
ردباسالم و یاد خداوند بخشاینده عقل و خ



در بدو کار داشتمصحراییاجرائی در کنار بررسی ه مسِالمشاهدرا باجهاددرنیطوالحضورمن •

طی چندین سال اقدام شخصی به تولید کشاورزی و دامداری نمودم•

باتوسعه تلفیقی طرحاولینمدیریت (CAPES)کشاورزیتوسعهواقتصادمطالعاتدفتردربا ادامه تحصیل •

GIS  جربه بود در سطوح استان و سهرستان و دهستان در شمال کشور تاسترالیاهمکاریرا درایران که با

کردم

با سیاستهای ملی و جهانی (FAO/UNDP)جهانیعمرانسازمانوخواربارسازمانسپس با شیوه نگرش •

بیشتر آشنا شدم

های زیاد به صور سالطی هبارین چندهایسفرباسراسر ایران را شرایطمستمرصحراییکنترلوتحقیق•

مختلف ادامه داده و میدهم

و آگاهی از دانسته تحلیلی جدید را با حفظ ارتباط مستمردانشگاهی باآلمان وآمد سعی درتدریس روز •

احمدرضا یاوریفرانسه داشته و دارم

بر اساس شورت کمشکالبیان نگیزه من از این بحث احساس مِسولیتیبده است درا

گار و تجربه در همه سطوح مرتبت با تخصیص منابع  طبیعت و فرهنگ



موضوع؛
تخصیص غلط منابع سرزمین درایران

تا غیر قابل جبران غفلتی پرهزینه 
برای همه نسلها

1400احمدرضایاوری هردیبهشت 

MISS-ALLOCATION OF LANDSCAPE RESOURCES IN IRAN
A costly neglect for all 
AR. YAVARI; 2021
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ایرانمرتفعفالت-1

همواره ناشناخته به علت عدم مطالعه دقیق و ثبت مشاهدات صحراِیی

1967ایران چاپ کمبریدج(THE LAND OF IRAN)غالبا در حد کتابدانش سطح و 
روزمره و دارای تضاد منافع/ مدیریت غیر راهبردی 



ایرانمرتفعفالت
وسملموهویتدارای پیوستهرزمینیسناهمواروخشک،مرتفعوسنگیایگسترههواپیمانگاه دراز

است با ساختار پیچیده زمین شناسی ولیپیرامونشازتشخیصقابلحدود

دادتشخیصراسبزبا اراضیهادرهمیتواننزدیکمقیاسدر

ساختارفیزیکی کشور ایرانساختارفیزیکی فالت ایران

میالدیست1967دانش ما هنوز در حد دانسته های کتاب سرزمین ایران کمبریدج  چاپ 



                                       

 

 

 

ایرانزمین شناسی فالت 

محل وجهانفالت مرتفع ایران روی کمربند خشک 
استهای تکنوتیکبرخورد پوسته

.ددمیگرمناطق جهان محسوب سانحه خیزترین از
بینجهان در ثبت شدهبزرگترین رانش

.استKM3120سیمره /دزفول

ی پاسخگوی رعایت استانداردهایا آموزش وآمادگی 
!مهندسی وجود ندارد



آب و هوا  ایران
.ازآسیا تاعربستان استسراسری کویری غلبهاز امونش مانعرپیمرتفع کوههای 

از .... اقلیم هشک غالب است ولی تنوع باحضورکوه درارتفاع وشرایط عرض جغرافیایی و 
شمال غرب به چنوب شرق بسیار متغیر است

.استوآمادگیدراهبرمندنیازمعضلومولد فرصت سازی جهانی کوششهایواثرتغییراقلیم

.یا تغییر داده اندحضمفشارها رادر گذر زمان مردمانش ازدیربازدرنبودراهبرد
خمراه با اقلیم و ساختار فیزیکی  مولد تنوع زیادی است

آب       ب   کل م ی   ن   ننف ذ    تب ط ت 



اکولوژی ایران
با غلبه )ک را حضور موانع مرتفع شرایط متنوع تر و خاصی درونش پدیدار کرده این اثرات بزرگترین واحد تفکینسبی با نفوذ شهایمرزخارج

.  بوجود می آورد( تورانی-شرایط ایران

خمراه با اقلیم و ساختار فیزیکی  مولد تنوع زیادی است
در این شرایط اصوال میانگین معنی ندارد و باید با شرایط محلی تطبیق یابد

.ازآسیا تاعربستان استسراسری کویری غلبهاز امونش مانعرپیمرتفع کوههای 

با غرب   گذرشرقسرزمین ها متنوع هستند و جای پای طبیعی وانسانی چغرافیاینظر از 
.ناگون را داراستاست.فرهنگهای مختلف و اقوام گ

  بز  ت       د  ی  ختلف       ع     ب  ف زک د خل     د  ی  ت ث            ک ل ژ      خ  ج 



آبشناختی فالت ایران

دهندهلانتقاکهدشتدربارشزه کشرودخانه های فصلی و سیالبی نه به عنوان همبسته مناطق خشک غیرمنطقه سیستمهای در

شکلاترسوبجائیبهجاوبذورانتقالهستند جریانی که ( مقصد)بسته و کویر یا آبهای نیمه دشتبه( منشا)کوهازموادوآب

جائیبهاجومسیر سبزبادسیاالتکریدورشبکههادرهآب در فالت مرکزی هستند و مسیر خاککننده تغذیهوسرزمینبهدهنده

ایجاد نمودهنیز را حیات

وتاالبآبهحقعرضهکویرسیستم همبسته کوه تا یک و درون کامال مرتبط ( تاالب ها)و ساکن با اب سطحی جاری آب تحت االرض 

بخشی از تدریجیمرگیا تعییر شکل و مسیررود دره قطعباو و چاه ها را تعمین میکنندقناتهاوچشمهبرایزیرین آبسفره های

شودموجب میدستپایین



ک    ضه   ی آبخ ز  شت  تف  ت آبش  خت     ف  نش ت په ه   ی 

(2)

درصد 90ست طی بهارباذوب دشتهارو به متاثرسیالبی رژیم هیدرولوژیک فالت ایران 
کوهستاندر برفیبارش 

در بازه های )موثرسیاست فاقدهرنوع سیلو ریسک خطر آنومالی آبشناختی با وجود 
!هستیم( ساله50تا حتی 500ی زمان .

