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Abstract 

The development of urbanization in accordance with environment is an important issue for 

sustainability. A correct understanding of the relationship between urbanization and environment is 

highly vital for the coordinated development of both systems. In recent decades, the expansion of 

urbanization and manmade infrastructure without taking into account the environmental resources has 

been increasing. This has led to numerous consequences such as the reduction of environmental 

resources and the escalation of environmental pollution, and has severely endangered the future of 

sustainable development in Khorasan Razavi province. In the study at hand, the balance among 

urbanization and environment subsystems was examined using the coupling coordination degree model 

in the cities of Khorasan Razavi province. The ranking of cities was done based on the coupling 

coordination degree scores. Based on the scores of cities in each subsystem, the cities were divided into 

four areas, namely areas under urbanization pressure, areas under environment pressure, areas under dual 

pressure, and areas under no pressure, and the relationships between the coupling coordination degree 

and the areas were compared. The results showed that Gonobad (.66) and Dargaz (.62) cities have 

achieved the highest balance score and have been classified in the primary balance group. On the other 

hand, Khoshab (.36), Mahwelat (.38), and Davarzan (.39) cities had the lowest rate of balance and were 

classified in the average imbalance group. While the majority of the cities located in the areas under 

double pressure and environment pressure were classified in the low imbalance group, most of the cities 

located in the areas under no pressure and urbanization pressure were grouped in the near-to-balance 

category. Overall, based on the calculations made in this study, the coupling coordination degree has 

been increasing from dual pressure area to area under environmental pressure, then to the area under 

urbanization pressure, and finally to the area under no pressure.  
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خراسان در استان  زیست  محیطشهرنشینی و  ةتوسع تعادل سنجش

 رضوی

 2فرناز سرکاری ،1حسین آقاجانی

 ایران مشهد، ،مشهد یدانشگاه جهاد ای منطقه ـ پایدار شهری ةتوسعگروه  ،استادیار .1

 ایران تهران، ریزی شهری، دانشگاه تهران، ارشد برنامه کارشناس .2

 (18/04/1401ـ تاریخ پذیرش:  18/02/1401تاریخ دریافت: )

 چکیده

 بـرای  زیست محیط و شهرنشینی بین ةرابط درست درک. است پایداری برای مهم موضوعی زیست  محیطمتناسب با  شهرنشینی ةتوسع
 بـه  توجه بدون ساخت انسان های زیرساخت و شهرنشینی گسترش اخیر های دهه در. استی ضروربسیار  سیستم دو هر هماهنگ ةتوسع
 ةتوسـع  ةآیند و شده یزیست  محیط های آلودگی و منابع کاهش قبیل از فراوانی آثار باعث که است بوده افزایش به رو زیست  محیط نابعم

 ةدرجـ  با استفاده از مـدل  زیست محیط و شهرنشینی های سیستمزیر بین تعادل مطالعه این در. است دهکر تهدید شدت به را استان پایدار
انجام دوگانه  هماهنگی ةامتیاز درج اساس بر ها شهرستان بندی رتبه و بررسی رضوی خراسان استان های شهرستان در هماهنگی دوگانه

 فشـار . 3؛ زیسـتی  محـیط  فشار. 2؛ شهرنشینی فشار. 1 ةمنطق چهار در ها شهرستان زیرسیستم، هر در ،ها شهرستان امتیاز اساس . برشد
دهـد   نتـای  نشـان مـی    اسـت.  هشـد  مقایسـه  دیگـر  یـ   بـا  منـاق   و هماهنگی دوگانه ةدرج ینب ةو رابطتقسیم  فشار عدم. 4؛ دوگانه

 انـد.   گرفتـه  قـرار  اولیـه  تعـادل  ةدسـت  در و  آورده دست به را تعادل امتیاز باالترین ترتیب به (0.62) درگز و (0.66) گناباد های شهرستان
 تعـادل  عـدم  ةدسـت  در و  داشـته  را تعـادل  وضعیت ترین پایین ترتیب به (0.39) نداورز ،(0.38) والت مه ،(0.36) خوشاب های شهرستان
 کـم  تعـادل  عـدم  ةدست در محیطی زیست فشار و دوگانه فشار مناق  در قرارگرفته های شهرستان اکثر که درحالی ؛اند گرفته جای متوسط
 قـور  بـه . اند گرفته جای تعادل به نزدی  ةدست در ینیشهرنش فشار دارای و فشار عدم مناق  درواقع  های شهرستان اکثر و اند واقع شده
 ةمنطق و بعد از آن محیطی زیست فشار دارای ةمنطق به دوگانه فشار ةمنطق ازهماهنگی دوگانه  ةدرج شده بر اساس محاسبات انجام کلی
 .است بوده افزایش حال در فشار عدم ةمنطق در انتها و شهرنشینی فشار دارای

 گانکلیدواژ

 .زیست  محیطشهرنشینی، بندی، درجة هماهنگی دوگانه،  ها، تقسیم زیرسیستمتعادل 
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 مقدمه و بیان مسئله

 ،ها، اقتصاا   شهرنشینی فرایندی چندبعدی است شامل جمعیت، فضا، جامعه، اطالعات، زیرساخت

اقتصا ی، گسترش فضایی، سبک  ةو سایر عناصر و  ارای جمعیت انسانی  ر حال گسترش، توسع

و تغییرات رفتاری مصرفی با بهباو  اساتاندار های زنادگی شاهریر شهرنشاینی فراینادی        ،زندگی

گرچاه  ر (Tian et al. 2020) کناد  گرا را ترکیب می گرا و گسترش برون ترکیبی است که تمرکز  رون

 یاز حد انرژ شیبه مصرف ب یکه متک ،یرا به همراه  ار ، رونق اقتصا  یرونق اقتصا  ینیشهرنش

وار   سات یز طیتحمال مناابع و محا    تیا بار ررف  یا یاز منابع باشد فشار ز هیرو یب یبر ار و بهره

 طیمحا  بیو تخر ،هوا یانتشار کربن، آلو گ ک،یمانند تراف یطیمح ستیز باعث مشکالتو  کند می

 ر(W. Li et al. 2021) شو  یم ستیز

متعاد    یطا یمح تسا یکاالها و خادمات ز  یبرا ا یز یها نهیهز جا یباعث ا تیتراکم جمع شیافزا

 ن،یا ر عالوه بر اکند یم فیتضع ندهیو آ یحفظ نسل کنون یبرارا  ها ستمیاکوس ةارائ تیکه ررف شو  یم

 تیا جمع یهاا  استهاز خو تیساخت شهرها و حما یکه برا ،نیزم یکاربر راتییو تغ یش شهرگستر

باعث تنش منابع  یشهر یرا به  نبال  ار ر پراکندگ یطیمح راتییتغ گریشده است، انواع   جا یا یشهر

 راتیتاث   ینیشهرنشا  یر بعد اقتصاا  شو  یم ستیز طیمح بیو تخر ،انداز چشم بیتخر ن،یزم یعیطب

مختلاف   یعیاز منابع طب یا یز ریاقتصا  مقا  عیطرف رشد سر کی ار ر از  ستیز طیبر مح یا انه وگ

 یاقتصا  طیشرا گریاز طرف   و کند می وار  یعیطب یها ستمیبر اکوس یا یکند و فشار ز می را مصرف

 ینیشهرنشا  یکندر بعاد اجتمااع   جا یا ستمیحفظ عملکر  اکوس یبرا یکاف ةیتواند سرما می افتهی توسعه

مار   و   یدگنز ةویش رییاستر با تغ ییروستا عیوس طق ر منا یزندگ ةویو ش یشامل نفوذ اقتصا  شهر

ر باا  ر یا گ یقرار ما  ری ثتحت ت ستیز طیها  ر مور  مصرف، استفا ه از منابع و حفارت از مح آن دیعقا

رهور  جیتدر تواند به می سبز یها ترساخیز ست،یز طیانسان  ر مور  مح یتوجه به بهبو  مستمر آگاه

 .(Zhou et al. 2018) کند تیتقو یرا تا حدو  یعیطب یها مستیکوسا جهیو  ر نت بدای شیو افزا

 ارند و تعامالت  گری  کیو وابسته به  ،متقابل وسته،یپ هم به یا رابطه ستیز طیو مح ینیشهرنش

 کیا اساتر   رگااار ی ثت ساتم یس تعامالت بر کل نیا که یطور ؛ها وجو   ار  نآ نیب یمثبت و منف

گااار  و  ر   مای  ریتاث   گار ی  ستمیبر س میرمستقیغ ای میخاص به طور مستق ستمیس کیمشکل  ر 
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 یهاا  ، خوشاه مثالً ر(Fu et al. 2020) شو  می ستمیکل س یفروپاش یحت ایباعث عد  تعا ل  تیانه

