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 دهیچك
آور در برابار   های مدیریت سوانح به دنباال ایجااد جواماا تاا      امروزه نظریه

پژوهی و نقش و  باشند و ضرورت توجه به رویکرد آینده مخاطرات طبیعی می
آوری از اهمیت بسایاری برواوردار اساتژ پاژوهش      جایگاه آن در ارتقاء تا 

نگااری باه شناساایی وضاعیت سیساتم       گیری از رویکرد آیناده  حاضر با بهره
 -شهر مشهد پرداوته استژ بدین منظور از مطالعات توصیفیآوری کالن تا 

افاااری اساتفاده گردیادژ بار      های نار   ی و پرسشنامه و تحلیلتحلیلی، اسناد
آوری در ابعااد  متغیر اولیه تأثیرگذار بر تا  31اساس مطالعات صورت گرفته 
زیساتی انتخاا  شاده و در     کالبدی و محیط -اجتماعی، اقتصادی، ساوتاری

نشاینی،   کارشناس، شش متغیار کلیادی حاشایه    33نهایت بر مبنای نظرات 
تراکم جمعیت و درصد شهرنشاینی از گاروه شااوج اجتمااعی و     مهاجرت، 

متغیرهای سطح درآمد و قیمت مسکن از گروه شاوج اقتصادی در ماتریس 
شناساایی شادژ در اداماه، پاس از تعریا        Micmacافاار  اثرات متقاطا نر 

های مطلو ، میانه و فاجعاه بارای هریاز از متغیرهاای کلیادی و       وضعیت
ها بر یکدیگر توسط متخصصان، با اساتفاده از   ین وضعیتارزیابی هر یز از ا

شاهر  روی کاالن  به تحلیال الگوهاای پایش    Scenario Wizardافاار  نر 
مشهد پرداوته شدژ نتایج حاصل از این تحلیل منجر به ارائه و پیشنهاد یاز  

شاهر  آوری کاالن  سناریوی مطلو  و یز سناریوی فاجعه برای آیناد  تاا   
هاای اجتمااعی،    صاورت ایجااد و تاأمین زیرسااوت     مشهد شاده اساتژ در  

های استراتژیز و  ریای زیستی و برنامه کالبدی و محیط_اقتصادی، ساوتاری
ریاای شاهری،    آوری در ساطو  مختلا  برناماه    نگرانه در عرصة تاا   آینده

-سناریوی مطلو  برای آینده کالنشهر مشهد دنبال وواهد شدژ در غیر ایان 
های ضاروری، تحقا     ریب و عد  تأمین زیرساوتمدت با تخصورت در بلند

شاهر مشاهد سارعت     آوری در کاالن  سناریوی فاجعه و تخریب عناصر تاا  
گیردژ می

 
ریاای ساناریو،    پژوهی، برنامه آوری شهری، آینده تا  :كلیدیهای  واژه
 مشهدژ شهرکالن

 

 

Abstract 
Nowadays, disaster management theories seek to create 
resilient societies against natural hazards. Attention to the 
futuristic approach and its role and position in promoting 
resilience is very important. The present study has used the 
futuristic approach to identify the status of the resilience 
system of Mashhad metropolis. For this purpose, 
descriptive-analytical studies, documentation and 
questionnaires and software analysis were used. Based on 
the studies, 31 primary variables affecting resilience in 
social, economic, structural-physical and environmental 
dimensions were selected. Finally, based on the opinions of 
30 experts, six key variables of marginalization, migration, 
population density and urbanization percentage from the 
social index group and the variables of income level and 
housing price from the economic index group were 
identified in the matrix of cross-effects of Mic Mac 
software. Then, after defining the favorable, median and 
catastrophic situations for each of the key variables and 
evaluating each of these situations on each other by experts, 
the scenario patterns of Mashhad metropolis were analyzed 
using the Scenario Wizard software. The results have led to 
the presentation and proposal of a favorable scenario and a 
catastrophic scenario for the future of the metropolis of 
Mashhad. In case of creating and providing social, 
economic, structural-physical and environmental 
infrastructures and strategic and futuristic planning in the 
field of financing at different levels of urban planning, a 
favorable scenario for the future of Mashhad metropolis 
will be followed. Otherwise, in the long run, with the 
destruction and lack of necessary infrastructure, the 
realization of the disaster scenario and the destruction of the 
elements of resilience in the metropolis of Mashhad will 
accelerate. 
Keywords: Urban Resilience, Futuristic Research, 

Scenario Planning, Mashhad Metropolis. 
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 مقدمه

 با همواره بشر، دست ساوتة نیتردهیچیپ عنوان به شهرها
 ؛1: 2313 همکاران، و منایگ) اند بوده مواجه یادیز یوطرها
 یط و همواره که وطراتی از یکی( 28: 1313 روزجاه،یف یشکر
 وقوع است، کرده دیتهد را یانسان جواما یزندگ یمتماد قرون

 ،یآمادگ نداشتن و یناآگاه صورت در که است یسوانح و ایبال
 اعم ها انسان یزندگ مختل  ابعاد به را یریناپذ جبران صدمات

 ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یسکونت یها حوزه از
: 1318 همکاران، و پوراحمد) کند یم واردژژژ و یشناوت روان
 جهان، مختل  نقاط در تا دهیگرد موجب امر نیا لذا( 112

 درازمدت چالش زی به ،یشهر نقاط و شهرها نمودن تر منیا
 به  ؛(2: 2318 همکاران، و مارانا) شود لیتبد یافتنی دست اما

 شیپ تیوضع به ایسر بازگشت یبرا یشهر جواما که یطور
 یحدود تا که آنند بر یعیطب مخاطرات وقوع زمان در بحران از
 نیا در ژ(333: 2318 وورک، و دونوان) بکاهند وارده وسارات از
 با هاشهر و جواما تیتقو یبرا مهم یراه یآور تا  ان،یم

 زی ایبال برابر در یآور تا ژ است آنها یها تیظرف از استفاده
 همکاران، و نیپرو) است معاصر جامعه یبرا یدیکلة مسئل

 راهبرد یالملل نیب یةاتحاد توسط بار نیاول یبرا که( 21: 2313
 شده انیب 1وگویه طر  چارچو  در سوانح وطر کاهش

 اباارها از یکی عنوان به حاضر حال در و( 633: 2333 ونگا،یما)
 عنوان به یآورتا ژ شود یم محسو  یالمللنیب یهااستیس و
 کند جذ  است قادر ستمیس زی که یانیز و بیتخر اانیم

 و مارانا) شود یم  یتعر شود، وارج تعادل حالت از آنکه بدون
 مختل  ابعاد در دهیا زی عنوان به و( 2: 2318 همکاران،

 است مطر  ینهاد و یکالبد ،یستیز طیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد
 بودن ایپو لیدل به یآورتا (ژ 62: 1318 ،یسهراب و یزال)

 به و است ینگر ندهیآ ینوع مخاطرات، مقابل در واکنش
 تیقطع عد  با مواجهه یبرا یریگ میتصم یها انتخا  گسترش

 برهمن،؛ 136: 1313 ب،یعندل و یکاظم) کند یم کمز رییتغ و
 یها یایر برنامه و ندهیآ یاندازها چشم نییتع(ژ 2: 1311

 کمز اتفاقات و حوادث ینیب شیپ به که جهت آن از بلندمدت،
 ریپذ امکان را ها فرصت و منابا از درست یبردار بهره و کند یم
: 1316 ،هریسزادهکاظم) است یضرور و مهم یامر سازد، یم
 ،یریپذ بیآس کامل ینیب شیپ امکان عد  لیدل به رو نیا از(ژ 2

 برابر در هاستمیس یسازگار ییتوانا عنوان به تواند یم یآور تا 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ها و جواما در پذیر ساوتن ملتچارچوبی تحت عنوان برگشت (HFA)ژ  1

 ژبخشی بیشتر به فعالیت در سطح جهانیبرابر سوانح جهت انگیاه

 هم از و شکست دچار نکهیا بدون سوانح از حاصل راتییتغ
 با یبررس قابل موضوعات از یکی عنوان به شوند، دنیپاش

 یاریبس امروزهژ گردد مطر  ینگار ندهیآ یها زیتکن از استفاده
 از یریجلوگ و نیادیبن تحوالت وواهان که ییکشورها از

-برنامه هستند، ایبال و حوادث از یناش تلفات و وسارات

 کردیرو با ویسنار یطراح بر یمبتن و پابرجا یها یایر
 قرار وود یآت ةتوسع  یایربرنامه  عمد محور را ینگار ندهیآ

 زمره در یشناوت نیزم و ییایجغراف لحاظ به رانیا کشورژ اندداده
 سوانح برابر در یادیز اریبس یریپذ بیآس که است ییکشورها

