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  چکیدٌ 
ٌصاضي  يبؾتؾضقس قٟطي زض ٘فؽ ذٛز ذهّتي ؾطوف زاضز. ِصا ٘يبظٔٙس ٟٔبض ٚ ٞسايت اؾت 

ٞبي ثپطزاظز ٚ اظ َطف  ي٘بثؿبٔبَ٘طف ثبيس ثٝ ظزٚزٖ   يهاظظيطا ؛ يتي ذُيط اؾتٔؿئِٛضقس قٟطي 
يػٜ اظ اثؼبز وبِجسي آٖ ٚ ثٝٞب  يٙزبض٘بٞاظ ثطٚظ ٚ پيسايف  ٚؾبظٞب ؾبذتزيٍط ثب ٞسايت ػماليي 

 يس.ٕ٘برٌّٛيطي 

تُجيمي اؾت وٝ  –ٔحسٚزٜ ٔٛضز ُٔبِؼٝ زض ايٗ تحميك قٟط ؾطزضٚز ٚ ضٚـ تحميك تحّيّي 
اؾٙبزي ٚ ٔيسا٘ي تٟيٝ ٌطزيسٜ اؾت. زض ضٚـ تحّيُ زازٜ ٞب اظ  نٛضت ثٝٚ اَالػبت ٔٛضز٘يبظ  ٞب زازٜ

 آٔسٜ زؾت ثٝي، ٔٛضاٖ ٚيطيت ريٙي اؾتفبزٜ قسٜ ٘تبيذ يطيت ٌط ٔسَ ٞبي وٕي آ٘تطٚپي ٘ؿجي،
ايٗ اؾت وٝ فطْ قٟط اٍِٛي تزٕغ تهبزفي  زٞٙسٜ ٘كبٖ وبِجسي –ي فًبيي ٞب ٔسَيطي ٌ ا٘ساظٜاظ 

 1378زض ؾبَ  ٞب قبذمضٚز ٚ ٔمبزيط  ئي ثٛزٜ وٝ ثٝ ؾٕت پطاوٙف قٟطي پيف ضفتٝ ٚ لُج ته
، ٌطي 03/0، ٔٛضاٖ ;35/0، ريٙي; 85/0ي ٘ؿجي ;آ٘تطٚپ)نٛضت اؾت:  يٗثسثٝ تطتيت  1390ٚ 
(. زض وُ، ايٗ ٔمبزيط 99/1، ٌطي ;01/0، ٔٛضاٖ ;36/0، ريٙي; 91/0آ٘تطٚپي ٘ؿجي; )( ٚ 05/0;

ٞبي  يٗظٔزٞس وٝ قٟط ثٝ ؾٕت اٍِٛي پطاوٙسٌي پيف ضفتٝ اؾت ٚ ٔٛرت اظ ثيٗ ضفتٗ  ئ٘كبٖ 
ي ٚ اضايؾٟٓ ثبغبت  1378ضٚز زض ؾبَ وٝ زض قٟط ؾطز يَٛض ثٝوكبٚضظي ٚ ثبغبت قسٜ اؾت، 

زضنس ضؾيسٜ اؾت ٚ  35/26ثٝ  1390وٝ زض ؾبَ  يزضحبِٞب ثٛزٜ  يوبضثطزضنس اظ  2/65وكبٚضظي 
 ييطيبفتٝ اؾت.تغآٖ ؾبذتبض فًبيي ٚ وبِجسي قٟط زض ََٛ ظٔبٖ  تجغ ثٝ
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 ي وٕي، ؾطزضٚزٞب ٔسَفًبيي،  –ثطضؾي، فطْ وبِجسي : کلیدی گانياص

 مقدمٍ

 پػٚٞبٖ زا٘ف زيطثبظ اظ وٝ اؾت ٔٛيٛػي قٟطٞب، ضٚيٝ يث ٌؿتطـ ٚ بٔٛظٖٚ٘ تٛؾؼٝ

 تٛؾؼٝ قٟطٞبي تبضيري ضٚ٘س اؾت. ثطضؾي وكب٘سٜ چبِف ثٝ ضا قٟطي ٔؿبئُ ثٝ ٔٙس ػاللٝ

 وكٛضٞبي ٔرتّف زض قٟط ٘بٔٛظٖٚ ٚ پطاوٙسٜ تٛؾؼٝ اٍِٛي ٌؿتطـ ثيبٍ٘ط ٘يع رٟبٖ

 زض رٟب٘ي زْٚ رًٙ اظ پؽ قس، آغبظ ؿتٓثي لطٖ اثتساي اظ وٝ پسيسٜ ايٗ اؾت. رٟبٖ

 ٚ ؾبظ ٔؿئّٝ قٟطٞب اغّت زض اذيط يٞب زٞٝ زض ٚ يبفتٝ تؿطيغ رٟبٖ قٟطٞبي اظ ثؿيبضي
يعي قٟطي ض ثط٘بٔٝٔتأؾفب٘ٝ  (.33:1390پٛضٔحٕسي ٚوؿطي،اؾت ) قسٜ يٗآفط ٔكىُ
وٕه  ٞب آٖس آيس ثّىٝ ٌبٞي ذٛز ثٝ تكسي فبئك٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ثط ايٗ ٔكىالت  تٟٙب ٘ٝٔؼبنط 

 ثٝ ٔسض٘يؿتي حبنُ ٍ٘طـ قٟطي پطاوٙف ضٚ٘س يبفتٝ، تٛؾؼٝ وكٛضٞبي زض وطزٜ اؾت.

 ٚ٘مُ حُٕ زض ثٝ اتٛٔجيُ اتىب ٚ ػّٕىطزي رسايي انُ زٚ ثط يستأو ٚ قٟطي فًبٞبي

 وبضثطي زض ضا ٟٔٓ ٔؿبئُ اظ يىي قٟطٞب، ٘بٔٛظٖٚ فيعيىي تٛؾؼٝ ٔب ظٔبٖ زض .اؾت قٟطي

زض  اؾت؛ ظيطا آٖ اَطاف زض قٟط ٌؿتطـ ازأٝ زضٚالغ تٛؾؼٝ ايٗ ت.اؾ آٚضزٜ ظٔيٗ پسيس
ٞبي  يثطزاض ثٟطٜ اظ ا٘تمبَ زٚضٜ ٕٞٛاضٜ، وٝ زاضز ٚرٛز ٔٙبَمي ثعضي، قٟطٞبي اَطاف

 فٙي ٚ التهبزي ي يچيسٜپ تحٛالت (.213:1384يي،)قىٛ ٌصضا٘ٙس ئضا  قٟطي ثٝ ضٚؾتبيي

قٟطٞب،  ا٘ساظٜ زض تطي يكػٕ تغييطات رتٔٛ ثٛز، ٌطفتٝ قىُ نٙؼتي ا٘مالة اظ پؽ وٝ
(. johnsont,1998:18ٌطزيس ) قٟط٘كيٙي ضقس آًٞٙ ٚ ٞب آٖ زض ؾبوٗ رٕؼيت ٘ؿجت

 قىُ ٔتفبٚتي ٞبي يعٜثباٍ٘ يبفتٝ تٛؾؼٝ وكٛضٞبي زض تٛؾؼةقٟطي زْٚ، رٟب٘ي رًٙ اظ ثؼس

 اظ: ا٘س ػجبضتوكٛضٞب  ايٗ زض قٟطي ي تٛؾؼٝ ثط حبوٓ ضٚ٘س ٌطفت.

