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Aims & Backgrounds The challenge facing the human being in the last century is the climate change 
crisis and its control. The most important consequences of climate change are the occurrence of drought 
in different parts of the world (especially Iran), which has encountered urban and rural settlements 
with various crises (especially the habitation). One of the ways to deal with this phenomenon is to plan 
a Disaster (Drought) Risk Reduction plan that is part of a crisis-specific agenda for urban planning and 
management. This is an applied research, which based on dual descriptive-analytical and analytical-
prescriptive processes that in addition tracking the effects of drought on residential activity (habitation) 
in the urban area of Isfahan, using semi-quantitative methods of risk assessment, crisis-response 
scenarios designed. The drought has been developed based on the strategic urban spatial planning 
approach and by using Analysis of Interconnected Decision Area.
Conclusion The results indicate that the effects of “river drying and madies”, “the dissatisfaction and 
distrust between civil society and decision makers”, “life expectancy transformation”, “air quality 
change” and “increased physical health vulnerability” are highest risk of habitation in Isfahan. The top-
notch scenario among the nine areas of decision-making areas consists of eight areas of “urban design”, 
“vitality”, “public participation”, “urban management”, “modern technologies”, “physical health” and 
“lifestyle”, and is not included “Environment”.
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 دهچکی

ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی، وقوع خشکسالی در از مهمها: اهداف و زمینه
های های مختلف زمین (به ویژه فالت قاره ایران) است که سکونتگاهبخش

ریزی رو کرده است. برنامههای گوناگون روبهشهری و روستایی را با بحران
یژه در شرایط بحران خشکسالی که بخشی از دستورکارهای وخطرپذیری  کاهش

های مقابله با این پدیده ریزی و مدیریت شهری است، یکی از راهبرای برنامه
است. هدف از این پژوهش، شناسایی اثرات خشکسالی مؤثر بر سکونت و 

بندی آن در شهر اصفهان؛ و همچنین تولید سنجش میزان و اولویت
مند ای سازگار و اولویتریزی راهبردی منتج از سناریوهدستورکارهای برنامه

گیری مرتبط با هدف کاهش خطرپذیری های تصمیمتحلیل عرصه برآمده از فن
  بحران خشکسالی بوده است.

تحليلی، ابتدا به کمک گروه متخصصان، -در اين پژوهش توصيفی شناسی:روش
عوامل مؤثر بر فعالیت مسکونی شناسایی و در گام بعدی، ارزیابی این اثرات از 

نامه ویژه ساکنین در مناطق پیمایش اجتماعی با استفاده از پرسشطریق 
ای گیری غیرتصادفی سهمیهصورت نمونهنمونه به ٣٨٤گانه شهر اصفهان با ١٥

اثر دارای شدت باالتر از میانگین استخراج شده و در مرحله بعد با  ٢٠انجام شد. 
کارگیری تکنیک تحلیل  ورود به فرآیند برنامه فضایی راهبردی مشکل سو و با به

مند برنامه تولید و گیری مرتبط، سناریوهای سازگار و اولویتهای تصمیمعرصه
بندی طراحی شده است. الزم به ذکر است در طی مراحل تکنیک مذکور، اولویت

 کمی خطرپذیری انجام شده است.سناریوها بر پایه نتایج حاصل از ارزیابی نیمه
 اعتمادیو بی ایجاد نارضایتی«، »هاو مادی خانهرودشدن خشک« ها:یافته

، »زندگیامید به دگرگونی « ،»گیرندگانو تصمیمجامعه مدنی متقابل عمومی 
دارای باالترین » جسمیسالمت پذیری آسیبافزایش «و » هوا کیفیتدگرگونی «

  خطرپذیری بر فعالیت مسکونی در شهر اصفهان بودند.
گیری مرتبط، برنامه های تصمیماستفاده از فن تحلیل عرصه با گیری:نتیجه

عرصه  ٨خشکسالی با در نظر گرفتن خطرپذیری  راهبردی برتر برای کاهش
، »شهریمدیریت «، »مردمیمشارکت «، »سرزندگی«، »شهریطراحی «
  ارايه شد.» زندگیسبک «و » جسمی سالمت«، »نوینهای فناوری«

خشکسالی، سکونت، شهر اصفهان، خطرپذیری  راهبردی، کاهشریزی هبرنام ها:کلیدواژه
  گیری مرتبطهای تصمیمتکنیک تحلیل عرصه
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	مقدمه
های پیش روی شهرها در هزاره سوم، بحران تغییرات از چالش

طور خاص، پدیده خشکسالی م و پیامدهای ناشی از آن و بهاقلی
. اگرچه [IATF Working Group, 2006: 113]است 

خشکسالی بیشتر به عنوان یک پدیده طبیعی یا فیزیکی در نظر 
شود، اما اثرات آن حاصل کنش متقابل میان یک پدیده گرفته می

طبیعی و نیاز آبی جامعه است و اغلب اثرات آن توسط 
 ,al	Ghasemin Nejad et] شودهای انسانی تشدید میعالیتف

. از دیگر سوی، جمعیت شهرنشین همواره در حال [214 :2014
افزایش است. این روند افزایشی، افراد و خانوارهای بیشتری را در 

دهد معرض خطر بالیا و تأثیرات تغییرات آب و هوایی قرار می
[Buurman et	 al, 2016: 3]  به كاهش مخاطرات، که نیاز

اطمینان از کنترل ریسك مخاطرات و دیگر اقدامات مدیریتی در 
های بازدارنده از بروز ها و پیگیری طرحجهت تهیه برنامه

نسبت به بالیای طبیعی را در پی خواهد داشت  پذیریآسیب
[Norooz Khatiri et	al, 2013; UNISDR, 2007: 4] بحران .

های شهری دارد متنوعی بر سکونتگاهخشکسالی اثرات گسترده و 
های اجتماعی در رقابت برای منابع که کاهش منابع آبی، تنش

های جمعیتی آب، دگرگونی در الگوی سکونت و فعالیت، دگرگونی
های فضایی در اثر و تشدید روندهای مهاجرت، ایجاد نابرابری

 های فعالیت و سکونت و مشکالت ثانویه نظیر افزایشجاییجابه
های غیررسمی، مهاجرت نیروی انسانی کارآمد، خالیسکونتگاه

 ;Cook, 2016: 4]ها از آن جمله است ماندن سکونتگاه

Tadesse et	al, 2015] در این میان، اثرات خشکسالی مؤثر بر .
کند تا آنجا که به کیفیت سکونت در طوالنی مدت بروز پیدا می

ریزی شهری آسیب برنامهزندگی شهروندان به عنوان باالترین هدف 
های غیراصولی و مشکالت ناشی از آن وارد شده و موجب مهاجرت

  گردد.می
های اخیر استان اصفهان، همواره با بحران خشکسالی به در سال

رو بوده اصلی سیستم مدیریت شهری روبه یلعنوان یکی از مسا
ساله، نسبت به میانگین ده هااست. کاهش شدید بارش

توجهی به بیشناسی انتقال آب و های غیرکاردن پروژهشاجرایی
بندی آب (منسوب به شیخ بهایی)، ترین طومار سهمیهقدیمی

آبی و اثرات ناشی از این است تا بحران کم دست به دست هم داده
خشکسالی در شهر اصفهان در تمام ابعاد بروز و ظهور پیدا کند. 

بع آن افزایش میزان گرد و ت رود و بهمدت زایندهخشکی طوالنی
های تنفسی، کاهش میزان غبار و آلودگی هوا، افزایش بیماری
بندی آب آشامیدنی، افزایش فضای سبز در محالت شهری، جیره

دمای هوا، کاهش امید به زندگی و در نهایت کاهش کیفیت 
زندگی شهروندان اصفهان که منجر به مهاجرت جمعیت فعال به 

د، از جمله مواردی است که اهمیت پرداختن شوخارج از شهر می
  سازد. به موضوع خشکسالی را روشن می

توان به پژوهش گرفته در این زمینه میهای انجاماز جمله پژوهش
  المللی راهبرد بین«با عنوان  ٢٠٠٤سازمان ملل متحد در سال 
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اشاره کرد؛ پس از آن در ژانویه  (UNISDR)کاهش ریسک سوانح 
کنفرانس سازمان ملل متحد به همین منظور با  دومین ٢٠٠٥

» دومین کنفرانس جهانی برای کاهش ریسک سانحه«عنوان 
تشکیل شد. نتیجه عملی این کنفرانس تصویب یک چارچوب 

. در ٢٠٠٥- ٢٠١٥المللی بود؛ چارچوب هیوگو برای عمل عملیاتی بین
این دوره، در سطح جهانی تغییرات چشمگیری در نگرش به 

طوری که رویکرد غالب از تمرکز بر کاهش ت ایجاد شد، بهمخاطرا
آوری پذیری و تابپذیری به سمت افزایش و ایجاد برگشتآسیب

تدریج، مفهوم ملل و جوامع در مقابل سوانح تغییر پیدا کرد. به 
آوری، در راستای کاهش صدمات ناشی از سوانح طبیعی، به تاب

آنجا که سومین کنفرانس  مفهوم کاهش خطرپذیری تغییر یافت تا
جهانی کاهش ریسک سانحه از سوی سازمان ملل متحد برگزار شد 
و حاصل این کنفرانس که به چارچوب سندای جهت کاهش 

