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 مقدمه : 
غ هوکي جوؼیت، تَسط تْتزیي ضکل تَسیغ فؼالیت ّای آهایص سزسهیي، رسیذى تِ هطلَب تزیي تَسی

اقتصادی ٍ اجتواػی در پٌِْ سزسهیي استچٌاى کِ ّز دٍرُ ای اس تَسؼِ هی تَاًذ ًگاُ هتفاٍتی تِ 

سزسهیي ٍ پخص « تصزف»تاضذ ًگاُ آهایطی « تَسؼِ صٌؼتی»سزسهیي داضتِ تاضذ. اگز استزاتژی، 

ضذى ًظز داضتِ « پسا صٌؼتی»لی اگز چٌاًچِ استزاتژی تِ کزدى فؼالیت در گستزُ جغزافیایی است ٍ

تاضذ، در ًگاُ آهایطی پایذاری هحیط سیست ٍ تاسگطت تِ طثیؼت اّویت خَاّذ یافت. تٌاتزایي ّز هزحلِ 

 اس تَسؼِ ٍ ّز هزحلِ اس فؼالیت حکَهتی، ًگاُ سزسهیٌی خَد را خَاّذ داضت.

ِ تَسؼِ پایذار ، تؼادل هٌطقِ ای ، تَسیغ هٌاسة فؼالیتْا ٍ تذٍى تزدیذ تالش توام تزًاهِ ریشاى رسیذى ت

استفادُ حذاکثز اس قاتلیتْای هحیطی در فزایٌذ تَسؼِ هٌاطق هی تاضذ . توزکش ضذیذ جوؼیت ٍ فؼالیتْا در 

 یک یا چٌذ ًقطِ جغزافیایی اس هطخصِ ّای تارس اکثز کطَرّای در حال تَسؼِ ، تخصَظ ایزاى است . 

یک کطَر تِ ّز اًذاسُ کِ تاضذ ، تاس ّن هٌاطق کن ٍ تیص ػقة هاًذُ در آى دیذُ هی ضَد رضذ اقتصادی 

کِ تِ ػلت فقذاى هٌاتغ طثیؼی ٍ دٍری اس هزاکش اصلی فؼالیتْای اقتصادی ًسثت تِ سایز هٌاطق هستؼذ ، 

 هحزٍم هاًذُ اًذ . 

ًِ ای کِ ّز هٌطقِ هتٌاسة تا ّذف آهایص سزسهیي تَسیغ تْیٌِ جوؼیت ٍفؼالیت در سزسهیي است تِ گَ

قاتلیت ّا ، ًیاسّا ٍ هَقؼیت خَد اس طیف هٌاسثی اس فؼالیتْای اقتصادی ٍ اجتواػی تزخَردار تاضذ ٍ 

جوؼیت هٌاسة تا تَاى ٍ ظزفیت اقتصادی خَد پذیزا تاضذ . تِ ػثارت سادُ تز ّذف کلی آهایص سزسهیي 

 هیي در چْارچَب هٌاتغ هلی است . ساسهاًذّی فضا تِ هٌظَر تْزُ ٍری هطلَب اس سزس

 

 

 

بخش          مجید خدا
ر اردبیل                   اسـتاندا
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 پیش گفتار:
آهایص سزسهیي ، ارسیاتی ًظام هٌذ ػَاهل طثیؼی، اجتواػی، اقتصادی، فزٌّگی ٍ ... تِ 

ّایی هٌظَر یافتي راّی تزای تطَیق ٍ کوک تِ جاهؼِ تْزُ تزداراى در اًتخاب گشیٌِ 

 هٌاسة تزای افشایص ٍ پایذاری تَاى سزسهیي در جْت تزآٍرد ًیاسّای جاهؼِ است.

تزخالف رٍیکزد تخطی، آهایص سزسهیي تا رٍیکزد ّوِ سًَگز در چارچَب تَسؼِ فضایی 

سؼی دارد راّکارّای هٌاسة را تزای تحقق تَسؼِ هتَاسى، ّوِ جاًثِ ٍ پایذار در سطح 

 سزسهیي ارائِ ًوایذ.

ي راستا هطالؼات آهایص استاى اردتیل ّوپای سایز استاًْا ٍ در قالة ساس ٍ کار پیص در ای

تیٌی ضذُ در طزح هصَب هطالؼات آهایص سزسهیي، اتالغی ریاست هحتزم ساسهاى 

هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی کطَر تا تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد تا کٌسزسیَم هٌْذسیي 

تن ٍ تا ّوکاری کارضٌاساى ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ هطاٍر رٍیاى ٍ رٍیاى فزاًگار سیس

تا طی هزاحل هختلف اصالح ٍ تصَیة در  1931ریشی استاى ضزٍع گزدیذ ٍ ًْایتاً در سال 

ًقطِ ّای رقَهی تِ تصَیة ضَرای تزًاهِ  CDجلذ گشارش ٍ  42کارگزٍّْا، در قالة 

 ریشی ٍ تَسؼِ استاى رسیذ.

یافتِ ّای هطالؼات آهایطی استاى هی تاضذ تصَرت  در ایي قسوت اس هطالؼِ کِ خالصِ

کلی ضوي هؼزفی ٍضؼیت استاى ، چطن اًذاس تارس تَسؼِ استاى ضاهل تَسؼِ اقتصادی ، 

تَسؼِ اجتواػی ٍ فزٌّگی ٍ تَسؼِ فضایی ٍ در ًْایت تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری 

تا هٌطقِ تٌذی  آهایطی –ضاهل ًَاحی ّوگي تزًام ریشی ، تطثیق ًَاحی ّوگي فضایی 

 طزح کالثذی هٌطقِ ای ٍ راّثزدّای تَسؼِ آهایص تَسؼِ استاى ارائِ گزدیذُ است . 

اهیذ است سٌذ تَسؼِ آهایص استاى اردتیل تِ ػٌَاى یکی اس تاالدست تزیي سٌذ تَسؼِ 

استاى در ًظام تزًاهِ ریشی در اٍلَیت تزًاهِ ریشاى، هذیزاى ٍ تصوین گیزاى استاى قزار 

 گیزد.

ضایستِ است اس تواهی دستگاُ ّای اجزایی کِ تا ارائِ آهار ٍ اطالػات دقیق ٍ اظْار ًظز در 

 تخص ّای هزتَطِ ها را در تذٍیي ایي هطالؼات یاری  ًوَدًذ قذرداًی ٍ تطکز ًواین .

 
 داود شایقی       
 رسیی سازمان مدرییت وربانهم رزیی          
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 آمايش استان اردبیل فهرست گزارش اهی طرح مطالعات
  جلذ اٍل: تحليل ٍضعيت ٍ سبختبر 

 فصل اٍل: تحليل ٍضعيت استبى 

 ثخص اٍل: تحليل ٍضعيت هٌبثع عجيعي ٍ هحيظ سيست  -
 : َّاضٌبسي1پيَست   

 : سهيي ضٌبسي2پيَست   

 : ارسيبثي هٌبثع اراضي3پيَست   

 : پَضص گيبّي4پيَست   

 : هٌبثع آة سغحي ٍ سيزسهيٌي5پيَست   

 خص دٍم : تحليل اجتوبعي ٍ فزٌّگيث -
 قسوت اٍل: تحَالت جوعيتي در سِ دِّ گذضتِ  

 قسوت دٍم: تحليل ًظبم ضْزي استبى  

 قسوت سَم: تحليل ًظبم رٍستبًطيٌي ٍ عطبيزي استبى  

 فزٌّگي ٍ سزهبيِ اجتوبعي استبى: تحليل ٍضعيت ٍ پٌجن: قسوت چْبرم  

 ثخص سَم: تحليل اقتصبدي  -
 تحليل ٍيضگي ّبي اقتصبدي جوعيت قسوت اٍل:  

  قسوت دٍم: تحليل سهيٌِ ّبي فعبليت اقتصبدي ثزحست ثخص ّبي اصلي  
 : صٌعت ٍ هعذى1پيَست          

 : سبختبر كطبٍرسي 2پيَست          

  : خذهبت3پيَست          
 ّبي سيزثٌبيي    قسوت سَم : تحليل ٍيضگي      

 بليت اقتصبدي  قسوت چْبرم: تحليل عزصِ ّبي فع  
 : اقتصبد ضْزي 1پيَست          

 سبل  5قسوت پٌجن: تحـــليل اقتصبد كالى استبى ٍ جبيـــگبُ آى درسغح هلي در      

 گذضتِ  

 فصل دٍم : تحليل سبختبر فضبيي هَجَد 

 : تَصيف ٍ تحليل پيًَذّبي اصلي ثيي سكًَتگبُ ّب فصل سَم 

 
  در آهبيص استبىاهٌيتي  –فصل چْبرم : هالحظبت دفبعي 
 فصل پٌجن : جوع ثٌذي ٍ ًتيجِ گيزي اس هغبلعبت  

 گذاري ٍ سبختبر هذيزيت آهبيص استبى جلذ دٍم : ثزًبهِ ريشي ٍ سيبست 



ه

 

 

 چبرچَة هغبلعبت آهبيص استبى

 

 تحليل ٍضعيت ٍ سبختبر استبى

ٍضعيت هٌبثع عجيعي ٍ 

 هحيظ سيست

ٍضعيت اجتوبعي ٍ 

 فزٌّگي

 ٍضعيت اقتصبدي 

 –هالحظبت دفبعي 

 اهٌيتي در آهبيص استبى

تحليل سبختبر فضبيي 

 هَجَد استبى

تَصيف ٍ تحليل پيًَذّبي اصلي 

 ّب ثيي سكًَتگبُ

 ي ٍ ًتيجِ گيزيجوع ثٌذ

تحليل ًقبط قَت ٍ ضعف ، فزصت ّب ٍ 

 (SWOT)تْذيذات  

ثزرسي اسٌبد ثبالدستي ٍ ثزًبهِ ّبي 

 آهبيص هلي

 آهبيص استبىسٌذ 

 بهِ ريشي ٍ سيبست گذاريثزً

 پيص ثيٌي ٍ آيٌذُ ًگزي تطخيص ٍ  تفكيك ًَاحي ّوگي تَسعِ فضبيي 



و
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 فْرست هغالة

 صفحِ                                                                     ػٌَاى                                      

 

 1    ا٢ٝيشي ىٍ آٝبي٘ إشبٟ اٍىثي٘ -: ٝالكؾبر اي٢ٞي، ىىبفي1

 1         : َٝي1-1٦ٝ 

 2   : س٨يييار ١بٙي اُ ٝوبعَار ٝليغي ٣ ٝليظ ُيٖشي 2-1 

 2    د٦٢٨ ث٢يي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ثب هغَ ٦ُِٙٙ 1-2-1  

 3 : ثٍَٕي ٕٖ٘ ٧ب ٣ ٢ٝبعٌ دَ هغَ ىٍ ٍاثغ٦ ثب 1-1-2-1٦ُِٙٙ   

 : سلٚي٘ ىضبيي هغَ ٦ُِٙٙ ىٍ َٝاِّ ػٞقيشي 2-1-2-1٣   

  8      اٍشٞبىي                                              

 11    : د٦٢٨ ث٢يي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ثب هغَ ٕي2-2-1٘  

