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هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر پایداری اجتماعی  64اثرات طرح 

*)مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان هامون( روستاها
 

 3، جواد بذرافشان2نبری، سیروس ق0فر مهدی نادریان

 01/41/4411تاریخ پذیرش:                 44/4/4411تاریخ دریافت: 

 چکیده

های ورودی آب به سیستان در کشور افغانستان، کمبود آب یکی از عوامل اصلیی   با توجه به قرارگیری منشأ جریان

هلای اشیلر بله     کله ششکسلالی  طلوری  بله رود؛  شمار می های کشاورزی در این منطقه به محدودکنندۀ توسعۀ فعالیت

های گسترده به سایر نقاط ایلران منرلر    های تولیدی و تشدید مهاجرت های حیاتی، نابودی بنیان شدن شریان ششک

هلای   منظلور انتقلاس سلی ب    هزار هکتار از اراضی کشاورزی سیستان بله  44شده است. در این راستا، طرح آبیاری 

بلرداری مناسلا از    هلا و امکلان بهلره    نیمله  های طبیعی معروف به مخلازن الاه   داسجاری از کشور افغانستان به گو

های مذکور، برای توسعۀ کشاورزی و پایداری منطقه تصویا و اجرا شد. در این پژوهش ت ش شده اسلت   سی ب

آملاری  هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر پایداری اجتملاعی روسلتاها مطالعله شلود. جامعلۀ       44تا تأثیر طرح 

 144شانوار، با  47،411روستای شهرستان هامون بودند که با استفاده از فرموس کوکران، از بین  41پژوهش، ساکنان 

افزارهلای سلوارا، مابلاج، جلی.آی.ا . و نیلز از       هلا، از نلر    وتحییلل داده  نفر مصاحبه صورت گرفت. برای ترزیه

شد. براسا  آزمون وییکاکسون، پایداری  های آماری استفاده  برای تحییل SPSSافزار  های وییکاکسون در نر  آزمون

اجتماعی روستاهای مورد مطالعه، با اجرای طرح انتقاس آب به اراضی کشلاورزان نسلبت بله قبلل از اجلرای طلرح       

 هزار هکتاری بر پایداری اجتماعی روستاها با اسلتفاده  44یافته است. نتایج تحییل فضایی تأثیرگذاری طرح   افزایش

روستا در وضعیت متوسل  و   41روستا در وضعیت مطیوب،  40از مدس ماباج نشان داد با اجرای طرح انتقاس آب، 

اند. بیشترین تأثیرگلذاری   روستا در وضعیت نامطیوب یا تأثیرگذاری اندج طرح بر پایداری اجتماعی قرار گرفته 41

های افزایش تمایلل مانلدگاری    اها، مربوط به مؤلفههزار هکتاری آبیاری بر پایداری اجتماعی روست 44اجرای طرح 

 بینانه به آیندۀ سیستان است. روستاییان در منطقه و انتظارات شوش
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Abstract 
Given the water inflows to Sistan in Afghanistan, water scarcity is one of the main 

factors limiting the development of agricultural activities in the region. Recent 

droughts have led to the drying up of lifelines, destruction of production bases, and 

increased migration to other parts of Iran. In this regard, the irrigation project of 

46,000 hectares of agricultural land in Sistan has been approved and implemented to 

channel the current floods from Afghanistan into natural pits known as wells and 

reservoirs, and to provide the possibility of appropriate use of these floods for 

agricultural development and regional sustainability. Therefore, this study attempted 

to examine the impact of the 46,000 hectare irrigation project in the Sistan Plains on 

the social sustainability of the villages. The statistical population of the study was the 

inhabitants of 40 villages of Hamoon city. Using the Cochran formula, 346 

respondents were interviewed out of 19,133 households. Swara, Mabak, GIS and 

Wilcoxon tests in SPSS statistical analysis software were used to analyze the data. 

According to the Wilcoxon test, the social sustainability of the studied villages has 

increased with the implementation of the water transfer plan on farmers' land 

compared to before the implementation of the plan. The greatest impact of the 

implementation of the 46,000 hectare irrigation project on the social sustainability of 

the villages is related to the components that increase the villagers' tendency to stay in 

the region and optimistic expectations for the future of Sistan. 

Keywords: Water Transfer Plan, Social Sustainability, Village, Sistan, Mabak Model, 

Hamoon city 
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 مقدمه و بیان مسئله

عنوان یک مادۀ اساسلی و کییلدی بلرای تلأمین شلرای  توسلعۀ پایلدار در سلطوح          نقش آب به

ای مطرح است. جامعۀ جهانی به این نتیرله رسلیده اسلت کله اسلتقرار       المییی، میی و منطقه بین

زندگی حاضر و آینده، در گرو حفاظت از منابع آب شیرین و ملدیریت صلحیو و منطقلی ایلن     

ویلژه در منلاطخ ششلک،     آبی به (. اهمیت آب و معضل کم14: 4174نابع است )زارع و حیاتی، م

همواره از مسائل مطرح در ناپایداری روستایی بوده است. زندگی همۀ موجلودات زنلده اعلم از    

گیاهان، حیوانات و انسان به آب بستگی دارد و حیات در جلایی ممکلن اسلت کله آب وجلود      

گیلری بسلیاری از    ترین نیازهلای بشلر و مایلۀ حیلات و عیلت شلکل       اصییداشته باشد. آب از 

(؛ بنابراین مسلئیۀ  0-4: 4117های روستایی در سطو زمین است )سیمانی و همکاران،  سکونتگاه

 0151ترین موضوع مورد بحث جهان در آینده شواهد بود؛ زیرا تلا سلاس    کمبود منابع آب، اصیی

ییارد نفر شواهد رسید و درنتیره تأمین آب و مواد غذایی و می 4/7می دی جمعیت جهان به مرز 

)نلوری و همکلاران،   ترین دغدغۀ مدیران و رهبران کشورها شواهد بود  زیست، مهم حفظ محی 

(. فرسودگی منابع آبی و بدترشدن کیفیت آب، بر رشلد اقتصلادی و رفلاه کشلورها     114: 4175

این مسئیه با توجه به تغییلرات اقییملی و کلاهش     (.414: 0144، 4شدت تأثیر منفی دارد )دمین به

بارندگی، تقاضای آب برای کشاورزی، صنایع و مصارف شانگی در جهان تشدید شواهد شد. با 

رویه از  های کشاورزی رایج در بیشتر کشورهای جهان سو  بر استفادۀ بی وجود نظا  وجود این،

تنها اقدامات اندکی برای کلاهش اسلتفاده    و نه ویژه منابع آب تمرکز دارند های کشاورزی به نهاده

هلا رونلد رو بله رشلد      گیری از آن های اشیر بهره ها انرا  گرفته است، بیکه در ساس از این نهاده

 (.445: 0141، 0داشته است )جمینی

شده اسلت و   ایران در جنوب غربی قارۀ آسیا و در قیمرو کمربند بیابانی نیمکرۀ شمالی واقع 

ششلک   ای از کشور ما تحت تأثیر اقییم ششلک و نیمله   ت سبا شده بخش گستردههمین موقعی

رو  (. از ایلن 045: 4174رو سازد )ف ح تبلار و بحیرایلی،    قرار گیرد و ایران را با کمبود آب روبه

های جلوی و شلرای  شلا      عیت کمبود ریزش آب به قرارگرفتن ایران در لیست کشورهای کم

های کشاورزی و تأمین نیازهای آبی گیاهان بدون انرا   انرا  فعالیتبودن  وهوایی و ناممکن آب

                                                            
1
. Demin 

2
. Jamini 



 

 

 

 

 

 0011، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           054 

  

 

محیطلی   های ملالی و زیسلت   دلیل تحمیل هزینه شدن منابع آبی مناسا به عمییات آبیاری، کمیاب

هلای اقتصلادی    منظور احداث تأسیسات زیربنایی جدید و رشد تقاضای دیگلر بخلش   سنگین به

بلا  (. 7: 4174کند )دحیماوی و همکاران،  را دواندان میبرای آب، ضرورت توجه به منابع آبی 

توجه به موقعیت طبیعی سیستان )سرزمین دشت و هموار، بارندگی کم و گرمای شدید تابستان، 

هلای ماسله( و سیاسلی )منطقلۀ ملرزی، دوری از منلاطخ        سالی و طوفان طغیان رودشانه، ششک

یافته و محرو  کشور بوده است و  توسعهکم جمعیتی و مرکز ایران(، این شهر همواره جزء مناطخ

رو  اجتملاعی زیلادی روبله   -ساکنان آن اعم از شهری و روستایی، پیوسته با مشلک ت اقتصلادی  

شلدن ملرز و    (. ع وه بر این، در این منطقه پس از بسته74: 4174اند )میرلطفی و همکاران،  بوده

تنلی، امکلان مبلادمت ملرزی را از بلین بلرده       ایراد دیوار امنیتی در حاشیۀ آن )که عم ً دیلوار ب 

دلیلل   است(، آب بیشترین سهم را در توسلعۀ اقتصلادی، اجتملاعی و سیاسلی منطقله دارد و بله      

های کنترس و انحراف آب در بامدست )کشور افغانسلتان(   گذاری در اجرای طرح افزایش سرمایه

ک کامی بسیار بلاارزش نگلاه   عنوان ی و محدودیت آب ورودی به دشت سیستان، به آب باید به

صلورت یلک    ترتیا در شرایطی که محدودیت آب در بیشتر روسلتاهای سیسلتان بله    کرد. بدین