) مشهور است، جایگزین چارچوب ٢٠١٥-٢٠٣٠خطرپذیری سوانح (
هایی در زمینه ارزیابی هیوگو شد. پس از چارچوب هیوگو، پژوهش

توان به ترین آنها میاست که از مهم خطرپذیری انجام گرفته
، [al, 2016	Buurman et]و همکاران  جوست بوورمنپژوهش 

راهبردهای مدیریت خطرپذیری خشکسالی شهری: «تحت عنوان 
های اشاره کرد که ضمن تأکید بر مزیت» کالنشهر ١٠مقایسه 

تر (مدیریت رویکرد مدیریت خطرپذیری نسبت به رویکرد قدیمی
توجه به اهمیت خشکسالی در شهرها، تالش کرده است بحران) و 

تا چارچوبی را جهت ارزیابی اقدامات خشکسالی در شهرها (با 
کالنشهر) تدوین کند. در پژوهشی دیگر،  ١٠مقایسه اقدامات 

به انواع  [Dumbravă & Lacobe, 2013] الکوبهو  دامبراوا
در این پژوهش اند. های شهری پرداختهارزیابی خطرپذیری در پروژه

کمی و کیفی ارزیابی خطرپذیری شرح داده های کمی، نیمهروش
شده است. طبق این پژوهش ارزیابی کیفی خطرپذیری، فرآیندی 

شده را های شناساییاست که پیامد و احتمال وقوع خطرپذیری
دادن کند و از کلمات توصیفی برای نشانطور کیفی ارزیابی میبه

کند. در و احتمال رخداد آنها استفاده می بزرگی پیامدهای ممکن
مقابل، فرآیند ارزیابی کمی خطرپذیری برای تجزیه و تحلیل مقدار 

کار گرفته  ها بهعددی احتمال وقوع و پیامدهای خطرپذیری
های کمی خطرپذیری، به مقیاسشود؛ همچنین در ارزیابی نیمهمی

 ,Dumbravă & Iacob] شودکیفی، عدد اختصاص داده می

 Zaheri]و همکاران  ظاهریهای داخلی نیز . در پژوهش[2013

et	 al, 2016] کمی خطرپذیری ای به ارزیابی نیمهدر مقاله
خشکسالی با استفاده از مدل مدیریت ریسک پرداختند. در این 
پژوهش، ابتدا لیست خطرات و پیامدهای خشکسالی در محدوده 

خطرات و پیامدها، مورد مطالعه استخراج و سپس تمامی این 
صورت بندی و در نهایت نتایج اطالعات بهدهی و اولویتضریب

دهد نمودار راداری نشان داده شده است. نتایج تحقیق نشان می
های شغلی و خروج رفتن فرصتکه باالرفتن نرخ بیکاری و از بین

از بخش کشاورزی، خطرات اصلی خشکسالی در منطقه است؛ 
سازد تا یریت ریسک، این امکان را فراهم میبنابراین، فرآیند مد

بندی اقدامات، درست در جایی که بیشترین نیاز به اجرای اولویت
 Sayyah] مفصلی و صحفیسیاحآن وجود دارد، انجام پذیرد. 

Mofassali & Sahafi, 2010] تبیین «ای با عنوان در مقاله
ران در شناسی استفاده از مدل مدیریت ریسک در مدیریت بحروش

های ارزیابی به شرح چگونگی استفاده از روش» مناطق شهری
کّمی را کمی و کیفی خطرپذیری پرداخته و روش نیمهکمی، نیمه

  اند.مورد پژوهش انتخاب کردهعنوان روش منتخب برای نمونه به
عنوان در جوامع شهری، با درنظرگرفتن ماهیت بحران خشکسالی به

دهد، ت خود را در بلندمدت نشان مییک سانحه طبیعی که اثرا
رساندن حداقلمنظور بهریزی کاهش خطرپذیری بهلزوم برنامه

 ,al	Fu et] پیامدهای خشکسالی از اهمیت باالیی برخوردار است

ترین عنوان مهم. در این بین، فعالیت مسکونی به[56 :2013
ترین فعالیت شهری و درگیرکردن غالب افراد جامعه از مهم

های کاهش ریزیریزی است؛ اساس برنامههای نیازمند برنامهزهحو
خطرپذیری سوانح، ارزیابی خطرپذیری است. در همین راستا 
مدیریت شهری در پی برنامه جامع کاهش خطرپذیری است تا 
پیامدهای ناشی از خشکسالی را به حداقل ممکن برساند 

[UNISDR, 2014: 2] . 
شده های انجاموهش با سایر پژوهشاز نکات متمایزکننده این پژ

ریزی راهبردی با پیرامون مبحث خشکسالی، التقاط فرآیند برنامه
فرآیند کاهش خطرپذیری خشکسالی است که این امر به تولید 

های شهری مقابله با خشکسالی بیانیه اهداف، راهبردها و سیاست
ی عالوه، در این پژوهش برادر شهر اصفهان انجامیده است. به

نخستین بار آثار ناشی از خشکسالی در سطح شهر اصفهان ارزیابی 
ترین اثرات ناشی از خشکسالی در شهر بندی و مهمو اولویت

اصفهان استخراج شده است. در ادامه به معرفی ادبیات پژوهش و 
 :پردازيممیهای نظری مؤثر بر پژوهش ها و چارچوبانگاشت

  ریزی راهبردی الف) برنامه
های اصلی و اساسی و ریزی راهبردی فرآیندی است که راههبرنام

 ;Jensen 2005]کند ابزارهایی برای رسیدن به هدف را ترسیم می

Hanafi Zade et	al, 2006] .ریزی راهبردی بر پایه نظریه برنامه
  های زیر است:انتخاب راهبردی استوار شده که دارای ویژگی

ریزی ابر اصل قطعیت برنامهبر پایه اصل عدم قطعیت (در بر  - ١
  جامع)

ریزی تأکید بر شرایط احتمالی در آینده (در برابر جبرباوری برنامه -٢
  جامع)
بودن ریزی (در برابر خطیبودن فرآیند برنامهایتأکید بر چرخه -٣

  ریزی جامع)فرآیند برنامه
ها (در برابر فرض تأکید بر محدودیت دانش، منابع و فرصت -٤

  ها)امل به دانش، منابع و فرصتدسترسی ک
های اصلی و دارای اولویت (در برابر جامعیت تأکید بر موضوع -٥

   [Jensen 2005]ریزی جامع) برنامه
انداز، ریزی راهبردی: سطح راهبردی (چشمبودن برنامهدو سطحی -٦

ها) و سطح عملیاتی اهداف خرد و کالن، راهبردها و سیاست



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاسمی و همکارانمسعود ۴۵۸

  ۱۳۹۸ پاييز، ۴، شماره ۳۴دوره                                                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

بندی ریزی، اولویتا، تخصیص منابع، بودجههها، پروژه(پروگرام
  ها و مدیریت و کنترل پروژه) پروژه
تأکید بر فرآیند عالوه بر تأکید بر محتوا (در برابر  -٧

 :Daneshpoor, 2006]ریزی جامع) محتوامحوربودن برنامه

146].  
  ب) سکونت

یکی از نیازهای اولیه هر انسان نیاز به سکونت است تا آنجا که 
در نخستین سطح  مازلوت در هرم نیازهای انسان از دیدگاه سکون

سکونت یا فعالیت مسکونی گانه جای دارد. از هرم نیازهای هشت
شود و در نظر گرفته می» افراد و خانوار«متناظر با عامل فعالیت 

متمایز از مفاهیم نزدیک مانند مسکن، کاربری مسکونی و سکونت 
  ) ١شود (جدول تعریف می

  
افراد و (های فعالیت عاملین طبقه بندی کالن و خرد سیستم )١ جدول
    [Pour Mohammdi, 2015: 20])خانوارها

بندی کالن طبقه
های فعالیت سیستم

 مسکونی

 های فعالیتبندی خرد سیستمطبقه

هایی که فعالیت - ١
در واحد پایگاه آنها 
است و  مسکونی

فعالیت مسکونی صرف 
 آیند.به حساب می

  های خانوادگی (تربیت فرزندان و ...)لیتفعا
 های آموزشی و توسعه آگاهیفعالیت
 های توسعه روانفعالیت
 های اجتماعیفعالیت
های گذران اوقات فراغت، استراحت و فعالیت
 معاشرت

هایی که فعالیت - ٢
خارج از پایگاه آنها در 
اما با  واحد مسکونی

سرشت مسکونی انجام 
 گیرند.می

  ای تولیدکننده درآمدهفعالیت
 های خرید (تامین خوراک، بهداشت و ...)فعالیت
های خدمات اعتقادی، سیاسی، آموزشی فعالیت

 و ...
 های مختلفهای مربوط به باشگاهفعالیت

  
  پ) خطرپذیری و فرآیند ارزیابی خطرپذیری

ترین اقدام در مرحله پیش از بحران عنوان مهمخطرپذیری به
[Kavoosi et	 al, 2018: 163] عبارت از شانس یا احتمال ،

منجرشدن یک خطر به حادثه است. در واقع، خطرپذیری ترکیبی از 
احتمال وقوع مخاطره و وخامت عواقب حادثه یا سانحه است 

[Zarafshani et	al, 2016:17; Apikul et	al, 2010: 1]   
 مرحله اساسی ٥طور خالصه شامل فرآیند ارزیابی خطرپذیری به