 17  ىضبيي د٦٢٨ ٧بي هغَ ٕي٘  : سلٚي٘ ٤ٍٝقيز1-2-2-1   

 34  : د٦٢٨ ث٢يي ٕبيَ ٝوبعَار عجيقي ُيٖز ٝليغي إشب3-2-1ٟ  

 34  : د٦٢٨ ث٢يي ىضبيي س٨ييي٧ب ٣ ّئ٤ٝ٤ٍىي1-3-2-1ِ   

 : س٨ييي٧بي َٝسجظ ثب ٢ٝبعٌ ىاٍاي اٍُٗ ُيٖز2-3-2-1   

 36      ٝليغي                                             

 36   : س٨ييي٧بي ١بٙي اُ ىقبٙيش٨بي ا١ٖب١ي 3-3-2-1   

 : س٨ييي٧بي )ٖٝبي٘ ا٢ٝيشي، ىىبفي( ١بٙي اُ آ٤ٙىٕي٨بي ٝليظ4-2-1  

 43        ُيٖز                              

 43    : آالي٢ي٥ ٧بي ٢ٝبثـ آة 1-4-2-1   

 ٣: د٦٢٨ ث٢يي ٢ٝبعٌ ىٍ ٝقَٟ هغَار ا٤١اؿ ثيٞب٧ٍبي ا١ٖب١ي 5-2-1  

 55        ىاٝي                               

 55     ٧بي ا١ٖب١ي  : ثيٞبٍي1-5-2-1   

 52     : ثيٞبٍي ٧بي ىاٝي2-5-2-1   

 : ػٞـ ث٢يي ٣ سؼِي٦ ٣سلٚي٘ ٝوبعَار ٣ س٨يييار ٝليغي 6-2-1٣  

 53      ٝليظ ُيٖشي إشبٟ                               



ب

 

 

 صفحِ                                                                                            ػٌَاى               

 

 58        : س٨يييار اٍشٞبىي3-1 

 58     : س٨ييي٧بي ٕبهشبٍ اٙشنبٗ إشب1-3-1ٟ  

  59   : س٨ييي٧بي ٕبهشبٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي إشب2-3-1ٟ  

 65   يـ ٣ ٝقبىٟ إشبٟ: س٨ييي٧بي ٕبهشبٍ ثو٘ ٢ٝب3-3-1  

 61    : س٨ييي٧بي ٕبهشبٍ هيٝبر إشب4-3-1ٟ  

 63     ى٢٧َٖي ٣ ٕيبٕي –: س٨يييار اػشٞبفي 4-1 

 63   : س٨يييار اػشٞبفي اُ ٢ٝؾَ ٣يْٕي ٧بي ػٞقيشي1-4-1  

 63  : س٤ُيـ ١بٝشقبىٗ ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي 1-1-4-1   

 63  ط ٣ٍٕشبيي: س٤ُيـ ١بٝشقبىٗ ػٞقيز ىٍ ١َب2-1-4-1   

 64 : ١٣ٍي ٍٙي )١َم ٍٙي( ١بٝش٤اُٟ ػٞقيز ىٍ إشب3-1-4-1ٟ   

 65   : س٨ييي٧بي ١بٙي اُ ٨ٝبػَر ػٞقيز 4-1-4-1   

 66      : س٨ييي٧بي ى٢٧َٖي 2-4-1  

 66    : كبّٞيز ى٢٧َٔ ػ٢ٖيشي1-2-4-1   

 67   : ٍٙي سيٍيؼي اهالً ّبٍ ٙيجَاٙي 2-2-4-1   

 سيٍيؼي ٙيجَاٙيٖٜ اٍشٞبىي ٙؼبٛ ٕٖيوش٦: ٤ٍٕم 3-2-4-1   

 68  ث٦ ى٣ٍٟ ىضبي ٢٧ؼبٍي اٍُٙي ػبٝق٦                                             

 : ٤ٍٕم ثَهي اُ ٢٧ؼب٧ٍبي ٢ٕشي ١ب٧ٞب٢٧ٔ ثب س٤ٕق4-2-4-1٦   

 69     ث٦ ى٣ٍٟ ٨١بى اٍشٞبى                                            

 69  : ٝيِاٟ دبيي٠ ّشبثو٤ا١ي ٣ ى٢٧َٔ ٤١آ٣ٍا٦١ 5-2-4-1   

 75  : ثي افشٞبىي ث٦ ثَهي اُ ٨٧٣َٕبي ٢ٝيي6-2-4-1   

 75    : ١بّبٍآٝيي ١ؾبٛ اىاٍي إشب7-2-4-1ٟ   

 71    : ىب٦ٚٝ َٝىٛ اُ ١ؾبٛ ٕيبٕي 8-2-4-1   

 

 



ج

 

 

 

 جذاٍل  فْرست

 صفحِ                                                             ػٌَاى                                              

 

 46   (: ٝيِاٟ ىِٚار ٢ٕٖي٠ ىٍ ايٖشٖب٨٧بي ٝوشٚو ٣ٍىهب٦١ ا1ٍٓ-1ػي٣ٗ)

 51     (: سقياى ثيٞبٍاٟ ٝجشال ث٦ اييُ ىٍ إشبٟ اٍىثي1٘-2ػي٣ٗ)

 51  سيْيِ ٨َٕٙشبٟ(:سقياى ٝجشاليبٟ ثيٞبٍي ٕب٤ٚ١٤ُٞٙ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ 1-3ػي٣ٗ)

 52  (: سقياى ٝجشاليبٟ ثيٞبٍي ث٤ٕٚ٣َُ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ٨َٕٙشب1ٟ-4ػي٣ٗ)

 (: ١٣ٍي سل٤الر ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ١َبط ٨َٙي 1-5ػي٣ٗ)

 64    ٣85  75، ٣65 ٣ٍٕشبيي عي ى٥ٍ٣ ٧بي آٝبٍي                 



د

 

 

 

 تصاٍيرفْرست 

 صفحِ                                                                                                     ػٌَاى      

 

 5        ( : ٕٖ٘ سبسب٣ٍى1-1س٤ٞيَ)

 6         (: ٕٖ٘ ١ئ1ٍ٤-2س٤ٞيَ)

 7        (: ٕٖ٘ ٕي٤ي1-3س٤ٞيَ)



ه

 

 

 

 فْرست ًمطِ

 صفحِ                                                                         ػٌَاى                                  

 

 15       (: د٦٢٨ ث٢يي هغَ ٦َٚ١1-1٦ُِٙٙ )

 15      (: ّب٨١٤١بي ٤ٍ٣ؿ ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي٦َٚ١2-1٘)

 16    (: ١بكي٦ ث٢يي ّب٨١٤١بي ٤ٍ٣ؿ ٕي٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي٦َٚ١3-1٘)

 19   ر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ى٥ٍ ٣ٍى(: ا٤١اؿ هٖب٦َٚ١4-1ٍ)

 22   (: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ثٚوبٍؿبي٦َٚ١5-1)

 25  (: ا٤١اؿ هٖبٍر ٧بي طجز ٙي٥ ١بٙي اُ ٕي٘ ىٍ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ٦َٚ١6-1َ٨ٙ)
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 اهٌیتي در آهايص استاى اردتیل –: هالحظات ايوٌي، دفاػي 1

 

 

 

 

 : همذه1-1ِ

 

٧َ ٦١٤ٕ َٙايغي ٦ّ ا١ٖبٟ ٣ ىضبيي ُيٖز ا٣ ٍا ىٍ ٝقَٟ هغَ ٣ ١بث٤ىي ٍَاٍ ى٧ي ث٦  

اٟ ٝوش٘ ٢٢ّدي٥ ىقبٙيدز ٧دبي ا١ٖدب١ي ثد٦ ٙدٞبٍ ٝدي آيدي          ف٤٢اٟ س٨ييي سقَيو ٙي٥ ٣ ث٦ ف٤٢

س٨يييار فٞيسبً ٝش٤ػ٦ ١َبط إٓيت دٌيَ ٣ ىاٍاي ضقو ٝدي ٙد٤ى  ث٢دبثَاي٠ ٝي٨د٤ٛ، هٖدبٍر      

٢٧ٖبٝي ٍم ٝي ى٧ي ٦ّ ىاي٥َ س٨يييار ثَ ىاي٥َ إٓيت دٌيَي ث٦ ٤ٍٝر ػِيي ٣ يب ّٚي ٢ٝغجٌ 

إَ ث٦ س٨يييار س٤ػ٦ ١ٚد٤ى ٣ يدب إٓديت    ٤ٙى  ىٍ اي٠ ٝي٤٨ٛ ٣ ىٍ ث١َب٦ٝ ٍيِي آٝبي٘ إشبٟ، 

دٌيَي ٧بي س٤ٕق٦ ىضبي إشبٟ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٣ ٢ٙبٕبيي ٍَاٍ ١ٖي١َدي، ْٝٞد٠ إدز س٨ييديار     

ٝش٤ػ٦ ١َبط إٓيت دٌيَ ىضب٧بي س٤ٕق٦ إشبٟ ثبٙي ٣ ١٣ٍي س٤ٕدق٦ آٟ ٍا ثدب هغدَ ٣ هٖدبٍر     

 ٤ٝاػ٦ ٕبُى 

ر ٦ّ ٢ٙبهشي ٧ٞد٦ ػب١جد٦ ىٍ   اُاي٠ ٣ٍ دٔ اُ دبيبٟ ثٍَٕي ٧ب ٣ ٝغبٙقبر ٣ضـ ٤ٝػ٤ىا 

اٍشٞبىي ٣ ى٢٧َٖي( كبٝد٘ ٝدي ٙد٤ى،     -سٞبٝي ُٝي٦٢ ٧ب) ٙبٝ٘ ٖٝبي٘ ٝليظ عجيقي، اػشٞبفي

١َبط كٖبٓ ٣ إٓيت دٌيَ ٣ س٨يييار اكشٞبٙي ىٍ ُٝي٦٢ ٧بي ى٤ً ١ٞبيبٟ ٙي٥ ٣ ٤ٍٝى ٢ٙبٕبيي 

 ٍَاٍ ٝي ٕي١َي 
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 : تْذيذات ًاضي از هخاعرات هحیغي ٍ هحیظ زيستي2-1

 

 : پٌِْ تٌذي استاى در ارتثاط تا خغر زلسل1-2-1ِ

 

إشبٟ اٍىثي٘ اُ ١ؾَ سْش١٤يْي ىٍ ٝلي٣ى٥ آًٍثبيؼبٟ ٦ّ كدي ٙدٞبٙي ٝديل٦ ٍدب٥ٍ اي      

ايَاٟ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٧ي ٣اٍـ ٙي٥ إز  اي٠ ٢ٝغ٦َ ثد٦ ٝلد٘ اسٞدبٗ ٝديل٦ ا٣ٍإديب ٣ ايدَاٟ       

٤ٍى اي٠ ى٣ ٝيل٦ ٍدب٥ٍ اي  ١ِىيِ ث٤ى٥ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي٘ ىٍ ٝقَٟ ١ي٧٣َبي س٢ٚي ١بٙي اُ ثَه

ٍَاٍ َٕىش٦ إز  ٦ُِٙٙ ٧بي ٝشقيى سبٍيوي ٣ ٦ُِٙٙ ٧بي ٍهياى٥ ٙي٥ ىٍ ٍدَٟ ثيٖدشٜ ٣ سٚيدبر    

١بٙي اُ آٟ ٣ كشي ٍي٨ِٙبي ٧٤ّٖشب١ي ٍا ىٍ ٝلدي٣ى٥ إدشبٟ اٍىثيد٘ ٝدي سد٤اٟ ثد٦ كَّدبر        

