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 چکيذٌ
آٖ  تجك ثٝٚ  ٞب آثرٛاٖپبيساض اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ثبلج افت ٘بي ثطزاض ثٟطٜ

ي زض ؾؽح وكٛض ٌطزيسٜ اؾت. ٔحمميٗ ا ٌؿتطزٜاوِٛٛغيىي -آحبض ارتٕبلي
ي لطاض ثطضؾ ٔٛضزاظ ايٗ ثحطاٖ ضٚيىطزٞبي ٔرتّفي ضا  ضفت ثطٖٚثطاي 

ي ثط اثمبز ٟٔٙسؾي ا ػٜيٚ سيتأوزض ايطاٖ،  ػٜيٚ ثٝ. لٕسٜ ايٗ ٔؽبِمبت ا٘س زازٜ
ٔٙبثك آة، اصَٛ حبوٓ ثط ٔسيطيت يىپبضچٝ  وٝ يصٛضت زضزاقتٝ اؾت 

اي ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ اؾت. ٔكىُ وبٞف ؾؽح  ٍ٘طقي ثيٗ ضقتٝ
ايؿتبثي ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ يىي اظ ايٗ لجيُ ٔكىالت اؾت. ِصا زض ايٗ 

ي ٔكىالت ايٗ ٔحسٚزٜ طيٌ قىُثؿتط ٟ٘بزي ثط  طاتيتأحٔمبِٝ ثٝ ثطضؾي 
مِّٛي زض ٔ-ي لّيٞب بٌطاْيزپطزاذتٝ قس. ثسيٗ ٔٙفٛض ثب اؾتفبزٜ اظ اثعاض 

ي ٔطتجػ ثب ثؿتط ٟ٘بزي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٞب ٔؤِفٝضٚيىطز پٛيبيي ؾيؿتٓ، 
اي ٚ والٖ ٔٛضز ٚاوبٚي لطاض ٌطفت. زض ٔميبؼ  زض زٚ ٔميبؼ ٔٙؽمٝ

ي، ثب تٕطوع ثط ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ، ؾبذتبض ا ٔٙؽمٝ
ي ٞب ط٘بٔٝث" طيتأحزيٙبٔيىي ٚ اثمبز آٖ تطؾيٓ ٌطزيس. زض ٔميبؼ والٖ 

 ٔٛضززض تكسيس ٚظميت ثبظٚي ضقس  "لٛا٘يٗ ضؾٕي"ٚ "لٕطا٘ي ٚ تٛؾمٝ
ٚ  حس اظ  فيثضقس "ي لطاض ٌطفت. ٘تبيذ حبوي اظ ٔكبٞسٜ ؾبظٚوبض ثطضؾ
ثؿتط ٟ٘بزي ثبلج وٙتطَ  تٟٙب ٘ٝوٝ  اؾتي ثٛزٜ ا ٔٙؽمٝزض ٔميبؼ  "افَٛ

تمّيُ "ثب فمبَ وطزٖ ؾبظٚوبضٞبي  ذٛز يذٛز ثٝثبظٚي ضقس آٖ ٘كسٜ ثّىٝ 
ثبلج  "س٘ذٛض ئيي وٝ قىؿت ٞب حُ ضاٜ"ٚ  "ربثزبيي ٔكىُ"، "اٞساف

 تكسيس آٖ ٌطزيسٜ اؾت.
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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". 

 

 
 
 

Keywords: Institutional context analysis, System dynamics, 

Groundwater resources, Rafsanjan. 

 

Received: June 28, 2015 
Accepted: March 29, 2016 

 
1- Water Resources Engineering Post Graduate, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran. Email: mrf.farzaneh@gmail.com 

2- Water Resources Engineering Department, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran. Email: ali.bagheri@modares.ac.ir 

3- Department of Economics, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. 

Email: farshad.momeni@gmail.com 
*- Corresponding Author 

 تحقيقات مىابع آب ايزان

Iran-Water Resources  

Research 

 

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

82-67 

mailto:ali.bagheri@modares.ac.ir


 
 

  1395، تابستان 2تحقيقات مىابع آب ايزان، سال دياسدَم، ضمارٌ 

Volume 12, No. 2, Summer 2016 (IR-WRR) 

68 

 
 

 

 مقذمٍ  -1

ٚ ٘مبغ ٔرتّف  اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض رٟبٖ ساضيپبي ٘بثطزاض ثٟطٜ
ٚ ازأٝ ضٚ٘س ترطيت  ي تطاغزي ٔٙبثك ٔكتطنطيٌ قىُايطاٖ ثبلج 

 ;Shahbazbegian and Bagheri, 2010ايٗ ٔٙبثك ٌطزيسٜ اؾت )

Madani, 2014 ٖيىي اظ ٔٙبؼمي وٝ ضذساز ايٗ تطاغزي زض آ .)
ي قسٜ اؾت، ا ٌؿتطزٜاوِٛٛغيىي  -ثبلج ايزبز تجمبت ارتٕبلي

  ســــثبق ي وٛيط زضا٘زيط ٔي حٛظٝبٖ زض ـــٝ ضفؿٙزــٔٙؽم
(Jaghdani, 2012). Babaeian (2015)  ثب ٘كبٖ زازٖ ٚاثؿتٍي

( ٚ ٔصطف ثبالي آة 3/96%) يٙيطظٔيظقسيس ايٗ ٔٙؽمٝ ثٝ ٔٙبثك آة 
 پبييٗ آة زض ايٗ ثرفي ٚض ثٟطٜ( ثٝ 3/94%) يوكبٚضظزض ثرف 

اي ٘كبٍ٘طٞبي  ثب ثطضؾي تغييطات حبقيٝ يٚ اؾت. وطزٜ  اقبضٜ
اؾت وٝ ٔحطن لٛي  زازٜٚضي التصبزي ٚ اقتغبَ ٘كبٖ  ثٟطٜ

٘ؿجت ثٝ  ٔست وٛتبٜايٗ ٔٙؽمٝ ثبلج تٛرٝ ظيبز ثٝ ٔٙبفك التصبزي زض 
ٔٙبفك اؾتطاتػيه ٔٙبثك آة زض زضاظٔست قسٜ اؾت. زض تحميك 

Ghafurifard (2015)  ٖاؾت. ٚي  قسٜ زازٜتجمبت ايٗ ٔحطن ٘كب
آٖ ٘كؿت ظٔيٗ،  تجك ثٝثب اقبضٜ ثٝ وبٞف وٕي ٚ ويفي ٔٙبثك آة ٚ 

ٝ وبٞف ـطفيت آثرٛاٖ قسٜ ٚ ٘كبٖ زاز وٝ ازأٝ ضٚ٘س فمّي ٔٙزط ث
ي فمّي حتي زض ؾٙبضيٛي ثطزاض ثٟطٜقطايػ ازأٝ ضٚ٘س  زض

ثٝ  تٛاٖ ئؾبِٝ آيٙسٜ، تٟٙب  15ي  زٚضٜي تطؾبِي زض  ٙب٘ٝيث ذٛـ
أيسٚاض ثٛز ٚ وبٞف ـطفيت ٔرعٖ  1380ثبظٌكت ثٝ قطايػ ؾبَ 

 ٘رٛاٞس ثٛز. طيپص رجطاٖ 1380لجُ اظ ؾبَ 
 

اظ ايٗ  ضفت ثطٖٚٔؽبِمبت زاذّي ظيبزي زض ضاؾتبي حطوت ثٝ ؾٕت 
  ،Mortazavi et al. 2011ٝ اؾت )ـــٛضت پصيطفتـــطاٖ صــحـــث

Torkaman and Abdollahi-Ezzat-Abadi, 2005،  
Mirzaei KhalilAbadi and Chizari, 2005) ٗلٕسٜ اي .

 صٛضت  ثٝضا ثط ضٚيىطز ٟٔٙسؾي، اثمبز ٔؿبئُ  سيتأؤؽبِمبت ثب 
ٔسيطيت يىپبضچٝ ٔٙبثك  وٝ يزضحبِ ،ا٘س زازٜي لطاض ثطضؾ ٔٛضزثركي 

ٕٞعٔبٖ  ؼٛض ثٝآة، اثمبز ٔرتّف التصبزي، ا٘ؿب٘ي ٚ اوِٛٛغيىي ضا 
(. ثسيٗ ٔٙفٛض ٘يبظ ثٝ چبضچٛة Allan, 2006) زٞس ئلطاض  ٘فطس ٔ

وٝ لبثّيت ثطلطاضي اضتجبغ ثيٗ  ٌطزز ئ٘فطي ثبالزؾتي احؿبؼ 
ي فٙي زض تحّيُ ٚ ٞب چبضچٛةلّْٛ ٔرتّف ضا فطاٞٓ ؾبظز. ٘بضؾبيي 

ي طيوبضٌٝ ـثعْٚ ـي آة، ِ ٛظٜـحزض  سٜـآٔ فيپ ٔؿبئُتٛظيح 
ضٚقٗ  فيپ اظ فيثي ــآث ٔؿبئٍُ٘طقي ٔتفبٚت ضا زض تحّيُ 

ي ـٌزٞٙس ٛظيحــسضت تــي اظ لـبوــي حـإِّّٗ يث. ٔؽبِمبت وٙس ئ
 ثبقس ئي زض فطآيٙس تحّيُ ا ضقتٝٗ يثٔىتت ٟ٘بزٌطايي ثب ايزبز ثؿتط 

(North, 1990 ،Allan, 2006 ٚ Ostrom, 2005 تحميمبت .)
ب تججيٗ اثمبز ـــٔٙبثك ٔكبق ث ٙٝيظٔ زضٔجتٙي ثط ايٗ ضٚيىطز 

 ،Ostrom, 2009ىي )ـــاوِٛٛغي -ي پيچيسٜ ارتٕبليٞب ؿتٓيؾ
Anderies et al. 2004  ٚSarker et al. 2014 ٔفبٞيٓ ٔطتجػ ثب )
ي ٚلٛق ٞب كٝيض. ثطضؾي ؾبذتبضي سيٕ٘ب ئتغييطات ٟ٘بزي ضا اضائٝ 

ٔكىالت زض ازثيبت ٟ٘بزي، تحت لٙٛاٖ ؾبذتبض تغييطات ٟ٘بزي ثط 
زض  قسٜ زبزيأجٙبي ٚاثؿتٍي ثٝ ٔؿيط ؼي قسٜ، رٟت قٙبذت ليٛز 

ي ٕٞؿٛ ثب ٔجب٘ي اٝ ٌٛ٘ ثٝ. ايٗ ٍ٘بٜ وٙس ئؼَٛ ظٔبٖ ٔفْٟٛ پيسا 
 "ثّٙسٔستي اظ افك ا زٚضٜ"تفىط ؾيؿتٕي اؾت وٝ ثٝ ز٘جبَ تطؾيٓ 

 قٛز ئوٝ ثٝ قٙبذت ؾبذتبض ايزبز ٔكىُ ذتٓ  ثبقس ئٌصقتٝ 
(Sterman, 2000 ٚ ثسيٗ ٔٙفٛض ٘يبظ ثٝ قٙبذت ؾبظٚوبضٞب .)

ي  ٔؽبِمٝ. ؾبظٚوبضٞب اظ ثبقس ئثط آٖ ظطٚضي  طٌصاضيتأحي ٞب ٔؤِفٝ
Braun (2002)  ٌٚٝطز٘س ئتجييٗ  "ٟ٘بز"ثط اؾبؼ تمطيف  ٞب ٔؤِف. 

 

Ostrom (2005)  ا٘ٛاق "ثط لٛالس ربضي، ٟ٘بز ضا ٔكتُٕ ثط  سيتأوثب
يي وٝ ٞب بؾتيؾ، لٛالس، ٞٙزبضٞب ٚ ٞب ؾبظٔبٖٔرتّف ٚاحسٞب ٔب٘ٙس 

ثٝ وبض  ٞب ؾبظٔبٖي اٍِٛٞبي تمبُٔ ثيٗ ٚ زضٖٚ ؾبذتبضثٙسثطاي 
زض ايٗ تمطيف،  قسٜ  اضائٝ. اظ ثيٗ لٛأُ زا٘س ئ، "قٛ٘س ئٌطفتٝ 

زٚ  -"ٞب بؾتيؾ"ٚ  "لٛا٘يٗ ضؾٕي"ٔجتٙي ثط زٚ لبُٔ ٟٔٓ  طاتيتأح
لطاض  ٔس٘فط -ثمس ضؾٕي ثؿتط ٟ٘بزي زٞٙسُٜ يتكىلبُٔ اظ لٛأُ 

چٍٛ٘ٝ ثؿتط ٟ٘بزي ثبلج "ظيط پبؾد زازٜ قٛز:  ؾؤاٌَطفت تب ثٝ 
ي اظ ٔٙبثك آة ثطزاض ثٟطٜي  ٙٝيظٔ زضي فمبَ ٞب ٔحطنتكسيس 

ٕٞچٙيٗ زض ٘فط  "ي ضفؿٙزبٖ ٌطزيسٜ اؾت؟ ٔحسٚزٜظيطظٔيٙي زض 
ي ؼطح احيب ٚ  ٙٝيظٔ زضثرف ارطا  ٔس٘فطاؾت ربيٍبٜ ضاٞىبضٞبي 

زض ايٗ فعب ٘يع ٔٛضز تحّيُ لطاض  تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي
 ٌيطز.

