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مطالعات محیطی 
اییطرح توسعه پایدار منظومه های روست

2

دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها 

صدیقه حسینی حاصل

1397مهرماه 



ماهیت و اهداف محیطی طرح

:ماهیت

کالبدی،یشناختبوم–طبیعیمحیطجنبههایوابعادبهتوجهباکهطرحاین-

محدودیتوهاظرفیتشناختبهسیاسی،-اقتصادیواجتماعی-فرهنگیفضایی،

باارتباطرد)شبکهدرونفعالیتیوسکونتیکانونهایومراکزهمةتوسعةهای

.استیفرابخشویکپارچهماهیتیدارایمیپردازد،(آنهابرونیودرونیروابط

:اهداف

استپایداروسعهتفضاییریزیبرنامهاصولبرمبتنیروستاییمنظومهپیشرفت.

اکولوژیک-طبیعیمنابعازپایداروسازگاربرداریبهره
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موقعیت منظومه 
مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی شناسایی 

م شناختیبو-ویژگیهای ساختاری و عملکردی نظام محیطی

مسایل زیست محیطی -1-2-8

نحوهدفعفاضالب،هرزآبوهدایترواناب-

دفعزباله-

بهداشتمحیط-

نحوهبرخوردوحفاظتازمنابعطبیعی-

پوشش زمین -1-2-9

بوم شناختی منظومه-پهنه بندی محیطی-1-2-10

-تدوین قابلیتها و محدودیتهای محیطی: جمعبندی
بوم شناختی منظومه 

ساختار زمین و اشکال ناهمواری -1-2-1

ویژگیهای آب  و هوایی با تاکید بر آسایش اقلیمی -1-2-2

ویژگیها و قابلیتهای منابع آب سطحی و زیرزمینی -1-2-3

از اراضی خصوصیات و پراکنش انواع خاکها و قابلیت استفاده-1-2-4

اده از آنهاخصوصیات و پراکنش پوشش گیاهی و قابلیت استف-1-2-5

(  اظتحفاظت شده و قابل حف)عرصه های باارزش زیست محیطی -1-2-6

...( زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و )سوانح طبیعی -1-2-7

...(زلزله،رانش،لغزشو)لرزهخیزی-

جریانوشدتبادهاوعوارضآن-

جریانروانابسطحیوسیل-

خشکیوخشکسالی-

شناساییسکونتگاههایواقعدرمحدودةسوانحوخطراتطبیعی-
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6

موقعیت منظومه
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:محورهای مطالعه
 (مختصات جغرافیایی)ریاضی موقعیت

 (سیاسیآخرین تقسیمات با )موقعیت نسبی

عی استقرار در  حوزه های آبریز و عوارض طبی
شاخص

:  منابع جمع آوری داده
 ی از سازمان مدیریت و برنامه ریزاستعالم

استانها

 یاسیاز وزارت کشور واحد تقسیمات ساستعالم

 مشاورستادی مطالعات

:تکنیک ها و روش ارائه
 نقشه )نقشه ارائهBase در ابتدای مطالعه به تأئید

(کارفرما برسد

جدول

موقعیت
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ساختار زمین و اشکال ناهمواری 
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ساختار زمین



یزمین شناسمطالعات

10

:محورهای مطالعه

 یمنظومه از نظر شکل گیرساختار زمین شناسی تحلیل

 سازندها و دوران های زمین شناسیتحلیل

 (قابلیتهای معدنی و)زمین شناسی اقتصادیتحلیل...

 تکتونیکی از نظر لرزه زمین ساخت و زلزلهتحلیل

:دادهآوریجمعمنابع

تهیهدرصورت1:50000باالتردقتبامقیاسهاییاو1:100000پوششباشناسیزمینهاینقشه

اطالعاتوشناسیزمینهاینقشهتهیهبرایاستانهاتجارتوصنعتمعدن،کلاداراتوشناسیزمینسازمانازاستعالم

وشناساییبرایآنهاآتیهایبرنامهواستخراجمیزانوقطعیذخایرومعدننوعوفعالغیروفعالمعادنبهمربوط

