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چکیده
بررسی اسناد توسعه منطقه ای استان فارس همواره نشان داده است که فاصله بین ایده آل های مطرح شده تا واقعیت های 
محقق شده بسیار زیاد است و سبب مسئله شدن چگونه فائق آمدن بر عدم قطعیت های پیش روی نیروهای پیشران 
با هدف شناسایی عدم قطعیت های پیش روی چشم انداز توسعه استان فارس  گردیده است. این پژوهش  چشم انداز 
و تعیین چارچوب فضایی حاصل از سناریوهای مختلف به رشته تحریر درآمده است. به این منظور با استفاده از روش 
خبرگی، از متخصصان امر خواسته شد تا با توجه به چشم انداز توسعه استان فارس به بیان عدم قطعیت ها بپردازند. سپس 
بزرگراهی، سرعت  و  راهی  آزاد  تحلیل ساختاری، هفت عدم قطعیت شبکه های  در  با مقایسه دو دویی عدم قطعیت ها 
زیرساخت های فناوری اطالعات، حمل ونقل بار هوایی، دسترسی به دریا، تکنولوژی و فناوری و شبکه ریلی به عنوان عدم 
گردید. اما بنا به نقش مهم، دو متغیر )مدیریت منطقه ای و منابع آب  کلیدی حاصل از این دو روش تعیین  قطعیت های 
گرفتن روندهای  گرفته شدند. در مرحله بعد با در نظر  در تحقق چشم انداز استان فارس( نیز به عنوان عدم قطعیت در نظر 
تحلیل  کمک  به  تعیین سناریوهای قوی  به  اقــدام  کنار عدم قطعیت های شناسایی شده  در  استان  توسعه  چشم انداز 
که به سه  گردید. نتایج این تحلیل نشان دهنده 21 سناریو قوی در تحقق پذیری چشم انداز است  آثار متقاطع متوازن 
کلی تر شامل: عملکرد قوی محلی با چند عملکرد ملی، عملکرد قوی ملی با چند عملکرد بین المللی و عملکرد قوی  سناریو 

گردید. بین المللی با یک عملکرد ملی تلفیق شد و  به ازای هر یک از این سناریوها، راهبردها و شاخص های نظارتی تعریف 

گان کلیدی:چشم انداز فضایی، تحقق پذیری، عدم قطعیت، استان فارس.  واژ
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از  قطعیت ها  عــدم   .)Abbot,2012,572(مـــــی دانـــــد نتایج  و  عمل 
مثل  پارامتری)  قطعیت های  عــدم  شامل  اشکال  و  ماهیت  نظر 
وجود  مثل  کارکردی)  قطعیت های  عدم  نامشخص(،  پارامترهای 
دو پارامتر مشخص و نامشخص بودن جهت و شدت ارتباط بین 
که نمی دانیم  آنها( و عدم شناخت ناشناخته ها7)به معنی مسائلی 

مانند تغییرات اقلیمی( )Grubler and et al.,2015,214(هستند.
کلی تأثیرگذار بر عدم قطعیت ها   همچنین ابوت با معرفی  دو منبع 
کالنشهری، عدم قطعیت ها را به دو دسته  در برنامه ریزی مناطق 
اولی  می کند.  تقسیم  برنامه ریزی  در  فرآیندی9  و  محیطی8  کلی 
کالبدی است و به وسیله  و  اقتصادی  تغییرات اجتماعی،  شامل 
تمام افراد در منطقه شهری تجربه می شود. دومی، مواردی است 
می شود.  تجربه  فرآیند  در  کننده  شرکت  افــراد  وسیله  به  تنها  که 
که در زیر به تعریف  کلی شامل پنج بعد اصلی است  این دو منبع 
و ارتــبــاطــات آنــهــا پــرداخــتــه مــی شــود)تــصــویــر و جـــدول شــمــاره 1( 

.)Abbot,2009,504-505(

2.2. برنامه ریزی راهبردی سناریو مبنا 
کاماًل متفاوتی به سوی آینده وجود  که مسیرهای متعدد و  در حالی 
دارد، انتخاب یک مسیر برای آینده به طور خودکار سبب محروم 
شدن از بسیاری از حاالت محتمل در آینده خواهد شد. بنابراین 
منطقی است که در مورد مهم ترین و محتمل ترین آینده ها صحبت 
کی بیرچ10 آینده پژوهی علم مطالعه  کنیم. از نظر  و سیاست گذاری 
گزینه ای است  آینده های امکان پذیر، محتمل و مطلوب است و 
حال  و  گذشته  در  ریشه شان  بررسی  و  آنها  به  دادن  شکل  بــرای 

.)Kosow and Gabner,2008,5(
که ارائه دهنده   سناریو نگاری ابزاری است به منظور بررسی آینده ها 
تصویری جامع از آینده نیست بلکه تنها بخشی از واقعیت سازگار 
سناریوها  درواقـــع  می دهد.  ــه  ارائ مؤثر  عوامل  بررسی  طریق  از  را 

1.مقدمه
کــاالهــا موجب  ــدن، رشـــد ســریــع جمعیت و مــصــرف  جــهــانــی شـ
پیچیده شدن روند تغییرات توسعه در جوامع بشری شده است 
گذشته نیست.  که الزامًا تغییرات آنها به  صورت خطی و در ادامه 
این مسئله سبب شده تا پیچیدگی ها و عدم قطعیت های پیش 
روی این روندها، آینده های متفاوتی را در استان فارس رقم بزند. 
که  سابقه تهیه طرح های توسعه ای استان فارس نشان می دهد 
تنها به نیروهای پیشران توجه شده و عدم قطعیت ها مورد غلفت 
چهار  از  می توان  مسئله  این  با  شدن  مواجه  برای  گرفته اند.  قرار 
روش برون یابی1، پیش بینی تقاضا2، آینده پژوهی3 و شبیه سازی4 
کرد و آینده را مورد بررسی قرار داد. اما با توجه به افزایش  استفاده 
عدم قطعیت ها و پیچیدگی ها در برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
برگر5 آینده پژوهی را ابزار مناسبی برای رفع مشکالت ناشی از ساختار 
برنامه ریزی  آیــنــده  بهتر  درک  و  سنتی  برنامه ریزی  غیرمنطعف 
معرفی می کند )Berger,2013,36-37(. در این نوشتار سعی شده 
تا با ترکیب برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی بر پایه سناریو عدم 
قطعیت ها، شناسایی و چارچوب های فضایی حاصل از هر سناریو 
کالبدی-فضایی برنامه ریزی منطقه ای ارائه  را با توجه به ماهیت 

نماییم.

