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وقص عًامل قاوًوي ي تطكيالتي ،مذيزيت مىابع ي گزيٌ َاي اجتماعي در تخزيب مىابع
طبيعي تجذيذ پذيز

ًبكش اًلبسي ،1ػيذخعفش ػيذاخالقی ؿبل ٍ6هحوذفيبم

6

چكيذٌ
تخشيت هٌبثع ًجيعی كـَس پذيذُ ايؼت كِ دس چٌذ دِّ اخيش ثيؾ اص گزؿتِ گؼتتشؽ يبفتتِ ٍ
رّي كبسؿٌبػبى ،دػت اًذسكبساى ٍ هؼئَليي سا كن ٍ ثتيؾ ثتِ ختَد هتَختِ ًوتَدُ اػتت .اص خوتع
عَاهلی كِ اص آًْب ثِ عٌَاى عَاهل تإثيشگزاس دس ثشٍص ايي ٍهعيت يبد هیؿَد ،اص خولِ عَاهتل قتبًًَی،
تـكيالتی ،اداسي ٍ حقَقی هشتجي ثب هٌبثع ًجيعی هیثبؿذ .ايي تحقيق دس ػٌح  66اػتبى كـَس كتِ
دس هٌبًق هختلف آ ة ٍ َّايی كـَس پشاكٌذُ ّؼتٌذ ،اًدبم گشفتتً .تی كتبس هيتذاًی ٍ خوتع آٍسي
اًالعبت  403پشػـٌبهِ اص كبسؿٌبػبى دػت اًذسكبس هٌبثع ًجيعی تكويتل ؿتذ .دس ايتي پشػـتٌبهِ،
ًظشات آًْب دس هَسد عَاهل قبًًَی ٍ تـكيالتی كِ ثِ ًحَي دس ايدبد صهيٌِ ثشاي تخشيت هٌبثع ًجيعتی
تإثيشداسًذّ ،وچٌيي اؿكبل هختلف هذيشيت هٌبثع ًجيعی ٍ اثش آًْب دس تخشيتً ،قتؾ ٍ هيتضاى تتإثيش
گشٍّْبي اختوبعی ؿبهل ؿْشًـيٌبى ،سٍػتبئيبى ٍ عـبيش ٍ ٍهعيت اقتلبدي آًْتب دس تخشيتت هٌتبثع
ًجيعی ،خوع آٍسي ٍ خوع ثٌذي ؿذُ ٍ هَسد تدضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتً .تبيح حبكی اص آى اػت كِ
عَاهلی چَى كوجَد ًيشٍ ٍ اهكبًبت ثشاي كٌتشل عشكِّتب  26/2دسكتذ ،كتن تتَخْی ٍ اًهيتضُ پتبئيي
هإهَسيي ،هؼئَليي ٍ كبسؿٌبػبى 65/3دسكذ ٍ عذم ٍخَد قَاًيي قبًع 65/2دسكذ اص عَاهل قتبًًَی ٍ
تـكيالتی هؤثش دس تخشيت هٌبثع ًجيعی سا هَخت ؿذُاًذ .هتَاسد ديهتشي چتَى عتذم ٍهتَن قتَاًيي
هَخَد ،عذم ثش خَسد قبًع دادگؼتشيْب ثب هتخلفيي ،پبئيي ثَدى هيضاى خشيوِّب ٍ ثٌتَس كلتیً ،قتق
قَاًيي ٍ كوجَد قَاًيي الصم ثِ تشتيت اص ديهش عَاهل هؤثش دس تخشيت هٌبثع ًجيعی هتیثبؿتٌذ .اص ًظتش
اؿكبل هذيشيت ،هذيشيت دٍلتی ثش هٌبثع ًجيعی ثب 22/7دسكذ ،هذيشيت عوَهی ثْشُثتشداساى (هـتب)
ثب 66/8دسكذ ٍ هذيشيت گشٍّی دس ًشحْبي هشتعذاسي ثب 64/5دسكذ دس تخشيت هٌبثع ًجيعی هتؤثش
ّؼتٌذ .عَاهلی چَى هذيشيت دس قبلت ؿشكتْبي تعبًٍی هشتعذاسي ،هتذيشيت خلَكتی ثْتشُثتشداساى
غيش هحلی ٍ هذيشيت خلَكی ثْشُثشداساى (چٌذ خبًَاس دس هشاتت ثعذي اص ًظش تإثيشؿتبى دس تخشيتت
هٌبثع ًجيعی قشاس داسًذ .هذيشيت فشدي ثْشُثشداساى كوتشيي تإثيش سا دس ايي صهيٌتِ داسد .دس ساثٌتِ ثتب
گشٍّْبي اختوبعی ،سٍػتبئيبى ثب 36/3دسكذ ثيـتشيي اثش سا دس تخشيت هٌتبثع ًجيعتی داؿتتِاًتذ ،دس
حبليكِ عـبيش عبهل  82/8دسكذ ٍ ؿْشًـيٌبى عبهل  20/8دسكتذ تخشيتت هٌتبثع ًجيعتی ثتَدُاًتذ.
ّوچٌيي ًقؾ سٍػتبئيبى ٍ عـبيش فقيتش ثتب  47/5دسكتذ دس تخشيتت هٌتبثع ًجيعتی ثيـتتش اص ًقتؾ
سٍػتبئيبى ٍ عـبيش غٌی ثَدُاػت.
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ياصٌ َاي كليذي :هٌبثع ًجيعی ،تخشيت ،عَاهل قبًًَی ٍ تـكيالتی ،هذيشيت ،ثْشُ ثشداساى.
مقذمٍ
قشاس گشفتي ػشصهيي ايشاى دس هحل تالقتی
خجِّْبي هختلف ختَي هَختت آى ؿتذُ كتِ
اًتتَا) اقتتبلين حيتتبتی ،ثخلتتَف اقتتبلين حيتتبتی
خبف ػشصهيٌْبي خـك دس آى قبثتل هـتبّذُ
ثبؿذ .عليشغن خـكی آة ٍ َّا دس ثيـتش ػٌح
كـتتَس ،پَؿتتؾ گيتتبّی هتٌتتَ) ٍ ػشؿتتبس اص
گًَتِّتبي گيتبّی دسعشكتِ هشاتتع ٍ خٌهلْتتب،
ػٌح ٍػيعی اص كـَس سا پَؿبًذُ اػت .ػتَاثق
تبسيخی ٍ اؿبساتی كِ دس ًَؿتِ ّبي گزؿتتهبى
هالحظِ هیؿَدً ،ـتبى هتیدّتذ كتِ پَؿتؾ
گيبّی ّوِ خبي ايي ػشصهيي ثِ دليل اًٌجتب
ثتتب ؿتتشايي اكَلَطيتتك اص ٍهتتعيت هٌلتتَثی
ثشخَسداس ثَدُاػت.
ايي ٍهعيت هَختت آى ؿتذُ كتِ تَليتذ،
صًذگی ٍ هعبؽ هشدم ثِ هقذاس صيبدي ثِ هٌتبثع
ًجيعی ٍ ثخلَف پَؿؾ گيبّی هتكتی ؿتَد.
ثب ايي ٍخَد تب صهبًيكِ اػتفبدُ اص ايي هٌتبثع دس
حتتذ تتتَاى ٍ تشفيتتت آًْتتب ثتتَدُ ،دػتتتخَؽ
تغييشات هٌفی ٍ تخشيت ًـذُاًتذ ،لتيكي ًتی
دِّّبي اخيش دس اثش عَاهل گًَبگَى كتِ عوتذُ
آى عَاهل اختوبعی ٍ اقتلبدي هيجبؿتذ ،دچتبس
آػيجْبي خذي ٍ ًهشاى كٌٌذُ ؿتذُ اػتت .ثتِ
عجبست ديهش ًظتبم ثْتشُ ثتشداسي اص هٌتبثع ايتي
ٍهعيت سا ثِ ٍخَد آٍسدُ اػت .اص اختضاي ايتي
ًظتتبم ،هٌتتبثع ٍ هبلكيتتت آًْتتب ،قتتَاًيي ٍ قَاعتتذ
ثْشُثشداسي ٍ دػتهبّْب ٍ تـكيالت ًظتبستی اص
يتتك ًتتشو ٍ ٍهتتعيت ٍ خبيهتتبُ اختوتتبعی ٍ
اقتلبدي ثْشُثشداساى اص ًشو ديهش هیثبؿذ.
تب قجل اص هلی ؿذى هٌبثع ًجيعی دس ػبل
 ،6836هبلكيت ٍ حق ثْشُثشداسي اص خٌهلْتب ٍ

