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Abstract 

The sustainable physical-spatial development of Mashhad urban complex is the prerequisite of 

attaining sustainable regional (provincial) and national development. This necessitates paying 

attention to the development of scenarios that set the ground for the development of Mashhad.  In the 

study at hand, it was tried through the participation of the provincial managers and academic experts 

to identify first the key drivers of physical-spatial changes in the rural settlements of Mashhad urban 

complex and then the scenarios effective on the physical-spatial development of these settlements. 

This study was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. 

The data was collected through library research, document analysis, and survey (interview) methods. 

Examining scientific resources, 69 factors effective on the physical-spatial changes were identified, 

which were grouped into five dimensions. Then, 29 participants in two groups, namely the managers 

of the related organizations and academic experts, were interviewed. Data analysis was done based on 

future research techniques, including Schwartz model, structural analysis, and interaction analysis, 

using Micmac and Scenario Wizard software packages. The results showed that 512 scenarios have 

weak compatibility, and only one scenario has strong, sustainable compatibility (zero incompatibility) 

(2.8 percent of possible scenarios are credible). The first scenario, which is in positive direction, has 

the overall interaction effect score of 771 and compatibility value of 7, while the second scenario that 

expresses the fairly favorable conditions for the future of rural settlements has the overall interaction 

effect score of 736 and compatibility value of -2. The third scenario, which has the compatibility 

value of -3 and the overall interaction effect score of 695, can be one of the possible scenarios for the 

future physical-spatial changes in rural areas, too.  
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 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانریزی روستایی . پژوهشگر پسادکتری جغرافیا و برنامه2

 ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران . دانشیار جغرافیا و برنامه3

 (12/27/2077ـ تاریخ پذیرش:  21/70/2077)تاریخ دریافت: 

 چکیده

از  .اسـت  ی( و ملـ ی)اسـتان  یا دار منطقهیپا ةتوسعبه  یابیاز دستین شیدمه و پشهری مشهد مق ةمجموعفضایی در سطح  ـ دار کالبدییپا ةتوسع
د مـورد توهـه اـرار    یسازد با یشهری مشهد فراهم م ةمجموعدار را در یفضایی پا ـ تحقق تحوالت کالبدی ةنیزمکه  ییوهاین سنارین رو تدویا
 ـ حـوالت کالبـدی  تأثیرگـذار بـر ت   هـای کلیـدی   پیشـران دانشگاهی  . در پژوهش حاضر تالش شده با مشارکت مدیران استانی و خبرگانردیگ

 هـا  فضـایی ایـن سـکونتگاه   ـ  کالبـدی  ةتوسعبر ثر ؤمنهایت سناریوهای  شناسایی و در شهری مشهد ةمجموعهای روستایی  فضایی سکونتگاه
و اطالعـات بـه صـورت    هـا   هدآوری دادتحلیلی است. روش گـر  ـ روش پژوهش توصیفی از نظر تدوین شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و

بُعـد   2شناسایی شد کـه در   فضایی ـ بر تحوالت کالبدیثر ؤمعامل  96. با بررسی منابع علمی بوداسنادی و پیمایشی )مصاحبه(  و ای کتابخانه
. مصـاحبه انجـاش شـد    ،هـای مـرتبو و متخصصـان دانشـگاهی     نفر، شامل مـدیران سـازمان   16دو گروه و در مجموع  بابندی شدند؛ که  دسته
افزارهـای   )نـرش  تحلیـل تـأثیر متقابـل    ،، تحلیـل سـاختاری  مـد  شـوارتز  همله  از بود؛ پژوهی های آینده مبتنی بر تکنیکها  وتحلیل داده تجزیه

Micmac  وScenario wizard) پایـدار  و  یاـو  یو در حالت سـازگار یسنار 2سناریو با سازگاری ضعیف و تنها  221. نتایج نشان داد تعداد
از یـ مجموع امت یو با ههت مثبت است، دارایک سناریکه  ،او  یویرند(. سناریممکن باورپذ یوهایدرصد سنار 8/1)ناسازگاری صفر( ارار دارد )

، اسـت  ییروستا یها سکونتگاه ةندیآ یبرا مطلوب نسبتاًو یشرا یایکه گو ،دوش یویسنار که درحالی ؛است 0 یو ارزش سازگار 002اثر متقابل 
 962بود و با امتیاز مجموع اثـر متقابـل    -3سوش نیز دارای ارزش سازگاری  ی. سناریودارد -1 یو ارزش سازگار 039از اثر متقابل یمجموع امت

 باشد. فضایی روستایی ـ  تحوالت کالبدی ةآیندتواند از سناریوهای محتمل برای  می

 کلیدواژگان
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 مهدمق

، اسات  تنها تحت تأثیر نیروهاا و وااماد ونونای    نه ،یک واقعیت مکانی مثابة به ،هر فضای جغرافیایی

هاای   (. تحاات  ساکانثها   7 :7711و )ساعییی  شاا  و واامد بیرونای نیام مثاأثر مای     بلکه از نیروها

نخایاوهای بیرونای ون ساطاح محلای،      ةواسط به نو ووا زا برونن بسیانی ماانو منشأ ونیم نوسثایی 

 یالهاا  بار اساا   ، (02: 7991) 7واگاس   بااون شانی. به  و جهانی پیییان شی  و می ،ای، ملی منطقه

 یگسثرشا  و فماینای   یباا نشای   تاساعه   حاا   ون ینوساثایی ون ششاانها   ا یفضایی تاساعة شاهر  

 ،اخیار  یهاا  فضایی نوسثاها نا ون وهه ا یشه تحات  شالبی ینحا به؛ و  استهمرا  با حیوحصر یب

نظار   شیفی هم از لحاظ ازهم  ،یمی قران وانونوسثاگریی ون مقابد شهرگراشه تحت تأثیر نونی شثابان 

های ونونای و   تااننی ماجب وگرگانی نو ساخثه است. این تغییرا  می هبا تحاتتی بنیاوین نوب ،یشمّ

هاا   (. این وگرگاانی 7 :7719حاصد  )حسینینی شاهای نوسثایی  اقثصاوی محیط ا بعاو اجثماویحثی ا

 ،های نوساثایی  ویژ  ون سکانثها  به ،فضایی نا ا های شالبیی گذن زمان بسیانی از مسائد و نانسایی ون

 ،مشاهی(  شاهر  نجمله شس )ازشهرها  ویژ  ون نوسثاهای پیرامان شسن به ،گانه مسائد زننی. این وامن می

 انی. گر شی  تر جلا  صان  پیچیی  تر یافثه و بعضاً به وسیع یابعاو

شنش و  ةواسطبه  ،شهر مشهی نشروی نوسثایی پیرامان شسنهای شا های ساخثانی با ورصه ورصه

تأثیرگذانی مثقابد نیروها و نونیهای ونونای )نوساثاها( و بیرونای )ومایتاً از ساای مرشام ناحیاه(        

 ا شالبایی  ةچهار آوننی شه  فرهنهی و اقثصاوی پییی می و ای پیچیی  ون ابعاو اجثماوی ماوهوخید، مج

(. برخای از  71 :الف 7791 همکانان و یریجاانش) سازو نا وگرگان می یمکانهای  فضایی این ورصه

و بخشای از جمعیات سارنیم مشاهی بااو ، شاانشرو       ن امهااجر شه مقصی خیاد وظایم    ،ها این ورصه

تالیایی )شانگااهی، صانایع     ا هاای خایماتی   های نوسثایی به ورصه و برخی پهنه انی یافثه خاابهاهی

قیمات نسابثاً مناساب     .انای  نیاز مرشم اسثان( تبایید شای    شاتهای مانو ةسالشاچک شهری، انبان و 

و وسثرسی آسان به بازان وسیع مرشم  ،مسکن، نیروی شان انزان، سهالت وسثرسی به ویهر منابع تالیی

گاناه نوساثاها    وسو  ون ایان  هآیی. ب های یاوشی  به شمان می ترین واامد اسثقران فعالیت اسثان از مهم

شهر مشهی بیش از ویهار نوساثاهای منطقاه محساا  اسات. برخای        حرشت جمعیت فعا  به شسن

                                                                                                                                                                   
1. Douglass 
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هاای واقاع ون    شاهر مشاهی، همچاان آبااوی     شما  غار  شاسن   ةحاشیالیه  نوسثاهای واقع ون منثهی

ویاژ  افاراو نسابثاً     باه  ،نوسثاهای گروشهری و ییسقی برای اقشان مخثلاف  منملة به ،سثان بینالاوشهر

های خاص مسااشن، مثفااو  از    انی. بیین ترتیب، گانه های ووم شناخثه شی  محد خانه مثابة به ،مرفه

ی هاا    ساکانثها  ،هاای اخیار   طای وهاه   ،همچناین  الهای بامی، شکد گرفثه و گسثرش یافثه اسات. 

شهر مشهی مثأثر از گسثرش شالبیی شهر با پیییة خاننیگی مااجاه شای     ةحاشیویژ  ون  نوسثایی به

و برخای ویهار از   انای   و پذیرای تحااتتی ون ابعااو مخثلاف شای     انی  شهر اسثحاله شی  ةپیکرو ون 

 شهری مشهی، ون اثر وااملی همچاان  ةمجماوهمچان بیشثر نوسثاهای شرقی  ،های نوسثایی ورصه

تزم بارای شاانبری مناساب و قانانمنای انارای ون       ةبرناما شمباو و شاهش منابع آبای و نیام فقایان    

و ون  ،مرتعای و جنهلای   و هاا، تخریاب انارای زناوای     های نوسثایی، تغییر نامناسب شانبری ورصه

 ا گسایخثهی سااخثانی   نهایت از باین نفاثن اساثعیاوهای ششااونزی ون معارپ فروپاشای و ازهام       

 ةونباان به طاان قطاع    انی. خالی از سکنه شی ها  نآو ون حا  حارر برخی از انی  ران گرفثهشانشروی ق

مجماوه واامد و نیروها با منشأ واخاد و   گفتتاان  های نوسثایی بخش مرشمی مشهی می سکانثها 

فضایی به صان   ا شهر مشهی منجر به وگرگانی ساخثان شالبیی جاانی با شسن خانج از نوسثا و هم

فضایی وو ورصة نوسثایی و شهری ون این بخش از شهرساثان مشاهی    ا گرگانی ون ساخثان شالبییو

و  شاهری  ةمجماوا سایر شهرهای  ر مشهی وشه گانه نوابط فضایی بین شسن این ،ی  است. بنابراینش

هاای   نوسثاهای پیرامانی باوث از بین نفثن غنای معماانی و شالبای نوساثایی از طریاو ونوو انزش    

تبع تغییر بافات و   و بیهانه با هایت اصید نوسثایی شی  است. این میاخس  بهنا  أنامخاوی و غیر

ون  .اسات  واشاثه اقثصاوی و فرهنهی نا نیم همارا    و تغییر هایت اجثماوی و هایت شالبیی نوسثاها

هاای غیرخااوی بایون مرجاع      ونوو وناصار و انزش  ةنثیجا  شه تحات  شالبیی نوساثا ون  صانتی

شهر مشخص صان  گیرو، سبب ایجاو تضاوهای ساخثانی ون بافات نوساثا و تعاانپ آن باا     پاتی

 ا تحاات  شالبایی   بناابراین،  .یشا ننگ شاین آن خااهای    هایت شالبیی و حس مکانی نوسثا و شم

هاای نوساثایی    و محیطای ساکانثها    ،، اجثمااوی، فرهنهای  یبر ابعااو اقثصااو   یفضایی با تأثیرگذان

 هماة شاه اماروز  بهبااو آن هایل اصالی       ،نوساثایی  ةجامعیا تنم  شیفیت زنیگی  تاانی ون انتقا می

برنسای و   از ایان نو،  .برجساثه ایفاا شنای    ی( نقشا 7791ونابساثانی و همکاانان   )هاست  نیمی برنامه
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شهری مشاهی ون نوساثاهای    ةمجماوهای نوسثایی  فضایی سکانثها  ا تحات  شالبیی آثانشناخت 

 نسی، شه پژوهش حارر ون پی آن است. ه نظر میپیرامانی شهر ررونی ب

شاو شاه   اشثغا  به زمان حا  و تسش برای نفع مشکس  ماجاو مانع از آن می ویهر، از طرل

تارین ولیاد بارای     نکه مشاکس  شناانی مهام   یرنیگان به آینی  بینییشنی. حا  آگ مییران و تصمیم

های امروز نثیجة قهری نپرواخثن به مااناع و   نانییشیین ونبانة آینی  است. ناگفثه پییاست شه بحرا

ثن باه  (. وامد ویهاری شاه پارواخ   7797 مقیمیها به شکد بحران است ) مشکس  قبد از بروز آن

ون همین . (7791ماسای و همکانان )سازو ون سروت تحات  نهفثه است  ناپذیر می آینی  نا اجثنا 

و و سیاساثی  نویکر یهانه ها و آشنی  از ویم قطعیت ثباتی ون این محیط سرشان از تغییر و بی، زمینه

جاانشایری و همکاانان   مانی آینی  است )های بیشثری وانو تسش برای مع شه احثما  شسب مافقیت

 ای نیامی فضاایی و منطقاه    برنامهشه گامی تکمیلی ون فراینی  ،پژوهی (. ون این خصاص آینی 7722

مساائلی باا    باانة گیاری ون  های ون فراینای تصامیم   و گیاران اجااز  مای    شاو، به تصمیم محسا  می

های شلییی باه حاد مساائد مابهم و      های بات با تمرشم بر پیشران های زیاو و ویم قطعیت پیچییگی

یکی از ماراوا  مطارح ون   (.7791صییقی و همکانان ؛ 7791ماسای و همکانان ایو آینی )ویریا  ف

ای و آمایش  نیمی منطقه ن ماراواتی ماننی برنامهها قبد و شه از سا  استاین حاز  سنانیانایسی 

تاسعه واشثه است  حا  یافثه و اخیراً ون ششانهای ون سرزمین شانبرو وسیعی ون ششانهای تاسعه

(Chermark & Lynham, 2009; Karrholm 2011.) 

