
  آوري و تحلیل اطالعات دو روستاي پایلوت (سیور و خفر) جمع

  چکیده:

ان اصفهان , شهرستان سمیرم و بخش پادنا قرار دارند.حوزه سیور روستاهاي خفر و سیور از نظر تقسیمات سیاسی در است

متر ارتفاع بوده و  4100متر ارتفاع و حداکثر  1700متر داراي حداقل  2900هکتار و ارتفاع متوسط  1122051با مساحت 

 4100ثر ارتفاع متر و حداک 1700متر داراي حداقل ارتفاع  2900هکتار و ارتفاع متوسط  1726451حوزه خفر با مساحت 

متر می باشد. بررسی ضریب فشردگی در دو حوزه حاکی از عدم سیل خیزي آنها می باشد اما در بررسی دو پایلوت, واحد 

سیور از سیل خیزي بیشتري نسبت به خفر برخوردار است. بررسی ضریب فرم حوزه, ضریب گردي, مستطیل معادل و نسبت 

در خیزي حوزه ها می باشد و نشان می دهد که هر دو حوضه هایی معمولی هستند. انشعاب در دو واحد نیز مبین عدم سیل

بررسی هیدورولوژي خفر و سیور, از آنجا که شاخص ترین منبع آب سطحی در حوزه مورد مطالعه رودخانه ماربر است و با 

ها و برآوردها بر اساس آمار این توجه به آنکه تنها در مسیر این رود ایستگاههاي هیدرومتري احداث گردیده است بررسی 

ایستگاهها صورت گرفته است. از نظر تغییرات دبی, سال به دو نیمه تابستانی که در آن آبدهی روند کاهشی دارد و از اوج به 

آید و نیمه زمستانی که در آن دبی روند افزایشی دارد و از حضیض به اوج می رود تقسیم می گردد. شهریور و مهر  حضیض می

شود. با توجه به پراکنش زمانی بارش,  آبترین ماههاي سال هستند. در ماههاي آبان, آذر, دي, بهمن رودخانه سرکش می کم

بارد لذا زمان توقف آب در حوضه کاهش  بخش عمده آن در خارج از فصل رشد گیاهان, در شرایطی که زمین عریان است می

 13/ 22و  14/14راز مدت دبی در ایستگاههاي سرباز و خاکدانه به ترتیب یافته, ضریب رواناب حوضه باال می رود. متوسط د

متر مکعب در  05/40و  6/41و 15/4و  1/4متر مکعب در ثانیه و حداقل و حداکثر دراز مدت دبی در ایستگاههاي فوق الذکر 

مترمکعب در  38/203و  5/237 ثانیه می باشد. میزان دبی حداکثر و حداقل ساالنه ایستگاههاي شهید و خاکداته به ترتیب

میلیمتر اثر چندانی در  13می باشد و لذا بارشهاي کمتر از  13ثانیه ثبت گردیده است. آستانه تحریک هیدرولوژیِکی حوضه 

اي با تراکم متوسط تا زیاد و در واحد سیور به همین صورت  رواناب حوضه ندارند. شبکه آبراهه ها در واحدخفر موازي شاخه

اند.  ا تراکم متوسط می باشد. منابع آب زیرزمینی در واحد سیور شامل چشمه هایی است که در دامنه کوهها واقع شدهمنتها ب

مهمترین آنها عبارتند از چشمه دره گرازي , ماندگان  و چشمه گنح.در واحد خفر نیز همین خصوصیات در مورد آبهاي 

یز می توان به چشمه هاي خفر, خینه, دشت بال و سید محمد اشاره کند. از چشمه هاي مهم این واحد ن زیرزمینی صدق می

جهت بررسی وضعیت پارامترهاي اقلیمی با توجه به عدم استقرار ایستگاه هواشناسی در محدوده مطالعاتی, از آمار کرد. 

گرادیان میزان دما و  ایستگاههاي مال خلیفه, حنا, سمیرم و شهید استفاده گردیده است. بر این اساس با استفاده از روش

بارش جهت محدوده مطالعاتی محاسبه شده است. از این رو میزان پارامترهاي حرارتی در خفر و سیور به ترتیب جهت متوسط 
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و حداقل مطلق دما  23/ 3و  23/ 1, حداکثر مطلق دما 12/ 1, متوسط درجه حرارت  6, متوسط حداقل دما  22حداکثر دما 

میلیمتر  476میلیمتر و در سیور  473گراد تعیین گردیده است. همچنین میزان بارش منطقه در خفر درجه سانتی 5/0و  7/0

درصد است. پراکنش فصلی بارش در محدوده مطالعاتی مبین بیشترین ریزشها در  34بوده است. ضریب برفگیري منطقه 

ترین فصل و ماه در محدوده مطالعاتی است. بر فصول زمستان و پاییز و ماههاي آذر و دي می باشد. تابستان و شهریور خشک

اساس منحنی آمبروترمیک منطقه ماههاي خشک در منطقه از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و تا مهر ماه ادامه دارند. ماههاي 

یور از مرطوب بازه زمانی حدفاصل آبان ماه تا فروردین ماه را در بر می گیرد. براساس شاخص دومارتن اقلیم محدوده خفر و س

هردو حوزه( خفر وسیور) از نظر فرسایشی در کالس فرسایشی شدید و از نظر رسوبدهی   نوع مدیترانه اي تعیین گردیده است.

