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ّچکیده
 

باّشرایطّبیشترّّیتطبیقّوّسازگاراست.ّمعموالًّبرایّ غباروّ گردمهارّّمهمّبرایّکنترلّوّکمربندّسبز،ّیکیّازّراهکارهای

ّبحرانّیکّّشود.سبزّاستفادهّمیّکمربندّتوسعههایّشهریّازّاقلیمیّدرّمحیط مانعّبزرگّجهتّتوسعهّکمربندّسبز،

ترینّنقاطّکشورّدرّزمینهّکمبودّآبّخراسانّرضویّوّبویژهّدشتّمشهد،ّیکیّازّبحرانیاستانّّامروزه،ّکمبودّآبّاست.

هدفّازّاینّمطالعهّشود.ّصرفّآبیاریّفضایّسبزّشهریّمیّدآبّموجوابلّتوجهیّازّکهّبخشّقبودهّوّاینّدرّحالیستّ

هّسناریوهایّمناسبّبرایّرویدادهایّآیندهّشناساییّعواملّوّاولویتّبندیّاستراتژیّهایّمربوطّبهّمدیریتّآبّوّارائ

است.ّدرّاینّمطالعهّ،ّباّاستفادهّازّنیروهایّاصلیّمحرکّتوسعهّکمربندّسبزّدرّمشهدّ)ازّجملهّعواملّمدیریتیّ،ّآبّوّ

هواییّ،ّاجتماعیّوّاقتصادی(ّباّاستفادهّازّروشّدلفیّوّپانلّخبرهّاستخراجّشد.ّبرّاینّاساسّ،ّمعیارهایّمهمّبراساسّ

هایّمدیریتّبرّاساسّماتریسّسناریوّرسشنامهّبازّوّبستهّوّنظراتّکارشناسانّطراحیّوّتوزیعّشدهّاست.ّاستراتژیپ

نوشتهّشدهّاست.ّنتایجّنشانّدادّکهّامکانّارائهّآیندهّمطلوبّبرایّتوسعهّفضایّسبزّبراساسّآیندهّسناریوّدرّمشهدّ

وّفاکتورّّتواندّبرایّهرّمعیارّمیهایّاستراتژیکّدرّاینّتحقیقّرنامه،ّارائهّببسیارّمبهمّوّدورّازّدسترسّاست.ّبنابراین

،ّاستراتژیّمدیریتّبارندگیّساالنهّباّایجادّسدّوّمدیریتّعالوهّبرّاینّ.درّاولویتّقرارّگیرد،ّوّباّتوجهّبهّشدتّتاثیرّآن

ّ.خواهدّبودآبهایّسطحیّیکّراهّحلّموثرّوّمقرونّبهّصرفهّ
 

ّسناریونویسیمدیریتّبحران،ّدلفی،ّآیندهّپژوهی،ّّکمربندّسبز،ّمنابعّآب،ها:ّکلیدّواژه
 

 

Prioritizing Management Strategies for Green Space Development in Water Resources 

Crisis (Case Study: Mashhad Green Belt) 
 

Abstract 
 

The green belt is one of the significant strategies to control and prevent dust. Commonly, for adapting to the 

climatic conditions in all cities, implement the green belt design are used. A major obstacle to green belt 

development is the water scarcity crisis. Khorasan Razavi province, specifically, Mashhad Plain, is one of the 

most critical plains in related to the water shortages in the country of Iran. The purpose of this study is to 

identify the factors and prioritized of strategies about water management and present appropriate scenarios 

for future events. In this study, based on the main driving forces of green belt development in Mashhad (such 

as managerial, climatic, social-economic factors) was extracted using the Delphi method and expert panel. 
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Accordingly, the significant criteria were designed and distributed based on an open-ended and closed-ended 

questionnaire, and opinions of experts. Management strategies based on the scenario matrix were written. 

The results showed that the possibility of presenting a desirable future for green space development based on 

scenario futures in Mashhad is very vague and out of reach. So, presenting strategic plans in this research can 

also be prioritized for each criterion and given the severity of the impact of each criterion. Besides that, the 

strategy of managing the annual rainfall by establishing dam, and management of surface water is an 

effective and cost-effective solution. 
  

Keywords: Green Belt, Water Resources, Crisis Management, Delphi, Futures Studies, Scenario 

 

 

ّمقدمه

تنّازّگردّوّغبارّهواّراّدر60ّّتواندّبیشّازّمطالعاتّنشانّدادهّاستّکهّیکّهکتارّازّفضایّسبزّمیّّّ

درجهّکمترّاز5/4ّّهرّبارندگیّدرّخودّجذبّنمایدّوّعالوهّبرّآنّدمایّیکّهکتارّازّفضایّسبزّدرّماهّمردادّتاّ

ّبرّ(Shearman, 2006)ّفضاهایّمجاورّخالیّازّپوششّگیاهیّگزارشّشدهّاست ّتوسعهّفضایّسبزّعالوه .

ّثراتّوکارکردهایّفراوانیّازّجملههایّزیباّشناختیّاجنبه کاهشّ،ّجذبّاشعهّمادونّقرمز،ّتولیدّاکسیژن :

،ّایجادّتعادلّمحیطیّوتعدیلّآبّوهواّ)کاهشّگردّوغبارّوکاهشّآالیندهّهایّهوا،ّجذبّهایّصوتیآلودگی

شّفعالیتّ،ّافزایشّنفوذّپذیریّخاکّوّافزایکاهشّآثارّجزایرّگرماییّدرشهرها ،(نسبیدماّوافزایشّرطوبتّ

ّارگانیسم ّهایّزیرزمینیّوکاهشّآلودگیهایّخاکمیکرو ّافزایشّکیفیتّآبّسفره هایّروحیّوروانیّدرّ،

ّباشدمی داراّراّهامکانّچنینّدرترینّعللّانبساطّخاطرّانسانّانسانّازّطریقّترشحّموادّفیتونسیدکهّمهم

