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 چكيذه 

 عشح حبؿيِ دس ػبوي سٍػتبييبى اصديذ ثشآثخَاى ػيالة پخؾ عشح التلبدی ،اختوبفي اثشات اسصيبثي ّذف ثب پظٍّؾايي 

. ثبؿذ هي هيذاًي ًَؿ اص ًؾبست ٍ وٌتشل لحبػ اص ٍ وبسثشدی پظٍّـي ،لحبػ ايي اص حبضش ميكتح سٍ ايي اص. اػت ؿذُ اًدبم

 سضَی، خشاػبى غشثي، آرسثبيدبى)  وـَس اػتبى پٌح دس آثخَاى عشح حبؿيِ دس ػبوي سٍػتبئيبى تحميك ايي آهبسی خبهقِ

 ؿبهل تحميك ايي ًوًَِ خبهقِ. اػت ؿذُ شااخ َاىخآث پخؾ ػيالة ثش عشح آًْب دس وِ ثبؿٌذ هي( ايالم ٍ يضد ثَؿْش،

 پظٍّؾ ّبی دادُ آٍسی خوـ ثشای ٍ اًتخبة تلبدفي ثلَست اػتبى پٌح آهبسی خبهقِ ثيي اص وِ ثبؿٌذ هي خبًَاس 400

 اص پشػـٌبهِ سٍايي ػٌدؾ ثوٌؾَس .اػت ثَدُ پشػـٌبهِ تحميك ايي دس ّب دادُ آٍسی خوـ اثضاس. گشفتٌذ لشاس ػَال هَسد

 وشًٍجبخ آلفبی اص پشػـٌبهِ پبيبيي ػٌدؾ ثشای ٍ ؿذ اػتفبدُ آثخيضداسی ٍ آثخَاى عشح كبحجٌؾشاى ٍ وبسؿٌبػبى ًؾشات

 تَكيفي اهبسی سٍؿْبی اص پظٍّؾ ايي ّبی دادُ تحليل ٍ تدضيِ ثشای  .آهذ ثذػت دسكذ 92 آى همذاس وِ گشديذ اػتفبدُ

 عشحْبی اخشای اص ّودَاس یسٍػتبّب ػبوٌيي اسصيبثي وِ داد ىـبً پظٍّؾ ايي ّبی يبفتِ. اػت ؿذُ اػتفبدُ تحليلي ٍ

ًتبيح ايي تحميك ًـبى داد وِ ثيـتشيي تبثيش عشح پخؾ ػيالة ثش آثخَاى اص  .اػت ثَدُ هثجت آثخَاى ثش ػيالة پخؾ

 فالٍُ اػت. هضاسؿ ٍ ثبغبت ٍ ًيض ساّْبی استجبعي سٍػتب ثَدُ –ديذ سٍػتبييبى ثش وبّؾ خؼبسات ػيل ثش هٌبصل هؼىًَي 

 اػتبًْبی دس آثخَاى عشح اثشات اص ّودَاس یسٍػتبّب ػبوٌيي اسصيبثي وِ دّذ هي ًـبى ًتبيح ايي عشح تحميمبتي ثشايي

ثش اػبع  ّوچٌيي ًتبيح ايي عشح ًـبى داد وِ اسصيبثي افشاد اص عشح آثخَاى. داسًذ داسی هقٌي تفبٍت يىذيگش ثب هختلف

 ثب ّوذيگش تفبٍت هقٌي داسی داسًذ.ْبی ؿغلي گشٍُ ػٌي ٍ گشٍّ – ػغح تحليالت

 پخؾ ػيالة التلبدی، ،اختوبفي اسصيبثي، ، َاىآثخ:كليذی های واشه
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the social and economic effects of flood spreading on the aquifer f 

residents ‘views in the margin of scheme. Therefore, this study is an applied research and is a field research in 
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terms of control and supervision. The statistical community of this research are villagers living in the margins of 

the aquifer in five provinces (West Azerbaijan, Khorasan Razavi, Bushehr, Yazd and Ilam), where the project of 

flood spreading is implemented on the aquifer. The sample consisted of 400 households that were randomly 

selected from the statistical community of five provinces and were asked to collect research data. Data 

collection tool was a questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire the opinions of experts in the 

aquifer and watershed management were used and to evaluate the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha 

was used that it was 92%.  The methods of descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. 

Findings showed that the evaluation of the inhabitants of neighboring villages have been positive about 

implementing the flood spreading projects. The results showed that the highest effect of flood spreading on 

aquifer in villagers ‘views was in reducing the flood damages  on residential buildings, farms and gardens 

and village roads as well. Moreover, the results show that there is a significant differences in the assessment of 

residents of neighboring villages regarding the effects of aquifer project in the different provinces. Besides, 

the results showed that the people’s evaluation about the aquifer project have a significant difference according to 

their education, age and occupation. 

Keywords: Aquifer, evaluation, social, economic, spreading Flood. 

 

 هقذهه -الف

 اخشا ثِ وـبٍسصی خْبد تَػظ وـَس سٍػتبيي هختلف ًمبط ٍ آثخيض ّبی حَصُ دس هتقذدی ّبی پشٍطُ گزؿتِ ػبلْبی عي 

 ًَاحي ايي اختوبفي التلبدی تَػقِ ثشای هٌبػت ّبی صهيٌِ ٍ هثجت تغييشات ايدبد ّب آى اػبػي ّذف وِ اػت دسآهذُ

. اػت آهذُ دس اخشا ثِ اخيش ػبلْبی عي وِ اػت هلي عشحْبی هْوتشيي اص يىي آثخَاى ثش ػيالة پخؾ عشح. اػت ثَدُ

 تَليذ افضايؾ ٍ گيبّي پَؿؾ َدثْج صهيٌي، صيش آة ػفشُ تغزيِ ٍ ػيالثْب هْبس :ثِ هيتَاى عشح ايي هؼتمين اثشات اص

 وـت صيش ػغح دس هثجتي اثشات ٍ ؿذُ فشػبيؾ وبّؾ ٍ خبن ثْجَد ثِ هٌدش پشٍطُ ايي ايي، ثش فالٍُ. وشد اؿبسُ هشاتـ

 ّوِ، ايي ثب. اػت ؿذُ وـبٍسصی هلبسف ثشای دػتشع دس آة افضايؾ هَخت هٌغمِ چبّْبی ٍ لٌَات تغزيِ ثب ٍ داؿتِ

 دس ثب سا آى فٌي، اسصيبثي ثش فالٍُ ثتَاى وِ داؿت كحيحي لضبٍت پشٍطُ ايي ثخـي اثش ٍ ساًذهبى دهَس دس هيتَاى صهبًي

 فبلذ ّب پشٍطُ ايٌگًَِ چٌبًچِ اػت وشدُ ثبثت تدشثِ. داد لشاس هَسداسصيبثي ًيض  اختوبفي التلبدی ؿبخلْبی گشفتي ًؾش

 ثبؿٌذ ًذاؿتِ آثخيض حَصُ ػبوٌيي اؿتغبلضايي ٍ دسآهذ ًيض ٍ هشدم ًگشؽ دس هغلَثي تبثيش ٍ ثبؿٌذ اختوبفي هثجت اثشات

 گزاسی ػشهبيِ فوال ٍ داؿت ًخَاٌّذ ّب پشٍط ايي اخشای دس هـبسوت ثشای چٌذاًي اًگيضُ ّب حَصُ ػبوٌيي وِ اػت ثذيْي

