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   دهیچک

هـای    ریـزی   ای برنامـه    های محیطی امروزه به عنـوان یکـی از مباحـث پایـه              ارزیابی توان              
تـالش بـرای حفـظ تعــادل     . روسـتائی مطـرح اسـت    هـای شـهری و   طرح اجتماعی و اقتصادی،

را هـای اجرایـی       هزینـه  جـویی در   صـرفه های عمرانی و      ژهوآمیـز شدن پر   موفقـیت زیـست، طیمح
خصوصاً در حـوزه    ،  های اخیر   ترین دالیل رویکرد به توان سنجی محیطی طی سال         مهم ازتوان    می

 رابطـه تنگاتنـگ بـا        روسـتایی  زیرا هر گونه اقدام عمران    . ریزی توسعه روستایی عنوان نمود      برنامه
 مناطق جغرافیایی آذربایجان شرقی که      چای یکی از   قلعه حوضه رود  .مناطق دارد این  محیط طبیعی   

این منطقه که از  .کونتگاه روستائی است چهل س دارای،محدوده شهرستان عجب شیر واقع شده در
مقاله  .های محیطی متفاوتی برخوردار است      پتانسیل از،  توپوگرافیک تشکیل شده  واحد مختلف   سه  

   سهبه تفکیکرا لیت یا پروژه عمرانی نوع فعاچهارده  ،های محیطی منطقه حاضرضمن ارزیابی توان
در پـنج سـطح     های عمـران روسـتائی        ریزی امکانات مساعد برای برنامه    از نظر    توپوگرافیک احدو

هـای    دهد که منطقـه مـورد مطالعـه دارای پتانـسیل            ها نشان می    نتایج ارزیابی  .است  بندی کرده  طبقه
 های منطقـه در     ناهمواری ومرفولوژی و ژئ .های عمران روستایی است     محیطی مساعدی برای پروژه   

 .اسـت   ده کـر  ءایفـا  ی کمتـر  قـش ها ن   ر پروژه گی مقایسه با د   های رفاهی در    تعداد پروژه  پراکندگی و 
های   ظرفیتهایی از حوضه مورد مطالعه        در قسمت  ی طبیعی ها  پتانسیل بهره برداری از   همچنین در 

هـای دیگـر      در قسمت درحالی که    ، بودهظرفیت   برداری بیش از   میزان بهره  محیطی رعایت نشده و   
هـای    پتانـسیل از  صـنایع تبـدیلی      همچـون گردشـگری و    برداری برای مقاصدی      رغم امکان بهره    به

  . است  بهره برداری درخوری بعمل نیامده ،موجود
حوضــه   ،اقتـصادی های    فعالیت های محیطی،   ارزیابی توان  عمران روستایی،  :واژگان کلیـدی  

  شیر ستان عجب شهر،چای رود قلعه
  

  مقدمه
های   که در تمام برنامه   است  ترین مسائلی    مهمجمله  از   ،به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار      های محیطی     ارزیابی توان 

ای که هر بحث جدیدی درباره توسعه بدون          گونه   به ،باشد  ه و تأکید می   جای اعم از شهری و روستائی مورد تو         توسعه ناحیه 
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های محیطی کلیـه امکانـات و         منظور از توان   .)9، ص 1382بدری و افتخاری  (شود     ناتمام تلقی می   ،اریتوجه به مفهوم پاید   
بـه  توانـد      و مـی   هدبـو وجـود   مطور طبیعی در فضاهای جغرافیائی مختلـف        ه  باشد که ب    زیرزمین می یا  منابع موجود در سطح     

هـای   آب. یـرد گ معیشت انسانی مـورد اسـتفاده قرار       بهبود وضعیت ای به منظور      های توسعه    اجرای طرح  رایای ب   عنوان پایه 
هـا عامـل طبیعـی        های  حاصلخیز، پوشش گیاهی، معادن، آب وهوای مساعد، باران کـافی و ده               زیرزمینی، خاک  سطحی و 
توانـد بـه بهبـود زنـدگی          عاقالنه از آنها مـی    ۀ  که انسان با استفاد   شوند    محسوب می ترین عوامل محیطی     مهمجمله  دیگر از   

  .کمک نماید خود
آب و هـوای   هـای نامناسـب،    اکخـ بعضی عوامل نامساعد همچـون سـرمای شـدید،     شده، برابرعوامل مساعد یاد   در

ریـزان خودنمـایی    بسیار خشک یا بسیار مرطوب، دوربودن از سواحل و منابع اقیانوسی به عنوان مـوانعی پـیش روی برنامـه            
های توسعه  ریزی های محیطی از چند نظر برای برنامه  ارزیابی توان  .سازد  میهای توسعه را با مشکل مواجه         نماید و برنامه    می