 اي ٣ سؼٞـ ا١َّي ٣ ٧ٍب ٙيٟ يْجب٥ٍ ٣ يب ثغئي آٟ ١ٖجز ىاى  د٤ٕش٦

وشٚو ّئ٤ىيِيْي ىٍ آًٍثبيؼبٟ ١ٚدبٟ ٝدي ى٧دي ّد٦ ايد٠ ٢ٝغَد٦ اُ ٙلدبػ        ٝغبٙقبر ٝ 

س١٤٢ْيْي، يْي اُ ٢ٝبعٌ ثٖيبٍ ػ٤اٟ إٓيبٕز ٣ ىٍ َّٞث٢ي ٦ُِٙٙ ٤ٕ٤ٝٛ ث٦ َّٞ ث٢ي ٦ُِٙٙ آٙخ، 

٧يٞبٙيب ٍَاٍ ىاٍى  اي٠ َّٞث٢ي ٦ّ اُ ٝيب٦١ اٍيب٤١ٓ اعٚٔ ٣َٙؿ ٝي ٤ٙى ٣ دٔ اُ فج٤ٍ اُ ٢ٝبعٌ 

ٙٞبٗ ٢٧ي٣ٕشبٟ سجز ث٦ ٢ٝغ٦َ ػِايدَ   -اىنب١ٖشبٟ -دبّٖشبٟ -ايَاٟ -ؼبٟآًٍثبي –سَّي٦  -آٙخ

 ىيٚيذي٠ ٍٕيي٥ ٣ ٤١اٍ فَيضي ٍا ث٤ػ٤ى ٝي آ٣ٍى 

ثٍَٕي ٦ُِٙٙ ٧بي سبٍيوي آًٍثبيؼبٟ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ٦ُِٙٙ ٧بي ٍَٟ ػدبٍي آًٍثبيؼدبٟ ١يدِ     

ّبر ٣ ٍيِٗ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ كَّبر ىيِيْي د٤ٕش٦ آًٍثبيؼبٟ ٤٢٧ُ ٣ػ٤ى ىاٍى  ٝغبٙقبر كَ

٨٧٤ّب ىٍ آًٍثبيؼبٟ ١يِ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ كَّبر هييو ُٝي٠، فال٥٣ ثدَ ُِٙٙد٦، ىٍ ٍيدِٗ ٣    

كشي ْٙبه ٨٧٤ّبي ٢ٝغ٦َ ١يِ ٝشؼٚي إز آث٨بي َٕٛ اٍىثي٘، هٚودبٗ، ٕدَاة، ثٖدشبٟ آثدبى،     

٣ مي٥َ ١ٚبٟ ىيَٖي اُ ىقبٙيز ٧بي سْش١٤يْي ٤١ي٠  ١ُؼبٟ، ٕٚٞبٓ، ه٤ي، ٕب٢ٍْٕي، ٝبيي٠ ٍبال

ىٍ ٢ٝغ٦َ ىاٍى  سٞبٛ اي٠ ٤ٙا٧ي ثيب١َٖ اي٠ ٣اٍقيز إز ٦ّ ػب ث٦ ػدبيي آًٍثبيؼدبٟ ٣ اُ ػٞٚد٦    

إشبٟ اٍىثي٘ ٤ٞ٧ا٥ٍ ث٦ ع٤ٍ ثب٥٤َٙ ىٍ ٝقَٟ هغَ سوَيت ٣ ٣يَا١ي إدز ٣ ٣ٍُي ىدَا ه٤ا٧دي    

ٍٕيي ٦ّ ٢ٝبعٌ ث٦ اٝغالف آٍاٛ ١٤٢ّي آًٍثبيؼبٟ، كَّبر ٝوَة ُٝي٠ ٍا سؼَث٦ ه٤ا٢٧ي َّى، 

ي٦ْ٢ ٧َ اُ ؿ٢ي ٕب٧ي ٙب٧ي اي٠ ٣ٍبيـ سٚدن ثد٤ى٥ ايدٜ  ٝشبٕديب٦١ اّظدَ ٢ٝدبعٌ دَػٞيقدز        ّٞب ا

اٍىثي٘، ٕٚٞبٓ، ه٤ي ٣ ١ُؼبٟ ىٍ ٢ٝبعٌ ثٖيبٍ ىقبٗ سْش١٤يْي ٣ ى٢ٍّدبٍ   آًٍثبيؼبٟ ١ؾيَ، سجَيِ،

 ٕٖ٘ ٧بي ىقبٗ، ػ٤اٟ ٣ س٤ا٢ٞ١ي ٕبهش٦ ٙي٥ ا١ي 

ٍ آًٍثبيؼبٟ ٍَاٍ ىاٍى ٦ّ اّظدَاً  ثَإبٓ ٝغبالر ا١ؼبٛ ٙي٥ سقياى ُيبىي ٕٖ٘ ٝلٚي ى 

 ىاٍاي دشب١ٖي٘ ُيبىي ٧ٖش٢ي 

سقياىي اُ اي٠ ٨ٖٕٚب ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ اٍىثي٘ إشََاٍ ىاٙش٦ ٣ ىاٍاي دشب١ٖدي٘ ُيدبىي    

ىٍ كَّبر ٥َُٙ ُايي ٧ٖش٢ي  ثي ِٙ اي٠ ٨ٖٕٚب ىقبٗ ث٤ى٥ ٣ ث٢بثد٦ إدش٢بىار سدبٍيوي اكشٞدبٗ     
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ى ىاٍى  ىٍ اىا٦ٝ ٕٖ٘ ٧بي ٣اٍـ ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ اٍىثي٘ ث٣َُ هغَ ىٍ ٤١اكي إشََاٍ آ٨١ب ٣ػ٤

 ٤ٍٝى ٢ٙبٕبيي ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي 

 
 : تررسي گسل ّا ٍ هٌاعك پر خغر در راتغِ تا زلسل1-1-2-1ِ

 ٕٖ٘ ٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ٙلبػ ٤ٍٝقيز ث٦ ٦ٕ ىٕش٦ ث٦ َٙف ُيَ سَٖيٜ ٝي ١٤ٙي  

 

 )الف(: گسل ّبي ضزقي ٍ جٌَة ضزقي استبى

ػ٤٢ثي ٧ٖش٢ي٣ اٍسيبفبر ٤ٝػ٤ى ىٍاي٠ ١بكي٦ اُ  –ٕٖ٘ ٧ب ف٤ٞٝبً ىاٍاي ١٣ٍي ٙٞبٙي اي٠  

إشبٟ ١يِ اُ ١٣ٍي اي٠ ٕٖ٘ ٧ب سجقيز ٝي ٢٢ّي، ث٦ ٧ٞي٠ ىٙيد٘ ١بكيد٦ ٙدٍَي ٣ ػ٢د٤ة ٙدٍَي      

 إشبٟ ىاٍاي ١٣ٍي ٝشيب٣ر ١ٖجز ث٦ اٍسيبفبر ٙٞبٙي ٧ٖشي  س٤ٞيَ ٙٞب٥ٍ 

 

 تبلصگسل آستبرا -

ػ٤٢ثي ىٍ ٍٖٞز ٙٞبٙي ه٤ى إز ٣ ث٦ ٕٞز ػ٢د٤ة  إشبي ٙٞبٙي اي٠ ٕٖ٘ ىاٍاي ٍ

ٕيَى ٣ىٍ ثي٣َٟ ٝدَُ هدب٣ٍي إدشبٟ     ٍَٙي ث٦ ه٤ى ٝي ػ٤٢ةمَثي ٗ ؿَهيي٥ ٣ ٍإشبي ٙٞب

ثد٦ ع٤ٍيْد٦ اُ ػ٨ٞد٤ٍي     ،ّي٤ٚٝشَ ثدَآ٣ٍى ٙدي٥ إدز    ٣165اٍـ إز   ىٍاُاي آٟ ىٍ كي٣ى 

اله اٍسيبؿ ثبٍُ ٕشيل ٨٧٤ّبي سبٙ٘ ثدب ىا٢ٝد٦   يبثي اهش ٝي آًٍثبيؼبٟ ٣َٙؿ ٙي٥ ٣ سب ى٠ٝ٤ اىا٦ٝ

 ٤ٙي إز ٍثبٙي ٦ّ ىاٍاي ػ٢ج٨ٚبي ٙب آ٨١ب ىٍ يِ ىب٦ٚٝ ّٜ ىٍ اطَ ٕب٣ُّبٍ اي٠ ٕٖ٘ ٝي

اي٠ ٕٖ٘ ىاٍاي ٕب٣ُّبٍ ىٚبٍي ثب ٙيت ث٦ ٕٞز ثبهشَ إز ٣ سلز سبطيَ ايد٠ ٕٖد٘   

ا١دي  اكشٞدبٗ    ا١دي٥ ٙدي٥  ٧بي َّسب٦ٕ ثَ ٣ٍي ٤ٍٕثبر ٤ّاس١ََ ىٙشي ٍ ٧ِآ ٕب١ُي٧بي دبٙئ٤ّٟ ٣

ثي٘ ثدب   ٕيب٥ ٥َُٙ4/11/1978  ٍيٚشَ ٣ ُٝي٠ 2 5ثب ثٍِٕي  ٧14/6/1973بي سبٍيوي  ىاٍى٦ُِٙٙ

 5ٍا ثدب ثٍِٕدي    1386سيدَ ٝدب٥    25ٍيٚشَ ىٍ اطَ اي٠ ٕٖ٘ ث٤ى٥ إز ٧ٞـ٢ي٠ ٦ُِٙٙ  6ثٍِٕي 

ث٦ اي٠ ٕٖ٘ ١ٖجز س٤اٟ  ٍيٚشَ ىٍ ٨َٙ ٢َْٙاٟ ٦ّ ٣ٍٕشب٧بي اعَاه ١ٞي٠ ٍا َُٙا١ي )ف٢جَاٟ( ٝي

ثد٤ىٟ آٟ ٣ ثدب    ٧ٟبي اهيَ ىٍ ٍاثغ٦ ثب اي٠ ٕٖ٘ ٣ ػ٢جب ٧٦ىاى  ثب س٤ػ٦ ث٦ ٦ٕ ٦ُِٙٙ ثٍِٓ ىٍ ى

٧ب ىٍ ديَا٤ٟٝ اي٠ ٕٖ٘ ثبيٖشي ١ٖجز ث٦ ىقبٙيز ٝؼيى آٟ ٤٧ٙديبٍ   ف٢بيز ث٦ سَاّٜ ُيبى ٣ٍٕشب

اي٠ ٕٖد٘ ىٍ ثٖدشَ   ٧بي  ٦ُِٙٙ ،ث٤ى كشي ثَهي ٝقشَي١ي )ُاٍؿ ٍئئ َِّٝ ٦ُِٙٙ ٢ٙبٕي ايَاٟ (

 ٧بي ٤ّؿِ ىٍ ٤ٕاك٘ اي٠ ىٍيب ٤ٙى  س٤ا١ي ٕجت ١٤ٕبٝي ىٍيبي هٍِ  كشي ٝي

س٤ا١دي   ث٦ ٧َ كبٗ ىقبٙيز اي٠ ٕٖ٘ ثَ ١بكي٦ ٍَٙي إدشبٟ اُ ٙدٞبٗ سدب ػ٢د٤ة آٟ ٝدي     

اٍىثي٘( ث٦ ىٙيد٘  سبطيَار ٝوَة ىاٙش٦ ثبٙي ٣ ىٍ ١بكي٦ ٝيب١ي َُٝ ٍَٙي إشبٟ )ٝل٤ٍ إٓشبٍا 

