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 (Rsبا استفادُ اس سٌجص اس دٍر ) زاسیکالًطْز ض ییفضا - یگستزش کالبذ یبزرس

 1یاریکزاهت الِ س

 2یزجیا يیحس

  چکیذُ

 يًِ زض قْطّب ظًسگ يتؼساز اكطاز 2045تب ؾبل  قَز يه يٌثي¬فيٍ پ ًٌٌس يه يظًسگ يزض هٌبعن قْط تخوؼي اظ ٪55اهطٍظُ زض ؾغح خْبى ، 
طا ًِ زض عَل ظهبى قْط ّب ثِ لحبػ ثَزُ اؾت چ ينؼَز يضًٍس طاىيزض ا يٌيزِّ گصقتِ ضًٍس قْطًك 6 ي. عبثسي يه فياكعا بضزيليه 6ثِ  ًٌٌس يه
زض  َىيعاؾيٍ قطٍع هسضً 1340اظ زِّ  فيثِ ػٌَاى هطًع اؾتبى كبضؼ تب پ طاظيخبشة زضآهسُ اًس. قْط ق يّب سُيثِ نَضت پس ياختوبػ ،يهبزاهت
بحت آى ثطهطاض ثَزُ اؾت. ثِ زًجبل قْط ٍ ًطخ ضقس هؿ تيًطخ ضقس خوؼ بىيهٌبؾت ه يثطذَضزاض ثَزُ ٍ تؼبزل ييزضًٍعا ٍ اضگبً ياظ ضقس طاىيا

پػٍّف  ييا يّسف ًل يياؾت . ثٌبثطا سُيگطز يٍ تحَالت طييزچبض تـ عيقْطّب ً يٌيعيقٌل ك طياذ يزض زِّ ّب يقْط تيخوؼ فياكعا سيتكس

 يثبًوي زازُ ّب يقف اضاضپَ طاتييتـ يثبقس. ثِ هٌظَض ثطضؾ يقْط ثب اؾتلبزُ اظ ؾٌدف اظ زٍض ه ًالى كضبيي – يًحَُ گؿتطـ ًبلجس يثطضؾ
 2040ؾبل  يٍ ثطا سيگطز ِيتْ  TerrSet  ٍEarth Explorer ّبي تَؾظ ًطم اكعاض 2020تب  1984  يؾبل ّب يًوكِ ًبضثط تهبَّاضُ لٌسؾ

قْط  يًبلجس ؾبل گصقتِ هؿبحت 36زّس زض  يًكبى ه حياًدبم قس. ًتب Markov تنيثب اؾتلبزُ اظ الگَض ياضاض يًبضثط طاتييزض تـ يٌيث فيپ
% ثِ 35ثب ًطخ ضقس  يهؿبحت قْط ٌسُيؾبل آ 40قَز زض   يه يٌيث فياؾت ٍ پ سُيٌّتبض ضؾ 19778 بحتثِ هؿ يزضنس 90ثب ضقس   طاظيق

قسُ  يگطزآٍض يآى ثِ نَضت ًتبثربًِ ا يثبقس ٍ زازُ ّب يه يلتحلي – يليپػٍّف تَن يي. ضٍـ نَضت گطكتِ زض اسيٌّتبض ذَاّس ضؾ 41506
 اؾت.

 

   TerrSetؾٌدف اظ زٍض،  طاظ،يق ،كضبيي – يگؿتطـ، ًبلجس: ٍاصگاى کلیذی

 

 هقذهِ

زض حبل حبضط ثط اثط ػَاهل هتؼسزي ًِ ػوستب اظ ػبهل اهتهبزي ًكبت هي گيطز ضًٍس تَؾؼِ قْطي ٍ هتؼبهت آى قْطًكيٌي ثِ 
ثِ ّن پيَؾتِ پَقيسُ ذَاّس قس. ثط اؾبؼ آهبضّبي  يٌجبضُ ؾطػت گطكتِ اؾت ٍ تب چٌسي ثؼس خْبى ثِ عَض يٌپبضچِ اظ ًوبط قْطي

قَز  ثيٌي هيثبقس ٍ پيف هيليَى ًلط هي 4ًٌٌس ًِ توطيجبً هؼبزل  اظ خوؼيت ؾغح خْبى زض هٌبعن قْطي ظًسگي هي ٪55ثبًي خْبًي ، 
هيليبضز ًلط ًيع ثِ ؾبًٌبى قْطي  2 يبثس ٍهيليبضز اكعايف هي 6ثطاثط ثِ  5/1ًٌٌس  تؼساز اكطازي ًِ زض قْطّب ظًسگي هي 2045تب ؾبل 

اظ خْبى  ٪86اظ ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ٍ  ٪64حسٍز  2050قَز ًِ تب ؾبل  ثيٌي هي پيف 3(.2020قًَس)ثبًي خْبًي، اضبكِ هي
َاّس زاز. ثط اؾت ًِ ثرف اػظن آى زض آكطيوب ٍ آؾيب ضخ ذ  2050هيليبضز قْطًكيٌي تب ؾبل  3يبكتِ، قْطي قًَس. ايي ضهن هؼبزل  تَؾؼِ

تَؾظ قْطّب اًدبم  2030تب  2017قَز توطيجبً ّوِ ضقس خْبًي خوؼيت اظ ؾبل  ثيٌي هي اؾبؼ ثطآٍضزّبي  ؾبظهبى هلل هتحس پيف
ثِ زًجبل تكسيس اكعايف خوؼيت  4(.UNFPA,2020ؾبل آيٌسُ ذَاّس ثَز ) 10هيليبضز قْطًكيي خسيس عي  10ذَاّس قس ًِ زض حسٍز 

                                                      
 ي)ًَيؿٌسُ هؿئَل(قْط يعيرف ثطًبهِ ضث ب،ياؾتبز، زاًكگبُ تْطاى، زاًكٌسُ خـطاك .1

 Email : zayyari@ut.ac.ir-Tel: 09121260602   
 يقْط يعيثرف ثطًبهِ ض ب،يزاًكگبُ تْطاى، زاًكٌسُ خـطاك  ،يزًتط يزاًكدَ .2

3 WorldBank 
4 UNFPA – United Nations Population Fund  
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ٍيػُ پؽ اظ اًوالة نٌؼتي قٌل كيعيٌي قْطّب ًيع زچبض تـييط ٍ تحَالتي گطزيسُ اؾت ثِ عَضي ًِ ايي اهط  ذيط ثِّبي اقْطي زض زِّ
زض ثطذي هَاضز ثِ نَضت پطاًٌسُ ضٍيي قْطي اتلبم اكتبزُ ًِ ؾجت ثطٍظ هؿبئل خسيس ٍ هتؼسزي ثطاي قْطًكيٌبى قسُ اؾت. پطاًٌسُ 

تَاًس ثبػث اظ ثيي ضكتي تٌَع ظيؿتي ٍ اضاضي هطؿَة ًكبٍضظي اعطاف قْطّب قَز. ثِ  ي هيضٍيي قْطي ٍ اؾتلبزُ ًبًبضآهس اظ اضاض
ؾِ ثطاثط قًَس. ثب تَؾؼِ ًبلجسي قْطّب ًيع ظًسگي خبًَضاى ٍ  2030تب  2000ّبي  قَز هٌبعن قْطي ثيي ؾبلثيٌي هي عَضي ًِ پيف

ٍ ّوٌبضاى،  1ي ٍ گيبّي زض هؼطو اًوطاو هطاض ذَاٌّس گطكت )ؾتَاكتس چطا ًِ حسٍز يي هيليَى گًَِ خبًَضگيبّبى ًيع ثِ ذغط هي
 اظ ثيف ٍ هي ًٌٌس ههطف ضا خْبى اًطغي اظ ؾَم زٍ توطيجبً ًِ چطا ، زاضًس َّايي ٍ آة تـييطات زض هْوي ًوف قْطّب عطكي (. اظ2010
 ٍخَز. هي قَز ّن تط ٍذين قْطّب، تَؾؼِ ثب ًيع اهط ايي ٍ هي زٌّس اذتهبل ذَز ثِ ضا خْبًي اي گلربًِ گبظّبي اًتكبض اظ زضنس 70

 ثيكتط زاضز، ًوتطي گيبّي پَقف ًِ قْطّبيي زض. اؾت قسُ تجسيل اي كعايٌسُ ًگطاًي ثِ ّب ؾبل گصقت ثب قْطي گطهبيكي خعايط
 ٍاحسّبي ٍ ّب ًبضذبًِ ، ًوليِ ٍؾبيل. قَز هي ثبالتط حطاضت زضخِ ثِ هٌدط ٍ قَز هي خصة آؾلبلت ٍ ؾبذتوبى ّب تَؾظ ذَضقيس اًطغي

 تط گطم( كبضًْبيت زضخ8/1ِ– 4/5) گطاز ؾبًتي زضخِ 3 تب 1 ثيي اؿلت قْطّب ًتيدِ، زض. ًٌٌس هي آظاز ضا ثيكتطي گطهبي ذبًگي ٍ نٌؼتي
 زض اًطغي ههطف ثط تأثيطگصاض ػَاهل هْن تطيي اظ يٌي قْطي كطم قبذم ّبي زازُ ًكبى خْبًي تدطثيبت.  ثبقس هي اعطاف هٌبظط اظ

