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 چکیده

سازی محیط زیست هوشمند ار کالنشهر مشهد را ار سه بخش  پژوهش حاضرر سعی اارا نشش ووام  مورر ار پیاا  

میزان تاریرگذاری ار صورت وقوع، احتمال وقوع گزینه ار آیند  و تشریح وضعیت موجوا بررسی کند. روش پژوهش با 

های نیمه ساختاریافته  اسرناای و ابزار پرسرشنامه و محاحیه  اسرتااا  از روش ترکییی نند جانیه و با گراآوری االالوات  

 04کنندگان ار این پژوهش شام   بوا  است. مشارکت 1DPSIR و مینای تحلی  براساس اجزای مدل  انجام گرفته است

اند،  های کیای که با روش گلوله برفی انتخاب شد  نار از متخححان ار بخش محاحیه 9نار از خیرگان ار بخش کمی و 

مورا تجریه و تحلی  واقع شد  است. SPSS ار نرم افزار T-test بوا  است. ااا  های جمع آوری شد  با استااا  آزمون 

نتایج نشان میدهد که میزان تاریرگذاری ار صورت وقوع به غیر از بعد مدیریت پسماند ار سایر ابعاا شام  مدیریت آب، 

شهری، فرهنگ و هویت، ساختمان هوشمند، مدیریت فاضالب و توسعه  مدیریت یکپارنه زیسرت محییی، زییا سرازی  

برق سیز باال بوا  است و ار احتمال وقوع آیند ، گزینه بعد فرهنگ و هویت وضعیت نسیتا میلوبی را نسیت به سایر ابعاا 

 نشهربه خوا اختحرا  ااا  اسرت. ار تشرریح وضعیت موجوا شاهد وضعیت نامیلوب محیط زیست هوشمند ار کال   

 .است د یگرا شنهاایمیلوب پ تیبه وضعرسیدن جهت  یشنهاایپ یراهکارها نیپژوهش همچن نیار ا مشهد هستیم.

  .DPSIRمحیط زیست هوشمند، مدل کالنشهر مشهد، های محیط زیست، توسعه پایدار، : نالشهاکلیدواژه

 
 
 

                                                
1 Drivers, Pressures, State, Impact, Response 
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 مقدمه  .7

جمله افزایش جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی، افزایش  های پیچید  و گسرتراهای از شرهرها به الور ااتی با نالش 

 های غیررسمی که اارای مشکالت محیط زیستی فراوانینشینی و سکونتگا  گیری حاشریه  مهاجرت و ار نتیجه شرک  

ها و رویکراهای کوشند با ایدگاهی یکپارنه مدلاز این رو مدیران شرهری ار سرراسرر جهان می   . اند مواجهه هسرتند 

 ها و انتظارات جهان امروز ارائه اهند به منظور پاسرررخگویی به خواسرررته 21رای توسرررعه شرررهرهای قرن نوینی را ب

گرای، شرهرفشرا ، شهرخالق،   (. ار این راسرتا رویکراهایی نون شرهرپایدار، شرهر بوم   1091)پوراحمد و همکاران، 

شهر هوشمند  . (24111امروزامن، )ییگینالرا و کشرهراانش، شرهر مشاوم و اخیرا ماهوم شرهرهوشمند میرد شد  است   

یرند  های یااگهای انسرانی، موسسات و سازمان شرهری، ترکییی از مهارت  به ونوان رویکرا نوینی ار مدیریت یکپارنه

شررهری را برای بسرریاری از کارکراهای  های ایجیتال اسررت که تلایا این سرره جزی زمینه اسررتااا  از هوش و فناوری

از این رو وملیاتی  (.1091)محمدی،  آوراک، اکتسرراب فناوری و نوآوری را فراهم میشررهری مانند هوش اسررتراتژی 

(. 1091)بذر افشان، خوارزمی و خاکپور،  شواهای هوشمند ار بستر مدیریت یکپارنه شهری محشا میشردن نوآوری 

انجام ااا  ار ارتیرا  با شرررهرهای هوشرررمند اتحاایه اروپا نندین پروت  سررریاسرررتی حول ماهوم شرررهر هوشرررمند   

 . این اتحاایه ابعاا شررهر هوشررمند را اولت هوشررمند، حم  و نش  هوشررمند، انرتی (2411 ،2)کاراگلیو و نیارااسررت

(. شررهرهای 2411، 0کمسرریون اتحاایه اروپازیسررت هوشررمند معرفی کرا  اسررت) هوشررمند و محیط هوشررمند، مرام

اهند و ماا  زیسررت هوشررمند ارائه می توسررعه محیطهوشررمند یکی از جامع ترین و کام  ترین سررناریوها را با هد  

  می ها به اینترنت شکباشد که با اتحال حسگرها و محرکاصرلی توسرعه محیط زیسرت هوشرمند اینترنت اشریای می     

زیسرت هوشرمند باید تعام  بین سه وفیاه اصلی ارک شهروندان، اینترنت    ار محیط .(2419، همکارانو  0)گومزگیرا

)فرناندز، الوارز، اورتجا گونزالز، زیست سازماندهی شوا ها جهت هوشرمندسازی محیط احتمالی اولتاشریای، اقدامات  
)برینزل، منابع الییعی آن اارا زیسرت هوشرمند مکانی جذاب و اارای اقتحراا قوی اسرت که ریشه ار     محیط. (12449

ایدار پ تداوم سالمت آن با توسعهشرهری و   زیسرت  . باید توجه ااشرت حا  کیایت محیط (24196پارکاش و آوینش، 

 زیست ریزی شهری رویکرا محیط از این رو ار برنامه(. 1092شرهری پیوند خورا  اسرت )رهنمایی و شرا  حسینی،    

کنند  مشرکالت محیط زیسرتی شرهرها باشرد میرد شوا. منظور از      تواند به ونوان رویکرا نوینی که ح هوشرمند می 

ن محییی بهر  گرفت. ار ای های جدید برای حا  منابع زیستوان از فناوریزیسرت هوشرمند این اسرت که بت    محیط

محییی از الریا مدیریت  های زیسررت توان از جمله اهدا  محیط زیسررت هوشررمند را بهیوا شرراخ    رابیه می

های فناوری و تشررویا به کاهش صررحیح منابع، پایداری محیط زیسررت، کاهش اسررتااا  از انرتی به کمک نوآوری  

                                                
1. Yigieanlar & Kamruzzaman 

2. Caragliu & Chiara 

3. European Investment Bank Report 

4. Gomes 

5. Feranndez, Alvarez, Ortega & Gonzalez 

6. Brinzel, Prakash & Avinash,  
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ی می گیر هایی را انداز زیست ار جهان شاخ  بازیافت مواا نام برا. معموال برای سرنجش کیایت محیط  محرر  و 

ها، حم  و نش ، مدیریت زباله، آب و کیایت کنند. مهمترین این شراخ  ها ویارت اند از: آالیند  ها، انرتی، ساختمان 

ی، استااا  ه اهوا و صردا، افزایش گازهای گلخان  ارراث زیسرت محییی نون آلواگی  (.1090هوا )روزگار و جوانمرا، 

یست مورا ز های تجدیدناپذیر و تغییرات اقلیمی سری  شرد  که هوشمندسازی شهرها با تاکید بر بعد محیط   از انرتی

 (.1091)پور احمد، زیاری، حاتمی نژاا و پارسا،  توجه واقع شوا و ضرورت توجه به این مهم را تداوی کند

می باشد که یک  DPSIRزیسرت شهری، مدل   های محیط مرسروم ار حوز  سرنجش شراخ     هاییکی از مدل

 های ولمی و مسررای  جهان واقعی را اارا و ار تحررمیم ای اسررت و توانایی برقراری ارتیا  میان یافتهه مدل میان رشررت

عیت، ، فشررار، وضررشرروا. این مدل به نمایندگی از نیروی محرکه های مدیریت منابع محیط زیسررتی اسررتااا  می گیری

