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  چکیده

پیامـدهاي مخـرب الگوهـا و    زیست در پـی مشـخص شـدن     یطمحبه عنوان یک رویکرد سازگار با شهر سبز 
مـورد توجـه جـدي    هاي اخیـر   محیطی در سال یستزبدون توجه به مباحث رویکردهاي سنتی و متفاوت توسعه 

پژوهی از طریـق   سعی شده با رویکرد آیندهاساس، در این پژوهش قرار گرفته است. براین نظران صاحبمحققان و 
سـناریوهاي پـیش روي شـهر در افـق      شهر مشـهد،  یابی شهر سبز در کالن شناسایی عوامل کلیدي مؤثر بر دست

شهر مشهد فراهم ساخت. در  یابی به شهر سبز را در کالن دست نۀتا از این طریق بتوان زمی مشخص گردد 1405
شاخص بـه   25 مؤلفه اصلی و 7گیري از منابع خارجی  اي و بهره این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه

 Micmac افزار نرم. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و عنوان پارامترهاي اولیه براي شهر سبز شناسایی شد
یابی به شهر سبز شناسایی شد، در مرحلـۀ بعـد مجـدد بـا ادغـام      دستبر  مؤثرهاي  یشرانپي کلیدي و ها شاخص

به شناسایی سـناریوهاي پـیش روي شـهر مشـهد در      Scenario wizard افزار نرمروش ماتریس اثرات متقابل و 
سناریو پیش روي  6561ان داد که پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نش 1405زمینۀ شهر سبز در افق 

است و در این بین تنها دو سناریو داراي سازگاري باال و احتمال وقوع بیشتري هستند.  1405شهر مشهد در افق 
و  10و ارزش سـازگاري   108سناریوي اول که سناریویی با جهت مثبت است، داراي مجموع امتیاز اثـر متقابـل   

شهر مشهد در زمینۀ شهر سـبز اسـت، داراي مجمـوع     اسب براي آیندة کالنسناریوي دوم که گویاي شرایط نامن
  است.  2و ارزش سازگاري  84امتیاز اثر متقابل 

 
  زیست، مشهد. نگاري، شهر سبز، محیط پژوهی، سناریو آینده کلیدي:هاي واژه

  
  12مقدمه

ي اخیـر  هـا  سالرشد جمعیت شهرهاي جهان طی 
به شدت افزایش یافته است، بـه طـوري کـه جمعیـت     

درصد)  6/29میلیون نفر ( 746مناطق شهري جهان از 
 54میلیــارد نفــر ( 96/3مــیالدي  بــه  1950در ســال 

مــیالدي رســیده اســت و    2015درصــد) در ســال  
بـه   2030شـود ایـن جمعیـت در سـال      یمبینی  یشپ

                                                             
در جغرافیا و برنامـه ریـزي شـهري    . این مقاله بخشی از رسالۀ دکتري 1

  دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. 
  s.mhosseini65@yahoo.com نویسنده مسئول:*

عبـور  درصـد) خواهـد رسـید.     60میلیـارد نفـر (   06/5
درصــد، در ســال  50جمعیــت شــهري جهــان از مــرز 

باید آینـده دنیـا را در    مرور بهدهد که  یمنشان  2015
 UN-Habitat,2015:31(گرفت  در نظرشهرها تجسم و 

and 34(  اي مطلـوب در شـهرها    ینـده آو براي ساختن
ي پایـدار  اتوسـعه اقدام نمود، تا از این طریق بتوان بـه  

یژه در سطح شهري که اکنون نیمی از جمعیت دنیا و به
موضـوع  یافـت. توسـعۀ پایـدار     دسـت گیرد،  یبرمرا در 

 ةاز طریـق اسـتفاد  را نگهداري منابع براي حال و آینده 
بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات بـه منـابع   
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ــوان    ــت (تـ ــرح اسـ ــذیر مطـ ــد ناپـ ــش و  تجدیـ بخـ
پایدار شهري را  ۀ). پیتر هال توسع58:1393بذرافشان،

 عۀامـروزي کـه تـوان توسـ     ۀبه عنوان شـکلی از توسـع  
مداوم شهرها و جوامع شهري نسـل آینـده را تضـمین    

کنـــد (ســـپهوند و عـــارف    کنـــد، تعریـــف مـــی  
ــژاد، ــع Hall,1993:266؛1392ن ــدف توس ــدار  ۀ). ه پای

ر بـا منـابع   دا شهري باید ایجاد یک شهر سـالم و مـردم  
از لحـاظ فـرم شـهري و     تنها که نهغنی باشد، یعنی این

میزان دسترسی قابل قبول انرژي، بلکه از لحـاظ نقـش   
و کارکرد، شهر را به عنوان مکانی براي زندگی مـدنظر  

در مجمـوع رسـالت    ).49:1390داشـته باشـد (ملکـی،   
توان ممانعت از  پایدار شهري را می ۀاصلی مفهوم توسع

رشــد الگوهــاي تولیــد، توزیــع و مصــرف ناســازگار بــا 
  ).13:1392 ،و همکاران ت دانست (گَفرونطبیع

مسائل شهري معتقدنـد   ۀنظران عرص امروزه صاحب
اي پایدار در سطح شـهرها   به منظور دستیابی به توسعه

پـیش روي شـهرها    ۀریزي و توسـع  باید الگوهاي برنامه
هر اندازه امکان دارد (همچـون الگـوي شـهر سـبز) بـا      

فظ تعـادل  محیط زیست طبیعی سازگار باشند و در ح
سیاسـت   رو یـن طبیعـی حیـات عمـل کننـد. ازا     ۀچرخ

پایـدار شـهري    ۀتوسـع  يسـو  موفق جهت حرکـت بـه  
ــادي،   ــوعات اکولـــوژیکی، اقتصـ نیازمنـــد درك موضـ

 عنـوان اصــول جهـانی اســت   اجتمـاعی و مـدیریتی بــه  
)Haughton and Hunter, 1999: 124  که این اصـول (

در مصـرف  جـویی   توان در مواردي از جمله صرفه را می
محـل کـار و زنـدگی،     ۀانرژي (سوخت)، کاهش فاصـل 

کاهش استفاده از ماشین براي سفرهاي کاري، توسـعه  
ونقل عمومی و دسترسی پیاده و دوچرخـه،   شبکه حمل

حفــظ تنــوع زیســتی و فرهنگــی شــهر، بازیافــت      
هــاي  صددرصــدي زبالــه و فاضــالب، کــاهش آلــودگی

(رهنمـا و   محیطی (هوا، صـدا و ...)؛ بیـان نمـود    زیست
  ).93: 1387زاده،  عباس

شهر سبز از جمله رویکردهایی است که بـا مـدنظر   
ــاخص  ــرار دادن ش ــابع    ق ــت از من ــر حفاظ ــایی نظی ه

ــرژي، مــدیریت تقاضــا در اســتفاده از   ــذیر ان تجدیدناپ
ونقل عمومی، دسترسی به فضاهاي باز  هاي حمل گزینه

 و سبز، میزان تولید آلودگی و مدیریت پسماند به حفظ

کیفیت حیات کمک کند، روابط زیسـتگاههاي انسـانی   
را با محیط پیرامونی خود ارزیابی کند و بـه اصـالح آن   

عبارتی دیگر شهر سبز همانند شـهر پایـدار   به .بپردازد
هاي تجدیدپـذیر نظیـر خورشـید و    گیري از انرژيبهره

ونقل عمومی سالم و آسان و قابـل دسـترس،    باد، حمل
زیست را مـد نظـر دارد    با محیط هاي سازگارساختمان

)Johnston, Nicholas, and Parzen, 2013(.   برخـی
هـاي زنـدگی در    نظران معتقدنـد کـه سیاسـت    صاحب

هـاي شـهر    توان از طریق برنامه هاي شهري را می مکان
هــایی کـه در آن بازگردانــدن   سـبز بیـان کــرد، برنامـه   

هاي شهري، رفع و حمایت از نیازهـاي   طبیعت به مکان
هـا در   برخی از برنامه رو ینبشري افراد مد نظر است. ازا

یک شهر سبز ممکن است در حال حاضر یک پیشنهاد 
ها  محیطی باشد، اما باید توجه داشت که بین آن زیست

هایی وجـود دارد. از دیـدگاه زیسـت بـومی،      نیز تفاوت
کننـد،   مردمی که در بخشی از یک مکـان زنـدگی مـی   

ـ   هـاي طبیعـی    ات بـه سیسـتم  همانند گیاهـان و حیوان
وابسته هستند. طرح شهر سبز پیشنهادي سـاده بـراي   

زیسـت نیسـت، بلکـه بـراي تـأمین       تمیز کردن محیط
 ۀامنیت متقابل بین روش شهرنشینی در زندگی و شبک

. باشـد  مـی کنـد،   زندگی طبیعی که آن را حمایـت مـی  
تواننـد بـر منـابع طبیعـی از      هاي شهر سـبز مـی   برنامه

ـ  هـاي آموزشـی و هنـري کـه افـراد       برنامـه  ۀطریق ارائ
هـاي مختلـف) توانـایی     هـا و فرهنـگ   (با زبـان  مختلف

برقـــراري ارتبـــاط بـــا آن را دارنـــد، تـــرویج گـــردد 
)Berg,1987:8-9» .( ــبز ــهر س ــتدار  »ش ــهري دوس ، ش

زیست و سازگار با ایده توسعه اقتصـادي پایـدار    محیط
 ن خـود رفـاه، آسـایش و   اتواند براي سـاکن  است که می

، »شـهر سـبز  «امنیت به همراه داشـته باشـد. در ایـده    
کوشند تا کمترین تـأثیر تخریبـی را    مدیران شهري می

بومی داشته باشند کـه شـهر روي آن    -بر روي زیست 
انداز چنین شهري آن  ). چشمE.Kahn,2006اتکا دارد (

زیست پیرامون خـود سـازگار بـوده و     است که با محیط
شی از اولویت شهروندان آن زیست، بخ احترام به محیط

اســت. شــهر ســبز بــه عنــوان یــک رویکــرد نــوین بــر  
هاي اکولوژیکی و خودآگـاهی شـهروندان تأکیـد     زمینه

هـاي   دارد و اولین گام خود را در جهت معرفی شاخص
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منظــور ارزیــابی عملکــرد و اثــرات  محیطــی بــه زیســت
دارد؛  محیطی براي دستیابی به شهر پایدار برمـی  زیست
ریـزي   ن شهر سبز به عنوان یـک رویکـرد برنامـه   بنابرای

هــایی را  مطـرح اسـت و بـراي خـود اصـول و سیاسـت      
). توجه به رویکرد شهر سبز Timothy, 2012طلبد ( می
هاي اخیر که پیامدهاي مخرب الگوها و  ویژه در سال به

