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اثرات اجرای طرح  پژوهیشناسايی عوامل كلیدی آينده

انتقال آب رودخانه سیروان )طرح سامانه گرمسیری( بر 

فضايی )مطالعه موردی: شهرستان -تحوالت مکانی

 استان ايالم( -مهران

 

و حسین  1، فرهاد عزيزپور8حمید جاللیان، *0بیگیجواد علی

 2زادهمهدی
 

 چکیده
ارایی ریز،  باال بردن کعنوان ابزاری برای برنامههدف اصلی سناریونویسی به

در شرایط عدم اطمینان در آینده است. یکی از  ریزیو کیفیت برنامه
ت پژوهی اثراراهبردهای عملی در این زمینه، شناسایی عوامل کلیدی آینده

شهرستان  اجرای انتقال آب رودخانه سیروان )طرح سامانه گرمسیری( به
مهران در استان ایالم است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است؛ 

های اسنادی و پیمایشی است و از نظر ماهیت از نظر روش، ترکیبی از روش
پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با های جدید آیندهبر اساس روش

وجه به است. با تهای کمی و کیفی انجام گرفته کارگیری ترکیبی از مدلبه
های دلفی و تحلیل ساختاری بهره گرفته شده ماهیت این پژوهش، از روش

است. این مقالـه سـعی دارد ضمن ارائه الگویی برای شناسایی عوامل کلیدی 
 ای، زمینـة تهیـةفضایی در مقیاس ناحیه -مؤثر بر روند تحوالت مکانی

ح ایی ناشی از اجرای طرفض -سناریوهای متصور برای آیندۀ تحوالت مکانی
عامل  ۳1هـای ایـن تحقیق شامل سامانة گرمسیری را فراهم کنـد. داده

ی و آورریزی شهرستان جمعاست که با روش دلفی از نظرات خبرگان برنامه
تحلیل شده است که نهایتاً عوامل وسایل ارتباط جمعی،  MicMacافزار با نرم

گذاری، تحوالت امنیت سرمایه زایی،میزان جمعیت و مهاجرت، اشتغال
وری، زیربناهای روستایی، امنیت مرزی، درآمدی، بازار تقاضا و فروش، بهره

های جدید آالت کشاورزی، ظرفیت تولید، سکونتگاهسطح زیر کشت، ماشین
 -عوامل کلیدی تحوالت مکانی 1۳عنوان و اصالح بافت کالبدی روستاها به

یعنی در ده  1419ـالی آنها در افق سال فضایی، شناسـایی و وضـعیت احتم
 سال بعد از اجرای کامل طرح سامانه گرمسیری تدوین شده است.

ی، فضای -پژوهی، عوامل کلیدی، تحوالت مکانیآینده :كلمات كلیدی

 سامانه گرمسیری، شهرستان مهران.
 16/9/96تاریخ دریافت مقاله: 

 11/11/96 :مقاله پذیرش تاریخ
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Identifying the Key Factors of the Future 

Studies on the Effects of Sirvan River Water 

Transfer (the Garmsiri Project) on the 

Locational-Spatial Changes (Case Study: 

Mehran County- Ilam Province) 

 
J. Alibeygi11*, H. Jalalian2, F. Azizpour3 and H. 

Mahdizadeh4 

 
Abstract 
The main purpose of scenario as a tool for planning is to 
increase the efficiency and quality of planning in respets to the 
uncertainty of the future. One of the practical strategies in this 
field is to identify the key factors of the future studies. The 
present study dealt with the effects of water transfer from 
Sirvan River to tropical areas of Mehran County in Ilam 
province (as part of the Garmsiri Project). The research is 
categorized as practical in terms of purpose, as combinational 
(documentary and scrolling methods) in terms of 
methodology, and as analytical and explorative in terms of its 
nature. The study is based on new approaches to future studies 
which use a combination of quantitative and qualitative 
models. Due to the nature of this research, Delphi methods and 
structural analysis has been used. The researchers tried to 
provide a model for identifying the key factors affecting the 
spatial-temporal changes in a regional scale, as well as a 
ground for developing scenarios for the future of locational-
spatial evolutions due to the implementation of the water 
transfer system. The data of this research consisted of 30 
factors that Delphi methodology used to collect the views of 
the planning experts active in county’s development and water 
affairs. The data were analyzed with the help of MicMac 
software which finally presented 13 factors of locational-
spatial changes as mass media, population and migration, 
employment creation, investment security, income 
developments, demand and sales market, productivity, rural 
infrastructure, border security, cultivation area, agricultural 
machinery, production capacity, new settlements, and 
improvement of the physical texture of villages. The probable 
state of these factors was formulated for the horizon of 1408 
(Iranian Calendar) which is, ten years after the full 
implementation of the Garmsiri water transfer system. 

 
Keywords: Future Studies, Key Factors, Locational-Spatial 
Changes, Effective Drivers, Mehran County, Scenario. 
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 مقدمه  -0

 انعنوبه آب بیستم، قرن پایانی هایسال در ویژهبه اخیر هایدهه در
 تهقرارگرف المللیمذاکرات بین و مباحثات کانون در مهم موضوع یک

 آب آن، در هک گرفت سراغ تواننمی را المللیبین نشست هیچ تقریباً و
 توردس در عناصر و عوامل تریناصلی یکی از صورتبه آن مدیریت و

 افزایش و جمعیت رشد (.Azizi et al., 2016)باشد  نداشته قرار کار
 و صنعتی هایفعالیت افزون روز توسعه و یک سو از مصرف سرانه

 دهـــگردی موجب جوی نزوالت کاهش و دیگر سوی از اورزیـــکش
کند  پیدا کاهش فزایندهای طور به حیاتی منبع این اــت است

(Sargazi and Ghavidel, 2017; Rohani et al., 2007) .ا ـب
 ست،ا آب مصرف کننده زرگترینـب کشاورزی بخش اینکه هــب وجهـت

 صحیح هایسیاست تدوین و آب عــمناب مدیریت جامع هایشیوه ارائه
د ـرسمی نظر هـــب ضروری و الزم امالًـک زمینه نــای در
(Seyyedan and Ghadami Firoozabadi, 2006.) از یکی 

 یریکارگبه طریق از مناطق این توسعه زمینه، این در عملی راهبردهای
 کردستان استان در سیروان رودخانه هایسرشاخه از آب انتقال شیوه

 طرح" به که است و کرمانشاه ایالم هایاستان در گرمسیری مناطق به
 طرح ای اینپژوهی ناحیهآینده که است معروف "گرمسیری سامانة

 بسیار حطر این اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقاء جایگاه به تواندمی
 .گردد منجر ارزشمند

 
 راستای در ابزارها این از یکی عنوانبه پژوهیآینده راستا، این در

 یستمب قرن میانه در علم این است. تأمل قابل آب منابع جامع مدیریت
 هدفمند دهندهسامان علم معنای به هوایی نیروی در 1اندیشکده رند در
 «بزرگ علم» عنوان و نهاد وجود عرصه پا به آمریکا  بنای سنگ و

 و ترینکلیدی از دانش این تردیدبی. گرفت به خود را توسعه
 نرم هایدانش زمره در و است دانایی عصر ابزارهای تریناساسی

 منر هایدانش دیگر فعالیت محور و پیشران عنوانبه آن را توانمی
ی ــردهایـرویک از وسیعی ، و طیف(Pedram, 2007)کرد  قلمداد
 اییـرویکرده د،ــشونمی گیریتصمیم فرایند بهبود باعث که است

 دــدارن همراه هــرا ب دتــبلندم آیندۀ ارۀــدرب تفکر هـــک
(Khairgo and Shokri, 2011)در این راستا، یکی رویکردهای . 