 قْط زض اًطغي ههطف هيعاى ٍ قْطي كطم ضاثغة ثطضؾي ثِ آهطيٌب ٍ اضٍپب زض قوبضي ثي تحويوبت. ّؿتٌس قْطي ٍ ًول حول ثرف
 تأثيط قرهي اتَهجيل ّبي تَؾظ اًطغي ههطف ثط زضنس 25 تب 10 ثيي قْطي كطم. هي زٌّس ًكبى آى ّب ًتبيح ٍ قسُ زازُ اذتهبل

(، زض پػٍّكي ثِ تحليل تَؾؼِ كضبيي قْط اضزثيل زض زٍضُ ظهبًي 1397هٌتظط ٍ ّوٌبضاى)(. 1392 اًجط، ػلي ؾطزضُ ًبنط، ثطاتي) زاضز
(، پطزاذتٌس. زض ايي تحوين اظ ضٍـ ّبي ًوي هبًٌس، آًتطٍپي قبًَى، ّلسضى ٍ ؾطاًِ ظهيي قْطي اؾتلبزُ قسُ ثَز ٍ ًتبيح 1390-1335)

قطٍع قس. زض ٍاهغ  1395ؾؼِ هَظًٍي زاقتِ ٍ تَؾؼِ كضبيي ثبالي آى ثؼس اظ ؾبل تَ 1395تحوين حبًي اظ ايي ثَز ًِ قْط تب ؾبل 
(، اٍلَيت ثٌسي ٍ 1395ضضبيي ٍ  ًطيوي) ًتبيح ثِ زؾت اهسُ ًكبى زاز تَؾؼِ كضبيي قْط اضزثيل زض زِّ ّبي اذيط ًبهَظٍى ثَزُ اؾت.

ًؿت هَضز اضظيبثي هطاض زازًس ٍ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ًكبى زاز ًِ  ، ضاAHP، قيطاظ ثب اؾتلبزُ اظ (CDSتؼييي اؾتطاتػي ّبي تَؾؼِ قْط )
زضآهسّبي پبيساض، ػسالت كضبيي ٍ تَظيغ ثْيٌِ اهٌبًبت، گؿتطـ تَضيؿن ثِ تطتيت زض ضزُ ّبي اٍل تب ؾَم هطاض ضكتٌس ٍ زض  ضاؾتبي 

يت پٌدن ثطًبهِ ضيعي تسٍيي چكن اًساظ ثَز ٍ زضًْبيت زؾتطؾي پبيساض تٌويل هتطٍ قْط اٍلَيت چْبضم، زض ثطًبهِ ضيعي هطاض زاقتِ ٍ اٍلَ

ًبلجسي  –(، اضظيبثي اثطات كضبيي 1395اٍلَيت آذط ثطًبهِ ضيعي ٍ خلَگيطي اظ گؿتطـ ًبلجسي ٍ قْط ككطزُ ثَز هطثبًي ٍ ّوٌبضاى)
تبيح ثِ زؾت آهسُ ًكبى زاز ًِ كطم ًالًكْط تجطيع ثط قْطّبي پيطاهًَي ًوًَِ ي هَضزي: قْط ؾطزضٍز ضا هَضز هغبلؼِ هطاض زازًس ٍ ً

(، زض تحويوي تحت ػٌَاى، ثطضؾي تغجيوي الگَّبي هسيطيت 1398قيطاظي كطز ٍ ّوٌبضاى) قْط ثِ ؾوت پطاًٌف قْطي پيف ضكتِ ثَز.
طثٌس ؾجع ضقس قْطي زض ًالًكْطقيطاظ ضا هَضز ثطضؾي هطاض زازًس،  ًتبيح ًكبى زاز ؾيبؾت ّبي ثيطًٍي هسيطيت ضقس هبًٌس ايدبز ًو

قْطي، اػوبل هحسٍزُ ضقس قْطي ٍ هحسٍزُ ذسهبت قْطي، اظ اٍلَيت ثبالتطي ثطذَضزاض ثَزًسٍ ؾيبؾت ّبي زضًٍي ًِ تأثيطگصاضتطيي  
(، زض هغبلؼِ اي ضاثغِ الگَّبي كضبيي ًبضثطي ظهيي 1397قَضخبًي ٍ ثيگي) آى ّب تٌظين هدسز ظهيي ثَز زض ضتجِ ثؼسي هطاض گطكتٌس.

ؾبل، هؿبحت قْط  18ٍ گؿتطـ قبذٌْبي ذعًسُ قْطي ضقت ضا هَضز ثطضؾي هطاض زازًس، ًتبيح ًكبى زاز ًِ زض ثبظُ  قْطي ثط ضقس
ٌّتبض زاقت. ّوچٌيي ضقس قبذي ّبي ذعًسُ زض ؾوت ؿطة  1260ٌّتبض ضؾيس ٍ قْط ضقت ضقسي ثطاثط ثب  6202ٌّتبض ثِ  76/4941

(، 1397زازاـ پَض ٍ ؾبالضيبى) آهَظقي ٍ هؼبثطثيي قْطي ثيكتط اظ ؾبيط خْت ّب ثَز.قْط، تحت تأثيط ًبضثطي ّبي تدبضي، خْبًگطزي، 
ًتبيح پػٍّف تحليل الگَّبي كضبيي ضقس قْطي زض هٌبعن ًالى قْطي ايطاى قبهل: تْطاى هكْس، انلْبى ٍ قيطاظ ضا هغبلؼِ ًطزًس، 

َض تبًيس زاقت. الگَي قْط تْطاى، ضًٍس تَؾؼِ اظ الگَي ثط ضًٍس ًبّف توطًع زض هٌبعن ًالى قْطي زض الگَّبي هحتلق كضبيي ًك
هتوطًع ثِ الگَي چٌس هطًعي ٍ پيطاهَى پطاًٌسُ ؾَم پيسا ًطزُ ثَز. انلْبى، الگَي ؾبذتبض كضبيي اظ حبلت توطًع ٍ ثب پطاًٌف 

اظ الگَي تي هطًعيت ٍ  ًبهتؼبزل، ثِ ؾَي قٌل گيطي الگَي قؼبػي ؾَم يبكتِ ثَز. هكْس اظ الگَي تي هطًعيت ذغي ٍ قيطاظ
(، الگَي تَؾؼِ ًبلجسي يٌپبضچِ قْط ٍ پيطاهَى ثب اؾتلبزُ اظ ظطكيتْبي 1396ػلي اًجطي ٍ ّوٌبضاى) پيطاهَى پطاًٌسُ پيطٍي ًطزًس.

                                                      
1 Seto 
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تگي گطزقگطي هٌبعن پيطاقْطي ضا ثطضؾي ًطزًس، ًتبيح ايي تحوين اضائِ الگَيي اظ تَؾؼِ ّوبٌّگ قْط ٍ پيطاقْطي ثب تَخِ ثِ ٍاثؿ
 ّبي اؾتطاتػي ٍ هلبّين: اضتدبػي قْط ضيعي ثطًبهِ هغبلؼِ ثِ ،Jabareen (2013) ّبي هتوبثل ثط هجٌبي ًيبظّبي گطزقگطي ثَز.

 قْط ضيعي ثطًبهِ چبضچَة) ًَآٍضاًِ هلَْهي چبضچَة يي اضائِ ثب ٍ. پطزاذتٌس هحيغي ظيؿت ذغطات ٍ َّايي ٍ آة تـييطات ثب هوبثلِ
 ًبضي چِ آيٌسُ زض تط هوبٍم ٍضؼيت ؾوت ثِ حطًت خْت آًْب، قْطي خَاهغ ٍ قْطّب ًِ  اؾبؾي ؾَال ايي ثِ ،(RCPF) يب هوبٍهتي

 قْطّبي اهتهبزّبي زض قْطي تحَل چبلف ٍ ػوَهي كضبي ثطضؾي ثِ تحويوي زض  ، Mandeli (2019) .زازًس پبؾد زٌّس، اًدبم ثبيس
 ثطضؾي قٌبؾي، ضيرت ثطضؾي اؾٌبز، تحليل ٍ تدعيِ ازثيبت، گؿتطزُ ثطضؾي ثط جتٌيه -  تحويوبت. پطزاذت خسُ، هَضزي هغبلؼِ: ًَظَْض
 ّوٌبضاى ٍ Ghorab. ًطز كطاّن هحيظ ًيليت اضتوب ثطاي قْطي پيكگيطاًِ عطح يي ًوف اظ ثْتطي زضى - ًيلي ٍ ػٌبؾي ّبي
 زض.  زازًس هطاض هغبلؼِ هَضز ههط قْطّبي تَؾؼِ ٍ ضيعي ثطًبهِ ثطاي خسيس ضٍيٌطزّبي ػٌَاى ثِ ضا ؾجع قْطّبي ٍ قْط اًَ ،(2016)

 ثطًبهِ زض اًَ ٍ ؾجع قْطّبي ضٍيٌطزّبي ٍ قَز خلت پبيساض تَؾؼِ هجبًي اظ اؾتلبزُ ثِ گيطًسگبى تهوين تَخِ ًِ قس تالـ تحوين ايي
 ثِ ًوي ثطاي ّوچٌيي ِثلٌ ههط، قْطّبي ؾبذتبضي ّبي چبلف ٍ هكٌالت ثب هوبثلِ ثطاي تٌْب ًِ ههط، قْطّبي تَؾؼِ ٍ ضيعي
 كيعيٌي ضقس كضبيي ضًٍس ،Marwasta (2019) .گيطًس هطاض ثطضؾي هَضز ههط زض خسيس خَاهغ هَخَز اؾتطاتػي ًبضآيي ٍ اثطثركي ثْجَز
 كيعيٌي ضقس ًِ قس هكرم تحليل، ٍ تدعيِ اظ حبنل ًتبيح ثطاؾبؼ. زاز هطاض هغبلؼِ هَضز ،1975-2015اًسًٍعي  ، خبٍا زض قْطّب
 .اؾت زاقتِ قْطي تَاثغ ٍ ّب ظيطؾبذت قْطي، ّبي ؾًٌَتگبُ اثؼبز زض گًَبگًَي ًؿجتب تـييطات خبٍا زض طّبقْ