وری آن یلک   مسئیۀ جدی مطرح است، توجه بله افلزایش کلارایی مصلرف آب و ارتقلای بهلره      

هلای   یکی از راه(. 05: 4171ناپذیر شواهد بود )اصغری لفمرانی و نادریان فر،  ضرورت اجتناب

هلای   استفادۀ بهینه از آب در کشاورزی، مدیریت منابع آب از طریخ اص ح راهبردهلا و فنلاوری  

بودن راندمان استفاده  کردن مشک ت ناشی از کمبود و کم مورد استفاده از منابع آب برای برطرف

(. اهمیت این موضلوع در سیسلتان بیشلتر زملانی احسلا       41: 4117زاده،  از آب است )حاجی

مخلازن   از فشلار  تحلت نیمه و فشار های تحت از سیستم استفاده با آب راندمان شود که افزایش می

رسلید و انتقلاس آب بلا سیسلتم      درصلد شواهلد   71 بله بلامی   موجلود  درصلد  01 از ها نیمهااه

های روباز دارد )پیلری و   گذاری توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به سیستم انتقاس آب با کاناس لوله

های جوی، افزایش میلزان دملا و    رو با توجه به سطو پایین ریزش (. از این941: 4171ن، همکارا

تبخیر، فقر پوشش گیاهی، وابستگی منطقه به آب رودشانۀ هیرمند، کاهش یا توقف متناوب آورد 

های اشیر در منطقه، استفادۀ بهینله از آب موجلود    سامنۀ آب رودشانۀ هیرمند و بروز ششکسالی

های نوین آبیلاری در اراضلی کشلاورزی روسلتاهای سیسلتان از اهمیلت        ها با روش یمهندر ااه

بلا عنایلت ویلژۀ مقلا  معظلم رهبلری        4171در همین راسلتا، در سلاس    زیادی برشوردار است.
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هلزار هکتلار از اراضلی     44هلا در   نیمله  العالی(، پروژۀ انتقاس و توزیع آب از مخازن الاه  )مدظیه

هلای جلاری بلا     بلرداری مناسلا از سلی ب    منظور امکلان بهلره   تان بهکشاورزی روستاهای سیس

های نوین آبیاری با حداکثر راندمان، با هدف جیوگیری از مهاجرت سلاکنان   گیری از سامانه بهره

بهینه از منابع پایۀ تولید، ایرلاد   وری هوشمندانه و ریزی، بهره برنامه کشاورزی قابل منطقه، احیای

روستای سیستان در قالا  944ان اقتصادی روستاییان با رویکرد پایداری در اشتغاس و افزایش تو

 هکتاری طراحی و اجرا شده است. 01آب  گروه هم 0419

ای براسلا  رویکلرد اقتصلادی و بلدون      های متمادی اقدامات توسلعه  از طرفی ترربۀ ساس 

بوده است. دستیابی محیطی، فرهنگی و اجتماعی این اقدامات اندان شوشایند ن م حظات زیست

شدن شرای  اجتملاعی   ای، افزون بر فرایندهای اقتصادی، نیازمند فراهم به اهداف اقدامات توسعه

تلوجهی بله    ای ممکن است تأثیرات منفی به همراه داشته باشد که بی است. هر اقدا  توسعه  ویژه

پیشلبرد اقلدامات    هلا را در نکلردن آن  ها، طیفی از مشک ت نظیر مقاومت ملرد  و مشلارکت  آن

طورکیی دسلتیابی بله پایلداری     (. به571: 4171زاده،  حسینی و میرج دنباس شواهد داشت )میک به

دهنلدۀ آن و همننلین    هلای تشلکیل   ها و مؤلفه اجتماعی در مناطخ روستایی از راه بهبود شاشص

د و توانلایی  شلو  های اجتماعی ساکنان روسلتایی ملی   ساز ارتقای ظرفیت عوامل مؤثر بر آن، زمینه

برداری بهینه از منابع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی متناسا با اهداف  جامعۀ روستایی را برای بهره

رو پژوهش حاضر با هدف  (. از این71: 4171سازد )جمینی و جمشیدی،  توسعۀ پایدار فراهم می

نکلاش قلرار   هزار هکتاری آبیاری بر پایداری اجتماعی روستاها ملورد ک  44بررسی اثرات طرح 

گرفته و درصدد پاسخگویی به سؤامت اساسی زیر است: با اجرای طرح انتقاس و توزیلع آب از  

ها به اراضی کشاورزی اله تغییراتلی در پایلداری اجتملاعی روسلتاهای ملورد مطالعله         نیمه ااه

هلا بله اراضلی کشلاورزی در      نیمله  وجود آمده است؟ اجرای طرح انتقاس و توزیع آب از الاه  به

 های پایداری اجتماعی روستاها تأثیرگذاری بیشتری دارد؟ یک از ابعاد و مؤلفه ا کد

 چارچوب مفهومی و نظری

شلود.   ریزی و توسعۀ روستایی رویکلردی نلوین محسلوب ملی     امروزه، توسعۀ پایدار در برنامه 

توسعۀ روستایی نیز برش ف گذشته، در ااراوب رهیافت مطیوب )توسعۀ پایلدار روسلتایی(،   

دهندۀ نظا   های بنیادی شکل مند است که دربردارندۀ ابعاد و مؤلفه نگر و نظا  بتنی بر رویکرد کلم
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ها  پیوندی موزون میان آن شناشتی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی( و هم توسعۀ روستایی )ابعاد بو 

نیسلت.  حذف یا تقییل به نفع دیگلری   رو هر بعد اهمیت شا  شود را دارد و قابل است. از این

عنلوان عنصلر اصلیی برقرارکننلدۀ       بو  و محوریت انسلان بله   مثابۀ جزئی از زیست تیقی انسان به

کنندۀ نظا  پایلداری روسلتایی    توازن، شرط اصیی تحقخ اهداف توسعه در هرکدا  از ابعاد تعیین

 برای نخستین بلار اتحادیلۀ اروپلا در لیسلبون،     0111(. در ساس 0: 4171است )حیدری ساربان، 

هلای توسلعه تعریلف کلرد و پایلداری اجتملاعی        ناپلذیر ملدس   مباحث اجتماعی را جزء جلدایی 

(. در ایلن راسلتا،   4( )نملودار  1: 0119صورت ویژه مورد توجه واقع شد )کومنتونیلو و للن،    به

شلده کله     پایداری اجتماعی به معنی زندگی سالم و بارور و هماهنگ با محی  و طبیعت تعریف

منظور دستیابی  های اقتصادی به یات جامعه، با حفظ کیفیت محیطی و مرتب  با نظا در آن بقا و ح

 (.0: 4114به بامترین سطو رضایت از زندگی مورد نظر است )جاودان، 

 

 
 . ابعاد مختلف توسعۀ پایدار و اهمیت نسبی هریک از این حوزه ها 0نمودار 

 3: 2114نتونیو و نن، کوالبه نقل از  041: 0342منبع: نسترن و همکاران، 

. عدالت اجتماعی که 4طورکیی به پایداری اجتماعی در دو بعد مفهومی توجه شده است؛  به

دهد افراد یک  های انحصاری اشاره دارد و اجازه می به توزیع عادمنۀ منابع و اجتناب از تکنیک

شند که این امر طور کامل در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مشارکت داشته با جامعه به

شده، عدالت اجتماعی به  کند. در ارتباط با محی  ساشته ارتباط نزدیکی با عدالت محیطی پیدا می

معنای توجه به ماهیت و وسعت دسترسی به شدمات و امکاناتی است که در منطقه استقرار یافته 

جامعۀ محیی که  عنوان . پایداری اجتماعی که مربوط به توانایی جامعه یا جیوۀ آن به0است. 

سازی  قبوس عمیکرد در سازمان اجتماعی و یکپاراه حفظ و بازتولید شود را در یک سطو قابل
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: 4170شود )مشکینی،  ای گسترده از محی  اجتماعی را شامل می رفتار اجتماعی در مرموعه

ها،  های رسیدن به پایداری اجتماعی میسر نیست. دیدگاه (. با وجود این، پیداکردن راه471

ها و ابزارهای متعددی برای حل مشک ت اجتماعی با توجه به ماهیت پینیدۀ  مفاهیم، روش

های مدیریت اقتصاد، کیفیت امنیت، بهداشت، محی  زیست و  ها از جمیه انواع سیستم آن

وهوا و جوامع مشارکتی )اجتماعات صنفی( ارائه شده است. اشت ف بین تعاریف،  آب

کننده است و موجا رشد فزایندۀ نیاز به درج ها و ابزار سردرگم وشاص حات، رویکردها، ر

شوند و اگونه با هم  ها به پایداری منرر می شود که اگونه این مفاهیم و شاشص این مهم می

های  های شبکه توان به شاشص های پایداری اجتماعی می در ارتباط هستند. از دیگر شاشص

های برابر، دموکراسی،  مشاغل، دسترسی به فرصتاجتماعی، حخ انتخاب زندگی، ترکیا 

های برابر عینی و ذهنی، مشارکت  های اجتماعی، نیازهای اساسی عینی و ذهنی، فرصت نوآوری

الدینی،  عینی، تنوع فرهنگی، میراث فرهنگی و عدالت در دسترسی به رفاه اشاره کرد )شمس

انسانی، عدالت، دولت دموکراتیک و  ارائه شده، رفاه 4گونه که در جدوس  (. همان474: 4175