هشاتع كن ٍ ثتيؾ ثتِ ختَد ثْتشُثتشداساى ٍ ثتِ
عجبست ثْتش سدُّبي ثتباليی خَاهتع ثْتشُثتشداس
يعٌی خَاًيي ٍ ثيهلشثيهیّب ٍ كالًتشاى هتعلتق
ثَد كِ ثب ؿيَُ ّبي ػٌتی ٍ ثشاػتبع قَاعتذ ٍ
هَاثي عشفی ٍ هحلی اص آًْب اػتفبدُ هیكشدًتذ
(. 7
دس ايي ؿيَُ ّب ،تلوين گيشًذگبى خَاهع
ثْشُثتشداس ،ػتٌَن هٌتبثع ،هيتضاى دام اػتتفبدُ
كٌٌذُ ،دٍسُي ثْشُثشداسي ٍ صهبى ٍسٍد ٍ خشٍج
دام ثِ عشكِّب ٍ حشكت ثِ ييال يتب قـتال سا
ثشاػبع تدشثِ ،تعييي ٍ ثتش اختشاي آى ًظتبست
هیكشدًذ .پغ اص هلتی ؿتذى هٌتبثع ًجيعتی ٍ
فشٍپبؿتتی ًظتتبم ايلتتی ٍ حتتزو قَاعتتذ عشفتتی ٍ
ػٌتی ،دػتهبُ اداسي ثتِ عٌتَاى هبلتك خذيتذ
هٌتتبثع ٍ ًجع تبً تلتتوين گيشًتتذُ دس ثؼتتيبسي اص
صهيٌِّب ،ػتعی ًوتَد كتِ ثتب ايدتبد تـتكيالت
اداسيٍ ،هتتع قتتَاًيي ،دػتتتَسالعولّتتب ٍ آئتتيي
ًبهِّب ٍ گوبسدى هإهَسيي ٍ هبثٌيي ثتِ ايفتبي
ًقؾ خَد ثپشداصد .ثعذ اص اًقتالة اػتالهی ًيتض
ايي ٍهعيت ثب تغييتشات هختلتشي دس تعتبسيف
هٌبثع ًجيعی ٍ هبلكيت آى ٍ خبثدتبيی اداسي ٍ
ػبصهبًی دػتهبُ هتَلی ٍ قَاًيي ٍ آئيي ًبهِّتب
كن ٍ ثيؾ اداهِ يبفت .ثب ايي اٍكبو ،ثشسػیّتب
ًـبى هیدّذ كِ سًٍتذ تـتذيذ تخشيتت هٌتبثع
ًجيعی كِ ثعذ اص هلی ؿذى آًْب آغبص ؿذُ ثتَد
ثب اُفت ٍ خيض ّوچٌبى اداهِ داسد (. 64
دس هقَلِ ثشسػی عَاهل هتؤثش دس تخشيتت
هٌبثع ًجيعی ،ثبيتذ ثتِ ًقتؾ عَاهتل قتبًًَی ٍ
تـكيالتیٍ ،هتعيت هتذيشيت هٌتبثع ًجيعتی ٍ
ٍهتتتعيت اقتلتتتبدي ٍ خبيهتتتبُ اختوتتتبعی
ثْشُثشداسى ،تَخِ داؿت .ثِ عجبست ديهش ،اعتقبد
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ًهبسًذگبى ثش ايي اػت كِ دػتهبُّبي اداسي ثتب
ٍهتتع قتتَاًيي هتعتتذد ٍ دس هتتَاسدي هتٌتتبقن،
تلوين گيشيّبي يك ػَيِ ،هتعف دس اختشاي
قَاًيي ،كوجَد ًيشٍّب ٍ اهكبًتبت ثتشاي كٌتتشل
عشكِّب ٍ ثبالخشُ كن تَخْی ٍ ثی اًهيضُ ثَدى
هإهَسيي ٍ هبثٌيي ،خَد دس ايدبد ٍهعيتی كتِ
ثِ تخشيت هٌبثع ًجيعی هٌدش ؿذُ اػت ،ػْن
داسًذ .اص ًشفی عذم تعلق خبًش ثْشُثشداساى ثتِ
هٌبثع ًجيعی ثِ دليل اؿتكبل كٌتًَی هتذيشيت
آًْب ،سٍػتبيی يب عـتبيش ثتَدى آًْتب ٍ ٍهتعيت
اقتلبدي ثْتشُثتشداساىّ ،تش يتك ثتِ ًتَعی دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی ػْن ٍ ًقؾ داسًذ.
اًلبسي ( ، 6864ثِ ثشسػی هحتذٍديتْب ٍ
هَاًع تَػعِ هشاتع صاگتشع هيتبًی پشداختتِ ٍ
ًتيدِگيشي كشدُ عَاهلی چَى هحذٍديتّتبي
ًجيعتتی ،هـتتكالت اختوتتبعی ،هؼتتبئل فٌتتی ٍ
هؼبئل تـكيالتی اص هْوتشيي هحتذٍديتّتبي
احيبء ٍ تَػعِ ٍ ثْشُثشداسي كحيح ايي هشاتتع
هیثبؿذ .يَػفی ( ، 6864پٌح عبهتل تجتذيل
اساهی هشتعی ثِ صساعت ،چشاي خبسج اص فلتل،
چشاي هفشى ٍ ثتيؾ اص تشفيتت ،ثَتتِ كٌتی ٍ
سٍؿي ًجَدى ٍهعيت هبلكيت هٌبثع ًجيعتی سا
اص هْوتشيي عَاهتل ًتبثَدي هٌتبثع ًجيعتی دس
اػتبى كشدػتبى عٌَاى ًوَدُ اػت .دّقبًيبى ٍ
ػشافشاص ( ، 6866عَاهل تخشيت هشاتتع ؿتوبل
خشاػبى سا اص ديذگبُ اكَلتَطيكی ٍ اقتلتبدي ٍ
اختوتتبعی هتتَسد ثشسػتتی قتتشاسد دادُ ٍ ًتيدتتِ
گشفتِ اػت كِ دس ثيي داهذاساى ٍ عـبيش داساي
كوتتتتش اص  600ساع گَػتتتفٌذ ،هتغيشّتتتبي
ثی تَخْی دٍلت ثِ هشاتعّ ،ضيٌِ ػبليبًِ علَفِ
ٍ ثَتِكٌی ٍ قٌع علَفِ هْوتشيي عَاهل هتؤثش
ثتتش تـتتذيذ تخشيتتت هشاتتتع ثتتَدُ ٍ دس ثتتيي

داهتتذاساى ٍ عـتتبيش داساي  600تتتب  200سؤع
گَػفٌذ هتغيشّبي ّضيٌتِي ػتبالًِ علَفتِي،
ثی تَخْی دٍلتت ثتِ هشاتتع ٍ چتشاي هفتشى،
هـتتخق ًجتتَدى هبلكيتتت ٍ ّضيٌتتِي ػتتبالًِ
علَفتتِ ثتتِ تشتيتتت هْوتتتشيي عَاهتتل هتتَثش ثتتش
تـذيذ تخشيت هشاتع هیثبؿذ.
حيذسي ( ، 6866عالٍُ ثش خٌهل ًـيٌبى
ٍ داهتتذاساى ،ثشداؿتتت كتتٌعتی كبسخبًدتتبت،
پيوبًكبساى خٌهتل ،هتذيشيت اخشايتی ػتبصهبى
خٌهلْب ٍ هشاتع ،قَاًيي ٍ تعتبًٍیّتبي خٌهتل
ًـيي سا دس تخشيت خٌهلّتبي ؿتوبل كـتَس
ػْين داًؼتِ اػت .ػتشداسي (ً ، 6867قتؾ
ؿيَُّبي هختلف ثْتشُ ثتشداسي ٍ هتذيشيت دس
ٍهعيت هشاتع اػتبًْبي چْبسهحبل ٍ ثختيبسي
سا هَسد ثشسػی قشاسدادُ ٍ ًتيدِ گشفتتِ اػتت
كِ ًشحْبي هشتعذاسي دس ايي اػتتبى كتبسايی
پيؾ ثيٌی ؿتذُ سا ًذاؿتتِ ٍ ًتَاًؼتتِ اػتت
اّذاو هَسد ًظش سا كِ عجتبست اص خلتَگيشي اص
تخشيت ٍ احيبء هشاتع هیثبؿذ ،ثشآٍسدُ ػتبصًذ.
ؿَكت فذايی ٍ ػٌذگل ( ، 6867ثتِ تتإثيشات
هؼتقين ٍ غيشهؼتقين اًؼبى دس تخشيت هشاتتع
اؿبسُ ًوَدُ ٍ هَاسدي ّوچَى تإثيش فشٍپبؿتی
ًظتبم ثْتشُثتشداسي ايليتبتی اص هشاتتع ،افتضايؾ
خوعيت ٍ تقبهبي ثيـتش ثشاي گَؿت قشهض يتب
افضايؾ تعذاد دام ،كبّؾ ػٌح هشاتتع دس اثتش
تجذيل اساهی هشتعی ثِ اساهی صساعتی ٍ ثتبغی،
فعبليتْبي عوشاًی هبًٌذ ايدبد هشاكتض كتٌعتی،
پبدگبًْب ،ؿشكتْب ،ثضسگشاُ ّب ٍ تتإهيي ػتَخت،
هلتتبلح ػتتبختوبًی_ ثْتتشُثتتشداسي اص گيبّتتبى
داسٍيی ٍ كٌعتی ٍ هذيشيت غلي چتشاي دام سا
اص خولتتِ هؼتتبيل هْتتن تخشيتتت هشاتتتع ثيتتبى
هیداسًذ.
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سهبيی ( ، 6868دس هقبلِاي ثب عٌَاى علل
ٍ عَاهتتل عوتتذُ ي تخشيتتت هشاتتتع دس اػتتتبى
ايالمً ،بثَدي ؿيَُّبي ػتی حفبتتت ٍ قتش ،
ًبثَدي ػبختبسّبي اختوبعی ايلی ،هلتی ؿتذى
هشاتع ٍ حزو هبلكيت اؿخبف ،تجتذيل هشاتتع
ثِ هضاس) دين ،ثْن ختَسدى تعتبدل دام-هشتتع-
اًؼتتبى ،سعبيتتت ًكتتشدى اكتتَل چتتشا ٍ چتتشاي
صٍدسع ،فقش فشٌّهی ٍ هبلی عـبيش ٍ داهذاساى،
تحتتَالت اقتلتتبدي -اختوتتبعی ،هتتشصي ثتتَدى
هشاتع قـالقی اػتبى ،عـبيش كتَذسٍ اػتتبًْبي
ّودَاس ،عذم هـتبسكت هتشدم دس ثشًبهتِّتبي
اكالحی ،چشاي ختبسج اص فلتل ،ثْتشُ ثتشداسي
خٌجتتی اص هشاتتتع،تَػتتعِ ٍ گؼتتتشؽ ساّْتتبي
استجتتبًی ٍ اػتتتفبدُ ًتتبهٌلَة سٍػتتتبئيبى ٍ
ؿْشًـتتيٌبى سا اص هشاتتتع پتتبًضدُ عبه تل اكتتلی
تخشيت هشاتع اػتبى ايالم ركش هیكٌذ.
كشيوی ( ، 6868ػبختبس اختوبعی عـبيش
كَچٌذُ كشد ٍ ًيوِ كَچٌذُ تتشكوي ٍ ساثٌتِ
آى ثب تخشيتت هشاتتع دس ؿتوبل ؿتش اػتتبى
گلؼتتتبى سا هٌبلعتتِ ًوتتَدُ ٍ عَاهتتل هتتَثش دس
تخشيت ايتي هشاتتع سا ثتِ تشتيتت ستجتِ تتبثيش
ثلَست افضايؾ خوعيتت عـتبيشي ،اختتالو ٍ
سقبثتتت دس ثْتتشُ ثتتشداسي هشتتتع ثتتيي عـتتبيش
(داهتتذاس ٍ سٍػتتتبيی (صاس)  ،قتتبًَى اكتتالحبت
اساهیً ،بثؼبهبًی ثَخَد آهتذُ دس صهتبى ٍقتَ)
اًقتتتالة اػتتتالهی ،اختتتتالو ٍ سقبثتتتت دس
ثْشُ ثشداسي اص هشتع ثيي دٍ خبهعِ عـبيش كتشد
ٍ تتتتتشكوي ،فشٍپبؿتتتتی ًظتتتتبم ايلتتتتی ٍ
ًبيفتتِاي،پيتتذايؾ تكٌَلتتَطي ًتتَيي ،تغييتتش
تـتتكيالت داهتتذاسي ٍ هبلكيتتت ،سٍاج هبلكيتتت
خلَكی ،سٍي آٍسدى ثتِ هعيـتت هؼتتقل ٍ
كَذ ًـيٌی ركش ًوَدُ اػت.