 اهب.  داؿت خَاد جبلثذً سا هلي ّبی ػشهبيِ اػتْالن ٍ ًجَدُ كشفِ ثِ همشٍى التلبدی ًؾش اص ّب پشٍطُ ايٌگًَِ اخشای ثشای

 دس هـبسوت اص هشدم وِ اػت ثذيْي ثبؿٌذ هَثش ًـيٌبى آثخيض دساهذ ٍ اؿتغبل هيضاى افضايؾ دس ثٌَفي عشحْب ايي چٌبًچِ

 دس هحل اّبلي اگش وِ اػت هَضَؿ ايي هجيي ؿذُ اًدبم تحميمبت ايٌىِ ووب. ًوَد خَاٌّذ اػتمجبل عشحْب ايٌگًَِ اخشای

 ثوشاتت عشح ّضيٌِ ثِ فبيذُ همذاس وٌٌذ ّوىبسی عشح اص هشالجت ٍ ًگْذاسی دس ٍ ثبؿٌذ داؿتِ سوتهـب آثخيض عشح اخشای

 ّبی خٌجِ اص ػيالة پخؾ عشحْبی فولىشد اسصيبثي ثب ايٌشٍ اص. ؿَد اًدبم دٍلتي سٍؽ ثِ وبس ايي وِ اػت اصصهبًي ثبالتش

 اخشای ثشای الصم سٌّوَدّبی هيتَاى ، آى ثش هَثش فَاهل ٍ عشح اثشات ٍهيضاى ًَؿ تقييي ضوي هيتَاًذ اختوبفي التلبدی

 هشدم ديذ اص ّب پشٍطُ ايي تبثيش هَسد دس ثشسػي لزا. ًوَد اسائِ سيضاى ٍثشًبهِ هؼئَالى ثِ آيٌذُ دس عشحْب ايي ثْيٌِ
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 چِ تب  ّب پشٍطُ ايي اخشای وِ گشدد هـخق تب داسد ضشٍست وـَس اختوبفي ّبی ػشهبيِ ثقٌَاى عشح حبؿيِ سٍػتبّبی

 فشاّن سا آًْب خبعش سضبيت حذ چِ تب ٍ اػت ؿذُ ٍاخشا عشاحي هحلي هشدم ًيبصّبی ًيض ٍ هٌغمِ تَػقِ ساػتبی دس اًذاصُ

 ديذ اص آثخَاى ثش ػيالة پخؾ عشحْبی التلبدی اختوبفي اثشات اسصيبثي ّذف ثب تحميك ايي سٍ ايي اص. اػت ًوَدُ

 فَاهل عشح، التلبدی اختوبفي اثشات هيضاى ٍ ًَؿ تقييي ضوي تب اػت آهذُ دس اخشا ثِ عشح حبؿيِ دس ػبوي سٍػتبئيبى

 .ًوبيذ هـخق ًيض سا اسصيبثي ايي ثش هَثش

 ثش فالٍُ عشح ايي حبؿيِ سٍػتبّبی ثش آثخَاًذاسی ٍ آثخيضداسی ّبی عشح اختوبفي التلبدی اثشات اسصيبثي صهيٌِ دس

 ّوىبساى ٍ ثختيبس. اػت گشفتِ كَست وـَس دس اخيش ّبی ػبل عي ًيض خبهقي ّبی ثشسػي ٍ هغبلقبت خبسخي، هغبلقبت

 ثش عشح اثشات "فؼب گشثبيگبى ػيالة پخؾ  اختوبفي التلبدی اثشات اسصيبثي "فٌَاى تحت خَد تحميمبتي دسعشح1376

 اثش دس وِ صهيٌي صيش آثْبی افضايؾ ثب وِ وٌذ هي ٍفٌَاى وشدُ ساثشسػي هٌغمِ سٍػتبييبى صًذگي ًيض ٍ هٌغمِ سٍػتبّبی

 حلمِ 16 اص تَخِ لبثل افضايؾ ثب 1374 تب 1361 ػبلْبی عي هٌغمِ آة چبّْبی تقذاد اػت گشفتِ كَست ػيالة پخؾ

 اػت، يبفتِ افضايؾ هٌغمِ دس وـبٍسصی هحلَالت وـت صيش ػغح ًتيدِ دس ،(ثشاثش 9/6)اػت سػيذُ حلمِ 111 ثِ

 ّبی ؿجىِ ثِ آة هىقت هتش هيليَى 44/12 هتَػظ ثغَس ػبالًِ عشح ايي اخشای ثب ؿذُ اًدبم هغبلقبت ثشاػبع ثغَسيىِ

 يه آثي ًيبص ثِ تَخِ ثب آة همذاس ايي وِ. اػت ؿذُ تغزيِ آى هىقت هتش هيليَى 95/9 وِ ؿذُ ثشگشداًذُ ػيالة پخؾ

 اص ّىتبس 765 هيتَاى اة همذاس ايي  ثب. هيجبؿذ هىقت هتش 13000 حذٍد  هٌغمِ دس  وِ تبثؼتبًِ ٍ صهؼتبًِ وـت ّىتبس

 ًبؿي آثبسسٍاًي  ثذليل دسٍالـ ٍ آة ٍخَد اص اعويٌبى ثذليل هٌغمِ هشدم ايٌىِ ضوي ثشد گٌذم وـت صيش سا هٌغمِ اساضي

 تبوٌَى عشح ايي لزا ٍ اًذ ثشدُ وـت صيش ثِ ؽشفيت اص ثيؾ ّىتبس 607 آة ٍخَد اص اعويٌبى ٍ ػيالة پخؾ ٍخَد اص

 هي هٌغمِ وـت صيش ػغح ول دسكذ 83 ؿبهل وِ دّذ افضايؾ ّىتبس 1372 سا هٌغمِ وـت صيش ػغح اػت تَاًؼتِ

 اػتبى دس آثخيضداسی ّبی فقبليت فٌي ٍ اختوبفي ٍ التلبدی اسصيبثي "فٌَاى تحت خَد تحميك دس( 1378) خَثفىش. ثبؿذ

 فبوتَسّبی اص يىي فٌَاى ثِ سا ؿذُ اًدبم آثخيضداسی ّبی فقبليت اص هشدم سضبيت اختوبفي ثحث دس "ثلَچؼتبى ٍ ػيؼتبى

( آثخيضداسی) ّب فقبليت ايي اص سا خَيؾ سضبيت هشدم دسكذ 100 ولي عَس ثِ عشح ايي دس وِ دادُ لشاس تَخِ هَسد هْن

 تٌْب ٍ هتَػظ سضبيت ثِ دسكذ 7 صيبد، سضبيت ثِ دسكذ20 صيبد، خيلي سضبيت ثِ دسكذ68/ 9 هيبى ايي اص. اًذ داؿتِ افالم

 آى افشاد دسكذ 99 آثخيضداسی، ّبی فقبليت دس هشدم هـبسوت خلَف دس. اًذ ًوَدُ اؽْبس سا خَيؾ ون بيتسض دسكذ1/1

 ٍ ػبدُ وبسگشی دسكذ 3/83 ّوىبسی ًَؿ ثب ساثغِ دس. اًذ ثشؿوشدُ فقبليت ايي اص هشدم هٌفقت سا آى دليل ٍ داًؼتِ الصم سا

