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 چکیده

ب  ر رر حال حاضشتت ن و توسع  شهر،ا، افزایش جمعی ، صتتتعتی یطبیعی و انستانی رر نتیج  تخریب محیط زیست 

 یل محیطی تب،ای زیس و شهر،ا را ب  مرلز توج  سیاس  ،تب یل شت   برای شتهر،ا ب  ویه  للانشتهر،ا چالشتی بزر 

،ر اق ام  ، وغازبررمحیطی رنج می،ا و مشتللا  زیس شتهر مشته  از انواآ ولور یللانبا توج  ب  این ل   است   نمور 

و  این وضتتعی ،ای پی ا و پتهان پ ی وورن   ،ا، از را  شتتتا   محر م بران  برای ستتامان ،ی ب  این وضتتعی  و حل ون

،ای ، ب  عتوان یلی از م لDPSIR  رر  از این رو، ، ف این مقال  ون استتت  ل  با م ل ملتانیستتتم اار  اری ونها می

 شهر ،محیط زیس ، وضعی  شهر مشه  را مورر بررسی قرار ر،   جامع  وماریمطرح ب  متظور  تحلیل علی تتتت معلولی 

  پس از انتخاب ش   اس ( 1911) زیست  شتهر مشه  مشته  بر استاه ،   بع  مورر مطالع  رر ستت  توستع  محیط

 ن عوامل تل یقترین و اار  ارتریتن از  بر ان است ار  ش   و با ا،می  14رر ،ر بع ، از نظر DPSIR  شتتاستایی عوامل

ل  ر،  شان میسپس بر اساه عوامل نهایی ش  ، تحلیل علی تتت معلولی انجام ش   اس   نتایج ن و ش   مشخص  رری  

  صتعتی؛ سبک زن  ی و  رایش ب توسع  و نشیتی، رش حاشی  و شهری، مهاجر  جمعی  شتهرنشتیتی، رش   ستتر 

ای محرل  محیطی مهمترین نیرو،ایشهری و زیس  یلپارچ  م یری  راقلیم و نبو فتاوری؛ تغییر سریع رفا  بیشتتر؛ رشت 

 ان  ،ایی متجر ش  ،ستت  ل  رر یک سلسل  روابط علی ت معلولی ب  رون  فشار، وضعی ، اار و رر نهای  پاسخ

 DPSIRزیس ، شهر مشه ، م ل  محیطها: کلید واژه

  

                                                            

 ،ای مقال  از نتایج این ست  ب  رس  وم   اس   با توج  ب  مشارل  نویست   رر تهی  ست  محیط زیس  شهر مشه ، بخشی از رار   1
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 مقدمه. 1

 زن  ی و اس  وابست  ون ب  مستقیم غیر و مستقیم طور ب  انسان ل  شورمی اطلاق محیطی تمام ب  زیس ، محیط

محیط زیستت  را ب  رو   (1914 ؛ ب  نقل از قوام،11، ص 1934 ،یروزیف) رارر قرار ون با ارتباط رر او ،ایو فعالی 

ر استت  ل  بشتتر رستتطک لر  زمین محیط زیستت  طبیعی ون بخشتتی از ان   بخش طبیعی و انستتانی تقستتیم نمور 

(  رربار  محیط زیس  انسانی 1 ، ص 1911)قوام،  باشت ،ای   اراری می یری ون نقشی ن اشت  و از مو،ب شتلل

 ف ر،ت   بامی تشلیل را مصتوعی زیس  محیط محتوایشان و ،اقستم  اجزاء، تمام با توان     ل  شتهر،ا،م می

)میرزار  و  اس  بشر و طراحی ریزیبرنام  فر،تگ محصتول حقیق  رر ستا  انستان و مصتتوعی زیست  محیط

  ( 44، ص 1910 فر،سپهری

  ب جهانی را بانک و اروپا اتحاری  متح ، ملل ستتازمان ،ایوژانس مانت  المللیبین بزر  بازیگران توج  شتتهر،ا

 ع توس ا، اف   تگو،ای مانت  بالا سطک م الرا  رر مرتب طور ب  حاضتر حال و رر لتت ،می جلب ایفزایت   طور

رشتت   و افزایش ا،می  شتتهر،ا  (14، ص  0411، 1)الوتو، موریستت  و ستتوروه رارن  حضتتور( SDGs) پای ار

،ای ب  مرلز توج  ستتیاستت  را شتتهر،ا از عواملی ،ستتتت  ل  ،میلوشتتهرنشتتیتی رر جهان رر اوایل قرن بیستت 

لتت ، ل  الثر مررم رر شهر،ا زن  ی میاینبا توج  ب  افزایش شهرنشیتی رر جهان و ان   نمور محیطی تب یل زیست 

، ص  0411، 0)لمبل و لورلیلتت محیطی  ناشی از انسان را تولی  میشتهر،ا بخش قابل توجهی از مشللا  زیس 

Xi  ) موجب انرژی و مار  مصرف الگو،ای تغییر و جمعی  روزافزون رش  و یلستو از متابع رر این میان، مح وری 

زیس  ایران، یاب  )سازمان ح اظ  محیط  افزایش ،ر روز طبیعی متابع و زیس محیط وارر  ب  فشتار ل  است  شت  

ب یل ت برای شتهر،ا ب  ویه  للانشهر،ا ب  چالشتی بزر طبیعی و انستانی  زیست  تخریب محیط(، و 0، ص  1914

 شور 

ب  ت   باشمیمحیطی مواج  زیس  با مشللا  متتوآجهان  یشهر،انللابستیاری از نیز مانت   شتهر،ای ایرانللان

ش ، امروز  ب  طوری ل  ا ر یک ر،  پیش این مستالل ب  صور  ،ش ار بور و رر قالب مباح  ولارمیک مطرح می

،ا و مشللا  شهر مشه  نیز از انواآ ولور یلت   للان مشا،  توان  ون را ح ی ملموه است  ل  ،ر شهرون ی می

ت   ، رر وینگیررصور   ونی است  ا ر اق اما  استتاسی رر زمیت  ح اظ  از متابع برر  ب یهمحیطی رنج میزیست 

نزریک مشللاتی ج ی رر  صوص محیط زیس  این شهر  وا،یم راش  ب  طوری ل  زن  ی را برای سالتین ا ر 

سامان ،ی و  زیس محیط م یری ، وغاز ،ر اق ام م بران  برای از این رو ن  غیرمملن ولی حتما رشوار  وا،  نمور 

محیطی و ملانیسم ،ای پی ا و پتهان پ ی وورن   مشللا  زیس ،ا، از را  شتتا   محر ب  این وضتعی  و حل ون

   رر اار  اری ونها می

                                                            

1. Acuto, Morissette & Tsouros 

2. Campbell and Corley 
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،ای زیاری از ابعار  ونا ون ،م رر را ل و ،م  ارج از لشور انجام ش   زیس  پهو،شرر حوز  مسالل محیط

   شور اشار  می DPSIR ،ای انجام ش   با م لمهمترین پهو،شم  ب  بر ی از رر ارااس   اما ب  طور  اص 

تغییرا  لاربری زمین موجب از بین رفتن اراضتتی ب  این نتیج  رستتی   ل  رر مقال   ور  (1914) فر ی صتتومع 

توان  عاملی موار رر بالا رفتن ترالم شهری رر مرلز اس ؛ ب  لار یری رش  ،وشمت  میلشتاورزی و باغا   رری   

زیس  ( رر طرح وضعی  محیط1914) ریزی شتهری تهرانمرلز مطالعا  و برنام   شتهر و لا،ش  ستترر ی  ررر

ارال   رر ابعار مختلف و DPSRمحیطی تهران با م ل ب  بررستتی وضتتعی  زیستت  31-1911 (SOE) شتتهر تهران

ب  توضتتتیک فرویت  فالتور،ای تغییرا  و   ور( رر مقال  1910) و ،ملاران پت یر پررا تت  استتت   ی را،برر،تای

( رر 1919) انو ،ملار شلیب جهانی پررا ت  نابورلتت   محیط شتلتت   لو،ستان و متاطق روستایی رر تتگ  واشی 

 ییفشار،ا  ، بر محیط زیس مطالع  مح ور  رر ش    ،ای شتتاستاییمحرل ی نیرو یرن  ل  پهو،ش  ور نتیج  می

پ ی ار شتتت   استتت   ب  رنبال این امر  چغا ور ستتتا تاری بر تالاب نوستتتانا  و تغییرا  طریق از ل  لرر  وارر

عمللرر،ای طبیعی ل  ب  ستا تار وابستت  ،ستتت ، رچار تغییرا  و ررنهای  سبب لا،ش یا از رس  رارن   ما  

( ب  شتا   1919) و ،ملاران محم  ول  شون می ون استتقرار محل سترزمین و تالاب زیست الوستیستتمی محیط

 نیرو،ای ب  پاسخگویی برای ،اچ  ارومی  و تهی  ج اولی شامل ترلیب سیاس رربار  رریا  DPSIRنیرو،ایمهمترین 

 ان  با استتت ار  از م ل نیرو،ای پتج (1914) و ،ملاران پررازن   رر پهو،ش زبررستت وضتتعی  می و فشتتار محرل ،