   [al, 2010: 6	Apikul et]: است
شناسایی مخاطره: شامل شناسایی مخاطرات موجود که در  - ١

  محدوده دارای خطرپذیری است؛ 
ارزیابی مخاطره: شامل ارزیابی تخمین احتمال وقوع مخاطرات  -٢

ها، دوره تکرار و شدت در یک مکان یا منطقه و مطالعه ویژگی
  بالقوه مخاطرات است؛ 

پذیری: شامل تشخیص اینکه چه چیزی و چه آسیب ارزیابی -٣

  ای است؛ کسی در معرض چه مخاطره
برآورد خطرپذیری: شامل ترکیب تمام مراحل فوق برای تحلیل  -٤

  شده و میزان تأثیر آنها؛ خطرات شناسایی
گذاری خطرپذیری: شامل بررسی میزان شدت ابتال ارزش -٥

بندی آنها برای و اولویت های مختلف افراد(خطرپذیری) در گروه
  اقدام 

  های سنجش خطرپذیریت) روش
های خطرپذیری تعاریف متفاوتی برای سنجش میزان و فرمول

وجود دارد که بنابر میزان اطالعات موجود در هر پژوهش قابل 
  ).٢کارگیری است (جدول 

  
 ,Vasile & Vlăduț] های سنجش خطرپذیریانواع تعاریف و فرمول )۲جدول 

2013:110]  
  فرمول های خطرپذیری  تعاریف

در این رابطه، خطرپذیری 
برابر است با میزان 

پذیری ضرب در آسیب
مخاطرات تقسیم بر آمادگی؛ 
این رابطه نمایانگر این است 
که میزان خطرپذیری، رابطۀ 
مستقیم با آسیب پذیری و 

معکوس،  همخاطرات و رابط
  با میزان آمادگی دارد

خطر پذیری
مخاطرات آسیب پذیری

آمادگی
 

خطرپذیری حاصلضرب 
پذیری احتمال خطر در آسیب

است که احتمال خطر، خود 
تابعی از احتمال وقوع و 
  شدت پیامد است

خطرپذیری احتمال خطر  آسیبپذیری

احتمال خطر احتمال وقوع  شدت پیامد

خطرپذیری تابعی از تهدید، 
پذیری و پیامد تعریف آسیب

  شده است
خطرپذیری تهدید پیامد  آسیبپذیری

  
  ث) خشکسالی

شونده است، که زمان زیادی شروعخشکسالی یک مخاطره آهسته
پذیری ای پیچیده آن، مانند فهم میزان آسیببرد تا دالیل ریشهمی

مردم و تشخیص شرایط ناایمن مرتبط با فقر، اقتصاد شکننده 
و  محلی، معیشت در خطر، فقدان برنامه و استراتژیک، منابع

 :UNISDR, 2007]های محدود، شناسایی و پیگیری شود ظرفیت

. بنا به گزارش جهانی ارزیابی کاهش خطرپذیری سوانح [3
(GAR)عنوان یک ریسک ، خشکسالی در سطح جهانی هنوز به

شود و در سطح محلی نیز تأثیرات اجتماعی و پنهان شناخته می
  ر روستایی را های فقیاقتصادی آن به شکل نامتناسبی خانواده

 & al, 2007: 765; UNISDR	Wilhite et]دهد هدف قرار می

NDMC, 2009: 10] های چگونگی ارتباط انگاشت ١. شکل
  دهد.می یهپژوهش را ارا
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  ثر بر بعد سکونت)و(م ریزی راهبردی کاهش خطرپذیری بحران خشکسالیمعرفی دستور کار برنامه )١ شکل   
   

شود که شامل در دو سطح کالن تولید می ریزی راهبردیبرنامه
سطح راهبردی (چشم انداز، اهداف خرد و کالن، راهبردها و 

ها، تخصیص منابع، ها، پروژهها) و سطح عملیاتی (پروگرامسیاست
ها و مدیریت و کنترل پروژه) است. بندی پروژهریزی، اولویتبودجه

ر کار قرار گرفته ریزی در دستودر این مقاله سطح راهبردی برنامه
های محتوایی و ریزی راهبردی در جنبهاست. افزون بر این، برنامه

گردد. در این مقاله جنبه محتوایی روند کاری طراحی و تدوین می
های خشکسالی، اثرات خشکسالی، برنامه در برگیرنده ویژگی

سکونت، اثرات خکشسالی بر سکونت و راهکارهای کاهش 
روند کاری برنامه بر پایه تحلیل اثرات  خطرپذیری است و جنبه

گیری مرتبط های تصمیمخشکسالی بر سکونت و تحلیل عرصه
(AIDA)  استوار شده است. هدف از این پژوهش، شناسایی اثرات

بندی آن در خشکسالی مؤثر بر سکونت و سنجش میزان و اولویت
 ریزی راهبردیشهر اصفهان و همچنین تولید دستورکارهای برنامه

با  AIDAمند برآمده از فن منتج از سناریوهای سازگار و اولویت
  هدف کاهش خطرپذیری بحران خشکسالی بود.

	
  شناسیروش

لحاظ نوع ماهیت لحاظ هدف کاربردی و بهپژوهش حاضر به
تحلیلی است. در این راستا، در مرحله توصیف از  - توصیفی
ن استفاده شده ای و بازبینی متون مدوهای مطالعه کتابخانهروش

های شهری، پایگاه ها و طرحها و اطالعات گزارشاست. منابع داده
اصفهان)،  GISهای سازمان فاوا شهرداری اصفهان (داده

ای، سازمان های سازمان آب و فاضالب و آب منطقهگزارش
 ها، طرح وها، گزارشها، مقالهنامه وکتابهواشناسی، پرسش

زنگری طرح تفصیلی، بازنگری طرح های مرتبط شامل بابرنامه
، ٩٠، اصفهان ٨٥های اصفهان جامع، طرح آمایش استان، برنامه

+، ٢٢، برنامه اصفهان ١٤١٤، سند چشم انداز اصفهان ٩٥اصفهان 
های عمومی شهروندان در طرح مجموعه شهری، نیازسنجی

ها و بوده است. فرایند انجام تحلیل ١٣٩٥و  ١٣٩٠، ١٣٨٥های سال
) در نخستین گام ١گام طراحی و تدبیر شده است: ( ٣بی در ارزیا
های شده از چارچوبمنظور پاالیش اثرات خشکسالی گردآوریبه

نظری پژوهش از روش پانل متخصصین بهره گرفته شد. در این 
های کاهش مرحله، اعضای پانل از پانزده متخصص در زمینه

و از آنان  خطرپذیری، خشکسالی و شهرسازی انتخاب شده است
خواسته شده اثرات خشکسالی مؤثر بر سکونت را از سایر 

ها تمیز دهند. (این اثرات در بخش مبانی نظری برگرفته از شاخص
 ,al	Fatemi & Karami, 2010: 86; Keshavarz etمنابع 

2012: 121; [Zaheri et	al, 2015; Memar Emamie & 
Barghi, 2016: 145; Lange et	al, 2017; Cook, 2016: 

33] Knutson et	 al, 1998: 3; Iglesias et	 al, 2011; 
است.  ٢شاخص ارایه شده در جدول  ٢٣خروجی این مرحله تعداد 

های میدانی (مصاحبه) به ارزیابی ) با استفاده از روش٢در گام (
شده از مرحله قبل (مستخرج از نظرات اثرات خشکسالی گردآوری

هر اصفهان پرداخته شده است بدین خبرگان)، از نظر ساکنین ش
عنوان جامعه سال ساکن اصفهان به ٦٥تا  ٢٠صورت که شهروندان 

نظر پژوهش در نظر گرفته شده که تعداد آنها، براساس  مورد
 ٣٠نفر بوده است. تعداد  ١٣١٢٥٧٣، برابر با ١٣٩٥سرشماری 

نامه جهت پیش آزمون تهیه و تکمیل گردید و پس از انجام پرسش
نامه توسط اساتید و حات مورد نیاز و تأیید روایی پرسشاصال

متخصصین این حوزه، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با 
نفر برآورد گردید و با توجه به عدم  ٣٨٤تعداد  %٩٥سطح اطمینان 

گیری برای تعداد جمعیت مورد امکان دسترسی به چارچوب نمونه
ای استفاده یرتصادفی سهمیهگیری غنظر پژوهش از روش نمونه

با استفاده از جمعیت مناطق  کل نمونهشد. بدین صورت که 

برنامه 
ریزی 
 راهبردی

 یراهبرد هاانداز      اهداف کالن     اهداف خرد    راهبردها     سیاستچشم

 سطوح 
 عملیاتی ها    مدیریت و کنترل پروژهبندی پروژهریزی    اولویتها    تخصیص منابع و بودجهها    پروژهپروگرام

 محتوایی خشکسالی    اثرات خشکسالی    سکونت    کاهش خطرپذیری خشکسالی

 فرآیندی تجویز                          توصیف                               تحلیل                           

 * توصیف قلمرو مکانی
 * توصیف مخاطره
 * شناسایی اثرات

 * ارزیابی اثرات (پرسشنامه ساکنین)
 * ارزیابی خطرپذیری:

 محاسبه احتمال خطر:        
 احتمال رخداد (پانل متخصصین)         

 )شدت پیامد (پانل متخصصین           
 حاسبه آسیب پذیری:م          
 جمعیت در معرض خطر           

