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چنيدٌ
ٔذيشيت اساضي ٔب٘ذاثي ػٛاحُ ٔبص٘ذساٖ ثذِيُ ٔحذٚديت ٞبيي و ٝاص خٛا٘ت ٔختّف ثٛخٛد آٔذ ٜاػت اص إٞيت ٚيظ ٜاي
ثشخٛسداس ٔي ثبؿذ .ايٗ ٔحذٚديت ٞب دس دسخ ٝا َٚثذِيُ ٔبٞيت  ٚؿشايظ عجيقي ٔٙغم ٚ ٝدس دسخ ٝد ْٚثذِيُ ٔذيشيت ٘بٔٙبػت
اػتفبد ٜاص آثٟبي ػغحي  ٚصيشصٔيٙي اػت .اص عشف ديٍش وـت ثش٘ح دس ٘ٛاحي ؿٕبَ وـٛس ٘ ٝتٟٙب وـت اسخح ثشاي اساضي ػبحّي
دسيبي خضس اػت ثّى٘ ٝمؾ اسص٘ذ ٜاي سا دس تِٛيذ ػجذ غزايي وـٛس فشضٔ ٝي ٕ٘بيذ.اساضي ٔب٘ذاثي دس وٙبس ايفبي ٘مؾ فقبِيت
التلبدي آٖ دس تِٛيذ ثش٘دٕي تٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ يه اوٛػيؼتٓ  ٚصيؼت ٔحيظ ٔؼبفذ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد .ايٗ اساضي ثِ ٝحبػ ٔلشف
ثبالي آة اص ٔخبصٖ ،آثٟبي ػغحي  ٚصيش صٔيٙي  ٚاػتفبدٔ ٜدذد  ٚاحبع ٝؿذٖ ايٗ اساضي دس ٔيبٖ دسختبٖ ٞ ٌٝ٘ٛ ٚبي
ٌيبٞئ،حيظ صيؼت ٔٙبػجي ثشاي حـشات ،پش٘ذٌبٖٔ ،بٞي ٞب  ٚثشخي ديٍش اص خب٘ٛساٖ آثضي ٔي ثبؿذ .اص ايٗ س ٚثب ثش٘بٔٝ
سيضيبكِٛي ٔ ٚذيشيت ٔٙبػت دس وٙتشَ يب تٙؾيٓ فقبِيتٟبي ثـشي  ٚفشآيٙذٞبي عجيقي ٔي تٛاٖ ضٕٗ ثٟش ٜثشداسي التلبدي اص
ؽشفيت ٞبي ٔٛخٛد عجيقي ٔٙغم ٝاص ثٛخٛد آٔذٖ خغشات  ٚسيؼه ٞبي عجيقي دس ٘ٛاحي ػبحّي خٌّٛيشي ٕ٘ٛد .دس ايٗ ٔمبِ ٝثٝ
چبِـٟب  ٚفشكت ٞبي اػتفبد ٜچٙذ ٔٙؾٛس ٜاص اساضي ٔب٘ذاثيؼبحّيذس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ملمبت مليدي :اساضي ٔب٘ذاثي ػبحّي -اساضي ؿبِيضاسي -اوٛػيؼتٓ -اػتفبد ٜچٙذ ٔٙؾٛسٜ

مقدمٍ
ٔٙبثـ آة ؿيشيٗ ثشاي حيبت ثـش ضشٚسي ثٛد ٚ ٜثغٛس ٔقٙي داسي دس فشك ٝدػتيبثي ث ٝاٞذاف ٔختّف ثش٘بٔ ٝتٛػق ٝدس ثؼيبسي
اص وـٛسٞب دخبِت داسد .ػبال٘ ٝتمبضبي آثي ثشاي ثخـٟبي ؿٟشي ،كٙقتي  ٚوـبٚسصي ثب س٘ٚذ ثبثتي افضايؾ ٔي يبثدذ .أدب ثٟدش حدبَ
ٔمذاس آثي وٞ ٝش وـٛس ثش ٔجٙبي آٖ ٔي تٛا٘ذ دس تٛػق ٝالتلبدي خٛد كشف ٕ٘بيذ س ٚث ٝتٙضَ اػدت .ثقده ٜٚويفيدت ٔٙدبثـ آة دس
دػتشع ثـذت دس ثؼيبسي اص ٔٙبعك وبٞؾ يبفت ٝاػت .چشاو ٝحدٓ صيبدي اص پؼبة ٞبي ٘بؿي اص كٙقت  ٚػبيش فقبِيت ٞبي ثـدش
ٚاسد ٔحيظ صيؼت ؿذٛٔ ٚ ٜخت آِٛدٌي آثٟبي ػغحي  ٚصيش صٔيٙي ٔي ؿٛد .دس چٙيٗ ؿشايغي ٔذيشيت آة ثٙٔ ٝؾٛس تذا ْٚتبٔيٗ
آة وبفي ثشاي ٘يبصٞبي حبَ حبضش  ٚآيٙذ ٜإٞيت پيذا ٔي وٙذ.
دس ٔٛسد آة ػ ٝدػت ٝثٙذي خبٔـ سا ٔي تٛاٖ اص ٔ ٓٞتٕبيضوشد :دػت ٝأ ،َٚشثٛط ث ٝػبخت  ٚػبص اثٙيٞ ٝيذسِٚيىي  ٚثٕٞ ٝدشاٜ
آٖ ثٟش ٜثشداسي ٍٟ٘ ٚذاسي اص اثٙي ٝصيشثٙبيي اػت فجبست اػت اص :تٛػقٙٔ ٝبثـ آثي ٔب٘ٙذ :آثٍيشٞب ،ػذٞب ،چبٞ ٜب ،وب٘بِٟب ،دسيچٞ ٝب ٚ
غيشٔ ٜي ثبؿذ .دػت ٝد ،ْٚحفبؽت آة  ٚوٙتشَ ؿبُٔ وبسٞبي ٔشثٛط ث ٝصٞىـي ،وٙتدشَ تدشاص ايؼدتبثي ،وٙتدشَ ػديهة ،وٙتدشَ
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ويفيت آة  ٚتلفي ٝآة  ٚغيش ٜاػت .دػت ٝػٔ ،ْٛذيشيت ٔٙبثـ آة اػت و ٝلذسي ٔتفدبٚت ٘ ٚيدبص ثد ٝسٚيىدشدي يىهبسچد ٝثدٝ
ٔٙبثـ آة داسد و ٝدس آٖ احبع ٝثش تٛػق ٝػيبػت ٞب كٛست ٌشفت ٚ ٝثش٘بٔٞ ٝبي ٔذيشيتي دس ػغح ّٔي ٙٔ ٚغمد ٝاي تدذاسن ديدذٜ
ٔي ؿٛد.
