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 چکیده

در  سناریوهای محتملاستراتژی و های موثر در توسعه فضای سبز و ارائه شناخت عوامل و پیشراناین پژوهش با هدف 

های اصلی )معیارها( توسعه فضای سبز در شهر مشهد با استفاده از جظر در این پژوهش پیشرانشررای  بحران اججا  شرد    

ز طراحی پرسشنامه با استفاده ا  صورت گرفت جامه و در دو راجدخبرگان و کارشرناسران )پنل خبرگان( و براساپ پرسش  

، SPSSفزار امبتنی بر واریاجس بوده و با استفاده از جر که  روایی براساپ ضریب آلفا کروجباخ صورت گرفت  تطیف لیکر

جفر تعیین  90حجم جموجه از طریق جدول مورگان   و پایایی با جظر خبرگان مشرر گ گردید محاسرربه شررد 921/0عادل م

های موثر در جشان داد معیارها و شاخگجتایج با تکیه بر روش دلفی توزیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت    و گردید

اجتماعی، مدیریتی، اقلیمی، اقتصادی و در راجد دو  دلفی به  هایمعیار تبه ترتیب اولویّدر راجد اول توسرعه فضرای سبز   

و اقلیم  ریتییم مد  بررسی دو معیار مهّبدسرت آمد اقتصرادی و اجتماعی  اقلیمی،  هایمعیار مدیریتی، معیارترتیب اهمیّت 

 ،یسال  و عد  خش آ های مستمر بدترین سناریو و مدیریت منابعسالیجشران داد که عد  مدیریت منابع آ  و خشر   

ی مدیریت برداربهرهمدیریتی، راهبردهای پیشنهادی معیار ترین برخی از مهّم  باشندمیینده آمحتمل در  هایبهترین سناریو

 های مرتب  دولتی است و مهمترینهای مدیریتی شهری با سایر ارگانو همسوسازی سیاستهای آ  زیرزمینی شده سفره

ر اثر آن ب ایش زمین وبررسرری اثرات گرمسررالی، خشرر  پدیدهوقوع آمادگی برای ی راهبردهای پیشررنهادی معیار اقلیم

 باشند میت بارش اجدك ساالجه و کنترل شدت بارجدگی مدیریّ ینهمچن گیاهی منطقه وپوشش

   جیروهای محرکهاقتصادی، -معیارهای اجتماعی مشهد،روش دلفی، سناریو، ها: کلیدواژه
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 مقدمه .9

که در این میان سررهم کشررورهای درحال بوده ترین مشررک ت جامعه جهاجی مبحران کمبود آ  یکی از مهّ هامروز

اضر در حال حخواروبار و کشاورزی جهاجی سازمان  گزارشاتبر اساپ   است بیشرتر به مراتب  ،حرانب اینتوسرعه از  

حداقل ی  ماه از سررال از  جفر جیزمیلیارد  7/2  میلیارد اجسرران به آ  شرریرین دسررترسرری جدارجد و حدود  9/9 بیش از

 جشرران جهان در گرفته صرورت  تها و مطالعا(  پژوهش9 ، ص2091، 9)فائو دسرترسری به آ  شرر  محرو  هسررتند   

 و بحران ،کنندزجدگی می و آفریقا خاورمیاجه در غالباً که جهان، مرد  درصررد 90 از بیش 2000 سررال تا که دهند می

 هایو چالش جزاع برای بالقوه مهّم هایپتاجسرریل از یکی آینده در آبی بحران  .کرد خواهند تجربه را آ  شرردید کمبود

(  2299ص  ،2006، 2دارد )شرریرمان جیز را المللیبین بزرگ بحران به ی  شرردن تبدیل قابلیّت که اسررت المللیبین امنیتی

ترین حالت تا سال بیناجهو در خوش 2000ت داللت دارد که تا سال بر این واقعیّ (2009) بینی باج  جهاجی و جاسرا پیش

متر مکعب کاهش خواهد یافت  700و چه بسررا  متر مکعب 9000میزان سررراجه مصرررف آ  در ایران به کمتر از  2900

 رو خواهیم شد بهکه در این صورت به بحران شدید و تنش بسیار مهمی رو

 را بزس فضای گسترش به گسترش زجدگی شهری، جیاز رشرد روز افزون جمعیّت و  امروزه، این در حالی اسرت که 

تناسب م د که سطوح فضاهای سبزجباید اسرترایی و راهکارهایی ات ا  شو  کهطوریهب  اسرت  جاپذیر جمودهاجتنا  امری

و  محستوسرعه  این عنصرر اصرلی    ،توسرعه فضرای سربز    ع وه برآن، وجود آ  برایافزایش یابد   با رشرد جمعیّت 

ن میأیت، چگوجگی تهای اعمال شرده برای مصرف آ  شیرین به دلیل افزایش جمعّ لذا با توجه به محدودیت  شرود می

 (   19 ، ص2099، 4و لترل 9تر جیز خواهد شد )کلینمشکل 2000این میزان آ  تا سال 

بحراجی مشررهد به دلیل واقع شرردن در منطقه  دشررتایران و به خصرروص  یمناطق خشرر  شرررقدر این راسررتا، 

 دموجو مدیریتی هایبرجامهمواجه اسرررت که اگر از جظر میزان دسرررترسررری به آ  کننده خراورمیاجه با دورجمایی جگران 

های سریاسرری، اجتماعی،  بحران امکان ،المللی برای آینده تدوین جشروجد های مطلو  داخلی و بینمشری و خ اصر ح  

، 9914) رضررائیان،  داشررتخواهد وجود جیز اقتصررادی و حتی امنیتی و جظامی در داخل و خارا از مرزهای سرریاسرری 

 یبتوان علّت اصررل دیدشررت مشررهد دخالت دارجد که شررا  ینیمریز یهاآ  تیفیدر کاهش ک یعوامل محتلف(  21 ص

ناهی )یزدان پ داجست یکشاورز یو توسعه اراض یو مسکوج یصرنعت  یدشرت را وجود جواح  نیا آ  در تیفیکاهش ک

 (26، ص  9917و همکاران، 

مترمربع است )سازمان  99حدود   سرراجه فضرای سربز شهر مشهد   در حال حاضرر و براسراپ گزارشرات موجود،    

باشد که این موضوع می مربعمتر 90جهاجی یعنی مقدار استاجدارداز  کمتر( که بسیار 9917، ها و فضرای سبز مشهد پارك

خش  خشرر  و جیمه کمربنددر  ایران و شرهر مشرهد  واقع شردن کشرور    ترین آندارد که شراید مهّم  دالیل گوجاگوجی

                                                           
1. Food and Agriculture Organization (FAO) 

2. Shearman 

3. Kleyn 

4. Luttrell 
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حل منطقی به (  طرح کمربند سرربز ی  راه99ص ، 9992حکمتی ،؛ 60، ص 9999اکبری و همکاران، ) اسررت یجهاج

رویه روسررتاها و مراکز جمعیتی منزوی و مجاور شررهر به جقا  منظور جلوگیری از گسررترش آثار جاشرری از توسررعه بی

پژوهاجه به مبحث بحران آ  و لزو  (  ع وه برآن، جگاه آینده6 ، ص9910، و همکاران رسرررد )باباییدورتر بره جظر می 

رسد ای اججا  جشده و به جظر میای جو از پژوهش است که تاکنون در این زمینه مطالعهمدیریت بهینه فضرای سربز، جنبه  

در شررررای  بحراجی باشرررد  در جتیجه لزو  پرداختن به عوامل ایجاد و مدیریت منابع آ  مباحث ضرررروری در یکی از 

به خصروص توسعه فضای سبز مشهد و به تبع آن مدیریت بهینه منابع آ  موجود و آینده پژوهی   بحران آ  در ایران،

های تا براسرراپ آینده پژوهی سررناریو، برجامه شرروددر این خصرروص برای تحقق آینده مطلو ، بشرردت احسرراپ می

 (2 ، ص9917 طراحی و ارائه شود )فیضی و همکاران،  یبحراج شرای تی مناسبی برای مدیریت در اولویّ

 بنابراین، این پژوهش در راستای تحقق دو هدف اصلی زیر اججا  پذیرفته است:

 های اصلی )جیروهای محرکه/معیار( موثر در توسعه فضای سبز شهر مشهد  شناسایی پیشران9

ای توسررعه فضرربندی عوامل موثر جهت جیل به آینده مطلو  در تموثر و اولویّهای اسررتراتژی ،  تدوین راهبردها2

