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Abstract 

In the northeast of the country Torqabeh city hosts a large number of tourists 
annually. The current trend of development of Torqabeh city is rapidly changing from rural-
recreational area to dense urban area, which compared to past, many existing lands have been 
turned into construction complexes and also existing buildings have been demolished and 
replaced. Therefore, in recent years, a growing trend of urban development can be seen in this 
area. The purpose of this study is to investigate the effects of new urban construction on the 
environment of Torqabeh city and to provide solutions to improve the quality of life and 
achieving a biophilic city.This research is of applied research type and uses descriptive-
analytic research method. The method of collecting information includes surveys, desktop 
research, field study, questionnaires, studying documents and statistical and library 
information and Interviews with urban managers ,local authorities and Experts of urbanism. 
With exploitation of collected data using the data obtained, the SWOT table was compiled and 
analyzed, and the most important strategies were presented through the QSPM matrix. The 
results show that The score which has been obtained from the internal factor evaluation 
matrix is 2.526. This number indicates the dominance of strengths over weaknesses (2.5 
<2.52). Also, by examining the evaluation matrix of external factors and the Which has been 
obtained from this analysis (2.76), it is concluded that opportunities will overcome threats 
(2.5 <2.76). Therefore, external factors with a rank of 2.75 prevail over internal factors with a 
rank of 2.526. Accordingly,, the position of The area in question is in the first area of the chart 
and strategies are proposed. 
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 چکیده

 
 ییروستا مهیو ن یعیطب ستمیو اکوس یگردشگر-یعیطب تیماه لیشهر طرقبه در شمال شرق کشور بدل

تواند در  یرا م یشهر یروند رو به رشد توسعه ریاخ ی. در سال هاسترایاز گردشگران را ساالنه پذ ییخود حجم باال

  شهر طرقبه و ستیز طیبر مح یشهر دیاثرات ساخت و ساز جد یپژوهش بررس نیمنطقه مشاهده کرد. هدف ا نیا

پژوهش از نوع  نیباشد. ا یم کیلیوفیبه شهر با یابیو دست یستیز تیفیک ءدر جهت ارتقا ییکارهاارائه راه

 یدهایو بازد یاطالعات شامل بررس یباشد. روش گردآور یم یلیتحل -یفیتوص ،و روش پژوهشی کاربرد های پژوهش

و  یاو کتابخانه یآمار تاز مردم و مسئوالن، مطالعه در اسناد و اطالعا یگرپرسشنامه و پرسش نیو تدو یدانیم

و  یو مورد بررس نیتدو SWOTجدول  ،حاصل یهابا استفاده از داده است. یو خبرگان امور شهر رانیمصاحبه با مد

 ینمره دهدی حاصل نشان م جیراهبرد ها ارائه شد. نتا نیمهم تر QSPM سیقرار گرفت و با استفاده از ماتر لیتحل

 باشد یغلبه قوت ها بر ضعف ها م انگریعدد ب نیباشد. ا یم 22522برابر  یداخل عوامل یابیارز سیدست آمده از ماتره ب

 جهی( نت22.2) لیتحل نیدست آمده از اه ب ی و نمره یعوامل خارج یابیارز سیماتر یبا بررس نی(.  هم چن2252>225)

بر  22.5با رتبه  یرج(. در مجموع عوامل خا22.2>225ها غلبه خواهد کرد) دیشود که فرصت ها بر تهدیگرفته م

و  است ل نموداراوّ ی هیدر ناح یمورد بررس ی منطقه تیاساس موقع نیغلبه دارد. بر ا 22522با رتبه  یلعوامل داخ

 شود. یم شنهادیپ یتهاجم یاستراتژ
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 مقدمه و بیان مسأله
 دو برابر خواهند داشت یوسعت ،ساالنه تیجمع شیافزا ونیلیم 04 با ،ندهیسال آ ستیتا ب ییایآس یشهرها

(Azami et al, 2015: 159شرا .)یدر جوامع شهر ینامناسب سطح زندگ تیفیو ک  یستینامناسب ز طی 

ابعاد  گرید یعبارته وا داشته است. ب رهاشه یستیز طیو توجه به ابعاد مح یپردازان را به باز طراح هیشهرسازان و نظر

-عتیکل واحد، مورد توجه قرار گرفت. طب کیعنوان ه بهبود جوامع ب یبرا یو طراح یزیبرنامه ر ،یمعمارانه، مهندس

 ییبودند و تالش ها یشهر یها طیدر جامع و مح رییتغ جادیبه دنبال ا هیو لوکوربوز تیابنزر هاوارد، را رینظ یانیگرا

بوده است  یجوامع صنعت یطیمح ستیو ز یروح یها بیآس امیالت یش ها براتال نیاز ا یهاوارد نمونه ا هرباغ ش رینظ

(Rapoport, 2014  .) 

-و مکتب آرمان  کیشهر اکولوژ یتئور یریتوان به شکل گ یراستا انجام شده م نیدر ا رایکه اخ ییاز تالش ها

 انی عتیبا طب یطراح نیو هم چن کوبزیج نیمامفورد و ج سیلوئ یبعدتر نوشته ها یاشاره کرد. کم یتخصص ییگرا

کار ه واژه را ب نیکدام به وضوح ا چیگرچه ها ،سبز دانست یشهرساز یتالش برا هیاول یتوان، نمود ها یمک هارگ را م

سبز و  یدوست بر ضرورت استفاده از فضاها ستیز یدر کتاب شهرها یتلیب یموتی(. تLehmann, 2010نبردند )

کرده  یفراوان دیتاک یامروز یدر شهرها "یشهر عتیطب"سبز در شهرها و گنجاندن  یهاها، باغ بام ها و نما رکپا

 (. Beatley, 2011است )

 یبرا یذات لیتما کیانسان  :کند یکه مطرح م است ایلیوفیبا یهیدوست برگرفته از نظر ستیز یشهرها یدهیا

 (. Wilson, 1984دارد ) اتیاشکال ح گریو د عتیارتباط با طب

دوست  ستیشهر ز کیباشد.  یم یشهر یبا فضا کیفراوان در ارتباط نزد عتیطب یدوست دارا ستیزشهر 

خرد و کالن  عتیشود و شامل طب یروزانه مردم احساس م یو زندگ یاست که در کار، باز عتیانباشته از طب یشهر

 دیافراد نبا یشهر نیدر چن .نماید ایرفته را اح تاز دس عتیکند طب یبخشد و تالش م یم تیاست که به شهر هو

 واریمردم وارد شود. استفاده از د یدر متن زندگ دیبا عتیاز شهر خارج شوند بلکه طب عتیو استفاده از طب حیتفر یبرا

تواند نمونه  یم یا هیو حاش یخط یپارک ها و باغ ها و پارک ها ،یشهر یسبز، باغ بام ها، جنگل ها یها و نماها

 أونقل خصوصبه استفاده از سطوح مختلف حمل قیمردم باشد. تشو یو زندگ یشهر یدر فضا عتیاز حضور طب ییاه

 نیچن یاز ارکان و شاخصه ها یو تعامالت اجتماع یطیمح تیفیک ،یسرزندگ شیو دوچرخه و افزا ادهیونقل پحمل

 (.Beatley, 2011باشد) یم یطراح

امروزه، فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها تبدیل به آسمان خراش هـا و شـهرک  یدر فرایند تغییـر شـکل شهرها 

هـای مسکونی می شوند. آهن و آجر، سیمان و سنگ جایگزین سیمای ساختمانی شهرها شده است. شهر نشینان 

یابند  از آسایش و آرامش راستین می رامروزی گاهی با احساس خالئی عمیق از دستیابی به طبیعت خـود را به دو

دهد،  یرا مصرف و کاهش م یعیکند و منابع طب یچنان که شهر رشد م (. هم124-.13: 79و همکاران،  انی)رضو

 دیشد یحاصل کند که اگر مورد بهره بردار نانیاطم یعیطب یها ستمیس اتیح دیو تجد ت،یریاز حفاظت، مد دیبا

ساخت و  ریتاث یرو بررس نی( . از اNewman and Beatley, 2017: 128) تخواهد رف نیاز ب ردیگ یقرار م

. لذا ردیو توجه قرار گ یمورد بررس یستیو با باشدیم ییباال تیاهم یشهرها دارا ستیز طیبر مح یشهر یسازها

 یوسعهاصول ت تیو رعا عتیبا طب یهمگام یبر مبنا یزیرو، برنامه ر شیدر قرن پ یشهر یو طراح یزیتفاوت برنامه ر

 (.  1392: 2ان،یاست )رزاق یشهر لئمربوط به مسا یها تیفعال هیدر کل داریپا

کـه برداشـت محـیط    شهری همواره در مفهوم گسترش شهر از نظر گرفته شده اسـت حـال آن   یدر ایران توسعه

از  ،گسترش افقـی باعـا افـزایش هزینـه نگهـداری      .شهری افزایش کیفیت زیستی شهر است یزیست از مفهوم توسعه

مهم دیگر عبارت است از محـدودیت تـدریجی    یمی شود. نکته ،های فیزیکی و رفاهی ونقل و عوارض تا زیرساختحمل

شمال ایران زمین های زراعی به ساخت و ساز اختصاص داده می شـود کـه بـه     یزمین در ایران برای مثال در محدوده
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شرایط ایـن  زاگرس نیز  یاکولوژیک است در منطقهمعنای کاهش تولید محصوالت زراعی و از بین رفتن منابع ارزشمند 

محدودیت های اکولوژیک امکان گسترش افقـی شـهرها را ممتنـع    نیز در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی  می باشد. چنین

این بی نظمی و اختالل در طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری خصوصـا در   (.242-245: .7بهرام سلطانی،سازد ) می

 شهر شکل گیری بامی تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد زیرا که  با اکولوژی حساس نظیر شهر طرقبه شهرهایی 

 نقـش  چنـان  هـم  طرقبـه  شـهر  ،یاجتماع و اقتصادی تحوالت تمام رغم یعل و امروزی شهر کالن به آن لیتبد و مشهد

)مهندسـین مشـاور    اسـت نمـوده   حفظ شیب کما آن مسافران و زائران و مشهد مردم گاه تفرج عنوان به را خود یخیتار

(. از طرفی رشد شتابان شهری در این منطقه با توان اکوسیستمی حساس منجر به از بـین رفـتن پوشـش    1390فرنهاد، 

 اکولوژیک شهر گردیده است.   -گیاهی منطقه و بر هم خوردن حالت طبیعی

طبیعی در نظر گرفته می شد که امروزه با روند رو بـه   در سالیان گذشته این منطقه صرفا بعنوان فضایی ییالقی و

توسعه و شتابان باغ سازی های خصوصی و هم چنین ساخت مجتمع های گردشگری و تجاری چند منظوره بسـیاری از  

زمین ها تبدیل به مجتمع های تجاری و باغ ها و فضاهای طبیعی به ویالهای شخصـی تبـدیل شـده اسـت. ایـن رونـد       

رهم خوردن نظم طبیعی و توان اکولوژیک منطقه از یک سو و قطع ارتباط شهروندان و ساکنان بـومی بـا   شتابان باعا ب

تـوان   یدر شهر طرقبه را م دیجد یمثال از ساخت و سازها کی طبیعت منطقه و تن دادن به زندگی شهری شده است.

