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 سرزمین آمایش یها طرح یریپذ تحقق بر مؤثر کلیدی یها پیشران تحلیل و شناسایی

 (رضوی خراسان استان: ی موردی مطالعه)

 دانشگاه فردوسی مشهد-روستایی ریزی برنامهری جغرافیا و دکت ،*مهدی جوانشيری

 دانشگاه خوارزمی-دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،نامدارزادهمسلم 

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه-شناسی دکتری اقلیم ،نيسيروس نبيو

 چکيده

 های قطعیتو فقدان  ها پیشران، سرزمین با تأکید بر عوامل کلیدی آمایش ریزی برنامهدر  پژوهی آینده

پیرامون مسائلی با  گیری تصمیم فرآینددر  دهد میاجازه  ریز برنامهبه  ریزی برنامهمناطق در فضای  ی توسعه

 فائقکلیدی به حل مسائل مبهم و دیریاب  یها پیشرانباال، با تمرکز بر  های قطعیتزیاد و عدم  های پیچیدگی

مطلوب بپردازد. در  ی ه اهرم کنترل، به نگاشت و مدیریت آیند عنوان به ها پیشرانین آید؛ و با در اختیار داشتن ا

 یها پیشران ترین مهمپژوهش حاضر تالش شده است تا با مشارکت مدیران استانی و خبرگان دانشگاهی، 

ز نظر حاکم بر این پژوهش ا فرآینداستان خراسان رضوی شناسایی شود.  آمایش پذیری تحققتأثیرگذار بر 

 ها دادهکیفی بوده و روش گردآوری  ها دادهتحلیلی است. ماهیت -کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفیهدف، 

 مؤثرعامل  107مصاحبه( است. با بررسی منابع علمی، ) پیمایشی، اسنادی و ای کتابخانهو اطالعات به صورت 

و  گروهکه از دو  شدند بندی دسته بُعد 10سرزمین شناسایی شد که در  آمایش های طرح پذیری تحققبر 

سرزمین در استان و متخصصان دانشگاهی  آمایش فرآیندمرتبط با  های سازمانشامل مدیران  نفر 29 درمجموع

زوجی میان عوامل تأثیرگذار صورت پذیرد.  ی مقایسهدرخواست شد که  آنالینحضوری و  یطی پرسشنامه

پویش محیطی، تحلیل ساختاری و تحلیل تأثیر  ازجمله پژوهی آینده های تکنیکمبتنی بر  ها داده وتحلیل تجزیه

، عوامل سرزمین آمایشهای  پذیری طرح در بخش عوامل اصلی عدم تحققمتقابل است. نتایج نشان داد 

تأثیرگذاری را داشته و در بین عوامل فرعی نیز عوامل  ینتر بیش «نشینی مهاجرت و حاشیه»، «اقتصادی»

کمبود »نیز و  «شتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعهموقعیت مرزی استان و جامعیت ندا محدودیت منابع،»

جزء سه پیشران مهم اول  «رنگ مراکز دانشگاهی یشی و حضور کمهای آما طرح یاطالعات، ضعف مراکز تهیه

، «(یصبخش خصو ی سرمایه) اقتصادیهای عمرانی و کالن  مشارکت اندک مردم در اجرای طرح»است و متغیر 

نهاد قانونی   متولی و نبود یک های سازمانناهماهنگی بین »و  «اقتصاد متکی بر نفت و ساختار اقتصاد رانتی»

 های بعدی قرار دارند. در رتبه «برای مدیریت سرزمین

 رضوی. خراسان، مک میکافزار نرم، اقتصادی عوامل، ها پیشران، نگاری آینده، سرزمین آمایش: واژگان کليدی

  

                                                           

 :ma.javanshiri@mail.um.ac.ir Email                                                       ی مسئول: * نویسنده
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 مقدمه-1

سرزمین است. این  یافتگی توسعه ی هعنوان یک سند مدیریت توسعه، تصویر سازمان فضایی مرحل سرزمین به آمایش

انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب  ملی در فضای کشور است و چشم ی هتوسع  ی ایهپ ی هسند تجسم نظری

های اقتصادی و اجتماعی را در أمین نیازهای جمعیت و فعالیتبرداری از سرزمین و ت های ناظر بر بهرهمناسب فعالیت

هر  اماریزی فضایی است،  ریزی، در اصل نوعی برنامه سرزمین از منظر برنامه آمایشکند. قلمرو سرزمین مشخص می

. هدف (1392)کریمی آشتیانی، نداشته باشد، آمایشی نخواهد بود را یادشدهریزی فضایی که یک یا چند ویژگی برنامه

و  ها انسانیابی توزیع و سازمان ی هعدی جدیدی بدهد که همان نحوبُ ریزی ن این است که به برنامهسرزمی آمایش

 .(Budjet & plan organization, 1997به نقل از:  1396تقوایی و همکاران، )ها در سراسر سرزمین ملی استفعالیت

 ی مقولهو سه  انسان، فضا و فعالیت است ی گانه سهن عناصر برقراری تعادل بیبه لحاظ مفهومی، سرزمین  آمایش

 ،که در رابطه با عنصر انسان صورت ینبدهستند؛  گانه سهسرزمین در ارتباط با این عناصر  آمایشمطرح در بحث 

 «ریزیبرنامهبرنامه و » ی مقوله ،و در رابطه با عنصر فعالیت« اقلیم» ی مقوله ،در رابطه با عنصر فضا ؛«مدیریت» ی مقوله

های مرتبط با آن، آمایش سرزمین ترکیبی است از سه علم فوق و مقوله ی گانه سه. بر اساس عناصر شود مطرح می

های فوق و مقوله ی گانه سه(. با توجه به ترکیب عناصر 5-6: 1395اکبری و همکاران، )شناسی اقتصاد، جغرافیا و جامعه

های مدیریتی کشور، با توجه به حضور و نفوذ قدرت و سیاست در بحث نیزها و و علوم مشمول این مقوله  آنمرتبط با 

 ی ه امور کشور مشخصاً مرتبط با حوز ی ه جای خالی سیاست و علوم سیاسی در ترکیب فوق مشهود است؛ چراکه ادار

از علوم گوناگون  گیریهمانند بسیاری از کشورهای جهان، تالش شده تا با بهره سیاست و قدرت است. در کشور ما

 ای عدیدهمدیریت بر سرزمین، مشکالت و موانع  فرآیندو مدیریت سرزمین صورت پذیرد، اما در جریانِ این  آمایش

ها آسیب از ایناند. برخی  رسد در نیل به این هدف موفق نبوده سرزمین بوده که به نظر می آمایشگیر طراحان گریبان

عدم تحقق  مانندو برخی دیگر تأثیرات منفی زیاد  یافته اختصاصنابع مالی هدررفتن م مانندتأثیرات منفی کم 

به ی را گذار سیاستو  ریزی برنامه یها در مرحلهو یا بخش ها استانبرای مناطق،  شده یطراح و سناریوهایها استراتژی

 دارند. در ادامه به برخی از این مسائل اشاره شده است. همراه

 ی ایران جامعهالگوی توسعه وابسته به درآمدهای نفتی عالوه بر عدم تناسب با واقعیات  کهکرد در ابتدا باید عنوان 

های اجتماعی شده که بازتاب آن را به صورت رشد ناموزون باعث ایجاد ظرفیتی کاذب و دور از نیازها و توانایی

مشاهده کرد؛  توان میتهران  شهر نکال ویژه بهدر مناطق مختلف کشور  ها فعالیتهای انسانی و تمرکز سکونتگاه

 دیگر مناطق نیز در پیوند و ارتباط با این مناطق مفهوم یافته است. یتوسعه که طوری به

برخاسته از ضرورت و  سو یککشور، از  یو اقدامات توسعه در پهنه ها فعالیت گیری شکلچنین رویکردی،  ی پایهبر 

را در منطقه  زا درون یهای توسعهها و فرصتدیگر، به جای آنکه قابلیتنیاز دستیابی به هدفی ملی بود و از سوی 

های در برنامه شده بینی پیشهای کالن ها و هدفقرار دهد، عمدتاً در چهارچوب سیاست مورداستفادهتقویت کند و 

. پیامدهای این (200: 1392پوراصغر و محمدی صالح، )ملی با تأکید صرف بر رشد اقتصادی متکی بوده است یتوسعه

های های زیربنایی در بخش اقتصادی و شبکه های فعالیتکشور به صورت  یآمدن فضایی قطبی در پهنهوجود، بهرویکرد

های متمرکز و قطبی، ولی بسیار پراکنده و خاصی از کشور ازجمله تهران، مشهد و اصفهان بود که به صورت لکه

های اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی ناشی از آن رویکرد به صورت تفاوت ناموزون خود را نمایان ساخت. بازتاب این

بین جوامع  طورکلی بههای فاحش بین تهران و دیگر شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط کوچک و نمایان شد و تفاوت

ائلی مانند ها، در حال حاضر مسبا افزایش این شکاف بین مناطق و سیل مهاجرت یجهدرنتشهری و روستایی پدید آورد. 

از  یاریبساجتماعی و غیره در  های یناهنجارمحیطی،  نشینی، انواع معضالت زیست ازدحام جمعیت، حاشیه

سرزمین و  یها در پهنهفعالیت یهای توسعهبازنگری در سیاست رو ینازاتوان مشاهده کرد؛ کشور می یهاشهر کالن

 است. یرناپذ اجتنابسرزمین  مایشآهای در چهارچوب برنامه هاشهر کالنتمرکززدایی از 
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یی و های توسعه، گسیختگی سازمان فضا، یکی از مشکالت اساسی موجود بر سر راه برنامهشده ارائهمطالب  با توجه

ای های توسعه. این ویژگی منبعث از سیاستستهای تعاملی میان سکونتگاهمراتبی مبتنی بر رابطهفقدان سلسله

های منظم و منطقی میان سطوح مختلف سکونتگاه یرابطه یریگ شکلی گذشته و عدم هادر خالل دهه اجراشده

ها، ای و محلی است که منجر به نابسامانی توزیع جمعیت، فعالیتکشور چه در سطح کالن و چه در مقیاس منطقه

های روستایی و گاهمندی مناسب مراکز جمعیتی و سکونتعام و عدم بهره طور بهخدمات و کارکردها در سطوح مختلف 

خاص از خدمات، تسهیالت و منابع مختلف در مراکز جمعیتی و خدماتی  طور به یتجمع کمروستاهای کوچک و  یژهو به

های مراتبی برای تسریع روند برنامهرسانی سلسلههای خدماتاز کانون ایسطوح باالتر گردیده است. طراحی شبکه

روابط متقابل بین فضایی شهری و روستایی و ایجاد یکپارچگی کارکردی بین  و برقراری مانده عقبتوسعه در مناطق 

ضروری است، لذا انتخاب روستاهایی جهت ایجاد تأسیسات و تسهیالت خدمات زیربنایی که بتواند تعدادی از  ها آن

 است. یرناپذ امکانضرورتی  ،های روستایی اطراف را به صورت مطلوب تحت پوشش قرار دهدسکونتگاه

ریزی در کشور ایران،  برنامه یساله 50 یدهد با وجود سابقهریزی آمایشی نشان می ، ساختار برنامهدرمجموع

گاه کشور، هیچ یهای توسعه سرزمین کشور، به دالیل مختلف و وجود مشکالت اجرایی در برنامه آمایشهای برنامه

اجرا و بهبود هماهنگی میان  فرآیندبرای افزایش کارایی  رو ینااز فراتر رود؛ یا پایهمطالعات  یاز مرحله اند نتوانسته

 موجود است. یا پایههای مختلف، نیازمند اصالح قوانین بخش

های با توان باالتر دارد، پل ارتباطی سرزمین به سمت کاربری ی توسعهبرای  تر بیشآنچه در این میان نیاز به توجه 

 ی ه راهبردی آن برآمده از حوز های ریزی برنامه تنها نهسرزمین است که  ایشآم ی زمینهمنطقی میان علم و اجرا در 

مطلوب سرزمین در  ی ه نفعان در جهت نیل به آیند علمی باشند، بلکه از تجربه و خرد جمعی مدیران، متخصصان و ذی

اه راهکارهایی برای بهترین شکل استفاده کنند. دستیابی به الگوی مناسب وضعیت مطلوب سرزمین در آینده به همر

را کاهش داده و به  گیری تصمیمها و ابهامات تواند پیچیدگیسرزمین استان خراسان رضوی می آمایشارتقا و بهبود 

 از اهداف و چگونگی دستیابی به آن داشته باشند. تری شفافتصمیم گیران اجازه دهد دید 

و  ثباتی یبمعاصر، در این محیط سرشار از تغییر و  در همین راستا، با توجه به سرعت تغییر و تحوالت در جهان

ی دارد تالش برای معماری تر بیش های یتموفق، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب ها یتقطعآکنده از عدم 

سرزمین محسوب  آمایش فرآیندپژوهی که گامی تکمیلی در  (. در این خصوص آینده12: 1398جوانشیری، )آینده است

های باال، زیاد و عدم قطعیت های پیچیدگیدر مسائلی با  گیری تصمیم فرآینددهد در  گیران اجازه میتصمیم شود، به می

پژوهی  (. آینده67: 1397موسوی و همکاران، )آیند فائقی کلیدی به حل مسائل مبهم و دیریاب ها پیشرانبا تمرکز بر 

نفعان و با شناسایی سامانه و تسهیل  مدیران و ذی سرزمین با پرسش از ی توسعهبا در نظر گرفتن اهداف عالی 

 (.207: 1398صدیقی و همکاران، )کندسرزمین کمک شایانی می آمایش، به اجرای ناپذیر بینی پیشرفتارهای پیچیده و 

 ینگارانهی رویکرد آیندهیجهنت در بسا چهفضایی و آمایشی  های ریزی برنامهدر  یافته توسعهموفق کشورهای  یتجربه

های  ریزی در طرح برنامه یو تالش عمده مأموریتریزی برای آینده باشد؛ بنابراین امروزه  آنان به مسائل جهان و برنامه

