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 چكيدُ

ؿبى ويتآة،زضاثؼبزهرتلفظًسگيًا زليلافعایفّا ُؾاب ِث زب ٍیػُزضٌپ  ّباظّبِث ِثيكاتطوكاَض گصقات

ایطاىثطًبهِ ٍؾطهبِیروِل ظاينآةاظعطیااؾابذتؾابظُّبيگؿتطزُگصاضيّب ٌٍت ٌتاط  ِهٌظَضو ّابيايضاث

زبمزازُ ّب،ًا ٍیػُؾس  ٌْسؾي،ِث طُه س.ْث ٍاظ)اؾارطایي(زضؾاب 1367ثطزاضياظؾسوبضزُ)هكْس(زضؾب ًا ٍثيس

سفهي1382 وييّ ِاؾت،پييػوسُثبقس.هؿأِلزضضاؾتبيّ ِقطاضگطفت ر ضزَت ِووتطَه ّبيحبنلاظايو آهس

ظیؿتهحيغيآىارطايایيعطح اضظقيبثيآحبضارتوبػي،اقتهبزيٍ ِآىضاّبٍ ّباؾت،وِتحقياحبضطپبؾدث

نيريزليلتالـ ضٍـَت ووكهغبلؼبت–ذَزقطاضزازُاؾت.ایيپػٍّفِث ِث ٍهقبیؿِتحليليٍ يپيوبیكي

طُزازُ ـْث گط ٌييؾٌزفً وچ ٍّ ّب ٌبزقجلاظاحساثؾس ِاضظقايبثياحاطاتاقتهابزي،ّبيرسیسثباؾ ثطزاضاىثا

ٍایزابز فؾغحظیاطوكات ًتبیذحبنلحبوياظوّب ِاؾت. ٍاظپطزاذت ثيس ّبيوبضزٍُ هحيغيؾس ارتوبػيٍ

ظطاقتهبزي زليالترهااحطاتهٌريزضپبیبةؾسوبضزُاظً ٍاظِث هحيغياؾت.زضپبیبةؾسثيس مي،ارتوبػيٍ

ضظي ثرفوكٍب ان،توبمآةِث ًتابیذْه اؾت.اظ زیبفِت َْج نَضتهحسٍزث ظیؿتهحيغيِث قطایظاقتهبزيٍ

طُ كتبززضنسْث ٍزیگطایيتحقياػسمضضبیتثيفاظّ ٍلتيحبونثطهٌابثغآة ّباظهسیطیتز ثطزاضاىپبیبةؾس

طًُُحَ ظیغآىاؾتوِْث ٌبثغآةزضحَضِيَت هسیطیته ٍیراطزيضٍزذبًِثطزاضيٍ ٍاظضاثابض ٍثيس ُ ّبيوبضز

ٌبة ًوبیس.ًبپصیطهيهكبضوتيارت

ا:  ُّ ٍاص ٍاقتهبزي،احطاتظیؿتهحيغي،ؾسؾبظيكليد  ٍاظ،احطاتارتوبػي ُ،ؾسثيس ؾسوبضز
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 درآهد 

ذكك،آةٍهسیطیتآ ٍلتزضذبٍضهيبًِ ٍاثظارتوبػيٍاقتهبزيز َاضُزضض ّابهلات–ىّو

ًَِ گ زُاؾت.ِث ويتظیبزيثطذَضزاضَث َاهغایيهٌغقِتاأهييايوِاهطٍظُانلياظّا تطیيچبلفر

ّابيفيعیرايٍتطیيؾابظُزّس،وْيقٌبؾبىًكبىهيّبيثبؾتبىّبيهرتلفاؾت.وبٍـآةثرف

ؾطظهيي اؾتّبيذارتوبػيهتؼلاِث .(Mostert, 2003:27)بٍضهيبًِ

ًبقاياظوانزضزِّ ایطاى،ثاِهٌظاَضوابّفهكارالت ّب،اظروِل آثايٍّبياذيطاغلتوكَض

زبمزازُگصاضيگؿتطزُّب،ؾطهبِیگيطياظثطٍظثحطاىپيف هغبلؼبتايضازضثرفآةًا ٍليهتأؾربًِ س. ًا

زبمقسُزضزٍِّاضظقيبثي ّبزضؾغحهليٍيضٍزذبًِّبيفيعیريزضحَضٍِيؾبظُياذيطضّبيًا

؛وويتِهليآثيبضي1378ٍپَضظًس،ا(WCD, 2004; Mosttert, 2003; Bale, 1998; IWMI, 1994الولليثيي

(ٍرَزهؿبئلٍهكرالتزضاثؼبزهرتلافثاٍِیاػ1382ُ؛حيسضیبىٍّوربضاى،1380وكي،ظُ

وٌٌس.ثطاؾبؼًتبیذّبيًَیيتَظیغآةضاتأیيسهيؾسّبٍقجرِهسیطیتهٌبثغآةزضپبیبة

ّابيؾابذتِوبضایيٍثبظزّيهٌبؾتؾبظُىایيهغبلؼبتثرفػوسُهكرالت،ثٍِیػًُجَز

ّابثاطايهاستگصاضيؾبالضيٍاٍظاليسيثِؾطهبیِقسُآثي،ًبقياظحبوويتضٍیرطززیَاى

ت.(ثَزُاؾ1950-80ثيفاظؾِزِّ)

يآةثاِّابٍشذياطُؾسّبيوبضزُ)هكْس(ٍثيسٍاظ)اؾرطایي(،ثبّسفوٌتط ؾايالة

هٌظَضثْجَزاٍضبعارتوبػي،اقتهبزيٍاوَلَغیريًَاحيپبیبةٍّوچٌييتأهييثركاياظ

ثاب1367اًاس.ؾاسوابضزُزضؾاب آةقطةٍثْساقتيهطاوعقْطي،عطّاحيٍؾبذتِقاسُ

هيليَىهتطهرؼتآةزضؾاب ثا33ِهيليَىضیب ثبّسفوٌتط ٍتٌظين6800يًْبیيّعیٌِ

هيلياَى14هيليَىهتطهرؼاتٍترهايم19يوكبٍضظاىپبیبة،ثِهيعاىهٌظَضتأهييحقبثِ

ثطزاضيضؾايسُاؾات.ثاطایايهتطهرؼترْتههبضفقطةٍثْساقتيقْطهكْسثِثْطُ

ّرتابض3707هحهاَالتآثايزضعاطحتَؾاؼِ،اظثيٌيقسُثَزؾغحظیطوكتاؾبؼپيف

(.1384:52ٍضغهَرَزثِثيفاظپٌذّعاضّرتبضافعایفیبثس)قطوتآةهٌغقِذطاؾبى،

هيليبضزضیاب ثاِهٌظاَضوٌتاط ٍتٌظاين160يثبّعی1382ٌِؾسثيسٍاظزضاؾرطایيزضؾب 

بٍضظيزقاتاؾارطایيثاِهياعاىهيليَىهتطهرؼترْتتأهييآةهَضزًيبظثرفوك3/39
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هيليَىهتطهرؼتٍترهيمپٌذهيليَىهتطهرؼترْاتههابضفقاطةٍثْساقات3/34

ثاطزاضياظؾاس،ثيٌيقسُثابثْاطُثطزاضيضؾيسُاؾت.زضایيًبحيِپيفقْطاؾرطایيثِثْطُ

یفّرتابضافاعا6000ّرتبضٍضغهَرَزثِثيفاظ4380ؾغحظیطوكتهحهَالتآثياظ

(.9-1378:10یبثس)قطوتعَؼآة،

ثطزاضيؾسوبضزٍُپٌذؾاب اظؾاسثياسٍاظ،هغبلؼابتثبتَرِثِگصقتزٍزِّاظثْطُ

اٍليِثِنَضتاؾٌبزيٍهيساًي،ٍرَزهكرالتزضاثؼابزاقتهابزي،اوَلاَغیري،ثاٍِیاػُ

ؾسوبضزُزضػاسمتحقااوٌس.ایيهؿبئلذهَنبًزضپبیبةهسیطیتي،ضاتأیيسهي–ارتوبػي

ثاطزاضاى،ایزابزتؼابز ثيٌيقسُاظرولِثْجَزاٍضبعارتوبػيٍاقتهابزيثْاطُاّسافپيف

ًؿجيثييػطضٍِتقبضبثطايهٌبثغآةٍضًٍاوكبٍضظيهاثحطٍاقاغقاسٍُهَراتثاطٍظ

اظثطزاضاىقاسُاؾات.تحقيااحبضاطؾاؼيزاضزاحاطاتهٌاتذّبيهٌريزضثييثْطٍُاوٌف

قٌبؾبیيٍثطضؾاي،ثٍِیػُاظًگبُحقبثِثطاى،ّبيفيعیري(ضاّبيػظين)ؾبظُگصاضيؾطهبیِ

ِ يهعثاَضًوبیس.ثٌبثطایياثؼبزارتوبػي،اقتهبزيٍهحيغي)اوَلَغیري(زضؾاغحزٍحَضا

اًس.هَضزتَرِقطاضگطفتِ

تارتوابػي،اقتهابزيٍآىاؾتوِپبؾدؾثا انليیؼٌياحاطازضًْبیتتحقيازضپي

ثطزاضياظؾسّبيوبضزٍُثيسٍاظزضضٍؾتبّبيپبیابةضااضائاِزّاس.هحيغيٍؾبذتٍثْطُ

هاساضزضؾابهبًسّيٍؾثا هغطحزیگطایياؾتوِثبتَرِثًِبتَاًيالگَيهسیطیتزٍلت

ِ ٌزاطثاِّابيوابضزٍُثياسٍاظ،واسامالگاَيهاسیطیتيههسیطیتتَظیغهٌابثغآةضٍزذبًا

ثطزاضيهغلَةاظآةٍاًؿزبمهسیطیتيذَاّسقس.ثْطُ
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 هَاد ٍ رٍش تحقيق 

