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 رٍستاّا هحیطی فضایی پایذاری -ّشار ّکتاری آتیاری دضت سیستاى تز تغییزات هکاًی  46تاثیز طزح 

 ى ّاهَى()هطالعِ هَردی: ًَاحی رٍستایی ضْزستا

 1 زف اىیهْذی ًادر

 2 یقٌثز زٍسیس

 3 جَاد تذرافطاى

 چکیذُ

تٛػلقٝ   ٔحذٚدوٙٙلذٜ ٞبي ٚسٚدي آة ثٝ ػيؼتبٖ دس وـٛس افغب٘ؼتبٖ، وٕجٛد آة يىي اص فٛأُ اكلّي  رشيبٖ ٔٙـأثب فٙبيت ثٝ لشاسٌيشي 
ٖ  ٞبيذٖ ؿشيبٖؿٞبي اخيش ٔٙزش ثٝ خـهسٚد. ثغٛسيىٝ خـىؼبِيٞبي وـبٚسصي دس ايٗ ٔٙغمٝ ثـٕبس ٔيفقبِيت ٞلبي  حيبتي، ٘بثٛدي ثٙيلب

ٞضاس ٞىتبس اص اساضي وـبٚسصي ػيؼتبٖ ثٝ ٔٙؾٛس ا٘تملبَ   46ٔحيغي دس ٔٙغمٝ ؿذٜ اػت. دس ايٗ ساػتب عشح آثيبسي تِٛيذي ٚ ٘بپبيذاسي صيؼت
ٞلبي ٔلزوٛس   شداسي ٔٙبػت اص ػليالة ثٞب ٚ أىبٖ ثٟشٜ٘يٕٝٞبي عجيقي ٔقشٚف ثٝ ٔخبصٖ چبٜٞبي ربسي اص وـٛس افغب٘ؼتبٖ ثٝ ٌٛداَػيالة

ي وـبٚسصي ٚ پبيذاسي ٔٙغمٝ ٔٛسد تلٛيت ٚ ارشا لشاس ٌشفت. اص ػٛيي ديٍش ٚضقيت پبيذاسي ٔحيغي اص رّٕٝ ٔؼبئّي اػلت ولٝ   ثشاي تٛػقٝ
تلبسي آثيلبسي دؿلت    ٞلضاس ٞى  46ثشاي سػيذٖ ثٝ تٛػقٝ پبيذاس ثؼيبس حبئض إٞيت اػت. ثٙبثشايٗ دس ايٗ پظٚٞؾ تالؽ ؿذٜ اػت تبحيش علشح  

سٚػتبي ؿٟشػلتبٖ   40ٔحيغي سٚػتبٞب ٔٛسد وٙىبؽ لشاس ٌيشد. ربٔقة آٔبسي پظٚٞؾ، ػبوٙيٗ  فضبيي پبيذاسي -ػيؼتبٖ ثش تغييشات ٔىب٘ي 
ي افضاسٞلب  شْ٘ٞب، اص دادٜ ُيٚتحّٝ يتزض٘فش پشػـٍشي ثقُٕ آٔذ. ثشاي  346خب٘ٛاس، تقذاد  19133ٞبٖٔٛ وٝ ثب اػتفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ اص ثيٗ 

اػلت. ٘تلبيذ    ؿلذٜ  اػلتفبدٜ ٞبي آٔبسي افضاس اع. پي. اع. اع ثشاي تحّيُ ٞبي ٚيّىبوؼٖٛ دس ٘شْٚ ٘يض اص آصٖٔٛ ري. آي. اع ،ٔبثبن، ػٛاسا
ٞ   5/37دسكذ سٚػتبٞب وبٞؾ،  5/32دٞذ ثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة پبيذاسي ي سٚػتبٞب ثش اػبع ٔذَ ٔبثبن ٘ـبٖ ٔيثٙذ ػغح ب دسكلذ سٚػلتب

دٞذ وٝ ارشاي علشح  ٞبي ٔٛسد ثشسػي ٘يض ٘ـبٖ ٔيدسكذ سٚػتبٞب، پبيذاسي ٔحيغي افضايؾ يبفتٝ اػت. ثشايٙذ وّي ِٔٛفٝ 30ثذٖٚ تغييش ٚ دس 
ٝ      ا٘تمبَ آة ثٝ اساضي وـبٚسصي سٚػتبييبٖ ثش ِٔٛفٝ ٞلبي خلبن ٚ   ٞبي آِٛدٌي آة ٚ ٞٛا ٚ آػيت ثٝ حيلبت رب٘لذاساٖ تلبحيش ٔٙفلي ٚ ثلش ِٔٛفل

ثلٝ   1397ٞىتلبس دس ػلبَ    22300ٔحيظ تبحيش ٔخجتي ثشربي ٌزاؿتٝ اػت. دس ايٗ ساػتب ثب ارشاي عشح ػلغح ػلجض ولُ ٔٙغملٝ اص      ػشػجضي
 افضايؾ يبفتٝ اػت. 1399دس ػبَ ٞىتبس  55900
 

 عشح ا٘تمبَ آة، پبيذاسي ٔحيغي، سٚػتب، ػيؼتبٖ، ٔذَ ٔبثبن.ٍاصگاى کلیذی: 
 

  

 هقذهِ

اػلت ٚ ٕٞليٗ ٔٛلقيلت ػلجت ٌشديلذٜ،       ؿذٜ ٚالـي آػيب ٚ دس لّٕشٚ وٕشثٙذ ثيبثب٘ي ٘يٕىشٜ ؿٕبِي لبسٜ وـٛس ايشاٖ دس رٙٛة غشثي
ٝ ي٘اي اص وـٛس ٔب تحت تأحيش الّيٓ خـه ٚ ثخؾ ٌؼتشدٜ ٝ للشاس ٌيلشد ٚ ايلشاٖ سا ثلب وٕجلٛد آة       خـله  ٕل ػلبصد ففلالح تجلبس ٚ     سٚ سٚثل

ٞلبي رلٛي ٚ ؿلشايظ خلبف آة ٚ     ِيؼت وـٛسٞبي وٓ آة ثٝ فّت وٕجٛد سيلضؽ (. اص ايٙشٚ، لشاس ٌشفتٗ ايشاٖ دس 215: 1391ثحيشايي،
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ٞبي وـبٚسصي ٚ تبٔيٗ ٘يبصٞبي آثي ٌيبٞبٖ ثذٖٚ ا٘زبْ فّٕيبت آثيلبسي، وٕيلبة ؿلذٖ ٔٙلبثـ آثلي      ٞٛايي ٚ ٘بٕٔىٗ ثٛدٖ ا٘زبْ فقبِيت
ٞلبي  بيي رذيذ ٚ سؿذ تمبضبي ديٍش ثخلؾ ٞبي ٔبِي ٚ صيؼت ٔحيغي ػٍٙيٗ رٟت احذاث تبػيبت صيشثٙٔٙبػت ثٝ دِيُ تحٕيُ ٞضيٙٝ

ٞلب دس  (. ِزا اكالح ساٞجشدٞب ٚ فٙبٚسي9: 1394وٙذ فدحيٕبٚي ٚ ٕٞىبساٖ، التلبدي ثشاي آة، ضشٚست تٛرٝ ثٝ ٔٙبثـ آثي سا دٚچٙذاٖ ٔي
سػلذ. يىلي اص   ثٝ ٘ؾش ٔي اػتفبدٜ اص ٔٙبثـ آة ثشاي ثشعشف وشدٖ ٔـىالت ٘بؿي اص وٕجٛد ٚ پبييٗ ثٛدٖ سا٘ذٔبٖ اػتفبدٜ اص آة، ضشٚسي

(. دس ٔلذيشيت ٔللشف ٔٙلبثـ آة وـلبٚسصي     13: 1389ٞبي اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص آة دس وـبٚسصي، ٔذيشيت ٔٙبثـ آة اػلت فحلبري صادٜ،  ساٜ
ٔذ٘ؾش  ٞبي ٘ٛيٗ آثيبسيٞبي آتي اص رّٕٝ اػتفبدٜ اص سٚؽساٞجشدٞبي ٟٕٔي دس اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔٙبثـ آة، حفبؽت اص آٖ ٚ ا٘تمبَ ثٝ ٘ؼُ

اي سا دس ساػلتبي ٌؼلتشؽ   (. دس ػبِٟبي اخيش دِٚت ػشٔبيٝ ٌزاسيٟبي ولالٖ ٚ افتجلبسات ٌؼلتشدٜ   48: 1،2006ثبؿذ ففٕب٘ي ٚ چيضصئي
ٞلبي ٘لٛيٗ آثيلبسي    ٞبي آثيبسي تحت فـبس دس رٟت اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔٙبثـ آة ٕ٘ٛدٜ اػت. ؿليٜٛ ٞبي آة ٔحٛس اص رّٕٝ ػيؼتٓفٙبٚسي

-وٙذ. فٙبٚسي ٘ٛيٗ اػتفبدٜ اص ػيؼتٓاي ثشعشف ٔيف ثي سٚيٝ آة رٌّٛيشي ٚ ٔـىُ وٓ آثي سا دس وـبٚسصي تب ا٘ذاصٜتحت فـبس اص اتال

اي ٚ ٔحّي، ٔؼبئُ فٙي ٚ آيذ وٝ ثبيذ ضٕٗ ػبصٌبس ثٛدٖ ثب ؿشايظ ٔٙغمٝٞبي آثيبسي تحت فـبس يه ٘ٛآٚسي دس وـبٚسصي ثٝ حؼبة ٔي
ٞبي آثيبسي ٚ ٔؼلئّٝ  عشح ثٙبثشايٗ ثحج(. 34: 1390يغي سا ٞٓ دس ارشاي آٖ ِحبػ وشد فؿزبؿ، ؿشايظ التلبدي، ارتٕبفي ٚ صيؼت ٔح

  سٚد.اص إٞيت ثؼضايي دس تٛػقٝ پبيذاس ثـٕبس ٔي تٛػقٝ پبيذاسفٙٛاٖ يىي اص اسوبٖ ٟٔٓ  ثٝ ؼتيص ظئح
ثبؿذ. پلبييٗ ثلٛدٖ    ٞبي خبف ٔحيغي ٔيٚيظٌي، ٔٙغمٝ ػيؼتبٖ ٘يض ثٝ دِيُ ٚالـ ثٛدٖ دس ٔٙغمٝ خـه ٚ ثيبثب٘ي، داساي ٞشحبَ ثٝ
ٞبي رٛي، ثبال ثٛدٖ ٔيضاٖ دٔب ٚ تجخيش، فمش پٛؿؾ ٌيبٞي، ٚاثؼتٍي ٔٙغمٝ ثٝ آة سٚدخب٘ٝ ٞيشٔٙذ، وبٞؾ يب تٛلف ٔتٙبٚة آٚسد سيضؽ

ٝ سٚصٜ ٚ  120ثبدٞبي ٞبي ٔتٙبٚة ٔبػٝ ٚ سع ٚ ٚصؽ ، ٚرٛد خبن آثشفتي ثب اليٝٞب يػبِ خـهػبال٘ٝ آة سٚدخب٘ٝ ٞيشٔٙذ ٚ ثشٚص  ـ  ثل  تجل
-ؿٛد وٝ ؿشايظ ٔحيغي ؿىٙٙذٜ ٚ حؼبػي ثش ٔٙغمٝ حبوٓ ٌشدد فلٙجشي ٚ ٘بدسيبٖٞبي سٚاٖ، ثبفج ٔيٚ تـىيُ ٔبػٝ ٌشدٚغجبسآٖ ثشٚص 

، أىبٖ ٔجبالت (. فالٜٚ ثش ايٗ دس ايٗ ٔٙغمٝ، پغ اص ثؼتٝ ؿذٖ ٔشص ٚ ايزبد ديٛاس أٙيتي دس حبؿيٝ آٖ فوٝ فٕالً ديٛاس ثتٙي33: 1397فش،
ٌلزاسي دس  ٔشصي سا اص ثيٗ ثشدٜ(، آة ثيـتشيٗ ػٟٓ سا دس تٛػقٝ التلبدي، ارتٕبفي ٚ ػيبػي ٔٙغمٝ ايفب ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ دِيُ افضايؾ ػشٔبيٝ

يله   فٙٛاٖ ثٝٞبي وٙتشَ ٚ ا٘حشاف آة دس ثبالدػت فوـٛس افغب٘ؼتبٖ( ٚ ٔحذٚديت آة ٚسٚدي ثٝ دؿت ػيؼتبٖ، ثٝ آة ثبيذ ارشاي عشح
 كلٛست  ثٝ(. ثٙبثشايٗ دس ؿشايغي وٝ ؿذت ٔحذٚديت آة دس ثيـتش سٚػتبٞبي ػيؼتبٖ 1395وبالي ثؼيبس ثب اسصؽ ٍ٘بٜ ؿٛدفخبوي فيشٚص،

خٛاٞلذ ثلٛد فاكلغشي     شي٘بپز ارتٙبةضشٚست  هي آٖٚسي يه ٔؼأِٝ رذي ٔغشح اػت، تٛرٝ ثٝ افضايؾ وبسايي ٔلشف آة ٚ استمبي ثٟشٜ
 ٘يٕٝ ٚ فـبس تحتٞبي ػيؼتٓ اص اػتفبدٜ ثب آة سا٘ذٔبٖ افضايؾ ؿذٜ ا٘زبْثش عجك ٔغبِقبت  وٝ يعٛس ثٝ(. 25: 1391ِفٕزب٘ي ٚ ٘بدسيبٖ فش،

تٛريلٝ التللبدي    يٌلزاس  ا٘تمبَ آة ثب ػيؼتٓ ِِٛٝسػيذ ٚ  دسكذ خٛاٞذ 90 ثبالي ثٝ ٔٛرٛد دسكذ 20 اصب ٞ٘يٕٝٔخبصٖ چبٜ اص فـبس تحت
(. دس ٕٞيٗ ساػتب پلشٚطٜ ا٘تملبَ ٚ تٛصيلـ آة اص    713: 1393فپيشي ٚ ٕٞىبساٖ، سٚثبص داسد يٞب وب٘بَثيـتشي ٘ؼجت ثٝ ػيؼتٓ ا٘تمبَ آة ثب 