 قْط ٍ گكتِ اكعٍزُ قْطّب اّويت ثط ظهبى عَل زض ًِ چطا اؾت ثَزُ نؼَزي ضًٍسي ايطاى زض قْطًكيٌي ضًٍس گصقتِ زِّ 6 عي
 اظ تؼساز چِ زّس هي ًكبى ًِ اؾت ًوي هلَْم يي ًكيٌي قْط. اًس زضآهسُ صاةخ ّبي پسيسُ نَضت ثِ اختوبػي اهتهبزي، لحبػ ثِ ّب

 ًوبط ازؿبم اظ اؾت ػجبضت اٍل: گيطًس هطاض ػبهل زٍ تبثيط تحت تَاًس هي قْطًكٌي پؽ. ًٌٌس هي ظًسگي قْطّب زاذل زض خوؼيت
 هي قْطّب ثِ ضٍؾتبييبى هْبخطت زٍم حبهل خوؼيت اكعايف ثطاثط قْطّب ثِ ضٍؾتبيي ّبي ؾًٌَتگبُ تجسيل يب قْطّب زاذل زض ضٍؾتبيي

 هي ؾيبؾي كطٌّگي، اهتهبزي، هجيل اظ ّن زيگطي ػَاهل الجتِ. اًس قسُ ايطاى زض قْطًكيٌي اكعايف ثبػث ػبهل زٍ ايي اؿلت ًِ ثبقس
 هلَْم تغجين ثب. ًطز پيسا عايفاك ؾطػت ثِ قْطّب خوؼيت ًِ ًوَزين هكبّسُ اضضي انالحبت كطايٌس زض چٌبًٌِ. ثبقٌس تبثيطگصاض تَاًس
 ًالًكْطّبي ذهَل ثِ اهطٍظي قْطّبي ًِ گطكت ًتيدِ ايٌگًَِ هي تَاى خْبى قْطّبي هَخَز ٍضغ ٍ قْطي پبيساض تَؾؼِ

 گؿتطزُ. ثبقس ًوي هؿئلِ ايي اظ هؿتثٌب ًيع قيطاظ قْط ًالى. ثبقٌس هي حطًت حبل زض قْطي ًبپبيساضي ؾوت ثِ تَؾؼِ حبل زض ًكَضّبي
. ظًس ضهن تَاًس هي ضا ًبگَاضي پيبهسّبي قَز هي ذَاًسُ قْطي ضٍيي پطاًٌسُ نَضت ثِ قْطؾبظي ػلن زض ًِ قيطاظ قْط اكعٍى ضٍظ قسى
 ّبي ظيؿتگبُ تٌَع ثطزى ثيي اظ هٌبثغ، اتالف اًطغي، ههطف هيعاى اكعايف قْط، ًٌْساضي ٍ قْطي ؾبذت ظيط ّعيٌِ اكعايف: خولِ اظ

 زاضاي 1345 ٍ 1335 ّبي ؾبل زض ؾيبؾي ػَاهل تأثيط تحت قيطاظ قْط خوؼيت قْط، ًالى ايي خوؼيتي بلؼبتيهغ اؾبؼ خبًَضي. ثط
 ٍ ًلط 283376 ثط ثبلؾ 1345 ؾبل زض ٍ ًلط 170659 ،1335 ؾبل زض قيطاظ قْط خوؼيت ًِ اي گًَِ ثِ ثبقس هي قْطًكيٌي ثبالي هيعاى
 ٍ ضٍؾتبييبى ّبي هْبخطت اثط ثط ؾيبؾي تحَالت ضًٍس ازاهِ ثب هيعاى ايي اهب. سثبق هي زضنس 20/5 هصًَض ؾبل 10 عي آى ضقس ًطخ

 ؾبل زض ٍ ًلط 457516 ،1355 ؾبل زض قيطاظ قْط خوؼيت ًِ عَضي ثِ ًٌس هي اي هالحظِ هبثل تـييط قْط، ايي ثِ اعطاف قْطّبي
 تحَالتي زچبض ًيع قْط ًبلجس ضًٍسي چٌيي زًجبل س. ثِضؾي زضنس 39/6 ثِ هصًَض ؾبل 10 عي آى ضقس ًطخ ٍ ًلط 849876 ثط ثبلؾ 1365
 زض ٌّتبض 3540 ضهن اظ ًِ. ثبقس هي 1355 ٍ 1365 ّبي ؾبل ثِ هطثَط قيطاظ قْط هؿبحت زض اكعايكي هثجت تـييطات ثيكتطيي  ٍ قس
 اؾت قسُ ثطاثط 7/3( 1365-1355)ؾبل 10 عي قيطاظ قْط كيعيٌي ًبلجس ػجبضتي ثِ ضؾيس 1365 ؾبل زض ٌّتبض 13098 ثِ 1355 ؾبل

كضبيي ًالًكْط قيطاظ ثب اؾتلبزُ اظ  –ّسف اظ ايي پػٍّف ثطضؾي گؿتطـ ًبلجسي . ثبقس هي قيطاظ قْط ضٍيِ ثي گؿتطـ گَيبي ايي ًِ
هٌتبؾت ثب ّسف پطؾكي ًِ زض ايي پػٍّف هبثل هغطح هي ثبقس ايي اؾت ًِ زض حبل حبضط هيعاى ٍ  .هي ثبقس  (Rs)ؾٌدف اظ زٍض 

 ُ گؿتطـ ًبلجسي قْط قيطاظ عي ثبظُ ظهبًي هكرم ثِ چِ نَضت هي ثبقس ٍ زض آيٌسُ ايي ضًٍس چگًَِ ذَاّس ثَز. ًحَ
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 هباًی ًظزی

اؾهت.    قهْطي  ّبي اضظـ ٍ قْطّب ؾلغِ تحت خْبى ظَْض كطآيٌس ، قْطي تَؾؼِ: ضْزًطیٌی ٍ ضْزی رضذ ، ضْزی تَسعِ

 اظ ضا اذيهط  اهتهبزي ٍ اختوبػي تبضيد اظ ثؿيبضي تَاى هي ًِ اؾت گؿتطزُ ثؿيبض آى يپيبهسّب ٍ اؾت ًلي هسضي ثِ قْطي تَؾؼِ ٍهَع

 ضقهس  ضٍثِ اّويت ثِ ٍ اؾت خوؼيتي ٍ هٌبًي ضًٍس يي ،قْطي ضقس  .ًطز هكبّسُ آى هرتلق پيبهسّبي ثب قسى هَاخِ ثطاي تالـ ًظط

 ٍ ضٍؾتب اظ خوؼيت تَظيغ ثيكتط ًِ اكتس هي اتلبم ظهبًي اهط ايي .زاضز اقبضُ ذبل خبهؼِ ٍ اهتهبز يي زض خوؼيت توطًع ػٌَاى ثِ قْطّب

ِ  ًِ اؾت اختوبػي ٍ( كضبيي ؿيط) كضبيي كطايٌس يي ،قْطًكيٌي .يبثس تـييط قْط ٍ قْطى ؾبًي ثِ زٌّسُ  ضٍاثهظ  ٍ ضكتهبض  تـييهطات  ثه

 اظ ًِ ظًسگي ؾجي پيچيسُ تـييط ثِ ، اؾبؾبً .اكتس هي اتلبم قْطّب زض هطزم ظًسگي ًتيدِ زض اختوبػي اثؼبز زض ًِ قَز هي هطثَط اختوبػي
 ههي  اؾهتلبزُ  تهطي  گؿتطزُ هؼٌبي ثِ هؼوَالً "قْطًكيٌي" ًلوِ ، اهطٍظُ ، حبل ايي ثب .زاضز اقبضُ ، قَز هي ًبقي خبهؼِ ثط قْطّب تأثيط
 اثهطات  .زاضز اقهبضُ  هَخَز قْطي ِهٌغو يي ثِ خوؼيت هْبخطت ًتيدِ زض ضٍؾتبيي هٌبعن اظ قْطي هٌبعن كيعيٌي ضقس ثِ ايي ٍ قَز

ِ  ضٍؾهتبّب  اظ ههطزم  حطًهت " ػٌَاى ثِ ّوچٌيي قْطًكيٌي .اؾت حٌَهتي ذسهبت ٍ قْطي تطاًن زض تـييط قبهل قْطًكيٌي  هٌهبعن  ثه
 ضقهس  اظ ثيف چيعي ثِ قْطًكيٌي ضًٍس ، ًٌين زضى ًِ اؾت ايي قَز. هْن هي تؼطيق "قْطي هْبخطت ثب ثطاثط خوؼيت ضقس ثب قْطي

