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تحليل اّويت اجتواػی ٍ التصادي رٍستاّاي
حاضيِ تاالب تٌذر اًشلی
ًصزالِ هَالئی ّطجيي * -اغتبد داًؿگبُ آشاد اغالهی ٍاحد زؾت ،گسٍُ رغسافیب ،زؾت ،ایساى
حسي دادرط -داًؽ آهَختِ دکتسی رغسافیب ٍ ثسًبهِزیصی زٍغتبیی ،داًؿگبُ آشاد اغالهی ٍاحد ػلَم ٍ تحقیقبت ،تْساى ،ایساى

دزیبفت هقبلِ90/10/10 :

پریسؼ ًْبیی92/12/25 :

چىيذُ
هطالؼِ ٍ تحميك پيزاهَى رٍستا ٍ هسائل هزتثط تا آى اس دٍ جٌثِ حائش اّويت استً .خست ًمطيی ويِ رٍسيتا در
تَليذ ٍ تأهيي هَاد اٍليِ تخصّاي هختلف وطاٍرسي دارد ٍ دٍم ايٌىِ راُ حل ًْيايی هسيهلِ تيىياري ضيْزي ٍ
تزاون جوؼيت تْثَد هحيط رٍستايی است .تا تزلزاري تؼادل هٌاسة هياى اهىاًات التصاد ضْز ٍ رٍستا ٍ ًيش ايجاد
ضزايط هٌاسة تزاي هطاروت ٍسيغ هزدم در تالشّايی وِ تزاي تَسؼِ هلی صَرت هیگيزد ٍ تْزُهٌيذ ضيذى اس
هَاّة آى ،وطَرّاي در حال تَسؼِ گام تشرگی در جْت تحمك هؼٌاي حميمی تَسؼِ تز خَاٌّذ داضيت .تزرسيی
اّويت رٍستاّاي حاضيِ تاالب اًشلی اس جٌثِّاي هختلف ضزٍري تَدُ است .تحليل اّويت اجتواػی ٍ التصادي
در رٍستاّاي حاضيِ تاالب تٌذر اًشلی تِ ػٌَاى ّذف اصلی تِ ضوار هیرٍد .رٍستاّاي حاضيِ تياالب اًشليی اس
لحاظ اجتوا ػی ٍ التصادي ،چِ اّويتی دارًذ؟ تِ ػٌَاى پزسص اصلی هطزح تَدُ است .يافتِّاي تحميك ًطاى
هیدّذ ،اوثزيت هطلك رٍستايياى حاضيِ تاالب اس تزًاهِريشي جْيت اضيتغالساييی جَاًياى ،ارتمياض ٍضيؼيت
هؼيطتی ٍ تاال تزدى سطح سًذگی در ًْايت جلَگيزي اسهْاجزت تِ ضْزّا راضی تَدًذ .تا تَجِ تِ پتاًسيلّاي
تاالي هٌطمِ هَرد هطالؼِ ٍ تزًاهِريشي دليك ٍ هذٍى تا سزهايِگذاري تخصّاي دٍلتی ٍ خصَصی ٍ هطاروت ٍ
ّوىاري رٍستايياى راتطِ هثثت ٍجَد دارد.
ٍاصگاىوليذي :زٍغتب ،تبالة اًصلی ،اّویت ارتوبػی ٍ اقتكبدی ،ثٌدز اًصلی.
*ًَیػٌدُ هػئَل:

nmolaeih@iaurasht.ac.ir
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 .2همذهِ
اکخس تبالةّب ٍارد ازشؼ اقتكبدی ٍ فَاید شیبدی ثَدُ ٍ هیثبؾٌد ،تبالة اًصلی ًیزص رزدا اش ایزي ازشؼّزب
ًجَدُ ٍ اّویتّبی چٌد ربًجِ آى چِ اش ًقطِ ًظس ثیيالوللی ،داخلیً ،قؽ خبقزی دز رغسافیزب ٍ اقتكزبد
هٌطقِ دازد .ثِ طَزی کِ ػالٍُ ثس حزبزص ثزَدى ازشؼ ٍیزطُ دز افزصایؽ تَلیزد گیزبّی ٍ پزسٍتئیي غز ید
(پسًدگبى هْبرس آثصی) ،ثِ ػٌَاى هْوتسیي پؿتَاًِ دز تکخیس هبّیبى اقتكبدی  -ؾیالتی دزیبی خصزٍ ،ارد
ازشؼّبی هتؼدد ٍ هْوی دز زاثطِ ثب ررة گسدؾگساى ،کٌتسل غیالةّبی هٌطقِ ،فساّن ًوَدى اهکبًزبت
ازتجبط آثی (دز حول ٍ ًقل داخلی ٍ تزبزت خبزری) ،ػلوی ،آهَشؾی ٍ فسٌّگی رْت هحققزیي ٍ داًزؽ
پطٍّبى ثِ ػٌَاى یک آشهبیؿگبُ طجیؼی ٍ زایگبى دز شهیٌِّبی گًَبگَى اغت بدُ هیکٌٌد.
هکبىیبثی ٍ اغتقساز غکًَتگبُّبی زٍغتبیی تبثؼی اش ػَاهل هحیط طجیؼی اغت .ثِ گًَِای کِ فزساّن
ثَدى ثػتس رغسافیبیی هَرت ؾکلگیسی اغتقسازگبُّبی زٍغتبیی گسدیدُ اغت .تبالة اًصلی ثزِ رْزت
فساّن کسدى هٌبثغ قبثل اغت بدُ دز دزٍى ٍ حبؾیِ خزَد اش قجیزل خزبک حبقزلییص ،هٌزبثغ آة کزبفی،
ؾسایط اقلیوی هػبػد ،اهکبى زؾد ٍ ًوَ پَؾؽ گیبّی ٍ ذخبیس آثی هبًٌد اًَاع هزبّیّزب ٍ پسًزدگبى اش
یک طسف هَرت ؾکل گیسی زٍغتبّبی حبؾیِ خَد گسدیدُ اش غَی دیگس ًیص ثِ ػٌَاى هٌبثغ طجیؼی ٍ
اکَغیػتنّبیی دز قبلت تبالة هَرت پساکٌؽ رغسافیبیی زٍغتبّب ثِ تجغ ؾکل تبالة ؾدُ ثزِ گًَزِای
کِ دز اطساف آى غکًَتگبُّبی زٍغتبیی دز قبلت ؾْسغتبىّبی ثٌدزاًصلی ،قَهؼِغسا ٍ زؾت پساکٌزدُ
ؾدُاًد.
تب قجل اش پیسٍشی اًقالة اغالهی هطبلؼبت دزثبزُ تبالة پساکٌدُ ٍ تحقیقبت ًبقف ثزَد ٍ پزع اش پیزسٍشی
اًقالة اغالهی طی غبلّبی  1360تب  1366هطبلؼبت طسح ربهغ احیبی تبالة اًصلی ثب هؿزبزکت ؾزسکت
ّبغکًَبیي 1کؿَز ّلٌد ثَدُ کِ ثِ دًجبل پیؿسٍی غطح آة دزیبی خصز اداهِ کزبز پزسٍضُ هزرکَز هتَقز
گسدید .دز شهػتبى غبل  1374غبشهبى هحیطشیػت طسح تحقیقبت کبهل ٍ ربهغ خَد زا دٍ فزبش تحزت
ػٌَاى ،طسح ح بظت ٍ ثبشغبشی تبالة اًصلی اًزبم داد .دز طی غبلّبی  1381تب  1387طی تَافقبت ثِ
ػول آهدُ ثیي دٍلت روَْزی اغالهی ایساى ٍ دٍلت ضاپي طزسح هطبلؼزبت هزدیسیت رزبهغ ح بظزت اش
اکَغیػتن تبالة اًصلی ثب ّوکبزی ٍشازت رْبد کؿبٍزشی ،غبشهبى ح بظزت اش هحزیطشیػزت ٍ آضاًزع
ّوکبزیّبی ثیيالوللی ضاپي (ربیکب) اًزبم گسفت .غبشهبى آة ٍ فبضالة زٍغتبیی ٍ ثٌیبد هػزکي اًقزالة
اغالهی اغتبى گیالى ًیص دز غطح زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی اش غبل  1367تبکٌَى طسحّبیی زا تْیزِ
ٍ ثسخی زا ًیص ارساء کسدُ اغت .ؾٌبخت دقیز هحزدٍدُ هزَزد هطبلؼزِ اش لحزبا اهکبًزبت ٍ قبثلیزتّزب،
هحدٍدیت تٌگٌبّبی هَرَد رْت ثبالثسدى غطح شًدگی ،اؾزتغبلشایزی ٍ ًیزص رلزَگیسی اش هْزبرست
زٍغتبی یبى ثِ ؾْسّب ٍ ازتقبء هؼیؿتی آًبى اش طسی هؿزبزکت دز ایزي اهزس هْزن اش اّزداف اقزلی ایزي
تحقی اغتّ .وچٌیي اّداف فسػی ایي تحقی ػجبزتٌد اش:
 ایزبد شهیٌِّبی تَغؼِ ٍ ػوساى زٍغتبّب ثب تَرِ ثِ ؾسایط هیتل اقتكبدی ،ارتوبػی.1. Hasa konin
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 ایزبد اؾتغبل ثسای غبکٌبى حبؾیِ تبالة ثِ خكَـ رَاًبى تحكیل کزسدُ ٍ پیؿزگیسی اش هْزبرستآًبى ثِ ؾْسّب.
 تأهیي اهکبًبت اش طسی ایزبد تػْیالت ارتوبػی تَلیدی زفبّی. ایزبد تػْیالت الشم رْت ثْجَد اهکبًبت شیسثٌبیی ٍ زٍثٌبیی ٍ خدهبت شیػت هحیطی ٍ ... -ثسًبهِزیصی ثْیٌِ اهکبًبت ثبلقَُ ٍ ثبل ؼل هَرَد دز تبالة دز توبم شهیٌِّب ثسای زفبُ غبکٌبى زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة.

