
 کوی هذلهای بر تاکیذ با زاهذاى شهر کالبذی فرم سنجش

 بستانی کریویاى هرین دکتر انوری هحوودرضا دکتر  پورکیخایی عبذالعلی

 

 چکیسه

 ةَ جّجَ ةا اریص ُای دَُ در اىا اٌس؛ ةّده ةصرّردار ىحّازٌی رػس از كتم ی دَُ چٍس جا ایصان ػِصُای ةیؼحص

 ػِصی رػس و گصدیسه ػِصظازی ةص ىلسم ػِصٌؼیٍی روظحا، در دافػَ غّاىم و ػِص در جاذب غّاىم وجّد

 روٌس از رّد ی ظانَ    90 از ةیغ خیات دوران ظّل در زاُسان ػِص. اظث ٌيّده جسی چانؼِای دوچار را

 ةَ خاضص پژوُغ. اظث کصده رػس ٌاىحّازٌی ظّر ةَ و ٌيّده جتػیث فیضیکی گعحصش ىحفاوت انگُّای و

 ُای الیَ اظحزصاج و ُهسرن ىّران، ُای ىسل از گیصی ةِصه ةا و ای کحاةزاٌَ – جدهیهی – جّؾیفی روش

GIS َةَ زاُسان ػِص دُس ىی ٌؼان خاؾهَ ٌحایج. اظث ػسه پصدارحَ ػِص کانتسی فصم ظٍجغ ارزیاةی ة 

 ػِصکَ رػسفیضیکی از% 78 ُهسرن ىسل از خاؾم جدهیم ٌحایج اظاس ةص ٌٍيّده؛ رػس فؼصده ؾّرت

 رػسافلی ةَ ىحػهق ىاٌسه ةاكی% 22و ةّده جيػیث رػس ةَ ىصةّط افحاده اجفاق1390جا1365ظانِای درفاؾهَ

. دارد ػِص ی پصاکٍسه رػس از ٌؼان ىٍفی غالىث ظيث ةَ ىّران ضصیب گصایغ ُيچٍیً ةاػس ىی اظپصال و

 و جهّگیصی ىٍظّر ةَ ةاػس، ىی پصاکٍسه ؾّرت ةَ ةیؼحص کَ ػِص فػهی رػس انگّی ةَ جّجَ ةا خال غیً در

 ىی آن پصاکٍسه رػس انگّی از ىحأدص رّد کَ ػِصی گعحصش ایٍگٌَّ ةَ ىتحال ىؼکالت و ىعایم از کاظحً

 جِث. ػس داده جؼزیؽ آن آجی گعحصش ىعهّب انگّی غٍّان ةَ ىحيصکض – كعاغی انگّی ایٍک ةاػس،

 جصکیتی کارةصی ُيصاه ةَ ةافحی درون جيصکض گعحصش انگّی از ىکاٌی و زىاٌی جلسم ةا ةایعحی ىِو ایً جدلق

 ایً در. گصفث ةِصه ىّرب، و ىحلاظع ارجتاظی ی ػتکَ ظیعحو ی جّظػَ و( ُّػيٍس) فؼصده ػِص انگّی و

 . ةّد رّاُیو ػِصظازی ةص ىلسم ػِصٌؼیٍی گعحصش فػهی روٌس ػسن ىػکّس ػاُس ؾّرت

 .ىّران ضصیب ُهسرن، ىسل زاُسان، ػِص کانتسی، فصم: کهیسی واژگان

 

 

 

 



  هقذهه -1-1

 ىازاد ىدؿّل وجّد نضوم ةص ػِصی و جاریزی پژوُؼگصان ی ُيَ جلصیتاً ػّد، ىی گفحَ ىکاٌی چَ ةَ ػِص کَ ایً از ٌظص ؾصف

 خّادث ادص ةص ػِصُا ی جّظػَ و رػس وجّد ایً ةا(. 13-14: 1381 غظیيی،) دارٌس ٌظص اجفاق جاریذ در ػِص ظِّر ةصای

 را اىصوزیً ی ػِصُا ی جّظػَ و ػِصٌؼیٍی اظاس کَ آٌچَ اىا. اظث ةّده ؾػّد و افّل دارای جاریزی ادوار جيام در ىزحهف،

 در ػِصٌؼیٍی اىص در اٌلالب ةَ کَ جدّالجی آن دٌتال ةَ و ؾٍػحی اٌلالب. گصدد ىی ةاز ىیالدی ُجسُو كصن ةَ گشارد، ةٍیان

 رو ایً از(. 14: 1385 ػیػَ،) ظارث گص جهّه دیگصی ی گٌَّ ةَ را ػِصُا در اٌعان اظحلصار اٌجاىیس، ٌّزده كصن دوم ی ٌیيَ

 (. 9: 1381 وخیسا، و رةاٌی) دارد ػِصی رػس و جيػیث جغصافیایی ی جّظػَ ىؼی رط در اظاظی ٌلغ ػِصٌؼیٍی