رویکردهاي سنتی و متفاوت توسعه بر محـیط زیسـت   
ایجـاد امنیـت   شهرها روشـن شـده اسـت، بـه منظـور      

محیطی در شـهرها و حفـظ شـهرها حـداقل بـا       زیست
هاي آتی حـائز   محیطی موجود براي نسل شرایط زیست

تـوان گفـت    اهمیت خاصی شده است. به طوري که می
محیطی در  توجهی به مسائل زیست در صورت ادامه بی

ــاي ســنتی در مســائل   شــهرها و اســتفاده از رویکرده
تخریـب و فروپاشـی    شهري که پیامدي جـزء نـابودي،  

اي  هاي شهري را ندارد، در آینـده  عناصر طبیعی محیط
امنیـت   ۀچندان دور باید منتظر تهدیـداتی در عرصـ   نه

اي،  محیطی در سـطوح محلـی، شـهري، منطقـه     زیست
گیـري از   ملی و حتی جهانی بود. از این رو ضمن بهـره 

رویکردهــاي توســعه شــهري ســازگار بــا مســـائل      
 ۀویکرد شهر سبز، براي توسـع محیطی همچون ر زیست

ــرار دادن      ــا قـ ــا مبنـ ــد بـ ــده، بایـ ــهرها در آینـ شـ
پژوهی و سـناریونگاري   هایی مبتنی بر آینده ریزي برنامه

در راستاي پایداري محیط زیست شهرها قدم برداشـت  
جانبـه   اي پایدار و همـه  تا از این طریق بتوان به توسعه

ومـین  یافت. شهر مشهد نیز به عنوان د در شهرها دست
ها زائر اسـت،   شهر ایران که ساالنه پذیراي میلیون کالن

ــت  ــکالت زیس ــه،   داراي مش ــی از جمل ــی فراوان محیط
نشـینی   آلودگی، تخریب محیط زیست طبیعی، حاشـیه 

است که ضـرورت توجـه بـه الگوهـاي جدیـد توسـعه       
طلبد، بر اساس مطالـب   همچون الگوي شهر سبز را می

سـتمی عوامـل   فوق در این پژوهش ضـمن تحلیـل سی  
شهر سبز، بـه بررسـی سـناریوهاي     یريگ مؤثر بر شکل

انداز طـرح   (چشم 1405پیش روي شهر مشهد در افق 
 .پرداخته شده استپیرامون شهر سبز جامع) 

  
  
  

  تحقیق ۀپیشین
نامـه خـود تحـت عنـوان      ) در پایـان 2010( 1مرسر

اي از آلودگی: بررسی اخـتالف بـین    سپاري منطقه برون
شدن و تخریب محیط زیسـت  شهر و روستا در صنعتی

هـاي صـنعتی شـدن و     در چین با اسـتفاده از شـاخص  
تخریـب محـیط زیســت بـه بررســی شـهرها و نــواحی     

هـاي وي بـا در نظـر     روستایی در چین پرداخت. یافتـه 
ــر ــدات   فتن شــاخصگ ــت، تولی ــایی همچــون جمعی ه

اي، قابلیـت بازیافـت، آلـودگی هـوا از      ناخالص منطقـه 
 ۀنشان داد که براي جلـوگیري از توسـع   tطریق آزمون 

نابرابر و آلودگی هـوا و همچنـین برقـراري پایـداري و     
هـاي   محیطی تغییـر روسـتاها بـه مکـان     عدالت زیست

ل  صنعتی سازگار با محیط زیست ضـروري اسـت.   2مـ 

هـاي   خود تحت عنوان زیرساخت ۀنام ) در پایان2010(
ریـزي   سبز: مفاهیم، ادراکات و استفاده از آن در برنامـه 

ــده    ــت پیچی ــریح ماهی ــه تش ــایی ب ــع فض  ۀاي از توس
هاي سبز، معانی آن، ادراك آن و استفاده بـه   زیرساخت

ریـزي فضـایی پرداخـت.     عنوان یک رویکـرد در برنامـه  
اي با عنوان در راسـتاي   در مقاله )2013( 3عبدل لطیف

ن در بـه  اتحقق شهر سبز: نقش سـطح آمـوزش سـاکن   
حداقل رسـاندن آلـودگی و زبالـه را نشـان داد. وي بـا      

ن کواالالمپور، کاهش انفر از ساکن 255مطالعه بر روي 
ن نشـان  ابازیافت و آلودگی را از طریق آمـوزش سـاکن  

اي بـه   الـه ) در مق2016( 4داد. هوسام، قراب و آ. شلبی
بررسی رویکردهـاي شـهر اکولوژیـک و شـهر سـبز در      
شهرهاي مصر به منظور ضرورت اعمال اصـول توسـعه   

انـد،   پایدار سازگار با مباحـث محـیط زیسـت پرداختـه    
ـ  نتایج تحقیقات آن شـهر  زمینـۀ  تجـاربی در   ۀها به ارائ

هـایی بـراي بهبـود     توصیه ۀاکولوژیک و شهر سبز و ارائ
اي پایـدارتر   یـابی بـه توسـعه    شهرهاي مصر براي دست

  منجر شده است.
توان بـه مقالـه    شهر سبز در ایران نیز می ۀدر زمین

) کـه بـه تحلیـل وضـعیت     1395محمدي و کنعـانی ( 
شهر اصفهان در چـارچوب رویکـرد    محیط زیست کالن

                                                             
1. Mercer 
2. Mell 
3. Abdul Latif 
4. Hosam, Ghorab, Shalaby 
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و شـهابی  مقاله طبیبیان، افشار  و اند شهر سبز پرداخته
محیطـی بـا    ) که بـه ارزیـابی زیسـت   1393شهمیري (

 انـد و  شـهر تهـران پرداختـه    رویکرد شهر سبز در کالن
) کـه بـه ارزیـابی    1390نامه کارشناسـی افشـار (   یانپا

محیطی شهر تهران با رویکرد شهر سبز  یستزوضعیت 
هـا   ، اشاره کرد. در تمـامی ایـن پـژوهش   پرداخته است

پژوهانـه بـه بررسـی     آینـده بدون توجـه بـه یـک نگـاه     
انـد، در   هاي شـهر سـبز پرداختـه    وضعیت کلی شاخص

ــالی ــب  ح ــمن متناس ــژوهش ض ــن پ ــه در ای ــازي  ک س
شـهر   هاي شهر سبز بـا شـرایط ایـران و کـالن     شاخص

پژوهانـه ابتـدا بـه شناسـایی      مشهد، بـا رویکـرد آینـده   
هاي مؤثر در این رویکـرد از توسـعه پرداختـه،     پیشران

شـهر   یش روي شهر سـبز در کـالن  سپس سناریوهاي پ
  شده است. ارائهمشهد 

  
  نظريمبانی 
 در زیست محیط حفاظت سازمان که تعریفی به بنا

 شـهري  سـبز،  شـهر  است؛ داده ارائه سبز شهر همایش

 خود (هوا، زیست محیط به نسبت در آن مردم که است

ها) وابستگی داشته  انسان و جانوران گیاهان، خاك، آب،
مســئولیت دارنــد و ســعی  احســاسو نســبت بــه آن 

 هـاي  سـازمان  و کنند با مشارکت نهادهـاي مـدنی   می

 اسـتانداردهاي  با حداقل را آرام و سالم محیطی دولتی،

 سرانه فضـاي  شهر این محیطی فراهم سازند. در زیست

 قابـل  سـطح  در شـنیداري  و دیداري هاي آلودگی سبز،

 بهتـرین  اسـت و  تـرین  کـم   زباله تولید  ۀسران و قبول

 وجـود  مبدأ از تفکیک آن همراه به مواد بازیافت شکل

 اسـتانداردهاي  به داشته و مصرف انرژي در آن نزدیک

). Department of Environment,1999( اسـت  جهانی
 گزارشی، شـهر سـبز را   در نیز زنده شهرهاي کنفرانس

 در راهکارهـاي خالقانـه   از حمایـت  و ارائه براي تالش

سـبز   اقتصاد خلق حال در کند که می معرفی شهرهایی
 ) برخـــیEIU and Siemens, 2009هســـتند (

شهودي  مفهوم یک پایه بر را خود تعریف نظران صاحب
 واقعیـات  از شـهودي  هـاي  مثـال  با گیرند و می نظر در

 بـا  قیاس در متحده ایاالت در پرتلند شهر مانند شهري،

و  کشـند (طبیبیـان   تصویر مـی  به آن را مکزیکوسیتی،

). شهرهاي سـبز بـه عنـوان شـهرهایی     1394،همکاران
شــوند کـه همـواره ســعی دارنـد تــأثیرات     تعریـف مـی  

محیطی خود را بـا کـاهش زبالـه، گسـترش بازیافـت،      
ها، افـزایش تـراکم مسـکونی در     کاهش انتشار آلودگی

کنار گسـترش فضـاهاي بـاز شـهري، کنتـرل کـرده و       
وکارهاي محلـی پایـدار را تشـویق کننـد      کسب ۀتوسع

)Abdul Latif, Bidin and Awang, 2013:646; 

Ghorab and Shalaby, 2016:497   ،شـهرهاي سـبز .(
هاي دلپذیر و مطبوع  ها و پارك هواي پاك، آب، خیابان

دارند. این شهرها در مواجه با حوادث و بالیاي طبیعـی  
اي واگیـردار در  هـ  پذیرند و خطر شیوع بیمـاري  انعطاف

ها کم است. شهرهاي سبز مـردم را بـه رفتـار سـبز      آن
ــتفاده از حمــل  ــد اس ــأثیر     مانن ــه ت ــل عمــومی ک ونق

؛ E.Kahn, 2006کند ( اکولوژیکی کمی دارد تشویق می
). در 330:1394 ،و همکــاران ؛ طبیبیــان1:1394کــان، 

تعریفی دیگر، شهر سبز شهري است که به عنوان یـک  
ی شـناخته شـده و در آن افـرادي    محیطـ  مکان زیسـت 

ها و  سکونت دارند که درصد به حداقل رساندن آلودگی
شـان هسـتند    هـاي خـود در امـور زنـدگی     کاهش زباله

)Abdul Latif, Bidin and Awang, 2013:646 از .(
نظر کان در یک شهر سبز، شهر و شهروندان عـالوه بـر   

بایـد  برنـد، ن  تمیز لذت مـی  يوهوا که از مزایاي آباین
سـوي   آثار و نتایج منفی را بـه مردمـی کـه سـاکن آن    

 ,E.Kahnها هستند، تحمیـل کننـد (   مرزهاي شهر آن

2006.(  
که شهر سـبز تمایـل   با توجه به این: شهرگرایی سبز

به شهر هوشمند دارد تا از این طریق بتواند به شـهري  
چندمنظوره بـراي کـار، اسـتراحت و بـا یـک سیسـتم       

