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 چکیده

اقتصذایی شذهر مذذهیی و پذیری منطقه ثامن به عنوان قلب های زیستشناسایی و سنجش شاخص رو،هدف مقاله پیش

-هذای زیسذتو تحلیذ  شذاخص شناسذاییبه  لذا یر این مطالعهباشد. ساکن یر این منطقه می مشهد از ییدگاه گریشگران

ایاره کذ  شهریاری منطقه ثذامن مشذهد : الف( خیرگان باشدمی شام  یو گروهجامعه آماری منطقه پریاخته شد. این پذیری 

و  یریپذستیز یهاشاخص جهت شناسایی( =22Nمیراث فرهنگی، صنایع یستی و گریشگری استان خراسان رضوی )

که با اسذتاایه از فرمذول کذوکران بذرای جامعذه منطقه  یریپذستیزبر  مؤثرجهت بررسی عوام  ب( گریشگران و زائران 

اسذتاایه  معایلذات سذاختاریها از تکنیک یلای و تحلی  یایهوانتخاب شدند. جهت تجزیهبصورت تصایفی  238 ،نامحدوی

 :گذروه 4باشذد کذه یر شذاخص مذی 22پذیری منطقذه مشذتم  بذر های نهایی مؤثر بر زیستشاخصنتایج نشان یای شد. 

ترتیذب از فرهنگذی بذههذای اجتمذاعی و شذاخصهمچنین،  بندی شد.محیطی یستهاجتماعی، فرهنگی، اقتصایی و زیست

های اجتمذاعی، امنیذت یر میان زیرشاخص، علاوه براینباشند. پذیری منطقه برخوریار میبیشترین و کمترین تأثیر بر زیست

هذای اقتصذایی، ، یر میذان زیرشذاخص(14/0) های فرهنگی، کیایت خدمات زیذارتی، یر میان زیرشاخص(13/0) عمومی

از بیشذترین تذأثیر بذر ( 31/0)محیطذی، وضذعیت ترافیذک هذای زیسذتیان زیرشاخصو یر م( 12/0)مح  اقامت مناسب 

جهذت بهیذوی  که یر ایامذه بذه ان اشذاره خواهذد شذد و یر د. یر نهایت راهکارهایینباشپذیری منطقه برخوریار میزیست

 زائر و گریشگر ارائه شده است.و افزایش تعدای روزهای اقامت ه قطمنپذیری وضعیت زیست

   منطقه ثامن، مشهد. مذهیی، یریزی شهری، گریشگربرنامهزیست پذیری،  :هاواژهکلید
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 مقدمه. 7

 . طرح مسئله7. 7

یر حال حاضر برخی از شهرها به عنوان مکذانی 

بسیار جذاب برای گریشگران تیدی  شده و بسیاری 

تمای  یارند که به شهرهای مختلف سذار کذریه و از 

ییعذی و فرهنگذی و تذاریخی های مختلف طجذابیت

ای خوش را برای خوی فذراهم ییدن نمویه و خاطره

. الیتذه (281ص.  ،8931)نظری و همکذاران،  سازند

بسیاری از شهرها که یارای جاذبه های بسیار زیایی 

باشند، بنا به یلای  مختلف به محلی برای فرار نیز می

مسذائ  انذد. یر واقذع گریشگران و مریم تیدی  شده

مسائ  مؤثر بذر ابعذای  نیتربه مهم یر و شهروندشه

 شذده اسذت  یانسذان تیذد یزنذدگ یاذیو ک یکمذ

 نیاز ا شیپ .(209 ، ص.8932)پارساپور و همکاران، 

یاشت، اما یر  تیشهر یر ماهوم عام آن اهم زییوره ن

 از یتذرعیوس فیتوسط ط تیاهم نییوران معاصر ا

ک شذده از متخصصذان ایرا یفراتر فیط زیو ن مریم

شذهر  دیجد یهایپریاختن به تئور رو نیاست. از ا

بهیذوی  ،یحذ  مشذکلات شذهر هدف با کیکه هر 

شهروندان یر شذهرها،  یزندگ یو کم یایک تیوضع

شهر  شیرییشهر، پ تیریمد شهر، طیمح تیایارتقاء ک

از  شیاند، بتر شدن و .... مطرح شدهمطلوب یبه سو

از  یکذی یریذپستیاساس ز نیمهم است. بر ا شیپ

-یم یشهر یزیریر برنامه ریاخ یهایمیاحث و تئور

 توانذا، مث  شهر نینو یهایتئور گریباشد که مانند ی

 یآور، ما را به سوشهر تاب دار،یشهر خلاق، شهر پا

و توسذعه  یزنذدگ یتذر بذرامطلذوب ییاشتن شهر

 ، ص.8930سازی )بندرآبای، ی پایدار رهنمون میشهر

مذذریم یر منذذاطچ کوفذذک رفذذاه  یتمرکذذز بالذذا(. 9

قذرار  دیذرا مذوری تهد یطیو مح یاجتماع ،یاقتصای

 ستمیس نیا یبر رو یر حال رشد تییهد و جمعیم

 تیریخطر به طور مناسب مد نیآوری و اگر ایفشار م

را  مطلوب شهر طیو شرا یدارینشوی یر بلندمدت پا

. (8932)آزایخذانی و همکذاران،  انذدازییبه خطر مذ

یر شذهرها  یزنذدگ تیذایرین به موضوع کآو یرو

 و بهداشذتبایسذت میطور  نیهم است و یضرور

معظلات شهرها ح  شذوند.  تا رندیمدنظر قرارگ رفاه

از  یاست که با تعذدای یماهوم کل کی یریپذستیز

 تیذایک ،یداریذپا ماننذد گریاصطلاحات ی و میمااه

ارتیاط  سالم یر یاجتماع ها مکان و تیایک و یزندگ

مذروزه ا .(2 ، ص.8939)خراسانی و همکاران،  تاس

 ،یاقتصای یهانهییر زم یاریبس یهافالش شهرها با

 نیعذ یر .انذدمواجه شذده یطیمحستیز و یاجتماع

بذه همذراه نسذیت روزافذزون  تیجمع شیحال افزا

شهرها به ارمغان  یبرا یبار انیز یامدهایپ ینیشهرنش

 .(890 .، ص8932)قنیذری و همکذاران،  آوریه است

 ،یمشکلات اجتماع با ینیرشد شهرنش نگونهیتداوم ا

 و نیبحذران آفذر یطیحمستیز و یکالید ،یاقتصای

 انیذم نیذیر ا باشذد.یشهر مذ یداریبر ناپا یهشدار

 ،کیذتراف، هذایهمچون انذواع آلذویگ گریی یمشکلات

به  و یزندگ تیایک ره،یغ و یمشکلات روان مسائ  و

ها را به شذدت کذاهش شهر یر یریپذستیتیع آن ز

 .(41 ، ص.8932)غااریذذان و همکذذاران،  یهذذدیمذذ

 و یداریذذپا -بحذذث  تیذذاهم ضذذرورت و نیبنذذابرا

 اسذت. انیذنما کاملاً هرهاامروزه یر ش یریپذستیز

 ییکریهایرو و میمااه داریتوسعه پا و یریپذستیز

 ها،یبه یور از انواع آلویگ یشهر تینها هستند که یر

 یاجتماع ،یاقتصای ،یطیمحستیز مشکلات ک،یتراف
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 آورییشذهروندان بذه ارمغذان مذ یرا بذرا یکالید و

 (.8 ، ص.8939ی و عزیزی، اسدآبای یجعار)

انقلاب  نیبه عنوان یوم ینیشهرنشاز طرف ییگر، 

یر روابط متقابذ   ییر فرهنگ انسان، باعث یگرگون

 تیذجمع شیشذده و بذا افذزا گریکذدیانسان ها بذا 

گذریی. بذا یم دیتشد طیاز مح ییاربربهره ن،یشهرنش

مشذکلات یر  شیو افزا ینیشهرنش عیوقوع رشد سر

بهداشذت  نیاشتغال و یرآمد، تأم جاییمسکن، ا نهیزم

مشکلات  شیافزا ،یو روان یو سلامت جسم یمعمو

 شیرفتن منابع یر شهرها و افزا نیاز ب ست،یزطیمح

 ییر شهرها عرصه زنذدگ یاجتماع ییامنه هنجارها

همذه  یو ضرورت تلاشذ هها تنگ شدبر انسان سالم

 شیاز پ شینجات شهر و سالم کرین آن ب یجانیه برا

، 8932ی، داریق یسجاس)صایقلو و  شوییاحساس م

 یهذابا گذشت زمان یر پاسذ  بذه بحذران (.9 ص.

