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 فزيد متُني حبيبي ،محمد آييىي
 ؼسوت عّساْ ِٚعىٓ ظبشاْ ثبِٓ-اثتداي خيبثبْ ٔٛاة ـفٛي-، ِؽٙد

  
 چكيدي:

دز زٛشٖ ؼٙس ، آٔچٗ وٗ ثيؽتس اش ّ٘ٗ ِٛزد ِفسف لساز ِي  يييسد ، ويب ب  ثيب ازشغ ، ييساْ ،  ددبيد ٔبؼيدٔ  ٚ              
ِّٙتس اش ّ٘ٗ ٚازد ٔؽدٔ  اش خبزج اش وؽٛز ثٗ ٔبَ شِيٓ ؼٙسي اظت.  ِعّيٛ  شِييٓ ؼيٙسي اش ِسيً آِيبدٖ ظيبشي       

 ٚ بيب ازيداش ؼيٙس خدبيد ثيب  بـيٍٗ اش ؼيٙس٘بي ِيبدز          ازاض  ثببس ، دابس ٚ ثعضب ازاض  وؽبٚزشي ٚ ثبغبت اطساف ؼيٙس 
 بِيٓ ِ  ؼٛد.ايس ٘صبٕٗ ٘بي  جيدبً ازاضي  خيبَ ثيٗ ازاضي  ؼيٙسي ٚ ٘صبٕيٗ ٘يبي  سـيت ٘يبي اش دظيت ز تيٗ ٚ             
خببگصبٓ ِٛزد ِسبظجٗ لساز ييسد ، يساْ ثٛدْ ٚ ثب ازشغ ثٛدْ وب ب  ثٗ ٔبَ شِيٓ ؼٙسي ثٗ خٛث  ِؽيصؿ ٚ زٚؼيٓ   

 ددبد ٔب پربس ثٛدْ شِيٓ ٚ ٔجيٛد اِىيبْ ٚازد ّٔيٛدْ آْ اش خيبزج وؽيٛز ، ٌيصَٚ اظيتفبدٖ ثٙيٕيٗ ٚ          ِ  ؼٛد.ابٕٙب دز وٕبز
ـس ٗ خٛب  دز ِفسف شِيٓ ؼٙسي ، زا ثٗ خٛث  ٔؽبْ ِ  د٘د.اش ظٛي دبگس ، اـالذ اٌگٛي ِفسف شِيٓ ؼيٙسي ،  

آزبد خبِعٗ ثساي از ميب  ظي ر    خٛد شِيٕٗ ظبش ـس ٗ خٛب  ٘بي دبگس زٛشٖ ِفسف أسژي ٚ ـس ٗ خٛب  دز ٚلت ِفيد
 ٌٛيد ٔبخبٌؿ ٍِ  خٛا٘د ؼد. ٌيىٓ ِتبظفبٔٗ وّتس وع  ثٗ  ىس اظتفبدٖ ثٙيٕٗ ٚ ـس ٗ خٛب  دز ِفيسف آْ اظيت   
ٚ زت   ب وْٕٛ اظتبٔدازدي ثساي ِيصاْ ِفيسف آْ ثفيٛزت  ل عي   عيييٓ ٔؽيدٖ اظيت. اش ابيٓ زٚ ثببيد دز طيسذ ٘يبي           

ّ٘ٗ طسذ ٘بي ؼٙسي ٚ غيس ؼٙسي اظت ، ثٗ از مب  ثٙيسٖ ٚزي ٚ ثٙيسٖ ثيسدازي    وبزثسي ازاض  وٗ اظبض وٍ   مسبجب 
ثٙيٕٗ شِيٓ  ٛخٙ  ٚبژٖ ِع ٛف يسدد. ٌرا ابٓ ِمبٌٗ دز ـدد اظت ضّٓ ثيبْ ٚبژييٙبي ِٕسفس ثٗ  سد شِيٓ ثٗ عٕيٛاْ  

س شبعيت  اختّيبع  ٚ اش ّ٘يٗ ِٙيُ  ي     –التفيبدي   -ِٕجع  غيس لبثيً ثبشيؽيت ، ِعيب ٍ  ٔ ييس پيبِيد٘بي ظيبظي        
ِسي   ٔبؼي  اش ثٙيسٖ ثيسدازي ٔبِٕبظيت شِييٓ دز ؼيٙس زا ثسزظي  ّٔيٛدٖ ٚ دز خب ّيٗ ثيٗ ازا يٗ پيؽيٕٙبد دز خٙيت              

 اظتفبدٖ ثٙيٕٗ اش ابٓ ثسٚت ّ٘گبٔ  ثپسداشد .
  
  

   ثٙسٖ ٚزي   –از مب   ساوُ   - ٛظعٗ دزٚٔ  ؼٙس   –شِيٓ ؼٙسي َاژي ٌاي كهيدي :  
                                                                                      

 مقدمً :   -1
     َٚ َٚ ٌََعراُة اآلِخَسِت َاَؼُد   ِٗ ِِٓ ِثآببِت َزِث َٚ ٌَُ ُبٛ َِٓ َاظَسَف  ََٚوراٌَِه َٔدِصي  ِٓ اٌَسزيُ .  ِٗ اٌَسزّ ُِ اٌٍّ  (127- َاثَم  ططِٗثع

آببت پسٚزديبزغ ابّبْ ٔييبٚزد ، خيصا ِي  د٘ييُ ٚ عيراة آخيست ، ؼيدبد س ٚ         ٚ ابٕگٛٔٗ وع  زا وٗ اظساف وٕد ٚ ثٗ    

 ِبٔديبز س اظت.
، ظبي اـالذ اٌگٛي ِفسف ٔبِيدٖ ؼد ، ثب ٚزٚد ثيٗ   88اش آٔدبب  وٗ ثب  يص ثيٕ  ز٘جس ِع ُ أمالة اظالِ  ظبي      

ظت  ساِٛؼي  ظيپسدٖ ؼيٛد ، ٌيرا     ظبي خدبد ازتّبي آْ اظت وٗ ظيبظت اـالذ اٌگٛي ِفسف اش اذ٘بْ دٚز ٚ ثٗ د