 

 ضىاسي تحقيق ريش -2

اؾتفبزٜ  1تحميك، اظ چبضچٛة ٘فطي ٟ٘بزٌطايي ؾؤاَپبؾد ثٝ  زض
زض  ٔؤحط، لٛأُ 2ٌطزيس تب ثب تجييٗ ازثيبت ٚاثؿتٍي ثٝ ٔؿيط ؼي قسٜ

ي  ٔحسٚزٜي ٚظميت فمّي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض طيٌ قىُ
ي پػٚٞف، ٌٛيبي ٝ ي٘فط( تطؾيٓ ٌطزز. 1قىُ ضفؿٙزبٖ )

ٞبي  يبؼزض احط تمبُٔ ثيٗ ؾبظٚوبضٞبي ٔم 3ي لٛالس ربضيطيٌ قىُ
ي زٞ قىُ. ؾبظٚوبضٞبي ٔميبؼ والٖ ثب ثبقس ئي ا ٔٙؽمٝوالٖ ٚ 

ي ا ٔٙؽمٝي فمبَ زض ٔميبؼ ٞب ٔحطنثؿتط ٟ٘بزي ثبلج تكسيس 
. ثسيٗ ٔٙفٛض اظ يه ضٚـ تحميك ويفي ٔجتٙي ثط ضٚيىطز ٌطزز ئ

 اؾتفبزٜ ٌطزيس. ؿتٓيؾپٛيبيي 
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 محذيدٌ مطالعاتي رفسىجان -1ضکل 

 
 فاسبىذي تحقيق -2ضکل 

 
 ي تحليلَا اسيمقي مزتبط با ظزفيت حکمزاوي مىابع آب سيزسميىي ي ساسيكارَاي مزتبط با آن در َا مؤلفٍ - 3ضکل 

 
تطؾيٓ "زض ايٗ تحميك ثٝ زٚ ثرف  اؾتفبزٜ ٔٛضزي ٞب هيتىٙ

ي ثٙسٓ يتمؿ "اؾترطاد ؾبظٚوبضٞب"ٚ  "ٔمِّٛي -ٕ٘ٛزاضٞبي لّي
ثٝ تزٛيعٞبي  2زض قىُ  قسٜ  اضائٝي اظ فبظثٙسي طيٌ ثٟطٌٜطزيس تب ثب 

اؾت،  قسٜ  زازٜ٘كبٖ  2ي وٝ زض قىُ ؼٛض ٕٞبٖ ٟ٘بزي ذتٓ ٌطزز.
 ٚ ٞب ٘كؿتي ترصصي، ٞب وبضٌبٜزض اثتسا ثب ثطٌعاضي ٚ قطوت زض 

ي طيٌ ثٟطٜٚ ثب  4اؾتفبزٜ اظ تىٙيه ٔصبحجٝ لٕيك ثب ٔؽّميٗ وّيسي
طتجػ ثب قٙبذت ٔكىُ، اؼاللبت اِٚيٝ ٔ 5اظ ضٚـ ٌِّٛٝ ثطفي

ثب ثؿتط ي ٔطتجػ ٞب ٔؤِفٝي تحميك، ٝ ي٘فطثط  طٌصاضيتأحي ٞب بؼئم
ؾپؽ ثب تسليك  ي شٞٙي ثرف ارطا اؾترطاد ٌطزيس.ٞب ؾبظٜٟ٘بزي ٚ 

زض ٞط ٔميبؼ( ؾمي ٌطزيس تب  ٔؤِفٝٔتغيطٞبي وّيسي )ٔطتجػ ثب ٞط 
تمبٔالت ثيٗ ٔتغيطٞب اؾترطاد ٌطزز. ٔتغيطٞب ٚ تمبٔالت زض فطآيٙس 

ي ٞب حّمٝٔكبضوتي تىٕيُ ٌطزيس ٚ ثب ثطضؾي ٔصبزيك ٔطثٛغ ثٝ 
ؾبظٚوبضٞبي فمبَ زض  تيزضٟ٘ب. قس اؾترطاد، ؾبظٚوبضٞب قسٜ ٓ يتطؾ
ٖ زازٖ ي ٔرتّف ٔٛضز تحّيُ لطاض ٌطفتٙس. ؾپؽ ثب ٘كبٞب بؼئم
 ٔس٘فطي ثؿتط ٟ٘بزي ثط ثبظٚي ضقس، ضاٞىبضٞبي طٌصاضيتأحي  مٝيؼط

ؼطح احيب ٚ تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة "ي  ٙٝيظٔ زضثرف ارطا 
 ي  سٚزٜـٔحزض ثؿتط تحٛالت ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ ثطاي  "يـطظٔيٙــظي

 ي ٌطزيس.قٙبؾ تيآؾضفؿٙزبٖ 
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ثٝ ثؿتط ي ٔطثٛغ ٞب ٔؤِفٝ، 3زض قىُ  قسٜ اضائٝثط اؾبؼ ٘تبيذ 
تمؿيٓ ٌطزيس٘س. زض  "والٖ"ٚ  "يا ٔٙؽمٝ"ٟ٘بزي ثٝ زٚ ٔميبؼ 

ٚالميت  لٙٛاٖ ثٝ 6ي قٙبذت ؾبظٚوبض ٚ لٛالس ربضيا ٔٙؽمٝٔميبؼ 
لطاض  ٔس٘فطي ضفؿٙزبٖ  ٔحسٚزٜلّٕي حبوٓ ثط ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي 

زض ٔميبؼ والٖ، اظ ؼطيك ثطضؾي  طٌصاضيتأحٌطفت. لٛأُ 
ي آثي ٔٛرٛز زض ٞب بؾتيؾ"ي ٞب ٔؤِفٝ زض قسٜ زبزياؾبظٚوبضٞبي 

 ثطلطاض ٌطزيس. "لٛا٘يٗ ضؾٕي"ٚ  "تٛؾمٝ ي ٚـــطا٘ـٞبي لٕ ثط٘بٔٝ
 

 ديىاميک ساختارَاي سادٌ -3-1

ي ٌصقتٝ اؾت. ايٗ  زٚضٜي اؾبؾي تطؾيٓ افك ظٔب٘ي ٞب ٌبْيىي اظ 
ي قٙبؾبيي ذٛث ثٝوٝ لُّ ٚلٛق ٔكىُ  بثسي ئثبظٜ تب ظٔب٘ي ازأٝ 

ٌطزز. زض ايٗ ضاؾتب ضفتبض زيٙبٔيه ٔتغيطٞبي ٔطرك وٕه قبيب٘ي زض 
ٚلٛق  ٔٙكأتطؾيٓ ٔؿيط تحميك ذٛاٞس زاقت. زض تفىط ؾيؿتٕي، 

 ٔٙفٛض  ثٝ زٝي٘ت زضٚ  ٌطزز ئضفتبض ٘بٔؽّٛة ثٝ ؾبذتبض آٖ ٔمؽٛف 
(. Sterman, 2000اصالح ضفتبض ثبيس ؾبذتبض آٖ اصالح ٌطزز )

فطآيٙس ضقس  زٞٙسٜ ٘كبٖزض ايٗ ٔمبِٝ  ٔس٘فطتبض ي ؾبذؼٛضوّ ثٝ
 وٙٙسٜ وٙتطَ( لٛأُ a-4ٔؽبثك ثب قىُ ) وٝ يزضصٛضت. ثبقس ئ

ثٝ تمبزَ ؾيؿتٓ زض ٚظميت  تٛاٖ ئثبلج تٛلف فطآيٙس ضقس ٌطزز 
( ايٗ b-4ٔؽبثك ثب قىُ ) وٝ يزضصٛضتذبصي أيسٚاض ثٛز؛ ِٚي 

قس ثبلج ظطثٝ ظزٖ ثٝ يي ازأٝ پيسا وٙس وٝ تجمبت ضتب ربفطآيٙس 
 اظوٝ  ضٚز ئي پيف ا ٌٛ٘ٝ ثٝؾيؿتٓ ٌطزز، فطآيٙس افَٛ  7ـطفيت ثطز

 .ضٚزحس تمبزِي لجُ ٘يع وبؾتٝ قسٜ ٚ ثٝ ؾٕت ترطيت ؾيؿتٓ پيف 
، ثٝ تطؾيٓ ٔسَ ٔفٟٛٔي زض ؾؽح ٔس٘فطقٙبذت ؾبذتبض  پؽ اظ
ؾبظٚوبض اصّي حبوٓ ثط ٔميبؼ  ٌطزز ئ، ؾمي قسٜ پطزاذتٝي ا ٔٙؽمٝ
ؾبظٚوبضٞبيي وٝ اظ ٔميبؼ  آٖ اظ پؽيي ٌطزز. قٙبؾبي ا ٔٙؽمٝ

 .قٛز ئاضائٝ  ٌطزز ئي ا ٔٙؽمٝوالٖ ثبلج تكسيس ضفتبض زض ٔميبؼ 
 

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

 (Sterman, 2000ي افًل ) اسحذ صيب

 

 ساسيكارَا -3-2

 قٙبؾبيي لطاض ٌطفت وٝ ٔٛضزي چٟبض ؾبظٚوبض زض ايٗ ٔمبِٝ ؼٛضوّ ثٝ
ي ٞب ٔؤِفٝ( ثٝ تطتيت احطٌصاضي ثط Broun, 2002) ٞب آٖٔجب٘ي ٘فطي 

ٔطتجػ ثب ـطفيت حىٕطا٘ي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ، اظ 
 .زٞس ئي تب ٔميبؼ والٖ ضا اضائٝ ا ٔٙؽمٝٔميبؼ 

 
. ايٗ ؾبظٚوبض ثبقس ئ 8ثيبٍ٘ط ؾبظٚوبض ٔحسٚزيت ضقس a-5قىُ 

قبُٔ زٚ ثرف اصّي اؾت. زض لؿٕت اَٚ، ايزبز يه فطآيٙس ضقس، ثب 
. ِٚي زض لؿٕت قٛز ئثبلج اضتمبء حبِت ؾيؿتٓ  ي قتبثبٖا تٛؾمٝ
ضذساز لبُٔ ٔحسٚزٜ وٙٙسٜ ايٗ فطآيٙس ثٝ ؾٕت تمبزَ  ُيثٝ زِزْٚ، 

. ايٗ ٔحسٚزيت اظ ؼطيك ٔحسٚزيت ٔٙبثك يب ضٚز ئپيف 
زاذّي ٚ ذبضري زض ٔمبثُ ضقس ؾيؿتٓ ٔربِفت ي ٞب اِمُٕ لىؽ

. ثبقس ئ 9ؾبظٚوبض ربثزبيي ٔكىُ زٞٙسٜ ٘كبٖ b-5. قىُ وٙس ئ
٘كبٖ  "ٔست وٛتبٜ"ٚ  "اؾبؾي" ُح ضاٜ زؾتٝ زٚزض ايٗ ؾبظٚوبض 

، ٔست وٛتبٜي ٞب حُ ضأٜمؽمي  ذي٘تباؾت. احؿبؼ ٘بقي اظ  قسٜ زازٜ
ثبلج  ؾٛ هت آٖ اظ ياحطا .ٌطزز ئ ٞب حُ ضاٜثبلج افعايف ايٗ 

ي اؾبؾي قسٜ، اظ ؾٛي زيٍط صطف ا٘طغي ٚ ٞب حُ ضاٜفطأٛقي 
ي ٞب حُ ضاٜي ٔمؽمي، ثبلج غفّت اظ ٞب حُ ضاٜٞعيٙٝ ظيبز ثطاي 

تب ربيي وٝ ثطآيٙس آٖ ثبلج اتىبي قسيس ؾيؿتٓ ثٝ  ٌطزز ئاؾبؾي 
ؾبظٚوبض تمّيُ زض  c-5 . قىٌُطزز ئ ٔست وٛتبٜي ٞب حُ ضاٜ

. ٘تيزٝ ايٗ ؾبظٚوبض ثٝ زٚ صٛضت لُٕ زٞس ئضا ٘كبٖ  10اٞساف
 ٔس٘فط، زض حبِت اَٚ ايٗ تمّيُ زض ضاؾتبي وبٞف اٞساف وٙس ئ

فكبض ( ٚ زض حبِت زْٚ ٘فط ٔس)تزٛيعات  طزيپص ئوبضثطاٖ صٛضت 
-d. قىُ ٌطزز ئثبلج تمّيُ اٞساف ٚالمي )احطات ٔرطة(  ؿتٓيؾ
11ذٛض٘س ئوٝ قىؿت يي ٞب حُ ضاٜ"ؾبظٚوبض  زٞٙسٜ ٘كبٖ 5

" 
ي ٔمؽمي ٞب حُ ضاٜزض ايٗ ؾبظٚوبض، زض ثطذٛضز ثب ٔؿئّٝ،  .ثبقس ئ

وٝ ثبلج لٛز ٚ تكسيس ٔكىالت قسٜ ٚ ٔؿيط ضا  ٌطزز ئتزٛيع 
 .ؾبظز ئقسٖ ٔكىُ ٕٞٛاض  تط ثعضيثطاي 

 
ثب  ٌطزز ئپؽ اظ قٙبذت ؾبظٚوبضٞب ٚ ٔتغيطٞبي وّيسي آٖ، ؾمي 

ٔمِّٛي  -ٔمِّٛي ثيٗ ٔتغيطٞب، زيبٌطاْ لّي -ثطلطاضي ضٚاثػ لّي
زض ٞٓ تٙيسٌي "، ثب ثطلطاضي اضتجبغ ثيٗ ؾبظٚوبضٞب قسٜ ٓ يتطؾٔطتجػ 

تزٛيعات ٟ٘بزي ضا  تيزضٟ٘ب٘كبٖ زازٜ قٛز تب ثتٛاٖ  "ٔبتطيؽ ٟ٘بزي
٘ؿجت ثٝ تزٛيعات ٔس ٘فط  قسٜ  اضائٝاضائٝ ٕ٘ٛز. ثب ٔمبيؿٝ تزٛيعات 

ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ ٚ ؼطح احيب ٚ تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة زض 
 ظيطظٔيٙي ثٝ تطؾيٓ افك پيف ضٚ پطزاذتٝ ذٛاٞس قس.