  :  رسد روستائی الزم و ضروری بنظر میبه ویژه در مناطق 
در و همچنین توزیـع جمعیـت       های اقتصادی     کننده نوع فعالیت   ترین عامل تعیین   های طبیعی هر ناحیه مهم      توان -الف
های حاصـلخیز یـا منـابع آب کـافی موجـب گـسترش                به عنوان مثال وجود خاک    . )169، ص 1989ماندال (استآن ناحیه   
وجـود  . شـود   هـای صـنعتی مـی       گیری فعالیت    و وجود منابع انرژی و معادن زیرزمینی موجب شکل         ،های کشاورزی   فعالیت

هائی همچون  تدر نواحی ساحلی موجب گسترش فعالیاستقرار  و هدد  تجارت و بازرگانی را توسعه می    ،جمعیت انبوه کار  
هـای    گونه کـه وجـود کوهـستان       همان. شود  گردشگری می همچنین   و   ، بازرگانی وتجارت  ماهیگیریصید و   دریانوردی،  

  .فعالیت دامپروری است  زمینه مناسبی برای،مرتفع
. هـای اقتـصادی اسـت        هزینـه و فایـده فعالیـت       ضـرورت تحلیـل   های محیطی،      لزوم ارزیابی  الیلدیکی دیگر از     -ب

. باالتر باشـد   ،های تولید    هزینه در مقایسه با    که میزان سوددهی آنها     هستند  استمرار  قابل دوام و    های اقتصادی زمانی      یتفعال
پـیش نیازهـای    و نیـروی کـار مناسـب از الزامـات و    های ارتبـاطی    منابع اولیه الزم و انرژی موردنیاز، دسترسی به راه         وجود

  .چنین وضعیتی است
کمیسیون بـین   تعریف    بر مبنای  .های محیطی است    دالیل دیگر توجه به ارزیابی     از رتوسعه پایدار توجه و تأکید ب    -ج 

برآوردن نیازهای نسل کنونی با استفاده از منابع طبیعی، بـدون           یعنی  (توسعه پایدار   در مورد    1المللی محیط زیست و توسعه    
بـرداری و شـدت    گیری میـزان بهـره   بدون اندازه ناحیه   های محیطی یک    ارزیابی توان ،  )های نسل آینده    مندینکاستن از توا  

پتانسیل ، کاستن از میزان ناپایداری محیطی). 47، ص1376بارو (پذیرنیست  امکانبرداری نسل کنونی  بهرهتخریب ناشی از 
پونـد و   (بخـشد  ارتقـاء مـی  ، انـدک اسـت  آنها بینی و مدیریتی  ای که امکان پیش    محیط را برای مقابله با اختالالت گسترده      

   ). 15، ص2003همکاران 
منـابع  بـرداری بـا صـرفه اقتـصادی و مـستمر از       بهـره و آمایش سرزمین بـه منظـور       مدیریت   های  طرحرغم گسترش     به
چنان که بایـد و        امّا آن  ،ای تجربیات پرباری را پشت سر گذاشته        های عمران ناحیه    که تدوین برنامه    با وجود این    و سرزمینی

ها  های این برنامه زیرا ارتباط دقیق و کاملی بین مطالعات محیطی با سایر بخش       ؛  است   با موفقیت همراه نبوده    شاید نتایج آنها  
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ایـن ارتبـاط مـوقعی    . است  این ارتباط ساختاری و سیستماتیک نبوده      ،ای موارد وجود داشته     وجود نداشته و اگر هم در پاره      
های  مطالعات محیطی در نهایت به یک گزارش دقیق تحت عنوان توان   بود که تمامی   مند خواهد شسیستماتیک، پویا و ارز   

هـائی اسـت کـه آن منطقـه در خـود دارد و منـدرجات همـین           ها و تـوان      واقعی محدودیت   دهنده  محیطی بیانجامد که نشان   
، 1381خـدوم م( ای مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد          هـای منطقـه     ای برای تـدوین برنامـه       تواند به عنوان پایه     گزارش است که می   

  . )15ص
کـه محـیط طبیعـی چنـین         اول ایـن  : تـوان بـه دو عامـل نـسبت داد           یافتگی در کشورها را مـی       طور کلی عدم توسعه    به

بـه عبـارت   . ریزی، هدایت و یا میسر سـازد  یافتگی را برنامه  است توسعه   استعدادی نداشته باشد و دوم عوامل انسانی نتوانسته       
لـذا   و باشـند  گیرند، در واقع نشأت گرفته از ایـن دو عامـل مـی    یافتگی قرار می    توسعه های متعددی که مبنای     دیگر شاخص 

کنـد و نقـش      مـی  ءیـافتگی یـا نیـافتگی ایفـا         های توسـعه    تحلیل شاخص ۀ  شناخت شاخص اصلی نقش بسیار اساسی در زمین       
های متقابـل میـان انـسان و طبیعـت      ها و واکنش محیط به عنوان بستر تمام کنش  .های توسعه  دارد     اساسی در موفقیت برنامه   

هـای توسـعه    های آن اطالع دقیقی در دسـترس نباشـد، تنظـیم و اجـرای برنامـه      ه است وتا زمانی که از کیفیت محیط و نهاد       
توان در چند     فرآیند ارزیابی توان محیطی یک ناحیه را می        ).72ص،  1379آسایش  (صرفاً صرف وقت و هزینه خواهد بود        