 یکیاکولاوژ  داتیا از تهد ی رجات مختلف عیسر ینیو شهرنش تیجمع یاالتراکم ب لیبه  ل یصنعت

کاه   یسات یز طیو محا  یشاهر  ساتم یخواهند کار ر  ر مقابال، س   جا یاطراف خو  ا طیمح یرا برا

را  ساتم یو سالم کال س  مرتوانند تکامل مست می  هند می را ارتقا گری  کیاند و  هافتیتوسعه  یخوب به

 ر(Franco et al. 2017) ابندی ست  یا منطقه داریپا ةو به توسع  هندارتقا 

به  یا منطقه یداریپا شیافزا یبرا ستیز طیو مح ینیشهرنش نیتعامل ب سمیمکان نییتب ن،یبنابرا

 .Li et al) اناد  پر اخته ر سراسر جهان به آن  یا یشده است که محققان ز لیموضوع مهم تبد کی

2016; Tian et al. 2020) تیا ررف ةیا اناد  نظر  را اتخااذ کار ه   هیا اً سه نوع نظرمطالعات عمدت نیار 

 ر(Liu et al. 2021) هماهنگ  وجانبه ةتوسع ةی(، نظرEKC) کوزنتس یمنحن یطیمح ةیتحمل، نظر

چندگاناه   یهاا  مسات یس نیمطلق با  ةرابط یرا به جا ینسب ةهماهنگ  وگانه رابط ةتوسع یتئور

مختلاف اساتفا ه شاده     یها ستمیس نیتعامل ب ةمطالع یبرا  به طور گستر ه ن،یکندر بنابرا یمطالعه م

را  یطا یمح سات یو ز ینیشهرنشا  یهاا  ساتم یرسیمتشکل از ز یستمیس .(D. Cui et al. 2019) است

 ،گرفته اسات  تئنش کیزیکه از علم ف ، وگانگیکر ر  فیتعر  وگانه ستمیس کیتوان به عنوان  یم

خاو    نیفعل و انفعاالت مختلف ب قیاز طر ستمیچند س ایشو  که  ر آن  و  می اطالق یا هدیبه پد

 ر(Fu et al. 2020) گاارند می ریتث  گری  کیخارج بر  یایو  ن

هااای  گسااترش شهرنشااینی و زیرساااخت ،هااای اخیاار  ر اسااتان خراسااان رضااوی،  ر  هااه

از قبیل کاهش  ،فراوانمحیطی   یرات زیستثساخت رو به افزایش بو ه است که باعث ایجا  ت نانسا

 ةشاده و آیناد  غیره و  ،زمین، آلو گی هواویژه کاهش منابع آب، فرونشست  به ،محیطی منابع زیست

 ه اسااتر هماااهنگی و تعااا ل بااین شهرنشااینی و کاارشاادت تهدیااد  پایاادار اسااتان را بااه ةتوسااع

 ر زمیناة  که باعث شده  ضروری و فوری است امریساخت و محیط زیست  های انسان زیرساخت

 ةستیابی باه توساع  بین شهرنشینی و محیط زیست برای   هماهنگی ةو  رج تعامالت جفتی بررسی

 گیر رصورت ی تحقیق صورت جدّه ببهینه و پایدار 

 هاا  سیساتم  باین  تعاار   و تعاا ل  وجاو   و هماهنگی ة رج بررسی و ها سیستم بین تعامالت

 محایط  و جغرافیاا  ةزمین  ر موضوع این با رابطه  ر ای مطالعه حال به تا که است جدیدی موضوع



466   1401 زمستانو  پاییز، 2 ، شمارة14آمایش سرزمین، دورة 

 نیبا  یتعاامل  ةجاامع رابطا   یابیا زرمطالعاه باا هادف ا    نیا ار است نگرفته صورت ایران  ر طبیعی

 یهاا  ساتم یس نیبا  ایکه آ پر از  یمسئله م نیصورت گرفته است و به ا ستیز طیو مح ینیشهرنش

بارای بررسای همااهنگی باین     ر ناه  ایا و تعاا ل وجاو   ار     یهماهنگ ستیز طیو مح ینیشهرنش

ها  بندی شهرستان تقسیم ،زیست محیط و شهرنشینی سیستمزیر یافتگی ها، ارزیابی توسعه زیرسیستم

  محایط ارزیابی تعاا ل باین شهرنشاینی و     ،زیست  محیطبین شهرنشینی و  ةبر اساس امتیاز و رابط

 اندر هشدها بررسی و تحلیل  بندی شهرستان بررسی ارتباط تعا ل با تقسیم ،زیست

 تجربی پژوهش ةپیشین

آیاا   با ایان هادف کاه    اند سنجش شده زمانطول  تعا ل  ر ةمبتنی بر ارزیابی  رج اغلب تحقیقات

 رو  پیدا کر ه است یا بدتر شاده اسات   ر مناطق مختلف بهب زمانها  ر طول  تعا ل بین زیرسیستم

با این حال امکاان   راند بو ه مور  و یا سه  بررسی اکثراً های مور   ر این تحقیقات تعدا  زیرسیستم

 و تحقیقات زیا ی  ر رابطه با بررسی یشتر نیز وجو   ار ر های ب استفا ه از این مدل  ر زیرسیستم

زیرسیساتم   با اساتفا ه از ایان مادل صاورت گرفتاه اساتر       زیست  محیطشهرنشینی و  زیرسیستم

 فو ،2(2020) همکاران و فان ،1(2021) همکاران و سای های پژوهش چون ی ر تحقیقات شهرنشینی

 ژو ،6(2020) لی و ژانگ ،5(2020) همکاران و تیان ،4(2021) همکاران و لی ،3(2020) همکاران و

و  ، ارای چهاار بعاد اجتمااعی، اقتصاا ی، فضاایی      8(2018)همکااران  و ژو ،7(2021)همکاران و

 همکااران  و لای  ،9(2021)همکااران  و شیائو های پژوهشچون   ر تحقیقاتیو  جمعیتی بو ه است

اجتماعی به صورت جداگاناه بررسای   ا  یزیرسیستم اقتصا  11(2021)همکاران و شیائو ،10(2021)

                                                                                                                               
1. Cai et al. 2021 

2. Fan et al. 2020 

3. Fu et al. 2020 

4. W. Li et al. 2021 

5. Tian et al. 2020 

6. Zhang & Li 2020 

7. Zhao et al. 2021 

8. Zhou et al. 2018 

9. Y. Xiao et al. 2021 

10. Q.Li et al. 2021 

11. R. Xiao et al. 2021 
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اجتمااعی باا زیرسیساتم    ا   یاتعا ل زیرسیستم رشد اقتص 1(2021و همکارانش ) شیائو ره استشد

تاا   2000هاای   شهری بین ساال  ة ر هفت منطق را شده( گسترش سطح ساخته) شهری رشد فضای

 ةباه بررسای تعاا ل زیرسیساتم ساطح توساع       2(2021و همکاارانش )  لای  راند  هکربررسی  2015

رشد اقتصا ی، ساختار صنعتی، کارایی کیفای، تجاارت خاارجی( باا زیرسیساتم ساطح       ) اقتصا ی

 ةسطح مخاارج تاثمین اجتمااعی، صاندوق تاثمین اجتمااعی، نارب پوشاش بیما         ) اجتماعیامنیت 

خو همبستگی فضایی، هماهنگی  وگانه،  ة رجل اجتماعی،  رمان تثمین اجتماعی( با استفا ه از مد

 راند پر اخته مدل بیضی انحراف معیار

ها با ضرب امتیاز شاخص  ر وزن شااخص   که  ر اکثر پژوهش ،برخالف زیرسیستم شهرنشینی

ها و متغیرهای مختلف  ر  مدل و عناوین زیست  محیطمحاسبه شده است، برای بررسی زیرسیستم 

، تیاان و  3(2018ژو و همکااران)  هاا مانناد   تعادا ی از پاژوهش   اساتر  هاا باه کاار رفتاه     پژوهش

هاای متفااوت بارای     از مادل  6(2021، سای و همکاران)5(2021، لی و همکاران)4(2020همکاران)

، تیاان و  7(2018ژو و همکااران )  ماثالً انادر   اساتفا ه کار ه   زیست  محیطامتیاز زیرسیستم  ةمحاسب

نادر  ر ایان   پر اخت زیرسیستم شهرنشینی و خدمات اکوسیساتم  ه بررسی تعا لب 8(2020همکاران)

 9(1997)و همکاارانش  کوساتانزا ی امتیاز زیرسیستم خدمات اکوسیستم با استفا ه از مدل ها پژوهش