 ثببد ثٗ دبدٖ  به ؼبخؿ ، پببٗ ٚ اظبض ثسٔبِٗ زبصي ٚ ِدبسبت دز  ّبِ  اِٛز ِد ٔ س لساز ييسد. 
دز زٛشٖ ؼٙس ، آٔچٗ وٗ ثيؽتس اش ّ٘ٗ ِٛزد ِفسف لساز ِ  يييسد ، ويب ب  ثيب ازشغ ، ييساْ ،  ددبيد ٔبؼيدٔ  ٚ             

وؽٛز ثٗ ٔبَ شِيٓ ؼٙسي اظت.  ِعّيٛ  شِييٓ ؼيٙسي اش ِسيً آِيبدٖ ظيبشي        ِّٙتس اش ّ٘ٗ ٚازد ٔؽدٔ  اش خبزج اش

ازاض  ثببس ، دابس ٚ ثعضب ازاض  وؽبٚزشي ٚ ثبغبت اطساف ؼيٙس ٚ بيب ازيداش ؼيٙس خدبيد ثيب  بـيٍٗ اش ؼيٙس٘بي ِيبدز          
ٚ  بِيٓ ِ  ؼٛد. ايس ٘صبٕٗ ٘بي  جدبً ازاضي  خيبَ ثيٗ ازاضي  ؼيٙسي ٚ ٘صبٕيٗ ٘يبي  سـيت ٘يبي اش دظيت ز تيٗ            

خببگصبٓ ِٛزد ِسبظجٗ لساز ييسد ، يساْ ثٛدْ ٚ ثب ازشغ ثٛدْ وب ب  ثٗ ٔبَ شِيٓ ؼٙسي ثٗ خٛث  ِؽيصؿ ٚ زٚؼيٓ   
ِ  ؼٛد.ابٕٙب دز وٕبز  ددبد ٔب پربس ثٛدْ شِيٓ ٚ ٔجيٛد اِىيبْ ٚازد ّٔيٛدْ آْ اش خيبزج وؽيٛز ، ٌيصَٚ اظيتفبدٖ ثٙيٕيٗ ٚ         

ِ  د٘د.اش ظٛي دبگس ، اـالذ اٌگٛي ِفسف شِيٓ ؼيٙسي ،   ـس ٗ خٛب  دز ِفسف شِيٓ ؼٙسي ، زا ثٗ خٛث  ٔؽبْ
خٛد شِيٕٗ ظبش ـس ٗ خٛب  ٘بي دبگس زٛشٖ ِفسف أسژي ٚ ـس ٗ خٛب  دز ٚلت ِفيد آزبد خبِعٗ ثساي از ميب  ظي ر   

 ٌٛيد ٔبخبٌؿ ٍِ  خٛا٘د ؼد. ٌيىٓ ِتبظفبٔٗ وّتس وع  ثٗ  ىس اظتفبدٖ ثٙيٕٗ ٚ ـس ٗ خٛب  دز ِفيسف آْ اظيت   

ب وْٕٛ اظتبٔدازدي ثساي ِيصاْ ِفيسف آْ ثفيٛزت  ل عي   عيييٓ ٔؽيدٖ اظيت. اش ابيٓ زٚ ثببيد دز طيسذ ٘يبي           ٚ زت   
وبزثسي ازاض  وٗ اظبض وٍ   مسبجب ّ٘ٗ طسذ ٘بي ؼٙسي ٚ غيس ؼٙسي اظت ، ثٗ از مب  ثٙيسٖ ٚزي ٚ ثٙيسٖ ثيسدازي    

 ثٙيٕٗ شِيٓ  ٛخٙ  ٚبژٖ ِع ٛف يسدد.
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ّ٘بٔگٛٔٗ وٗ دز ِمدِٗ اؼبزٖ ؼد اـالذ اٌگيٛي ِفيسف  بيه ظيبظيت وٍي  اظيت . ثببيد ثيدأيُ ِيب دز وؽيٛزي                

شٔدي  ِ  وٕيُ وٗ ظبٌيبٔٗ ٔيبش ثٗ ازداش زدالً به ِيٍيْٛ ٚ دٚبعت ٘يصاز ٚازيد خدبيد دازد.  صفييؿ ثٙيٕيٗ ِٕيبث        
ػ يس تيٗ ؼيدٖ ٚ ازاضي  ٍِي  ،وؽيبٚزشي ٚ ثبغيبت       ٍِ  ، ابدبة ِ  ّٔببد دز ابٓ زٛشٖ ٔيص ، زاٖ ـس ٗ خيٛب  دز پيي  

وّتسي ثساي ظىٛٔت ِٛزد اظتفبدٖ لساز ييسد.اش ظٛي دبگس ازاض  ِروٛز دز اختيبز  سـت ٘بي دبگسي ثيساي پيؽيس ت   
ٚ آثبدأ  وؽٛز ٚ ظببس ظسِببٗ يرازي ٘ب يراؼتٗ ؼٛد.  ابٓ ِٛازد ِ   ٛأد ثٗ خٛث  ٔؽبْ د٘د وٗ ِب دز اظيتفبدٖ  

سي، ِعيس اظساف ٚ  جربس زا دز پيػ يس تٗ ابُ .  فبٚت اـيٍ  شِييٓ ثيب ظيببس وب ٘يب ثيٗ دٌييً ٚبژييٙيبي         اش شِيٓ ؼٙ
 ِٕسفس ثٗ  سد آْ ِ  ثبؼد وٗ آْ ٚبژييٙب ثٗ ؼسذ ذبً ِ  ثبؼد :

  
 شِيٓ اش ٌسبظ  يصبى  اظتٙالن ّٔ  ببثد ٚ شِبْ ٔيص آٔسا ثٗ طٛز  يصبى   ست  بثيس لساز  ّٔ  د٘د.  -2-1
شِيٓ لبثً خبثدبب  ٔيعت ٚ ِيصاْ آْ دز بيه ِٕ ميٗ خيبؾ ثبثيت اظيت. ثٕيبثسابٓ وّجيٛد شِييٓ ِيٛزد            -2-2

  مبضب دز به ِٕ مٗ زا ّٔ   ٛاْ ثب ٚازد وسدْ شِيٓ اش ِٕ مٗ دبگس ثسطسف وسد.