ٞبي ٘ٛيٗ آثيبسي ثب حذاوخش سا٘ذٔبٖ ثب  ٌيشي اص ػبٔب٘ٝٞضاس ٞىتبس اص اساضي وـبٚسصي سٚػتبٞبي ػيؼتبٖ ثب ثٟشٜ 46ٞب دس ٔخبصٖ چبٜ ٘يٕٝ
سٚػتبي ػيؼتبٖ  766ضايؾ تٛاٖ التلبدي سٚػتبييبٖ ثب سٚيىشد پبيذاسي ٔٙغمٝ پبيذاسي دس ٞذف رٌّٛيشي اص ٟٔبرشت ػبوٙيٗ ٔٙغمٝ، اف

 ٞىتبسي عشاحي ٌشديذٜ اػت.  20ٌشٜٚ ٞٓ آة  2137دس لبِت 
سيضي تٛػلقٝ پبيلذاس لبثلُ علشح اػلت. ػلٙزؾ ٚ       اص ػٛيي ديٍش، اسصيبثي پبيذاسي ٔحيغي ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشيٗ اثضاس دس فشآيٙذ ثش٘بٔٝ

ٔحيغلي  تٛا٘لذ ٔـلىالت صيؼلت   يبثي ثٝ اٞذاف تٛػقٝ پبيذاس اػت وٝ ٔيٞبي لبثُ لجَٛ ثشاي دػتپبيذاسي ٔحيغي يىي اص ساٜ اسصيبثي
(. 273: 1398ٞب سا ا٘تخبة ٕ٘بيذ فٔٙبفي ٔاليٛػفي ٚ ٕٞىبساٖ،ٞبي ٔٙغمي ثشاي حُ آٖٔٛرٛد ٔٙغمٝ دس ٔٙغمٝ سا ؿٙبػبيي وٙذ ٚ ٌضيٙٝ

ٞلبي ثؼليبسي   صيؼت ٚ احلشات آٖ پلظٚٞؾ   دٞذ دس ساثغٝ ثب ٔؼبئُ ٔحيظٔشتجظ ثب ٔٛضٛؿ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔي ٔشٚس ارٕبِي ثش ٔتٖٛ فّٕي
ٞبي آثيبسي دس پبيذاسي ٔحيغي ٔٙغمٝ ػيؼتبٖ تبوٖٙٛ تحميمي كٛست ٍ٘شفتٝ اػلت ٚ دس  عشح شيتأحكٛست ٌشفتٝ اػت؛ أب دس استجبط ثب 

ٞلبي آثيلبسي ٚ تلبحيش آٖ ثلش     اي پيشأٖٛ ارشاي عشحٞبي اخيش ٔغبِقبت ٌؼتشدٜدس ػبَايٗ صٔيٙٝ خال ٔغبِقبتي ٚرٛد داسد. دس ايٗ ساػتب 
ٝ 1394كٛست ٌشفتٝ اػت. صاسؿ ٚ حيبتي ف ؼتيص ظئح ٞلبي ٔلذسٖ آثيلبسي ٚ    (، احشات صيؼت ٔحيغي، ارتٕبفي ٚ التلبدي تٛػقٝ ؿلجى
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ثشداساٖ، اسصيبثي ٔغّٛثي اص احشات صيؼت ٔحيغي، ارتٕبفي ثٟشٜا٘ذ. اص ٘ؾش پظٚٞـٍشاٖ اوخش صٞىـي دؿت وشثبَ سا ٔٛسد ثشسػي لشاس دادٜ
-ثٙذي پبيذاسي ٔحيظ صيؼت دس اػتبٖ(، ثٝ ستج1396ٝا٘ذ. فالحي ٚ ٕٞىبساٖ فٞبي ٔذسٖ آثيبسي ٚ صٞىـي داؿتٝٚ التلبدي تٛػقٝ ؿجىٝ

ٞبي وشٔب٘ـبٜ ٚ ٔشولضي ٚ  اػتبٖ 1385وـٛس دس ػبَ ٞبي ا٘ذ؛ ثشاػبع ٘تبيذ پبيذاستشيٗ ٚ ٘بپبيذاستشيٗ اػتبٖٞبي ٔختّف ايشاٖ پشداختٝ
 ثبؿذٞبي آرسثبيزبٖ ؿشلي ٚ وشٔبٖ ٔياػتبٖ 1390دس ػبَ 

ا٘لذ. ثلش   (، ثٝ اسصيبثي احشات التلبدي، ارتٕبفي ٚ صيؼت ٔحيغي ؿجىٝ آثيبسي تٍٙبة فيشٚصآثبد فبسع پشداخت1396ٌّٝجبس ٚ ٕٞىبساٖ ف
ٞب فجبست ا٘ذ اص: ثٟجٛد وـبٚسصي ٔٙغمٝ، افضايؾ ػغح آة صيشصٔيٙي، وٙتشَ ػليالة،  يٗ عشحاػبع ٘تبيذ ايٗ پظٚٞـٍشاٖ احشات ٔخجت ا

ٞبي آثلي ٚ اص ػلٛي ديٍلش، ٟٕٔتلشيٗ احلشات ٔٙفلي       ثٟجٛد ؿشايظ الّيٕي ٔٙغمٝ، افضايؾ اسصؽ صٔيٗ، ثٟجٛد ٌشدؿٍشي ٚ تٛػقٝ ٚسصؽ
ٚ خبن ثشداسي، خفش تُٛ٘ ٚ ايزلبد رلبدٜ رذيلذ، خؼلبست صيؼلت       فجبست ثٛد٘ذ اص: احشات ٔٙفي ٘بؿي اص فّٕيبت ػبختٕب٘ي ػذ خبوشيضي

ٞب احشات ٔخجت عشح ٘ؼلجت  ٔحيغي ٚ لغـ دسختبٖ، تّٕه اساضي ٚ ربثزبيي ٚ اػىبٖ ٔزذد ٔشدْ. ثش اػبع ٘تبيذ حبكُ اص ايٗ پظٚٞؾ
ا٘ذ. سا ٔٛسد ػٙزؾ ٚ اسصيبثي لشاس دادٜ اسدثيُ(، پبيذاسي ٔحيغي اػتبٖ 1397فش ٚ ٕٞىبساٖفثٝ احشات ٔٙفي آٖ چـٓ ٌيشتش ثٛدٜ اػت. ٘ؾٓ

ي پبيذاسي، ثقذ التلبدي، ٘ؼجت ثٝ ارتٕبفي ٚ صيؼلت ٔحيغلي، پبيلذاسي ثيـلتشي     ٌب٘ٝدٞذ وٝ اص ٔيبٖ اثقبد ػٝ٘تبيذ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔي
ٝ   ٔحيغي ا٘شطي اص ساٜ پبيذاسي التلبدي(، تبحيش حبوٕيت ٟ٘بدي ثش پبيذاسي صيؼت1398داسد. سيبحي ٚ ٕٞىبساٖ ف ا٘لذ.  ٚ ارتٕلبفي پشداختل

فٙلٛاٖ  دٞذ وٝ ٟ٘بدٞبي غيشسػٕي فػشٔبيٝ ارتٕبفي( ٚ سػٕي فحبوٕيت خٛة، فضبي ٟ٘بدي ٚ ٟ٘بد ثبصاس( ثٝ٘تبيذ تحّيُ ٔؼيش ٘ـبٖ ٔي
(، ثٝ 1399ٖ فٔحيغي داس٘ذ. ا٘لبسي اسدِي ٚ ٕٞىبساٞبي ٔٛحش ثش پبيذاسي ا٘شطي، تبحيش ٔخجت ثش پبيذاسي التلبدي، ارتٕبفي ٚ صيؼتِٔٛفٝ

ا٘لذ. اثقلبد ٔلذيشيت ٔٙلبثـ عجيقلي، ٔلذيشيت       تجييٗ ٔذَ تٛػقٝ پبيذاسي صيؼت ٔحيغي سٚػتبيي دس اػتبٖ چٟبسٔحبَ ٚ ثختيبسي پشداختٝ
ٚ  1پب٘يلب  ا٘شطي، تٙٛؿ صيؼتي، ٔذيشيت تّفيمي آفبت، ٔذيشيت آة ٚ ثقذ ٔذيشيت خبن ثٝ تشتيت ثيـتشيٗ ٘مؾ سا دس ػبختبس فلبّٔي داس٘لذ.  

 ٞلب ٘ـلبٖ داد ولٝ فّٕىلشد    يبفتٝا٘ذ. ي لشاس دادٜٔٛسدثشسػسا  تبيّٙذي غئح ؼتيصثش پبيذاسي ٞبي ٔحّي فّٕىشد دِٚت(، 2017ساٖ فٕٞىب
ٝ   ػيبػت شيتأح(، 2018ٚ ٕٞىبساٖ ف 2ٔبسچيغ .ثٛدٔٙبعك سٚػتبيي دس ػغح ٔتٛػظ دِٚت دس ٘مبط ؿٟشي ٚ  ٞلبي  ٞلبي اكلالحبت ثش٘بٔل

ُ  ٞب ٔٛرت پبيذاسي ٔحيظ ٚ ثٝارشاي ايٗ ػيبػت دٞذٔي ٘ـبٖ ٞبثش٘بٔٝ ايٗ يػبص بدٜيپا٘ذ. لشاس دادٜ ٔٛسدٔغبِقٝي سا غئح ؼتيص  حلذال
 يغل ئح ؼلت يثٟجٛد ص ثشاسصيبثي فّٕىشد دِٚت ٚ ٔـبسوت ؿٟشٚ٘ذاٖ  (، ث2018ٝٚ ٕٞىبساٖ ف 3تخشيت كٛست ٌشفتٝ اػت. چيب٘ٛ سػب٘ذٖ

داسد.  يغل ئح ؼلت ئـبسوت فٕٛٔي تلأحيشات ٔتفلبٚتي ثلش فّٕىلشد ص    ٘ذ. ٘تبيذ ٘ـبٖ داد اپشداختٝ 2015تب  2004ٞبي ػبَ ثيٗچيٗ دس 
 .ثش٘بٔٝ چٟبسػبِٝ ٔؤحشتش اػت ٘ؼجت ثٝصيؼت  ٔحيظدِٚت ثش ػبِٝ، فّٕىشد  پٙذ دٞذ دس ثش٘بٔٝٞبي دِٚت چيٗ ٘ـبٖ ٔئمبيؼٝ ثب ثش٘بٔٝ

إِّّي اص ٞبي ثيٗسٚػتبييبٖ ثبفج ثؼيبسي اص دِٚتٕشداٖ ٚ ػبصٔبٖ ٞبي ٔختّف ثش ٔٙبثـ عجيقي ٚ ٔحيظ ص٘ذٌيارشاي پشٚطٜ ٞشحبَ ثٝ
ٞبي آثيبسي ثش ٔحيظ صيؼت ثقٙٛاٖ يه اثضاس ٞب ثش ٔحيظ صيؼت احؼبع ٍ٘شا٘ي وٙٙذ. ثش ايٗ اػبع ثشسػي آحبس عشحارشاي ايٍٙٛ٘ٝ عشح

پيـيٙٝ ٔغشح ٚ ٘تبيذ ٔشٚسي ثش ٔتٖٛ ٔلشتجظ ثلب ٔٛضلٛؿ    ثب تٛرٝ ثٝ لٛي ثشاي اسصيبثي احشات احتٕبِي ٔخجت ٚ ٔٙفي آٖ لبثُ اتىبء اػت. 
ا٘ذ ٚ ٔجلبحخي سا دسثلبسٜ ػلغح پبيلذاسي     ٞبي آثيبسي ثش ٔحيظ تٛرٝ داؿتٝاص ٔغبِقبت ثٝ ٔجبحج ٔشثٛط ثٝ آحبس عشح ٞشوذاْدٞذ ٘ـبٖ ٔي

فضلبيي سٚػلتبٞب    -ي آثيبسي ثش تغييلشات ٔىلب٘ي   ٞبي تبحيش عشحٙٝيدسصٔا٘ذ. ِزا ٔحيظ سا ثب ديذٌبٜ تشٚيزي ٚ فٙي ٔٛسد اسصيبثي لشاس دادٜ
، پظٚٞؾ حبضش دس چبسچٛة ٍ٘شؽ ػيؼتٕي، ثٝ تحّيُ سٚٗ ياصااػت.  ٘ـذٜ ا٘زبْتخللي دس حٛصٜ رغشافيبيي  كٛست ثٝتبوٖٙٛ پظٚٞـي 
تبٖ ٞلبٖٔٛ  ٘لٛاحي سٚػلتبيي ؿٟشػل    ٔحيغلي  ي آثيبسي دؿت ػيؼلتبٖ ثلش پبيلذاسي   ٞضاس ٞىتبس 46عشح  شيتأحفضبيي –تغييشات ٔىب٘ي 

 . پشداصد ئ
ٞب ثٝ اساضي وـبٚسصي چلٝ تغييشاتلي دس پبيلذاسي ٔحيغلي سٚػلتبٞبي      ثب ارشاي عشح ا٘تمبَ ٚ تٛصيـ آة اص چبٜ ٘يٕٝ -1

 ثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت؟ ٔٛسدٔغبِقٝ

                                                      
1 . Panya 

2 .Marchese  

3 .JiannanWu 
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ي شٌلزاس يتأحي پبيلذاسي ٔحيغلي سٚػلتبٞب    ٞب ٔؤِفٝاص  هي وذاْا٘تمبَ آة ثب ِِٛٝ ثٝ اساضي وـبٚسصي دس  ارشاي عشح -2

 يـتشي داسد؟ث

 

 هثاًی ًظزی

ٖ  تٛػقٝ پبيذاس تٛػقٝ ٞلب  اي اػت وٝ ٘يبصٞبي فقّي ثـش سا ثشآٚسد ػبصد، ثذٖٚ ايٙىٝ ثٝ تٛا٘بيي ٘ؼُ ثقذ ثشاي ثلشآٚسدٖ احتيبرلبت آ
كلّي ثـلش   (. دس ٕٞيٗ استجبط تٛػقٝ پبيذاس سا ثبيذ چبِؾ ا1396ٚ فيشٚصي ٚ ٕٞىبساٖ،  2011، 1آػيجي ٚاسد ٕ٘بيذ فٔٛسي ٚ وشيؼتٛدِٚٛ

ي ػْٛ ٘بٔيذ وٝ ثشاي سػيذٖ ثٝ آٖ اٍِٛٞب ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبي ٔتقلذدي دس اوخلش وـلٛسٞب تلذٚيٗ ٚ     ثشاي ثٟجٛد ؿشايظ ص٘ذٌي دس ٞضاسٜ
دٞلذ ولٝ دس آٔبسٞلبي    تشػيٓ ؿذٜ اػت. ثبصٍ٘شي ادثيبت تٛػقٝ پبيذاس ٚ اوخش چـٓ ا٘ذاصٞبي تذٚيٗ ؿذٜ ثشاي تٛػقٝ پبيذاس ٘ـلبٖ ٔلي  