–ثبتَرِثِهبّيتهَضَعٍؾثاالتعطحقاسُ،ضٍـتحقياازضایايپاػٍّفتَنايري

يزضآهابضٍاضقابماؾاٌبزهَراَز،تحليلياؾت.ثاِزليالٍراَزهكارالتًٍاَاقمراس 

ياؾٌبزيٍهيساًيناَضتگطفتاِاؾات.ًيبظثِزٍقيَُّبٍاعالػبتهَضزآٍضيزازُروغ

ثاطزاضٍآثابزي(پطؾكٌبهِ)ؾطپطؾتبىذبًَاضّبيثْاطُعّبيهيساًياظعطیازًٍَآهبضٍزازُ

آٍضيقسُاؾت.روغ

هَازتحقياثبتَرِثِاّسافٍفطضيبتزضؾاِثؼاساوَلاَغیري،اقتهابزيٍارتوابػيزض

اًس.قسُ(هكرم1رسٍ قوبضُ)

 ( هَاد تحقيق1جدٍل ضوارُ )

هتغي طّباثؼبز

ؾطؾجعيزضهحيظضٍؾتب،تغييطاتآثسّيقٌَات،ٍضاؼيتآةاوَلَغیري

ّبثاطتَلياسات،آثاسّيچبّْاب،ؾبليقطةزاهْب،احطاتذكك

تٌَعهحهَالت؛

ؾغحظیطوكتظضاػتآثي،ؾغحظیطگكتثبغبت،ؾغحظیاطاقتهبزي

ؿتبًِ،ؾغحظیطوكتهحهَالتظهؿتبًِ،وكتهحهَالتتبث

هيعاىتَليسات،تؼساززاموَچك،تؼساززامثعضگ،افعایفقغل

ِ گااصاضيثيكاتطزضثراافوكاابٍضظي،ٍوابضزضهٌغقااِ،ؾاطهبی

اؾتربزُثْتطاظآة؛

ؾغحهكبضوتهطزمزضهسیطیتآة،اػتوبزثِهؿاثٍالىاهاَضارتوبػيٍهسیطیتي

زضزاذلضٍؾاتبّب،اذتالفابتضٍؾاتبّبثابآة،اذتالفبتهطزم

تااطآةثااييّااب،تَظیااغػبزالًااِیرااسیگط،اػتواابزثااِتؼاابًٍي

اًاس،ّابیيواِزازُزاضاى،ػولوطزىهؿاثٍالىثاٍِػاسُحقبثِ

هسیطیتتَظیغآة،تَظیغهٌبؾتظهبًيآة.
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 ي آهاري  جاهؼِ

ّبيوبضزٍُثياسٍاظيضٍزذبًِِيآهبضيتحقيا،توبمضٍؾتبّبيزاضايحقبثِزضحَضربهؼِ

زضؾغحضٍؾاتبّبيزٍحَضا1385ِاؾت.ثطاؾبؼؾطقوبضيػوَهيًرَؼٍهؿريؾب 

وٌٌس.ثبتَرِثِایيوِاهربىهغبلؼٍِثطضؾايتيروؼيتظًسگيهي30914ذبًَاضثب7707

ِ طايتؼيايييحزانًوًَاِگطزیاس.ثاتوبمربهؼِزضایيتحقياٍرَزًساضز،اقاسامثاِتْيا

ّبياٍليِزضؾغحهٌغقٍِآگبّيیابفتيّب،پؽاظهغبلؼبتٍثطضؾيچگًَگياًتربةًوًَِ

يهَضزهغبلؼِ،هكرمقسوِربهؼاِاظّانگٌايثابالیياظثطذياعالػبتػوَهيربهؼِ

ثطذَضزاضٍزاضايووتطیيتجبیٌبتزضاضتجبطثبهَضَعهَضزهغبلؼِاؾت.زضًتيزِثسٍىًيابظ

ِثٌسي،ًوًَِثِذَقِ يّبثِعَضوبهالًتهبزفياًتربةقس.ثطايتؼيييتؼسازٍحزنربهؼا

ّبيهرتلريهَضزوٌسٍوبٍقطاضگطفت.زضًْبیاتثاِوواكضٍـضیبضايٍاظًوًَِ،ضٍـ

عطیافطهَ 
2

2

d

pqt
n ًَِ(.1377:115ًيب،تيتؼيييگطزیس)حبفظ290حزنًو

96/1;t اًساظُهتغيطزضتَظیغعجيؼي: 

75;p ًؿجتافطازيوِزاضاينرتهَضزهغبلؼِّؿتٌس: 

25;q ًؿجتافطازيوِفبقسنرتهَضزهغبلؼِّؿتٌس: 

96/1;dتربضلًؿجتٍاقؼينرتزضربهؼِثبهيعاىتروييثطايٍرَزآىنرت:

زضناسذبًَاضّابزض75اؾاتواِحاسٍزّبياٍليِ،ثيبًگطایيآهبضٍاضقبمهَرَزٍثطضؾي

%95ؾغحزٍحَضِزاضايظهييآثيٍحقبثِاظضٍزذبًِّؿتٌس.ثطایياؾبؼؾغحاعويٌابى

تاياظ290يهَضزهغبلؼِزضًظطگطفتِقسٍحزنًوًَِزضهحسٍز05/0ٍُاحتوب ذغبي

ثطزاضًس،تؼيييگطزیس.ُؾطپطؾتبىذبًَاضّب،وِػوَهبثْط

 ّاي آى گيزي ٍ ٍيضگي ر اًداسُشاات

ثطزاضياظؾاسياثؼبزاقتهبزي،ارتوبػيٍهحيغيؾبذتٍثْطُزضایيپػٍّفاظپطؾكٌبهِ

قاٌبذتي)زهَگطافياك(ٍاؾتربزُقسُاؾت.ثرفاٍ پطؾكٌبهِ،قابهلهتغي طّابيروؼيات



 ي سيزدهم هشمار                                          اي ي ناحيه افيا و توسعهي جغر مجلّه                                                                 24  

 

 

بًاِگَیاِ؛ثؼاسقَزوِثِتطتيتثؼساقتهبزيثثرفزٍمآىچْبضذطزُآظهَىضاقبهلهي

ارتوبػي،ًِگَیِ؛ثؼسهحيغي،قفگَیًٍِگطـربهؼِؾيعزُگَیِّؿتٌس.