اکتشافی است. پارادایم اکتشافی، پارادایم  دایماپژوهی، پارآینده اصلی
یجه در این پارادایم، آینده را نتبود. از آنجایی که « بینیپیش»سنتی 

نیز در آن پنهان « 1جبرگرایی»دانستند، نوعی علت و معلولی گذشته می
ای بود محتوم و ثابت که تاریخ بود. نتیجه این نگاه به آینده، آینده

ت، کند. در این حالمطابق با قوانین خود، حال را به آن آینده تبدیل می
م تواند به اکتشاف آن آینده محتوا میآدمی ناظری بیرونی است که تنه

ینده است. ، تنها اکتشاف آن آ«بینیپیش»بپردازد و بدین ترتیب نتیجة 

بیق بینی تنها برای شناخت آینده و تطقابلیت استفاده از این نوع پیش
 (.Khairgo and Shokri, 2011)وضعیت خود با آیندۀ محتوم است. 

 نوع این در است، بنابراین هاهنجار و هاارزش هنجاری روش مبنای
 ای خواهیم؟،می را ایآینده چه که شودمی مطرح سؤال این بینیپیش
 بیشتر هنجاری هایروش. است؟ مطلوب ما برای چه چیزی اینکه

 روعش آینده تمایالت و مقاصد، نیازها ارزیابی با و هستند گرامأموریت
ریز برنامه (.Mardokhi, 2011)گردند  می باز حال زمان به و شوندمی

 عناصر قالب در را آینده بتواند تا دارد ابزاری به احتیاج نگاریجهت آینده
 همان زارــاب نـــای. ها بیان کندقطعیتعدم و بینیپیش قابل

سناریوها بر دو  (.Fahey and Robert, 2011)هستند  سناریوها
اند: اکتشافی و آرمانی. سناریوهای اکتشافی تمرکزشان بر این دسته

 افتد؟ این دسته ازاست که چه چیزی تحت شرایط مختلف اتفاق می
ود شهمراهند. مثالً چه می« اگر این طور شود چه؟»سناریوها با پرسش 

بر این اما سناریوهای آرمانی « را دنبال کنیم؟ yیا  xاگر استراتژی 
توانند محقق و یا اجتناب هایی خاص میتمرکز دارند که چگونه آینده

« توان ...؟چگونه می»های شوند. این قبیل سناریوها با پرسش

« ؟دست یافت yتوان به موقعیت چگونه می»همراهند. مثالً 

(Alizadeh and Vahidi Motlagh, 2004.) "سناریو ریزیبرنامه"، 
 رد کلیدی پیشران نیروهای کشف برای آن از که است منظم روشی

 با مقابله برای و العادهفوق هایپیچیدگی شتابان، متن تغییرات
 یمحیطزیست اجتماعی، اقتصادی، مختلف هایمحیط در قطعیتعدم

 رویدادهای به نگاه با مدیران و رهبران طریق، این است. از آینده در
 اآنه ربط،ذی احتمالی پیامدهایعمیق  درک و آینده در منتظره غیره

 اختصاص دادن بدون را ممکن هایآینده در بارۀ متمایز داستان چندین
 .(Chaharsoghi et al., 2011) نمایندمی تعریف و کشف احتماالت

 سطوح یهکل و شده شناسایی مقابله نیازهای که است سناریو اساس بر
 ریزیهبرنام مرجع عنوان به سناریوها این توانند ازمی هادستگاه و دولت

 و قتد دارند تا مرور به نیاز چند گاهی از هر سناریوها. نمایند استفاده
 . (Eskandari, 2013) نمایند حفظ را خود کارایی

 

 وعیـنــمت و گسترده نگاری طیفبه هر حال، مطالعات مربوط به آینده
 اــــراست نـــدر ای .ردــگییــرمـــدر ب ا راـــهشــژوهـــپ از

Tabatabayan and Ghadiri (2009) با عنوان به پژوهشی در 
را  «نگاریپـروژه آینده یـک در ابعـاد انتخـاب بـر موثر متغیرهای»

 عـادو اب شـده اشـاره نگاریآینده نظری مرور به آن طی و بررسی کرده
 کی سازیپیاده برای هاییروش و بررسی نگاریپـروژه آینده یـک
 است. شده پیشنهاد پروژه
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Beheshti and Zali (2011) شناسایی»عنـوان  تحـت پژوهشـی در 
 طالعهم: سناریو پایه بر رویکردی با ایمنطقه توسعه کلیدی عوامل
 طریق از MicMac افزارکمک نرم با «شرقی آذربایجان استان موردی

 و رداختـهپ توسـعه کلیدی هایمؤلفه تحلیل به متقاطع اثرات ماتریس
 کلیدی عوامل عنوان به را عامل 1۳ شده، عامـل شناسایی 16 میـان از
 اسـت. کـرده شناسایی توسعه، پیشران و
 

Afzali Boroujeni (2012) و ارزیابی"نامه خود با عنوان در پایان 
 از استفاده با ۳ کوهرنگ ایحوضه بین آب انتقال طرح سازیشبیه

 واسنجی مورد ساله 11 زمانی یک دوره برای یمدل "WEAP افزارنرم
و  سازیشبیه کوهرنگ دوم و اول هایتونل انتقالی جریان و

 آب، انتقال تونل برای گزینه بهترین داد نشان نتایج. نمود سناریوسازی
 رد همچنین. باشدمی ثانیه بر مکعب متر 2/16 انتقال ظرفیت با تونلی
 2/19 ارتفاعی رقوم محدودۀ شده تعریف سناریوهای اساس بر و ادامه

 گردید. پیشنهاد طرح این نظر مد انحرافی سد برای متر 2/99 تا
 

Ghasemi (2014) مخازن مدیریت"نامه خود با عنوان در پایان 
 WEAP مدل از استفاده با کرمانشاه استان گاماسیاب حوضه سدهای

 جهتو با گاماسیاب حوضه سطحی آب منابع جامع بررسی و با هدف "
 در طرح به سنجش وضعیت مطالعه و ساخت دست در سدهای به

 وهایسناری اعمال موجود با هایسیاستگذاری به توجه با آینده شرایط
 ساله 41 هیدرولوژیکی هایداده پژوهش در این. مختلف پرداخت

 و ستا گرفته قرار استفاده مورد کالیبراسیون جهت گاماسیاب حوضه
 یرتأث نیز و سد عملکرد بررسی جهت ساله 41 ایدوره در نیز سناریوها
 کار به ،WEAP افزارنرم کمک با دست،پایین سد بر باالدست سدهای

 بیستون دس مناسب عملکرد نشانگر آمده دستبه نتایج .اندشده گرفته
 بخش در کمبود بیشترین است و بوده مربوطه نیازهای تأمین در

 لانتقا شده تعریف توان و است شده مشاهده قشالق سد کشاورزی
  .باشدمی مناسب بیستون سد به گاماسیاب رودخانه از آب انتقال خط

 
Samadi et al. (2013) ایحوضه درون تأثیرات بررسی هدف با 

 یشمال کارون حوضه رود،زاینده حوضه به شمالی کارون از انتقال آب
 ایبر سپس و شده کالیبره ساله 11 هایداده با مدل این. کردند مدل را

 نکارو حوضه آب که منابع داد نشان نتایج. گردید اجرا ساله ۳1 بازه
 ضهحو توسعه فرض با رودزاینده حوضه به دادن انتقال برای شمالی

 میلیون ۳14 تا باید رودخانه محیطیزیست نیاز مالحظه با و مبدأ
 ،اجتماعی اثرات تونل با آب عالوه، انتقالمحدود گردد؛ به مترمکعب
 مؤثر کرد؛ و نیز حجم خواهد ایجاد زیادی محیطیزیست و اقتصادی

 این و دارد نیاز مترمکعب میلیون 611 حداکثر آب تنظیم و ذخیره برای

 هگرفت نظر در مطالعه در پروژه مشاور که است مقداری سوم یک رقم
 است. 