 افتبز؛ اتفبق قٟطي ُٔٙمٝ اظ ذبضد وٝ قٟطي يٞب ٌؿتطـ: اَٚ زٚضٜ

 قٟطي ي ُٔٙمٝ زاذُ زض وٝ اي ي٘ٛاح زض قٟطي يٞب ٌؿتطـ زْٚ: زٚضٜ

 ا٘س؛ يبفتٝاؾتمطاض

 زضٚالغ وٝ ٔطوعي(،) يانّ قٟط ثب تساْٚ زض قٟط آٖ ٌؿتطـ أطٚظيٗ يب ؾْٛ: زٚضٜ

 :Merlin, 2000) .تاؾ رسيس قٟطٞبي يب ٚ لسيٕي وبِجسي قٟطٞبي ٌؿتطـ ازأٝ

 قٟط٘كيٗ زضنس 10 ٚ رٕؼيت ٔيّيبضز ٘فط يه اظ ثيف يثبوٕ ٔيالزي ثيؿتٓ ؾسٜ( 23
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اؾت قٟط٘كيٗ ذبتٕٝ يبفتٝ  زضنس 50 ٚ ٘فط ٔيّيبضز قف اظ ثيف يثبوٕ ٚ آغبظقسٜ
 ضقس ٌصقتٝ زٞة چٙس زض رٟبٖ قٟطي رٕؼيت وٝ ٌفت ثبيس زضٔزٕٛع(. 3:1381نطافي،)

 اظ ٚ قس ثطاثط 3 اظ ثيف رٟبٖ قٟطي رٕؼيت 1950-1990زٚضٜ  زض .اؾت زاقتٝ ؾطيؼي

ايٗ  2020-1990ي ٞب ؾبَ ثيٗ وٝ ضٚز ئ احتٕبَ يس،٘فط ضؾ ٔيّيبضز 3/2ثٝ  ٔيّيٖٛ 730
 ,Devas & Rekodi) :1) ٔيّيبضز ٘فط ثطؾس. 6/4 اظٔيعاٖ زٚ ثطاثط ٌطزز ٚ ثٝ ثيف 

199 
ٚ يٙي تغييط فطْ وبِجسي ٚ قٟط٘كؼيت ٞبي افعايف رٕ يسٜپسيٗ احط تط ٟٔٓزض ايٗ ٔيبٖ 

ػبٔالٖ انّي زض  ػٙٛاٖ ثٝقٟطٞب  ؛ ٚ(Parhas,1993:133اؾت )يي قٟط فًب
يعي، افعايف ض ثط٘بٔٝٔحيُي، ٔهطف ثيكتط ا٘طغي، تٛؾؼٝ ثسٖٚ  يؿتظٞبي  يآِٛزٌ

يطؾبذت ٚ ؾبظ ضفتٗ اضايي ٔطغٛة ظٞب، ثٝ  يطؾبذتظٞبي  يٙٝٞعٞبي ؾٛذت، افعايف  يٙٝٞع
 ا٘س قسٜ ُٔطحويفيت ٔحيُي ٚ ٘بثٛزي ٔٙبثغ  وبٞف (،93:1387ضٕٞٙبٚػجبؾعازٜ،) يوكبٚضظ
. ا٘س ضفتٝٔحيُي ذٛز ػجٛض وطزٜ ٚ حتي فطاتط اظ ٔحيٍ ثالفهُ  يؿتظٞبي  يتظطفوٝ اظ 

 زض ذٛز٘يطٚي ٔحطن التهبز ٞؿتٙس ٚ ٘يٕي اظ رٕؼيت رٟبٖ ضا  قٟطٞبحبَ  يٗزضػ
ت حيبتي لطٖ ثيؿت ٚيىٓ زض اضتجبٌ ثب پبيساضي، قىُ يىي اظ ٔٛيٛػب زضٚالغا٘س،  زازٜ يرب

 ٔطاحُ ثطضؾي (.12:1385يٙيٖٛ،ٞؿت )حؿقٟط يب چٍٍٛ٘ي ضقس ٚ تٛؾؼٝ قٟط زض فًب 

 تغييطات وٝ زٞس ئ أطٚظ ٘كبٖ ثٝ تب ٌصقتٝ اظ رٟبٖ قٟطٞبي وبِجسي ٚ تٛؾؼٝ ضقس

 قٟطٞب ايٗ يىيؾطيغ فيع ضقس ثبػج ،ٚ٘مُ حُٕ تىِٙٛٛغي اذيط ثرهٛل لطٖ تىِٙٛٛغيه

 تأحيطات ٘بُّٔٛة ز٘جبَ ثٝ أب؛ اؾت قسٜ ٌؿتطزٜ ثٝ قٟطٞبي فكطزٜ قٟطٞبي تجسيُ ٚ

 ٚ ٞب يبؾتؾزاقت، اظ  ٕٞطاٜ ثٝ اذيط وٝ اٍِٛي ٔحيُي - ظيؿت ٚ ارتٕبػي التهبزي،
قس  قٟطٞب اؾتفبزٜ يؾبظ فكطزٜ ضقس ٚ ٘ٛع ايٗ وٙتطَ يي ثطايٞب ضٚـ

 (.36:1376اَٟبضي،)

 وبض آٔسٖ يثبضٚ وٝ يَٛض ثٝ اؾت، زٚض چٙساٖ ٘ٝ يا ؾبثمٝزاضاي  ايطاٖ زض قٟطي تٛؾؼٝ

 ظازٜ ٔكٟسيٌطفت ) نٛضت قٟطٞب، فيعيىي تغييطات يٙٝزضظٔ قسيسي ٞبي يتفؼبِ ضيبذبٖ

ضا زض  قٟط وبِجس زٌطٌٛ٘ي قٟط، ثب ثطذٛضز اِٚيٗ زض پّٟٛي (. زِٚت388:1383زٞبلب٘ي،
 ضا ٔحتٛايي ٚ اي يٝپب تغييطات قىّي، ٚ وبِجسي زٌطٌٛ٘ي وٝ ثبٚض ايٗ ثب ،لطاضزاز وبض زؾتٛض

 لطٖ زض قسٜ حبزث فًبيي وبِجسي ٞبي يزٌطٌٛ٘ اظ ضا اٍِٛي الظْ ٚ قس ذٛاٞس ؾجت
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 يي قٟط ٌطا تبضيد زض ثبض اِٚيٗ زٚضٜ، ثطاي ايٗ زض ِصا .ٌطفت ثط ذٛاٞس نٙؼتي قٟط ٘ٛظزٞٓ

 تفىط ٚ يثطْ ثٙب ٘ٝ ضا قٟط ظٔبٖؾب ٚ چٟطٜ وٝ قٛز ئ آٖ ثط زِٚت وكٛض، قٟط٘كيٙي ٚ

 ثطاحط(. 157:1375حجيجي،ؾبظز ) زٌطٌٖٛ ثطٚ٘ي تغييطي ٚ ا٘سيكٝ ثط ثّىٝ زضٚ٘ي تحَٛ
ي حبيط زض ايطاٖ رٕؼيت قٟط٘كيٗ وكٛض  ؾسٜتحٛالت التهبزي، ارتٕبػي، ؾيبؾي 

ٕٞٛاضٜ ضٚ٘س افعايكي ضا زض َي ايٗ ؾبِٟب َي وطزٜ اؾت تب ربيي وٝ زضنس قٟط٘كيٙبٖ 
ضؾيسٜ اؾت  1385زضنس زض ؾبَ  70ثٝ حسٚز  1335زضنس زض ؾبَ  31كٛض اظ حسٚز و

 ٚا٘فؼبالت فؼُيٟي اؾت وٝ ايٗ تغييط ٚ ثس (.1385)ؾطقٕبضي ػٕٛٔي ٘فٛؼ ٚٔؿىٗ 
وٙٙسٜ ٚ ٕ٘بيبٖ زاقتٝ ٚ ايٗ أط ثبػج ٘بثؿبٔب٘ي  ييٗتؼيطي تأحرٕؼيتي زض ثؼس وبِجسي قٟطٞب 

ي  ٔحسٚزٜٔب٘سٖ ثرف ٚؾيؼي اظ اضايي زاذُ  اؾتفبزٜثال ٔرهٛنبًثبظاض ظٔيٗ قٟطي ٚ 
ُٔطح وطزٖ اٍِٛٞبي ٔرتّف تٛؾؼٝ  ؛ ٚقٟط ٚ ػبضيٝ ٔٙفي ٌؿتطـ قٟطٞب قسٜ اؾت

قٟطي ٔب٘ٙس قٟط قؼبػي، قٟط ذُي، قٟط قُط٘زي، قٟط ٔتٕطوع، قٟط ػٕٛزي ٚ 
ح اٍِٛي ثؿيبضي اظ اٍِٛٞبي زيٍط ثيبٍ٘ط تالـ ثطاي ضفغ ٔؿبيُ ٚ ٔكىالت اظ َطيك انال

 ضقس قٟطي ثٛزٜ اؾت.