2.مبانی نظری
2.1. مفهوم عدم قطعیت 

بــه معنای  کــه روت مــک6 مــی گــویــد، عــدم قطعیت  هــمــان طــور 
همچنین  می کند.  عمل  بشری  دانش  مکمل  و  ناشناخته هاست 
او معتقد است، عدم قطعیت ها شکاف بین موارد شناخته شده و 
گرفته  که باید شناخته شوند تا یک تصمیم درست  مواردی است 
شود. اما ابوت از دیگر پژوهشگران در این زمینه، عدم قطعیت را 
با هدف ،  از درک عوامل مرتبط  افــراد  یا  گروه  کافی  فقدان دانش 

)Abbot,2009,504(  :تصویر شماره1:انواع عدم قطعیت ها - منبع

1 Extrapolation
2 Prediction markets
3 Futurology
4 Simulations
5 Berger

6 Ruth Mack
7 Unknow unknows
8 Environmental uncertainty
9 Process uncertainty
10 Kreibich
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تعیین  و  به سناریونویسی  اقــدام  قبل،  شناسایی شده در مرحله 
مرحله،  ایــن  کــرد.  خواهیم  سناریو  هر  ازای  به  ســازگــار  رونــدهــای 

پایه ای برای تعریف استراتژی ها در مرحله بعد خواهد بود.

استراتژی  دریافت  به  اقــدام  مرحله  این  استراتژی: در  تعریف  ه. 
ــمــام ســنــاریــوهــای مــطــرح شـــده مـــی شـــود و سبب  در مــقــابــل ت
کاربرد در سناریوهای مختلف( راهبردها خواهد  پابرجایی7)قابلیت 

. )Wulf and et al., 2010,13-26(شد
میتزنبرگ با تعریف استراتژی به عنوان الگوی جریان تصمیم گیری، 
پیش بینی  اســتــراتــژی هــای  می کند:  معرفی  را  اســتــراتــژی  نــوع  دو 
شده8 و استراتژی های محقق شده9)تصویر شماره2(. این دو نوع 
ترکیب  با هم  به سه طریق  نظریه می توانند  در  استراتژی حداقل 
و  شده  محقق  که  شــده ای  تعیین  قبل  از  شوند:1-استراتژی های 
شده  اندیشیده  پیش  از  استراتژی های  عنوان  به  آنها  از  می توان 
دلیل  به  که  ای  شــده  تعیین  قبل  از  استراتژی های  ــرد. 2-  ب نــام 
یا تغییر  انتظار، قضاوت نادرست درباره محیط، و  موارد غیر قابل 
بینی  پیش  استراتژی های  نــشــده انــد.3-  محقق  اجــرا  هنگام  در 
می شوند  پدیدار  قبل  مورد  در  شده  مطرح  دلیل  به  که  نشده اند 

.)Mintzberg,1979,79-80(

شکل  آینده  در  روندها  خــوردن  رقــم  چگونه  از  تصوراتی  براساس 
آنها تولید چارچوب دانشی به عنوان قطب نما  می گیرند و هدف 
  Kosow and:(کردن محورها، در حال حاضر است برای عملیاتی 

.)Gabner,2008,11-12
ولف6 و همکاران در پژوهشی با "عنوان یک رویکرد سناریو مبنا به 
نمای  فرآیند دور  و  یکپارچه  برنامه ریزی   _ استراتژیک  برنامه ریزی 
راهبردی" و با ترکیب برنامه ریزی راهبردی و سناریو نویسی شش 

مرحله اصلی را پیشنهاد می کنند )تصویر شماره3(:
تعیین عناصر اصلی هر  این بخش شامل  تعریف محدوده:  الف. 

پروژه یعنی زمان، محدوده و اعضای تیم مطالعاتی می شود.
شناسایی  بــا  قسمت  ایــن  در  مــشــاهــدات:  تحلیل  و  تجزیه  ب. 
از محیط می شود و با شکل  آنها  بهره وران اصلی اقدام به تحلیل 
کــه دیــدگــاه  بـــهـــره وران سبب مــی شــود  بین  گــفــت وگــو  یــک  دادن 

جامع تری نسبت به آینده پدیدار شود.
پایه و  با بررسی روندهای  ج. تحلیل روندها و عدم قطعیت ها: 
برنامه ریزی اقدام به شناسایی و  کلیدی، تیم  عدم قطعیت های 
تحلیل روندها براساس عدم قطعیت ها و پتانسیل تأثیرگذاری آنها 

می کند.
د. ساختن سناریو: در این مرحله متناسب با عدم قطعیت های 

جدول شماره1: انواع عدم قطعیت ها

عدم قطعیت های 
علی1

این عدم قطعیت ها ناشی از دانش ناقص از محیط، روابط علت و معلولی در فرآیند تغییرات و چگونگی تأثیر ارتباط فرآیندهای مختلف بر 
روی نتایج  سیستم های پیچیده است.

عدم قطعیت های 
سازمانی2

این موارد در ارتباط با نیات آینده، سیاست ها، برنامه ها و عمل سازمان ها در برنامه ریزی محیطی است.

عدم قطعیت های 
ارزشی3

که با قدرت به فرآیند برنامه ریزی مربوط می شوند،  که ارزش مال چه کسانی است؟ ارزش های کسانی  سئوال اصلی در این مورد این است 
که تحت تأثیر تصمیمات برنامه ریزانه قرار می گیرند؟ به هر حال عدم قطعیت های ارزشی شامل  کسانی  یا ارزش های جامعه شهری و 

ارزش های سیاسی و ارزش های جامعه می شود. 

عدم قطعیت های 
خارجی4

این عوامل در ارتباط با محیط خارجی و وقایعی است که به طور مستقیم از فرآیند برنامه ریزی تأثیر نمی گیرد اما می تواند بر فرآیند برنامه ریزی 
و محیط برنامه ریزی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال سیاست های ملی اقتصاد می تواند بر برنامه ریزی کالنشهرها تأثیر بگذارد.

شانس5
که می توانند در حین آماده سازی برنامه یا اجرای آن اتفاق بیفتند و شامل بالیایی  عدم قطعیت ها، حوادث غیر قابل پیش بینی هستند 

طبیعی، نتایج غیر منتظره انتخابات و مرگ رهبران کلیدی در سازمان می شود.