 

Mohsenzadeh and Shourian (2017) ای، مسألهدر مقاله 
 تلفیق از استفاده با گرگانرود آبریز آب حوضه منابع از بهینه برداریبهره
اخته ف سازیبهینه الگوریتم و سازمدل شبیه عنوانبه MODSIM مدل

 را مورد MODSIM-COA توسعه مدل و سازبهینه الگوریتم عنوانبه
 قابل عملکرد از حاکی آمده دستهب اند. نتایجداده قرار بررسی و تحلیل
 برای تحقیق در استفاده مورد سازیبهینه -سازیشبیه رویکرد قبول
 هحوض سطح در آب منابع تخصیص بهینه ریزیامهــبرن مسأله حل

 رویکرد که در شرایط دهندمی نشان هابررسی. باشدمی آبریز
 زانموجود، می وضع سازیشبیه به نسبت سازیبهینه -سازیشبیه

 دودح در برگشتی آب جـریانهای لحاظ با حوضه آبی نیازهای تأمین
یابد. می کاهش 61% حدود در حوضه از خروجی جریان و افزایش %۳1

 مخازن زا بهینه برداریبهره هایسیاست اتخاذ اهمیت بیانگر نتایج این
 تالفا کاهش و آبی نیازهای تأمین میزان افزایش منظور سیستم به

 .باشدمی آبریز حوضه در سطح آبی منابع
 

Shahreza et al. (2017) اایست آبدهی زمانی سری به بررسی برآورد 
د. انآبریز کرخه پرداخته حوضه سطح در منابع آب ریزیبرنامه جهت
 در وضهح این کرخه، آبریز حوضه آب منابع توسعه سیمای تعیین برای

 ایجنت و شده سازیشبیه مختلف سناریوهای تحت MODSIMمحیط 
دهد نتایج نشان می. است گرفته قرار تحلیل و تجزیهمورد  آن از حاصل

 به اسده کلیه نیازهای طبیعی باشد، رواناب مدل ورودی کهحالتی در
 که شرایطی در. شودتأمین می باالیی سطح در محدودی تعداد جز

 بررسی، مورد از سدهای یک هیچ در باشد واقعی رواناب مدل ورودی
 زی،کشاور کاهش نیاز راستای در حالت این در. شودنمی تأمین نیازها
 شاورزینیاز ک تأمین در نسبی افزایش و حذف سدها کلیه در دوم کشت

 .گردید مشاهده
 

Hamlat et al. (2012) و موجود بیالن آنالیز و جهت ارزیابی 
 آبریز حوضه در ممکن سناریوهای تحلیل همچنین و آینده بینیپیش
 سناریوی جزبه. نمودند اقدام WEAP افزارنرم کمک با الجزایر غربی
 سناریوی شش است، 11۳1 سال تا کنونی روند ادامه واقع در که مرجع
تر،  هوای و آب خشک، تغییرات هوای و آب تغییرات شامل دیگر

، زندگی استانداردهای توسعه تقاضا، سناریوی مدیریت سناریوی
. دباشمی آب انتقال دوم فاز آب و سناریوی انتقال اول فاز سناریوی

 رفتهگ نظر در سناریوهای برای شهری تقاضای که دهدمی نشان نتایج
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 در تنها آن مصارف کشاورزی، بخش در ولی گرددمی تأمین شده
 بود. خواهد تأمین قابل آب انتقال صورت

 
Bhave et al. (2012) با را هند در واقع ۳کانگساباتی رودخانه حوضه 

 بررسی هدف با مطالعه این در. نمودند مدل WEAP از استفاده
. رفتپذی انجام ذینفعان مشارکت تأثیر و مختلف سازگار هایگزینه

 رزشا با روند این در نیز مختلف ذینفعان برای مهم ارزیابی معیارهای
 الح سناریوهای. گردید مشخص آب آینده برای مفید فرعی محصول

 این. شد سازیمدل هاهزینه و اثرات شایستگی مقیاس برحسب آینده و
 سازگار هایگزینه شناسایی .1است:  کرده ارائه اصلی نتیجه سه مقاله

بر  .1ارزیابی؛  برای هاگزینه از مجموعه در ذینفعان مشارکت طریق از
 اساس بر هاگزینه بندیاولویت در سناریوها تحلیل و ذینفعان اساس
 آب منابع یکپارچه سیستم های. مدل۳اجرا؛  قابلیت و مکانی رابطه
 شرایط در را مفید سناریوهای تحلیل و تجزیه امکان WEAP مانند

 سازگار هایگزینه تشخیص برای آینده هوای و آب و خاص مکانی
ناسایی تحقیق، ش این اند. لذا، هدفنموده فراهم هیدرولوژیکی پتانسیل

ر بر و مؤث کلیدی عوامل احتمالی هایوضعیت عوامل کلیدی، تعیین
 رودخانه آب انتقال گرمسیری سامانه طرح اجرای اثرات پژوهیآینده

ان شهرست فضایی-مکانی تحوالت کردستان بر استان سیروان در
 اندازچشم سند اساس بر ریزیبرنامه رویکرد با ایالم استان در مهران

و اهداف طرح سامانه گرمسیری در افق سال  آمایش سرزمین مصوب
 . است 1419

 

 مورد مطالعه مناطق -8

 موقعیت، ماهیت و ابعاد طرح سامانه گرمسیری  -8-0

ایران  غربی جنوب و غرب در گرمسیری منطقه جغرافیایی دیدگاه از

 ۳1˚ -49́ن عرض جغرافیاییـای بیهــه در ناحیـــ( ک1)شکل 
 41˚ - 24 ́ تا 42˚- 1۳ ́جغرافیایی هایطول و شمالی ۳4 ˚- 24́  تا

هکتار که  1911111ای است به وسعت پهنهاست،  شده شرقی واقع
های سرپل ذهاب، قصرشیرین و هایی از شهرستانتمامی و یا بخش

غرب و ثالث باباجانی و داالهو در استان کرمانشاه و گیالن
های ایوان، ایالم، آبدانان، مهران و دهلران در استان ایالم را شهرستان
خوزستان قرار دارد.  ناستا در آن از کوچکی گیرد و بخشدر بر می

با هدف توسعه آبیاری در حوزه  مطالعات طرح جامع منابع آب سیروان
 یریگرمس مناطق به آن مازاد آب انتقال سپس وآبریز رودخانه سیروان 

ن با هدف تأمی و صورت گرفته است برای توسعه آبیاری غرب کشور
آب شرب، صنعت و کشاورزی حوضه گرمسیری در دستور کار وزارت 

ضمن انتقال آب این حوضه، بخشی در این طرح، نیرو قرار گرفته است. 

