
 9911تابستان،2،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش

919-399ص

DOI: 10.22059/jurbangeo.2020.298673.1241 

 شهر بجنورد( :موردیمطالعۀ رویکرد شهر اکولوژیک ) های مؤلفهتبیین اصول، ابعاد و 

 ، تهران، ایرانیئاه عالمه طباطباشهری، دانشگ ریزی برنامهگروه  علمی هیئتعضو  -پور محمود جمعه

 ، تهران، ایرانیئشهری، دانشگاه عالمه طباطبا ریزی برنامه کارشناس ارشد -سیده شبناز اتحاد

 ، تهران، ایرانگروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران علمی هیئتعضو  -فرشاد نوریان

  12/11/0933 :مقاله تأیید   01/0931/ 01: مقاله پذیرش

چکیده
سیسهتمیعنهوانبهه،نگاهبههشههرراکردهاستشهرینمایانریزانبرنامههرویافقینوبترویجرویکردهایجدیدکه

درجهترفعمسهال رابرشهرمؤثراجتماعی-روابطاکولوژیکیوکندمیاجتماعیبرنگاهکالبدیصرفغالب-اکولوژیکی

جملهۀپایهدار،ا ۀظههورتوسه ینویکهیا رویکردههاعنهوان،به.رویکردشهراکولوژیکدهدمیلویتقرارودراشهری

دراینمیهان،دنبالتحققپویاییاقتصادیوعدالتاجتماعیاست.بهشهراکولوژیک،شهرهماهنگباطبی ت،.هاستآن

نهداردوایهنهمهاهنگیوسها راریم رراآناجتماعی،اقتصادیومحیطهیهایقابلیتباشتابانشهرهاتوس ۀرشدو

پهییریآسهیبناپایهداروۀ،توسه هاآنآتیتوس ۀیتموجود،ابهاردردروض و مشکالتجدیبرنداشتنموجبتطابق

رهرفتنبرعههدهپیهرو،پراکنهدهونامت هادلدلی رشهدسهریعبها جملهشهرهاییاستکهبجنورد.شودمیاینشهرها

درپایهداریویهژهبههدراب ادمختله دیبامشکالتج،جم یتشهرییکبارةوافزایشسیاسیواداریجدیدهاینقش

آتهیآن،مت هادلوپایهدارتوسه ۀدمناسهبدرجههترویکهربهااتخها بایدرواینا .ستاروهآیندهروبوضعموجودو

وطبی یا جملهشهرهاییاستکههشناختیبورهایپتانسی با.اینشهرم رصورتریردریزیبرنامهوریاریسیاست

توسه ۀاخیر،ا حرکتدرمسهیرهایتوس هتغییراتنارهانیرشدجم یتشهریودلی به،اکولوژیکیهای مینهباوجود

.شههربجنهورداسهتپایهدارتوسه ۀمناسبیبهراینسخۀدشهراکولوژیکرویکر؛بنابراین،با ماندهاستشهریپایدار

راشناسهاییودراب هادمختله شههراکولوژیهکاصهلییهامؤلفهواکتشافیتحلیلی-توصیفیبارویکردپژوهشحاضر

ایهندرسها د.میرویکردشهراکولوژیکدرشهربجنوردرامحققسا یبومیمدلی،ارالۀبادرنهایتندوکمیبندیسطح

88الهبدرق،اقتصادی،اجتماعی،مدیریتیوکالبهدیمحیطی یستدستۀشهراکولوژیکدرپنجهایمؤلفهابتداپژوهش،

درجنوردشناساییشهدند.بدرشهرسا یبومیلویتبرایودارایامؤلفۀ91و،بندیطبقهدلفیمصاحبۀطیمراح مؤلفه

دلفهیومیهزاننتیجهۀآنبهامقایسۀنتیجهۀباوررفتانجارروشرروهاسمیبههامؤلفهبندیاولویتباردیگرراردور،

اسهتکههپهییریانطباقبابامترینهاییمؤلفهشام اولطبقۀشدند.بندیطبقهسهدستهدرهامؤلفه،هاآنپییریانطباق

عمهومیوونقه حمه ا ریهریبهره،هوشمندسا یشهری،بهبودوض یتپسماندو بالهوفاضالبشهریاندا :عبارت

وجهود،فرهنگوسبک نهدریشههروندی،اکولوژیک مینۀپهنۀتدوینقوانینجامع،مدونویکپارچهدر،پاکهایانرژی

ا .غیررسهمیههایسهکونتگاهونشهینیحاشهیهکنترلومدیریت،کالبدهایار شمندفرهنگیدربافتقدیمشهربجنورد

.شودآتیبهآنتوجههایبرنامهنقشاینعوام درتحققشهراکولوژیک،بررسیودرشودمی،پیشنهادرواین
 

.اکولوژیکشهرسا ی،دلفی،بومی،جنوردب:کلیدیهایهواژ



                                                           
 شهر( باا رویرارد نیناده پیوهای، نموناه ماوردی شاهر        شناخت الگوی مناسب شهر اکولوژیک)بوم»نامه نویسنده دوم با عنوان مقاله حاضر مستخرج از پایان

 باشد.ه نویسنده سوم میبه راهنمایی نویسنده اول و مشاور« بجنورد
  مسئول نویسندۀ Email: mahjom43@gmail.com 



9911تابستان،2،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش912

مقدمه
به  ،برد میشهر را از میان توسعۀ ای بر بلندمدتجامع و  ریزی برنامهفرصت  معموالًکه و شتابان شهری  سریع رشد

 یها قابلیتاغلب با  شان توسعهکه رشد و  شده استمنجر  برنامه بیو  ، ناپایدارهویت بیشهری  های سرونتگاه گیری شرل

بروز  نداشتن سبب الزم را ندارد و این تطابق فضای پیرامون هماهنگی و سازگاری ، اقتصادی و محیطیاجتماعی

این  پذیری نسیبناپایدار و توسعۀ خالصه  طور به و ها ننتوسعۀ نیندۀ وضعیت موجود و ابهام در رشد و  جدی در مشرالت

 یدتر، شدگیرند میجدید برعهده  های نقشتوسعه در شهرهایی که نی و ناپایداری در رشد و وناموز . اینشود می شهرها

، بسیار زیاد و اغلب از زیست محیطاز منابع طبیعی و  گیری بهرهشهرها، مصرف و توسعۀ در  ،اخیر های در سال است.

به  جهان هامروزاز سوی دیگر،  (.Dou et al., 2013: 431) رفته استاکوسیستم طبیعی فراتر  تحمل قابلظرفیت 

ن عملررد اساکنهمۀ و عدالت برای  معناداراشتغال  تأمینلوژیری و چه با شهرهایی نیاز دارد که چه از نظر اکو

 (.11: 0921بحرینی، ) داشته باشد تری مطلوب

این رویرردها که جملۀ رویرردهایی متنوع را با اهداف متنوع مطرح ساخت. از  تدریج بهپایدار در طول زمان و توسعۀ 

. شهر استشهر و بستر طبیعی است، شهر اکولوژیک توسعۀ بر ارتباط  تأکیدو دارای  تر پررنگدر نن  زیست محیطع موضو

یا به عبارتی سازگار با شرایط  محیطی زیستاکولوژیک، شهری است که ساختارهای کالبدی و اقتصادی نن با رعایت مالحظات 

براساس  یافته توسعه محیطی زیستزندگی  ی، نوعشهر بوم(. 011: 0939کوخائی، مثنوی، ) گرفته باشدمحیط طبیعی شرل 

 دهد میاصولی را توضیح  و شده استنغاز  محیطی زیستجهانی و تخریب  محیطی زیستدر بازتاب نلودگی  کهاکولوژی است 

 شهر بوم (.Chang et al., 2016: 4) باشند پذیر زیست، پایدار و محیطی زیستاز لحاظ  توانند میانسانی  های سرونتگاهکه 

یک اکوسیستم مصنوعی،  عنوان بهو شهر  نورد میرا در مطالعات شهری به ارمغان  محیطی زیستو اصول جهانی  ها ایده

 هایی اکوسیستم عنوان بهبه این مفهوم که شهرها باید  (.Li et al., 2013: 156) متعادل شهر و طبیعت استتوسعۀ دنبال  به

، بخش حیاتو مثل یک نظام  (Wong and Yuen, 2011: 3) حفظ شود محیطی زیستکیفیت  درک شوند تا شهر از نظر

و روستاها فراهم  جوار همپیرامونی و مناطق  های سرزمینمنابع و مواد الزم را از  کند. همچنین شهر باید تأمینجریان انرژی را 

و  بخشد می ین رویررد، محیط اکولوژیری شهر را بهبودا (.19: 0931مثنوی، ) داشته باشدبرای دفع ضایعات  هایی شیوهکند و 

و مفهوم  ها وییگی، شهر بومبراساس اصول  (.Li et al., 2013: 156کند ) نظم و هماهنگی ایجاد می زیست محیطبین انسان و 

 اجتماعی ، پایداری اقتصادی و نظم و هماهنگیزیست محیطنن، سه هدف کلی در ایجاد این شهرها وجود دارد: دوستی با 

(Ma, 2018: 1204 .) اکوسیستم طبیعی احترام توسعۀ شهری پایدار، باید به قوانین عینی توسعۀ دستیابی به  منظور به رو ایناز

 :Dou et al., 2013) ساختاقتصادی شهر و اکوسیستم طبیعی را محقق -اجتماعی های زمینهمتعادل بین توسعۀ گذاشت و 

گذشته، دیدگاه دهۀ علمی درمورد پایداری شهری، در سه  های پیوهشسیاسی و  های فتمانگبا گسترش  ،در این بین(. 431

شده پایداری شهری گنجانده  های سیاستشهری تبدیل شده که در دستور کار  ریزی برنامهاکوسیتی به یک پارادایم عملی در 

شهری  ریزی برنامهو حفاظت از نن، در  زیست محیطبنابراین اهمیت توجه به پایداری  (؛Chang et al., 2016: 4) است

اکولوژیری و  های سیستمنسیب را به  کمترینصورتی شرل گیرد که  بهشهری باید  های توسعهاست. از این حیث که  درک قابل

 (.092: 0931عظیمی، کند ) زیستی و طبیعی شهر وارد های پتانسیل
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و  کند عیارهایی است که در این زمینه بتواند موفق عملاز اصول و م گیری بهرهدر گرو تحقق زیست پایدار و سالم 

راه و راهنما برای طراحی این مسیر که متناسب با شرایط نقشۀ وجود یک کند؛ بنابراین، شهر را به این سمت هدایت 

 زمینۀکردن قوانین در روز به، جهت اینمفقوده مطرح است. از حلقۀ یک  عنوان بهبومی ایران و شهرهای نن باشد، 

، مدیریت و طراحی شهری، متناسب با رویرردهای مطرح جهانی با محوریت سالمت، حفاظت و پایداری ریزی برنامه

رشد و توسعه مانند شهر بجنورد اهمیت  است. این موضوع در شهرهای درحال جلو روبهو  مؤثرحرکت  نیاز پیشمحیطی، 

بدون برنامه و  گیری بهرهشهر، ساکنان رفع نیازها و احتیاجات  منظور بهکه با افزایش جمعیت شهر،  چرا؛ یابد می ای وییه

. در دستیابی به رویررد دشو میشهر، از اصول پایداری توسعۀ گرفتن  فاصلهطبیعی، موجب -از منابع زیستی حدوحصر بی