 های سناریو* تولید عرصه
 * تدوین بیانیه اهداف
 * تدوین بیانیه راهبردها

 های اختیار* تدوین عرصه
 گذاریهای سیاست* تدوین عرصه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاسمی و همکارانمسعود ۴۶۰

  ۱۳۹۸ پاييز، ۴، شماره ۳۴دوره                                                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

. همچنین در بررسی پایایی تقسيم شد طقامن ينباصفهان شهری 
نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با پرسش
های اصلی نامه ساکنین پرسشآمده است. در پرسشدستبه ٠٫٨٩١

گذاری طیف لیکرت گیری رفتار مبتنی بر مقیاساندازهبراساس 
های ) از تکنیک تحلیل عرصه٣طراحی شده است. در گام (

های نظام عنوان یکی از مؤثرترین تکنیکگیری مرتبط بهتصمیم
ریزی در عرصه تولید برنامه و تعیین اهداف و راهبردهای آن برنامه

فرآیند شامل موارد زیر  شده در اینهای طیاستفاده شده است. گام
های سناریو، ب: سنجش سازگاری است: الف: تولید عرصه

ریزی های سناریو و تولید سناریوهای ممکن در فرآیند برنامهعرصه
فضایی راهبردی فعالیت مسکونی با تأکید بر کاهش خطرپذیری 

بندی منتج از خشکسالی، پ: انتخاب سناریو برتر براساس اولویت
پذیری اثرات شهری خشکسالی مؤثر بر فعالیت ارزیابی خطر 

گذاری، ت: های سیاستمسکونی در شهر اصفهان و تولید عرصه
های گذاری و انتخاب عرصههای سیاستسنجش سازگاری عرصه

ها برنامه فضایی گذاری سازگار، ث: تولید بیانیه سیاستسیاست
ی راهبردی توسعه فعالیت مسکونی با تأکید بر کاهش خطرپذیر 

  خشکسالی.
بوده  ١٣٩٧و  ١٣٩٦های قلمرو زمانی این پژوهش حدود سال

طور کلی در است. بدین ترتیب که مراحل توصیف و گردآوری به
انجام  ١٣٩٧و مراحل تحلیل و تجویز در بهار  ١٣٩٦نیمه دوم سال 

شده در های سنجشپذیرفته است. عالوه بر این متغیرها و داده
های مورد استفاده پژوهش بازتاب د و دادهپژوهش با توجه به اسنا

است. قلمرو مکانی پژوهش شهر  ١٣٨٨-١٣٩٦های بازه زمانی داده
عنوان مرکز استان اصفهان در محدوده جنوبی استان اصفهان به

واقع شده است. جمعیت شهر مطابق با آخرین سرشماری انجام
 ١٩٦١٢٦٠) برابر با ١٣٩٥شده (سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

کیلومتر مربع است. همچنین شهر اصفهان  ٢٣٥نفر، و مساحت آن 
  منطقه است.  ١٥براساس تقسیمات شهرداری متشکل از 

  

  هایافته
های در نخستین گام، فهرستی از اثرات خشکسالی که در محدوده

آوری شد. بدین منظور با شهری قابل تعریف و ردیابی بود، جمع
رت گرفته در حوزه خشکسالی واکاوی تجارب علمی و عملی صو

اثر شهری خشکسالی گردآوری شده است.  ٥٠فهرستی متشکل از 
شده و اثرات شهری در گام بعدی پانل متخصصین تشکیل

خشکسالی با قید محدودکننده مؤثر بر سکونت، طبق نظر 
منظور تدقیق نتایج حاصل از متخصصین استخراج گشته است. به
 %٧٥از ه از نظر بیش روش پانل متخصصین، اثراتی ک

دهندگان (پانل متخصصین) مؤثر بر فعالیت مسکونی یا پاسخ
عنوان اثرات نهایی جهت ادامه فرآیند پژوهش اند، بهسکونت بوده

  برگزیده شده است. 
  

  نتایج ارزیابی اثرات شهری خشکسالی مؤثر بر سکونت در اصفهان )٣جدول 
  میانگین شدت   عنوان مشکل

ها و دیگر عوارض طبیعیها، چشمهودخانهشدن رخشک - ١  ٤٫٣٢ 
ساختها انسانها و حوضچهماندن دریاچهشدن و بدون استفادهخشک - ٢  ٣٫٥٩ 
دگرگونی کیفیت هوا (نظیر خشکی هوا، افزایش گرد و غبار و ریزگردها) - ٣  ٤٫٤٧ 
دگرگونی کیفیت آب شهری - ٤  ٣٫٦٤ 
ساختطبیعی و انساناندازهای دگرگونی کیفیت مناظر و چشم - ٥  ٣٫٧٣ 
دگرگونی امید به زندگی - ٦  ٤٫٠١ 
جویی)(تأثیرات بر شیوه زندگی نظیر اهمیت صرفه دگرگونی در سبک زندگی: الگوهای مرتبط با مصرف آب - ٧  ٣٫٥٩  
رفتن تفریحات و عناصر تفریحی مانند استخر)ها تفریحی و سرگرمی (از بینکاهش و تغییر فعالیت - ٨  ٣٫٣٤  
شود)هرها میهای روستایی و در نتیجه مهاجرت از روستاها به شرفتن سکونتگاهبروز مشکالت ناشی از ورود مهاجران: (خشکسالی باعث از بین - ٩  ٣٫٢٩  
شود)های مذهبی و علمی نسبت به مخاطرات طبیعی دگرگون میهای اعتقادی فردی: مذهبی (برای مثال دیدگاهدگرگونی باوری - ١٠  ٢٫٧٣  
های شدن ارزشرنگیا کم غیرهها، نیازها، حقوق مدنی شهروندان و های اجتماعی جامعه: فرهنگی (برای مثال تغییر در اولویتدگرگونی ارزش - ١١

 زیبایی شناختی مرتبط با سبزینگی و آب)
٣٫٣٦  

افزایش هزینه دسترسی به آب - ١٢  ٣٫٢٦  
شود)فزایش هزینه تولید محصوالت میافزایش هزینه دسترسی به خوراک (کمبود آب سبب ا - ١٣  ٣٫٢٨  
ثیرگذار است)تأهای ناشی از آن های بهداشت و درمان (کمبود آب بر بهداشت فردی و محیطی و در نتیجه بیماریافزایش هزینه - ١٤  ٣٫١٨  
افزایش تلفات انسانی - ١٥  ٢٫٩٢  
پذیری سالمت جسمیافزایش آسیب - ١٦  ٣٫٥١  
ها)جویی و مراقبت در مصرف میوهیه (صرفهدگرگونی در الگوی تغذ - ١٧  ٣٫١٣  
محدودیت منابع غذایی (ناامنی غذایی) - ١٨  ٢٫٨٦  
محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی (قطعی آب در خانه) - ١٩  ٣٫١٨  
آب) نگرانی و استرس ناشی از محدویت دسترسی به آب (مشکالت بهداشتی ناشی از نبود - ٢٠  ٣٫٩٩  
ها و ...ها، دریاچهرودخانهنگرانی از خشکی  - ٢١  ٤٫٢٦  
نگرانی از دگرگونی کیفیت هوا - ٢٢  ٤٫٣٦  
ایجاد نارضایتی و بی اعتمادی عمومی متقابل جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان - ٢٣  ٤٫٣٧  
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اثر خشکسالی مؤثر بر سکونت در فن  ٢٣در گام بعدی 
ت (به ترتیب شد ٥تا  ١گذاری رفتار طیف لیکرت از امتیاز مقیاس

خیلی ضعیف تا شدت خیلی قوی) توسط شهروندان اصفهان 
شده برای اثرات بیشتر سنجش شده است. هر چه امتیاز کسب

عنوان یک مشکل برای شهروندان محسوب باشد، آن اثر بیشتر به
اثر شهری خشکسالی مؤثر  ٢٣اثر از بین  ٣شده است. در نتیجه 

طیف لیکرت و  بر سکونت از میانگین امتیاز کمتر از میانگین
اند. مابقی میانگین امتیازی باالتر از این مقدار کسب نموده

برخوردارند  ٤اثر نیز از میانگین امتیاز باالتر از  ٦همچنین، تعداد 

 ).٣اثر است (جدول  ٦دهنده شدت باالی این که نشان
  های سناریو از اهدافالف) تولید عرصه

ی سناریو، اثرات هامنظور تولید عرصهدر نخستین گام به
عنوان خشکسالی مؤثر بر فعالیت مسکونی منتج از مرحله قبل به

شده و پیامدهای متناظر با آن استخراج مشکالت در نظر گرفته
شده است. این کار با هدف تحلیل ابعاد مختلف هر مشکل انجام 

 شده است. در گام بعدی متناظر با هر پیامد، هدفی در نظر 
ایت محوریت موضوعی پیامدها و اهداف شده و در نهگرفته
)٤ریو تشخیص داده شده است (جدول های سناعنوان عرصهبه

  
  های سناریو از اهدافتعیین عرصه )۴جدول 

  های سناریوعرصه  اهداف مرتبط با کاهش اثرات خشکسالی در قلمرو سکونت  پیامد مشکالت

و  شدن رودخانهخشک
  هامادی

  یکاهش پویایی فضاهای شهر 
  پویایی فضاهای شهری

  طراحی فضای شهری
  برحفظ جذابیت فضاهای شهری بدون استفاده از عناصر آب

  سرزندگی شهری  رودمقابله با احساس ناخوشایندی ناشی از خشکی زاینده  احساس ناخوشایندی ناشی از خشکی رودخانه
  محیط زیست  ی از تغییرات چرخه اکولوژیکیهای ناشایجاد آمادگی نسبت به آسیب  تغییر چرخه اکولوژیک شهری