ماان  هاای نوساثایی پیرا   فضایی یاوشای  ون ساکانثها   ا  با ولم به اینکه مسائد و ماانع شالبیی

ون  ،هاسات  اقثصاوی و نوابط وملکروی این ورصه ا شهر مشهی محصا  فراینیهای اجثماوی شسن

مطالعه انثخا  شی  مانو ةوناان منطق  به شهری مشهی ةمجماوهای نوسثایی  این مطالعه سکانثها 

شناسایی  از این طریو با و ها پرواخثه شاو فضایی این سکانثها  ا تا به تبیین نونی تحات  شالبیی

و هیایت آگاهاناه   یاوشی نوسثایی  ةمجماونهری نونیهای حاشم بر  جایی و آینی  چان  و ها زمینه

 ةتاساع نیامی   تعهیا  برناماه  ةسرلاحها بثاان الماما  پاییانی تاسعه نا  آن ةمییرانوهی  و سمت

مهر و شا نمییسر م هیلشهرها قران واو. این  های نوسثایی اطرال شسن فضایی سکانثها  ا شالبیی

های نوسثایی یاوشی  تا ون این نههذن با وسثیابی باه   ورصه ةجانب همهاوناک و تحلید  و با شناخت
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 هاا  شاهر  فضایی نوسثاهای پیراماان شاسن   ا بینی تحات  شالبیی های مرتبط امکان پیش قانانمنیی

شننای   هاا ایفاا مای    گیاری  بیین ترتیب، با تعیین وااملی شه نقش بسیان مهمی ون تصامیم  .ییآفراهم 

باا  ایان تحقیاو    .یافت ها وست تاان به ونک ونسثی از شرایط حارر و سپس نحاة مییریت آن می

 واقع یینوسثا یها سکانثها  ینو  شیپ یاهایسنان» :گرفت انجامپاسخهایی به این پرسش  هیل

 «ست؟ا شیام ییفضا ا یشالبی یانیپا ةتاسع به یابیوسث جهت مشهی یشهر ةمجماو ون

 تحقیق نظری مبانی و پیشینه

هاای فضاایی و ون    هاای جغرافیاایی نا ون قالاب نظاام     وییگا  جییی ون جغرافیا نونایها و پییای   

(. نهارش  02 :7791وهای )صااوقی و همکاانان     چانچا  نهرش سیسثمی مانو تاجاه قاران مای   

نا  سیساثم  کیا شناخثی ون جهت تحقیو و برنسای سااخت و شاانشرو     سیسثمی چانچا  نوش

ای از  شناخثی فرم تااز   ابمان نوش ةمنملوهی شه به  می وان این امکان نا آونو و به جغرافی فراهم می

 حاااویون ایاان نویکاارو، نظااام فضااایی (. 79 :7719جامعیاات جغرافیااایی نا بنااا شناای )شااکایی 

 تبعیات  ها( )سیسثمها  های ومامی حاشم بر نظام مرتبط است شه از قانانمنیی یاجماای از  مجماوه

 و قاباد  یکا یمینوسثا نیام شاامد مجماواه ابعااو ف     یساخثان شالبیشنی. بنابراین ون این وییگا   می

ون  یو انساان  یعا یوخالت وااماد تأثیرگاذان طب   ةجینثگیری بافت نوسثاهاست شه  مشاهی  و انیاز 

نوح  آلااو  و بای   و شالا   ی. فضاا (71 :  7791)جاانشایری و همکاانان    اسات  یتعامل ییفضا

نوساثاها   یبرخا  یعا یطب یانایازها  محیطی چشام  ت زیستیپیش بر اهم از بیش یامروز یشهرها

 ةییپیبنابراین، شاهی گسثرش  .است  شرونا مطرح  یینوسثا یناوی بازگشت به زنیگ افموو  و به

 یشهر و حثا  ةحام یشهرها نوسثاها شسنن اساشناز  یانیآن بس یم شه طیهسث ینوسثاگرایی شهر

باین    این (. ون727 :7797انی )افراخثه و همکانان  ی یسکانت برگم یوونتر نا برا ییانوسث ینااح

شااهرها هماااان  وسااثخاش تحااات  و  ون پیرامااان شااسن ییجاامااع نوسااثا یت شالبااییورااع

 و یزناوا  یاز انارا  ییهاا  ب بخشیو تخر یر شانبرییاست و تغ یو ساخثان یشکل یها یوگرگان

و اغلاب ون   یینوسثا یشالبی ةتاسعهای  . هرچنی ون طرحواو  استنخ م یآبخ یها و حاره یباغ

ون  ،(777 :7711او مساکن  یا )بن شاو یتأشیی م یانار یر شانبرییهماان  بر ویم تغ یهای هاو طرح

مات  یع قیهمچاان جهاش سار    یو ششانها، واامل ینااح یومد، به ولت رعف ساخثان اقثصاو
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ب یا ماجاب تایاوم و گساثرش نونای تخر     یششااونز  یها تینو به شاهش فعال یون ن و بهر یزم

 .استی  ش یزناو یانار یر شانبرییو تغ یینوسثا یانیازها چشم

برنسی و مسحظاه   و فضایی قابد ،پایایی نوسثاها ون ابعاو مخثلف اجثماوی، اقثصاوی، شالبیی

یاو خااو   نوسثایی برای اوما  نهرش و وس ةجامعهای  است. این خصیصه از پایایی افراو و گرو 

هاا   اسثفاو  و تصمیما  ون حا  تغییر آن ها و شکد واون به شالبی و فضای مانو ون ساخت فعالیت

تمایس  خاو ون شکد واون به فضاا و شالبای نوساثا ناشای      ةمحیووشننیبرای نویانویی با واامد 

یرش تغییرا  انسانی ماجب المام به پذ ةجامعبنابراین پذیرش پایایی و تغییر وائمی برای  .شاو می

وائمی و پایایی نوسثا ون ابعاو مخثلف آن است و آگاهی از سااخثان فضاایی و شالبایی نوساثاها     

هاای   نیامان باشای و باه بهبااو محایط      تاانی یکی از واامد تأثیرگذان ون میمان مافقیات برناماه   می

پژوهای و   ینای  بناابراین باا اساثفاو  از آ   (. 17 :7797)قیمی و یاسفیان ی شننوسثایی شمک شایانی 

شه تحت تأثیر این  نا تاان سایر وااملی های سرزمین می های شلییی تغییر شانبری تمرشم بر پیشران

ها هسثنی تحت شنثر  و مییریت قران واو و ون جهات نیاد باه اهایال تاساعة پایایان ون        پیشران

 نیمی شرو. سرزمین برنامه

ترین اساثنبا  از تعاانیف    یی بثاان گفت شامدشا .شی  است پژوهی تعانیف مثفاوتی انائه از آینی 

بلنیمی  ون  ةآینیمنی )سیسثماتیک( برای نها  به  پژوهی تسشی نظام آینی : »استشرح  یینبمخثلف 

... اسات شاه هایل اصالی آن شاناخت       و ،زیست، جامعاه  های وانش، فناونی، اقثصاو، محیط حاز 

هاا احثماا  باازوهی     گذانی ون آن ت شه سرمایههایی اس های جییی و تعیین بخش ها و فناونی فرصت

شاانگیری   پژوهی یعنی مهیا باون بارای آینای  و باه    آینی » یا (7791لا و همکانان  تقی) .«بیشثری وانو

 .(Sardar 2010: 179« ).ها و اهیال منابع ماجاو به بهثرین شکد ممکن ون ناسثای انزش

 ا تحاات  شالبایی   ةآینای ت یه بهباو ورعنیمی شمک ب برنامه یف اصلیاز اهیال و وظا یکی

 ةونباان ین یشا یو انی یازمنی برنسا یاست شه ن خصاص ون ایران بههای نوسثایی  فضایی سکانثها 

پژوهی انتبا  تنهاتنهی باا   ای و آینی  نیمی منطقه بنابراین برنامه .است ون شد منطقه نی یتحات  آ

 ای فضاایی و منطقاه  نیامی   . ون ورصاة برناماه  (79: 7797زاو  و همکاانان   )ابراهیم ویهر واننی یک

نیمی بیون شک شمک ژنفی باه تحقاو    پژوهی ون این برنامه پرواخثن به آینی  و اوما  وانش آینی 
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)ماساای و همکاانان   نیمی خااهی شرو  ت فراینی برنامههر چه بیشثر و بهثر آمایش مناطو و مافقی

فضاایی   ا لاا  پایش نوی تحاات  شالبایی    هاای محثماد و مط   برنسی آینای  شه به ( 11: 7791

حاا  و   و نیامی منعطاف باا ون نظار واشاثن گذشاثه       و آن نا به ناوی برناماه  پروازو مینوسثایی 

 شنی. می های احثمالی مخثلف تبیید آینی 

شاو شاه بار اساا  نویکارو      مخثلفی اسثفاو  می یها نوش یا منطقه ینهان آینی  یجهت اجرا

تحلیاد اثار مثقاباد و سانانیا و      یهاا  هش حارار باا تلفیقای از نوش   . پاژو است یبنی قابد طبقه

 (.7انجام گرفثه است )جیو   یحیاتی و شلیی یها یفناون

 (1131بزاززاده و همکاران ) ینگار آینده اجرای یها روش یبند . طبقه1جدول 

 ها روش گروه

 0ها ، تحلید ساا ، پیمایش ماراع7پایش محیطی نویکرو شناسایی ماراع

 ، ولفی1آمیم بینی نبا  ، پیش7یساز ، می  شبیه7یابی نونی برون یابانه ویکرو برونن

 9، سنانیاها1مثقابد آثان، تحلید 1مثخصصان یها ، پاند1یطافان فکر نویکرو خسقانه

 77ی، ترسیم مسیر فناون72یحیاتی و شلیی یها یفناون یبنی نویکرو اولایت
 

، فضااهایی  نیامی فضاایی   پژوهی ون برنامه های آینی  از تکنیکیکی  منملة به ،ون نوش سنانیانایسی

(. هایل  7722جاانشایری و همکاانان   )شااو   مد هسثنی به تصایر ششیی  میاز آینی  شه ممکن و محث

تاانای ماانو    هایی است شاه مای   سنانیانایسی گسثرش تفکر ون مانو آینی  و وریض شرون طیف بیید

های تاصیفی است شه جریان تحات  از حا  تاا آینای     ثه به قرینهشیفی و وابس ینظر باشی. سنانیا نوش

نیمان ایان قابلیات نا    سنانیا به برنامه (.Ratcliffe & Krawczyk 2011: 648وهی ) نا مانو برنسی قران می

باواث  ینای  افرنی. این ا واامد ون آن وخید ةهمصان  یک تصایر فرپ شننی شه  وهی شه آینی  نا به می

                                                                                                                                                                   
1. environmental scanning 

2. issue survey 

3. trend extrapolation 

4. simulation modelling  
5. genius forecasting 

6. brain storming 

7. expert panels 

8. cross-impact analysis 

9. scenarios 

10. critical (and key) technologies 

11. technology roadmapping 
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نهایات   شاه ون  شننای نیامی   ون آینی  ممکن است اتفاق بیفثی برناماه  آنچهنیمان با تاجه به  امهشاو برن می

(. بایی این نکثه نا یاوآونی شارو  Karrholm 2011: 105گیری خااهی شی ) باوث بات نفثن شیفیت تصمیم

قای شاانی   بینای قطعای آینای  تل    شننای و نبایای پایش    های ممکن آینی  نا تشریح مای  شه سنانیاها حالت

منظان ایجاو انتباا  باین نونایها و     پژوهان به (. آینی 77: 7790مهنیسان مشاون آمایش و تاسعة البرز )

(. اساا  شاان ایان    71: 7797اهلل  ونایات شننای )  فاو  مای های تحلید تأثیر مثقاباد اساث   نوییاوها از نوش

ن یابثیا با  7مانویو ایاثر مثقابد و سنانس ی( است. ماترCIMهای اثر مثقابد ) مبنای ماتریس افمان نیم بر نرم

تاا   0227 یهاا  و ساپس ون ساا    0نای  یآ ةتاساع و  یتکنالاژ یابیون مرشم انز 0227تا  0227 یها سا 

 ةتاسااعسااک و ین یا نشاثه  انیااوانشاها  اشااثاتهان  آلمااان ون مطالعاا  م   یون مرشام پژوهشاا  0277

و  یتکنالااژ  یابیا شه مرشم انز هنهامی ،0270یافت. ون سا    و تاسعهگرفت شکد  7یانیپا یها یفناون

یان ون وانشاها   یا پا یهاا  یفنااون  ةتاساع سک و یای ن نشثه مطالعا  میان ینی  با مرشم پژوهشیآ ةتاسع

س اثار  ین وانشها ( اوغام شی، بخاش مرباا  باه نوش مااتر    یهر ون همیو یاشثاتهان  )مرشم پژوهش

(. تحلیاد تکنیاک اثار مثقاباد یکای از      7722کاانان  جاانشایری و هم ن سازمان منثقد شی )یمثقابد به ا

و  7هلمار  ناهاای بلنیمای  اسات. مفهاام اولیاة ایان نوش        بینای  ابمانهای ناییبخش جییی برای پیش

. این نوش ون سنانیاپروازی شانبرو وانو. می  تحلیاد اثار مثقاباد تکنیکای اسات      شرونیمطرح  1گانون

ساا  نظار شانشناساان شاه ایان احثماات  ون نثیجاة        ا برای ساخثن سیسثمی سازگان از احثمات  بار 

اساا  ایان نوش، ماتریسای از احثماات  شاکد       گیرنی. بر ای از نوییاوهای وابسثه شکد می مجماوه

ویمانو، مانو تحلید نیارای قاران    افمان سنانیا مثد نرم ،خاصافمانهای  تاانی از طریو نرم می گیرو شه می

منی از نوابط مثقاباد   ونو شاو. مافقیت این نوش ون سایة تحلید نظامگیرو و احثما  وقاع هر گمینه برآ

 (.11: 7791زیانی و همکانان احثمالی آینی  است ) های تاسعه

 یبنای  تااان باه ایان جماع     می فضایی ا شالبیی ةتاسعو  ی ا منطقه ینهان با تیقیو تعانیف آینی 

، ینهار  ، مشاانشثی بااون، آینای    یمنای  امشامد نظ ا یا منطقه ینهان آینی  یها ویژگی همة شهنسیی 

                                                                                                                                                                   
1. Scenario wizard 
2. ZIRN 

3. ZIRIUS 

4. Helmer 

5. Gordon 
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 ةآینای نسایین باه    یاشثراک اقیاما  بارا  ،میخد یذ یگرایی، بسیج نیروها انیازگرایی، هیل چشم

است و همین مهم باواث  فضایی  ا شالبیی ةتاسعنسیین به  یتزم و ملموم برا یها مؤلفه ا مطلا 

 ا پایایان شالبایی   ةتاساع و  پژوهای  ینی آ ةووگان  مطرح ون این نظریا یاشثراک مبنایی و نویکرو

فضاایی باا    ا وهی برنسی تحاات  شالبایی   می شی  نشان برنسی مطالعا  انجام شی  است.فضایی 

باه برنسای   تعایاوی از تحقیقاا  مخثلاف شاه     ون اوامه به  پژوهی انجام نشی  است. نویکرو آینی 

 شاو. میاشان  انی  اسثفاو  شرو پژوهی  آینی  یا از نوش انی فضایی پرواخثه ا تحات  شالبیی

ون نا شاهری   ( نقش پیانیهای شسن7717ثابت و سعییی ) ( و شفیعی7717سعییی و سلطانی )

 یانایها ی( پ7797) شافراخثه و همکانان نی.فضایی نوسثاهای پیرامانی برنسی شرو ا تحا  شالبیی

منثظری و  و شرجمحمیآباو  رامان ون وهسثانیپ ینوسثاها ییفضا ا یشهری و تحات  شالبی شسن

نا برنسای   فضایی شهر یامو و وااماد ماؤثر بار آن     ا تحات  ساخثان شالبیی( 7791) شهمکانان

باه   شاهر تهاران   شسن یجنا  غرب ییوسثاهای ن ( ون سکانثها 7797) شوباوی و همکانان شرونی.