هْتتبخشي ( ، 6868تغييتتشات هؼتتبحت،
تشفيتٍ ،هعيت ٍ گشايؾ هشاتع دس استجتبى ثتب
ػيبػتگزاسي ٍ هذيشيت دس هٌٌقِ قَستپِػی
ؿْشػتبى ػويشم اكفْبى سا هَسد هٌبلعِ قتشاس
دادُ ٍ اتْبس داؿتِ كتِ ثتذليل يبساًتِ ثتش سٍي
ًْبدُّبي كـبٍسصي ٍ هبؿيي آالت خلَكب" اص
ػبلْبي  6884تتب  ،6854ػتٌح صيتش كـتت
گٌذم دين ٍ آثتی افتضٍدُ ؿتذُ ٍلتی دس ػتبل
 6866اص ػٌح اساهی صساعی كبػتِ ؿتذُ كتِ
علت عوذُ آى حزو يبساًِ ٍ ّضيٌتِ ثتش ثتَدى
ؿخن ٍ آهبدُ ػبصي صهيي هیثبؿذ ٍ ًيض ًتيدِ
گشفتِ اػت كِ ّوچٌبى فـبس ٍ تخشيت هشاتتع
ثذليل چشاي هفشى دام اداهِ داؿتِ ٍ هتذيشيت
دٍلتتتی دس صهيٌتتِ كٌتتتشل صهتتبى ٍسٍد دام دس
تغييش گًَِ اي ٍ كٌذ ًوَدى سًٍذ تخشيت تتبثيش
گزاس ثتَدُ ٍلتی ثتِ تٌْتبيی ًوتیتَاًتذ چتبسٓ
هـكالت سا ثٌوبيذ ٍ ػيبػت دٍلت هیثبيؼتت
دس خْت سػيذى ثِ تعبدل دام ٍ هشتع ثبؿذ.
علی اكجشصادُ آلٌی ٍخَؿتضاس ( ، 6868دس
ًتتشن پظٍّـتتی« ثشسػتتی استجتتبى ثتتيي ًظتتبم
هبلكيتتت ٍ تخشيتتت هشاتتتع اػتتتبى اسدثيتتل ثتتب
اػتفبدُ اص هذل سگشػتيَى چٌتذ هتغيتشُ" ثتِ
ًتبيح هختلفی دػت پيذا ًوَدُ اًذ كِ اص خولِ
ايي يبفتِّب هیتتَاى ثتِ ّوجؼتتهی هعٌتیداس
ثيي ػبختبس اختوبعی ثْشُ ثتشداساى ثتب تشكيتت
گًَِ اي ٍ صادآٍسي گًَِّبي هشغتَة ٍ دسكتذ
تَليذ اص كليوبكغ ،ساثٌِ هعٌتیداس ثتيي ًظتبم
هبلكيت ٍ ثْشُثشداسي ٍ احؼبع تعلق خبًش ثتب
ٍهعيت فعلی هشاتع ،ساثٌتِ هعٌتیداس ٍ هثجتت
ثيي هتغيش هبلكيت هـب) ثب گشايؾ هشتع ،ساثٌِ
هثجت ثيي هبلكيت دٍلتتی ثتب گتشايؾ هشتتع ٍ
ٍخَد ساثٌتِاي قتَي ثتيي هدتَص ثْتشُثتشداي
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(پشٍاًِ چشا ثب تَليذ ٍ تتبج پَؿتؾ ٍ گتشايؾ
هشتع اؿبسُ ًوَد.
اثشاّين پتَس ( ، 6870دس ثشسػتی عَاهتل
اًؼبًی هؤثش ثش تخشيت خٌهلْب ٍ هشاتع ثب تبكيذ
ثش هٌٌقِ صاگشع ثب دػتِثٌذي ايي عَاهتل ثتِ
عَاهل كالى ٍ ػبختی ،عَاهل ثالفلل ،عيٌتی،
عَاهل ًجيعی ٍ اقليوی ،هْوتشيي علل تخشيت
هٌتتبثع ًجيعتتی هٌٌقتتِ سا افتتضايؾ خوعيتتت،
افضايؾ ًيبصّبً ،ظبمّبي هتذيشيتی ٍ ػتبصهبًی،
قٌع ثی سٍيِ دسختبى ،تجذيل ثِ كتبسثشيّتبي
صساعی ،چشاي ثتی سٍيتِ ٍ صٍدسع ٍ ًتبهٌظن ٍ
اقذاهبت تَػعِاي ٍ عوشاًی ٍ كٌعتی هیداًتذ.
عجذاهلل پتَس ( ، 6870دس هقبلتِ اسايتِ ؿتذُ دس
دٍهيي ّوبيؾ هلی هشتع ٍ هشتعتذاسي ايتشاى،
هـبعی ثَدى ًظتبم ثْتشُ ثتشداسي سا هْوتتشيي
عبهل تخشيت هعشفتی ًوتَدُ ٍ ثتذٍى اٍلَيتت
دادى ثتتتِ آى ًتتتشن تعتتتبدل دام ٍ هشتتتتع سا
ثی ًتيدِ اعالم كشدُ اػت.
سهَي ( ، 6870ثب اؿتبسُ ثتِ ثَتتِ كٌتی
ثعٌَاى يكی اص هْتشيي عَاهل تخشيتت پَؿتؾ
گيبّی اػتبى ػوٌبى ،ػِ عبهل ًيبص ثتِ ثَتتِ،
هـكالت تْيِ هَاد ػَختیً ،جَد قبًًَی هذٍى
ٍ قبثل اخشا سا اص عَاهل تخشيت ركش كتشدُاًتذ.
خَسؿيذي ٍ اًلبسي ( ، 6872عٌَاى كشدُاًتذ
كِ كليِ ثْشُثتشداساى هتَسد هٌبلعتِ آگتبّی ٍ
داًؾ الصم سا ًؼجت ثِ تخشيت هٌبثع ًجيعی ٍ
عَاهتتل آى داسًتتذ (هتتب هؼتتبيلی اص قجيتتل عتتذم
هبلكيتتت هشاتتتع ٍ خٌهلْتتب ،ثَتتتِ كٌتتی ثتتشاي
ػَخت ،ثْن ختَسدى ًظتبم ايليتبتی دس كتَذ،
سقبثت دس چتشاي دام ،عتذم ٍختَد صهتييّتبي
هؼٌح ثشاي كـبٍسصي ٍ غيشُ ثبعت هتیؿتَد
كِ ًبخَاػتِ ثِ تخشيت هٌبثع اقذام كٌٌذ.