DPSIR  یرن  ل  م ل ( نتیج  می1914) و ،ملاران  طیبی .ارال  شت   اس رر بخش ولور ی ،وا DPSIR توان  می

لی رر ا تیار ،ای احتماسازی لت  تا این اطلاعا  برای پاسخبت ی و سار اطلاعا  متتوآ سیستم محیط زیستی را طبق 

نظیر جمعی ،  یی،امحرل  یبا توج  ب  نیرو( 1911) و ،ملاران ستترم یرر پهو،ش   اران قرار  یرر  ستتیاستت 

شتهرنشتیتی، فضتای ستبز و صتتایع و ،مفتین فشتتار،ای ممار بر ممل   وب شهر نظیر مصرف وب، ، ررف  وب، 

بارن  ی، تبخیر و ررنظر  رفتن وضتتعی  لمی  وب تهران براستتاه شا ص موجوری وب س ،ا و موجوری متابع 

مالستتیم،  .،ای مملن ارال  شتت   استت ی، اارا  ونها بر شتتهر مورر بررستتی قرار  رفت  و رر نهای ، پاستتخزیرزمیت

،ای ستتیاستت ، جامع ، و تحلیل R و D، P، S، I م هوم ( ب  رابط  بین ،ر یک از پتج0441) 1و اولانور  استتپانگتبر 

 یرن  ل  ( نتیج  می0411) 0الاهیو پل وراهیلالو،لالیان ر س،ی یتمیماقتصتتتار و تتوآ زیستتتتی پررا تت  استتت   

 تحلیل و تجزی  انجام باشتتت  اما ،تگاملررن مت یری  متابع وب میابزاری م یت  برای عقلتانی DPSIRچتارچوب 

 و( MCA) معیار  چت  تحلیل و تجزی  حستتاستتی ، تحلیل مانت  لملی ابزار،ای ستتایر از بای  پیفی  ، ،ایستتیستتتم

( رر مقال   ور 0411) 9است ار  شور  لان راه و لاراویتی GIS طریق از ش  ریجیتالی ،ایرار  مجموع  سازیبصری

 ،اتحلیل زیست  محیطی  بهتر سیستم برای DPSIR و   SWOTبا ترلیب م ل ، CSDAچارچوب ج ی ی ب  عتوان 

                                                            

1. Maxim, Spangenberg & O’Connor  

2. Mimidis, Andrikakou, Kallioras, and Pliakas 

3. Skondras and Karavitis 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/391399
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542627
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542627
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
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م ل رر را ل و  ارج از لشور ،ای انجام ش  ،  رچ  از این ا توج  ب  پهو،شب ان رار  با توج  ب  پیفی  ی ونها ارال 

حیطی مطرح تحلیل وضعی  زیس )محیطی است ار  ش   اس ، اما ب  غیر از یک مورر ،ای مختلف زیس رر حوز 

محیطی ان   پهو،ش حاضر از این نظر ل  مجموع  ابعار زیس زیس  پررا ت ، بقی  موارر ب  یلی از ابعار محیط(تهران

   باش می پیشین،ای  یرر، مت او  از پهو،شرر نظر می DPSIRبا م ل  ا  للانللانشهر مشه  را رر یک ری  

 ایالا  زیس محیط از ح اظ  سازمان توسط،  )DPSIR( 1پاسخ -4اار -9وضعی  -0فشار -1،اچارچوب محر 

 -وضتتعی  -فشتتار،ا قبلی ،ایفرم جایگزیتی متظور ب  اروپا، زیستت محیط وژانس و یافت  توستتع ( 1111) متح  

 (DSR)،ا پاسخ -وضعی  -و محر  ،توسع  و اقتصاری ،ای،ملاری سازمان توسط ش   ، پیشتهار(PSR) ،اپاسخ

یک زنجیر  علی  DPSIR  چارچوب  اس  یافت   ستر (1111 ملل، سازمان) ملل ستازمان توستط پیشتتهار شت  

)بیوفیزیلی( یا عوامل ناشی از انسان)اجتماعی ت   ون  عوامل طبیعیشامل پتج عتصر اس : نیرو،ای محر ، شامل ،ر

 ملح غ ا، وب، انرژی، لشاورزی، ،ایزمین برای توان  ب  فشار،ای محیطی متجر شور  تقاضااقتصاری( اس  ل  می

فشار،ا شامل پیام ،ای ناشی از عوامل  ،ایی از نیرو،ای محر  ب  شمار وی  نمون  عتوان ب  توان می مسلن و نقل و

صتت ا  و ستتر یا زبال  تولی  و ولور ی ،(غیر  و ستتو  ، مع نی، موار وب، زیستت  ،مفون)زمین،رر محیط محر 

)،وا،  ف یرر، یعتی لی ی  متابع طبیعی مختلزیس  تح  تأایر قرار میرر نتیج  فشتار،ا، وضتعی  محیط باشت  می

 یزیلی،ف زیس ، ترلیبی از شرایطوضعی  محیطوب،  ا  و     (، رر رابط  با عمللرری ل  این متابع برعه   رارن   

 ،ایمثال وان تمی متابع طبیعی لا،ش ،مفتین و غیرانسانی و انسانی زن  ی از حمای   اس  بیولوژیلی و شتیمیایی

تغییر رر وضتعی ، مملن است  روی ستلامتی انستان، الوسیستم، تتوآ زیستی، ارز  مالی و     اار  باشت   یمتاستب

شتت   ،مانت  اق اما  ،ای اجتماعی برای حل مشتتللا  شتتتاستتایی،ا نشتتان ر،ت   تلا های ، پاستتخبگ ارر  و رر ن

 ( 9، ص  0411)لون راه و لاراویتیس،  باش ریزی ش   میسیاستگ اری و اق اما  برنام 

 بر ل  شتتور تعریف فرایت ی عتوان ب  توان می( ENRM) 1طبیعی متابع و زیستت محیط م یری رر مجموآ، 

، ،مانارر )ر تمرلز( محیطیزیس ) فیزیلی و( اقتصاری و اجتماعی) انستانی ،ایستیستتم بین تعاملا  و ارتباطا 

با زیس ، جانب  و سیستمی ب  محیطباش  ل  ضمن نگا  ،م زیس  نیاز ب  چارچوبی می(  برای م یری  محیط1ص  

علولی وضتتعی  موجور محیط زیستت  را شتا  ، تا رر علمی  متستجم، زنجیر  علی و م استت ار  از ون بتوان با نگا 

 DPSIR،ای معتبر رر این زمیت  م ل یلی از چارچوبریزی رر جای متاستتب تمرلز نمور  ستتیاستتتگ اری و برنام 

،ای مطرح رر جهان ب  ، ب  عتوان یلی از م لDPSIR، ف از این مقال  ون اس  ل  با است ار  از م ل  ل ا باشت  می

متظور تحلیل علی ت معلولی محیط زیس ، وضعی  شهر مشه  را مورر بررسی قرار ر،   بتابراین پرسش پیش روی 

                                                            

1. Driving forces 

2. Pressure 

3. State 

4. Impact 

5. Response 

6. Environmental and natural resources management 
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محیطی شتهر مشتته  ،ای زیست مقال  ون است  ل  مهمترین نیرو،ای محر ، عوامل فشتار، وضتعی ، اار و پاستتخ

  ان ؟چگون  بر محیط زیس  شهر مشه  اار   اشت  DPSIRم ل  ؟ این عوامل رر چارچوبچیس 

 شناسی تحقیقروش. 0

 روش پژوهش و مراحل آن .1. 0

رر ،   بع )وب و فاضلاب،  ا  و پسمان ، ،وا و اقلیم، محیطی شهر مشه  را وضعی  زیس  ،پهو،ش حاضر

ر مراحل ر  ر، مورر بررسی قرار می (محیطیزیس ریزی تتوآ زیستتی، زیستگا  انسانی، انرژی، و م یری  و برنام 

شتاسایی ش   رر ،ر بع ، ب  متظور تعیین مهمترین عوامل، از نظر DPSIR  ت وین پهو،ش، پس از استتخراج عوامل

ترین و اار  ارترین عوامل تل یق ش   مشخص  رری   تع ار این عوامل رر از  بر ان است ار  ش  و با ا،می  تن 14

،ای انجام ای و پهو،شلازم ب  توضتتیک استت  ل  عوامل اولی  رر ،ر بع ، از مطالعا  لتابخان  استت   وم   1ج ول 

 ب  رس  وم   اس    رر شهر مشه ، ،ای مسئولبا لارشتاسان سازمان ش   و نیز رر نتیج  نظر وا،ی و جلساتی
 

 عوامل شناسایی شده و نهایی شده. 1جدول 
 عوامل نهایی )دارای اهمیت زیاد و اثر زیاد( شناسایی شدهتعداد عوامل  ابعاد

D 11 1 

P 93 14 

S 01 11 

I 11 14 

R 00 14 

 (1911، پهو،ش،ای یافت مأ  : )

 

 ر،  مراحل پهو،ش را نشان مینیز  1شلل 
 

 
 . مراحل انجام پژوهش1شکل 
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 های پژوهشمتغیرها و شاخص .0. 0