تحاات    و هرنشاینی شهرها و اثر این تاسعه بر نونای ش  شسن ةتاسعتبیین نقش واامد مخثلف بر 

باه ایان نثیجاه     نای و شالبیی نااحی نوسثایی و اثر محیطی و جغرافیاایی ناااحی پیراماانی پرواخث   

های نوسثایی پیرامان وجااو وانو   های فضایی مثفاو  بین ماونشهر و سکانثها  نسیینی شه جریان

 ةهما ابعااو و   ةهما ون ن تحات  یانی. ا واو  شکدها بسیانی از تحات  نوسثاها نا  شه این جریان

گسثرش  و یو باغ یزناو یانار یر شانبرییر تغی)نظ یه مثبت نباو  و تحات  منفیناح ینوسثاها

 یرا  شاانشرو ییا واشاثه اسات. همچناین وااماد ماؤثر ون تغ      یون پ مینا ن (یمسکن شهر یالها

اصاله و  . فهساثنی شاهرها   از نقاش و گساثرش شاسن    یناش یرونیمطالعه واامد ب مانو ینوسثاها

و  ،یاوان ا یاسا ی، واماد س یاشاثغا  ششااونز   ةتاساع هاای   پذیری، محایوویت  ، جمعیتیوسثرس

 .پیراماانی هساثنی   ینوساثاها  یشانشرورا  ییرامان از واامد مؤثر بر تغینوابط شهر و پ ییگیچیپ

نا بارن    شاشان شهر رامانیپ ینوسثاها ییفضا یشالبی تحا  نونی( 7791) شناصاوقی و همکان

 تیا مرشم باا  شاشاان  شهرساثان  یمرشام  بخاش  یهاا  ساکانثها   ون واو نشان یبرنس یجنثا .ینشرو

 یاقثصااو  و یاجثمااو  و یاشالاژ ا یطیمح ابعاو با فمخثل یروهاین و واامد شاشان شهر یا منطقه

 .انای  بااو   اثرگاذن  هیا ناح یهاا  ساکانثها   یوگرگاان  نای یفرا ون یک(نرژیسا ) افاما  مبره صان  به
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 ا بار تحاات  شالبایی   ثر ؤما ( ون پژوهشی به برنسای وااماد    7791) شانانشیری و همکنجاا

 باا  یجااان  هام  ،یونونا  یهاا  شااخص  مشاخص شای   ونی های نوسثایی پرواخث فضایی سکانثها 

 مثبات  ریتاأث  یینوسثا یها سکانثها  ییفضا ا یشالبی تحات  بر یرونیب واامد و ،مشهی شهر شسن

 وزن باا  یاقثصااو  یها شاخص و 7111/2 وزن با مشهی شهر شسن با یجاان هم بعی ؛وانو معناوان و

 یطیمح یها شاخص مقابد ون وتأثیر  نیشثریب 0717/2 وزن با یثیریمیا یاسیسشاخص  و 711/2

 شطالشای و همکاانان   .اسات  واشاثه  یینوساثا  یها سکانثها  یشالبی تحات  ون نا ریتأث نیشمثر

با نا  شرج شهر شسن یراشهریپ ینوسثاها ییفضا ا یلبیشا تحات  بر ییفضا انا یجر اثر( 7791)

 ینوساثاها  ییفضاا اا  یشالبای  تحاا   شهنی ی بیین گانه تحلید شروشمال تنکمان وهسثانبر شیی أت

 ییا جی مناسبا  چانچا  ون امروز  شه است ریمناپذیگر یامر( شهر شسن ژ یو به) شهرها رامانیپ

  یینوساثا  یهاا  ساکانثها   نظام ون تحات . است افثهی ییفضا تینیو نوسثاها ون یوان هیسرما شبه

 نیسات؛  رشیپاذ  قاباد  یشلا  اصاد  کیا  منملة به جینثا نیا البثه. وانو ها آن ةانیاز  با میمسثق انتبا 

 باا  تعاماد  ون شاثر یب ینساب  تیا مم از یبرخاانوان  دیول به شاچک و مثاسط ینوسثاها از یبعض

 مثاأثر  صرفاً یینوسثا یها سکانثها  یتحال نونی  .انی شی  برخانوان مین بات یتحال سطح از شهرها

 ةوامنا . ینباشا  یشاهر  ةنقطا  چنای  ریتأث تحت تااننی یم بلکه ،ستین( یسکانث) یشهر ةنقط کی از

 .است انتبا  نیا ون وامد نیتر مهم ییفضا تعامس 

یاران اولاین باان    ون ا ةتاسعنیمی برای  های شلییی ون حازة برنامه پژوهی و تعیین پیشران آینی 

هاشامی  به شاان نفثاه اسات )    7727سالة ششان با افو  انیاز بیست با تنظیم سنی چشم 7717ون سا  

هاای مخثلاف فرهنهای، ولمای، اقثصااوی،       (. ون این سنی، محانهای تاسعة ششان ون زمینه7791

جهت اهیال های بالقا  ون  و اجثمایی طراحی و تیوین شی  و هر اسثان بر اسا  تاانایی ،سیاسی

 ای است. نیمی و اجرای آمایش سرزمین منطقه وان برنامه این سنی وهی 

( ون آماایش اساثان خراساان نراای و گااونزی و      7791) شون این زمینه، ماسای و همکاانان 

و  و ابامازز  ،همچناین  نای. پژوهای اساثفاو  شرو   ( ون سنی تاسعة اسثان یمو از آینی 7791) شهمکانان

ی اساثان  ا مؤلفه به آینای  نهاانی تاساعة منطقاه     77پیشران شلییی از  7تعیین  ( با7797) شهمکانان

هاای   هاای شلیایی ون زمیناه    پژوهای و تعیاین پیشاران    وسو  بر این، آینی  .آذنبایجان غربی پرواخثنی
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نااج  ونابساثانی و حساینی شه   ،ماثسً گاناگان برای مییریت مناطو و صنایع به شان گرفثه شی  است. 

های ششات و صانعت ون منااطو نوساثایی شهرساثان جیرفات، امیایی         زایی فعالیت غا ( اشث7791)

زاو   ، ملاک نوسثایی ون اسثان لرسثان وهی الهای آمایش فضاهای ( شکد7791) شآباو و همکانان شا 

و  ،ای ( تاساعة منطقاه  0271) شو همکاانان  7نیری ( تاسعة شهری ون شرج، امین7791) شو همکانان

( الهای پاشش زمین ون مناطو نوسثایی نا باا اساثفاو  از نوش تحلیاد    0271) شنو همکانا 0تالشی

 مک تعیین شرونی. مثقاطع و میک آثان

هااایی از نویکاارو   ( ون مقالااه0270)و نایااد  7( و زگاارا 0277)و شراچمیااک  7ناتکلیااف

بلنیمای   های  اسثراتژی ةتاسعو با  نیشروسثفاو  نیمی و مییریت شهری ا سنانیانایسی ون برنامه

اسثراتژی سبب افمایش همکاانی   ةتاسعاسثفاو  از سنانیانایسی وسو  بر  اوسم شرونیبرای شهر 

 و.شا های گروهی می و تقایت فعالیتسازمانی  ونون

ای باا   گاذانی منطقاه   نهانی ناهباروی و سیاسات   آینی »تحت وناان  ،ای ( ون مقاله7792زالی )

 ةنظریا انایاز ملای و    آتی مناطو بر اسا  سنی چشم ةتاسع ونبانةبه بحث  ،«نویکرو سنانیانایسی

 یبرنسا  و دیا تحل( باه  7797معروفای و نهنماا )   .پرواخات  اسثان آذنبایجاان شارقی   ةتاسع ةپای

 از باشاان  شاهر  واو نشاان  ویتحق جینثاشه نی پرواخث باشان شهر یشالبی ا ییفضا ةتاسع یاهایسنان

: او  یایسانان . شای  خااهای  نو نوباه  یاصال  یاینانس سه با نی یآ سا  02 ون ییفضا ةتاسع نظر

 شاهر  یاصال  محاان  ون یخطا  ةتاساع : ووم یایسانان  شهر، یشنان یمرزها ون شهر فشرو  ةتاسع

 .یشهر جها  ةهم ون آشفثه و پراشنی  ةتاسع: سام یایسنان شم، تراشم با همرا 

سانانیا   افمان نرم و مثقابد اثر سیماتر نوش اوغام با پژوهشی( ون 7791) شحسینی و همکانان

. نای پرواخث 7721 افاو  ون سابم  شهر ةنیزم ون مشهی شهر ینو شیپ یاهایسنان ییشناسا به ویمانو

 نیا ا ون و است 7721 افو ون مشهی شهر ینو شیپ ایسنان 1117 واو نشان ویتحق از حاصد جینثا

 باا  ییایسانان  شاه  ،او  یایسانان  .شثرنییب وقاع احثما  و بات یسازگان یوانا ایسنان وو تنها نیب

 .باو 72 یسازگان انزش و 721 مثقابد اثر ازیامث مجماع است، مثبت جهت

                                                                                                                                                                   
1. Amin-Nayeri 

2. Taleshi 

3. Ratcliffe 

4. Zegras 
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 ا تحقیو مسحظه شی، تحقیقاا  مثعایوی ون زمیناة تحاات  شالبایی      ةپیشینطان شه ون  همان

نااوی ایان    هاا باه   آن ةهما فضایی و سنانیانایسی ون ایران و جهاان صاان  گرفثاه اسات شاه      

 ا نی. باا تاجاه باه اینکاه تحاات  شالبایی      ا  واو سنجش قران ان جیاگانه مانوط  ماراوا  نا به

تاانی باواث تغییار شاانبری انارای و      های نوسثایی ون یک نویکرو سیسثمی می فضایی سکانثها 

نمایی ون ایان تحقیاو باا اساثفاو  از      تغییر ون سطح شیفیت زنیگی ون این مناطو شاو، ررونی می

 ةمجماوا واقاع ون   ،های نوسثایی نوی سکانثها   نانیاها و ناهبروهای پیشپژوهی س نویکرو آینی 

تاا  از این حیاث شاه    .وشاص فضایی مشخ ا پاییان شالبیی ةتاسعوسثیابی به  جهت ،شهری مشهی

فضاایی   ا تحاات  شالبایی   ةزمینا ون  سای یپژوهای و سنانیانا  باا نویکارو آینای    تحقیقای  شناان  

 .استثه این ماراع از ناآونی و تازگی برخانوان صان  نهرفهای نوسثایی  سکانثها 

 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

محیوو  وراع ماجااو مجماواه    مشهی،  ةناحیبا تاجه به مطالعا  طرح تاسعه و ومران )جامع( 

شاه بار پایاه    بااو   های مشهی و بینالاو  وهسثان از شهرسثان 72شامد  7717شهری مشهی ون سا  

هامان شیلامثرمرباع    77، محایوو  مجماواه حایوو    7722فاو ساا    های مخثلاف بارای ا   شاخص

وهسثان ناحیاه مشاهی ون قلمارو چهاان شهرساثان مشاهی،        09وهسثان از  71شه است، شی   تعیین

)فرنهاو  شی  است شهر مشهی ون مرشم مجماوه واقع و شسن نا ون برگرفثه بینالاو، چنانان و فریمان

مشهی و تقسایما  سیاسای    ةناحیشهری مشهی ون  ةمجماو بیانهر ماقعیت 7شکد (. 1: ج 7717

شاهری   ةمجماوا های نوساثایی واقاع ون    آمانی ون این پژوهش نیم سکانثها  ةجامع. استباتتر 

و از این  استنوسثای وانای سکانت  171تعیاو  7791مشهی است شه با تاجه به آمان سرشمانی 

 .خاناان جمعیت واننی 02نوسثا باتی  771تعیاو 

 تحقیق و ابزار روش

 ییفضاا  ا یشالبای  ةتاساع  یاهایسانان برنسای  با تاجه به اینکه هایل از تایوین پاژوهش حارار     

ای از  ن پاژوهش مجماواه  یا ا ون ویا است نوش تحق مشهی یشهر ةمجماو یینوسثا یها سکانثها 

گارفثن   نظر زیرا با ون .هیل، این پژوهش شانبروی است ةجنباست. از  یلیتحل ا یفیهای تاص نوش



 121 مشهد یشهر ةمجموع ییروستا یها سکونتگاه ییفضا ـ یکالبد ةتوسع یوهایسنار تبیین

 تحاات   یبخشا  تحقاو  جهات  مناساب  افات ینه یریشاانگ  به ونبا  بههای جغرافیایی منطقه  ویژگی

همچناین باه سابب اینکاه باا ابامان        .است یینوسثا مناطو ون یزنیگ تیفیش بهباو و ییفضا ا یشالبی

و  های نوسثایی فضایی سکانثها  ا تحات  شالبییناسایی واامد تأثیرگذان بر سنانیانایسی ون پی ش

هاای   تااان ترشیبای از نوش   هاست نوش تحقیاو نا مای   تیوین سنانیاهای پیش نوی این سکانثها 

( اسات شاه باا    0)هنجاانی مقاباد واژة اشثشاافی    7این پژوهش تحلیلی هنجانی .ی و شیفی وانستشمّ

شاننفثه برگرفثه  پروازو. نوش به می پژوهی به حد مسائد با پیچییگی بات ینی های شیفی آ شانبرو نوش

های مانو نیااز باا برنسای     ( است. واو Godet & Durance 2011: 22پژوهی ) از نوش فرانسای آینی 

و از طریاو مصااحبه و    شاهری مشاهی   ةمجماوا طرح جاامع ناحیاه و   اسناو تاسعه و  و منابع ولمی

 وهی. نماوان جریانی پژوهش نا نشان می 0آونی شی. شکد  معهای تخصصی ج نشست

 
 (1011پژوهش  یها مطالعه )داده مورد ةمحدودموقعیت  ةنقش. 1شکل 

                                                                                                                                                                   
1. normative 

2. explorative 
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 نمودار جریانی اجرای پژوهش .2شکل 

 ا شالبایی پایایان   ةتاساع وساثیابی باه   و ون این پژوهش نیم به منظان نسیین به اهیال تحقیو 

 بناابراین، ساازمانی و اوانی بااو.    و وانشهاهی ةجامعی اطسوا  از آون محقو نیازمنی جمع فضایی

 ا تحاات  شالبایی  بنیی واامد شلییی مؤثر بار   آمانی این پژوهش برای انزیابی و اولایت ةجامع

آگا  به مارااع تحقیاو ون وانشاها  فرووسای مشاهی،      ن امثخصص های نوسثایی فضایی سکانثها 

 باو.مسکن انقس  اسسمی و بنیاو  ،ها اسثانیانی، شهروانی

 یهاا  پژوهش از شه ،های نوسثایی فضایی سکانثها  ا تحات  شالبیی بر ثرؤم یها مؤلفه ینهان نی یآ

. گرفات  قاران  خبرگاان  یاوضاا  انیا اخث ونهاا   آن تیا اهم مانیا م نییتع یبرا باو، شی  اسثخراج نیشیپ

 .شننای  انائاه  نایانو  قاران  فهرست نیا ون هش یواامل ونبانة نا خاو یها ی یا شی خااسثه آنان از نیهمچن

 باا  ساپس  و شای  هیتهها  رشاخصیز از یفهرسث ابثیا پژوهش یخانج و یواخل نةیشیپ مطالعة با ،نیبنابرا

 شای   شنهاویپ او  گام ون شه یواامل مجماوه .گرفت قران بُعی پنج ونها  رشاخصیز نیا نهاننیگان نظر

بارای  . شای  انثخا  گایه 19 او  مرحلة ون. گرفت قران نخبهان نایاخث ون تیاهم مانیم نییتع یبرا باو

و  ،وانشاهاهی  ةجامعا هاای اجرایای وولثای،     ساازمان  ةحااز ون ن امثخصصا نفر از  09این منظان تعیاو 

منظاان   و فریمان با نوش گلاله برفی انثخاا  شاینی. باه    ،های مشهی، طرقبه، شانییم، چنانان شهروانی

شاه از طریاو    شای  اساثفاو   ییفضاا  ا یشالبای  تحاات   گایاة  19مثغیر از مفهام نظری ون شروملیاتی 



 111 مشهد یشهر ةمجموع ییروستا یها سکونتگاه ییفضا ـ یکالبد ةتوسع یوهایسنار تبیین

ماک   میکثیرگذانی أتهای  ماتریسشیفی شاانتم و  ةپرسشنامو شانشناسان ون قالب  اسثاوانپرسشنامه از 

 ون اوامه انائه شی  است.. این واامد شلییی یشتکمید و اسثخراج 

؛ قراگوزلـو و  1131)رحمـانی و همکـاران    های روسـتایی  فضایی سکونتگاه ـ . عوامل مؤثر بر تحوالت ساختار کالبدی2جدول 

؛ افراختـه و همکـاران   1131؛ حیدری و همکـاران  1133زاده و صادقی  ؛ منشی1131؛ نعیمی و پورمحمدی 1131همکاران 

کای و ؛ تـو 1133حاصـل   ؛ حسـینی 1132؛ وارثـی و همکـاران   1131؛ زمـانی  1131؛ سـعیدی و سـاطانی   1132؛ آمار 1130

؛ 113۱حاصـل   ؛ سـعیدی و حسـینی  1130نیـا   ؛ لطفـی 113۱شیری ن؛ عنابستانی و جوا1131ثابت  ؛ شفیعی1131 یرزالنسر

؛ عنابسـتانی و همکـاران   1130؛ افراختـه و همکـاران   1131؛ معروفی و رهنما 1132؛ امیرانتخابی 1132احمدیان و قاسمی 

 & Cetin؛ Huang et al. 2009؛ Batisani & Yarnal 2009 ؛1133؛ طالشی و همکاران 1131؛ صادقی و همکاران 1131

Demirel 2010 ؛Dubovyk 2010 ؛Shamsuddin & Yaakup 2007) 