شـود. از ایـن رو بایـد توجـه      ونقل خـوب تبـدیل   حمل
داشت، براي ساختن یک شهر بدون ترافیک، با فضـاي  
ســبز وســیع و تمــام امکانــات مــدرن الزم اســت،      
رویکردهــاي جــاري در شــهرها مجــدد طراحــی و      

ــه ــوند (  برنام ــزي ش  ,Kościelniak and Górkaری

 عنوان به اغلب سبز ). براین اساس شهرگرایی2016:228

دلیـل   هوشـمند (بـه   سـکونتگاههاي  توصیف براي راهی
امـن   یکـم)،  و بیست قرن نوین هاي فناوري سازگاري با

ساخت و تـوان   انسان هاي سیستم از گیري دلیل بهره ه(ب
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پایـدار   و پاسـخگویی نسـبت بـه حـوادث غیرمترقبـه)     
ل یــحــل بـراي مســائلی از قب  دلیــل تـوان ارائــه راه  (بـه 

بیـان   تغییرات اقلیمی، مصرف انرژي و تنـوع زیسـتی)  
گردد. از نظر نیومن هفت ویژگـی شهرسـازي سـبز     می

جهـانی مطـرح    ۀکه به عنوان رویکردي نوین در عرصـ 
ــت، عبــارت  ــد اس ــا انــرژي   -1از:  ان هــاي  شــهري ب

(بدون کربن)،  2شهري با کربن خنثی -2، 1پذیرتجدید
 -5، 4فیزیک شهري زیست -4، 3شده توزیعشهري  -3
شـهري   -6، 5زیسـت کارآمـد   شهر سازگار با محیط -5

ــان ــا مک ــل   -7و  6مبن ــا حم ــهر ب ــل پایــدار  ش  7ونق
)Newman, 2010  باید توجه داشت که آنچه امـروزه .(

ریـزان مطـرح اسـت، ادغـام      به عنـوان چـالش برنامـه   
هدفمند تمامی این رویکردها با یکدیگر، بـا اسـتفاده از   

اسـت   محـور  اجتماع نوآوري و نوین هاي فناوري ترکیب
)Beatley and Newman,2009.(  

: یابی به یک شهر سـبزتر  دست ۀگان مراحل هفت
 ۀسسؤواحد اطالعات اکونومیست که با همکاري مالی م
جهـان  زیمنس مطالعات فراوانی در کشورهاي مختلف 

هاي شهر سبز انجام داده است، هفت  شاخص ۀزمین در
یـابی بـه یـک شـهر      مرحله به شرح ذیل را براي دست

  کند: سبز بیان می
تنظـیم  : قوانین ملی قوي و مدیریت توانمند شهري -1

ضـمن   محیطـی،  زیسـت  مسـائل  ۀملی در زمین مقررات
 محیطـی  زیسـت  وضـعیت  بـر  اي گسـترده  که اثـرات آن

هـاي کلـی را بـراي شـهرها      گیـري  دارد؛ جهـت  شهرها
داشـت کـه اهمیـت     کند. البتـه بایـد توجـه    تعیین می

عبارتی مدیریت شهري کمتر از مقررات ملی نیست. به 
هـاي کـالن و    دیگر در شرایط مناسب باید دستورالعمل

ملی به عنوان بازوي کمکی براي مدیریت شهري عمـل  
). این امر یادآور EIU and Siemens, 2012:38نمایند (

گویــد: جهــانی  ایــن اســتراتژي جهــانی اســت کــه مــی
 ). بـر Parnell, 2006:21بیندیش، اما محلی عمل کن (

                                                             
1. The renewable energy city 
2. The carbon-neutral city 
3. The distributed city 
4. The biophilic city 
5. The eco-efficient city 
6. The place-based city 
7. The sustainable transport city 

محیطـی کشـورهاي    هاي زیست اساس این نظریه نظام
مختلف در سطح جهـان داراي اثـرات متقابـل بـر روي     
ــرات     ــاد تغیی ــه ایج ــوري ک ــه ط ــتند، ب ــدیگر هس یک

توانـد منـاطق    اي از جهـان مـی   محیطی در نقطه زیست
دیگر جهان را تحـت تـأثیر خـود قـرار دهـد، بنـابراین       

محیطـی،   جلوگیري از بروز مسـائل ناخوشـایند زیسـت   
هـایی در سـطوح    هاي جهـانی، تـالش   باید ضمن تالش

هـاي محلـی از نظـر     پایین و محلی صورت گیرد. دولت
هاي مربوط به  ویژه در بخش صالحیت قانونی و منابع به

ونقل، مدیرت مـواد   توسعه یک اقتصاد سبز مانند حمل
وسـاز، مـدیریت آب و    ریزي شهري، سـاخت  زائد، برنامه

ــت خاصــی هســتند (  ــاه داراي اهمی  Puppim deرف

Oliveira et al., 2009;2011(همچنـین ایـن نظریـه     ؛
کند که رقابت بین رشـد اقتصـادي و کیفیـت     بیان می

زیست باید از طریق سیاست عمومی، مـدیریت و   محیط
گذاري شود. براي حفظ تعادل بین اقتصاد سالم سرمایه

زیست سـالم، بایـد رشـد اقتصـادي و کیفیـت       و محیط
مکمل در نظـر گرفـت    زیست را به عنوان اهداف محیط

)Inc Public Technologies,1996:1 البته باید توجه .(
هاي یک منطقه در صورتی که  داشت قوانین و سیاست

بـا  و یـا   دگیـر  هاي دیگـر را نادیـده    هاي بخش سیاست
ها همکاري نکنند، ممکن است محـدود بـه    دیگر بخش

 ,Osmont, Godblum( گردنـد یـک قلمــرو کوچــک  

Langumier, LeBris, De Miras and Musil,2008 ؛(
ریـزي و اقـدامات بـین بخشـی      بنابراین از طریق برنامه

توان به هدف  مقامات محلی با دیگر بازیگران محلی می
 Puppim deایجــاد شــهرهاي پایــدار دســت یافــت (

Oliveira et al., 2013:140.(  
تــدوین رویکــردي جــامع نســبت بــه مســائل       -2

ــت ــی زیس ــه   : محیط ــهري ب ــد ش ــدیل  رش ــت تب عل
اندازهاي روستایی به اشـکال شـهري، بـه عنـوان      چشم

یک عامل مـؤثر در تغییـرات فیزیکـی و کـارکردي بـه      
 ,Thapa and Murayamaرسمیت شناخته شده است (

هاي حمایتی که با  ). براین مبنا حتی سیاست2011:25
ــی    ــرات منف ــوالً داراي اث ــتند، معم ــراه هس ــد هم تولی

محیطـــی هســـتند  اقتصـــادي، اجتمـــاعی و زیســـت
)Bonfiglio, 2011; Grant,2009ــاس ). بـــراین اسـ
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 مشـکالت  حـل  بـراي  جـامع  رویکـردي  تدوین ضرورت
سبز داراي اهمیت  شهر یک ایجاد محیطی، براي زیست

 شهري ونقل حمل اي است. به عنوان مثال سیستم ویژه
 و شـهروندان  جابجـایی  مسـتقیم بـر   نقـش  بـر  عـالوه 
 مدیریت و هوا آلودگی میزانروي  بر کاالها، ونقل حمل

 ,EIU and Siemensاي دارد ( گسـترده  اثـرات  انـرژي 

2012:39.(  
هاي درست شـرط اساسـی در    لزوم داشتن سیاست -3

گرفتـه  هـاي صـورت   طبق بررسـی : مراحل اولیه توسعه
ــتر و عملکــرد       ــین ثــروت بیش ــاط معنــاداري ب ارتب

کـه شـهرهاي   طـوري محیطی بهتر وجود دارد. به زیست
 و هـا  زیرسـاخت  ۀتوسـع  براي بیشتري توانایی مندثروت

ــتفاده ــوژي از اس ــد    تکنول ــد. هرچن ــد دارن ــاي جدی ه
تر نشان داده کـه ثـروت تنهـا عامـل      هاي دقیق بررسی
محیطـی نیسـت. بـه     کننـده در عملکـرد زیسـت    تعیین

توان به این مورد اشاره کرد که برخـی   عنوان مثال؛ می
 2111سـالیانه زیـر    ۀاز شهرهاي آمریکا با درآمد سـران 

دالر، نسبت به بسیاري از شـهرهاي بـا درآمـد بیشـتر     
وضعیت بهتري دارند. این امر گویـاي آن اسـت کـه در    

ــا درآمــد کمتــر نیــز مــی  ــا اتخــاذ  شــهرهاي ب ــوان ب ت
هزینـه بـه    هاي کـم  هاي صحیح و اجراي پروژه سیاست

 ). درIbid:40زیست تالش کـرد (  بهبود وضعیت محیط
 گونـه  بـه  را هـا  سـازمان  بایـد  وسـعه، ت هاي گیري جهت

 که کرد توصیف و زنده پیچیده هاي نظام از اي مجموعه
 و دارنـد  قـرار  یکـدیگر  بـا  منطقـی  توازن در ها آن اجزاء

 با مشترك فرایندي و کنند می دنبال را هدفی مشترك
تـوان   دارند، از این رو نمـی  پیوسته هم به و پویا نگرشی
 شـناخت  و کشـور  هـر  شـرایط  به توجه بدون را توسعه

ــت ــا فرص ــدها و ه ــد  تهدی ــرد (گودرزون ــه ک  توجی
  .)223-216: 1394چگینی،

 تـرین  اصـلی  مشـارکت مـدنی از  : مشـارکت مـدنی   -4
آیـد   مـی  شـمار  بـه  اجتمـاعی  ۀتوسـع  هـاي  شـاخص 

 زاده و یوســـــفوند،، قـــــادر64:1383 (عبـــــداللهی،
پذیري اجتمـاعی،   ). تعهد مدنی و مسئولیت102:1391

و مشارکت اجتمـاعی، آگـاهی سیاسـی     حس همکاري
 ةدهنـد  هـاي تشـکیل   اخالقی و اخالق مشارکت مؤلفـه 

 هویت یـا جـزء مـدنی آن هسـتند (پنـاهی و غفـاري،      

ــره  ســئول یکــی از کــالن ). در19:1388 شــهرهاي ک
ــی مردمــی ( ــام )NGOجنــوبی انجمن ــه ن  شــوراي ب

شکل گرفته کـه در آن مسـائل    1سبز سئول شهروندي
گیرد. در این شـورا   بررسی قرار میمحیطی مورد  زیست
غیردولتی حضـور   صد عضو یک از و بیش سئول شهردار

 یـک  ایجـاد  و پایـدار  ۀدارند که براي دستیابی به توسع
  همکاري دارند. و با یکدیگر تعامل سبز شهر

 بسـیار  نقشـی  داراي تکنولـوژي : تکنولوژي مناسب -5
محیطــی در  هــاي زیســت اساســی در کــاهش آلــودگی