 وـت صيش ػغح افضايؾ ػجت ّب فقبليت ايي اًدبم التلبدی، ثحث دس اًذ، وشدُ روش سا اهش ايي فقبليي اص پزيشايي دسكذ10

 تغييشاتي ضشيت وِ گشديذُ آثخيضداسی ّبی فقبليت ّودَاس ٍ دػت پبئيي سٍػتبی 30 ػغح دس ّىتبس 582 هيضاى ثِ
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 ثشای اسیداهذ دس ضشايت ايي. دّذ هي ًـبى 77 تب 70 ػبلْبی عي ثبغذاسی دس سا دسكذ  141 ٍ صسافت دس 2/127 هقبدل

 الصم ٍ صيشثٌبيي حشوتي ّب، فقبليت ايي هدوَؿ دس. اػت ؿذُ حبكل 5875 فؼل صًجَس ٍ 4/125 ثض  ،4/122 گَػفٌذ

 حفؼ ٍ اؿتغبل ٍ تَليذ ػبص صهيٌِ ًيض اختوبفي ديذگبُ اص ٍ ثبؿذ هي كشفِ ثِ وبهالً التلبدی ًؾش اص ٍ ؿذُ دادُ تـخيق

 اختوبفي التلبدی ٍضقيت ثش وَّذؿت آثخَاى اثشات فٌَاى تحت خَد يثشسػ دس( 1382)  وشهي .ثبؿٌذ هي خوقيت

 دس آى وبسوشد ٍ عشح  اّويت ثِ  ًؼجت هثجت ًگشؽ ٍ هـبسوت هيضاى دس آگبّي فبهل ثش تبويذ ضوي "حَصُ ػبوٌيي

 آؿٌب  ًذاسیآثخَا هلبديك ٍ هفبّين ثب هشدم دسكذ 7/63 وِ اػت سػيذُ ًتيدِ ايي ثِ آًْب، اص ثشداسی ٍثْشُ ًگْذاسی

 ًتبيح. داًٌذ هي هَثش ػيل ثشٍص وبّؾ دس سا آثخَاًذاسی ًمؾ هشدم دسكذ 7/79 وِ ؿَد هي آٍس يبد ّوچٌيي ٍی. ّؼتٌذ

 عشح هشدم دسكذ 4/64 ٍ ثَدُ ساضي آثخَاًذاسی فقبليتْبی اص هشدم دسكذ 4/56 وِ اػت دادُ ًـبى ّوچٌيي تحميك ايي

 دس سا عشح ايي اخشای هشدم دسكذ 7/33 وِ اػت دادُ ًـبى ّوچٌيي ثشسػي ايي .داًٌذ هي هفيذ صيبد خيلي سا آثخَاى

 اثشات ثشسػي "فٌَاى تحت وِ تحميمي دس(1383) ّوىبساى ٍ صادُ لْؼبيي. اًذ داًؼتِ  هَثش هٌغمِ آثي هٌبثـ افضايؾ

 ثيي هقٌبداسی تفبٍت وِ اًذ سػيذُ دًِتي ايي ثِ اًذ دادُ اًدبم  "فبسع اػتبى سٍػتبيي ًمبط دس سفبُ ثش فوشاًي ّبی ظُ  پشٍ

 دادُ لشاس آصهَى هَسد تحميك ايي دس سا فشضيِ 6 آًْب. داسد ٍخَد سفبّي ّبی ؿبخق لحبػ ثِ وٌتشل ٍ تدشثي سٍػتبّبی

 اهىبًبت ٍ تؼْيالت ؿبهل آًْب فشضيبت. اػت گشفتِ لشاس تبييذ هَسد دسكذ 95 اعويٌبى ػغح دس آى هَسد پٌح وِ اًذ

 ػشهبيِ ادٍات ثَدى داسا  -خبًَاس ػىًَت هحل تؼْيالت ؿبخق -صًذگي ٍػبيل ؿبخق -دسآهذ ؿبخق -ػتبدسسٍ صًذگي

ّوچٌيي ثبلشيبى ٍ  . اػت ؿذُ تبييذ هَاسد ثميِ دٍم هَسد ثدض وِ اػت ثَدُ صًذگي اص سضبيتوٌذی ؿبخق ٍ ٍداسايي ای

تَػقِ سٍػتبيي دس هٌغمِ گشثبيگبى فؼب ٍ ًيض ( دس پظٍّؾ خَد ثِ تبثيش  هثجت عشح پخؾ ػيالة ثش 1384ّوىبساى )

دس همبلِ خَد ثش تبثيش هثجت عشحْبی پخؾ ػيالة ثش  (1997سحوتي ٍ ّوىبساى ) ّوچٌيي دّلشاى ايالم اؿبسُ وشدُ اًذ.

( 1995) ّوىبساى ٍ ػيٌگتَػقِ التلبدی اختوبفي هٌغمِ گشثبيگبى اؿبسُ وشدُ ٍ اثشات اًشا هثجت اسصيبثي وشدُ اًذ. 

 – التلبدی ٍضقيت ثْجَد وِ اًذ سػيذُ ًتيدِ ايي ثِ ٌّذٍػتبى دسساخؼتبى آثخيضداسی پشٍطُ يه التلبدی ثشسػيدس

 اخشای اص پغ اػت دادُ ًـبى عشح ايي ًتبيح. اػت پزيش اهىبى آثخيضداسی ّبی ثشًبهِ ثب ًـيي فـبيش هٌبعك اختوبفي

 ػتشالًذ. اػت يبفتِ ثْجَد ًيض ای فلَفِ هٌبثـ ثلىِ اػت يبفتِ افضايؾ وـبٍسصی هحلَالت تٌْب ًِ آثخيضداسی عشح

 دس آة ٍ داهي گيبّي، تَليذات ػبصی پبيذاس ٍ صيؼت هحيظ حفؼ دادى لشاس هحَس ثب خَد آثخيضداسی تحميمبت دس( 1992)

 عشح وِ اػت سػيذُ ًتيدِ ايي ثِ خَد تحميمبت ثب ٍ داؿتِ تأويذ آثخيضّب التلبدی ٍ اختوبفي تَػقِ ثِ آثخيض ّبی حَصُ

 تَليذات اص ثشداساى ثْشُ ٍ آثخيضًـيٌبى ثِ التلبدی خذهبت اسائِ ٍ تَليذات هٌغمي افضايؾ ثب تغبثك دس وِ آثخيضداسی ّبی

 تَاًٌذ ًوي ًجبؿذ، آثخيضّب تَػقِ ٍ احيبء ٍ تَأم اختوبفي هؼبئل سفـ ٍ دػت پبئيي ّبی فشكِ دس آة ٍيظُ ثِ آثخيضّب
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 ّش دس ثبيؼتي وِ ثبؿذ هي ؿذُ اًدبم الذاهبت فولىشد هؼتلضم ؿذُ روش تغبثك ثِ دػتيبثي. ؿًَذ للوذاد هَفك عشحي

 ػغَس اص ولي ثغَس .ثبؿذ دسآهذُ اخشا ثِ ثشداساى ثْشُ ًيبصّبی ٍ آثخيضًـيٌبى ّبی ػٌت ٍ فشٌّگ ثِ تَخِ ثب آثخيض حَصُ

 وِ اػت دادُ ًـبى ، خبن ٍ آة ٍ عجيقي ٌبثـه حَصُ دس ؿذُ اًدبم تحميمبت وِ وشد گيشی ًتيدِ ايٌگًَِ هيتَاى فَق