زاقتيپبیبیيٍضٍایيهٌبؾتاؾت.پبیبیيثاِزقاتٍ،گيطيزٍٍیػگيػوسُیكاثعاضاًساظُ

تاياظ86حجبتًتبیذیكاثعاضاقبضُزاضز.رْاتثطضؾايپبیابیيٍضٍایاي،پطؾكاٌبهِضٍي

ّبثبضٍـآلربيوطاًجبخهحبؾجِگطزیسوِثِپػٍّفترويلقس.پبیبیيذطزُهقيبؼيًوًَِ

ٍذاطزُهقيابؼ74/0،ثؼاسهحيغاي40/0،ثؼاسارتوابػي72/0تطتيتثطايثؼاساقتهابزي

اؾت.78/0ؾٌذآىًگطـ

ضوٌس.ضٍایيهحتَایيایاياثاعايهَضزًظطاقبضُهيضٍایيیكاثعاضثِؾٌزفزقياذهيهِ

يرغطافيبهَضزتأیيسقطاضگطفتِاؾت.تَؾظتؼسازياظوبضقٌبؾبىضقتِ

 رٍش تجشيِ ٍ تحليل

یبثيثِاّسافآى،زضثرفّبيثِزؾتآهسُاظایيپػٍّفزؾترْتتزعیٍِتحليلزازُ

ّبيفطاٍاًيهغلاٍفطاٍاًيزضناسيٍزضثرافآهابضاؾاتٌجبعياظآهبضتَنيرياظقبذم

پبضاهتطیكوبيزٍاؾتربزُقسُاؾت.قبذمًب

 پيطيٌِ ٍ طزح هثاًي ًظزي تحقيق 

زضؾبذتتأؾيؿابتآثاي،گصاضيّبزضاهَضآة،ثٍِیػُؾطهبیِاظًظطتبضیريزذبلتزٍلت

ِايضاثِػطنِهجبحجًظطيگؿتطزُ پاطزاظييًقسٍثطضؾياًسیكوٌساىوكبًسُاؾت.ًظطیا

گياطيّابياٍلياٍِقارلضیاعيتواسىّابزضپايثًِقفزٍلتپيطاهَىاؾتجسازقطقياقبضُ

گياطي(.وبؾتللَهؼتقساؾاتقارل1368:167يعجقبتيزاضز)زٍى،يربهؼًِرؿتييهطحلِ

ّبيایيهٌغقِزضاضتجابطؾبليّبٍذككّبيقسضتوٌسهطوعيزضذبٍضهيبًِثبًباهٌيحرَهت

ًظطیبتهحققييچپهؼتقاساؾاتثرافػواسُ(.ٍیترَگلثبًقس1368:9اؾت)وبؾتللَ،

ّبيوبهالًذككًٍيوِذككزضثطگطفتِاؾتزضچٌييقطایظرغطافيبیي،آؾيبضاؾطظهيي

ػظينآثطؾبًيٍتَظیغزقياآةٍاثؿتِاؾت.زضیاكيحيبتاقتهبزيربهؼِثِایزبزقجرِ
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يبمزٍلتيثَضٍوطاتيكاظػْسُتوسىػقتهبًسُاظًظطفٌي،اقتهبزيٍارتوبػيتٌْبیكًظ

.زضذهَلایطاىوِزضوبًَىذبٍضهيبًِقاطاض(Wittfogel, 1961: 109)آیسارطايآىثطهي

ّبيذككًٍيوِذككفاالتایاطاىقجالاظقاطٍعزاضز،ؾَزاگطهؼتقساؾت،زضؾطظهيي

ضؾابًيزضگطفات.آةوبضّبيوكبٍضظيثبیسوبضّبيآثطؾبًيزضهقيبؼثاعضگناَضتهاي

هٌبعاذككًٍيوِذككهؿتلعموٌتاط ؾايلٍشذياطُآىٍزضًْبیاتاًتقاب ثاِهاعاضع

وكبٍضظياؾت.اًزبمایياهَضًيبظثٍِرَزیكؾبظهبىثعضگٍقسضتوٌسثبهسیطیتهتوطواع

(.1359:104زاضز)ؾَزاگط،

ربًكايٌيثِتابضیدیاكّبيآثيٍهسیطیتآىيؾبظُزّس،پيكيٌِتزطثيبتتبضیريًكبىهي

ّبيآثيزضثؼسفٌايٍ.هَؾتطتقسهتؾبظُ(Bale & Smith, 1998: 32)گطززاًؿبىثبظهي

.(Mostert, 2003: 27)زاًاسارتوبػيزضذبٍضهيبًِضاثِقافّاعاضؾاب قجالهطثاَطهاي

سّبٍّابٍؾايآثيبضيٍؾبذتوبًب پغطٍقرؿريهؼتقساؾتزضؾطاؾطتبضیدایطاىهؿألِ

(.ثا1359:27ِّبيآثياظاّوياتثابالیيثطذاَضزاضثاَزُاؾات)پغطٍقرؿاري،ؾبیطؾبظُ

ايوِؾسوطیتوِزضًعزیريعجؽزضظهبىّربهٌكيبىؾبذتِقسُثبقهاتٍچْابضگًَِ

:1372قاس)فطٌّگاي،هتطاضتربعثيفاظقكهسؾب ثعضگتطیيؾبظُآثيرْبىهحؿَةهاي

گَیس:وكبٍضظاىایطاًايّكتهاسؾاب ّبيآثيایطاىهيلقسهتؾبظُ(.گَثلَزضذه74َ

(.1371:10وطزًس)گَثلَ،ّبيظیطظهيٌياؾتربزُهيقجلاظهيالزقٌبتثطاياؾترطادآة

ِيضٍزذبًِّبيآثيزضحَضِزضزٍضُرسیس،ؾبذتؾبظُ يّابزضثيكاتطوكاَضّبثاِزّا

ّبيآثيثِعَضقجرِؾبذتٍهسیطیتؾسّبٍ،ِزِّگطزز.زضهستثيفاظؾثبظهي1950

آهاسّبٍّباًزبمگطفتِاؾت.تزطثيبتزاذليٍذبضريزضذهَلپيزٍلتگؿتطزُتَؾظ

،اؾاابًيب(IWMI, 1994)،هرعیاك(www.gap.gov.tr)ّبيآثيزضوكاَضتطوياِاحطاتؾبظُ

(Mostert, 2003)بطهرتلفرْبىتَؾظوويؿيَى،اضظقيبثيػولرطزنسٍثيؿتؾسزضًق

(،1386حياسضیبى،ّبيآثيزضزقتقعٍیي)ٍزضذهَلؾبظُ(WCD, 2004)رْبًيؾسّب

زّسواِ(ًكبىهي1386وكي،وويتِهليآثيبضيٍظٍُپبیبةؾسهٌزيل)(nahafi, 2007)هغبى

ِّب،هؿبئلٍهكارالتفطاٍاًايضاّبيآثيتَؾظزٍلتؾبذتٍهسیطیتؾبظُ يثاِػطنا
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ِهااسیطیتٍثْااطُ ٍضيپاابیييّااب،ثْااطُثااطزاضياظهٌاابثغآةوكاابًسُاؾاات.افااعایفّعیٌاا

ِگصاضيؾطهبیِ ّاب،ثابالضفاتيّب،ثِّنذَضزىتؼبز ػطضٍِتقبضابيآةزضؾاغححَضا

ثِعَضوليًجَزاؾتربزُثْيٌاِاظهٌابثغآةتٌظاينقاسُ،اظهكارالتٍثطزاضاىتَقؼبتثْطُ

ّابٍگصاضّبزضثرفآة،زذبلتگؿاتطزُزٍلاتهَرَزاؾت.ٍیػگيانليؾطهبیِيػوسُ

ٍربیگبُهطزمثَزُاؾتوِذَزهتأحطاظایيثَزُوِضٍاثاظارتوابػيًٍبزیسُگطفتيًقف

(.1386:531ٍلراب،،آهاس)ّبيؾٌتيظًسگي،هَاًغثطؾطضاُتَؾؼِثِحؿبةهايضاٍُضؾن

اي،زؾتونگاطفتييهٌغقِضظيتَؾؼِيثطًبهِّبيػوسُیرياظچبلفهيؿطا،هؼتقساؾت

(.1366،29هيؿطا،اّويتهطزمٍتريِثيفاظحسالظمثِاّويتضقساقتهبزياؾت)

ّبيهرتلفاظرولاِآة،زضّبٍعطحضیعيهساضزضثطًبهِزضایطاىًيعحبوويتًگطـزٍلت

ِسىًقفهطزمٍزاًافثاَهيآىضًگقپٌزبُؾب گصقتِثبػجون يهاسیطیتّابزضػطنا

ّابزضضٍاثاظارتوابػيٍهٌبثغگطزیس.پؽاظآقربضقسىًقبطضؼفزذبلتگؿتطزُزٍلت

ّابزضاقتهبزيًٍبتَاًيهسیطیتزٍلتيزضحلهكرالت،ثحجثبظگكتهطزمٍهكبضوتآى

ِػطنِ غاطحقاسُاؾات.زضؾابظٍوبضه1980ييهسیطیتثٍِیػُهٌابثغآةاظاٍاذاطزّا

ِرسیس،ربیگبُهطزمثٍِیػُضٍاثظٍقجرِ يّابياضتجابعيربهؼاِثابػٌاَاىهرْاَمؾاطهبی

ّبوِثبػاجًبزیاسُارتوبػيٍثِزًجب آىهكبضوت،هغطحقسُاؾت.زضٍاقغزذبلتزٍلت

پبتٌابم،ؾات)قَز،ًبهغلَةاًگبقتِقاسُاگطفتيظیطؾبذتبضّبيارتوبػيٍتضؼيفآًْبهي

1385:100.)