ّي   ٛأيد   شِيٓ اش ٌسبظ وّ  ٚ عسضيٗ  ثيٗ خيص ِيٛازدي ٔ ييس ثبشبب يت شِييٓ اش دزبيب ، ثبثيت اظيت ٚ ٔ            -2-3            

 ا صابػ ببثد.
٘سيٛٔٗ  عبٌيت زٚي ثصؽ  اش شِيٓ ِعّٛ   بثيسات دزاش ِدت دازد ٚ ثعيبزي اش ل عبت اطيساف خيٛد زا     -2-4

ٚ زت  وً ؼٙس زا ثساي به دٚزٖ طٛ ٔ   ست  بثيس لساز ِ  د٘د. دز ٔتيدٗ ٘صبٕٗ به  فيّيُ ٔبثديب دز ِيٛزد    
زاش ِدت ثٛدْ  بثيس آْ ٚ  بثيسات خبزخ  ويٗ زٚي ظيببس ل عيبت    شِيٓ ٔعجت ثٗ ٘س چيص دبگس ثٗ دٌيً ِب٘يت د

 شِيٓ ٚ وً خبِعٗ ِ  يرازد ، خيٍ  ثيؽتس اظت.
دز زٚٔد  ٌٛيد ، شِيٓ ثساي به دٚزٖ ظسِببٗ يرازي طٛ ٔ  ِدت ِٛزد اظتفبدٖ لساز ِي  يييسد.  ٛضيير      -2-5

ْ اش ٔ يس  يصبىي  ثيداْ ِعٕي  اظيت ويٗ       ابٕىٗ وّيبث  شِيٓ ٚ دز زميمت ثٗ دٌيً غيس لبثً اظتٙالن ثيٛدْ آ 

 خبزج ٔگٗ داؼتٓ ِمبدبس شببدي شِيٓ اش ثبشاز ، ثدْٚ اظتفبدٖ اش آْ ثساي  ٌٛيد ، ظٛد آٚز اظت.
  

 پيامدٌاي واشي اس بٍزي بزداري وامىاسب سميه : -3
       ْ ويٗ عّيد بب ثيب ؼيبخؿ      ِّٙتسبٓ پيبِد٘بي ٔبؼ  اش ثٙسٖ ثسدازي ٔبِٕبظت شِيٓ ٚ پببيٓ ثٛدْ ِييصاْ ثٙيسٖ ٚزي آ

 وّ   ساوُ ٔبخبٌؿ ٔفس دز ٘ىتبز ظٕديدٖ ِ  ؼٛد زا ِ   ٛاْ ابٕگٛٔٗ ثسؼّسد :
      
 گستزدگي بي رَيً شٍزٌا   -3-1     
دز د٘ٗ ٘بي اخيس ؼٙس٘بي ِب ثٗ ٔسٛ ث  ظبثمٗ اي يعتسغ بب تٗ أد وٗ ؼتبة  ابٓ يعيتسغ وبٌجيدي ثييػ اش         

بعٕ  ٔعجت ا صابػ ظ ر ثيػ اش ٔعجت ا يصابػ خّعييت ِي  ثبؼيد ويٗ د بيً       زؼد خّعيت ؼٙس٘ب ثٛدٖ اظت . 
 ذبً ِؤبد آْ اظت:

يسأ  شِيٓ دز داخً ؼٙس ويٗ ٔتيديٗ آْ ٘ديَٛ ثصؽي  اش ِيسدَ ثيٗ شِيٕٙيبي ازشأتيس زبؼييٗ ِي             -3-1-1  

 ثبؼد.
3-1-2-         ٗ ٘يب ٚ   ٘دابت ِعبٍِٗ يسأٗ  ٛظعٗ ؼيٙسوٗ  ٛظيم ِيبٌىيٓ ازاضي  ثيصزا اطيساف ؼيٙس٘ب ٚ ٚاظي 

 وؽبٔدْ ؼٙس ثٗ زٛاؼ  ٚ خٙب   وٗ ثساي آٔٙب ظٛد آٚز اظت.
خداب  يصبٕ  طجمبت ِصتٍف دز ٔتيديٗ عصبّيت ٚ ز يتٓ طجميبت ِس يٗ ثيٗ ٔميبب خيٛغ آة ٚ ٘يٛا دز            -3-1-3

  بـٍٗ ِٕبظت اش ؼٙس ٚ ِٙبخست طجمٗ وُ دزآِد ثٗ شِيٕٙبي ازشأتس زبؼيٗ ؼٙس.  
ٚ ازشغ ا صٚدٖ ثيؽتس شِيٓ ثٗ عٕٛاْ به وب ي ظسِببٗ اي ٔعيجت   وب ب  ؼدْ طظسِببٗ اي( شِيٓ -3-1-4

 ثٗ به وب ي ِفس   ط ِسً ظىٛٔت(  
اظساف ثصػ دٌٚت  وٗ ثيؽتسبٓ اظيساف زا ط ثيٗ دٌييً عيدَ  ٛخيٗ ثيٗ ليّيت شِييٓ ٚ غبٌجيب زابگيبْ            -3-1-5

 ثٛدْ( دز وبزثسي شِيٓ ؼٙسي ثٗ عًّ ِ  آٚزد.
دز به ؼسابم ِ ٍٛة ثس اظبض ؼبخؿ ٘بي ؼٙسي ، چٕبٔچٗ بيه ٘ىتيبز شِييٓ ؼيٙسي دز اختييبز ؼٙسظيبش       

دزـد ابٓ ظ ر زا ثساي ِعبثس ٚ ؼجىٗ ٘بي دظتسظي  اـيٍ  ٚ    25 ب  20يراؼتٗ ؼٛد اٚ ِٛظف اظت ثيٓ 

ييص ثيساي   دزـيد زا ٔ  20دزـد زا ثٗ  ضبي ظجص اختفبؾ د٘يد. ّ٘چٕييٓ ِدجيٛز اظيت      10 سع  وٕبز ثگرازد ، 

ابدبد وبزثسي ٘بي خدِب   ٚ  ضب٘بي عِّٛ  ٔ يس آِٛشؼ  ، ثٙداؼت  ، دزِبٔ  ،  سٕ٘گ  ٚ ٔ يببس آْ دز  
دزـد ظ ر زا ِ   ٛأد ثٗ وبزثسي ِعيىٛٔ  اختفيبؾ د٘د.چٕبٔچيٗ ابيٓ ظي ر ثيب        45ٔ س ثگيسد. دز ٔٙببت 