 اختوبفي اثشات ًيض ٍ هٌغمِ فشٌّگي ٍ التلبدی اختوبفي ؿبسايظ گشفتي ًؾش دس ثذٍى عجيقي هٌبثـ عشحْبی اخشای

. داؿت ًخَاّذ چٌذاًي دٍام ٍ ًجَدُ آهيض هَفميت يميي ٍ لغـ ثغَس ثبؿذ داؿتِ هٌغمِ هشدم ثشای هيتَاًذ وِ التلبدی

 ًوبيٌذ تَخِ ًيض عشحْب ايٌگًَِ التلبدی اختوبفي فَاهل ثِ فٌي فَاهل وٌبس دس ثبيؼتي عشحْب هدشيبى ساػتب ايي دس ٍلزا

 اختوبفي اثشات اسصيبثي خْت ثِ ٍ ّذف ايي ثب حبضش عشح ايٌشٍ اص. ًشٍد ثْذس عشح دس ؿذُ اًدبم گزاسيْبی ػشهبيِ تب

 ًيض آًشا هيضاى ٍ ًَؿ عشح، اثشات ثشسػي ضوي تب اػت آهذُ دس اخشا هشحلِ ثِ سٍػتبئيبى ديذ اص آثخَاى عشح التلبدی

 .ًوبيذ اسائِ آيٌذُ دس هـبثِ عشحْبی اخشای ثشای سا الصم سٌّوَدّبی ٍ ًوَدُ هـخق

 ها روش و هواد -ب

 سصيبثيا هفَْهي ٍ تئَسيه اثقبد ثشای اػٌبدی سٍؽ اص. اػت ؿذُ اًدبم اػٌبدی ٍ پيوبيـي ّبی سٍؽ اػبع ثش تحميك ايي

 چگًَگي ،عشح اثشات اسصيبثي ٍ ثشسػي ثشای پيوبيـي سٍؽ اص ٍ ؿذ گشفتِ ثْشُ هَضَؿ ثِ هشثَط هٌبثـ دس عشح اثشات

 اسصيبثيْبی اص هَخَد گضاسؿبت ٍ همبالت اص تحميك هتغيشّبی تقييي ثشای. گشديذ اػتفبدُ تحميك هتغيشّبی سٍاثظ ٍ تَصيـ

 اسصيبثي ثش هتغيش 28 ًْبيتب ٍ ؿذ گشفتِ ثْشُ  عشح ايي ثب هشتجظ وبسؿٌبػبى ًؾش اص ًيض ٍ آثخَاًذاسی ٍ آثخيضداسی عشحْبی

 ون – هتَػظ – صيبد -صيبد خيلي) ای گضيٌِ 5 هميبع يه اص عشح اثشات گيشی اًذاصُ ثشای. گشديذ تْيِ آثخَاى عشح اثشات

 "صيبد" ثشای 5 فذد "صيبد خيلي" اثشثخـي ایثش. ؿذ دادُ ٍصى ّب گضيٌِ اص ّشيه ثِ صيش ثـشح ٍ ؿذ اػتفبدُ( ون خيلي ٍ

 هدوَؿ ًْبيت دس. ؿذ گشفتِ ًؾش دس 1 فذد "ون خيلي "ثشای ٍ 2فذد  "ون "ثشای ، 3فذد "تبحذٍدی" ثشای ،4 فذد

. دادين لشاس ًؾش هذ عشح ثِ ؿخق آى اسصيبثي ًوشُ ثقٌَاى سا ثَد  دادُ پشػـٌبهِ ػَال 28 ثِ ؿخق يه وِ ًوشاتي

 خشاػبى ،غشثي آرسثبيدبى: اػتبى پٌح دس آثخَاى عشح حبؿيِ سٍػتبّبی وليِ ػبوٌيي اص فجبستؼت تحميك آهبسی خبهقِ

 فشهَل اص اػتفبدُ ثب ّضيٌِ ٍ ٍلت دس خَيي كشفِ ًٍيض آهبسی خبهقِ گؼتشدگي ثذليل. اػت ثَدُ ثَؿْش ٍ يضد ،ايالم ،سضَی

 تىٌيه اص اعالفبت آٍسی خوـ ثشای. گشديذ تقييي ًًَِو خبهقِ ثقٌَاى خبًَاس 400 تقذاد هَسگبى خذٍل ٍ وَوشاى

 هغبلقِ هَسد خبهقِ دس حضَسی -وتجي كَست ثِ وِ ػٌدي ًؾش structured questionnaire) ) يبفتِ ػبختبس پشػـٌبهِ

 ثشسػي خْت وِ كَست ثذيي ؿذ، تؼت پشػـٌبهِ ٍافتجبس سٍايي اعالفبت، آٍسی خوـ اص لجل. ؿذ اػتفبدُ هيگشدد، افوبل

 سٍايي احتؼبة خْت ّوچٌيي. ؿذ اػتفبدُ آثخَاًذاسی عشح ثب آؿٌب ٍ تدشثِ ثب وبسؿٌبػبى ًؾشات اص افتجبسپشػـٌبهِ

Reliability)) وِ ثش اػبع  آهذ ثذػت/. 92 آى همذاس وِ ؿذ اػتفبدُ وشًٍجبخ آلفبی آصهَى اص ّب ؿبخق ٍ ّب هميبع
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% ثبؿذ هَسد لجَل ٍالـ هي ؿَد ) دًٍبلذ ٍ 70وشًٍجبخ اگش ثبالی  اػتبًذاسدّبی هَخَد دس تحميمبت اختوبفي ضشيت آلفبی

 سٍؿْبی اػتٌجبعي ٍ ٍ تَكيفي آهبسی سٍؿْبی ؿبهل حبضش پظٍّؾ  دس اػتفبدُ هَسد آهبسی سٍؿْبی. (2002ّوىبساى. 

  .اػت ثَدُ تحليلي

 نتایج و بحث -ج

 ًذ،ا ثَدُ ػَاد ثي تحميك ايي دس وٌٌذُ ؿشوت شاداف دسكذ 15 تحليالت ًؾش اص وِ داد ًـبى تحميك ايي تَكيفي ًتبيح

 50اكلي ؿغل. ثبالتشثَدًذ ٍ ديپلن دسكذ 23 ٍ هتَػغِ دسكذ 11 ساٌّوبيي، دسكذ 17 اثتذايي، تحليالت دسكذ 34

 9 خلَكي، ثخؾ وبسهٌذ دسكذ 15 ٍ دٍلت وبسهٌذ دسكذ 14 ٍ ثَدُ وـبٍسصی تحميك ايي دس وٌٌذگبى ؿشوت اص دسكذ

 حذالل. ثَد ػبل 44 تحميك  ايي دس وٌٌذگبى ؿشوت ػٌي هيبًگيي. داؿتٌذ اؿتغبل هـبغل ػبيش دس هبثمي ٍ آصاد ؿغل

 تحميك ايي دس ػٌي گشٍّْبی اص ٍػيقي عيف ؿشوت دٌّذُ ًـبى وِ ثَد ػبل 90 آى حذاوثش ٍ ػبل 20 پبػخگَيبى ػي

 .ثبؿٌذ هي هتفبٍت ًفش 15 تب ًفش يه حذالل اص وِ ثبؿذ هي خبًَاس ّش دس ًفش 5.1 خبًَاس افضبی تقذاد هيبًگيي .ثبؿذ هي