 .(1390و همکاران، ) ینیطرح مسکن مهر شهر طرقبه دانست که در پژوهش حس یاجرا

 ریـ ز یهـا  آب یآلـودگ  قیاز طر خصوصاًآب  یخود را بر آلودگ ریتأث نیشتریپروژه ب نیکه ا نتایج نشان می دهد 

 بـا یتقر یآتـ  یهـا  بر روند موجود در سال هیباشد که با تک یم یصورت افقه شهر ب شگستر گرید یدارد. از سو ینیزم

بـا اصـول    ریروند کامال مغا نیشوند که ا یم لیتبد یخصوص تیبه مالک ایو  گردندی م بیتخر ای یو اراض ها باغ یتمام

پـراکنش عادالنـه    یراسبز دا یفضاها یشهر افتهیتوسعه  یو لکه ها یباشد. در قسمت مرکز یم کیلیوفیبا یشهرساز

 یامر باعا قطع ارتباط ساکنان با فضاها نیباشد که ا یمناسب م یریبه بافت هم گاهاً فاقد نفوذپذ یو دسترس ستندین

 باشد.  یم یعیطب

شـهر   یگرفت که روند موجود توسـعه  جهیتوان نت یم یدر محدوده مورد بررس یدانیاسناد و مشاهدات م یبررس

بـا   سـه یباشـد کـه در مقا   یم یبه منطقه شهر یحیتفر -یالقییاز منطقه  رییدر حال تغ یصورت شتاب زده اه طرقبه ب

موجـود   یساختمان هـا  نیشده و هم چن ینساختما یبه مجتمع ها لیموجود تبد یها نیاز زم یاریقبل بس یها سال

 داده اند. ادیبا تراکم متوسط و گاها نسبتا ز یخود را به آپارتمان ها یو جا بیتخر زین

منطقـه و جبـران    یعـ یطب طیدوست به منظور حفظ شـرا  ستیز ای کیلیوفیبا کردیدر پژوهش حاضر رواز این رو 

گرفته شده است که با توجه به ماهیت نیمـه  در نظر  تهکه ساخت و ساز صورت گرف یها در مناطق یخسران ها و کاست

روستایی منطقه طرقبه این رویکرد می تواند جبران خسارات وارده باشد و تا کنون نیز رویکردهـای زیسـت محیطـی در    

شـهر در   نیـ کننده اهداف کالن ا تیتواند تقو یم رویکرد شهر بایوفیلیک هم چنین این منطقه مورد توجه نبوده است.

احـدا    ،یحـ یسبز و تفر یفضا یسرانه ها شیاقزا ،یعیطب یاز فضاها یاستفاده حداکثر نظیر یاسناد توسعه ا یراستا

بـه جهـت    سبز و باغ بـام و سـطوح سـبز    یفضاها جادیدوست، ا ستیشهر ز یالگوها یساز ادهیسبز و پ یساختمان ها

به شهر سـالم   یابیو سالمت و دست  حیسهل و آسان به منظور تفر یسطوح سبز با دسترس جادیو ا یستیتنوع ز شیافزا

 رو است.   شیباشد که مد نظر طرح پ یم کیلیوفیبا یاز اصول شهرساز

پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساخت و سازهای جدید بر محیط زیست شهری و شناسـایی راهبردهـای مـوثر     هدف

دنبـال  ه پژوهش حاضر بـ  نیباشد. هم چن یشهر طرقبه مدر  کیلیوفیبه شهر با یابیو دست  یستیز تیفیجهت ارتقا ک

بـر   دیجد یساخت و سازها یبه حداقل رساندن آثار منف یراهبردها در راستا نیمهم ترکه باشد  یم السواین پاسخ به 

 طرقبه کدام است؟ یشهر ستیز طیمح
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 ینظر یمبان
 بررسی تاریخچه و اهمیت شهرسازی زیست محیطی

ابنزر  رینظ یانیگرا عتیطب یدر جوامع شهر ینامناسب سطح زندگ تیفیو ک  یستینامناسب ز طیدنبال شراه ب

باغ شهر هاوارد  رینظ ییبودند و تالش ها یشهر یها طیدر جامع و مح رییتغ جادیبه دنبال ا هیو لوکوربوز تیهاوارد، را

 ,Rapoportبوده است ) یجوامع صنعت یطیست محیو ز یروح یها بیآس امیالت یتالش ها برا نیاز ا ینمونه ا

2014 .) 

 یذات لیتما کیانسان  سازد که یباشد مطرح م یم  ایلیوفیبا یهیدوست که برگرفته از نظر ستیز یشهرها 

 یدوست را شهر ستیشهر ز کی یتلیب یموتی( و تWilson, 1984دارد ) اتیاشکال ح گریو د عتیارتباط با طب یبرا

خرد و  عتیشود و شامل طبمی آن احساس  یروزانه مردم نمودها یو زندگ یکه در کار، باز داند یم عتیانباشته از طب

 عتیطب یشهر نی. در چننماید ایاز دست رفته را اح عتیکند طب یبخشد و تالش م یم تیکالن است که به شهر هو

پارک ها و باغ ها  ،یشهر یها جنگلسبز، باغ بام ها،  یها و نماها واریمردم وارد شود. استفاده از د یدر متن زندگ دیبا

به  قیمردم باشد. تشو یو زندگ یشهر یدر فضا عتیاز حضور طب ییتواند نمونه ها یم یا هیو حاش یخط یو پارک ها

از ارکان و شاخصه  یو تعامالت اجتماع یطیمح تیفیک ،یسرزندگ شیو دوچرخه و افزا ادهیاستفاده از حمل و نقل پ

  (.Beatley, 2011باشد) یم یطراح نیچن یها

 

 شهرسازی بایوفیلک

و  یاز جنبه رفاه، سالمت روح تیاست و حائز اهم یعیطب یایانسان به ارتباط با دن یذات لیبه عنوان تما ایلیوفیبا

 شیآزما عتیباشد اما الهام از طب یم یعیطب یایو تناسب اندام انسان ها با هدف دربرگرفتن انسانها در دن یجسم

 (. Kellert,2014:1باشد) یاز آن م یساز هیشب ایالهام  رو عناصر به منظو ندهایها، فرا ستمیمدل ها، س عت،یطب

 ،یزیبرنامه ر ،یطراح تیرا در اولو عتیشود، طب یم افتیفراوان در آن  عتیاست که طب یشهر کیلیوفیبا شهر

 یگاه ستیز جادیا کیلیوفیبا یطراح یهدف اصل از این رو(. Beatley,2011:45دهد ) یقرار م یشهر تیریو مد

 یم یاژهیو طیشرا یباشد که دارا یمدرن م یو زنده ساکن در سازه ها زیستیموجود  کیعنوان ه مردم ب یمناسب برا

 (.Kellert,2015:1-2باشد )

و روزانه انسان  یضرور یازهایداند و ن یم تیریو مد یزیبرنامه ر ،یرا مقدم بر طراح عتیطب کیلیوفیشهر با" 

 یو نظام ها عتیفراهم شده توسط طب یطیمح ستیو ز یاقتصاد یاز ارزش ها یاریرا همانند بس عتیدر ارتباط با طب

 ."(Beatley,2011:45) ردیگ یدر نظر م یعیطب
  

 بایوفیلیک و محیط زیست شهری
را  یاز منابع آب رصدد 25و  یعیدرصد از منابع طب 34 ،یدرصد از منابع انرژ 04 یمدرن امروز یشهرها      

(. Kellert,2006:8کنند) یم دیجامد را تول عاتیدرصد ضا 25وهوا و آب یهاندهیسوم آال کیکند و  یمصرف م

دهد اما در دراز مدت  رییمنظر را در کوتاه مدت تغ ایساختمان  کی ستیز طیمح طیتواند شرا یم کیلیوفیبا یطراح

 (. Kellert & Calabrese,8:2015باشد) یکیو اکولوژ داریپا یعیجوامع طب تیتقو یحام یستیبا زین

در  یگذارهیسرما یشهر یآوراز اصول تاب یکیکه  رایز ؛تاب آور دانست یتوان شهر یرا م کیلیوفیشهر با کی

 یرهای( و مسNewman et al.,2013:10)استآن  رامونیپ یستیز یدر شهر و پهنه کیلیوفیبا یشهرساز ینهیزم

 & Beatley)است شرح  نیشوند بد یمنته کیلیوفیبا کردیآور با روبه سمت شهرتاب وانندت یکه م یاصل

Newman, 2013:33-38:) 
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حس  تیشهر، کمک تقو یفضا رامونیدرون و پ یشهر یعیطب یها و شاخصه ها ستمیبهبود و حفاظت از س 

 شیافزا ،یعیبه مکان و اجتماع سبز و طب هدحس تعلق و تع شیعالقه ساکنان و افزا شیافزا قیتعلقق به مکان از طر

و  هیسرما جادیا ،یشهر کیلیوفیکردن منافع حاصل از با ایمه قیافراد و خانواده ها از طر یو تاب آور رشیپذ تیظرف

 .کیلیوفیدر شهر با عتیمرتبط با طب یها تیکردن ساکنان در فعال ریدرگ قیاز طر یاعتماد انسان

 

 بایوفیلیک و زیرساخت های شهری 
و  یکنند که ارزش اقتصاد یشهر فراهم م یبرا یاریبس کیامکانات و خدمات اکولوژ یسبز شهر یها رساختیز

شهرها و  یستیز طیبهبود شرا ی(. در راستاBeatley,2011:8باشد) یارزنده م اریبس زیخدمات در بازار ن نیسهم ا

 یها و سطوح سبز با دسترس وجود پارک کیلیوفیبا یدر شهرساز یعیو عناصر طب عتیارتباط شهروندان با طب شیافزا

بام و  ری)نظ یسبز شهر یوجود شاخصه ها ،یاهیگ یپوشش ها گریاز درخت و د دهیپوش یشهر یها نیسهل، زم

و  یاهیو وجود پوشش گ ،یشهر تیقابل رو یدر معمار یعیطب ریو ...(، وجود فرم ها و تصاو یباران یسبز، باغ ها وارید

 (. Beatley & Newman,2013:3330باشد) یم یدر شهر ضررور یغن یجانور

 

 مقیاس عملکردی شهرسازی بایوفیلیک 
 مختلف آن هم یها اسیدر مق کیلیوفیبا یاست که رفتارها و سبک زندگ یموفق شهر کیلیوفیشهر با کی

ساختمان،  یها اسیدر مق کیلیوفیباسبز و  یشاخصه ها یو افراد بتوانند با ترک منزل خود با توال داشته باشد یپوشان

 (. Beatley,2011:83منطقه مواجه شوند ) و هیمحله، ناح ابان،یبلوک، خ

ها از آن  یژگیمتنوع است که به عنوان تجارب و و یطراح یشامل کاربرد راهکارها کیلیوفیبا یطراح یمطالعه

 فاکتور ،یاقتصاد راتییمنظر، ابعاد پروژه، تغ یها یها یپروژه، عوامل محدود کننده و کاربر طیشود و به شرا یم ادی

(. Kellert & Calabrese,9:2015وابسته است) یکیو اکولوژ یشراط فرهنگ زیکننده و ن میو تنظ کیلجست یها

 ،یسالمت روح ،یبارور رینظ یعملکرد انسان یاستانداردها یبرا یریو قابل اندازه گ یقیحق یایمزا کیلیوفیعناصر با

 یترشیب تیها اهم یژگیو نیشود ا یم یجهان شهر تیچنان که جمعو درمان دارد و هم تیخالق ،یریادگیاسترس، 

 (.Beatley,2016:22کنند ) یم دایپ

 