 س٤ا١ي ٙييي سَ ثبٙي  ث٦ َُٝ إشبٟ اٍىثي٘، اي٠ سبطيَ ٝي ١ِىيْي اي٠ ٕٖ٘
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 گسل تبتبٍرٍد -

ٙدٍَي ٣ ثدب عد٤ٗ     ػ٢د٤ة مَثدي   اي٠ ٕٖ٘ ث٦ ٤ٍٝر ٍا١يٕي ث٤ى٥ ٣ ثب ٍإشبي ٙٞبٗ

ّي٤ٚٝشَ ىٍ مَة ى٠ٝ٤ ٍَاٍ ىاٍى ٙيت اي٠ ٍا١يٕي ث٦ ٕٞز ًَٙ سب ٙٞبٗ ٍَٙي إز ٣ ىٍ 85

٧بي َّسب٦ٕ ٍا١ي٥ ٙي٥ إز  ثب اي٢ْد٦ ِٕاٍٙدي    ٢ٕٔ ٧بي دبٙئ٣ُ٤ئيِ ثَ ٣ٍي ٍإشبي آٟ ٢ٕٔ

٣ٙي ىقبٙيدز اكشٞدبٙي آٟ    ،ىٍ ديَا٤ٟٝ آٟ ىٍ ىٕشَٓ ١يٖز  ىٍ ٤ٍٝى ىقبٙيز اي٠ ٕٖ٘ ٣ ٦ُِٙٙ

 .س٤ا١ي ػ٤٢ة هب٣ٍي إشبٟ ٍا سلز سبطيَ ٍَاٍ ى٧ي ٝي

  (، اي٠ ٕٖ٘ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي 1-1س٤ٞيَ ٙٞب٥ٍ )

 

 َرئگسل ً -

ػ٤٢ثي ىٍ ثبهشَ ٕٖ٘ ٕي٤ي ٣اٍـ ٙي٥  -٤ٝشَ ٣ ٍإشبي ٙٞبٙيّي115ٚاي٠ ٕٖ٘ ث٦ ع٤ٗ 

٧دبي آًٍ   اي٠ ٕٖ٘ ىٍ ٖٝيَ ه٤ى ٢ٕٔ  ٣ اُ ٙٞبٗ ىٍيبؿ٦ ١ئ٤ٍ سب َُٝ ٙٞبٙي إشبٟ اىا٦ٝ ىاٍى

ٍي ائ٠ٕ٤  ٍا ىٍ َُٝ ك٤ض٦ آثَيِ هٍِ ٣ ٥ٍَ ٤ٕ  ثَيي٥ إز  ٖٝدش٢ياسي ىٍ ُٝي٢د٦ اٍسجدبط    اآ٣

 ١يٖز  اي ٢ٝغ٦َ ثب اي٠ ٕٖ٘ ىٍ ىٕز  ٦ُِٙٙ

 (، ٕٖ٘ ١ئ٤ٍ ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي 1-2س٤ٞيَ ٙٞب٥ٍ ) 

 

 گسل گيَي -

  ّي٤ٚٝشَ ىاٍى 145ػ٤٢ثي إز ٣ ع٤ٙي ١ِىيِ ث٦  -اي٠ ٕٖ٘ ١يِ ىاٍاي ٍإشبي ٙٞبٙي

٧بي آسٚيٚب١ي ىٍ ًَٙ ٣ ٤ٍٕثبر ١ئ٤ّٟ ٍا ىٍ مَة  اي٠ ٕٖ٘ َُٝ ٤ٍٕثبر ٣ُ٣ِٝئيِ ٣ ٢ٕٔ

اٝب  ،اي٠ ٕٖ٘ ىٍ ىٕشَٓ ١يٖز اُ هيِي ب ٕبث٦َ ٥َُٙه٤ى سْٚي٘ ىاى٥ إز ىاى٥ ٢ٕي ىٍيَي ٣ ي

إشبٟ ىٍيَبً ثَ اي٠ ٕٖ٘ ٣اٍـ إز ّد٦ ايد٠ ٖٝدئ٦ٚ     ٣1896  ٧1863بي سبٍيوي  ٣ٍَِّٝ ٦ُِٙٙ

ىٍ اطدَ   ،ٍٕدي ُِٙٙد٦ سدبٍيوي هٚودبٗ ّد٦      ى٧ي٣ ث٦ ١ؾَ ٝي اكشٞبٗ ػ٢جب ث٤ىٟ آٟ ٍا اىِاي٘ ٝي

  اطَ كَّبر اي٠ ٕٖ٘ ث٤ى٥  إزٕب٣ُّبٍ  اي٠ ٕٖ٘ ٍهياى٥ إز ٣ ٣يَا١ي ٧يَ ىٍ 

  (، ٕٖ٘ ٕي٤ي ٍا ١ٚبٟ ٝي ى٧ي  1-3س٤ٞيَ ٙٞب٥ٍ )
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 ّبي ضوبلي استبى  گسل -

 -٤ٙ( ٤ٚٝ٣ار ىاك ثب ١٣ٍي ٍَٙي اي٠ ٨ٖٕٚب ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ ٣ ىٍ اٍسيبفبر َٕٝي )ه٣َٓ 

 ا١ي ٨٧بي كي ىبٝ٘ ىٙز ٝنبٟ ٣ اٍىثي٘ ٍا ثَيي٥ مَثي ٤ّ

 

 استبى  ّبي غزة گسل-

ىٍ َُٝ مَثي إشبٟ اٍىثي٘ ثب إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ٣ ىٍ ػ٢د٤ة ٕدَاة ى٣ ٕٖد٘     

٧بي اهيَ إشبٟ ثب ىقبٙيز آ٨١دب   ١٤ٙي ٦ّ اكشٞبٗ ىاٍى ٦ُِٙٙ اٝٚي ثب ٕب٣ُّبٍ ىٚبٍي ٝٚب٧ي٥ ٝي

 ٧ب ث٦ َٙف ُيَ إز : ىٍ اٍسجبط ثبٙي  ٝٚوٞبر اي٠ ٕٖ٘

 

 گسل ّزيس-

٣ ىٍ يبٗ ٙٞبٙي ٥٤ّ ث٤ٍِٗ ٍَاٍ ىاٍى  ١٣ٍي اي٠ ٕٖد٘   ٍا١يٕي ٧َئ ىٍ ػ٤٢ة َٕاة  

ّيٚد٤ٝشَ   61ثبهشَي ث٤ى٥ ٣ ٙيت آٟ ث٦ ٕٞز ػ٤٢ة إز  ع٤ٗ اي٠ ٕٖ٘ ىٍ كدي٣ى   -هب٣ٍي

يَ ثَ ٣ٍي ٤ٍٕثبر ٤ّاس١ََ ٍا١دي٥ ٙدي٥ إدز     ٧ٙبي آسٚيٚب١ي سَ إز ٣ ىٍ ٍإشبي آٟ ٢ٕٔ

 هيِي ىٍيَي اُ اي٠ ٕٖ٘ ِٕاٍٗ ١ٚي٥ إز   ىاى٥ ٥َُٙ

 

 َش گسل ثشق-

ّي٤ٚٝشَ ثد٤ى٥ ٣ىاٍاي   ١75بٛ اي٠ ٕٖ٘ اُ ٧٤ّي ث٦ اي٠ ١بٛ َٕىش٦ ٙي٥ إز ٣ ع٤ٗ آٟ   

ثبهشَي إز  ٙيت ف٤ٞٝي آٟ ث٦ ٕٞز ٙدٞبٗ إدز ٣ ىٍ ٍإدشبي ايد٠ ٕٖد٘       -١٣ٍي هب٣ٍي

٧بي آسٚيٚب١ي ائ٤ٕد٠ ثدَ ٣ٍي ٍٕد٤ثبر آثَىشدي دٚي٤ٕش٤ٕد٠  ٍا١دي٥ ٙدي٥ إدز  ىاى٥          ٢ٕٔ

اي٠ ٕٖ٘ ١يِ ِٕاٍٗ ١ٚي٥ إز  ٧َؿ٢ي ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ اٙدب٥ٍ ٍىدز، ٙدبيي     هيِي ىٍيَي اُ ٥َُٙ

مَة ىٙز اٍىثي٘ ٍا ثش٤اٟ ث٦ ىقبٙيز اي٠ ٕٖ٘ ٣ يب ٕٖد٘   ث٦ ثقي ػ٤٢ة ٧1992بي ٕبٗ  ٦ُِٙٙ

 ٧َئ اٍسجبط ىاى 

٧بي ٍَٙي ٣ مَثدي آٟ   ٧بي اٝٚي ٣ ثٍِٓ ىٍ إشبٟ، ىٍ هبٍع َُٝ فال٥٣ ثَ ٣ػ٤ى ٕٖ٘  

ُايي إشبٟ ٍا سََيجبً ىٍ سٞبٛ  ٣ ثٍِٓ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى ٦ّ اي٠ اَٝ هغَ ٧٥َُٙبي اٝٚي  ١يِ ٕٖ٘

 ٤١اكي إشبٟ ثبال ثَى٥ إز 

 
 : تحلیل فضايي خغر زلسلِ در هراوس جوؼیتي ٍ التصادي2-1-2-1

ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٣ٍَي ٣يْٕي٨ب ٣ ٕبهشبٍ ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ اٍىثيد٘    

ٕيب ثد٤ى٥ ٣ ىٍ َّٞث٢دي ُِٙٙد٦ ٤ٕٝد٤ٛ ثد٦       ش١٤يْي اُ ٢ٝبعٌ ثٖيبٍ ػ٤اٟ آاي٠ إشبٟ اُ ٙلبػ سْ

 َّٞث٢ي ٦ُِٙٙ آٙخ ٧يٞبٙيب ٍَاٍ ىاٍى 
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د٦٢٨ ث٢يي إشبٟ ثَإبٓ د٦٢٨ ٧بي هغَ ٦ُِٙٙ ١ٚبٟ ٝي ى٧دي اُ ايد٠ ١ؾدَ ٝدي سد٤اٟ        

 إشبٟ ٍا ث٦ ٦ٕ د٦٢٨ سيْيِ ٤ٞ١ى:

 

 )الف(: پٌِْ ثب خغز ًسجتبً ثبال

٣ٍٕدشب٣ ٙد٧َ٨بي ددبٍٓ     1266ّي٤ٚٝشََٝثـ سقدياى   574/11365قز اي٠ د٦٢٨ ثب ٣ٕ  

سدب٥ُ ٢ّديآ٤ٖ١ر ، ال٧د٣َى ، ٝٚدٖي٠ ٙد٨َ،       آثبى، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، ػقيَآثبى، اٝال١ي٣ُ، ٍضي، َٕٝدي ، 

 َٕفي٠ ٣ ١يَ ٍا ىٍثَ ٝي ٕيَى 

 

 ) ة (: پٌِْ ثب خغزهتَسظ

ب ثد٦ ٧ٞدَا٥   ٣ٍٕدش  256ّي٤ٚٝشَ َٝثدـ ٣ٕدقز ىاٍى  ىٍايد٠ د٢٨د٦      76/3655اي٠ د٦٢٨   