 هؿهئَل  ؾهطيغ  قْطًكهيٌي  .اؾهت  هٌغوِ يي ؾيبؾي ٍ اختوبػي ، اهتهبزي ؾبذتبضّبي زض تـييطاتي قبهل ايي. زاضز اقبضُ خوؼيت زُؾب
 ؾهطيغ  ضقهس   .زاضز اضتجهبط  خْهبًي  تـييط هَضَػبت ثب قسيساً آى تبثيطات ٍ اؾت قْطي هحيظ زض اختوبػي ٍ هحيغي تـييطات اظ ثؿيبضي
 هي ككطزُ خؿوي اهٌيت ٍ ثْساقت ًول، ٍ حول ثْساقتي، ّبي هطاهجت ، آهَظـ اًطغي، هبًٌس ذسهبتي ائِاض ثطاي ضا آًْب ظطكيت قْطّب
 اظ هؼوهَالً  ًِ قَز هي زازُ ًؿجت قْطي هٌبعن زض ضقس ػجبضتي ثِ يب قْطّب كضبيي ضقس ثِ قْطًكيٌي هؿتوين هلَْم ًِ، ّطچٌس .ًٌس
 (.Bhatta, 2010قَز) هي يبز "قْطي ضقس" ػٌَاى ثِ آى

قهْط زض خْهبى    86كوظ  1950ضقس خوؼيت زض خْبى ثؿيبض ؾطيغ اتلبم  اكتبزُ اؾت ثِ عَضي ًِ زض ؾبل گستزش فیشیکی ضْز: 
قْط ضؾيسُ اؾهت. ثهِ گلتهِ ؾهبظهبى      550ٍخَز زاقتِ اؾت ًِ ثيف اظ يي هيليَى ًلط خوؼيت زاقتٌس. ايي تؼساز اظ آى ظهبى تب االى ثِ 

ٍ ؾهپؽ ثهِ    1950هيليَى( زض  732) ٪29ثِ  1900هيليَى( زض آؿبظ زِّ  220) ٪13خوؼيت خْبى اظ هلل، ًؿجت خوؼيت قْطي ثِ ًل 

گؿتطـ قْطي، ثِ ػٌَاى يي گؿتطـ كيعيٌي ًن تهطاًن،   (.Marwasta, 2019)، اكعايف يبكتِ اؾت2005هيليبضز( زض ؾبل  3.2) 49٪
ٌي اظ چبلف ّبي خْبًي اؾت ًِ ثطًبهِ ضيعي تَؾؼِ كضبيي زض ؾبل ثطًبهِ ضيعي ًكسُ، ًبهحسٍز ٍ پطاًٌسُ ثِ ؾوت هٌبعن حَهِ اي، ي

يٌي اظ زاليل ٍ ثرف ػوسُ اي اظ ايٌٌِ قْطّب ثِ نَضت اكوي گؿتطـ ههي   (Bagheri & Tousi, 2018)ّبي اذيط ثب آى ضٍثطٍ اؾت
س ٍ خوؼيهت هَخهَز زض خؿهتدَي    يبثٌس ايي اؾت ًِ ثبكت هَخَز قْط ثِ ًيبظّب ٍ ذَاؾتِ ّبي خوؼيت ؾبًي زض آًدب پبؾهد ًوهي زّه   

پيساًطزى هحيظ هٌبؾت تطي اؾت ًِ پبؾرگَي ًيبظّبي آًْب ثبقس ثِ ّويي زليل زض حبقيِ قْطّب  يب قْط خسيس ٍ هحيظ اًؿهبى ؾهبظ   
ف (. زض ٍاهغ يٌي اظ هْوتطيي ػَاهلي ًِ زض گؿتطـ كيعيٌي ٍ تـييطات ًهبثطي اضاضهي اعهطا   1392ػبثسيٌي ٍ ّوٌبضاى، ايدبز هي ًٌٌس)

يٌي اظ زاليل ػوسُ ًِ ثبػث ايدبز هكٌالت ظيؿت   (.1396قْطّب ًوف ًليسي ٍ هْوي زاقتِ ضقس ضٍظ اكعٍى خوؼيت اؾت)هَؾَي، 
(. زضى ضًٍهس گؿهتطـ قهْطي ٍ ػَاههل     2013ٍ ّوٌهبضاى،   Liهحيغي زض هٌبعن قْطي ٍ اعطاف اى هي قَز گؿتطـ قْطي اؾهت) 

 (.2013ٍ ّوٌبضاى،  Liْطي ثطاي ًبّف اثطات ؾَء ايي ضقس ثؿيبض هْن اؾت )هحطًِ آى ثطاي ثطًبهِ ضيعي ٍ هسيطيت ضقس ق

ػَاهل هحطى زض گؿتطـ كيعيٌي قْط قبهل ػَاهل كيعيٌي، اهتهبزي اختوبػي، ّوؿبيگي هي  عَاهل هحزک گستزش ضْزی:
 (.2013ٍ ّوٌبضاى،  Liثبقٌس)

(  ػَاهل اؾبؾي تؼييي ًٌٌسُ هيهعاى، تَظيهغ كضهبيي ٍ گؿهتطـ     كيعيٌي :ػَاهل كيعيٌي )ثِ ػٌَاى هثبل، آة ٍ َّا ٍ تَپَگطاكي -1
تبثيط هطاض  كضبيي ظهيي قْطي ّؿتٌس. ثبضـ ٍ تَپَگطاكي ؾغح ثبلوَُ قْط ضا ثب هحسٍز ًطزى تبهيي آة ٍ هٌبثغ ظهيي زض ؾغح قْط تحت

طاكي، تَاًهبيي تؼيهيي  هَهؼيهت گؿهتطـ     زٌّس. ثٌبثط ايي زليل ًِ ثِ عَض ًلي تطخيح تَؾؼِ قْطي ثط هٌبعن هؿغح اؾت لصا تَپَگ هي
 (.2013ٍ ّوٌبضاى،  Liقْطي زض يي قْط ضازاضز)
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اختوبػي هجتٌي ثهط   –اختوبػي: ايي ػبهل يٌي اظ هْوتطيي ػَاهل هحطى گؿتطـ قْطي اؾت. هتـيطّبي اهتهبزي  -اهتهبزي -2
ثجت هبثل تَخْي ثط گؿتطـ قْطي ًكهبى زازُ اًهس ٍ   ؾطقوبضي، هبًٌس خوؼيت ٍ تَليس ًبذبلهي زاذلي، زض هويبؼ ّبي هرتلق اثطات ه

ػالٍُ ثط ايي هتـيطّب، ؾبيط هتـيطّب هبًٌس كبنلِ تب هطاًع اهتهبزي اختوبػي ٍ كبنلِ اظ خهبزُ ّهب ًيهع ثهط گؿهتطـ قهْط تهأثيط ثؿهعايي         
 (.2013ٍ ّوٌبضاى،  Liزاضًس)

ثِ ػٌَاى هطًع قْط، هٌغوِ تدبضي هطًعي ، هطًهع حَههِ    اختوبػي هؼوَالً -كبنلِ تب هطًع اهتهبزي اختوبػي: هطًع اهتهبزي  -3
ٍ ّوٌهبضاى،   Li)قْطؾتبى( ٍ ؿيطُ ًكبى زازُ هي قَز. ّطچِ ًعزيٌي ثِ ايي هطاًع ثيكتط ثبقس، احتوبل قْطًكيٌي ثيكهتط ذَاّهس ثهَز)   

2013.) 

ي ؾبذت ضا ًبّف هي زٌّس ثلٌِ ظًهسگي  خبزُ ّب ًوف اؾبؾي زض گؿتطـ قْطي زاضًس ظيطا ًِ تٌْب ّعيٌِ ّب: كبنلِ تب خبزُ ّب -4
ضٍظهطُ ؾبًٌبى ضا ًيع آؾبى هي ًٌٌس. ثٌبثطايي، احتوبل گؿتطـ قْطي ثيكتطي زض هٌبعن ًعزيي ثِ خبزُ ّب ٍخهَ زاضز. خهبزُ ّهب اًهَاع     

بگًَي ثهط  هرتللي زاضًس ًِ ّط ًسام ثطاي ّسكي عطاحي هي قًَس ٍ ايي تٌَع ٍ هرتلق ثَزى ًهَع عطاحهي هوٌهي اؾهت تهأثيطات گًَه      
 (.2013ٍ ّوٌبضاى،  Liگؿتطـ قْطي زاقتِ ثبقٌس)

ػَاهل ّوؿبيگي ثٌب ثِ ًؿجت اؾتلبزُ ّبي هرتلق ظهيي هبًٌس، قْطي، ًكبٍضظي، خٌگل ٍ ؿيطُ تؼطيق هي قًَس. زض  ّوؿبيگي: -5
ثيكتطي زاضًس. ًؿجت ظهيٌي هوبالت ظيبزي اقبضُ قسُ اؾت ًِ هَهؼيت ّبيي ًِ تَؾظ ظهيي ّبي قْطي احبعِ هي قًَس اهٌبى تَؾؼِ 

 (.2013ٍ ّوٌبضاى،  Liًِ قْطي اؾت هتـيطي اؾت ًِ ثيكتط زض ًظط گطكتِ هي قَز)

ِ  كطايٌهس  عي زض آهطيٌب هتحسُ ايبالت زض قْطي هٌبعن ، 1950 زِّ اٍاذط زض :(Urban sprawlپزاکٌذگی ضْزی)  ًكهيٌي  حَهه
ًهطز، ًهِ ثبػهث     زضگيهط  ضا خٌگهل  ٍ ًكبٍضظي ّبي ظهيي اظ ظيبزي ساضهو ًِ يبكتٌس، گؿتطـ ؾطػت ثِ تدبضت ٍ نٌؼت ؾًٌَت، هحل

ـ  ػٌَاى ثِ ًٌتطل اظ ذبضج قْطي تَؾؼِ ايدبز اثطات هٌلي ظيؿت هحيغي ٍ  هكٌالت تطاكيٌي ظيبزي قس، ايي الگَي  زض قهْط  گؿهتط
ـ  ًعيهط هٌبعن زض ظهيي ثبالي هيوت اظ ًبقي ، قْطي (. پطاًٌسگيBhatta, 2010اؾت) قسُ گطكتِ ًظط ِ  هٌهبعن  ٍگؿهتط  اي حبقهي
 زض تـييهط  هْوتهطيي  قهبيس  .قهس  اًحطاكهي  ٍ هٌلهي  ػَاههت  ثِ هٌدط ٍ( ًول ٍ حول هثبل ػٌَاى ثِ) ظيطؾبذتي ّبي ّعيٌِ اكعايف قْط،

 كوهظ  قهْطي  پطاًٌهسگي   .ثبقهس  ًوتط تطاًن ثب ٍ ثعضگتط هٌبعن زض كضب زض قْطي تَؾؼِ گؿتطـ اذيط هطى ًين زض قْطًكيٌي الگَّبي
ّؿتٌس، ثلٌِ الگَي خسيستطي زض قْطّبي كويهط ًكهيي ًهِ     ذَزضٍ هبلٌيت اظ ثباليي ؾغح زاضاي ًِ ًيؿت ثطٍتوٌسي ًكَضّبي ألِهؿ

 ّوچٌبى ككطزُ تط هبًسُ اًس ضا ًيع قبهل هي قَز.