 ىعایم ویژه ةَ ػِصی ىعایم ةَ جّجَ نضوم و آىسه در ىعأنَ یک ؾّرت ةَ ػِصُا گعحصش و رػس ایصان در اریص ُای دَُ در

 کَ اظث خانی در ایً(. 6: 1380 ةاكصی،) اظث کصده پیسا ضصورت و یافحَ اُيیث غهيی چارچّب یک كانب در آن، کانتسی

 واكع در( 24: 1383 زةصدظث،) اٌس ٌاراضی رّد گاُِای ظکٌّث فضایی گعحصش روٌس از جّظػَ خال در کؼّرُای اغهب اىصوزه

 ىٍجص کَ اظث اىصوز ػِصُای ىعایم و ىؼکالت جيهَ از آن، ی اٌسازه از رارج ُای جصاکو و ػِصُا ٌاىحٍاظب ی جّظػَ و رػس

 در ػِصُا ی رویَ     ةی رػس کَ ىعایهی ىِيحصیً نشا(. 24: 1385 ػیػَ،) اظث ػسه ٌؼیٍی خاػیَ ُيچّن ُایی پسیسه ةَ

 ُای آظیب جأظیعاجی، ُای ٌاٍُجاری کانتسی، ُای ٌاٍُجاری: از غتارجٍس اظث آورده وجّد ةَ ٌؼیٍی خّىَ ی جّظػَ ادص

 در ػِصی فضاُای ٌلایؿی، چٍیً وجّد ةا ةٍاةصایً(. 49: 1383 اکتصی، غهی) ىدیعی زیعث ُای آنّدگی و اكحؿادی

 اؾّنی ُای ةصٌاىَ خاکيیث غسم ایٍک. اٌس ىاٌسه ٌاجّان آنّد ػحاب و ظصیع ػِصٌؼیٍی ٌیازُای ةَ ؾدیح پاظزگّیی

 رػس ةصای ریضی ةصٌاىَ کَ چصا. اظث گصدیسه ػِصٌؼیٍی از ػِصظازی روٌس ىاٌسگی غلب ةَ ىٍجص ػِصُا، رػس ةص ػِصظازی

 اخحیاجات کصدن ةصآورده و آٌان ی روزىصه ٌیازُای ةَ جّاةگّیی ةهکَ ٌیعث؛ افصاد دادن اظکان ةصای ُایی راٌَ ایجاد جٍِا

 (.421: 1383 دُاكاٌی، زاده ىؼِسی) ُعث ٌیض غیصه جفصیدی، ةِساػحی، آىّزػی، رفاُی،

 جِان ػِصُای جيػیث 1950-1990 ی دوره در. اظث داػحَ ظصیػی رػس گشػحَ دُی چٍس در جِان ػِصُای جيػیث

 دو ىیضان ایً 2020-1990 ُای ظال   ةیً کَ رود ىی اخحيال. رظیس ٌفص ىیهیار 3/2 ةَ ىیهیّن 730 از و ػس ةصاةص 3 از ةیغ

 کؼّرُای در جيػیث افضایغ ایً درؾس 93 خسود کَ اظث ػسه زده جزيیً. ةصظس ٌفص ىیهیارد 6/4 از ةیغ ةَ و گصدد ةصاةص

 اضافی جيػیث اظکان جِث کَ اظث الزم اظاس ایً ةص(. 2- 1:1993  ورکّدی، دواس) داد رّاُس رخ جّظػَ خال در

 . ػّد اٌسیؼیسه الزم جيِیسات

 در جيػیث جاذب كعتِای جصیً اؾهی از یکی غٍّان ةَ و اكحؿادی ؾٍػحی، رسىاجی، ُای جاذةَ ةّدن دارا ةا زاُسان ػِص

 ةَ ىٍجص ىِاجصیً، ورود و جيػیث رػس از ىحأدص رػس ایً. اظث ٌيّده پیسا ای ىالخظَ كاةم رػس اریص ُای ظال ظی ىٍعلَ

 اظصاف کؼاورزی زىیٍِای در آن گعحصش و ػِص کانتسی – فضایی ظارحار در زیاد جغییصات و ةصٌاىَ ةسون ظازُای و ظارث

 ٌَ ىعهّب گعحصش جِات و انگّ جػییً در ىػیً راُتصد یک اجصای غسم ؾّرت در ٌیض آیٍسه، در رظس ىی ٌظص ةَ. اظث ػسه

 زیص جعِیالت ایجاد ةهکَ رفث، رّاُس ػِصی ظاز و ظارث زیص ةَ ػِص پیصاىّن در کؼاورزی ىصغّب زىیٍِای از ةعیاری جٍِا

 . کصد رّاُس ىّاجَ ىؼکم ةا ٌیض را ػِص ىسیصیث ظّی از ػِصوٌسان ٌیاز ىّرد غيّىی رسىات ی ارایَ و ةٍایی