 .2رٍشضٌاسی تحميك
تبالة اًصلی یکی اش تبالةّبی ًبدز ٍ هٌحكس ثِ فسد کؿَز ٍ رْبى هیثبؾد کزِ دازای تَاًوٌزدیّزبی
ثبلقَُ ٍ ثبل ؼل ثػیبزی اغت .ثب ػٌبیت ثِ تأحیس تزبالة دز اقتكزبد زٍغزتبّبی حبؾزیِ آى ٍ تَشیزغ ف زبیی
غکًَتگبُّب ،هیصاى تأحیس تبالة دز آىّب هَزد ًظس ثَدُ ٍ ثب لحبا غَال اقلی تحقی حبضس کزِ ثسزغزی
اّویت زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی اش رٌجِّبی هیتل اقتكبدی ،ارتوزبػی چگًَزِ ثبیزد ثبؾزد؟ دز
فسآیٌد ثسزغی هَضَع ،غَالّبیی ثِ ؾسح ذیل هطسح ؾدُ اغت:
 زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی چگًَِ دز اطساف آى غکًَت گصیدُاًد؟ تَشیغ ف بیی  -کبلجدی زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی چگًَِ اغت؟ تَشیغ ف بیی خدهبت شیسثٌبیی ٍ زٍثٌبیی دز زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی چگًَِ اغت؟ چگًَِ هی تَاى اش طسی تَغؼِ ٍضؼیت اقتكبدی ،ارتوبػی هحدٍدُ هزَزد هطبلؼزِ ازتجزبط ٍ تؼبهزلهتقبثل ثب ح ظ هحیطشیػت ثیي تبالة ٍ زٍغتبّب زا فساّن ًوَد؟
دز تدٍیي ّدفّبی تحقی  ،دٍ هَضَع اغبغی ،هد ًظس قساز گسفتِ اغت ،اٍل آًکِ رغسافیب زٍاثط ػِلّی
پدیدُّبی غطح شهیي زا دز قبلت هکبى ٍ ثب زٍؼ خبـ خَد هطبلؼِ هیکٌد (ثدزیفس.)3 :1374 ،
دٍم ایٌکِ ثب ؾٌبخت ٍ کؿ زٍاثط ثیي پدیدُّب ٍ ثب تأحیسگرازی ثس ًیسٍّزب ٍ زًٍزدّبی ؾزکلدٌّزدُ
آىّب ،هیتَاى ف بی رغسافیبیی زا دز رْت ثْجَد ؾسایط شیػتی  -اًػبًی تغییس داد (غزؼیدی:1377 ،
 .)5ثسزغی اّویت زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی هَرزت تَغزؼِ زٍغزتبّب ،هكزَى اش تیلیزِ روؼیزت
زٍغتبیی ٍ اش ّوِ هْوتس ؾسایط زا ثسای یک شًدگی زضبیتثیؽ افساد آى فساّن هزیآٍزد کزِ یکزی اش
ارصاء آى تَغؼِ خَداتکبیی هیثبؾد .یؼٌی افصایؽ افزسادی کزِ اطالػزبت هٌبغزت دز خكزَـ هحزیط
اقتكبدی ،ارتوبػی ،فسٌّگی ٍ فیصیکزی خزَد داؾزتِ کزِ ؾزٌبخت تزبالة ثزِ ػٌزَاى یکزی اش ػٌبقزس
رغسافیبیی ٍ گػتسؼ هسشّبی داًؽ ٍ قلوسٍ رغسافیبیی زٍغزتبیی اش طسیز ؾٌبغزبیی تَاًوٌزدیّزبی
تبالة رْت تَغؼِ ٍ ثْسُهٌدی زٍغتبّب ٍ زٍغتبّب یکی کلی اغت کِ هَزد غٌزؽ قساز گسفتِ اغت.
ثسزغی ٍ غٌزؽ هَقؼیت قسازگیسی زٍغتبّبی حبؾزیِ تزبالة اًصلزی کزِ غزجت تٌزَع فؼبلیزتّزبی
اقتكبدی ،ارتوبػی ،فسٌّگی آى هیثبؾد کِ دز ایي تحقی زٍغتبّب ؾٌبغبیی ،هیصاى روؼیت ،اهکبًزبت
اقتكبدی ،ارتوبػی ،فسٌّگی ،تَزیػتی ٍ هَقؼیت قسازگیسی ٍ ازتجبط آىّب ثب تبالة هَزد غزٌزؽ قزساز
خَاّد گسفت .ثب تَرِ ثِ هَضَع ٍ هَازد هطسح ؾدُ دز طسح هػألِ ٍ هبّیزت هطبلؼزِ کزِ ثزب دیزدگبُ
رغسافیبیی قَزت هیگیسد.
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 ؾٌبخت ازتجبط ػٌبقس طجیؼی (تبالة) ٍ ربیگبُ آىّب دز ؾکلگیسی غکًَتگبُّبی اًػبًی زٍغزتبّبیحبؾیِ تبالة ثَیطُ اش ًظس اقتكبدی ،ارتوبػی،تؼییي ًقؽ قسازگیسی زٍغزتبّب دز حبؾزیِ تزبالة ثزسای
فؼبلغبشی شهیٌِغبشی اقتكبدی ،ارتوبػی .تؼییي اهکبًبت ٍ قبثلیتّبی زٍغتبّبی هٌطقِ هَزد هطبلؼِ
اش طسی ؾٌبخت هحیط رغسافیبیی زٍغتبّب ٍ تَاًوٌدیّبی رغسافیبیی تبالة دز ًحَُ تَشیغ ٍ پساکٌؽ
رغسافیبیی زٍغتبّبی حبؾیِ آى هؤحس اغت .اش هْوتسیي اّداف تحقی حبضس ثِ ؾوبز هیزٍد.
ثب تَرِ ثِ اّداف ٍ فسضیِّبی هرکَز ،دز ایي تحقی اش زٍؼ تحقی تَقی ی  -تحلیلی ثب ثْسُگیزسی اش
هطبلؼبت اغٌبدی  -کتبثیبًِای ٍ هطبلؼبت هیداًی ثب اغت بدُ اش اثصازّبیی هبًٌد :ردٍل ،ػکع ،هكبحجِ،
پسغؽًبهِ ٍ  ...اغت بدُ ؾدُ اغت .پع اش روزغآٍزی اطالػزبت ٍ دادُّزب ضزوي غزبهبًدّی ،تزصیزِ ٍ
تحلیل اًزبم گسفتِ ٍ ًتیزِگیسی ؾدُ اغت.

 .9هحذٍدٓ هَرد هطالؼِ
دز حبؾیِ رٌَثی دزیبی خصز ثیي  28تب  37دزرِ ؾزوبلی ٍ  45تزب  49دزرزِ ؾزسقی یکزی اش هْزنتزسیي
تبالةّبی رْبى ثب هػبحت تقسیجی  180تب  200کیلَهتس هسثغ ٍاقغ ؾزدُ کزِ ثزِ دلیزل ّوززَازی ثزب
ثٌدزاًصلی ثِ ّویي ًبم خَاًدُ هیؾَد (هٌْدغیي هؿبٍز پطٍّبة .)1363 ،تبالة اًصلی ثزِ رْزت اّویزت
خبـ خَد رصء تبالةّبی ثیيالوللی هحػَة هیؾَد ٍ دز خسداد هزبُ غزبل  1354زغزوب دز غزبیت زاهػزس ٍ
پع اش آى دز فْسغت هًَتسٍ ثِ حجت زغیدُ اغت(رْبد غبشًدگی گیالى .)1361 ،ایي ًبحیِ ثِ لحزبا اقلیوزی
هسطَة ٍ دز ٍاقغ ثیؿی اش هٌطقِ غسغجص ّیسکبًی هیثبؾدَّ .ای پسفؿبز غیجسی تزَمم ثزب زؾزتِکزَُ
الجسش دز قػوتّبی رٌَثی دزیبی خصز دز ؾوبل کَُ ،دز رٌَة دزیب ٍ تبالة اغت.
ایي هحدٍدُ غجتغبش َّای هؼتدل ٍ ثبزًدگی فساٍاى آى ؾدُ اغت .ثِ گًَِای کِ حَشُ آثسیص تزبالة،
پسثبزاىتسیي هٌطقِ ایساى ٍ تبالة اًصلی ثِ ًَثِ خَد پسثبزاىتسیي ًقطِ ایي حَشُ ثِ حػزبة هزیآیزد .تزب
آًزب کِ هیصاى ثبزًدگی غبالًِ آى ثِ حدٍد  2000هیلیوتس ًیص هزیزغزد (هٌزَزی .)1369 ،ثساثزس اػزالم
زغوی ٍشازت ًیسٍ ٍ هیصاى ثبزًدگی غبالًِ  1560هیلیهتس هیثبؾد.
ثساغبظ هطبلؼبت اغزٌبدی ٍ هیزداًی تؼزداد  27زٍغزتبّبی حبؾزیِ تزبالة ( 52دزقزد) دازای تیز
هتوسکص ،تؼداد  23زٍغتب ( 44دزقد) ثیٌبثیي ٍ تؼداد  2زٍغتب ( 4دزقد) پساکٌدُ ّػتٌد .ؾزکل ابلزت
زٍغتبّبّ ،ػتِای ،خطی ٍ ؾؼبػی ثَدُ ٍ اش ًظس اًداشُ روؼیت تؼداد  16زٍغتب ( 31دزقزد) زٍغزتبی
ثصزگ ٍ زٍغتب ؾْس ،تؼداد  12زٍغتب ( 23دزقزد) زٍغزتبی هتَغزط ٍ تؼزداد  24زٍغزتب ( 46دزقزد)
کَچک ٍ ثػیبز کَچک ّػتٌد.
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جدول  .1طثقهتندی روستاهای مورد مطالعه تر حسة اندازه جمعیتی و نوع روستا ()1335
طثمِتٌذي سىًَتگاُّا تزاساط اًذاسُ جوؼيتی
سىًَتگاُ
تؼداد
52

