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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی عاملهای اصلی و تأثیرگذار بر محیطزیست استان زنجان و در نهایت انتخاب مناسبترین سنناریو و کمنب بنا کناهش
مشکالت محیطزیست در آینده با ارزیابی اطالعات و مستندات موجود در حوزه محیطزیست و بر اساس آمایش سنرزمین ،انجنام گردینده اسنت روش
انجام مطالعا حاضر ترکیبی از روشهای کتابخاناای ،اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روشهای آیندهپژوهی بنوده اسنت بنا بناکارگیری
ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی و بنا استفاده نظرات متخصصننان ،تعننداد  53عامننل بننا عنننوان عاملهای کلینندی و پیشننرانهننای محنیط-
زیست استان زنجان شناسننایی شد و سپس تأثینرات متقاطنع هننرکنندام از نیروهننای پیشنننران بنننر دیگنننر نیروهنننا تعیینننن و در نهاینت بنا
اسنتفاده از ماترینس مینزان تأثیرگنذاری و عندم قطعینت ،مهمترینن نیروهننای پیشننران مشنخص و سناریوها تدوین گردید بر اسناس نتنایپ پننپ
عامل اصلی مدیریت ،دیدگاه کارآفرینان ،فناوری ،تسهیالت و وضعیت اقتصادی با عنوان عاملهنای دارای بیشتنرین عندم قطعینت و تأثیرگنذارترین
عاملهای موثر بر محیطزیست استان زنجان شناسایی و با توجا با سناریوهای کمی ،استخوانبندی اصلی سناریوهای محیط زیست اسنتان زنجنان بنا
رویکرد آمایشی عاملهای بیرونی (وضعیت اقتصادی) و عاملهای درونی (مدیریت محیطزیست استان) صورت پذیرفت در نهایت سا سنناریو از جملنا
سناریوآینده مطلوب (ثبات اقتصادی و مدیریت یکپارچا محیط زیست) ،سناریو آینده ممکن (ثبات اقتصادی و عدم یکپارچا مندیریت محنیط زیسنت) و
سناریو سوم آینده محتمل (عدم ثبات اقتصادی و عدم مدیریت یکپارچا محیط زیست) برای استان زنجان تدوین گردید
کلمات کلیدی
"آیندهپژوهی"" ،آمایش سرزمین"" ،سناریو"" ،محیط زیست"" ،زنجان"
گردیده کا بنا هنروج از مدار توسعا پایدار ،فعالیتهای تولیدی ننا تنهنا
نسلهای آینده بلکا نسل فعلی را نیز با شدت تحت تأثیر قرار هواهنند
داد (زارع و محرم نژاد )1388 ،با توجا با وضعیت منابع زیستی کشنور،
بایستی هرگونا برناما توسعاای ملی و منطقاای درحوزههنای صنننعت،
کشناورزی و عمراننی بننا نگنرش بنا اسننتعداد و قابلینت سننرزمین و در
چارچوب تنوان و ظرفینت محنیطزیسنتی و بننا لحنام نمنودن دیندگاه
آمایشی و اصول پایداری توسعا صورت پذیرد (مخدوم ، 1380،بیرچال و
توستیگ )2002 3،ایجاد ارتباط منطقی بین سا مقولا جغرافیا ،جمعیت و
فعالیت زمانی میسر هواهد بود کا با نگاهی بنا آیننده بتنوان برنامناای
دقی  ،جامع و مفصل برای پهنا سرزمینی و فضای ملی یب کشور تهیا
کرد یب موضوع مهم کا در سند چشم انداز  1404مطرح شده و بر آن
تاکید هم شده ،بحث آمایش سرزمین است (هاشنمی ، 1395 ،اکبنری و
همکاران ))1395 ،آمایش سرزمین طب ضوابطی با نگرش بازده پایندار
و درهور برحسب توان و استعداد کمی وکیفی سرزمین برای استفادههای
مختلف انسان از آن با تعیین نوع کاربری از سرزمین میپردازد و از هدر
رفت منابع طبیعی و ضایع شدن محیطزیست و در نتیجا فقر انسانی کا
روی زمین حناکم اسنت میکاهند (قاسنمی و بابنایی کفناکی)1393 ،
آیندهپژوهی در برناماریزی آمایش سرزمین بر یافتن عاملهای کلیندی،
پیشرانها و فقدان قطعیتهای توسعا سنرزمین در فضنای برنامناریزی
تأکید دارد تا برناماریز آمایشی با در اهتیار داشتن آن ها با عنوان اهنرم
کنترل ،با نگاشت و مدیریت آیننده مطلنوب بپنردازد (موسنوی، 1397 ،