 - 90ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ، ٘طخ ضقس رٕؼيت قٟطٞبي پيطأٛ٘ي وال٘كٟط تجطيع زض ؾبَ 
 83/0ٚ  87/0، 8/1، 2زضقٟطٞبي ؾطزضٚز، ايّرچي، اؾىٛ ٚ ثبؾٕٙذ ثٝ تطتيت  1385

ثبقس وٝ ٘طخ ضقس قٟط ؾطزضٚز، اظ تٕبٔي قٟطٞبي پيطأٛ٘ي وال٘كٟط تجطيع ثيكتط ٔي  ئ
س. ثطضؾي آٔبضٞبي ٔطثٌٛ ثٝ قٟط ؾطزضٚز حبوي اظ تغييطات ضقس رٕؼيت ٚ ٔطاحُ ضقس ٚ ثبق

ثطاثط ٚ  6/2( 1390-1355ؾبِٝ ) 35وٝ رٕؼيت َي زٚضٜ  يَٛض ثٝتٛؾؼٝ قٟط اؾت 
 ثطاثط قسٜ اؾت. 7/2ٔؿبحت قٟط 

 یسٍ وزخ رضد جمعیت در ضُزَای پیزامًوی کالوطُز تبزیشمقا (:1جديل ضمارٌ )

55-65 قٟط  75-65  85-75  90-85  

9/2 ؾطزضٚز  6/1  05/4  2 

13/4 ايّرچي  51/2  1/3  8/1  

2/2 اؾىٛ  44/0  24/1  87/0  

25/2 ثبؾٕٙذ  45/1  23/3  83/0  

97/4 تجطيع  06/2  8/1  42/1  

1355-1331ی َا سالَای  یسزضمارمأخذ: وگارودٌ بز اساس   
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ــٟط      ــسٚزٜ ق ــٝ زض ٔح ــع و ــٟط تجطي ــي وال٘ك ــٙبيغ زض ٘عزيى ــعايف ن ــطزٚ اف ضٚز  ؾ
 وبِجـسي قـٟط ؾـطزضٚز زاقـتٝ اؾـت     –لطاضٌطفتٝ اؾت، ٘مـف ٟٕٔـي زض تغييـطات فًـبيي    

ي ٔرتّـف التهـبزي قـٟط ؾـطزضٚز ٘ؿـجت ثـٝ       ٞـب  ثرـف َٛض ي وٝ ثب ٔمبيؿٝ ربيٍـبٜ   ثٝ
 1375-1385اؾــتبٖ آشضثبيزــبٖ قــطلي، ٘ــطخ ضقــس وــُ التهــبز ٔطرــغ ثــطاي ؾــبِٟبي  

ٜ ٔـصوٛض ٕٞـٛاضٜ ٔٙفـي ٚ زاضاي ضٚ٘ـس     ؾـبذتبض التهـبزي اؾـتبٖ زض َـي زٚض     ٚ 6/1ثطاثـط  
 1375-85٘عِٚــي ثــٛزٜ اؾــت ٚ يــطيت تغييــطات ؾــبذتبض التهــبزي اؾــتبٖ زض َــي زٚضٜ 

 7/164زضنـس ٚ زض ٔمبثـُ قـٟط ؾـطزضٚز ثـب يـطيت تغييـطات ثـبال ٔؼـبزَ           3/126 ٔؼبزَ
 .ٞؿتزضنس 

ي ٚؾبظٞب ؾبذتافعايف نٙبيغ زض قٟط ؾطزضٚز ٔٙزط ثٝ  يزٝ افعايف رٕؼيت ٚزض٘ت
ٞبي وكبٚضظي  يٗظٔوبِجسي قٟط، اظ ثيٗ ضفتٗ -ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ٚ تغييطات ظيبز ؾبذتبض فًبيي

 2/65ٔتطٔطثغ ) 6382180، 1378زض ؾبَ  ٚ ثبغبتوٝ ٔؿبحت اضايي وكبٚضظي  يَٛض ثٝ)
 -ٚ ثطٚظ ٔكىالت ٔتؼسز فًبيي  (زضنس 35/26) 3252635، 1390( ثٛزٜ، زض ؾبَ زضنس

ٞبي وكبٚضظي،  ي ٚ التهبزي، اظرّٕٝ تغييط وبضثطي ظٔيٗٔحيُي، ارتٕبػ يؿتظوبِجسي، 
 ؛ ٚآِٛزٌي ٞٛا، آة، ذبن، تأحيطات ٔٙفي ثط فًبي ؾجع ٚ غيطٜ زض قٟط ؾطزضٚز قسٜ اؾت

وبؾتٝ اؾت. ِصا پػٚٞف حبيط ثب  ٞب آٖي ثٝ زٞ ذسٔبتايٗ أط اظ آؾبيف ٚ ضفبٜ قٟطٚ٘ساٖ ٚ 
، تغييط ٚ 1391ٚ  1378قٟط زض زٚ زٚضٜ  فًبيي –ٌيطي اٍِٛي ضقس وبِجسي  ا٘ساظٜ قٙبذت ٚ

تٛا٘س ٔب ضا ثٝ زضن ُٔٙمي ايٗ ػٛأُ آٌبٜ ٚ ثٝ  ئتحٛالت آٖ زض اثؼبز ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ 
اي ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت قٟط ٚ ٔمبثّٝ ُٔٙمي ٚ نحيح ثب ٔكىالت ٚ ٕٞچٙيٗ  يكٝضقٙبذت 

 َطاحي ا٘سيكٕٙسا٘ٝ ٚ ٔسثطا٘ٝ تٛؾؼٝ آتي قٟط يبضي ضؾب٘س.

 اقبضٜ ٞب آٖ اظ ثطذي ثٝ وٝ اؾت پصيطفتٝ نٛضت ٔحممبٖ ؾٛي اظ ايٙسٜپطاو ُٔبِؼبت
 قٛز:ٔي

 فًبيي -وبِجسي ضقس اٍِٛي ي قٙبذت ٔمبِٝ ( زض1387لطذّٛ ٚ ظٍ٘ٙٝ قٟطوي: ) -

 تٟطاٖ وٙس وٝ قٟط وٕي ُٔبِؼٝ ٔٛضزي: تٟطاٖ چٙيٗ ثيبٖ ٔي ٞبي ٔسَ اظ اؾتفبزٜ ثب قٟط

 اؾت، ثٛزٜ ثطذٛضزاض ٘ؿجي فكطزٌي ٚ ضقس آضاْ ظا زضٌصقتٝ فًبيي ٌؿتطـ ٚ ضقس اظ٘ظط

 آٖ ضقس ٔؿبحت قٟطي، -ضٚؾتب ضٚيٝ ثي ٞبي ٟٔبرطت ٚ ؾطيغ قٟط٘كيٙي قطٚع ثب أب
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 ثطاي ضٚيٝ ضا ثي افمي ٌؿتطـ يب پطاوٙسٜ ضقس اٍِٛي تٛاٖ ٔي چٙب٘ىٝ قٛز، ٔي ؾطيغ ثؿيبض

 قس. ٔتهٛض قٟط ايٗ

فًبيي قٟط –ي اٍِٛي ٌؿتطـ وبِجسي  ( زض ٔمب1388ِٝضفيؼي: ) ظازٜ ٚ اثطاٞيٓ -
ٔطٚزقت ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ آ٘تطٚپي قبٖ٘ٛ ٚ ّٞسضٖ ٚ اضائٝ اٍِٛي ٌؿتطـ ُّٔٛة آتي آٖ 

ػٙٛاٖ اٍِٛي ُّٔٛة ٌؿتطـ آتي  ٔتٕطوع ثٝ –ا٘س وٝ اٍِٛي لُبػي ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيسٜ
ٌؿتطـ تٕطوع  قٟط اؾت وٝ ثطاي تحمك ايٗ أط ثبيؿتي ثب تمسْ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي اظ اٍِٛي

حبَ اٍِٛي پيٛؾتٝ لُبػي ثب تٛؾؼٝ ؾيؿتٓ قجىٝ اضتجبَي ٔتمبَغ ٚ  زضٖٚ ثبفتي ٚ زضػيٗ
 ٔٛضة ثٟطٜ ٌطفت.