  :مرحله خالصه نمود
   شناسائی منابع اکولوژیکی-
  بندی منابع ها و جمع  تجزیه و تحلیل داده-
   برآورد توان اکولوژیکی محیط-

هـای    ریـزی   اما وابستگی برنامـه   ،  ها الزم و ضروری است      یزری  برنامه  که ارزیابی منابع طبیعی برای تمامی      با وجود آن  
طـور   هـای روسـتائی بـه    فعالیـت  چـرا کـه تمـامی   ؛ ست انقاط شهری هائی به مراتب بیش از        توسعه روستائی به چنین ارزیابی    

هـای   برداری از اراضی و منابع روستائی بدون توجه به تـوان          بهره. مستقیم وابسته به زمین و محیط طبیعی است       رمستقیم یا غی  
بـه  .  به نقاط شهری بیانجامد    روستائیان و یا مهاجرت آنها      تواند حیات روستاها را به خطر اندازد و نهایتاً به فقرعمومی            آن می 

و کیفـی منـابع موجـود در نقـاط روسـتائی              های عمران و توسعه روستائی بررسی کمـی         این دلیل امروزه قدم اول در برنامه      
به نوعی که هم از تخریب محـیط طبیعـی جلـوگیری            ؛  برداری عاقالنه و خردمندانه از آن مشخص شود         تا میزان بهره  ،  است

  ). 25 ص،1381مخدوم( اسی جامعه روستائی موجود در آن به شکلی معقوالنه برآورده گرددشده و هم نیازهای اس
 تعـادل بـا   دردر منطقـه روسـتایی مـورد مطالعـه         های اجراشده     برنامهبا طرح این سوال اصلی که آیا        تحقیق حاضر نیز    

ای از     چنـین ارزیـابی در محـدوده       هر چند کوتـاه بـرای        در پی آن است تا گامی      ؟خیرهست یا   آن  های محیطی     مندی  توان
حفـظ  لـزوم  هـای توسـعه و عمـران روسـتائی از یـک طـرف و          اجـرای برنامـه     بـه  نیـاز . وستائی کشور بـردارد   منطقه ر  یک

ی ا  هـای توسـعه     رنامهکند تا ب    این ضرورت را ایجاب می    های محیطی محدوده مورد مطالعه از طرف دیگر           توانونگهداشت  
هایی که با توجه به مطالعات اولیه جهـت پاسـخ گـویی بـه                 فرضیه. ایدار مورد ارزیابی قرار گیرد    پاجرا شده از منظر توسعه      

  :سؤال یاد شده قابل طرح هستند عبارتند از
  ؛آورد می آن فراهمعمران روستائی های مساعدی برای  چای زمینه محیطی حوزه رود قلعه و  های طبیعی  توان-
  ؛داردهای عمران روستائی  در برنامه  مهمیتأثیر مورد مطالعه ۀ منطقها و ژئومرفولوژی تنوع ناهمواری -
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  .است های محیطی آن اجرا شده های عمرانی حوزه رود قلعه چای با تکیه بر توان  برنامه-
  

  مطالعه شناخت اجمالی منطقه مورد
رود گمبرچای، از جنوب  که از شمال به حوضه شود را شامل میچای  حوضه رود قلعهق، تحقی مورد مطالعه  محدوده

ی دریاچه ارومیه محدود ها های کوه سهند و از غرب به آب به حوضه رودهای چوان چای و صوفی چای، از شرق به دامنه
سکونتگاه  چهل در محدوده جغرافیائی مورد مطالعه .است  محاسبه شدهمربعکیلومتر 750وسعت آن حدوداَ . شود می

   .)1جدول شماره( است دهستان مشخص شدهچهار  که در قالب دو بخش و  تهنقطه شهری قرار گرفیک روستائی و 
  شیر تقسیمات اداری ، سیاسی شهرستان عجب -1جدول 

  ردیف  دهستان  بخش  مرکز دهستان  تعداد روستاها
  1  دیزجرود غربی  مرکزی  شیشوان  13
  2  خضرلو  مرکزی  خضرلو  5

  3  دیزجرود شرقی  چای قلعه  جوان قلعه  15
  4  کوهستان  چای لعهق  ینگجه  7

  25، 1382دفتر تقسیمات کشوری،  : أخذم          
 

چـای کـه در حـال         آبخیز رود قلعه  ۀ  های روستائی واقع در حوض      جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اراضی و سکونتگاه       
یاچـه  سـاحل شـرقی در    در  شهرسـتان   این  . شود  محسوب می  شیر  حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزئی از شهرستان عجب        

 چهـار    بالغ بـر   باشد که    کیلومتر مربع می   9/1928وسعت آن   . است  ارومیه و در جنوبغربی استان آذربایجان شرقی واقع شده        
طور کلی اراضی شهرستان     به). 22 ص ،1382دفتر تقسیمات کشوری    (است  شرقی  استان آذربایجان   از کل مساحت    درصد  
  :  نمودقسمت مجزا تفکیکسه توان به  را می
روستاها و شهر   تمامی ترین قسمت شهرستان است و ترین و با اهمیت چای که اصلی  آبخیز رود قلعه هحوض  -