 ریزی سناریوبرمبنای آینده پژوهی و برجامه سبز شهری )شهر مشهد(

ه های موجود و ارائهای مناسرررب مدیریتی، تغییر، اصررر ح و بهبود برجامهاجتظرار از اججرا  این تحقیق ارائره برجرامه    

است گامی  پژوهیسب با آیندهباشرد  با ارائه این برجامه که متنا ی جدید متناسرب با آینده فضرای سربز مشرهد می    برجامه

 و جظرات ها  در جهایت از میان پاسرر شرردخواهد  برداشررتهبسرریار مناسررب در مدیریت اراضرری سرربز یا فضررای سرربز  

خواهیم رسید که آیا توسعه فضای سبز مشهد با توجه به  جتیجهبه این کارشرناسران خبره در حوزه فضرای سربز شهری     

ر د تری برای مدیریت آ  مورد جیاز فضررای سرربز های مدیریتی بهینهبحران آ  موجود اقتصررادی اسررت  چه روش 

راهکارهای مناسرربی جهت مدیریت بحران توان آیا با اسررتفاده از علم آینده پژوهی میو موجود اسررت   شرررای  بحران

 در حوزه آبریز مشهد پیشنهاد جمود آ  

سیاری ب  شودپدیدار شدن شهرهای بزرگ جمیت فق  منجر به جمعیّ رو به رشدزده و افزایش شرهرجشرینی شرتا    

رو هت، منابع محدود و تأثیر فزاینده تغییرات آ  و هوا روبای از گسرررترش جمعیّاز منراطق شرررهری با افزایش فزاینده 

 مودجهای سررالم و پایدار زجدگی را فراهم شررهرها محی بتوان در تا  دادمورد توجه قرار را ها باید این چالشکه  هسررتند

ایجاد محیطی سررالم و پایداری مسررتلز  قبب و بسرر  محی  شررهری در  .(9 ، ص2097، 9زمان بهداشررت جهاجی)سررا

 ایهباشررد  بنابراین توسررعه پایدار عبارتسررت از اسررتمرار فزاینده فعالیتچارچو  جظریه توسررعه پایدار ک جشررهرها می

(  برای تحقق ب شیدن 77 ص ،9910 پور،)سراسان ]اجسراجی،، بدون فراتر رفتن از گنجایش بو  شرناختی محی  طبیعی   

ویه رآجها، بتوان از محی  زیسررت در برابر رشررد بی  کم هایی باید تدوین گردد که به ای، برجامهبه چنین جوع توسررعه

 ها، که هر کدا  تهدیدیست برای محی  زیست، حفاظت جمودسازیجمعیت حاشریه جشرین ک جشهرها و گسترش اجبوه  

رد ترین علو  موریزی با جگاه و شرررناختی به آینده، از حیاتی  بنابراین برجامه(10ص  ،9914همکاران،  پرسرررت و)وطن

                                                           
1. World Health Organization 

https://www.who.int/


  دو  شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             69

 

هایی اسررت که با جسررتجوی منابع، الگوها و عوامل تغییر یا آید  آینده پژوهشرری مجموعه ت شجیاز بشررر به شررما می

 (  پرداختن900 ، ص9917ردازد )عسررگری و همکاران،  پریزی برای آجها میهای بالقوه و برجامهثبات، به تجسررم آینده

 پژوهی هآیند فرآیند جشدجی جدا جزء، مستمر هایخشکسالی با همراه بحراجی شرای  در آ  منابع مدیریت موضروع  به

 در شماریبی مشک ت، روجدها تحلیل و بینی پیش به اتکاء بدون آینده به پرداختن موارد بیشتر در  شودمحسرو  می 

 یکلید عوامل و پیشران جیروهای به جکردن توجه از جاشری  اغلب مشرک ت  این  اسرت  آورده وجود به هابرجامه اجرای

 توسعه کارشرناسان  و گیرانلذا، تصرمیم   (202-209 ، ص9919اسرت )جعیمی مجد و جعیمی مجد،   آتی برتوسرعه  موثر

    هستند آینده برای آمادگی و بینیپیش جدید هایرهیافت توسعه جیازمند، سبز فضای

 یبررس و وجدش لیتبد فردا اتیواقع به امروز راتییتغ تا است آن دجبال به که اسرت  یشر یدوراجد یجوع یپژوهندهیآ

 «فردا» تیواقع شیزا یدهنده چگوجگبازتا  یپژوهندهیآ دارد  وجود موردجظر راتییتغ امکان و احتمال ایآ که دیجما

 ،ممکن یهاندهیآ مطالعه علم بعنوان یپژوهندهیآ ( 9 ، ص9917و همکاران،  یضرری)ف اسررت «امروز»)ثبات(  رییاز دل تغ

 جادیا یبرا عوامل مطلو  یدسررتکار و ابزارها عالماجه یریبکارگ یبرا مندجظا  و هدفمند یت شرر و مطلو  و محتمل

 ناختشرر در را ما تا کندیم ت ش یسرریوجویسررنار همچون مقبول و پرکاربرد ،یعلم یهاروش بر هیتک با دل واه ندهیآ

 توانیم را ندهیدامنه شررمول اجواع آ  کند یاری دل واه ندهیآ جادیا یبرا ت ش و مطلو  و محتمل و ممکن یهاندهیآ

 :  جمود میترس 9 شکل قالب در
 

 
 های بالقوه ی شمول آیندهدامنه. 9شکل 

 (404 ، ص9917)فیضی و همکاران، مأخذ: 

 

 شررتریها بدهیممکن(، احتمال بروز کدا  پد ندهی)آ هسررتند ریپذها امکاندهیخواهند بداجند که کدا  پدیپژوهان مندهیآ

 هیپا نی(  برا9914مهرشرراد و همکاران، مطلو  و مرجح(، ) ندهی)آ دهند رخ دیها بادهیمحتمل( و کدا  پد ندهی)آ اسررت

دهنیی آافتهیجظا   یهای ممکن، بررسررندهیکوشررند با کاوش یرف در آیپژوهان م ندهی(، آ2096) 9تافلر نیالو گفته به و

                                                           
1. Alvin Toffler 



  61                                   پژوهی ندهیبر آ یسبز مبتن یفضا تیریمد یهاشرانیپ یبندتیاولو                       سال هفتم            
 

 بنابراین، بر اسررراپ  نندیافریب ندهیاز آ لیجو و بد ییهاهای مطلو ، اجگارهندهیآ یاخ ق یابیر هرای محتمرل و ارزشررر  

خی از ت، که  ی ً به برهای پژوهشری متعددی تا کنون منتشرر گردیده اس  چارچو  جظری مذکور، سروابق و یا پیشرینه  

 آجها اشاره خواهیم کرد:

، صررررف جظر از موقعیت جغرافیایی کشرررورهای م تلف جهان، جیازمند مدیریت منابع آبیقرن بیسرررت و یکم  در

مدیریت ریس   –2 ؛مدیریت یکپارچه آ  با هدف افزایش کیفیت آ  قابل دسترپ -9چهار اصرل اسراسری اسرت:     

شررناخت مشررک ت زیسررت محیطی جهاجی که -4و  ؛اسررتفاده بهینه از منابع آبی-9  ؛منابع آبی به جای مدیریت بحران

ی و فرسایش خاك زایهای اسریدی، گر  شردن کره زمین، بیابان  تأثیر مسرتقیم بر منابع آبی دارجد، ماجند تغییر اقلیم، باران 

 ( 2097عظیمی دزفولی و همکاران، )

 احتمالی تحوالت بر اجسرراجی عوامل تأثیرات ارزیابی و بررسرری با خود مطالعات در( 2091) همکاران و 9ماك

 وسعهت شامل سطحی هایآ  وضعیت بر موثر جیروهای و فشارها که دادجد جشران  اروپا سرطحی  آبهای آینده وضرعیت 

  است بوده اقلیم تغییر اثرات و آ  برداشت جاکافی مدیریت، زمین کاربری تغییر، کشاورزی

های کمربند سربز بر توسرعه اراضری با کم  از مستندات    در بررسری تاثیرات سریاسرت    ،(2097و همکاران ) 2هان

ها از استاجد  این سیهای کمربند سبز پرداختهت سیاستزدایی کمربند سربز در حوزه ک جشرهر سر ول به اهمیّ   مقررات

سررائل تواجند مو از طرف دیگر بدلیل کنترل شرردید بر توسررعه اراضرری می ی  طرف رشررد جامنظم شررهر را کنترل کرده