های مرخیل، لیله، زمکان و کردی قاسمان که در از جریان رودخانه
تقاطع با تونل نوسود قرار گرفته و در نهایت از خط مرزی عبور 

میلیون متر مکعب آب از  919ساالنه حدود آن براساس که ند نمایمی
با  و طریق تونل نوسود در اختیار حوضه گرمسیری قرار خواهد گرفت

امکان استفاده بهینه از پتانسیل آب انتقالی از حوضه اجرای این طرح، 
های سیروان در تلفیق با منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه )استان

( با هدف توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و ارتقاء کرمانشاه و ایالم
 طی برمحیشرایط سیاسی و امنیتی با در نظر گرفتن مسائل زیست

 1412مدت نیازهای شرب، بهداشت، صنعت تا افق  اساس تأمین دراز
 .گرددو توسعه باغداری، زراعت و شیالت در منطقه طرح میسر می

طول  هبا احداث سامانه انتقال ب ،براساس نتایج مطالعات مرحله شناخت
کیلومتر و احداث مخازن با هدف تنظیم منابع آب  411حدود 
های داخلی و نیز تنظیم آب مازاد انتقالی از سیروان، توسعه حدود حوضه

های کرمانشاه و های واقع در استانهکتار از اراضی دشت 111111
ه ــع بـی سریمنظور دستیابه ــپذیر خواهد شد. لذا بایالم امکان

داف توسعه، قرارداد مطالعات یکپارچه منابع و مصارف حوضه ـاه
. دـردیـن مهندسی مشاور ابالغ گــه ایــب 1۳99ال ـگرمسیری در س

 رسدان میــایــه پــب 1۳99ال ـن طرح در ســتکمیل ای

(Kermanshah Regional Water Company, 2012  .) 

 

 موقعیت شهرستان مهران -8-8

 در و ایالم استان جنوب غرب کیلومتری 211 در مهران شهرستان
 شمال از شهرستان این. است شده واقع چمنجانک رودخانه چپ کرانة

 اندهلر هایبه شهرستان شرق از ملکشاهی، و ایالم هایبه شهرستان
 این از است. محدود عراق کشور و غرب به جنوب از و ملکشاهی و

 دشت روستای دو و هکتار 414۳9 وسعت به مهران دشت میان،
 شهرستان در هکتار 1419 وسعت با قبله و سرنی اسامی به گدارخوش

 گردیده واقع مهران مطالعاتی محدوده در و ایالم استان توابع از مهران
 آبیاری هایهای سه گانه شبکهبندی اولویتهمچنین در طبقه است؛

 لیگ هایدشت که شامل زهکشی شهرستان، مهران در اولویت سوم و

 مساحت به موسیان و دهلران آباد،زرین ،"مهران گدارخوش،" دو،

 ۳1 رب مشتمل مهران . دشتباشند واقع گردیده استهکتار می 41111
است.  شده تقسیم محدوده ۳2 به و بوده آبادی و سکونتگاه
 مهران و مزرعه حومه و اسالمیه های شهر مهران، شهرکسکونتگاه
نفر جمعیت  12699ایالم واقع در دشت مهران دارای  دانشگاه آموزشی

 گدارخوش دشت ها فاقد جمعیت هستند. دررا دارا است، بقیه مکان
 ستا گرفته قرار چقاگره و زردگلم سرنی، قبله، هاینام به آبادی چهار

 نفر 121جمعیتی در حدود  دارای چقاگره سرنی و روستاهای تنها که
 نفر جمعیت را دارا هستند.  12926ت جمعاً هر دو دش. هستند
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Fig. 1- The boundries of the Arid Areas Project 

 گرمسیری سامانه طرح محدودۀ -0 شکل

 
ده ش واقع دشت این در قبله و سرنی روستاهای اراضی از هاییبخش

 یلا و خزل ایل عشایر به متعلق دشت این اراضی عمده بخش است و
هکتار اراضی را دارا  11/49611هر دو دشت جمعاً . است دهباالیی
 (.Kermanshah Regional Water Company, 2012)هستند 

 

  مطالعه مورد منطقه آب وضعیت -8-1

رودخانه دائمی و چندین آبراهه  11حدوده گرمسیری متشکل از م
اند. که در جنوب حوضه آبریـز رودخانه سیروان واقع شده استفصلی 

های گرمسیری محدود بـه رودخانهبخش شرقی حوضه آبریز 
های مذکور با های زاگرس بوده و رودخانهکوهارتفاعـات رشـته

آوری جریانات سطحی در خاک ایران، وارد خـاک عـراق جمع
هواسان،  شاملهای دائمی حوضه آبریز گرمسیری گردند. رودخانهمی

گیر، نالوند، چـم امـام حسن، تنگاب، کنگاکوش، ک جگیران )قورهتو(،
 گـدارخوش، کنجـانچم، گـاوی، چنگولـه، میمـه، دویـرج و چیخـواب

چنگوله  و های گدارخوش، کنجانچم، گاویکـه رودخانه است
متوسط ماهانه و . اندواقع شدهشهرستان مهران  درمحدوده مطالعاتی

آورده  1های محدوده مورد مطالعـه در جـدول ساالنه آبدهی رودخانه
یط موجود تنها منبع آب منطقه مطالعاتی، آب سطحی در شرا .شده است

)رودخانه( است. براساس مطالعات انجام گرفتـه در حال حاضر میزان 
حجم آب استحصالی سالیانه از منابع آب سطحی در محدوده گدار 

.میلیون متر مکعب برآورد گردیده است 11/1خـوش حـدود 
Table 1- The monthly and annual discharge average of rivers of the study area (Kermanshah Regional 

Water Company, 2012) 
 (0160 كرمانشاه، منطقه آب سهامی شركت) مطالعه مورد محدوده هایرودخانه ساالنه و ماهانه آبدهی متوسط -0 جدول

Annually 
Discharge (Cubic Meter Per Second) 

River name 
Aug. Jul. Jun. May Apr. Mar. Feb. Jan. Dec. Nov. Oct. Sep. 

4.02 0.80 0.95 1.20 1.70 4.14 8.35 7.77 7.98 5.11 5.45 3.57 1.22 Godarkhosh 

5.77 1.63 1.88 2.47 4.00 8.41 14.49 12.51 8.50 5.30 4.59 3.61 1.87 Konjuncham 

1.31 0.08 0.18 0.22 0.64 1.38 2.80 3.54 2.93 2.29 1.09 0.39 0.18 Gavi 

3.31 1.38 1.43 1.68 2.60 3.30 5.76 4.45 7.28 3.68 3.42 3.07 1.61 Changileh 
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رودخانه گدارخوش از ارتفاعات شمال ایالم سرچشمه گرفته و در جهت 
چوار  و آباصلی آن چم های. سرشاخهدیابجنوب غربی جریان می

طول این . کندبخش عمده آب این رودخانه را تأمین می باشد کهمی
باشد. کیلومتر می 61رودخانه از سرچشمه تا مرز محدوده گرمسیری 

 .اندسدهای گالل، چوار و گدارخوش بر روی این رودخانه واقع شده
رودخانه کنجانچم از ارتفاعات جنوب ایالم سرچشمه گرفته و به طول 

 یابد. سرشاخه آن به نامغرب جریان می کیلومتر در امتداد جنوب 42
برآفتاب است که شاخه دیگری به نام چشمه ملک به آن متصل شده 

یابد. بخشی از آب کیلومتر امتداد می 12و تا مرز ایران و عراق به طول 
این رودخانه توسط سد کنجانچم در آبیاری اراضی کشاورزی دشت 

های غربی بخش نهرودخانه گاوی از دام .گرددمهران مصرف می
کیلومتر به سمت غرب  2۳شمالی کبیرکوه سرچشمه گرفته و به طول 

ی رحمان بر رورسد. بند انحرافی بانامتداد یافته و به دشت مهران می
این رودخانه قرار دارد که بخشی از اراضی کشاورزی دشت مهران از 

ه دخانه بآباد این رونماید. در حوالی روستای رستمبرداری میآن بهره
به  .گرددرودخانه کنجانچم پیوسته و از مرز ایران و عراق خارج می

منابع آب دشت مهران در شرایط موجود منابع آب منطقه طور کلی، 
ل اـباشـد. در حـمطالعاتی شامل، منابع آب سطحی و زیرزمینی می

ع آب سطحی در ــاضـر میزان حجم آب استحصالی سالیانه از منابـح
ع آب ــمیلیـون متـر مکعـب و مناب 44/6دود ــح دشت مهران

میلیون متر مکعب برآورد گردیده است  91/۳4زیرزمینی )چاه( 
(Kermanshah Regional Water Company, 2012). 