به بررسی زیرسیستم شهرنشاینی   10(2021و همکارانش ) سایمحاسبه شده استر  اند پیشنها  کر ه

اکولوژیکی از مادل  ا  امتیاز محیط زراعی ةمحاسببرای  ها آنر ندپر اخت اکولوژیکیا  با محیط زراعی

SBM-DEA  به بررسای تعاا ل شهرنشاینی باا ساالمت       11(2021و همکارانش ) ر لینداستفا ه کر

                                                                                                                               
1. R. Xiao et al. 2021 

2. Q. Li et al., 2021 

3. Zhou et al. 2018 

4. Tian et al. 2020 

5. W. Li et al. 2021 

6. Cai et al. 2021 

7. Zhou et al. 2018 

8. Tian et al. 2020 

9. Costanza et al.,1997 

10. Cai et al., 2021 

11. W. Li et al., 2021 
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ر سالمت اکوسیستم  ر ایان پاژوهش باا اساتفا ه از مادل قادرت اکوسیساتم،        نداکوسیستم پر اخت

 محاسبه شده استر (V-O-R-S) اکوسیستم آوری اکوسیستم، خدمات سازمان اکوسیستم، تاب

باا   ،مانند زیرسیساتم شهرنشاینی   ،زیست  محیطها امتیاز زیرسیستم   ر تعدا ی  یگر از پژوهش

و همکارانش شیائو ها محاسبه شده استر  ها  ر وزن شاخص استفا ه از روش ضرب امتیاز شاخص

 اکولوژیاک  ر  زیست  محیطرسیستم اجتماعی با زی ا به بررسی تعا ل زیرسیستم اقتصا ی 1(2021)

 ر ایان پاژوهش   ر ناد پر اخت ،2018 تاا  2005 های سال بین ،ونچون ةزلزل از بعد  یده سیبآ مناطق

باا ضارب امتیااز     ،اجتمااعی ا  مانند زیرسیستم اقتصا ی ،اکولوژیک زیست  محیطامتیاز زیرسیستم 

باین  باه بررسای تعاا ل     2(2020و همکاارانش )  فاو  ها محاسابه شادر   ها  ر وزن شاخص شاخص

با استفا ه از  زیست  محیطزیرسیستم با اینکه  ر این پژوهش ر ندپر اخت زیست  محیطشهرنشینی و 

  محایط امتیااز زیرسیساتم    ةروش محاساب  ارزیابی شاده اسات   پاسخا  کاراییا  وضعیتا  مدل فشار

تعدا ی شااخص   ارای  زیست  محیطبدین صورت که هر بعد  ؛مانند شهرنشینی بو ه است زیست

 ر ها محاسابه شاده اساتر     ها  ر وزن شاخص بو ه و امتیاز محیط زیست با ضرب امتیاز شاخص

 ةاقتصاا  شهرنشاینی، توساع   ) شده تعا ل کیفیت محیط ساخته 3(2021و همکارانش )فنگ  پژوهش

محیطی(  های زیست مصرف منابع، آلو گی) محیطی با فشارهای زیستزیرساختی، جاابیت شهری( 

هاا  ر وزن   با ضرب امتیاز شااخص  زیست  محیطر  ر این پژوهش نیز امتیاز زیرسیستم شدسی برر

 رها محاسبه شد شاخص

 ،خر ترهای  ، زیرسیستمزیست  محیطبه جای بررسی کلی زیرسیستم  ،ها  ر بسیاری از پژوهش

 ر پااژوهش ژو و  محاایط آباای یااا 4(2020 ر پااژوهش فااان و همکااارانش) ماننااد کیفیاات هااوا

شاهری،   ةمنطقا شاهر،  ) تواند  ر سطوح متفاوتی این مدل میاندر  هشدبررسی   5(2021همکارانش)

  محایط شهرنشاینی و    با این حال  ر رابطه با موضاوع تعاا ل   رشهرستان، استان، کشور( به کار رو 

  ر مقیاس شهرستان و استان بو ه استر ها بیشتر پژوهش زیست

                                                                                                                               
1. Y. Xiao et al., 2021 

2. Fu et al., 2020 

3. Fang et al., 2021 

4. Fan et al. 2020 

5. Zhao et al. 2021 
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 هاای  ناابرابری  تحلیل و مختلف های شهرستان و ها استان یافتگی توسعه ةزمین  ر اینکه وجو  با

 ای منطقه های تعا ل بررسی با رابطه  ر است، گرفته صورت زیا ی مطالعات ایران  ر یافتگی توسعه

هاای موجاو   ر    بررسی شااخص ر است شده انجا  ای مطالعه کمتر زیست  محیط و شهرنشینی بین

 ر این بخش از تحقیاق باه   بنابراین، کار رو ر   اند  ر تکمیل متغیرهای تحقیق بهتو این مطالعات می

 رشو  میها پر اخته  تعدا ی از این پژوهش

آماری و اساتفا ه   ةسالنام اقتصا ی سرفصل شاخص ازسی با استخراج ( 1399)همکارانش جعفری و 

 کشاور  های استان ای منطقه ةتوسع یفضای های آنتروپی شانون و ضریب تغییرات ویکور به تحلیل از روش

 شاامل  کاه  تیپرجمع و یمرکز عمدتاً یها اقتصا ی پر اختند و نتیجه گرفتند استان های شاخص مبنای بر

 یباالتر ةتوسع سطح از است یشرق جانیآذربا فارس، کرمان، تهران، ،یرضو خراسان اصفهان، یها استان

 ر ارند تر نییپا و متوسط یاقتصا  ةعتوس سطح رانیا یها استان یمابق و ندبرخور ار

 ا زیربناایی  اقتصاا ی،  شااخص  ر چهاار بعاد کلای     33با انتخاب  (1397) پریزا ی و میرزا ه

 رماانی باا اساتفا ه از روش تحلیال عااملی و تحلیال        ا بهداشاتی  و ،فرهنگای  ا اجتماعی کالبدی،

 تهاران  ند و نتیجه گرفتند که استانهای ایران پر اخت ای بین استان منطقه  ةای به بررسی توسع خوشه

 تارین  پاایین  بلوچساتان  و سیستان استان و یافتگی توسعه سطح باالترین  هه چند طول  ر تنهایی به

 ناابرابری  از نشاان  مختلاف  های  وره طول  ر ها استان ةمقایسر دن ار  یگر های استان بین را سطح

 ر ار  پیرامون به نسبت مرکز ةتوسع

هاای مار ر  ر    با استفا ه از مدل تحلیل عاملی باه انتخااب شااخص   ( 1391) یرهنما و آقاجان

هاا بارای    شااخص  ةهای فضایی  ر استان خراسان رضاوی پر اختناد و باا محاساب     تحلیل نابرابری

ها  بندی جدید  ر استان  ست یافتند و شهرستان آمده به یک منطقه  ست ها  ر  و عامل به شهرستان

ترین  شدند که شهرستان مشهد  ر یک گروه خاص پیشرو و کالت  ر پایین بندی به پنج گروه طبقه

 بندی شدندر سطح  سته

 مورد مطالعه ةمحدود

کیلومتر  493/116 تبا مساحو مشهد شهر با مرکزیت  ایراناستان خراسان رضوی  ر شمال شرقی 

سرشماری عمومی نفوس مربع چهارمین استان بزرگ کشور استر جمعیت استان بر اساس آخرین 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
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نفر است که  ومین اساتان ایاران از نظار جمعیات محساوب       6٬434٬501( برابر 1395) و مسکن

اساتان خراساان     شهرساتان  28ن مطالعاه  یا (ر قلمارو پاژوهش  ر ا  1395آمار ایران  مرکز) شو  می

 استر یرضو

 
 . محدودة مورد مطالعه1كل ش

 روش و ابزار تحقیق

 ساتم یس نیارتبااط  وگاناه با    یبررس یبرا (CCD) هماهنگی  وگانه ة رج پژوهش از مدل نی ر ا

گرفتاه، باه   ت ئنشا  کیا زیکاه از علام ف   ،یاستفا ه شده استر  وگاانگ  ستیز طیو مح ینیشهرنش

 ریتاث   گار ی  کیا عاامالت گونااگون بار    ت قیاز طر ستمیچند س ایاشاره  ار  که  ر آن  و  یا دهیپد

 ی،اقتصاا   لیا هاا از قب  هنا یاز زم یاریمدل به طور گستر ه  ر بسا  نیار (Li et al. 2012) گاارند یم

 .Cai et al) اساتفا ه شاده اسات   غیره و  ،یشناس  بو ا،یجغراف ،یکشاورز ،یشناس تسیز ،یاجتماع