   ی ارائهکنونی و  های چالشعالوه بر توجه جدی به  ،ازجمله ایران توسعه درحالسرزمینی در کشورهای  آمایش

ریزی  برنامه .هاست عرصهدر آن  یابی قدرتمواجهه و  یده و نحوهآین های چالشمقطعی، تفکر در خصوص  های رهیافت

 ,William)خواهی از آن استه با اندیشه ایفای نقش جدی و سهمرتقاء نقش خود به دنبال تسخیر آیندابا  اکنون هم

وجه ممکن برای  آمادگی برای آینده؛ یعنی به کار بردن منابع به بهترین»نگاری برآمده از نیاز (. درواقع آینده2007

 Foundation of Development)«ی پایدار توسعه»و « یبهبود کیفیت زندگ»، «یابی به مزیت رقابتیدست

Tomorrow, 2005.است ) 

آن مسیر تغییرات را در   ی ایهپی کلیدی است تا بتوان بر ها پیشرانترین گام، تعیین  پژوهی، اولین و مهم در آینده

توان جهت که با تغییر جهت آن می هستندمشابه فرمانی  ها پیشراندرستی پیمود. این   جهت رسیدن به اهداف به
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حرکت اتومبیل را تغییر داد. اگرچه عوامل بسیار زیادی در حرکت یک اتومبیل نقش دارند، رها کردن فرمان در مسیر 

ی کلیدی ها پیشرانببرد. نادیده گرفتن  کنند، از بین خوبی کار می  تواند تمامی دیگر اجزا را که به پیش رو می ی ه جاد

ورد مدیریت داشته باشد؛ م ی سامانهباری بر کل تواند آثار زیانمی ها آندر یک سامانه نیز با توجه به نقش و اهمیت 

(. در 342: 1398جوانشیری، )حال مفید است لزوم شناسایی و توجه ویژه به این عوامل امری ضروری و درعین بنابراین

   ی ارائههدف از پژوهش حاضر آن در کشور،  تبع بهدر مناطق و  آمایشمطالعات  یبا توجه به اهمیت اجرانتیجه 

سرزمین در استان خراسان رضوی با  آمایش ی زمینهتغییر در  یها پیشران ترین مهمچارچوبی برای تحلیل و شناسایی 

ترتیب، با تعیین عواملی که نقش بسیار مهمی در است. بدین  نفعان ذیانشگاهی و مشارکت مدیران استان، خبرگان د

. با یافت  دست ها آنمدیریت  ی ه شرایط حاضر و سپس نحو ازبه درک درستی  توان می، کنند میایفا  ها گیری تصمیم

هستند،  ها پیشرانسایر عواملی که تحت تأثیر این  توان میسرزمین  های کاربریکلیدی تغییر  یها پیشرانتمرکز بر 

لذا این تحقیق  کرد، ریزی برنامهپایدار در سرزمین  ی توسعهکنترل و مدیریت قرار داد و در جهت نیل به اهداف ت تح

 گرفته است: انجام  به این پرسش ییگو پاسخدر راستای 

 استان خراسان رضوی چیست؟ آمایشای در طرح   ی منطقه توسعهی کلیدی مؤثر بر ها پیشران-

 تحقيق ی پيشينه-2

از:  اند عبارت ،اند کردهاستفاده  پژوهی آیندهریزی منطقه از روش  برنامه یی از تحقیقات مختلفی که در زمینهتعداد

با  1384ریزی برای توسعه در ایران، اولین بار در سال  برنامه ی ه ی کلیدی در حوزها پیشرانپژوهی و تعیین  آینده

(. در این سند، محورهای 3: 1395هاشمی، )است رفته کار  به 1404کشور با افق  ی ساله یستبانداز  تنظیم سند چشم

طراحی و تدوین شده و هر استان  یاجتماعمختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و  های ینهزمکشور در  ی توسعه

 است.ای  سرزمین منطقه آمایشریزی و اجرای  برنامه دار عهدهبالقوه در جهت اهداف این سند،  های ییتوانابر اساس 

در سند  (1395) استان خراسان رضوی و گودرزی و همکاران آمایشدر  (1397) در این زمینه، موسوی و همکاران

پیشران کلیدی از  3با تعیین  (1393) . همچنین بزاززداه و همکاراناند کردهپژوهی استفاده  استان یزد از آینده ی توسعه

از روش مذکور ( 1390) تان آذربایجان غربی پرداختند. بهشتی و زالیای اس منطقه ی توسعه نگاری آیندهمؤلفه به  13

 13شده،  عامل شناسایی 76که در این پژوهش، از میان  دای استان آذربایجان شرقی بهره بردن منطقه ی توسعهبرای 

 استان انتخاب شدند. ی توسعهای با نظر متخصصان  منطقه ی توسعهعنوان عوامل کلیدی در  به عامل

ای در  منطقه نگاری آیندهکلیدی،  یها پیشرانو شناسایی  LIPSOR( با کاربرد روش 2010) و همکاران 1راتجیااست

نفعان و کارشناسان محلی  از سه گروه افراد شامل تیم کاری، ذی ریزی کردند. در پژوهش ایشان نامهیونان را بر 2کاستلی

تأثیرگذاری را بر  تر بیشعامل که  9ی نظرسنجی شد. تعداد ی کلیدها پیشرانبرای مراحل مختلف کار ازجمله تعیین 

 عامل شناسایی شدند. 63عنوان عوامل کلیدی از میان  سامانه داشتند، به

گوناگون برای مدیریت مناطق و صنایع به  های زمینهی کلیدی در ها پیشرانپژوهی و تعیین  عالوه بر این، از آینده

( 2012) انتقال آب، لطیفی و همکاران ی زمینه( در 1397) همکارانبیگی و علی، مثال عنوان بهکار گرفته شده است. 

 و همکاران 3( در صنعت انرژی، ویوانکو آرانا2016) و همکاران صنعت خودرو ایران، علیزاده ی توسعهبرای ارزیابی 

( در 2019) و همکاران 5( در فناوری انرژی خورشیدی و جیانگ2015) و همکاران 4( در صنعت شیالت، مدینا2011)

 .اند بردهپژوهی در پژوهش خود بهره  پایداری تجارت الکترونیکی روستایی از آینده

                                                           
1- Stratigea 

2- Kastelli 

3- Vivanco-Arana 

4- Medina 

5- Jiang 
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کشت و  های زایی فعالیت ( در اشتغال1397) ی کلیدی در مطالعات عنابستانی و حسینی کهنوجها پیشرانهمچنین 

 (، نصر1397) و همکاران اکبری یعل(، 1396) و همکاران فرجیصنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت، 

و  آباد شاهگردشگری، امیدی  ی توسعه( در 1398) (، ددهزاده سیالبی و احمدی فرد1397) (، موالیی و همکاران1398)

( 1397) پور طباطباییی در استان لرستان، امیری و نیلیفضاهای روستای آمایشالگوی  یده شکل( 1398) همکاران

 شهری در کرج، زالی و منصوری بیرجندی ی توسعه( 1395) زاده و همکاران، ملک1414ق نفت خام در اف ی ه آیند

 ی دریاچهای خشک شدن  ( اثرات منطقه1397) ، فرجی و همکاران1404پایدار در افق  ونقل حمل ی توسعه( 1394)

 شهد، امین نیری و همکارانآبکوه در مشهری قلعه ی منطقه( احیای 1398) ارومیه با رویکرد سیاسی، رهنما و همکاران

از ( الگوی پوشش زمین در مناطق روستایی را با استفاده 2017) و همکاران 6ای و تالشی منطقه ی توسعه( در 2017)

استان توجه ویژه به  آمایشمهم طرح  ها رسالتیکی از  بنابراینمک تعیین کردند؛ روش تحلیل اثرات متقاطع و میک

 آمایش ی هگرفته در حوز انجام های فعالیتبرای آن است. نباید فراموش کرد که  حل راهاین مسئله و مطرح کردن 

و مداقه  بحث قابل یریکارگ بهو کفایت کمی و کیفی آن برای  اند نشدهچندان ارزشیابی و نقد  تاکنونسرزمین در ایران 

نظران، محققان و  ی از دیدگاه صاحبریزی آمایش ها و برنامهاست. در این پژوهش موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح

شود سناریوهای محتمل  سناریونویسی تالش می ی پایهو بر  شود استان خراسان رضوی تحلیل می ی همسئوالن با مطالع

 ای مطلوب پیشنهاد شود.  ی منطقه توسعهای استان را شناسایی و راهبردهایی برای رسیدن به   ی منطقه توسعهدر 

 العهموردمطی  محدوده -3

استان . استدر پژوهش حاضر استان خراسان رضوی  موردمطالعهی  محدوده ،آید یبرمکه از عنوان مقاله  گونه همان

به سه  1383ال خراسان بزرگ با مصوبه دولت در س .استخراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسان بزرگ 

شمال شرق کشور و از نظر موقعیت  الیه یهمنتجنوبی تقسیم شده است. این استان در قسمت شمالی، رضوی و 

  درجه 61دقیقه تا  19و   درجه 56دقیقه عرض شمالی و  42و   درجه 37دقیقه تا  52و   درجه 33جغرافیایی بین مدار 

. بر است یلومترمربعکهزار  119دارای وسعتی حدود  1393دقیقه طول شرقی قرار دارد. این استان در سال  16و 

شهر و  66 ،بخش 70 ،شهرستان 28دارای  1393سیمات کشوری، استان خراسان رضوی در سال اساس آخرین تق

 (.1398استانداری خراسان رضوی، )دهدکه هفت درصد از مساحت کشور را تشکیل می استدهستان  164

ز کیلومتر مرز مشترک با جمهوری ترکمنستان و ا 6/531استان خراسان رضوی از شمال و شمال شرقی دارای 

کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است. این استان از شمال غربی با استان خراسان  302شرق دارای حدود 

با استان خراسان جنوبی، از غرب با استان سمنان و از جنوب غربی با استان یزد مرز مشترک دارد.  از جنوبشمالی، 

 دهد. استان خراسان رضوی را نشان می یمحدوده (1) شکل
 

                                                           
6- Taleshi 
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  67                                                   1400 بهار ،سوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

 
در تقسیمات سیاسی استانی و کشوری موردمطالعهی  محدوده ی نقشه: 1شکل   

1398مأخذ: استانداری خراسان رضوی،   
 

سرزمین و به منظور تقسیم فضا به نواحی آمایشی ابتدا مراکز  آمایشدر راستای اهداف  استان خراسان رضوی

فرهنگی و -های اجتماعسیاسی، ویژگی-اداری فیایی، محیط طبیعی جایگاهنواحی آمایشی بر اساس موقعیت جغرا

مرزهای نواحی بر اساس  یمحدوده الذکر فوقهای  اقتصادی شناسایی و تعیین گردیده و سپس بر اساس شاخص

 یاستان خراسان رضوی به لحاظ نواحی آمایشی به هفت ناحیه یتدرنهامرزهای سیاسی موجود مشخص گردیده که 

 (.110:1390و آقاجانی،  رهنما)آمایشی تقسیم شده است

 شناسي تحقيق روش -4

 آمایشهای  طرح نگری یندهآپذیری و  با توجه به اینکه هدف از تدوین پژوهش حاضر، شناخت و تبیین عدم تحقق

 تحلیلی-توصیفیهای  ای از روش صورت مجموعه روش تحقیق این پژوهش به رزمینی در استان خراسان رضوی است،س

های جغرافیایی منطقه، به دنبال به زیرا با درنظرگرفتن ویژگیاست؛  کاربردیاین پژوهش  هدف، یاست. از جنبه

 ای است.  ی منطقه توسعهسرزمینی و  آمایشکارگیری رهیافت مناسب جهت تحقق بخشی اهداف 

های  ویژگیی و میدانی به توصیف ا هاناست از این نظر که با استفاده از اطالعات موجود کتابخ توصیفیاین مطالعه 

در پی  پژوهی آیندهنمونه، وضعیت گذشته و موجود منطقه پرداخته است و همچنین به سبب اینکه، با ابزار  یجامعه

توان  سرزمین پرداخته شده است، روش تحقیق را می آمایشهای  پذیری طرح شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تحقق

( است که با 8اکتشافی ی ه هنجاری مقابل واژ) 7تحلیلی هنجاریاین پژوهش  دانست. کیفیو  کمیهای  ترکیبی از روش

برگرفته از روش فرانسوی  کاررفته به. روش پردازد یمپژوهی به حل مسائل با پیچیدگی باال  کیفی آینده یها روشکاربرد 

توسعه و  با بررسی منابع علمی، اسناد یازموردنهای  ( است. دادهGodet and Durance, 2011: 22)پژوهی آینده

                                                           
7  - Normative 

8- Explorative 
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، نمودار (2)آوری شده است. شکل های تخصصی جمعستاستان خراسان رضوی و از طریق مصاحبه و نش آمایش

 دهد.جریانی پژوهش را نشان می
 

یرکف نافوط

 بانم يسررب

دوجوم دانسا

 صخاش و طیحم تخانش
 ققحت رب رثوم یاه
شیامآ حرط یریذپ

 :ناگربخ لنپ
 اب یاهصخاش باختنا

رتشیب یراذگرثا

 سیرتام لیکشت
 نیب میقتسم طباور

اهصخاش

 مرن زا هدا  سا اب یرا خاس ليلحت
 کمکيم را فا

 دیتاسا اب هبحاصم
 و یهاگشناد
 و ناسانشراک
ینامزاس ناریدم

 طباور سیرتام
هوقلاب و میقتسمریغ

 یراذگرثا تدش هشقن
اهروتکاف

 طباور جیاتن هسیاقم
 میقتسمریغ ،میقتسم

هوقلاب و

 یاهنارشيپ  ييعت
دع ب ره رد یديلک
 ه ي ن و یدنب  مج

یريگ

 
نمودار جریانی اجرای پژوهش: 2شکل   

 

سرزمین در استان  آمایشهای  یری برنامهپذ در این پژوهش نیز به منظور رسیدن به اهداف تحقیق و بررسی تحقق

 یآوری اطالعات از جامعه ای، محقق نیازمند جمع پایدار منطقه ییابی به توسعه خراسان رضوی در راستای دست

بندی عوامل کلیدی مؤثر  این پژوهش، برای ارزیابی و اولویت ی آماری جامعهلذا  شگاهی، سازمانی و اداری بوده است،دان

سرزمین، متخصصین آگاه به موضوع تحقیق در دانشگاه فردوسی مشهد، استانداری،  آمایشهای  یری طرحپذ بر تحقق

 ینفر از متخصصین در حوزه 29. لذا برای این منظور تعداد استو بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ها یشهردار

ندیز، چناران و فریمان با روش گلوله مشهد، طرقبه، شا های یشهرداردانشگاهی و  یاجرایی دولتی، جامعه های سازمان

شاخص استفاده 10گویه، در قالب  107منظور عملیاتی نمودن مفهوم نظری متغیر، از  بنابراین به؛ برفی انتخاب شدند

مک تکمیل و استخراج میک یرگذاریتأث های یسماترشده است که از طریق پرسشنامه از اساتید و کارشناسان در قالب 

 :شوند یم یرموارد ز یدی شاملوامل کلع یناگردید. 
 