کـه نتـایج بررسـی شـهر      يطور شهري دارد. بهمناطق 
نشـان داد   2012زیمنس در سال  ۀسسؤلندن توسط م

توانـد تـا    یتنهایی م هاي جدید به که استفاده از فناوري
 اکسـید  يدرصد در کاهش میزان تولید و انتشـار د  99

  کربن مؤثر باشد.
در کشـورهاي  : ریزي مکمل و همگام توجه به برنامه -6

هـایی در   ریـزي  ، شهرها اغلب به برنامهدر حالت توسعه
جهت بهبود بهداشت شهروندان و کـاهش فقـر تمرکـز    

 کـار  دسـتور  اصـطالحاً  ها کـه  ریزي برنامه این دارند؛ اما
و الزم  نبـوده  کافی تنهایی به شوند، می نامیده 2اي قهوه

هـایی بـراي بهبـود     ریـزي  زمان برنامـه  است به طور هم
تدوین و اجـرا شـوند کـه    پایداري وضعیت اکوسیستم، 

 ۀها دستور کار سبز گویند. این دو برنام اصطالحاً به آن
مستقل از یکدیگر نبوده و داراي تأثیرات متقابل نسبت 

  ).EIU and Siemens,2012:42-44به یکدیگر هستند (
غیررسـمی   اسـکان : سکونتگاههاي غیررسمی ءارتقا -7
مخـاطره  زیسـت را بـه    محـیط  ،فقـر  تولیـد  باز سبب به

 مشکالت، حل براي زیاد هزینه انداخته و باعث تحمیل
 جامعـه شـهري   انسـجام  و پایداري براي جدي تهدیدي

 وضـعیت  سـاماندهی  براي اي ویژه تدابیر نیازمند و بوده
اسـت   آینـده  در آن گسـترش  از جلـوگیري  و کنـونی 

 ). از ایـــن رو اکثـــر 1393،و همکـــاران (محمـــدي
 عوامـل  از یکـی  غیررسمی معتقدند، اسکان کارشناسان

 EIUشهري است ( زیست محیط اثرگذار بر و مهم بسیار

and Siemens, 2012:45    سازمان ملـل دسـتور کـار .(
حل بخشـی از مشـکالت جهـانی    "موفق شهرنشینی را 

                                                             
1. Green Seoul Citizen Committee 
2. Brown Agenda 
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ــزل     ــوگیري از تن ــراي جل ــایی ب ــه راهکاره ــر و ارائ فق
کند. انجمن پلنت درام کـه یـک    یاد می "زیست محیط

در سانفرانسیسـکو اسـت    1فاعی مردمـی سازمان غیرانت
بایـد تغییـر   "تر بیـان کـرده اسـت.    این مسئله را واضح

هاي بنیـادي شهرنشـینی   عمیقی در مقدمات و فعالیت
. براي انجام چنـین کـاري شـهرها بایـد     "صورت گیرد

دهنـد و  باشند و به مکانی تبدیل شوند که ارتقا "سبز"
  ).United Nations,1997:2زندگی باشد ( ةاحیاکنند

: یزي شهرير برنامهپژوهی و کاربرد آن در آینده
 بفهمنـد،  را وقـوع  حال در امور کوشند می تنها نه افراد
 اتفـاق  شـاید  کـه  را امـوري  تـا  هسـتند  تالش در بلکه

 شـرایط  تحـت  یـا  و دارد وقـوع  امکـان  بالقوه یا بیفتد،
 بـا  افـراد . بشناسند افتاد، خواهد اتفاق آینده در خاصی

 را خـود  کنونی موقعیت حدسی شناخت این از استفاده
 زمان بستر از کرده، دنبال را کارهایشان داده، تشخیص

ــادي فضــاي و ــاعی و م ــی اجتم ــد م ــزاده( گذرن و  علی
 بـراي  ابزاري توان می را پژوهی آینده). 1387 ،همکاران

 مطلـوب  اي آینـده  بـه  دسـتیابی  منظور به تغییر ایجاد
 مختلـف  سـطوح  در را آن تـوان  مـی  که ابزاري. دانست

 کـه  حـالی  در. گرفـت  کـار  بـه  فراملی و ملی سازمانی،
 اهـداف  تحقـق  بـه  تنهـا  را خـود  پژوهـان،  آینده بیشترِ

 ماننـد  دیگـر  اي عـده  سـازند،  مـی  محدود کارفرمایشان
 زنـدگی  سـطح  ارتقـاي  را پژوهی آینده هدف بل، وندل
 وضعیت بهبود نگران دل تنها نه گروه این. دانند می بشر
 متوجـه  گاهی حتی بلکه بشر، آینده و کنونی هاي نسل
در  ).Bell, 2003:73( هسـتند  زمین کره در حیات کل

بینـی   کتاب راهنماي عملی براي کارگروه آینده: پـیش 
کارگیري یک رویکـرد   ترین اهداف به آینده شهرها، مهم

ریزي شهري به شرح ذیـل آورده   پژوهی در برنامه یندهآ
 است:شده 

تفکر، فراتر از حد معمولی و تقویت تفکر رو  ۀتوسع -
  عنوان یک نتیجه؛ به جلو به

 وگوها در مورد آینده؛ وادار و تشویق به گفت -
کمک به شناسایی احتمـاالت در مـورد آینـده کـه      -

ممکن است نیاز به بررسی، آزمایش و درنهایت نیاز 
 به اصالح داشته باشند؛

                                                             
1. NGO 

احتماالت مثبـت و  تشویق مردم به توجه کردن به  -
هایی که ممکن است فردا به دست بیاورند و  فرصت

بـه همـان میـزان بـه خطـرات احتمـالی و بالیــاي       
 طبیعی توجه داشته باشند؛

گیري و آگاهی بیشتر امروز در مورد آینـده   تصمیم -
هاي مهمی کـه بایسـتی در   با تمرکز فکر بر پرسش

ــاره    ــر دوب ــردن سیاســت بهت ــه ک ــا فرمول رابطــه ب
 صل شوند؛وف حل

 ؛2تشویق مردم به تفکر در خارج از جعبه -
هـاي   اندازها و افزایش تعـداد گزینـه   گسترش چشم -

گیـري   دسترس براي آمـادگی بیشـتر تصـمیم    قابل
 جهت ایجاد تغییر مثبت؛

وسیله ارتقاي  تمهیدات براي مدیریت بهتر تغییر به -
 ظرفیت یادگیري؛

تر  کوتاهایجاد زمان واکنش به حوادث واقعی آینده،  -
 دارتر؛ ها هدف و واکنش

پرورش مشارکت فعال در تفکر اسـتراتژیک جهـت    -
 ).  1394گیري (رهنما و معروفی، تصمیم

ماتریس اثر متقابل و سناریو ویـزارد در  : 3سناریو ویزارد
در مرکـز ارزیـابی    2003تـا   2001هاي  ابتدا بین سال

 2004هـاي   آینده و سپس در سال ۀتکنولوژي و توسع
در مرکز پژوهشی دانشگاه اشتوتگارت آلمـان   2011تا 

هـاي   اي ریسک و توسعه فناوري رشته در مطالعات میان
اسـت. هـدف ایـن مرکـز      یافتـه  پایدار شـکل و توسـعه  

هاي دانشگاهی مختلف  پژوهشی، ایجاد پلی میان رشته
هـاي تحقیقـاتی مسـئله محـور و      به منظور انجام پروژه

هـاي   در حـل چـالش   يا رشـته  یانگیري از توان م بهره
مرکز ارزیـابی   که یهنگام 2012پیچیده است. در سال 

با مرکز پژوهشـی مطالعـات    4تکنولوژي و توسعه آینده
در  5هـاي پایـدار   فنـاوري  ۀاي ریسک و توسع رشتهمیان

دانشگاه اشتوتگارت (مرکـز پژوهشـی دیگـر در همـین     
دانشگاه) ادغام شد. در این زمان نیز بخش مربـوط بـه   
روش ماتریس اثر متقابل به این سـازمان منتقـل شـد.    

افزار سناریو ویزارد به منظور ارزیـابی مـاتریس اثـر     نرم

                                                             
2. Think Outside the Box 
3. Scenario Wizard 
4. ZIRN 
5. ZIRIUS 
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هاي اثر متقابل توسط دو مرکز پژوهشـی   متقابل و داده
وژي و توسـعه آینـده و مرکـز پژوهشـی     ارزیابی تکنولـ 

هـاي   اي ریسک و توسـعه فنـاوري   مطالعات میان رشته
ــاد و   ــان ایجـ ــتوتگارت آلمـ ــگاه اشـ ــدار در دانشـ پایـ

افـزار بـر مبنـاي     است. اساس کار این نـرم  یافته توسعه
هـا   یس) است. این مـاتر CIBهاي اثر متقاطع ( ماتریس

حتمـال  منظور استخراج نظر خبرگان در مـورد اثـر ا   به
وقوع یک حالـت از یـک توصـیفگر بـر روي حـالتی از      

هــاي کالمــی مــورد  توصـیفگر دیگــر در قالــب عبــارت 
گیرنــد و نهایتـاً بـا محاسـبه اثــرات     اسـتفاده قـرار مـی   

ــت ــر روي یکــدیگر،  مســتقیم و غیرمســتقیم حال هــا ب
سناریوهاي سازگار پیش روي سیسـتم مـورد مطالعـه،    

  شوند. استخراج می
ــل ــادل اثــ  تحلی ــلتع ــراي   1ر متقاب ــک روش ب ی

هـاي   ها است که براي سیسـتم  اثر شبکه وتحلیل یهتجز
کیفی و تجزیه و تحلیل سناریوها قابل اسـتفاده اسـت.   

پــذیري بـاال بــراي   ایـن روش داراي یـک نــوع انعطـاف   
وسـاز   و تسـهیل سـاخت  » تجزیه و تحلیل اثر متقابـل «

سناریوهاي کیفی بر روي اثـرات متقابـل اطالعـات بـر     
دانش کیفی است، یعنی بر اساس دانـش کیفـی    اساس

ي ارکان یـک سیسـتم    درباره روابط پیچیده و دو سویه
گیـرد. یـک    اصلی و مهم سـاخت سـناریو صـورت مـی    

سیستم تجزیه و تحلیل کیفـی بـا اسـتفاده از سـناریو     
هـاي کیفـی دربـاره     ویزارد، توسط یک نمونـه قضـاوت  

ر یــک تـأثیرات متقابــل (اثــر متقابـل) پیرامــون عناصــ  
شود. ساختار عادي تجزیـه و تحلیـل    سیستم انجام می

اثر متقابل با استفاده از سناریو ویـزارد بـه شـرح ذیـل     
  است:

گرها (عناصـر مـرتبط بـا سیسـتم) و      ایجاد توصیف -
هـاي)   هـا یـا توسـعه (مـدل     هـاي آن  حالت گزینـه 

  ساختار تجزیه و تحلیل؛
 هاي اثر متقابل در داخل ساختار؛ تجزیـه  ورود داده -

و تحلیل ساختار و اثر متقابل اطالعات با یکـدیگر،  
  دهد. ماتریس اثر متقابل را تشکیل می

ارزیابی ماتریس اثر متقابل بـا اسـتفاده از محاسـبه     -
  سناریوهاي سازگار؛

                                                             
1. Cross-impact balance analysis (CIB) 

هاي مناسـب بـراي اهـداف؛ در     وتحلیل انجام تجزیه -
هـاي اضـافی (فراوانـی،     توان ارزیابی این مرحله می

، تجزیه و تحلیل گذار) را نیـز  تجزیه و تحلیل نفوذ
  انجام داد.