بر  DPSIRعوامل رر چارچوب  ل  مراحل شتاسایی اس  یار شت   رر قسم  قبل مبتای این پهو،ش ،   بع 

از نظر بالاتر عوامل رارای ا،می  و اار  0 ج ول مبتای این ابعار صتتتور   رفت  و رر نهای  تحلیل شتتت   استتت  

 144 از نظر« شهری جمعی  شهرنشیتی و رش   ستر »ب  عتوان مثال نیروی محر  ر،   را نشان میلارشتتاستان 

 ررص  لارشتاسان رارای ا،می  بالا و نیز تأایر بالا بور  اس  

 

 از نظر نخبگان DPSIRدر چارچوب بالا دارای اهمیت و اثر  عوامل. 0جدول 

 عوامل ابعاد
 اثر)به درصد( اهمیت)به درصد(

 زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

D 

 144 4 4 144 4 4  شهری جمعی  شهرنشیتی و رش   ستر 

 1/11 1/03 4 1/31 9/14 4 صتعتی توسع  و رش 

 1/11 1/40 4 14 1/40 1/1 نشیتیحاشی  و مهاجر 

 1/13 9/14 1/1 1/11 1/03 9/14  سبک زن  ی و  رایش ب  رفا  بیشتر

 9/14 9/14 9/14 14 14 1/1 ش ن است ار  از وسایل پرتوزافتاوری و فرا یر سریع رش 

 14 1/40 1/1 1/11 1/03 9/14 اقلیم تغییر

 1/31 9/14 4 9/14 1/91 4 شهری)و زیس  محیطی( یلپارچ  م یری  نبور

P 

 تش ی  نیز و  رمایی جزیر  جهانی؛  رمایش و ای لخان  واار تش ی 

 اقلیمی ،ایفرین
4 1/03 1/11 1/1 9/14 1/13 

 144 4 4 144 4 4 زیرزمیتی وب متابع از روی بی برراش  و وب مصرف افزایش

  ترافیک رر اار توسع حجم افزایش و ،وا لتت  ولور  متحر  متابع افزایش

 نقل و حمل
4 1/1 1/10 4 4 144 

 9/14 1/91 4 1/13 1/01 4 اراضی تغییرلاربری

 1/31 9/14 4 144 4 4 فسیلی ،ایسو   و انرژی مصرف افزایش

 و ریزیبرنام  جه  اتلا قابل و مواق ومار وجور ع م و انتشار سیا،  نبور

  محیطیزیس  مسایل م یری 
4 1/01 1/13 4 1/1 1/10 

 144 4 4 1/10 1/1 4 مقررا  و قوانین ضعف و نالاروم  ی  اریهاسیاس 

 1/31 9/14 4 1/31 9/14 4 متابع بر فشار و  ررشگری توسع 

 144 4 4 144 4 4 ،ازیستگا  تخریب و متابع از روی بی برراریبهر 

 1/11 1/03 4 1/13 1/01 4 ابراتیمخ ،ایرلل تع ار  ستر  و اللترونیلی وسالل از است ار  افزایش

S 

 144 4 4 144 4 4 وبخوان تتش و افزایش (لی ی و لمی نظر از) وب لمبور

 1/31 9/14 4 1/11 1/03 4 طبیعی  سارا  ناشی از ر  ار،ای افزایش

 144 4 4 1/10 1/1 4  مشه  شهر رمایی وارونگی

و سهم بسیار لم  ن تی ،ایفروورر  از شهر انرژی عم   بخش تامین

 ،ای پا انرژی
4 9/14 1/31 4 4 144 

 1/13 1/01 4 1/10 1/1 4 مشه  شهر متاطق رر سبز فضای نامتوازن توزیع
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 عوامل ابعاد
 اثر)به درصد( اهمیت)به درصد(

 زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

 14 1/40 1/1 1/11 1/03 4 مشه  شهر غیراصولی و نا،ما،تگ رش 

 لیلتش و ،امسیل محیطیزیس  وضعی  و ری اری متظر بورن نا وشایت 

 ،اون مجاور  رر ر،ا ش   فضا،ای
4 9/14 1/31 4 1/91 9/14 

 ،ایباف  وجور بحران، م یری  برای لافی عملیاتی ،ایتوانمت ی نبور

 غیراستان ارر وساز،ای سا   پ یر،وسیب
4 1/01 1/13 4 4 144 

 پوشش ،ا، تخریبرور ان  طولی نیمرخ و ،ارامت  تعارل  وررن ،م  ب

 شهری ز،لشی شبل  ن وذپ یری، ضعف لا،ش و  یا،ی
4 1/01 1/13 1/1 9/14 1/13 

 پسمان  متاسب م یری  ،ای مختلف و ع مافزایش پسمان ،ا رر بخش

 اللترونیلی و اللتریلی وسایل
4 1/1 1/10 4 4 144 

 1/11 1/03 4 14 14 4 شهرمختلف  متاطق رر مجاز ح  از صوتی ولور ی   ر

 9/14 1/91 4 1/10 1/1 4  یا،ی و جانوری ،ای ون  تتوآ و لا،ش ،ازیستگا  تخریب

 144 4 4 144 4 4   انگی و صتعتی ،ایفاضلاب لاروم  م یری  ع م

 ق ر  محیطی و فق ان،ا رر مسالل زیس ضعف ،ما،تگی سازمان

 ،ایلار رو  جلسا  رر ،اسازمان ینمایت   انگیز یبی و  یریتصمیم

 زیس مرتبط با محیط

4 4 144 4 1/1 1/10 

 144 4 4 1/13 1/01 4  ،اسازمان ررون رر محیطیزیس  بورج  تحقق ع م

 144 4 4 144 4 4  جامع  رر محیطیزیس  فر،تگ ضعف

 از تربسیار لم اار  اری و محیطیزیس  متع ر ،ایتشلل رر انسجام نبور

  ونها توان
4 9/14 1/31 4 1/40 9/14 

I 

 144 4 4 144 4 4  ا  و وب لی ی  رر تغییر

 1/13 9/14 4 1/11 1/03 4 لا،ش ری  و نازیبا ش ن متظر شهری

تخریب فضای سبز و محیط زیس  شهری بخاطر افزایش و ت اوم ولور ی 

 ،وا
4 1/03 1/11 9/14 9/14 9/14 

 1/11 1/91 1/1 1/13 1/01 4 ،ا و ابتی  تاریخیش ن عمر سا تمانتر تخریب، فرسایش و لوتا 

 1/31 9/14 4 1/10 1/1 4 جانوری و  یا،ی ،ای ون  تتوآ لا،ش

 رر رمتع  ،ایرلل نصب رلیل ب  شهر زیبایی و ظا،ر بر مت ی اارا  ایجار

 ب ون پرترالم و مرلزی متاطق  صوص ب  شهر مختلف ،ایقسم 

 متاظر استان ارر و شهری مبلمان رعای 

4 1/01 1/13 4 1/01 1/13 

  نب بر اللترومغتاطیسی غیر رمایی امواج و  رمایی مخرب اارا  بروز

 از ربالات سطوحی رر اللترومغتاطیسی امواج م اوم تابش رر نتیج  انسان

 امواج ، ،مفتین تاایرICNIRP رستورالعمل رر ش   اعلام ح مجاز

  پرن  ان یابیجه  سیستم بر اللترومغتاطیسی

4 9/14 1/31 4 1/1 1/10 

 144 4 4 144 4 4 ،ای قلبی و تت سیافزایش میزان مر  و میر ناشی از بیماری

 1/31 9/14 4 144 4 4 ایجار سوز  چشم، سرررر،  ستگی م رط، لا،ش توج  و یار یری

 1/10 1/1 4 1/31 9/14 4 مالی انسانی متابع اتلاف و زیرسا تی  سارا 
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 عوامل ابعاد
 اثر)به درصد( اهمیت)به درصد(

 زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

R 

 1/13 1/01 4 144 4 4 ووری فاضلابجمع و شبل  ،ا ان تص ی  توسع 

 1/11 1/03 4 144 4 4 تج ی پ یر ،ایانرژی از ترویج است ار 

 9/14 1/91 4 14 14 4 پیگیری انتقال فرور ا  و مخازن ذ یر  ن   ب   ارج شهر

ب  شهرون ان رر رسانی ،ای پایش لی ی  ،وا و اطلاآنصب ایستگا 

 روز،ای ولور 
4 9/14 1/31 1/1 1/01 1/11 

 1/31 9/14 4 1/10 1/1 4 سواریتوسع  حمل و نقل عمومی و ترویج روچر  

 1/13 1/01 4 1/11 1/03 4 شتاسایی و از رر   ارج لررن  وررو،ای فرسور  

 1/13 1/01 4 1/13 1/01 4 توسع    ما  اللترونیلی

 1/11 1/03 4 1/31 9/14 4 شهری قوانین و مصوبا  

 144 4 4 1/10 1/1 4 سیل ای مهارای و غیرساز ساز  ،ایطرح واجرای مطالع 

 9/14 1/91 4 1/11 1/40 4 ،ارر این مح ور  قوانین نقض از نشین و جلو یریم یری  نواحی حاشی 