 در کشور تیجمع از درصد 8/31 که یبطور دارد، یعیطب
 مناط  در درصد 83 حدود و یعیطب سوانح معرض در مناط 

 عنوان توان یم لذاژ دارند سکونت یعیطب لیس وطر معرض در
 کشور ده نیب در ،یعیطب سوانح وقوع ثیح ازایران  که نمود
؛ 13: 1313 همکاران، و یمبارک) دارد قرار ایدن ایو سانحه اول

 از گرید یاریبس مانند مشهد شهر کالن(ژ 6: 1311 ،یمختار
 و زلاله جمله از ایبال و حوادث وطر معرض در کشور یشهرها

-یطورهبژ دارد قرارژژژ  و لغاش نیزم و نیزم فرونشست و لیس
 و شهر مجاورت در توانمند و فعال یهاگسل وجود که

 نیهمچن و نالودیب و داغکپه یکیتکتون پهنه در یریقرارگ
 بودن باال بر گواه ،آن مجاورت در یخیتار بارگ یها زلاله
 نیا استقرار لیدل به نیهمچن و است مشهد شهر در زلاله وطر
 بیش ،یتوپوگراف طیشرا ریتأث تحت و رود کش  دشت در شهر

 با دیشد یها بارش یاثنا در شهیهم  یضع یزهکش و
 است بوده مواجه بافت یگرفتگ آ  ای یناگهان یها ال یس
 ةمطالع ن،یبنابرا(ژ 22 و 13: 1388 فرنهاد،مهندسین مشاور )

 کاهش جهت یکردیرو عنوان به یشهر یآور تا 
 مشهد شهر کالن در ها بحران وقوع هنگا  در شهر یریپذ بیآس
 شهر، نیا در آن به یده شکل یدیکل یها شرانیپ ییشناسا و

جهت رسیدن به هدف  پژوهش نیا لذا ژداشت وواهد ضرورت
پذیری آوری شهر مشهد و کاهش آسیبشناسایی میاان تا 

 پرسش نیا به پاسخ افتنی یپ درها، شهر در زمان وقوع بحران
 قرار یتیوضع چه در یآورتا  لحاظ به مشهد شهر که است
ابتدا  راستا نیا در اند؟ کدا  آن یده شکل بر مؤثر عوامل و ؟دارد

 و عوامل و یشهر یآور تا  تیوضعدر مرحله اول 
 در هاشرانیپ و یدیکل عواملدر مرحله دو   و  آن یها شاوج

 و سنجش مشهد مورد شهرکالن یآورتا   ندیآ تیوضع
 یوسازیسنار آن اساس بر گرفته و در نهایت قرار ییشناسا

 انجا  شده استژ
  resalireتاوان ترجماه وا   التاین     آوری را مای  تا  



 56            1311 تابستان، 18)سری جدید(، پیاپی  2، شماره پنجمریای توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 «حرکت و تغییر ناگهانی»دانست که ترجمة آن عبارت است از 
دیاج و همکااران،  ؛ محمدی سرین28: 1313فیروزجاه،  )شکری
(ژ ایان مفهاو  در   111: 1313زاده و بدری،  ؛ رمضان13: 1313
آوری  ز وی به عنوان پدر تاا  توسط هولینگ )که ا 1183سال 

شود(، به عناوان یاز اصاطال  توصایفی در اکولاو ی       یاد می
(ژ هولیناگ از یاز   16: 1311معرفی گردید )زیاری و حساینی،  

استفاده کرد کاه پایاه و    «ظرفیت تغییر»شاوج گمشده به نا  
: 1313آوری است )زنگنه شهرکی و همکاران،  اساس تفکر تا 

علمی   هایای در زمینه طور گستردهری بهآو (ژ از آن پس تا 86
مختل  مانند مادیریت بحاران، روانشناسای و اکولاو ی ماورد      

(ژ تایمرمن 211: 2316، 1استفاده قرار گرفته است )لئون و مارچ
ی  آوری را در حاوزه  ( نحستین فردی بود که مفهو  تاا  1181)

بالیا و مخااطرات مطار  کاردژ ایان مفهاو  پاس از پاذیرش        
باه  2331-2311های   چهارچو  کاری هیوگو برای دور  سال

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Mrach & Lemon 

: 1313طور وسیعی به کار گرفته شده است )روستا و همکاران، 
آوری شاهری نشاانگر ایان     (ژ بررسی و مطالعات در با  تاا  3

آوری از جهات گوناگون قابل بررسی است  تا  واقعیت است که
آن زاویاه باه    و هر مطالعه با توجه به نگرش و دیدگاهی که از

 .آوری ارائاه کارده اسات    پاردازد، تعااریفی از تاا     موضوع مای 
آوری بیان شاده اسات و    های متعدد و گوناگونی از تا   اتعری
( بوده 2312وط به تعری  آکادمی ملی آمریکا )ان آن مرباآوری

بینی وطر، محادود   محور قابلیت پیش اعاآوری اجتم تا »استژ 
ل بارای  اه حالت قبا اا بات سریاشازگاساوتن تأثیرات آن و ب

رات آشافتة  ابقا، انطباق و تحول و رشاد در رویاارویی باا تغییا    
(ژ همچنااین 12: 1313)مبااارکی و همکاااران،  «تای اساااقبلاا

های مختل  توسط دانشمندان  الاری در سادد دیگاتعاری  متع
قابال مشااهده    1ارائه شده است که به طور والصه در جادول  

 استژ

 

 ای از توانایی یز سیستم برای جذ  متغیرهای ثابت، محرک، پارامترها و همچنین تداو  داشتنژ: تداو  روابط میان یز سیستم، اندازه1138 هولینگ

وری و کاهش کیفیت زندگی در نتیجه وقوع یاز  آوری توانایی یز مکان برای تحمل یا غلبه بر آسیب، کاهش بهره: تا 1111 1میلتی 

 های فراوان از وارج از آن جامعه استژبدون دریافت کمزحادثه شدید و 

تر مقدار اوتاللی کاه یاز    توانایی یز سیستم که فشار را تجربه نموده و به حالت اولیه وود بازگشته استژ به طور دقی : 2003کلین 

 در به وودتنظیمی استژای که یز سیستم قاتواند جذ  نماید و همچنان در همان موقعیت باقی بماند و درجهسیستم می

 توان ظرفیت ذاتی سیستم، اجتماع یا جامعه دانستژآوری در برابر سوانح را میتا : 20051مانینا 

 باشدژآوری، ایستادگی، بازیابی یا سازگاری تحت تأثیر یز شوک و یا تغییر ناگهانی میتا : 2012 1مینچل و هریس

های اکولو یکی برای جذ  اوتالالت و نیا برای حفظ بازووردها، فرآینادها و   ظرفیت سیستمآوری به  تا : 2016 1کیوتم و الجباری

 ساوتارهای اساسی مهم جامعه تعری  شده استژ

 باشدژوجود آمده میآوری توانایی رو به رو شدن با حادثه ناگهانی و سازش با مشکالت بهتا : 2015 1گرازیونو و ریزیو

 ژ1312 بهتاش و همکاران،؛ فرزاد213: 1313منبا: ملکی و همکاران، 

 

 آوریتعاری  تا  .1جدول
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آوری در همة تعاری  مشترک اسات و   آنچه در مورد تا 
باید مد نظر قرار گیرد توانایی یا ظرفیت جذ  اوتالل و وطار،  

هاا و   حفاظ ویژگای  توانایی سازگاری با تغییر و بهبود، همچنین 
آوری بیشتر به منالة  ساوتارهای ذاتی سیستم است و اینکه تا 

 یز توانایی یا جریان دیده شده است تا یز نتیجهژ
های متعددی انجا   آوری شهری پژوهش حوز  تا  در

آوری را از ابعاد مختلفی بررسی  شده است که هر کدا  تا 
ی، لاو  تحقیقات آور به اهمیت موضوع تا  اندژ اما بنا کرده

نمایدژ در این وصوص مقدس و همکاران  بیشتر ضروری می
 ارزیابی برای معیاره چند رویکرد»( در پژوهشی با عنوان 2318)

، با استفاده از «تهران در شهری در برابر سیال  پذیری انعطاف
 شهری مناط  TOPSSISو   AHPهای چندمعیاره  مدل

اندژ  کرده بندی رتبه هاآن آوری تا  سطو  اساس بر را تهران
بیشترین سطح  22و  3نتایج بیانگر آن بوده است که منطقه 

اندژ  آوری و منطقه یز کمترین سطح را داشته تا 
  ای به دنبال پاسخ برای این سوال بوده ( در مطالعه2318)1ادووا