ایرانبشناختی فالت آ



چاله هادر یک نمونه از ارتباطات و پیوستگی سرزمین
چاله یزد اردکان و جهت باد و شیب برخالف یکدیگر



نمونه دوم از پیوستگی و ارتباط سرزمین در چاله ها

سیرجانچاله اصفهان و 



%سطح کل (Km2)مساحت حوزه اصلی زهکشی یا آبریز

931619/11خزر

547479/3ارومیه

3558469/21خلیج فارس و دریای عمان

10227489/62فالت مرکزی ایران

حوضه های بازو بسته و شرایط اکولوژیک غالب در محدوده کشور

آبشناختی فالت ایران



ایرانفالت ژیومورفولوژی در -هیدرو
هادرهوهارودخانهتوسطکامالمختلفارتفاعاتبینوابستگیایگرانهوعمودیارتباطات

باابهشمبیوکلیمایومورفوکلیماباارتفاعهردروآبخیزدرون(کویرتاکوهبینعمودیکریدورهای)

.دکنمیبرقرارمعینارتفاعیکمربندیکرهمجواآبخیز

تاسشدهتشکیلژئومورفولوژیکمشخصازواحدهایهیدرولوژیکفرایندهایازمتاثرچالهساختار

مدلهایابآنانراهاژئومورفولوژیستکهارزستبحدیبهآبخیزهاکارکردوساختارپیوستگیوارتباط

شاملA)بابرابر)چالهیکدرحوضههرمساحت.(احمدیدکتر)اندکردهبیانزیرریاضیوکمی

”M“کوهستانمساحت (Mountain)سرهادشتبخشوسعت“G”(Glacis)پالیاوگستردگی

(Playa) “P”یدهدمنشانراخاصیوضعیتآنانمنتناسبوباشدمیبیانقابلزیرتابعشرحبه.

A = M (0.22 A) + G (0.60 A) + P (0.18 A)



داردهمبستهی کل سیستم براحفاظت اولویت دست پایین بر تاثیرگذار کوه و ارتفاعات باالدست به عنوان منشا اصلی منابع 

کوه پایه ها وتپه ماهورها تقویت کننده و پشتیبان جریان آب و هوا هستند

گاه به ( محلول )ارتباط با آب و امالح در ولی هستنددشت سرها محل مصرف منابع و مناسبترین شرایط برای فعالیت انسانی 

-دست با پایین-محل ترانزیت یا ارتباطات باال ال ظ ت  ف ظت ب  ب  د ب   ج د    عدت ب  ی کشت     عگاهعنوان مقصد مواد و 

. د نظ  ب   د ال ضآبه ی تحت  تغذ ه پخش   الب د  خ   ه   ی خش    د        ئد    ت    ف  ه     خ  طه توسطدست 

پیامدهایوریزمقصد نهایی کلیه جریانات آب و امالح و رسوبات کویر پالیا ( پس از دشت سر رسوبی)دست دشت سرها پایین 

مجموعه آبخیزهای همبسته سیستمپایداری کل وکارکردپایش شرایطش نشانه. ستها کاربری و حیاتهای انواع فعالیت اقلیمی

.باشدتباهیبروز تغییر و دهنده هشدار بوده میتواند چاله پیرامون هر یک از 

ایراندر سرزمین ساختار هیدروژیومورفولوژیک 
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توازنعدم؛زیستیعلومدرنظریتحوالت-2
State Transition

تاسمعمولمستمرشرایطتغییرولیاثتثناستطبیعتدرسکون•
خشکهایسرزمیندرتوازنعدم•
آنودرکدینامیزم•



اکنون مفهوم اکوسیستم مستقل به عنوان یک پارادایم حاصل از تفکر ماشین نفی•

طرح تصمیم گیری بدون موجه به ارتباطات کرانه ای بین سرزمین ها و حتی در مقیاس جهانی م•

(رجوع به مراجع زیر)است 
R. V. O'NEILL و D. L. DEANGELI وJ. B. WAIDE وT.F.H. ALLEN 2008; A Hierarchical Concept of 

Ecosystems,PRINCETON UNIVERSITY PRESS

PRINCETON, NEW JERSEY

JIANGUO WU 20014; FROM BALANCE OF NATURE TO HIERARCHICAL PATCH DYNAMICS: A PARADIGM SHIFT IN 

ECOLOGY , Department of Life Sciences, Arizona State University & Departments of Botany and Zoology, Miami 

University Oxford, Ohio 45056 USA

 شودو از انتشارش جلوگیری میرد نظریات تهران این انتشارات دانشگاه ولی در.

Paradigmes and reality تحوالت نظری در اکولوژی



درونوخطیرغیارستمرادادهانبوهپردازشوآوریجمعپیرواخیرهاییافتهمهمتریناز

؛میگرددبررسیزیرمفاهیماباست که مجددابرگشتباتغییر

توازنعدم •

بودهچهسالمترگذشتهوپایهوضعیت •

استسطوحیچهدروزیادیاکمتجانسعدمساختار •

ینبات زیادارتباطهمینطورمرتبطهایمقیاسوزمانیتغییراتفضائیابعادتعریف •

استقطعیتعدممولد . (Cross Scales)هامقیاس

د ک تغ     ضع ت     



 ختالل
 .یرندمیگقرارتاثیرتحتواردهانسانیوطبیعیاختاللنوعدوطبیعت بر اساس •

غییرتهراما استمتفاوت مقیاسدارایگذارتاثیرمحرکومتغیراختالل به عنوان •

 .شودآغازلکهیککلیتیادرونسطحازبایدتحولو

وخارجیاختاللاثراگرچه .میکندبروزسپسهاوسرزمینهالکهبینرتباطا•

 .میشودهمسرزمینماهیتکنندهتعیینویژگیهمینولیمتفاوتندداخلی

رد مثال خداردارتباط سرزمینموزاییکساختارماهیت بامتناسباثراتواختالل•

سرزمینیباهمگنموزائیکباسرزمینشرایطدر (Fragmentation)انقطاعشدن و 

 .استمتفاوتنامتجانس

.منابعاز متفاوتیبسیارتوزیعباعث تجانسعدم•

کل عاملآرامبصورتیمحرکنیروکالنمقیاسدراختاللعاملگاهعالوهبه•

جمعیترشدمیدهد مثل تغییرشرایط را 

آببهدسترسیدر با اختاللوضعیتتغییره اثرکالنش بر .مولداقلیمیتغییراتیا•

 .استدر ارتباطات



تغ     ضع تو اختالل

 .استتغییر بازخورها مشخصواکنشدرواختاللتوسطدیگروضعیتبهوضعیتتغییر•
در و مکانداراست کهکمیبصورت بیانقابلشدتونوعوبودندارزمانومکانبهتوجهبااختاللاثر•