دزقد
100

تسياروَچه
ووتز اس ً 249فز
دزقد
تؼداد
23/07
12

وَچه
252 - 499
دزقد
تؼداد
23/07
12

هتَسط
522 - 999
دزقد
تؼداد
23/07
12

تشري
2222 - 2999
دزقد
تؼداد
17/30
9

رٍستاضْز
2222 - 4999
دزقد
تؼداد
13/46
7

منبع :سازمان مدیریت و برنامهریسی استان گیالن ،سالنامه آماری 5831

جدول  .2جمعیت روستاهای مورد مطالعه تر اساس اندازه جمعیتی ()1335
طثمِتٌذي سىًَتگاُّا تزاساط جوؼيت
ضزح
روؼیت کل
42775

تسياروَچه
ووتز اس ً 252فز
دزقد
تؼداد
3/08
1647

وَچه
252 - 499
دزقد
تؼداد
9/48
4056

هتَسط
522 - 999
دزقد
تؼداد
18/68 7994

تشري
2222 - 2999
دزقد
تؼداد
26/87 11494

منبع :سازمان مدیریت و برنامهریسی استان گیالن ،سالنامه آماری 5831

شکل  .1جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری

رٍستاضْز
2222 - 4999
دزقد
تؼداد
41/10 17584
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 .4يافتِّا
ٍ .2-4يضگیّاي اجتواػی  -جوؼيتی رٍستاّاي حاضيِ تاالب
ثساغبظ آهبز غبل  1385تؼداد کل خبًَاز زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی (دز ًبحیِ هَزد هطبلؼِ تؼداد
 52زٍغتب هیثبؾد) تؼداد  12119خبًَاز ثَدُ کِ دز هقبیػِ ثب غبل  1375کِ تؼداد  11015خبًَاز ثَدُ،
افصایؽ زا ًؿبى هیدّد.
تؼداد کل روؼیت ًبحیِ هَزد هطبلؼِ ثساثس  ً 42775س ٍ ثُؼد خبًَاز  3/33ثَدُ کِ دز هقبیػِ ثب غبل
 1375تؼداد روؼیت ٍ ثُؼد خبًَاز ثب کبّؽ زٍثزسٍ ثزَدُ اغزت (هؼبًٍزت ثسًبهزِزیزصی اغزتبى گزیالى،
.)1386اش دالیل ػودُ ایي تغییسات ثِ خكَـ کبّؽ تؼداد روؼیت ًبحیِ هَزد هطبلؼِ ،ػدم ثسًبهِزیصی
هدٍى ،هحدٍدیت شهیيّبی شزاػی ،ثیکبزی رَاًبى ثِ ٍیطُ رَاًبى تحكیلکسدُ هیثبؾد .ثس اغبظ آهزبز
غبل  1385اش کل روؼیت ًبحیِ هَزد هطبلؼِ  51دزقد هسد ٍ  49دزقد شى ٍ اش کل روؼیت  6غزبلِ
ٍ ثیؿتس آى  73/6دزقد ثبغَادثَدُاًد.

شکل  .2رشد جمعیت روستاهای حاشیه تاالب انسلی ()1345-35
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7

شکل  .3تراکم جمعیت روستاهای حاشیه تاالب انسلی ()1345 -35

ثساغبظ هطبلؼبت هیداًی  96دزقد اش غبکٌبى زٍغتبّبی حبؾزیِ تزبالة ثزِ شثزبى هحلزی گیلکزی2 ،
دزقد تسکی آذزی 1 ،دزقد تبلؿی ٍ  1دزقد کسدی ٍ گبلؿی کِ دز ایي زاغتب تبلؽ شثبًبى ثِ کبزّزبی
شزاػت ٍ داهدازی ،آذزی شثبى ّبی غزبکي دز زٍغزتبّبی حبؾزیِ تزبالة اکخزسا ثزِ کبزّزبی کزبزگسی ٍ
خدهبتی ،کسدّب ابلجب هْبرس هیثبؾٌد (کسدّبی ایساًی ٍ ػساقی) ثزِ کبزّزبی خزدهبتی ٍ گزبلؽّزب ًیزص
ّوبًٌد آًچِ اش ًبهؿبى پیداغت ،ثِ داهدازی اؾتغبل دازًد.
دز ًبحیِ هَزد هطبلؼِ ثُؼد خبًَاز  ٍ 3/33تساکن روؼیت  ً 95س ،تسکیزت رٌػزی  51دزقزد هزسد دز
هقبثل  49دزقد شى ٍ دزقد کل ثبغَاد روؼیت  6غبلِ ٍ ثیؿتس  73/6دزقد کِ  96دزقد آى ثِ شثزبى
هحلی گیلکی تکلن ًوَدُ ٍ ثیؽ اش  99دزقد آى هػلوبى ٍ ؾیؼِ هیثبؾٌد.
هْبرست اش زٍغتبّب طی چٌد دِّ گرؾتِ ًَاحی ؾوبلی تبالة ثب ًَاحی رٌَثی آى کبهال هت بٍت ثَدُ
کِ اش دالیل آى دز ًَاحی رٌَثی  100دزقزد کؿزبٍزشی ٍ دز هقبثزل ًزَاحی ؾزوبلی ثزِ دلیزل ابلزت
فؼبلیتّب اقتكبدی  -خدهبتی  -قٌؼتی ٍ تَزیػتی کِ حتی هْبرسپریس ًیص هیثبؾٌد.
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زن; 49