دس دٞ ٝٞبي اخيش تشاوٓ خٕقيت  ٚتٛػق ٝؿٟشي ،ايدبد ؿٟشوٟبي كٙقتي ،كٙقت تٛسيؼٓٔ ،دبٞيٍيشي  ٚآثدضي پدشٚسي ،ايددبد
ثٙبدس ،تِٛيذ ا٘شطي ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚػبختبسٞبي صيشثٙبيي ٔٛخت اثشات ػٛء ثش اوٛػيؼتٓ ايٗ ٔٙدبعك ؿدذ ٚ ٜاص عدشف ديٍدش اػدتفبدٜ
٘بٔٙبػت اص ٔٙبثـ آثئ ،ب٘ذاثي اساضي ػبحّي تـذيذ ٕ٘ٛد ٚ ٜآٖ سا ث ٝتٟذيذي دس ٔمبثُ تبٔيٗ ٘يبصٞبي غزايي و ٝپبي ٝآٖ فقبِيتٟبي
وـبٚسصي اػتٛاس اػت تجذيُ ٕ٘ٛد ٜاػت .اص ايٗ س ٚايدبة ٔي وٙذ ثش٘بٔ ٝسيدضي اكدِٛي ٔ ٚدذيشيت ٔٙبػدت دس وٙتدشَ يدب تٙؾديٓ
فقبِيتٟبي ثـشي  ٚفشآيٙذٞبي عجيقي (خغشات  ٚسيؼه ٞبي عجيقي) دس  ٕٝٞفشكٞ ٝب ٘ ٚيض ثشاي ٘ٛاحي ػبحُ ٔذ ٘ؾش لشاس ٌيدشد.
دس ايٗ ثيٗ ٔذيشيت ٔٙبثـ آة ٞبيي و ٝاص خٛا٘ت ٔختّف داساي اثشات ٔتمبثُ ثب آثٟبي ػبحّي ٞؼتٙذ ثؼديبس ثدب إٞيدت ٔدي ثبؿدذ.
ثقٛٙاٖ ٔثبَ ٚسٚد آة ٞبي ػغحي وٙتشَ ٘ـذ ٜدس فل َٛغيش صسافي  ٚثشداؿت ثي سٚي ٝاص آثٟبي صيشصٔيٙي دس فل َٛصسافي ثتشتيدت
ٔٛخت ٔب٘ذاثي ؿذٖ اساضي ػٛاحُ دسيبي خضس ٞ ٚد ْٛآثٟبي ؿٛس دسيب ث ٝايٗ اساضي ٔي ؿٛدِ .زا خؼتدٛي سٚؽ ٞب  ٚؿيٞ ٜٛدبي
ٔٙبػت ثب سفبيت اكٔ َٛذيشيت يىهبسچٛٔ ٝخت خٛاٞذ ؿذ و ٝضٕٗ خٌّٛيشي چبِـٟبي ٔب٘ذاثي ثيؾ اص حذ اساضي ػبحّي و ٝثدٝ
ٚيظ٘ ٜبؿي اص فقبِيتٟبي وـبٚسصي اػت ،ثذ ٖٚثش  ٓٞصدٖ تقبدَ ٔحيظ صيؼدت ٔٙغمد ٝاص ٔب٘دذاثي ؿدذٖ ٘بؿدي اص فقدُ  ٚا٘فقدبالت
عجيقي ث ٝفٛٙاٖ فشكتٟبي التلبدي ثٟشٙٔ ٜذ ٌشديذ.

ريينرد مديريت جبمع مىطقٍ سبحلي ) (ICZMثراي دريبي مبزودران
ثيؾ اص ٘يٕي اص خٕقيت خٟبٖ دس أتذاد خغٛط ػبحّي ث ٝفبكّ 06 ٝوئّٛتش اص دسيب ص٘ذٌي ٔي وٙٙذ  ٚايٗ فذد تب ػبَ 0606
ٔقبدَ  %02افضايؾ خٛاٞذ يبفت .ثؼيبسي اص افشاد فميش خٟبٖ دس ٘ٛاحي ػبحّي ػبوٗ ٞؼتٙذٙٔ .بثـ ػبحّي ثشاي ثؼيبسي اص خٛأـ
ٔحّي ٔ ٚشدْ ثٔٛي ٘مؾ حيبتي ايفب ٔي وٙذ .أب ٔذيشيت ٔٙبثـ عجيقي ٘ٛاحي ػبحّي ٔتفبٚت اص ديٍش اساضي ٔي ثبؿذ  ٚثٝ
ٔذيشيت خبف ٔ ٚتفبٚت ٘يبص داسدٛ٘ .احي ػبحّي اص ٘ؾش اوِٛٛطيىي ٔٞ ٟٓؼتٙذ  ٚدس ثشٌيش٘ذ ٜخذٔبت ،فٛايذ صيؼت ٔحيغي ٚ
ٌشدؿٍشي ثيـٕبسي ٞؼتٙذ .دس ثؼيبسي اٚلبت ايٗ ٘ٛاحي داساي اساضي ٔ ٚ ٟٓحيبتي  ٚػى٘ٛتٍبٞ ٜبي آثضيبٖ ٔثُ خٞ ٍُٙبي
ٔشداثي ،تبالثٟب  ٚاساضي خضس ٔ ٚذي ٔي ثبؿٙذ.
ػيٕبي ديٍش اساضي ػبحّي آػيت پزيشي ٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛاػغ ٝچشخ ٝتٙبٚثي ٛ٘ ٚػب٘بت عٛفب٘ي ،داخُ ؿذٖ آثٟبي ؿٛس ،فشػبيؾ،
آِٛدٌي  ٚثغٛس وّي فمذاٖ صيشثٙبي فيضيىي اػت.