سرزمین آمایشهای  پذیری طرح های عوامل مؤثر بر تحققها و گویه شاخص :1جدول   
 هازيرشاخص شاخص

عوامل 
جغرافیایی و 

 سرزمینی

ر زا؛ فشابرون ؛ موقعیت قرارگیری استان در کشور و تأثیرات متغیرهایموردمطالعهجامعیت نداشتن شناخت تمام قلمرو 
 یبردار بهرهوخاک و  های ناشی از منابع آبپذیر؛ محدودیت مضاعف بر منابع معدنی و عدم استفاده از منابع برگشت

و ترجیح  ی پایدار توسعهنامناسب؛ ضعف پوشش گیاهی و کافی نبودن عملیات آبخیزداری و...؛ اولویت قائل نشدن به اصل 
ها  صل مزیت نسبی در استفاده از منابع؛ تمرکزگرایی و افزایش عدم توازنمنافع آنی بر آینده؛ ترجیح اصل خودکفایی بر ا

پذیری در برابر مخاطرات طبیعی؛ بحرانی بودن شرایط  های طبیعی و آسیب سازمان فضایی؛ محدودیت یدر حوزه
عملکرد ملی در  اداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با های یتفعالآب، خاک، هوا و جز آن(؛ تمرکز شدید ) محیطی یستز

سوخت در مراکز تجمع جمعیت و فعالیت؛  ی همشهد؛ استقرار خطوط انتقال انرژی و آب و انبارهای ذخیر شهر کالن
 .یشهر یراپدر اراضی  یژهو بهگسترش تغییر کاربری اراضی زراعی 

عوامل 
مطالعاتی و 

 پژوهشی

قدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران؛ ؛ فها آنمکانی و میزان اعتمادپذیری  یها دادهضعف اطالعات و 
های  طرح یمطالعه فرآیند؛ طوالنی بودن زمان و یا حرفهتوجهی به انتخاب مشاوران به لحاظ صالحیت تخصصی و  بی

های مربوط به یکپارچگی و های آمایش؛ کاستی و تدوین برنامهرنگ مراکز دانشگاهی در تهیه سرزمین؛ حضور کم آمایش
ریزی در کشور؛ مشکالت مربوط به  عنوان یک واحد برنامه؛ نبود تعریف مناسب از منطقه بهآمایشهای طرح خشبتلفیق 

سرزمین و عدم  آمایشابعاد  یهتوجهی به هم وضوح اهداف و وضعیت تدوین راهبردها؛ بی ی درجه، انداز چشمتدوین سند 
های مشاور، مراکز های آمایشی مانند شرکت طرح یتهیهبندی مشکالت قلمرو طرح؛ ضعف مراکز یابی و اولویتعلت
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 دانشگاهی و ناظران.

عوامل سیاسی 
 و امنیتی

جوار و تأثیر ویژه در کشورهای همهجنگ و ناامنی ب ی؛ وجود سایهآمایشهای  توجهی به شرایط متغیر جهانی در طرح بی
باالی دفاعی و امنیتی در شرایط  ی؛ هزینهآمایشریزی  هساخت سیاسی بر برنامداخل کشور؛ تأثیر وجود ساختار تکآن بر 

گرایی سیاسی بر ی ناحیهگذاری بلندمدت کشور؛ ارجحیت روحیهفعلی؛ تقدم و ارجح بودن امنیت بر توسعه در سیاست
 یها و تهدیدهای قومی و مذهبی در مناطق؛ فشارهای سیاسهای آمایشی؛ وجود چالش های علمی مستخرج از طرحواقعیت

های  متولی اجرای طرح های سازمانهای فاقد توجیهات اقتصادی و فنی؛ ضعف  و مطالبات فراقانونی جهت اجرای طرح
 المللی ای و بین منطقه های سازمانبرداری از توان  در بهره آمایش

عوامل اداری و 
-ساختاری
 مدیریتی

یی و نظارتی؛ فقدان طرح و برنامه مناسب برای مدیریت سرزمین در سطوح اجرا شدن ینهنهادفقدان تفکر منسجم برای 
 آمایشهای  دهی فضایی سرزمین؛ نبود یک نهاد قانونی برای مدیریت سرزمین و پیگیری و نظارت بر اجرای طرحسازمان

های نظارتی در روند ؛ ضعف بنیانآمایشهای  استان؛ ضعف قوانین و مقررات جهت اجرای سناریوهای پیشنهادی در طرح
های آمایش؛ ناهماهنگی و رده میانی بر اجرای طرح باال ردهها؛ ملزم و متعهد نبودن مدیران  اجرا، پایش و ارزیابی طرحتهیه، 
های متولی اجرای ؛ فقدان استراتژی مشخص در سازمانتهیه، اجرا و نظارت یدر مرحله آمایشمتولی امر  های سازمانبین 

ریزی آمایشی؛ عدم تناسب  سیاسی متمرکز و بوروکراتیک با نظام برنامه-داریپیشنهادهای طرح؛ نداشتن انطباق ساختار ا
 ریزی آمایشی اداری با نظام برنامه ریزی آمایشی؛ انطباق نامناسب تقسیمات سیاسی در ساختارهای بخشی با نظام برنامه

عوامل 
اجتماعی و 

 فرهنگی

محلی بر ملی در مناطق؛  یفردی بر اجتماعی و روحیه یتنوع باالی قومی، مذهبی و فرهنگی در منطقه؛ ترجیح روحیه
پایین بودن سطح آموزش و آگاهی در جوامع محلی؛ کمبود نیروی انسانی ماهر و خالق در سطح مناطق و تمرکز آن در 

نشینی نهادهای متولی امور فرهنگی و حاشیهویژه در سطح مناطق؛ هتوجهی به تولیدات فرهنگی داخلی بکممرکز؛ 
سمن(؛ ) نهاد مردم های سازماننفع و ذی یها گروهضعف مشارکت مردمی و های آمایش؛  اعی در تهیه و اجرای طرحاجتم

رسانی های اطالعضعف مکانیسمهای آمایشی؛  های علمی مستخرج از طرحمذهبی بر واقعیت-تأثیرگذاری ایدئولوژی قومی
اسالمی در تدوین -دوری از معیارهای ایرانیآمایشی؛  های آموزش الزم جهت تسهیل در اجرای طرح یاکردنمهبرای 

فرهنگی -اجتماعی های یژگیوپیشنهادی از  های آمایشی؛ شناخت ضعیف طراحان سناریوهای سناریوهای پیشنهادی طرح
 اجرایی؛ سالخوردگی یالتحصیالن دانشگاهی فاقد تخصص و تجربهنرخ باالی بیکار جوانان و فارغهر ناحیه و یا منطقه؛ 

 های روستایی؛ فقدان سرزندگی در نقاط روستایی و ازدحام جمعیت در نقاط شهری جمعیت در سکونتگاه

عوامل 
 اقتصادی

اقتصادی در مشهد؛ نسبت  های فعالیتاقتصاد متکی بر نفت و ساختار اقتصاد رانتی؛ تمرکز جریان سرمایه، جمعیت و 
ها؛ ریسک باالی های عمرانی و افزایش هزینهی طرحدن زمان اجراپایین اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری؛ طوالنی ش

گذار ور؛ عدم توان کافی در جذب سرمایهگرایی در کشبه تولید و تمایل به مصرفگذاری در بخش تولید؛ عدم توجه سرمایه
وزن باالی  های کالن اقتصادی؛ های اقتصادی؛ اقتصاد دولتی و سطح پایین مشارکت بخش خصوصی در طرح برای طرح

-زایی پایین فارغغالویژه در بخش دولتی؛ اشتههای فاقد توجیه اقتصادی ب واردات در مقایسه با صادرات؛ اجرای طرح

مبنای ظرفیت و مزیت  بر) بخش صنعت و معدن یالتحصیالن دانشگاهی در واحدها تولیدی و خدماتی؛ عدم توسعه
 نسبی(

عوامل 
مهاجرت و 

 نشینیحاشیه

جهت  روستاییان یازموردنتسهیالت    ی ارائهسرزمین؛ عدم  یحرکات جمعیتی و مهاجرت در پهنه یهبه مسئل توجهی بی
در نواحی محروم؛ رشد  وپرورش آموزشکاهش تفاوت سطح زندگی در شهر و روستا؛ رشد پایین کمیت و کیفیت خدمات 

ی و مناطق ریز در نواحی برنامه  سرمایهدر تمرکز ناچیز سطح خدمات بهداشت و درمان در نواحی محروم؛ تعادل نداشتن 
های اشتغال و کارآفرینی در نواحی محروم؛  های گردشگری و جذب توریسم؛ عدم ایجاد فرصتخاص؛ عدم ارتقاء جاذبه

؛ برق، آب و گاز() خدمات شبکه انرژی یریزی؛ عدم ارتقاء و توسعه ونقل عمومی در نواحی برنامه حمل یعدم ارتقاء شبکه
 عدم ارتقاء ارتباطات و دسترسی عمومی به خدمات پستی و مخابراتی

عوامل 
های  ظرفیت

-زیرساختی
ارتباطی 
 سرزمین

ریزی؛  ناپذیر در واحدهای برنامههای تجدیدلیه شهروندان؛ افزایش مصرف انرژیعدم تأمین انرژی مطمئن و پایدار برای ک
 یهای شبکهی زیرساختعدم توسعه؛ المللیای بین دورهو کریریزی  مهبرنا یارتباطی در ناحیه یمحدود شبکه یتوسعه

فرودگاه مشهد به هاب  یخدمات دولت الکترونیک به شهروندان؛ توسعه   ی ارائهفناوری اطالعات و ارتباطات و ضعف در 
جدید  های یفنّاورو  یگزینی محدود تجهیزاتونقل؛ جا گذاری واحد در بخش حمل و سیاست نبود مدیریت یکپارچههوایی؛ 

ها جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی؛ عدم ارتقاء و به جای تجهیزات فرسوده و مستهلک؛ ارتقاء ناچیز زیرساخت
 های قانون مقابله با فساد اداریایجاد زیرساخت

ارتقا عوامل 
سطح نوسازی، 

بهسازی و 
سازی ایمن

 محیط کالبدی

ری و تأکید بر زیباسازی توجهی به بعد بصفرهنگی و تاریخی در مناطق؛ کمزش ارهای باتوجهی به حفظ بافتکم
ها با توجه به  نامتناسب سکونتگاه یهای بهسازی و نوسازی؛ توسعه ها؛ مشارکت اندک ساکنان در اجرای طرحسکونتگاه
؛ نوسازی در بافت ناشی از تخریب و های یآلودگو  محیطی یستزهای طبیعی؛ وجود مشکالت  ها و محدودیت توانایی

محدود از منابع بخش خصوصی جهت  ی؛ استفادهیتظرف کمهای جدید در نواحی نامناسب و احداث شهرک یابی مکان
 شهری و روستایی. یدهی بافت فرسودهتوجهی به سامانی شهری؛ کمنوسازی بافت فرسوده

شهرهای مرزی و مرزها در استان؛ عدم تقویت راهکارهای مبارزه  نیروهای انسانی اطالعاتی جهت حفاظت ازعدم افزایش  یعوامل شبکه
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 70                                  جوانشيری و همکاران        / ... يریپذ تحقق بر مؤثر کليدی های پيشران تحليل و شناسايي

نظام 
سکونتگاهی و 
سازمان فضایی 

 سرزمین

توجهی به افزایش جوار؛ کمهای تجارت با کشورهای هم گاهی؛ وجود محدودیتهدر شهرهای کوچک و گر  سالی خشکبا 
منطقه و کاهش نقش  مراتبی سلسلهدر نظام رنگ مشهد کوچک و تقویت کارآفرینی؛ نقش پر شهرهای یدرآمد سرانه

ی بخش رگذا  سرمایه یقاز طرگاهی گره ؛ عدم تقویت منابع مالی شهرهای مرزی، کوچک ویگاه گرهشهرهای کوچک و 
گاهی؛ شهرهای کوچک و گره ونقل حمل یهای مرزی در مناطق؛ عدم تقویت شبکهی محدود پایانهخصوصی؛ توسعه

های انرژی در مرزی و میانی؛ تقویت محدود شبکه های نوین در شهرهای تباطات و فناوریافزایش محدود خدمات ار
معیت در های محیط طبیعی در خصوص افزایش جبرداری از موقعیتگاهی و مرزی کوچک؛ عدم بهرهگره شهرهای

 گاهیشهرهای مرزی، کوچک و گره
؛ 1395؛ گودرزی و همکاران، 1397؛ موسوی و همکاران، 1395، ؛ هاشمی1393؛ طحانی، 1398صدیقی و همکاران، )مأخذ: 

؛ 1395، زیاری و محمدی؛ 1390و  1391 ،زالی؛ 1398؛ رهنما و همکاران، 1390؛ بهشتی و زالی، 1393بزاززداه و همکاران، 

 شیخی،؛ 1392سلطانی، ؛ 1396، سیدین؛ 1393و خاتمی،  شجاع؛ 1389 ،خواهو پناهنده الدینی سیف؛ 1393و خلیجی،  سرور

؛ تقوایی و 1392؛ سلطانی، 1395، گودرزی؛ 1394، فرجی مالئی؛ 1395صادقی، ؛ 1388، صالحی؛ 1389، زادگانشریف؛ 1389

 Mirkatouli, et al, 2015; Ghorbani, et al, 2015; Chen et al, 2019; Joorabian ؛1396همکاران، 

Shooshtari, et al, 2017; Abuya, et al, 2019; Taleshi, et al, 2017; Amin Nayeri et al, 2019.) 