)Abbot,2009,505( :منبع

1 Causal uncertainty
2 Organizational uncertainty
3 Value uncertainty
4 External uncertainty
5 Chance

6 Wulf
7 Robust
8 Intended strategy
9 Realized strategy

)Mintzberg,1979( :تصویر شماره 2: انواع استراتژی ها - منبع
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

کاربرد دارد و به  این روش در مطالعه سیستم های به شدت متغیر 
کلی در سه مرحله انجام می شود: طور 

ندرت  به  مرحله  این  که  متغیرهاست  استخراج  نخست:  مرحله 
پــردازش  ادامــه  منظور  به  اما  دارد،  استانداردی  و  رسمی  ساختار 

الزامی است.
این مرحله مهم  روابط بین متغیرها؛آنچه در  تعیین  مرحله دوم: 

است، تعیین ارتباط بین متغیرهاست.
مرحله سوم: شناسایی متغیرهای کلیدی.

ساختاری  تحلیل  انجام  سهولت  منظور  به   MICMAC نــرم افــزار 
برنامه نویسی شده و مخفف فرانسوی"ماتریس ضرایب تحلیل اثر 
متقاطع به منظور طبقه بندی" است. نرم افزار میک مک برای انجام 
محاسبات پیچیده ماتریس تحلیل اثر متقاطع طراحی شده است. 
میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می شود. 
تأثیر"، عدد یک به منزله"تأثیر ضعیف"،  عدد صفر به منزله "عدم 
و  زیــاد"  منزله"تأثیر  به  سه  عدد  متوسط"،  منزله"تأثیر  به  دو  عدد 
در نهایت حرف P به منزله وجود رابطه بالقوه بین متغیرهاست. 
ماتریس به دست آمده را می توان با نمودار متناظر آن نیز نمایش 
که در آن نمودار برای تأثیرگذاری هر متغیر براساس توپولوژی  داد 
رتبه بندی  و  استخراج  کلیدی،  عوامل  و  شده  بیان  متغیرها  بین 

.)Mic Mac help, 2001( می شود
تأثیرگذار،  انواع متغیرها شامل متغیرهای  تحلیل ماهیت  این  در 
تأثیرپذیر و مستقل تعیین می شود. هدف این  دووجهی، هدف، 
که در باال سمت چپ قرار  پژوهش تعیین متغیرهای تأثیرگذار است 
که سیستم بیشترین وابستگی را به این متغیرها  دارند. به طوری 

.)Arcade & et. al, 2000,16-18()4 دارد)تصویر شماره
با  را  کلیدی  قطعیت های  عدم  و  روندها  باید  مرحله  این  از  پس 
کافی آینده  کرد تا سناریوهای سازگار به منظور پوشش  هم ترکیب 

مشخص گردند.

بر  نظارت  بــرای  شاخص هایی  تعیین  با  مرحله  ایــن  خ-نــظــارت: 
عوامل  دائــم  بررسی  با  تا  می کوشد  راهــبــردی  برنامه ریزی  فرآیند 

کند.  برنامه ریزی، در صورت نیاز، اقدام به اصالح برنامه ریزی 
"سناریو اتاقک  نــام  به  ابـــزاری  معرفی  با  همکارانش  و  ولــف  آقــای 

خلبان1" نظارت را شامل سه مرحله می دانند.
مطرح  سناریوهای  از  یک  هر  بــرای  مهم  شاخص های  1-تعیین 

شده.
2-تعیین ارزش هریک از شاخص های ارزیابی.

به  باید  که  شــده  مطرح  شاخص های  روی  بر  مستمر  3-نــظــارت 
Wulf, and et al. 2010,27-( گروه برنامه ریزی هدایت شود وسیله 

 .)28

3.مبانی روشی
3.1.روش خبرگی2

گروهی  ارتباطات  برای ساختن  روش خبرگی به عنوان یک روش 
گروهی  کردن  مطرح است. این روش یک فرآیند مؤثر برای تبدیل 
کل خواهد بود تا بتوانند با مسائل پیچیده  از افراد به عنوان یک 
با  پژوهش  این  در   .)Linstone and Turoff, 2002,3(کنند مقابله 
استفاده از روش خبرگی و مصاحبه نیمه ساختار یافته از افراد خبره 
خواسته شد تا مهم ترین عدم قطعیت های پیش روی چشم انداز 
براساس  بعد  مرحله  در  بتوانیم  تا  نمایند  مطرح  را  فــارس  استان 
کلیدی  قطعیت های  عــدم  قطعیت ها،  عــدم  دویــی  دو  مقایسه 

کنیم. استان را تعیین 

3.2.روش تحلیل ساختار
متغیرهای  کــردن  مشخص  بــرای  روشــی  ساختار،  تحلیل  روش 
کنندگان و ذی نفعان، در  کلیدی براساس دریافت نظرات مشارکت 
مورد رفتارهای پیچیده و غیر قابل پیش بینی یک سیستم است. 

)Wolf, Meinber, Stubner, 2010( :تصویر شماره 3: فرآیند برنامه ریزی راهبردی - منبع

1 Scenario Cockpit
2 Delphi method
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

تصویر شماره 5: الگوی قضاوت بین متغیرها

)Weimer-jehle, 2016, 9-10( :منبع

4.بررسی تجربه برنامه ریزی راهبردی و فضایی در اتحادیه اروپا
و علوم  راهبردی در علم مدیریت  برنامه ریزی  تفاوت اصلی  شاید 
شهری و منطقه ای را باید در ترجمان فضایی پدیده ها دانست. در 
واقع ترجمان فضایی را باید در تبدیل نمودن عناصر راهبردی به 
عناصر ساختاری در چارچوب های فضایی دانست که از موفق ترین 

کرد.  آنها می توان به تجربه اتحادیه اروپا اشاره 
دادن کافی  پوشش  و  آینده   با  رویــارویــی  منظور  به  ــا  اروپ اتحادیه 
عدم  گرفتن  نظر  در  با  را  سناریو  سه  خــود،  سرزمینی   2050 افــق 
قطعیت های مختلف پیش بینی و ساختارهای فضایی متناسب با 
که در زیر به آنها اشاره می شود  کرده است  هر سناریو را برنامه ریزی 