(Torgean,1999ّ.)ّ

وجودّفضاهایّسبزّبهّعنووانّکارخانجواتّتولیودّاکسویژنّبوهّویوژهّدرّمنواطقّپورّتوراکمّشوهریّ

.ّازّکوهّسوطوفّفضواهایّسوبزّافوزایشّیابودّضروریّاست،ّلذاّبایدّاسوتراژیّوّراهکارهواییّاتخواذّشوود

بواّتوجوهّّنّبخوشّمویّباشود.طرفیّالزمهّتوسعهّفضایّسبزّوجودّآبّبهّعنوانّعنصورّاصولیّتوسوعهّایو

سوالّاسوتّکوه50ّّهّخشوکّزموینّقورارّداردّوّحودودّمویکهّکشوورّایورانّدرّکمربنودّخشوکّوّنبهّاین

،ّلوذاّبواّتوجوهّبوهّمحودودیتهایّاعموالّینّعنصورحیاتّدرّبحورانّبسورّمویّبوردکشورّازّلحاظّّوجودّا

2050ّانّآبّتواّسوالّچگوونگیّتوامینّایونّمیوزّ،ّتفّآبّشیرینّبهّدلیولّافوزایشّجمعی وشدهّبرایّمصر

رشودّسوریعّشوهرّنشوینیّوّایجوادّانووا ّّ.(Kleyn and Luttrell, 2011مشوکلّتورّنیوزّخواهودّشودّ)

هایّغیرّرسمیّوّحاشویهّنشوینیّشورایطّوّسوبکّزنودگیّراّحتویّدرّمنواطقّروسوتاییّحوموهّسکونت

بوا ّّ"دنّبواّایودهّدرّلنو1898ّشهرهاّنیزّتغییرّدادهّاسوت.ّازّزموانیّکوهّاولوینّکمربنودّسوبزّدرّسوالّ

ایجادّشدّتواّبوهّاموروزهّشواهدّگسوترشّفضواهایّسوبزّدرّاطورافّبسویاریّازّشوهرهایّجهوانّّ"1شهر

هستیمّکهّبهّعنوانّنمونهّمیّتوانّازّمسکو،ّتوکیوو،ّسولول،ّاوتواواّوّپواریسّنوا.ّبورد.ّهورّکودا.ّازّایونّ

ایجوادّآنّهواّتقریبواّشوبیهّکمربندهایّسبزّساختارّوّالگوهوایّکومّوّبویشّمتفواوتیّدارنودّامواّانگیوزهّ

است.ّبرّاساسّتجربیاتّجهانیّاهودافّعمودهّایجوادّکمربنودّسوبزّمویّتوانودّیکویّازّّ"با ّشهر"همانّ

مواردّزیرّباشد:ّکاهشّرشدّافقیّشوهرّوّبهبوودّنمواّوّچشومّانودازکّکارکردهوایّتفریحویکّبهبوودّمحویطّ
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یکّکارکردهوایّآموزشویّم ولّزیستّشهریّشاملّتصفیهّهوا،ّکواهشّریزگردهواّوّافوزایشّتنوو ّزیسوت

ّ((Bergvall and  Dahl, 2015یادآوریّاهمیتّطبیعتّ

ّحسینّرضایانّ)رضا ّتحقیقی2016یانّو ّدر ّعنوانّّ( ّاساسّ"با ّایرانّبر ّپژوهیّبحرانّآبّدر آینده

لفیّوّپنلّایرانّراّکشوریّباّتنشّآبیّباالّارزیابیّکردهّاند،ّاینّپژوهشّباّاستفادهّازّروشّدّ"پردازشّسناریو

خبرگانّعواملّاصلیّبحرانّآبّایرانّراّمعرفیّنمودندّوّبرّهمینّاساسّسناریویّهایّمحتملّراّبحثّکردهّ

استّوّباّبهّتصویرّکشیدنّهرّکدا.ّازّاینّسناریوهاّاستراتژیّمناسبّبرایّمدیریتّصحیحّوّمنطقیّبحرانّ

ّآبّپیشنهادّشدهّاست.

ّهمکارانّبابایی ّخ1394)ّو ّپژوهشیّدر ّدر ّعنوانّ( ّبا ّمشهد ّشهر ّنشینیّدر حاشیهّ"صوصّحاشیه

ّعللّوّراهکارها ّ .ّاندداختههایّحاشیهّنشینیّبهّارائهّراهکارهاّپرپسّازّبررسیّوّشناساییّعلتّ"نشینی،

هایّذکرّشدهّازّجملهّراهکارهایّتوانمندسازیّحاشیهّنشینانّوّایجادّکمربندّسبزّبهّمنظورّکنترلّآسیب

ّشّمیّباشد.ارائهّشدهّدرّاینّپژوه

هاّوّارایهّبررسیّبحرانّآبّفضایّسبزّشهرداری"باّعنوانّّایمطالعه(ّدر1395ّساعدیّوّنیکوصفتّ)

ّمصرفّآ ّجوییّدر ّیکیّازّّ"براهکارهایّعملیاتیّجهتّصرفه ّو ّپرداخته ّفضاهایّسبز ّضرورتّایجاد به

ایّمواجههّشدنّباّبحرانّآبیّهایّگسترشّاینّفضاهاّراّکمبودّآبّبیانّکردهّوّراهکارهاییّراّبرتمحدودی 

ّمدیریتّمنابعّآبّوّآبیاریّفضایّ ّراهکارهایّپیشنهادّشدهّبوسیلهّاینّپژوهشّعبارتندّاز: ارائهّمیّدهند.