استخراج

فرادستطرحهایهاینقشهازاستفاده

شناسیزمینمطالعاتارائهروشوهاتکنیک

مطالعات ستادی و میدانی

ورانهای خروجی در قالب جداول، نمودارها و نقشه های موضوعی مورد نیاز و کاربردی از جمله نقشه سازندها برحسب د

زمین شناسی و منشا تشکیل سنگها
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ناهمواریها12

:مطالعهمحورهای

وكوهپايهجلگه،يادشتاصليمورفولوژيواحد3)مورفولوژیساختارتحلیلوبررسی

(كوهستان

مقياسوحوزهارتفاعتغييراتبامتناسبطبقاتيفاصلهبا)ارتفاعیطبقاتتحلیلوبررسی

(پايهنقشه

ياوتهراندانشگاهجغرافيايموسسهياومخدومروشبراساس)شیبطبقاتتحلیلوبررسی

(مشاورنظرباتلفيقي

(جهتبدونوفرعيواصليجهت8)شیبجهاتتحلیلوبررسی

شیبمختلفطبقاتوارتفاعیسطوحدرسکونتگاههااستقرارموقعیتتحلیلوبررسی :دادهآوریجمعمنابع

 بویژه در 1:50000پوششی و یا در صورت عدم تهیه نقشه 1:25000با مقیاس )نقشه های توپوگرافی
(روستاهای مرزی

ه نقشه پایه استعالم از  سازمانهای نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای تهی
توپوگرافی

استفاده از نقشه های طرحهای فرادست در صورت تهیه با هماهنگی کارفرما

:تکنیک ها و روش ارائه

مطالعات ستادی

 استفاده از نرم افزارGIS در تولید نقشه

خروجی در قالب جداول،  نمودارها و نقشه های موضوعی مورد نیاز و کاربردی
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اقلیم



مطالعات اقلیمی 14

:ی چون عناصر و پارامترهای اقلیمبررسی وضعیت 

متوسط حداکثر و حداقل دما، حداقل و متوسط)دما ،
؛(حداکثر مطلق دما

کثر بارش ماهانه و فصلی وساالنه و حدامتوسط )بارش
؛ (ساعته24بارشهای 

؛(، حداکثر و حداقلمتوسط )رطوبت

یخبندان ،
(لبادو سرعت باد ماهانه و فصلی و ساالنه و ترسیم گجهت )باد

ارتفاع صورت کمبود اطالعات آماری و یا نبود اطالعات کافی و یا اختالفدر 
ش محاسبه و در ایستگاه مورد مطالعه با متوسط ارتفاع منظومه ، گرادیان دما و بار

.مطالعات منظور گردد

:منابع و مآخذ

-اطالعات سالنامه های هواشناسی و سایت سازمان هواشناسی کشور.

-اطالعات ایستگاههای باران سنجی جهاد کشاورزی و وزارت نیرو.

-اطالعات ایستگاههای تبخیر سنجی وزارت نیرو.

-لی و  مطالعات میدانی و مصاحبه جهت تعیین جهت بادها بویژه باد های مح
مطابقت آمارهای هواشناسی با واقعیت منطقه

:تکنیکها و روش ارائه

جدول

نمودار

نقشه

گزارش تحلیلی



بادانمنحنی امبروترمیک ایستگاه آ
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اه آبادانایستگ( سایکرومتریک)نمودار آسایش اقلیمی 
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(سطحی و زیر زمینی)منابع آب 