 هبّيبًِ ول دسآهذ هيبًگيي دسآهذ ًؾش اص. ثَدًذ ٍهشداى هتبّل افشاد تحميك ايي دس وٌٌذگبى ؿشوت ثيـتشيي ّوچٌيي

 ييهيبًگ ٍ ّىتبس 94/3 پبػخگَيبى وـبٍسصی اساضي هيبًگيي .اػت ثَدُ تَهبى ّضاس 720 عشح ايي  دس وٌٌذُ ؿشوت افشاد

وِ ثٌب ثِ ًؾشات وبسؿٌبػبى  اػت ثَدُ ّىتبس 4/0 پبػخگَيبى ثبغي اساضي هيبًگيي ٍ ّىتبس8/3 آًبى ای اخبسُ اساضي

 تَكيفي يحبًت تفليلي ؿشح 2ٍ 1 خذاٍل (1381 ،اختوبفي اوثش افشاد خضٍ خشدُ هبلىيي هحؼَة هي ؿًَذ ) اصويب

 .دّذ هي ًـبى سا ثشسػي هَسد هتغيشّبی

 پظٍّؾ دس هغبلقِ هَسد پبػخگَيبى تَكيفي يبفتِ ّبی كِخال  – 1 خذٍل

 حذاوثش حذالل هقيبس اًحشاف هيبًگيي  هتغيش ًبم  سديف

 90 20 12 44 (ػبل) پبػخگَ ػي  1

 15 1 1/2 1/5 (ًفش) خبًَاس افضبی تقذاد 2

 9 0 27/1 6/4 (سيبل هيليَى)اكلي ؿغل اص هبّيبًِ دسآهذ 3

 9 0 59/1 9 (سيبل هيليَى) مدٍ ؿغل اص هبّيبًِ دسآهذ 4

 8 0 55/1 2/7 (سيبل هيليَى)هبّيبًِ آهذ دس ول خوـ 5

 110 0 95/7 94/3 (ّىتبس) هلىي وـبٍسصی اساضي هيضاى 6

 40 0 95/0 8/3 (ّىتبس) ای اخبسُ اساضي هيضاى 7

 5 0 69/0 4/0 (ّىتبس)  ثبغي اساضي هيضاى 8
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 هَسد هغبلقِ دس پظٍّؾ خگَيبىپبػتَكيفي  يبفتِ ّبیخالكِ   – 2خذٍل 

 دسكذ تقذاد هتغيشّبی گشٍّجٌذی ؿذُ

 ػغح تحليالت

 ثي ػَاد                          

 تحليالت اثتذايي                          

 ساٌّوبيي                          

 دثيشػتبى                                      

 ديپلن ٍ ثبالتش                          

 ؿغل اكلي 

                          وـبٍسص                           

 وبسهٌذ دٍلت                           

 وبسهٌذ ثخؾ خلَكي                          

 خَد وبسفشهب                           

  ػبيش                             

 

62 

135 

68 

43 

92 

 
 

200 

57 

61 

37 

45 

 

5/15 

8/33 

117 

8/10 

23 

 
 

50 

2/14 

2/15 

2/9 

2/11 

 هٌجـ: يبفتِ ّبی تحميك   

 نتایج توصيفي ارزیابي اثرات طرح آبخواى -1

ؿبخق تقشيف ؿذُ اػت وِ ثشاػبع ًتبيح ثذػت  28ثشای اسصيبثي اثشات عشح پخؾ ػيالة ثش آثخَاى اص ديذ سٍػتبييبى 

ؿبخق ثبالی هتَػظ اسصيبثي  10ؿبخق، تقذاد  28ايؼتگبُ آثخَاى، اص هدوَؿ  5بی تىويل ؿذُ دس آهذُ اص پشػـٌبهِ ّ

وبّؾ  -2وٌتشل ٍ خلَگيشی اص خؼبسات ػيل ثِ هٌبصل هؼىًَي   -1ؿذُ اًذ وِ ايي ؿبخلْب ثِ تشتيت فجبستٌذ اص: 

افضايؾ هيضاى آثذّي چبّْبی  -4تب وبّؾ خؼبسات ػيل ثِ  ساّْبی استجبعي سٍػ -3خؼبسات ػيل ثِ اساضي ٍ ثبغبت 

افضايؾ ػغح اساضي هشتقي  -7تَػقِ ٍاحيبی هشاتـ هٌغمِ ٍ سٍػتب  - 6افضايؾ هٌبعك تفشخگبّي ثشای سٍػتب -5وـبٍسصی

افضايؾ هٌبعك  -10 افضايؾ تقذاد چبّْبی آة وـبٍسصی هٌغمِ -9افضايؾ ػغح اساضي وـبٍسصی سٍػتب  -8سٍػتب 

ثيـتشيي فشاٍاًي سا داؿتِ اًذ. ثش اػبع ايي ًتبيح خلَگيشی اص خؼبسات ػيل ثِ هٌبصل هؼىًَي ٍ خٌگلي هٌغمِ ٍ سٍػتب،  

اساضي ٍ ثبغبت اص هْوتشيي ًتبيح عشح پخؾ ػيالة ثش آثخَاى اص ديذ سٍػتبييبى ثَدُ اػت. ثذيي تشتيت هـبّذُ هي ؿَد 

ت ٍ ساّْبی سٍػتبيي اص هْوتشيي اثشات هثجت عشح وِ هَضَؿ وٌتشل ػيل ٍ خلَگيشی اص تخشيت هٌبصل هؼىًَي ٍ ًيض ثبغب

آثخَاى اص ديذ سٍػتبييبى ثَدُ اػت وِ خب داسد هذيشاى ٍ هدشيبى ايي عشح ايي هؼئلِ ثذلت هَسد تَخِ لشاس دٌّذ. 

 ّوچٌيي ثشٍص اختالفبت ٍ دسگيشی ًبؿي اص اخشای عشح آثخَاى ثيي سٍػتبييبى ٍ ًيض اسگبًْبی دٍلتي ٍ هدشی عشح آثخَاى

ثب ووتشيي فشاٍاًي دس سدُ ّبی آخش لشاس داؿتٌذ وِ ايي هَضَؿ ًـبى هي دّذ وِ هشدم دس لجبل عشحْبيي وِ هٌبفـ 

فوَهي سا دًجبل هي وٌذ ثب ّوذيگش ّوىبسی هي وٌٌذ ٍ لزا ايي هَضَؿ ًـبًگش ًَؿ اًؼدبم ٍ ٍفبق هلي ٍ هٌغمِ ای ثشای 
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اسصيبثي اثشات عشح پخؾ  ؿبخق 10 بػخگَيبى خبهقِ ًوًَِ سا ثًِؾشات پ 3اخشای ايي عشح ثَدُ اػت. خذٍل ؿوبسُ 