 قاز متاط  ارج ص اساز ب و  مصرف پر مشاغل و صتعتی ،ایلار ا  انتقال

 مسلونی
4 1/03 1/11 4 9/14 1/31 

 1/10 1/1 4 144 4 4 ،اولور ی لا،ش متظور ب  عمومی ،ایو ا،ی سطک ارتقاء و سازیفر،تگ

 ح ف و ،افرو رس  فعالی مانت  غیررسمی) مشاغل سامان ،ی

 سیار(   ماتی ،ایوان 
4 1/91 9/14 4 1/01 1/13 

 ب  لار پایان نمورن متوط و ساز،ا و سا   رر 11 مبح  رعای  ب  الزام

 استان ارر،ا  رعای 
4 4 144 4 4 144 

 (1911،ای پهو،ش، مأ  : )یافت 
 

 محدوده مورد مطالعه .3. 0

 رر تتها ،وا جریان املان اس   ش   واقع ،زارمسج  و ،ای بیتالورلو رشت  میان رر و رشتی متطقة رر مشه  شتهر

 مواج  طبیعی موانع با ریگر جها  رر و رارر وجور استت ، وم   وجور ب  ،ای م لورلو رشتتت  توستتط ل  لری وری

 رر تغییرا  ارت اآ و توپو رافی تتوآ و  ونا ون ارت اعا  حضور  (31 ، ص 1931فرنهار،  مشاور )مهت سان شتورمی

 لوپن، بت یطبق  سیستم براساه  (91: ،مان)  رررمی محسوب ون اقلیمی شرایط تتوآ اصلی عوامل از متطق  ستطک

 بت یتقسیم رر  اس  بارن  ی از بیشتر تبخیر میزان ون رر ل  اس ؛ نوآ  شک از مالرو مقیاه رر مشه ی ،وا و وب

 قرار و مرطوب  شتتک اقلیم فاصتتل ح  یعتی استتتپی، ،وای و وب شتترایط تأایر تح  نظر مورر اقلیم مح ورۀ فرعی

از:  ان عبار  ر،ت می قرار تأایر تح  را ون پیرامون و مشتته  شتتهر ل  ،ایی ستتل تریننظر زلزل  نزریک از  یرر می

 از شرقی جتوب -غربی شمال جه  رر لیلومتر 11 طول با مشه  بس    سلستگ –طرقب    ستل و مشته   ستل

 14 ح ور طول با و شرقیجتوب غربی شتمال جه  با بست  نیزستتگ – ستل طرقب   .لت عبور می مشته  رشت 

 (41: ،مان) رارر امت ار بیتالور ارت اعا  و مشه  رش  حاشی  رر لیلومتر،
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بر این جمعی  بایستی  بور  اس   ن ر 9411111، جمعی  شهر مشه  برابر با 1911ستال  بر مبتای سترشتماری

شهرراری مشه ، ) زالر و  ررشتگر  ارجی را نیز اضاف  نمور 1111991میلیون ن ر زالر را لی و  04جمعی  ح ور 

لت ، و م یری  متابع و مصارف را با زیس  وارر میمحیط برسیار زیاری چتین حجم جمعیتی، بار ب ( 19، ص  1911

 سازر حساسی  بالایی مواج  می

 

 
 (.32، ص.1391،شهرداری مشهد)مأخذ:  . محدوده شهر مشهد به تفکیک مناطق و نواحی0شکل 

 های پژوهشیافته .3

با شتتون ، رر این بخش از ونجا ل  زنجیر  عل  و معلولی عوامل شتتتاستتایی شتت   از نیرو،ای محر  وغاز می

س از ون وضتعی  موجور ناشتتی از فشار،ا ، فشتار،ا و پ،انومبتای  و بر )ب  پتج رستت (بت ی نیرو،ای محر رستت 

یج  )نیرو،ای فشار( و نت )نیرو،ای محر ( و مستقیم چرا ل  تمرلز اصلی روی عوامل غیرمستقیم شتور پررا ت  می

نیرو،ای محر ، فشار و ) روی س  بخش اول م ل ،ابتابراین تحلیل ر،  ونهاست  ل  رر وضتعی   ور را نشان می

 برر ،ا را رر ح  ،مان عوامل شتاسایی ش   پبش میاارا  و پاسخلت  و تمرلز می (وضعی 

 شده عوامل شناساییتحلیل . 1. 3

 صنعتی رشد در کنار، نشینیحاشیه و ، مهاجرتشهرنشینی و گسترش شهری جمعیت رشد. 1. 1. 3

لرر  اس    ،ای   شت  تجرب شتهر مشته  از جمل  شتهر،ای ایران است  ل  رشت  بسیار بالایی را رر طول ر، 

شهرراری ) رستی   اس  1911ن ر رر ستال  9411111ن ر ب   041131از  1991-11جمعی  شتهر مشته  رر رور   

ای  ستتتر  یافت  روی (  رر این رور  ،مزمان با افزایش جمعی ، لالب  شتتهر نیز  ب  طور بی19 ، ص 1911 ،مشتته 

بور   40/1، 1/0، 1/0، 0/3، 1، 4/1برابر با ر،    ترتیبب 1911تا  1941است   متوسط رش  سالان  شهر مشه  از سال 
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(  41: ،مانباش  )،لتار می 91141، 1911(  مستاح  مح ور  شتهر مشته  بر استاه ومار ستال 19: ،مان) است 

ای ب  ویه  مستتالل روی  و لگام  ستتیخت ، انبو،ی از مستتالل و مشتتللا  توستتع حاصتتل این توستتع  لالب ی بی

اقتصتاری، ستتیاستتی و فر،تگی بستتیار ستتتگیتی برای سالتین و  -،ای اجتماعیاست  ل  ،زیت محیطی بور  زیست 

  شهر مشه  ایجار لرر  اس م یری  شهری للان

 با وجوررر واقع یلی از مهمترین مشتتللا  ایجار شتت   برای این حجم از جمعی ، مشتتلل لمبور وب استت   

استان رر این مح ور  ررص  جمعی   14بیش از  ،اط استانلمبور شت ی  متابع وبی رر این رشت  نستب  ب  سایر نق

واقع  رری   است   فرویت  افزایش جمعی  رر رشتت  مشتته  ب  عتوان یک نیروی محر  موار بر مصرف متابع وب 

ش   ل  ب  نوب   ور متجر ب  افزایش جمعی  متطق     شت سال   14،موار  فعال بور  اس   ارام  این رون  طی رور  

بیشتتتر متابع را رر بخش شتترب و   ما  رر پی راشتتت  استت   افزایش جمعی  متجر ب  افزایش اانوی   تخصتتیص

 ،1911 رانشگا  فرروسی مشه ،،ای اقتصتاری و رر نهای  افزایش تقاضتا برای این متبع مح ور شت   اس  )فعالی 

یک رون  لا،شی بر وررار بور  پی اس  سران  مصرف روزان  رر سالهای مورر نظر از  9شتلل (  چتانف  از 94ص 

  اس 

 

 
 خراسان ایمنطقه آب شرکت)مأخذ:  ر دشت مشهدبرداشت آب در بخش شرب و خدمات دمقایسه . 3شکل 

  (1395، رضوی

 

سال   شت  افزایشی بور  اس   این مسأل   94رر رش  مشه  رر طی نیز   اری رر بخش صتتع  رون  سترمای 

ررص  از تع ار لل صتایع مستقر رر استان  14ی صتعتی و تمرلز صتایع رر رش  ب  بیش از واح ،امتجر ب  توستع  

ررص  متابع وب  14س  ل  متابع وب موجور رر رش  مشه  رر ح ور ا  راسان رضوی  رری   اس ، این رر حالی

   لت  این امر ع م توج  ب  مح وری  متابع رر توستتع  متطق  را بیان میر، یماستتتان  راستتان رضتتوی را تشتتلیل 
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ان ب  عتو توانیم ونب  بع  شتاب قابل توجهی یافت  اس ، ل  از  1910 از سال  صوصاً مشه ، توسع  صتعتی رش 

رر  تعتییلی از عوامل افزایش مصتترف وب این بخش رر طی رور  مورر بررستتی نام برر  بتابراین رون  توستتع  صتت

توان ب  عتوان نیرو،ای محرلی رر نظر  رف  ل  از طریق رشتت  مشتته ، رر لتار افزایش جمعی  و مهاجر  را می

زیرزمیتی باع  فشتار بر متابع وبی و وبخوان رش  مشه  ش    وب متابع از روی بی برراشت  و وب مصترف افزایش

 لسری بیشترین سال رر ملعب متر میلیارر 1203مخازن  لسری متوسط با رضوی  راسان استان»ای ل ، اس   ب   ون 

 ، ص 1911رضوی،   راسان لشاورزی و معارن صتتایع، بازر انی اتاق«)باشت می رارا لشتور استتانهای را بین مخازن

10). 