ٕبز يراؼيتٗ ؼيٛد( ثيب  يساوُ     دزـد ثساي زيبب ٚ  ضبي ظجص داخً ل عبت و 40دزـد طبعٕ   60ظ ر اؼغبي 
ٚازيد   60ل عيٗ ٚ   20دزـد طظٗ طجمٗ( ظبختٗ ؼيٛد ، ثيٗ طيٛز ِتٛظيم دز ٘يس ٘ىتيبز زيدالً         180ِتٛظم 

ٔفيس   240ِتس ِسث  ثٗ دظت ِ  آبد. ثب  ٛخٗ ثٗ ِتٛظم ثعد خبٔٛاز دز وؽيٛز ، زيدالً    120ِعىٛٔ  ثب ِتساژ 
بٌ  وٗ دز ؼٙس  ٙساْ ثيٗ عٕيٛاْ ِتيساوُ  يسبٓ ؼيٙس      ِ   ٛإٔد دز ابٓ ٘ىتبز شِيٓ ؼٙسي شٔدي  وٕٕد. دز ز

ٔفس ّٔيسظد. بعٕ  اييس ثٙيسٖ ٚزي بيه ٘ىتيبز  شِييٓ ؼيٙسي زا ثيب زعببيت  ّيبِ            126وؽٛز ابٓ ؼبخؿ ثٗ 

دزـيد دز ٔ يس ثگييسبُ دز ابيٓ ـيٛزت      100ٔفيس اش آْ   240ظسأٗ ٘بي ِ ٍيٛة ؼٙسظيبشي دز ـيٛزت اظيتفبدٖ     
دزـيد اظيت. ٔتيديٗ ِٕ مي  ابيٓ ؼيبخؿ       35زـد ٚ دز وً وؽٛز د50ِتٛظم عٍّىسد ابٓ ؼبخؿ دز  ٙساْ 

دزـد پست ٚ اظساف دز اظتفبدٖ اش شِييٓ ؼيٙسي داؼيتٗ ابيُ. چٕبٔچيٗ ِييصاْ اظيساف         65ابٓ اظت وٗ لسبت 
دزـدي ظ ر ؼٙس٘بي وؽٛز ِٛزد ِسبظجٗ ليساز يييسد ، پيست أيسژي      300أسژي ثدٌيً اضب ٗ يعتسدٖ ثٛدْ 

ظت  آبب ثب ابٓ ؼسابم ِ   ٛاْ وؽٛز زا ثٗ ظسِٕصي ِمفٛد وٗ ّ٘بٔيب  ٛظيعٗ   ظس ثٗ  ٍه خٛا٘د ؼد.  ثٗ زا

 ّ٘ٗ خبٔجٗ ٚ پببداز وؽٛز اظت زظبٔد ؟
  

 گزاوي سيز ساختٍاي شٍزي َ مىطقً اي -3-2     
پساوٕييدي  ؼييٙس٘ب ٚ يعييتسدي  ثيييػ اش زييد آٔٙييب ٔييٗ  ٕٙييب ِؽييىالت اش ثيييٓ ز ييتٓ شِيٕٙييبي ِٕبظييت ٚ ِسغييٛة        

ٍ  ٚ...( زا ثٗ ٚخٛد ِ  آٚزد ثٍىٗ ِٛخت ٔيبش ثٗ شبسظبختٙبي ثيؽتس طثٗ عٍت ثعد  ٛاـيً( ٚ دز ٔتيديٗ   خٕگ-طوؽبٚزشي

ثب  ز تٓ ٘صبٕٗ ٘بي ظسأٗ ابدبد آٔٙب ِ  يسدد. ابٓ شبسظبخت ٘ب دز ٍٚ٘ٗ اٚي ؼبًِ ؼيجىٗ ٘يبي از جيبب  طزاٖ ٘يبي     
 - بضيالة   -سق ٚ غيسٖ دزْٚ ؼٙسي طؼجىٗ ٘بي آة ث -شِيٕ  ٚ غيسٖ( ٚ ثٗ دٔجبي آْ  بظيعبت ِىبٔيى   -شبس شِيٕ  

ؼيجىٗ ٘يبي    -وبٔبٌٙيبي آة   - ٍفٓ ؼٙسي ٚ ...( ٚ ؼجىٗ ٘بي أتمبي آٔٙب طخ ٛب أتمبي ثسق  ؽيبز ليٛي    -يبش  -ثسق 
 أتمبي يبش ٚ ... ( ِ  ثبؼد. ابٓ ؼجىٗ ٘ب ثب ا صابػ  ٛاـً ، پس٘صبٕٗ ٚ غيس التفبدي ِ  يسدٔد.

  



 زافيك درَن َ بزَن شٍزي  ايجاد ت -3-3     
ِعيىٓ ٚ خيدِبت اش بىيدبگس ِٛخيت ابديبد  سا ييه شا يد         -ٔتيدٗ ِعتميُ يعتسدي  ؼٙس٘ب ٚ دٚز ؼدْ ِسً ويبز      

طٔعجت ثٗ زدُ ِعبثس ٚ ...( ٚ ثٗ طٛز وٍ  ا صابػ ظسأٗ ؼجىٗ از جبب دز وً ظ ر ؼٙسي ِ  ثبؼيد ٚابيٓ ِٛضيٛ     

 ٘د.ثؽدت ثٙسٖ ٚزي ِفسف أسژي زا وب٘ػ ِ  د
  
  
  

 آنُدگي محيط سيست -3-4     
ِعيً ٘ب ٚ ظٛازً دزبب ٚ زٚدخبٔٗ ٘ب وٗ زبـً يعيتسدي    –وٛ٘پببٗ ٘ب  –خٕگً  – دبٚش ثٗ شِيٕٙبي وؽبٚزشي      

اختّيبع  يعيتسغ  ثي  زٚبيٗ ؼيٙس٘ب       –ثيػ اش زد ؼٙس٘ب ٚ ٔبدبدٖ أگبؼتٓ ا٘يّيت شبعيت ِسي ي  ، التفيبدي     

  ِي  ييسدد.طاش ثييٓ ز يتٓ ويب٘ػ      اظت ، ِٛخت آٌٛدي  ِسيم شبعت ٚ ثٗ طٛز وٍ  ابدبد ِعضيالت شبعيت ِسي ي   
 ضبي ظجص طجيع  ٚ ِفٕٛع  اش ٘س ٔٛع  ، اش ثيٓ ز تٓ يٛٔٗ ٘يبي يييب٘   ٚ زييٛأ  ، ويب٘ػ ِيٛاد غيراب  ٚ ...(       

ِ  يسدد .  ثٙس ـٛزت  جدبً شِيٓ طجيع  اش ٘س ٔٛع  ثٗ ِسيم ظبختٗ ؼدٖ طِعىٛٔ  ٚ ثصفٛؾ ـٕعت ( آٌيٛدي   

  آة پيآِد ثعدي يعتسغ ث  زٚبٗ ؼٙساظت وٗ زبـً ِعيتميُ اشدبيبد  سا ييه    شِيٓ زا دز پ  دازد ، ّ٘چٕيٓ آٌٛدي
 ٚ ثب  ز تٓ ظٛخت ِ  ثبؼد.