    اجتماعی دیگری را بوجود آورجد 

ن   ایاسررتهای تدوین شررده شررهری را ضررروری های کمربند سرربز ی  بازجگری در اسررتراتژیتبا توجه به مزیّ

های عدیده آن از قبیل شویژه برای کشررورهای در حال توسررعه بدلیل رشررد سررریع شررهرجشررینی و چال   موضرروع به

زیست و غیره پیشنهاد گردیده و به جقش کمربند جشرینی، رشرد افقی شهرها، محی   های غیر رسرمی و حاشریه  سرکوجت 

 ای و روسرتایی شرهر و اثرات متقابل آن بر سراکنان شرهر پرداخته اسررت    سربز در بهبود زجدگی سراکنان جواحی حاشریه   

    (2090، 4و رل گال 9)میلوی

ای که ایران را به ترین عوامل عمدهمهم «بحران آبی در حرال تهدید ایران »در پژوهشررری برا عنوان   ،(2090مردجی ) 

ت دهد مورد شرناسایی و ارزیابی قرار داده است و سه عامل اصلی؛ رشد جمعیّ سرمت ی  کمبود جدی آ  سروم می  

ران های بحتوسررعه را به عنوان پیشرررانت و عطش برای و جحوه توزیع فضررایی آن، کشرراورزی جاکارآمد و سرروء مدیریّ

استراتژی اصلی برای پایان دادن به بحران  90تر شردن آن در آینده  آ  جا  برده و برای رفع بحران و پیشرگیری از عمیق 

 داده است  پیشنهادآ  در ایران را 

                                                           
1. Mack 

2. Han 

3. Milvoy 

4. Roué Le Gall 
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راسررتای  ( در زمینه تحلیل وضررعیّت اسررتراتژی  اسررتان خراسرران رضرروی در  9910مطالعات رهنما و اسرردی )

عیّت تحلیلی جشان داد که وض-شرناختی تجربی با رویکرد توصریفی  ریزی آمایش سررزمین و در چارچو  روش برجامه

کّلی اسررتراتژی  اسررتان بیشررتر گرایش به سررمت موقعیّت تدافعی دارد که این عامل جاشرری از عملکرد جامناسررب در    

 کاراجه وجود دارد های رقابتی و محافظهاست  همچنین گرایش اجدکی جیز به موقعیتّ م تلفهای ب ش

 ،پژوهی بحران آ  در ایران بر اساپ پردازش سناریوآیندهمطالعات خود با بررسی در  (،9910) رضرایان و رضایان 

کشررور را با  ت و اسررتق لالمللی امنیّاجد که این تنش در ابعاد ملی و بینایران را کشرروری با تنش آبی باال ارزیابی کرده

کند  این پژوهش با اسرررتفاده از روش دلفی و پنل خبرگان عوامل اصرررلی بحران آ  ایران را رشرررد رو میهروب چالش

برای آینده سررناریوی محتمل را  4هوایی داجسررته و بر همین اسرراپ  وگرایی فزآینده و تغییرات آ ت، مصرررفیجمع

 بحث کرده است   

ه راهکارهای ئها و ارارسی بحران آ  فضای سبز شهرداریبر»در جحقیقی با عنوان  ،(9910سراعدی و جیکوصفت ) 

های تبه ضرررورت ایجاد فضرراهای سرربز پرداخته و یکی از محدودیّ  « جویی در مصرررف آعملیاتی جهت صرررفه

جت ا  اگسرترش این فضراها را کمبود آ  بیان کرده و راهکارهایی از جمله؛ مدیریت منابع آ  و آبیاری فضرای سبز،    

های ای گیاهی مقاو  به خشرکی و مناسرب با اقلیم منطقه، عملیات اص ح خاك، هرپ و کنترل علف  هو کاشرت گوجه 

 اجد را برای مواجهه شدن با بحران آبی ارائه داده هرز و مدیریت در توسعه فضای سبز

سالی شهر مشهد و اثر آن پژوهی خش آیندهمطالعات خود درخصروص  در  ،(9914احمدی و داداشری رودباری ) 

ز مقیاپ   روش تحقیق بر اسررراپ ریاجدپرداختهمنابع این بر  ر اقلیمییارزیابی جقش تغبره   ،هرای زیرزمینی بر منرابع آ  

 96ساله و آمار  69های بارش ایستگاه همدید مشهد با ی  دوره زماجی سرازی شرای  آینده اقلیمی از داده جمایی و شربیه 

    شده استاله استفاده س 90سطح پیزومتری با دوره  ایستگاه ارزیابی

ت آینده آ  ایران و تاثیر به وضعیّ «مآینده پژوهی آ  در ایراج»با عنوان پژوهشری  در  ،(9914)و همکاران  مهرشراد 

های فکری به منظور ایجاد شرررایطی توسررعه روشاجد  این پژوهش به منظور آن بر تصررمیمات و زجدگی مرد  پرداخته

ن مطالعه با در ایاججا  شده است  اجدازی قابل وقوع درگیر با منابع آبی با ارائه چشرم  هایگیران حوزهبهتر برای تصرمیم 

ژوهی ماجند پهای آیندهگیری از تکنی جامه، مصرراحبه با کارشررناسرران و خبرگان و جیز با بهرهاسررتفاده از طراحی پرسررش

ت و یاین عوامل براسرراپ میزان اهمّ دلفی و سررناریوپردازی، عوامل پیشررران آینده آ  در ایران تعیین و سررپس  روش

 یده است   عوامل مش گ گرد ترینمهّم بندی شده وقطعیت، اولویتعد 

شررهرسررتان   درهای امنیتی آن پژوهی بحران آ  و چالشآیندهدرباره پژوهشرری  ،(9916کرمی و غفاریان بهرمان )

های آماری و جظرات ج بگان و ت اسررنادی و بلوكها از طریق مطالعاآوری دادهرفسررنجان اججا  دادجد  آجها پس از جمع

تایج آجها اجد  جپژوهی از جمله سررناریوجویسرری اسررتفاده کرده های آیندهها از تکنی مسرر ولین برای تجزیه و تحلیل داده

 درصد شهرستان رفسنجان در آینده جزدی  در آستاجه تنش آبی قرار خواهد گرفت    90بیاجگر آجست که جزدی  به 
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های شرررهری با رویکرد تحلیل خیرات پرویهأپژوهی تآینده ، با پژوهش یر روی موضررروع( 9919و  بیحی )  کلهر

ها، سررناریو جویسرری، تاپسرریس فازی و سرروات مورد مطالعه قراردادجد و با واکاوی سررناریوهای پیش رو به تای علّالیه

 سمت بهترین سناریو پرداخت ه ارائه راهبردهای سوم ب

و  زاییبیابان عوامل ترینمهمّ بندیرتبه و در مطالعات خود با هدف شناسایی ،(9919و همکاران )فیضری کوشرکی   

ییر غت ،اجساجی هایدلفی به این جتیجه رسیدجد که فعالیّت روش از استفاده با رضوی خراسران  اسرتان  در ت ریب سررزمین 

های ها و مراتع، فعالیّتبرداری شرردید از جنگلزیرزمینی، بهرههای آ  رویه از سررفرهبرداری بی، بهرهیاقلیم پارامترهای

فرسرایش خاك و خصروصریات زمین شناسی از     ،عد  رعایت تناو  زراعی ،کشراورزی ماجند الگوی غل  کشراورزی  

 سال گذشته بوده است  90در استان خراسان رضوی در و ت ریب سرزمین زایی ترین عوامل گسترش بیابانمهّم

ان شرهرست  در پژوهیسرناریوهای مدیریت منابع آ  بر مبنای رویکرد آینده (، با بررسری  9911کاران )بهشرتی و هم 

 محیطی،گذار در ابعاد منابع و مصرررارف آ ، جشررران دادجد که متغیرهای زیسرررتمند عوامل أثرو بررسررری جظا  تبریز

 منابع آ  بوده که دراین میان رشررد کلیدی در مدیریت مدیریتی از مهمترین متغیرهای و عوامل اجتماعی -اقتصررادی

 ای داشته است کنندهجمعیّت جقش بسیار تعیین

 جنتزینگو رودخاجه آب یز حوضرره منطقه در آ  را منابع یکپارچه مدیریت(، 2091) همکاران و 9سررولیس-ماجزالو

 که سررتا رویکردهایی از یکی آ ، منابع یکپارچه مدیریت  کردجد بررسرری پژوهیآینده و سرریسررتمی منظر از مکزی 