 شرایط ب تر از حتی و  ام،م تج ی پ یر، وب متابع لل ب  نسب  برراشت  قابل وب متابع حجم شتا ص لحاظ ب 

 روی بی برراش  رلیل ب  ل  اس  ریری بلل  لرر ،   ر بحرانی ،ایوستان  از تتها ن  مشه  رش  و استان این لشوری،

 تتها ن  بهتر عبار  ب  .اس   رری   برراش  نیز را،برری و ذ ایر متابع از بخشتی زیرزمیتی، تج ی ناپ یر وب متابع از

نیز  وب تج ی پ یر متابع ررص  144 از بلل  نگرری  ، رعای  تج ی پ یر وب از متابع ررص ی 44 برراشت  مجاز ح 

 م ع سویی،و توسع  نامتوازن شهر مشه  و از  ی رویمصرف بالای وب رر بخش لشاورزی و رش  ب  اس  رفت  فراتر

از  برراش  یزان  ماس  راشت  یمستئل  نقش استاس ینا ی مصترف وب رر تشت  یری ،ای م رر اجرای طرح یقتوف

وب لشور ح ور  یشورای عال یقطر از ابلاغ ش   یزیرقابل برنام  یرزمیتیوب ز یلنسب  ب  پتانس یرزمیتیب زمتابع و

  اس  یشترررص  ب 14

 

 
 (1395، رضوی خراسان ایمنطقه آب شرکت)مأخذ: شاخص نسبی آبخوان دشت مشهد . 0شکل 

 

 تن بور  اس  140144برابر با  1914-1911 ،ایتع ار لل مهاجرین وارر ش   ب  شهر مشه ، فقط رر فاصل  سال

،ای غیررسمی رر متاطق مشه ، ، مجموآ مساح  سلونتگا 1911(  بر اساه ومار 10 ، ص 1911،مشه شهرراری )

(  بتابراین، ا ر 144: ،مان) ر، ررصت  از مستاح  متاطق را تشلیل می 11،لتار است  و این مق ار،  9314برابر با 
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 نب و شهری متاطق و ،انشتیتی و افزایش ستلونتگا حاشتی  و   شتهری، رر لتار مهاجر افزایش جمعی  و توستع

 افزایش تع ار  وررو، افزایش ساز رر ارت اعا )ب  ویه  ارت اعا  جتوبی مشه (،وتوسع  سا   حاشی ، رر ضتابط 

 سرمایشیت   رمایشی لوازم نیز و صتایع پایین ران مان رلیل ب  ویه  ب ) ،ای فسیلیمصرف انرژی و است ار  از سو  

مورر تحلیل قرار  یرر، وضتعیتی ل  شتهر مشه  با ون مواج  اس ،     و ،،ای پا و ستهم بستیار لم انرژی ( انگی

رل  باش   بر اساه اعلام شمی نقل و حمل ترافیک رر اار توسع  حجم افزایش ،وا، لتت  ولور  متحر  متابع افزایش

ل  از این  بور  اس مگاوا   1144، سهم برق مصرفی این شهر برابر 1914  رر ستال توزیع نیروی برق شتهر مشته

مگاوا  مربوط  31/44،ای تج ی پ یر )انرژی  ورشی ی(، ررص ( مربوط ب  انرژی 1/4مگاوا   111/1مق ار فقط 

 باشتت یبی می،ای  ازی، بخاری و ستتیلل ترلررصتت ( و مابقی مربوط ب  نیرو ا  3/0ب  مول ،ای مقیاه لوچک )

،ای فسیلی تامین ی تامین انرژی مشه  از طریق سو  (  بخش عم  49-44 ، ص 1911رانشگا  فرروسی مشه ، )

باشت   بر ( میCNG) س ی ، ن   لور  و  از طبیعی فشرر  از، ن  ،ا شامل بتزین موتور، ن  شتور  این سو  می

،ای لشور، جایگا  استان  راسان رضوی رر بین استان 1914سال زا ،ای ن تی انرژیاساه ومارنام  مصرف فروورر 

،ای استان  راسان رضوی رر زمیت  مصرف این پتج مختلف لشتور و ،مفتین جایگا  شتهر مشه  رر بین شهرستان

 اس   9ج ول زا ب  صور  فروورر  ن تی انرژی

 

در زمینه مصرف پنج  استانهای ستان. جایگاه استان خراسان رضوی در کشور و شهر مشهد در بین شهر3جدول

 فرآورده نفتی
 سهم مصرفی مشهد از استان 1390مقدار مصرف استان در سال  رتبه استان در کشور نوع سوخت

 بتزین موتور
،ای رر  سوم استان

 پرمصرف لشور

از لل مصرف بتزین موتور  %1/1میلیون لیتر ل   1119

 مصرفی لشور بور  اس  
 ررص  19

  ازن  
،ای رر  پتجم استان

 پرمصرف لشور

 از ررص  از لل مصرف ن   3/1میلیون لیتر ل   1191

 مصرفی لشور بور  اس  

 از ررص  از ن   11/44

 مصرفی استان

 ن   س ی 
،ای رر  سوم استان

 پرمصرف لشور

ررص  از لل مصرف ن   س ی   4/1میلیون لیتر ل   941

 مصرفی لشور بور  اس  

س ی   ن   ررص  از 44/13

 مصرفی استان

 ن   لور 
،ای رر  نهم استان

 پرمصرف لشور

ررص  از لل مصرف ن   لور   4/1میلیون لیتر ل   141

 مصرفی لشور بور  اس  

لور   ررص  از ن   49/11

 مصرفی استان

 از طبیعی 

 فشرر 

،ای رر  روم استان

 پرمصرف لشور

مصرف  از ررص  از لل  91/1میلیون مترملعب ل   1/1

 طبیعی فشرر  مصرفی لشور بور  اس  
 

 (1911 ،رانشگا  فرروسی مشه )مأ  : 

 

 روز ،وای13از ستوی ریگر،  ستر  شهری و صتعتی و افزایش تع ار  وررو،ا، علاو  بر افزایش ولور ی ،وا)

،ا رر سال  رو  تمامی برای ناسالم روز1 و حساه ،ای رو  برای ناستالم ،وای روز 13 ، ستالم ،وای روز014 پا ،

 09،ای صتوتی را نیز رر ستطک شتهر مشه  افزایش رار  اس   میزان ولور ی صوتی رر شهر مشه  (، ولور ی1911
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 ح الثرررص  از متاطق با مقاریر  19/11 رستی بل رر روز( بالاتر است   رر 11بل از ح  مجاز ولور ی صت ا )رستی
برابر ح  مجاز ولور ی بور  اس    0بل، یعتی تقریباً رسی 14بیشتتتر از ای ولور ی صتوتی، تراز فشتار صتو  لحظ 

ررصتت  از نقاط  30،ای مستتلونی و برراری شتت   رر پهت ررصتت  از نقاط نمون  11211،مفتین ولور ی صتتوتی رر 

ان   علاو  فت بل فراتر ررسی 14و  11،ای مجاز تجاری ب  ترتیب از وستان  تتت،ای مسلونی برراری ش   رر پهت نمون 

بل بیشتر اس   رسی 11،ای مجاز ررص  از مرالز وموزشی)م اره( از وستان  14براین، ولور ی صتوتی رر بیشتتر از 

 ( 19 :،مان) بل   ر نمور  اس رسی 41،ای مجاز ،ا نیز این مق ار از وستان رر مرالز ررمانی و بیمارستان

 خانوار سبک زندگی و رفاه .0. 1. 3

،ای ا یر، ستتبک زن  ی ستتالتان شتتهر مشتته  ،مانت  بستتیاری از مررم ایران تغییر لرر  استت  و تحلیل رر ر، 

 رایی بیشتر و رفا  رارر  تقاضای ایجار ،ا ب  ستتم  مصرف،ای مختلف نشتان از  رایشرون ،ای تقاضتا رر بخش

ر غ ایی،  ررشگرری و     را ب  بازاری بازار،ای مختلف از جمل  بازار زمین و مسلن، موا ،شت   رر نتیج  این فرایت 

 و متابع از وی ربی برراریای ل  باع  بهر و ب  عامل فشاری بر متابع تب یل ش   اس   ب   ون  ،ستوروور تب یل لرر 

 و تجاری ی،امجتمع ب  ستتبز فضتتای و باغا  از ،الاربری تغییر ویه  ب )اراضتتی ،ا، تغییرلاربریزیستتتگا  تخریب

شهر  اطراف لشاورزی اراضتی ،لتار از 11/9944، 1910 ستال تا1911 ستال ازو     شت   است    (للان ،ایپروژ 

 ب  بایر اراضی از ،لتار 11/1114زمانی  بازۀ ،مین رر ون، بر علاو   ش   اس  تب یل شت  ستا ت  لاربری ب  مشته 

 اس ، بور  ،لتار 93/1414(، 1911) رور  ابت ای رر ش  سا ت  اس   مساح  لاربری ش   تب یل شتهری لاربری

،اشتتمی  و زار )زنگت  شتتهرلی، لاظم ،لتار رستتی   استت  11/13313ب  مستتاح  این 1910ستتال  رر ل  حالی رر

 (410 ، ص 1919بارامی، رر 
 

 )هکتار( 1390تا  1300. میزان تغییرات اراضی کشاورزی و بایر به کاربری شهری در بازه زمانی 5جدول 
 93/1414 (1911) ش   رر ابت ای رور  لاربری سا ت 

