوی در شور مدیترانوه عمیو شود و
تود های مدیترانهای از مسیر جنوبیتر با جهت جنوو

غربوی و جنوو

از آ هوای

گرم خلیج فارس و دریای عموان بوه شور ایوران مویرسوند .بنوابرای  ،سویکلونهوا
(فشار  6966میلییار) با حرکت چرخنودی بور روی منطقوه و ارتفاعوات شور ایوران،
بارشهای شدید (میانگی  61میلیمتر روزانه) را ری ش میکنند .در عرض پوایی تور،
پرفشارهای دینامیک با حرکت واچرخند در تراز میانی و جو پایی  ،از شومال شورقی
آفریقا تا عربستان و شمال غربی شیه ج یرۀ ه ند اسوتقرار دارنود و تضوعیف بادهوای
___________________________
تاریخ دریافت 6901/90/61 :تاریخ تصویب6901/69/69 :
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سرد و خشک سییری ،باعث تداوم بارشها میشود  .شورایط جووی فوو  ،منجور بوه
بارش شدید در اواخر زمستان (فوریه) و اوایل بهار (مارس) در خراسان جنوبی موی -
شود .
کلیدواژهها :الگوی جوی ،بارش شدید ،کد

 ، 00خراسان جنوبی.

 .9مقدمه

فلات ایران در منطقة جنب حار و جنو

منطقة معتدله در کمربند بیابانی جهان قرار دارد،

اما تنور توپوگرافی ،کشیدگی عرض جغرافیایی در ای منطقوه و الگوهوای جووی تیریرگوذار،
موجب شد تا بر خلاف دیگر کشوورهای بور روی ایو کمربنود ،از اقلویم یکدسوت خشوک
برخوردار نیاشد .تنور آ

و هوایی در ای منطقه با اقلیمهای متوسط و محلی وجود دارد ،اما

غالب مناب ایران دارای شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک میباشند .ویژگی ذاتی ایو نوور
اقلیمها ،ناهنجاری زمانی و مکانی بارش بود و تنور ارتفاعات در ایران ای پیچیدگی را بیشتر
میکند .ناهمواریها نقش مهمی در ری شهای جوی ایران داشوته؛ بنوابرای غالوب شوهرها و
روستاهای ایران در پای کو ها (کوهپایه) یعنی مناب با سفر های آ

غنی (آبخانة مخروبوه-

افکنهها) استقرار دارند .از برفی با نیود منیع ربوبت در ایران ،غالب بوارشهوا از مسویرهایی
دورتر از ایران و غالیاً از مدیترانه ،خلیج فارس -عمان ،دریای سیا و خ ر به فلات ایران می-
رسند و عمدۀ بارشها در مسیر ورود ،در غر  ،جنو

غر

و شمال غربی ایران با برخوورد

به دیوارۀ مرتفع زاگرس ،ری ش کرد و تا رسیدن به مناب شورقی ایوران و خراسوان جنووبی
ربوبت تود های هوا کاهش و یا میرا میشوند .در همی راستا از غر
غر

به جنو

به شور و از شومال

شرقی ایران ،کاهش بارشها حادث گردید و اقلویمهوا خشوکترند .از برفوی

عامل مهم تر در ارتیاط با ری شها ،چگونگی استقرار الگوهای جوی است ،ای نور گردشها
همرا با ربوبت در نیمة سرد سال از عرض بالاتر با ناپایداری جوی ،ربوبت و سرما همرا -
اند .با توجه به ای نور گردش جوی از منطقة برون حار و خصوکاً موقعیوت جووی توراف
شر دریای مدیترانه و موجهای کوتا بادهای غربی ،مسیر تود های مربو

به فلوات ایوران

مشخص میشود .بی مطالعات گذشته ،فراوانی ای موجها در شمال غربی ایران زیادتر و در
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در سه مسیر از شومال غربوی ،غور

و جنوو

غربی به ایران میرسند (علیجانی ،6901 ،ص .)90 .موجهای بادهای غربوی غالیواً بوا حرکوت
نصفالنهاری به ایران وارد شد و تا جنو

ایران جا به جا میشووند کوه بییعتواً بوا اینگونوه

حرکت بادهای غربی ،پیامدها و مخابرات جوی از جمله موجهای گرما و سورما ،بوارانهوای
شدید و سیلابی در مناب مختلف حادث میگردد.
از گذشته تاکنون وجود رخدادهای اقلیمی ویژگی ذاتی فلات ایران بود و ای ناهنجاری-
ها خسارتزا بود اند .بنابرای  ،بارشها در اینگونه اقلیمها (خشوک) ذاتواً نامنظمنود و ممکو
است در یک منطقه بخش غالیی از بارش سالانه در یک یا دو بارش ری ش کند که بیعتواً بوا
وقور سیلا

برای آن محیط همرا است .حال آنکه در مناب مختلف ایران ،شکلی از الگووی

بادهای غربی که موجب اینگونه ری شها شد  ،بیعیتاً متفاوت است .بنابرای  ،کشف اینگونوه
الگوهای جوی برای پیشبینی مفید و بورای برناموهریو ی موفو  ،ضوروری اسوت .از برفوی
دسترسی راحتتر به داد های رقومی جوی شناخت رفتار پدید های جوی را بورای محققوان
علوم جوی ،تسهیل کرد است .در ای ارتیاط مطالعات زیادی انجام شد  ،از آن جمله ،مطالعة
شرایط سینوپتیکی بارشهای شدید و غیر شدید در سوئد از  8999-6016حاکی است ،عمدتاً
در زمان وقور بارشهای شدید ،تیپهای سیکلونی حاکم بوود کوه پشوته بادهوای غربوی در
روسیة غربی ت ا شر سوئد بر روی فنلاند قرار دارد ،در حوالی کوه در بوارشهوای غیرشودید
عمدتاً بادهای غربی حرکت مداری دارند .در زمان بارشهای شدید غالیاً بادهای غربی کنودتر
شد و شدت و سورعت بادهوای جنووبی نسویت بوه زموان بوارش هوای غیور شودید بیشوتر
است(هلسترم ،8990 ،6ص.)196 .
همچنی  ،الگوهای جوی  601بارش شدید یونان حاکی از آن اسوت کوه در زموان وقوور
بارشها ،عمدتاً کم فشارها در غر
غربی از شر تا جنو

یونان قرار دارند و در سطوح بالوای جوو توراف بادهوای

یونان ادامه دارد .در برخی مووارد کومفشوارهای قووی کول اروپوا و

مدیترانه را در بر میگیرند (هوسس و بارت کاس ،8991 ،8ص .)06 .الگوهوای سوینوپتیکی 619
1. Hellstorm
2. Houssos & Bartzokas
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برزیل با بیش از  09میلیمتر ،نشان داد در زمان وقور بارشهای سونگی

تراف عمی در شر آرام جنوبی ،کمفشار شمال آرژانتی  ،جت سوطوح پوایی در اروگوئوه و
همگرایی جریان ربوبت قووی در جنوو

برزیول ،عوامول سوینوپتیکی موؤرر در وقوور ایو

رخدادهاست(داسیلوا و ساتیموری ،8991 ،6ص.)600 .
از برفی وقور بارش شدید منطقة مدیترانه و ارتیاط آنها با الگوهای جوی حاکی اسوت،
در مرک و غر

مدیترانه عمدتاً با جریانات مربو

از جنو

ابلس و تشدید ناپایداریها با

قرارگیری جت جنب حار در سواحل آفریقا و تشدید حرکات کوعودی ،در شور مدیترانوه
وزش هوای گرم مرتیط با حرکات کعودی از پایی تا بالای جو و واگرایی جت بالا در شر
مدیترانووه ،ایوو شوورایط را تشوودید مووی کنوود(تورتی ،اکسووپلتی ،مووارون ،کوووگلیش ،وانوور و
لوتیاچر ، 8969،8ص .)6991 .همچنی  ،علل سینوپتیکی بارشهای سنگی در سوواحل شومال
شرقی برزیل از 6018-8998بررسی شد و نشان داد عمدتاً بارشهای شدید در ای منطقه بور
اساس چرخندگی سیکلونی سطوح بالای جو و فعالیت منواب همگرایوی در ابلوس جنووبی
است (الیورا ،لیما ،سانتوس و سیلوا ،8969 ،9ص .)19 .شورایط جووی بوارشهوای شودید در
مدیترانة شرقی و غربی حاکی است ،در زمان وقور ایو رخوداد فراینودهای جووی متفواوتی
دخالت دارند ،از جمله همرفتهای محلی ،ترافهای مقیاس سوینوپتیک جوو بالوا ،ناپایوداری
ناشی از حرکات عمودی جو(همگرایی سطحی) و عواملی از قییل چگونگی شورایط دموایی و
ربوبتی جو می باشند(دایان ،نیس و الییرچ ،8960 ،3ص .)8080 .از برفوی الگوهوای جووی
منجر به بارشهای شدید در مدیترانوه از  6016-8991بررسوی و نشوان داد ،ناهنجواریهوای
ارتفار در سطوح بالای جو از جمله ترافهای عمی و سردچالهای جوی نقوش دارنود و در
برخی موارد جریانات سطح پایی جوی با توجه به نقش مانع ارتفاعات محلی ،موجب کعود
و تشدید بارش شد(ترتی ،جیناکاکی و مارتوس ،8961 ،0ص.)6080 .

1. Da cilva & Satyamurty
2. Toreti, Xoplaki, Maraun, Kuglitsch, Wanner & Luterbacher
3. Oliveira,Lima & Silva
4. Dayan, Nissen & Ulbrich
5. Toreti, Giannakaki, & Martius
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شرایط سینوپتیکی بارشهای شدید نپال از  6016-8969حاکی است ،در الگوهای جووی
منجر به بارشها در مجاور هیمالیا ،ترافهای در سطوح بالای جوی و کم فشوارها در سوطح
زمی مهم است و با توجه به موقعیت قرارگیری ای الگوها ،جریان ربوبت مسویر خاکوی را
بی می کند (بلینگر ،سورتیرگ و سودمان ،8961 ،6ص.)109 .
همچنی  99بارش سنگی تابسوتانه از  6010-8969در دو ناحیوة شومال غربوی و جنوو
شرقی بررسی شد ،نتایج حاکی است عمدتاً ناهنجاری های مثیت فشار و ارتفوار در بریتانیوا و
ن دیکی جت قطیی به منطقه موجب بارشهای شدید شمال غر
های جنو

شد  ،در حالی کوه بوارش-

شرقی با نیود عامل سینوپتیکی مشخص شکل گرفته ،هرچنود ن دیکوی بوه منوابع

ربوبتی و ناپایداریهای جوی ،موجب ای بارشها میشود (چامپون ،بلنکینسپ ،لی و فولر،8
 ،8961ص .)3311 .الگوهای جوی بارشها در نیمة غربی ایالوات متحود از  6031-8961بوا
داد های ارتفار سطح  099میلییار با روش  k- meansبیقهبندی شد و نشان داد ،هفوت تیوپ
جوی بارشهای ای منطقه را موجب میگردند .مهمتری تیپ بیش از  39درکد بارشهوا را
توجیه کرد و ای تیپ حرکت مداری امواج غربی ادامهدار از آرام شمالی تا آمریکی شمالی را
حاکی است(زهانگ و ویلارینی ،8960 ،9ص.)3861 .
از برفی بررسی همدیدی بارش سنگی و فراگیر آبان موا  6919در ایوران نشوان داد ،در
روزهای فو  ،پرفشارها در اروپا و کمفشار روی عورا و هم موان جریوان سورد از اروپوا و
دریای سیا از شمال غر

کشور نفوذ میکند .همچنی فرود عمیو قیورس و ادغوام رودبواد

جنب حار و قطیی موجب شد تا ربوبت در لایه بال ای جو از دریای سیا  ،مدیترانه و سرخ و
ربوبت در لایههای پایی از خلیج فارس موجب ری شهای شدید در حداقل نیموی از ایوران
گردند (محمدی و مسعودیان ،6910 ،ص.)31 .
همچنی  ،الگوی جوی  69بارشهای سنگی چهارمحوال بختیواری در دورۀ 6011-8969
حاکی است ،وقور بلاکینگ در اروپا و عمی شدن تراف شر دریای مدیترانه ،موجب ادغوام
کم فشارهای مدیترانه با سودان شد و هم مان ت ری ربوبت از خلیج فارس و دریای عر ،
1. Bohlinger, Sorteberg, & Sodemann
2. Champion, Blenkinsop, Li &Fowler
3. Zahang & Villarini
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ری ش های سنگی منطقه را موجب میگردد (امیودوار و ترکوی ،6906 ،ص .)610 .از برفوی
تحلیل همدیدی  0الگوی بارش سنگی سپتامیر  6011تا  8990گیلان حواکی اسوت ،شوکل-
گیری ناو در سطوح بالای جو ،ری ش هوای سرد عرض بالا بر دریای خ ر و سیا و هم مان
شرایط همرفتی در سطح زمی موجب بارشهای شدید در ایو منطقوه مویگوردد (عسواکر ،
خوش رفتار و ستود  ،6906 ،ص .)06 .همچنی  ،الگوهای جوی  90بارش فراگیر بالواتر از 1
میلیمتر در دورۀ  6001تا  8998در حوضة اتر

و گرگوانرود نشوان داد ،در هموة الگوهوا در

زمان وقور بارشها ،کم فشار در شر ایران و پرفشارها در غر

و شمال غر

در سطح زمی

و فعالیت تراف بادهای غربی در ایران موجب بارش های فو میگردد (باعقیود  ،انتظواری و
علیمرادی ،6906 ،ص .)669 .در حالی که  690روز بارش حودی و فراگیور در کرانوة غربوی
خ ر در دورۀ  6939تا  6919بررسی شد و نشان داد ،در زمان وقور بوارشهوا قطوار چهوارم
هسته رودباد بادهای غربی در کرانة غربی خ ر استقرار داشته و موجوب ناپایوداری شودید در
سطح زمی گردید (حلییان و حسینعلی پورج ی ،6909 ،ص .)890 .همچنی الگوهای همدید
بارشهای سنگی خلیج فارس حاکی است 3 ،الگو که عمدتاً مؤلفههای سوینوپتیکی از جملوه
عمی شدن ناو سوریه ،حرکت غربی پرفشار سییری ،کاهش ارتفار پایة رودباد جنوب حوار ،
کم فشار سودان و سامانه های سردچال تا تراز بالای تروپوسفر موجب ای بارشها در منطقه
خلیج فارس میگردد (احمدی و علیجانی ،6909 ،ص .)810 .همچنی  ،موقعیت رودباد جیهة
قطیی در ارتیاط با بارشهای سنگی غر

ایران بررسی شد و نشان داد در ای روزها ،عمدتاً

ربع دوم رودباد جنب حار منطی بر منطقة واگرایی بالایی و همگرایی سطحی در غر

ایران

قرار دارد و انحنای ناشی از حرکت نصوفالنهواری بادهوا در سوطوح بالوای جوو بور شودت
ناپایداری اف ود و انتقال ربوبت از دریای عر  ،سرخ ،خلیج فارس و عمان به منطقه را بوه
همرا دارد (سعیدآبادی ،ا

خرابات و نجفی ،6903 ،ص .)119 .تحلیول سوینوپتیکی  19روز

بارش سنگی ایران که در  80درکد ایستگا ها ( 39ایستگا ) بوارش بالوای کود  09وجوود
داشته ،نشان داد 0 ،الگوی جوی بارشهای شدید را موجب مویشووند کوه در هموة الگوهوا
جابهجایی تراف در شر دریای مدیترانه و فعالیت کومفشوارها در ایوران ،بوا حرکوت نصوف
النهاری بادهای غربی ،مسیر انتقال ربوبت مشخص میگردد.
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عمد تری الگوی فراگیر بارشهای شدید ایران ناوۀ سوریه و هم مانی پرارتفوار قووی بور
روی دریای عر  -عمان در سطوح بالای جو و کم فشوار در ایوران موی باشود (مصوطفائی،
علیجانی و سلیقه ،6903 ،ص .)10 .الگوهای همدیدی تراز  099میلییار  31بارش فو سنگی
حوضة آبخی دریاچة ارومیه از  6911تا  6909حاکی است ،هشت الگوو در قالوب دو گورو ،
سردچالهای جوی و فرود موج کوتا به همرا جیهة قطیی در منطقه موجب شد تا ربوبوت
از دریای سیا  ،مدیترانه و دریای سرخ از غر

و جنو

غر

منطقوه ،بوارش سونگی را بوه

همرا داشته باشند (باهایی ،سلکیو حجازی زاد  ،6900 ،ص.)10 .
همچنی  ،الگوهای جوی وقور بارش بورف سونگی در زاگورس مرکو ی از 6011-8969
حاکی است ،در زمان رخداد ای پدید  ،محور تراف شر دریوای مدیترانوه بوه غور

ایوران

ن دیک شد و هم مان پرفشار سییری در سطح زموی بوا پرفشوار روی ترکیوه ادغوام و مووج
سرمای تاوۀ قطیی تا جنو

ایران ادامه دارد و هم دمای کفر درجه در خلیج فوارس مشوهود

است .بنابرای  ،تود های سرد و مربو

از شمال غر  ،دریوای مدیترانوه و ت ریو ربوبوت

خلیج فارس با کعود از بلندیهای زاگرس مرک ی ،بارشهای سنگی برف را موجوب موی-
گردد (دوستان ،اسکندری و کادقی ،6900،ص .)886 .از برفی تحلیل همدیودی  690بوارش
حدی و فراگیر در کرانة غربی خ ر نشان داد ،در همة الگوها در زموان وقوور ایو رخودادها
پرفشار قوی بر روی دریای سیا و هم مان کم ارتفار ها بر روی دریا استقرار داشته و توود -
های هوا ،غالب ربوبت را از دریای خ ر و در مرتیة بعد از دریای سیا به کرانة غربی دریای
خ ر منتقل میکنند (حلییان ،6900 ،ص .)609 .همچنی  ،تیریر رودبادها بر بارشهای فوری و
فراگیر با استفاد از  660بارش در غر
در غر

ایران نشان داد ،ربع دوم هستة رودباد در ای روزهوا

ایرا ن با واگرایی در سطوح بالای جو ،ناپایداری و بارشهای شدید را موجوب موی-

گردد (مظفری و شفیعی ،6901 ،ص .)10 .بارش های شودید تابسوتانة خو ری بوا  80روز بوا
بارش بویش از  60میلیمتور در دور  6006-8969حواکی اسوت ،در روزهوای بوارش عمودتا
جریانات خنک ناشی از نفوذ سامانة پرفشار در منطقه و جابجایی آن ،بارشهای سنگی را بوه
همرا دارند (جلالی ،6901 ،ص .)89 .اقلیم خراسان جنوبی مشابه ابراف منطقوه ،خشوک و
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نیمهخشک بود و ارتفاعات شمال و شر منطقه و مناب پسوت جنوو

شمارۀ سی و چهارم

و غور

آن ،تنوور

اقلیمی را موجب میگردد.
از گذشتة دور بارشهای شدید ،سیلا
از نیوغ مدیریت کم آبی ،از جمله آ

و خشکسالی ویژگی ذاتی ای اقلیم است و برخی

انیار ،چا کم عم  ،کشت بندساری ،قنات ،کشت یوک

ساله (جو و گندم) ،و با آ بری کم(زعفران) و تقویم پیشبینی جوی (بارش ششه ،چلوةخرد،
چلة ب رگ ،چلة تموس و غیر ) ،شرایط دیرینة اقلیم در ای منطقوه از شور فلوات ایوران را
هویدا مینماید .حال الگو های جوی منجر به بارشهای شدید در ایو منطقوه جغرافیوایی از
فلات ایران کدامند؟
 .2داده و روش تحقیق

به ای منظور (جوا

به سؤال تحقی ) ،داد های اقلیمی روزانه بارش  1ایستگا سینوپتیک

استان خراسان جنوبی از سازمان هواشناسی دریافت و بررسی شد .برای تعیی الگوهای جوی،
با توجه به سال تیسیس ایستگا  ،دورۀ پایة مطالعه سال  6011توا  8961انتخوا

شود .در هور

ایستگا  ،داد ها تنظیم و به لحاظ کیفوی کنتورل و تصوحیح گردیود .بوارش شودید ،بور مینوای
شاخص کد

نود و پنجم در سری زمانی داد های هر ایستگا  ،به بوور جداگانوه تعریوف و

مشخص شد .بر اساس آستانة بارش شدید در هر ایستگا  ،روزهای همرا با بوارش شودید در
ان ایستگا  ،مشخص گردید .با سریهای زمانی ،رفتار زمانی بارشها در هر ایستگا و در کول
منطقه مشخص شد .بارش سینوپتیک شدید ،مقدار بارش شدید ری شوی بالواتر از آسوتانه کوه
هم مان در  9ایستگا و بالاتر ری ش کرد  ،تعریف شد.
ای روزها با مشخصات روز ،ما و سال تنظیم و در کل منطقه و ایستگا خاص ،مشخص
شد .برای تعیی الگوهای جوی منجر به بارشهای شدید ،ارتفار ژئوپتانسیل متور سوطح 099
میلییار انتخا

شد .پنجرۀ رقومی مورد مطالعه  69تا  19درجة شمالی و  69تا  19درجة شرقی

شامل ماتریس اعداد رقومی  80×80شامل  180گرید پونت میباشد.
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شکل -9موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه
میخذ :نگارند 6900،

در ادامه ،با استفاد از روشهای آماری چنودمتغیر (تحلیول مؤلفوة اکولی بوا آرایوه  Sو
خوشهبندی) ،به ترتیب به منظور کاهش ابعاد داد های رقومی و گرو بندی روزهوا یوا تعیوی
الگوهای جوی منجر به ای نور ری شها ،انجام شد .الگوهای جوی منجر به وقور بارشهای
شدید در ای منطقه بر اساس پدیدۀ غالب جوی و تیریرگذار در هر الگو ،نامگذاری گردید .در
ادامه به منظور تحلیل و رعایت اکل بسته هوا بهعنوان یوک کول ،پارامترهوای جووی و موؤرر
تیریرگذار در ارتیاط با بارشهای شدید ،از جمله ارتفار ژئوپتانسیل متور در توراز جووی ،099
 109 ،199و فشارسطح زمی ( ،)slpتاوایی نسیی(

) ،ربوبت نسیی( ،)%خطووط جریوان،

باد وکتوری در لایه های جوی  6999 ،199،109 ،099،199و سطح زمی ( )slpمورد مطالعه و
تحلیل قرار گرفت .همچنی  ،در هر الگو با توجه به میانگی تعداد روز بارش شودید و مقودار
بارش ری ش شد در هر روز ،پراکنش فضایی بارش شدید در هر الگو مشوخص شود و ایو
نشان می دهد مثلا در الگوی اول ،غالب بارش شدید در کدام منطقه از خراسان جنوبی ریو ش
کرد است .از برفی با توجه به زمان ای بارشها بی دورۀ موورد مطالعوه ( 6011توا ،)8961
تغییرات دههای بارشها مشخص شد  ،اینکه هر کدام از الگو در چه زمانی بیشتر حادث شد -
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شمارۀ سی و چهارم
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اند .تغییرات ماهانة هر الگو نی مشخص شد و نشان داد هر الگو در چه ماهی بیشتری امکوان
وقور را دارد.
جدول  -9ویژگی های بارش خراسان جنوبی
میخذ :نگارند 6900 ،
ایستگاه

پارامتر آماری

بیرجند

طبس

فردوس

قائن

نهبندان

بشرویه

متوسط بارش()mm

618

10

696

601

660

11

آستانة بارش شدید(>)mm()%00

61

69

61

61

88

60

تعداد بارش شدید()day

19

81

38

39

99

31

تعداد بارش حدی از 6011

38

81

91

39

99

81

 .2یافتههای تحقیق

توزیع ماهانة بارشهای شدید حاکی است (جدول ،)8غالب بارشها عمودتاً در موا هوای
سرد و بهار حادث میگردد .چنانکه به ترتیب ما  9و  8معادل ماهای مارس و غوریه بیشتری
احتمال وقور ای نور ری شها به ترتیب با  69و  68روز بی دورۀ مورد مطالعه در خراسوان
جنوب ی وجود دارد .همچنی به ترتیب در کل دور الگوی جوی دوم و سوم به ترتیب با  61و
 60روز بارشی شدید ،بیشتری ری شها را موجب میگردد.
جدول - 2توزیع ماهانۀ روزهای بارش شدید در منطقۀ مطالعه
میخذ :نگارند 6900 ،
الگوی

9

2

2

4

5

6

7

8

1

91

99

92

کل

اول

9

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

0

دوم

6

9

8

8

-

-

-

-

3

-

6

-

61

سوم

-

7

5

6

-

-

-

-

-

-

-

8

60

تغییرات مکانی بارشها حاکی است (جدول ،)9بیشتری روز بارش الگوی اول در فردوس
با  0روز ،اما بیشتری مقدار بارش در بیرجند ،قائ و نهیندان به ترتیب با 61 ،89و  61میلیمتر
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میباشد .در الگوی دوم ،بیشتری روز بارش در قوائ و بشورویه بوا  61روز و بیشوینة مقودار
بارش در فردوس و قائ به ترتیب با مقدار  89و  89میلیمتر ریو ش مویکنود .بیشوتری روز
بارشی الگوی سوم ،در فردوس و قائ با  60روز ،اما بیشتری مقدار بارش در بیرجنود بوا 61
میلیمتر میباشد.
جدول - 2مقدار بارش و تعداد روز بارشی ایستگاه در هر الگوی بارش شدید در منطقه
میخذ :نگارند 6900 ،
اول

الگوی

سوم

دوم

ایستگاه

تعداد روز

متوسط بارش()mm

تعداد روز

متوسط بارش()mm

تعداد روز

متوسط بارش()mm

فردوس

1

60

68

22

95

61

قائن

1

97

97

21

95

61

بیرجند

1

21

68

61

63

98

نهبندان

1

97

63

61

66

63

بشرویه

1

66

97

61

63

69

طبس

1

68

0

63

69

69

میانگین

1

60

63

61

63

63

 .9 .2الگوهای جوی بارش شدید
.9 .9 .2الگوی بلاکینگ مدیترانه( )Mediterranean Blocking

الگوی جوی سطح  099میلییار حاکی است ،پدیدۀ بلاکینگ امگوا در مدیترانوه مرکو ی و
سردچال جوی در عرض بالا بر روی سییری غربی ،موجب حرکوت نصوف النهواری بادهوای
غربی بر روی ایران شد و تراف خمید از دریای خ ر توا مصور امتوداد دارد .در ایو سوطح
جریان سرد بادهای غربی با هم ارتفار  0089متر تا  0109متر برروی ایران مشوهود اسوت .بوا
توجه ب ه قرارگیری تراف بر روی ایران بادهای شومالی در غور
جنو

ایوران و بادهوای بوا جهوت

غربی در مرک ی و نیمة شرقی ایران جریان دارند .در ای سطح مناب با تاوایی مثیوت

در شمال غربی شیه ج یرظ عربستان ،غر
مناب با تاوایی منفی در جنو

و شمال ایوران توا روسویه شورقی امتوداد دارد و

شرقی ایران تا افغانستان وجود دارد .در منطقه شیب فشار در
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مرک ایران بادهای با جهت جنو

شمارۀ سی و چهارم

غربی و شدید از خلیج فارس بر روی منطقة مورد مطالعوه

به آسیای مرک ی میوزند .در سطح  199میلییار  ،الگوی بادهای غربی حاکی است ،بوه سویب
ایجاد بلاکینگ مدیترانة مرک ی و هم مان بلاکینگ دیگر در جنو
ترتیب در شمال شرقی روسیه و سردچال کوچکتر در غر

پاکستان و دو سردچال بوه

ایران موجب شد تا تراف بادهای

غربی در حرکت نصفالنهاری از روسیة غربی تا شمال شرقی آفریقا ادامه داشوته باشود ،ایو
موجب شد تا محور تراف دو بخش شد و بخش اول تا شمال ایران و بخش دوم با محوری
خمید از شمال غربی ایران تا شمال شرقی آفریقا کشید شود .در ای سطح مناب با بیشوینة
تاوایی در مرک عربستان تا شمال شرقی و روسیه غربی امتداد داشته و مناب با بیشینة تاوایی
منفی در جنو

شرقی ای ران و پاکستان مشهود است و جریانات شدید در منطقه شویب فشوار

ای دو مرک از خلیج فارس و غر

دریای عمان به شر ایران و افغانستان میوزند .در ایو

سطح هم ارتفار  9919متر از منطقه میگذرد .در سطح  109میلییار نی کمارتفوارهوا بور روی
ایران قرار دارند و منطقه با بیشینة منفی تاوایی از خلیج فارس تا شر و منطقه مطالعه و منطقه
با بیشینة مثیت بر روی شمال شرقی پاکستان مشهود است و جریانات با جهت جنو

غربوی

به منطقه میوزند .در ای سطح جوی هم ارتفار  6319از منطقه میگذرد .در سطح زمی مرک
کم فشاری برروی شر ایران و خراسان جنوبی با هم فشاز  696800میلییار قرار داشته و هم-
زمان هستههای پرفشار برروی جنو

اروپا و زبانه های آن توا شومال آفریقوا و غور

ایوران

استقرار دارند .در ای الگو بیشینة تاوایی مثیت نی در منطقة مطالعه و افغانستان مسقر بوود و
جریانات جوی از خلیج فارس با جهت جنو
شوند.

غربی به ای چرخند در شر ایران وارد موی-
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شکل  -2ارتفاع ژئوپتانسیل( ،)mتاوایی نسبی(

866

) و جهت باد در سطوح جوی ،)b( 711 ،)a(511

)c( 851میلی بار و فشار سطح زمین( )dاز الگوی اول
میخذ :نگارند 6900 ،

در سطح  199میلییار با وقور واچرخنودها بور روی مدیترانوة مرکو ی ،آفریقوا و هم موان
واچرخند قوی تر دیگر در شر دریای عر

بر روی هند موجب شد تا جریانات بوا جهوت

شمالی در شر مدیترانه با عیور از عرا و خلیج فارس با جهت شرقی و جنوو
ایران بوزند .در ای سطح نی بیشینة ربوبت نسیی در غر
شر ایران تا هنوکش و جنو

شورقی بوه

خلیج فارس و ایران و عمودتاً در

خ ر مشهود است .در سطح  ،109نیو مشوابه سوطوح دیگور

موقعیت چرخندها حفظ شد و جرینات غالب بر روی ایران در شمال غر
در دیگر نقاط ایران جریانات با جهت جنو

جهت شومالی و

غربی – شمال شرقی از شر ایران مویگذرنود.

در ای الگو بیشینههای ربوبت نسیی در شمال و شمال غر

ایران و بخش غالوب ایوران توا

افغانستان و هنوکش می باشند .همچنی ربوبت نسیی در عرضهای بالاتر در روسیه و شمال
اروپا بالاست .در الگوی سطح زمی نی مشابه سطح بالاتر کمینة ربوبت نسیی بر بیابوانهوای
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هند و پاکستان و بیابانهای شور دریوای خو ر قورار داشوته و

بیشینهها عمدتاً در عرض های بالاتر و ایران مستقرند .توزیع زمانی و مکانی بارشهوای شودید
در ای الگو حاکی است( شکل ،)h، g،9میانگی بارش شدید در ای الگو  89-66میلیمتر بود
که از غر

به شر منطقه اف ایش دارد و بیشتری روزهای بارش شدید با بویش از  1روز در

شمال منطقه حادث گردید .تغییرات زمانی حاکی است ای الگو یک الگوی زمسوتان اسوت و
به ترتیب بیشتری وقور را در ما فوریه ،ژانویه و دسامیر دارد .ای الگو در بوی چهوار دهوة
گذشته ،بیشتری فراوانی را در دهة  6009و دهه  8999داشته است.

شکل  -2خطوط جریان باد و رطوبت نسبی( )%سطوح جوی  )f( 851 ،)e(711میلی بار و توزیع
زمانی(-)hمکانی( )gبارشهای شدید در الگوی اول
میخذ :نگارند 6900 ،
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 .2 .9 .2الگوی تراف ایران()Trough of Iran

شرایط جوی ای الگو از بارشهای شدید در خراسوان جنووبی حواکی اسوت (شوکل ،)3
بادهای غربی با وقور سرچال قوی با هم ارتفار  0009متردر مرک اروپوا ایجواد شود و ایو
پدید جوی موجب شد تا بادهای غربی در شمال آن بر روی اروپای شمالی و اسکاندیناوی
حرکت نصف النهاری و بر روی مدیترانه و ایران حرکت مداری داشته باشوند .در سوطح 099
میلییار ناوۀ کم عمقی در مرک متمایل به شر ایران با محور شمال جنوبی مشهود است و هوم
ارتفار  0160متر از منطقه مطالعه میگذرد و همزمان پشتة بادهای غربوی در شور ایوران بور
روی پاکستان و افغانستان استقرار دارد .بیشینة تاوایی مثیت و منفی به ترتیب در مرک تا شمال
شرقی ایران و شمال پاکستان مشهود است .در ای الگو منطقة مورد مطالعه در جلووی نواو و
منطقة ناپایداری دینامیکی بادهای غربی قرار دارد .در ای سطح بادهای شدید از خلیج فارس
و غر

عمان با جهت شمال شرقی از منطقة مطالعه و جنو

شرقی ایران میگذرند .در سطح

 199میلییار نی شرایط فو مشهودتر است و سردچال در کل اروپا موجب شود توا بادهوای
غربی مسیرهای شمالی و جنوبی را به ترتیب از شمال اروپا و شمال دریای مدیترانه به غور
انتخا

کنند در ای سطح ناوۀ کم عمقی در شر ایران تا خلیج فارس تشکی شد و پشوتههوا

به ترتیب در دو برف اب ناو بر روی ز اگرس در غر

و پاکستان و افغانستان در شر قرار

دارند .در ای الگو مناب بیشینة تاوایی مثیت از خلیج فارس تا شمال شرقی ایران قرار داشوته
و تاوایی منفی برروی عرا و غر
جهت جنو

ایران ،یم  ،دریای عمان تا پاکستان مسوتقرند .بادهوا بوا

غربی و شدید از خلیج فارس تا منطقه مورد مطالعوه مویوزنود .در سوطح 109

میلییار ،هم ارتفار بسته شد با ارتفار  6310متر برروی شر ایران و منطقة مطالعه مسقر است
و یشینة تاوایی مثیت درای منطقه و مناب با تاوایی منفی در دو برف آن بورروی غور

توا

خ ر و پاکستان مستقرند .بادهای با حرکت چرخندی در شر ایران جریوان دارنود .در سوطح
زمی از ای الگو زبانة کم فشار با فشار  6966میلییار برروی منطقه فورار دارد و پرفشوارها در
عرض بالاتر از سییری تا اروپا مسقرند .در ای الگو نی منطقة مورد مطالعوه بوا تواوایی نسویی
مثیت و ناپایداری جوی همرا است.
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)c( 851میلی بار و فشار سطح زمین( )dاز الگوی دوم
میخذ :نگارند 6900 ،

الگوهای جریان الگوی دوم بارش شدید حاکی است (شکل  ،)e , f ،0حرکت چرخنودی
جریانات جوی در سطح  199میلییار برروی اروپا و حرکات واچرخندی جریانات در عورض
های پایی برروی آفریقا و جنو
اروپا از ایران به غر

عربستان مسقرند ،و جریانات غربوی از مدیترانوه و جنوو

می وزند .در ای سطح ارتفاعی بیشتری ربوبت نسیی در عورضهوای

بالا و اروپا تا شر ایران مشهود است .منطقة مطالعه در محدودۀ بیشینة ربوبت نسیی با بویش
از  19درکد از قفقاز تا خراسان ب رگ را شامل میشود .در سطح  109میلییار ،چرخند غالیب
در محدودۀ مورد مطالعه بورروی شور ایوران و مرکو آن بورروی منطقوة مطالعوه و جریوان
چرخندی دیگری بروی بلغارستان و یونان قورار دارد ،از برفوی واچرخنودها عمودتار بورروی
آفریقا ،عربستان و عمان در عرض های جنوبی و درشمال دریوای خو ر و بورروی ق اقسوتان
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مسقرند .در ای الگو بیشینههای ربوبت نسیی بالاتر از عرض  99درجه قورار دارنود و میو ان
ربوبت نسیی منطقة مورد مطالعه در ای الگو بویش از  19درکود مویباشود .توزیوع زموانی-
مکانی ای الگو حاکی است (شکل  ،)g ,h, ،0میانگی بارش ای الگو در منطقوة مطالعوه -63
 89میلیمتر میباشد .بیشتری بارشها در مناب شمالی است و در شر و غر

منطقه ،مقدار

بارش ها در ای الگو کمتر است .بیشتری روزهای بارش بیش از  63روز در شومال خراسوان
جنوبی میباشد .توزیع زمانی الگو حاکی است ای الگوو زمسوتانه نیسوت و عمودتاً در موا
مارس (ما نوروز) و اوایل بهار بارشهای شدید را موجب میگردد .ای الگو در چهوار دهوة
گذشته در دو دهة  6009و  8999بیشتری وقور را داشت و در دهة  8969حادث نشد.

شکل  -5خطوط جریان باد و رطوبت نسبی( )%سطوح جوی  )f( 851 ،)e(711میلی بار و توزیع
زمانی( -)hمکانی( )gبارش های شدید الگوی دوم
میخذ :نگارند 6900 ،
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 .2 .9 .2الگوی کم فشار()Low pattern

در سطح  099میلییار از الگوی سوم بارش شدید خراسان جنوبی ،بادهای غربوی بور روی
ایران حرکت مداری داشته و ناوۀ کمعمقی در مرک ایران با محوور شومالی -جنووبی مشوهود
است و منطقة مطالعه و شر ایران در جلوی ای ناو قرار دارد ،هم موان پشوتة کومعمو و
کشید ای بر روی پاکستان تا شمال غربی هند مشهود است .فشردگی خطوط همارتفار در ای
الگو حاکی از شیب زیاد ارتفار و کاهش دما در سطوح بالای جو است .در ای الگو هم ارتفار
 0139متر بادهای غربی از منطقة مطالعه میگذرد .بیشینة تاوایی مثب از غر
شمال شرقی ایران و آسیای مرک ی و بیشتری تاوایی منفی از جنو

خلیج فارس توا

شرقی ایوران توا شومال

پاکستان ادامه دارد .در سطح  199از ای الگو ،ناو بادهای غربی در نیمه شرقی ایران و بروی
منطقة مورد مطالعه مسقر بود و هم ارتفار  9930متر از منطقة مطالعه میگوذرد در ایو الگوو
منطقة بیشینه مثیت برروی نطقة مطالعه و بیشینة منفی بر روی پاکستان مشهود اسوت .جریوان
باد با جهت جنو

غربی به شمال شرقی از خلیج فارس به شمال شرقی ایران و افغانستان بوا

سرعت زیاد میوزد .در سطح  109میلییار تراف بادهای غربی در شر ایران عمی تر شد و هم
ارتفار بسته شد با ارتفار  6300متر در شمال شرقی ایران شکل گرفته است .بنابرای  ،در ای
الگو منطقة مورد مطالعه در داخل تراف و در جنو

هو ارتفار برید شود مسوقر اسوت .بوه

ترتیب منطقة بیشینة تاوایی مثیت و منفی برروی منطقة مطالعوه و پاکسوتان مشوهود اسوت و
جریان باد شدید از خلیج فارس و غر

دریای عمان به منطقة مطالعه و شر ایران میوزنود.

در سطح زمی از ای الگو بر روی شر ایران و منطقة مطالعه ،کوم فشوار بوا فشوار مرکو ی
 6966میلییار با دو هم فشار بسته شد  ،و هم مان هسته های پرفشار بروی آناتولی و سوییری
مستقرند .در سطح زمی از ای الگو ،بیشینة مثیت تاوایی نسیی بر روی هنوکش تا شر ایران
و بیشینة تاوایی منفی در شمال پاکستان مشهود است و جریان باد در شر ایران جنو
به شمال شرقی میباشد.

غربی

الگوهای جوی بارش های شدید و فراگیر ...
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) و جهت باد در سطوح جوی ،)b( 711 ،)a(511

 )c( 851میلی بار و فشار سطح زمین( )dالگوی سوم
میخذ :نگارند 6900 ،

الگوی جریان و ربوبت نسیی الگوی سوم حاکی است (شکل  ،)1در سوطح  199میلییوار
جریانات جوی از غر
غر

دریای عر

از دریای مدیترانه و شمال آفریقا به ایران میوزند و ای جریانات در

حرکت واچرخندی دارند .در ای الگو بیشینة ربوبت نسیی در هنودوکش

تا شر ایران به می ان بیش از  19درکد و کمینة ربوبت نسیی منطی بر مناب گرم عورض-
های جنوبی در شمال آفریقا ،عربستان و دریوای عور
مربو

با جهت جنو

وجوود دارد .در ایو الگوو جریانوات

غربی و غربی به منطقة مطالعه مویوزنود .در سوطح  ،109جریانوات

قوی واچرخندی در عرض های جنوبی در شمال آفریقوا و شومال غربوی هنود وجوود دارد و
چرخند کوچکی بر روی ترکمنستان در آسیای مرک ی مشوهود اسوت .در ایو سوطح بیشوینة
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ایران و هندوکش وجود دارد و می ان ربوبوت نسویی در منطقوة

مطالعه بیش از  19درکد بود و جریانات غربی در ای منطقه همرسی دارند .توزیع زموانی و
مکانی بارشهای شدید در ای الگو حاکی است (شکل ،)g,h 1میانگی بارشها بی  69تا 61
میلیمتر میباشد و بیشتری بارشها در نیمة شرقی و کمتوری آن در غور

خراسوان جنووبی

حادث می گردد .بیشتری روزهای بارش در ای الگو با بیش از  63روز در شمال منطقوه و در
جنو

شرقی منطقه بارشهای شدید با بیش از  68میلیمتر مشهود اسوت .توزیوع زموانی ایو

الگو نشان میدهد ،ای الگو غالیاً در اواخر زمستان در ما های فوریه و مارس بیشتری وقوور
را دارد .همچنی بی  3دهة مورد مطالعه بر عکس دو الگووی قییلوی در هور  3دهوه حوادث
گردید و بیشینة وقور آن در دهة  6009و  8999میباشد.