فًبيي قٟط ٔطاغٝ ثب  –ي اٍِٛي ٌؿتطـ وبِجسي ٔمبِٝ ( زض1391ُِفي ٚ زيٍطاٖ: ) -
فًبيي  –يا٘س وٝ قٟط ٔطاغٝ اظ٘ظط ضقس وبِجس ٞبي وٕي ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيسٜ اؾتفبزٜ اظ ٔسَ

زضٌصقتٝ ضقسي آضاْ ٚ فكطزٜ زاقتٝ وٝ ثب قطٚع قٟط٘كيٙي ؾطيغ، ضقس قتبثبٖ قٟطي ضا 
يبفتٝ اؾت وٝ  ثطاثط افعايف 5/16وٝ ٔؿبحت قٟط زض ايٗ زٚضٜ  َٛضي تزطثٝ وطزٜ اؾت ثٝ

ػٙٛاٖ اٍِٛي  اٍِٛي ضقس فكطزٜ ثٝ ثطاي تغييط ٘ٛع ضقس ٚ زؾتيبثي ثٝ تٛؾؼٝ پبيساض قٟطي
 پيكٟٙبزقسٜ اؾت.تٛؾؼٝ آتي 

 ا٘س اظ: اٞساف پػٚٞف ػجبضت

 وبِجسي قٟط ؾطزضٚز. -ثطضؾي اٍِٛي ضقس قٟط ٚ تأحيط آٖ زض تحٛالت فطْ فًبيي -

ٞبي ٔٙبؾت ثطاي رٌّٛيطي اظ ترطيت ثبغبت ٚ اضايي وكبٚضظي ٚ  حُ اضائٝ ضاٜ -
 ٞبي آتي. زض ؾبَ وبِجسي قٟط ؾطزضٚز.-ؾبظي فطْ فًبيي ثٟيٙٝ

 قٛز وٝ: ئُ فٛق ٚ إٞيت ٔٛيٛع، پػٚٞف ثٝ ايٗ قىُ ُٔطح ٔيثب تٛرٝ ثٝ ٔؿب

 آيب اٍِٛي ضقس قٟط ؾطزضٚز اظ ٌصقتٝ تبوٖٙٛ اظ ٘ٛع اٍِٛي ٌؿتطـ افمي ثٛزٜ يب ٘ٝ؟ -

 مباوی وظزی

 ظٔبٖ اظ ذبني ثطٞٝ زض ا٘ؿبٖ ٞبي فًبيي فؼبِيت تٛظيغ اٍِٛي ػٙٛاٖ ثٝ قٟط فطْ

 وكٛضٞبي زض قٟطٞب ضقس اٍِٛي بي ( قىAnderson, 1995:34ُقٛز ) تؼطيف ٔي

 زٌٚب٘ٝ فطآيٙس نٛضت يه ثٝ قٟط ضقس َٛضوّي ثٝ أب اؾت؛ ظيبزي ثطذٛضزاض تٙٛع اظ ٔرتّف

 اظ ٞطوساْ .اؾت ٔزسز ؾبظٔب٘سٞي ٚ زضٚ٘ي ضقس يب فيعيىي ؾطيغ ضقس ٚ ثيطٚ٘ي ٌؿتطـ
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كتطوي زض تأحيط ٕ٘بيٙس. تٛافك ٔ ٔي ايزبز اظ زيٍطي اي رساٌب٘ٝ ٚ ٔتفبٚت وبِجس ضٚـ زٚ ايٗ
حبَ زض ٔٛضز تؼطيف  ثبايٗ ا٘ساظ قٟطي زض وكٛضٞبي غطثي ٚرٛز زاضز. ٌؿتطـ پطاوٙسٜ چكٓ

ٞبيي زض  ايٙىٝ چٝ ٌعيٙٝ( Malpezzi,1999:26) ٘ساضز. ا٘ساظٜ زليك آٖ تٛافمي ٚرٛز ٚ
٘ظطاٖ  اظ ٔيبٖ نبحت قسٜ اؾت. اضتجبٌ ثب قىُ قٟط ٚرٛز زاضز ٘ظطات ٔرتّفي اضائٝ

چٙسيٗ اقىبَ ٞٙسؾي انّي قٟطي  1992زض ؾبَ  ((ٔيٙطي))ٚ  1985زض ؾبَ  ((پطؾٕٗ))
 اي، قٟطوطيسٚضي پطاوٙسٜ، قٟط فكطزٜ، قٟط حبقيٝ ا٘س: قٟط ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔكرم ٕ٘ٛزٜ ثٝ
 ا٘س: ٞبي قٟطي ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ انّي تمؿيٓ وطزٜ اي ٘يع فطْ ػسٜ (.79:1383وبتي ٚ ثطتٖٛ،)

 ٘ظطيٝ تٛؾؼٝ فطْ قٟطي فكطزٜ() ؾبظي فكطزٜ وطزٖ ٚ ٔتطاوٓ -

٘ظطيٝ تٛؾؼٝ ٌؿتطزٜ ٚ فطْ قٟطي وٝ ثٝ تٛؾؼٝ وٓ ) ٌؿتطزٌي قٟطي پطاوٙف ٚ -
 (31:1381قٛز()ٔخٙٛي، تطاوٓ ٔٙزط ٔي

 :ٌطزز تكطيح ٔي تط ٔفهُ نٛضت ثٝ انّي قٟط ضقس ٘ٛع اٍِٛي زٚ ثٙبثطايٗ،

 پزاکىص ضُزی یا رضد افقی ضُز

 ٞبي پػٚٞف ازثيبت زض "اؾپطاَ " لبِت انالح زض اذيط لطٖ ٘يٓ زض قٟطي قىُ ايٗ

ٚلفٝ،  ٚ ثي يىٙٛاذت ي تٛؾؼٝ ظٔيٗ، اظ ضٚيٝ ثي ٔهطف ثٝ ٔؼٙبي ٚ قٟطي ٚاضزقسٜ
 زٞٝ زض چٙس وٝ اٍِٛ اؾت. ايٗ ظٔيٗ ٘بوبضآٔس اظ ي اؾتفبزٜ ٚ رٟكي غيطٔتساَٚ ي تٛؾؼٝ

٘كيٙي،  حٛٔٝ ٚ قرهي تٛٔجيُا اظ ظيبز اؾتفبزٜ ثٝ ػّت يبفتٝ تٛؾؼٝ وكٛضٞبي زض اثتسا اذيط
 زيسٜ تٛؾؼٝ زضحبَ قٟطي وكٛضٞبي ٞبي ٞؿتٝ اظ ثؿيبضي زض اوٖٙٛ ٞٓ ٚرٛز آٔس، ثٝ

پصيط اؾت أب تهٛض تٛؾؼٝ قٟطي ثسٖٚ  قٛزپطاوٙف قٟطي ثسٖٚ تٛؾؼٝ قٟطي أىبٖ ٔي
تٛاٖ اثؼبز ٔرتّفي  ثطاي پطاوٙف افمي ٔي(. Hadly, 2000:13) ثبقس پطاوٙف ٔكىُ ٔي

٘ظط ٌطفت. زضٚالغ پطاوٙف افمي اٍِٛيي اظ وبضثطي ظٔيٗ اؾت وٝ ؾُح پبييٙي اظ ضا زض 
 زٞس وٝ ايٗ اثؼبز ػجبضتٙس اظ ٞكت ثؼس ٔرتّف ضا ٘كبٖ ٔي

 پطاوٙف اٍِٛي ظٔيٗ ٔهطف ؾطا٘ٝ ٌيطي ا٘ساظٜ ٚؾيّٝ ثٝ تٛا٘س ٔي پبضأتط تطاوٓ: ايٗ -

 (Gordan et al, 1997:92) .ٔكرم ؾبظز ضا
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ربي ايٙىٝ زض وُ ٘بحيٝ پطاوٙف ػبزال٘ٝ  اي اؾت وٝ تٛؾؼٝ ثٝ ع زضرٝتٕطوع: تٕطو -
 .قسٜ اؾت َٛض ٘بٔٙبؾت تٟٙب زض فًبٞبي ٔحسٚزي اظ وُ ٘بحيٝ قٟطي ٚالغ زاقتٝ ثبقس ثٝ

