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 چکیده
ؿشایظ هٌبػت جغشافیبیی ٍ اللیوی، اػتمبدات ٍ ثبٍسّب،  ،اًذ هؤحش ثَدُ آًْباص صهبى پیذایؾ ؿْشّب، ػَاهل هتؼذدی دس ایجبد 

ثِ ّبی صهبًی هختلف،  ػبهل پذافٌذی ٍ ًظبهی، ػبهل ثبصسگبًی ٍ ػیبػی، حىَهتی ٍ اداسی، اص جولِ ػَاهلی ثَدُ وِ دس دٍسُ

ٍ ایي وبسوشدّب ًمؾ ثؼضایی دس ویفیت سٍاثظ اجتوبػی ؿْشّب  اًذ ؿْشّب سا فشاّن ًوَدُ ٍ تَػؼِ ؿىل هتفبٍتی صهیٌِ ایجبد

هٌبعك هشصی ثِ دلیل ؿشایظ خبف طئَپلتیىی، ّوَاسُ ثب هحذٍدیت ّبیی سٍثشٍ ثَدُ اًذ وِ اهىبى دسیبفت پبسُ ای داؿتِ اًذ. 

ٍ دس ثشخی ًَاحی، وبسوشدّبیی سا ثِ ایي ؿْشّب تحویل ًوَدُ اػت. ثِ ػٌَاى هخبل ؿْشّبی  اص وبسوشدّب سا اص آًْب گشفتِ

هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی ثِ دلیل لشاس گشفتي دس حبؿیِ هشص ثب وـَس افغبًؼتبى ٍ تحت تبحیش ًباهٌی ایي وـَسّب ثِ ًبچبس دس 

ستجبعی ٍ .. دچبس ًملبى ّبی لبثل تَجْی گشدیذُ اًذ. لزا دس ایي پبسُ ای اص وبسوشدّب هبًٌذ وبسوشد كٌؼتی، تَسیؼتی، سفبّی، ا

پظٍّؾ، ثب ثشسػی هَسدی هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی ثِ دًجبل پبػخ ثِ ػَال ّبیی چَى: ٍضؼیت وبسوشدّبی 

اػبى ؿْشی، دس هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی چگًَِ اػت؟ ٍ چِ ًَع وبسوشدّبیی ثشای ؿْشّبی هشصی اػتبى خش

جٌَثی هغلَثتش اػت؟ هی ثبؿین. دس ثشسػی وبسوشد هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی ایي هغلت حبكل ؿذ وِ ایي هٌغمِ 

ثب ٍجَد داؿتي جوؼیت هتؼبدل ًؼجت ثِ ػبیش ًَاحی اػتبى، اص ؿشایظ التلبدی هغلَثی ثشخَسداس ًوی ثبؿذ، وِ ایي هَضَع 

ایي ًَاحی ثبؿذ ٍ چِ ثؼب دس ًتیجِ ایي سخذاد اهٌیت هٌغمِ ای ٍ فشاتش اص آى هی تَاًذ صهیٌِ ای ثشای هْبجشت ػبوٌیي 

اهٌیت هلی ثِ چبلؾ وـیذُ ؿَد. دس ًْبیت ثب ثشسػی صهیٌِ ّبی التلبدی ًَاحی هشصی پیـٌْبد هی گشدیذ دس ثخؾ پتشگبى، 

ًؼجت ثِ ایجبد ٍ تَػؼِ وـبٍسصی  گضیه ٍ ثٌذاى دس صهیٌِ تَػؼِ ٍ تمَیت ثبصاسچِ ّبی هشصی، دس ثخؾ عجغ هؼیٌب ٍ دسح

ٍ ّوچٌیي دس ثخؾ ّبی ثٌذاى، دسح ٍ گضیه ًؼجت ثِ ثشًبهِ سیضی جْت تَػؼِ هؼبدى الذام گشدد. آًچِ هـخق اػت ثب 

 تَػؼِ التلبدی ایي هٌبعك هی تَاى دس ساػتبی دػتیبثی ثِ اهٌیت پبیذاس گبم ّبی هَحشی ثشداؿت.

 

 ؿْشی، اهٌیت، خشاػبى جٌَثی ؿْشّبی هشصی، وبسوشد :یدیواشگبن کل

 

 

 بیبن مسئله:-1

ذ. دس وـَس ایشاى ًیض هغبثك لبًَى ٍ لضٍم ایجبد ٍ حفظ آى، یىی اص هْوتشیي هؼبئل ّش وـَس هی ثبؿ اهٌیت ؿْشّبی هشصی  

ص دس ػیي حبل، یىی ااػبػی، دٍلت هی ثبیؼت اهٌیت سا ثِ ػٌَاى یه حك، ثشای ػبوٌیي جوَْسی اػالهی فشاّن ًوبیذ. 