 11/9944 تغییر اراضی لشاورزی ب  لاربری شهری

 11/1114 تغییر اراضی بایر ب  لاربری شهری

 13/14943 مجموآ مساح  اضاف  ش  

 11/13313 (1910) لاربری سا ت  ش   شهری رر انتهای رور 

 (419، ص 1919بارامی، زار ، ،اشمی رر )زنگت  شهرلی، لاظممأ  : 

 

  مشه  زیسرر حقیق  باع  ایجار فشار بر محیطرر لتار سایر عوامل   ت  ش  ، ،ای انجام شت   تغییر لاربری

را سبب  رری   اس  و شهر مشه  را با  یزیست،ای محیطشت   و وضتعیتی را ب  وجور وورر  ل  تضتعیف شا ص

 ری اری متظر بورن ، نا وشایت 1بلت مرتب  ،ایسا تمان سازیغیراصولی، پرالت   و نا،ما،تگ وضعیتی ،مفون: رش 

                                                            

 ،ا،نگه اری سا تمان و سا   و طراحی استقرار، رر شهری و متظر سیما مختلف ابعار ب  مشه ، شهر مسلونی بلت مرتب  ،ایسا تمان رر  1
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 یا،ی  پوشش ،ا، تخریبمسیل و ،الال مجاور  رر ر،اش   فضا،ای تشلیل و ،امسیل محیطیزیس  وضتعی  و

 وزیعجانوری و نیز ت ،ای ون  تتوآ و لا،ش ،ازیستگا  شهری، تخریب ز،لشی شبل  ن وذپ یری، ضعف لا،ش و

سران  فضای سبز رر بین متاطق بسیار مت او  اس  و  شتهری مواج  ستا ت  اس   متاطق رر ستبز فضتای نامتوازن

  (1)ج ول توزیع متاسبی از این نظر وجور ن ارر
 

 . سرانه فضای سبز در مناطق شهری به مترمربع5 جدول
 جمع ثامن 10 11 12 9 8 1 0 5 0 3 0 1 مناطق

سران  

 فضای سبز
4204 4211 4211 1243 4214 1211 01244 91209 14211 1211 1243 1241 1200 11213 

 (111 ، ص 1911، مشه  راری)شهرمأ  : 
 

وارر مرحل  شهرنشیتی ش   و جمعی  ون رر ،ر ر  سال تقریباً نزریک ب  روبرابر ش    1991شتهر مشه  از سال 

 ستر  یافت ، ب  طوری ل  مح ور  شهر مشه  ای روی ،مزمان با افزایش جمعی ، لالب  شهر نیز  ب  طور بی  است 

این جمعی  بطور متتاسب رر  نیز سال ا یر 04رر (  41 ،مان:باشت  )،لتار می 91141، 1911بر استاه ومار ستال 

  ان  و جمعی  متاطق مرلزی لا،ش و جمعی  متاطق شمالی و جتوبی افزایش یافت  اس ستطک شتهر  سترر  نش  

جمعی  و بالابورن نرخ رشت  ستبب  شت  تا این شهر ب  عتوان شهری ناپای ار و با  ستر   نشت  افزایش لتترل ل ا،

  مطرح شوربیش از ان از  افقی 

 و ایرور  ش ی  ،ایسیلاب معرض رر مستقیماً ون از بخشی ل   رفت  قرار شرایطی رر مشه  شهر حاضر حال رر

 رس   ستر می نظر ب  چتین رارر  قرار ون از ناشی ،ایولور ی و معابر سطک  رفتگیوب مشلل با نیز وسیعی بخش

(  141-114 ، ص 1931 زار ،حسین) نمای  تر طرنا  و ترفراوان را شتهری ویت   ،ایبستیلا لاربری، تغییر و شتهر

 مورفولوژی رر ش ی ی ، باع  تغییرا میلروللیمایی شرایط تغییر بر ،ای ا یر علاو طی ر،  مشه  شتهر  ستتر 

 بر ی از این استت   افزور  نا هانی ،ایستتیلاب رستتوب حجم و شتت   بر تغییرا  این ل  شتت   وبریز ،ایحوضتت 

ناپای ار،  ،ایشتتیب توستتع  و  ا  فشتترر ی ،ا، رور ان  طولی نیمرخ و ،ارامت  تعارل زرن بر،م عبارتت  از: تغییرا 

 14 رور  یک رر احتمالی سیلاب ن وذپ یری  مقایس  لا،ش و  یا،ی پوشش تخریبو زایی، رسوب پتانستیل افزایش

،ای ویت   تا سال ن اشت  و را ،ای ش ی عبور سیلاب توان حتی موجور مشه  شهری ،ایلانال ل  ر، می نشان ستال 

 ( 111: ،مان)ش  تر وا، ج ی سیلاب از ناشی مشللا  یاب ،  ستر  مان  باقی اراضی رر وس الت  ل  سطوح

 فناوری سریع رشد .3. 1. 3

 تع ار ایشایتترن ، افز و ،مرا  تل ن تلتولوژی ش ن فتاوری و فرا یر سریع تغییر ستبک زن  ی، ،مگام با رشت 

 از ست ار ا     باع  افزایش و راریویی امواج لتت  تشعشع محصتولا  تولی  رقابتی، افزایش فضتای ایجار و اپراتور،ا

                                                            

 ( 141، ص  1911اس  )عزیزی و متوسلی،  نگرفت  صور  لافی توج 
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مخابراتی  رری   استت ، ل  این عوامل باع  فشتتار امواج  ،ایرلل تع ار  ستتتر  ،مفتین و اللترونیلی وستتالل

 وجور رارر ل  بیش مشه  شهر سطک رر مخابراتی رلل 1144اللترومغتاطیس بر شهر مشه  ش   اس   ب  طوری ل  

(  این 1911رانشگا  فرروسی مشه ،  زیتی ش   اس  )مسلونی ملان متازل را لی فضتای رر ،اون از ررصت  14 از

،ا و پرن  ان، موجب ایجار اارا  مت ی بر ظا،ر و زیبایی شهر ب   صوص رر تع ار علاو  بر اارا  بر ستلامتی انسان

 شور متاطق شلوغ و پرترالم می

 رر ضتتعیف عمللرر و محیطیزیستت  فر،تگ زایش جمعی  و مصتترف رر لتار فقراز ستتوی ریگر، رون ،ای اف

ستازی و نیز م یری  نامطلوب باع  ش   اس  تا مسالل  ونا ونی رر زمیت  فاضلاب قابل طرح باش   بخش فر،تگ

تولی ی و نیز ،ای واح ،ای پرالت   ،ای متاطق حاشی  شهر مشه  و فاضلاب،ای انستانی رر قالب رواناباز فعالی 

شور  فاضلاب صتعتی حاصل از رور نهایتاً ب  را ل رور ان  لشتتف رور تخلی  میاراضتی لشتاورزی حوم  لشتف

ور، صتایع لاری متطق  ر،ر،ای وب ان  پرلت وبار، فاضلاب صتعتی لار ا ،ای شهر  صتعتی توه از تص ی فعالی 

ار،  ان  اولتگ و پرلت وب  التیمور، فاضتتلاب  انگی تصتت ی شتتویی متطق،ای قالیوبار و لار ا پوستت  و چرم ،م 

نش   متاطق مختلف مشه  رر بستر این ،ای تص ی ،ای لشاورزی حاوی سموم و لور،ای شیمیایی و فاضلابوبز 

 شون   رور تخلی  می

 ،عمل وم  نیز ب  ه  ،ای مش ان برراری از پساب  روجی تص ی ای ل  بر روی نتایج نمون ب  طور للی با مطالع 

بالاتر از ح   BOD5 ،CODتوان    ، مقاریر تخلی  ش   فالتور،ای لی ی بسیار متتوآ و متغیر اس   فالتور،ای می

،ای باشت  ل  عل  اصلی ون فاضلابرور میاستتان ارر مورر نظر برای لاربری لشاورزی و تخلی  ب  رور ان  لشف

فاضلاب شهری اس  ل  سهم زیاری رر ولور ی رور ان  و افزایش بار ولی ون بر ،ای  ان شتهری و پستاب تصت ی 

،ای ان  پساب تص ی  یرن   ،مفتین ،ای بع  قرار می،ای حاصل از لشاورزی و صتایع رر رتب عه   رارن  و پساب

ور را رارا ررور ان  لشتتف مشتته ، ب  رلیل رارا بورن ولور ی میلروبی بالا لی ی  لازم جه  وبیاری مزارآ و تخلی  ب 

 ( 1914، مشاور طوه نیمهت سباش )نمی

 اقلیم تغییر .0. 1. 3

امروز  تغییر اقلیم ب  یک   تمان جهانی تب یل ش   اس  و محافل ولارمیک، سیاسی و م یریتی را سخ  ب   ور 

 سال ا یر 14ری ل ، رر این فرایت  متأار شتت   اس   ب  طو ازمشتغول لرر  است   لشتور ایران و شتهر مشته  نیز 

ررج  بر ر،  افزایش یافت  اس  نرخ افزایشی رمای ح اقل  1/4( میانگین رمای مشته  با شیب ح ور 0411-1111)

ررج   3/4سال رمای ح اقل ایستگا  مشه  ح ور  14برابر بیش از نرخ افزایشتی رمای ح الثر است   رر م    0تا 