مًاد ي ريش َا
ثش اػتبع تقؼتينثٌتذي آة ٍ ّتَايی ثتِ
سٍؽ ّبًشي پبثَ ،كـَس ثِ ً 8بحيِ كالى آة ٍ
َّايی ٍ  7صيشًبحيِ تقؼين ؿذُ اػت .ثب تَخِ
ثِ تبثيشغيش قبثتل اًكتبس آة ٍ ّتَا ثتش ػتبختبس
پَؿؾ گيبّی ،ثِ هٌظَس اػتتفبدُ اص ايتي اثتش
ًؼجت ثِ اًتخبة تعذاد  66اػتبى كـَس كِ دس
ًَاحی ٍ صيش ًَاحی هختلف پشاكٌذُ ثَدًذ اقذام
ؿذ .اًتخبة ايي اػتبًْب ثِ گًَِاي ثتَد كتِ ثتب
تَخِ ثتِ پشاكٌتذگی آًْتب دس اقتبلين ٍ ؿتشايي
اختوبعی -اقتلبدي هختلتف ،ثتتَاى ًتتبيح ثتِ
دػت آهذُ سا ثتِ كتل كـتَس تعوتين داد66 .
اػتبى هتَسد ًظتش ،ؿتبهل اػتتبًْبي اسدثيتل،
گتتيالىّ ،وتتذاى ،كشهبًـتتبُ ،تْتتشاى ،هشكتتضي،
خَصػتبى ،اكفْبى ،يتضد ،ثَؿتْش ٍ ػيؼتتبى ٍ
ثلَچؼتتتبى كتتِ دس هٌتتبًق هختلتتف كـتتَس ثتتب
ػتتبختبسّبي گًَتتبگَى اختوتتبعی -اقتلتتبدي ٍ
تٌَ) ثْشُثشداساى ٍ پَؿؾ گيبّی ثَدً ،ؼتجت
ثِ اسػتبل پشػـتٌبهِّتبيی ثتشاي كبسؿٌبػتبى
اخشايی اداسات هٌبثع ًجيعی ،حتبٍي ػتئَاالت
ثؼتِ ٍ ثبص دس هَسد عَاهتل فٌتی ٍ اختوتبعی-
اقتلتتبدي هتتؤثش دس تخشيتتت هٌتتبثع ًجيعتتی ٍ
اّويتتت ٍ اٍلَيتتت عَاهتتل اكتتلی ٍ هْتتن ٍ
ّوچٌتتيي ًقتتؾ اؿتتكبل هتتذيشيت دس تخشيتتت
هٌبثع ًجيعیً ،قؾ عَاهل قبًًَی ٍ تـتكيالتی
دس تخشيتتت هٌتتبثع ًجيعتتی ٍ ًقتتؾ گشٍّْتتبي
اختوبعی ٍ ٍهعيت اقتلبدي آًْتب دس تخشيتت
هٌبثع ًجيعی اقذام ؿذ.
دس ايي پشػـٌبهِ اص پبػتخهَيبى خَاػتتِ
ؿذُ ثَد كِ اثش اؿكبل هختلف هذيشيت ٍ يب ثِ
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تعجيش ثْتش اثشحبلتّبي هختلفی سا كِ دس قبلت
آى اص عشكِّبي هٌتبثع ًجيعتی ثْتشُثتش داسي
هیكٌٌذ دس تخشيت هٌتبثع ًجيعتی ثتِ تشتيتت
اٍلَيت ستجِثٌتذي ًوبيٌتذّ. .وچٌتيي اٍلَيتت
ثٌذي ًوبيٌذ كِ كتذام عبهتل قتبًًَی ،اداسي ٍ
فشدي دس اثش ًقق يب ًبسػبيی ختَد دس تخشيتت
هٌتتبثع ًجيعتتی اثتتش گتتزاس هتتیثبؿتتذ ٍ ًقتتؾ
كتتذاهيك اص گشٍّْتتبي اختوتتبعی ٍ ٍهتتعيت
اقتلبدي آًْب دس تخشيت هٌبثع ًجيعتی ثيـتتش
اػتً .ؼجت گضيٌتِّتبي اًتختبة ؿتذُ ثتشاي
پبػخ ّش ػئَال چٌذ گضيٌِاي ثِ كل پبػتخْب
ثشحؼت دسكذ تعييي ٍ دسخوتع ثٌتذي هتَسد
اػتفبدُ قشاسگشفت.
ثب تَخِ ثِ ايٌكتِ دس ًظتش ثتَد اص حتذاكثش
ًظشات پبػخ گَيبى اػتفبدُ ؿَد ثتب تَختِ ثتِ
ثشآٍسد تعذاد ًيشٍّبي هشتجي دس ايي اػتبًْب دس
هدوَ)  765پشػـٌبهِ ثشاي آًْب اسػبل ؿتذ
كِ اص ايي تعذاد 403 ،پشػـٌبهِ تكويل ؿتذُ
دسيبفتتت ؿتتذ كتتِ ًؼتتجت ثتتِ اػتتتخشاج ٍ
دػتِثٌذي پبػخْب ٍ اػتٌتبج الصم اص آًْب اقذام
ٍ ًتبيح ثذػت آهذُ هَسد ثح ٍ ًتيدِ گيتشي
قشاس گشفت.
وتايج
 -1عًامللل قللاوًوي ي تطللكيالتي ملل ز در
تخزيب مىابع طبيعي

ثِ هٌظَس دػتيبثی ثِ ًقؾ عَاهل قبًًَی،
اداسي تـكيالتی ٍ ػبصهبًی ثتش تخشيتت هٌتبثع
ًجيعتتتتتی دس پشػـتتتتتٌبهِ كبسؿٌبػتتتتتبى ٍ
دػت اًذسكبساى هٌبثع ًجيعی ػتْن گشٍّتی اص
ايي عَاهل كِ ثيـتش هٌشن ثَدًتذ دس تخشيتت
هٌبثع ًجيعی پشػيذُ ؿذ .دس خذل ؿوبسُ (6

پبػخّتبي دادُ ؿتذُ ثتِ ايتي پشػتؾ دس 60
اػتبى كِ اًالعبت هَسد ًيبص تَليذ ؿذُ ،آٍسدُ
ؿذُ اػت .تَهيح ايٌكِ پبػخ ايتي پشػتؾ دس
اػتبى ثَؿْش ثذػت ًيبهتذ .ثتذيْی اػتت كتِ
ثشحؼت ؿشايي ختبف ّتش هٌٌقتِ يتب اػتتبى
ًؼجت ػْن عَاهتل دس هيتضاى تخشيتت هٌتبثع
ًجيعی هتفبٍت هی ثبؿذّ .وچٌبًكِ ايي خذٍل
ًـبى هیدّتذ ،ثيـتتشيي ػتْن سا دس تخشيتت
هٌبثع ًجيعی اص ايي ثُعذ ،كوجَد ًيشٍ ٍ اهكبًبت
ثشاي كٌتشل عشكِّب ثب  26/2دسكذ ثتِ عْتذُ
داسد .هتتَاسدي چتتَى كتتن تتتَخْی هتتإهَسيي،
هؼئَليي ٍ كبسؿٌبػبى ثب  65/3دسكذ دس ستجِ
دٍم ٍ عبهل عذم ٍخَد قَاًيي قتبًع ثتب 65/2
دسكتتذ دس ستجتتِ ػتتَم اص عَاهتتل قتتبًًَی ٍ
تـكيالتی هؤثش دس تخشيت هٌبثع ًجيعتی قتشاس
داسد .عذم ٍهَ) قَاًيي هَخَد ٍ ٍخَد اهكتبى
تفبػيش هختلف اص آًْب ثب فبكلِ قبثتل تَختِ دس
هشتجتتِ چْتتبسم قتتشاسداسد .عتتذم ثشختتَسد قتتبًع
دادگؼتشيْب ثب هتخلفيي كِ هٌدتش ثتِ تٌَيتل
دادسػتتی ٍ دادى سؤي عليتتِ اداسات هتتتَلی ٍ
هشتجي ثب هٌبثع ًجيعی هیؿَد ،ستجِ ثعتذي سا
داسد .كوجتتَد قتتَاًيي الصم ٍ يتتب ؿتتبيذ كبسػتتبص
ًجتتَدى قتتَاًيي هَختتَد ٍ پتتبئيي ثتتَدى هيتتضاى
خشيوِّتب كتِ ثبعت كتبّؾ اثتش ثبصداسًتذگی
هختتشثيي هٌتتبثع ًجيعتتی هتتیؿتتَد دس هشاتتتت
اًتْبيی هیثبؿٌذ.
 -2ا ز اضكال مختلف ملذيزيت در تخزيلب
مىابع طبيعي

دس ػئَال ديهشي اص كبسؿٌبػبى ،اثش ؿكل
هذيشيت يب چهًَهی اًتفب) اص عشكِّبي هٌتبثع
ًجيعی دس قبلتّبي هَختَد ،دس تخشيتت ايتي
هٌتتبثع پشػتتيذُ ؿتتذ .پبػتتخّتتبي اسايتتِ ؿتتذُ
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ٍاقع ايي دٍ ؿكل كِ ثتِ تعجيتشي ًـتبًذٌّذُ
اػتفبدُ ّوهبًی ٍ عبم اص هشاتع هيجبؿتذ عبهتل
حذٍد  30/6دسكذ تخشيت آًْبػتً .جق ًظتش
كبسؿٌبػبى ،هذيشيت يب ؿتكل ثْتشُثتشداسي دس
قبلت ًشحْبي هشتعذاسي عبهتل  64/5دسكتذ
تخشيت ٍ ؿتشكتْبي تعتبًٍی هشتعتذاسي عبهتل
 63/7دسكتتذ تخشيتتت ؿتتٌبختِ ؿتتذُاًتتذ .ثتتِ
عجبست ديهش ،عبهل  80/3دسكتذ تخشيتت ًيتض
اؿتتكبل خذيتتذ ثْتتشُثتتشداسي اص هشاتتتع هعشفتتی
ؿذُاًذ .هذيشيت فشدي يب ثْتشُثتشداسي اص يتك
عشكِ تَػتي تتك ختبًَاس كوتتشيي اثتش سا دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی داؿتِ اػت ٍ پتغ اص آى
هذيشيت يتب ثْتشُثتشداسي چٌتذ ختبًَاسي قتشاس
گشفتِ اػتٍ .اگزاسي عشكِّب ثِ ثْشُثتشداساى
غيتتش هحلتتی كتتِ تتتبّشا" دس قبلتتت ًشحْتتبي
احيبيی كتَست گشفتتِ ًيتض اص ًظتش اثتش آى دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی ثذليل تغييتش دس كتبسثشي
عشكِّب ٍ تجذيل آى ثِ كبسثشيّبي غيش هٌتبثع
ًجيعی ثب  62/6دسكذ ًؼجت قبثتل تتَخْی سا
ؿبهل ؿذُ اػت.