 .(Arrival Model)باشدمفیدبسیارمیتوانددرک شرایط 

متغیرهایوانسانییاوطبیعیمحرکنیروازمتاثر(State Transition)وضعیتتغییراتبروزروند•
پیرامونشبهمستمرواکنشدارای مراتبیسلسلهو ,تودرتومقیاسچندیندرتوازنفقدانشرایطدرونی
.است

مغذیموادوآبمحدودمنابعمصرفبازدهافزایشبرایگیاهیپوششبیابانیوخشکشرایطدر•

.دهدمیشکلراهاواحهبصورتکالنسطحدریاویافتهتجمعهایلکهمحیطشرایطباانطباقخاکدر

کلشدایرهبصورتهالکهاینباشدبادگیاهانبذروآلیریزموادجائیجابهوانتقالعاملکهشرایطی•

آبتسرعناهمواریاندکحضوربرابردرکهنوارهائیبصورتاستانتقالوکتورآبکهآنجاومیگیرند

درگیاهانرویششکلازاینمونه ...میگیرصورتآنجادرآبرواندرموادانباشدواندگرفتهرا

بادیاوآبسطحیجریاناثربربیابان



  خت      ق  س تح الت
رساختاکالنومیانیتاخردازمقیاسمراتبیسلسلهدرمقیاسهایمکانوزماندراراضیپوششتوزیعوترکیب

 (Peters & Havstad2006, Stafford 2008).میکندتعریفآنانمشخصبستردرراهاسرزمین

تاکوههمبستههاینظاممراتبیسلسلههایمقیاسدرارتباطاتچارچوبدراطالعاتسپسوانرژیی،مغذیمواد،آب

یاسمقدربازخورهاتغییروزمانطیآنتحوالتومنابعبهدسترسیبرموثرعواملمکانیوزمانیابعادازمتاثر (کویر

 .دادهقرارساختارشان تحت تاثیرمستمرفراگیرتربصورتهای

دارد اثر باد و اثر روان آب مولد لکه های مشهص استمعلومولیخاصاثرگذاریوپراکنشیکاختاللهر



کالنمقیاسدرهااختاللمهمترین
؛(سرزمینازخارج)خارجیمنشاهایمتغیرومحرکیاعوامل

اقلیمتغییر •

جمعیترشد •

طبیعتساختاردردخالتوسازیسدوراهمنجمله (رویهبیاغلب)توسعه •

امراضوآفاتوسوزیآتشوگرما •

زمینیزیروسطحیآبارتباطوتناسبدرتغییر •

مستمروموثربصورتیطبیعیمنابعامورمتولیفقدان •

جهانیوملی،ایمنطقهاقتصادوقیمتها،دربازارتغییرات •

طلبیفرصتانگیزهمولدشرایط •

سرزمینداخلیهایمتغیرمقیاسدرهامهمتریناختالل
تراکتورکاربردوکاروکشتگسترش

فزایندهباغات •

زمینسطحپوششپاکتراشی •

گلهدربزدامنوعازباالترنسبتومفرطچرای •

چوبیرویشقطهوکنیبوته •

سرزمینسطحدرآبمسیروفعالیتجائیبهجا •



(بیابانی شدن)جمع بندی اثر اختالل بر تغییرات 
میوضعیتتغییراختاللبروزموجبکهسرزمیندرونیمتغیرهایکالنهایمحرک•

میگنندمتاثرراشوند

داربستگیاختاللنوعبهمکانپذیریآسیببهپیامد•

براثردارایوابستههایمتغیربهوابستهیکسوازتغییرکنندهایجادهایمتغیر.اثر•

داردارتباطکالنمقیاسدارایمحرکبهسوییوازلکهوضعیتتغییر

اثراتواقعدروبودهتجمعیاثراتدارایمیتوانندنیزمختلفمقیاسدرعواملهمه•

ا.تغییراتندعاملمهمترینهامقیاسبین

ازگاهونموداقدامAbstractionواقعیتنمودنسادهبابایدپیچیدگیهابهنظر•

Proximateنموداستفادهاثراتبیشترتعدادگیرندهبردرمتغیرهای variables

داشتتوجهمدیریتیاستفادهوادارهقابلمحرکنیرویاتغییراتهاینشانهازو



PROXIMATE VARIABLES
سرزمینپذیریآسیببه جز تبعاتواثراتبا متغیرهایاتبعاتو محرکهااقلیمتغییر•

ریزگردهافزایش،باد،دمابارشالکویتغییر•

زیرزمینیآبسطحافتو هیدرولوژیدراختالل•

بومیپوششتغییرات•

دستپایین-باالدستسرزمینارتباطقطع•

•----------------------------

درآمد،معیشتتغییرالگویتوسعهوجمعیترشد•

،شهرگرائیوراه،گستردصنعتوکشاورزیکنندهتباهاثراتومنابعمصرفافزایش•

،حفرچاهسازیسد،تولیدهزینهتغییرهیدرولوژیاختالل•

ثانویشوری•

سطححرارتوسپیداریافزایش•

•---------------------------

مغذیوموادآببهدسترسیتغییر•

خاکآلیموادوکاهشنفوذناپذیریفرسایش•

گیاهیپوششهایلکهتراکمکاهش•

کریدورهامهوبا هالکهارتباطوقطعفاصلهو انزواوانقطاع،شدگیخرد•

•--------------------------------

سوختبرایدرختچهوبوتهبریدنتخریبروندافزایشواهالیمشارکتجلبعدم•

خاکفشردگینفوذپذیریتغییرو خاکخشکی•

محلیگیاهیپوششکاهشومغذیوموادآببهدسترسیتغییرسطحتراشیپاک•

ناتراواسطوحافزایش•

گیاهیپوششتراکموترکیبو االزضتحتآبسطحتغییر•

باغاتتوسعه•

بزتعددوشدیدچرای•



رایندها و عناصر مطرح در مقیاسهای مختلف مطالعاتی در رابطه با تغییراتف



اثر بین مقیاسهای اختاللها
بهره ه شیوسد همانند ها در گستره بزرگ تغییرات در بازار و اقتصاد و یا ویژگی های جامعه اختالل •

شاورزی فشار ناشی از کآرام متالثر میکند ولی برداری و سیاست توسعه سرزمین را در مقیاس کالن 

یرات و یا چرای دام بر لکه ها و بر اتصال شبکه لکه های خاص ایجاد اختالل میکنند و از طریق تغی