منابع آب 19

:مطالعهمحورهای

قنات،مه،چشرودخانه،شامل،منظومهروستاهایکشاورزیوشربآبتامینمنابعشناسایی

عمیق؛نیمهیاعمیقچاهدستی،چاه

وموجودوضعردکشاورزیوشربآبمنابع(کمیت)تقریبیتغییراتوآبدهیمیزانبررسی

محلی؛اطالعاتبراساساخیردههدرآنهاتقریبیتغییراتبررسی

اهاروستشربآبذخیرهمخزنوآبرسانیشبکهکلیمشخصاتوآبانتقالنحوه

(کشاورزیوشرببرای)زیرزمینیوسطحیآبهایمنابعکیفیتبررسی

چاهودستیچاهایقناتچشمه،رودخانه،تفکیکبهکشاورزیبخشآبتامینمنابعشناسایی

.عمیقنیمهوعمیق

:آوریجمعمنابع

شهرستانروستاییفاضالبوآبشرکتازاستعالم

زمینیزیروسطحیآبهایبهمربوطاطالعاتاخذواستانایمنطقهآبسازمانازاستعالم

(نیرووزارت)تمابشرکتازاطالعاتوآماراخذ

مشاورمیدانیمطالعات

ریآمااطالعاتکردنهنگامبهبااخیرسالهایدرتهیهصورتدرفرادستطرحهای

آبیبیالنتعیینبرایهواشناسیوآبمطالعاتوهادادهنتایجازاستفاده

:ارائهروشوتکنیکها

جدول

ویلکوکسوشولرنمودار

نقشه

تحلیلیگزارش
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نوع مصرف

درصدتعداد چاهنوع مصرفردیف

6031.3کشاورزي1

4020.8بالاستفاده2

2814.6شرب روستايي3

2412.5صنعت4

157.8شرب شهري5

147.3دام و طيور6

115.7فضاي سبز7

192100چمع8

ظومههای منبندی چاهدسته
ماهان بر مبنای نوع مصرف



نمودار شولر و
ویلکوکس کرمان 

91تابستان 
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هدیاگرام پایپر برای نمونه منابع آب زیرزمینی واحد دشت آبرفتی منظوم
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ه هانحوه ارتباط روستاهای منظومه با رودخان
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پهنه بندی عمق چاهها در سطح منظومه ماهان
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انواع خاک و قابلیت اراضی وپوشش گیاهی
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واراضیقابلیتخاك،حاصلخیزیمقاومت،بندی،دانهخاك،نوع:لحاظازخاكوضعیتشناختوبررسی
اراضیکاربری

برایآنهاازستفادهاقابلیتتحلیلوبررسیوتراکموتنوعلحاظبهگیاهیپوششوضعیتشناختوبررسی
....ودامچرایظرفیتدارویی،گیاهانچونمصارفی

انواع خاک و قابلیت اراضی وپوشش گیاهی

سازمان)آن هاینقشههمراهبهکشورمختلفمناطقشناسیخاكتفصیلینیمهوتفصیلیگزارشات

(کشورکشاورزیجهادوزارتخاكوآبتحقیقات

شهرستانواستانکشاورزیجهادازاستعالم

ایناحیهجامعطرحهاییاواستانآمایشهمچونفرادستطرحهای

اراضیارزیابیوقابلیتنقشه

مربوطهشهرستانواستانطبیعیمنابعکلادارهازاستعالم

کشورمراتعوجنگلهاسازمانازاستعالم

همطالعموردمحدودهساکنینبامصاحبهوزمینباهانقشهانطباقومشاورمیدانیمشاهدات

ارائهروشوتکنیکها:

نموداروجدول

شاخصوایماهوارهتصاویر

نقشه

 گزارش تحلیلی

کاربری اراضی و این بخش از مطالعات هماهنگی با کارشناسان بخشهای کالبدی و اقتصادی جهت تهیه نقشهدر 

.پهنه بندی کاربریهای پیشنهادی ضروری است
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اهیتراکم پوشش گی
در سطح منظومه

پراکنش مراتع 
در سطح منظومه



رقابلیت اراضی منظومه سنق
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درصدمساحت )کیلومتر مربع(درصدمساحت )کیلومتر مربع(

361.1417.11648.3430.7213.61پهنه فاقد پوشش 1

4.90-1274.9860.401171.6355.51پهنه فاقد پوشش تا پوشش کم2

9.01-422.4120.01232.2411.00پهنه پوشش کم تا پوشش متوسط 3

31.061.4743.852.080.61پوشش متوسط تا زیاد4

0.31-21.151.0014.690.70پوشش زیاد تا بسیار زیاد5

2110.751002110.751000.00مجموع6
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(ش.ه1388)2009شاخص پوشش گیاهی سال31
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منابع اراضی 
و 

موقعیت پروفیلهای خاک



33

مطالعات سوانح طبیعی



...(زلزله، رانش، لغزش و )لرزه خیزی 

34

:اصلیمباحث
طبیعیسوانحانواعبرابردرسکونتگاههاپایدارسازیجهتخیزمخاطرهمناطقشناسایی

زلزلهازناشیایدامنهحرکاتبروزلحاظازهادامنهناپایداریوپایداریتعیین

سوانحبرابردرسازیایمنومخاطراتکاهشراهکارهایارائه

وزلزلهازناشیایدامنهحرکاتازناشیتهدیدرفعوهادامنهتثبیتوپایداریجهتالزمراهکارهایارائه...