 . اسیبر اساس مق کیلیوفیبا یشهر یعناصر طراح. 1جدول 

 مقیاس عناصر طراحی بایوفیلیک

 ساختمان بام های سبز

 آتریوم سبز و باغ های آسمانی

 پشت بام سبز

 دیوار سبز

 هدایت نور خورشید به فضاهای درونی

 بلوک محوطه های سبز

 ساختمان سازی خوشه ای در اطراف فضاهای سبز

 فضاها و محوطه های پوشیده شده از گونه های بومی

 خیابان خیابان های سبز

 باغ آرایی پیاده روها

 درختان شهری

 توسعه کم اثر
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 (Beatley,2011:83: أخذ)م

 پژوهش ینهیشیپ
کمتر به  رانیسفانه در کشور اأمت ،کیلیوفیبا کردیو رو ستیز طیبر مح یمبتن یشهر یطراحبا توجه به ضرورت 

در  کیلیوفیو با یطیمح ستیز یها کردیرو نیچنپرداخته شده است. هم یشهر و شهرساز یموضوع در حوزه نیا

 رامونیپ یو خارج یداخل ینهیشیپ یرسرو به بر نیندارند. از ا یخاص گاهیشهر طرقبه جا یشهر یهایزیبرنامه ر

 ها ذکر شده است: خالصه آن 2ی شمارهکه در جدول  میپرداز یمبحا مورد مطالعه م

 

  خالصه پیشینه پژوهش -2جدول 

ق
حق

م
 

سال  عنوان پژوهش

 انتشار

معیارها و مولفه های 

 استخراج شده از طرح

روش پژوهش و گرد آوری 

 اطالعات

 خالصه نتایج

ک اوتلله
مار

ساختمانی یک محوطه  

سبز: سهمی ضرورری در 

دست یابی به شهرهای 

 بایوفیلیک

شاخصه های سبز  2415

شهری، بام سبز، دیوار 

 سبز و نمای سبز

بررسی نمونه های موردی و 

تطبیق عکس و نقشه های 

مادون قرمز و مطالعه 

 آزمایشگاهی

استفاده از سطوح سبز در ساختمان ها 

ی، باعا بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگ

افزایش تنوع زیستی و کاهش اثرات 

 جزایر گرمایی منجر می شود.

ن
ریو و همکارا

مبنایی برای درخواست  

مالحظات سیاسی به منظور 

افزایش کاربرد شهرسازی 

 بایوفیلیک

نهادها و حکم روایی  2411

شرایط و  بایوفیلیک،

زیرساخت های 

 بایوفیلیک

بررسی نمونه های موردی از 

 مشاهدهطریق پیمایش و 

تاکید بر ضرورت ظهور رویکردهای کمی 

و چند منظوره برای گسترش پژوهش در 

زمینه تجارب زنده پیرامون بایوفیلیک 

 شهری

 خیابان های باریک و منظرسازی شده

 منظرسازی با گیاهان خوراکی

 نفوذپذیری باال

 محله احیا و بازسازی نهرهای شهری

 جنگل های شهری

 پارک های اکولوژیکی

 باغ های مشارکتی

 پارک های محلی و کوچک

 سبز کردن زمین های قهوه ای و بایر

 ناحیه فضاهای شهری و مناطق آبخیز

 شبکه های اکولوژیک شهری

 مدارس سبز

 در شهرسطح سایه انداز درختان 

 جنگل ها و باغ های میوه ناحیه ای

 سبز کردن کریدورهای کاربردی

 منطقه سیستم های رودخانه ای و حوزه های سیالبی

 سیستم های آبخیز

 سیستم های فضای سبز منطقه

 سبز کردن کریدورهای حمل و نقل اصلی
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ی
غفار

 

بایوفیلیک، اهداف و فواید 

آن در طراحى محیط 

 زیست

شرایط و زیرساخت های  .241

بایوفیلیک شهری و 

عوامل زیست محیطی و 

رفتارها، الگوها و سبک 

 بایوفیلیک زندگی

پژوهش کاربردی با مطالعات 

تحلیلی و مطالعه  –توصیفی 

 ادبیات پژوهش پیشین

افزایش رفاه و کیفیت زندگی انسان ها 

با حضور یافتن در طبیعت میسر خواهد 

شد و این مهم باید در طراحی های 

 شهری مد نظر قرار گیرد.

ی
ی و عال

قباد
ارتقاء تاب آوری شهرها به  

 بیوفیلیککمک شهرسازی 

عوامل موثر در بعد  1392

کالبدی و ضوابط طراحی 

 ساختمان های سبز

پژوهش کاربردی با مطالعات 

تحلیلی و مطالعه  –توصیفی 

 ادبیات پژوهش پیشین

شــهرســازی بیوفیلیک از طریق اجرای 

پروژه هایی در زمینه احیا، محافظت و 

گسترش طبیعت در درون و پیرامون 

تاب آوری شهر ها را شهرها می توانند 

 ارتقا دهند.

ی
الم

س
فقیه و ا

ارتباط کانسیتیناس و  

معماری بایوفیلیک 

 )معماری زیست دوست(

شرایط و زیرساخت های  1395

بایوفیلیک شهری و 

عوامل زیست محیطی و 

رفتارها، الگوها و سبک 

 زندگی بایوفیلیک

پژوهش کاربردی با مطالعات 

تحلیلی و مطالعه  –توصیفی 

 ادبیات پژوهش پیشین

راه حل پایداری و ماندگاری یک طراحی 

و معماری هم سو کار کردن با طبیعت 

است و این اصل باید در طراحی ها مد 

 نظر قرار گیرد.

صانلو
او

 

نگرشی بر نظریه شهر 

بیوفیلیک و نیاز به اجرای 

 آن در ایران

شرایط و زیرساخت های  1390

 یبایوفیلیک شهر

پژوهش کاربردی با مطالعات 

تحلیلی و مطالعه  –توصیفی 

 ادبیات پژوهش پیشین

شرایط کنونی شهرهای ایران وضعیت 

مناسبی پیرامون شاخصه های نظریه 

 شهر بایوفیلیک ندارد.

ن
ی و همکارا

لطف
روند گسترش کالبدی شهر  

و اثرات آن بر کیفیت 

 محیط زیست شهری

انواع آلودگی ها و  1393

مالحظات زیست 

 محیطی
 

تحلیلی   -رویکردهای توصیفی

و  استفاده از مدل های آماری 

و همچنین آزمون های کندال 

 2و گاما 1
 

محالت سه، دو و چهار دارای شرایط 

بهتری نسبت به سایر محالت در رابطه 

اجتماعی، تجاری و -با خدمات رفاهی

 تفریحی هستند.

ن و بهنام
جانیا

الهی
 

فضاهای مدیریت توسعه 

سبز در نما های شهری و 

ارایه مدل مفهومی در 

 جهت ارتقای محیط زیست

شرایط و زیرساخت های  1392

بایوفیلیک شهری و 

 فضاهای سبز عمودی

روش گردآوری اطالعات از 

طریق مشاهده و پرسشنامه و 

تحلیل آماری داده ها از طریق 
SPSS 

 .و  0توسعه سرانه فضاهای سبز مناطق 

زیباسازی منظر شهری خواهد منجر به 

شد و اجرای طرح های فضای سبز 

عمودی وغیر عمودی به توسعه شهری 

 می انجامد.

ن
ی و همکارا

حمود
م

ارزیابی چگونگی  

تأثیرگذاری بام سبز در 

 کاهش دمای محیط

شرایط و زیرساخت های  1391

بایوفیلیک شهری و بام 

 های سبز

کاربردی و  -رویکرد علمی

توصیفی و نوع روش پژوهش 

پژوهش، کیفی و در بخش 

مربوط به تحلیل نرم افزاری 

نوع پژوهش کمی و روش، 

 تحلیلی

سایه اندازی و خنک سازی تبخیری 

گیاهان و همچنین الیه های سقف به 

عنوان عایق تأثیر مؤثری در کاهش 

 انتقال حرارت دارند.

ن
ی و همکارا

نهرل
 

بررسی عوامل محدودکنندة 

سبز در توسعة بام های 

ایران بر پایة تحلیل سلسله 

 مراتبی

شرایط و زیرساخت های  1394

بایوفیلیک شهری و بام 

 های سبز

روش پیمایشی و تحلیل 

سلسله مراتبی با استفاده از 

 مرور ادبیات پیشین

مهم ترین مانع در توسعة بام سبز در 

ایران هزینه های متفاوت استقرار بام 

یی شده سبز نسبت به بام معمولی شناسا

 است.

ی
شم

حت
ی و م

شرق
 

فضای سبز در ساختمان 

های بلند با رویکرد دوباره 

 به طبیعت

رفتارها، الگوها و سبک  1372

 زندگی بایوفیلیک

مطالعه مروری ادبیات پیشین و 

 روش های توصیفی

کنار گذاشتن و تخریب و تغییر شکل 

طبیعت و عناصر، و نیز الهام از طبیعت و 

هدف در معماری  الگوسازی را بایستی

 قرار داد.

ن
ی و طبیبیا

حرین
ب

 

مدل ارزیابی کیفیت محیط 

 زیست شهری

عوامل زیست محیطی  و  ..13

 طبیعی

مطالعه مروری روش های 

توصیفی و ارائه مدل جدید 

 ارزیابی

جهت شناسایی،  12ارائه شاخص هایی 

بررسی و ارائه عوامل کیفیت زیست 

محیطی جهت تبدیل این فضاها به 

مکانی قابل سکونت، پایدار و سازگار با 

 محیط زیست.

 (.1397پژوهش،  یها افتهی: أخذم)
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 روش پژوهش
دنبال بهبود محیط زیست  و بستر شناختى و معلوماتى فراهم شده به نهیرو با استفاده از زم شِیپژوهش پ      

اطالعات شامل  یباشد. روش گردآور یم یکاربرد هایاز نوع پژوهش شهری و ارتقا کیفیت زندگی در شهر طرقبه و

و  رانیو مصاحبه با مد یو کتابخانه ا یدر اسناد و اطالعات آمار لعهمطا ،یو پرسشگر یدانیم یدهایو بازد یبررس

که تعداد زیادی از کتب، مقاالت و مطالعات پیشنهاد می هم چنین از آن جاییاستفاده شده است  یخبرگان امور شهر

شرکت کننده برای مصاحبه و پرسشگری جهت بررسی یک موضوع کفایت می کند  54تا  5کنند تعداد بین 

(Dworkin,2012جهت مطالعه دقیق تر موضوع تعداد ) و خبرگان  نتوسط مسئوالتدوین و عدد پرسش نامه  34

مصاحبه و  ،یحاصل از پژوهش اسناد ی. داده هااست یپژوهش هیطرح از نوع فرض نیفرض ا و بررسی گردید. تکمیل

جدول  لیقرار گرفت و با استفاده تحل لیو تحل یحاصل مورد بررس جیو نتا تادانگان و اسرو خب ناز مسئوال یپرسشگر

SWOT سیو ماتر QSPM یرو مورد بررسشیال  طرح پؤو در پاسخ به س دیگرد اجراهبردها استخر نیو مهم تر جینتا 

 قیگذار بر شهر طرقبه از طرریثأ( تدی)فرصت و تهد ی)قوت و ضعف( و خارج یعوامل داخل ییقرار گرفت. پس از شناسا

 کیکه هر  بیترت نی. بددیگرد هیته یبندتیو اولو یده ازیجهت امت یو خارج یعوامل داخل سیماتر  SWOTجدول 