ثشحؼت دسكذ تإثيش آًْب دس تخشيت دس ختذٍل
ؿوبسُ ( 2آهذُ اػت .تَهيح ايٌكِ پبػخ ايتي
ػتتئَال دس اػتتتبى اكتتفْبى ثزػتتت ًيبهتتذ.
كبسؿٌبػتتبى ثشحؼتتت عوتتذُ ثتتَدى اؿتتكبل
ثْشُثشداسي اص عشكِّب دس هٌبًق كتبسي ختَد
ثتتِ يكتتی اص پبػتتخّتتبي هتٌبػتتت ثتتب ٍهتتعيت
هَخَد ،اهتيتبص دادُاًتذّ .وبًهًَتِ كتِ اًتظتبس
هتتیسفتتت ،اهتيتتبص ايتتي پبػتتخْب ًيتتض هتفتتبٍت
هیثبؿذّ. .وبًهًَِ كِ دس ايي خذٍل هـتخق
هی ثبؿذ ،ثِ ًظش كبسؿٌبػبى دػتت اًتذس كتبس
هٌتتبثع ًجيعتتی ؿتتكل هتتذيشيت دٍلتتتی ثتتش
عشكتتِّتتبي هٌتتبثع ًجيعتتی ثتتب  22/7دسكتتذ
ثيـتشيي اثش سا دس تخشيت هٌبثع ًجيعی داؿتِ
اػتتت .ثتتِ عجتتبست ديهتتش ،دس حتتبل حبهتتش كتتِ
هبلكيت ايي عشكِ دس اختيبس دٍلت ثَدُ ٍ ّوِ
ثْشُثتشداساى هتیتَاًٌتذ ثتِ ّتش ؿتكل اص آًْتب
اػتفبدُ كٌٌذ ،ػجت ؿذُ كِ ثيـتشيي تخشيت
دس هٌتتبثع ًجيعتتی كتتَست گيتتشد .ثعتتذ اص ايتتي
حبلت ،ثْشُثشداسي عوَهی يب هـتب) كتِ اغلتت
دس هشاتتتع حتتشين سٍػتتتبّب حتتبكن هتتیثبؿتتذ
ثيـتشيي اثش سا دس تخشيت آًْب داؿتِ اػتت .دس
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عذم ٍهَن
قَاًيي
هَخَد

عذم ثشخَد
قبًع
دادگؼتشيْب
ثب هتخلفيي

پبئيي ثَدى
هيضاى
خشيوِ ّب

كوجَد ًيشٍ
ٍ اهكبًبت
ثشاي كٌتشل
عشكِ ّب

600

600

ًقؾ عَاهل قبًًَی ٍ تـكيالتی ،هذيشيت هٌبثع ٍ گشٍّْبي اختوبعی دس تخشيت هٌبثع ًجيعی380..........................................................

اداهِ خذٍل  :6عَاهل قبًًَی ٍ تـكيالتی هؤثش...............

ػبيش

خوع

دسكذ

67/8

68/2

60/7

68/4

8/2

64/5

64/4

8/8

600

ستجِ

6

4

5

3

6

2

8

7

دسكذ
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66/7

62/7

63/6

68/7

66/5
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6
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2

6

4

8

3

6

5
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دسكذ

28/8

8/8

28/8

8/4
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65/5

-

ستجِ
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28/5
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-

80/6
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-

36/8

27/5

-
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-

-

2

-

-

6

8

-

دسكذ

65/5

7/5

66

62/3

60

68/4

67

8/8
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8

6

4

3

5

6

2

7

سيستان ي

دسكذ
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6/8

60/6

68/2
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28/6

8/5

-
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2

6

4

8

3

6

5

-

دسكذ

65/2

8/4

68/8

62/6

8/5

26/2

65/3

6/6

ستجِ

8

6

3

4

5

6

2

7
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َمذان

تُزان

مزكشي

استان

عذم ٍخَد
قَاًيي
قبًع

كوجَد
قَاًيي
الصم

عذم ٍهَن
قَاًيي
هَخَد

عذم
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قبًع
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هتخلفيي

پبئيي
ثَدى
هيضاى
خشيوِ ّب
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ًيشٍ ٍ
اهكبًبت
ثشاي
كٌتشل
عشكِ ّب

كن تَخْی
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هؼئَليي ٍ
كبسؿٌبػب
ى

خًسستان

اصفُان

يشد

مياوگيه
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600

600

600

600

600
600
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هذيشيت
دٍلتی
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ثشداساى
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هذيشيت
گشٍّی دس
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هشتعذاسي

خوع

دسكذ

26/8

26/7

8/5

63/5

8/5

62/6

65/3
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6

2

5

3

6

4

8

دسكذ

20/5

66/6
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25/4

63/7

66/7
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2

4

6

5

6

8

2
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7/7

84/6

60/4

62/8
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8
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6

5

6

4

3

دسكذ

22/7

8/6
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4/8

6/8
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68/7
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2

4

6

5

6

3

8

دسكذ

64/4
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8/3
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64/3
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2

6

5

6

3

4

8

دسكذ

66/3
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8/3

23/2

66/3
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2

8

5

6

6

3

4
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هدلِ علوی پظٍّـی هشتع ،ػبل اٍل /ؿوبسُ چْبسم /صهؼتبى
386.........................................................................................................6875
دسكذ

26/6

36/6

65/4

0/7

-

-

68/8

ستجِ

2

6

3

4

-

-

8

اداهِ خذٍل : 2اثش اؿكبل هختلف هذيشيت دس

تخشيت............

خًسستان

هذيشيت
دٍلتی

هذيشيت
عوَهی ثْشُ
ثشداساى
(هـب)

هذيشيت
خلَكی
ثْشُ ثشداساى
(چٌذ
خبًَاس

هذيشيت
فشدي ثْشُ
ثشداساى

هذيشيت
خلَكی
ثْشُ ثشداساى
غيشهحلی

هذيشيت دس
قبلت
ؿشكتْبي
تعبًٍی
هشتعذاسي

هذيشيت
گشٍّی دس
ًشحْبي
هشتعذاسي

دسكذ
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67
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7
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66
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6

2

4

6

8

3

5

دسكذ

80/6

23/2

8/2

8/8

-

65/8

26/6
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6

2

5

4

-

3

8

سيستان ي
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87/8

-

-

-

-

83/6

25/3
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6

-

-

-

-

2

8
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66/8
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6/3
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63/7

64/5
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6

2

5

6

4
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يشد

استان

بًضُز

مياوگيه

 -3وقص گلزيٌ َلاي اجتملاعي ي ييلعيت
اقتصادي آوُا در تخزيب مىابع طبيعي

دس يك تقؼينثٌذي كلی خوعيت كـَس سا
هیتَاى دس  8گتشٍُ عوتذُ ؿتبهل سٍػتتبئيبى،
عـبيش ٍ ؿْشًـيٌبى دػتِثٌتذي كتشد.دس ايتي
صهيٌِ كِ كذاهيك اص گشٍّْبي اختوتبعی يتبد
ؿذُ ًقؾ ثيـتشي دس تخشيت هٌبثع ًجيعی ثِ
عْذُ داسًتذ ٍ آيتب ٍهتعيت اقتلتبدي آًْتب دس
قبلت دٍ عجتبست عتبم فقيتش ٍ غٌتی (دس هتَسد
سٍػتبئيبى ٍ عـبيش تإثيشي دس هيضاى ٍ ؿتذت
تخشيت هٌبثع ًجيعی تَػي آًْب داسد ،ػتئَالی
هٌشن ٍ دس اػتبًْبي هحل اخشا اص كبسؿٌبػتبى
ٍ دػت اًذس كبساى هٌبثع ًجيعی پشػيذُ ؿتذُ
اػت .پبػخْبي دادُ ؿتذُ ثتِ ايتي ػتئَال دس
خذٍل ؿوبسُ ( 8آٍسدُ ؿذُ اػت .ثب تَخِ ثتِ
ايي خذٍل هـخق هتی ؿتَد كتِ سٍػتتبئيبى
 36/3دسكذ دس تخشيتت هٌتبثع ًجيعتی تتإثيش
داسًذ.عـبيش ثتب  82/8دسكتذ دس هشتجتِ ثعتذي
قشاسداسًذ ٍ ؿْشًـيٌبى ثب كليتِ اقتذاهبت ختَد