هستند و  ، کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و... دخیلمحیطی زیستاز عوامل مختلف اجتماعی،  ای مجموعهشهر اکولوژیک، 

 باشد. مؤثرموجود در شهرها در دستیابی به این رویررد  های پتانسیلشرایط و  رسد مینظر  به

 ،0919از سال  نن جایگاه و موقعیت سیاسی و اداری بنا به، 0930نفر جمعیت در سال  111.390شهر بجنورد با جمعیت 

خدمات و توسعۀ . به این ترتیب که با است رو بوده یز روبهن مشرالتیبا ، کردهرشد و توسعه را فراهم  های زمینهضمن ننره 

. با اند شده را به خود جذب کرده و مهاجران بسیاری در این شهر مستقر توجهی قابلامرانات شهری و حتی فراشهری، جمعیت 

. است داشتهرل شده و رشدی بدون کنت قوارگی بیو  نظمی بی، شهر دچار رشد جمعیت شهر بجنورد و تغییرات در اراضی نن

عمومی  ونقل حملبیشتر شده و  نن و استفاده ازخودرو شخصی  به ، وابستگینابجادنبال این رشد پراکنده و گسترش  به

از  ای مجموعهازدحام و ترافیک شهری، شهر را با  توجه قابلبنابراین حجم  ؛کرده استنامناسب، این موضوع را تشدید 

 رو روبهشهری  اندازهای چشمو حتی در برخی موارد نلودگی بصری در صوتی ، نلودگی محیطی مثل نلودگی هوا های نلودگی

 ای تعادل و توازن نسبی رسد مینظر  بهبا تداوم این وضعیت، از شهر ناپایدار دارند.  نشانی و رنگکه تمامی این موارد، کرده است 

 به شهر اکولوژیک شدن تبدیل های قابلیتاز بستر و و شهر بجنورد  شودکه پیش از این در شهر وجود داشته دچار اختالل 

بیشتر هزینۀ و پرداختن به نن نیازمند صرف زمان و  ریزی برنامه ،در این حالت. گیرد و حتی این مشرالت تشدید شودبفاصله 

رویررد شهر  یرنظشهر بجنورد براساس رویرردهایی  های وییگیبه ننره تاکنون مسائل و  با توجه ،عالوه بر اینخواهد بود. 

شهری پایدار در شهر توسعۀ در مسیر تحقق  مؤثر های گام ساز زمینه، این پیوهش نشده استاکولوژیک مطالعه و بررسی 

این توسعه را  توان میشهری پایدار زمینۀ توسعۀ با استفاده از رویرردهای نوین و مطرح جهان در  ترتیب بدین بجنورد خواهد بود.

 نظر است. نن در شهر مورد های زمینهتحقق رویرردهای پایداری، شناسایی زمۀ ال کهساخت  تر متعادل

برای جلوگیری از مشرالت و موانع دستیابی به پایداری، با بررسی و  رویررد شهر اکولوژیک در چارچوب این مقاله

شهر  در جهت تحقق دررا  ، اصول و معیارهای مربوط به شهر اکولوژیکها مؤلفه، ها شاخصاز  ای مجموعهمنابع، مطالعۀ 

شهر بجنورد، توسعۀ که نیا با وجود تغییرات در روند  دشو میاین مسئله مطرح  ،این اساس بر کند. می بجنورد تدوین

هدف  دستیابی به این هدف چیست؟ های زمینه. شهر اکولوژیک وجود خواهد داشت یا خیر های مؤلفهامران دستیابی به 

در شهر بجنورد  سازی بومی منظور بهنن  های مؤلفهرویررد شهر اکولوژیک و شناسایی شناخت محقق در این پیوهش، 

شهر اکولوژیک شامل چه مواردی  های مؤلفهپاسخگو خواهد بود که اصول و  سؤاالتبه این  درنهایت، رو ایناست. از 

 در شهر بجنورد چیست؟ بومی شهر اکولوژیک های مؤلفهو  شوند میدر چه ابعادی مطرح . همچنین این موارد است
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مبانینظری
نیاز مثل انرژی، نب و غذا و همچنین خروج  رساندن مواد ورودی مورد حداقل بهشهری در تعادل با طبیعت برای  ،اکوسیتی

پسماندهای نن شامل گرما، هوا، نب و گازهای نلوده است. به عبارت دیگر، چنین شهری باید در جهت حفظ ردپای 

شده براساس اصول زندگی در  ساخته، شهری شهر بوم درواقع(. Gunawansa, 2011: 383) دکناکولوژیری حرکت 

بردن پسماندهای کربن، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و ایجاد  ، ازبینشهرها بومو هدف نهایی بسیاری از  ،زیست محیط

شهرها برای  دهی سازمانقر، قصد برانگیختن رشد اقتصادی، کاهش ف به شهرها بومدر شهر است.  زیست محیط

 شدن جهانیوجود  با (.An, 2016: 2شوند ) ایجاد می جمعیتی باالتر و همچنین کارایی بیشتر و بهبود سالمتی های تراکم

سازندگان  سایت وبساده را در  یاز نن وجود ندارد. ریچارد رجیستر و تیم او، تعریف ای مفهوم اکوسیتی، هیچ تعریف قطعی

و عملررد  پذیر انعطافساختاریافته براساس ساختاری  محیطی زیستیک سرونتگاه انسانی سالم  :دهند میه اکوسیتی ارائ

یک زیرسیستم از ، ها نن محیطی زیستو اثرات ساکنان یک نهاد شامل ، طبیعی و موجودات زنده های اکوسیستم

یک زیرسیستم از سیستم اقتصادی است و  یک سیاره درنهایتزیستی و پهنۀ نبخیز، حوزۀ که بخشی از  هایی اکوسیستم

که توسط  شهر بوممعتقد است که مفهوم  نیز (0332) روزلند (.Stoltz et al., 2014: 2193) ای منطقهجهانی، ملی و 

، دارای رویرردها و مفاهیم متفاوت است. او معتقد شود می بندی دستهمختلفی  های گونه بهو فعاالن شاغالن طراحان، 

 ظاهراًپیچیده از مفاهیم که  ای مجموعهنیست، بلره با  فرد منحصربهمستقل و  تنها نهوع اکوسیستم، است که موض

توسعۀ ، سالمتی، مسرن، انرژی، ونقل حملشهری،  ریزی برنامهاز جمله ، غیرمرتبط با یردیگرند، در ارتباط است

که  گیرند میاهیم در چارچوب اکوسیتی قرار این مفهمۀ اقتصادی، زیستگاه طبیعی، مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی. 

براساس نظر رجیستر،  (.Datta, 2012: 985) یک هدف عینی باشد، یک راهنمای عملی و تجربی است ننرهبیشتر از 

 پذیر زیستپایدار و  محیطی زیستاز نظر  توانند میانسانی  های سرونتگاهبراساس اصولی است که  شهرها بومساخت 

ترتیب کاهش مصرف  . بدینباشند بوم زیستزیستی و بهبود پهنۀ ید فشرده، حامی زندگی شهری، سازگار با با ها ننباشند. 

غیرموتوری و کمک به اقتصاد در این  ونقل حملبه  دهی اولویتجوامع زیستی، سالمتی و عدالت اجتماعی،  یانرژی، ارتقا

نیازمند حفاظت اکولوژیری، هوای پاک، امنیت،  شهر بومتوسعۀ  (.Chang et al., 2016: 935) توجه است شهرها مورد

 ,An) مردم استهمۀ ، غذا، مسرن و محل کار سالم، خدمات شهری و حفاظت در برابر بالیا برای نئطممذخایر نبی 

 است. مشاهده قابل 0 جدولکه در  شده استشهر اکولوژیک ارائه  از، تعاریف مختلفی بنابراین(؛ 2 :2016

اجتماعی اشاره -وییه ابعاد محیطی شود، تعاریف شهر اکولوژیک به ابعاد مختلف شهر به هده میطور که مشا همان

ای از ابعاد و  دارد. در حقیقت رویررد شهر اکولوژیک، رویرردی است که نگاه کالبدی صرف به شهر ندارد و مجموعه

هایی که در منابع مطالعاتی برای  ا و مؤلفهه ، وییگی1گیرد. در جدول  های شهر را در جهت تحقق پایداری دربرمی وییگی

 .شهر اکولوژیک مطرح شده، گویای این مطلب است
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ت اری شهراکولوژیکبندیجمع.9جدول
شهربورت ری پردا نظریه

اکوسایتی  (. Rapoport and Vernay, 2014) رسد میپسماند و ضایعات( به حداقل ) خروجیمنابع( و ) ورودی ،شهری که در نن محیطی زیستیک سیستم  0رجیستر ریچارد
 (.Sandoval Hamón et al., 2017) دنبال سالمت و حیات انسان و طبیعت است در نن تلفیق شده و به زیست محیطشهری است که سالمتی و 

 .(0921)بحرینی،  کند میای انسانی تحمیل خود را بر رفتارهمحدودکنندۀ شرایط  کامالًطبیعت  ،جامعه در شرایط ارگانیک قرار دارد و در نن 1نترینسون

نیاز مثل نب، انرژی و غذا و خروج پسماندهای نن شاامل گرماا، هاوا، نب و گازهاای      رساندن مواد و ورودی مورد حداقل بهشهری در تعادل با طبیعت برای  9گاناوانسا
 (.Gunawansa, 2011) نلوده. چنین شهری باید در جهت حفظ ردپای اکولوژیری حرکت کند

 .(An, 2016) زیست محیطشده براساس اصول زندگی در  ساختهشهری  4نن

 سایت وب
سازندگان 

 0اکوسیتی

 ؛طبیعی و موجودات زنده های اکوسیستمو عملررد  پذیر انعطافساختاریافته براساس ساختاری  محیطی زیستیک سرونتگاه انسانی سالم 
 ؛ها نن محیطی زیستو اثرات ساکنان  نهاد شاملیک 
 ؛یک سیاره است درنهایتزیستی و پهنۀ نبخیز، حوزۀ که بخشی از  هایی زیرسیستماز  زیرسیستمیک 

 (.Stoltz et al., 2014) ای منطقهیک زیرسیستم از سیستم اقتصاد جهانی، ملی و 

توساعۀ  ، سالمتی، مسرن، انرژی، ونقل حملشهری،  ریزی رنامهبمثل ، غیرمرتبط، در ارتباط استاً از مفاهیم ظاهر ای پیچیدهمجموعۀ موضوع اکوسیستم با  1روزلند
 .(Datta, 2012) اقتصادی، زیستگاه طبیعی، مشارکت عمومی و عدالت اجتماعی

 2هانگ و یانگ
 شاهرها  باوم . اردگاذ  میبه اشتراک  ای منطقهجهانی و  های اکوسیستمرا در  ونقل حملاز ظرفیت  ای عادالنهسهمیۀ اکوسیتی یک زیرسیستم پایدار است که 

براسااس اصاول اکولاوژیری و محایط      ها و جوامع و اقتصاد کارا برای نندارند هماهنگی طبیعی با نظم و م زیستی محیطهستند که  ای پیچیده های سیستم
 (.Sandoval Hamón et al., 2017) بین انسان و طبیعت و هماهنگی بین مردم است فرد منحصربهزندگی ایدئولوژیک شامل هماهنگی انسانی 

تا ساکنان بتوانند زنادگی   اند شدهاقتصادی، اجتماعی و طبیعی یرپارچه  های سیستم ها به شهرهای سالم از نظر اکولوژیری اشاره دارند که در نن ها اکوسیتی 1لیائو و چرن
 (.Sandoval Hamón et al., 2017) داشته باشند باکیفیت

و  3وانگ
 همراران

 اکوسایتی، سااخت و مادیریت اثاربخش نن اسات      ریازی  برناماه پایدار است و ارزیاابی نن مبناای کمای    توسعۀ رای دستیابی به ضروری ب یاکوسیتی مدل
(Sandoval Hamón et al., 2017.) 