 ضقهس  ػلت ّبي ضقس قْط ٍ پطاًٌسگي قْطي قجبّت ثؿيبض ي ثِ ّوسيگط زاضًهس. ػلهل   ضْزی: گستزش ٍ رضذ پیاهذّای ٍ علل
  ًبپهصيط  خهسائي  قهْطي  گؿتطـ ٍ ضقس ظيطا. ًيؿت آؾبى يٌسيگط اظ آًْب توييع هَاضز اؿلت زض. اؾت هكبثِ ًبهالً پطاًٌسُ ػَاهل ثب قْطي
 پطاًٌسگي اهب ثبقس، هي هْن ثگيطز هطاض ثطضؾي هَضز پطاگٌسگي ٍهَع اظ ثسٍى اؾت هوٌي قْطي ضقس ًِ ايي زضى ، ّطچٌسًِ .ثبقٌس هي
ًبّوبٌّهگ   پطاًٌسُ ضقس يب ّوبٌّگ هتطاًن ضقس هٌدط اؾت هوٌي ، خوؼيت ضقس هثبل ػٌَاى ثِ .ًٌس الوب قْطي هٌبعن زض اض ضقس ثبيس
 (.Bhatta, 2010زاضز) ثؿتگي آى ػَاهت ٍ كطايٌس الگَ، ثِ ضقس ثَزى ثس يب ذَة .قَز
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 (Bhatta, 2010) ضَد ضْز ُپزاکٌذ یا/  ٍ فطزدُ رضذ بِ هٌجز است هوکي کِ ضْزی رضذ (: علل1جذٍل )

 پزاکٌذُ رضذ فطزدُ رضذ ضْزی رضذ علل

 * * خوؼيت ضقس

 * * اهتهبزي ضقس

 * * ؾبظي نٌؼتي

 *  ظهيي اضظـ اًتظبضات

 *  ظهيي زض گطؾٌگي ًگطـ

 *  حوَهي اذتالكبت

 *  كيعيٌي خـطاكيبي

 *  هيوت اضظاى هؿٌي ًوجَز

 * * ثيكتط ظًسگي كضبي توبضبي

 *  ػوَهي هوطضات

 * * ًول ٍ حول

 *  ذبًَازُ تي ّبي ذبًِ

 *  ؾطهبيِ ثبظاض ٍ اػتجبض

 *  زٍلت ّبي تَؾؼِ اي ؾيبؾت

 *  ضيعي ثطًبهِ هٌبؾت ّبي ؾيبؾت ٍخَز ػسم

 

 ثب تَخِ ثِ ضقس اكوي قْطّبي اهطٍظي ٍ پيبهسّبي ًبگَاض آى ؾيبؾت ّبي ثطاي خلَگيطي اظ ضخ زازى چٌييرضذ َّضوٌذ ضْزی: 
ثطاي  ًبهؼوَل آى اثطات ًبهغلَثي ثطهحيظ عجيؼي ٍ كطٌّگي خَاهغ هيگصاضز؛ تالقْبي ظيبزي لٌي پطاًٌسگيپيبهسّبي هٌلي ظَْض ًطز. 

ضاّجطز ضقس َّقوٌس ثِ ػٌَاى يٌي اظ ضاٌّبضّبي  ثطعطف ؾبذتي اثطات هٌلي گؿتطـ پطاًٌسُ قْطّب ثِ ػول اهسُ ًِ ػوسُ تطيي آًْب
. )ػجسالِ ظازُ ٍ ّوٌبضاى، قَز َّقوٌس خبيگعيٌي ثطاي پطاًٌسگي هحؿَة هي ًِ زضٍاهغ ضقس تَؾؼِ قْطي اؾت ،هوبثلِ ثب پطاًٌسگي 

1394) 

اهطٍظُ ثب پيكطكت ػلن زض ظهيٌِ ّبي ضيبضي ٍ تٌٌَلَغي تحَلي قگطف زض ؾبيط اثؼهبز ػلوهي اظ خولهِ خـطاكيهب ٍ      :سًجیزُ هارکَف 
، ؾلَل ّبي ذَزًبض هي تَاى تـييطات ًبلجسي LCMاظ اًَاع هسل ّب ّوچَى ظًديطُ هبضًَف،  ثطًبهِ ضيعي قْطي قسُ اؾت. ثب اؾتلبزُ

 اؾهبؼ  ثهط  ، زضيبيي هٌبثغ اظ اؾتلبزُ ٍضي ثْطُ پَيبي تٌبهل اضظيبثي ثطاي هبضًَف ظًديطُ. قْطي ضا تب اكن ظهبًي هؼيي پيف ثيٌي ًوَز

 "اثطثركي ػسم" ٍيػگي زاضاي هتـيطّب تَالي ًِ ًٌس هي كطو هبضًَف ًديطُظ زض ٍاهغ.قَز هي اؾتلبزُ ، هرتلق هٌبعن زض آى ؾيبليت
ِ  آى كؼلهي  ٍضهؼيت  ٍهتي ثِ ايي هؼٌب ًِ ، اؾت ِ  ٍضهؼيت  ثهب  اضتجهبعي  ّهي   آى آيٌهسُ  حبلهت  تَظيهغ  ، قهَز  قهٌبذت  .ًهساضز  آى گصقهت

(MalinSong et al, 2020) تهبزكي ّوچَى  كطآيٌس يي ًٌيس كطوXt ٍضؼيت اظ تـييط احتوبل اگط زاضز ٍخَز i  زض ظهبىt  ثِ ٍضؼيت

j  زض ظهبىt+1 ُثبقس آًگب  : 

 

 ضاثغِ قوبضُ يي:

 
ٍ  tزض ظهبى  هٌغوِ ّط حبلت احتوبل ثِ هطثَط كوظ t+1زض ظهبى  هٌغوِ ّط حبلت احتوبل ًِ زّس هي قوبضُ يي ًكبى ضاثغِ  اؾهت 
 ظيهطا  ثگيطًهس  ههطاض  هتـيهطُ  چٌس ّبي تٌٌيي تحت اؾت هوٌي بضًَفه ّبي ًيؿت.  ظًديطُ t اظ هجل حبلت ثِ هطثَط آى اًتوبل احتوبل

 آًْهب  ، حهبل  ايهي  ثهب . ًٌٌهس  ههي  اؾهتلبزُ  هبتطيؽ خجط هبًٌس هتـيطُ چٌس ّبي ضٍـ اظ ثؿيبضي اظ ٍ قًَس هي قبهل ضا هرتللي هتـيطّبي
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 ضٍقهْبي  ًٌهبض  زض ثٌهبثطايي  ، ّؿتٌس ًبضلَ هًَت ضٍقْبي ٍ ظهبى عَل زض پيكطكت هبًٌس ، هتلبٍت ًؿجتبً هلبّين اظ ثطذي قبهل ّوچٌيي
 .قًَس هي شًط خساگبًِ ثركْبي ػٌَاى ثِ اهب گيطًس هي هطاض هتـيطُ چٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رٍضْا دادُ ٍ

 گطزيس هرتلق ّبي ظهبى خْت تكريم ضًٍس تـييطات ًوكِ ًبضثطي اضاضي تْيِ ثِ اهسام اضاضي پَقف تـييطات ٍ پَيبيي هٌظَض ثِ

 2020ٍ  2014 ٍ 1994 ٍ 1984 ّبي ؾبل زض   OLI  ٍ TM  ٍMss ّبي هبَّضاُ ّبي لٌسؾت ثب ؾٌدٌسُ تهبٍيط ّبي ًبهجطزُ اظ  كًِو
اؾتلبزُ گطزيس. ثِ  TerrSetتْيِ قس ٍ ثطاي آًبليع ًطزى تهبٍيط اظ ًطم اكعاض  Earth Explorerتٌٌيي ّبي ؾٌدف اظزٍضي اظ ؾبيت  ثب

ضطٍضي اؾت هطاحلي ضا عي ًطز ًِ ػجبضت اؾت اظ: اثتسا ثبيؿتي تهبٍيط  TerrSetَّاضُ اي ثب اؾتلبزُ اظ ًطم اكعاض هٌظَض آًبليع تهبٍيط هب

 ّسف

تحليل ؾبذتبض 
قْط  كضبيي ًالى
قيطاظ عي 

تب  1984ّبي  ؾبل
ثب اؾتلبزُ   2020

اظ تهبٍيط 
 اي. هبَّاضُ
 

. 