شدند و از  یبند ازیو امت یوزن ده یشهر یو بر اساس نظام ها کیلیوفیبا یشهرساز یولفه هاؤاز عوامل بر اساس م

که محاسبات  دندیگرد زهیمحاسبه و جهت سهولت در محاسبات داده ها نرمال یوزن ازیعامل، امت ازیضرب وزن در امت

 .استشده  شرح داده  بخش تجزیه و تحلیل داده هاعوامل در  نیا

 

 مطالعهمورد  ی محدوده یمعرف
ـ   رانیدر شمال شرق ا زیشهرستان طرقبه شاند       شـهر   یو مرکز استان خراسان رضوی و در غرب و شـمال غرب

کشـوری   ماتیدر تقسـ  .137باشـد کـه از اواخـر سـال      یمـ  زیمشهد مقدس قرار دارد و شامل دو بخش طرقبه و شاند

و در  59/23  یو طول شـرق  یشمال32/19  ییایشهر در عرض جغراف نی( و ا1379:9 انژاد،یبه شهرستان شده )ار لیتبد

جمعیت آمـاری شـهر طرقبـه براسـاس     (. 1372:7،ارفعی و دیگرانقرار واقع شده است) ایمتری از سطح در 1270ارتفاع 

نفر می باشد از جایی که جمعیـت منطقـه حصـار     24997شامل  95آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

اری عمـومی بـه حـریم شـهر     در سال سرشماری در آمار جمعیتی طرقبه ثبت نشده است و این منطقـه پـس از سرشـم   

نفری این منطقه نیز بایستی در برآورد و محاسـبات جمعیـت در نظـر     1.44طرقبه اضافه شده است از این رو جمعیت 

شـهر بـا     نیا نیهم چن. 1میلیون گردشگر سالیانه می باشد .1نفر ساکن و  22297گرفته شود لذا جامعه آماری شامل 

مشـاور فرنهـاد    نیقرار دارد )مهندس یو استان خراسان رضو زین طرقبه و شاندهکتار در شهرستا 1534مساحت حدود 

،1390:5.) 

                                                             
1 www.amar.org  

http://www.amar.org/
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 (8: 1390موقعیت شهر طرقبه در تقسیمات سیاسی. )منبع: مهندسین مشاور فرنهاد ،  -1شکل 

 

 و بکر در منطقه یعیو عناصر طب کیبا کارکرد اکولوژ یسبز شهر یشاخصه ها یبررس
باشد و در  یبام سبز موجود نم ایو  واریمده در سطح شهر طرقبه دآبه عمل  یها یبررسطبق مشاهدات و      

 نیبه ا یشهروندان و سازندگان ساختمان قیجهت تشو یطیو شرا داتیگونه تمه چیه زین یشهر یهایزیرسطح برنامه

 یمشکالت شهر لیبه عمل آمده بدل احباتدر مص نبا توجه به اظهارات مسئوال نیچنمنظور صورت نگرفته است. هم

کال در  یسبز شهر یها رساختیاست ساخت ز بانیبا آن دست به گر یشهر عیرشد سر لیشهر بدل نیکه ا دهیعد

در  زین یباغ مشارکت ایاکوپارک و  ایو  یشناس اهیگو باغ پارک  چیه نیچن. همستین یشهردار ندستور کار مسئوال

قرار گرفته اند که از منظر  یاصل یمحورها یهدر حاش غالباً زیموجود در منطقه ن یباشد. پارک ها یشهر موجود نم نیا

به تفرج  لیتبد ترشیندارند و ب یمناسب تیوضع یبه ساکنان بوم یخدمات ده نیو هم چن یپراکنش و عدالت اجتماع

 یدر جبهه شمال ،شهر یقو گسترش اف یخوارنیکنندگان شده اند. جهت مبارزه با زم دیها و بازد ستیتور یگاه برا

با کارکرد  یشهر رهیذخ یها نیعنوان زمه مناطق ب نیشود و ا یوساز صادر نماجازه ساخت ینیامام خم یکمربند

شهر طرقبه به دلیل ماهیت ییالقی خود دارای منابع غنی طبیعی و گونه های گیاهی و  حفظ شده اند. کیاکولوژ

زار می باشد. شاخصه های طبیعی منطقه شامل سه رودخانه جاغرق، دهبار، مایانات می باشد گلجانوری و تپه زار و جن

از دیگر جاذبه های  غیره که به سدگلستان می ریزد و دهبار، دشت ارغوان، غارمغان، سد چالیدره، بند گلستان و

 طبیعی این شهر می باشد که ماهیت بایوفیلک شهر را تقویت نموده است. 

 

  شهر طرقبه یعموم یها سبز و پارک یفضاها ،یاهیپوشش گ یبررس

با توجه به عدم  ریاخ یها و باغات است که در سال یزراع یاراض یکاربر یدرصد از سطح شهر دارا54 یباال     

 زیها ن بخش ریدر معرض توسعه قرارگرفته است، سا دایشد گریشهر از طرف د هیروی و رشد ب یاز طرف یاقتصاد هیتوج

 نی)مهندس قرار گرفته است یانسان یها در معرض دخالت زیمتراکم ن مهیمراتع متراکم و ن وی ا هیپا مانند سطوح کوه

 (.1390:140مشاور فرنهاد ،

 ریبا یباغات و اراض م،یو د یآب یزارع یاراض ،یآن شامل مناطق مسکون رامونیطرقبه و پ ردر شه یپوشش اراض 

 هرودخان هیحاش یشوند. در اراض یم یعیطب یاهیپوشش گ یکرده و دارا دایپ یکارکرد مرتع یاست که به طور فصل

وجود آورده است. ه گردشگران ب یبرا یمناسب طیمثمره خودرو رشد کرده و مح ریمثمره و غ یانواع درختان رود کنار

 ییها یوسعت شهر به کاربر یباق آن گزارش شده است. رامونیپ یعمده درشهر طرقبه و دامنه ها یاهیگ پیدو ت

 ابدی یاختصاص م یمناطق مسکون و انهرودخ بستر ،یوباغات، سطوح آب یآب یزراع یاراض م،ید یزراع یازجمله اراض

 (.1390:05مشاور فرنهاد ، نی)مهندس
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 یباشد که در قسمت ها یو باغات م یمنطقه مورد مطالعه غالبا مراتع کم تراکم و زراعات آب یپوشش اراض

 یعیطب یاراض یعمدتا دارا یمنطقه مورد بررس یستیز طیخورد. از بعد مح یبه چشم م زین یمناطق مسکون یمرکز

ها،  پارک نیدر ا ازیو ارائه خدمات موردن یعموم یطرقبه با احدا  پارکها یشهردار ر،یاخ یها سال یط .باشد یم

تمشک، پونه و بهمن ازجمله  یکند. پارک ها جادیاتراق مراجعان در فضا ا یبرا یمناسب یتالش کرده است تا فضاها

و آخر هفته ها به خود جذب کنند. با  لیتعط امیرا خصوصا در ا یاریپارک ها هستند که توانسته اند مراجعان بس نیا

تر مربع و سرانه م 74سبز شهر طرقبه با احتساب باغات  یسرانه فضا یعیطب یمرتع یتوجه به وجود باغات و اراض

محله تمشک، بهمن،  یشامل پارک ها 1سرانه نیباشد . ا یمتر مربع م 21 یسبز احدا  شده توسط شهردار یفضا

 ان،ی، تشر0و  3فرهنگ  ثار،یشامل ا یگیهمسا اسیپارک در مق 15و بوستان خانواده،  زمنصوریپونه، بوستان، عز

 یباشد. پارک ها یشهر م یانیم یلندهایآ نیو کالته قنبر و هم چن درهیچال یبنفشه، الله، طلوع و حصار و دوپار جنگل

باشد.   یم یپارک دارند که عمده درختان آن درختان مثمر باغ-باغ تیو بوستان خانواده ماه انیمنصور، تشتر زیعز

باشد.  یمتر م 154کند حدود  یط دیبا یشهر یبه پارک ها یکه هر شهروند در شهر طرقبه جهت دسترس یفاصله ا

باشد که به  یتلخ، صنوبر و چنار م تونیکاج، ز اریالیمنطقه زبان گنجشک، اقاق یشهرسبز  یغالب در فضا اهانیگ

بحا  یشود. از مشکالت اصل یکاشت نم حدا داالیدرخت در سطوح جد نیدرخت کاج ا 2کیآللوپات تیعلت خاص

 یفضا بهآب  نیباشد که با ذوب شدن برف ها ا یمها  خبندانی لیدله سبز منطقه وجود شن نمک در معابر ب یفضا

سبز  یبه تخلفات بحا فضا یدگیشود.  جهت رس یم اهانیگ یمشکل برا جادیشود و باعا ا یسبز منتقل م

برخورد خواهد شد و عمده  دایباشد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف شد یدر منطقه فعال م .ماده  ونیسیکم

 .خواهد بود نیگزیدرخت جا جادیو ا یرنقدیجرائم بصورت جرائم غ

 یمشارکت یو باغ ها کیاکولوژ یپارک ها ،یشهر یجنگل ها  ،یجنگل و درختزار اجتماع همچون ییها یکاربر

محله و  اسیکه در مق است یشهر یوجود بوستان ها ،سبز یفضا یها یو تنها کاربر نیستدر سطح شهر موجود 

 ی محدوده راًیباشد اما اخ یز در منطقه موجود نمیراه سبز ن ادهیکنند. پ یم یمنطقه و گاها فراشهر خدمات رسان

مواجه شده است. در  تیطرح با موفق نیا ناست که طبق اظهارات مسئوال دهیراه گرد ادهیبه پ لیتبد هیمحمد دانیم

ندارند و  یساکنان پراکنش مناسب یبرا یو عدالت اجتماع یدسترس ایاز ح یسبز شهر یمجموع پارک ها فضاها

 شده اند. ییجانما یاصل یرهایسم هیدر حاش شتریب

 

 تجزیه و تحلیل داده ها
 ییجهت شناسا SWOT جدول نیتدو یاز روشها بیبه ترت لیدر پاسخ به سوال پژوهش حاضر به شرح ذ      

 در: دیراهبردها استفاده گرد نیمهم تر یبند تیو اولو ییجهت شناسا QSPM سیماتر نیموجود و تدو تیوضع

 گریکدیمولفه ها با  نیا سهیهر مولفه و مقا تیاهم زانیدر ستون دوم با توجه به م یعوامل داخل لیجدول تحل لیتکم

باشد که مجموع  یبه گونه ا دیبا بیضرا نیا ریشود. مقاد یبه آن مولفه اختصاص داده م کیصفر و  نیب تیاهم بیضر

و با لحاظ  3 ای 0رتبه  بیبودن قوت ها به ترت یمعمول ای یعال هباشد. در ستون دوم با توجه ب کیها لفهؤم بیضرا

 یینها ازیکه جمع کل امت یشود. در صورت یاختصاص داده م 2 ای 1رتبه  بیبه ترت بودن ضعف ها یمعمول ای یجد

 دارمق نیرو بر ضعف ها غلبه دارد و چنانچه کمتر از ا شیپ یباشد قوت ها 225از  شیجدول ب نیدر ا یعوامل داخل

 .ارائه شده است ریدر جدول ز جیغلبه ضعف ها بر قدرت ها خواهد بود. نتا یباشد نشان دهنده

 

                                                             
 توسط نگارندگان.  1399طبق مصاحبه صورت گرفته با مسول وقت فضای سبز شهر طرقبه در زمستان   1