 (17:1387)ظٍ٘ٙٝ،

 
 (: تمزکش1) ضکل ضمارٌ

ٞبي  ؾُحي اظ تطاوٓ ٕٔىٗ اؾت اتفبق ثيبفتس ٌطچٝ ذطٚري پيٛؾتٍي: پيٛؾتٝ زض ٞط -
ضٚز يب ٞؿتٝ  ٞبي ٔتحسإِطوع اظ ٔطوع قٟطي پيف ٔي ٔساْٚ اظ تٛؾؼٝ وٓ تطاوٓ زض حّمٝ

(. تؼسازي اظ Harvey et al, 1965:9) قٛز ػٙٛاٖ پطاوٙف افمي قٙبذتٝ ٔي ػٕٛٔبً ثٝ
وٙٙس ٚ آٖ ضا  ػٙٛاٖ يه ٚيػٌي ٟٔٓ پطاوٙف افمي تؼييٗ ٔي ٔفؿطاٖ ٘بپيٛؾتٍي ضا ثٝ

٘يبفتٝ ضا پكت ؾط  يبفتٝ ٚ تٛؾؼٝ ٝ وٝ تطويجي اظ لُؼبت تٛؾؼٌٝٚطيرت نٛضت تٛؾؼٝ رؿتٝ ثٝ
 (Ewing, 1997:9) ا٘س. ٌصاضز ٘يع تؼطيف وطزٜ ٔي

 
 پیًستگی (:2) ضکل ضمارٌ
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قسٜ تب ٔمساض ظٔيٗ زض  ثٙسي َٛض فكطزٜ َجمٝ زض رٝ اي اؾت وٝ تٛؾؼٝ ثٝ ثٙسي: ذٛقٝ -
ٞبي ٔؿىٛ٘ي يب غيطٔؿىٛ٘ي  وبضثطي ٚؾيّٝ ٞبي لبثُ تٛؾؼٝ وٝ ثٝ ٞط ٔبيُ ٔطثغ اظ ؾطظٔيٗ

ٔزٕٛػٝ ثٙسي ضا ثب يه ٔمساض  3(. تهٛيط قٕبضٜ 691ٕٞبٖ:) قٛز، ثٝ حسالُ ثطؾس. اقغبَ ٔي
 ٔزٕٛػٝ ثٙسي ثيكتطي زاضز. B اظ A زٞس تٛؾؼٝ زض زٚ ضٚـ ٔتفبٚت ٘كبٖ ٔي

 
 بىدی خًضٍ (:3) ضکل ضمارٌ

 َٛض ثٝ ٚ وّي نٛضت ثٝ ضا ػسْ فكطزٌي ٚ فكطزٌي زضرٝ ٔطوعيت ٔطوعيت: ثؼس -

 قبذم ػٙٛاٖ ضا ثٝ ٞؿتٝ ثسٖٚ پطاوٙف ٚ اي چٙسٞؿتٝ ٚ اي ٞؿتٝ اقىبَ ته ذبل

 .ؾبظز ٔي ٔكرم پطاوٙف

اي  اي يب لُجي ثٛزٖ: حسي اؾت وٝ يه ٘بحيٝ قٟطي تٛؾٍ اٍِٛي يه ٞؿتٝ ٞؿتٝ -
تجٍ قٛز. لُجي ثٛزٖ ٚ تٕطوع ِعٚٔبً ثٝ ٞٓ ٔط اي ٔكرم ٔي زض ٔمبثُ اٍِٛي چٙسٞؿتٝ

 (107:1386زيٍطاٖ، ضٕٞٙب ٚ)٘يؿتٙس. 

ٞبي ٔرتّف قٟطي زضٖٚ يه ٘بحيٝ وٛچه  اي وٝ وبضثطي وبضثطي تطويجي: زضرٝ -
فطز ظٔيٗ  يبثس. اٍِٛٞبي ٔٙحهطثٝ ثبقٙس ٚ ايٗ ٔؿئّٝ زض ؾطاؾط ٘بحيٝ قٟطي ػٕٛٔيت ٔي

أغ ٚ تؿٟيالت ٚ ٕٞچٙيٗ تجؼيى زضآٔسي زض ثيٗ رٛ ٞبي وبض قبُٔ تفىيه ٔٙبظَ ٔحُ
 قٛز. ٔؿىٛ٘ي، پطاوٙسٌي ضا ؾجت ٔي

ٞبي ٔرتّف زض يه ٘بحيٝ قٟطي ثٝ يىسيٍط  اي اؾت وٝ وبضثطي ٔزبٚضت: زضرٝ -
َٛض ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ يه  ٞبي وٛچىي اظ ٘بحيٝ قٟطي ثٝ ا٘س ٚ تٟٙب حسي ضا وٝ لؿٕت ٘عزيه

 (107ٕٞبٖ:) زٞس. ضا ثٝ زؾت ٔي ا٘س قسٜ وبضثطي اذتهبل زازٜ
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 فطزدٌ(رضد فطزدٌ ضُزی )ضُز 

 ضا آٖ ثطتٖٛ .اؾت ٌطفتٝ نٛضت ٞبي ظيبزي تالـ فكطزٜ قٟط اظ زليك تؼطيف ثطاي

 ٚ٘مُ حُٕ ؾيؿتٓ ٚ تطويجي اؾت ٞب وبضثطي ٚ ثبال آٖ تطاوٓ وٝ وطزٜ قٟطي تؼطيف

وٙس  ٔي تكٛيك ضا ؾٛاضي زٚچطذٝ ٚ ضٚي ٚ پيبزٜ زاضز ذٛثي ػٕٛٔي
(Burton,2000:197.) وطزٖ قٟطٞبي ٔٛرٛز ٚ قٟطٞبي فكطزٜ اظ َطيك ٔتطاو ٓ

اؾت زؾتيبثي  تط لبثُ ٞبي فكطزٜ تكٛيك ٔطزْ ثطاي ظ٘سٌي زض قٟطٞب ٚ ؾبذتٕبٖ
(Williams et. Al,1996:83.) 

 دیدگاٌ وظزی تحقیق

وبِجسي زض رؿتزٛي ٔبٞيت فًب، زض اضتجبٌ ثب قٟط زٚ  –ثط اؾبؼ زيسٌبٜ فًبيي 
سٌبٜ اَٚ وٝ ٍ٘طـ ويفي ٚ شٞٙي زيسٌبٜ شٞٙي ٚ ػيٙي ٚ يب وٕي ٚ ويفي ُٔطح اؾت. زي

زٞس. زيسٌبٜ زْٚ،  قٙبذتي ضا ٔٛضزتٛرٝ ذبل لطاض ٔي ٞبي ظيجبقٙبذتي يب ضٚاٖ زاضز، رٙجٝ
پطزاظز. )قيد  ٞبي ّٕٔٛؼ ٚ وبضثطي فًب ٔي ٍ٘طـ وٕي ٚ ػيٙي اؾت ٚ ثيكتط ثٝ رٙجٝ

 (166:1378اِسيٗ، ظيٗ

يزبزقسٜ ٚ زض ٞط ٔمُؼي اظ اي ذبل ا فًبيي وٝ زض ٘مُٝ –اي اؾت ٔىب٘ي  قٟط پسيسٜ
وٙس.  ٞبي وٕي ذٛز ضا ثٝ تغييطات ويفي ٔٛضز٘يبظ ػهط ذٛيف تجسيُ ٔي تبضيد، زٌطٌٛ٘ي

پؽ ثطذٛضز ثب ٔؿئّٝ قٟط، فًبي قٟطي ٚ وبِجس آٖ ثطاي رٛاثٍٛيي ثٝ ٘يبظٞبي آ٘ي ٚ آتي 
ٌؿتطـ  ظٔبٖ ضقس ٚ –قسٜ، زض ٔىبٖ  َّجس وٝ اظ فّؿفٝ قٟط قطٚع ؾبوٙبٖ، فطآيٙسي ضا ٔي