 بزرسی هفاّین
 پطاًٌسُ ضٍيي

 تَؾؼِ قْطي

 ظًديطُ هبضًَف

 کلیذٍاصُ ّا

 گؿتطـ

 كضبيي -ي ًبلجس

 ؾٌدف اظ زٍض

TerrSet 

 رٍش ّای کیفی 

 هغبلؼِ اؾٌبز

 هٌبثغ ًَقتبضي

، 

 رٍش ّای کوی 

 ؾٌدف تهبٍيط هبَّاضُ اي

 هسل هبضًَف
عَاهل هؤثز در تَسعِ 

 فیشیکی ضْزّا

 اهتهبزي

 اختوبػي

 ؾيبؾي

 پیطیٌِ پضٍّص

 ذبضخي

 زاذلي

  استخزاج عَاهل ٍ ساسٍکارّای

استفادُ اس گستزش ٍ رضذ کالى ضْز با 

هذل ّای کوی ٍ تحلیل تصاٍیز هاَّارُ 

 ای

 پیص بیٌی رًٍذ گستزش ضْز ضیزاس 

ضٌاخت الگَی کالبذی 

 ضْز ضیزاس

 فضایی ضْز ضیزاس -ضٌاخت رضذ کالبذی 

 ضٌاخت ساختار فضایی ضْز ضیزاس

 –پضٍّص بزرسی ًحَُ گستزش کالبذی 

ا استفادُ اس ضْز ضیزاس ب فضایی کالى

 (Rsسٌجص اس دٍر )

 ضٍـ قٌبؾي ازثيبت هَضَع تؼطيق هؿبلِ

 

 : هذل هفَْهی، هاخذ: ًگارًذُ(1)ضکل 
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 ايي زازُ ّب زاضاي اظ هبَّاضُ لٌسؾت  1اذص قسُ اظ ؾٌدٌسُ ّب ضا تهحيح ٌّسؾي ًطز ًِ زض ايي پػٍّف ثبتَخِ ثِ اذص زازُ ّبي ؾغح 
ٌّسؾي ًوي ثبقس. هطحلِ زٍم هطثَط ثِ تْيِ ًوكِ ًبضثطي ظهيي هي ثبقس. ثطاي ايي  تهحيح ِث ًيبظي ٍ ّؿتٌس ٌّسؾي نحت ًؿجي

 اظ ًالؾِ  8ًبض ضطٍضي اؾت تؼساز ًالؾِ ّبي هَضز ًظط هكرم قًَس ًِ زض ايي پػٍّف ثٌب ثِ اّساف هَضز ًظط ًبضثطي ظهيي ضا ثِ 
 ثطاي ًلي نحت ٍ ًبپب ضطيت آهبضي پبضاهتطّبي ًلي، نحت ظيبثياض ثطاي تحوين ايي ثٌسي گطزيسُ اؾت. زض عجوِ قسُ ًظبضت ضٍـ

% ٍ 90%، 88ثِ تطتيت ثطاثط ثب  1984ٍ  1994، 2004، 2014% ثَز ايي آهبضُ ثطاي ؾبلْبي 96% ٍ 87ثطاثط ثب  2020ًوكِ هطثَط ثِ ؾبل 
ضًٍس گؿتطـ ًبلجسي قْط قيطاظ ثب اؾتلبزُ  ّوچٌيي زض ايي هغبلِ .قس هحبؾجِ ّب % ثطاي ًوك%79ِ ٍ %71  ٍ %89 ، %75 ٍ %85 ، 72

هؿبئل اًؿبًي ٍ  ثط آى تأثيط ٍ اضاضي ًبضثطي تـييطات تدطثي ؾبظي پيف ثيٌي قسُ اؾت. خْت هسل 2040تب اكن  Markovاظ الگَضيتن 
 تـييطات؛ اضظيبثي ضؾياًتوبل؛ ثط ًيطٍي ؾبظي اضاضي؛ هسل ًبضثطي تـييطات ؾبظي هسل ًلي قبهل: هطحلِ 4 زض ؾبظي هسل هطاحل هحيغي
 اؾتلبزُ گطزيسُ اؾت. Spectrumؾبظي ذالنِ هي گطزز. زض ايي پػٍّف تحليل ّبي خوؼيتي اظ عطين ًطم اكعاض  هسل نحت

 هعزفی هحذٍدُ هَرد هطالعِ

بى كهبضؼ  اؾت هؿبحت ًل اظ زضنس 51/8 ًيلَهتطهطثغ ثَزُ 104434ٍ  آى هؿبحت ٍ هطاض زاضز كبضؼ اؾتبى هطًع زض قيطاظ قْطؾتبى
خْت چيٌف ًَّؿتبى ّبي اعطاف قْط  ثبقس.  زضنس هٌغوِ زاضاي ؾيوبي هؿغح ٍ كالت هي 40ضا ثِ ذَز اذتهبل هي زّس. ثيف اظ 

زضنهس  1/71 قهيطاظ  قهْط  قيطاظ ثِ نَضت قطم ثِ ؿطة هي ثبقس. قيطاظ زض حَظُ زقتي زض خْت ؾلؿلِ خجهبل اعهطاف آى ٍخهَز زاضز.   
 ؾهغح  اظ هتهطي 1484  اضتلبع ثب تَخِ ثِ . تكٌيل هي زّس ضا اؾتبى كبضؼ هؿبحت ًل اظ زضنس 15/0  حسٍز ٍ قيطاظ قْطؾتبى هؿبحت

زض عَل  ي. هحسٍزُ هغبلؼبتزاضز هؼتسلي ٍاهغ قسٌِّ ثب تَخِ ثِ خْبت قيت ٍ اهلين هٌغوِ، آة ٍ َّاي ظاگطؼ ًَّؿتبًي زض زاهٌِ زضيب
 زهيوهِ ٍاههغ قهسُ اؾهت.     41زضخهِ ٍ   29تهب   وِيزه 33زضخِ ٍ  29ٍ  يو قوبلزهيوِ ػط 36زضخِ ٍ  52تب  وِيزه 29زضخِ ٍ  52 يقطه

ِ  قوبل اظ ٍ زضاى ًَُ ثِ ؿطة اظ چْبض گَقِ زض هَهؼيت قْط قيطاظ قْط ثبثهبًَّي هحهسٍز    ٍ چْلووهبم  ؾجعپَقهبى،  ًَّْهبي ثوهَ،   ثه
ًكهبٍضظي اؾهت زض آذهطيي توؿهيوبت ازاضي      يٌي اظ ػَاهل توطًع خوؼيتي ثطاي كؼبليهت  قيطاظ قطهي خٌَة زض هْبضلَ زضيبچِ. قَز هي

ًيلَهتط چْبض گَقِ اًتربة ًطزُ اؾت. آهبض ّب ٍ زازُ ّبي گطزآٍضي قهسُ هطثهَط    217قْطزاضي ًالى قْط قيطاظ يبظزُ هٌغوِ ضا ثطاي 
هن اكعايف ثِ هوبعغ ؾطقوبضي هكرم ًكبى هي زّس خوؼيت قْط قيطاظ عي ؾبل ّبي اذيط ضًٍسي ضٍ ثِ ضقس زاقتِ اؾت ثيكتطيي ض

ثِ پبييي تطيي حس ذَز عي ؾبل ّبي اذيط ًهعٍل   1395هي ثبقس. ًطخ ضقس خوؼيت قْط قيطاظ زض ؾبل  1365-1355آى هطثَط ثِ ؾبل 
 پيسا ًطزُ اؾت ًِ ايي اهط ثيكتط تحت تبثيط ػَاهل اهتهبزي ٍ اختوبػي هي ثبقس.
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 (: ًقطِ هَقعیت ضْز ضیزاس:  )هاخذ: ًگارًذُ(2ضکل )

 

 ضیزاس ضْز جوعیتی ضگیٍی

 ضًٍسي اذيط ّبي ؾبل عي قيطاظ قْط خوؼيت زّس هي ًكبى هكرم ؾطقوبضي هوبعغ ثِ هطثَط قسُ گطزآٍضي ّبي زازُ ٍ ّب آهبض
ِ  1395 ؾهبل  زض قهيطاظ  قْط خوؼيت ضقس ًطخ. ثبقس هي 1365-1355 ؾبل ثِ هطثَط آى اكعايف ضهن ثيكتطيي اؾت زاقتِ ضقس ثِ ضٍ  ثه

ِ  چطا. ثبقس هي اختوبػي ٍ اهتهبزي ػَاهل تبثيط تحت ثيكتط اهط ايي ًِ اؾت ًطزُ پيسا ًعٍل اذيط ّبي ؾبل عي ذَز حس تطيي پبييي  ًه
 ضٍ ايهي  اظ.  ثيٌٌهس  ًوهي  خوؼيت اهعايف ثطاي ضطٍضتي قْطًٍساى اذيط ّبي ؾبل عي اهتهبزي ككبضّبي ٍ گطكتِ نَضت ّبي تحطين ثب
 آهبضّب ثِ تَخِ ثب. اؾت ًطزُ پيسا ًتعل 28/3 ضهن ثِ 1345 ؾبل زض 13/5 اظ زض ًِ چٌبى. زاضز ضا ليًعٍ ضًٍس قيطاظ قْط زض ّن ذبًَاض ثؼس
 پيسا اكعايف ًبذبلم ؾطاًِ آى زًجبل ثِ ٍ اؾت زاقتِ ًبّف خوؼيت تطاًن( 1395-1390)  اذيط ؾبل 5 عي قيطاظ قْط تطاًن ثرف زض