600

خوع

600

600

600

 20/8دسكتتتذ دس تخشيتتتت هٌتتتبثع ًجيعتتتی
تإثيشگزاس هی ثبؿٌذ .هؼئلِ هْن ثعتذي ًقتؾ
سٍػتبئيبى ٍ عـبيش فقيتش يتب غٌتی دس تخشيتت
هٌبثع ًجيعی هی ثبؿذ.
تَهتيح ايٌكتتِ عجتتبسات غٌتتی ٍ فقيتتش كتتِ
تَػي كبسؿٌبػبى دػت اًذسكبس هٌبثع ًجيعتی
تعجيش ؿذُ ،عجبساتی عبم ثَدُ ٍ حذ ٍ هشص كوی
ثشاي آى قبيل ًـذُاًذ .ليكي ثب پشػـتْبي ثتِ
عول آهذُ ،ثيـتش تعذاد دام خبًَاس ٍ سًٍق كتبس
داهذاسي يب كـبٍسصي خبًَاس هذ ًظش ثتَدُ ٍ ثتب
اػتٌبد ثِ آى ،خبًَاس فقيش يب غٌی ؿٌبختِ ؿذُ
اػت.
ثْشحبل ًظش عوَم كبسؿٌبػبى هَسد پشػؾ دس
ايي تحقيق ثش ايي ثَدُ كِ خبًَاسّبي فقيش ثتِ
دليل ًيبص ثيـتش ،ثِ هٌظَس تإهيي ّضيٌتِّتبي
خَد اص هحل اػتفبدُ اص هٌتبثع ًجيعتی ،فـتبس
ثيـتشي ثش آى ٍاسد ًوَدُ ٍ ػتْن ثيـتتشي دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی داسًذ .اص ًشفی ثتِ دليتل
عذم تَاى هبلی دس خْت حفظ عشكِّب ٍ اًدبم
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پشسًتتش ؿتتذى ًقتتؾ آًْتتب دس تخشيتتت هٌتتبثع
ًجيعی ثی تإثيش ًجبؿذ.
اص ديهش ػًَ ،قؾ سٍػتبئيبى ٍ عـبيش غٌتی ثتِ
تعجيش پيؾ گفتِ ،اص ًشيق تشاكن دام ثيـتتش ٍ
اؿغبل ػٌح ثيـتش اساهی هشتعتی ٍ صساعتی دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی قبثل تفؼيش هی ثبؿذ.

عوليبت اكالحی ّضيٌِاي ًكشدُ يب اقتذاهی ثتِ
عول ًویآٍسًذ.
ؿبيذ ًؼجت ثؼيبس ثبالي تعذاد داهذاساى خشدُ
پب ٍ كن دام ٍ كـبٍسصاى كن صهتيي ًؼتجت ثتِ
داهتتذاساى داساي تعتتذاد كتتبفی دام ٍ صهتتيي ،دس

خذٍل ؿوبسُ ً :8قؾ گشٍّْبي اختوبعی ٍ ٍهعيت اقتلبدي آًْب دس تخشيت هٌبثع ًجيعی
گزيٌ اجتماعي
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8
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2
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6

68/6

8

56
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60

ثَؿْش

66

ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى

35
88/6

6
6

32
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2
2
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25/5

8
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32

8

40

40

47/4

1

32/3

2

22/3

3

58/6

41/4
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*پبػخ ايي ػئَال دس ايي اػتبًْب ثذػت ًيبهذ.

بحث ي وتيجٍ گيزي
 -1عًامللل قللاوًوي ي تطللكيالتي م ل ز در
تخزيب مىابع طبيعي

دس خذٍل ؿوبسُ ( 6پبػخْبي دادُ ؿتذُ
ثِ ًقؾ عَاهتل قتبًًَی ،اداسي ٍ تـتكيالتی ٍ
ػبصهبًی دس ايدبد ٍهعيت كًٌَی دس اػتبًْبي
هحل اخشا ًـبى هیدّذ كِ عبهل كوجَد ًيتشٍ
ٍ اهكبًبت ثتشاي كٌتتشل عشكتِّتب ثتب %26/2
ًظشات دس ستجتِ اٍل ٍ كتن تتَخْی هتبهَسيي،
هؼئَليي ٍ كبسؿٌبػبى ٍ ثتِ تعجيتش ثْتتش كتن
اًهيضُ ثَدى هإهَسيي ثب ً %65/3ظشات دس ستجِ
دٍم قشاس داسد .عَاهلی چَى عذم ٍخَد قتَاًيي

قبًع ،عذم ٍهَن قَاًيي هَخَد ،عذم ثشخَسد
قبًع دادگؼتشيْب ثتب هتخلفتيي ،پتبئيي ثتَدى
هيضاى خشيوِّب كِ ثٌَسكلی هی تتَاى اص آًْتب
ثب عٌَاى ًقق قَاًيي يبد ًوَد ٍ كوجَد قَاًيي
الصم دس هشاتت ثعذي قشاس داسًذ .اگش دقت ؿَد
دٍ عبهلی كِ ستجِ  2 ٍ 6سا ثذػتت آٍسدُاًتذ،
هشثتتَى ثتتِ عبهتتل اًؼتتبًی يعٌتتی هتتإهَسيي ٍ
اًهيضُّبي كبسي آًْبػتٍ .اقعيتت ايتي اػتت
كِ اگش ّذو ايي اػت كِ عشكتِّتبي هٌتبثع
ًجيعی ثبيذ تَػي دػتهبُ اخشايی ٍ هتإهَسيي
آى حفظ ٍ ًهْذاسي ٍ احيبء ؿَد ،ثتب ٍهتعيت
هَخَد هقذٍس ًجَدُ ٍ عولی ًيؼت.
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ثشاػبع آهبس اسايتِ ؿتذُ دس ػتبل 6866
ػبصهبى خٌهلْب ٍ هشاتع كـتَس داساي 63630
ًفش ًيشٍ ثب ًيف ٍ دسختبت هختلتف تحلتيلی
اخشايتتی ٍ اداسي ٍ ثؼتتيبس ًتتبّوهَى دس ايتتي
عشكِ فعبليت ٍ اؿتغبل داؿتِ اػت .ثتِ صثتبى
ػبدُ تتش يعٌتی هؼتئَليت اخشايتی ٍ اداسي ٍ
حفظ ٍ حشاػتت ٍ اًدتبم كليتِ فعبليتتّتبي
الصهِ دس ّش ّ 6440كتتبس اص ايتي عشكتِ ثتِ
عْذُ يك ًفتش اص هدوَعتِ فتَ ثتَدُ ٍ اگتش
داهٌتتِ سا كتتشفب" ثتتِ ثختتؾ ًيتتشٍي فٌتتی ٍ
تخللی هَخَد ثب ًيفی اص تحليالت هتشتجي
ٍ غيش هشتجي اص فَ ديپلن تب ليؼبًغ ثِ تعذاد
ً 8380فش ؿبغل دس ػبصهبى تعوين دّين ،ثعذ
هؼئَليتی ٍ فٌی ٍ اخشايتی ثتشاي ّتش ًفتش دس
عشكِ هَخَد ثِ ّ 80000كتبس خَاّذ سػيذ.
ايي ثحشاى كوجَد ًيشٍي اًؼبًی هتخلق
ٍ هشتجي ثِ ٌّهبهی آؿكبستش هیگشدد كتِ ثتِ
عيٌِ ًی ثشًبهِ ػَم ؿبّذ ٍ ًتبتش ثتش ختشٍج
حذاقل  40دسكذ اص ًيتشٍي فٌتی ٍ تخللتی
هَخَد ثب ثبالتش اص ػٌَات ختذهتی  20تتب 24
ػبلِ فعلی دس هشاحل اخجبس ثبصًـؼتهی ٍ خت
ًبؿی اص عذم حوَس آًبى ثتِ عٌتَاى ثتب تدشثتِ
تشيي ًيشٍّبي فٌی تخللی ٍ تحلتيل كتشدُ
هشتجي دس اهش اداسُ هؼتئَليت هٌتبثع ًجيعتی
تدذيذ ؿًَذُ كـَس ثبؿين.
ثش اػتبع آهتبس سػتوی ػتبصهبى دس ػتبل
6878تعذاد كل ًيشٍّب ثب ًيف ّتب ٍ دسختبت
هختلتتف ثتتِ ً68585فشكتتبّؾ يبفتتتِ كتتِ تتتب
حذي پيؾ ثيٌیّبي فَ سا تأييتذ هتیكٌتذ.
ًجق آهتبس يتبد ؿتذُ خوتع ًيشٍّتبي فٌتی ٍ
هتخلق ثِ ً 2886فش كتبّؾ يبفتتِ كتِ دس