. هشصّبی یىپبسچِ تحت لَای هلت هی ثبؿذ ؿشٍط اكلی حبوویت یه وـَس، ٍجَد هشصّبی هؼتحىن، اػتمالل ػیبػی ٍ

ػیبػی) حفظ اًؼجبم هلی(،  لزا ػالٍُ ثش اّذاف ،ًوبیذدس حجبت هلی ًمؾ هْوی ایفب هی بًحفظ ٍحذت ٍ یىپبسچگی، تجؼ

هؼٌَی آًبى دس ػغح هغلَة، تَصیغ ػبدالًِ حشٍت ٍ هٌبثغ،  دی ٍٍظیفِ دیگش دٍلت دس ثشاثش هلت، استمبی ػغح صًذگی هب
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ّش هٌغمِ ثب ػٌبیت ثِ دس ، الصم اػت وِ دػتیبثی ثِ ایي اّذافثشای  ذ.ایجبد ٍفبق جوؼی هی ثبؿٍ وبّؾ فبكلِ ی عجمبتی 

اػتبى  هِ سیضی گشدد.ثشًب ،دس اثؼبد خشد ٍ والى ،ػیبػی ٍیظگی ّبی اللیوی، جغشافیبیی، فشٌّگی، اجتوبػی، التلبدی ٍ

خشاػبى جٌَثی ثِ ػٌَاى ؿشلی تشیي اػتبى وـَس، ثیـتشیي هشص هـتشن سا ثب وـَس افغبًؼتبى داسد، ایي اػتبى ثب ٍجَد داسا 

ثبصاسچِ هشصی، ّوچٌبى دس ثخؾ ثبصسگبًی ٍ تجبست ضؼیف ٍ ًبوبسآهذ هی ثبؿذ ثِ گًَِ ای وِ دس ؿبولِ  4ثَدى ثیؾ اص 

دسكذ دس ثخؾ خذهبت هـغَل ثِ وبس هی ثبؿٌذ. لزا دس پظٍّؾ حبضش وبسوشد ؿْشّبی  40ثیؾ اص التلبدی ایي اػتبى 

هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی ثِ ػٌَاى ًوًَِ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت. دس ایي ساػتب ػَال ّبی اكلی پظٍّؾ  

 ػجبستٌذ اص :

 چگًَِ اػت؟ ٍضؼیت وبسوشدّبی ؿْشی، دس هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی .1

 چِ ًَع وبسوشدّبیی ثشای ؿْشّبی هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی هغلَثتش اػت؟          .2

 ثِ هٌظَس پبػخگَیی یِ ایي ػَاالت ًیبص اػت ػَاالت فشػی سا ثشای هٌغمِ هَسد هغبلؼِ تؼشیف ًوَد:

 ٍضؼیت وبسوشد وـبٍسصی دس هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی چگًَِ اػت ؟ (1

 د تجبست ٍ ثبصسگبًی دس هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی چگًَِ اػت ؟ٍضؼیت وبسوش (2

 ٍضؼیت وبسوشد هؼبدى دس هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی چگًَِ اػت ؟  (3

 ؿشایظ الصم ثشای وبسوشد وـبٍسصی دس وذام هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی فشاّن اػت؟ (4

 هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی فشاّن اػت؟ ؿشایظ الصم ثشای وبسوشد تجبست ٍ ثبصسگبًی دس وذام (5

 ؿشایظ الصم ثشای وبسوشد هؼبدى دس وذام هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی فشاّن اػت؟ (6

 

 ضنبخت منطقه مورد مطبلؼه: -2
وِ اص ایي ًظش ّـتویي  ویلَهتش هشثغ هؼبحت هی ثبؿذ 102460اػتبى خشاػبى جٌَثی، ؿشلی تشیي اػتبى ایشاى، داسای 

ویلَهتش هشص  331ایي اػتبى اص ؿشق حذٍد  .هى گیشد ثش هؼبحت ول خشاػبى لجلی سا دس دسكذ 30بى ایشاى اػت ٍ اػت

ٍ دٍوَّبًِ  78، هیل 73هـتشن ثب وـَس افغبًؼتبى داسد ٍ دس ایي هحذٍدُ هشص هـتشن داسای چْبس ثبصاسچِ هشصی یضداى، هیل 

ثخؾ خذهبت اختلبف یبفتِ اًذ وِ داؿتي هشص گؼتشدُ ثب وـَس افغبًؼتبى دسكذ ؿبغلیي ایي اػتبى ثِ  40هی ثبؿذ. ثیؾ اص 

 (1390ّبی ثبصسگبًی ٍ وـبٍسصی آى سا تَجیِ هی وٌذ.)هختبسی ٍ ّوىبساى، ٍ ووی ًضٍالت جَی، ضؼف تَػؼِ صیشػبخت

 
 ( هَلؼیت جغشافیبیی اػتبى خشاػبى جٌَثی1ًمـِ)
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، ؿْشػتبى )ثیشجٌذ، لبئٌبت، فشدٍع، دسهیبى، ػشایبى، ػشثیـِ 8اسای ثشاػبع آخشیي تمؼیوبت وـَسی، خشاػبى جٌَثی د