 ٧َ٨ٙبي ٕي٤ي، ٧ٚشؼي٠، ٤ٍّٚ، ٤ٍّاييٜ، اٍىثي٘، ١ٞي٠، ف٢جَاٟ ٣ آثي ثي٤ٖٚ ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي 

 

 پبييي) ح(: پٌِْ ثب خغز ًسجتبً 

٣ٍٕشب ىٍ ٕٖش٥َ آٟ ٣اٍـ ٙدي٥ ا١دي  ٙد٧َ٨بي     ٧174ْشبٍ إز ٦ّ  278414اي٠ د٦٢٨   

 هٚوبٗ ٣ ٧يَ ىٍاي٠ د٦٢٨ ٍَاٍ ىا١ٍي 

٧بي  اي٦ ٙي٥ ٣ َٝبي٦ٖ سقياى ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٖٝشََ ىٍ ٧َيِ اُ د٦٢٨ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙت اٍ  

 هغَ ٦ُِٙٙ، ثو٘ افؾٜ ّب٤١ٟ ٧بي ػٞقيشي إشبٟ ىٍ د٦٢٨ ثب هغَ ٦ُِٙٙ ثبال إشََاٍ يبىش٦ ا١ي 
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 : پٌِْ تٌذي استاى در ارتثاط تا خغر سیل2-2-1

 

سدب٤٢ّٟ سقدياى    1375ٕبٗ ثَإبٓ ثٍَٕي٨ب ٣ ١شبيغ كبٝ٘ اُ ٝغبٙقبر ٣ضـ ٤ٝػ٤ى اُ  

ٕي٘ ىٍ إشبٟ طجز ٙي٥ إز  اي٠ سقياى ٍهياى ٦ّ ٕي٘ ٧بي ثب هٖدبٍر ٍبثد٘ س٤ػد٦ ٍا     475

ٍهدياى ٕدي٘ ثدب     35ٕبٗ ٣ ث٦ ع٤ٍ ٝيب١ٖي٠ ٕدبٙيب٦١ كدي٣ى    16ٙبٝ٘ ٝي ١٤ٙي ىٍ ى٥ٍ٣ ُٝب١ي 

ال ىٍ هٖبٍر طجز ٙي٥ ٍا ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي  اي٠ آٝبٍ  كدبّي اُ ٕدي٘ هيدِي ثدب    

 ثَهي اُ ٢ٝبعٌ إشبٟ إز 

ثَإددبٓ ثٍَٕددي ٧ددبي ا١ؼددبٛ ٙددي٥ ٣ اعالفددبر اٍايدد٦ ٙددي٥ ثدد٣ٍَي ١َٚدد٦ ٙددٞب٥ٍ         

ىٍٝدي اُ ٕدي٘ ٧دبي ىاٍاي     ٨ٙ75َٕشب٨١بي ٝنبٟ، ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ هٚودبٗ ثد٦ س٨٢دبيي كدي٣ى     

هٖبٍر إشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي  ٨َٕٙدشبٟ ١ٞدي٠ ّٞشدَي٠ ٝيدِاٟ ٍهدياى ٕدي٘ ٣       

ثٍَٕي ٕي٘ ٧بي ٍهياى٥ ١ٖجز ث٦ ُيَك٤ض٦ ٧ب ١يِ  ٍر ٧بي ١بٙي اُ آٟ ٍا ىاٍا ث٤ى٥ إز هٖب

ىٍٝدي اُ   ١75ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ُيَك٤ض٦ ٧بي ى٥ٍ ٣ٍى، آٍ ٣ ٍِٗ ا٣ُٟ ١يِ ث٦ س٨٢بيي كدي٣ى  

 اي٠ ٍهياى ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي 
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 اى اردتیلپراوٌص تؼذاد سیل تِ تفىیه ضْرستاًْاي است : (1-1ًوَدار )

 (: پراوٌص درصذ سیل تِ تفىیه ضْرستاًْاي استاى اردتیل1-2ًوَدار )
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 ّاي  استاى اردتیل (: پراوٌص تؼذاد سیل تِ تفىیه زير حَض1ِ-3ًوَدار )

 ّاي  استاى اردتیل (: پراوٌص درصذ سیل تِ تفىیه زير حَض1ِ-4ار )ًوَد
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 (: پراوٌص درصذ سیل تراساض ًَاحي در استاى اردتیل1-6)رًوَدا
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 : پراوٌص تؼذاد سیل تر اساض ًَاحي در استاى اردتیل( 1-5ًوَدار)



15

 

 



16

 

 



17

 

 

 یل هَلؼیت فضايي پٌِْ ّاي خغر سیل:  تحل1-2-2-1

١بكي٦ ٝٚدوٜ ٍهدياى ٕدي٘ ٍا ىٍ     5سلٚي٘ ٤ٍٝقيز ىضبي د٦٢٨ ٧بي ٕي٘ ٕيَ إشبٟ  

 إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ١ٞبي٘ ٝي ٌٕاٍى  اي٠ ٤١اكي ث٦ َٙف ُيَ فجبٍس٢ي اُ:

 

 )الف(: ًبحيِ درُ رٍد 

اٍـ ٙدي٥ إدز    اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٙٞبٗ مَثي إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى ٣

ْٙٚي إدز ّد٦ ىٍ    Uٙٞبٗ ث٤ى٥ ٣ ٙبٝ٘ ى٥ٍ ١ٖجشبً ثبٍيِ  -اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىاٍاي ػَيبٟ ػ٤٢ة

 سَآ ٧بي اعَاه ثٖشَ اٝٚي ٣ٍىهب٦١ ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ٕٖشَى٥ اي ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى  

٤ٍٝى هٖبٍر ٕي٘  طجز ٙدي٥   127سقياى ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ اي٠ ١بكي٦  

٣  (1-4)ىٍ ١َٚد٦ ٙدٞب٥ٍ  ٝي اُ ّ٘ هٖبٍار ٕدي٘ طجدز ٙدي٥ إدشبٟ إدز      ىٍ ٦ّ27 كي٣ى 

٘ ّدددددداُ   هٖبٍر ٕي٘ ىٍاي٠ ١بكي٦ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز   (1-8)٣ (1-7)٤ٞ١ىا٧ٍبي ٙٞب٥ٍ

ىٍٝي ٙبٝ٘ هٖبٍر ٕي٘ ث٦ اٍاضدي ٍُافدي ثد٤ى٥     78هٖبٍار طجز ٙي٥ ىٍ اي٠ ١بكي٦ سََيجبً 

ا١دي    اي ىٍ ٍىيدو ثقديي ٍدَاٍ َٕىشد٦     ١َغد٦ ٧دبي   إز ٣ دٔ اُ آٟ هٖبٍر ث٦ اث٢يد٦ ٣ ٕدب٥ُ  

ثبُىيي٧بي ٝييا١ي ث٦ ٧َٞا٥ ٤ٍٝقيز ٕي٘ ٧بي طجز ٙي٥ ثَ ٣ٍي ٦َٚ١  ٣ ٤١ؿ هٖبٍار ِٕاٍٗ 

ٙي٥ ىٍ اي٠ ١بكي٦ كبّي اُ آٟ إز ٦ّ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىٙي٘ فٞي٥ ٕي٘ ٕٖشَٗ اٍاضدي ٍُافدي   

ٗ ىٍ سَآ كبٙي٦ ٣ ٕيٖٚيَ ٣ٍىهب٦١ إز  ىٍ ٣اٍـ سقَٟ ث٦ كَيٜ ٍ ٧دبي   ٣ىهب٦١ ٕجت ٕدِاٍ

 شبٟ إز  ٝشقيى اُ هٖبٍر ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ اُ إ
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 (: پراوٌص درصذ خسارت سیل در ًاحیِ درُ رٍد استاى اردتیل1-8ًوَدار )
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 بحيِ ثلخبر چبي) ة (: ت 

إدز   اي٠ ١بكيد٦ ىٍ ٙٞبٙٚدٍَي إدشبٟ ٣ ىٍ ٝدَُ ػ٨ٞد٤ٍي آًٍثبيؼدبٟ ٣اٍدـ ٙدي٥           

ى٢٧دي  ىٍ ١َٚد٦    ٚوبٍ ٣ٍى ٍا ٙدْ٘ ٝدي  ث٧بي ٕبٍي ٍٞي٘ ٣ َٕٝي ؿبي ٣ آٍاُ ؿبي    َٕٙبه٦

آ٨١دب   ١بكيد٦ ٘ ايد٠  ٤ٍٝقيز  هٖبٍار ٕي ،(1-15(  ٣ )1-9( ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍبي ٙٞب٥ٍ ) 1-5ٙٞب٥ٍ )

 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز  

ىٍ اي٠ ١بكي٦ هٖبٍر ث٦ ٍُافز ٣ اث٢ي٦ ٣ ٕب٥ُ  سلٚي٘ ٤ٞ١ىا٧ٍبي ٤ٌٍّٝ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي  

 ٝيِاٟ هٖبٍر ث٤ى٥ ا١ي  اي ىاٍاي ثيٚشَي٠ ١َغ٦
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  تلخار چاي : پراوٌص درصذ خسارت سیل تِ تفىیه ًَع خسارت در ًاحیِ(1-10ًوَدار )          
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 ًبحيِ هطگيي ضْز) ح (:  

اي٠ ١بكي٦ ىٍ ىا٦٢ٝ ٙٞبٙي ٥٤ّ ٕجالٟ ٣اٍـ ٙي٥ إز ٣ سقياى ٍهياى ٕي٘ طجز ٙي٥  

ىٍٝي اُ ّ٘ هٖدبٍر ٕدي٘ إدشبٟ ٍا ثد٦      35إز  اي٠ ١بكي٦ ٤ٍٝى  136كي٣ى  اي٠ ١بكي٦ ىٍ

ىٍ ١َٚد٦    إدز ٕدي٘ هيدِي    اُ ١ؾَشب١ٖي٘ ثبالي ٢ٝغ٦َ د ه٤ىاهشٞبٛ ىاى٥ إز ٦ّ ١ٚب١َٖ

٧ٞـ٢دي٠ ىٍ    ( ٤ٍٝقيز اي٠ ١بكي٦ ٣ ١د٤ؿ هٖدبٍر ىٍ آٟ ١ٚدبٟ ىاى٥ ٙدي٥ إدز     1-6ٙٞب٥ٍ )

دَا٢ّ٘ هٖبٍر ٕي٘ ث٦ سيْيِ سقياى ٣ ىٍٝي هٖدبٍر   ،(1-12( ٣ )1-٤ٞ١11ىا٧ٍبي ٙٞب٥ٍ )

 ٕي٘ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز  

سٚيبر ا١ٖب١ي ثبال  ،١ٞبيي ٖٚي٠ ثيٚشَ ػٚت س٤ػ٦ ٝيآ١ـ٦ ىٍ آٝبٍ هٖبٍر ٕي٘ ١بكي٦ ٝ

 ١ٞبيي   ىٍ اي٠ ١بكي٦ إز ٦ّ ٣ِٙٛ س٤ػ٦ ثيٚشَ ثَاي ٢ّشَٗ ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٍا ايؼبة ٝي

ى٧ي ٦ّ ىٍ ١بكي٦ ٖٝٚي٠ ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ٥٤ّ ٕدجالٟ اهدشاله    ٝغبٙقبر ٝييا١ي ١ٚبٟ ٝي  