  
 اتالف َقت َ اوزژي شٍزَودان -3-5     
يعتسدي  ؼٙس ّ٘بْ أداشٖ وٗ ِؽىالت ز ت ٚ آِد ٚ  سا يه زا ِٛخت ِ  يسدد ثبعث ا الف ٚلت ٚ أيسژي ِفييد        

ِتصففيٓ ٚ ...( وٗ ٔيبش ثٗ ز ت ٚ آِد زٚشِسٖ ٚ ييبٖ چٕيد ثيبز دز زٚش     –ِعٗ ؼٙسيطؼبغٍيٓ وبزآِد  سبٓ يسٖٚ ظٕ  خب
ثيٓ ِىبْ عٍّىسد٘بي ِصتٍف ؼٙسي زا دازٔد ِ  يسدد. دز ثعض  خٛاِ  ابٓ ا الف ٚلت ٚ أسژي زا ثٗ ـٛزت ظيسِببٗ  

ييسد. شبيبْ ٘يبي اختّيبع   ٚ زٚأي  آْ      اي ثسآٚزد ِ  وٕٕد اِب ابٓ ثسآٚزد  ٕٙب ثصػ التفبدي ٚ ِبٌ  آٔيسا دز ثيس ِي  ي   
لبثً ِسبظجٗ ّٔ  ثبؼد. دز زبٌ  وٗ ابٓ ثصػ ؼببد ثعيبز ثيب ازشغ  يس ٚ ييساْ  يس اش ثصيػ التفيبدي ٚ دز ِيٛازدي        

 غيس لبثً خجساْ  س اش آْ ِ  ثبؼد.
  

 اتالف اوزژي )سُخت(  -3-6     
أسژي  ٛظم ٚظيببم ٔمٍييٗ ٚ اظيتٙالن آٔٙيب دز ٘يس       ثعد  ٛاـً دز ؼٙس٘ب ٚ ثيٓ وبزثسي ٘بي ِصتٍف ِٛخت ا الف     

ظفس داخً ؼٙسي طثيٓ ِسً ظىٛٔت ٚ ِسً وبز ٚ ِسً ازا ٗ خدِبت ؼٙسي ِصتٍف( ِ  يسدد. پيبِيد ٘يبي شبعيت    

 ِسي   ابٓ ثعد  ٛاـً طآٌٛدي  ٘ٛا ، شِيٓ ، آة    ٚ ...( لجال اؼبزٖ ؼد.
  

 ... اس بيه رفته سميه ٌاي كشاَرسي َ جىگم َ -3-7     
ث  زٚبٗ ؼيٙس٘ب اش ثييٓ ز يتٓ شِييٓ ٘يبي وؽيبٚزشي ٚ       ؼببد  أظف ثبز سبٓ ٚ غيسلبثً خجساْ  سبٓ زبـً يعتسغ     

ثصفٛؾ خٕگً ٘ب ِ  ثبؼد. چْٛ  ٕٙب ِعئٍٗ اش ثيٓ ز تٓ شِييٓ طجيعي  ٔيعيت ثٍىيٗ ِؽيىً ٔيبثٛدي اوٛظيعيتُ        

ّي  اظيت. عيالٖٚ ثيس ابيٓ ضيببعب   ٔ ييس        خيبٔٛزي ٚ ويب٘ػ اوعييژْ ٚ  غيييسات ِصتٍيف الٍي      –٘بي ِصتٍف يييب٘   
 سظببػ خبن غيسلبثً خجساْ ثٛدٖ ٚ ابٓ اِس ثٕٛثٗ خٛد ِٛخت ابدبد خ س ظيً، پس ؼدْ ِعيً ٘ب ٚ زٚدخبٔٗ ٘ب ِي   

 يسدد.
  

 پيشىٍادات -4
زييبي ثييب  ٛخييٗ ثييٗ آٔچييٗ يفتييٗ ؼييد بعٕيي  پيبِييد٘بي ٔبؼيي  اش يعييتسغ ثيي  زٚبييٗ ؼييٙس ، پييٕح ِسييٛز ثييٗ عٕييٛاْ       

 ي ثسْٚ ز ت اش ابٓ ِؽىً پيؽٕٙبد ِ  يسدد:ظس فٍٙب
  

 (  بزوامً ريشي جٍت ارتقاي تزاكم شٍزي )ساختماوي َ جمعيتي -4-1     
دغدغٗ ٘ب ٚ ٔگسأ  ٘بي ٔبؼ  اش زؼد ظسب  ٚ يعتسغ ا م  ؼٙس٘ب ِٛخت يسدبد  ب وؽٛز٘بي  ٛظعٗ بب تٗ،      

ٕد. شِيٕٗ ٘بي اـيٍ  ابيٓ  ّٙييدات ؼيبًِ ظيبظيتٙبي ثٍٕيد       الداَ ثٗ ا صبذ  ّٙيدا   خٙت زً بب ِٙبز ابٓ ثسساْ وٕ
ٚض  لٛأيٓ شِيٓ ثساي اظتفبدٖ ثٙيٕٗ اش آْ، ثٙعبشي ٚ ٔٛظيبشي   – غييس لٛأيٓ ِبٌيب    –أجٖٛ ظبشي  –ِس جٗ ظبشي 