 ةٍایی زیص اىکاٌات کيتّد و جيػیث رػس ةَ جّجَ ةا ػِصی ریضی ةصٌاىَ در کَ ىِيی ىؼکالت از یکی جغییصات ایً ةصوز ادص در

 ٌیازُای ةصای ةیٍی پیغ و فػهی ٌیازُای ةَ جّاةگّیی ةصای آن ی ٌدّه و گعحصش جِات گضیٍی ةِیٍَ ةاػس ىی ىؼِّد کاىالً



 از اظحفاده غسم راظص ةَ گعحصش ایً ىّارد ةیؼحص در غيم، در اىا. گیصد كصار ةصرظی و ىعانػَ ىّرد ةایس کَ ةاػس ىی آیٍسه

 ةصای ةِیٍَ و ىٍاظب ةیٍغ فاكس ػِصی، ریضی ةصٌاىَ در ظٍحی ُای روش و ةؿصی ىؼاُسات ةَ اظحٍاد جٍِا و ىٍاظب اةضارُای

 .اظث ةّده دور خلیلث از ىّارد از ةصری در و ةّده ُسایث

 شهر واقلیوی جغرافیایی خصوصیات -2-

   هوقعیت -2-1-

 ػِصظحان ىصکض داردو كصار پاکعحان و کؼّرافغاٌعحان ٌضدیک و ایصان ػصق در ةهّچعحان و ظیعحان اظحان ىصکض زاُسان ػِص

 ةَ غصب از رصاظان، اظحان ةَ غصب ػيال از افغاٌعحان، کؼّر ةَ ػصق ػيال از زاةم، ػِصظحان ةَ ػيال از کَ اظث زاُسان

 ىدسود راش ػِصظحان ةَ ػصق  جٍّب از و پاکعحان کؼّر ةَ ػصق از ایصاٌؼِص، ػِصظحان ةَ غصب جٍّب از کصىان، اظحان

 51 و درجَ 60 جغصافیایی ظّل در ریاضی ىّكػیث نداظ از و ُکحار 7300 خسود زاُسان ػِص ی ىدسوده وظػث. ػّد ىی

 1378 دریا ظعح از ػِص ارجفاع. دارد كصار ػيانی داٌیَ 45 و دكیلَ 30 و درجَ 29 جغصافیایی غصض و ػصكی داٌیَ 25 و دكیلَ

 . اظث ىحص

 و غٍاؾص .گشارد ىی جای ةص... و ػِصی ظارحار زٌسگی، ٌدّه و غيهکصد ةص زیادی ةعیار جأدیص ىدم ُص در اكهیو و ُّا و آب

 پاراىحصُا ایً از یک ُص. ةاػٍس ىی جأدیصگشار آن انگّی جػییً و زٌسگی ػصایط ةص ىعحلیو ظّر ةَ یک ُص اكهیيی پاراىحصُای

 کالن ىلیاس در. دارٌس كصار ىدهی جأدیصات و ای، ىٍعلَ و ای ظیاره غّاىم كتیم از رصد و کالن ىزحهف غّاىم جأدیص جدث رّد

 ایً جيهَ از. ٌيایٍس ىی ایفا درىٍعلَ اكهیو و ُّا و آب وضػیث جػییً در را ىِيی ةعیار ٌلغ ای ىٍعلَ و ای ظیاره غّاىم

 در زاُسان ػِص جغصافیایی ىّكػیث ٌظص از. ٌيّد اػاره ارجفاع و دریا ةَ ٌضدیکی و دوری جغصافیایی، غصض ةَ جّان ىی غّاىم

 اظث ٍُس اكیاٌّس فؼار ىصکض جأدیص جدث زىعحان در ىٍعلَ ایً دارد كصار رؼک فؼار کو کيصةٍس ىٍعلَ در و پاییً ُای غصض

 ىصظّب ُای جّده از غيّىاً زاُسان ػِص غيسه ُای ةارش. دارٌس غِسه ةَ را ىٍعلَ در ُّا جػسیم ٌلغ ةیؼحص ارجفاغات و

 كاةهیث ٌحیجَ در و ةاال دىای دارای غصةعحان ؾدصای روی از غتّر دنیم ةَ ُا جّده ایً. گیصد ىی ؾّرت غصةعحان غصب جٍّب

 از را رّد رظّةث از اغظيی ةزغ رو  ایً از. ٌيایٍس ىی جزهیَ ارجفاغات و ىعیص ظّل در را آٌِا و ةاػٍس ىی ةعیار رظّةث جشب

 و اكهیيی وضػیث ةصرظی جِث. رظس ىی زاُسان ػِص و ایصان ػصق جٍّب ىٍاظق ةَ آن از ٌاچیضی ىلسار و داده دظث

 اجيانی ظّر ةَ کَ اظث، گصدیسه اظحفاده زاُسان در ظیٍّپحیک ایعحگاه اظالغات و آىار از ىٍعلَ در ُّاػٍاظی پاراىحصُای