ایجاد نارضایتی و 
اعتمادی عمومی بی

متقابل جامعه مدنی 
  و تصمیم گیرندگان

  مشارکت مردمی  ایجاد حس اعتماد به نهادهای عمومی  کاهش اعتماد به نهادهای عمومی
  عدم تمایل به پرداخت عوارض

  مدیریت شهری  ساخت و ساز شهرگذاری و مشارکت مردم در ایجاد تمایل در سرمایه
  گذاری و ساخت و سازعدم تمایل به سرمایه

دگرگونی امید به 
  زندگی

  کاهش رونق تعامالت اجتماعی
  سرزندگی شهری  مقابله با کاهش امید به زندگی

  های شهریکاهش پویایی و سرزندگی محیط

  دگرگونی کیفیت هوا
  هاپذیری سالمت جسمی افراد و خانوار آسیب

  محیط زیست  تأمین ظرفیت اکولوژیکی فضای سبز شهر
منظور کاهش رفت و آمدهای های شهر الکترونیک بهیت زیرساختتقو

  شهروند الکترونیک  غیرضروری شهروندان
  های نوین در جهت کاهش گرد و غبار در هوافناوری سازیپیاده

های شهری کاهش پویایی و سرزندگی محیط
  د ریزگردهاوجو ناشی از

  های نوینفناوری  مقابله با دگرگونی کیفیت هوا ناشی از وجود گرد و غبار

پذیری افزایش آسیب
  سالمت جسمی

های ناشی های تنفسی و تشنجافزایش بیماری
های ناشی از افزایش تنش-(گرمازدگی) از گرما

  کاهش آب بدن

  سالمت جسمی  های ناشی از اثرات خشکسالیکنترل بیماری

  طراحی فضای شهری  پذیری جسمی ناشی از گرما و آفتابکنترل آسیب

شدن و خشک
ماندن فادهاستبدون

ها و دریاچه
ها حوضچه
  ساختانسان

کاهش پویایی و سرزندگی فضاهای عمومی 
  شهری

  طراحی فضای شهری  پویایی فضای شهری

احساس ناخوشایندی 
و ناامیدی ناشی از 
خشکی رودخانه، 

  .ها و ..مادی

  سرزندگی شهری  رونق فضاهای شهری  کاهش پویایی و سرزندگی فضاهای شهری

های افزایش هزینه
بهداشت و درمان برای 

  خانوارها

تشدید محدودیت دسترسی به خدمات 
  درمانی برای افراد و خانوارها-بهداشتی

  سالمت جسمی  های بهداشت و درمان ناشی از کمبود آبکنترل هزینه

  سبک زندگی  رمان افراد و خانوارهادگرگونی نحوه د

دگرگونی کیفیت آب 
  لوله کشی

های ناشی از ها و بیماریافزایش مسمومیت
  آشامیدن آب آلوده

  مدیریت شهری  مقابله با ایجاد محدودیت دسترسی به آب برای افراد و خانوارها
  سالمت جسمی  های ناشی از اثرات خشکسالیکنترل بیماری

ی نگرانی از دگرگون
  کیفیت هوا

  سرزندگی شهری  رونق فضاهای شهری  های شهریکاهش پویایی و سرزندگی محیط

افزایش هزینه 
دسترسی به آب برای 

  خانوارها

افزایش محدودیت دسترسی به آب برای افراد و 
  خانوارها

  های نوینفناوری  مقابله با افزایش هزینه دسترسی به آب ناشی از کمبود آب

  محدودیت دسترسی به آب برای افراد و خانوارها مقابله با ایجاد
  مدیریت شهری
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  های سناریو از اهدافتعیین عرصه )۴جدول ادامه 
  های سناریوعرصه  اهداف مرتبط با کاهش اثرات خشکسالی در قلمرو سکونت  پیامد مشکالت

نگرانی و استرس 
ناشی از محدودیت 
  دسترسی به آب

ذیری جسمی پتشدید ناامیدی و افزایش آسیب
  ناشی از نگرانی و استرس

  سالمت جسمی  های ناشی از اثرات خشکسالیکنترل بیماری

محدودیت دسترسی 
  به خدمات بهداشتی

  های نوینفناوری  مقابله با افزایش هزینه دسترسی به آب ناشی از کمبود آب  محدودیت استفاده از خدمات بهداشتی

افزایش تلفات انسانی 
ز و میر) ناشی ا(مرگ

  خشکسالی

  سالمت جسمی  های ناشی از اثرات خشکسالیکنترل بیماری  تلفات و مرگ و میر

  مردمیمشارکت   ایجاد آرامش در اذهان عمومی  نگرانی و تشویش در جامعه

بروز مشکالت ناشی از 
  ورود مهاجران

افزایش مصرف آب ناشی از حضور مهاجران در 
  شهر

  مدیریت شهری  ت در افزایش جمعیتکنترل مصرف آب از طریق ایجاد محدودی

-بروز مشکالت ناشی از ناهمگونی اجتماعی
  فرهنگی میان ساکنین و مهاجران

  مشارکت مردمی  ایجاد آرامش در اذهان عمومی

دگرگونی کیفیت 
مناظر و 

های طبیعی انداز چشم
  ساختو انسان

  طراحی فضای شهری  براستفاده از عناصر آب حفظ جذابیت فضاهای شهری بدون  های شهریکاهش پویایی و سرزندگی محیط

افزایش هزینه 
دسترسی به خوراک 
  برای خانوارها

  تشدید محدودیت دسترسی به خوراک
  سالمت جسمی  های دسترسی به خوراک برای افراد و خانوارهاکنترل هزینه

  سبک زندگی  دگرگونی الگوی تغذیه افراد و خانوارها

دگرگونی در الگوی 
  تغذیه

مگونی فرهنگ عامیانه مردم با الگوی تغذیه ناه
  جدید

  سبک زندگی  دگرگونی الگوی تغذیه افراد و خانوارها

دگرگونی در الگوهای 
  مصرف آب

  کاهش مصرف آب
  مدیریت شهری  کنترل مصرف آب از طریق دگرگونی الگوی مصرف
  سبک زندگی  اصالح الگوهای مصرف آب در افراد و خانوارها

 محدودیت دسترسی
به منابع غذایی 
  (ناامنی غذایی)

  سالمتی جسمی  های دسترسی به خوراک برای افراد و خانوارهاکنترل هزینه  بروز قحطی و ناامنی غذایی

کاهش و تغییر 
ها تفریحی و فعالیت

  سرگرمی
  ی شهریطراحی فضا  برحفظ جذابیت فضاهای شهری بدون استفاده از عناصر آب  کاهش پویایی و سرزندگی فضاهای شهری

های دگرگونی ارزش
اجتماعی جامعه 

  (فرهنگی)
  طراحی فضای شهری  برحفظ جذابیت فضاهای شهری بدون استفاده از عناصر آب  تغییر مفاهیم زیباشناختی در جامعه

دگرگونی باورهای 
اعتقادی و فردی 

  (مذهبی)
  های نوینفناوری  از وجود گرد و غبارمقابله با دگرگونی کیفیت هوا ناشی   در بین مردم» عذاب الهی«ترویج تفکر 

  
  های سناریو و تولید سناریوهای ممکنب) سنجش سازگاری عرصه

های سناریوی منتج از مرحله قبل در نمودار در این مرحله، عرصه 
ای جانمایی شده و به صورت دودویی چگونگی سازگاری هر دایره

نمودار برای هر ها برآورد شده است. در این عرصه با سایر عرصه
در نظر گرفته شده است. بدین » خیر«و » بلی«عرصه دو اختیار 

معنا که سازگاربودن (بلی) یا سازگارنبودن (خیر) هر عرصه با سایر 
اختیارهای ناسازگار عناصر  ٢ها سنجیده شده است در شکل عرصه

های مانع کشیده شده است. بدین ترتیب تعداد سناریو میله
لف عناصر سناریو به تعداد ترکیب ممکن کاهش های مختترکیب

  ).٢(شکل  یافته است.
  