 زمین، استفاده از اراضی، از جمله عواملی که بیشترین تاثیر را در بروز فرسایش دارد وضعیت پوششدر رده زیاد قرار دارند. 

مناطق مذکور از بعد جغرافیایی در بخش میانی زاگرس واقع شده است. تنوع .شیب است و زیاد، شدت بارندگی خاكشناسی، 

شرایط توپوگرافیکی حاکم بر این منطقه در کنار تنوع سایر شرایط اکولوژیکی سبب شده تا تنوع گونه هاي گیاهی این منطقه 

ستم منطقه حفاظت شده دنا محسوب می شوند. وجود به شدت افزایش یابد. روستاهاي خفر و سیور به عنوان بخشی از اکوسی

رویشگاههاي متنوع گیاهی، اجتماعات و گونه هاي متنوع گیاهی سبب شده تا این منطقه از ارزش هاي طبیعی ویژه اي 

ه برخوردار باشد. گونه هاي متنوع دارویی، زینتی و حفاظت شده نمادي از جاذبه هاي اکوتوریستی این منطقه می باشند. گون

هاي دارویی متنوع مانند کاکوتی، جاشیر، مریم گلی، چاي کوهی، گونه هاي زینتی مانند درختچه شن، خار عروس، رز، ارکید، 

زنگوله اي و گونه هاي حفاظت شده اي مانند آویشن دنایی، ریواس دنایی، بادرنجبویه دنایی، خوشاریزه کوهستانی و کتان 

دو حوزه مطالعاتی خفر و سیور به طور کامل در منطقه رزشمند در منطقه می باشند. دنایی نمونه هایی از این گونه هاي ا

شده دنا جاي دارند. حیات وحش دنا نیز معرف سیماي جانوري زاگرس هست، بطوریکه وجود گونه هایی مانند بز،  حفاظت

بحري، هما و غیره از حیات وحش هم  پازن، سنجاب ایرانی، خرس قهوه اي، کبک ها،  پلنگ، انواع عقاب، شاهین، کمر کولی،

دو روستاي خفر و سیور داراي  از جنبه تنوع زیستی مورد توجه هست و هم از ابعاد گردشگري، پژوهش، آموزشی و ورزشی

معیشت روستاهاي خفر و سیور در حال حاضر بر  باشند. موقعیت ممتاز از لحاظ دارا بودن تنوع زیستی و توان اکوتوریستی می

متکی است و پرورش سیب مهمترین شغل اهالی این دو روستاست. ضمن اینکه میوه سیبی که در این مناطق تولید  باغداري

هاي دیگر مناطق به بازار  بازار مناسبی دارد و از طرفی به دلیل اینکه چند وقتی زودتر از سیب کیفیت باال،شود به دلیل  می

کند،  که این در حال حاضر واسطی که باغ را هنگام برداشت اجاره میرسد از جایگاه خوبی برخوردار است. هر چند  می

برده با مشارکت خود آنان تشکلی ایجاد شود  برد. البته باید در راستاي پایدار کردن معیشت روستاهاي نام بیشترین سود را می

  منسجم کرد. اران را در قالب یک تعاونی که با جذب برخی اعتبارات بانکی بتواند کار بازاریابی را انجام دهد به نحوي که باغد
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بندي اصولی  در هر دو روستا به ویژه در خفر با مشکل کمبود زمین براي زراعت و باغبانی مواجه هستیم که باید با تراس

ایه کارهاي مناسب بر این مشکل پیروز شد. همچنین این دو روستا به دلیل پتانسیل باالي اکوتوریسمی، از سرم و یا دیگر راه

بندي شده بتوان جامعه را در زمینه پذیرا بودن جهانگردان بالغ کرد،  اگر با یک برنامه مناسب و زماناي برخوردار هستند.  بالقوه

و این شوند.  یا آنهایی که بیکاري پنهان دارند جذب بخش خدمات به توریسم میبخش زیادي از نیروهایی که بیکار هستند 

بخش خدمات قسمت باالیی از حجم اشتغال را به خود اختصاص دهد. اي نزدیک  داد که در آینده شود انجام بینی را می پیش

از . اي حل شود البته باید مشکل دفن زباله و مدیریت صحیح پسماندها که معضل مهم این روستا هستند به طور ریشه

ه عشایر است. در جوار هر دو روستا منطقه مهمترین مسائلی که همواره تنیده با سرنوشت این دو روستا بوده است، مسئل

ییالقی و یا مسیر ییالقی طایفه فارسیمدان عشایر قشقایی است. وجود عشایر و رفت و آمد آنان همواره مشکالتی را براي اهالی 

هاي  ریزي ا برنامهبنابراین فرایند اسکان عشایر استان بایستی بنماید.  به وجود آورده و تنوع زیستی منطقه را به نوعی تهدید می

اي که ضمن ایجاد معیشت پایدار و کاهش  بخشی به منابع درامد عشایر همراه باشد. به گونه مدت و بلند مدت جهت تنوع میان

. براي این منظور باید هاي عشایري بکاهد محیطی از جمله تخریب مراتع پیرامون سکونتگاه فقر از پیامدهاي ناگوار زیست

  ریزي کرد تا آنان با یک تغییر اساسی در زندگی، آهسته ولی جدي کنار آیند. و برنامه بینی مراحلی را پیش
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