پذیری و پایداری  تواند انعطاف می شهر آیندهآیا یز است که 
شهر در سیاسی  اکولو ی یتحلیلآنها هد؟ شهری را افاایش د

اند  انجا  داده و به این نتیجه رسیده آتالنتیز شمالی نیجریه
کاهش   که در حالی که سازمان ملل متحد ممکن است وعد

ه باشد، در دمدت در جایره ویکتوریا را دا های کوتاه طوفان
 -درازمدت، مفهو  فیایکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

ای و  را به طور واص برای جواما حاشیه «الگوس»فرهنگی 
در ( 2311بیلین و ویلکینسون )دهدژ  های آینده شکل می نسل

آوری شهرها، با روش  پژوهشی با عنوان حکمرانی جهت تا 
تحلیلی به بررسی علل انحطاط ساوتار اجتماعی و  -توصیفی

محیطی در استرالیا  رابطه ساوتار اجتماعی و وقایا زیست
اندژ نتایج این پژوهش نشان داده است که نقاط قوت و  وتهپردا

ها و در بروی موارد فرآیندهای بالقوه  ها و پرو ه ضع  سیاست
محیطی را  زیست -آوری اجتماعی شونده، ساوت تا  دگرگون

کنندژ امانپور و همکاران  برای تحقیقات آینده تشوی  می
تدوین آوری شهری و  ای به سنجش تا  ( در مقاله1318)

های مبتنی بر سناریو با ترسیم تصاویری از آینده در  استراتژی
 آوری تا  که داد اندژ نتایج پژوهش آنها نشان شهر اهواز پرداوته

 گویای امر این استژ  متوسط حد از کمتر اهواز شهرکالن

باشد و  می آوری تا  نظر از شهراین کالن شرایط نامناسب
 این به در ورود مهاجرین تعادل و جمعیت متعادل افاایش

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Idowu Ajibade 

اقتصادی  و توسعه رشد امر به توجه همچنین و شهرکالن
توجه در زمینه دستیابی به سناریوی  قابل موارد ترینمهم

هستندژ فرجی و همکاران  پژوهی مطلو  با رویکرد آینده
 ای در آوری را در مقیاس منطقه ( در پژوهشی ابعاد تا 1318)

اندژ با استفاده از  ووزستان بررسی کردههای استان  شهرستان
های آنتروپی شانون و واسپاس، در ابعاد اقتصادی،  روش

 درمانی و محیطی، -ودماتی، بهداشتی -اجتماعی، زیرساوتی
دهد که  اندژ نتایج نشان می بندی شده های استان رتبه شهرستان

ترین  شهرستان اهواز اولین رتبه و شهرستان آغاجاری پایین
فیروزجاه  اندژ شکری آوری کسب کرده را به لحاظ تا  رتبه

آوری مناط  شهر بابل در برابر مخاطرات  تا  ( میاان1313)
زیرشاوج با   13 و شاوج 33بُعد،   6 محیطی را در قالب

دهد  نموده استژ نتایج نشان می استفاده از مدل ویکور بررسی
گانه 12مناط   آوری شهری در در بین ابعاد مختل  تا   که

تری  ابعاد کالبدی و سپس اجتماعی وضعیت مناسب شهر بابل،
درصد مناط  مورد بررسی در   61 حدود  کلیطوربه دارند ولی

با توجه   باشندژ آوری پایین می آوری و تا  تا  شهر دارای عد 
آوری در شهر، تاکنون موضوع  تا  به اهمیت و ضرورت 

از کشور در ابعاد مختل  های متعددی در داول و وارج  پژوهش
گیری از نتایج استژ در این پژوهش ضمن بهره آن انجا  شده

های ثیرگذار پژوهشأسایر تحقیقات، با درنظر گرفتن نقش ت
در آینده و تصمیمات مربوط به شهر با شناسایی  پژوهانه آینده

پژوهی  افاار آیندهآوری در نر نیروهای پیشران در بحث تا 
Micmacافاار ها در محیط نر  ردکردن آن، با واScenario 

Wizard،   به ارائه سناریوهایی در طی  مطلو  تا نامطلو
 اقدا  شده استژ

 

 کارروش و هاداده

 مشهد است که باه عناوان   شهر ،جامعه آماری در این پژوهش

 مربا مسااحت، در  کیلومتر 213رضوی با  استان وراسان مرکا

دقیقه تا  11درجه و  11جغرافیایی  شرق ایران و در طول شمال
دقیقه  36درجه و  61دقیقه و عرض جغرافیایی  63درجه و  31
 181دقیقه واقا استژ ارتفاع شهر از سطح دریا  8درجه و  61تا 

کیلومتر استژ وساعت آن حادود    133متر و فاصله آن از تهران 
باشادژ شاهر   میلیاون نفار مای    3هکتار و جمعیت آن حدود  31

هاا  شهر مذهبی ایران و دوماین آن عنوان اولین کالن مشهد به
ای به لحاظ وسعت، جمعیات و اهمیات    در جهان از جایگاه ویژه

 در مقیاس جغرافیایی و اداری برووردار استژ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302686#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420917302686#!
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 (ژ1318موقعیت محدوده موردمطالعه )منبا: نگارندگان،  .1شکل

  
  و از نظار  ، کااربردی نوع تحقی  حاضار باه لحااظ هادف    

استژ اطالعات الز  بر اساس ماهیت  تحلیلی_توصیفی ،ماهیت
ای گاردآوری شاده    ای و پرسشنامه تحقی  به دو شیوه کتابخانه

ها و شناسایی متغیرهای اولیاه، پاس    آوری داده استژ برای جما
متغیار جهات    31از بررسی منابا مطالعاتی مختل ، در نهایات  

تحلیال  وجایاه که بارای ت ارزیابی انتخا  شدندژ با توجه به این
 Scenario Wizard و Micmac افاااار  هااا از ناار  داده

صورت مااتریس اثارات متقابال     پرسشنامه به ،شوداستفاده می
تنظیم و به پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصاان پرداوتاه   

،  Micmacافااراستژ برای شناسایی عوامل کلیدی توسط نر 
وری شاهر مشاهد،   آ پس از شناسایی عوامل تأثیرگاذار در تاا   

و روایی آن توسط کارشناسان  پرسشنامة تأثیرات متقابل طراحی
پرسشانامه   33شدژ سپس با استناد به منابا مختل  تعداد تأیید 

نفار از   11بین اساتید و کارشناسان آگااه باه مساائل شاهری )    
نفر از اساتید دانشگاهی( توزیا گردیاد   11کارشناسان اجرایی و 

سته شاد تاا در چاارچو  مااتریس اثارات      ها ووا و سپس از آن
متقاطا، متغیرها را بر مبنای میااان تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری    

که در آن صفر به مناله بادون   3تا  3ها با اعدادی در طی   آن
تأثیر، یز به مناله تأثیر ضعی ، دو به مناله تأثیر متوسط، ساه  

 بااه معنااای اثرگااذاری مسااتقیم و  Pبااه معناای تااأثیر زیاااد و  
غیرمستقیم به صورت بالقوه هستند، بسنجندژ پس از امتیازدهی 

هاا در  ها بر حسب میاان تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری آن   شاوج
قالب ماتریس اثرات متقاطا، با محاسبه میاان ضریب پرشدگی 

ها سنجیده شاده اسات و باا     ها، صحت اباار گردآوری داده داده
کلیادی پاژوهش   دسات آماده متغیرهاای    توجه به ماتریس باه 

شناسایی شدندژ در گا  بعدی پس از شناسایی نیروهای پیشران 
 Scenarioافااار  هاا در محایط نار     کلیدی، باا واردکاردن آن  

Wizard     سااناریوهای سااازگار بااا سیسااتم در طیفاای از ،

باارترین وضاعیت ممکان، در چاارچو       ترین تاا فاجعاه   مطلو 
 ژسناریوهای میانه، مطلو  و فاجعه ارائه گردید

باه منظاور ساهولت انجاا  تحلیال        Micmacافاارنر 
مااتریس  »ساوتاری طراحی شده است کاه مخفا  فرانساوی    

اساتژ ایان    «1بنادی ضرایب تحلیل اثر متقاطا به منظور طبقه
افاار برای انجاا  محاسابات پیچیاد  مااتریس تحلیال اثار        نر 

(ژ 13: 1316متقاااطا طراحاای شااده اساات )زالاای و همکاااران، 
گوناه اسات کاه ابتادا متغیرهاا و      افااار بادین   عملکرد این نار  

های مهم در حوز  مورد نظر را شناساایی کارده و ساپس     مؤلفه
میاان ارتباط میاان ایان   ها را در ماتریس اثرات وارد کرده و آن

شااود  متغیرهااا بااا هاام توسااط وبرگااان تشااخیج داده ماای  
(ژ میاان ارتبااط متغیرهاا باا    18: 1313طورانی،  )پورمحمدی و