 هي دّذ.  ًـبى  سا وؼت وشدُ اًذ اسصيبثي سا وِ ثيـتشيي ًوشُ ػيالة ثش آثخَاى

 اص ديذ سٍػتبئيبىآثخَاى  پخؾ ػيالة ثش اسصيبثي اثشات عشحًتبيح ًؼجي  – 3خذٍل 

 ًفش( 400)تقذاد 

 سديف ؿبخق بًگييهي خيلي ون ون هتَػظ صيبد خيلي صيبد

 خلَگيشی اص خؼبسات ػيل ثِ هٌبصل  11/4 1 3 2/18 8/39 38
1 

 وبّؾ خؼبسات ػيل ثِ اساضي ٍ ثبغبت  11/4 8/0 8/3 2/17 5/40 8/37
2 

 وبّؾ خؼبست ػيل ثِ ساّْبی استجبعي  4 2/1 5/5 24 31 2/38
3 

 افضايؾ هيضاى آثذّي چبّْبی وـبٍسصی  3/3 13 5/15 19 33.5 19
4 

 افضايؾ هٌبعك تفشيحي سٍػتب ٍ هٌغمِ 01/3 8/10 5/20 2/36 22 5/10
5 

 تَػقِ ٍاحيبی هشاتـ اعشاف سٍػتب  82/2 5/20 5/15 30 5/9 5/4
6 

 افضايؾ ػغح اساضي هشتقي  هٌغمِ 72/2 27 5/14 8/26 8/22 9
7 

 افضايؾ ػغح اساضي وـبٍسصی هٌغمِ 62/2 8/27 5/18 24 2/23 5/6
8 

 افضايؾ تقذاد چبّْبی آة وـبٍسصی  6/2 5/22 5/25 25 5/23 5/3
9 

 افضايؾ هٌبعك خٌگلي سٍػتب ٍ هٌغمِ  55/2 28 23 5/23 5/17 8
10 

 1;ون خيلي; 2; ون 3; هتَػظ 4;صيبد 5;  صيبد خيلي: هميبع

  تحليلي نتایج -2

 هختلف استانهای در روستایياى دیذ از آبخواى طرح اثرات ارزیابي - 2-1

 ٍ هٌؾَس ايي ثشای. اػت ثَدُ هختلف اػتبًْبی دس سٍػتبييبى ديذ اص عشح اسصيبثي ّبی تفبٍت همبيؼِ عشح اّذاف اص يىي

 اػتفبدُ ٍاسيبًغ تحليل سٍؽ اص هختلف اػتبًْبی دس سٍػتبئيبى ديذ اص آثخَاى عشح اسصيبثي  ًتبيح تفبٍت همبيؼِ خْت

 تفبٍت ّوذيگش ثب آهبسی ًؾش اص  هختلف اػتبًْبی دس سٍػتبييبى اتًؾش وِ دّذ هي ًـبى  عشح اسصيبثي ًتبيح. اين وشدُ

 سا اسصيبثي ًوشُ ثبالتشيي ؿَد هي هالحؾِ 4 ؿوبسُ خذٍل دس ثغَسيىِ. F=243.084, P=0.000 ) ) داسد داسی هقٌي

بًگيي ول ًوشُ هي ثغَسيىِ. اًذ دادُ آثخَاى عشح ثِ يضد اػتبى  دس ّشات  آثخَاى ايؼتگبُ حبؿيِ دس ػبوي سٍػتبييبى

خيلي ثبالتش اص هتَػظ اسصيبثي وشدُ اًذ. ايي اهش ًـبًذٌّذُ اّويت   84ثَدُ اػت، ايي اػتبى ثب ًوشُ   67اسصيبثي عشح 

عشحْبی پخؾ ػيالة دس هٌبعك وَيشی ٍ خـه هبًٌذ يضد هي ثبؿذ.  اػتبى ثَؿْش دس ستجِ دٍم اص ًؾش اسصيبثي ثقذ اص 

خبيگبُ ًؼجتب خَثي سا دس ثيي هشدم اػتبى ٍ هٌغمِ داسا هي ثبؿذ.  اػتبًْبی ا. غشثي ٍ  78شُ اػتبى يضد لشاس داسد ٍ ثب ًو
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ًتبيح آهبسی اسصيبثي سٍػتبييبى اػتبًْبی  3ايالم ٍ خشاػبى سضَی ثتشتيت دس سدُ ّبی ػَم تب پٌدن لشاس داسًذ. خذٍل ؿوبُ 

 هختلف  سا ثتفىيه اػتبى ًـبى هي دّذ. 

 ؼِ اسصيبثي اثشات عشح آثخَاى اص ديذ سٍػتبييبى دس اػتبًْبی هختلفهمبي -4خذٍل ؿوبسُ: 

 ًبم اػتبى
 ايؼتگبُ تقذاد

 هَسد ثشسػي
 F P هيبًگيي

 آرس ثبيدبى غشثي

 ايالم

 ثَؿْش

 خشاػبى سضَی

 يضد

 هيبًگيي/ ول

1 

1 

1 

1 

1 

5 

36/72 

13/59 

73/78 

65/42 

83/84 

54/67 

084/243 000/0 

 هٌجـ : يبفتِ ّبی پظٍّؾ

 ارزیابي اثرات طرح آبخواى از دیذ گروههای هختلف تحصيلي  -2-2

يىي ديگش اص اّذاف عشح همبيؼِ تفبٍت  اسصيبثي اثشات عشح اص ديذ سٍػتبييبى ثب تحليالت هختلف  هي ثبؿذ. ثشای همبيؼِ 

ِ ايٌىِ تقذاد گشٍّْبی تفبٍت ًتبيح  اسصيبثي عشح آثخَاى اص ديذ سٍػتبئيبى دس ثيي گشٍّْبی هختلف تحليلي ًيض ثب تَخِ ث

گشٍُ ثَد اص سٍؽ تحليل ٍاسيبًغ يىغشفِ  اػتفبدُ وشدُ اين. ًتبيح ًـبى هي دّذ وِ ًؾشات  3تحليلي ثيـتش اص 

. ثغَسيىِ F=5.005, P=0.001 ) سٍػتبييبى ثب تحليالت هختلف اص ًؾش آهبسی ثب ّوذيگش تفبٍت هقٌي داسی داسد) 

بالتشيي ًوشُ اسصيبثي سا سٍػتبييبى ثب تحليالت ساٌّوبيي ثِ  عشح آثخَاى دادُ اًذ. هالحؾِ هي ؿَد ث 32دس خذٍل ؿوبسُ 

گشٍُ تحليلي دثيشػتبى دس ستجِ دٍم اص ًؾش اسصيبثي ثقذ اص گشٍُ ساٌّوبيي لشاس داسد ٍ گشٍّْبی ديپلن ، اثتذايي ٍ ثي ػَاد 

بسی اسصيبثي اثشات عشح سا دس ثيي گشٍّْبی  هختلف ًتبيح آه 5ثتشتيت دس سدُ ّبی ػَم تب پٌدن لشاس داسًذ. خذٍل ؿوبُ 

 تحليلي ثتفىيه  ًـبى هي دّذ. 