 یمختلاذ یکریهذایهذا و روهیموجوی یر شهرها نظر

 نیذاز ا یکذیمسائ  ارائذه شذد.  نیخروج از ا یبرا

 یاست. به طور کل ریپذستیشهر ز کرییها روهینظر

از  یشذذام  مجموعذذه متنذذوع ریپذذذسذذتیشذذهر ز

 یسذر کیذ لهیموضوعات مختلف است که به وسذ

و  یابذربر ،یشذوند: یسترسذیمذ انیذاصول راهنما ب

است بر  یریپذستیمربوط به ز میمشارکت که مااه

امذروزه یرصذد  .رندیگیمو ها شک  گرفته آن یمینا

 شیجهان روز به روز یر حال افزا نیشهرنش تیجمع

 یبرا یشهر یفضاها یر یزندگ تیایاست و بهیوی ک

از  یاریبسذذ یو روانذذ یکذذاهش آثذذار و ابعذذای روحذذ

و  زانیذراهذداف برنامذه ی ازکی ینیشهرنش یامدهایپ

-است. یر واقع شهرها به عنوان عرصه یشهر رانیمد

هذذا و رصذذتو رشذذد مذذداوم ف یریذذگشذذک  یهذذا

و  سذتیز تیذایکه بر ک ندیآیبه شمار م ییهادیتهد

گذارنذد. یمذ ریثأخوی تذ نیساکن یازهاین نیمأنحوه ت

 ییفضا جایییر واقع اشاره به ا ریپذستیز سکونتگاه

اعم از کار،  یمختلف انسان یهاتیفعال یمناسب برا

ی، داریذق یسجاسذ)صذایقلو و  یاری. یزندگ ح،یتار

ها و شاخص ،تیایک ط،یفه شرا هر (.4 ، ص.8932

تذر شذهروندان منطیذچ یازهایشده با ن رائهخدمات ا

بالاتر خواهد  یشهر یفضا یریپذستیز زانیباشد، م

. بذدیهی اسذت یر شذهرهای بذا یریافذت بالذای بوی

از  یریپذذسذتیزجمعیت گریشگری، توجه به امذر 

ایذن شذهرها  زیراباشد؛ جایگاه بالاتری برخوریار می

هذای توجه بذه شذاخص ها،باید خدمات، زیرساخت

محیطی و ... برای فراهم نموین محذیط آرام و زیست

مارح برای گریشگران و مریم محلی را فرهم نمایند 

 (.4 ، ص.8939ی، داریق یسجاس)صایقلو و 

یر این میان شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی  

ترین شهر گریشگرپذیر یر سذطح جهان اسلام و مهم

هذای زوم توجه به شاخصباشد و لکشور مطرح می

زیست پذیری برای جلب توجه بیشتر به این شهر و 

نیز یریافت رتیه مناسب یر شذاخص هذای زیسذت 

محیطی و سلامتی و نیز ارائه محیطی امذن و زیسذت 

ای پذذذیر بذذرای شذذهروندان یائمذذی از جایگذذاه ویذذ ه

باشد. این شهر یر طول سذال بذر طیذچ برخوریار می

یلیذون ناذر زائذر )شذهریاری م 21آخرین آمار بالای 

( را به خوی جذذب 4 ، ص.8934منطقه ثامن مشهد، 

پذذیر نماید که ارائه یذک محذیط سذالم و زیسذتمی

نیازمنذذد یذذک مذذدیریت کذذارا، کارآمذذد و توجذذه بذذه 

ها های مختلف و سنجش یائمی این شاخصشاخص

باشد. فرا که عدم توجه از سوی نهایهای مسئول می
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را به محیطذی ناسذالم، پذر از شهر  هابه این شاخص

های مختلف و فرار جمعیتذی و گریشذگران آلویگی

کریه و یرآمدهای ناشی از گریشگری را برای کشور 

و مریم محلی با فالش روبرو خواهد کری. لذذا لذازم 

پذیری شهری به خصوص یر مناطچ است به زیست

یارای ظرفیت بالذای جذذب گریشذگر توجذه شذوی 

(. منطقذه ثذامن 9 ، ص.8932 )سلیمانی و همکذاران،

مشهد به عنوان یک منطقه اصلی یر شهر مشهد و به 

یلی  قرار گرفتن یر مرکز ثق  شذهری، قذرار یاشذتن 

ترین عامذ  بارگاه مقدس امام رضا )ع( به عنوان مهم

جذب گریشگر یر محدویه، وجوی جمعیذت ثابذت 

هذا و هزار ناری یر محدویه، وجذوی هتذ  29بالای 

ها و مراکز ارائذه متعدی، وجوی بازارفه مهمانسراهای

خدمات تاریحی، سکونتی و تجاری، زمینه را بذرای 

-پذیری یر ابعای و شاخصتوجه بیشتر به امر زیست

نماید. یر های محیطی، اجتماعی و اقتصایی فراهم می

ایذن میذان توجذه بذه نظذرات گریشذگران یر تییذین 

دازه انذتوانذد فشذمهای متعدی و اثرگذار میشاخص

پذذیری روشذن و مشذخص آینده را یر زمینه زیست

سازی. این موضوع یر صورتی کذه بذه خذوبی مذوری 

تواند زمینه رشد گریشذگری و بررسی قرار گیری می

افزایش اقتصای محلی و ملی را فراهم نمویه و ضمن 

 پذیری شذهری آن را نیذز ارتقذا بخشذدحاظ زیست

مینذذا  . بذذر ایذذن(3 ، ص.8932)رفیعذذی و همکذذاران، 

و  شناسذاییضرورت یاری که یر پ وهشی جامع بذه 

منطقذه از  ایذنپذذیری هذای زیسذتتحلی  شاخص

 ییدگاه گریشگران پریاخته شوی.

 پیشینه پژوهش و مبانی نظری. 0. 7

 پذیریرویکردهای زیست .7. 0. 7

پذیری با توجه به اینکه یارای نقاط ماهوم زیست

کیایذت زنذدگی  اشتراک با مااهیمی مانند پایداری و

است، لذا یارای این قابلیت است که از رویکریهای 

متاذذاوت و متنذذوعی بذذدان نگریسذذت و آن را مذذوری 

)حیذدری و همکذذاران،  سذنجش و ارزیذابی قذراریای

یر این بخش، رویکریهای موجذوی بذه ایذن  .(8932

هذای مختلذف علمذی و یر شذرایط ماهوم یر رشذته

نذابع مختلذف مختلف زمانی با توجه به کنکاش یر م

های مختلذف موجوی یر ایبیات این ماهوم یر حوزه

یانش، استخراج گرییده و موری بررسی قذرار گرفتذه 

-. نکته(821، ص. 8932)رشیدی و همکاران،  است

ای که باید بدان توجه نموی ایذن کذه رویکریهذا بذر 

بدین  .اندمینای یوره زمانی طرح شدن یر اینجا آمده

انذد قدیم به جدیذد ذکذر شذدهمعنی که رویکریها از 

 (29 ، ص.8938خراسانی و همکاران، )

 رویکرد تجربی به شهر زیست پذیر. 7. 7. 0. 7

می  به تعریف یذک مکذان خذوب از طریذچ بذه 

گیذذری بذذارگیری تحقیقذذات تجربذذی موجذذب شذذک 

ایی لذمی 8310اح زیست پذیری از اواخر یهه لاصط

 8320اح تذا اواسذط یهذه لگریید، اگر فه این اصط

ایی بسیار کم موری استاایه و توجه قرار گرفته بوی. لمی

محققانی که یر این حوزه یر طی فند یهذه گذشذته 

یانشگاهیانی هستند که  اند عمدتاًیارای تحقیقاتی بویه

 انذذدریذذزی فعالیذذت یاشذذتههذذای برنامذذهیر یپارتمذذان

کید این محققذان بذر أ. ت(8939)سلطانی و همکاران، 

لعات تجربی برای شناخت زنذدگی گیری از مطابهره

پذذیر سازی مکان زیسذتروزمره مریم جهت ماهوم
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، )رشیدی و همکذاران کید بر معیارهای عینی(أت)بوی 

 (.818، ص. 8932

رویکرد ادراکات فردی و بهزیستی . 0. 7. 0. 7 

 ذهنی

بر رضایت و ارجحیت افذرای  این رویکری عمدتاً

ص قایر به جهت تعیین این موضوع که آیا مکان خا

مین انتظارات؛ نیازهای فریی و رضایت نسیی افرای أت

)سذذقایی و  (کیذذد بذر معیارهذذای ذهنذیأت)باشذد مذی

 .(8939همکاران، 

رویکترد )رویکرد کیفیتت زنتدگی . 9 .7 .0. 7

 (معیارهای اجتماعی برای کیفیت زندگی

پذذیری یر محققانی که تمای  بذه بهیذوی زیسذت

محذور را کریهای مکذانکوشند تا رویمکان یارند می

منظذور از  .های کیایت زندگی تلایچ نمایندبا ارزیابی

هذذای کیایذذت زنذذدگی شذذهری توجذذه بذذه شذذاخص

اجتماعی، فرهنگی، محیطی و روانی یر یو وجه عینی 

ریزی کیایذت یر روند برنامه (کیای)و ذهنی  (کمی)

-اوه بذر انذدازهلزندگی شهری است. بدین معنا که ع

باید صورت مشخص و عینی می ها بهگیری شاخص

هذا نیذز ذهنیت و نوع نگاه شهروندان به این شاخص

، 8938)فروغ زای و همکذاران،  موری توجه قرار گیری

ریذزی بذه منظذور ارتقذای فارغ از برنامه. (821 ص.