میلیمتر بر ر،   0/1رور  نشان از لا،ش ون با شیب این بار  نیز ررستلستیوه  رمتر شت   اس   بررسی تغییرا  

 ر، ،ای ستتگین رون  افزایشی راشت  ل  این امر پتانسیل وقوآ سیل رر متطق  را بخوبی نشان میاما بار  ،باشت می

لیم، از طریق افزایش بتابراین فرایت  تغییر اق ( 1911رانشگا  فرروسی مشه ، ؛ نقل رر: 1911 پهو،شل   اقلیم شتاسی،)

،ای اقلیمی بر شتتهر مشتته  فشار،ایی وارر نمور  اس  ل  ،مرا  با ،ای رمایی، جزیر   رمایی، و تشت ی  فرینتتش
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 لمی نظر از) وب طبیعی، با وضعی  لمبور  سارا  ناشی از ر  ار،ای ریگر عوامل باع  شت   تا علاو  بر افزایش

  اش   وبخوان مواج  ب تتش و افزایش (لی ی و

 شهری یکپارچه مدیریت نبود .5. 1. 3

یلی از نیرو،ای اصتتلی محر  رر ایجار وضتتعی  موجور  ،،ا، مستتالل مربوط ب  م یری مانت  بستتیاری از حوز 

 ی، ت لرسازمانبین اطلاعاتی بانک شهری، نبور یلپارچ  م یری  سیستم   فق انزیست  رر شتهر مشته  است محیط

 ت لر و تعه  فرابخشتتی و ضتتعف و جامع ری  ا  بورنای، ضتتعیفوظی   و متمرلز ،ا و ستتا تارستتازمان ستتتتی

 مستتایل م یری  و ریزیبرنام  جه  اتلا قابل و مواق ومار وجور ،ا، و ب  رنبال ون ع مستتازمان رر محیطیزیستت 

فشار،ای مختلف باع  ایجار  مقررا  و قوانین ضعف و نالاروم  ،ایمشی ط و ،ا  اریمحیطی، سیاس زیست 

 ،ایتوانمت ی نبور :توان ب  موارری ،مفونمیرا زیست  مشه  ش   اس   چتان ل  وضعی  حاصل از ون بر محیط

غیراستان ارر، ضعف ،ما،تگی  وستاز،ای ستا   پ یر،وستیب ،ایباف  وجور بحران، م یری  برای لافی عملیاتی

 ، ع میزیست،ای محیطلار رو  جلسا  رر ،اسازمان ینمایت   انگیز یبی و  یریتصمیم ق ر  فق ان ،،استازمان

 ،ایتشتتلل رر انستتجام محیطی، نبورزیستت  فر،تگ ،ا، ضتتعفستتازمان ررون رر محیطیزیستت  بورج  تحقق

،ای مربوط ب  ،ای ع م ،ما،تگی ستتازماناشتتار  نمور  از نمون  ونها توان از ترلم بستتیار اار  اری و محیطیزیستت 

 نام برر  زیس سازمان محیط و شهرراری مشه  متاسب بینع م ،ما،تگی  ازتوان مینیز زیس  محیط

 بحث .0

  ،مان   اس انجام ش  DPSIR یلیبا است ار  از م ل تحلمحیط زیستتی پهو،ش با رر نظر  رفتن ،   بع   نیا

از  یلی  ،شتت  اریبا م ل  لیو تحل یستتتیز طی، توج  ،مزمان ب  ،   بع  مح رری اشتتار   زین نیاز ا شی ون  ل  پ

از  کیر ،  یاز وضع یللان متاسب   ا یتوان  ریاز ون است ار  نش   بور و م نیشیپ ی،ااس  ل  رر پهو،ش یموارر

 شهر مشه  ارال  ر،      اراناس یو س رانی میتصم یبرا یستیز طیمح ی،اشا ص گریابعار و ارتباط ونها با ،م و ر

شهر مشه  وارر  س یز طیب  مح ییونها فشتار،ا یل  رر پ یمحرل  اصتل یرو،ایپهو،ش، ن ی،اافت یتوج  ب   با

 ،یتیو  ستر  شهرنش یشهر  یرا رقم زر  اس  عبار  اس  از: رش  جمع یاه یو یستیز طیمح  یش   و وضع

و نبور  ،میاقل رییتغ ،یفتاور عیرش  سر ،ارو رفا   انو یسبک زن   ،یرر لتار رش  صتعت ،یتینشت یمهاجر  و حاشت

 نیزم یلاربر را ییبر تغ ی( مبت1914صتتومع ) یپهو،ش فر  جینتا ایمقال   نیا ی،اافت ی  یشتتهر لپارچ ی  یریم 

 یباش   ب  طوریاس ، ،مراستا م   یو باغا   رر یلشتاورز یرفتن اراضت نیرر متطق  مورر مطالع  ل  موجب از ب

 ریی،لتار و تغ 11/9944معارل  یشهر یب  لاربر یلشاورز یاراض رییتغ 1910تا  1911رر باز   زین  ل  رر شهر مشه

 طیاز ان از  ب  مح شی،ا موجب فشار بیلاربر رییتغ نی،لتار بور ، و ا 11/1114برابر با  یشهر یب  لاربر ریبا یاراض

 شهر مشه  ش   اس    س یز
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 و ،ملاران یبیو  ط (؛1914) (؛ زبررستتت  و ،ملاران1919)انو ،ملار ول یاوری ی،ا،مان طور ل  پهو،ش

 یرو،ایمتستتجم ب  شتتتا   ن یچارچوب م هوم کیتوان با یم DPSIR( نشتتان رارن ، با استتت ار  از م ل 1914)

را  یستتتتیز طیمح ستتتمیاطلاعا  متتوآ رربار  ستتت توان یرو م نی  از ااف یم ل رستت   نیامورر نظر رر  ان  پتج

  رریقرار     اراناس یس اریرر ا ت یاحتمال ی،اپاسخ یاطلاعا  برا نیلت  تا ا یسازو سار  یبت طبق 

شهر تهران ممل   وب للان  یلم یابی( ل  رر رابط  با ارز1911)و ،ملاران یپهو،ش مانت  پهو،ش سرم  نیا رر

  ل  ،ی رر ییشتاسا عیو صتتا یتیشتهرنشت  ،یمحرل  جمع یرو،ای رفت  است ، ن صتور  DPSIRبراستاه م ل 

  مهم ل اریمحرل  بس یرویس  ن نیرار  ش   ا کیشتهر مشته  توض ست یز طیبر مح رو،این نیاز ا یناشت یفشتار،ا

 یتلرر  اس ، و ات اقا رر استار بالارس جاریشهر مشه  ا یبرا  اریو پا نگران ت  یو یاستگ اریرر نبور س یاریمستالل ز

 ی اراستگیس  یرر اولو یستیش  ، با  یتأل اری،ا بس( ب  ون1441و  1919) یاستان  راسان رضو شیمانت  طرح وما

 ی،ارر سطک استان و رر قالب برنام   یاق اما  با بستتیاریون،  یستامان ، ی  چرا ل  برارریمشته  قرار    م  بلت

 انجام شور   یشیوما

( ل  طرح 1914) تهران یشتتهر یزیرپهو،ش با پهو،ش انجام شتت   رر مرلز مطالعا  و برنام  نیا زیتما نقط 

SOE  شتهر تهران را با م لDPSR توج   س یز طیمح  یاز وضع یناش 1«اارا »اس  ل  رر ون ب   نیانجام رار  ا

 یانو انس یعیطب طی  بر محپهو،ش ل  اارا نیلت   ل ا ایب  اارا  ،م توج  م DPSIRل  م ل  ینش   اس ، رر حال

شهر  یستیز طیمح  یوضع جیاز نتا یمسئولان شهر یبرا یشتریب اف یتوان  رریمورر توج  قرار رار  اس ، م زیرا ن

 ،ا را،گشا باش  یری میمشه  ب  ارمغان وورر و رر تصم

محستتوب  یستتتیز طیمح یمعلول تتتت یعل ی،ا لیتحل یبرا ی یابزار م  DPSIRل   رچ  م ل  نیا  ینها رر

 لیو تحل  ی،تگام انجام تجز یستتتیلتت ، بایاشتتار  م( 0411) و ،ملاران سی یمیم حال ونطور ل  نیشتتور، با ایم

( و     است ار  MCA)ار یچت  مع لیحلو ت  یتجز  ،یحساس لیمانت  تحل یلمل یابزار،ا ریاز سا   ،یفیپ ی،استمیس

 شور 

 گیری نتیجه .5

مواج   محیطیی، شهر مشه  نیز با افزایش مشللا  زیس شتهرنشتیتی و توسع  شهری و صتعت،مگام با رشت  

شت   است   ررص  عم   این مشللا  ناشی از ع م م یری  متاسب متابع طبیعی و انسانی رر شهر مشه  ب  عتوان 

 ومی ،ای علبا شیو  ،ای   شت باش   م یریتی ل  بایستی رر طول ر، مرلز استتان و جاذب جمعی  و املانا  می

 تر، استتاستتا اجرایی نش نبای  رر نظر راشت  ل  رر یک مقیاه للان البت ،شت   است   رعای  رقیق قوانین انجام می