(. 1090)خیییی، اانه کار، پوراحمد و وحید،  باشرردها، وناصررری از نهارنوب تحلیلی وسرریع می تاریرات و پاسرر 

برای  "فشررار ")ولت( از الریا "نیروهای محرکه"با شررروع زنجیرهای از پیوندهای ولت و معلولی  DPSIRرویکرا 

 "اررات"یمایی و زیسررتی( و ار نهایت با توجه به هد  میالعه،)فیزیکی، شرر"وضررعیت"ها( به تغییر ار مثال )آالیند 

ی( )خط مشرر "هاپاسرر "ها )سرراختار و وملکرا( منجر به مثیت و منای را برررسرری میکند و ار نهایت ار اکوسرریسررتم

 .(1091)شاهی، زبراست، صالحی و صالحی،  شوامی

ار پژوهشری با ونوان سیستم نظارت   2419ار سرال  1برینزل، آواناش و آوینش های خارجی  ار بررسری پژوهش 

 زیسررت هوشررمند بدین نتیجه رسرریدند که جهت کنترل آلواگی هوا باید سرریسررتمی ار زمان واقعی به انداز  بر محیط

ار سال  2برکلجاسیس، ماجکتیس و تارابیکها پرااخته و بر محیط زیسرت هوشرمند نظارت ااشته باشد.    گیری آالیند 

زیست بدین نتیجه رسید  اند که با استااا  از سیستم  ان سریسرتم نظارت هوشرمند بر محیط   ار پژوهشری با ونو  2411

ار  2411ار سرررال  0 زوو و آیوتوان آالیند  های هوا را همزمان با تشرررخی ، کنترل نموا.سرررنجش کیایرت هوا می 

پیشرفت  شد بلندمدتزیسرت، انرتی و رشرد اقتحراای پایدار بدین نتیجه است یافتند که ر    پژوهشری با ونوان محیط 

برااری از منابع انرتی و تحررایه کمک کرا  اسررت،   های بهر  فناوری نه تنها به کاهش مداوم شرردت انرتی ار زمینه

 های تجدیدپذیر منجر شد  است. تجدید به انرتی بلکه به تنظیم ساختار بهینه تیدی  استااا  انرتی غیرقاب 

اهد نتایج نشان می 1091زیست کالنشهر مشهد ار سال  محیطهای ااخلی، ار سرند توسرعه    ار بررسری پژوهش 

های از امکانات و  زیسرررت میتوان مجموع ریزی جامع و تعریف شررراخحرررهای ملی برای محیط که با وروا به برنامه

اسررت یافت.  1040برااری نموا تا به جایگا  ترسرریم شررد  ار سررند نشررم انداز  اسررتعدااها را به نحوی میلوب بهر 

ترین راهیراها و  زیسرت شهر مشهد ار ابعاا مختلف، شام  وضع موجوا و مهم  نکات میالعات سرند محیط مهمترین 

 اقدامات الزم برای رسیدن به جایگا  میلوب بیان شد  است.  

                                                
1. Brinzel, Prakash & Avinash 

2. Brkljacis, Majectic & Tarabic 

3. Zoo & Aui 
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زیسرت شهر و توسعه   ار پژوهشری با ونوان محیط  1096سرتوهیان، حسرنی، میراث احمدی و صرالحی ار سرال     

بدین نتیجه اسررت یافتند که به موازات تغییر و تحول ار شرراون اجتماوی و اقتحرراای و پایدار ار شررهرهای هوشررمند 

های پایداری ار  زیست شهر نگونه امکان استیابی به نهارنوب سریاسری زندگی بشرر قرن حاضر و گسترش محیط   

ر هوشمند، ار پژوهشی با ونوان شه 1091شروا. گهواربند ار سال   راسرتای شرهری هوشرمند وملیاتی و کاربرای می   

رفتن  زیسرت بدین نتیجه اسرت یافته اسرت که پراکنش افشی و بی رویه شهرها منجر به از بین    شرهر اوسرتدار محیط  

ها و خدمات شررهری، افزایش الول سررارهای شررهری، افزایش محررر    اجتماوات محلی، افزایش هزینه زیرسرراخت

ب ناپذیر اسررت. خیییی، اانه کار، پوراحمد و انرتی و وابسررتگی اتوموبی  شررد  که به کارگیری شررهر هوشررمند اجتنا 

های محیط گیریو قابلیت کاربرا آن ار تحرررمیم DPSIRار پژوهشررری با ونوان معرفی مدل  1090وحید ار سرررال 

تواند االالوات متنوع اربار  محیط زیسررت را الیشه بندی کند تا پاسرر  اند که این مدل می زیسررتی بدین نتیجه رسررید 

 گذاران قرار اهد. اختیار سیاستهای احتمالی را ار 

ار بررسری میانی نظری پژوهش تعاریف و اهدا  شرهر هوشرمند و محیط زیسررت هوشررمند بیان شد  است. ار    

شررهرهوشررمند، سرره الیه باهم کار میکنند تا یک شررهر هوشررمند را ایجاا کنند: اول پایگا  فناوری که شررام  یک توا   

های ارتیاالی است. الیه اوم از برنامه خا  تشکی  شد   به شریکه  های هوشرمند و سرنسرورهای متحر      حیاتی تلان

های خام به هشردار ار نند حوز  امنیت، تحرک، بهداشرت، انرتی، آب، زباله، توسرعه اقتحاای و     اسرت، ترجمه ااا  

که به شوند  ها تنها ار صورتی موفا می مسرکن و تعام  و جامعه. الیه سروم اسرتااا  ومومی اسرت، بسیاری از برنامه    

. یک شهر هوشمند یک (2411، 1مکینسری و کمپانی الور گسرترا  پذیرفته شرد  باشرند و بتوانند رفتارها را تغییر اهند)   

منیشره جغرافیایی با تراکم باال جمعیت اسرررت که از فناوری االالوات و ارتیاالات برای اتحرررال و نظارت بر خدمات  

زیسررت محییی، اقتحرراای و اجتماوی و هم ننین کیایت زندگی زیرسرراختی حیاتی با هد  بهیوا کارایی و پایداری 

های فناوری االالوات و ارتیاالات به منظور اسررتیابی به رشررد اقتحرراای  گذاری ار زیرسرراخت شررهروندان با سرررمایه

 (.2424، 2)ترییلمیر، رجاب و استربینگرپایدار و مدیریت واقالنه منابع استااا  می کند

زیست ار برابر آلواگی، مدیریت  ت هوشرمند اتحاایه اروپا شرام  حاافت از محیط  های پروت  محیط زیسر  برنامه

های هوشررمند، روشررنایی ومومی، انرتی تجدیدپذیر سرریز، مدیریت پسررماند، مدیریت آب، غذا و  منابع پایدار، شرریکه

(. ار این راستا 2411کمسیون اتحاایه اروپا، ) ریزی شهری سیز است کشراورزی، سراختمان سریز، انرتی سریز و برنامه    

ای است  محییی را  حلهای هوشمندانه های زیست زیسرت هوشمند ار برالر  نموان نالش  از جمله اهدا  محیط

که مرام را ترغی  میکنند که ار سررراوات خارز از کار، از حم  و نش  و ومومی اسرررتااا  کنند، هم ننین از انرتی و 

به سریستم بهداشت و ارمان را از الریا مراقیت های ویژ  پیش  آب کمتری اسرتااا  نموا  و کاهش فشرارهای مربو    

 (.2411مکینسی و کمپانی، ای انجام اهند) گیرانه

                                                
1. Mckinsey & Company 

2. Treiblmair, Rejeb, & Strebinger 
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های ااخلی، هم ننین مهاجرت از کشررورهای  کالنشررهر مشررهد به الی  افزایش سررریع جمعیت، افزایش مهاجرت

ها و ارائه خدمات به تمامی تامین زیرساختهمسرایه سری  شرد  تا توان و فرفیت الزم برای تامین اشتغال و مسکن،    

های غیررسمی گیری سکونتگا غیررسمی و شک  قشررهای مختلف را نداشرته باشد. از این رو فهور و گسترش بخش  