 

ساتید دانشگاه و چندین نسخه از آن را در اختیار گروهی از متخصصان شامل ا ،برای سنجش روایی پرسشنامه

در این پژوهش برای استخراج  انجام شد. ها آنهای قرار گرفت و اصالحات الزم برحسب پیشنهاد کارشناسان مربوط

تحلیل ساختاری با استان خراسان رضوی از روش  آمایشای در طرح   ی منطقه توسعهمؤثر بر  ی کلیدیها پیشران

تحلیل ساختاری به دنبال مشخص کردن شده است.   که در ادامه توضیح داده استفاده شده مک میک افزار نرماستفاده از 

 نفعان در مورد جوانب وو ذی کنندگان مشارکتآشکار یا پنهان( به منظور دریافت نظرات و تشویق ) متغیرهای کلیدی

شود:  طورکلی تحلیل ساختاری در سه مرحله انجام می یک سیستم است. به بینی پیش یرقابلغرفتارهای پیچیده و 

سوم: شناسایی متغیرهای  یدوم: تعیین روابط بین متغیرها؛ و مرحله یاول: استخراج متغیرها/ عوامل؛ مرحله یمرحله

 (.56: 1398، جوانشیری)کلیدی

 و چندگانه ابعاد هایی باسامانه در متغیرها بین روابط بررسی برای ساختاری تحلیل روش اساس بر زوجی ی مقایسه

، مقایسه این از هدف و است آن تمام اجزای اساس بر سامانه توصیف برای روشی ساختاری تحلیل. دارد کاربرد پیچیده

 .(Stratigea, 2013: 151)است سامانه تغییر در پیشران کلیدی و متغیرهای شناسایی برای پیچیده روابط یساز ساده

که هیچ  شود: عدد صفر، درصورتیزوجی و ورودی ماتریس مستقیم معموالً به صورت کیفی انجام می یمقایسه

وجود  ی ه هندد نشان ،1ثیر یک متغیر بر دیگری است. عدد عدم تأ یدهنده نباشد و نشان Jو  Iارتباطی بین متغیرهای 

صورت تقریبی   توان شدت تأثیرگذاری را به های ذیل می وجود، با استفاده از مقیاس بااین ست.رابطه بین متغیرها

 مشخص نمود.

 

 مقادیر کمی روابط بین متغیرها :2جدول 

 ارتباط بالقوه تأثیر شدید تأثیر متوسط تأثیر ضعیف عدم وجود ارتباط/ عدم تأثیر شدت تأثیر

 P 3 2 1 0 کمی مقدار

165: 1395مأخذ: رهنما و حسینی،   

 

رو خواهیم بود که برخی از متغیرها بدون داشتن هیچ تأثیری  سؤال روبه N×Nمتغیر، با  Nدر این مرحله با 

 شوند. تصمیم خارج می فرآیندسیستماتیک و جامع از 

ماتریس »ت که مخفف فرانسوی به منظور سهولت انجام تحلیل ساختاری طراحی شده اس Micmac افزار نرم

 3IE یمؤسسهافزار توسط  (. این نرمGodet, 2008, 185)است« بندی طبقهضرایب تحلیل اثر متقاطع به منظور 
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9اختراعات کامپیوتری فرانسه
  توسعه LIPSORنگری سازمان  و تحت نظارت آزمایشگاه تحقیقات استراتژیک و آینده 

 .(Godet, 1994, 91)یافته است

 های تحقيق ف هيا-5

 تحقيق ی آماری جامعههای توصي ي  ويژگي -5-1

 های سناریونویسی از سرزمین و تکمیل پرسشنامه آمایشپذیری طرح  مؤثر بر عدم تحقق یگانهبرای بررسی ابعاد ده

اند که  هنفر بود 16شده است. در بخش دانشگاه،  ای بهره گرفته نفر از کارشناسان و خبرگان محلی و منطقه 29نظرات 

نفر  13پرسشنامه در بخش سازمانی نیز  دهندگان پاسخحداقل مدرک تحصیلی این افراد دانشجوی دکتری بوده است. 

در سازمان مربوطه فعالیت دارند و  ای منطقهعنوان مدیران ارشد و کارشناس در بخش مدیریت  اند که همگی به بوده

 حداقل مدرک تحصیلی این افراد لیسانس است.

دهند  درصد( از پاسخگویان را مردان تشکیل می 69) نفر 20تعداد  ،شده است  طور که در جدول زیر مشخص همان

 29درصد( از  72) نفر 21اند. تعداد  سالگی بوده 40تا  31گویان دارای سن درصد( از پاسخ 44.8) نفر 13تعداد  و

اشتغال کارشناسان  یگیرد. میانگین سابقهر مید دربدرصد را افراد مجر 28دهند و  پاسخگو را افراد متأهل تشکیل می

 را دارد. ی شغلی سابقه ینتر بیشسال خدمت  36دانشگاه با  علمی یئتهکه یکی از اعضای  استسال  11حدود 
 

 توزیع فراوانی سن کارشناسان: 3جدول 

 درصد فراوانی  جنسیت درصد فراوانی سن

 31 9 زن 13.8 4 21-30

 69 20 دمر 44.8 13 31-40

 درصد فراوانی وضعیت تأهل 24.1 7 41-50

 28 8 مجرد 17.2 5 سال 50باالی 

 72 21 متجاهل 100 29 جمع

1399های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

 سرزميني آمايشای و تحقق   ی منطقه توسعهشناسايي م غيرهای کليدی سناريوهای  -5-2

ترین عوامل  ، مهمای کتابخانهاستفاده از مطالعات میدانی و  باکه است  ذکر این نکته ضروری ،در ابتدای این بخش

، «سرزمینی-جغرافیایی»عد بُ 10ها در شاخص های آمایشی شناسایی شد. این پذیری برنامه تأثیرگذار بر عدم تحقق

، «اقتصادی»، «فرهنگی-اجتماعی»، «مدیریتی-و ساختاریاداری »، «امنیتی-سیاسی»، «پژوهشی-مطالعاتی»

سازی  بهسازی و ایمن ارتقا سطح نوسازی،»، «ارتباطی سرزمین-های زیرساختی ظرفیت»، «نشینی ت و حاشیهمهاجر»

مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از روش  «سکونتگاهی و سازمان فضایی سرزمیننظام  یشبکه»و  «محیط کالبدی

شده، مشخص  ی یا تأثیرپذیری عوامل شناساییمیزان تأثیرگذار MICMACافزار  پژوهی و استفاده از نرم کمی آینده

 شده است.    ارائهبرای این منظور در بُعد جغرافیایی و سرزمینی  شده انجامگردید. در ادامه، مراحل 

که  شده است  تنظیم 13×13است، ابعاد ماتریس جغرافیایی و سرزمینی  مشاهده ( قابل4) طور که در جدول همان

 رابطه 153آمده است. از مجموع   دست  تفصیل ذیل به  نظرات خبرگان( نتایج آن به) هاهدر دو دور چرخش آماری داد

دارای ارزش  رابطه 44بدون اثر(، ) دارای ارزش صفر رابطه 16(، 4) شده در جدول تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( ارزیابی)

                                                           
9- Institut d’Innovation Informatique pour l’Entreprise 
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. استاثرگذاری شدید( ) 3دارای ارزش  رابطه 45اثرگذاری متوسط( و ) دارای ارزش دو رابطه 64اثرگذاری کم(، ) یک

شده بر یکدیگر و حاکی از وضعیت نسبتاً  درصد است که نشان از تأثیر زیاد عوامل انتخاب 90.53پرشدگی  ی درجه

 پایدار سیستم است.
 های بُعد جغرافیایی و سرزمینیهای جدول تحلیل ارزشویژگی: 4جدول 

اطالعات 

 ماتریس

ابعاد 

 ماتریس

تعداد 

 چرخش
 تعداد صفر

تعداد 

 یک
 جمع Pتعداد  تعداد سه تعداد دو

 ی درجه

 پرشدگی

 %90.53 153 0 45 64 44 16 2 13 بالفعل

 %100 169 0 45 64 60 0 2 13 بالقوه

1399های پژوهش،  مأخذ: یافته  

 

، 11(MPDI) تأثیر مستقیم بالقوه، 10(MDI) متغیرها دارای چهار نوع تأثیر هستند: تأثیر مستقیم ،در این روش

 که به ترتیب بررسی خواهند شد. 13(MPII) و تأثیر غیرمستقیم 12(MII) أثیر غیرمستقیمت
 

 تأثيرات مس قيم م غيرهای جغرافيايي و سرزميني بر يکديگر -5-3

کند. برای بررسی  توصیف می سیستم یکننده ماتریس مستقیم، روابط تأثیرات مستقیم را بین متغیرهای تعریف

که در ماتریس متقاطع جمع اعداد طوریهبشود؛  ماتریس محاسبه می اری و تأثیرپذیری متغیرها، جمعمیزان تأثیرگذ

سطرهای هر متغیر، میزان تأثیرگذاری و جمع ستونی هر متغیر نیز میزان تأثیرپذیری آن متغیر را از متغیرهای دیگر 

های  عدم تحقق برنامهشده در  زمینی شناساییدهد. جدول زیر میزان اثرات مستقیم عوامل جغرافیایی و سرنشان می

 دهد. را نشان می سرزمین آمایش
 

 سرزمین آمایشهای  تحلیل اثرات مستقیم عوامل جغرافیایی مؤثر بر عدم تحقق برنامه :5جدول 

 عامل ردیف

اثرگذاری  اثرگذاری مستقیم

مستقیم 

 بالقوه

میزان  نوع متغیر

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

خالص 

 تأثیرگذاری

 تأثیرگذار 13 14 16 30 جامعیت نداشتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعه 1

 تأثیرگذار 12 12 15 27 زا موقعیت قرارگیری استان در کشور و تأثیرات متغیرهای برون 2

 وابسته -10 -11 29 18 پذیر فشار مضاعف بر منابع معدنی و عدم استفاده از منابع برگشت 3

 تأثیرگذار 7 7 20 27 برداری نامناسب وخاک و بهره های ناشی از منابع آبمحدودیت 4

 وابسته -7 8- 26 18 ضعف پوشش گیاهی و کافی نبودن عملیات آبخیزداری و... 5

6 
و ترجیح منافع آنی بر  ی پایدار توسعهاولویت قائل نشدن به اصل 

 آینده
 هدف-دووجهی -7 7- 32 25

 مستقل 6 6 17 23 ر اصل مزیت نسبی در استفاده از منابعترجیح اصل خودکفایی ب 7

 ریسک-دووجهی 4 4 24 28 سازمان فضایی یها در حوزه تمرکزگرایی و افزایش عدم توازن 8

 وابسته -11 -11 30 19 پذیری در برابر مخاطرات طبیعی های طبیعی و آسیب محدودیت 9

                                                           
10- Matrix of direct Influences 
11- Matrix of potential direct Influences 

12- Matrix of Indirect Influences 

13- Matrix of potential Indirect Influences 
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 وابسته -10 -10 31 21 ا و جز آن(آب، خاک، هو) محیطی بحرانی بودن شرایط زیست 10

11 
اداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با  های فعالیتتمرکز شدید 

 مشهد شهر کالنعملکرد ملی در 
 تأثیرگذار 4 6 21 27

12 
سوخت در  ی هاستقرار خطوط انتقال انرژی و آب و انبارهای ذخیر

 مراکز تجمع جمعیت و فعالیت
 مستقل -1 -2 21 19

 هدف-دووجهی 0 0 25 25 ویژه در اراضی پیرا شهری ش تغییر کاربری اراضی زراعی بهگستر 13

 -  - 307 307 کل -

 1398های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

جامعیت »شده برای بُعد جغرافیایی و سرزمینی، عوامل  متغیر بررسی 13(، با توجه به 5) بر اساس نتایج جدول

، «زا و تأثیرات متغیرهای برونموقعیت قرارگیری استان در کشور » ،«هشتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعندا

اداری، بازرگانی و  های فعالیتتمرکز شدید »و « برداری نامناسب وخاک و بهره آب های ناشی از منابعمحدودیت»

 تر بیشرای شده و دا به ترتیب باالترین ارزش ستونی محاسبه «مشهد شهر کالنخدماتی و نظامی با عملکرد ملی در 

ترین ویژگی این  اصلی( هستند. به عبارتی، مهم) اند و جزو متغیرهای ورودی میزان تأثیرگذاری بر دیگر متغیرها بوده

 پذیری پایین و تأثیرگذاری باالست.متغیرها، تأثیر

. این ماتریس با دهد های بین متغیرها را نشان می فعلی و بالقوه و وابستگی تأثیرات ی مستقیمماتریس تأثیر بالقوه

کند؛ درواقع این ماتریس نسبت به  بینی در آینده، ماتریس اثرات مستقیم را تکمیل می در نظر گرفتن روابط قابل پیش

ی است. این دو ماتریس به یکدیگر وابسته بوده و تر بیشنگری  ماتریسی که فقط دارای روابط فعلی است، دارای آینده

طورمعمول دو  ، بهیبترت ینبدشود.  اثرات مستقیم بالقوه میباعث تغییراتی در ماتریس تغییر در ماتریس اثرات مستقیم 

شود. اولین تحلیل از ماتریس اثرات مستقیم تنها شامل روابط فعلی است. دومین تحلیل از  تحلیل ساختاری انجام می

کند تا کاربر بهتر  و تحلیل کمک مینتایج د یماتریس اثرات مستقیم بالقوه شامل روابط فعلی و بالقوه است. مقایسه

 (.53: 1398جوانشیری، )کند بفهمد که چگونه سیستم تحت تأثیر روابط بالقوه بین متغیرها تغییر می

متغیرها این  تر بیشتوان عنوان کرد که در  ( می5) ضریب اثرگذاری مستقیم و مستقیم بالقوه در جدول یبا مقایسه

فشار مضاعف بر »، «شتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعهجامعیت ندا»غیرهای ضریب یکسان بوده است به جزء مت

اداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با  های فعالیتتمرکز شدید »، «پذیر عدم استفاده از منابع برگشتمنابع معدنی و 

خت در مراکز تجمع سو ی هاستقرار خطوط انتقال انرژی و آب و انبارهای ذخیر»و  «مشهد شهر کالنعملکرد ملی در 

ی دارند؛ یعنی در آینده از اثرات این متغیرها بر سایر متغیرهای تر کم یکه اثرگذاری بالقوه« جمعیت و فعالیت

خواهد شد و در راستای اصل  تر بیششناخت انسان از قلمروهای موردمطالعه  یجهدرنت و تر کمجغرافیایی و سرزمینی 

خواهد شد. در همین راستا از تمرکز شدید موجود در شهر مشهد  تر کمجدید ناپذیر نیز پایدار، فشار بر منابع ت یتوسعه

به دلیل پراکندگی به سمت محور مختصات و انتهای نمودار( در نمودار ) پراکنش متغیرها ینحوه کاسته خواهد شد.