ای ل  تمرلز شت ن مرالز استان ،مفون شهر مشه  ش   اس   ب   ون ،ای ررست  ومایشتی ستبب قطبیستیاست 

لت  و زمانی ل  م یری  متاستتبی برای تر ب   ور ج ب میف،ا، جمعی  را از نواحی ضتتعیاملانا  و زیرستتا  

                                                            

1. Impacts 
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محیطی توان  ب  تش ی  مشللا  زیس شتهر وجور ن اشتتت  باش ، می و انستانی ،ای طبیعیظرفی  ایحار تعارل بین

 هاجر شهری، م جمعی  شهرنشیتی، رش  ر،ت   این اس  ل   ستر نشان این پهو،ش نتایج ،بیتجام   با این حال

 اقلیم و نبور غییرفتاوری؛ ت سریع صتعتی؛ سبک زن  ی و  رایش ب  رفا  بیشتر؛ رش  رش  و از سویی نشیتی،حاشی  و

ای ،ستت  ل  رر یک سلسل  روابط علی ت معلولی محیطی مهمترین نیرو،ای محرل شهری و زیس  یلپارچ  م یری 

وضعی  و اارا  ایجار ش   از رون  م لور برای  ان  ،ایی متجر ش  ب  رون  فشتار، وضتعی ، اار و رر نهای  پاسخ

توان ب  متظور حل مشللا  ایجار ش   با توج  ونف  می متولیان و مسئولین ،ر بخش تا ح ور زیاری مشخص اس  

سالل مشخص اس   ،ا رر جه  حل مب  ستا تار،ای موجور پیشتهار لرر، تقوی  رابط  نهار،ای مسئول با رانشگا 

رر  ،ای نوین و ،وشمت  و ایجار تحول،ای تلتولوژیبایس  ب  رنبال است ار  بیشتر از ظرفی ،ا میان،مفتین سازم

 رر جه  اصلاح قوانین موجور بایستی مسئول نهار،ای،ا ،م  رسانی باشت   اما بیش از اینسا تار،ای ستتی   ما 

  ام بررارن   ،اسیاس  اجرای ،ما،تگت وین و محیطی و زیس 

 نامهبکتا

لشاورزی  تجاری -اقتصاری وضعی   زار (  1911رضوی  )  راسان لشاورزی و معارن صتتایع، بازر انی اتاق  1
معارن و  ع،یصتا یتاق بازر انا لمیسیون لشاورزی و وب -رفتر لشاورزی  مشه : رضتوی  راستان استتان وب و

 ی  راسان رضو یلشاورز

 ب  زیستت  محیط را،برری ارزیابی لار یری (  ب 1919زبررستت ، ل ) صتتالحی، ا ، و محم ، ه ، یاوری، ا ر ، ول  0

   111-141، (9)44 شتاسی، محیط ارومی    رریاچة پای ار توسعة ،ای برنامةسیاس  ت وین متظور

  ررشتتگری محیطی اارا  ارزیابی(، 1910، و  )رارپر،یزیو  ، ی ،حی ری بابالمال  ،پارمیس، ستترور  ،ر ،پ یر   9

 محیط و جغرافیا  ررشتتگری، ملی ،مایش   ،م ان: اولینDPSIR م ل از استتت ار  با واشتتی تتگ  رر روستتتایی

  پای ار زیس 

   ما  لاربرر و قابلی  (  بررستتی1919محم ی، ب ، زبررستت ، ل ، و عارلی، ف  ) ملک شتتلیب، ف ، جهانی  4

پهو،شهای محیط ، (چغا ور تالاب: نمون  مطالع ) DPSIR م ل رر الولوژیلی ،ایشا ص عتوان ب  الوسیستمی
  141-104 ،(14)1، زیس 

 تش ی  و طبیعی ز،لشتی الگوی بر مشته  شتهر  ستتر  (  اارا 1931طرقی، م  ) زار ، ه ر ، جهاریحستین  1

  141-111(، 91)11، جغرافیایی ،ایپهو،ش شهری  سیلابهای

 رر ون لاربرر قابلی  و DPSIR م ل (  معرفی1914ا ، پورابرا،یم،   ، و وحیت ، م  )لتار،  طیبی، آ ، رانت    1

  11-11(، 4)19 ،زیس  فصلتام  انسان و محیطمحیط زیستی   ،ای یریتصمیم

مشه : زیست  شتهر مشته ) زار  بخش انرژی(  ستت  توستع  محیط طرح(  1911رانشتگا  فرروستی مشته   )  1

   و محیط زیس  شهرراری مشه   شهرراری مشه ، معاون    ما

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542627
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542628
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542628
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542629
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542629
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/542630
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 زار  بخش پرتو،ا، امواج زیستت  شتتهر مشتته )ستتت  توستتع  محیط طرح(  1911رانشتتگا  فرروستتی مشتته   )  3
 مشه : شهرراری مشه ، معاون    ما  و محیط زیس  شهرراری مشه   ی(  صوت یو ولور  سیاللترومغتاط

مشه : شهرراری زیس  شهر مشه ) زار  بخش اقلیم(  ست  توسع  محیط طرح(  1911رانشگا  فرروسی مشه   )  1

 مشه ، معاون    ما  و محیط زیس  شهرراری مشه   

 مورری مطالع : DPSIR چارچوب اساه بر نشانگر،ا از است ار  با وب متابع یلپارچ  ارزیابی(  1919زارعی، آ  )  14

 ، رانشگا  زابل شا،رخ شجری و حسن رر شاننام  لارشتاسی ارش  ب  را،تمایی   زابل: پایانمرورش  رش 

ارال  ر،یاف  سیستمی رر برنام  (  1914،   ، و محم  امیتی، م  )افراسیابیزبررست ، ل ، صالحی، ا ، مومتی، م  ر ،   11

 (DPSIR) ریزی محیط زیستتی ولور ی ،وا با استت ار  از چارچوب نیروی محرل ، فشتار، وضعی ، اار و پاسخ

  101-141(، 19)1، تاسیمحیط ش  طالع  مورری: شهر تهرانم

 لالب ی  ستتتر  ملانی - زمانی (  تحلیل1919زار ، آ ، و ،اشتتمی رر  بارامی، ه  )زنگت  شتتهرلی، ه ، لاظم  10

  411-439(2 4)0 ،شهری ریزیبرنام  جغرافیای ،ای پهو،شاطراف   اراضی لاربری تغییرا  پایش و مشه  شهر

، تهران: ستتازمان 1939-10 زار  وضتتعی  محیط زیستت  ایران (  1914ستتازمان ح اظ  محیط زیستت  ایران  )  19

 ح اظ  محیط زیس  ایران 

ساه شهر تهران براارزیابی لمی  ممل   وب للان(  1911، م     )اقابابایی ل ، و ،زبررس  ا ، ،صالحی  ،  ،سرم ی  14

   941-911، (0)00 (،علوم و فتون لشاورزی و متابع طبیعی )علوم وب و  ا    DPSIR م ل

  رضوی  راسان ایمتطق  وب شرل   مشه :  زار  وماری(  1911  )رضوی  راسان ایمتطق  وب شرل   11

 یانستتان  یو توستتع  ستترما یزیربرنام   : معاون مشتته  1911ومارنام  شتتهر مشتته  (  1911شتتهرراری مشتته   )   11

    مشهی شهررار

 و سیما بر ایرأت لحاظ از مسلونی مرتب  بلت  ،ایسا تمان انواآ ارزیابی(  1911عزیزی، م  م ، و متوستلی، م  م  )  11

  11-110(، 94)14، م یری  شهری  مشه  شهر ج ی  ،ایباف : مورری نمون  شهری؛ متظر

ستتجش فضتایی  ستترر ی شتهری با تألی  بر تغییرا  لاربری اراضتی با است ار  از (  1914فر ی صتومع ، م  )  13

(  زنجان: 1914-1919نمون  مورری: شتتتهر ارومی  مقطع زمانی ) DPSIR تصتتتاویر ما،وار  ای چت زمان  و م ل

 ،تمایی شهریور روستایی، رانشگا  زنجان نام  لارشتاسی ارش  ب  راپایان

   تهران: سازمان انتشارا  جهار رانشگا،ی حق بر محیط زیس (  1934فیروزی، م  )  11

 زیس   ح اظ  محیط سازمان تهران: انتشارا  ،زیس  محیط از لی ری حمای (  1911م  ) قوام،  04

   مشه ی: شهررار مشه  1911 زار  لی ی  ،وای سال (  1911،ای زیس  محیطی مشه   )مرلز پایش ولایت    01

  تهران: 31-1911 (SOE)وضعی  محیط زیس  شهر تهران(  1914ریزی شتهری تهران  )مرلز مطالعا  و برنام   00

 ریزی شهری تهرانمرلز مطالعا  و برنام 

 محیط پای  لعا مق ه )مطا مشتته  عمران )جامع( للانشتتهر و توستتع  طرح(  1931فرنهار  ) مشتتاور مهت ستتان  09

    توسع  و عمران مشه یزینهار مطالعا  و برنام  ر  ،مشه ی: شهررار مشه طبیعی( 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/3159
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/3159
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/3027
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/3027
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1033
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
https://jstnar.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
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