شکل -7خطوط جریان باد و رطوبت نسبی( )%سطوح جوی  )f( 851 ،)e(711میلی بار و توزیع
زمانی( -)hمکانی( )gبارش شدید الگوی سوم
میخذ :نگارند 6900 ،
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به بور کلی (جدول  )9شرایط جو بالای حاکم بر منطقوة مطالعوه در روزهوای همورا بوا
بارشهای شدید ،به ترتیب هم ارتفوارهوای  0199 ،0119و  0139بادهوای غربوی اسوت کوه
حکایت از شرایط جوی منطقة برون حار و ناپایوداری هووا دارد .هم موان شورایط فشوار در
سطح زمی  ،کم فشار است و در سه الگو به ترتیب وضعیت فشار در منطقه ،هومفشوار،6968
 6966و  6966میلییار بود و حاکی از استقرار سیکلون در زمان ریو شهوای شودید دارد .در
همة الگوها جهت غالب بادها در سطوح مختلف جوی جنو
جریانات جوی مربو

غربی به شمال شرقی اسوت و

عمدتاً از مناب جنوبی ایران از پهنههای آبی خلیج فوارس و دریوای

عمان به منطقه میرسند ،که از نقش ای دو دریا در بارشهای شودید شور ایوران حکایوت
دارد.
جدول -2خلاصه وضعیت شرایط جوی سطوح هم فشار بر روی منطقۀ مطالعه در روزهای با بارش شدید
مأخذ :نگارند 6900 ،
اول

الگوی

سوم

دوم

پارامتر

511

711

851

slp

511

711

851

slp

511

711

851

slp

هم ارتفار()m

5761

2145

9471

9192

5711

2111

9485

9199

5641

2145

9471

9199

6

6/0

8

8

6

6

6

6

9/0

8

8

6/0

-

10

10

-

-

10

10

-

-

10

10

-

چرخندگی(

)
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منیع :نگارند

 .4نتیجهگیری

بارشهای شدید شر ایران مشابه دیگر رخودادهای جووی دورۀ سورد اقلویم ایوران ،بوا
حرکت نصفالنهاری و عمی شدن ناو بادهای غربی در شر مدیترانه ارتیاط دارند .ای الگو
با وقور بلاکینگ مدیترانه مرک ی با سردچال اروپای شرقی -روسیة غربوی در سوطوح میوانی
جو ،وتراف های کم عم در مرک و شر ایران با هم ارتفار بسته شد در سطوح پایی جوو،
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حادث میگردند .چنانکه با ای نور حرکت بادهای غربی ،ناپایداری و ویژگیهوای آنهوا ،از
عرض بالاتر(برون حار ) ،به عرض پایی تر و خاورمیانه میرسند .در روزهوای بوارش شودید
خراسان جنوبی به بور متوسط همارتفار  9919 ،0199و  6310متر به ترتیوب در سوه سوطح
 199 ،099و  109میلییار بر روی منطقه قرار دارند .در سطح زموی  ،کوم فشوارهای دینامیوک
(سیکلونها) با متوسط فشار  6966/0میلییار ،با حرکت چرخندی در نیمة شرقی ایران موجب
شد  ،تا جریانات مربو

شر مدیترانه ،از مسیر جنوبی تر برای ورود به فلات ایران با ت ری

ربوبت از خلیج فارس و دریای عمان به شر و شمال شرقی ایران بوزند و در ای چرخهها
وارد شوند .ای دو منیع ربوبتی(خلیج فارس و دریای عمان) نقوش بیشوتری در بوارشهوای
شدید جنوو

خراسوان دارنود  ،چنانکوه در مطالعوات گذشوته نیو مشوهود اسوت (گلکوار و

محمدی ،6908،ص .)99 .از برفی ارتفاعات شر ایران با جهت شمال غربی -جنو

شرقی

در تشدید کعود تود ها و شرایط بارشی نقش دارند ،چراکه تمرک بارش شدید با بیش از 61
میلیمتر ،عمدتاً بر نواحی مرتفع در شر ایران در قائ  ،بیرجند و فردوس چشومگیرتر اسوت.
هم مان الگوی غالب در منطقة وسیعی از جنو

غر

آسیا در سطح زمی  ،کمفشار اسوت و

پرفشار سییری ضعیف تر شد و در شر آسیای مرک ی و عرض بالاتر محدود است .در ایو
شرایط جریانات واچرخند ،پرفشارهای دینامیک در آفریقوا ،عربسوتان و شور دریوای عور
موجب شد تا جریانات مربو
جهت جنو

عمدتاً در مسیر شمال شرقی با استقرار ناو در شر ایران با

غربی -شمال شرقی ،به خراسان جنوبی بوزند .چنانکه ای سه الگوی جوی ،به

ترتیب ری ش بارش شدید با مقدار61 ،60 ،و  63میلیمتر در منطقه را موجب شود و الگووی
دوم بیشتری نقش را در ای ری شها دارد .به لحاظ زمان وقور ،الگوی اول ،زمستانه (فوریه)،
الگوی دوم ،بهار (مارس)و الگوی سوم ،الگوی جووی زمسوتانه -بهوار (فوریوه) مویباشود.
بنابرای  ،شدیدتری بارشها در بهار و اواخر زمستان به ترتیب در ما های مارس و فوریوه بوا
الگوی دوم و سوم حادث میگردند .اینگونه بارشها در ای منطقه ،همرا با سیل بود که نیاز
به مدیریت دارند .هر چند در ای منطقه از ایران از گذشتههای دور به شویوۀ سونتی (تجربوه)،
کشاورزان با کشت بندساری و ایجاد آ

بندهای محلی در ابراف یا مسیر رودخانهها ،بخشی

از ای روانآ ها را کنترل و کشتهای بهار را در زمی های آبرفتی حاکل از ای سیلا هوا
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چکیده
اهداف :از آنج ایی که بررسی تغییرات اقلیمی ،ار ائة راهکارهای مناسبب سبازراری و
کاهش اثرات تغییر اقلیم در هر منطقه نیازمند پیش نگری صحیح متغیرهای اقلیمبی در
آن منطقه است؛ هبد

ایبم مقا به ارزیبابی دقبت مجمو به مبدل های ربرد

پایگاه ( CORDEXجنوب آسیا) در شبیه سازی دمبا و ببار

کلبی

ببه نبوان متغیرهبای

تاثیررذار در جریان حوضه آبخیز دز است.
روش :جهت پیش نگری دما و بار

حوضبة مبذکور ،دقبت  10مبدل ربرد

کلبی

پروژۀ ( CORDEX – WASجنوب آسبیا) مبورد ارزیبابی قبرار ررفبت .از رو
امل تغییر برای تصحیح خطای داده های شبیه سازی شده در دورۀ تاریخی و آینبده و
از نمرۀ مهارت ) (SSبرای ارزیابی ملکبرد مبدل ها اسبتااده شبد .شبیه سبازی ایبم
پارامترها برای سه دورۀ  81سبا ه (  8101 - 8103 ،8111 - 8133و )8181 - 8193
و تحت دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5برای ایستگاه های منتخب انجام شد.
___________________________
تاریخ دریافت 1931/11/11 :تاریخ تصویب1933/10/81 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.84891
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یافتهها /نتایج :خروجی ها نشان داد شبیه سازی مدل ها با خطا همراه است و باید قبل
از ا ستااده از آن ها در مطا عات تصحیح شوند .براساس ( )SSیک مجمو بة ده تبایی
با نمرۀ مهارت با ا انتخاب شد .اررچه نتایج مدل های انتخبابی بیبانگر کباهش  11تبا
 10درصدی بار

سا انه برای سناریو  RCP4.5و  1تا  11درصبدی ببرای سبناریو

 RCP8.5در حوض ة مورد مطا عه است ،و بی ببار

فصبل پباییز در ایبم محبدوده

تغییرات افزایشی را نشان می دهد .خروجبی دمبای حبداکحر حوضبه ببرای سبناریوی
انتشار  RCP4.5افزایش  1/0تا  9درجه و برای سناریو بدبینانبه  RCP8.5افبزایش
1/0تا  0/1درجة سلسیوس را پیش نگری می کند .ایم افزایش برای دمای حداقل برای
سناریو انتشبار  RCP4.5و  RCP8.5ببه ترتیبب مبابیم  1 /0تبا  3 /8و  8 /0تبا 0 /9
درجه سلسیوس در تغییر است.
نتیجه گیری :به طورکلی نتایج حاصل از ایم پژوهش  ،بیانگر آن است که ایم محدوده
در دهه های آتی به سمت اقلیمی با رطوبت کمتر و دمای بیشتر پیش میرود .
کلیدواژههـا :تغییبر اقلبیم ،تصبحیح خطبا ،ن مبرۀ مهبارت (  ،)SSحوضبة آبخیب ز دز،
. CORDEX
 .1مقدمه

پدیدۀ تغییر اقلیم و تأثیرات آن ،یکی از مهمتریم چا شهای پیشرو در بخشهای
کشاورزی و منابع آب است .بخش مدهای از تحقیقات انجام شده و در حال انجام در زمینة
آب ،از آخر قرن بیستم معطو

به بررسی ایم پدیده ،اثرات و ارائة راهکارهایی در جهت

سازراری و کاهش تأثیرات آن بوده است (فوهر ،8119 ،1ص .)9 .دستیابی به ایم هد
نیازمند پیشنگریهای صحیح متغیرهای اقلیمی در هر منطقه است تا با کسب آراهی در ایم
زمینه ،توسعة استراتژیهای مناسب و موثر صورت ریرد (تراندو ،کلر و استر ینگ،8118 ،8
ص .)93 .اما پیشنگریهای صحیح متغیرهای اقلیمی متکی به مدلهای ررد

کلی است.

اکنون در مطا عات منطقهای تغییر اقلیم ابتدا نیاز به به کارریری یک یا چند مدل  GCMو
1. Fuhrer
2. Terando, Keller, & Easterling
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سپس ریزمقیاسنمایی (یا تصحیح خطا) نتایج به منطقة مورد نظر است (پیرس ،بارنت ،سانتر و
رلکلر ،8113 ،1ص .)1339 .اما سؤا ی که در ایمرونه مطا عات مطرح میشود ایم است که با
وجود تعدد زیاد مدلهای  GCMو همچنیم دم قطعیت در خروجی و نتایج متااوت آنها
برای هر منطقه ،در مطا عات منطقهای تغییر اقلیم ،ایم مدلها چگونه باید انتخاب شوند (برکل،
دتینگر ،مرر و آندرسون ،8111 ،8ص .)901 .یک رویکردی که به طور فزایندهای از آن استااده
میشود ،تعریف معیارهایی برای مهارت مدل و تعییم کیایت آنها براساس تواناییهایشان در
شبیهسازیها میباشد (سگر و همکاران ،8110،9ص .)1111 .که از ایم رویکرد در ایم پژوهش استااده
شد و با تعریف معیارهایی ،ملکرد مدلهای  GCMارزیابی رردید .قدرت تاکیک  GCMsدر پروژۀ
 CMIP5معمو ا بیم  1تا  8درجه طول و رض جغرافیایی است و نمیتواند اطلا ات قابل قبو ی
ارائه کند .بنابرایم ،به ریزمقیاسنمایی سناریوهای آب و هوایی در سطح ملی نیازمندیم .ایم مهم را
میتوان با ریزمقیاسنمایی دینامیک و به کمک یک مدل منطقهای آب و هوا ( ،)RCMانجام داد .در
سالهای اخیر مؤسسة  WCRP3در اقدامی هماهنگ با برنامة بیما مللی ریزمقیاسنمایی منطقهای
 (CORDEX)0به منظور تو ید مجمو ة چند ضوی دادههای ریزمقیاسنمایی شده ،از خروجی
مدلهای آب و هوای منطقهای مختلف در پروژۀ  CMIP5استااده کردند که هد

شناسایی تغییرات

منطقهای اقلیم و ارائة راهکارهای سازراری با آن بود (رورری ،جونز و اسرار ،8113 ،0ص .)101 .در
پروژۀ  CORDEXپهنههای خشکی زمیم به  13بخش تقسیم و خروجی مدلهای اقلیم جهانی با
دقت مکانی  1/88 ،1/33و  1/11درجة قوسی تو ید میشوند .همچنیم ،دقت زمانی خروجی مدلهای
ریزمقیاسنمایی دینامیکی مورد استااده در ایم طرح ،شامل دادههای سه سا ته ،شش سا ته ،روزانه و
در نهایت دادههای ماهانه و فصلی است .لاوه بر افزایش دقت مکانی و زمانی در مدلها ،تعداد و نوع
متغیرهای ورودی و در نتیجه متغیرهای ریزمقیاس شده و محاسبه شده نیز افزایش قابل توجهی یافته
است (تیلور ،رونا د و ررا د ،8118 ،0ص .)331 .بنابرایم ،انتظار میرود مجمو ه مدلهای ایم پروژه
مبنای بسیاری از مطا عات ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم قرار ریرد.
1. Pierce, Barnett, Santer, & Gleckler
2. Brekke, Dettinger, Maurer, & Anderson
3. Seager, Ting, Held, Kushnir, Lu, Vecchi, & Li
4. World Climate Research Program
5. Coordinated Regional climate Downscaling Experiment
6. Giorgi, Jones, & Asrar
7. Taylor, Ronald, & Gerald
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.2پیشینة تحقیق
بررسیهای متعددی از خروجیهای مدلهای منطقهای آب و هوا پروژۀ  CORDEXدر نواحی
مختلف جهان انجام شده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میشود :ملکرد  11مدل اقلیم
منطقهای  CORDEXدر شبیهسازی ا گوهای بارندری در شرق آفریقا به صورت منارد و رروهی
مورد بررسی قرار ررفت خروجیها حکایت از تواناییهای ترکیبی ایم مدلها در برآورد بار
منطقه در آینده دارد (اندریس و همکاران ، ،1ص .)1309 .ارزیابی تغییرات سا انة بار

ایم

در جنوب

مکزیک و آمریکای مرکزی و ارتباط آن با دمای سطح دریا ( 8)SSTدر اقیانوس اطلس و آرام با
استااده از مجمو ه شبیهسازهای  CMIP5و  RegCM4 CORDEXنشان داد که رابطة بیم بار

و

SSTدر دورۀ حاضر ،تحت شرایط آب و هوایی آینده تغییر نمیکند (فوئنتس همکاران ،8119 9،ص.
.)380
شانگو و همکاران ،8110(3ص )133 .در پژوهشی به بررسی دادههای شبیهسازی شده بار

ماهانه

در محدودهة  CORDEX - Africaبا  11مدل اقلیم منطقهای در بازۀ  1331 - 8110پرداختند؛ نتایج
مقایسة دادههای شبیهسازی با مشاهداتی کارایی مناسب همه مدلها را به ویژه در شمال محدودۀ مورد
مطا عه نشان داد.
ایچ و همکاران ،8110( 0ص )1 .به ارزیابی تغییرات اقلیمی رذشته و آیندۀ افغانستان با استااده از
ملکرد  18مدل اقلیم منطقهای  CORDEX - South Asiaپرداختند که در ایم راستا لاوه بر دما و
بار

از  0شاخص اقلیم – کشاورزی تحت دو سناریو  RCP8.5و  RCP4.5نیز استااده کردند.

خروجیها نشان داد که میانگیم دما در رذشته نسبت به میانگیم جهانی  1/1درجة سلسیوس افزایش
داشته است .همچنیم نتایج مدلهای آب و هوایی در دورههای آتی نیز رویای آن است که ایم روند
افزایش دما با توجه به وابستگی آن به میزان انتشار دیاکسید کربم بیم  8/9تا  0/3درجة سلسیوس
برای  RCP8.5متغیر است .از سوی دیگر کاهش بار

و افزایش تبخیر و تعرق ،شدت تنشهای

موجود در افغانستان را افزایش خواهد داد و آنان خواستار تأکید بر سازراری مناسب با تغییرات آب و
هوایی شدند.
1. Endris, Omondi, Jain, Lennard, Hewitson, Chang'a, & Panitz
2. sea surface temperature
3. Fuentes-Franco, Coppola, Giorgi, Pavia, Diro, & Graef
4. Shongwe, Lennard, Liebmann, Kalognomou, Ntsangwane, & Pinto
5. Aich, Akhundzadah, Knuerr, Khoshbeen, Hattermann, Paeth, & Paton
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اثرات تغییر اقلیم بر بار های حدی در چهار شهر ساحلی آفریقا (کیپ تاون ،ماپوتو ،اروس و
پورت سعید) با استااده از  10مدل اقلیم منطقهای نشان داد که مدلها ،شبیهسازی واقعی از ویژریهای
بارندری شدید را در شهرها ارائه میدهند .از دیگر نتایج ایم مطا عه کاهش روزهای مرطوب و افزایش
دورههای خشک در هر چهار نقطه و افزایش شدت و فرکانس رخدادهای شدید بار

تنها در اروس

میباشد ( ابیدون و همکاران ،8110 ،1ص.)933 .
تغییرات دما و بار

فصلی مرکز آسیا ) (CORDEX-Central Asiaبرای سه دورۀ نزدیک ،میانه

و دور و با استااده از ملکبرد دو مبدل  HadGEM2-ESو  MPI-ESM-MRمبورد ارزیبابی قبرار
ررفت ،نتایج نشان از افزایش  9تا  0درجة سلسیوس دما برای دورۀ  8101 – 8111و کباهش ببار
برای منطقة مورد مطا عه دارد .ایبم بررسبی نیبز ببرای ( CORDEX - Middle Eastخاورمیانبه) و
)(North Africa (MENAمنا) انجام شد که خروجیهای آن رویای افزایش  9تا  3درجة سلسبیوس
دما و کاهش شدید بار

و خشک شدن منطقة مورد مطا عه داشت (اختارک ،ترپ ،تورکس و کرناز،8

 8110و  .)8111سعید ،آ مازوری ،اسلام و خان ،8110( 9ص )1090.در پژوهشی ببه ارزیبابی اثبرات
تشدید امواج ررمایی در آینده با استااده از سه مدلهای منطقهای  CORDEXدر پاکسبتان پرداختنبد.
دو رویکرد متااوت (ثابت و نسبی) برای ارزیابی امواج ررمایی در نظر ررفته شد ،رویکرد ثابت زمانی
است که درجه حرارت به بیش از  30درجة سلسیوس برسد و برای مدت چندیم روز ادامه یاببد کبه
بسیار خطرناک است و رویکرد نسبی که ممکم است به طور مستقیم تهدیدکنندۀ زنبدری نباشبد ،امبا
با ث ذوب بر

و یخ و افزایش سیلاب شود و به ترتیب بر امنیت غذایی کشور در فصبل تابسبتان و

زمستان تأثیر بگذارد .نتایج نشان از وقوع رویکرد ثابت در مناطق شرقی (دشتهای پنجاب و سبند) و
رویکرد نسبی در مناطق شما ی (نواحی با بر

و یبخ بسبیارکه ذوب آن در تابسبتان سببب طغیبان و

سیلاب میشود) دارد.
سببانجای ،کریشنان،شرسببتا ،رجبهنببدری و رن ،8110( 3ص )110 .از مببدلهای ترکیبببی پببروژۀ
 CORDEX-Southeast Asiaبرای بررسی جنبههای کیای تغییرات آینده میانگیم فصلی دما و بار
هندوکش هیما یا تحت دو سناریو  RCP8.5و  RCP4.5برای دو دوره استااده کردند .نتایج حکایبت
از افزایش  0/3درجة سلسیوس دما در زمستان نسبت به تابسبتان و افبزایش  88درصبدی بار هبای
1. Abiodun, Adegoke, Abatan, Ibe, Egbebiyi, Engelbrecht, & Pinto
2. Ozturk, Turp, Türkeş, & Kurnaz
3. Saeed, Almazroui, Islam, & Khan
4. Sanjay, Krishnan, Shrestha, Rajbhandari, & Ren
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فصلی مونسون تابستانی دارد .وارناتج و ریبدی ،8113( 1ص )901 .در تحقیقبی ببه ارزیبابی توانبایی
مبدلهای ربرد

کلبی ) (GCMsو مبدلهای آب و هبوایی منطقبهای ) (RCMsببرای شبیهسبازی

متغیرهای اقلیمی در ما اوی پرداختند نتایج نشان داد که ایم مدلها تغییرات روند در متغیرهای دمبا را
بخوبی شبیهسازی کردند و ی خروجیهای شبیه سازی شده ببرای ببار

تغییرپبذیری با بایی داشبت.

کامیار ،موحدی و یزدانپناه ( ،1930ص )90 .در پژوهشی به بررسی چشمانداز دمای کمینبه و بیشبینة
استان اصاهان در افق زمانی ( )8110 - 8101تحت دو سناریو  RCP8.5و  RCP4.5پرداختند .نتایج
حاکی از روند افزایشی ایم دو پارامتر ببرای هبر دو سبناریو در دهبههای آتبی اسبت .ارزیبابی دقبت
خروجی مدلهای منطقهای دو محدودۀ ( CORDEX – WASجنوب آسیا) و CORDEX – MNA

(منا) برای ایران نشان داد که مدلهای موجود در برنامة  CORDEXبرای بار

همبستگی زیبادی ببا

داده های مشاهداتی ندارد و ی برای دو پارامتر دمای حداقل و حداکحر همبستگی با ا و خطای کمتبر از
یک درجه سلسیوس را نشان میدهد (کامیار ،یزدانپناه و موحدی ،1930 ،ص .)101 .واکاوی اثبرات
اقلیمی دما و بار

بر وضعیت منابع آبی نسبت به پارامتر جمعیت در حوضة آبریز خلیج فارس و دریای

مان با استااده از پروژۀ  CORDEXنشان داد که در هر سه مدل اقلیمبی CNRM ،EARTH-EC

و  ،GFDLحوضة آبریز مند و کل – مهران به ترتیب بیشتریم و کمتریم میزان تنش آبی را نسبت ببه
پارامتر جمعیت در دهههای آتی خواهنبد داشبت( .خو بیبان ،راقینبژاد و آقاشبریعتمداری،1931 ،
ص.)010.
اثرات تغییراقلیم بر منابع آب به نوان موضو ی چا ش برانگیز در بسیاری از مناطق خشک دنیا
مطرح بوده به طوری که هیأت بیم ا دول تغییر اقلبیم بیبان مبیدارد کبه منبابع آب قاببل دسبترس در
منطقبه خاورمیانه تحت اثر تغییرات اقلیمی ،در وضعیت هشدار قبرار دارند ( .)IPCC,2007انتظار
میرود که تغییر در متوسط متغیرهای اقلیمی (به ویژه دما و بارندری) تأثیر قابل توجهی بر منابع آب
در دسترس آینده بگذارد ،به رونهای که طبق مطا عات قبلی صورت ررفته ،تغییرات  11درصدی میزان
نزو ات جوی مدتا منجر به تغییرات  10تا  80درصدی جریان رودها میشود ،و ایم در حا ی است
که افزایش دو درجة سلسیوس دما معمو ا منجر به کاهش  0تا  18درصدی جریانها میرردد (ژانگ،
وانگ ،هی و یو ،8113،8ص100 .؛ یوزو ،نوتو ،ویونی و ا وژیا ،8111 ،9ص .)111 .متأساانه کشور

1. Warnatzsch& Reay
2. Zhang, Wang, He, & Liu
3. Liuzzo, Noto, Vivoni, & La Loggia
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ایران نیز از ایم تغییرات بزرگ مقیاس مستحنی نبوده و اثرات آن در بسیاری از حوضههای آبخیز کشور
مشاهده شده است .حوضة آبخیز دز از زیر حوضههای کارون بزرگ از نظر آب و هوایی جزو منباطق
نیمهخشک کوهستانی ایران محسوب میشود که سد دز به نوان سومیم سد مرتاع ایران (پنجاهمیم
سد بلند دنیا) با متوسط آورد طبیعی  801متر مکعب در ثانیه ،در انتهای آن واقع شده است (موسوی و
معرفی ،1930 ،ص.)990 .
جریانهای سطحی و ذخیرهای ایم حوضه در اقتصاد کشاورزی ،تو ید انرژی ،صنعت و شرب در
مقیاس منطقهای و ملی بسیار تعییم کننده بوده است .از آنجا که تغییر اقلیم سبب تغییر در مؤ اههای
اقلیمی شده و ایم امر بر دسترسی به منابع آب سطحی در ایم منطقه اثررذار بوده آراهی از تغییرات و
پیشنگری ایم پارامترها در آینده امری ضروری است .برخبی از مطا عبات در رابطبه ببا بررسبی
تغییرات اقلیمی بر روی حوضههای آبخیز ایران در دورههبای اخیبر و آتبی ببر اساس مدلهای
ارزیابی رزار

چهارم و رزار

پنجم ) (CMIP3 , CMIP5انجام پذیرفته است که دارای قدرت

تاکیکپذیری پاییم است (جوان ،نصیری صا ح و طاهری شهریانی ،8119 ،ص .)911 .بنابرایم به نظر
میرسد که مطا عات تغییر اقلیم در حوضههبای آبخیبز توسط مدل های اقلیمی با وضوح با ا و به ویژه
توسط مدلهبای پایگاه  CORDEXامری ضروری به نظر میرسد .به طوریکبه مبدلهبای فبوق
درکی بهتر از ایم مناطق در دورههای زمانی آتی نسبت به مبدلهبای پیشیم برای مدیران و برنامهریزان
منابع آب فراهم مینماید .ازایمرو هد
 CORDEXدر شبیهسازی دما و بار

کلی ایم مقا ه ارزیابی توانایی مجمو ه مدلهای برنامه

به نوان متغیرهای تاثیررذار در جریان حوضه آبخیز دز است.

 .3روششناسی تحقیق
 .1 .3منطقة مورد مطالعه
حوضة آبخیز رودخانه دز به حاظ موقعیت جغرافیایی بیم  31درجه و  11دقیقه تا  01درجه  81دقیقة
طول شرقی و  91درجه و  93دقیقه تا  93درجه  0دقیقة رض شما ی واقع شده است .مساحت کل
حوضه با غ بر  81081کیلومترمربع و متوسط ارتااع آن حدود  1011متر میباشد .منطقة مورد مطا عه
قسمتی از حوضة آبخیز در با ادست سد دز به مساحت  10900کیلومترمربع است.
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شکل -1موقعیت حوضة آبخیز دز در حوضة کارون بزرگ
مأخذ :نگارندران1931 ،

 .2 .3روش تحقیق
داده های اقلیمی مورد استااده در ایم پژوهش شامل دادههای دما و بار

روزانة ایستگاههای

ا یگودرز ،بروجرد ،اراک ،خرمآباد ،کشور ،دزفول ،کوهرنگ ،سازمان آب بروجرد و زردفهره در بازه
زمانی  1310 – 8110است که از شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان هواشناسی کل کشور تهیه
رردید (جدول  .)1شبیهسازی  10مدل ررد

کلی پروژۀ ( CORDEX - WASجنوب آسیا) از

پایگاه داده  ESGF1دریافت شد .شایان ذکر است که دادههای اقلیمی در مدلهای برنامه CORDEX

تا پایان سال  8110میلادی به نوان دورۀ تاریخی و از اول ژانویه  8110تا  91دسامبر  8111میلادی
برای سناریوهای انتشار آینده در نظر ررفته شده است .برای اجرای ایم پروژه ،نخست برنامهای در
محیط نرمافزار  MATLABبرای استخراج دادههای مدل در محدودۀ ایران و سپس مقایسة دادههای
مشاهداتی با دادههای مدل با در نظر ررفتم ایم شرط که در قدرت تاکیک  ،1/33ایستگاه مشاهداتی
با یاخته متناظر فاصلهای کمتر از  80کیلومتر داشته باشد ،تنظیم شد .مبنای انتخاب ایم فاصله (80
کیلومتر) به کارریری بیشتریم تعداد ایستگاهها در تنظیم دادههای دورۀ پایه به منظور ارزیابی دقت
1. http: //www.cordex.org
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خروجی مدلهای منطقهای است .پس از ا مال ایم شرط تعداد  3ایستگاه با دادههای یاختة متناظرشان
مقایسه شدند.
جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده
مأخذ :نگارندران1931 ،
ردیف

ایستگاه

ارتفاع(متر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

نوع ایستگاه

1
8

دزفول
کشور

139
001

98/3
99/13

31/91
31/09

سینوپتیک
بارانسنجی

9

خرم آباد

1131

99/33

31/81

سینوپتیک

3
0

بروجرد سازمان آب
بروجرد

1331
1013

99/01
99/00

31/1
31/30

بارانسنجی
سینوپتیک

0
0

اراک
ا یگودرز

1011
8188

93/10
99/83

33/01
33/38

سینوپتیک
سینوپتیک

1
3

کوهرنگ
زردفهره

8900
8331

98/30
99/11

01/19
33/11

سینوپتیک
بارانسنجی

 .3. 3روش تصحیح خطا
به منظور تصحیح خطای دادههای شبیهسازی شده ماهانه بار

و دما در دورۀ تاریخی و سپس

دورۀ آینده در هریک از ایستگاهها و برای هر سه پارامتر هر مدل ،از رو
(اویانگ و همکاران ،8110،1ص .)1019.در ایم رو

امل تغییر استااده شد

پس از استخراج ماهانة دما و بارندری دورۀ پایه

و آتی از مدل ،با محاسبة تااوت ماهانة درازمدت دما و درصد تغییرات بارندری در دورۀ آتی نسبت به
دورۀ پایه ،سناریوی اقلیمی مطابق روابط  1و  8برآورد و به داده های مشاهداتی حوضه اضافه (برای
دما) و ضرب (برای بارندری) میشود:
رابطة :1
رابطة :8
در روابط فوق Ti ،و  Piبه ترتیب بیانگر سری زمانی تعدیل شده دما و بار

حاصل از پدیدۀ تغییر

اقلیم در دورۀ آتی برای هر ماه  Tobs,i ،iو  Pobs,iبه ترتیب بیانگر سری زمانی دما و بارندری
1. Ouyang, Zhu, Fu, Lü, Zhang, Yu, & Chen
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مشاهداتی در دورۀ پایه برای هر ماه  PGCM,fut,i،iو  TGCM,fut,iبه ترتیب بیانگر متوسط درازمدت
بار

و دمای شبیهسازی شده توسط مدلهای  GCMدردورۀ آتی برای هر ماه TGCM,bade,i, ، iو

 PGCM,bade,iبهترتیب بیانگر متوسط درازمدت دما و بارندری شبیهسازی شده توسط مدلهای
GCMدر دورۀ مشابه با دورۀ مشاهداتی برای هر ماه  iمیباشند.
همچنیم از نمودار تیلور برای رسیدن به دیدی کلی و جامع از مقایسة مدلها در پهنة مورد مطا عه
استااده شد .ایم نمودار به طور رسترده به منظور بررسی ابعاد پیچیده و پیمایش توان نسبی چند مدل
یا طرحوارۀ همرفت به کار میرود (تیلور ،8111،1ص .)0113.نرمافزار  NCL-6.5.0شامل توابعی
است که آمارههای مورد نیاز برای ترسیم نمودار تیلور را فراهم میکند.
 .4 .3نمرۀ مهارت ()Skill Score
از آنجایی که در بررسی ملکرد مدلها حا ات متااوتی پیش میآید از جمله ممکم است میانگیم
مقادیر مشاهده شده ( )̅oو مدل ( )̅mبرابر و ضریب همبستگی

)O

 )Rm,نیز  1باشد ،اما واریانس

)تغییرپذیری( مقادیر مشاهده شده ) (σo2و مدل ) (σm2برابر نباشد یا میانگیم مقادیر مشاهده شده و
مدل برابر و واریانس )تغییرپذیری( آنها نیز برابر ،اما ضریب همبستگی صار باشد یا واریانس آنها
)تغییرپذیری( برابر و ضریب همبستگی نیز  1باشد ،اما میانگیم مقادیر مشاهده شده و مدل برابر نباشد
در تمام ایم حا ات شبیهسازی مدل کاملا بر مشاهدات منطبق نیست .بنابرایم ،برای ارزیابی توانایی
مدل در شبیهسازی نیاز به شاخصی است که همزمان ایم سه پارامتر ( میانگیم ،واریانس و همبستگی)
را حاظ کند .بنابرایم از نمرۀ مهارت ) (SSبیم شبیهسازی مدلها و مشاهدات به صورت زیر استااده
شد:

رابطة 9

سه جملة سمت راست رابطة  9به ترتیب همبستگی ،خطای سیستماتیک (غیرشرطی) و خطای
غیرسیستماتیک (شرطی) را برای شبیهسازی مدلها نسبت به مشاهدات به صورت کمی نشان میدهد
(ویلکز ،8111،ص.8)991 .

1. Teylor
2. Wilks
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مد ی که دقیقا کلیه خصوصیات مشاهدات را بازتو ید کند نمرۀ مهارت آن  1است .چنانچه میانگیم و
واریانس مقادیر مشاهده شده و مدل برابر و ضریب همبستگی صار باشد نمرۀ مهارت مدل  -1است.
حدود تغییرات نمرۀ مهارت ( )SSاز منای بی نهایت تا  1میباشد .در ایم مطا عه  93معیار برای
مهارت مدل که شامل  90معیار برای متغیر ماهانة دما (حداقل و حداکحر) و بار
برای متغیر سا انة دما و بار

( 18ماه) و  9معیار

تعریف شد .ملکرد مدلها در دورۀ تاریخی بر اساس معیارهای تعریای

برای هر مدل و پارامتر ،در هر ایستگاه ارزیابی شد .سپس کیایت مدلها براساس مقدار ( )Δفاصلة
اقلیدسی از کم به زیاد مرتب شد Δ .برای هر مدل ،فاصلة اقلیدسی نمرۀ مهارت آن از نقطهای با نمره
مهارت کامل ( )1،1....،1است که مقادیر کمتر  Δنشاندهندۀ توافق بهتر شبیهسازیها با مشاهدات
میباشد .از آنجایی که نتایج مدلهای اقلیمی ،اساس شبیهسازیهای تغییر اقلیم آینده را فراهم میکند
که با دم قطعیت همراه میباشند ،یکی از رو هایی که امکان ارزیابی طیف وسیعی از دم قطعیت
را در مطا عات تغییر اقلیم ایجاد میکند ،استااده از  multi model ensemblesمیباشد ( IPCC,
.)2010

در ایم پژوهش سعی شد با در نظر ررفتم ترکیب مدلها با نمره مهارت متااوت ،لاوه بر حصول به
بهتریم شبیهسازی ،تا اندازۀ قابل قبو ی دم قطعیت را کاهش داد تا بتوان شبیهسازی واقعبینانهتری از
تغییرات بار

و دما در دهههای آتی را فراهم نمود .از ایم رو ترکیبهای بسیار متااوتی از 10مدل

مورد بررسی قرار ررفت (از جمله ترکیبهای متااوت 8تایی 9 ،تایی 10 .... ،تایی) که در نهایت
ترکیب  11تایی که کمتریم مقدار  Δرا برای کل منطقه داشت ،انتخاب رردید (پیرس ،بارنت ،سانتر و
رلکلر ،8113 ،1ص.)1331 .
جدول  -2مشخصات مدلها و مؤسسات آمادهسازی پروژۀ CORDEX
مأخذhttp: //www.cordex.org :
موسسات تحقیقاتی تدوین کننده مدلها

مدل

شماره مدل

IPSL, Institute Pierre Simon Laplace, France

SMHI.IPSL-IPSL-CM5A-MR

M1

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis

SMHI.CanESM2

M2

MOHC, Met Office Hadley Center, UK

SMHI.MOHC-HadGEM2-ES

M3

European community Earth-System Model

SMHI.EARTH

M4

1. Pierce, Barnett, Santer, & Gleckler
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شماره مدل

مدل

موسسات تحقیقاتی تدوین کننده مدلها

M5

SMHI.NOAA-GFDL-GFDLESM2M

NOAA, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory,
USA

M6

SMHI.MPI-M-MPI-ESM-LR

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Climate Service
Center, Max Planck Institute for Meteorology

M7

SMHI.MIROC-MIROC5

MIROC, Center for Climate System Research, Japan

M8

SMHI.NorESM1-M

NCC, Norwegian Climate Center, Norway

SMHI.CNRM-CERFACSCNRM-CM5
SMHI.CSIRO-QCCCECSIRO-Mk3-6-0

Météo-France Centre National de Recherches
Météorologiques
CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization, Australia

M11

IITM.CSIRO-QCCCECSIRO-Mk3-6-0

CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization, Australia

M12

IITM.IPSL-IPSL-CM5A-LR

Institutes Pierre-Simon Laplace

M13

IITM.CCCma-CanESM2

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis

M14

IITM.MPI-M-MPI-ESM-MR

M15

IITM.NOAA-GFDL-GFDLESM2M

Institute for Atmospheric and Environmental Sciences
(IAES), Goethe University, Frankfurt am Main
(GUF), Germany
NOAA, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory,
USA

M16

IITM.CNRM-CERFACSCNRM-CM5

Météo-France / Centre National de Recherches
Météorologiques

M17

MPI-M-MPI-ESM-LR

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Climate Service
Center Germany

M9
M10

 یافتههای تحقیق.4
 از، و مشاهدات اقلیمی در منطقة مورد مطا عهGCM به منظور ارزیابی او یه بیم شبیهسازی مدلهای
،  میزان شباهت شبیهسازی مدلها با مشاهدات برای متغیر بار8  شکل.نمودار تیلور استااده شد
.دمای حداکحر و حداقل را قبل و بعد از تصحیح خطا در نمودار تیلور نشان میدهد
1/10 قبل از تصحیح خطا مابیم

همبستگی بیم مقادیر شبیهسازی مدلها و مقادیر مشاهدهشده بار

 رسیده است؛ ایم مقادیر برای دمای حداکحر1/10  تا1/0  بوده که بعد از تصحیح خطا به حدود1/0 تا
 برای. افزایش یافت1/30  متغیر بوده که با تصحیح خطا ایم مقادیر تا1/1  تا1/0 قبل از تصحیح بیم
 است که به مانند دو پارامتر قبلی با1/3  تا1/8 پارامتر حداقل دما مقدار همبستگی قبل از تصحیح بیم
. درصد رسید31 تصحیح خطا ایم مقدار افزایش یافت به بیش از
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در دورۀ تاریخی سبب افزایش همبستگی تا  1/31برای دمای
شده است که ایم امر نشان میدهد تصحیح خطا سبب

کاهش  RMSEو افزایش همبستگی و نزدیک شدن واریانس مقادیر شبیهسازی مدلها به مشاهدات
شده است .دقت مدلها براساس نمرۀ مهارت در جدول  8آورده شده است .ابتدا نمرۀ مهارت ()SS
هر مدل در شبیه سازی پارامترهای دما و بار

برای هر ایستگاه در حوضة مورد مطا عه (ماهانه ،سا انه،

 93تا  )SSمحاسبه رردید .سپس کیایت مدلها براساس مقدار ( )Δفاصله اقلیدسی از کم به زیاد
مرتب شد (جدول .)8
در نهایت ترکیب ده تایی ( )M7, M11, M2, M12, M6, M14, M4, M9, M10, M3با کمتریم
مقدار  )9/1( Δبرای منطقه مورد مطا عه انتخاب شد .ترکیب مدلهای فوق دارای  Δکمتری نسبت به
تک تک مدلها میباشد که حاکی از بهتریم شبیهسازی است.