سریع کوچکترمیگذاردساختاری بر الگو و کارکرد لکه ها و سرزمین اثر 

وهانجریادراتسرزمینسیمایرویراخودپایجایواثرگذشتهانسانفعالیتشیوهوگذشته•

چهجایبهوکجا،چقدرکاربریچهآنکهیعنیکاربریتغییربا دفعومصرفتوازنوتبادالت

مقصدومنبعجائیجابهبا آببویژهومنابعمصرفنمودنانحصارییاشدهپدیدارسطحیپوشش

.بآمنابعجدیدتخصیصومسیرانحرافو

.یرندتغیمبینمعیارهایازهمآبکیفیتوخاکنفوذپذیریودفعومصرفباتغییراتتناسب•

وانرژیجریاندرتغییرباعث  (Human Flux)آدمیجریانوافقیسازهومسیراحداثاثرات•

رهباالخوهالکهبینارتباطوتبادالتتغییرباهمراهزائداتدفعومصرفهمینطورموادگردش

انجامدمیامراضوآفاتووحشحیاتمیرومرگبروزبهمنجر

اثربازمانطیکهبرخوردارند  Cross scalingازاختالالتمهمترینموارداغلبواقعلی در و•

میکندبروزسریعترمقیاسیبین
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ایرانفالتهایسرزمیندرشدهگرفتهنادیدهویژگیمعرفی1.

توازنعدم؛زیستیعلومدرنظریتحوالتبهتوجهعدم2.
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ایرانودرجهاندرشدنکویریروند-3
      ب ت  ث  ت      تف  ته ی   خت  د کپ   1.

تغ    تد     زمد ک پ  ش2.

ف   قد   ت3.

  ن   ن      تگذ  ی4.



علت توجه به بیابان و مناطق خشک
هقرائیقروندبروزمسببگاهخشکنیمهمناطقدرساکنجوامعنیستمعلومواستطبیعتوانسانتعاملمحلسرزمین

یطاکولوژیکسختشرایطبامواجهدرهاسرزمیناینحفظاملنیزگاهولیاندبودهسرزمینشدنکویریسویبه

وجودبا.گرفتهدربرکویریوبیابانیرااراضیزمینکرهسطحدرصد40حدود؟اندبودهزمینکرهگذشتهدوران

بهداشتوتوسعهدرماندگیعقبانسانسرانهنیازحداقلازدرصد30حدودبرابرتجدیدقابلآبازدرصد8تنهادریافت

کلشمنشاوقدیمتمدنهایحضوروپیدایشمحللیواستبشریجمعیتتوجهقابلدرصدخشکنیمهوخشکنواحی

باسنتیدانشینوآوروابداعسختشرایطومحدودیتدر.استانسانهایباناززدرصد24ریپدیداومهمادیانگیری

Non-equilibrium)پویاتوازنباپایداریمفهومدرککهاستبودهمناطقاینسختشرایطهمشاهد Meta-

stability)سختشرایطدرانسانیابتکارواستعدادازبروزنمادیتولیداتنمودمتحولراآوریتابنظریه

Smith)است et al. CSIRO; 2009)

هگستردهایرزمینسایندربشریجوامعسومیکفزایندهنیازعلتبهبیابانسرزمینازبرداریبهرهواستفادهضروت

وکالنمقیاسدراختاللشودپیگیریاگربیابانبرایمناسبوخاصشیوهبهبرداریبهرهودرآمدواشتغالایجادواست

میکندتحملنیزرامحدودهخارجاز

لیداتتوباخشکمناطقدرکنونتاراارزشمندوقدیمبسیارجوامعتوانستهکویرانسانوبیابانباهمراهینگرش

.دهدرشدپدیدآورده و امکان بشری مهم اقتصادوفرهنگ

داشتشیوههمانبهرامعتدلشرایطانتظارموردبرداریبهرههماننمیتوانسرزمیناینازاما



 ضع تب     تغ    
.  دآغ  ل ه  کل ت  د  ن طح   تغ  •

.    دب    پس           ل هب    تب ط•

   ت ک  دهتع     ژ   م   ل  تف  ت دد خل  خ  ج  ختالل ث    چه•

ب  ت   ب ث  ت آنبعدیپ   د  ی  ختالل ث  لبته.  ب  دل ه      

د  د م          ئ    خت  

 ک ف  کم تح الت    ت  س ت      ب           ئ   طحد •

  یل ه ختلف  ی جم عه  فت  ده         خت     ن  ف  ئ 

.  گ ددب    غ لب

 ضع تتغ     ب   ی  ینش نهآنک  ک دیتح الت م       طحد •

است      

طح به   ع  قب  د   ب  ی   ن  تم کز  تل ه طحد تغ    تچ ن•

.ب  د   ط ح    ئ   ل هت پ
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درک روند تغییر وضعیت بیابان



نمونه روند بیابانی شدن و تغییرات محلی
یابانیبسرزمینمدیریتمجموعدروخشکهایسرزمیندرتحوالتفراموشیباعثشدهثبتاطالعاتنبودوتاریخیحافظهفقدان

.تاستباهیو موفقیتعدمموجبتنهاگذاریمایهبا سرمعتدلهایسرزمیندرکهمیگردداستفادهخواستهائیومعیارهاهماناز

یمناسببسیارشرایطبیابانیشرایطبهانطباق .استمخربوپرهزینهمصنوعتغییراتواستمالکطبیعیاستعدادهایشرایطهردر

.نموداجتناببصورتی از آنان یاقبولبارامحدودیتونارسائیواستفادهفرصتهاازاگراست

ازبسیارياجداد.اندشدهموجبراویژهايحفاظتيهايارزشكهاستكوهستانيهاياندمیكهايزیستگاهازبارزينمونۀزاگرس

ودوجزاگرسارتفاعاتدرانگوروپسته،بادامچونشدهاهليمیوهدرختانازبسیاريویونجهوگندم،جومثلزراعيگیاهان

 .دارند

ولوطبهايجنگلازپوشیدهزاگرسشرقيدامنۀازايعمدهبخشو کشاورزی جنگليهايگونهازانسانغلط هاياستفادهدلیلبه

 .شدندتبدیلجنگلبدونهايبیابانبهامروزهبادامیاوبادامـپستهكلیماكسهايجنگلترپائینارتفاعاتدر

.درحالیکه بهره وری از منابع ژنتیک بسیار سود آورتر میبود و منجر به تخریب نمیشد





وضعیتتغییر 
ییراتتغکارکردیعاملیکیاساختاریعنصریکدرتغییراندکباویژهبهفراخشکوخشکهایسرزمین•