آثبدی خبلی اص ػىٌِ هی ثبؿذ.  5549آثبدی داسای ػىٌِ ٍ  2223دّؼتبى،  51ثخؾ،  18ؿْش،  20(؛ ٍ ػشثیـِ ًْجٌذاى

دسكذ اص جوؼیت  9/0ًفش ثَدُ اػت وِ ایي هیضاى  636420ثبلغ ثش  85هغبثك ثب آخشیي ػشؿوبسی، جوؼیت اػتبى دس ػبل 

دسكذ اص جوؼیت ول وـَس، ووتشیي تشاون ًمبط  9/0% اص هؼبحت ٍ 22/6ول وـَس سا تـىیل هی دّذ. اػتبى ثب داسا ثَدى 

  .)ػبیت اػتبًذاسی خشاػبى جٌَثی(ًفش دس ویلَهتش هشثغ سا داسد 2/6جوؼیتی وـَس ثب سلن هؼبدل 

 

 مببنی نظری: -3

 رزی: ويصگی هب و خصوصیبت منبطق م -3-1

 هشصی وِ ثِ ًَػی تَػؼِ التلبدی ایي هٌبعك سا ًیض تحت تبحیش خَد لشاس دادُ اًذ ػجبستٌذ اص:ثشخی اص ٍیظگی ّبی هٌبعك 

 دوری از مرکس -3-1-1

 هشصی، دٍسی اص هشوض وـَس اػت. ایي هؼبلِ وِ اص عجیؼت هٌبعك هشصی ًـئت هی گیشد، یىی اص ٍیظگی ّبی هٌبعك  

ضؼف اعالع هؼئَلیي هشوضًـیي اص هـىالت  هْوتشیي ایي پیبهذّب،. ثشای هٌبعك هشصی ثِ ّوشاُ داسدپیبهذّبی ًبهغلَثی 

فشآیٌذ ػذم تَجِ ٍ سػیذگی ثِ هٌبعك هشصی، ثِ گًَِ ای اػت وِ ایي هٌبعك . هٌبعك دٍس اص هشوض ٍ ػذم تَجِ ثِ آًْبػت

چٌبًچِ هحشٍهتشیي اػتبى ّبی  .ٍهیت ثبلی هبًذُ اًذتؼبدل ؿذیذی سا ثب هٌبعك هشوضی پیذا وشدُ ٍ ثِ ؿذت دس هحش ػذم

ثیؾ تش ؿبهل ػَاهل وبلجذی هبًٌذ صیشػبخت ّبی التلبدی ٍ سفبّی ٍ ًیض  وـَس، دٍستشیي آًْب اص پبیتخت اػت. هحشٍهیت ّب

 .هبًٌذ آهَصؽ، ثْذاؿت ٍ فشٌّگ هی ثبؿذ ػَاهل غیشوبلجذی

 انسوای جغرافیبيی -3-1-2

اػت. پذیذُ حبؿیِ ای ثَدى، ثیـتش داسای هبّیتی  فَْم دٍسی ٍ جذایی اص ػبختبس التلبدی یه وـَسحبؿیِ ای ثَدى، ثِ ه  

ثَدى ثب دٍسی اص هشوض، ثِ  ایاًغجبق پذیذُ حبؿیِ. التلبدی اػت ٍ ثب پذیذُ جغشافیبیی دٍسی اص هشوض هـتشوبت فشاٍاًی داسد

جغشافیبیی وِ داسای هٌبثغ ون التلبدی ٍ جوؼیت پشاوٌذُ هی  مبطایي دلیل اػت وِ هشصّب دس ایشاى ٍ دیگش ًمبط جْبى اص ً

دس ثْشُ ثشداسی  ثِ دلیل ون تَجْی ،تَػؼِ آى هٌبعك یّویي اهش ثبػج گشدیذُ دس فشآیٌذّبی ثؼذ. ثبؿٌذ، ػجَس دادُ ؿذُ اًذ

هشصی ٍ ػمت هبًذُ تشیي ؿذُ وِ حبؿیِ ای تشیي هٌبعك  ّوچٌیي هـخق. اص دیگش هٌبعك ػمت تش ثوبًٌذ ،اص هٌبثغ هحذٍد

پیذاػت؛ چشا وِ هٌبعك  ثٌبثشایي، استجبط پذیذُ ی حبؿیِ ای ثَدى ثب پذیذُ ی ًباهٌی ثِ سٍؿٌی. آًْب، ًباهي تشیي هی ثبؿٌذ

پذیذُ حبؿیِ ای ثَدى، هی ثبؿذ. لبچبلچیبى هَاد هخذس ٍ...  دٍس اص هشوض ٍ حبؿیِ ای، ّویـِ جَالًگبُ فشاسیبى اص لبًَى،

هبًذگی سا ثِ دًجبل داؿتِ  پشداصاى ٍ ثشًبهِ سیضاى سا ثِ خَد جلت وشدُ ٍ ًظشیِ ّبیی دس تفؼیش پذیذُ ػمت َجِ ًظشیِّوَاسُ ت

