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ٌچکيذ
ٖتجك آٝ ثٚ بٖٞاٛي ثبلج افت آثرٙبثك آة ظيطظٔيٙٔ ثطزاضي ٘بپبيساض اظٜطٟث
ٗ ٔحممي. اؾتٜض ٌطزيسٛاي زض ؾؽح وكٜغيىي ٌؿتطزِٛٛاو-آحبض ارتٕبلي
ضز ثطضؾي لطاضٛٔ بي ٔرتّفي ضاٞيىطزٖٚضفت اظ ايٗ ثحطاٖ ضٚثطاي ثط
سؾيٟٙٔ اي ثط اثمبزٜيػٚ  تأويس،ٖ زض ايطاٜيػٚٝ ايٗ ٔؽبِمبت ثٜ لٕس.ا٘سٜزاز
،بثك آةٙٔ َٝ حبوٓ ثط ٔسيطيت يىپبضچٛ اصٝضتيوٛ اؾت زض صٝزاقت
ف ؾؽحٞ ٔكىُ وب. اؾتٜ لطاض زازٝرٛضز تٛٔ اي ضاٍٝ٘طقي ثيٗ ضقت
ٗ ِصا زض اي.زبٖ يىي اظ ايٗ لجيُ ٔكىالت اؾتٙ ضفؿٜزٚايؿتبثي ٔحس
ٜزٚبزي ثط قىٌُيطي ٔكىالت ايٗ ٔحسٟ٘  ثطضؾي تأحيطات ثؿتطٝ ثِٝٔمب
ِي زضّٛٔم-بي لّيْٞ اظ اثعاض زيبٌطاٜض ثب اؾتفبزٛفٙٔ ٗ ثسي. قسٝپطزاذت
يٙبثك آة ظيطظٔيٙٔ بزيٟ٘ بي ٔطتجػ ثب ثؿتطٞٝ ٔؤِف،ٓيبيي ؾيؿتٛيىطز پٚض
 زض ٔميبؼ.ي لطاض ٌطفتٚاوبٚ ضزٛٔ ٖ والٚ ايٝؽمٙٔ  ٔميبؼٚزض ز
 ؾبذتبض،ٖزبٙ ضفؿٜزٚي ٔحسٙبثك آة ظيطظٔيٙٔ  ثب تٕطوع ثط،ايٝؽمٙٔ
بيٞٝٔ زض ٔميبؼ والٖ تأحيط "ثط٘ب. اثمبز آٖ تطؾيٓ ٌطزيسٚ بٔيىيٙزي
ضزٛٔ ي ضقسٚظميت ثبظٚ ا٘يٗ ضؾٕي" زض تكسيسٛ "لٚ"ٝؾمٛ تٚ لٕطا٘ي
ٚ وبض "ضقس ثيف اظ حسٚ ؾبظٜسٞ ٘تبيذ حبوي اظ ٔكب.ثطضؾي لطاض ٌطفت
َتطٙبزي ثبلج وٟ٘ ب ثؿتطٟٙتٝ٘ ٝ اؾت وٜزٛاي ثٝؽمٙٔ َ" زض ٔميبؼٛاف
ُبي "تمّيٞوبضٚز ثب فمبَ وطزٖ ؾبظٛزيذٛذٝ ثٝ ثّىٜي ضقس آٖ ٘كسٚثبظ
ض٘س" ثبلجٛ قىؿت ٔيذٝبيي وُٞحٜ "ضاٚ "ُ "ربثزبيي ٔكى،"سافٞا
. اؾتٜتكسيس آٖ ٌطزيس

Abstract
Unsustainable use of groundwater resources caused drop in
the aquifers water table and accordingly has had widespread
socio-ecological effects throughout the country. Different
approaches have been studied by researchers to control the
crisis. Most of these studies focused on engineering aspects
while in the principles of the integrated water resources
management it is emphasized on interdisciplinary approaches.
Dealing with the problem of decrease of water table in
Rafsanjan, thie paper examines the effects of the institutional
context in the formation of such problems. Therefore, using
the causal loop diagrams, the paper aims to analyze the
factors related to the institutional context of groundwater
resources in the regional and national scales. At the regional
scale, with a focus on groundwater resources of Rafsanjan,
dynamic structures were identified. In the national scale, the
role of "formal rules" in reinforcing the growth dynamics was
evaluated. The results suggest an overshoot and collapse
mechanism dominate in the regional scale where the
institutional context has not been capable of controlling the
growth dynamics, but reinforced the growth dynamics
through the mechanisms of "Shifting the burden", "Eroding
goals", and "Fixes that fail".
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( .)Ostrom, 2005 ٚ Allan, 2006 ،North, 1990تحميمبت
ٔجتٙي ثط ايٗ ضٚيىطز زض ظٔيٙٔ ٝٙبثك ٔكبق ثـــب تججيٗ اثمبز
ؾيؿتٓٞبي پيچيس ٜارتٕبلي -اوِٛٛغيـــىي (،Ostrom, 2009
ٔ )Sarker et al. 2014 ٚ Anderies et al. 2004فبٞيٓ ٔطتجػ ثب
تغييطات ٟ٘بزي ضا اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ثطضؾي ؾبذتبضي ضيكٞٝبي ٚلٛق
ٔكىالت زض ازثيبت ٟ٘بزي ،تحت لٛٙاٖ ؾبذتبض تغييطات ٟ٘بزي ثط
ٔجٙبي ٚاثؿتٍي ثٔ ٝؿيط ؼي قس ،ٜرٟت قٙبذت ليٛز ايزبز قس ٜزض
ؼ َٛظٔبٖ ٔف ْٟٛپيسا ٔيوٙس .ايٗ ٍ٘ب ٜثٌٝ٘ٛٝاي ٕٞؿ ٛثب ٔجب٘ي
تفىط ؾيؿتٕي اؾت و ٝث ٝز٘جبَ تطؾيٓ "زٚضٜاي اظ افك ثّٙسٔست"
ٌصقتٔ ٝيثبقس و ٝث ٝقٙبذت ؾبذتبض ايزبز ٔكىُ ذتٓ ٔيقٛز
( .)Sterman, 2000ثسيٗ ٔٙفٛض ٘يبظ ث ٝقٙبذت ؾبظٚوبضٞب ٚ
ٔؤِفٞٝبي تأحيطٌصاض ثط آٖ ظطٚضي ٔيثبقس .ؾبظٚوبضٞب اظ ٔؽبِمٝي
)ٔ ٚ Braun (2002ؤِفٞٝب ثط اؾبؼ تمطيف "ٟ٘بز" تجييٗ ٔيٌطز٘س.

 -1مقذمٍ
ثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض رٟبٖ ٘ ٚمبغ ٔرتّف
ايطاٖ ثبلج قىٌُيطي تطاغزي ٔٙبثك ٔكتطن  ٚازأ ٝض٘ٚس ترطيت
ايٗ ٔٙبثك ٌطزيس ٜاؾت ( ;Shahbazbegian and Bagheri, 2010
 .)Madani, 2014يىي اظ ٔٙبؼمي و ٝضذساز ايٗ تطاغزي زض آٖ
ثبلج ايزبز تجمبت ارتٕبلي -اوِٛٛغيىي ٌؿتطزٜاي قس ٜاؾت،
ٔٙؽمــ ٝضفؿٙزـــبٖ زض حٛظٝي وٛيط زضا٘زيط ٔيثبقــــس
( Babaeian (2015) .)Jaghdani, 2012ثب ٘كبٖ زازٖ ٚاثؿتٍي
قسيس ايٗ ٔٙؽم ٝثٙٔ ٝبثك آة ظيطظٔيٙي (ٔ ٚ )96/3%صطف ثبالي آة
زض ثرف وكبٚضظي ( )94/3%ث ٝثٟطٜٚضي پبييٗ آة زض ايٗ ثرف
اقبض ٜوطز ٜاؾتٚ .ي ثب ثطضؾي تغييطات حبقيٝاي ٘كبٍ٘طٞبي
ثٟطٜٚضي التصبزي  ٚاقتغبَ ٘كبٖ زاز ٜاؾت ؤ ٝحطن لٛي
التصبزي زض ايٗ ٔٙؽم ٝثبلج تٛر ٝظيبز ثٙٔ ٝبفك وٛتبٜٔست ٘ؿجت ثٝ
ٔٙبفك اؾتطاتػيه ٔٙبثك آة زض زضاظٔست قس ٜاؾت .زض تحميك
) Ghafurifard (2015تجمبت ايٗ ٔحطن ٘كبٖ زازٜقس ٜاؾتٚ .ي
ثب اقبض ٜث ٝوبٞف وٕي  ٚويفي ٔٙبثك آة  ٚثٝتجك آٖ ٘كؿت ظٔيٗ،
٘كبٖ زاز و ٝازأ ٝض٘ٚس فمّي ٔٙزط ث ٝوبٞف ـطفيت آثرٛاٖ قسٚ ٜ
زض قطايػ ازأ ٝض٘ٚس ثٟطٜثطزاضي فمّي حتي زض ؾٙبضيٛي
ذٛـثيٙب٘ٝي تطؾبِي زض زٚضٜي  15ؾبِ ٝآيٙس ،ٜتٟٙب ٔيتٛاٖ ثٝ
ثبظٌكت ث ٝقطايػ ؾبَ  1380أيسٚاض ثٛز  ٚوبٞف ـطفيت ٔرعٖ
لجُ اظ ؾبَ  1380رجطاٖپصيط ٘رٛاٞس ثٛز.

) Ostrom (2005ثب تأويس ثط لٛالس ربضيٟ٘ ،بز ضا ٔكتُٕ ثط "ا٘ٛاق
ٔرتّف ٚاحسٞب ٔب٘ٙس ؾبظٔبٖٞب ،لٛالسٙٞ ،زبضٞب  ٚؾيبؾتٞبيي وٝ
ثطاي ؾبذتبضثٙسي اٍِٞٛبي تمبُٔ ثيٗ  ٚزض ٖٚؾبظٔبٖٞب ث ٝوبض
ٌطفتٔ ٝيق٘ٛس"ٔ ،يزا٘س .اظ ثيٗ لٛأُ اضائ ٝقس ٜزض ايٗ تمطيف،
تأحيطات ٔجتٙي ثط ز ٚلبُٔ ٔ" ٟٓلٛا٘يٗ ضؾٕي" " ٚؾيبؾتٞب" -زٚ
لبُٔ اظ لٛأُ تكىيُزٙٞس ٜثمس ضؾٕي ثؿتط ٟ٘بزئ -س٘فط لطاض
ٌطفت تب ث ٝؾؤاَ ظيط پبؾد زاز ٜقٛز" :چٍ ٝ٘ٛثؿتط ٟ٘بزي ثبلج
تكسيس ٔحطنٞبي فمبَ زض ظٔيٝٙي ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٜي ضفؿٙزبٖ ٌطزيس ٜاؾت؟" ٕٞچٙيٗ زض ٘فط
اؾت ربيٍب ٜضاٞىبضٞبي ٔس٘فط ثرف ارطا زض ظٔيٝٙي ؼطح احيب ٚ
تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ايٗ فعب ٘يع ٔٛضز تحّيُ لطاض
ٌيطز.

ٔؽبِمبت زاذّي ظيبزي زض ضاؾتبي حطوت ث ٝؾٕت ثطٖٚضفت اظ ايٗ
ثـــحــطاٖ صـــٛضت پصيطفتـــ ٝاؾت (،Mortazavi et al. 2011
،Torkaman and Abdollahi-Ezzat-Abadi, 2005
 .)Mirzaei KhalilAbadi and Chizari, 2005لٕس ٜايٗ
ٔؽبِمبت ثب تأويس ثط ضٚيىطز ٟٔٙسؾي ،اثمبز ٔؿبئُ ضا ث ٝصٛضت
ثركي ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٜا٘س ،زضحبِيؤ ٝسيطيت يىپبضچٙٔ ٝبثك
آة ،اثمبز ٔرتّف التصبزي ،ا٘ؿب٘ي  ٚاوِٛٛغيىي ضا ث ٝؼٛض ٕٞعٔبٖ
ٔس ٘فط لطاض ٔيزٞس ( .)Allan, 2006ثسيٗ ٔٙفٛض ٘يبظ ث ٝچبضچٛة
٘فطي ثبالزؾتي احؿبؼ ٔيٌطزز و ٝلبثّيت ثطلطاضي اضتجبغ ثيٗ
لّٔ ْٛرتّف ضا فطا ٓٞؾبظز٘ .بضؾبيي چبضچٛةٞبي فٙي زض تحّيُ ٚ
تٛظيح ٔؿبئُ پيفآٔـس ٜزض حـٛظٜي آةِ ،ـع ْٚثـٝوبضٌيطي
ٍ٘طقي ٔتفبٚت ضا زض تحّيُ ٔؿبئُ آثــي ثيفاظ پيف ضٚقٗ
ٔيوٙسٔ .ؽبِمبت ثيٗإِّّـي حــبوـي اظ لــسضت تــٛظيحزٙٞسٌـي
ٔىتت ٟ٘بزٌطايي ثب ايزبز ثؿتط ثيٗضقتٝاي زض فطآيٙس تحّيُ ٔيثبقس

 -2ريشضىاسي تحقيق
زض پبؾد ث ٝؾؤاَ تحميك ،اظ چبضچٛة ٘فطي ٟ٘بزٌطايي 1اؾتفبزٜ
ٌطزيس تب ثب تجييٗ ازثيبت ٚاثؿتٍي ثٔ ٝؿيط ؼي قس ،2ٜلٛأُ ٔؤحط زض
قىٌُيطي ٚظميت فمّي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٜي
ضفؿٙزبٖ (قىُ  )1تطؾيٓ ٌطزز٘ .فطيٝي پػٞٚفٌٛ ،يبي
قىٌُيطي لٛالس ربضي 3زض احط تمبُٔ ثيٗ ؾبظٚوبضٞبي ٔميبؼٞبي
والٖ ٙٔ ٚؽمٝاي ٔيثبقس .ؾبظٚوبضٞبي ٔميبؼ والٖ ثب قىُزٞي
ثؿتط ٟ٘بزي ثبلج تكسيس ٔحطنٞبي فمبَ زض ٔميبؼ ٔٙؽمٝاي
ٔيٌطزز .ثسيٗ ٔٙفٛض اظ يه ضٚـ تحميك ويفي ٔجتٙي ثط ضٚيىطز
پٛيبيي ؾيؿتٓ اؾتفبزٌ ٜطزيس.
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ضکل  -1محذيدٌ مطالعاتي رفسىجان