عنوان ترکیبات اصیی پایداری اجتماعی فرض شده است که برای ارائۀ یک  جامعۀ مدنی به

محور، پایداری و رفاه جامعه با  هایی از توسعۀ انسان ها، ویژگی تصویر گویاتر از هریک از این

 (.49: 4170اند )فتاحی و همکاران،  هم ترکیا شده

 های مختلف ل نوظهور ابعاد پایداری اجتماعی از دیدگاه. اصو0جدول 

 کمیته

 محور توسعۀ انسان پایداری

پروسۀ 

مونترال 

(0444) 

هود -متی

(0444) 

 20دستور کار 

اصول توسعۀ 

 (0442پایدار )

آزادی 

(0444) 

توسعۀ انسان 

(0441) 

نیازهای انسانی 

(0441) 
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 های مختلف جتماعی از دیدگاه. اصول نوظهور ابعاد پایداری ا0دول ادامه ج

 کمیته

 محور توسعۀ انسان پایداری

پروسۀ 
مونترال 

(0444) 
هود -متی

(0444) 

 20دستور کار 
اصول توسعۀ 

 (0442پایدار )

آزادی 
(0444) 

توسعۀ انسان 
(0441) 

نیازهای انسانی 
(0441) 

 

 جامعۀ

 زندگی، قابل

و  آموزش
 های مراقبت

بهداشتی، 
 به دسترسی

 و کامها
دمات ش

 شغل، عمومی،

ونقل،  حمل
 مسکن

 و های ارزش
روحی نیازهای
 فرهنگی،-

نیازهای  و شغل
 جامعه،

 مؤسسات،

 ظرفیت جامعه،

 های ارزش

و  فرهنگی
 اجتماعی،

 سرزندگی

 جامعه

 و اقتصادی ابعاد
اجتماعی، 

 زندگی س متی،

سازنده، 
 فقر، کنی ریشه

نیازهای 
 اجتماعی،

اقتصادی، 
 محیطی، زیست

و  فرهنگی
 معنوی

امنیت، 
های  فرصت

 اجتماعی

وری،  بهره
 توانمندسازی

اوس:  هدف
ای  پایه نیازهای
 تغذیه،-معالش

آموزش، 
 س متی،

بهداشت، 
 رسانی، آب

 مسکن

 انسانی رفاه

برابر و  دسترسی
 عدالت

 اجتماعی

 برابری

 اجتماعی،

های  ارزش
 و فرهنگی
 اجتماعی

 و اقتصادی ابعاد
اجتماعی، 

 نابرابری، کاهش

ندارد استا
 زندگی

های  فرصت
 اقتصادی

 برابری

اقتصادی، 
 سیاسی برابری

 های فرصت

 عادمنۀ اقتصادی
 برابری

 در فراگیر جامعۀ

 سیاست عمومی،

 دموکراسی،

 کارایی، برابری،

و  مکمل جوامع
 تسهییگر،

و  گیری تصمیم
 وگوی گفت

آگاهانه،  همگانی
 و سازی یکپاراه

فراگیرکردن 
 های همکاری

 اجتماعی

 نهادی، ظرفیت

همکاری 
 مشارکتی،

 شایستگی

سازمانی، 
 مشارکت

 عمومی،

ظرفیت 
 اجتماع،

 همکاری

مشارکتی، 
 سرپرستی،

پذیری  انعطاف
 جامعه

 داری، حکومت

 حاکمیت قانون،

محیطی،  قوانین
 فراگیر سیاست

 از مرد ، مراقبت

مشارکت 
 دموکراتیک،

مشارکت 
 شهروندان،

و  زنان بومیان،
 جوانان،

 مشارکت

 گسترده

انت ضم
شفافیت 
 حقوق

مدنی، 
های  آزادی

سیاسی، 
مدنی  حقوق
های  آزادی

 سیاسی

سیاسی،  آزادی
 توانمندسازی،

 آزادی سیاسی

دو :  هدف
ایراد 
 های زیرساشت

اجتماعی، 
قانون،  حاکمیت
گذاری  سرمایه
سو :  هدف

مشارکت 
 دموکراتیک،

 تعیین سرنوشت

مشارکت  شود،
 هویت و میی

 فرهنگی

دولت 
دموکراتیک، 

مدنی  ۀجامع
 دموکراتیک

 49: 4170فتاحی و همکاران، : منبع
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اند از: پایداری محلی  زیسلتی یلا برقلراری      درمرموع سه اصل اساسی توسعۀ پایدار عبارت

تعادس اکولوژیک، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی. پژوهشگران کمیسلیون توسلعۀ پایلدار    

برداشللت سللامنه از منللابع آب  سللازمان میللل شللاشص کمبللود منللابع آبللی را برحسللا میللزان 

 41اند که براسا  آن، اگر میزان برداشت آب کشوری بلیش از   تردیدشوندۀ کشور تعریف کرده

درصد کل منابع آب تردیدشونده باشد، آن کشور با بحلران شلدید آب مواجله اسلت. در ایلن      

بحلران آب مواجله   توان گفت که ایران با  های آمارهای وزارت نیرو می راستا، با توجه به بررسی

های  طور که اشاره شد، یکی از شاشص (. به هرحاس، همان444: 4174ای و کولیوند،  است )سبزه

پایداری، وجود آب و تأثیر آن بر پایداری اجتماعات است. نبود یا کمبود آب، توسعۀ اقتصلادی  

ی و اجتملاعی  کند. درواقع توسعۀ منابع آب برای توسعۀ اقتصاد شدت مختل می و اجتماعی را به

توسلعه   و کارشناسلان  جهلانی  هلای  سازمان مورد نظر امروزه که بنیادی و الزامی است. رویکردی

 پیاملدهای  منبعلث از  دیلدگاه  گیلرد. ایلن   می درنظر توسعه کاتالیزور یا کننده را تسهیل آب است،

 ایلن  ت. درکشورها اس توسعۀ مدیریت در تغییر پارادایمی نتیرۀ و پایدار توسعۀ پذیرش رویکرد

یک  عنوان به هم گیرد، آب می درنظر توسعه و آب میان منابع را متقابیی و دوسویه رابطۀ که دیدگاه

نقلش   اقتصلادی  رشلد  و زیست محی  اجتماعی، تمامیت توسعۀ در منبع، یک عنوان به هم و بخش

 انلد  ر گرفتهدرنظ بخش عنوان به هم و منبع عنوان به هم را آب 0141 ساس کییدی دارد. در گزارش

زادی،  است )کر  اساسی و ضروری اقتصادی و رشد زیست محی  حفظ اجتماعی، توسعۀ برای که

ای اساسلی اسلت و    ، مسلئیه 4(. محدودیت آب در ایران و مخصوصاً منطقۀ سیسلتان 459: 4179

اسا های متن پایداری روستاها در استفادۀ بهینه از منابع آب نیز مستیز  اتخاذ رویکردها و تحقیخ

 در این راستا شواهد بود.

طلور گسلترده بله     هلا بله   ها و دیلدگاه  دهد در هرکدا  از نظریه متون مرتب  با موضوع نشان می

بین، برشی  های آبیاری و عوامل مرتب  با آن توجه شده است. در این  مباحث مربوط به فواید طرح

محیطی، اجتماعی  بر مسائل زیستهای آبیاری  نظران داشیی و شارجی به مقولۀ آثار طرح از صاحا

های نوین آبیاری در حوزۀ آب و شلاج و   اند و مباحثی را دربارۀ سیستم و اقتصادی آن توجه داشته

                                                            
هلای مطلرح در ایلن ناحیله را بایلد از نلوع        . با توجه به میانگین سامنۀ بسیار کم بارش در سیسلتان، ششکسلالی  4

آفرین  هیدرولوژیک دانست که اساساً کاهش شدید آورد سامنۀ رودشانۀ هیرمند در بروز این نوع از ششکسالی نقش

 (.11: 4111.ج: کردوانی، است )جهت اط عات بیشتر ر
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های آبیاری بر پایلداری   اند؛ بنابراین در زمینۀ اثرات طرح های کشاورزی ترویج و بررسی کرده رشته

نشلده اسلت.     صورت تخصصی انرلا   ی بهاجتماعی روستاییان تاکنون در حوزۀ جغرافیایی پژوهش

هلزار هکتلاری    44صورت دقیخ در ارتباط با آثار طلرح   ترتیا ااراوب مفهومی پژوهش به بدین

 (.0آبیاری دشت سیستان بر پایداری اجتماعی روستاها طراحی شده است )شکل 

 
 هزار هکتاری بر پایداری اجتماعی روستاها 04. مدل مفهومی اثرات طرح 2شکل 

 شناسی تحقیق شرو

گرفته، به  های صورت ریزی هزار هکتار از اراضی سیستان مطابخ با برنامه4 44طرح انتقاس آب در 

شانزده ناحیۀ عمرانلی در پلنج شهرسلتان سیسلتان )زابلل، زهلک، هیرمنلد، نیملروز و هلامون(          

متلر از   یمییل  441تلا   0111کییومتر بلا قطلر    5111ها به طوس  گذاری بندی شده است. لوله تقسیم

حوضلنۀ بلتن مسلیو و نصلا شلیرآمت و       44،011اتیین و اجرای  و پیی GRPجنس فومدی، 

نفلر   0411کلارگیری   پیمانکلار، مشلاور بلا بله     44ها و استفاده از شدمات اتصامت مورد نیاز آن