:)ESPON,2013,8-9()2جدول شماره(

5. نمونه مطالعاتی استان فارس
کشور، استان فارس  از دهه 1350 با تهیه طرح آمایش ستیران در 
دارای چشم اندازی برای توسعه خود شد.  بعد از انقالب اسالمی 
نیز این چشم انداز در غالب اسناد آمایش کشوری به طور غیر رسمی 
و در غالب سند توسعه بلندمدت استان و نظریه پایه توسعه استان 
 )Setiran’s Town است  شده  تکمیل  و  ارائــه  مستقیم  صــورت  به 
 report:  Urban system and its)and Country Planning: Final
 strategies,1976( )Islamic Iran’s Town and Country Planning:
Summery report of the first phase,1984( )Fars province long-

 term plan,2004( )Fars province development theoretical
 )basis,2012( )Fars province physical plan, 2010. اما مسئله ای 
اســت، مسئله عدم  مــواجــه  آن  بــا  فــارس سال هاست  اســتــان  کــه 
که در  قعطیت ها و چگونگی مواجه شدن با آنهاست. همان طور 
راهبردی  برنامه ریزی  یک  داشتن  بــرای  شد،  گفته  نظری  مبانی 
صحیح باید دو دسته از عوامل یعنی روندها و عدم قطعیت های 
سناریو  و  پژوهی  آینده  به  اقــدام  بتوان  تا  کرد  مشخص  را  کلیدی 
گرفته، نظریه پایه توسعه  کرد. با توجه به بررسی های صورت  نگاری 
کشور نیز رسیده،  که به تصویب شورای عالی آمایش  استان فارس 
عدم  شناسایی  زمینه  در  اما  شد  گرفته  نظر  در  روندها  عنوان  به 
قطعیت ها با استفاده از یک رویکرد خبرگی اقدام به شناسایی عدم 

کرد. کلیدی پیش روی استان خواهیم  قطعیت های 
با مطالعه و مرور اسناد توسعه ای در استان فارس )جدول شماره3( 
آخرین  تا  ستیران  طرح  از  استان  چشم انداز  که  دریافت  می توان 
کشاورزی،  صنایع  در  آنها  بیشتر  کید  تأ و  بــود  ثابت  تقریبًا  طــرح 

تصویر شماره 4: انواع متغیر ها در تحلیل ساختاری 

)Arcade & et, al, 2000, 16-18( :منبع

Scenario Wizard 3.3.سناریونویسی با نرم افزار
نرم افزار سناریو ویزاد بستری را برای محاسبات و تولید سناریوها، 
از  استفاده  با  نرم افزار  این  است.  کرده  فراهم  سازگار  غیر  و  سازگار 
تحلیل آثار متقاطع متوزان و یک رویکرد خبرگی اقدام به شناسایی 
قدم های  اصلی ترین  که  می کند  آینده  در  سناریوها  محتمل ترین 

این روش عبارتند از:
کاملی از دانش الزم برای  که طیف  1-تشکیل یک پانل تخصصی 

درک سرفصل های مربوطه را شامل می شود.  
کنندگان(  2-پانل تخصصی فهرستی از مهمترین عوامل )توصیف 
کرده و اطالعات موجود درباره آینده انتظاری آنها  سیستم را تهیه 

را فراهم می سازد. 
که به بحث درباره وابستگی  کارگاه   3-پانل تخصصی در یک یا چند 
متقابل بین عوامل توصیفی می پردازد. پانل با اتکا به یک داوری 
کننده(  اثر شدیدًا تضعیف  یا  کننده  تقویت  اثر شدیدًا  )مثاًل  کیفی 
درباره آثار متقابل بین عوامل داوری می کند. مجموعه کل داوری ها 

یک شبکه اثرگذاری را تشکیل می دهد. 
از  سازگار(  )سناریوهای  اثرگذاری  شبکه  از  سازگاری  4-پیکربندی 
توازن  پیکربندی ها  این  می شود.  محاسبه   CIB الگوریتم  طریق 
سیستمی آثار شبکه از جمله آثار مستقیم و حالت های معقول آتی 

را منعکس می سازند. 
کرده و توصیه هایی  ارزیابی بحث  5-پانل تخصصی دربــاره نتایج 

برای تحلیل ارائه می دهد.   
را  سیستم  تحلیلی،  هدف  نظر  از  که  عوامل   مجموعه  شناسایی 
توصیف می کنند. نقطه شروع تحلیل CIB است. روابط بین عوامل 
ممکن است به صورت یک طرفه یا دوطرفه باشد. هر پیکان از طرف 
اثرگذاری روی توصیف  کننده به سمت توصیف شونده،  توصیف 
کننده را به تصویر می کشد. برای نمونه  شونده به وسیله توصیف 
در تصویر زیر، هر تغییری در حالت D1 در صورت ثبات دیگر شرایط 
با این روش سیستم  که  گشت.  D3 منجر خواهد  به تغییر حالت 
Weimer-  ( شــمــاره5(  می گردد)تصویر  متوازن  کل  یک  مثابه  به 

.)Jehle,2016,9-10
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

به نظر شما چه موانع یا عدم قطعیت هایی در تحقق چشم انداز 
استان فارس وجود دارد؟

به نظر شما چه راهکارهایی برای فائق آمدن بر این عدم قطعیت ها 
کرد؟ می توان اتخاذ 

اولیه  قطعیت  عــدم   15 شــونــدگــان  مصاحبه  پــاســخ  بــه  تــوجــه  بــا 
آن مواجه  با  فارس  توسعه منطقه  که چشم انداز  شناسایی شده 
و  ملی  کم  حا سیاسی  فضای  و  مدیریت  از:  عبارتند  بــود،  خواهد 
بین المللی، تفرق سیاسی و جدایی طلبی، اراده سیاسی مسئوالن 
اجرایی، شبکه های آزادراهی و بزرگراهی، سرمایه گذاری، بازاریابی و 
برندسازی، ظرفیت و اختیارات مدیریت منطقه ای، شبکه ریلی، 
یا  هوایی  بار  حمل ونقل  دریــا،  به  دسترسی  فناوری،  و  تکنولوژی 
از  کارگو، منابع آب، سیاست های تمرکز طلب در شیراز و صادرات 

پایانه های صادراتی استان.
به منظور بررسی و تدقیق ماهیت بهتر هر یک از این عدم قطعیت ها 
با استفاده از روش تحلیل ساختاری و نرم افزار MIC MAC ماهیت هر 
که نتایج تفصیلی  یک از این متغیرها و ارتباط بین آنها مشخص شد 

آن به شرح زیر است)جدول شماره4 و تصویرهای شماره 6 و 7(:

گردشگری خالصه  گاز، صنایع و خدمات پیشرفته و  صنایع نفت و 
که در سال های اخیر چشم انداز استان فارس  شده است؛ هر چند 

اندکی تکمیل تر شده است.
 در این میان مجموعه شهری شیراز به عنوان جاذب ترین واحد 
کثر  که توانسته ا فضایی و یا شاید تنها واحد فضایی در استان است 
کند. در جدول 3 خالصه ای از چشم انداز  این صنایع مهم را جذب 
طرح ها و واحدهای فضایی انتخاب شده برای توسعه ارائه شده 

است.