ضکل  -2فاسبىذي تحقيق

ضکل  - 3مؤلفٍَاي مزتبط با ظزفيت حکمزاوي مىابع آب سيزسميىي ي ساسيكارَاي مزتبط با آن در مقياسَاي تحليل

تىٙيهٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ تحميك ث ٝز ٚثرف "تطؾيٓ
ٕ٘ٛزاضٞبي لّئ -مِّٛي" " ٚاؾترطاد ؾبظٚوبضٞب" تمؿيٓثٙسي
ٌطزيس تب ثب ثٟطٌٜيطي اظ فبظثٙسي اضائ ٝقس ٜزض قىُ  2ث ٝتزٛيعٞبي
ٟ٘بزي ذتٓ ٌطززٕٞ .بٖؼٛضي و ٝزض قىُ ٘ 2كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت،
زض اثتسا ثب ثطٌعاضي  ٚقطوت زض وبضٌبٜٞبي ترصصي٘ ،كؿتٞب ٚ
اؾتفبز ٜاظ تىٙيه ٔصبحج ٝلٕيك ثب ٔؽّميٗ وّيسي ٚ 4ثب ثٟطٌٜيطي
اظ ضٚـ ٌّ ِٝٛثطفي 5اؼاللبت اِٚئ ٝطتجػ ثب قٙبذت ٔكىُ،
ٔميبؼٞبي تأحيطٌصاض ثط ٘فطيٝي تحميكٔ ،ؤِفٞٝبي ٔطتجػ ثب ثؿتط
ٟ٘بزي  ٚؾبظٜٞبي شٙٞي ثرف ارطا اؾترطاد ٌطزيس .ؾپؽ ثب تسليك

ٔتغيطٞبي وّيسي (ٔطتجػ ثب ٞط ٔؤِف ٝزض ٞط ٔميبؼ) ؾمي ٌطزيس تب
تمبٔالت ثيٗ ٔتغيطٞب اؾترطاد ٌطززٔ .تغيطٞب  ٚتمبٔالت زض فطآيٙس
ٔكبضوتي تىٕيُ ٌطزيس  ٚثب ثطضؾي ٔصبزيك ٔطثٛغ ث ٝحّمٞٝبي
تطؾيٓ قس ،ٜؾبظٚوبضٞب اؾترطاد قس .زضٟ٘بيت ؾبظٚوبضٞبي فمبَ زض
ٔميبؼٞبي ٔرتّف ٔٛضز تحّيُ لطاض ٌطفتٙس .ؾپؽ ثب ٘كبٖ زازٖ
ؼطيمٝي تأحيطٌصاضي ثؿتط ٟ٘بزي ثط ثبظٚي ضقس ،ضاٞىبضٞبي ٔس٘فط
ثرف ارطا زض ظٔيٝٙي "ؼطح احيب  ٚتمبزَ ثركي ٔٙبثك آة
ظيــطظٔيٙـي" زض ثؿتط تحٛالت ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾم ٝثطاي ٔحـسٚزٜي
ضفؿٙزبٖ آؾيتقٙبؾي ٌطزيس.
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ٔطتجػ ثب ـطفيت حىٕطا٘ي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ ،اظ
ٔميبؼ ٔٙؽمٝاي تب ٔميبؼ والٖ ضا اضائٔ ٝيزٞس.

ثط اؾبؼ ٘تبيذ اضائ ٝقس ٜزض قىُ ٔ ،3ؤِفٞٝبي ٔطثٛغ ث ٝثؿتط
ٟ٘بزي ث ٝزٔ ٚميبؼ "ٔٙؽمٝاي" " ٚوالٖ" تمؿيٓ ٌطزيس٘س .زض
ٔميبؼ ٔٙؽمٝاي قٙبذت ؾبظٚوبض  ٚلٛالس ربضي 6ثٝلٛٙاٖ ٚالميت
لّٕي حبوٓ ثط ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٜي ضفؿٙزبٖ ٔس٘فط لطاض
ٌطفت .لٛأُ تأحيطٌصاض زض ٔميبؼ والٖ ،اظ ؼطيك ثطضؾي
ؾبظٚوبضٞبي ايزبز قس ٜزض ٔؤِفٞٝبي "ؾيبؾتٞبي آثي ٔٛرٛز زض
ثط٘بٔٞٝبي لٕـطا٘ـــي  ٚتٛؾم" ٚ "ٝلٛا٘يٗ ضؾٕي" ثطلطاض ٌطزيس.

قىُ  5-aثيبٍ٘ط ؾبظٚوبض ٔحسٚزيت ضقسٔ 8يثبقس .ايٗ ؾبظٚوبض
قبُٔ ز ٚثرف اصّي اؾت .زض لؿٕت ا ،َٚايزبز يه فطآيٙس ضقس ،ثب
تٛؾمٝاي قتبثبٖ ثبلج اضتمبء حبِت ؾيؿتٓ ٔيقٛزِٚ .ي زض لؿٕت
ز ،ْٚث ٝزِيُ ضذساز لبُٔ ٔحسٚز ٜوٙٙس ٜايٗ فطآيٙس ث ٝؾٕت تمبزَ
پيف ٔيضٚز .ايٗ ٔحسٚزيت اظ ؼطيك ٔحسٚزيت ٔٙبثك يب
لىؽاِمُٕٞبي زاذّي  ٚذبضري زض ٔمبثُ ضقس ؾيؿتٓ ٔربِفت
ٔيوٙس .قىُ ٘ 5-bكبٖزٙٞس ٜؾبظٚوبض ربثزبيي ٔكىُٔ 9يثبقس.
زض ايٗ ؾبظٚوبض ز ٚزؾت ٝضا ٜحُ "اؾبؾي" " ٚوٛتبٜٔست" ٘كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت .احؿبؼ ٘بقي اظ ٘تبيذ ٔمؽمي ضاٜحُٞبي وٛتبٜٔست،
ثبلج افعايف ايٗ ضاٜحُٞب ٔيٌطزز .احطات آٖ اظ يهؾ ٛثبلج
فطأٛقي ضاٜحُٞبي اؾبؾي قس ،ٜاظ ؾٛي زيٍط صطف ا٘طغي ٚ
ٞعي ٝٙظيبز ثطاي ضاٜحُٞبي ٔمؽمي ،ثبلج غفّت اظ ضاٜحُٞبي
اؾبؾي ٔيٌطزز تب ربيي و ٝثطآيٙس آٖ ثبلج اتىبي قسيس ؾيؿتٓ ثٝ
ضاٜحُٞبي وٛتبٜٔست ٔيٌطزز .قىُ  5-cؾبظٚوبض تمّيُ زض
اٞساف 10ضا ٘كبٖ ٔيزٞس٘ .تيز ٝايٗ ؾبظٚوبض ث ٝز ٚصٛضت لُٕ
ٔيوٙس ،زض حبِت ا َٚايٗ تمّيُ زض ضاؾتبي وبٞف اٞساف ٔس٘فط
وبضثطاٖ صٛضت ٔيپصيطز (تزٛيعات ٔس ٘فط)  ٚزض حبِت ز ْٚفكبض
ؾيؿتٓ ثبلج تمّيُ اٞساف ٚالمي (احطات ٔرطة) ٔيٌطزز .قىُ -d
٘ 5كبٖزٙٞس ٜؾبظٚوبض "ضاٜحُٞبيي و ٝقىؿت ٔيذٛض٘س"11
ٔيثبقس .زض ايٗ ؾبظٚوبض ،زض ثطذٛضز ثب ٔؿئّ ،ٝضاٜحُٞبي ٔمؽمي
تزٛيع ٔيٌطزز و ٝثبلج لٛز  ٚتكسيس ٔكىالت قسٔ ٚ ٜؿيط ضا
ثطاي ثعضيتط قسٖ ٔكىُ ٕٛٞاض ٔيؾبظز.

 -1-3ديىاميک ساختارَاي سادٌ

يىي اظ ٌبْٞبي اؾبؾي تطؾيٓ افك ظٔب٘ي زٚضٜي ٌصقت ٝاؾت .ايٗ
ثبظ ٜتب ظٔب٘ي ازأٔ ٝييبثس و ٝلُّ ٚلٛق ٔكىُ ثٝذٛثي قٙبؾبيي
ٌطزز .زض ايٗ ضاؾتب ضفتبض زيٙبٔيه ٔتغيطٞبي ٔطرك وٕه قبيب٘ي زض
تطؾيٓ ٔؿيط تحميك ذٛاٞس زاقت .زض تفىط ؾيؿتٕيٙٔ ،كأ ٚلٛق
ضفتبض ٘بٔؽّٛة ث ٝؾبذتبض آٖ ٔمؽٛف ٔيٌطزز  ٚزض ٘تيز ٝثٙٔ ٝفٛض
اصالح ضفتبض ثبيس ؾبذتبض آٖ اصالح ٌطزز (.)Sterman, 2000
ثٝؼٛضوّي ؾبذتبض ٔس٘فط زض ايٗ ٔمبِ٘ ٝكبٖزٙٞس ٜفطآيٙس ضقس
ٔيثبقس .زضصٛضتيؤ ٝؽبثك ثب قىُ ( )4-aلٛأُ وٙتطَوٙٙسٜ
ثبلج تٛلف فطآيٙس ضقس ٌطزز ٔيتٛاٖ ث ٝتمبزَ ؾيؿتٓ زض ٚظميت
ذبصي أيسٚاض ثٛز؛ ِٚي زضصٛضتيؤ ٝؽبثك ثب قىُ ( )4-bايٗ
فطآيٙس تب ربيي ازأ ٝپيسا وٙس و ٝتجمبت ضقس ثبلج ظطث ٝظزٖ ثٝ
ـطفيت ثطز 7ؾيؿتٓ ٌطزز ،فطآيٙس اف َٛثٌٝ٘ٛٝاي پيف ٔيضٚز و ٝاظ
حس تمبزِي لجُ ٘يع وبؾت ٝقس ٚ ٜث ٝؾٕت ترطيت ؾيؿتٓ پيف ضٚز.
پؽ اظ قٙبذت ؾبذتبض ٔس٘فط ،ث ٝتطؾيٓ ٔسَ ٔفٟٔٛي زض ؾؽح
ٔٙؽمٝاي پطزاذتٝقس ،ٜؾمي ٔيٌطزز ؾبظٚوبض اصّي حبوٓ ثط ٔميبؼ
ٔٙؽمٝاي قٙبؾبيي ٌطزز .پؽ اظ آٖ ؾبظٚوبضٞبيي و ٝاظ ٔميبؼ
والٖ ثبلج تكسيس ضفتبض زض ٔميبؼ ٔٙؽمٝاي ٔيٌطزز اضائٔ ٝيقٛز.

پؽ اظ قٙبذت ؾبظٚوبضٞب ٔ ٚتغيطٞبي وّيسي آٖ ،ؾمي ٔيٌطزز ثب
ثطلطاضي ضٚاثػ لّئ -مِّٛي ثيٗ ٔتغيطٞب ،زيبٌطاْ لّئ -مِّٛي
ٔطتجػ تطؾيٓ قس ،ٜثب ثطلطاضي اضتجبغ ثيٗ ؾبظٚوبضٞب "زض  ٓٞتٙيسٌي
ٔبتطيؽ ٟ٘بزي" ٘كبٖ زاز ٜقٛز تب ثتٛاٖ زضٟ٘بيت تزٛيعات ٟ٘بزي ضا
اضائٕٛ٘ ٝز .ثب ٔمبيؿ ٝتزٛيعات اضائ ٝقس٘ ٜؿجت ث ٝتزٛيعات ٔس ٘فط
زض ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾم ٚ ٝؼطح احيب  ٚتمبزَ ثركي ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي ث ٝتطؾيٓ افك پيف ض ٚپطزاذت ٝذٛاٞس قس.