 جتایج  دکن تسررهیل را آ  مدیریت هایسرریسررتم تحلیل تواجدمی و کندمی تحلیل سرریسررتمی منظر از را آ  مدیریت

 وابسته سیستم یپویای جیز به تعدادی دیگر و گذارجدمی تأثیر متغیرها سایر شدت به متغیر تعدادی داد جشان آجان بررسری 

 بوده نتسینگوج آب یز حوزه در آ  منابع پایداری به دستیابی برای مهم ابزاری حاضر سراختاری  تحلیل و تجزیه  هسرتند 

  جماید هیلتس اجرا برای را سناریوها تعریف و کند تقویت مدت بلند و مدت کوتاه در را ریزیبرجامه است تواجسته و

  متدولوژی .2

 پژوهشروش . 9. 2

بندی و شرناسرایی عوامل مرثر در توسررعه فضای   آماری اقدا  به طبقههای جوین در این پژوهش با اسرتفاده از روش 

های هدفمند با جگاه جامهآوری اط عات از طریق پرسررشسررازی پژوهش و جمعسرربز منطقه مورد مطالعه شررد  پیاده 

ه دهای کلیدی موثر در توسرعه فضای سبز شهری است و در جهایت آین لفهرهای کارشرناسری و به دجبال م  تشرکیل گروه 

های مراحل و گا  2شکل کند  ریزی سناریو جستجو میمطلو  مدیریت توسرعه فضرای سبز شهری را از طریق برجامه  

 ( 404 ، ص9917دهد )فیضی و همکاران، ریزی سناریو را جشان میم تلف برجامه

                                                           
1. Manzano-Solís 
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 ریزی سناریو و ارائه استراتژیهای مختلف برنامه. مراحل و گام2شکل 

 (404 ، ص9917)فیضی و همکاران،  مأخذ:
 

 جیز جشان داده شده است، پژوهش حاضر در چهار گا  اججا  شد    2هماجطور که در شکل 

 های موجود، بررسی میدانی و نظر کارشناساننامه بسته براساس دادهگام اول: طراحی پرسش .9. 9. 2

اسرت  در روش اسرنادی، با استفاده از    شرده آوری اط عات از دو روش اسرنادی و میداجی اسرتفاده   منظور جمع به

ه ت کنوجی و پیشررینه اط عات پایه در خصرروص ارائه تعاریف، معرفی و شررناخت وضررعیّ منابع و مراخذ موجود، کلیّ

ق ، در حقیقت مسیر تحقیقسمتاین های به دسرت آمده در  اقدامات اججا  شرده در منطقه تدوین و تبیین گردید و داده 

جامه طراحی و تنظیم پرسررشدر ب ش میداجی به جمود   مهیّارا مشرر گ و بسررتر الز  را جهت اججا  مطالعات میداجی  

 ینب جامه درای پرسررشبر اسرراپ توزیع چندمرحله )جیروهای پیشررران/معیارهای اصررلی(  هاعد  قطعیّتجهت تعیین 

  و در راجد )مرحله( پرداخته شد به روش دلفی باشند،مت صرصران حوزه شرهری می    و کارشرناسران   ، کهجامعه آماری

بندی داجش موجود در جزد گروهی از کارشرررناسررران و آوری و طبقهبرای جمع ایروش دلفی فرآیندی سررراختار یافته

یافتی و جظرات در هاهایی در بین این افراد و بازخورد کنترل شررده پاسرر جامهخبرگان اسررت که از طریق توزیع پرسررش
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بر این (  2007، 2و یوسررف 9گیرد  دلفی روشرری برای توسررعه و بهبود اجماع گروهی اسررت )شررکویرآجها صررورت می

جامه بسته و هدفمند با استفاده از روش دلفی میان کارشناسان و در اسراپ معیارهای پژوهش در چارچو  ی  پرسرش  

 دو مرحله )راجد( توزیع گردید 

فضای ی کارشرناسران ارشرد و مدیران اجرایی مت صگ در حوزه    ازجفر  90 شرامل جامعه آماری در این پژوهش، 

اصلی  جفر به عنوان اعضای 90، تعداد ی اولیهجفر 00جامعه  ازبر اساپ جدول مورگان، ه اسرت   بود سربز و کشراورزی  

 گان،استفاده از جدول مور  جامه اجت ا  شدجدسرش آماری برای تکمیل پر جموجه که تمایل به همکاری داشرتند، به عنوان 

این جدول حداکثر تعداد جموجه را مشرر گ   ها برای محاسرربه حجم جموجه آماری اسررت یکی از پرکاربردترین روش

 ( 0 ، ص2020اکبری و همکاران،  ؛299 ، ص9919)فیضی و همکاران،  کندمی

برای  900دهندگان بر اسرراپ عدد کل پاسرر  دبر اسرراپ تعدا جشرراجگرها،ضرررایب اهمیّت برای ها، جامهدر پرسررش

 9و طیق رابطه و فرمول « بی اهمیّت»و صررفر برای « کم»برای  20، «متوسرر »برای اهمیّت  00و « زیاد»میزان اهمیّت 

ند باش( قابل محاسبه می9) فرمولهای ضمنی هستند که با تی اولویّاین ضررایب در حقیقت بیان کننده   محاسربه شرد  

 ( 404 ، ص9917)فیضی و همکاران، 

Index = (100 × NHigh + 50 × NMedium + 25 × NLow) / NAll               )9( فرمول 

 در اینجا

Index: ّیا جشراجگر،     ت شراخگ میزان اهمیHighN : تعداد پاسر های باال ،MediumN تعداد پاس های متوس :  ،LowN :

های های باال + تعداد پاسرر )تعداد پاسرر  اهمیّتهای مربو  به میزان تعداد کل پاسرر : AllNو   تعداد پاسرر های پایین

   باشد می ت(اهمیّهای بیهای پایین + تعداد پاس متوس  + تعداد پاس 

  9. روش دلفی2. 9. 2

 جا  از برگرفته روش این عنوان  اسررت پژوهیآینده هایروش ترینشرردهشررناخته و ترینرایج از یکی دلفی روش

 دلفی روش  کردجدمی بینیپیش را آینده گذشته، در شهر آن کاهنان که چرا اسرت،  یوجان دلفی شرهر  در معروف معبدی

 از دلفی ( 2007)شرکویر و یوسف،  اسرت   شرده  طراحی افراد واقعی جظرات بین صرحیح  تعامل ی  برقراری منظور به

 یاجدنجما برای و آیدمی دست به هاجامهپرسرش  از متوالی یاسرتفاده  با متعدد دفعات در کارشرناسران   جظرات آوریجمع

  دهدمی تشررکیل را دوره ی  تکرار، هر  آیدمی کار به آراء واگرایی یا هاعقیده اخت ف تشرر یگ و جظرات همگرایی

 روش ینا اصلی یایده  است یکدیگر بر کارشرناسران   اثرگذاری و ارتبا  برقراری برای ایوسریله  جامهپرسرش  واقع در

  نگوییسرر توان از که افرادی یا معتبر یا و مشررهور افررررراد تأثیر تحت آجکه بدون بتواجند دهندگان پاسرر  که اسررت آن

 ( 290 ، ص9919کنند )فیضی و همکاران،  اسرتفاده  دیگران هایدیدگاه از ،بگیرجد قرار برخوردارجد، جلسرات  در باالیی

 به کسانی طوربه بعدی تحلیل برای غیرمعمول جظرات همه اش اص، سر نوری  توان سراختن  اثربی با ،دلفی روش در

                                                           
1. Shakweer 

2. Youssef 

3. Delphi 
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 روش زا حذف غیرقابل عنصر دو بازخورد، و افراد بودن جاشرناپ  و گمنامی بنابراین  شرود می برگرداجده گروه اعضرای 

 خود جظرات رد ای برایهکنند قاجع دالیل به که زماجی گروه، اعضررای که اسررت آن روش این مهم مزیت اسررت  دلفی

و  9کنند )جاورود تجدیدجظر خود در آرایجوعی  تواجندمی اعتبارشرران، و وجهه دادن دسررت از جگراجی بدون رسرریدجد،

جامه با هدف پرسررشمرحله )راجد( توزیع  2(  به عبارت دیگر این روش مشرراوره اسررت که شررامل   2097، 2اسررتراجد

آوری و در ها جمعشررود  پاسرر ی خاص میجظرات اولیه از طیف وسرریعی از کارشررناسرران ی  حوزه اسررتع   جقطه