 همبيؼِ اسصيبثي اثشات عشح آثخَاى دس ثيي گشٍّْبی هختلف تحليلي -5خذٍل ؿوبسُ: 

 F P هيبًگيي تقذاد گشٍّْب ؿشح

 ػغح تحليالت:

 ثيؼَاد

 اثتذايي

 ساٌّوبيي

 دثيشػتبى

 ديپلن ٍثبالتش

 

62 

135 

68 

43 

92 

 

23/62 

37/64 

60/72 

58/71 

14/70 

005 /5 001/0 

 هٌجـ: يبفتِ ّبی پظٍّؾ
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 ارزیابي طرح از دیذ گروههای هختلف سني - 2-3

يىي ديگش اص اّذاف عشح همبيؼِ تفبٍت  اسصيبثي اثشات عشح اص ديذ سٍػتبييبى ثب سدُ ّبی ػٌي هختلف  هي ثبؿذ. ثشای 

َاى اص ديذ سٍػتبئيبى دس ثيي گشٍّْبی هختلف ػٌي ًيض ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تقذاد همبيؼِ تفبٍت ًتبيح  اسصيبثي عشح آثخ

گشٍُ ثَد اص سٍؽ تحليل ٍاسيبًغ يىغشفِ  اػتفبدُ وشدُ اين. ًتبيح ًـبى هي دّذ وِ ًؾشات  3گشٍّْبی ػٌي ثيـتش اص 

. F=4.769, P=0.001 ) سٍػتبييبى ثب گشٍّْبی ػٌي هختلف  اص ًؾش آهبسی ثب ّوذيگش تفبٍت هقٌي داسی داسد) 

ػبلِ  ثِ  عشح  35-45هالحؾِ هي ؿَد ثبالتشيي ًوشُ اسصيبثي سا سٍػتبييبى ثب سدُ ػٌي 33ثغَسيىِ دس خذٍل ؿوبسُ 

ػبلِ ٍ ثبالتش دس ستجِ دٍم اص ًؾش اسصيبثي ثقذ اص گشٍُ  اٍل لشاس داسد ٍ گشٍّْبی  خَاى  55آثخَاى دادُ اًذ . گشٍُ ػٌي 

ًتبيح آهبسی اسصيبثي اثشات عشح سا دس ثيي گشٍّْبی  هختلف  6ػَم تب پٌدن لشاس داسًذ. خذٍل ؿوبُ  ثتشتيت دس سدُ ّبی

 ػٌي ثتفىيه  ًـبى هي دّذ. 

 اسصيبثي اثشات عشح آثخَاى دس ثيي گشٍّْبی هختلف ػٌي  -6خذٍل ؿوبسُ: 

 F P هيبًگيي تقذاد گشٍّْب ؿشح

 ػبل 25صيش 

 ػبل 25-35

 ػبل 35-45

 ػبل 45-55

 ػبل 55بالتش اصث

15 

85 

140 

101 

59 

8/48 

87/66 

36/69 

51/67 

69 

769/4 001/0 

 هٌجـ: يبفتِ ّبی پظٍّؾ

 ارزیابي طرح از دیذ گروههای هختلف شغلي -2-4

يىي ديگش اص اّذاف عشح همبيؼِ تفبٍت  اسصيبثي اثشات عشح اص ديذ سٍػتبييبى ثب هـبغل هختلف  هي ثبؿذ. ثشای همبيؼِ 

اسصيبثي عشح آثخَاى اص ديذ سٍػتبئيبى دس ثيي گشٍّْبی هختلف ؿغلي ًيض ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تقذاد گشٍّْبی  تفبٍت ًتبيح 

گشٍُ ثَد اص سٍؽ تحليل ٍاسيبًغ يىغشفِ  اػتفبدُ وشدُ اين. ًتبيح ًـبى هي دّذ وِ ًؾشات  3تحليلي ثيـتش اص 

. ثغَسيىِ دس F=15.599, P=0.000 ) ) ي داسی داسدسٍػتبييبى ثب ؿغلْبی هختلف اص ًؾشآهبسی ثب ّوذيگش تفبٍت هقٌ

هالحؾِ هي ؿَد ثبالتشيي ًوشُ اسصيبثي سا سٍػتبييبًي وِ وبسهٌذ دٍلت ثَدُ اًذ ثِ  عشح آثخَاى دادُ اًذ.  7خذٍل ؿوبسُ 

لشاس داسًذ ٍ  گشٍُ ؿغلي وبسهٌذ خلَكي ٍ ًيض ؿغل آصاد دس سدُ ّبی دس ستجِ دٍم ٍ ػَم اص ًؾش اسصيبثي ثقذ اص  گشٍُ اٍل

گشٍّْبی ؿغلي آصاد ٍ وـبٍسصاى ثتشتيت دس سدُ ّبی چْبسم تب پٌدن لشاس داسًذ.  ًتبيح ايي عشح حبوي اص اسصيبثي ضقيف تش 

وـبٍسصاى ًؼجت ثِ گشٍّْبی ؿغلي ديگش هي ثبؿذ وِ اص خولِ داليل آى هيتَاى ثِ فذم تَخيِ وبفي ٍ ًيض ًذاؿتي 
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.  لزا ثٌؾش هي سػذ ًمؾ آهَصؽ ٍ تشٍيح دس اخشای ايي عشح ثبيؼتي پش سًگ تش ديذُ اعالفبت وبفي اص ايي عشح داًؼت

ًتبيح آهبسی اسصيبثي اثشات عشح سا دس ثيي  7ؿَد تب هشدم ًؼجت ثِ ايي عشح اعالفبت ثيـتشی داؿتِ ثبؿٌذ. خذٍل ؿوبسُ

 گشٍّْبی  هختلف ؿغلي ًـبى هي دّذ. 

 شح آثخَاى دس ثيي گشٍّْبی هختلف ؿغليهمبيؼِ اسصيبثي اثشات ع - 7خذٍل ؿوبسُ: 

 F P هيبًگيي تقذاد گشٍّْب ؿشح

 وـبٍسص 

 وبسهٌذ دٍلت

 وبسهٌذ خلَكي

 ؿغل آصاد

 ػبيش

200 

57 

61 

37 

45 

08/61 

30/75 

05/75 

68/74 

38/70 

599/15 000/0 

 نتيجه گيری  -د

ى اص ديذ سٍػتبئيبى ثيبًگش آى اػت وِ هشدم ثغَس ولي ًتبيح  اسصيبثي اثشات التلبدی اختوبفي عشح پخؾ ػيالة ثش آثخَا

هٌغمِ اص اخشای ايي عشح سضبيت ًؼجي سا داسًذ ٍ ثخلَف سضبيت هشدم دس هَسد وبّؾ خؼبسات ػيل ثش هٌبصل هؼىًَي 

ٍ اساضي ٍ ساّْبی استجبعي  هٌغمِ  لبثل تَخِ اػت ٍ ايي اهش ًـبًگش آًؼت وِ عشح آثخَاى دس ايي صهيٌِ ّب تبثيش ثؼضايي 

هَسد تبثيش پخؾ ػيالة وِ ثِ  28هَسد اص  10اؿتِ اػت. ثغَسيىِ دس فلَل لجل ًيض اؿبسُ وشدين اثشات عشح دس هَسد د

دكذ پبػخگَيبى تبثيش پخؾ ػيالة سا ثش وٌتشل ٍ  78آصهَى گزاؿتِ ؿذُ ثَد ثبالی هيبًگيي اسصيبثي ؿذُ اػت. ثغَسيىِ 

اسصيبثي وشدُ اًذ. ػبيش هَاسد ًيض اص ًوشات لبثل لجَلي ثشخَسداس ثَدًذ. وبّؾ خؼبسات ػيل ثش هٌبصل هؼىًَي هَثش ٍ هفيذ 

لزا ايي اهش ًـبًذٌّذُ سضبيت ًؼجي هشدم هٌغمِ اص اخشای عشحْبی اثخَاًذاسی دس هٌغمِ هي ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ 

اخشای ايٌگًَِ عشحْب ثِ هؼىي خضٍ ًيبصّبی حيبتي ٍ ضشٍسی هشدم اػت لزا تَكيِ هي ؿَد هؼئَليي ٍ هدشيبى عشح دس 

خَاػتِ ّب ٍ ًيبصّبی حيبتي هشدم ثيـتش تَخِ ًوبيٌذ. ّوچٌيي ًتبيح حبوي اص ايي اػت وِ تبثيش عشح پخؾ ػيالة ثش 