                                                            
.
هلزار هکتلار از طریلخ شلبکه طلی       44هزار هکتار اراضی کشلاورزی سیسلتان، تنهلا     451دلیل محدودیت آب از  به 4

میییلون مترمکعلا آب    411هزار هکتار، حاصل تقسیم اشتصلا    44آبیاری است. مبنای انتخاب  آبی قابل های کم ساس

 مترمکعا آب در هر هکتار( محاسبه شد. 1911فی نظا  کشت گیاهان )در ساس به طرح و برآورد مقدار آب مصر
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برداری  هزار هکتار از اراضی دشت سیستان به اجرا و بهره 44نیروی فنی و کارگری در مساحت 

، GRPکییلومتر   417اتلیین،   گلذاری پیلی   کییومتر لوله 151. در شهرستان هامون درمرموع رسید

حوضنۀ قطع و وصل، رسلوب و   944هکتاری و  5حوضنۀ  0011هکتاری،  01حوضنۀ  549

 (.0هوا اجرا شده است )جدوس 

مترمکعلا   1911میییون مترمکعا )برای هر هکتلار   411یافته در طرح،  میزان آب تخصیص

(. در ایلن  0شلود )شلکل    درصد( تأمین می 40) 4درصد( و  11) 4/0های  نیمهاز محل ااهآب( 

ایستگاه پمپاژ مستقل وجود دارد کله از   5ایستگاه پمپاژ ثانویه و  7، 4پمپاژ اصیی  ایستگاه 0طرح 

هلا   وسییۀ ایلن ایسلتگاه   صورت ثقیی به کاناس پانیر آب هدایت، و به نیمۀ اهار  آب بهطریخ ااه

طلور   ( بله 0ناحیۀ عمرانی )هامون یک، دو، سه، اهلار و ناحیله عمرانلی زهلک      5ب در سطو آ

 (.1شود )شکل  مستقیم پمپاژ می

 اجرایی پروژه در شهرستان هامون-. مشخصات فنی2جدول 

ناحیۀ 

 عمرانی

گذاری  لوله
PE 

 )کییومتر(

گذاری  لوله
GRP 
 )کییومتر(

تعداد 

 های حوضنه

 هکتاری 01

 5ای ه تعداد حوضنه

 هکتاری و آبشویی

های قطع  تعداد حوضنه

 و وصل، رسوب و هوا

 009 514 414 10 009 4هامون 

 441 551 451 10 011 0هامون 

 71 554 47 7 444 1هامون 

 054 441 449 44 004 4هامون 

 400 2243 504 034 451 جمع کل

 4411منبع: مرری طرح انتقاس آب، 

کییومترمربع وسلعت   4719ژوهش، شهرستان هامون با حدود محدودۀ مورد مطالعه در این پ

 سمت از و زهک، به شهرستان زابل شرق شهرستان نیمروز، از سمت به شماس است که از سمت

شلود   شهرستان زاهلدان محلدود ملی    به غرب سمت جنوب از و کشور افغانستان به شرق جنوب

و  1، هلامون  0، هلامون  4)هلامون   ناحیۀ عمرانی 4(. اجرای طرح در این شهرستان در 4)شکل 

 عمییاتی شده است. 44،947های پمپاژ مستقل در سطحی حدود  ( همراه با ایستگاه4هامون 

                                                            
.
 دار هستند. های پمپاژ ثانویه عهده ها و انتقاس آن به ایستگاه نیمه های پمپاژ اصیی، پمپاژ آب از ااه ایستگاه 4
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. سیمای منبع تأمین آب طرح انتقال آب به 2شکل 

 اراضی دشت سیستان

. سیمای پیکربندی شبکۀ اصلی انتقال آب طرح 3شکل 

 آبیاری دشت سیستان

 
روستاها و موقعیت محدودۀ مورد مطانعه در کشور، استان و منطقۀ سیستان. پراکنش 0شکل   

 

نفلر و   44149روستای شهرستان هامون بلا مرملوع جمعیلت     457جامعۀ آماری تحقیخ شامل 

شلانوار شناسلایی    01مطیوب، روستاهای بامی جمعیت  نتایج دستیابی به شانوار است. برای 7179

 روستا انتخاب شده و 41با نظر کارشناسان اجتماعی و فنی پروژه شده و سپس از بین این روستاها 

بلا جمعیلت    روسلتا(  41برداری شده است )در هر ناحیۀ عمرانی  ها اجرا و بهره شبکۀ آبیاری در آن

عنوان روستاهای نمونه بررسی شدند. حرم نمونلۀ شانوارهلای    شانوار، به 1499نفر و  41،451کل 

شانوار تعیین شلد کله درنهایلت بلا توجله تعلداد        144رموس کوکران ساکن در روستاها، براسا  ف

 (.1ها توزیع شد )جدوس  جمعیت شانوارها در روستاهای نمونه پرسشنامه
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های مورد بررسی اثرات اجرای طرح انتقال آب بر پایداری  ها و شاخص . ابعاد، مؤنفه3جدول 

 اجتماعی روستاها

ها شاخص ها مؤنفه   ابعاد 

ن طرح در جیسات توانمندسلازی، دسترسلی بله کارشناسلان و مروجلان      شرکت مشاوری

کشاورزی دسترسی به اط عات مز  بلرای افلزاش رانلدمان تولیلد، آملوزش و آشلنایی       

های جدید کشاورزی، دسترسلی بله اط علات جدیلد کشلاورزی،       برداران با فناوری بهره

شانواده، آموزش نحوۀ راهآموزش در افزایش مهارت فعالیت تولیدی و معیشتی مرتب  با 

هلای نلوین آبیلاری و     وکلار، آملوزش نحلوۀ کلارکرد بلا سیسلتم       اندازی یا رونخ کسلا 

 های الگوی کشت متناسا با شرای  محی . آموزش

 آموزش

زی
سا

ند
انم

تو
 

 در تفلریو  و فراغلت  اوقات گذران به آشنایان، ع قه و اقوا  کنار در زندگی به مندی ع قه

زندگی به شلارج از   محل روستای از مهاجرت به روستا، تمایل در دگیزن به روستا، ع قه

 استان، تعداد شانوارهای مهاجر به شارج از استان و تعداد شانوارهای مهاجر معکو .

تمایل به 

 ماندگاری

نی
ذه

 

رضلایت از زنلدگی و رضلایت از فعالیلت در بخلش       میلزان رضلایت از درآملد، میلزان    

 کشاورزی.

رضایت از 

 زندگی

امید به بهترشدن زندگی در آینده، انتظار به پیشرفت و به بهبود کشاورزی در آینده، انتظار 

 پیشرفت و ترقی محی  زندگی، و انتظار آبادی و پایداری سیستان.

انتظارات 

 بینانه خوش

برداران در استفاده از آب برای کشاورزی، اشت ف بر سلر   میزان درگیری و نزاع بین بهره

 و نسخ حخ و زمین سر بر آب بین وراث با توجه به ترمیع اراضی، اشت فات میزان سهم

هکتاری و  5های  ارث، اشت ف بر سر محدودۀ ترمیع، اشت ف بر سر جانمایی حوضنه

 های اصیی و فرعی. هکتاری، و اشت ف بر سر مسیر عبور ش  لوله 01

انسرا  

 اجتماعی
عی

ما
جت

ۀ ا
مای

سر
 

و همفکری برای اجرای بهتر طلرح )مشلارکت در تهیلۀ کاداسلتر،     گیری  مشارکت در تصمیم 

مشارکت تعیین حخ آبۀ روستا، مشارکت در تعیین مسیر شطوط لوله، مشارکت در تعیین محل 

 های آب(، مشارکت فیزیکی در اجرای طرح و مشارکت مالی در اجرای طرح. حوضنه

 مشارکت

 نظلرات  ی تولیلد روسلتایی، پلذیرش   های تعلاون  ها، عضویت در شرکت اعتماد به تعاونی

به سر آبیاران ناحیۀ عمرانی، اعتملاد   اعتماد کارشناسان و پیمانکاران طرح در منطقه، میزان

 آب در امور طرح، و میلزان  های هم های گروه به آبیاران شطوط فرعی، اعتماد به سرگروه

 اعضای شوراها و شبرگان روستا در امور طرح. به اعتماد

 اعتماد

 و دزدی جنایت )قتل(، و ها و ارتباطات روستایی، جر  ان تردد وسایل نقییه، توسعۀ راهمیز

 و اوباش، و حضور نیروهای امنیتی. سرقت، حضور افراد بزهکار و اراذس 
 امنیت
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 0ترکیبلی مابلاج   و روش 4از روش تیفیقلی سلوارا   روسلتاها،  پایداری اجتماعی سنرش برای

بنلدی اسلتفاده شلد. در ایلن راسلتا، ابتلدا وزن        رتبله  اندمعیارۀ گیری های تصمیم عنوان روش به

ها براسا  مدس سوارا )براسا  آرای دریافتی از تسهییگران مرتب  بلا طلرح،    هرکدا  از شاشص

های مطرح تعیلین شلد. سلپس از     کارشناسان یا مدیران جهاد کشاورزی(، اهمیت نسبی شاشص

 اسلتفاده  ها گزینه بندی رتبه برای اندمعیاره، گیری تصمیم های تکنیک جدیدترین از ماباج، روش

شد. مدس رتبلۀ مابلاج شلامل مراحلل تشلکیل ملاتریس تصلمیم )میلانگین نظلر پاسلخگویان(،           

سازی ماتریس تصمیم، تشکیل ماتریس تصمیم موزون، تعیین مرز ناحیۀ شباهت ملاتریس،   نرماس