بر سایر  ها آنو عدم تداوم تأثیر بیانگر ناپایداری سیستم است و این حالت نشانگر عدم ثبات در متغیرهای تأثیرگذار 

 متغیرهاست.
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سرزمین آمایشهای  وضعیت اثرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم عوامل جغرافیایی مؤثر بر عدم تحقق برنامه ینقشه :3شکل   

 1399، های پژوهش مأخذ: یافته

 

( مشاهده 3) وامل، در شکلهای بین عموقعیت عوامل جغرافیایی و سرزمینی بر اساس تأثیرات مستقیم و وابستگی

، سرزمین آمایشهای  عدم تحقق برنامهعامل بُعد جغرافیایی و سرزمینی اثرگذار بر  13شود. در این نقشه، مختصات می

 شده است.  محاسبه ها در ماتریس اثرات مستقیم بستگیمطابق جمع تأثیرات و وا

 در نمودار ها آنه موقعيت ت سير انواع م غيرهای جغرافيايي و سرزميني با توجه ب -5-4

گیرند. موقعیت  پذیری در مکان خاصی در نمودار قرار میتأثیرهرکدام از متغیرها با توجه به میزان تأثیرگذاری و 

طورکلی  در پویایی و تحوالت سیستم در آینده است. به ها آندر سیستم و نقش  ها آنمتغیرها در نمودار بیانگر وضعیت 

 شوند: بندی می طبقهدسته ار این متغیرها در چه

ای و   ی منطقه توسعههای  عدم تحقق برنامهترین بازیگران تأثیرگذار بر  این متغیرها مهم م غيرهای تأثيرگذار:

استان خراسان رضوی نقش مهمی ایفا  سرزمین آمایشهای  عدم تحقق برنامه فرآیندهستند که در  سرزمین آمایش

ه این متغیرها بستگی دارد. این متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری پایین ب تر بیشبنابراین سیستم ؛ کنندمی

زیرا  نیستند؛ کنترل قابلاً توسط سیستم خورند. این متغیرها عمومباشند و در قسمت شمال غربی نقشه به چشم میمی

 اند از: خارج از سیستم قرار دارند. این متغیرها عبارت

  تمام قلمرو موردمطالعه؛شناخت جامعیت نداشتن 

  زا؛ کشور و تأثیرات متغیرهای برونموقعیت قرارگیری استان در 

 برداری نامناسب؛ وخاک و بهره ع آبهای ناشی از منابمحدودیت 

  مشهد. شهر کالناداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با عملکرد ملی در  های فعالیتتمرکز شدید 

بنابراین نسبت  ؛باشنداین متغیرها دارای تأثیرپذیری باال و تأثیرگذاری پایین می م غيرهای تأثيرپذير يا وابس ه:

به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و دووجهی، بسیار حساس هستند و در قسمت جنوب شرقی نقشه قرار دارند. این 

 از: ندامتغیرها عبارت

  پذیر؛ عدم استفاده از منابع برگشتفشار مضاعف بر منابع معدنی و 

 افی نبودن عملیات آبخیزداری و...؛ضعف پوشش گیاهی و ک 
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 پذیری در برابر مخاطرات طبیعی؛ یبهای طبیعی و آس محدودیت 

 آب، خاک، هوا و جز آن(.)محیطی بحرانی بودن شرایط زیست 

این متغیرها دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند و در قسمت جنوب غربی نقشه  م غيرهای مس قل:

زیرا نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت یک  ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند؛رار دارند و ق

 اند از:شوند. متغیرهای این دسته عبارتمتغیر در سیستم می
 ل مزیت نسبی در استفاده از منابع؛ترجیح اصل خودکفایی بر اص 

 سوخت در مراکز تجمع جمعیت و فعالیت. ی ههای ذخیراستقرار خطوط انتقال انرژی و آب و انبار 

این متغیرها دارای دو ویژگی مشترک تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری باال هستند و هر عملی  م غيرهای دووجهي:

توان به دو دسته متغیرهای ریسک و هدف  در متغیرهای دیگر نیز تغییر خواهد کرد. این متغیرها را می ها آنروی 

 رد.تقسیم ک

اند و ظرفیت  شمال شرقی نقشه قرارگرفته یاین متغیرها در باالی خط قطری و در ناحیه م غيرهای ريسک:

 شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارند. این متغیرها عبارت است از: بسیار باالیی برای تبدیل
 سازمان فضایی؛ ی ها در حوزه م توازنتمرکزگرایی و افزایش عد 

گیرند. این متغیرها درواقع جنوب شرقی نقشه قرار می ین متغیرها زیر خط قطری و در ناحیهایم غيرهای هدف: 

کاری و ایجاد تغییرات در این متغیرها به نتایج تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در یک سیستم هستند. با دست

 ند از:اشود، این متغیرها عبارتتکامل سیستم برنامه و هدف خود دست یافت. همچنان که در نقشه مشاهده می
  و ترجیح منافع آنی بر آینده؛ ی پایدار توسعهاولویت قائل نشدن به اصل 

 ویژه در اراضی پیرا شهری. گسترش تغییر کاربری اراضی زراعی به 

 های قابلدهد که از کل رابطه را نشان می %10( شدت ارتباط در تأثیرگذاری مستقیم متغیرها، در سطح 4) شکل

اولویت قائل » یها شاخصو  همدیگر هستند ارزیابی بین متغیرها، تمام عوامل دارای شدیدترین تأثیرگذاری مستقیم بر

آب، خاک، هوا و ) محیطی بحرانی بودن شرایط زیست»و « و ترجیح منافع آنی بر آینده ی پایدار توسعهنشدن به اصل 

 اند.اد داشتهشدت زی ها بارا از سایر شاخص یرپذیریتأث تر بیش «جز آن(
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تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی() روابط مستقیم بین متغیرهای جغرافیایی و سرزمینی ینقشه :4شکل   

 1399های پژوهش،  مأخذ: یافته

 بر يکديگرجغرافيايي و سرزميني تأثيرات غيرمس قيم م غيرهای  -5-5

شود، متغیرهای مخفی را  بندی مستقیم اعمال می ضرب ماتریس که به یک دسته یتوان با کمک برنامه می

عدم تحقق های غیرمستقیم عوامل جغرافیایی و سرزمینی بر  ها و وابستگیتشخیص داد. جدول زیر میزان اثرگذاری

 دهد. را نشان می سرزمین آمایشهای  برنامه

 
 سرزمین آمایشهای  قق برنامهنتایج تحلیل اثرهای غیرمستقیم عوامل جغرافیایی و سرزمینی در عدم تح :6جدول 

 عامل ردیف

خالص  اثرگذاری غیرمستقیم

غیرمستقیم 

 بالقوه

میزان  نوع متغیر

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

خالص 

 تأثیرگذاری

 تأثیرگذار 7437 6859 8968 15827 جامعیت نداشتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعه 1

 تأثیرگذار 7210 6219 8115 14334 زا ثیرات متغیرهای برونموقعیت قرارگیری استان در کشور و تأ 2

 وابسته -6306 -5991 15557 9566 پذیر فشار مضاعف بر منابع معدنی و عدم استفاده از منابع برگشت 3

 تأثیرگذار 4164 3630 10804 14434 برداری نامناسب، وخاک و بهره های ناشی از منابع آبمحدودیت 4

 وابسته -4114 -4163 13682 9519 و کافی نبودن عملیات آبخیزداری و... ضعف پوشش گیاهی 5

 -4576 -3984 17155 13171 و ترجیح منافع آنی ی پایدار توسعهاولویت قائل نشدن به اصل  6
-دووجهی

 هدف

 مستقل 4200 3604 8863 12467 ترجیح اصل خودکفایی بر اصل مزیت نسبی در استفاده از منابع 7

 تأثیرگذار 2922 2569 12191 14760 سازمان فضایی یها در حوزه رایی و افزایش عدم توازنتمرکزگ 8

 وابسته -6662 -5745 16230 10485 پذیری در برابر مخاطرات طبیعی های طبیعی و آسیب محدودیت 9
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 هوابست -6463 -5559 16820 11261 آب، خاک، هوا و جز آن(.) محیطی بحرانی بودن شرایط زیست 10

11 
اداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با  های فعالیتتمرکز شدید 

 مشهد شهر کالنعملکرد ملی در 
 تأثیرگذار 2809 3606 10916 14522

12 
سوخت در  ی هاستقرار خطوط انتقال انرژی و آب و انبارهای ذخیر

 مراکز تجمع جمعیت و فعالیت
 مستقل -151 -695 10905 10210

 -470 -350 13566 13216 ویژه در اراضی پیرا شهری کاربری اراضی زراعی بهگسترش تغییر  13
-دووجهی

 هدف

 -  - 307 307 کل -

 1399های پژوهش،  مأخذ: یافته
 

ها را  توزیع و پراکندگی شاخص تر بیششود که ( مشاهده می6) در بررسی اثرات غیرمستقیم و مطابق جدول

عامل  13و تأثیرپذیری غیرمستقیم  تأثیرگذاری یدر تحلیل نقشهدهند. میمتغیرهای وابسته و تأثیرگذار تشکیل 

گردد که همان وضعیت تحلیل  مشخص می سرزمین آمایشهای  عدم تحقق برنامهجغرافیایی و سرزمینی مؤثر بر 

 تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم با تغییرات اندکی وجود دارد.

( است که با MPDI) ی( مربوط به ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوهMPII) یماتریس تأثیرات غیرمستقیم بالقوه

دهد که در  خالص اثرگذاری غیرمستقیم و غیرمستقیم بالقوه نشان می یتکرارهای متوالی قوی شده است. مقایسه

پذیری این یعنی یا میزان تأثیر ؛استدر آینده( در حال افزایش ) متغیرها خالص اثرگذاری غیرمستقیم بالقوه تر بیش

، «پذیر عدم استفاده از منابع برگشتفشار مضاعف بر منابع معدنی و »خواهد شد؛ اما در متغیرهای  تر کمها  شاخص

پذیری در  یبهای طبیعی و آس محدودیت»، «و ترجیح منافع آنی بر آینده ی پایدار توسعهاولویت قائل نشدن به اصل »

 های فعالیتتمرکز شدید »، «ا و جز آن(آب، خاک، هو) محیطی ط زیستبحرانی بودن شرای»، «برابر مخاطرات طبیعی

ویژه  راعی بهگسترش تغییر کاربری اراضی ز»و « مشهد شهر کالناداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با عملکرد ملی در 

ذاری غیرمستقیم . مثالً تأثیرگاستمیزان خالص تأثیرگذاری غیرمستقیم بالقوه در حال کاهش  «در اراضی پیرا شهری

 خواهد شد. تر کمها در شهر مشهد متغیر تمرکز شدید فعالیت یبالقوه

این گراف  دهد. نشان می %10را در سطح  جغرافیایی( شدت تأثیرگذاری غیرمستقیم متغیرهای 5شکل )

ذاری متغیر خطوط قرمز و آبی است که انتهای خط با یک پیکان نشان داده شده و بیانگر جهت اثرگ یدربرگیرنده

اثرگذاری شدید عوامل بر یکدیگر است و خطوط آبی، با تفاوت در ضخامت، روابط  ی ه دهنداست. خطوط قرمز نشان

شتن شناخت تمام جامعیت ندا»که عواملی مانند ( 1397همکاران، اکبری و علی)دهدمتوسط تا ضعیف را نشان می

 های فعالیتتمرکز شدید »و  «از ور و تأثیرات متغیرهای برونموقعیت قرارگیری استان در کش»، «قلمرو موردمطالعه

ی بر سایر عوامل جغرافیایی و تر بیشبا شدت  «مشهد شهر کالناداری، بازرگانی و خدماتی و نظامی با عملکرد ملی در 

 اند.صورت غیرمستقیم تأثیر گذاشته  سرزمینی به
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 تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی() یایی و سرزمینیروابط غیرمستقیم بین متغیرهای جغراف ینقشه :5شکل 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 بندی عوامل جغرافيايي و سرزميني بر اساس مي ان تأثيرگذاری طبقه -5-6

شتن جامعیت ندا»توان گفت که عوامل می (6) حسب ماتریس تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در شکل بر