 ي هَرد هطالؼِ  ّاي ػوَهي هٌطقِ هؼزفي ٍ ٍيضگي

ّبيوبضزُزضقوب قْطهكاْسٍثياسٍاظزضيضٍزذبًِيهَضزهغبلؼِ،قبهلحَضِهحسٍزُ

زضؾاغح1385اعطافقْطاؾرطایياؾت.ثطاؾبؼؾطقوبضيػوَهيًرَؼٍهؿاريؾاب 

آثابزي23تيروؼيتّؿتٌس.اظایيتؼاساز30914زاضايثطآثبزيحقبث51ِزٍحَضِتؼساز

ثاطزاضياظتيزضپبیييزؾتؾسّبيوبضزٍُثيسٍاظقطاضزاضًسوِثابثْاط21401ُثبروؼيت

گياطز.هيابًگييثطزاضاى،اظعطیاآةتٌظينقسٍُزضاذتيبضآًْابقاطاضهاييثْطُؾسّبحقبثِ
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يسٍاظاظقْطپٌزبٍُپاٌذّاعاضتٌاياؾارطایيّكاتيضٍؾتبّبيحقبثِثطضٍزذبًِثفبنلِ

هيليَىتٌيهكْس،ثيؿات4/2ٍويلَهتطٍایيهيبًگييثطايضٍؾتبّبيحقبثِثطوبضزُاظقْط

تيزضويلَهتطهطثاغ7/33ٍزضوبضز7/72ُپٌذويلَهتطاؾت.تطاونًؿجيزضپبیبىؾسثيسٍاظ

(.1385ؾبىضضَيٍقوبلي،ضیعياؾتبًساضيذطااؾت)هؼبًٍتثطًبهِ

تياؾات.ثاِراعضٍؾاتبّبي930تيٍوبضز970ُّبيثيسٍاظهيبًگييروؼيتؾبويآثبزي

ّابيًؿاجتبًّواَاضاًس،ؾبیطضٍؾاتبّبزضؾاطظهيياًسضخٍضضَاىوِزضزضُوبضزٍُاقغقسُ

اًس.ّبيآثطفتيٍضؾَثيقطاضگطفتِزقتيضٍيالیِ


 
 ّا تحليل يافتِ

َلاَغیريناَضتگطفتاِاؾات.زضثرافتحليلیبفتِ ّابزضؾاِثرافاقتهابزي،ارتوابػيٍاو

طُ ثطزاضاى،تغييطاتؾغحٍالگَيوكتزضزٍهقغغظهبًيقجالاقتهبزي،ػالٍُثطؾٌزفًگطـْث

طُپؽٍ ثطزاضيؾسّب،هَضزثطضؾيٍتحليلقطاضگطفتِاؾت.اظْث
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 تحَّل در اتؼاد اقتػادي 

ّبياقتهبزياحساثؾس،تأحيطآىثطؾاغحٍالگاَيوكاتزضپابیييزؾاتهْوتطیيرٌجِیرياظ

ؾغحظیطوكتهحهَالتظضاػيٍثبغي،حقبِث1356اؾت.زضؾب  ِثبتَرِِث يپابیيييحَضا

ظزُهيليَىهتطهرؼتثاطآٍضزقاسُاؾات)ؾاتيطاى، (.1356:25زؾتوبضزُتَؾظقطوتؾتيطاى،ًَ

طُّزضعَ ؾب  ثرفوكبٍضظياظعطفقاطوتبيْث ثطزاضياظؾس،هيبًگييآةترهيمیبفتِِث

ِ ؾْبهيآةهٌغقا 000/075/12ِايذطاؾابىؾابالًِ ايذطاؾابىهتطهرؼاتثاَزُاؾات)آةهٌغقا

بثطایيحزنحقبِث1387:15ضضَي، ٍاگصاضقسُثاِثرافوكابٍضظي(.ٌث زضناسووتاطاظ3/36ي

قجلاظاحس ثبػجوابّفؾاغحظیاطوكاتآثايٍتغيياطزضاثؾسهيهيعاىحقبِث ثبقس.ایيهؿأِل

(.2الگَيوكتقسُاؾت)رسٍ قوبضُ

 ( سطح ٍ الگَي كطت در پاياب سد كاردُ قثل ٍ پس اس احداث سد2جدٍل ضوارُ )

 سطح سيزكطت )ّكتار(
 ًَع هحػَل

درغد  (3ٍ  2) 1386پس اس احداث سد  قثل اس احداث
 درغد سطح سيز كطت درغد سيز كطتسطح  تغييزات

-18283/4911802/484/35غالت)گٌسم،رَ(
-2148/5803/36/62وبضينيري

-7081/1900100چغٌسض
391/11105/4182یًَزِ
-223600100ًرَز
003034/12100فطًگيگَرِ

002502/10100ظػرطاى
-2538/62502/102/1ثبغبت
-4429/112722/114/38تبوؿتبى
-3707100244510034روغ

هأذص:
؛1356.قطوتهٌْسؾيهكبٍضؾتيطاى،1
؛1382.هطوعآهبضایطاى،ؾطقوبضيػوَهيوكبٍضظي،2
.1386ّبيپػٍّف،.یبفت3ِ


زضناس،اظ34ّرتابض،1252ثاطزاضياظؾاسزّسوِزضعاَ زٍضُثْاطُآهبضرسٍ ًكبىهي

ِ اياظؾغحظیطوكتهحهَالتآثيوبؾتِقسُاؾت.هحهَالتيواِثاِعاَضقبثالتَرا
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ّاب،چغٌسضقٌاسٍاًساظ:غالت)گٌسمٍرَ(،تبوؿتبىّبوبؾتِقسُ،ػجبضتؾغحظیطوكتآى

ًرَز.

 الف( غالت )گٌدم ٍ جَ(

ِتبقجلاظاحساثؾبظُ ِّبيفيعیرايهاسضىزضحَضا ثاطزاضاىزضزُ،ثْاطُيوابضيضٍزذبًا

اياظّبيپبیييزؾتثِزليلٍرَزآةفطاٍاىزضاٍاذطظهؿتبىٍثْابض،ثرافػواسُثرف

ّابٍضٍاىزازًس.ثبؾبذتؾسٍهْبضؾايالةّبيقبثلوكتضاثِغالتاذتهبلهيظهيي

ِآة طٍايضٍثاّبيفهليثٍِیػُزضثْبض،ؾغحظیطوكتگٌسمٍرَزثبوبّفقبثالتَرا

قسُاؾت.

 ب( چغٌدرقٌد 

يظیبز،اظالگَيوكتهٌغقِحصفقسُاؾات.چغٌسضقٌسثِزليلههطفثباليآةٍّعیٌِ

ثطزاضياظنٌبیغتجسیليثٍِیاػُوبضذبًزابتضةزضهزابٍضتضٍؾاتبّبياهبؾبذتٍثْطُ

ایايهحهاَ ّابيپابیييفطًگيٍّعیٌِپبیبةؾسوبضزٍُّوچٌييزضآهسًؿجتبًثباليگَرِ

ًؿجتثِثؿيبضياظهحهَالتزیگطًظيطچغٌسضقٌس،ؾاجتضٍادوكاتآىزضؾاغحهٌغقاِ

قسُاؾت.

 ّا  ج( تاكستاى

ضٍؾتبّبيپبیبةؾسوبضزُاظقسینیرياظهطاوعػوسُتَلياساًگاَضزضقْطؾاتبىهكاْسثاِ

ياذياط،ثاِزليالِثطزاضياظؾس،ثٍِیاػُزضزّاآهسُاؾت.هتأؾربًِپؽاظثْطُحؿبةهي

ّبايوِؾغحظیطوكتتبوؿتبىاًس.ثِگًًَِطؾيسىآة،ثؿيبضياظثبغبتاًگَضذككقسُ

ّرتبضوبّفیبفتِاؾت.272ّرتبضقجلاظاحساثؾسث442ِاظ
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  )ًرَز(ت( حثَتات 

زُوِوكبٍضظاىپبیبةؾسوبضزُثيكتطزضتطؾبلي وطزًاس.ثابيّبوكتهاًرَزیرياظهحهَالتيَث

ؾبذتؾسٍوٌتط آة،ایيهحهَ اظالگَيوكتایيًبحيِحصفقسُاؾت.