 

 وتايج -4
ثب تٛرٝ ثٝ ٚاثؿتٍي ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي ثٝ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٚ وبٞف 

. ايٗ ثبقس ضٚظافعٖٚ ايٗ ٔٙجك، افت ؾؽح ايؿتبثي ٔكىُ اصّي ٔي
ٔتغيطٞبي ٔطرك  لٙٛاٖ  ثٝٔتغيط زض وٙبض تغييطات ؾؽح ظيط وكت 

 ك ــاؾت، اف قسٜ  زازٜ٘كبٖ  6ي وٝ زض قىُ ؼٛض ٕٞبٖا٘تربة قس. 
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( c، )خًروذ يميي كٍ ضکست َا حل راٌ( b( محذيديت رضذ، )a: )مًردمطالعٍساسيكارَاي چُارگاوٍ حاكم بز سيستم  -5ضکل 

 ( جابجايي مطکلdتقليل اَذاف ي )

 
 ي رفسىجان محذيدٌگذضتٍ در  بلىذمذتتغييزات سطح ايستابي ي الگًي كطت در ديرٌ  -6ضکل 

 
ي ا٘تربة قس وٝ ؾبذتبض ا ٌٛ٘ٝ ثٝظٔب٘ي رٟت تطؾيٓ ايٗ زٚ ٔتغيط 

حبوٓ ثط آٖ ٔكرص ٌطزز. اٍِٛي حبوٓ ثط ؾبذتبض زيٙبٔيىي 
ي ٔؽبِمبتي، ثب تٛرٝ ثٝ ثبظزيس ٔيسا٘ي صٛضت پصيطفتٝ ٚ آ٘بِيع  ٔٙؽمٝ

ٚ  حس اظ فيثضقس "(، اٍِٛي 6قىُ اؼاللبت ٔٛرٛز اظ ٔٙؽمٝ )
زض ايٗ اٍِٛ اثتسا لبُٔ ضقس، ثبلج افعايف  زازٜ قس.تكريص  "افَٛ

ٕ٘بيي قسٜ وٝ ايٗ ٔمساض افعايف حسي ثب  صٛضت  ثٝؽح ظيط وكت ؾ
 ي )وبٞف ؾؽح ايؿتبثي( ٕٞطاٜ ٌطزيسٜ اؾت.ٙيطظٔيظافَٛ ٔٙبثك آة 

ٔتط اظ ؾؽح  1410پؽ اظ ضؾيسٖ ؾؽح ايؿتبثي ثٝ ٔمساض حب٘ٛيٝ )تطاظ 
ٞعاض ٞىتبض( ٚ  110ثيكتطيٗ حس ذٛز ضؾيسٜ ) ثٝزضيب(، ٔتغيط حبِت 

ٔسَ ٔفٟٛٔي ٔتٙبـط ثب ايٗ ؾبذتبض زض قىُ  وٙس. قطٚق ثٝ وبٞف ٔي



 
 

  1395، تابستان 2تحقيقات مىابع آب ايزان، سال دياسدَم، ضمارٌ 

Volume 12, No. 2, Summer 2016 (IR-WRR) 

72 

 
 

(a-7 ؼطيمٝ وبٞف وٕيت ٚ ويفيت ٔٙبثك ٚ ٚرٛز ثحطاٖ ٘كؿت )
-b. اظ ؾٛي زيٍط قىُ )زٞس ئظٔيٗ زض ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي ضا ٕ٘بيف 

وٝ ٔحطن ضقس  ثبقس ئٔمِّٛي ٔتٙبـط  -( ثيبٍ٘ط ٕ٘ٛزاض لّي7
ايٗ  طيتأح. ٌصاضز ئالتصبزي ٔٛرٛز زض ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي ضا ثٝ ٕ٘بيف 

ثبلج ايزبز  Babaeian (2015)ٔحطن التصبزي ٔؽبثك ثب تحميك 
ي افعايف ؾؽح وكت اظ ؼطيك فمبِيت وكبٚضظي زض ا ٙٝيظٔقطايػ 

 ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي ٌطزيسٜ اؾت.
 

 ٔحسٚزوٙٙسٜي ضقس ٚ تغييطات ٘كبٍ٘طٞبي ٔطتجػ ثب ٘يطٚٞب 1رسَٚ 
ضا زض ٔحسٚزٜ ٔؽبِمبتي  1385تب  1380 ؾبِٝ  پٙذزض ثبظٜ ظٔب٘ي 

لٕسٜ زض ٔٙؽمٝ  ٔحسٚزوٙٙسٜي طٚي٘ زٚ. زٞس ئضفؿٙزبٖ ٘كبٖ 
اؾت.  وكت لبثُٔيعاٖ اضاظي  ٔحسٚزوٙٙسٜٚرٛز زاضز. اِٚيٗ ٘يطٚي 

اؾت ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ  قسٜ  زازٜ٘كبٖ  2وٝ زض رسَٚ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
آة تزسيس پصيط ٚ ٘يبظ آثي ٔحصَٛ غبِت ٔٙؽمٝ )پؿتٝ(، ٔٙبثك 

 وٝ يزضحبِ ثبقس ئٞىتبض  40000حساوخط ؾؽح ظيط وكت ٔزبظ 
ٞىتبض ثٛزٜ  108900ثٝ ٔيعاٖ  1380ؾؽح ظيط وكت ٚالمي زض ؾبَ 

 ٘يع ٕٞيٗ ضٚ٘س حبوٓ ثٛزٜ اؾت. 1385اؾت. زض ؾبَ 
 

ز، زٚٔيٗ زض قطايؽي وٝ ؾؽح ظيط وكت اظ ٔمساض ٔؽّٛة فطاتط ضٚ
ايٗ ٘يطٚ وٝ ثٝ ٔحسٚزيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي  قٛز ئ٘يطٚ فمبَ 

آٖ ٘كؿت  تجك ثٝقبُٔ وٕيت ٚ ويفيت ٔٙبثك آة ٚ  ٌطزز ئٔطثٛغ 
-1385زض ثبظٜ ظٔب٘ي  1رسَٚ ي ٞب زازٜثط اؾبؼ  .قٛز ئظٔيٗ 
ثط  ٔٛؼ ىطٚئ 582 ٔتط افت ؾؽح ايؿتبثي، 4ٔيعاٖ  1380

٘كؿت ظٔيٗ ضا  ٔتط يؾب٘ت 18وبٞف ٞسايت اِىتطيىي ٚ  ٔتط يؾب٘ت
ي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك ثطزاض ثٟطٜاؾت. ذؿبضات ٘بقي اظ ايٗ  زازٜ ٘تيزٝ 

، وبٞف ٞب چبٜي زٞب٘ٝ ثبال ظزٌآة ظيطظٔيٙي اثتسا ثٝ ثرف ارتٕبلي )
ثب وبٞف ـطفيت آثرٛاٖ لالٜٚ  ثّٙسٔستلّٕىطز ٔحصَٛ ٚ...( ٚ زض 

 اوِٛٛغيه ٘يع تحٕيُ ٌطزيسٜ اؾت. ثٝ ثرف ي ارتٕبلي،ٞب ثرفثط 
 

ي زيٍطي ٘يع زض ثطٚظ ايٗ فبرمٝ ٘مف ا ٙٝيظٔثسٖٚ قه لٛأُ 
ثؿتط ٟ٘بزي يىي اظ  زاقتٝ اؾت. ثط ٔجٙبي چبضچٛة ٘فطي ٟ٘بزٌطايي،

وٝ زض قطايؽي ثبلج تكسيس  ضٚز ئايٗ لٛأُ وّيسي ثٝ قٕبض 
زض آٖ ٌطزيسٜ  طيتأذثبظٚي ضقس ٚ زض قطايؽي ثبلج وبٞف ؾطلت ٚ 

 اؾت.
 

 تحليل بستز وُادي -4-1

 مىطقٍ تاريخچٍ -4-1-1

ٔؽبِمبتي ضفؿٙزبٖ وكت پٙجٝ  ٔحسٚزٜلجُ اظ ا٘مالة ٔكطٚؼٝ، زض 
 ؽي)تأؾ يزاذّزٚ ٔحطن التصبزي  طيتأحضٚ٘ك زاقت وٝ تحت 

ي زاذّي آٔطيىب ٞب )رًٙ يإِّّٗ يثي ٘ؿبري( ٚ ٔحطن ٞب وبضذب٘ٝ
صبزضات پٙجٝ اظ ٔٙبؼمي ٔب٘ٙس ضفؿٙزبٖ ضا وٝ ٔزبَ  1240زض ؾبَ 

ثبال ضفتٗ ثٙيٝ ٔبِي وكبٚضظاٖ  فطاٞٓ ٕ٘ٛز(، صبزضات پٙجٝ ثبلج
(. اظ ؾٛي زيٍط فطاٞٓ ثٛزٖ ثؿتط ٔطتجػ ثب Abtahi, 2006) سيٌطز

ي زض ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي ٌطزيس. زض وبض پؿتٝثبلج  ذبن ٚ  آةٔٙبثك 
تفبزٜ اظ ٔٙبثك آة ؾبِيب٘ي وٝ ٘فبْ حىٕطا٘ي لٙبت تٟٙب ضاٜ اؾ

اصّي ٔطتجػ ثب حىٕطا٘ي ٔٙبثك  ٔؤِفٝ( 1285لجُ اظ ثٛز )ظيطظٔيٙي 
ي ٔجتٙي ثط لطف ٚ ضٚاثػ ثيٗ ٔطزْ ثٛز طضؾٕيغآة ظيطظٔيٙي، لٛا٘يٗ 

لٛا٘يٗ اؾترطاري اظ فمٝ اؾالْ ضٚاثػ ثيٗ  وٝ زض وٙبض ٚ زض تمبُٔ ثب
 .زاز ئثبظيٍطاٖ ضا ٘فٓ 

 
 لٙٛاٖ  ثٝحطاؾت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي  ٙٝيزضظٔاصّي  يػٌيٚ ؾٝ

ي ثيبٍ٘ط ػٌيٗ ٚياِٚ( 1): ٔتصٛض قس تٛاٖ ئلبلسٜ ربضي آٖ زٚضٜ 
، ؾبيطيٗتٛاظك ٘ؿجت ثٝ  وٝ ييربتب  ثبقس ئثبٚضٞب  پطضً٘٘مف 

٘فؽ ٚ  ٚ تىبحط ؼّجي، لعت ييرٛ يؼجك ؾّيٓ، ٔربِفت ثب ثطتط
 ثطقٕطزٜ اٖفطًٞٙ لٕٛٔي ٔطزْ ايط يٞب يػٌياظ ٚ يذٛاٞ لساِت

ٔطتجػ  ( ٚيػٌي زْٚ،2(؛ )Katouzian and Nasiri, 2015) قس ئ
ٔؿبئُ  ثٝ ذبؼطؿتٓ لٙبت، ئحسٚز ثٛز وٝ ؾ يثطزاض ثٟطٜؿتٓ يثب ؾ

( 3؛ ٚ )زاز يٕ٘ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ضا اظ  ٘بپبيساض يثطزاض ثٟطٜاربظٜ  يفٙ
ي ٙيطظٔياظ ٔٙبثك آة ظ يثطزاض ثٟطٜزض  ي، ٔكبضوت ٔس٘يػٌيٗ ٚيٛٔؾ

ؿتٓ ضا ثٝ ؾٕت ٔكبضوت يٍط ؾيىسيزض وٙبض  يػٌيٚ ؾٝٗ ي. اثٛز
 .وطز ئت يٞسا يٙيطظٔيساض اظ ٔٙبثك آة ظيرٟت اؾتفبزٜ پب ئس٘
 

 َا ياستس -4-1-2

ي ثؿتط ٟ٘بزي تٛرٝ ثٝ تٛؾمٝ طيٌ قىُيىي اظ لٛأُ ٟٔٓ زض 
ي اؾت. عيض ثط٘بٔٝارتٕبلي ٚ التصبزي زض ؾؽح والٖ ٚ ايزبز تفىط 

ٞزطي قٕؿي زض ٔزّؽ قٛضاي  1303پيسايف ايٗ تفىط اظ ؾبَ 
زض لبِت پٙذ ثط٘بٔٝ لٕطا٘ي لجُ  تٛاٖ ئضا   آّٖٔي ضلٓ ذٛضز ٚ ضٚ٘س 

اظ ا٘مالة اؾالٔي ٚ پٙذ ثط٘بٔٝ تٛؾمٝ پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي 
ٞبي لٕطا٘ي زض قطايؽي صٛضت  (. قطٚق ثط٘ب9ٕٝٔ٘ٛز )قىُ پيٍيطي 

صٛضت پصيطفتٝ ثٛؾيّٝ قطوت ٔكبٚض ٔٛضيؿٗ پصيطفت وٝ ٔؽبِمٝ 
 طزٜ ثٛزـــٓ وــــٚظميت ثحطا٘ي ٔٙبثك آة وكٛض ضا تطؾي 12٘ٛزؾٗ

(Ale-Yasin, 2013 َٛزض ؼ .)ٝٔي لٕطا٘ي اَٚ تب ؾْٛ، ثيف ٞب ثط٘ب
. ثب تٛرٝ ثٝ بفتي  صيترص% وُ التجبضات ثٝ ثرف وكبٚضظي 20اظ 

زض ؼي  كٛض،ٔيعاٖ ؾٟٓ ٘ؿجي ايٗ ثرف زض وُ تِٛيس ّٔي و
اظ إٞيت ثرف وكبٚضظي  ذيتسض ثٝي لٕطا٘ي اَٚ تب چٟبضْ ٞب ثط٘بٔٝ

. ارطاي قس  افعٚزٜي صٙمت ٚ ذسٔبت ٞب ثرفوبؾتٝ ٚ ثط إٞيت 
ليٕت ٘فت ٚ  اِمبزٜ فٛقثط٘بٔٝ پٙزٓ لٕطا٘ي ٕٞعٔبٖ ثب افعايف 

زضآٔسٞبي ؾطقبض ٘بقي اظ آٖ ثٛز. ثب افعايف زضآٔس زِٚت اظ فطٚـ 
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ُ ٚ ثطٚظ ثحطاٖ ا٘طغي ـرًٙ چٟبضْ الطاة ٚ اؾطائي ُيِثٝ ز - ٘فت
 Katouzian) سيزضصس ضؾ 80 ثٝ ثط٘بٔٝايٗ ؾٟٓ ٘فت زض  -زض اضٚپب

and Nasiri, 2015  ٚAle-Yasin, 2013 اظ ٔحُ زضآٔسٞبي .)