کیایت زندگی شهری، یر عین این که ماهومی فنذد 

ای اسذت، یارای وجذوه ذهنذی و بعدی و میان رشته

-مان است؛ بنابراین صرف برنامهأصورت تو عینی به

هذا؛ ریزی موضوعی یا موضعی بدون توجه به ارزش

ها و آرزوهای مریم و ذهنیت خاص آنان آمال؛ نگرش

بدیهی اسذت کذه  .به این ماهوم راهگشا نخواهد بوی

ریزی به منظور ارتقای کیایت زندگی شهری یر برنامه

ا و شذرایطی مراکز شهری نیازمند یستیابی به معیارهذ

است که آسایش و رضایتمندی شهروندان را از طریچ 

 برآورین نیازهای مایی و روانذی آنذان پاسذ  گویذد

 (.813 ، ص.8932حیدری، )

 پیشینه خارجی. 0. 0. 7

 بذه ایمطالعذه یر (2088) همکذاران و 8یانذگ

 یر مانذدگاری گریشذگران بذر مذؤثر عوام  بررسی

 بذا فذین سذو جیانگ استان یر یاکسینگ شهرستان

 نشان نتایج اند.پریاخته لاجیت ترتییی روش از استاایه

 حم  و نقذ ، گروهی، سار سن، فاصله، که یهدمی

 از اقامذت محذ  مقصد، از قیلی بازیید انگیزۀ سار،

 و هستند. فاصله گریشگران ماندگاری بر مؤثر عوام 

 یاشذته مانذدگاری بر مثیت تأثیر اقامت مح  کیایت

 گریشگری انگیزۀ و وسیلة سار با یگریشگران است.

 مانذدگاری زمذان مقصذد، از قیلی بازیید و متااوت

 تعیذین کننذدۀ عوام  یر همچنین اند.متااوتی یاشته

 یا سازمان یافته صورت به که افرایی میان ماندگاری،

 تااوت هستند، متااوت سنی گروهای یر و انارایی

ریف ( یر تحقیقی به تع2082) 2یاری. کمسیس وجوی

اقدام کریه است کذه نتذایج پذیری یر شهرها زیست

از  رییپذذسذتیز فیاگرفه تعربیانگر آن است که 

 توانیمتااوت است، م گریی یاجتماع به اجتماع کی

معیارهای  جاییبرای ا یاجتماع زییراز اهداف برنامه

بذرای  غالیذاً رییپذ ستیبهره گرفت. ز ستیز یبوم

که  یهای مشترکتجربه ابعای مختلف اجتماع و فیتعر

شذوی. بذر روی یم به کار گرفته یهندیآن را شک  م

تجارب را یر  نیتجربة انسان از مکان تمرکز کریه و ا

                                                             
1. Yang 

2. Camsys 
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 8. آلنگیریینظر م مشخّص یر یو مکان یظرف زمان

 شناسذایی بذه ایمطالعذه یر (2084همکذاران ) و

 یر سذالمند ماندگاری گریشگران بر مؤثر متغیرهای

 ایجملذه یو رگرسذیونی روش از اسذتاایه اب اسپانیا

 نظیرعواملی  یهد کهمی نشان اند. نتایجپریاخته منای

 اندازه اقامت، مح  نوع آب و هوا، سار، انگیزه سن،

-فعالیت و سار نوع گروهی(، یا )سار انارایی گروه

ایذن  مانذدگاری مذدت بذر سار، یر شده انجام های

 (2082) 2وان بذونتأثیرگذارند.  گریشگران از بخش

 ییر طرح پ وهش خوی تحت عنوان یه اص  اساسذ

مطالعذه ) بذا تذراکم بالذا سذتیقاب  ز یشهرها یبرا

-ستیز یشهرها ی، یه اص  را برا(سنگاپور یموری

ی زیرکند: اص  اول: برنامهیم یشرح معرف نیبد ریپذ

 رفتنیاص  یوم: پذ و رشد یرازمدت، یبازساز یبرا

به مریم، اص   عتیرین طیک کیتنوع؛ اص  سوم: نزی

اصذ  پذنجم: ی، گیهمسذا یواحذدها توسعه فهارم:

 حمذ  و جذاییاص  ششم: ای، عموم یفضاها جاییا

اصذ  ی(، محور ایهیپ) ساز متناسب نق  و ساخت و

، سذیز یو مرزهذا ینذیتراکم با تنوع گز  یهاتم: تعد

، شذتریب تیذامن ینموین فضاها برا اص  هشتم: فعال

اص  یهم: ی و نو و بوم یهاح راه تیاص  نهم: تقو

یولذذت، بخذذش  ونذذدیاصذذ  مشذذارکت بذذا پ تیذذتقو

( 2081همکاران ) و 9یوثوپ .شهروندان و یخصوص

 یر گریشگری بر موثر عوام  بررسی با ای یر مطالعه

 گذروه فهار به را این عوام  مالزی، لانکاوی جزیره

 عوامذ  از عیارتسذت ترتیذب بذه که کنندمی تقسیم

 و هاساخت زیر منطقه گریشگری، ابیتجذ اقتصایی،

                                                             
1. Alén 

2. Bonvan 

3. Yusup  

 نشان میدانی مطالعه با هاآن ایامه یر فصلی. هایپدیده

 و مذالزی یر موجذوی هذایزیر سذاخت که یهندمی

 یاخلی ناخالص نظیرتولید اقتصایی عوام  همچنین

 یر گریشذگر جذب بر مهمی میداء، تاثیر کشورهای

  یاری. مالزی

 پیشینه داخلی .9. 0. 7

( یر پ وهشذی بذا 8932ست و همکاران )ایراندو

ی شذهر یهذاطییر مح یریپذستیشاخص زعنوان 

( بذر اسذاس شهر قذم ی: بخش مرکزیمطالعه موری)

-بایذد سیاسذتتوصیای یریافتند که  -روشی تحلی 

-ها، تغییر یر سیاستهایی برای تمرکززیایی فعالیت

ری، تلذاش بذرای ویرو محذوسعه میتنی برخوهای ت

سازی، افزایش کیایت )نو قدیمی منطقهتثییت ساکنان 

ی تذا واری، اتخذاذ شذوقیی  م نو از ای (محله خدمات

 ی یابذد.وبخذش از شذهر بهیذ نکیایت زندگی یر ایذ

 ییفضا یالگو( یر تحقیقی 8939محمدی و بهرامی )

بذا  ریپذستیاصول شهر ز یبر مینا ی راتوسعه شهر

ج ارائذه کرینذد. نتذای تهران 22منطقه  یموریمطالعه 

پذیر نموین منطقذه بایذد بذا نشان یای که برای زیست

نگاهی به الگوهای بومی، از تجارب جهانی به خوبی 

استاایه نمویه و مواری مشابه به خوبی یریافت گرییده 

ریزی یر راستای ایجذای یذک و بر مینای آن به برنامه

پذیر اقدام نموی. ساسان پور و همکاران منطقه زیست

 یابیذسنجش و ارز»ای تحت عنوان ( یر مقاله8934)

و یو گانذه  سذتییر منذاطچ ب یشهر یریپذ ستیز

تحلیذ  و -بر اساس روشی توصیای« کلانشهر تهران

 انیکه یر ماند هدف کاربریی به این نتیجه یست یافته

 بیو سه شهر تهران به ترت کیگانه، مناطچ  22مناطچ 

بعذذد  یبذذرا 908312و  929322ی ارتیذذه نیانگیذذبذذا م
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بعذذد  یبذذرا 232311و  212322ی طذذیمح سذذتیز