 ناد یارا  ر فر هاا  مستیس ای ستمیس یعناصر  اخل نیب ی( هماهنگD)  وگانه یهماهنگ ة رجر (2021

 ;W. Li et al. 2021)  هاد  یه تعا ل نشان مبرا از عد  تعا ل  ستمیو روند س گیر  میتوسعه اندازه 

R. Xiao et al. 2021) بادین شارح    پاژوهش  ایان   ر اتخاذشاده  اصلی یندهایافر و تحقیق روشر

پیشاینة  بر اساس  زیست محیط و شهرنشینی سیستم  ر بررسی ور م های شاخصانتخاب  ر1  است

بار اسااس    زیسات  محایط  و شهرنشاینی  سیستم امتیاز ةمحاسب ر3 ها؛ پر ازش  ا ه پیش ر2 ؛تحقیق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
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  محایط های شهرنشینی و  بر اساس امتیاز زیرسیستم ها شهرستان بندی تقسیم ر4 های تحقیق؛ شاخص

 ر6 همااهنگی  وگاناه؛   ةها با اساتفا ه از مادل  رجا    زیرسیستمامتیاز تعا ل بین  ةمحاسب ر5 ؛زیست

های  مدل مفهومی و گا  ةر  ر ا امه به ارائها و امتیاز تعا ل بندی شهرستان بررسی ارتباط بین تقسیم

 رشو  میعملیاتی تحقیق پر اخته 

 
 (نگارندگان: منبع) مفهومی تحقیق مدل. 2شكل 
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 متغیرهای تحقیق بانتخاگام اول: 

 جمعیتای  ،فضایی اقتصا ی، اجتماعی، بعد چهار  ر تحقیق ةپیشین به توجه با شهرنشینی سیستمزیر

  ر( PSR) پاساخ ا  وضعیتا  فشار مدل از زیست  محیط زیرسیستم بررسی برایر است هشد مطالعه

 تحلیال  معلاولی  و علات  ةزنجیار  مبناای  بار  مفهومی چارچوبی مدل اینر شد استفا ه ها شهرستان

 تقاد   ،کند می مرتبط هم به مختلف یها شاخص طریق از را زیستی محیط اطالعات که هاست  ا ه

 مختلاف  یاجازا  یرو اجرا قابل مناسب یراهکارها و ها پاسخ و کند، می مشخص را ها آن تثخر و

 وضاعیت  فشاار  روش چاارچوب ر (1396همکااران   و سارمدی ) کند می ترسیم و تبیین را زنجیره

 توساعه ( SR) پاساخ  وضاعیت  مادل  منزلة به اصل  ر محیطی زیست کالتمش با مقابله برای پاسخ

 فشاار  مادل  عناوان  باه ( OCED) همکاری و اقتصا ی ةتوسع سازمان تصویب با آن از پس و یافته

 راست شده پایرفته( PSR) پاسخ وضعیت

 هاای منتخاب بار     ر این تحقیق معیارها و متغیرهای مختلفی به کار گرفته شده استر شاخص

ن و همچنین  ر  سترس بو ن اطالعات امحقق ةشده و میزان تکرار  ر استفا  مطالعات انجا  اساس

های متعد ی برای اساتفا ه  ر   های مختلف، شاخص پژوهش ةبا مطالع ،است گفتنی اندر شده تعیین

 ر ساطح  ها  ها و اطالعات آن که  ا هانتخاب شد هایی  که از این میان شاخص دشپژوهش بررسی 

ها باا توجاه باه     شاخص ر این پژوهش انتخاب بنابراین  بو ندرها  ر کشور ایران موجو   انشهرست

 شده صورت گرفتر انجا ها و تکرار  ر مطالعات   ر  سترس بو ن  ا ه

ا  ییفضاا  ،یاقتصاا   ،ی ر چهاار بعاد اجتمااع    ینیشهرنشا  ساتم یرسیشاخص  ر ز 28 مجموع

و  تیوضاع  و فشاار  عاد  ر ساه ب  زیسات   محیط ستمیرسیشاخص  ر ز 11و  یتیو جمع ،ییربنایز

 (1395)اجتماعی اساتان خراساان رضاوی    ا   اقتصا ی های بر اساس گزارششهرستان  28پاسخ  ر 

آماده باا     سات  نوع شاخص و وزن به 1ارائه شده استر  ر جدول  1 شد که  ر جدول یآور جمع

 یبناد   ساته  یو نوع مثبت و منفها به   نشان  ا ه شده استر شاخص زین یاستفا ه از روش آنتروپ

 و برعکسر شوند یم ستمیس ةمثبت باعث توسع یها اندر شاخص شده
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 (نگارندگان: منبع) زیست محیط و شهرنشینی سیستم در بررسی مورد های شاخص. 1جدول 

 آنتروپی وزن نوع شاخص شاخص بعد سیستم

شهرنشینی
 

اجتماعی
 

 001/0 + 10000موزان/آ تعدا  کل  انش

 010/0 + موزشیآفضاهای رانة س

 097/0 + 10000تعدا  تخت بیمارستان/

 012/0 + بهداشت و مراکز  رمانی روستایی نسبت به تعدا  روستاها ةتعدا  خان

 021/0 + نفر 10000تعدا  پزشکان  ر هر 

 023/0 + نفر 10000های عمومی به ازای هر  تعدا  کتاب  ر کتابخانه

 048/0 + ای ورزشیفضاهسرانة 

 025/0 +  رمانی ةپوشش بیممیزان 

 015/0 + پوشش گاز  ر روستاهای  ارای سکنه میزان

 001/0 + مند از آب آشامیدنی سالم میزان جمعیت روستایی بهره

صا ی
اقت

 

 147/0 + تعدا  واحدهای صنعتی

 160/0 + یصنعت یبر ار بهره یها تعدا  پروانه

 092/0 + دهای معدنیتعدا  واح

 083/0 + هر شهروند  ر کل شهرستان ةبو ج ةسران

 003/0 + های شهرستان شهر اری ةهای عمرانی از کل بو ج سهم هزینه

 011/0 - منفی() کاری بی میزان

 0003/0 + مشارکت اقتصا ی میزان

 018/0 + اسب بخار بر هکتار() ضریب مکانیزاسیون محصوالت کشاورزی

زیربنایی
 

 006/0 + کنندگان گاز تعدا  مصرف

 016/0 + مصرف برق شهری و روستایی ةسران

 009/0 + متر مربع() شهری ةنسبت مساحت جا 

 016/0 + نترنت روستایییب نفوذ ایضر

 010/0 + نترنت شهرییب نفوذ ایضر

 012/0 + های ها ی نسبت تعدا  روستاهای  ارای اجرای طرح

جمعیتی
 

 015/0 + %()  رصد جمعیت غیرکشاورزی

 118/0 + کیلومتر مربع( نفر/) تراکم جمعیت

 017/0 + نسبت جمعیت شهری

 014/0 + رشد طبیعی جمعیت میزان

ت
ط زیس

محی
 

فشار
 

 011/0 - مصرف آب شهریسرانة 

 043/0 - های زیرزمینی منابع آب ةمیزان بر اشت سالیانسرانة 

 006/0 -  رصد() ن هدررفت آب تولیدی شهریمیزا

 030/0 -  رصد زمین زیر کشت

 058/0 - میلیون  ا () میزان  ا  مازا  بر ررفیت مراتع
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 (نگارندگان: منبع) زیست محیط و شهرنشینی سیستم در بررسی مورد های شاخص. 1ادامة جدول 

 آنتروپی وزن نوع شاخص شاخص بعد سیستم

ت
ط زیس

محی
 

وضع
ت

ی
 

 266/0 + ها )%( میزان پوشش جنگل

 012/0 + های طبیعی میزان پوشش عرصه

 247/0 +  رصد مساحت مناطق چهارگانة تحت نظارت محیط زیست

وری آب )تولیدات کشاورزی/ حجم آب زیرزمینی مصرفی  ر بخش  بهره
 کشاورزی(

+ 045/0 

پاسخ
 159/0 +  رصد توسعة آبیاری نوین و تحت فشار )هکتار( 

 120/0 + گااری  ر زمینة حفارت آبخیزها )میلیون ریال( میزان سرمایه

 

 ها پردازش داده پیش: دومگام 

اساتاندار  و   دبایا گیری مثبت و منفی هستند که  و جهت ،، ابعا  های مور  بررسی  ارای اندازه  ا ه

 اناد  مثبت و منفی تقسیم شاده  ةها به  و  ست شاخص همةر (X. Cui et al. 2019) قابل مقایسه شوند

بارعکس بارای   و تار   های بزرگ های مثبت  ا ه ر برای شاخصمشخص شده است 1که  ر جدول 