تجربهساختاریعناصرازجدیدیتوزیعوترکیببارااکولوژیکرژیم (transition)وضعیتدراساسی

وآببهگیاهاندسترسیباارتباطدربویژهعواملازایمجموعهتاثیرتحتمتوازنغیروضعیترو د.میکنند

شدهمتحولجانور-خاک-آب-گیاهارتباطاتچارچوبدرمغذیمواد

یسازماندهدرموجودارتباطاتبر اساسخارجازفشاراثرمقیاسیبینارتباطاتتوسط•

 .کندمیبرقرارتوازنی پویا را جدیدیسرزمینساختارتودرتوهایمقیاسمراتبیسلسله

(Ludwiget al. 2005

بینپیوستگیقطعیاکاهشموجبکهمنطقهسطحدراختالل•

وکاهشبهکهسرزمینهردروناختاللوهاستسرزمین

کنندهنتعییاثرمیگرددایجادهالکهبینارتباطواتصالقطع

دارندبیابانشرایطبرولی معینمنفی
•. Beyond Desertification;Peters&Havstad



دریک مقیاس غلطاقدام نتایج 
  گ  د  تصت  ن     ب ت   دب ک  ب  ه    هب ک   ت ک ه مب ته   تمه ی   نهد   خت  ی ختالله ی  ج د

.ش د  قطع/  فتهتغ   د تپ    به ک ل ژ  خد  تع ضه  ت    ت تب دالت آب    د  نقط عب عث

کردیوعملساختارینظرازپایینتروباالتردرسطوحاستراتژیکمالحظاتباتحلیلسطحو    ب ق  سد    خت

نرخواالبپذیریآسیبکههالکهشبکهورکریدوانگیاهیپوششحتییاوبادآّبجریناتنظرازهارخسارهبرخیدر

(CONNECTIVITY/CONNECTEDNESS)نامتجانسسرزمینهایبین  تب طب ق   یب عثولیدارندکمبسیاربرگشت

  تک دهت م    (د   )ک ب -ک ه مب ته   تمک (Integrity) ن ج م

Hotمکانهااینراهبردیاهمیت spot Flux Centers Stepping stonesعم قت    د کازمعمولارزیابیدر 

.  ت ح  مطب عتنظ مک    ی

 بزل هپ   تگ  ک  د      تف عب    شگ هتف  ت



نتایج اقدام به سد سازی غلط
یاوآبراهه هامسیرانحرافچونرودخانه هاجایگاهدردخالتهیدرولوژیکساختاریتغییراتاعمالدسازی ها و س

پایین دستوباالدستبینارتباطاتوجریانحیاتیکریدوررا به عنوانرودخانهکارکرد جریان آبآبجریانانسداد

ت  اسگرفتهنادیدهرابذرورسوباتانباشتوبرداشت

رالسیازبیشتریصدمهوشدهسدزیرمسیرسطوحنسبیعمقکاهشرودخانهرسوببارانباشتازلوگیریج

می گرددباعث

استهمراهگشاورزی اراضی شور 

قطعارحیاتجائیبهجاو مسیربادسیاالتجریانکریدوریاهادرهقناتوچشمهآبسفره هایوتاالبآبهحققطع

بیشتری داریمآفاتوامراضبروزوزیادترآتش سوزی،آبیکمشرایطبا این شرایط 



خطا بزرگ مقیاس کارشناسی
• از سرزمین های خشک به طرف نواحی نیمه خشک همجواراز پدیده هایست که ( روند کاهش توان تولید)گسترش کویر پدیده 

. مدتهاست زیرنظروتحت مطالعات فراوان قرارداشته اما درعمل هیچ اقدام موثر و مفیدی حاصل نشده است

• در ابعاد زمان و مکان و )عدم موفقیت شاید با فقدان نگاه صحیح الزم برای سنجش و ارزیابی الزم برای برنامه ریزی این 

.ارتباط داشته باشد( مقیاسهای متفاوت و مکمل

• مقیاس نامناسب نه تنها منجر به خطای محاسباتی می شود بلکه منطق عینی جغرافیایی را نیز مهو و نارسا نموده منجر اتخاذ 

. به گرایش به ذهنیات به جای واقعیتها میگردد

• جغرافیای با توجه به فواصل و توزیع فضایی نیازها و منابع و مخاطب و روشهای برنامه ریزی اکولوژیک روز آمد نشان منطق 

میدهند که ارزش ترکیب منابع در چارچوب توزیع فضایی آنان ودر کنار درک ارتباطات بین آنان باید مد نظر باشد تا برنامه 

. ریزی و مدیریت موفق محسوب گردد

• برتوجه به استعداد های متفاوت هر بخش از این سیستم همبسته و ارتباطات متغیر و مکمل بین آنان طی فصول باید به عالوه 

، یا زیستی که (هیدرولوژی)اهمیت مکان های دارای ارزش استراتژیک در برقراری جریانهای حیاتی و فرایندهای مهم فیزیکی 

. باشدمالحظات اصلی برنامه ریزی ازبیابانهابین ارتفاعات و دشتها و 

• و عدم توجه به فرایندهای اکوهیدرولوژی در بین ارتباطات باالدست و پایین دست با توجه به اهمیت چندین وجهی و چند غفلت 

–مولد ارتباطات حیاتی بین کوه و کویر یا مولد حیات سیستم باالدست تا مقیاسی آب که از منبع حیاتی در ارتباط با گیاه و خاک 

. میگرددنمطرح محل منطقه تا ایران به عنوان راهبرد اصلی توسعه در و بین آب سطحی و زیر زمینی است  پایین دست است 
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یرانافالتهایسرزمیندرشدهگرفتهنادیدهویژگیمعرفی1.
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قدامات دراصالح تخصیص منابعا-4
غفلت  از برنامه ریزی در چند مقیاس•

انیمتناسب سرزمینها بیاببرداریبهرهریزیبرنامهومنابعتخصیص•

نگرانیها•



غفلت د  ب ن  ه   زی 
ل ه         که  تپ   ته  مب تهنظ م   مب  مهک    پال       د تب الد ت  تف ع ت ک ه مب ته   تمه ی•

. د    مبه  تب ت جه ق بد    یف صلهد       گ ه    شگ ه آب   بع       هم   الت  قصد  ش   ی

Landscapeمتجانسغیرسرزمینهایازایپیوستهونامتجانسبسیارشرایطبهپایینترمقیاسدرفالتکلکالنتجانس• associationsتبدیل

برمتکیفروافتیاچالههرفصلیهایرودخانهتوسطدریاچهوتاالبآبپرایهلکهیاسرسبزایهدرهآنجایبهجادرکهمیشود

.استآوردهپدیدمتفاوتفرهنگیوبیوفیزیکشرایطزمانطیآن

مربندهایکدرزیستگاهنظیربیتنوعحضورباعثرطوبتودماتغییرازمحسوسیرادیانتگارتفاعباوشرقجنوببهغربشمالاز•