ٚاضزات پٕپ ٚ ) ياضظي ٞب بضا٘ٝي ا٘طغي ٚ يٞب بضا٘ٝؾطقبض ٘فت ي
 لٕالًترصيص يبفت ٚ اثعاضٞبي حفط چبٜ لٕيك افعايف يبفت( 

 ي لٕيك وبٞف پيسا وطز. ٞب چبٜٞعيٙٝ احساث 

 

 

 رفسىجان محذيدٌ ايستابي سطح افت معلًلي -علي ومًدار bمذل مفًُمي ي  a -7ضکل 

 

 

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

 ٔٙجك 1385 1380 ٔتغيط ٔؽبِمبتي ٔٙؽمٝ زض غبِت ٘يطٚٞبي

 ضقس ٘يطٚي
ٚضي التصبزي آة زض ثرف  اي ثٟطٜ حبقيٝ تغييطات
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 ي ٔتٛؾػىيسضِٚيٞويفيت ٔٙبثك آة )ٞسايت 

 {(ٔتط يؾب٘تثط  ٔٛؼ ىطٚئ}
5130 5712 

 98/2 8/2 ٘كؿت ظٔيٗ }ٔتط{

 9/109 6/108 ٔؿبحت اضاظي وكبٚضظي }ٞعاض ٞىتبض{

 

 جُت تبييه مصزف آب سطح تعادل ياسمًردو يوطاوگزَا -2جذيل 

 ٔٙجك 1385 1380 ٚاحس قبذص
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 3/330 305 زض ؾبَ ٔتطٔىمتٔيّيٖٛ  پصيط تزسيس آة ٔٙبثك حزٓ

 8/3333 زض ٞىتبض زض ؾبَ ٔتطٔىمت آثي ٘يبظ

 110 9/108 ٞعاض ٞىتبض ٚالمي وكت ظيط ؾؽح
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ي رسيس افعايف يبفت. ٞب چبٜي ثطزاض ثٟطٜي ٞب پطٚا٘ٝتمبظب ثطاي 
ٔٙبثك آة رسيس زض وكٛض  ٔىمت ٔتطٔيّيبضز  9ٓ ـٚ تٙفي ٗيتأٔتحمك 

ايٗ فطآيٙس زض  طيتأح( ثيبٍ٘ط Ale-Yasin, 2013) ثط٘بٔٝزض ؼَٛ ايٗ 
. ثب اتٕبْ ثط٘بٔٝ پٙزٓ لٕطا٘ي زض ثبقس ئي اظ ٔٙبثك آة ثطزاض ثٟطٜ

الت زاذّي ٔطتجػ ثب ا٘مالة ٚ ٔصبزف قسٖ آٖ ثب تحٛ 1356ؾبَ 
ي ٞب ؾبَزض فبصّٝ  ثط٘بٔٝ قكٓ لٕطا٘ي ٔتٛلف ٌطزيس. لٕالًاؾالٔي 

زض قطايؽي وٝ زِٚت ثب فكبضٞبي ذبضري، رًٙ  1361تب  1357
ي زاذّي ضٚثطٚ ثٛز ٔكىالت التصبزي ٚ ثؿتط ٞب يٌطفتبضتحٕيّي ٚ 

زض ثط٘بٔٝ پٙزٓ لٕطا٘ي ثبلج ٌطزيس تب ٘طخ صسٚض  قسٜ  فطاٞٓ
ي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٜ ٔؽبِمبتي ثطزاض ثٟطٜي ٞب پطٚا٘ٝ

ي ٕٔٙٛلٝ ٞب زقتزض  ٞب پطٚا٘ٝصسٚض ايٗ  وٝ يزضصٛضتافعايف يبثس. 
ثط ٔجٙبي لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي قسٖ  -ٔكبثٝ ثب ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ -

يي ثبلج ازأٝ ايٗ فطآيٙس ٚ تكٛيك ٞب ٔحطنآٖ ٕٔٙٛق ثٛز. أب 
ي ٌؿتطـ ثرف وكبٚضظي ٌطزيس. ثط ٔجٙبي تحٛالت ثيكتط زض ضاؾتب

قبُٔ  ٞب ٔحطن( ايٗ Agha-Nasiri, 2012ي تٛؾمٝ )ٞب ثط٘بٔٝ
ي رسيس قغّي ثرف ٞب فطصت( أىبٖ ايزبز 1: )سٙثبق ئٔٛاضز ظيط 

( تبحيط ثرف 2؛ )ٞب ثرفوكبٚضظي ثب حسالُ ٞعيٙٝ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط 
( افعايف 3قٟطٞب؛ )وكبٚضظي زض رٌّٛيطي اظ ٟٔبرطت ضٚؾتبييبٖ ثٝ 

صبزضات ٔحصٛالت وكبٚضظي ٚ وٓ وطزٖ ٚاثؿتٍي ثٝ زضآٔسٞبي 
ي ٚاثؿتٝ ثٝ ٞب ثرف( وٕه ثٝ ضقس التصبزي 4٘فتي ٚ اضظي؛ ٚ )

 بفتٝي  فيافعاوكبٚضظي. زض ايٗ قطايػ، ٚاثؿتٍي ثٝ ثرف وكبٚضظي 
ثب  ٓيطٔؿتميغٔؿتميٓ ٚ  ؼٛض  ثٝي اظ ربٔمٝ ا ٌؿتطزٜٚ ٔميكت لكط 

اصالح " ُيلجيي اظ ٞب بؾتيؾاؾت. ٔمسٚز  ذٛضزٜ ٌطٜايٗ ثرف 
رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض افك  ا٘ساظ چكٓ"ٚ  "اٍِٛي ٔصطف

ٔؽّٛة، احيبي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي،  ؿتيظ ػئح ثطب تٕطوع ث "1404
ٞب  تمبزَ ثركي ايٗ ٔٙبثك ٚ رٌّٛيطي اظ ضذساز ثيالٖ ٔٙفي آثرٛاٖ

ضؾيسٜ اؾت وٝ لسْ وبضايي آٖ زض ايٗ قطايػ ثسيٟي ثٝ  تيتصٛثٝ 
ضؾس ٚ ضٚ٘س ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ  ٘فط ٔي

ي ٕٔٙٛلٝ ٘يع ٘كبٖ اظ ٘بوبضآٔسي ايٗ ٞب ٔحسٚزٜٚ افعايف ضٚظافعٖٚ 
 زاضز. ٞب بؾتيؾلجيُ 

 

 قًاويه -4-1-3

 ٔطٚضظٔبٖ ثٝي ٔسضٖ، ٌصاض لبٖ٘ٛزض ظٔبٖ ٔكطٚؼٝ ثب ٚضٚز ٘فبْ  
لٛا٘يٗ ٔجتٙي ثط فمٝ، ربي ذٛز ضا ثٝ لٛا٘يٗ ضؾٕي ٔٛرٛز زض ٘فبْ 

ي زض ايٗ ظٔيٙٝ ثٝ ٌصاض لبٖ٘ٛي رسيس زاز. اِٚيٗ تزطثٝ ٌصاض لبٖ٘ٛ
ي ظيبزي وٝ زض ٞب تالـ. ٌطزز ئٔمؽٛف  1307لبٖ٘ٛ ٔس٘ي، 

ي آٖ ثب لطف صٛضت ؾبظ ٕٞؿبٖضاؾتبي تسٚيٗ ايٗ لبٖ٘ٛ ٚ 
اظ  لطاضٌطفتٝ اؾتفبزٜ ٔٛضزوٝ زض ايٗ لبٖ٘ٛ  "حطيٓ"پصيطفت. ٚاغٜ 

ي ؾٛ( ٚ اظ 136ٔبزٜ زازٜ )وٕبَ ا٘تفبق اظ اضاظي ضا ٔجٙب لطاض  ؾٛ  هي

وٝ ثٝ ثمس ارتٕبلي زض وٛتبٜ  زا٘س ئزيٍط ٔحسٚزٜ حطيٓ ضا تب ربيي 
ايٗ  زضٚالك(. 139ٚ  138ٚ  137ي ٞب ٘كٛز )ٔبزٜٔست ظطض ٚاضز 

ٔمسْ ثط حفبـت اظ ٔٙجك زض ٘فط ٌطفتٝ  ضا ثطزاضاٖ ثٟطٜلبٖ٘ٛ ٔٙبفك 
ي پبيساض اظ ٔٙبثك ظيطظٔيٙي لبٖ٘ٛ ثطزاض ثٟطٜاؾت. ايٗ لبٖ٘ٛ زض قطايػ 

ذؽطي ضا  ذٛز يذٛز ثٝظيطا اؾتفبزٜ اظ لٙبت  ضفت ئذٛثي ثكٕبض 
لٙبت اظ ـطفيت زيٙبٔيه آثرٛاٖ اؾتفبزٜ وطز ) يٕ٘ٔتٛرٝ ٔٙجك 

ي ٚ زض ٌصاض لبٖ٘ٛ( أب ايٗ لسْ تٛرٝ ثٝ ٔٙجك زض ازأٝ فطآيٙس وٙس ئ
( تكسيس ٌطزيس ٚ اظبفٝ ثطزاقت 1313تىٕيّي لبٖ٘ٛ لٙٛات ) 10ٔبزٜ 

اظ ٔٙبثك ٔكتطن ضا زض قطايؽي وٝ ثٝ ؾبيط وكبٚضظاٖ ذؿبضتي ٚاضز 
ثٍٙبٜ ٔؿتمُ  ؽيتأؾثب تصٛيت لبٖ٘ٛ  آٖ اظ  پؽ٘كٛز ٔزبظ زا٘ؿت. 

٘مف زِٚت زض ٔجبحج آثي افعايف يبفت تب  1322آثيبضي زض ؾبَ 
( ثط ٘فبْ آثيبضي 1340ربيي وٝ زِٚت زض لبٖ٘ٛ اصالحبت اضظي )

اصُ اَٚ ا٘مالة ؾفيس( لبٖ٘ٛ )ي ظيبزي الٕبَ وطز. زض ايٗ طٌصاضيتأح
ي وكبٚضظي، تمساز ٔبِىيٗ ٚ زض ٘تيزٝ تمساز ٞبٗ يظٔقسٖ  ذطز ثب

( ٔبِىيٗ ٔزبظ ثٝ حفط 1307) ئس٘افعايف يبفت )ؼجك لبٖ٘ٛ  ٞب چبٜ
ذطزٜ  قسٖ بزيظچبٜ زض ّٔه قرصي ذٛز ثٛز٘س(. اظ ؾٛي زيٍط ثب 

 ثٝ ٚرٛزٚ ٔبِىيٗ ؾبثك ايٗ اضاظي  ٞب آٖٔبِىيٗ ٚ اذتالفي وٝ ثيٗ 
ي اؾتفبزٜ ثطزاض ثٟطٜٔكبضوت ٔس٘ي حبوٓ ثط ٘فبْ  ظٔبٖ ٔطٚض ثٝآٔس، 

ازأٝ ايٗ  ي ظيبزي ذكه ٌطزيس. زضٞب لٙبتٚ  بفتي  وبٞفاظ لٙبت 
ٔٙبثك ٔبِي اظ ؾٛي زِٚت ثٝ وٕه ثمس  ٗيتأٔضٚ٘س اتربش ؾيبؾت 

ي ثطزاض ثٟطٜحفط چبٜ( آٔس ٚ حطوت ثٝ ؾٕت ) يتىِٙٛٛغي افعاض ؾرت
ضٚ ثٝ ذكه  ٞب لٙبتي تكسيس قس وٝ زيطي ٘پبييس وٝ ا ٌٛ٘ٝ ثٝ٘بپبيساض 

، ؾؽح ايؿتبثي ثب افت قسيس ٞب چبٜثب افعايف تمساز  ٚقسٖ ضفتٝ 
ٚ  ٞب رٍُٙ(. اِجتٝ ثب تصٛيت لبٖ٘ٛ ّٔي قسٖ 8 ٝ ٌطزيس )قىُٔٛار

)اصُ زْٚ ا٘مالة ؾفيس(، ٔبِىيت اضاظي ٔٛات ثٝ زِٚت  1342ٔطاتك 
تفٛيط قسٜ ٚ احيبي ايٗ اضاظي ٔٙٛغ ثٝ اربظٜ زِٚت ٌطزيس ٚ 
زض٘تيزٝ حفط چبٜ زض اضاظي ٔٛات زچبض ٔحسٚزيت ٌطزيس ٚ تب حسٚزي 

 زض ؾطلت ٚ قتبة ترطيت ٔٙبثك آثي قس. طيتأذثبلج 
 

ثبال ضفتٗ ثٙيٝ التصبزي وكبٚضظاٖ ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ ٚ اظ ؾٛيي 
وٝ ثبغبت ضا ٔكَٕٛ تمؿيٓ -تصٛيت لبٖ٘ٛ اصالحبت اضظي 

تٕبيُ ثيكتطي ثٝ احساث ثبن ٚ وكت پؿتٝ زض ثيٗ  -زا٘ؿت يٕ٘
ٖ اٍِٛي فمبِيت ٔٙؽمٝ ضفؿٙزب ظٔبٖ ٔطٚض ثٝظاضليٗ ايزبز وطز ٚ 

قطايػ ٔكبثٝ  (.Abtahi, 2006ٔجتٙي ثط تٛؾمٝ ثبغبت پؿتٝ ٌطزيس )
رٟت ٚضٚز ثٝ  ٌصاض لبٖ٘ٛثب ٔٙؽمٝ ضفؿٙزبٖ ثبلج احؿبؼ ٘يبظ 

 1345ي ٌطزيس ٚ زض ؾبَ ٙيطظٔيظي اظ ٔٙبثك آة ثطزاض ثٟطٜٚظميت 
آٖ زض  تجك ثٝلبٖ٘ٛ حفؿ ٚ حطاؾت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي تصٛيت قس. 

تصٛيت  "آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي قسٖ آٖ"حت لٙٛاٖ لب٘ٛ٘ي ت 1347ؾبَ 
حيؽٝ حمٛلي حىٕطا٘ي آة اظ حمٛق ذصٛصي  صٛضتٗ يثسٌطزيس ٚ 

ٔجتٙي ثط لطف ٚ ٔكبضوت ٔس٘ي ثٝ حمٛق لٕٛٔي ٔجتٙي ثط حبوٕيت 
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پيكٟٙبز تصٛيت لبٖ٘ٛ  ٚالك زضٚ ٘فبضت ثالفصُ زِٚت تجسيُ قس. 
ثٝ  ٌصاضٖ لب٘ٛثيبٍ٘ط تٛرٝ  1347آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي قسٖ آٖ زض ؾبَ 

رٟت حفبـت اظ ٔٙبثك  ٌصاض لبٖ٘ٛوٝ تالـ  ثبقس ئثحطاٖ ٔٙبثك آة 
ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثط ٔجٙبي ايٗ لبٖ٘ٛ زض اؾفٙسٔبٜ  زٞس ئآة ضا ٘كبٖ 

 ٌصض زض ٙىٝيا ٚرٛز ثبٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ ٕٔٙٛلٝ الالْ ٌطزيس.  1353
ّٕٔٛؾي ثبلج ايزبز تجمبت ٔرتّف  ؼٛض  ثٝظٔبٖ ٔكىالت ايٗ لبٖ٘ٛ 

 ٔٙبثك آة ٌطزيس. ثط
 
ي ٕٔٙٛلٝ ٞب زقتايطازات ايٗ لبٖ٘ٛ ٕٔٙٛليت حفط لٙبت زض  رّٕٝ اظ

ي اظ آٖ ثطزاض ثٟطٜ( ظيطا ثب تٛرٝ ثٝ ؾبذتبض لٙبت، 24ٔبزٜ ثٛز )
ي لب٘ٛ٘  ٔبزٜؿت ثٝ آثرٛاٖ ظطض ٚاضز ؾبظز. ٞسف اظ ايٗ تٛا٘ يٕ٘

ي زض ثطزاض ثٟطٜثبظٌكت آثرٛاٖ ثٝ حبِت تمبزَ ثٛز أب افعايف 
ثبالزؾت، اظ ٔيعاٖ تغصيٝ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٜ ٕٔٙٛلٝ 

تمبزَ  تٛا٘س يٕ٘ٚ تٟٙب ٕٔٙٛليت ثطزاقت اظ ٔحسٚزٜ ٕٔٙٛلٝ  وبٞس ئ
ايٗ قطايػ زض حبَ حبظط ٘يع ثسِيُ لسْ  ضا زض ؾفطٜ ايزبز وٙس.