 ).1395هنما و حسینی،ذخیره اطالعات و نتایج (ر -
  

  روش تحقیق
پژوهش به لحاظ هدف از نوع کـاربردي اسـت   این 

 –که بـا توجـه بـه ماهیـت تحقیـق از روش توصـیفی       
تحلیلی استفاده شده اسـت. در ایـن پـژوهش ابتـدا بـا      

اي بـا تأکیـد بـر     استفاده از مطالعات و منابع کتابخانـه 
متشـکل   و کاربري زمین مؤلفه (انرژي 7منابع خارجی 

، EL2 سـرانه فضـاي سـبز   ، EL1 سرانه برق مصرفیاز 
؛ EL4 هـاي اکولـوژیکی   ساختمان، EL3 تراکم جمعیت

ــالب ــکل از  آب و فاض ــمتش ــورداري از آبمی  زان برخ
WW1 ،ــداري آب ــه   ، W.W2 پای ــی ب ــزان دسترس می

متشـکل از حمـل و نقـل     حمل و نقل؛ WW3 فاضالب
کـاهش  ، T2 ونقل انبوه شـهري  حمل، T1عمومی برتر 

سرانه ساالنه ضـایعات  متشکل از  ضایعات؛  T3 ترافیک
متشـکل از   هواي پـاك  ؛WR2 بازیافت، WR1 تولیدي

میـزان غلظـت   ، CW1 اکسید کـربن سرانه انتشار مونو 
میـزان غلظـت دي اکسـید    ، CW2 دي اکسید نیتروژن

کیفیت ، CW4 میزان غلظت ذرات معلق، CW3 گوگرد
ــوا ــت  ؛CW5 ه ــی زیس ــی  حکمروای ــکل از محیط متش

، EG2 مشـارکت عمـومی  ، EG1 زیسـت  نظارت محـیط 
 پـذیري  انعطافو ؛ EG3شهروند دوستدار محیط زیست 

، ER1زیست محیطـی   دانشمتشکل از  محیطی زیست
زیسـت محیطـی    آگـاهی ، ER2زیست محیطی  نگرش
ER3 ،ی بستر سازمانER4 ،  عملکرد و روابـط سـازمانی 
ER5  بـر اسـاس    يا ) شناسایی شد، سـپس پرسشـنامه

روش ماتریس اثرات متقابـل و روش مـاتریس ضـرایب    
طراحـی گردیـد.    2بنـدي  تحلیل اثر متقاطع براي طبقه

ــد ــه بعـ ــنجی از   در مرحلـ ــی و نظرسـ ــا روش دلفـ بـ
کارشناسان و متخصصان آشـنا و مسـلط بـه مـدیریت     

نفر استاد دانشـگاه   15شهري و محیط زیست شهري (
نفـر کارشناسـان و مـدیران     26و و دانشجوي دکتـري  

                                                             
2. Micmac 
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ها خواسته شـد، بـا توجـه بـه روش      اجرایی شهر) از آن
ــر اســاس نــوع اثرگــذاري   مــاتریس اثــرات متقابــل و ب

یکدیگر در صورت عدم وجود اثر بـین دو   ها بر شاخص
شاخص عدد صفر، در صورت وجود اثر ضعیف بـین دو  
شاخص عدد یک، در صورت وجود اثر متوسط بـین دو  
شاخص عدد دو، در صـورت وجـود اثـر قـوي بـین دو      
شاخص عدد سه و در صورت وجود اثر بـالقوه بـین دو   

را بـراي تعیـین اثـر دو شـاخص وارد      Pشاخص مقدار 
 ۀشناسایی متغیرهاي پیشران در عرصـ به  سپس. کنند

آن از شهر مشهد پرداخته شد. پـس   شهر سبز در کالن

تمـامی  مرحله قبـل،  کارشناسان  سنجی مجدد ازبا نظر
تحقیق شناسـایی و   هاي یشرانممکن براي پ يها حالت

، مجـدد  ماتریس اثرات متقابـل  با استفاده از پرسشنامه
هـا   شاخص اول،با استفاده از نظرات کارشناسان مرحله 

) مورد مقایسه قرار گرفتند، پـس از  1بر اساس جدول (
 Scenarioيافـزار  هـا بـه محـیط نـرم     آن بـا ورود داده 

Wizard ها مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و      داده
سناریوهاي پیش روي شهر مشهد با رویکرد شهر سـبز  

تـدوین  فق طرح جـامع شـهر مشـهد)    (ا 1405در افق 
   گردید.

  

  یازدهی مقادیر کیفیامت: ماتریس 1جدول 
 مقیاس کمی مقیاس کیفی (کالمی)

کننده شدید یتتقواثرات   3 +  
کننده متوسط یتتقواثرات   2 +  
کننده ضعیف یتتقواثرات   1 +  

 0 فاقد اثر متقابل
ة ضعیفمحدودکننداثرات   1  -  
متوسط محدودکنندهاثرات   2  -  

شدید محدودکنندهاثرات   3  -  
  

 شهر سبز  يها ها و شاخص : مؤلفه2جدول 

عالمت   مؤلفه
عالمت   شاخص  اختصاري

عالمت   مؤلفه  اختصاري
عالمت   شاخص  اختصاري

  اختصاري

انرژي و 
کاربري 

  زمین
LB 

 EL1  سرانه برق مصرفی

  CW  هواي پاك

مونو اکسید سرانه انتشار 
  EL2 سرانه فضاي سبز CW1  کربن 

میزان غلظت دي اکسید   EL3 تراکم جمعیت
  CW2 نیتروژن 

میزان غلظت دي اکسید   EL4  هاي اکولوژیکی ساختمان
  CW3 گوگرد 

  T  ونقل حمل
  CW4 میزان غلظت ذرات معلق   T1  ونقل عمومی برتر شبکه حمل

  CW5 کیفیت هوا T2  انبوه شهريونقل  حمل
 T3  کاهش ترافیک

حکمروایی 
  EG  محیطی یستز

 EG1  زیست نظارت محیط

و  ضایعات
  WR  بازیافت

 EG2  مشارکت عمومی  WR1 سرانه ساالنه ضایعات تولیدي

  WR2  بازیافت
شهروند دوستدار محیط 

 EG3  زیست

 پذیري انعطاف
زیست 
  محیطی

ER  

 ER1  زیست محیطی دانش

و  آب
 WW  فاضالب

 ER2  زیست محیطی نگرش  WW1 میزان برخورداري از آب
 ER3  زیست محیطی آگاهی  W.W2 پایداري آب

 ER4  یبستر سازمان  WW3 میزان دسترسی به فاضالب
 ER5  عملکرد و روابط سازمانی

Sources: Beatley,2000; Beatley, and Newman,2009; Sternlieb, Bixler, Huber-Stearns and Huayhuaca,2013; Liang, 
Xu, Suh and Tan, 2013; Koontz and Thomas,2006; lemos and Agrawal,2006; Gunderson,2000; Moghim and 
Garna,2019; Li, Li, Kappas, Pavao-Zuckerman,2018; EIU and Siemens,2009,2010, 2011a, 2011b,2011c, 2012; 

؛ مدیریت بحران 1392نژاد، پیربابایی و  عسگري، ؛ بهتاش، کی1391 نیاز و مطهري، ؛ یزدان1393،احمد معظم؛ شیخ کاظم برزگري، 1395 معصومی،فنی و 
  1390بهتاش،  فرزاد و سرمدي بابایی، آقا ؛ صالحی،1395؛ مهدیزاده، 1391شهرداري مشهد،
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  قلمرو پژوهش
شــهري در شــمال شــرق ایــران، بــا  کــالن  مشــهد،

ــایی  ــه طــول  36درجــه و  59مختصــات جغرافی دقیق
دقیقه عرض شـمالی و مرکـز    17درجه و  36شرقی و 

). ایـن  115:1391استان خراسان رضوي است (حیاتی،
شهر در زمان افشـاریان، پایتخـت ایـران بـوده اسـت و      

 باشــددومـین شــهر پهنـاور ایــران، بعــد از تهـران مــی   
)http://fa.wikipedia.org/wiki بر اساس سرشماري .(

، شهر مشهد داراي 1390عمومی نفوس و مسکن سال 
، با مسـاحت  خانوار 804391 نفر جمعیت و 2766258

ــهر    متر 288664457 ــاري شـ ــالنامه آمـ ــع (سـ مربـ
شـهر بـزرگ    ) به عنوان دومـین کـالن  20:1391مشهد،

شـد  با زیـارتی مـی   -کشور، شهري با کـارکرد مـذهبی  

). شهر مشهد به دلیل قـرار  153:1391(بدري و طیبی،
گرفتن حرم مطهر رضوي در آن همواره در طول تاریخ 
داراي اهمیت فرهنگی، مذهبی، اقتصـادي و اجتمـاعی   

گیـري فضـایی و زنـدگی     بوده است و سرشت و شـکل 
اقتصادي خود را کامالً تحـت تـأثیر عوامـل     -اجتماعی
اسـته از آن شـکل   فرهنگی و گردشـگري برخ  مذهبی، 

ــومنی ــاران داده اســت (م ــاالنه 15:1387،و همک ) و س
از داخل و بیش از یـک   میلیون زائر 32پذیراي بیش از 

میلیون زائر از خـارج از کشـور اسـت. شـهر مشـهد در      
شـکل زیـر   . منطقه بـوده اسـت   13، داراي 1390سال 
و موقعیـت شـهر   گانـه شـهر مشـهد     13مناطق  ۀنقش

  دهد. می کشوري نشانمشهد را در تقسیمات 

  

  
  موقعیت شهر مشهد در تقسیمات کشوري: 1شکل 

  
 هاي تحقیق یافته

در ایـن  : وضعیت شهر مشهد از نظر شهر سبز
پژوهش ابتدا با استفاده از روش ماتریس اثرات متقابـل  

هــاي مــؤثر در تحقیــق  پیشــران Micmacافــزار  و نــرم
وابستگی مسـتقیم کـه بـر     -ماتریس اثرشناسایی شد. 