ثب ت ٘بي لدبّ  ٚ ِساوص ؼٙس٘ب ٚ دز زاض آٔٙب ا صابػ  ساوُ خّعيت  ٚ ظبختّبٔٙبي ؼٙس٘ب ثٛدٖ اظيت. ؼيبخؿ   
( اظت ٚ ثٗ خفٛؾ ِييصاْ  1ٔفس( ِ بثك خدٚي ؼّبزٖط 70 ب  60اوُ ٔفس دز ٘ىتبز دز ؼٙس٘بي ابساْ ثعيبز وُ طثيٓ  س

ابٓ ؼبخؿ دز ِسدٚدٖ ثب ت ٘بي  سظٛدٖ ٚ ِسوصي ؼٙس٘ب خبي  ٛخٗ ٚ  بًِ دازد.  ساوُ خّعيت  ابيٓ ِسيدٚدٖ ٘يب    

ٔفيس   303يت دز ؼٙس٘بي ثصزا دٔيب ّ٘چْٛ وٍىتيٗ ط ٔفس دز ٘ىتبز اظت وٗ دز ِمببعٗ ثب  ساوُ ٔبخبٌؿ خّع 30زدٚد 
ٔفس دز ٘ىتبز( ٚ ثسخ  دبگس ثعيبز وُ ثٗ ٔ س ِ  زظد. ٌيرا   208ٔفس دز ٘ىتبز(، پبزبط ط 248دز ٘ىتبز(  ٛويٛ ٚ لب٘سٖ ط

ثٙسٖ ٚزي شِيٓ ثب  بويد  ساٚاْ ثس ثبشٔگسي ٚ اـالذ ظيبظت  ٛظعٗ ؼٙسي ِع ٛف ثٗ ا صابػ  ساوُ خّعييت دز ٚازيد   
  ر بب ّ٘بْ زؼد ٘ٛؼّٕدأٗ عّٛدي ، خٛا٘د ثٛد.ظ

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طٔفس(1385خّعيت  ِعبزتط٘ىتبز( طجمبت خّعيت /ٔبَ ؼٙس
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 125.56 7797520 62100  ٙساْ
 85.79 2427316 28293.8 ِؽٙد

 93.87 1602110 17067.1 اـفٙبْ
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 47.20 985614 20880.9 ا٘ٛاش

 77.93 959116 12307.3 لُ

 82.37 794863 9650 وسِبٔؽبٖ  

 82.60 583255 7061 ازِٚيٗ

 96.77 567449 5864 شا٘داْ  
 37.99 557366 14670 زؼت  
 42.15 515114 12220 وسِبْ 
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 76.31 479640 6285.8 ّ٘داْ  

 32.10 432194 13465 بصد 

 69.54 418262 6014.5 ازدثيً

 55.41 355338 6413.2 لصٚبٓ 

 54.70 349713 6393.2 شٔدبْ
 84.26 316862 3760.7 ظٕٕدج

 77.07 274438 3560.9 يسيبْ 
 91.62 261293 2852 ظبزي  
 29.45 253509 8608.2 وبؼبْ

 63.38 3141249 57353.5 وً
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 64.66 229541 3550 ثسٚخسد 

 80.19 214582 2676 ظجصٚاز
 66.31 201335 3036.4 ثبثً  

 30.68 139219 4537.2 ز عٕدبْ
 65.70 136956 2084.5 شاثً  



 26.40 131612 4986 ؼٙسوسد

 55.65 1053245 20870.1 وً

 69.17 23609608 305607 وً
  

 در چٍار گزَي جمعيتي شٍزٌا 1385محاسبً تزاكم جمعيت در سال   -1جدَل شماري  
  

 تُجً بً تُسعً شٍزي بز پايً استزاتژي باسآفزيىي شٍزي )سياست تُسعً درَوي شٍزٌا ( -4-2     
دز ِمببعٗ ثب ظببس ظيبظتٙبي  ٛظعٗ ؼٙسي ، ثٗ خبطس وب٘ػ ٘صبٕٗ ٘بي آِبدٖ ظبشي، ٔگٙدازي، ِمٌٛٗ       

٘بي إِيت  ٚ ٔ بِ  ؼٙسٚ ٔيص دظتسظ  ظًٙ  س ثٗ خدِبت ؼٙسي دازاي ِصبت ٔعج  اظت ٚ ثٗ عجبزت ثٙتس ثٗ 

ازاض  ثببس ٚ ٔبوبزآِد دز ِسدٚدٖ وٕٛٔ   ٌسبظ التفبدي ثٗ ـس ٗ  س اظت. ثب  ٛخٗ ثٗ ٚخٛد    پٕٙٗ ٘بي ٚظيع  اش

 –شٔداْ ٘ب  –ؼٙس٘ب،  عداد ثيؽّبزي ظبختّبٔٙبي ِتسٚوٗ ٚ ثالاظتفبدٖ ثب وبزثسي ٔبِٕبظت ّ٘چْٛ پبديبْ ٘ب 
ـٕبب  ِصازُ(، عسـٗ ٘بي يعتسدٖ اي ثب  ساوُ ثعيبز پببيٓ، ِتسٚوٗ ثٛدْ ثصؽٙبي ٚظيع  اش ِساوص  بزبص  ؼٙس٘ب 

 ابٓ زٚبىسد ثٗ ؼىً اظبظ  ِٛزد  ددبد ٔ س ٚال  يسدد. ٚ .... ضسٚزي اظت
ثب  ىيٗ ثس ظيبظت  ٛظعٗ دزٚٔ  عالٖٚ ثس اظتفبدٖ ثٙيٕٗ اش شِيٓ ؼٙسي ٚ وب٘ػ ٘صبٕٗ ٘بي خدِبت زظبٔ  ٚ      

ٔگٙدازي ؼٙس٘ب ِ   ٛاْ ِٛخجبت وب٘ػ ظفس٘بي ؼٙسي ٚ دز ٔتيدٗ آْ ـس ٗ خٛب  دز شِبْ ِٚفسف ظٛخت ٚ 
 ّبت ِسي   ٚ شبعت ِسي   اش طسبك ثبشٔگسي دز اظتمساز خدِبت عِّٛ  دز ؼٙس٘ب زا  ساُ٘ ّ٘چٕيٓ وب٘ػ ٌ

 آٚزد. ثساي أدبَ ابٓ ُِٙ  ٛخٗ ثٗ ٔىبت شبس ضسٚزي ثٗ ٔ س ِ  زظد :
  