موقعیت »و  «سازمان فضایی یها در حوزه م توازنتمرکزگرایی و افزایش عد»، «العهشناخت تمام قلمرو موردمط

 اول تا سوم تأثیرگذاری مستقیم قرار یبه ترتیب در رتبه «زا کشور و تأثیرات متغیرهای برونقرارگیری استان در 

اند. در قسمت سمت راست تهداش سرزمین آمایشهای  عدم تحقق برنامهسهم را در ارتباط با  ینتر بیشاند و  گرفته

شتن شناخت تمام جامعیت ندا»اند که عوامل  بندی شده نیز متغیرها بر اساس میزان تأثیر غیرمستقیم طبقه (6) شکل

 های فعالیتتمرکز شدید »و  «ی سازمان فضاییها در حوزه م توازنتمرکزگرایی و افزایش عد»، «قلمرو موردمطالعه

اول تا سوم تأثیرگذاری  یبه ترتیب در رتبه «شهدم شهر کالننظامی با عملکرد ملی در  اداری، بازرگانی و خدماتی و

 اند. گرفته غیرمستقیم قرار

 
 سمت راست() سمت چپ( و غیرمستقیم) بندی متغیرهای جغرافیایی و سرزمینی بر اساس میزان تأثیر مستقیم طبقه :6شکل 

 1399های پژوهش،  مأخذ: یافته
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مستقیم و غیرمستقیم(، عوامل ) ها و استخراج عوامل کلیدی تأثیرگذار بررسی یکایک شاخص پس از ،درمجموع

که عوامل  عد جغرافیایی و سرزمینی، مشخص شددر بسرزمین  آمایش های برنامهعدم تحقق کلیدی تأثیرگذار بر 

، «ی سازمان فضاییدر حوزه ها تمرکزگرایی و افزایش عدم توازن»، «شتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعهجامعیت ندا»

اداری، بازرگانی و  های فعالیتتمرکز شدید »و  «زا کشور و تأثیرات متغیرهای برونموقعیت قرارگیری استان در »

 باشند.دارای باالترین تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم می «مشهد شهر کالنخدماتی و نظامی با عملکرد ملی در 

ی مشابه انجام و عوامل کلیدی استخراج شده است که به خاطر حجم زیاد فرآیندنیز شده شناساییدر سایر ابعاد 

 شده است.    ارائهمطالب تنها نتایج نهایی سایر ابعاد 

 1410سرزميني در افق  آمايشو  ای منطقه ري ی برنامهی ها پيشرانتعيي  عوامل بحراني و -5-7

ی با سیستم است که با تعداد و شدت این ارتباطات سنجیده ، داشتن ارتباط قوبودنویژگی مهم  برای یک متغیر

که هرگونه تغییر در متغیرهای  شوند. ازآنجایی شود. متغیرهایی که چنین ویژگی دارند، متغیرهای کلیدی نامیده می می

 موردتوجه قرار گیرند. تر بیشدهد، شایسته است در آینده  کلیدی، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می

ی هرکدام از عوامل کلیدی در ها پیشران(، مک میک) شده از معادالت ساختاری بخش با توجه به نتایج استخراج در این

گردید. در این مرحله عواملی که میزان اثرگذاری مستقیم     ارائهاستان تهیه و  آمایش های طرحبعد مبنی بر عدم تحقق  10

اند،  مستقیم دارای موقعیت متغیر تأثیرگذار و دووجهی بوده اثرگذاری باالتر باشد و در نقشه وضعیت ها آنو غیرمستقیم 

عنوان  به و کاربرد اساسی خواهند داشت. اینعنوان عامل بحرانی انتخاب گردید. این عوامل برای تعیین منطق سناری به

از بین   ،ها پیشرانمل بحرانی و شرایط تعیین عوا ی پایهای کاربرد خواهند داشت. بر  ریزی منطقه ی مهم در برنامهها پیشران

جزء عوامل بحرانی  اثرگذاری هستند؛ بنابراین تر بیش( دارای 7)جدول  اولیه، عوامل زیر یشده گانه شناسایی  107عوامل 

 گردند. تلقی می ها پیشرانو 
 

 مککافزار می سرزمین در نرم آمایشهای  بر عدم تحقق برنامه ها پیشرانمیزان تأثیرگذاری  :7جدول 

 تأثیرگذاری مستقیم  بعد
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری نوع متغیر

جغرافیایی و 
 سرزمینیِ

 8968 15827 16 30 تأثیرگذار جامعیت نداشتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعه
 12191 14760 24 28 ریسک-دووجهی فضایی سازمان یها در حوزه تمرکزگرایی و افزایش عدم توازن

 8115 14334 15 27 تأثیرگذار زا موقعیت قرارگیری استان در کشور و تأثیر متغیرهای برون
 10804 14434 20 27 تأثیرگذار برداری نامناسب وخاک و بهره ناشی از منابع آب محدودیت

ظامی با اداری، بازرگانی و خدماتی و ن های فعالیتتمرکز شدید 
 مشهد شهر کالنعملکرد ملی در 

 10916 14522 21 27 تأثیرگذار

مطالعاتی و 
 پژوهشی

 4111 8514 13 27 تأثیرگذار های آمایشی طرح یضعف مراکز تهیه
 7052 6689 21 21 ریسک-دووجهی فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین

 4505 6906 15 21 تأثیرگذار حضور کمرنگ مراکز دانشگاهی در تهیه و تدوین برنامه
 6652 6698 21 21 ریسک-دووجهی سرزمین آمایشابعاد  یجهی به همهتو بی

 3446 6338 11 19 تأثیرگذار توجهی به انتخاب مشاوران به لحاظ صالحیت تخصصی بی

سیاسی و 
 امنیتی

 7059 7609 21 23 ریسک-دووجهی گذاری بلندمدت ارجح بودن امنیت بر توسعه در سیاست
 6557 7357 19 22 دووجهی های علمیگرایی سیاسی بر واقعیت ی ناحیه ارجحیت روحیه

 5739 6491 17 19 تأثیرگذار آمایشهای  توجهی به شرایط متغیر جهانی در طرح بی
 7017 6443 21 19 هدف-دووجهی ها و تهدیدهای قومی و مذهبی در مناطقچالش

 و 
ی

دار
ا

ی
تار

اخ
س

 

 8297 7378 25 22 ریسک-دووجهی متولی های سازمانن ناهماهنگی بی
 7884 7124 23 21 ریسک-دووجهی متولی های سازمانفقدان استراتژی مشخص در 
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 تأثیرگذاری مستقیم  بعد
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری نوع متغیر
 7307 6596 21 19 هدف-دووجهی ی نظارتیها ناضعف بنی

 5775 6728 17 20 تأثیرگذار ریزی آمایشی عدم تناسب در ساختارهای بخشی با نظام برنامه
نهاد قانونی برای مدیریت سرزمین و پیگیری و نظارت  یک نبود

 استان آمایشهای  بر اجرای طرح
 5020 6928 14 20 تأثیرگذار

ی
ماع

جت
ا

- 
ی

نگ
ره

ف
 

های  پیشنهادی از ویژگی شناخت ضعیف طراحان سناریوهای
 فرهنگی هر ناحیه-اجتماعی

 16242 15874 30 29 دووجهی

 15169 15420 27 28 دووجهی جوامع محلی پایین بودن سطح آموزش و آگاهی در
 18708 14988 35 27 ریسک-دووجهی نفع های ذی ضعف مشارکت مردمی و گروه

نشینی نهادهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی در تهیه  حاشیه
 های آمایش و اجرای طرح

 10953 13765 19 25 تأثیرگذار

 7412 13338 12 24 أثیرگذارت تنوع باالی قومی، مذهبی و فرهنگی در منطقه
 16722 13377 30 24 هدف-دووجهی های علمیمذهبی بر واقعیت-رگذاری ایدئولوژی قومیتأثی

 اقتصادی

اقتصاد دولتی و سطح پایین مشارکت بخش خصوصی در 
 های کالن اقتصادی طرح

 13365 16923 22 29 تأثیرگذار

 13795 16071 22 27 ثیرگذارتأ اقتصاد متکی بر نفت و ساختار اقتصاد رانتی
 17074 16072 29 27 هدف-دووجهی بخش صنعت و معدن یعدم توسعه
 12733 15332 21 26 تأثیرگذار ی در بخش تولیدگذار  سرمایهریسک باالی 

 16938 15776 29 26 هدف-دووجهی وزن باالی واردات در مقایسه با صادرات

مهاجرت و 
 نشینی حاشیه

 6296 7856 20 26 دووجهی ریزی در نواحی برنامه ی سرمایهدر تمرکز تعادل نداشتن 
 6958 7140 23 23 هدف-دووجهی های اشتغال و کارآفرینی در نواحی محروم عدم ایجاد فرصت

جهت کاهش تفاوت  روستاییانتسهیالت موردنیاز    ی ارائهعدم 
 سطح زندگی در شهر و روستا

 4993 5858 15 18 مستقل

 6584 4926 21 15 وابسته اچیز سطح خدمات بهداشت و درمان در نواحی محرومرشد ن

-زیرساختی
 ارتباطی

فناوری اطالعات و  یهای شبکه زیرساخت یعدم توسعه
 خدمات دولت الکترونیک   ی ارائهارتباطات و ضعف در 

 4175 4785 17 20 دووجهی

 4664 4580 19 19 دووجهی رت جهانیها برای الحاق به سازمان تجا رتقاء ناچیز زیرساختا
 2947 4525 12 18 تأثیرگذار ونقل گذاری یکپارچه در بخش حمل نبود مدیریت و سیاست

نوسازی و 
سازی  ایمن

 محیط

 2112 2887 13 18 دووجهی های بهسازی و نوسازی مشارکت اندک ساکنان در طرح
 1526 2330 9 14 تأثیرگذار رسودهاندک از منابع بخش خصوصی در نوسازی بافت ف یاستفاده

 2185 2359 13 14 ریسک -دووجهی ظرفیت های جدید در نواحی کم یابی نامناسب و احداث شهرک مکان

سازمان 
فضایی 
 سرزمین

 9913 14448 20 30 تأثیرگذار جوار های تجارت با کشورهای هم وجود محدودیت
گاهی از  عدم تقویت منابع مالی شهرهای مرزی، کوچک و گره

 ی بخش خصوصیگذار  سرمایهطریق 
 10894 12231 22 25 تأثیرگذار

منطقه و کاهش  مراتبی سلسلهنقش پررنگ مشهد در نظام 
 گاهی نقش شهرهای کوچک و گره

 11420 11589 23 24 نامعین

عدم افزایش نیروهای انسانی اطالعاتی جهت حفاظت از 
 شهرهای مرزی و مرزها در استان

 13249 11243 27 23 وابسته

 9640 11083 19 22 مستقل گاهی ونقل شهرهای کوچک و گره حمل یعدم تقویت شبکه

 1399های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            19 / 26

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1622-fa.html


  81                                                   1400 بهار ،سوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

 پيشنهادهاگيری  ن ي ه-6

کند، به دنبال استقرار بهینه و  سرزمین که ارتباط بین جمعیت، فعالیت و فضای جغرافیایی را تبیین می آمایش

اصلی آن، ایجاد  یسرزمین از نوع ارادی است و وظیفه آمایشو فعالیت در فضای جغرافیایی است. مناسب جمعیت 

یافته و به پایداری امنیت   عدالتی فضایی کاهش های ناشی از بی تعادل فضایی در سرزمین است. در این صورت، آسیب

 داخلی و خارجی منجر خواهد شد.

اجرا و نظارت، به محقق شدن  یی تهیه چه در مرحلهدر مرحلهسرزمین، چه  آمایشهای  شناسی طرح آسیب

به ظرفیت پایین سازگارهای اجرای سناریوهای پیشنهادی  کند. اغلب ای توسعه بسیار کمک میه اهداف برنامه

شود. برای مثال، موانع عملیاتی شدن راهبردهای پیشنهادی  بعدی نگریسته می صورت تک  سرزمین به آمایشهای  طرح

شود. بدین منظور، در این مطالعه تالش کردیم تا با انتخاب یک  اقتصادی و یا اداری و سیاسی دیده می ی ه ط در حوزفق

زمین، موانع اصلی عملیاتی سر آمایشهای  تهیه و اجرای طرح ی ه آماری از نخبگان و متخصصان فعال در حوز یهجامع

سوی   آن، مسیر درستی به  ی ایهپتا بر  خراسان رضوی شناسایی کنیمسرزمین را با تأکید بر استان  آمایش هایشدن طرح

 مطلوب ترسیم کرد. ی ه آیند

بُعد اصلی  10سرزمین، از  آمایشهای  پذیری طرح دهد در بخش عوامل اصلی عدم تحقق های پژوهش نشان می یافته

در  «مدیریتی-اداری و ساختاری»و  «یاجتماعی و فرهنگ»، «نشینی مهاجرت و حاشیه»، «اقتصادی»، عوامل موردمطالعه

مانع  107ترین بخش پژوهش، تمرکز ابزار تحقیق بر موانع فرعی بود که  اما مهم ،های اول تا چهارم جای گرفتند رتبه

(، مک میک) عامل اصلی استخراج شد و پس از انجام مقایسات زوجی و با استفاده از معادالت ساختاری 10فرعی از بطن 

سپس با توجه به اسناد باالدستی و ارتباط و همبستگی  .گذار بر سیستم شناسایی شدیدی و تأثیرهای کلشاخص

های تحقیق  وضعیت کلی سیستم و سایر شاخص یکننده ها با یکدیگر، با نظر کارشناسان عوامل کلیدی که کنترل شاخص

در  آمایشهای پذیری طرح نهایی عدم تحققبنابراین توصیفگرهای هم ادغام و ترکیب شدند؛  توصیفگر با 11هستند، در 