سیستم مساعدتر هستندر فرایند استاندار  کار ن   ةتر برای توسع کهای کوچ های منفی  ا ه شاخص

 نشان  ا ه شده استر 2 و 1های  رابطهبو ه که  ر  اکثرحدا  قلحداها با روش   ا ه

(1)  
   

min

max min

ij j

ij

j j

X X
Y for positiveindex

X X





 

(2)  
   

max

max min

j ij

ij

j j

X X
Y for negativeindex

X X





 

ijYشااخص   ةبرابر امتیاز استاندار شدj   ر ساال i و  min jX و max jX   برابار کمتارین و

 رها هستند سال همة ر  jبیشترین امتیاز شاخص 
ijX  مقاا یر بعاد از پار ازش     همةخا  استر  ة ا

 گیرندر قرار می [0,1] ة ر باز

 امتیاز سیستم شهرنشینی و محیط زیست ةمحاسب: سومگام 

 تیاز سطح شهرنشینی و محیط زیست بر اساس  و رویه صورت گرفته است ام ةمحاسب

وزن هار شااخص اساتفا ه شاده      ة هی آنتروپی برای محاساب   هی معیارها  روش وزن وزن ر1
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 ارزیاابی  هاای  شااخص  پراکندگی ة رج اساس بر  هی وزن روش یک تروپیآ استر روش

 شده استفا ه ها زمینه از بسیاری  ر کمتر پیچیدگی و ،جامعیت بو ن، عینی  لیل به که است

 اختالف و تر متعا ل سیستم ساختار باشد تر بزرگ آنتروپی مقدار چه هر کلی، طور به راست

 ر(Gan et al. 2020; Q. Li et al. 2021) است تر کوچک شاخص وزن و کمتر ضریب

امتیاز کال هار سیساتم و ابعاا  آنر مراحال       ة هی خطی برای محاسب استفا ه از روش وزن ر2

  شرح است دینبمحاسبه 

 iبرای شهرستان  jنسبت شاخص  ةمحاسب

(3) 
1

n

ij ij iji
S X X


  

 jمقدار آنتروپی شاخص  ةمحاسب

(4)  
1

ln , 1 ln
n

j ij iji
e k s s k n


   

 وزن هر شاخص ةمحاسب

(5)  
1

1 1
p

j j jj
W e e


   

 امتیاز هر سیستم ةمحاسب

(6) 
1

p

i j ijj
U W Y


 

 
iU برابر امتیاز جامع هر سیستم  ر شهرستانi ،p  ،برابر تعدا  شاخص  ر هر سیستم

jW  وزن

هر شاخص، 
ijY شاخص  ةبرابر مقدار استاندار شدj  برای شهرستانiر 

 ها بندی شهرستان : تقسیمچهارمگام 

بارای هار    زیسات   محایط هاای شهرنشاینی و    یاافتگی زیرسیساتم   بین توسعه ة ر این قسمت رابط

ن و ساا  بار اسااس پاژوهش    وبنادی   برای ایان کاار از روش تقسایم   شو ر  میشهرستان مشخص 

منظاور   نیبدشده استر استفا ه  انهیم ازیامت مدلاز  2(2022، لیو و همکارانش)1(2020همکارانش)

                                                                                                                               
1. Sun et al., 2020 

2. Liu et al., 2022 
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 ازیکه امت ییها شهرستان شده استر  ر نظر گرفته زیست  محیطو  ینیشهرنش ستمیرسیز ةانیم ازیامت

هاا   آن ینیشهرنشا  ساتم یباشاد، س  شاتر یب ینیشهرنشا  ستمیس ازیامت ةانیم ازها  آن ینیشهرنش ستمیس

 اعمال شده استر زین یستیز طیمح ستمیس یروند برا نیمساعد  ر نظر گرفته شده و برعکسر هم

 طیو محا  ینیشهرنشا  یبارا  یبناد  چهار نوع  ساته  م،یبه عنوان خط تقس ،انهیاستفا ه از مقدار م با

فاقاد   اناه یبااالتر از م  سات یز طیو مح ینیشهرنش یازهایبا امت یها ر شهرستانآید میبه وجو   ستیز

باالتر از  ستیز طیحم ازیو امت انهیکمتر از م ینیشهرنش ازیبا امت یها اند، شهرستان شده یگاار فشار نا 

و  اناه یکمتار از م  سات یز طیمح ازیبا امت یها اند، شهرستان شده یگاار نا  ینیفشار شهرنش ی ارا انهیم

 ازیا باا امت  یها و شهرستان ،اند شده یگاار ا ن یستیز طیفشار مح ی ارا انهیباالتر از م ینیشهرنش ازیامت

 اندر فشار  وگانه  ر نظر گرفته شده ی ارا انهیکمتر از م ستیز طیو مح ینیشهرنش

 در هر شهرستان ها ستمیرسیز یتعادل و هماهنگ ةروش محاسب: پنجمگام 

 ( باین سیساتم  C) همااهنگی  ة رجا ( ابتادا  CCD) همااهنگی  وگاناه   ةبرای به  ست آور ن  رج

همااهنگی   ةبعد امتیااز  رجا   ةمحاسبه و  ر مرحل 7رابطة شهرنشینی و محیط زیست با استفا ه از 

 شو ر محاسبه می 9 و 8های  رابطه وگانه با استفا ه از 

(7)  
2

1 2
1 2

2

U U
C U U

 
   

 
 

C وبین شهرنشینی و محیط زیسات   هماهنگی ة رج 
1U 2 وU      باه ترتیاب امتیااز زیرسیساتم

هاا را بیاان    باین زیرسیساتم  هماهنگی  ة رج Cهستندر امتیاز زیرسیستم محیط زیست شهرنشینی و 

،  و ماثالً ر (Tomal 2021)  هاد  هستند را نشان نمی  ارای کاراییها  آیا زیرسیستم اینکهاما کندر  می

و  یکساانی  اشاته باشاند    Cزیرسیستم سطح پایین و  و زیرسیستم سطح باال ممکن است هار  و  

چه امتیااز هار    به عبارت  یگر هرر (Fan et al. 2020) بین  و زیرسیستم باال باشد هماهنگی ة رج

تار باشاد    نز یک 1مقدار ر باشد و نسبت امتیاز  و زیرسیستم به ت  یگر نز یک  و زیرسیستم به یک

ها  زیرسیستمو کارایی  تعا لباال به معنای  هماهنگیاما  و زیرسیستم باالتر استر  هماهنگی ة رج

 ؛باالسات  همااهنگی  ةن یکسانی  ارند،  رج ر سیستمی که هر  و زیرسیستم آن امتیاز پایینیستر 

ر  ر هماهنگی  وگانه پیشنها  شده اسات  ةبنابراین مدل  رج پایین استر کاراییو  تعا ل ةاما  رج
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کارآمادی   ةهاا،  رجا   باین زیرسیساتم   هماانگی  ةعاالوه بار  رجا    ،همااهنگی  وگاناه   ةمدل  رج

ها  ر این  ا یکسان بو ن امتیاز زیرسیستمتنه ،بنابراینها نیز مور  توجه قرار گرفته استر  زیرسیستم

بر  هماهنگی  وگانه ةامتیاز  رج ها نیز مهم بو ه استر نظر نبو ه، بلکه کارآمدی زیرسیستم مدل مدّ

 آید  به  ست می 9و  8های  اساس رابطه

(8) 
1 2T aU bU  

(9) 
D T C  

T ومع بین شهرنشینی و محیط زیست برابر شاخص ارزیابی جا D  برابر امتیاز هماهنگی  وگانه

واناگ و   هاای پیشاین   استر هر  و زیرسیستم بر اسااس پاژوهش   زیست  محیطبین شهرنشینی و 

به یک اندازه مهام  ر نظار    3(2021، سای و همکاران)2(2021، فنگ و همکاران)1(2022همکاران)

هماهنگی  وگانه به  ة رج 4(2020ژانگ و لی) اساس پژوهشبر  رa=b=0.5بنابراین  ؛اند گرفته شده

 2 تقسیم شده کاه  ر جادول   (1-0.9) تا تعا ل کامل (0.1-0)  ه  سته از عد  تعا ل بسیار شدید

هاای هار    نتایج مکانی شدند و نقشاه  GIS10.8افزار  با استفا ه از نر   ر ا امه نشان  ا ه شده استر