وارده شده به مـاتریس اثـرات متقابـل     يها اساس داده
مسـتقیم بـین    یراتتـأث  ةدهنـد  ، نشـان گیـرد  یشکل م
بـه منظـور    ).1395(رهنما و حسـینی،   هاست شاخص

ــداري و ناپا  ــین پای ــداريتعی ــر   ی ــهد از نظ ــهر مش ش
بایـد   پژوهـی   ینـده شهر سبز بـا رویکـرد آ   يها شاخص

 کـرد هـا   وابسـتگی شـاخص   -اقدام به ترسیم نقشه اثر
ــا بررســی نحــوه قرارگ2(شــکل  ــراکنش  یــري) و ب و پ
وابسـتگی مسـتقیم بـه     -در داخل نقشه اثـر  ها شاخص

وضعیت سیستم پـی بـرد. در سیسـتم شـهرهاي سـبز      
بـا میـزان    ییها پایدار، سیستم ضمن دارا بودن شاخص

هـا بـه طـور نسـبتاً      باال، شـاخص  یرياثرگذاري و اثرپذ
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وابستگی پراکنـده   -نقشه اثر يها نرمالی در سایر بخش
انـد؛ امـا در سیسـتم شـهرهاي سـبز ناپایـدار کـه         شده

پـراکنش   ةنحو ،شهر سبز ندارند هاي یژگیانطباقی با و
وابسـتگی از الگــوي   –هـا بــر روي نقشـه اثــر    شـاخص 

بـه طـور   یـا  هـا   کـرده و اکثـر شـاخص   خاصی پیروي ن

شــده و یــا پــراکنش معمـول در یــک بخــش متمرکــز  
تـوان گفـت در یـک     یمـ نامنظمی دارند. به طور کلـی  

 –بر محور میانگین نقشه اثـر   ها شاخصسیستم پایدار 
  مانند دارد. Lوابستگی حرکت کرده و سیستم حالتی 

  

  
  شهر مشهد وابستگی مستقیم الگوي شهر سبز کالن –اثر  ۀنقش :2شکل 

  
 8اساس نتایج حاصل از این بخـش تحقیـق    بر

یابی به شـهر سـبز در    پیشران اصلی مؤثر در دست
شهر مشهد شناسایی شد کـه بـا تـدوین سـه      کالن

حالت مختلف در طیـف مطلـوب، نیمـه مطلـوب و     
حالـت   24نامطلوب براي هر پیشـران در مجمـوع   

ممکن پیش روي شهر مشهد در زمینه شـهر سـبز   
هــاي پــیش روي  ) پیشـران 3وجـود دارد. جــدول ( 

ها را در  هاي ممکن هر یک از آن شهر سبز و حالت
  دهد. شهر مشهد نشان می کالن

ممکـن   يهـا  پس از مشخص شدن تمـامی حالـت  
تفاده از روش تحقیـق، بـا اسـ    هـاي  یشـران پیش روي پ

ممکن بـر   يها ماتریس اثرات متقابل ابتدا تمامی حالت
) توسط کارشناسـان مـورد مقایسـه و    2اساس جدول (

هـا بـه    ارزیابی اولیه قـرار گرفتنـد، سـپس بـا ورود آن    

بــه تجزیــه و  Scenario Wizard يافــزار محــیط نــرم
ــل داده ــا تحلی ــع يه ــدة يآور جم ــر   ش ــل از نظ حاص

شهر  روي کالن کارشناسان و شناسایی سناریوهاي پیش
 حاصـل  نتایجپرداخته شده است.  1405مشهد در افق 

 قضـاوت  504 مجمـوع  از که داد نشان تحقیق انجام از
 داراي) درصــد 75/5( ســلول 29 شــده، انجــام ســلولی
 داراي) درصــد 79/16( سـلول  85 ، -3 متقابـل  اثـرات 
 داراي) درصــد 05/19( ســلول 96 ،-2 متقابــل اثــرات
 اثـر  فاقـد ) درصـد  73/8( سلول 44 ، -1 متقابل اثرات

 داراي) درصــد 34/7( ســلول 37 یکــدیگر، بــر متقابــل
 داراي) درصـد  44/20( سـلول  103 ،+ 1 متقابل اثرات
 داراي) رصـد  21/ 83( سـلول 110 و+ 2 متقابـل  اثرات
  .  باشند می+ 3 متقابل اثرات
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 1405ي ممکن پیش روي هر عامل در افق ها حالتي کلیدي و ها عامل: 3جدول 
  نوع سناریو  هاي ممکن حالت عامل

حکمروایی 
  محیطی زیست

شهر  محیطی کالن محیطی منطبق بر سند زیست حکمروایی برنامه محور و مبتنی بر توسعه پایدار زیست
  مطلوب  مشهد

  نیمه مطلوب  چندان منسجم و اقدامات پراکنده محیطی نه حکمروایی زیست
شهر  حکمروایی غیرمنطقی، ناکارآمد و مخالف با توسعه پایدار، بدون توجه به شرایط محیط زیست کالن

  نامطلوب  مشهد

هاي  ساختمان
  اکولوژیکی

سازي  صورت یک اصل در صنعت ساختمان بههاي اکولوژیک  ترویج، تشویق و الزام به ایجاد ساختمان
  مطلوب  شهر مشهد کالن

  نیمه مطلوب  هاي اکولوژیک و انجام اقداماتی پراکنده و اندك در مرحله ابتدایی بودن مبحث ساختمان
  نامطلوب  ها هاي اکولوژیک و عدم درك و نفی ضرورت احداث این نوع ساختمان فقدان توجه به ایجاد ساختمان

پذیري  انعطاف
  محیطی زیست

سازي و آموزش شهروندان به  هاي شرعی، عرفی و قانونی، به همراه فرهنگ ها و پتانسیل گیري از توان بهره
  مطلوب  شهر مشهد محیطی کالن پذیري زیست منظور ارتقا انعطاف

اي پراکنده براي ه ها و آموزش سازي شهر مشهد و فرهنگ محیطی در کالن پذیري زیست عدم توجه به انعطاف
  نیمه مطلوب  توجه به محیط زیست

  نامطلوب  هاي شرعی، عرفی و قانونی پذیري در عرصه محیط زیست، علیرغم وجود پتانسیل فقدان انعطاف

  تراکم جمعیت

گیري از نظریه شهرگرایی جدید و استفاده از الگوي شهر فشرده و سبز، سازگار با محیط زیست شهر  بهره
  مطلوب  مشهد

  نیمه مطلوب  فقدان توجه به مسئله تراکم جمعیتی به عنوان یک عامل مؤثر در محیط زیست
  نامطلوب  استفاده از الگوي رشد افقی و اسپرال

  کیفیت هوا
 مطلوب  ها هایی مدون و پایدار در جهت ارتقا کیفیت هوا و کاهش آالینده تدوین قوانین و ارائه برنامه
  نیمه مطلوب  ریزي هدفمند و اجراي اقداماتی کلی و پراکنده هرگونه برنامهتوجه به کیفیت هوا بدون 

  نامطلوب  ریزي و اقداماتی در جهت ارتقا کیفیت هوا توجهی به مقوله کیفیت هوا و فقدان هرگونه برنامه بی

بازیافت و کاهش 
  سرانه تولید زباله

بازیافت و استفاده از کاالهایی با برچسب قابل سازي به منظور تفکیک زباله از مبدأ و ارتقا فرهنگ  فرهنگ
  مطلوب  صورت هدفمند هاي حاکم بر آن به بازیافت به همراه تقویت سیستم بازیافت و سیاست

  نیمه مطلوب  توجه سطحی و بدون برنامه به بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات
ها و  محیطی آن توجهی به اثرات زیست بیآوري و دفع زباله و  فقدان وجود سیستمی دقیق براي جمع

  نامطلوب  محیطی سازي منابع زیست توجهی به مقوله بازیافت و تجاري بی

  ونقل حمل

ونقل عمومی و  ونقل عمومی و ترویج استفاده از حمل افزاري شبکه حمل افزاري و سخت تقویت و توسعه نرم
  مطلوب  یابی به توسعه پایدار محور قرار دادن آن به منظور دست

  نیمه مطلوب  ونقل هاي مناسب براي حمل ونقل عمومی به عنوان یکی از شیوه گسترش شبکه حمل
  نامطلوب  ونقل عمومی توجهی به شبکه حمل بی

  پایداري آب
  مطلوب  پایدارسازي منابع آبی و استفاده بهینه و منطقی از منابع آبیریزي هدفمند براي  برنامه

  نیمه مطلوب  آشکار شدن نمودهاي عینی ناپایداري آبفقدان پایداري آب و 
  نامطلوب  بحران پایداري آب

  
شناسایی سناریوهاي پیش روي شـهر سـبز در   

 نتـایج  مجمـوع  در: 1405شهر مشهد در افـق   کالن
 ممکـن  سـناریوي  6561 داد از نشان تحقیق از حاصل
 دارد، وجـود  سبز شهر زمینۀ در مشهد شهر روي پیش
ــت در ســناریو دو تنهــا و ضــعیف ســناریوي 217  حال

 افـق  در ها آن وقوع احتمال و دارند قرار قوي سازگاري
 اول ويــــ سناری. دارد وجـود  مشهد شهر براي 1405

 مجمـوع  داراي اسـت،  مثبـت  جهـت  با سناریو یک که

 در اسـت،  10 سازگاري ارزش و 108 متقابل اثر امتیاز
 بـراي  بـد  شـرایط  گویـاي  کـه  دوم سناریوي که حالی
 داراي است، سبز شهر زمینه در مشهد شهر کالن آینده

ــاز مجمــوع ــر امتی ــل اث  2 ســازگاري ارزش و 84 متقاب
) دو سـناریوي قـوي پـیش روي شـهر     4جدول ( .است

ــر      ــازگاري عناصـ ــراه ارزش سـ ــه همـ ــهد را بـ مشـ
 دهد. دهنده آن نشان می تشکیل
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  1405مشهد در افق  شهر کالن: سناریوهاي شهر سبز، 4جدول 

ارزش  سناریوي اول
ارزش  سناریوي دوم سازگاري

 سازگاري
محیطی: حکمروایی برنامه محور و مبتنی بر  زیست حکمروایی 

محیطی  محیطی بر اساس سند زیست توسعه پایدار زیست
مشهدشهر  کالن  

14 
محیطی: حکمروایی غیرمنطقی،  زیست حکمروایی 

بدون توجه به شرایط  ناکارآمد و مخالف با توسعه پایدار، 
شهر مشهد محیط زیست کالن  

10 

اکولوژیکی: ترویج، تشویق و الزام به ایجاد  هاي  ساختمان
صورت یک اصل در صنعت  به هاي اکولوژیک  ساختمان