2 Allelopathy  
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 .1397. منبع: یافته های پژوهش، (IEF) یداخل عوامل سیماتر  3 جدول

نظام 

 شهری

امتیاز  وزن قوت

 عامل

امتیاز 

 وزنی

ی
حیط

ت م
س

زی
– 

ی
طبیع

 

S1  مناسب بودن ماهیت اکوتوریسم منطقه با حفظ پهنه باغات و مزارع بعنوان جاذبه های طبیعی

 منطقه

42412 0 42420 

S2 تفرجگاهی شهر طرقبه در  -حفاظت از منابع طبیعی و کیفیات محیطی با تعریف نقش گردشگری

 طرح های فرادست

42447 3 42422 

S3 42420 0 42412 فراغتی و تقویت نقش بایوفیلیک شهر توسعه فعالیت هایوجود شاخصه های طبیعی جهت 

S4 42439 3 42413 مناسب بودن کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی از نظر ترکیب امالح برای شرب و کشاورزی 

S5% جهت تسهیل امکان 7از اراضی شهری به اراضی دشتی با شیب کمتر از  %54تخصیص بیش از
 شهر توسعه درونی

42413 0 42452 

S6  وجود پارک ها و فضاهای سبز در سطح منطقه با کارکرد محلی و منطقه ای و شهری و شبکه
 اکولوژیک شهری

42412 0 42420 

S7 42447 0 42442 عدم وجود صنایع سنگین و منابع آالینده صوت و تولید ضایعات خطرناک در منطقه 

S8  تقویت حیات جانوری و گیاهی منطقه با رهاسازی گونه های پرندگان در منطقه و حذف گونه های

 گیاهی مهاجم

4241 0 42421 

S9 42421 0 4241 وجود ضوابط و استانداردهای شدید جهت مقابله با تخریب پوشش گیاهی شهری 

S10 42432 3 4241 حفظ جبهه شمالی شهر بعنوان منطقه حفاظت شده 

S11  استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و پساب تصفیه شده در طبیعت شهری و استفاده بهینه از
 منابع آب

42413 3 42439 

فرهنگ
_ی

  
اجتماع

 ی

S1  باالبودن سابقه سکونت و وجود هویت در بخش مرکزی شهر و افزایش حس تعلق و بهبود کیفیت
 روابط اجتماعی

42447 0 42435 

S2 42422 3 4244 وجود موزه مردم شناسی و ابنیه تاریخی در منطقه و تقویت ارتباط ساکنین با هویت تاریخی شهر 

S3 42421 0 4241 باال یودن تنوع زیستی و پوشش گیاهی منطقه و افزایش سطح سالمت کلی شهروندان 

S4  وجود دانشگاه و موسسات علمی در منطقه و افزایش فرصت های )علمی و نوآورانه( در مورد
 بایوفیلیک شهری

42415 3 42402 

 

ی
صاد

اقت
 

S1 42432 3 4241 وجود دو گرایش کشاورزی و گردشگری، بعنوان گرایش های اصلی فعالیتی منطقه 

S2 4245 0 4241 اهمیت نقش گردشگریوفرصت تقویت اقتصاد محلی. 

S3 42421 0 4241 وجود صنایع دستی بومی با گرایش های ویژه متکی به تولیدات باغی و دامی 

S4 برخورداری از فرهنگ شبه روستایی بعنوان فرصت افزایش مشارکت در طرح ها و افزایش فرصت

 های کارفرینی

42412 0 42407 

 

عملکرد
-ی

کارکرد
 ی

S1 42420 0 42412 تلطیف و ارتقا کیفیت محیطوجود باغات و فضاهای سبز جهت 

S2 تجاری با قابلیت عملکردی اجتماعی باال و افزایش امنیت و  -وجود مجتمع ها و راسته های خدماتی
 فرصت تعامل

4241 3 42402 

S3 42402 3 4241 وجود زمین های وسیع در شهر و امکان توسعه درونی و مقابله با گسترش افقی شهر 

S4 4245 0 4241 امکان ایجاد پیاده راه های سبز و محوطه های سبز در مراکز محلی. 

S5 42402 3 4241 امکان ایجاد فضاهای خاص نظیر پیاده راه سبز و مسیر دوچرخه در مسیرهای شریانی اصلی 

S6 42421 0 4241 دسترسی نسبتا مناسب شهروندان به پارک های محلی 

ی
کالبد

 S1 42439 3 4241 تناسب ارتفاع غالب ابنیه با ویژگی های محیطی و عملکردی شهر 

S2  اختصاص بیشترین سطح اراضی شهری به ابنیه های سالم به عنوان یکی از شاخص های پایداری

 شهر

4241 0 4245.

0 
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S3 42400 3 4241 نقش تفرجگاهی دیرینه منطقه بعنوان  فرصت توسعه فعالیت گردشگری پایدار 

ل  
ل و نق

نظام حم

سترس
د

 ی
S1.42421 0 4241 قرارگیری معابر در بسترهای زیبا و جذاب طبیعی 

S24245 0 4241 وجود محور دسترسی مشهد طرقبه در منطقه بعنوان معبر شریانی اصلی. 

S3 42420 0 42412 طراحی پیاده راه محور میدان محمدیه 

امتیاز  وزن ضعف 
 عامل

امتیاز 
 وزنی

ی
حیط

ت م
س

زی
– 

ی
طبیع

 

W1 42442 1 4244 قرار گیری شهر طرقبه در محدوده با خطر لرزه خیزی متوسط 

W2 گسترش ناموزون و بدون برنامه رستوران ها در امتداد دره ها و افت کیفیت محیطی و تعادل

 محیط طبیعی

42410 2 42427 

W3 سرد( و آسیب پذیری باال در فصول وجود آب و هوا و اقلیم استپی )تابستان گرم و زمستان های
 سرد و گرم

42412 1 42412 

W4 ضعف ساختار زمین شناسی محدوده و ایجاد محدودیت در توسعه کالبدی و فعالیتی و افزایش
 آسیب پذیری آن

42440 1 42440 

W5  محدودیت اراضی مناسب توسعه فعالیت های انسانی در امتداد دره ها و تمرکز فعالیتی و
 بارگذاری نامناسب

42449 2 42419 

W6 4243 2 4241 تخریب شدید شکل بستر و کاهش سطوح پوشش گیاهی و افزایش آسیب پذیری 

W7زباله و نخاله های  برهم خوردن بافت و ترکیب خاک در درون محدوده شهری به دلیل ریختن
 ساختمانی

4241 2 4243 

W8 42432 2 42412 عدم وجود زیرساخت ها و ساختمان ها با رویکرد معماری و شهرسازی سبز 

W9  عدم اولویت معیارهای زیست محیطی در طرح ها و برنامه های شهری بدلیل وجود مشکالت

 عدیده در منطقه

42410 2 42427 

ی
فرهنگ

_  
ی

اجتماع
 

W1.4241 1 4241 توسعه ناموزون جغرافیایی و اجتماعی باعا ایجاد شکاف فرهنگی اجتماعی می شود 

W242427 2 4241 عدم وجود مراکز فعال خدمات محله ای در حوزه جهت تعامالت اجتماعی ساکنان 

W3  تشدید مراجعه خارج از حوزه و استفاده بدون برنامه از شبکه های محلی و افت کیفیت زندگی و
 آسایش ساکنین

42447 1 42447 

W4 پایین آمدن امنیت اجتماعی در بخش هایی از حوزه که در بخشی از ساعات شبانه روز فعال
 هستند

4241 2 42420 

W5  عدم وجود باغ های مشارکتی و کشاورزی شهری و ارتباط شهروندان با گیاهان کاهش ارتباط
 انسان و دنیای زنده

42413 2 42422 

W6  عدم وجود مراکز آموزش زیست محیطی نظیر مدارس طبیعت،  باغ های مشارکتی  و باغ

 گیاهشناسی

4241 2 42421 

ی
صاد

اقت
 W1باغات و مزارع و رواج بازار  توسعه گردشگری و تغییر کاربری تغییر در ساختار فعالیتی شهر و

 سوداگرانه زمین

42412 2 42432 

W242432 2 42412 فقدان برنامه ریزی هدفمند برای جلب مشارکت ساکنین محلی در پروژه های اقتصادی 

W3 42432 2 42412 عدم وجود فضاهایی نظیر روز بازارها و خیابان غذا جهت تقویت بنیه اقتصادی شهر 

ی
عملکرد

-
ی

کارکرد
 

W1... 4241 1 4241 کمبود خدمات نوین گردشگری از قبیل پارک ها فضای سبز تجهیزشده و تماتیک و 

W2 گسترش ناموزون و بدون برنامه تفرج گاه ها در امتداد دره ها، رودخانه و افت کیفیت محیطی
 محدوده

4241 2 42427 

W3 4241 1 4241 دفاع در درون شهر به دلیل وجود ابنیه مخروبه و باغات خشک شدهتعدد فضاهای گمشده و بی 

W4و گسترش افقی  توسعه شهر به صورت لکه ها و پهنه های جدا از هم و مشکل در توزیع خدمات
 شهر

4241 2 42427 

W5 عدم دسترسی سریع و آسان ساکنین حوزه به مراکز محلی و کاهش فرصت های پیاده روی و
 حضورپذیری فضاها

42410 2 42427 

W64243 2 4241 حضور بیش از حد کاربری های فرامحلی و کمبود سرانه کاربری های خدماتی در مقیاس محله 

W7 42432 2 42412 الگوی بیگانه و غیر بومی ساخت و سازهای جدید 

W8 42410 1 4241 قرارگیری ابنیه با ارزش تاریخی در حوزه های آسیب پذیر از لحاظ کالبدی 

W942447 2 42440 تک بعدی بودن فعالیت گردشگری منطقه و محدودیت رده های فعالیتی بعنوان  ضعف فعالیتی 
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 منطقه

W10  عدم وجود شاخصه های سبز شهری و کریدورهای سبز و ضعف جدی نظام کارکردی بایوفیلک

 منطقه

4241 2 4243 

W11  کمبود سطوح سایه انداز شهری و کاهش حضور فعال افراد در شهر و گسترش جزایر گرمایی

 شهری

42412 1 42412 

ی
کالبد

 

W1 کم دسترسی های نامناسب و کاهش فرسوده بودن بخش وسیعی از بافت مرکزی شهر، مساحت

 کیفیت زیستی

4241 2 42429 

W2 4243 2 4241 ساختار فضایی شهر بر اساس توسعه گسسته 

W342415 1 4241 توزیع نامتعادل فضای سبز شهری در سطح شهر 

W44243 2 4241 عدم تناسب و هماهنگی میان نقش و هویت شهر با کیفیت بصری و کالبدی 

W5 42432 2 42412 تفکیک بی رویه اراضی و احدا  واحدهای مسکونی و تجاری در آن 

W6 42432 2 42412 عدم استفاده از مصالح بومی در ساخت و سازشهری 

سترس
ل و د

ل و نق
نظام حم

 ی

W142431 2 4241 عدم دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی 

W2  تداخل سواره و پیاده به خصوص در تقاطع ها و عدم وجود مسیر ویژه عابر پیاده )جهت ترویج

 پیاده مداری(

4241 1 42415 

W3  عدم هماهنگی و تعادل میان ظرفیت شبکه دسترسی و حجم استفاده کننده به ویژه در روزهای
 تعطیل 

4241 2 42422 

W4 استقرار کاربری های عمده جاذب جمعیت مقیاس فراشهر بدون طراحی سامانه حمل و نقل
 عمومی 