بػي ثشاي تٛػقٝ پبيذاس دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت: تٛػقٝ ٔغّٛة التللبدي، فلذاِت ارتٕلبفي ٚ حفبؽلت اص ٔحليظ      ٚػيقي ػٝ سوٗ اػ
-ٞبي حبضش ٚ آيٙذٜ دس رٟلت ثٟلشٜ  ٘ؼُ ثشاثشي تشتيت، حفبؽت ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔٙبثـ ثب سٚيىشد سفبٜ پبيذاس ٚ (. ثذي2008ٗ، 2صيؼت فآدأض

(. اص عشفلي ديٍلش،   1391ٞؼتٝ ٔشوضي تٛػقٝ پبيذاس ٔحؼٛة ٕ٘ٛد فپٛسعبٞشي ٚ ٘قٕتلي،   تٛاٖاي سا ٔيثشداسي ثٟيٙٝ اص رخبيش ػشٔبيٝ
ٝ      يه ثٝ تخشيت ٔحيظ صيؼت وشٜ صٔيٗ أشٚصٜ ٞلبي تٛػلقٝ پبيلذاس ٔغلبيشت داسد     ٔـىُ رٟب٘ي تجذيُ ؿلذٜ ولٝ ثلب اٞلذاف ٚ ثش٘بٔل

ثشاي ٚضقيت ٔٙبثـ ٔحيغلي، ثيلبٍ٘ش ٚضلقيت     3يٞبي ػبال٘ٝ ٔؤػؼٝ ديذٜ ثبٖ رٟبٌ٘ضاسؽ(. ثٝ عٛسيىٝ 1393ففؼٍشي ٚ ٕٞىبساٖ، 

 پبيذاسي ٔحيظ ٞبيؿبخق سفبيت دس ايشاٖ ثبؿذ ٚ ٔتأػفب٘ٝٞبي ٔشثٛط ثٝ ايٗ ٔٙبثـ دس ػشاػش رٟبٖ ٔي٘بٔغّٛة ثؼيبسي اص ؿبخق

ٜ  سا ٞبي پبييٗ رذاَٚ رٟب٘يستجٝ پبيذاس ٕٞٛاسٜ يتٛػقٝ ٚ صيؼت  178ايلشاٖ اص ٔيلبٖ    ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت؛ ثٝ عٛسيىٝ ربيٍلب
فلبوتٛس ٔحيغلي سا    22صيؼت، وٝ اص ػٛي دا٘ـٍبٜ ييلُ ٚ وّٕجيلب    ٞبي فّٕىشدي ٔحيظ دس ؿبخق 2014وـٛس ٔٛسد ٔغبِقٝ دس ػبَ 

٘ضَٚ وشدٜ اػت فٌلضاسؽ   105اص ِحبػ فّٕىشد صيؼت ٔحيغي ثٝ ستجٝ  2016ٚ دس ٌضاسؽ ػبَ  83ٔٛسد ثشسػي لشاس دادٜ، دس ربيٍبٜ 
 َبلل ػ بلل ت ٖرٟب رٕقيت ٖ،رٕقيتؿٙبػب پيؾثيٙي عػباثش ،ٔؼبئُ يٗا درٛٚ ثب(. 2015ٚ  2016، 4يظ صيؼلتي ؿبخق فّٕىلشد ٔحل  

 يٞبسوـٛدس  رٕقيت ،ثقذ يٞٝٞبد. دس دٛليؿلٔ ـتشلثي سدبلٔيّي 9اص  2050 َبلػدس  باللحتٕٚ ا يذلػس ٞذاخٛ ٘فش سدٔيّيب 8 ثٝ 2030
 دٛلل وٕجآة ٚ  تلل ويفي ٖذلل ؿ ذتشلل ث ،يلثآ بثـلٔٙ ٌيدٛلفشػ. يبفت ٞذاخٛ يؾاضلفا قٝلتٛػ َحبدس  يٞبسوـٛٚ  پيـشفت وٕتشيٗ ثب
 َحتٕبا وبٞؾ ،٘تيزٝداسد. دس  يلٔٙف أحيشلت ٞبسـٛلو ٜفبٚ س ديلتلبا ؿذس ثش تؿذ ثٝ ٔبا اسد،٘ذ رٕقيت ؿذس سٚي يأحيشلتآٖ  ـتشلثي

ٚ  لّيٕيا اتتغييش درٛٚ ثب ،لـدس ٚا(. 184: 5،2016ٔلليٗفد دوش ذلللٞاخٛ اذلللپي ٝلللٔادا تلللرٕقي ؿذداسد ٚ س درٛآة ٚ دوٕجٛ ٔؼأِٝ حُ
اص  ٘بؿي يبلل ٜٞشلثٟآة ٚ  بلٔ، اتلػا ٝليبفت يؾافضا ٖرٟبدس  خبٍ٘ي سفٔلبٚ  كٙبيـ ٚسصي،وـب ايثشآة  يبلتمبض ،ٞبسؽثب وبٞؾ

 ذلل تٟذي( ؼبِيلل خـى ٚ ػيُف يهطِٛسٚٞيذ تبلل تفبلا بفتٗلل ي تذلل ؿآة ٚ  تلل ويفي بٞؾلل و ،تلرٕقي ذلؿس ،لّيٕيا اتتغييش ثبآٖ 
ٝ  .(UNU and UNOSD,2013:3)ٛ٘ذ لل يؿلٔ  َبلل حدس  رٕقيت يٞبص٘يب تأٔيٗ ،لّيٕيا اتتغييش اتحشا ثب ٔمبثّٝ ايثش ِيُد ٕٞيٗ ثل
 ٔٙبفـٚ  ٞضيٙٝٞبٚ  ديٟ٘بٚ  ب٘ٛ٘يلل ل يبلل ٞةچٛسبلل چ عبلػاثش وٝ ػتا ص٘يب چٝسيىپبٚ  ّٔيافش دييىشسٚ ثٝ ديلتلبا ؿذسٚ  يؾاضلفا

 ،ػتا قٝلل تٛػ ٖبلؿٙبػسوبٚ  ب٘يلرٟ يبلٞ ٖٔبصبلػ ٘ؾش سدٔٛ ٚصٜٔشا وٝ دييىشسٚ ؿ،ٔزٕٛ. دس داصدثپشآة  ٔٙبثـ يشيتٔذ ثٝ نٔـتش
 ٘تيزٝٚ  استٛػقٝپبيذ ديىشسٚ ؽپزيش يپيبٔذٞب اص جلٔٙجق ٜذٌبليد يٗ. ادٔيٌيش ٘ؾشدس  تٛػقٝ ٚسوبتبِيض يب ٜوٙٙذ تؼٟيُ اٖفٙٛ ثٝآة سا 
 ٘ؾشدس  تٛػقٝآة ٚ  ٔٙبثـ ٖٔيبسا  ٔتمبثّيٚ  ػٛيٝدٚ ثغٝسا وٝ ٜيذٌبد يٗ.دس اػتاٞب سـٛلللللللللللتٛػقٝ و ٔذيشيتدس  يٕيساداپب تغييش
ٚ  ؼتلل يص يظلل ٔح تٕبٔيت ،بفيلل رتٕا قٝلتٛػسا دس  يذلوّي ؾل٘م ،ـلٔٙج هلي اٖٛلفٙ ٝلث ٞٓٚ  ثخؾ اٖفٙٛ ثٝ ٞٓ آة د،شلٔيٌي

                                                      
1 .Mori and Christoduou 

2 . Adams 
3 .Worldwatch Institute (W.I.)  
4 .Environmental Performance Index (EPI) , Source: http://www.epi.yale.edu/epi/country-profile 
5
 Demin 
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ٚ  تلل ؿاثٟذٚ  يظلٔحآة،  ايشلث ذلٔتح ُلّٔ ٖٔبصبلػ ٘ـٍبٞيدا ؼٝلٔٛػ» َ،بلٔخ ايشلث(. 6: 1394 ي،ذلؿداسد فاس ديلبللتا ذلؿس
 ٘ذا شٌشفتٝلل ٘ؾدس  ؾلثخ اٖٛلفٙ ثٝ ٞٓٚ  ٔٙجـ اٖفٙٛ ثٝ ٞٓآة سا  2013 َػب اسؽٌضدس  «1ٔتحذ ُّٔ ٖٔبصبلػ اسذلپبي قٝلتٛػ شلفتد

 تٛػقٝ ٔٙذص٘يب ،ثخؾ يه اٖفٙٛ ثٝ آة. ػتا ػبػيٚ ا ٚسيضش يلتلبا ؿذٚ س يؼتص ٔحيظ حفؼ ،رتٕبفيا تٛػقٝ ايثش وٝ
 يبلللٞديىشسٚ ذلللٔٙص٘يبٚ  ذللليوٙلللٔ ُلللفٕ بلللؾٞلللثخاص  تشافش ٔٙجـ اٖفٙٛ ثٝ وٝ حبِيدس  ػتا فّٕيبتي يرٝٞبدثٛٚ  يشػبختٞبص
 حبضش ٖٔبص دس بلللِتٞدٚ ٚسيضش ٔذيشيتي ٔؼبئُ اٖفٙٛ ثٝ ٞب يشػبختص ديزبٚ ا ست٘ؾب ،ٔبِي تأٔيٗ. ثبؿذ ٔي ٝلللچسيىپب ذيشيتيلللٔ

 فبُٔ ٞٓ ٘ذاتٛ ٔي ثخؾافشٚ  ثخؾ اٖفٙٛ ثٝ سوـٛ شلل ٞآة دس  ،ٝلل ٘تيزدس  . (UNU and UNOSD,2013:3)ذ ل٘اٜذلؿ ٔـخق
 ٞبييسوبصٚػبآة ٚ  ٘ياحىٕش ْ٘ؾب ويفيت ثٝ ٔتمبثُ پيٛػتٍي ٞٓ ثٝ يٗا َٔحلٛٚ  ٘تيزٝٚ  ذلل ثبؿآٖ  ايشلث يتٚدٔحذ ٞٓٚ  تٛػقٝ

 .  ػتا ثؼتٝٚا ،ػتا حبوٓآٖ  ٔذيشيت ٜ٘حٛ ثش وٝ
 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 هحذٍدُ هَرد هطالعِ

 5000ثٝ علَٛ   يٌزاسِِٛٝؿٟشػتبٖ ػيؼتبٖ فصاثُ، صٞه، ٞيشٔٙذ، ٘يٕشٚص ٚ ٞبٖٔٛ( ٚ  5٘بحيٝ فٕشا٘ي دس  16ا٘تمبَ آة دس  عشح
ٚ  تشآاليحٛضچٝ ثلتٗ ٔؼلّح ٚ ٘للت ؿل     14200 يارشاٚ  ّٗيات يٚ پّ GRP ،ياص رٙغ فٛالد ٕتشيّئ 160تب  2000ثب لغش  ّٛٔتشيو

ٞضاس ٞىتبس  46ٚ وبسٌشي دس ٔؼبحت  يفٙ يشٚي٘فش ٘ 2600 يشيوبسٌ بٔـبٚس ث ٕب٘ىبس،يپ 61اػتفبدٜ اص خذٔبت ٚ آٟ٘ب  بصياتلبالت ٔٛسد ٘
ويّلٛٔتش   139ٌزاسي پّي اتيّٗ، ويّٛٔتش ِِٛٝ 850ثشداسي سػيذ. دس ؿٟشػتبٖ ٞبٖٔٛ دس ٔزٕٛؿ اص اساضي دؿت ػيؼتبٖ ثٝ ارشا ٚ ثٟشٜ

GRP  ،517  ٝحٛضچٝ لغـ ٚ ٚكُ، سػٛة ٚ ٞٛا ارشا ؿذٜ اػت. 741ٞىتبسي ٚ  5حٛضچٝ  2283ٞىتبسي،  20حٛضچ 
ٝ يچلبٜ ٘ ٔتلش ٔىقلت آة( اص ٔحلُ     8700فثشاي ٞش ٞىتبس  ٔتش ٔىقت ٖٛيّئ 400 يبفتٝ دس عشح قيآة تخل ضاٖئ  2،1 يٞلب ٕل

ايؼلتٍبٜ   5ايؼتٍبٜ پٕپلبط حب٘ٛيلٝ ٚ    9، 2ٞبي پٕپبطٞبي اكّيٜايؼتٍب 2 (. دس ايٗ عشح تقذاد1ٌشدد فؿىُ ( تبٔيٗ ٔي%62ف 4%( ٚ 38ف
  ٜ ٞلب آة دس  پٕپبط ٔؼتمُ وٝ اص عشيك چبٜ ٘يٕٝ چٟبسْ آة ثٝ كٛست حمّي ثٝ وب٘بَ پب٘يش آة ٞذايت ٚ ٔؼتميٓ ثٝ ٚػيّٝ ثٝ ايلٗ ايؼلتٍب

 (.2فؿىُ ٌشدد ( پٕپبط ٔي2٘بحيٝ فٕشا٘ي فٞبٖٔٛ يه، دٚ، ػٝ، چٟبس ٚ ٘بحيٝ فٕشا٘ي صٞه  5 ػغح

 : مشخصات فىی ي اجزایی پزيصٌ آبیاری دشت سیستان در وًاحی ريستایی شُزستان َامًن.1جذيل 

٘بحيٝ 
 فٕشا٘ي

 PEٌزاسي ِِٛٝ

 فويّٛٔتش(
 GRPِِٛٝ ٌزاسي 

 فويّٛٔتش(
ٞبيتقذاد حٛضچٝ

 ٞىتبسي 20
ٞبي تقذاد حٛضچٝ

 ٞىتبسي ٚ آثـٛيي 5
ٞبي لغـ تقذاد حٛضچٝ

 ٚ ٚكُ، سػٛة ٚ ٞٛا

 227 534 131 32 227 1ٖٔٛ ٞب

 168 553 150 32 233 2ٞبٖٔٛ 

 90 556 69 9 166 3ٞبٖٔٛ 

 256 640 167 66 224 4ٞبٖٔٛ 

 741 2283 517 139 850 جوغ کل
 

 

 

                                                      
1 UNU and UNOSD: United Nations University Institute for Water, Environment and  

Health, UN Offce of Sustainable Development 

 باشند.دار میعهده های پمپاژ ثانویههای پمپاژ اصلی، پمپاژ آب از چاه نیمه ها و انتقال آن به ایستگاهایستگاه 2
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دشت  بٍ اراضیاوتقال آب طزح  آب هیمىبع تام یمایس. 1شکل 

  .ستانیس
دشت  یاریاوتقال آب طزح آب یشبکٍ اصل یبىذکزیپ یشما. 2شکل 

  .ستانیس

 
ـ يو 6310ٞبي ٔٙغمٝ ػيؼتبٖ ثب حذٚد ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِقٝ دس ايٗ پظٚٞؾ ؿٟشػتبٖ ٞبٖٔٛ يىي اص ؿٟشػتبٖ ٚػلقت   ّٛٔتشٔشثل

ػٕت  اص ٚ وـٛس افغب٘ؼتبٖ ثٝ ؿشق رٙٛة ػٕت اص ،صٞهٚ  ثٝ ؿٟشػتبٖ صاثُ ؿشق ؿٟشػتبٖ ٘يٕشٚص، اص ػٕت ثٝ ؿٕبَ وٝ اص ػٕت
، 2، ٞلبٖٔٛ  1٘بحيٝ فٕشا٘ي فٞلبٖٔٛ   4(. ارشاي عشح دس ايٗ ؿٟشػتبٖ دس 3ٌشدد فؿىُ ٖ صاٞذاٖ ٔحذٚد ٔيؿٟشػتب ثٝ غشة رٙٛة

 فّٕيبتي ٌشديذٜ اػت. 11769ٞبي پٕپبط ٔؼتمُ دس ػغحي حذٚد ( ثٝ ٕٞشاٜ ثب ايؼتٍب4ٜٚ ٞبٖٔٛ  3ٞبٖٔٛ 
 

 
 ضکل 3. پزاکٌص رٍستاّا ٍ هَقعیت هحذٍدُ هَردهطالعِ در کطَر، استاى ٍ هٌطقِ سیستاى.