 نگارندگان: منبع

شهراکولوژیکهایمؤلفه.2جدول
هامؤلفه مینه

 محیطی

روزلناد و موسای کااظمی    ) شاهری ایجااد فضاای سابز     هاای  طرحاز کشاورزی محلی و  گیری بهرهند و کاهش انواع نلودگی، ترویج بازیافت پسمابرای روز  های فناوریاز  گیری بهره
موجاود شاهری، مادیریت مصارف انارژی،       هاای  جنگال و  هاا  پاارک خصوصی،  های باغتوسعۀ بررسی و کنترل عوامل نلودگی هوا در شهر، مدیریت فضای سبز،  ،(0921محمدی، 
کریدورهای زیستی و طبیعای در جهات تقویات تناوع زیساتی و       تأمینتجدیدپذیر مثل خورشید و باد،  های انرژیاز  گیری بهره(، 0930رضویان و همراران، ) زباله ینور جمعمدیریت 
 یتجدیدپاذیر و کااهش مصارف نب، ارتقاا     هاای  یانرژترویج استفاده از انواع (، An, 2016) کربنتولید انرژی تجدیدپذیر و بدون  (،Gunawansa, 2011) طبیعتبه ساکنان دسترسی 

 کاربن  کام جاذب صانایع   ، کاربن  کام کردن در سبک زنادگی   زندگیو بازدیدکنندگان شهری به ساکنان و منابع پایه، تشویق  محیطی زیست، محافظت از منابع محیطی زیستکیفیت 
(Flynn et al., 2016)، تجدیدپذیرو تولید انرژی  مصرف (Bibri and Krogstie, 2020.) 

 کالبدی

 ونقال  حمال ، ساواری  دوچرخاه ، روی پیااده باه   دهی اولویتعمومی با  ونقل حمل های اولویتبازنگری در فشرده، متنوع و سبز،  های هایجاد محل منظور بهبازنگری اولویت کاربری اراضی 
 زماین ، مادیریت کااربری   (0921روزلناد و موسای کااظمی محمادی،     ) ای ودخاناه رناواحی سااحلی و    وییه به دیده صدمهشهری  های محیطاحیای  نزدیک، های دسترسیعمومی و 

عماومی و محدودساازی    ونقال  حمال باه   دهی اولویتفرم شهری فشرده همراه با کاربری مختلط و تنوع زیستی، دربرگرفتن شهر توسط محیط طبیعی،  ،(0930رضویان و همراران، )
افزایش اراضی در جهت ایجاد فضاای سابز شاهری از طریاق     (، Kenworthy, 2006) مدار انسانزیری و طراحی شهری خوانا، متنوع و موتوری، ساختار فی ونقل حملاستفاده از وسایل 

زیساتی   ، بازیاابی و بهباود منااطق   ساواری  دوچرخهو  روی پیادهبه  دهی اولویتعمومی و  ونقل حملطرح منظم شهری و تحقق سیستم  تأمین (،Gunawansa, 2011) سازی بلندمرتبه
 (.Ma, 2018) موجود های ساختمانو  ای قهوهمجدد از اراضی استفادۀ کنترل اسپرال شهری، (، An, 2016) دیده نسیب

 اقتصادی

ارتقاا  (، 0921مادی،  روزلند و موسای کااظمی مح  ) اکولوژیریاقتصادی در راستای تحقق پایداری  های فعالیتکاالهای مادی، حمایت از اندازۀ  بیو کاهش مصرف  زیستی سادهترویج 
 تاأمین از طریاق   ونقال  حمال هزیناۀ  کاهش  (،Kenworthy, 2006) بومیو تاریخ  زیست محیطاز نونوری، خالقیت و یرتایی فرهنگ،  گیری بهرهاقتصاد پویا و ایجاد اشتغال با  تأمینو 

 هاای  گاروه شاغلی بارای    هاای  فرصات  تأمینمنابع در سطح محلی،  تأمینتقل و پویا و تحقق اقتصاد مس(، Gunawansa, 2011) شهرمواد غذایی و کاال از داخل محدوده یا نزدیری 
 ,Bibri and Krogstie) محلای پشاتیبانی از کشااورزی شاهری و    (، An, 2016) مناابع و کاهش مصرف  زیستی ساده، حمایت از تولید و کشاورزی بومی، ترویج معلوالنمحروم، زنان، 

 (.Bibri and Krogstie, 2020) محروم های گروه شغلی برای های فرصتبهبود (، 2020

 اجتماعی

روزلناد  ) پایاداری و مباحاث اکولاوژیری و    زیست محیطحفاظت از زمینۀ عمومی در  نگاهیافزایش اقشار جامعه، همۀ برابر برای  های فرصتتحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی و ایجاد 
مسارن   تاأمین ، (0930رضاویان و همرااران،   ) شاهری و چگونگی حفاظ اکوسیساتم    زیست محیطمردم در خصوص  ، افزایش اطالعات عمومی(0921و موسی کاظمی محمدی، 

تارویج یرپاارچگی و اخاتالط اجتمااعی از     (، An, 2016) ننو مساائل   محیطی زیستپایداری زمینۀ عمومی در  نگاهی افزایش اجتماعی، های گروههمۀ برای  صرفه به مقرونمناسب و 
 (.Flynn et al., 2016) اجتماعی های گروهمسرونی پایدار برای طیف وسیعی از  ایه ساختمانطریق 

 مدیریتی

 محیطای  هاای  نلاودگی زباله، مادیریت مناابع نب، ایجااد قاوانین الزم در خصاوص       نوری جمعمدیریت  ،(0921روزلند و موسی کاظمی محمدی، ) راحتمسرن امن، ارزان و  تأمین
 گیاری  بهاره (، Kenworthy, 2006) گیاری  تصامیم شهری براساس رویرردهای مناظره و  ریزی برنامهب، انرژی و تولید پسماند، مدیریت مصرف منابع، ن(، 0930رضویان و همراران، )

بادون پساماند و    هاای  سیساتم از  گیاری  بهاره (، Gunawansa, 2011) مصارفی مجدد از کاالهاای  استفادۀ مصرف منابع، انرژی و مواد، بازیافت و  جای بهو پرقدرت  مؤثراز نیروی کار 
 Bibri) محاروم  هاای  گاروه بارای   صارفه  به مقرونمسرن مناسب و (، Bibri and Krogstie, 2020) ننمجدد از استفادۀ مدیریت زباله و  (،An, 2016) مجدداستفادۀ بازیافت پسماند و 

and Krogstie, 2020.) 

 نگارندگان: منبع
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، پایداری اقتصادی و زیست محیطیعنی دوستی با  شهر بوماهداف کلی بر  تأییدیشده،  هارائو تعاریف  ها مؤلفهبنابراین، 

 .است (Ma, 2018: 1204) اجتماعینظم و هماهنگی 

 

مدلمفهومیپژوهش.9شک 

نگارندران:منبع

:دشو میاشاره  ها ننکه به برخی از  گرفته استنیز صورت  هایی پیوهشدر این زمینه، 

-Eco) شهربومارتقا کیفیت محیطی با استفاده از فناوری پاک و رویررد »با عنوان  ای نامه پایان( 0931) پور سواری

cityعملرردی، زیباشناسی و  های زمینهکیفیت محیطی شهر در  ی، با هدف ارتقا«موردی شهر جدید هشتگردنمونۀ  (؛

هدف تدقیق ( با 0939) شمیرانیبارفروش و مفیدی شریفیان مقالۀ . کردو با استفاده از ترنیک سوات ارائه  محیطی زیست

 های نظریهمقایسۀ موجود و  های نظریهاسنادی مطالعۀ تحلیلی و مبتنی بر -معیارهای شهر اکولوژیک و از نوع توصیفی

، اختالط کاربری، شهر بومشاکلۀ از جمله معیارهای اصلی  نشان داد پیوهشنتیجۀ . شدتدوین  شهر بومحوزۀ مختلف در 

 همچنین مرصوصی و. استتفاده از انرژی تجدیدپذیر، مشهودبودن تنوع زیستی در شهر و مواردی از این قبیل اس

؛ نمونۀ الگوی شهر اکولوژیکتوسعۀ مناطق شهری جهت  های پتانسیلارزیابی »( پیوهشی با عنوان 0934همراران )

اصفهان براساس برخورداری از شاخص شهر  مناطق شهری بندی رتبهرا با هدف « مناطق شهر اصفهان :مورد مطالعه

 نشان داد نتایج .ندکردارائه  ای خوشه، تحلیل عاملی و SPSS افزار نرمتحلیلی و با استفاده از -به روش توصیفیاکولوژیک 

شهرهای  بندی رتبهبا هدف  ای مطالعه( 0931همراران ) و فر نظمشهر اصفهان دارای باالترین پتانسیل است.  01 ۀمنطق

تحلیل  فرایندرویرردی نوین به نام  انجام دادند و شهر بوم های شاخصاز  برخورداریلحاظ  بهستان نذربایجان شرقی ا

اصلی امنیت اکولوژیک، مؤلفۀ  سهاستفاده از  با ها شاخصدر پی ارزیابی  ارائه کردند. این رویررد و مدل پرامیته ای شبره

پایدار،  نیمهپایدار،  کامالًشاخص در سطوح  14اکولوژیک در قالب صنعتی  وساز سوختبهداشت محیط اکولوژیک و 

 .دست نمد به ناپایدار کامالًناپایدار و 
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شهر اکولوژیک مطرح و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد که زمینۀ ( ده عنصر کلیدی در 1111) 0کن ورثیمقالۀ در 

این موارد جملۀ مومی و حفاظت از مناطق طبیعی شهر از ع ونقل حملبه  دهی اولویتفرم شهری فشرده، کاربری مختلط، 

 همرارانو  1است. از سوی دیگر، هو ونقل حملاساس شهر اکولوژیک، شرل شهری پایدار و  ،این مدلمطابق هستند. 