:منابع
احیه ایاستفاده از نتایج طرحهای فرادست همچون آمایش استان و یا طرحهای جامع ن

استعالم از مدیریت بحران استان و ستاد حوادث غیر مترقبه استان
اخذ اطالعات الزم از سایت مرکز بین المللی زلزله شناسی کشور

استعالم از بنیاد مسکن به عنوان متولی بازسازی در مناطق زلزله زده
ن منظومه و مصاحبه با ساکنی( پرسشنامه)مشاهدات میدانی مشاور و برداشت میدانی

:تکنیکها و روش ارائه
نقشه

جدول
نمودار

گزارش تحلیلی

پهنه بندی منظومه از منظر زلزله خیزی و بروز حرکات دامنه ای ناشی از آن

ممانعت از ارائه پروژه های آسیب پذیر در پهنه های پرخطر

اصلی و عریض راههای لزوم توجه بخشهای مطالعاتی دیگر به نتایج این بخش از مطالعات در ارائه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی از قبیل احداث و ت
...فرعی، گشترش تاسیسات، مکانیابی کابریها و



ل رواناب سطحی و سیجریان 

35

هارودخانهطغیانیبسترخیزیسیلبررسی

پوششوشیبتناسببررسیبهمنطقه،درموجودمسیلهایوهارودخانهجریانبهتوجهبا

شود؛اقداممطالعهموردمحدودهدرسیالبوسیلبروزامکانگیاهی

ومحدودهدرسیلبندیپهنهبهنسبتپرسشنامهوازمصاحبهحاصلهمیدانیاطالعاتتلفیقبا

نمود؛اقداماحتمالیسیالبوسیلبرابردرناپایداروپایدارروستاهایتعیین

طرات خروجی این بند به ارائه راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری و یا کاهش خ
.احتمالی سیل کمک می کند

:منابع
 از نتایج طرحهای فرادست همچون آمایش استان و یا طرحهای جامع ناحیه ایاستفاده
استعالم از مدیریت بحران استان و ستاد حوادث غیر مترقبه استان
داده های هواشناسی ایستگاههای هواشناسی  و هیدرومتری رودخانه ها و محاسبات مشاور در خصوص حداکثر بارش محتمل
و مصاحبه با ساکنین منظومه ( پرسشنامه)مشاهدات میدانی مشاور و برداشت میدانی

:و روش ارائهتکنیکها 
نقشه

جدول
نمودار

گزارش تحلیلی
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بخشی از مسیل ماهان 
از سیل آذرماه آذرماه سال پس 

1394

ترمیم سیل بند غناتغسان 
1394سال آذرماه در 



نکات مورد توجه در مطالعات
سیل خیزی

37

خیزممانعت از ارائه پروژه های آسیب پذیر در پهنه های سیل
 فی کمی و کیحرایم عوامل مخاطره خیزاز قبیل حریم اعمال

رودخانه ها و پهنه های سیل خیز و سیل گیر
ش از مطالعات لزوم توجه بخشهای مطالعاتی دیگر به نتایج این بخ

در ارائه برنامه ها و پروژه های پیشنهادی از قبیل احداث و
انیابی تعریض راههای اصلی و فرعی، گسترش تاسیسات، مک

در پهنه های سیل خیز ... کاربریها و



حریم سیالبی رودخانه های حوزه آبخیز

38

پهنه بندی خطر سیل خیزی



خشکسالی 

39

گرفتهقراریبررسموردآببهرشدمراحلدرمختلفمحصوالتنیازاساسبرخشکسالی،کشاورزینظراز
.است

شتپهایدریاچهوهاجویها،رودخانهدرآبکمحجمبهمداومطوربهخشکسالی،شناسیآبنظراز
.کندبدتررااسیشنآبخشکسالیمی تواندآبمنابعکاهشمانندانسانیهایفعالیت.می شودمنجرسدها