های اقتحرراای و اجتماوی از مهم  ار حاشرریه شررهر مشررهد با کمیوا خدمات و کیایت پایین سرریح بهداشررت، نابرابری

شوا که جمعیت بالغ بر یک میلیون و اویست هزار نار ش حاشیه شهر مشهد محسوب میترین پیامدهای منای گسرتر 

(. مسررائ  شررهر مشررهد ار ابعاا کالیدی، اجتماوی و زیسررت 1091)قربانی، خوارزمی و ترکمن نیا،  شرروارا شررام  می

 تزیس محییی قاب  بررسری اسرت که با توجه به ونوان پژوهش و مشرکالت شرهر مشرهد ار این خحرو ، مسائ       

محییی شرهر مشهد که از سال   محییی مورا توجه قرار گرفته اسرت. الزم به اکر اسرت ولیرغم تدوین سرند زیسرت    

های که با رویکرا  ، میالع1به پایان رسررید و ابعاا مختلای ار آن بررسرری گراید  اسررت  1096آغاز و ار سررال  1090

 زیست مشهد بنگرا انجام نشد  است. هوشمندسازی به محیط

زیست ار  سازی شهر هوشمند با تاکید بر بعد محیطاین راسرتا هد  پژوهش حاضرر بررسری نالشرهای پیاا     ار 

 باشد.  می DPSIRکالنشهر مشهد با استااا  از مدل 

  روش شناسی .2

 روش پژوهش .2.7

اربرای ک هرا اووجهی) کمی و کیای ( و بر مینای نتیجه  روش پژوهش بر مینرای هرد  تیینی، بر مینرای نوع ااا    

ا ه آوری ااا  ای و میدانی صورت گرفته است و ابزار جمع ها با اسرتااا  از میالعات کتابخانه  آوری ااا  اسرت. جمع 

پرسررشررنامه و محرراحیه بوا  اسررت. روش پژوهش ترکییی نند جانیه بوا  و به الور همزمان به جمع آوری االالوات  

 محاحیه گیری از میالعات کیای و پژوهش به است آید. با بهر  کمی و کیای پرااخته شرد  تا شرتاخت کاملی از مساله  

ار محیط زیسرت هوشرمند تدوین گراید. محاحیه شوندگان شام  کارشناسان    DPSIRهای نیمه سراختار یافته، مدل  

ها  اند که به شرریو  گلوله برفی انتخاب شرردند. ار محرراحیه نار بوا  9شررهرااری و متخحررحرران اانشررگاهی به تعداا 

گرفته که با روش تحلی  شریکه مضرامین مورا تحلی  واقع شدهاند. سواالت    سروال صرورت   0هایی ار قال  پرسرشر  

شرراخ  ار سرره قسررمت میزان تاریرگذاری ار صررورت وقوع، احتمال وقوع گزینه ار  04بعد و  1پرسررشررنامه حاوی 

نجی از صرراح  نظران این با نظرسرر 0تا  1و تشررریح وضررعیت موجوا ار الیف لیکرت  1تا  1آیند  ار الیف لیکرت 

نار ار نظر گرفته شد  است. ار تجزیه و  04گرفته اسرت. حجم نمونه مورا نظر ار بخش کمی شام    حوز  صرورت 

ها انجام گرفته  وان ااا  با اسرررتااا  از آزمون شرررایپورویلک توزیع نرمال  SPSSهای کمی ار نرم افزار  تحلی  ااا 

 گرفته است. ار نهایت راهکارها و سیاست صورت T-testا استااا  از آزمون ها ب اسرت و سرپس تحلی  و تاسیر ااا   

 هایی جهت پیاا  سازی محیط زیست هوشمند ار کالنشهر مشهد ارائه گراید  است.  

                                                
 . الرد سند راهیرای زیست محییی شهر مشهد1



  شمارۀ اوم                                              مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                            22

 

 های پژوهش پرااخته است: به ابعاا و شاخ  (1جدول)
 

 در شهر مشهد. عوامل و شاخص های کلیدی موثر در  پیاده سازی محیط زیست هوشمند 7جدول
 منابع گویه ها ابعاد

مدیریت 

 پسماند

های زباله، جهت تشخی  پرشدگی فرفیت سی  ار سی based-loT  1نح  سنسورهای 

 زباله 
 1091مهدیان فر، 

های شناسایی فرکانس راایویی و سیستم االالوات جغرافیایی ار امکان تلایا همزمان سامانه

بهینه بازیافت و هدایت سیستماتیک مواا زائد غیر قاب  ها و مدیریت  تاکیک هوشمند زباله

 های افن استااا  به مح 

 1091مهدیان فر، 

سوز جهت استااا  از انرتی حاص  از  های تولید برق ار کنار کورههای زباله احداث نیروگا 

 سوزاندن مواا ار بازیافت زباله

و  2برینزل

 2419همکاران، 

ها برای جمع ها و افزایش فرفیت سی  کران زباله برای متراکم های هوشمنداستااا  از سی 

 آوری زباله

برینزل و 

 2419همکاران، 

ریت یمد

تامین و 

توزیع منابع 

 آب

 1091مهدیان فر،  استشرار سامانه هوشمند تحایه تکمیلی پساب جهت آبیاری فضای سیز ومومی و خحوصی

گیری  بینی و پیش جهت پیش های هوشمند نا ها ار برقراری  استشرار سامانه مدیریت نا 

 حوااث و کنترل از را  اور

برینزل و 

 2419همکاران، 

 1091مهدیان فر،  استشرار سامانه توزیع آب هوشمند جهت هماهنگی تشاضای های متغیر با منابع مختلف آب

ن توزیع مینای توااستشرار سامانه آبیاری هوشمند جهت تخحی  بهینه آب غیر شرب و آبیاری بر 

 شیکه های آبیاری
 1091مهدیان فر، 

توسعه برق 

 سبز

استشرار نیروگا  تولید برق خورشیدی، جهت تیدی  انرتی خورشیدی به برق و سازگار با محیط 

 زیست

و  0فرناندز

 2449همکاران، 

متح  به  های خورشیدی به صورت استااا  از پن با استشرار سامانه نرخه تولید و توزیع انرتی 

 جهت کاهش محر  برق شیکه برق سراسری

فرناندز و 

 2449همکاران، 

 هوشمندسازی شیکه برق مجهز به فناوری ایجیتال جهت ارسال برق مورا نیاز به مشاصد
فرناندز و 

 2449همکاران، 

ریت یمد

 فاضالب

ها که با بوی  به کارگیری بیوفیلترهای مختلف ار صنایع جهت زاوان آلواگی ناشی از آالیند 

 نامییوع همرا  است

شهرااری مشهد، 

1090   

ها و به ویارتی استااا  مجدا از آب خاکستری به  های بازنرخانی فاضالب استااا  از سامانه

 ونوان روشی هوشمند ار جهت کاهش محر  آب

 گیری میزان کدری آب ار تحایه آب و سنسورهای انداز  PHگیری  نح  سنسورهای انداز 

 ها برای کاهش انرتی محرفی ار تحایه خانه ها و فاضالب

                                                
 میتنی بر اینترنت اشیای .1

2. Brinzel  

3. Feranndez  
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 منابع گویه ها ابعاد

ساختمان 

 هوشمند

 ها جهت جلوگیری از اتال  انرتی ار ساختمان 1EMSهای کنترلی  استااا  از سامانه

گزارش بانک 

سرمایه گذاری 

 2411، 2اروپا

ر روشنایی ااستااا  از حسگرهای حساس به صدا برای کنترل و تنظیم گرمایش و سرمایش و 

 ها ساختمان

گزارش بانک 

سرمایه گذاری 

 2411اروپا، 

 ها ها جهت تامین انرتی ساختمان نح  پن  های خورشیدی ار پشت بام خانه

گزارش بانک 

سرمایه گذاری 

 2411اروپا، 

 ایجاا سشف سیز یا باغ بام ار ساختمان جهت جلوگیری از آلواگی هوا

گزارش بانک 

سرمایه گذاری 

 2411 اروپا،

فرهنگ و 

 هویت

 یسازی با ایجاا فضاهای آموزشی و کاار تححی  کرا  ار راستا ارتشای کیایت آموزش و فرهنگ