سه شهر نسیایی مقایسۀ ، به «از سه شهر اکولوژیک نسیایی هایی نموزهسمت شهر اکولوژیک:  بهحرکت »بررسی ( در 1101)

اروپایی در نلمان و دانمارک نمونۀ با دو  را نسیایی های نمونهو برای درک بهتر،  پرداختند جنوبی و چینکرۀ در تایوان، 

از یک سیاست و رویررد  گیری بهره :از اند عبارتنسیایی  شهر اکولوژیکتوسعۀ بر  مؤثرعوامل مطابق نتایج، . ندکردمقایسه 

 تجاری. های قابلیتملی و  های ظرفیتاز  گیری بهرهتعامل مداوم شهروندان بومی و ملی، حضور یک مقام اجتماعی محلی، 

دنبال بررسی وضعیت موجود شهر مورد مطالعه و مقایسه و  به ها پیوهشر بیشت دهد میبررسی مطالعات مشابه نشان 

کمی هستند.  های روشاز  شهر اکولوژیک با استفاده های شاخصهو  ها مؤلفهبراساس میزان برخورداری از  بندی رتبه

؛ اند پرداختهشهر اکولوژیک  های شاخصو  ها مؤلفهبه بررسی و شناخت  صرفاً ها پیوهشهمچنین در برخی موارد، 

تخصصی دلفی صورت  های مصاحبهکیفی و در قالب شیوۀ وجه تمایز پیوهش حاضر از نن جهت است که به بنابراین، 

نن، برای شهر  سازی بومیدنبال  بهو ادبیات موضوع شهر اکولوژیک،  ها لفهمؤگرفته است. همچنین عالوه بر شناخت 

 .استبومی متخصصان از نظر کارشناسان و  گیری بهرهنن و با  های قابلیتو  ها محدودیتبه مسائل،  با توجهبجنورد 

روشپژوهش
و همچنین  ها نامه پایان، مقاالت و ای کتابخانهاز منابع  عمدتاًتحلیلی است که -پیوهش حاضر از نوع اکتشافی و توصیفی

 نن پیوهش از نن جهت اکتشافی است که هدف میدانی برای انجام نن استفاده شد. های برداشتمصاحبه، مشاهده و 

رویررد شهر  سازی بومیزمینۀ شهر بجنورد در نیندۀ بر  مؤثردنبال شناسایی عوامل  بهنزمون یک فرضیه نیست، بلره 

، ها مؤلفهاز  ای مجموعهتجارب و منابع پیشین و شناخت کلی وضع موجود، مطالعۀ براساس براین، ؛ بنااکولوژیک است

 شود. یا ترمیل تأییدرد، با نظر متخصصان به بحث گذاشته شد تا طی مراحل دلفی شد و این فهرست  بندی فهرست

 ی استفاده شد.، در گام بعد از روش گروه اسمشده شناساییعوامل  بندی اولویت منظور بهسپس 

خلق ایده برای رسمی  های روشتمرکز و طوفان ذهنی،  های گروهمتعددی مانند دلفی، روش گروه اسمی،  های روش

سیستماتیک و  یدلفی روش(. 41: 0931مرادی، و  شهرکی) استو رسیدن به اجماع در میان کارشناسان خبره 

مستقل از سوی گروهی از کارشناسان و خبرگان عمل  های ورودینینده است که براساس  بینی پیشبرای  تررارشونده

نظر و رسیدن به یک  وقایع مورد بارۀدرمتخصصان کارشناسان و های  دیدگاه بندی جمع. هدف این روش کند می

ترتیب است: شناسایی  بدیناجرای روش دلفی (. 911: 0930حاجیانی، ) استبراساس دانش ضمنی خبرگان  نظر اتفاق

زیر پرسشنامه تهیۀ  منظور بهمتخصص  های گروهاعضای ف موضوع، تشریل تیم اجرایی تحقیق، انتخاب مسئله و تعری

این (. 111: 0934خزایی و همراران، ) پرسشنامهو تهیۀ  ، انتخاب خبرگانمشاوران پروژهکمیتۀ هبری و راکمیتۀ  نظر

که درمورد موضوع مورد  شوند مینتخاب از میان کسانی ا معموالً دنبال دریافت نظرات متخصصان است که بهروش 

                                                           
1. Kenworthy 
2. Hu 
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: 0939فخرایی و کیقبادی، ) اند شدهتوصیه و معرفی  پیوهی نیندهیا از جانب نهادهای  اند نوشته هایی مقالهمطالعه کتاب یا 

یز ن 0خبرگاناعضای گردابۀ  ،به این افرادموضوع، متخصصان شناسایی شوند.  برحسبپیش از نغاز کار باید  رو ایناز  (.12

مطالعۀ بنابراین اولین مسئله در یک  ؛استنن  کنندگان شرکتدلفی، در انتخاب مطالعۀ . رمز موفقیت یک شود میگفته 

 (.110: 0931به همراری است )ناظمی،  مند عالقهو  بااستعداد کنندگان شرکتدلفی، انتخاب 

بدین دلیل است که « اسمی»کلمۀ اربرد . کهاست ایدهبرای خلق  ای یافته سازمانگروهی  فرایند، 1روش گروه اسمی

معنای واقعی کلمه،  بهلفظی و شفاهی با یردیگر تماس برقرار کنند و گروه  به روش افراد مجاز نیستند ،در این ترنیک

 وشنود گفتبه  درواقع(. در یک گروه اسمی، اعضا 101: 0932خانلری و همراران، ) داردتنها ظاهری و اسمی وجود 

، این است که کند میتوجیه  ای مجموعهاطالق گروه را به چنین  ننچهبنابراین ؛ پردازند نمییک موضوع  دربارۀمتقابل 

مورد نظر گروه  عنوان به تواند مینهایی نتیجۀ هم تلفیق شد،  در جلسه کسب و باکنندگان  شرکت فردپس از ننره نظرات 

 (.14: 0921، سرشت رحمان) گیرداستناد و استفاده قرار 

ح پژوهشمرا
روشدلفیبهشهراکولوژیکسا یبومیبرمؤثرهایمؤلفهبندیاولویت:شناساییواولرار

گروه وابسته است، حضور اشخاصی اعضای از ننجا که نتایج دلفی به دانش و معلومات :انتخاباعضایپان دلفی

دلفی، انتخاب مطالعۀ لین مسئله در یک بنابراین او؛ هستند، ضروری است تخصصیدارای نظرات  رود می که احتمال

 بهدر این پیوهش، شناسایی این افراد (. 110: 0931ناظمی، ) استبه همراری  مند عالقهو  بااستعداد کنندگان شرکت

که قابلیت شرکت در پانل را  یابتدا فهرستی از افراد ترتیب، بدینبرفی و براساس اشباع نظری انجام شد.  شیوۀ گلوله

تهیه شد. این فهرست مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد، شهردار و شورای شهر بجنورد  ۀرشت استادان ز جمله، اداشتند

ترتیب،  . بدیندانجامینفر دیگر از متخصصان  هشتبه شناسایی  ها ننکه مصاحبه با  شد مینفر را شامل  دهحدود 

ای مصاحبه و مالقات حضوری با افراد تماس اول در پانل تخصصی حضور داشتند. برمرحلۀ نفر در  هجده درمجموع

شهر بجنورد هستند که ضمن ساکنان اعضای پانل از  د.شجداگانه قرار مالقات تنظیم  صورت بهگرفته شد و با هریک 

 .اند شهر بجنورد مطلع های وییگیشهری، از مسائل و  ریزی برنامهمسائل و موضوعات حوزۀ داشتن نگاهی و تخصص در 

 است: مشاهده قابل 9 جدولات افراد پانل در فهرست و مشخص

افرادپان مشخصات.9جدول

ت داداعضایپان ردی 
 2 و مدرس دانشگاه علمی هیئتعضو  0
 4 راه و شهرسازیادارۀ کارشناسان شهرسازی  1
 1 شورای شهر و شهردار شهر 9
 1 شهری های طرحمشاور مهندس  4

 نگارندگان: منبع

 
                                                           
1. Pool of experts 

2. Nominal group technique 



 911هایرویکردشهراکولوژیک)مطال ۀموردی:شهربجنورد(تبییناصول،اب ادومؤلفهپوروهمکاران:جم ه

دلفیتهیۀپرسشنامۀ

 اول دلفی تدوین شد. به این صورت که ابتدا براساس پرسشنامۀ مرحلۀ پس از شناسایی اعضای پانل،  اول:مرحلۀ

پرسشنامه درمورد این رویررد  یشهر اکولوژیک صورت گرفته بود، توضیحی مختصر در ابتدامطالعاتی که درمورد رویررد 

شد. در پایان  مصاحبهدرمورد موضوع با کارشناسان  ،حیتشری سؤال هفتو هدف اصلی پیوهش ارائه شد. سپس طی 

تا نرات و مسائلی که به موضوع پیوهش مرتبط  واسته شدخمتخصصان بدون ساختار این مرحله، از هریک از پرسشنامۀ 

. ساعت بود یکحداکثر  دقیقه وبیست ل حداق ها مصاحبه مدت. ، مطرح کنندنشده استباشد و در مصاحبه به نن اشاره 

وگو  گفت از بعد بنابراین؛ و بحث جدیدی دربرنداشت نرته ها مصاحبهبه بعد،  پانزدهم ذکر است طی مصاحبه از نفر ایانش

سه اول، براساس مرحلۀ دلفی در  فرایند بازبینی و بررسی شدند. ها مصاحبهسپس مصاحبه متوقف شد.  هجدهم نفر با

پرسش اصلی حاصل از  سهر اصلی مصاحبه با خبرگان، پرسش اصلی پیوهش صورت گرفت. به این ترتیب که محو

تجارب پیشین مطالعۀ از  ننچه، درمورد درواقع(. 4 جدول) بودشده  ارائهپیوهش، اهداف پیوهش و مدل مقدماتی  سؤاالت

 و کارشناسان دریافت شد.متخصصان ، نظر شده بودو منابع مطالعاتی حاصل 

اولدلفیمرحلۀاصلیسؤامت.3جدول

سؤامت ردی

 دارید؟ در نظرشدن نن  محققرا برای  هایی شاخصو  ها مؤلفهبرداشت شما از مفهوم شهر اکولوژیک چیست و چه  0

1 
برای دستیابی به این رویررد در شهر  هایی محدودیت، چه موانع و شود میکه برای شهر اکولوژیک مطرح  هایی شاخصو  ها مؤلفهبراساس 

 بجنورد وجود دارد؟

9 
برای دستیابی به این رویررد در شهر  هایی قابلیتو  ها زمینه، چه شود میکه برای شهر اکولوژیک مطرح  هایی شاخصو  ها مؤلفهاساس بر

 بجنورد وجود دارد؟

 نگارندگان: منبع

 ها مصاحبهبرداشت شد،  ننچهگرفت و براساس صورت بحث  توجهی قابلموضوعات و مباحث  دربارۀ ،ها مصاحبهطی 

و  ها مؤلفهنتایج حاصل که  درنهایتسپس کدگذاری انجام گرفت و  ند.و دقیق مطالعه و بازبینی شد جزء جزءبه ورتص به

اصلی شامل دستۀ  پنجمعیار و در  11، در قالب داد میشهر اکولوژیک را در بجنورد ارائه  سازی بومیمعیارهای اصلی 

دوم برای پرسشنامۀ شدند. براساس نتایج مصاحبه،  بندی طبقهاجتماعی و کالبدی -محیطی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی

 شهر اکولوژیک تدوین شد. سازی بومیبر  مؤثر های مؤلفهبررسی میزان اهمیت 

 و  بندی طبقهدسته  پنجقبل، در مرحلۀ در  شده شناسایی های مؤلفهدر این پرسشنامه، هریک از  دور:مرحلۀ

در قالب طیف لیررت از  دور اول دلفی را های مؤلفه میزان اهمیتتا سته شد خوا شوندگان مصاحبهاز  شدند و کدگذاری

 .کنندمشخص خیلی کم تا خیلی زیاد 

ساختاریافته تدوین  ای پرسشنامه، ها نندوم و بررسی و تحلیل مرحلۀ  های پرسشنامه نوری جمعبعد از  سور:مرحلۀ

تا متخصصان در این  ندشد بندی فهرستیشترین امتیاز بودند، رای بقبل دامرحلۀ که در  هایی مؤلفهترتیب که  بدینشد. 