ۀ بهینله )جملع هلر ملاتریس( اسلت.      ها تا مرز ناحیۀ شباهت، انتخاب گزین محاسبۀ فاصیۀ گزینه

، GISپس از تعیین میزان پایداری اجتماعی روستاها با استفاده از مدس ماباج، در محی   درنهایت

شده به طبقات مختیف پایداری اجتماعی در قبل  روستاهای مورد بررسی براسا  مقادیر محاسبه

ها به تفکیک سلطو پایلداری   از اجرا و بعد از اجرای طرح تفکیک و سپس نقشۀ پراکنش روستا

هلای آملاری پلژوهش، از آزملون وییکاکسلون در       اجتماعی تهیه شد. از طرف دیگر، در تحییلل 

 استفاده شد. SPSSافزار  نر 

 ها یافته

نفلر پاسلخگوی    144های فلردی پاسلخگویان پرسشلنامه نشلان داد از مرملوع       بررسی ویژگی

درصد را زنان بلا میلانگین    9/1را مردان و درصد  1/74روستایی مورد مصاحبه در این پژوهش، 

هلا   درصلد آن  4/1درصلد باسلواد و    4/74اند. از نظر وضعیت سلواد،   ساس تشکیل داده 49سنی 

های اجتماعی در قبل و بعد از اجرای طلرح   سواد بودند. مقایسۀ میزان تغییرات میانگین مؤلفه بی

(. در ایلن راسلتا،   4ح اسلت )جلدوس   دار در قبل و بعلد از اجلرای طلر    مؤید وجود تفاوت معنی

کاهش انسرا  اجتماعی و افلزایش  »بیشترین تأثیرگذاری طرح در بعد اجتماعی عامل اوس ایراد 

 74/1بله میلانگین    14/0در بین مرد  است که با اجرای طرح از میلانگین  « تنش و بروز اشت ف

ز طلرح و اگلونگی کلارکرد آن،    برداران در استفاده ا یافته است. عد  توانمندسازی بهره  افزایش

های اشت ف و درگیری بین کشاورزان  اط عی از میزان سهم آب و هوشمندسازی طرح زمینه بی

                                                            
1
. swara 

2
. Mabak 
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ترتیلا از   بینانه و تمایل به ماندگاری به های انتظارات شوش را افزایش داده است. همننین مؤلفه

در بعد از اجلرا افلزایش    94/1و  17/1های  در قبل از اجرا به میانگین 44/0و  01/0های  میانگین

یافته است که حکایت از امیدواری روستاییان به آیندۀ سیستان و پایداری آن با اجرای طرح دارد 

 (.4)جدوس 

. نتایج آزمون ویلکاکسون در بررسی اثرات اجتماعی اجرای طرح انتقال آب از دیدگاه 0جدول 

 روستاییان

سطح 

 معناداری
Z 

های  رتبه

 برابر

ای ه رتبه

 مثبت

های  رتبه

 منفی

 میانگین
ها مؤنفه  ابعاد 

 قبل بعد

 توانمندسازی آموزش 71/4 10/0 11 070 00 -154/44 111/1

111/1 440/41- 4 045 99 94/1 44/0 
تمایل به 

 ماندگاری

 14/0 14/0 14 001 11 -445/40 111/1 ذهنی
رضایت از 

 زندگی

111/1 071/45- 41 141 04 17/1 01/0 
انتظارات 

 بینانه خوش

111/1 091/41- 41 041 94 74/1 14/0 
بروز 

 اختالفات
سرمایۀ 

 اجتماعی
 مشارکت 41/0 19/1 05 074 47 -414/44 111/1

 اعتماد 44/0 57/1 40 079 15 -104/44 111/1

 امنیت 07/0 49/0 71 015 44 -111/5 111/1

هلای ملورد مطالعله در روسلتاهای ملورد       هدر ادامۀ تحقیخ به بررسی وضعیت میانگین مؤلفل 

آبلاد )بلا میلانگین     دهد روستاهای ابراهیم پردازیم. نتایج بررسی مؤلفۀ آموزش نشان می مطالعه می

ترتیلا بیشلترین امتیلاز، و     ( بله 11/1( و عباسیه )با میانگین 44/4)با میانگین  محمدصفر(، 41/4

( 91/4اهلل )با میانگین  ( و لطف49/4ا میانگین (، دهکوس )ب44/4روستاهای قیعه کنگ )با میانگین 

ترتیا کمترین امتیاز را دارند. نتایج بررسی مؤلفۀ تمایل به ماندگاری نیز نشان داد روسلتاهای   به

، بیشلترین امتیلاز و   97/4و  99/4، 15/4  ترتیلا بلا میلانگین    بهدوران شان، گنبد شاهی و ورماس 
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درصلد   95/0و  51/0، 41/0های  ترتیا با میانگین بهد دج دهمرده، پنرک و محمدآبا روستاهای

 (.5کمترین امتیاز را کسا کردند )جدوس 

همننللین بررسللی حاصللل از مؤلفللۀ رضللایت از زنللدگی گویللای آن اسللت کلله روسللتاهای 

ترتیا  (، به99/1آباد )با میانگین  ( و حسن04/4(، گزمو  )با میانگین 17/4)با میانگین  محمدصفر

( و 11/4(، قیعله کنلگ )بلا میلانگین     04/4)با میلانگین   دج دهمردهز و روستاهای بیشترین امتیا

بینانله   (، کمترین امتیاز را کسا کردند. نتایج مؤلفۀ انتظلارات شلوش  41/4محمدآباد )با میانگین 

درصلد   41/4و  95/4، 11/4هلای   ، دادی و آزادی با میانگینگنبدشاهیدهد روستاهای  نشان می

هلای   ترتیلا بلا میلانگین    بله قیعه کنگ  ن امتیاز و روستاهای محمدآباد، پنرک وترتیا بیشتری به

 درصد، کمترین امتیاز را کسا کردند. 14/0و  05/0، 45/0

ترتیلا بلا    براسا  نتایج بررسی مؤلفۀ بروز اشت فات، روستاهای آزادی، ورماس و غریا به

ترتیا  سدکی و م رضا بهتییر،  تاهایدرصد، بیشترین امتیاز و روس 97/4و  14/4، 11/4  میانگین

درصد، کمترین امتیاز را کسلا کردنلد. در زمینلۀ مؤلفلۀ اعتملاد       11/0و  00/0، 44/0  با میانگین

، مؤلفلۀ  59/4و  49/4، 94/4  ترتیلا بلا میلانگین   ، م رضلا و کیخارسلوس بله   ورملاس روستاهای 

و در زمینۀ  01/4و  41/4، 17/4  مشارکت روستاهای غریا، دوران شان و محمدصفر با میانگین

، بیشلترین  45/1و  01/1، 11/1  ترتیا با میانگین و دادی به دهکوس، ذوالفقاریامنیت روستاهای 

 (.5اند )جدوس  امتیاز را به شود اشتصا  داده

 تفکیک روستا های مورد مطانعه به . وضعیت مؤنفه5جدول 

 روستاها

بینانه انتظارات خوش رضایت از زندگی تمایل به ماندگاری آموزش  امنیت مشارکت اعتماد بروز اختالفات 

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

49/0 عباسیه  11/1 19/1  51/1 41/0  49/1 51/0  04/1 40/4  11/0 14/4  07/1 44/0  07/1 05/0  49/1 

41/0 اکبرآباد  00/0 11/1  49/1 50/0  45/0 95/0  45/1 04/4  49/4 14/4  14/4 44/0  07/0 11/0  01/1 

41/4 آشوندغ می  41/0 51/4  70/1 44/0  74/0 05/4  70/1 51/4  74/1 94/0  41/1 14/1  11/1 59/4  41/0 

49/4 آزادی  11/1 71/0  11/0 44/1  11/1 40/1  41/4 51/4  11/4 94/0  94/1 41/4  07/1 41/0  11/0 

41/0 برفی  49/0 49/0  11/4 49/4  49/0 45/0  11/4 49/0  40/4 14/1  14/1 11/0  44/1 41/1  04/0 

11/0 بیند  54/0 41/0  51/1 49/0  49/0 40/4  51/1 01/1  47/4 40/1  51/1 11/0  94/0 11/0  51/1 

91/4 دادی  00/0 47/1  11/0 19/0  11/0 51/1  95/4 49/1  49/4 14/0  59/1 44/1  44/1 01/0  45/1 

11/0 دج دهمرده  11/0 49/0  41/0 40/4  04/4 00/4  44/0 11/4  11/1 59/4  41/1 41/4  41/0 50/4  01/4 

44/0 دهکوس  49/4 01/1  41/1 50/0  11/1 05/4  45/1 41/1  41/1 94/4  44/4 94/0  11/0 11/0  11/1 

01/4 دوران شان  44/0 11/4  15/4 41/0  17/1 40/0  17/4 11/4  11/1 44/4  41/1 59/0  41/4 41/1  41/4 

آباد ابراهیم  11/0  41/4 44/0  14/4 11/0  45/1 99/0  47/4 40/4  14/4 41/0  70/1 71/0  10/0 01/0  14/1 

ای فیروزه  41/0  44/1 47/1  44/4 49/4  49/1 44/0  51/4 00/0  05/4 94/1  41/4 94/0  05/1 95/4  41/0 

91/0 گزمو   41/0 51/0  40/4 44/0  04/4 05/0  11/4 51/0  51/0 40/1  44/1 40/0  94/1 11/4  01/0 