 .اػت

 

 نبپبيداری سکونت -3-1-3
ػىًَت اػت وِ ایي پذیذُ ثش احش دٍ دلیل  یىی دیگش اص ٍیظگی ّبی هٌبعك هشصی، داؿتي جوؼیت ًبپبیذاس ٍ ًبپبیذاسی دس

 :َد هی آیذػوذُ ثِ ٍج

  حبؿیِ ای ثَدى -ةًیبفتگی ٍ  تَػؼِ -الف

آًْب ثِ ؿیَُ ّبی اٍلیِ، ثَیظُ هتىی ثش التلبد سهِ  ٍ صًذگی دسثَدُ یـتش هٌبعك هشصی، ثغَس ػوذُ هٌبعك تَػؼِ ًیبفتِ ث

وِ خَد،  هی دّذایي اهش خَد احؼبع تؼلك ثِ صهیي ٍ ػشصهیي سا دس ثیي هشصًـیٌبى وبّؾ . گشداًی ّوشاُ ثب وَچ سٍی اػت

دس هشاحل ثؼذی، ثَیظُ دس . جوؼیت هی گشدد حجبتیهٌـب هـىالت ٍ پیبهذّبی ًبؿی اص ثی حجبتی تَػؼِ التلبدی ثِ دلیل ثی
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ًظبهی ٍ اهٌیتی ٍ ػیبػی ثبؿذ، جوؼیت ثتذسیج اص هٌبعك هشصی ثِ هحل ّبی اهي تش  هحل ًبآساهی ّبی ،ؿشایغی وِ هشصّب

 .هی وٌذ وَچ

 

 ی پصوهص:يبفته هب -4
دس ساػتبی پبػخگَیی ثِ ػَاالت پظٍّؾ ًخؼت الصم اػت ٍضؼیت ّش یه اص ؿبخق ّبی التلبدی سا دس هٌغمِ هَسد 

 هغبلؼِ ثشسػی ًوَد ٍ ػپغ هتٌبػت ثب آى، وبسوشد لبثل تَػؼِ دس ایي هٌبعك سا پیؾ ثیٌی ًوَد.

 توزيغ جمؼیت در منبطق مرزی: -4-1

ى خشاػبى جٌَثی ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. ثب دلت دس ایي ًمـِ ایي ًىتِ احجبت هی گشدد وِ ( تَصیغ جوؼیت دس اػتب2دس ًمـِ)

تَصیغ جوؼیت دس هحذٍدُ هشصی اػتبى ثب ػبیش ًَاحی ثشاثشی وشدُ ٍ ایي هٌغمِ اص جوؼیت هغلَثی ثشخَسداس اػت، لزا دس 

ایي جوؼیت ثِ هٌبعك دیگش هَاجِ ؿذ وِ ًِ  كَست ػذم هذیشیت ًیبصّبی اجتوبػی ٍ فیضیَلَطیىی آًْب هی تَاى ثب هْبجشت

 تٌْب اهٌیت هشصّب ثلىِ اهٌیت هلی سا ثب خغش هَاجِ خَاّذ ػبخت.

 

 
 ( : تَصیغ جوؼیت دس ػغح اػتبى خشاػبى جٌَثی ٍ هٌبعك هشصی2ًمـِ)

 

ؼتٌذ ٍ یب دس اهب ػَال ایي اػت وِ ایي جوؼیت ػبوي دس هٌبعك هشصی چگًَِ جوؼیتی اػت؟ آیب ایي جوؼیت، ؿْشًـیي ّ

ًمبط سٍػتبیی ػىًَت داسًذ؟ ٍضؼیت تَصیغ خذهبت ػوَهی دس ایي هٌبعك چگًَِ اػت؟ ٍ  ػَاالتی اص ایي لجیل هغشح هی 

 ( هـبّذُ هی گشدد وِ دسكذ ووی اص ایي جوؼیت، ؿْشًـیي ّؼتٌذ.3گشدد. دس ًمـِ)
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 (: تَصیغ جوؼیت ؿْشًـیي دس ػغح اػتبى خشاػبى جٌَثی3ًمـِ )

 

 ضؼیت موجود کبربری کطبورزی در محدوده مرزی:و -4-2

هتش هشثغ اص هؼبحت هحذٍدُ هشصی اًتخبة ؿذُ، تٌْب   31689156649( هـبّذُ هی گشدد وِ اص هجوَع 4دس ًمـِ)

دّذ. دس ٍالغ هیضاى اساضی دسكذ سا اساضی صساػی آثی ٍ صساػت دین تـىیل هی 7/0هتش هشثغ، یؼٌی حذٍد  222271194

یي هحذٍدُ حتی اص یه دسكذ ول هؼبحت آى ًیض ووتش اػت ٍ ایي ًـبى هی دّذ وِ ایي هٌغمِ ثِ ؿذت اص وـبٍسصی دس ا

سوَد وـبٍسصی سًج هی ثشد. لزا ثبیذ هـخق گشدد وِ آیب ػَاهل سًٍك وـبٍسصی دس ایي هٌغمِ ثب هـىل هَاجِ اػت ٍ یب 

حمیمبت وبهلتشی داسد اهب آًچِ هـخق اػت سٍ آٍسدى هشص ػَاهل ثیشًٍی دس آى دخیل اػت وِ الجتِ ایي هجحج خَد ًیبص ثِ ت

 ًـیٌبى ثِ هـبغل صٍدثبصدُ ٍ ثب دسآهذ ثبالتش هی تَاًذ یىی اص دالیل ایي سخذاد ثبؿذ. 