ٍاذطزِّ زابمزاز1370ُيقطوتعَؼآةزضا ٍاظاؾارطایيضاًا ،هغبلؼبتترويليپطٍغُؾاسثياس

1378ِاؾت.ثطاؾبؼهغبلؼبتایيقطوتزضؾب  يضٍؾاتبّبيحقبثاِثاطپبیابةؾاسهيعاىحقبثا

قاطوتعاَؼآةثا2/6/78ِهَضخ3609/2100ًبهِقوبضُاؾت)ليَىهتطهرؼتثطآٍضزقسُهيقبًعزُ

ثطاؾبؼالگٍَؾغحظیطوكتهحهاَالتظضاػايٍايذطاؾبىقطوتؾْبهيآةهٌغقِ (.ایيحقبِث

زُوِتَؾظقطوتعَؼآةثطآٍضزقاسُاؾات)1378ثبغيزضؾب  (.زضعاَ زٍض3ُراسٍ َث

طُ ثرافوكابٍضظيضٍؾاتبّبيپبیابةثطزاضياظْث 000/075/21ؾس،هيبًگييآةترهيمیبفتِِث

زُاؾت) (.ثرفوكابٍضظيثاِزليال1387:7ايذطاؾبىقوبلي،قطوتؾْبهيآةهٌغقِهتطهرؼتَث

تقب آةقطةٍنٌؼتقْطاؾرطایيػسمترويلقجرِ زضنسثيكاتطاظحقبثاِتؼياييقاسُ،32يًا

.ایيٍضؼيتؾجتتحاَالتهخجاتزضؾاغحٍالگاَيوكاتضٍؾاتبّبيآةزضیبفتًوَزُاؾت

(.3رسٍ پبیبةقسُاؾت)

 اس احداث پس( سطح ٍ الگَي كطت در پاياب سد تيدٍاس قثل ٍ 3جدٍل ضوارُ )
 سطح سيزكطت )ّكتار(

 ًَع هحػَل
درغد  (3ٍ  2) 1386پس اس احداث سد  1378قثل اس احداث سد 

 درغد سطح سيز كطت غددر سطح سيز كطت تغييزات
-7/23245320518/437/11گٌسم
-5/1228289/12885/275/0رَ

-2/1596/33/1195/225چغٌسضقٌس
8/3458/75252/118/51پٌجِ
8/726/14/9526/23یًَزِ
8/317/04/337/07/4ظهيٌيؾيت
008/1716/3100فطًگيگَرِ

-644/17/4714/25يؾبیطهحهَالتنير
8/1535/37/3433/74/123ثبغبت
6/43801002/64721007/6روغ

هأذص:
؛1356.قطوتهٌْسؾيهكبٍضؾتيطاى،1
؛1382.هطوعآهبضایطاى،ؾطقوبضيػوَهيوكبٍضظي،2
.1386ّبيپػٍّف،.یبفت3ِ
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جتغيياطاتزضؾاغحظیاطوكاتثاطزاضياظؾاسثياسٍاظثبػازّسثْاطُآهبضرسٍ ًكبىهي

يوكبٍضظاى،ؾغحظیطوكتزضنسيحقبث32ِهحهَالتآثيقسُاؾت.اگطچِثبافعایف

زضنسافعایفیبفتِ،ٍليثِزليلتٌظينآةتَؾاظؾاس،وكابٍضظاىگاطایفثا7/6ِآثيتٌْب

:وٌينوكتهحهَالتپطزضآهستطپيساًوَزُوِثًِربتػوسُایيتحَالتاقبضُهي

 الف( غالت )گٌدم ٍ جَ( 

ضٍزذبًِزضثْبضثيفاظپٌزبُزضنسوكتآثيثِگٌاسمقجلاظؾبذتؾسثِزليلزثيثبالي

تاطاظثطزاضياظؾسثيسٍاظاهربىشذيطٍُاؾاتربزُاقتهابزيٍرَاذتهبلزاقت.اهبثبثْطُ

ثطزاضىفطاّنقسُاؾت.زضًتيزِوكبٍضظاىثطايوؿتزضآهسثيكتطاقسامهٌبثغآةثطايثْطُ

ًِ)گٌاسمٍراَ(ٍافاعایفؾاغحهحهاَالتثِوبّفؾغحظیطوكتهحهَالتظهؿاتب

اًس.پطزضآهسهخلثبغبتًوَزُ

 ب( تاغات 

زضنسافعایف،ثيكتطیيتغييطات4/123ثطزاضياظؾسثيسٍاظ،ؾغحظیطوكتثبغبتثبثبثْطُ

ّابيتبثؿاتبىٍزضآهاسقبثالهخجتضاتزطثِوطزُاؾت.وبّفضیؿكًبقياظونآثيزضهبُ

قَز.طزضذتياظزالیلػوسُافعایفؾغحظیطوكتثبغبتهحؿَةهيتَرِهحهَالتؾ

 ج( پٌثِ 

زقتاؾرطایيثِزليلآةٍَّايهٌبؾتقبثليتثبالیيثطايوكتپٌجِزاضز.ایايًبحياِزض

پٌزبُؾب گصقتِیرياظقلوطٍّبيانليوكتپٌجِزضذطاؾبىقوبليثَزُاؾات.وٌتاط ٍ

ايواِؾاغحگؿتطـوكتایيهحهَ ضافطاّنوطزُ،ثِگًَِشذيطُآةتَؾظؾس،اهربى

ّرتابضثؼاساظ525ّرتبضقجلاظاحساثؾسثا345ِزضنسافعایفاظ8/51ظیطوكتپٌجِثب

ثطزاضيافعایفیبفتِاؾت.ثْطُ
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 فزًگي  ت( گَجِ

بفتِاؾت.فطًگيسضهقيبؼٍؾيؼيضٍادیياذيطزضثيكتطهٌبعاایطاى،وكتگَرِزضزٍزِّ

ایيهحهَ زضًَاحيؾطزؾيطهخلذطاؾبىقوبليزضاٍاذطثْبض،وكتٍزضعاَ تبثؿاتبى

ايوِهٌبثغآةزضتبثؿتبىاظپبیاساضيالظمثطذاَضزاضًيبظثِآثيبضيزاضز.زضًتيزِزضًَاحي

ٍثطزاضياظؾسثيسٍاظضاويشذياطُآةقَز.ثْطُثبقس،اهربىوكتایيهحهَ فطاّنهي

اهربىاؾتربزُاظآىزضهبّْبيتبثؿتبى،قطایظالظمثطايوكبٍضظاىپبیبةؾسضارْتوكات

فطًگيفطاّنوطزُاؾت.گَرِ

ثبتَرِثِؾغحظیطوكتهحهَالتظضاػيٍثبغيٍّوچٌاييهياعاىتَلياسزضضٍؾاتبّبي

1386َپبیبةؾسّبيوبضزٍُثيسٍاظ،زضآهسًبذابلمذبًَاضّابزضؾاب  ضزهحبؾاجِقاطاضها

(شوطقسُاؾت.4گطفتِوًِتبیذآىزضرسٍ )

 1386ي هطالؼاتي،  ( هياًگيي درآهد ًاخالع خاًَارّا اس سراػت ٍ تاغداري در هحدٍد4ُجدٍل )

ٍُد تؼداد  هحد

َار  خًا

هجوَع درآهد 

 ِ ًاخالع سراػت ت

ى ريال  هيلَي

هجوَع درآهد 

ًاخالع تاغداري 

ى ريال ِ هيلَي  ت

ّاي هجوَع درآه د

ِ اس  ّاي حَض رٍستا

ى ريال ِ هيلَي رسي ت  كطٍا

سط درآهد ًاخالع  هَت

ٍرسي در  َار اس كطا ّزخًا

ى ريال ِ هيلَي  سال ت

يپبیييحَضِ

زؾتوبضُز
3244180095/216025/406115/12

يپبیييحَضِ

ٍاظ زؾتثيس
21552/38598194902/5808827

ّبيپػٍّف(،یبفت1386ِقيقبترْبزوكبٍضظي)(،هطوعتح1385هٌبثغ:هطوعآهبضایطاى)


زّاسواِهيابًگييهحبؾجبتاًزبمقسُضٍيتَليساتوكبٍضظيزضؾغحزٍحَضِ،ًكبىهي

1386ِزضآهسًبذبلمیكذبًَاضزضؾب  5/12يوابضزُزضؾغحضٍؾتبّبيحقبثِثطحَضا

ثبقس.هيليَىضیب هي27هيليَىضیب ٍزضؾغحضٍؾتبّبيحقبثلِثطپبیبةؾسثيسٍاظ

يًوًَاِثاباؾاتربزُاظ(تحَالتاقتهبزيحبنلاظاحساثؾساظًظطربهؼ6ٍ7ِرساٍ )

X)آظهَىوبيزٍ
2
قَزوِزضوبضزُاظًظطؾاغحظیاطوكات،زّس.هالحظِهيضاًكبىهي(



 33                                 ...تحليلاحطاتارتوبػي،اقتهبيٍهحيغيؾسّبيوبضزُهفتم                                 سال  

 

تهبزيضًٍاسؾغحتَليساتٍافعایفقغلوبّفقسیسياتربقافتبزٍُزضؾبیطهتغيطّبياق

يقبثلتَرِزضؾغحضٍؾاتبّبيایايوبّفاظقستظیبزيثطذَضزاضًجَزُاؾت.تٌْبًرتِ

ًبحيِ،افعایفتؼساززامثعضگثَزُاؾت.اگطؾغحظیطوكتیًَزاِزضزٍضُقجالٍثؼاساظ

ؾسهَضزهالحظِقطاضگيطز،افعایفتؼساززامثعضگقبثلتَريِاؾت.چَىؾغحظیطوكات

هحهَ زضزٍضُقجلٍثؼاساظؾاسًعزیاكثاِزٍیؿاتزضناسافاعایفزاقاتِاؾات.ایي

اًس.ّبًيوِنٌؼتيقسُّبهزجَضثِگؿتطـزاهساضيوكبٍضظاىرْتتأهييثركياظّعیٌِ

يًوًَِزضهزوَعهخجتاضظقيبثيقاسُاؾات.ثابزضثيسٍاظتحَالتاقتهبزياظًگبُربهؼِ

كبٍضظاىٍتٌظينآة،ؾغحظیطوكتهحهَالتتبثؿتبًٍِثبغبتثابيوافعایفهيعاىحقبثِ

افعایفضٍثطٍقسُ،اهبؾغحظیطوكتهحهَالتظهؿتبًٍِتؼساززامثبوابّفضٍثاطٍقاسُ

اؾت.