شکل  -2نمودار تیلور برای متغیر ماهانه ( )a,c,eبه ترتیب بارش ،حداکثر و حداقل دما قبل از تصحیح
خطا )b,d,f( ،به ترتیب بارش ،حداکثر و حداقل دما بعد از تصحیح خطا
مأخذ :نگارندران1931 ،
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جدول  -3نمرۀ مهارت( )SSهر مدل و ترکیب مدلها برای بارش ( ،)Pحداکثر ( )TMAXو
حداقل دما ( )TMINماهانه و سالانه در دورۀ پایه برای کل حوضه
مأخذ :نگارندران1931 ،
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 .1 .4خروجیهای مدلهای  GCMدر حوضة آبخیز دز

پس از ارزیابی دقت مدلها برای دورۀ پایه و انتخاب مدلهای مناسب ( 11مدل منتخب)
اقدام به شبیه سازی پارامترهای اقلیمی دما و بار

برای دورههای آتی شد .مدل برای سه دورۀ

 81سببببببا ه ( 8101-8103 ،8111-8133و  )8181-8193در قببببببرن  81و تحببببببت دو
سناریو  RCP4.5و  RCP8.5برای ایستگاههای مورد مطا عه اجرا رردید .جدول  3پیشنگری
تغییرات بار

و دما کل حوضه آبخیز دز را برای سه دوره (نزدیک ،متوسط و دور) نسبت به

دورۀ پایه ،تحت سناریوهای مذکور نشان میدهد .به طور کلی ببار
داشته است .مطابق جدول  9در سناریوی  RCP4.5میانگیم ببار

حوضبه رونبد کاهشبی
سبا انه در دورۀ  81سبا ه

اول ،دوم و سوم به ترتیب  009 /0 ،001و  009میلیمتر برآورد رردیده که نسبت به دورۀ پایه
(000میلیمتر) بیم  11تا  10درصد کاهش بار

را نشان میدهد ،ایبم کباهش در سبناریوی

 RCP8.5بببیم  1تببا  11درصببد متغیببر اسببت .طبببق مطا عببات انجببام شببده توسببط قببدمی،
سلطانی،رودرزی ،نادری و تیموری ( )1930و اسکانی کبزازی ( )1930تغییبر اقلبیم موجبب
کاهش بار

در دورههای آتی نسبت به دورۀ پایه در ایم حوضه خواهد شد که با نتبایج ایبم

پژوهش همخوانی دارد .در منطقة مورد مطا عه ،افزایش دمای حداکحر نسبت به دورۀ پایه برای
سناریوی انتشار  RCP4.5و  RCP8.5به ترتیب مابیم  0/1تا  1/0و  9تا  1/0درجه سلسیوس
متغیر است .ایم مقادیر برای دمای حداقل مابیم  1/0تبا  3/8و  8/0تبا  0/9درجبه سلسبیوس
است که بیشتریم افزایش دمای حداقل و حداکحر برای ایم سناریوها در دهههای آتی مرببوط
به سناریو انتشار  RCP8.5است .ایم اختلا

بیم سناریوهای انتشار در پیشنگری افزایش دما

(حداکحر و حداقل) به ویژه در آینده دور به لت تااوت در مسیر تعریف شده انتشار رازهای
رلخانهای در سناریوها است .به طوری که سناریو  RCP8.5تا پایان قرن افزایش دائمی انتشار
رازهای رلخانهای را نشان میدهد که خروجیهای ایم بخش نیز با تحقیق سیدکابلی ()1930
برای حوضه دز همسو است .همچنیم نتایج مطا عات انجام شده توسط آذری ،مرادی ،ثقایبان
و فرامرزی ( ،)1938نبادری ،ربودرزی ،قبدمی دهنبو ( )1930و تبوکلی ،کریمبی و نبورا هی
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( )1930به ترتیب بر روی حوضههای رررانرود ،سیمره وربل ربل ببا نتبایج ایبم پبژوهش
همسویی دارند.
جدول  -4میانگین درازمدت پارامترهای اقلیمی نسبت به دورۀ پایه تحت سناریو  RCP8.5و RCP4.5

مأخذ :نگارندران1931 ،
پارامتر

پایه

بارش
دمای حداکثر
دمای حداقل

675/6
22/25
6/6

RCP8.5

RCP4.5
)(2030s

)(2060s

)(2090s

)(2030s

)(2060s

)(2090s

768/6
26/65
6/2

776/5
24/64
17/6

766/4
25/66
11/6

677/4
26/8
17/4

746/4
25/8
11/5

726/8
28/1
12/6

شکل  -3پیشنگری دما و بارش حوضة آبخیز دز در دهههای آتی
مأخذ :نگارندران1931 ،
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 .2 .4بررسی تغییرات سالانة پارامترهای اقلیمی

حوضة مورد مطا عه بر اساس ویژریهای توپوررافی و دو پارامتر اقلیمی دما و ببار

ببه

سه طبقة ارتاا ی  111تا  1111 ،1111تا  8111و با اتر از  8111متر تقسیم شد و در هر طبقه
یک ایستگاه به نوان نماینده انتخاب رردید .بدیم ترتیب که دزفول (101متر) ،بروجرد (1011
متر) و کوهرنگ ( 8900متر) به ترتیب نمایندۀ هر یک از طبقات ارتاا ی با توپوررافی جلگه،
پایکوهی و کوهستان هستند .در ادامه تغییرات سا انه و ماهانة پارامترهای اقلیمی ایسبتگاههای
منتخب برای سه دوره ،تحت دو سناریو انتشبار  RCP4.5و  RCP8.5نسببت ببه دوره پایبه
تشریح میشود.
 .1 .2 .4دزفول

مطابق جدول  0تغییرات میانگیم بار

سا انة ایستگاه دزفول در دورههای پایه و آینده ببر

اساس سناریوهای مورد بررسی حکایت از افزایش شرایط بارشی ایم ایستگاه در دهههای آتی
جز دورۀ ( )8111-8133در سناریو  RCP4.5دارد .خروجیها نشان میدهد دزفول در آینبده
بارشی مابیم  1/0تا  11درصد را دریافت خواهد کرد .پیشنگری مقادیر دمای بیشینه در آینده
نزدیک برای سبناریو انتشبار  RCP4.5و  RCP8.5حبدود  1/3درجبه سلسبیوس ،در آینبده
متوسط مابیم  8/8تا  9/9درجه سلسیوس و در آینده دور بیم  8/1تبا  0/0درجبه سبانتیرراد
متغیر است .نمودار دمای حداقل دزفول برای سه دورۀ آینده نشبان میدهبد کبه مقبادیر ایبم
پارامتر از دو ایستگاه کوهرنگ و بروجرد در هر دو سناریوی انتشبار تبا سبال  8111افبزایش
بیشتری خواهد داشت (شکل  .)3ایبم افبزایش در سبناریوی  RCP8.5نسببت ببه RCP4.5

بیشتر بوده و میانگیم دما از  10درجه سانتیرراد در دورۀ پایه ببه  81/0درجبة سلسبیوس در
دورۀ  8133-8111میرسد.
 .2 .2 .4بروجرد

پیشنگری میانگیم بار

سا انه بروجرد در سناریوی  RCP4.5دورۀ  81سا ة اول ،دوم و

سببوم بببه ترتیببب  300و  339و  390میل بیمتببر بببرآورد رردیببده کببه نسبببت بببه دورۀ پایببه
(300میلیمتر) ایم ایستگاه در بازههای زمانی  8101 -8103و  8111 -8133ببیم  8/3تبا 3/0
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را تجربه میکند .در سناریوی  RCP8.5نیز به مانند سناریو قبلی بیشتریم

شبیهسازی شده در دورههای دوم و سوم بیم  0تا  0درصد اتاباق افتباده اسبت.

خروجی حداکحر دمای ایم ایستگاه در آینده نزدیک برای سناریو انتشار  RCP4.5و RCP8.5

حدود  1/0درجة سلسیوس ،در آیندۀ متوسط بیم  8/0تا  9/0درجة سلسیوس و در آیندۀ دور
بیم  9تا  0/3درجه سلسیوس متغیر است؛ نتایج حکایت از افزایش دما نسببت ببه دورۀ پایبه
دارد .شبیهسازی سا انة مقادیر دمای کمینبه در سبناریوی  RCP4.5حباکی از ایبم اسبت کبه

مقادیر ایم پارامتر از سال  8181به بعد رونبد افزایشبی داشبته و بیشبتریم مقبدار آن در دورۀ
پایانی قرن  81یعنی سالهای  8133-8111مشاهده میرردد .روند افزایشی دمبای حبداقل در
سناریوی  RCP8.5نسبت به  RCP4.5مشخصتر است و همانند سناریوی متوسط ایم روند
افزایشی در دورۀ سوم ( )8111-8133قرن با  0درجه سلسیوس نسبت به دورۀ پایه ،بسیار با ا
است (جدول .)0ایم بخش از یافتهها با نتایج پژوهش جهانگیر ،نوروزی و یاراحمدی ()1930
برای ایم ایستگاه مطابقت دارد.
 .3 .2 .4کوهرنگ

پیشنگری متغیرهای بار  ،حداکحر و حداقل دمای سا انة ایستگاه کوهرنگ در دورههبای
پایه و آینده در جدول 0آمده است .شبیهسازی بار
افزایشی دارد .میانگیم بار

کوهرنگ در سبناریوی  RCP4.5رونبد

سا انه در ایم سناریو در دورههای آتی به ترتیبب  1311و 1311

و  1933میلیمتر برآورد رردیده که نسبت ببه دورۀ پایبه (1903میلیمتبر) در دورۀ اول و دوم
 8/1و  8/8درصد افزایش بار
شرایط افزایش بار

و در دورۀ سوم  1/0درصد کاهش را پیشنگری کرده اسبت.

در سناریوی  RCP8.5فقبط در ببازه زمبانی  8181 - 8193در حبدود

 11/1درصد اتااق افتاده است ،در حا یکه دو دورۀ دیگر ،کوهرنگ کاهش  9تا  11درصبدی
را تجربه خواهد کرد .خروجی شبیهسازی دمای حداکحر برای ایم ایستگاه نشبان میدهبد کبه
مقادیر ایم پارامتر در هر دو سناریوی انتشار تا سال  8111افزایش خواهد داشت .میانگیم دما
از  10/8در دورۀ پایه به  13/9درجة سلسیوس در دورۀ  8133-8111در سبناریوی RCP4.5

میرسد .ایم تغییرات براساس سناریوی بدبینانه روند افزایشی محسبوستری نسببت ببه دورۀ

چشمانداز تغییرات اقلیمشناختی دما و بار

سال هجدهم
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پایه نشان میدهد ،بدیم ترتیب که مقادیر دمبا در دو دورۀ  8103 -8101و  8133 -8111ببه
ترتیب  9/0و  0/3درجة سلسیوس افزای ش داشته است .دمای حداقل در ایستگاه کوهرنبگ در
آیندۀ نزدیک ،برای سناریو انتشار  RCP4.5و  RCP8.5بیم  1/1تا  8/1درجة سلسبیوس ،در
آیندۀ متوسط مابیم  9تا  9/8درجة سلسیوس و در آیندۀ دور بیم  9/0تبا  0درجبة سلسبیوس
متغیر است.
جدول  -5میانگین درازمدت پارامترهای اقلیمی ایستگاههای کوهرنگ بروجرد و دزفول نسبت به
دورۀ پایه تحت سناریو  RCP8.5و RCP4.5
مأخذ :نگارندران1931 ،
ایستگاه

دزفول

بروجرد

کوهرنگ

پارامتر

RCP4.5
RCP4.5
RCP4.5

سناریو

RCP8.5
)RCP8.5(2060s
)RCP8.5(2030s

پایه

)(2030s

)(2060s

)(2090s

)(2030s

)(2060s

)(2090s

بار (م م)

331/0

308/0

339/3

381/1

311

301/0

313/1

دمای حداکحر

98/9

99/0

93/0

90/1

99/0

90/0

90/1

دمای حداقل

10/3

10/3

13/9

81/0

13

81/1

81/0

بار (م م)

300/0

300

338/0

390/8

300

391

388/9

دمای حداکحر

81/30

88/3

89/31

89/30

88/0

83/01

80/10

دمای حداقل

0/9

1/39

11/8

11/1

3/0

11/1

18/83

بار (م م)

1903

1310/0

1311

1933/8

1010

1980

1891/3

دمای حداکحر

10/83

10/00

11/00

13/98

10/00

13/19

88/19

دمای حداقل

9/18

3/11

0/1

0/0

0/8

0/9

1/1

 .3 .4بررسی تغییرات ماهانة پارامترهای اقلیمی
 .1 .3 .4دزفول

برخلا

دو ایستگاه قبلی ،دم قطعیت در بار

از نمودار آن مشخص است .میانگیم بار

برای دزفول بیشتر است و ایم بینظمبی

در ایم ایستگاه بجز در دورۀ اول در اکحر ماههبای

دورۀ دوم و سوم کاهش خواهد داشت .پربار تریم ماهها ژوئم ،اکتبر ،نبوامبر و دسبامبر در
تمام طول دوره و در هر دو سناریو است .بیشتریم تغییرات در میانگیم ماهانة دمای بیشینه ایم

833

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

شمارۀ سی و چهارم

ایستگاه مربوط به ماههای ژوئم ،ژو ای ،آروست و سپتامبر بوده است .به طورکلی حداکحر دما
در هر سه دوره و تحت دو سناریو افزایش مییابد که کمتریم افزایش در ببازۀ زمبانی -8193
 8181در سببناریو  RCP4.5و بیشببتریم افببزایش آن در دوره  8111 -8133تحببت سببناریو
 RCP8.5رخ خواهد داد .براساس شبکل  3بیشبتریم تغییبرات در میبانگیم دمبای کمینبه در
سناریو انتشار  RCP4.5مربوط به ماههای آوریل تا اکتبر بوده است .در سناریو  RCP8.5نیبز
دمای کمینه در ماههای تابستان افزایش چشمگیری را نسبت به دورۀ پایه نشان میدهد .نتبایج
روند افزایشی دما با پژوهش نیکبخت شهبازی ( )1930منطبق میباشد.

شکل  -4تغییرات پارامترهای اقلیمی دزفول در دهههای آتی تحت سناریوهای انتشار  RCP8.5و
RCP4.5در مقایسه با دورۀ پایه
مأخذ :نگارندران1931 ،

چشمانداز تغییرات اقلیمشناختی دما و بار
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 .2 .3 .4بروجرد

تغییرات ماهانة بار

ایستگاه بروجرد در دوره های پایه و آینده بر اساس سناریوهای مورد

بررسی در شکل  0آورده شده است .مطابق شکل مقبدار ببار

در ماههبای ژانویبه ،مبارس،

سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر در هر سه بازه و در هر دو سناریو نسبت به دورۀ پایه افبزایش
خواهد داشت .به طور کلی می توان رات بار

در فصل پاییز و زمستان افبزایش و در فصبل

بهار و تابستان کاهش خواهد یافت .پیشنگری تغییرات میانگیم ماهانة حداکحر دمای ایسبتگاه
بروجرد برای دهههای آتی نشان میدهد که میانگیم حداکحر دما در کلیبه ماههبا در دورههبای
آینده افزایش مییابد .بیشتریم تغییرات در میانگیم دمای بیشینه مربوط ببه ماههبای آروسبت،
سپتامبر و نوامبر بوده که در سناریو  RCP8.5به طور متوسط تا  0درجة سلسیوس افزایش دما
را در دورۀ پایانی قرن  81نشان میدهند .خروجبی میبانگیم ماهانبه حبداکحر دمبای ایسبتگاه
بروجرد برای دهههای آتی نشان میدهند که بیشتریم تغییرات در میانگیم دمای کمینه مرببوط
به ماههای فصل تابستان و به ویژه در سناریوی  RCP8.5بوده است کبه در توافبق ببا نتبایج
صورت ررفته توسط نصیری و یارمرادی ( )1930و جهانگیر ،نبوروزی و یاراحمبدی ()1930
برای ایم ایستگاه میباشد.
.3 .3 .4کوهرنگ

شکل  0روند تغییرات ماهانة مقادیر پیشنگری شدۀ پارامترهای اقلیمی کوهرنبگ را در دو
سناریو واداشت تابشی نسبت به دورۀ مشاهده نشان میدهد .میانگیم ببار

در کوهرنبگ در

اکحر ماههای دوره آینده کاهش خواهد داشت .نتایج نشان میدهد که میانگیم بار

در ماههای

اکتبر تا دسامبر یعنی در فصل پاییز افزایش یافته است .خروجی میانگیم ماهانة حداکحر دمبای
ایستگاه کوهرنگ برای دهههای آتی نشان میدهد ایم پارامتر در سناریوهای مورد بررسبی در
همة ماهها افزایش مییابد که بیشتریم افزایش در آن مربوط به ماههای فصل زمستان و تابستان
و به ویژه در سناریو  RCP8.5بوده است .نتایج تغییرات میانگیم ماهانه حبداقل دمبای ببرای
دهههای آتی نشان میدهند که در سناریوی  RCP4.5حداقل دما ببهویبژه در فصبل تابسبتان
(جو ای ،آروست و سپتامبر) از سال  8101به بعد افزایش یافته است .تغییبرات یباد شبده در
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سناریوی  RCP8.5بارزتر است ،ایم روند رو به با ا در سناریو مذکور در همه ماههبای سبال
شدیدتر بوده و کمینه دما به مقدار  0درجة سلسیوس نسبت به دورۀ پایه افزایش داشته اسبت.
نتایج به دست آمده با مطا عات حصیرچیان ،ذهیبیون و خزایی ( )1930برای ایسبتگاه یاسبوج
در محدودۀ جغرافیایی مشترک با ایستگاه کوهرنگ همسو میباشد.

شکل  -5تغییرات پارامترهای اقلیمی بروجرد در دهههای آتی تحت سناریوهای انتشار  RCP8.5و
RCP4.5در مقایسه با دورۀ پایه
مأخذ :نگارندران1931 ،

سال هجدهم
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شکل  -6تغییرات پارامترهای اقلیمی کوهرنگ در دهههای آتی تحت سناریوهای انتشار  RCP8.5و
RCP4.5در مقایسه با دورۀ پایه
مأخذ :نگارندران1931 ،

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

تغییر اقلیم میتواند با تغییر در متوسط مؤ اههای اقلیمی (بهویژه دما و بارندری) تأثیر قابل
توجهی ببر منبابع آب در دسبترس بگبذارد .در ایبم پبژوهش دقبت  10مبدل ربرد
از ( CORDEX- WASجنوب آسیا) در پیشنگبری دمبا و ببار

کلبی

حوضبة آبخیبز دز مبورد

ارزیابی قرار ررفت .خروجیها نشان داد شبیهسازی مدل ها با خطا همراه است و باید قببل از
استااده از آنهبا در مطا عبات تصبحیح شبوند از رو

امبل تغییبر ببرای تصبحیح خطبای

شبیهسازی مدلها استااده شد .از آنجایی که انتخاب یک مدل برای تجزیه و تحلیلهای تغییبر

831
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

اقلیم نمیتواند تمامی محدودۀ دم قطعیتهای را پوشش دهد .از ایمرو در ایم مطا عبه یبک
مجمو ة  11تایی ( )M7, M11, M2, M12, M6, M14, M4, M9, M10, M3ببا نمبرۀ
مهارت ( )SSبا ا انتخاب شد تا منجر به پیشنگری دقیقتری از تغییرات اقلیمی شبود .نتبایج
مدلهای انتخابی حکایت از کاهش  11تا  10درصدی بار

برای سبناریو  .RCP4.5و  1تبا

 11درصدی برای سناریو  RCP8.5برای کل حوضه داشت .خروجی دمبای حبداکحر حوضبه
برای سناریوی انتشار  RCP4.5افزایش 1/0تا  9درجه و ببرای سبناریوی بدبینانبه RCP8.5

افزایش  0/1تا  1/0درجة سلسیوس را پیشنگری میکند .ایم افزایش برای دمای حداقل برای
سببناریوی انتشببار  RCP4.5و  RCP8.5بببه ترتیببب بببیم  1/0تببا  3/8و  8/0تببا  0/9درج بة
سلسیوس در تغییر است .بررسیها ببرای ایسبتگاههای منتخبب در سبه محبدودۀ توپبوررافی
مختلف ایم حوضه نیز نشان داد شاخصه ای دماهای حداکحر و حداقل برای تمام ماهها تحت
هر دو سناریو افزایش خواهند یافت .اررچه پیشنگری بار

با ببی نظمیهبایی همبراه ببوده

است ،اما موضوع مشترک در محدودههای توپبوررافی مبورد بررسبی کباهش ببار

سبا یانه

لیرغم افزایش بار های پاییزی بوده است .به طورکلی ،پژوهش انجام شده در حوضة آبخیز
دز و نتایج حاصل از آن ،بیانگر ایم است که ایم محدوده در دهههای آتی به سمت اقلیمی ببا
رطوبت کمتر و دمای بیشتر پیش میرود .با توجه به نتایج به دست آمده از ایم تحقیق به نظر
میرسد پایگاه دادهای  CORDEXقابلیت مناسبی در پیشنگبری دمبا و ببار
مطا عاتی مشابه داشته باشد .از آنجاییکه حوضة مذکور جزو نواحی پربار
و از طرفی پارامتر بار

حوضبههای

محسوب میشود

ضریب تغییرپذیری با اتری نسبت به دما دارد ،ممکم است مدلهای

انتخابی در پژوهش ،در حوضههایی با بار

کمتر یا نواحی اقلیمی خشکتر نتایج قابل قبو ی

ارائه ندهند .بنابرایم ،پیشنهاد میرردد محققیم ببرای رسبیدن ببه نتبایج مطلبوب رو هبای
مختلف ریزمقیاسنمایی مانند (تابع توزیع تجمعی ،تابع توزیع احتمال ،یبا تبابع انتقبال) را ببا
یکدیگر مقایسه و مناسبتریم رو

را برای منطقة مورد مطا عة خود انتخاب نمایند.
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کتابنامه
 .1آذری ،م؛ مرادی ،ح؛ ثقایان ،ب؛ فرامرزی ،م .)1938(.ارزیابی اثرات هیدرو وژیکی تغییر اقلبیم در
حوضة آبخیز رررانرود .نشریة آب و خاک ( لوم و صنایع کشاورزی).090-030 ،)80(9 ،
 .8اسکانیکزازی ،غ .)1930( .شبیه سازی اثرات تغییراقلیم بر روی منبابع آب حوضبه آبریبز کبارون

بزرگ و مدیریت بحران (مورد شبهر اهبواز) .فصبلنامة لمبی-پژوهشبی جغرافیبا (برنامبهریزی
منطقهای).890-838 ،)0(1 ،
 .9توکلی ،م؛ کریمی ،ح؛ نورا هی ،ه .)1930( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوزۀ آبخیز سد
ایلام .نشریة لمی  -پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز.100 -101 ،)8( ،
 .3جهانگیر ،م؛ نوروزی ،ا؛ یاراحمدی ،ی .)1930( .بررسی تغییبرات پارامترهبای اقلیمبی شهرسبتان
بروجرد در  81سال آتی با استااده از مدل  .HadCM3اکو هیدرو وژی.1930-1909 ،)3( ،
 .0حصیرچیان ،م؛ ذهبیون ،ب؛ خزائی ،م .)1930( .ارزیابی ملکرد مدل  SDSMدر بررسی اثر تغییر
اقلیم بر بار

و دما .فصلنامة لمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب.111-113 ،)93(3 ،

 .0خو بیان ،ع؛ راقینژاد،
بار

؛ آقاشریعتمداری ،ز .)1931( .بررسی اثرات پارامترهای اقلیمی دما و

بر وضعیت منابع آبی حوضبة آبریبز خلبیج فبارس و دریبای مبان ببا اسبتااده از پبروژۀ

 .CORDEXتحقیقات آب و خاک ایران.010-083،)01(9 ،
 .0سیدکابلی ،ح .) 1930( .تصویرسازی دمای هوا و تبخیر از مخازن آب ،در شرایط تغییر اقلبیم آتبی
(مطا عة موردی  :سد دز) .مجلة پژوهش آب ایران.111-111 ،)3( ،
 .1قدمی ،م؛ سلطانی ،س؛ رودرزی ،م؛ نادری ،س.؛ تیموری ،ح .)1930( .اثر تغییر اقلبیم ببر جریبان
روزانه در حوضة رودخانه سزار .لوم و مهندسی آبخیزداری ایران.10-30 ،)31(،
 .3کامیار ،ا؛ موحدی ،س؛ یزدانپناه ،ح .)1930( .چشمانداز دمای کمینه و بیشینة اسبتان اصباهان در
افق  .8110-8101نشریة پژوهشهای اقلیمشناسی.90 – 03 ،1 )83( ،
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چکیده
اهداف :توسعة پایدار شهری یک مفهوم چندلایه است .هدف این پژوهش در گام نخست ،معرفی یک
روش ارزیابی و رتبهبندی فضایی پایداری محلات شهر مشهد است و در گاام دوم ارائاة ساناریوهای
چندگانة برنامهریزی در جهت حرکت به سمت شهر پایدار است.
روش :روش تحقیق این مقاله توسعهای-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است .اطلاعات مورد نیاز در این
تحقیق از طریق پرسشنامه و اطلاعات دستگاههای اجرایی به ویژه شهرداری جمع آوری شده ست و
با رویکرد تصمیم گیری چند معیارۀ فضایی (مدل AHPو  )OWAوضاعیت پایاداری محلاات
مشهد تعیین شده است.
یافتهها /نتایج :یافته های تحقیق نشان داد که طیف مختلفای از میازان پایاداری محلاات
شهری با استفاده از مدل  OWAتولید شده است و مدیران قبل از هرگوناه عملیاات
اجرایی میتوانند گزینه های مختلف منتج از مدل را -بر خلاف بسیاری از مدلهاا کاه
تک سناریو هستند -ارزیابی و تصمیمگیری کنناد  .در ایان تحقیاق ،شااخ

پایاداری

کلی محلات در سناریوی کاملا بدبینانه نشان داد که محلات س رشور ،جنت (منطقة )1
مجیدیه ،نقویه (  )02و احمدآباد (  )03از محلات با پایداری بسیار قوی و محلاههاای

 .0این مقاله برگرفته از رسالة دکتری حسین آقاجانی با عنوان"تدوین استراتژیهای توسعة شهری در راستای شهر پایدار،
نمونه موردی کلانشهر مشهد" میباشد.

___________________________
تاریخ دریافت 0031/03/03 :تاریخ تصویب0033/32/22 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.85182
مقالة پژوهشی

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر تحلیل چند معیارة فضایی

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

253

شمارۀ سی و چهارم

کشاورز (منطق ة  ،)5فدک ( ، )5امیرالمؤمنین (  )00و نویاد (منطقاة  )05از محلاات باا
پایداری بسیار ضعیف در بین محلات مشهد میباشند.
نتیجهگیری :ناپایداری شهرها یکی از مهمترین موضوعات جهانی است .شهر مشهد نیز باه دلیال
شرایط رشد سریع و توسع ة بیب رنامه در حاشی ة خود با مشاکلات فراوانای باه لحاا
پایداری با آن روبه روسات  .تعیاین شااخ

هاای باومی شاهر پایادار هامراساتا باا

استانداردهای جهانی ،تعیین محلات در معرض ناپایداری شدید و همچنین ،اولویات -
گذاری مدیران شهری می تواند کمک زیادی باه رشاد و ارتقاای شااخ

هاای شاهر

پایدار نماید.
کلیدواژهها :ارزیابی ،رتبهبندی ،شهر پایدار ، OWA ،کلانشهر مشهد
.1مقدمه

پایداری یکی از مهمترین چالش های چندبعدی در شهرها است که ابعاد گساتردهای را در
بر میگیرد .این مسئله با توجه به گستردگی و دارابودن ابعاد و ذینفعان مختلف نیاز به برنامه-
ریزی و طرحریزی چند بعدی و متناسب با ابعاد مختلف آن دارد .بر اساس گازارش ساازمان
ملل در سال  ،2302جمعیت شهرنشین در دنیا  53درصد ( 3میلیارد) جمعیت کل کارۀ زماین
هستند و پیشبینی میشود تا سال  ،2353این مقدار به  22درصد افزایش یابد .شهرنشینی انبوه
امروزی ،در حالی که بدون شک محرک رشد است ،ناپایدار نیز است و باا در معارض خطار
قرار دادن بسیاری از انسانها و جوامع ،ایجاد هزینههای غیرضروری باعث تأثیر منفی بر محیط
زیست و زندگی شده و تقویت نابرابری اجتماعی را به هماراه داشاته اسات (ساازمان ملال،
 .)2302این در حالی است که شهرها تنها  2درصد از سطح زمین را اشغال کرده و به صاورت
گستردهای بهعنوان منابع اصلی آلودگی و تنزل محیطی شناخته شدهاند (قرخلو ،0015 ، ،ص.
 .)051در حال حاضر شهرها به نقطة تمرکز و مشترک مطالعات پایداری در بین محققان تبدیل
شدهاند .ناپایداری غالبا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به مراتب شدیدتر و وسیعتر خواهاد
بود .با وجود اهمیت جمعیت و نقش احتمالی چنین شهرهایی ،تلاشهای برنامهریزی شاهری
در کشورهای در حال توسعه ،به طور نامناسبی بر مشکلات منااطق کلاانشاهر متمرکاز شاده
است .آلودگی زیست محیطی ،مصرف بیشتر انرژی ،توسعة بدون برنامه ،به ساخت و سااز در
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اراضی مرغوب کشاورزی نیز از دیگر مسائل پیش رو در شهرهاسات (رهنماا و عبااس زاده،
 ،0013ص .)30 .پایداری به طور گستردهای بهعنوان یک سبک توساعه تعریاف شاده اسات.
بدین شکل که نیازهای نسلهای فعلی را برآورده میکند بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را
در تأمین نیازهای خود به خطر اندازد (مبراتو و وایت .)333 ،0331،0به نظر مایرساد تقاضاا
برای توسعة پایدار شهری ،یکی از مهمترین چالشهای فراروی بشریت در قرن بیست و یکم
باشد (بیکدلی،شفقی و وثوقی ،0032 ،ص .)03.کلانشهر مشهد بهعنوان یاک شاهر باا دامناة
متنوعی از وضعیت پایداری تا ناپایداری در شاخ

ها و در محلات مختلف خود نیازمند ارائة

یک مدل جهت ارزیابی میزان پایداری در مقیاس محلی است تا بتوان بر اساس آن ،سیاسات-
گذاری جامع و متناسب با وضعیت متفاوت محلی ارائه کرد .ادغام یک مدل تجزیاه و تحلیال
تصمیمات چند معیارۀ فضایی 2برای توسعة پایدار با برنامهریازی ساناریو منجار باه تفسایری
متنوع از پایداری میشود که برای شرایط محلی مناسبتر باشد .در ایان مادل ،پایاداری ایان
فرض را به وجود می آورد که جامعه میتواند با اتخاذ سیاستهاا و برناماههاایی جهات باه
حداقل رساندن مصرف انرژی ،حفظ تنوع زیستی ،کاهش آلودگی ،ارتقاء انسجام اجتمااعی و
ترغیب طرحهای کارآمد ،توسعه را تغییر داده و به سمت یک آیندۀ مطلاوبتار تغییار جهات
دهد ( برکه2332،0؛ پریموس2335 ،؛ آزاپاجیک و پردان .)2335 ،طی یک دهة گذشته ،روش-
هایی برای راهنمایی ارزیابی پایداری و ارائه برنامهریزی و تصمیمگیاری باا ابزارهاایی بارای
کمک به آگاهی از روند و روشن ساختن عدم قطعیتهای موجود در ماهیت و ساختار مسئلة
پایداری پدید آمده است .از جملة این روشهاا ،سیساتم مادیریت انارژی و طراحای محایط
زیست )2333( 3و سایتهای پایدار )2331( 5است که توسط انجمن معماران سبز امریکا تهیه
شده بود .از زمان شروع این سیستمهای ارزیابی ،معیارهای مهم فضاایی و طراحای مشاخ
شدهاند که نشان دهندۀ پایداری مناطق است (هولووکا .)2333 ،2این سیستمهای شناخته شاده
1. Mebratu, White
2. Spatial Multicriteria Decision Analysis
3. Berke, Priemus , Priemus
4. Leadership in Energy and Environmental Design
5. Sustainable Sites Initiative
6. Holowka
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و کاربردی ،آغاز هماهنگی بیان جغرافیایی پایداری شهری را ارائه می دهناد (کارا

و لاین،0

 ،2302ص .) 2031 .هر چند که این ابزارها توانایی خوبی در تحلیل و ارزیابیهاا دارناد ،اماا
پیچیدگی و عدم قطعیت در معیارهای پایداری بسایار زیااد اسات .باا اتخااذ رویکاردی کاه
انعطافپذیری بیشتری در برنامهریزی و سیاستگذاری داشته باشد ،میتوان انتخاب سناریوها
و محدودیتهای توسعة بالقوه را مورد بررسی و اصلاح قرار داد .در ایان مطالعاه کلاانشاهر
مشهد با توجه به وسعت و برخورداری از ویژگیهای متنوع طبیعی ،اقتصادی و اجتمااعی در
مقیاس محلات بهعنوان محدودۀ مورد مطالعه انتخاب شده اسات .ارزیاابی پایاداری شاهری
محلات شهر مشهد در طیفی از ساناریوهای مختلاف ،مسائلة اساسای تحقیاق اسات .روش
تصمیمگیری چند معیارۀ فضایی ،علاوه بر رتبه بندی ،باه بررسای الگاوی مکاانی پایاداری از
طریق ارائة سناریوهای توسعة جایگزین میپردازد .در این نوشتار تلاش شده که تعیاین میازان
پایداری محلات شهر مشهد بیشتر با تکیه بر شاخ

های جغرافیایی و متغیرهای فیزیکی مؤثر

بر پایداری شهری باشد و در واقع نوآوری آن علاوه بر استفاده از کمیتهای فضایی در سطح
محلی (سرانه ،دسترسی ،تراکم ،جمعیت تحت پوشش و )...بر اساس نقشه و اطلاعات مکانی،
رویکرد بهرهگیری از روش های تصمیم گیاری چنادمعیاره فضاایی در ساناریو ساازی میازان
پایداری شهری است .هدف از این مقاله در گام نخست ،تعیین سطح و رتبة پایداری محلاات
شهرداری مشهد بر اساس شاخ

های شهر پایدار و در گام دوم ،تعیین سناریوهای پایاداری

بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از شاخ

ها در ابعاد مختلف پایداری شهری در

محلات مشهد است .این سناریوها گزینه های مختلفی را در اختیار مادیران شاهری در جهات
بهبود و ارتقای وضعیت پایداری شهر قرار میدهد.
 .0پیشینة تحقیق

اساس توسعة پایدار ترویج هماهنگی بین انسان و طبیعت است .دستیابی به توسعة پایادار
مستلزم تلاش برای ایجاد تعادل بین اهداف اقتصادی ،انسانی (اجتماعی  ،فرهنگی  ،معیشت و
سلامتی) و نیازهای محیطی است .این شامل فرایندی از مشارکت مؤثر شهروندان در تصامیم-
1. Kropp & Lein
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گیری است ( جیان .)2303،0پایداری شهری در دهههای اخیر ،بهعنوان کانون توساعة پایادار،
به طور فزایندهای در فضای سیاسی و مطالعات علمی برجسته شده اسات (هوانا
جیان

 ،لاو ، 2و

وو ،یان ،2305 ،ص .)0033 .در این پژوهش با توجه به هدف اصالی تحقیاق ،ساعی

شده تا تعدادی از مهمترین پژوهشهای خارجی و داخلی را با توجه باه میازان ارتبااا باا
ماهیت مقاله ،ارائه و معرفی کنیم.
 .1 .0مطالعات خارجی

ماتور ،پرایس ،ایوستین و موبلا )2333( 0در مقاله ای به بررسی وضاعیت آثاار ذینفعاان در
پروژهها بر اساس سیستم های چندمعیاره با هدف پایداری پرداختند و نتیجه گرفتند کاه ایان
وضعیت نیاز به یک رویکرد سیستماتیک بارای تعریاف و شناساایی ذینفعاان در زمیناههاای
مختلف ایجاد کرده است .و رویکردهای موجود را برای تعیین و شناسایی ذینفعان در پاروژه-
های عمرانی از الزامات یک فرایند ارزیابی میدانند .این مقاله همچنین استدلال میکند که مهم
است که سطح علاقههای ذینفعان مختلف را در رابطه با قدرتی که در اختیار دارناد مشاخ
کند .بنابراین ،درک روابط بین ذینفعان مختلف بسیار مهم است؛ زیارا ایان امار مایتواناد بار
موفقیت روند تعامل تأثیر بگذارد .چنین نقشهبرداری از ذینفعان همچنین میتواند در پیشبینی
انتظارات آنها بهویژه در تصمیمگیریهای پایداری و ارزیابی آن مفید باشاد .والتار ،کارا

و

لین ،)2300( 3به ارزیابی پایداری در یک محیط شهری با استفاده از روشی با ترکیب سناریو و
تصمیمگیری چند معیارۀ فضایی پرداختهاند .در این مطالعه باا ارائاة ساناریوهای مختلاف باا
تمرکز بر شاخ

های مختلف پایداری و تغییر در وزندهی به ارزیاابی نتاایج و ساناریوهای

تولید شده پرداختند .در این پژوهش ،ادغام یک مدل تصمیم گیری چنادمعیاره مکاانی بارای
توسعة پایدار با برنامهریزی سناریو ،منجر به تفسیری از پایداری مایشاود کاه بارای شارایط
محلی در هنگام ارزیابی پایداری موجود بهتر است و بهویژه چشم اندازهای جایگزین کاه بار

1. Jain ،A.K.
2. Lu Huang . Jianguo Wu . Lijiao Yan
3. Mathur, Price, Austin and Moobela
4. Walter , Kropp, Lein
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الگوهای شهری آینده تأثیر میگذارد مفید است .فرناندز ،فریرا،بنتو ،جلاالی و نلساون)2303(0
در مقالهای با عنوان «ارزیابی توسعة پایدار شهری با استفاده از نقشه و روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره»  ،اظهار کردند که ؛ترکیب افراد ذینفع مختلف تحات تاأثیر اقادامات برناماهریازی
شهری را میتوان یک شرا اصلی در مدلهای ارزیابی پایداری برای توسعة پایدار دانست .هر
چند که به نظر آنان ،اکثر سیستمهای ارزیاابی موجاود محادودیتهاایی را از نظار شناساایی
معیارها و محاسبة آن ارائه میدهند .ترکیب نقشه و فرآیند سلسلهمراتبای تحلیلای ،باه منظاور
اولویت بندی عوامل تعیینکننده توسعة پایدار در مناطق شهری ،روشی اسات کاه از آن بهاره
گرفته شده و مزایا و محدودیتهای پیشنهادی ارائه کردهاند .پینگتاو ئی ،ویوی و دنین

ژان

 ،)2303(2در مقالهای به بررسی پایداری  00شاهر در کشاور چاین باا اساتفاده از روشهاای
تصمیمگیری چندمعیاره ،در سه بعد اقتصادی  ،جامعه و محیط زیسات پرداختاهاناد .در ایان
مطالعه از روش میانگین وزنی ترتیبی استفاده شد .نتایج ارزیابی نشان میدهد که توسعة پایدار
اکثر شهرها ،به جز پکن و تیانجین ،ضعیف اسات و ارزش هاای عملکاردی آنهاا زیار 3.5
است.در انتها نیز بر اساس ضعفهای پایداری در ابعاد مختلف اساتراتژیهاایی نیاز پیشانهاد
کردهاند.
 .0 .0مطالعات داخلی

در ارتباا با شهر پایدار و توسعة پایدار مقالات علمی بسیاری در ایران نوشته شاده اسات
که شروع آن به اواخر دهة  23بر میگردد .در زیر تعدادی از مقالاات مارتبط باا هادف ایان
نوشتار است ارائه می گردد.
مبارکی و عبدلی( )0032در مقالهای مناطق شهر ارومیه بر پایة شاخ

های توساعة پایادار

شهری را با استفاده از روش تاپسیس رتبهبندی در  3طبقه به لحاا برخاورداری از پایاداری
دستهبندی نمودند .علاوه بر این ،نتایج تحلیل نشان داد که دسترسای باه خادمات و در واقاع
پایداری در محلات دارای جمعیت کمتر از وضعیت بهتری برخوردار است .سارایی ،لطفای و
1. Inês D. S. Fernandes, Fernando. F. Ferreira, Paulo Bento, Marjan S. Jalali &Nelson J. S.
António
2. Pingtao Yi, Weiwei Li, and Danning Zhang
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ابراهیمی ( )0013در مقالهای با عنوان « ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شاهر
بابلسر ،با استفاده از روش تحلیل عاملی» به تعیین وضاعیت پایاداری محلاات شاهری در 03
متغیر و  5بعد پایداری پرداخته و در نهایت با استفاده از رگرسیون به پیشبینی اولویاتهاای
توسعة پایداری در ابعاد مختلف در محلات پرداختهاند .محمدی و پاشازاده ( )0030در مقاله-
ای با عنوان « سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل باا تأکیاد بار محلاات باا هساتههای
روستایی» به بررسی پایداری محلات با استفاده از دادههاای پرساشناماه در  5بعاد پایاداری
محلات منتخب ،از روش آزمونهای آماری و کروسکال والیس به منظور رتباهبنادی اساتفاده
کردند .صفایی پور و مدانلو ( )0033در مقالهای به سنجش توسعة پایادار شاهری در محلاات
منطقة  03تهران با استفاده از روش تحلیل شبکه پرداخته و در انتها پس از رتبهبنادی ،در ساه
بعد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی راهبردهای پایداری محلات را ارائه کردهاند .شماعی،
ساسانپور و مرادی ( ،)0033در مقالهای سنجش پایداری و اولویتبندی محلات هجادهگاناة
منطق اة شااش تهااران جهاات پایااداری در  21شاااخ

و در ابعاااد ابعاااد اقتصادی،زیساات

محیطی،اجتماعی و کالبدی نهادی پرداخته و با مدلهای چند معیارهای ای اچ پی  ،ویکاور و
ضریب پراکندگی ،محلات منطقة شش از لحا پایداری رتبهبندی شدند .احدنژاد ،محمادی و
سبحانی( ،)0032در مقالهای با عنوان «سنجش پایداری محلات شهری باا تأکیاد بار رویکارد
محلات پایدار شهری میاندوآب» به بررسی توسعة پایدار شهری در محلات شهر میاندوآب باا
استفاده از  33متغیر و شااخ

در ساه بعاد کالبادی ،اجتمااعی و اقتصاادی باا  3مادل از

روشهای تصمیمگیری چند معیاره پرداخته اند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که محلاات
با پیشینة روستایی در طیف محلات ناپایدار قرار گرفتند.علاوه بار ایان ،ساساان پاور ،موحاد،
مصطفوی ،یوسفی فشکی( ،)0030موحد ،کمان رودی ،ساسان پور و قاسامی ( ،)0030یااری
قلی ،نوروزی و کلانتری( ،)0030خسروبیگی برچلویی ،براتعلی خاکپور ،مصاطفی ایساتگلدی
رضا شمس الدینی ،احماد آفتااب( ،)0030عباداللهی( )0032و بازی ،موسای زاده وحساین
نژاد( )0032نیز مقالاتی در ارتب اا با پایداری محلات شهری و اساتفاده از روشهاای تصامیم
گیری چند معیاره استفاده کردهاند .در تمامی مقالات ارائه شاده بیشاتر از روشهاایی اساتفاده
شده است که تک سناریو بوده و به نوعی برنامهریزان و مدیران شهری مجبور به پذیرش ایان
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شکل از برنامهریزی تحمیلی شدهاند ،اما تفاوت اساسی این مقاله ارائاة گزیناه هاای مختلفای
است که مدیران ،متناسب با شرایط محلی و زندگی ،سناریوی مطلوب خود را در بین طیفی از
سناریوهای مختلف انتخاب میکنند .همچنین ،ماهیت جغرافیایی اغلب شاخ

ها که بر اساس

استانداردهای سرانهای و دسترسی به دست آمده و ارزیابی توسعهای محلات را در کنار داده-
های سرشماری قرار داده است از دیگر نقاا قوت این مقاله به شمار می رود.
 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2روش تحقیق

این پژوهش به لحا هدف ،از نوع مطالعاات توساعهای و کااربردی و از نظار ماهیات
پژوهش توصیفی -تحلیلی است .شاخ

های مورد بررسی شامل 50متغیر و شاخ

ششگانة اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،محیطی و فرهنگی و مدیریتی است .این شاخ

در ابعاد
ها به

دو طریق پرسشننامه و دادههای نقشهای جمعآوری گردید .تعداد پرسشنامهها  0033مورد و
نحوۀ توزیع آن در مشهد به صورت فضایی در نرم افزار  ArcGISو با توجه به وزن جمعیتی
بلوکهای سرشماری  0035و استفاده از تابع  Randomتوزیع گردید .بخش دیگر اطلاعات از
طریق سازمانها و نهادهای اداری و بهویژه شهرداری مشاهد (SDI(0جماعآوری شاد .شایوۀ
وزندهی شاخ

ها از طریق نظرات کارشناسی 23نفر از خبرگاان دانشاگاهی و ساازمانی در

رشتههای مرتبط با ابعاد توسعة پایدار انجام گرفت .شاخ

های محاسبه شدۀ بخش پرساش-

نامهای با استفاده از تابع درونیابی  IDW2پهنهبندی و شکل فضاایی یافات .تماامی اطلاعاات
مکانم ند شده و به شکل لایه های اطلاعات مکانی در محیط نرم افزاری Expert ، ArcGIS

 Choice , SPSSتحلیل و سناریوسازی با روش چندمعیاره فضایی انجام گرفت.