 
 (: وبسثشی اساضی هٌبعك هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی4ًمـِ )
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 بررسی وضؼیت کطبورزی منبطق مرزی استبن خراسبن جنوبی: -4-3
دس ثشسػی ٍضؼیت وـبٍسصی ّش هٌغمِ ای ثبیذ ػٌبكش ٍ ؿشایظ دخیل دس وـبٍسصی سا هَسد ثشسػی لشاس داد.  هی داًین وِ

هؼلوب هٌبثغ آة، خبن ؿٌبػی ٍ اللین اص جولِ هْوتشیي ػَاهل هحیغی دخیل دس سًٍك وـبٍسصی ّش هٌغمِ ای ّؼتٌذ. 

ًی ًیض اص جولِ ضشٍسیبت دیگش دس تؼییي وبسثشی ؿشایظ غیشهحیغی هبًٌذ صیش ػبخت ّبی حول ٍ ًمل ٍ ؿشوت ّبی تؼبٍ

 وـبٍسصی ّش هٌغمِ هی ثبؿذ.

 منببغ آة:  -4-3-1

دس اػتبى خشاػبى جٌَثی ثِ ایي دلیل وِ ّیچ ػذ ؿبخق یب هٌبثغ آة ػغحی دائوی ثِ ػٌَاى هٌجغ آة ثشای وـبٍسصی 

حلمِ چبُ،  10950ؿًَذ. دس هجوَع حذٍد  ٍجَد ًذاسد، لٌَات، چبّْب ٍ چـوِ ّب ثِ ػٌَاى هٌبثغ اكلی آة هحؼَة هی

حلمِ دس هٌبعك هشصی اػتبى لشاس داسًذ. دس  636چـوِ ٍ لٌبت دس ایي اػتبى ٍجَد داسد حبل آًىِ اص هجوَع ایي تؼذاد تٌْب 

( ٍضؼیت هٌبثغ آة دس اػتبى ٍ هٌبعك هشصی وِ ؿبهل پٌج دّؼتبى هی ؿَد، ًـبى دادُ ؿذُ اػت. هجوَع هؼبحت 1جذٍل)

هتش هشثغ  13691170721ثبؿذ دس حبلیىِ هؼبحت هٌبعك هشصی ثشاثش ثب هی 94113111172 بى ّبی اػتبى ثشاثش ثب دّؼت

دسكذ اص هؼبحت ول اػتبى اػت دس حبلیىِ هٌبثغ آة ایي هٌبعك  5/14هی ثبؿذ. ثِ ػجبست ػبدُ تش هؼبحت هٌبعك هشصی 

ب تَجِ ثِ ایٌىِ اػتبى خشاػبى جٌَثی اص ًظش هٌبثغ آثی ثؼیبس فمیش دسكذ هٌبثغ آة اػتبى اػت. اص ػَی دیگش ث 8/5تٌْب حذٍد 

 اػت هی تَاى دسیبفت وِ ایي هٌبعك هشصی اص ًظش هٌبثغ آة جْت وـبٍسصی ثؼیبس ًبهؼبػذ هی ثبؿٌذ.

 

 (: ٍضؼیت هٌبثغ آة دس اػتبى خشاػبى جٌَثی ٍ هٌبعك هشصی1جذٍل )

 مجموع چبه چطمه قنبت ػنوان

 10950 3000 1950 6000 ثیاػتبى خشاػبى جٌَ

 636 288 167 181 ثخؾ ّبی هشصی

 5.8 9.6 8.5 3.01 دسكذ

 هبخز: اػتبًذاسی اػتبى خشاػبى جٌَثی ٍ هحبػجبت هحمك

 

( ٍضؼیت تَصیغ هٌبثغ آة دس ػغح اػتبى ٍ ّوچٌیي هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس ایي ًمـِ 5دس ًمـِ )

هٌبثغ آة دس ثخؾ هشوضی ٍ ؿوبلی اػتبى هی ثبؿذ ٍ ّش چِ ثِ ػوت جٌَة ٍ ؿشق ٍ غشة  هـبّذُ هی ؿَد وِ تشاون

اػتبى پیؾ هی سٍین اص فشاٍاًی هٌبثغ آة وبػتِ ؿذُ اػت. حبل ثب تَجِ ثِ ایي ًىتِ وِ هٌبثغ آثی ًمؾ ثؼیبس هْوی دس 