  

    و در تکنیک های سناریای سنجش سازگاری عرصهنمودار دایره )۲شکل         
  گیری مرتبطهای تصمیمتحلیل عرصه
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  یری مرتبط گتصمیمنمودار درختی تولید سناریو در فرایند تکنیک تحلیل عرصه های  )٣شکل              

  
شکل های سازگار بهمنظور تولید سناریوهای ممکن، ترکیببه

درخت تولید سناریو نمایش داده شده است. درخت تولید سناریو 
  ها ترسیم شده است؛ ای اختیارهای عرصهبر مبنای نمودار دایره
شکل اختیاری از یک عرصه در یک جهت دایره بدین طریق که به

های ساعت) آغاز و اختیارهای رکت عقربه(جهت یا خالف جهت ح
آن عرصه در سمت چپ درخت نوشته شده است. در ادامه از هر 
اختیار، اختیارهای عرصه بعد، در جهت دایره نوشته شده است. 
این روند تا آخرین عرصه ادامه یافته و در پایان در سمت راست 

های سناریوی ممکن که متشکل از اختیارهای عرصه رهدرخت، شما
 مختلف روی مسیر درخت از سمت راست تا چپ است

   ).٣آمده است (شکل  دستبه
بندی منتج از ارزیابی نتخاب سناریو برتر براساس اولویتا

  خطرپذیری
بندی سناریوها و انتخاب سناریو برتر منظور اولویتدر این مرحله به

بر با از ماتریس دستیابی به اهداف و نتایج ارزیابی خطرپذیری (برا
عنوان یکی از مراحل پذیری در احتمال خطر) بهضرب آسیبحاصل
ریزی کاهش خطرپذیری استفاده شده است. نخست برنامه
پذیری برابر با میزان جمعیت تحت تأثیر در نظر گرفته شده آسیب

نامه ساکنین) است. این جمعیت براساس ارزیابی اثرات (پرسش
ن شدت اثر را در طیف لیکرت برابر با تعداد افرادی که میانگی

دهندگان انتخاب نمودند به نسبت کل پاسخ» زیادخیلی«یا » زیاد«
ضرب احتمال محاسبه شده است. احتمال خطر برابر با حاصل

شده که مقادیر هر کدام برای رخداد در شدت پیامد در نظر گرفته
شده در مراحل هر یک از اثرات توسط پانل متخصصین تشکیل

گذاری شده است. مطابق با این کمی، ارزشروش نیمهقبل، به
گیری متناظر با اثرات و شدت های تصمیمها، به عرصهگذاریارزش

  خطرپذیری بیشتر، امتیاز بیشتری اختصاص داده شده و در گام 
  

  
ها در بعدی با در نظرگرفتن وجود یا عدم وجود هر یک از عرصه

  عیین و محاسبه شده است. سناریوها، امتیاز برای هر سناریو ت
عنوان بدین ترتیب سناریوی شماره یک با بیشترین امتیاز به

و شماره سناریوهای  ٣سناریو برتر انتخاب شده است ( به شکل 
  ممکن رجوع کنید).

  گذاری های سیاستت) تولید و سنجش سازگاری عرصه
گیری های تصمیمدر این مرحله از فرآیند تکنیک تحلیل عرصه

های سیاست و بط، براساس اهداف متناسب با هر عرصه، عرصهمرت
موجود در سناریوی برتر تدوین  ها برای عرصهاختیارهای این عرصه
ها، سازگاری و های مربوط به هر کدام از عرصهشده است و اختیار

ناسازگاری بین اختیارها مورد تحلیل قرار گرفته است. این کار با 
شده و ناسازگاری بین ای انجامیار دایرهاستفاده از نمودار اخت

اختیارها در این نمودار با استفاده از میله مانع نشان داده شده 
  ).٤است (شکل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذاریهای سیاستسنجش سازگاری عرصه )۴ لشک
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گذاری و اختیارهای مربوطه منتخب های سیاستث) تعیین عرصه
  (سازگار)

گذاری های سیاستهای سناریو و عرصه، عرصه٥بر اساس جدول 
تنظیم شده است. الزم به ذکر  ٦سناریو منتخب به شرح جدول 

گذاری با اهداف پژوهش های سیاستاست که اختیارهای عرصه
مورد واکاوی قرارگرفته و نتیجه حاکی از آن بود که هیچ یک از 

هداف پژوهش ناسازگاری گذاری با اهای سیاستاختیارهای عرصه
است.داشتهن

  
  ماتریس سیاست )۵جدول 

  (شماره)
  گیریعرصه تصمیم

  گذاریهای سیاستاختیارهای عرصه  های سیاستعرصه
گذاری های سیاستعرصه

  ناسازگار
های سیاست
  منتخب

)١(  
  طراحی فضای شهری

  های فضاهای شهریبازطراحی عناصر و المان
       بهبود

  -  ١-١١؛ ١-٧؛ ١-٢  تثبیت وضع موجود

  ازطراحی فضاهای شهری ب
     ٢-١  بهبود

  -  ١-١١؛ ١-٧  تثبیت وضع موجود

)٢(  
  سرزندگی فضاهای شهری

  های گذران اوقات فراغتفعالیت
     ٢-١٢  افزایش

  -    تثبیت وضع موجود

  حضورپذیری فضاهای شهری
     ٢-١٢  افزایش

  -    تثبیت وضع موجود

)٤(  
  مشارکت مردمی

  تشویش اذهان عمومی
     ٣-٦  یش در جامعهکاهش تشو

  -  ١-٦  بدون اقدام

  اعتماد دوسویه بین مردم و مسئولین
     ٢-١٠؛ ٢-٥  افزایش اعتماد

  -  ١-١٠  تثبیت وضع موجود
  -  ١-١٠؛ ١-٥  کاهش اعتماد

)٥(  
  مدیریت شهری

  کنترل مصرف آب
     ٢- ١٥؛ ٢-١٤؛ ٣-٨؛ ٢-٢؛ ٢-١  سیاست گذاری جدید

  -  ١-١٥؛ ١-١٤؛ ١-١١؛ ١-٨  عدم سیاست گذاری

  کنترل جمعیت
     ٢-٧  کاهش جمعیت
       تثبیت جمعیت
  -  ١-٧  افزایش جمعیت

  نظارت بر اجرای قوانین کاهش مصرف آب
       افزایش نظارت 
  -  ١-١٥؛ ١-١١  عدم افزایش نظارت

  گذاریمشارکت و سرمایه
     ٣-٦؛ ٢-٦  افزایش
  -  ١-٦  بدون اقدام

)٦(  
  های نوینفناوری

  صرف آبکنترل م
     ٢-٩؛ ٢-٧؛ ٢-٢؛ ٢-١  کارگیریهافزایش ب
  -  ١-١٥  کارگیریهعدم ب

  کنترل کیفیت هوا
       کارگیریهافزایش ب
  -  ١-٤؛ ١-٣  کارگیریهعدم ب

)٨(  
  سالمت جسمی

  امداد اضطراری
       افزایش

  -    تثبیت وضع موجود

)٩(  
  سبک زندگی

  الگوی تغذیه
     ٢-٧  اصالح

  -  ١-٧  عدم اصالح

  الگوی مصرف آب
     ٢-١١؛ ٢-٩؛ ٢-٧  اصالح

  -  ١-٧  عدم اصالح

  
   گذاری سناریوی منتخبهای سیاستهای سناریو و عرصهعرصه )۶جدول 

  گذاریسیاست عرصه  گیریعرصه تصمیم
  اختیار  نام   نام   شماره

  طراحی فضای شهری  )١(
  بهبود  های فضاهای شهریبازطراحی عناصر و المان

  بهبود  فضاهای شهری بازطراحی

  سرزندگی فضاهای شهری  )٢(
  افزایش  های گذران اوقات فراغتفعالیت

  افزایش  حضورپذیری فضاهای شهری

  مشارکت مردمی  )٤(
  کاهش تشویش در جامعه  تشویش اذهان عمومی

  افزایش اعتماد  اعتماد دوسویه بین مردم و مسئولین
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   گذاری سناریوی منتخبهای سیاستهای سناریو و عرصهعرصه )۶جدول ادامه 

  مدیریت شهری  )٥(

  گذاری جدیدسیاست  کنترل مصرف آب

  کنترل جمعیت
  کاهش جمعیت
  تثبیت جمعیت

  افزایش نظارت  نظارت بر اجرای قوانین کاهش مصرف آب
  افزایش  گذاریمشارکت و سرمایه

  های نوینفناوری  )٦(   
  یریکارگبهافزایش   کنترل مصرف آب
  کارگیریبهافزایش   کنترل کیفیت هوا

  افزایش  امداد اضطراری  سالمت جسمی  )٨(

  سبک زندگی  )٩(
  اصالح  الگوی مصرف آب
  اصالح  الگوی تغذیه

  

  
   اسناد برونداد برنامه) ۷جدول 

عرصه و اختیار 
  گذاری برنامهسیاست

  راهبردهای برنامه  اهداف برنامه  های اجرایی برنامهسیاست

  یشهر  یراحط

عناصر  یبهبود و بازطراح
 یفضاها یهاو المان

  یشهر 

 های آبی در طراحی فضاهای شهرینما و انواع مسیرحذف و یا کاهش استفاده از آب
محور مانند، های غیر آبنماهای فضاهای باز شهری با المانتغییر و جایگزینی آب

 هاها، مبلمانتندیس
ز نورپردازی جهت جذابیت فضاهای شهری بجای جایگزینی و تأکید بر استفاده ا

 نماها.های مبتنی بر آب مانند آبکاری و عناصر و الماناستفاده از گل
 کاری در زیباسازی فضاهای شهریکاهش استفاده از گلکاری و چمن
 برهای آبکاریدار به جای استفاده از گلافزایش استفاده از درختان ریشه

 محور) در فضاهای شهریهای موزیکال (موسیقیصر و المانافزایش استفاده از عنا
افزایش استفاده از فضاهای سربسته و مسقف مانند بازارهای مسقف، ساباط، 

 های اتوبوس مسقفایستگاه
منظور کاهش جذب گرما در ها بههای آسفالت معابر و کف سازیپوش سفیدسازی 

 فضاهای شهری
  (اولویت با مسیر پیاده) اندازی در معابرر سایهافزایش تراکم مناطق شهری به منظو

 یفضاهاییایپو
  یشهر 

های تقویت عناصر و المان
متناسب با اقلیم در فضاهای 

نوان جایگزینی برای شهری به ع
 شده مبتنی بر آبفضاهای طراحی

 یر یپذبیکنترل آس
 گرما از یناشیجسم
  آفتاب و

فضاهای ظرفیتارتقاء
ابله با گرما ساخت برای مقانسان
  و آفتاب

 یبهبود و بازطراح
  یشهر  یفضاها

استفاده از عناصر غیر آب محور در طراحی فضاهای شهری مانند: نورپردازی، طراحی 
 موزیکال
 ریزه) رنگی با پوشش چمنهای متخلخل (مانند سنگزینی پوششجایگ

شدن آب در یب آب به منظور جلوگیری از جار هایی با توانایی جذاستفاده از آسفالت
 سطح معابر.