 

 روش پژوهش -1

 هایروش اساس بر ماهیت نظر از کاربردی، هدف لحاظ از پژوهش این
 کارگیریبه با که است اکتشافی و تحلیلی پژوهشی،آینده علم جدید

 همچنین،. است گرفته انجام کیفی و کمی هایمدل از ترکیبی
 هایداده. است ایکتابخانه و اسنادی اطالعات گردآوری هایشیوه
 هایداده و اسناد، بررسی و مصاحبه طریق از و باز پرسشنامه با کیفی
 طریق از و عددی صورت پژوهش به این در استفاده مورد کمی

 لفی،د روش کارگیریبه. است شده تهیه دلفی هایپرسشنامه دهیوزن
 نظر پیمایش و منابع مرور روش از اول، مرحلة انجام شد: مرحله دو در

تحوالت  در مؤثر عوامل مهمترین آن در استفاده شد که خبرگان
در نظر  با محوری موضوعات را در فضایی شهرستان مهران-مکانی
فضایی اعم از -تحوالت مکانی جانبةهمه و مختلف هایحوزه گرفتن

 ختیارا اقتصادی، سیاسی و امنیتی، زیربنایی، اجتماعی و کشاورزی در
گیری گلوله برفی انتخاب شده کارشناس که از طریق روش نمونه 11

 تحوالت بر مؤثر املع ۳1 استخراج کلی به که داده شد قرار بودند،
 شامل تکمیل دوم، مرحلة. امیدانج مهران شهرستان فضایی-مکانی

کلیدی  عوامل تعیین برای پرسشنامه ۳1 ها که در آنپرسشنامه
 توسط دهیوزن طریق از فضایی-مکانی تحوالت بر تأثیرگذار

 ینب روابط متقابل، اثر تحلیل مدل خروجی. شد تکمیل کارشناسان
ه ب روابط تبدیل قابلیت MicMac افزارنرم که دهدمی نشان را متغیرها

 وطه،مرب نمودارهای و ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
 نآسا تحلیل خود امکانات با و دارد را خروجی ویژه نمودارهای و اشکال
 در یطمح و متغیرها همة. کندمی پذیرامکان را سیستم و ساختار روابط

 محور یک یا مفهومی نمودار یک در نمایش با توانمی را آنها برگیرندۀ
 . در(Zalie, 2009)داد  نمایش یرپذیریتأث-تأثیرگذاری مختصات

 سپس با .اندشده داده نشان مختصات در متغیرها انواع 1 شکل
 بین روابط توانمی کلیدی عوامل استخراج و MicMac هایتحلیل

 که پرداخت آینده سناریوهای تهیه به و کرد بررسـی نیـز را متغیرها
 الهمق این اهداف از آنها تحلیل و تجزیه و سناریوها بحث به پرداختن

 .نیست

 
Fig. 2- Influence and Influens Plan (Source: Godet, 1991) 

 (Source: Godet, 1991)تأثیرپذيری  و تأثیرگذاری پالن -8شکل 
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Fig. 3- The research process in the future study of Mehran County 

 شهرستان مهران پژوهیآينده در پژوهش فرايند -1 شکل

 

 های تحقیق يافته -2

ی فضاي-مکانیتحوالت  كلیدی و عوامل مؤثر پیشران -2-0

 شهرستان مهران

 فضایی -مکانی تحوالت بر مؤثر عوامل عنوان به عامل ۳1در ابتدا 
 استخراج جهت MicMacافزار نرم و با  شناسایی مهران شهرستان

 ۳1×۳1ماتریس  ابعاد گرفتند. قرار تحلیل مورد تأثیرگذار اصلی عامل
  (.1است )جدول  شده تنظیم مختلف بخش 2 که در بود
 

 عوامل دهدمی که نشان است درصد 2/19 ماتریس پرشدگی هدرج
 اقعو اند و در داشته همدیگر بر ایپراکنده و زیاد تأثیر شده انتخاب
 رابطه 116 از مجموع است. بوده برخوردار ناپایداری از وضعیت سیستم

 این به که بوده صفر عدد رابطه 1۳1 ماتریس، این در ارزیابی قابل

 یرتأث از همدیگر یا نداشته تأثیر همدیگر بر عواملکه  است معنی
 به ماتریس حجم کل درصد 44/19 به نزدیک تعداد این و اندنپذیرفته

 براساس دیگر، ماتریس طرف از است. داده اختصاص خود را
 یشدگ بهینه و از مطلوبیت ایداده چرخش بار با دو آماری هایشاخص

 و پرسشنامه باالی روایی از حاکی که بوده درصد برخوردار 111
 (.۳ است )جدول آن هایپاسخ

 
 یزانم از حاکی پراکندگی، صفحه در متغیرها پراکنش و توزیع نحوه

 حلیلت و شناسیروش بخش در سیستم است. ناپایداری و یا پایداری
MicMac به نامکه  است شده تعریف پراکنش از نوع دو مجموع در 

هستند. معروف ناپایدار هایسیستم و پایدار هایسیستم

Table 2- Indicators and Classification of Primary Factors Affecting Changes 
 بر تحوالت مؤثر اولیۀ عوامل بندیو طبقه هاشاخص -8جدول 

 

classification Group of Spatial- 

Spatial Indicators 
Row 

Productivity, Job creation, Income developments, Demand market, 

Product diversity, Rural industries production 

Economic Indicators 
1 

Border security, investment security 
Political and Security 

Indicators 
2 

Rural infrastructure, new settlements, correction of the physical 

structure of villages 

Infrastructure 

Indicators 
3 

Population size, population composition, immigration, urbanization, 

access to mass media, social participation, tourism, cultural 

transformation, increased educational facilities, social security 

Social indicators 

4 

Production method, production quality, variety of production, 

production capacity, crop area, plant protection products, equipment 

and machinery, number of gardens and crops, market access 

Agricultural 

indicators 5 
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Table 3- Primary analysis of matrix data and cross-effects 
 متقاطع تأثیرات و ماتريس هایداده اولیه تحلیل -1 جدول

Filling 

degree 
sum 

Number of 

three 

((empowering 

Number of 

one 

((effective 

Number of 

zeros 

(no effect) 

number of 

repetitions 

matrix 

dimensions 

79.5% 716 298 268 184 2 30×30 

 
 یعنی است انگلیسی L صورتهمتغیرها ب پراکنش پایدار هایسیستم در

 االب تأثیرپذیری دارای برخی و باال تأثیرگذاری دارای متغیرها برخی
 سیارب شامل متغیرهایدسته  سه مجموعاً پایدار هایسیستم در هستند.

 تغیرهایم و مستقل ، متغیرهای(کلیدی عوامل) سیستم بر تأثیرگذار
 رد است. در مقابل مشاهده قابل (نتیجه متغیرهای) سیستم خروجی
در  است. پایدار هایسیستم از ترپیچیده وضعیت ناپایدار، هایسیستم

 و هستند پراکنده صفحه قطری محور در حول متغیرها سیستم، این
 را پذیریو تأثیر تأثیرگذاری از بینابینی حالت مواقع اکثر در متغیرها

 شکلم بسیار را کلیدی عوامل شناسایی و ارزیابی که دهندمی نشان
 که ستا شده ترسیم هاییراه نیز سیستم این حال، در این با نماید.می
باشد  کلیدی لــــعوام شناسایی و گزینش راهنمای واندــتمی

(Godet et al., 2003). 
 