 زیرشاخص شاخص

 محیطی
زباله و فارس  وفع سثمیس، یطیمح یها یآلاوگ، یعیطب حااوث وقاع مانیم/ سابقه ، آ  منابع انااع از اسثفاو  مانیم،
 طیشرا باون مناسب، یعیطب یانیازها چشم یناباو، طیمح بهیاشت نامناسب طیشرا، یطیمح منابع از یراصالیغ یبروان بهر 
 یعیطب

 ا  اجثماوی
 فرهنهی

 ةینو یب نشی، نامهاجر تجمع شانان یریگ شکد، یمهاجرت یها یژگیو، نسام و آوا  و یفرهنه تحات ، یثیجمع تحات 
 نظم یخثهیگس ازهم، وونتر ینوسثاها ون فعا  تیجمع شاهش، تیجمع یاتیح یها شاخص عیسر را ییتغ، یا هیحاش تیجمع

، یاجثماو یهایناهنجان بروز، هنجانها و هاانزش مناسب ینیهمیجا ویم، هنجانها و ها نهرش طرز ون رییتغ، یسنث یاجثماو
، یشهر یزنیگ یالها نواج، یگروه یها نسانه وملکرو، ... و نسام و  آوا  جمله از یاجثماو نوابط نقش، مذهب نقش

 ون بحران، یمحل و یبام یها تیها نیب تضاو، یینوسثا یها فرهنگ رییتغ، یزنیگ سبک رییتغ، یثیجمع ساخثان ون را ییتغ
 یمکان تیها

 اقثصاوی

، ثناعم یشغل یهافرصت وجاو، هیسا کی یاقثصاو انیجر، یانار متیق و تیمالک رییتغ، یصنعث و یخیمات به ها تیفعال رییتغ
 منابع یمکان هایتفاو ، نیزم یساواگر نونو، یینوسثا شتیمع ساخثان رییتغ، شهر از نوسثا یاقثصاو ساخت یریرپذیتأث

 و نیزم بازان نقش، نفت یونآمیها بر یمبثن ینانث اقثصاو، یشهر مراشم ون بازان نقش، مطمئن یمال منابع به یوسثرس، یاقثصاو
 یفرامحل یمال مباوت  شیافما، یشهر ا نوسثا یانیهایپ و اه انیجر، ینفث اقثصاو ون مسکن

 ا شالبیی
 فضایی

 یفروپاش، هیابن/ مسکن تحات  و رییتغ، نوسثا بافت یها یژگیو، یخیمات مراجعا  یالهاها، انتباطا  و ها یوسثرس ناع
 بافت ون اوغام و اسثحاله، نوسثا یانار  یشانبر را ییتغ، نوسثا یمعمان یالها ون رییتغ، یرامانیپ ینوسثاها یشالبی یمایس

 سبک یکپانچهی و انسجام شاهش، یانتباط یها شبکه گسثرش، ومران و تاسعه یها طرح یاجرا، ها رساختیز وجاو، شهر
 یا منطقه و یمل سطح ون نوسثاها شانشرو و نقش، یمراتب سلسله نظام اسا  بر سکانثها  ها یجا، یمعمان

 ا یبعی نهاو
 یثیریمی

  یها بحران یبرا بالقا  یمنبع، یابمان مشانشت کروینو یریگ شکد، یثیریمیا  ینهاو یها یینانسا، نوسثا یثیریمی را ییتغ
، یرامانیپ ینوسثاها طیشرا با مثناسب راابط فقیان، شهر گسثرش نونی ون یشهر تیریمی ما یتصم ریتأث، یاجثماو ا یاسیس

 یبرقرانون  ویتاف ویم، مکان و زمان یفشروگ، یانار تیمالک سنی نیاشثن، اوهممن یها ورصه و  میراج بر نظان  ون رعف
 از یبروان گرته، یینوسثا و یشهر امان ون یریگ میتصم یها حاز  تیاخد، شسن یها یگذان استیس و نیقاان و یاجثماو ویالت
 یشهر ةتاسع یالهاها و راابط
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شاامد   ،ون اخثیاان گروهای از مثخصصاان   برای سنجش نوایی پرسشنامه چنیین نساخه از آن  

هاا   قران گرفت و اصسحا  تزم برحساب پیشانهاوهای آن   ،وانشها  و شانشناسان مرباطه اسثاوان

 نانیاطم ویم و 907/2 ةآمان با ماجاو ورع ریتأث بیرر ون ویتحق یرهایمثغ مین شد ونانجام شی. 

بارای اساثخراج    ،ون اواماه . برخانواننای ( یواال ) خاا   انیبسا  ییایا پا از 971/2 ةآمان با نی یآ ون

نثاایج  از  هاای نوساثایی   فضاایی پایایان ساکانثها     ا تحات  شالبایی های شلییی مؤثر بر  پیشران

)تأثیرگاذان و   هاای خبرگاان و مثغیرهاای شلیایی     آمای  از پرسشانامه   وست تاصیفی و اسثنباطی به

ماک   افامان میاک   اساثفاو  از نارم  تحلید ساخثانی باا  نوش شی  از  وووجهی اسثراتژیک( اسثخراج

به ونبا  مشخص شرون مثغیرهای شلییی )آشکان یا پنهان( به منظاان   ید ساخثانیتحل. اسثفاو  شی

نفعاان ون ماانو جااناب و نفثانهاای پیچیای  و       شننیگان و ذی ونیافت نظرا  و تشایو مشانشت

شااو:   ه مرحلاه انجاام مای   تحلید سااخثانی ون سا   ،شلی طان  یک سیسثم است. به ناپذیر بینی پیش

سام: شناسایی  ةووم: تعیین نوابط بین مثغیرها؛ مرحل ةمرحلاو : اسثخراج مثغیرها/ واامد؛  ةمرحل

 (.7722جاانشیری و همکانان مثغیرهای شلییی )

 (1011پژوهش  های یافته) فضایی از دیدگاه کارشناسان -ابعاد عوامل مؤثر بر تحوالت کالبدیپرسشنامة میزان پایایی . 1جدول 

 تعداد سؤال ها معرف
 ضریب آلفای کرونباخ

 عدم اطمینان اثرگذاری

 29117 29191 1 محیطی

 2911 29119 02 فرهنهی ا اجثماوی

 2919 29171 77 اقثصاوی

 29921 29977 77 فضایی ا  شالبیی

 29191 29107 77 مییریثی ا  نهاوی

 29971 29907 19 شد

 

هاای   فضاایی پایش نوی ساکانثها     ا تحاات  شالبایی  ظیم سنانیاهای بعی برای تن ةمرحلون 

طاان شاه    ویمانو اسثفاو  شی. هماان  افمان سنانیا از نوش تحلید تأثیر مثقابد مثعاو  و نرم نوسثایی

ن یا ( اسات. ا CIBاثار مثقااطع )   یهاا  سیماتر یافمان بر مبنا ن نرمیشی، اسا  شان ا بیاننیم  تر قبد
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فهر بار  یک تاصیک حالت از یاثر احثما  وقاع  بانةاسثخراج نظر خبرگان ونها به منظان  سیماتر

 ةمحاسبثاً با یرنی و نهایگ یاسثفاو  قران م مانو یشسم یها هر ون قالب وبان یفهر ویاز تاص یحالث

 ساثم ماانو  یس یش نویساازگان پا   یاهایهار سانان  یو کی یها نو م حالتیرمسثقیم و غیاثر مسثق

 شانی. مطالعه اسثخراج می

 ی پژوهشها یافته
 آماری تحقیقجامعة های توصیفی  ویژگی

 ةپرسشانام ) هاای نوساثایی   فضایی سکانثها  ا تحات  شالبییمؤثر بر  ةپنجهانبرای برنسی ابعاو 

نفر از شانشناسان و خبرگان محلای و   09نظرا   از (های سنانیانایسی و تکمید پرسشنامهشاانتم 

انی شه حیاقد ماینک تحصایلی ایان افاراو      نفر باو  71ن بخش وانشها  شی. و  ای بهر  گرفثه منطقه

انای شاه    نفار بااو    77وهنیگان پرسشنامه ون بخش سازمانی نیم  وانشجای وشثری باو  است. پاسخ

و حایاقد   شاثنی وافعالیات   نوساثایی مییران انشی و شانشنا  ون بخش ماییریت   ون مقامهمهی 

( از پاساخهایان  %19نفار )  02 شی  با تاجه به برنسی انجام .باومینک تحصیلی این افراو لیسانس 

پاساخها   09( از %10نفر ) 07انی. تعیاو  باو  هسال 72تا  77( از پاسخهایان %7791نفر ) 77مرو و 

شه یکای از   باوسا   77اشثغا  شانشناسان حیوو  ةسابق. میانهین انی باو ونصی مجرو  01مثأهد و 

 .شتواشغلی نا  ةسابقسا  خیمت بیشثرین  71با  ولمی وانشها  تئهیاوضای 

 مشهد یشهر ةمجموع ییروستا یها سکونتگاه ییفضا ـ یکالبد ةتوسع یوهایسنارمتغیرهای کلیدی 

فضاایی   ا تحات  شالبیی ترین واامد تأثیرگذان بر ای، مهم با اسثفاو  از مطالعا  مییانی و شثابخانه

، «یطا یمح»عای  بُ 1هاا ون   شناسایی شی. این شاخص شهیشهری م ةمجماوهای نوسثایی  سکانثها 

مانو آزمان قاران گرفات.    «مییریثی ا نهاوی» ،«فضایی ا شالبیی»، «یفرهنه ا یاجثماو» ،«اقثصاوی»

 و خبرگاان  یهاا  پرسشانامه  از آمای   وسات  باه  یاساثنباط  و یفیتاص جینثا به تاجه با بخش نیا ون

 ا یشالبای  تحاات   بعای  1 ون یییشل واامد از یک ره یها شرانیپ( مک کیم) یساخثان معاوت 

 یمسااو  بااتتر  یاثرگاذان  بُعای  ون ها آن نیانهیم شه یواامل مرحله نیا ون. یش انائه و هیته ییفضا

 و میمساثق  یاثرگاذان  مانیا م نیهمچنا  و است 11/0 یمساو تر بمنگ تیقطع ویم بعی ون و 11/7

 ون مهام  یهاا  ناشار یپ منملاة  هبا  واامد نیا. یش ثخا ان یبحران وامد است باتتر ها آن میرمسثقیغ
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 نیای تع طیشرا یةپا بر. واشت خااهنی یاساس شانبرو ایسنان منطو نییتع یرایی بنوسثا یمین برنامه

 شاه  شااو  یما  مشاخص  ییفضا ا یشالبی تحات  گانه19 واامد نیب از  ها، شرانیپ و یبحران واامد

 ن،یبناابرا  .هساثنی  ناان یاطم ویم نیباتتر و یاثرگذان نیشثریب یوانا 7 جیو شی  ون  ونج واامد

 .نیشا یم یتلق ها شرانیپ و یبحران واامد جمء

افزار  فضایی روستایی بر اساس نظرات کارشناسان و نرم -ها در تحوالت کالبدی میزان تأثیرگذاری پیشران .0جدول 

 (1133های پژوهش  )یافته مک میک

 عامل بُعد

 یفیروش ک مک خروجی میک

 ةدرج غیرمستقیم آثار مستقیم آثار
 تأثیر

(57.3 
≥) 

عدم 
 اطمینان

(57.3 
≥) 

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری نوع متغیر

 0992 7911 912 7000 9 70 تأثیرگذان های محیطی آلاوگی 7

 0992 7911 117 979 1 9 مسثقد ها سیسثم وفع فارس  و زباله 0

 7921 7911 977 7202 9 72 مسثقد اسثفاو  از انااع منابع آ میمان  7

 091 790 7027 7217 70 72 وابسثه یعیانیازهای طب چشم یناباو 7
 7922 7971 7771 7011 77 77 تأثیرگذان بروانی غیراصالی از منابع محیطی بهر  1

 تحات  جمعیثی 1
ا  وووجهی
 نیسک

77 71 71970 77117 7972 0911 

 نسام و  ت  فرهنهی و آوا تحا 1
ا   وووجهی
 نیسک

77 71 79021 77771 7971 7971 

 7912 7971 77017 70011 09 71 تأثیرگذان ای جمعیت حاشیه ةنوی بینشی  1

 های حیاتی جمعیت تغییرا  شاخص 9
ا   وووجهی
 نیسک

70 71 71111 77111 7971 7971 

72 
شاهش جمعیت فعا  نوسثاهای 

 وونتر
 7902 7992 71011 70771 01 71 تأثیرگذان

 0992 7922 71170 70121 72 71 تأثیرگذان گسیخثهی نظم اجثماوی سنثی ازهم 77

 یاجثماو یها یبروز ناهنجان 70
ا   وووجهی
 نیسک

71 79 70121 71272 797 0911 

77 
 و  جمله آوا  از یاجثماو نوابط

 نسام
 0971 0912 71922 77777 77 71 تأثیرگذان

 0911 7911 00171 70191 79 71 تأثیرگذان های گروهی لکرو نسانهوم 77

 7922 7912 77101 79121 72 77 تأثیرگذان نواج الهای زنیگی شهری 71

 تغییر سبک زنیگی 71
ا   وووجهی
 نیسک

71 71 70702 11071 7911 0912 
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افزار  فضایی روستایی بر اساس نظرات کارشناسان و نرم -ها در تحوالت کالبدی میزان تأثیرگذاری پیشران .0جدول ادامة 

 (1133های پژوهش  )یافته مک میک

 عامل بُعد

 یفیروش ک مک خروجی میک

 ةدرج غیرمستقیم آثار مستقیم آثار
 تأثیر

(57.3 
≥) 

عدم 
 اطمینان

(57.3 
≥) 

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری نوع متغیر

 های بامی و محلی تضاو بین هایت 71
ا   وووجهی
 نیسک

71 77 77017 72779 7991 0911 

71 
های خیماتی و  تغییرا  فعالیت

 صنعثی
ا   وووجهی
 نیسک

07 07 77120 72971 7902 7911 

 سایه جریان اقثصاوی یک 79
ا   وووجهی
 نیسک

07 00 72971 72170 7911 0911 

 مثناع یشغل یها وجاو فرصت 02
ا   وووجهی
 نیسک

01 00 77101 72109 7911 7901 

 نیزم ینونو ساواگر 07
ا   هیوووج

 نیسک
00 01 72121 77717 7991 7971 

 0911 7911 1179 77771 77 07 تأثیرگذان اقثصاو نانثی مبثنی بر ونآمیهای نفت 00

07 
نقش بازان زمین و مسکن ون اقثصاو 

 نفثی

ا   وووجهی
 نیسک

07 00 77011 72112 7971 0911 

 0911 7971 7201 1111 77 07 تأثیرگذان ها و انتباطا  ناع وسثرسی 07

 7921 7922 7201 1110 77 01 تأثیرگذان اناری نوسثا  یرا  شانبرییتغ 01

 0992 7992 0291 1117 1 01 تأثیرگذان اسثحاله و اوغام ون بافت شهر 01

 های تاسعه و ومران طرح یاجرا 01
ا   وووجهی
 نیسک

07 71 1777 7177 7901 0921 

01 
جایها  سکانثها  بر اسا  نظام 

 راتب فضاییم سلسله
 790 791 7721 1277 71 71 وابسثه

 یثیریمی ا ینهاو یها یینانسا 09
ا   وووجهی
 نیسک

01 79 1997 1112 7991 797 

 0911 7991 1111 1110 00 71 وابسثه یاجثماو ا یاسیس  بحران ةبالقامنبع  72

77 
 تأثیر تصمیما  مییریت شهری ون

 نونی گسثرش شهر مشهی
 0972 7971 7019 1121 77 01 تأثیرگذان

 7971 7911 7111 1117 77 07 تأثیرگذان های شسن گذانی قاانین و سیاست 70

77 
 یبروانی از راابط و الهاها گرته

 یشهر
 0911 7921 7117 7112 71 71 مسثقد
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نسی. ون این مرحله اگر بخااهیم شد  پس از شناسایی واامد پیشران نابت به تیوین سنانیا می

حی تعیاو سانانیاها و سارونگمی    از  یشبسبب گسثروگی  شنیمشران نا ون سنانیا وخید واامد پی