   ؛ شیر در آن واقع شده عجب
  ؛های جنوبشرق دریاچه ارومیه آب قسمتی از  -

  .آرزو و جزایر کبودان، اشک، اسپیر  -
 به سه واحد     اع از سطح دریا و شکل استقرار      از نظر توپوگرافی، ارتف    و روستاهای واقع در آن       چای   حوضه قلعه  حدوده

  :استتقسیم  قابل تفکیک و مجزا
. اند گرفته چای قرار روی مخروط افکنه قلعهبر در قسمت انتهائی حوضه و ی این ناحیه روستاها: ای ناحیه جلگه -1      

حد (متر در رأس مخروط افکنه  1350 متری در ساحل دریاچه ارومیه شروع و تا ارتفاع 1280ارتفاع این روستاها از 
از لحاظ موقع . است نقطه روستائی در آن واقع شدهبیست تعداد  و یابد ادامه می) رینجق و محمودآباد فاصل روستاهای و

به . شود  تقسیم مییو روستاهای دشت) روستاهای واقع در کنار دریاچه ارومیه(این روستاها خود به دو دسته ساحلی ، نسبی
رین قسمت  تاست و مهمبرخوردار زیادی ، این ناحیه از اهمیت وستاهای حوضهاز ر یمیمرکز شهرستان و نر دلیل استقرا

  . آید نطقه مورد مطالعه بحساب میم
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های پایکوهی یا  که قسمتی از اراضی آنها در جلگه استقرار یافتهدر این ناحیه روستاهایی : ناحیه نیمه کوهستانی -2     
این روستاها از  منحنی میزان . است ودها و قسمتی نیز در ارتفاعات کوهستانی کم ارتفاع واقع شدههای آبرفتی ر تراس
روستای (چای  متری در محل احداث سد قلعه1600متری در پایین دست جوان قلعه شروع و تا  منحنی میزان 1350
تا در مسیر روسهفت  که وستایی استرقطه یازده ن  شاملهای روستائی این قسمت سکونتگاه. اند کشیده شده) ینگجه

  . ستا در حوضه مهماندار واقع شدهنیز تا روسچهار اصلی قلعه چای و 
 متر قرار دارند، در این قسمت 2200 متر تا ارتفاع 1600روستاهائی که باالتر از منحنی میزان : روستاهای کوهستانی -3     

های  تا در حوضه مهماندار و بقیه در سر شاخهروسدو که تا است روسنه  آن شاملتعداد نقاط روستائی . گیرند جای می
اراضی این قسمت تماماً کوهستانی و بسیار پر شیب بوده و از لحاظ وسعت از دو قسمت . اند یافتهقرار استچای  اصلی قلعه
نشان را ستایی آن چگونگی پراکندگی نقاط رو واحدهای توپوگرافیک منطقه و) 1(نقشه شماره . باشد تر می  قبلی وسیع

  . دهد می
  

  اکولوژیکهای  ویژگی
های آبخیز استان آذربایجان شرقی است که در جنوبغرب این استان واقع شده و                چای یکی از حوضه     حوضه رود قلعه  

  . های بسیار زیادی با دیگر نقاط آذربایجان دارد از لحاظ شرایط طبیعی مشابهت
ر در پـایین    نه کـواتر  ررسوبات جدید و آبرفتی دو    : شود  قسیم می تعه به سه دسته     شناسی منطقه مورد مطال     تشکیالت زمین   -

هـا و     و سـنگ  ) بخـش فـالت   (یـک و مزوزوئیـک در قـسمت میـانی حوضـه             وئهـای پالئوز    دست حوضه، رسـوبات دوران    
. تهـا اسـ     گستردگی بخش اخیر بیشتر از سـایر قـسمت        که  های کوهستانی منطقه      خاکسترهای آتشفشانی جدید در قسمت    

  . است شناسی منطقه های زمین های متعدد از دیگر ویژگی وجود گسل
بـا ایـن    . باشـد   این حوضه دارای اقلیم نیمه خـشک وسـرد مـی            های اقلیمی   بندی  بر اساس اکثر تقسیم   ،  از لحاظ آب و هوا      -

  .  آن وجود داردای و کوهستانی میزان دما و بارش و روزهای یخبندان بین مناطق جلگهنطر وجود تفاوت اساسی از 
.  تقـسیم کـرد    یواحـد جلگـه، منـاطق کوهـستانی کـم ارتفـاع و کوهـستان              سـه   توان به     توپوگرافی منطقه را می    وضعیت    -

مجموعـاً  نیز براساس قابلیت اراضی  و  بندی مشخص گردیده ن تقسیمایواحدهای مورد مطالعه در این تحقیق هم  بر اساس    
هـای دیگـر      هـر قـسمت بـا قـسمت       ه واحد قابل تفکیک است که نوع قابلیت ها در           پانزدتیپ توپوگرافیک  اصلی با      هفت  