 از یبعد اقتصای یبرا 234321و  991322 و یاجتماع

منذذاطچ  گذذرینسذذیت بذه ی یریپذذ سذذتیز نیشذتریب

 نیانگیذبذا م سذتیبرخوریار است. یر مقاب  منطقه ب

 یبرا 94330 ،یطیمح ستیبعد ز یبرا 23330ی ارتیه

 نیکمتری یارا یبعد اقتصای یبرا 92و  یبعد اجتماع

. باشذدیگانه م 22مناطچ  نییر ب یریپذستیز زانیم

مناطچ  نیکری که یر ب  یتحل نیفن توانیم یبه عیارت

که  یزندگ یویوگانه کلانشهر تهران استانداریهاستیب

باشد یمی ترتیایبهتر و با ک یزندگ تینشان از قابل

-مطلوب تیو سه کلانشهر تهران وضع کییر مناطچ 

 یکه اسذتانداریها ستی  منطقه بیارند. یر مقاب یتر

 ریذغ یزنذدگ تیذباشد؛ قابلیم یر آن حداق  یزندگ

امیری و  ساکنانش به همراه یاری. یرا برا یقاب  قیول

ای تحذذت عنذذوان ( یر مقالذذه8932) جانیذذاز قیذذایی

 یریپذستییر ز ینقش گریشگر یابیسنجش و ارز»

بر اساس « شهر نور یمطالعه موری یفرهنگ یاجتماع

تحلیلی به این نتیجه یست یافتند که -توصیای روشی

یر ابعذای  یاذیشاخص ک یر هیگو 14مولاه و  88از 

که مناسب بذا سذاختار شذهر نذور  یفرهنگ یاجتماع

بدسذت آمذده از  جینتا نیاست انتخاب شده و همچن

 مذذکور، یهذاشذاخص یابیذو ارز یدانیم قاتیتحق

 یر یریپذستیز نیشتریمطلب است که ب نیا انگریب

 23283 یریپذذستیز نیانگیبا م یپزشک یهامراقیت

متوسذذط و یر رتیذذه اول قذذرار یاری و  تییر وضذذع

 یریپذذسذتیز نیانگیذبذا م یمشذارکت و همیسذتگ

قذرار  متوسذط و یر رتیذه پذنجم تییر وضع 43241

ای به مطالعه یر( 8931جانی و ینیابین ) گرفته است.

 اقامذت طذول و جذذب بذر مذوثر عوامذ  بررسذی

 پریاختنذد. بذه ایذران هذایاستان یر ملی گرانگریش

 و تابلویی هاییایه رویکری از بررسی این انجام منظور

 8930-39یوره  بذرای اسذتان کشذور 98 اطلاعذات

 یای نشان الگوها برآوری از حاص  نتایج شد. استاایه

 تعذدای اقذامتی، اماکن )تعدای عرضه عوام  طرف که

 و هذا(راه آزای ی،یولتذ اعتیارت یرمانی، مراکز تخت

 های)جاذبه هااستان گریشگری هایجاذبهاز  برخی

و  مثیت تأثیر گریشگران تعدای بر فرهنگی( و طییعی

 و گریشذگران اقامذت طول همچنین یارند. یارمعنی

 گریشگران یاری. تعدای بر منای تاثیر جغرافیایی فاصله

 بذرآوری از آمده بدست نتایج که است حالی یر این

 بذر عوام  عرضذه تاثیر که است آن از حاکی االگوه

 یرآمذد امذا نیذویه، یارمعنذی گریشذگر اقامت طول

 از جملذه منطقذه هذایوی گذی از برخی و گریشگر

 و یانشذجو تعدای متخصص، پزشک تعدای جمعیت،

 طول بر مقصد گریشگری طییعی هایجاذبه همچنین

 یارند.  یارمعنی تاثیر گریشگر اقامت

-زیسذتکه  یهدپیشین نشان میمرور مطالعات 

از اهمیت انکارناپذذیری بذرای ایامذه حیذات پذیری 

یر بیشذذتر هذذا برخذذوریار بذذویه و انسذذانشهرنشذذینی 

یافته به عنوان یک اص  راهنما یر  کشورهای توسعه

 .شهری گسترش پیدا کریه استی هاگذاریسیاست

مذوری یر ایران و بوی ه کلان شذهرها لیکن این مسأله 

هذای قع شده است. از طرف ییگر، پ وهشغالت وا

زمینه صورت گرفته که یر اکثر مواری این متعدیی یر 

محیطی مذوری میاحث را یر زمینه اقتصایی و زیست

هذا بذه خصذوص بررسی قرار یایه و سایر شذاخص

. موری غالت واقذع شذده اسذتاجتماعی و فرهنگی 

و زیذذارت گریشذذگری یر خصذذوص ، علذذاوه بذذراین
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یدگاه گریشگران یر این زمینذه تحقیقذی استاایه از ی

 مشاهده نشده است. 

 شناسی پژوهش. روش0

 . روش پژوهش7. 0

-از نقطه نظر استنتاج، این پ وهش استقرایی مذی

هذای مختلذف مدیران ارگانباشد و از این جهت که 

مدیریت شهری مشهد بوی ه شهریاری مشهد و منطقه 

از نظذر  ،نمایند توانند از نتایج تحقیچ استاایهمیثامن 

باشد. از نظر روش تحقیچ حاضر کاربریی می ،هدف

-می تحلیلی -و ماهیت این پ وهش از نوع توصیای

-جامعه آماری این پ وهش شام  یو گروه می باشد.

-شذاخص باشد: الف( جامعه آماری جهت شناسایی

شام  خیرگذان  منطقه ثامن مشهد یریپذستیز یها

نطقذه ثذامن مشذهد و شهریاری م)کارشناسان ارشد( 

ایاره ک  میراث فرهنگی، صنایع یستی و گریشگری 

ب( جامعه  باشد.( میn= 25استان خراسان رضوی )

-ستیزآماری جهت بررسی تأثیر عوام  مختلف بر 

 شام  گریشگران و زائذران منطقه ثامن مشهد یریپذ

(n= 291) باشد.می 

-همچنین برای تحقیچ حاضر با توجه به وی گذی

گیری تصذایفی سذایه معه آماری شیوه نمونههای جا

برگزیده شد. علاوه براین، یر این مطالعه حجم نمونه 

موری نیاز جهت توزیع پرسشنامه ها، با اسذتاایه از و 

تعیذین  . بطوریکه جهذتگرییدفرمول کوکران تعیین 

تعدای حجم ک  مشاهدات، ابتدا یذک پذیش مطالعذه 

 90ی بصورت تصذایف بر این اساس. گرفتصورت 

 زائران و گریشگران ورویی بذه منطقذه ثذامننار از 

. شذدانتخاب و سپس اطلاعات موری نیاز گذریآوری 

مطالعه، واریانس صات  پس از بررسی نتایج این پیش

موری بررسی محاسیه و بر این اسذاس بذا اسذتاایه از 

رابطه کوکران و یر نظر گرفتن یقت احتمالی مطلوب 

( بصذورت =238n)نذه =(، تعدای حجم ک  نمو8/0)

انتخاب، و  نمونه موری نیازو باقیمانده شده تعیین زیر 

  :گرییداطلاعات موری نیاز گریآوری 

 

 

 

 پژوهش هایمتغیرها و شاخص. 0. 0

پذیری با های زیستابتدا شاخص یر این بخش،

تکنیک یلای شناسایی شذده و سذپس بذا اسذتاایه از 

تذأثیر عوامذ  یابی معایلات ساختاری به بررسی مدل

پذیری منطقه ثذامن پریاختذه شناسایی شده بر زیست

ابتدا های زیست پذیری شاخصجهت شناسایی  شد.