 .شااو  گاذانی مای   نیامی و سیاسات   پیش مییران جهت اسثفاو  از این سنانیاها ون برناماه  از  یشب

 بار گسثرش ساخثانی واامد پیشران است شه رامن ون   ةنحابنابراین چالش اصلی ون این مرحله 

 باه و منطقای   اجارا   قابد یپیشران ون یک قالب ساخثانی منظم تعیاوی سنانیا واامد همة گرفثن

بارای   «منطو سنانیا»ی به نام تیوین ا مرحله. برای این منظان وشابروانی مییران انائه  بهر  منظان 

ترین نقش نا  ک مهمگسثرش ساخثانی واامد پیشران بایی طی شاو. ون این مرحله خسقیت و اونا

هاا و پاس از مصااحبه باا      . ون این پژوهش به سبب گسثروگی و تناع باتی پیشاران نیشن بازی می

نوش تیوین منطو سنانیا انثخا  شی. منطو سانانیا ون ایان    منملة بهنوش اسثقرایی ن امثخصص

 :استپژوهش وانای وو بعی 

 گام با نیاز جهانی ها و خیما  هم زیرساخت ةتاسعمیمان  ·

 مطالعه های نوسثایی ون منطقة مانو یی سکانثها فضا ا تاسعة پاییان شالبیی ·

          .      ق      ة                                                                

هار، باا نظار    یو کیا هاا باا    شااخص  یو انتباا  و همبساثه   یسپس با تاجه به اسناو باتوساث 

و هساثنی  یتحق یها ر شاخصیسثم و سایس یت شلیورع ةشننی شنثر شه  یییواامد شل ،شانشناسان

 انائه شی  است. 1ب شینی شه ون جیو  یهم اوغام و ترش فهر بایتاص 07ون 

 )ها های احتمالی آن ها و فرض پیشران(وتحلیل  ایجاد ساختار تجزیه

 یاهایممکن )سانان  یها حالت همة ها ک از وامدیهر  یو، برایتحق یییشل یها ن وامدییپس از تع

ت یون ساه وراع   شاهری مشاهی   ةمجماوهای نوسثایی  سکانثها  7772وامد( ون افو  یش نویپ

 پیشران 07 مجماع ون .یشن یو نامطلا  با تاجه به نظرا  شانشناسان تیو ،مطلا  مهیمطلا ، ن

 و هاا  پیشاران  شاه  است ررونی نکثه این اشان  .یش تهیه ها آن های ویژگی همرا  ممکن فرپ 17 و

 نی.ا وقاع لحاظ به قطعیت ویم همهی وانای ها آن ممکن های فرپ
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 (1011های پژوهش  یافته) 1011هر عامل در افق  یش رویممکن پ یها و حالت یدیکا یها . عامل1جدول 

 کد وینوع سنار ممکن یها حالت عامل

های  آلاوگی

 محیطی

هاا و شاهش  تیفیش ییان جهت انتقایمیون و پا ییها برنامه ةانائک زباله و یتفک یساز فرهنگ

 ها نی یآت
 A1 مطلا 

 A2 مطلا  مهین ون مصانل ششاونزی یو صنعث یشهر یها اسثفاو  از پسا  و افتیبه باز یتاجه سطح

 A3 نامطلا  ت هاایفیبه ش یتاجه یب،  منابع آ  ، آلاوگییطیمح ستیز آثانبه  یتاجه یب

میمان اسثفاو  از 

 منابع آ 

 B1 مطلا  یاز منابع آب ینه و منطقیبه ةاسثفاوو  یمنابع آب ییانسازیپا ینیمی هیفمنی برا برنامه
 B2 مطلا  مهین ه از وشتی، تخلینش شایآ ، افما ییانیآ  و آشکان شین ناپا ییانیفقیان پا

 B3 نامطلا  ...(تنش آبی و  ةاوامورع ماجاو است.  ةاوامآ  )چنین شرایطی  ییانیبحران پا

بروانی  بهر 

از  غیراصالی

 منابع

 C1 مطلا  گیری بهینه از منابع آ  و خاک و ... ، بهر یطیمح ستیز یریپذ انعطال یانتقا
 C2 مطلا  مهین بروانی از منابع، تراشم نسبی جمعیت و فعالیت ون بهر  یط اصالشمباو رااب

 C3 نامطلا  ، تراشمیقانان و ی، ورفیشرو یها دیوجاو پثانسنغم  بهبروانی از منابع  ون بهر  یراابط اصال فقیان

نشی جمعیت 

 و تحات  آن

 D1 مطلا  شی  قا  نوسثایی، مهاجر  شنثر نشی مثعاو  جمعیت و مثناسب با امکانا  ون ن میمان
 D2 مطلا  مهین میالثعل ت تزمیافمایش نسبی جمع ت،یو مطلو جمع یعیطب ینشی نسبثاً بات

 D3 نامطلا  مهاجرفرسثی بسیان باتی نوسثاها ،ای ت حاشیهجمعی ةنوی بیت، نشی با یبانون میمان

جمعیت فعا  

ون نوسثاهای 

 وون

 E1 مطلا  مکانا  و تسهیس  ون سطح سرزمینا ةواوتنهای اشثغا  و تازیع  بهباو فرصت
 E2 مطلا  مهین هایی از سرزمین )نمویک شهرها( و حرشت جمعیت فعا  تمرشم نسبی امکانا  فعالیت ون بخش

 E3 نامطلا  های محرک نشی و تاسعه رو و مؤلفهیخالی شین نوسثاهای وونتر از ن

تحات  

اجثماوی و 

 آوا  و نسام

های مخثلف  آمازش ةانائنوسثاها، ن اساشن یفرهنه ا یشی  ون ساخت اجثماو را  مثبت و شنثر ییتغ

 و منطم
 F1 مطلا 

 F2 مطلا  مهین مظمنهای  نوسثاها، نباو آمازشن اساشن یهفرهن ا یرا  ون ساخت اجثماوییتاجه ناشافی به تغ

 F3 نامطلا  کیو انگان یسنث یو از بین نفثن نظم اجثماو یفرهنه ا یر ون ساخت اجثماوییشی  و سروت تغ

گیری  شکد

 یها یناهنجان

 یاجثماو

 G1 مطلا  و هنجانهای نوسثایی ،ها ها، طرز نهرش نیمی برای حفظ انزش برنامه
 G2 مطلا  مهین و ... ،ها، هنجانها، نفثانها را  ون طرز نهرشییو تغ یشهر یها ر از تحات  و جاذبهیرپذیتأث

 G3 نامطلا  ون نوسثاها یاجثماو یها یو ناهنجان ،ونآمی یها یچان فقر، نابرابر ییها گسثرش شاخص

تغییرا  ون 

سبک و الهای 

 زنیگی

 H1 مطلا  به فراینیهای جهانی حفظ سبک و الهای زنیگی نوسثایی و تاجه
 H2 مطلا  مهین شهری ک فرهنگ نیمهیصان   به یینوسثا یها تغییر فرهنگ

 H3 نامطلا  شین های بامی و محلی با فراینیهای جهانی تغییر سبک زنیگی نوسثایی و تضاو بین هایت

وملکرو 

های  نسانه

 گروهی

 I1 مطلا  ها و هنجانهای مناسب و ایجاو انزشهای مفیی  سازی و آمازش وملکرو مطلا  با فرهنگ

 I2 مطلا  مهین های فرهنهی و قامی و مکانی تأثیرگذانی نسبثاً نامناسب بر افکان و نفثان افراو با ویژگی

و  ،گرایی ها، نواج تجمد های نامناسب ون زنیگی آن تأثیر نامناسب بر زنیگی نوسثاییان و ایجاو انزش

... 
 I3 نامطلا 
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 (1011های پژوهش  یافته) 1011هر عامل در افق  یش رویممکن پ یها و حالت یدیکا یها . عامل1جدول ادامة 

 کد وینوع سنار ممکن یها حالت عامل

یرا  ون تغی

های  زمینه

  فعالیت

 ةتاسعبلنیمی  و  ةبرنام ،یاقثصاو یها بخش همةط و امکانا  مناسب تاسعه ون یوجاو شرا

 جانبه همه
 J1 مطلا 

 J2 مطلا  مهین چنانان ا مشهی ةجاورامان شهر مشهی و ییا  پیتال ةومیها و تمرشم  تیع نامناسب فعالیتاز

های  ون اطرال شهر، تغییر ون ساخثان اقثصاوی سکانثها ع و خیما  یش از حی صنایتمرشم ب

 پیرامانی شهر
 J3 نامطلا 

بازان زمین و 

 مسکن

تعاو  ورره و  ،یو محل ین ون سطح ملیت زمیریر با مییونگ یوولث یها ن سازمانیب یهماهنه

 مسکن یتقارا
 K1 مطلا 

 یشمباو و گران ،هیل یها گرو ر از یغ ییها به گرو  ین ون قالب واگذانیرهیفمنی زمیص غیتخص

 نیزم
 K2 مطلا  مهین

مسکن ون اطرال شهر  یبها ی اجان یش شیین، افمایزم یباز ن، بان یکپانچة زمیت یریفقیان می

 مشهی
 K3 نامطلا 

اقثصاو نانثی 

مبثنی بر 

 ونآمیهای نفت

 L1 مطلا  ایش اسثان و سرزمینهای شسن آم ونآمیهای نفثی بر اسا  طرح ةواوتننیمی فضایی و تازیع  برنامه
میهای آونتکیه بر  ،ر شهرها و نوسثاهایشهر مشهی با سا ان شسنیم ییو تفاو  فضا یش نابرابریافما

 نفثی
 L2 مطلا  مهین

میهای آونصرل بر  ةتکی ،(یی)ویم تعاو  فضا ییفضا یها ها و تفاو  یش نابرابریشین و افما یقطب

 سایه به نفع نقا  شهری وی یکگیری جریان اقثصا شکد ،نفثی
 L3 نامطلا 

های  فرصت

 ا اقثصاوی

 شغلی مثناع

 M1 مطلا  نیمی میون( های اقثصاوی )برنامه بلنیمی  تاسعه ون بخش ةوجاو برنام

 M2 مطلا  مهین شهری مشهی ةمجماوتاجه شمثر به اشثغا  پاییان ون نوسثاهای 

 M3 نامطلا  محصالی و تک ،اقثصاو معیشثینقا  نوسثایی، های صنعت و خیما  ون اشثر  بخش ةتاسعویم 

و   وسثرسی

 انتباطا 

و  یانتباطا  مخابرات ةتاسع، یونقد ومام حمد ةشبک یافمان و سخت یافمان نرم ةتاسعت و یتقا

 (ییو هاا یا جاو  و یلین ةشبک) یا منطقه نیب یانتباط یها ت شبکهیتاسعه و تقا
 N1 مطلا 

 N2 مطلا  مهین ونقد حمد یمناسب برا یها ا یاز ش یکی منملة به یونقد ومام مدح ةشبکتاجه به 

 یمان باتیم و میخ وجاو نقا  حاوثه ،سفالثهآ یها سهم شم نا  ،یونقد ومام حمد ةشبکبه  یتاجه یب

 یمجماوة شهر یتصاوفا  ون محانها
 N3 نامطلا 

  یر شانبرییتغ

اناری 

 نوسثایی

 O1 مطلا  و باغا  یمرغا  ششاونز یبه سمت انار ین و ویم تاسعة شالبییا  از زمنه و معقیبه ةاسثفاو
 O2 مطلا  مهین یعیمنابع باانزش طب اهای ناسازگان ب ن، نفاذ فعالیتیحیاشثری از زم ةاسثفاوش به یگرا

 O3 امطلا ن شهر رامان شسنیسبم پ یب فضایو تخر یششاونز یها نیزم یر شانبریی، تغیشهر ةینو ینشی ب

تغییرا  ون 

نظام 

 مراتبی سلسله

های نوسثایی و  مراتبی بین سکانثها  ی انتبا  سلسلهنتهیه و اجرای مناسب طرح جامع ناحیه و برقرا

 شهری برای مراجعه به مراشم برتر )نافذ( جهت ونیافت شات و خیما  مخثلف
 P1 مطلا 

 P2 مطلا  مهین مراشم میانی( ون ونیافت خیما  برتر خصاص بهمراتبی پیشنهاوی ) ننگ نظام سلسله نقش شم

شهر مشهی جهت  نقا  نوسثایی و شهری به سمت شسن همةمراتبی و حرشت از  نظام سلسله فقیان

 ونیافت خیما  برتر
 P3 نامطلا 
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 (1011های پژوهش  یافته) 1011هر عامل در افق  یش رویممکن پ یها و حالت یدیکا یها . عامل1جدول ادامة 

 کد وینوع سنار ممکن یها حالت عامل

 یاجرا

های  طرح

تاسعه و 

 ومران

مشانشت  ،های فراوست های تاسعه و ومرانی نوسثایی هماهنگ با طرح تهیه و اجرای مطلا  طرح

 گمانش، اجرا و انزیابی طرح ةتهینوسثاییان ون فراینی 
 Q1 مطلا 

 Q2 مطلا  مهین نوسثاها یاجثماو ا یط اقثصاویی با شرایبه لحاظ شکلی و محثاا یسازگانی پایین طرح هاو

 Q3 نامطلا  یلیرح تفصو نیاشثن ط یاجرا نشین طرح سامانیه ،های ومران نوسثایی ناهماهنهی ون اجرای برنامه

اسثحاله و اوغام 

 ون بافت شهر

شهر  یی و اسثفاو  از الهایجی ییشهرگرا ةینظراز  یریگ فیمیکی شهر، بهر  ةتاسع ةبهینمییریت 

 ست شهر مشهییط زیفشرو  و سبم، سازگان با مح
 T1 مطلا 

 T2 مطلا  مهین افت و شالبی شهرخطر تینیجی اسثحاله و اوغام ون ب اطرال ون ینوسثاها یقران گرفثن انار

ایجاو  ،شهر بر خیما  زیرساخثی ةتاسعو اسپرا ، پیشی گرفثن  ینشی افق یاسثفاو  از الها

 های منفصد شهری و افمایش شثابان نونی خمش شهری و اوغام نوسثاهای پیرامانی محیوو 
 T3 نامطلا 

 یها یینانسا

 ا ینهاو

 یثیریمی

 S1 مطلا  های مییریت شهری و نوسثایی انچه بیون تیاخد حاز کپیت هماهنگ و یریوجاو می

 S2 مطلا  مهین نیمی بخشی نوسثایی و برنامه ةتاسعنیمی  نباو مثالی مییریت و برنامه

 S3 نامطلا  ون شهر و نوسثاها یثیریمی ا ینهاو یها یینانسا

تأثیرپذیری از 

قاانین و 

 ةتاسعراابط 

 شهری

)نها  بلنیمی  و از پایین  یا و منطقه یهای فراوست مل ی و منطبو با اهیال طرحمحل یها یمین برنامه

 به بات(
 U1 مطلا 

)نها   یینوسثامناطو مسثعی  یشهرها و گاه ةتاسع ا هیلبشثر یب یا و منطقه یمل یها یمین برنامه

 ها و منابع( می  به مییریت شاتا 
 U2 مطلا  مهین

 U3 نامطلا  نیمی نوسثایی های شسن و شهری ون برنامه گذانی اسثفاو  از قاانین و سیاست

 یها بحران

 ا یاسیس

 یاجثماو

 V1 مطلا  یاسیس ا یبنیی اجثماو جلاگیری از تقسیم ،یافثه نظام یثیامن ا یشنثر  اجثماو

 V2 مطلا  مهین ای مینیه سیاسی و ناآنامیا  زوایی و شاهش حساسیت اجثماوی تنش جهتتسش ون 

 V3 نامطلا  میناپذیری جرا یافثه و شنثر  زا ون نوابط مروم، نشی سازمان های تنش ونبا  شرون سیاست

 

و، باا اساثفاو  از نوش   یا تحق یهاا  شاران یپ یش نویممکن پ یها حالت همةپس از مشخص شین 

صاان    اها بهیسنان همة و نشناساناز شا یممکن با نظرخااه یها حالت همةابثیا  ،مثقابد آثانس یماتر