مرد
زن

مرد; 51

شکل  .4درصد ترکیة جمعیت زن و مرد روستاهای حاشیه تاالب انسلی

زن; 45

مرد
زن

مرد; 55

شکل  .5درصد جمعیت تاسواد زن و مرد روستاهای حاشیه تاالب انسلی

ٍ .2-4يضگیّاي التصادي رٍستاّاي حاضيِ تاالب اًشلی
دز غبلّبی  1375تبکٌَى (غبل  )1388تحت تأحیس ػَاهل هیتل اش رولِ ػبهل اقتكزبدی هْبرسفسغزتی
ٍ هْبرسپریسی ًَاحی ؾوبلی ثب ًَاحی رٌزَثی تزبالة اًصلزی هت زبٍت ثزَدُ کزِ اش ػوزدُ دالیزل ٍ ػَاهزل
هْبرست دز ًَاحی رٌَثی تبالة ثبفت حدٍد  100دزقد کؿبٍزشی ٍ ًداؾتي شهزیي رْزت ایزي اقزداهبت
هیثبؾد .اهب هْبرست دز ًَاحی ؾوبلی تبالة ثیكَـ زٍغتبّبی :ثؿوي ،غٌگبچیي ،طبلتآثبد ،حػزيزٍد
ٍ لیچبزکی (هتؼل ثِ ؾْسغتبى ثٌدزاًصلی) ثدلیل قسازگیسی ایي زٍغزتبّب (اش ؾزوبل ثزِ دزیزبی خزصز ٍ اش
رٌَة ثِ تبالة اًصلی) ٍاقغ ؾدى دز هػیس ربدُ اقلی زؾت ثِ آغزتبزا ٍ -رزَد پبدگزبى ثزصزگ آهزَشؼ
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هٌطقِ چْبزم دزیبیی ازتؽ ،ؾْسک قزٌؼتی اًصلزی ،غزٌدیکبی کزبهیَىدازاى ٍ تسیلزسدازاى ٍ هٌطقزِ آشاد
تزبزی ازشاى ثَدى شهیي  -داؾتي اکخس خدهبت شیسثٌبیی ٍ زٍثٌبیی ٍ -رَد ّتلّب ،هْوبًپریسّب ،ازٍدگبُّزب ٍ
اغتساحتگبُ ّبی ثصزگ دٍلتی ٍ ایسدٍلتی ٍ ایسُ ًزِ تٌْزب هْزبرست اش زٍغزتب ثزِ ؾزْس قزَزت ًگسفتزِ ٍ دز
هَازدی ًیص هْبرسپریس ثَدُاًد.
اش آًزبیی کِ تبالة ّب دازای ازشؼ ٍ فَاید شیزبدی ّػزتٌد ثزِ ٍیزطُ تزبالة اًصلزی ًیزص دازای ازشؼّزبی
اقتكبدی فساٍاًی چِ اش ًقطِ ًظس ثیيالوللی ٍ داخلیً ،قزؽ هْوزی دز تغییزس ٍ تحزَل اقتكزبدی ٍ غزکٌی
گصیٌی غبکٌبى حبؾیِ تبالة اش دیسثبش تبکٌَى داؾتِ ٍ دازد ٍ ثِ رسمت هیتَاى گ ت اش دالیل اقزلی غزکًَت
گصیٌی حبؾیًِؿیٌبى دز اطساف تبالة ثب ػلن ٍ آگبّی کبهل ثِ خبطس هػبیل هؼیؿتی ٍ اّویت ٍ ازشؼ ثزبالی
آى دز تکخیس اًَاع هبّیبى اغتیَاًی ٍ شیػتگبُ هٌبغجی ثسای شهػتبىگزرزاًی ٍ تیزنگزرازی اًزَاع پسًزدگبى
هْبرس ٍ ثَهی ٍ هتؼبقت آى افصایؽ قید هبّیبى ٍ ؾکبز پسًدگبى کِ دز اقتكبد هسدم هٌطقزِ ثػزیبز هزؤحس
اغت .دازای هٌبظس شیجب ٍ ثیًظیس ثسای رلت ٍ ررة گسدؾگساى داخلی ٍ خزبزری  -کٌتزسل غزیالةّزبی
هٌطقِ ٍ ایزبد ثػتسی هٌبغت ثسای تسدد دزیبیی اش زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة ثِ ؾْسّب ثزِ خكزَـ ػسضزِ
هحكَالت داهی ٍ ثبای ٍ  ...آشهبیؿگبّی طجیؼی ٍ زایگبى ثسای تحقیقبت ػلوی ،آهَشؾی ،فسٌّگی ٍ ...
ػالٍُ ثس آى کؿبٍزشی کِ یکی اش هحَزّبی تَغؼِ کؿَز ٍ اغتبى اغزت ثزب تزداثیس ٍ ثْزسُثزسدازیّزبی
خسدهٌداًِ ثِ ثْتسیي ًحَ اشایي هٌزبثغ طجیؼزی خزدادادی دز زاغزتبی ثْجزَد شًزدگی اقتكزبدی ٍ هؼیؿزتی
حبؾیًِؿیٌبى تبالة ثسًبهِزیصی ٍ اغت بدُ ًوَد (طسح احیبی تبالة اًصلی.)1362 ،
 ثِ ثسکت ٍرَد تبالة ٍ اغت بدُ اش آة فساٍاى ٍ شهیيّبی حبقلخیص ٍ پَؾؽ گیبّی هٌبغت ،شزاػت،ثبادازی ،قید آثصیبى ،ؾکبز پسًدگبى هْبرس ،اغت بدُ اش زاُّبی ازتجزبطی ،ؾزکلّزبی هیتلز ثسداؾزت
هحكَل اش تبالة دز زًٍ اقتكبدی هٌطقِ ثػیبز هؤحس اغت.
 دز ایي تبالة ذخبیس ارایی ٍ هحیط هٌبغت آثی تَلید هبّیبى ثَهی زا افزصایؽ دادُ ٍ اش طزسف دیگزسهْبرست پسًدگبى ٍ هبّیبى زا هَرت گسدیدُ اغت (حػیٌی.)1363 ،
 ازشؼ ػلَفِای گیبّبى تبالة ٍ حبؾیِ آى (ثِ خكَـ غسخع آشٍال) کِ ثِ لحبا ًیزبش زٍشافزصٍى ثزِافصایؽ هَاد پسٍتئیٌی دز توبهی ًقبط رْبى ثِ ٍیطُ ایساى ثزِ دلیزل غزیس قزؼَی روؼیزت ٍ ًیبشّزبی
فساٍاى آىٍ ،ازد چسخِ اقتكبدی ؾدُ ٍ ثیؽ قبثل هالحظِای اش ًیبشّبی ربهؼِ زا ثِ پزسٍتئیي حیزَاًی
هست غ هیغبشد (کیوجبل.)1350،
 زًٍ قٌبیغ دغتی ٍاثػتِ ثِ تبالة (هَاد اٍلیِ آى اش داخل تبالة تْیِ هیگسدد) کِ دز غطح هٌطقزٍِ حتی ثِ خبزد اش کؿَز ًیص قبدز کِ دز اؾتغبلشایی ٍ اقتكبد هسدم هٌطقِ تأحیس ثِ غصایی دازد.
ثِ لحبا اقتكبدی ،اش دالیل هْن ٍ اقلی غکٌیگصیٌی زٍغتبییبى دز حبؾیِ تزبالة احزسات اقتكزبدی ٍ
هؼیؿتی تبالة ثَدُ ٍ هیثبؾد تبالة ثب ثِ ٍرَد آٍزدى ثػتسی ثػیبز هٌبغت ثزسای شهزیيّزبی حبؾزیِ
خَد کِ شهیٌِ زا ثسای شزاػت ،ثبادازی ،داهدازی ٍ داهپسٍزی فساّن هیًوبیزد ٍ اش طسفزی ثزب تَرزِ ثزِ
گػتسُ ٍغیغ تبالة ّوِ غبلِ هیلیَىّب قطؼِ اًَاع پسًدگبى هْبرس ٍ هٌجغ اقتكبدی ثػیبز خَثی ثزسای
حبؾیًِؿیٌبى ثِ لحبا تأهیي پسٍتئیي هَزد ًیبش ًبحیِ هیثبؾد.