والت تح بر تأثیرگذار متغیرهای پراکندگی صفحه وضعیت از آنچه
نة گرمسیری انتقال آب رودخانه افضایی اجرای طرح سام-مکانی

 وضعیت ،فهمید توانمی سیروان به نواحی گرمسیری دشت مهران
 حورم اطراف در متغیرها اکثر. است سیستم شدید بسیار ناپایداری

 نشان که محدود عامل چند از به غیر هستند پراکنده صفحه قطری
از  غیرهامت بقیه هستند سیستم در باالیی تأثیرگذاری دارای دهندمی

 و شدت طفق که برخوردارند همدیگر به نسبت مشابهی تقریباً وضعیت
 دسـته دو ناپایـدار هایسیستم است. در متفاوت همبا  آنها ضعف

 شوندمی اضافه عوامل مجموعه به وجهیدو  متغیر و عامـل تنظیمی
 (.۳ شکل) شده است داده آنهـا نشان محـل نمـودار در که
 

وسایل ارتباط " عامل یک تنها دهدمی نشان عوامل پراکنش نحوۀ
ده ش واقع نمودار سمت شمال غربی باال در با درجه تأثیرگذاری "جمعی
والت تح بر تأثیرگذار بازیگران متغیر یکی از مهمترین این است.

از طرف دیگر متغیرهای تأثیرپذیر یا  است. منطقه فضایی-مکانی
 ،خروجی سیستم بایستی در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار بگیرند

 از کدام گردد هیچمشاهده می 4ولی همان طوری که در شکل 
 گفت توانمی و شودنمی مشاهده قسمت این در پژوهش متغیرهای

 .گرددنمی شامل را متغیری هیچ
 

 متغیرهای و ریسک متغیرهای دسته دو به وجهی خود دو متغیرهای
 خط حوش و حول نمودار در شوند. متغیرهای ریسکمی تقسیم هدف

 بسیار باالیی ظرفیت و دارند قرار نمودار شرقیشمال  ناحیه قطری
 جمله زا هستند دارا را سیستم کلیدی بازیگران به شدن تبدیل جهت

 ن جمعیت،گردشگری، تحوالت درآمدی،میزا به توانمی متغیرها این
بازار تقاضا،  سکونتگاههای جدید، زیربناهای روستایی، وری،بهره

دسترسی به بازار فروش،  زایی،اشتغال مرزی، امنیت ظرفیت تولید،
 کریس گذاری و سطح زیر کشت اشاره کرد. متغیرهایامنیت سرمایه

 اقتصادی، هایشاخص همه به مربوط متغیرهای عمدتاً توانمی را
 باید هستند و جامعه زیربنایی و امنیتی-سیاسی اجتماعی، کشاورزی،

 ارتقاء سمت به فضایی منطقه-هدف تحوالت مکانی کرد اذعان
اط نق شناسایی با توانمی است و اقتصادی و کشاورزی متغیرهای

 یریذتأثیرپ-تأثیرگذاری صفحه آن در جایگاه تحلیل و قوت و ضعف
 کمک کرد. سیستم کارایی ارتقاء به
 

 دارند. قرار صفحه شرقی شمال قطری ناحیه زیر هدف در متغیرهای
 ممکن هدافا نمایانگر و بوده تکاملی سیستم نتایج واقع در متغیرها این
 غیرهااین مت در تغییرات ایجاد و کاریدست با هستند سیستم یک در

. یافت دست خود هدف و برنامه مطابق سیستم تکامل به توانمی
 افزایش شامل اصالح بافت کالبدی روستاها، گروه این متغیرهای

زیست، ط محی تحول در بافت فرهنگی، کیفیت تولید، امکانات آموزشی،
شیوه تولید است.  تأمین اجتماعی، نباتی، آفات دفع محصوالت
 هستند. کشاورزی و اجتماعی متغیرهای عمدتاً هدف متغیرهای

 
 ینیایپ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متغیرهای مستقل یا خروجی دارای

 توانو می دارند نمودار قرار جنوب غربی قسمت در متغیرها این هستند
 ز نتیجها مستقل متغیرهای و سیستم از مستقل متغیرهای دو دسته به

را شامل  "ترکیب جمعیت" تنها متغیر اول گروه سیستم تقسیم کرد. در
ربوط قرار دارد که م "تنوع تولید"نیز تنها متغیر  دوم در گروه و شودمی

 به مسائل کشاورزی منطقه است. 
 

 رد دارند رارــق نمودار ثقل زـرکـم زدیکیــن متغیرهای تنظیمی در
 عمل ویهـانـرمی ثـاه عنوانبه گاهی و داشته تنظیمی حالت واقع
 دافــاه خصوص در دولت هایسیاست هــب بستگی. کنندمی
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 رهامتغی این فضایی اجرای طرح سامانه گرمسیری،-تحوالت مکانی
 یا و کنندهتعیین متغیرهای تأثیرگذار، به متغیرهای ارتقاء قابل

 (.4هستند )جدول  ریسک و هدف متغیرهای
 
 تمام زا ایمجموعه سیستم، ناپایداری دلیل به متغیرها از دسته این در

امنیتی -سیاسی تصادی، زیربنایی واجتماعی، اق متغیرهای کشاورزی،
کشاورزی و  هایشاخص وزن مجموعه، این در است ولی شده جمع

 آنها نقش دهندهنشان که است زیاد هاسایر شاخص به نسبت اجتماعی
 موقعیت این به توجه با اینکه و است سیستم در تعادل ایجاد در

 طقهمن فضایی در-تحوالت مکانی هدف با متناسب توانمی هاشاخص
 کرد. گذاریسیاست آنها تحدید یا تقویت به نسبت

 
 شاخص 1۳ است که از این حاکی متغیرها غیرمستقیم روابط بررسی

 تغییراتی در اب نیز غیرمستقیم در تأثیرات ،مستقیم تأثیرات در شده ذکر
 (.2)جدول  اندشده تکرار آنها رتبه

 

 عوامل احتمالی هایانتخاب نهايی، تعیین وضعیت  -2-8

 كلیدی جهت تدوين سناريوها

 در شده ذکر شاخص 1۳ گردید، مطرح 2طوری که در جدول  همان
 آنها رتبه در تغییراتی با نیز غیرمستقیم در تأثیرات ،مستقیم تأثیرات

 موضوع در عوامل کلیدی عنوانبه عامل 1۳ اند و همه اینشده تکرار
به  و هبود عمده نقش مهران ایفاگر شهرستان فضایی-مکانی تحوالت

روی پیش صحنه در عوامل این. شدند شناخته اصلی بازیگران عنوان
 سرزمین آمایش ضوابط اهداف تحقق جهت ریزی شهرستانبرنامه

 این که هستند تصور مختلفی قابل هایوضعیت در مصوب،
با  سیارب ریزیبرنامه نظر از رویپیش آینده برای احتمالی هایوضعیت
 تعریف و رو پیش شرایط دقیق تحلیل دلیل، همین به. هستند اهمیت

 دقت جهت. است سناریوها اصلی تدوین الزمه احتمالی هایوضعیت
ا ب نهایتاً و شده نظرخواهی متخصص کارشناسان از مرحله این در کار

. گردید تعریف عامل 1۳ برای محتمل وضعیت 21 آنها بندیجمع
 اتنه و بود عوامل سایر از متفاوت عامل هر برای محتمل هایوضعیت
بسیار مطلوب،  هایوضعیت از طیفی وجود آنها مشترک ویژگی

 طیف نای بعضاً که و بحرانی است مطلوب، بینابین، در آستانه بحران
 دهش تفکیک کلیدی عامل شرایط با متناسب وضعیت ۳ یا و 2، 4 به

 .است

 
عوامل با همدیگر سناریوی مشخصی  یهاکدام از وضعیت رکیب هرت

 هایرا تشکیل خواهد داد که نیازمند تدوین اهداف، راهبردها و سیاست
 هـا درمنحصر به همان سناریو است. با تغییر هر کدام از وضـعیت

ها نیز تغییراتی مجموعه سناریو، به تبع آن در راهبردها و سیاست
 گرفته شکل سناریوهای تعداد اینکه توجه بلقا نکته. حاصل خواهد شد

 که است مجموعه هزاران بـیش از وضعیت 21 و عامل 1۳ اساس بر
  غیرممکنیاًتقریب و مشکل بسیار ارک آنها تکتک برای گذاریسیاست

سناریوسازی با عنوان سناریو  افزارنرم مشکل، این حل برای. است
 یوهایسنار تواندمی که است شده تولید کار این برای تسهیل ویزارد
 هــایروش اســاس شـمار بــرانگـشت حـد در را قـوی بسیار

 دهــد قــرار ریــزانبرنامــه اختیــار در و کنــد محاســبه خــاص
(Weimer-Jehle, 2008).