٘ بحي ٝػبحّي دسيبي ٔبص٘ذساٖ دس ايشاٖ ٘يض اص ايٗ لبفذٔ ٜؼتثٙي ٘يؼت .تشاوٓ خٕقيت دس ٔٙغم ٝػبحّي دسيبي ٔبص٘ذساٖ ثيـتش اص
ٔتٛػظ تشاوٓ خٕقيت دس وـٛس اػت .دسيبچ ٝخضس يب دسيبي ٔبص٘ذساٖ ٙٔ ٚغم ٝػبحّي آٖ داساي ٚيظٌيٟبي ٔٙحلش ث ٝفشد ٚ
حؼبػيتٟبي صيؼت ثٔٛي  ٚصيؼتي ثؼيبس اػت .ايٗ دسيبچ ٝثضسٌتشيٗ دسيبچ ٝخٟبٖ اػت و ٝدس اكغهح آٖ سا دسيب ٔي ٘بٔٙذ.
(ٚػقت آٖ  2ثشاثش دٔٚيٗ دسيبچ ٝثضسي د٘يب ث٘ ٝبْ ػٛپشيٛس اػت).
ٔٙبثـ عجيقي اساضي ػبحّي دس اثتذا ٔقبؽ وـبٚسصي سا و ٝثشاي تِٛيذ غزا اػت ٔٙقىغ ٔي وٙذ؛ ٔثهً تِٛيذ ثش٘ح ثٕٞ ٝشا ٜثشخي اص
ٔحلٛالت صسافي  ٚثبغي ديٍش  ٚكيذٌبٞ ٜبي ػبحّي وٙٔ ٝبثـ ٔ ٟٓدسآٔذي  ٚغزايي سا ٟٔيب ٔي وٙٙذ .ايٗ ٘ٛاحي حبيُ ثيٗ
خـىي  ٚدسيب ٞؼتٙذ  ٚدس ٚالـ ٚاػظ ثيٗ خـىي  ٚدسيب ٔي ثبؿٙذ.
ٔٙغم ٝػٛاحُ خٛٙثي دسيبي ٔبص٘ذساٖ دس وـٛس ايشاٖ ا ص ٘ؾش تمؼيٕبت وـٛسي ؿبُٔ ػ ٝاػتبٖ ٌيهٖٔ ،بص٘ذساٖ ٌّ ٚؼتبٖ ٔي
ؿٛد .دس ٔٙغم ٝػبحّي دسيبي ٔبص٘ذساٖ ٘ح ٜٛتٛصيـ خٕقيت ؿبغُ دس فقبِيتٟبي ٔختّف التلبدي ٘ـبٕ٘ي دٞذ و ٝفٕذ ٜتشيٗ
فقبِيت اٞبِي ٔٙغم ٝدس ثخؾ خذٔبت ٔتٕشوض ؿذ ٜاػت .فقبِيت خذٔبتي اٞبِي ٔٙغم ٝدس استجبط تٍٙبت ًٙثب ٔؼبفشيٗ ٚ
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ٌشدؿٍشا٘ي اػت و ٝدس تٕبْ فل َٛػبَ ثخلٛف دس ايبْ تبثؼتبٖ اص ٔٙغم ٝثبصديذ ٔي وٙٙذ .تِٛيذ ٔحلٛالت ٔ ٟٓوـبٚسصي ٚ
ثبغي ٔب٘ ٙذ ثش٘ح ٔ ٚشوجبت  ٚچبي ٚپٙج٘ ...ٚ ٝيض صٔي ٝٙفقبِيت تٛصيقي -خذٔبتي لبثُ تٛخٟي سا دس ٔٙغم ٝايدبد ٕ٘ٛد ٜاػت .ثقذ اص
خذٔبت ٕٟٔتشيٗ فقبِيت التلبدي ٔٙغم ٝوـبٚسصي  ٚخٍّٙذاسي اػت .فبكّ ٝلبثُ تٛخ ٝدسكذ افشاد ؿبغُ دس د ٚثخؾ خذٔبت ٚ
وـبٚسصي ثب ػبيش فقبِيتٟب ثيبٍ٘شتٕشوض فقبِيت ٔشدْ ايٗ ٔٙغم ٝدس ايٗ د ٚفشكٔ ٝي ثبؿذ .تٕشوض ثبالي خٕقيت دس سٚػتبٞب ٘يض يىي
ديٍش اص داليُ فٕذ ٜثٛدٖ فقبِيت وـبٚسصي دس ٔٙغمٔ ٝي ثبؿذ.
اص ػٛي ديٍش ٔبٞيٍيشي اٌش چ ٝتقذاد افشاد ٔحّي وٕي سا تحت پٛؿؾ خٛد لشاس داد ٜاػت ِٚي افضايؾ خٕقيت ؿبغُ دس آٖ عي
چٙذ ػبَ ٌزؿت٘ ٝـبٖ دٙٞذ ٜتٛخ ٝثيـتش ث ٝايٗ فشك ٝفقبِيت التلبدي ٔي ثبؿذ.
دس يه تحميك ،تبثيشات ػٛء فقبِيت ٞبي وـبٚسصي  ٚكٙقتي دس ٘ٛاس ػبحّي ثيٗ خٛيجبس تب ثٟـٟش دس ٔبص٘ذساٖ ثشسػي ٘ ٚمبط ضقف
 ٚلٛت  ٚتٟذيذٞب  ٚفشكتٟب خٟت اسصيبثي ٚضقيت ٔذيشيت صيؼت ٔحيغي آٖ ٔٛسد ٔغبِق ٝلشاس ٌشفت٘ .تبيح ٘ـبٖ داد و٘ ٝمبط
ضقف ثيؾ اص ٘مبط لٛت  ٚفشكتٟب ثيؾ اص تٟذيذٞب ثٛد ٜاػتٕٞ .چٙيٗ تذٚيٗ يه ثش٘بٔ ٝساٞجشدي صيؼت ٔحيغي ثشاي وٙتشَ
خٕقيت ،آِٛدٌي  ٚتغييش وبسثشي اساضي اويذا تٛكي ٝؿذ ٜاػت.