امتیاز  پنجبراساس طیف لیررت و در  ها مؤلفهامتیازدهی کنند. در این پرسشنامه نیز میزان اهمیت  بار دیگررا  ها ننمرحله 

 .شده استاز مراحل پیوهش ارائه  ای خالصه، 0 جدولدر  واقع شدند. سؤالمورد 
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احبهوتکمی پرسشنامهمراح مص.3جدول

سؤامتنوعوت دادمراح مصاحبهوهدف

و  ها مؤلفهشناسایی و بررسی وضعیت کلی شهر بجنورد براساس . 0
 نن سازی بومیشهر اکولوژیک برای  های وییگی

 اصلی سؤالغیرساختمند در قالب سه پرسشنامۀ 

 طیف لیررت از طریق سؤال 11ند در قالب ساختمۀ پرسشنام اولمرحلۀ براساس  ها مؤلفهتعیین میزان اهمیت . 1

 دوممرحلۀ براساس  ها نناصلی و میزان اهمیت  های مؤلفهشناسایی . 9
طیف  صورت بهمورد  شانزدهشامل  سؤالساختمند در قالب یک پرسشنامۀ 

 لیررت

 نگارندگان: منبع

رروهاسمی طریقروششهراکولوژیکاسا یبومیبرمؤثرهایمؤلفهبندیاولویت:دوررار

رویررد شهر  سازی بومیبر  مؤثرعوامل  ترین بااهمیتسوم دلفی و شناسایی نتیجۀ مرحلۀ از  اطمیناندوم، برای  گامدر 

روش دلفی، به روش گروه  به شده شناساییعامل  شانزده. به این ترتیب که بهره گرفتیماکولوژیک، از روش گروه اسمی 

تا  0را از  ها مؤلفهخواسته شد هریک از  ، از اعضای پانلروش گروه اسمی فرایندگرفت. طی قرار  سؤالاسمی هم مورد 

میزان تا بیشترین میزان اهمیت  کمترینشهر اکولوژیک از  سازی بومیدر  ها مؤلفه، برحسب میزان اهمیت هریک از 01

 ی چه میزان اهمیت هستند.هرکدام دارا دهد نشان می ها مؤلفهامتیازدهی کنند. مجموع امتیاز هریک از 

موردمطال همحدودة
درجه و  92و عرض جغرافیایی  شرقیدقیقۀ  11درجه و  02شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، در طول جغرافیایی 

اترک رودخانۀ بور نفر است. ع 111.390، جمعیت نن 0930که براساس سرشماری سال  شده استواقع  شمالیدقیقۀ  11

 های زمینهو افزایش عمق خاک و منابع نبی در دسترس،  ها درهدر  ها ننشدن رسوبات  انباشتهطبیعی و  یها مسیلو 

(. 0913مهندسین مشاور فرنهاد، ) شده استفراوانی و گستردگی مراتع  موجباقلیم مناسب  و کرده استفراهم  راکشت 

 گردشگری و اکولوژیری های پهنهرر و فراوان و از مناظر طبیعی ب واقع شده و این شهر در اقلیم سرد و کوهستانی

در کنار تنوع فرهنگی و  زیستی محیطگیاهی، جانوری و  های گونهتنوع بومی شهر بجنورد در قالب تنوع . است برخوردار

در  وییه به. در اطراف شهر، سازد میقومیتی، نن را از ابعاد مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سرزنده و پویا 

طبیعی قرار دارد.  های تفریحگاهو  ها پارکا و درون شهر ه جنوبی، شرقی و شمالی شهر، اراضی زراعی و باغ های بخش

زیرزمینی.  های نبو چه از جهت سطح مناسب  ها رودخانهچه از جهت وجود  ،نبی باال است های پتانسیلهمچنین دارای 

را به کاربری  ها نناضی مطلوب باغی و زراعی اطراف شهر پیش رفته و اخیر تا ار های دههشهری بجنورد در  ۀتوسعروند 

 .است مالحظه قابل 1موقعیت شهر بجنورد در تقسیمات سیاسی در شرل . کرده استتبدیل مسرونی 

هایپژوهشوتجزیهوتحلی یافته
هایروشدلفیراراول:یافته

هایی که کارشناسان در  ها، از مؤلفه ر و مطالعه و بررسی ننهای بدون ساختا نوری پرسشنامه پس از جمع مرحلۀاول:

بندی شدند. در  ای که داشتند، در پنج گروه دسته ها اشاره کرده بودند، فهرستی تهیه شد و برحسب زمینه مصاحبه به نن

ندی شده است.ب های شهر اکولوژیک براساس پنج دستۀ اصلی مطابق نتایج مصاحبۀ مرحلۀ اول دلفی طبقه ، مؤلفه1جدول 



 349هایرویکردشهراکولوژیک)مطال ۀموردی:شهربجنورد(تبییناصول،اب ادومؤلفهپوروهمکاران:جم ه

 

موق یتشهربجنورددرتقسیماتسیاسی.2شک 

شمالیخراسانریزیبرنامهومدیریتسا مان:منبع

دلفیاولمرحلۀشهراکولوژیکبراساسهایمؤلفهبندیطبقه.1جدول
مؤلفهردی مؤلفهردی  مینه

ت
س
 ی


ی
یط
ح
م



 هوای پاک شهر بجنورد 1 شرایط مطلوب اقلیمی 0
 تنوع زیستی گیاهی و جانوری 4 فضای سبز شهریانۀ سر 9
 جلوگیری از انتشار انواع نلودگی 1 کیفیت نب مصرفی شهروندان 0
 محیطی زیستتوان بالقوه و بسیار خوب  1 قدیمی داخل شهر های باغاحیای  2
 محیطی و کشاورزی های ظرفیتتوجه به  01 ا و مراتعه وسعت اراضی کشاورزی، باغ 3
 مناظر اکولوژیک و هویت پایدار اکولوژیک 01 توسعه و ترمیل کمربند سبز شهر بجنورد 00
 حفاظت و تقویت کریدورهای زیستی و طبیعی 04 زیست محیطحفاظت از منابع نب، خاک و  09
 حفاظت از فضاهای سبز داخل و اطراف شهر 01 و اقامتی ای حاشیه های پارکبرخورداری از  00
 و حمایت از کشاورزی و تولیدات بومی گیری بهره 01 قدیمی شهر های بافتفضاهای سبز و  یارتقا 02
 (غیره گیاه، نب و) شهرطبیعت در  های مؤلفهتوجه به حضور  11 تجدیدپذیر های انرژیاز  گیری بهره 03

10 
نوین در جهت کشت و  های شیوهاز  گیری بهره

 کشاورزی پاک
11 

در شرق  پروری دامو  داری مرتع، ارتقا و تقویت کشاورزی
 شهر بجنورد

19 
و تولیدات  ها پروژه نلودگیکاهش نثار زیستی و 

 ها کارخانه
14 

تنوع زیستی،  یارتقابرای جنگلی و اقلیم مناسب  های پارک
 جانوری و گیاهی بومی

 اقلیمی و طبیعی ردف منحصربه های وییگیاکولوژیری شهر همراه با  های ظرفیتشهری هماهنگ با توسعۀ  10

ی
اد
ص
اقت



 شهری زیست محیطتوجه به ارزش اقتصادی  12 ساکناناقتصادی -وضعیت معیشتی 11

11 
انجام امور برای مناسب  های اوریفناستفاده از 

 اقتصادی
 محلی و سنتی در کریدورهای زیستی های بازارچهبرگزاری  13

 زیستی بومی شهر بجنوردفرهنگی و  های زمینهشغلی متناسب با  های فرصت 91

ی
ریت
دی
م



 شده زیست تخریب احیای محیط 91 های اکولوژیری تدوین طرح 90
 های مناسب، ایمن و راحت ایجاد سرونتگاه 94 بهبود وضعیت بازیافت پسماند و زباله 99
 وجود نیروی انسانی متخصص، دانا و جوان 91 توجه به موضوع تصفیۀ فاضالب و پسماند 90
 های اکولوژیک های توسعۀ مدون با محوریت پهنه تهیۀ طرح ICT 91و  ITهوشمندسازی شهری با استفاده از  92

93 
های  نشینی و سرونتگاه کنترل و مدیریت حاشیه

 غیررسمی
41 

زیست  یرپارچگی ساختار اداری و قانونی در زمینۀ محیط
 شهری

40 
های  هنهتدوین قوانین جامع، مدون و یرپارچه در زمینۀ پ

 اکولوژیک
41 

های رویررد  گذاران شهری به سیاست تغییر رویررد سیاست
 ریزی اکولوژیک برنامه
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 هایشهراکولوژیکبراساسمرحلۀاولدلفیبندیمؤلفه.طبقه1جدولادامۀ

مؤلفهردی مؤلفهردی  مینه

 

49 
دلیل مرکز  بودن در زمینۀ تخصیص بودجه به دراولویت

 استان بودن
44 

ها در راستای ترویج اهمیت حفاظت از  برگزاری نمایشگاه
 زیست و پایداری نن محیط

40 
ها و  ایجاد ارتباط با عموم مردم و اعتمادسااازی به برنامه

 ها طرح
 سازی مدیران شهری انجام تحقیقات علمی، روشنگری و نگاه 41

42 
ها و  گیری محیطی در تصمیم ارتقای جایگاه مسائل زیست

 ریت شهری و استانیمدی
41 

گیری از عناصر و بیلبوردهای شهری در جهت ترویج نموزش  بهره
 محیطی های زیست حفاظت

 محیطی کردن رفتارهای سازنده یا مخرب زیست تدوین قوانین تشویقی و تنبیهی برای اثربخش 43

ی
نگ
ره
ف

-
ی
اع
تم
اج



 محیطی توجه به بحث اخالق زیست 00 فقر فرهنگی 01
 های غیررسمی گستردگی حوزۀ سرونتگاه 09 و سبک زندگی شهروندی فرهنگ 01
 گیری محلی مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم 00 زیست تبدیل به ارزش کردن احترام به محیط 04
 های شهروندی و اجتماعی سهم زنان در نموزش و فعالیت 02 وجود انسجام اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان 01
 ها مشرالت و جمعیت کمتر نسبت به سایر مراکز استان 03 کردن فضاهای جمعی و افزایش فضاهای سبز لفعا 01

11 
نموزش و توسعۀ فرهنگ در زمینۀ تولید کمتر زباله و 

 جداسازی نن در مبدأ
10 

پیامدها و تأثیرات رفتارهای  دربارۀشهروندان  به بخشی نگاهی
 انسانی بر کیفیت محیط طبیعی

11 
دیده و دارای بینش و مهارت در  روندانی نگاه، نموزششه

 محیطی زمینۀ حفاظت زیست
 بخشی رسانی و تجمع افراد برای نگاهی ایجاد بسترهای اطالع 19

14 
گیری از تنوع قومیتی، زبانی و فرهنگی در شهر  بهره

 بجنورد
10 

ها و نهادهای مردمی حمایت از  ها و انجمن دادن کمپین رواج
 تزیس محیط

 محلی مثل سوارکاری، کشتی با چوخه و غیره-های بومی جایگاه وییۀ موسیقی مقامی و ورزش 11

ی
بد
کال



 ساختار ناودیسی بجنورد 11 بافت فرسوده 12
 میزان اراضی بایر شهری 21 گیری از کاربری مختلط بهره 13
 اناگیری از ساختار شهری خو بهره 21 اندازۀ شهری جلوگیری از رشد بی 20
 دسترسی مناسب به مراکز کار و فعالیت 24 درصد واحدهای ویالیی و نپارتمانی 29
 اندازهای طبیعی جلوگیری از چندپارگی چشم 21 های سطحی و زیرزمینی رعایت حریم نب 20
 ها و مسیرهای سبز شهری دهی پارک بهبود و سامان 21 های پاک ونقل و انرژی گیری از حمل بهره 22
 وسازها پذیر )سیل، زلزله و غیره( در ساخت دوری از مناطق نسیب 11 وسازها با توجه به اقلیم نوع مصالح و فناوری ساخت 23