ٞبي ثيالٖ ٔٙبثك آة  قٙبذت زليك ٚ لسْ لؽميت فطاٚاٖ ِٔٛفٝ
 ظيطظٔيٙي ٔكٟٛز اؾت.

 
 ُيثٝ زال، 1347زض ظٔبٖ تصٛيت لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي قسٖ آٖ، 

زضآٔس ٘فتي وٓ، ٞعيٙٝ ثبالي تزٟيعات ٚاضزاتي حفط چبٜ، ليٕت 
ي زض ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي، وبض پؿتٝثبالي ٌبظٚئيُ ٚ لسْ ضٚاد وبُٔ 

وٕتطي زض ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي صٛضت پصيطفت ِٚي زض  طٔزبظيغحفبضي 
ٞبي رٟب٘ي، زضآٔس ٘فتي ايطاٖ افعايف ضذساز ثٝ لّتي ثمس ٞب ؾبَ

ٞعيٙٝ فطصت  لٕالًٚ  قس فيتعميبفت ٚ زاليُ ثبظزاض٘سٜ ٔصوٛض 
ٚ ثب تغييط قطايػ ّٕٔىت زض  بفتي  وبٞفي ا ٌٛ٘ٝ ثٝترؽي اظ لبٖ٘ٛ 

ي ٚ إِّّٗ يثي ٞبٓ يتحطاٚايُ ا٘مالة )ثٝ زِيُ تغييط حىٛٔت ٚ قطٚق 
ي ا ٔٙؽمٝض ٔميبؼ ز قسٜ شوطرًٙ تحٕيّي(، ؾبظٚوبض التصبزي 

ي ٘يٕٝ ٞب چبٜ ٝيضٚ يثربٔمٝ ثٝ ؾٕت احساث  ٚ قس  تيتمٛ قست ثٝ
لٕيك ٚ لٕيك ٌبْ ثطزاقت. زض ايٗ قطايػ پؽ اظ ا٘مالة اؾالٔي، 

، ثبلج وبٞف ٔكبضوت ٔس٘ي ٚ زِٚتتكسيس فطآيٙس افعايف ٘مف 
 زضوبٞف احؿبؼ ٔؿئِٛيت افطاز ربٔمٝ ٚ افعايف ضلبثت  زٝيزض٘ت
 ي ا٘فطازي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيس.ثطزاض ثٟطٜ ٙٝيظٔ
 

تب  1357تب لجُ اظ تصٛيت لبٖ٘ٛ تٛظيك لبزال٘ٝ آة )ثبظٜ ظٔب٘ي 
قطايػ ٘بثؿبٔبٖ ؾيبؾي وكٛض، رًٙ تحٕيّي ٚ لسْ  ُيثٝ زِ( 1361

ي ٞب چبٜ٘فبضت وبفي ٟ٘بزٞبي ٔؿئَٛ، ثب ايزبز فطصت ترؽي، حفط 
ٚيػٜ آٔبض  ؼٛض ثٝف يبفت. زض ٔحسٚزٜ ٔؽبِمبتي افعاي طٔزبظيغ

)ظٔبٖ ٕٔٙٛلٝ  1353ٚاحس ؾبَ  319ي اظ ٔمساض ثطزاض ثٟطٜٚاحسٞبي 
 .بفتافعايف ي 1361ٚاحس زض ؾبَ  741قسٖ زقت ضفؿٙزبٖ( ثٝ 

ثب زض ٘فط  13(1361) لبٖ٘ٛ تٛظيك لبزال٘ٝ آة 3تجصطٜ شيُ ٔبزٜ 

 ثطاي تؿّيٓ تمبظبي صسٚض پطٚا٘ٝ ثطاي افطازي ظٔبٖ  ٔستٍ٘طفتٗ 
وٝ تب لجُ اظ تصٛيت لبٖ٘ٛ تٛظيك لبزال٘ٝ الساْ ثٝ حفط چبٜ وطزٜ 

ي ٚ ايزبز فطصتي زض رٟت عيٌط لبٖ٘ٛثٛز٘س، ثبلج تكسيس ثؿتط 
 ٘يع ٌطزيس. آٖ اظ  پؽترطيت ثمس اوِٛٛغيه زض ثبظٜ ظٔب٘ي 

 
زض رٟت  ٟبًبيتٟ٘لبُٔ زيٍطي وٝ ثبلج قس لبٖ٘ٛ تٛظيك لبزال٘ٝ آة، 

وبٞف ٔكىالت لٛا٘يٗ لجّي حطوت ٘ىطزٜ ٚ ثٝ ؾٕت ترطيت ثيكتط 
ثمس اوِٛٛغيه ؾٛق زازٜ قٛز ثٝ اثٟبْ ٔٛرٛز زض ايٗ لبٖ٘ٛ زض ٔٛضز 

ايٗ لبٖ٘ٛ  4وٝ زض ٔبزٜ  ٌطزز يثطٔي ٕٔٙٛلٝ ٞب زقتتمطيف 
- وٙس ئتكريص ٕٔٙٛلٝ ثٛزٖ ضا ثط ٔجٙبي ٘فط ٚظاضت ٘يطٚ تمطيف 

حبوٓ ثط ثيالٖ آثي ٚ افت ؾؽح ايؿتبثي. زض لُٕ ٘ٝ ثط ٔجٙبي اصَٛ 
 422ايٗ لٛأُ ثبلج ٌطزيس تب پؽ اظ تصٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ تمساز  طيتأح

تمساز  1382حّمٝ چبٜ لٕيك رسيس، ٔزٛظ لب٘ٛ٘ي اذص ٕ٘بيس. زض ؾبَ 
ثٝ  1361ي زض ٔٙؽمٝ ضفؿٙزبٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبَ ثطزاض ثٟطٜٚاحسٞبي 

ٔرطة  ٙسيفطآٛق ثبلج تكسيس ايٗ ٔٛظ زضصس ضقس يبفت. 189ٔيعاٖ 
 ,Agah and Hassani)لسْ تٛرٝ ثٝ ٔٙجك )ثمس اوِٛٛغيه( ٌطزيس 

2015.) 
 

ظٛاثػ ايزبز تمبزَ ثيٗ ٔٙبثك ٚ ٔصبضف  ٘بٔٝ تيتصٛ 1387زض ؾبَ 
آة ثب زٚاظزٜ ٔبزٜ زض ضاؾتبي حفؿ ٚ حطاؾت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي 

ي ٞب ٔبزٜة  ٙسث زضٞبي ٕٔٙٛلٝ،  تصٛيت ٌطزيس. پؽ اظ تمطيف زقت
وبٞف ثطزاقت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي  صطاحتبً، ٘بٔٝ تيتصٛايٗ  5ٚ  4
لطاض ٌطفت. وبٞف  ٔس٘فطي ٘يطٚ ٚ رٟبز وكبٚضظي ٞب ٚظاضت ّٝيٚؾ ثٝ

ي غيطٔزبظ، رٌّٛيطي اظ ٞب چبٜثطزاقت، ثب ضاٞىبضٞبيي اظ لجيُ ا٘ؿساز 
مبَ، ي ٔزبظ، ذطيس ٚ ا٘ؿساز چبٜ ٔزبظ ٚ فٞب چبٜاظبفٝ ثطزاقت 

اصالح اٍِٛ ٚ تطويت وكت، وبٞف وكت ٌيبٞبٖ پطٔصطف، تٛؾمٝ 
ٔصطف پيكٟٙبز ٌطزيس. افعايف ٚاحسٞبي  وكت ٌيبٞبٖ وٓ

زض  14ي فبلس پطٚا٘ٝٞب چبٜلبٖ٘ٛ تمييٗ تىّيف  ثطزاضي ٚ تصٛيت ثٟطٜ
٘بٔٝ ٘يع لبزض ثٝ  وٝ زض لُٕ ايٗ تصٛيت زٞس ئ٘كبٖ  1389ؾبَ 

٘جٛزٜ اؾت. ايٗ فطآيٙس تب حسي  وبٞف ؾٟٓ ترطيت ثمس اوِٛٛغيه
ٕٔٙٛلٝ ثٛزٖ ٔحسٚزٜ ٔؽبِمبتي ضفؿٙزبٖ،  ٚرٛز ثبوٝ  ضٚز ئ پيف

٘ؿجت  1382ي اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ؾبَ ثطزاض ثٟطٜٔمساض ٚاحسٞبي 
ثب ٘كبٖ  8قىُ % ضقس زاقتٝ اؾت. 439ثٝ ٔمساض  1353ثٝ ؾبَ 

ت ضا ٘كبٖ ي چبٜ ٚ لٙبثطزاض ثٟطٜزازٖ ايٗ تغييطات، ؾٟٓ ٚاحسٞبي 
ي ثطزاض ثٟطٜ. ٘تبيذ اؾترطاري اظ ايٗ قىُ ثيبٍ٘ط تغييط اٍِٛي زٞس ئ

ٚ ربيٍعيٙي آٖ ثب ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض  1353پبيساض ؾبَ 
زاضز وٝ ثطآيٙس آٖ ثبلج ٚلٛق افت ٔتٛؾػ  آٖ اظ  پؽافك ظٔب٘ي 

ؾبال٘ٝ يه ٔتط زض تطاظ آة ظيطظٔيٙي زض ٔحسٚزٜ ٔؽبِمبتي ٌطزيسٜ 
 .اؾت
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ي اس مىابع آب سيزسميىي بزدار بُزٌتغييزات ياحذَاي  -8ضکل 

 در محذيدٌ مطالعاتي رفسىجان

 
ي ٕٔٙٛلٝ ٞب زقتتمساز  1390تب ؾبَ  1353زض قطايؽي وٝ اظ ؾبَ 

ٔحسٚزٜ  285 ٔحسٚزٜ ثٝ 51اظ  -ٔكبثٝ ثب ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ
زض ظٔيٙٝ ٔكىالت ٚ  تط كيلٕاؾت ٘يبظ ثٝ ٔؽبِمبتي  بفتٝي فيافعا
تب  ٌطزز ئي ٔتٙبؾت ثب قطايػ ٞط ٔٙؽمٝ احؿبؼ ٞب حُ ضاٜ
ي ثب تزٛيع يه حىٓ وّي ثطاي زأٙٝ ٚؾيمي اظ ٔٙبؼك ثب ا ٌٛ٘ٝ ثٝ

اوِٛٛغيىي ٔتفبٚت، ثٝ ترطيت ثيكتط ٔٙبثك ٔٙزط  -قطايػ ارتٕبلي
وٝ  ثبقس ئٍ٘طزز. ٘ىتٝ ٟٔٓ ايٗ ٔؽبِمبت زلت زض ثؿتط ٟ٘بزي آٖ 

ؾٝ لبُٔ ٟٔٓ زض حفبـت اظ  ظٔبٖ ٔطٚض ثٝفٛق ٘كبٖ زاز  ٔؽبِت
ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ربي ذٛز ضا ثٝ ترطيت ٔٙبثك زازٜ اؾت. ايٗ ؾٝ 

 طيي( تغ1: )سٙثبق ئلبُٔ زض قطايػ وٙٛ٘ي ثسيٗ ٘حٛ لبثُ تفؿيط 
ي اظ ٔٙبثك؛ ثطزاض ثٟطٜثٝ  ٔست وٛتبٜثبٚضٞب ٚ حبوٓ قسٖ ٍ٘بٜ التصبزي 

 ٔٛضزٚ تأٔيٗ ٔٙبثك اضظاٖ ليٕت ا٘طغي  افعاضٞب ؾرت( افعٚزٜ قسٖ 2)
( حصف 3ي ٘بپبيساض ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت؛ ٚ )ثطزاض ثٟطٜوٝ أىبٖ  بظي٘

 ٘مف ٟٔٓ ٔكبضوت ٚ ٘فبضت ٔس٘ي ٚ ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي.
 

 تحليل ساسيكارَا -4-2

ٚ لٛا٘يٗ اضائٝ  ٞب بؾتيؾي قٙبؾ تيآؾزض ثرف تحّيُ ثؿتط ٟ٘بزي، 
ي ٔصوٛض زض لبِت تفىط ؾيؿتٕي ٚ قٙبؾ تيآؾٌطزيس. زض ايٗ ثرف 

ٚ لٛا٘يٗ اظ  ٞب بؾتيؾثب ثطضؾي  .ٌطزز ئثٝ ظثبٖ ؾبظٚوبضٞب ثيبٖ 
ي ؾبظٚوبضٞب ٌطزيسٜ طيٌ قىُتبوٖٙٛ، لٛأّي وٝ ثبلج  1307ؾبَ 
. ؾبظٚوبضٞبي فمبَ زض ثؿتط ٟ٘بزي ٌطزز ئاضائٝ  اذتصبض  ثٝاؾت 

ٚ  "تمّيُ اٞساف"، "ربثزبيي ٔكىُ"ُ ؾٝ ؾبظٚوبض قبٔ
 .ثبقس ئ "ذٛض٘س ئيي وٝ قىؿت ٞب حُ ضاٜ"
 

ثمس ) يٙيطظٔيظزض قطايؽي وٝ ٔكىُ اصّي لسْ تٛرٝ ثٝ ٔٙبثك آة 
)ثٛيػٜ پؽ اظ ثط٘بٔٝ پٙزٓ لٕطا٘ي(،  ٞب بؾتيؾاوِٛٛغيىي( ثٛزٜ اؾت 

يُ شوط قسٜ ب تٛرٝ ثٝ زالثي ثٝ ثرف وكبٚضظي زاقتٝ ٚ ا ػٜيٍٚ٘بٜ 
ضا زض ٌؿتطـ ثرف وكبٚضظي زا٘ؿتٝ اؾت.  حُ  ضاٜزض ثرف لجُ، 

زض ٔحسٚزٜ ضفؿٙزبٖ،  Babaeian (2015)وٝ تحميمبت  زضصٛضتي
 4483زض ثرف وكبٚضظي  1385ي التصبزي آة ضا زض ؾبَ ٚض ثٟطٜ

ي ٞب ثرفٌعاضـ وطزٜ اؾت وٝ ايٗ ٔمساض ثطاي  ٔىمت ٔتطضيبَ ثط 
ضيبَ ثط ٔتط  138225ٚ  113155صٙمت ٚ ٔمسٖ ٚ ذسٔبت ثٝ تطتيت 

 اضائٝ ٌطزيسٜ اؾت.ٔىمت 
 

ٔكىُ ثٝ  حُ  ضاٜ، 1307لبٖ٘ٛ ٔس٘ي،  138تب  136ثب تصٛيت ٔٛاز 
ايزبز حطيٓ رٟت وٕبَ ا٘تفبق اظ اضاظي ٔمؽٛف ٌطزيس. زض لٛا٘يٗ 

آة  ٚظاضت ؽيتأؾ، لبٖ٘ٛ 1322ثٍٙبٜ آثيبضي،  ؽيتأؾلبٖ٘ٛ ) يثمس
 زض حُ  ضاٜ( 1361لبٖ٘ٛ تٛظيك لبزال٘ٝ آة،  1ٚ ٔبزٜ  1342ٚ ثطق، 

حصف ٔكبضوت ٚ ٘فبضت ٔس٘ي ٚ افعايف ٘مف زِٚت رؿتزٛ قس. 
ٔبِىي ٚ ثب ٌطفتٗ ظٔيٗ اظ  ثط ذطزٜ سيتأولبٖ٘ٛ اصالحبت اضظي ثب 

 لٕسٜ ٔبِىبٖ ؾمي زض حُ ٔكىُ زاقت. 
 