 (1386( ًتايج حاغل اس سٌجص ًگزش جَاهغ ًوًَِ ًسثت تِ هتغيّزّاي اقتػادي )5جدٍل ضوارُ )



خيلي كاّص 

 يافتِ
 افشايص يافتِ فزقي ًكزدُ كاّص يافتِ

خيلي افشايص 

 يافتِ

 كاردُ تيدٍاس كاردُ تيدٍاس كاردُ تيدٍاس كاردُ تيدٍاس كاردُ تيدٍاس

862163030032200 سطح سيز كطت

سطح سيز كطت 

 تاغات
87081838432200

466182642222000 هحػَالت سهستاًِ

2328401614488120 هحػَالت تاتستاًِ

038184814454400 تَليدات

1010225650284000 دام كَچك

128183254420220 دام تشرگ

افشايص ضغل در 

 رٍستا
426226220432280

گذاري تيطتز  سزهايِ

 در كطاٍرسي
04183226343220100

استفادُ تْتز اس آب 

 حاضز در حال
00345216203622100

1386ّبيپػٍّفهأذص:یبفتِ
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 ي كاردُ در خػَظ هتغيّزّاي اقتػادي ( ًتايج آسهَى كاي دٍ در حَض6ِجدٍل ضوارُ )

ّا  هتغيز

ّا  آًاليش

سطح 

 سراػي

سطح سيز 

 كطت تاؽ

الت  هحػ

 سهستاًِ

الت  هحػ

 تاتستاًِ
َليدات  ت

دام 

چك  َك

دام 

 تشرگ

افشايص 

ضغل در 

 ستارٍ

گذاري  سزهاِي

تيطتز در 

ٍرسي  كطا

ْتز اس  ُ ت استفاد

آب در حال 

 حاضز

53/57149/129723/66723/28851/66298/3448/33191/99936/44511/20وبيٍز

ِ زضر

آظازي
2323323342

ؾغح

ٌبزاضي هؼ
000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

 

 ي تيدٍاس در خػَظ هتغيّزّاي اقتػادي ( ًتايج آسهَى كاي دٍ در حَض7ِوارُ )جدٍل ض

ّا  هتغيز

ّا  آًاليش

سطح 

 سراػي

سطح سيز 

 كطت تاؽ

الت  هحػ

 سهستاًِ

الت  هحػ

 تاتستاًِ
َليدات  ت

دام 

چك  َك

دام 

 تشرگ

افشايص ضغل 

 در رٍستا

گذاري  سزهاِي

تيطتز در 

ٍرسي  كطا

ْتز  ُ ت استفاد

اس آب در 

 حال حاضز

37/18744/34372/34163/75860/33156/5858/71581/29791/12628/17بيٍزو

ِ زضر

آظازي
3334233433

ؾغح

ٌبزاضي هؼ
000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

 تحَّالت اجتواػي 

8ِرسٍ قوبضُ) (ًتابیذ9ٍ10بضُ)يًوًَاٍِراساٍ قاو(ًتبیذحبنلاظًگطـربهؼا

هسیطیتيضا–ؾسّبيوبضزٍُثيسٍاظ،زضاضتجبطثبهتغي طّبيارتوبػيآظهَىوبيزٍزضپبیبة

زاضيثطذَضزاضاًاس،اهابزّس.ثطایياؾبؼ،توبمهتغي طّبيارتوابػياظؾاغحهؼٌايًكبىهي

ٍِرَززاضز.زضپبیابةزاضيهتغي طّب،ثٍِیػُثييزٍربهؼايزضؾغحهؼٌيتربٍتقبثلتَرِ

يًوًَِثِهتغي طّبيارتوبػيػوستبًهٌرياؾت،اهبًگاطـآًْابثاِؾسوبضزُ،ًگطـربهؼِ

ّبیكابىهتغي طّبيهسیطیتياظرولِاػتوبزثِهؿثٍالىآة،ػولوطزىهؿثٍالىآةثٍِػاسُ

ثْتاطقاسىٍتَظیغهٌبؾتآةاظًظطظهبًي،اظقستثيكتطيثطذَضزاضاؾت.زضذهاَل

هسیطیتتَظیغآةٍهكبضوتهطزمزضهسیطیتآة،ًظطاوخطیتربهؼِحبوياظػاسمتغيياط

قجلٍثؼساظاحساثؾساؾت.ٍثبألذطُاحطؾسزضذهَلهتغي طّبياذتالفثييضٍؾاتبّب
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يوبضزُهخجتيًوًَِزضحَضِثطؾطآةٍاذتالفبتهطزمزضزاذلضٍؾتبّباظًگبُربهؼِ

ّبيهٌْسؾيٍحبثتتقؿاينآةثطزاضياظؾس،ؾبذتهقؿنقيبثيقسُاؾت.پؽاظثْطُاضظ

ِثطايضٍؾتبّبٍّوچٌييثتًَيوطزىثيكتطوبًب  ّابيؾاَااؾاتربزُضاّبياًتقب آة،ظهيٌا

وبّفزازُاؾت.الجتِاضتقبيؾغحفطٌّگٍتطؼاظػَاقتزضگيطي،زضوابّفاذتالفابت

ِ–ؾت.زضثيسٍاظاحطؾسثطضٍيهتغي طّبيارتوبػيتأحيطًجَزُاثي يهسیطیتياظًگابُربهؼا

ّابیيثابوابضزُزاضز.اػتوابزثاِهؿاثٍالىآة،ػوالواطزىهؿاثٍالىآةثاًِوًَِتربٍت

ّبیكبى،ثْتطقسىتَظیغآةٍتَظیغهٌبؾتآةاظًظاطظهابًياظًگابُربهؼاًِوًَاٍِػسُ

ًگبُاوخطیتربهؼِثِهكبضوتهطزمزضهاسیطیتآة،اذاتالفهٌرياضظقيبثيقسُاؾت.اهب

يقبثلتَرِ،زّس.ًرتِثطزاضاىثبّنٍاذتالفضٍؾتبّبثبیرسیگط،ًجَزتغييطضاًكبىهيثْطُ

ِّبيآةاضظقيبثيهخجتػولرطزتؼبًٍي يًوًَاِزضثطاىثبتَراِثاِؾاٌزفًگاطـربهؼا

ّبیيوِرْتوبّفتكريلقسُ،ثِزليلتالـ1385ؾب ّبوِزضثيسٍاظاؾت.ایيتؼبًٍي

ؾابالضيزٍلتايزضذهاَلتَظیاغآةّبيحبنالاظزیاَاىهكرالتهسیطیتيًٍبضؾبیي

زاقتِ،هَضزتأیيسٍحوبیتقطاضگطفتِاؾت.