4241 2 42427 

W542410 1 4241 شبکه موجود معابر بر اساس نیازهای باغداری و روستایی و عدم مطابقت با حجم استفاده کنونی 

W6 4243 2 4241 کیفیت نامناسب و نامطلوب شبکه معابر منطقه و عدم امکان بهره برداری از ظرفیت کامل آنها 

W7 42410 1 4241 و تنزل کیفیت کارایی پایین شبکه ارتباطی در منطقه به لحاظ عملکردی 

W8 42412 1 4241 اثر مسدود شدنوجود تنها یک راه ارتباطی از شمال شرقی شهر و افزایش میزان آسیب پذیری در 

 22522 - 1 مجموع

 

ایـن   یدر تکمیل جدول تحلیل عوامل خارجی در ستون دوم با توجه به میـزان اهمیـت هـر مؤلفـه و مقایسـه        

ها با یک دیگر ضریب اهمیت بین صفر و یک به آن مؤلفه اختصاص داده می شود. مقادیر این ضرایب باید به گونه مؤلفه

مجموع ضرایب مولفه ها یک باشد. در ستون دوم با توجه به عالی یا معمولی بـودن فرصـت هـا بـه ترتیـب       ای باشد که

اختصاص داده می شود. در صورتی که جمـع   2یا  1و با لحاظ جدی یا معمولی بودن تهدید ها ترتیب رتبه  3یا  0رتبه 

های پیش رو بر تهدید ها غلبـه دارد و چنانچـه   باشد فرصت  225کل امتیاز نهایی عوامل خارجی در این جدول بیش از 

 کمتر از این مقدار باشد نشان دهنده غلبه تهدید ها بر فرصت ها خواهد بود. نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

 

 .1397پژوهش، یها افتهی منبع(. EEF)یخارج عوامل سیماتر  0 جدول

نظام 

 شهری

امتیاز  وزن فرصت

 عامل
امتیاز 

 وزنی

ی 
حیط

ت م
س

زی
– 

ی
طبیع

 

O1 های با  امکان وجود فضاهای با حداقل مداخله در محیط طبیعی خصوصاً تپه

 دید و منظر زیبا

42427 3 0.084 

O2ترین گردشگاه  موقعیت ویژه طبیعی اقلیمی و امکان تبدیل آن به مهم

 طبیعی و تقویت اکوتوریسم

42432 0 0.128 

O3  فرصت تغییر و تحول در شیوه های بهره برداری مناسب در جهت توسعه

 پایدار

42432 0 0.12 

O4 0.094 0 42423 امکان ایجاد گردشگری متمرکز در حاشیه غربی و جنوب غربی شهر 

O5 با توجه به حجم باالی  امکان ایجاد زمین های شهری با کارکرد اکولوژیک

 زمین های حفاظت شده شهری

42433 3 0.101 
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فرهنگ

_ی
  

اجتماع
 ی

O1  وجود پیوندهای عمیق و با سابقه به دلیل قرار گیری شهر طرقبه در
 چارچوب فضایی والیت توس

42423 3 0.07 

O2 امکان شکل گیری فضاهای شهری مناسب جهت تقویت تعامالت و نقش

 های اجتماعی

4243 3 0.09 

O3به مشارکت های مردمی و نظارت  امکان تشویق ساکنین داخل و خارج حوزه

 های اجتماعی و افزایش امنیت

42427 3 0.084 

O4  امکان ایجاد فضاهای شهری با رویکرد بایوفیلیک بواسطه ماهیت طبیعی– 

 زیست محیطی

424292 0 0.116 

O5  امکان گسترش فضاهای شهری با رویکرد طبیعت و تقویت ارتباط ساکنان با

 طبیعت و دنیای زنده پیرامون

424311 0 0.124 

O6  امکان احدا  باغ شهری و گیاهشناسی بواسطه تنوع زیستی باال منطقه و

 افزایش ارتباط ساکنان با طبیعت

424222 3 0.067 

صاد
اقت

 ی

O1داری و تقویت  و باغ  دامداری صنعتی،  های  در عرصه گذاری  سرمایه   گرایش

 بنیه اقتصادی شهر

4242. 3 0.081 

O2های طبیعی منطقه و فرصت  گرایش گردشگران به استفاده از منابع و جاذبه

 ایجاد بازارهای فصلی و بومی

4243 0 0.12 

O3 های گردشگری در جهت عرضه محصوالت بومی و  تجهیز و ساماندهی کانون

 افزایش مشارکت شهروندان

42432 0 0.12 

O4 امکان بهره برداری بهینه مالی از حجم باالی جمعیت گردشگر در جهت

 توسعه و ارتقا کیفیت محیطی شهر

42427 3 0.084 

عملکرد
-ی

کارکرد
 ی

O1 فعالیتی بدون محدودیت زمانی و سبب رونق و امکان ایجاد راسته های

 پویایی حوزه

42432 0 0.12 

O2  امکان ایجاد و توسعه انواع فضاهای سبز و باز مثل پارک جنگلی،فضای سبز

 خطی،پارک تفریحی و نظایر آن.

42432 0 0.128 

O3 0.096 3 42432 امکان ایجاد فضاهای سبز خطی در مجاورت راسته های خدماتی 

O4 .0.124 0 42431 امکان استقرار فعالیت های همخوان با گردشگری طبیعی و فراغتی 

O5 0.096 3 42432 امکان ایجاد شبکه اکولوژیک شهری با طراحی هدفمند فضاها و سطوح سبز 

 تهدید

ی 
حیط

ت م
س

زی
– 

ی
طبیع

 

T1  ی توجهی به توان های محیط باضمحالل قابلیت های پایه محیطی بدلیل

 بهره برداری بیش از حد طبیعی و

4242. 2 0.054 

T2  محدودیت در توسعه فضاهای عمومی و توسعه پایدار فعالیت های همخوان با

 محیط

42427 2 0.056 

T30.06 2 4243 وجود برخی از منابع آالینده محیطی و بروز آلودگی محیطی، خاک و بصری 

T4  انهدام فضای سبز و تخریب چشم اندازهای طبیعی بواسطه توسعه و خزیدن شهر

 به حریم رودخانه ها

42427 2 0.056 

T5 0.021 1 42421 در معرض خطر قرارگیری پوشش گیاهی غالب در به دلیل توسعه کالبدی 

T6 0.023 1 42423 برخی از گسل های منطقه  به علت فاصله کم طرقبه از ساختگاه مشهدوجود 

T7 0.022 1 42422 قرار گیری شهر بر روی یک زون گسلی بعنوان تهدیدی برای این شهر 

T8  امکان برهم خوردن نظم طبیعی و تخریب پوشش گیاهی و جانوری منطقه

 بدلیل افزایش گردشگران منطقه

42422 2 0.0527 

T9 0.064 2 42432 -عدم توجه مسئولین به دغدغه های زیست محیطی و  بروز مشکالت طبیعی 
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 زیست محیطی
ی

فرهنگ
ی  _

اجتماع
 T10.047 2 42423 خارج شدن طرقبه از شکل منطقه ییالقی و تبدیل آن به چهره ای کامال شهری 

T2 0.018 1 42417 امکان از بین رفتن هویت بومی و قومی بدلیل حجم زیاد ساکنان غیر بومی 

T3 خوردن بافت بومی و ارگانیک و تخریب هویت بومی بواسطه ویالسازی و  برهم

 فضاسازی های جدید شهری

42429 2 0.058 

صاد
اقت

 ی

T10.017 1 .4241 های اجتماعی ساکن در منطقه تشدید فاصله درآمدی بین گروه 

T2های تفرجی، صنعتی، سکونتی و غیره در منطقه، دولت را ناگزیر به  تشدید فعالیت

های شهری، گردشگری، ارتباطی و  تخصیص اعتبارات بیشتر برای توسعه زیرساخت

های موجود را افزایش و نرخ سود  حفاظتی در منطقه نموده که مطلوبیت

 دهد. ایش میهای بخش خصوصی را افز گذاری سرمایه

42420 1 0.024 

T3  بروز شکاف فرهنگی میان ساکنان بومی و تازه واردان به منطقه بواسطه توسعه

 واحدهای تفرجگاهی

42425 2 0.05 

ی
عملکرد

ی-
کارکرد

 T1 توسعه شهر به سمت مشهد و احتمال پیوستن حوزه های سکونت آن به کالنشهر

 مشهد

42427 2 0.056 

 2.768 - 1 مجموع

     

نامـه، نمـره بـه    با نگاهی به جدول تحلیل عوامل داخلی و بر اساس نتایج مصاحبه و استخراج اطالعـات پرسـش     

می باشد. این عدد بیانگر غلبه قوت ها بر ضعف هـا مـی باشـد     22522دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر 

( نتیجـه  22.2ل خارجی و نمره بدسـت آمـده از ایـن تحلیـل )    (.  هم چنین با بررسی ماتریس ارزیابی عوام2252>225)

بـر   22.5(. در مجموع عوامل خـارجی بـا رتبـه    22.2>225گرفته می شود که فرصت ها بر تهدید ها غلبه خواهد کرد )

 غلبه دارد. 22522عوامل داخلی با رتبه 

لی و خارجی اسـتفاده کـرد. مـاتریس    از این نتایج می توان در انتخاب استراتژی ها و تشکیل ماتریس عوامل داخ 

قسمت مجزا نشان می دهد. با  0استراتژی ها و  اولویت های اجرایی، بخش های مختلف سیستم را به صورت نمودار در 

 استفاده از این ماتریس می توان اثرات مورد انتظار تصمیمات استراتژیک بر سیستم پیش بینی گردد. 

 - 1( و ضـعیف ) 0 - 225های اجرایی، این نمرات در یک طیف دو بخشی قوی )در ماتریس استراتژی ها و اولویت 

( دسته بندی می شود. بر این اساس چنانچه موقعیـت منطقـه مـورد بررسـی در ناحیـه اول نمـودار باشـد اسـتراتژی         2

پیشنهاد می شـود.  تهاجمی، در ناحیه دوم استراتژی رقابتی، ناحیه سوم محافظه کارانه و ناحیه چهارم استراتژی تدافعی 

در نمودار ذیل با استفاده از ماتریس عوامل عوامل داخلی و خـارجی و موقعیـت یـابی نمـرات حاصـل از مـاتریس هـای        

ها  Xارزیابی عولمل داخلی و خارجی یک نقطه مشخص می گردد. چون جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور 

مـی باشـد. بنـابر اصـول مـدیریت       22.2هـا برابـر بـا     Yارجی بـر محـور   و جمع امتیاز به دست آمده از عوامل خ 2252

 SOاستراتژیک موقعیت منطقه مورد بررسی در ناحیه اول تعیین می گردد که متناسب با آن استرتاژی هـای تهـاجمی   

 انتخاب خواهند شد.
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 .1397یی. منبع: یافته های پژوهش،اجرا یها تیاولو و ها یاستراتژ سیماتر -2شکل 

 

 SWOTراهبردها بر اساس مدل  ی ارائه
 یم سهیآن اطالعات مقا لهیوسه که ب استراهبرد  نیتدو ندیمهم در فرا اریبس یاز ابزارها یکیمدل  نیا      

 یها یگر متفاوت از نظر درجه کنش یچهار انتخاب با استراتژ نیامکان تدو سیماتر نیبا استفاده از ا نیچن شود. هم

به  ایداشته و  یهم پوشان گریکدیها با  یاستراتژ یعمل امکان دارد برخ انیشود. البته در جر یمتفاوت در فضا فراهم م