 ؾهبل  عهي  آى تهطاًن  ثِ تَخِ ثب قيطاظ قْط ًِ ثطز پي تَاى هي زاضز هؿتوين اثغِض هؿبحت هيعاى ثب ؾطاًِ ًِ آًدبيي اظ ًِ اؾت ًطزُ
 ثهب . اؾهت  گطزيهسُ  اؾهتلبزُ  Spectrum اكعاض ًطم عطين اظ خوؼيتي ّبي تحليل پػٍّف ايي زض. اؾت ثَزُ اكوي ضقس زاضاي اذيط ّبي
 حبلي زض ايي. ثبقس هي ؾبلِ 34-30 ؾي ثِ هطثَط به خوؼيت ثيكتطيي 2026 ؾبل اكن تب ؾٌي ّطم زض گطكتِ نَضت ثيٌي پيف ثِ تَخِ
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 نهَضت  ثيٌهي  پهيف  1400 اكن تب ضقس كطهَل ثِ تَخِ ثب. ثبقس هي 39-35 ؾٌي گطٍُ ثِ ثَط هط ػوسُ خوؼيت 2016 ؾبل زض ًِ اؾت
 .ثَز ّسذَا تي 1724403 ،1400 ؾبل زض ًيع قيطاظ قْط خوؼيت ثگيطين ًظط زض 39/1 ثبثت ضا ضقس ًطخ اگط ًِ اؾت گطكتِ

 (: هیشاى ابعاد جوعیتی ضْز ضیزاس، هاخذ: هزکش آهار ایزاى2جذٍل )
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 ، هاخذ: ًگارًذ1345ُ-1395(: هیشاى جوعیت ضْز ضیزاس طی 3ضکل )

 (: ّزم سٌی ضْز ضیزاس، هاخذ: ًگارًذ4ُضکل )

 ّا افتِیبحث ٍ 

ههست   ييه زض كبنهلِ ا  طاظيًِ زض ؾغح ًهالى قهْط قه    زّس يًكبى ه حينحت هغبلؼِ ًتب يبثيٍ اضظ ياضاض ياظ اؾترطاج ًبضثط پؽ
ثب  سّسيهبضًٍَ ًكبى ه طُيظًد طاتييتـ عياؾت. آًبل سُيٌّتبض ضؾ 19778ثِ هؿبحت  يزضنس 90ٌّتبض ثب ضقس  938هؿبحت اًؿبى ؾبظ اظ 

 يٌه يًبلجس ؾٌٌب گع طيلصا تَؾؼِ اذ سيٌّتبض ذَاّس ضؾ 41506% ثِ 35ثب ًطخ ضقس  يطاظ  هؿبحت قْطيؾبل گصقتِ قْط ق 40 يٌطثٌسيپ

 1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395 
 1565572 1460665 1214805 1053025 849876 457516 283376 خوؼيت

  3/75 2/17 4/91 ًطخ ضقس

 6/39 1/43 1/39 

 21670 19322 17889 14619 13652 10765 7243 هؿبحت )ٌّتبض(

 72/24 75/59 67/90 72/03 62/25 42/50 39/12 تطاًن

 477916 416141 346992 226842 170659 87867 52573 َاضذبً

 3/28 3/51 3/92 4/64 4/97 4/91 5/13 ثؼس ذبًَاض
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 ًكهبى  طيه اذ حي(. ًتهب 3ذَاّس ًهطز )خهسٍل    كتطيضا ث يٌيًك ِيحبق يَؾتگيٍ پ يضا ثب هكٌل ضٍثطٍ ذَاّس ؾبذت ٍ كطم قْط طاظيقْط ق
زٌّهسُ   ليتكٌ يهغبلؼِ ؾبذتبض قْط تَخِ ثِ اخعا ي.  اظ آًدب ًِ ثطاطٍزيه فيپ يكتطيًالى قْط ثب ؾطػت ث ييضًٍس تَؾؼِ زض ا سّسيه

 يٍ ًكبٍضظ يؼيپَقف عج تيترط سّسيًكبى ه حيًتب يثطضؾ ييًٌس. ثٌبثطا يه لبيضا ا يًوف هَثط ياؾت ٍ زض هسلؿبظ تيقْط حبئع اّو
  . زض قٌلسًسيگطز ِيتْ قسُ، يثٌس عجوِ طيتهبٍ پطزاظـ، فيذَاّس ثَز.  پؽ اظ اًدبم هطحلِ پ طاظيقْط ق يِ ًبلجساظ هؼضالت تَؾؼ يٌي
عجوهبت   عاىيه ه ييكهتط ي( ث6قسُ اؾت. ثط عجهن قهٌل )   ًكبى زازُ ّب ياظ ًبضثط ييٍ ّط  عاىيه 3ٍ زض خسٍل  قسُ يثٌس عجوِ طيتهبٍ 6

زضنس اظ  55اظ   فيٍ ث طگطكتِ،قْط  هٌغوِ ضا زضث ياظ خٌَة ؿطث ياؾت.ًِ ثرف هْو قيضؼ ثب پَقف يهطتؼ يهطثَط ثِ ًبضثط ياضاض
ٍ  5ثب تَخِ ثِ قهٌل   ييزض ثط زاضز.  ثٌبثطا يؼيزض ثرف پَقف عج يزضذتبى ٍ ثبؿ يّب . پؽ اظ آى، پٌِْقَز يهحسٍزُ ضا قبهل ه ياضاض
ٍ  ييوبيتٌهَع ؾه   دهبز ياعطاف قْط ٍ ا يزض ًبّف زهب يًِ ؾْن ػوسُ ازض اعطاف قْط  يٍ آث نيز  يًكبٍضظ 3هَخَز زض خسٍل  حيًتب

 يٌيًك ِيذَز ضا ثِ ثبؿبت ٍ حباق يزاقتِ اؾت ٍ خب سيؾبل گصقتِ ًبّف قس 40% زض عَل 100زاضز ثِ ًطخ  ييكطاّن آٍضزى هٌبثغ ؿصا
هغؼهب   عيٍ هطاتغ هَخَز ً فيآ ياضاض ،يبٍضظًك ييقَز، ّوعهبى ثب ًبّف توبضب يه سُيز كتطيث يثِ ؾوت خٌَث يًبضثط ييزازُ اؾت. ا

 ضا زاضًس. يّوجؿتِ ًبّك ِيضٍ

 

 (: هساحت کاربزی ّای هحذٍدُ کالى ضْزی ضیزاس )هاخذ: ًگارًذُ(3جذٍل )

 2040 2020 2014 2004 1994 1984 ًبضثطي

 78,759.36 101,676.64 49,736.32 56,239.36 83,061.68 61,471.08 پَقف ضؼيق

 13,240.80 24,155.36 83,790.00 91,879.76 59,129.28 88,428.36 هطاتغ

 22,873.12 14,471.40 3,785.20 1,322.24 1,840.76 1,153.60 ثبؿبت ٍ زضذتبى

 41,502.12 19,778.12 13,611.92 5,957.72 5,513.28 938.52 اًؿبى ؾبظ ّب

 4,452.88 3,743.92 2,818.24 3,491.12 4,883.36 2,532.64 هٌبثغ آثي

 7,581.88 11,576.44 4,198.40 5,613.24 8,798.56 15,428.16 ظهيي ّبي آيف

 13,992.32 6,683.84 4,495.80 3,601.24 2,268.84 - خبزُ حؾغ

 1,972.96 2,289.76 21,939.56 16,270.76 18,879.72 14,423.08 ًكبٍضظي آثي ٍ زين

 (،2020تا  1984زاف کالى ضْز ضیزاس )سالِ کاربزی ّای اط 40(:  ًزخ تغییزات 5ضکل )

 )هاخذ: ًگارًذُ(
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 ( )هاخذ: ًگارًذُ(2040، س:  2020، ر: 2014، د: 2004، ج: 1994، ب: 1984(: ًقطِ کاربزی ّای )الف: 6ضکل )
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 ثهب  قهْط  ي تَؾؼِ ًِ هيسّس ًكبى 1994 تب 1984 ؾبلْبي زضهيبى اضاضي تـييطات ثحث زض قْط ًبلجسي ي تَؾؼِ ضًٍس ثطؾي ًتبيح
 اؾهت،  ثطذهَضزاض  ثهباليي  ؾهطػت  اظ پيكهي  قهْط  خوؼيّهت  ضقس ثِ ًؿجت قْط ًبلجسي تَؾؼْي ٍ ًجَزُ ّوبٌّگ خوؼيّت اكعايف ٍ ضقس

 ٍ تبييبىضٍؾه  ّهبي  هْهبخطت  اثهط  ثهط  ؾيبؾهتي  تحهَالت  ضًٍهس  اؾبؼ ثط تـييطي چٌيي. اؾت آٍضزُ ٍخَز ثِ ضا تطاًوي ًن ثبكت ثٌبثطايي
 الگَي تكريم هْن زاليل اظ يٌي .اؾت تـييطات ايي هْن زاليل اظ يٌي ػطام ٍ ايطاى خٌگ ػبهل اؾتٌِ قْط ايي ثِ اعطاف قْطّبي
 ؾطاًِ ٍ تَؾؼِ ًَع. ثبقس هي ضحوت ثعضگطاُ تب ؾٌتي ثبظاض حَل قْط هطًع اعطاف زض اي حبقيِ تَؾؼِ قْط ًالى ايي ثِ قْطي هْبخطت
 زض. اؾت گطكتِ نَضت قْط قطم ؾوت ثِ ؿطة اظ ًبلجسي تَؾؼِ ؾبظ ٍ ؾبذت الگَي زٌّسُ ًكبى هَخَز خوؼيت ثِ ُقس ؾبذتِ كضبي
ِ  هٌغوِ تَؾؼِ ثب 2004 تب 1994 ؾبلْبي ثيي تَؾؼِ زٍم زٍضُ زض. اؾت% 70 ثب ثطاثط قْطي ضقس ًطخ 1994 تب 1984 زٍضُ ايي  ضًٍهن  ؾه