  . باشد متفاوت می
تـرین منبـع آب      چای مهم   رود قلعه . شود  های زیرزمینی تقسیم می    ای سطحی و آب    ه منابع آب منطقه به دو قسمت آب       -

 با این حال .باشند ب زیرزمینی حوضه میترین منبع تأمین آ های آب زیرزمینی در واحد جلگه عمده و سفره، سطحی منطقه
  . تأمین آب کشاورزی در فصول خشک با مشکالتی مواجه است

هـا،    سـول  نتـی  آ رده:  اصلی خاک در منطقه تشخیص داده شده که عبارتند از           سه رده ،  بندی خاک   های طبقه   مطابق روش  -
شرقی   شناسی استان آذربایجان    ن توسط مؤسسه خاک   های آ   سری از خاک   یازده   ها و   سول ها و رده اریدی     سول پتیس این  رده

  . ستا و جهاد کشاورزی استان مورد مطالعه قرارگرفته
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منابع پوشش گیاهی منطقه در ارتباط با میزان بارش، توپوگرافی و ارتفـاع از سـطح دریـا در نقـاط مختلـف آن متفـاوت                       -
زراعـت آبـی و باغـات عمـدتاً در نـواحی      . گستردگی مراتع و زراعت دیم بیش از سایر انواع پوشش گیـاهی اسـت            . است
  . نددارای قرار  جلگه

وجـود جزایـر و سـواحل       . رود  ی یکی از نقاط بسیار مساعد آذربایجـان بـشمار مـی           از لحاظ گردشگر   منطقه موردمطالعه  -
هـای    و بعضی آثار تاریخی بر جای مانده از دوران        متعدد و نیز    های مرتفع و      چای، کوهستان   دریاچه ارومیه، دره زیبای قلعه    

  .باشد نطقه میهای فوق العاده گردشگری ساحلی، کوهستانی و اکوتوریسم م دهنده توان نشان، گذشته
  

  های انسانی و اقتصادی ویژگی
 57( نفـر    36806باشدکه تعـداد       نفر می  64531 اطالعات موجود شیر بر اساس آخرین       تعداد جمعیت شهرستان عجب   

 تـراکم . )1383فرمانـداری عجـب شـیر،    (در شهر ساکن هستند     )  درصد 43( نفر   27725در نقاط روستائی و تعداد      ) درصد
 نفـر در هـر      80) چـای   حوضه رود قلعه  ( نفر و در محدوده مورد مطالعه        5/33به کل اراضی شهرستان     جمعیت منطقه نسبت    

 ترین فعالیت اقتصادی شهر، کارهای خدماتی و تجاری و در نقاط روستائی به ترتیب کشاورزی،         عمده .استکیلومتر مربع   
  . باشد بافی می دامداری و قالی 

  )درصد: واحد(سه گانه منطقه مورد مطالعه   دی در واحدهایتوزیع نسبی امکانات اقتصا -2 جدول 

ماشین آالت
 کشاورزی

الیروبی 
  قنوات

صنایع 
  دیگر

 مزارع نمونه قالی بافی
آبیاری 
  مکانیزه

دار چاه برق  گاوداری  داری مرغ
چاه نیمه
عمیق و 
 معمولی

چاه 
 عمیق

  واحد

  یا جلگه  85  3/92  87  4/41  88  75  80  9/11  9/77  3/64  9/61
 نیمه کوهستانی  15  6  13  6/58  12  25  4/11  8/21  5/9  7/35  5/24
  یکوهستان  -  7/1  -  -  -  -  6/8  3/66  6/12  -  6/13

  مجموع  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
  .است  که در تحقیقات میدانی به هنگام شده1367 کشاورزی سال سرشماری عمومی: منبع

  

روسـتاهای    تمامی، نشان داده شده  ) 3 (شمارهطور که در جدول      همانات خدماتی نیز    از نظر برخورداری از امکان    
بـه ویـژه خـدمات آموزشـی در        (خدمات رفاهی   و  ) تلفن و راه آسفالته   ،  برق،  کشی  نظیر آب لوله  (زیربنایی  منطقه امکانات   

امکانات طبیعـی و  رغم برخورداری از  به چای حوضه آبخیز قلعه .را در اختیار دارند) خانه بهداشت و نانوائی  ،  سطح ابتدایی 
هـای عمـران      برنامهبه صورت موانعی در برابر اجرای        که   دارا است نیز  را  های محیطی      بعضی محدودیت  ،محیطی ذکر شده  

محدودیت آب، پـستی و بلنـدی زیـاد منطقـه، تـأثیر آب      : ها عبارتند از ترین این محدودیت  مهم. باشند  مطرح می روستائی  
 وزش  وطـوالنی بـودن فـصل سـرما    ، فقیربودن پوشش گیـاهی،     خیز بودن منطقه، فرسایش خاک       ارومیه، سیل  شور دریاچه 
  .بادهای شدید

   روش شناسی تحقیق
ای  ابتدا مباحث نظریـه . است های اسنادی و مطالعات میدانی جمع آوری شده         استفاده از روش   اطالعات  این تحقیق با    