)1. Spatial Data Infrastructure (Mashhad
2. Inverse Distance Weight
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شکل -1فرایند و مراحل انجام پژوهش
مأخذ :نگارندگان0031 ،

 .0 .2منطقة مورد مطالعه

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی است .این شهر بر اساس آخارین مصاوبة وزارت
کشور ،دارای  03منطقه و  033محلة شهرداری است که در این مطالعه با توجاه باه انادازه و
جمعیت محلات ،تعدادی از آنها ادغام شدهاند .تعداد محلات مورد بررسای در ایان تحقیاق،
 053محله است (شکل .)2شهر مشهد بار اسااس سرشاماری نفاوس و مساکن ساال ،0035
جمعیتی معادل  0322232نفر را در خود جای داده است (آمارنامة شهر مشهد.)0033 ،

شکل -0نقشة تقسیم بندی محلات و مناطق شهرداری مشهد
مأخذ :شهرداری مشهد0031 ،
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 .4مبانی نظری
 .1 .4شاخصهای شهر پایدار

شاخ

های سنجش پایداری ،به منظور تعیین فاصله از پایداری شهری تولید میشوند تاا

بر اساس آن میزان پایداری را مشخ

نمایند .شاخ

ها ،مقادیر کمی هستند کاه باه مادیران

شهر کمک میکنند تا عملکرد و نتیجة سیاستهای خود را کنترل و سطح آن را انادازهگیاری
کنند .برای سنجش عملکرد یک شهر از نظر پایداری ،ایجاد سیستم شاخ
از این رو ،در سالهای اخیر ،ضمن تهیة شاخ

های پایداری ،غالبا در ساه بعاد "اقتصاادی،

"محیطی " و "اجتماعی" استفاده میشود .توسعة شاخ
زیادی از شاخ

ها ضروری است.

ها نباید فقط باه جماعآوری تعاداد

ها منجر شود ،بلکه ترجیحاً تحلیلهایی را که اساسی هساتند و باه احتماال

زیاد دقیقترین اطلاعات را در مورد وضعیت عملکرد تولید میکنند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
میدهد (شن  ،اوچوا  ،شاه و ژان  .)2300 ،0توافق کلی در مورد شاخ

های پایداری وجود

دارد ،ولی در متغیرها تفاوت وجود دارد .در این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش هر متغیر،
جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است .با توجه به مناابع و تعااریف مختلاف ،ابعااد ماورد
بررسی در این مطالعه عبارتند از )0 :ابعاد محیطی؛  )2ابعاد اجتماعی؛  )0ابعااد اقتصاادی؛ )3
ابعاد مدیریتی-سیاسی؛ )5ابعاد کالبدی-زیربنایی؛  )2ابعاد فرهنگی-فراغت.
 .0 .4تشریح روش میانگین وزنی ترتیبی

تصمیمگیری چندمعیارۀ فضایی در سه مرحله انجام میگیرد )0(.مرحلة جمعآوری ،آمااده-
سازی اطلاعات و وارد کاردن در محایط  GIS؛ ( )2مرحلاة طراحای کاه شاامل ترجیحاات
تصمیمگیرنده ،کمیتسنج 2است و مجموعه گزینههای امکانپذیر را مشاخ

مایکناد و ()0

مرحلة انتخاب که شامل قوانین تصمیمگیری است و سناریوسازی و توصیة نهایی ارائاه مای-
شود .اگرچه در هر مرحله از هر دو روش  GISو  MCDMاستفاده شده است ،اما با توجه به
ماهیت جغرافیایی مسئلة تصمیمگیری ،تکنیکهای  GISدر مراحل اولیة ارزیابی نقش بیشتری
1. Shen, Ochoa, Shah & Zhang
2. Quantifier
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را ایفا میکنند و پس از آن به سمت تصمیم نهایی ،تکنیکهای  MCDMنقش فعالتری دارند
(مالچفسکی 0333،0و  .)2333اگر چه  AHPبه طور گستردهای در مطالعات استفاده میشاود،
اما یکی از مسائل عمدۀ آن ناتوانی در مقابله با عدم قطعیتها در تصمیم گیری قضاوت کننده
است (دِن ،0333 ،2ص .)205.برای غلبه بر این کاستی ،روش میانگینگیاری وزندار ترتیبای
( )OWAدر ترکیب با  AHPبرای تعیین بهترین گزینه معرفی شده است OWA .از خاانوادۀ
عملگرهای ترکیبی چند معیاره اسات (یااگر،0311،0ص.) 015.اصال مهام در فرآیناد OWA

روش به دست آوردن وزنهای ترتیبی است .بنابراین ،رویکرد  OWAامکاان ارزیاابی طیاف
گستردهای از پیامدهای ناشی از استراتژیهای مختلف مادیریت را فاراهم مایآورد .باه طاور
خاص ،روش  OWAشامل دو مجموعه وزن اسات :وزنهاای اهمیات ملااک نسابی و وزن
ترتیب .مجموعة اول وزن ،اهمیت نسبی هر عامل را با توجه به معیارهای ارزیابی تعیین شاده
با ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به هدف ،تعیین مایکناد .مجموعاة دوم وزنهاا ،وزنهاای
مربوا به ترتیب ،با مقادیر عامل براساس موقعیات مکاانی باه مکاان مارتبط اسات.برای باه
کارگیری متغیر زبانی در تلفیق لایهها از کمیتسنج فازی استفاده میشود به این معنی که باه-
عنوان مثال ،در رتبهبندی "همة" معیارها باید باشند یا نصف معیارها و  .....با مشاخ

کاردن

وزن مناسب ترتیبی ،میتوان طیف گستردهای از نقشههای نتیجه (استراتژی تصامیمگیاری) را
تولید کرد که نتایج حاصل از نگرشهای مختلف تصمیمگیرنده نسبت به ریسک را نشان می-
دهد (مالچفسکی،2332 ،ص .)233.با داشتن وزنهای خصوصایت ( ،)wjمقاادیر خصوصایت
( )xijو پارامتر  ،αکمیتسنج مفهومی هدایت شدهی  OWAبا استفاده از معادلة ( )0میتواند
تعریف شود:
معادله(:)0



 j
  j 1  

OWAi     u k     u k  zij

j 1  k 1
  k 1  

n

که  zi1 ≥ zi2 ≥ … ≥ zin ، i = 1,2,…,mکه از دوباره مرتب کردن مقادیر خصوصایت
 xi1,xi2,…,xinحاصل میشود .این روش مکانیزمی برای اساتراتژی تصامیمگیاری در یاک
1. Malczewski
2. Deng
3. Yager
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طیف وسیع یا سناریوهای ارزیابی بهوسیلة آمیختن اصاطلاحهاای مفهاومی باا پارامترهاای α

مرتبط با آنها را فراهم میکند.
جدول  -1کمیتسنجهای مفهومی و پارامترهای  αمتناظر
مأخذ :من ،مالچفسکی و بروشکی2300،0
کمیت سنج زبانی

At Least One

Few

Some

Half

Many

Most

All

مقدار آلفا()α

0/000

0/0

0/5

0

2

00

0000

استراتژی
ترکیبی

)OR(MAX

-

-

WLC

-

-

)AND(MIN

OR-ness

0

*

*

0/5

*

*

0

Trade-off
استراتژی تصمیم
گیری

0

*

*

0

*

*

0

به شدت خوش-
بینانه

خیلی
خوشبینانه

خوش
بینانه

خنثی

بدبینانه

خیلی
بدبینانه

به شدت
بدبینانه

 .5یافتههای تحقیق
میزان اهمیت هر یک از ابعاد پایداری بر اساس مقایسة زوجی (جدول )2انجام و محاسابه
شد .در بین شش بُعد ،بیشترین امتیاز به بُعد محیطی تعلاق گرفات کاه نشااندهنادۀ اهمیات
متغیرهای محیطی در پایداری شهری است.

1. Meng, Malczewski, Boroushaki

سال هجدهم
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جدول -0امتیازات مقایسه زوجی بین ابعاد و متغیرها
مأخذ :نگارندگان0031 ،

( :)+آثار مثبت بر پایداری (  :)-آثار منفی بر پایداری  :)CR( .نرخ سازگاری

 .1 .5تحلیل دادههای پرسشنامه در شهر مشهد

بر اساس نتایج کلی به دست آمده در شااخ

هاای ماورد بررسای ویژگایهاای جامعاة

نمونه(شهر مشهد) به شرح زیر است :میانگین سکونت جامعة نمونه در شهر مشاهد  03ساال،
میانگین سکونت افراد در محلهها حدود  00سال .تحلیل دادههای پرسشنامه نشان میدهد که
بیش از نیمی از نمونه مطالعاتی شهر مشهد ،اصالتاً مشهدی هستند .برای تأمین قابلیت روایی و
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پایایی پرسش نامه به ترتیب بر اساس نظرات خبرگان و پایایی پرساشناماه از روش همساانی
درونی (با استفاده از آلفای کرونباخ)که نتایج آن به شرح جدول ( )0آورده شد.
جدول-2میزان آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه
مأخذ :نگارندگان0031،
ابعاد

حس تعلق

مشارکت و همیاری

سرزندگی

امنیتی

بهداشت و محیط

مدیریتی

میزان آلفا

3/31

3/10

3/12

3/33

3/21

3/35

تعدد گویه

0

2

3

0

0

0

شاخ

های «حس تعلق»« ،مشارکت و همیاری»« ،سارزندگی سااکنان محلاه»« ،شااخ

امنیتی» و «بهداشت و محیط زیست» و«مدیریتی» بهعنوان شاخ

های اصلی پرسشنامهای در

این مقاله است که نتایج آن به شرح جدول( )3آورده شده است:
جدول  -4وضعیت شاخصهای کیفی منتج از پرسشنامه در شهر مشهد
مأخذ :نگارندگان0031،
معیار( 05گویه)

میانگین معیار(طیف لیکرت)

ابعاد

حس تعلق

0.32

مشارکت و همیاری

2.33

سرزندگی ساکنان محله

0.35

امنیتی

0.0

مدیریتی

مدیریتی

2

محیطی

زیست محیطی

0.23

اجتماعی

 .0 .5تعیین پایداری محلات شهر مشهد در سناریوهای مختلف

معرفی روشی که بتواند طیفی از سناریوهای برنامهریزی را برای مدیران شهری ارائه نماید،
هدف اصلی این مقاله است .رفتار ریسکپذیری و ریسک گریزی تصمیمگیر و همزمان باا آن
جبرانپذیری و یا جبرانکنندگی معیارها از ویژگیهاای خاوب روش  OWAاسات .در ایان
مطالعه ،میزان ریسک شاخ

ها بیشتر بر اساس میزان تأثیر آنها در مرحلة اول ،بر سالامت و

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر...

سال هجدهم

جان انسانها انتخاب شده است .همچنین ،تعدادی از این شاخ
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ها جنبة رفاهی داشتهاند ،لذا

نوع و میزان ریسک ،اهمیت و تاثیر چندانی بر پایداری محلات نادارد .بار اسااس متغیرهاای
مؤثر در ابعاد ششگانة مورد بررسی در این مقاله سناریوی منتخب (کمیتسنج زباانی) بارای
دو بُعد مدیریت –نهادی و فرهنگی-فراغتی" ،"Halfشاخ

کالبادی-زیربناایی و اقتصاادی

" ،"Manyبُعد اجتماعی "  "Mostو بُعد زیستمحیطی هم " "Allتعیین شد .در انتها نیز باا
توجه به وضعیت موجود شاخ

ها و اهمیت بالای بُعد محیطی ،سناریوی بدبینانه بارای کال

ابعاد پایداری محلات شهر ترسیم گردید.
پایداری محیطی

این شاخ

با توجه به اهمیت آن در سلامتی و حساس بودن وضعیت ریساکپاذیری آن

لازم است که از مدلهای سختگیرانه در تعیین اولویت اساتفاده شاود؛ چارا کاه بسایاری از
عوامل زیست محیطی مؤثر بر این شاخ

بهنوعی با حیات انساان مارتبط اسات .متغیرهاای

آب ،هوا ،آلودگیهای صوتی و مخاطرات طبیعی و ...از ماواردی هساتند کاه امکاان خطاا و
فرصت جبران در آنها بسیار محدود است .علاوه بر این بسایاری از آنهاا تجدیدناپاذیر نیاز
هستند و مشکلات تأ مین و حتی جایگزین آن ،علات وجاودی مباحاث پایاداری اسات .لاذا
سناریوی منتخب برای این معیار کلان در پایاداری شاهر ،ساناریو"  "Allیاا کمیات زباانی "
همگی" در فضایی بدون ریسک خواهد بود .استراتژی حداقل ریسک و بدون در نظر گارفتن
توازن مبین تصمیمگیری در شرایط بسیار بدبینانه میباشد .در ایان ساناریو ،بیشاترین مقاادیر
موجود در هر موقعیت ،مورد انتخاب قرار میگیرند و منطبق بر عملگر منطقی  ANDباوده و
عملیات بهصورت ریسکناپذیر و بدون هیچگونه موازنهای صورت میگیرد .در این روش ،به
معیاری که مهمترین معیار تحقیق است ،حداکثر اولویت داده شاده اسات.ایان روش بهتارین
حالت برای سیاستگذارانی است که بسیار سختگیرانه به مدیریت و برنامهریازی شاهر مای
پردازند .در این سناریو محلات رازی ،شاهد ،شریعتی(منطقه ،)03جاهدشهر( ،)02آقا مصاطفی
خمینی( )5و ولیعصر( )03از پایداری بسیار بالاتری نسبت باه ساایر محلاات برخوردارناد .و
محلات کشاورز (منطقة  ،)5فدک و کوی امیرالمؤمنین( )2از محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد
در بّعد محیطی هستند .بیشتر محلات پایدارتر در این بُعد در حاشیة پیرامونی شهر پراکندهاند.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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شکل -2رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری محیطی
مأخذ :نگارندگان0031،

پایداری اجتماعی

با توجه به پیچیدگی و ارتباا درونی متغیرهای مؤثر بر پایداری اجتماعی ،این شاخ
از نوع بدبینانه انتخاب شد و از جمله شاخ

نیز

هایی است کاه بایاد در ارتبااا باا آن ریساک

کمتری را در نظر گرفت .استراتژی ریسک کم و مقاداری تاوازن مبتناای بار عباارت زباناای
تقاریباً همگای( )Mostمعرف استراتژی تصمیم گیری بدبینانه است .بار اسااس ایان ساناریو،
محلات کوی دکترا و فلسطین(منطقة  ،)0عنصری و سرشور ( ،)1طالقانی ( )3از پایداری بسیار
بالاتری نسبت به سایر محلات برخوردارند .و محلات شهید مطهری ( ،)2کناهبیسات و شاهید
معقول ( )5و گلشور ( )0از محلات بسایار ناپایادار شاهر مشاهد در بُعاد پایاداری اجتمااعی
هستند.

سال هجدهم

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر...
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شکل -4رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری اجتماعی
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری اقتصادی

متغیرهای اقتصادی نیز همچون متغیرهای شاخ

پایداری اجتماعی تاحدودی از ریساک

بالا و تا حدودی از همان پیچیدگی و ارتباطاات درونای برخوردارناد ،لاذا نیااز اسات تاا در
اولویت بندی مقداری ریسک ناپذیری باشد .چرا که این متغیرها خود باعث تقویت بسیاری از
شاخ

های دیگر پایداری می باشند و بستر تأمین بسایاری از آنهاا از طریاق ایان شااخ

جبران می گردد .بنابراین لازم است تا کمی بدبینانه و ساختگیراناه انتخااب و تاأثیر عوامال
صورت گیرد .استراتژی ریسک به نسبت کام و تاوازن زیااد مبتنای بار عباارت زباانی اکثاراً
( ،)Manyمعرف استراتژی تصمیم گیری بدبینانه است .در ایان ساناریو ،نتاایج تصامیمگیاری
منجر به مقداری ریسک و توازن زیاد میشود .بر اساس این سناریو محلات کوی دکترا ،سجاد
و فلسطین (منطقة  ،)0عنصری و جنت ( )1و طالقانی ( )3از پایداری بسیار بالاتری نسبت باه
سایر محلات برخوردارند .و محلات کوی  22بهمن (منطقة ،)2مهدی آباد ( ،)3وکیل آباد ()00
و کنهبیست( )5از محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد در بُعد پایداری اقتصادی هستند.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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شکل -5رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری اقتصادی
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری کالبدی-زیربنایی

استراتژی ریسک به نسبت کم و توازن زیاد مبتنی بر عبارت زبانی اکثراً ( ،)Manyمعارف
استراتژی تصمیمگیری بدبینانه است .در این سناریو ،نتایج تصامیمگیاری منجار باه مقاداری
ریسک و توازن زیاد میشود .محلات احمدآباد (،)03کوی دکترا ،فلسطین ،سجاد و راهنماایی
(منطقة  ،)0آزادشهر و دانشاجو( )00از محلاات بسایار پایادار و محلاات کشااورز ،انصاار و
بسکابادی ( ،)5اسماعیل آباد( ،)05زارعین( )3و وکیل آباد ( )00در پایینترین سطح شاخ

-

های پایداری قرار دارند .نکتة قابل ذکر در این بُعد ،وجود محلات پایادار و تمرکاز آنهاا در
محلات مرکزی شهر و مجاورت محورهای ارتباطی اصلی درون شهری است.

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر...

سال هجدهم
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شکل -6رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری کالبدی-زیربنایی
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری فرهنگی-فراغتی

این شاخ

با توجه به نوع ،ماهیت بدبینانهای را در ذهن سیاساتگذار ایجااد نمایکناد و

بیشتر خوش بینانه است .بسیاری از متغیرهای این شاخ

نقش ثانویاه در کناار ساتونهاای

پایداری دارند و لذا نوعی متغیر رفاهی هم میتوانند باشند که قابلیت تأمین آنها به پیچیدگی
شاخ

های زیست محیطی و اجتماعی نیستند .استراتژی ریسک متوسط و توازن کامل ،مبتنی

بر عبارت زبانی نصف (، )Halfمنتخب این بُعد برای اولویتبنادی میازان پایاداری محلاات
است .در این حالت عملگر به ترکیب خطی ساده ()WLCتبدیل شاده و یاک جبارانپاذیری
کامل و ریسک متوسط اعمال می شود .همانطور که از نقشاه نیاز پیداسات ،محلاات کاشاانی،
جنت و صاحب الزمان (منطقة  ،)1راهنمایی ،کوی دکتارا( )0و طلااب ( )0از محلاات بسایار
پایدار شهر و محلات بساکابادی ،باهنر(منطقاة  ،)5زارعاین( )3و کارخاناه قناد آبکاوه( )0از
محلات بسیار ناپایدار شهر مشهد هستند .محلات پایدار در این بعُد با توجه به ماهیت مکاانی

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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عناصر فرهنگی در شهر و توزیع متمرکز آنها بر محورهای مرکزی شاهر ،بیشاتر در پیراماون
مناطق مرکزی شهر مشهد قرار دارند.

شکل -7رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری فرهنگی-فراغت
مأخذ :نگارندگان0031 ،

پایداری مدیریتی -نهادی

این شاخ

نیز به عنوان یکی دیگر از ابعاد پایداری شهرها که در مطالعات اخیار باه ساه

ستون پایداری افزوده شده است .مانند شاخ

فرهنگی ماهیتی خنثی نسبت به ریساک دارد.

استراتژی ریسک متوسط و توازن کامل ،مبتنای بار عباارت زباانی نصاف ( )Halfنیاز مانناد
شاخ

فرهنگی ،منتخب این شاخ

برای اولویت بندی میازان پایاداری محلاات اسات .باا

توجه به نقشة به دست آمده از این روش ،محلات سجاد و جنت (منطقة  ،)1احمادآباد (،)03
مجیدیه ،نقویه ( )02و رازی ( )03از بالاترین میزان پایداری در این بعُد برخوردارند و محلات
عباسآباد (منطقة  ،)0امیرالمؤمنین( )2و بهارستان ( )3دارای پایین ترین سطح پایداری هستند.

سال هجدهم

بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر...
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شکل -8رتبهبندی پایداری محلات در بُعد پایداری مدیریتی-نهادی
مأخذ :نگارندگان0031،

 .2 .5رتبهبندی محلات بر اساس تمامی شاخصهای پایداری

همانطور که در نقشههای فوق مشخ

است ،مدل  OWAبه خوبی طیفی از گزیناههاای

منتخب به منظور اولویت برنامه ریزی به سمت پایداری را مشخ
طرفی امکان اثرگذاری و اهمیت متغیرها و شاخ
طرف دیگر میزان ریسک متناسب با شاخ

کرده اسات .ایان مادل از

ها بر میزان پایداری محلاات شاهری و از

را برای ذینفعان مختلف فاراهم کارده اسات .در

واقع سیاستگذار و مدیر با طیف بسیار گستردهای از انتخابها بر اساس تغییر در کمیاتسانج
زبانی(آلفا) و اولویت ترتیبی و همچنین وزن معیارها نقشة راه شهر پایدار را ترسیم مینماید.
در این بخش از مطالعه پس از رتبهبندی محلات از منظر شاخ
بُ عد لازم شد تا پایداری کلی نیز مشخ

هاای پایاداری در شاش

گردد .همان طور که در بالا نیاز اشااره شاد در ایان

تحقیق با توجه به اثرات متغیرهای زیست محیطی و وضاعیت نامناساب ایان شااخ

هاا در

شرایط موجود ،از دو مدل Halfو  Allجهت نمایش رتبهبندی محلات شاهر مشاهد اساتفاده
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شد .هر چند این مدل قابلیت تولید هر تعداد سناریو را دارد .در مدل سناریوی خنثی و ریسک
متوسط( )Halfبالاترین رتبة محلات براساس تمامی معیارهای پایداری شامل رازی ،شریعتی و
شاهد (منطقة ،)03جاهدشهر و صادقیه( ،)02ارشاد و کاوی دکتارا( )0و محلاة عنصاری( )1و
آقامصطفی خمینی( )5و ناپایدارترین محلهها شامل؛ محلههاای شاهید معقاول ،کناه بیسات و
مهدی آباد ( ،)5مطهری( )2میباشد.

شکل  -9رتبهبندی پایداری محلات بر اساس تمامی ابعاد(سناریوی خنثی)
مأخذ :نگارندگان0031 ،

شاخ

پایداری کلی محلات در سناریوی کاملا بدبینانه هم مورد ارزیابی قرار گرفت .بار

اساس این سناریو محلات سرشور و جنت (منطقة  ،)1فلسطین و سجاد ( ،)0مجیدیه و نقویاه
( ،)02دانشجو()00و احمدآباد ( )03از پایدارترین محلات و محلاههاای کشااورز ( ،)5فادک،
امیرالمؤمنین ( )2و نوید( )05از محلات با پایداری بسیار ضعیف در باین محلاات مشاهد مای
باشند.
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شکل -12رتبهبندی پایداری محلات شهری بر اساس تمامی شاخصها()All
مأخذ :نگارندگان0031 ،

.6نتیجهگیری و پیشنهادها

شهر پایدار به عنوان یکی از موضوعات حساس جهانی در رویکرد توساعة پایادار (آرماان
 )00مطرح است؛ چرا که شهرها و تبعات رشد و توساعة آنهاا ،مهامتارین منباع پایاداری و
ناپایداری جهانی هستند .موضوعی که در سطح جهاانی بایاد بسایار جادی باه آن پرداخات.
هرچند که اقداماتی در این زمینه از طرف سازمانها و نهادهای بینالمللی در جریان است ،اما
کمبودهایی در اطلاعات ،روش و نوع برناماهریازی و سیاساتگذاری وجاود دارد کاه مسالما
مشکلات آن در سطح محلی بسیار آشکارتر است.برای اینکه شهر ،پایدار مادیریت و برناماه-
ریزی شود ،ابتدا باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد .سیستمهای تاک بعادی نمایتوانناد
پیچیدگی عواملی را که به شهر پایدار کمک و یا باعث ناپایداری آن میشود حل کنناد .مادل
تصمیمگیری چندمعیاره فضایی -معرفی شده در این مقاله -قابلیات ارائاة چنادین ساناریوی
برنامهریزی را داراست که میتواند الگوی تک بُعدی توسعة پایدار را تحت تاأثیر قارار دهاد.
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اگرچه در هیچ روشی "بهترین" مطلق وجود ندارد .تجزیه و تحلیل سناریو بر تفکار عمیاق و
خلاقانه در مورد آینده تأکید میکند ،برای اینکه مدیران و برنامهریزانی که در آینده بار اسااس
استراتژی منتخب ،دچار تعجب و یا عدم آمادگی جهت روبه روشدن را نداشته باشند .برنامه-
ریزی برای چندین سناریوی معتبار در آیناده ،در ایان مادل فاراهم اسات (بیشاا  ،هیناز و
کولینز ،2333،0ص .)5.این فرایند فرصتی را برای دستیابی باه اهاداف مختلاف برناماهریازی،
جمااعآوری دانااش ،تحریااک تخیاال و تشااویق بااه تصااورات آتاای را فااراهم ماایکنااد
(بیزولد،0333،2ص .)322 .در این پژوهش ،پس از جمعآوری متغیرهاا و شااخ

ساازی ،باا

استفاده از مدل چندمعیاره فضایی  ،OWAرتبهبندی محلات بر اساس ابعاد انجام گرفات کاه
این رتبهها در سناریوهای مختلف متفاوت است .خاصیت ریسک و جبران در انتخاب متغیرها،
نقطة قوت این مدل میباشد .بر اساس سناریوی منتخب ( )Halfدر این تحقیق محلاات رازی
( ،)03جاهدشااهر( ،)02آقامصااطفی خمیناای ( )5و شااریعتی ( )03پایاادارترین محلااههااا و
ناپایدارترین محلهها شامل؛ محله های شهید معقول ،کناه بیسات و بااهنر( ،)5مطهاری ( )2و
عسگریه ( )3است (جدول.)5

1. Bishop, Hines & Collins
2. Bezold
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جدول  -5محلات با پایداری بسیار ضعیف شهر مشهد در ابعاد و سناریوهای منتخب
مأخذ :نگارندگان0031 ،
بُعد

زیست

پایداری

محیطی

کمیت
زبانی

کالبدی-

پایداری بسیارضعیف

اجتماعی

اقتصادی

Most

Many

-کشاورز

-مطهری

-کنه بیست

-کشاورز

 -فدک

-کنه بیست

 -کوی 22

 -انصار

-شهید باهنر

 -کوی امیر

-گلشور

بهمن

-بسکابادی

-زارعین

-بهارستان

 -نوید

-معقول

-مهدی آباد

-اسماعیل آباد

-کارخانه قند

-وحید

 -باهنر

 -شقایق2

 -مهدی آباد

-وکیل آباد

 -زارعین

-طرق2

-ایثارگران

-عسگریه

 -کلاهدوز

-رضوی

-معقول

 -وکیل آباد

-مهدی آباد

-پنج تن

-رده

 -سعدآباد

-پروین

-اروند

-مهر مادر

-انصار

-شهید آوینی

-طرق2

 -فرامرز

اعتصامی

-انصار

 -طرق

 -امیرالمومنین

-مهر مادر

-کشاورز

-حسین

-رده

-دروی

 -اسماعیل آباد

 -نیزه

-زارعین

باشی

 -اقبال

 -زارعین

 -التیمور

 -مقدم

 -باهنر

)All(AND

زیربنایی

Many

فرهنگی-فراغت

مدیریتی-سیاسی

کل ابعاد

)Half(WLC

)Half(WLC

Half

-بسکآبادی

-عباس اباد

-معقول

 -امیرالمومنین

کنه بیست-مطهری

با توجه به نوع سناریوهای منتخب در محلات ،وضعیت پایداری مشخ

 -اروند

گردید که لاازم

است استراتژی های توسعة پایدار برای تقویت ایان محلاات ارائاه گاردد .انعطاافپاذیری و
سناریوسازی قابیلت برتر  OWAنسبت به سایر روشهای  MCDMاست.
در پایان پیشنهاد می شود با توجه به کاارایی مادل در سیساتمهاای رتباهبنادی و باهویاژه
چندمعیارۀ فضایی ،میتوان الگوهای بسیار مناسب و متنوعی را بارای مادیران و برناماهریازان
فراهم کرد  .علاوه بر این نتایج سناریونگاری در این مدل علاوه بار مشاارکت تماامی عوامال،
زمینة مقایسة سناریوهای مختلف و تغییرات آلفا و به تبع آن تغییر در رتبههای محلاات بارای
مسئولان و مدیران شهری را فراهم مینماید .تعیین میزان ریساکپاذیر و شاناخت از جباران-
کنندگی متغیرها ،مهمترین اصل در تعیین کمیت سنج زبانی است و نیاز به بررسی ویژه و بهره-
گیری از نظرات خبرگان در این مورد است .اصلیترین چالش در تداوم مسیر پایداری داشتن
اطلاعات و دادههای پایهای بههنگام ،صحیح ،دقیق و مکانمند منطبق بر شاخ

های جهانی و
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استانداردها از سطح محلی تا بینالمللی است و بهتر است که با توجه به فناوریهاای جدیاد
این موضوع در کوتاهمدت در اولویت برنامههای شهرداری یا متولیان موضوع قرار گیرد .مسئلة
مهم دیگر شاخ

سازی است که با توجه به تعدد شاخ

وابستگی این مسئله به محقق و تخص

ها در مطالعات جهانی و داخلای و

وی ،پیشنهاد میشود تا مطالعات با سامت و ساوی

یکپارچه و ترکیب یکسان ،متناسب با شرایط بومی و محلی تهیه و تدوین گردد.
کتابنامه
 .0بزی ،خ؛ موسی زاده ،ح؛ حسین نژاد ،م .)0032( .سنجش پایداری اقتصاادی و اجتمااعی محلاه
های شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره( AHPمورد شناسی :محلههای منطقاة
یک شهریِ گرگان) .جغرافیا و آمایش شهری – منطقهای.035-023 ،25 ،
 .2بیکدلی ،س؛ شفقی ،س؛ وثوقی ،ف .)0032(.ارائة یک مدل راهبردی برای دساتیابی باه توساعة
پایدار شهری در کلانشهر مشهد .فصلنامة تحقیقات جغرافیایی.02-23 ،)3( 02 ،
 .0خسروبیگی ،ر؛ خاکپور ،ب؛ ایستگلدی ،م؛ شمس الدینی و آفتاب ،ا .)0030( .ارزیابی و اولویت
بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چنادمعیارۀ تاپسایس
فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی :شهر بندر ترکمن) .جغرافیا و توساعة ناحیاه ای،)20( 02 ،
.0-23
 .3رهنما ،م؛ عباس زاده ،غ.)0013( .اصول مبانی ومدلهاای سانجش فارم کالبادی شاهر .مشاهد:
انتشارات جهاد دانشگاهی.

 .5ساسان پور ،ف؛ موحد ،ع؛ مصطفوی ،س .و یوسفی فشکی .)0030( .ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر
سقز .پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزیشهری.30-33 ،)0(2 ،
 .2سرایی ،م؛ لطفی ،ص؛ ابراهیمی ،س . )0013( .ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شهر بابلسر.
پژوهش و برنامهریزی شهری.03-23 ،)2( 0 ،
 .3شماعی ،ع؛ ساسان پور ،ف ،مرادی ،ث .)0032( .ارزیابی پایداری محله های شهری با استفاده از روشهاای

تصمیم گیری چند معیاره( مورد مطالعه :محلههای منطقه  2شهرداری تهران) .فصلناماة علاوم و تکنولاوژی
محیط زیست.020-031 ،)2( 03 ،
 .1صفایی پور ،م؛ مدانلو جویباری ،م .)0033( .سنجش توسعه پایدار محلات شهری با استفاده از تحلیل شبکه ای
(مطالعه موردی :محلات منطقه  03شهر تهران) .شهر پایدار.000-003 ،)3( 2 ،
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ANP, Topsis, Saw  سنجش و ارزیابی پایداری شهری با استفاده از تکنیک های.)0032( .ا. ع، عبداللهی.3
.033-023 ،)21( 3 ، برنامهریزی منطقهای.) شهر کرمان:(مطالعة موردی

. جغرافیا و توسعة ناحیهای.های توسعةه پایدار شهری

 شاخ.)0015( .ه. س، م؛ حسینی، قرخلو.03
.053-031 ،01

هاای توساعة پایادار

 تحلیل سلسله مراتب مناطق شهر ارومیه بر پایة شااخ.)0032( . ا، ا؛ عبدلی، مبارکی.00
.33-25 ،)03( 00 ، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.شهری

 سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هساتههای.)0030( . ا، ع؛ پاشازاده، محمدی.02
.50-23 ،)00( 0 ، مطالعات شهری.روستایی
 بررسی پایداری محله های شهری.)0030( . س، ف؛ قاسمی کفرودی، م؛ ساسان پور، ع؛ کمان رودی، موحد.00
.551-530 ،)3( 2 ، پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری.) شهرداری تهران03  منطقة:(مطالة موردی
) تحلیل کیفیت پایداری نواحی شهری با استفاده از تکنیک0030( . ب،ج؛ کلانتری. م، و؛ نوروزی، یاری قلی.03
.33-033 ،)03( 3 ،) برنامهریزی منطقهای (دانشگاه آزاد مرودشت.) شهر ابهر:(نمونة موردیELECTRE
15. Basiago, A. D. (1998). Economic, social, and environmental sustainability in
development theory and urban planning practice. Environmentalist, 19(2), 145161.
16. Bezold, C. (1999). Alternative futures for communities. Futures, 31(5), 465473.
17. Bishop, P., Hines, A., & Collins, T. (2007). The current state of scenario
development: an overview of techniques. Foresight, 9(1), 5-25.
18. Deng, H. (1999). Multicriteria analysis with fuzzy pairwise comparison.
International Journal of Approximate Reasoning, 21(3), 215-231.
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sustainability. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(6),
1113 -1128.
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چکیده
اهداف :هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی عوامل کلیدی مؤثر و بررسیی میینان اثیر -
گذاری آنها بر وضعیت آیندۀ توسعة پایدار گردشیرری منیا ق روسیتایی در منطقیة
مورد مطالعه است که میتواند راهنمای ی برای تدوین راهبردهیای اجراییی ،سیاسیت -
گذاری ،برنامهرینی و تحقق آیندۀ مطلوب زیست پذیری روسیتاهای اسیتان مازنیدران
باشد.
روش :نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی  -تحلیلیی اسیت.
برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی(پرسش نامه و مصیاحبه اسیتفاده
شده است .جامعة آماری این تحقییق شیامل  36نفیر از کارشناسیان سیازمان مییرا
فرهنری  ،گردشرری و صنایع دستی و استادان دانشراه است .بیرای تجنییه و تحلییل
دادهها از نرمافنار MICMACو  Morpholاستفاده شد.
یافتهها /نتایج :یافتههای تحقییق نشیان داد کیه  1متغییر کلیان اثیر گیذار بیر تقوییت
گردشرری روستایی در استان شناسایی و با اسیتفاده از نیرم افینار مییم میم ،میینان
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن ها تعیین شد .همچنیین شیا پ پرشیدگی به دسیت آمده
برابر با  13 /33است که این امر مبیین ضیریب بالیای تأثی رگیذاری متغی رهیا و عوامیل
انتخاب شده بر یکدیرر است.