منظر  از  ــرایــش هــا  گ تحلیل   و  قطعیت ها  ــدم  عـ تعیین   .5.1
حرفه مندان

ابتدا  فارس  استان  روی  پیش  قطعیت های  عدم  شناسایی  برای 
کلیدی با استفاده از روش ماتریس اهمیت و تأثیرگذاری1  بهره وران 
)UNDP,2009,25-26( تعیین شد. سپس براساس رویکرد خبرگی 
از ده نخبه انتخاب شده،  افــراد دو سئوال اصلی زیر  و مراجعه به 

پرسش گردید:

1 Stakeholder importance and influence matrix

جدول شماره2: سناریوهای سرزمینی اتحادیه اروپا در افق 2050

چارچوب فضایی سناریوتصورات سناریونام سناریو

بر  نخست:  سناریو 

اســــاس بـــــازار بـــزرگ 

کالنشهرها

کالنشهرهای جهانی، به عنوان  این سناریو بیشتر می تواند باعث توسعه پایتخت ها و 

رقابت  با  ارتباط  در  ــای 2020  اروپ استراتژی  از  پیروی  به  این  شــود.  جهانی  ــای  دروازه هـ

کردن توسعه اقتصادی شهر_منطقه های جهانی مهم در  جهانی اروپا به وسیله تسهیل 

اروپا است. 

دوم:  ســــــنــــــاریــــــو 

ســـیـــاســـت عــمــومــی 

ارتــقــای ســطــح دوم 

ــا در  ــاه هــ ــگ ــت ــون ــک س

شبکه

این سناریو تصویری از سرزمین اروپایی در زمینه اقتصاد، رشد جمعیت، سرمایه گذاری های 

ویژه  مجدد  سازماندهی  شامل  که  اســت  مناطق  و  پایتخت ها  در  خصوصی  و  عمومی 

جغرافیایی از دروازه هــای جهانی است. تصور این سناریو  بر  پیوستگی بیشتر ساختار 

که شامل  نوسازی و شهرنشینی مجدد،  صندوق های سرمایه گذاری بر روی شهرهاست 

بین منطقه ای  و  ارتقای شبکه حمل ونقل درون  و  تحقیقات  و  توسعه  در  سرمایه گذاری 

کاهش  فرآیند  معنای  به  شهرها  در  افــزوده  ارزش  و  فعالیت ها  تمرکز  افزایش  می شود. 

روستا نیست اما سبب افزایش وابستگی عملکردی با شهرهای بزرگ می شود و سبب 

مهاجرت های درونی از مناطق کم جمعیت به مرکز شهری بزرگتر می شود. 

ــو ســــــــوم :  ــ ــاریـ ــ ــنـ ــ سـ

ابــــتــــکــــارات مــحــلــی 

ســبــب  اروپـــــایـــــی  و 

ــای شــهــرهــای  ــ ــق ــ ارت

مــنــاطــق  و  کـــوچـــک 

یافته  تــوســعــه  کــمــتــر 

می شود.

کمبود انرژی و تغییرات  این سناریو شامل یک تغییر پاردایم و پاسخ دهی به چالش های 

که در دستور العمل سرزمین اروپایی 2011 به وسیله ارتقای شهرهای  آب و هوایی است، 

کز اقتصادی تاب آور به همراه یک الگوی مصرف پایدار  با  کوچک و متوسط به عنوان مرا

گرفتن اقتصاد مقیاس خدمات عمومی و چشم انداز پیری جمعیت جامعه است.  در نظر 

تمرکز سیاست ها بر روی تقویت تعادل اجتماعی_اقتصادی اروپا در مقیاس منطقه ای با 

شده  متمرکز  منطقه ای  نهادهای  تقویت  و  زا  درون  توسعه  مکان،  بر  مبتنی  رویکرد  یک 

است . به عالوه این فرض شامل افزایش بودجه برای اتحادیه اروپــا  به جز برنامه های 

حمل و نقلی کالن به عالوه سیاست های  سختگیرانه تر زیست محیطی و شبکه انرژی غیر 

متمرکز تجدید پذیر هستند.

)ESPON,2013,8-9( :منبع
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جدول شماره3: جمع بندی اسناد توسعه ای استان فارس

مهمترین واحدهای فضایی در چشم اندازمهمترین روندها در چشم اندازنام سند توسعه

ستیران

اداری،  و فرهنگی،  تفریحی  آموزشی، تجارتی،  -مرکز خدمات در بخش های درمانی، 
حمل ونقل هوایی

-صنایع الکترونیک، پتروشیمی و دفاع
-صنایع مکانیک دقیق و داروسازی

کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته -مرکز 

کازرون، فسا و زرقان کز: شیراز، بوشهر، مرودشت،  مرا
محورها: شیراز_بوشهر و شیراز_مرودشت

و خیلج  محدوده عملکردی: خدمات در سطح ملی 
فارس

سرزمین  آمایش  پایه  طــرح 
اسالمی ایران

-حرکت استان به سمت صنعتی شدن در سطح 1
کار ملی و تمرکز زدایی از تهران -شرکت در تقسیم 

کاال در سطح 2 -تخلیه و توزیع 
-کشاورزی و دامپروری

کز: شیراز و مرودشت مرا
محدوده عملکردی: صنعت در سطح ملی و تخلیه و 

کاال در سطح منطقه توزیع 

ــوســعــه بــلــنــدمــدت  ســنــد ت
استان فارس

کانی،  گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و صنایع  -صنایع برق و الکترونیک، ICT، نفت، 
صنایع  تبدیلی کشاورزی، صنایع پیشرفته و نانو

گردشگری و برتر به منظور تمرکز زدایی از تهران -ارائه دهنده خدمات 

مرکز:شیراز
محدوده عملکردی:سطح ملی و خلیج فارس

استان  توسعه  پایه  نظریه 
فارس

کشاورزی و غذایی،صنایع  -صنایع برق، الکترونیک، هوافضا، ICT، نفت وگاز، صنایع 
خودروسازی و ماشین سازی، صنایع دارویی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی

-توسعه صنایع انرژی بر و صنایع دستی
بورس  درمانی،  مالی،  بازرگانی  تولید،  پشتیبان  مهندسی،  و  فنی  برتر  خدمات  ارائــه 