 

 رٍش تحقیق

 ثبؿلذ. ثلشاي  خلب٘ٛاس ٔلي   19133٘فش ٚ تقلذاد   66675سٚػتبي ؿٟشػتبٖ ٞبٖٔٛ ثب ٔزٕٛؿ رٕقيت  159ربٔقٝ آٔبسي تحميك ؿبُٔ 

ٖ   20ٔغّٛة سٚػتبٞبي ثبالي رٕقيت  ٘تبيذ دػتيبثي ثٝ ارتٕلبفي ٚ فٙلي    خب٘ٛاس ؿٙبػبيي ٚ ػپغ اص ثيٗ ايٗ سٚػتبٞب ثب ٘ؾلش وبسؿٙبػلب
 10150ثب رٕقيلت ولُ    سٚػتب( 10فدس ٞش ٘بحيٝ فٕشا٘ي  لشاسٌشفتٝي ثشداس ثٟشٜؿجىٝ آثيبسي دس آٖ ارشا ٚ ٔٛسد  سٚػتب وٝ 40ٜ تقذاد پشٚط

ي لشاس ٌشفتٙذ. حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ خب٘ٛاسٞبي ػبوٗ دس سٚػتبٞب ثلش اػلبع فشٔلَٛ    ٔٛسدثشسػسٚػتبٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ  فٙٛاٖ ثٝخب٘ٛاس،  3477٘فش ٚ تقذاد 
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ٞب ثيٗ ػشپشػتبٖ خب٘ٛاسٞب وٝ ٟ٘بيتبً ثب تٛرٝ ثٝ تقذاد خب٘ٛاسٞبي ػبوٗ دس سٚػتبٞبي ٔٛسد ٔغبِقٝ پشػـٙبٔٝٛاس تقييٗ ؿذ خب٘ 346وٛوشاٖ 
 (.2تٛصيـ ٚ پشػـٍشي ثقُٕ آٔذٜ اػت فرذَٚ 

 ومًوٍ حجم ي خاوًار تعذاد ريستاَا، بٍ مزبًط . اطالعات2 جذيل

 رٍستا ردیف
تعذاد 

 خاًَار

تعذاد 

 پزسطٌاهِ
 رٍستا ردیف

تعذاد 

 خاًَار

تعذاد 

 پزسطٌاهِ
 رٍستا ردیف

تعذاد 

 خاًَار

تعذاد 

 پزسطٌاهِ

 4 38 ٔالسضب 29 7 71 دادي 15 6 57 ٌٙجذؿبٞي 1

 8 80 رٚاِفمبسي 30 39 394 فيشٚصٜ اي 16 4 45 آثبد حٕضٜ 2

 9 90 ِغف اِٝ 31 6 65 ثّٙذ 17 2 5 ٌُ ٔحٕذ 3

 15 150 آثبد رٕبَ 32 14 138 ػٙچِٛي 18 7 67 ثشفي 4

 13 128 اثشاٞيٓ آثبد 33 10 105 تيٕٛسآثبد 19 11 107 ػىٛٞٝ 5

 2 21 ٔحٕذافؾٓ حؼيٙب 34 14 141 فجبػيٝ 20 25 248 ِٛته 6

 4 41 ٔحٕذكفش 35 3 27 تيّش 21 8 79 ٚسٔبَ 7

 3 29 اوجشآثبد 36 9 92 ويػذ 22 17 174 ِٛتىلفشؿبٜ 8

 2 25 زهپٙ 37 4 36 غشيت 23 2 25 حؼٗ آثبد 9

 11 108 دن دٕٞشدٜ 38 3 34 ويخبسػَٛ 24 2 20 دٚساٖ خبٖ 10

11 
-ٔٛػي

 ػبالسي
 10 97 ؿٟشنفٔيش(ٔحٕذآثبد 39 8 85 ٌضْٔٛ 25 10 105

 11 110 لّقٝ وًٙ 40 6 63 تمي 26 6 65 آصادي 12

     10 97 ؿٟشن ٔيش 27 12 122 دٞىَٛ 13

     6 56 آخٛ٘ذغالٔي 28 2 22 ٔٛػي خٕشي 14

 346 3477 جوغ کل

 
ا٘تخبة چبسچٛة ٚ  ٚ اسائٝ ٘ـذٜ اػت يبسئختّف آث يٞبؼتٓيفّٕىشد ػ يبثياسص ئٛسد تٛافك ثشا ىشديسٚ چيٞٙٛص ٞ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ

 (. ثٙلبثشايٗ دس ايلٗ پلظٚٞؾ   2018ٚ ٕٞىبساٖ،  1فاِـيخ داسد يثؼتٍ يبثيٚ ٞذف اسص يبسيآث ؼتٓيػ تيثٝ ٔبٞ يبديص تب حذ يبثيسٚؽ اسص
ٞبي عشح ا٘تمبَ آة ػيؼتبٖ ٚ تبحيشٌزاسي آٖ ثش ٔحيظ اص عشيك ٔلبحجٝ ثب تؼلٟيٍّشاٖ، وبسؿٙبػلبٖ فٙلي ٚ ارشايلي     ٔتٙبػت ثب ٚيظٌي

 (.3فرذَٚ ٞب ا٘تخبة ؿذ٘ذ ي ٚ رٟبد وـبٚسصي ؿبخقثشداس ثٟشٜپشٚطٜ، ٘خجٍبٖ ٔحّي، وبسؿٙبػبٖ دفتش ٘ؾبْ 
 

بزرسی اثزات اس اجزای طزح اوتقال آب بز پایذاری محیطی.در  مًردتًجٍَای ي شاخص َا مؤلفٍ. 3جذيل   

ّاضاخص ّا هؤلفِ   

ٝ  آػليت  -رب٘ٛسي ٞبيٌٛ٘ٝ صيؼتٍبٜ سفتٗ ثيٗ خغش اص -ػغح ٔٙبثـ آثي رب٘ذساٖ  ثل

 رب٘ٛساٖ.  ٚحؾ بتيحثٝ  آػيت -ٟٔبرش پش٘ذٌبٖ صيؼتي چشخة
آػيت ثٝ 

 رب٘ذاساٖ

٘بؿلي اص   ٌشدٚغجلبس ٞلٛاي آِلٛدٜ ثلٝ    فشاٚا٘ي سٚصٞبي داساي  -ٞبي آةٔيضاٖ آِٛدٌي
ٔيضاٖ سعٛثت ٔٛرلٛد دس   -ٔيضاٖ ٌشد ٚ غجبس ٘بؿي اص فشػبيؾ خبن –سٚصٜ  120ثبدٞبي 

 خٙىي ٘ؼجي ٞٛا.-ٞٛا
 ويفيت آة ٚ ٞٛا

 -ثيبثلبٖ صايلي   -ٔيضاٖ اساضلي ثالاػلتفبدٜ   –ؿٛسي اساضي   -ٔيضاٖ فشػبيؾ خبن
 .ويفيت خبن

 خبن

 -تٛػقٝ پٛؿؾ دسختلي سٚػلتب   -دس ٔحيظ سٚػتب تٙٛؿ صيؼتي -ػجضيٍٙي دس سٚػتب 
 تٛػقٝ پٛؿؾ ٔشتقي اساضي ٔشتجظ ثب سٚػتب.

 ػشػجضي ٔحيظ

 

                                                      
1 Elshaikh 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037837741830129X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037837741830129X#!
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ٓ ٞلب  سٚؽ اص يىلي  فٙٛاٖ ثٝ 2تشويجي ٔبثبن ٚ سٚؽ  1اص سٚؽ تّفيمي ػٛاسا سٚػتبٞب پبيذاسي ٔحيغي ػٙزؾ ثشاي ٌيلشي  ي تللٕي

ٞب ثش اػبع ٔذَ ػٛاسا فثش اػبع آساي دسيبفتي اص تؼٟيٍّشاٖ ٞش وذاْ اص ؿبخق ايٗ ساػتب اثتذا ٚصٖثٙذي اػتفبدٜ ؿذ. دس ستجٝ چٙذٔقيبسٜ
 ػپغ ثب اػلتفبدٜ اص سٚؽ (. 4ٞبي ٔغشح تقييٗ ؿذ فرذَٚ ٔشتجظ ثب عشح، وبسؿٙبػبٖ يب ٔذيشاٖ رٟبد وـبٚسصي(، إّٞيّت ٘ؼجي ؿبخق

 ؿٛد:ٔي ثٝ ؿشح ٔشاحُ صيش اػتفبدٜ ٞبٌضيٙٝ ثٙذيستجٝ وٝ ثشاي اػت چٙذٔقيبسٜ ٌيشيتلٕيٓ ٞبيتىٙيه رذيذتشيٗ اص ٔبثبن

 –ٔبتشيغ تلٕيٓ دس ايٗ سٚؽ ثٝ كٛست ٔقيلبس  )هیاًگیي ًظز پاسخگَیاى(:  هزحلِ اٍل: تطکیل هاتزیس تصوین

أتيلبص   دٞٙذ ٚ ٞش ػَّٛ ٘يض دس ٚالـٞب تـىيُ ٔيٞبي آٖ سا ٔقيبسٞبي ٔؼئّٝ ٚ ػغشٞب سا ٌضيٌٙٝضيٙٝ اػت؛ يقٙي يه ٔبتشيغ وٝ ػتٖٛ
 دٞذ.ي صيش ٕ٘بي تـىيُ ٔبتشيغ اِٚيٝ سا ٕ٘بيؾ ٔيٞش ٌضيٙٝ ٘ؼجت ثٝ ٞش ٔقيبس اػت. ساثغٝ

.  

 ساسی هاتزیس تصوینهزحلِ دٍم: ًزهال

اٌلش   ؿلٛد.  اٌش ٔقيبسٞب اص ٘ٛؿ ػٛد فٔخجت( ثبؿذ ثضسٌتشيٗ ٔمذاس آٖ ثب ٕ٘بد ٔخجت ٚ وٛچىتشيٗ ٔمذاس آٖ ثب ٕ٘بد ٔٙفلي ٘ـلبٖ دادٜ ٔلي   
دس ايلٗ كلٛست    ؿٛد. سٞب اص ٘ٛؿ صيبد فٔٙفي( ثبؿذ وٛچىتشيٗ ٔمذاس آٖ ثب ٕ٘بد ٔخجت ٚ ثضسٌتشيٗ ٔمذاس آٖ ثب ٕ٘بد ٔٙفي ٘ـبٖ دادٜ ٔئقيب

 ثشاي ٘شٔبَ ػبصي ٔمبديش ٔقيبسٞب سا اص ساثغٝ صيش اػتفبدٜ وٙيذ:

 
 ؿٛد. يؾ دادٜ ٔيٕ٘ب nij ٞبي ٔبتشيغ تلٕيٓ ٘شٔبَ ثب ٚ دسايٝ xij ٞبي ٔبتشيغ تلٕيٓ ثب دسايٝ

 
 هزحلِ سَم: تطکیل هاتزیس تصوین هَسٍى

ٝ   ؿذٜ ثبؿذ. ثشاي ايٗ ٔٙؾٛس ٔي ٚصٖ ٔقيبسٞب ثبيذ پيـتش ٔحبػجٝ ٗ   تٛا٘يذ اص سٚؽ فشايٙذ تحّيلُ ػّؼلّ ثلذتشيٗ،  -ٔشاتجلي، سٚؽ ثٟتلشي
 َ ٔٛصٖٚ سا تـىيُ دٞيذ:سٚؽ ػٛاسا اػتفبدٜ وٙيذ. ثب دس دػت داؿتٗ اٚصاٖ ٔقيبسٞب ثب ساثغٝ صيش ٔبتشيغ تلٕيٓ ٘شٔب

vij = Wj * (nij + 1) 

 
ثشاي تقييٗ ٔشص ٘بحيٝ ؿجبٞت ٞش ٔقيبس ثبيلذ ٔيلبٍ٘يٗ ٞٙذػلي     :(gتعییي هزس ًاحیِ ضثاّت هاتزیس )هزحلِ چْارم: 

 ٔمبديش ٞش ٔقيبس ٔحبػجٝ ؿٛد:
gi = Π (vij) 

                                                      
1 swara 
2 Mabak 
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 داؿت:كٛست صيش خٛاٞيٓ  ثٝ G1×n ٔقيبس داؿتٝ ثبؿيذ يه ٔبتشيغ n ثٙبثشايٗ اٌش
G = [g1 , g2 , …, gn ] 

 :تا هزس ًاحیِ ضثاّت ّا ٌِیهحاسثِ فاصلِ گشهزحلِ پٌجن: 
 ؿٛد. ٞب تب ٔشص ٘بحيٝ ؿجبٞت ٔحبػجٝ ٔيثب اػتفبدٜ اص ساثغٝ صيش، فبكّٝ ٌضيٙٝ دس ايٗ ٔشحّٝ اص سٚؽ ٔبثبن