 محییی شهروندان سواا زیست یارتشا

سند راهیرای 

زیست محییی 

شهر مشهد، 

1091 

زیست  های مرامی و استااا  از اید  های نوین ار جهت استیابی به محیط افزایش مشارکت

 هوشمند

ااان میراث ولمی و فرهنگی کشور به  های هوشمند جهت نشان استااا  از استگاهها و گوشی

 صورت آنالین

های تلویزیونی ار زمینه میاحث زیست محییی  سواا زیست محییی از الریا نمایش برنامه یارتشا

 های ملی به ویژ  ار شیکه

ریت یمد

یکپارچه 

 محیط زیست

 محییی و آگاهی از روندهای جهانی و اررات زیست اولتی ار ابعاا زیستسیاست گذاری های 

 محییی جهت اتخاا تحمیمات هوشمندانه

سند راهیرای 

زیست محییی 

شهر مشهد، 

1091 

همکاری و تشریک مساوی سازمان های اولتی و سازمان های غیر انتااوی محیط زیست ار ح  

 مشکالت محیط زیستی و هوشمندسازی

ها( ار حا  محییزیست، آگاهی بخشی به مرام، تامین  0NGOمحییی) سمنهای زیستنشش 

 منابع مالی و ...

قوانین و مشررات حا  محییزیست و زییایی شهر و اومال ضوابط ساخت و ساز ار حاشیه  یاجرا

 شهر

توسعه 

زیباسازی 

 فضای شهری

زیست و توجه به آن ار  و محیط استشرار میلمان و اکوراسیون شهری سازگار با اقلیم منیشه

 استیابی به شهری هوشمند ار تمامی مناالا شهری
 1091مهدیان فر، 

 روشنایی هوشمند خیابان با به کارگیری نراغ های حسی به منظور صرفه جویی ار محر  انرتی
اهشان و 

 1090همکاران، 

اهشان و ها و فراهم  شارت کران گوشیهای خورشیدی برای  های هوشمند مجهز به پن  استااا  از نیمکت

                                                
1. Energy Management System 

2. European Investment Bank Report 
3. Non- Governmental Organization 
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 منابع گویه ها ابعاد

 1090همکاران،  های پاک برای مرام ار استااا  از انرتی WIFIکران 

 استااا  از تابلوها و بیلیوراهای هوشمند تیلیغاتی نند کاربرای 
شهرااری مشهد، 

1090   

حمل و نقل 

 هوشمند

 تجدید نظر ار استانداراهای سوخت خواروهای شخحی

 از حم  و نش  همگانی و استانداراسازی استاندارهای آالیندگی آنها ترغی  استااا 

 ترغی  استااا  از اونرخه های اشتراکی

 استااا  از خواروهای اشتراکی

بیدخوری و 

 2416همکاران، 

رشد هوشمند 

 شهری
 شهری  و پرهیز از توسعه افشی بی رویه های رشد هوشمند میزان توجه به شاخ 

رهنما و 

 1092همکاران، 

 

   DPSIRمدل .2. 2

-رویکرا نیروی محرکه، وضرررعیت، فشرررار، ارر و پاسررر  ابزار ارزشرررمندی جهت ارزیابی پارامترهای اقتحررراای

باشرد. این رویکرا ابزار مورری برای تشرریح مسرای  محیط زیستی و ارک ارتیاالات بین     محیط زیسرتی می -اجتماوی

انتشرار آالیند  و اررات آنها اسرت و اولین بار توسرط آتانس محیط زیست اروپا مورا استااا  و به صورت گستراهای    

اسرت که توسرط سازمان همکاری و      PSRیافته نهارنوب شرک  توسرعه   DPSIRکاربرای شرد  اسرت. رویکرا   

 توسرعه اقتحراای ایجاا شرد  اسرت. این نهارنوب ماهومی جهت سازماندهی االالوات وضعیت محیط زیست می    

اند که به مسررائ   نیروهای محرکه اغل  ووام  انسررانی DPSIR(. ار مدل 1090باشررد )جهانی شررکی  و همکاران، 

توسررط  هاار جهت رفع آن ییهاتی( که باشررند، فعالهیرانو ای هیه )اولاز هر اسررت ازهاینشرروند،  محیط زیسررتی منجر می

خواهد شررد. به ویارت  سررتیز طیمنجر به بروز فشررار بر مح هاتیفعال نیصررورت خواهد گرفت. ا یانسرران یجامعه

 ،تیوضع. دگذارنیم ریتأر ستیز طیمح تیبر وضرع  ماًیهسرتند که مسرتش   یو انسران  یعیفشرار شرام  ووام  الی   گر،یا

 جینتاارر،  اند.فشررار قرار گرفته ریکه تحت تأر یعیمنابع الی تیو کم سررتیز طیمح یهاتیایک ریویارت اسررت از مشاا

کاهش  یراجامعه ب یاتخااشد  یوکارهاپاس ، سازاست.  ستمیبر سرالمت و رفا  انسان و اکوس  ت،یوضرع  رییتغ یمنا

راسررت و )زب و ارر باشررد تیمحرکه، فشررار، وضررع یرویار ن راتییمربو  به تغ توانندیاسررت. پاسرر  م یاررات منا

                                      اهد.را نشان می DPSIRمدل ( 1) شک (.  1090همکاران، 
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 DPSIRدل . م7شکل 

 

 روش تحلیل شبکه مضامین .2.1

پس از میالعه اقیا متن ای کیای از روش تحلی  شرریکه مضررامین اسررتااا  شررد  اسررت که     جهت تحلی  اااهه

ها، کدهای معنایی به صررورت جمالت، ویارات و بندهایی اسررتخراز شررد  و سررعی بر تاسرریر جمالت و   محرراحیه

ها شرد  اسرت. ار مرحله بعد جهت اسرتخراز مضرامین، کدها به صرورت کالن تحلی  شد ، تجزیه و       کدگذاری ااا 

عی شد  تا مضامین خا  و پذیرفتنی حاص  شوا. سپس اند و سر  تحلی  و با یکدیگر به صرورت جدول تلایا شرد   

وان اند. تا این مرحله شیکه مضامین به ون هایی قرار گرفته اند و تحت شیکه بندی شرد   هایی اسرته  مضرامین ار گرو  

 (.1091ها قرار گیرا)خوارزمی، نحرآباای و جوهری،  ابزاری برای تحلی  ااا 

 معرفی محدوده مورد مطالعه   .2.0

کیلومتر مربع ار شرمال شررقی ایران واقع شرد  اسرت و به ونوان مرکز استان      021کالن شرهر مشرهد با مسراحت    

هجری شمسی جمعیت به  1091خراسران رضروی شرناخته میشروا. بر اسراس سررشرماری ناوس و مسکن ار سال        

یجاا شررهر هوشررمند به (. شررهرااری مشررهد برای ا1091میلیون نار رسررید  اسررت)آمار نامه مشررهد،  0411619حدوا  

ارسرتی رویکرا تدوین سرند راهیرای و نششه را  میتنی بر فناوری االالوات و ارتیاالات را جهت ارتشای کیایت زندگی   

شرهروندان برگزید  اسرت. الزم اسرت با ایجاا فضرای تعاملی میان شرهروندان و ابزارهای پیشرفته فناوری االالوات و      

ا شررناسررایی و مدیریت نموا)شررربتدار، کاهانی، جواای، قهرمانی، الالییان، الیرانی ارتیاالات، را  ح  های هوشررمندانه ر

(. فعالیت های شرهرااری مشرهد ار حوز  خدمات شهری و محیط هوشمند شام  الرد   1096راا و گنجی بیدمشرک،  

ستر ری و بتاکیک زباله از میدا، اسرتححرال گاز و برق از پسرماند، اسرتشرار سرامانه های مدیریت ناوگان خدمات شره      
1AVL  ای ه میتنی بر االالوات آنالین و پایش وملکرا، سررامانه سررنجش نیاز آبی فضررای سرریز شررهری میتنی بر مدل