زضيبفت ذؿبضت  1347لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي قسٖ آٖ،  41زض ٔبزٜ 
ٔكىُ زا٘ؿت. زض ٔٛضز ؼطح احيب  حُ  ضاٜثبالزؾت ضا  ثطزاضاٖ ثٟطٜاظ 

ي ضيبِي ٚ ٞب تئحسٚزي ظيطظٔيٙي، ٞب آةٚ تمبزَ ثركي 
تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي  ٙٝيظٔ زضضاٞىبضٞبي ٟٔٙسؾي 

 لطاض ٌطفت. ٔس٘فط
 

ٚ ٔٛاز لب٘ٛ٘ي ٔصوٛض، ثبلج تكىيُ ٚ تمٛيت  ٞب بؾتيؾتٕبٔي 
 ؾبظٚوبض ربثزبيي ٔكىُ زض ؼَٛ ظٔبٖ ٌطزيسٜ اؾت.

 
ظيطظٔيٙي  ٞسف اظ ٚظك لٛا٘يٗ آة، حفبـت اظ ٔٙبثك آة وٝ يزضصٛضت

افك  ا٘ساظ چكٓي ٞب بؾتيؾاٞساف ثبقس ) ئزض ضاؾتبي تٛؾمٝ پبيساض 
تىٕيُ لبٖ٘ٛ لٙٛات،  10ٚ اصالح اٍِٛي ٔصطف آة(، ٔبزٜ  1404
 حس اظ  فيثي ثطزاض ثٟطٜاقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ حك التطاض ٘ؿجت ثٝ  1313

ثٝ يىي اظ وكبٚضظاٖ ذؿبضت ٚاضزٜ قسٜ  وٝ يزضصٛضتاظ ٔٙجك ضا تٟٙب 
ٔٙبفك فطزي  ٗيتأٔ. ايٗ ٔٛظٛق ذٛز ثيبٍ٘ط زا٘س ئثبقس ٔزبظ 

. زض لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي قسٖ آٖ، ثبقس ئ وكبٚضظ ٔست وٛتبٜ
لسْ تٙبؾت ثيٗ ٔزبظات ترؽي اظ لبٖ٘ٛ زض ٔٙبؼك آظاز ٚ  1347

زض ٔٙبؼك  ػٜيٚ ثٝٔٙبؼك ٕٔٙٛلٝ ثبلج قست يبفتٗ ترطيت ٔٙبثك 
. زض وٙس ئحفبـت اظ ٔٙبثك ٔغبيطت پيسا  ثبٞسفوٝ  ٌطزز ئٕٔٙٛلٝ 

ّٔي قسٖ آٖ، ثب صسٚض ارطايي لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ  ٘بٔٝٗ ييآ 7ٔبزٜ 
 ثطزاض ثٟطٜاربظٜ رٟت تجسيُ چبٜ ٘يٕٝ لٕيك ثٝ لٕيك ٞسف وٕه ثٝ 

 لطاض ٌطفت.  ٌصاض لبٖ٘ٛٔس٘فط 
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 ي بستز وُاديزيگ ضکلدر  مؤثزي َا استيسقًاويه ي  -9ضکل 

 يشيگز قاوًنظزفيت حکمزاوي مىابع آب سيزسميىي در تطذيذ بستز  جاوبٍ َمٍ زاتيتأثمعلًلي  -ومًدار علي -11ضکل 

 
ثب لب٘ٛ٘ي تّمي وطزٖ  1389، طٔزبظيغي ٞب چبٜلبٖ٘ٛ تمييٗ تىّيف 

ي ٘بپبيساض اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ثطزاض ثٟطٜثٝ  طٔزبظيغي ٞب چبٜحفط 
ي فٛق ثبلج تكىيُ ٚ تكسيس ِجبؼ لب٘ٛ٘ي پٛقب٘س. تٕبٔي ٔٛاز لب٘ٛ٘

 ظٔبٖ ٌطزيس. زضٌصضؾبظٚوبض تمّيُ اٞساف 
 

ي ٚ تكسيس ؾبظٚوبض طيٌ قىُٔٛاز لب٘ٛ٘ي وٝ ثبلج  رّٕٝ اظ
 تٛاٖ ئ ،زض ؼَٛ ظٔبٖ ٌطزيس "ذٛض٘س ئيي وٝ قىؿت ٞب حُ ضاٜ"

اقبضٜ وطز. زض ايٗ لبٖ٘ٛ ثب  1340 ؾبَ ثٝ لبٖ٘ٛ اصالحبت اضظي
ٚ پيبٔس ٘بٔؽّٛة آٖ  بفتٝي فيافعا ٞب چبٜتمؿيٓ قسٖ اضاظي، تمساز 

ثبلج تكسيس ٔكىُ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيس. لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ 
ثب غيطٔزبظ زا٘ؿتٗ حفط لٙٛات زض ٔٙبؼك  1347 ؾبَ ّٔي قسٖ آٖ

زفتاز غیسخسدمىداوٍ
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ٌيطا٘ٝ ٚ زض قطايػ تغييط  ثسِيُ لسْ ٚرٛز ٍ٘بٜ پيف -ٕٔٙٛلٝ 
بپبيساض اظ ٔٙبثك آة ثطزاضي ٘ ثٝ افعايف ثٟطٜ -حىٛٔت زض اٚايُ ا٘مالة

ظيطظٔيٙي وٕه وطز. افعايف ٘مف زِٚت زض لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘حٜٛ ّٔي 
وبٞف ؾؽح  ُيثٝ زِقسٖ آٖ ٚ لبٖ٘ٛ تٛظيك لبزال٘ٝ آة ٘يع 

ثٝ ٔٙجك ثبلج تكسيس  ثطزاضاٖ ثٟطٜٔكبضوت ٔس٘ي ثب وبٞف تمٟس 
 ي ٘بپبيساض ٌطزيس.ثطزاض ثٟطٜ

 
ؾبظٚوبضٞب تّفيك  رٟت ٘كبٖ زازٖ زض ٞٓ تٙيسٌي ٔبتطيؽ ٟ٘بزي،

اظ لٛا٘يٗ ٚ  قسٜ  اؾترطادٌطزيس. ثب وٕه ٔتغيطٞبي وّيسي 
ثب ٔؽّميٗ وّيسي،  قسٜ  ا٘زبْي ٞب ٔصبحجٝي ٔصوٛض ٚ ٞب بؾتيؾ

(. زض 10قىُ زض  قسٜ  اضائٝتمبٔالت ثيٗ ٔتغيطٞب ٔكرص قس )ٔسَ 
ايٗ ٔسَ ؾبظٚوبض ربثزبيي ٔكىُ ثب فطاٞٓ آٚضزٖ ظٔيٙٝ رٟت فمبَ 

ض تمّيُ اٞساف لُٕ وطزٜ ٚ ايٗ تمّيُ، زض قطايؽي وٝ قسٖ ؾبظٚوب
يي وٝ ٞب حُ ضاٜي ٔمؽمي ٘بقي اظ فمبِيت ؾبظٚوبض ٞب ٔؿىٗثب 

ثبلج وبٞف قبذص احؿبؼ ٘يبظ ثٝ حُ ٔكىُ  س٘ذٛض ئقىؿت 
. تزٛيعات ٔطثٛغ ثٝ ايٗ ؾٝ زؾتٝ ٌطزز ئٚ تغييط ٚظميت فمّي 

 ٍ٘ط ربٔكٚ ٔؽبِمٝ  ؾبظٚوبض زض اثتسا ٔجتٙي ثط قٙبؾبيي زليك ٔكىُ
ي ٞب ثرفي ٚض ثٟطٜ. ثب تٛرٝ ثٝ ثبقس ئ حُ  ضاٜزض ضاؾتبي اضائٝ 

ٔرتّف وكبٚضظي، صٙمت ٚ ٔمسٖ ٚ ذسٔبت زض ٔحسٚزٜ ٔؽبِمبتي، 
. ثّىٝ پؽ قٛز يٕ٘تٟٙب زض ثرف وكبٚضظي ذالصٝ  حُ  ضاٜايٗ  لؽمبً

اظ اضائٝ ٔيعاٖ ٔٙبثك آة تزسيس پصيط، ٘يبظ ثٝ ايزبز ؾبظٚوبضٞبيي زض 
ٔصوٛض احؿبؼ  حُ  ضاٜرٟت ٔكبضوت ٚ تٛافك ٘فط شيٙفمبٖ ثب 

ي فمبِيت طيٌ قىُ. ثط ٔجٙبي ٚاثؿتٍي ثٝ ٔؿيط ؼي قسٜ، ٌطزز ئ
يي زض ٞب ٔمبٚٔتثبلج ايزبز  -يوبض پؿتٝ ػٜيٚ ثٝ-غبِت وكبٚضظي 

ي ذبضد اظ ثرف وكبٚضظي ذٛاٞس قس. ؼجيمي ٞب حُ  ضاٜ يؾبظ بزٜيپ
اؾت وٝ حفؿ ثبظاض رٟب٘ي پؿتٝ، ٚاثؿتٍي ٔميكت وكبٚضظاٖ ٚ ايزبز 

ٞبي ٔطتجػ ثب آٖ  ي ثٝ تِٛيس پؿتٝ ٚ ٟ٘بزٜ٘ٛل ثٝيي وٝ ٞب ؾبظٔبٖ
ضٚ٘س وٝ زض ؼَٛ  ليٛزي ثٝ قٕبض ٔي ٗيتط لٕسٜٚاثؿتٝ ٞؿتٙس اظ 

ثطاي ٞطيه ضاٞىبضي  وٝ  يزضصٛضتاؾت.  ٌطفتٝ  قىُظٔبٖ 
زض ظٔيٙٝ اضائٝ  ٍ٘ط ربٔكصحجت اظ ٍ٘بٜ  تٛاٖ يٕ٘ا٘سيكيسٜ ٘كٛز 

 ٚ لّٕيبتي قسٖ آٖ زاقت. حُ ضاٜ
 

ٚ ٔكبضوت شيٙفمبٖ ٚ اضائٝ ؾبظٚوبضٞبيي رٟت  حُ  ضاٜزض ٔؿيط اضائٝ 
ي ثٙس تياِٚٛي ٚاثؿتٝ، ٞب ؾبظٔبٖي رسيس ثطاي ٞب فطصتايزبز 

. وٙس ئزض ثؿتط ٟ٘بزي ظطٚضت پيسا  اٞساف اصّي ٚ اٞساف فطلي
ي وٕه قبيب٘ي ثٝ رٌّٛيطي اظ فمبِيت ؾبظٚوبض ثٙس تياِٚٛايٗ 

ربثزبيي ٔكىُ ذٛاٞس وطز. ثؽٛضي وٝ اٞساف اصّي ثط ٔجٙبي 
اصَٛ تٛؾمٝ پبيساض، قبُٔ تٛرٝ ثٝ ٔٙجك آة ظيطظٔيٙي ٔحسٚزٜ 

ي ثمبء ؾيؿتٓ ؼٛضوّ ثٝٔؽبِمبتي زض ضاؾتبي تٛرٝ ثٝ ٘يبظ آيٙسٌبٖ ٚ 
ٚ اٞساف فطلي ٔطتجػ ثب تٛؾمٝ التصبزي  قسٜ ي ؼطاحارتٕبلي 

ي ايٗ اٞساف ثبيس زض ضاؾتبي تمسْ ثمبء ثط تٛؾمٝ ثٙس تياِٚٛ. ثبقس ئ
صٛضت پصيطز. زض قطايؽي وٝ پتب٘ؿيُ ثبالي ٔٙؽمٝ ثطاي تِٛيس پؿتٝ 

ؾبظٚوبض فمبَ زض ٔٙؽمٝ ٔؽبِمبتي زض حبَ فمبِيت اؾت  لٙٛاٖ  ثٝ
ي رٌّٛيطي اظ تكسيس ؾبظٚوبض تمّيُ اٞساف ٘يع ثبيس ضاٞىبضي ثطا

ا٘سيكيسٜ قٛز. يىي اظ ضاٞىبضٞبي اصّي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘يبظ ثٝ اتصبَ 
ٚ ثبٚضٞبي ربٔمٝ  ٞب اضظـؾيؿتٓ ثٝ لبُٔ ثيطٚ٘ي وٙتطِي ٔب٘ٙس 

 ؿتي٘زض ايٗ ضاؾتب  ٞب اضظـثبٚضٞب ٚ  تٟٙب ٘ٝ. زض قطايػ فمّي ثبقس ئ
 ذٛز يذٛز ثٝ، ٞب بؾتيؾزض  "تطـ ثرف وكبٚضظيٌؿ"ٔحطن  ثّىٝ

. ثسيٗ ٔٙفٛض ثب تمٛيت ضٚز ئلبّٔي زض ذالف ايٗ رٟت ثٝ قٕبض 
ي ٚ ثطلطاضي رطيبٖ ؾبظ فطًٞٙؾبظٚوبض وٙتطَ زضٚ٘ي ٘يبظ ثٝ 

ظطٚضي  ثطزاضاٖ ثٟطٜي تب ؾؽح ٌصاض بؾتيؾاؼاللبت اظ ؾؽح 
 .ثبقس ئ
 

، زض قطايؽي وٝ اظ فمبِيت ٔرطة زٚ شوطقسٜثب تٛرٝ ثٝ ٔؽبِت 
ي ٞب حُ  ضاٜؾبظٚوبض فٛق رٌّٛيطي ٌطزز، ثب تٕطوع ثرف ارطا ثط 