 اند از: استان خراسان رضوی عبارت

 محدودیت منابع، موقعیت مرزی استان و جامعیت نداشتن شناخت تمام قلمرو موردمطالعه؛ -1

 رنگ مراکز دانشگاهی؛های آمایشی و حضور کم کمبود اطالعات، ضعف مراکز تهیه طرح -2

 گذاری بلندمدت؛ ر سیاستتقدم و ارجح بودن امنیت بر توسعه د -3

 نهاد قانونی برای مدیریت سرزمین؛  متولی و نبود یک های سازمانناهماهنگی بین  -4

 تنوع باالی قومی، مذهبی و فرهنگی در منطقه؛ -5

 اقتصاد متکی بر نفت و ساختار اقتصاد رانتی؛ -6

 ق خاص مانند مشهد؛ریزی و مناط خدمات در نواحی برنامه   ی ارائهو   سرمایهتعادل نداشتن در تمرکز  -7

 خدمات دولت الکترونیک؛   ی ارائهونقل و ضعف در  نبود مدیریت یکپارچه در بخش حمل -8

 بخش خصوص(؛ ی )سرمایه های عمرانی و کالن اقتصادی مشارکت اندک مردم در اجرای طرح -9

 جوار؛ های تجارت با کشورهای هم وجود محدودیت -10

 گاهی. گرهعدم تقویت منابع مالی شهرهای مرزی، کوچک و  -11

های متفاوت  نتایج روابط مستقیم بین پاسخ ی مقایسه اول؛ ی جنبهقرار داد: توان از دو جنبه موردبحث  نتایج را می

های مؤثر  یعنی ضریب تأثیر تمام شاخص ؛ها کل پاسخ ی مجموعهآن با  ی مقایسهدهندگان با یکدیگر و  دو گروه پاسخ

ما در دو شاخص ین دو گروه کارشناسان و اساتید تفاوت معناداری دارد، ادر ب آمایشهای  پذیری طرح بر عدم تحقق

بین نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه تفاوتی وجود ندارد و نظرات این دو گروه مبنی  فرهنگی-اقتصادی و اجتماعی
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 82                                  جوانشيری و همکاران        / ... يریپذ تحقق بر مؤثر کليدی های پيشران تحليل و شناسايي

ه نتایج اختالف یکسان بوده است. همچنین با توجه ب آمایشهای  پذیری طرح بر اهمیت این دو شاخص در عدم تحقق

و « مدیریتی-اداری و ساختاری»، «سیاسی و امنیتی»توان نتیجه گرفت که در ابعاد  میانگین با حد باال و پایین می

نظر  تر از کارشناسان( بزرگ) یعنی میانگین نظر گروه دوم ؛حد باال و پایین هر دو منفی است «ارتباطی-زیرساختی»

یعنی  ؛بنابراین میانگین گروه اول ؛ا در سایر ابعاد حد باال و پایین هر دو مثبت استام اساتید دانشگاه( است،) گروه اول

 یعنی کارشناسان است. ؛تر از میانگین گروه دوم اساتید بزرگ

 ;Choi, et al, 2005: 632)های دیگر و دانشگاهیان در پژوهش متخصصازاین نیز تفاوت دیدگاه بین مدیران  پیش

King, 2016: 1511دبحث و اهمیت بوده است. مدیران و نخبگان دانشگاهی در بررسی مسائل متفاوت اهداف، ( مور

نوعی در   ( و هر رویکرد بهChoi, et al, 2005: 632)بینند ها، ادراک و مسیرهای متفاوتی از یکدیگر می گرایش

ها نظرات نخبگان  یگیر شود مدیران در تصمیمپیشنهاد میبنابراین ؛ (Rosen, 2018: 671)پیشرفت مؤثر است

تواند در های اجرایی با گردهمایی نظرات هر دو گروه می دانشگاهی را نیز لحاظ کنند. تعامل میان دانشگاه و دستگاه

 ها بسیار سودمند و اثربخش باشد.گیریتصمیم

در هر سه ت. وابط مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه اسدر ر تر بیشارزش اهمیت  متغیرهای با ی مقایسه دوم؛ ی جنبه

شتن محدودیت منابع، موقعیت مرزی استان و جامعیت ندا»ی ها پیشرانگروه روابط مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه، 

یشی و حضور کمرنگ مراکز های آما کمبود اطالعات، ضعف مراکز تهیه طرح»و  «شناخت تمام قلمرو موردمطالعه

 های عمرانی و کالن اقتصادی رکت اندک مردم در اجرای طرحمشا»جزء سه پیشران مهم اول است و متغیر  «دانشگاهی

متولی و  های سازمانناهماهنگی بین »و  «اقتصاد متکی بر نفت و ساختار اقتصاد رانتی»، «بخش خصوص( ی )سرمایه

 های بعدی قرار دارند. در رتبه «نهاد قانونی برای مدیریت سرزمین  نبود یک

سرزمین در استان خراسان رضوی تا حد زیادی  آمایش ی برنامهتبط با اجرای های مر گیری بر اساس نتایج، تصمیم

توان چنین  شود و ناگزیر به انجام آن هستند یا حداقل میابالغ می ها آنمتأثر از اسناد باالدستی و حکومتی است که به 

ری تأثیر بسزایی در اجرای های دستوشونده، سیاست نظر مدیران و خبرگان مصاحبه تفسیر کرد که در حال حاضر، از

 ترین تغییرات در سامانه رخ خواهد داد. گذارد و با تغییر در این بخش، عمده سرزمین می آمایشاهداف 

جایی دائمی جمعیت در سطح شهرها و م جمعیتی باال و نیز تحرک و جابهها و مناطقی با تراکشهر کالنظهور 

ها یگذار سیاستهای جمعیتی در توجهی به شاخصشدنی ایران است. بیروز و انکارنروستاها یکی از مسائل و مشکالت 

توان منطقه و سرزمین با جمعیت آن تناسب نداشته باشد و مشکالت  شود میموجب  و ملی ای منطقه های ریزی برنامهو 

ای دی بخش عمدهشهرهای محدوان کالنمتوازن در سطح ملی به وجود آورد. در ایر ی هبسیار را برای دستیابی به توسع

اند؛ گیری داشتههای مختلف سرشماری، افزایش جمعیت چشمی سالاز جمعیت مناطق شهر را به خود جلب کرد و ط

تر برخوردارند بیش وکار کسباقتصادی مانند امکان  ویژه بهپایتخت و چند شهر بزرگ از امکانات آموزشی، بهداشتی و 

متغیرهای هدف در رویکرد اجرایی  ازجملهرهای بزرگ است. این عامل نیز که از دالیل اصلی مهاجرت به سمت این شه

عوامل مهم تأثیرگذار در  ازجمله جوار همسرزمین در منطقه است که گسترش عوامل اقتصادی استان با مناطق  آمایش

 .آمایشی در این منطقه خواهد بود ریزی برنامهتمرکززدایی از مشهد و اجرای 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی دارد و موج تمرکز جمعیت در نواحی  تمرکزگرایی آثار سوء

که نواحی کشور جلوگیری کرده است؛ درحالی ی همنابع در پهن ی هخاصی از کشور شده و از پراکندگی توزیع بهین

جرت از نواحی پیرامونی به این و نیروی انسانی بوده است. مها  سرمایهاز لحاظ جغرافیایی، شامل قسمت عظیم  پیرامونی

ماندگی یا نواحی بزرگ شهری شده است. درواقع، عقب برون ی هالگوی مرکز پیرامون و توسع گیری شکلمراکز، سبب 

 تر کمهای رشد در نواحی نواحی مرکز بوده است؛ زیرا انتخاب قطب ی هنواحی پیرامونی در ایران، چارچوب توسع

ه ه بودند، بلکه در مراکز بزرگ استانی و شهری که با رشد سریع همراه بود، انتخاب شدیابی نشد، مکانیافته توسعه

ها توفیق همراه نبوده است و این قطبنیز با  شان پیرامونیهای رشد بر نواحی بودند. تأثیرهای جانبی این قطب
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باری رد تأثیرهای منفی و زیانرامونی شوند، حتی در بیشتر موااجتماعی نواحی پی-اقتصادی ی هنتوانستند سبب توسع

 اند.در پی داشته

باال به پایین( نیز یکی از رویکردهای سنتی تحلیل اجراست و با چیدمان سیاست در صدر آغاز ) سیاست دستوری

 راد وفرجی) دیدها را دارند، اما باید کنترل شونداجرایی بخشی از اختیارات و صالح های سازمانشود. در این دیدگاه،  می

های کالن  ای در ایران  نشان داده است سیاست  ی منطقه توسعههای  بررسی سیاستازاین  پیش(. 33: 1392همکاران، 

؛ 1397رهنما و همکاران، )ای است منطقه ی توسعهگیری پیشران اصلی  مدیریتی کشور و ساختار متمرکز تصمیم

 (.1396؛ کشور دوست، 1392راد و همکاران، فرجی

های اجرایی و خبرگان نقش خود را در  درخور توجه در پژوهش حاضر این است که مدیران دستگاهیکی از نکات 

 ؛دانندرنگ دانسته و دولت و حکومت مرکزی را مسئول اصلی برای تغییرات می سرزمین کم آمایشهای اجرای برنامه

ین وجود داشته است، همچنان راهبردی سرزم یجانبه همه ی توسعهپیش برای   هایی که از چند دهه رغم تالش نی بهیع

 ؛های موجود در این سطح کامل نیست ها و قابلیت جستن از پتانسیلای و بهره  منطقه ی توسعهشده برای  سازگار و بومی

ای شکل بگیرد و  های منطقه ها و طرح ای متناسب با برنامه منطقه ی توسعهگذاری شود سیاست بنابراین پیشنهاد می

. در این راستا، یکی از نمایندگیری برای مناطق خود ایفای نقش  تصمیم ی در زمینهبتوانند با اختیارات نسبی  ها ناسازم

ست تا ظرفیت و دانشی که در ها آنهای  جستن از ظرفیت ارکت و همکاری عوامل محلی و بهرههای اصلی، مش عرصه

 خالصه به شرح زیر است: طور بهتحقیق  ایه پیشنهاد توسعه دخالت داده شود. فرآیندسطح منطقه است، در 

 های ریزی برنامهسرزمین استان و اعمال  آمایش ریزی برنامه فرآینددر  پژوهی آیندههای نوین استفاده از روش 

 ؛ها آنآمایشی بر مبنای 

 انسان، فضا و فعالیت برقرار کنند؛پژوهانه ارتباط منطقی بین ریزان آمایشی با نگاه آیندهبرنامه 

 ای، حاکمیت رویکرد پایین به باال؛  ی منطقه توسعههای  در تمام مراحل طرح نفعان ذیارکت فعال مش 

 ریزی فضایی و توزیع عادالنه درآمدهای نفتی بر  های نفتی، برنامهقتصاد متنوع و عدم تکیه بر درآمدایجاد ا

های مختلف بر بخشی گذار  سرمایهاستان و سرزمین، همچنین توجه و  آمایشهای کالن  اساس طرح

 های موجود در مناطق مختلف؛ اقتصادی با توجه به مزیت و محدودیت

  پخش جمعیت به  ی زمینهایجاد تحرک شغلی در مناطق مرزی و شهرهای میانی به منظور فراهم کردن

 تر در سازمان فضایی استان در آینده؛صورت متعادل

  مراتبی سلسلهی موجود و وجود نظام ها ناتو اساس برلف بین مناطق مخت ی سرمایهتوزیع متعادل امکانات و 

 خدماتی بین مناطق؛ کارآمد

  از طریق  گاهی ها و افزایش نقش شهرهای کوچک و گرهکارآمد بین سکونتگاه مراتبی سلسلهوجود نظام

 ی بخش خصوصی؛گذار  سرمایه

 موجود؛ های مرزیرونق بخشیدن و فعال کردن بازارچههای جدید و ایجاد بازارچه 

  استان، فراهم  های شهرستانکشاورزی در برخی از  های فعالیتپی و افول درپی های  سالی خشکبا توجه به

 ری در بخش صنعت؛گذا  سرمایهتحرک و تنوع شغلی و  ی زمینهکردن 

  در بخش معدن دارند که باید سعی شود با سوق دادن  گیری چشماستان توان  های شهرستانبرخی از

ی، به خصوص در مناطق مرزی و محروم ایجاد گذار  سرمایهان و اعطای برخی از تسهیالت، روند گذار  سرمایه

 شود.
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 توریسم در مناطق مستعد استان؛گردشگری مذهبی و اکو ویژه بهگیری از صنعت گردشگری، بهره 

قش بسیار مهمی در عنوان عواملی که نشده بهشناسایی یها پیشرانشود با تمرکز بر پیشنهاد می طورکلی به

مدیریت آن به دست آورد و سایر عوامل را  ی ه تری از شرایط حاضر و سپس نحوکند، دید شفافها ایفا میگیری تصمیم

پایدار در سرزمین  ی توسعههستند، تحت کنترل و مدیریت قرار داد و در جهت نیل به اهداف  ها پیشرانکه متأثر از این 

 د.صحیح انجام دا ریزی برنامه

 مناب -7

سیاسی، انتخابات و  دفتر امور ،کشوری استان خراسان رضوی یماتتقس(. آخرین 1398) استانداری خراسان رضوی -1

 .تقسیمات کشوری

 سرزمین در ایران، آمایشرسی موانع . تحلیل و بر(1395) اهللزاده، ولیرستمعلی ، ایمانی جاجرمی، حسین،اکبری، یونس -2

 .5-13 صص ،3 ی ه ، شمار6 ی ه دور ،علم و فناوری ی نامهسیاست

دهی الگوی  (. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر شکل1398) لی، رضوانی، محمدرضا، زالی، نادرآباد، امید، بدری، سیدعامیدی شاه -3

 ،1 ی شماره، 10 ی دوره ی،های روستایپژوهش موردمطالعه: استان لرستان(،) گارین فضاهای روستایی با رویکرد آینده آمایش

 .92-113 صص

 1414نفت خام در افق  یی کلیدی مؤثر بر آیندهها پیشرانشناسایی  (.1398) سیداکبر ،پور طباطبایینیلی امیری، هدایت، -4