 -1مقدمه
محیطزیست محل زندگی و تأمین کننده اصلیترین نیازهای انسان است
و پدیدهای است کا هر روز بر اهمینت آن افنزوده میگنردد انسنان در
دوران سننلطااش بننر ایننن کننره هنناکی بننا اسننتفاده بیرویننا و بنندون
برناماریزی از منابع طبیعی ،ایجاد آلودگیهای هطرناک در هناک ،آب و
هوا و از بین بردن توان زیست آن پرداهتا است و آن را با بحران جندی
مواجا ساهتا است (زارع و روغنیان ، 1394 ،بینات و همکناران)1390 ،
برهی از پژوهشگران مطالعات محیطزیست معتقد هستند کا مشنکالت
محیطزیستی نتیجا عمل انسان بوده و بد رفتاریهنای انسنان در قبنال
محیط زیست با عنوان هطرناکترین تهدیند در دراز مندت نسنبت بنا
جهان شناهتا شدهاند (بابااوغلی ، 1392 ،هلعتبری و همکناران، 1395 ،
توکل نیا و اکبریان )1395،عملکرد نامناسب انسان نسنبت بنا محنیط-
زیست ،تغییرات مضر و برگشت ناپذیری را برای شرایط محیطزیسنتی و
زندگی در زمین ایجاد میکند کا اگر نتنوانیم بنر اینن مشنکالت فنای
بیاییم ،دیگر زمینی قابل دوام وجنود نخواهند داشنت تنا در آن سنکنی
گزینیم (جونز ، 2006 ،1دونلب و جونز )2002 ،2اسنتفاده از سننرزمین و
تغیینرات شندید در کناربری زمنین سبب پیندایش بحرانهنای محنیط
زیستی از جملا تخریب و آلنودگی مننابع آب و هناک ،پیشنروی رو بنا
گسترش بیابانها ،فرسایش هاک ،شور و اسیدی شدن آن ،تهنی شندن
منابع و کاهش تننوع زیسنتی و اسنتعداد و قابلینت بهنرهوری سنرزمین
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بخننش آب را مشننخص کردهاننند گننومز 8و همکنناران ( )2020بننا
سناریوپردازی آمایش سرزمین با عنوان یب رویکرد میان رشتاای و بنا
د ر نظر گرفتن شرایط محلی و مسائل اقتصادی و اجتمناعی پرداهتنند و
نتیجا گرفتند تضاد سناریوهای آینده آمایش سرزمین میتواند سیاسنت-
های عمومی مربوط با توسعا پایندار را تحنت تنأثیر قنرار دهند زارع و
روغنیان ( ،)1394بنا آینندهپژوهی در توسنعا محنیطزیسنتی بنا روش
سناریوپردازی پرداهتند و پس از شناسنایی  5سنناریو ،مناسنبتنرین آن
یعنی انتزاع سازمان جنگلها و مراتع از وزارت جهادکشناورزی و الحنا
آن با سازمان حفاظت محیط زیست را معرفی کردند زالی و پورسهراب
( ،)1396در پژوهشی تحت عنوان"توسعا استان گیالن در اف  1404با
رویکرد سناریونویسی" ،از تکنیبهایی مانند روش دلفی ،تحلیل اثرهای
متقاطع ،نرم افزار سناریو ویزارد و مدل تحلیلی  SWOTجهت تحلینل
یافتاها بهره گرفتا شده است .نتایپ نشان میدهد  16عامل کلیندی در
توسعا منطقاای استان گیالن نقنش دارد کنا  48وضنعیت محتمنل در
آینده برای آنها در نظر گرفتا شده است در نهاینت بنا اهنذ نظرهنای
کارشناسان و براساس تحلیلهای نرم افزار سنناریو وینزارد 17 ،سنناریو
بنناورکردنی و  5سننناریو قننوی اسننتخراج گردینند زاهنندانی و همکنناران
( ،)1397در پژوهشی با بررسی آیندهپژوهی فرهنگ محنیط زیسنتی بنا
روش اکتشافی و اعتباریابی سناریو در شهر اصفهان و با روش ترکیبنی
یا آمیختا ،پرداهتند و تحلیل یافتاها در دو سط کیفنی وکمنی انجنام
شده است براساس یافتاهای این پژوهش ،از نظر مشنارکت کننندگان
سا سناریوهای هوشبینانا ،محتمل و بدبینانا تعیین گردید و مشنخص
گردید آینده فرهنگ محیط زیستی بر پاینا توسنعا سنناریوهای الگنوی
ایرانی-اسالمی و الگوی غربی توسنعا منیباشند معروفنی و همکناران
( ،)1398با ارزیابی سناریونگاری مشارکتی در آیندهپژوهی محیط زیست
منطقا  1شهر تهران پرداهتند نتایپ این پژوهش نشان داد کنا محنیط
زیست منطقای مورد مطالعا تحت تأثیر دو محور اصلی مدیریت بهینن
فضای شهری و مشارکت شهروندان است کا بر اساس آن چهار سناریو
تدوین گردید قینا باشنی و مرزبنان ( )1398بنا شناسنایی پیشنرانها،
عدمقطعیتها و سناریوهای آینده محیط زیست ایران پرداهتند و نتیجنا
گرفتند کا توسعا فناوریهای سازگار با محیط زیسنت و نینز مندیریت
سازگار با محیط زیست ،مبنایی بنرای طراحنی اقندامات آیننده در اینن
عرصا است با توجا با چالشهای ساهتار طبیعی و محیطزیستی استان
زنجان از جملا قرارگیری استان در شرایط نیما هشب و هشب از نظنر
ویژگیهای اقلیمی ،بهرهبرداری از معندنها و فعالیتهنای اقتصنادی و
عمرانی و انتشار آلودگی ،حضور دام در منطقاهای حفاظت شده ،آلودگی
ناشی از فعالیت کارهاناهای سرب و روی و کاهش برهنی از گونناهای
جانوری ،تخریب منابع زیستی ،فرسایش شندید هناک و تخرینب مننابع
گیاهی و رستنی و سرمایاگذاری ناکافی در امور حفاظنت از مننابع آب و
هاک و برداشتهای غیر اصولی از منابع آبی و تخریب بستر رودهانناها
و انجام پژوهش با موضوع بررسی وضعیت محیط زیست استان زنجان
را در چند سال آینده براساس وضنعیت موجنود و پیشبینیهنای آیننده
براساس روشهای علمی ضروری میسازد بر اینن اسناس هندف اینن
پژوهش تهیا برناما و سناریو بنرای محنیطزیسنت بنر اسناس آمنایش
سرزمین در استان زنجان است اینن پنژوهش کمنب هواهند نمنود تنا