های همگانی در مراکز محله، منطقه و طراحی فضاهای مناسب جهت برگزاری جشن
  شهری

 تیجذابحفظ
 یشهر یفضاها
- ازاستفادهبدون
  برآب عناصر

ایجاد الگوی جدید طراحی فضای 
  شهری متناسب با نوع اقلیم

  

  یشهر  یفضاها یسرزندگ

 یهاتیفعال شیافزا
  اغتفر  اوقات گذران

های دائمِی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در مراکز مقیاس شهری افزایش برپایی برنامه
 ای و منطقه

 های شاد و مفرح در سطح محالتافزایش برپایی برنامه
های مختلف جامعه (کودکان، های فرهنگی متناسب با گروهافزایش برپایی برنامه

 نوجوانان، معلولین و...) در سطح فضاهای شهری
 ها و تئاترهای خیابانیافزایش برنامه

 هنری برای بانوان-های فرهنگیافزایش برگزاری کالس
آموزان در تابستان های ویژه برای گذران اوقات فراغت دانشبرگزاری برنامه افزایش

  توسط فرهنگسراهای وابسته به شهرداری

مقابله با احساس 
 یناش یندیناخوشا

 رودخانهیخشک از
  رودندهیزا

ورزشی -های فرهنگیترویج برنامه
شاد و مفرح همگانی در فضاهای 

  شهری

مقابله با کاهش 
  یزندگ به دیام

فرهنگی -ایجاد فضاهای تفریحی
متناسب با نیاز افراد و خانوارها 
در سطح شهر به منظور مقابله با 

  شرایط خشکسالی

 یر یپذحضور  شیافزا
  یشهر  یفضاها

 های مناسببا استفاده از نورپردازیافزایش امنیت در فضاهای شهری 
  های فرهنگی هنریافزایش پویایی فضاهای شهری با استفاده از جشن

 یرونق فضاها
  یشهر 

بهبود کیفیت حضورپذیری 
  فضاهای شهری
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  ۱۳۹۸ پاييز، ۴، شماره ۳۴دوره                                                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

   اسناد برونداد برنامه) ۷جدول ادامه  
  یمشارکت مردم

 ینگران و شیکاهش تشو
  یعموم اذهان

 های مردمانی در جهت کاهش تشویش و نگرانیرسافزایش بیلبوردهای اطالع
ها با محوریت آب و میزان مصرف افراد و خانوارها در های خبرگزاریافزایش برنامه

 های اجتماعیرسانه
 استقرار مراکز توزیع اضطراری آب در سطح محالت

رسانی اقدامات در حال انجام مسئولین ها با هدف اطالعهای خبرگزاریافزایش برنامه
  به مردم

 درآرامشجادیا
  یعموم اذهان

های هایی در رسانهتهیه برنامه
اجتماعی مرتبط با کاهش نگرانی 
ناشی از محدودیت دسترسی به 

  آب

 هیاعتماد دوسو شیافزا
   میمردم و تصم نیب

 پیشگامی نهادهای دولتی در رعایت ضوابط کاهش و کنترل مصرف آب
  ه آب و خشکسالیهای حوز گیریافزایش شفافیت در تصمیم

 به اعتمادحسجادیا
  یعموم ینهادها

 و شفافیت ارتباط، افزایش
های پاسخگویی از طریق رسانه

  اجتماعی
  یشهر  تیریمد

 کنترل در یگذار استیس
 تیریمد حوزه در مصرف

  یشهر 

در ساخت و » مقررات ملی ساختمان ایران« ١٦زام به رعایت صد درصدی مبحث ال
 سازها

های نوین (نظیر مخازن ذخیره سازی آب باران، مخازن الزام به استفاده از فناوری
 های خاکستری و ...) در ساخت و سازهای جدیدبازیافت آب

ها و...) دارای تانکالزام به استفاده از ادوات بهداشتی (شیرآالت کاهنده ، فلش 
 برچسب راندمان مصرف آب در ساخت و سازهای جدید

های کف و جداره در ساخت و بر در نما و پوششالزام به استفاده از مصالح کم آب
 سازها
های جای سازههساخته (فوالدی) بهای پیشه تسهیالت ویژه جهت استفاده از سازهیارا

 بتونی که مصرف آب زیادی دارند
 هاح الگوی آبیاری فضاهای سبز شهرداری، ادارات و سایر سازماناصال

 ممنوعیت توسعه و طراحی جدید هرگونه پوشش چمن
 اصالح ارقام گیاهی مورد استفاده توسط شهرداری در فضاهای سبز شهری

 های حاصل از بارندگی برای آبیاری گیاهان و درختانآبالزام به مدیریت روان
 های حاصل از بارندگی در سطح محالتآوری روان آبجمع الزام به ساخت مخازن

های تهویه هوا پر مصرف مانند کولرهای آبی در ساخت و ممنوعیت استفاده از سیستم
 سازهای جدید

های تهویه بسته (نظیر چیلر) در کارگیری سیستمهپرداخت یارانه و تسهیالت جهت ب
 ساخت وسازهای جدید

 های مسکونیخر در کاربریممنوعیت طراحی و اجرای است
 کردن استخرهای روباز در وضع موجودالزام به مسقف
  گیری کولرهای آبی در وضع موجودقرار کردن محل الزام به مسقف

 جادیابامقابله
 یدسترس تیمحدود

 و افراد یبرا آب به
  خانوارها

های کنترل مصرف گذاریسیاست
آب در فضاهای عمومی و 

  خصوصی

 کاهش در یگذار استیس
 در تیجمع تیتثب و

  یشهر  تیریمد حوزه

 اعمال محدودیت در ساخت و ساز خارج از حریم
 جلوگیری از بارگذاری بیشتر از حد مجاز (عدم فروش تراکم)

 افزایش عوارض مهاجرت به شهر اصفهان
 کنترل توسعه شهری متناسب با ظرفیت پذیری (توان) اکولوژیکی

  آوری منابع آب شربت تابتوسعه شهری متناسب با ظرفی کنترل

کنترل مصرف آب از 
 جادیاقیطر

 در تیمحدود
  تیجمع شیافزا

گذاری متناسب با سیاست
  محدودیت ورود مهاجرین به شهر

 یاجرا بر نظارت شیافزا
 کاهش مقررات و نیقوان
  آب مصرف کنترل و

 ع آبی.بودن منابیاری فضای سبز با توجه به محدودریزی آبتدقیق نیاز آبی و برنامه
ها به بخشی آبخوان های زیرزمینی شهر از طریق اجرای طرح تعادلمدیریت آب

ریزی مناسب و نصب کنتورهای های غیرمجاز و برنامهکردن چاهنفعهالمواسطه مسلوب
 های مجاز هوشمند بر روی چاه
گیرانه برای جلوگیری از اتالف منابع آب در های سختنامهوضع قوانین و آیین

 های مختلف و نظارت بر حسن اجرای آنبخش
 های مناطقایجاد دفاتر نظارت و کنترل مصارف آب حوزه شهرداری در شهرداری

 های نظارت بر توزیع آب آشامیدنی در صورت بروز بحران آب آشامیدنیایجاد کارگروه
 تعیین کوپن آب برای افراد و خانوارها در صورت بروز بحران آب آشامیدنی

بها و استقرار نظام حسابرسی و دفترداری منابع آب و تعیین رفه آبمدیریت تع
 های آب با توجه به مصارف ضروری و غیرضروریتعرفه

  الزام به نصب مخازن ذخیره استراتژیک آب در ساخت و سازهای جدید

کنترل مصرف آب از 
 یدگرگون قیطر
  مصرف یالگو

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات 
  صرف آبمرتبط با کاهش م
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  اسناد برونداد برنامه) ٧جدول ادامه 

  به منظور افزایش تمایل بهغیره   های تشویقی، بخشودگی دیرکرد وافزایش بسته  و مشارکت شیافزا

 در لیتما جادیا
 و یگذار هیسرما

 در مردم مشارکت
  شهر ساز و ساخت

 عوارض ایجاد تمایل به پرداخت
افزایش جذابیت برای ساخت و 

  رساز در شه

  یگذار هیسرما 

 پرداخت عوارض 
 رسانیرورت پرداخت عوارض و بهبود خدماتض هسازی در راستای رابطفرهنگ

تخفیفی ساخت و ساز در شهر (بدون فروش تراکم مازاد و - های تشویقیافزایش بسته
  های عرصه کنترل و تثبیت جمعیت)با توجه به سیاست

    