نتیجهگیری :بر اساس نتایج تحقیق ،سناریو اول با داشتن اینرسی  06/11بیه عنوان
محتمل ترین و مقاوم ترین سناریو در برابیر تغیییراا احتمیالی(مثبیت و منفیی
___________________________
تاریخ دریافت 1931/11/60 :تاریخ تصویب1933/60/10 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.85282
مقالة پژوهشی
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شناسایی شد .در این سناریو ،سناریوی مطلوب با  9فرض و سناریوی بحرانیی
با  1فرض ارائه شد .همچنین ،این سناریو با داشتن  9وضعیت بینابین نشیان از
وضعیت متوسط عوامل مؤثر در توسعة گردشرری روستایی در منطقه دارد.
کلیدواژهها :توسعة پایدار ،گردشرری ،سناریونویسی  ،استان مازندران.
 .2مقدمه

در حال حاضر ،گردشرری بهعنوان یکی از بنرگترین و متنوعتیرین صینایع دنییا مطیر
است و رشد سریع آن تغییراا اجتماعی ،اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است،
به همین دلیل ،به یم حوزۀ مهم مطالعاتی بین پژوهشرران مبدل شده است(تقوی و قلییپیور
سلیمانی ،1911 ،ص . 103 .گردشرری نقش مهمی در ترغیب سرمایهگذاری در زیرسیا ت-
ها ،ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنییا داشیته اسیت
(سیلاک ،کنوز ،بالان و دینچو ،1611 ،1ص . 370 .این صنعت با ماهیت چندبعدی ود ،علاوه
بر تأمین نیاز گردشرران ،باعث تغییراا عمدهای در سیسیتم جامعیة مینبیان (دواییر ،ادواردز،
میشیلیس و ادلر ،1663 ،1ص 03 .و ایجیاد مناییای مهمیی در ابعیاد اجتمیاعی ،اقتصیادی و
زیستمحیطی در جهت رفع نیازهای زندگی جوامع شهری و منطقهای شیده اسیت (زونی ،
دن

و شیان  ،1661 ،9ص . 139 .به وری که از یم رف ،زمینه را برای بهبیود اشیتغال-

زایی و تنوع منابع درآمدی ،تنوع کارکردهای توسعهای و کیاهش نیابرابریهیای منطقیهای در
کشورها فراهم میکند (سبله ،1616،3ص ، 197 .و از رف دیریر ،مییتوانید رهییافتی بیرای
توسعة اقتصادی در قلمرو ملی و منطقهای باشد (گیاوتنی و نیجکم ،1660 ،0ص131 .؛ لی و
چان  ،1661 ،0ص . 111 .بنابراین ،بهعنوان یم فرصت مناسب برای صادراا ،کسب درآمد

1. Ciolac, Csosz, Balan, & Dincu
2. Dwyer, Edwards, Mistilis, & Adler
3. Zhong, Deng & Xiang
4. Sebele
5. Giaoutzi & Nijkamp
6. Lee & Chang
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و راین ،1611 ،1ص.
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با توجه به اهمیت گردشرری و فعالیتهای پیرامونی آن در توسعة اقتصادی روستاها ،این
صنعت یکی از پیچیدهترین اجناء برنامهرینی در کشورهای در حال توسیعه و توسیعه نیافتیه
است (تقوایی و حسینی واه ،1930 ،ص . 3 .در واقع گردشیرری در بسییاری از کشیورهای
جهان ،یکی از پیچیدهترین کسب و کارهای بشری میباشید و بیهعنیوان فعیالیتی چنیدوجهی
دارای کارکردها و اثراا مثبت گوناگون است که از آن جمله میتوان به اشتغالزاییی ،کسیب
درآمد ،جذب ارز و تقویت زیرسا تها اشاره کرد (قیادری ،هادییانی ،محمیدی و ابیوبکری،
 ،1936ص . 13 .گردشرری روستایی با وعدۀ اشتغالزایی و درآمدزایی ،یکی از جذابتیرین
استراتژیهای توسعة پایدار در راستای بهبود رشد اقتصادی و بالا رفتن کیفیت زندگی افراد در
منا ق روستایی به نظر میرسد که میتواند در مفهوم گستردهتیری از توسیعه ،یعنیی رقابیت-
پذیری در روستاهایی که امروزه از آن به مننلة حلقة سیا تار اقتصیادی ییاد مییشیود ،نقیش
مؤثری را ایفا کند (ده ده زاده سیلابی و احمدی فرد ،1931 ،ص . 73 .بنابراین ،رقایتپیذیری
در هر زمینهای بدون دستیابی به برنامهرینیهای پابرجا و مبتنی بر راحی پیشرانها با رویکرد
آیندهپژوهی محور امکانپذیر نخواهد شد (شیووانجر  ،1313 ،1ص . 3 .لیذا منیا ق روسیتایی
برای اینکه بتوانند گردشرری روستایی را پایدار نره دارند ،نیازمند آن هسیتند تیا بیا رویکیرد
آیندهپژوهی مورد بررسی قرار گیرند که در سالهای ا یر مورد توجه کارشناسان ایین حیوزه
قرار گرفته است؛ زیرا برای توسعة این صنعت ،نه تنها شنا ت از وضع موجود ،بلکیه بهیره-
گیری از رویکردهای آینده پژوهی نین لازم و ضروری است.
منطقة مورد مطالعة این پژوهش ،استان مازندران است که با دارا بودن جاذبهها و ظرفیت-
های فراوان گردشرری یکی از قطبهای گردشرری کشور محسوب میشیود کیه هیر سیاله
پذیرای گردشرران بسیاری از اقصی نقاط کشور است .از اینرو ،تیدوین راهبردهیای توسیعة
گردشرری روستایی متناسب با واقعیتهای عینی ،مبتنی بر چهارچوب قانونمنیدیهیای عیام
1. Zeng & Ryan
2. Schwaninger
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رویکرد آیندهپژوهی و جهتگیری برنامههای گردشرری روستایی ،بهعنوان گام مهمی جهیت
رشد و توسعة استان ضروری به نظر میرسد تا با اتمام آن بتوان چشمانیداز توسیعة مطلیوب
گردشرری ،در عرصههای روستایی و کانونهای منطقهای را محقق سا ت .لذا توسعة صنعت
گردشرری میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری در رشد و توسعة روستاهای این استان ایفا کنید،
اما دستیابی دائم به این منایا و مطلوبیت ،زمانی امکانپذیر واهید بیود کیه بیا برنامیهریینی
صحیح و متمرکن بر آینده ،بستر این کار فراهم شود .بر این اساس ،هدف اصلی ایین تحقییق،
شناسایی عوامل مؤثر و بررسی مینان و نحوۀ اثرگذاری آن ها بر وضعیت آیندۀ توسعة پاییدار
گردشرری منا ق روستایی در منطقة مورد مطالعه است که میتوانید راهنمیایی بیرای تیدوین
راهبردهای اجرایی ،سیاسیتگیذاری ،برنامیهریینی و تحقیق آینیدۀ مطلیوب زیسیتپیذیری
روستاهای این استان باشد.
 .1پیشینة تحقیق

در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی پژوهشهایی که در ارتباط با موضیوع انجیام شیده،
لازم و ضروری است ،چرا که بدون دستیابی به نتایج پژوهش دیرران و توسعه و تکامل آنها،
امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجنییه و تحلییل بهتیر میسیر نیسیت .بنیابراین ،بییشتیرین
مطالعاا صورا گرفته در کشور ما در زمینة توسعة گردشرری و گردشرری روستایی مربوط
به مقالاا ،پایاننامهها و همایشها بوده است که به تعدادی از این موارد اشیاره شیده اسیت.
بهنادی ،رهنما ،جوان ،و عنابستانی( 1937در پژوهش یود بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه در
مجموع 16 ،عامل به عنوان عوامل کلیدی توسعة گردشرری استان ییند انتخیاب شید .سیطح
توسعه و وضعیت اقتصادی جامعة محلی ،هدفمند کردن تخصیپ اعتباراا توسیعة توریسیم،
تورم ،زیرسا ت حمل و نقل ،دماا ،ا لاع رسانی و هوشمند ،شکسالی و کاهش کیفی و
کمی منابع آبی ،امنیت ،ر جامع ،سازمانهای میردم نهیاد و اصیلا و توسیعة روابیط بیین
سازمانی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر توسعة گردشرری استان یند بودند .زالی و پورسیهراب
( 1930در پژوهش ود به این نتیجه رسیدند که  10عامل کلیدی در توسعة منطقهای اسیتان
گیلان نقش دارند که  31وضعیت محتمل در آینده برای آنها در نظر گرفتیه شید 17 .سیناریو
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باورکردنی و  0سناریو قوی استخراج شد .براساس تحلیلهای انجام شده بر روی سناریوهای
قوی ،سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آ ر شرایط بحرانیی را بیرای آینیدۀ اسیتان
نشان میدهد .در نهایت براساس نقاط قوا ،ضعف ،فرصت و تهدییدهای ارائیه شیده بیرای
هری م از سناریوهای قوی و با بهرهگیری از نتایج مدل تحلیلی ، SWOTراهبردها و جهیت-
گیری های کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعة استان ارائه شد .فرجی ،نعمیتپیور و
عشریه( 1930در پژوهش ود به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به یم سیستم پایدار در
گردشرری ،توجه به اثراا منفی تأثیرگذار به ویژه در حیوزۀ زیسیت محیطیی در درجیة اول
اهمیت قرار دارد و در مرحلة دوم میباید بر کیاهش اثیراا دو وجهیی و ریسیم بیه جهیت
غیرقابل پیشبینی بودن ،تمرکن شود .نصر( 1930در پژوهش یود توجیه بیه مفهیوم نشیانه-
شناسی شهری و به تبع آن توجه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر را ییهعنیوان ابیناری بیرای
توسعة گردشرری پایدار در نظر گرفت .در مرحلة بعد ضمن تحلیل مطالعاا صورا گرفته به
ارائة مدل پیشنهادی در راستای توجه به گردشرری پایدار با استفاده از ابنار پیشنهادی نشیانه-
شناسی پردا ت .نتایج حاصل حاکی از آن بود که میتوان با بازنمایی مؤلفههای هویت کالبدی
شهرها و توجه به نشانهشناسی شهری در راستای گردشرری پایدار که یکی از اهداف توسیعة
پایدار میباشد گام برداشت .مای و اسمیت 1611(1در پژوهش ود به این نتیجه رسیدند که
مسیر فعلی توسعة گردشرری در جنیرۀ  Cat Baپایدار نیست و تا اوایل  1611به دلیل کمبود
آب ،آلودگی بیش از حد جمعیت با محدویتهایی روبرو واهید بیود و ایین باعیث ایجیاد
مشکلاتی در زمینة حمل و نقل ،فرسایش ،از بین رفتن منابع و تخریب محیط زیسیت واهید
شد .اویدک و نینگودا 1611(1در پژوهش ود به این نتیجه رسییدند کیه چنیدین اسیتراتژی
برای توسعة گردشرری در منطقة  Wielkopolskaتا سال 1616پیشنهاد شد ،اما در برنامههای
قبلی به توسعة پایدار ،برنامهرینی انعطافپذیری و برنامهرینی سیناریو در گردشیرری توجیه
نشده بود .لوب ،رجندرز ،کاسرس و بوسمن 1610(9در پژوهش ود به این نتیجیه رسییدند
که تفکر راحی و تمرکن بر مفهوم سبم زندگی در هتلها ،روش جدییدی در گردشیرری و
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مهماننوازی را ایجاد کرده و جایرنینهای باارزشی در روشهای سناریونویسی قطعیی ارائیه
دادند.
 .4روششناسی تحقیق
 .2 .4روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از جهت ماهیت بر اساس روشهای جدید علیم
آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدلهای کیفی انجام گرفتیه
است .دادههای کیفی با پرسشنامه باز و از ریق مصاحبه صورا گرفت و برای وزندهی بیه
شا پها از پرسشنامة دلفی اسیتفاده شیده اسیت .بیرای تحلییل شیا پهیا و متغیرهیا از
نرمافنارهای  Mic Macو  Morpholبهره گرفته شده است .نرمافنار میممم ،جهیت انجیام
محاسباا سنرین ماتریس اثراا متقابل و همچنین به منظور سهولت انجام تحلییل سیا تاری
راحی شده است .در این نرمافنار ابتدا متغیرها و مؤلفهها را در حوزۀ مورد نظیر شناسیایی و
سپس آن را در ماتریسی م انند تحلیل اثراا وارد نموده و مینان ارتباط مییان ایین متغیرهیا بیا
حوزۀ مربو ه توسط برگان ،تشخیپ داده شده و متغیرهای موجود در سیطرها تیأثیر میی-
گذارند (تقوایی و حسینی واه ،1930 ،ص . 13.بدین ترتییب مجموعیه متغیرهیای دادههیای
سطرها ،مینان تأثیرگذاری و مجموعه دادههای متغیرهای ستونها ،مینان تأثیرپیذیری را نشیان
واهد داد .مینان ارتباط اعداد بین صفر تا سه سنجیده میشود و عدد صیفر بیه مننلیة بیدون
تأثیر ،عدد یم به مننلة تأثیر ضعیف ،عدد دو تأثیر متوسط ،و درنهایت عیدد  9بهمننلیة تیأثیر
زیاد میباشد .بنابراین ،اگر تعداد متغیرهای شنا تهشده  xباشد ،یم میاتریس  x*xبیه دسیت
میآید .همچنین  Morpholبر اساس روش تحلیل اثراا متقابل به بررسی سیستمهیای میورد
مطالعه میپردازد .این نرمافنار علاوه بر نمایش ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری عوامل به روابط
مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر یکدیرر که قابلیت مشترکی با میم مم دارد ،میپیردازد.
جامعة آماری این تحقیق ،کارشناسان ،مدیران و متخصصان حوزۀ گردشرری استان مازنیدران
میباشیند .بیدین منظیور از نمونیة 36تیایی در دسترسیی شیامل اسیاتید دانشیراه مازنیدران،
پژوهشرران ،پژوهشکدۀ گردشرری جهاد دانشراهی که حیطة فعالییت و پیژوهش میرتبط بیا
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فرهنری ،صنایعدسیتی و گردشیرری اسیتان

مازندران (ادارۀ کل ،معاونت و کتابخانة موزۀ مازندران استفاده شد.
 .1 .4منطقة مورد مطالعه

استان مازندران واقع در شمال کشور و بیا وسیعتی معیادل  19700/3کیلومترمربیع حیدود
1/30درصد از مساحت کشور را در بردارد .این اسیتان در عیرض جغرافییایی 90درجیه و37
دقیقه تا  90درجهو 93دقیقة شمالی و 06درجه و 93دقیقه تا  03درجه و16دقیقة شیرقی قیرار
دارد .این استان با پذیرا بودن سالانه بیش از  16میلیون گردشرر ،یکی از مهمترین قطبهیای
گردشرری کشور بوده و از نظر موقعیت نسبی ،از شمال با درییای ینر ،از شیر بیا اسیتان
گلستان ،از غرب با استان گیلان و از جنوب با استانهای سمنان ،تهران ،البرز و قنوین همسایه
میباشد .حداکثر ارتفاع اسیتان مازنیدران  0076متیر و حیداقل ارتفیاع اسیتان  -17از سیطح
دریاهای آزاد میباشد .صدها رود بنرگ و کوچم از سلسلهجبال البرز واقع در جنوب استان
سرچشمه گرفته و به دریای نر زهکشی میگردند (رورده و داداشی رودبیاری ،1939 ،ص.
 . 163بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1930از جمعیت سه میلییون و 119
هنار نفری استان مازندران حدود یم میلیون و  066هنار نفر( 37درصد در بیش از سه هنار
روستا سکونت دارند 1966 .روستای این استان در دا ل یا حاشیة منطقة جنرلی واقیع شیده
است که با بر ورداری از بیعت بکر و چشم انداز بیعی و زیبا سیالانه پیذیرای گردشیرران
بسیاری از اقصی نقاط ایران هستند.
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شکل -2موقعیت استان مازندران
ما ذ :دفتر آمار ،ا لاعاا و  GISاستانداری مازندران1931 ،

 .3مبانی نظری

علم و هنر آیندهپژوهی از اوایل دهة  76میلادی بهعنیوان ابینار سیاسیتگیذاری بیه یور
رسمی در چند کشور محدود بهویژه ژاپن به کار گرفته شد ،اما از اواییل دهیة  36میلیادی بیه
ور گسترده با همکاری نهادهای بین المللی برای توانمندسازی کشیورها ایین روش بیه کیار
گرفته شد و امروزه رویکرد غالب برنامهرینی علم و تکنولوژی در اکثر کشورهای توسعهیافته
است (ناظمی و قدیری ،1910 ،ص . 119.در تعریف فرهنی

و بسیتر آینیدهپژوهیی ،فراینید

سازماندهی شده و هدفمند است که انتظار بازیرران مختلیف دربیارۀ فنیاوری را گیردآوری و
چشماندازهای راهبردی دربارۀ آینده را تدوین میکند تا حامی توسیعة اقتصیادی و اجتمیاعی
گسترده شود (موسوی ،جلالیان و کهکی ،1930 ،ص . 01 .بنیابراین ،سیناریونویسیی یکیی از
روشهای آیندهپژوهی ،ابناری برای تحلیل سیاستها و شنا ت شرایط ،تهدیداا ،فرصتها،
نیازها و ارزشهای آیندۀ گردشرری است .پیس برنامیهریینی سیناریو بیا تأکیید بیر توسیعة
گردشرری ،روشی منظّم جهیت بیه تصیویر کشییدن آینیدهای ممکین در تصیمیماا توسیعة
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گردشرری است که میتواند نقش مهمی در توسعة گردشرری کشورها به دنبال داشیته باشید
(تقوایی و حسینی واه ،1930 ،ص . 11 .با توجه به اهمیت ارائیة سیناریوها در گردشیرری،
بسیاری از کشورها ،به نقش و اهمیت گردشرری بهعنوان منبعی برای ایجاد درآمد و اشیتغال
پی بردهاند و در نتیجه بسیاری از آنان مناسباا ود را برای بهرهگیری از منیتهای نسبی این
صنعت توسعه دادهاند (ریید ،اسیمیت و میم کلیوزکی ،1661 ،1ص . 011 .بنیابراین ،پیونید
مطالعاا آیندهپژوهی و توسعة صنعت گردشرری را میتوان تحولی شررف در عرصة برنامه-
رینی مدرن دانست (زرآبادی و با بایی ،1939 ،ص . 330 .به نحوی که از دهة ،1376علیم
آیندهپژوهی به ابناری کلیدی برای تدوین سیاستهیای توسیعة گردشیرری تبیدل شید .ایین
مطالعاا ،از دهة 1316بیه ایین سیو ،از گسیتردگی بییشتیری بر یوردار شید و بسییاری از
کشورهای جهان در تلاش برای تهیة ر های آیندهنررانه گردشیرری ،مطالعیاا فراوانیی را
انجام دادند .به این اعتبار ،آیندهپژوه ی صنعت گردشرری ،فراینیدی اسیت از تلیاش مینظم و
حسابشده برای نرریستن به آیندۀ بلندمدا با هدف شناسایی حوزههای پژوهش راهبردی و
پیدایش فناوری های فراگیر گردشرری که ضمن در برگرفتن منافع اقتصادی و اجتماعی مردم،
کمترین ساراا را نین به پتانسیلهای ظرفیتها ی محیط گردشرری وارد نماید و با در نظیر
گرفتن الروی توسعة پایدار ،سناریوهای مطلوب گردشرری را نین ارائه دهد(ژو ،لوه ،برسان و
مارتین ،1330،1ص . 391 .به کارگیری تمیام رویکردهیای آینیدهنریاری و سناریونویسیی در
مطالعاا گردشرری ،لنوم توجه به مقولة برنامهرینی سناریو را امری ضروری جلوه میدهید-
(رو

و کییابرگر ،1661 ،9ص . 909 .بنییابراین ،توجییه بییه پتانس ییلهای گردشییرری و ارائ یة

سناریونراری آن میتواند زمینه را برای آیندۀ بهتر فراهم کند ،تجربیة کشیورهایی ماننید هنید
نشان میدهد که بررسی سناریوهای گردشرری در این کشیور و نیرر رو بیه رشید گردشیرر
ارجی در آن ،حاکی از آیندۀ روشن گردشرری آن است ،آیندهای که راه درازی در پیش دارد
و توسعة زیرسا تهای گردشرری نقش کلیدی را در این موفقیت بازی میکند و تلاشهیای

1. Reid, Smith & McCloskey
2. Zhou, Loh, Bressan & Martin
3. Roth & Kaberger
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وزارا گردشرری در تسهیل وینای ورودی ،بخشی از ایین تحقیق اسیت (اقبیال و سیامی،1
 ،1610ص . 1 .برنامة سناریوی 1616اسکاتلند که در سال  1667توسط سیازمان گردشیرری
ملی اسکاتلند انجام گرفت از نمونههای موفق اجرای سناریو تلقی میشود .پیج ،یومن ،کانل و
گرین وود از نتایج این سیناریو بیرای درک وضیعیت بخیش حمیل و نقیل در سیال  1667و
پیشبینی آن برای توریسم  1610استفاده کردند .آنها دو سناریو برای تلفییق حمیل و نقیل و
گردشرری در ایجاد مقصد ،توانایی جذب انواع مختلف گردشرری و تجربه تدوین کردنید و
برای سنجش پایایی و اعتبار ،این دو سناریو را در کارگاهی متشکل از ذیینفعان کلیدی صنایع
ارائییه دادنیید (پیییج ،یییومن ،کانییل و گییرین وود ،1616 ،1ص . 33 .گیینارش اسییتفن آل و
همکاران 1663(9نین مثالی از به کارگیری روش سناریوسازی در حیطة گردشرری است .آن-
ها چهار سناریوی ترقی ناگهانی و شکوفا شدن ،ناآرامی توزیع شده ،قیمت و منییت و فشیار
سو ت(فسیلی را برای  16سال آتی گردشرری ارائه میکنند و تصیویری از جهیان 1616در
ا تیار مخا ب قرار میدهند(درپر ،گودمن ،هاردی منت و مورای ،1663 ،3ص. 13 .
 .5یافتههای تحقیق

برای تجنیه و تحلیل دادهها و ا لاعاا به دست آمده از گیام آینیدهپژوهیی از قالیب نیرم
افنارهای مرتبط استفاده شده است .به این ترتیب که در ابتدا مهمترین متغیرهیای اثرگیذار بیر
توسعة پایدار گردشرری روستایی در استان مازندران شناسایی شد .برای شناسایی این متغیرها
از نظر کارشناسان ،سند توسعة گردشرری استان و پیشینة تحقیق استفاده شده است .در نهایت
 91متغیر در قالب  0شا پ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری ،برنامهرینی ،مدیریتی و نهادی و
بیعی انتخاب شد.

1. Iqbal & Sami
2. Page, Yeoman, Connell, & Greenwood
3. Stephen et al
4. Draper, Goodman, Hardyment, & Murray
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جدول -2شاخصهای و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
مأ ذ :نرارنده با استفاده از منابع قابل دسترس( ، 1931سند توسعة استان مازندران و پیشینة تحقیق
ردیف

شاخصها

1

مدیریتی  -نهادی

1

اقتصادی

9

برنامه رینی

3

بیعی

متغیرها

سازمان های مردم نهاد ،مدیریت محلی ،قوانین و مقرراا کشوری ،زیرسا تهای
رفاهی ،دماا رفاهی ،تبلیغاا برندین  ،به کارگیری روشهای نوین الکترونیکی
تبلیغاتی ،سیاستهای تشویقی

0

اجتماعی و
فرهنری

بودجه و اعتباراا ،تحریمهای اقتصادی بینالمللی ،سرمایهگذاری بخش صوصی،
درآمدزایی ،اشتغال
فرآیند برنامهرینی ،سیاستهای کلان دولتی ،ر جامع گردشرری ،برگناری جشنواره
ها ،سمینارها و همایشها ،تورهای گردشرری
شرایط آب و هوایی منطقه ،اکوتوریسم منطقه ،چشمهها و آبشارها ،گونههای گیاهی،
گونه های جانوری
همکاری بین سازمانی ،بناهای تاریخی ،مشارکت شهروندان ،امنیت ،نیروی انسانی
متخصپ ،آداب و رسوم محلی ،صنایع دستی و بومی ،تعلقاا اجتماعی ،رسانههای
محلی و دولتی ،رسانههای محلی

در فییاز دوم ،یییم مییاتریس  91*91در نییرم افیینار  MICMACراحییی و متغیرهییا وارد
ماتریس شد .شکل ماتریس به اینگونه است که سیطرها دارای اثرگیذاری و سیتونهیا دارای
اثرپذیری هستند ،سپس از کارشناسان واسته شد امتیاز هر متغیر را وارد ماتریس کنند .نحیوۀ
امتیازدهی به متغیرها به این صورا است که صفر بدون اثرگذاری ،یم اثرگذاری ضعیف ،دو
اثرگذاری متوسط ،سه اثرگذاری بالا و چهار( Pمتغیرهای بالقوه میباشند .در نهایت روجی
به دست آمده از ماتریس به شر جدول( 1است.
جدول -1ویژگی های ماتریس توسعة گردشگری روستایی استان مازندران
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده 1931،
ارزشگذاری

طیف

91

اندازۀ ماتریس

1

چر ش دادهها

169

تعداد صفرها

113

تعداد یمها
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ارزشگذاری

طیف

917

تعداد دوها

310

تعداد سهها

6

بالقوه

311

جمع کل

13/33

پایایی یا پایداری

 .2 .5نقشه و نمودارهای بهدستآمده ازتجزیه وتحلیل دادهها در خروجی نرمافزارMICMAC

در این مرحله ،متغیرها شناسایی و وارد ماتریس متقا ع نرمافنار می میم شیده و توسیط
کارشناسان امتیازها داده شد .سپس نمودار مربوط به متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر توسعة
پایدار گردشرری روستایی در استان مازندران ارائه شد .این نمودار از 0قسمت تشیکیل یافتیه
است و هر قسمت نشاندهندۀ مینان اثرگذاری تعدادی از متغیرهاست(شکل. 1

شکل -1ناحیهبندی متغیرها براساس میزان تأثیرگذاری
مأخذ :رهنما ،شاکرمی و عباسی1937 ،

ناحیة اول(متغیرهای ورودی یا کلیدی  :نشاندهندۀ کلیدیترین متغیرهای راهبردی توسعة
گردشرری روستایی استان مازندران در افق 1316است .این متغیرها شامل تحیریمهیای بیین-
المللی ،سیاستهای کلان دولت ،قوانین و مقرراا کشوری ،آب و هوا و بیعت منطقه است.
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ناحیة دوم(متغیرهای دارای اثرگذاری بالا  :نشاندهندۀ متغیرهاییاند که هیم تأثیرپیذیری و
هم تأثیرگذاری زیادی دارند .در واقع متغیرهایی که در این ناحیه قرار میگیرند به دلیل این که
دارای انعطاف پذیری و اثرگذاری بالا هستند با سرمایهگذاری بر روی آنها میتیوان تغیییراا
مثبت و اثرگذاری در روند فعلی ایجاد نمود .این متغیرها عبارااند از :امنیت ،نییروی انسیانی
متخصپ ،آداب و رسوم محلی ،صنایع دستی و بومی ،تعلقاا اجتماعی ،رسانههای محلیی و
دولتی ،رسانه های محلی ،برگناری جشنوارهها ،سمینارها و همایشها ،تورهیای گردشیرری،
سرمایهگذاری بخش صوصی ،زیرسا تهای رفاهی ،دماا رفاهی ،تبلیغاا برندین  ،بیه
کارگیری روشهای نوین الکترونیکی تبلیغاتی.
ناحیة سوم(متغیرهای نتیجه  :نشاندهندۀ متغیرهایی است که مینان تأثیرگذاری کم و مینان
تأثیر پذیری زیاد دارند .در واقع ،این متغیرها نقش راهبردی در توسعة گردشرری استان دارند،
اما وضعیت آنها در آینده در گرو آثار سازندۀ متغیرهای دیرراست .این متغیرها عبارااند از:
چشمهها و آبشارها ،بناهای تاریخی ،گونههای گیاهی و جانوری.
ناحیة چهارم (متغیرهای قابلچشمپوشی  :نشاندهندۀ متغیرهایی اسیت کیه تأثیرگیذاری و
تأثیرپذیری کمی دارند .این متغیرها حرکاا یا روندهای حاکمی را که تغیییراا کمیی دارنید
نشان میدهند و اصطلاحاً متغیرهای مستقل نامیده میشوند (رهنما ،شاکرمی و عباسی،1937 ،
ص . 101 .این متغیرها عبارا اند از :ر جامع گردشرری ،تورهای گردشرری ،سیاستهای
تشویقی ،مشارکت و همکاری بین سازمانی.
ناحیة پنجم :نشاندهندۀ متغیرهای وشهای یا نامعین است .از نظیر سیسیتم ایین متغیرهیا
وضعیتی نامعین در آینده دارند .این متغیرها عبارا اند از :هیچ متغیری در این محدوده از نقشه
قرار نررفته و درواقع هیچ متغیر نامعینی در جهت توسعة گردشرری روستایی استان مازندران
وجود ندارد.
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شکل -4خروجی نمودار متغیرها از نرمافزار میک مک
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،

 .1 .5ارزیابی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

در این گام ،مینان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها مورد تجنیه و تحلیل قرار میی-
گیرد .در این گام هرکدام از روابط متغیرها را توسیط نرمافینار بیه توانهیای  0 ،3 ،9 ،1و ...
رسانده و بر این اساس اثراا مستقیم متغیرها سنجیده میشود.
در تحلیل نمودار اثرگذاری مستقیم(شکل 3نمودارها باید گفیت کیه متغیرهیای بودجیه و
اعتباراا ا تصاصیافته ،سیاستگذاری های کلان ،اقلیم و وضعیت آب و هوایی منطقه ،قوانین
و مقرراا(با توجه به اسلامی بودن کشور  ،نیروی انسانی متخصپ و تحریمهای بیینالمللیی
دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم بر عوامل کلیدی مؤثر در توسعة پایدار گردشرری روستایی
در استان مازندران هستند.
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شکل -3اثرگذاری مستقیم متغیرها بر گردشگری روستاهای منطقه
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،

همانگونه که در شکل  3مشخپ است ،متغیرهای اکوتوریسم ،دماا رفاهی ،بودجیه و
اعتباراا ،برنامه رینی ،تبلیغاا برندین  ،تعلق اجتماعی ،سیاستهای کلان بیه ترتییب دارای
بیشترین مینان اثرگذاری غیرمستقیم هستند .در واقع ،آنچه در تحلیل این نمودارها مشیخپ
است ،متغیر واسطه یا میانة بسیار کمتیر وجیود دارد و اکثیر متغیرهیایی کیه دارای اثرگیذاری

مستقیم هستند دارای اثرگذاری غیرمستقیم هم هستند.

شکل -5اثرگذاری غیرمستقیم متغیرها بر گردشگری روستاهای منطقه
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
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در این مرحله و بعد از تجنیه و تحلیل ماتریس( 91*91نرمافینار مییممیم ،متغیرهیای
کلیدی یا همان پیشرانهای اصلی که دارای بیشترین مینان اثرگذاری الپ بر توسعة پایدار
گردشرری روستایی در منا ق مورد مطالعه هستند شناسایی شد .در واقع نحوۀ محاسیبة ایین
مینان( الپ اثرگذاری هر پیشران از ا تلاف امتیاز بیین میینان اثرگیذاری و اثرپیذیری هیر
پیشران مشخپ شد و در نهایت  1پیشیران بیا بییشتیرین امتییاز از نظیر یالپ اثرگیذاری
شناسایی و انتخاب شد و در جهت راحی سناریوها مورد استفاده قرار گرفت(جدول . 9
جدول -4پیشرانهای کلیدی
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
ردیف

متغیرها

میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

خالص اثرگذاری

متغیرها

1

بودجه و اعتباراا

33

00

99

1

برنامه رینی

10

79

19

9

اکوتوریسم

16

71

1

پیشرانهای

3

نیروی انسانی متخصپ

11

07

13

کلیدی

0

قوانین و مقرراا

10

06

90

0

سیاستهای کلان

73

01

11

7

مدیریت تخصصی

73

01

11

1

روشهای نوین تبلیغاتی

71

00

19

در این مرحله و بعد از شناسایی مهمترین پیشران های کلیدی ،از کارشناسان واسته شید
برای هر کدام از پیشرانها فرضهایی بین  1تا  16راحی کنند و بر اساس درصد احتمیال و
اهمیت به هر کدام امتیازاتی بر حسب درصد داده شود (جدول 3و در گام بعدی این امتیازاا
وارد نرم افنار  Mopholشد ،تا سناریوها تدوین و راحی گردد.
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جدول -3فرضهای مطرح شده برای پیشرانهای اصلی
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
متغیر

H1

سیاستهای

ادامة وضعیت کنونی با روند

کلان کشوری

ننولی (30%

قوانین و
مقرراا
کشوری
اکوتوریسم
منطقه

نیروی انسانی
متخصپ

ادامة وضعیت موجود با همین
قوانین و مقرراا موجود(96%

تخصصی
روشهای
نوین تبلیغاا

و ارجی و تاثیرگذاری بر

موضوع گردشرری و جذب

گردشرری منطقه(%10

بیشتر گردشرر(16%

قوانین و مقرراا کشور(%6

تغییر در قوانین موجود در
جهت بهتر شدن اوضاع(10%

برنامهرینی در رونق بهتر

برنامهرینی در جهت حفظ محیط

اکوتوریسم منطقة

زیست اکوتویسم منطقة مورد

اکوتوریسم منطقه با عدم

گردشرری(%11

مطالعه (10%

برنامه رینی مناسب(%36
برنامهرینی در جهت استفاده

عدم استفاده از نیروهای
متخصپ در جهت توسعة

ادامة روند کنونی(%16

گردشرری منطقه(%97

بلندمدا در جهت توسعة
گردشرری منطقه (%10

مدیریت

تغییر رویه در زمینة سیاست دا لی

تغییر سیاستهای مرتبط با

از دست رفتن موقعیت کنونی

تدوین راحی برنامههای
برنامهرینی

H2

H3

کمبود مدیران متخصپ (%10

ادامة وضعیت کنونی با روندی
ضعیف تر(%10
عدم استفاده از مدیران کاربلد و
صاحب فن(%13

بودجه و
اعتباراا

از ریق بخش صوصی(%13

تدوین برنامهرینی کوتاه
مدا و عدم موفقیت ر -
های توسعة گردشرری(%19
ادامة وضعیت فعلی(%10
عدم برنامه رینی در جهت

ادامة روند فعلی(%93

توسعة گردشرری(%11
افنایش اعتباراا سرمایهگذاری

جهت توسعة گردشرری
منطقه(%10

بهرهگیری از روشهای نوین
جهانی تبلیغاتی در جهت

از نیروهای متخصپ در

توسعه و معرفی برندین
گردشرری و منطقه با استفاده
از تبلیغاا نوین(%10
کاهش مینان اعتباراا به دلیل

ادامة وضعیت موجود(%11

تحریمهای بین المللی در
آینده(%36
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ادامة جدول -3فرضهای مطرح شده برای پیشرانهای اصلی
ما ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
متغیر

سیاستهای کلان کشوری

H4

تاثیرگذاری عواملی ارج از سازمان بر رویة
کنونی سیاست ها(16%

H5

سیاستهای کلان کشور (6%

تدوین و راحی قوانین مخصوص موضوع

بدتر شدن روند کنونی قوانین و

گردشرری(%10

مقرراا(%16

اکوتوریسم منطقه

ادامة روند کنونی(%13

اکوتوریسم منطقه(%6

نیروی انسانی متخصپ

تغییر در روند کنونی با روندی تدریجی(%17

نیروی انسانی متخصپ(%6

قوانین و مقرراا کشوری

برنامهرینی
مدیریت تخصصی
روش های نوین تبلیغاا

برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و
درامدزایی گردشرری منطقه (%90
بهره گیری از مدیران متخصپ و بومی
منطقه(%91
عدم آگاهی و نبود برنامه برای آشنایی با شیوه-
های نوین معرفی برند گردشرری(%19

برنامه رینی(%6
مدیریت تخصصی(%6
روشهای نوین تبلغیاا(%6

همسانسازی اعتباراا شهر مرکنی و
بودجه و اعتباراا

روستاهای منطقه جهت توسعة گردشرری

بودجه و اعتباراا(%-1

همنمان منطقه(%16

در این مرحله ،بعد از آن که امتیازهای هر متغیر تعییین شید از سیناریوهای راحیشیده،
روجی گرفته شد و در نهایت از بین  16666سناریو ارائه شیده تعیداد  3066سیناریو دارای
اعتبار ،شناسایی شد و با توجه به رقم بالای این تعداد سناریو  16سیناریو کیه دارای بالیاترین
مینان اینرسی و تکرار بالای  %36و در بین  16سناریوی اول بودند انتخاب شد و در گام بعدی
با توجه به بالا بودن اینرسی دو سناریوی اول و تکرارپذیری بالا در سناریوهای بعدی به عنوان
سناریوهای پایه مورد تحلیل قرار گرفت(جدول. 0
سناریوی اول :این سناریو با داشتن اینرسیی  06/11بیهعنیوان محتمیلترین و مقیاومترین
سناریو در برابر تغییراا احتمالی(مثبت و منفی شناسایی شد .نکتة حیائن اهمییت در سیناریو
اول؛ سناریوهای مطلوب با  9فرض و سناریوی بحرانی با  1فرض ارائه شدهاند .همچنین ،این
سناریو با داشتن  9وضعیت بینابین نشان از وضعیت متوسط عوامل مؤثر در توسعة گردشرری
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روستایی در منطقه دارد و نکتة با اهمیت این موضوع این است که اگر در ایین سیه وضیعیت
بینابین برنامه رینی مناسبی صورا نریرد گردشرری منطقه به سمت وضعیت بحرانی حرکیت
واهد کرد و بالعکس میتوان با برنامهرینی درست ،ایین سیناریوهای بینیابین را بیه سیمت
مطلوبیت سو داد.
جدول -5سناریوی اول
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
ردیف

1
1
9

سناریو

افنایش اعتباراا سرمایهگذاری از ریق بخش صوصی با توجه به
سودآوری صنعت گردشرری
برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و درآمدزایی گردشرری منطقه
از دست رفتن موقعیت کنونی اکوتوریسم منطقه با عدم برنامهرینی
مناسب

وضعیت سناریو

عامل کلیدی

مطلوب

بودجه و اعتباراا

مطلوب

برنامه رینی

بحرانی

اکوتوریسم
نیروی انسانی

3

عدم استفاده از نیروهای متخصپ در جهت توسعة گردشرری منطقه

بحرانی

0

ادامة وضعیت موجود با همین قوانین و مقرراا موجود

بینابین

قوانین و مقرراا

بینابین

سیاستهای کلان

مطلوب

مدیریت تخصصی

0
7
1

ادامة وضعیت کنونی با روند ننولی(در زمینة سیاست های دا لی و
ارجی
بهرهگیری از مدیران متخصپ و بومی منطقه در جهت رشد و توسعة
گردشرری روستاها
ادامة روند فعلی و نبود استراتژی مناسب در این حوزه

بینابین

متخصپ

روشهای نوین
تبلیغاتی

سناریوی دوم :این سناریو با داشتن اینرسی( 06به مانند سناریوی اول از وضعیت ثباا و
پایداری بالایی بر وردار است و فقط در زمینة فرضهای مربوط به پیشران مدیریت تخصصی
دارای تغییر در فرضها بوده است .به وری که در این سناریو تعداد سناریوهای فاجعه نسبت
به سناریوی قبلی  1عدد بیشتر شده است و از تعداد سناریوهای مطلوب  1عدد کمتیر شیده
است .بنابراین ،میتوان گفت این سناریو از وضیعیت بحرانییتیری نسیبت بیه سیناریوی اول
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بر وردار است و با توجه به تکرار بالای  %11در سناریوهای بعدی ،ایین دو سیناریو نشیان-
دهندۀ وضعیت آیندۀ پیشبینی شده برای توسعة گردشرری روستاهای مورد مطالعه هستند.
جدول  -6سناریو دوم
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
ردیف

1

سناریو

افنایش اعتباراا سرمایهگذاری از ریق بخش صوصی با توجه به

وضعیت
سناریو

عامل کلیدی

مطلوب

بودجه و اعتباراا

مطلوب

برنامهرینی

بحرانی

اکوتوریسم

3

عدم استفاده از نیروهای متخصپ در جهت توسعة گردشرری منطقه

بحرانی

نیروی انسانی متخصپ

0

ادامة وضعیت موجود با همین قوانین و مقرراا موجود

بینابین

قوانین و مقرراا

بینابین

سیاستهای کلان

7

عدم استفاده از مدیران کار بلد و صاحب فن

بحرانی

مدیریت تخصصی

1

ادامة روند فعلی و نبود استراتژی مناسب در این حوزه

بینابین

روشهای نوین تبلیغاتی

1
9

0

سودآوری صنعت گردشرری
برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و درآمدزایی گردشرری منطقه
از دست رفتن موقعیت کنونی اکوتوریسم منطقه با عدم برنامهرینی
مناسب

ادامة وضعیت کنونی با روند ننولی(در زمینة سیاستهای دا لی و
ارجی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

پدیدۀ گردشرری در جهان معاصر یکی از پویاترین فعالییتهیای انسیانی اسیت کیه آثیار
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنری ،زیسیتمحیطی و سیاسیی آن در جهیانی کیه زنیدگی مییکنییم
تحولاا و دگرگونی های زیادی را به وجود آورده است و در توسعة منطقهای نقش مهمی را
ایفا نموده ،بهگونهای که از آن بهعنوان یکی از رویکردهای مهم توسعهیافتری جوامع نام بیرده
میشود .لذا هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل کلیدی مؤثر و بررسی مینان اثیرگیذاری
آنها بر وضعیت آیندۀ توسعة پایدار گردشرری منا ق روستایی در استان مازندران بیود و در
این تحقیق تلاش شد بیا رویکیرد سیناریونراری و اسیتفاده از متغیرهیای میدیریتی -نهیادی،
اقتصادی ،برنامهرینی ،بیعی و اجتماعی و اقتصادی سیناریوهایی را در جهیت بهبیود آینیدۀ
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گردشرری روستایی در استان مازندران تدوین کرد .بدین منظور ،ابتدا متغیرها و قابلییتهیای
اثر گذاری گردشرری روستایی بر تقویت گردشرری اسیتان مازنیدران از نظیراا کارشناسیان
شناسایی و استخراج شد.
سپس کارشناسان در ماتریس متقا ع نرمافنار MICMACبه این قابلیتها امتیاز دادند .بیا
توجه به روجی به دست آمده از نرمافنار ،شا پ پرشدگی برای متغیرها با  1بار چیر ش
دادهای عدد  13/33درصد به دست آمد .این امر مؤید تأثیرگذاری زیادی متغیرها بیر یکیدیرر
است و کارایی ا لاعاا به دست آمده از نظر نخبران را نشان میدهد.
بنابراین 1 ،متغیر کلان اثرگذار بر توسیعة گردشیرری روسیتایی در اسیتان شناسیایی و بیا
استفاده از نرم افنار میممم ،مینان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها تعیین شد .سپس با استفاده
از نظر کارشناسان برای هر یم از متغیرها  1دسته فرضهایی راحی شد و ارتبا اا فرض-
های متغیرها سنجیده شد .در گام نهایی با استفاده از نرمافنار  Morpholسیناریوهیای نهیایی
تدوین شد .سناریوهای تدوین شده در 3سطح بحرانی ،بینابین ،مطلوب و میانیه تیدوین شید.
بنابراین ،دو سناریو معرفی شد ،به وری که سناریو اول با داشیتن اینرسیی  06/11بیهعنیوان
محتملترین و مقاومترین سناریو در برابر تغییراا احتمالی(مثبت و منفی شناسایی شید .ایین
سناریو با داشتن  9وضعیت بینابین نشان از وضعیت متوسط عوامل مؤثر در توسعة گردشرری
روستایی در منطقه دارد .سناریو دوم با داشتن اینرسی( 06به مانند سناریوی اول از وضیعیت
ثباا و پایداری بالایی بر وردار است و فقط در زمینة فرضهای مربوط به پیشیران میدیریت
تخصصی دارای تغییر در فرضها بوده است .به وریکه در این سیناریو تعیداد سیناریوهای
فاجعه نسبت به سناریوی قبلی  1عدد بیشتر شده است و از تعداد سناریوهای مطلوب  1عدد
کمتر شده است .بنابراین ،میتوان گفت این سناریو از وضعیت بحرانیتری نسبت به سناریوی
اول بر وردار است .بنابراین ،با توجه به تحلیل دادهها ،سناریو اول بهترین سناریو را به یود
ا تصاص داده است و برای تبیین توسعة گردشرری روستایی در استان مازندران پیشنهاد داده
میشود .در راستای بهبود توسعة گردشرری روستایی استان مازندران پیشینهادهایی بیه شیر
ذیل ارائه میشود.
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 -1توجه جدی مدیران گردشرری استان مازندران به پیشرانهای مؤثر بر توسعة گردشیرری
روستایی استان و افنایش اعتباراا سرمایهگذاری از ریق بخش صوصی با توجیه بیه
سودآوری صنعت گردشرری که جنء سناریوهای مطلوب می باشد.
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مطلوب است.
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گردشرری ،مطالعة موردی :استان مازندران ،مجلة برنامهرینی و توسعة گردشرری-117 ، 11(9 ،
.166
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منطقه ای.17-36 ، 1(1،
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رینی شهری و توسعة پایدار .فصلنامة برنامهرینی منطقهای.113-166 ، 13(0 ،
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چکیده
اهداف :هدف این پژوهش ،برروورد انرریی پتانسریب براد در سروو  01 ، 91و 611
متری از سوح زمین در  1ایستگاه انتخاب شده در استان لرستان است.
روش :در این پژوهش برای بروورد انریی پتانسیب باد بر پایة دادههرای سرایتی در 1
ایستگاه انتخاب شده در دورۀ زمانی  0163- 0111با اسرتااده از داده هرای مراهوارهای
اخذ شده از  MERRA-2 Modalانجام شرده اسرت  .بررای حتت سرججی داده هرای
ماهواره ای در مقایسه با داده های ایستگاهی ،دادههای سایتی سرریت براد از سرازمان
هواشجاسی دریافت شد  .برای ارزیابی و حتت سججی داده های مراهواره ای در مقایسره
با دادههای ا یستگاهی در تراز ارتاایی  61مترری ،ضرریب همسسرتگی  ، CCمیرانگین
خوا  ،MEمجذور مربعات خوا  RMSEو تابع اریسی یرا ترور دار  BIASمتاسرسه
شررده اسررت .پررا از حتت سررججی دادههررا برررای ترسرریم دلسرراد از نرررمافرررار
 Windographerو برای براز