22

تحليل اّويت اجتواػی ٍ التصادي  - ...هَالئی ّطجيي ٍ ّوىار

 .5تحث ٍ ًتايج
 .2-5اّويت اجتواػی ٍ التصادي رٍستاّاي حاضيِ تاالب اًشلی
 وطاٍرسي (شزاػت ،داهدازی ٍ رٌگل)ً :قؽ تبالةّب دز افصایؽ تَلیدات کؿبٍزشی ٍ تأهیي چَةّبیهَزد ًیبش ،قبثل هالحظِ ٍ اًکبزًبپریس اغت .اغت بدُ اش هٌبثغ ذخیسُ آة ؾیسیي تزبالة دز اهزَز آثیزبزی ٍ
شزاػت ٍ دز ًتیزِ زؾد فؼبلیتّبی کؿبٍزشی ٍ داهدازی دز ازاضزی حبؾزیِ تزبالة اًصلزی اش هْوتزسیي
هَازدی اغت کِ هیتَاى دز ثس ؾوسدى اّویتّبی هتؼدد آى اؾبزُ ًوَد .هساتزغ ًیوزِ اسقزبثی حبؾزیِ
تبالة دز فكل ثْبز ٍ تبثػتبى کِ شهیيّبی رلگِای ثِ شیسکؿت ثسًذ هیزٍد ٍ دز هَزد اغت بدُ دامّبی
کؿبٍزشاى زٍغتبّبی دٍز ٍ ًصدیک قساز هیگیسًد ٍ ٍرَد گبٍهیؽّب دز ایزي هٌزبط زا هزیتزَاى ًزَػی
غبشگبزی ثب اکَغیػتن تبالثی داًػت.
 آتشياى ٍ صيذ :دز اکَغیػتن آثی تبالة اًصلی هیتَاى اش اًَاع هبّیبى ،دٍشیػتبى ٍ خصًدگبى ًبم ثسد.ثب ازشؼتسیي گًَِّزبی آثزصی دز تزبالة زا هبّیزبى تؿزکیل هزیدٌّزد کزِ ٍارزد اّویزت اکَلَضیزک
) ٍ (Ecog,gicاقتكبدی خبقی ثَدُ اش ایي ًظس یکی اش هْنتسیي اًزَاع پزسٍتئیي حیزَاًی زا کزِ اش ًظزس
ارایی دز هقبیػِ ثب غبیس گَؾتّب ،اش ازشؼ ثبالتسی ثسخَزداز هیثبؾٌد ،ثؿوبز هیزٍد.
 پزًذگاى ٍ ضىار :تبالةّب کال هٌبط خبـ شیػتگبّی ثسای تؼداد ثیؿوبزی اش گًَِّزبی هیتلزثَدُ ٍ هحل اهي ٍ هٌبغجی (ثَیطُ دز فكل شهػتبى ٍ هْبرست) ثسای آًبى ثِ ؾوبز هیزًٍد .تبالةاًصلزی
ثدلیل قساز گسفتي دز هػیس هْبرست پسًدگبى هْبرس ؾزوبلی دز فكزل غزسد غزبل ،یکزی اش هْوتزسیي
پٌبّگبُّب رْت ایي ربًَزاى ثِ حػبة هیآید .ایي پسًدگبى ثب ح َز خزَد دز هٌطقزِ ػزالٍُ ثزس ایززبد
ثْسُّب ٍ هٌبفغ اقتكبدی ،ثبػج ایزبد تٌَع دز چؿناًداشّبی طجیؼی هیگسدًد .ثِ اضبفِ پسًدگبى هْزبرس ٍ
آثصی ًقؽ ػودُای دز رْت کٌتسل اهسال ٍ آفبت گیبّی دز آةثٌزدّب ٍ آثگیسّزبی حبؾزیِ تزبالة ثزس
ػْدُ دازًد .ایي ربًَزاى ثِ رْت دازا ثَدى هٌقبز ٍ پبّبی پبزٍزی ؾکل خَد ،غطح ثػتس کزنػوز آة
گیسّب زا (کِ دز فكل کؿبٍزشی ثِ ؾبلیصاز تجدیل هیؾًَد) دز رػتزَی داًِّبی گیزبّی ٍ الزٍّزب ثزس
ّن شدُ ٍ ًَػی هجبزشُ پبییصُ ٍ شهػتبًِ ثب اًَاع آفبت ثیكَـ ؾبیغتسیي آىّب ،کِ کسم غبقِخَاز ثزسًذ
اغت ،ػول هیآٍزًد .کَد حیَاًی دفغ ؾدُ اش قدّب ّصاز پسًدُ ،ػالٍُ ثس قسفِرزَیی دز هكزسف اًزَاع
کَدّبی ؾیویبیی حبقلخیصی خبک زا ًیص فساّن هیآٍزد ٍ ػوال هقداز هكسف آًْب زا کبّؽ هیدّد.
 اّويت لٌگزگاّی ٍ تجاريٍ :رَد ثٌدزگبُ اًصلی دز دّبًِ تزبالة اًصلزی اش رْزت تززبزت خزبزریٍارد اّویت خبقی هیثبؾد .ثطَزی کِ هْوتسیي ثٌدز تززبزی ایزساى ،اش رٌجزِ قزبدزات ٍ ٍازدات ثزب
ّوػبیِ ؾوبلی کؿَز ثَدُ ٍ غبثقِ تبزییی طَالًی دازد ،چٌزبى کزِ دز اکخزس غز سًبهِّزبی خبزریزبى
ثبشدیدکٌٌدُ دز قسٍى گر ؾتِ ثس ایي اّویت تأکید ثػیبز ؾدُ اغت .ثؼالٍُ تبالة دز رْت حول کزبال ٍ
هحكَالت تزبزی ٍ ًیص هػبفسیي دز کلیِ زٍغتبّبی حبؾیِ قساز داؾتِ ٍ اّبلی ٍ ثَهیبى دٍز ٍ ًصدیزک
ثب اغت بدُ اش هزبزی آثی هستجط ثِ تبالة ،قبدز ثِ ػسضِ کبالّبی خَد دز ثبشازّبی ّ تگزی ٍ یزب زٍشاًزِ
هیؾدًد.
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 استفادُ اس راُّاي ارتثاطی :آثساِّّبی هَرَد دز تبالة اًصلی ّوَازُ ثِ ػٌَاى یک هػیس ازتجزبطیغْل ٍ ازشاى دز توبم فكَل غبل هَزد اغت بدُ حبؾیًِؿیٌبى تبالة قساز گسفتِ ٍ اهکبًبت دغتسغی ثزِ
دیگس ًقبط ثَیطُ ثِ ثٌدزاًصلی اش ایي طسی اًزبم هیپریسد.
 هحلی جْت تارآٍري سيستضٌاختی :تبالةّب روغآٍزیکٌٌدُ هَاد آلی ٍ ارایی ثؿوبز هزیزًٍزدثِ طَزی کِ ثیؿتسیي ذخیسُغبشی هَاد آلی دز ثیَغ س ،دز ایي هٌبط اًزبم هیگیسدٍ .رَد ارتوبػبت
شیػتی هیتل گیبّی ،آثصیبى ،پسًدگبى ،خصًدگبى ٍ دٍشیػتبى ،ثدلیل اهکبًبت حیبتی هَرَد دزتبالةّب
حکبیت اش ازشؼّبی ٍاالی آى هیًوبید.
 اثزات الليوی تز ًَاحی هجاٍر :ثدلیل ٍرَد گػتسُ آثی دز تبالة ،ثبػج تؼدیل دهب ،افصایؽ زطَثتًػجی ٍ ًیص پبالیؽ ٍ تك یِ َّا دز ًَاحی هزبٍز هیگسدد .تغییزسات ثػزیبز رصززی دهزب ؾزجبًِزٍشی اش
خكَقیبت ایي هٌبط اغت ٍ دلیل آى ،گسهبی ٍیطُ شیبد آة هیثبؾد.
 جلَگيزي اس فزسايص خان ٍ رسَتگيزي :پَؾؽ گیبّی هَرزَد دز تزبالة ٍ ثزَیطُ حبؾزیِ آى،ػلیسان احسات ًبهػبػد ٍ پدیدآٍزدى هسگ شٍدزظ ٍ تػسیغ تَالی ،ػبهل هْوی دز رلَگیسی اش فسغبیؽ
کساًِّبی غبحلی اغت.
ٍزٍد اًَاع زغَثبت تَغط زٍد ّبی ٍزٍدی ٍ یب ؾػتؿزَی خزبک ازاضزی هززبٍز ،تزسدد دز غزطح تزبالة
تَغط اًَاع قبی ّبی غسیغ کِ ایزبد هَد دز غطح آة هیکٌٌد .ثَغیلِ پَؾزؽ گیزبّی حبؾزیِ هحزدٍد
هیؾَد.
ثِ اضبفِ تبالةّب ًقؽ هْوی دز ح ظ ٍ ًگْدازی زغَثبت ٍزٍدی دازًد ثطَزی کِ زغَةگزرازی ذزات
ثصزگتس دز آةّبی غبکي ٍ اًؼقبد ٍ لیتِؾدى ذزات زغی ٍ هکبًیصمّبی حول رزصز ٍ هزدی ثزِ ػٌزَاى
ًتیزِای اش فؼبلیتّبی تغریِ ربًَزاى ٍ دیگس فسآیٌدّب اغت.
 تٌظين جزياى آب رٍدّا ٍ ًْزّا :تبالة اًصلی ثِ ػٌَاى هبًؼی دز هقبثل ّززَم دُّزب زٍد ثزصزگ ٍکَچک ربزی اش کَُّبی الجسش کِ ثطسف ازاضی پػت غبحلی غساشیس هیگسدًد ،ثؿوبز هیزٍد.
 تصفيِ آبّاي ٍرٍديٍ :رَد تبالة ثِ ػٌَاى یک پبالیؿگبُ طجیؼی دز رْت رلَگیسی اش گػتسؼآلَدگیّب ثِ لحبا قدزت پبالیؿی کِ دز طجیؼت آى ًْ تِ اغت هطسح هیثبؾد .کلیِ گیبّبى آثصی قبدز
ثِ ػول ررة هَاد ًجَدُ ٍلی اش گیبّبًی کِ دازای ایي خبقیت ّػتٌد .هیتَاى ثطَز ػودُ اش ًی ،پیصز
آثی ،ػدغک آثی ،اغپیسٍدال ٍ غساتَفیلَم ؾٌبٍز ًبم ثسد .ایي گیبّبى ثِ هیزصاى ٍ تزساکن شیزبد دز تزبالة
اًصلی هؿبّدُ هیؾًَدً .قؽ ایي گیبّبى اش آًزب اّویت ثیؿتسی هییبثد .کِ تبالة دز اکخس ًقزبط دازای
آلَدگی ّبی هیتل ثَدُ ٍ زٍدّبیی ثب ثبز کخیسی هَاد آلی ٍ هػوَم ،کِ ًبؾی اش تیلیزِ فبضزالةّزبی
تك یِ ًؿدُ ؾْسی ،قٌؼتی ٍ کؿبٍزشی هیثبؾٌد ثِ آى ٍازد ؾدُ کزِ ػزَازل ًبهػزبػدی دز هحزیط
شیػت پدید هیآٍزًد .لرا گیبّبى ؾٌبٍز هبًٌد تساپب ٍ ػدغک آثی ثب تزوغ کلػیَم ٍ هٌیصیزَم ،غزسخع
آثی دز ذخیسُ کلػیَم ،هٌیصین ،غدیَم ٍ پتبغیَمً ،ی ٍ لَزی ،غدیَم ٍ پتبغیَم ٍ ....
دز ثبفتّبی خَد ًقؽ هؤحسی دز پبالیؽ آة دازًد.
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تحليل اّويت اجتواػی ٍ التصادي  - ...هَالئی ّطجيي ٍ ّوىار