 بخش به  ست آمدر

 (Zhang & Li 2020 منبع:) دوگانه یهماهنگ درجة یبند دسته. 2جدول 

ادلعدم تع تعادل  

0.5  D < 0.6             0  نز یک به تعا ل < D < 0.1         عد  تعا ل بسیار شدید 

0.6  D < 0.7               0.1  تعا ل اولیه  D < 0.2           عد  تعا ل شدید  

0.7  D < 0.8               سطتعا ل متو   0.2  D < 0.3           عد  تعا ل متوسط 

0.8  D < 0.9              0.3  خوب تعا ل  D < 0.4           عد  تعا ل خفیف  

0.9  D < 1                0.4 تعا ل کامل  D < 0.5            کم عد  تعا ل  

                                                                                                                               
1. Wang et al. 2022 

2. Fang et al. 2021 

3. Cai et al. 2021 

4. Zhang & Li, 2020 
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 ها وتحلیل داده تجزیه
 ها در شهرستان شهرنشینی ستمیرسیز یبررس

 جمعیتای  زیربناایی، ا  فضایی اقتصا ی، اجتماعی، ابعا  ةمحاسب با شهرنشینی زیرسیستم نهایی امتیاز

در بعد اقتصا ی بیشترین امتیاز را  ر کل استان به  ست آم  ست به استان کل و شهرستان هر برای

هاای اقتصاا ی  ر روش آنتروپای باه      آن وزن بیشتری بو ه که شاخص اصلی لیلآور ه است که  

تاری   که وضعیت مناسب ،های مرز جنوب غربی  ر بعد اجتماعی به غیر از شهرستان  ست آور ندر

مرکازی   ةاقتصا ی، پهنا  اندر  ر بعد های استان  ر چارک  و  امتیاز قرار گرفته اکثر شهرستان  ارند،

هاا امتیااز بیشاتری باه  سات آور ه       شو  نسبت به سایر شهرستان مشهد نیز می که شامل شهرستان

هاای اقتصاا ی  ر مشاهد باو ه اساتر  ر بعاد زیربناایی نیاز          آن تمرکاز فرصات   است که  لیال 

 هاای  شهرستان کلی طور بهاندر  ترین امتیاز را به  ست آور ه های شمال شرقی استان پایین شهرستان

 زاوه، بااخرز،  هاای  شهرستان و کالت  رگز، قوچان، شامل استان شمال های شهرستان و شرقی مرز

  سات  به شهرنشینی بعد  ر کمتری امتیاز ها شهرستان سایر به نسبت آبا  خلیل ،والت مه رشتخوار،

ر اسات  آور ه  سات  به را شهرنشینی سطح کمترین زیا ی اختالف با خوشاب شهرستانر اند آور ه

 آور ه  سات  باه  را رتبه ترین پایین تییجمع اقتصا ی، اجتماعی، عدب سه هر  ر خوشاب شهرستان

باه  ر اسات   اشاته  شهرنشاینی  زیرسیستم  ر را عملکر  ترین ضعیف خوشاب از بعد  اورزنر است

 باین  چهاار   ةرتبا   ر مشاهد  شهرساتان  اناد  هشاد ها به صورت سرانه ارزیاابی    لیل اینکه شاخص

  سات  به باالیی امتیازات اقتصا ی و جمعیتی بعد  ر آنکه وجو  با و است گرفته قرار ها شهرستان

 بیشاترین  گناباا   شهرساتان  نهایات   رر است بو ه ضعیف زیربنایی و اجتماعی بعد  ر است آور ه

  ر را اول ةرتبا  اجتمااعی  و اقتصاا ی  ابعا   ر و آور ه  ست به شهرنشینی زیرسیستم  ر را امتیاز

هاا را نشاان    آن  ر شهرساتان  ةشهرنشاینی و ابعاا  چهارگانا    امتیاز زیرسیساتم  3شکل  ر ار  استان

  هدر می
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 (نگارندگان: منبع) امتیاز زیرسیستم شهرنشینی و ابعاد آن. 3شكل 

 ها در شهرستان محیط زیست ستمیرسیز یبررس

ان و هار شهرسات   یو پاسخ بارا  ،تیابعا  فشار، وضع ةبا محاسب ستیز طیمح ستمیرسیز یینها ازیامت

 رینسابت باه ساا    ا یبا اختالف ز ستیز طیمح ستمیرسیشهرستان  رگز  ر زر کل استان به  ست آمد

نشاان  ا ه   ریا ز هاای  نقشاه طور که  ر  آن همان یاصل لیاول را به  ست آور  که  ل ةها رتب شهرستان

ر شهرستان خاواف  ر  استشهرستان  رگز  ا یز یو پوشش جنگل یطیمح ستیز تیشده است وضع

بااه  ساات آور ه اساات کااه  لیاال آن امتیاااز باااالی خااواف  ر فشااار  و  را  ةرتباا سااتمیرسیز نیااا

 ر خاواف کام    یطا یمح سات یکه باعث شده فشار ز ییها از شاخص یکیمحیطی بو ه استر  زیست

 ر  یشاخص با بعد منف کیکشت  ریشهرستان استر سطح ز نیا رکشت   ریکم سطح ز زانیباشد م

کشات را  ار  فشاار    ریا ساطح ز  نیشهرساتان خاواف کاه کمتار     نیناابرا ب اساتر  نظر گرفتاه شاده  

 ز،یاندشا  بجساتان، طرقباه/   روزه،یا گناباا ، بر ساکن، ف   یها  ار ر شهرستان زین یکمتر یطیمح تسیز

 دهیا طاور کاه  ر نقشاه      نادر هماان  ا ه اشات  یبهتر تیوضع گری  یها نسبت به شهرستان زیسبزوار ن

 تیوضاع  یطا یمح سات ی ر بعاد ز  یمارز  یهاا  باه شهرساتان  نسابت   مرکزی یها شهرستان شو  یم
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 ر  که تقریبااً  چهار هم را به  ست آور ه ةرتب ستمیرسیز نیر شهرستان مشهد  ر ارند ا یتر نامطلوب

 تیوضاع  ینبدتر بیوالت به ترت و مه ،با یتا ،یجغتا یها شهرستان وضعیت متوسط قرار گرفته استر

 اندر  اشه ستیز طیمح ستمیرسیرا  ر ز

  

  
 (نگارندگان: منبع) و ابعاد آن زیست  محیطامتیاز زیرسیستم . 4شكل 

 ها در شهرستان زیست  محیطهای شهرنشینی و  یافتگی زیرسیستم بین توسعه ةرابط

 منااطق هاا  ر   بنادی شهرساتان   که  ر بخش روش توضیح  ا ه شد، تقسیم ،بر اساس مدل امتیاز میانه

کاه   شو ،  رحالی مختلف مشخص میمناطق ررسی مساحت و جمعیت با بچهارگانه صورت گرفتر 
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کاه شاامل    ،محیطای(  زیست ةماند عقب) محیطی فشار زیست ةمنطقبرابر است،  تقریباً مناطقمساحت 

 رصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار  ا ه اساتر   71شو ،  مرکزی استان می ةهای پهن شهرستان

چهارگاناه را   منااطق هاا  ر   شهرساتان  یریقرارگ 5شکل  ه استر برابر بو تقریباً مناطقجمعیت سایر 

و  ر  ر  ارا  ینیشهرنشا  تیوضاع ترین  پایینفشار  وگانه  ةمنطقر شهرستان خوشاب  ر  هد ینشان م

 ینیشهرنشا  فشاار  ةمنطقا را  ار ر  ر  یطا یمح ستیز تیوضع ترین پایین با یشهرستان تا منطقه نیهم

باه  سات    یطا یمح تسا یز ساتم یرسیرا  ر ز تیوضع نی رگز بهتر ( شهرستانینیشهرنش ةماند عقب)

مشاهد،   لیا اساتان از قب  تیا پرجمع یها که اکثر شهرستان یطیمح تسیفشار ز ةمنطقآور ه استر  ر 

 زیسات   محیط ستمیرا  ر س ازیامت نیکمتر نیاند شهرستان جو  ر آن قرار گرفته هیدریح تربت شابور،ین

اکثار  باه طاور کلای     را  ار ر ینیشهرنشا  ازیا امت نیشتریفشار، گنابا  ب عد  ةمنطق ر  ،تی ار ر  ر نها

، چناران، فریمان، کاشامر کاه  ر   هیدریح تربت شابور،یمشهد، ن لیاستان از قب تیپرجمع یها شهرستان

انادر   محیطی قرار گرفتاه  فشار زیست ةمنطقمرکزی استان و نز یک به شهرستان مشهد هستند  ر  ةپهن

ماناده و   شهرنشینی عقاب  ةو سرخس  ر توسع ،شمالی شامل قوچان،  رگز، کالت های مرز شهرستان

و گناباا    ،های غربی استان شامل سبزوار، بر سکن، بجساتان   ارای فشار شهرنشینی هستندر شهرستان