داده ه ا از توزیع احتمال ویسول استااده شد  .نیرروی

چگالی باد سالانه در ت رازهای ارتاایی  01 ، 91و  611متری متاسسه شد.
یافتهها/نتایج :در این تتقیق پا از حتت سججی داده های مراهواره ای در مقایسره برا
دادههای ایستگاهی با میران خوای  1/3137061ثابت شد که داده هرای مراهوارهای از
وضعیت مجاسسی بررای اسرتااده در ایرن پرژوهش برخوردارنرد .برر پایرة متاسرسات،
بیشترین انریی پتانسیب براد در ترراز ارتارایی  91مترری بره ترتیرب بره ایسرتگاه های
___________________________
تاریخ دریافت 6931/66/61 :تاریخ تصویب6933/11/61 :

DOI: 10.22067/geography.v18i1.80985
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بروجرد ،الشتر ،کمالوند ،ازنا ،الیگودرز ،نوروبراد ،دورود و کوهدشرت برا ،610 ، 601
 01 ، 07 ، 13 ، 11 ، 31و  36وات بر مترمربرع در سرایت اختصرا

دارد کره ایرن

مقادیر در ترازهای  01و  611متری با یک نسست مشخص و با همین ترتیب در ترراز
 91متری برای دیگر ترازهای ارتاایی در همة ایستگاه ها افرایش می یابد.
نتیجه گیری :ایستگاه های بروجرد ،الشتر ،نوروباد ،ازنا و کمالوند در ترازهای ارتارایی
 01 ، 91و  611متری و ایستگاه هرای الیگرودرز ،کوهدشرت و دورود فقر در سروح
 611متری از سوح زمین پتانسیب مجاسسی برای تولید انریی از نیروی چگرالی براد برا
توجه به نوع ارتااع توربین بادی دارند.
کلیدواژه ها :توزیع ویسول ،نیروی چگالی باد ،دادۀ ماهوارهای ،استان لرستان.
 .1مقدمه

از دیرباز انسان به باد بهیجوان یکی از قدیمیترین مجابع انریی توجه داشته و ون را به کرار
برده است .استاادۀ مستقیم از باد بهحورت خشککردن و تهویه و استاادۀ غیرمستقیم از ون به
حورت تسدیب انریی جریان باد به انواع مختلف انریی برای وردکرردن غلرات ،پمپرای وب بره
مرارع و استااده از ون در شسکة سراسری برق است .طی سرالیان دراز ثابرت شرده اسرت کره
میتوان از انریی باد به حورت مکانیکی و الکتریکی استااده کرد .از طرف دیگر ،مجابع انریی
فسیلی مشکلات و هریجههای مادی و زیستمتیوی خرا

خرود را دارد .اسرتااده از انرریی

اتمی نیر حرف نظر از پیامدهای شدید زیستمتیوی نظیر زبالة هستهای و غیره ،هریجرة زیراد
وتکجولویی پیشرفتهای را میطلسد .این موضوع سسب شده است که بشر همرواره درپری مجرابع
انریی نو برای جایگریجی دو مجسع انریی ذکرشده باشد؛ مجابعی کره نرهتجهرا ارزانقیمرت و در
دسترس هستجد ،بلکه مصرف ونها ولوددی چجدانی نداشته باشد .از مجموع انرییهای یادشده
به نظر میرسد کره اسرتااده از انررییهرای خور شرید و براد در کشرور ایرران اقتصرادیترر و
مقرونبهحرفهتر باشد .استااده از انریی خورشیدی بر سایر رو های تولیرد انررییهرای نرو
برتری دارد ،اما نساید از این نکته غافب شد که اول ایجکه بازده استااده از سلولهای فتوولتانیک
در تسدیب انریی خورشیدی به برق حدود  61تا  60درحد است و دوم ایجکه استااده از انریی
خورشیدی مستلرم حرف هریجههای زیادی است .این موضوع سسب شرده اسرت کره امرروزه
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توجه بسیاری به انریی باد معووف شود؛ زیرا تجدیدپذیر است و میرران تولیرد ون بره میرران
ذخایر ون در دیگر نقاط دنیا وابسته نیست .همچجین ،بهدلیب پخشبودن و متمرکرنسودن نیروداه
در مواقع ججگ و سایر بلایای طسیعی ،وسیبپذیری کمتری در مقایسه با نیروداههرای متمرکرر
دارد (ثقارری،6970 ،

 .)60 .ماهیررت پایانناپررذیربودن انررریی برراد و کرراهش خورررات

زیستمتیوی موجب شده است که در حال حاضر انریی باد نقش مهمی در تولید انرریی در
جهان داشته باشد؛ ازاین رو کشورهای مختلف سرعی در اسرتااده از ون در کجرار دیگرر مجرابع
انریی دارند .به نظر میرسد در ویجدۀ نردیک استااده از این انریی بهطور چشمگیری افررایش
یابد؛ این در حالی است که دستیابی به حداکثر استااده از ون مستلرم چگرونگی مکراندریجری
نیروداههای بادی و انتخاب توربینهای بادی متجاسب با سریت باد است .بررسری جرایگریجی
سوختهای فسیلی با انرییهای پاک و تجدیدپرذیر در اسرتان و بهرهبررداری از انرریی براد
بهدلیب ضرورتهای زیستمتیوی ،تجوع بخشیدن به مجابع انریی و وابستگی نداشتن به دیگر
استانها در زمیجة انریی از اهمیت فراوانی برخودار است .در این پژوهش بره ارزیرابی انرریی
پتانسیب باد پرداخته شده است تا در حورت مجاسب بودن شرای  ،زمیجة استااده از انریی براد
در استان فراهم شود.
 .2پیشینۀ تحقیق

از تتقیقات انجام شده در داخب و خارج از کشور که به بررسی و پتانسیبسرججی انرریی
باد پرداختهاند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
بیلال ،ندونگو  ،کسه  ،سامسو و ندیای )0169( 6امکان سججی با استااده از انرریی براد بررای
تولید برق در ساحب شمال غرب سجگال را بررسی کردند .نتایج نشان داد چگالی توان باد بین
 601/16تا  91/10وات بر متر مربع است .بیشرترین ررفیرت تولیرد براد در مجوقرة سراخور و
کمترین میران تولید انریی در داندون است .هاروی )0169( 0پتانسیب انرریی براد را برهیجوان
جایگریجی برای سوختهای فسیلی در کانادا بررسی کرد .وی برای بررسی قدرت توربینهای

1. Bailal, Ndongo, Kebe, Sambou &Ndiaye
2. Harvey
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بادی از دادههای انریی باد اطلا کانادا استااده کررد .نترایج نشران داد کره در کانرادا مجراطق
پراکجدهای با ررفیت بیشتر از  1/3و برخی بیشتر از  1/0وجود دارد و سرمایة مرریة برادی در
حدود  0111دلار در هر کیلو وات بر کیلومتر مربع و  1/70دلرار ،برهترتیب بررای خشرکی و
دریاست .مورث ،بلاسوبرامانیان و دشموخ )0167( 6با بهکاردیری نرمافررار Windographer

و دادههای ماهواره ای به ارزیابی و بررسی انریی پتانسیب باد در سوح  01متری از سوح زمین
در کشور هجدوستان پرداختجد .نتایج نشان داد میانگین سریت باد در این کشور  0/01مترر برر
ثانیه با توان تولیدی  991وات بر متر مربع در سال است.
انتظاری و امیراحمدی ( )6936پتانسیب انریی باد و امکانسججی احداث نیروداه برادی در
سسروار را بررسی کردند .ونها از دادههای روزانه و سایتی سمت و سریت باد در دورۀ زمانی
 0117-6317با استااده از رو های وماری و ریاضی ،مقدار انریی پتانسیب براد را در ارتاراع
 61متری متاسسه کردند .نتایج نشان داد تجدی متوس سالانة باد در این ایستگاه  0/09مترر برر
ثانیه بوده است .بختیاری ،بذرافشان و خانجانی ( )6930پتانسیب انریی باد بر مسجرای دادههرای
کوتاهمدت  61دقیقهای در مجاطق کرمان ،جیرفت و بم را با استااده از توزیع احتمال و متاسسة
تابع چگالی بررسی کردند .نتایج نشان داد ایستگاه بم از نظر متوس تجدی باد ،درحد فراوانی
باد غالب ،ضریب تد اوم تجدی و تابع چگالی توان باد ،در مقایسه با دو ایسرتگاه دیگرر برترری
دارد و چگرالی ترروان برراد در ایسررتگاه بررم  0300/3سررایت در سررال اسررت .رضررایی بجاشرره،
جهانسخش ،دینپژوه و اسمعیب پور ( )6939امکرانسرججی اسرتااده از انرریی براد را در پرجج
ایستگاه همدید واقع در استانهای اردبیب و زنجان بررسی کردند .در میان ایستگاههای موالعره
شده ،ایستگاه اردبیب با  010/03وات بر متر مربع در ارتااع  31متری از بیشترین چگالی تروان
باد برخودار بود .فاضبپور ،مارکاریان و سلوانی ( )0167برای بروورد و ارزیابی انریی پتانسیب
باد در استان سیستانوبلوچستان از نرمافرار  Windographerو دادههای مراهوارهای اسرتااده
کردند .نتایج نشان داد زاهدان ،زابب و زهک در این استان دارای ررفیت بیشتری بررای تولیرد
انریی از نیروی چگالی باد هستجد .یساکره ،بیرانوند و دوسرتکامیران ( )0161بررای ارزیرابی
قدرت باد در ایستگاه سیجوپتیک اردبیب از نرمافررار  Windographerدر دورۀ زمرانی -0111
1. Moorthy, Balasubramanian & Dashmukh
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 6331استااده کردند .نتایج نشان داد میانگین سریت باد در ایستگاه اردبیب  7/3مترر برر ثانیره
است و راندمان انریی باد در جهت ججوب غربی است.
با توجه به موالعات ،ونچه بایث تمایر پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای دیگر میشرود،
استااده از دادههای ماهوارهای برای به دست ووردن انریی پتانسیب باد در استان لرستان است.
دلیب استااده از دادههای ماهوارهای و نرمافرار  Windographerاین است که مجوقة مدنظر از
نظر توپودرافی و سایر شرای طسیعی دارای وضعیت خاحی است که هریک از شرای طسیعی
و توپودرافی بهنویی بایث میشوند سریت و جهت وز

باد در مجوقة مدنظر از تغییرپذیری

زیادی برخودار باشد؛ بجابراین با استااده از دادههای ماهوارهای و نرمافرار یاد شده به بررسی و
متاسسة نیروی چگالی باد بهمجظور جایگریجی انریی باد با سایر مجابع انریی موجود در اسرتان
لرستان پرداخته شد تا بتوان به دیدداهی جامع و کامب دربارۀ این موضوع دست یافت.
 . 9روششناسی تحقیق
 .1. 9معرفی پایگاه دادة MERRA-2 Modal

مرکر تجریه و تتلیب نوین ناسا برای پژوهشها و برنامههرای کراربردی  1MERRAیرک
مجمویه دادهای اتمساری-بازتتلیب است (رایجکرر 0و همکراران،0166 ،
شکری کوچک ،وخونردیلی و شرریای،6931 ،

 ،60 .بره نقرب از

 )03 .کره دفترر جهرانی هماهجگسرازی و

مدلسازی ناسا ( )GMAOایجاد کرده است .این پایگاه دادۀ بازتتلیب که از نسرخة  0سرامانة
مشاهدات زمیجی  )GEOS-5( Goddardاست و یک مردل دررد

یمرومی جرو اسرت ،از

سامانة دادهدواری ( 3)DASاستااده میکجد و به شسیهسازی و بهیجهسازی مشاهدات می پردازد
و با ترکیب دادههای مدل بهکاردرفترهشرده و مشراهدات نرامجظم مکرانی و زمرانی ،مجمویره
دادههای شسکهبجدی و نقوهای را با دقت مجاسب تولید میکجد (رایب رانجب،0167 ، 3

60 .

به نقب از یساسزاده مروجی.)6931 ،

1. Modern- Era Retrrospective Analysis For Research and Applications
2 .Suarez,Gelaro,Todling,Bacmeister,Liu,Bosilovich & Reinker
3. Data Assimlation system
4. Rail Rangel
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 .2 .9محدودة جغرافیایی پژوهش

متدودۀ موالعاتی این پژوهش موابق با شکب ( )6استان لرستان است که در غرب کشرور
ایران بین  31درجه و  06دقیقه تا  01درجه و  9دقیقة طول شرقی از نصفالجهار دریجروی و
 90درجه و  97دقیقة یرض شمالی واقع شده است.

شکل -1نقشۀ منطقۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارنددان6931 ،

 .9 .9روش تحقیق
برآورد خطای دادههای ماهوارهای بهکارگرفتهشده با دادههای ایستگاهی

برای مقایسة کمی و ایتسارسججی برووردهای سریت باد در مقیاس زمرانی سرایتی پایگراه
دادۀ  MERRA-2 Modalاز معیارهای وماری خوای مختلای استااده میشرود .برا تجریره و
تتلیب ومارهها میتوان نتایج مجاسسی در زمیجة موفقیت و مجاسببودن دادههای این پایگراه دادۀ
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بازتتلیب کسب کرد .این ومارهها یسارتاند از :ضریب همسستگی ،1میانگین خورا  2و مجرذور
میانگین مربعات خوا  .3رواب  6تا  3مربوط به متاسسة وماری خواست.
رابوة :6

رابوة :0

رابوة :9

 oمقدار دادۀ مشاهدهای (ایستگاهی) و  sمقدار دادۀ ماهوارهای است .ضرریب همسسرتگی،
میران انوساق دادهها را نشان میدهد .میانگین خواها بهطور کلی بیشوورد بودن و کرمبرروورد
بودن پایگاه داده را تعیین میکجرد RMSE .شاخصری بررای میرران خواهرا و معیراری بررای
یملکرد مجمویه دادههای ماهوارهای است.
محاسبۀ تابع اریبی یا تورشدار

3

در ومار و ریاضیات ،تابع اریسی ،تور

یک بروورددر همان اختلاف بین امیرد ریاضری ون

بروورددرررر و مقررردار دادۀ واقعررری (ایسرررتگاهی) اسرررت .بررره یسرررارت ریاضررری فررررض
کجیرد

,I,

 .براسراس توزیرع

تخمیجگر براساس دادههای مشاهدهای است .اریسی

توزیرع شرده باشرد و یرک
به حورت زیر تعریف میشود.

رابوة :3

)1. Crrelation Coefficient (CC
)2. Mean Squared Error (ME
)3. Root Mean Squaer Deviation (RMSE
4. Bias
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در این رابوه E ،امیرد ریاضری متغیرر  ،Xنسرست بره توزیرع
شکوهی،6939 ،
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اسرت (مروتری و

 .)33 .نتایج حتتسججی دادههرای مراهوارهای در مقایسره برا دادههرای

ایستگاهی در دورۀ زمانی  0163-0111در جدول  6ارائه شده است .بهمجظور پتانسریبسرججی
انریی باد در استان لرستان از میانگین دادههای (سریت و جهرت) براد اسرتااده شرده اسرت.
دادههای استاادهشده در این پژوهش از نوع دادههای بازکاویشدۀ ماهوارهای هسرتجد و زمران
اندازهدیری دادههای استاادهشده  03بار در طی شسانهروز بوده است یا بهیسرارتی هرر سرایت
یک بار دادهها ثست شدهاند و توس مدل  MERRA- 2Modelبا دقت تاکیرک مکرانی 1/0
×  1/100درجه مهیا شده است .دادهها در دورۀ زمانی  0163-0111و در سروو  01 ،91و
 611مترری از سروح زمرین هسررتجد کره اسرتااده شرردهانرد .در ایرن پررژوهش از نررمافررار
windographerاستااده شده است که خروجی این نرمافرار شامب میران میانگین سریت براد
سالانه برحسب متر بر ثانیه ،متاسسة پارامترهای توزیع وماری ویسول  kو  cو نیروی چگالی باد
برحسب وات بر متر مربع و رسم دلساد در هریک از سوو مختلرف میشرود .بررای تمرامی
متاسسات و ونالیر یددی دادهها از این نرمافرار اسرتااده شرده اسرت .پارامترهرای مجردرج در
جداول  9 ،0و  3براساس رابوههای ذیب متاسسه شده است .برای متاسسة الگروریتم حرداکثر
درستنمایی 6از رابوة  0استااده شده است.
رابوة :0

در این رابوه  Uسریت باد برحسب متر بر ثانیه N ،تعداد اندازهدیریهای ثست شدۀ داده و
 Kفاکتور تابع توزیع وماری ویسول 0هستجد .تابع توزیع ویسول دوپرارامتره و شرکب خرا
یکی از بهترین توابع برای براز

ون

به دادههای سریت باد است که برای توزیع پیوستة سریت

باد از مقادیر دسستة مشاهدهای بسیار مجاسب است (جاستوس و هاردراوز،6371 ،9

.)99 .

برای متاسسة پارامتر ویسول  Cاز رابوة  1بهره درفته شده است.
1. Maximumlikelihood
2. Weibull
3. Justus, & Hargraves

سال هجدهم

بروورد حداکثر انریی پتانسیب باد در استان لرستان ...

969

رابوة :1

در این رابوه U ،سریت باد برحسب متر بر ثانیه N ،تعداد دادۀ ثستشده و  Kفاکتور ترابع
توزیع وماری ویسول  Kاست (استیونر و سمولدرز،6373 ،6

 .)63 .بررای متاسرسة پرارامتر

ویسول  Cاز رابوة  1بهره درفته شده است .با استااده از رابوة  7الگوریتم حرداقب مربعرات

0

متاسسه میشود.
رابوة :7

رابوة  ،7یک رابوة خوی است که طرف چپ ون متغیر وابسته ) (yو ) ln(Uمتغیر مستقب
) (xفرض میشود .مقدار  kاز شیب خ به دست میوید .با قرائت مقدار  kاز روی نمودار و
مساوی قراردادن حاحب ون با ) –k ln(nمقدار  cرا میتوان متاسسه کرد.
با استااده از رابوة  1نیروی چگالی باد برحسب وات بر متر مربع متاسسه میشود.
رابوة :1

1. Stevens & Sumlders
2. Lastsquares
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نیروی چگالی باد برحسب وات بر مترمربرع و چگرالی هروا برحسرب

کیلودرم بر متر مکعب و

توان سوم سریت باد برحسب متر بر ثانیه است.

با استااده از رابوة  3پارامتر ویسول  Cمتاسسه میشود.
رابوة :3

دررابوة ،3

میانگین سریت باد برحسب متر بر ثانیه،

فاکتور ترابع ومراری دامرا 6و k

فاکتور توزیع وماری ویسول  Kو  Cفاکتور ویسول  Cاست.
رابوة :61

در رابوة  ،61پارامتر ویسول  Kکه در جداول ومده است ،با بهرهدیری از رابورة  1متاسرسه
میشود .در این رابوه U ،سریت باد برحسب متر بر ثانیه C ،فاکتور تابع توزیع وماری ویسرول
 Cو  Kفاکتور تابع توزیع وماری ویسول  Kاست (حلاحی ،6919 ،

 .)00 .در این پرژوهش

یدم قوعیت 0در دادههای ماهوارهای با استااده از رابوة  66بروورد شده است.
رابوة :66
یدم قوعیت دادههای ماهوارهای با استااده از رابوههای زیر متاسسه میشود X .الگوریتم
«نسست متغیر» رابوة خوی بین سریت باد سایت مدنظر و سریت سایت مرجع است.
رابوة :6 .60

1. Gamma
2. Uncertainty

سال هجدهم

بروورد حداکثر انریی پتانسیب باد در استان لرستان ...

960

هدف این الگوریتم تولید مجمویهای از سریتهای باد پیشبیجیشده است که میرانگین و
واری انا ون برابر با سریت باد اندازهدیریشده است .برای دستیابی به ایرن هردف ،شریب از
معادلة زیر پیروی میکجد:

و رهگیری باید از معادله زیر پیروی کجد:
همانطور که تیلور،6337( 6

 )600 .بیان میکجد ،یدم قوعیت کسری بررای مقرادیر بره

درجة چهار افروده میشود؛ مشروط به ایجکه خواها بهحورت غیرمرتس و بهطور یادی توزیع
شوند؛ بجابراین پیداکردن یدم قوعیت پارامتر شیب برابر است با:

ا

این معادله بیان میکجد که یدم قوعیت کسری در شیب برابر است برا میرانگین ریشرة دوم

یدم قوعیت کسری در انترافات استاندارد .تیلور (،6337

 )600 .ارهار کرد یدم قوعیرت

انتراف استاندارد از هر متغیر را با جایگرینکردن این معادله بررای یردم قوعیرت کسرری در
شیب متوجه میشویم:

این معادله بیان میکجد ،یدم قوعیت کسری در شیب برابر است با میانگین ریشة دوم یدم
قوعیت کسری در انترافات استاندارد .تیلور (،6337

 )610 .بیان کرد یدم قوعیت انتراف

استاندارد از هر متغیر را با جایگرینکردن  Xاین معادله برای یدم قوعیرت کسرری در شریب
متوجه میشویم:

1. Taylor
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بجابراین یدم قوعیت کسری در شیب برابر است با:
رابوة :0 .60

رابوة :9 .60

رابوة :3 .60
پارامتر رهگیری را با استااده از رواب زیر پیدا میکجیم .حال برای پیداکردن یدم قوعیرت
در معادلة قوعیت مولق مقادیر به چهار درجه اضافه میکجد .با استااده از این معادله میتوانیم
بجویسیم:

بجابراین میتوانیم دوباره یدم قوعیت کسری را در ردهبجدی اضافه کجیم:
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جایگرینکردن معادلة بالا در معادلة  9میدهد:

بجابراین یدم قوعیت در رهگیری توس معادلة زیر وورده شده است:

در ایرن رابوره،

انترراف معیرار دادههرا N ،تعرداد کرب دادههرا،

میرانگین دادههرا و

هرکدام از دادهها هستجد که در این رابوه بروورد شردهاند (تیلرور .)6337 ،برا اسرتااده از
رابوههای ذکرشده ،هریک از الگوریتمها و پارامترهای مجدرج در جداول سهدانه (در سروو
 01 ،91و  611متری از سوح زمین) در متی نرمافرار  Windographerمتاسسه شده است
(تیلور،6337 ،

.)01 .

محاسبۀ توان تولیدی توربینها

رابوة :69
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چگالی هوا برحسب کیلودرم بر مترر مکعرب A ،مجوقرة جراروب شرده

پرۀ توربین برحسب متر مربع (این پارامتر برای هرر نروع تروربین متاراوت اسرت)U ،

سریت باد برحسب متر بر ثانیه و  Pقدرت الکتریکی تولیدشده توس توربین برحسرب وات
است .لازم است توضیح داده شود که بازده پرههای توربین بادی یسارت است از تسدیب انریی
ججسشی که پرهها از باد میدیرد ،به انریی ججسشی کب باد که از مقابب پررههرا یسرور مریکجرد.
پرههای توربین کب انریی ججسشی را از باد نمیدیرند؛ زیرا در این حورت پا از برخرورد برا
پرهها سریتش به حار میرشد و متوقف میشود .بجا بر تئوری فیریکدان ولمانی ،بتر ،6ضرریب
توان نمیتواند از  61/07یا تقریساً از  1/03تجاوز کجد؛ مقداری که به حرد بترر معرروف اسرت
(حلاحی و همکاران،6919 ،

.)60 .

توربینهای کنترلشده

برای یک توربین بادی کجترلشده از زمین با استااده از معادلة زیر« ،سریت باد مؤثر» ناشی
از چگالی هوای فعلی متاسسه میشود:
رابوة :63

 Uسریت باد ثستشده برحسب متر بر ثانیه،
مکعب و

چگرالی هروا برحسرب کیلرودرم برر مترر

چگالی هواست برحسب کیلودرم بر متر مکعب که نیرو بر ون ایمال میشرود.

پا از متاسسة سریت باد مؤثر ،از ون برای متاسرسة تروان تولیدشرده توسر تروربین برادی
استااده میشود .همانطور که نمودار زیر نشان میدهد.

1. Betz

سال هجدهم
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شکل  -2نمودار توان خروجی توربین در زمان باد مؤثر
مأخذ :نگارنددان6931 ،

بهیجوانمثال ،موردی را در نظر بگیرید که مجتجی نیررو در ترراکم اسرتاندارد هروا (6/000
کیلودرم بر متر مکعب) ایمال میشود و در یک دورۀ  61دقیقهای خا

سریت باد  1/1مترر

بر ثانیه و تراکم هوا  6/61متر بر ثانیه است .معادلة ذکرشده سریت باد مؤثر  1/0متر در ثانیره
را به دست میدهد؛ یعجی باد  1/0متر بر ثانیه در تراکم هوای استاندارد میتواند همان انریی را
بادی که در  1/1متر بر ثانیه در جریان است ،در تراکم هوای کمتر از  6/61متر بر ثانیه داشرته
باشد (تیلور،6337 ،

.)00 .
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 .4یافتههای تحقیق
ارزیابی صحت دادههای ماهوارهای در مقایسه با صحت دادههای ایستگاهی در تراز ارتفاعی 10متری

در جدول  6معیارهای وماری و حتتسججی بین دادههای 6باد در تراز  61متری دریافرت
شده از  MERRA- 2Modelو دادههرای ایسرتگاهی دریافرت شرده از سرازمان هواشجاسری
مربوط به دادههای سریت باد ثست شده در ایستگاههای سیجوپتیک در مجوقة مورد پژوهش در
دورۀ زمانی  0163-0111ارائه شده است .با توجه به متاسسات انجرام شرده در ایرن جردول،
ومارۀ ضریب همسستگی بین دادههای ماهوارهای و دادههای ایستگاههرا بسریار مجاسرب اسرت.
میانگین تمامی ومارهای ضریب همسستگی ،میرانگین خورا و مجرذور مربعرات در  1ایسرتگاه
انتخاب شده بین دادههای ماهوارهای و دادههای ایستگاهی  1/3137061است .به بیران دیگرر،
هرچه این میران به حار نردیکتر باشد ،نشاندهجدۀ خورای کمترر دادههرای مراهواره ای در
مقایسه با دادههای ایستگاهی است.
جدول  -1معیارهای آماری صحتسنجی دادههای ماهوارهای در مقایسه با دادههای ایستگاهی
مأخذ :نگارنددان6931 ،
CC

RMSE

MAE

BIAS

دادة ماهواره

دادة ایستگاه

نام ایستگاه

1/9600161

1/0371

1/0371

1/73

1/73

3/63

9/3

بروجرد

1/3033061

1/1191

1/1191

1/33

1/33-

9/71

3/7

الیگودرز

1/1736161

1/0361

1/0361

1/03

1/03

9/6

0/01

الشتر

1/0730161

1/0316

1/0316

1/33

1/33

0/07

0/11

کوهدشت

6/3391161

1/1613

1/1613

1/69

1/69

6/77

6/13

نوروباد

1/6337161

1/91

1/91

1/1

1/1

9

0/3

کمالوند

0

 .6نرم افرار  Windographerاین قابلیت را دارد که بتوان از دادههای دریافتشده از  MERRA- 2Modelاز یک
مجوقه ،دادههای دیگر ترازهای ارتاایی دهدانه ،به طور مثال  61تا  011متری را از یکدیگر تاکیک کرد.
 .0کمالوند مجوقه ای در شمال شرقی ایستگاه هواشجاسی سیجوپتیک خرموباد است .نرمافرار بهکاردرفتهشده در این پژوهش
این قابلیت را دارد که برای هر مجوقة دلخواه دادۀ ماهواره ای ون را دریافت کجد .در این پژوهش از دادههای ایستگاه
هواشجاسی خرموباد (نردیکترین ایستگاه هواشجاسی به مجوقة کمالوند) برای حتتسججی دادههای ماهواره ای کمالوند در
مقایسه با دادههای ایستگاهی استااده شده است.
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CC

RMSE

MAE

BIAS

دادة ماهواره

دادة ایستگاه

نام ایستگاه

1/960061

1/13

1/13

1/9

1/9-

9/6

9/3

دورود

1/1131011

1/6133

1/6133

1/39

1/39

0/31

0/00

ازنا

1/3113170

0/1637

1/901191

1/00600

1/06600

9/1000

0/13600

1/3137061

متوس

1/076137

بهترین راه برای ارزیابی مجسع باد موجود در یک مجوقه ،متاسسة مقادیر چگرالی تروان براد
است که نشان میدهد چه مقدار انریی در ون مجوقه برای تسدیب به انریی الکتریسریته توسر
توربین بادی وجود دارد .همانطور که در جداول 0 ،6و  9مشاهده میشود ،تمامی پارامترهای
مربوط به باد ازجمله توزیع وماری ویسول  kو  cو میانگین سریت باد برحسب متر بر ثانیره و
نیروی چگالی براد برحسرب وات برر مترر مربرع ومرده اسرت .برا اسرتااده از رو

حرداکثر

درستنمایی و حداقب مربعات ،مقادیر شکب و مقیاس توزیع ویسول برای ایستگاههای مردنظر
در سوو جدادانه متاسسه شده است .همگی مقرادیر و تجریره و تتلیبهرا میرانگین سرالانه
هستجد .اهمیت ارزیابی سریت سالانة باد این است که شرکتهای فعال در زمیجة تولید انرریی
بادی ،ابتدا به میانگین سالانة سریت باد و تولید انریی در مقیاس سالانه توجره میکججرد و در
دام بعدی به جرئیات در قالب فصب و ماه توجه میکججد.
جدول  -2تجزیه و تحلیل پارامترهای باد در هریک از ایستگاهها در ارتفاع  90متری از سطح زمین
مأخذ :یافتههای تتقیق6931 ،
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m2 /h

باد m/s

607

3/3

0/007

601

3/3

0/013

0/060

11

9/3

3/933

6/707

حداکثر درست نمایی

13

9/1

3/933

6/300

حداقب مربعات

619

3/6

0/161

0/010

حداکثر درست نمایی

610

3/6

0/190

0/033

حداقب مربعات

39

9/3

9/113

0/611

حداکثردرست نمایی

36

9/3

9/177

0/911

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/096

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

نام ایستگاه

بروجرد
الیگودرز
الشتر
کوهدشت
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نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m2 /h

باد m/s

11

3

3/061

07

9/3

3/379

0/131

31

3/0

0/110

0/631

حداکثر درست نمایی

33

3/0

0/137

0/611

حداقب مربعات

01

9/3

9/366

6/309

حداکثر درست نمایی

33

9/3

9/110

0/631

حداقب مربعات

19

3/9

3/361

0/913

حداکثر درست نمایی

11

3/9

3/391

0/917

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

6/106

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

الیگودرز

الشتر

کوهدشت

نام ایستگاه

نوروباد
کمالوند
دورود
ازنا

بروجرد

نورآباد

ازنا

کمالوند

دورود

شکل  -9نمودار گلباد میانگین سالانۀ هریک از ایستگاهها در ارتفاع  90متری از سطح زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،

سال هجدهم
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شکب  9دلساد سالانة هریک از ایستگاهها را در ارتاراع  91مترری از سروح زمرین نمرایش
میدهد .ملاحظه میشود که در ایستگاههای بروجررد ،الیگرودرز ،الشرتر ،نوروبراد و کمالونرد
جهت باد غالب ججوب غربی و در ایستگاه های کوهدشت و دورود جهت براد غالرب شرمال
شرقی است.
جدول  -9تجزیه و تحلیل پارامترهای باد در هریک از ایستگاهها در ارتفاع  30متری از سطح زمین
مأخذ :یافتههای تتقیق1931 ،
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m2 /h

باد m/s

607

0/9

0/301

603

0/9

0/331

0/060

611

3/0

3/701

6/077

حداکثر درست نمایی

11

3/6

3/176

6/303

حداقب مربعات

601

3/3

0/161

0/010

حداکثر درست نمایی

691

3/3

3/670

0/033

حداقب مربعات

34

9/1

3/613

0/611

حداکثر درست نمایی

31

9/1

3/613

0/911

حداقب مربعات

10

3

3/061

6/106

حداکثر درست نمایی

11

9/3

3/379

0/131

حداقب مربعات

606

3/1

0/310

0/631

حداکثر درست نمایی

609

3/1

0/370

0/611

حداقب مربعات

10

9/1

3/016

6/309

حداکثر درست نمایی

33

9/1

3/613

0/631

حداقب مربعات

611

3/1

0/011

0/913

حداکثر درست نمایی

619

3/7

0/913

0/361

حداقب مربعات

الشتر

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/093

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

الیگودرز

نام ایستگاه

بروجرد
الیگودرز
الشتر
کوهدشت
نوروباد
کمالوند
دورود
ازنا

بروجرد
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کمالوند

شمارۀ سی و چهارم

نورآباد

ازنا

کوهدشت

دورود

شکل  -4نمودارگلباد میانگین سالانۀ هریک از ایستگاهها در ارتفاع  30متری از سطح زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،

شکب  3نمودار دلساد سالانة هریک از ایستگاههای مدنظر را در ارتااع  01مترری از سروح
زمین نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،جهت باد غالب در ایستگاههرای بروجررد،
الیگودرز ،الشتر ،نوروباد و کمالوند جهت غالب ججوب غربی و در ایستگاههرای کوهدشرت و
دورود جهت باد غالب شمال شرقی است .در ایستگاه ازنا نیر جهت باد غالب ججوبی است.
جدول  -4تجزیه و تحلیل پارامترهای باد در هریک از ایستگاهها در ارتفاع  100متری از زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m 2 /h

باد m/s

061

1/9

1/033

069

1/9

1/113

0/001

699

3/1

0/016

6/703

حداکثر درست نمایی

660

3/0

0/163

6/301

حداقب مربعات

676

0/3

1/611

0/010

حداکثر درست نمایی

673

0/3

1/010

0/033

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/031

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

نام ایستگاه

بروجرد
الیگودرز
الشتر
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نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m 2 /h

باد m/s

70

3

3/037

13

3

3/011

0/913

613

3/3

3/371

6/111

حداکثر درست نمایی

30

3/9

3/301

0/631

حداقب مربعات

610

0/9

1/163

0/633

حداکثر درست نمایی

610

0/9

1/190

0/610

حداقب مربعات

10

3/6

3/103

6/311

حداکثر درست نمایی

19

3

3/309

0/611

حداقب مربعات

691

0/6

0/163

0/931

حداکثر درست نمایی

630

0/6

0/133

0/061

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/631

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

900
نام ایستگاه

کوهدشت
نوروباد
کمالوند
دورود
ازنا

جدول  -3میزان درصد عدم قطعیت هریک از برآوردها در سطوح مدنظر
مأخذ :نگارنددان6931،
درحد یدم قوعیت در هریک از ایستگاههای بررسیشده

m/s0/70 - +

درحد یدم قوعیت هریک از برووردها در سوو مدنظر در ایرن پرژوهش ،برا اسرتااده از
رابوة  60متاسسه شده است.

الشتر

کوهدشت

الیگودرز

نورآباد

بروجرد

کمالوند
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ازنا

شمارۀ سی و چهارم

دورود

شکل  -3نمودارگلباد میانگین سالانۀ هریک از ایستگاهها در ارتفاع  100متری از سطح زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،

شکب  0دلساد هریک از ایستگاههای مدنظر را در ارتااع  611متری از سروح زمرین نشران
میدهد .در ایستگاههای بروجرد ،الیگودرز ،الشتر ،نوروباد و کمالوند جهت باد غالرب ججروب
غربی و در ایستگاههای کوهدشت ،دورود و ازنا جهت باد غالب شمال شرقی اسرت .در ایرن
پژوهش با استااده از دلسادها میتوان بازۀ سریت باد هریک از ایستگاهها را مشاهده کرد.
 .3نتیجهگیری

طسیعت مجوقه درواقع بهترین راهجمای انتخاب سایت توربینهای برادی اسرت .همچجرین،
تهیة دلساد مجوقه ،راهجمای اولیة مجاسسی برای امک ان اسرتااده از انرریی برادی اسرت .درواقرع
دلسادها نمودارهای ترسیمی هستجد که توزیع فر اوانی جهت و سریت باد را نشران مریدهجرد.
براساس توضیتات ذکرشده ،در مکانیابی سایت توربین های بادی باید از وجود بادهای غالب
و همیشگی وداهی و جود داشته باشد و در طول مسیر جهت این بادها کمتررین موانرع باشرد.
بهیلاوه ،جهت ،سری ت باد غالب و ترداوم ون نیرر یامرب بسریار مهمری اسرت و در حرورت
مجاسب بودن پتانسیب سریت باد برای تولید انریی باید شرای دیگری از قسیب زمرین مجاسرب،
بودجة کافی ،نیروی انسانی متخصص و غیره بهمجظور تولید انریی از نیروی چگالی باد وجود
داشته باشد .با وجود اینها ،تپههای وسیع ،مسوح و تقریساً دررد ،مجاسربتررین مترب نصرب
توربین هادی هستجد .براساس نتایج پژوهش ،در ارتاراع  91مترری از سروح زمرین ،بیشرترین
سریت باد در ایستگاه بروجرد  3/3متر بر ثانیه با توان چگالی 607وات بر متر مربع در سایت
و کمترین سریت باد در ایستگاه کوهدشت با سریت  9/3متر بر ثانیه و تروان چگرالی ون 39
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وات بر متر مربع در سایت متاسسه شد .در سوح  01متری از سوح زمین ،بیشرترین سرریت
باد در ایستگاه بروجرد  0/9متر ثانیه و توان چگالی باد  607وات برر مترر مربرع در سرایت و
کمترین سریت باد در این سوح در ایستگاه کوهدشت  9/1متر بر ثانیه با توان چگالی 06وات
بر متر مربع در سایت بروورد شد .در سوح  611متری از سوح زمین ،بیشترین سریت باد در
ایستگاه بروجرد  1/9متر بر ثانیه و توان چگالی باد  061وات بر متر مربع در سایت و کمترین
سریت باد در ایستگاه کوهدشت  3متر ثانیه با توان چگالی باد  70وات بر متر مربع در سایت
بروورد شد .براساس دلسادهای ترسیمشدۀ جهت براد غالرب در همرة سروو  01 ،91و 611
متری از سوح زمین در ایستگاههای بروجرد ،الیگودرز  ،الشتر ،نوروباد و کمالوند ،جهرت براد
غالب سمت ججوب غربی و در ایستگاههای کوهدشت ،دورود و ازنا جهت باد غالرب سرمت
شمال شرقی است .نتایج یاد شده حاکی از مجاسب بودن انریی پتانسیب باد و امکران احرداث
توربین بادی در بروجرد ،الشتر ،نوروباد ،ازنا و کمالوند در همة سوو  01 ،91و  611متری از
سوح زمین است .همچجین ،از مجاسب بودن انریی پتانسیب باد و امکان احداث توربین فق در
سوح  611متری از سوح زمین در الیگودرز ،کوهدشت و دورود ،کافینسودن انرریی پتانسریب
باد در ارتااعهای  91و  01متری است .با توجه به ایجکه از نظرر کمّری ،متوسر سرریت براد
مجوقة مدنظر برابر با استانداردهای مورد نیاز برای نصب توربینهای برادی اسرت ،هرماکجرون
امکان تولید نیرو با متوس سریت باد موجود از طریق تکجولویی توربینهای امروزی وجرود
دارد.
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producing energy from the wind’s density force. Asaakereh et al. (2019) used the
Windograher software to assess the wind power at Ardabil synoptic station since
1990 until 2008. Their obtained results showed the average wind speed at Ardabil
station as 7.4 m/s.

3. Method
The potential energy of the wind was estimated based upon hourly data obtained
from 8 selected stations during the period of 2000-2019 using satellite data from
MERRA-2 Modal. Satellite data were then validated relative to station data by
collecting hourly data on the wind speed from the weather forecast organization. In
addition, satellite data were further assessed and validated relative to station data at
10-meter height level by calculating the correlation coefficient, mean error, and
root of the mean square error. Next, the wind rose was drawn using the
Windographer software and Weibull probability distribution was used for data
fitness. The annual density force of the wind was calculated at height levels of 30,
50, 100 meters.