10 
وسازهای  اندازهای طبیعی در ساخت توجه به دید و چشم

 شهری
 وجود کالبدهای ارزشمند فرهنگی در بافت قدیم شهر بجنورد 11

19 
و روستاهای اطراف  توسعۀ گردشگری طبیعی در شهر

 بجنورد
14 

ها به شهر در  توجه به جهت باد غالب و جلوگیری از ورود نلودگی
 وسازها ساخت

10 
گزینی  محیطی در مران دهی به معیارهای زیست اولویت

 های شهری کاربری
11 

های  های کشاورزی و مراتع به کاربری میزان تغییر و تبدیل کاربری
 ره(دیگر )مسرونی، اداری و غی

12 
اصالح طرح جامع ترافیک شهری با رویررد توسعۀ خطوط 

 روی سواری و پیاده و ناوگان عمومی، دوچرخه
11 

 ۀنوردن به توسع منظور روی ای و بایر به گیری از اراضی قهوه بهره
 متراکم و درونی شهر و منطبق بر مالحظات اکولوژیری

 نگارندگان: منبع

دورمرحلۀ اول، مرحلۀ است که در  ای مؤلفه 11از بین اساسی  های مؤلفهشناسایی مرحله، هدف از انجام این :

 بررسی شد ها ننمیزان اهمیت ، ها مؤلفهاز  هرکدامدرمورد  تر دقیق های پرسشبنابراین در این مرحله با  دند؛شاستخراج 

میانگین  ،ها پرسشنامه نوری جمع . بعد ازع شدندواق سؤالمورد  تا بیشترین مقدار کمتریندر قالب طیف لیررت از  که

 و 41/1با مقدار  03مؤلفۀ شمارۀ محاسبه شد. کمترین اهمیت مربوط به  ها مؤلفهاز  هرکدامامتیاز و انحراف معیار 

 است. 14/4با مقدار  11مؤلفۀ شمارۀ بیشترین اهمیت مربوط به 
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دوردلفیمرحلۀنتایج.3جدول
اریانحرافم تیاهما یامتنیانگیماریکدم  یرداریانحرافم تیاهما یامتنیانگیماریکدم  یرد

1 EN1 38/8 338/0 54 MA15 98/8 053/1 
2 EN2 89/8 855/1 54 MA16 48/8 013/1 
8 EN3 80/8 992/0 59 MA17 42/8 080/1 
5 EN4 54/8 853/0 53 MA18 23/8 351/0 
4 EN5 89/8 993/1 58 MA19 54/8 283/1 
4 EN6 89/8 804/0 40 SO1 44/8 288/1 
9 EN7 44/8 010/1 41 SO2 54/8 021/1 
3 EN8 44/8 158/1 42 SO3 39/8 34/0 
8 EN9 51/8 131/1 48 SO4 44/8 021/1 
10 EN10 23/8 241/1 45 SO5 42/8 203/1 
11 EN11 85/8 544/1 44 SO6 98/8 802/0 
12 EN12 39/8 814/0 44 SO7 81/8 104/1 
18 EN13 88/8 883/1 49 SO8 54/8 033/1 
15 EN14 48/8 381/0 43 SO9 44/8 853/0 
14 EN15 53/8 215/1 48 SO10 53/2 424/1 
14 EN16 48/8 849/0 40 SO11 94/8 134/1 
19 EN17 48/8 849/0 41 SO12 44/8 142/1 
13 EN18 54/8 290/1 42 SO13 42/8 014/1 
18 EN19 44/8 814/0 48 SO14 85/8 884/1 
20 EN20 42/8 898/0 45 SO15 23/8 241/1 
21 EN21 21/8 854/1 44 SO16 10/8 883/1 
22 EN22 34/2 254/1 44 SO17 19/8 844/1 
28 EN23 94/8 833/0 49 PH1 15/8 139/1 
25 EN24 92/8 804/1 43 PH2 88/2 188/1 
24 EN25 94/8 504/1 48 PH3 25/8 812/0 
24 EC26 98/8 018/1 90 PH4 83/8 114/1 
29 EC27 44/8 288/1 91 PH5 32/8 34/0 
23 EC28 53/8 834/0 92 PH6 85/8 158/1 
28 EC29 83/8 058/1 98 PH7 8 412/1 
80 EC30 88/8 93/0 95 PH8 8548 854/0 
81 MA1 82/8 852/0 94 PH9 48/8 104/1 
82 MA2 83/8 34/0 94 PH10 42/8 148/1 
88 MA3 09/5 352/0 99 PH11 09/5 352/0 
85 MA4 34/8 895/0 93 PH12 80/8 319/1 
84 MA5 08/5 855/1 98 PH16 42/8 859/1 
84 MA6 98/8 189/1 30 PH14 48/8 183/1 
89 MA7 34/8 88/0 31 PH15 48/8 912/0 
83 MA8 5 148/1 32 PH16 25/5 85/0 
88 MA9 81/5 249/0 38 PH17 83/8 859/1 
50 MA10 92/8 182/1 35 PH18 08/8 855/0 
51 MA11 08/5 851/0 34 PH19 94/8 848/0 
52 MA12 42/8 858/0 34 PH20 51/8 828/1 
58 MA13 48/8 048/1 39 PH21 94/8 883/0 
55 MA14 09/8 841/0 33 PH22 84/8 880/0 

 نگارندگان: منبع 
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 ای مؤلفه شانزدهمقدار انحراف از معیار هستند،  کمترینمیانگین و که دارای بیشترین مقدار  هایی مؤلفهبراساس این جدول،  

مورد بررسی نقش مسئلۀ عواملی هستند که در  ترین مهم از مؤلفه شانزدهاین  اند؛ بنابراین، شدههستند که با رنگ نبی مشخص 

 .ندردا

 بر  مؤثرعوامل  ترین مهم عنوان بهقبل، مرحلۀ که در  ای مؤلفه شانزدهدر این مرحله از دلفی، :سورمرحلۀ

 بندی رتبهرا به ترتیب اهمیت  ها مؤلفهدنبال نن هستیم که این  بهرویررد شهر اکولوژیک شناسایی شدند،  سازی بومی

شد. سپس  سؤالاز طریق طیف لیررت، میزان اهمیت هرکدام بار دیگر سوم، پرسشنامۀ مرحلۀ در بنابراین،  کنیم؛

 .دهد میئه نتایج این مرحله را ارا 1 جدولشدند.  بندی رتبه ها مؤلفهو براساس نن  شد سبهمحا مؤلفهمیانگین امتیاز هر 

 سوردلفیمرحلۀنتایج.8جدول
رتبهمیانگینامتیا مؤلفهردی 

 3 9/9 میزان فضای سبز شهری 0
 2 1/9 جلوگیری از انتشار انواع نلودگی 1
 1 0/9 یت اکولوژیکهوارتقای از مناظر اکولوژیک و  گیری بهره 9
 2 1/9 فرهنگی و زیستی بومی های زمینهشغلی متناسب با  های فرصت 4
 2 1/9 شهری با محوریت توجه به اکولوژی شهری های طرحتدوین  0
 0 1/4 شده تخریبو  دیده نسیب زیست محیطاحیای  1
 0 0/4 بهبود وضعیت پسماند و زباله و فاضالب شهری 2
 00 2/1 مناسب، ایمن و راحت ایه سرونتگاهایجاد  1
 ICT 0/4 9و  ITهوشمندسازی شهری با استفاده از  3
 01 9 غیررسمی های سرونتگاهو  نشینی حاشیهکنترل و مدیریت  01
 1 4 اکولوژیکزمینۀ پهنۀ تدوین قوانین جامع، مدون و یرپارچه در  00
 1 4 فرهنگ و سبک زندگی شهروندی 01
 1 1/4 پاک های انرژیعمومی و  ونقل حملاز  گیری بهره 09
 4 1/4 شهری ۀقوار بیو  اندازه بیجلوگیری از رشد  04
 01 9 وجود کالبدهای ارزشمند فرهنگی در بافت قدیم شهر بجنورد 00
 3 9/9 متراکم و منطبق بر مالحظات اکولوژیریبرای توسعۀ و بایر  ای قهوهاز اراضی  گیری بهره 01

 نگارندگان: منبع

 .اند کردهرا کسب  00تا  0از  ای رتبه مؤلفه شانزدهشده،  طبق امتیازات کسباساس این جدول، بر

نهاییدلفینتیجۀ

پنج رویررد شهر اکولوژیک در بجنورد در  سازی بومیبر  مؤثرعوامل  ترین مهمپس از انجام سه مرحله از دلفی،  درنهایت

 اند. نمده 3شناسایی شدند که در جدول زمینه 

نهاییدلفی.نتیجۀ1لجدو
عوام کالبدیعوام اجتماعیعوام مدیریتیعوام اقتصادیعوام محیطی

 زیساات محاایطاحیااای . 0
 شده تخریبو  دیده نسیب

جلوگیری از انتشار اناواع  . 1
 نلودگی

از مناااظر  گیااری بهااره. 9
هویات  ارتقای اکولوژیک و 

 اکولوژیک
میااازان فضاااای سااابز  .4

 شهری

لی شااغ هااای فرصاات. 0
 هااای زمینااهمتناسااب بااا 

 فرهنگی و زیستی بومی

 ICTو  ITهوشمندسازی شهری با استفاده از . 0
 بهبود وضعیت پسماند و زباله و فاضالب شهری. 1
زمیناۀ پهناۀ   تدوین قاوانین جاامع، مادون و یرپارچاه در     . 9

 اکولوژیک
شهری با محوریات توجاه باه اکولاوژی      های طرحتدوین . 4

 شهری
 هااای ساارونتگاهو  نشااینی حاشاایهریت کنتاارل و ماادی . 0

 غیررسمی
 مناسب، ایمن و راحت های سرونتگاهایجاد . 1

فرهنگ و سبک زندگی . 0
 شهروندی

عماومی   ونقل حملاز  گیری بهره. 0
 پاک های انرژیو 
و  اناادازه باایجلااوگیری از رشااد . 1

 شهری ۀقوار بی
و  ای قهاوه از اراضای   گیری بهره. 9

منطباق   متاراکم و برای توسعۀ بایر 
 بر مالحظات اکولوژیری

وجاااود کالبااادهای ارزشااامند  . 4
فرهنگاای در بافاات قاادیم شااهر   

 بجنورد

 نگارندگان: منبع
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محیطی،  های زمینهرویررد شهر اکولوژیک، بیشتر در  سازی بومیدر  مؤثر های مؤلفهاساس، در شهر بجنورد،  این بر

به  شوندگان مصاحبهبیشتر بوده است که  ها زمینههر در این مسائل و مشرالت ش رسد مینظر  به .مدیریتی و کالبدی است

 .اند داشتهاین عوامل توجه بیشتری 

روشرروهاسمیهاییافتهدور:رار

نهایی دلفی، نتیجۀ تا از  شوند می بندی رتبهبار دیگر روش گروه اسمی  به شده شناسایی های مؤلفهدر این گام از پیوهش،  