ها با مرور مطالعات پیشین فهرست شد کلیه شاخص

های بررسی بوین شاخص یلای(. سپس مرتیط 8)فاز 

یلای(. یر نهایت، شدت تذأثیر  2شده تعیین شد )فاز 

پذیری منطقذه تعیذین یستها بر زهر یک از شاخص

یلای(. جدول زیر نتایج تکنیذک یلاذی را  9شد )فاز 

 یهد:نشان می
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 از دیدگاه گردشگران پذیری منطقه ثامن مشهدهای زیستفهرست شاخص .7جدول

 منابع هاشاخص

ارتباط 

 )درصد(
ن میانگی

 امتیاز
 × 

کیایت مراکز 

 تاریحی

( یولت نیوزلند 2004برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا ) (،2004(، لیتمن )2009ثاربی )

لولیی و  ،(2003(، هاولی و همکاران )2001(، مؤسسه حم  و نق  ویکتوریا )2004)

 (8934(، ساسان پور و همکاران )2080همکاران )

21 24 20/9  

کیایت مراکز 

 تاریخی

رنامه رشد (، ب2004(، باسلاس )2004(، لیتمن )2009(، ساوتورث )2008ویلر )

(، یپارتمان حم  و نق  آمریکا 2003(، لینگ و ین )2004هوشمند شهری اتاوا )

(2080) 

11 92 82/9  

کیایت 

رستوران و 

 غذای مناسب

(، خراسانی 8913(، بندرآبای )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

سلیمانی و  (،8934(، حیدری و همکاران )8934(، ساسان پور و همکاران )8938)

 (8932همکاران )

11 82 91/9  

 عمومی امنیت

(، پروژه ایجای جوامع زیست پذیر 2000(، لاندری )8332(، هنری لناری )8318اپلیاری )

(، 2004(، لیتمن )2009(، ثاربی )2009(، ساوتورث )2008(، ویلر )2000یر آمریکا )

حم  و نق  ویکتوریا (، مؤسسه 2001(، هیلن )2002(، طرح ونکوور )2004باسلاس )

(، لولیی و 2080(، یپارتمان حم  و نق  آمریکا )2003(، هاولی و همکاران )2001)

 (8934(، ساسان پور و همکاران )8930(، بندر آبای )2080همکاران )

800 0 24/4  

به یسترسی 

 پلیس

(، طرح ونکوور 2000(، پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )8333تاونسند )

 ( 8938(، خراسانی )2080( لولیی و همکاران )2002)
31 4 01/4  

 مح  اقامت

 مناسب

(، هیلن 2009(، ثاربی )2009(، ساوتورث )2008(، ویلر )8331(، آموتا )8314یوه  )

 (2080(، لولیی و همکاران )2003(، هاولی و همکاران )2003(، لینگ و ین )2001)
800 0 81/4  

و پاکیزگی 

 محیطبهداشت 

(، 2009(، ثاربی )2009(، ساوتورث )2008(، ویلر )8314(، یوه  )8318لیاری )اپ

(، طرح 2004(، برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا )2004(، باسلاس )2004لیتمن )

(، 2003(، هاولی و همکاران )2001(، مؤسسه حم  و نق  ویکتوریا )2002ونکوور )

 (8930(، بندر آبای )2080کاران )(، لولیی و هم2080یپارتمان حم  و نق  آمریکا )

31 4 00/4  

یسترسی به 

یرمانگاه و 

 بیمارستان

(، حیدری و همکاران 8934(، ساسان پور و همکاران )2003هاولی و همکاران )

 (8932(، سلیمانی و همکاران )8934)
14 81 10/9  

یسترسی به 

یاروخانه شیانه 

 روزی

(، ساسان پور و 8934همکاران ) (، حیدری و8938(، خراسانی )8913بندرآبای )

 (، محقچ8934همکاران )
10 20 92/9  

یسترسی به 

 وسای  نقلیه

(، 8934(، حیدری و همکاران )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

 (8932(، سلیمانی و همکاران )8934ساسان پور و همکاران )
14 81 91/9  
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 منابع هاشاخص

ارتباط 

 )درصد(
ن میانگی

 امتیاز
 × 

کیایت و امنیت 

 وسائ  نقلیه

(، پروژه ایجای جوامع زیست 8312المللی ساخت شهرهای زیست پذیر ) کانرانس بین

(، برنامه 2004(، باسلاس )2009(، ساوتورث )2008(، ویلر )2000پذیر یر آمریکا )

(، یپارتمان حم  و نق  2002(، تیمر و سیمور )2004رشد هوشمند شهری اتاوا )

 (8934پور و همکاران ) (، ساسان8930(، بندر آبای )2088(، سانگ )2080آمریکا )

14 91 20/9  

تعام  اجتماعی 

 و کرامت

(، 2004(، لیتمن )2008(، ویلر )2008جنسن ) -(، هولت2000(، لاندری )8331آموتا )

(، انجمن معماران 2004(، یولت نیوزلند )2004برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا )

(، یپارتمان حم  2001)(، مؤسسه حم  و نق  ویکتوریا 2001(، هیلن )2002آمریکا )

 (8934(، ساسان پور و همکاران )2080و نق  آمریکا )

10 40 14/2  

میزان مشارکت 

شهروندان یر 

امور 

منطقه)جهت 

تسهی  امور 

 گریشگر(

(، کانرانس بین المللی ساخت شهرهای زیست پذیر 8322پروژه فضاهای عمومی )

(، 2000پذیر یر آمریکا )ت(، پروژه ایجای جوامع زیس8332(، هنری لناری )8312)

(، برنامه رشد هوشمند شهری 2004(، باسلاس )2004(، لیتمن )2008جنسن ) -هولت

(، یپارتمان حم  2002(، انجمن معماران آمریکا )2004(، یولت نیوزلند )2004اتاوا )

 (2080و نق  آمریکا )

21 44 11/2  

هویت و حس 

 تعلچ به مکان

(، 2001(، هیلن )2004(، باسلاس )2004لیتمن ) (،2000(، لاندری )8331آموتا )

(، ساسان 2080(، یپارتمان حم  و نق  آمریکا )2001مؤسسه حم  و نق  ویکتوریا )

 (8934پور و همکاران )

22 41 31/2  

عدم تکدی 

 گری

(، رشیدی و همکاران 8934(، ساسان پور و همکاران )8934حیدری و همکاران )

 (8932)(، سلیمانی و همکاران 8932)
22 41 00/9  

کیایت خدمات 

 زیارتی
00/4 4 31 محقچ  

کیایت مراکز 

 فرهنگی

(، خراسانی 8913(، بندرآبای )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

 (8932(، سلیمانی و همکاران )8932(، رشیدی و همکاران )8938)
21 24 20/9  

کیایت 

یسترسی به 

 نیازهای روزمره

(، لاندری 8331(، آموتا )8312المللی ساخت شهرهای زیست پذیر )کانرانس بین 

(، لولیی و همکاران 2002(، طرح ونکوور )2009(، ساوتورث )2008(، ویلر )2000)

 (8934(، ساسان پور و همکاران )8930(، بندر آبای )2080)

10 20 10/9  

نظارت بر 

 قیمت ها

(، ساسان پور و 8938(، خراسانی )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

 (8932(، سلیمانی و همکاران )8934(، حیدری و همکاران )8934همکاران )
22 21 20/9  

کیایت و هزینه 

هت  ها و 

 مهمانپذیرها

01/4 0 800 (، محقچ8932قنیری و همکاران )  

هزینه کرایه 

 منزل شخصی
20/9 24 21 (، محقچ8932(، زیاری و حسینی )8932همکاران ) قنیری و  
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 منابع هاشاخص

ارتباط 

 )درصد(
ن میانگی

 امتیاز
 × 

کمیت و کیایت 

حم  و نق  

 عمومی

(، حیدری و 8913(، بندرآبای )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

 (8932(، سلیمانی و همکاران )8934(، ساسان پور و همکاران )8934همکاران )
22 21 81/9  

 هوای پاک

(، برنامه رشد 2004(، لیتمن )2009(، ثاربی )2009(، ساوتورث )8333تاونسند )

(، مؤسسه 2002(، تیمر و سیمور )2004(، یولت نیوزلند )2004هوشمند شهری اتاوا )

(، بندر آبای 2080(، یپارتمان حم  و نق  آمریکا )2001حم  و نق  ویکتوریا )

 (8934(، ساسان پور و همکاران )8930)

11 92 24/9  

یت آب کیا

 شرب

(، 8932(، رشیدی و همکاران )8934(، حیدری و همکاران )2003هاولی و همکاران )

 (8932سلیمانی و همکاران )
32 1 00/4  

 آلویگی صوتی

(، 8934(، حیدری و همکاران )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

انی و همکاران (، سلیم8932(، رشیدی و همکاران )8934ساسان پور و همکاران )

(8932) 

11 82 10/9  

فضای پارکینگ 

 کافی

(، سلیمانی و همکاران 8932(، رشیدی و همکاران )8934حیدری و همکاران )

(8932) 
11 92 20/9  

وضعیت 

 ترافیک

(، سلیمانی و همکاران 8934(، حیدری و همکاران )8938(، خراسانی )2088سانگ )

(8932) 
21 24 24/9  

کیایت فشم 

و  اندازها

 فضاهای بصری

(، باسلاس 2004(، لیتمن )2009(، ساوتورث )2008(، ویلر )2008جنسن ) -هولت

(، 2002(، انجمن معماران آمریکا )2004(، برنامه رشد هوشمند شهری اتاوا )2004)