ضکل  )a( -4الگًي محذيديت رضذ ( )bالگًي رضذ

 -4وتايج
ثب تٛر ٝثٚ ٝاثؿتٍي ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي ثٙٔ ٝبثك آة ظيطظٔيٙي  ٚوبٞف
ضٚظافع ٖٚايٗ ٔٙجك ،افت ؾؽح ايؿتبثي ٔكىُ اصّي ٔيثبقس .ايٗ
ٔتغيط زض وٙبض تغييطات ؾؽح ظيط وكت ث ٝلٛٙاٖ ٔتغيطٞبي ٔطرك
ا٘تربة قسٕٞ .بٖؼٛضي و ٝزض قىُ ٘ 6كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ،افــك

بيصاسحذ ي افًل ()Sterman, 2000
 -2-3ساسيكارَا

ثٝؼٛضوّي چٟبض ؾبظٚوبض زض ايٗ ٔمبِٛٔ ٝضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفت وٝ
ٔجب٘ي ٘فطي آٖٞب ( )Broun, 2002ث ٝتطتيت احطٌصاضي ثط ٔؤِفٞٝبي
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ضکل  -5ساسيكارَاي چُارگاوٍ حاكم بز سيستم مًردمطالعٍ )a( :محذيديت رضذ )b( ،راٌحلَايي كٍ ضکست ميخًروذ)c( ،
تقليل اَذاف ي ( )dجابجايي مطکل

ضکل  -6تغييزات سطح ايستابي ي الگًي كطت در ديرٌ بلىذمذت گذضتٍ در محذيدٌي رفسىجان

ؾؽح ظيط وكت ث ٝصٛضت ٕ٘بيي قس ٜو ٝايٗ ٔمساض افعايف حسي ثب
افٙٔ َٛبثك آة ظيطظٔيٙي (وبٞف ؾؽح ايؿتبثي) ٕٞطاٌ ٜطزيس ٜاؾت.
پؽ اظ ضؾيسٖ ؾؽح ايؿتبثي ثٔ ٝمساض حب٘ٛي( ٝتطاظ ٔ 1410تط اظ ؾؽح
زضيب)ٔ ،تغيط حبِت ث ٝثيكتطيٗ حس ذٛز ضؾيسٞ 110( ٜعاض ٞىتبض) ٚ
قطٚق ث ٝوبٞف ٔيوٙسٔ .سَ ٔفٟٔٛي ٔتٙبـط ثب ايٗ ؾبذتبض زض قىُ

ظٔب٘ي رٟت تطؾيٓ ايٗ زٔ ٚتغيط ثٌٝ٘ٛٝاي ا٘تربة قس و ٝؾبذتبض
حبوٓ ثط آٖ ٔكرص ٌطزز .اٍِٛي حبوٓ ثط ؾبذتبض زيٙبٔيىي
ٔٙؽمٝي ٔؽبِمبتي ،ثب تٛر ٝث ٝثبظزيس ٔيسا٘ي صٛضت پصيطفت ٚ ٝآ٘بِيع
اؼاللبت ٔٛرٛز اظ ٔٙؽم( ٝقىُ  ،)6اٍِٛي "ضقس ثيف اظ حس ٚ
اف "َٛتكريص زاز ٜقس .زض ايٗ اٍِ ٛاثتسا لبُٔ ضقس ،ثبلج افعايف
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وبضذب٘ٞٝبي ٘ؿبري) ٔ ٚحطن ثيٗإِّّي (رًٞٙبي زاذّي آٔطيىب
زض ؾبَ  1240ؤ ٝزبَ صبزضات پٙج ٝاظ ٔٙبؼمي ٔب٘ٙس ضفؿٙزبٖ ضا
فطإٛ٘ ٓٞز) ،صبزضات پٙج ٝثبلج ثبال ضفتٗ ثٙئ ٝبِي وكبٚضظاٖ
ٌطزيس ( .)Abtahi, 2006اظ ؾٛي زيٍط فطا ٓٞثٛزٖ ثؿتط ٔطتجػ ثب
ٔٙبثك آة  ٚذبن ثبلج پؿتٝوبضي زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي ٌطزيس .زض
ؾبِيب٘ي و٘ ٝفبْ حىٕطا٘ي لٙبت تٟٙب ضا ٜاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي ثٛز (لجُ اظ ٔ )1285ؤِف ٝاصّي ٔطتجػ ثب حىٕطا٘ي ٔٙبثك
آة ظيطظٔيٙي ،لٛا٘يٗ غيطضؾٕي ٔجتٙي ثط لطف  ٚضٚاثػ ثيٗ ٔطزْ ثٛز
و ٝزض وٙبض  ٚزض تمبُٔ ثب لٛا٘يٗ اؾترطاري اظ فم ٝاؾالْ ضٚاثػ ثيٗ
ثبظيٍطاٖ ضا ٘فٓ ٔيزاز.

( )7-aؼطيم ٝوبٞف وٕيت  ٚويفيت ٔٙبثك ٚ ٚرٛز ثحطاٖ ٘كؿت
ظٔيٗ زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي ضا ٕ٘بيف ٔيزٞس .اظ ؾٛي زيٍط قىُ (-b
 )7ثيبٍ٘ط ٕ٘ٛزاض لّئ -مِّٛي ٔتٙبـط ٔيثبقس ؤ ٝحطن ضقس
التصبزي ٔٛرٛز زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي ضا ثٕ٘ ٝبيف ٔيٌصاضز .تأحيط ايٗ
ٔحطن التصبزي ٔؽبثك ثب تحميك ) Babaeian (2015ثبلج ايزبز
قطايػ ظٔيٝٙاي افعايف ؾؽح وكت اظ ؼطيك فمبِيت وكبٚضظي زض
ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي ٌطزيس ٜاؾت.
رس 1 َٚتغييطات ٘كبٍ٘طٞبي ٔطتجػ ثب ٘يطٞٚبي ضقس ٔ ٚحسٚزوٙٙسٜ
زض ثبظ ٜظٔب٘ي پٙذ ؾبِ 1380 ٝتب  1385ضا زض ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي
ضفؿٙزبٖ ٘كبٖ ٔيزٞس .ز٘ ٚيطٚي ٔحسٚزوٙٙس ٜلٕس ٜزض ٔٙؽمٝ
ٚرٛز زاضز .اِٚيٗ ٘يطٚي ٔحسٚزوٙٙسٔ ٜيعاٖ اضاظي لبثُوكت اؾت.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رس٘ 2 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثب تٛر ٝث ٝحزٓ
ٔٙبثك آة تزسيس پصيط ٘ ٚيبظ آثي ٔحص َٛغبِت ٔٙؽم( ٝپؿت،)ٝ
حساوخط ؾؽح ظيط وكت ٔزبظ ٞ 40000ىتبض ٔيثبقس زضحبِيوٝ
ؾؽح ظيط وكت ٚالمي زض ؾبَ  1380ثٔ ٝيعاٖ ٞ 108900ىتبض ثٛزٜ
اؾت .زض ؾبَ ٘ 1385يع ٕٞيٗ ض٘ٚس حبوٓ ثٛز ٜاؾت.

ؾٚ ٝيػٌي اصّي زضظٔي ٝٙحطاؾت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ث ٝلٛٙاٖ
لبلس ٜربضي آٖ زٚضٔ ٜيتٛاٖ ٔتصٛض قس )1( :اِٚيٗ ٚيػٌي ثيبٍ٘ط
٘مف پطضً٘ ثبٚضٞب ٔيثبقس تب ربيي و ٝتٛاظك ٘ؿجت ث ٝؾبيطيٗ،
ؼجك ؾّيٓٔ ،ربِفت ثب ثطتطيرٛيي  ٚتىبحط ؼّجي ،لعت٘فؽ ٚ
لساِتذٛاٞي اظ ٚيػٌيٞبي فط ًٙٞلٕٔٛي ٔطزْ ايطاٖ ثطقٕطزٜ
ٔيقس ()Katouzian and Nasiri, 2015؛ (ٚ )2يػٌي زٔ ،ْٚطتجػ
ثب ؾيؿتٓ ثٟطٜثطزاضي ٔحسٚز ثٛز و ٝؾيؿتٓ لٙبت ،ث ٝذبؼط ٔؿبئُ
فٙي اربظ ٜثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ضا ٕ٘يزاز؛ )3( ٚ
ؾٔٛيٗ ٚيػٌئ ،كبضوت ٔس٘ي زض ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ثٛز .ايٗ ؾٚ ٝيػٌي زض وٙبض يىسيٍط ؾيؿتٓ ضا ث ٝؾٕت ٔكبضوت
ٔس٘ي رٟت اؾتفبز ٜپبيساض اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٞسايت ٔيوطز.

زض قطايؽي و ٝؾؽح ظيط وكت اظ ٔمساض ٔؽّٛة فطاتط ضٚز ،زٔٚيٗ
٘يط ٚفمبَ ٔيقٛز ايٗ ٘يط ٚو ٝثٔ ٝحسٚزيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ٔطثٛغ ٔيٌطزز قبُٔ وٕيت  ٚويفيت ٔٙبثك آة  ٚثٝتجك آٖ ٘كؿت
ظٔيٗ ٔيقٛز .ثط اؾبؼ زازٜٞبي رس 1 َٚزض ثبظ ٜظٔب٘ي -1385
ٔ 1380يعاٖ ٔ 4تط افت ؾؽح ايؿتبثئ 582 ،يىطٛٔ ٚؼ ثط
ؾب٘تئتط وبٞف ٞسايت اِىتطيىي  18 ٚؾب٘تئتط ٘كؿت ظٔيٗ ضا
٘تيز ٝزاز ٜاؾت .ذؿبضات ٘بقي اظ ايٗ ثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك
آة ظيطظٔيٙي اثتسا ث ٝثرف ارتٕبلي (ثبال ظزٌي زٞب٘ ٝچبٜٞب ،وبٞف
لّٕىطز ٔحص ٚ )...ٚ َٛزض ثّٙسٔست ثب وبٞف ـطفيت آثرٛاٖ لالٜٚ
ثط ثرفٞبي ارتٕبلي ،ث ٝثرف اوِٛٛغيه ٘يع تحٕيُ ٌطزيس ٜاؾت.

 -2-1-4سياستَا

يىي اظ لٛأُ ٔ ٟٓزض قىٌُيطي ثؿتط ٟ٘بزي تٛر ٝث ٝتٛؾمٝ
ارتٕبلي  ٚالتصبزي زض ؾؽح والٖ  ٚايزبز تفىط ثط٘بٔٝضيعي اؾت.
پيسايف ايٗ تفىط اظ ؾبَ ٞ 1303زطي قٕؿي زض ٔزّؽ قٛضاي
ّٔي ضلٓ ذٛضز  ٚض٘ٚس آٖ ضا ٔيتٛاٖ زض لبِت پٙذ ثط٘بٔ ٝلٕطا٘ي لجُ
اظ ا٘مالة اؾالٔي  ٚپٙذ ثط٘بٔ ٝتٛؾم ٝپؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي
پيٍيطي ٕ٘ٛز (قىُ  .)9قطٚق ثط٘بٔٞٝبي لٕطا٘ي زض قطايؽي صٛضت
پصيطفت ؤ ٝؽبِم ٝصٛضت پصيطفت ٝثٛؾيّ ٝقطوت ٔكبٚض ٔٛضيؿٗ
٘ٛزؾٗٚ 12ظميت ثحطا٘ي ٔٙبثك آة وكٛض ضا تطؾيــــٓ وـــطز ٜثٛز
( .)Ale-Yasin, 2013زض ؼ َٛثط٘بٔٞٝبي لٕطا٘ي ا َٚتب ؾ ،ْٛثيف
اظ  %20وُ التجبضات ث ٝثرف وكبٚضظي ترصيص يبفت .ثب تٛر ٝثٝ
ٔيعاٖ ؾ٘ ٟٓؿجي ايٗ ثرف زض وُ تِٛيس ّٔي وكٛض ،زض ؼي
ثط٘بٔٞٝبي لٕطا٘ي ا َٚتب چٟبضْ ثٝتسضيذ اظ إٞيت ثرف وكبٚضظي
وبؾت ٚ ٝثط إٞيت ثرفٞبي صٙمت  ٚذسٔبت افعٚز ٜقس .ارطاي
ثط٘بٔ ٝپٙزٓ لٕطا٘ي ٕٞعٔبٖ ثب افعايف فٛقاِمبز ٜليٕت ٘فت ٚ
زضآٔسٞبي ؾطقبض ٘بقي اظ آٖ ثٛز .ثب افعايف زضآٔس زِٚت اظ فطٚـ

ثس ٖٚقه لٛأُ ظٔيٝٙاي زيٍطي ٘يع زض ثطٚظ ايٗ فبرم٘ ٝمف
زاقت ٝاؾت .ثط ٔجٙبي چبضچٛة ٘فطي ٟ٘بزٌطايي ،ثؿتط ٟ٘بزي يىي اظ
ايٗ لٛأُ وّيسي ث ٝقٕبض ٔيضٚز و ٝزض قطايؽي ثبلج تكسيس
ثبظٚي ضقس  ٚزض قطايؽي ثبلج وبٞف ؾطلت  ٚتأذيط زض آٖ ٌطزيسٜ
اؾت.
 -1-4تحليل بستز وُادي
 -1-1-4تاريخچٍ مىطقٍ

لجُ اظ ا٘مالة ٔكطٚؼ ،ٝزض ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي ضفؿٙزبٖ وكت پٙجٝ
ض٘ٚك زاقت و ٝتحت تأحيط زٔ ٚحطن التصبزي زاذّي (تأؾيؽ
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ؾطقبض ٘فت يبضا٘ٞٝبي ا٘طغي  ٚيبضا٘ٞٝبي اضظي (ٚاضزات پٕپ ٚ
اثعاضٞبي حفط چب ٜلٕيك افعايف يبفت) ترصيص يبفت  ٚلٕالً
ٞعي ٝٙاحساث چبٜٞبي لٕيك وبٞف پيسا وطز.