  .گیصٌس ىی كصار ةصرظی ىّرد

 

 

 

 

 

 



 زاهذاى شهر در جوعیت تحول رونذ-3-

 زاهذاى شهر جوعیت انسانی های ویژگی بررسی-3-1-

 جوعیت جنسی و سنی ترکیب و تعذاد -3-1-1-

 نشا اظث، جيػیث جغصافیای در اؾهی ىحغیصُای از یکی آن جتع ةَ و اٌعان ذاجی ُای ویژگی از یکی ظً، کَ ایً ةَ جّجَ ةا

 فصاواٌی اُيیث خائض ىؼغّنٍس فػانیث ةَ جاىػَ یک اجحياغی زٌسگی ُای غصؾَ در کَ زٌاٌی و ىصدان ظٍی جصکیب ی ىعانػَ

 .اظث

 جدهیم و ججضیَ ٌظص ٌلعَ از ىفیسی اةضار و ظصزىیً ُص ةص خاکو اكحؿادی-اجحياغی ػصایط ی کٍٍسه ىٍػکط جٍعی ٌعتث

 ظَ ٌعتی جأدیصات راظص ةَ فضا و زىان در جٍعی ٌعتث ةَ ىصةّط ُای ىغایصت جيام خلیلث در. اظث جيػیحی ىٍعلَ ُص

 در جٍط ارحالف و ىزحهف ظٍیً در جٍط دو ُص ىیص و ىصگ ٌصخ ارحالف جّنس، درىّكع پعصُا افضوٌی: ةاػس ىی غاىم

 .ىِاجصت

 ةّده ٌفص 39731 ،1345 ظصػياری در ٌفص، 17495 ،1335 ػياری ظص در زاُسان ػِص جيػیث( 3-3) ػياره جسول ظتق

 ایً در جيػیث رػس ٌصخ. اظث ػسه ةصاةص 5/2 از ةیغ یػٍی اظث، رظیسه ٌفص 93740 ةَ 1355 ظصػياری در جػساد ایً اظث

 دوره ةَ ظصػياری دوره ایً در یػٍی. اظث رظیسه ٌفص 281923 ةَ ركو ایً 1365 ظصػياری در. اظث ةّده درؾس 55/8 دوره

 ظال ظصػياری در. اظث ةّده درؾس 64/11 دوره ایً در جيػیث رػس ٌصخ و اظث ػسه ةصاةص 3 جلصیتاً ػِص جيػیث كتم

 ٌصخ. اظث ػسه ةصاةص 5/1 ػِص جيػیث كتم دوره ةَ ٌعتث ُو ةاز یػٍی اظث رظیسه ٌفص 419518 ةَ ػِص جيػیث 1375

 ایً در اظث، رظیسه ٌفص 681460 ةَ ػِص جيػیث 1385 ظصػياری در و اظث ةّده درؾس 05/4 دوره ایً در جيػیث رػس

 ةّده درؾس 38/5 دوره ایً در جيػیث رػس ٌصخ و. اظث ػسه ةصاةص 5/1 از ةیغ ػِص جيػیث كتم دوره ةَ ٌعتث ُو دوره

 ظصػياری) رظیس درؾس -24/0 جيػیث رػس ٌفصةاٌصخ 560725ةَ زاُسان ػِص جيػیث 1390 درظال ٌادر اجفاق یک در اظث،

 (.1390-1335 ىعکً و ٌفّس

 درظصػياری ایٍکَ اظث،جا داػحَ ظصیع افضایؼی روٌس یک ػِص جيػیث ُا دوره جيام در فّق اركام ةَ جّجَ ةا رالؾَ ةعّر

 ىٍفی رػس از ٌؼان ٌفص، 560725 جػساد ةا یػٍی ٌيّده راججصةَ کاُغ روةَ روٌس زاُسان جيػیث1390 ظال وىعکً ٌفّس

 .ةصد ٌام ةصرّردار اظحاٌِای ةَ ىِاجصت و افاغٍَ رصوج ةَ جّان ىی ظیصٌضونی ایً ىِو غّاىم از.دارد

  



 1335-1309: جوعیت و هتوسط رشذ ساالنه آى در زاهذاى طی سالهای 3-3جذول شواره 

 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 ظانِای آىاری

 ٌفص 567449 ٌفص 419518 ٌفص 281923 ٌفص93740 ٌفص39732 ٌفص17495 جػساد جيػیث
560725 

 ٌفص

درؾس ىحّظط 

رػس ظاالٌَ در 

 ظّل یک دَُ

 -24/0 درؾس07/3 درؾس05/4 درؾس64/11 درؾس 96/8 درؾس 55/8 -

 ىداظتات ٌگارٌسه و1390ظصػياری غيّىی ٌفّس وىعکً  ،1386اىَ اظحان ظیعحان و ةهّچعحان ىأرش: آىارٌ

 