 ٔٙببت اظتفبدٖ اش ِؽبزوت ٚ پٛبػ اختّبع  ِسدَ ثب ابدبد اعتّبد  -4-2-1 
 ي دزٚٔ  ؼٙس ثٗ خدِبت ؼٙسي ٚ اختّبع از مبي ظ ر دظتسظ  ظبوٕبْ ثب تٙب  -4-2-2 

ثبشيسدأدْ  عبٌيتٙب ٚ ِؽبغً  ٛإّٔد اش طسبك ازا ٗ اٌگٛي ِٕبظت ٚ ثسٔبِٗ زبصي ِٕعدُ ثٗ   -4-2-3

 ِسدٚدٖ              ِسوصي ؼٙس٘ب
بي                    ؼسوتٙ –ثٛزض د ب س –از مب  عٍّىسد ِساوص ؼٙس ٚ اظتمساز  عبٌيتٙبي ثس س ٔ يس ثبشاز٘بي ِبٌ    -4-2-4

 ظبٌٓ اختّبعبت ٍِ  ٚ ....  – دبزي ٚ خدِب   
ثٙعبشي ٚ ٔٛظبشي ثب ت ٘بي  سظٛدٖ وٗ بى  اش پيبِد٘بي آْ ِ   ٛأد  ٌٛيد ِعىٓ ٚ  –ازيب    -4-2-5

دز ٔتيدٗ خّعيت پربسي ثبؼد . ثٙسٖ ِٕدي اش زٚؼٙبي ـٕعت  ظبشي ظبختّبْ ٚ  ٕبٚزي ٘بي ٔٛبٓ ثب  ٛخٗ 

ثساثس شٌصٌٗ ثٗ  ِمبِٚت دز -ثٗ لبثٍيت ٘بب  ِبٕٔد ظسعت ثب  س اخساي ظبختّبْ ٔعجت ثٗ زٚؼٙبي ظٕت 
ـس ٗ  -عٕٛاْ ِّٙتسبٓ خ س ِتسًّ اش زٛادش غيس ِتسلجٗ ثٗ دٌيً ٚبژييٙبي خبؾ شِيٓ ؼٕبخت  وؽٛز

ثٙسٖ ِٕدي  -وب٘ػ آثبز شببٔجبز شبعت ِسي    -التفبدي دز دزاش ِدت ٚ خفٛـب دز زدُ أجٖٛ ظبشي ٘ب

ٗ عميدٖ ثعيبزي اش ـبزجٕ ساْ ثٙتسبٓ يصبٕٗ ِفيد س ٚ ثٙتس اش اظتبٔدازد٘بي اظتفبدٖ اش ٔيسٚي أعبٔ  ٚ.... ث
ِٛخٗ ثساي ازيب ، ثٙعبشي ٚ ٔٛظبشي ٚ ظبِبٔد٘  ثب ت ٘بي  سظٛدٖ ؼٙسي ٚ ز   ٔيبش٘بي خبِعٗ خٙت 

  ٌٛيد ِعىٓ ِ  ثبؼد.
  ٛخٗ ٚ زّببت ٚبژٖ دٌٚت ٚ ِتٌٛيبْ اِس ثٗ ظيبظت  ساِٛغ ؼدٖ ٔگبٖ ثٗ دزْٚ  -4-2-6

  
 ت َ تكىُنُژيارتقاء سطح مديزي  -4-3    
ثب ثٙسٖ ييسي اش  ىٌٕٛٛژي ٚ  ٕبٚزي ٘بي زٚش ّ٘ساٖ ثب ثسٔبِٗ  زبصي عٍّ  ٚ وبزؼٕبظبٔٗ ثب ِدبسبت  ِٕ م  ِ       

 ٛاْ خم ظس يت ؼٙس زا ثب  ثسد. ّ٘يٓ ا صابػ خّعيت   ِ   ٛأد به ِسسن ثساي  ٛظعٗ ويف  ؼٙس ثٛدٖ ّ٘بٔگٛٔٗ 
 ٖ أد.وٗ دز وؽٛز٘بي دبگس آٔسا  دسثٗ ّٔٛد

  
 كاربزي چىدمىظُري ابىيً َ فضاٌا -4-4     
بى  اش زٚؼٙبي وب٘ػ وبزثسي شِيٓ اظتفبدٖ خٕدِٕ ٛزٖ اش شِيٓ ٚ ظبختّبْ اظت. ثٗ عٕٛاْ ِثبي اظتفبدٖ      

 –چٕد شِبٔ  اش به ظبختّبْ ثساي خٕد عٍّىسد اظت. ِبٕٔد اظتفبدٖ اش به ظبٌٓ اختّبعبت چٕدِٕ ٛزٖ طوٕفسأط 
 ئب س ٚ ...(. ابٓ اِس ٔٗ  ٕٙب دز وبزثسي شِيٓ ـس ٗ خٛب  ثعيبز ِ  يسدد ثٍىٗ ِٛخت وب٘ػ شبسظبختٙب ٚ  –ظيّٕب 

ـس ٗ خٛب  ٘بي التفبدي  ساٚاْ ِ  يسدد ،ضّٓ ابٕىٗ اش دٌّسدي  ثصؽٙب   اش ؼٙس دز اٚلب   اش ؼجبٔٗ زٚش 
 ِ  ظبشد.خٍٛييسي ّٔٛدٖ ٚ پ  آِد٘بي اختّبع  آٔسا طٔبإِ  ٚ غيسٖ( ثس طسف 

  
 استفادي اس فضاي سيزشٍزي  - 4-5     
 ضب٘بي شبسؼٙسي ِبٕٔد  ضب٘بي شبسخيبثبْ ٘ب، شبسيرز٘ب، شبسظبختّبٔٙبي عِّٛ ، دز خٛاز ابعتگب٘ٙبي ِتسٚ،      

شبسپبزوٙب ٚ ... ِ   ٛأد دز ثعيبزي اش ِٛازد  ضب٘بي ِ ٍٛة ٚ خبٌج  زا ثساي عٍّىسد٘بي ِصتٍف ؼٙسي ثٛخٛد آٚزد. 