،گردشگری و خدمات فرودگاهی
-توسعه زیرساخت های دانش پایه نانو و فناوری های زیستی

مرکز: شیراز
ــدوده عــمــلــکــردی:  خـــدمـــات در ســطــح مــلــی،  ــحـ مـ

بین المللی و کشورهای منطقه

کالبدی منطقه فارس طرح 
کشاورزی، دامداری، برق الکترونیک و ICT، پتروشیمی، انرژی بر -صنایع تبدیلی 

گردشگری -ارائه خدمات فنی و مهندسی و 
و  :مرکز،شمال،جنوب،شرق  به  استان  پهنه بندی 

غرب

 منابع: نگاراندگان بر اساس:
Setiran’s Town and Country Planning: Final report:  Urban system and its strategies,1976) (Islamic Iran’s Town and Country Planning: Sum�)
 mery report of the first phase,1984) (Fars province long�term plan,2004) (Fars province development theoretical basis,2012) (Fars province
(physical plan, 2010

جدول شماره4: تعیین ماهیت عدم قطعیت ها

نام متغیرنوع متغیر

عدم قطعیت های تأثیر گذار
بار  حمل ونقل  اطالعات،  فناوری  زیرساخت های  سرعت  بزرگراهی،  و  آزادراهــی  شبکه های 

هوایی، دسترسی به دریا، تکنولوژی و فناوری، شبکه ریلی

عدم قطعیت های دووجهی
سرمایه گذاری، صادرات از پایانه های صادراتی استان، بازاریابی و برند سازی، اراده سیاسی 
مسئوالن اجرایی، ظرفیت و اختیارات مدیریت منطقه ای، سیاست های تمرکز طلب در شیراز

منابع آب، تفرق سیاسی و جدایی طلبیعدم قطعیت های نتیجه
کم ملی و بین المللیعدم قطعیت های مستقل مدیریت و فضای سیاسی حا

تصویر شماره 6: نمودار تأثیرات مستقیم بین عدم قطعیت های استان   

تصویر شماره 7: نمودار تأثیرات غیرمستقیم بین عدم قطعیت های استان   

ن 
ستا

داز ا
م ان

چش
ی 

ضای
ق ف

حق
ن ت

بیی
ت

ها
ت 

عی
قط

دم 
ت ع

علی
س 

سا
بر ا

س 
فار



112
1398 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

جدول شماره5: حاالت متصور شده برای عدم قطعیت ها

عدم قطعیت های کلیدی 
استان

متغیر تعریف شده در 
نرم افزار

حاالت پیش بینی شده

حالت چهارمحالت سومحالت دومحالت نخست

اتصال به غرباتصال به شرقاتصال به جنوباتصال به شمال دسترسی زمینیشبکه آزدراهی و بزرگراهی

اتصال به غرباتصال به شرقاتصال به جنوباتصال به شمالریلشبکه ریلی

حمل ونقل هواییحمل ونقل هوایی بار
ــدون حــمــل ونــقــل  ــ بـ

هوایی

اتـــصـــال حــمــل ونــقــل هــوایــی 
خلیج  حاشیه  هــای  کشور  به 

فارس

به  هوایی  حمل و نقل  اتصال 
کشورهای آسیایی و اروپایی

-

دریادسترسی به دریا
به  دسترسی  بــدون 

دریا
و تأسیس  بــه دریـــا  دســتــرســی 

بندر
های  استان  سایر  با  همکاری 

ساحلی
-

--افزایش سرعتثابت ماندن سرعتفناوری اطالعاتسرعت فناوری اطالعات

تکنولوژیتکنولوژی
ــدن  ــ ــ ــان ــ ــ ثـــــــابـــــــت م

تکنولوژی تولید
با  ارتباط  در  تحقیقات  افزایش 

تکنولوژی
ــاری هـــای  ــ ــک ــ ــم ــ افــــــزایــــــش ه

تحقیقاتی با سایر کشور ها
-

کردن آب دریابحران آب و فرونشت زمینکمبود منابع آبآبمنابع آب -شیرین 

اخــــتــــیــــارات  و  ــــت  ــی ــ ــرف ظــ
مدیریت منطقه ای

مدیریت
مــدیــریــت  در  ــرق  ــف ت

منطقه ای
ــریـــت  مـــدیـ در  ــی  ــگـ ــارچـ ــپـ ــکـ یـ

منطقه ای
-حکمروایی منطقه ای

حالت  سه  تا  دو  چشم انداز،  با  مطابق  آنها  از  یک  هر  بــرای  اصلی 
مختلف عملکردی زیر را متصور شده ایم)جدول شماره6(.

عالوه بر متغیرهای باال، برای بررسی فضایی چشم انداز با در نظر 
چارچوب  روی  بر  باال  متغیرهای  از  هریک  فضایی  تأثیرات  گرفتن 
تعریف  فضایی  چــارچــوب  نــام  بــا  دیــگــری  متغیر  اســتــان،  فضایی 
و  هسته ای  چند  هسته ای،  تک  کلی  حالت  سه  شامل  که  شده 
باال و وزن دهی  کردن 19 متغیر  با وارد  خوشه ای می شود. سپس 
آنها محتمل ترین سناریوهای تحقیق چشم انداز استان فارس به 

صور زیر شناسایی شد )تصویر شماره 8(.
براساس نتایج حاصل از نرم افزار 21 سناریو قوی و سازگار شناسایی 
مجال  ایــن  در  سناریوها  ایــن  تمام  بررسی  که  آنهایی  از  امــا  شــد. 
کدام  کردیم و برای هر  کلی تر تلفیق  نمی گنجد، آنها را به سه سناریو 
از سناریوها راهبردهای از پیش تعیین شده و شاخص های نظارتی 

که وزن آنها براساس نظر خبرگان تعیین شده، ارائه شده است.