( 5سا هـبّذُ ًوَد. الجتِ دس ًمـِ) تَػؼِ وـبٍسصی ّش هٌغمِ ای داسًذ هی تَاى ضؼف هٌبعك هشصی اػتبى اص ایي حیج

 هـبّذُ هی گشدد وِ ثخؾ ّبی دسح ٍ عجغ هؼیٌب اص ًظش هٌبثغ آة داسای ٍضؼیت ًؼجتب هٌبػجی هی ثبؿٌذ.
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 ( : تَصیغ ًمغِ ای هٌبثغ آة دس ػغح اػتبى خشاػبى جٌَثی ٍ ًَاحی هشصی5ًمـِ)

 

 اقلیم: -4-3-2

ٍضؼیت ایي پبساهتشّبی اللیوی  2هب ٍ سعَثت هـخق هی گشدد. دس جذٍل ؿوبسُ اص آًجب وِ اللین ّش هٌغمِ ای ثب ثبسؽ، د

تَاى ًتیجِ گشفت وِ ًَاحی ثشای اػتبى خشاػبى جٌَثی ٍ هٌبعك هشصی هـخق گشدیذُ اػت. ثب تَجِ ثِ ایي جذٍل هی

ي همذاس ثبسًذگی سا ثِ خَد هشوضی ٍ ؿوبلی اػتبى داسای ثیـتشیي هیضاى ثبسًذگی ثَدُ ٍ ًَاحی جٌَثی ٍ ؿشلی اػتبى ووتشی

دهبی َّای ؿوبل اػتبى دسهمبیؼِ  1387-1368ّوچٌیي جذٍل فَق ًـبى هی دّذ وِ دس دٍسُ آهبسی  اختلبف دادُ اًذ.

ثب ػبیش هٌبعك اػتبى خٌه تش ثَدُ اػت ٍ ّش چِ ثِ جٌَة ًضدیه تش هی ؿَین ثش دهبی َّا افضٍدُ هی ؿَد. سعَثت ًیض دس 

اص ػبیش هٌبعك اػتبى ووتش اػت. دس هجوَع هی تَاى ًتیجِ گشفت وِ ؿشایظ اللیوی هٌبعك هشصی هٌبعك جٌَثی ٍ ؿشلی 

 اػتبى ثشای وـت هحلَالت وـبٍسصی ای هٌبػت اػت وِ دس همبثل َّای گشم ٍ خـه ػبصگبسی ثیـتشی داؿتِ ثبؿٌذ.

 

 ( : ثشسػی ٍ ضؼیت اللیوی اػتبى خشاػبى جٌَثی دس ایؼتگبّْبی ػیٌَپتیه2جذٍل)

رطوبت نسبی هوا  

در دوره آمبری 

  )درصد(

دمب دوره آمبری دمب دوره آمبری 

 (()درجه سبنتیگراد)درجه سبنتیگراد
ببرندگی دوره آمبری 

 )میلیمتر(
 ايستگبه

 ثیشجٌذ 6/27 9/12 38
 لبئي 5/29 0/11 41
 ًْجٌذاى 3/13 9/15 34
 خَس ثیشجٌذ 5/15 9/15 34
 فشدٍع 6/27 0/14 40
 ثـشٍیِ 4/16 7/14 43

 ی اػتبى خشاػبى جٌَثیهبخز: ػبصهبى َّاؿٌبػ
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 ( : تمؼین ثٌذی اللیوی اػتبى خشاػبى جٌَثی ٍ هٌبعك هشصی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ دهبستي6ًمـِ)

 

 مؼدن: -4-3-3
دسكذ اص  28هؼذى دس ایي هحذٍدُ هشصی لشاس گشفتِ اػت یؼٌی چیضی ثیؾ اص  29هؼذى هَجَد اػتبى تؼذاد  102اص هجوَع 

اص هؼبحت اػتبى لشاس گشفتِ اػت. پغ دس یه دیذ اثتذایی هی تَاى گفت ٍضؼیت هؼبدى دس  دسكذ 14.5ول هؼبدى اػتبى دس 

ایي هحذٍدُ هشصی هٌبػت اػت ٍ هی تَاى وبسوشد ؿْشّبی ایي هٌغمِ سا ثب هشوضیت هؼبدى ؿىل داد. اهب پغ اص ثشسػی 

ُ اص ایي هؼبدى دس ثخؾ دسح لشاس گشفتِ فمش 15گشدد وِ تؼذاد ٍضؼیت تَصیغ فضبیی ایي هؼبدى دس ایي هحذٍدُ هـبّذُ هی

دسكذ اص هؼبدى ثخؾ هشصی اػتبى دس یه ثخؾ لشاس گشفتِ اػت. لزا هی تَاى وبسوشد هؼذًی سا  52اػت ٍ دس ٍالغ ثیؾ اص 