تا  0 امتیازشهر اکولوژیک،  سازی بومی مؤلفۀ شانزدهاهمیت هریک از  براساس میزاناسان د. کارشنشواطمینان حاصل 

است و  01 مؤلفهبرای هر  سقف مجموع امتیازاتامتیازدهی، نحوۀ و  شوندگان مصاحبهبه تعداد  با توجهکه  دادند 01

مجموع محاسبۀ پس از امتیازدهی و رتیب، ت . بدینباشد، نشانگر اهمیت نن است تر نزدیکاین عدد به هرچه امتیاز نهایی 

از  هرکدامامتیاز نهایی ، مؤلفهامتیازدهی به هر نحوۀ  01 جدول. ندشد بندی رتبه بار دیگر ،ها مؤلفهامتیاز هریک از 

 .دهد میروش گروه اسمی ارائه  بهرا  ها نن بندی رتبهو  ها مؤلفه

نتایجحاص ا روشرروهاسمی.94جدول

مؤلفهردی 
متیا دهیهریکا اعضایا

رروه

مجموع

امتیا 
رتبه

 1 40 01 3 2 2 1 میزان فضای سبز شهری 0
 4 49 1 2 2 1 3 جلوگیری از انتشار انواع نلودگی 1
 9 44 01 3 1 3 1 هویت اکولوژیکارتقای از مناظر اکولوژیک و  گیری بهره 9
 00 94 1 9 1 2 01 بومیفرهنگی و زیستی  های زمینهشغلی متناسب با  های فرصت 4
 01 90 1 9 1 1 01 شهری با محوریت توجه به اکولوژی شهری های طرحتدوین  0
 2 41 2 2 1 3 3 شده تخریبو  دیده نسیب زیست محیطاحیای  1
 0 41 01 2 2 3 3 بهبود وضعیت پسماند و زباله و فاضالب شهری 2
 3 92 01 0 1 2 3 مناسب، ایمن و راحت های سرونتگاهایجاد  1
 IC 1 3 1 01 01 40 1و  ITهوشمندسازی شهری با استفاده از  3
 01 90 01 0 1 2 2 غیررسمی های سرونتگاهو  نشینی حاشیهکنترل و مدیریت  01
 0 41 01 1 3 2 01 اکولوژیکزمینۀ پهنۀ تدوین قوانین جامع، مدون و یرپارچه در  00
 2 41 1 1 2 3 01 فرهنگ و سبک زندگی شهروندی 01
 0 41 01 01 3 3 1 پاک های انرژیعمومی و  ونقل حملاز  گیری بهره 09
 1 93 01 0 1 2 3 شهری ۀقوار بیو  اندازه بیجلوگیری از رشد  04
 01 90 3 4 1 2 2 وجود کالبدهای ارزشمند فرهنگی در بافت قدیم شهر بجنورد 00
 00 94 01 0 1 1 2 راکم و منطبق بر مالحظات اکولوژیریمتبرای توسعۀ و بایر  ای قهوهاز اراضی  گیری بهره 01

 نگارندگان: منبع

دلفی را با مصاحبۀ سپس نتایج . کردندرا کسب  00تا  0 از ای رتبه مؤلفه شانزدهاین اساس، در روش گروه اسمی،  بر

، شود میکه مشاهده  طور نهمااست.  1در دو روش از صفر تا  ها مؤلفهرتبۀ اختالف  که نتایج گروه اسمی مقایسه کردیم

 رسد مینظر  به رو ایناز  .اند کردهیرسان کسب رتبۀ  مؤلفهنزدیک به هم و سه  ای رتبه ،در دو روش ها مؤلفه ربیشت

 .است اطمینان قابلرویررد شهر اکولوژیک در بجنورد  سازی بومیبر  مؤثر های مؤلفهشناسایی و تعیین 
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دلفیرتبۀمؤلفهردی 
رروهرتبۀ

اسمی
هارتبهاختالف

 9 1 3 میزان فضای سبز شهری 0
 9 4 2 جلوگیری از انتشار انواع نلودگی 1
 0 9 1 هویت اکولوژیکارتقای از مناظر اکولوژیک و  گیری بهره 9
 4 00 2 ومیفرهنگی و زیستی ب های زمینهشغلی متناسب با  های فرصت 4
 9 01 2 شهری با محوریت توجه به اکولوژی شهری های طرحتدوین  0
 1 2 0 شده تخریبو  دیده نسیب زیست محیطاحیای  1
 1 0 0 بهبود وضعیت پسماند و زباله و فاضالب شهری 2
 1 3 00 مناسب، ایمن و راحت های سرونتگاهایجاد  1
 ICT 9 1 0و  ITهوشمندسازی شهری با استفاده از  3
 1 01 01 غیررسمی های سرونتگاهو  نشینی حاشیهکنترل و مدیریت  01
 0 0 1 اکولوژیکزمینۀ پهنۀ تدوین قوانین جامع، مدون و یرپارچه در  00
 0 2 1 فرهنگ و سبک زندگی شهروندی 01
 0 0 1 پاک های انرژیعمومی و  ونقل حملاز  گیری بهره 09
 4 1 4 شهری ۀقوار بیو  اندازه بیجلوگیری از رشد  04
 1 01 01 وجود کالبدهای ارزشمند فرهنگی در بافت قدیم شهر بجنورد 00
 1 00 3 متراکم و منطبق بر مالحظات اکولوژیریمنظور توسعۀ  بهو بایر  ای قهوهاز اراضی  گیری بهره 01

 نگارندگان: منبع

 جز به. همچنین اند کرده کسب را یرسان رتبۀ دقیقاً لفهمؤسه  ،در هر دو روشکه  دشو میبراساس این مقایسه، مالحظه  

-بدین .اند کردهنزدیک در دو روش کسب  تقریباًرتبۀ ، ها مؤلفهدیگر دارند،  رتبۀ زیادیکه اختالف  04و  1، 9شماره های مؤلفه

یک نتایج دو روش، ایسۀ مقدر این بخش، براساس  .استروش دلفی نتیجۀ بر  تأییدیروش گروه اسمی،  رسد مینظر به ترتیب،

در . کرده استدر هر روش کسب  مؤلفهاست که هر  ای رتبهمقایسۀ براساس  بندی طبقه. این دشو میارائه  ها مؤلفهاز  بندی طبقه

و دارای بیشترین  ها مؤلفه ترین بخش اطمینان عنوان به، ان اختالف رتبه هستندمیز کمترینکه دارای  هایی مؤلفه، بندی طبقهاین 

در ، 0یا  رتبۀ صفربا اختالف  های مؤلفهاول طبقۀ در . شوند مینتایج دو روش دلفی و گروه اسمی( مطرح ) یردیگرنطباق با ا

 قرار دارند.به باال  4رتبۀ اختالف  با های مؤلفهسوم طبقۀ و در  9یا  1 ۀرتببا اختالف  یها مؤلفهدوم طبقۀ 

  

 نگارندران:منبعنتایجدلفیورروهاسمیمقایسۀراکولوژیکدربجنوردبراساسشهسا یبومیهایمؤلفهبندیطبقه.9شک 



 343هایرویکردشهراکولوژیک)مطال ۀموردی:شهربجنورد(تبییناصول،اب ادومؤلفهپوروهمکاران:جم ه

 در مؤثر هایی مؤلفه هستند، پذیری انطباق میزان بیشترین دارای که مواردی رسد می نظربه ،بندی طبقه این براساس

 روش دو در ها نن با مصاحبه که خبرگانی و کارشناسان نظرات چراکه ؛باشند بجنورد در اکولوژیک شهر سازی بومی زمینۀ

 .است بوده یرسان جایگاه دارای تقریباً ،است شده دریافت

 ریرینتیجهوبحث

بردن پسماندهای کربن، تولید و هدف نن ازبین زیست محیطشده براساس اصول زندگی در ساختهشهر اکولوژیک، شهری 

ابعاد در شهر اکولوژیک ابعاد  ترین محوریدر حقیقت  در شهر است. زیست محیطانرژی از منابع تجدیدپذیر و ایجاد 

ابعاد کالبدی است. امروزه با مشرالت متعدد شهرنشینی و به دنبال نن، غلبۀ  جای به محیطی زیستاجتماعی، اقتصادی و 

یک ضرورت نتی شهرها برنامۀ توسعۀ شهر اکولوژیک، برای  نظیرپایدار، رویرردهایی توسعۀ ضرورت تحقق اهداف 

هستند، این موضوع  ریزی برنامهبدون  های تحولکه در حال تغییر و  توسعه درحالدر شهرهای  وییه به؛ دشو میسوب مح

 دلیل بهسیاسی خود -نقش اداریزمینۀ موقعیتی متفاوت در  سال قبل، پانزدهاهمیت وییه دارد. شهر بجنورد که در حدود 

 با توجه. از سوی دیگر روست روبهشهری توسعۀ ائل شهرنشینی و ، بیش از پیش با مسکرده استمرکز استان شدن پیدا 

 های قومیتبه سرونت  با توجهابعاد اجتماعی شهر  یو نیاز به ارتقا محیطی زیستاقلیمی و  های پتانسیلاز  مندی بهرهبه 

ورد باشد و بتواند نن نتی بجن های برنامهرویررد شهر اکولوژیک، رویررد مناسب برای  رسد مینظر بهمتنوع در این شهر، 

 سازی بومیشهر اکولوژیک برای  های مؤلفه. پیوهش حاضر با هدف شناسایی پایدار سوق دهدتوسعۀ سمت  بهرا یک گام 

دلفی که خود شامل سه مرحله بود و مصاحبۀ از  با استفاده مؤلفهدر شهر بجنورد و در دو گام انجام شد. گام اول شناسایی 

 روش گروه اسمی. ۀوسیل به ها مؤلفه لویتوگام دوم، تعیین ا

شهر اکولوژیک، مالحظه شد که عوامل زمینۀ و تجارب جهانی در  پردازان نظریهمنابع مختلف، نظریات  ۀاز مطالع

 اما. هستند مؤثرمحیطی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و کالبدی در تحقق شهر اکولوژیک زمینۀ مختلف از جمله در 

اثربخش و تحقق نتیجۀ ی و اقلیمی و شناسایی مسائل مختلف و مختص یک شهر، در راستای درنظرگرفتن شرایط بوم

 مؤثرترینو  ترین مهمشناخت از  ایجادقبل از هر اقدامی ترتیب، بدین راهگشا باشد. تواند مییک رویررد  نمیز موفقیت

با افرادی که شناخت و نگاهی کافی  تخصصی دلفی های مصاحبهمسائل در شهر بجنورد، گامی مهم است. به این منظور، 

احی شهری ، مدیریت و طرریزی برنامهعلم حوزۀ شهر بجنورد دارند و از سوی دیگر نگاه به  های وییگیمسائل و  از

بر  مؤثر های مؤلفهنفر و در سه مرحله،  هجدهپنل خبرگی شامل  با تشریلدلفی، مصاحبۀ در  هستند، به ما کمک کرد.

در  مؤثرشانزده مؤلفۀ  دلفی،مصاحبۀ ترتیب، طی مراحل بدینولوژیک در بجنورد شناسایی شد. شهر اکرویررد  سازی بومی

از ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی  ها مؤلفهشدند که  بندی رتبهرویررد شهر اکولوژیک شناسایی و  سازی بومی

پیشینۀ نهایی دلفی، با نظرات اندیشمندان و مطالعات ۀ نتیجتطبیقی نظرات کارشناسان براساس مقایسۀ  و کالبدی هستند.