ثٝ وٝ ثط ٔجٙبي ٔكىالت ٚ ثب ٔكبضوت شيٙفمبٖ ) ي ٚ زٚضٍ٘طاؾبؾ
 ثٝي ٘بپبيساض ثطزاض ثٟطٜاظ تكسيس ٔكىُ  تٛاٖ ئآٔسٜ ثبقس(  ٚرٛز

ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ  ذٛض٘س ئيي وٝ قىؿت ٞب حُ ضاٜفمبِيت  ّٝيٚؾ 
ٚ  ٞب بؾتيؾثٝ تصحيح  ٞب حُ ضاٜ ٗيتط ياصّرٌّٛيطي وطز. يىي اظ 

. ثسيٗ تطتيت وٝ زض اثتسا ثب حُ ٔكىالت ٌطزز ئلٛا٘يٗ ٔمؽٛف 
ٚ لٛا٘يٗ ٚ زض يه ٌبْ فطاتط اظ آٖ ثب تمجيٝ  ٞب بؾتيؾزضٖٚ 

ؾبظٚوبضٞبي حمٛلي )ٍ٘بٜ پيكٍيطا٘ٝ ثٝ ٔكىالت ٔٙبثك آة( 
بض اٍ٘يعقي الظْ زض ضاؾتبي حفبـت اظ ٔٙبثك آة ي ؾبذتا ٌٛ٘ٝ ثٝ

تطؾيٓ "ي ايٗ ثرف زض لبِت قٙبؾ تيآؾظيطظٔيٙي ضا فطاٞٓ آٚضز. 
 .طزيپص ئ، ثب ثطضؾي زٚ ؾٙس زض حبَ تسٚيٗ صٛضت "افك پيف ضٚ

 

 تزسيم افق پيص ري -4-3

ي زض وكٛض، ثط٘بٔٝ ٌصاض بؾتيؾزض حبَ حبظط زض ثبالتطيٗ ؾؽح 
زض ايٗ ثط٘بٔٝ،  ٔس٘فطفك ا. ثبقس ئ صٛيتقطف تقكٓ تٛؾمٝ زض 

ايٗ  ؽي٘ٛ فيپ. ثط اؾبؼ قٛز ئضا قبُٔ  1399تب  1395ثبظٜ ظٔب٘ي 
 ثطذالفثٙس زض ٞزسٜ ثرف ٔرتّف تٙفيٓ ٌطزيسٜ اؾت.  117ؾٙس، 

ثٝ ؾٕت  ٌصاض بؾتيؾشٞٙيت  ٞب ٔبزٜٔٛظٛق ٘فت وٝ زض اوخطيت 
 -ِٚي زض ٔٛضز آة  ٌطزز ئتغييط ٚاثؿتٍي ثٝ زضآٔس ٘فتي احؿبؼ 

ثٙسٞبي فطاٚا٘ي اظ  طيتأحتحت  تٛا٘س ئايٗ ٔبزٜ حيبتي  ٙىٝيا ثبٚرٛز
ايٗ  36تب  31ي ٞب ٔؿتميٓ ثٙس ؼٛض ثٝتٟٙب  -ايٗ ؾيبؾت لطاض ٌيطز

زض وٙبض أٛض وكبٚضظي، ٔٙبثك ؼجيمي ٚ تٛؾمٝ ضٚؾتبيي ثب  ؽي٘ٛ فيپ
وٝ ثط٘بٔٝ ايٗ  34ثٙس زض ٍ٘طقي ثركي ثٝ ٔٛظٛق آة پطزاذتٝ اؾت. 

حفؿ ٚ  ،ٔسيطيت يىپبضچٝ، ٔؿبئُ آثي اؾت ثبضٜٔؿتميٓ زض ؼٛض ثٝ
. زض ايٗ ٔؽطح قسٜ اؾت٘مف ٔكبضوت ٔطزْ  ٚ حطاؾت اظ ٔٙبثك آة
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آٔسٜ زض  ثٝ ٚرٛزٔكبثٝ ثب ٔكىالت  ٌصاضاٖ بؾتيؾثط٘بٔٝ، شٞٙيت 
ظٔيٙٝ ا٘طغي ثٝ ٔؿبئُ آة ٔمؽٛف ٍ٘طزيسٜ ٚ ٍ٘بٜ يىپبضچٝ ضا تٟٙب زض 

ٍ٘بٜ  بظي٘ فيپ وٝ يزضصٛضت. زا٘س ئ 36زض ٔبزٜ  "يىپبضچٝ" شوط وّٕٝ
ثرف ايٗ  18ٌب٘ٝ زض  117ثٙسٞبي  ته تهيىپبضچٝ ثطضؾي ٘مف 

. ثب تٛرٝ ثٝ تفبٚت قسيس ثبقس ئثط٘بٔٝ زض ظٔيٙٝ حفبـت اظ ٔٙبثك آة 
ي آثطيع وكٛض، ثطضؾي ٔؽبِمبت ٞب حٛظٝاوِٛٛغيىي -ارتٕبلي
ٚ تزٕيك ٘تبيذ ايٗ ٔؽبِمبت رٟت  -اي ثب ضٚيىطز ثيٗ ضقتٝ- ٔٛضزي

ٞبي وّي ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ  ؾيبؾت ٌب٘ٝ 117قٙبذت ٘مف ثٙسٞبي 
ي احطثرف زض ٞب بؾتيؾثط ٔٙبثك آة وٕه قبيب٘ي زض تسٚيٗ 

 حفبـت اظ ٔٙبثك آة ذٛاٞس زاقت.
 

٘ٛيؽ ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ،  ٞبي وّي پيف پؽ اظ ثطضؾي ؾيبؾت
حفبـت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ي ثرف ارطا زض ظٔيٙٝ ٞب ثط٘بٔٝ

ي ٞب پطٚغٌٜيطز. ٕٞعٔبٖ ثب ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ،  ي لطاض ٔئٛضزثطضؾ
ي ٔٙبثك ثرك تمبزَي زض ٚظاضت ٘يطٚ تحت لٙٛاٖ ؼطح احيب ٚ ا ٌب٘ٝ 15

تسٚيٗ اؾت. ايٗ ؼطح ثط اؾبؼ ثٙس ٞفتٓ  زض حبَآة ظيطظٔيٙي 
ٞسف  ٔصٛثٝ ٞكتٕيٗ قٛضاي لبِي آة پيكٟٙبز ٚ تصٛيت ٌطزيس.

ٚ تمبزَ  طٔزبظيغي ٞب ثطزاقتوّي اظ ايٗ ؼطح، ثطذٛضز لب٘ٛ٘ي ثب 
. 15ي ظيطظٔيٙي ٔمطفي ٌطزيسٜ اؾتٞب آةثركي ثيٗ ٔٙبثك ٚ ٔصبضف 

ٞبي ٟٔٙسؾي ٚ  حُ ضاٜتحّيُ ٔحتٛاي ايٗ ؼطح ٌٛيبي تٕطوع ثط 
ٞبي ثيطٚ٘ي اؾت. تحمك ثيكتطيٗ ثرف اٞساف ايٗ ؼطح ثب  وٙتطَ

ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ٔٙبثك آة ٘صت وٙتٛض ٞٛقٕٙس زض 
لٛأُ ارتٕبلي ٚ ارطايي ظيبزي ثبلج  وٝ يزضصٛضتظيطظٔيٙي اؾت. 

ذٛاٞس قس وٝ ٘يبظ ثٝ ٔؽبِمٝ  ٞب ؼطحرٌّٛيطي اظ ارطاي ثٙسٞبي ايٗ 
ؾبظي آٖ  ربٔمي زض ٔٙبؼك ٔرتّف زض ايٗ ظٔيٙٝ لجُ اظ لّٕيبتي

ؿٙزبٖ تفبٚت زض ٔخبَ زض ٔٛضز ٔحسٚزٜ ضف ؼٛض ثٝ. ٌطزز ئاحؿبؼ 
ؾس ثعضٌي زض ٔؿيط  لٙٛاٖ  ثٝثطزاضاٖ ٔرتّف  ي ثٟطٜثطزاض ثٟطٜپطٚا٘ٝ 

وٝ زض ايٗ ؼطح ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ  ثبقس ئ٘صت وٙتٛضٞبي ٞٛقٕٙس 
ي صٛضت عيض ثط٘بٔٝي اصّي آٖ، ثطاي ٘صت وٙتٛضٞب ٞب ٔحطن

زض ايٗ  ٔس٘فطتب السأبت  ٌطزز ئپصيطفتٝ اؾت. ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ثبلج 
 ذٛضزٜ قىؿتي ٔمؽمي ٞب حُ ضاٜي ٔكبثٝ ثب ا ٌٛ٘ٝ ثٝؼطح ٘يع 

ٌصقتٝ، زض ظٔيٙٝ حُ ٔكىالت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي لُٕ ٕ٘بيس ٚ ثط 
لٙٛاٖ لبُٔ ثبظزاض٘سٜ ٝ ، ث"ٚاثؿتٍي ثٝ ٔؿيط ؼي قسٜ"ٔجٙبي 

تط قسٖ ٔؿيط احيبي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي  زيٍطي زض ضاؾتبي پيچيسٜ
ايٗ ؼطح ٘يع افك ضٚقٙي ضا ثطاي احيب ٚ  ضؾس ئ تجسيُ ٌطزز. ثٝ ٘فط

 تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي تصٛيط ٘رٛاٞس وطز. ثّىٝ ثب تمٛيت
ؾبظٚوبضٞبي ٔرطة ٔصوٛض ثبلج ٔكغَٛ وطزٖ ثرف ارطا ٚ 

زض ٞط زٚ ؾٙس پيف ضٚ  ٔس٘فطالتجبضات آٖ ٚ زٚض قسٖ اظ اٞساف 
ٞبي  ؾيبؾت پيف ٘ٛيؽ 34ذٛاٞس قس ٚ زض ٔؿيطي ٔغبيط ثب ثٙس 

ثٝ ٔٙفٛض وّي ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ لطاض ذٛاٞس ٌطفت. ثسيٗ قىُ 

، تغييط ضٚيىطز زض ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي فمّي لبلسٜ ربضيتغييط 
لجبَ پطزاذتٗ ثٝ ٔكىالت ايٗ ٔٙبثك اظ إٞيت ثؿعايي ثطذٛضزاض 

 .اؾت
 

 يزيگ جٍيوت -5

ضقس "ؾبذتبض  ثط اؾبؼ ٔؽبِمٝ صٛضت پصيطفتٝ، ٘تبيذ حبوي اظ ضذساز
. زض ايٗ ثبقس ئضفؿٙزبٖ  ٔحسٚزٜزض ٔميبؼ  "ٚ افَٛ حس اظ  فيث

ؾبذتبض، اٍ٘يعـ التصبزي لٛي ثبلج افعايف ؾؽح ظيط وكت 
ـطفيت اوِٛٛغيىي  حس اظ  فيثٌطزيسٜ اؾت. تب ربيي وٝ ثبضٌصاضي 

وٕيت ٔٙبثك آة " وٙٙسٜ ٔحسٚزي ٞب حّمٝثبلج فمبَ قسٖ 
ٚ  "ويفيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي"ي ٞب حّمٝآٖ  تجك ثٝٚ  "ظيطظٔيٙي

، ثب وبٞف قسيس ؾؽح ايؿتبثي، ٔٙزط ثٝ تيٟ٘ب زضٚ  "٘كؿت ظٔيٗ"
لٛأُ ثبظزاض٘سٜ  ٚرٛز ثبٌطزيسٜ اؾت.  وكت طيظوبٞف ؾؽح 

ٔصوٛض، فمبِيت ٔحطن لٛي التصبزي ٚ تمٛيت آٖ اظ ؼطيك ثؿتط 
ف ٟ٘بزي ٔٛرٛز ثبلج ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ٚ قيت ٔٙفي قسيس ٚ وبٞ

 ٔؿتٕط ؾؽح ايؿتبثي ٌطزيسٜ اؾت.
 

 ٙٝيظٔ زضٚ لٛا٘يٗ  ٞب بؾتيؾتحّيُ ثؿتط ٟ٘بزي ثيبٍ٘ط ٘بوبضآٔسي 
ٍ٘طـ "حفبـت اظ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ثٛزٜ وٝ زٚ لبُٔ اصّي 

ثبلج  "لسْ ٍ٘بٜ پيكٍيطا٘ٝ"ٚ  "ثركي ٚ ٔكىالت زضٖٚ ٞط ثرف
ؾٛي ي پبيساض ثب اؾتفبزٜ اظ لٙبت ثٝ ثطزاض ثٟطٜحطوت اظ ؾٕت 

ٚ ترطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٌطزيسٜ اؾت. ايٗ  ساضيپب طيغثطزاقت 
لسْ ضفك ايطازات - ثب تعميف لٛا٘يٗ ٔصٛة ظٔبٖ ٔطٚض  ثٝحطوت 

تساْٚ يبفت.  -لٛا٘يٗ لجّي ٚ ثيكتط قسٖ ايطازات لٛا٘يٗ ربيٍعيٗ
زض قطايػ ظٔبٖ ذٛز( ضا  ػٜيٚ ٔكىالت )ثٝلبٖ٘ٛ ٔس٘ي وٕتطيٗ 

 زاقت.
 

ي ؿي٘ٛ لبٖ٘ٛ ٙٝيزضظٔحٜٛ ّٔي قسٖ آٖ حطوتي ٘ٛيٗ لبٖ٘ٛ آة ٚ ٘
وٝ ٔكىالت زضٖٚ ثركي ٚ  ضفت ئزض حمٛق لٕٛٔي ثكٕبض 

زِيُ لسْ ٚرٛز ٍ٘بٜ ٝ تحٛالت تبضيري پؽ اظ تصٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ، ث
 پيكٍيطا٘ٝ ثبلج لسْ ٔٛفميت آٖ ٌطزيس. 