 ىصد آن ٌفص 20356 و زن آن ٌفص 19376 زاُسان، ػِص ٌفص 39732 جيػیث کم از 1345 ظال در( 4-3) جسول آىار ظتق

 .دُس ىی ٌؼان را ٌفص 105 ةا ةصاةص جٍعی ٌعتث کَ اٌس ةّده

 به تفکیک1309سال  و 45-55: تعذاد جوعیت و خانوار شهر زاهذاى در طی دهه های 4-3جذول 

 جػساد راٌّار ظاکً ىػيّنی ٌعتث جٍعی ىصد زن کم جيػیث ظال

1345 39732 19376 20356 105 8000 

1355 93740 44241 49499 117 19560 

1365 281923 143893 138030 102 48890 

1375 419518 203682 215836 103 70401 

1385 681460 331627 349833 105 131002 

1390 560725 277045 2830680 4/102 134088 

 (.1345-1390ىأرش: )ٌحایج ظصػياری غيّىی ٌفّس و ىعکً زاُسان 

 کَ اٌس ةّده ىصد آن ٌفص 49499 و زن آن ٌفص 44241 جػساد ایً از کَ اظث رظیسه ٌفص 93740 ةَ ػِص جيػیث 1355 ظال در

 جيػیث 1365 ظصػياری در ةاػس ىی دوره ایً در ىصدان ةاالی ةعیار جػساد از ٌؼان کَ ةاػس ىی 117 ةا ةصاةص جٍعی ٌعتث

 102 جٍعی ٌعتث کَ اٌس ةّده ىصد ٌفص 138030 و زن آن ٌفص 143893 جػساد ایً از کَ اظث ةّده ٌفص 281923 ةا ةصاةص ػِص

 آن ٌفص 215836 و زن آن ٌفص 203682 کَ اظث ةّده ٌفص 419518 ةا ةصاةص جيػیث 1375 ظصػياری در. دُس ىی ٌؼان را

 ایً از کَ اظث ةّده ٌفص 681460 ةا ةصاةص ػِص جيػیث 1385 ظال در. دُس ىی ٌؼان را 103 جٍعی ٌعتث کَ اٌس ةّده ىصد

 ُای دوره جيام در رالؾَ ةعّر. دُس ىی ٌؼان را 105 جٍعی ٌعتث کَ اٌس ةّده زن ٌفص 331627 و ىصد ٌفص 349833 جػساد

 ىی ػِص ایً در زٌان ةَ ٌعتث ىصدان جػساد ةّدن ةاال از خاکی اىص ایً کَ ةاػس ىی 100 از ةاالجص جٍعی ٌعتث ظصػياری

 کاُغ راٌّار ةػس 1385 ظصػياری در اىا داػحَ، افضایؼی روٌس راٌّار ةػس 1345-1375 ُای ظال ةیً فاؾهَ در نشا. ةاػس

 283680 و زن ٌفص 277045 جػساد ایً از کَ رظیسه ٌفص 560725 ةَ زاُسان ػِص جيػیث 1390ظال در ایٍکَ جا اظث، یافحَ

 .ىیتاػٍس 102 جٍعی ٌعتث ةا ىصد ٌفص

 

 

 



 فرضیات آزهوى -4

 اول فرضیه

 .دارد وجّد ىعحلیو ارجتاط زىیً ٌارانؽ ظصاٌَ افضایغ و زاُسان ػِص افلی رػس رػس ةیً -1

 ىی روش ایً از اظحفاده ةا. اظث ُهسرن روش از اظحفاده ػِصی ی ةسكّاره رػس ٌيّدن ىؼزؽ ةصای اظاظی روػِای از یکی

 ىصاخم. اظث ةّده ػِصی ی ةسكّاره رػس از ٌاػی ىلسار چَ و جيػیث رػس از ٌاػی ػِص رػس از ىلسار چَ ٌيّد ىؼزؽ جّان

 : اظث زیص ػصح ةَ ىسل ایً ىػادالت

(1 )A=A/P 

 ی راةعَ ةصاظاس(. P) جيػیث ىلسار ةَ( A) زىیً ىعاخث جلعیو خاؾم ةا اظث ةصاةص( a) ٌارانؽ ی ظصاٌَ( 1) ی راةعَ در

 ٌا ی ظصاٌَ ضصب خاؾم ةا اظث ةصاةص( A) ػّد ىی اػغال ػِصی ی ىٍعلَ یک جّظط کَ زىیٍی کم گفث جّان ىی( 1)

 : داػث رّاُیو ؾّرت آن در ،(P) جيػیث جػساد و( a) رانؽ

(2 )A=P×a 

 ةا زىیً ىؿصف ی ظصاٌَ و کٍس پیسا افضایغ( P∆) ةصاةص رػسی ةا جيػیث ،(t∆) زىاٌی دوره ظی اگص ُهسرن روش اظاس ةص

(∆P )ةا ػِصی اراضی کم یاةس، جغییص ∆A )داریو( 2) ی راةعَ در جایگضیٍی ةا کَ یاةس ىی افضایغ : 