هایّگیاهیّمقاو.ّبهّخشکیّوّمناسبّباّاقلیمّمنطقه،ّعملیاتّاصالفّخاک،ّهرسّوّانتخابّوّکاشتّگونهسبز،ّ

ّ.ّایّسبزکنترلّعلفهایّهرزّوّمدیریتّدرّتوسعهّفض

سالیّشهرّمشهدّوّاثرّآنّآیندهّپژوهیّخشک"(ّتحقیقیّباّعنوان1394ّاحمدیّوّداداشیّرودباریّ)

ّآب ّمنابع ّزمینیبر ّزیر ّّ"های ّپژوهش ّاین ّاز ّهدف ّاند. ّداده ّاقلیمانجا. ّتغییر ّنقش ّمنابعّّارزیابی ّبر

ّروشّتحقیقّبرّاساسّریزّمقیاسّنماییّوّآب شبیهّسازیّشرایطّآیندهّهایّزیرّزمینیّشهرّمشهدّاست.

سطحّّایستگاهّارزیابی16ّسالهّوّآمار63ّّهایّبارشّایستگاهّهمدیدّمشهدّباّیکّدورهّزمانیّاقلیمیّازّداده

وضعیتّبارشّشهرّمشهدّدرّّدهدمینشانّّاینّپژوهشّنتایجّ.شدهّاستسالهّاستفاده30ّّپیزومتریّباّدورهّ

ّولدوره ّکاهشّدارد ّسال ّسرد ّطیّفصول ّآینده ّیافتّکهّهای ّبارشّافزایشّخواهد ّسال ّگر. ّفصول ّیّدر

 .تواندّبصورتّمخاطراتّاقلیمیّدرّشهرّوّزندگیّانسانّهاّوّاقتصادّشهریّآثارّزیانباریّدرّبرّداشتهّباشدمی

هایّاخیرّشواهدّهجوو.ّمورد.ّبورایّزنودگیّدرّشوهرهاّبوودهّاسوتّمشوهدّیکویّازّایرانّدرّسال

1200000ّروبوروّاسوتّوّطبوقّآخورینّآموارّرسومیّشوهرداریّّشهرهایّاستّکهّباّمشکلّحاشیهّنشوینی

ّ(.1394ّ،وّهمکارانّ)باباییّنفرّحاشیهّنشینّدارد

میلیوواردّمترمکعووبّ 9/11 حجوومّآبّتجدیوودّشوووندهّسووالیانهّدرّسووطحّاسووتانّخراسووان،ّحوودود

میلیوواردّمترمکعووبّآنّزیرزمینوویّاسووت.ّآب8ّّمیلیوواردّمترمکعووبّآنّسووطحیّو9/3ّّ اسووتّکووه

نّبوهّطوورّعمودهّدرّآبخانوهّدشوتهایّاسوتانّیافوتّمویّشوودّوّنسوبتّبوهّمنوابعّآبّزیرزمینیّاسوتا

میلیواردّمترمکعوبّآبّزیرزمینویّاز7/9ّّ سطحیّازّاهمیتّبیشوتریّبرخووردارّاسوت.ّهورّسوالهّحودود

ایّکوهّبوهّاینّآبخانهّهاّاستخراجّوّبوهّمصوارفّمختلوبّ)بوهّطوورّعمودهّکشواورزی(ّمویّرسود.ّتوسوعه

گیورد،ّبرداشتّبیشترّازّتغذیهّسوالیانه(ّبوهّوسویلهّچاههوایّعمیوقّصوورتّمویصورتّاضافهّبرداشتهاّ)
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دشوتّاسوتان،ّبواّکسوریّمخوزنّروبوهّروّشوودّوّاسوتانّبوا76ّّدشوتّاز57ّّسببّشدهّاستّکهّآبخانهّ

بواّتوجوهّبوهّایونّحجومّوّگسوتردگیّبحورانّآ بّمتاسوفانهّتواکنونّهوی ّّ.بحرانّشدیدّآبّمواجهّگردد

وّمدونّبورایّمودیریتّبحورانّآبّوجوودّنداشوتهّامواّاکنوونّنتوایجّایونّپوژوهشّبراسواسّروشّعلمیّ

کوهّکمربندسوبزّمشوهدّبواّتوانودّکارآمودّوّمناسوبّباشود،ّازّآنجواییآیندهّپژوهیّوّنظراتّخبرگانّموی

هوایّروّبوهّشوهرّوّهایّآبگیرّازّجملوهّایجوادّسودّزیرزمینوی،ّاحودایّهاللویّو...ّدرّشویبایجادّسامانه

میزانّروانابّوّافوزایشّنفووذّآ بّبوارانّنقوشّبسوزاییّدرّمودیریتّبحورانّآ بّدرّدشوتّمشوهدّکاهشّ

طبوقّسرشوماریّنفووسّوّمسوکنّسوالّّداردّحالّایونّتحقیوقّدرّراسوتایّآنّمحوورّبنواّشودهّاسوت.

تّتّحاشویهّنشوینانّبویشّازّیوکّسوو.ّجمعی ومیلیونّنفرّاستّکوهّرقومّجمعی و3ّتّمشهدّجمعی 1395ّ

هواییّتّوّایجوادّراهّحولیکردهوایّجدیودّتوسوعهّکمربنودّسوبزّدرّپویّدرکّواقعی ومشهدّمیّباشد.ّرو

استّکهّکمربندّسوبزّوّحاشویهّنشوینانّغیورّرسومیّبواّتعامولّهمودیگرّشوهرهایّپایودارتریّراّطورفّ

(.ّطوورفّکمربنوودّسووبزّیووکّراهّحوولّمنطقوویّبووهّمنظووورBergvall and Dahl, 2015ّ)ّریووزیّکننوود

یّمنوزویّوّمجواورّشوهرّبوهّاشیّازّتوسعهّبیّرویوهّروسوتاهاّوّمراکوزّجمعیت وجلوگیریّازّگسترشّآثارّن

ّ(.1394،وّهمکارانّ)بابایی نقاطّدورترّبهّنظرّمیّرسد

هوایّدهوایّاصولیّوّتودوینّراهبرترینّاهدافّایونّپوژوهش:ّشناسواییّپیشورانبطورّخالصهّمهم ّ