 لیاز تحل به دست آمده جی(. با توجه به نتا1390:54و محبوب فر، ی)ضراب ندیبه اجرا در آ گریکدیزمان با  طور هم

 .ارائه شده است لیدر جدول ذ ،راهبرد 52شامل  ،راهبرد ها نیمهم تر SWOTجدول 

 

 ی ارائه شده بر اساس مدل سوات. منبع: یافته های پژوهش.ها راهبرد نیتر مهم  -5 جدول

ف
ردی

 

نظام 

 شهری

ساختار 

 تلفیقی

 راهبرد

زیست   .1

 -محیطی 

 طبیعی

S2, O2 تقویت نقش گردشگری منطقه با حفظ منابع طبیعی و رویکرد اکوتوریسم 

2.  W4, T4  محدود نمودن توسعه کالبدی با توجه به توان طبیعی منطقه به جهت جبران خسارات در

 برابر مخاطرات طبیعی

3.  W9, T9 اولویت بخشی به مسائل زیست محیطی در تصویب طرح ها و برنامه های اجرایی شهر 

0.  S3, T8  های زیست ایجاد فضاهای کنترل شده جهت گردشگری به منظور حداقل سازی آسیب

 محیطی

5.  S11, T3 مدیریت آالینده های محیطی و بازیافت و استفاده مجدد از آن ها 

7.  W7. T5 مدیریت دفع ضایعات با توجه حفظ کیفیت خاک و پوشش گیاهی 

8.  T1, W1 اولویت بخشی به توان محیط در الگوی توسعه شهر 

7.  S1, O3  دست یابی به توسعه پایدارحفظ غنای طبیعی )گیاهی و جانوری( محیط در جهت 

9.  O1, W8  بکارگیری اصول معماری سبز و شهرسازی بایوفیلیک به منظور حداقل مداخله در محیط

 طبیعی

11.  S5, O4  تدوین الگوی توسعه شهر با توجه به شرایط طبیعی و ایجاد مراکز گردشگری در نواحی

 غربی

11.  S4, O4  ایجاد فضاهای با کارکرد اکولوژیک نظیر مزارع شهری و باغ های مشارکتی در سطح فضای
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 سبز منطقه جهت تقویت ارتباط افراد با طبیعت 

12.  W5, T6 استفاده از الگوی شهری رشد هوشمند جهت توسعه آتی شهر 

13.  W2, O4  مدودیت های موجودتدوین برنامه گردشگری پایدار در منطقه با توجه به توان طبیعی و 

10.  W3, T7 بررسی سابقه آماری منطقه در وقوع بالیای و مخاطرات طبیعی و شناسایی نقاط حساس 

 _فرهنگی  .15

 اجتماعی 

 

S1, T2  تقویت هویت فرهنگی شهر با ایجاد برنامه ها و سیاست های بکارگیری نیروهای بومی و

 افزایش مشارکت شهروندان

17.  S2, T3 منظور تقویت بنیه فرهنگی و اقتصادی منطقه و حفظ معماری بومی ایجاد اکولوژها به 

18.  W5,T1  استفاده از فضاهای موجود به منظور احدا  باغ های مشارکتی وتشویق ساکنان به ارتباط با

 دنیای زنده پیرامون

17.  W4, O2  تجهیز و ایجاد پیاده راه ها و میادین محالت به منظور افزایش نظارت اجتماعی و

 حضورپذیری فضاهای شهری

19.  S3, O4 گردشگری حفاظت  -استفاده از پتانسیل های طبیعی موجود جهت ایجاد فضاهای طبیعی

 شده

21.  O6, S4  افزایش ارتباط بین مردم و دانشگاه به منظور تقویت بنیه علمی شهروندان از طریق ایجاد

 اکوپارک ها و باغ های گیاهشناسی

21.  O5, W6  فرهنگسراهای زیست محیطی به منظور افزایش ارتباط و اگاهی شهروندان ایجاد مدارس و

 نسبت به دنیای طبیعی پیرامون

22.  W2, O3 فعال سازی مراکز محالت به منظور کاهش مراجعه به خارج شهر 

23.  W1, O1 برنامه ریزی و تعادل بخشی فعالیتی در چارچوب کالن به منظور کاهش شکاف فرهنگی- 

 اجتماعی

تقویت بنیه اقتصادی شهر با جذب سرمایه گذارادن در زمینه فرصت های اقتصادی موجود  S1, O1 اقتصادی  .20

 نظیر ایجاد مزرعه شهری و احدا  باغات و کاشت گیاهان دارویی

25.  S2, T1  استفاده از فرصت گردشگری جهت بکارگیری نیروهای بومی و شناسایی فرهنگ و هویت

 ت شهری و بهبود بنیه اقتصادی شهرمنطقه به منظور تقویت هوی

27.  S4, T1  تدوین الگوهای ساختار فعالیتی شهر جهت مبارزه با زمین خواری و حفظ اکولوژی طبیعی و

 ساختار نیمه روستایی شهر

28.  S3, O4  استفاده از فرصت های گردشگری جهت عرضه محصوالت باغی و احیا مجدد فرصتهای

 اقتصادی فراموش شده

27.  O2, w3  ایجاد بازارهای فصلی و روزبازارها و شهرغذاها جهت حفظ بنیه فرهنگی و تقویت اقتصاد

 بومی و تنوع فضاهای گردشگری

29.  W2, O3  تقویت فضاهای گردشگری موجود نظیر بندگلستان، سد چالیدره و نظایر آنها جهت جلب

 سرمایه گذاران و ارتقا بنیه مالی

عملکردی  .31

 کارکردی-

S1, T5  باغات و فضاهای سبز به منظور ایجاد فضاهای باز شهری و حفظ کیفیات محیطیحفظ 

31.  S3, O5 استفاده از زمین های وسیع شهری با کاربری نامشخص جهت ایجاد شبکه اکولوژیک شهری 

32.  O1, W6  فعالیتی در محالت جهت افزایش حضورپذیری فضاها –ایجاد راسته های خدماتی 

33.  T7, W7 های اجرایی و هدفمند جهت کنترل جمعیت ورودی با توجه به توان منطقه تدوین برنامه 

30.  W12,O3 ایجاد فضاهای سبز خطی جهت افزایش سطوح سایه انداز و مقابله با جزایر حرارتی شهری 

35.  O2,W11 استفاده از فرصت های موجود جهت تقویت شاخصه های سبز شهری 

37.  W10,O4  رویکرد چندجانبهاستفاده از فرصت گردشگری با 

38.  W9, T6 تصویب قوانین و ضوابط جهت حفظ ابنیه تاریخی و با ارزش و مقابله با سودجویی ها 
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37.  S2, T3  تدوین الگویی جهت جانمایی و استقرار کاربری های جاذب جمعیت در مکان هایی مناسب

 جهت حداقل آسیب

39.  W5, T2  جانمایی کاربری های ناسازگارتدوین الگوی دقیق و متناسب با شکل شهر جهت 

استفاده از فرصت های محیطی جهت ایجاد تعادل فضایی و کاهش آلودگی بصری با تدوین  S1, O2 کالبدی  .01

 ضوابط

01.  T1, W5  استفاده از الگوهای رشد و توسعه شهری منطبق با ماهیت شهر در راستای کاهش گسستگی

 و رشد افقی شهر

02.  S3, O1 طبیعی در جداره های شهری به منظور ارتقا کیفیت و سیما و منظر  حفاظت از شاخصه های

 محیط

03.  W3, O3  ایجاد پیاده راه سبز جهت افزایش فضای سبز شهری و ایجاد دید و منظر مطلوب و تشویق
 ساکنان به حضور فعال در شهر

00.  W1, T3  راستای تقویت توانمند سازی بافت فرسوده و مرکزی شهر با تاکید بر حفظ هویت بومی در

 هویت شهر با مردم

05.  W2, T2 شناسایی فضاهای با ظرفیت ساخت جهت ذخیره برای توسعه آتی شهر 

07.  W4, O4  جلب مشارکت عمومی در پروژه های شهری به منظور ایجاد هماهنگی بین نقش شهر و

 کیفیت محیطی توسط بومیان

نظام حمل   .08

و نقل و 

 دسترسی

S1, T2  های محیطی جهت ترویج پیاده مداری و کاهش ترافیکاستفاده از جاذبه 

07.  S2, O2  استفاده از الگوهای رشد مبتنی بر حمل و نقل به منظور کاهش حجم ترافیک از معابر اصلی

 و دسترسی سهل

09.  O4, W1 بهبود و تجهیز پیاده راه ها جهت ترویج و ارتقا پیاده مداری و کاهش ترافیک خودروها 

51.  W2,o1   مسیر دوچرخه و پیاده راه سبز به منظور افزایش سرزندگی فضاها و کاهش حجم احدا

 ترافیک

51.  W4,T3  استقرار کارربی های فرامحلی در مسیرهای اصلی و نزدیکی گره های حمل و نقل به منظور

 کاهش بار ترافیکی

52.  O3,W3 راه های سبز  ایجاد مسیرهای حمل و نقلی جذاب نظیر منوریل، ترن های گردشگری و پیاده
 تجهیز شده از مشهد به طرقبه

 

 QSPMقابل قبول در جدول  یراهبرد ها یبند تیاولو
با استفاده از  یهر استراتژ تیشود. جذاب یم یریگ میقابل قبول تصم یمرحله در ارتباط با استراتژ نیدر ا    

نشان  ترشیب تیجذاب ازیگردد. امت یم نییباالتع تیجذاب یدارا یاتژمشخص شده و استر یکمّ یزیربرنامه سیماتر

 (. 1390:53و محبوب فر، ی)ضراب باشد یم نیرینسبت به سا یاستراتژ تیمطلوب یدهنده

 تیو اولو تیبا توجه به نمره جذاب QSPMجدول  جیو نتا SWOTانتخاب شده براساس مدل  یها یاستراتژ 

 باشد.  یم لیبه شرح جدول ذ تیاولو بیبه ترت یبررس نیحاصل از ا جیشود که نتا یم یطبقه بند
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 .1397منبع: یافته های پژوهش،  QSPMبراساس ماتریس قبول قابل یها راهبرد یبند تیاولو  -7 جدول

امتیاز  توضیحات استراتژی اولویت

 جذابیت

1 SO5  ارتباط شهروندان با محیط حفظ غنای طبیعی )گیاهی و جانوری( محیط در جهت دست یابی به توسعه پایدار و افزایش

 طبیعی

02.1 

2 SO6  تدوین الگوی توسعه شهر با توجه به شرایط طبیعی و ایجاد مراکز گردشگری در نواحی غربی و کاهش آسیب های زیست

 محیطی ناشی از توسعه

0222 

3 SO11  برداشتن در راستای گردشگری استفاده از فرصت های گردشگری و احیا مجدد فرصتهای اقتصادی فراموش شده و گام

 پایدار

0252 

0 SO8 0255 گردشگری حفاظت شده با ماهیت طبیعی  -استفاده از پتانسیل های طبیعی موجود جهت ایجاد فضاهای طبیعی 

5 SO1 0230 تقویت نقش گردشگری منطقه با حفظ منابع طبیعی و رویکرد اکوتوریسم و گردشگری پایدار 

2 SO2  0229 استفاده از فرصت های محیطی جهت ایجاد تعادل فضایی و کاهش آلودگی بصری با تدوین ضوابط 

. SO7 0225 ایجاد فضاهای با کارکرد اکولوژیک نظیر مزارع شهری و باغ های مشارکتی و یا پارک های تماتیک و موضوعی 

7 SO10  زمینه فرصت های اقتصادی موجود و افزایش استفاده از نیروی کار تقویت بنیه اقتصادی شهر با جذب سرمایه گذارادن در

 بومی

0223 

9 SO3  حفاظت از شاخصه های طبیعی در جداره های شهری به منظور ارتقا کیفیت و سیما و منظر محیط نظیر استفاده از نمای

 سبز و دیوار سبز

0242 

14 SO4  منظور کاهش حجم ترافیک از معابر اصلی و دسترسی سهل به حوزه های استفاده از الگوهای رشد مبتنی بر حمل و نقل به

 مختلف و ترویج پیاده مداری

322. 