(3 )A+∆A=(P+∆P)×(a×∆a) 

 ػسه ػِص ةَ جتسیم( A/A∆) ی ىدسوده ىعاخث جغییصات جّان ىی( A) ةص آن کصدن جلعیو و( 3) و( 2) ی راةعَ جایگضیٍی ةا

 . آورد دظث ةَ( t∆) زىاٌی ی فاؾهَ ظی را

(4 )∆A/A=∆P/P+∆a/a+(∆P/P)×(∆a/a) 

 خاؾم ةا( A/A×100∆) ػِص یک وظػث رػس درؾس کَ کٍس ىی ةیان( 4) ی راةعَ ُهسرن، ىسل از پیصوی ةا جصجیب ةسیً

 ی راةعَ دیگص غتارت ةَ. اظث ةصاةص( A/A×100∆) ٌارانؽ ی ظصاٌَ رػس درؾس و( A/A×100∆) جيػیث رػس درؾس جيع

 : ةا اظث ةصاةص( 4)

 روش ظتق اظاس، ایً ةص ػِص وظػث رػس کم درؾس;  ػِص جيػیث رػس کم درؾس+  ٌارانؽ ی ظصاٌَ رػس کم درؾس( 5)

 کم درؾس جغییص ةَ دوره یک در جيػتث کم درؾس جغییص ٌعتث ظصیق از ،(اظپصال) زىیً ىجيّع از جيػیث رػس ظِو ُهسرن

 : ٌيّد ةیان زیص ؾّرت ةَ جّان ىی کَ آیس ىی دظث ةَ دوره ُيان در زىیً وظػث

 ( درؾس کم رػس وظػث زىیً(/)درؾس کم رػس جيػیث)-ظِو رػس زىیً( 6)

 : ةصد کار ةَ جّان ىی ػکم ُيان ةَ زىیً ی ظصاٌَ ىّرد در

 ( درؾس کم رػس وظػث زىیً(/) درؾس کم رػس ظصاٌَ ی کارةصی زىیً)  -ظِو رػس زىیً( 7)



 : دُس ىی ارایَ رّد ىسل جکيیم ةصای رػس غيّىی ىسل یک جيػیث، رػس ىسل اظاس ةص ُهسرن

(8 )P_((T))=P_O (1+g_P )^t 

 ةصای. اظث زىاٌی ی فاؾهَ ظی جيػیث رػس ىیضان g_P اونیَ، جيػیث t، P_O زىان در جيػیثP_((t )) ،8 ی راةعَ در

 : ٌيّد اظحفاده زیص ی راةعَ از جّان ىی g_P خم

Ln(1+g_P )=(1/t)Ln(P_((t) )/P_o ) 

 : ٌّػث زیص ػکم ةَ جّان ىی را( 9) ی ىػادنَ اظث X از کيحص ىلادیص ةصایLn(X+1 ) کَ آٌجایی از

(10 )g_P=(1/t)Ln(P_((t) )/P_o ) 

 : ٌّػث ٌیض( a) زىیً کارةصی ی ظصاٌَ و( A) زىیً وظػث ةصای جّان ىی را رػس ٌصخ اظحٍحاج ػکم چٍیً

(11 )g_A=(1/t)Ln(A_((t) )/A_o ) 

(12 )g_a=(1/t)Ln(a_((t) )/a_o ) 

 : ٌّػث زیص ػکم ةَ را ُهسرن ی ىػادنَ جّان ىی جيػیث رػس ٌصخ ی ىػادنَ ظَ اظاس ةص ةٍاةصایً

(13 )g_P=g_a=g_A 

 ظی AوP،a ىحغیصُای ی دوره آغاز و دوره پایان ىلادیص ٌعتث و رػس ىیضان ةصای( 12 انی 10 ی راةعَ) فصىّل جایگضیٍی ةا

 : داػث رّاُیو( 13) ی راةعَ در زىاٌی ی فاؾهَ

(14 )Ln((جيػیث آغاز دوره(/) جيػیث پایان دوره +))Ln((ظصاٌَ ٌارانؽ آغاز دوره(/) ظصاٌَ ٌارانؽ پایان دوره;))Ln((دوره 

 (( وظػث ػِص در آغاز دوره(/)وظػث ػِص در پایان

 : ػّد ىی جایگشاری زیص ػصح ةَ ُهسرن ىسل ىحغیصُایی زاُسان ػِص ىّرد در

(15 )Ln(560725/281923)+Ln((130/188)/(107/15))=Ln(7300/3021) 

(16)Ln(1/988)+Ln(1/215)=Ln(2/416) 

(17 )882/0;194/0+687/0 

(18(( )0/687(/)0/882((+))0/194(/)0/882((;))0/882(/)0/882)) 

(19 )1;22/0 +78/0 

 رػس از درؾس 78 جٍِا 1365-1390 ظانِای ی فاؾهَ در کَ دُس ىی ٌؼان زاُسان ػِص ىّرد در ُهسرن ىسل از خاؾم ٌحایج