درّشورایطّبحورانّجهوتّنیولّموثرّدرّتوسعهّکمربندسبزّشوهریّوّچگوونگیّمودیریتّبهینوهّمنوابعّآبّ

هوایّباشدّوّسعیّداردّبوهّایونّسووالّپاسودّدهودّکوهّپیشورانبهّآیندهّمطلوبّدرّتوسعهّفضایّسبزّمی

اصلیّدرّتوسعهّکمربندسوبزّمشوهدّکدامنود ّوّراهبردهوایّمووثرّدرّتوسوعهّکمربندسوبزّشوهریّبورایّ

ّکدامند منابعّآبیّدرّشرایطّبحرانّتحققّچشمّاندازّمطلوبّوّمتناسبّباّاسنادّباالدستیّ

ّ

  ّ

ّهاموادّوّروش

ّدرّحوضهN, 59.6168° Eّ °36.2605ّمحدودهّجغرافیاییّعنوانّدومینّشهرّبزرگّکشورّدرهّمشهدّب

کیلومتر351ّّمساحتّاینّشهرّبزرگّ.استّشدهّواقع هزارمسجدوّ بینالودهایّکوه،ّبینّرشتهرودکشبّآبریز

ایّازّفضایّسبزّموجودّباّآبّشربّوّباشدّکهّبخشّعمدههکتارّفضایّسبزّمی4909ّمربعّاستّکهّدارایّ

مترمکعبّاستّکه21،800،000ّّگرددّمیزانّآبّمصرفیّجهتّآبیاریّاینّحجمّازّفضایّسبزّشیرینّآبیاریّمی

000ّازّاینّمیزانّحدودّ ّآبیاینّحجمّکمترّازّنیازّالبتهّمترمکعبّآبّمصرفیّکمربندسبزّبودهّ)که300ّ،1ّّ،

مترمربعّمیّباشدّکهّازّاینّمیزانّ،47/26ّّسّنیزّکمربندّسبزبودهّاست(.ّسرانهّفضایّسبزّشهریّمشهدّمقدّ 

مربوطّبهّمترمربعّآن07/7ّّمترّمربعّآنّتحتّمالکیتّشهرداریّمیّباشدّکهّازّاینّمیزانّحدود65/13ّّمقدارّ

ّپارک ّسازمان ّساالنه ّ)گزارشات ّباشد ّمی ّکمربندسبز ّو ّجنگلی ّپارکهای ّمشهد، ّسبز ّفضای ّو (،1397ّها

 باشد.ّمترمربعّمی000/300/1ّمتوسطّتوسعهّساالنهّکمربندسبزّنیزّازطرفیّ

ّاینّتحقیقّبه ّدرّمنظورّجمعّدر ّمیدانیّاستفادهّگردیدهّاست. آوریّاطالعاتّازّدوّروشّاسنادیّو

ّمعرفیّوّرو ّتعاریب، ّخصوصّارائه ّدر ّاطالعاتّپایه ّکلیه ّموجود، ّمؤاخذ ّو ّمنابع ّاز ّاستفاده ّبا شّاسنادی،

هایّبهّدستّتّکنونیّوّپیشینهّاقداماتّانجا.ّشدهّدرّمنطقهّتدوینّوّتبیینّگردیدهّوّدادهشناختّوضعی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
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نمود.ّّمهیامطالعاتّمیدانیّّآمدهّدرّاینّبخش،ّدرّحقیقتّمسیرّتحقیقّراّمشخصّوّبسترّالز.ّراّجهتّانجا.

نامهّایّپرسشهاّبرّاساسّتوزیعّچندمرحلهعد.ّقطعیتطراحیّوّتنظیمّپرسشنامهّجهتّتعیینّبهّدرّابتدایّ

مندّاستّکهّدرّارروشّیاّتکنیکّارتباطیّساختّاین  .انجا.ّشدّدرّجامعهّآماریّکارشناسانّبهّروشّدلفی

است.ّاندیشیّخبرگانّابدا ّشدهّوّتوسعهّپیداّکردهوّتعاملیّباّتکیهّبرهمّمناسب گوییپیش اصلّبهّمنظور

ّاهدافیّچونّکشبّایدهاستفادهّمی پژوهیآینده اینّروشّکهّدر هایّنوآورانهّوّقابلّاطمینانّیاّشودّعمدتاً

روشّدلفیّفرایندیّساختارّیافتهّبرایّّدرّواقعّکندراّدنبالّمی گیریتصمیم تهیهّاطالعاتیّمناسبّبهّمنظور

ّوجمع ّتوزیعّ بندیقهطب آوری ّطریق ّاز ّکه ّاست ّخبرگان ّو ّکارشناسان ّاز ّگروهی ّنزد ّدر ّموجود دانش

ّپاسدپرسشنامه ّشده ّکنترل ّبازخورد ّو ّافراد ّاین ّبین ّنظراتّدریافتیّصورتّهاییّدر ّو ّ.گرفتها پایاییّّ

ّک وّمحاسبهّضریبّآلفاکرونباخّصورتSPSSّّّآماریّمکّنر.ّافزارپرسشنامهّنیزّدرّمبتنیّبرّواریانسّوّبا

ّ.ّ(1397فیضیّوّهمکاران،ّ)ّگرفت

نفرهّتوزیعّگردیدّرواییّو30ّّپرسشنامهّطیّدوّمرحلهّمیانّخبرگانّوّصاحبّنظرانّشاملّیکّگروهّ

هاّارزشّعددیّهرّشاخصّبهّطریقّدهیّبهّشاخصیاییّپرسشنامهّمشخصّگردید.ّسپسّبراساسّروشّوزنپا

ّ.ّ(1397فیضیّوّهمکاران،ّ)ّصورتّگرفت1ّجدولّ
 

ّهایّکمیّارزشّعددیّبرایّرتبهّ-1جدول

 گزینه ها بی تاثیر ناچیز کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 ارزش عددی 0 1 2 3 4 5
 