سپس برای جمـع آوری آمـار و اطالعـات مربـوط بـه       وشد موضوع تدوین  نابع مرتبط با تحقیق با بهره گیری از م   ۀو پیشین 
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 هـای دخیـل در عمـران روسـتائی منطقـه کـه در       بینی شده، به سـازمان  های در حال اجرا یا پیش   اقدامات انجام یافته یا طرح    
   بیشتر و بدست آوردن اطالعاتهای  جهت انجام بررسی . مراجعه گردید،محلی قرار دارند یا ای و منطقه ح ملی،وسط

   مقایسه توزیع فضایی پروژه های عمران روستایی در واحدهای توپوگرافیک منطقه-1نمودار
  
  
  
  
  

  

  های عمران روستائی در واحدهای توپوگرافیک منطقه  مقایسه توزیع فضایی پروژه -1نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  

   رفاهیهای زیربنائی و درصد برخورداری منطقه از پروژه -3جدول 

 های طرح  نانوائی
خانه 
  بهداشت

راهنمائی و 
  دبیرستان

  دبستان
گاز لوله 
  کشی

راه 
 آسفالت

  تلفن
  آب

 لوله کشی
  ها پروژه  برق

 روستاهای برخوردار  40  40  40  30  13  40  11  34  3  39
  درصد  100  100  100  75  5/32  100  5/27  85  5/7  5/97

  تحقیقات میدانی: منبع
  های عمران روستائی در منطقه نواع پروژهفراوانی نسبی ا -2نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  

0
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100

چاه عميق

چاه نيمه عميق

گاوداري 
مرغداري 

چاه برقدار 

آبياري مكانيزه

مزارع نمونه 

قالي بافي

صنايع ديگر

اليروبي قنوات 

ماشين آالت آشاورزي  

جلگه  نيمه آوهستاني آوهستان

100 100 100

75

32.5

100

27.5

85

7.5

97.5

0

20

40

60

80

100
درصد

برق آب لوله آشي تلفن راه آسفالت گاز لوله آشي دبستان راهنمائي  و
دبيرستان

خانه بهداشت طرح هادي نانوائي
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 کـه بـا   شـد  سؤال تنظـیم  25ای حاوی  پرسشنامه به روز کردن اطالعات، همچنین برای رفع نواقص آماری و    و  جدید  
  . ردیدگیا افراد مطلع محلی تکمیل  مراجعه به نقاط روستایی و انجام مصاحبه حضوری از اعضای شوراهای اسالمی

سیـستم اطالعـات   هـای   بهره گیـری از قابلیـت  های آماری و  های بدست آمده با استفاده از روش      لیل داده تجزیه و تح  
بنـدی کلیـه      های محیطی هر واحد توپوگرافیک نیز از طریـق طبقـه            ارزیابی قابلیت . است  صورت گرفته  ) GIS(جغرافیائی  

هـای    عامل یا فاکتور با استفاده از رابطـه        پنج    براساس وقسمت   چهارده   های مربوط به عمران روستائی در       ها و فعالیت    پروژه
  :ریاضی زیر مورد سنجش قرار گرفت

                )1(رابطه      
         

   )2(رابطه                                            
 :آن در که 

F  شـرایط  شـامل    انـه گ  پـنج دهنـده هـر یـک از فاکتورهـای            نـشان   و گیـرد   که سنجش بر اساس آنها صـورت مـی        ی   عوامل
   است؛کاربری فعلی و شرایط اقتصادی، شرایط توپوگرافی، شرایط آب وخاک، ییوهوا آب

deg امتیـاز ) 3(  با  سطح شرایط بسیار مساعد    چهار که در    پنجگانهاز فاکتورهای    یک   هربر اساس   بندی    سطح  دهنده  نشان ،
  .باشند می امتیاز بدونشرایط نامساعد و  امتیاز) 1 ( بامساعد شرایط کمی، امتیاز) 2(  باشرایط مساعد

 روسـتائی کـه در سـه         گانـه  چهارده   های  گانه برای هر کدام از فعالیت     پنج عواملاز سنجش   حاصل  مجموع امتیازات   
برای فعالیـت  را  EP1)(های آن واحد  میزان قابلیت،ای، نیمه کوهستانی و کوهستانی انجام گرفته   واحد توپوگرافیک جلگه  

  : گانه نیز بر اساس بندی عوامل پنج سطح. دهد مینشان  مذکور
گیـری از نظـرات کارشناسـان محلـی بـا اسـتفاده از                بهـره ) 2اطالعات آماری قابل دسترس و تحقیقات موجود؛ و         ) 1

  . است روش دلفی انجام شده
هـا    م از آن   هـر کـدا    ،ها به طور مجزا در هـر سـه واحـد اکولوژیـک              پس از محاسبه قابلیت محیطی هر یک از فعالیت        

  :اند برمبنای امتیازات حاصله به ترتیب زیر به پنج طبقه تقسیم شده
 EP ≥ 15  1های درجه  توان