 
ٚ لبٖ٘ٛ تٛظيك  1342، ثيكتطيٗ ٔكىالت زض لٛا٘يٗ اصالحبت اضظي

ٔكبٞسٜ ٌطزيس ٚ پؽ اظ آٖ ضٚ٘س ترطيت ٔٙبثك  1361، لبزال٘ٝ آة
 ي فبلس پطٚا٘ٝٞب چبٜآة ظيطظٔيٙي ثب تصٛيت لبٖ٘ٛ تمييٗ تىّيف 

 ثٝ اٚد ذٛز ضؾيس. (1389)
 

ي لٕطا٘ي اَٚ تب چٟبضْ، ثٝ ؾٕت وبٞف ؾٟٓ وكبٚضظي ٚ ٞب ثط٘بٔٝ
ي صٙمتي ٌبْ ثطزاقتٙس. أب افعايف ٞب تيفمبِحطوت ثٝ ؾٕت 
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ٍٕيط زضآٔس ٘بقي اظ فطٚـ ٘فت زض ثط٘بٔٝ پٙزٓ لٕطا٘ي ثب تغييط چك
ي اضظي زض ضاؾتبي ٞب بضا٘ٝي ا٘طغي ٚ يٞب بضا٘ٝايٗ ٔؿيط ثبلج ٚضٚز ي

اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغي حفط چبٜ لٕيك ٚ پٕپبغ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي 
ؾبظي ثمس  تطتيت زض قطايؽي وٝ ثؿتط وبضثطزي ٗ يثسٌطزيس. 

اظ ٔٙبثك آة  حس اظ  فيثي ثطزاض ثٟطٜض ضاؾتبي ي زفّٙبٚضي افعاض ؾرت
تٟسيسات ٘بقي اظ فكبضٞبي  ،ظيطظٔيٙي فطاٞٓ ٌطزيس، تغييط حىٛٔت

تحٕيّي ثبلج وبٞف لسضت ٘فبضت ٚ ايزبز فطصت  رًٙ ٚ ذبضري
زض زقت  طٔزبظيغي ٞب چبٜحفط  . ثٝ ز٘جبَ آٖسقترؽي اظ لبٖ٘ٛ 

 ت.ي افعايف يبفا ٌؿتطزٜ ؼٛض  ثٕٝٔٙٛلٝ ضفؿٙزبٖ 
 

ي ِحبؾ ٘ىطز زضؾت ثٝ٘مف حفبـتي اظ ٔٙجك ضا  تٟٙب ٘ٝثؿتط ٟ٘بزي 
ؾبظٚوبضٞبي ربثزبيي ٔكىُ، تمّيُ  رب٘جٝ ؾٝثّىٝ اظ ؼطيك تمٛيت 

زض ضاؾتبي ترطيت ثيكتط  ذٛض٘س ئيي وٝ قىؿت ٞب حُ ضاٜاٞساف ٚ 
 ٔٙبثك ظيطظٔيٙي ٌبْ ثطزاقت.

 
ثٝ ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي زض ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾمٝ ٚ ؼطح  تٛرٝ ٚرٛز ثب

زض ثرف  قسٜ  اضائٝاحيب ٚ تمبزَ ثركي ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي، ٔؽبِت 
حبوي اظ ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ٚ تىطاض ٔكىالت  "تطؾيٓ افك پيف ضٚ"

 زض زٚضٜ آتي زاضز. شوطقسٌٜصقتٝ اظ ؼطيك فمبِيت ؾبظٚوبضٞبي 
 
ثٛيػٜ تغييط -ح ثؿتط ٟ٘بزي ذطٚد اظ ايٗ ثحطاٖ، تصحي ٔٙفٛض ثٝ

ٞبي ٔصوٛض رٟت لّٕيبتي قسٖ  ٞب ٚ ؼطح ٍ٘طـ زض تسٚيٗ ؾيبؾت
 ٌطزز. ٔكبضوت ٔس٘ي زض ضاؾتبي حفبـت اظ ٔٙبثك آة احؿبؼ ٔي

 

 پيطىُاد -6

وٝ -زض ايٗ ٔؽبِمٝ يىي اظ ٚرٜٛ اؾبؾي ٔطتجػ ثب تحّيُ ثؿتط ٟ٘بزي 
طاض ٌطفت. ثط ٔٛضز تٛرٝ ل -ٌطزز ٌصاضي ضؾٕي ٔمؽٛف ٔي ثٝ لبلسٜ

ٌصاضي غيط  ٔجٙبي چبضچٛة ٘فطي ٟ٘بزٌطايي ؾبذتبض ارطايي ٚ لبلسٜ
ٌيطي ٔكىالت ٔٙبثك ٔكتطن  ضؾٕي ٘يع اظ إٞيت ثؿعايي زض قىُ

ٌطزز زض ازأٝ ايٗ ٔؽبِمٝ ٘مف ايٗ  ثبقس. ِصا پيكٟٙبز ٔي ثطذٛضزاض ٔي
 زٚ لبُٔ وّيسي ٘يع ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيطز.

 

 سپاسگشاري -7

ٔطاتت تكىط ذٛز ضا اظ ٔؿبلست ا٘سيكىسٜ تسثيط آة ايطاٖ زض ٔؤِفبٖ 
 زاض٘س. ٔؿيط ا٘زبْ ايٗ تحميك اثطاظ ٔي

 

 َاي وًضتپ

ي يه ٞب فطصت( تمييٗ وٙٙسٜ Institutionsزض ازثيبت ٟ٘بزي، ٟ٘بزٞب ) -1
ي اظ ثبظيٍطاٖ ا ٔزٕٛلٝ -( Organizations) ٞب ؾبظٔبٖٚ  ثبقٙس ئربٔمٝ 

ثب ٞسف ؾٛز رؿتٗ اظ  -ا٘س قسٜوٝ ثب ٘يت ٔكتطن زض وٙبض يىسيٍط رٕك 
، ٟ٘بزٞب ٘يع تغييط ٞب ؾبظٔبٖ. ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ ثب تغييط ٙسيآ ئثٛرٛز  ٞب فطصت

ذكىي ٚ ا٘مؽبف ٘بپصيطي ". زٚ لبُٔ ٟٔٓ زض ايٗ ظٔيٙٝ قبُٔ وٙٙس ئ
(Lock in تىبُٔ  ٞب ؾبظٔبٖٚ  وٝ زض احط ضاثؽٝ ٕٞعيؿتي ٔيبٖ ٟ٘بزٞب ٚ

 "(ثبقس ئتسضيزي ؾبذتبضٞبي ٟ٘بزي ثٛرٛز آٔسٜ ثٛؾيّٝ آٖ زضؼَٛ ظٔبٖ 
 ٞب وٝ ثط اؾبؼ ٚاوٙف ؾبظٔبٖ Feedback processفطآيٙس ثبظذٛضزي ) "ٚ 

وٝ ثبلج  ثبقس ئ "(سيآ ئثٛرٛز  ٞب آٖيي وٝ ثطاي ٞب فطصت٘ؿجت ثٝ 
 (.North, 1990) ٌطزز ئ( institutional changeتغييط ٟ٘بزي )

( زض ؼَٛ تبضيد قىُ Path Dependencyٚاثؿتٍي ثٝ ٔؿيطؼي قسٜ ) -2
ضٚز  ئٌطفتٝ ٚ اظ ؾؽح قٙبذت آغبظ قسٜ ٚ اظ ؼطيك ؾؽح ٟ٘بزي پيف 

تبزض حس الالي ذٛز زض ؾؽح التصبزي ثطٚظ پيسا وٙس. ٔصساق ليٙي ايٗ 
ضٚيٝ اظ  يثي ثطزاض ثٟطٜٔٛظٛق زض ظٔيٙٝ آة ظيطظٔيٙي ٚضٚز رٛأك ثٝ ثبظي 

زض ؼَٛ ظٔبٖ ٔمؽٛف  ٞب آٖٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي ٚ ٚاثؿتٍي التصبزي 
تط وطزٖ ٔبتطيؽ ٟ٘بزي ليٛز  يچيسٜپٌطزز وٝ ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ ثب  ئ

 ثيكتطي ضا ٚاضز فطآيٙس ٔسيطيت ٔٙبثك آة ظيطظٔيٙي وطزٜ اؾت.
3-Rules in use 

اؾفٙس  13ظيطظٔيٙي ) آة ٔٙبثك حىٕطا٘ي ترصصي وبضٌبٜ ثطٌعاضي -4

 27آة ) حمٛق يٞب وبضٌبٜ زض قطوت زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ(، – 1393

ٚ  ا٘زٕٗ ايطا٘ي ٔؽبِمبت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس( – 1393ثٟٕٗ  30ِغبيت 

 زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ( ٚ – 1394اضزيجٟكت  31ٚ  30حمٛق آة ايطاٖ )
ٖ ٚ اتبق ثبظضٌب٘ي، صٙبيك، ٔمبز -1393ثٟٕٗ  27آة ) ثحطاٖ ٕٞبيف

 ٌطفتٗ ٘فط زض ثب وُ زض ا٘فطازي ٚ رّؿبت ثطٌعاضي وكبٚضظي ايطاٖ(،
 ٔطحّٝ ثٝ ضؾيسٖ رٟت ٘فطاٖ صبحت ٚ ٔترصصيٗ اظ ٘فط 30 ٘فطات
 .ٌطزيس اؾتفبزٜ ٘تبيذ تحّيُ زض ذجطٌي

5-Snow Ball 
ي ٔٙؽمٟ( ٚالميت ضذسازٜ زض Rules in useٔٙفٛض اظ لٛالس ربضي ) -6

ثبقس وٝ ثط اؾبؼ قٛاٞس وبٞف ؾؽح ايؿتبثي، ذكىي ثبغبت  ئٔؽبِمبتي 
 قٛز. ئٚ تجمبت آٖ ضا قبُٔ 

7- Carrying capacity 

8- Limit to growth 

9- Shifting the burden 

10- Eroding goals 

11- Fixes that fail 

12- Morrison Knudsen 

ض ٌصقتٝ ثسٖٚ يي وٝ زٞب چبٜاظ تبضيد تصٛيت ايٗ لبٖ٘ٛ صبحجبٖ وّيٝ  -13
لطاض  ثطزاضي  اربظٜ ٚظاضت ٘يطٚ حفط قسٜ ثبقس الٓ اظ ايٗ وٝ چبٜ ٔٛضز ثٟطٜ

قٛز ثٝ ٚظاضت  ؼجك آٌٟي وٝ ٔٙتكط ٔي ا٘س ٔٛـفٌطفتٝ يب ٍ٘طفتٝ ثبقس 
ثطزاضي اذص ٕ٘بيٙس. چٙب٘چٝ ٚظاضت ٘يطٚ ٞط يه  ٘يطٚ ٔطارمٝ ٚ پطٚا٘ٝ ثٟطٜ

ؼ ذٛز ٔعط ثٝ ٔصبِح لٕٛٔي ضا الالُ ؼجك ٘فط زٚ وبضقٙب ٞب چبٜ ٗياظا
 ٚقٛز  تكريص زٞس چبٜ ثسٖٚ پطزاذت ٞيچٍٛ٘ٝ ذؿبضتي ٔؿسٚز ٔي

ايٗ لبٖ٘ٛ ضفتبض  45ي اظ آٖ ٕٔٙٛق ثٛزٜ ٚ ثب ٔترّفيٗ ؼجك ٔبزٜ ثطزاض ثٟطٜ
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  ي صبِحٝٞب زازٌبٜتٛا٘ٙس ثٝ  ذٛاٞس قس. ٔمتطظيٗ ثٝ ضأي ٚظاضت ٘يطٚ ٔي
 ٔطارمٝ ٕ٘بيٙس.

 :ٔبزٜ ٚاحسٜ ،آة فبلس پطٚا٘ٝ ثٟطٜ ثطزاضي يٞب بٜلبٖ٘ٛ تمييٗ تىّيف چ -14
ٚظاضت ٘يطٚ ٔٛـف اؾت ظٕٗ اؼالق ضؾب٘ي فطاٌيط ٚ ٔؤحط ثٝ شي ٘فمبٖ، 

آة وكبٚضظي  يٞب ؼي زٚ ؾبَ تٕبْ پؽ اظ اثالن ايٗ لبٖ٘ٛ، ثطاي وّيٝ چبٜ
 1385وكٛض وٝ لجُ اظ پبيبٖ ؾبَ  يٞب فمّبَ فبلس پطٚا٘ٝ ٚالك زض وّيٝ زقت

تبثمٝ اؾتب٘ي  يٞب حفط ٚ تٛؾػ ٚظاضت ٘يطٚ ٚ زؾتٍبٜٞزطي قٕؿي 
قٙبؾبيي قسٜ ثبقٙس ٚ ثطاؾبؼ ـطفيت آثي زقت ٔطتجػ، ٚ ثب ضلبيت حطيٓ 

ٔزبظ ٚ لسْ اظطاض ثٝ زيٍطاٖ ٚ لْٕٛ ٔكطٚغ ثٝ ارطاء آثيبضي  يٞب چبٜ
ٔطوع ) سيتحت فكبض تٛؾػ ٔتمبظي پطٚا٘ٝ ثٟطٜ ثطزاضي صبزض ٕ٘ب

 .اؾالٔي(ي ٔزّؽ قٛضاي ٞب پػٚٞف
ي ٞب چبٜ: حفط ثبقس ئايٗ ؼطح قبُٔ ٔٛاضز ظيط  ٌب٘ٝ پب٘عزٜي ٞب پطٚغٜ -15

ي ٔٙبثك آة، تٟيٝ ثيالٖ ٚ ثب٘ه طيٌ ا٘ساظٜپيعٚٔتطي، ٘صت تزٟيعات 
ي ٔربؼطات ٘بقي اظ فطٚ٘كؿت ظٔيٗ، ايزبز ثبظاضٞبي ثٙس پٟٙٝاؼاللبتي، 

ّٔي آة، ذطيس ثطاٖ، ثٝ ضٚظ ٕ٘ٛزٖ ؾٙس  آة يٞب تكىُٔحّي آة، ايزبز 
ي حفبضي، ربيٍعيٙي ٞب قطوتي وٓ ثبظزٜ وكبٚضظي، ؾبظٔب٘سٞي ٞب چبٜ

ي ٞب ٌطٜٚي وكبٚضظي زض ٔٙبؼك ٕٔٙٛلٝ، تمٛيت ٚ اؾتمطاض ٞب چبٜپؿبة ثب 
ٌكت ٚ ثبظضؾي، تٟيٝ ٚ ٘صت وٙتٛض حزٕي ٞٛقٕٙس آة ٚ ثطق، وٙتطَ، 

بِح لٕٛٔي، ي فبلس پطٚا٘ٝ ٔعط ثٝ ٔصٞب چبٜإِٙفمٝ وطزٖ  ٘فبضت ٚ ٔؿّٛة
 ي آثريعزاضي.ٞب پطٚغٜٔؽبِمٝ ٚ ارطاي  تغصيٝ ٔصٙٛلي ٚ پرف ؾيالة ٚ
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