 1387( ًتايج حاغل اس سٌجص ًگزش جَاهغ ًوًَِ ًسثت تِ هتغيّزّاي اجتواػي 8جدٍل ضوارُ )


افعایفیبفتِفطقيًرطزُوبّفیبفتِبّفیبفتِذيليو

ذيليافعایف
یبفتِ

وبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظ
هكبضوتهطزمزض

هسیطیتآة
121210383816222444

206444221248320اػتوبزثِهؿثٍالىآة
20263642216808اذتالفثبّن

اذتالفثبضٍؾتبّبي
زیگط

202832404612848

ًساضز8ًساضز26ًساضز30ًساضز22ًساضز0ّبيآةاػٌوبزثِتؼبًٍي
ػولوطزىهؿئَلييآة

ثِقَلْبیكبى
387228124414422

ثْتطقسىهسیطیت
تَظیغآة

12230481418242462

آةاظًظطتَظیغهٌبؾت
ظهبًي

1220445426201480
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 ًتايج آسهَى كاي دٍ در حَضِ كاردُ در خػَظ هتغيّزّاي اجتواػي ( 9جدٍل ضوارُ )

 هتغيزّا
 آًاليشّا

هطاركت 
هزدم در 

 هديزيت آب

اػتواد تِ 
هسؤٍالى 

 آب

اختالف تا 
رٍستاي 

 ديگز

تا اختالف 
رٍستاي 

 ديگز

ػول كزدى تِ 
هسؤٍالى آب 

 ّايطاى تِ ٍػدُ

تْتز ضدى 
هديزيت تَسيغ 

 آب

تَسيغ هٌاسة 
آب اس ًظز 

 سهاًي
574/35383/92660/41064/45319/191581/76979/56وبيزٍ
زضرِ
آظازي

4333443

ؾغح
هؼٌبزاضي

000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

 خػَظ هتغيّزّاي اجتواػي ي تيدٍاس در  ( ًتايج آسهَى كاي دٍ در حَض11ِجدٍل ضوارُ )

 هتغيزّا
 آًاليشّا

هطاركت 
هزدم در 

 هديزيت آب

اػتواد تِ 
هسؤٍالى 

 آب

اختالف 
 تا ّن

اختالف تا 
رٍستاي 

 ديگز

اػتواد تِ 
ّاي  تؼاًٍي
 آب

ػول كزدى 
هسؤٍالى آب 
 تِ قَلْايطاى

تْتز ضدى 
هديزيت 
 تَسيغ آب

تَسيغ هٌاسة 
آب اس ًظز 

 سهاًي
62791/12093/56674/21140/62-209/51140/62581/39140وبيزٍ
زضرِ
آظازي

44343444

ؾغح
هؼٌبزاضي

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 



زضنسافعایفیبفتِاؾات.32ثطزاضاىًؿجتثِزٍضُقجلاظؾبذتؾسيثْطُزضثيسٍاظحقبثِ

زّساًس.ایيهؿألًِكبىهيًگيهسیطیتآةًبضاضيثطزاضاىاظچگَثبٍرَزایيافعایف،ثْطُ

ّابيفيعیراي،زضثْجاَزٍضاؼيتارتوابػيٍاقتهابزيهسیطیتهٌبثغآةتٌظينقسُؾابظُ

ّبيّسفاظاّويتظیبزيثطذَضزاضاؾت.گطٍُ

 اثزات اكَلَصيكي 

ًْابثاطاييهغبلؼبتياظقفهتغي اط،واِاحاطاتآثطايقٌبذتاحطاتاوَلَغیريزضهحسٍزُ

ایيهتغيطّّبزضؾغحزٍربهؼِثيسٍاظٍوبضزُ.تطاؾت،اؾتربزُقسُاؾتثطزاضاىهلوَؼثْطُ

(13(ٍ)12(،)11ثِووكآظهَىوبيزٍ،هَضزؾٌزفقطاضگطفتِوًِتابیذآىزضراسٍ )

هكرمقسُاؾت.
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صيكي )( ًتايج حاغل اس سٌجص ًگزش جَاهغ ًوًَِ ًسثت تِ هتغ11جدٍل ضوارُ )  (1386يّزّاي اكََل

ذيليوبّف
یبفتِ

ذيليافعایفافعایفیبفتِفطقيًرطزُوبّفیبفتِ
یبفتِ

وبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظوبضزُثيسٍاظ
ؾطؾجعيزض
ضٍؾتبّب

127081616448420

630443434262400ّبآثسّيچبُ
ّبٍآثسّيچكوِ
قٌَات

648426341838240

01416546624400ّبآةقطةزام
80642882863800احطاتذكرؿبلي
ثيكتطقسىتٌَع
هحهَالتظضاػي

0010503016422840

.1386ّبيپػٍّف،هأذص:یبفتِ

 خػَظ هتغيّزّاي اكَلَصيكي  ي كاردُ در ( ًتايج آسهَى كاي دٍ در حَض12ِجدٍل ضوارُ )


ؾطؾجعي
زض

ضٍؾتبّب

آثسّي
ّبچبُ

آثسّي
ّبٍچكوِ

قٌَات

آةقطة
زاهْب

احطات
ذكرؿبلي

ثيكتطقسىتٌَع
هحهَالتظضاػي

766/126936/22766/46702/59128/2979/18وبيزٍ
333322يآظازيزضرِ

ؾغح
هؼٌبزاضي

000/0000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 ي تيدٍاس در خػَظ هتغيّزّاي اكَلَصيكي  ( ًتايج آسهَى كاي دٍ در حَض13ِجدٍل ضوارُ )

ؾطؾجعي
زض

ضٍؾتبّب

آثسّي
ّبچبُ

آثسّي
ّبٍچكوِ

قٌَات

آةقطة
زاهْب

احطات
ذكرؿبلي

ثيكتطقسىتٌَع
هحهَالتظضاػي

163/75674/59116/69442/75140/112302/43وبيزٍ
يزضرِ
آظازي

434233

ؾغح
هؼٌبزاضي

000/0000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

.1386ّبيپػٍّف،هأذص:یبفتِ
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ِزضحَضِ يًوًَاِ،هٌراييوبضزُاحطؾسثاطضٍيتوابمهتغي طّابيهحيغاياظًگابُربهؼا

ِ ثاطزاضاىٍذكاريسىثؿاتطضٍزذبًاِزضيثْاطُاضظقيبثيقاسُاؾات.وابّفهياعاىحقبثا

ّبيپبیييزؾتزضًتيزِاحساثؾس،ؾجتایزبزاحطاتهٌرايثاٍِیاػُزضؾطؾاجعيقؿوت

ضٍؾتبّب،آثسّيقٌَات،وبّفتٌَعهحهَالتظضاػيٍثبغيقسٍُزضؾبیطهتغي طّاباحاطات

اظزٍاظز1386ُّبيپاػٍّفزضؾاب هٌريثبقستووتطيهكبّسُقسُاؾت.ثطاؾبؼیبفتِ

اظاحساثؾستٌْبزٍضقتِآثسّيثؿيبضپبیييزایطثَزٍُؾبیطقٌَاتزضضقتِقٌبتزایطقجل

زؾاتيپبیييثطزاضياظؾسذكريسُاؾت.ثبغبتزضثيكتطضٍؾتبّبيحَضِعَ زٍضُثْطُ

يًوًَِوابضزُپاؽاظاحاساثاًس.تٌْبهتغي طهحيغيوِاظًظطربهؼِوبضزُ،وبهالًاظثييضفتِ

ّبثَزُاؾت.ؾبليياضظقيبثيًكسُ،احطاتذككؾستبحسٍزهٌر

ّبٍاذتهبلّوِآةتٌظينقسُثِثرفوكابٍضظي،ؾاجتثْجاَززضثيسٍاظوٌتط ؾيالة

ثيكتطهتغي طّبياوَلَغیريقسُاؾت.ثِرعضٍؾتبيزضاظپايٍچْالحهابضيواِاظًظاط

ّبيهحيغايهٌراياضظقايبثيفبنلِزٍضتطیيضٍؾتبّباظؾسٍهحلتقؿينآةّؿتٌس،هتغي ط

ؾبیطضٍؾتبّبؾطؾجعياظعطیاافعایفؾغحظیطوكتثبغابتٍهحهاَالتزضقسُاؾت.