شاودژ اگار تعاداد متغیرهاای     سنجیده می اعداد بین صفر تا سه
از رواباط باین    n*nمتغیر باشد، یز ماتریس  nشناسایی شده 

(ژ وروجی 3: 1311ی و همکاران، آید )سلمان دست میمتغیرها به
دهد کاه   مدل تحلیل اثر متقابل، روابط بین متغیرها را نشان می

هااا و  قابلیاات تباادیل روابااط بااه شااکلMicmac افاااار  ناار 
نمودارهای ویژه را داراست و با امکانات وود تحلیل آسان روابط 

کناد )زالای و همکااران،     پاذیر مای   و ساوتار سیساتم را امکاان  
 (ژ1316

نیاا بار اسااس روش     Scenario Wizard افااار   نار 
هاای ماورد مطالعاه     تحلیل اثرات متقابال باه بررسای سیساتم    

افاار عالوه بر نماایش مااتریس اثرگاذاری و     پردازدژ این نر  می
مساتقیم عوامال بار    اثرپذیری و شابکه رواباط مساتقیم و غیار    

مشترک اسات، ساناریوهای    Micmacهای  یکدیگر با قابلیت
کندژ بادین   بستگی باالتر را نیا معرفی می افاایی و هم دارای هم

های  ترکیب ،دهی به حاالت مختل  هر عامل ترتیب که با نمره
کند و بهترین ساناریو را در   حاالت عوامل را بررسی می مختل 

واواه،   کند )تقاوایی و حساینی   قالب سناریوهای برتر معرفی می
 (ژ11: 1313

 

 شرح و تفسیر نتایج
های استخراج شده بر اسااس مارور مباانی     خش متغیردر این ب

 نار  افااار  گیری از روش تحلیل اثرات متقابل در  نظری با بهره
Micmac اندژ بدین منظاور از ماتریسای    بررسی و تحلیل شده
شاااوج اجتماااعی، اقتصااادی،   6شااامل ، 31*31بااه ابعاااد  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Matrix of Crossed Impact Multiplications 
Applied to a Classification 
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متغیر اساتفاده شاد تاا     31و  زیستی کالبدی و محیط-ساوتاری
هاا در سیساتم مشاخج گارددژ از      ت هار یاز از متغیار   وضعی
دهندگان دروواست شد که بر اساس وضعیت شهر مشهد،  پاسخ

نظر تکمیل نمایندژ اولاین گاا    ها را با طی  مورد وضعیت متغیر
هاای تأثیرگاذاری مساتقیم     ارائه نتایج تحلیال، جادول ویژگای   

عامال شاناوته شاده     31عوامل استژ اندازه این جدول بارای  
هاا، از مجماوع    است که در دو دور چروش آماری داده 31*31

رابطه )تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری( ارزیاابی شاده در ایان       128
رابطاه،   263رابطه دارای ارزش صفر )بدون اثار(،   633جدول، 

رابطاه دارای ارزش دو   183دارای ارزش یز )اثرگذاری کام(،  
)اثرگاذاری  رابطاه دارای ارزش ساه    138)اثرگذاری متوسط( و 

درصاد   16/16ضریب پرشدگی این جدول برابر  شدید( هستندژ
درصاد از عوامال    11حاکی از آن است که بیش از ، و این است

  اندژ انتخا  شده بر همدیگر تأثیر داشته

 
 های ماتریس اولیه ویژگی .2جدول

 درجه پرشدگی جمع ها تعداد سه تعداد دوها ها تعداد یک صفرها تعداد تکرار تعداد ابعاد ماتریس

31*31 2 633 263 183 138 128 16/%16 

 1318های تحقی ،  منبا: یافته

بنادی متغیرهاا باه     ، دساته 3در ادامه در چارچو  جدول 
هاای   ساتون گذاری شده در ساطرها و   همراه جما مقادیر ارزش

ماتریس متقاطا به ازای هر متغیر بیان شده استژ جما مقاادیر  
کنناد  میااان اثرگاذاری و مقاادیر هار ساتون        هر ساطر بیاان  

دهند  میاان تأثیرپذیری آن متغیر استژ بر همین اسااس   نشان
دارای بیشاترین ضاریب    36( با امتیااز  S1نشینی ) متغیر حاشیه

اسات و پاس از آن مهااجرت     تأثیرگذاری بر دیگر متغیرها بوده
(S2 با )33  ( ساطح درآماد ،E3  باا  )و درصاد شهرنشاینی    11
(S8 با )اندژ  های بعدی میاان تأثیرگذاری قرار گرفته در رتبه 12

در مقابل، کمترین میاان تأثیرگذاری به ترتیب مربوط به متغیار  
، 6با ضاریب تأثیرگاذاری    (E8)تعداد واحد تحت پوشش بیمه 

تعداد افاراد  ، 1 ضریب تأثیرگذاری ( باI2آشامیدنی )کیفیت آ  
و کیفیت هوا  11 ضریب تأثیرگذاری ( باS6) تحت پوشش بیمه

(I3بااا ) اسااتژ همچنااین متغیرهااای  12 ضااریب تأثیرگااذاری
( و S8(، درصد شهرنشینی )S7(، تراکم جمعیت )S2مهاجرت )

 61و  68، 12، 16، به ترتیب باا امتیازهاای   (S1)نشینی  حاشیه
اند و  دارای بیشترین تأثیرپذیری در مقایسه با سایر متغیرها بوده

میاان دسترسی کمترین میاان تأثیرپذیری مربوط به متغیرهای 
، 8( باا ضاریب   F4) به نهادهاای امدادرساانی و مراکاا پلایس    

دسترسای  و  13( با ضریب I4) های سطحی ساماندهی دفا آ 
 استژ 16( با ضریب F2) به مراکا درمانی

 هاشاوج غیرمستقیم و مستقیم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری .3جدول

 متغیر شاخص ردیف
عالمت 

 اختصاری

MDI MII   

 هارجمع سط

ذاری گ)تأثیر

 مستقیم(

 هاجمع ستون

پذیری )تأثیر

 مستقیم(

 سطرهاجمع 

)تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم(

 هاجمع ستون

پذیری )تأثیر

 غیرمستقیم(

1 

 اجتماعی

 S1 36 61 18811 68621 حاشیه نشینی

 S2 33 16 32818 11331 مهاجرت 2

 S3 33 23 61133 23833 نرخ باسوادی 3

 S4 28 21 31123 33332 جنسی -نسبت سنی 6

 S5 63 26 61336 21338 سطح تحصیالت 1

3 
تعداد افراد تحت 

 پوشش بیمه
S6 11 13 12136 18331 

 S7 33 12 33313 12163 تراکم جمعیت 8
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 S8 12 68 12121 63311 درصد شهرنشینی 8

1 

 اقتصادی

 E1 38 23 68183 28318 نرخ اشتغال

 E2 32 28 63133 28233 جمعیت فعال 13

 E3 11 31 18186 33811 سطح درامد 11

 E4 21 63 28663 62362 ساکنانمالکیت  12

 E5 31 23 61221 26331 میاان پس انداز 13

 E6 66 61 63131 63188 قیمت مسکن 16

 E7 63 23 11888 21388 میاان تور  11

13 
تعداد واحدهای تحت 

 پوشش بیمه
E8 6 28 1381 33821 

18 

ساوتاری 

 کالبدی

 F1 23 23 23331 21611 کیفیت کوچه و معابر

18 
دسترسی به مراکا 

 درمانی
F2 18 16 23138 13866 

 F3 28 38 31821 63223 دانه بندی بافت 11

23 

میاان دسترسی به 

امدادرسانی  نهادهای

 و مراکا پلیس

F4 13 8 13831 13161 

 F5 33 66 23332 61161 تراکم ساوتمانی 21

 F6 18 66 21833 68313 مساحت قطعات 22

 F7 26 33 21623 31121 قدمت بنا 23

26 
کیفیت 

 های حیاتی زیرساوت
F8 28 23 28888 23111 

21 

محیط 

 زیستی

دسترسی به فضای 

 باز و پارک
I1 23 18 22182 22138 

 I2 1 13 12311 18188 آشامیدنی کیفیت آ  23

 I3 12 33 11133 33316 کیفیت هوا 28

28 
ساماندهی دفا 

 آبهای سطحی
I4 18 13 18182 11281 

21 
توجه به اقلیم در 

 وساز ساوت
I5 63 23 63313 26228 

 I6 18 36 18882 31131 میاان وطر زلاله 33

 I7 16 36 13333 33313 میاان وطر سیل 31

  
 مجموع

 
126 126 126 126 

 1318، منبا: نگارندگان

 بررسی وضعیت پایداری و ناپایداری سیستم  

جهت تحلیل ماتریس اثارات متقااطا ابتادا بایاد درک کلای از      
م بدست آوردژ به این صورت وضعیت پایداری و ناپایداری سیست