های کیایت هوا و پیش آگهی برای سه  های زیسرت محییی و اوالم شراخ    ماهومی، اسرتشرار سرامانه پایش آالیند   

                                                
1. Automatic Vehicle Location 
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ی غیرهم سرریح، سررامانه مدیریت خواروهای وملیات  ها تشاالع ها و روز آیند ، سررامانه هشرردار آب گرفتگی زیرپ  

های خورشیدی ار پارک ها و معابر، اجرای الرد  گیری از انرتی گیری از آبهای خاکستری، بهر  زمسرتانی، الرد بهر  

شهر ( 2) شک  (.www.shahraraonline.irهای هوشمند است) آزمایشری آبگیری تانکرهای فضرای سریز به سیستم   

 ری آن را نشان میدهد.مشهد و مناالا شهراا

 

 
. موقعیت استان خراسان رضوی در ایران، موقعیت مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی و موقعیت 2شکل  

 مناطق سیزدگانه مشهد

 ها  یافته .1

 های کیفیتحلیل داده .1.7

یست سازی محیط ز این بخش با هد  بررسری وضعیت محیط زیست هوشمند و تعیین راهکارهای مورر بر پیاا  

است. ار DPSIR هوشرمند ار کالنشهر مشهد ار ابتدا به تحلی  شیکه مضامین پرااخته است که نتیجه آن تکمی  مدل  

اوانی را های محیط زیستی فر نشینی بحران تحلی  شریکه مضرامین به الی  اینکه ار شرمال و شررق شهر مشهد حاشیه    

 زیستی هستند که بر سایر مناالا مشهد تاریرات نامیلوب محیط یطایجاا کرا  اسرت و این مناالا منشرا مشرکالت مح   

اند و توجه کمتر مدیریت شرهری ار هوشمندسازی این مناالا سی  اختال  این مناالا با   زیسرتی را به همرا  ااشرته  

هد و زیستی مناالا حاشیه شهر مش شوندگان با تاکید بر مشکالت محیط های محاحیه سرایر مناالا شرد  اسرت، پاس    

 (.2تی این مناالا بیان شد  است )جدولهای هوشمندانه جهت مدیریت مشکالت محیط زیس رائه پاس ا
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 . شبکه مضامین2جدول
 کدهای معنایی مضامین عنوان شبکه مضامین شماره شبکه

1 

وضعیت نامیلوب 

محییی ار  زیست

مناالا حاشیه شهر 

 مشهد

 بوان سیاست ناهماهنگ

ها و برنامه های کالن 

 توسعه

ها و ار   های کالن توسررعه ناهماهنگ که مهاجرت سرریاسررتها و برنامه 

نتیجه فشررارهای جمعیتی را بر شررهرها و به ویژ  کالن شررهرها تحمی    

ها و به انیال آن پیامدهای ناخوشررایندی را  به بار  کرا  اسررت، حاشرریه

 آورا ، که یکی از آنها همین وضعیت نامیلوب زیست محییی است.

 نامیلوب حاشیهاستشرار 

 نشینان

نشینان ار سرزمینهای پست و غیرقاب  استااا  و ناهنجار،  استشرار حاشیه

ار کنار مسریلها و کانالهای فاضالب و مح  تجمع زباله و وجوا ساخت  

و سازهای غیراستاندارا و نیوا شهرسازی اصولی ار این مناالا از جمله 

 ه شهر است.ووام  فهور مشکالت زیست محییی ار مناالا حاشی

ساخت و سازهای 

 غیرقانونی ار حاشیه شهر

کنند بدون  معموال ار حاشریه شرهر شریانه شرروع به سراخت و ساز می     

اینکه حتی از یک سریسرتم بهداشرتی مناسیی برخوراار باشند. ار مناالا    

حاشریه شرهر مشرهد به خحرو  ار مناالشی که ساخت و سازهای غیر     

فاضررالب به راحتی میتواند ار سرریح   مجاز بسرریار زیاای وجوا اارا، 

های بسیار زیاای را با خوا به همرا  ااشته  خیابان منتشر شوا و آلواگی

 باشد.  

ضعف ار وجوا آموزش 

 و فرهگ سازی

ار مناالا حاشیه شهر که آگاهی صحیحی از سواا زیست محییی وجوا 

های کشرراورزی و منابع محییی  نشررینان به تخری  زمین ندارا، حاشرریه

 اند. اند و فضای باز و سیز حاشیه شهر را نیز مخت  نموا  پرااخته

2 

پتانسیلها و 

محدوایت های 

شهر مشهد برای 

پیاا  سازی شهر 

 هوشمند

زیارتی و توریست 

 پذیربوان)پتانسی (

پذیر بوان و بین المللی بوان شرهر مشهد و   به الی  زیارتی و توریسرت 

 شررهر کشور، امکان جذب کمکموقعیت این شرهر به ونوان اومین کالن 

هررای اولتی و حکومتی را، برای پیشررریرا  هررای خررا  از بواجرره

 هوشمندسازی این شهر امکان پذیر مییاشد.

شهرااری 

 الکترونیک)پتانسی (

گذاری مدیران شررهری و امکانات  ار قال  فع  خواسررتن و سرریاسررت 

که  ااند زیرسرراختی سررازمان فاوا شررهرااری الکترونیک را پتانسرریلی می

های هوشررمند سررازی به بهترین نحو وم  کند و  میتواند ار اجرای برنامه

 اهدا  هوشمند سازی محیط زیست را پیش بیرا.

فشر فرهنگی ار مناالا 

حاشیه شهر مشهد و کم 

رنگ بوان نشش سمن 

محییی  های زیست

 )محدوایت(

لی  اها مستشر میشوند و به  بخش بزرگی از شهروندان مشهد، ار حاشیه

های زندگی، از نظر فرهنگی فرفیت پذیرش  ودم برخورااری از حداق 

ها به  هایی نون هوشرمند سرازی شهری را ار خوا ندارند. سمن   الرد

زیسرررت  سرررازی برای محیط ونوان یکی از مهمترین ووام  ار فرهنگ

مشررهد و هوشررمندسررازی آن، ار حال حافر و به تیعیت از شرررایط کلی 

 اارند.کشور فعالیت نانیزی 

تضاا منافع سازمان های 

محیط 

 زیستی)محدوایت(

باتوجه به آنکه هر یک از سررازمان محییزیسررتی اهدا  و اسررتراتژیهای  

 کنند و مخحو  به خوا را اارند، از این رو منافع گوناگون را انیال می

ار نتیجره هماهنگی و یکپارنگی الزم ار راسرررتای ارتشای کیایت محیط  

 ی آن وجوا ندارا.زیست و هوشمندساز
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 کدهای معنایی مضامین عنوان شبکه مضامین شماره شبکه

0 

راهکارهای 

هوشمندانه 

محییزیست ار 

 کالن شهر مشهد

بهرهگیری از تجارب 

 هیافته شهرهای توسع

از تکنولوتی و تای که پیشررر یافته مسررلما ار انیا کشرررورهای توسرررعه 

توانیم از راهکارها و تجربیات این  هوشرررمندسرررازی هسرررتند که ما می

مشررکالت کشررور خوامان را ای که بتواند مسررائ  و  کشررورها به گونه

 برالر  سازا استااا  کنیم.