زظتٛزأٙب ٚ ...( وبزثسي  سٕ٘گ   –اش ابٓ  ضب٘ب ِ   ٛاْ ثساي عٍّىسد٘بي ِصتٍف ٔ يس وبزثسي  دبزي طِساوص خسبد 

 ّٔببؽگبٖ ....( وبزثسي خدِب   طپبزويٕگ( ٚ ؼجىٗ ٘بي ز ت ٚ آِد طظٛاز ٚ پيبدٖ( اظتفبدٖ ّٔٛد. – ئب س  –طظيّٕب 



  
 وتيجً گيزي  -5

ظت وٍ  اظت ٚ  شَ اظت دٌٚت ثب ّ٘ىبزي ِسدَ ٚ  ّبِ  ٔٙبد٘ب ثٗ طٛز اـالذ اٌگٛي ِفسف به ظيب     

ِعتميُ ٚ غيس ِعتميُ ٚ ثٗ ـٛزت لبط  ٚازد عًّ ؼٛد . ٚ ثب دخٛي ثٗ ِساوص  سفيٍ  ، دأؽگب٘  ٚ آِٛشؼ  
وؽٛز دز زؼتٗ ٘بي ِصتٍف ثب  جٍيغبت اـٌٛ  ٚ زعبة ؼدٖ ٚ يعتسدٖ ي زظبٔٗ اي ٚ ِ جٛعب   ٚ ثب  ؽٛبك ٚ 

 سبّٗ ، شِيٕٗ ابٓ ٘دف ٚا  زا دٔجبي ٚ    چؽُ أداشي ثب ا ك زٚؼٓ ثساي آْ  سظيُ ّٔببد .خ
ثس اظبض آٔچٗ يفتٗ ؼد ِ   ٛاْ ٔتيدٗ يس ت شِيٓ ؼٙسي ثٗ ٌسبظ دازا ثٛدْ بىعسي ٚبژييٙبي ِٕسفس ثٗ  سد                  

ِببٗ يرازي  ساٚاْ ثساي  جدبً ازاض  خبَ ثٗ ازاض  ، وّيبة ،  ددبد ٔبپربس ٚ يساْ ثٛدْ ٚ ّ٘چٕيٓ ٔيبشِٕدي ثٗ ظس

ؼٙسي ، وب ب  ثعيبز ازشؼّٕد ِسعٛة ِ  يسدد . ٌرا ٔسٖٛ اظتفبدٖ اش ابٓ وب  ٚ ِيصاْ اظتفبدٖ اش آْ خٛد 
ِٛضٛع  اظت وٗ ثٗ  ٛخٗ شببد ٔيبش دازد . اش طس   ٔجببد  ساِٛغ وسد وٗ ثٙسٖ ثسدازي ٔبِٕبظت اش شِيٓ عالٖٚ ثس 

 ِيصاْ ثٙسٖ ٚزي پيبِد٘بب  زا ثٗ دٔجبي خٛا٘د داؼت وٗ آٔٙب زا ِ   ٛاْ ابٕگٛٔٗ ثسؼّسد : وب٘ػ 
  

 يعتسدي  ث  زٚبٗ ؼٙس 
 يسأ  شبس ظبخت ٘بي ؼٙسي ٚ ِٕ مٗ اي 
 ابدبد  سا يه دزْٚ ٚ ثسْٚ ؼٙسي 
  آٌٛدي  ِسيم شبعت 
  ْا الف ٚلت ٚ أسژي ؼٙسٚٔدا 
 ) ا الف ظٛخت طأسژي 
  ثبغبت ٚ ... –خٕگً  -وؽبٚزشي صسبت شِيٓ ٘بي 

  
ثٕبثسابٓ ٘س چٗ ا ساد ثيؽتسي اش ٚازد ابٓ وب  اظتفبدٖ وٕٕد ثٗ ِٕصٌٗ اظتفبدٖ ثٙيٕٗ خٛا٘د ثٛد ٚ از مبي ثٙسٖ      

ٚزي شِيٓ ؼٙسي ثدبٓ ِفَٙٛ اظت وٗ دز ِمببعٗ ثب ؼسابم زبي ا ساد ثيؽتسي دز ٚازد ظ ر شِيٓ ؼٙسي ظبوٓ 

ِٛضٛ  طثٙسٖ ثسدازي ٔبِٕبظت شِيٓ ٚ پببيٓ ثٛدْ ِيصاْ ثٙسٖ  ؼٛٔد . ٌرا پٕح ِسٛز ثٗ عٕٛاْ زا٘ىبز ثسْٚ ز ت اش ابٓ
 ٚزي ( پيؽٕٙبد ِ  يسدد:

  
 ) ثسٔبِٗ زبصي خٙت از مبي  ساوُ ؼٙسيطظبختّبٔ  ٚ خّعيت 
 )ٛخٗ ثٗ  ٛظعٗ ؼٙسي ثس پببٗ اظتسا ژي ثبشآ سبٕ  ؼٙسي طظيبظت  ٛظعٗ دزٚٔ  ؼٙس  
 از مبي ظ ر ِدبسبت ٚ  ىٌٕٛٛژي 
 ٖاثٕيٗ ٚ  ضب٘ب وبزثسي چٕد ِٕ ٛز 
 اظتفبدٖ اش  ضبي شبس ؼٙسي 

  
 دز خب ّٗ ، خٛد ٚ ّ٘ٗ ثٕديبْ خدا زا  ِتٛخٗ  ابٓ آبٗ ؼسبفٗ ِ  ّٔببُ وٗ ِ   سِببد:     

ِّيعبب        َُٛة َخ َْ اهلَل َبغِفُس اٌُرٔ َِّت اهلِل ِا ِِٓ َزز ُٛا  ُِٙ   َ مَٕ  ُٛا َعٍ  َأُفِع َٓ َاظَس  ُُٛز  ُلً بيب ِعجبِدَي اٌَرب َٛ اٌَغف ُ٘  ، ُٗ ِأَ
ُٗ اٌَعٍ  اٌَع يُ .طاٌصِس  ـََدَق اٌٍّ  ( 53اٌَسزِيُ.   
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  1386أتؽبز 
ِبخدي، زّيد ، شِيٓ، ِعئٍٗ اـٍ   ٛظعٗ ؼٙسي، ِدّٛعٗ ِمب ت ّ٘ببػ شِيٓ ٚ  ٛظعٗ ؼٙسي،  -2     

  1387أتؽبز 
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