توویس )1992 ،1آیندهپژوهی دانشی است کا چشنم هنرد منردم را بنا
سوی رویدادها ،فرصتها و هطرهای احتمالی درآینده باز نگنا منیدارد
(درست 2و همکاران )2014 ،ابهامها ،تهدیدها و دغدغناهای فرسناینده
ملتها را میکاهد ،توانایی انتخابهنای هوشنمندانا جامعنا و منردم را
افزایش میدهد  ،با دولتها و مدیران اجازه میدهدکا بدانند با کجاهنا
میتوانند بروند و با کجاها باید بروند و از چنا مسنیرهایی میتواننند بنا
سهولت بیشتری با آینده مطلوب هود برسند (ملکنی فنر و همکناران،
 )1385و اقداماتی را شامل میشود کا بنا اسنتفاده از تجزینا و تحلینل
منابع ،الگوها و عاملهای تغییر و یا ثبات ،با تجسم آینندههای بنالقوه و
برناماریزی برای آنها میپردازد (زالی )1391 ،این دانش برای برهورد
کنشگرانا با آینده و ایجاد باور جمعی با تحق آینده مطلوب در سنط
جامعا ،با مشارکت و تعامل گستره وسیعی از سازمانها و افراد مختلنف
در یب گفتمان اجتماعی معطوف با آینده نیناز دارد (اای 3و همکناران،
 )2020این موارد سبب شده است عالوه بر بررسی آیننده از جنبناهای
گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای تحق آرمانهای اجتماعی
وفاقی ملی ایجاد شود اهمیت این رویکرد با اندازهای است کنا برهنی
فلسفا کلید آیندهپژوهی را جریانسازی اجتماعی و ترویپ فرهنگ امیند
میدانند (برنجی یوسفی )1395 ،بنا توجنا بنا اهمینت موضنوع آیننده
پژوهی و محیطزیسنت ،مطالعناتی در اینن حنوزه در اینران و برهنی از
کشورها انجام شده است پترسون 4و همکاران ( )2003با سنناریونگاری
ابزاری برای محافظت محیطزیست در دنیای عدم قطعیت پرداهتاانند
(پترسون و همکاران )2003 ،فورستر ،) 2014( 5بنا بررسنی اسنتفاده از
تکنولوای آیندهنگری برای شناسایی فنآوریهنا و فرآینندها درصننعت
هودرو در آلمان با روش دلفی با متخصصان و محققان عملگرا در مورد
فناوریهای آینده پرداهتند و نتیجا گرفتنند کنا نینروی محنرک بنرای
اجرای تحوالت ،کاهش هزینا و صرفاجویی در مننابع و اننرای اسنت
ویشنسنکی 6و همکناران ( ،)2015در پژوهشنی بنا عننوان "رهنگاشنت
یکپارچا و آینده نگری شرکتی با عنوان ابزاری برای مدیریت ننوآوری،
مطالعا موردی شرکتهای روسی" رویکردی برای ترکیب آیندهنگری و
رهنگاشت یکپارچا برای مدیریت نوآوری در شرکتها ارائا دادنند اینن
ابزار مدیریتی پیشنهادی فراتر از رویکردهای فعلنی بنرای رهنگاشنت و
آیندهنگری شرکتها است کا این هدف مهم از طرین ادغنام و نشنان
دادن وجا مشترک آنها جهت تدوین استراتژی شرکتی تحق مییابند
پروسکایوکاو 7و همکاران ( ،)2018در پژوهشی با بررسی رونند جهنانی
آب و سناریوهای آینده برای توسعا پایدار در روسنیا پرداهتنند در اینن
پژوهش با استفاده از ترکیبی از روشهای پنیشبیننی شنامل تجزینا و
تحلیل سناریو ،دادهکاوی و روشهای مختلف تخصصنی بنا آینندههای
جایگزین برای بخش آب روسیا انجام یافتا است در نهایت سناریوها و
استراتژیهای بلند مدت برای بخش آب روسیا در سنال  2030تندوین
شده و مجموعاای از روندهای جهانی و عندم قطعیتهنای مربنوط بنا
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مختلف و هما جانبا اعم از اقتصادی ،اجتمناعی ،فرهنگنی ،سیاسنی و
محیط زیسنتی معرفنی نماینند نتیجنا اینن امنر اسنتخراج  53عامنل
تأثیرگذار ممکن بر محیط زیست استان زنجنان بنود در مرحلنای دوم
پس از مشخص شدن عاملهای موثر ،متغیرهنا وارد مناتریس تحلینل
تأثیر متقابل شدند و سپس پرسشناما استاندارد تحلینل اثنر متقابنل در
اهتیار هبرگان قرارگرفت و مینانگین پاسنخهای جمنع آوری شنده بنا
نرمافزار  MICMACوارد و تأثیر عاملهای موثر بر محیطزیست با
صورت مستقیم و غیر مستقیم محاسبا شده مورد تحلینل قرارگرفتنا و
بعد از شناسایی عاملهای موثر و عدم قطعیتها ،در نهایت عاملهنای
کلیدی نهنایی شناسنایی شنده بنا عننوان عاملهنای پاینا اصنلی در
سناریونوسی مورد استفاده قرار گرفت در نتیجنا بنا تهینا سنناریوهای
مطلوب و باورکردنی ،راهبردهایی برای وضعیت محنیط زیسنت اسنتان
زنجان بیان شده است.

توسعای پایدار در استان زنجان ایجاد گردد و مشکالت محیطزیست در
آینده با توجا با برناماهای توسنعا صننعتی و اقتصنادی در اسنتان ،بنا
پایینترین مقدار برسد
 -2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه
استان زنجان با وسعت  22164کیلومترمربنع در منطقنا شنمال غنرب
کشور بین  35درجا و  33دقیقنا النی  37درجنا و  15دقیقنا عنر
جغرافیایی شمالی و  47درجا و  10دقیقنا النی  49درجنا و 26دقیقنا
طول شرقی از نصنف النهنار گریننویر قنرار دارد (سنازمان مندیریت و
برناماریزی استان زنجان( )1398 ،شکل  )1بر اسناس گنزارش مرکنز
آمار ایران ،جمعیت استان زنجان در سنال  1397برابنر  1057461نفنر
میباشد (مرکز آمار ایران)1395 ،

 -3نتایج
جهت تحلیل آیندهپژوهی محیطزیست استان زنجان نخست از طرین
روش دلفی و گروههای متمرکز و براسناس بحثهنای طنرح شنده در
بخش چارچوبهای نظری و روش شناسی و چالشهای محیطزیسنتی
استان نظرات هبرگان درحوزه محیطزیست از طری پرسشناما باز53 ،
عامل موثر در محیطزیست استان زنجان با شنرح جندول  1اسنتخراج
گردید سپس با قرار دادن این عاملها در یب ماتریس 53در  53تنأثیر
هر کدام از این عاملها بر یکدیگر در قالب ینب پرسشنناما مشنخص
شنند الزم بننا اکننر اسننت کننا ایننن پرسشننناما توسننط نخبگننان و
صاحبنظران تکمیل گردیده و نتنایپ پرسشنناما در جندولهای  1و2
نشان داده شده است در جدول  1میزان تأثیر عاملهای موثر بر آیننده
محیطزیست استان زنجان را نشان داده است در واقع میانگین مینزان
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یب از عاملهنا را نشنان منیدهند اینن
جدول نشان میدهد کا تأثیر یب عامل بر یب عامل دیگر بنا مینزان
تأثیرپذیری آن ارتباط ندارد باطوریکا یب عامل میتواند تأثیرگذاری
آن بر یب عامل دیگر زیاد باشد اما تأثیرپذیری آن با همان انندازه ینا
معکوس آن باشد این امتیازات با صنورت مناتریس نشنان داده شنده
است

شکل  -1نقشه موقعیت استان زنجان در کشور

 روش انجام کار
این پژوهش از لحام هدف کاربردی ،از نظر ماهیت براساس روشهای
جدید علم آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکتشنافی اسنت کنا بنا بناکارگیری
ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام گرفتا است دادههای کیفی بنا
پرسشناما (میدانی) و دادههای کمی مورد اسنتفاده در اینن پنژوهش از
طری وزندهی پرسشنناماهای دلفنی تهینا شنده اسنت جمنعآوری
اطالعات درهصوص وضعیت محیطزیست استان بنر اسناس مطالعنات
آمننایش سننرزمین و تحلیننل وضننعیت محننیط زیسننت اسننتان و تهیننا
نقشاهای منرتبط بنا اسنتفاده از ننرم افنزار  ArcGISبنا اسنتفاده از
الینناهای موجننود در اسننتان انجننام شننده اسننت (سننازمان منندیریت و
برناماریزی استان زنجان )1398 ،در این پژوهش عاملهای تأثیرگذار
با توجا ب ا نظر کارشناسان و متخصصان و با اسنتفاده از پرسشنناما در
قالب روش دلفی (تکنیب دلفی) تعیین شدند و برای تحلینل اطالعنات
پژوهش ،روش تحلیل تأثیر متقابل 1انتخاب گردید همچنین از نرمافزار
 MICMACبرای تحلیل تأثیر عاملها بر یکدیگر و همچنین بنرای
انجنام محاسنبات سناریونویسنی از نرمافنزار Scenario Wizard
استفاده گردید در این پژوهش با باکارگیری روش دلفی ،در دو مرحلنا
اقدام با تهیا پرسشناما شد در مرحلای نخست پرسشناما با صنورت
پرسش باز طراحی گردید و در اهتیار کارشناسان قرارگرفت ( 25نفنر از
کارشناسان) و از آنان هواستا شد تا عاملهای مؤثر در محنیط زیسنت
استان زنجان را در موضوعهای محوری با در نظنر گنرفتن حوزههنای
1