پبيبٖ، ذٛز آغبظ پٛيكي زٚثبضٜ يٗ ا ذتٓ ٌطزز. ػّٕي ثٝ فًب –ٚرٛي ػّٕي  يبثس ٚ ثب رؿت
 (166:1376اؾت. )حجيجي، 

 َا َا ي ريش دادٌ

قٛز وٝ زض  ضٚـ تحميك ٔجتٙي ثط ٔبٞيت، ٔٛيٛع ٚ اٞساف ٞط تحميك تٙظيٓ ٔي
اي ٞؿت.  ؼٝتٛؾ –تُجيمي ٚ ٘ٛع تحميك وبضثطزي -پػٚٞف حبيط ضٚـ تحميك تحّيّي

ٚؾيّٝ ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض  قسٜ ثٝ اَالػبت ٔطثٌٛ ثٝ ٔؿبحت ٚ... اظ ُٔبِؼبت َطح ربٔغ )تٟيٝ
ا٘س.  قسٜ ثٙسي ٚ ؾبيط ٔٙبثغ ٔطثَٛٝ اذص ٚ ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞبي تحميك َجمٝ (ضاغاٖ آة ظاٌطؼ

ٞبي ٔصوٛض  اؾبؼ ضٚاثٍ آٔبضي اظ زازٜ ٞبي آٔبضي ٔٛضز٘ظط تحميك ثط ؾپؽ قبذم
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ٞبي وٕي آ٘تطٚپي ٘ؿجي،  ٚتحّيُ اَالػبت اظ ٔسَ ٌطزيسٜ اؾت. رٟت تزعيٝاؾترطاد 
ثطاي ؾِٟٛت ٚزلت ا٘زبْ  وبضضفتٝ اؾت. ٌطي تؼسيّي ثٝ ٚ يطيت ريٙي، ٔٛضاٖ، ٌطي

 قسٜ اؾت. اؾتفبزٜ Excelافعاض آٔبضي  ٞبي وٕي اظ ٘طْ تحّيُ

 کالبدی ضُز -َای سىجص فزم فضایی  مدل

 آوتزيپی وسبی

 ٚاحسٞبي فًبيي زض اقتغبَ يب رٕؼيت تٛظيغ ٘بثطاثطي ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي ٘ؿجي آ٘تطٚپي

 :قٛز ٔي تؼطيف ظيط نٛضت ثٝ وٝ ضٚز، وبضٔي ثٝ ٔتطٚپُ يه زضٖٚ

 

 
 ثيبٍ٘ط ثبقس، ٘عزيه 1 ثٝ آٖ ٔمساض ٞط چٝ ٚ زاضز 1 ٚ 0 ثيٗ اي زأٙٝ آ٘تطٚپي يطيت

اؾت. )حىٕت  ٘بٔتؼبزَ تٛظيغ ي زضرٝ ثيبٍ٘ط ثبقس، تط ٘عزيه 0 ثٝ ٚ ٞطچٝ تط ػبزال٘ٝ تٛظيغ
 (152:1385٘يب ٚ ٔٛؾٛي،

 ضزیب جیىی

 تب اقتغبَ ٚ رٕؼيت تطاوٓ وٝ اؾت ٔؼٙي ايٗ ثٝ 1 ثٝ ثبالتط ٘عزيه ريٙي ٞبي يطيت

 ايٗ ثٝ 0 ثٝ ٘عزيه يطيت ريٙي ٚ ٘بٔتؼبزَ تٛظيغ ثبالؾت وٕتطي ٘ٛاحي زض ظيبزي حس

 ريٙي يطيت اؾت. قسٜ تٛظيغ اي زال٘ٝػب نٛضت ثٝ اقتغبَ يب رٕؼيت وٝ اؾت ٔؼٙي

 (Tasi,2005:145)قٛز.  ٔي ٔحبؾجٝ ظيط نٛضت ثٝ

 

 

 مًران ضزیب

 قٛز ٔي اؾتفبزٜ ٌطي ٚ ٔٛضاٖ اظ زٚ يطيت تزٕغ ٔمساض ٌيطي ا٘ساظٜ ثطاي وّي، َٛض ثٝ

 يطيت .ثع٘ٙس ترٕيٗ تزٕغ ضا ؾُح تٛا٘ٙس ٔي فًبيي ذٛزٕٞجؿتٍي ٌيطي ا٘ساظٜ ثب وٝ

 :قٛز ٔي ظيط تؼطيف تنٛض ثٝ ٔٛضاٖ
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 اٍِٛي زٞٙسٜ ٘كبٖ +1ٔمبزيط  قٛز. ٔي ٔحبؾجٝ +1 ٚ -1 ٔمبزيط ٔٛضاٖ ثيٗ يطيت

 -1 ٚ ٔمساض چٙسلُجي يب تهبزفي تزٕغ اٍِٛي زٞٙسٜ ٘كبٖ 0 ٔمساض ٚ لُجي ته وبٔالً
 ضٚز ٔي ثبالتط يطيت ايٗ لسض چٝ ٚ ٞط اؾت تٛؾؼٝ قُط٘زي اٍِٛي زٞٙسٜ ٘كبٖ

ضٕٞٙب ) .اؾت زٞٙسٜ پطاوٙف ٘كبٖ ضٚز تط پبييٗ لسض چٝ ٞط ٚ بزظي زٞٙسٜ تزٕغ ٘كبٖ
 (122:1385ٚػجبؾعازٜ، 

 گزی ضزیب

 اذتالف ٞط اظ ٔيبٍ٘يٗ، ا٘حطاف ثٝ تأويس ربي ثٝ أب اؾت، يطيت ٔكبثٝ ٘يع يطيت ايٗ

 اؾت: ظيط نٛضت ثٝ ٚ وٙس ٔي ثطآٚضز زيٍطي ثٝ ٘ؿجت ضا ٘بحيٝ

 

 

 

 يطيت ثٝ قجيٝ ٔميبؾي زاقتٗ ٔٙظٛض ثٝ وٝ ٛزق ٔي تٙظيٓ 2 تب 0 ثيٗ ٌطي يطيت

 (126:1385ضٕٞٙب ٚػجبؾعازٜ، ) ثسٞس. قىُ تغييط َٛض ايٗ تٛا٘س ٔي ٔٛضاٖ

= -(Geary-1) ٌطي تؼسيّي 

 محديدٌ مکاوی تحقیق

زليمٝ  3زضرٝ ٚ  38زليمٝ ََٛ قطلي ٚ  8زضرٝ ٚ  46ؾطزضٚز زض ٔٛلؼيت رغطافيبيي 
ٔتط  1376اضتفبع آٖ اظ ؾُح زضيب حسٚز اؾت  قسٜ ٚالغ اِٟٙبض ٌطيٙٛيچ ٘هف ظػطو قٕبِي ا

 ايٗٔتط اؾت.  70تطيٗ ٘مُٝ آٖ  ثب آة ٞٛاي وٛٞؿتب٘ي ٞؿت ٚ اذتالف ثّٙستطيٗ ٚ پؿت
قطلي وٜٛ  يٞب ظيٙزٙبة اظ لؿٕت قجيٝ رٍّٝ آثطفتي لطاضٌطفتٝ ٚ ضٚزاي  قٟط زض زضٜ

ثٛضاٖ، اؾيٙزبٖ، ا٘طربٖ،  ٞعٜ ؾُّبٖ ؾطچكٕٝ ٌطفتٝ ٚ ثؼس اظ ػجٛض اظ ضٚؾتبٞبي ظيٙزٙبة،
تجسيُ ٚ زض ٔٛالغ ؾيالثي ثٝ آري  يٚض٘ك ٚ ذّزبٖ زض قٟط ؾطزضٚز ثٝ ضٚزذب٘ٝ ؾطزٜ ض

 .ضيعز چبي ٔي

قٛز ٔطاغٝ ٔتهُ ٔي -ايٗ قٟط اظ َطيك زٚ ربزٜ اضتجبَي ثٝ ربزٜ ٚ اتٛثبٖ انّي تجطيع
 ويّٛٔتط اؾت 115ٚز ويّٛٔتط ٚ اظ قٟط ٔطاغٝ زض حس 40فبنّٝ آٖ اظ آشضقٟط زض حسٚز 

 (.157:1390ضاغاٖ آة ظاٌطؼ،)
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 (: مًقعیت ضُز سزدريد در تقسیمات سیاسی4ضکل ضمارٌ )

 ي بحث َا یافتٍ

رسَٚ  ٞؿتٙس وٝ زض ٞب رٕؼيت، ٔؿبحت ٚ تطاوٓ ٔحالت قسٜ زض ٔسَ ٔتغيطٞبي ثيبٖ
 ظيط آٔسٜ اؾت.