 EP ≥ 12  2های درجه  توان

 EP ≥ 9  3های درجه  توان

 EP ≥ 6  4های درجه  توان

 EP ≥ 3  5های درجه  توان

  

                                                           
١ -Environmental Potency 

EPfii =∑ = deg5
1

},,,{deg 3210⊂fi
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  گیری بحث و نتیجه
ســه واحــد  پــروژه عمـران روســتایی در  نــوع فعّالیّــت وچهـارده  د هـای محیطــی منطقــه در مــور  وان تــنتـایج ارزیــابی 

 مطالعه نیز  واحدهای مورد   از یکهای محیطی هر      درجه بندی توان   .است  دهگردیۀ  ارای) 4(شمارۀ  توپوگرافیک در جدول    
  صورت درصد در جدول شماره    ه  باخیر  مقادیر بدست آمده در جدول       آن، عالوه بر    .است  شدهه  ئارا) 5( شمارۀ   در جدول 

  .است مده آ) 6(
  
  
  
  
  

١٣٨٣سيستم اطالعات جغرافيايي،استفاده ازهتيه شده با :مأخذ

45.4545.30 45.15 45.00 46.1546.00 46.30

38.00

37.15

37.45

37.30

38.15

   چگونگی پراکندگی واحدهای توپوگرافیک منطقه و-1قشهن
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  واحد مورد مطالعه سه رگانه د چهارده  های  نتایج توان سنجی فعالیت  خالصه -4جدول
  ازاتیامت

  1واحد   2واحد   3واحد 
  ردیف  ها ها و قابلیت فعالیت  عالمت اختصاری

6  12  15  AC  1  کشت فاریاب  
12  13  7  DF  2  کشت دیم  
3  8  9  EF  3  های گسترده مکانیزه کشت  
6  12  13  TE  4  دامپروری صنعتی  

13  12  8  RE  5  دامداری روستائی  
6  10  14  LI  6  صنایع تبدیلی بزرگ  

14  12  8  SI  7  صنایع دستی وکوچک  
8  11  15  WP  8  های رفاهی و خدماتی پروژه  
5  9  10  Aq   9  پروریآبزی  

11  13  14  TO  10  گردشگری  
14  14  13  Ap  11  زنبور داری  
15  14  12  AZ  12  داری داری و آبخیز مرتع  
15  12  4  D  13  سد سازی  
4  9  15  SP  14  یابی مراکز خدمات روستائی مکان  

  9مأخذ شماره . ک.های موجود در منطقه ر ها و قابلیت  برای اطالع از آمار و اطالعات اولیه مربوط به فعالیت:توجه
  های مورد مطالعه  واحد های محیطی درجه بندی شده توان -5جدول 

EP5 EP4  EP3  EP2  EP1  نواحی 

  ـ
  

 
 سد سازی

  

های گسترده  کشت
، کشت دیم، مکانیزه

صنایع یی، دامداری روستا
  ،دستی وکوچک

مرتعداری و 
  ،داری آبخیز

  آبزی پروری

های رفاهی و  پروژه، کشت فاریاب
، اکز خدمات روستائیمر، خدماتی

، گردشگریتبدیلی بزرگ، صنایع 
  دامپروری صنعتی، زنبورداری

 )1(   

  ـ
  

  ـ
، های گسترده مکانیزه کشت

مراکز آبزی پروری، 
  خدمات روستائی

، کشت فاریاب
های رفاهی و  پروژه

مراکز ، خدماتی
، خدمات روستائی

تبدیلی بزرگ، صنایع 
، دامپروری صنعتی
  ییدامداری روستا

، داری مرتعداری و آبخیز، داریزنبور
  کشت دیم ،گردشگری

 )2(   

  
 زنبورداری

  

مراکز خدمات , کشت فاریاب
دامپروریپروری،   آبزیروستائی
،کوچک صنایع دستی و، صنعتی

های رفاهی و  پروژه
  خدماتی

کشت دیم، 
  گردشگری

  

، سد سازی، داری مرتعداری و آبخیز
، صنایع دستی وکوچک، زنبورداری

  ییروستادامداری 
 )3(   

  
  



  
  ١٨٣                                                                                                 . . . یابی توان های محیطی در عمران روستاییز ار
 

  

   درصدبر حسببندی شده واحدهای مورد مطالعه  های درجه  قابلیت -6جدول

  P5  P4  مجموع 

  
  P3 

 

P2  P1   ف  واحد
ردی

  

  1  جلگه  50  14  29  7  ـ  100
  2  نیمه کوهستانی  29  50  21  ـ  ـ  100
  3  یکوهستان  36  14  7  36  7  100

  4  های  سه واحد مجموع توان  115  78  57  43  7  -
  5محاسبات انجام شده بر روی اطالعات مندرج در جدول شماره : ذمأخ

  
  :دهد که   جداول باال نشان می بررسی

هـای عمـران روسـتائی     هـائی بـرای اجـرای پـروژه     ـ هر سه واحد توپوگرافیک مورد مطالعه دارای شرایط مساعد و پتانسیل   
  ؛ باشند می