Table 4- Initial analysis of matrix data and its statistics 

 آن هایآماره و های ماتريسداده اولیه هاتحلیل -2 جدول

Classification Factors Row 

social communication facilities Effective Factors(determinative) 1 

Population size, tourism, income developments, productivity, rural 

infrastructure, new settlements, demand market, production capacity, 

border security, employment generation, population size, market 

access, investment security and crop area 

Risk 

Double-faced 

factors 

2 

Improvement of the structural texture of villages, increasing 

educational facilities, evolution in cultural texture, quality of 

production, environment, plant protection products, social security, 
production method 

goal 3 

- Effective Factors (Outcome) 4 

Composition of the population Independent of the system Independent 

factors 

5 

Production variety Independent of result 6 

Number of gardens and gardens, Market access, Cultural 

transformation, Production quality, Social participation, Product 

diversity, Rural industries, Vegetable pests, Environment, Production 

methods, Social security 

Regulatory factors 7 
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Fig. 4- Distribution of variables and their position in the impact-influencing axis 

 تأثیرپذيری-پراكندگی متغیرها و جايگاه آنها در محور تأثیرگذاری  -2شکل 

 

 
Fig. 5- Direct relationships between variables (very weak to very strong effects) 

 قوی( بسیار تا میانه تأثیرات) متغیرها بین مستقیم روابط -0شکل 
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Fig. 6- Indirect relationships between variables (very weak to very strong effects) 

 قوی( بسیار تا میانه تاثیرات) متغیرها بین مستقیم غیر روابط -0شکل 

 
Table 5- Final selection of influential key factors (direct and indirect) 

 انتخاب نهايی عوامل كلیدی تأثیرگذار )مستقیم و غیر مستقیم( -0جدول 

 

 گیری نتیجه -0

 هایروش ترینضروری از یکی سناریو بر مبتنی ریزیبرنامه امروزه
ابزارهای  ازساختاری  تحلیل است و روش استراتژیک ریزیبرنامه
 سماتری طریق از تفکرات و عقاید پیوند جهت ریزی است کهبرنامه
 یستمس شناسایی و توصیف به سیستم، متغیرهای تمامی ارتباط

 نهایت رد و متغیرها بین روابط شناسایی در مدل این توانایی. پردازدمی
ه است و ب سیستم تکمیل در مؤثر کلیدی متغیرهای شناسایی

. یابدسناریوهای ممکن و محتمل در آینده برای آن موضوع دست می

 ؤثرم هایو پیشران کلیـدی عوامـل شناسـایی هـدف بـا مقالـه این
 خانهرود آب انتقال گرمسیری سامانه طرح اجرای اثرات پژوهیآینده بر

 روش اسـاس بـر فضایی شهرستان مهران،-مکانی تحوالت بر سیروان
 نظـورم همـین به. شده است تدوین مـاتریس متقاطع اثـرات تحلیـل

 امنیتی، زیربنایی، و گـروه اقتـصادی، سیاسی 2 در اولیـه عامـل ۳1
 ریزیبرنامه و توسعة کارشناسان کمک اجتمـاعی و کشاورزی با

 اساس بر. شد تحلیل MicMacافـزار نـرم با و آوریجمع هرستانش
 . گردید انتخاب کلیدی عامل 12 ها، در ابتداتحلیل نتایج

Key factors (indirect effects) Key factors (direct effects)) Row 

Income changes social communication  facilities 1 

Immigration Population size 2 

Border security Job creation 3 

Population size Investment security 4 

The market for sales and demand Income changes 5 

Investment security The market for sales and demand 6 

Job creation Efficiency 7 

production capacity Rural infrastructure 8 

sale market Border security 9 

Rural infrastructure Area under cultivation 10 

Efficiency Agricultural machinery 11 

New settlements production capacity 12 

Area under cultivation New settlements 13 
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Table 6 - Key factors and possible situations in the future 

  آينده در های احتمالیوضعیت و كلیدی عوامل -0جدول 

 

Sub-set of each factor status actors Sub-set of each factor  factors 

Decreasing trend &  inactivity On eve of crisis 

C
o

n
tin

u
e 

E
fficien

cy
 

Broad growth of  social 
communication 

Very desirable 

so
cia

l co
m

m
u

n
ica

tio
n

  

fa
cilities

 

Greatly decline in productivity Critical 
Gradual growth of social 

communication 
Desirable 

Development of rural 

infrastructure 
Very desirable 

R
u

ra
l in

fra
stru

ctu
re

 

lack of development On the eve of crisis 

Gradual development of rural 

infrastructure 
Desirable 

Inactivity and  limitation  in  

social communication 
Critical 

Inactivity & continuing current 

situation 

Inactivity & 

uncertainty 

Population stability & migration 

balance 
Very Desirable p

o
p

u
la

tio
n

 &
 

m
ig

ra
tio

n
 

Retardation and destruction of  

villages  traditional infrastructures 
Critical 

Controlling conditions & 

reducing immigration 
Desirable 

Border security stabilization Desirable T
h

e b
o

rd
er 

secu
rity

 
increase immigration On the eve of crisis 

Continue the current situation Median 
Increasing urbanization, & 

migration 
Critical 

Reducing border security On eve of crisis 
 

Annual growth of over 10% 
Very desirable 

J
o

b
 crea

tio
n

 The security crisis in the region Critical Annual growth of 5 to 10 percent Desirable 

Over 100 hectares for each 

household 
Very desirable 

T
h

e a
rea

 u
n

d
er 

cu
ltiv

a
tio

n
 

Annual growth between 0 to 5% On the eve of crisis 

50-100 hectares for each 

household 
desirable inactivity & negative growth Critical 

25-50 hectares for each household Median 
Encouraging and  Providing 

security for investment 
Very desirable 

0-10 hectares for each household 
On the eve 

ofcrisis 
Eliminating some barriers Uncertainty 

In
v

estm
en

t 

secu
rity

 