شرود  این روش، جیاز به وقت  پرسری ارجاع می کنندگان در همهی شررکت ی بعد برای اظهارجظر مجدد برای همهمرحله

ها زیاد شررود  در عالم کاربرد، با  جامهرفت و برگشررت این پرسررش ی زیادی دارد، زیرا ممکن اسررت دفعات و هزینه

 یابد این چرخه پایان می 9جظریدستیابی به درصد خاصی از اجماع و هم

 نامه نامه براساس نظر خبرگان و اصالح ایرادات مفهومی و نگارشی در پرسشگام دوم: روایی پرسش. 9. 9. 2

های موجود بین ها و به منظور اصرر ح تناقبآوری دادهشرد و پس از جمع ها بررسرری جامهروایی و پایایی پرسرش 

های )جشاجگرهای( زیرمجموعه آن، لفه با گویهرهای هر مها و مقایسره پاسر   سرواالت، با مقایسره اجحراف معیار پاسر    

)خبرگان،  جامه اصرر ح و مجدداً در بین جامعه آماریهای دارای تناقب اقدا  شررد و پرسررشجسرربت به حذف پرسررش

سوال بود که پس از بررسی  99ها مدیران و کارشرناسران ارشد فضای سبز و کشاورزی( توزیع شد )تعداد اوّلیه پرسش  

برای تعیین ضریب پایایی پرسرش رسید(    20ها و براسراپ جظر کارشرناسران، تعداد جهایی سرواالت به     روایی پرسرش 

اسررت )اکبری و  4گیری پایایی، ضررریب آلفای کروجباخن روش اجدازها متداولتریامّ  شررودهای م تلفی اسررتفاده میشرریوه

 ترین وسرراده که جامه ارائه گردیده اسررتبرای بررسرری روایی پرسررش جیز های م تلفیروش(  0 ، ص2020همکاران، 

 د باشجامه میجظران در خصروص محتوای پرسرش   اسرتفاده از جظر کارشرناسران و صراحب     ،هاترین این روشکاربردی

 921/0معادل  آنمقدار  وتعیین  SPSSافزار  با اسرررتفاده از جر  ها از طریق ضرررریب آلفای کروجباخجامهایایی پرسرررشپ

 است جامه که جمایاجگر اعتبار و پایایی قابل قبول پرسششد  حاسبهم

مدیریتی و ها )مییارها( مانند؛ عوامل اقلیمی، اجتماعی، اقتصووادی و گام سوووم: تیییع عدم قیییّت. 0. 9. 2

 های )نشانگرها( مهّم هر یک از عواملتیییع شاخص

ها/معیارها(، تعریف آوری اط عات، شررناسررایی جیروهای محرك )پیشررران تعیین چارچو  برای چالش، جمع     

  و    های مطلهای مدیریّتی بر مبنای آیندههای آینده، ایجاد سناریوها و ارائه استراتژیهای آتی یا عد  قطعیّتبحران

  

                                                           
1. Navrud 

2. Strand 

3. Consensus 

4. Cronbach Alpha 
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های مناسوب توسویه فضای سبز شهر مشهد در   بندی اسوتراتژی گام چهارم: ارائه راهبردها و اولویت. 0. 9. 2

  ریزی سناریوبراساس برنامه شرایط بحران کم آبی

ترین معیاها و این گا  براسررراپ ماتریس سرررناریوها اججا  شرررده اسرررت  بطوریکه در ابتدا پس از تعیین مهم     

ر اساپ ب ها، ماتریس سرناریو به صرورت متقاطع و دو به دو مورد بررسری کارشناسان و خبرگان قرار گرفت    شراخگ 

رات کارشناسان جظ و بر پایه فضای سبز مشهدت با توجه به وضعیّ شودمیهایی که ارائه پژوهی سرناریو، اسرتراتژی  آینده

  مودرا کارآمدتر اجرا ج فضرای سبز شهر مشهد تی عملیات مدیریّ شرود تا بتوان بندی میتاولویّ مجرّ ارشرد و مدیران  

به    این روششررودمحسررو  می ی پیش بینی آینده و مدیریت آنهاترین روشسررناریوها یکی از متداولریزی برجامه

 های ممکن و مطلو  و ارائه اط عاتیبه منظور کشف آینده و کارشرناسان جظرات دلیل لزو  حضرور طیف وسریعی از   

شرناخته شده است  از   9ترین روش در آینده جگاریپیچیده در ی  فرمت قابل فهم به تصرمیم گیران، به عنوان مناسرب  

ز مفید جی در این حوزهتواجد میت باال در حوزه آ ، این روش قطعیّطرفی برا توجره به کمبود اط عات و در جتیجه عد   

ن های بدیل آینده است که تصمیمات ما در آمحی  رات ما درباره  سرناریو ابزاری برای تنظیم و ترتیب تصو واقع شرود 

تحقیق به آن ریزی سررناریو که در این روش برجامه  (9914، و همکاران )مهرشرراد آید محی  ممکن اسررت به اجرا در

ر ب روشری است که توس  بسیاری از کارشناسان و مت صصان این حوزه پیشنهاد شده که معموالً  پرداخته شرده اسرت،  

 ( 2004، 9، اوبرین2092، 2ویدگیرجد )زیر را در بر می مراحلرود و به جوعی طبق اصول و منطقی پیش می

 قلمرو جغرافیایی پژوهش . 2. 2 

 هزو در حو  N 49° 10′ 48″ و E ″36 ′21 °59 جغرافیاییمحدوده مین شررهر بزرگ کشررور در  مشررهد بعنوان دوّ

 استان مرکز و ایران شرقی شمال در مشهد .اسرت  شرده  واقع هزارمسرجد و  نالودبیهای کوه، بین رشرته رودکشرف  آبریز

 سرشماری براساپ و است ایران پهناور شهر دومین مساحت مربع کیلومتر 909 با شرهر  این، اسرت  رضروی  خراسران 

 پرجمعیت شررهر دومین(، جفر 660 و هزار 972 و میلیون سرره بر بالغ جمعیتی با 9910 سررال مسررکن و جفوپ عمومی

باشد هکتار فضای سبز می 4901دارای این شهر ( 9917، مشهد شهرداری هایپارك سرازمان ) شرود می محسرو   ایران

گزارشات موجود مساحت  اساپبر  .گرددشیرین آبیاری میای از فضرای سربز موجود با آ  شر  و   که ب ش عمده

باشرد و میزان آ  مصرررفی جهت آبیاری این حجم از فضررای سرربز  مترمربع می میلیون 41 فضرای سرربز مشررهد بالغ بر 

مترمکعب از  2،000،000 های شررهرداری و مقدارمترمکعب از چاه 90،000،000مترمکعب اسررت  مقدار 29،900،000

خریداری شررده از سرردها  9،700،000 ها و مقدارها و روان آ مترمکعب از کال 9،900،000 ی و مقدارهای بازیافتآ 

 مترمکعب جیز خریداری شررده از سررایر منابع خصرروصرری ماجند  9،000،000 شررامل سررد طرم و کارده و ارداك، مقدار

   ( 9917ها و فضای سبز مشهد، های ش صی است )سازمان پاركچاه

                                                           
1. Foresight 

2. Wade 

3. O’Brien 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
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متر  60/99باشد که از این میزان، مقدار مترمربع می 47/26موجود سرراجه فضرای سبز شهری مشهد   بنابر گزارشرات  

های مترمربع آن مربو  به پارك 07/7که از این میزان حدود طوریهمشررهد اسررت  ب ت شررهرداریمربع آن تحت مالکیّ

و میزان  بودهدرصد  90/77باشرد  در حال حاضر میزان خودکفایی منابع آبی شهرداری مقدار  جنگلی و کمربندسربز می 

باشد  متوس  توسعه ساالجه فضای درصرد می  74/19مشرهد  حاکم بر منطقه و شرهر  اقلیم با های مناسرب  کاشرت گوجه 

ها و فضرای سرربز  ان پاركسرازم مترمربع ) 400،000 های شرهری مترمربع و برای پارك 200،000 های محلیبرای پارك

 ،شرکت مهندسین مشاور فرجهادباشد  )مترمربع می 000/900/9های جنگلی و کمربندسربز  ( و برای پارك9917مشرهد،  

9914 ) 

 هایافته .9 

 ل دلفی   بر اساس نتایج حاصل از مرحله اوّ مییارها بندیتاولویّ .9. 9

ها و استفاده از جظرات خبرگان، معیارهای جامهپرسرش تحلیل و دلفی، تکمیل  اوّلبر اسراپ جتایج حاصرل از مرحله   