 مشارکتهای مرامی

های خوا مرام ار ایجاا هوشررمند سررازی محیط و    اسررتااا  از فرفیت

کران شهروندان ار برخورااری از مناعت حاص  از  مشرارکت و سرهیم  

های شرهر هوشمند و محیط زیست هوشمند باوث می شوا   ایجاا الرد

 یلوبی برسند.الرد ها به نتیجه م

تغییر نگا  مدیران و 

 تمرکز آنان بر روی اید 

 های شهر هوشمند

مدیران شرهری به ونوان مسراوالن شرهری شرناخته شد  اند و تخحی      

های هوشررمند  بواجه و اوتیارات از سرروی آنها جهت پیاا  سررازی الرد

 شوا. شهری سی  تحشا شهر مشهد، شهری هوشمند می

رار استشبسترسازی برای 

فناوری االالوات ار همه 

 مناالا

گذاری ار بحث زیرسررراخت فناوری  با اختحرررا  بواجه و سررررمایه

االالوات و ارتیاالات و گسرترش آن ار تمامی مناالا حتی مناالا حاشیه  

و اور از اسرترس زمینه را برا آمااگی شهروندان جهت پذیرش ماهموم  

 ایم. های آن فراهم نموا  هوشمندسازی و ضرورت

0 

مدیریت یکپارنه 

زیست  محیط

شهری ار کالنشهر 

 مشهد

ضعیف بوان هماهنگی 

سازمان های متولی محیط 

 زیست

گیری و مدیریت ار کشرررور ایران،   به الی  سرریسرررتم متمرکز تحرررمیم 

 های زیست ها از جمله سرازمان  هماهنگی و تشرریک مسراوی سرازمان   

 باشد. محییی ضعیف می

 ها یکپارنگی ار راستای اهدافی معین ندارند.   سازمان رقابت سازمانی زیاا

سوزی و افزایش  فرصت

 بار مالی فراوان

ها وجوا  نون هماهنگی برای رسرریدن به هدفی معین ار بین سررازمان 

ها ار قال  برنامه های تعیین شد  افزایش پیدا  های سازمان ندارا، هزینه

 کند. می

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

د ار سازی محیط زیست هوشمن های پیاا  توان تحلی  شیکه نالش تحلی  شریکه مضرامین یاا شد  می  براسراس  

ارائه نموا. . ار ستون پاس ، پیشنهاا محاحیه شوندگان  (0بحورت جدول ) DPSIRشرهر مشرهد را با اسرتااا  از مدل    

 ار خحو  پاسخهای مورا نیاز اکر گراید  است.

 

 DPSIR. ابعاد و شاخص های محیطزیست هوشمند در شهر مشهد با مدل 1جدول
D P S I R 

 توسعه صنعت اتوموبی 

 سازی

محر  سوختهای 

 فسیلی و تجدیدناپذیر
 افزایش آلواگی هوا

بیماری های 

 تناسی

شیکه حسگرها و 

 هشداراهند  های آلواگی 

جریان مهاجرت از 

 روستا به شهر

ازبینرفتن زمین های 

 زراوی االرا  شهر

مخت  نموان فضاهای باز و 

 قاب  استااا  حاشیه شهر

های  نابوای گونه

 گیاهی و جانوری

قوانین مرتیط با حا  

 اراضی زراوی 

 الراحی سیستم فاضالب  مرگ و میر آبزیانآلواگی رواخانه کشف روا وجوا جانوران موای و ودم اجرای الرد 
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D P S I R 
 و آلواگی خاک بوی نامییوع فاضالب

افع غیر بهداشتی و ودم 

 تاکیک زباله
 وجوا حشرات موای

افزایش آلواگی های هوا و 

 خاک

بیماری هایی نون 

 آسم و سرالان

احداث کور  زباله سوز و 

استشرار سی  های تاکیک 

 زباله

نیوا آب آشامیدنی سالم 

 و بهداشتی

افزایش استااا  از آب 

 های زیرزمینی

آلواگی آب محار  خانگی 

لوله های اصلی و شکستن 

شهر و لوله کشی به مح  

 مسکونی

وبا، کرم های روا  

 و ت  ححیه

الراحی سیستم تحایه آب 

 و لوله کشی آب آشامیدنی

استشرار نامناس  صنایع 

و کارخانه ها ار االرا  

 شهر

تخری  اراضی زراوی و 

زمین های کشاورزی 

 قاب  کشت

 آلواگی هوا و آلواگی صوتی

بیماری هایی نون 

یت و برونش

 اوحاب

مکان یابی صحیح کاربری 

ها و برنامه ریزی کاربری 

 اراضی و منیشه بندی

های روباز و غیر  توالت

 بهداشتی

وجوا حشرات و 

 جانوران موای

آلواگی محیط به زباله ار 

 مح  اسکان

شیوع انواع مرض 

ها و مرگ و میر 

 کواکان

ایجاا مسکن با روایت 

 اصول شهرسازی 

 زمینپدید  سوااگری 
ساخت و ساز های غیر 

 قانونی ار حاشیه شهر

کیایت پایین محیط زندگی از 

نظر تاسیسات و تجهیزات 

 بهداشتی و خدماتی

نهرههای 

نامیلوب ار حاشیه 

 شهر

تنظیم و اجرای قوانین و 

مشررات ساخت و ساز ار 

حاشیه شهر با روایت 

 مالحظات زیستمحییی

پایین بوان سیح سواا و 

 آموزش

ضعف فرهنگ حا  

محیط زیست و تغییر 

 کاربری شدید اراضی 

 تخری  اراضی سیز 

ودم مشارکت ار 

برنامه های زیست 

 محییی

آموزش و فرهنگ سازی و 

ایجاا فضاهای آموزشی و 

کاار تححی  کرا   ار 

 مناالا حاشیه

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

 های کمیتحلیل داده .1.2

پژوهش کمی به بررسری مشخحات ومومی پاسخگویان شام  میزان تححیالت و سازمان مح   ار اولین بخش از 

توزیع فراوانی  (0اله به آن آورا  شد  است. ار جدول)فعالیت پرااخته شرد  اسرت که ار قال  جداول و تاسریر مربو   

ک  پاسخگویان  عدااو ارصرد متغیر میزان تححیالت به تاکیک لیسانس، فوق لیسانس و اکتری آورا  شد  است که ت 

 6/06نار فوق لیسانس معاال  10ارصد،  1/26نار لیسانس، معاال  1ارصرد اسرت و از این تعداا    144نار، معاال  04

 ارصد را به خوا اختحا  ااا  اند. 1/26نار هیات ولمی، معاال  1ارصد و 
 

 . درصد و توزیع فراوانی میزان تحصیالت0 جدول
 تحصیالت فراوانی درصد

 لیسانس 1 1/26

 لیسانس فوق 10 6/06
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 تحصیالت فراوانی درصد

 اکتری 1 2661

 جمع 04 14464

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

توزیع فراوانی و ارصررد واحد سررازمانی پاسررخگویان به تشکیک آورا  شررد  اسررت که تعداا ک       1ار جدول 

نار  16ارصد،  0/00نار اانشرگا  فراوسری، معاال    10ارصرد اسرت و از این تعداا    144نار، معاال  04پاسرخگویان  

 اند.ارصد را به خوا اختحا  ااا  0/0نار موسسه خراگرایان، معاال  1ارصد و  0/10شهرااری، معاال 
 

 رصد و توزیع فراوانی واحد سازمانی محل فعالیت. د5 جدول

 واحد سازمانی محل فعالیت فراوانی درصد

 فراوسی اانشگا  10 0/00

 شهرااری 16 0/10

 خراگرایان موسسه 1 0/0

 جمع 04 14464

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 استنباطیتحلیل آمار . 1. 1

صرورت گرفته است. ار این آزمون الزم است متغیرهای وابسته   T-testتحلی  ااا  های کمی با اسرتااا  از آزمون  

نسیی( باشند. برای هر بعد از پرسشنامه پژوهش ار سه قسمت -اارای توزیع نرمال باشرند و ااا  ها از نوع )فاصرله ای  

گزینه ار آیند  و تشریح وضعیت موجوا از این آزمون استااا  شد   میزان تاریرگذاری ار صرورت وقوع، احتمال وقوع 

( آورا  شد  است. سیح معناااری آزمون نشان می اهد که اگر مشدار سیح معنی ااری 1و  1، 6اسرت که ار جداول ) 

 شوا.باشد فرضیه را می 41/4باشد، فرضیه مورا تایید واقع می شوا و اگر مشدار آن پایین تر از  41/4باالی 
های کمی توجه گراا. با توجه به آنکه شرررر  آزمون ار  ار این آزمون براید به آمار  آزمون تی نیز ار تحلی  ااا  