ثب تٛخ ٝث ٝؿشايظ خبف پ ٟٝٙػبحّي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ  ٚػيٕبي عجيقي  ٚا٘ؼب٘ي  ٚاسصؿٕٙذي آٖ دس وـٛس ،ثشاي خٌّٛيشي اص
تخشيت  ٚآِٛدٌي ٔٙبثـ افٓ اص خٔ ،ٍُٙشتـ،آة  ،خبن ٙٔ ٚ ،بثـ ٛٔ ٚخٛدات ص٘ذ ٜآٖ الصْ اػتغشح ٞبي ٔذيشيت ٔٙبثـ آة اساضي
ػبحّي ٔبص٘ذساٖ ثب سٚيىشد ٔذيشيت يىهبسچٙٔ ٝغم ٝػبحّي) (Integrated Coastal ZoneManagementو ٝدس ثشٌيش٘ذٙٔ ٜبفـ ٚ
ٔهحؾبت صيؼت ٔحيغي اػت ا٘دبْ پزيشد .ايٗ ٘ٛؿ ٔذيشيت أشٚص ٜث ٝأشي اختٙبة ٘بپزيش تجذيُ ؿذ ٜاػت  ٚثذ ٖٚافٕبَ ايٗ
ٔذيشيت ثش ٘ٛاس ػبحّي أىبٖ ثٟش ٜثشداسي دساص ٔذت اص آٖ ،فشا٘ ٓٞخٛاٞذ آٔذ .دس حميمت ثبيذ وٙؾ ٔتمبثُ ثيٗ فٛأُ التلبدي
ؿبُٔ وـبٚس صي ،كٙقت ،كيبدي ،ا٘شطي ،تٛسيؼٓ  ٚتشاثشي ِٛٔ ٚفٞ ٝبي صيؼت ٔحيغي ؿبُٔ خبن ،آثٟبي دسٔ ٖٚشصي ،خٍّٟٙب،
ػبحُ  ٚدسيب ثشسػي ٛٔ ٚسد ٔغبِق ٝلشاس ٌيشدٔ .ذيشيت يىهبسچٙٔ ٝغم ٝػبحّي فشآيٙذي ٘ؾبستي ٞ ٚذايت وٙٙذ ٜاػت  ٚؿبُٔ
چٟبسچٛثٟبي لب٘٘ٛي ٟ٘ ٚبدي ثشاي تضٕيٗ تّفيك عشحٟبي تٛػق ٚ ٝاٞذاف صيؼت ٔحيغي ثب ٔـبسوت افشاد ريٙفـ ٔي ثبؿذ .تفبٚت
٘حٔ ٜٛذيشيت يىهبسچٙٔ ٝغم ٝػبحّي ثب ٔذيشيت ثخـي ،دس س ٚيىشد  ٕٝٞخب٘ج ٚ ٝفشاٌيش ٔذيشيت يىهبسچ ٚ ٝدس ثش ٌشفتٗ وّيٝ
فقبِيتٟبي ثخـي ٘ ٚيض ٔهحؾبت صيؼت ٔحيغي  ٚاوِٛٛطيىي دس ٔٙغم ٝػبحّي اػتٔ .ذيشيت يىهبسچٕٞ ٝچٙيٗ خٛد سا ثب اٞذاف
فشأٙغم ٝاي ّٔ ٚي ٘يض ٕٞبٔ ًٙٞي وٙذ.

چبلشُبي مًجًد ثراي اراضي سبحلي مبزودران در ارتجبط ثب مديريت مىبثع آة
پديدٌ پيشريي آثُبي شًردس ؿشايظ عجيقي آثٟبي صيشصٔيٙي ؿيشيٗ ٔٛخٛد دس ػفشٞ ٜبي آثذاس آصاد  ٚيب تحت فـبس ػبحّي ث ٝدسيبٞب يب دسيبچٞ ٝب تخّئ ٝي
ؿ٘ٛذ  ٚخظ تٕبع ٔتحشوي ثيٗ آثٟبي ؿيشيٗ  ٚؿٛس ايدبد ٔي ؿٛد .ثٟش ٜثشداسي ػٍٙيٗ اص آثخٛاٟ٘بي ػبحّي ثش سٚي ٌشاديبٖ
ٞيذسِٚيه تبثيش ٕ٘ٛد ٚ ٜػجت ٔي ٌشدد تب آة دسيب دس فٛاكُ ثؼيبس دٚسي اص ػبحُ دس ػفشٞ ٜبي صيشصٔيٙي پيـشٚي ٕ٘بيذ ،چٙيٗ
پذيذ ٜاي ث٘ ٝبْ پيـشٚي آة ؿٛس )ٛٔ (saltwater intrusionسد ٔغبِق ٝلشاس ٔي ٌيشد .دس ثشسػي ٞبي ٔزوٛس فشم ٔي ؿٛد آة ؿٛس
 ٚؿيشيٗ دٔ ٚبيـ ٔخّٛط ٘ـذ٘ي ثب ػغح تٕبع ٔي ثبؿٙذ و ٝايٗ تٕبع تٛػظ تقبدَ ٞيذسٚديٙبٔيىي ٔـخق ٔي ٌشدد.