 .384-409 صص ،43 ی شماره، 11 ی دوره، وکار کسبمدیریت  ی فصلنامهبا استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع، 

ای با   ی منطقه توسعه(. بررسی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر 1393) یفمطوف، شرپور، هاشم،  بزاززاده، مهدی، داداش -5

، 4 ی دوره جغرافیا(،) ریزی فضایی برنامه ،(: استان آذربایجان غربی، ایرانی موردی مطالعه) ای گاری منطقهن رویکرد آینده

 .79-104صص ، 2 ی شماره

 سناریو  ی ایهپریزی بر  ای با رویکرد برنامه  ی منطقه توسعهل کلیدی شناسایی عوام (.1390) بهشتی محمدباقر، زالی نادر -6

 .41-63، صص 1 ی شماره، 15 ی دورهفضا،  آمایشریزی و  برنامه ن شرقی(،استان آذربایجا :ی موردی مطالعه)

دومین همایش  ن،سرزمین در ایرا آمایشهای  برنامه   شناسی آسیب(. 1393) صالح، رحیممحمدی  سنگاچین، فرزام،پوراصغر  -7

 بابلسر، دانشگاه مازندران.، و تجارب ها یهنظر، آموزش عالی، آمایشالمللی  بین

ها و  (. تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح1396) ، حسن، زالی، نادر، کسایی، میترامحمدیود، بیکتقوایی، مسع -8

 .1-27 ، صص1 ی شماره ،9 ی دوره، سرزمین آمایشمجله  ریزی آمایشی استان تهران. برنامه

 شهری مشهد، یستایی در مجموعههای رو فضایی سکونتگاه-تحوالت کالبدی نگری (. آینده1398) ، مهدیجوانشیری -9

 ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.ادبیات و علوم انسانی ی، دانشکدهریزی روستایی و برنامه ی جغرافیا ی دکتری رشته رساله

با رویکرد  ی گردشگری توسعهر بر کلیدی مؤث یها پیشران(. تعیین 1398) فرد، نرگسحمدیسیالبی، پروین، اددهزاده  -10

-89 ، صص1 ی شماره، 9 ی دورهاستان مازندران(، جغرافیا و پایداری محیط،  های شهرستان: ی موردی مطالعه) پژوهی آینده

73. 

 مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی. ان رضوی،استان خراس آمایشمطالعات (. 1390) ، آقاجانی، حسینرهنما، محمدرحیم -11

مشهد: انتشارات مرکز  ،در مطالعات شهری پژوهی آیندههای افزار نرمکاربرد (. 1395) ، حسینی، مصطفیرهنما، محمدرحیم -12

 شورای اسالمی شهر مشهد. یها پژوهش

ای استان  منطقه ی توسعهمؤثر بر  یها پیشران(. شناسایی و تحلیل 1397) عباسی، حامد ،شاکرمی، کیان ،رهنما، محمدرحیم -13

 .139-166 صص ،1 ی شماره، 10 ی دورهسرزمین،  آمایشعلمی  ی مجله ریزی سناریو مبنا، رویکرد برنامه البرز با

آبکوه شهری قلعه ی (. تحلیل سناریوهای احیاء منطقه1398) اللهی، سمانه ، لطفاجزاء شکوهی، محمد ،رهنما، محمدرحیم -14

 .63-76 صص ،38 ی شماره، 10 ی دورهریزی شهری،  پژوهشی پژوهش و برنامه-علمی ی فصلنامه ،مشهد شهر کالندر 

 تهران شهر کالنش  1404ونقل پایدار در افق  (. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه حمل1394) زالی، نادر، منصوری، سارا -15

 .1-32 صص ،2 ی شماره، 19 ی دوره فضا، آمایشریزی و  برنامه ،روش تحلیل ساختاری()
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  85                                                   1400 بهار ،سوم، شماره چهل و يازدهمدوره مطالعات جغرافيايي مناطق خشک، 

، 14 ی دورهمطالعات راهبردی،  ،ای با رویکرد سناریونویسی منطقه گذاری یاستس راهبردی و نگاری آینده(. 1390) زالی، نادر -16

 .33-54 صص (،54مسلسل ) 4 ی شماره

ی  توسعههای گذاریمحوری در سیاست مأموریتریزی در ایران با پیشنهاد  برنامه   شناسی آسیب(. 1391) زالی، نادر -17

 .81-89 صص ،6 ی شماره، 2 ی دوره ای، ریزی منطقه ای، برنامه  منطقه

ای در ایران و  منطقه ی توسعههای  شناسی مدیریت طرح آسیب (.1395) محمدی، علیرضا هلل،ا رامتزیاری، ک -18

 .67-88صص ، 1 ی شماره، 14 ی دورهای،  ناحیه یجغرافیا و توسعه، انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی

اولین همایش ملی رویکردهای  ،سرزمین در ایران آمایشهای  برنامه   شناسی آسیب(. 1393) خلیجی، محمدعلی ،رور، رحیمس -19

 .سرزمین در ایران، سمنان، دانشگاه سمنان آمایشنوین 

 فضا، آمایشی و ریز برنامه ،سرزمین در ایران با رویکرد تلفیقی آمایشهای  طرح یفرارو(. ارزیابی موانع 1392) ی ناصرسلطان -20

 .63-84صص ، 3 ی شماره، 17 ی دوره

پذیری مکانی  (. ارزیابی آسیب1396) یزدانی، محمدحسین ،رستمی، حسین ،امینی ورکی، سعید ،سیدین، افشار -21

-362 صص (،17پیاپی ) 2 ی شماره، 9 ی دوره ،سرزمین آمایش ،های استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل زیرساخت

333. 

های پژوهش ان،ای در ایر  ی منطقه توسعهریزی  ها و موانع برنامه. چالش(1389) خواه، موسی لدینی، فرانک، پناهندها سیف -22

 .83-98 صص ،73 ی شماره، 42 ی دورهجغرافیای انسانی، 

کردهای اولین همایش ملی روی در ایران، آمایشهای  اجرای طرح   شناسی آسیب (.1393) سید محمد ،خاتمی شجاع، فاطمه، -23

 ، سمنان، دانشگاه سمنان.سرزمین در ایران آمایشنوین 

در ایران و  سرزمین آمایشریزی  برنامه فرآیند. ارزیابی (1389) مدحسین، رضوی دهکردی، سید امیرزادگان، مح شریف -24

 .87-100صص ، 4 ی شماره، 7 ی دوره راهکارهای بهبود آن. علوم محیطی،

اقتصادی، -اطالعات سیاسی ،منطقه در ایران، ضرورت، مشکالت و طرح چند پیشنهادریزی  (. برنامه1389) شیخی، محمد -25

 .182-189 صص ،121و  122 ی شماره

مرکز  :تهران ،GISهای استان فارس با رویکرد پدافند غیرعامل در بستر  (. تحلیل فضایی زیرساخت1395) صادقی، حسین -26

 مطالعات پدافند غیرعامل ایران.

راهبرد،  ی مجله سرزمین در ایران، آمایشنع فراروی . تحلیلی بر موا(1388) سنگاچین، فرزام راصغرپو ،صالحی، اسماعیل -27

 .149-181 صص های اقتصادی(، ویژه بررسی) 52 ی شماره، 18 ی دوره

(. شناسایی و تحلیل 1398) فث، برایان ،دلیری، حسن ،میرکریمی، سیدحامد ،سولسلمان ماهینی، عبدالر ،صدیقی، الهام -28

، 11 ی دوره، سرزمین آمایشعلمی  ی مجله پژوهی در شهرستان گرگان، اس آیندهای بر اس منطقه آمایشی کلیدی ها یشرانپ

 .205-233 ، صص2 ی شماره

فرهنگ و بهداشت با  ی ه پنجم توسعه در ایران در حوز ی برنامه(. بررسی عوامل مؤثر بر اجرای 1396) کشوردوست، سمانه -29

 .471-487صص ، 2 ی دوره، 47 ی شماره سیاست، ی فصلنامه عمومی، گذاری یاستسوهی در ش اجراپژتأکید بر نق

، 10 ی دوره علوم و فنون نظامی، ی ایران،سرزمینی در امنیت جمهوری اسالم آمایش(. بررسی نقش 1393) ، غالمرضاطحانی -30

 .29-48 ، صص27 ی شماره

گردشگری  ی مؤثر بر وضعیت آینده یها پیشران(. شناسایی 1397) آبادی، لیالپوراحمد، احمد، جاللاکبری، اسماعیل، علی -31

 .156-178 ، صص1 ی شماره، 7 ی دورهپژوهی، گردشگری و توسعه،  شهر کرمان با رویکرد آیندهپایدار 
ت پژوهی اثرا (. شناسایی عوامل کلیدی آینده1397) زاده، حسین بیگی، جواد، جاللیان، حمید، عزیزپور، فرهاد، مهدی علی -32

: شهرستان ی موردی مطالعه) فضایی-حوالت مکانی( بر تی گرمسیری سامانهطرح ) سیروان یاجرای طرح انتقال آب رودخانه

 .92-101 ، صص3 ی شماره، 14 ی دورهتحقیقات منابع آب ایران،  استان ایالم(،-مهران

ای،  منطقه ریزی برنامهفازی در  یمعیارهچند گیری تصمیمهای (. کاربرد روش1397) جوانشیری، مهدی ،اکبر یعلعنابستانی،  -33

 تهران: نشر انتخاب. ،شهری و روستایی

 ،دفاعی سرزمین از منظر پدافند غیرعامل آمایش(. 1394) امینی، حسن ، علیوردیلو، هادی،فرجی مالئی، امین -34

 .247-274، صص 45 ی شماره، 13 ی دورهی ایران، فیاانجمن جغراهشی وپژ-علمیی مهفصلنا
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ارومیه با رویکرد  ی دریاچه خشک شدنای  نگری اثرات منطقه(. آینده1397) ، امین، علیان، مهدی، فتحی، امیرفرجی -35

 .37-54 ، صص27 ی شماره، 8 ی دوره ای، منطقه-شهری آمایشجغرافیا و  ی فصلنامه ،سیاسی

گردشگری ایران با  یی توسعه(. تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منف1396) امید ،پور محمد، عشریهنعمت ،فرجی، امین -36

 .151-189صص ، 9 ی شماره، 5 ی دوره مطالعات اجتماعی گردشگری، ،  پژوهی آیندهرویکرد 

در ای  ی منطقه توسعههای سیاست   شناسی آسیب(. 1392) الدین افتخاری، عبدالرضارکن ،کاظمیان، غالمرضا ،راد، خدرفرجی -37

.27-58 صص ،2 ی شماره، 26 ی دوره مدیریت و توسعه، فرآیند ی هفصلنام ایران از دیدگاه رویکرد نهادی،

بازیابی از:  ،در سایت جامع مدیریت شده درج سرزمین، آمایش(. 1392) کریمی آشتیانی، حسین -38
http://www.modiryar.com/index-management/government/civic/5498-1392-07-22-06-45-

41.html. 

نگاری یشنهادی آیندهچارچوب پ   ی ارائه(. 1395) زیزی فیروزه، بابایی میبدی، حمیدع، گودرزی، غالمرضا، آذر عادل -39

ای در رشتهمطالعات میان ،(استان یزد ی آمایش توسعهسند  موردمطالعه:) ایرشتهی پژوهشی میانمثابه حوزه ای به منطقه

 .133-155 صص ،2 ی شماره، 7 ی دورهعلوم انسانی، 

ریزی رفاه و  برنامه ،های قبل و بعد از انقالب سرزمین در برنامه آمایشهای  (. سیر تحول برنامه1388) لطیفی، غالمرضا -40

 .111-147 صص ،1 ی شماره، 1 ی دوره، ی اجتماعی توسعه

شهری با رویکرد  ی توسعه(. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر 1395) ، مجتبیرفیعیان ،مهدی ، بزاززاده،زاده، ندا ملک -41

 .35-52 ، صص2 ی شماره، 3 ی دوره جغرافیا و توسعه فضای شهری، کرج(، شهر کالنموردی:  ی مطالعه) رینگا آینده

 یشآماپذیری  (. تدوین سناریوهای تحقق1397) ساداتاکبر، کهکی، فاطمها، تقیلو، علیموسوی، میرنجف، قادری، رض -42

 .65-91 ، صص1 ی شماره، 10 ی دوره رزمین،س آمایش ،موردی: استان خراسان رضوی( ی مطالعه) ینسرزم

ی کلیدی مؤثر در تعیین حس ها پیشران(. شناسایی و سنجش 1397) موالیی، احمدرضا، صنایعی، علی، انصاری، آذرنوش -43

 ، صص26 ی شماره، 7 ی دوره ،ی گردشگری( توسعهریزی و  برنامه ،: شهر اصفهانی موردی مطالعه) یمقاصد گردشگرمکان 

67-52. 

 ی فصلنامه ،پژوهی شیراز با رویکرد آینده شهر کالن(. شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر گردشگری در 1398) ، طاهرهنصر -44

 .55-66 ، صص37 ی شماره، 10 ی دوره ریزی شهری، پژوهشی پژوهش و برنامه-علمی

سرزمین، جایگاه خزر و  شآمایهمایش  ،پژوهی سرزمین با نگاه آینده آمایشاندازسازی  (. چشم1395) مصطفیهاشمی، سید -45

 گیالن. ی توسعهانداز  چشم
46- Abuya, D, Oyugi, M, & Oyaro, E. (2019). Management of the Effects of Land Use Changes 

on Urban Infrastructure Capacity: A Case Study of Ruaka Town, Kiambu County, 

Kenya. American Journal of Geographic Information System, 8(4), 158-190.  

47- Alizadeh, R, Lund, P. D, Beynaghi, A, Abolghasemi, M. & Maknoon, R. (2016). An 

integrated scenario-based robust planning approach for foresight and strategic management 

with application to energy industry. Technological Forecasting & Social Change, 104, 162-

171 

48- Amin Nayeri, B, Zali, N. & Motavaf, SH. (2017). Identifiation of regional development 
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