مشهد شهر  سازي کالن ساختمان  
19 

اکولوژیکی: در مرحله ابتدایی بودن مبحث  هاي  ساختمان
انجام اقداماتی پراکنده و  هاي اکولوژیک و  ساختمان

  اندك 
2 

ها و  گیري از توان محیطی: بهره زیست پذیري  انعطاف
سازي و  قانونی، به همراه فرهنگ هاي شرعی، عرفی و  پتانسیل

محیطی  پذیري زیست نعطافمنظور ارتقا ا آموزش شهروندان به 
شهر مشهد کالن  

22 
پذیري در  محیطی: فقدان انعطاف زیست پذیري  انعطاف

هاي شرعی،  پتانسیل عرصه محیط زیست، علیرغم وجود 
 عرفی و قانونی

5 

گیري از نظریه شهرگرایی جدید و استفاده  تراکم جمعیت: بهره
ر از الگوي شهر فشرده و سبز، سازگار با محیط زیست شه

 مشهد
  تراکم جمعیت: استفاده از الگوي رشد افقی و اسپرال  27

 
5 

هایی مدون و پایدار در  کیفیت هوا: تدوین قوانین و ارائه برنامه
ها ارتقا کیفیت هوا و کاهش آالینده جهت  توجهی به مقوله کیفیت هوا و فقدان  کیفیت هوا: بی 18 

کیفیت هوا ریزي و اقداماتی در جهت ارتقا هرگونه برنامه  11 

سازي در جهت  مجدد از ضایعات: فرهنگ بازیافت و استفاده 
کاالهایی با برچسب قابل  ارتقا فرهنگ بازیافت و استفاده از 

هاي حاکم  بازیافت و سیاست بازیافت به همراه تقویت سیستم 
صورت هدفمند بر آن به  

 توجهی به مقوله مجدد از ضایعات: بی بازیافت و استفاده  20
محیطی سازي منابع زیست بازیافت و تجاري  2 

افزاري شبکه  افزاري و سخت ونقل: تقویت و توسعه نرم حمل 
ونقل عمومی و  ونقل عمومی و ترویج استفاده از حمل حمل

  یابی به توسعه پایدار  محور قرار دادن آن به منظور دست 
10 

توجهی به شبکه  برتر: بی ونقل عمومی  حمل شبکه 
ونقل عمومی حمل  

 
4 

پایداري آب: پایدارسازي منابع آبی و استفاده بهینه و منطقی 
آبی از منابع   4 پایداري آب: بحران پایداري آب 19 

 2 ارزش سازگاري کل سناریو 10 ارزش سازگاري کل سناریو
 84 مجموع امتیاز اثر متقابل 108 مجموع امتیاز اثر متقابل

  

 
  توصیفگرهاي تحقیق يا سیستم شبکه :3شکل 
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، براي يا یک سیستم شبکه: يا سیستم شبکه تشکیل
تحلیل و نحوة اثرگذاري بر گرها در  بیان نقش توصیف

رود و نقش مؤثري در فرآیند ایجاد  به کار میسیستم 
  سناریوي واقعی دارد. 

 کـه  داد نشـان  اي شـبکه  سیسـتم  از حاصـل  نتایج
 هاي ساختمان محیطی، زیست حکمروایی توصیفگرهاي
ــذیري انعطــاف اکولــوژیکی، ــراکم محیطــی، زیســت پ  ت
 و بازیافــت پــاك، انــرژي هــوا، کیفیــت جمعیــت،

 و اثرگـذاري  حالت دارايزباله تولید سرانۀ شـــــکاه
ــذیري ــوأم اثرپ ــتند، ت ــی هس ــم یعن ــان ه ــمن زم  ض

 ســایر از توصـیفگرها  سـایر  روي بــر زیـاد  تأثیرگـذاري 
 و تأثیرگـذاري  میزان البته. پذیرند می تأثیر توصیفگرها
 بسـیار  محیطی زیست حکمروایی توصیفگر تأثیرپذیري

 تـــ اهمی از نشـان  کـه  توصیفگرهاست سایر از بیشتر
 توانـد  مـی  توصـیفگر  ایـن  زیرا دارد؛ توصیفگر این ویژه
 ســایر روي بــر منفــی اثــر یــا و مثبــت اثــر شــدت بــه

 سـبز  شهر زمینۀ در مشهد شهر روي پیش سناریوهاي
 دلیـل  بـه  ونقـل  حمـل  توصیفگر همچنین باشد؛ داشته

 بین مرز و اي شبکه سیستم باالي قسمت در قرارگیري
 روي بـر  بـاالیی  اثرگـذاري  داراي چپ و راست قسمت

 بـه  ورود دلیـل  بـه  حـال  بـااین  توصیفگرها است، سایر
 روي بـر  محدودي اثرگذاري داراي شبکه راست قسمت

 از حاصـل  نتـایج  همچنین باشد؛ می توصیفگرها رــسای
ــداري توصــیفگر کــه داد نشــان تحقیــق  داراي آب پای

  .باشد می توصیفگرها سایر از باالیی اثرپذیري
: سناریوهاي پیش روي شـهر مشـهد  تعادل اثر وضعیت 

ترین بخـش از روش تعـادل اثـر متقابـل، ارزیـابی       مهم
سازگاري درونی یک سناریو به کمک محاسـبه تعـادل   
اثر آن است. این ارزیابی درونی با درج فرضیات سناریو 

شـوند و بنـابراین    در ماتریس اثرات متقابل حاصل مـی 
هـاي   اگر یک یا چنـد فـرض سـناریو بـا بقیـه قسـمت      

شـود، در   نشـان داده مـی  سناریو مغایرت داشته باشـد،  

صورت، اگر هیچ مغایرتی بین فرضیات سـناریو  غیر این
توانـد از نظـر همسـانی     وجود نداشته باشد، سناریو می

درونی مورد ارزیابی قرار گیرد. بـراي بررسـی وضـعیت    
 SW1= [A1سازگاري سناریوي اول یعنـی سـناریوي   

B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1]    و سـناریوي دوم یعنـی
 SW1= [A3 B2 C3 D3 E3 F3 G3 H3]سـناریوي  

پس از تعیین متغیرهاي درگیر در سـناریو بـه بررسـی    
) 6) و (5. جـدول ( پـردازیم  یها م وضعیت سازگاري آن

وضعیت سازگاري دو سناریوي اصلی تحقیـق را نشـان   
  .دهد یم

ــادل    ــل متع ــر متقاب ــاتریس اث ــل از م ــایج حاص نت
ــدول ــادیر   5(ج ــناریوي اول مق ــه در س ــان داد ک ) نش

 حالـت  در محیطی حکمرواییسازگاري براي توصیفگر 
 4 بـا  برابر مطلوب نیمه حالت براي ،18 با برابر مطلوب

 توصـیفگر  بـراي  ؛-13 بـا  برابـر  نامطلوب حالت براي و
 حالـت  در سـازگاري  میـزان  اکولـوژیکی  هاي ساختمان

 -6 با برابر مطلوب نیمه حالت براي ،13 با برابر مطلوب
 میــزان اســت؛ -11 بــا برابــر نــامطلوب حالــت بــراي و

 محیطـی  زیست پذیري انعطاف توصیفگر براي سازگاري
 مطلـوب  نیمه حالت براي ،13 با برابر مطلوب حالت در

 باشد؛ می -11 با برابر نامطلوب حالت براي و -9 با برابر
 سـازگاري  میـزان  نیز جمعیت تراکم توصیفگر پیرامون

 نیمـه  حالـت  بـراي  ،16 با برابر مطلوب حالت براي نیز
 بـا  برابـر  نـامطلوب  حالـت  بـراي  و -11 با برابر مطلوب

 کیفیـت  توصـیفگرهاي  بـراي  همچنـین  باشد؛ می -12
 میـزان  آب پایداري و عمومی ونقل حمل بازیافت، ، هوا،

 و مطلـوب  نیمـه  مطلـوب،  حالـت  سـه  بـراي  سازگاري
 حالـت  سـه  در توصـیفگر  هـر  براي ترتیب به نامطلوب
 ؛-13 ،- 5 ،13 با برابر نامطلوب مطلوب، نیمه مطلوب،

  .باشد می -10 ،-7 ،12 و -9 ،-1 ،9 ؛-7 ،-6 ،14
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  ي اول پیرامون شهر سبزصفحه محاسبه تعادل اثر سناریو: 5جدول 

 
  

  پیرامون شهر سبزي دوم صفحه محاسبه تعادل اثر سناریو: 6جدول 

 
  

بـراي   تعـادل م اثر متقابـل نتایج حاصل از ماتریس 
 سـازگاري  میزان ) نشان داد که6سناریوي دوم (جدول

 مطلـوب  حالـت  در محیطـی  حکمروایی توصیفگر براي
 بـراي  و 7 با برابر مطلوب نیمه حالت براي ،-19 با برابر



 17- 36: صفحات/  98 زمستان/ سوم و  سی مسلسل شماره/  نهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                       32

 توصــیفگر بــراي. اســت 17 بــا برابــر نــامطلوب حالــت
 حالـت  در سـازگاري  میـزان  اکولـوژیکی  هاي ساختمان

 و 4 وبـمطلـ  نیمـه  حالـت  بـراي  ، -9 بـا  برابر مطلوب
ــراي ــت ب ــامطلوب حال ــزان ،6 ن ــازگاري می ــراي س  ب

 حالــت در محیطـی  زیسـت  پـذیري  انعطـاف  رـتوصیفگـ 
 بـا  برابـر  مطلوب نیمه حالت براي ،-11 با برابر مطلوب

 در باشـد؛  مـی  10 بـا  برابـر  نـامطلوب  حالـت  براي و 5
 بـراي  سـازگاري  میـزان  نیـز  جمعیـت  تراکم توصیفگر

 مطلـوب  نیمـه  حالـت  بـراي  ،-5 با برابر مطلوب حالت
 اسـت؛  14 بـا  برابـر  نـامطلوب  حالـت  براي و 9 با برابر

 سـازگاري  میـزان  هـوا  کیفیت توصیفگر براي همچنین
 بـه  نـامطلوب  و مطلـوب  نیمه مطلوب، حالت سه براي

 افتـبازیـ  توصـیفگر  براي ،8 و -3 ،-12 با برابر ترتیب
 مطلـوب  نیمه مطلوب، حالت سه براي سازگاري میزان

ــامطلوب و ــه ن ــب ب ــر ترتی ــا براب ــراي ،9 و 7 ،-11 ب  ب
 حالـت  سـه  بـراي  سازگاري میزان ونقل حمل توصیفگر
 ،-7 با برابر ترتیب به نامطلوب و مطلوب نیمه مطلوب،

 براي سازگاري میزان آب پایداري توصیفگر براي ،7 و3
 ترتیـب  بـه  نامطلوب و مطلوب نیمه مطلوب، حالت سه