ثغٛس وّي ٞيذسِٛٚطيؼت ٞب پزيشفت ٝا٘ذ و ٝحذ ثيٗ آة ؿٛس  ٚؿيشيٗ دس ػفشٞ ٜبي ػبحّي ثؼتٍي ث ٝتقبدَ ٘يشٞٚب ثش ػيؼتٓ
ديٙبٔيه داسد .ثغٛس عجيقي آة ؿيشيٗ ثغٛس ٔٙمغـ  ٚثب ػشفتي و  ٝثؼتٍي ث ٝثبس فـبس ػفش ٜآة ٘ؼجت ث ٝػغح دسيب داسد ثٝ
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ػٕت دسيب حشوت ٔي ٕ٘بيذ .فّٕيبت پٕهبط دس خـىي ثبس فـبس آة ؿيشيٗ سا وبٞؾ داد ٚ ٜثش اثش تغييش استفبؿ حشوت آة ؿيشيٗ ثٝ
ػٕت دسيب وبٞؾ ٔي يبثذ .اٌش ؿيت ايٗ استفبؿ ث ٝحذ الصْ ثشػذ خشيبٖ آة ؿيشيٗ ث ٝػٕت ٔشص ٔـتشن ) (interfaceثغٛس
وبُٔ لغـ خٛاٞذ ؿذ .ثب وبٞؾ خشيبٖ آة ؿيشيٗ ػيؼتٓ ٘بپبيذاس ٌشديذ ٚ ٜآة ؿٛس ث ٝػٕت ػفشٞ ٜد ْٛخٛاٞذثشد .دس ايٗ حبِت
خج ٟٝآة ؿٛس ث ٝػٕت خـىي حشوت وشد ٚ ٜتب ٘مغ ٝاي و ٝثبس فـبس ث ٝتقبدَ ثشػذ خشيبٖ خٛاٞذ يبفت .پغ ثشداؿت ثيؾ اص حذ
ٔي تٛا٘ذ ثغٛس ٚػيقي دس ػفشٞ ٜبي ػبحّي ثبس فـبس آة ؿيشيٗ سا وبٞؾ داد ٚ ٜؿشايظ ٔغّٛة سا ثشاي ٟٔبخشت آة ؿٛس فشآٞ
آٚسد .آػبٖ تشيٗ  ٚوٓ ٞضي ٝٙتشيٗ سٚؽ ٔجبسص ٜثب پيـشٚي آة ؿٛس ،وبٞؾ ٔيضاٖ پٕهبط تب ث ٝحذي اػت و ٝػغح آة صيشصٔيٙي
ثبالتش اص ػغح آة دسيب لشاس ٌشفتٙٔ ٚ ٝدش ث ٝاثمبء ؿيت ٔهيٕي ث ٝػٕت دسيب ٌشدد .دس ثشخي ٘ٛاحي ٘يض ثب تغييش دس ٔحُ پٕهبط ٚ
ثش٘بٔ ٝآٖ ٔي تٛاٖ ث٘ ٝتبيدي ٔـبث ٝسػيذ .دس ؿشايغي و ٝتبٔيٗ ٔٙجـ آثي دس فلِٛي اص ػبَ ٔيؼش ٘جبؿذ ٔي تٛاٖ اص عشيك
سٚؿٟبي تغزئ ٝلٛٙفي (ث ٝؿشعي ؤ ٝمش ٖٚث ٝكشف ٝثبؿذ)٘يض ػغح آة ػفش ٜآة صيش صٔيٙي سا ثبال آٚسد ٚ ٜاص پيـشٚي آة ؿٛس
خٌّٛيشي ٕ٘ٛد .دس ثؼيبسي اص ٔٙبعك خٟبٖ اص ايٗ سٚؽ ثشاي ثبثت ٍٟ٘ذاؿتٗ ٔشص ٔـتشن آة ؿٛس  ٚؿيشيٗ اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٜا٘ذ.
ثذيٗ تشتيت و ٝثشاي ػفشٞ ٜبي آصاد اص سٚؿٟبي تغزي ٝػغحي ٔب٘ٙذ پخؾ آة اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜثشاي ػفشٞ ٜبي تحت فـبس اص
چبٟٞبي تضسيمي اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس پبس ٜاي ٔٛاسد احذاث ػذٞبي صيشصٔيٙي دس ٔحّٟبي ٔٙبػت و ٝداساي تٛخي ٝالتلبدي ٘يض
ثبؿذٔ ،ي تٛا٘ذ ٘فٛر پزيشي يه آثخٛاٖ سا تب ا٘ذاص ٜاي و ٝاص ٘فٛر آة دسيب خٌّٛيشي ٕ٘بيذ وٓ وٙذ .دس آثخٛاٖ ٞبي ٘ؼجتبًوٓ فٕك،
ديٛاسٞ ٜبيي اص كفحبت فّضي ،آػفبِت ،ثت ٚ ٌُ ٚ ٖٛسع ٕٞشا ٜثب ٔبػٔ ٝي تٛا٘ذ ا٘دبْ ايٗ فُٕ سا أىبٖ پزيش ػبصد.
 عدم مىبست ثًدن ثستر مىبست ثراي مشت ديم پس از ثروج .دس اوثش ؿبِيضاسٞبي ػٙتي ثذِيُ غشلبة ثٛدٖ ثخـي اص اساضي ،الي ٝػغحي خبن اؿجبؿ ثٛد ٚ ٜثذِيُ فذْ ػيؼتٓ صٞىـي
ٔٙبػت لؼٕت افؾٓ ٔٙبفز خبن اص آة پش ٔي ثبؿذٞ .شچٙذ ثش٘ح ٌيبٞي اػت ثي ٛٞاصي  ٚسيـ ٝآٖ دس داخُ آة لشاس داسدِ ،يىٗ
دس ثقضي اص ٔشاحُ سؿذ حتٕبً خٟت سيـ ٝدٚا٘ي ٘يبص ث ٝصٞىـي داسدِٚ .ي ؿبِيضاسٞبي ػٙتي فبلذ آٖ اػت .غشلبثي ٔذا ْٚخبن
ؿبِيضاسٞبي ػٙتي دس فل َٛثٟبس  ٚتبثؼتبٖ ثخبعش وـت ٚ ،دس فل َٛپبييض  ٚصٔؼتبٖ ثذِيُ ثبس٘ذٌيٟبي ٔتٙبٚة فه ٜٚثش ايٙىٔ ٝب٘ـ
فقبِيت ٔٛخٛدات ص٘ذ ٜخبن  ٚاص ثيٗ سفتٗ تبثيش آٟ٘ب دس ثٟجٛد ػبختٕبٖ  ٚؿشايظ فيضيىي خبن ٔي ٌشدد ،ثّىٚ ٝخٛد آة اضبفي دس
٘يٕشخ خبن فبُٔ اكّي ؿٛس ؿذٖ اساضي  ٚتدٕـ ٕ٘ه دس ٔٙغم ٝسيـ ٝؿذ ٚ ٜتبثيش ػٛئي ثش فّٕىشد خٛاٞذ داؿت.
ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔهحؾبت صيؼت ٔحيغي ثب اخشاي عشح  ٚاحذاث صٞىؾ ٔٙبػت فه ٜٚثش حُ ٔؼبئُ ٔ ٚـىهت ٔزوٛس عي دٚسٜ
وـت ثش٘ح ،ثؼتش ٔٙبػت خٟت وـت د ْٚثقذ اص ثش٘ح فشا ٓٞؿذ ٚ ٜدس ٘تيدٛٔ ٝخت افضايؾ ثٟشٚ ٜسي اص صٔيٗ ٔي ٌشدد .چٙب٘چٝ
تٛضيح داد ٜخٛاٞذ ؿذ ،دس كٛستي و ٝاػتفبد ٜاص ؿشايظ ٔب٘ذاثي ثلٛست يه فشكت التلبدي ٌضي ٝٙثشتشي دس ٔمبيؼ ٝثب صٞىـي
ثبؿذ ،ثٟتش اػت ثب ٔذيشيت ٔٙبػت آة اص ؿشايظ ٔب٘ذاثي ث٘ ٝحٙٔ ٛبػت ثٟش ٜثشداسي ٕ٘ٛد.

فرصت َبي مًجًد ثراي اراضي سبحلي در ارتجبط ثب مديريت مىبثع آة
 مشت ثروج ثعىًان مىبسجتريه الگًي مشتدس يه ٍ٘ب ٜوّي وـت ثش٘ح دس ٘ٛاحي ػبحّي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ اص ِحبػ وـبٚسصي ٔٙبػجتشيٗ صسافت اػتٌ .يب ٜثش٘ح ثب تٛخ ٝثٝ
خلٛكيبت فيضيِٛٛطيىي خٛد دسعي ػبِيبٖ دساص ث ٝػِٟٛت تٛا٘ؼت ٝاػت پبيذاسي صيبدي دس ٔلشف ٔٙبثـ آة  ٚخبن  ٚثب فّٕىشدي
ثبال داؿت ٝثبؿذ .ثيؾ اص  26دسكذ اساضي صسافي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ (ٔؼبحت ٞ 036ضاس ٞىتبس) ث ٝوـت ثش٘ح اختلبف داسد .ثش٘ح
يىي اص ٔحلٛالت غزايي اػبػي  ٚاػتشاتظيه دس وـٛس ٔغشح اػت و ٝدس ؿبِيضاسٞبي ػٙتي ثب ػختي  ٚكقٛثت ثؼيبسٞ ،ضي ٝٙصيبدٚ
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فّٕىشدي ٘بٔتٙبػت ثب صحٕبت ٔـمت ثبس ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ ؿبِيىبس تِٛيذ ٔي ؿٛد .ايٗ ٔٛضٛؿ ثٚ ٝيظ ٜثشاي ؿبِيضاس ٞبي ٘ٛاحي ػبحّي
ٔبص٘ذساٖ وبٔهً ٔـٟٛد اػت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝمؾ  ٚػٕٟي و ٝايٗ اػتبٖ دس تِٛيذ ٔحل َٛفٛق اص ٘ؾش التلبدي  ٚاختٕبفي دس ثقذ ّٔي
ٙٔ ٚغم ٝاي داسد ٘ ٚيض ثٙٔ ٝؾٛس اػتفبد ٜاص ؿشايظ ٔب٘ذاثي اساضي ػبحّي حفؼ اٍِٛي وـت ثش٘ح دس پ ٟٝٙاساضي ػبحّي الصْ ٚ
ضشٚسي ثٛد ٚ ٜثبيؼتي تذاثيش الصْ ثشاي خٌّٛيش ي اص تغييش وبسثشي اساضي اص عشيك ثٟجٛد ٔذيشيت  ٚاستمبءثٟشٚ ٜسي  ٚتٛػق ٝثخؾ
وـبٚسصي ا٘ذيـيذ ٜؿٛد .اص خّٕ ٝايٗ تذاثيش ٔي تٛاٖ ث ٝا٘دبْ عشحٟبي تدٟيض ٛ٘ ٚػبصي اساضي ؿبِيضاسي ثقٛٙاٖ يىي اص ٌضيٞ ٝٙبي
ٔٛفك ثشاي ٔذيشيت ٔٙبثـ آة اؿبسٕٛ٘ ٜد .پظٞ ٚـٟبي ٔٛسدي ا٘دبْ ؿذ ٜدس ػغح اػتبٖ ٌٛا ٜآٖ اػت و ٝثيٗ اساضي ؿبِيضاسي
تدٟيض ٛ٘ ٚػبصي  ٚيىهبسچ ٝؿذ ٚ ٜؿبِيضاسٞبي ػٙتي اص ٘ؾش افضايؾ فّٕىشد دس ٚاحذ ػغح ،وبٞؾ ٞضي ٝٙتِٛيذ ،وبٞؾ كقٛثت ٚ
ػختي وبس  ٚاػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثـ تِٛيذ (آة  ٚخبن ٘ ٚيشٚي ا٘ؼب٘ي) تفبٚت ٞبي ٔقٙي داسي ٚخٛد داسد.ضٕٙبً تٛػقٙٔ ٝبثـ خذيذ
آة ٘ؼجت ث ٝس٘ٚذ افضايؾ خٕقيت أشي ٔـىُ اػت  ٚدس كٛست ايدبد ٔخبصٖ خذيذ  ٚاحذاث ػذ سيؼه ٞبي ٘بخٛاػت ٝاي ٔب٘ٙذ
تـذيذ ٔب٘ذاثي ؿذٖ اساضي ٘ٛاحي ػبحّي سا دس ثش داسد .دس ايٙلٛست ٔي تٛاٖ ٌفت افضايؾ سا٘ذٔبٖ آثيبسي ث ٝخبي ٌؼتشؽ ٔٙبثـ
خذيذ ،ساٞى بس ٔٙبػجي ثشاي ؿبِيضاسٞب اػت و ٝثخـي اص چشخ ٝآة سا تـىيُ ٔي دٙٞذ.