1331 ي 1331در سال  (: محاسبٍ ارسش آوتزيپی وسبی محالت ضُز سزدريد2جديل ضمارٌ )  

تطاوٓ ؾبَ 
1390 

ؾبَ  تطاوٓ
1378 

ٔؿبحت ؾبَ 
1390 

ؾبَ  ٔؿبحت
1378 

رٕؼيت ؾبَ 
1390 

ؾبَ  رٕؼيت
1378 

 ٘بحيٝ ٔحّٝ

 1 -يه  1440 2514 91.8781 182.646 15.673 13.764
 يه

 2 -يه  1473 2572 43.8081 31.3324 33.624 82.088

 1 -زٚ  881 1538 69.2271 93.1842 12.726 16.505

 2 -زٚ  1345 2348 45.6183 51.7309 29.484 45.389 زٚ

 3 -زٚ  531 927 5.47162 11.9107 97.046 77.829

 1 -ؾٝ  2818 4918 27.8385 51.572 101.23 95.362

 ؾٝ

 2 -ؾٝ  2850 4975 19.7717 40.0859 144.15 124.11

 3 -ؾٝ  2671 4663 11.4236 26.1178 233.81 178.54

 4 -ؾٝ  1521 2655 32.3376 40.7035 47.035 65.228

 5 -ؾٝ  1041 1770 21.6873 36.3289 48 48.722

747.53 762.77 565.613 372 28800 16571 
 

 رٕغ

 ي محاسبات وگارودٌ 1331، سزضماری 1331َادی سال  طزح مأخذ:

زض  ٞب ٝ ٚ ٔحبؾجٝ آٖٞبي چٟبضٌب٘ ثؼس اظ ٌصاقتٗ ٔتغيطٞبي ٔٛضز٘يبظ زض ٞطيه اظ ٔسَ
 آٔسٜ زض رسَٚ شيُ آٔسٜ اؾت: زؾت قٟط ؾطزضٚز اػساز ثٝ
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 1331ي  1331َای  ضدٌ بزای ضُز سزدريد در سال (: ضزایب محاسب3ٍ) جديل ضمارٌ

 پبضأتط يطايت
قسٜ ثطاي  ػسز ٔحبؾجٝ

 1378ؾبَ 
قسٜ ثطاي ؾبَ  ػسز ٔحبؾجٝ

1390 

 0.91 0.85 رٕؼيت آ٘تطٚپي ٘ؿجي

 0.36 0.35 رٕؼيت ريٙي

 0.01 0.03 رٕؼيت ٔٛضاٖ

 1.99 0.05 رٕؼيت ٌطي

 -0.99 0.95 رٕؼيت ٌطي تؼسيّي

، ٔمساض آ٘تطٚپي 1390ضٚز زض ؾبَ  تٛرٝ ثٝ ثطضؾي ٘ؿجت تطاوٓ ٔحالت قٟط ؾطز ثب
ثٛزٜ اؾت. ٘عزيه ثٛزٖ ٔمساض آ٘تطٚپي ثٝ ٔمساض  0.91 ثطاثط ثب 1390قٟط ؾطزضٚز زض ؾبَ 

آ٘تطٚپي زض ؾبَ  ٔمساض بٍ٘ط اٍِٛي پطاوٙسٌي قٟط زض ايٗ زٞٝ ثٛزٜ اؾت.، ٘ك1يؼٙي حساوخط 
 تٕطوع 1390ثٛزٜ اؾت، ٞطچٙس ٘ؿجت ثٝ ؾبَ  0.85ؾطزضٚز ثطاي ٔحالت قٟط  1378

آ٘تطٚپي ثٝ ؾٕت نفط حطوت وطزٜ اؾت ِٚي ٔمساض آٖ ظيبز  ٚ ٔمساضثيكتطي زاقتٝ اؾت 
 ثبقس. ئٚز اؾت ٚ ٘كبٍ٘ط پطاوٙسٌي زض ؾُح ٔحالت قٟط ؾطزض

 0.36ٚ  0.35ثٝ تطتيت ثطاثط  1390 ٚ 1378ي ٞب ؾبَثطاي  آٔسٜ زؾت ثٝيطيت ريٙي  
ي ٔمساض يطيت ريٙي ِٚ زاضز. ٚرٛزثبقس وٝ ٘كبٖ اظ ٘بثطاثطي زض تٛظيغ زض ٞط زٚ زٞٝ  ئ

 تط ٘بػبزال٘ٝي پرف ؾٛ ثٝ٘كبٍ٘ط حطوت رٕؼيت  1378٘ؿجت ثٝ ؾبَ  1390ثطاي ؾبَ 
اؾت وٝ ػسز  قسٜ ٔحبؾجٝ 1390ٚ  1378ي ٞب ؾبَٛضاٖ زض زٚضٜ ثبقس. يطيت ٔ ئ

زٞس اٍِٛي قٟط  ئثبقس وٝ ٘كبٖ  ئ 0.03، 1378ثطاي ايٗ يطيت زض ؾبَ  آٔسٜ زؾت ثٝ
ٚ ٕٞچٙيٗ  ثبقس؛ ئي لُج تهؾطزضٚز ٔب٘ٙس ثيكتط قٟطٞبي ايطاٖ اٍِٛي تزٕغ تهبزفي 

ي ؾٛ ثٝثيبٍ٘ط حطوت قٟط ؾطزضٚز ثٛزٜ اؾت وٝ  0.01، 1390ثطاي ؾبَ  آٔسٜ زؾت ثٝػسز 

 1390ٚ  1378ي ٞب ؾبَٕٞچٙيٗ يطيت ٌطي ثطاي  .ي زٚض اؾت يٙسٜآي قسٖ زض چٙسلُج
 1.99ٚ  0.05ثٝ تطتيت  1390ٚ  1378ي ٞب ؾبَثطاي  آٔسٜ زؾت ثٝاؾت. اػساز  قسٜ ٔحبؾجٝ

ٚ ٕغ وٝ تز زٞس ئاؾت ٚ ٘كبٖ  تط هي٘عزثٝ اٍِٛي پطاوٙف افمي  1390وٝ ؾبَ  ثبقس ئ
پطاوٙسٌي  1390ؾبَ  ٚ زضثيكتط ثٛزٜ  1390٘ؿجت ثٝ  1378زض قٟط ؾطزضٚز زض ؾبَ  تطاوٓ

 .بثسي ئقٟطي افعايف 
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زض قٟط ؾطزضٚز ثٝ تطتيت  1390ٚ  1378ثطاي ؾبَ  قسٜ ٔحبؾجٝيطيت ٌطي تؼسيّي 
 اؾت. 0.99ٚ  0.95

يٗ ٚ اضٚز  ئزٞس وٝ قٟط ؾطزضٚز ثٝ ؾٕت پطاوٙسٌي پيف ضفتٝ ٚ  ئٔحبؾجبت ٘كبٖ 
وٝ زض ؾبَ  َٛضي ٞبي وكبٚضظي ٚ ثبغبت قسٜ اؾت. ثٝ يٗظٔپطاوٙسٌي ٔٙزط ثٝ اظ ثيٗ ضفتٗ 

اظ ٔيعاٖ  1390ثٛزٜ ٚ زض ؾبَ  ٔتطٔطثغ 6382180ٔؿبحت ثبغبت ٚ اضايي وكبٚضظي  1378
ؾٟٓ ثبغبت ٚ  1378زيٍط زض ؾبَ  يػجبضت ثٝضؾيسٜ  ٔتطٔطثغ 3252635آٖ وبؾتٝ قسٜ ٚ ثٝ 

 35/26ثٝ  1390وٝ زض ؾبَ  يزضحبِٞب ثٛزٜ  يوبضثطاظ وُ  زضنس 2/65بٚضظي اضايي وك
 زضنس ضؾيسٜ اؾت.