٘فت  -ث ٝزِيُ ر ًٙچٟبضْ الطاة  ٚاؾطائيـُ  ٚثطٚظ ثحطاٖ ا٘طغي
زض اضٚپب -ؾ٘ ٟٓفت زض ايٗ ثط٘بٔ ٝث 80 ٝزضصس ضؾيس ( Katouzian
 .)Ale-Yasin, 2013 ٚ and Nasiri, 2015اظ ٔحُ زضآٔسٞبي

a

ضکل  a -7مذل مفًُمي ي  bومًدار علي -معلًلي افت سطح ايستابي محذيدٌ رفسىجان

جذيل  -1تغييزات سماوي ويزيَاي رضذ ي محذيدكىىذٌ درين مىطقٍ مطالعاتي

٘يطٞٚبي غبِت زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي

IRR

وكبٚضظي{ } m
تطاظ ؾؽح ايؿتبثي {اضتفبق اظ ؾؽح زضيب}
ويفيت ٔٙبثك آة (ٞسايت ٞيسضِٚيىي ٔتٛؾػ
{ٔيىطٛٔ ٚؼ ثط ؾب٘تئتط})
٘كؿت ظٔيٗ {ٔتط}
ٔؿبحت اضاظي وكبٚضظي {ٞعاض ٞىتبض}

1409

1413

5130

5712

2/8
108/6

2/98
109/9

)(2015

216/247

)Ghafurifard (2015

٘يطٚي ٔحسٚزوٙٙسٜ

3

1380

Babaeian

٘يطٚي ضقس

ٔتغيط
تغييطات حبقيٝاي ثٟطٜٚضي التصبزي آة زض ثرف

1385

ٔٙجك

جذيل  -2وطاوگزَاي مًردوياس جُت تبييه مصزف آب سطح تعادل

3333/8
108/9

تحقيقات مىابع آب ايزان ،سال دياسدَم ،ضمارٌ  ،2تابستان 1395
)Volume 12, No. 2, Summer 2016 (IR-WRR

73

110

)(2015

1380
3/1
305

Babaeian

قبذص
قست ٔصطف آة
حزٓ ٔٙبثك آة تزسيس پصيط
٘يبظ آثي
ؾؽح ظيط وكت ٚالمي

ٚاحس
٘ؿجت آة ٔصطفي ث ٝآة تزسيس پصيط زاذّي
ٔيّئ ٖٛتطٔىمت زض ؾبَ
ٔتطٔىمت زض ٞىتبض زض ؾبَ
ٞعاض ٞىتبض

1385
3/39
330/3

ٔٙجك

زيٍط ٔحسٚز ٜحطيٓ ضا تب ربيي ٔيزا٘س و ٝث ٝثمس ارتٕبلي زض وٛتبٜ
ٔست ظطض ٚاضز ٘كٛز (ٔبزٜٞبي  .)139 ٚ 138 ٚ 137زضٚالك ايٗ
لب٘ٙٔ ٖٛبفك ثٟطٜثطزاضاٖ ضا ٔمسْ ثط حفبـت اظ ٔٙجك زض ٘فط ٌطفتٝ
اؾت .ايٗ لب٘ ٖٛزض قطايػ ثٟطٜثطزاضي پبيساض اظ ٔٙبثك ظيطظٔيٙي لبٖ٘ٛ
ذٛثي ثكٕبض ٔيضفت ظيطا اؾتفبز ٜاظ لٙبت ثٝذٛزيذٛز ذؽطي ضا
ٔتٛرٙٔ ٝجك ٕ٘يوطز (لٙبت اظ ـطفيت زيٙبٔيه آثرٛاٖ اؾتفبزٜ
ٔيوٙس) أب ايٗ لسْ تٛر ٝثٙٔ ٝجك زض ازأ ٝفطآيٙس لبٌٖ٘ٛصاضي  ٚزض
ٔبز 10 ٜتىٕيّي لب٘ ٖٛلٛٙات ( )1313تكسيس ٌطزيس  ٚاظبف ٝثطزاقت
اظ ٔٙبثك ٔكتطن ضا زض قطايؽي و ٝث ٝؾبيط وكبٚضظاٖ ذؿبضتي ٚاضز
٘كٛز ٔزبظ زا٘ؿت .پؽ اظ آٖ ثب تصٛيت لب٘ ٖٛتأؾيؽ ثٍٙبٔ ٜؿتمُ
آثيبضي زض ؾبَ ٘ 1322مف زِٚت زض ٔجبحج آثي افعايف يبفت تب
ربيي و ٝزِٚت زض لب٘ ٖٛاصالحبت اضظي ( )1340ثط ٘فبْ آثيبضي
تأحيطٌصاضي ظيبزي الٕبَ وطز .زض ايٗ لب٘( ٖٛاصُ ا َٚا٘مالة ؾفيس)
ثب ذطز قسٖ ظٔيٗٞبي وكبٚضظي ،تمساز ٔبِىيٗ  ٚزض ٘تيز ٝتمساز
چبٜٞب افعايف يبفت (ؼجك لب٘ٔ ٖٛس٘ي (ٔ )1307بِىيٗ ٔزبظ ث ٝحفط
چب ٜزض ّٔه قرصي ذٛز ثٛز٘س) .اظ ؾٛي زيٍط ثب ظيبز قسٖ ذطزٜ
ٔبِىيٗ  ٚاذتالفي و ٝثيٗ آٖٞب ٔ ٚبِىيٗ ؾبثك ايٗ اضاظي ثٚ ٝرٛز
آٔس ،ثٔٝطٚض ظٔبٖ ٔكبضوت ٔس٘ي حبوٓ ثط ٘فبْ ثٟطٜثطزاضي اؾتفبزٜ
اظ لٙبت وبٞف يبفت  ٚلٙبتٞبي ظيبزي ذكه ٌطزيس .زض ازأ ٝايٗ
ض٘ٚس اتربش ؾيبؾت تأٔيٗ ٔٙبثك ٔبِي اظ ؾٛي زِٚت ث ٝوٕه ثمس
ؾرتافعاضي تىِٛٛٙغي (حفط چب )ٜآٔس  ٚحطوت ث ٝؾٕت ثٟطٜثطزاضي
٘بپبيساض ثٌٝ٘ٛٝاي تكسيس قس و ٝزيطي ٘پبييس و ٝلٙبتٞب ض ٚث ٝذكه
قسٖ ضفت ٚ ٝثب افعايف تمساز چبٜٞب ،ؾؽح ايؿتبثي ثب افت قسيس
ٔٛارٌ ٝطزيس (قىُ  .)8اِجت ٝثب تصٛيت لبّ٘ٔ ٖٛي قسٖ رٍُٞٙب ٚ
ٔطاتك ( 1342اصُ ز ْٚا٘مالة ؾفيس)ٔ ،بِىيت اضاظي ٔٛات ث ٝزِٚت
تفٛيط قس ٚ ٜاحيبي ايٗ اضاظي ٔٛٙغ ث ٝاربظ ٜزِٚت ٌطزيس ٚ
زض٘تيز ٝحفط چب ٜزض اضاظي ٔٛات زچبض ٔحسٚزيت ٌطزيس  ٚتب حسٚزي
ثبلج تأذيط زض ؾطلت  ٚقتبة ترطيت ٔٙبثك آثي قس.

تمبظب ثطاي پطٚا٘ٞٝبي ثٟطٜثطزاضي چبٜٞبي رسيس افعايف يبفت.
تحمك تأٔيٗ  ٚتٙفيـٓ ٔ 9يّيبضز ٔتط ٔىمت ٔٙبثك آة رسيس زض وكٛض
زض ؼ َٛايٗ ثط٘بٔ )Ale-Yasin, 2013( ٝثيبٍ٘ط تأحيط ايٗ فطآيٙس زض
ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك آة ٔيثبقس .ثب اتٕبْ ثط٘بٔ ٝپٙزٓ لٕطا٘ي زض
ؾبَ ٔ ٚ 1356صبزف قسٖ آٖ ثب تحٛالت زاذّي ٔطتجػ ثب ا٘مالة
اؾالٔي لٕالً ثط٘بٔ ٝقكٓ لٕطا٘ي ٔتٛلف ٌطزيس .زض فبصّ ٝؾبَٞبي
 1357تب  1361زض قطايؽي و ٝزِٚت ثب فكبضٞبي ذبضري ،رًٙ
تحٕيّي ٌ ٚطفتبضيٞبي زاذّي ضٚثط ٚثٛز ٔكىالت التصبزي  ٚثؿتط
فطا ٓٞقس ٜزض ثط٘بٔ ٝپٙزٓ لٕطا٘ي ثبلج ٌطزيس تب ٘طخ صسٚض
پطٚا٘ٞٝبي ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي
افعايف يبثس .زضصٛضتيو ٝصسٚض ايٗ پطٚا٘ٞٝب زض زقتٞبي ٕٔٛٙلٝ
 ٔكبث ٝثب ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ -ثط ٔجٙبي لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖآٖ ٕٔٛٙق ثٛز .أب ٔحطنٞبيي ثبلج ازأ ٝايٗ فطآيٙس  ٚتكٛيك
ثيكتط زض ضاؾتبي ٌؿتطـ ثرف وكبٚضظي ٌطزيس .ثط ٔجٙبي تحٛالت
ثط٘بٔٞٝبي تٛؾم )Agha-Nasiri, 2012( ٝايٗ ٔحطنٞب قبُٔ
ٔٛاضز ظيط ٔيثبقٙس )1( :أىبٖ ايزبز فطصتٞبي رسيس قغّي ثرف
وكبٚضظي ثب حسالُ ٞعي٘ ٝٙؿجت ث ٝؾبيط ثرفٞب؛ ( )2تبحيط ثرف
وكبٚضظي زض رٌّٛيطي اظ ٟٔبرطت ضٚؾتبييبٖ ث ٝقٟطٞب؛ ( )3افعايف
صبزضات ٔحصٛالت وكبٚضظي  ٚوٓ وطزٖ ٚاثؿتٍي ث ٝزضآٔسٞبي
٘فتي  ٚاضظي؛  )4( ٚوٕه ث ٝضقس التصبزي ثرفٞبي ٚاثؿت ٝثٝ
وكبٚضظي .زض ايٗ قطايػٚ ،اثؿتٍي ث ٝثرف وكبٚضظي افعايف يبفتٝ
ٔ ٚميكت لكط ٌؿتطزٜاي اظ ربٔم ٝث ٝؼٛض ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ ثب
ايٗ ثرف ٌط ٜذٛضز ٜاؾتٔ .مسٚز ؾيبؾتٞبيي اظ لجيُ "اصالح
اٍِٛي ٔصطف" " ٚچكٓا٘ساظ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض افك
 "1404ثب تٕطوع ثط ٔحيػظيؿت ٔؽّٛة ،احيبي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي،
تمبزَ ثركي ايٗ ٔٙبثك  ٚرٌّٛيطي اظ ضذساز ثيالٖ ٔٙفي آثرٛاٖٞب
ث ٝتصٛيت ضؾيس ٜاؾت و ٝلسْ وبضايي آٖ زض ايٗ قطايػ ثسيٟي ثٝ
٘فط ٔيضؾس  ٚض٘ٚس ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ
 ٚافعايف ضٚظافعٔ ٖٚحسٚزٜٞبي ٕٔٛٙل٘ ٝيع ٘كبٖ اظ ٘بوبضآٔسي ايٗ
لجيُ ؾيبؾتٞب زاضز.

ثبال ضفتٗ ثٙي ٝالتصبزي وكبٚضظاٖ ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ  ٚاظ ؾٛيي
تصٛيت لب٘ ٖٛاصالحبت اضظي -و ٝثبغبت ضا ٔكٕ َٛتمؿيٓ
ٕ٘يزا٘ؿت -تٕبيُ ثيكتطي ث ٝاحساث ثبن  ٚوكت پؿت ٝزض ثيٗ
ظاضليٗ ايزبز وطز  ٚثٔٝطٚض ظٔبٖ اٍِٛي فمبِيت ٔٙؽم ٝضفؿٙزبٖ
ٔجتٙي ثط تٛؾم ٝثبغبت پؿتٌ ٝطزيس ( .)Abtahi, 2006قطايػ ٔكبثٝ
ثب ٔٙؽم ٝضفؿٙزبٖ ثبلج احؿبؼ ٘يبظ لبٌٖ٘ٛصاض رٟت ٚضٚز ثٝ
ٚظميت ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيس  ٚزض ؾبَ 1345
لب٘ ٖٛحفؿ  ٚحطاؾت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي تصٛيت قس .ثٝتجك آٖ زض
ؾبَ  1347لب٘٘ٛي تحت لٛٙاٖ "آة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ" تصٛيت
ٌطزيس  ٚثسيٗصٛضت حيؽ ٝحمٛلي حىٕطا٘ي آة اظ حمٛق ذصٛصي
ٔجتٙي ثط لطف ٔ ٚكبضوت ٔس٘ي ث ٝحمٛق لٕٔٛي ٔجتٙي ثط حبوٕيت

 -3-1-4قًاويه

زض ظٔبٖ ٔكطٚؼ ٝثب ٚضٚز ٘فبْ لبٌٖ٘ٛصاضي ٔسضٖ ،ثٔٝطٚضظٔبٖ
لٛا٘يٗ ٔجتٙي ثط فم ،ٝربي ذٛز ضا ث ٝلٛا٘يٗ ضؾٕي ٔٛرٛز زض ٘فبْ
لبٌٖ٘ٛصاضي رسيس زاز .اِٚيٗ تزطث ٝلبٌٖ٘ٛصاضي زض ايٗ ظٔي ٝٙثٝ
لب٘ٔ ٖٛس٘ئ 1307 ،مؽٛف ٔيٌطزز .تالـٞبي ظيبزي و ٝزض
ضاؾتبي تسٚيٗ ايٗ لبٕ٘ٞ ٚ ٖٛؿبٖؾبظي آٖ ثب لطف صٛضت
پصيطفتٚ .اغ" ٜحطيٓ" و ٝزض ايٗ لب٘ٛٔ ٖٛضز اؾتفبز ٜلطاضٌطفت ٝاظ
يه ؾ ٛوٕبَ ا٘تفبق اظ اضاظي ضا ٔجٙب لطاض زازٔ( ٜبز ٚ )136 ٜاظ ؾٛي
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ٍ٘طفتٗ ٔست ظٔبٖ ثطاي تؿّيٓ تمبظبي صسٚض پطٚا٘ ٝثطاي افطازي
و ٝتب لجُ اظ تصٛيت لب٘ ٖٛتٛظيك لبزال٘ ٝالساْ ث ٝحفط چب ٜوطزٜ
ثٛز٘س ،ثبلج تكسيس ثؿتط لبٌٖ٘ٛطيعي  ٚايزبز فطصتي زض رٟت
ترطيت ثمس اوِٛٛغيه زض ثبظ ٜظٔب٘ي پؽ اظ آٖ ٘يع ٌطزيس.

٘ ٚفبضت ثالفصُ زِٚت تجسيُ قس .زض ٚالك پيكٟٙبز تصٛيت لبٖ٘ٛ
آة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ زض ؾبَ  1347ثيبٍ٘ط تٛر ٝلبٌٖ٘ٛصاض ثٝ
ثحطاٖ ٔٙبثك آة ٔيثبقس و ٝتالـ لبٌٖ٘ٛصاض رٟت حفبـت اظ ٔٙبثك
آة ضا ٘كبٖ ٔيزٞس ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ثط ٔجٙبي ايٗ لب٘ ٖٛزض اؾفٙسٔبٜ
ٔ 1353حسٚز ٜضفؿٙزبٖ ٕٔٛٙل ٝالالْ ٌطزيس .ثب ٚرٛز ايٙى ٝزض ٌصض
ظٔبٖ ٔكىالت ايٗ لب٘ ٖٛث ٝؼٛض ّٕٔٛؾي ثبلج ايزبز تجمبت ٔرتّف
ثط ٔٙبثك آة ٌطزيس.