11 SO9  افزایش ارتباط بین مردم و دانشگاه به منظور تقویت بنیه علمی شهروندان از طریق ایجاد اکوپارک ها و باغ های گیاهشناسی

 و افزایش فرصت جهت ارتباط با محیط طبیعی پیرامون 

2229 

 

 ی و پیشنهادهاریگ جهینت
 و می توان نتیجه گرفت که  ساختطبق نتایج حاصل از پژوهش و باتوجه به بررسی های صورت گرفته به وضوح 

 رفـتن  ازبـین  باعـا  مسـاله  ایـن  که است داشته زیادی بسیار تاثیر طرقبه شهر افقی گسترش بر شهری جدید سازهای

 زمـین  بـه  سـودجویانه  نگـاه  بـه دلیـل   شهری ساز و ساخت افزایش و شهر افقی گسترش از ناشی طبیعی منابع و مراتع

 سـبز  هـای  سیاسـت  و برنامـه  باشد و تقویت داشته شهر بر ناپذیری جبران اثرات تواند می مدت دراز در که است گشته

 شهری در ده سال گذشته بسیار ضعیف بوده است.   اکولوژیک یشبکه و بایر های زمین کردن

با توجه به جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی می توان نتیجـه گرفـت اسـتراتژی هـای برگزیـده در راسـتای       

ی شـهری طرقبـه بـا    زیست محیطی و الگوی توسعه -شهرسازی بایوفیلیک می باشد و با توجه به شرایط طبیعیاهداف 

ی شهری بایوفیلیک در ساخت و سازهای جدید شهر می توان تا حدی آثار منفی ایـن پـروژه هـا و    رعایت اصول توسعه

رسی نتایج پژوهش بـا پـژوهش هـای مشـابه     ساخت و سازهای جدید را تقلیل یا برطرف نمود. هم چنین در راستای بر

ارتباط بصورت  نیباشد و ا یم عتیارتباط با طب ازمندیگونه زنده ن کی( معتقد است که انسان به عنوان 1970) لسونیو

دارد  عـت یبـا طب  یادیـ ز اریبسـ  یدر شهرها که فاصـله  یامروز یزندگ وهیشده است و ش نهینهاد یدر و یاتیو ح یذات

 کـه یی شـود از جـا   یمـ  دییـ پـژوهش تا  یهـا  افتهی سبراسا ضوعمو نیباشد ا یانسان ها م یفطر ازین نیا نیبا ا ریمغا

دهند و  یم حیترج یکنون طیبود را به شرا یترشیسبز ب یشهر که شامل باغات و اراض یمیشهر بافت قد یساکنان بوم

 دانند. یم عتیرا قطع کننده ارتباط مردم با طب دیجد یساخت و ساز شهر

دهد که شـامل ارتبـاط    یسه سطح ارائه م "کیلیوفیبا یطراح یها یژگیو "( در کتاب 2415کلرت و کاالبرس ) 

طـرح   نیـ حاصـل از ا  یها افتهیباشد. طبق  یو تجربه فضا و مکان م عتیبا طب میمستق ریارتباط غ عت،یبا طب میمستق

 باشند.   یشهر طرقبه م یطیمح ستیعوامل بر بهبود اوضاع ز نیثرترؤسه سطح جزو م نیا

شـهر   ستیز طیبر مح یمخرب ریشهر ظرف ده سال گذشته تاث یگسترش افق کهبر اساس فرض پژوهش پژوهش 

در شـهر   عـت یبـه طب  یابیـ مـانع دسـت    ی( اشاره کرد که تراکم شهر2410) ومنیتوان به نظر ن یطرقبه داشته است م

 هدر آن توسـع  یسـبز بـه خـوب    یاست که فضاها و ساختمان هـا  کیلیوفیخوب از شهر با ینمونه کیو سنگاپور  ستین
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شـده   جـاد یدر ان ا یبهتـر  یحتـ  یستیتنوع ز یها و دستاورد یمشابه با ساختار اصل یشهر ستمیاکوس کیاند و  افتهی

هـا در توسـعه   نظـر قـرار دادن آن   طرح با استفاده از عوامل مطرح شده در پژوهش و مـد  نیا یها افتهیاست. بر اساس 

 و از اثرات مخرب آن کاست.  دیرونق بخش یسان با توسعه شهر را در شهر طرقبه هم کیلیوفیتوان با یم یشهر

 سـت یز یها ستگاهیسنگاپور بر ارتباط متقابل ز جیدر خل کیلیوفیبا یها یطراح ی( با بررس2419. )یتان اس. وا

 رسـاخت یکـرده اسـت کـه اسـتفاده از ز     دیکند تاک یکه جوامع را مرتبط م یسبز و آب یها رساختیز قیاز طر یطیمح

 نیـ پـژوهش بـا ا   نیـ ا یگذار شناخته شده اند لذا دستاوردها ریتاث یلفه هاؤطرح حاضر جزو م در زین یسبز شهر یها

 باشد. یراستا م کیدر  زیطرح ن

 یتواند باعا غلبـه بـر وابسـتگ    یم کیلیوفیبا کردیکه رو افتیدست  جهینت نیبه ا زی( ن.241و همکاران ) ومنین 

 یشهرسـاز  یوردهـا آ از دسـت  یشـهر  یکـه تـاب آور   ییجـا  آنتـاب آور گـردد. از    یشهر جادیو ا یلیبه سوخت فس

تواننـد در   یمـ  کیـ لیوفیبا یراهبردهـا  ؛ از این رودارد ریبر بر شهر تاث ینیباشد و در کاهش اثرات شهرنش یم لکیوفیبا

 یراسـتا مـ   کیـ رو در  شیحاصل از طرح پـ  جیبا نتا زیامر ن نیثر واقع شوند که اؤشهرها م یطیمح ستیبهبود اوضاع ز

 یهـا و الزامـات شـهرها    یژگیو ی( که به بررس2411) یتلیحاصل از پژوهش ب جیطرح با نتا یها افتهی نیچن مباشد. ه

 یطراحـ  یجامع و گسترده الزمه کردیرو کیعنوان ه ب یشهر کیلیوفیبا کردیرو ردیگی م جهیپردازد و نت یم کیلیوفیب

 باشد.   یرو م شیبه طرح پ میقابل تعم نا جیباشد و نتا یراستا م کیدر  است،امروز  یشهر یزیو برنامه ر

 عـت یدر طب افتنیـ انسـان هـا را بـا حضـور      یزندگ تیفیرفاه و ک شی( افزا1392) یغفار زین یدر مطالعات داخل

 نـاً یع زیـ رو ن شیطرح پ جیکه نت ردیمد نظر قرار گ یشهر یها یدر طراح دیمهم با نیداند و معتقد است و ا یمحقق م

 . اشدب یسو م هم جهینت نیبا ا

 رامـون یتجارب زنـده پ  نهیوهش در زمژگسترش پ یمنظوره برا و چند یکمّ یها کردی(  رو2413و همکاران ) ویر

 نیـ با توجه به کمبود اطالعات و منابع موجود ا زیرو ن شیدانند که در طرح پ یم یرا از الزامات شهر یشهر کیلیوفیبا

 یشهر طرقبه مـ  یاصل یاز کمبودها ستیز طیبهبود مح و یشهر کیلیوفیبا ینهیشود که مطالعه در زم یم دییمهم تا

سو کـار کـردن    هم یو معمار یطراح کی یو ماندگار یداریمعتقدند که راه حل پا زی( ن1395) یو اسالم یهیباشد. فق

 عـت یارتبـاط بـا طب   شیو افـزا  کیلیوفیبا یطراح یطرح در راستا دهیبرگز یها یاستراتژ کهیی است و از جا عتیطب با

 .استسو  طرح موجود هم یموارد با دستاوردها نیا دباش یم

شاخصـه   رامـون یپ یمناسـب  تیوضع رانیا یشهرها یکنون طیکه شرا افتیدست  جهینت نی(  به ا1390اوصانلو ) 

 است. جینتا نیموجود شهر طرقبه کامال منطبق با ا تیندارد که وضع هینظر نیا یها

شـهرها.   یهیـ رو یگسترش ب یطیمح ستیز راتیتأث یابیارز " عنوانبا  ی( در مقاله ا1390و همکاران ) ینیحس 

 و پروژه مسکن مهر طرقبه پرداخـت  یطیمح ستیاثرات ز یبه بررس "شهر طرقبه  -: پروژه مسکن مهریمورد یمطالعه

شهر دانستند که در طرح  نیا یشهر را جزو مشکالت اصل یاهیپوشش گ راتییهوا، آب و تغ ،یخاک، صوت یها یآلودگ

 گرفت کـه دسـت   جهیتوان نت یجهت با توجه به بحا صورت گرفته م نیشود. از ا یم دییأت موضوع کامالً نیش رو ایپ

 کـرد یشهرها بـا رو  ستیز طیبر مح دیجد یساخت و سازها یطیمح ستیاثرات ز یپژوهش حاضر جهت بررس یوردهاآ

باشد و جهت کـاهش اثـرات گسـترش و     یراستا م کیدر  نیشیشهر طرقبه با مطالعات پ یمورد یدر نمونه کیلیوفیبا

 کیاکولوژ طیبا توجه به شرا نیدهد. هم چن یم شنهادیرا پ کیلیوفیبا یشهرساز یاستفاده از راهکارها یشهر یتوسعه

بحـا شـد اسـتفاده از     تـر شیشهر و همانطور که پـ  نیا ستیز طیبر مح یحساس شهر طرقبه و اثرات مخرب شهرساز

تواند اثرات مخرب گسـترش شـهر    یدر شهر ها م کیلیوفیبا یخصوصا شهرساز یطیمح ستیز یشهرساز یها کردیرو

از  یعـ یگـاه طب  گران بعنوان تفـرج  مطرح بود که گردش یالقیی یعنوان منطقه اه تر ب شیدهد. شهر طرقبه پ لیرا تقل

 بردند.  یمنطقه بهره م نیا
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 سـت یز یشهرسـاز  دگاهیـ بـر خـالف د   کـه کـامالً   یشـهر  ی به بحا توسعه ینگاه صرف اقتصاد ی امروزه با غلبه

نوس أنامـ  یو نماها مانیخشن بتن و س یخود را به چهره یرفته و جا نیعت در شهر از بیطب یها نمود است، یطیمح

رنـگ   باعـا کـم   ی،شـهر  تیریبر سر راه مـد  دهیمعضالت و مشکالت عد جادیداده است که عالوه بر ا هریش تیبا ماه

امید است با به کارگیری راهبرد هـای موجـود در ایـن مقالـه شـاهد       .ستگشته ا زین عتیشدن ارتباط شهروندان با طب

 بهبود کیفیت زیستی و محیط زیست شهری در شهر ییالقی طرقبه باشیم.  
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