 استفبدٌ چىد مىظًرٌ از شبليسارَبدس ثؼيبسي اص وـٛسٞب ٔب٘ٙذ ظاپٗ ؿبِيضاسٞب ثدض تِٛيذ ٔقبؽ ،فّٕىشدٞبي ديٍشي ٘يض داس٘ذ  ٚثش٘بٔٞ ٝبي ٔذيشيتي ٔٙبػجي ثشاي
اػتفبد ٜچٙذ ٔٙؾٛس ٜاص ايٗ اساضي تٛػق ٝداد ٜا٘ذ .ثشاي ٔثبَ دس تغزي ٝآثٟبي صيشصٔيٙي ،وبٞؾ اثشات ػيهةٟٔ ،بس آتؾ ،تٕيض
وشدٖ ػجضيٟبٚ ،ػبيُ  ٚادٚات داخُ ٔضسف ،ٝسليك وشدٖ آة صٞىـي ثشاي ٔلبسف خبٍ٘ي . ... ٚ
دس ايشاٖ آثيبسي دس ٘ٛاحي ٔشعٛة ثٚ ٝيظ ٜدس ٘ٛاحي ػبحّي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٌ ٚيهٖ ثب آثيبسي اساضي ؿبِيضاس ٔٛضٛفيت پيذا ٔي
وٙذ .آثيبسي دس ايٗ اساضي ثب سٚؽ ٞبي آثيبسي دس ٘ٛاحي خـه ٘ ٚيٕ ٝخـه ا٘ذوي ٔتفبٚت اػت .ث ٝفجبست ديٍشٔ ،ـخلٞ ٝبي
ٔتٛٙفي ٚخٛد داسدو ٝدس ٔٙبعك خـه  ٚديٍش ٘ٛاحي يبفت ٕ٘ي ؿٛد .ايٗ ثذاٖ خبعش اػت و ٝدس فلِٛي اص ػبَ و ٝپتب٘ؼيُ ٔٙبثـ
آثي ثبال ا ػت ،ايٗ ٘ٛاحي ٔي تٛا٘ٙذ آة وـبٚسصي سا ثيؾ اص حدٓ ٔلشفي ٌيبٛٔ ٜسد اػتفبد ٜلشاس دٙٞذ .دس ٚالـ آثيبسي ثٙٔ ٝؾٛس
وـت ثش٘ح ايٗ خلٛكيت سا داسا اػت  ٚدس ايٗ ؿشايظ فه ٜٚثش تِٛيذ ثش٘ح اص پتب٘ؼيُ ٞبي آثي ٔٛخٛد ٔي تٛاٖ ث ٝاػتفبدٞ ٜبي
خب٘جي و ٝتٛاْ ثب دسآٔذصايي اػت سٚي آٚسدٌ.بٞي اٚلبت آثضيب٘ي ٔب٘ٙذٔ ،بٞي ،لٛسثبغ  ٚ ٝحـشات دس وب٘بِٟبي آثيبسي  ٚصٞىـي ديذٜ
ٔي ؿٛد .وب٘بِٟب  ٚؿبِيضاسٞب صيؼت ٌبٟٞبي ٔٙبػجي ثشاي آثضيب٘ٙذ .آة آثيبسي ،ايٗ صيؼتٍبٟٞب سا ثشاي آثضيبٖ ٟٔيب ٔي وٙذ .ثٙبثشايٗ
ايٗ وبسوشدٞبي آة سا دس ؿبِيضاسٞبي ثبيذ ٔذ ٘ؾش لشاس داد .دس ايٗ ساػتب دس صٔي ٝٙحيبت آثضيبٖ دس وب٘بِٟبي آثيبسي  ٚصٞىـي ٔٛاسد
صيش سا ثبيذ دس ٘ؾش داؿت:
-1خشيبٖ آة حتي ثٔ ٝمذاس ا٘ذن ٘يض ثبيذ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ.
ٔ-0ىبٟ٘بيي و ٝآثضيبٖ دس آٖ ثتٛا٘ٙذ اػتشاحت وٙٙذ يب ٔخفي ؿ٘ٛذ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ.
-3ساٟٞبيي ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ تب ٔبٞيٟب ثتٛا٘ٙذ اص وب٘بَ صٞىـي ث ٝداخُ وشتٟب ثش٘ٚذ ،صيشا ثشخي اص ٔبٞيٟب داخُ وشتٟب تخٓ سيضي
ٔي وٙٙذ.
دس ٔميبع ٚػيـ ٘يض ؿبِيضاسٞب دس چشخ ٝآثي حٛض ٝسٚدخب٘ ٝؿشوت داس٘ذ .دس ٘ٛاحي ٔشعٛة ٔب٘ٙذ ٔبص٘ذساٖ ثيـتش آة ٔٛسد
اػتفبد ٜثشاي آثيبسي ٔضاسؿ ؿبِيضاس دس ٔ ٛالـ ثبس٘ذٌي  ٚيب آة دسيبفتي اص سٚدخب٘ ٚ ٝػبيش ٔٛالقي و ٝپتب٘ؼيُ ٔٙبثـ آثي ثبال اػت
ٔٛسد ٔلشف لشاس ٕ٘ي ٌيشد .ثخؾ ٔلشف ٘ـذ ٜآة دس اص اساضي ؿبِيضاس ثشاي اوٛػيؼتٓ ث ٝد ٚعشيك صيش لبثُ اػتفبدٔ ٜي ثبؿذ:
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اِف -خشيبٖ ث ٝداخُ سٚدخب٘ :ٝتمٛيت اوٛػيؼتٕٟبي پبييٗ دػت سٚدخب٘ٔ ٚ ٝشداثٟب اص عشيك آثٟبي صٞىـي اساضي ؿبِيضاسي ٚ
آثٟبي ثشٌـتي ث ٝداخُ سٚدخب٘( ٝؿىُ صيش)

شنل ( :)1زٌ آة ي آثُبي ثرگشتي از شبليسار ثٍ ريدخبوٍ

ة -خشيبٖ دس خبسج سٚدخب٘ :ٝتمٛيت ٔب٘ذاث ٟب  ٚآثشاٞ ٝٞب  ٚايدبد صيؼت ٔحيغٟبي عجيقي ثب٘ٛي ثؼيبس خٛة  ٚغٙي اص خب٘ٛساٖ
ٚفّٛسٞبي ٌيبٞي .دس ؿىُ صيش اٍِٛيي ثشاي ؿبِيضاسٞبي ٔبص٘ذساٖ (ثشٌشفت ٝاص اساضي ؿبِيضاسي وـٛس طاپٗ) اسائ ٝؿذ ٜاػت و ٝدس آٖ
لبثّيت ايدبد ػىٙي ٌضيٙي ٔٛخٛدات ص٘ذٔ ٜختّف ثلٛست ٕ٘ ٝ٘ٛدس ييهلبت  ٚوٙبس سٚػتبٞب  ٚيب ح ٝٔٛؿٟشٞبي اػتبٖ ث ٝتلٛيش
وـيذ ٜؿذ ٜاػت.