(، لولیی و 2080(، یپارتمان حم  و نق  آمریکا )2001مؤسسه حم  و نق  ویکتوریا )

 (8932حسینی ) (، زیاری و2080همکاران )

10 40 00/9  

کیایت معابر و 

 خیابان ها

(، ساسان پور و 8913(، بندرآبای )2000پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر آمریکا )

 (8932(، رشیدی و همکاران )8934(، حیدری و همکاران )8934همکاران )
14 92 81/9  

ضای کیایت ف

  هاو پارک سیز

(، پروژه ایجای جوامع زیست پذیر یر 8314وه  )(، ی2008(، ویلر )8318اپلیاری )

(، انجمن 2002(، تیمر و سیمور )2004(، باسلاس )2009(، ساوتورث )2000آمریکا )

(، لولیی و همکاران 2080(، یپارتمان حم  و نق  آمریکا )2002معماران آمریکا )

 (2088(، سانگ )2080)

21 44 04/9  

 : نگارندگانمأخذ

 

 یایی پژوهشقلمرو جغراف .9. 0

( یکی از 8منطقه ثامن شهر مشهد )شک  شماره  

گانه شهریاری مشهد بویه که یر قلب شهر 89مناطچ 

مشهد قرار گرفته و مرقد مطهر حضرت ثامن الائمذه 

 باشد.)ع( نگین این منطقه می
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 . منطقه ثامن مشهد )نگارندگان( 7شکل 

 

 های پژوهش. یافته9

 توصیف حجم نمونه. 7. 9

های جمعیذت شذناختی یر نمونذه مذوری وی گی

 %93/22بررسی از زائران و گریشگران نشان یای کذه 

 23آنذان زیذر  %03/84زن بویه،  %18/42آنان مری و 

و  13تا  20بین  %22/21، 43تا  90بین  %42/42سال، 

آنان بی سذوای،  %42/4سال بویه،  20بیش از  32/3%

فذوق ییذپلم،  %23/83ییپلم و زیذر ییذپلم،  92/82%

 %83/1فذذوق لیسذذانس و  %40/89لیسذانس،  33/49%

 %40/24آنان یارای شغ  آزای،  %11/93یکتری بویه، 

محصذ  یذا یانشذجو و  %00/88یارای شغ  یولتی، 

 %80/20باشند. همچنین، یار میبیکار یا خانه 24/24%

یارای انگیذذزه  %18/4آنذذان یارای انگیذذزه زیذذارت، 

گیذذزه انجذذام امذذور ایاری، یارای ان %14/2تجذذارت، 

یارای انگیزه ییدار  %30/2یارای انگیزه تاریح،  48/2%

-یارای انگیزه یرمان می %39/1بستگان و آشنایان و 

 %94/22آنان یر هت ،  %21/48باشند. از طرف ییگر، 

 %30/2یر هت  مهمانسذرا،  %29/82یر هت  آپارتمان، 

م و یر منذزل اقذوا %29/1ای، یر منزل شخصی اجاره

انذد. یر ها اقامذت یاشذتهیر حسینه %82/4آشنایان و 

آنان بین  %84/43روز،  9آنان کمتر از  %32/3نهایت، 

 %12/80روز و  80تا  1آنان بین  %24/90روز،  2تا  4

 اند.روز اقامت یاشته 80آنان بیش از 

 90تمذامی کذه  یهذدهذای فذوق نشذان مذییافته

یط بذوین تأییذد مذرتمذرتیط ) فهرست شده شاخص

پذیری منطقذه خیرگان( با زیست %20توسط بیش از 

از تأثیرگذذاری  شاخص 22باشند. همچنین، ثامن می

( بر زیسذت9 بیش از متوسط )میانگین امتیاز بیش از

باشذند. بذر ایذن اسذاس پذیری منطقه برخوریار مذی

پذیری منطقه ثامن های نهایی مؤثر بر زیستشاخص

شذاخص  22مشتم  بر هد گانه مش 89یر بین مناطچ 

: اجتماعی، فرهنگی، اقتصذایی و گروه 4که یر  بویه

 .بندی شدیسته محیطیزیست
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بررسی وضعیت موجتود زیستت پتذیری  .0. 9

 منطقه ثامن مشهد 

وضعیت موجوی زیست پذیری به منظور ارزیابی 

منطقذذه ثذذامن مشذذهد، از نمونذذه مذذوری بررسذذی از 

شد کذه نظذر ( خواسته =238nگریشگران و زائران )

خوی را یر خصوص وضذعیت موجذوی هذر یذک از 

پذذیری منطقذه ثذامن مشذهد یر های زیستشاخص

ای مشذخص نماینذد. قالب طیف لیکرت پذنج نقطذه

-جدول زیر نتایج ارزیابی وضعیت موجذوی زیسذت

پذیری منطقه ثذامن مشذهد را از ییذد گریشذگران و 

-زائران موری بررسی یر منطقه ثامن مشهد نشان مذی

 .یهد

 

 

 پذیری منطقه ثامن مشهدهای زیستبررسی وضعیت موجود شاخص .0جدول 

 شاخص ها ابعاد
میانگین امتیاز 

 زیرمعیار
 رتبه

 میانگین امتیاز

 معیار

 اجتماعی

 80 9321 ها ها و غذاخوریرستوران تو کیای تکمی

08/4 

 4 4383 کلیکلی امنیت 

 1 4302 امنیت یر شب به هنگام زیارت 

 2 4380 سترسی به پلیس ی

 1 4309 یسترسی به یرمانگاه و بیمارستان 

 9 4324 یسترسی به یاروخانه شیانه روزی 

 88 9322 امنیت وسائ  نقلیه 

 3 9331 امنیت پارکینگ های خویرو 

 فرهنگی

 82 9311 یسترسی به مراکز تاریخی و فرهنگی 

10/9 
 89 9342 عدم مزاحمت متکدیان 

 81 9320 یسترسی به حرم و سهولت زیارت 

 2 4302 کیایت خدمات زیارتی 

 اقتصایی

 2 4392 یسترسی به نیازهای روزمره 

92/9 

 82 9383 یسترسی به وسای  نقلیه عمومی یر طی روز 

 84 9322 یسترسی به وسای  نقلیه عمومی یر شب 

 81 9304 نظارت بر قیمت ها 

 83 9308 هیه شده قیمت سوغات ت

 زیست محیطی

 20 2331 پاکیزگی و بهداشت محیط مح  اقامت 

38/2 

 28 2334 پاکیزگی و بهداشت معابر عمومی 

 24 2318 آلویگی هوا یر منطقه 

 82 9322 بهداشت آب شرب 

 29 2311 آلویگی صوتی 

 8 4392 روشنایی شب یر معابر عمومی 
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 شاخص ها ابعاد
میانگین امتیاز 

 زیرمعیار
 رتبه

 میانگین امتیاز

 معیار

 22 2312 ای سیز شهری فشم اندازها و فضاه

 22 2310 پارک ها و فضای بازی کویکان 

 21 2329 یسترسی به مکان پارک خویروی شخصی 

 22 2341 ترافیک معابر 

 های تحقیچمأخذ: یافته

 