. Cross Validation
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ردیف
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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جدول -1فهرست عوامل موثر اولیه بر محیط زیست استان زنجان
محور(طبقا بندی)
عامل (متغیر)
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی هاک
پسماند
شاهص های محیط زیستی (آالیندهها و آلودگیها)
آلودگی صوتی
آلودگی منظر
آلودگی امواج
انتشار آالیندههای شهری
استقرار صنایع سازگار با محیط زیست
برداشت بیرویا از منابع آبهای سطحی
برداشت بیرویا از منابع آبهای زیرزمینی
سدسازیها
تنشهای آبی و تغییرات اقلیمی
هشکسالی
تغییرات اقلیمی
استقرار صنایع وابستا با آب
مناط تحت مدیریت
شکار و صید
حیات وحش و زیستگاههای طبیعی
نیروی انسانی ( محیط زیست)
تنوع زیستی
تبدیل اراضی زراعی با مسکونی ،صنعتی و عمرانی
تغییر کاربری اراضی
تبدیل اراضی مرتعی با کشاورزی
الگوی کشت
مصرف بیرویا کود و سموم
کشاورزی ناکارآمد
سط زیرکشت
مصرف زیاد آب کشاورزی
چرای بیرویا دام
تخریب مراتع
معدنکاری
سیل
زلزلا
مخاطرات طبیعی
رانش زمین
فرسایش هاک
مدیریت
افزایش جمعیت
مخاطرات انسانی
تخریب محیط زیست
واگذاری بستر مسیلها رودهاناها
ساهت و سازهای غیر مجاز
اصالح الگوی مصرف
روحیا تعل هاطر با محیط زیست
سط آموزش و سواد محیط زیستی
عوامل فرهنگی
فرهنگ حفاظت از محیط زیست
دیدگاه کارآفرینان نسبت با محیط زیست
هصوصیات قومی و فرهنگی
مشارکتهای مردمی و سمنها
عوامل اجتماعی
جمعیت
قوانین و مقررات محیط زیستی
تکنولوای جدید و با روز
عوامل سیاسی
تسهیالت مرتبط با محیط زیست
دسترسی با زیرساهتها
مالکیت اراضی
مسائل مالی
توزیع مشاغل
عوامل اقتصادی
ثبات اقتصادی
سط درآمد
قیمت زمین
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جدول .2طبقهبندی عوامل موثر بر محیط زیست استان زنجان

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معیارها
آالیندهها و آلودگیها
تنشهای آبی و تغییرات اقلیمی
حیات وحش و زیستگاههای طبیعی
تغییر کاربری اراضی
کشاورزی ناکارآمد
تخریب مراتع
مخاطرات طبیعی
مخاطرات انسانی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی

زیر معیارها
8
6
4
2
4
2
4
6
6
2

11

عوامل سیاسی

5

12

عوامل اقتصادی

5

مجموع

53

محیط طبیعی و عرصاهای طبیعی بیشترین تأثیرپنذیری مسنتقیم در
آینده را دارند ،در مرحلا دوم انواع آلودگیهای محیطی تأثیرپذیر است
سپس عرصاهای کشاورزی و منابع طبیعنی بیشتنرین تأثیرپنذیری را
دارند با طور کل چنین میتوان استنباط کرد کنا عاملهنای انسنانی
بیشترین تأثیرگذاری و عاملهای طبیعی و مننابع طبیعنی بیشتنرین
تأثیرپذیری را دارند (جدول )3

عاملهای موثر بر آینده محیطزیست استان زنجان بر اساس تأثیرپنذیر
و تأثیرگذاری با صورت مستقیم و غیرمستقیم رتبابنندی شنده اسنت
نتایپ نشان میدهد کا محیطزیست بیش از هر چیز تابع عامل انسنانی
و ساهتار قانونی است باطوریکا قوانین و مقررات و مدیریت محنیط-
زیست نقش مهمی در آینده محیطزیست استان دارند در مرحلا بعندی
ساهتارهای اقتصادی و سرمایا گذاری تأثیرگذار هستند از طرف دیگنر

جدول -3وضعیت هر یک از متغیرها بر اساس تحلیل در نرم افزار میکمک

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نوع متغیر

تأثیرگذار

متغیر
هشکسالی
مدیریت
روحیا تعل هاطر با محیط زیست
سط آموزش و سواد محیط زیستی
فرهنگ حفاظت از محیط زیست
دیدگاه کارآفرینان نسبت با محیط زیست
هصوصیات قومی و فرهنگی
مشارکتهای مردمی و سمنها
قوانین و مقررات
تکنولوای با روز و جدید
تسهیالت مرتبط با محیط زیست
دسترسی با زیرساهتها

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ثبات اقتصادی
دو وجهی
ریسب

تأثیرپذیر

تخریب محیط زیست
جمعیت
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی هاک
پسماند
آلودگی منظر
برداشت بی رویا از منابع آبهای سطحی
مناط حفاظت شده
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