4. Results and Discussion
Following the validation of satellite data relative to station data with an error value
of 0.4047218, it was shown that the satellite data are suitable to be used in this
study. According to calculations, the highest potential energy of the wind at 30
meters level belong to stations including Borujerd, Alashtar, Kamalvand, Azna,
Aligoudarz, Nour Abad, Doroud, and Kouhdasht with values of 128, 102, 98, 86,
69, 57, 50, and 41 Watt/m2 per hour, respectively. At 50 and 100 meter levels,
these values increase with a specific proportion as they also rise at the 30 meter
level for other height levels at all stations. There is a suitable potential for
producing energy from the wind density force in stations including Borujerd,
Alashtar, Nour Abad, Azna, and Kamalvand at height levels of 30, 50, and 100
meters as well as Aligoudarz, Kouhdasht, and Doroud stations at 100 meter height
level.

5. Conclusion
The results suggest the desirability of the wind’s potential energy and possibility of
establishing wind turbines in Borujerd, Alashtar, Nour Abad, Azna, and
Kamalvand at height levels of 30, 50, and 100 meters from sea level; findings also
point to the same results in Aligoudarz, Kouhdast, and Doroud only at the 100
meter level as the potential energy in these regions are not sufficient at 30 and 50
meters. The natural texture of the region is, in fact, the best guide for selecting a
site for wind turbines. Drawing the wind rose in the region can also be another
proper initial indicative for the possibility of using the wind energy. As a matter of
fact, wind roses are drawn charts that demonstrate the frequency distribution of
wind’s direction and speed. Therefore, it can be expressed that establishing wind
turbine farms across the province is currently practical and cost-effective.
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Extended Abstract
1. Introduction
Given all types of renewable energies, the use of solar and wind energies appears to be
more cost-effective in Iran. Despite the superiority of solar energy over other means of
new energy production, attention must be paid to a few important points; first, the
efficiency of photovoltaic cells in converting solar energy into electricity is 10-15%.
Second, using solar energy requires considerable expenses; subsequently, more attention
is paid to wind energy today. In addition, since power plants are dispersed and
decentralized, they are less vulnerable during wartime or other natural disasters compared
to centralized power plants (Saghafi, 1993). Substituting fossil fuels with clean and
renewable energies in this province, making proper use of the wind energy given the
environmental necessities, diversifying energy sources, and lack of dependence on other
provinces in the area of energy are of substantial importance. Accordingly, the wind
energy is placed under assessment in this study in order to pave the way for the use of
this energy in this province.

2. Review of Literature and Theoretical Framework
Since many years ago, it has been proven that the wind energy can be used
mechanically or electrically. Meanwhile, fossil energy resources involve a number
of particular financial and environmental challenges. Moreover, in addition to its
intense environmental consequences such as nuclear waste, etc., nuclear energy
requires considerable costs and highly advanced technology. As a result, man has
always been seeking new energy sources to substitute the aforementioned sources
of energy. Bailal et al. (2013) examined the possibility of converting the wind
energy into electricity at north-eastern shore of Senegal. Fazelpour et al. (2017)
used the Windograher software and satellite data to estimate and assess the
potential energy of the wind in Sistan and Balouchestan province. Their results
showed that cities including Zahedan, Zabol, and Zahak had a high capacity for
1. Corresponding author. E-mail: karampoor.m@lu.ac.ir
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circumstances compared to the first one. Thus, considering the analyses data of the
study, explaining the scenarios can greatly contribute to rural tourism development
in Mazandaran Province.

5. Conclusion
This study was an attempt to offer and edit a set of scenarios to improve the future of
rural tourism in Mazandaran Province through a scenario-based approach, using
administrative-institutional, economic, planning, natural, and social variables.
Accordingly, given the comments of experts and assigning scores in MICMAC crosssectional matrix, 8 macro effective variables in rural tourism development were identified
and two scenarios were introduced. Results of data analysis showed that the first scenario
was the best one which can be recommended to explain rural tourism development in
Mazandaran Province. The following recommendations are also offered in line with said
goal:
 Serious attention should be paid to the effective divers behind rural tourism
development by Tourism administrators of Mazandaran province and
increasing the investment credits from the private sector with respect to the
profit generation of the tourism industry as a desirable scenario;
 Planning in line with increasing employment and income generation from
regional tourism as a desirable scenario;
 Enhancing and improving sustainable development management systems
in tourism and proving the managers and local population with various
instructions at economic, social, and environmental levels;
Keywords: Sustainable Development, Tourism, Scenario-based, Mazandaran Province
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3. Method
The present study was conducted with applied purposes, based on new methods in
future studies as well as analytical and exploratory research; to this aim, a mixture
of quantitative and qualitative models were employed. The qualitative data were
collected using open questionnaires, interviews, and document examinations;
quantitative data were collected as numerical data, through weighting Delphi
questionnaires. MICMAC and Morphol softwares were used to analyze the indices
and variables. MICMAC is a software designed for carrying out heavy interaction
matrix calculations and facilitating structural analyses. In this software, first the
variables and components are identified in the area in question; then, they are
placed in a matrix such as effect analysis followed by indicating the extent of
relation between these variables and the related areas by experts. The variables of
the rows are effective. Accordingly, the order of data variables in rows, the extent
of effectiveness, and columns’ variable datasets would demonstrate the extent of
influence. The extent of number relations is evaluated between 0-3 where 0, 1, 2,
and 3 mean no effect, weak effect, medium effect, and high effect, respectively.
Therefore, given x number of known variables, an x*x matrix is obtained. In
addition, Morphol software examines the systems being studied based upon the
interaction analysis method. Moreover, this software also shows the effectiveness
and influence matrices and the direct and indirect relation network between factors
which is a mutual capability with the MICMAC software. Since the method used
for drawing scenarios was based upon the comments of experts, total population of
this study included the experts, administrators and specialists in the area of tourism
is Mazandaran Province. To this aim, 40 available individuals including
Mazandaran University professors, researchers, Tourism Research Center of Jahade-Daneshgahi with tourism-related activities, experts of Mazandaran Cultural
Heritage. Handicrafts, and Tourism Organization (The administration, Deputy and
Library of Mazandaran Museum) were taken into account.

4. Results and Discussion
According to the findings, 8 macro variables affecting the improvement of rural
tourism in the province were identified and their extents of effectiveness and
influence were determined using MICMAC. Then, using the comments of experts,
a set of hypothecs were laid out for each variable followed by an evaluation of
relations between variable hypotheses. Ultimately, the final scenarios were
compiled via Morphol. These scenarios involved 4 levels of critical, intermediate,
desirable, and satisfactory. Consequently, there were two scenarios, the first of
which was identified as the most probable and most resistant scenario against
possible changes (positive and negative) with an inertia of 50.12. Having three
intermediate states, this scenario is indicative of the medium state of effective
factors in improving rural tourism across the region. With an inertia value of 50,
the second scenario is highly stable and sustainable similar to the first one;
nevertheless, it only involved changes in hypotheses with respect to those related to
the specialized management driver. In this scenario, the number of disaster
scenarios was more than those of the previous scenario by a factor of 1, i.e. one
less desirable scenario. As a result, this scenario involves more critical
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Extended Abstract
1. Introduction
Today, tourism is known as one of the largest, most diverse industries in the world; its
rapid growth has brought about numerous social, economic, and environmental changes.
As a result, it is now transformed into an important area of study among scholars.
Tourism plays a significant role in encouraging investments in infrastructure, generating
income for the government, and creating direct and indirect jobs worldwide. Given its
multidimensional nature, not only this industry meets the needs of tourists, but also leads
to a number of major changes in the host society along with providing considerable
benefits in social, economic, and environmental dimensions in line with meeting the
living requirements of urban and regional societies.

2. Theoretical Framework
Nowadays, the tourism phenomenon is considered one of the most dynamic human
activities and its economic, social, cultural, and environmental impacts has offered
a large number of transformations in the today’s world. It plays a significant role in
regional development as well; accordingly, the industry is now known as one of the
important approaches to development across societies. Additionally, development
is regarded as one of the advanced economic, social, cultural, and political
principles in the world. Subsequently, given the significance of the subject, the
purpose behind laying out various scenarios in the tourism industry is to obtain a
correct understanding of effective strategies in the future in line with tourism
growth rather than enhancing the ability to adequately predict the future. The
concept of futurism is borne out of shortcomings in various bodies of knowledge
such as prediction, policymaking, and strategic management to respond to
particular challenges. Futurist activities often reveal the inadequacies of
policymaking systems and current management in confronting the society’s main
challenges. These activities can demonstrate the inherent contradiction between the
society’s main long-term issues and policymakers’ short-term timeframe.
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5. Conclusion
The sustainable city is considered as a sensitive global subject in the sustainable
development approach (Arman 11). It is a subject that should be addressed with
utmost seriousness both at local and global levels. Nevertheless, there are
shortcomings in information, method, and type of planning and policymaking, the
issues of which are obviously much more apparent at the local level. The
sustainability status was determined with respect to the type of selected scenario in
districts; therefore, it is necessary to provide sustainable development strategies to
improve these districts. The superior capabilities of sequential weight average over
other multi-criteria decision making methods include flexibility and scenario
creation. Ultimately, it is recommended that considering the efficiency of the
model in ranking systems and esp. the spatial multi-criteria, perfectly appropriate
and diverse patterns can be provided for managers and planners. Moreover, results
of scenario creation in this model offers urban authorities and managers a context
to compare different scenarios and alpha changes and consequently, changes in
district raking, in addition to the involvement of all factors. Determining the extent
of risk-taking and recognizing variables’ ability in compensation are the most
important principles in determining verbal quantimeter and requires special
examination and using the comments of experts. The main challenge in continuing
the path toward sustainability include index creation and possession of timely,
correct, precise, and located data based upon global indices and standards, from the
local to international level according to domestic circumstances which should be
prioritized by municipalities.
Keywords: Assessment, Ranking, Sustainable City, Sequential Weight Average,
Mashhad Metropolitan City
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method for obtaining sequential weights. Consequently, the sequential weight
average approach enables the assessment of an extensive spectrum of consequences
brought about by various management strategies. In this method, a fuzzy
quantimeter is used to apply a verbal variable in the integration of layers. In
ranking for instance, “all” criteria should present or half of the criteria. By
indicating the proper sequential weight, an extensive spectrum of resulting plots
(decision making strategy) can be produced which demonstrate the results obtained
from different attitudes of the decision maker with respect to risks.

3. Method
The present inquiry is a developmental, applied study conducted using the descriptiveanalytical method. The investigated indices included 53 variables and indices in six
social, economic, physical, environmental, cultural and administrative dimensions;
indices were given weights through the specialized comments of experts and pair
comparison. The entire data were located and ranking, spatial analysis, and scenario
creation were carried out in ArcGIS and Expert Choice using the sequential weight
average multi-criteria decision making model.

4. Results and Discussion
In this study, the extent of indices’ risks were selected based on their impact on
humans’ health and lives. As a number of indices involved recreational aspects, the
type and the extent of risk did not significantly impact district sustainability.
According to the effective variables on the six examined dimensions in this study,
the selected scenarios (verbal quantimeter) were indicated as follows: “Half” for
dimensions of management-institutional and cultural-recreational; “Many” for
physical-infrastructural and economic; “Most” for social; and “All” for the
environmental dimension. Ultimately, given the status quo of indices and the
considerable importance of the environmental dimension, a pessimistic scenario
was drawn for all dimensions related to city district sustainability. Compared to the
results of previous studies, the findings of this research is different in method and
scale; the superiority of this method in producing multifold scenarios involves
portraying a spectrum of different unsustainability conditions for cities which was
unattainable in previous methods. The second is the scale of this study and
providing results at district level; the present inquiry has a different feature where
variables are geographical as opposed to previous. Both the optimistic and
pessimistic scenarios were investigated in the modelling in this study. In the
neutral, medium risk scenario (Half), highest ranking districts based on all
sustainability criteria included Razi, Shariati, and Shahed (District 10), Jahed Shahr
and Sadeghieh (12), Ershad and Kuy-e-Doctora (1), Onsori District (8) and
AghaMostafa Khomeini (5). The most unsustainable districts included Shahid
Ma’ghoul, Keneh Bist and Mahdi Abad (5), and Motahhari (2).
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Extended Abstract
1. Introduction
Sustainability is one of the most important multi-dimensional challenges in cities. Certain
issues faced by metropolitan cities in developing countries include the multiplication of
urban areas, formation of low-density textures in suburbs, service provision problems,
and social challenges which has increase the severity of urban unsustainability. In this
study, urban sustainability assessment is introduced in several continuous optimistic and
pessimistic scenarios. Notably, the innovation here involves the use of spatial quantities
at a local level (per capita, access, density, population under coverage) as well as the
approach of using spatial multi-criteria decision making methods in creating a scenario
for urban sustainability. The purposes of this study are as follows: first, to determine the
sustainability level and ranking of Mashhad municipality districts based on sustainable
city indices; and second, to indicate sustainability scenarios according to the extent of
importance and effectiveness of each index within various dimensions of sustainability
across Mashhad city districts.

2. Review of Literature and Theoretical Framework
There are numerous academic studies conducted on sustainable city and sustainable
development both in Iran and in the world. Research on sustainability in urban
areas gradually began in academic and political environments since the late 1980s
and 1990s. Rachel Carson’s book, Silent Spring in 1962 was the beginning of the
modern environmental movement (Dobson, 1991). Sustainability has been broadly
defined as a development style that meets the needs of current generations without
endangering future generations’ ability to meet theirs (Mebratu & White, 1998).
Mathur, Price, Austin, and Moobela (2007) examined the status of beneficiaries’
influences in projects based on multi-criteria systems aimed at sustainability.
Walter, Kropp, and Lein (2013) assessed sustainability in an urban environment
using a method with a mix of scenario and spatial multi-criteria decision making. It
appears that the demand for sustainable urban development is one of the most
important challenges faced by mankind in the 21st century (Bikdeli, Shafaghi, &
Vosughi, 2017). The sequential weight average multi-criteria decision making is a
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three altitudes based on topographic features with topographies of flatland, foothill,
and mountain. One station was selected as representative for each floor, and annual
and monthly climate change parameters of the selected stations were examined for
next decades. Investigations for selected stations in the three different topographic
ranges of the basin also showed that maximum and minimum temperatures indices
will increase under both scenarios. Although precipitation forecasting has been
associated with anomalies, the common theme in the study topographic ranges
increased in autumn precipitation.
5. Conclusion
In this study, the performance of 17 general circulation barley models from
CORDEX-WAS (South Asia) in predicting temperature and precipitation of Dez
basin was evaluated. The results showed that the simulations of the models are
false and need to be corrected in the studies before using them. Since selecting a
model for climate change analysis cannot cover the whole range of uncertainties, a
set of 10 was selected to lead to a more accurate prediction of climate change. The
results indicated that this basin will move towards a climate with lower humidity
and higher temperature in the coming decades. According to the results of this
study, it seems that CORDEX databases have an acceptable ability to predict the
temperature and precipitation of similar study areas. Since the mentioned basin is
one of the rainy areas and on the other hand the precipitation parameter has a
higher coefficient of variability than the temperature, the selected models in the
research may not give acceptable results in basins with less rainfall or drier
climatic zones. It is suggested that researchers compare different bias correction
methods such as cumulative distribution function, probability distribution function,
or transfer function to achieve the desired results and select the most appropriate
method for their study area.
Keywords: Climate Change, Bias Correction, Skill Score (SS), Dez basin,
CORDEX Climate Models
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models (RCMs) to simulate climatic variables in Malawi. They simulate the
trending change in temperature variables well, but the simulated outputs for
precipitation are highly variabile. Kamyar, Movahedi and Yazdanpanah (2017)
examined projection of minimum and maximum air temperatures in Isfahan
Province during 2050-under two scenarios RCP8.5 and RCP4.5. The results
indicate an increasing trend of these two parameters for both scenarios in the
coming decades. The evaluation of the output accuracy of CORDEX-WAS (South
Asia) and CORDEX-MNA (MENA) regional models for Iran showed that the
models in CORDEX program for precipitation do not have much correlation with
observational data but show high minimum and maximum correlation parameters
for two temperature parameters.
3. Method
Dez River Basin is located in the semi-arid southwest region of Iran. Simulation of
seventeen general circulation models was taken from CORDEX-WAS (South Asia)
from the ESGF website. To perform this research, first a program in the MATLAB
software was run to extract model data in the Iran area and then was compared the
observational data with the model data, assuming that at a resolution of 0.44, the
observation station with the corresponding cell is less than 25 km. In order to
correct the bias of simulated monthly precipitation and temperature data in the
historical period and then the future period in each of the stations and for all three
parameters of each model, the change factor method was applied. Moreover, root
mean square error (RMSE), the coefficient of correlation and the skill scores (SS)
were used to evaluate the model performance.
4. Results and Discussion
Taylor diagrams showed that the simulation models have low similarity with
observations for precipitation variable, maximum temperature and minimum before
bias correction. The bias correction for temperature and precipitation parameters in
historical period causes the increase in the correlation to 0.98 for minimum and
maximum temperature and 0.65. 0 for precipitation. One of the methods that
enabling the evaluation of a wide range of uncertainties in climate change studies is
the ensembles method. In this study, the combination of models with different skill
scores was used which reduced the errors in the models and improved the skill
score. Therefore, many different combinations of 17 models were studied. Finally,
it yields the selection of a 10-model set (M3 M10, M9, M4, M14, M6, M12, M2,
M11, M7) with high skill scores (SS). Simulation of temperature and precipitation
climatic parameters for future periods in Dez basin was done for three 20-year
periods (2070-2070, 2050-2050 and 2020-2039) under two scenarios RCP4.5 and
RCP8.5. The results of the selected models uncovered an 11 to 17 % decrease in
precipitation rate for the RCP4.5 scenario, and 8 to 18 % for the RCP8.5 scenario
for the whole basin. The output of the basin’s maximum temperature for the
RCP4.5 emission scenario is projected to increase by 1.5 to 3 °C and for the
pessimistic scenario RCP8.5 predicts an increase of 5.8 to 1.6 °C. This increase for
the minimum temperature for the RCP4.5 and RCP8.5 emission scenarios is
between 1.5 to 4.2 and 2.7 to 5.3 °C, respectively. Then, the basin was divided into
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Extended Abstract
1. Introduction
Investigating climate changes, proposing appropriate adaptation strategies, and
reducing the effects of climate changes on each region need precise and accurate
predictions of climate variables. These predictions depend on the outputs of the
GCM models, but the multiplicity of models, the uncertainties in the outputs, and
the differences in their results confound the researchers' choices. The purpose of
this paper is to evaluate the accuracy of the set of general circulation models of
CORDEX base (South Asia) in simulating temperature and precipitation as
influential variables in the Dez watershed.
2. Review of Literature and Theoretical Framework
Numerous studies of CORDEX project regional climate model outputs have been
conducted in different parts of the world, some of which are mentioned below. The
performance of 10 CORDEX regional climate models in simulating rainfall
patterns in East Africa were examined. The outputs indicate the combined
capabilities of these models in estimating future rainfall in this region (Endis et al.,
2013). The effects of climate change on extreme precipitation over four African
coastal, using 16 regional climate models, showed that the models give realistic
simulation of extreme precipitation characteristics over the cities. Other results of
this study are the decrease in wet days and an increase in dry wet over the four
points and the increase of intensity and frequency of extreme precipitation events
are increase over Lagos (Abiodun et al., 2017). Warnatzsch and Reay (2019)
evaluated the ability of general circulation models (GCMs) and regional climate
1. Corresponding author. E-mail: m.baaghideh@hsu.ac.ir
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blocking and Eastern Europe- Western Russia cut-off low and shallow trough in Central
and Eastern Iran take place. Cyclones reach Iran with average pressure of 1011 millibars
with the humid Mediterranean current and cyclone movement with a direction more
south of Persian Gulf and Oman Sea. These two sources of humidity (Persian Gulf and
Oman Sea) play a more significant role in heavy rainfalls of Southern Khorasan, as can
be seen in previous studies (Golkar & Mohammadi, 2013). On the other hand, the
heights of Eastern Iran with north western- south eastern direction play a role in
intensification of mass ascension and precipitation conditions, because the focus of heavy
rainfall of over 18 mm is most on high regions in Ghaen, Birjand, and Ferdows. When
rainfalls occur, low pressure of dominant pattern in South Western Asia and high
pressure of Siberia are weaker. The most intense rainfalls take place in spring and late
winter in March and February with the second and third patterns. These flood causing
rainfalls require management. Farmers in the past used traditional (experience) method
by cultivating bandsari and creating local dams around rivers to control a part of these
floods and carried out spring cultivation in the flooded lands.
Keywords: Atmospheric Pattern, Heavy Rainfall, 95 Percentile, South Khorasan
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study is to recognize the atmospheric pattern that leads to heavy rainfalls in this
region.

3. Method
To identify the atmospheric patterns of heavy rainfalls in South Khorasan, daily
precipitation records of 6 synoptic stations (1987-2018) were used from Iran
Meteorological Organization. After qualitative control and data correction, heavy
rainfall was defined with an index of 95th percentile and at the same time, synoptic
heavy rainfall was defined in 3 stations and higher. The studied numeral window
involved 10-70 degrees north and 10-80 degrees east with 725 grade point (29×
25). To indicate atmospheric patterns and conduct synoptic analysis, geo-potential
height data at 500 millibar level was selected. Atmospheric patterns were specified
using main component analysis method, S array, and clustering). Next, to analyze
and adhere to the principle of air package as a whole, map of geo-potential height
meter levels of 500, 700, and 850 and sea level pressure (SLP), relative vorticity
(10-5), relative humidity (%), flow lines, vector winds in atmospheric layers of 700,
500, 850, 700, 100 and sea level pressure (SLP) were drawn and analyzed.

4. Results and Discussion
Mediterranean Blocking Pattern: located in the meridian movement of western
winds, omega blocking in central Mediterranean and cut-off low in Western Siberia
and low pressure (1012 mb) in Eastern Iran and South Khorasan and south high
pressure in Europe to Western Iran. Humid currents with north directions at
Eastern Mediterranean enter Iran by passing over Iraq and Persian Gulf directed
towards west and south west.
Trough Pattern of Iran: located in strong cut-off low (5550m) with meridian
movement in Central Europe and same height of 5715 meters in the region and
simultaneous low pressure (1011 mb) in Eastern Iran and high pressure in higher
latitude from Siberia to Europe. At 850 millibar level, cyclone is located in the
anticyclone region in Africa, Saudi Arabia, and Oman.
Low Pattern: with the movement of western winds, shallow trough in Central and
Eastern Iran are in front of the trough with a height of 5640 meters. They are
located in low pressure earth surface on the region (1011mb) and high pressure in
Anatolia and Siberia. At 850 level, strong anticyclone currents are present in
Northern Africa and Northern India and cyclone in Eastern Iran and Turkmenistan.
In general (table 3) atmospheric conditions of heavy rainfall day in South Khorasan
is low height (5760, 5700 and 5640 m) and low pressure (1012, 1011 and 1011 mb)
in earth surface and weather instability. The direction of most winds are from south
west to north east and humid current direction is from Persian Gulf and Oman Sea
to the region, and the role of these two seas is obvious in heavy rainfalls of Eastern
Iran.

5. Conclusion
Heavy rainfalls of Eastern Iran are related to meridian movement and deep trough of
western winds in Eastern Mediterranean. Rainfalls occur as central Mediterranean
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Extended Abstract
1. Introduction
Iran plateau is located in the desert belt of the earth. The height and elongation of
latitude results in weather diversity dominated by dry and semi-dry climates.
Rainfall anomalies are an inherent feature of these climates. Humid air masses
commonly reach Iran from the Mediterranean, Persian Gulf – Oman, the Black Sea
and the Caspian Sea. A major part of rainfalls occurred upon entry and in west,
south west, and North West of Iran in Zagros and Alborz heights; meanwhile, east
of Iran witnesses reduced humidity in these masses. The positioning form of
atmospheric patterns at 500 hectopascal level majorly determines Eastern
Mediterranean trough and the path and pace of air mass. Meridian movement and
deepening of western winds conflicting with various humidity sources leads to
heavy rainfalls and flooding. Naturally, the form of atmospheric patterns of
rainfalls in Iran is diverse. Discovering this atmospheric pattern is essential for
predicting flooding caused by rainfall as well as planning and risk management.
What is this pattern in the east of Iran plateau (South Khorasan Province)?

2. Review of Literatureand Theoretical Framework
Researchers working in the area of climatology are interested in synoptic studies,
recognizing atmospheric patterns, and determining pattern behavior and its
consequences; because it leads to the position and natural performance of western
winds’ meridian pattern, low pressure, position of polar jet, subtropical and high
pressure, and heavy rainfall. Including in Sweden (Hellstorm, 2005), Greece
(Houssos & Bartzokas, 2006), Brazil (Teixeira &Satyamurty, 2007; Oliviera et al.,
2017), Mediterranean (Toreti et al., 2010, 2015; Dayan et al., 2015), Indian
Peninsula (Nepal) (Bohlinger et al., 2017), Britain (Champion et al., 2018),
Western USA (Zahang & Villarini, 2019), Iran (Mohammadi & Masoudian, 2010),
(Asakareh et al., 2012; Baghideh et al., 2012; Mostafaei et al., 2015), Chaharmahal
and Bakhtiari, Iran (Omidvar and Torki, 2012), Caspian shores of Iran (Halabian &
Hosseinali Pourjezi, 2014; Jalali, 2017), Persian Gulf (Ahmadi & Alijani, 2014),
Western Iran (Saeidabadi et al., 2015; Mozaffari and Shafiei, 2017) UrmiaLake
(Tahaei et al., 2016), Central Zagros (Doostan et al., 2016), and Western Caspian
(Halabian, 2016). The climate of South Khorasan with its heights in the north and
east and lowlands in south and west is warm, dry, cold, and dry. Heavy rainfalls,
floods, and drought are the inherent features of these climate. The purpose of this
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respect to the livelihood means as a response to livelihood shocks, insecurities and
unsustainability: Out of 370 respondents, 30.5% believed that they had resorted to
mendacious jobs such as smuggling fuels and goods; 18.4% expressed that they
had not adopted any specific strategy as they are incapable of using means for
livelihood and are forced to cope with these circumstances and keep on living in
poverty as unemployed people. Finally, 15.4% believed that had been forced into
service labor in cities.
5. Conclusion
Findings related to the familial factors affecting the livelihood of rural residents in
the studied regions showed that the following factor have the highest association
with their livelihood unsustainability: lack of fixed income for families,
unsustainability of family wage and employment, lack of ownership, absence of
assets such as gold and jewelry, absence of proper saving for families, households’
lack of proper access to assets and production institutes such as seeds and
fertilizers, lack of vehicle and machinery ownership, low number of work force in
families, low literacy and education levels within families, absence of technical and
skilled individuals in families, presence of small and dispersed agricultural lands,
lack of private lands for agriculture, and absence of water supply shares, water well
ownership, and fertile agricultural lands. Results with respect to familial factors
and capitals behind livelihood unsustainability of Saravan town rural residents
demonstrated the economic and social factors as the most and least effective factors
on livelihood unsustainability, respectively. In response to livelihood shocks and
unsustainability, rural households have resorted to mendacious jobs such as
smuggling fuels and goods, choosing to remain in poverty, doing service labor in
cities, and selling their assets as the most important strategies to confront said
issues.
Keywords: Local Capital, Familial Capital, Rural Livelihood, Border Regions,
Saravan Town
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involves the fact that people require an extensive spectrum of assets to achieve positive
results in their livelihood. According to this approach, assets include (i) private assets and
capitals (familial capitals), and (ii) public capitals (of the society). Both types of capitals
specifically affect household livelihood. Livelihood opportunities for households also
depend on their access to capitals at levels of family and the society that help them
against social, economic, and environmental pressures. In other words, households’
access to livelihood opportunities depends on the extent of the family and society
capitals. When a household does not face livelihood shocks, then a combination of local
and familial capitals leads to livelihood sustainability as opposed to unsustainability.
3. Method
The present study was conducted using the mixed method (quantitative and
qualitative) with applied purposes. The mixed method was used due to the
following reasons; first, qualitative research instruments such as interviews,
observations, and the participatory rural appraisal (PRA) method were employed to
obtain deep data on the experiences of rural communities with respect to both local
and collective capitals that affect their livelihoods. Second, to identify familial
factors and capitals as well as the strategies against livelihood shocks, the
quantitative method and questionnaire (with the Likert scale) were used.
Accordingly, both qualitative and quantitative methods were used for data
collection. Theoretical studies were collected using documents and field data
obtained from questionnaires, observations, and interviews with rural households.
The total population of the study included rural households of Saravan town
(N=25986). Sample population was indicated as 370, using Cochran’s formula.
The number of samples for each region and village (based on the number of
households) were specified using the sample population formula and the quota
sampling method (based on the number of households).
4. Results and Discussion
Findings related to the local factors affecting rural livelihood showed that the most
important natural capital identified by the respondents was the water supplies, esp.
for agricultural applications. Public services and facilities such as educational and
health centers are at a low level across Saravan town rural areas; moreover, lack of
access to credit and banking along with aforesaid factors have directly and
indirectly resulted in livelihood unsustainability throughout the villages of the
region. Generally, among the local factors, the highest levels of association with
livelihood instability of rural residents belong to natural factors, production
infrastructure, services, and public facilities, respectively. According to the
logistical findings with respect to familial factors and capitals related to livelihood
unsustainability of rural residents in Saravan town show that out of the five factors
considered, the economic factor (0.632) and natural factor (0.540) respectively had
the highest effects on livelihood unsustainability (the dependent variable). Albeit,
the human capital (0.449) and physical capital (0.463) were also effective in rural
livelihood unsustainability at 0.005 level. The lowest extent of effectiveness
belonged to the social capital (0.178). The following results were obtained with
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Extended Abstract
1. Introduction
Rural households living in the villages surrounding Saravan town are faced with
numerous problems as a result of unemployment, lack of agricultural innovation and
technologies, low income, and absence of motivation for living. These circumstances
have led to a number of issues such as immigration, insecurity and most importantly,
livelihood instability and unsustainability. Given these problems, many families have
changed how they make a living, resorting to dangerous activities such as smuggling
fuels and goods mainly due to livelihood unsustainability and lack of options to provide
for themselves. Accordingly, a set of factors together with local and familial capitals can
affect livelihood opportunities and/or the insecurity of rural households’ livelihoods,
particularly in isolated communities. Identifying the type of livelihood capitals is a useful
solution for planners and policymakers to improve level of livelihood and pay attention to
rural inconsistencies and changes. In this study, the sustainable livelihood approach was
adopted to examine local and familial factors and capitals behind insecurity and
unsustainability of livelihood across Saravan town villages located along the border. The
following research questions were then formulated: What are the most important causes
behind livelihood unsustainability in Saravan rural areas? What are the most important
familial causes behind livelihood unsustainability in Saravan rural areas? What are the
ways adopted by rural families to make a living as a response to livelihood
unsustainability?
2. Literature Review and Theoretical Framework
The approach adopted for the present study falls under the framework of households’
sustainable livelihood approach. As one of rural sustainable development approaches,
this strategy was created in the late 1980s with the purpose of rural improvement and
poverty eradication. Sustainable livelihood and subsistence represents a mixture of
household activities and choices. The basis behind the sustainable livelihood approach
1. Corresponding author.E-mail: mehrshad_t65@yahoo.com
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variety of fields were taken into consideration which included geography and rural
planning, geography and urban planning, rural development, and sociology. To
examine the reliability of the research questionnaires, these instruments were
placed under initial tests at the regions of the study following completion; next,
data were inserted into the SPSS software and then finalized. Cronbach’s alpha for
each indicator was obtained as 0.95 which suggests the suitable reliability of the
applied research instruments.
4. Results and Discussion
Examination of the results obtained from data analysis and field interpretations
showed that the majority of rural areas attached to Mashhad and integrated with the
city have, in fact, created a type of undesirable accommodation circumstances;
meanwhile, the residents of these integrated villages believe that they now live in
an urban setting. Consequently, they expect to be provided with urban services and
facilities which has created numerous problems for municipalities and urban
authorities. The villages are also at an undesirable state in terms of physical aspects
and location. By becoming attached to the city over time, many of these rural areas
were considered to be within the legal urban zone while many others fell outside of
it; and if a proper solution is not found for such inharmonious and uncontrolled
urban growth, those villages will gradually become part of the city as well.
Moreover, statistical analyses show that the majority of disadvantages caused by
the integration of rural settlements incities relate to sociocultural dimensions. On
the other hand, most of the benefits brought about by integration are through the
outlook of functional relations and physical features. The results of this study
suggest that the surrounding rural settlements are, overall, at an undesirable
statewhile the inharmonious growth of Mashhad metropolitan city leads to the
gradualintegration of the surrounding rural settlements. Consequences of such a
situation include the span and diversity of relations, lack of spatial-functional
integration in villages and cities, negligence over separating borders between rural
and urban settlements, and the transformation of rural areas into rural-urban
regions.
5. Conclusion
Findings suggest that such a rapid growth has resulted in the unregulated expansion
of Mashhad metropolitan city and integration of the surrounding rural settlements
along with the transformation of a considerable area of fertile lands into areas used
for urban applications and services. Unquestionably, this can bring about
irreversible damages to urban sustainability. As a result, it is necessary to provide
the means for all-inclusive development and achieving higher sustainability levels
across surrounding settlements by making use of physical, social, and economic
studies, paying attention to developmental infrastructures and facilities in these
regions, adopting modern planning approaches, offering suitable contexts,
improving physical structures, and providing social equity.
Keywords: Spatial Planning, Structural-Functional Campaign, Rural Settlements,
Socioeconomic Performance, Northern Mashhad
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Mashhad and its suburbs, adopting a single scientific outlook would not be
sufficient to address the quality and quantity of the issue at hand in various
dimensions. Consequently, to offer a better explanation of the issues, the present
views and comments related to the study such as structuralism and functionalism or
any other helpful scientific views are taken into account.
Careful examinations of the related literature pointed to a comprehensive study by
Taleshi and Amirfakhrian (2010). Results showed that in case suburban residence
is not organized within urban settlements, it would lead to the collapse of small
scale rural settlements around the city and gives rise to the unofficial residence
phenomenon.
Hao, Sliuzas, and Geertman (2011) conducted a study. According to them,
villages-cities is the rural immigrants’ logical response to the circumstances of
rapid economic growth and social developments. Tian, Qiao, and Gao (2014)
carried out a study using an analytical-document method. Given the obtained land
set data, authors concluded that urbanization in China has destroyed over 900,000
villages in this country during the past 30 years; rural population has consequently
witnessed a 34.8% reduction. In addition, their findings demonstrated that the most
important type of development in rural areas surrounding Chinese metropolitan
cities, esp. Beijing, involves marginalized expansion.
3. Method
The present applied research was conducted using the descriptive-analytical
method. Descriptive statistics such as mean value, standard deviation and variance
were used to analyze the quantitative data. Total population of the study included
the residents of both rural and urban settlements in north east of Mashhad. Urban
settlements in this area belong to districts six and two of Mashhad municipality.
Out of 10,639 urban residents, 371 households were selected as the sample
population using Cochran’s formula. The rural settlements are located within the
territory of Toosrural district and parts of Tabadkan rural district; residents of the
entire rural settlements in these areas were taken into account which constituted
more than 20 households. Data collection was carried out using library and field
studies (including questionnaires, interviews, and observations). Library studies
involved examining statistics and information on villages in census reports and
topographical maps. In field studies, three types of questionnaires for urban
settlements (integrated regions) and rural settlements (both integrated and nonintegrated regions) were employed. The first questionnaire used for urban
settlements contained 39 questions; the other two questionnaires related to rural
settlements were categorized into three groups including: questionnaire on
functional relations and physical-spatial features, economic questionnaire, and
social questionnaire, with a total of 120 multiple choice (6- the Likert Scale)
questions. Questionnaires were distributed through systematic random sampling.
To complete the required data, open-ended interviews were conducted. In this
method, evaluation instruments and designed questions are flexible and does not
follow a specific order. These interviews were mostly conducted with the elites,
managers, and local reliable figures in both urban and rural settlements. To
examine the validity of the household questionnaire, the views of experts in a
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Extended Abstract
1. Introduction
The rapid expansion of urbanization during the past 50 years in Iran has led to spatial
imbalance between urban and rural settlements. As the second largest metropolitan city of
Iran, Mashhad has been witnessing population growth and physical expansion that has
brought about several complex issues and challenges. A proper response to these problems
requires development in planning. As a strategic approach to space organization at different
levels and scales, the structural-functional campaign seeks to explain complicated aspects
of spatial organization in less developed countries and find solutions to problems deeply
rooted in structural and functional relations in these nations. Accordingly, this study is
aimed at offering suitable executive mechanisms in line with spatial planning to improve
the living and human-related conditions of rural settlements; this is achieved by examining
their structural characteristics, focusing on their functional aspects, and conducting a better,
more accurate identification of threats, opportunities, and issues present in integrated
villages.
2. Theoretical Framework and Review of Literature
In developing countries with underdeveloped economies, problems related to spatial
planning is of a different nature. Offering suitable responses to these problems requires
expanding strategic and compatible planning capabilities and developing methods for
planning. As a strategic approach to space organization at different levels and scales, the
structural-functional campaign seeks to explain complicated aspects of spatial organization
in less developed countries and find solutions to problems deeply rooted in structural and
functional relations in these nations in the form of modern social geography. This approach
is based upon the reality that there exists a type of close and unquestionable bond between
the structural and functional components of all geographical phenomena including cities,
villages, and regions.
A systematic outlook toward the city is taken into account in this study; however,
given the particular complexities of conducting a structural-functional study of
1. Corresponding author. E-mail: m_akhgari@pnu.ac.ir

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

7. Rezadoost, B., & Allahyari, M. S. (2014). Farmers opinions regarding effective
factors on optimum agricultural water management. Journal of the Saudi
Society of Agricultural Sciences, 2(13), 15-21.
8. Samian, M., Naderie, K., & Sadieh, H. (2015). Factor affecting the sustainable
management of agricultural water. International Journal of Agricultural
Management and Development (IJAMAD), 14, 11-18.
9. Wijayaratna, C. M. (2002). Requisites of organizational change for improved
participatory irrigation management. Report of the APO Seminar on Organizational
Change for Participatory Irrigation Management (SEM-32-00), Tokyo.
How to cite this article:
Adeli, J., Bouzarjomehri, Kh., & Alizadeh, A. (2020). Analyzing the barriers
and challenges against optimized water consumption in the agriculture sector at
Gonbad-e-Kavus rural areas. Journal of Geography and Regional Development,
18(1), 103-143.
URL http://jgrd.um.ac.ir/index.php/geography/article/view/ 81917

32

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

33. Statistical Center of Iran. (2013). [ نترای تذیریلي سرشرماری عمرومي کشراورزیDetailed
results of the general agricultural census]. Tehran: Statistical Center of Iran.
34. Statistical Center of Iran. (2016). [ سرشماری نذرو و مسرابPopulation and housing
census]. Tehran: Statistical Center of Iran.
35. Taherabadi, F., Motamed, M., & Kaledian, M. (2016). تحلیل موانع و مشالات مدیریت
. [ آب کشاورزی در دستیابي به توسعه پایدار(شهرستان کوگاور و صحوه در استان کرمانشانAnalysis of
barriers and problems of agricultural water management in achieving
sustainable development (Kangavar and Sahneh County in Kermanshah
province). Journal of Space Economy and Rural Development, 3, 57-70.
36. Vafabakhsh, J. (2016). ،[مباني برنامه ریزی الگوی کشت کرم آبري در ایررانFundamentals of
planning a pattern for low water cultivation in Iran.]. Mashhad: Jahad
Daneshgahi.
37. Velayati, S. (2013).[ موابع و مسائل آب در ایران با تاکید بر بحرران آبWater resources and
issues in Iran with emphasis on water crisis]. Mashhad: Hamdel.
38. Zamani Dadane, A. (2011). بررسي تاثیر سیاست قیمتاذاری آب بر بهررن وری مصرری آن در

[ بشرش کشراورزی دشرت همردانInvestigating the effects of water pricing policy on its
productivity in agriculture sector in hamadan plain], (Unpublished master's
thesis). Tarbiat Modares University, Iran.
39. Zehtabian, Gh. (2005). [علرل پراییب برودن رانردمان آبیراری در موطقره ورامریبCauses of low
irrigation efficiency in Varamin region]. Paper presented at 7th Seminar of
Iranian National Committee on Irrigation and Drainage, Tehran.
References (In English)
1. FAO. (2005). FAO and challenge of the millennium development goal the road
ahead. Report. Rom, 1-44
2. Giordano, M. (2007). Agricultural water policy in china: challenges, issues and
options. Journal of Water Policy, 9(1), 1-9.
3. Kouchaki, A., & Mahdavi Damghani, A. L. (2016). Irrigation and agriculture in
Iran (challenges and solutions). Low-crop agriculture in Iran- strategies and
applications. Mashhad: Jahad University Press.
4. Lefroy, R. D. B., Bechstedt, H. D., & Rais, M. (2006). Indictors for sustainable
land management based on farmers surveys in Vietnam. Indonesia and Thailand
agricultural. Journal of Ecosystem and Environment, 81(5), 137-146.
5. Madani, K., Aghakouchaki, A., & Mirchi, A. (2016). Iran’s socio-economic
drought: challenges of a water-bankrupt nation. Iranian Studies, 49(6) 997–
1016.
6. Regner jochen H., Salman, A. Z., Wolff, H. P., & Al-Karablieh, E. (2006,
October 11-13), Approaches and impacts of participatory irrigation
management (PIM) in complex, centralized irrigation systems-experiences and
results from the Jordan valley. Paper presented at Conference on International
Agricultural Research for Development. University of Bonn, Germany.