حاصل از دلفی و به عبارت بهتر نظرات پنل خبرگی با مطالعاتی  های مؤلفهمطابقت دهندۀ  نشان 01 جدولپیوهش در 

 .شده استاست که در این زمینه انجام 
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نظریاتاندیشمندانشهراکولوژیکدربجنوردبامطال اتهایمؤلفهتطبیقیمقایسۀ.92جدول

 شهراکولوژیکبراساسنظریاتاندیشمندانهایمؤلفه
شهراکولوژیکدرهایمؤلفه

 دلفی(نتیجۀبجنورد)
  مینه

 (An, 2016) دیده نسیببازیابی و بهبود مناطق زیستی 
ی، کااظمی محماد   موسای )روزلناد و   ای رودخاناه نواحی سااحلی و   وییه به دیده صدمهشهری  های محیطاحیای 
0921) 

و  دیده نسیب زیست محیطاحیای 
 شده تخریب

 محیطی

 (0921کاظمی محمدی،  موسیروزلند و ) نلودگیکاهش انواع 

 (0930رضویان و همراران، ) شهربررسی و کنترل عوامل نلودگی هوا در 
 جلوگیری از انتشار انواع نلودگی

 (Flynn et al., 2016) محیطی زیستکیفیت  یارتقا
 

از مناظر اکولوژیک و ارتقاء  یگیر بهره
 هویت اکولوژیک

 (0930رضویان و همراران، ) شهری های جنگلو  ها پارکخصوصی،  های باغ ۀمدیریت فضای سبز، توسع
 ,Gunawansa) طبیعات ن باه  اکریدورهای زیستی و طبیعی در جهت تقویت تناوع زیساتی و دسترسای سااکن    

2011) 

 میزان فضای سبز شهری

 ,Kenworthy) باومی و تااریخ   زیسات  محایط از نونوری، خالقیت و یرتایی فرهنگ،  گیری بهرهل با ایجاد اشتغا

2006) 

 ,An) باومی ، حمایات از تولیاد و کشااورزی    نمعلاوال محاروم، زناان،    های گروهشغلی برای  های فرصت تأمین

2016) 

 های زمینهشغلی متناسب با  های فرصت
 فرهنگی و زیستی بومی

 اقتصادی

کاه در شاهر بجناورد وجاود دارد،      هاایی  زمیناه خبرگی و براسااس قابلیات و    های پنلطی مصاحبه در  لفهمؤاین 
طای  طریق شهر الرترونیاک  اولیه در راستای تحقق شهر هوشمند از  های گامنره ایبه  با توجه. شده استحاصل 

خبرگاان دلفای باه ایان      شاتر بی (،011: 0939خوارزمی و شااددل،  ) روست روبه ها چالششده و با برخی مسائل و 
 در جهت تحقق شهر اکولوژیک اشاره داشتند. مؤلفه

و  ITهوشمندسازی شهری با استفاده از 
ICT 

 مدیریتی

 (0930رضویان و همراران، ) زباله نوری جمعمدیریت 

 (An, 2016)مجدد استفادۀ بدون پسماند و بازیافت پسماند و  های سیستماز  گیری بهره

اند و زباله و فاضالب بهبود وضعیت پسم
 شهری

 (0930رضویان و همراران، ) محیطی های نلودگیایجاد قوانین الزم در خصوص 
تدوین قوانین جامع، مدون و یرپارچه در 

 اکولوژیکزمینۀ پهنۀ 
 (Kenworthy, 2006) مدار انسانساختار فیزیری و طراحی شهری خوانا، متنوع و 

 (An, 2016) شهریطرح منظم  تأمین

شهری با محوریت  های طرحتدوین 
 توجه به اکولوژی شهری

در  نشاینی  حاشایه غیررسامی و   های سرونتگاهخبرگی و براساس مسائلی که  های پنلطی مصاحبه در  مؤلفهاین 
 .شده است، مطرح کردهشهر بجنورد ایجاد 

و  نشینی حاشیهکنترل و مدیریت 
 غیررسمی های سرونتگاه

 (0921روزلند و موسی کاظمی محمدی، ) راحتن و مسرن امن، ارزا تأمین
مناسب، ایمن و  های سرونتگاهایجاد 

 راحت
روزلناد و  ) پایاداری و مباحاث اکولاوژیری و    زیسات  محایط حفاظت از زمینۀ عمومی در  های بخشی نگاهی یارتقا

 (0921موسی کاظمی محمدی، 
رضاویان و  ) شاهری ظ اکوسیساتم  و چگاونگی حفا   زیسات  محایط افزایش اطالعات عمومی مردم در خصوص 

 (0930همراران، 

 (An, 2016) ننو مسائل مربوط به  محیطی زیستپایداری زمینۀ عمومی در  نگاهی یارتقا

 فرهنگ و سبک زندگی شهروندی

 
 

 اجتماعی

 (An, 2016) سواری دوچرخهو  روی پیادهبه  دهی اولویتعمومی و  ونقل حملتحقق سیستم 
 (Kenworthy, 2006) موتوری ونقل حملعمومی و محدودسازی استفاده از وسایل  ونقل حملبه  دهی اولویت

 (Flynn et al., 2016) تجدیدپذیر های انرژیترویج استفاده از انواع 

 (0930رضویان و همراران، ) انرژیمدیریت مصرف 

عمومی و  ونقل حملاز  گیری بهره
 پاک های انرژی

 کالبدی

 (Kenworthy, 2006) زیستیربری مختلط و تنوع فرم شهری فشرده، همراه با کا
)روزلناد و موسای کااظمی     فشارده، متناوع و سابز    هاای  هایجااد محلا   منظاور  بهبازنگری اولویت کاربری اراضی 

 (0921محمدی، 

 ۀقوار بیو  اندازه بیجلوگیری از رشد 
 شهری

 (Ma, 2018) موجود های ساختمانو  ای قهوهمجدد از اراضی استفادۀ 

برای و بایر  ای قهوهاز اراضی  گیری بهره
متراکم و منطبق بر مالحظات توسعۀ 

 اکولوژیری
 تواناد  مای فرهنگی و تااریخی شاهر کاه     های قابلیتخبرگی و براساس وجود  های پنلطی مصاحبه در  مؤلفهاین 

 مادار  نانساا ساختار فیزیری و طراحی شهری خواناا، متناوع و   هویت خاص شهر را منعرس کند و موجب تحقق 
 .شده استحاصل  (Kenworthy, 2006شود )

وجود کالبدهای ارزشمند فرهنگی در 
 بافت قدیم شهر بجنورد

 نگارندگان: منبع
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، دارای مطابقت شده استدلفی حاصل مصاحبۀ نهایی  ۀنتیج درکه  ای مؤلفهشانزده ، شود میکه مالحظه  طور همان

بار دیگر  ،اهمیت ۀاز نتایج پیوهش و رتب اطمینانبرای  ،بعد ۀر مرحل. داستبا نظریات اندیشمندان در منابع متنوع 

که سه  صورت بدیننتایج دو روش تا حدی به یردیگر نزدیک بود.  شدند که بندی رتبهروش گروه اسمی به  ها مؤلفه

بعد، به مقایسه و  ۀدر مرحل نزدیک به یردیگر را کسب کرده بودند. ای رتبه ها مؤلفهو دیگر  یرسان ۀرتب دقیقاً مؤلفه

نتایج حاصل از  پذیری تطبیقبراساس میزان  ها مؤلفه بندی طبقهنتایج دلفی و گروه اسمی پرداختیم.  پذیری تطبیقبررسی 

باالترین  ۀدر طبق 0یا رتبۀ صفر دارای اختالف  های مؤلفهانجام شد. به این صورت که  دو روش دلفی و گروه اسمی

 ترین پایین ۀ، در طبق4بیشتر از  ۀمتوسط و اختالف رتب پذیری انطباق ۀدر طبق 9یا  1 ۀ، اختالف رتبپذیری انطباق

رویررد  سازی بومیدر  ها مؤلفه مؤثرترین عنوان به توان می اول را ۀطبق های مؤلفهاین اساس،  قرار دارند. بر پذیری انطباق

 ها مؤلفهکه این  ای رتبهه با کارشناسان و امتیاز و شد انجام های بحثو  ها مصاحبهچراکه در ؛ شهر اکولوژیک درنظر گرفت

اصلی  ۀدغدغه و مسئل ها مؤلفهاین بنابراین،  ؛اند بودهیرسان  تقریباً، دارای جایگاهی اند کردهکسب  در دو روش متفاوت

 کارشناسان برای تحقق رویررد شهر اکولوژیک در شهر بجنورد است.

 

شهراکولوژیکدرشهربجنوردسا یبومیبرمؤثرهایمؤلفه.3شک 

نگارندران:منبع

مسائل و مشرالت فعلی  احتماالًهستند،  کالبدی، مدیریتی و اجتماعی بعد مربوط به ها مؤلفهبیشتر اینره  به با توجه 

 ار ها مؤلفهاین ترتیب  . بدینشهر اکولوژیک در این زمینه باشد مانند شهر بجنورد در جهت تحقق پایداری و رویرردی

 های پیوهشاستفاده در  نتی شهر بجنورد و همچنین مورد های توسعه ریزی برنامهو  گیری تصمیمراهنمایی برای  توان می

نهایی و  ۀنتیج رسد مینظر  به ،پیوهش حاضر های محدودیتبه  با توجهکه  است ذکرشایان البته . شمار نورد بهمرتبط 

و  ها محدودیتاز چند جهت با شدن دارد. در این پیوهش،  و ترمیل تر دقیق، نیاز به بررسی شده شناسایی های مؤلفه
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ۀ نیه در زمک یافراد تعداد دلفی، پنل تشریلتخصصی و  های مصاحبهانجام  منظور بهه راول نن. یمبود رو روبهمسائلی 

 ه براساسکن بود یا ها مصاحبهگر در یموضوع دنبود.  زیادباال باشند،  یبا مدارج علم یالت دانشگاهیتحص یمرتبط دارا

نه و ین زمیمصاحبه در ا است، از نرمانین موضوع یه افراد اذعان داشتند ارنیو ا یکولوژکرد شهر ایرنوبودن موضوع رو

مرتبط با موضوع شهر اکولوژیک  های پیوهشنیاز به انجام  رسد مینظر  به رو این. از امتناع کردند سؤاالتدادن به  جواب

مرتبط محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی و  های زمینهبر هریک از  تر دقیق صورت بهدر شهر بجنورد و 

، ضرورت دارد. در ادامه پیشنهادهایی برای بوده استو توجه به مسائلی که بیشتر موردنظر پنل خبرگی  تأکید وییه به

 :دشو مینتایج پیوهش حاضر ارائه  یترمیل و ارتقا منظور نتی و به های پیوهش

 ؛ولوژیککا یجاد شهرهایدر ا شهریت یریگاه و نقش مدیجا یبررس 

 ؛در بجنورد یکولوژکرد شهر ایررو یو اجتماع یاقتصاد نثار یبررس 

 ؛یکولوژکرد شهر ایررو سازی بومیشهر بجنورد و نقش نن در  یعیطب های پتانسیل 

 ؛یکولوژکرد شهر ایرشهروندان در تحقق رو محیطی زیست ینقش نموزش و رفتارها 

 نگارندگان پیوهش ذکر است که شایان اکولوژیک )رد شهر یرت رویبجنورد با محور یشهر ۀتوسع نگری نینده

 .(اند دادهانجام ای را  چنین مطالعه حاضر
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