 وٌص هتماتل تا آبّاي سيزسهيٌی :تزبالةّزب ٍ آةّزبی شیسشهیٌزی االزت دازای کزٌؽ هتقبثزل ٍپیچیدُای هیثبؾٌد کِ دزک آىّب ثِ غَْلت اهکبىپریس ًیػتٍ .رَد یک تبالة دز هٌطقزِ ،الیزِّزبی
آثدُ شهیي زا اٌی هیًوبید .ثب تَرِ ثِ ایٌکِ هسداةّب ٍ یب ثبتالقّب ثس زٍی غ سُّبی آة شیسشهیٌی کزِ
گبّبدز حبلت اؾجبع ثِ غطح ازاضی ًیص ً َذ هیًوبیٌد ،قزساز دازًزد ،االزت خزیع ٍ هسطزَة هؿزبّدُ
هیؾًَد ،آة تبالةّب االت ثزِ غزوت غز سُّزبی آة شیسشهیٌزی شّکؿزی ؾزدُ ٍ ذخزبیس آى زا اٌزی
هیغبشًد.
 جذب سيالبّا :تبالةّب هؼوَالرسیبًبت تٌد غیالثی زا تقلیزل دادُ ٍ آىّزب زا ثزِ طزَز هَقزت ثزِذخیسُّبی آة تجدیل هیکٌٌد .ثطَزی کِ دؾتّبی غیالثی زا اکخسا هیتَاى دز هیزبى هٌزبط تزبالثی
هؿبّدُ ًوَد .شیسا غبختبز آىّب دز احس غیلگیسیّبی ثصزگ ؾکل گسفتِ ٍ تزَالی دٍزُّزبی خؿزکی ٍ
آة گسفتگی ،پدیدآٍزًدُ آىّب ثَدُ اغت.
 ًمص فزٌّگی  -تاريخی ٍ تفزجگاّی :ثسزغی تطَز تبزییی ٍ فسٌّگی تبالةاًصلزی ٍ ًقزؽ آى دزهٌطقِ ٍ کؿَز دز فسآیٌد شهبى ،زٍؾٌگس اّویت ثیؾوبز آى دز شهیٌِ ؾزکلگیزسی ارتوبػزبت اًػزبًی
ثَدُ ٍ زرَع ثِ غ سًبهِّبی تبزییی کِ ثِ ػٌَاى (دزٍاشُ ازٍپب) ٍ هَرِتسیي کبًبل توبظ ثب فسٌّگّبی
دیگس ثَدُ زا تبزید هیًوبید .اش طسفی اکخس گسدؾگساًی کِ دز ایبم تؼطیالت تبثػتبًی ٍ یب ایزبم ًزَزٍش ثزِ
اغتبى گیالى ٍ ثِ خكَـ ثِ کساًِّبی غبحلی خصز هػبفست هیًوبیٌدّ ،وَازُ ثبشدیدی ًیزص اش تزبالة
اًصلی داؾتِاًد.
 ًمص ػلوی (در سهيٌِ جاًَرضٌاسی ،گياُضٌاسی ،اوَلَصي ٍ  :)...تبالة اًصلی هیتَاًد ثِ ػٌَاىیک آشهبیؿگبُ طجیؼی رْت تحقی پطٍّؿگساى دز شهیٌِّبی گًَبگَى ػلوی هَزد اغت بدُ قساز گیسد.
 اضىال هختلف تزداضت هحصَل :تبالةّب تأهیي کٌٌدُ ازرا ،الیزبف ٍ هزَاد غزَختی ّػزتٌد کزِهیتَاى ثب ارسای هدیسیت قحیح ٍ ثْسُثسدازی هٌطقی دز زاغتبی تَغزؼِ اقتكزبدی اش آىّزب اغزت بدُ
ًوَد .اًَاع گیبّبى آثصی هٌبغت رْت هكبزف خبًِغبشی (پَؾؽ غق خبًزِّزب ٍ ًیزص حكزبزثٌدی ٍ
ایسُ) حكیسثبفی ،غجد ٍ شًجیلثبفی اش ػودُتسیي هٌبثغ اقتكبدی دز تأهیي اؾتغبل ٍ هؼیؿت زٍغتبّبی
حبؾیِ تبالة ثَدُ ٍ هیثبؾد .ػالٍُ ثس ازشؼّبی هرکَز ثبال ،تبالة اًصلی هزیتَاًزد هٌجزغ هْزن تزأهیي
تیتبًیَم (کِ ثِ ػلت ٍشى غجک ٍ هقبٍهت گسهبیی ؾدید اًَاع آلیبضّبی آى ،اش ػٌبقس ازشؾزوٌد طجیؼزی
اغت) ثسای هكبزف قٌؼتی کؿَز ثِ ؾوبز هیآید ٍ دُّب هٌبثغ طجیؼی دیگس کِ دز اؾزتغبل ٍ هؼیؿزت
ًِ تٌْب حبؾیًِؿیٌبى تبالة ثلکِ دز غطح هٌطقِ ٍ حتی هلی هْن ٍ احسگراز ثبؾد (هٌزَزی43 :1369 ،
تب .)31

 .2-5اّويت اجتواػی رٍستاّاي حاضيِ تاالب اًشلی
ٍرَد زٍغتبّبی هتؼدد ثب روؼیت غبکي ٍ ًیسٍی اًػبًی فؼبل ٍ هَلد ثب تساکن هطلَة ٍ ّوگٌی
غبکٌبى زٍغتبّب ثِ لحبا شثبى ،فسٌّگً ،طاد ،آداة ٍ زغَم ّوبًٌد شًزیس ثِ ّن پیَغتِ دز حبؾیِ
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تبالة ٍ یب دز اهتداد تبالة اغتقساز دازًد .اش آًزبیی کِ تبالة هبًٌد دزیب ثیؿٌدُ ٍ کسین اغت غبکٌبى
زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة ًیص ثِ تجؼیت اش آى دازای زٍح گرؾت ٍ هالط ت ٍ گؿبدُزٍیی ثب گسدؾگساى
غسهبیِگرازاى ٍ هْبرسیي ثَدُ ٍ هیصاى هؿبزکت ٍ ّوکبزی دز ارسای طسحّبی شیسثٌبیی ٍ زٍثٌبیی،
شیػت هحیطی ،ثِ خكَـ اش حیبت ٍحؽ ؾبهل قدّب گًَِ پسًدُ هْبرس ثَهی  -گًَِّبی هت بٍت
هبّیبى ،اًَاع پػتبىدازاى ،دٍشیػتبى گًَِّبی هْن گیبّی هٌحكس ثِ فسد هخل اللِ دزیبییً ،یلَفسآثی ٍ
ایسُ دزغطح گػتسدُ هیثبؾد .زٍغتبّبیحبؾیِ تبالةاًصلی ثب اّویتتسیي هٌطقِ ثسایاًَاع فؼبلیتّبی
پطٍّؿی ٍ آهَشؾی ثِ ػٌَاى پطٍّؿگبُ ،آهَشؾگبُ ٍ هسرغ ػلوی کبهال طجیؼی ثسای اغتبداى داًؿگبُ،
داًؽ پطٍّبى ٍ ایسُ دز غطح ثػیبز ٍغیغ ثَدُ کِ ًقؽ ػلوی آى دز شهیٌِّبی هیتل ربًَزؾٌبغی،
گیبُؾٌبغی ،اکَلَضی ٍ ایسُ هیثبؾد .زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة ثِ ثسکت ٍرَد تبالة اًصلی کِ ثصزگتسیي
تٌظینکٌٌدُ رسیبًبت آثی (کٌتسل غیالةّب) رلَگیسی اش ً َذ آةّبی شیسشهیٌی ٍ آةّبی غطحی ،ح ظ
خطَط غبحلی ٍ کٌتسل فسغبیؽّبً ،گِدازی ٍ تؼدیل زغَثبت ٍازدُ اش زٍدّب ثِ داخل تبالة ،پبکغبشی
هَاد غوی ٍ آلَدُ هیتل (اػن اش غوَم ٍ آفتکؽّبی کؿبٍزشی ،کبخبًِّبی قٌؼتی ،ؾْسکّبی
قٌؼتیٍ ،زٍد ٍغیغ ٍگػتسدُ فبضالة خبًگی توبهی ؾْسّب ٍ زٍغتبّبی هٌطقِ هَزد هطبلؼِ ٍ ایسُ کِ
اهکبى شًدگی آزام ٍ فسح ثیؽ زا ثسای غبکٌبى خَد ٍ حتی رلت ٍ ررة گسدؾگساى فساّن ًوَدُ اغت.
شیجبییّبی ّوِ ربًجِ تبالة اػن اش فَى ٍ فلَز آى دز توبم چْبز فكل غبل هٌحكس ثِ فسد ثَدُ ٍ اش
طلَع خَزؾید تب لحظِ اسٍة آفتبة تبالة ،اًَاع گیبّبى ؾٌبٍز ٍ یب زیؿِ دز آة تبالة اش ًیّبی ثلٌد
تب اللِ هسداثی ٍ ًیلَفسآثی کِ هأهي شاد ٍ ٍلد ّصازاى پسًدُ ثَهی ٍ هْبرس هیثبؾٌدٍ .رَد رصیسُّبی
هتؼدد کَچک ٍ ثصزگ دز داخل ٍ حبؾیِ تبالة اًصلی کِ خبزد اش آًکِ یک شیجبیی خبقی ثِ هٌطقِ
هَزد هطبلؼِ ثیؿیدُ ثِ لحبا هکبىگصیٌی ثسای تؼداد شیبدی اش زٍغتبییبى داخل رصیسُ ثِ لحبا
هؼیؿتی ٍ اقتكبدی ًیص ثِ دلیل ثسخَزدازی اش آة کبفی ٍ هَقؼیت خبـ اقلیوی ثسای شزاػت ٍ ثِ
خكَـ داهدازی ه ید ٍ هؤحس هیثبؾد کِ ثِ هؼٌبی ٍاقؼی اش دیدگبُ رغسافیب تؼبهل ثیي اًػبى ٍ هحیط
ثب غبیس هٌبط کبهال هتوبیص ٍ هت بٍت اغت کِ هیتَاى ثب ثسًبهِزیصی ثْیٌِ ٍ آهَشؼ ٍ ثػتسغبشی،
تحَلی ثیؽ اش پیؽ دز اغتوساز ایي فؼبلیتّب ثب ح ظ هحیطشیػت هٌطقِ ایزبد ًوَد.