ايي كَست ػشاًِ هؼئَليتی ٍ فٌتی ٍ اخشايتی
ّش ًفش ثِ ّ 83883كتبس افضايؾ يبفتِ اػت.
اگش ثشاػبع ؿبخقّبي هَخَد ثتِ عٌتَاى
يتتك كـتتَس دس حتتبل تَػتتعِ ثتتشاي اداسُ ٍ
هذيشيت فٌی ،تخللی ٍ اخشايی يتك ًفتش دس
ّ 4000كتتتبس اص عشكتتِّتتبي هٌتتبثع ًجيعتتی
ثشًبهِسيضي ؿَد ثِ حذاقل ً 26200فش ًيشٍي
هتخلق ٍ هشتجي ًيبص هیثبؿذ .ستجِّبي ػَم
ٍ چْبسم ٍ پٌدن خذٍل ؿوبسُ ( 6ثِ ًَعی ثِ
قبًَى ٍ قبًَى گزاسي ٍ هدتشي قتبًَى هتشتجي
هیثبؿذ كِ هؼئلِ حفبتتت اص هٌتبثع ًجيعتی
دس ؿشايي كٌتًَی داساي اّويتت فتَ العتبدُ
اػتً .هشؽ حبكن دس هَسد هٌبثع ًجيعتی ثتِ
هثبثِ «ثبًك صهيي» يب «اساهتی هتَات ٍ قبثتل
احيبء» ٍ هٌبثعی كتِ ثبيتذ تجتذيل ثتِ احؼتي
ؿًَذ ،ثذٍى تَخِ ثِ ًقتؾ هٌتبثع ًجيعتی دس
حفتتظ آة ٍ ختتبه ٍ ّتتَا ٍ ديهتتش اسصؽّتتبي
صيؼت هحيٌی هَخت آى ؿذُ تتب ثتِ ساحتتی
ثتتِ ًفتتع هتدتتبٍصيي سؤي دادُ ؿتتذُ ٍ ثتتِ
ثْبًِّبي هختلف تغييشكبسثشي دادُ ؿًَذ.
تَخِ ؿَد كتِ ستجتِّتبي ؿـتن ٍ ّفتتن
يعٌی پبئيي ثَدى هيضاى خشيوِّب ٍ عذم ٍخَد
قَاًيي قبًع ًيض ثبس حقَقی ٍ قتبًًَی داسًتذ ٍ
دس دػتتتِ دٍم عَاهتتل قتتبًًَی ٍ تـتتكيالتی ٍ
ػبصهبًی هؤثش دس تخشيت هٌتبثع ًجيعتی قتشاس
هیگيشًذ .يتبدآٍسي هتیؿتَد كتِ دس ختذاٍل
هشثَى ثِ اػتبًْب عالٍُ ثش ًؼجت ثتبال ،فشاٍاًتی
عبهتتل كوجتتَد ًيتتشٍ ٍ اهكبًتتبت ثتتشاي كٌتتتشل
عشكِّب دس ستجِ  6 ٍ 6هتَسد اص  60هتَسد يتب
 60دسكذ هیثبؿذ ،يعٌی اص  60اػتبى كِ ثتِ
ايي عبهل ستجِ دادُاًذ  6اػتبى آى سا ستجِ اٍل
اعالم ًوَدُاًذ 8 .هَسد ديهش ؿتبهل اػتتبًْبي
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گتتيالىّ ،وتتذاى ٍ هشكتتضي هتتیثبؿتتذ كتتِ دس
تَهتتيح آى ثبيتتذ اهتتبفِ ًوتتَد كتتِ دس اػتتتبى
گيالى ثتِ دليتل اّويتت خٌهلْتبي ؿتوبل اص
ػبلْب قجل تعتذاد كتبفی ًيتشٍ ٍ اهكبًتبت الصم
خزة ؿذُ اػت .دٍ اػتبى ديهش ًيض ثِ دليتل
ٍػعت كن ٍ احتوبال" تكبفَي ًيشٍّبي هَخَد
ايتتي عبهتتل سا ستجتتِ اٍل عَاهتتل قتتبًًَی ٍ
تـكيالتی هؤثش دس تخشيت هٌتبثع ًجيعتی ثتِ
حؼبة ًيبٍسدُاًذ.
 -2ا ز اضكال مختلف مذيزيت در تخزيب
مىابع طبيعي
ثِ اػتٌبد تعبسيف ٍ هفبّين ،هٌبثع ًجيعی
خضٍ « ثشٍتْبي عوَهی» يب «اهتَال عوتَهی»
يب «اساهی هلی» يب ثِ تعجيش فقْی آى «اًفتبل»
ثَدُ ٍ ثشاػبع اكل  34قبًَى اػبػی خولهی
دس اختيتتبس حكَهتتت اػتتالهی هتتیثبؿتتٌذ تتتب
ثشاػبع هلبلح ٍ هٌبفع عوَم هَسد اػتتفبدُ ٍ
ثْشُ ثشداسي قشاس گيشًذ يتب ثتِ كتَست ديهتش،
اػتفبدُ اص آًْب ثبيذ تحت ًظبست دٍلت ثبؿذ.
دس ايي ساثٌتِ دس ختذٍل ؿتوبسُ ( 2اثتش
ّشكذام اص ايي سٍؿْبي ثْشُثشداسي اص هشتتع ٍ
خٌهلّب دس تخشيتت آًْتب دس اػتتبًْبي هحتل
اخشاي تحقيق ثب اػتٌبد ثِ ًظشات كبسؿٌبػتبى
دػت اًذسكبس هٌبثع ًجيعی آٍسدُ ؿذُ اػتت.
خذٍل ؿوبسُ (ً 2ـبى هیدّذ كتِ هتذيشيت
دٍلتی ثب 22/7دسكذ ًظشات دس ستجِ  6اص ًظتش
تإثيش آى دس تخشيت هٌبثع ًجيعتی هتی ثبؿتذ.
پغ اص آى هتذيشيت عوتَهی ثْتشُثتشداساى يتب
هذيشيت هـبعی قتشاسداد كتِ 66/8دسكتذ دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی ًقؾ داسد .هدوتَ) ايتي
دٍ هتتَسد (  30/6دسكتتذ هعتتشو هتتذيشيت

عوَهی يب اػتفبدُ آصاد ٍ ثتی ثشًبهتِ اص هٌتبثع
ًجيعی هی ثبؿذ .ؿكل هذيشيت تعبًٍی سا هی
تَاى دس هذيشيت ؿشكتْبي تعبًٍی هشتعذاسي ٍ
ثِ ًَعی ًشحْبي هشتعذاسي خؼتدَ ًوَد كِ
هؼتتئَل حتتذٍد 80/3دسكتتذ تخشيتتت هٌتتبثع
ًجيعی يب ستجِّبي  3 ٍ 8هتی ثبؿتذ .اؿتكبل
هذيشيت خلَكی دس قبلت ثْتشُثتشداساى غيتش
هحلتتی ٍ ثْتتشُثشداسيْتتبي چٌتتذ ختتبًَاسي ٍ
ثْشُثشداسيْبي تك خبًَاسي ثب ستجِ ّتبي 5 ،4
ٍ  ،6دس هدوتتَ) 27/8دسكتتذ تخشيتتت هٌتتبثع
ًجيعی سا هَخت ؿذُاًذ.
دس ايٌدب ثبيتذ اؿتبسُ ًوتَد كتِ دس ًشحْتبي
هشتعتتذاسي ٍ ؿتتشكتْبي تعتتبًٍی هشتعتتذاسي
عليتتشغن ٍختتَد ٍ تلتتَيت دػتتتَسالعول فٌتتی
ثْشُثشداسي ٍ التضام ثِ سعبيت اكتَل فٌتی ،ثتِ
دليل عذم سعبيت هَاثي ،عذم ًظبست كبهل ثش
اختتشاي دسػتتت دػتتتَسالعولْب ،عتتذم اختتشاي
پشٍطُّبي پتيؾ ثيٌتی ؿتذُ دس ًشحْتب ٍ دس
ٍاقع عذم اهكبى اخشاي ايتي پتشٍطُ ّتب ثتذليل
ثْشُثشداسي دس قبلت ػتبهبًْبي عشفتی قجتل اص
تْيِ ًشن ٍ هؼتبيل ديهتشً ،ؼتجت ثتباليی اص
تخشيت هشاتع دس اثش ايي ؿكل اص ثْشُ ثتشداسي
ايدبد هی ؿَد.
تَخِ ثِ خذٍل ؿوبسُ (ً 2ـبى هیدّتذ
كِ كوتشيي تإثيش سا دس تخشيت هٌتبثع ًجيعتی
( 6/3دسكتتذ ؿتتكل ثْتتشُثتتشداسي دس قبلتتت
ثْشُثشداساى فشدي داسا هیثبؿتذ .ايتي هَهتَ)
كِ دس تحقيقّبي ثؼيبسي ،ثخلَف دس قبلتت
پبيبىًبهِّبي داًـدَيی ًيض ثِ اثجتبت سػتيذُ
اػت ،ثْتشيي ؿكل ثْشُثشداسي هتیثبؿتذ كتِ
ثبيذ اص خٌجِّبي هختلتف هتَسد ثشسػتی قتشاس
گشفتِ ٍ اًذاصُّبي اقتلبدي آى هـخق ؿَد.
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عجبست هضاس) داهذاسي عجبست هٌبػجی اػت كِ
هیتَاى آًشا دس ايي حبلت ثكبس ثشد .ثذيي هعٌی
كِ دس كَست اخشاي ًشحْتبي هشتعتذاسي دس
اًذاصُّبي اقتلبدي ،اهكتبى حفتظ عشكتِّتب،
احيبي آًْب ٍ هوبًعت اص تخشيت هوكي خَاّتذ
ؿذ.
هذيشيت خلَكی ثْشُثشداساى غيش هحلتی كتِ
دس ايي ًظش ػٌدیً ،ؼتجت 62/6دسكتذ سا دس
تخشيت هٌبثع داسا هیثبؿذ ؿكلی اػت كِ ثتِ
ؿيَُّبي خذيذ ٍاگزاسي اساهتی هلتی خْتت
اخشاي ًشحْبي هختلف ثِ اؿخبف غيش هحلی
اتال ؿذُ ٍ علتت ًؼتجت قبثتل تَختِ آى دس
تخشيت هٌبثع ًجيعی ،تغييش كبسثشيْب ثِ ؿتكل
تفكيتتك اساهتتیٍ ،يالػتتبصي ،ؿتتْشه ػتتبصي،
ايدبد ثبغْبي خلَكیً ،شحْتبي تفشيحتی ٍ
هَاسدي اص ايي دػت هی ثبؿتذ كتِ دس اػتتبى
گيالى ثب ًؼجت 25/4دسكذ ستجِ اٍل سا حتبيض
ؿذُ كِ چٌذاى دٍس اص ٍاقعيت ًيؼت.
 -3وقص گزيَُاي اجتملاعي ي ييلعيت
اقتصادي آوُا در تخزيب مىابع طبيعي
ٍاقعيت ايي اػت كِ ثؼتش صيؼت ،هعتبؽ
ٍ فعبليت اقتلبدي سٍػتبئيبى ٍ عـبيش كتبهال"
دس داخل عشكِّبي هٌبثع ًجيعتی قتشاس داسد.
ايي ٍاقعيت هَخت ؿذُ كتِ ايتي گشٍّْتب دس
تعبهل ثيـتش ثب هٌتبثع ًجيعتی ثتَدُ ٍ لتزا ثتب
اقذاهبت خَد ًقؾ ثيـتشي دس تخشيتت هٌتبثع
ًجيعی داؿتِ ثبؿٌذ .لتيكي ًجبيتذ اص ًظتش دٍس
داؿت كِ ؿْشًـيٌبى ثب تَػتعِ فعبليتتّتبي
خَد هبًٌذ ايدبد كـت ٍ كٌعتّب،كبسخبًِ ّب،
تإػيؼبت ،ساّْب ،فشٍدگبّْب ،خبيهبّْبي دفتع