  .باشد می 13 و 9 ،-12 با برابر
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
یابی بـه توسـعۀ پایـدار بـدون در نظـر       امروزه دست
یرممکن اسـت، از ایـن   غمحیطی  یستزگرفتن مباحث 

سازگار ي اخیر رویکردهاي توسعۀ شهري ها سالرو در 
خصـوص  با محیط زیست همچون رویکرد شهر سبز بـه 

باشـند، بیشـتر مـورد    پژوهانه  با نگاهی آینده زمانی که
مباحـث شـهري اسـت.     نظـران  صاحبتوجۀ محققان و 

ــه   ــدا ب ــژوهش ابت ــن پ ــراین اســاس، در ای شناســایی ب
 یـابی  مؤثر بر دسـت  هاي یشرانکلیدي و پ يها شاخص

سـپس بـا اسـتفاده از    ، به الگوي شهر سبز پرداخته شد
روش ماتریس اثرات متقابل و سناریونگاري بـه تـدوین   

ــق   ــیش روي شــهر مشــهد در اف  1405ســناریوهاي پ
مشهد در زمینـۀ شـهر سـبز پرداختـه شـده       شهر کالن

 7است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کـه از میـان   
عامل نقـش اصـلی و    8شاخص اولیه، تنها  25و  مؤلفه

مشهد در زمینه شـهر سـبز    شهر النککلیدي در آیندة 

ي ممکـن در سـه وضـعیت    ها حالتدارند که با تدوین 
مطلوب، نیمه مطلـوب و نـامطلوب بـا توجـه بـه نظـر       

حالت ممکن در زمینۀ شهر سبز پـیش   24کارشناسان 
مشهد با رویکرد شـهر سـبز قـرار دارد؛     شهر کالنروي 

ــایج تحقیــق نشــان داد همچنــین   ســناریوي 6561نت
 سـبز  شـهر  زمینـه  در مشـهد  شـهر  روي پـیش  ممکن
 تنها و ضعیف سناریو 217 دارد، که از این تعداد وجود

 احتمال و دارند قرار قوي سازگاري حالت در سناریو دو
. دارد وجـود  مشهد شهر براي 1405 افق در ها آن وقوع

 اسـت،  مثبـت  جهـت  بـا  سـناریو  یک که اول سناریوي
 سازگاري ارزش و 108 متقابل اثر امتیاز مجموع داراي

دهندة شرایط  نشان دوم سناریوي کهدرحالی است، 10
شهر مشـهد در زمینـه شـهر     نامناسب براي آینده کالن

و  84سـبز اســت و داراي مجمــوع امتیـاز اثــر متقابــل   
است. بررسی وضعیت سـازگاري اثـر    1ارزش سازگاري 

در هــر دو تعــادلی دو ســناریوي قــوي نشــان داد کــه 
شـهر مشـهد    روي شـهر سـبز در کـالن    سناریوي پیش

هاي  اثرهاي تعادلی ناسازگار وجود ندارد و تمامی فرض
شده براي سناریوهاي تحقیـق سـازگار هسـتند.     تدوین

البتــه بررســی وضــعیت توصــیفگرها بــر روي سیســتم 
 تأثیرپذیري و تأثیرگذاري میزاناي نشان داد که  شبکه

 از بیشـتر  بسـیار  محیطـی  زیسـت  حکمروایی توصیفگر
 ایـن  ویـژه  اهمیـت  از نشـان  کـه  توصیفگرهاست سایر

 اثـر  شدت به تواند می توصیفگر این زیرا دارد؛ توصیفگر
 پیش ايــــسناریوه سایر روي بر منفی اثر یا و مثبت
بـا   .باشـد  داشـته  سـبز  شهر زمینه در مشهد شهر روي

اکنون وضعیت شـهر مشـهد از نظـر     که همتوجه به این
ناپایدار قـرار دارد؛ بنـابراین بایـد    شهر سبز در وضعیت 

تـوجهی بـه پیامـدهاي     توجه داشـت کـه هرگونـه بـی    
تواند اثرات منفی بـه   محیطی الگوهاي توسعه میزیست

همـراه افــت کیفیــت زنـدگی و ســرزندگی را در شــهر   
مشهد به همراه داشته باشد. در این پژوهش به منظـور  

ینـه  یابی به آیندة مطلوب (سـناریوي اول) در زم  دست
شهر مشهد پیشـنهادهایی بـه شـرح     شهر سبز در کالن

  گردد. ذیل ارائه می
شهر مشهد و ارائـه   تدوین سند محیط زیستی کالن .1

 ریزي سازمانی در جهت تحقق آن؛ چارچوب برنامه
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سـازي زیرسـاختی، فرهنگـی،     سازي و آمـاده  زمینه .2
ــاد    ــرویج ایجـ ــراي تـ ــادي بـ ــاعی و اقتصـ اجتمـ

 ح شهر؛هاي اکولوژیک در سط ساختمان

سازي در جهت احتـرام بـه محـیط زیسـت      فرهنگ .3
ویژه منابع طبیعی و جلوگیري از تخریـب   شهري به

 ها در برابر اهداف صرف اقتصادي؛ آن

ــره    .4 ــراي به ــد ب ــات هدفمن ــام مطالع ــري و  انج گی
ریزي همچون  هاي جدید برنامه سازي نظریه اجرایی

  اکولوژیک. نظریه شهر سبز، شهر

  
  منابع

 رویکرد با محیطیزیست ارزیابی .1390 .یاسمن افشار، .1
ــه ســبز، شــهر ــوري نمون ــران شــهر: م ــان. پاته ــه ی  نام

 دانشگاه معماري، و هنر دانشکده شهرسازي، کارشناسی
 .مازندران

. بررسی عوامـل  1391. طیبی صدراله علی.بدري، سید .2
هاي گردشگري مذهبی، مطالعه مـوردي:   مؤثر بر هزینه

ــه  ــۀ برنام ــزي و توســعه  شــهر مشــهد مقــدس. مجل ری
  .177-153: )1(1گردشگري، 

ــده . بصــیري مژدهــی، رضــا .3 ــدیانحمی . 1392. فرهمن
اکوسیتی، تبیـین اصـل پایـداري در طراحـی شـهري.      
ــکاال، ف   ــمنز، گ.، و اس ــرون، ف.، هویس ــان: گَف ، مؤلف

  نشر شهر. ،تهران
نـژاد. محمـد تقـی     بهتاش، محمدرضا. محمد علی کـی  .4

. ارزیابی و تحلیل ابعاد و 1392پیربابایی. علی عسگري. 
شهر تبریـز. نشـریه هنرهـاي     آوري کالن هاي تاب مؤلفه

  .42-33)، 3(18معماري و شهرسازي،  -زیبا
چگـونگی   .1388. غفـاري . غالمرضا پناهی، محمد امیر .5

ر شهروند مدار؛ بررسی نقـش مشـارکت   شه یريگ شکل
آن بـر تکـوین مشـارکت     یردر نهادهاي آموزشی و تـأث 

دوفصــلنامه مــدیریت شــهري، . یســال مــدنی در بــزرگ
  26-17 صص ،24شماره 

هــاي رشــد  تحلیــل شــاخص. 1391ســلمان.  حیــاتی،  .6
هوشمند شهري در مشهد. پایان نامۀ کارشناسی ارشـد  

   .دانشگاه فردوسی مشهدریزي شهري،  جغرافیا و برنامه
. 1395حسـینی.  . سـید مصـطفی   رحیمرهنما، محمـد  .7

در مطالعـات شـهري.    پژوهـی  یندهآ يافزارها کاربرد نرم
  شوراي اسالمی شهر مشهد. يها مرکز پژوهش ،مشهد

اصول، . 1387. زاده عباس. غالمرضا رهنما، محمد رحیم .8
 ،مشـهد  .سنجش فرم کالبـدي شـهر   يها مبانی و مدل

  جهاد دانشگاهی مشهد.انتشارات 
ــا، .9 ــد رهنمـ ــیم محمـ ــوب رحـ ــی. ایـ  .1394. معروفـ

ي (مفـاهیم،  ا منطقهسناریونگاري در مطالعات شهري و 

 شوراي يها پژوهش مرکز ،مشهد. و تکنیک ها) ها روش
 مشهد. شهر اسالمی

ریـزي و   معاونـت برنامـه   .1391سالنامه آماري مشـهد.   .10
توسعه شهرداري مشهد با نظارت مدیریت آمار و تحلیل 

   .اطالعات
. 1392 عــارف نــژاد، محســن.محســن  .ســپهوند، رضــا .11

توسعه پایدار شهري با رویکرد  يها شاخص بندي یتاولو
فصلنامه مطالعات . مراتب گروهی تجزیه و تحلیل سلسله

  ). 1( 1شهري،  یزير و برنامه
. 1393برزگري، محمدرضا. احمـد معظـم.   شیخ کاظم  .12

هاي شهري در مقابل حریق  پذیري محیط مطالعه آسیب
آور. پنجمـین کنفـرانس    مبتنی بـر رویکـرد شـهر تـاب    

-825هـاي طبیعـی،    المللی مدیریت جامع بحـران  بین
837.  

صالحی، اسماعیل. محمد تقی آقا بابایی. هاجر سرمدي.  .13
آوري  تـاب  . بررسـی میـزان  1390و محمد رضا بهتاش 

محیطی بـا اسـتفاده از مـدل شـبکه علیـت. فصـلنامه       
  .112-99 :)59(37شناسی،  محیط

شــهابی . یاســمین افشــار. مجتبــی طبیبیـان، منــوچهر  .14
ــاه زیســت   .1394. شــهمیري ــی جایگ ــابی تطبیق ارزی

شـهر آسـیایی بـر مبنـاي      22محیطی شهر تهـران بـا   
رویکـرد شـهر سـبز. فصـلنامه معمـاري و       يها شاخص

  .15شهر، شماره  آرمان شهرسازي
زنان و نهادهاي مدنی؛ مسائل، . 1383عبدالهی، محمد.  .15

مجله  .موانع و راهبردهاي مشارکت مدنی زنان در ایران
  .99-63 :)2(5ایران،  یشناس جامعه

. نـاظمی  امیـر  و مطلـق  وحیـدي  وحیـد  .عزیز علیزاده، .16
 .سـناریوها  پایـه  بر ریزي برنامه یا سناریونگاري .1387
 .انرژي المللی بین مطالعات مرکز ،تهران

. بررسـی و سـنجش   1395فنی، زهره. لـیال معصـومی.    .17
آوري در سبک زنـدگی، مـورد پژوهـی:     راهبردهاي تاب

شهر تهـران. فصـلنامه    19محله شکوفه شمالی منطقه 
  .96-83 :)20(5جغرافیا و مطالعات محیطی، 
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سـنجش   .1391. یوسـفوند . حجـت الـه   قادرزاده، امید .18
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