ّ.(1397فیضیّوّهمکاران،ّ)ّارزشّهرّشاخصّمشخصّگردید1ّسپسّازّطریقّرابطهّ

 (1) رابطه

 

ّ(1رابطهّ)

ّّ

ّ.(1397فیضیّوّهمکاران،ّ)ّارزشّهرّمعیار)مالک(ّمشخصّگردید2ّآنگاهّازّطریقّرابطهّ

ّ
 

       (2رابطهّ)

 

 

 

ّ.(1397فیضیّوّهمکاران،ّ)ّاستفادهّگردید3ّبرایّارزشّگذاریّعاملّنیزّازّرابطهّ
 

ّ(3ّ)رابطه

ّ

ّ

 زینه سوال مربوط به نشانگر * فراوانی مربوط به آنمجموع ارزش عددی وزن هر گ

 تعداد کل پاسخ دهندگان به سوال مورد نظر

 = ارزش نشانگر

 حاصل جمع ارزش عددی مربوط به سطح مطلوبیت نشانگرهای تشکیل دهنده مالک

 تعداد کل پاسخ نشانگرهای مربوط به مالک

 = امتیاز مالک

 ح مطلوبیت مالک های تشکیل دهنده عاملحاصل جمع ارزش عددی مربوط به سط

 تعداد کل مالک های مربوط به عامل

 = امتیاز عامل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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ّ

ّباّمراجعهّبهّطیبّقضاوتّسهّقسمتی،ّسطحّمطلوبیتّآنّ وقتیّامتیازّنشانگرّمربوطهّبهّدستّآمد،

ّ.گردیدمشخص1ّّمانندّشکلّنسبتًاّمطلوبّوّنامطلوب(ّّ،)مطلوب

ّ

ّ
ّ(1397فیضیّوّهمکاران،ّ)ّطیبّسهّقسمتیّتعیینّمطلوبیتّ-1شکلّ

ّ

ّمشخصّشدنّارزشّشاخص ّاکنونّشاخصبا ّها، ّهر ّماتریسّهایّبرتر ّدر ّدو ّبه ّبصورتّدو مالکّرا

براساسّشرایطّمحیطیّوّسناریوّّدادهّشد.ّسپسبسطّوّماتریسّهرّقطا ّّگرفتقرار2ّّمتقابلّمطابقّشکلّ

عواملّّاثراتراهبردهایّپیشنهادیّجهتّتعدیلّّنهایتدرّّوّبندیاولویتّنطراتّکارشناسانّوّمدیرانّاجرایی

ّ.ارائهّشدمنفیّ

ّ
ّ(1397)فیضیّوّهمکاران،ّّنحوهّایجادّسناریوهاّ-2ّشکلّ

 

  ّ

ّّوّبحثّنتایج

ّّ،هاّوّاستفادهّازّنظراتّخبرگانّفضایّسبزبرّاساسّنتایجّحاصلّازّمرحلهّاولّدلفی،ّتکمیلّپرسشنامه

سوالّرسیدّوّچندینّبار30ّّسوالّبه50ّّهاّازّرواییّپرسشنامهّدرّچندّمرحلهّبررسیّشدّوّتعدادّپرسشنامه

وّمحاسبهّضریبSPSSّّّآماریّمکّنر.ّافزاراصالفّگردید،ّپایاییّپرسشنامهّنیزّدرّمبتنیّبرّواریانسّوّباّک

میّباشدّبیانگرّپایاییّالز.0.7ّّبدستّآمدهّکهّباالترّاز0.892ّّآلفاکرونباخّصورتّگرفتّباّتوجهّبهّضریبّ

معیارّّهاّبهّترتیبّاولویتّعبارتندّاز:ها،ّارزشّعاملدرّمراحلّاولّودو.ّّازّتحلیلّوّآنالیزّپرسشنامهباشد.ّمی

ّاقلیم ّمعیار ّاجتماعی.مدیریتی، ّاقتصادیّو ّمطابقّجدولّهمچنینّارزشّشاخصّی، ّمعیارها ّو مشخص2ّّها

ّگردید.
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 )مالک(ّمیزانّارزشّنشانگرهاّ)شاخصّها(ّوّمعیارها2ّجدولّ

 ردیف معیار شاخص

 1 مدیریتی .بحران آب در حوضه آبریز دشت مشهد در دهه گذشته تاکنون، مشکالت محیط زیستی را به همراه داشته است
 2 های اجرایی فضای سبز مشهد با توجه به بحران آب وجود داردامکان تغییر سیاست

 3 در حال حاضر ضرورت توجه به توسعه فضای سبز شهری وجود دارد
 4 های جایگزین تامین آب مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری فضای سبز، راهکاری مناسب جهت خروج از بحران است.سیاست روش

های آبیاری تحت فشار و...(توانسته است بر مدیریت بحران آب های مدیریت بهینه مصرف آب )شامل اجرای سیستمی سیاستاجرا

 در حوضه آبریز مشهد موثرباشد.
5 

 6 توسعه کمربند سبز مشهد در راستای برنامه ششم توسعه کشور، سیاستی پایدار است
 7 .هداف پدافند غیرعامل بوده استمدیریت توسعه کمربند سبز مشهد درراستای ا

 8 های شهری و یا صنعتی جهت آبیاری کمربند سبز در شرایط بحران آب مفید و کاربردی است.استفاده از پساب
سیاستهای مدیریت کالن کمربندسبز مشهد با سیاست های سایر ارگان های مرتبط ) جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط 

 ب و ...( هم راستا می باشد.زیست ، آب و فاضال
9 

 10 اقلیمی اند.سالی در دهه گذشته تا کنون، گونه های کشت شده در کمربندسبز مشهد به درستی انتخاب شدهبا توجه به استمرار خشک
 11 شناسی، اقلیمی و ... جهت توسعه کمربندسبز مشهد صورت گرفته است.مطالعات پایه از قبیل مطالعات زمین