.استآمدهپدیدجغرافیاییتغییرعرضباوارتفاعی

معنیبیشرایطمتوسطوشودمطرحریزیبرنامهدرباید(NHO)مرتبطولیمتفاوتمقیاسهایدراثرطبیعتسازماندهیمشابه•

است

مرکزیفالتبستهحوضهوندرقموتهرانچالهمقراراکچالهدرونشوقموتهرانچالهدرونشرایط



خرد و محلیمیانی و ناحیه ایکالن و منطقه ایمقیاس

سیستم سیاستهای توسعه با انواع فعالیت با توزیع درراهبرد کالن توسعههدف و منظور

با مالحظات کلی حفاظتی

ا برقرای ارتباطات و بهره برداری متناسب ب

استعداد 

سطح تفصیل و 

محدوده 

عوامل نیرومحرک بستر احاطه کننده 

خارجی

متغیرهای ساختار و کارکرد سرزمین، ارتیاطات 

پایین دست و زیرساختهای اکولوژیک-باالدست

وه استفاده متناسب واحد ژئومورفولوژیک؛ ک

و دشت و کویر و حفاظت از مکان های 

استرانژیک عمومی

ک اثرات بستر احاطه کننده با نیرو محرچارچوب نظری

ها بر متغیر درونی فالت ایران

س متغیرهای سیستم فالت ایران و بازتاب عدم تجان

ساختاری با چاله ها

پایین دست در سیستم-ارتباطات باالدست

همبسته جاله ها و 

چارچوب فضائی 

مکانی

بخش های سیستم همبسته از واحد چاله ها و مسیر و کریدور ارتباطات سیستمیپهنه های بیوفیزیکی همگن

اعیژئومورفولوژیک تا رخساره و کمربند ارتف

چارچوب اجرائی و  

مدیریتی

ر راهبرد توسعه و کاربریاراضی بسیا

کالن برای حمایت چاله و سطوح پایین

ک ارتباطات عمودی و توان و استعداد کل و به تفکی

بخش های درونی

توجه خاص بهساختار زیرساخت

ارزیابی و مکانیابی و شناخت مکان های 

االتر استراتنژیک بر اساس ارتباطات مقیاس ب

و فعالیت های مکمل در ارتفاعات مختلف یا 

واحدهای ساختاری مختلف

نیرومحرک و عوامل 

خارجی

یکی شرایط مناطق زیستی و ساختار فیز

جغرافیائی مشخص 

ژه ساختار سطحی و ساختار فیزیکی سرزمین بوی

کریدور آب 

خاک و گونهای گیاهی

متغیر داخلی
عوامل در سطح قاره و مناطق کلی 

..شناخت بیواسفر و آتمسفر و 

ساختار فیزیکی و توزیع و ترکیب عناصر مهم 

ساختاری و لذاکارکرد ی

کاربری اراضی و شکل زمین و واحد 

هیدرولوژیک

عدم توجه به رعایت مقیاس های مکمل برنامه ریزی استفاده از سرزمین



روزآمد کارشناسی آگاهی غیر 
د   ت  تژ  ایکرانهchoric  تب ط تبا(  تف ع  )بخش  د      ن  ب د  یبه هق ب   تعد دب  د  زیب ن  ه

  ی   هتغ  ب  همف    د  ید  ختالل ج   نه ت   ع  ک  ش قطع.   دنظ د  فتف     ضهک  ق  سک  ک د

ب      م ت          تف ده  زیب ن  ه      ب د (... ک چ     د ه  د ث ) ک ل ژ       خته ی   ت  تژ  

داشتهودرتوتومکملبصورتتلفیقیتحلیلدرمقیاسیچندنگاهدارایبایدریزیبرنامهحالیکهدر.نم ش دد ده ل د  د   دی

Nestedباشد Hierarchical Organization



خصیص منابع متناسب بیابانت

سکونتوبرداریبهرهموردودیدهبایدچارچوبایندرواستبیابانبیابان

 .باشدانسانتوسط

بسیارکالنهایمحرکاز (Human Flux)انسانیجریاناتوحضورولی

ا .استاثرگذار

وکنیماجتنابارتفاعاتباکویروبیابانارتباطاتقطعاز

بیاباندرگرفتهخوفرهنگیوطبیعیشرایطدرمنطقیغیردخالتاعمالاز

استجهاندرنادروارزشمندالعادهفوقمیراثوثروتکهنماییمحراست

عداداستوشرایطاساسبرشرایطتغییرودیگراننزدحلراهجستجویجایبه

عمل شودطبیعیومدتبلند



فنیپیگیری و بررسی 

شاهدهموبررسیسالصدازبیشاساسبربیاباندرتوسعهپارادایم .

بایداقدامبرایکهداردتوجهنکاتاینبهتجربیات
شودتوجهنتایجواقداماتوگذشتهبه •

؟استبودهچهگذشتهمدیریتیواقلیمیشرایط •

اراضیپوششتوزیعوتکیبنظرازسرزمینالگویمولدوکنندهجابهجاعوامل •

.تاسحدتاچهآنانبرقراریاستمراروکدامندبیاباندرعمودیواافقیچیست؟ارتباطات

؟استچگونه (مقصدهاوهامنشابین)سرزمیندرمنابعتوزیعمقدارجهتونرخ •

؟استچگونهخاکوگیاهانوگیاهانوجانورانبینبازخورهای •

بندیاولویتوشناسائیرااصالحیضروریاقداماتوبینیپیشراشرایطمیتوانسپس

.نمود



د ک د       ف     تغ     ضع ت
اتفرضهمگنواقعبرخالفاستساختارشتجانسعدمزمانیومکانیمقیاسطرحجزبهفضا•

شودتسهیلبررسی

ینسرزمدینامیکوداشتهعناصربینارتباطوجریانبرمهمیومعیناثراتفضاتجانسعدم•

و زمانی برخوردارندفضائیتوزیعویژگیازفرایندهایشو

مینسرزاکولوژیکساختارزمانیوفضائیالگویبااکولوژیدرفرایندهاواجزابینبازخورها•

 .میدهندتوضیحرا شفرایندهایدینامیکو درکقابل 

بر (هالکه)اهرویشگوزیستگاهکیفیتبررسییااکولوژیکفرایندهایوفضاییاشکالبینارتباط•

فادهاستموردآستانهعنوانبهمعینمقداریبصورتمابینفیانفصالیاواتصالمیزاناساس

.میگیردقرار

کهلبینارتباطکاهشبامهاجمهایگونهافزایشوبومیهایگونهبویژهتنوعکاهششرایطدر•

رددابه همراه راتغییراتانتظارمتقابلحمایتکاهشسرزمینبینوها

هایتفاوتوتوزیعوترکیبازبیشترشناختوپیرومقیاسبیانباوضعیتمتجانسغیرفضایدر•

.تفسیرشودقابل سرزمینگیریشکلبرهااختاللاثرکالنگسترهدرسرزمینساختار
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اقدامات فنی روزآمد
تحولجغرافیاییهایسامانهکاربردوایماهوارهتصاویرازاستفادهاگرچه•