31

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

24. Nasrabadi, Z., Firoozi, M., & Mohammadi, D. (2016). سروجش و ارزیرابي پایرداری
 اقتصادی نواحي روستایي با تاکید بر محصول غالب کشاورزی دهستان الاب شهرستان کاشران-اجتماعي
[Assessment and evaluation of socio-economical sustainability of rural areas
with emphasis on the dominant agricultural product of Golab District of Kashan
County]. Journal of Geography and Urban Planning of the Zagros Landscape,
29, 19-30.
25. Panahi, F., Malekmohammadi, A., & Chizari, M. (2012). تحلیرل موانرع بره کرارایری
[ مدیریت بهیوره مورابع آب در نمرام کشراورزی ایررانThe barriers to optimal management of
water resources in Iran’s agricultural system]. The Village and Development
Journal, 15(4), 23-41.
26. Rashidpour, L., Kalantari, Kh., & Rezvanfar, A. (2011). بررسي مسائل و محدودیتهای
موررابع آب و ترراثیر آن در وضررعیت اقتصررادی– اجتمرراعي اورردمکرراران بشررش مرکررزی شهرسررتان سررقز
[Investigating the issues and limitations of water resources and its impact on the
socio-economic situation of Wheat Farmers in the Central Part of Saqez City].
Agricultural Economic and Development Journal, 76, 1-21.
27. Roknoddin Eftekhari, A. (2003).  برنامه ریزی در، روش تحقیق، اصول،توسعه کشاورزی(مذاهیم

[ یاپارچرره سررازی اراضرري کشرراورزیAgricultural development (concepts, principles,
methods, agricultural land consolidation planning)]. Tehran: SAMT.
28. Rostam Abadi, A., & Jalali, S. (2014). مرردیریت موررابع آب در نمررم نررویب قررانوني
[Management of water resources in the new legal order]. Vol. 1 & 2. Tehran:
Amirkabir University of Technology.
29. Sarkhosh Soltani, M. (2008).  تامیب امویت آبي در بشش:با مدیریت عرضه و تقاضا تحقق مي یابد

[ کشراورزیsupply and demand management is achieved: ensuring water security
in the agricultural sector]. Mahname, 279, 18-22.
30. Shahpasand, M., & Savari, M. (2016). موانرع مردیریت پایردار مورابع آب کشراورزی جهرت
[ آموزش کشاورزان در مواطق روستایي(حوزن سد قشلاق در استان کردستانBarriers to sustainable
management of agricultural water resources for educating the farmers in the
rural regions (study in the Qeshlaq dam area in Kurdistan province) ]. Journal
of Environmental Education and Sustainable Development, 3, 91-104.
31. Shahroudi, A., & Chizari, M. (2006). تعاوني آب بران راهااری در تحقق پایرداری مردیریت
[ مصرری بهیوره آب کشراورزیWater cooperatives, a solution to achieve sustainable
management of optimal agricultural water consumption]. Jihad journal, 274,
92-109.
32. Shayan, H., Bouzarjomehri, Kh., & Mirlotfi, M. (2006). بررسري نقرش کشراورزی در
[ توسرعه روسرتایيبشرش میرانایوگي سريThe study of the role of agriculture in rural
development: Miyankangi district in Sistan]. Journal of Geography and
Regional Development, 15, 151-171.

30

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

14. Koochaki, A. (1997).[ کشراورزی پایردارSustainable agriculture]. Quarterly Journal
of Agricultural Economics and Development, 4, 55-67.
15. Koochaki, A., & Mahdavi Damghani, A. (2016). آبیرراری و کشرراورزی در ایررران،آب
[Water, irrigation and agriculture in Iran]. Mashhad: Jahad Daneshgahi.
16. Management and Planning Organization of Iran. (2005). ،برنامه چهارم توسعه اقتصادی

[ اجتماعي و فرهوگري جمهروری اسرلامي ایررانThe fourth program of economic, social and
cultural development of the Islamic republic of Iran]. Tehran: Management and
Planning Organization of Iran.
17. Management and Planning Organization of Iran. (2006). مجموعه اسواد ملي توسرعه در

 اجتماعي و فرهوگي جمهوری اسرلامي ایرران،[ برنامه چهارم توسعه اقتصادیCollection of national
development documents in the fourth program of economic, social and cultural
development of the Islamic republic of Iran]. Vol. 4. Tehran: Management and
Planning Organization of Iran.
18. Management and Planning Organization of Iran. (2006). مجموعه اسواد ملي توسرعه در

 اجتماعي و فرهوگي جمهوری اسرلامي ایرران،[ برنامه چهارم توسعه اقتصادیCollection of national
development documents in the fourth program of economic, social and cultural
development of the Islamic republic of Iran]. Vol. 2. Tehran: Management and
Planning Organization of Iran.
19. Management and Planning Organization of Iran. (2011-2015). قرانون برنامره پروجم

[ توسعه جمهوری اسلامي ایررانLaw of the 5th development program of Islamic republic
of Iran]. Tehran: Deputy for 15.Drafting, Revising and Publishing Laws and
Regulations.
20. Management and Planning Organization of Iran. (2015). [Detailed document of
the sixth economic, social and cultural development plan of the Islamic republic
of Iran]. Tehran: Management and Planning Organization of Iran.
21. Ministry of Agriculture-Jahad. (2013). بهبود و مصری بهیوه آب در فرآیود تولید محصرولات

[ کشراورزیImproving the management and optimal consumption of water in the
production process of agricultural products]. Agricultural research, education
and extension organization, agriculture and natural resources research center of
Chaharmahal and Bakhtiari province, and coordination of agricultural extension
management. Extension plan Report, Carried out by Bijan Haghighati. 1-33.
22. Mir Abolghasemi, H. (1994).ارزیرابي اثررات آبیراری در تعردادی از شرباه هرای آبیراری سروتي
[Evaluation of irrigation efficiency in a number of traditional Iranian networks].
Collection of articles of the 7th seminar of Iranian national committee on
irrigation and drainage, Tehran. Accessible on Civilica.
23. Mohammadjani, A., & Yazdanian, N. (2014). تحلیرل وضرعیت بحرران آب در کشرور و
[ الزامرات مردیریت آنThe analysis of water crisis conjecture in Iran and the exigent
measures for Its management]. Trend journal, 21(65-66), 117-144.

29

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

3. Barjaste Maleki, M. (2015).  مرورد دهسرتان:نقش سرمایه اجتماعي در توسعه پایدار کشراورزی

[ اترر بشرش داشرلي بررون شهرسرتان اوبردکاووThe role of social capital in sustainable
development of agriculture: case study at Atrak rural district in Dashli Borun
District, Gonbad-e Qabus County], (Unpublished master's thesis). Payam Nour
University of Gonbad-e Qabus, Iran.
4. Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). [مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارStructural
equation modeling with software]. Tehran: Iranian Student Book Agency.
5. Design and Innovation Consulting Engineers. (1989). مطالعات و تهیه طرح و برنامه های

و حروزن نذرو

[ توسعه و عمران اوبد کراووStudy and preparation of development plans

for Gonbad-e Qabous and areas of influence]. Gonbad-e Qabous: Design and
Innovation Consulting Engineers.
6. Forooghi, F., Mohsenkhani, A., & Karimi, M. (2006). بررسي وضعیت موابع آب فسارود
[داراب طرري خشاسرراليهررای اخیرررInvestigating the condition of water resources in
Fasarood of Darab county during recent drought]. Payam-e Ab Journal, 4(26),
1-18.
7. Goodarzi, S., Shabanali Fami, S., Movahed Mohamadi, H., Jalalzadeh, M.
(2009). [ بررسي عوامل فردی و حرفه ای تاثیراذار بر ادرا کشاورزان شهرستان کرجInvestigating
personal and professional factors influencing farmers' perception towards
problems of agricultural water management in Karaj County]. Agricultural
Economics and Development Journal, 23(2), 55-62.
8. Hasheminia, M. (2006). [ مررردیریت آب در کشررراورزیWater management in
agriculture]. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad Press.
9. Heidari, N. (2018). مسایل و چالشهای صرفه جویي واقعي آب از طریق افزایش بهررن وری آب و
[ کراربرد سرامانه هرای نرویب آبیراریIssues and challenges of real water saving through
improving water productivity and use of modern irrigation systems]. Water and
Sustainable Development Journal, 15(2), 169-175.
10. Heidari, N., & Dehghanian, S. (2018). بررسي تغییرات اقلیم برر بشرش کشراورزی از دیرداان

[ مردیریت مورابع آبInvestigating the reffects of climate change on the agricultural
sector from the water resources management perspective]. Research Report,
Agricultural Engineering Research Institute, Tehran.
11. Hosseini, M. (2014).[ آب و اقتصرراد کشرراورزی اسررتان السررتانWater and agricultural
economy of Golestan Province]. Tehran: Golestan-e Loghat.
12. Khorramian, M. (2008). [ مرردیریت مصررری بهیورره در بشررش کشرراورزیOptimal water
consumption management in agriculture]. Paper presented at 2nd Irrigation and
Drainage Network Management National Conference. Shahid Chamran
University of Ahvaz.
13. Kolahdooz, M. (2011).[ عوامل موثر بر میزان مصرری آب روسرتایيFactors affecting rural
water consumption], (Unpublished master's thesis), Isfahan University of
Technology, Iran.

28

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

“Economic” and “Natural” factors were identified as the third and fourth effective
factors. Meanwhile, farmers believe that the most important barriers and challenges
respectively include “administrative”, “economic,” “social”, and “natural” factors.
Consequently, a significant difference was shown between the views of experts and
farmers on barriers against optimized consumption of agricultural water with
farmers expressing the “administrative” factor as the most important barrier.
5. Conclusion
The overall results obtained from structural equations suggest the model’s strong
fitness (GOF=0.55). Examination and analysis of various dimensions of challenges
against optimized water consumption from the experts’ perspective showed that the
most important and effective barriers include social and administrative factors,
respectively. Accordingly, the coefficient of determination for said factors were
obtained as 0.802 and 0.513; economic and natural factors were identified in
subsequent positions. Results obtained from structural equations were significant at
95% confidence level. It was also shown that the priority indicated by experts and
farmers on the effectiveness of barriers and challenges against optimized water
consumption were different; accordingly, farmers believe that the most important
barriers respectively include administrative, economic, social, and natural.
Meanwhile, experts placed the social factor and farmers’ exclusive issues at the
first position. There is also a significant difference in spatial-locational terms
regarding the challenges against optimized water consumption. Results obtained
from water efficiency index showed that despite their higher cultivation levels, the
common products of the town including wheat, rye, and rice have lower efficiency
and profitability (10.5%). Therefore, the current cultivation pattern of this city is
not optimized, with a drastic difference in economic terms when compared to
alternative scenarios. The results of this study is more consistent with those of
studies by Taherabady et al. (2016).
Keywords: Challenges and Barriers against Optimized Water Consumption,
Agriculture Sector, Rural Areas, Gonbad-e-Kavus Town
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awareness. As a result, it can be observed that aside from climate change and frequent
droughts, the status quo of water supplies in Iran is the result of years of mismanagement
and incorrect understanding of the concept of development. Through this perspective, the
current drought in Iran can be considered as “human drought” or “socioeconomic
drought” (Madani et al., 2016); moreover, it is apparent that water supplies in Iran have
not been utilized in a principled, developmental manner (Khashe’ei Siouki, 2011).
Subsequently, this sector is now faced with severe limitations which, according to the
documents on the fourth, fifth, and sixth Socioeconomic and Cultural Development
Programs of Iran, involves natural, social, economic, and administrative factors and
barriers. The present study is an attempt identify and compare the most important barriers
and factors against optimized water consumption in the agriculture sector using the views
of experts and operators in the region of the study. Furthermore, a number of suitable
strategies are presented in line with mitigating these challenges.
3. Method
The purpose of this study is to identify the barriers and challenges against
optimized water consumption in the agriculture sector. It is an applied study
conducted using the exploratory and descriptive-analytical methods. The required
data were collected by seeking the opinions of 56 experts working in Gonbad-eKavus executive and educational bodies on the field of water and agriculture as
well as 405 farmers from 6 villages in this town; sample population was indicated
using Cochran’s formula. The collected data were analyzed using softwares
including SPSS and SMART-PLS (structural equations and least squares).
4. Results and Discussion
Given the obtained results, the most important challenge that affects optimized
water consumption from the view of experts was identified as “the social factor”; it
consists of farmers’ low literacy levels, inadequate presence of farmers’
representatives in water-related affairs, farmers’ willingness to cultivate products
with high water requirements, farmers’ lack of attention to cultivation with shortterm farming periods, farmers’ low level of awareness on products with early
returns, farmers’ unwelcoming attitude towards accepting and implementing
modern irrigation methods, farmers’ unacceptance of cultivation patterns, farmers’
lack of awareness on the low efficiency of conventional irrigation, and their
general lack of knowledge to subjects related to water and agriculture. The second
effective factor that prevents optimized water consumption was identified as “the
administrative factor” which entails lack of fair distribution of water in rivers and
ponds’ sub streams, weak integration of agricultural lands, eroded water transfer
and distribution channels, expansion and digging of deep wells during previous
decades, absence or erosion of water drainage systems and lack of serious attention
to dredging of irrigation canals, absence of comprehensive plans for optimized
water consumption in areas of regional water supplies and Jahad-e-Keshavarzi,
vastness of the geographical region for water-related activities in Gonbad City,
absence/inefficiency of rules and policies in the area of water and agriculture, lack
of human resources in strict supervision over the activities of farmers and weakness
in presentation of a comprehensive calendar plan as an administrative sub-index.
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Extended Abstract
1. Introduction
The reduction of water supplies and unprincipled consumption coupled with lack of
attention to its resulting challenges have brought about numerous issues for agriculture
and the economic status of Iranian rural residents at a macro scale. Accordingly, paying
attention to the management of water consumption has shifted from a secondary issue to
a substantial problem (FAO, 2055, p. 56). According to UN reports, 72.3% of water
supplies in Iran has already been used, placing the country under severely critical
conditions; subsequently, water shortage is considered as an ecological reality in the
agriculture sector. Therefore, given the population growth and increasing demand for
water resources, it is vital to seek out solutions in line with optimized water consumption
which is addressed in the present study.
2. Review of Literature and Theoretical Framework
Considering the 1170 m3 of water per capita in Iran (one seventh of the global average),
the country is faced with severe water crisis; in this regard, water supplies have shrunk
from 220 billion m3 in 1961 to less than 90 billion m3 and 149 billion m3 in 2015 and
2017-18, respectively. Certain researchers believe that Iran currently suffers from “water
bankruptcy”, pointing out seventeen factors as the main accelerators of the current issues
in the area of water supplies which include: rapid population growth, expansion of
immigrations and urbanization, inadequate infrastructure for water distribution, declining
levels of groundwater supplies, inefficient agriculture, the aspiration for food selfsufficiency, increased demands for water, water and cheap energy, construction of dams
and unregulated digging of deep wells, drought, flood, climate change, thirst for
development, unfinished hydraulic missions, sanctions and economic instability,
unsuitable structure in governance over water, and low levels of environmental
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25

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

20. Suthar, S., & Singh, P. (2015). Household solid waste generation and
composition in different family size and socio-economic groups: A case study.
Sustainable Cities and Society, 14, 56-63.
How to cite this article:
Saraei, M. H., & Hazeri, M. (2020). Explaining and assessing indices of waste
processing and recycling in line with sustainable urban development (Case study;
Yazd City).Journal of Geography and Regional Development, 18(1), 77-101.
URL http://jgrd.um.ac.ir/index.php/geography/article/view/ 80281

24

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

6. Ezeah, C., Fazakerley, J. A., & Roberts, C. L. (2013). Emerging trends in
informal sector recycling in developing and transition countries. Waste
Management, 33(11), 2509-2519.
7. Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management
challenges for cities in developing countries. Waste Management, 33(1), 220232.
8. Inghels, D., Dullaert, W., & Vigo, D. (2016). A service network design model
for multimodal municipal solid waste transport. European Journal of
Operational Research, 254(1), 68-79.
9. Jekria, N., & Daud, S. (2016). Environmental concern and recycling behaviour.
Procedia Economics and Finance, 35, 667-673.
10. Jodar, J. R., Ramos, N., Carreira, J. A., Pacheco, R., & Fernández-Hernández,
A. (2017). Quality assessment of compost prepared with municipal solid waste.
Open Engineering, 7(1), 221-227.
11. Klavenieks, K., Dzene, K. P., & Blumberga, D. (2017). Optimal strategies for
municipal solid waste treatment–environmental and socio-economic criteria
assessment. Energy Procedia, 128, 512-519.
12. Ma, J., Hipel, K. W., Hanson, M. L., Cai, X., & Liu, Y. (2018). An analysis of
influencing factors on municipal solid waste source-separated collection
behavior in Guilin, China by using the theory of planned behavior. Sustainable
Cities and Society, 37, 336-343.
13. Moh, Y., Latifah Abd Manaf., (2017). Solid waste management transformation
and future challenges of source separation and recycling practice in Malaysia.
Resources, Conservation and Recycling, 116, 1-14.
14. Mohan, G., Sinha, U. K., & Lal, M. (2016). Managing of solid waste through
public private partnership model. Procedia Environmental Sciences, 35, 158168.
15. Nelles, M., Grünes, J., & Morscheck, G. (2016). Waste management in
Germany–development to a sustainable circular economy?. Procedia
Environmental Sciences, 35, 6-14.
16. Oztekin, C., Teksöz, G., Pamuk, S., Sahin, E., & Kilic, D. S. (2017). Gender
perspective on the factors predicting recycling behavior: Implications from the
theory of planned behavior. Waste Management, 62, 290-302.
17. Sidique, S. F., Lupi, F., & Joshi, S. V. (2010). The effects of behavior and
attitudes on drop-off recycling activities. Resources, Conservation and
Recycling, 54(3), 163-170.
18. Singh, S., Ramakrishna, S., & Gupta, M. K. (2017). Towards zero waste
manufacturing: A multidisciplinary review. Journal of Cleaner Production,
168, 1230-1243.
19. Sinnathamby, V., Paul, J. G., Dasanayaka, S. W. S. B., Gunawardena, S. H. P.,
& Fernando, S. (2016). Factors affecting sustainability of municipal solid waste
composting projects in Sri Lanka. Paper presented at the 1st International
Conference in Technology Management (iNCOTeM). University of Moratuwa,
Sri Lanka.

23

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

7. Heidari Hamaneh, E. (2017). ارزیابی نقش زنان در دیریت پسماند خشک شهری از بدأ( ورد

[ پژوهری ناحیرهی آزاد شرهر یرزدEvaluating the role of women in urban dry waste
management from the source (Case study: Azadshahr, Yazd)], (Unpublished
master's thesis). Yazd University, Yazd, Iran.
8. Karimi, J., Sadeghi, M., Fadaie, E., & Mahdinejad, M. H. (2015). بررسری تریریر
 اداسرازی و بازیافرت،داخله از طریق دو روش آ وزش چهره به چهره و پمفلت آ وزشری برر تفکیرک
[ پسرماند در شرهر کلالرهThe effect of intervention through both face to face training
and educational pamphlets on separation and recycling of solid waste in the
Kalaleh City]. Iranian Journal of Health and Environment, 8(3), 275-284.
9. Majidifar, E. (2012). [ برنا ررهریزی شررهرهای پایرردارPlanning sustainable cities].
Mashhad, Iran: Research Center for Islamic Counselling Organization of
Mashhad.
10. Monavari, S. M. (2017). [ اسرتراتژیهای ردیریت پسرماند شرهری در ایررانUrban waste
management strategies in Iran]. Tehran, Iran: Talab.
11. Rakhshaninasab, H., & Safari, Kh. (2016). برنا ه ریرزی راهبرردی ردیریت پسرماند شرهر
زاهردان بره روشSWOT [Strategic planning management of solid waste in Zahedan
city using SWOT method]. Journal of Environmental Sciences and Technology,
18(3), 139-163.
12. Taghvaie, M., Mousavi, M. N., Kazemi, Sh., & Ghanbari, H. (2012). ردیریت
 گا ی در راسرتای توسرعه پایدار( طالعره روردی شرهر زن)ران،[ پسماندهای اا د شهریMunicipal
solid waste management, a step towards sustainable development; Case study:
Zanjan City]. Urban-Regional Studies and Research, 3(12), 41-60.
References (In English)
1. Almasi, A., Mohammadi, M., Azizi, A., Berizi, Z., Shamsi, K., Shahbazi, A., &
Mosavi, S. A. (2019). Assessing the knowledge, attitude and practice of the
kermanshahi women towards reducing, recycling and reusing of municipal solid
waste. Resources, Conservation and Recycling, 141, 329-338.
2. Amini, F., Ahmad, J., & Ambali, A. R. (2014). The influence of reward and
penalty on households’ recycling intention. APCBEE Procedia, 10, 187-192.
3. Ayodele, T. R., Alao, M. A., & Ogunjuyigbe, A. S. O. (2018). Recyclable
resources from municipal solid waste: Assessment of its energy, economic and
environmental benefits in Nigeria. Resources, Conservation and Recycling, 134,
165-173.
4. Coelho, L. M. G., & Lange, L. C. (2018). Applying life cycle assessment to
support environmentally sustainable waste management strategies in
Brazil. Resources, Conservation and Recycling, 128, 438-450.
5. Elkind, E., & Szabo, D. G. (2016). Wasting opportunities: How to secure
environmental and clean energy benefits from municipal solid waste energy
recovery. California, CA: University of California.

22

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

5. Conclusion
Considering the obtained results, in order to enhance the efficiency of Yazd waste
management system, it is essential to take more effective persuasive measures to
encourage citizens and manufacturers who use recycled materials. In addition, the
existence of properly distributed integrated centers (recyclable material delivery
centers with recycling tanks) would be effective in increasing the efficiency of
Yazd waste management system. Other effective measures in this regard include
increasing the capacity of compost production factory, elevating the quality of
produced compost, and improving processing infrastructures. In order to enhance
the quality of the produced compost (educating people on correct separation of dry
wastes) and create the essential infrastructure for producing gas from waste, it is
necessary to take effective steps using academic capacities and accurate,
comprehensive studies.
Keywords: Processing, Recycling, Path Analysis, Waste System Efficiency, Yazd
City
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separating recyclable wastes whilst expressing less satisfaction regarding waste
collection systems. Another study titled, “Recyclable Resources of Urban Solid
Wastes: Assessing Energy and Economic and Environmental Benefits in Nigeria”
showed that the use of recyclable wastes instead of producing new products can
help with saving electricity and providing this energy for nearly 8.9 million people.
Moreover, this would offer a total of a 11.71 million dollars of economic benefits
which is equivalent to creating approximately 16,562 jobs (Ayodele, Alao, &
Ogunjuyigbe, 2018). Long and Kwalho (2018) concluded that the most sustainable
strategies in Rio de Janeiro involves focusing on separate waste collection and
recycling them.
3. Method
Data required for this study were collected using two methods. In the theoretical
part of the research, books, valid studies, and English and Persian theses related to
the subject were taken into account. Additionally, a questionnaire was employed to
collect other required information which were filled by experts. The total
population of the study included 70 experts from Yazd Municipality Waste
Organization, urban services field, and the Environment Organization. The number
of samples was calculated using the 10x rule. Accordingly, 70 questionnaire were
completed. Divergent validity was assessed using cross-sectional loads and
Fornell-Larcker criteria. Reliability of the model was evaluated using mixed
reliability. Path coefficients were obtained after executing the PLS-SEM algorithm.
The estimated path coefficients that are exactly equal to +1 show strong positive
relations; coefficients closer to zero represent weaker relations. Whether a
coefficient is significant or not, ultimately depends on its standard error which is
obtained from boot strapping.
4. Results and Discussion
Results of the study in the processing dimension showed that the composting
technology (T=5.730) is effective in increasing the efficiency of Yazd waste
management system. However, processing infrastructures have been ineffective in
increasing efficiency (T=.129). According to the findings, the use of persuasive
factors has not been effective in system efficiency (T=1.902); nevertheless, these
factors have been effective on the recycling dimension which is consistent with the
results of study by Amini et al. (2014) in Malaysia on the effectiveness of
encouragement and punishment in recycling. It is important to note that punitive
measures have not been taken on Yazd citizens with respect to recycling.
The organization of the unofficial sector has been effective in system efficiency
(T=3.278). Moreover, the same factor has also been effective in the recycling
dimension (T=20.140). The obtained results confirm the findings of Izeh et al.
(2013) regarding the importance of the unofficial sector in achieving sustainable
waste management.
The presence of recyclable material delivery centers and the appropriate distance
between them has been effective in system efficiency (T=9.130), yet ineffective in
the recycling dimension.
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Extended Abstract
1. Introduction
During the past few decades, the extent of urban solid waste production has been
multiplied in cities across developing countries. Certain factors behind such increase
include lifestyle changes, rapid growth of urban population due to immigration from rural
areas, economic growth, and improved social circumstances among different urban
groups in cities throughout Asian and African developing nations. Today, proper
management of urban solid wastes is known as one of the most important environmental
issues all over the world. Considering the increase in both populations and immigrations,
waste production has been increased in Yazd city. The significant presence of foreign
citizens in this city and the activities of a portion of these people in the unofficial
recycling sector demonstrate the necessity of organizing unofficial activists in said field.
The low environmental awareness level and cultural inconsistency have been
problematic barriers against the implementation of recyclable material separation
programs in regions where these individuals reside. Additionally, the presence of a
significant percentage of recyclable materials within urban solid wastes and absence of
modern waste processing methods suggest the necessity of paying special attention to
processing and recycling in Yazd city. This study is aimed at assessing and explaining
the effective indices on waste recycling and processing in Yazd city.
2. Literature Review and Theoretical Framework
Waste management is a method that requires managers and organizations to make
use of their abilities in line with conservation and correct usage of resources in
order to achieve sustainability (Kwalho & Long, 2018). Recycling is also the main
fundamental part of any comprehensive waste management programs which, if
done correctly, can turn into an ideal activity for citizens to manage urban solid
wastes (Farzadkia, Ghasemi, Allahabadi, and Rastegar, 2016). The significance of
the issue is emphasized by studies that show more than 2% of people living in
certain developing countries spend their daily lives by collecting and selling
recyclable materials (Izeh, Fezcurly, & Roberts, 2013).
Almasi et al. (2019) showed that women with academic education and occupation,
especially young women, have a better attitude and performance with respect to
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significant difference between various types of inefficient textures in terms
of human resilience. As for the set of human indices, textures with rural
backgrounds and illegitimate settlements were classified in the first group
while central inefficient texture and the historical texture were placed in the
second group.
5. Conclusion

The results show that inefficient texture resilience across Sanandaj city is at an
undesirable state. Considering the low resilience level in economic and
administrative dimensions and their significance in the resilience of the area,
necessary attempts should be made in line with improving said indices.
Compared to other areas of inefficient textures, illegitimate settlements and
textures with rural backgrounds involve more unsuitable conditions. Given the
diversity of texture types and their different conditions, different strategies should
be taken into account in order to improve human resilience.
Keywords: Human Resilience, Inefficient Textures, Sanandaj City
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the Resilience of Societies against Disasters” under the Hugo plan framework for the
period of 2005-2015. Following the end of the Hugo framework aimed at increasing and
improving the resilience of societies and nations against disasters, the Sendai framework
(2015-2030) was approved on March 18th 2015 at the 3rd UN conference in Sendai,
Japan, with the purposed of reducing the risk-taking level of societies. Nevertheless,
studies on urban resilience are still on the rise due to the global attention paid to this
notion. Resilience is a combination of “absorbing disorders and returning to the previous
state”, “self-organization”, and “increased learning capacity and adaptation”. Albeit, the
inherent concept of resilience has also been expanding. Accordingly, a consensus has
been formed today on the following definition of resilience: Resilience involves i) the
turmoil that can be absorbed by a system to the extent that the system is able to retain its
former state, ii) self-organization ability of the system, and iii) the ability of the system in
creating and increasing learning capacity and adaptation and ultimately, development
when required.” Despite the growth and expansion of the use of resilience, there has yet
to be a particular set of organized indices to quantify resilience against disasters;
however, there is a consensus among the scientific community according to which,
resilience is a multidimensional concept that includes social, economic, institutional, and
physical aspects.
3. Method

The present inquiry is conducted using the descriptive-analytical method in
which data were collected using library-field studies. Domestic and foreign
library studies were employed to extract indices; then, the indices were presented
to 30 experts in different majors to indicate their level of importance.
Furthermore, to evaluate the extent of resilience at the area, 382 questionnaires
were distributed across various districts. Data from household questionnaires
were inserted into the SPSS software and the extent of resilience at different
dimensions were extracted using one-sample t test. To analyze the effective
factors on human resilience, structural equations were used in the LISREL
software. Variance analysis test was employed to explain the extent of resilience
mean difference in various type of inefficient textures. Ultimately, different types
of textures were classified using the Duncan test.
4. Results and Discussion

Findings suggest that the extent of resilience at the area of the study was
3.16; as the figure is below the 3.50 average, it can be expressed that the
inefficient texture area is not resilient. Given the examined dimensions, the
sociocultural dimension had a value of 3.64 which was more than the 3.50
average, therefore relatively resilient. The lowest resilience value, i.e. 2.75
belonged to the economic aspect followed by the administrative aspect with
a value of 3.09. The structural equations of the effective factors on resilience
also demonstrated that social factors with a value of 0.74 was the most
important in explaining resilience, followed by economic and institutional
factors with values of 0.68 and 0.61, respectively. Moreover, there is a

14

Journal of Geography and Regional Development Vol 18, No. 1 (2020) – Serial Number 34

13

Assessing Human Resilience at Inefficient Urban Textures (Case Study:
The Inefficient Textures of Sanandaj City)
Shayesteh Abbasi
PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
Asghar Zarrabi 1
Professor in Geography and Urban Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
Abolfazl Meshkini
Assistant Professor in Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran,
Iran
Received: 24 April 2019

Accepted: 18 September 2019

Extended Abstract
1. Introduction
The world is rapidly becoming urbanized. According to the current global urban population
growth rate, it is estimated that the population in cities in 2014 will reach 66% by 2050.
Such a situation involves major administrative implications; it is the acceleration of growth
over development or in other words, the accumulation of a set of problems and issues
caused by the accelerated growth which cannot be managed or mitigated by local
administration and financial, technical and human resource provisions. Subsequently, as the
implications of this growth rate, issues including poverty, unemployment, unsuitable
housing and rich neighborhoods have become a major feature of metropolitan cities in
southern countries. According to studies, there exists 130,000 acres of inefficient textures in
the country which occupies 30% of the total urban area and accommodates over 19 million
people. Sanandaj has been one of the moderate cities which, alongside many other urban
areas, has witnessed a rapid population growth. The fast growth rate along with the absence
of proper management has led to the formation and expansion of inefficient urban textures.
Having accommodated a considerable number of population, these areas include historical
textures, illegitimate settlements, inefficient textures with rural backgrounds, maladaptive
urban zones, and central inefficient textures. The purpose of the present study is to examine
and assess human resilience indices in sociocultural, economic, and organizationaladministrative aspects within the areas in Sanandaj cities with inefficient textures. To this
end, the following research questions were formulated: Are inefficient textures in Sanandaj
resilient in terms of human aspects? Is human resilience involve a different status in each
type of inefficient texture?
2. Theoretical Framework
Introduced in the 1970s by C. S. Holling, a Canadian ecologist, the concept of resilience
has increasingly been assessed and studied. Timerman (1981) was the first individual to
use the concept of resilience in the area of risks and disasters. At the global scale, the
international union for disaster risk reduction strategies offered a plan titled, “Improving
1. Corresponding author. E-mail: aszarrabi@yahoo.com
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understanding the environmental effects of tourism by the community, because the
significance is 0.393 and is more than 0.05.
5. Conclusion
The results obtained from the study of Samen tourism effects show that from the
perspective of the host community, this industry has left different effects in different
dimensions. In the economic dimension, the increase in the level of incomes, the inflow
of large capitals into the economy and the increase in the level of job opportunities are
evident. In the socio-cultural dimension, the greatest impact of tourism is on increasing
congestion and crowding, creating and developing recreational facilities and positive
cultural exchange. Finally, in the environmental dimension, the effects of tourism are
increasing the level of traffic in the region, increasing the amount of garbage and waste,
and creating noise is more evident than anything.
According to the attitude of the host community to the effects of tourism, the following
suggestions are provided to reduce the negative effects:
- More supervision of city managers on the land and housing market in Samen area;
- Monitoring and controlling the market of goods and services and preventing any
fraud and price increase in this field;
- Implementing the laws on income tax from tourism industry and laying the
groundwork for the participation of private sector investors;
- Convincing the district municipality to develop the facilities and infrastructure of the
district;
- Laying the groundwork for the rational distribution of tourism revenue sources to
reduce the income gap, especially in the host community living in the region;
- Holding cultural festivals in order to revive the traditional values of the host
community.
Keywords: Effects of tourism, Perceptions of the host community, Mashhad,
Samen Zone.
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and purpose of tourism activities, the involvement of the host community in
tourism sector and carrying capacity of tourism destinations. Local communities
play a key role in tourism development. They must play an active role and work
extensively with NGOs to ensure the positive benefits of tourism. In the tourism
literature, the concept of the host community attitude is expanded under the title of
"mental image of local residents" and its impacts on tourism behavior and choice
of tourism destination are examined. There are several theoretical frameworks for
examining the attitude of the host community towards tourism, the most important
of which are social exchange, life cycle and technical methods. The mental image
of local residents is one of the key factors in understanding the support for the
development of the tourism industry, which emphasizes the unique characteristics
of the place instead of the psychological involvement of the person in the place.
3. Method
In this study, the research method is descriptive-analytical. Library and statistical
resources were used to explore theoretical issues of research, to study the zone and to
select the indicators related to research aim. Field studies were done through interview
and preparing, arranging and completing the questionnaire. The statistical community
include residents, officials of hotels and travel agencies and government officials (the
employees of tourism sector in Samen zone municipality and central municipality).
Cochran method was used to determine the sample size of the host community and the
sample size of 374 people was chosen. Non-parametric tests, including Chi-Square test,
Friedman test and Kruskel-Wallis test were used to analyze data.
4. Results and Discussion
Studies show that in Samen region, tourism has different effects from different
dimensions. The most important positive economic effects include the inflow of
large capital to this region (x=3.9), increase in residents' income level (x=3.9) and
increase in job opportunities (x=3.8). There is a significant relationship (P <0.05)
between tourism and economic indicators. In terms of understanding the economic
effects of tourism, there is no significant difference between the three groups
because the significance is 0.152, which is more than 0.05. In the socio-cultural
dimension, the positive effects of tourism can create and develop better and more
recreational facilities for the local community (x=3.7) and increase the level of
awareness and knowledge of the people (x=3.4). Gaining valuable experience of
meeting tourists (x=3.4) and positive cultural exchange (x=3.4). In general, there is
a significant relationship (P <0.05) between tourism and each of the socio-cultural
indicators. Also, there is no significant difference in the perceived socio-cultural
effects of tourism between the three groups, because the significance is 0.462,
which is more than 0.05. In the environmental dimension, the adverse effects of
tourism are more evident, the most important of which are the increase in traffic in
the region (x=4.5), noise pollution (x=4.0), increase in waste and waste (3.9). = x ̅)
and reducing the quality of the region's environment (x = 3.4). There is a
significant relationship (P <0.05) between tourism and each of the environmental
indicators. There is no significant difference between the three groups in terms of
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Extended Abstract
1. Introduction
Tourism is one of the world flows that well represents the combination of economic,
social and cultural states and leaves various impacts on the geographical spaces. Since
1990s, moving from mass tourism toward sustainable tourism development was began
and accordingly, tourism areas requires efficient management and movement of
development proceedings in line with sustainability. In general, where tourism activities
have a close relationship with local communities, tourism is able to influence economic,
socio-cultural and environmental dimensions. Understanding and evaluating the impacts
of tourism in local communities is important for long-term maintain and sustainability
and successful of tourism industry, creates an important planning, and attracts political
attention for successful tourism development. Accordingly, this study aimed to evaluate
the host community perception of the effects of tourism in Samen area, Mashhad
metropolis. In line with the aim of research, the research questions are as follows:
- What is the attitude of the host community towards the social, economic and
environmental effects of tourism in Samen region?
- According to the attitude of the host community, which indicators do have the
most impact on tourism among the various social, economic and environmental
dimensions?
2. Theoretical Framework
Tourism has become the largest industry in the world due to its positive social,
cultural and economic impact. Different effects of tourism and its sustainability
depend on factors such as the amount and volume of tourism activities, the type
1. Corresponding author. E-mail: sh.sabaghiabkooh@mail.um.ac.ir
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effects on the revival of historical textures through sustainable tourism
development approach respectively belonged to participation of residents, shortterm and local programs, financial resources, urban management, comprehensive
and long-term planning, cultural factors, and legal factors.
5.Conclusion

The findings of this study are consistent with those of other inquires such as
Pourahmad et al. (2011) and Aminzadeh and Dadras (2012). In other words, the
solution for mitigating the issues and reviving the historical texture of Gorgan City
involves paying attention to interactive strategies and policies between revivalism
and sustainable tourism development. Moreover, in the context of reviving
Gorgan’s historical texture, serious attention should be paid to effective factors
such as participation-based planning, public-centered revivalism, and tourism
promotion. All in all, this study is different from previous research in two aspects:
first, in terms of methodology, since previous inquires mostly employed models
such as ANP and SWOT while structural equations were used in this study; second,
while previous research have majorly pointed out one or two effective component
on tourist-centered revivalism, the present study has made use of a synthesis of
effective factors through an integrative approach.
Keywords: Revivalism, Historical Texture, Sustainable Tourism, Gorgan City
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The results of domestic studies (e.g. Askari, 2011; Ghadami et al., 2014; Fanaei &
Zakerian, 2015; Mojtabazadeh Kanghah et al., 2016; Yazdani et al., 2017) suggest
a close relationship between revival of historical textures and tourism development.
The revival of historical textures is a contribution to tourism development, given a
bilateral relationship between the two. In addition, findings of foreign sources
show the effect of historical texture revivalism on the prosperity of tourism in
Northern African nations (Nasser et al., 2016), the Middle East (Kahn et al. 201),
and Central Asia (Wu & Tan, 2014). Furthermore, making use of strategies such as
economic empowerment of residents, social values, heritage, and public
participations can actualize tourism capacities in historical textures of cities.
3.Method

The present applied study was conducted using the descriptive-analytical method.
The independent variables of the study include: comprehensive and long-term
planning, short-term and local programs, participation of residents, management,
cultural factors, financial resources, and legal factors. Revival of historical textures
through sustainable tourism development was also considered as a dependent
variable. The sample population was indicated using Cochran’s formula.
Accordingly, 374 individuals were determined as the sample population of the
study. To increase validity and reliability, he number was then raised to 400
individuals. Following the analytical model design using the SPLS software, factor
loading of observable variables (questionnaire items) in the model are calculated.
To ensure reliability in this study, Cronbach’s alpha, mixed reliability of
constructs, convergent validity, and divergent validity were used. Two criteria were
employed to evaluate the fitness of the model; first, z significance coefficients (tvalue) and second, indication coefficients (R2) related to the model’s endogenous
latent variables (dependent). The Q2 criterion was used to assess the predictive
capability of the model. Model fitness was controlled in both sections of
measurement and structural models using the GoF criterion.
4.Results and Discussion

A strong fitness was observed in the model, considering the following obtained
values: Factor loading coefficients (0.55); Cronbach’s alpha and mixed reliability
(above 0.7); convergent validity (AVE) and divergent validity (0.5); t-value (above
1.96); R2 values (above 0.699); Q2 Value (above 0.35); and GoF value (0.59).
Zsignificance coefficients for the variables of the study including financial
resources, legal factors, participation of residents, cultural factors, short-term and
local programs, comprehensive and long-term planning, and urban management are
2.381, 1.55, 15.118, 3.019, 2.457, 9.563, and 11.460, respectively. This
demonstrates their significant effect on the revival of Gorgan City’s historical
texture through sustainable tourism development. In addition, there is a direct
relation between the seven variables of the study (i.e. financial resources, legal
factors, participation of residents, cultural factors, short-term and local programs,
comprehensive and long-term planning, and urban management) and the revival of
Gorgan City’s historical texture through sustainable tourism development, because
it was proven at 95% confidence level and a t-value of above 1.96. The highest
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Extended Abstract
1. Introduction
Texture of Gorgan city through sustainable tourism development in line
Revivalism offers a great contribution to economic, social, cultural, and physical
vitalization and improvement of worn-out, historical textures of cities. Cultural and
historical heritage retains the cultural values of places and bonds people to their
collective memories. Urban revivalism for tourism purposes is a relatively new
subject. Income gained from tourism has persuaded decision makers to maintain
historical buildings and markets for tourists. Meanwhile, as a historical texture, the
central core of Gorgan city has a total area of 157 hectares which was built upon
Qajar enclosure of Gorgan city. Yet, despite the abundant tourist attractions within
this historical texture, the number of tourists is insignificant. Accordingly, the
purpose of this study is to analyze the effective factors on revival of historical with
improving the qualities of location and living,as well as enhancing the city’s
position within the tourism market.
2. Literature Reviewand Theoretical Framework

There are three strategies with respect to the revival of historical urban textures: (1)
Culture-based Revivalism: In this strategy, culture guides cultural undertakings
such as flagship projects, construction or reallocation of industrial heritage,
pioneering projects aimed at rebranding cities (conventions and other events), and
economic growth based upon tourism and economic activities; (2) Cultural
Revivalism: Cultural activities are completely integrated with spatial, social, and
economic areas such as cultural ranges, cultural clusters, and similar projects; and
(3) Culture and Revivalism: Cultural activities are distinguished from city
development strategies; cultural initiatives and projects (e.g. public art programs,
heritage interpretation or local history museum) that are majorly managed by
individuals/forums.
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