مستقل

اهرمی ثانویا
تنظیمی

هدف

شکار و صید
تنوع زیستی
الگوی کشت
مصرف بیرویا کود و سموم
سط زیر کشت
مصرف زیاد آب در کشاورزی
قیمت زمین
آلودگی صوتی
آلودگی امواج
انتشار آالیندههای شهری
استقرار صنایع سازگار با محیط زیست
استقرار صنایع وابستا با آب (آب بر)
کمبود نیرو(محیط زیست)
چرای بیرویا دام
زلزلا
رانش زمین
فرسایش هاک
واگذاری بستر مسیلها و رودهاناها
مالکیت اراضی
سدسازی ها
تغییرات اقیلمی
ساهت و سازهای غیر مجاز
الگوی مصرف
برداشت بیرویا از منابع آبهای زیرزمینی
تبدیل اراضی زراعی با مسکونی و صنعتی و عمرانی
تبدیل اراضی مرتعی با کشاورزی
مسائل مالی
توزیع مشاغل
سط در آمد
زیست استان زنجان در  5طیف از عدم قطعیت قابنل بررسنی هسنتند
گروه اول عدم قطعیت یسنیار زیناد ( 2عامنل) ،عندم قطعینت زیناد (8
عامل) ،عدم قطعیت متوسط ( 15عامل) ،عدم قطعیت کم ( 20عامنل)،
عدم قطعیت بسنیار کنم ( 7عامنل) مالکینت اراضنی و مسنائل منالی
بیشترین عدم قطعیت را دارند و این بدان دلیل است کا مسائل منالی
تحت تاثیر تغییرات غیرقابل پیش بینی سیاسی داهلی و هارجی است و
از طرف دیگر مالکیت اراضی نیز تحت تاثیر مسائل اقتصادی غیرقابنل
پیش بینی است از طرف دگر مسائل فناوری و آلودگیهای محیطنی و
مخاطرات طبیعی در رتبا بعدی عدم قطعیت قرار دارند و این با دلینل
تغییرات آنی در تکنولنوای و ماهینت ااتنی مخناطرات طبیعنی اسنت
تغییرات ناشی از مداهالت انسانی و تحوالت اجتماعی موثر بنر محنیط
زیست دارای عدم قطعیت کمتری هستند و این بدان دلینل اسنت کنا
تغییرات انسانی روندی هستند و از روند هاصی پیروی میکنند و قابنل
پییشبینی بیشتری دارند

پس از مشخص کردن وضعیت هر یب از عاملهنای منوثر بنر آیننده
محنیط زیسنت اسننتان زنجنان ،رابطنای ایننن عاملهنا در ننرم افننزار
 MICMACمورد بررسی قرار گرفت چگونگی رابطای عاملهنای
موثر بر آینده محیط زیست اسنتان زنجنان در پننپ سنط نشنان داده
شدهاند کا عبارتند از:
 تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی
 تاثیرات ضعیف تا بسیار قوی
 تاثیرات نسبتاً قوی تا بسیار قوی
 تاثیرات قوی تا بسیار قوی
 تاثیرات بسیار قوی
میزان عدم قطعیت یا میزان قابل پیشبینی بودن عامل
موثر بر آینده محیط زیست استان زنجان
برای بررسی میزان عدم قطعیت عاملهای مربوطا با اسنتفاده از ابنزار
پرسشناما از نخبگان و صاحبنظران این حوزه پرسنش شنده اسنت
نتایپ طب جدول  4نشان میدهد کا عاملهای موثر بر آیننده محنیط
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ردیف
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

جدول  -4میزان عدم قطعیت عوامل موثر محیط زیست استان زنجان
میزان عدم قطعیت
عامل
مالکیت اراضی
عدم قطعیت بسیار زیاد
مسایل مالی
آلودگی صوتی
مدیریت
زلزلا
دیدگاه کارآفرینان نسبت با محیط زیست
عدم قطعیت زیاد
تکنولوای با روز و جدید
تسهیالت مرتبط با محیط زیست
ثبات اقتصادی
قیمت زمین
آلودگی منظر
استقرار صنایع سازگار با محیط زیست
الگوی کشت
سط زیر کشت
معدنکاری
رانش زمین
فرسایش هاک
ساهت و سازهای غیر مجاز
عدم قطعیت متوسط
روحیا تعل هاطر با محیط زیست
هصوصیات قومی و فرهنگی
جمعیت
قوانین و مقررات محیط زیستی
دسترسی با زیرساهتها
توزیع مشاغل
سط درآمد
میزان عدم قطعیت
عامل
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی هاک
انتشار آالیندههای شهری
برداشت بی رویا از منابع آبهای سطحی
سدسازیها
هشکسالی
تغییرات اقیلمی
استقرار صنایع وابستا با آب
شکار و صید
عدم قطعیت کم
کاهش تنوع زیستی
تبدیل اراضی زراعی با مسکونی و صنعتی و عمرانی
مصرف بیرویا کود و سموم
چرای بیرویا دام
سیل
آلودگی امواج
الگوی مصرف
سط آموزش و سواد محیط زیستی
فرهنگ حفاظت از محیط زیست
مشارکتهای مردمی و سمنها
آلودگی پسماند
برداشت بیرویا از منابع آبهای زیرزمینی
مناط حفاظت شده
کمبود نیروی انسانی
عدم قطعیت بسیار کم
تبدیل اراضی مرتعی با کشاورزی
مصرف زیاد آب درکشاورزی
تخریب محیط زیست
واگذاری بستر مسیلها و رودهانا

تدوین سناریوهای احتمالی محیط زیست استان زنجان
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 ScenarioWizardسناریوها با شیوه کمی تندوین میشنوند بنا
طوریکا برای این سا عامل اصلی تاثیرگذار با توجا بنا وضنعیت هنر
کدام از آنها در دنیای واقعی جایگشتها و حالتهای مختلفی در نظر
گرفتا میشود
ارزش پایداری و میزان تأثیر کلی
ارزش پایداری نشان میدهد کا واریانسهای هر کدام از جایگشتهای
وارد شده در ماتریس تاثیر متقابل در نرمافزار متناسنب بنوده و از ینب
منط هاصی پیروی میکند و ارزش پایداری با میزان تاثیرکلی رابطنا
مستقیم دارد نتایپ تحلیل در نرم افزار  ScenarioWizardنشنان
میدهد کا محیط زیست استان زنجان با  3تا سناریو روبارو است کنا
جزئیات آنها در جدول  5نشان داده شده است

پس از شناسایی عاملهای موثر و عدم قطعیتهای بحراننی منوثر بنر
آینده محیط زیست استان زنجان ،با تدوین سناریوها پرداهتا میشنود
سناریونگاری با دو روش کمی و کیفی تدوین میشود در روش کمنی
از منط جایگشت متغیرهای اصلی در نرمافزار سناریو وینزارد اسنتفاده
میشود و در روش کیفی از مدل  GBNیا شبکا تجنارت جهنانی بنا
روش شوارتز استفاده میشود مرحلا شناسایی عاملهنای تاثیرگنذار و
میزان عدم قطعیت بر محیط زیست استان زنجان با وسیلا ننرم افنزار
 MICMACو پرسشناما انجام شد و در نهایت پنپ عامل اصلی -1
مدیریت -2 ،دیدگاه کارآفرینان  -3فناوری -4 ،تسهیالت  -5وضعیت
اقتصننادی بننا عن نوان عاملهننای دارای بیشتننرین عنندم قطعیننت و
تاثیرگذارترین عاملهای موثر بر محیط زیست اسنتان زنجنان کنا بنا
اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم هما عاملهای دیگر شناسایی شندند
در اینننن مرحلنننا بنننا اسنننتفاده از ننننرم افنننزار سنننناریونگاری