5.2.سناریوهای تحقق پذیری چشم انداز
به  اقـــدام  ویـــزارد  ــزار سناریو  ــرم اف ن از  اســتــفــاده  بــا  ایــن قسمت  در 
نویسی  سناریو  روش  براساس  منطقه ای  راهــبــردی  برنامه ریزی 
قطعیت های  عدم  گرفتن  نظر  در  با  منظور  این  به  کــرد.  خواهیم 
تحلیل  در  تأثیرگذار  قطعیت های  عــدم  همان  یا  استان)  کلیدی 
کردن دو متغیر دیگر یعنی ظرفیت و اختیارات  ساختاری( و اضافه 
مدیریت منطقه ای و منابع آب1، حاالت مختلف برای هریک از این 
متغیرها به صورت زیر تعریف شد)جدول شماره5(. همچنین از نظر 
ماهیت، عدم قطعیت های شبکه های آزادراهی و بزرگراهی، سرعت 
زیرساخت های فناوری اطالعات، حمل ونقل بار هوایی، دسترسی 
به دریا و شبکه ریلی را می توان علی، منابع آب را تلفیقی از خارجی و 
سازمانی، تکنولوژی را تلفیقی از علی و خارجی و ظرفیت و اختیارات 

مدیریت منطقه ای را تلفیقی از خارجی و ارزشی دانست.
بخش  ُنه  به  فــارس  استان  چشم انداز  کــردن  تقسیم  با  همچنین 

جدول شماره6:حاالت متصور شده برای روند های چشم انداز

روندهای  چشم انداز استان فارس
)Fars province development theoretical basis ,2012(

متغیر تعریف شده در 
نرم افزار

حاالت پیش بینی شده
حالت سومحالت دومحالت نخست

محلیملیبین المللیصنایع برترصنایع برق، الکترونیک، هوا فضا، فناوری اطالعات و ارتباطات، داروسازی
محلیملیبین المللیکشاورزیکشاورزی، دامداری، صنایع غدایی

کانی های فلزی و غیر فلزی، صنایع انرژی بر و  گاز و پتروشیمی، صنایع  صنایع نفت، 
صنایع خودروسازی و ماشین آالت

محلیملیبین المللیسایر صنایع

محلیملیبین المللیخدمات درمانیخدمات پزشکی، چشم پزشکی و پیوند اعضا
محلیملیبین المللیگردشگریگردشگری و صنایع دستی

محلیملیبین المللیحمل و نقلخدمات فرودگاهی، شبکه ارتباطی ریلی و جاده ای
محلیملیبین المللیسایر خدماتخدمات آموزش، فنی ومهندسی، مالی، پولی، تجاری و بازرگانی

محلیملیبین المللیاقتصاد دانش بنیانفعالیت های دانش بنیان، بایو و نانو تکنولوژی
-محلیملیدفاعمرکز پشتیبانی دفاعی سواحل جنوب و آموزش های تخصصی و فوق تخصصی

1 بنا به نظر نگارندگان این دو متغیر با توجه به وضعیت بحرانی آب و تفرق های 
گرفته شده اند. مدیریتی در استان به عنوان عدم قطعیت در نظر 
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کرد. به واسطه این عوامل چارچوب فضایی استان فارس به سوی 
کاهش همکاری های فضایی به سرعت سوق  تک مرکزی شدن و 
در  چشم انداز  فعالیت های  تمام  وضعیت  ایــن  در  می کند.  پیدا 
مقیاس محلی به سختی عمل می کنند و تنها بخشی از فعالیت ها 
که از سوی نظام مرکزی اداره و حمایت می شوند، دارای عملکرد 
ملی هستند که این فعالیت ها شامل خدمات، حمل ونقل،  صنایع 

برتر و صنایع دانشی هستند)جدول شماره7(.

سناریو نخست: عملکرد قوی محلی، با چند عملکرد ملی
ــق ســـــنـــــاریـــــوهـــــای  ــ ــی ــ ــف ــ ــل ــ ــو نــــخــــســــت حــــــاصــــــل ت ــ ــ ــاری ــ ــ ــن ــ ــ س
راه های  اولویت  سناریو  این  در  است.   1،2،3،4،5،6،7،8،20،21
دسترسی)زمینی و ریلی( شرقی_غربی است و استان فارس با حفظ 
وضعیت موجود در تکنولوژی تولید و سرعت فناوری ارتباطات با 
مسئله جدی بحران آب و فرونشست زمین روبه رو است. همچنین 
که این  تفرق مدیریتی در استان باعث افزایش تنش های آبی شده 
موضوع بنیان های زیستی آینده استان را به شدت تهدید خواهد 

تصویر شماره 8: تابلوی سناریوهای قوی به منظور تحقق پذیری فضایی چشم انداز استان فارس

جدول شماره7: راهبردهای از پیش تعیین شده و شاخص های نظارتی سناریو اول

چارچوب فضایی حاصلشاخص های نظارتیراهبردهای از پیش تعیین شده

-حرکت به سوی صنایع غیر آب بر
-تقویت یکپارچه نهادهای منطقه ای

کار در بخش خدمات  کسب و  -بهبود فضای 
و صنایع برتر

-افزایش بهره وری در زنجیره های تولید

-میزان آب مصرفی1 )0.2(
-میزان پروژه های دارای ارزیابی محیط زیستی)0.15(

-تعداد صنایع تبدیلی و دانشی در استان)0.12(
-میزان اشتغال ایجاد شده در استان)0.1(

-میزان صادرات محصوالت به خارج از استان)0.05(
-میزان مصرف آب پنهان در تولید محصوالت استان)0.27(

-میزان تهیه و اجرای برنامه های فرابخشی )0.11(

این وضعیت استان با بهره مندی از مدیریت یکپارچه، منابع آب 
کردن آب دریا  کمبود آن با شیرین  خود را مدیریت می کند و میزان 
مهیا خواهد شد. این حالت منجر به توسعه خوشه ای چارچوب 
اتفاقات  فضایی استان براساس همکاری ها می گردد. تمامی این 
بخش های  جز  به  ملی  مقیاس  در  را  چشم انداز  تحقق  موجبات 
که  گردشگری و فعالیت های دانشی  کشاورزی، خدمات درمانی، 
دارای عملکرد بین المللی هستند، فراهم می آورد)جدول شماره8(. 

سناریو دوم: عملکرد قوی ملی، با چند عملکرد بین المللی
است.   13،14،15،16،17،18،19 سناریوهای  شامل  دوم  سناریو 
عوامل تأثیرگذار، بیشتر چشم انداز استان را به سوی عملکرد ملی 
خود سوق می دهد. در این سناریو اولویت شبکه راه ها ) زمینی و 
کریدورهای شمالی_جنوبی است و سایر ارتباطات  ریلی( اتصال به 
به  ارتباطات  فناوری  و  دریایی  هوایی،  ارتباطات  قبیل  از  استان 
در  می یابد.  بهبود  و  گسترش  الزم  زیرساخت های  تأمین  واسطه 