 12 سیاست توسعه کمربندسبز، حرکتی صحیح و کارشناسی است.مناسب و سازگار در های بسوی کاشت گونه حرکت
باتوجه به اینکه یکی از سیاستهای مدیریت کمربندسبز شهری رسیدن به سرانه میانگین فضای سبز جهانی است ، اکنون با توجه 

 احساس می شود.به اقلیم مشهد تا چه میزان لزوم  رسیدن به این سیاست 
13 

 14 کمربندسبز مشهد متناسب با اقلیم و تغییرات اقلیمی  بوده است.های کالن سیاست
 15 پایدار بوده است.جانمایی و مکان یابی کمربندسبزشهری متناسب با منابع آبی و در جهت مدیریت 

 16 اقتصادی صادی است.در شرایط فعلی کمبود و بحران آب، توسعه کمربند سبز شهری تا چه حد اقت
 17 های این بخش، راهکاری اجرایی است.های توسعه و نگهداری کمربندسبز از محل توانمندیراهکار تامین بخشی از هزینه

 18 های نوین درآمدزایی غیرنفتی( موفق بوده است.توریسم )به عنوان یکی از روشمدیریت کالن کمربندسبز مشهد در راستای جذب 
 19 های اقتصاد مقاومتی کشور بوده است.ای مدیریت کمربند سبز مشهد درراستای سیاستسیاسته

 20 هزینه توسعه و نگهداری کمربندسبز مشهد با درآمدهای ساالنه شهرداری تناسب دارد.
 21 های بسیار عمیق زیرزمینی، سیاستی کارشناسی، مقرون به صرفه و عملی در مشهد سیاست استفاده از آب

 22 اجتماعی از توسعه کمربندی سبز میزان رضایتمندی ساکنان شهر مشهد و مسافرانی که قصد سفر به این شهر را دارند
 23 اسالمی است.-ایرانی سنتهای توسعه مدیریت کمربندسبز مشهد به چه میزان متناسب با فرهنگ و سیاست

 24 تاثیر توسعه فضای سبز در میزان کاهش آلودگی هوای شهر
 25 های کالن مدیریت کمربندسبز مشهد تا چه میزان بومی شده و متاثر از شرایط موجود داخلی است.سیاست
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گذاریّمتّوّماندگاریّبیشترّدرّاذهانّباّاسامیّوّکاراکترهایّخاصیّنامعمواًلّسناریوهاّازّجهتّاهمی 

)منظورّازّاتوپیاّهمانّآرمانّشهرّّ"1اتوپیا"ّشوند.ّلذاّدرّاینّتحقیقّنیزّبرخیّازّسناریوهاّباّشرایطّمناسبمی

ّمی ّکه ّاست ّفاضله ّمدینه ّانسانو ّتما. ّآرزوی ّتواند ّشرایط، ّبدترین ّبا ّسناریوی ّو ّباشد( ّ"2دستوپیا"ها

ّ ّاسم ّبه ّتحقیق ّاین ّدر ّنیز ّبینابین ّشرایط ّ ّاست. ّّ"مالیاتّطبیعت"نامگذاریّشده ّمدیریتی"و ّ"سونامی

ّنامگذاریّشد.

ّهایّپیّدرّپی(سالیوّخشکبحرانّآبّّعد.ّمدیریت)ّتوپیادس:ّّلسناریوّاو

ّحالتّبحرانیّ ّسناریواین ّهاترین ّاست: ّمتصور ّزیر ّشرایط ّطریقّستّو ّاز ّزیرزمینی ّآبهای آلودگی

ّکشاورزیپ ّشهریّو ّالگویّباسالیخشکّ،سماندهایّصنعتی، ّعلتّتغییر ّبه ّبودنّهایّمکرر ّنامنظم رشّو

تغییراتّشدیدّدماّدرّّ،شهرّمشهدبارندگیّدرّّکاهشّحجمالنهّوّهمچنینّکمبودّبارشّساّ،هایّمنطقهبارش

ّسال ّطول ّدر ّو ّروز ّآب،ّ،شبانه ّکمبود ّاز ّناشی ّزیستی ّمحیط ّمشکالت ّسبزّّافزایش ّفضای تخریب

هایّمندیّزائرینّوّمجاورین،کاهشّدرآمدهایّپایدارّوّناپایدارّشهریّوّافزایشّهزینهشهری،کاهشّرضایت

ّ.مهاجرتّشهروندانّصنعتّتوریسمّبومی،ّتضعیبّخدماتّشهری،

ّهایّپیّدرّپی(وّخشکسالیّمدیریتّبحرانّآب)ّ:ّمالیاتّطبیعت.سناریوّدو

پسماندهایّصنعتی،شهریّوّکشاورزیّبهّآبهایّ:ّایطّدیگریّمحتملّمیّباشدّازّجملهدرّاینّحالتّشر

رّتغییراتّاقلیمیّوّگر.ّشدنّهاّدرّمناطقّخشکّبهّخاطدورهّبازگشتّطوالنیّبارشّ،یابدزیرزمینیّراهّنمی

هایّمکررّبهّعل تّتغییرّالگویّّسالیخشک،ّتغییراتّشدیدّدماّدرّشبانهّروزّوّدرّطولّسالّ،جهانیّکرهّزمین

ّ.رّاثرّکاهشّپوششّوّافزایشّفرسایشافتّحاصلخیزیّخاکّدّ،هایّمنطقهّبارشّوّنامنظمّبودنّبارش

 سالی(ّدّخشکوّعد.ّوجوّبحرانّآب)مدیریتّ:ّاتوپیاّّ.سناریوّسو

ّ ّشرایطیّکه ّشاخصّمسائلّمدیریتیدر ّاینجا ّدر ّنظرّّ"بحرانّآب"و ّاز ّاقلیم ّباشدّو مدیریتّشده

باّوضعیتّّسالیّوجودّنداشتهّباشدوّدرّواقعّخشکّتّم بتّوّمساعدیّباشدیّخشکسالیّدارایّوضعی پدیده