 ی ٌحیجَ کَ اظث ةّده ػِص اظپصال و افلی رػس ةَ ىصةّط ػِص رػس درؾس 22 و اظث ةّده جيػیث رػس ةَ ىصةّط فیضیکی



 گٌّاگٌّی دالیم جّاٌس ىی رّد ایً کَ اظث ةّده ػِصی زىیً ٌارانؽ ی ظصاٌَ افضایغ و جيػیث ٌارانؽ جصاکو کاُغ آن

 وظّدُایداؾم دیٍی ىشُتی، كّىیحی، ُای واةعحگی ىعکً، و زىیً ةزغ در ُا خسظصىایَ از ةیغ جيصکض ةاػس، داػحَ

 ةجای وُيچٍیً اظحان ػِصظحاٌِای گشاران ظصىایَ جّظط اىالك رصیس جِث ةاال جلاضای ان جتع وةَ وظازىعکً ازظارث

 .اظث ٌتّده جادیص ةی اىص ایً در افغان ىِاجصیً از( ىعحغالت و اىالك) ىٍلّل غیص اىّال ىاٌسن

  دوم ی فصضیَ

 .دارد وجّد ىػٍاداری راةعَ ػِص ىعاخث و جيػیث پصاکٍغ انگّی ةیً-2

 زیاد ججيع ةیاٌگص آن ةاالی ىلسار. ػّد ىی ىصجب+ 1 جا -1 از و ظازد ىی ىؼزؽ را ػِص فضایی ظارث ةانلّه ةعّر ضصیب ایً

( پصاکٍسه) ػعصٌجی انگّی ٌؼاٌگص -1 ىلسار و جؿادفی ججيع ىػٍای ةَ ؾفص ةَ ٌضدیک ىلسار و ةاالظث جصاکو ةا ٌّاخی رصده

 .اظث جّظػَ

 N ٌّاخی، رصده جػساد Xi ٌاخیَ رصده اػحغال یا جيػیث i، Xj ٌاخیَ رصده اػحغال یا جيػیث j، X یا جيػیث ىحّظط 

 .کٍس ىی ىؼزؽ را j و iٌاخیَ رصده ةیً وزنWij اػحغال،

( زاُسان جاىع ظصح) ػِصراٌَ ىؼاور ىٍِسظیً جّظط ػسه اٌجام گاٌَ 20 جلعیيات ظتق ىعانػَ ىّرد ىٍعلَ ةصرظی ایً در

 فّق ػارؿِای پصاکٍغ و جاپیّظحگی گصفث كصار ىتٍا غٍّان ةَ ػسه ةیٍی پیغ ىعاخث و جيػیث آن در کَ گصدیسه اٌحزاب

 .ظازیو ىؼزؽ را

  



 02گانه شهر زاهذاى افق  29( هساحت و جوعیت پیشنهادی نواحی 1-5جذول )

 جيػیث پیؼٍِادی )ُکحار( ىعاخث ػياره ٌاخیَ

1 255.6 43144 

2 312.6 67355 

3 596.1 84811 

4 223.2 44332 

5 283.3 57821 

6 158.1 36253 

7 195.1 24018 

8 190 34206 

9 223 33448 

10 160.9 37634 

11 237.1 35013 

12 172.3 24408 

13 194.3 30006 

14 218.2 37427 

15 395.9 59905 

16 260.3 42054 

17 271.1 40212 

18 196.9 54875 

19 174.4 34560 

20 207 41400 

 862882 4925.5 جيع

 1382ظصح جاىع زاُسان  ىارش:

 .گصدیس خاؾم ىعاخث و جيػیث جصاکو ٌلؼَ آن پی در کَ گصدیس GIS افضار ٌصم وارد ُا داده ،SHP-File جِیَ از پط

 پصدازش از خاؾم ٌحایجGIS  درىدیط 92 افق در گاٌَ 20 ٌّاخی در جاىع ظصح در پیؼٍِادی ىعاخث جّزیع( 2 -5) ٌلؼَ

 ىّران ىسل در ُا داده

 

 ٌگارٌسه: ىارش                            



 ُا داده پصدازش از خاؾم ٌحایج و GIS ىدیط در 92 افق در گاٌَ 20 ٌّاخی جاىع ظصح پیؼٍِادی جيػیث جّزیع( 3-5) ٌلؼَ

 ىّران ىسل در

 

 ٌگارٌسه:ىارش   

 :آىسه در فّق جساول ػکم ةَ رصوجی کَ گصدیس ىداظتَ ػِص فضایی پصاکٍسگی و فؼصدگی درجَ ٌظص ىّرد انگّی ةا

 دو ةاػس، ىی -079684/0 جيػیث جِث ىّران ضصیب و -021836/0 ىعاخث جِث ىّران ضصیب از ػسه خاؾم ٌحیجَ