1 وزن شاخص ها
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قوی  سناریو   21 متوازن  متقاطع  آثــار  تحلیل  روش  از  استفاده  با 
کلی تر با عنوان های  که به سه سناریو  تحقق پذیری شناسایی شد 
"سناریو نخست:عملکرد قوی محلی، با چند عملکرد ملی"، "سناریو 
دوم: عملکرد قوی ملی، با چند عملکرد بین المللی" و "سناریو سوم:  
با یک عملکرد ملی" تقسیم شدند. در  بین المللی،  عملکرد قوی 
سناریو نخست به علت جدی بودن مسئله آب، افتراق مدیریتی 
به  فــارس  استان  فضایی  چارچوب  زیرساخت ها،  توسعه  عــدم  و 
گرایش دارد و بیشتر عملکردهای استان در  سوی تک مرکزی شدن 
سطح محلی خواهد بود. اما در دو سناریو بعدی مدیریت استان با 
مصرف بهینه منابع آب و توسعه زیرساخت های الزم حمل ونقلی 
پشتیبان، چارچوب فضایی استان را به سوی خوشه ای شدن در 
در  عملکردها  مقیاس  که  گونه ای  به  می دهد؛  سوق  فرعی  کز  مرا
سناریوهای دوم و سوم به ترتیب ملی و بین المللی خواهند بود. در 
آخر نیز متناسب با هر سناریو، راهبردها و شاخص های نظارتی آن 

تعیین شد )تصویر شماره 9(.

6.نتیجه گیری
قطعیت های  عدم  مسئله  بر  آمــدن  فائق  منظور  به  مقاله  این  در 
پیش روی استان فارس و تبیین چارچوب فضایی حاصل از آن پس 
از بررسی اسناد توسعه استان، روندهای چشم انداز استان شامل 
گاز و پتروشیمی، خدمات  ”صنایع برق و الکترونیک، صنایع نفت، 
حمل ونقلی،  خــدمــات  دســتــی،  صنایع  و  گــردشــگــری  پــزشــکــی، 
خدمات آموزشی، فعالیت های دانش بنیان و مرکز پشتیبانی دفاعی 
سواحل جنوب" از مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین استخراج 
از روش ماتریس،  با استفاده  کلیدی  از شناسایی بهره وران  و بعد 
بزرگراهی، سرعت  آزاد راهی و  تأثیرگذاری عوامل "شبکه  و  اهمیت 
زیرساخت های فناوری اطالعات، حمل ونقل بار هوایی، دسترسی 
به دریا، تکنولوژی و فناوری، شبکه ریلی، متغیر اختیارات مدیریت 
کلیدی پیش  منطقه ای و منابع آب" به عنوان عدم قطعیت های 
روی چشم انداز توسعه استان با ترکیب دو روش خبرگی و تحلیل 
آینده  کافی  دادن  پوشش  منظور  به  شــد.  شناسایی  ساختاری 

همکاری های بین المللی و باال بردن تکنولوژی تولید خود، منابع 
آب را مدیریت می نماید. بنابراین این منطقه با بهره مندی از یک 
به سوی خوشه ای  را  گرایش چارچوب فضایی  یکپارچه  مدیریت 
که تمام فعالیت های چشم انداز  گونه ای  شدن سوق می دهد. به 
گسترده دارای عملکرد بین المللی )به جز  به واسطه همکاری های 

که در  سطح ملی است( خواهند بود)جدول شماره9(. دفاع 

سناریو سوم: عملکرد قوی بین المللی، با یک عملکرد ملی 
اولویت  که  است   9،10،11 سناریوهای  تلفیق  حاصل  سناریو  این 
اتصال شبکه راه های استان به شمال و جنوب و اولویت فناوری 
راه هــای  سایر  همچنین  بــود.  خواهد  سرعت  ارتــقــای  ارتباطات، 
ارتباطی استان از طریق تأسیس یک فرودگاه بین المللی باربری و 
یک بندر بین المللی رقابت پذیر تکمیل می شود. استان با افزایش 

جدول شماره8: راهبردهای از پیش تعیین شده و شاخص های نظارتی سناریو دوم

چارچوب فضایی حاصلشاخص های نظارتیراهبردهای از پیش تعیین شده

-مدیریت یکپارچه منابع زیستی و افزایش دسترسی 
به آب شیرین

مدیریت  در  شــهــرونــدی  مــشــارکــت هــای  ــزایـــش  -افـ
منطقه ای

کار در سطح ملی -بهبود فضای کسب و 
-توسعه صنایع دانش بنیان و همکاری های اقتصادی

-اتصال به شبکه ها ارتباطی ملی و بین المللی
-مدیریت شهرستان های جریان فرست

-میزان صادرات از پایانه های صادراتی استان )0.14(
-میزان آب شیرین شده و مصرف شده)0.15(

-تعداد پروژه های دارای ارزیابی زیست محیطی)0.14(
-میزان بهره وری صنایع  آب بر)0.17(

کاالهای دانش بنیان)0.12( -میزان تولید علم و 
-میزان سرعت فناوری اطالعات)0.07(

-تعداد سازمان های مردم نهاد«)0.11(
-نسبت میزان تولید سرانه نواحی پیرامونی به ناحیه مرکزی)0.1(

جدول شماره9: راهبردهای از پیش تعیین شده و شاخص های نظارتی سناریو سوم

چارچوب فضایی حاصلشاخص های نظارتیراهبردهای از پیش تعیین شده

- مدیریت یکپارچه و حفاظت از منابع زیستی
-ارتقای کیفیت زندگی 

-حرکت به سوی حکمروایی منطقه ای
-بازاریابی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی

-توسعه همکاری های اقتصادی ملی و بین المللی
-افزایش سهم  اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد استان

کار در سطح بین  المللی -بهبود فضای کسب و 
-اتصال به شبکه های ارتباطی ملی و بین المللی

-افزایش جریان پذیری استان و شهرستان ها
-کاهش حجم ارتباطات مرکز پیرامون

-میزان صادرات از پایانه های صادراتی استان)0.18( 
-میزان آب بری صنایع و صادرات آن )0.11(

کارخانه های جدید )0.1( -میزان سرمایه گذاری و ساخت 
-میزان سرعت ارتباطات )0.08(

-میزان شفافیت  و تعداد سازمان های مردم نهاد  )0.05(
-میزان همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی )0.06(

-میزان صدور روادید خارجی و مدت اقامت )0.06(
-میزان سفرهای نواحی پیرامونی به نواحی مرکزی )0.11(

-تعداد پروژه هایی که ضوابط زیست محیطی را اجرا کردند )0.07(
-میزان اشتغال و تولید ناخالص سبز منطقه ای )0.08(

-میزان طول زنجیره تولید )0.1(
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تصویر شماره9: سناریوهای تحقق فضایی چشم انداز استان فارس
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