دسكذ هشدم  78وبّؾ خؼبسات ػيل ثش  ساّْبی سٍػتبيي ٍ ًيض ثبغبت ٍ اساضي وـبٍسصی لبثل تَخِ اػت ثغَسيىِ حذٍد 

دسكذ  هشدم تبثيش عشح  69ت ػيل ثش ثبغبت ٍ اساضي وـبٍسصی هٌغمِ  هَثش داًؼتِ اًذ ٍ ًيض تبثيش عشح سا دس وبّؾ خؼبس

سا ثش وبّؾ خؼبسات ػيل ثش ساّْبی استجبعي سٍػتب هَثش ٍ هفيذ داًؼتِ اًذ. اص  ػبيش ًتبيح  هْن عشح هيتَاى ثش افضايؾ 

تبثيش عشح سا دس افضايؾ آثذّي چبّْبی  دسكذ هشدم 53هيضاى اثذّي چبّْبی وـبٍسصی هٌغمِ ًبم ثشد وِ حذٍد 

وـبٍسصی دس حذ صيبد ٍ خيلي صيبد  هَثش دًؼتِ اًذ.  ّوچٌيي افضايؾ هٌبعك تفشخگبّي ثشای سٍػتب اص تبثيشات ديگشی 

ثَدُ اػت وِ هشدم ثذاى اؿبسُ وشدُ اًذ. ثغَسيىِ ًتبيح ًـبى دادُ اػت حذٍد يه ػَم پبػخگَيبى تبثيش پخؾ ػيالة سا 
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ِ اًذ. تَػقِ ٍ افضايؾ  ػغح اساضي وـبٍسصی ٍ هشاتـ ؼتايؾ هٌبعك تفشخگبّي دس حذ صيبد ٍ خيلي  صيبد هَثش داًثش افض

ًيض اص ديگش تبثيشات هفيذ عشح ثَدُ اػت وِ ثيـتش هشدم ثذاى اؿبسُ وشدُ اًذ. ثٌبثش ايي چٌبًچِ گفتِ ؿذ اثشات عشح 

مِ اص ًىبت لبثل تَخِ ايي عشح اػت وِ تَخيِ اختوبفي التلبی آثخَاى ثش تَػقِ ووي ٍ ويفي  فبوتَسّبی هْن  هٌغ

 لَی ايي عشح سا ثَضَح ًـبى هي دّذ.  

آًچِ ثقٌَاى ًتيدِ گيشی دس ايي ثخؾ ثبيؼتي ثذاى اؿبسُ وشد ايي اػت وِ اّويت هٌبثـ آة ٍ خبن ثش وؼي پَؿيذُ 

د سا اص ايي دٍ هٌجـ حيبتي ثذػت هي آٍسًذ  ثؼيبس ثب ًيؼت ثبالخق ايي اهش  ثشای وـبٍسصاى وِ توبم دس آهذ ٍ ػشهبيِ خَ

اّويت هي ثبؿذ. چشا وِ تىيِ گبُ اكلي سٍػتبييبى ثخلَف وـبٍسصاى ثش  صسافت ٍ ثبغجبًي ٍ داهذاسی اػت ٍ ايي ؿغلْب 

صهيٌِ ّب ثذٍى ٍخَد هٌبثـ آة ٍ خبن هفيذ ٍ هىفي لبثل حلَل ًوي ثبؿذ.  اص ايٌشٍ دٍلت ٍ هؼئَليي ّشچمذس وِ دس ايي 

ػشهبيِ گزاسی ًوبيٌذ ون اػت. چشا وِ وـَس هب دس يه هٌغمِ ون آة لشاس گشفتِ اػت ٍ  ثشای تْيِ يه گبلي آة دس وَيش 

ّش چمذس ػشهبيِ گزاسی وٌين ون اػت  ٍ يب  ثشای تْيِ يه ػبًتيوتش خبن وِ  ثبيؼتي ػبلْب ثگزسد تب ايي خبن تـىيل 

ّن ون اػت ٍ  لزا حفؼ آى چِ هَخَد اػت دس ٍّلِ اٍل ثش  ّش اهشی الَيت داسد.  ؿَد ّش چمذس ػشهبيِ گزاسی وٌين ثبص

اص آًدبييىِ سٍػتب ّب هبدس ؿْشّب هحؼَة هي ؿًَذ ٍ توبم غزای وـَس سا آًْب تْيِ هي وٌٌذ  اص ايٌشٍ تَخِ ثِ ًيبصّب ٍ 

ح ًيض هـبّذُ وشدين گشچِ الَيت ثشًبهِ خَاػتِ ّبی آًْب دس الَيت ّش عشحي ثبيؼتي لشاس دادُ ؿَد. چٌبًچِ دس ايي عش

سيضاى ثشای ايي عشح پخؾ ػيالة ٍ تغزيِ آثخَاًْب ثَدُ اػت ٍ ليىي آًچِ ثشای هشدم دس الَيت لشاس داسد حفؼ هَخَديت 

ٍ داسايي ٍ اهالن آًْب افن اص هٌبصل هؼىًَي ، ثبغبت ٍ اساضي وـبٍسصی ٍ هشتقي ٍ ساّْبی استجبعي سٍػتبيي اػت وِ ثشای 

اًْب اص ّش چيضی ثيـتش دس الَيت لشاس داسد.  اهيذ اػت وِ ًتبيح ايي عشح تَاًؼتِ ثبؿذ ثِ هؼئَلي ٍ هدشيبى عشحْبی 

فوشاًي دس هٌبعك سٍػتبيي ديذ وبفي سا  اسائِ وشدُ ثبؿذ تب دس اخشای عشحْبی آيٌذُ ثيـتش ثِ ًيبصّبی هشدم هٌغمِ تَخِ 

 بلت گفتِ ؿذُ دس ػغَس فَق پيـٌْبدات صيش اسائِ هي ؿَد:ثب تَخِ ثِ ًتبيح عشح ٍ ًيض هغ ًوبيٌذ.

پيـٌْبد هي ؿَد اًدبم هغبلقبت اختوبفي التلبدی لجل اص اًدبم ٍ اخشای ّش عشحي دس هٌبعك سٍػتبيي ٍ يب ؿْشی  دس 

 ػشلَحِ اهَس هدشيبى ٍ هذيشاى لشاس ثگيشد.

ريٌفقبى هٌغمِ لجل اص اًدبم ّش عشحي تَػظ وبؿٌبػبى پيـٌْبد هي ؿَد هـبٍسُ ٍ گفتگَی سٍدسٍ ٍ ثب كذالت ثب هشدم ٍ 

 اختوبفي آؿٌب ثِ هٌغمِ اًدبم ؿَد.

پيـٌْبد هي ؿَد تَخِ ثِ ًيبصّبی اكلي ٍ اٍليِ  هشدم هٌغمِ  دس اخشای ّش گًَِ عشح فوشاًي دس الَيت اٍل هذيشاى وـَس 

 ٍ هٌغمِ لشاس ثگيشد
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ِ وبفي ثشای اًدبم كحيح ٍ ثوَلـ هغبلقبت هَسد ًيبص ثشای سٍؿي تَخِ ثِ تحميمبت التلبدی اختوبفي ٍ اختلبف ثَدخ

 لَيت لشاس دادُ ؿَد.ًٍوَدى ًيبصّبی هشدم دس ا
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