  یصاداز: اجتماعی، مدیریتی، اقلیمی، اقتاجد ت عبارتبه ترتیب اولویّشهر مشهد  فضای سبزاصلی و موثر در توسعه 

بر اساس نتایج حاصل از  های موثر در توسویه فضوای سوبز شهر مشهد   مییارها و پیشوران  بندیتاولویّ .2. 9

 دلفی    مدوّ)راند(  مرحله

فرآیند دلفی از  )مرحله و راجد دو ( که در مرحله جهایی شررهر مشررهد فضررای سرربزموثر در توسررعه معیارهای      

 باشد یم ، اقتصادی، اقلیمی، اجتماعییمدیریتّت شامل: ها به دست آمد به ترتیب اولویّجامهتحلیل و آجالیز پرسش

ی در مطالعات مهرشاد و های مهّم مدیریتّیندی پیشرران جتابج حاصرل از روش دلفی و کارایی این روش در اولویّت 

جتایج مطالعات مشابه جیز به اهمیّت روش دلفی در (  جیز بیان شده است  9919( و فیضری و همکاران ) 9914همکاران )

 ت منابع آ  اشاره شده است بندی معیارهای مهّم به خصوص در حوزه مدیریّدر اولویّت

( را جشرران 9های موثر در فضررای سرربز شررهری به ترتیب ارزش و بر مبنای رابطه ) معیارها و شرراخگ 9جدول 

 دهد   می

 

 کیطبق رابیه  یارزش محاسبات بیبه ترت یسبز شهر یموثر در فضا یهاو شاخص ارهای. می9جدول 
 ردیف نشانگر مییار های مهّمشاخص

همراه در حوضره آبریز دشرت مشرهد در دهه گذشرته تاکنون، مشک ت محی  زیستی را به    بحران آ  

 داشته است 

 مدیریتی

(M) 

M1 9 

 M2 2 های اجرایی فضای سبز مشهد با توجه به بحران آ  وجود داردامکان تغییر سیاست

 M3 9 در حال حاضر ضرورت توجه به توسعه فضای سبز شهری وجود دارد

مین آ  مورد جیاز جهت توسررعه و جگهداری فضررای سرربز، راهکاری أهای جایگزین تروشسرریاسررت 

 مناسب جهت خروا از بحران است 
M4 4 

 M5 0 های آبیاری تحت فشار و   (های مدیریت بهینه مصررف آ  )شرامل اجرای سریسرتم    اجرای سریاسرت  
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 ردیف نشانگر مییار های مهّمشاخص

 باشد  تواجسته است بر مدیریت بحران آ  در حوضه آبریز مشهد موثر

 M6 6 توسعه کمربند سبز مشهد در راستای برجامه ششم توسعه کشور، سیاستی پایدار است

 M7 7 مدیریت توسعه کمربند سبز مشهد درراستای اهداف پدافند غیرعامل بوده است 

های شررهری و یا صررنعتی جهت آبیاری کمربند سرربز در شرررای  بحران آ  مفید و  اسررتفاده از پسررا 

 کاربردی است 
M8 9 

های مرتب  )جهاد کشاورزی، های سایر ارگانسبز مشهد با سیاست های مدیریت ک ن کمربندسریاست 

 باشد راستا میمنابع طبیعی، محی  زیست، آ  و فاض   و    ( هم
M9 1 

های کشت شده در کمربندسبز مشهد گذشته تا کنون، گوجه هایسالی در دههبا توجه به اسرتمرار خش  

 اجد درستی اجت ا  شدهبه 

 اقلیمی

(C) 

C1 90 

ه توسعه کمربندسبز مشهد صورت گرفت برایشرناسری، اقلیمی و       مطالعات پایه از قبیل مطالعات زمین

 است 
C2 99 

های مناسررب و سررازگار در سرریاسررت توسررعه کمربندسرربز، حرکتی صررحیح و کاشررت گوجه برایاقدا  

 کارشناسی است 
C3 92 

های مدیریت کمربندسربز شهری رسیدن به سراجه میاجگین فضای سبز  اینکه یکی از سریاسرت  باتوجه به 

ساپ اح مشرهد تا چه میزان لزو  رسیدن به این سیاست حاکم بر جهاجی اسرت، اکنون با توجه به اقلیم  

 شود می

C4 99 

 C5 94 های ک ن کمربندسبز مشهد متناسب با اقلیم و تغییرات اقلیمی  بوده است سیاست

 C6 90 یابی کمربندسبزشهری متناسب با منابع آبی و در جهت مدیریت پایدار بوده است مکان

 در شرای  فعلی کمبود و بحران آ ، توسعه کمربند سبز شهری تا چه حد اقتصادی است 

 اقتصادی

(E) 

E1 96 

های این ب ش، تواجمندیهای توسررعه و جگهداری کمربندسرربز از محل  مین ب شرری از هزینهأراهکار ت

 راهکاری اجرایی است 
E2 97 

های جوین مدیریت ک ن کمربندسررربز مشرررهد در راسرررتای جذ  توریسرررم )به عنوان یکی از روش 

 درآمدزایی غیرجفتی( موفق بوده است 
E3 99 

 E4 91 های اقتصاد مقاومتی کشور بوده است های مدیریت کمربند سبز مشهد درراستای سیاستسیاست

 E5 20 هزینه توسعه و جگهداری کمربندسبز مشهد با درآمدهای ساالجه شهرداری تناسب دارد 

 صرفه و عملی دربهکارشرناسی، مقرون  راهبردیهای بسریار عمیق زیرزمینی،  سریاسرت اسرتفاده از آ    

 مشهد  
E6 29 

ندی دارجد از توسعه کمرب میزان رضایتمندی ساکنان شهر مشهد و مسافراجی که قصد سفر به این شهر را

 سبز

 اجتماعی
(S) 

S1 22 

اس می -های توسعه مدیریت کمربندسبز مشهد به چه میزان متناسب با فرهنگ و سنت ایراجیسریاسرت  

 است 
S2 29 

 S3 24 محسوپ بوده است  ثیر توسعه فضای سبز در میزان کاهش آلودگی هوای شهرأت

ثر از شرای  موجود داخلی أمشهد تا چه میزان بومی شده و متهای ک ن مدیریت کمربندسبز سریاسرت  

 است 
S4 20 
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، م فف حرف M  برای مثرال  اجرد جمرایش داده شرررده ی مورد اسرررتفراده در این تحقیق بره صرررورت کرد    معیرارهرا   جکتره: 

Management ،C بیاجگر کلمه ،Climate ،E م فف کلمه ،Economic  وS  جیز بیاجگر کلمهSocial   جشاجگرها جیز  اسرت

 (9919، های پژوهشمأخذ: )یافته اجد ، و     جشان داده شده2، 9به ترتیب با اعداد 

هّم های متحلیل جظرات کارشررناسرران در مرحله دوّ  دلفی برای هری  از معیارها و شرراخگ  و فرآیند تجزیهجتایج 

    داده شده استجشان  2در شکل 

 

 
 ،یماعاجت اریب؛ می ،یتّیریمد اریالف؛ می یدلف ندیآمرحله فر عیدوّمهر کدام از نشانگرها در  ریتاث زانیم .2 شکل

  یاقتصاد اریو د؛ می یمیاقل اریج؛ می

 . بحث0

 تنظیم کرد  در امتغیرهبینی خود را از آینده بر اسرراپ چگوجگی پیشرررفت  توان پیشمیبا ترسرریم ماتریس سررناریو 

نده بینی آیم جشرران میدهد مسرر له اصررلی پیش تواجند رخ دهند که در جظر داشررتن این ایده مهّهای زیادی میواقع آینده

به اینکه کدا  اتّفام در آینده رخ خواهد داد  لذا در این قسررمت به  توجهجیسررت بلکه آماده شرردن برای آن اسررت بدون 

ماتریس متقاطع قرار داده و برای هری  از دو به دو آجها را در ی   ت بره دسرررت آمرده از بین معیرارها،   ترتیرب اولویرّ  

ه تجربه که جتیجدهد، داسرتان سناریوی مربوطه  ماتریس با توجه به شررایطی که ماتریس جشران می   های()قطاع هایربع

ماتریس متقابل دو شاخگ اصلی  9شکل   شده است های موجود است، بیانکارشرناسان و مدیران مجر  از وضعیّت 