ه کنگقیع  51/4  44/4 11/4  45/1 44/0  11/4 11/4  14/0 01/4  95/4 59/4  45/4 41/4  41/4 49/0  11/4 

51/4 غریا  17/0 97/4  41/4 11/0  70/0 14/4  51/4 51/4  97/4 40/1  19/4 17/1  17/4 45/4  15/0 

01/4 گل محمد  44/0 49/0  49/1 49/4  11/0 51/4  94/4 11/4  49/1 44/4  47/1 14/4  94/0 17/4  41/1 
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 تفکیک روستا های مورد مطانعه به . وضعیت مؤنفه5دول ادامه ج

 روستاها

بینانه انتظارات خوش رضایت از زندگی تمایل به ماندگاری آموزش  امنیت مشارکت اعتماد بروز اختالفات 

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل

11/0 گنبدشاهی  44/0 51/4  99/4 11/0  11/0 95/4  11/4 04/4  47/4 45/0  17/1 94/4  49/1 11/4  41/0 

آباد حمزه  11/4  44/0 11/4  11/0 49/0  49/4 41/1  41/4 49/0  49/4 41/0  44/1 41/1  11/1 05/0  11/0 

آباد حسن  01/4  44/0 11/4  41/4 11/0  99/1 47/0  04/4 11/4  11/1 44/4  05/1 59/0  41/4 41/1  41/4 

51/4 حسینا  44/1 11/0  51/1 11/0  49/1 44/1  51/1 11/1  51/0 44/1  59/4 44/1  44/1 54/1  17/0 

آباد جماس  41/4  00/1 40/4  57/4 49/0  15/0 04/4  44/4 04/4  59/4 41/0  44/1 41/0  14/1 41/0  51/0 

41/4 کیخا رسوس  91/0 11/0  49/1 11/0  49/1 11/0  05/4 51/1  51/0 07/0  59/4 44/1  07/1 47/1  47/0 

41/0 لوتک  49/0 15/0  11/4 49/4  49/0 49/1  41/4 11/0  41/4 44/1  17/1 51/0  44/1 41/1  94/0 

91/4 لوتک صفرشاه  44/0 11/4  49/4 11/0  11/0 95/4  47/4 01/4  41/4 51/0  07/1 94/4  14/1 11/4  54/0 

اهلل لطف  41/0  91/4 51/1  07/4 49/4  10/0 51/4  95/0 41/4  41/4 07/4  14/4 40/4  07/4 01/0  41/0 

51/0 محمدآباد  11/0 49/0  95/0 44/4  41/4 44/4  45/0 11/4  11/1 59/4  41/4 41/4  41/0 44/4  01/4 

00/4 محمدصفر  44/4 11/4  11/4 01/1  17/4 05/4  44/4 44/4  51/4 40/4  07/4 41/4  01/4 19/4  44/4 

41/4 م رضا  54/0 51/1  49/1 11/0  49/1 10/0  05/4 51/0  11/0 07/0  49/4 59/0  55/1 41/0  11/4 

44/0 موسی شمر  17/0 11/0  11/0 44/1  11/1 45/1  10/4 49/4  41/4 59/0  41/1 59/4  44/1 41/0  41/0 

54/4 موسی سامری  17/0 41/4  40/1 11/4  59/1 51/4  15/1 49/4  41/0 19/4  14/1 44/4  74/0 14/0  10/1 

01/0 پنرک  11/0 44/1  51/0 44/4  45/4 11/4  05/0 11/4  11/1 59/4  41/1 41/4  41/0 74/4  01/4 

51/4 سدکی  54/0 51/0  11/1 49/0  49/0 01/0  95/1 51/1  00/0 41/0  07/4 59/1  44/1 41/0  01/0 

11/4 سننولی  54/0 17/4  11/0 41/0  11/0 51/1  95/4 49/0  49/4 14/0  41/1 49/1  11/1 05/0  11/0 

49/0 سکوهه  17/0 41/0  51/1 04/0  11/1 45/4  51/1 11/1  49/4 07/1  51/1 11/0  44/1 41/0  45/1 

40/0 میر  44/1 11/0  49/4 11/0  49/1 50/0  05/4 51/1  44/1 44/0  49/4 94/0  59/1 05/1  41/0 

41/4 تقی  91/0 11/0  49/1 11/0  49/1 44/0  05/4 51/1  51/0 07/0  59/4 44/1  07/1 44/1  54/0 

01/0 تیمورآباد  41/0 41/1  01/1 51/4  11/0 47/1  44/4 11/1  11/4 14/0  07/1 11/0  49/1 11/0  11/0 

01/4 تییر  54/0 51/0  49/1 11/0  49/0 45/0  05/4 51/1  44/0 15/0  07/4 14/0  07/1 41/0  11/4 

41/0 ورماس  49/0 51/4  97/4 49/4  49/0 49/4  54/4 11/0  14/4 54/1  94/4 11/4  44/1 01/1  41/4 

41/0 ذوالفقاری  11/1 51/0  11/1 94/0  11/1 45/0  40/4 49/0  41/0 44/1  07/1 04/0  01/1 41/4  01/1 

گیطری   بندی سططح پایطداری اجتمطاعی روسطتاها بطا اسطتفاده از روش تصطمیم        رتبه

 چندمعیارۀ ماباک

اندمعیارۀ ماباج، قبلل از   گیری تصمیم روش از براسا  نتایج پایداری اجتماعی روستاها و استفاده

ترتیلا   های اوس تا سو  به سامری، گنبدشاهی و موسی شمر با رتبهاجرای طرح، روستاهای موسی 

ترتیلا بلا    آباد و دوران شان به اند و روستاهای پنرک، حسن کمترین فاصیه را با ایدئاس مثبت داشته

انلد   بیشترین فاصیه با ایدئاس مثبت، کمترین رتبه را در بین روسلتاهای ملورد مطالعله کسلا کلرده     

جتماعی روستاهای مورد مطالعه بعد از اجلرای طلرح انتقلاس آب بله اراضلی      (. پایداری ا4)جدوس 

های اوس تا سو  و  آباد، محمدصفر و دوران شان رتبه کشاورزی، مؤید آن است که روستاهای حسن

 (.4اند )جدوس  دست آورده های آشر را به روستاهای پنرک، محمدآباد، دج دهمرده رتبه

 

  



 

 

 

 

 

 0011، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           042 

  

 

 ستاها با استفاده از مدل ماباکبندی نهایی رو . رتبه4جدول 

 روستا
 رتبه وزن روستا رتبه وزن روستا رتبه وزن

 بعد قبل بعد قبل  بعد قبل بعد قبل  بعد قبل بعد قبل

 11 41 -115/1 -045/1 پنرک 04 49 -140/1 144/1 گل محمد 41 44 191/1 114/1 عباسیه

 10 4 -191/1 047/1 سدکی 41 4 491/1 471/1 گنبدشاهی 07 1 -149/1 411/1 اکبرآباد

 14 04 -454/1 149/1 سننولی 14 00 -011/1 101/1 آباد حمزه 45 10 179/1 -410/1 آشوندغ می

 04 05 155/1 -141/1 سکوهه 4 17 111/1 -049/1 آباد حسن 01 11 -154/1 -400/1 آزادی

 47 15 147/1 -444/1 حسینا 41 19 415/1 -474/1 برفی
شهرج 

 میر 
101/1 014/1 01 9 

 44 04 171/1 -141/1 تقی 1 47 419/1 141/1 آباد جماس 04 40 -104/1 117/1 بیند

 11 44 -449/1 117/1 تیمورآباد 44 04 171/1 -141/1 کیخارسوس 15 45 -494/1 190/1 دادی

 01 07 -144/1 -171/1 تییر 44 01 414/1 -141/1 لوتک 17 7 -115/1 404/1 دج دهمرده

 5 14 094/1 -445/1 ورماس 44 41 491/1 411/1 صفرشاه لوتک 05 5 -140/1 411/1 دهکوس

 14 41 -199/1 155/1 ذوالفقاری 09 04 -147/1 111/1 اهلل لطف 1 11 011/1 -049/1 دوران شان

 4 14 094/1 -490/1 غریا 11 01 -115/1 141/1 محمدآباد 4 9 051/1 444/1 آباد ابراهیم

 0 41 111/1 114/1 محمدصفر 7 4 497/1 441/1 ای فیروزه
موسی 

 سامری
179/1 111/1 0 00 

 01 11 144/1 -174/1 م رضا 40 44 447/1 149/1 گزمو 
موسی 

 شمر
044/1 194/1- 1 11 

           19 14 -154/1 -171/1 قیعه کنگ

 

قبلل  تحییل فضایی پایداری اجتماعی روستاها براسا  مدس ماباج نشان دهندۀ آن است کله  

درصلد   5/50روستا( شییی کم یا کم،  44درصد روستاها ) 41از اجرای طرح پایداری اجتماعی، 

روستا( در طیف پایداری اجتماعی زیاد قلرار   1درصد روستا ) 5/9روستا( متوس  و  04روستا )

 05درصد روستاها در طیف شییی کم یا کلم،   45(. با اجرای طرح انتقاس آب، 5اند )شکل  گرفته

اند )شلکل   درصد روستاها در طیف شییی زیاد قرار گرفته 11د روستاها در طیف متوس  و درص

 5/50دهلد بلا اجلرای طلرح، در      (. بر این اسا ، تغییرات پایداری اجتماعی روستاها نشان می4