باشاد سیساتم پایادار     Lچه پراکنش عوامل به صورت که چنان
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 طور کاه است و در غیر این صورت سیستم ناپایدار استژ همان
بااه صااورت  شااود پااراکنش عواماال هده ماایمشااا 2ل در شااک
 ای بوده که گویای حالت ناپایدار سیستم استژ صفحه

 
 ها شاخص پراکندگی و مستقیم وابستگی تحلیل اثر

شاامل پانج ناحیاة مهام و      ،ماتریس نهایی برگرفته از پژوهش
اساسی است کاه باه صاورت ماوارد ذکار شاده در زیار قابال         

 شناسایی و تفکیز هستند:
ایاان ناحیااه  انگیةةز(: هةةای شةةگفت ناحیةةا اول )پیشةةران 

تاارین و تأثیرگااذارترین عواماال در میاااان  دهنااد  مهاام نشااان
ریاای   آوری شهر مشهد است، یعنای محاور اصالی برناماه     تا 

آوری شهر مشهد باید حول این عوامل باشدژ  جهت افاایش تا 
اان در واقا میاان تأثیرگذاری این عوامل به مراتب باالتر از میا 

ترین عوامل وضاعیت   ها بوده و به عنوان بحرانیتأثیرپذیری آن
وابسته به آنها استژ ایان   ،سیستم تلقی شده و تغییرات سیستم

شاوند عبارتناد از:    مشاهده مای  2متغیرها همانطور که در شکل 
از گاروه شااوج    اشاتغال  نارخ اناداز و   میاان تور ، میاان پس

نرخ باساوادی از گاروه    اقتصادی، متغیرهای سطح تحصیالت و
از شااوج   سااز وتوجه به اقلایم در سااوت  شاوج اجتماعی و 

هااای شناسااایی شااده در ایاان ناحیااه  یژ شاااوجسااتیز طیمحاا
شوند و توساط سیساتم    متغیرهای ورودی سیستم محسو  می

قابل کنترل نیستند زیرا وارج از سیستم قرار داشته و به صورت 
 نمایندژ های باثبات عمل می شاوج
 وجهةةی یةةا حةةد وسةة (:   احیةةه دو) )متغیرهةةای دو ن

دهناد  متغیرهاایی هسااتند کاه هام تأثیرپاذیری و هاام       نشاان 
تأثیرگذاری باالیی دارند و یا اصطالحاً به آنها عوامل حد وساط  

شاودژ باه عباارت دیگار وضاعیت ایان عوامال و         نیا گفته مای 
تأثیرگذاریشان هم در گرو بسیاری از عوامل دیگر اسات و هام   

هااا، در تأثیرگااذاری باااالیی دارنااد و هاار عملاای روی آنوااود 
متغیرهاای دیگار نیاا تغییاار ایجااد وواهاد کارد و بنااابراین از       
حساسیت باالیی برووردارند و نیازمند نظاارت و کنتارل ماداو     

شامل دو متغیر سطح درآمد و  2هستندژ این عوامل طب  شکل 
قیماات مسااکن از گااروه شاااوج اقتصااادی و چهااار متغیاار   

نشینی، مهاجرت، درصد شهرنشینی و تاراکم جمعیات از    شیهحا
 گرددژ  گروه شاوج اجتماعی می

واود باه دو دساته عوامال     همچنین عوامال ناحیاه دو،   
شوند که عوامال ریساز در حاول و     ریسز و هدف تقسیم می

حوش وط قطری ناحیاة دو  قارار دارناد و از ظرفیات بااالیی      
ستم برووردارناد و در  جهت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سی

این پژوهش شامل قیمت مسکن، درصد شهرنشینی و مهاجرت 
 وط قطری ناحیة دو  واقا شده زیر هستندژ عوامل هدف نیا در

و بیش از آن که تأثیرگذار باشند تأثیرپذیرند و به عناوان نتاایج   
کااری ایان    شوندژ در واقاا باا دسات    تکامل سیستم معرفی می

رات و تکامل سیستم در جهت مورد نظار  توان به تغیی عامل، می
دست یافتژ تراکم جمعیت به عناوان تنهاا شااوج هادف در     

 ژگردد سیستم تعیین می
دهند  عواملی است  نشان ناحیه سو) )متغیرهای وابسته(:

که دارای میاان تأثیرگذاری پایین و تأثیرپذیری باالیی هساتندژ  
امل تأثیرپاذیر و  بنابراین این عوامل نسبت به تغییر و تکامل عو

ژ متغیرهاای تاراکم   هساتند وجهی بسیار حسااس و وابساته    دو
بندی بافات، قادمت بناا و مسااحت قطعاات از       ساوتمانی، دانه

و  ی و متغیرهاای میااان وطار زلالاه    کالباد  یساوتارشاوج 
زیساتی و متغیار مالکیات     میاان وطر سیل از شااوج محایط  

ر این پاژوهش  ساکنان از شاوج اقتصادی، متغیرهای وابسته د

 ژهستند
 پوشةی(:  ناحیه چهار) )متغیرهای مستقل یا قابل چشم

دهناد  متغیرهاایی اسات کاه هام میااان        این ناحیاه نشاان  
تأثیرگذاری و هم میاان تأثیرپذیری کمی دارندژ در واقا ایان  
دسته متغیرها در قیاس با دیگر متغیرها اصاطالحاً وودمختاار   

أثیر کمی بر رفتاار آیناده   کنند، در نتیجه ت یا مستقل عمل می
تر شادن   مز برای ساده سیستم دارندژ طب  منط  مدل میز

تاوان از آنهاا    ریای بر روی متغیرهای کلیدی می جهت برنامه
نسابت  پوشی کردژ این عوامل عبارتند از: جمعیت فعال،  چشم
دسترسای باه   ، هاای حیااتی   کیفیت زیرساوت، جنسی -سنی

دسترسی باه مراکاا   ، معابر کیفیت کوچه و، فضای باز و پارک
میاان دسترسای باه   ، های سطحی ساماندهی دفا آ ، درمانی

تعداد افراد تحت پوشاش  ، نهادهای امدادرسانی و مراکا پلیس
 ژتعداد واحدهای تحت پوشش بیمه، کیفیت هوا و بیمه

متغیرهاای   ای یا نةامعین(:  ناحیه پنجم )متغیرهای خوشه
ناحیة دیگر تمایال دارناد اماا     به یکی از چهار این ناحیه عمدتاً

گیری قطعی برای آنها ندارد، بنابراین از  توانایی تصمیم ،سیستم
آنها وضعیت نامعینی در آینده دارندژ متغیرهای نرخ  ،نظر سیستم

و کیفیات هاوا را    جنسی -نسبت سنیجمعیت فعال،  باسوادی،

 ژتوان جاو این دسته دانست می
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 مشهد شهرکالن در شهری آوری تا  مستقیم وابستگی اثر تحلیل نمودار .2شکل

1318های تحقی ، یافتهمنبع:              

نمایشی گرافیکی از متغیرهاای ماورد    ،3 در نهایت شکل
دهدژ در این شکل تأثیرات مستقیم متغیرهاا   مطالعه را نشان می

بر ساایر متغیرهاای سیساتم مشاخج شاده اساتژ چگاونگی        

ترین تأثیرات، تاأثیرات   ها به صورت ضعی  تأثیرگذاری شاوج
ترین تاأثیرات قابال    ضعی ، تأثیرات میانه، تأثیرات قوی و قوی

 ژمشاهده است
 

 مشهد کالنشهر یرشه آوری تا  در مستقیم وابستگی اثر تحلیل .3شکل

1318های تحقی ، یافته منبع:                   
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 ها شاخص پراکندگی و غیرمستقیم وابستگی تحلیل اثر

هاا توساط    در ماتریس تأثیرات غیرمستقیم، هر یز از شااوج 
و ژژژ رسانده شده است و بر این  1، 6، 3، 2های  افاار به توان نر 

دژ طبا   نشاو  اساس، تأثیرات غیرمستقیم عوامال سانجیده مای   
( دارای بیشاترین  S2اطالعات بدسات آماده متغیار مهااجرت )    

( E8) تعداد واحدهای تحات پوشاش بیماه   تأثیرگذاری و متغیر 
تااراکم متغیاار  ،دارای کمتاارین تأثیرگااذاری هسااتندژ در مقاباال

میاااان دسترساای بااه ( بیشااترین تأثیرپااذیری و S7) جمعیاات
( کمتاارین میاااان F4) نهادهااای امدادرسااانی و مراکااا پلاایس