 دهد تی و  شرای  اقلیم است، را جشان میت که همان معیار مدیریّو دارای اولویّم از دو معیار مهّ
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 ی و اقلیمیماتریس مییارهای مدیریتّ  .9شکل

 

ه ، بترین حالتبا به از جظر شرردت بحراجی بودن شرررای  به ترتیب بندی سررناریوهاتیّاولوبا توجه به ماتریس فوم، 

 :   شرح  یل است

 ّبدترین حالت( های پی در پی(و خشکسالی ت بحران آ مدیریّعد  ل )سناریوی او( 

  مالیات طبیعت(های پی در پی( سالیو خش  ت بحران آ مدیریّ) دوّ سناریو( 

  سوجامی مدیریّت( سالی(وجود خش عد  و  عد  مدیریّت بحران آ ) سوّ سناریو(   

  (ترین وضعیّتالایده)سالی( و عد  وجود خش  ت بحران آ مدیریّ) چهار سناریو 

  های پی در پی(و خشکسالیبحران آب  تعدم مدیریّ)ل سناریو اوّ .9. 0

 «آ  بحران تعد  مدیریّ» کهترین شاخگ آن مو مهّ یمعیار مدیریتّکه  ت ممکنو وضرعیّ  شررای  ترین بحراجیدر 

)از لحاظ ارزش  جشاجگرهاترین شاخگ این مبه عنوان مهّدر معیار اقلیم  های مسرتمر سرالی و شراخگ خشر    اسرت 

تواجد هری  می ی در جامعه حاکم خواهد شد کهت جابساماجوضرعیّ دهند، شررای  و  میدر آینده رخ  (،9 وزجی در رابطه

 از حاالت زیر در زمان خاصی رخ دهد:

   د آ ت کمبو)اهمیّ های منطقهبه علّت تغییر الگوی بارش و جامنظم بودن بارش مستمرهای سالیخشر 

 ((2090در کنار افزایش جمعیت و کشاورزی جاکارآمد که منجر به بحران آ  خواهد شد )مدجی، 

 کمبود بارش ساالجه و به طبع آن کاهش حجم بارجدگی در شهر مشهد 

 در شباجه روز و در طول سال ییتغییرات شدید دما 

  کشاورزیهای زیرزمینی از طریق پسماجدهای صنعتی، شهری و افزایش آلودگی آ 
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      ،کاهش  افزایش مشررک ت محی  زیسررتی جاشرری از کمبود آ  ماجند: کاهش فضررای سرربز شررهری

های کاهش درآمدهای پایدار و جاپایدار شرررهری و افزایش هزینه منردی زائرین و مجراورین،  رضرررایرت 

 مهاجرت شهروجدان  و خدمات شهری، تضعیف صنعت توریسم بومی

   ت بحران آببرای کاهش اثرات عدم مدیریّادی پیشنه راهبردهایتریع ممهّ .9 .9. 0 

 با اججا  مدیریت یکپارچه منابع آبی، براسررراپ  های آ  زیرزمینیت شرررده از سرررفرهبرداری مدیریّبهره(

    (2091سولیس و همکاران، -مطالعات ماجزالو

   جلوگیری از ت ریب و تبدیل غیراصولی کاربری اراضی 

 مسررکن و شررهرسررازی، سررازمان ها از جمله با سررایر ارگانی شررهر های مدیریتّهمسرروسررازی سرریاسررت

 جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آستان قدپ رضوی

 اجطبام با مطالعات سرراعدی و جیکو صررفت ) های فضررای سرربز با پیوسررت محی  زیسررتی اجرای پرویه

 (های هرز و اص ح خاكهای گیاهی مقاو  به خشکی و کنترل علفکید بر کاشت گوجهأ( با ت9910)

 ّمنطقهحاکم بر ت شهری با شرای  اقلیمی همسوسازی مدیری 

   های مستمرسالیجهت کاهش اثرات ناشی از خشکپیشنهادی  راهبردهایتریع ممهّ .2. 9. 0

  در آیندهسالی خش  ی قطعیپدیدهتکرار آمادگی برای   

 منطقه بررسی اثرات گر  شدن جهاجی کره زمین و اثر آن بر تغییر اقلیم    

 منطقهها در ارزیابی دوره بازگشت طوالجی بارش   

 ّت بارش اجدك سراالجه و همچنین کنترل شردت بارجدگی با افزایش سرطح پوشش زجده و     خیره و مدیری

 غیرزجده در خاك و جلوگیری از برخورد مستقیم و شدید قطرات باران با  رات خاك  

 مالیات طبییت() پی در پی(های  و خشکسالی ت بحران آبمدیریّم )سناریو دوّ .2. 0

ه عنوان ب "سالیخش "مدیریت شده باشد و « بحران آّ »ی با شراخگ برجسته  یمسرائل مدیریتّ در شررایطی که  

   توان تعریف کرد:ترین شاخگ معیار اقلیم دارای تأثیر منفی باشد سناریوی زیر را میکنندهتعیین

 در این حالت ممکن است شرای  زیر در منطقه و دشت مشهد حاکم شود از جمله:  

    به دلیل افزایش جمعیت  های زیرزمینیافزایش پسرماجدهای صرنعتی، شهری و کشاورزی و آلودگی آ(

رو خواهد ساخت )اجطبام بههای آتی اسرتفاده آ  جهت توسرعه فضای سبز را با مشکل رو  در طی سرال 

 (  2099ات کلین و لترل، با جتایج مطالع

 ها در مناطق خشررر  به خاطر تغییرات اقلیمی و گر  شررردن جهاجی کره دوره بازگشرررت طوالجی بارش

 تغییرات شدید دما در شباجه روز و در طول سال ،زمین



  99                                   پژوهی ندهیبر آ یسبز مبتن یفضا تیریمد یهاشرانیپ یبندتیاولو                       سال هفتم            
 

  خواجی با )هم های منطقههرای مکرر بره علرّت تغییر الگوی برارش و جامنظم بودن بارش    سرررالیخشررر

ها مسرررتمر به عنوان (، در خصررروص اهمیت خشرررکسرررالی9919د و جعیمی مجد )مطالعات جعیمی مج

 جیروهای پیشران در توسعه فضای سبز(

  افت حاصل یزی خاك در اثر کاهش پوشش و افزایش فرسایش 

   سونامی مدیریت()و عدم وجود خشکسالی(  عدم مدیریّت بحران آب) سوّمسناریو . 9. 0

احتمال رخداد حوادث و  ،جشرررده باشرررد ولی اقلیم دارای تأثیر مثبت باشررردت مدیریّبحران آ  در شررررایطی که 

 فرایندهای زیر بیش از سایر موارد دیگر است:    

 توسعه شهری و اراضی کشاورزی و گسترش ت ریب زمین 

  های کشت شده در فضای سبز با اقلیم منطقه(تناسب گوجهمدیریت غل  اراضی و ت ریب خاك )عد 

 مینی از طریق پسماجدهای صنعتی و شهری و کشاورزیآلودگی آبهای زیرز 

  های ها، عد  تغییر الگوی بارش و منظم بودن بارشسالیها، کمترشدن خش دوره بازگشرت کوتاه بارش

 های گرد و غبارمنطقه کاهش طوفان

 های ساالجه  افزایش بارش 

 بزهای فضای سهای زیرزمینی و در جتیجه افزایش هزینههدر رفت آّ  سفره   

   و عدم وجود خشکسالی( بحران آبت )مدیریّ چهارمسناریو . 0. 0

 پدیدهرخداد باشرررد و اقلیم از جظر  «بحران آ ت مدیریّ»و در اینجا شررراخگ یمسرررائل مدیریتّدر شررررایطی که 

جه با وضعیت زیر موا الی وجود جداشته باشدسو در واقع خش  ت مثبت و مساعدی باشدسرالی دارای وضعیّ خشر  

 خواهیم شد:  

 کاهش اثرات تبدیل غیراصولی کاربری اراضی 

  ها و شرای  جرمال بارجدگی در شهر مشهدسالیکاهش خش 

 توسعه متوازن فضای سبز شهری 

 کاهش آلودگی هوای شهری و کاهش امراض قلبی و ریوی و در جهایت کاهش جرخ مرگ و میر 

  آرامش در شهروجدان و مسافرانافزایش زیبایی شهر و ایجاد حس 

 کاری و افزایش روحیه شاد در مرد کاهش بزه 

 در جهایت رضررایتمندی زائرین و  زایی وتوسررعه صررنعت توریسررم و افزایش درآمدهای شررهری، اشررتغال