صثبلِ ٍ  . . .ثِ ًتَس اعتن ٍ ايدتبد تفشخهبّْتب،
ًجيعت گشدي ،تَسيؼن ٍ غيشُ ثِ ًتَس اختق
دس دػت اًذاصي ٍ تخشيت هٌبثع ًجيعی ًقتؾ
داسًذ.
ّوبًهًَتتِ كتتِ ختتذٍل ؿتتوبسُ (ً 8ـتتبى
هیدّذ ثش اػبع ًظش كبسؿٌبػبى ،سٍػتتبئيبى،
ًقؾ ثيـتشي ًؼجت ثِ عـتبيش ٍ ؿْشًـتيٌبى
دس تخشيت هٌبثع ًجيعتی داسًتذ .ايتي هؼتئلِ
ايٌهًَِ قبثل تَخيِ اػت كِ ايي گتشٍُ ثتذليل
خوعيت ثيـتش ٍ حوَس دايوی دس يك هٌٌقتِ
ٍ تٌَ) ؿيَُ ّبي ثْشُ ثشداسي اص عشكتِ ّتبي
هٌبثع ًجيعی اص كليِ قبثليت ّبي عشكِ ّتبي
حوَس خَد اػتفبدُ هفشى ًوتَدُ ٍ لتزا ػتْن
ثيـتشي دس تخشيت آًْب داسًذ.
دس ساثٌِ ثب ايٌكِ سٍػتبئيبى يب عـبيش فقيش
يب غٌی (ثِ تعجيش ركش ؿذُ دس قؼتوت ًتتبيح
چِ ًقـتی دس تخشيتت هٌتبثع ًجيعتی داسًتذ،
خذٍل ؿوبسُ (ً 8ـبى هیدّذ كتِ عـتبيش ٍ
سٍػتتتبئيبى فقيتتش  47/5دسكتتذ ٍ عـتتبيش ٍ
سٍػتتتبئيبى غٌتتی 36/3دسكتتذ ًقتتؾ داسًتتذ.
تَهيح ايٌكِ ،تعذاد دام خبًَاسّبي عـتبيشي ٍ
سٍػتبيی دس ثيـتتش اص  60دسكتذ خبًَاسّتبي
ًوًَِ كوتش اص هيبًهيي ثَدُ ٍ ثِ تعجيش تَهيح
اسايِ ؿذُ خضء خبًَاسّبي فقيش تلقی هیؿًَذ.
ثبتَخِ ثِ فشاٍاًی ًؼجی ايٌهًَِ خبًَاسّب ،ػْن
آًْب دس تخشيت هٌبثع ًجيعی سقن ثتبال تتشي سا
ًـبى دادُ اػت.
ٍاقعيت ايي اػت كِ داهذاساى فقيتش تتَاى
خشيذ علَفِ ٍ تغزيِ كوكتی داهْتبي ختَد سا
ًذاسًذ .لزا ثِ هقذاس ثيـتشي ثتِ علَفتِ ًتبچيض
هشاتتتع هتكتتی ّؼتتتٌذ .دس ثؼتتيبسي اص هشاتتتع
اػتپی ٍ ًيوِ اػتپی كـَس تقشيجتب" دس كليتِ
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ًَل ػبل ثِ خضء اًذه سٍصّتبي ثشفتی داهْتب
دس عشكِّبي هٌبثع ًجيعی حوتَس داسًتذ .دس
تَخيِ ًقؾ ًؼتجتأ ثتبالي داهتذاساى غٌتی دس
تخشيت عشكِّتبي هٌتبثع ًجيعتی هتی تتَاى
اهبفِ ًوَد كِ ايٌهًَِ داهتذاساى ثتذليل تتَاى
هبلی ثب خشيذ دام ثيـتتش ٍ تـتكيل گلتِّتبي
ثضسگ ٍ چشاي خبسج اص تشفيت دس هشاتعی كتِ
دس اختيبس داسًذ ،دس ايدبد ايي ٍهع ًقؾ ثبصي
هی كٌٌذ.
هَهَ) داهذاساى خشدُ پب ثتب تعتذاد اًتذه
دام ٍ داؿتي ًَعی اقتلبد هعيـتی ٍ افتضايؾ
هؼتوش تعذاد ايٌهًَِ داهذاساى ثِ دليل تقؼين
هبتشه پذساى ثيي فشصًتذاى عليتشغن هْتبخشت
تعذادي اص آًْب ثِ ؿْشّب ،هؼئلِاي اػتت كتِ
ثبيذ اص اثعبد هختلف هَسد ثشسػی قشاس گشفتتِ ٍ

هَهَعبتی چَى ٍاحذّبي اقتلبدي داهتذاسي،
تقؼين هكشس عشكتِّتب ثتِ ػتٌَن كتَچكتش،
ايدبد اؿتغبل هَلذ ،خزة ػتشسيض خوعيتت دس
هـبغل تَليتذي ٍ ثؼتيبسي هؼتبيل ديهتش دس
دػتتتَس ثشسػتتی ٍ تحقيتتق ٍ اسايتتِ ساُ حتتل
قشاسگيشد.
ًكتتتِ هْتتن ديهتتشي كتتِ ثتتب تَختتِ ثتتِ
ًتيدِگيشي اًدبم ؿذُ هی تَاى عٌَاى ًوتَد،
لضٍم ثبصًهشي دس ػبختبس ،تـتكيالتٍ ،تتبيف،
ًهشؽ ٍ اّذاو دػتهبُ هتَلی هٌتبثع ًجيعتی
كـَس ٍ ؿيَُّتبي اػتتفبدُ ٍ ثْتشُثتشداسي اص
عشكِّبي هٌبثع ًجيعی ٍ ثٌَس كلتی آهتبيؾ
ػش صهيي هیثبؿذ كتِ ثبيتذ دس ختبي ديهتشي
ثذاى پشداختِ ؿَد.
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Effects of legal and organization factors, resource management and social
groups on the degradation of renewable natural resources
N. Ansari1, S. J. Saiyed Aghlaghi Shal1 & M. Fayaz1

Abstract:
Renewable natural resources degradation as a main problem, has attracted the
thought and force of experts and natural resources responsibles during the last decades.
Some effective factors in this category are legal (laws defficiency), organization and
official legislations of natural resources organization. Aim of this research was to clear
this factors. For his purpose, 11 provinces located in various climatic regions of
country, were selected. Data collection was performed using a questionnaire including 7
questions about natural resources. The related experts opinion about legal affairs and
official problems that contributed in renewable natural resources degradation was
considered in the questionnaire. From total 876 sent questionnaire to the understudy
provinces, 504 were received and analyzed. Results showed that no sufficient staffs and
equipments (21.2%), no satisfaction and low motivation of personal (16.4%), no sharp
legislation (16.2%), and other factors like no clarification legal and courts are effective
in natural resources degradation. Management methods, are also effective in natural
resources degradation. Government management is responsible for 22.8% of
degradation. On the other hand, common utilization caused 17.9% of degradation and
group management in range management projects due to their public management lead
to 15.6% of degradation. Delivering the public lands to no indigenous peoples for some
industrial projects leads to 12.1% of natural resources degradation. Rangelands
cooperation management method as another method is responsible for 14.8% of
degradation. Private management of natural resources by a family is the best method
because it has the less effect on natural resources degradation. Due to socila groups
different utilization methods, the resulted percentages in view point of their effect on
natural resources degradation were as villagers 47.4%, nomads 32.3% and urbanites
20.3%. are effective in natural resources degradation.
Keywords: renewable natural resources-degradation-legal factors- organization factorsmanagement- utilizers.
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