ّ،هاکمترشدنّخشکسالیّاشت،زیرّمواجهّخواهیمّشد:ّتخریبّوّتبدیلّغیراصولیّکاربریّاراضیّنخواهیمّد

ّکاهشّآلودگیّهوایّشهریّوّکاهشّشدتّمتعادلّبارندگیّ ّتوسعهّمتوازنّفضایّسبزّشهری، شهرّمشهد،

ّمیرامراضّقلبیّوّریو ّایجادّحسّآرامشّدرّشهروندانّوّیّوّدرّنهایتّکاهشّنرخّمرگّو ّزیباییّشهرّو ،

،ّّتّتوریسمّوّافزایشّدرآمدهایّشهریعهّصنعکاریّوّافزایشّروحیهّشادّدرّمرد.،ّّتوسمسافران،ّکاهشّبزه

 .ّزاییّدرّنهایتّرضایتمندیّزائرینّوّمجاوریناشتغال

                                                 
1 - Utopia 

2 - Dystopia 
 



 

 

9 

 سالی(ّّوّعد.ّوجودّخشکّعد.ّمدیریتّبحرانّآب)ّ:ّسونامیّمدیریتسناریوّچهار.ّ 

مدیریتّنشدهّباشدّولیّاقلیمّدارایّتأثیرّم بتّباشدّاحتمالّرخدادّحوادیّبحرانّآبّدرّشرایطیّکهّ

رایندهایّزیرّبیشّازّسایرّمواردّدیگرّاست:ّّتوسعهّشهرّدرّاراضیّکشاورزیّوّمرتعیّوّگسترشّتخریبّوّف

شهریّوّوّآلودگیّآبهایّزیرزمینیّازّطریقّپسماندهایّصنعتیّ،مدیریتّغلطّوّضعیبّخاکّوّاراضیّ،زمین

ّبارشّ،کشاورزی ّکوتاه ّبازگشت ّهادوره ّخشک، ّهاسالیکمترشدن ّب، ّالگوی ّتغییر ّبودنّعد. ّمنظم ارشّو

ّغبارّ،هایّمنطقهبارش ّو ّبودنّطوفانهایّگرد ّناچیز ّهمچنینّشدتّمتعادلّ، ّمناسبّو ّکافیّو بارشّساالنه

ّ ّ،بارندگی ّمشهد. ّناپایدارشهر ّشهری ّسفرهتوسعه ّاز ّآ ب ّرفت ّهدر ،ّ ّدر ّو ّزیرزمینی ّافزایشّهای نتیجه

ّسبزهزینه ّفضای ّگونههای ّتناسب ّعد. ّس، ّفضای ّدر ّشده ّکشت ّنتیجهّهای ّدر ّو ّمنطقه ّاقلیم ّبا بز

ّعد.ّآمادگیّجهتّبحرانّآب.ّّوّپذیریّزیادآسیب

 ّ:)بدترینّشرایط( بحرانیّشرایطازّنظرّّاولویتّبندیّسناریوها

 هایّپیّدرّپی(ّسالیوّخشکّعد.ّمدیریتّبحرانّآبسناریویّاولّ)

 سالی(ّوّعد.ّوجودّخشکّعد.ّمدیریتّبحرانّآبسناریوّچهار.ّ)

 هایّپیّدرّپی(ّسالیوّخشکّمدیریتّبحرانّآب)ّسناریوّدو.

  سالی(وّعد.ّوجودّخشکّمدیریتّبحرانّآبسناریوّسو.ّ)

ّسالیّوّمدیریتّبهینهّمنابعّآبیخشکجهتّتعدیلّاثراتّنهادیّشهایّپیوّاستراتژیراهبردهاّّارائه

ّهایّآبّزیرزمینیبرداریّمدیریتّشدهّازّسفرهّبهره-

ّهایّمشرفّبهّکمربندّسبزّمشهد(هایّکنترلیّ)درّمسیرّرودخانهسدد.ّوّچکّطراحیّوّاحدای-

ّارگان- ّسایر ّبا ّشهر ّمدیریتی ّسیاستهای ّوّهمسوسازی ّطبیعی ّمنابع ّو ّجهادکشاورزی ّجمله ّاز ها

ّآستانّقدسّرضوی

ّ(14000)ایزوّّایّفضایّسبزّباّپیوستّمحیطّزیستیهاجرایّپروژه-

ّیّوّاحدایّمیکروکچمنت()باّطراحّذخیرهّوّمدیریتّبارشّاندکّساالنه-

ّکنترلّشدتّبارندگیّباّافزایشّسطحّپوششّزندهّوّغیرزندهّدرّخاکّوّجلوگیریّازّبرخوردّمستقیمّ-

ّوّشدیدّقطراتّبارانّباّذراتّخاک

ّهایّکمربندسبز.داریّدرّمحدودهّعرصههایّآبخیزداریّوّآبخواناجرایّطرفّ-
 

اّوّنیروهایّپیشرانّمحیطی(ّدرّتوسعهّکمربندسبزّمبنیّبرّامکانّتدوینّعواملّموثرّ)ّعد.ّقطعیتّه

شهریّ،ّمتخصصانّجامعهّآماریّاینّپژوهشّبرّاینّباروندّکهّمعیارهایّتوسعهّکمربندّسبزّشهریّدرّمنطقهّ

ّازّروشّدلفیّوّجمع ّاستفاده ّمدیریتی،ّشهرّمشهدّبا بندیّنهاییّوّتحلیلّنتایجّتحقیقّبهّترتیبّاولویت:

ّاجتم ّاقتصادیّو ّپژوهشاقلیمی، ّمبنیّبرّتدوین1396ّکرمیّوّغفاریانّبهرمان)ّاعیّاستّاینّتحقیقاتّبا )

 باشد.هاّباّاستفادهّازّروشّدلفیّهمّراستاّمیعد.ّقطعیت
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 در سناریو آیندهّپژوهیّو مبنای بر پیشرانّهایّاصلی برای مطلوب آینده پژوهش این همچنینّدر