ٍ إز ٣ اي٠ اهشاله اٍسيبؿ ىٍ ٖٝديَ ٤ّسدب٥   ٧ب ثب دبئي٠ ىٕز آ٨١ب ثٖيب اٍسيبؿ َٕٙبه٦ ٣ٍىهب٦١

اٍٚيٜ  ي ىٍ آ٨١ب َٕيـ ثبٙي  اُ عَه ىيَٖ،٧ب س٢ي ٣ سوٚي٦ ٣ ٧ُْٚ ٕجت َٕىيي٥ سب ٙيت ٣ٍىهب٦١

٧ب ث٦ ىٙي٘ اٍسيبؿ ُيبى اُ ثبٍٗ ثباليي ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٤١اكي إشبٟ ثَهد٤ٍىاٍ   ٢ٝغ٦َ ىٍ َٕٙبه٦

ظ ٍا ثَاي ٕي٘ ىٍ ٢ٝغ٦َ ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى٥ إز  ثد٦  إز  ثبٍٗ ُيبى ث٦ ٧َٞا٥ ٙيت س٢ي ثٖشَ َٙاي

ْٙ٘ آ٨١ب  ٧vبي  ٧ب ث٦ ٙلبػ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّيْي ثٖيبٍ ػ٤اٟ ث٤ى٥ ٣ ى٥ٍ فجبٍسي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣ٍىهب٦١

 ٕبُى   ثب ٙيت س٢ي اْٝبٟ سوٚي٦ َٕيـ ٣ٍا١بة ٍا ٨ٝيب ٝي

  ٤ٙى هيِ إشبٟ ٝل٤ٖة ٝي اي٠  ١بكي٦ اُ ٨ٝٞشَي٠ ٢ٝبعٌ ٕي٘ 
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 (: پراوٌص درصذ خسارت سیل در ًاحیِ هطىیي ضْر تِ تفىیه ًَع خسارت1-12ًوَدار)
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 ًبحيِ قشل اٍسى ) ت (: 

 ٍي ٣ ١ُؼدبٟ ٣اٍدـ ٙدي٥   َٙ اي٠ ١بكي٦ ىٍ ػ٤٢ثنَثي إشبٟ ىٍ ػ٤اٍ إشب٨١بي آًٍثبيؼبٟ  

اٍىثي٘ ،١ُؼدبٟ ،آًٍثبيؼدبٟ ٙدٍَي ٍا ٣ٍىهب١د٦ ٍدِٗ ا٣ُٟ         ىٍ اي٠ ١بكي٦ َُٝ ٦ٕ إشبٟ إز

ى٧ي ٣ هٖبٍار طجدز ٙدي٥ ىٍ ايد٠ ١بكيد٦ َٝثد٤ط ثد٦ ٕديالث٨بي ايد٠ ٣ٍىهب١د٦ ٣           سْٚي٘ ٝي

 ،(1-٣14 )  (1-13 ىٍ ٤ٞ١ىا٧ٍدبي ٙدٞب٥ٍ )  إدز ٍي١ِي  ٧بي ىَفي ٦ّ ث٦ ٍِٗ ا٣ُٟ ٝي َٕٙبه٦

( دَا٢ّ٘ ٤١ؿ هٖبٍار ٢ٝغ٦َ ١ٚدبٟ ىاى٥   1-7سقياى ٣ ىٍٝي ٤١ؿ هٖبٍار ٣ ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ )

ثيٚدشَي٠       ثب س٤ػ٦ ث٦ اعالفبر اٍاي٦ ٙي٥ ثد٣ٍَي ١َٚد٦ ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍدبي اٙدب٥ٍ ٙدي٥     ٙي٥ إز

ٍ   هٖبٍار ٕي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ َٝث٤ط ث٦ اٍاضي ٍُافي ٣ ثبمدبر إدز    سَإد٨بي   ايد٠ اٍاضدي ى

ا١ي ٦ّ ىٍ ٣اٍـ ثٖشَ فٚيبيي ٣ٍىهب٦١ ٝل٤ٖة ٝي ١٤ٙي، اُ اي٠ ٣ٍ ىٍ  ٍَاٍ َٕىش٦ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١

 ٕيَى  ػَيب٨١بي ثب ىثي ثبال اي٠ اٍاضي ٍا آة ىَا ٝي
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 (: پراوٌص تؼذادخسارت سیل در ًاحیِ لسل اٍزى1-13ًوَدار)
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 ) ث (: ًبحيِ اردثيل

ٝيِاٟ هٖبٍار ٕي٘ إشبٟ اٍىثي٘  ىٍ اي٠ ١بكي٦ ِٕاٍٗ ٙي٥ إدز  ٤ٍٝقيدز    ّٞشَي٠ 

 ( ٣ 1-15) ٙدٞب٥ٍ  ( ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍدبي   1-8) هٖبٍار ٕي٘ ٣ ٤ٞ١ىاٍ ا ٤١اؿ آ٨١دب ىٍ ١َٚد٦ ٙدٞب٥ٍ    

 ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز   ،(16-1)

ثيٚدشَ هٖدبٍار ىٍ ايد٠     ثَإبٓ اعالفبر اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ ٦َٚ١ ٣ ٤ٞ١ىا٧ٍبي اٙب٥ٍ ٙي٥  

ٍي١ِي ثٍَٕدي ١د٤ؿ هٖدبٍار كدبّي اُ      ٧بي ىَفي إز ٦ّ ث٦ ٥ٍَ ٤ٕ ٝي بكي٦ َٝث٤ط ث٦ ٙبه١٦

ىٍٝي ثبالي هٖبٍر ث٦ ىاٛ ىٍ اي٠ ١بكي٦ إز  هٖبٍار ث٦ اٍاضي ٍُافدي ١يدِ ثيٚدشَ ٙدبٝ٘     

 ٧ب ٍَاٍ ىا١ٍي   ٍغقبر ٤ّؿِ ٍُافي إز ٦ّ ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١

ِٗ ا٣ُٟ ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ ٣ ١بكيد٦ ى٥ٍ ٣ٍى  ٤١اكي ْٝٚي٠ ٨َٙ ىٍ ىا٦٢ٝ ٕجالٟ، ١بكي٦ ٍ  

 ا١ي   ىٍ ٙٞبٗ مَة إشبٟ، ثيٚشَي٠ سقياى ٕي٘ ثب هٖبٍر ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥

ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٣ٍَي س٤ُيـ ىضبيي د٦٢٨ ٧بي ٕي٘ هيِ إشبٟ ١بكي٦   

ىٍ ٙٞبٗ مَة إدشبٟ  ٠ٖٚٝ ٨َٙ ىٍ ىا٦٢ٝ ٕجالٟ، ١بكي٦ ٍِٗ ا٣ُٟ ىٍ ػ٤٢ة إشبٟ ٣ ى٥ٍ ٣ٍى 

 ثيدددٚشَي٠ سقياى ٕي٘ ثب هٖبٍر ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي  
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 (:پراوٌص درصذ  خسارات سیل درًاحیِ اردتیل تِ تفىیه ًَع خسارت1-16ًوَدار)
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 : تحلیل خسارات ًاضي از رخذاد سیل1-1-2-2-1

ي اُ ٍهياى ٕي٘ ثَإبٓ ٤١ؿ هٖبٍر عجَد٦ ث٢ديي ُيدَ ٍا اٍايد٦     ثٍَٕي هٖبٍار ١بٙ  

 ١ٞبيي  ٝي

 ٍُافز: اٍاضي ٦ّ ىٍ آ٨١ب ىقبٙيز ّٚز ٣ ّبٍ ٤ٍٝر ٝي ٕيَى    1

   اث٢ي٦: ٕبهز ٧بي ىٕز ثَٚ ٣ ثيٚشَ ٙبٝ٘ ٢ٝبُٗ ١٤ْٖٝي ٣ اٝظبٗ آٟ  2

  ٕب٥ُ ٧بي ١َغ٦ اي: ثيٚشَ ٙبٝ٘ ؿب٨٧ب ٣ ٤ٝس٤ٍ دٞخ ٧ب، د٘ ٣ ث٢ي ا١لَاىي   3

   يبر ىاٝي: ٕب٣ ٣ ٤ٕٕي٢ي ٣ ثِسٚ  4

  سٚيبر ا١ٖب١ي: َٝٓ ٣ ٝيَ ٣ ٕٜ ٙيٟ ا١ٖب٨١ب   5

  ٕب٥ُ هغي: ٙبٝ٘ ّب١بٗ ٧بي آة ٣ هغ٤ط ٦ٙ٤ٙ ٣ مي٥َ   6

   ثبمبر: ٙبٝ٘ ىٍهشبٟ ٝظَٞ ٣ ميَ ٝظَٞ  7

   ٢ٝبثـ عجيقي: فٚو ؿَ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ  8

اٍىثي٘ ١ٚبٟ ٝي ى٢٧دي   هٖبٍار ١بٙي اُ ٕي٘ ٍا ىٍ إشبٟ (1-٣18 ) ( 1-17ٙٞب٥ٍ)٤ٞ١ىا٧ٍبي 

ىٍٝدي اُ ّد٘    58هٖبٍر ث٦ اٍاضدي ٍُافدي ثد٦ س٨٢دبيي      ثَإبٓ اعالفبر ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥،

اي٠ اَٝ ثيب١َٖ ٕٖشَٗ اٍاضي ٍُافي ىٍ د٦٢٨ ٧بي ٕي٘   هٖبٍار ٕي٘ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙى

، اث٢ي٦ ٕيَ ٣ سَآ ٧بي ٣ٍىهب٦١ اي ٣ ث٦ فجبٍر ىيَٖ ىٍ كَيٜ ٣ٍىهب٦١ ٧ب إز  دٔ اُ ٍُافز

ىٍ ٍى٥ ى٣ٛ ٍَاٍ ىاٍى ٦ّ اي٠ ٖٝئ٦ٚ ١يِ ثيب١َٖ ْٝب١يبيي ١ب٢ٝبٕت إدشََاٍ ػٞقيشدي ٣ ٕدبهز ٣    

 ٕبُ ىٍ د٦٢٨ ٧بي ٕيٖٚيَ إز  
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 (:پراوٌص درصذ ًَع خسارت در استاى اردتیل تر اساض رخذاد سیل1-18ًوَدار)
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 استاى )راًص زهیي ، خطىسالي ٍ ...(  زيست هحیغيپٌِْ تٌذي ساير هخاعرات عثیؼي  : 3-2-1

 
 : پٌِْ تٌذي فضايي تْذيذّا ٍ شئَهَرفیه1-3-2-1

٤ٍٝى كَّدبر ىا٢ٝد٦ اي ثيٚدشَ اُ     265ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ عي ٕب٨ٙبي اهيَ   

اي٠ ٍهياى٥ ٧ب ١ٚبٟ  (1-9)٤١ؿ هِٗ ٣ ٙنِٗ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٍم ىاى٥ إز  ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ 

ىاى٥ ٙي٥ إز  ثٍَٕي ٤ٍٝقيز اي٠ ٙنِٗ ىٍ د٦٢٨ ث٢يي ٤ٍٝر َٕىش٦ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ايد٠  

دييي٥ ثيٚشَ ىٍ ٍٖٞز ػ٤٢ثي إشبٟ ٍم ىاى٥ إز  ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝي ى٧دي ّد٦   