جدول -5پایداری و میزان تأثیر در هر سناریو

سناریو

سناریو 1

سناریو 2

سناریو 3

وضعیت
مدیریت  :مدیریت یکپارچا محیط زیست استان
دیدگاه کارآفرینان :حضور کارآفرینان همسو با محیط زیست
فناوری  :ورود فناوری دوستدار محیط زیست
تسهیالت  :ارایا نسهیالت با بخش محیط زیست
وضعیت اقتصادی :ثبات اقتصادی
مدیریت :مدیریت یکپارچا محیط زیست استان
دیدگاه کارآفرینان :حضور کارآفرینان همسو با محیط زیست
فناوری  :ورود فناوری دوستدار محیط زیست
تسهیالت  :ارائا نسهیالت با بخش محیط زیست
وضعیت اقتصادی  :عدم ثبات اقتصادی
مدیریت  :مدیریت یکپارچا محیط زیست استان
دیدگاه کارآفرینان :حضور کارآفرینان غیرهمسو با محیط زیست
فناوری :عدم ورود فناوری دوستدار محیط زیست
تسهیالت  :عدم ارائا تسهیالت با بخش محیط زیست
وضعیت اقتصادی  :عدم ثبات اقتصادی

نتایپ تحلیل سناریو ویزارد نشان میدهد کا مدیریت یکپارچا محنیط-
زیست استان در هر سا سناریو قابل تفسیر است و می توان با عننوان
محور اصلی سناریو تفسیر کرد از طرف دیگر دیدگاه کارآفرینان نسبت
با محیط زیست ،فناوری و تسهیالت اقتصنادی در هنر سنناریو بنا دو
حالت قابل تفسیر است و میتوان در محور سناریو تفسیر کنرد امنا در
مورد وضعیت اقتصادی عدم ثبات اقتصادی را می توان برای  2سنناریو
و ثبات اقتصادی برای یب سناریو تفسیر کرد در واقع سنناریو  1بنا دو
سناریو دیگر وضعیت متفاوت تری را نشان میدهد دو سناریوی  2و 3
شباهت بیشتری دارند برای تفسیر بهتر آینده محنیط زیسنت اسنتان
زنجان سناریونگاری در این بخش با وسیلا روش سناریونگاری تجارت
جهانی در مرحلا بعدی تکمیل میشود (شکل  )2با توجا با شناسنایی
عاملهننای کلینندی ،میننزان تأثیرگننذاری عاملهننا و شناسننایی عنندم
قطعیتهای بحرانی انجام شد و سپس با تدوین سنناریوهای کیفنی از
مرحلا منط سناریوها و صلیب سناریو پرداهتا هواهد شد با توجا بنا
سناریوهای کمنی و تحلینل مرحلناهای پیشنین ،از جملنا مهمتنرین

ارزش پایداری

میزان تاثیر کلی

2

32

2

16

0

4

عاملهای مهم در آینده محیط زیست استان زنجان با رویکرد آمایشی،
مدیریت محیط زیست استان زنجان و وضعیت اقتصادی استان و کشور
میباشد بنابراین این دو نیروی پیشران میتواند آیننده محنیط زیسنت
استان زنجان را تحت تأثیر قرار دهند و عاملهنای کلیندی دیگنر نینز
متأثر از وضعیت متغیر این دو نیرو هواهند بود بنابراین این دو نیرو بنا
عنوان محورهای سناریو شناسایی شدند کا برای هر کدام از حالتهای
احتمالی آنها سناریوهای متفاوتی قابل تدوین است کا در زیر بندانها
اشاره میشود بنابراین استخوانبندی اصلی سناریوهای محیط زیسنت
استان زنجان با رویکرد آمایشی عاملهای بیرونی (وضعیت اقتصادی) و
عاملهای درونی (مدیریت محیط زیست استان) است
ثبات اقتصادی کشور

سناریو دوم

سناریو اول
(

(در جستجوی بهار)
)

عدم مدیریت یک ارچه محیط زیست استان

مدیریت یک ارچه محیط زیست
استان
سناریو سوم
(

عدم ثبات اقتصادی

)

شکل -2سناریوهای شناسایی شده برای محیط زیست استان زنجان
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سناریو سوم (مرگ بهار)– عدم ثبات اقتصادی– عدم

 -سناریو اول (همیشه بهار)– ثبات اقتصادی– مدیریت

-

یک ارچه محیط زیست استان
در این سناریو اقتصاد استان با طبع اقتصاد کشور با درآمدهای پایدار و
ثبات اقتصادی رسیده است در این سناریو درآمدهای ناشنی از فنروش
نفت و درآمدهای مالیاتی و کشنور بناال رفتنا و توزینع آن در سنط
جامعای شهری و روستایی استانهای کشنور و اسنتان زنجنان انجنام
میگیرد کا در این وضعیت جامعا محلی کمتر بنا سنراف فعالیتهنای
ضد محیط زیستی از جملا کشت محصوالت پرآبهواه با سنود کنالن
(مانند چغندر قند و یونجا) رفتا و بیشتر بر مشاغل معمولی کشاورزی
پرداهتا و با دنبال سود کنالن از راه تخرینب محنیط زیسنت نیسنت
همچنین صنایع و کارگاههای استان با وسیلا تزری سنرمایا از طنرف
دولت با ارتقای سیستمهای کنترل هوا پرداهتا و فناوریهای سنازگار
بامحیط زیست با استان وارد شده و سنودآوری بیشتنری بنا آلنودگی
کمتری هواهند داشت و با محنیط زیسنت اسنتان نینز کمتنر آسنیب
میرسانند در این وضعیت بودجا سازمان محیط زیسنت افنزایش پیندا
کرده و سازمان محیط زیست هود را بنا تجهینزات و نیروهنای بهتنر و
بیشتر نوسازی میکند از طرف دیگر مدیریت محیط زیست استان بنا
صورت یکپارچا و هماهنگ با سایر دسنتگاهها بنا کنار هنود مشنغول
هواهد شد در اینن وضنعیت مندیریت سنازمان محنیط زیسنت همنا
جنباهای محیط زیسنتی اسنتان اعنم از محنیط طبیعنی ،فعالیتهنای
صنعتی و فعالیتهای کشاورزی را با صنورت همزمنان و بنا جامعینت
بیشتری مدیریت کرده و بیشتر بر اجنرای قنوانین محنیط زیسنت و
دستورالعملهای مربوطا تاکید میکند