لبُٔ زيٍطي و ٝثبلج قس لب٘ ٖٛتٛظيك لبزال٘ ٝآةٟ٘ ،بيتٟبً زض رٟت
وبٞف ٔكىالت لٛا٘يٗ لجّي حطوت ٘ىطز ٚ ٜث ٝؾٕت ترطيت ثيكتط
ثمس اوِٛٛغيه ؾٛق زاز ٜقٛز ث ٝاثٟبْ ٔٛرٛز زض ايٗ لب٘ ٖٛزض ٔٛضز
تمطيف زقتٞبي ٕٔٛٙل ٝثطٔيٌطزز و ٝزض ٔبز 4 ٜايٗ لبٖ٘ٛ
تكريص ٕٔٛٙل ٝثٛزٖ ضا ثط ٔجٙبي ٘فط ٚظاضت ٘يط ٚتمطيف ٔيوٙس -
٘ ٝثط ٔجٙبي اص َٛحبوٓ ثط ثيالٖ آثي  ٚافت ؾؽح ايؿتبثي .زض لُٕ
تأحيط ايٗ لٛأُ ثبلج ٌطزيس تب پؽ اظ تصٛيت ايٗ لب٘ ٖٛتمساز 422
حّم ٝچب ٜلٕيك رسيسٔ ،زٛظ لب٘٘ٛي اذص ٕ٘بيس .زض ؾبَ  1382تمساز
ٚاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي زض ٔٙؽم ٝضفؿٙزبٖ ٘ؿجت ث ٝؾبَ  1361ثٝ
ٔيعاٖ  189زضصس ضقس يبفت .ايٗ ٔٛظٛق ثبلج تكسيس فطآيٙس ٔرطة
لسْ تٛر ٝثٙٔ ٝجك (ثمس اوِٛٛغيه) ٌطزيس ( Agah and Hassani,
.)2015

اظ رّٕ ٝايطازات ايٗ لبٕ٘ٛٙٔ ٖٛليت حفط لٙبت زض زقتٞبي ٕٔٛٙلٝ
ثٛز (ٔبز )24 ٜظيطا ثب تٛر ٝث ٝؾبذتبض لٙبت ،ثٟطٜثطزاضي اظ آٖ
ٕ٘يتٛا٘ؿت ث ٝآثرٛاٖ ظطض ٚاضز ؾبظزٞ .سف اظ ايٗ ٔبز ٜلب٘٘ٛي
ثبظٌكت آثرٛاٖ ث ٝحبِت تمبزَ ثٛز أب افعايف ثٟطٜثطزاضي زض
ثبالزؾت ،اظ ٔيعاٖ تغصيٙٔ ٝبثك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٕٛٙٔ ٜلٝ
ٔيوبٞس  ٚتٟٙب ٕٔٛٙليت ثطزاقت اظ ٔحسٚزٕٛٙٔ ٜلٕ٘ ٝيتٛا٘س تمبزَ
ضا زض ؾفط ٜايزبز وٙس .ايٗ قطايػ زض حبَ حبظط ٘يع ثسِيُ لسْ
قٙبذت زليك  ٚلسْ لؽميت فطاٚاٖ ِٔٛفٞٝبي ثيالٖ ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي ٔكٟٛز اؾت.

زض ؾبَ  1387تصٛيت٘بٔ ٝظٛاثػ ايزبز تمبزَ ثيٗ ٔٙبثك ٔ ٚصبضف
آة ثب زٚاظزٔ ٜبز ٜزض ضاؾتبي حفؿ  ٚحطاؾت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
تصٛيت ٌطزيس .پؽ اظ تمطيف زقتٞبي ٕٔٛٙل ،ٝزض ثٙس ة ٔبزٜٞبي
 5 ٚ 4ايٗ تصٛيت٘بٔ ،ٝصطاحتبً وبٞف ثطزاقت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ثٚٝؾيّٚ ٝظاضتٞبي ٘يط ٚ ٚرٟبز وكبٚضظي ٔس٘فط لطاض ٌطفت .وبٞف
ثطزاقت ،ثب ضاٞىبضٞبيي اظ لجيُ ا٘ؿساز چبٜٞبي غيطٔزبظ ،رٌّٛيطي اظ
اظبف ٝثطزاقت چبٜٞبي ٔزبظ ،ذطيس  ٚا٘ؿساز چبٔ ٜزبظ  ٚفمبَ،
اصالح اٍِ ٚ ٛتطويت وكت ،وبٞف وكت ٌيبٞبٖ پطٔصطف ،تٛؾمٝ
وكت ٌيبٞبٖ وٓٔصطف پيكٟٙبز ٌطزيس .افعايف ٚاحسٞبي
ثٟطٜثطزاضي  ٚتصٛيت لب٘ ٖٛتمييٗ تىّيف چبٜٞبي فبلس پطٚا٘ 14ٝزض
ؾبَ ٘ 1389كبٖ ٔيزٞس و ٝزض لُٕ ايٗ تصٛيت٘بٔ٘ ٝيع لبزض ثٝ
وبٞف ؾ ٟٓترطيت ثمس اوِٛٛغيه ٘جٛز ٜاؾت .ايٗ فطآيٙس تب حسي
پيف ٔيضٚز و ٝثب ٚرٛز ٕٔٛٙل ٝثٛزٖ ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي ضفؿٙزبٖ،
ٔمساض ٚاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ؾبَ ٘ 1382ؿجت
ث ٝؾبَ  1353ثٔ ٝمساض  %439ضقس زاقت ٝاؾت .قىُ  8ثب ٘كبٖ
زازٖ ايٗ تغييطات ،ؾٚ ٟٓاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي چب ٚ ٜلٙبت ضا ٘كبٖ
ٔيزٞس٘ .تبيذ اؾترطاري اظ ايٗ قىُ ثيبٍ٘ط تغييط اٍِٛي ثٟطٜثطزاضي
پبيساض ؾبَ  ٚ 1353ربيٍعيٙي آٖ ثب ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض
افك ظٔب٘ي پؽ اظ آٖ زاضز و ٝثطآيٙس آٖ ثبلج ٚلٛق افت ٔتٛؾػ
ؾبال٘ ٝيه ٔتط زض تطاظ آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي ٌطزيسٜ
اؾت.

زض ظٔبٖ تصٛيت لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ ،1347 ،ث ٝزاليُ
زضآٔس ٘فتي وٓٞ ،عي ٝٙثبالي تزٟيعات ٚاضزاتي حفط چب ،ٜليٕت
ثبالي ٌبظٚئيُ  ٚلسْ ضٚاد وبُٔ پؿتٝوبضي زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي،
حفبضي غيطٔزبظ وٕتطي زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي صٛضت پصيطفت ِٚي زض
ؾبَٞبي ثمس ث ٝلّت ضذسازٞبي رٟب٘ي ،زضآٔس ٘فتي ايطاٖ افعايف
يبفت  ٚزاليُ ثبظزاض٘سٔ ٜصوٛض تعميف قس  ٚلٕالً ٞعي ٝٙفطصت
ترؽي اظ لب٘ ٖٛثٌٝ٘ٛٝاي وبٞف يبفت  ٚثب تغييط قطايػ ّٕٔىت زض
اٚايُ ا٘مالة (ث ٝزِيُ تغييط حىٔٛت  ٚقطٚق تحطيٓٞبي ثيٗإِّّي ٚ
ر ًٙتحٕيّي) ،ؾبظٚوبض التصبزي شوط قس ٜزض ٔميبؼ ٔٙؽمٝاي
ثٝقست تمٛيت قس  ٚربٔم ٝث ٝؾٕت احساث ثيضٚي ٝچبٜٞبي ٘يٕٝ
لٕيك  ٚلٕيك ٌبْ ثطزاقت .زض ايٗ قطايػ پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي،
تكسيس فطآيٙس افعايف ٘مف زِٚت ،ثبلج وبٞف ٔكبضوت ٔس٘ي ٚ
زض٘تيز ٝوبٞف احؿبؼ ٔؿئِٛيت افطاز ربٔم ٚ ٝافعايف ضلبثت زض
ظٔي ٝٙثٟطٜثطزاضي ا٘فطازي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيس.
تب لجُ اظ تصٛيت لب٘ ٖٛتٛظيك لبزال٘ ٝآة (ثبظ ٜظٔب٘ي  1357تب
 )1361ث ٝزِيُ قطايػ ٘بثؿبٔبٖ ؾيبؾي وكٛض ،ر ًٙتحٕيّي  ٚلسْ
٘فبضت وبفي ٟ٘بزٞبي ٔؿئ ،َٛثب ايزبز فطصت ترؽي ،حفط چبٜٞبي
غيطٔزبظ زض ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي افعايف يبفت .ثٝؼٛض ٚيػ ٜآٔبض
ٚاحسٞبي ثٟطٜثطزاضي اظ ٔمساض ٚ 319احس ؾبَ ( 1353ظٔبٖ ٕٔٛٙلٝ
قسٖ زقت ضفؿٙزبٖ) ثٚ 741 ٝاحس زض ؾبَ  1361افعايف يبفت.
تجصط ٜشيُ ٔبز 3 ٜلب٘ ٖٛتٛظيك لبزال٘ ٝآة ( 13)1361ثب زض ٘فط
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قىات

ٍ٘بٚ ٜيػٜاي ث ٝثرف وكبٚضظي زاقت ٚ ٝثب تٛر ٝث ٝزاليُ شوط قسٜ
زض ثرف لجُ ،ضا ٜحُ ضا زض ٌؿتطـ ثرف وكبٚضظي زا٘ؿت ٝاؾت.
زضصٛضتيو ٝتحميمبت ) Babaeian (2015زض ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ،
ثٟطٜٚضي التصبزي آة ضا زض ؾبَ  1385زض ثرف وكبٚضظي 4483
ضيبَ ثط ٔتط ٔىمت ٌعاضـ وطز ٜاؾت و ٝايٗ ٔمساض ثطاي ثرفٞبي
صٙمت ٔ ٚمسٖ  ٚذسٔبت ث ٝتطتيت  138225 ٚ 113155ضيبَ ثط ٔتط
ٔىمت اضائٌ ٝطزيس ٜاؾت.

تعداد ياحدَای بُسٌ بسدازی

۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰

۱۳۸۲

سال

ثب تصٛيت ٔٛاز  136تب  138لب٘ٔ ٖٛس٘ي ،1307 ،ضا ٜحُ ٔكىُ ثٝ
ايزبز حطيٓ رٟت وٕبَ ا٘تفبق اظ اضاظي ٔمؽٛف ٌطزيس .زض لٛا٘يٗ
ثمسي (لب٘ ٖٛتأؾيؽ ثٍٙب ٜآثيبضي ،1322 ،لب٘ ٖٛتأؾيؽ ٚظاضت آة
 ٚثطقٔ ٚ 1342 ،بز 1 ٜلب٘ ٖٛتٛظيك لبزال٘ ٝآة )1361 ،ضا ٜحُ زض
حصف ٔكبضوت ٘ ٚفبضت ٔس٘ي  ٚافعايف ٘مف زِٚت رؿتز ٛقس.
لب٘ ٖٛاصالحبت اضظي ثب تأويس ثط ذطزٔ ٜبِىي  ٚثب ٌطفتٗ ظٔيٗ اظ
لٕسٔ ٜبِىبٖ ؾمي زض حُ ٔكىُ زاقت.

۱۳۵۳

ضکل  -8تغييزات ياحذَاي بُزٌبزداري اس مىابع آب سيزسميىي
در محذيدٌ مطالعاتي رفسىجان

زض قطايؽي و ٝاظ ؾبَ  1353تب ؾبَ  1390تمساز زقتٞبي ٕٔٛٙلٝ
ٔكبث ٝثب ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ -اظ ٔ 51حسٚز ٜثٔ 285 ٝحسٚزٜ
افعايفيبفت ٝاؾت ٘يبظ ثٔ ٝؽبِمبتي لٕيكتط زض ظٔئ ٝٙكىالت ٚ
ضاٜحُٞبي ٔتٙبؾت ثب قطايػ ٞط ٔٙؽم ٝاحؿبؼ ٔيٌطزز تب
ثٌٝ٘ٛٝاي ثب تزٛيع يه حىٓ وّي ثطاي زأٚ ٝٙؾيمي اظ ٔٙبؼك ثب
قطايػ ارتٕبلي -اوِٛٛغيىي ٔتفبٚت ،ث ٝترطيت ثيكتط ٔٙبثك ٔٙزط
ٍ٘طزز٘ .ىت ٟٓٔ ٝايٗ ٔؽبِمبت زلت زض ثؿتط ٟ٘بزي آٖ ٔيثبقس وٝ
ٔؽبِت فٛق ٘كبٖ زاز ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ؾ ٝلبُٔ ٔ ٟٓزض حفبـت اظ
ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ربي ذٛز ضا ث ٝترطيت ٔٙبثك زاز ٜاؾت .ايٗ ؾٝ
لبُٔ زض قطايػ و٘ٛٙي ثسيٗ ٘ح ٛلبثُ تفؿيط ٔيثبقٙس )1( :تغييط
ثبٚضٞب  ٚحبوٓ قسٖ ٍ٘ب ٜالتصبزي وٛتبٜٔست ث ٝثٟطٜثطزاضي اظ ٔٙبثك؛
( )2افعٚز ٜقسٖ ؾرتافعاضٞب  ٚتأٔيٗ ٔٙبثك اضظاٖ ليٕت ا٘طغي ٔٛضز
٘يبظ و ٝأىبٖ ثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت؛  )3( ٚحصف
٘مف ٔٔ ٟٓكبضوت ٘ ٚفبضت ٔس٘ي  ٚترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي.