ساه  ی( مقا-7ی )یشای  ةمحیووشننی+( تا اثر 7ی )یشی ةشننی تیتقاف اثر یون ط یو بخش یگروه و یسلال

باه   سانانیا ویامانو   یافامان  ط نارم یشای  باه محا    یآون جماع  یهاا  بعای باا ونوو واو    ةمرحل. ون شینی

 یش نویپا  یاهایسانان  ییناساان و شناساا  شی  حاصد از نظار شانش  یآون جمع یها د واو یوتحل هیتجم

پرواخثاه شای.    7772ون افاو  شهری مشاهی   ةمجماوهای نوسثایی  فضایی سکانثها  ا تحات  شالبیی

 ها محاسبه شاو. است ون ماتریس تأثیر مثقابد تنها بایی تأثیرا  مسثقیم بین قضاو  گفثنی
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 مثقاباد  اثار  یوانا( %7/0) لا س 11 شی  انجام یسلال قضاو  7112 مجماع از واو نشان جینثا

 121 هر،یوکی بر مثقابد اثر فاقی( %77) سلا  7101 ،-0 مثقابد اثر یوانا( %9/1) سلا  012 ،-7

 1 جایو  . هساثنی + 7 مثقابد اثر یوانا( %9/0) سلا  772 و ،+7 مثقابد اثر یوانا( %1/71) سلا 

 ویتحق یها شرانیپ یشرویپ ممکن ت حا زمینة ون شانشناسان قضاو  ةنحا ونبانة هیاول اطسوا 

 .وهی یم نشان نا

 (1011پژوهش  یها افتهی) س اثر متقابل حاصل از نظرات کارشناسانیماتر یها یژگیو. ۱جدول 

 درصد تعداد سلول ابیارز

 099 772 ییشی ةمحیووشننیتعیاو اثر 

 997 717 مثاسط ةمحیووشننیتعیاو اثر 

 7191 121 فیرع ةمحیووشننیتعیاو اثر 

 77 7101 تعیاو ماانو فاقی اثر مثقابد

 097 11 ییشی ةشننی تیتقاتعیاو اثر 

 199 012 مثاسط ةشننی تیتقاتعیاو اثر 

 71 177 فیرع ةشننی تیتقاتعیاو اثر 

 722 7112 مجماع

ـ  در ییروسـتا  یهـا  سکونتگاه ییفضا ـ یکالبد تحوالت یش رویپ یوهایسنار ییشناسا  ةمجموع

 4144در افق  مشهد یشهر

بناابراین ابثایا    شااو. سانانیاها انزیاابی    7، بایای ساازگانی  مطلا به منظان اسثخراج سنانیاهای 

 نشاان  ویتحق از حاصد جینثا مجماع ونمشخص شی.  7و سپس سازگانی رعیف 0سازگانی قای

 ون مشاهی  یشهر ةمجماو یینوسثا یها سکانثها  ینو شیپ ممکن یایسنان اویز یلیخ تعیاو واو

 کیا  تنهاا  و فیراع  یسازگان با ایسنان 170 تعیاو شه وانو وجاو ییفضا ا یشالبی تحات  ةنیمز

 یاهایسانان  نیب از نیهمچن. وانو قران( صفر یناسازگان) یانیپا و یقا یسازگان حالت ون ایسنان

. وانو قاران  7 یناساازگان  حالت ون مین ایسنان کی و 0 یناسازگان حالت ون ایسنان کی ناسازگان

 نا طارح  افاو  ون وقااع  احثماا   شمثار  شه واننی قران 77 یبات یناسازگان حالت ون اهایسنان ةیبق
                                                                                                                                                                   
1. consistency 
2. strong consistency 

3. weak consistency 
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 یشاهر  ةمجماوا  یینوساثا  یها سکانثها  ینو شیپ یایسنان نیبهثر 7 یایسنان ،نیبنابرا .واننی

 یگساثروگ  واون نشاان  جهات  7 تاا  حایاشثر  یناساازگان  باا  میا ن 7 و 0 یاهایسانان . است مشهی

 .انی شی  انائه مشهی یشهر ةمجماو یینوسثا یها سکانثها  ینو شیپ ایه نی یآ

 یها افته)ی 1011شهری مشهد در افق مجموعة های روستایی در  فضایی سکونتگاهـ   تحوالت کالبدی یوهایسنار .۱جدول 

 (1133ق یتحق

 پیشران/ توصیفگر

 ضعیف( یسوم )سناریو یسناریو ضعیف( یدوم )سناریو یسناریو قوی( یاول )سناریو یسناریو

 حالت
ارزش 

 سازگاری
 حالت

ارزش 

 سازگاری
 حالت

ارزش 

 سنازگاری

 71 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  یطیمح یآلاوگ

 77 مطلا  77 مطلا  71 مطلا  منابع آ  اسثفاو  از
 71 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  یراصالیغ یبروان بهر 

 71 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  تینشی جمع

 -1 مطلا  مهین -1 مطلا  مهین 1 مطلا  ت فعا  وونیجمع
 77 مطلا  77 مطلا  71 مطلا  تحا  آوا  و نسام

 77 مطلا  77 مطلا  77 مطلا  یاجثماو یها یناهنجان

 71 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  یسبک زنیگ
 70 مطلا  77 مطلا  77 مطلا  ها وملکرو نسانه

 79 مطلا  79 مطلا  79 مطلا  تیر فعالییتغ

 77 مطلا  77 مطلا  77 مطلا  ن و مسکنیبازان زم
 71 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  ینفث ا  یاقثصاو نانث

 77 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  مثناع یفرصت اقثصاو
 77 مطلا  77 مطلا  77 مطلا  و انتباطا  یوسثرس
 79 مطلا  79 مطلا  02 مطلا  یر شانبرییتغ

 77 مطلا  71 مطلا  71 مطلا  یمراتب ر سلسلهییتغ
 -72 مطلا  مهین 72 مطلا  77 مطلا  یهای ومران طرح یاجرا

 70 مطلا  70 مطلا  77 مطلا  اوغام ون بافت

 70 مطلا  77 مطلا  71 مطلا  یثیریمیا  ینهاو یینانسا
 77 مطلا  77 مطلا  70 مطلا  ین و راابط شهریقاان
 71 مطلا  02 مطلا  02 ا مطل یاجثماوا  یاسیس یها بحران

 -0 یانزش سازگان 1 ایشد سنان یانزش سازگان
انزش 
 یسازگان

7- 

 117 CIB 171 CIB 191 (CIBاز اثر مثقابد )یمجماع امث
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 انزش و 117 مثقابد اثر ازیامث مجماع یوانا است مثبت جهت با ایسنان کی شه او  یایسنان

 ةنااییآ یبارا  مطلاا   نسابثاً  طیشاارا یایا گا شاه  ووم یایسانان  شااه یونحاال  ؛اسات  1 یساازگان 

 مثقاباد  اثار  ازیا امث مجمااع  یوانا است ییفضا ا یشالبی تحات  ةنیزم ون یینوسثا یها سکانثها 

پیشران )تاصایفهر( ون حالات مطلاا      02 همة. ون این سنانیا است -0 یسازگان انزش و 171

مطلاا  بااتترین    ون حالات نیماه   «جمعیت فعا  ون نوسثاهای وونتار »قران واننی و فقط پیشران 

گام با افمایش  اقثصاوی هم ا انزش سازگانی نا وانو. ون این سنانیا شاهی شاهش پاییانی اجثماوی

 شالبیی هسثیم. ا پاییانی محیطی

ون اولایات ساام پایش نوی تحاات       191سنانیای سام ون شد با مجماع امثیاز اثر مثقاباد  

پیشاران )تاصایفهر( ون    79 همةثایی قران وانو. ون این سنانیا های نوس فضایی سکانثها  ا شالبیی

اجارای  »و  «جمعیات فعاا  ون نوساثاهای وونتار    »هاای   حالت مطلا  قران واننی و فقط پیشاران 

ساام نیام    یی. سانانیا نا مطلا  باتترین انزش ساازگانی نا وان  ون حالت نیمه «های ومرانی طرح

از  لاای انزش سااازگانی شمثاار ون تاصاایفهرها.و ؛خااهاای واشاات ووم یشاارایط مشااابه ساانانیا

ت، باازان  یا ر فعالییت، تغی، نشی جمعیراصالیغ یبروان تاان به بهر  های مهم این سنانیا می پیشران

او  و ووم  یاشان  شرو شه انزش ساازگانی مشاابه سانانیا    ینفث ا یو اقثصاو نانث ،ن و مسکنیزم

انارای   یر شاانبر ییا و خااهای بااو. پیشاران تغ   ها ون حالت مطلا  زیاا  واننی و احثما  تحقو آن

 .استبرنمی  ینوسثایی نیم از تاصیفهران مهم سنانیا

 نا مشاهی  یشاهر  ةمجماوا  یینوساثا  یها سکانثها  ینو شیپ یانثخاب یایسنان سه 1 جیو 

 .وهی یم نشان آن ةوهنی دیتشک وناصر یسازگان انزش همرا 

 (ییروستا یها سکونتگاه ییفضا ـ یکالبد داریپا ةتوسع ییطال یویسنار) 4 یسناریو ةتوسع

هاای نوساثایی ون    فضاایی ساکانثها    ا ترین سنانیا برای تحاات  شالبایی   سنانیای او  مطلا 

با م أتااقثصاوی  ا . این سنانیا وانای وو بعی افمایش پاییانی اجثماویاستشهری مشهی  ةمجماو

 ةتاساع شنای شاه    رایطی نا تاصایف مای  شالبیی اسات. ایان سانانیا شا     ا افمایش پاییانی محیطی

 گام با حفظ تاان محیطی طبیعی و شالبیی شکد گیرو. ابعاو و هم همةاقثصاوی ون  ا اجثماوی

ن  تحقاو ایان سانانیا،    پیشران ون حالت مطلا  قران واننی. ون صاا  07 همةون این سنانیا 
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ت هااا و شااهش   یفیش یقایان جهت انتیپا یها ن و برنامهیهای محیطی، تیوین قاان آلاوگیشاهش 

گیری بهینه و منطقی از منابع آ  و خااک و ...،   بهر  ،و آمازش شهرونیان یساز ها، فرهنگ نی یآت

هاای اشاثغا  و تازیاع     نشی جمعیت مثعاو  و مثناسب با امکانا  ون نقا  نوسثایی، بهباو فرصت

سازی و  با فرهنگها  انهشهری، وملکرو مطلا  نس ةمجماوامکانا  و تسهیس  ون سطح  ةواوتن

هاا و   های مخثلف اقثصاوی مثناسب با تاان های اقثصاوی ون بخش های مفیی، نونو فعالیت آمازش

 یونآمایهای آن، همااهنه   ةواوتنا شمثر بر ونآمیهای نفثی و تازیع  ةتکیهای محیطی،  محیوویت

مین و مساکن و شیفیات   نثیجه قیمت مناسب ز ن و ونیت زمیریر با مییونگ یوولث یها ن سازمانیب

 ةتاساع ت و یشهری، تقا ةوسازها، تناع و پاییانی شغلی ون نااحی نوسثایی مجماو بیشثر ساخت

همارا    یمناساب انتباطاا  مخاابرات    ةتاسعو  یونقد ومام حمد ةشبک یافمان و سخت یافمان نرم

ی انتباا   ن(، برقارا ییو هااا  یا جااو   و یلا ین ةشابک ) یا منطقاه  نیبا  یانتبااط  یهاا  ت شبکهیتقا

کپانچه، نظان  شاافی و  یت هماهنگ و یریهای نوسثایی و شهری، می مراتبی بین سکانثها  سلسله

 ةتهیا هاای ممناواه، مشاانشت نوساثاییان ون فراینای       ها و ورصه م مسیدیوساز ون حر ویم ساخت

اهیال  محلی و منطبو با یها یمین جاو برنامهیهای ومرانی شهری و ا گمانش، اجرا و انزیابی طرح

نوساثایی و   ةتاسعشانگیری راابط شلی و شهری ون  و ویم به یا و منطقه یهای فراوست مل طرح

زوایی و شااهش   گسثرش سیاست تنش نخ خااهی واو و یافثه نظام یثیامن ا ینثیجه شنثر  اجثماو ون

 .شروجلاگیری خااهی  یاجثماو ا یاسیس یها های قامی از ایجاو بحران ونگیری

 یاثرگاذان  ةنحاد و یفهرها ون تحلیان نقش تاصیب یبرا ویتحق یفهرهایتاص یا هشبک سثمیس

 وانو. یواقع یایجاو سنانیانی ایفرون  یو نقش مؤثرنوو  یسثم به شان میبر س

شاانبری   غییرتغییر فعالیت، ت یفهرهای( نشان واو تاص7)شکد  یا سثم شبکهیج حاصد از سینثا

اناری، اقثصاو نانثی و نفثی، باازان زماین و مساکن، فرصات اقثصااوی مثنااع، سابک زنایگی و         

زماان رامن    هام  یعنا ی ؛تاأم هساثنی  یریو اثرپذ یحالت اثرگذان یمییریثی وانا ا نانسایی نهاوی

و  یرگاذان یتأثمان یرنی. البثه میپذ یفهرها تأثیر میر تاصیفهرها از سایر تاصیاو بر سایز یرگذانیتأث

فهرهاسات شاه   یر تاصیشثر از سایان بینفثی بس ا فهر تغییر فعالیت و اقثصاو نانثییتاص یریرپذیتأث

 یا اثر منفا یشی  اثر مثبت  تاانی به یفهر مین تاصیرا ایز .فهر وانویتاصاین ة ویژت ینشان از اهم
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 ةمجماوا ساثایی ون  هاای نو  فضاایی ساکانثها    ا تحات  شالبایی  یش نویپ یاهایر سنانیبر سا

 یون قسامت باات   یریا د قرانگیا فهر نشی جمعیت به ولین تاصیشهری مشهی واشثه باشی. همچن

 باا  .فهرهاستیر تاصیبات بر سا یاثرگذان ین قسمت ناست و چپ وانایو مرز ب یا سثم شبکهیس

 است. یش به حالت وووجهیگرا یوانا یا سثم شبکهید ونوو به قسمت ناست سیحا  به ول نیا

 
 قیتحق یفگرهایتوص یا ستم شبکهیس. 1شکل 

د یا های ومرانی به ول و اجرای طرح ،ها، وسثرسی و انتباطا  فهرهایی مثد وملکرو نسانهیتاص

ایان   هساثنی. فهرها یر تاصا یبات بر سا یاثرگذان یوانا یا سثم شبکهیس یون قسمت بات یریقرانگ

شاه ون  نی ا های نوسثایی فضایی سکانثها  ا ترین بازیهران تأثیرگذان بر تحات  شالبیی مثغیرها مهم

شننای. ایان    شهری مشاهی نقاش مهمای ایفاا مای      ةمجماوهای نوسثایی  فراینی تحات  سکانثها 

 واننی.مثغیرها تأثیرگذانی بات و تأثیرپذیری پایین 
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 متقابل تأثیر قضاوت اساس بر سناریوها های پیشران غالب فرض سازگاری وضعیت 

 ةمحاساب ا باه شماک   یک سانان یا  یونون یسازگان یابیترین بخش نوش تعاو  اثر مثقابد انز مهم

س اثار مثقاباد حاصاد    یا ون مااتر یا  سانان یبا ونج فررا  یونون یابین انزیتعاو  اثر آن است. ا

ر  واشاثه باشای   یا مغاا یسانان  یها قسمت یةبقا با یا چنی فرپ سنانیک ین اگر یشاو و بنابرا می

ا وجاو نیاشثه باشای،  یا  سنانیرن فریب یرتیچ مغاین صان ، اگر هیر ایون غ .شاو نشان واو  می

 و.شا یابیانز یونون یتاانی از نظر همسان یا میسنان

مطلاا  و   نیماه  و و نا ون سه فرپ مطلا یتحق یاصل یایسنان یت سازگانیورع 1جیو  

 با ون انتبا  وناصر این از یک هر برای مثقابد تأثیر وهی. ون این قسمت، قضاو  نامطلا  نشان می