مدیریت یک ارچه محیط زیست استان
در این سناریو وضعیت اقتصادی کشنور و اسنتان نامناسنب بنوده و در
اقتصاد استان عندم ثبنات دینده میشنود و نقنش تولیندات صننعتی و
درآمدهای استان دچار رکود میشود در این سناریو بار معیشنتی منردم
بیشتر شده و مردم برای تامین هزینناهای هنود بنا تخرینب محنیط
زیست دست زده و کشناورزی و فعالیتهنای هنالف اصنول حفاظنت
محیط زیست توسعا پیدا میکند در نتیجای آن تجاوز با عرصناهای
طبیعی افزایش پیدا هواهد کرد همچننین شنرایط اقتصنادی نامناسنب
کشور و استان تخصیص بودجا با سازمان محیط زیست بنا کمتنرین
مقدار هود هواهد رسید بنابرابن در این وضعیت سازمان محیط زیسنت
بودجا کافی دریافت نخواهد کرد و از اجنرای وظنایف هنود در سنط
استان عاجز هواهد شد و در نتیجای سودجویی افراد و تجاوز با محیط
زیست ،محیط زیست استان دچار مشکالت اساسی هواهد شد از طرف
دیگر با مانند سناریو دوم در این سناریو سازمان محیط زیسنت اسنتان
زنجان دارای مشکالت سازمانی شده و نمیتوانند هنود را سنازماندهی
کند و از چالشهای مدیریتی رننپ میبنرد بنا طوریکنا ناهمناهنگی
استان با سایر دستگاههای اجرایی استان مشهود است از طنرف دیگنر
سازمان با صورت منفعل عمل کرده و هما بخشهای محنیط زیسنت
استان دچار هسارت شده و تخریب بر آن مشهود است در این سنناریو
سازمان محیط زیست نتوانستا بودجا کافی را جذب کنرده و از تنامین
هزیناهای هود عاجز شده است
 -4نتیجهگیری
رویکنرد آینندهننگاری ،یکنی از رویکردهننای جدیننند برنامارینننزی
توسننعا اسننت کننا بنننا وینننژه در شننرایط مواجهننا بننا عنندم
قطعینتهنا در آیننده مطننرح و بنننر نقنننش انسنننان در سننناهت
آینننده هویننش ،در کنننار پذینرش رویدادهننا ملننی تمرکننز دارد و
همزمنان تعامنالت تکنولوایکنی ،اجتماعننی ،اقتصننادی ،سیاسننی و
متغیرهنای فرهنگننی را در برنامننا ریننزی بننرای آینننده مدنظنننر
دارد روش شناسنی پژوهنش حاضنر بنا گونناای بنود کننا در فننناز
اول پژوهننننش ،بننننرای تشننننکیل سیسننننتم پایننننا (جمننننعآوری
اطالعنات) از روش توفنان فکنری و دلفنی هبنرگان و نیننز بررسننی
اسنناد موجنود در زمیننا موضننوع پژوهننش اسنننتفاده گردیننند در
فنناز دوم (تحلیننل اجننزای سیسننتم پایننا) ،متغیرهننای راهبننردی
و قابلیننتهننای مدیریت محیط زیست استان زنجان گونننابننندی و
تحلینل گردیند و در فنناز سننوم (نهایی) تحقینن  ،منطنن سننناریو
انتخناب و سنناریوهای آینده محیط زیست اسننتان تدویننن گردینند
بننر اسنناس نتایننپ بننا دسننت آمننده ،وضعیت اقتصنادی و نحنوه
مدیریت سازمان محیط زیست استان ،مهمتریننن عنندم قطعیتهنننا
تشننخیص داده شننده کننا همزمننان بیشننترین تأثیننرگننذاری بر
توسننعا محیط زیست در افننن آیننننده را دارا منیباشنننند اینننن
عوامننل ،محورهننا و عناصننر فضننای سننناریوهای آینننده محنیط
زیست اسننتان را تشننکیل مننیدهنننند از برآینننند حالنننتهننای
مختلنف پیشنرانهنا ،منطن و فضنای سنناریوها تشننکیل گردیننند
کننا رفتنننار و وضعینننت متغیننر هنننر کننندام از اینننن دو محنننور بنننا
سنناریوهای آتنی توسنعا اسنتان منجنر هواهند شند لنذا مهمتریننن
عندم قطعینتهنای مطنرح تعییننن شننده از سننوی هبننرگان کننا
محنور (عندم قطعینت) هننای تشننکل دهننده سننناریوهای محنیط

 سناریو دوم (در جست و جوی بهار)– ثبات اقتصادی–عدم مدیریت یک ارچه محیط زیست استان
در این سناریو مشابا سناریو یب وضنعیت اقتصنادی اسنتان بنا طبنع
اقتصاد کشور با درآمدهای پایدار و ثبات اقتصادی رسیده است در این
سناریو درآمدهای ناشی از فروش نفت باال رفتا و توزینع آن در سنط
جامعاهای شهری و روستایی استانهای کشور و استان زنجنان انجنام
میگیرد کا در این وضعیت جامعا محلی کمتر بنا سنراف فعالیتهنای
ضد محیط زیستی از جملا کشت محصوالت پرآبهواه با سنود کنالن
(مانند چغندر قند و یونجا) رفتا و بیشتر بر مشاغل معمولی کشاورزی
پرداهتا و با دنبال سود کنالن از راه تخرینب محنیط زیسنت نیسنت
همچنین صنایع و کارگاههای استان با وسیلا تزری سنرمایا از طنرف
دولت با ارتقای سیستمهای کنترل هوا پرداهتا و سودآوری بیشتنری
هواهند داشت و با محیط زیست استان نیز کمتر آسیب میرسانند امنا
در این سناریو سازمان محیط زیسنت اسنتان زنجنان دارای مشنکالت
سازمانی شنده و نمیتوانند هنود را سنازماندهی کنند و از چالشهنای
منندیریتی رنننپ میبننرد بننا طوریکننا ناهمنناهنگی اسننتان بننا سننایر
دستگاههای اجرایی استان مشهود اسنت از طنرف دیگنر سنازمان بنا
صورت جزیرهای عمل کرده و بخشهایی از محنیط زیسنت اسنتان را
بیشتر حفاظت کرده و بخشهای دیگر دچار هسارت و تخریب بنر آن
مشهود است در این سناریو سنازمان محنیط زیسنت نتوانسنتا بودجنا
کافی را جذب کرده و از تامین هزیناهای هود عاجز شده است هر چند
ممکن است بودجاای را دریافت کند اما با دلیل عدم مدیریت صنحی
منابع سازمان ،هزیناهای مصرف شده با تحقن هندفهای سنازمانی
کمب نخواهد کرد
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زیست اسننتان را تشننکیل مننی دهننند بر اسنناس عنندم قطعیت-
هننای انتخابنننی و محورهنننای اصلنننی سنننناریو ،سنا سنننناریو
بننرای آیننننده محنیط زیسنت اسنننتان زنجنان متصنور گردیند در
مطلوبترین سناریو با ثبات اقتصادی و مدیریت یکپارچا محیط زیست
استان روبرو هواهیم بود در این سناریو وضنعیت شناهصهای محنیط
زیست باال رفتا و استان در هما عرصاهای محیط زیستی توسعا پیندا
هواهد کرد همچننین مشنارکت مردمنی و ظرفینت سنازیها در اینن
سناریو باال هواهد رفت در واقنع اینن سنناریو وضنعیت بهیننا محنیط
زیست استان زنجان را نشان میدهد در سناریوی دوم یعنی زمانی کا
ثبننات اقتصننادی و عنندم منندیریت یکپارچننا محننیط زیسننت اسننتان
حکمفرماست سناریو بخشهایی از محیط زیسنت از جملنا حفاظنت از
عرصاهای طبیعی و گوناهای در حال انقرا با دلیل عندم مندیریت