ولیودنمپیشگیریاطالعاتبسیارینبودوکمبودازوداشتهمراهبهراشدیدی
.دشغافلنبایدسرزمینلمسباشناختوصحرائیکارازحالعیندرباید

زا.باشدمتعددهایمقیاسدرومختلففصولدرشناختحاصلبایدنتیجه•
ارتباطایجادبرایشودمیچههر.شدغافلنبایدمشارکتوانساناهمیت

ولاوحرفجامعهکالنآوریتاب.انسانحذفنههستیمانسانوطبیعصحیحی
ینامیکدشناختبامیتوانتباهیازگیریپیشوجلوگیریبرایامامیزندراآخر

.داشتپاسخگوئیوموثراقدامسرزمین



کاربرد پایش درشت مقیاس و آستانه ها
Franklin)اندشدهبیانپایهشرایطبهنسبتتغییردرصداساسبرراهاستانهآ & Forman زمانمیتواناساساینبرو.(1988

وهالکهبینارتباطکاهشباهمراهمهاجمهایگونهافزایشوبومیهایگونهبویژهتنوعکاهششرایطدر.دادتشخیصراموثراقدام

استمهمبسیارموقعبهاقداموضعیتایندر.داشتراتغییراتانتظارمیتوان(متقابلحمایتکاهشبا)سرزمین

سرزمینساختاراتصالوتنوعکاهشدرصد 50تا 25افتشرایطدربومیگیاهیپوششداراایودرشتهایلکهحفظبهاقداممثالبرای

رتغییوتباهیروندگویایکهساختاریهاینشانهوعالئمباآشنائیبرای .استنمودهبروزکاهشدرصد 80کهاستزمانیبرابر 5اثرات

از .تاسشدهبیانآستانهچندیناولیهواصلیپوششازماندهیاحضوردرصداساسبراستخشکنیمهوخشکسرزمینساختاردر

؛نمودتوجهبایدزیرمواردبهایآستانهنشانهعنوانبههامتریکازاستفادهمهمموارد

،کندبروز (نیمیحدودیا)تغییر %40کهمیکندبروززمانیسرزمینهردرتغییراتمهمترین •

،استکمتربسیاراکولوژیکمهماثراتبروزاصلیپوششازماندهآخر % 40طی •

،استزیادترمیانیمراحلدرهممحلیهوایوآبکیفیتتغییر •

 .داراستخطیغیربصورترافزایندهمنفیاثراتبیشترینباتباهیبیشترینقطعاتشدنخرد •

،استزیاداثردارایتغییراتجملهازآنانبینفاصلهوهالکهتعداد •

،استمهممواردازاکولوژیکهایشبکهانقطاعوبسترپیوستگیتباهی •

،میگرددبرآوردشکلاندکسکمکبالکهشکل •

،گرددبرآوردلکهقطرومساختمتوسطبامیتوانندلکهمرکزیمساحت •

،استمشخصلبهشرایطانواعنسبتوکللبهباکهلبهساختار •

استتغییراتگویایسرزمیناصیلهایلکهکاهش. •

.استکنندهتباهمواردمهمترینازتبادلامکانمبینپیوستگیوارتباطکاهشکلیبطور. •



خاکآستانه ها مبتنی برشرایط
آبیفرسابش•

آبدرروانرسوبزیادباروسطحیخاکنبود•

ریشهلختیوخاکجائیجابه•

بادیفرسایش•

متمرکزوانباشتسطحیخاکنبود•

سطحیگودیوجائیجابه•

گیاهاتدکرشدومغذیموادکاهش•

خاکفشردگیونفوذپذیریکاهشبا فیزیکیتباهی•



سطح بررسی پوشش سطحدرآستانه /نشانه
معیارهکاستحدیبههاسرزمیناکولوژیکشرایطهمینطوروسرزمینخاکواقلیموضعیتبیاندرگیاهیجامعهاهمیتونقش•

.استبودهتغییراتمبینموجودشرایطبابالقوهشرایطبررسیوسرزمیندیننامیکروندبرآورداصلی

آبتوزیعوخاک،ژئومورفولوژیشریطباباالبسیارتبخیروبارشمیلیمتر100زیربارششرایطدربیابانیفلور•

.استزیادیارتباطدرمغذیموادو

همگیاهانموقعبیفنوتیپیکتحوالتورشدماهیتوریشهشرایطهمچنیندهیگلوبرگوساقهنسبیرشدمیزان•

.دارداستفادهقابلیتهردوهالکهسطحدرهموگونهمقیاسدر

تفکیکبهنسبتوداشتمدنظرهاپهنهتفکیکبانیزراقبلازاکولوژیکبدهیاحتمالونتایجبروززمانبایدولی•

.داشتدقتهمگیاهانفصلیتحوالتواختالالتنتایج

بمتناسمختلفهایبخشدرمغذیموادوآبمنابعتخصیصدرتغییرعلتبهجایگزینییامهاجمهایگونهحضور

بهانیمیبخشدربیابااناراضیگیاهانباانتهاوابتدادرمثالهاآبراههدرگیاهانباشدنظرمدموجوبایدرطوبتوخاک

 .دارندزیادیتفاوتخاکرطوبتوخاکتفاوتعلت



                                              

 

 

   



نگرانی های دیگر
سرزمینازاستفادهریزیبرنامهمبانیواصولوارزیابیرویه هایبه روزرسانیوتغییربرایانگیزهنبود•

ررسیببامیتواستکهطبیعتبهنگرشنمادعنوانبهاجتماعیاعتقاداتوفرهنگسننارزشفراموشی•

وطغلتفکررشدازفرهنگیواجتماعیسرمایه هایبصورتدرپاسخگویجدیدیروایتیازشعروقصه

تبدیلخوبشسرزمینمحافظانبهمعارضازرااهالیمحلیجوامعبرایاحترامفقدان

رشد فزاینده نشانه شناسی سرمایه دارای پست مدرن و بیگانگی و فقدان تعلق به سرزمین•

قرارآنازتبعیتوتوجهموردونباشدخودمناسبجایگاهدرطبیعتبرایاحترامفقدانومنابعفرهنگ•

.نگیرد



نگرانی اجرایی
یدتولدرمکملارتباطدارایکهمالکخردهواحدهایدراقتصادیآوریتابافزایشوریسککاهشبرایتنوعمتولید•