 مجاورین

قه مورد منط در پژوهیآینده ریزی سررناریو و برجامه مبنای بر های اصررلیپیشررران برای مطلو  آینده پژوهش این در

(  و فیب و 9919(، کلهر و  بیحی )9916کرمی و همکاران ) مطالعات با که این جتایجتردوین شرررد  بطوری  مطرالعره  

 کلیدی، عوامل پیشررران، جیروهای شررناخت ها،پیشرررفت منطق فهم و در سررناریوها تفکر تأثیر بر مبنی( 9917همکاران )
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 و مطالعه تحقیق این در دارد   هم واجی اثر اعمال برای خود پتاجسرریل آینده و در ممکن حاالت اجواع کلیدی، بازیگران

 پیش بینی و سررناریوسررازی اجواع دسررته بندی آینده، اجواع به اصررلی؛ توجه شرردن معطوف و آینده پژوهی علم بررسرری

باشد  هم راستا می( 9910و جیکو صفت ) ی( و ساعد9910رضرائیان و رضرائیان )   هایپژوهش با آن در ممکن شررای  

جموده  بندیتاولویّ یکپارچه و تعیین، را اسرتراتژی   هایبرجامه و راهبردها آینده پژوهی هایروش از اسرتفاده  با جتایج این

 است 

 گیری نتیجه .0

 مورد شرهر مشهد  برای آینده در ممکن حاالت و شررای   تمامی شرده،  مطرح سرناریوهای  و پژوهیآینده اسراپ  بر 

 مش گ شدن با د فتابی اتفام داریم تمایل که اسرت  ایآینده مطلو  آینده شرد  گفته که طورهمان   گرفت قرار بررسری 

اجواع  از یکی مطلو  آینده که یافت دست آینده اجواع به تواندر توسرعه فضرای سربز در شرهر مشهد می     مرثر معیارهای

، در مدیریت ممهت توسعه فضای سبز بوده به عنوان ی  اصل جتایج این تحقیق که در راسرتای مدیریّ باشرد   می هاآینده

های مناسررب اجرایی رود و با ترسرریم سررناریوهای آینده و کم  از علم آینده پژوهی اسررتراتژی شررهری به شررمار می

جهت  ت بحران آ یدر ارتقاء اجرایی مدیر« اقلیم و مدیریت»بندی شررد  جتایج این تحقیق جشرران داد که عوامل اولویّت

براساپ  یم مدیریتههای مارائه راهبردها و استراتژی جماید گیری را ایفا میتوسرعه فضرای سربز شهر مشهد جقش چشم   

امل با توجه به ترتیب عوجاپذیری اقتصررادی، اجتماعی و محیطی خواهد شررد  تفکرات خطی منجر به خسررارات جبران

ها راهبردهای مناسب با آن شرای  آورده شده است  توسرعه فضرای سربز حاصل از این پژوهش برای هر کدا  از معیار   

ها تدوین گردید، جشررران داد که جگری در برجامهکه با هدف ایجاد ارتبا  یکپارچه و هماهنگ بین ب شررری راهبردهااین 

گیری را ایفا عامل اقلیمی و مدیریتی در رشررد مدیریت بحران آ  جهت توسررعه فضررای سرربز شررهری جقش چشررم   

 پژوهش ای جو ازپژوهاجه به مبحث بحران آ  و لزو  مدیریت بهینه فضررای سرربز، جنبهبرآن، جگاه آینده ع وه جماید می

رسد یکی از مباحث ضروری در مدیریت منابع جظر میای اججا  جشده و بهاسرت که تاکنون در این زمینه مطالعه  حاضرر 

اد بحران آ  در ایران، به خصرروص توسعه فضای آ  در شررای  بحراجی باشرد  در جتیجه لزو  پرداختن به عوامل ایج  

پژوهی در این خصررروص، به منظور ات ا  بهترین سررربز مشرررهرد و به تبع آن مدیریت بهینه منابع آ  موجود و آینده 

ناریو، س مبتنی بر پژوهیتا براساپ آینده شودتصرمیمات در زمان حال برای تحقق آینده مطلو ، بشردت احسراپ می   

 ت در زمان بحران  طراحی و ارائه شود ی مناسبی برای مدیریّهای اولویتبرجامه

هد مصررف آ  و توسرعه بهینه توسعه فضای سبز شهر مش   برای افزایش کارآیی پیشرنهادی  هایبنابراین، اسرتراتژی 

 :براساپ تمامی سناریوهای احتمالی در آینده به شرح زیر خواهند بود

های آبگیر و ه لی در اطراف آ ، با اجرای ساماجه مصرف کارآیی افزایش و آبیاری هایروش سرازی بهینه( الف

 یکییجتاصرر ح  کم جهاده و مقاو  بومی، ارقا اجت ا   تشررت  درختان به  خیره و مدیریت بارش اجدك سرراالجه،
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 الگویاصرر ح  باال، آ  مصرررف کارآیی با ارقا  تولید و) بیوتکنولویی( جدید تکنیکهای از بااسررتفاده گیاهان

 کشت گیاهان،  

ای آبیاری هها، استفاده از سیستمسرنتی، با اسرتفاده از آ  برگشرتی فاروها و باغچه    آبیاری سراختار  اصر ح (  

 -های مناسرررب آبیاری اسرررتفاده از روش های آبیاری زیرسرررطحی با حذف تب یر از خاك و زیرزمینی و روش

 ایکاربرد بهینه آبیاری قطره

 درجهت به زراعی هایروش ازاستفاده  مصنوعی، و طبیعی مالچ از گسترش استفادهازسرطح، با   تب یر کاهش( ا

 روز اواس  در آبیاری از اجتنا  و آبیاری زمان در مستقیم تب یرکاهش  تعرم، و کاهش تب یر

 ویژه هکود )ب های مناسرب مدیریّت آبیاری به منظور کاهش تلفات آ ، با اسرتفاده از مصرف  اسرتفاده از روش ( د

 رویجت و بررسرری و  تحقیق دارجد( گیاه کاهش تعرم و هاروزجه تنظیم در جقش مهمّی روی که و پتاسرریم کودهای

 اولیه هایآبیاری در فشار تحت آبیاری هایروش از استفاده توسعه های فصلی( و جشایی )استفاده از گل کشت

ماجند اسررتفاده از (آبیاری  کم اعمال هایروش آ ، با اعمال مصرررف کارآیی افزایش منظور به آبیاری کم اججا  (ه

 باال آ  مصرف راجدمان کوتاه رشرد  دورهبا  آبیاری )گیاهاجی کم برای مناسرب  گیاهاجت ا   آ  مغناطیس شرده(، 

 آ  تکیفیّباال( و  جگهداری ظرفیّت دارایهای )خاك آبیاری کم برایخاك مناسب  هستند(، خشرکی  به مقاو  و

  باید خو  باشد(ت آ  آبیاری )کیفیّ

 قدردانی و سپاسگزاری

رد جمعی کارشناسان حوزه شهری در شهر میداجی و با اسرتفاده از خ  –جتایج این تحقیق، حاصرل ی  پژوهش علمی 

ما را یاری جموده اجد   ءبه جحوی از اجحاداجم از کلیه کسرراجی که در این تحقیق ر خود الز  میمشررهد بوده اسررت  لذا ب 

 داشته باشم کمال تشکر را 

 بیانیه حق نشر

 جظر دم معنوی مالکیت اصررل رعایت مقاله، تدوین در که دار می اع  به عنوان جویسررنده مسرر ول  اینجاجب ،احتراماً

سررعه جغرافیا و تو»دوفصررلنامه  به وارده هایزیان جبران به جسرربت شررود، اثبات آن خ ف چناجچه و اسررت رار گرفتهق

  باشم متعهد می «فضای شهری

نامهکتاب  

های سررالی شررهر مشررهد و اثر آن بر منابع آ پژوهی خشرر (  آینده9914احمدی،   ، و داداشرری رودباری، ع  ع  )  9

  20-9ای تغییر اقلیم، تهران، سازمان هواشناسی، زیرزمینی  پنجمین کنفراجس منطقه

های زیرزمینی با اسرتفاده از سیستم  آ بررسری افت سرطح   (  9999اکبری،   ، جرگه،    ر ، و مدجی سرادات، ح  )   2

-69(، 4) 96، های حفاظت آ  و خاكپژوهش د( مطالعه موردی: آب وان دشرت مشه ) GIS اط عات جغرافیایی
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