ّداداشیّرودباریاحمّتحقیقات با که گشت میس ر منطقهّموردّمطالعه ّمبنی1394)ّدیّو درّ تفکر تأثیر بر (

پژوهشّ اینّدارد. آیندهّهمخوانی در ممکن حاالت انوا  کلیدی، عوامل پیشران، نیروهای شناخت ، سناریوها

 استراتژیک هایبرنامه و راهبردها آیندهّپژوهی هایروش از استفاده با (ّکه2016)ّتحقیقّرضایانّوّرضایان با

ّّدارد. خوانیهم ،نمودند بندیاولویت یکپارچهّو تعیین، را
 

  ّ

ّ

ّ

ّنتیجهّگیری
 

نتایجّاینّتحقیقّکهّدرّراستایّمدیریتّتوسعهّفضایّسبزّبودهّبهّعنوانّیکّاصلّمهمّدرّمدیریتّ

یّهایّمناسبّاجرایاستراتژیرودّوّباّترسیمّسناریوهایّآیندهّوّکمکّازّعلمّآیندهّپژوهیّشهریّبهّشمارّمی

بهّمدیریتّبحرانّوّکمبودّآبّکمکّنمایندّّتواندمیاینّراهبردهاّتاّحدودّزیادیّّشد.ّبطوریکهاولویتّبندیّ

ذخیرهّوّمدیریتّبارشّاندکّساالنهّبطوریکهّباّاجرایّسامانهّهایّآبگیرّوّهاللیّدرّاطرافّتشتکّدرختانّبهّ

ّغیرز ّو ّافزایشّسطحّپوششّزنده ّهمچنینّکنترلّشدتّبارندگیّبا ّبرخوردّو ّجلوگیریّاز ّخاکّو ّدر نده

ّتوانّبهّاینّنتیجهّرسیدکمکّنمودهّاست،ّهمچنینّازّنتایجّمیمستقیمّوّشدیدّقطراتّبارانّباّذراتّخاکّ

گیریّراّکهّعاملّاقلیمیّوّمدیریتیّدرّرشدّمدیریتّبحرانّآبّجهتّتوسعهّکمربندسبزّشهریّنقشّچشم

 .نمایدایفاّمی

 و سناریوها مختلب هایداستان داشتن با آیندهّپژوهی علم از استفاده اب که مشاهدهّشد تحقیق این در

 برنامهّهای توسعهّفضایّسبز معیارهای اهمیت درجه همچنین میّآورد وجود به ماتریسربعّ هر که شرایطی

واقعّّنمودّدر اولویتّبندی معیار هر اثر شدت به توجه با و تفکیک معیارّبه هر برای توانمی را موجود راهبردی

 شهرّمشهد در سناریو آیندهّپژوهی مبنای برایّتوسعهّفضایّسبزّبر مطلوب آینده میّتوانّگفتّامکانّارائه

ّاجراییّمدیریتّسفرهمهمّاست. میس ر ّو ّوّهایّآبّزیرترینّراهکارهایّعلمیّاثباتّشده ّذخیره زمینیّو

ّیریّازّتخریبّاراضیّمیّباشد.ّهایّآبگیرّوّجلوگمدیریتّبارشّاندکّساالنهّازّطریقّایجادّسامانه

 

  ّ

ّ  منابعّفارسی

ّ
هایّزیرّزمینی،ّسالیّشهرّمشهدّوّاثرّآنّبرّمنابعّآب،ّآیندهّپژوهیّخشک1394، ،ّداداشیّرودباریّ.،ّ،احمدی-

 هواشناسی.مّ،ّتهرانّ،ّسازمانّیپنجمینّکنفرانسّمنطقهّایّتغییرّاقل

شهرّّموردی:نمونهّ)راهکارهاّ،ّحاشیهّنشینیّعللّو1394ّ،ّ،ّش،قد.وّمحمدیانّم،ّ.،ّسوقندیّ،ّف،،ّهنری،ّجبابایی-

 .1394بهمن29ّمشهد(ّ،ّچهارمینّهمایشّملیّمعماریّوّشهرسازی،ّمشهدّ،ّ
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اکوهیدرولوژی،ّّ،روشّسناریوپردازیپژوهیّبحرانّآبّدرّایرانّبهآیندهّ،1395ّ،ّ ،وّعلیّحسینّرضایان،ّا،ّرضایان-

3(1،)ّ1-17.ّ

ّ ،ساعدی- ّنیکوصفتّ، ّفو ّبررسیّبحر1395،ّ، ّشهرداری، ّانّآبّفضایّسبز ّو ّراهکارهایّعملیاتیّجهتّاها رایه

ّ.هایّنوینّدرّعلو.ّجغرافیاّتهرانصرفهّجوییّدرّمصرفّآبّ،ّچهارمینّکنفرانسّعلمیّپژوهشیّافق

ّ ،.ّ ّراد، ّاعظمی ّمعماریان،ه، ،.ّ ّاکبری، ّف، ّکوشکی، 1397ّفیضی ّبرنامه، ّمدّیراهبردّیهاارائه بحرانّّیریتجهت

ّ.401-415(،4ّ)8،ّمجلهّدانشّپیشگیریّوّمدیریتّبحران،ّپژوهییندهاستفادهّازّعلمّآّباّزایییابانب
ّکرمی- ّت، ّغفاریانّبهرمان، ّو ،.ّ ،1396ّ ّچالش، ّپژوهیّبحرانّآبّو ّشهرستانّآینده ّمطالعه: هایّامنیتیّآنّ)مورد

 1396ّ،ّپاییز21ّّ،ّشماره8ّّفصلنامهّتخصصیّدانشّانتظامیّ،ّسالّّ،(ّرفسنجان

ّهایّشورایّاسالمیّشهرّ،ّسایتّپژوهش1397هاّوّفضایّسبزّشهرداریّمشهدّ،ّساالنهّسازمانّپارکّگزارش-

ّ
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