هزیناها و منابع انسانی بیشترین ضربا را با هود میبیننند بنا طنور
کلی در این سناریو وضعیت محیط زیست استان در برهنی از بخشهنا
دچار تخریب هواهد شد و در برهی بخشها حفاظنت هواهند شند در
آهرین سناریو کا با عدم ثبنات اقتصنادی و عندم مندیریت یکپارچنا
محیط زیست مواجا هستیم ،تمامی بخشهای محیط زیسنت از جملنا
حفاظت از عرصاهای طبیعی و گوناای در حال انقنرا  ،صننایع آلنود
کننده و مدیریت پسماندهای شهری و روستایی بیشترین ضربا را بنا
هود میبینند با طور کلی در این سناریو وضعیت محیط زیست اسنتان
در هما بخشها دچار تخریب هواهد شد
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Abstract
Introduction
The increasing pace of change in the early decade of the 21st century has led to the emergence of an
age of uncertainty and an environment full of opportunities and threats to today's complex systems. In
this volatile and rapidly changing environment, traditional planning tools such as outsourcing,
forecasting, and foresight alone will not work for the medium to long term. In fact, it should be said
that the current problems of human society due to the lack of accurate knowledge of the future in the
past on the one hand and astonishing developments in technology along with the accelerating process
of globalization on the other hand, recognizing future developments and striving for architecture is
necessary and avoided. Zanjan province has experienced rapid growth in the number of urban
population, number of urban settlements and economic activities in the last 4 decades. Due to the
challenges of the natural and environmental structure of the province, including the province in semiarid and arid conditions, exploitation of mines and economic, development activities and the spread of
pollution, reduction of some animal species, destruction of biological resources, severe soil erosion,
harvest unprincipled sources of water resources and destruction of riverbeds, etc. make it necessary to
conduct research on the environmental status of the province in the next few years based on the
current situation and future forecasts based on scientific methods. Therefore, this study aims to
identify the main and influential factors on the environment of Zanjan province and finally select the
most appropriate scenario and help reduce environmental problems in the future by evaluating the
available information and documents in the field of environment and based on land management. Has
been.
Methodology
Method of the present study is combination of library, documentary and survey methods and in terms
of nature is based on futures research methods. Gathering information about the environmental status
of the province is based on land management studies and analysis of the environmental status of the
province and preparing maps related to ArcGIS software using the layers in the province. In this
study, influential factors were determined according to the opinion of experts and specialists and
using a questionnaire in the form of Delphi method (Delphi technique) and to analyze the research
information, the method of interaction analysis was selected. MICMAC software was also used to
analyze the effect of factors on each other and also Scenario Wizard software was used to perform
scripting calculations. In this study, using the Delphi method, a questionnaire was prepared in two
stages. In the first stage, the questionnaire was designed as an open-ended question and was provided
to experts (25 experts) and they were asked to identify the effective factors in the environment of
Zanjan province in the central issues, taking into account various and comprehensive areas, including
economic. , Introduce social, cultural, political and environmental. The result was the extraction of 53
possible factors affecting the environment of Zanjan province. In the second stage, after identifying
the effective factors, the variables were entered into the interaction analysis matrix, and then the
standard interaction analysis questionnaire was provided to the experts. The calculated indirects were
analyzed and after identifying the effective factors and uncertainties, finally the final key factors
identified as the main underlying factors in the scenario were used. As a result, by preparing favorable
and credible scenarios, strategies for the environmental situation of Zanjan province have been stated.
Conclusion
In order to analyze the future of environmental research in Zanjan province, first through Delphi
method and focus groups and based on the discussions in the theoretical and methodological
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frameworks and environmental challenges of the province, the opinions of experts in the field of
environment through an open questionnaire, 53 effective factors in the environment. Biology of
Zanjan province was extracted. Then, by placing these factors in a matrix of 53 by 53, the effect of
each of these factors on each other was determined in the form of a questionnaire. The results show
that the environment is more dependent on the human factor and legal structure than anything else. As
laws and regulations and environmental management have an important role in the future environment
of the province, in the next stage, economic and investment structures are effective. On the other
hand, the natural environment and natural areas have the most direct impact in the future, in the
second stage, all types of environmental pollution are affected. Then the fields of agriculture and
natural resources are the most affected. In general, it can be inferred that human factors are the most
influential and natural factors and natural resources are the most influential. Based on the results, it
was determined that one of the most important factors in the future of Zanjan province's environment
with a landscaping approach is Zanjan province's environmental management and the economic
situation of the province and the country, which as two driving forces can affect the future of Zanjan
province's environment. Give. These two forces were identified as the axes of the scenario, based on
which three scenarios with the titles of the first scenario (marigold) - economic stability - integrated
environmental management of the province, the second scenario (in search of spring) - economic
stability - lack of integrated environmental management Biology of the province and the third
scenario (spring death) - economic instability - lack of integrated management of the province's
environment were developed.
According to the the lack of selected certainties and the main axes of the scenario, three scenarios for
the future environment of Zanjan province were conceived. In the most favorable scenario, we will
face economic stability and integrated environmental management of the province. In this scenario,
the situation of environmental indicators will increase and the province will develop in all
environmental areas. Public participation and capacity building will also increase in this scenario. In
fact, this scenario shows the optimal environmental situation of Zanjan province. In the second
scenario, when economic stability and lack of integrated environmental management prevail in the
province, the scenario of parts of the environment, including the protection of natural areas and
endangered species due to lack of management costs and human resources are most affected. In
general, in this scenario, the environmental situation of the province will be degraded in some sectors
and will be protected in some sectors. In the latest scenario, which is faced with economic instability
and lack of integrated environmental management, all sectors of the environment, including the
protection of natural and endangered species, polluting industries and urban and rural waste
management, are most affected. In general, in this scenario, the environmental situation of the
province will be destroyed in all sectors.
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