  ؛های دیگر متفاوت است بت به واحدهای هر واحد نس ها و قابلیت ـ پتانسیل
کوهـستانی    ای و نیمـه     هـای جلگـه     باشد کـه در واحـد       می) 2 و   1 ( های درجه  های منطقه از نوع قابلیت      ـ بیشترین نوع قابلیت   

  ؛بیشترین تمرکز را دارند
 بـاالی    اسـتعداد   که نشان دهنـده   است  ) ها    مجموع قابلیت   3/2 حدود( واحد   193،    منطقه) 2و1(ۀ  های درج   ـ مجموع قابلیت  
  .های عمران روستائی است ریزی منطقه برای برنامه

  
         

29%

14%

7%

50%

P1 P2 P3 P4

  

21%

50%
29%

P1 P2 P3

 

7% 14%

36%

36%

P1 P2 P3 P4 P5
  

بندي شده طي درجهتوان حمي
 واحد آوهستان

بندي شده واحدتوان حميطي درجه
 نيمه آوهستاني

بندي شده  توان حميطي درجه
جلگه واحد
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  :است بررسی  بخش قابلهای عمران روستایی در دو ها و ژئومرفولوژی منطقه در برنامه تأثیر ناهمواری ،از طرف دیگر
مل یاد شـده بـسیار کمتـر    اجرای آنها تأثیر عوا های رفاهی و خدماتی که در  اجرای پروژه  زمینه سرمایه گذاری و     در -الف
دم وجـود   عـ  .دنـ ه در حال حاضر اکثر روستاهای منطقه از خدمات اساسـی و زیربنـائی برخوردار              است ک صورتی  ه  ب،   بوده

 از  تعـدادی کـز خـدمات بهداشـتی و درمـانی در           امر و یـا      دبیرسـتان   و  همچون مدرسـه راهنمـائی     آموزشیبرخی امکانات   
جمعیت، مرکزیت  نظر تعداد   به عوامل دیگری    این امر   بلکه  ؛   نیست  نواحی کوهستانی   ناشی از موقعیت استقرار در     روستاها

  .شود  به شهر مربوط مییو دوری و نزدیک
ی کـه اکثـر سـرمایه       ه طـور  های توسعه کشاورزی و مکانیزاسیون تأثیر توپوگرافی بسیار زیـاد بـوده، بـ                در زمینه پروژه   -ب

احداث گاوداری و مرغداری، آبیـاری مکـانیزه و مـزارع نمونـه مربـوط بـه                 در زمینه حفر چاه،     صورت گرفته   های    گذاری
های بزرگـی همچون سدسازی و آبخیزداری در منـاطق مرتفـع و کوهـستانی منطقـه در حـال                     ای بوده و پروژه     جلگهناحیه  
   : استاجرا 

 دسته قابلهای محیطی به سه  با توان و انطباقهای روستائی از نظر تعادل  ها و فعّالیّت برنامههای تحقیق  بر اساس یافته
  : فکیک استت

مراتع  زراعی، منابع آب زیرزمینی وکه در مورد خاک های های محیطی  برداری بیش از ظرفیت از توان بهره -الف
 یت وضعدرکیفیت  لحاظ کمیت و و درحال حاضر از  برداری قرار گرفته مورد بهره است که بیش از ظرفیتهایی از نمونه 

  .ندقرار نداربی مناس
های گردشگری منطقه وصنایع تبدیلی و تکمیلی کـشاورزی           های محیطی که مربوط به توان       برداری کمتر از توان    بهره -ب

  .این زمینه بسیار ناچیز است ها در گذاری بوده و تعداد سرمایه
  .اردحیطی منطقه مطابقت دهای م ها تا حدودی با ظرفیت برداری بهره، در سایر موارد) ج  

های محیطی هر    با شرایط و ویژگی   ) به صورت مجزا  (های مختلف     بر اساس انطباق الزامات مربوط به استقرار فعالیت       
) شناسـی تحقیـق     بحـث روش  . ک.ر(ذکـر شـده     یک از واحدهای توپوگرافیک منطقه و ترکیب آنها با یکدیگر بـا روش              

  :نمودئه را ارانتایج زیرتوان  می
 ؛ های عمران روستائی دارد های محیطی مساعدی برای پروژه نسیلمنطقه مورد مطالعه پتا -
ها و    اما در سایر فعالیت   ،  های رفاهی روستاها تأثیر چندانی نداشته       نقش ژئومرفورلوژی وتوپوگرافی منطقه در پروژه      -

  ؛است ها بسیار مؤثر بوده پروژه
بنظـر   بـسیار بـاال اسـت و      بـرداری     ن بهـره  بعضی منابع همچون آب وخاک و پوشش گیاهی، میزا         برداری از   در بهره  -

 هـای   هـای الزم بـرای گـسترش فعالیـت          زمینـه  رغـم وجـود     بـه در صورتی کـه      (باشد محیطی   رسد فراتر از توان     می
  ).استبسیار ناچیز  ،های اقتصادی در این نوع فعالیتهای اجراشده   پروژه،گردشگری و صنایع تبدیلی
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