 .دارد ىعانػَ ىّرد ىٍعلَ در ىعاخث و جيػیث پصاکٍسگی از ٌؼان دو ُص آىسه ةسظث ضصیب

 جؿادفی پصاکٍغ انگّی ةَ و ةّده ػِصی ىعاخث و جيػیث پصاکٍسه انگّی گص ٌؼان کَ داػحَ را -1 غسد ظيث ةَ گصایغ زیصا

 .اظث ٌضدیک ةعیار

 جيصکض ةسون پصاکٍسگی(: 1-5)ػکم

 

 2005 جعای،: ىآرش



 نتایج -5

 یکی رو ایً از. ةاػس ىی دایيی و ىعحيص ؾّرت ةَ ػِصوٌسی رفاه ایجاد ةَ یاةی دظث ػِصی ریضی ةصٌاىَ ٌِایی ُسف ػک ةی

 ةَ ػِصی ی جّظػَ ةَ ةایس کَ اظث ػِص آجی فیضیکی گعحصش چگٌّگی ٌيّدن ىؼزؽ ػِصی، ریضی ةصٌاىَ ىِو ىتاخخ از

 ىّرد ىصةّظَ ىسنِای از اظحفاده وةا ىزحهف ُای دوره در ػِص کانتسی ػکم و فصم جدلیق ایً در. ةیاٌجاىس راص ىػٍای

 و رػس 1365 جا 1300 زىاٌی دوره در کَ گصدیس ىؼزؽ ػِص ةص خاکو ػصایط ةَ جّجَ ةا و گصفث كصار جدهیم و ةصرظی

 در( اظپصال) ػِصی كّاره ةس رػس پسیسه ةػس ةَ 1365ظال از اىا ةّده جيػیث رػس ةا ُيگام و فؼصده ةؿّرت ػِص گعحصش

 از اظحفاده ةا ایٍک ةّده، گععحَ و پصاکٍسه ةؿّرت کَ ػِص ىّجّد کانتسی انگّی ةَ ٌظص ُيچٍیً. اظث افحاده اجفاق زاُسان

 ىعهّب آجی فصم و رػس غٍّان ةَ پصاکٍسه رػس از جهّگیصی جِث ىحيصکض – كعاغی انگّی ُهسرن، ىسل و ىّران ىسل

 ػارؽ جياىی ٌِی ُو روی و ػِص کانتسی ی جّظػَ و رػس جِات در گشار جادیص غّاىم ةَ جّجَ ةا. اظث ػسه داده جؼزیؽ

 .ةاػس ىی غصب جٍّب و جٍّب جصجیب ةَ آجی گعحصش ىٍاظب ىکاٌِای ُا،

 راهبردها رائه-ا-5-

 (LVT)  خالی زهینهای بر هالیات-1 -5-1-

 ةِیٍَ اظحفاده زىیً از ىانک کَ کٍس ٌيی جفاوجی ىانیات ٌّع ایً در. ةاػس ىی زىیً ةازار دتات جِث کارآىس اةضاری ىانیات ایً

 .کٍس پصدارث ةایس را ىانیات ایً ةایس خال ُص در. اظث ػسه رُا اظحفاده ةسون زىیً یا دُس ىی اٌجام را

 ػِص، ىسیصیث جِث آىسُایی در وؾّل ضيً آن وؾّل ةا کَ گشاػحَ ىانکان دوش ةص را ىانیاجی ةار ىانیات ٌّع ایً ارش

 زىیً ظازی ةّرس از و ٌيّده چٍسان دو را ػسگی ظارحار پیّظحگی و گصدیسه ػصوع ظاز و ظارث اراضی گٌَّ ایً از ةعیاری

 .ػّد ىی جهّگیصی

 ىحّنی یا ارگان یک جّظط زىیً واگشاری -5-1-2

 ظارث ةصای ٌیاز ىّرد ُای زىیً اظث ىّظف ظازی ػِص و راه وزارت – 22/6/66 ىؿّب ػِصی زىیً كاٌّن 9 ىاده ظتق

 در ىشکّر اراضی جکافّی غسم دنیم ةَ کَ ػِصُایی در دونحی و ىّات اراضی کهیَ از اظحفاده ضيً را غيّىی رسىات و ىعکً

 ػِصی اراضی كاٌٌّی غیص و رویَ ةی ىؿصف از جا ٌيایٍس جاىیً ػِصی دایص و ةایص زىیٍِای از جصجیب ةَ اظث، ضصورت ػِصُا ایً

 نشا. ُعحیو ػِصی اراضی واگشاری ضيیٍَ در ىحػسدی ُای كاٌٌّی ةی ػاُس غيالً اریص ُای دردَُ درؾّرجیکَ. ػّد کاظحَ

 .آیس در اجصا ىصخهَ ةَ و جسویً ىصدان دونث جّظط وٌافش کاراىس كّاٌیً ةایعحی ىعانَ ازایً رفث ةصون جِث
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