زض ٔبز 41 ٜلب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ 1347 ،زضيبفت ذؿبضت
اظ ثٟطٜثطزاضاٖ ثبالزؾت ضا ضا ٜحُ ٔكىُ زا٘ؿت .زض ٔٛضز ؼطح احيب
 ٚتمبزَ ثركي آةٞبي ظيطظٔيٙئ ،حسٚزيتٞبي ضيبِي ٚ
ضاٞىبضٞبي ٟٔٙسؾي زض ظٔي ٝٙتمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ٔس٘فط لطاض ٌطفت.
تٕبٔي ؾيبؾتٞب ٛٔ ٚاز لب٘٘ٛي ٔصوٛض ،ثبلج تكىيُ  ٚتمٛيت
ؾبظٚوبض ربثزبيي ٔكىُ زض ؼ َٛظٔبٖ ٌطزيس ٜاؾت.
زضصٛضتيوٞ ٝسف اظ ٚظك لٛا٘يٗ آة ،حفبـت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
زض ضاؾتبي تٛؾم ٝپبيساض ٔيثبقس (اٞساف ؾيبؾتٞبي چكٓا٘ساظ افك
 ٚ 1404اصالح اٍِٛي ٔصطف آة)ٔ ،بز 10 ٜتىٕيُ لب٘ ٖٛلٛٙات،
 1313اقبضٕٛ٘ ٜز و ٝحك التطاض ٘ؿجت ث ٝثٟطٜثطزاضي ثيف اظ حس
اظ ٔٙجك ضا تٟٙب زضصٛضتيو ٝث ٝيىي اظ وكبٚضظاٖ ذؿبضت ٚاضز ٜقسٜ
ثبقس ٔزبظ ٔيزا٘س .ايٗ ٔٛظٛق ذٛز ثيبٍ٘ط تأٔيٗ ٔٙبفك فطزي
وٛتبٜٔست وكبٚضظ ٔيثبقس .زض لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ،
 1347لسْ تٙبؾت ثيٗ ٔزبظات ترؽي اظ لب٘ ٖٛزض ٔٙبؼك آظاز ٚ
ٔٙبؼك ٕٔٛٙل ٝثبلج قست يبفتٗ ترطيت ٔٙبثك ثٚٝيػ ٜزض ٔٙبؼك
ٕٔٛٙلٔ ٝيٌطزز و ٝثبٞسف حفبـت اظ ٔٙبثك ٔغبيطت پيسا ٔيوٙس .زض
ٔبز 7 ٜآييٗ٘بٔ ٝارطايي لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ ،ثب صسٚض
اربظ ٜرٟت تجسيُ چب٘ ٜيٕ ٝلٕيك ث ٝلٕيك ٞسف وٕه ث ٝثٟطٜثطزاض
ٔس٘فط لبٌٖ٘ٛصاض لطاض ٌطفت.

 -2-4تحليل ساسيكارَا

زض ثرف تحّيُ ثؿتط ٟ٘بزي ،آؾيتقٙبؾي ؾيبؾتٞب  ٚلٛا٘يٗ اضائٝ
ٌطزيس .زض ايٗ ثرف آؾيتقٙبؾي ٔصوٛض زض لبِت تفىط ؾيؿتٕي ٚ
ث ٝظثبٖ ؾبظٚوبضٞب ثيبٖ ٔيٌطزز .ثب ثطضؾي ؾيبؾتٞب  ٚلٛا٘يٗ اظ
ؾبَ  1307تبو ،ٖٛٙلٛأّي و ٝثبلج قىٌُيطي ؾبظٚوبضٞب ٌطزيسٜ
اؾت ث ٝاذتصبض اضائٔ ٝيٌطزز .ؾبظٚوبضٞبي فمبَ زض ثؿتط ٟ٘بزي
قبُٔ ؾ ٝؾبظٚوبض "ربثزبيي ٔكىُ"" ،تمّيُ اٞساف" ٚ
"ضاٜحُٞبيي و ٝقىؿت ٔيذٛض٘س" ٔيثبقس.
زض قطايؽي ؤ ٝكىُ اصّي لسْ تٛر ٝثٙٔ ٝبثك آة ظيطظٔيٙي (ثمس
اوِٛٛغيىي) ثٛز ٜاؾت ؾيبؾتٞب (ثٛيػ ٜپؽ اظ ثط٘بٔ ٝپٙزٓ لٕطا٘ي)،
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ضکل  -9قًاويه ي سياستَاي مؤثز در ضکلگيزي بستز وُادي
ساشٌ َای ذَىی

َدفگرازی دز سمت حفاظت
اش مىابع

زفتاز مًزد اوتظاز کازبس
-

+
فاصلٍ

مسکه َای مقطعی
+
 -احساس ویاش

-

تمکیه اش قاوًن
+
-

يضع قًاویه جاوبدازاوٍ
+

زفتاز خسدمىداوٍ -
زفتاز غیسخسدمىداوٍ

فساز اش قاوًن
+

ساختاز وُادی

وظام تًشیع
قدزت ي مىافع

ضکل  -11ومًدار علي -معلًلي تأثيزات َمٍ جاوبٍ ظزفيت حکمزاوي مىابع آب سيزسميىي در تطذيذ بستز قاوًنگزيشي

اظ رّٕٛٔ ٝاز لب٘٘ٛي و ٝثبلج قىٌُيطي  ٚتكسيس ؾبظٚوبض
"ضاٜحُٞبيي و ٝقىؿت ٔيذٛض٘س" زض ؼ َٛظٔبٖ ٌطزيسٔ ،يتٛاٖ
ث ٝلب٘ ٖٛاصالحبت اضظي ؾبَ  1340اقبض ٜوطز .زض ايٗ لب٘ ٖٛثب
تمؿيٓ قسٖ اضاظي ،تمساز چبٜٞب افعايف يبفت ٚ ٝپيبٔس ٘بٔؽّٛة آٖ
ثبلج تكسيس ٔكىُ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيس .لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحٜٛ
ّٔي قسٖ آٖ ؾبَ  1347ثب غيطٔزبظ زا٘ؿتٗ حفط لٛٙات زض ٔٙبؼك

لب٘ ٖٛتمييٗ تىّيف چبٜٞبي غيطٔزبظ 1389 ،ثب لب٘٘ٛي تّمي وطزٖ
حفط چبٜٞبي غيطٔزبظ ث ٝثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ِجبؼ لب٘٘ٛي پٛقب٘س .تٕبٔي ٔٛاز لب٘٘ٛي فٛق ثبلج تكىيُ  ٚتكسيس
ؾبظٚوبض تمّيُ اٞساف زضٌصض ظٔبٖ ٌطزيس.
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ٔيثبقس .اِٛٚيتثٙسي ايٗ اٞساف ثبيس زض ضاؾتبي تمسْ ثمبء ثط تٛؾمٝ
صٛضت پصيطز .زض قطايؽي و ٝپتب٘ؿيُ ثبالي ٔٙؽم ٝثطاي تِٛيس پؿتٝ
ث ٝلٛٙاٖ ؾبظٚوبض فمبَ زض ٔٙؽمٔ ٝؽبِمبتي زض حبَ فمبِيت اؾت
ثطاي رٌّٛيطي اظ تكسيس ؾبظٚوبض تمّيُ اٞساف ٘يع ثبيس ضاٞىبضي
ا٘سيكيس ٜقٛز .يىي اظ ضاٞىبضٞبي اصّي زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙيبظ ث ٝاتصبَ
ؾيؿتٓ ث ٝلبُٔ ثيط٘ٚي وٙتطِي ٔب٘ٙس اضظـٞب  ٚثبٚضٞبي ربٔمٝ
ٔيثبقس .زض قطايػ فمّي ٘ٝتٟٙب ثبٚضٞب  ٚاضظـٞب زض ايٗ ضاؾتب ٘يؿت
ثّىٔ ٝحطن "ٌؿتطـ ثرف وكبٚضظي" زض ؾيبؾتٞب ،ثٝذٛزيذٛز
لبّٔي زض ذالف ايٗ رٟت ث ٝقٕبض ٔيضٚز .ثسيٗ ٔٙفٛض ثب تمٛيت
ؾبظٚوبض وٙتطَ زض٘ٚي ٘يبظ ث ٝفطًٙٞؾبظي  ٚثطلطاضي رطيبٖ
اؼاللبت اظ ؾؽح ؾيبؾتٌصاضي تب ؾؽح ثٟطٜثطزاضاٖ ظطٚضي
ٔيثبقس.

ٕٔٛٙل - ٝثسِيُ لسْ ٚرٛز ٍ٘ب ٜپيفٌيطا٘ ٚ ٝزض قطايػ تغييط
حىٔٛت زض اٚايُ ا٘مالة -ث ٝافعايف ثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي وٕه وطز .افعايف ٘مف زِٚت زض لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي
قسٖ آٖ  ٚلب٘ ٖٛتٛظيك لبزال٘ ٝآة ٘يع ث ٝزِيُ وبٞف ؾؽح
ٔكبضوت ٔس٘ي ثب وبٞف تمٟس ثٟطٜثطزاضاٖ ثٙٔ ٝجك ثبلج تكسيس
ثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض ٌطزيس.
رٟت ٘كبٖ زازٖ زض  ٓٞتٙيسٌي ٔبتطيؽ ٟ٘بزي ،ؾبظٚوبضٞب تّفيك
ٌطزيس .ثب وٕه ٔتغيطٞبي وّيسي اؾترطاد قس ٜاظ لٛا٘يٗ ٚ
ؾيبؾتٞبي ٔصوٛض ٔ ٚصبحجٞٝبي ا٘زبْ قس ٜثب ٔؽّميٗ وّيسي،
تمبٔالت ثيٗ ٔتغيطٞب ٔكرص قس (ٔسَ اضائ ٝقس ٜزض قىُ  .)10زض
ايٗ ٔسَ ؾبظٚوبض ربثزبيي ٔكىُ ثب فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔي ٝٙرٟت فمبَ
قسٖ ؾبظٚوبض تمّيُ اٞساف لُٕ وطز ٚ ٜايٗ تمّيُ ،زض قطايؽي وٝ
ثب ٔؿىٗٞبي ٔمؽمي ٘بقي اظ فمبِيت ؾبظٚوبض ضاٜحُٞبيي وٝ
قىؿت ٔيذٛض٘س ثبلج وبٞف قبذص احؿبؼ ٘يبظ ث ٝحُ ٔكىُ
 ٚتغييط ٚظميت فمّي ٔيٌطزز .تزٛيعات ٔطثٛغ ث ٝايٗ ؾ ٝزؾتٝ
ؾبظٚوبض زض اثتسا ٔجتٙي ثط قٙبؾبيي زليك ٔكىُ ٔ ٚؽبِم ٝربٔكٍ٘ط
زض ضاؾتبي اضائ ٝضا ٜحُ ٔيثبقس .ثب تٛر ٝث ٝثٟطٜٚضي ثرفٞبي
ٔرتّف وكبٚضظي ،صٙمت ٔ ٚمسٖ  ٚذسٔبت زض ٔحسٚزٔ ٜؽبِمبتي،
لؽمبً ايٗ ضا ٜحُ تٟٙب زض ثرف وكبٚضظي ذالصٕ٘ ٝيقٛز .ثّى ٝپؽ
اظ اضائٔ ٝيعاٖ ٔٙبثك آة تزسيس پصيط٘ ،يبظ ث ٝايزبز ؾبظٚوبضٞبيي زض
رٟت ٔكبضوت  ٚتٛافك ٘فط شيٙفمبٖ ثب ضا ٜحُ ٔصوٛض احؿبؼ
ٔيٌطزز .ثط ٔجٙبي ٚاثؿتٍي ثٔ ٝؿيط ؼي قس ،ٜقىٌُيطي فمبِيت
غبِت وكبٚضظي -ثٚٝيػ ٜپؿتٝوبضي -ثبلج ايزبز ٔمبٔٚتٞبيي زض
پيبزٜؾبظي ضا ٜحُٞبي ذبضد اظ ثرف وكبٚضظي ذٛاٞس قس .ؼجيمي
اؾت و ٝحفؿ ثبظاض رٟب٘ي پؿتٚ ،ٝاثؿتٍي ٔميكت وكبٚضظاٖ  ٚايزبز
ؾبظٔبٖٞبيي و ٝثٛ٘ٝلي ث ٝتِٛيس پؿتٟ٘ ٚ ٝبزٜٞبي ٔطتجػ ثب آٖ
ٚاثؿتٞ ٝؿتٙس اظ لٕسٜتطيٗ ليٛزي ث ٝقٕبض ٔيض٘ٚس و ٝزض ؼَٛ
ظٔبٖ قىُ ٌطفت ٝاؾت .زضصٛضتي و ٝثطاي ٞطيه ضاٞىبضي
ا٘سيكيس٘ ٜكٛز ٕ٘يتٛاٖ صحجت اظ ٍ٘ب ٜربٔكٍ٘ط زض ظٔي ٝٙاضائٝ
ضاٜحُ  ٚلّٕيبتي قسٖ آٖ زاقت.