درصلد   45درصد کاهش پایداری رخ داده و در  5/19درصد روستاها افزایش پایداری اجتماعیو 

(. پراکنش روسلتاها  9وجود نیامده است )شکل  در پایداری اجتماعی روستاها به روستاها تغییری

هلای جنلوبی    به لحاظ پایداری اجتماعی بیانگر آن است که سطو پایداری اجتملاعی در قسلمت  

محدودۀ مورد مطالعه، با اجرای طرح افزایش یافته است. در این گروه از روستاها، قبل از اجرای 

آبی متوقف شده و  های کم های کشاورزی طی ساس منابع آب عم ً فعالیت عیت دوری ازطرح به
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گذاری بر سر  شدت تضعیف شده است. با اجرای طرح انتقاس آب و لوله پایداری این روستاها به

 یافته است.  تبع سطو پایداری روستاها افزایش ها از بین رفته و به مزارع، این محدودیت

  

  

تفکیک پایداری  اها به. پراکنش روست5شکل 

 اجتماعی قبل از اجرای طرح

تفکیک پایداری  . پراکنش روستاها به4شکل 

 اجتماعی بعد از اجرای طرح

 

 

 

تغییرات پایداری . تأثیر اجرای طرح بر 4شکل 

 اجتماعی روستاهای مورد مطانعه
 روستاها جتماعی. تغییرات پایداری ا4شکل 

دهندۀ آن است که بلا اجلرای    های پایداری اجتماعی نشان های شاشص نتایج بررسی میانگین

جز مؤلفۀ انسلرا  اجتملاعی )بلروز اشت فلات( در هملۀ       طرح انتقاس آب به اراضی کشاورزی به

بینانله،   های دیگر از قبیل آموزش، تمایل به ماندگاری، رضایت از زندگی، انتظارات شلوش  مؤلفه

در زمینۀ بروز اشت فلات  (. 7زایش یافته است )شکل مشارکت، اعتماد و امنیت با اجرای طرح اف

بلرداران در اسلتفاده از طلرح و اگلونگی کلارکرد آن،       توان اظهار کرد که عد  آشلنایی بهلره   می

اط علی از میلزان سلهم آب و نیلز علد  هوشمندسلازی طلرح در تقسلیم و توزیلع آب بلا            بی

آب سلبا شلده    های هلم  ا و گروهدرنظرنگرفتن شیرهای کنترلی قطع و وصل در ابتدای روستاه
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هلا در طلرح، اراضلی شلود را      یافته بله آن  از حد با حخ آبۀ اشتصا   برداران بیش است که بهره

 برداران را افزایش داده است. آبیاری کنند و این عوامل زمینۀ تنش، نزاع و درگیری بین بهره

 
 ز اجرای طرح. مقایسۀ سطح تأثیرگذاری ابعاد مورد بررسی قبل و بعد ا4شکل 

از طرفی برای بررسی تأثیر اجرای طرح انتقاس آب بر پایلداری اجتملاعی روسلتاهای ملورد     

مطالعه از آزمون معناداری ناپارامتریک وییکاکسون استفاده شد. این آزمون برای ارزیابی وضعیت 

برد دارد. ای و مقایسۀ میزان تغییرات قبیی و بعلدی دو گلروه کلار    دو گروه وابسته با مقیا  رتبه

اع   کردنلد کله اجلرای طلرح انتقلاس آب موجلا        دهندگان نفر از پاسخ 144، 9جدوس  مطابخ

بلا مقلدار    zآملارۀ   و آملده  دسلت  نتایج بله  با شود. درنتیره افزایش پایداری اجتماعی روستاها می

تفلاوت معنلاداری بلین پایلداری اجتملاعی       وجلود  توان بر می 111/1داری  سطو معنا -199/44

(. در ایلن راسلتا، میلانگین پایلداری     7ستاها در قبل و بعد از اجرای طرح پلی بلرد )جلدوس    رو

و بعد  01/0دهد این مقدار قبل از اجرای طرح،  اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه نیز نشان می

(. بر این اسا ، پایداری اجتماعی روستاهای مورد مطالعه 9است )جدوس  04/1از اجرای طرح، 

تان هامون با اجرای طرح انتقاس آب به اراضی کشاورزان نسبت به قبل از اجرای طلرح  در شهرس

 یافته است.افزایش 
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 . نتایج آزمون ویلکاکسون در پایداری اجتماعی روستاها در قبل و بعد از اجرای طرح4جدول 

ها رتبه   تعداد 
میانگین 

ها رتبه  

مجموع 

ها رتبه  
z 

سطح 

 معناداری

ی روستاها در قبل و پایداری اجتماع

 بعد از اجرای طرح

های منفی رتبه  1 11/1  11/1  

199/44-  111/1  

های  رتبه

 مثبت
144 51/490  11/57141  

   0 برابری

میانگین قبل 

 اجرا
144 01/0  

 

میانگین بعد 

 اجرا
144 04/1  

 

 گیری بحث و نتیجه

هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان  44پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی به بررسی تأثیر طرح 

دهندۀ های پژوهش براسا  مدس ماباج نشان بر پایداری اجتماعی روستاها پرداشته است. یافته

روستا( شییی کم یا  44درصد روستاها ) 41آن است که قبل از اجرای طرح پایداری اجتماعی 

وستا( در طیف پایداری ر 1درصد روستا ) 5/9روستا( متوس  و  04درصد روستا ) 5/50کم، 

روستا( در طیف  41) درصد روستاها 45اند. با اجرای طرح انتقاس آب،  اجتماعی زیاد قرار گرفته

 40درصد روستاها ) 11روستا( در طیف متوس  و  41درصد روستاها ) 05شییی کم یا کم، 

وستاهای موسی اند. بر این اسا ، قبل از اجرای طرح ر روستا( در طیف شییی زیاد قرار گرفته

ترتیا کمترین فاصیه را با ایدئاس  های اوس تا سو  به سامری، گنبدشاهی، موسی شمر با رتبه

ترتیا بیشترین فاصیه را با ایدئاس  آباد و دوران شان نیز به مثبت دارند. روستاهای پنرک، حسن

که در بعد از  لیمثبت دارند و دارای کمترین رتبه در بین روستاهای مورد مطالعه هستند؛ درحا

های اوس تا سو  و  آباد، محمدصفر و دوران شان رتبه اجرای طرح انتقاس آب روستاهای حسن

اند. تغییرات پایداری  های آشر را کسا کرده روستاهای پنرک، محمدآباد، دج دهمرده رتبه

درصد روستاها افزایش پایداری  5/50دهد با اجرای طرح، در  اجتماعی روستاها نشان می

درصد روستاها تغییری در پایداری  45درصد کاهش پایداری رخ داده و در  5/19اجتماعی و در 
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وجود نیامده است. پراکنش روستاها به لحاظ پایداری اجتماعی روستاها  اجتماعی روستاها به

های جنوبی محدودۀ مورد مطالعه با اجرای  دهد سطو پایداری اجتماعی در قسمت نشان می

 افته است.طرح افزایش ی

به ها  نیمه های پژوهش بیانگر آن است که اجرای طرح انتقاس آب از مخازن ااه سایر یافته

اراضی کشاورزی، بر بهبود وضعیت پایداری اجتماعی روستاها تأثیرگذار است. نتایج این تحقیخ 

( مبنی بر اینکه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اجرای 4179با مطالعات برقی و همکاران )

های آبیاری بیش از آبیاری سنتی است، همخوانی دارد. بیشترین تأثیرگذاری طرح مربوط به  طرح

شدن  بینانه است. با توجه به بسته های تمایل به ماندگاری و انتظارات شوش ذهنی و مؤلفهبعد 

مرز ایران و افغانستان با احداث دیوار بتنی و کنترس مبادمت مرزی، معیشت بسیاری از مرد  

شانوار  9111که با احداث دیوار مرزی حدود  طوری رو شده است؛ به سیستان با مشقت روبه

هزار هکتاری، امیدواری به  44اند. با اجرای طرح  ه سایر نقاط ایران مهاجرت کردهسیستانی ب

آیندۀ سیستان و پیشرفت و توسعۀ کشاورزی دواندان شده و مهاجرت به سایر شهرها را 

( 4174( و گیباز و همکاران )4171زاده ) حسینی و میرج متوقف ساشته است. مطالعات میک

های مدرن آبیاری و  ارزیابی مطیوبی از اثرات توسعۀ شبکه دهد این پژوهشگران نشان می

های آبیاری بر افزایش  زهکشی بر پایداری اجتماعی روستاها دارند و معتقدند اثرات مثبت طرح

 به امید به زندگی و ماندگاری در روستاها تأثیرگذار است.

و وضلعیت  های پلژوهش و متناسلا بلا شلرای  حلاکم بلر طلرح انتقلاس آب          براسا  یافته

تواند تا حد زیادی پایداری اجتملاعی   رسد اقلدامات زیر می روسلتاهای مورد مطالعه، به نظر می

 روستاها را تقویت کند:

با توجه به اینکه اجرای طرح، تمایل به ماندگاری روستاییان را افلزایش داده اسلت، پیشلنهاد     .4

. در ایلن زمینله ایرلاد    هلای اشلتغاس هراله بیشلتر روسلتایان توجله شلود        شود به زمینه می

هکتلار و تلرویج کشلاورزان بله یکراکشلتی در       411هلای بلامی    های کشت گیخانه مرتمع

 زایی پایدار تأثیر بسزایی شواهد داشت. وری مناسا از آب و اشتغاس بهره

شود  بودن آموزش و توانمندسازی روستاییان پیشنهاد می مطابخ نتایج پژوهش مبنی بر کمرنگ .0

های مشلارکت روسلتاییان در طلرح فلراهم      های آموزشی و ترویری زمینه  با برگزاری ک 

 آید.
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های پژوهش در تأثیر طرح بر کاهش انسرا  اجتماعی و افزایش اشت فلات   با توجه به یافته  .1

رسلانی دربلارۀ سلهم آب     منظور جیوگیری از اشت فات عل وه بلر اطل ع    شود به پیشنهاد می

وزیع آن، هوشمندسازی طرح برای تقسیم و توزیلع آب در  کشاورزان و اگونگی تقسیم و ت

 اولویت قرار گیرد.