 ذهبلي  كضهبي  ًهطزى  پهط  ٍ ؾبظي هتطاًن قْط ًبلجسي تَؾؼِ ثِ هطثَط ّبي كؼبليت سُػو ذَضز هي چكن ثِ ؾؼسيِ زض ضا ؾبظي قْطى
 ثٌظهط  قهْط  ؾهغح  زض ضا ثجهبتي  ٍ گطزيسُ اكعٍزُ ضقس ًطخ ثط% 4 تٌْب هغبلؼِ زٍم زٍضُ زض حبل ّط ثِ ثبقس هي هجل زٍضُ تَؾؼِ اظ هَخَز
 زٍضُ ايهي  زض ّؿهتين  قهبّس  قْط خٌَثي گؿتطُ زض قْطي بيكض ضقس ًطخ هدسزاً 2014 تب 2004 ؾَم زٍضُ زض . قَز هي تدطثِ هيطؾس
 ٍ ضضهَاى  زاضائهي،  قهْطى  آثهبز،  حدت هسضؼ، ّوچَى ّبي قْطى ايدبز ٍ ًكيٌي حبقيِ تَؾؼِ زض ذويٌي اهبم ثعضگطاُ ًوطثٌس ًوف

 اظ گطايهي  توطًع ػسم ٍ حبقيِ زض ثيكتط ؾبذت ظيط ٍ ؾبظ ٍ ؾبذت توبضبي ٍ% 40 ثِ ضقس ًطخ خْف ؾجت ؾبلِ 10 كبنلِ زض كطٌّگيبى
 قْط ًالى هؿبحت% 60 اذيط ؾبل 40زض قْطي هٌغوِ ثِ اضاضي ًبضثطي تـييط ضًٍس ضگطؾيًَي آًبليعهسل ثطعجن  . اؾت قسُ قْط هطًع
 ييكضهب  ثِ تَخِ ثب قْط خٌَة ثِ قوبل ؾَي اظ ّوَاضُ تـييطات ايي هحَض اًس ًطزُ تدطثِ ضا قسيس تـييطات ًطخ زٍضُ ايي عَل زض قيطاظ

 عَل ٍ ًيلَهتط 4 ػطو ثِ اي هحسٍزُ زض% 90 ثبالي احتوبل ثب تـييطات ايي هطًع. اؾت ثَزُ ثبظ ّبي زقت ٍخَز ٍ اي تَؾؼِ هتٌبؾت
 هتهطاًن  ٍ ؾهبظي  قهْطى  ّبي تَؾؼِ ايي هطًع قيطاظ قْطزاضي 9 هٌغوِ ٍاهغ زض اؾت حدت قْطى تب ذبًِ زثبؽ هحلِ اظ ًيلَهتط 10

 قهْط  ًهالى  ثرهف  زض ضقهس  زيگهط % 35 آيٌسُ ؾبل 20 زض هيساضز ثيبى هست ثلٌس پيف ثيٌي ثطاي هبضًَف ديطُظً ًتبيح. ثبقس هي ؾبظي
ِ  ٍ گطزيسُ اضبكِ قْطي اضاضي ثِ ٌّتبض ّعاض 40 ثط ثبلؾ هؿبحتي ًِ ثَز ذَاّس زٌَّ قْطى ؾوت ثِ 9 هٌغوِ هطًعيت ثب قيطاظ  ؾهطاً
 .  يبثس هي ًبّف قست ثِ ّب ًبضثطي ؾبيط

 الق          ة         

( ٍ ب: تَسعِ فضایی جْت ٍ بشرگی تغییزات، )هاخذ: 2020تا  1984(: داهٌِ تَسعِ ضْزی ؛ الف: تَسعِ فضایی چْار دٍرُ هختلف )7ضکل )

 ًگارًذُ(
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 ًتیجِ گیزی

 اظ ثبػهث  ًِ اؾت، طٍظياه قْطّبي ٍ خْبًي ؾغح زض هْن هؿبئل اظ زضقْطّب، ضٍي پطاًٌسُ ٍ اكوي گؿتطـ  ضٍيِ ثي ضقس اكعايف     

ِ  قهسُ  ثبػهث  اههط  ايهي . قَز زيگطي هٌلي تجؼبت ايدبز ثبػث اهط ايي ٍ قسُ قْطّب اعطاف زض ظضاػي ّبي ظهيي ٍ ٍ ّب ثبؽ ضكتي ثيي  ًه

ؾت ًجَز. ثط عجن ًتبيح ثس هؿتثٌي اهط ايي اظ قيطاظ قْط قَز. ًالى ثطذَضزاض ثيكتطي اّويت اظ قْطّب گؿتطـ ًٌتطل ٍ آگبّبًِ ّسايت

 ؿطثهي  خٌَة اظ هْوي ثرف زض حبقيِ قْط ٍخَز زاضز ًِ ضؼيق پَقف ثب هطتؼي ًبضثطي ثِ هطثَط اضاضي عجوبت هيعاى آهسُ ثيكتطيي

ِ  آى، اظ پهؽ . قهَز  هي قبهل ضا هحسٍزُ اضاضي اظ زضنس 55  اظ ثيف ٍ زضثطگطكتِ، ضا هٌغوِ  قْط  ثرهف  زض ثهبؿي  ٍ زضذتهبى  ّهبي  پٌْه

 ٍ ؾهيوبيي  تٌهَع  ايدبز ٍ قْط اعطاف زهبي ًبّف زض اي ػوسُ ؾْن ًِ قْط اعطاف زض آثي ٍ زين  كبٍضظيً زاضز. ثط زض عجيؼي پَقف

 ًكهيٌي  حبقيِ ٍ ثبؿبت ثِ ضا ذَز خبي ٍ اؾت زاقتِ قسيس ًبّف گصقتِ ؾبل 40 عَل زض% 100 ًطخ ثِ زاضز ؿصايي هٌبثغ آٍضزى كطاّن

. زضنس زض حبل ضخ زازى اؾهت   89/5 ؾبالًِ ضقس ثطاثط ًطخ ثب قْط قيطاظ ـاؾت. ّوچٌيي ثط اؾبؼ هحبؾجبت نَضت گطكتِ گؿتط زازُ

 هؼيبضّهبي . زاقهتٌس  ضا قهسيسي  ضقس ،2004 تب 1994 زٍضُ زض قْط حبقيِ زض ٍيػُ ثِ ضٍؾتبيي هٌبعن قْطي، گؿتطزُ پطاًٌسگي ػلت ثِ

 عهي  ضا اي ككهطزُ  كطايٌس ضقس الگَّبي  ؿطثي ةخٌَ ٍ قطهي خٌَة قطهي، قوبل زض ككطزگي ضًٍس ًِ ثَز ايي زٌّسُ ًكبى اًساظ چكن

 زض قهيطاظ  قهْط  ًهالى  ؾهغح  ثٌبثطايي زض تحون ايي هَضهَع اههطٍظ زض   .ثَز ذَاّس تط پطاًٌسُ آيٌسُ ّبي ؾبل زض ؿطثي قوبل ًطزًس هي

 ظًديهطُ  تـييهطات  آًهبليع . اؾهت  ضؾهيسُ  ٌّتهبض  19778 هؿبحت ثِ زضنسي 90 ضقس ثب ٌّتبض 938 اظ ؾبظ اًؿبى هؿبحت هست ايي كبنلِ

 تَؾؼِ لصا ضؾيس ذَاّس ٌّتبض 41506 ثِ% 35 ضقس ًطخ ثب قْطي هؿبحت  قيطاظ قْط گصقتِ ؾبل 40 پيٌطثٌسي ثب هيسّس هبضًَف ًكبى

لهسا زض   ًطز. ذَاّس ثيكتط ضا ًكيٌي حبقيِ پيَؾتگي ٍ قْطي كطم ٍ ؾبذت ذَاّس ضٍثطٍ هكٌل ثب ضا قيطاظ قْط گعيٌي ؾٌٌي ًبلجس اذيط

ثبقس؟ثب تَخِ ثِ آًليهع   هي نَضت چِ ثِ قيطاظ ًالًكْط گؿتطـ قيَُ حبضط حبل ثِ پطؾف اؾبؾي پػٍّف ًِ ػجبضت اؾت اظ زضپبؾد 

 هبئسُ ثي ضقس تأثيط تحت هبضًَف هسل زض آًْب آًبليع ٍ اضاضي ًبضثطي تـييطات اظ حبنل ًتبيح زازُ ّب هي تَاى ايي گًَِ پبؾد زاز: ثطعجن

 ههَاضُ  ثهي  ضقس زچبض 1397 ؾبل زض 6 ٍ 10 ،9 هٌبعن هي ًٌس هكرم هغبلؼِ ايي اؾت ؿيطهتٌبؾت گؿتطـ لزضحب قْطي هَاضُ ثي ٍ

 .اؾت گطزيسُ( اؾپطال) قْطي
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