ثب تٛر ٝثٔ ٝؽبِت شوطقس ،ٜزض قطايؽي و ٝاظ فمبِيت ٔرطة زٚ
ؾبظٚوبض فٛق رٌّٛيطي ٌطزز ،ثب تٕطوع ثرف ارطا ثط ضا ٜحُٞبي
اؾبؾي  ٚزٚضٍ٘ط (و ٝثط ٔجٙبي ٔكىالت  ٚثب ٔكبضوت شيٙفمبٖ ثٝ
ٚرٛز آٔس ٜثبقس) ٔيتٛاٖ اظ تكسيس ٔكىُ ثٟطٜثطزاضي ٘بپبيساض ثٝ
ٚؾيّ ٝفمبِيت ضاٜحُٞبيي و ٝقىؿت ٔيذٛض٘س ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ
رٌّٛيطي وطز .يىي اظ اصّيتطيٗ ضاٜحُٞب ث ٝتصحيح ؾيبؾتٞب ٚ
لٛا٘يٗ ٔمؽٛف ٔيٌطزز .ثسيٗ تطتيت و ٝزض اثتسا ثب حُ ٔكىالت
زض ٖٚؾيبؾتٞب  ٚلٛا٘يٗ  ٚزض يه ٌبْ فطاتط اظ آٖ ثب تمجيٝ
ؾبظٚوبضٞبي حمٛلي (ٍ٘ب ٜپيكٍيطا٘ ٝثٔ ٝكىالت ٔٙبثك آة)
ثٌٝ٘ٛٝاي ؾبذتبض اٍ٘يعقي الظْ زض ضاؾتبي حفبـت اظ ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي ضا فطا ٓٞآٚضز .آؾيتقٙبؾي ايٗ ثرف زض لبِت "تطؾيٓ
افك پيف ض ،"ٚثب ثطضؾي ز ٚؾٙس زض حبَ تسٚيٗ صٛضت ٔيپصيطز.
 -3-4تزسيم افق پيص ري

زض حبَ حبظط زض ثبالتطيٗ ؾؽح ؾيبؾتٌصاضي زض وكٛض ،ثط٘بٔٝ
قكٓ تٛؾم ٝزض قطف تصٛيت ٔيثبقس .افك ٔس٘فط زض ايٗ ثط٘بٔ،ٝ
ثبظ ٜظٔب٘ي  1395تب  1399ضا قبُٔ ٔيقٛز .ثط اؾبؼ پيف٘ٛيؽ ايٗ
ؾٙس 117 ،ثٙس زض ٞزس ٜثرف ٔرتّف تٙفيٓ ٌطزيس ٜاؾت .ثطذالف
ٔٛظٛق ٘فت و ٝزض اوخطيت ٔبزٜٞب شٙٞيت ؾيبؾتٌصاض ث ٝؾٕت
تغييط ٚاثؿتٍي ث ٝزضآٔس ٘فتي احؿبؼ ٔيٌطزز ِٚي زض ٔٛضز آة -
ثبٚرٛز ايٙى ٝايٗ ٔبز ٜحيبتي ٔيتٛا٘س تحت تأحيط ثٙسٞبي فطاٚا٘ي اظ
ايٗ ؾيبؾت لطاض ٌيطز -تٟٙب ثٝؼٛض ٔؿتميٓ ثٙسٞبي  31تب  36ايٗ
پيف٘ٛيؽ زض وٙبض أٛض وكبٚضظيٙٔ ،بثك ؼجيمي  ٚتٛؾم ٝضٚؾتبيي ثب
ٍ٘طقي ثركي ثٛٔ ٝظٛق آة پطزاذت ٝاؾت .زض ثٙس  34ايٗ ثط٘بٔ ٝوٝ
ثٝؼٛض ٔؿتميٓ زضثبضٔ ٜؿبئُ آثي اؾتٔ ،سيطيت يىپبضچ ،ٝحفؿ ٚ
حطاؾت اظ ٔٙبثك آة ٘ ٚمف ٔكبضوت ٔطزْ ٔؽطح قس ٜاؾت .زض ايٗ

زض ٔؿيط اضائ ٝضا ٜحُ ٔ ٚكبضوت شيٙفمبٖ  ٚاضائ ٝؾبظٚوبضٞبيي رٟت
ايزبز فطصتٞبي رسيس ثطاي ؾبظٔبٖٞبي ٚاثؿت ،ٝاِٛٚيتثٙسي
اٞساف اصّي  ٚاٞساف فطلي زض ثؿتط ٟ٘بزي ظطٚضت پيسا ٔيوٙس.
ايٗ اِٛٚيتثٙسي وٕه قبيب٘ي ث ٝرٌّٛيطي اظ فمبِيت ؾبظٚوبض
ربثزبيي ٔكىُ ذٛاٞس وطز .ثؽٛضي و ٝاٞساف اصّي ثط ٔجٙبي
اص َٛتٛؾم ٝپبيساض ،قبُٔ تٛر ٝثٙٔ ٝجك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٜ
ٔؽبِمبتي زض ضاؾتبي تٛر ٝث٘ ٝيبظ آيٙسٌبٖ  ٚثٝؼٛضوّي ثمبء ؾيؿتٓ
ارتٕبلي ؼطاحي قس ٚ ٜاٞساف فطلي ٔطتجػ ثب تٛؾم ٝالتصبزي
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تغييط لبلس ٜربضي فمّي ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ،تغييط ضٚيىطز زض
لجبَ پطزاذتٗ ثٔ ٝكىالت ايٗ ٔٙبثك اظ إٞيت ثؿعايي ثطذٛضزاض
اؾت.

ثط٘بٔ ،ٝشٙٞيت ؾيبؾتٌصاضاٖ ٔكبث ٝثب ٔكىالت ثٚ ٝرٛز آٔس ٜزض
ظٔي ٝٙا٘طغي ثٔ ٝؿبئُ آة ٔمؽٛف ٍ٘طزيسٍ٘ ٚ ٜب ٜيىپبضچ ٝضا تٟٙب زض
شوط وّٕ" ٝيىپبضچ "ٝزض ٔبزٔ 36 ٜيزا٘س .زضصٛضتيو ٝپيف٘يبظ ٍ٘بٜ
يىپبضچ ٝثطضؾي ٘مف تهته ثٙسٞبي ٌ 117ب٘ ٝزض  18ثرف ايٗ
ثط٘بٔ ٝزض ظٔي ٝٙحفبـت اظ ٔٙبثك آة ٔيثبقس .ثب تٛر ٝث ٝتفبٚت قسيس
ارتٕبلي-اوِٛٛغيىي حٛظٞٝبي آثطيع وكٛض ،ثطضؾي ٔؽبِمبت
ٔٛضزي -ثب ضٚيىطز ثيٗ ضقتٝاي ٚ -تزٕيك ٘تبيذ ايٗ ٔؽبِمبت رٟت
قٙبذت ٘مف ثٙسٞبي ٌ 117ب٘ ٝؾيبؾتٞبي وّي ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾمٝ
ثط ٔٙبثك آة وٕه قبيب٘ي زض تسٚيٗ ؾيبؾتٞبي احطثرف زض
حفبـت اظ ٔٙبثك آة ذٛاٞس زاقت.

 -5وتيجٍگيزي
ثط اؾبؼ ٔؽبِم ٝصٛضت پصيطفت٘ ،ٝتبيذ حبوي اظ ضذساز ؾبذتبض "ضقس
ثيف اظ حس  ٚاف "َٛزض ٔميبؼ ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ ٔيثبقس .زض ايٗ
ؾبذتبض ،اٍ٘يعـ التصبزي لٛي ثبلج افعايف ؾؽح ظيط وكت
ٌطزيس ٜاؾت .تب ربيي و ٝثبضٌصاضي ثيف اظ حس ـطفيت اوِٛٛغيىي
ثبلج فمبَ قسٖ حّمٞٝبي ٔحسٚز وٙٙس" ٜوٕيت ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي"  ٚثٝتجك آٖ حّمٞٝبي "ويفيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي" ٚ
"٘كؿت ظٔيٗ"  ٚزض ٟ٘بيت ،ثب وبٞف قسيس ؾؽح ايؿتبثيٙٔ ،زط ثٝ
وبٞف ؾؽح ظيط وكت ٌطزيس ٜاؾت .ثب ٚرٛز لٛأُ ثبظزاض٘سٜ
ٔصوٛض ،فمبِيت ٔحطن لٛي التصبزي  ٚتمٛيت آٖ اظ ؼطيك ثؿتط
ٟ٘بزي ٔٛرٛز ثبلج ازأ ٝايٗ ض٘ٚس  ٚقيت ٔٙفي قسيس  ٚوبٞف
ٔؿتٕط ؾؽح ايؿتبثي ٌطزيس ٜاؾت.

پؽ اظ ثطضؾي ؾيبؾتٞبي وّي پيف٘ٛيؽ ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾم،ٝ
ثط٘بٔٞٝبي ثرف ارطا زض ظٔي ٝٙحفبـت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ٔٛضزثطضؾي لطاض ٔيٌيطزٕٞ .عٔبٖ ثب ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾم ،ٝپطٚغٜٞبي
ٌ 15ب٘ٝاي زض ٚظاضت ٘يط ٚتحت لٛٙاٖ ؼطح احيب  ٚتمبزَثركي ٔٙبثك
آة ظيطظٔيٙي زض حبَ تسٚيٗ اؾت .ايٗ ؼطح ثط اؾبؼ ثٙس ٞفتٓ
ٔصٛثٞ ٝكتٕيٗ قٛضاي لبِي آة پيكٟٙبز  ٚتصٛيت ٌطزيسٞ .سف
وّي اظ ايٗ ؼطح ،ثطذٛضز لب٘٘ٛي ثب ثطزاقتٞبي غيطٔزبظ  ٚتمبزَ
ثركي ثيٗ ٔٙبثك ٔ ٚصبضف آةٞبي ظيطظٔيٙي ٔمطفي ٌطزيس ٜاؾت.15
تحّيُ ٔحتٛاي ايٗ ؼطح ٌٛيبي تٕطوع ثط ضاٜحُٞبي ٟٔٙسؾي ٚ
وٙتطَٞبي ثيط٘ٚي اؾت .تحمك ثيكتطيٗ ثرف اٞساف ايٗ ؼطح ثب
٘صت وٙتٛض ٛٞقٕٙس زض ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي اؾت .زضصٛضتيو ٝلٛأُ ارتٕبلي  ٚارطايي ظيبزي ثبلج
رٌّٛيطي اظ ارطاي ثٙسٞبي ايٗ ؼطحٞب ذٛاٞس قس و٘ ٝيبظ ثٔ ٝؽبِمٝ
ربٔمي زض ٔٙبؼك ٔرتّف زض ايٗ ظٔي ٝٙلجُ اظ لّٕيبتيؾبظي آٖ
احؿبؼ ٔيٌطزز .ثٝؼٛض ٔخبَ زض ٔٛضز ٔحسٚز ٜضفؿٙزبٖ تفبٚت زض
پطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضي ثٟطٜثطزاضاٖ ٔرتّف ث ٝلٛٙاٖ ؾس ثعضٌي زض ٔؿيط
٘صت وٙتٛضٞبي ٛٞقٕٙس ٔيثبقس و ٝزض ايٗ ؼطح ثس ٖٚتٛر ٝثٝ
ٔحطنٞبي اصّي آٖ ،ثطاي ٘صت وٙتٛضٞب ثط٘بٔٝضيعي صٛضت
پصيطفت ٝاؾت .ازأ ٝايٗ ض٘ٚس ثبلج ٔيٌطزز تب السأبت ٔس٘فط زض ايٗ
ؼطح ٘يع ثٌٝ٘ٛٝاي ٔكبث ٝثب ضاٜحُٞبي ٔمؽمي قىؿتذٛضزٜ
ٌصقت ،ٝزض ظٔي ٝٙحُ ٔكىالت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي لُٕ ٕ٘بيس  ٚثط
ٔجٙبي "ٚاثؿتٍي ثٔ ٝؿيط ؼي قس ،"ٜث ٝلٛٙاٖ لبُٔ ثبظزاض٘سٜ
زيٍطي زض ضاؾتبي پيچيسٜتط قسٖ ٔؿيط احيبي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
تجسيُ ٌطزز .ث٘ ٝفط ٔيضؾس ايٗ ؼطح ٘يع افك ضٚقٙي ضا ثطاي احيب ٚ
تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي تصٛيط ٘رٛاٞس وطز .ثّى ٝثب تمٛيت
ؾبظٚوبضٞبي ٔرطة ٔصوٛض ثبلج ٔكغ َٛوطزٖ ثرف ارطا ٚ
التجبضات آٖ  ٚزٚض قسٖ اظ اٞساف ٔس٘فط زض ٞط ز ٚؾٙس پيف ضٚ
ذٛاٞس قس  ٚزض ٔؿيطي ٔغبيط ثب ثٙس  34پيف ٘ٛيؽ ؾيبؾتٞبي
وّي ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾم ٝلطاض ذٛاٞس ٌطفت .ثسيٗ قىُ ثٙٔ ٝفٛض

تحّيُ ثؿتط ٟ٘بزي ثيبٍ٘ط ٘بوبضآٔسي ؾيبؾتٞب  ٚلٛا٘يٗ زض ظٔيٝٙ
حفبـت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ثٛز ٜو ٝز ٚلبُٔ اصّي "ٍ٘طـ
ثركي ٔ ٚكىالت زضٞ ٖٚط ثرف" " ٚلسْ ٍ٘ب ٜپيكٍيطا٘ "ٝثبلج
حطوت اظ ؾٕت ثٟطٜثطزاضي پبيساض ثب اؾتفبز ٜاظ لٙبت ث ٝؾٛي
ثطزاقت غيط پبيساض  ٚترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيس ٜاؾت .ايٗ
حطوت ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ثب تعميف لٛا٘يٗ ٔصٛة -لسْ ضفك ايطازات
لٛا٘يٗ لجّي  ٚثيكتط قسٖ ايطازات لٛا٘يٗ ربيٍعيٗ -تسا ْٚيبفت.
لب٘ٔ ٖٛس٘ي وٕتطيٗ ٔكىالت (ثٚٝيػ ٜزض قطايػ ظٔبٖ ذٛز) ضا
زاقت.
لب٘ ٖٛآة ٘ ٚحّٔ ٜٛي قسٖ آٖ حطوتي ٘ٛيٗ زضظٔي ٝٙلبٖ٘ٛ٘ٛيؿي
زض حمٛق لٕٔٛي ثكٕبض ٔيضفت ؤ ٝكىالت زض ٖٚثركي ٚ
تحٛالت تبضيري پؽ اظ تصٛيت ايٗ لب٘ ،ٖٛث ٝزِيُ لسْ ٚرٛز ٍ٘بٜ
پيكٍيطا٘ ٝثبلج لسْ ٔٛفميت آٖ ٌطزيس.
ثيكتطيٗ ٔكىالت زض لٛا٘يٗ اصالحبت اضظي ٚ 1342 ،لب٘ ٖٛتٛظيك
لبزال٘ ٝآةٔ 1361 ،كبٞسٌ ٜطزيس  ٚپؽ اظ آٖ ض٘ٚس ترطيت ٔٙبثك
آة ظيطظٔيٙي ثب تصٛيت لب٘ ٖٛتمييٗ تىّيف چبٜٞبي فبلس پطٚا٘ٝ
( )1389ث ٝاٚد ذٛز ضؾيس.
ثط٘بٔٞٝبي لٕطا٘ي ا َٚتب چٟبضْ ،ث ٝؾٕت وبٞف ؾ ٟٓوكبٚضظي ٚ
حطوت ث ٝؾٕت فمبِيتٞبي صٙمتي ٌبْ ثطزاقتٙس .أب افعايف
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چكٍٕيط زضآٔس ٘بقي اظ فطٚـ ٘فت زض ثط٘بٔ ٝپٙزٓ لٕطا٘ي ثب تغييط
ايٗ ٔؿيط ثبلج ٚضٚز يبضا٘ٞٝبي ا٘طغي  ٚيبضا٘ٞٝبي اضظي زض ضاؾتبي
اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي حفط چب ٜلٕيك  ٚپٕپبغ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
ٌطزيس .ثسيٗ تطتيت زض قطايؽي و ٝثؿتط وبضثطزيؾبظي ثمس
ؾرتافعاضي فّٙبٚضي زض ضاؾتبي ثٟطٜثطزاضي ثيف اظ حس اظ ٔٙبثك آة
ظيطظٔيٙي فطاٌ ٓٞطزيس ،تغييط حىٔٛت ،تٟسيسات ٘بقي اظ فكبضٞبي
ذبضري  ٚر ًٙتحٕيّي ثبلج وبٞف لسضت ٘فبضت  ٚايزبز فطصت
ترؽي اظ لب٘ ٖٛقس .ث ٝز٘جبَ آٖ حفط چبٜٞبي غيطٔزبظ زض زقت
ٕٔٛٙل ٝضفؿٙزبٖ ث ٝؼٛض ٌؿتطزٜاي افعايف يبفت.