(ٍضؼیت 7ثشای ایي ثخؾ اص ؿْشّبی هشصی هٌبػت داًؼت اهب ثشای ػبیش ًَاحی ثبیذ ثِ دًجبل وبسوشد جذیذی ثَد. دس ًمـِ)

 غ ًمغِ ای هؼبدى اػتبى ًـبى دادُ ؿذُ اػت.) ػبیت ػبصهبى كٌبیغ ٍ هؼبدى (تَصی
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 ( : تَصیغ ًمغِ ای هؼبدى اػتبى خشاػبى جٌَثی7ًمـِ)

 

 تجبرت -4-3-4
ای ثشخَسداس ایي اػتبى اص دیشثبص ثِ دلیل لشاس گشفتي دس هؼیش جبدُ اثشیـن دس هجبدلِ وبال ٍ تجبست اص اّویت خبف ٍ ٍیظُ  

اػت ٍ تجبس ایشاًی وبالّبی اػبػی وـَسّبی ّوؼبیِ خَد سا دس ًَاس هشصی تبهیي ًوَدُ اًذ. ّوبًغَس وِ روش گشدیذ یىی  ثَدُ

اص هْوتشیي ٍیظگی ّبی طئَپلتیىی اػتبى داسا ثَدى ثیـتشیي هشص صهیٌی ثب وـَس افغبًؼتبى ٍ ًیض ٍجَد چْبس ثبصاسچِ هشصی 

( تَصیغ ایي چْبس 8ٍ دٍوَّبًِ هی ثبؿذ. دس ًمـِ) 78، هیل 73م ّبی یضداى، هیل فؼبل دس ایي هحذٍدُ هشص هـتشن ثِ ًب

ثبصاسچِ دس ًَاس هشصی اػتبى ًـبى دادُ ؿذُ اػت . هغبثك ایي ًمـِ هی تَاى دسیبفت وِ ثخؾ پتشگبى داسای ثبصاسچِ ّبی 

ت سا ثِ ػٌَاى هجٌب ٍ ّذف اًتخبة، ٍ هشصی ًضدیىتشی هی ثبؿذ ٍ هی تَاى دس ساػتبی تؼییي وبسوشد ایي هٌغمِ ثخؾ تجبس

 ثشای آى ثشًبهِ سیضی ًوَد. 
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 ( : تَصیغ ًمغِ ای ثبصاسچِ ّب دس ًَاس هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی8ًمـِ)          

 

 نتیجه گیری: -5
جْت تَػؼِ اػتبى خشاػبى جٌَثی ثِ دلیل داسا ثَدى ثیـتشیي عَل هشص هـتشن ثب وـَس افغبًؼتبى داسای ؿشایظ ثبلمَُ ای 

هٌبعك هشصی خَد هی ثبؿذ. اص یه ػَ تحت تبحیش ًباهٌی ایي وـَس، ٍسٍد هَاد هخذس ٍ گشٍّه ّبی تشٍسیؼتی ثب هـىالت 

اهٌیتی سٍثشٍ اػت وِ تَػؼِ التلبدی سا ثشای آى دؿَاس هی وٌذ. اص ػَی دیگش ثِ دلیل ؿشایظ هَكَف دس كَست ػذم ثشًبهِ 

دس افضایؾ ًباهٌی دخیل گشدد ٍ ثب ایجبد ًبسضبیتی ٍ هْبجشت ػبوٌیي ثَهی ایي هٌغمِ ثش  سیضی جْت تَػؼِ هٌغمِ، هی تَاًذ

هـىالت اهٌیتی ایي هٌبعك ثیبفضایذ. لزا الصم اػت ثب دس ًظش گشفتي ؿشایظ اللیوی، جغشافیبیی، اجتوبػی ٍ .. وبسوشدّبی 

ی هٌغمِ ای الصم سا دس ساػتبی تَػؼِ آًْب كَست داد. التلبدی لبثل تَػؼِ سا دس ایي هٌبعك ؿٌبػبیی وشد ٍ ثشًبهِ سیضی ّب

دس ایي پظٍّؾ ٍضؼیت ػِ ؿبخق التلبدی تجبست، وـبٍسصی ٍ هؼبدى دس هٌبعك هشصی هَسد ثشسػی لشاس گشفت. دس ایي 

خلَف هٌبعك هشصی اػتبى  خشاػبى جٌَثی ؿبهل پٌج ًبحیِ پتشگبى، گضیه، عجغ هؼیٌب، دسح ٍ ثٌذاى اًتخبة گشدیذًذ ٍ 

ٍضؼیت ایي ؿبخق ّب دس آًْب ثشسػی گشدیذ. ایي هٌبعك اص ًظش ٍضؼیت وـبٍسصی ثؼیبس ضؼیف ثَدُ ٍ تٌْب هٌغمِ دسح ثِ 

ؿىل خیلی هحذٍد داسای وـبٍسصی هی ثبؿذ. وِ الجتِ پغ اص ثشسػی داؿتِ ّبی جغشافیبیی ٍ اللیوی ایي هٌبعك هبًٌذ هٌبثغ 