 اندر عد  فشار قرار گرفته ةمنطقو  ر  ارند بهترین وضعیت را 

 
 (نگارندگان: منبع) چهارگانههای  ها در زون بندی شهرستان تقسیم. 5شكل 
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 (نگارندگان: منبع) ها و شهرنشینی آن زیست  محیطهای چهارگانه بر اساس امتیاز  ها در زون گیری شهرستانرقرا. 6شكل 

 ها  در شهرستان زیست  محیطو  ینیشهرنش نیب دوگانه یهماهنگ ةدرج یبررس

 یکارآماد  زانیا م هاا،  ساتم یرسیز نیبا  سطح تعامال  یعالوه بر بررس ، وگانه یهماهنگ ةمدل  رج

  محیطو  ینیشهرنش ستمیرسیز ازیامت که هر  و یشهرستان نیر بنابرار یگ ی ر نظر م زیرا ن ستمیرسیز

اماا   رتعامال بااالیی  ار    ة رجا کسب کر ه باشند،  ینییپا ازیاما امت ،به هم باشند کیآن نز  زیست

 نخواهد بو ر باالآن  هماهنگی و تعا ل ة رج

هر شهرستان  یبرا زیست  محیطو  ینیشهرنش یها ستمیرسیز نی وگانه ب یهماهنگ ة رج زایامت

 هماهنگی  وگاناه  ة رجبه  ست آمده استر تعا ل  ازیها  ر امت شهرستان یبند محاسبه شده و رتبه

  و صافر عاد   ستمیس یباال اریتعا ل بس انگریب 1 ازیشده است که امت یبند  سته 2بر اساس جدول 

 0.370 نیبا  ازیا امت ةبااز  یماور  بررسا   یهاا   ر شهرساتان  یاستر به طور کلا  دیشد اریبستعا ل 

 نیبااالتر  بیا  رگز به ترت و گنابا  یها گنابا ( به  ست آمده استر شهرستان) 0.664خوشاب( تا )

خوشااب،   یهاا  شهرساتان  انادر  تعا ل اولیه قرار گرفته ةو  ر  ست اند تعا ل را به  ست آور ه ازیامت

عد  تعا ل متوسط جاای   ةو  ر  ست اند تعا ل را  اشته تیضعو نیبدتر بیالت،  اورزن به ترتو مه

هاا   شهرساتان  رصد  32اندر  نز یک به تعا ل قرار گرفته ة%(  ر  ست47) ها اکثر شهرستانر اند گرفته
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نسابت باه    مرکازی هاای   انادر باه طاور کلای شهرساتان      نیز  ر گروه عد  تعا ل کام قارار گرفتاه   

 اندر های شمالی و جنوبی تعا ل کمتری  اشته تانشهرس

  محایط  یهاا  ستمیرسیگنابا  و  رگز ز یها مشخص است  ر شهرستان زین 7شکل طور که  ر  همان

 ر  ییبااال  یها رتبه ستمیهر  و س یباال ییبه علت کارا یول ر ار  یا یاختالف ز ینیبا شهرنش زیست

 ر هار  و   یکساان ی ازیا شهرستان بااخرز کاه امت   مثالً راند هبه  ست آور  هماهنگی  وگانه ة رج ازیامت

باه علات    نیا  ار  و ا همااهنگی  ازیرا  ر امت 22 ةرتب و تعامل باالیی  ار  کسب کر ه است ستمیرسیز

 هشتم  ر استان قرار گرفته استر ةاستر شهرستان مشهد  ر رتب ستمیرسیهر  و ز نییپا ییکارا

 
 (نگارندگان: منبع) ها هماهنگی دوگانه بین آن ةو درج ،، شهرنشینیزیست  حیطمهای  امتیاز زیرسیستم. 7شكل 

 
 (نگارندگان: منبع) ها گی دوگانه شهرستانهماهن ةامتیاز درج. 8شكل 
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 مناطق یبند میدوگانه با تقس یهماهنگ ازیامت نیب ةرابط

 منااطق هاا  ر   انبنادی شهرسات   هماهنگی  وگاناه باا تقسایم    ةبین امتیاز  رج ة ر این قسمت رابط

و  ،مناطق مختلف فشار  وگانه، عد  فشار، فشاار شهرنشاینی  شو   چهارگانه بررسی و مشخص می

هاای قرارگرفتاه  ر    اندر به عبارت  یگار آیاا شهرساتان    محیطی چه امتیاز تعا لی  اشته فشار زیست

هاای   ت شهرساتان ، به نسبکه امتیاز هر  و زیرسیستم آن به نسبت باال بو ه است ،عد  فشار ةمنطق

تعاا ل  که امتیاز هر  و زیرسیستم آن به نسبت پایین بو ه اسات،   ،فشار  وگانه ةقرارگرفته  ر منطق

 اند؟  اشتهباالتری 

اکثار  هاای مختلاف  ر منااطق چهارگاناه مشاخص شاد        امتیازات تعاا ل شهرساتان   ةبا مقایس

عاد  تعاا ل کام     ة ر  سات  یطا یمح ستیفشار  وگانه و فشار ز مناطققرارگرفته  ر  یها شهرستان

فشاار   یعاد  فشاار و  ارا   منااطق قرارگرفتاه  ر   یهاا  که اکثار شهرساتان   ی رحال ؛اند گرفته یجا

 یجاا  0.6تاا   0.5 نیبا  CCD ازیامت ایبه تعا ل  کینز  ة ر  ست شهرنشینی(ماندة  عقب) ینیشهرنش

فشاار   ی ارا ةمنطقا ه فشاار  وگاناه با    ةمنطقا از باه ترتیاب    CCD ازیا امت یکلا  وراندر به طا  گرفته

 شیعد  فشار  ر حال افازا  ةمنطقبه  و ینیفشار شهرنش ی ارا ةمنطقبه  و پس از آن یطیمح ستیز

 نیا بو ه اسات و ا  نییفشار  وگانه پا ةمنطق ر  زیست  محیطو  ینیشهرنش ازیبو ه استر هر  و امت

کندتر  منطقه نیه  ر ان معناست که توسعیبد نیاندر ا شده گری  کی تیباعث محدو  ستمیرسی و ز

 شهرنشاینی(  ةماند عقب) شهرنشینیبا فشار  ةهای قرارگرفته  ر منطق شهرستانر مناطق است ریاز سا

 اکثاراً  یساان رضاو  ا ارند  ر استان خر باال یطیمح ستیو شاخص زپایین  ینیکه شاخص شهرنش

 ةتوساع  ناد یافرکاه  ر   هاد   مای  نشان نیاندر ا بو ه محیطی زیستفشار  ی ارا ةمنطقتر از  هماهنگ

تار باو ه    قاوی هاا   آن زیست  محیطزیرسیستم  که هایی شهرستان یکیو اکولوژ ینیهماهنگ شهرنش

ضاعیف   زیسات   محایط ها قوی بو ه اما  هایی که زیرسیستم شهرنشینی آن است نسبت به شهرستان

هماهناگ کال    ةع هد که برای توس این مسئله نشان می ر ارند بیشتری یهماهنگتمایل به  اند  اشته

باعث کاهش تعا ل کل سیساتم   زیست  محیطاقتصا ی و شهرنشینی بدون توجه به  ةسیستم توسع

 ازیا امت محیطای توجاه کار ر    زیسات  ةشو  و برای افزایش تعا ل کل سیستم ابتدا باید به توساع  می

طاور   باه منطقاه   نیا ا CCD ازیا عد  فشار هر  و باال بو ه است و امت ةمنطق یو اکولوژ ینیشهرنش
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منطقاه   نیا  ر ا سات یز طیو محا  ینیشهرنشا  ستمیرسیبو ه است و زمناطق  ریباالتر از سا نگینایم

 یخاوب اقتصاا    طیاسات و شارا   عیواحدها سر نیا یاقتصا  ةر توسعکنند یم تیرا حما گریهمد

و اقتصا   یاکولوژ جهیکند و  ر نت می فراهم ستیز طیحفارت از مح یرا برا یشتریب یمال تیحما

 هادر   هاا  ر منااطق چهارگاناه را نشاان مای      امتیاز تعا ل شهرساتان  9شکل  کندر یتر م هماهنگرا 

 ر اساتان خراساان رضاوی بار      طور که  ر نمو ار مشخص است، به طور نسبی امتیاز تعا ل همان

 محیطای باه فشاار شهرنشاینی     فشاار  وگاناه باه فشاار زیسات      ةاز منطقا  شده اساس مدل استفا ه

باه طاور   به عد  فشار  ر حال افازایش باو ه اساتر     و  ر نهایت به منطقه شینی(شهرن ةماند عقب)