 ژیرپذیری را در سیستم دارندتأث
نشاان   6شاکل   انگیةز(:  های شگفت ناحیه اول )پیشران

چهار متغیر میااان   ،دهد که در ماتریس تأثیرات غیر مستقیم می
اناداز، نارخ اشاتغال و جمعیات فعاال از گاروه        تور ، میاان پس

شاوج اقتصادی و دو متغیر سطح تحصیالت و نرخ باساوادی  
 سااز و توجه به اقلیم در ساوتاز گروه شاوج اجتماعی و متغیر 

هاا در سیساتم    زیساتی تأثیرگاذارترین شااوج    از گروه محایط 
متغیرهاای ورودی سیساتم   هستندژ متغیرهای شناساایی شاده   

شوند و توسط سیستم قابال کنتارل نیساتند زیارا      محسو  می
هاای باثباات    وارج از سیستم قرار داشته و به صاورت شااوج  

 نمایندژ عمل می

 وسةة (: وجهةةی یةةا حةةد  ناحیةةه دو) )متغیرهةةای دو 

از  ،نشاینی، مهااجرت و درصاد شهرنشاینی     حاشیههای  شاوج
مل ریسز و سطح درآمد و گروه شاوج اجتماعی به عنوان عوا

از گروه شاوج اقتصادی باه عناوان متغیرهاای     ،قیمت مسکن
اند که در بین آنها متغیر قیمت مساکن   حد وسط شناسایی شده

 .عامل هدف در این نمودار است
عاالوه بار متغیرهاای     ناحیه سو) ) متغیرهای وابسةته(: 

سااکنان،  بندی بافت، قدمت بنا، مالکیات   تراکم ساوتمانی، دانه
میاان وطر زلاله، مساحت قطعات و میاان وطار سایل کاه در    

متغیرهاای   ،ماتریس تأثیرات مستقیم در این ناحیه قرار داشاتند 
تراکم جمعیت و کیفیت هوا نیا از جملاه متغیرهاای وابساته در    

 ماتریس تأثیرات غیرمستقیم هستندژ

 پوشةی(:  ناحیه چهار) ) متغیرهای مستقل یا قابل چشةم 

 -نسابت سانی  ن ماتریس نیا متغیرهاای جمعیات فعاال،    در ای
دسترسی به فضای بااز و  ، های حیاتی کیفیت زیرساوت، جنسی
، دسترسای باه مراکاا درماانی    ، کیفیات کوچاه و معاابر   ، پارک

میاان دسترسی باه نهادهاای   ، های سطحی ساماندهی دفا آ 
، تعاداد افاراد تحات پوشاش بیماه     ، امدادرسانی و مراکا پلایس 

متغیرهاای   تعداد واحادهای تحات پوشاش بیماه    ا و کیفیت هو
 مستقل سیستم هستندژ

در مااتریس   ای یا نامعین(: ناحیه پنجم )متغیرهای خوشه
متغیرهاایی کاه در ناحیاه پانجم قارار       ،مارات غیرمستقیا اتأثی

نسابت  تاوان تاراکم جمعیات و     ه مای ااند کمتر هستند ک گرفته
تعااداد اعی و متغیاار ااز گااروه شاااوج اجتماا جنساای -ساانی

از گروه شااوج اقتصاادی را ناا      واحدهای تحت پوشش بیمه
 بردژ 

 

 
مشهد شهرکالن در شهری آوری تا  وابستگی غیرمستقیم اثر تحلیل نمودار .4شکل

1318تحقی ،  هاییافته منبع:                     
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هاای   تأثیرات غیرمستقیم شااوج  ،1 همچنین در شکل
ها به  سیستم مشخج شده استژ چگونگی تأثیرگذاری شاوج

ترین تأثیرات، تاأثیرات ضاعی ، تاأثیرات میاناه،      صورت ضعی 

 ژترین تأثیرات قابل مشاهده است قویتأثیرات قوی و 
 

 
مشهد شهرکالن شهری آوری تا  در غیرمستقیم وابستگی اثر تحلیل .6 شکل

 1318های تحقی ، یافته نبع:م           

 
شهر آوری کالن مؤثر بر تابشناسایی عوامل پیشران و کلیدی 

 مشهد

هایی هستند که هام   های کلیدی و استراتژیز شاوج شاوج
قابل دستکاری و کنترل باشند و هم بر پویایی و تغییار سیساتم   

هاایی کاه تاأثیر بسایار      تأثیرگذار باشندژ با این توصی  شاوج
تاوان متغیار کلیادی     باالیی دارند اما قابل کنترل نیستند را مای 

توانناد جااو    رو متغیرهای ناحیاة اول نمای  کردژ از اینمحسو  
های قرار گرفته  های استراتژیز پژوهش باشندژ شاوج شاوج

در ناحیة سو  نیا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پاایینی در سیساتم   
هاای   توانند متغیر استراتژیز شناوته شوندژ شاوج دارند و نمی

هاا   ایر شااوج ناحیة چهار  نیا به دلیل وابستگی شدید باه سا  
واصاایت کلیاادی و اسااتراتژیز ندارنااد و بیشااتر نتیجااة سااایر 

های ناحیاة دو  مااتریس اثارات،     ها هستندژ اما شاوج شاوج
های استراتژیز هستندژ چارا کاه هام قابلیات کنتارل       شاوج

 سیستم تأثیرگذاری  ی را دارند و همام مدیریتاط سیستاتوس
 

 
 

ی کاه در ناحیاة دو  و در   قبولی دارندژ از این رو متغیرهاای  قابل
اند باه عناوان متغیرهاای     قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اطراف

اناد کاه شاامل متغیرهاای      کلیدی و استراتژیز انتخاا  شاده  
نشینی، مهاجرت، تراکم جمعیت و درصاد شهرنشاینی از    حاشیه

گروه شااوج اجتمااعی و متغیرهاای ساطح درآماد و قیمات       
 دژمسکن از گروه شاوج اقتصادی هستن

 
 نگرانه آور با رویکرد آینده تولید سناریوهای تاب

پس از شناسایی متغیرهاای پیشاران کلیادی در شاهر مشاهد، باه       
منظااور سااناریونگاری در ایاان مرحلااه، از کارشناسااان متخصااج  

وضعیت محتمال   18ها  بندی آن نظروواهی شد و در نهایت با جما
امل شابیه  عامل تعری  گردیدژ وضعیت محتمل برای هر ع 3برای 

هاای فاجعاه تاا مطلاو  را      سایر عوامل بوده و طیفای از وضاعیت  
دهدژ عوامل کلیدی و وضاعیت احتماالی آنهاا در آیناد       پوشش می

 نمایش داده شده استژ 1آوری شهر مشهد در جدول  تا 
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 آوری شهرمشهد وضعیت متغیرهای پیشران کلیدی در تا  .4جدول

 عامل سناریو

 های حاشیه شهر سناریو مطلو : احیا، بازآفرینی و جلوگیری از گسترش بافت

 های حاشیه شهر بافت سناریو میانه: ادامه وضعیت کنونی در حاشیه نشینی

 های حاشیه شهر سناریو فاجعه: گسترش و عد  احیا و بازآفرینی بافت

 سناریو مطلو : کاهش میاان مهاجرت به داول شهر

 سناریو میانه: ثبات و کنترل میاان مهاجرت به داول شهر مهاجرت

 سناریو فاجعه: افاایش میاان مهاجرت به داول شهر

 ثبات و حفظ و کنترل درصد شهرنشینیسناریو مطلو : 

 سناریو میانه: ادامه روند و رشد شهرنشینی کنونی  درصد شهرنشینی

 سناریو فاجعه: افاایش درصد شهرنشینی

 سناریو مطلو : کاهش میاان تراکم جمعیت

 سناریو میانه: ادامه روند کنونی تراکم جمعیت

 سناریو فاجعه: افاایش تراکم جمعیت

 سناریو مطلو : کاهش و ایجاد تنوع  در قیمت مسکن

 سناریو میانه: ادامه روند کنونی قیمت مسکن

 سناریو فاجعه: افاایش قیمت مسکن

 سناریو مطلو : افاایش سطح درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی

 سناریو میانه: ثبات سطح درآمد سطح درآمد

 سناریو فاجعه: کاهش سطح درآمد

 1318، نگارندگان منبع:              
 

در مرحله سناریونگاری با مشورت با نخبگان دانشگاهی و 
مدیران اجرایی شهر مشهد، درصاد غیرصاحیح باودن نتاایج     

ای که تمامی سناریوهای به دست  بسیار کاهش یافت، به گونه
آمده، در جلساتی باه بحاث گذاشاته شاد و ساناریوها ماورد       