Q = V – G 
ٚضلقيت ٞلش ٌضيٙلٝ سا    ( G-فٚ حذ پبييٗ ٔؼلبحت  ( Gف+ ثب اػتفبدٜ اص حذ ثباليي ٔؼبحت تٛاٖ ئ ،Qپغ اص ٔـخق ؿذٖ ٔبتشيغ 
اػت وٝ ٌضيٙلٝ ايلذٜ آَ    ياٝ ي٘بح (Gف+ٔتقّك ثٝ ارتٕبؿ ٔزٕٛفٝ ٔزوٛس اػت. حذ ثبالي ٔؼبحت  Aiٔـخق وشد ثش ايٗ اػبع ٌضيٙٝ 

 اػت وٝ ٌضيٙٝ ضذ ايذٜ آَ دس آٖ لشاس داسد.اي ٘بحيٝ (G-ف ٔخجت دس آٖ لشاس داسد ٚ حذ پبييٗ ٔؼبحت

 
اي ثٟتلش اص  ٌضيٙٝ وٝٗ يآيذ. ثش اػبع ٔٙغك سٚؽ ٔبثبن، ثشاي اثٝ ارتٕبؿ ثبالثش اػبع ساثغٝ صيش ثٝ دػت ٔي Aiضاٖ تقّك ٌضيٙٝ ٔي

 ثميٝ ثبؿذ ٔي ثبيذ دس ٔٙغمٝ ثبالي تخٕيٗ لشاس ثٍيشد.
ٝ  ٝث ٕٔىٗ ٔقيبسٞبي حذاوخش وٝ  اػت الصْ ٔزٕٛفٝ، اصثٝ فٙٛاٖ ثٟتشيٗ فشْ  Aiثشاي ا٘تخبة ٌضيٙٝ  ( Gف+ فٛللب٘ي  تمشيجلي  ٔٙغمل

ٝ  ياػت ، دسحلبِ  تش هيوٝ ٌضيٙٝ ربيٍضيٗ ثٝ ٌضيٙٝ ربيٍضيٗ ايذٜ آَ ٘ضد دٞذ ي٘ـبٖ ٔ qi∈Gتقّك داؿتٝ ثبؿذ. ٔمذاس ثبالتش + ٔملذاس   ول
 اػت. تش هيدٞذ وٝ ٌضيٙٝ ربيٍضيٗ ثٝ ٌضيٙٝ ربيٍضيٗ ضذ ايذٜ آَ ٘ضد٘ـبٖ ٔي qi∈G–تش پبييٗ
 

 )جوغ ّز هاتزیس هزحلِ پٌجن( ٌِ تْیٌِاًتخاب گشیهزحلِ ضطن: 
 ؿٛ٘ذ.ثٙذي ٔيٞب ستجٝثب اػتفبدٜ اص ساثغٝ صيش أتيبص ٟ٘بيي ٞش ٌضيٙٝ سا ٔـخق وشدٜ ٚ ثش اػبع آٖ ٌضيٙٝ دس ايٗ ٌبْ

Si = Σ(qij) ; i=1,2,..n ; j= 1,2,…m 
آيلذ. ثلب   ثلٝ دػلت ٔلي    qiاص ٔٙبعك تمشيجي ٔلشصي  ٞبي ربيٍضيٗ فٙٛاٖ ٔزٕٛؿ فبكّٝ ٞب ثٝٔحبػجٝ ٔمبديش تٛاثـ ٔقيبس تٛػظ ٌضيٙٝ

-تقذاد ٔقيبسٞب سا ٘ـلبٖ ٔلي   nآيذ. دس ايٗ ساثغٝ ثٝ دػت ٔي ٞب ٙٝيدس ٞش ػغش، ٔمبديش ٟ٘بيي تبثـ ٔقيبس ٌض Qوشدٖ فٙبكش ٔبتشيغ  رٕـ

 . تقذاد ٌضيٙٝ اػت mدٞذ ٚ 
ش اػلبع  ثل دس ٔحيظ ري. اي. اع، سٚػتبٞبي ٔلٛسد ثشسػلي   پغ اص تقييٗ ٔيضاٖ پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٔبثبن، 

ثٝ عجمبت ٔختّف پبيذاسي ٔحيغي دس لجُ اص ارشا ٚ ثقذ اص ارشاي عشح تفىيه ٚ ػپغ ٘مـلٝ پلشاوٙؾ سٚػلتبٞب ثلٝ      ؿذٜ ٔحبػجٝٔمبديش 
ٖ دس ٘شْ افضاس اع. پي. اع. ٞبي آٔبسي پظٚٞؾ، اص آصٖٔٛ ٚيّىبوؼٛتفىيه ػغح پبيذاسي ٔحيغي تٟيٝ ٌشديذ. اص عشف ديٍش، دس تحّيُ

 اع اػتفبدٜ ؿذٜ اػت.
 
 
 
 
 
 
 

 



254  ٝ81سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي رغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

  َای مًرد مطالعٍ با استفادٌ اس مذل سًارا بزاساس وظزات کارشىاسان.. وتایج حاصل اس يسن شاخص4جذيل 

 ٍسى ًزهال ٍسى اٍلیِ Kj هتَسط اّویت ًسثی کذ هعیار

 0/ 412667 1 1 1 ػغح ٔٙبثـ آثي رب٘ذساٖ

9/0 سٚصٜ  120اساي ٞٛاي آِٛدٜ ثٝ ٌشد ٚ غجبس ٘بؿي اص ثبدٞبي فشاٚا٘ي سٚصٞبي د  9/1 526316/0 217193 /0 

 0/ 120663  0/ 292398 8/1 8/0 تبحيش عشح ثش رٌّٛيشي اص ثيبثبٖ صايي

 0/ 070978 0/ 171999 7/1 7/0 ػجضيٍٙي دس سٚػتب 

 0/ 044361 0/ 107499 6/1 6/0 ٔيضاٖ سعٛثت ٚرٛد دس ٞٛا

 0/ 029574 0/ 071666 5/1 5/0 ٞبي رب٘ٛسيثيٗ سفتٗ صيؼتٍبٜ ٌٛ٘ٝخغش اص 

 0/ 021124 0/ 051190 4/1 4/0 تبحيش عشح ثش رٌّٛيشي اص فشػبيؾ خبن

 0/ 016250 0/ 039377 3/1 3/0 تبحيش عشح ثش رٌّٛيشي اص ؿٛسي اساضي ثٝ ٚػيّٝ ؿجىٝ صٞىـي ٔٙبػت 

 0/ 013541  0/ 032814 2/1 2/0 ٔيضاٖ ٌشد ٚ غجبس ٘بؿي اص فشػبيؾ خبن

 0/ 012423  0/ 030105 09/1 09/0 آػيت ثٝ حيبت ٚحؾ رب٘ٛساٖ

 0/ 010994 0/ 026641 13/1 13/0 آػيت ثٝ چشخة صيؼتي پش٘ذٌبٖ ٟٔبرش

 0/ 008657 0/ 020977 27/1 27/0 تبحيش عشح ثش ويفيت خبن

 0/ 008405 0/ 020366 03/1 03/0 ٞبي آةٔيضاٖ آِٛدٌي

 0/ 005603 0/ 013578 5/1 5/0 ؿ صيؼتي دس ٔحيظ سٚػتبتٙٛ

 0/ 003502 0/ 008486 6/1 6/0 تٛػقٝ پٛؿؾ دسختي سٚػتب

 0/ 002060 0/ 004992 7/1 7/0 تٛػقٝ پٛؿؾ ٔشتقي اساضي ٔشتجظ ثب سٚػتب

 0/ 002004 0/ 004856 028/1 028/0 خٙىي ٘ؼجي ٞٛا

 1 2/423 جوغ کل

 

 ّایافتِ

 47ثب ٔيبٍ٘يٗ ػٙي  ٘بٖدسكذ سا ص 7/8ٚ  داٖشٔدسكذ سا  3/91٘فش پبػخٍٛي سٚػتبيي ٔٛسد ٔلبحجٝ دس ايٗ پظٚٞؾ،  346اص ٔزٕٛؿ 
دسكلذ   3/6ا٘ذ. ثٝ ِحبػ ٚضلقيت ٔبِىيلت   ثٛدٜ ػٛاد يث ٞب آٖدسكذ  6/3دسكذ ثبػٛاد ٚ  4/96ٚضقيت ػٛاد،  اص٘ؾشا٘ذ. ػبَ تـىيُ دادٜ

ثبؿلٙذ. دس ٔزٕلٛؿ ثشسػلي اعالفلبت     ٔلي  ٔبِه خشدٜدسكذ  7/93ساضي وـبٚسصي( فٕذٜ ٔبِه ٚ ٞىتبس ا 2/26پبػخٍٛيبٖ فثب ٔيبٍ٘يٗ 
ثلشداس ٚ ٘بحيلٝ   ثلبالتشيٗ ثٟلشٜ   5796ثلب   3ي آٖ اػت وٝ، ٘بحيٝ فٕشا٘ي ٞلبٖٔٛ   دٞٙذٜ ٘ـبٌٖب٘ٝ ؿٟشػتبٖ ٞبٖٔٛ  4ارتٕبفي دس ٘ٛاحي 

ُ ا٘ذ. ثيـتشيٗ ػغح اساضي وـلبٚسصي  ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ثشداس ساوٕتشيٗ ثٟشٜ ثشداس ثٟشٜ٘فش  2895ثب  1فٕشا٘ي ٞبٖٔٛ  دس  وـلت  لبثل
 (.5اػت فرذَٚ  ؿذٜـ يتٛص 4ٞىتبس دس ٘بحيٝ فٕشا٘ي ٞبٖٔٛ  3206ٞىتبس ٚ ثبالتشيٗ ػٟٓ آة ثب  12729ثب  2٘بحيٝ فٕشا٘ي ٞبٖٔٛ 

 

اطالعات اجتماعی وًاحی عمزاوی شُزستان َامًن. .5جذيل   

 کطت قاتلهساحت اراضی 
ی ّن آبّا گزٍُاد تعذ تزداراى تْزُتعذاد  ًاحیًِام 

ًام 

 ًاخالص خالص ضْزستاى

2900 8051 133 3895 1ٞبٖٔٛ 

 ٞبٖٔٛ
2863 12729 150 5110 2ٞبٖٔٛ  

2800 6600 133 5796 3ٞبٖٔٛ 

3206 9466 167 4391 4ٞبٖٔٛ 

11769 36846 583 19192 جوغ
 

ٝ  4ؿبخق دس  18اص  رٟت ثشسػي پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب دس لجُ ٚ ثقذ اص ارشاي عشح آػليت ثلٝ حيلبت رب٘لذاساٖ، ويفيلت       ٔؤِفل
-ي دس لجُ اص ارشاي عشح ٌٛيبي آٖ اػت وٝ ؿبخقٔٛسدثشسػٞبي ، خبن ٚ ػشػجضي ٔحيظ سٚػتب اػتفبدٜ ؿذ. ٚضقيت ؿبخقٚٞٛا آة
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ٗ  پش٘ذٌبٖ ٟٔبرش يؼتيص ةچشخ سػب٘ذٖ ثٝ تيآػاص ثيـتشيٗ ٚ ؿبخق  3ٔيبٍ٘يٗ  ػغح ٔٙبثـ آثي ثشاي رب٘ذاساٖ ثب ٞبي  66/1 ثب ٔيلبٍ٘ي
ٌٛيبٖ پغ اص ارشاي عشح ػغح ٔٙبثـ آثي رب٘ذاساٖ ثش اػبع ٘ؾشات پبػخ وٝ يدسحبِي آػيت ثٝ حيبت رب٘ذاساٖ سا داسد. شٌزاسيتأحوٕتشيٗ 

 (.6اػت فرذَٚ  بفتٝي ؾيافضا( 66/3ي پش٘ذٌبٖ فثب ٔيبٍ٘يٗ ( سٚ ثٝ وبٞؾ ٚ آػيت ثٝ چشخٝ صيؼت40/2فثب ٔيبٍ٘يٗ 

ی در قبل ي بعذ اس اجزای طزح اس دیذگاٌ پاسخگًیان.مًردبزرسَای َای شاخص. مقایسٍ میاوگیه6جذيل   

 ّاضاخص ّا هؤلفِ
 اًحزاف هعیار هیاًگیي

 تعذ قثل تعذ قثل

آسیة تِ حیات 

 جاًذاراى

 1.41374 1.49416 2.4075 3.0058 ػغح ٔٙبثـ آثي رب٘ذساٖ

 1.32281 1.25184 3.9322 1.9682 رب٘ٛسي ٞبيٌٛ٘ٝ صيؼتٍبٜ سفتٗ ثيٗ خغش اص

 1.38604 80860. 3.6676 1.6696 ٟٔبرش پش٘ذٌبٖ صيؼتي چشخة ثٝ آػيت

 1.42477 1.02812 3.7023 1.7139 ثٝ حيبت ٚحؾ رب٘ٛساٖ آػيت

 

آلَدگی آب ٍ 

 َّا

 

 1.26393 90232. 2.8699 2.1792 ٞبي آةٔيضاٖ آِٛدٌي

فشاٚا٘ي سٚصٞبي داساي ٞٛاي آِٛدٜ ثٝ ٌشد ٚ غجبس 
 سٚصٜ 120٘بؿي اص ثبدٞبي 

2.1098 3.8584 1.27839 1.22304 

 1.18593 1.19646 3.6899 2.3844 ٔيضاٖ ٌشد ٚ غجبس ٘بؿي اص فشػبيؾ خبن

 1.54521 1.25550 2.3237 2.8892 ٔيضاٖ سعٛثت ٚرٛد دس ٞٛا

 1.02290 1.13761 1.6474 2.4058 خٙىي ٘ؼجي ٞٛأيضاٖ 

 

 کیفیت خاک

 

 1.51147 1.05358 3.1850 2.3988 فشػبيؾ خبنتبحيش عشح ثش رٌّٛيشي اص 

ثب ارشاي ؿٛسي اساضي تبحيش عشح ثش رٌّٛيشي اص 
  عشح

2.7023 2.8613 1.26759 1.59650 

 1.74465 85288. 3.3642 1.6917 ثيبثبٖ صاييتبحيش عشح ثش رٌّٛيشي اص 

 1.17499 1.28889 3.3658 2.2514 ويفيت خبنتبحيش عشح ثش افضايؾ 

 

سزسثشی 

 هحیط

 

 1.36672 1.22364 3.2052 2.0838 ػجضيٍٙي دس سٚػتب

 1.34953 1.19405 2.8971 2.1329 تٙٛؿ صيؼتي دس ٔحيظ سٚػتب

 1.37498 1.19944 2.7168 2.2977 تٛػقٝ پٛؿؾ دسختي سٚػتب

 1.43669 1.15479 2.6127 2.4162 تٛػقٝ پٛؿؾ ٔشتقي اساضي ٔشتجظ ثب سٚػتب

 