شنل ( :)2وقش شبليسارَب در تقًيت مبوداثُب ي محيط زيست مىبطق حًمٍ
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آة ثٙذاٟ٘ب و ٝاص عشيك اٟ٘بس آثيبسي ثٔ ٝضاسؿ ؿبِيضاسي ٔتلُ ٔي ؿ٘ٛذٔ ،حُ صيؼت  ٚپٙبٍٞبٛٔ ٜخٛدات آثضي دس صٔبٟ٘بيي وٝ
آثيبسي كٛست ٕ٘ي ٌيشد ،فشأ ٓٞي ػبصد .دسختؼتبٟ٘ب  ٚثيـ ٝصاسٞبي پشاوٙذ٘ ٜيض دس ح ٝٔٛؿٟشٞب  ٚوٙبس سٚػتبٞب ٔبٔٗ  ٚصيؼت
ٌبٙٔ ٜبػت ثشاي ٔٛخٛدات خبوضي دس دٚسٞ ٜبي غيش فلُ آثيبسي اػت .فه ٜٚثش ٔٛاسد فٛق ؿبِيضاسٞب خٛد ِٔٛذ ٔب٘ذاثٟب  ٚصيؼت
ٔحيظ ٞبي ثب٘ٛي ٞؼتٙذ .صسافت ثش٘ح دس ثشٌيش٘ذ ٜفّٕيبت ٔذيشيت آثيبسي ٔضسف ٝاص لجيُ :غشلبة ٕ٘ٛدٖ خبن٘ ،ـبء وبسي ،خـه
وشدٖ ٔٛلتي خبن  ٚآثيبسي ٔتٙبٚة  ٚفّٕيبت ثشداؿت اػت .ايٗ ٔذاخّٔ ٝتقبدَ ثـش ،پذيذاس آٚس٘ذ ٜػى٘ٛتٍبٞي ايذ ٜآَ ثشاي
ٔخّٛلبتي اػت و ٝفبدت ث ٝػىٙي ٌضيٙي دس دؿتٟبي ػيهثئ ،ب٘ذاثٟب ٔ ٚشداة ٞب داس٘ذ.
 مشت ترميجي ثب ثروجػيؼتٓ چٙذ وـت ثشاي اػتفبدٔ ٜؤثش اص ٔٙبثـ عجيقي اص لجيُ آفتبة ،دٔب ،آة  ٚخبن ٔٙبػت عشاحي ٔي ؿٛد .ثقٛٙاٖ ٔثبَ دس
تبيٛاٖ و ٝدس ٘بحيٌ ٝشٔؼيشي ٘ ٚيٌٕ ٝشٔؼيشي  ٚثبساٖ صاي آػيب ٚالـ اػت ايٗ ؿشايظ ٚخٛد داؿت ٚ ٝثب فٗ آٚسي ٞبي پيـشفت ٝثٝ
ٕٞشا ٜتذاثيش ٔذيشيتي ٔٙبػت ثشاي آة ،وٛد  ٚليٕت ٌزاسي ثبصاس تٛا٘ ؼت ٝاػت ػيؼتٓ ٞبي ٔختّف چٙذ وـت سا تٛػق ٚ ٝفّٕي
ػبصد .دس وـبٚسصي پبيذاس ٘يضو ٝدس آٖ ٍ٘شؽ حفؼ ٔحيظ صيؼت ٔغشح اػت ،وـبٚسصي ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص ػٕ ،ْٛفّف وـٟب ٚ
وٛدٞبي ؿيٕيبيي كٛست ٔي ٌيشد .يىي اص سٚؿٟبي ػٛدٔٙذي و ٝثذيٗ ٔٙؾٛس اػتفبدٔ ٜي ؿٛد ،تشويت وـت  ٚفذْ وـت صٔيٗ
ثب ٓٞاػت .يقٙي ٍٟ٘ذاسي صٔيٗ دس ٚضقيت ٘ىبؿت اػت .دس صٔؼتبٖ  ٚدس صٔبٖ ٘ىبؿت ،صٔيٗ سا غشلبة ٔي وٙيٓ (٘ ٝدس فلُ
آثيبسي)  ٚدس فلُ آثيبسي ،فٕك يب استفبؿ آة غشلبة سا صيبد ٔي وٙيٓ .دس ايٗ ٚضقيت اص ٔٛاد  ٚوٛدٞبي ؿيٕيبيي اػتفبدٕ٘ ٜي ؿٛد.
دس ٚضقيت ٘ىبؿت صٔيٗٔ ،جب سص ٜثب فّفٟبي ٞشص ٔؼئّٕٟٔ ٝي اػت .غشلبثي صٔؼتبٖ  ٚغشلبثي فٕيك صٔيٗ اص الذأبتي اػت و ٝدس
خٟت ٔجبسص ٜثب فّفٟبي ٞشص كٛست ٔي ٌيشد .غشلبثي فٕيك پتب٘ؼيُ الصْ ثشاي حفؼ آة آثيبسي سا داسد ،صيشا ثب ايٗ وبس اػتفبد ٜاص
آة ثبساٖ ٔؤثشتش اص ٔذيشيت آة ٔقِٕٛي اػتٕٞ .چٙيٗ اثشات ٔفيذي سا دس اوِٛٛطي ؿبِيضاس خٛاٞذ داؿت .صيشا ثؼيبسي اص پش٘ذٌبٖ،
فلُ صٔؼتبٖ دس ؿبِيضاسٞب تدٕـ وشد ٚ ٜلٛسثبغ٘ ٝيض دس اٚايُ ثٟبس ؿشٚؿ ث ٝتخٓ سيضي ٔي وٙٙذ .آٟ٘ب اص حـشات ٔضش ٔٛخٛد دس
ؿبِيضاسٞب اػتفبدٔ ٜي وٙٙذ .ايٗ سٚؽ دس حفؼ اوِٛٛطي ٔ ٚحيظ صيؼت ٔفيذ اػت (اِجت ٝدس ٔٙبعك خـه ٘ ٚيٕ ٝخـه وبسايي
الصْ سا ٘ذاسد).
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