ین طری  بازبینی قرار گرفتندژ بنابراین، پایایی اباار تحقی  از ا

دو ساناریوی   ،3مورد سنجش قرار گرفتژ بار مبناای جادول    
شودژ باتوجه به این که  بینی می سازگار برای شهر مشهد پیش

حالت بارای   12 این شهر مؤثر است، لذادر آیند    شش عامل
هاا در قالاب دو گاروه     آیند  آن متصور است کاه ایان حالات   

 بناابراین، اندژ  بندی شده سناریو مطلو  و سناریو فاجعه طبقه

هاای   نیازمناد تادوین اساتراتژی    هادستیابی به هر کدا  از آن
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تارین   هاا، ناامطلو     آناست که در صورت عد  تحق واص
دلیال   رو، باه  ایان  سناریوی ممکان اجرایای وواهاد شادژ از    

در ایان قسامت     Scenario Wizard افااار  گستردگی نر 
 .شده است ارائه  3قالب جدول  فقط سناریو در 

 

 های متصور برای آینده شهر مشهد حالت .6 جدول

 عامل سناریو

 های حاشیه شهر بافتسناریو اول )مطلو (: احیا، بازآفرینی و جلوگیری از گسترش 
 حاشیه نشینی

 های حاشیه شهر سناریو دو  )فاجعه(: گسترش و عد  احیا و بازآفرینی بافت

 سناریو اول )مطلو (: کاهش میاان مهاجرت به داول شهر
 مهاجرت

 سناریو دو  )فاجعه(: افاایش میاان مهاجرت به داول شهر

 درصد شهرنشینیسناریو اول )مطلو (: ثبات و حفظ و کنترل 
 درصد شهرنشینی

 سناریو دو  )فاجعه(: افاایش درصد شهرنشینی

 سناریو اول )مطلو (: کاهش میاان تراکم جمعیت
 تراکم جمعیت

 سناریو دو  )فاجعه(: افاایش تراکم جمعیت

 سناریو اول )مطلو (: کاهش و ایجاد تنوع در قیمت مسکن
 قیمت مسکن

 افاایش قیمت مسکنسناریو دو  )فاجعه(: 

 سناریو اول )مطلو (: افاایش سطح درآمد
 سطح درآمد

 سناریو دو  )فاجعه(: کاهش سطح درآمد

1318های تحقی ،  یافته منبع:     

 

افاااار  طباا  سااناریوهای ارائااه شااده توسااط ناار      
ScenarioWizard شهر مشهد شود که کالن ، مالحظه می

دارای دو سااناریوی سااازگار مطلااو  و فاجعااه بااوده اساات و 
سناریوی میانی مبنی بر ادامه روند کناونی وجاود نادارد؛ لاذا     

توان اذعان داشت که تغییارات مببات در عوامال کلیادی      می
های حاشایه شاهر    همچون احیا و جلوگیری از گسترش بافت

صاد  مشهد، کاهش مهاجرت به داول شهر، ثباات و حفاظ در  
شهرنشینی، کاهش میاان تراکم جمعیت و همچنین کاهش و 
ایجاد تنوع در قیمت مساکن و نهایتااً افااایش ساطح درآماد      

و تغییارات در جهات    گیری سناریوی مطلاو   منجر به شکل
های حاشیة  منفی مانند گسترش و عد  احیا و بازآفرینی بافت

شااهر، افاااایش عواماال مهاااجرت بااه داواال شااهر، درصااد   
ی، تراکم جمعیت و قیمت مسکن و در مقابل کاهش شهرنشین

انجامادژ   گیاری ساناریوی فاجعاه مای     سطح درآمد، به شاکل 
 دست آمده بر این نکته همچنین تجایه و تحلیل اطالعات به

 
شاهر مشاهد بسایار    آوری کاالن  تأکید دارد که سیساتم تاا   

ای که در سناریوهای سازگار ارائه شاده   ناپایدار است، به گونه
 گیری سناریو فاجعه بیشتر استژ مال شکلاحت

 
 گیریبحث و نتیجه

ها با های قبلی و مقایسة نتایج آن با مرور مطالعات و پژوهش
های پژوهش حاضر، ضمن تأکید بر این که تاکنون  یافته

نگرانه و استراتژیز و با  تحقیقی در چارچو  مطالعات آینده
وضعیت گیری از رویکرد سناریونگاری در وصوص  بهره
توان  شهر مشهد صورت نگرفته است، میآوری کالن تا 
های صورت گرفته و وروجی حاصل از آن  افت که تحلیلادری

شهر مشهد آوری کالن در این مقاله، وضعیت کلی سیستم تا 
های بیان شده پیرامون  پذیری باالیی با واقعیت  را با انطباق

ین پژوهش با این موضوع شناسایی و ارزیابی نموده استژ ا
 با کالنشهر مشهد آوری وضعیت سیستم تا  هدف شناسایی
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گیری از الگوی مطالعات  ابتدا با بهره نگاری، آینده رویکرد
مز و تحلیل اثرات متقاطا و استراتژیز به  نگرانه میز آینده

ها و عوامل کلیدی مؤثر  ترین پیشران بررسی و شناسایی مهم
 Scenarioافاار از نر پرداوته است و سپس با استفاده 

Wizard   ضمن بررسی میاان و چگونگی تأثیرگذاری و
های محتمل، سناریوهای احتمالی و مؤثر در  تبیین وضعیت

شهر مشهد را تدوین نموده استژ وضعیت آینده کالن
آوری شهر مشهد در چارچو   عوامل مؤثر بر تا  بندی طبقه

صادی، شاوج اجتماعی، اقت 6 شامل 31*31یز ماتریس 

متغیر انجا  شده  31و  زیستی کالبدی و محیط -ساوتاری
رابطه  128ها، از مجموع  استژ در دو دور چروش آماری داده

رابطه دارای  633)تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( ارزیابی شده، 
رابطه دارای ارزش یز  263ارزش صفر )بدون اثر(، 

ری رابطه دارای ارزش دو )اثرگذا 183)اثرگذاری کم(، 
رابطه دارای ارزش سه )اثرگذاری شدید(  138متوسط( و 

درصد است که حاکی از  16/16اندژ ضریب پرشدگی برابر  بوده
درصد از عوامل انتخا  شده بر  11آن است که بیش از 

عامل مؤثر در نتیجة  31اندژ نهایتاً از میان  همدیگر تأثیر داشته
اری و تأثیرپذیری های ماتریس و ارزیابی میاان تأثیرگذ تحلیل

 3های مستقیم و غیرمستقیم تعداد  عوامل کلیدی با روش
نشینی، مهاجرت، تراکم جمعیت و درصد  عامل کلیدی حاشیه

شهرنشینی از گروه شاوج اجتماعی و متغیرهای سطح درآمد 
و قیمت مسکن از گروه شاوج اقتصادی که بیشترین نقش 

هر مشهد ایفا شآوری کالن را در وضعیت آینده میاان تا 
دهی  که این متغیرها پس از وزن اند کند، انتخا  شده می

توسط متخصصان، در قالب دو سناریوی مطلو  و فاجعه 
شهر مشهد ارائه شده است که عد  آوری کالن برای آیند  تا 

  الگوی بعدی را به دنبال وواهد ادا  تحقاتحق  هر ک
های  زیرساوتورت ایجاد و تأمین اکه در ص داشتژ به طوری

و  یازیست طامحیو  دیاکالب-اریاساوتی، ادااقتصی، اجتماع
آوری  نگرانه در عرصة تا  های استراتژیز و آینده ریای برنامه

ریای  پذیری شهر مشهد در سطو  مختل  برنامه و عد  آسیب
شهر مشهد دنبال شهری، سناریوی مطلو  برای آینده کالن

بلند مدت با تخریب و عد  وواهد شد و در غیر این صورت در 
های ضروری، تحق  سناریوی فاجعه و  تأمین زیرساوت

گیردژ  شهر مشهد سرعت میآوری در کالن تخریب عناصر تا 
بر همین اساس و با توجه به اهمیت روزافاون و ضروری 

آوری شهرها در مقابله با سوانح و کاهش وسارات  مسئلة تا 
آوری  ور افاایش تا ناشی از آن، در این پژوهش به منظ

 شود: شهر مشهد پیشنهاداتی به شر  زیر ارائه میکالن

ایجاد ثبات و پایداری در اشتغال و فعالیت و سطح درآمد از  
زایی و همچنین سعی در جذ   طری  اعطای تسهیالت اشتغال

 گذاریژ سرمایه

گذاری امالک و  های سرمایه اندازی صندوق ایجاد و راه
 جهت کاهش قیمت مسکنژ بورس مستغالت در بازار

به کارگیری راهکارهای قانونی )وضا مقررات( و 
راهکارهای کالبدی )نوار سبا( جهت جلوگیری از گسترش 