 .9-5ارسياتی فزضيِّا
فزضيِ اٍل :هَقؼیت قسازگیسی زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة دز شزاػت ٍ داهپسٍزی ،قٌبیغ دغزتی ٍاثػزتِ
ثِ تبالة ،ثِ ٍیطُ قید ٍ ؾکبز ثِ ػٌَاى فؼبلیت هْن اقتكبدی زٍغتبّب هحػَة هیگسدد.
ثدٍى ؾک یکی اش دالیل اقلی ٍ هْن هکبىگصیٌی غبکٌبى زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة اًصلی دز هَقؼیزت
فَق ،تَاًوٌدیّبی ثبلقَُ ٍ ثبل ؼل گػتسدُ تبالة اًصلی دز تأهیي هؼیؿت ٍ زًٍ اقتكزبدی زٍغزتبّبی
حبؾیِ تبالة ٍ حتی زٍغتبّب ٍ ؾْسّبی اطساف آى ثَدُ ٍ هیثبؾد .ثب تَرِ ثِ پتبًػیل ثبالی تزبالة دز
تأهیي آة کبفی ٍ فساٍاى ٍ قبثل دغتسظ ثسای شزاػت ثِ خكَـ کبؾت ثسًذ  -شهیيّبی هػتؼد ثب ػل ّزبی
ثلٌد هغصی تبالثی تحت ػٌَاى قسُق ثسای داهدازی ٍ داهپسٍزی ثِ خكَـ دامّزبی ثزصزگ هبًٌزد گزبٍ ٍ
گبٍهیؽ  -زًٍ قٌبیغ دغتی ٍاثػتِ ثِ تبالة (اًَاع هَاد اٍلیِ هبًٌد :لی ،قَفً ،ی ٍ  ...کزِ ثزِ ٍفزَز دز
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داخل ٍ اطساف تبالة هَرَد هیثبؾد) .تأهیي پسٍتئیي ٍ هَاد ارایی کِ دز غزطح ٍغزیؼی اش قجیزل قزید
اًَاع هبّی (حتی ثِ قَزت ایسقبًًَی دز توبم فكَل غبل ثسای اهساز هؼبؼ خبًَادُ خزَد دز تزبالة اًززبم
هیگیسد) ٍ ؾکبز اًَاع پسًدگبى هْبرس ٍ ثَهی ٍ دز چٌد غبل اخیزس ًیزص زًٍز گسدؾزگسی کزِ تَغزط
ثَهیبى ثَغیلِ قبی ّبی هَتَزی گسدؾگساى داخلی ٍ حتی خبزری دز غطح تبالة قَزت هیگیسد.
ثٌبثسایي فسضیِ اٍل تأیید هیگسدد.
فزضيِ دٍم :تَاًوٌدیّبی رغسافیبیی تبالة دز ًحَُ تَشیغ ٍ پساکٌؽ رغسافیبیی زٍغتبّبی حبؾیِ آى
هؤحس اغت.
ثِ طَز حتن زٍغتبییبى حبؾیِ تبالة اًصلی ثب ػلن ٍ آگبّی کبهل ٍ ثٌزب ثزِ دالیزل هتؼزددی اش رولزِ
هؼیؿتی ٍ اقتكبدی غکًَتگبُّبی خَد زا دز کٌبز تبالة قساز دادُاًد ٍ ثدٍى تسدید تبالة ًیزص دز ًحزَُ
تَشیغ ٍ پساکٌؽ رغسافیبیی غکًَتگبُّبی زٍغتبیی کِ ثِ قَزت شًزیسٍاز دز اطساف ٍ حبؾیِ تبالة هزؤحس
ثَدُ اغت ٍ ؾٌبخت زٍغتبییبى ثِ هکبىگصیٌی ٍ اغتقساز دز اطساف تبالة کزِ زاثطزِ هػزتقیوی ثزب تزداٍم
شًدگی ٍ اقتكبد آىّب اش ثْسُگیسی ٍ اغت بُ ثْیٌِ اش تزبالة دز شهیٌزِّزبی شزاػزت ،داهزدازی ،قزید ٍ
ؾکبز ،حول ٍ ًقل دزیبیی ،قٌبیغ دغتی ٍاثػتِ ثِ تبالة ،گسدؾگسی ٍ  ...داؾتِ ٍ دازد.
ثٌبثسایي فسضیِ دٍم ًیص تأیید هیگسدد.
فزضيِ سَم :ثب هؿبزکت دادى زٍغتبییبى ٍ ثسًبهِزیصی ثْیٌِ ٍ ثب تَرِ ثِ هٌزبظس ثزدیغ ٍ چؿزناًزداش
هٌحكس ثِ فسد تبالة هیتَاى ضوي ثػط ٍ گػتسؼ قٌؼت تَزیػن ثِ ح ظ هحیطشیػت تبالة کوزک
کسد.
ًظس ثِ ایٌکِ تبالة ثیيالوللی اًصلی دازای تَاًوٌدیّبی ثبلقَُ ٍ ثبل ؼل شیبدی هیثبؾد کِ تَضیح کبهزل
آىّب دزق حبت گرؾتِ ثیبى گسدیدُ ،هتأغ بًِ ثٌب ثِ دالیل هیتل اشرولِ ػدم تَرِ ردی ٍ ثسًبهِزیصی
دقی تبالة اًصلی ایي ًگیي دزخؿبى ثب هٌبظس ثدیغ ٍ چؿناًداش شیجب ٍ هٌحكس ثِ فسد خَد کِ خزبزد اش
ثْسُگیسی هػتقین اش هٌبثغ هَرَد تبالة دز شزاػت ،داهزدازی ،قزید ٍ ؾزکبز ،حوزل ٍ ًقزل دزیزبیی ٍ
قٌبیغ دغتی ٍاثػتِ ثِ تبالة دز هَضزَع گسدؾزگسی ٍ رلزت ٍ رزرة گسدؾزگساى داخلزی ٍ خزبزری
ربیگبُ خبـ ٍ ٍیطُای دازد .ثِ دلیل اًَاع آلَدگیّب اش رولِ آلَدگی قٌؼتی ،آلزَدگی ً تزی ،آلزَدگی
قَتی ،آلَدگی کَدّبی ؾیویبیی ،ػل کؽّب ٍ غوَم دفغ آفزبت ًجزبتی ،آلزَدگی شثبلزِّزبی خزبًگی،
زغَثبت آشٍال ٍ  ...دز هؼسل ؾدید ٍ ردی تْدید ثِ ًبثَدی ثزَدُ ،ثٌزبثسایي ثزب ٍزٍد حززن شیزبد هزَاد
آلَدُکٌٌدُ ثِ تبالة رْت ًزبت ٍ غبلنغبشی ٍ ثِ تؼجیس دیگس ح ظ ٍ ثقبء ٍ دٍام تبالة تؼبهل فیهبثیي ٍ
هؿبزکت ردی هسدهی زا هیطلجد کِ دز ایي زاغتب یکی اش زاّکبزّبی اقلی آهَشؼ ّوگبًی ثزِ حبؾزیِ
ًؿیٌبى تبالة رْت هؿبزکت آىّب دز ح ظ ٍ حساغت اش هحزیط شیػزت تزبالة کزِ ثیزؽ ٍغزیؼی اش
اقتكبد ٍ هؼیؿت آىّب ٍاثػتِ ثِ تبالة اغت .دیگس ایٌکِ غبشهبى هػتقلی تحت ػٌَاى قیبًت اش تزبالة
ثِ ػٌَاى هتَلی اقلی ٍ هػتقین ح ظ ٍ حساغت ٍ غبلنغبشی هحیطشیػت تبالة تؿکیل گسدد کزِ ثزب
تَرِ ثِ ثسزغیّبی ثِ ػول آهدُ اش طسی تکویل پسغؽًبهِّب ٍ هكبحجِّزب فسضزیِ غزَم ًیزص تأییزد
هیؾَد.
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 .6تحث ٍ ًتيجِگيزي
روغثٌدی دغتبٍزدّبی ایي تحقی کِ ثسزغی اّویت زٍغتبّبی حبؾیِ تزبالة اًصلزی اش رٌجزِّزبی
هیتل اقتكبدی  -ارتوبػی ،زٍغتبّبی حبؾیِ تبالة ثیيالوللی اًصلی ضسٍزی اغت .ایٌکِ چزسا تزبالة
اًصلی ثب تَرِ ثِ پتبًػیل ثبال ٍ تَاًوٌدیّبی هتؼدد ثبلقَُ ٍ ثبل ؼل خزَد دز ّوزِ شهیٌزِّزبی اقتكزبدی،
ارتوبػی ثِ ٍیطُ شزاػت ،داهدازی ٍ داهپسٍزی ،گسدؾگسی ،قٌبیغ دغتی ٍاثػتِ ثزِ تزبالة ٍ ثزِ خكزَـ
قید ٍ ؾکبز ٍ ایسُ ثَدُ ٍ ّوچٌیي اغت بدُ اش پَؾؽ گیبّی اًجَُ تبالة ثسای قٌبیغ دغزتی ،داهزدازی ٍ
حتی پَؾؽ غق خبًِّب ٍ دیَازّب ،پٌبّگبُ ،شهػتبىگرزاًی ٍ تینگرازی پسًدگبى هْزبرس ٍ ثزَهی ،تیزن
زیصی ٍ تکخیس اًَاع هبّیبى تبالثی ٍ ایس تبالة ،ثْسُگیسی اش تبالة رْت حول ٍ ًقل دزیزبیی دز کَتزبُ
کسدى هػیس تسدد اش زٍغتبّب ثِ ؾْس ثِ خكَـ دز ػسضِ تَلیدات ثبای ٍ داهی ٍ ثبالخسُ گسدؾگسی دز
اثؼبد هیتل اش قجیل :قبی غَازی ٍ غیبحت هٌبظس شیجب ثیًظیس اللِ دزیزبییً ،یلزَفسآثی ،قزبی غزَازی
ت سیحی ٍ پبزٍیی ،اغکی ثس زٍی تبالة ،قید ٍ ؾکبز ت سیحی ٍ ایسُ هدًظس هیثبؾد.
 هوبًؼت اش احداث ٍ گػتسؼ قٌبیغ ٍ کبزخبًِّبی ثصزگ آلَدُکٌٌدُ دز اطساف زٍدّب ٍ ًْسّزبی هٌتْزیثِ تبالة ٍ یب حبؾیِ آى.
 احداث کبزخبًِّبی تك یِ فبضالة دز ؾْسّبی ٍاقغ دز هػیس زٍدّب ٍ یب حبؾیِ تبالة. کٌتسل ٍ کبّؽ هكسف کَدّبی ؾیویبیی ٍ غوَم دفغ آفبت ثِ حد هوکي دز حَشُ آثسیص تبالة. اػوبل هؼیبزّبی آثییصدازی دز حَشُ آثسیص تبالة رْت کبّؽ ثب زغَثی زٍدّب اقالح ثبشکسدى هػیس حسکت هبّیبى ثسای تینزیصی ٍ قسُق کسدى تؼدادی اش هػیسّب ثِ ٌّگبم تینزیصی هبّیّب. الیسٍثی هٌبط حػبظ تبالة ثِ خكَـ زٍگبّب ٍ زٍدّبی هٌتْی ثِ تبالة. آهَشؼ ٍ ثبالثسدى فسٌّگ ثَهی هسدم هٌطقِ حَضِ آثسیص اش طسیز زغزبًِّزبی گسٍّزی ٍ  ...دز رْزتخَددازی اش زییتي شثبلِّب ٍ ثقبیبی فلصات ثِ زٍدّب ٍ آلَدُکسدى هحیط تبالة.
 ایزبد ٍ هؿیف کسدى هػیسّبی خبـ ثسای قبی زاًی ت سیحیٍ ،زشؾی ٍ حول هػبفس ٍ ثبز. ثسًبهِزیصی ثسای احیبء ٍ رلَگیسی اش هٌػَخ ؾدى قزٌبیغ دغزتی زٍغزتبیی هیكَقزب قزٌبیغ دغزتیٍاثػتِ ثِ تبالة(قٌبیغ دغتی کِ هَاد اٍلیِ آى دز تبالة تْیِ هیگسدد).
 رلَگیسی اش گػتسؼ تكسف ازاضی حبؾیِ تبالة (حسین تبالة) اش غَی حبؾیًِؿیٌبى ٍ خؿزککزسدىثیؿی اش تبالة ثسای اّداف ؾیكی.
 ایزبد یک غبشهبى ّوکبزی ثیي غبشهبىّبی هیتل دغتاًدزکبز ثسای ح ظ تبالة اًصلزی تحزت ػٌزَاىغبشهبى قیبًت اش تبالة اًصلی.
 اخكبـ تؼدادی اش پسٍاًِّبی هبّیگیسی ٍ ؾکبز ثَغیلِ غبشهبى هحیطشیػزت ثزسای تسایزت تَزیػزتّزبرْت هػبفست ثِ تبالة اًصلی.
 اختكبـ ثَدرِ ٍ اػتجبز ٍ ثسًبهِزیصی رْت شیجبغبشی تبالة ٍ حبؾیِ آى هبًٌد دیَازُغبشی اغکلِثٌدی ٍ ... رلَگیسی اش تكسف قسُقّبی طجیؼی اش غَی حبؾیًِؿیٌبى رْت کبزّبی کؿبٍزشی ثِ ٍیطُ اش آى رْتکِ ایي اهس ضوي اش ثیي ثسدى داهدازی غٌتی هٌطقِ ،آى چٌبى ً غ ٍ ثْسُثسدازی دز اهس شزاػت ًدازد.
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 اختكبـ ثَدرِ ٍ اػتجبز رْت اؾتغبلشایزی حبؾزیًِؿزیٌبى هیكَقزب رَاًزبى تحكزیل کزسدُ رْزتپیؿگیسی اش هْبرست آىّب ثِ ؾْسّب.
 ایزبد شهیٌِ ثسای هؿبزکت فؼبل هحققیي ٍ هساکص تحقیقبتی ٍ ػلوی داًؿگبّی تب آخسیي غزطَح ػلوزی،اغتبداى داًؿگبُ ٍ هتیككیي رْت ؾٌبخت ثیؿتس تَاًوٌدیّبی تبالة.