فوق یر میذان وضذعیت موجذوی بر اساس نتایج 

پذیری منطقذه ثذامن مشذهد، بذه های زیستشاخص

محیطی یارای زیستو  های اجتماعیترتیب، شاخص

باشذذند. همچنذذین، امتیذذاز مذذیو کمتذذرین بیشذذترین 

های اجتماعی از وضعیت مطلوب تا بسذیار شاخص

، های آنزیرشاخصمطلوب برخوریار بویه و یر میان 

وضعیت یسترسی به یاروخانذه شذیانه روزی یارای 

هذای د. علاوه بذراین، شذاخصباشامتیاز میبیشترین 

سط تا مطلوب برخوریار بویه فرهنگی از وضعیت متو

، وضذذعیت کیایذذت هذذای آنزیرشذذاخصو یر میذذان 

باشذذد. خذذدمات زیذذارتی یارای بیشذذترین امتیذذاز مذذی

های اقتصایی از وضعیت متوسذط ، شاخصهمچنین

های زیرشاخصتا مطلوب برخوریار بویه و یر میان 

، وضعیت یسترسذی بذه نیازهذای روزمذره یارای آن

هذای ، شذاخصعلاوه بذراین باشد.بیشترین امتیاز می

محیطذذی از وضذذعیت نذذامطلوب تذذا متوسذذط زیسذذت

، آن هذذایزیرشذذاخص برخذذوریار بذذویه و یر میذذان

وضذذعیت روشذذنایی شذذب یر معذذابر عمذذومی یارای 

کلیذه باشذد. یر نهایذت، یر میذان بیشترین امتیاز مذی

پذذذیری منطقذذه ثذذامن مشذذهد، زیرمعیارهذذای زیسذذت

معابر عمومی  زیرمعیارهای وضعیت روشنایی شب یر

یارای بیشذذترین و وضذذعیت ترافیذذک معذذابر یارای 

 باشند.کمترین امتیاز می

 پذیری منطقه ثامن مشهد سنجش زیست .9. 9

روش الگویابی معایلات ساختاری به تعدای زیذای 

متغیرهای مشاهده شده )نشانگرها( حساسیت زیایی 

هذای مختلاذی بذرای کذاهش آنهذا یاشته و از روش

-ها میها، تلایچ گویهشوی. یکی از روشاستاایه می

باشد. با وجوی این شرایط برای متغیرهای مطالعذه از 

. نتایج (8911)کلانتری،  این تکنیک استاایه شده است

-زای شذاخصتحلی  عاملی تأییدی برای متغیر برون

های اجتماعی، بذا انجذام تحلیذ  عذاملی تأییذدی و 

لگذوی های نیکویی بذرازش نشذان یای کذه اشاخص

( این متغیر برازش 17Xتا  11Xنشانگر ) 2گیری اندازه

های گریآوری شده برای نمونذه مذوری کاملی با یایه

بررسی یاری. همچنین، نتایج تحلیذ  عذاملی تأییذدی 

های فرهنگی، با انجذام زای شاخصبرای متغیر برون

های نیکویی بذرازش تحلی  عاملی تأییدی و شاخص

تذا  21Xنشذانگر ) 4گیذری ازهنشان یای که الگوی اند

24Xهای گذریآوری ( این متغیر برازش کاملی با یایه

شده برای نمونه موری بررسی یاری. علاوه براین، نتایج 

-زای شذاخصتحلی  عاملی تأییدی برای متغیر برون

های اقتصایی، بذا انجذام تحلیذ  عذاملی تأییذدی و 
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های نیکویی بذرازش نشذان یای کذه الگذوی شاخص

( این متغیر برازش 37Xتا  31Xنشانگر ) 2گیری هانداز

های گریآوری شده برای نمونذه مذوری کاملی با یایه

بررسی یاری. یر نهایت، نتایج تحلی  عذاملی تأییذدی 

های زیست محیطی، با زای شاخصبرای متغیر برون

هذای نیکذویی انجام تحلی  عاملی تأییدی و شاخص

نشذانگر  3گیذری برازش نشان یای که الگذوی انذدازه

(41X  49تاXاین متغیر برازش کذاملی بذا یایه ) هذای

 گریآوری شده برای نمونه موری بررسی یاری. نمویار

 تخمین حالت یر پ وهش کلی گیریاندازه مدل زیر

.یهذدرا برای نمونه موری بررسی نشان می استانداری

 

 
 رابطه میان متغیرهای تحقیق .0 شکل

 

 ازش مدل معادلات ساختاریهای برشاخص .9 جدول

 χ2/df P-Value RMSEA GFI AGFI آماره

24/2 مقدار  009/0  098/0  32/0  39/0  

 مأخذ: یافته های تحقیچ

 

یهذد های جدول فوق نشان میبطور مشابه، یافته

به عنوان معیار تناسب تطییچ و تعدی   df2χ/که مقدار 

ص باشد. همچنین شذاخمی 9با اندازه نمونه کمتر از 

( و تعذدی  شذده آن GFIخوبی تناسب یا بذرازش )

(AGFI بیش از )باشد. علذاوه بذر ایذن یرصد می 30

که نشان یهنده ریشه میانگین مربع  RMSEشاخص 

باشد. بنذابراین، بذا می 02/0باشد نیز کمتر از خطا می

توجه به مقاییر شذاخص تناسذب بذه یسذت آمذده، 
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تاری شوی که برازش مدل معایلات ساخمشخص می

-مناسب بویه و تمامی اعدای و پارامترهای مدل معنی

 باشد.یار می

یهد که یر میان های فوق نشان میهمچنین، یافته

(، زیرشاخص امنیذت 1Xهای اجتماعی )زیرشاخص

پذذیری ( از بیشترین تذأثیر بذر زیسذت13Xعمومی )

باشذد. زیذرا بذدیهی منطقه ثامن مشهد برخوریار مذی

-ترین شرط لازم برای زیسذتاست که اولین و مهم

باشد کذه از ییذد پذیری یر یک منطقه، امنیت آن می

گریشگران و زائران موری بررسی نیز، وضعیت کلذی 

( 83/4امنیت منطقه ثامن مشهد یر سطح بالایی )امتیاز 

علاوه براین، یافته های فوق نشان  ارزیابی شده است.

 (،2Xهای فرهنگذی )یهد که یر میان زیرشاخصمی

( از 23Xزیرشذذاخص کیایذذت خذذدمات زیذذارتی )

پذذیری منطقذه ثذامن مشذهد بیشترین تأثیر بر زیست

های تحقیچ باشد. زیرا همانطور که یافتهبرخوریار می

نشان یای، بیشترین انگیزه سار زائذران و گریشذگران 

یرصد(، زیارت بویه که از ییذد  8/20موری بررسی )

وضعیت کیایت  گریشگران و زائران موری بررسی نیز،

( ارزیابی 02/4خدمات زیارتی یر سطح بالایی )امتیاز 

-های فوق نشان مذیاز طرف ییگر، یافته شده است.

(، 3Xهذای اقتصذایی )یهد که یر میان زیرشذاخص

( از بیشذترین 32Xزیرشاخص مح  اقامت مناسذب )

تأثیر بر زیست پذیری منطقه ثامن مشذهد برخذوریار 

پذس از مقولذه امنیذت،  باشد. زیرا بذدیهی اسذتمی

-وضعیت اقامت مناسب از اهمیت زیایی یر زیست

همچنین، یافته  باشد.پذیری یک منطقه برخوریار می

هذای یهد که یر میان زیرشاخصهای فوق نشان می

وضعیت ترافیذک  (، زیرشاخص4Xزیست محیطی )

(46Xاز بیشترین تأثیر بر زیست ) پذیری منطقه ثذامن

شذد. زیذرا وضذعیت نامناسذب بامشهد برخوریار می

ترافیکی، منجر به اتلاف زمان شده و سذطح آرامذش 

یهذد کذه از ییذد زائران و گریشگران را کاهش مذی

گریشگران و زائذران مذوری بررسذی نیذز، وضذعیت 

ترافیک معابر منطقه ثامن مشهد یر سذطح نامناسذیی 

 هذایر نهایت، یافته ( ارزیابی شده است.41/2)امتیاز 

-های اصلی زیستشاخص که یر میان یهدنشان می

های های اجتماعی و شاخص، شاخصپذیری منطقه

فرهنگی به ترتیذب از بیشذترین و کمتذرین تذأثیر بذر 

 باشند. پذیری منطقه برخوریار میزیست

 گیری و پیشنهادات. نتیجه9

های و تحلی  شاخص شناسایییر این مطالعه به 

-از اینشد.  پذیری منطقه ثامن مشهد پریاختهزیست

باشذد: جامعه آماری پ وهش شام  یو گروه مذیرو، 

ایاره ک  شهریاری منطقه ثامن مشهد و الف( خیرگان 

میراث فرهنگی، صنایع یسذتی و گریشذگری اسذتان 

-شاخص ( جهت شناسایی=22Nخراسان رضوی )

ب( گریشگران و زائران جهت و  یریپذستیز یها

قذه کذه بذا منط یریپذذستیزبررسی عوام  مؤثر بر 

 238استاایه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدوی، 

زائر و گریشگر بصورت تصایفی انتخاب شد. جهت 

ها نیز از تکنیک یلای و معایلذات تحلی  یایهوتجزیه

تکنیذک یلاذی جهذت  نتذایجاستاایه شد.  ساختاری

پذیری منطقه نشان یای های زیستشناسایی شاخص

رتیط با زیستشده م فهرست شاخص 90که تمامی 

شاخص  90باشند. همچنین، یر میان پذیری منطقه می

از تأثیرگذاری بیشتر از متوسط بر  شاخص 22مرتیط، 
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باشند. بر این اساس پذیری منطقه برخوریار میزیست