 ها، تعا ل سیستم افزایش پیدا کر ه استر با کاهش فشار زیرسیستم ،کلی

 

 
 (نگارندگان: منبع) های چهارگانه با امتیاز هماهنگی بین زون ةرابط. 9شكل 

دل
تعا

ش 
زای

اف
 

 کاهش فشار
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  بحث و نتیجه

 باین  ةرابطا   رست  رکر است پایداری برای مهم ای مسئله زیست  محیط و شهرنشینی بین هماهنگی

 باین  تعاامالت  راسات  ضاروری  سیساتم   و هار  هماهناگ  ةتوساع  برای زیست محیط و شهرنشینی

 اسات  جدیادی  موضاوع  ها سیستم بین تعار  و تعا ل وجو  و هماهنگی ة رج بررسی و ها سیستم

 گرفتاه  صاورت کمتار   ایاران   ر طبیعای  محیط و جغرافیا ةزمین  ر موضوع این با رابطه  ر  مطالعه که

 و تحلیال  هاا  یاافتگی زیرسیساتم   هاای  اخلای تنهاا باه موضاوع ساطح توساعه        اکثر پاژوهش  راست

 ة ر این پژوهش از مدل  رجا ر اند پر اخته های کشور ها و استان یافتگی شهرستان توسعه های نابرابری

هاای    ر شهرستان زیست  محیطهای شهرنشینی و  تعا ل بین زیرسیستم بررسیهماهنگی  وگانه برای 

تحقیاق  ر چهاار بعاد     ةنیشدر زیرسیستم شهرنشاینی بار اسااس پیشا     هاستان خراسان رضوی استفا 

شااخص و زیرسیساتم   بیست و هشت  با استفا ه ازو زیربنایی، جمعیتی ا  اجتماعی، اقتصا ی، فضایی

شاخص مور  بررسای قارار   یاز ه  با استفا ه از وپاسخ ا  وضعیتا  بر اساس مدل فشار زیست  محیط

تار   برای روشان  ، هی خطی محاسبه شدر  ر ا امه امتیاز هر زیرسیستم با استفا ه از روش وزن رگرفتند

 ةمنطقا ها بر اساس روش امتیاز میاناه باه چهاار     ها، شهرستان یافتگی زیرسیستم بین توسعه ةشدن رابط

تعاا ل   محیطای، فشاار  وگاناه تقسایم شادند و امتیااز        شهرنشینی، فشار زیسات  فشار  وگانه، فشار

 رچهارگانه مور  مقایسه قرار گرفت اطقمنبا  ها شهرستان زیست  محیطهای شهرنشینی و  زیرسیستم

 ساایر  باه  نسابت  اساتان  شامال  هاای  شهرستان و شرقی مرز های شهرستان  هد نتایج نشان می

  هاای خوشااب و   شهرساتان  راناد  آور ه  ست به شهرنشینیزیرسیستم  ر  کمتری امتیاز ها شهرستان

 گفتنای انادر   بیشترین امتیاز را  ر زیرسیستم شهرنشینی باه  سات آور ه  کمترین و به ترتیب  نابا گ

بسایار زیاا ی باا ساایر      ةهاا فاصال   است با وجو  اینکه شهرستان مشاهد  ر بسایاری از شااخص   

چهاار  را   ة، رتبا اند  ر نظر گرفته شده ها به صورت سرانه شاخصها  ار ، به  لیل اینکه  شهرستان

 رگز باه  لیال پوشاش      شهرستان زیست  محیط ر زیرسیستم   ر شهرنشینی به  ست آور ه استر

 محیطی و شهرستان خاواف باه  لیال ساطح زیار      زیست جنگلی زیا  و امتیاز باال  ر بعد وضعیت

انادر   امتیاز را به  ست آور ه رینمحیطی به ترتیب بیشت ستکشت پایین و امتیاز باال  ر بعد فشار زی

 تیوضاع  زیسات   محیطزیرسیستم  ر  یمرز یها نسبت به شهرستان مرکزی یها شهرستان  ر کل
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باا اساتفا ه از امتیااز میاناه      رتاری  اشاتند   و  ر زیرسیستم شهرنشینی وضعیت مطلوب تر نامطلوب

بنادی   چهارگانه تقسایم  مناطقا  ر ه شد و شهرستان ها مشخص بین زیرسیستم ةرابط ،ها زیرسیستم

برابار باو ه    تقریبااً  منطقاه های قرارگرفتاه  ر هار    با وجو  اینکه مساحت و تعدا  شهرستانشدندر 

پهنة های  که شامل شهرستان ،محیطی( زیست ةماند عقب) محیطی فشار زیست ةمنطقجمعیت است، 

 ةباا اساتفا ه از مادل  رجا    ا پوشش  ا ه استر جمعیت استان ر  رصد 71شو ،  مرکزی استان می

 ةها به  ست آمد که  ر کال اساتان  ر بااز    های شهرستان هماهنگی  وگانه، امتیاز تعا ل زیرسیستم

 بیا  رگاز باه ترت   و گناباا   یهاا  شهرستان قرار گرفته استر گنابا () 0.66خوشاب( تا ) 0.37بین 

 یهاا  شهرساتان  انادر  تعا ل اولیه قارار گرفتاه   ة ر  ستو  اند تعا ل را به  ست آور ه ازیامت نیباالتر

عاد  تعاا ل    ةو  ر  سات  اناد  تعا ل را  اشته تیضعو نیبدتر بیوالت،  اورزن به ترت خوشاب، مه

 اکثار  کاه   رحاالی  مشاخص شاد   چهارگانه با امتیاز تعاا ل  مناطق ةبا مقایس راند متوسط جای گرفته

 کام  تعاا ل  عد  ة ست  ر محیطی زیست فشار و وگانه  فشار های زون  ر قرارگرفته های شهرستان

 ة سات   ر شهرنشاینی  فشار  ارای و فشار عد  های زون  ر قرارگرفته های شهرستان ،اند گرفته جای

 زون از CCC امتیااز  کلای  طاور  باه ر اناد  گرفته جای 0.6 تا 0.5 بین CCC امتیاز یا تعا ل به نز یک

 فشاار  عاد   زون به شهرنشینی فشار  ارای زون به حیطیم زیست فشار  ارای زون به  وگانه فشار

 راست بو ه افزایش حال  ر

هاای اساتان     ر شهرساتان  زیسات   محایط هاای شهرنشاینی و    تعا ل بین زیرسیستم  ر مجموع

عاد  تعاا ل تاا تعاا ل اولیاه  ر       ةگرفت که نتایج حاکی از بااز خراسان رضوی مور  بررسی قرار 

باه مالحظاات    هاا و عاد  توجاه    له ناپایاداری سیساتم  ئر این مستهای مختلف استان اس شهرستان

پژوهش تنها مربوط به یک سال بو ه است و پیشنها  با این حال این کندر  محیطی را بیان می زیست

باا   زماانی چندسااله   ةها طای  ور  ها تعا ل زیرسیستم شو  برای بررسی بهتر عملکر  زیرسیستم می

هاا   ر  بررسی قرار بگیرند تا مشخص شو  تعا ل بین زیرسیساتم مو تر تر و  قیق های کامل شاخص

 رو به بهبو  بو ه است یا وضعیت تعا ل طی چند سال بدتر شده استر
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 منابع

 تحقیقاات  ،«تاوزیعی  عادالت  رویکر  با ایران  ر ای منطقه ةتوسع»(ر 1397) میرزازا ه رح ؛رط پریزا ی،
 ر198ا  179 ، ص(50)18 ،(جغرافیایی علو ) جغرافیایی علو  کاربر ی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358151 
 مبنای بر کشور ای منطقه ةتوسع فضایی تحلیل»(ر 1399) اسدزا ه ره حاتمی؛ را کرمی؛ رس ؛رف جعفری،

 ر28ا  1 ، ص(1)12 ، صسرزمین آمایش ،«اجتماعی های شاخص

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=526881 
 ،«های فضایی  ر استان خراساان رضاوی   تحلیل نابرابری»ر (1391) آقاجانی حسین ؛محمدرحیم ،رهنما

 ر87ا  63، ص (1)16 ،زی و آمایش فضاری برنامه

http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-6374-fa.html 
 اسااس  بر تهران شهر کالن آب ةمرلف کمیت ارزیابی»(ر 1397) آقابابایی ر  زبر ست؛ رل صالحی؛ را ؛ره سرمدی،

 ر315ا  301 ، ص(2)22 ،(طبیعی منابع و کشاورزی فنون و علو ) خاک و آب علو  ،«DPSIR مدل

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=534705 
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