 گیزی وتیجٍ

وبِجسي  -ؾبذتبض فًبيي  وٝ ٌطفت ٘تيزٝ تٛاٖ ئ قسٜ اؾتفبزٜ يٞب ضٚـ ٔزٕٛع اظ
 زض ٔحممبٖ ٞبي يبفتٝ ايٙىٝ ثٝ اؾت. ثب تٛرٝ قٟطي پطاوٙسٌي اٍِٛي ٘ٛع اظ قٟطؾطزضٚز،

 التهبزي، ٔرتّف يٞب ثرف ظيبزي زض ٔٙفي پيبٔسٞبي قٟطي، ٘ٛع ؾبذتبض ايٗ ٔٛضز

 غيطٜ ٚ قٟط وكبٚضظي پيطأٖٛ ٞبي يٗظٔ ضفتٗ ثيٗ اظ اظرّٕٝ ٔحيُي؛ يؿتظ ٚ ارتٕبػي

  اؾت ثبض آٚضزٜ ثٝ ضا

ٔٙظٛض زض ٘ظط ٌطفتٗ ؾٝ ٔٛيٛع تطاوٓ،  ٞبي وبضآٔس ٔسيطيت قٟطي ثٝ اتربش ؾيبؾت -
 ضثطي اضايي وٝ ثط فطْ قٟطي قٟط ؾطزضٚز تأحيطٌصاض٘س.ٚ٘مُ ػٕٛٔي ٚ وب حُٕ

 زض قٟطٞبٕٞٛاضٜ  رٕؼيت افعايف ٚ اؾت ٌؿتطـ ٚ ضقس اظ ٘بٌعيط قٟط اظآ٘زبوٝ -
 قٟطٞب ضقس ٔسيطيت ثٝ ٔكرم اثعاضٞبيي ٚ ضاٞىبضٞب اظ يطيٌ ثٟطٜ ثب ثبيؿتي ٚرٛز زاضز،

 قسٖ ٘بثٛز ٚ ثيكتط يبيؼبت آٔسٖ ٚاضز اظ قٟطٞب، افمي ٌؿتطـ ٔؤحط ثب وٙتطَ ٚ پطزاذت

 ٘ٛع ايٗ ٔٙفي يبٔسٞبيپٚ  وطز رٌّٛيطي قٟطٞب ي حٛٔٝ ٔٙبؾت وكبٚضظي ٞبي يٗظٔ

ي  تٛؾؼٝزاز ِصا اٍِٛي تٛؾؼٝ پيكٟٙبزي ثطاي قٟط ؾطزضٚز اٍِٛي  وبٞف ضا قٟطي تٛؾؼٝ
ٔٛرٛز  ٞبي ثبِمٜٛ ٚ ثبِفؼُ ٞب ٚ ظطفيت پيٛؾتٝ ٚ زضٚ٘ي ٔفيس ٚالغ ذٛاٞس قس. تب اظ تٕبْ تٛاٖ

 قٛز. اؾتفبزٜ يساضپبزض ؾُح قٟط ثطاي ضؾيسٖ ثٝ قٟطي 
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 ٌطزز: ٚ ثطاي حفظ ثبغبت ٚ اضايي وكبٚضظي ضاٞىبضٞبي ظيط پيكٟٙبز ٔي

 ي           ا ذٛقٝي ثٙس حٛظٜضٚـ  -

 ا٘تمبَ لبثُحمٛق تٛؾؼٝ  -

 ٞبي ٔبِيبتي   يتٚ حٕبٔٙبفغ اوِٛٛغيىي  -

 ايبفٝ ٘جبقس ٚؾبظ ؾبذتوٝ اظ ٘ٛع  ي٘حٛ ثٝٛ٘بٌٖٛ غيط وبِجسي ٞبي ٌ يكتكٛثطلطاضي  -



 

 

 

 

  261 ٜ اظ ٔسَ......قٟط ثب اؾتفبز وبِجسي – ييضقس فطْ فًب يثطضؾ

 

 مىابع
 اقتصاد فصلىامٍ قٟطي، ظٔيٗ ثبظاض زض زذبِت زِٚت وبضآٔسي يؾٛ ثٝ (1379وٕبَ ) اَٟبضي، -

 ٔؿىٗ ٚ ظٔيٗ ّٔي ؾبظٔبٖ ،18 قٕبضٜ ،مسکه

ضت ٔؿىٗ ٚ ٚظا ا٘تكبضات، مباوی وظزی ي فزآیىد طزاحی ضُزی (1385رٟب٘كبٜ ) پبوعاز، -
 .، تٟطاٖقٟطؾبظي

 ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، تٟطاٖ اس ضار تا ضُز، (1375حجيجي، ؾيس ٔحؿٗ ) -

ٞب، ٔبٞٙبٔٝ پػٚٞكي، آٔٛظقي  يقٟطزاضفطزا، ٔزّٝ  قٟط ( قٟط فكطزٜ:1385حؿيٙيٖٛ، ؾِٕٛبظ ) -
 73 قٕبضٜ ٞكتٓ، ؾبَ ،یشی ي مدیزیت ضُزیر بزوامٍ ي،ضؾب٘ ٚ اَالع

ٞبي وكبٚضظي  طضؾي پسيسٜ پطاوٙف افمي قٟط تٟطاٖ ٚ تأحيط ظٔيٗ( ث1386ؾؼيس ) ،ظٍ٘ٙٝ قٟطوي -
 ، وبضقٙبؾي اضقس، زا٘كٍبٜ تٟطاٖپيطأٖٛ

ی سىجص فزم کالبدی َا مدلاصًل، مباوی ي ( 1387) ػجبؼ ظازٜضٕٞٙب، ٔحٕسضحيٓ؛ غالٔطيب  -

 ، ا٘تكبضات رٟبز زا٘كٍبٞي ٔكٟسضُز

، تطرٕٝ دستیابی بٍ ضکل پایدار ضُزی( 1383ت ٚ رٙىط، ٔبيه )وبتي، ٚيّيبٔع، ثطتٖٛ، اِيعاث -
 ٚاضاظ ٔطازي ٔؿيحي، قطوت پطزاظـ ٚثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي

 .تٟطاٖ ؾٕت، ا٘تكبضات اَٚ، رّس قٟطي، رغطافيبي زض ٘ٛ ٞبي يسٌبٜز (1384) حؿيٗ قىٛيي، -

 1 چٟبضْ، قٕبضٜ َؾب ،، فصلىامٍ معماری ي فزَىگ( فطْ زض ٔؼٕبضي1378اِسيٗ، حؿيٗ ) يٗظقيد 

 ، تجطيعتفضیلی ضُز سزدريد –مطالعات طزح جامع  (1390ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض ضٚغاٖ آة ظاٌطؼ ) -

، ا٘تكبضات ٔطوع آٔبض، 1385ٚ ٔؿىٗ  ٚ ٘فٛؼ( ٘تبيذ ؾطقٕبضي ػٕٛٔي 1386) ٔطوع آٔبض ايطاٖ
 تٟطاٖ

قٟط  قٟط فكطزٜ ٚٞبي رسيس تٛؾؼٝ قٟطي:  ( تٛؾؼٝ پبيساض ٚ پبضازاي1381ٓ) ٔخٙٛي ٔحٕسضيب -
 89-104، نفحبت 31 قٕبضٜ ،ضىاسی مجلٍ محیطٌؿتطزٜ، 

 ا٘تكبضات ٟٔسي وبظٕي ثيس ٞٙسي، تطرٕٝ ،یماودگ عقبضُزساسی در ( 1375رٛضد )ٚيّيبْ،  -
 زا٘كٍبٜ ّٔي ايطاٖ، تٟطاٖ
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