 یهایفناور  یر یکارگهب
 و اهشک حوزه در نینو

  آب مصرف کنترل

های نوین (نظیر شیرآالت کاهنده، کارگیری فناوریبهپرداخت تسهیالت جهت 
های های خاکستری) در کاربریمخازن ذخیره سازی آب باران، مخازن بازیافت آب

 مسکونی
های نوین (نظیر شیرآالت کاهنده، مخازن ذخیره سازی کارگیری فناوریالزام به

 های دولتی و عمومیهای خاکستری) در کاربریزیافت آبآب باران، مخازن با
بنیان در حوزه ها و مؤسسات دانشهای مالی و غیرمالی از شرکتافزایش حمایت

 های مرتبط با مصرف آبفناوری
  های مرتبط با کاهش مصرف آبآپ های مالی و غیرمالی از استارتافزایش حمایت

 شیمقابله با افزا
 به یدسترس نهیهز
 کمبود از یناش آب
  آب

های پیاده سازی فناوری
نوین در جهت کاهش مصرف آب 

  در منازل مسکونی

 یهایفناور  یر یکارگهب
 تیفیک حوزه در نینو
  هوا

 های تولید بارانافزایش استفاده از فناوری
 های هشدار کیفیت هوا در فضاهای شهریافزایش استفاده از دستگاه

ای الکترونیکی و حرکت به سمت شهر الکترونیک جهت هکارگیری از زیرساختبهلزوم 
  جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری

 یمقابله با دگرگون
 از یناش هوا تیفیک

  غبار و گرد وجود

های نوین در فناوری سازیپیاده
  جهت کاهش گرد و غبار در هوا

  یسالمت جسم

  یاضطرار  امداد شیافزا
 ظور مقابله با اثرات خشکسالیافزایش آمادگی نهادهای مرتبط به من

تعیین (مکان یابی) و تخصیص فضا جهت استقرار دفاتر خدمات اضطراری مقابله با 
  خشکسالی در مراکز سطوح محله و منطقه

 یهایمار یکنترل ب
 اثرات از یناش

  یخشکسال

افزایش خدمات امداد اضطراری 
در حوزه مقابله با اثرات 

  خشکسالی
 یهانهیکنترل هز

 درمان و شتبهدا
  آب کمبود از یناش

سازی خدمات بهداشتی در پیاده
  حوزه سالمت

 یهانهیکنترل هز
 خوراک به یدسترس
 و افراد یبرا

  خانوارها

افزایش خدمات اضطراری مقابله 
  با قحطی

  یسبک زندگ

  مصرف آب یاصالح الگو

 های مختلفسازی در راستای اصالح الگوی مصرف در بخشفرهنگ
کردن آحاد جامعه از طریق وسایل ارتباطی و نشر مقاالت و گنجاندن نی و آگاهرسااطالع

 هاها و دبیرستانهای درسی دبستانبهترین آنها در کتاب
 کاری در فضاهای شهریاصالح ارزش زیبایی شناختی نسبت به گل و گل

افزایش جلب مشارکت پذیری اجتماعی در راستای تحقق اصالح الگوی مصرف با 
  های سنی بخصوص در سنین پایههای فرهنگی در همه اقشار و گروهیی برنامهبرپا

 یاصالح الگوها
مصرف آب در افراد 

  و خانوارها

سازی مصرف صحیح و فرهنگ
  حفظ منابع آبی

  هیتغذ یاصالح الگو

های سازی مرتبط با موضوع آب پنهان در رسانههای با هدف فرهنگافزایش برنامه
 اجتماعی
 برمت محصوالت آبافزایش قی
های فرهنگی، سازی الگوهای تغذیه متناسب با فصول و اقلیم در برنامهفرهنگ
 های اجتماعی، بیلبوردهای تبلیغاتی و...شبکه

  ترویج الگوی طب سنتی

 یالگو یدگرگون
 و افراد هیتغذ

  خانوارها

ترویج استفاده از مواد غذایی و 
  محصوالت کشاورزی غیر آب بر

وه نح یدگرگون
درمان افراد و 

  خانوارها

ترویج الگوی تغذیه جدید و طب 
های سنتی با استفاده از رسانه

  اجتماعی

	
  بحث

 Hanafi]های بسیاری در زمینه برنامه ریزی راهبردی پژوهش

Zade et	 al, 2006; Jensen 2005] و همچنین کاهش 
  ,al	Fatemi & Karami, 2010; Tadesse et]      خطرپذیری

 
2015; Dumbravă & Iacob, 2013]صورت جداگانه ، به

شده است ولی در این پژوهش از التقاط این دو فرآیند برای انجام
راهکارهایی در برابر بحران خشکسالی استفاده شده است.  یهارا

شده در این پژوهش با سایر همچنین اثرات خشکسالی بررسی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قاسمی و همکارانمسعود ۴۶۸

  ۱۳۹۸ پاييز، ۴، شماره ۳۴دوره                                                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 ;UNISDR & NDMC, 2009; UNISDR, 2007]ها پژوهش

Zarafshani et	 al, 2016] بندی این همسو بوده و اولویت
اثرات با توجه به جامعه محلی شهر اصفهان مورد سنجش قرار 

  گرفته است. در شهر 
نارضایتی «، »دگرگونی کیفیت هوا«اصفهان اثرات خشکسالی شامل 

نگرانی از دگرگونی کیفیت «، »اعتمادی عمومی جامعه مدنیو بی
های ناشی از خشکی آثار نگرانی«و » ودرخشکی زاینده«، »هوا

ترین اثرات خشکسالی از نظر ساکنین شهر اصفهان مهم» طبیعی
طور کلی اثرات محیطی و اجتماعی بیشترین نگرانی بوده است. به

را برای مردم اصفهان ایجاد کرده است در حالی که در سایر 
	Zaheri et]ها پژوهش al, 2015]متفاوت با نمونه موردی ؛ ،

ها را برای اثرات اقتصادی ناشی از خشکسالی باالترین نگرانی
جامعه مورد پژوهش ایجاد کرده است. عالوه بر این، این پژوهش 

 [Fatemi & Karami, 2010ها نسبت به سایر پژوهش
[Memar Emamie & Barghi, 2016;  فرآیند ارزیابی اثرات

ابعاد خشکسالی تر و و با در نظرگرفتن تمامی خشکسالی را جامع
شناختی وکالبدی انجام داده اعم از اقتصادی، اجتماعی، روان

بندی اثرات است. همچنین نتایج این پژوهش محدود به اولویت
  ریزی راهبردی بر ارایه خشکسالی نبوده و با استفاده از فرآیند برنامه

و با در  AIDAریزی مستخرج از فن دستور کارهای برنامه
 های جامعه محلی اقدام شده است.ینظرگرفتن ویژگ

  

	گیرینتیجه
ریزی کوششی جهت دستیابی به اهداف با توجه به هر برنامه
طور کلی از ریزی راهبردی بهشود. برنامهها محسوب میمحدودیت

بودن به نقاط جهت راهبردیآن جهت حائز اهمیت است که به
و  شدهعطف یا همان نقاط استراتژیک سیستم شهری معطوف

  کند. خروجی چنین تر و هدفمندتر میبدین وسیله برنامه را دقیق
های اهداف، راهبردها و ای، اسناد آن است که در قالب بیانیهبرنامه
ها قابل ردیابی است. بنابر نتایج مستخرج از فن سیاست

(AIDA)ریزی مطابق با اهداف، راهبردها و کارهای برنامه ، دستور
های های سناریو و عرصهبرنامه همراه با عرصه های اجراییسیاست
شود تا ضمن معرفی هر یک، ارتباط عرضی گذاری ارایه میسیاست

  ).٧آنها نیز قابل ردیابی باشد (جدول 
  

در پایان ضمن تشکر از همه شهروندان پاسخگو، از  تشکر و قدردانی:
پانل متخصصین که در این پژوهش در دو مرحله پاسخگوی 

های پاالیش اثرات مؤثر بر فعالیت مسکونی و ارزیابی هنامپرسش
اند و همچنین از داوران محترم این کمی احتمال خطر بودهنیمه

مقاله که با راهنمایی و پیشنهادهای راهبردی، موجب ارتقا و بهبود 
  گردد.گزاری میاین مقاله شدند، سپاس

  است. موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده تأییدیه اخالقی:
  : موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع

مسعود قاسمی (نویسنده اول) پژوهشگر اصلی/ : سهم نویسندگان
چادگانی (نویسنده دوم)، )؛ داریوش مرادی٪٢٥نگارنده بحث اصلی (

)؛ احمد شاهیوندی (نویسنده ٪٢٥شناس (پژوهشگر کمکی/روش
)؛ محمود محمدی ٪٢٥ی (سوم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آمار 

  )%٢٥(نویسنده چهارم)، پژوهشگر کمکی/ نگارنده مقدمه (
نامه مقطع کارشناسی این مقاله مستخرج از پایان: منابع مالی

شهری دانشگاه هنر اصفهان، به راهنمایی ریزیارشد رشته برنامه
محمود محمدی، احمد شاهیوندی و مشاوره داریوش 

ریزی فضایی راهبردی توسعه برنامه«چادگانی؛ با عنوان مرادی
فعالیت مسکونی با تأکید بر کاهش خطرپذیری بحران خشکسالی 

دفاع شده  ١٣٩٧که در خرداد ماه » (نمونه مطالعاتی: شهر اصفهان)
  است.
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