هایینمونه.اشدبعرضهازبیشآببرایتقاضاکهمی دهدرخزمانیاجتماعیواقتصادینظرازخشکسالی
درودخانهرجریانکهزمانییا.نمودمالحظهحدازبیشآبیاریدرتوانمیراخشکسالیازنوعایناز

.دهندکاهشراانرژیتولیدمی شوندمجبورآبیهاینیروگاهکهاستحدی

:منابع
spiازنرم  افزارهای طراحی نقشه استفاده 

ArcView
Arc gis

IDRISI
golden software surfer

:و روش ارائهتکنیکها 
نقشه

جدول
نمودار

گزارش تحلیلی



کسالیتوصیه ها و نکات مورد توجه در مطالعات خش

40

افزایش تولیدات با مصرف آب کمتردرجهت امنیت تولید وغذا

 کمتر بر سر آبرقابت

 کمتر به توسعه و ساخت سازه های زیر بنایینیاز

 گیاهیپوشش از تخریب و گسترش ارائه پیشنهاداتی به منظورجلوگیری

 دارسطح فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب خصوصاً در بین زنان خانه ارتقاء

 از شبکه های مصرف آبیاری یا بهینه کردن روش سنتی آبیاریبهینه کردن استفاده

 روستاییشبکه های آب شهری و بهسازی

و....
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وطه عرصه های ارزشمند زیست محیطی ومسائل مرب



ماهانموقعیت جغرافیایی سایت دفن زباله 
و سایت دفن زباله کوهپایه شهر کرمان 1

1
/1
5
/2
0
1
8
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مطالعات زیست محیطی 

44

 پارکهای ملی، آثار )منظومهگانه زیست محیطی در منظومه و بررسی نقش و اثرات آن در 4تعیین مناطق
(طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده

 رواناب دفع فاضالب، هرز آب و هدایت نحوه
 زبالهدفع
 محیطبهداشت
 برخورد و حفاظت از منابع طبیعینحوه

:منابع

احیه ایاز نتایج طرحهای فرادست همچون  آمایش استان و یا طرحهای جامع ناستفاده 
استعالم از اداره کل محیط زیست استان و شهرستان مربوطه

استعالم از سازمان محیط زیست 
ن منظومه و مصاحبه با ساکنی( پرسشنامه)مشاهدات میدانی مشاور و برداشت میدانی

:و روش ارائهتکنیکها 

نقشه
گزارش تحلیلی



انجیلسیزباله سایت دفن 

45



کیفیت محیط زیست

پیداتباطارفعالیت هاییبهعواملاین:زیستمحیطکیفیتزنندهبرهم فیزیکیعوامل

ازهایچشم اندتخریبموجباتوشدهمحیطدرفیزیکیتغییراتسببکهمی کنند

می آورند؛فراهمرامحیطی

مشخصورطبهعواملاین.می شوندزیستمحیطحیاتیمنابعآالیندگیسببکهعواملی

البفاضخانگی،فاضالب.دارداشارهصوتیآالینده هاوهواخاک،آب،آالیندهمنابعبه

وآبیهتصفمراکزشهری،سطحیجریاناتبیمارستانی،فاضالبکارگاهها،وصنعتی

خانگی،هایمتحرک،زبالهوثابتمنابعازگازیموادخروجیغیرخانگی،وخانگیفاضالب

وخطرناکزباله هایوتفریحیمراکزوتجاریهایزبالهساختمانی،هاینخاله

.می باشدغیرهوصوتیآلودگیمنابعخطرناک،موادوانبارهابیمارستانی، 46



بندی ارزشهای زیستگاهیپهنه 

47



عرصه های مستعد حفاظت در گستره سازه های انسانی

بهنسانیازیستشیوهوفرهنگکهجایی،ساختانسانسازه هایگسترهدر
واجدفضاهاییآفرینشبهدستطبیعیمصالحوپتانسیلکارگیریبهددم