 ی.ش مقایسه پیشران هر جایهمین های فرپ با نثایج و برنسی سنانیا ون جاوما وناصر ویهر

 ها های تحقیق با دیگر عناصر سناریوی اول در فرض غالب )مطاوب( همراه تعادل اثر پیشران ضریب اثر و پیشران .1جدول 

 (1133های پژوهش  یافته)

صاصی
کد اخت

 

پیشران
 

تهای 
حمای

 
کننده

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q T S U V 

A 
 یآلاوگ

 یطیمح
- 7 7 2 2 2 2 7 2 7 0 2 2 7 7 7 7 0 7 2 7 

B  7 2 7 0 7 0 7 2 7 7 2 7 2 7 2 7 7 7 7 - 7 منابع آ 

C 
 یبروان بهر 

 یراصالیغ
7 7 - 7 7 7 2 7 2 7 0 7 7 2 7 0 7 0 0 2 7 

D 
نشی 

 تیجمع
7 7 0 - 7 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 0 0 7 7 

E 
ت یمعج

 فعا  وون
0 0 0 0 - 0 0 0 7 7 7 7 7 7 0 7 7 0 0 7 7 

F 
تحا  آوا  

 و نسام
0 0 0 0 7 - 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 

G 
ها یناهنجان

 یاجثماو ی
0 0 0 0 7 7 - 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 

H 
سبک 

 یزنیگ
7 7 7 0 7 7 7 - 0 0 0 7 0 7 0 7 7 7 0 7 7 

I 
وملکرو 
 نسانه

0 7 7 0 7 7 7 7 - 0 0 7 0 7 0 7 7 0 7 7 7 

J 7 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 - 7 0 0 0 7 0 7 7 7 تیر فعالییتغ 
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های تحقیق با دیگر عناصر سناریوی اول در فرض غالب )مطاوب( همراه تعادل اثر  ضریب اثر و پیشران .1جدول ادامة 

 (1133های پژوهش  یافته) ها پیشران

صاصی
کد اخت

 

پیشران
 

تهای 
حمای

 
کننده

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q T S U V 

K 
ن و یبازان زم

 مسکن
7 0 7 0 0 0 0 0 7 7 - 7 0 7 7 7 0 0 7 7 0 

L 
اقثصاو 

 ینفث ا ینانث
7 7 7 0 7 0 0 0 7 7 7 - 7 7 7 7 0 0 7 7 7 

M 7 7 0 7 7 7 7 7 - 0 7 7 7 0 0 0 7 0 7 0 7 مثناع اقثصاو 

N 
و  یوسثرس

 انتباطا 
7 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 7 7 - 7 7 7 0 7 7 0 

O 0 7 7 0 0 7 - 7 0 7 7 7 7 0 0 7 7 0 7 0 0 یر شانبرییتغ 

P 
ر ییتغ
 یمراتب سلسله

7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 0 7 0 0 0 - 7 0 7 7 0 

Q 

 یاجرا
های  طرح

 یومران
0 7 0 0 7 0 7 0 7 7 0 7 0 7 7 7 - 7 7 0 0 

T 
اوغام ون 

 بافت
7 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 7 7 - 7 7 0 

S 

 یینانسا
ا  ینهاو
 یثیریمی

0 7 0 0 7 0 7 0 7 0 7 7 0 0 7 0 0 0 - 7 7 

U 

ن و یقاان
راابط 

 یشهر
0 7 0 0 7 7 7 7 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 7 - 0 

V 

بحران 
ا  یاسیس

 یاجثماو
7 7 7 0 7 0 0 0 7 0 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 - 

تعاو
  
 اثر
Ba
lan
ce 

فرپ 
 مطلا 

7
1 

7
7 

7
1 

7
1 

0
9 

7
1 

7
0 

7
9 

0
0 

7
1 

7
7 

7
1 

7
7 

0
9 

7
9 

7
0 

0
1 

7
7 

7
1 

7
1 

1
7 

فرپ 
 مطلا  نیمه

0
1 

0
1 

7
2 

7
1 

0
0 

0
2 

7
1 

0
0 

1 
0
9 

0
1 

0
2 

0
1 

7
1 

0
9 

7
1 

7
1 

0
2 

0
7 

1 
7
7 

فرپ 
 نامطلا 

7
2 

9 
7
0 

1 7 7 7 
7
7 

0 
7
7 

7
0 

1 1 0 
7
7 

1 7 0 1 7 
7
7 

 

 SW1= [A1 B1 C1 D1 E1 F1 یایسانان  یعنی ،او  یایسنان یت سازگانیورع یبرنس یبرا

G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 T1 S1 U1 V1]،  س اثار مثقاباد   یاترج حاصاد از ما  ینثاا
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فهر آلااوگی محیطای ون   یتاص یبرا یر سازگانیاو  مقاو یای( نشان واو ون سنان1مثعاو  )جیو  

؛ 72حالت نامطلا  برابر با  یو برا ،01مطلا  برابر با  مهیحالت ن ی، برا71برابر با حالت مطلا  

مطلاا    ماه یحالات ن  ی، برا77ون حالت مطلا  برابر با  یمان سازگانیفهر منابع آ  میتاص یبرا

 یباروان  فهر بهار  یتاصا  یبارا  یمان ساازگان یا ؛ م9حالت ناامطلا  برابار باا     یو برا ،01برابر با 

حالات   یو بارا  ،72مطلاا  برابار باا     ماه یحالات ن  ی، برا71ون حالت مطلا  برابر با  یراصالیغ

هاای   شااو انزش اثار تعااولی بارای حالات      طان شه مسحظه مای  همان است. 70نامطلا  برابر با 

 .ستتر از فرپ مطلا  تاصیفهرها مطلا  و نامطلا  خیلی پایین نیمه

م. جیو  یپرواز یها م آن ینت سازگایورع یبرنسا به یر ون سنانیونگ یرهاین مثغییپس از تع

مطلاا  و ناامطلا     نیماه  و و نا ون سه فرپ مطلا یتحق یاصل یایسنان یت سازگانیورع 1

ها ون فرپ مطلا  بیشثرین وزن و اثار تعااولی نا    پیشران همةطسیی،  یون سنانیا وهی. نشان می

نشاان از  « مطلاا  و ناامطلا    نیماه »انزش تعاولی این فرپ با فرپ جاایهمین   ةمقایسواننی و 

 هماة بناابراین فارپ او  ون    .ها نسابت باه فارپ مطلاا  وانو     پایین باون اثر تعاولی این فرپ

ر ییا ، تغیاجثماوا  یاسیهای بحران س پیشران تاانی فرپ سازگان ون نظر گرفثه شاو. تاصیفهرها می

، 71، 79، 17انزش  به ترتیاب باا   یطیمح یو آلاوگ ،یراصالیغ یبروان ت، بهر یر فعالیی، تغیشانبر

هاای   . ون مقاباد پیشاران  هسثنیاو   یهای سنانیا وانای بیشثرین اثر تعاولی بین پیشران 71و  ،71

شمثارین اثار تعااولی نا ون     00و  71به ترتیب با مقیان ها  و وملکرو نسانه ین و راابط شهریقاان

 های انثخابی واننی. فرپ مطلا  بین پیشران

 پیشنهادنتیجه و 

هاای نوساثایی    شهر مشهی و ساکانثها   با تاجه به نویکرو مبنایی حاشم بر تحقیو انتبا  بین شسن

ایان انتباا     ،شاهر  باه ولیاد نقاش و تأثیرگاذانی قینتمنای شاسن       ،هرچنی ووسایه است ،پیرامان

ی اسات  های هایی ون حا  گذن و محیط نثیجه شالبی آن ورصه نسی و ون سایه و مطلو به نظر می یک

اقثصااوی و   و انتبا ، تحات  اجثمااوی   این شانی. ون گر می صان  نه شهر نه نوسثا جلا  شه به

و  ،شاهر مشاهی   ویاژ  شاسن   باه  ،هاای شاهری   سیاسی ون چنی وهة اخیر ششان به نشای ساکانثها   

 است.ی  شنوسثایی منجر های  وگرویسی ورصه
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باه   یابیاز وساث یا ن شیمشهی مقیمه و پا  شهری ةمجماوفضایی ون سطح  ا یان شالبیییپا ةتاسع

تحقاو   ةنا یزمشاه   ییاهاین سانان ین نو تایو یا از ا .اسات  ی( و ملا ی)اسثان یا یان منطقهیپا ةتاسع

ی مانو تاجاه قاران   یسازو با یشهری مشهی فراهم م ةمجماویان نا ون یفضایی پا ا تحات  شالبیی

 یشثریت بیاهم یشهری مشهی هنهام ةمجماوفضایی ون  ا تحات  شالبیی ییانیرو. تاجه به پایگ

 ةناحیا انیاز تاسعه و وماران   چشم یاز اهیال اصل یکی یطیمح ستیز ییانیم پایابیابی شه ونی یم

 ششم ةبرنام 77 ةماوبه  یابیشین و وسث ییاجرا و تحقو ةنیزمتاانی  یو م است 7721مشهی ون افو 

 طیمحا  ی( و سنی مل7799ا   7791ن )رایا یاسسم یجمهان یفرهنه و یاجثماو و یاقثصاو ةتاسع

نا  ،م شی یتنظ یقانان اساس 12ران و اصد یا 7727انیاز  سنی چشم یمبنا شه خاو بر ،رانیست ایز

 شهر مشهی فراهم سازو. ون شسن

های خبرگان و مثغیرهای شلییی  آمی  از پرسشنامه وست نثایج تاصیفی و اسثنباطی بهبه با تاجه 

 های هار  مک(، پیشران شی  از معاوت  ساخثانی )میک سثراتژیک( اسثخراج)تأثیرگذان و وووجهی ا

شارایط تعیاین    ةپایا . بار  یشا فضایی تهیه و انائه  ا  بعی تحات  شالبیی 1از واامد شلییی ون  یک

ساپس باا    .شی ییفضایی شناسا ا تحات  شالبیی ةگان 19از بین واامد   ها، واامد بحرانی و پیشران

وااماد   ،هر، باا نظار شانشناساان   یو کیها با  شاخص یو انتبا  و همبسثه یاتوسثتاجه به اسناو ب

هم اوغام و  فهر بایتاص 07و ون یتحق یها ر شاخصیسثم و سایس یت شلیورع ةشننی شنثر  یییشل

 ب شینی.یترش

ش یممکان پا   یایسانان  یزیااو  بسایان ا نشان واو تعیاو یج حاصد از قسمت سنانین نثایهمچن

فضایی وجاو وانو  ا تحات  شالبیی ةنیزمشهری مشهی ون  ةمجماوهای نوسثایی  سکانثها  ینو

و پایایان )ناساازگانی    یقاا  یا ساازگان یسنانیا سازگانی رعیف و تنها یک سنان 170شه تعیاو 

و یک سانانیا   0صفر( وانو. همچنین از بین سنانیاهای ناسازگان یک سنانیا ون حالت ناسازگانی 

قران واننی شه شمثر  77سنانیاها ون حالت ناسازگانی باتی  ةبقیقران وانو.  7 ون حالت ناسازگانی

های  پیش نوی سکانثها  یبهثرین سنانیا 7 یبنابراین سنانیا .احثما  وقاع ون افو طرح نا واننی

جهات   7نیم باا ناساازگانی حایاشثر تاا      7و  0. سنانیاهای استشهری مشهی  ةمجماونوسثایی 

شاهری مشاهی انائاه     ةمجماوا های نوسثایی  های پیش نوی سکانثها  گی آینی نشان واون گسثرو
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و  117از اثر مثقاباد  یمجماع امث یا با جهت مثبت است، وانایک سنانیشه  ،او  یایانی. سنان شی 

 ةنای یآ یط نسابثاً مطلاا  بارا   یشرا یایشه گا ،ووم یایشه سنان یونحال ؛است 1 یانزش سازگان

و  171از اثار مثقاباد   یفضایی است، مجماع امث ا  نة تحات  شالبیییون زمهای نوسثایی  سکانثها 

و با امثیااز مجمااع اثار     است -7نیم وانای انزش سازگانی  7 ی. سنانیاوانو -0 یانزش سازگان

 ةمجماوا های نوسثایی نماناه ون   سکانثها  ةآینیتاانی از سنانیاهای محثمد برای  می 191مثقابد 

 شهری مشهی باشی.

هاای   فضایی ساکانثها   ا ون نابطه با تحات  شالبییشی  بیانطان شه ون مبانی نظری نیم  انهم

 پاژوهش  کی مطالعه نیاپژوهی تا شنان پژوهشی صان  نهرفثه است و  نوسثایی با نویکرو آینی 

 .نیاشت وجاو یقبل قا یتحق با ویتحق ةجینث ةسیمقا امکان بنابراین،. نوو یم شمان به یاشثشاف

 و طرح ها یجا ون یشیبازانی ها، تیظرف دیتحل ها، بیآس یشالبیشکاف ون زمینة شاو می نهاوشیپ

 نظاام  ون مانای  مغفاا   یهاا  مؤلفه به تاجه ششان، یمین برنامه نظام ون شالبیی نوسثایی یها برنامه

 اقایاما   و هاا  برناماه  و طارح  شالبایی  ا ییفضاا  یامیهایپی ابیانز منابع، صیتخص و یمینباوجه

 سااخثن  ناه ینهاو ةنا یزم ون یمقااومث  اقثصاو یها تیظرف شناخت و دیتحل تاسعه، نام به یا میاخله

بثااننای   ین وو ناع سکانثها  انسانیشه ا آییو زمینه فراهم  وشا شهیانی فضایی ا شالبیی یها برنامه

مرباا  باه    هاای  نیامی  ویهر، ون برناماه  وبان  . بهیان باشنییپا ةتاسعامر تاسعه و  مکمد هم ون

حاشم باشی تا مسائد و مشاکس    ییای و فضا منطقهشبکة  ی نهرشیبا یینوسثا ةتاسعنوسثاها و 

انییشای   هاا چاان    بهثار ونک شااو و بارای حاد آن     ییهای نوسثا یان سکانثها یپا ةتاسعفرانوی 

 صان  بهیرو.

 ا   شالبایی های تحاات  نهری شاخص نظر جامعیت و شد شلی، الهای نهایی تحقیو از طان به

و نیم اساثفاو  از نویکروهاا و    ،نوسثایی ا فضایی، پاشش شامد و جامع شلیت مفهام نوابط شهری

پاییان نوسثایی )همچان نهاوساازی و مشاانشت و تاانمنیساازی جااماع      ةتاسعهای جییی  نظریه

ایان   تاجاه اسات و   فضاایی پایایان هساثنی، قاباد     ا تحات  شالبایی  ةشننی تبیینشه  ،محلی و ...(

 .یشن مینظر نا از سایر مطالعا  واخلی و مطالعا  جهانی مثمایم  ها می  مانو ویژگی

 تاان اشان  شرو: می نیم ویهرهمچنین به ماانو 
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 ةمجماوا  فضاایی  ا شالبایی نیامی   پژوهی ون فراینی برناماه  های ناین آینی  اسثفاو  از نوش ·

 ها؛ آنبر مبنای  فضاییهای  نیمی و اوما  برنامه شهری مشهی

 ةواوتنا و تازیاع   ،نیمی فضاایی  ایجاو اقثصاو مثناع و ویم تکیه بر ونآمیهای نفثی، برنامه ·

همچناین تاجاه و    و های شاسن آماایش اساثان و سارزمین     ونآمیهای نفثی بر اسا  طرح

هاای ماجااو    های مخثلف اقثصاوی با تاجه به ممیت و محایوویت  گذانی بر بخش سرمایه

 ون مناطو مخثلف؛

ی وسازهای غیرمجاز و غیرمقاوم ون واخد و خانج از بافات نوساثاها   یری از ساختجلاگ ·

 ؛شهر مشهی حریم شسن

شاه   یجهاان  یون برابر الهاا  یی... مروم نوسثا ها و هنجانها و و انزش یحفظ فرهنگ بام ·

 ؛پیچی می ییو نوسثا یت شهریجمع یکپانچه برایواحی  یالها

 هنری و آمازشای  ا های فرهنهی ها، فرهنهسراها، مجثمع ایجاو مراشم فرهنهی ماننی شثابخانه ·

هاای فرهنهای نوساثاییان و     بارای نفاع نیازمنایی    شهر مشهی ون نوسثاهای وونتر از شسن

 .ها سطح فرهنهی آن یانتقا

 نقاش  واااملی شاه   منملة شی  به های شناسایی پیشران بر تمرشم با شاو می پیشنهاو، شلی طان به

 ماییریت  سپس نحاة و حارر شرایط از تری شفال ویی شنی می ایفا ها گیری تصمیم ون مهمی بسیان

 قاران  و ماییریت  شنثار   تحت هسثنی ها پیشران این از مثأثر شه نا واامد سایر و آونو وست به آن

 شاهری مشاهی   ةمجماوا ساطح   ونفضاایی   ا شالبایی  پاییان تاسعة اهیال به نید جهت ون و واو

 .روگی انجام صحیح نیمی برنامه
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 منابع

ساایری باار مفاااهیم و (. »7797) باااقری ششااکالی ؛ ولاایماسااای زاو ، ویساای؛ ساایی نجااف ابااراهیم

، وانشاها   تهاران  ،اولین همایش ولاام جغرافیاایی ایاران    ،«های آمایش سرزمین ون ششان ررون 

 تهران.