 .7هٌاتغ
 .1ثدزیفس ،هٌكَز ،1374 ،جغزافياي اًساًی ايزاى ،اًتؿبزات داًؿگبُ پیبم ًَز.
 .2پطٍّبة (هٌْدغیي هؿبٍز ) ،1363 ،هطالؼات ضٌاسايی تىويل طزح جياهغ تَسيؼِ هٌياتغ آب ٍ خيان هٌطميِ
ساحلی درياي خشر ،رلد  ،4غبشهبى ثسًبهِ ٍ ثَدرِ.
 .3تَدازٍ ،هبیکل ،1366 ،تَسؼِي التصادي در جْاى سَم ،غبشهبى ثسًبهِ ٍ ثَدرِ تْساى.
 .4حبثتزفتبز ،کسین ،1375 ،طزح حفاظت ٍ تاسساسي تاالب اًشلی ،فاس  ،2 ٍ 2داًؿگبُ گیالى.
 .5ربهبة (هٌْدغیي هؿبٍز) ،1367 ،طزح جاهغ آب وطَر ،گشارش حَسُ سفيذرٍد ،تبالة ٍ تبلؽٍ ،شازت ًیسٍ.
 .6حػیٌی ،هحودغزؼید ،1363 ،هطالؼِ ٍ تزرسی ٍضؼيت گًَِّاي هاّی در هؼزض خطيز دريياي خيشر (تياالب)،
غبشهبى هحیطشیػت.
 .7دفتس طسح ٍ احیبء تبالة اًصلی ،1361 ،پيصطزح همذهاتی تاالب اًشلی ،رْبد غبشًدگی گیالى.
 .8غبشهبى هدیسیت ٍ ثسًبهِزیصی گیالى ،1385 ،آهارًاهِ استاى گيالى.
 .9غؼیدی ،ػجبظ ،1377 ،هثاًی جغزافيايی رٍستايی ،اًتؿبزات غوت.
 .10کسدٍاًی ،پسٍیص ،1374 ،اوَسيستنّاي آتی ايزاى ،دزیبی خصزً ،ؿس قَهع.
 .11کیوجبل ٍ ؾبیگبى ،1350،هطالؼات سيوٌَلَصي هزداب اًشلی ،غبشهبى هحیطشیػت.
 .12هحیط شیػت گیالى ،ربیگبُ  ، 2004هطالؼِ تٌَع گًَِاي ٍ جوؼيت پزًذگاى هْاجز ٍ آتشي ٍ وٌار آتشي تياالب
اًشلی ،اًتؿبزات هحیطشیػت گیالى.
 .13هٌَزی ،غیدهػؼَد ،1369 ،تزرسی اوَلَصي تاالب اًشلی ،اًتؿبزات گیالى.
 .14هَالزی ّؿزیيً ،كسالِ ،1381 ،الگَي تْيٌِ تزاي تزًاهِريشي تَسؼِ خيذهات رٍسيتايی در اييزاى ،فكزلًبهزِ
تحقیقبت رغسافیبیی ؾوبزُ .3
ٍ .15شازت رْبد کؿبٍزشی ،1382 ،طزح هطالؼات هذيزيت جاهغ حفاظت اس اوَسيستن.
 .16هَالزی ّؿزیيً ،كسالِ ٍ دادزظ ،حػزي ،1386 ،لزُق ٍ لزُقتاًی پذيذُ جغزافيايی اًطثاق اًساى تيا هحييط در
حاضيِ تاالب اًشلی ،فكلًبهِ چؿناًداش رغسافیبیی ،ؾوبزُ .5