و باالتر از  0می باشد، اگر مشدار تی، ودا  0قسرمت میزان اررگذاری ار صرورت وقوع و احتمال وقوع گزینه ار آیند    

آن باشررد، بعد پژوهش مورا تایید می باشررد، ار غیر این صررورت بعد پژوهش مورا تایید نمی باشررد. باتوجه به آنکه  

باشد بعد و باالتر از آن  2مییاشرد، اگر مشدار آمار  تی ودا   2  آزمون ار قسرمت تشرریح وضرعیت موجوا ودا    شرر 

پژوهش مورا تایید و ار غیر این صرورت بعد پژوهش مورا تایید نمی باشرد. نتایج حاصر  از پاسخگویی متخححان    

 آمد  است:             1، 1، 6به شرد جدول 
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 در صورت وقوع یاراثرگذ زانی. م0جدول
 تاثیرگذاری در صورت وقوع

 ابعاد

   1مقدار آزمون=

مقدار تی 

T  
 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی

 درصد 55فاصله اطمینان 

 پایین باال

 -16/4 611/4 221/4 211/4 29 112/1 مدیریت پسماند

 191/4 001/1 966/4 441/4 29 021/1 مدیریت آب

 111/4 001/1 966/1 44/4 29 424/1 برق سیزتوسعه 

 201/1 121/4 400/1 44/4 29 04/14 مدیریت فاضالب

 114/4 210/1 421/1 44/4 29 012/1 ساختمان هوشمند

 106/4 010/1 11/1 44/4 29 101/1 فرهنگ وهویت

 412/1 004/1 201/1 44/4 29 00/10 مدیریت یکپارنه زیست محییی

 161/4 161/1 166/4 44/4 29 929/1 زییاسازی شهری

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 احتمال وقوع آینده ابعاد. 1جدول

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته

  

 . تحلیل وضع موجود ابعاد8جدول   
 تشریح وضعیت موجود

 ابعاد

  2مقدار آزمون=

 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی Tمقدارتی 
 درصد 55فاصله اطمینان 

 پایین باال

 -19/4 -1/4 -1/4 44/4 29 -192/19 مدیریت پسماند

 احتمال وقوع گزینه درآینده

 ابعاد

 1مقدار آزمون=

مقدارتی 

T 
 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی

 درصد 55فاصله اطمینان 

 پایین باال

 -1/1 -0/4 -1/4 44/4 29 -0/1 مدیریت پسماند

 -6/4 44/4 -210/4 491/4 29 -41/1 مدیریت آب

 -2/4 6/4 211/4 011/4 29 90/4 توسعه برق سیز

 16/4 1/4 011/4 440/4 29 49/0 مدیریت فاضالب

 462 1/4 091/4 442/4 29 00/0 ساختمان هوشمند

 0/4 0/4 611/4 44/4 29 09/1 فرهنگ وهویت

 41/4 1/4 216/4 106/4 29 09/1 محیییمدیریت یکپارنه زیست 

 -11/4 1/4 191/4 210/4 29 26/1 زییاسازی شهری
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 تشریح وضعیت موجود

 ابعاد

  2مقدار آزمون=

 تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی Tمقدارتی 
 درصد 55فاصله اطمینان 

 پایین باال

 -10/4 -6/4 -100/4 44/4 29 -969/10 مدیریت آب

 -01/4 -449/4 -211/4 440/4 29 -169/0 توسعه برق سیز

 -01/4 -449/4 -/211 440/4 29 -169/0 مدیریت فاضالب

 -21/4 -12/4 -121/4 496/4 29 -124/1 ساختمان هوشمند

 -21/4 -440/4 -/141 411/4 29 -401/2 فرهنگ وهویت

 -21/4 -41/4 -/414 441/4 29 -111/0 مدیریت یکپارنه زیست محییی

 -61/4 -211/4 -211/4 44/4 29 -699/1 زییاسازی شهری

 (1099های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

، توسررعه 16021و توزیع منابع آب با آمار  تی  نشرراندهند  آن اسررت که ابعاا مدیریت تامین 1و  1و  6نتایج جدول 

، فرهنگ و 16012، سراختمان هوشمند با آمار  تی  146041، مدیریت فاضرالب با آمار  تی  16424برق سریز با آمار  تی  

، توسررعه زییاسررازی فضررای شررهری با 106001زیسررت با آمار  تی  ، مدیریت یکپارنه محیط16101هویت با آمار  تی 

هند  ا از ابعاا تاریرگذار ار پیاا  سرازی محیط زیسرت هوشرمند ار کالنشرهر مشهد مییاشند که نشان     16921آمار  تی 

اهد، ابعاا مدیریت فاضررالب با آمار  تی  ها نشرران می ریزی ها اسررت. همچنین تحلی  ها ار برنامه میزان اولویت آن

باشررند و  با احتمال وقوع باال می 16094تی ، فرهنگ و هویت با آمار  06001، سرراختمان هوشررمند با آمار  تی  06490

هایی جهت انجام آنها ار آیند  وجوا اارا. ار ااامه هیچ یک از ابعاا پژوهش ار تشررریح وضررعیت  بعیارت ایگر برنامه

 موجوا محیط زیست هوشمند ار کالنشهر مشهد وضعیت میلوبی نداشتند.

 . بحث0

زیسرت شهری و محیط زیست هوشمند با یکدیگر   محیط اهد مدیریت یکپارنه نتایج پژوهش حاضرر نشران می  

 زیسررت شررهری الزمه توسررعه محیط زیسررت هوشررمند می ای تنگاتنگ اارند و تحشا مدیریت یکپارنه محیط رابیه

 های کمی و کیای، ودم تحشا این امر ار مورا میالعه شرهر مشهد حاکی از ضعف ار شک   باشرد و براسراس تحلی   

زیسرررت هوشرررمند ار مشرررهد اسرررت.  های جدی ار تحشا ماهوم محیط یجه ایجاا نالشگیری این ارتیا  و ار نت

توجه ویژ  ای به  ،الزم است  DPSIRهای مناس  ار مدل  همچنین نتایج نشران می اهد که ار جهت الراحی پاسر   

ر را ا زیسرت هوشمند  تواند ماهوم پیاا  سرازی محیط  های مناسر  ار این مدل می  ابعاا ایگر این مدل گراا. پاسر  

ها ار وضررع موجوا ار  کالنشررهر مشررهد به واقعیت نزایک نماید، هر نند که شررهر مشررهد به لحاش تحلی  شرراخ 

 سیح نامیلوبی قرار اارا.
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و  ترین تاریرگذاری ار صورت وقوع زیسرت بیش  اهد که بعد مدیریت یکپارنه محیطهای کمی نشران می تحلی 

ای ه ند  را ار محیط زیسرت هوشرمند کالنشهر مشهد را اارند، تحلی   بعد فرهنگ و هویت بیشرترین احتمال وقوع آی 

 فشر فرهنگی ار مناالا حاشرریه شررهر مشررهد و ودم وجوا آموزش و فرهنگ   -1کیای ار ااامه بیانگر آن هسررتند که 

محییی و تضاا منافع سازمانهای  های زیسرت  کمرنگ بوان نشش سرمن  -2شرهری،   سرازی ار حا  محیط زیسرت  

یست ز سازی فرهنگ و هویت و مدیریت یکپارنه محیط ترین نالشرهای پیاا   ه ترتی  از جمله مهمزیسرتی ب  محیط

 های های مربواله پاسرر  باشررند. بنابراین ار راسررتای برالر  نموان نالش ار توسررعه محیط زیسررت هوشررمند می 

زیست  های محیط همکاری مشترک سازمان -1اند که شام   شرناسرایی شرد     DPSIRای ار قال  مدل  هوشرمندانه 

 -2ار تنظیم و اجرای قوانین و مشررات سراخت و سراز ار حاشرریه شرهر مشرهد با روایت مالحظات زیسررت محییی،     