پذیری منطقه ثامن های نهایی مؤثر بر زیستشاخص

 :گذروه 4کذه یر  بذویهشاخص  22مشهد مشتم  بر 

هذذای فرهنگذذی، اجتمذذاعی، شذذاخصهذذای شذذاخص

محیطی های زیستاقتصایی و شاخصهای شاخص

بررسذی وضذعیت موجذوی  نتذایجبنذدی شذد. یسذته

پذیری منطقه ثامن مشذهد نشذان های زیستشاخص

-های زیستیر میان وضعیت موجوی شاخصیای که 

هذای اجتمذاعی و ، به ترتیب، شذاخصپذیری منطقه

-ترین امتیذاز مذیمحیطی یارای بیشترین و کمزیست

های اجتمذاعی از وضذعیت باشند. همچنین، شاخص

مطلوب تا بسیار مطلوب برخوریار بذویه و یر میذان 

های آن، وضعیت یسترسی به یاروخانذه زیرشاخص

باشذد. علذاوه شیانه روزی یارای بیشترین امتیذاز مذی

های فرهنگی از وضعیت متوسذط تذا براین، شاخص

های آن، یان زیرشاخصمطلوب برخوریار بویه و یر م

وضعیت کیایت خدمات زیارتی یارای بیشترین امتیاز 

های اقتصایی از وضعیت متوسذط باشد. شاخصمی

های تا مطلوب برخوریار بویه و یر میان زیرشاخص

آن، وضعیت یسترسذی بذه نیازهذای روزمذره یارای 

محیطذی های زیستباشد. شاخصبیشترین امتیاز می

متوسط برخوریار بذویه و یر  از وضعیت نامطلوب تا

های آن، وضعیت روشنایی شب یر میان زیرشاخص

باشذد. یر معابر عمذومی یارای بیشذترین امتیذاز مذی

پذذیری نهایت، یر میان کلیذه زیرمعیارهذای زیسذت

، زیرمعیارهای وضعیت روشنایی شب یر معابر منطقه

عمومی یارای بیشذترین و وضذعیت ترافیذک معذابر 

 باشند.تیاز مییارای کمترین ام

های معایلات سذاختاری نشذان یای یر میذان یافته

های اجتماعی، امنیت عمومی از بیشترین زیرشاخص

-پذیری منطقه برخذوریار مذیبر زیست (13/0) تأثیر

-باشد. زیرا اولین و مهمترین شرط لازم برای زیست

باشد کذه از ییذد پذیری یر یک منطقه، امنیت آن می

موری بررسی نیز، وضعیت کلذی  گریشگران و زائران

امنیت منطقه یر سطح بالایی ارزیابی شده است. علاوه 

هذای فرهنگذی، کیایذت زیرشذاخص براین، یر میان

-بر زیسذت( 12/0)از بیشترین تأثیر  خدمات زیارتی

باشد. زیرا همذانطور کذه پذیری منطقه برخوریار می

ران های تحقیچ نشان یای، بیشترین انگیزه سار زائیافته

و گریشگران موری بررسی، زیارت بویه کذه از ییذد 

نیز، وضعیت کیایت خدمات زیذارتی یر سذطح  آنان

از طذرف ییگذر، یر میذان بالایی ارزیابی شده است. 

از  های اقتصایی، محذ  اقامذت مناسذبزیرشاخص

بذذر زیسذذت پذذذیری منطقذذه ( 12/0)بیشذذترین تذذأثیر 

قولذه باشد. زیرا بدیهی اسذت پذس از مبرخوریار می

امنیت، وضعیت اقامت مناسب از اهمیت زیذایی یر 

باشد. همچنین، پذیری یک منطقه برخوریار میزیست

محیطذی، وضذعیت های زیسذتیر میان زیرشاخص

پذذیری بذر زیسذت( 31/0)از بیشترین تذأثیر  ترافیک

باشذد. زیذرا وضذعیت نامناسذب منطقه برخوریار می

ح آرامذش ترافیکی، منجر به اتلاف زمان شده و سذط

یهذد کذه از ییذد زائران و گریشگران را کاهش مذی

گریشگران و زائذران مذوری بررسذی نیذز، وضذعیت 

ترافیک معابر منطقه یر سطح نامناسیی ارزیابی شذده 

-های اصلی زیستیر میان شاخصاست. یر نهایت، 

های های اجتماعی و شاخص، شاخصپذیری منطقه

کمتذرین  و( 23/0)بیشذترین فرهنگی بذه ترتیذب از 
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-پذیری منطقه برخذوریار مذیتأثیر بر زیست( 29/0)

 باشند. 

از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشذاخص 

تذرین وضذعیت یر میذان ترافیک معابر از نذامطلوب

پذیری منطقذه ثذامن های مختلف زیستزیرشاخص

ریذزان باشد، به مسئولان و برنامذهمشهد برخوریار می

شوی، یر محدویه حرم مطهذر این منطقه پیشنهای می 

بوی ه یر فص  تابستان تنها اجازه عیور و مرور وسای  

ها را یایه و زمینه برای استاایه نقلیه عمومی و تاکسی

زائذذران و گریشذذگران از وسذذای  نقلیذذه پذذاک نظیذذر 

  یوفرخه را فراهم آورند.

از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشذاخص 

یروی شخصذذی از یسترسذذی بذذه مکذذان پذذارک خذذو

های مختلذف وضعیت نامطلوبی یر میان زیرشاخص

پذیری منطقه ثامن مشهد برخوریار می باشذد، زیست

ریزان این منطقه شذهری پیشذنهای به مسئولان و برنامه

شوی، پس از مذدنظر قذرار یاین پیشذنهای اول، یر می

شعاع یورتری از هسته اصلی منطقه )محدویه حذرم 

کان سذنجی و نیازسذنجی هذای مطهر( با توجه به ام

های مختلای جهت پارک خویروی مربوطه، پارکینگ

 شخصی زائران و گریشگران تعییه نمایند. 

از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشذاخص 

ها و فضای بازی کویکان از وضعیت نامطلوبی پارک

پذیری منطقه های مختلف زیستیر میان زیرشاخص

-باشد، به مسئولان و برنامذهثامن مشهد برخوریار می

شوی، تنها تمرکذز ریزان این منطقه شهری پیشنهای می

خوی را به توسعه هت  ها و مراکز تجاری یر منطقذه 

متمرکز نکریه و یر شعاع یورتذری از هسذته اصذلی 

سنجی و منطقه )محدویه حرم مطهر( با توجه به امکان

هذای مربوطذه، فضذاهای متنذوعی جهذت نیازسنجی

 هذذا ویاری سذذالمندان و کویکذذان از پذذارکبرخذذور

 یر نظر بگیرند.  های ورزشیفضا

از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشذاخص 

آلویگی هوا یر منطقه از وضعیت نامطلوبی یر میذان 

پذیری منطقذه ثذامن های مختلف زیستزیرشاخص

ریذزان باشد، به مسئولان و برنامذهیمشهد برخوریار م

شوی، یر کوتاه مدت تنها ی پیشنهای میاین منطقه شهر

هذا اجازه عیور و مرور وسای  نقلیه عمومی و تاکسی

را یایه، یر بلندمدت تنها از وسای  عمومی برقذی یر 

منطقه استاایه کریه، یرختکاری را یر منطقه توسذعه 

یایه و زمینه بذرای اسذتاایه زائذران و گریشذگران از 

برقی را فراهم وسای  پاک ییگر نظیر یوفرخه های 

  آورند.

از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشذاخص 

آلویگی صوتی یر منطقذه از وضذعیت نذامطلوبی یر 

پذیری منطقه ثامن مشهد های زیستمیان زیرشاخص

ریذزان ایذن باشد، به مسذئولان و برنامذهبرخوریار می

شوی، با کمک راهنمایی و رانندگی، منطقه پیشنهای می

ر کیش، بوق زین خویروها را ممنوع اعلام همانند شه

 کنند. 

-از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشاخص

های وضعیت پاکیزگی و بهداشت معذابر عمذومی و 

وضعیت پاکیزگی و بهداشت محیط محذ  اقامذت از 

هذای مختلذف وضعیت مناسیی یر میان زیرشذاخص

باشند، پذیری منطقه ثامن مشهد برخوریار نمیزیست

ریزان این منطقه شذهری پیشذنهای ه مسئولان و برنامهب

شوی، نظارت بیشتر و یقیچ تری بر بهداشت معابر، می

 ها یاشته باشند. هت  ها، مهمانپذیرها و مسافرخانه
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-از آنجاکه نتایج تحقیچ نشان یای که زیرشاخص

ها از های قیمت سوغات تهیه شده و نظارت بر قیمت

هذای مختلذف رشذاخصوضعیت مناسیی یر میان زی

باشند، پذیری منطقه ثامن مشهد برخوریار نمیزیست

ریزان این منطقه شذهری پیشذنهای به مسئولان و برنامه

تذری بذر شوی، با کمک تعزیذرات، نظذارت یقیذچمی

 ها یاشته باشند.قیمت
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