ىٍٝدي ىٍ   13ىٍٝدي ىٍ ٨َٕٙدشبٟ ّد٤طَ ٣    15ىٍٝي اي٠ دييدي٥ ىٍ ٨َٕٙدشبٟ هٚودبٗ،     57

ىٍٝي ُٝي٠ ٙنِٗ ٧ب ٣ٍي ىاى٥  ىٍ ١يٞد٦ ػ٢د٤ثي    85َٕشبٟ ١يَ ٍم ىاى٥ إز  ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ٨ٙ

 إشبٟ ٍم ىاى٥ إز 

ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ث٣ٍَي ٤ٍ٣ؿ اي٠ دييي٥ ١ٚبٟ ىاى٥ ٦ّ ٦ٕ فبٝ٘ ُٝي٠ ٢ٙبٕدي،    

 ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ٣ فبٝ٘ ا١ٖب١ي ىٍ ْٙ٘ ٕيَي آٟ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٤ٝطَ ٧ٖش٢ي  

٤ّٙي ٣ ُٝي٠ ٢ٙبٕي ٤ٝطَ ثَاي٠ دييي٥، ٣ػ٤ى سٚدْيالر آًٍيد٠ ٣ آًٍآ٣اٍي ىٍ   ف٤اٝ٘ ّئ٤َٝى٤ 

ٕجت سْٚي٘ الي٦ ٧بي ٍٕي ث٣ٍَي  إز ٦ّ ػ٤٢ة إشبٟ ٣ آٙشَإي٤ٟ ٣ ٤٧اُىٕي ٙيٞيبيي آ٨١ب

٢ٕٔ ثٖشَ ٙي٥ إز ٦ّ ث٦ ٕجت اٍٚيٜ َٝع٤ة إدشبٟ ٣ مٚجد٦ ٧د٤اُىٕي ٙديٞيبيي هدبِّايي      

 ب ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى  ٢ٝبٕجي ث٣ٍَي ٢ٕٔ ثٖشَ ىا٦٢ٝ ٧

ىٍ اٍسجبط ثب ف٤اٝ٘ ا١ٖب١ي، فٞي٥ فبٝ٘ ا١ٖب١ي ٦ّ ث٦ ع٤ٍّٚي ٕجت سٚييي دييي٥ ُٝي٠    

ٙنِٗ ٝي ٤ٙى، ٙبٝ٘ ثبٌٍٕاٍي ث٣ٍَي ىا٦٢ٝ ٧ب ٣ اىِاي٘ ٣ُٟ س٤ى٥ ثَاي كَّز، ١يد٤ً آة اُ  

  عَيٌ ىقبٙيز ٧بي ا١ٖب١ي ٝب٢١ي ٍُافز، ؿب٨٧بي ػٌثي ىبضالة ٣ اكياص ػبى٥ ٧ب إز 

٧ٜ ؿ٢ي٠ يْي ىيَٖ اُ ف٤اٝ٘ ايؼبى دييي٥ ُٝي٠ ٙنِٗ، إدشََاٍ ٕد١٤ْشٖب٨٧بي ا١ٖدب١ي      

ُٝي٠ إز  ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ ٙدقبؿ   ًث٣ٍَي ىا٦٢ٝ ٧ب ٣ ١ي٤ً ىبضالة ؿب٨٧ب ث٦ افٞب

ىٍٝدي اُ ٙنِٙد٨ب    1ٝشَي ديَا٤ٟٝ آثبىي٨ب ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ىَظ  ٣2555  1555، 555، 255

ٝشَي آ٨١ب ٧ٖش٢ي  555ىٍٝي ١يِ ىٍ ٙقبؿ  4ي آثبىي٨ب ٝٚب٧ي٥ ٝي ١٤ٙي ٣ ٝشَ 255ىٍ ٙقبؿ 

  ِ ٙد٨ب ٍا ثد٦ ٕد١٤ْشٖب٨٧بي ا١ٖدب١ي     ٦ّ ٝي س٤اٟ ٙقبؿ ٤ٝطَ ىا١ٖز  ث٢بثَاي٠ سقدياى ّٞدي اُ ٙن

٣ٍٕشب٧بي ىٝيٗ، سَا٣ُع ٣ ٕيال١ي٣ُ ىٍ ٨َٕٙدشبٟ هٚودبٗ اُ َٝاّدِ فٞدي٥     س٤اٟ ١ٖجز ىاى، ٝي

 ٝي آي٢ي ُٝي٠ ٙنِٗ ىٍ إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ 

ىٍ ٨َٙ َٕٝي ١يِ ث٦ ىٙي٘ ْٙ٘ اٍسيبفبر ٣ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ىٟ ٢ٝغ٦َ ٣ ٕٖشَٗ ٨َٙ ثد٦    

٤ّس٘ آثبى، ثي٘ آثبى  ٝل٦ٚ ٧بيي ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز يٕٞز اٍسيبفبر ىٍ ثقضي ٝلالر ٙن٨ِٙب

 فٞي٥ سَي٠ ّب٤١ٟ ٧بي ُٝي٠ ٙنِٗ ىٍ ٨َٙ َٕٝي ٧ٖش٢ي ٣ دٚز ثيٞبٍٕشبٟ 
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 ثظ تا هٌاعك داراي ارزش زيست هحیغي  : تْذيذّاي هرت2-3-2-1

ثَإبٓ ٍب٤١ٟ  كيبؽز ٣ ث٨ٖبُي ٝليظ ُيٖز، ف٦َٝ ٧بي عجيقي ثب ف٢د٤اٟ ددبٍُ    

ٝٚي، آطبٍ عجيقي ٝٚي، د٢ب٧ٖب٥ كيبر ٣ك٘ ٣ ٢ٝدبعٌ كيبؽدز ٙدي٥ سلدز ٝلبىؾدز ٕدبُٝبٟ       

ؽشي ٢ٝبعٌ كٖبٓ ٣ ٢٢ْٙي٥ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آي٢ي ٣ ١يبُ ث٦ اٍياٝبر كيب كيبؽز ٝليظ ُيٖز ػِء

 ٣ َٝاٍجشي ىا١ٍي  ٙيٖز اي٠ ٢ٝبعٌ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ َٙف ُيَ إز :

 اطَ عجيقي ٝٚي ٕجالٟ ) مَة إشبٟ( -

 اطَ عجيقي ٝٚي مبٍ يوٖبٟ )ػ٤٢ة ٍَٙي ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ( -

 ىٍيبؿ٦ ٕي اٝال١ي٣ُ ) ىٍ مَة ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى ٣ ىٍ ٙٞبٗ ًَٙ إشبٟ ( -

 ي٘(ىٍيبؿ٦ ١ئ٤ٍ ) ػ٤٢ة ٍَٙي ٨َٕٙشبٟ اٍىث -

 ٢ٝغ٦َ كيبؽز ٙي٥ ٣ ْٙبٍ ٤٢ٞٝؿ آً ىاك ) ػ٤٢ة ٍَٙي ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ( -

 ّي٤ٚٝشَي ٙٞبٗ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ( ٢ٝ65غ٦َ ْٙبٍ ٤٢ٞٝؿ ٢ٕيٝي٠ )  -

٢ٝغ٦َ ْٙبٍ ٤٢ٞٝؿ ٤١اٍ َُٝي ايدَاٟ ٣ آًٍثبيؼدبٟ ) ٙدٞبٙي سدَي٠ ثود٘ إدشبٟ ٣        -

 ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى(

 سبالة دش٦ ه٤ٍ ) ًَٙ ىٙز اٍىثي٘( -

 
 ًاضي از فؼالیتْاي اًساًي تْذيذّاي :3-3-2-1

 
 حساسیت ّا ٍ ضىٌٌذگي ّاي ًاضي از احذاث راّْاي دسترسي ، جادُ ّا ٍ فرٍدگاّْا: 1-3-3-2-1

    ث٦ ىٙي٘ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٝغبٙقبسي اكياص ػبى٥ ٧بي اٍسجبعي فٞديسبً ىٍ ددبي

٧ب   ثَٗ دب٦٢ٙ ىا٦٢ٝىا٦٢ٝ ٧ب ٤ٍٝر ٝي ٕيَى  اكياص ػبى٥ ٧ب ىٍ دبي ىا٦٢ٝ ٧ب ٕجت 

 ٝي ٤ٙى ٣ َٙايظ ٍا ثَاي كَّبر ىا٦٢ٝ اي ىٍ ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ىَا٧ٜ ٝي ٕبُى 

     ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثيٚشَي٠ ٙن٨ِٙبي ٍم ىاى٥ ىٍ ١ِىيدِ ػدبى٥ ٧دبي

٦ّ فٞيسبً ػبى٥ ٧بي ٤ٕٙد٦، هدبّي، ٝدب٣َٙ ىٍ ٝؼٞد٤ؿ ػدبى٥ ٧دبي        4اٍسجبعي ىٍػ٦ 

ي، ٝٚب٧ي٥ ٙي٥ إز  ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼدبٛ  ٣ٍٕشبيي إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙ ١

ٙي٥ ٣ اعالفبر اٍائ٦ ٙي٥ ث٣ٍَي ٦َٚ١ ٝلي٣ى٥ ػ٤٢ثي إشبٟ ثد٦ ٣يد٥ْ ىٍ ٝلدي٣ى٥    

ّيٚد٤ٝشَ ٍا٥ ثدي٠ ٙد٨َي ٣     1/1485ىٍٝي اُ ٝؼ٤ٞؿ  ٨ٙ9/6َٕشبٟ ٤ّطَ )٦ّ س٨٢ب 

ّي٤ٚٝشَ ٍا٥ ٣ٍٕدشبيي إدشبٟ ٍا ثد٦ هد٤ى اهشٞدبٛ ىاى٥ إدز( ٣ ٕدذٔ         9/3356

َٕشبٟ ٧بي ١يَ ٣ هٚوبٗ كَّبر ىا٢ٝد٦ اي ٣ ُٝدي٠ ٙندِٗ ثدب ٙدير ثيٚدشَي       ٨ٙ

ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى  ىٍ ثو٘ ػ٤٢ة إشبٟ ث٦ ىٙي٘ ٧٤ّٖشب١ي ثد٤ىٟ ٝلدي٣ى٥ ٍا٨٧دبي    

هبّي ٣ ٝب٣َٙ( ث٤ى٥ ٣ فيٛ ا٧ٞيز اي٠ ٤١ؿ ٍا٥ اُ ١ؾَ  ) 4ىٕشَٕي فٞيسبً اُ ٤١ؿ ىٍػ٦ 
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َاي اكياص اي٠ ػدبى٥ ٧دب ٝد٤ٍر    ث١َب٦ٝ ٍيِاٟ ثبفض ٙي٥ إز سب ٝغبٙقبر ىٍيَي ث

ىي٤ا٥ٍ ٧دبي ثبُىا١ٍدي٥ ٢ٝبٕدت     ١ذٌيَى   يب ث٦ ىٙي٘ ّٞج٤ى افشجبٍار ٕذٔ اُ اكياص ،

 ثَاي آٟ عَاكي ١ٚي٥ إز 

 
 :حساسیت ّا ٍ ضىٌٌذگي ّاي ًاضي از فؼالیتْاي وطاٍرزي2-3-3-2-1

   آثدي،   اٍاضي ٨َٕٙشبٟ ٧بي اٍىثي٘ ، دبٍٓ آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٦ّ ٣ٕقز ُيدبى اٍاضدي