باشد که ار   آموزش و فرهنگ سرازی و ایجاا فضراهای آموزشری و کاار تححری  کرا  ار حاشریه شرهر مشرهد می       

وشمند زباله، الراحی سیستم تحایه هوشمند آب، راسرتای تحشا این موارا، سرایر موارا هوشمندسازی نون تاکیک ه  

شررروند. زیرا که نشش مدیران شرررهری و شرررهروندان ار بحث اجرای الرد هوشرررمندانه فاضرررالب و ... مسررریر می

باشد. نتایج پژوهش حاضر ار خحو  اهمیت همکاری شهروندان  هوشرمندسرازی محیط زیست غیر قاب  انکار می  

های متولی  همراسررتا می باشررد. ار ابتدا همکاری سررازمان 2419ار سررال  وانش، برینزل، پارکاش و آ با نتایج پژوهش

ت و زیس زیسرت با یکدیگر و بعد از آن همکاری شهروندان با سازمان های اولتی و خحوصی ار حا  محیط  محیط

 های زیست نموان نالش زیسرت هوشمند سی  برالر   های مرامی ار پیاا  سرازی محیط  گیری از مشرارکت  بهر 

و  ندزفرنا شرروا. نتایج پژوهش حاضررر با نتایج پژوهش  های هوشررمندانه محیط زیسررتی می  حییی و تحشا پاسرر م

 های محلی ار این فرآیند همراستا می باشد. ار خحو  اهمیت همکاری سازمان  2449ار سال  همکاران

 گیریهجنتی. 5

هد  این پژوهش بررسرری نالش های محیط زیسررت هوشررمند ار شررهر مشررهد می باشررد. ار این راسررتا ووام  

مدیریت پسرماند، مدیریت تامین و توزیع منابع آب، توسرعه برق سریز، ساختمان هوشمند، فرهنگ و هویت، مدیریت    

ااا     واقع شردند و نتایج نشان یکپارنه زیسرت محییی به همرا  متغیرهای مربواله با روش کمی مورا تجزیه و تحلی 

، 10اسرت، ووام  مدیریت یکپارنه زیسرت محییی، مدیریت فاضالب، ساختمان هوشمند به ترتی  با مشدار آمار  تی   

باالترین تاریرگذاری را ار پیاا  سرازی محیط زیست هوشمند ار شهر مشهد اارند. بدین ترتی  با روش کیای   1و  14

موجوا محیط زیسرت هوشرمند ار شهر مشهد مورا بررسی واقع شد  است و نتایج    وضرع   DPSIRو از الریا مدل 

وضررعیت نا به سررامان محیط  اسررت که نامیلوب زیسررت محییی مناالا حاشرریه  ی نیروهای محرکه وجوا حاکی از 

یسررت ز یسررتی را ایجاا کرا  و ار پی آن ارراتش گرییانگیر مناالا ااخلی شررد ، بنابراین ارائه پاسرر  های هوشررمندانهز

محییی با وجوا تحشا مدیریت یکپارنه محیط زیسرررت میرد گراید  اسرررت. هم ننین وضرررعیت موجوا ار ارائه 

خدمات محیط زیسرت هوشرمند محدوا به تاکیک زباله از میدا، سریسرتم هوشرمند فضای سیز، استااا  از پسماند ار      
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که مدیریت هوشرمندانه فاضرالب و ساختمان   ار حالی تولید گاز و سرامانه هشردار آلواگی هوا و آبگرفتی می باشرد.    

هوشرمند با وجوا تاریرگذاری باال ار تحشا محیط زیسرت هوشرمند ار شرهر مشرهد نااید  گرفته شد  اند. هم ننین      

زییاسرازی فضرای شهری و توجه به حم  و نش  هوشمند از ایگر وواملی است که وضعیت نندان میلوبی ار سیح   

 شهر مشهد ندارند.  

 طسررازی ماهوم محی زیسررت شررهری و همچنین پیاا  ی که ار راسررتای تحشا مدیریت یکپارنه محیطپیشررنهااات

 :ویارت اند از زیست هوشمند ار مشهد ارائه شد 

  های ای ربط ار  های سررازمان های مختلف و تعیین اقدامات و اسررتراتژی تهیه سررند یکپارنه ار حوز

 حیطسازی ماهوم م گیری و پیاا  مچنین شک زیست و ه گیری مدیریت یکپارنه محیط راسرتای شک  

 مشهد.شهر زیست هوشمند ار

  محییی از وزرات  ها ار رایف انجام فرآیندهای زیسررت اختحررا  رایف بواجه مسررتش  به سررازمان

 .خانه

 محییی و هوشمندسازی استااا  از رسانه ملی جهت آموزش و اشاوه فرهنگ زیست 

 زیستی ایجاا فرهنگسراهای محیط. 

  محییی رسانی قوانین و مشررات زیستبه روز. 

   ترویج پویشرهای مرامی، هم ننین یکپارنه نموان سرمن (هاNGO)     ار سریح اسرتان و تسهی  ارتیا

 .ها ها با سازمان هر نه بیشتر سمن

 های زیست محییی ارون سازمانی ها و برگزاری آموزش محییی ار سازمان ایجاا واحد زیست. 

 گیری ریزی، اجرا و تحمیم الل میالعات، برنامهنظرسنجی و مشارکت مرام ار خ. 

 محییی شهروندان ار سیود مختلف تححیلی به ویژ  ار مناالا حاشیه شهر ارتشای سواا زیست. 

 محییی گیری ار رابیه با مسائ  زیست افزایش و ارتشای خراجمعی ار زمینه تحمیم. 

 

 کتابنامه

های نهاای و سررازمانی ار پیاا  سررازی  تحلی  کیای نالش (.1091بذرافشرران، ن.، خوارزمی، ا. و خاکپور، ب. ) .1

 کنارانس ملی آیند  پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار.شهر هوشمند ار کالنشهر مشهد. تهران: 

(. شررهرهوشررمندی تییین ضرررورت ها و الزامات   1091پوراحمد، ا.، زیاری، ک.، حاتمینژاا، د.، و پارسررا، ش. ) .2

 .22-1(، 2، )شهای نو ار جغرافیای انسانی نگرشهرتهران برای هوشمندی. 
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 .124-149(، 14زیست، ) محیط
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شرهرااری مشهد  معاونت   فعالیتهای شرهرااری مشرهد ار حوز  شرهر هوشرمند.    (. 1090حاجیزاا  الوسری، ر. )  .0

 ریزی و توسعه. مدیریت آمار، فناوری و تحلی  االالوات. برنامه

و قرابلیت کاربرا آن ار   DPSIR(. معرفی مردل  1090خیییی، ع.، اانره کرار، ا.، پورابراهیم، ش.، و وحیرد، م. )    .1

 .19-61(، 0)10، فحلنامه انسان و محیط زیستهای محیط زیستی.  تحمیمگیری

(. بررسرری تحلیلی شررکا  بین وضررع موجوا و وضررع 1091خوارزمی، ا.، بیگی نحرررآباای،   و جوهری، ل. ) .6

 .  21-11(، 21، )فحلنامه میالعات مدریت شهریسازی نظام جانشین پروری ار شهرااری مشهد.  میلوب پیاا 

ووام  مؤرر بر ارتشای  یابیجهت ارز یارائه مدل ماهوم(. 1090می، ا.، و اجزای شررکوهی، م. )اهشانی، ب.، خوارز .1

 ی.ومران و توسعه شهر ،یمعمار یمهندس یکنارانس ملی. تهران: میلمان شهر تیوضع

ششمین کنارانس فناوری االالوات  های آن.شاهروا: (.شهرهای هوشمند و مؤلاه1090روزگار، ز و جوانمرا، م. ) .1
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تهران: سازمان میالعه و  ریزی شهری ایران )نا. اهم(. فرایند برنامه(. 1092رهنمایی، م.، و شرا  حسینی، .. )  .11
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(. ارائه رهیافت سیستمی ار برنامه 1090زبراسرت، ل.، صرالحی، ا.، مومنی، م.، افراسیابی،  .، و محمد امینی، م. )   .12
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