 هاتاک چٌذهعیارُ گیزیتصوین رٍش اس استفادُ تا رٍستاّا پایذاری سطح تٌذیرتثِ
ٔخجت داس٘ذ ٚ دس لجُ اص ارشاي عشح سٚػتبٞبي تيّش، ػذوي، ٔالسضب ثٝ تشتيت وٕتشيٗ فبكّٝ سا ثب ايذئبَ  دٞذ ئ٘ـبٖ  7٘تبيذ رذَٚ 

ٞبي اَٚ تب ػْٛ ٚ سٚػتبٞبي پٙزه، ٔحٕذآثبد ٚ ٌُ ٔحٕذ ثٝ تشتيت ثيـتشيٗ فبكّٝ سا ثب ايلذئبَ ٔخجلت وٕتلشيٗ ستجلٝ سا دس ثليٗ      ستجٝ
ٔذَ ٔبثبن، سٚػلتبٞبي فجبػليٝ، ػلذوي ٚ تيّلش ستجلٝ ٞلبي اَٚ تلب ػلْٛ ٚ          ثش اػبع(. 7ا٘ذ فرذَٚ وؼت وشدٜ ٔٛسدٔغبِقٝسٚػتبٞبي 

ٝ   ضٜسٚػتبٞبي حٕ ٞلبي آخلش سا   آثبد، پٙزه ٚ ٔحٕذآثبد ثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة ثٝ اساضي وـبٚسصي پبيذاسي ٔحيغي ايلٗ سٚػلتبٞب ستجل
 (.7ا٘ذ فرذَٚ وؼت وشدٜ



256  ٝ81سيضي، ؿٕبسٜ فّٕي رغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 
 

  ی وُایی ريستاَا با استفادٌ اس مذل ماباک.بىذ رتبٍ. 7جذيل 

 رٍستا
 رتثِ ٍسى رٍستا رتثِ ٍسى رٍستا رتثِ ٍسى

لقث  تعذ قثل تعذ قثل  تعذ قثل تعذ قثل  تعذ قثل تعذ 
018/0 فجبػيٝ  404/0 228/0- ٌُ ٔحٕذ 1 23   116/0 489/0- پٙزه 14 38   209/0  40 37 

140/0- اوجشآثبد  009/0 100/0- ٌٙجذؿبٞي 24 32   264/0 304/0 ػذوي 7 30   295/0  2 2 

089/0 آخٛ٘ذغالٔي  -092/0 251/0 حٕضٜ آثبد 28 19   
-
292/0  

238/0 ػٙچِٛي 40 9  115/0  11 31 

054/0 آصادي  062/0 061/0- حؼٗ آثبد 17 21   055/0 156/0 ػىٛٞٝ 19 28   051/0  14 21 

201/0- ثشفي  176/0 102/0 حؼيٙب 12 34   289/0 288/0 ؿٟشن ٔيش 4 18   068/0  6 15 

258/0 ثّٙذ  201/0 030/0 رٕبَ آثبد 10 8   008/0 296/0 تمي 25 18   273/0  4 5 

181/0 دادي  153/0 296/0 ويخبسػَٛ 35 13   273/0 274/0 تيٕٛسآثبد 5 4   047/0  7 27 

250/0 دن دٕٞشدٜ  209/0 201/0- ِٛته 37 10   176/0 308/0 تيّش 12 34   289/0  1 3 

116/0 دٞىَٛ  109/0  15 30 
ِٛته 
 كفشؿبٜ

-100/0  264/0 201/0- ٚسٔبَ 7 30   067/0  34 16 

049/0- دٚساٖ خبٖ  198/0 113/0 ِغف اهلل 11 27   149/0 015/0- رٚاِفمبسي 34 16   055/0  25 20 

109/0 اثشاٞيٓ آثبد  -124/0 474/0- ٔحٕذآثبد 32 17   209/0 217/0- غشيت 37 39   
-

101/0  
37 29 

ايفيشٚصٜ  -043/0  057/0 220/0 ٔحٕذكفش 18 26   043/0  12 26 
ٔٛػي 
 ػبالسي

016/0  245/0  24 9 

075/0- ٌضْٔٛ  046/0 304/0 ٔالسضب 22 29   144/0 064/0 ٔٛػي خٕش 33 3   035/0  20 23 

165/0- لّقٝ وًٙ  -199/0  33 36           
 

 تحلیل فضایی پایذاری هحیطی رٍستاّا قثل اس اجزای طزح

سٚػتب( خيّي ضقيف  18دسكذ سٚػتبٞب ف 45ٞبي پظٚٞؾ حبكُ اص ٔذَ ٔبثبن دس لجُ اص ارشاي عشح پبيذاسي ٔحيغي اػبع يبفتٝ ثش
ٝ سٚػتب( دس عيف پبيذاسي لٛي  10دسكذ سٚػتب ف 25سٚػتب( ٔتٛػظ ٚ  11ٚػتب فدسكذ س 5/27يب ضقيف،  . ثشسػلي چٍلٍٛ٘ي   ا٘لذ  لشاسٌشفتل

ٞلبي  دٞذ وٝ سٚػتبٞبي داساي پبيذاسي ضلقيف فٕلذتبً دس لؼلٕت   ػغح پبيذاسي ٔحيغي ٘ـبٖ ٔي اص٘ؾش ٔٛسدٔغبِقٝپشاوٙؾ سٚػتبٞبي 
ٝ ٞبي ػغحي ٚ چبٜٜ اص سٚػتبٞب فٕذتبً اص ٔٙبثـ آة(. ايٗ ٌش4ٚا٘ذ فؿىُ رٙٛثي ٚ غشثي ٘بحيٝ پشاوٙذٜ ٞلب فبكلّٝ صيلبدي داس٘لذ ٚ دس     ٘يٕل

تقذاد لبثُ تٛرٟي اص سٚػتبٞبي  بصئٛسد٘يبثذ وٝ آة ي وٝ رشيبٖ آة ٚسٚدي سٚدخب٘ٝ ٞيشٔٙذ ثٝ ٔٙغمٝ ثٝ حذي وبٞؾ ٔيآث وٓٞبي ػبَ
ٌلشدد.  ٔتٛللف ٔلي   ٞلب  آٖٞلبي وـلبٚسصي   فقبِيت زٝيدس٘تخٛاٞذ ؿذ ٚ دٚس اص ا٘ـقبثبت اكّي سٚدخب٘ٝ ٞيشٔٙذ ثب ٔحذٚديت رذي سٚثشٚ 

 سٚػتبٞبي ٌٙجذؿبٞي، ِٛته، ٌُ ٔحٕذ، ِٛته كفشؿبٜ، ثشفي، ٚسٔبَ ٚ حؼٗ خبٖ دس ايٗ ٌشٜٚ اص سٚػتبٞب لشاس داسد.  
  َ ا٘لذ.  تٙلي آثشػلب٘ي پشاوٙلذٜ   ٞلبي ث اص عشفي ديٍش، سٚػتبٞبي داساي ػغح پبيذاسي ٔحيغي صيبد فٕذتبً دس حبؿيٝ اٟ٘بس اكلّي ٚ وب٘لب

ي عبٞشي اص اعشاف ٞبي ثتٙي آثشػب٘ي ٚ فجٛس ا٘ـقبثبت سٚدخب٘ٝٞبي دٚس ثٝ فّت ٘ضديىي ثٝ وب٘بَػبوٙيٗ ايٗ ٌشٜٚ اص سٚػتبٞب اص ٌزؿتٝ
ا٘لذ. سٚػلتبٞبي   ٞبي ثتٙي ٚ ٘يض ا٘ـقبثبت سٚدخب٘ٝ عبٞشي ثشخٛسداس ثٛدٜتشي ثٝ آة اص عشيك وب٘بَاساضي وـبٚسصيـبٖ، دػتشػي ٔٙبػت

 (. 5تيٕٛسآثبد، ػٙچِٛي، دن دٕٞشدٜ، ؿٟشن ٔيش، ٔالسضب، ػذوي، تمي، تيّش ٚ حٕضٜ آثبد دس ايٗ ٌشٜٚ اص سٚػتبٞب لشاس داس٘ذ فؿىُ 
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 َاویمٍي چاٌ َای بتىی. مًقعیت ريستاَا وسبت بٍ اوُار، کاوال5شکل  . پزاکىش ريستاَا بٍ تفکیک پایذاری محیطی قبل اس اجزای طزح.4شکل 

 

 تحلیل فضایی پایذاری هحیطی رٍستاّا تعذ اس اجزای طزح

سٚػتب( خيّلي ضلقيف يلب     18دسكذ سٚػتبٞب ف 45ٞب ثٝ اساضي وـبٚسصي، پبيذاسي ٔحيغي ٘يٕٝثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة اص ٔخبصٖ چبٜ
(. ثشسػلي  6س عيف پبيذاسي لٛي لشاس داس٘لذ فؿلىُ   سٚػتب( د 9دسكذ سٚػتبٞب ف 5/22سٚػتب( ٔتٛػظ ٚ  13دسكذ سٚػتبٞب ف 5/32ضقيف، 

دٞذ وٝ سٚػتبٞبيي وٝ ثٝ ِحبػ ٔٛلقيت ػغح پبيذاسي ٔحيغي ثقذ ارشاي عشح ٘ـبٖ ٔي اص٘ؾش ٔٛسدٔغبِقٝچٍٍٛ٘ي پشاوٙؾ سٚػتبٞبي 
سي ٔحيغي ايٗ ٌلشٜٚ اص سٚػلتبٞب   ثب ارشاي عشح ٘ؼجت ثٝ لجُ اص پبيذا ا٘ذ لشاسٌشفتٝٞبي ثتٙي رغشافيبيي ٚ ٔىب٘ي دس حبؿيٝ اٟ٘بس ٚ وب٘بَ

دٞذ ثلب ارلشاي علشح ا٘تملبَ آة دس     وبػتٝ ؿذٜ اػت. دس ايٗ ساػتب ثشسػي تغييشات پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب ثقذ اص ارشاي عشح ٘ـبٖ ٔي
غي ايٗ ٌلشٜٚ  اي ٚ تيٕٛسآثبد پبيذاسي ٔحيسٚػتبٞبي دن دٕٞشدٜ، ؿٟشن ٔيش، ٌضْٔٛ، ٔالسضب، آخٛ٘ذغالٔي، حٕضٜ آثبد، ػىٛٞٝ، فيشٚصٜ

اص سٚػتبٞب وبٞؾ يبفتٝ اػت؛ دس حبِي وٝ دس سٚػتبٞبي ٌُ ٔحٕذ، ٌٙجذؿبٞي، ِٛته، ثشفلي، ٚسٔلبَ، حؼلٗ آثلبد، دٚساٖ خلبٖ، ِٛتله       
   ٜ ٞلب ٌشديلذٜ اػلت    كفشؿبٜ، ٔحٕذآثبد، پٙزه، حؼيٙب، فجبػيٝ ٚ ٔٛػي ػبالسي، ارشاي عشح ثبفج افضايؾ پبيلذاسي ٔحيغلي ػلىٛ٘تٍب

دسكلذ سٚػلتبٞب    5/32دٞذ ثب ارشاي عشح ػلغح پبيلذاسي ٔحيغلي    ييشات ػغح پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب ٘ـبٖ ٔي(. ٔمبيؼٝ تغ7فؿىُ 
 (.8دسكذ پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب افضايؾ يبفتٝ اػت فؿىُ  30دسكذ سٚػتبٞب ثذٖٚ تغييش ٚ دس  5/37وبٞؾ،  

 

  

 . تغییزات پایذاری محیطی ريستاَا بعذ اس اجزای طزح.7شکل  ح.. پزاکىش ريستاَا بٍ تفکیک پایذاری محیطی بعذ اس اجزای طز6شکل 
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 . چگًوگی تغییزات پایذاری ريستاَای مىطقٍ در بعذ اس اجزای طزح اوتقال آب بٍ اراضی کشايرسی.8شکل 

ٖ ٞبي پبيذاسي ٔحيغي ٞبي ِٔٛفٝٞبي ؿبخقاص ػٛي ديٍش، ٘تبيذ حبكُ ثشسػي ٚضقيت ٔيبٍ٘يٗ لجلُ اص   آٖ اػلت دس  دٞٙلذٜ  ٘ـلب
ٚ  38/2ٞلبي  ثٝ تشتيت ٔيبٍ٘يٗ "آػيت ثٝ حيبت رب٘ذاساٖ"ٚ  "آِٛدٌي آة ٚ ٞٛا"ٞبي ا٘تمبَ آة ثٝ اساضي وـبٚسصي ِٔٛفٝ ارشاي عشح

-افضايؾ يبفتٝ وٝ دالِت اص تبحيش ٔٙفي عشح ثش ايٗ ِٔٛفٝ 42/3ٚ  87/2ٞب ثٝ ا٘ذ ٚ ثب ارشاي عشح ايٗ ٔيبٍ٘يٗثٝ خٛد اختلبف دادٜ 08/2

ٞب تٟذيذي ثلشاي تلبٔيٗ آة ٔلٛسد    داسد. دس ايٗ خلٛف ايٗ ٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ اػت ثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة ٚ ربسي ؿذٖ آة دس ِِٛٝ ٞب
ثلٝ تشتيلت اص    "ػشػلجضي ٔحليظ  "ٚ  "ويفيلت خلبن  "ي ديٍش اص لجيلُ  ٞب ٔؤِفٝثٝ ٚرٛد آٔذٜ اػت؛ دس ػبيش  ٚحؾ بتيح٘يبص رب٘ٛساٖ ٚ 

(. دس ٕٞليٗ  9ثب ارشاي عشح افضايؾ يبفتلٝ اػلت فؿلىُ     85/2ٚ  19/3ٞبي لجُ ارشاي عشح ثٝ ٔيبٍ٘يٗدس  22/2ٚ  24/2ٞبي ٔيبٍ٘يٗ
ٚ ٔحبػجٝ ػغح  2 ُٙيػٙزٙذٜ ػٙت شياص تلبٚ NDVIثٝ سٚص ؿبخق  يٞب٘مـٝ ٌيشي اص تىٙيه ػٙزؾ اص دٚس ٚ اػتفبدٜ اصساػتب ثب ثٟشٜ