شرحهبتوانمیراعرصه هاگونهاین.می سدنظربهروریضاستزدهارزش
:کردطبقه بندیزیر

منطقهباغات

آبیسازه های

تاریخیساختمان هایوبافت

48
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(T)تهدید (O)فرصت (W)ضعف (S)قوت بخش

ی 
راف

وگ
وپ

ت
زم

ب 
شی

و 
ن

ی

درصد روستاها در شیب 80قرارگیری بیش از 
درصد80کمتر از 

اکثر توپوگرافی هموار و نسبتا هموار درساختار 
بخش مطالعاتی

االقرارگیری منظومه  در یك منطقه ارتفاعی ب

وجود دره های شیب دار وتنگ در 
بخشهای شرق و غرب منظومه

یدر مناطق پایکوهزیاد وجود شیب های 

گستردگی دشت در محدوده مطالعاتی

برنامه ریزی گردشگری برای مناطق 
کوهستانی 

گ احتمال بروز مخاطرات سیل و ریزش سن
ناشی از شیب زیاد واحد های سنگی در

مناطق پایکوهی 

وا
 ه

 و
ب

آ

باال بودن تعداد ساعت آفتابی-

سازگاری اقلیم منطقه با کشت غالت-

تنوع اقلیمی-

پایین بودن ریزش های جوی -

و بی نظمی بارش به لحاظ زمانی-
مکانی 

احتمال بروز بارشهای ناگهانی 

استفاده از انرژی پاک گرمایی -

افزایش سطح کشت غالت در منطقه-

یم شناسایی مناطق گردشگری با قل-
خاص

شکل گیری خشکسالی در منطقه-

از بین رفتن محصوالت کشاورزی-

ی به احتمال ورد سیالبها از مناطق پایکوه
شهرها و روستاهای منظومه

ک
ونی

کت
و ت

ی 
اس

شن
ن 

می
ز

تنوع سازند های زمین شناسی-

خرد شدگی واحد های طمین شناسی--

وجود چشم اندازه ای زیبای زمین -
شناسی در شرق و غرب محدوده 

مطالعاتی 

گسترش پهنه های آبرفتی-

وجود گسل ماهان در  شرق -
محدوده مطالعاتی

حساسیت سازندهای -
و زمین شناسی به سنگ افتان

زمین لغزش

نفوذیری خوب واحد های سنگی و -
دشت منظومه

انجام طرح های آبخیزداری و آبخوان -
داری

استفاد از معادن شن و ماسه-

ل  تهدید منطق مسکونی به احتما-
دلیل رخداد زلزله در کل منظومه

احتمال بروز سنگ افتان و رانش-
زمین در مناطق پایکوهی و 

کوهستانی

ی
مین

رز
زی

و 
ی 

طح
 س

ی
ها

آب

وجود شبکه های فصلی فراوان در محدوده
بخش

وجود منابع اب سطحی فراوان در مناطق 
کوهستانی

وجود منابع آب زیرزمینی غنی 

کیفیت  خوب شیمیایی آبهای منطقه

وجود شبکه های آبراهه و -
خشکرودهای طغیانی

افصلی بودن آبراهه ها و مسیل ه-

شکل گیری جریاناهی سریع -
سیالبی

-

مهار آبهای سطحی -

بهره برداری از آبهای زیرزمینی -

آبیاری بارانی و قطره ای -

تقویت طرح های پخش سیالب در -
محدوده دشت

احتمال رخداد سیل در محدوده -
روستاها

نشست زمین در محدوده شمال غرب-
مطالعاتی

 و
ی

اه
گی

ش 
وش

پ
ک

خا
و 

ی 
ار

نو
ی و چشم اندازهای زیبا و تنوع محیط زیستوجود جا

جانوری

وجود منطقه ای با چشم انداز های مختلف 

فرسایش خاک درمواقع ریزش های 
رگباری

ال ریز دانه بودن خاک مناطق دشتی شم

برنامه ریزی برای ورزش های هوایی و 
کوهنوردی

در شناسایی مناطق با ارزش زیست محیطی
مال احتمال فرونشست در مناطق شمالی و ش
غربی به دلیل ریزدانه بودن خاك



با سپاس