پي وًضتَا
 -1زض ازثيبت ٟ٘بزيٟ٘ ،بزٞب ( )Institutionsتمييٗ وٙٙس ٜفطصتٞبي يه
ربٔمٔ ٝيثبقٙس  ٚؾبظٔبٖٞب (ٔ - )Organizationsزٕٛلٝاي اظ ثبظيٍطاٖ
و ٝثب ٘يت ٔكتطن زض وٙبض يىسيٍط رٕك قسٜا٘س -ثب ٞسف ؾٛز رؿتٗ اظ
فطصتٞب ثٛرٛز ٔيآيٙس .ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ثب تغييط ؾبظٔبٖٞبٟ٘ ،بزٞب ٘يع تغييط
ٔيوٙٙس .ز ٚلبُٔ ٔ ٟٓزض ايٗ ظٔي ٝٙقبُٔ "ذكىي  ٚا٘مؽبف ٘بپصيطي
( Lock inو ٝزض احط ضاثؽٕٞ ٝعيؿتي ٔيبٖ ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖٞب  ٚتىبُٔ
تسضيزي ؾبذتبضٞبي ٟ٘بزي ثٛرٛز آٔس ٜثٛؾيّ ٝآٖ زضؼ َٛظٔبٖ ٔيثبقس)"
 " ٚفطآيٙس ثبظذٛضزي ( Feedback processو ٝثط اؾبؼ ٚاوٙف ؾبظٔبٖٞب
٘ؿجت ث ٝفطصتٞبيي و ٝثطاي آٖٞب ثٛرٛز ٔيآيس)" ٔيثبقس و ٝثبلج
تغييط ٟ٘بزي (ٔ )institutional changeيٌطزز (.)North, 1990
ٚ -2اثؿتٍي ثٔ ٝؿيطؼي قس )Path Dependency( ٜزض ؼ َٛتبضيد قىُ
ٌطفت ٚ ٝاظ ؾؽح قٙبذت آغبظ قس ٚ ٜاظ ؼطيك ؾؽح ٟ٘بزي پيف ٔيضٚز
تبزض حس الالي ذٛز زض ؾؽح التصبزي ثطٚظ پيسا وٙسٔ .صساق ليٙي ايٗ
ٔٛظٛق زض ظٔي ٝٙآة ظيطظٔيٙي ٚضٚز رٛأك ث ٝثبظي ثٟطٜثطزاضي ثيضٚي ٝاظ
ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٚ ٚاثؿتٍي التصبزي آٖٞب زض ؼ َٛظٔبٖ ٔمؽٛف
ٔيٌطزز ؤ ٝطحّ ٝثٔ ٝطحّ ٝثب پيچيسٜتط وطزٖ ٔبتطيؽ ٟ٘بزي ليٛز
ثيكتطي ضا ٚاضز فطآيٙس ٔسيطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي وطز ٜاؾت.

ثؿتط ٟ٘بزي ٘ٝتٟٙب ٘مف حفبـتي اظ ٔٙجك ضا ثٝزضؾتي ِحبؾ ٘ىطز
ثّى ٝاظ ؼطيك تمٛيت ؾٝرب٘ج ٝؾبظٚوبضٞبي ربثزبيي ٔكىُ ،تمّيُ
اٞساف  ٚضاٜحُٞبيي و ٝقىؿت ٔيذٛض٘س زض ضاؾتبي ترطيت ثيكتط
ٔٙبثك ظيطظٔيٙي ٌبْ ثطزاقت.
ثب ٚرٛز تٛر ٝثٙٔ ٝبثك آة ظيطظٔيٙي زض ثط٘بٔ ٝقكٓ تٛؾم ٚ ٝؼطح
احيب  ٚتمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙئ ،ؽبِت اضائ ٝقس ٜزض ثرف
"تطؾيٓ افك پيف ض "ٚحبوي اظ ازأ ٝايٗ ض٘ٚس  ٚتىطاض ٔكىالت
ٌصقت ٝاظ ؼطيك فمبِيت ؾبظٚوبضٞبي شوطقس ٜزض زٚض ٜآتي زاضز.

3-Rules in use

 -4ثطٌعاضي وبضٌب ٜترصصي حىٕطا٘ي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ( 13اؾفٙس
 – 1393زا٘كٍب ٜتطثيت ٔسضؼ) ،قطوت زض وبضٌبٜٞبي حمٛق آة (27
ِغبيت  30ث – 1393 ٕٟٗا٘زٕٗ ايطا٘ي ٔؽبِمبت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس) ٚ
حمٛق آة ايطاٖ ( 31 ٚ 30اضزيجٟكت  – 1394زا٘كٍب ٜتطثيت ٔسضؼ) ٚ
ٕٞبيف ثحطاٖ آة ( 27ث -1393 ٕٟٗاتبق ثبظضٌب٘ي ،صٙبيكٔ ،مبزٖ ٚ
وكبٚضظي ايطاٖ) ،ثطٌعاضي رّؿبت ا٘فطازي  ٚزض وُ ثب زض ٘فط ٌطفتٗ
٘فطات ٘ 30فط اظ ٔترصصيٗ  ٚصبحت ٘فطاٖ رٟت ضؾيسٖ ثٔ ٝطحّٝ
ذجطٌي زض تحّيُ ٘تبيذ اؾتفبزٌ ٜطزيس.

ثٙٔٝفٛض ذطٚد اظ ايٗ ثحطاٖ ،تصحيح ثؿتط ٟ٘بزي -ثٛيػ ٜتغييط
ٍ٘طـ زض تسٚيٗ ؾيبؾتٞب  ٚؼطحٞبي ٔصوٛض رٟت لّٕيبتي قسٖ
ٔكبضوت ٔس٘ي زض ضاؾتبي حفبـت اظ ٔٙبثك آة احؿبؼ ٔيٌطزز.
 -6پيطىُاد

5-Snow Ball

زض ايٗ ٔؽبِم ٝيىي اظ ٚر ٜٛاؾبؾي ٔطتجػ ثب تحّيُ ثؿتط ٟ٘بزي -وٝ
ث ٝلبلسٌٜصاضي ضؾٕي ٔمؽٛف ٔيٌطززٛٔ -ضز تٛر ٝلطاض ٌطفت .ثط
ٔجٙبي چبضچٛة ٘فطي ٟ٘بزٌطايي ؾبذتبض ارطايي  ٚلبلسٌٜصاضي غيط
ضؾٕي ٘يع اظ إٞيت ثؿعايي زض قىٌُيطي ٔكىالت ٔٙبثك ٔكتطن
ثطذٛضزاض ٔيثبقسِ .صا پيكٟٙبز ٔيٌطزز زض ازأ ٝايٗ ٔؽبِم٘ ٝمف ايٗ
ز ٚلبُٔ وّيسي ٘يع ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌيطز.

ٙٔ -6فٛض اظ لٛالس ربضي (ٚ )Rules in useالميت ضذساز ٜزض ٔٙؽمٟي
ٔؽبِمبتي ٔيثبقس و ٝثط اؾبؼ قٛاٞس وبٞف ؾؽح ايؿتبثي ،ذكىي ثبغبت
 ٚتجمبت آٖ ضا قبُٔ ٔيقٛز.
7- Carrying capacity
8- Limit to growth
9- Shifting the burden
10- Eroding goals
11- Fixes that fail
12- Morrison Knudsen

 -13اظ تبضيد تصٛيت ايٗ لب٘ ٖٛصبحجبٖ وّي ٝچبٜٞبيي و ٝزض ٌصقت ٝثسٖٚ
اربظٚ ٜظاضت ٘يط ٚحفط قس ٜثبقس الٓ اظ ايٗ و ٝچبٛٔ ٜضز ثٟطٜثطزاضي لطاض
ٌطفت ٝيب ٍ٘طفت ٝثبقس ٔٛـفا٘س ؼجك آٌٟي وٙٔ ٝتكط ٔيقٛز ثٚ ٝظاضت
٘يطٔ ٚطارم ٚ ٝپطٚا٘ ٝثٟطٜثطزاضي اذص ٕ٘بيٙس .چٙب٘چٚ ٝظاضت ٘يطٞ ٚط يه
اظايٗ چبٜٞب ضا الالُ ؼجك ٘فط ز ٚوبضقٙبؼ ذٛز ٔعط ثٔ ٝصبِح لٕٔٛي
تكريص زٞس چب ٜثس ٖٚپطزاذت ٞيچٍ ٝ٘ٛذؿبضتي ٔؿسٚز ٔيقٛز ٚ
ثٟطٜثطزاضي اظ آٖ ٕٔٛٙق ثٛز ٚ ٜثب ٔترّفيٗ ؼجك ٔبز 45 ٜايٗ لب٘ ٖٛضفتبض

 -7سپاسگشاري
ٔؤِفبٖ ٔطاتت تكىط ذٛز ضا اظ ٔؿبلست ا٘سيكىس ٜتسثيط آة ايطاٖ زض
ٔؿيط ا٘زبْ ايٗ تحميك اثطاظ ٔيزاض٘س.
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ٝبي صبِحٜٞ زازٌبٝس ثٙ٘اٛ ٔيتٚظاضت ٘يطٚ  ضأيٝ ٔمتطظيٗ ث.س قسٞاٛذ
.سٙ ٕ٘بيٝٔطارم
:ٜاحسٚ ٜ ٔبز، ثطزاضيٜطٟ ثٝ٘اٚبي آة فبلس پطٜٖٞ تمييٗ تىّيف چبٛ٘ لب-14
،ٖ شي ٘فمبٝ ٔؤحط ثٚ ـف اؾت ظٕٗ اؼالق ضؾب٘ي فطاٌيطٛٔ ٚظاضت ٘يطٚ
ضظيٚبي آة وكبٜٞ چبٝ ثطاي وّي،ٖٛ٘ ؾبَ تٕبْ پؽ اظ اثالن ايٗ لبٚؼي ز
1385 َ لجُ اظ پبيبٖ ؾبٝض وٛبي وكٞ زقتٝالك زض وّيٚ ٝ٘اٚفمّبَ فبلس پط
 اؾتب٘يٝبي تبثمٜٞ زؾتٍبٚ ٚظاضت ٘يطٚ ؾػٛ تٚ زطي قٕؿي حفطٞ
ٓ ثب ضلبيت حطيٚ ، ثطاؾبؼ ـطفيت آثي زقت ٔطتجػٚ سٙ ثبقٜبؾبيي قسٙق
 ارطاء آثيبضيٝغ ثْٚ ٔكطٕٛ لٚ ٖ زيٍطاٝ لسْ اظطاض ثٚ بي ٔزبظٜٞچب
 ثطزاضي صبزض ٕ٘بيس (ٔطوعٜطٟ ثٝ٘اٚؾػ ٔتمبظي پطٛتحت فكبض ت
.)ضاي اؾالٔيٛبي ٔزّؽ قٞفٞٚپػ
بيٜٞ حفط چب:اضز ظيط ٔيثبقسٛٔ ُٔ ايٗ ؼطح قبٌٝ٘بٜبي پب٘عزٜٞغٚ پط-15
 ثب٘هٚ ٖ ثيالٝيٟ ت،بثك آةٙٔ ٌيطيٜيعات ا٘ساظٟ ٘صت تز،ٔتطيٚپيع
بيٞ ايزبز ثبظاض،ٗ٘كؿت ظٔيٚسي ٔربؼطات ٘بقي اظ فطٙثٟٝٙ پ،اؼاللبتي
 ذطيس،س ّٔي آةٙزٖ ؾٕٛ٘ ظٚ ضٝ ث،ٖبي آةثطاُٞ ايزبز تكى،ٔحّي آة
يٙ ربيٍعي،بي حفبضيٞي قطوتٞ ؾبظٔب٘س،ضظيٚ وكبٜبي وٓ ثبظزٜٞچب
بيٜٞٚ اؾتمطاض ٌطٚ يتٛ تم،ٝلٕٛٙٔ بؼكٙٔ ضظي زضٚبي وكبٜٞپؿبة ثب چب
،َتطٙ و، ثطقٚ س آةٕٙقٛٞ ض حزٕيٛتٙ ٘صت وٚ ٝيٟ ت، ثبظضؾيٚ ٌكت
،ٔيٕٛ ٔصبِح لٝ ٔعط ثٝ٘اٚبي فبلس پطٜٞ وطزٖ چبٝفمِٕٙةاّٛ ٔؿٚ ٘فبضت
.بي آثريعزاضيٜٞغٚ ارطاي پطٚ ٝ ٔؽبِمٚ  پرف ؾيالةٚ ليٛٙ ٔصٝتغصي
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