متناسبپراکندگیوترکیبازبرخورداروباشندعرضهتا

ابیبازاریهمراههاتختاندرارزشبامحصوالتوهادرختانکشتارتفاعدرگردشگریوداروییوگیاهاندردامتولید•

.یکدیگرمشارکتباکنندگانتولیدهمانتوسطشهرهاجواردرترپاییندر

ابتولیدوصنعتیپارکتفکرهماندهفضائیسازماندهیچارچوبیاوقناتازوریبهرهیافترهومفاهیماحیا•

.شودروایتروزآمدروشبهکهستهافعالیتزائداتمصرف

.گرددحلبایدکهداردمناقعتضادتغییرواندیشانکوتاهمخالفتکارایندرموثراقدام•

هآمادغفوراشرایطحتیبهجوانانفکردرفراواننوآوریوسرزمیندرموجودفراواننسبیمزیتبرتکیهماراه•

.نباشد

پالیادرنوبوسندیبخشگیاهانمحصوالتفراوریوکشت

پراکندهوریبهرهالگوهای



وریبهرهنبود 

سازیجهانیفرهنگی-اقتصادوغلبههواوآبتغییرجهانشرایط•

نوینداریسرمایهشناسینشانهباتحمیلیکردگیگمخودفرزندانمانآینده•

.پاسخگووصحیحریزیبرنامهرویهومحتوینقصانومنابعنابسامانمدیریت•

اهازنگبدور)واقعیتبرمتکیالگوهایباموثراقدامسپسوصحیحشناختبهتوجهفقدان•

ِویپاسخگعدمومنافعتضادانواعآب،مشکلرفعدر(ومدیرکارشناسنزدشخصیتباکیش

سطوحهمهدرمتولیان

جرمنمسیولهمکاریوتعاملجایبهاحترامیبیوتحکم)متولیونفعذیسالمارتباطنبود•

(شدهمعارضبهمحافقتبدیلوتقبلعدمبه



مرتبطنگرانی های 
کارشناسی تدریس نامناسب مناسب و حدود آگاهی 

ات کویر و ارتباطآب سطحی و زیر زمینی در شکل گیری و استمرارحی-به سیستم همبسته کوهعدم توجه 

،هازیرساختازحفاظتوعدم اقدام به شناسِای 

از اباجتننداشتهراتغییراتبامواجهدرانعطافتقبلعدمبااداریسازمان هایسیستم هایتاب آوریفقدان

عمومیزیادضررهایوصدماتقیمتبهسازمانوگروهفردمنافعغلبهاساسبراداریساختاراصالح

ادامه دارد

از اباجتننداشتهراتغییراتبامواجهدرانعطافتقبلعدمبااداریسازمان هایسیستم هایتاب آوریفقدان

عمومیزیادضررهایوصدماتقیمتبهسازمانوگروهفردمنافعغلبهاساسبراداریساختاراصالح

ادامه دارد

ونظارتاعمالبرایاجراییآیین نامهفاقدزیستمحیطحفظضرورتبردالاساسیقانون 52اصلوجودبا 

هستیممتخلفطرفازخسارتجبرانتمهیداتاجرایامکانعدم



نگرانی های دیگر
ارتباطحاصالعلیهطبیعیماتریسپیوستگیفقدانوناتراواشهریسرزمینساختار•

یکبهتعلقفاقدوفردگرایی(جمعیت%65)داریسرمایهنگاهطبیعتوانسان
میکندایجادرامکان

پیراموندرکهانجامتوسعۀازعدبساماندهیبرایفقطآمایشسیاستتدوین•
اهالیوشهرسالمتتضمینوآبازبیشتربهره وریبراساس،بزرگشهرهای
استالزم(سواحلو)شهرحاشیهبهکویرهاوبآبیمناطقمهاجراانازوپذیرایی



اکنون مهمترین مورد آب است
،مهاجرتتبعاتوسرزمینشدنتربیابانیباهمراهخشکیتوجه به 

آمادگی برای نوآوریدر بهره بردارینوآوری در تولید، استفاده همراه حفاظت، احیا و بازداری از روند جاری•

سواحلوشهرهاحاشیهبهکویراهاتیمهاجرتبهبهموقعتوجه•

....یاکنشیرینآبمصرفوآیبی•

پالیادرپسندشورگیاهانکشتوحاشیهاحیا•

آفتابانرژیازاستفاده•



درپایان ایرانی بودن
سربلندوبالندهمنابعشدیدمحدودیتشرایطدرتوانستهقرنهااستکوهستانیوخشککشوریایران

ما .شدتدریسهیدرولوژیدرمیالدی 18قرنتاالکرجیکتابباپنهانآبهایجامعهو به عنوانباشد

رباطوقنات: در سامان دهی به تعصیص منابع نداریممشکلی 

کوچکدسچندبزرگسدجایبهنیستیمپایدارغیرولیچشمگیروپرهزینهوبزرگاقداماتنیازمندما

انمکدرنسبیمزیتدارایولیپراکندهوکوچکفعالیتهایتنوعایراندرموفقیترازبهتر است 

رفمصکهپویاومتنوعاقتصادیزیستمحیطمتنوعشرایطباهماهنگومکملارتباطازوبرخوردار

فرآوریو همکاری درپیوندانواعاتخاذ نمودن و با داشتهخودسرلوحهرااراضیومنابعبهینه

تنها ی و میوه های بی نظیر وعفران و ابریشم و صنایع دستاسبگوسفند و شتر ودامداریمحصوالت

ید کنندهنسبی که بازاریابی بهتر میطلبد با حفظ منافع تولنمونه هاییست از فعالیتهای دارای مزیت 

ارفرهنگازنوروایتهایهممامیدهدترویجراخاصششناسینشانهسازیجهانیوآزادبازاراگر

اگرچه)حضورهنوزمرکزیآسیایوخاورمیانهسراسردرکهداریمالزمایرانیشناسینشانهبرای

انعنوبهمانحضورحفظبرایاعتقادتمانوهاقصهواشعار،هاداستانازرا افولبهرومتاسفانه

ابلقغیردارائیهایوهاسرمایهازحفاظتبا بیشترنفسبهاطمینانبانوآوروباستانیملتیک

راهخودگذشتهبهتکیهبااصیلماناعتقاداتوایرانخاکوآب؛مردمفرهنگیعنیجایگزینمان

 .کنیمپیگیریرا