وِ دٍ هٌغمِ دسح ٍ عجغ هؼیٌب اص ایي حیج داسای ظشفیت ًؼجتب هٌبػجی  آة ٍ اللین ثشای تَػؼِ وـبٍسصی هـخق گشدیذ

ّؼتٌذ ٍ هی تَاى دس ایي هٌبعك ثشای تَػؼِ وبسوشد وـبٍسصی ثشًبهِ سیضی ًوَد. دس ساػتبی تحلیل ٍضؼیت ثْشُ ثشداسی اص 

َد داسد. دس ًْبیت ثب هؼبدى هـخق گشدیذ وِ هٌغمِ دسح ٍ ثٌذاى ٍ ثِ ؿىل خیلی هحذٍد دس گضیه وبسوشد هؼذًی ٍج

ثشسػی ًمـِ خبن ؿٌبػی ٍ ٍضؼیت سٍثِ سؿذ هؼبدى دس ایي هٌبعك هی تَاى هٌبعك دسح، ثٌذاى ٍ گضیه سا ثشای تَػؼِ ٍ 

تمَیت هؼبدى اًتخبة ًوَد. دس ثحج تجبست ًیض هـبّذُ هی گشدد وِ دس ثخؾ ّبی پتشگبى، گضیه ٍ ثٌذاى ثبصاسچِ ّبی 

www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

 

7221 

 

 اه اه و رهیافت همایش ملی شهراهی مرزی و امنیت؛ چالش
 دانشگاه سیستان و بلوچستان       -     3013فروردین    03و  03

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

جِ ثِ ٍضؼیت صیش ػبخت ّبی استجبعی ایي هٌغمِ هی تَاى دس هحذٍدُ پتشگبى، گضیه ٍ ثٌذاى هشصی ٍجَد داسًذ، لزا ثب تَ

 ًؼجت ثِ ثشًبهِ سیضی ثشای تمَیت ثبصاسچِ ّبی هشصی هَجَد ٍ ایجبد ثبصاسچِ ّبی جذیذ ثشًبهِ سیضی ٍ الذام ًوَد.

 

 پیطنهبدات: -6
 ثب وـَس افغبًؼتبى ایجبد ثبصاسچِ ّبی جذیذ دس ًَاس هشصی اػتبى خشاػبى جٌَثی (1

 احذاث ٍ گؼتشؽ ؿجىِ استجبعی اػتبى ثِ ػوت هٌبعك هشصی جْت گؼتشؽ تجبست (2

 اوتـبف ٍ ثْشُ ثشداسی اص هؼبدى جذیذ دس هٌبعك هشصی اػتبى جْت تَػؼِ اؿتغبل ٍ ایجبد كٌبیغ ٍاثؼتِ (3

 بی هشثَعِتَػؼِ وـبٍسصی دس هٌغمِ هشصی داسای هٌبثغ آثی اص عشیك ایجبد تؼبًٍی ّب ٍ ثٌگبُ ّ (4

 ایجبد ٍ تَػؼِ خذهبت ثْذاؿتی، آهَصؿی ٍ سفبّی دس هٌبعك هشصی  (5

 

 منببغ:

. همبیؼِ احش پزیشی هٌبعك هشصی ٍ هشوضی وـَس اص هَاد هخذس ٍ تبحیش آى ثش التلبد خبًَاس ) 1389ثیگن لذهگبّی، هشضیِ ٍ ّوىبساى،  -1

 هغبلؼِ هَسدی: تبیجبد ٍ تْشاى(.

، پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی GISحلیل فضبیی تلبدفبت هحَسّبی استجبعی اػتبى خشاػبى جٌَثی ثب اػتفبدُ اص .ت1389ػالهی، هْشداد،  -2

 اسؿذ، داًـگبُ پیبم ًَس ، تْشاى.

ػیَضلَ، هحوَد ٍ ّوىبساى، تحلیلی اص اهٌیت التلبدی دس ثؼتشّبی جغشافیبیی، ثب تبویذ ثش ًمؾ اهبوي ًظبهی، هغبلؼِ هَسدی: هؼیش  -3

 ـن.جبدُ اثشی

، تَاًوٌذی ّب، پتبًؼیل ّب ٍ فشكت ّبی ػشهبیِ گزاسی خشاػبى جٌَثی، ػبصهبى اهَس 1390هختبسی هؼیٌبیی، هشین ٍ ّوىبساى،  -4
 التلبدی ٍ داسایی خشاػبى جٌَثی، چبح ٍ ًـش اهشٍص خشاػبى جٌَثی.

  http://sk-mine.ir              خشاػبى جٌَثی                                    ػبیت ػبصهبى كٌبیغ ٍ هؼبدى -5
 www.s-khorasanmet.irػبیت َّاؿٌبػی خشاػبى جٌَثی                                                       -6
 www.abfar-khj.irػبیت آة هٌغمِ ای اػتبى                                                            -7
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