 ةنمانایی شهرها )فض ا ها ون ساخثان شالبیی تحلیلی بر اوغام آباوی(. »7790) قاسمی م. ؛احمییان، م.ع.

 .11ا  07(، صص 7)7، نیمی نوسثایی پژوهش و برنامه ،(«مانوی: مشهی مقی 

 ا شاهری و تحاات  شالبایی    پیانایهای شاسن  (. »7797) زمانی ؛ محیثهومیمپان افراخثه، حسن؛ فرهاو

، مساکن و محایط نوساثا   ، «(مانوی: وهساثان محمایآباو شارج    ةمطالع)فضایی نوسثاهای پیرامان 

 .702ا  727(، صص 712)77

تحلیاد وااماد شلیایی    »(. 7791) زالای  ناون ؛نراانی محمینرا ؛بینی ولی آباو، امیی؛ سیی امییی شا 

مطالعاه: اساثان    نهاانی )ماانو   وهی الهای آمایش فضاهای نوسثایی با نویکرو آینی  مؤثر بر شکد

 .777ا  90(، صص 7)72، یینوسثاهای  پژوهش، «لرسثان(

 ة: حااز یماانو  ةسن )مطالعا یگا  یسااحل  ینوساثاها  ییفضا یتحا  شالبی»(. 7790) امیرانثخابی، ش.

 .700 ا 777 صص (،7)0، فضایی ا نیمی شالبیی برنامه. «باشنان(یز

ن یمنظاان تایو    سن باه یاسثان گ ییهای نوسثا سکانثها  ید تحات  شالبییتحل»(. 7790) یمانآمان، ت

 .10 ا 12 صص (،7)0، فضایی ا  یینیمی شالب برنامه ،«یشالبی ةتاسع یالها

برنسی و تحلید وااماد شلیایی ماؤثر بار     (. »7797) مطال ؛ شریفپان واواش بماززاو ، مهیی؛ هاشم

، «(مانوی: اسثان آذنبایجان غربای، ایاران   ةمطالع)ای  نهانی منطقه ای با نویکرو آینی  منطقه ةتاسع

 .727ا  19(، صص 0)7)جغرافیا(،  نیمی فضایی برنامه

 شریف. ،تهران ،یین نوسثایزم یمطالعا  شانبر یناهنما(. 7711) یبنیاو مسکن انقس  اسسم

، «رانیا ا ینوساثاها  ةتاساع  یهاا  شاران یپ(. »7791) آفثاا   ؛ احمای یسالطان  اشبار؛ ناصار   لا، ولای  یتق

 .01 ا 7 (، صص7)02(، یش فضا )مین  ولام انسانیو آما یمین برنامه

: ماانو )های هاوی نوساثایی   تحلید اثرا  شالبیی و اقثصاوی طرح». (7791) نزتنسری. ا ؛.تاشلی، ج

 .712 ا 777صص  (،71)1 نوسثایی، ةتاسعاقثصاو فضا و  ،(«نوسثاهای شهرسثان شرمانشا 

 تحاات   یریرپاذ یتأث دیتحل». (الف7791) ییانیق یسجاس حمیاهلل ؛یونابسثان اشبر یول ؛یمهی ،جاانشیری
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 یشاهر  ةمجماوا  ون یرونا یب و یونونا  وااماد  از یراشاهر یپ یینوساثا  یهاها سکانث ییفضاا  یشالبی

 .17 ا 71 صص(، 12)71 جغرافیا، ،«مشهی

برنسی واامد مؤثر بار  (. » 7791) ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فضاای   ةتاسعجغرافیا و ، «شهری مشهی ةمجماوهای نوسثایی  فضایی سکانثها  ا تحات  شالبیی

 .71ا  71(، صص 0)1، شهری

ای و  منطقااه ةتاسااعنهااری  آیناای (. »7722) ناماایانزاو  ؛ مساالمنبیااانی جاانشاایری، مهاایی؛ ساایرو 

 ،(«ماانوی: اساثان خراساان نراای     ةمطالعا هاای آماایش سارزمینی ششاان )     پاذیری طارح   تحقو

 .77 ا 70 (، صص77)70، ای نیمی منطقه برنامه

هاای   فضاایی ساکانثها    ا برنسای تطبیقای نونای تحاات  شالبایی     (. »7719صییقه )حاصد،  حسینی

هاای نوساثایی    شهر تهران )پس از انقس  اسسمی( باا تأشیای بار مجماواه     نوسثایی پیرامان شسن

 نیمی نوسثایی، وانشها  شهیی بهشثی. وشثری جغرافیا و برنامه ةنسال، «شهریمک و نووبان قصران

تبیاین  (. »7791)خااانزمی  ؛ امیایولی  شاکاهی  ؛ محمایاجما نهنما محمینحیم حسینی، سیی مصطفی؛

آماایش جغرافیاایی   ، «پژوهای  شهر مشهی، با نویکرو آینی  سنانیاهای وسثیابی به شهر سبم ون شسن
 .71ا  71(، صص 77)9، فضا

زیسات   طتحلید تحات  فضایی محای »(. 7791)خاانزمی ا.ع.  ؛شکاهی م. ا. ؛نهنما م. ن. ؛.حیینی، ا

 ،جغرافیا و پاییانی محایط  ،«پژوهی گام طبیعی شهر مشهی با اسثفاو  از الهای آینی  شهری ون شسن

 .79 ا 7صص  (،71)1 صص

هاای   شانشروی مسکن ساکانثها  ا  تحات  ساخثانی»(. 7791) جسلی م. ؛ناو سعیییم.  ؛.نحمانی،  

 صاص  (،01)1، انیاز زاگار   ی شهری چشمنیم جغرافیا و برنامه ،«نوسثایی پیرامان شهر اشثرینان

 .717 ا 771

، «ای باا نویکارو سنانیانایسای    گاذانی منطقاه   سیاسات  نهاانی ناهباروی و   آینی (. »7792، ناون )زالی

 .17 ا 77 ، صص17 پیایی ،(7)77، مطالعا  ناهبروی

)ماانو:   فضاایی نوساثاهای پیراماان    ا شهری و تحاات  شالبایی   پیانیهای شسن»(. 7797زمانی، م. )

نیمی نوسثایی، وانشاها    جغرافیا و برنامه ةنشثانشی  شانشناسی ةنام پایان ،«(وهسثان محمیآباو شرج

 ولام جغرافیایی. ةوانشکیخاانزمی، 
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پژوهاای پاااناوایمی ناااین ون  آیناای (. 7791) ساویماچشاای ؛ ناماایننبااانی اهلل؛ طاهااا ، شرامااتزیااانی
 ،«هاا  و نوش ،ای )مباانی، مفااهیم، نویکروهاا    ری و منطقاه نیمی شاه  بر برنامهشیی أتنیمی با  برنامه

 چاپ و انثشانا  وانشها  تهران. ةسسؤم ،تهران

 سمت. ،تهران ،مبانی جغرافیای نوسثایی ایران(. 7711سعییی، وبا  )

فضاایی   ا شاهری ون تحاا  شالبایی    نقش پیانایهای شاسن  (. »7717) سلطانی سعییی، وبا ؛ نیحانه

صاص   (،7)0، جغرافیاا  ،«(شهر مشاهی  شسن ةحازنوسثاهای حصان ون : نمانه)نوسثاهای پیرامانی 

 .79 ا 71

باه   یهاای نوساثایی باا نهااه     شهری ساکانثها   اوغام شسن»(. 7711) حاصد ینیحس ص. ؛، ع.یییسع

 .71 ا 1صص  (،77و  70)1، ران(یا ییایانجمن جغراف یةنشرا )یجغراف ،«رامانیشهر تهران و پ شسن

، «شاهر تهاران و ناپایایانی ششااونزی نوساثاهای پیراماانی       خمش شسن(. »7797، ناصر )ثابت شفیعی

 .710ا  771(، صص 07)1، آمایش محیط

 .7 ج ،گیثاشناسی ةسسؤم ،، تهران70 چ ،جغرافیافلسفة های نا ون  انییشه(. 7719شکایی، حسین )

 ا یشالبای  تحاا   نونای »(. 7791) نمپاا یوم فرهااو  ؛زاو  یمنش اهلل نحمت ؛یییسع وبا  ؛یمحمیول ،یصاوق

 ا یشاهر  شیآماا  و ایا جغراف. «7791 ا  7711 یزماان  ةوون یطا  شاشاان  شاهر  رامانیپ ینوسثاها ییفضا

 .71ا  79 ، صص(09)1 ،یا منطقه

(. 7791) فاث  ؛ برایاان ولیاری  ؛ حسان میرشریمای  حامی ؛ سییماهینی سلمان صییقی، الهام؛ وبیالرسا 

، «پژوهی ون شهرسثان گرگان ای بر اسا  آینی  شلییی آمایش منطقه های شناسایی و تحلید پیشران»

 .077ا  021(، صص 0)77، آمایش سرزمین

 تحاات   ون ییفضاا  اناا  یجر اثار  دیا تحل(. »7791) یوولثا  غاسم  ؛مپانیوم فرهاو ؛یمصطف ،یطالش

 شاهر  نشاس  راماان یپ یینوسثا یها سکانثها : یمانو ةمطالع) یراشهریپ ینوسثاها ییفضا ا یشالبی

 .97 ا 19 ، صص(711)71 ،نوسثا طیمح و مسکن ،«(یشمال تنکمان وهسثان شرج،

تحلید نونای تغییارا  شاانشروی    (. »7797) ی هشجینماتی ؛ نصراهللقریشی وباوی، بایرام؛ محمیباسط

، های انسانی نیمی سکانثها  مطالعا  برنامه، «شهر تهران های نوسثایی جنا  غربی شسن سکانثها 

 .11ا  19(، صص 77)72

 ةتاساع های ووم بار   تأثیر سبک معمانی خانه(. »7791) شاویانی ؛ سمیراآمان اشبر؛ تیمان ونابسثانی، ولی
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انیاز جغرافیایی  های انسانی )چشم نیمی سکانثها  مطالعا  برنامه، «های نوسثایی شالبیی سکانثها 
 .10ا  77(، صص 77)77، ون مطالعا  انسانی(

زایای   های شلییی مؤثر بر اشثغا  تحلید پیشران(. »7791)حسینی شهناج اشبر؛ سیی نرا  لیونابسثانی، و

، نوسثایی ةتاسعاقثصاو فضا و ، «های ششت و صنعت ون مناطو نوسثایی شهرسثان جیرفت فعالیت

 .11ا  71(، صص 01)1

تحقیقااتی   ا آمازشای مؤسسة  ،مسعاو منموی، تهران مثرجم: ،پرسش از آینی (. 7797اهلل، سهید ) ونایت

 صنایع وفاوی.

 ،«تحلیلی بر تغییرا  ساخثان فضایی شهر اصفهان با گریمی بر آلاوگی هااا «    (. 7797) یاسفیانپ.  ؛.، مقیمی

 .11ا  17 صص (،1)0، ساخثان و شانشرو شهری

ی ون جاای  فضاایی جاباه   ا انزیاابی اثارا  شالبایی   »(. 7797) گراونای ل.  ؛لاا  ویسای  ع.ا. ؛.قراگازلا،  

، ای نیمی منطقه برنامه ،(«مانوی: وهسثان مسوی، شهرسثان پلیخثر ةمطالعهای نوسثایی ) سکانثها 

 .771ا  701صص (، 71)7

 یشانهاو یچانچا  پ ةانائ(. »7791) یبییم ییبابا یی؛ حمیمیوم روز ی؛ فآذن نرا؛ واو  ، غسمیگاونز

ش اساثان  یآماا  ةتاسعسنی  :مطالعه مانو) یا ثهنش انیم یپژوهش ةحاز ةمثابای به  منطقه ینهان نی یآ

 .711 ا 777 (، صص0)1، یون ولام انسان یا نشثه انیمطالعا  م، «(موی

 ،«های گروشهری بر تحات  شالبیی نوساثایی شهرساثان نووسار    نقش خانه»(. 7797م. . )، نیا لطفی

تهاران،   ،زیست بیعی و محیطهای ناین ون ولام ششاونزی، منابع ط المللی یافثه وومین شنفرانس بین

 .انجمن تاسعه و ترویج ولام و فنان بنیاوین

شالبیی شاهر   ا فضایی ةتاسعتحلید و برنسی سنانیاهای »(. 7797)نهنما  حیمنمحمی یا ؛معروفی، ا

 .771ا  701 صص (،7)71، نیمی و آمایش فضا برنامه ،«باشان

 ،یشاهر  یمیا نبرناماه  به ینظر یکروهاینو ون یپژوهنی یآ یشناسمعرفت(. »7797) اباالفضد ،یمیمق

 .727 ا 11 (، صص71)77، یشهر تیریمی، «ساخثمان صنعت و یمعمان

شناساایی و تحلیاد وااماد شلیایی ماؤثر بار       (. »7791) نفیعیان ؛ مجثبیبماززاو  زاو ، نیا؛ مهیی ملک

فضاای   ةتاساع ا و جغرافیا ، «شهر شرج( نهانی )مطالعة مانوی: شسن تاسعة شهری با نویکرو آینی 
 .10ا  71(، صص 0)7، شهری
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فضایی شهر یامو   ا تحات  ساخثان شالبیی(. »7791) ماجیی ؛ حمییلا شا  جهان منثظری، مرجان؛ لعس

 .70ا  01(، صص 07)1، حصان مطالعا  محیطی هفت ،«و واامد مؤثر بر آن

تایوین سانانیاهای   (. »7791) شهکای  سااوا   ؛ فاطماه لا تقی اشبر ؛ ولیقاونی ماسای، میرنجف؛ نرا

(، 7)72، آماایش سارزمین  ، «سرزمین )مطالعة مانوی: اسثان خراسان نراای(  پذیری آمایش تحقو

 .97ا  11صص 

معاونت  ،طرح تهیه و تیوین برنامة آمایش اسثان تهران(. 7790مهنیسان مشاون آمایش و تاسعة البرز )

 نیمی )اسثانیانی تهران(. برنامه

هاای   ساکانثها   ةآینای شناسایی واامد شلییی مؤثر بر ورعیت »(. 7791) نمحمییپا م.ن. ؛نعیمی، ک.

 .17ا  17 صص (،02)1، مطالعا  شهری ،«پژوهی فرووست شهری سننیج با تأشیی بر شانبرو آینی 

تحلیلی بر فراینیهای تحا  فارم شالبایی بافات قاییم     »(. 7790) وفایی. ا ؛آباوی زنهیع.  ؛.وانثی ح.ن

 .079ا  027صص (، 77)77، فضای جغرافیایی ،«شهر شاشان

، همایش آماایش  «پژوهی انیازسازی آمایش سرزمین با نها  آینی  چشم(. »7791هاشمی، سیی مصطفی )

 انیاز تاسعة گیسن. سرزمین، جایها  خمن و چشم
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