ػشػجضي ٔٙغمٝ ثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة افضايؾ يبفتٝ اػت ٚ ػغح ػجض دس دٞذ وٝ ٔمذاس ػغح ػجض دس وُ دؿت ػيؼتبٖ ٘يض ٘ـبٖ ٔي
ٞلبي لجلُ سٚ ثلٝ افلضايؾ     ٘ؼجت ثٝ ػبَٞىتبس  55900 بث 1399ػبَ ٚ  ٞىتبس 41000ثشاثش  1398ػبَ ٞىتبس،  22300ثشاثش  1397ػبَ 

  .(8ٚ رذَٚ  10 – 11ٞبي ثٛدٜ اػت فؿىُ
 

 
ی در قبل ي بعذ اس اجزای طزح.مًردبزرسی َا مؤلفٍی زگذاریتأث. مقایسٍ سطح 9شکل   
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 1399. سطح سبش در َفتٍ ايل دی ماٌ سال 11شکل  1397. سطح سبش در َفتٍ ايل دی ماٌ سال 11شکل 

 َای اخیز.. مقایسٍ سطح سبش دشت سیستان طی سال8جذيل 

 سال هاُ سطح سثش )ّکتار( حجن آب )هیلیَى هتز هکعة(

 1397 دي  22300 35

 1398 دي  41000  2201

 1399 دي  55900 107

 

ٝ ارشاي عشح ا٘تمبَ آة ثش پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞبي  شيتأحثٝ ٞش حبَ، ثشاي ثشسػي  پبسأتشيله   اص آصٔلٖٛ ٔقٙلبداسي ٘لب    ٔٛسدٔغبِقل
تغييلشات لجّلي ٚ ثقلذي دٚ    اي ٚ ٔمبيؼٝ ٔيلضاٖ   ٚيّىبوؼٖٛ اػتفبدٜ ؿذ. ايٗ آصٖٔٛ رٟت اسصيبثي ٚضقيت دٚ ٌشٜٚ ٚاثؼتٝ ثب ٔميبع ستجٝ

ْ  دٞٙذٌبٖ پبػخ٘فش اص  294آٖ اػت وٝ  وٙٙذٜ بٖيث، 5رذَٚ  ٔغبثك تحّيُ ايٗ ٌشٜٚ وبسثشد داسد. ٘تبيذ داؿلتٙذ ولٝ ارلشاي علشح      افلال
 -186/13ذاس ثب ٔم zآٔبسٜ  ٚ آٔذٜ دػت ثٝ٘تبيذ  ثب ٘فش ثش وبٞؾ پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب افتمبد داس٘ذ. دس٘تيزٝ 37ٞبدي ثبفج افضايؾ ٚ 

 (. 9تفبٚت ٔقٙبداسي ثيٗ پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب دس لجُ ٚ ثقذ اص ارشاي عشح پي ثشد فرذَٚ  ٚرٛد ثش تٛاٖ ئ 000/0ي داس ئقٙػغح 

 . وتایج حاصل اس آسمًن يیلکاکسًن در پایذاری محیطی ريستاَا در قبل ي بعذ اس اجزای طزح.9جذيل 

ّا رتثِ سطح هعٌاداری  ّا رتثِیي هیاًگ تعذاد  ّا رتثِهجوَع    

پایذاری هحیطی رٍستاّا در قثل ٍ تعذ 

 اس اجزای طزح

186/13- ي ٔٙفيٞب ستجٝ   37 97/121  00/4513  

000/0  

ي ٔخجتٞب ستجٝ  294 54/171  00/50433  

   15 ثشاثشي

   346 رٕـ

 

 25/2ؤيذ آٖ اػت وٝ ايٗ ٔمذاس دس لجُ اص ارشاي عشح ٘يض ٔ ٔٛسدٔغبِقٝدس ايٗ ساػتب، ثشسػي ٔيبٍ٘يٗ پبيذاسي ٔحيغي دس سٚػتبٞبي 
دس ؿٟشػتبٖ ٞبٖٔٛ ثب ارلشاي   ٔٛسدٔغبِقٝ، پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞبي ٍشيد فجبست ثٝ(. 10ثبؿذ فرذَٚ ٔي 07/3ٚ دس ثقذ اص ارشاي عشح 

 اػت. بفتٝي ؾيافضاعشح ا٘تمبَ آة ثٝ اساضي وـبٚسصاٖ 

                                                      
1
 هیلیَى هتز هکعة اس طزیق اًْار رّاساسی ضذُ 160 
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 در قبل ي بعذ اس اجزای طزح.  مًردمطالعٍاَای ی محیطی ريستذاریپا. میاوگیه 11جذيل 

 تیطتزیي کوتزیي ضزیة تغییزات هیاًگیي تعذاد 

ی  هحیطی رٍستاّا قثل اس ذاریپا

 اجزای طزح 
346 2536/2  51418/0  24/1  47/3  

ی هحیطی رٍستاّا تعذ اس ذاریپا

 اجزای طزح 
346 0759/3  55446/0  59/1  24/4  

 

 یزیگ جِیًتٍ  تحث

ٝ يذاسي ٔحيغي فشايٙذي ٔـبسوتي اػت وٝ ٘يبص ثٝ الذأبت ٔؼتٕش ٚ تقبُٔ ٔتمبثُ دِٚت ٚ سٚػتبييبٖ ثلب يىلذيٍش ٚ   پب ٖ  ثل يله   فٙلٛا
پلظٚٞؾ حبضلش ثلٝ    (. دس ايلٗ ساػلتب   41: 1397فلش، دس دػتٛس وبس دِٚت لشاس داسد فلٙجشي ٚ ٘بدسيبٖ 1404 ا٘ذاص چـٓٞذف آسٔب٘ي دس ػٙذ 

ٔحيغي سٚػتبٞب پشداختٝ وٝ دس رٟت تحمك ايلٗ ٞلذف، اعالفلبت     ىتبسي آثيبسي دؿت ػيؼتبٖ ثش پبيذاسيٞضاسٞ 46ثشسػي تبحيش عشح 
ٝ  ٞبي ٔـبٞذات ٔيذا٘ي دس ِٔٛفٝ ٞبي خب٘ٛاس ٚ سٚػتب ٚ فشْ حبكُ اص پشػـٙبٔٝ ٞلبي  ٞبي ٔختّف ٔٛسد تزضيٝ ٚ تحّيُ لشاس ٌشفلت. يبفتل

دسكذ سٚػتبٞب خيّي ضقيف يب  45پبيذاسي ٔحيغي  ٞب ثٝ اساضي وـبٚسصي،٘يٕٝچبٜثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة اص ٔخبصٖ  داد پظٚٞؾ ٘ـبٖ
ي ٔٙفي عشح ثش پبيلذاسي ٔحيغلي   شٌزاسيتأح. ا٘ذ لشاسٌشفتٝدسكذ سٚػتب دس عيف پبيذاسي لٛي  5/22دسكذ سٚػتب ٔتٛػظ ٚ  5/32ضقيف، 

ٔخجتي ثش پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب ثشربي ٌزاؿتٝ  شاتيتأح ٞب ٔؤِفٝ ٌشدد ٚ دس ػبيشآػيت ثٝ حيبت رب٘ذاساٖ ختٓ ٔي ٔؤِفٝسٚػتبٞب تٟٙب ثش 
ٚ ٔحبػجٝ  2 ُٙيػٙزٙذٜ ػٙت شيتلبٚثبؿذ؛ ٞبي خبن ٚ ػشػجضي ٔحيظ ٔياػت. دس ايٗ ساػتب ثيـتشيٗ تبحيشٌزاسي عشح ٔشثٛط ثٝ ِٔٛفٝ

فػبَ  55900( ثٝ 1397ٞىتبس فػبَ  22300اص دٞذ وٝ ٔمذاس ػغح ػشػجضي ٔٙغمٝ ثب ارشاي عشح ا٘تمبَ آة ػغح ػجض ٔٙغمٝ ٘ـبٖ ٔي
ػغح پبيذاسي ٔحيغي دس لجُ اص ارشاي علشح ٘ـلبٖ    اص٘ؾش ٔٛسدٔغبِقٝ( افضايؾ يبفتٝ اػت. ثشسػي چٍٍٛ٘ي پشاوٙؾ سٚػتبٞبي   1399

رشيبٖ آة ٚسٚدي سٚدخب٘لٝ  ي وٝ آث وٓٞبي ٞب فبكّٝ صيبدي داس٘ذ ٚ دس ػبَ٘يٕٝدٞذ وٝ سٚػتبٞبي داساي پبيذاسي ضقيف فٕذتبً اص چبٜٔي
ٌشدد. ايٗ دس حبِي اػت وٝ ثلب ارلشاي   ٔتٛلف ٔي وبٔالًٞبي وـبٚسصي ايٗ سٚػتبٞب يبثذ وٝ فقبِيتٞيشٔٙذ ثٝ ٔٙغمٝ دس حذي وبٞؾ ٔي

جتي ثلٝ  دسكذ سٚػتبٞب ٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ تغييشاتي ٔخ 30عشح ا٘تمبَ آة ثٝ اساضي وـبٚسصي سٚػتبييبٖ تمشيجبً دس ٚضقيت پبيذاسي ٔحيغي 
 ا٘ذ.ٞبي فضبيي ايٗ سٚػتبٞب فٕذتبً دس ٘ٛاحي رٙٛثي ٔٙغمٝ ٔٛسد پشاوٙذٜٚرٛد آٔذٜ اػت وٝ ثش اػبع تحّيُ

تفبٚت ٔقٙبداسي ثيٗ پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب دس لجُ ٚ ثقذ اص  ٚرٛد دٞٙذٜ ٘ـبٖٞبي پظٚٞؾ ثش اػبع آصٖٔٛ ٚيّىبوؼٖٛ ػبيش يبفتٝ
دس ؿٟشػتبٖ ٞبٖٔٛ ثلب ارلشاي علشح ا٘تملبَ آة ثلٝ       ٔٛسدٔغبِقٝ، پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞبي ٍشيد ستفجب ثٝارشاي عشح ا٘تمبَ آة داسد. 

 ٚضلقيت  ثٟجلٛد  ٞلبي آثيلبسي ثلش   ارشاي علشح  شيتأح( ٘يض 1391( ٚ رالِي ف2017اػت. طاً٘ ٚ ٕٞىبساٖ ف بفتٝي ؾيافضااساضي وـبٚسصاٖ 
آثيلبسي ٚ   ثلشاي ٔلذيشيت  ٞبي رذيلذ  اتخبر ػيبػتٔٙبػت ٚ  ٞبيط اػتشاتظيي سٚػتبٞب تبويذ داس٘ذ. دس ايٗ استجبغئح ؼتيص ٚ التلبدي
ثلشداسي اص ٔٙلبثـ   ثٟشٜ آثيبسي، اكّي ٞبيوب٘بَ دس ٞبي ٔٙبػت ٚ تخّيٝصيؼت اص عشيك ايزبد صٞىؾ ثش پبيذاسي ٔحيظ ذيتأوثب  وـبٚسصي

اي لغلشٜ  آثيبسي تشويجي ٞبيتىٙيه ثب اػتفبدٜ اص يبسيآث يٞب ؼتٓيػ اكالح رٛيب٘ٝ ٔلشف آة ٚ ٞبي كشفٝآة ٚ صٔيٗ ٚ تٛرٝ ثٝ ؿيٜٛ
 التلبدي، فّٕىشد وـبٚسصي، ثبصدٜ ثٟجٛد اكّي تٛا٘ذ وّيذٔي ٞباػتشاتظي خٛاٞذ داؿت؛ ايٗداؿتٗ تٛاٖ ٔٙبثـ آثي  ٍ٘ٝ ال٘مؾ ٟٕٔي دس ثب

ثٙلبثشايٗ اص ديلذٌبٜ ثشخلي اص    (. 1394ي، ٚ سيبحي ٚ ٔلٛٔٙ  2004ؿٛدفداػتش، خـه ٔٙبعك دس سٚػتبٞب ٔحيغي پبيذاسي ٚ ارتٕبفي حشٚت
ٞبي ٔذسٖ آثيبسي ٚ صٞىـلي داس٘لذ ٚ   پظٚٞـٍشاٖ، اسصيبثي ٔغّٛثي اص احشات صيؼت ٔحيغي، ارتٕبفي ٚ التلبدي ٘ؼجت ثٝ تٛػقٝ ؿجىٝ

ٚ دليملي ٚ   1396، ٌّجلبص ٚ ٕٞىلبسٖ،  1394ثبؿلذ فصاسؿ ٚ حيلبتي،  ٞبي آثيلبسي اص احلشات ٔٙفلي آٖ ثيـلتش ٔلي     ٔقتمذٖ احشات ٔخجت عشح
داساي ثيـتشيٗ تلأحيش ٔٙفلي    ٔذت وٛتبٜدس  آثيبسي ؿجىٝ ايٗ دس حبِي اػت وٝ اص ٘ؾش ثشخي ديٍش اص پظٚٞـٍشاٖ ارشاي (.1392ٕٞىبساٖ،
ػلبدات آؿلفتٝ ٚ ثلضسي    ف ارتٕبفي، التلبدي ٚ فشٍٞٙي خٛاٞلذ داؿلت   صيؼتي ٚ دس ثّٙذٔذت، ثيـتشيٗ تأحيش ٔخجت سا ثش ٔحيظ ثش ٔحيظ
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ثب ايٗ ٚرٛد دس ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِقٝ تبحيش ٔٙفي ارشاي ؿجىٝ آثيبسي ثش آػيت سػب٘ذٖ ثٝ حيلبت رب٘لذاساٖ ثلٛدٜ اػلت ٚ دس      .(1397حذاد،
 ٞب تبحيش ٔخجتي ثش پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب ثشربي ٌزاؿتٝ اػت.ػبيش ِٔٛفٝ

ٚضقيت سٚػلتبٞبي ٔٛسد ٔغبِقلٝ، ثلٝ ٘ؾلش    ٞبي پظٚٞؾ ٚ ٔتٙبػت ثب ؿشايظ حبوٓ ثش عشح ا٘تمبَ آة ٚ ثٝ ٞشحبَ، ثش اػبع يبفتٝ
 سػذ وٝ افٕبَ اللذأبت صيش ثتٛا٘ذ تب حذ لبثُ تٛرٟي پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب سا تمٛيت ٕ٘بيذ:ٔي

  ٝٞب تٟذيذي ثشاي تبٔيٗ آة ٔٛسد ٘يبص رلب٘ٛساٖ ٚ  ارشاي عشح ا٘تمبَ آة ٚ ربسي ؿذٖ آة دس ِِٛٝثب فٙبيت ثٝ ايٙى