Under 10 hectares &  decrease of  

area under cultivation 
Critical Lack  support of investment and  

Providing security 
Critical 

Grow between 50-100% Very desirable 

T
h

e a
g

ricu
ltu

ra
l 

m
a

ch
in

ery
 Grow between 25-50% desirable Growth over 10% Very desirable 

Grow between 10-25% Median Annual growth between 5-10  %  desirable 

In
co

m
e 

ch
a

n
g

es
 

Grow less than 10% 
On the eve 

ofcrisis 

Annual growth of 0-5% and 

continuing  current situation 
On the eve of crisis 

Negative growth and greatly 

decline 
Critical Negative annual growth Critical 

Increasing production capacity 

beyond the province's needs 
Very desirable T

h
e p

ro
d

u
ctio

n
 

ca
p

a
city

 

strong trade pole - agriculture Very desirable 

d
em

a
n

d
 a

n
d

 

sa
les M

a
rk

et
 

Increasing production capacity in 

the county 
desirable Continue the   current status Median 

Production in the limit of need of 

county 

On the eve 

ofcrisis 
inactivity & loosing oportunitites Critical 

Providing by other cities in 

province 
Critical The main factor of economic 

growth 
Very desirable 

E
fficien

cy
 

Creating new settlements Very desirable N
ew

 settlem
en

ts
 

The gradual development of new 

settlements 

On the eve 

ofcrisis 
Gradual growth  but continuous Desirable 

Lack of create new settlement 

county 

On the eve 

ofcrisis 

Increase burnout of  villages  Body 
tissue 

Critical Continue the current situation Median 
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 دغاما هم آنها با از بعضی عوامل، برخی نزدیکی و همسانی به توجه با
 تجمعی میزان جمعی، ارتباط کلیدی شامل وسایل عامل 1۳ نهایت در و
 بازار درآمدی، تحوالت گذاری،سرمایه امنیت زایی،اشتغال مهاجرت، و

 زیر حسط مرزی، امنیت روستایی، ایزیربناه وری،بهره فروش، و تقاضا
 جدید یهاسکونتگاه تولید، هایظرفیت کشاورزی، آالتماشین کشت،

 ـنروش برای بعد مرحلة در. شد ارائه روستاها کالبدی بافت اصالح و
 عامل هر برای محتمل هایوضعیت ریزی،صـحنة برنامه شـدن
 شـفاف با. گردیدعـدد منجر  21 بـه هـاوضـعیت ایـن که شد تعریف
 تـدوین و سـناریونگـاری امکـان ریـزی،برنامـه صـحنة شـدن

 راهمف پیشرو هایوضعیت با متناسب نیز اجرایی هایو سیاست اهـداف
 .دباشنمی تحقیق این اهداف بخـش جزء ایـن تحلیـل کـه شودمی

  
 محور روی بر عوامل پراکندگی الگوی تحلیل به هر حال، نتایج

 در شهرستان سیستم ناپایدار وضعیت بیانگر تأثیرپذیری،-تأثیرگذاری
 ندچ از غیر به که دهدمی نشان سیستم محیط است. تحلیل مهران
 االب تأثیرگذاری هم و باال تأثیرپذیری رتبه دارای هم که محدود عامل

 به سبتن مشابهی تقریباً وضعیت از متغیرها بقیه هستند سیستم در
 .است متفاوت هم آنها با ضعف و شدت فقط که برخوردارند همدیگر

این تحلیل و فهم اولیه از وضعیت سیستم بر نحوه تحلیل متغیرها 
 هصفح قطری محور اطراف در متغیرها اکثر مجموع در .تاثیرگذار است

 االییب بسیار ظرفیت متغیرها، دهد که اینهستند و نشان می پراکنده
 چون در هستند و را دارا سیستم کلیدی بازیگران به شدن تبدیل جهت

 است، لذا پایدار هایسیستم از ترپیچیده وضعیت ناپایدار، هایسیستم
 را پذیریو تأثیر تأثیرگذاری از بینابینی حالت مواقع اکثر در متغیرها

 را دیکلی عوامل شناسایی و ارزیابی که این وضعیت، دهندمی نشان
 نماید.می مشکل بسیار

 
 عوامـل کلیدی شناسایی با تواندمی مقاله این در ارائه شده چارچوب

 برخی راهگشای فضایی شهرستان،-تحوالت مکانی روند بر مؤثر
 صحنه شفافیت افزایش با باشـد و ریزیبرنامه نظام بر حاکم مشکالت

مطلوب آینده هموار کند. بنابراین،  مدیریت برای را زمینه ریزیبرنامه
ای اثرات انتقال بین حوضه"ین موضوع این پژوهش یعنی هر چند اول

 ای کامالً جدید است ولی با اینتجربه "فضایی-آب بر تحوالت مکانی
ری هایی که قرابت بیشتتحقیق را با پژوهش این توان نتایجوجود می

 توسط یلهوسهب که نتایج پژوهشی مثال، عنوانبا آن دارند تطبیق داد. به

Beheshti and Zali (2011) کلیدی عوامل شناسایی" عنوان با 
 موردی مطالعه: سناریو پایة بر ریزیبرنامه رویکرد با ایمنطقه توسعة

 نظـر نشان داد که بـه ،است آمده عملبه "شرقی آذربایجان استان
 رتر،ب هایفناوری توسعة، و تحقیق موضوع شـیوۀ مدیریت، رسـدمـی

 اناست آتی توسعة بـازیگران کلیدی ،آب منـابع و ارس آزاد منطقـة
 جـدی توجه عوامل به این هابرنامه تدوین در دارد ضرورت که هستند

 مـلعوا از یکـی عنـوانبه آب منابع موضوع جالب اینکه شود. نکته
 نبحرا وجود احتمال از حاکی تواندمی کـه اسـت برگزیـده کلیـدی

 .اشدب کـل سیستم رونـد در اخـتالل نتیجـه در و اسـتان آیندۀ در آب

 بر وثرم کلیدی عوامل تحلیل و بررسی"با عنوان  مشابه تحقیقی در
 :موردی مطالعه ای،منطقه نگاریآینده رویکرد با ایمنطقه توسعه

انجام  Bazzazadeh et al. (2014)توسط  "غربی استان آذربایجان
 یوهش» ،«کشاورزی»مؤلفـه  سـه که شده گیرینتیجه گرفته است

 کلیدی هایمؤلفه عنوان هــب «ارتباطی هایزیرساخت» و «مدیریت
 د تشکیلـوانــتمی یـربـایجـان غــآذرب در ایمنطقـه وسعهــت

 بـر منطبـق سناریوی نهایت در و داده را توسعه سناریوی هشت
 با یهایزیرساخت و مـدیریت خصوصی شـیوه صـنعتی، -کشـاورزی

 ـدازانچشـم تدوین مالک باالتر، امتیاز کسب با ای؛شبکه الگوی
 توسعه دازانچشم بیانیه و قـرار گرفته غربی آذربایجان منطقـه توسـعه
در  .است گرفته قرار پژوهش این دستاورد غربی آذربایجان ایمنطقه

در پژوهشی با عنوان  Hoff et al. (2011)  میان محققان خارجی،
 این ، حوضه"اردن رود حوضه برای آب منابع ریزیبرنامه ابزار یک"

 رارق بررسی مورد است روروبه آب منابع شدید کمبود با که را رودخانه
 اب بودن مرزی دلیلبه حوضه این آب منابع یکپارچه مدیریت. دادند
 سناریوهای برخی نتایج. است تنیده درهم سیاسی هایکنش

 صادیاقت و جمعیتی هایسیاست که دهدمی نشان اقتصادی -اجتماعی
 دارا اردن رودخانه حوضه در آب آینده امنیت در مهمی بسیار نقش
 است.

 

 نوعی مذکور هایتمامی نتایج پژوهش در هستیم شاهد که طورهمان
 حقیقاتت این اغلب که گرددمی مشاهد حاضر تحقیق نتایج با همسویی

سازی و عوامل کلیدی جهت سناریو و اصـلی بـازیگران تقریباً
 نتایج ه،عالوبه. اندن نمودهیریزی برای آینده را شناسایی و تبیبرنامه

، "کشاورزی"، "آب منابع" موضوعات که دادند نشان هاپژوهش اغلب
بازیگران اصلی و  از یکـی عنـوانبه "شیوه مدیریت"و  "جمعیت"

ریزی و توسعه آینده مناطق مورد در چشم انداز برنامه کلیـدی عوامـل
 انتخاب گردیده است. برگزیـده مطالعه
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