ِ،تبثؿتبًٍِافعایفزثيقٌَات ايآةزضهبّْابيتبثؿاتبىزضثِزليلٍرَزهيعاىقبثلتَرا

يآةثبػااجواابّفاحااطاتضًٍااسهخجااتزاقااتِاؾاات.وٌتااط ٍشذيااطُ،ثؿااتطضٍزذبًااِ

يًوًَِؾبذتؾسضاؾجتوابّفايوًَِززضنسربهؼِّبقسُاؾت،ثِگًَِؾبليكذك

اظّابّبٍثْجاَزٍضاؼيتآةزامچبُزّياًس.زضذهَلآةّبيذككزاًؿتِاحطاتؾب 

احطيًساقتِاؾت.،يًوًَِثيسٍاظ،ؾسًگبُربهؼِ

 گيزي  ًتيجِ

هاسیطیتيٍ–يزضاثؼابزاقتهابزي،ارتوابػياؾبذتؾسّبيوبضزٍُثيسٍاظاحطاتگؿاتطزُ

ّاابثااٍِرااَزآٍضزُاؾاات.اظًظااطاقتهاابزيزضّاابيآىيضٍزذبًااِاوَلااَغیريزضحَضااِ

ثطزاضاىؾجتوبّفؾغحظیطوكتيثْطُزضنسحقبث6/36ِضٍؾتبّبيپبیبةوبضزُ،وبّف

ثِزًجب زاقتِاؾات.هحهَالتظضاػيٍثبغيقسُ،وِایيهؿألِوبّفزضآهسوكبٍضظاىضا
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34زضثيسٍاظ،فؼاًلثِزليلترهيمتوابمآةتٌظاينقاسُثاِثرافوكابٍضظيٍافاعایف

ّبياقتهبزيزضثيكتطضٍؾتبّبيپبیبةًؿاجتثاِزٍضُيوكبٍضظاى،قبذمزضنسيحقبثِ

ِثطزاضياظؾسثْجَزیبفتِاؾت.اهبثبثْطُقجلاظثْطُ قاْطثطزاضياظذاظاًتقاب آةؾاسثا

ّبياقتهبزيهتَقفذَاّسقس.ًتابیذآظهاَىوابيزٍاحاطاتاؾرطایي،ضًٍسثْجَزقبذم

–وٌس.اظًظطارتوابػيهخجتاقتهبزيزضپبیبةؾسثيسٍاظٍاحطاتهٌريزضوبضزُضاتأیيسهي

هسیطیتيزضپبیبةّطزٍؾساغلتهتغيطّبيتؼطیفقسُ،اظًگبُربهؼِهٌرياضظقيبثيقاسُ

ايثاِزاًافٍهاسیطیتثاَهي،ًبزیاسُگاطفتيتَرِّب،ثيؾيثِعطحست.ًگبُنطفبًهٌْاؾ

ّب،ثَضٍوطاؾايگؿاتطزًُبقاياظحبووياتػطفيٍهسًيحبونثطهٌبثغآةضٍزذبًِييقَاً

ِّبٍّوچٌييایزبزتَقؼبتوبشةزضثْطُزٍلتيثطؾبظُ يثاطٍظًبضضابیتيٍثاطزاضاى،ظهيٌا

هسیطیتي–ثطاىضافطاّنًوَزُاؾت.احطاتهٌريزضثؼسارتوبػيريثييحقبثِّبيهٌٍاوٌف

زضپبیبةؾسوبضزُثِووكآظهَىوبيزٍ،هَضزتأیياسقاطاضگطفتاِاؾات.زضثياسٍاظ،ًظاط

اوخطیتربهؼًِؿجتثِچْبضهتغي طهٌري،ؾِهتغي طتربٍتيًراطزٍُیاكهتغي اطهخجاتثاَزُ

يوبضزُ،ٍضؼي تهتغي طّبيهحيغياظرولِؾطؾاجعيزضَغیريزضحَضِاؾت.زضثؼساوَل

ايوِثيكتطزضذتابىّبضًٍسهٌريزاقتِ،ثِگًَِهحيظضٍؾتبّب،تٌَ عهحهَالتٍزثيقٌبت

هخوطٍغيطهخوطاظثييضفتٍِآحبضثبغبتذكريسُزضثؿيبضياظضٍؾتبّبقبثلهكابّسُاؾات.

ؾبیطقٌاَاتزضعاَ زّيونزایطاؾتٍَرَز،اوٌَىزٍضقتِثبآةاظزٍاظزُضقتِقٌبته

ّبٍضّبؾابظيآةاًس.اهبزضثيسٍاظثِزليلوٌتط ؾيالةزاضياظؾسذككقسُثطزٍضُثْطُ

ّب،ثٍِیاػُزضهبّْابيتبثؿاتبى،ٍضاؼيتاوَلاَغیرياظرولاِؾطؾاجعيزضثؿتطضٍزذبًِ

بثْجَزیبفتِاؾت.ثرفػوسُهكرالتثاٍِراَزآهاسُ،ثاٍِّزثيقٌبتيضٍزذبًِحبقيِ

هاساضزضؾابذتٍٍیػُزضاثؼابزارتوابػيٍهاسیطیتيًبقاياظهكارالت،ضٍیراطززٍلات

يالظمزضّبيّسفثَزُاؾت.ایيهؿاألِاًگياعُايثِگطٍُتَرِّبٍثيثطزاضياظؾبظُثْطُ

ربزُثْيٌِاظهٌبثغآةتٌظينقسُضاثبهَاًغراسيثطزاضاىرْتایزبزتحَ ثِهٌظَضاؾتثْطُ

ّبوبضایيالظمرْتایزبزتحَ ثِهٌظاَضتحقااگصاضيضٍثطٍؾبذتِاؾت.زضًتيزِؾطهبیِ

يهَضزهغبلؼاٍِترهايماّسافتؼيييقسُضاًساضًس.اوٌَىثِزليلاضظـآةزضهحسٍزُ
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ّابيثيٌايقطةٍثْساقتقاْطي،پايفثركياظآةّطزٍؾسوبضزٍُثيسٍاظثِههبضف

ّابيارتوابػي،اقتهابزيٍهحيغايٍحتايحراظاًزبمقسُزضذهَلثْجاَزقابذم

اظؾاسّب،هؿاتلعمایزابزتحاَ زضهاسیطیتثطزاضيّبزضؾغحقجلاظثْطٍُضؼيتقبذم

طزهايهٌبثغآةٍایزبزثؿتطهٌبؾتثطايحضَضثبظیگطاىهثحط،ثٍِیاػُهاطزمًٍْبزّابيه

ِيهسیطیتزٍلتيزضذهَلؾبظُاؾت،ظیطاتزطثِ يهاَفقيًجاَزُّبيآثيتبوٌَىتزطثا

ّابيقَززضهسیطیتهٌبثغآةؾبظُ.اظایيضٍپيكٌْبزهي(www.dams.org/reports)اؾت.

هٌْسؾيثيسٍاظٍوبضزُتزسیسًظطقَز.هطزمًٍْبزّبيهطزهيّوطاُثبػٌبنطزٍلتيهطتجظ

وكبٍضظيثبتؼبهلهخجتثبیرسیگطٍترريكٍظبیفحبوويتيٍهاسیطیتيٍٍاگاصاضيثبآة

ياؾتربزُثْيٌِاظهٌبثغآةضافطاّنوٌٌس.الجتاِایايٍظبیفهسیطیتيثًِْبزّبيهطزهيظهيٌِ

ثطزاضاىثباؾتربزُثْيٌاِاظهٌابثغآةتٌظاينّبيهتٌبؾترْتآقٌبیيثْطُهْنثبیسثبآهَظـ

يوكتًٍگْساضيتأؾيؿابتّواطاُثِهٌظَضثْجَزضاًسهبىآثيبضي،تطٍیذالگَيثْيٌِقسُ

ثبقس.
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 هٌاتغ ٍ هآخذ 

حَضِوبضزGISُّبيًقكِضیعي،هؼبًٍتآهبضٍثطًبهِ(:1385اؾتبًساضيذطاؾبىضضَي) .1

ٍثيسٍاظ.

ِ(:1385ثيفبیي) .2 ِارتوابػيًٍظطیاِارتوابػي،ؾاطهبی ب ؾاطٍضیبى،يؾايسوواتطروا

 اًتكبضاتغٍّكرسُهغبلؼبتيضاّجطزيتْطاى.

هزوَػاِ،"ربهؼِثطذَضزاضؾاطهبیِارتوابػيٍظًاسگيػواَهي"(:1385پبتٌبم،ضاثطت) .3

ي:افكييذبوجبظٍحؿيپطیبىثاِهقبالتؾطهبیِارتوبػي،اػتوبز،زهَوطاؾيٍتَؾؼِ،تطروِ

 وَقفويبىتبرجرف،اًتكبضاتقيطاظُتْطاى.

يیؼقااَةآغًااس،تطروااِقٌبؾاايزضقااَضٍي،ایااطاى(:1359پغطٍقرؿااري،ایليبثاابٍلَی ) .4

 اًتكبضاتًيلَفط،تْطاى.

ّابيههاطفوٌٌاسگبىآةٍتزطثاِپيكيٌٍٍِضغهَرَزتكرل"(:1378پَضظًس،احوس) .5
ضهزوَػِهقبالتهكبضوتوكابٍضظاىز،"ّبيقبًًَيزضقجرِآثيبضيقعٍیيػوليایزبزتكرل

 وكي.يهليآثيبضيٍظُ،اًتكبضاتوويت27ِيقوبضُهسیطیتآثيبضي،ًكطیِ

اًتكابضاتؾاوتايثطضٍـتحقيازضػلاَماًؿابًي،هقسهِ(:1380ًيب،هحوسضضب)حبفظ .6

 تْطاى.

ِاًتقب هسیطیتآثيبضي،(:1386حيسضیبى،احوس) .7 وكاييهلايآثيابضيٍظُاًتكبضاتوويتا

 تْطاى.
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