 ٞبيي ثشاي تبٔيٗ آة ٔٛسد ٘يبص آٟ٘ب احذاث ٌشدد.ػت ثشاي حفؼ حيبت رب٘ذاساٖ ٔىبٖثبؿذ. ضشٚسي أي ٚحؾ بتيح

 ٌٝشدد ثلشاي افلضايؾ پبيلذاسي    ٞبي پظٚٞؾ دس تبحيش عشح ثش افضايؾ آِٛدٌي آة ٚ ٞٛا پيـٟٙبد ٔيثب تٛرٝ ثٝ يبفت

ثب لجَٛ ٔؼئِٛيت ٍٟ٘ذاسي ٚ ٔحيغي ٚ وبٞؾ آِٛدٌي آة ٚ ٞٛا ٔزشي عشح ثٝ احذاث وٕشثٙذ ػجض دس ٔزبٚست سٚػتبٞب ف

 حفؼ پٛؿؾ دسختي تٛػظ خٛد سٚػتبييبٖ( الذاْ ٕ٘بيذ. 
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 هٌاتغ

 تجييٗ ٔذَ تٛػقٝ پبيذاسي صيؼت ٔحيغي سٚػتبيي: ٘ٛاحي 1399ا٘لبسي اسدِي، فّيشضب؛ ٔحٕذسضبيي، سػَٛ ٚ يبدآٚس، حؼيٗ ف ،)

 .443-456، كق. 3، ؿٕبسٜ 73، دٚسٜ قي ايشأٖزّٝ ٔحيظ صيؼت عجيقي، ٔٙبثـ عجيسٚػتبيي اػتبٖ چٟبسٔحبَ ثختيبسي، 

 احشات صيؼت ٔحيغي تغييش وبسثشي اساضي ٘بؿي اص فقبِيت ٞبي ٌشدؿٍشي، 1395ثشيٕب٘ي، فشأشص؛ تجشيضي، ٘بص٘يٗ؛ سػتٍبس، وشيٕي ف )

 . 5-20(، كق. 49، ػبَ چٟبسدٞٓ، فپظٚٞـي ٚ ثيٗ إِّّي ا٘زٕٗ رغشافيبي ايشاٖ-فلّٙبٔٝ فّٕي

 تحت فـبس ؿجىٝ  يٞبي حمّؼتٓيػ ؼٝيالتلبدي ٚ ٔمب يبثياسص(، 1393ا٘لبسي، حؼيٗ ٚ ؿيشصادي ِؼىٛواليٝ، ػٕيٝ ف پيشي، رٕـيذ؛ ٚ

 .713-724، كق، 4، ؿٕبسٜ 28رّذ  ٘ـشيٝ پظٚٞؾ آة دس وـبٚسصي،، ؼتبٖيػ ٔٙغمٝ آة دس ـيتٛص

 ٞبي دػت وبؿت ي صيؼت ٔحيغي رٍُٟٙذيذ وٙٙذٜ( ثشسػي فٛأُ ت1395پٛسثٟشاْ، فشا٘ه؛ فغبس سٚؿٗ؛ ػيٙب؛ وبؽٕي، سٚح اِٝ ف

، ػبَ ٞـتٓ، پظٚٞـي اوٛثيِٛٛطي تبالة-فلّٙبٔٝ فّٕيٞبي تلٕيٓ ٌيشي چٙذٔقيبس، غشة سٚدخب٘ٝ وشخٝ ؿٟشػتبٖ اٞٛاص ثش اػبع ٔذَ

 .35-46(، كق. 28ف

 ثخؾ ئغبِقٝ ٔٛسد بٖ،ييسٚػتب ٌبٜذيثش د ذيثب تبو يئؼبئُ تٛػقٝ سٚػتب يثٙذ تي( ا1391ِٛٚسضب ف ،ي٘قٕت ؛ئٟذ ،يپٛسعبٞش :

 .113-128(، كق. 2ف 2ػبَ اَٚ،  ،ييالتلبد فضب ٚ تٛػقٝ سٚػتبؿٟشػتبٖ خشْ آثبد،  ئشوض

 ٞبي سٚػتبيي پيشأٛ٘ي ( پيبٔذٞبي صيؼت ٔحيغي اِحبق وال٘ـٟشي ػىٛ٘تٍب1394ٜتٛوّي ٘يب، رٕيّٝ؛ فضيضپٛس، فشٞبد؛ ا٘لبسي، عيجٝ ف

 .59-79(، كق. 47، ػبَ ػيضدٞٓ، فپظٚٞـي ٚ ثيٗ إِّّي ا٘زٕٗ رغشافيبي ايشاٖ-ّٙبٔٝ فّٕيفلپغ اص ا٘مالة اػالٔي، 

 فلّٙبٔٝ التلبد ، ثشداساٖ وـبٚسصي دس ؿٟشػتبٖ خذاثٙذٜتحّيُ احشات ٘ؾبٟٔبي آثيبسي ٘ٛيٗ ثش ٚضقيت ثٟشٜ(، 1391رالِيبٖ، حٕيذ ف

 .41-64، كق، 2 ، ػبَ يىٓ، ؿٕبسٜفضب ٚ تٛػقٝ سٚػتبيي

  پبيبٖ ٘بٔٝ  فٛأُ ٔٛحش ثش ٔذيشيت آة اص ديذٌبٜ وـبٚسصاٖ دؿت ػيؼتبٖفٔغبِقٝ ٔٛسدي: ؿٟشػتبٖ ٘يٕشٚص(،(، 1395فيشٚص، صٞشا فخبوي

 وبسؿٙبػي اسؿذ ثٝ سإٞٙبيي فشٞبد ِـٍشاسا، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔي ٚاحذ فّْٛ ٚ تحميمبت تٟشاٖ.

 فلّٙبٔٝ ػغح پبيذاسي ٔحيغي ػىٛ٘تٍبٜ ٞبي سٚػتبيي دس ؿٟشػتبٖ خشٔذسٜ( تحّيُ 1395سيبحي، ٚحيذ؛ فضيضپٛس، فشٞبد؛ ٘ٛسي، آرس ف ،

 .155-173(، كق. 3، فساٞجشدٞبي تٛػقٝ سٚػتبيي

 فلّٙبٔٝ التلبد ، تحّيُ تٛاٖ ٔٙبثـ آة صسافي دس ٘ٛاحي سٚػتبيي ؿٟشػتبٖ ثٛئيٗ ٚ ٔيب٘ذؿت(، 1394سيبحي، ٚحيذ ٚ ٔٛٔٙي، حؼٗ ف

 .153-171كق،  ،3ؿٕبسٜ  فضب ٚ تٛػقٝ سٚػتبيي، ػبَ چٟبسْ،

 ٔحيغي ا٘شطي (، تبحيش حبوٕيت ٟ٘بدي ثش پبيذاسي صيؼت1398سيبحي، فشيجب؛ صاٞذي، ؿٕغ اِؼبدات؛ فشربدي، غالٔقّي ٚ ٘زفي، ػقيذ ف

 .91-133، كق. 108، پيبپي 2، ؿٕبسٜ 32، دٚسٜ ، ٔزّٝ فشايٙذ ٔذيشيت تٛػقٝاص ساٜ پبيذاسي التلبدي ٚ ارتٕبفي

 صٞىـي دؿت آثيبسي ٔذسٖ ٞبيؿجىٝ تٛػقٝ التلبدي ٚ ارتٕبفي ٔحيغي، صيؼت (، احشات1394يبتي، داسيٛؽ فصاسؿ، ؿيٛا ٚ ح ٚ 

 .379-395، كق 3، ؿٕبسٜ 29، رّذ ، ٘ـشيٝ پظٚٞؾ آة دس وـبٚسصيثشداساٖثٟشٜ ديذٌبٜ اص آٖ يوٙٙذٜ تقييٗ ٚفٛأُ وشثبَ

 ٞبي آثيبسي ٚ صٞىـي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ پشٚطٜ(، ٔؼبئُ صيؼت ٔحيغي دس عشح1392دليمي، ٘ٛساِٝ؛ وشدٚا٘ي، فّي ٚ وشيٕي ٘ظاد، طاِٝ ف

، ا٘زٕٗ اِٚيٗ ٕٞبيؾ ّٔي صٞىـي دس وـبٚسصي پبيذاسٔٛسدي: احشات ٔخجت ٚ ٔٙفي عشح ؿجىٝ آثيبسي ٚ صٞىـي رفيش ثش ٔحيظ صيؼت، 

 آثيبسي ٚ صٞىـي ايشاٖ، دا٘ـٍبٜ تشثيت ٔذسع.

 ٞبي ٔخبصٖ ٚ ؿجىٝ تٛصيـ آة (، ػغح ثٙذي سٚػتبٞب ثشاػبع سيؼه1389٘ي، ٔحٕذأيٗ فػّٕب٘ي، ٔحٕذ؛ عٛسا٘ي، فّي ٚ خشاػب

 .155-177، كق،4، ؿٕبسٜٞبي سٚػتبييپظٚٞؾآؿبٔيذ٘ي، 

 ٟٔٙذػي ٘ـشيٝػٝ ٌب٘ٝ،  ٔحيظ ثش آثيبسي ؿجىٝ ارشاي صيؼت ٔحيغي احشات (، اسصيبثي1397ػبدات آؿفتٝ، پشيؼب ٚ ثضسي حذاد، أيذ ف 

 .91-101، كق، 8  ؿٕبسٜ ، 84 رّذ ،صيؼت ٔحيظ ٚ فٕشاٖ
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 ثش  ذيثب تبو يغئح ؼتيص يذاسيپب ٞبيؿبخق يبثي( اسص1396رقفش ف ،يذيػق ؛يدٜ چـٕٝ، ٔلغف ئحٕذ ؛ئحٕذفّ ،يشٚصيف

بَ ػ ،يؿٟش يثْٛ ؿٙبػ يپظٚٞؾ ٞب يپظٚٞـ -يدٚ فلّٙبٔٝ فّٕ: والٖ ؿٟش اٞٛاص، ئغبِقٝ ٔٛسد ،يكٙقت يٞب ٙذٜيٞٛا ٚ آال يآِٛدٌ

 .13 -28(، كق. 1ف 15ٞـتٓ، 

 اسصيبثي فّٕىشد دٞيبساٖ دس پبيذاسي ٔحيغي سٚػتبٞب فٔغبِقٝ ٔٛسدي: ثخؾ ٔشوضي 1397لٙجشي، ػيشٚع ٚ ٘بدسيبٖ فش، ٟٔذي ف ،)

 .31-45، كق 27، ؿٕبسٜ ٘ـشيٝ رغشافيب ٚ پبيذاسي ٔحيظؿٟشػتبٖ ٘يٕشٚص(، 

 سٚػتبيي، ٔٛسد: سٚػتبي ؿشٚيٙٝ دس ؿٟشػتبٖ رٛا٘شٚد،  صيؼت ٔحيظ پبيذاسي ؾػٙز ( اٍِٛي1394ؿشفي، ِيذا؛ فّي ثيٍي، أيشحؼيٗ ف

 .115-132(، كق. 2ف چٟبسْ، ػبَ ،سٚػتبيي تٛػقٝ ٚ فضب التلبد فلّٙبٔٝ

 تحّيُ اوٛٔٛصٜ دس سٚ٘ذ پبيذاسي صيؼت ٔحيغي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي: سٚػتبي ثبِمّٛ، ثخؾ ٘ٛثشاٖ، ؿٟشػتبٖ 1395كالحي اكفٟب٘ي، ٌيتي ف )

 .143-157(، كق. 48، ػبَ چٟبسدٞٓ، فپظٚٞـي ٚ ثيٗ إِّّي ا٘زٕٗ رغشافيبي ايشاٖ-فلّٙبٔٝ فّٕيػبٜٚ، 

 فلّٙبٔٝ آٔٛصؽ ٌزاسي دس آٔٛصؽ رٟت تحمك تٛػقٝ پبيذاس، ( تحّيُ ٘مؾ ػشٔبي1395ٝغفبسي، ٞبدي؛ يٛ٘ؼي، فّي؛ سفيقي، ٔزتجي ف

 .79-100(، كق. 1س، ػبَ پٙزٓ، فصيؼت ٚ تٛػقٝ پبيذا ٔحيظ

 وٙٛا٘ؼيٟٛ٘بي دس آٖ فبسع ربيٍبٜ خّيذ صيؼت ٔحيغي ٚيظٌيٟبي (1393ف  صٞشا ٔحٕذي، خبٖ فشصا٘ٝ؛ كبدلي، ػٟشاة؛ ٍشي،فؼ 

 .97-113(، كق. 89ف ،23 ،ػپٟش فلّٙبٔٝ ،دسيبٞب ثيٗ إُِّ حمٛق ٚ وٛيت

 ٗكق. 155، ؿٕبسٜ يظ سٚػتبفلّٙبٔٝ ٔؼىٗ ٚ ٔحصيؼت،  ( ٌشٜٚ ٞبي ٔتفبٚت سٚػتبيي ٚ حفبؽت اص ٔحيظ1395ف وبؽٕي، ٘ؼشي .

157- 143. 

 ثش٘بٔٝ سيضي ساٞجشدي ٘ؾبْ صيؼت ٔحيغي سٚػتب ثب تزضيٝ ٚ تحّيُ 1389ٌّـيشي اكفٟب٘ي، صٞشا؛ ػشايي، ٔحٕذحؼيٗ ف )SWOT 

 .73-98(، كق. 4، ػبَ اَٚ، فٞبي سٚػتبييپظٚٞؾفٔغبِقٝ ٔٛسدي: ثخؾ ٌٙذٔبٖ، ؿٟشػتبٖ ثشٚرٗ(، 

 اسصيبثي احشات التلبدي، ارتٕبفي 1396حؼيٗ صاد فيشٚصي، رٛاد؛ حيبتي، ثبة اِٝ ٚ سيبحي دسيچٝ، فشؿيذ ف ٌّجبص، ٔشيٓ؛ حيذسي، ثٟٕٗ؛ ،)

، 2، ؿٕبسٜ 48-2، دٚسٜ ، ٔزّٝ تحميمبت التلبد ٚ تٛػقٝ وـبٚسصي ايشاٖٚ صيؼت ٔحيغي ػذ ٚ ؿجىٝ آثيبسي تٍٙبة فيشٚصآثبد فبسع

 .179-195كق 

 ٔزّٝ فّْٛ ٚ تىِٙٛٛطي صيؼت ( ثشسػي تٛإ٘ٙذي ص٘بٖ سٚػتبيي دس حفؼ ٔحيظ1395، ٘شٌغ فالٞيزب٘يبٖ، اوشْ إِّٛن؛ ػىٛيي ،
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