 نشینیژ حاشیه

نشینان داول محدوده شهر  نشینان و زاغه حمایت از حاشیه
ریای جهت ارائه ودمات ساکنان شهر به آنان و تأمین  با برنامه

 یهژهای اول زیرساوت

 سازیبه فضای اقتصادی روستا با زمینه تنوع بخشیدن
های وارج از بخش جهت تولید درآمد و ثروت در رشته

به منظور کاهش مهاجرت به شهرها و میاان  کشاورزی
 شهرنشینیژ

کنندگان ساوتمان، که وود  ایجاد تسهیالت برای بیمه
 زده راهکار بسیار ووبی در جهت جبران وسارات مناط  مصیبت

 باشدژ می

گذاری در ساوتارهای اجتماعی جهت بهبود و باال  سرمایه
 بردن کیفیت زندگی در شهرژ

سازی و آموزش به مرد  در وصوص  ریای و فرهنگ برنامه
 آوری در هنگا  سوانح طبیعیژ تا 

رسانی در وصوص وطرات حاصل از  تبلیغات و اطالع
 انژتوجهی به قوانین و رعایت استانداردها به ساکن بی

 .وسازهای جدید افاایش ضریب ایمنی در ساوت

 

 منابع
فهلیانی،  و امیری پور، مسعود د، ملکی، سعید، صفاییامانپور، سعی

 هایاستراتژی تعیین و وضعیت (ژ تحلیل1318محمدرضا )

شهری )موردپژوهی؛ کالنشهر  آوریتا  در سناریو بر مبتنی
(، 31) 1 ،شهری ریای برنامه و پژوهش فصلنامهاهواز(، 

 ژ31-63
 آوری تا  میاان ارزیابی و سنجش(ژ 1311برهمن، وحیده )

 .زلاله در مقابل کاشان شهر مرکای محالت فضایی
ریای  ارشد، گروه جغرافیا و برنامه نامه کارشناسی پایان

 شهری، دانشگاه کاشانژ
اد، محمدعلی، پیربابایی، نژکی محمدرضا، بهتاش،فرزاد

(ژ ارزیابی و تحلیل ابعاد 1312و عسگری، علی ) محمدتقی
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نشریه معماری و ژ شهر تبریاآوری کالنهای تا  و مؤلفه
 ژ62-33، (3) 18، (هنرهای زیبا) شهرسازی

(ژ 1318و صادقی، علیرضا ) اهلل وراحمد، احمد، زیاری، کرامتپ
 های بافت کالبدی آوری   تا های مؤلفه فضایی تحلیل

 13 موردی: منطقة مطالعة(زلاله  برابر در شهری فرسود 

 ریای برنامه پژوهشی - علمی فصلنامه ژتهران( شهرداری

 ژ111-133(، 1) 8، )جغرافیا(فضایی 

شناسایی و  ژ(1313و طورانی، علی ) ضاپورمحمدی، محمدر
تحلیل عوامل مؤثر در توسعه یکپارچه با تأکید بر پیوندهای 

 ژستان مینودشت(شهری )مطالعه موردی: شهر -روستایی
 ژ81-118(، 2) 21، ریای و آمایش فضا برنامه

ریای  (ژ برنامه1313وواه، حسین ) و حسینی تقوایی، مسعود
پژوهی و  توسعة صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده
مجله  ژسناریونوسی )مطالعة موردی: شهر یاسوج(

 ژ8-33(، 23) 3، ریای و توسعه گردشگری برنامه

(ژ تبیین 1313و بدری، سیدعلی ) لسبویی، مهدیزاده رمضان
آوری جواما محلی  اقتصادی تا  -ساوتارهای اجتماعی 

در برابر بالیای طبیعی با تاکید بر سیال  مطالعة موردی: 
های گردشگری چشمه کیله تنکابن و سردآبرود  حوضه

 ژ131-131، (63) 12 ،جغرافیا ژکالردشت

و ایستگلدی، مصطفی  یزاده، عیس وستا، مجتبی، ابراهیمر
آوری کالبدی در برابر زلاله، مطالعة  (ژ تحلیل تا 1313)

جغرافیا  فصلنامهژ بافت فرسود  شهر مرزی زاهدان :موردی
 ژ1-18، (63) 11، و توسعه

 و ابعاد یابیارز(ژ 1318) مهدی، رضوان و سهرابی، نادر زالی
 زیتکن از استفاده با یا منطقه یآور تا  بر ثرؤم یها لفهؤم

TRIZ (همدان استان: یمورد مطالعه)فصلنامه ژ 
 ژ12-61، (21) 8ی، ا منطقه یایر هبرنام

(ژ تحلیل عوامل 1316بیرجندی، سارا ) و منصوری زالی، نادر
ش  1636ونقل پایدار در اف   کلیدی مؤثر بر توسعة حمل

ریای و  برنامه ژشهر تهران )روش تحلیل ساوتاری( کالن
 ژ1-31(، 2) 11، آمایش فضا

و پوراکرمی، محمد  اهلل شهرکی، سعید، زیاری، کرامتزنگنه
آوری کالبدی منطقه  (ژ ارزیابی و تحلیل میاان تا 1313)

و  FANPشهر تهران در برابر زلاله با استفاده از مدل  12
 ژ81-131(، 12) 11، جغرافیا ژویکور

(ژ ارزیابی 1311و حسینی، سید مصطفی ) اله زیاری، کرامت
شهر  آوری در محالت کالن پذیری و تا  رتباط بین زیستا

 ژ11-21، 8، پژوهشنامه وراسان بارگ، «مشهد

و  اهلل، نسرین، بدری، سیدعلیعطاثانی سلمانی، محمد، کاظمی
 و متغیرها تاثیر تحلیل و (ژ شناسایی1311مطوف، شری  )

 شرقیشمال شمال و از شواهدی آوری: تا  های شاوج
(، 2) 3، نشریة تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ژتهران

 ژ22-1

آوری  تا  میاان فضایی (ژ تحلیل1313فیروزجاه، پری )شکری
 نشریه ژمحیطی مخاطرات برابر در بابل شهر مناط 

 ژ28-66  (،2) 2، توسعةکالبدی ریای برنامه

(ژ 1318افروز، نسرین ) و آتش فرجی، امین، آروین، محمود
ای با استفاده از تحلیل فضایی و  آوری منطقه بررسی تا 

های  )مطالعة موردی: شهرستان waspasمدل ترکیبی 
 ژ1-21(، 1) 13، آمایش سرزمین ژاستان ووزستان(

 بر مؤثر عوامل بررسی و شناوت(: 1316هریس، آیت )زاده کاظم

 ژپژوهی آینده رویکرد با گیالن استان منطقه توسعة
 ارشد، گروه شهرسازی، دانشگاه گیالنژ نامة کارشناسی پایان

های  (ژ ارزیابی مؤلفه1313و عندلیب، علیرضا ) کاظمی، داوود
های روستایی در شرایط  آوری اجتماعی سکونتگاه مؤثر تا 
 ژ131-166، (118) 33، مسکن و محیط روستابحرانی، 

(ژ 1313گروه، زهرا )و افضلی ژهپور، منی مبارکی، امید، الله
 ژآوری شهر کرمان های تا  ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه

 ژ81-136، (68ر) 11، جغرافیا و توسعه

روشتی، محسن، مرصوصی، دیاج، مهدی، احدنژادسرینمحمدی
آوری  (ژ ارزیابی میاان تا 1313و عسگری، علی )نفیسه 

نواحی شهری با تأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی 
گیری  و مؤثر در برابر مخاطره زلاله، با استفاده از مدل تصمیم

 فصلنامه ژ)مطالعة موردی: شهر زنجان( Todimچند معیاره 
 ژ81-113(، 6) 1، های نو در جغرافیای انسانی نگرش

 در کاشمر شهر آوری تا  ارتقاء(ژ 1311تاری، عاطفه )مخ
ارشد،  نامة کارشناسی پایان حوادث طبیعی )زلاله(، با مواجهه

ریای شهری،دانشکده ادبیات و علو   گروه جغرافیا و برنامه
 انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهدژ

پور، مسعود، پورموسوی،  ملکی، سعید، امانپور، سعید، صفایی
 آوری تا  طی  (ژ ارزیابی1313و مودت، الیاس ) سیناسید

 بر اساس زلاله بحران برابر در شهری های اجتماع
 COPRASنمایه  از استفاده و مختل  شدت سناریوهای

ریای  نشریه پژوهش و برنامه ژنمونة موردی شهر ایال 
 ژ11-63(، 31) 8، شهری

-طر  توسعه و عمران کالن(ژ 1388) مشاور فرنهادمهندسین 

ژمطالعات پایه کیفیت محیط شهری ژشهر مشهد
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