 

 منابع

 بلر  آبیلاری  شلبکۀ  اجرای محیطی زیست اثرات (، ارزیابی4179آشفته، پریساسادات و بزرگ حداد، امید )

 .414-74: 1 وهشتم، شمارۀ دورۀ اهل ،زیست محی  و عمران مهندسی نشریۀگانه،  سه محی 

های (، بررسی تطبیقی محدودیت آب4171فر، ثریا )فر، مهدی و نادریان، صادق، نادریاناصغری لفمرانی

ریزی منطقله فصینامۀ جغرافیا )برنامهسطحی و زیرسطحی در روستاهای شهرستان هیرمند و زهک، 

 .440-409(: 44)1، ساس اهار ، شمارۀ ای(

کارگیری دو نلوع نظلا     اقتصادی به-تماعی(، اثرات اج4171برقی، حمید، قنبری، یوسف و قاسمی، رقیه )

-فصینامۀ عیملی آبیاری )سنتی و نوین( در جامعۀ کشاورزان، مطالعۀ موردی بخش کهک استان قم، 

 .009-019: 41، ساس دوازدهم، شمارۀ المییی انرمن جغرافیای ایران پژوهشی و بین

رزیلابی اقتصلادی و مقایسلۀ    (، ا4171پیری، جمشید، انصاری، حسلین و شلیرزادی لسلکوک یه، سلمیه )    

نشلریۀ پلژوهش آب در   های ثقیلی و تحلت فشلار شلبکۀ توزیلع آب در منطقلۀ سیسلتان،         سیستم

 .904-941: 4وهشتم، شمارۀ  ، دورۀ بیستکشاورزی

کننلدۀ پایلداری اجتملاعی در منلاطخ      (، واکاوی عوامل تبیلین 4171جمینی، داوود و جمشیدی، عییرضا )

-مریلۀ آملایش جغرافیلایی فضلا، فصلینامۀ عیملی      رستان الرداوس(،  روستایی )مطالعۀ موردی: شه

 .445-449: 41، ساس اهار ، شمارۀ پژوهشی دانشگاه گیستان

بلرداران کشلاورزی در    های آبیلاری نلوین بلر وضلعیت بهلره      (، تحییل اثرات نظا 4174ج لیان، حمید )

 44-44: 0شمارۀ  ، ساس یکم،فصینامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستاییشهرستان شدابنده، 

(، عوامل مؤثر بر مدیریت آب از دیلدگاه کشلاورزان دشلت سیسلتان )مطالعلۀ      4175شاکی فیروز، زهرا )

، دانشلگاه آزاد  نامۀ کارشناسی ارشد بله راهنملایی فرهلاد لشلگرارا     پایانموردی: شهرستان نیمروز(، 

 اس می واحد عیو  و تحقیقات تهران.

بندی نواحی روستایی برحسا سطوح پایداری اقتصلادی   ش و اولویت(، سنر4171حیدری ساربان، وکیل )

 .01-4: 11، شمارۀ 00، ساس مریۀ روستا و توسعهشهر(،  )مطالعۀ موردی: شهرستان مشگین



 

 

 

 

 

 0011، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           044 

  

 

 و مناقشلات  حلل  در محیلی  جامعۀ های ظرفیت نقش (، تبیین4174مهر، حسین و کریمی، عییرضا )دانش

مریلۀ توسلعۀ   ارایل((،   دشلت  زهکشلی  و آبیاری پروژۀ مطالعه: تضادهای اجتماعی )مورد کاهش

 .450-407: 4، دورۀ هفتم، شمارۀ شهری(-محیی )روستایی

(، تحییل توان منابع آب زراعی در نواحی روستایی شهرستان بوئین 4174ریاحی، وحید و مؤمنی، حسن )

 .494-451: 1، ساس اهار ، شمارۀ فصینامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستاییو میاندشت، 

 مدرن های شبکه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست (، اثرات4174زارع، شیوا و حیاتی، داریوش )

نشریۀ پژوهش آب در برداران،  بهره دیدگاه از آن کنندۀ تعیین و عوامل کرباس و زهکشی دشت آبیاری

 .175-197: 1ونهم، شمارۀ  ، دورۀ بیستکشاورزی

هلای   بندی روستاها براسا  ریسلک  (، سطو4117شراسانی، محمدامین ) سیمانی، محمد، تورانی، عیی و

 .499-455: 4، شمارۀ های روستایی پژوهشمخازن و شبکۀ توزیع آب آشامیدنی، 

شلناشتی مسلئیۀ اجتملاعی آب در ایلران بلا       (، بررسی جامعه4174ای، محمدتقی و کولیوند، شکیبا ) سبزه

 .411-415: 99وششم، شمارۀ  ، ساس بیستعیفصینامۀ عیو  اجتمانگرش توسعۀ پایدار، 

(، سنرش و تحییلل پایلداری اجتملاعی در    4175الدینی، عیی، جمینی، داود و جمشیدی، عییرضا ) شمس

، دورۀ هفلتم،  هلای روسلتایی   فصلینامۀ پلژوهش  شده: شهرستان جلوانرود(،  مناطخ روستایی )مطالعه

 .510-414: 1شمارۀ 

(، توسعۀ پایلدار کاشلان در گلرو منلابع آب منطقلۀ ششلک و       4174مید )تبار، نصراهلل و بحیرایی، ح ف ح

 .001-045: 0(، شمارۀ ایریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه-فصینامۀ عیمیکویری، 

بنلدی پایلداری   (، سلنرش و اولویلت  4170نعمتلی، رضلا )   و امیلری، عیلی   فتاحی، احداهلل، بیات، ناصر؛

گیری ویکور )مطالعۀ موردی:  دلفان با استفاده از مدس تصمیماجتماعی در مناطخ روستایی شهرستان 

 .91-45: 44، شمارۀ ای ریزی منطقه پژوهشی برنامه-(، فصینامۀ عیمیدهستان شاوۀ شمالی

(، ارزیابی عمیکرد دهیاران در پایداری محیطی روسلتاها )مطالعلۀ   4179فر، مهدی ) قنبری، سیرو  و نادریان

 .45-14: 09، شمارۀ نشریۀ جغرافیا و پایداری محی نیمروز(، موردی: بخش مرکزی شهرستان 

، شلمارۀ  فصینامۀ آسیای مرکزی و قفقلاز (، آب و توسعۀ پایدار در آسیای مرکزی، 4179زادی، مسیم ) کر 

410 :455-414. 

(، تحییل عوامل مؤثر بلر مشلارکت اجتملاعی و اقتصلادی در     4179مهر، حسین )کریمی، عییرضا و دانش

، سلاس  فصینامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستاییداری شبکۀ آبیاری اراضی در شهرستان شوش، بر بهره

 .414-445(: 04)0هفتم، شمارۀ 
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(، 4174اله حیاتی، حسین و ریلاحی دراله، فرشلید )   گیباز، مریم، حیدری، بهمن، زادفیروزی، جواد، باب

ری تنگلاب فیروزآبلاد فلار ،    محیطی سد و شبکۀ آبیلا  ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست

 .475-497: 0وهشتم، شمارۀ  ، دورۀ اهلمریۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران

(، ارزیابی تأثیرات اجتماعی سد سییمان شاه سلنقر بلر   4171اصغر ) زاده، عییحسینی، افسانه و میرجمیک

: 1دورۀ پنرم، شمارۀ  ،های روستایی پژوهشروستاهای تحت پوشش شبکۀ آبیاری و زهکشی سد، 

517-441. 

(، تحییلل فضلایی سلنرش پایلداری     4170زاده نمینی، رضلا ) مشکینی، ابوالفضل، برهانی، کاظم و شعبان

المییلی انرملن    جغرافیلا )فصلینامۀ بلین   گانۀ شهر تهران(، 00اجتماعی شهری )مورد مطالعه: مناطخ 

 .044-414: 17، ساس یازدهم، شمارۀ جغرافیای ایران(

(، شناسلایی عواملل بازدارنلدۀ ترهیلز     4175اهلل، جمینی، داود و جمشلیدی، عییرضلا )   ، سیدهدایتنوری

-نشریۀ عیملی های آبیاری بارانی )مورد: شهرستان روانسر(،  اراضی کشاورزی روستاییان به سیستم

 .105-111: 51، ساس بیستم، شمارۀ ریزی پژوهشی جغرافیا و برنامه

های پایداری اجتماعی بلا   (، ارزیابی شاشص4170هادیزاده زرگر، صادق ) نسترن، مهین، قاسمی، وحید و

واهلار ، شلمارۀ   ، ساس بیسلت شناسی کاربردی مریۀ جامعه(، ANPاستفاده از فرایند تحییل شبکه )

54 :454-491. 
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