ّٚز ٢ٝ٣قز ٣ اٍاضي ٙج٦ْ آثيبٍي ٝندبٟ ٍاىٍ هد٤ى  ىا١ٍدي  ىاٍاي ٙد٢٢ْيٕي٨بي     

ا٤ٙ٤ّّيِ ثيٚشَي إز   ثب س٤ٕق٦ ٙج٦ْ ٧بي آثيبٍي ٣ اكياص ٙدج٦ْ ٧دبي آثيدبٍي    

 هياآىَي٠ ٣ فٞبٍر د٦ٕ٣َ ى٤ً سٚييي ه٤ا٧ي ٙي 

        ٟاٍاضي ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ث٦ ىٙي٘ ّٚز ىيدٜ ٕٖدشَى٥ ىٍ ٝيدبٟ ٕدبيَ اٍاضدي إدشب

 ٣ضقيز ٢٢ْٙي٥ سَي ىاٍى 

 
 حساسیت ّا ٍ ضىٌٌذگي ّاي ًاضي از فؼالیت ّاي داهپرٍري :3-3-3-2-1

    ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ثيٚشَي٠  سقياى ىاٛ ٤ّؿِ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٙدٞبٗ ٣ مدَة

إشبٟ ٙبٝ٘ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ، دبٍٓ آثبى، َٕٝي ٣ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٦ّ ىٍ 

ىٍٝدي   67ٍي فٚبيَي ث٤ى٥ ا١ي ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى   كي٣ى ٌٕٙش٦ َٝاِّ فٞي٥ ىاٝذ٣َ

اُ ٣اكي٧بي ىاٛ ٕجِ إشبٟ ٦ّ ١ٚب١َٖ سَاّٜ ىاٝياٍي ٢ٕشي ٍٝد٦ ٕدَىاٟ إدز ىٍ    

اي٠ ٢ٝبعٌ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى  سَاّٜ ُيبى ىاٛ ٢ٕشي ىٍ ١ي٦ٞ ٙٞبٙي ٣ مَثي إدشبٟ ثد٦   

 ع٤ٍي ٦ّ سوَيت َٝاسـ ٍا ث٦ ٧َٞا٥ ىاٙش٦ إز 

 ،ٟ١بكي٦ َٕٝي ٦ّ ٤١اكي َٝسقي إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ١٤ٙي ثد٦ ٝد٣ٍَ    َٝاسـ ٍٚالٍي ٝنب

ُٝبٟ اُ ٥َُٝ َٝاسـ هبٍع ٙي٥ ٣ ث٦ اٍاضي ىيٜ ُاٍ دي٤ٕش٦ ا١ي  ّب٧٘ ٣ٕقز اٍاضدي  

 َٝسقي إشبٟ ىٍاي٠ ٢ٝبعٌ ىٚبٍ ؿَايي ٍا ثَ َٝاسـ اىِاي٘ ىاى٥ إز 

 ب اىز ّييي ٍا ث٦ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٧بي ثي٘ اُ ؽَىيز س٤ٙيي ٕب٨ٙبي اهيَ، ٕيَ ٨ٍََائي ث

١٣ٍي سْبٝ٘ سيخ ٧بي َٝسقي سلٞي٘ َّى٥ إدز   ١٤ٕد٦ ٧دبي ه٤ٙدو٤ٍاُ ٣ ا١د٤اؿ      

ٕيَي  َٕا٨ٕبي ؿ٢يٕب٦ٙ ٦ّ د٤ٙ٘ مبٙت ٌٕٙش٦ ٍا سْٚي٘ ٝي ىاى٥ ا١ي، ّب٧٘ ؿٜٚ

 يبىش٦ ا١ي 

  ّيٚد٤َٕٛ   455ؽَىيز  ٣ دشب١ٖي٘ س٤ٙيي ف٤ٚى٦ ىٍ ٕغق إشبٟ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ كي٣ى

 133ى٤ٍٍٝسي ٦ّ ٝيب١ٖي٠ ١ُ٣دي ؽَىيدز َٝاسدـ إدشبٟ ٝقدبىٗ      ثَآ٣ٍى ٝي  َٕىى، 

ّي٤َٕٚٛ ٝي ثبٙي ٦ّ كبّي اُ اىز  ّييي ١بٙي اُ ث٥َ٨ ثَىاٍي ثي ٣ٍيد٦ ىٍاطدَ ؿدَا    

 ثبٙي  ٝي
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     ثب س٤ػ٦ ث٦ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٧بي ثي ٣ٍي٦ اُ َٝاسـ إشبٟ ث٦ ٣ي٥ْ ىٍ اطَ ؿدَاي ثدي ٣ٍيد٦

 1/43بؽشي ىاٍاي ٣ضدقيز ثدي،   ىٍٝي اُ ٣ٕقز َٝاسـ إشبٟ ثد٦ ٙلدبػ كيد    55ىاٛ 

ىٍٝدي ىاٍاي   1/5ىٍٝي ىاٍاي ٣ضقيز ه٤ة ٣  7/1ىٍٝي ىاٍاي ٣ضقيز ٝش٤ٕظ، 

 ٣ضقيز فبٙي  ٧ٖش٢ي 

 
 حساسیت ّا ٍ ضىٌٌذگي ّاي ًاضي از فؼالیت ّاي صٌؼتي :4-3-3-2-1

 ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ :

ٝؼد٤ُ ث٨د٥َ ثدَىاٍي    ٣اكي ٝد٢قشي ىٍ إدشبٟ اٍىثيد٘ ىاٍاي     714ىٍ إشبٟ اٍىثي٘     

 ٧ٖش٢ي 

       سَِّٞ فٞي٥ ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي ىٍ ٝؼب٣ٍر ٙد٨َ اٍىثيد٘ )٨َٕٙدشبٟ اٍىثيد٘( ٣اٍدـ

 ىٍٝي اُ ّبٍهب٦١ ٧بي إشبٟ ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٍَاٍ ىا١ٍي  ٧71ٖش٢ي  ٣ كي٣ى 

 5/6 ا١ي  ىٍٝي اُ ّبٍهب٦١ ٧ب ٣ ّبٍٕب٨٧بي ٢ٝقشي إشبٟ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ٣اٍـ ٙي٥ 

   ىٍٝي اُ ٢ٝبيـ إدشبٟ ىٍ ٨َٕٙدشبٟ اٍىثيد٘ ّد٦ ٝلدي٣ى٥ ىٙدز        85ىٍ ٝؼ٤ٞؿ

 آثَىشي اٍىثي٘ ٍا ىٍ ثَ ٝي ٕيَى ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي 

    ٕٖشَٗ ٢ٝبيـ ىٍ ىٙز كبٝٚويِ اٍىثي٘ اُ ٤ٕيي  اٍاضي ّٚدب٣ٍُي كبٝدٚويِ ٍا

اٙنبٗ ٤ٞ١ى٥ ٣ اُ ٤ٕي ىيَٖ ثب ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ٢ٝبثـ آة ُيَُٝي٢ي ٍٍيجدي ػديي ىٍ   

 ة ّٚب٣ٍُي إز َٝبث٘ ٢ٝبثـ آ

   ٍٕٖشَٗ ٙير هغَ ١بٙي اُ ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي ث٦ ىٙي٘ سَِّٞ اي٠ ىقبٙيش٨ب ىٍ ٝلد٤

 ػبى٥ اٍىثي٘ ث٦ ١ٞي٠ ثي٘ اُ ٕبيَ ١َبط إز 

      ٍ٨ٝٞشَي٠ آ٤ٙىٕي٨بي ١بٙي اُ ٢ٝبيـ ٤ٝػ٤ى ىٍ إدشبٟ فجبٍس٢دي اُ ايؼدبى آٙد٤ىٕي ى

( ىٍ 1ٝد٢قشي ٙدٞب٥ٍ )  ٢ٝبثـ آة ٣ آ٤ٙىٕي ٤٧ا إز  ٝيِاٟ اي٠ آ٤ٙىٕي ىٍ ٙد٨َُ  

 ٝلي٣ى٥ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ىٙي٘ سقياى ٢ٝبيـ ثي٘ اُ ٕبيَ ١َبط إز 

 ٟثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٣ٍَي ٙيٖز ٢ٝبيـ آالي٢ي٥ إشب 

 12  ٣اكي  ٣8اكي ٢ٝقشي مٌايي ىاٍاي ٤ٝاى آالي٢ي٥ آة ٧ٖش٢ي٦ّ اُ اي٠ سقياى

 ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٍَاٍىا١ٍي 

 3 ّٚز ٣ ٢ٝقز ٝنبٟ ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى ٣ يِ ٣اكدي   ٣اكي ىٍ ٝؼشٞـ

 ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ  ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي 

 

  ُصٌبيع كبًي غيزفلشي آاليٌذ 

 ٣اكي آ٤ٙى٥ ٢٢ّي٥ ىٍ إشبٟ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ا١ي  17ىٍاي٠ ٥٣َٕ  
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اي٠ ٣اكي٧ب فٞيسبً ٙبٝ٘ ّبٍهب٦١ ٧بي إٓديبٙز ثد٤ى٥ ٣ ىٍ يدِ ٝد٤ٍى ١يدِ ّبٍهب١د٦        

 ٍٗ ٙي٥ إز ٕيٞبٟ  ِٕا

 ّبٍهب٦١ ٕيٞبٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ىقبٙيز ىاٍى  -

 ٤ٍٝى ّبٍهب٦١ إٓيبٙز ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘  7 -

 يِ ٤ٍٝى ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٝال١ي٣ُ -

 ى٣ ٤ٍٝى ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي -

 ٦ٕ ٤ٍٝى ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ -

 يِ ٤ٍٝى ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى  -

 يِ ٤ٍٝى ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ -

 ٤ٍٝى ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍيِ  -

 ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي 

 3ىٍ ٝؼ٤ٞؿ سَِّٞ ٣اكي٧بي آ٤ٙى٥ ٢٢ّي٥ فٞيسبً ىٍ اعَاه ٨َٙ اٍىثيد٘ إدز ّد٦     

٣اكي ىٍ ٙٞبٗ آٟ ٣اٍـ إدز  ى٤اٝد٘ ايد٠ ٣اكدي٧ب اُ ٙد٨َ       ٣4اكي ىٍ ػ٤٢ة ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ 

 ّي٤ٚٝشَ ٝشيب٣ر إز  19سب  5اٍىثي٘ اُ 

س٤ُيددـ ٣ دددَا٢ّ٘ ٝدد٢بيـ ٣   َٝاّددِ (1-11( ٣ ) 1-15  ىٍ ١َٚدد٦ ٧ددبي ٙددٞب٥ٍ )  

 ٨بي ٢ٝقشي ىٍ إشبٟ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز آالي٢ي٧
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 : حساسیت ّا ٍ ضىٌٌذگي ّاي ًاضي از تَسؼِ هٌاعك ضْري5-3-3-2-1

 ٨ٝٞشَي٠ ْٝٚالر ١بٙي اُ س٤ٕق٦ ٨َٙي فجبٍر ا١ي اُ : 

 ٖشقي ّٚب٣ٍُيس٤ٕق٦ ّبٙجيي ى٣ ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ دبٍٓ آثبى ىٍ اٍاضي ٝ -

فيٛ ٣ػ٤ى ٕيٖشٜ ىبضالة ٨َٙي ىٍ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ث٦ ػِ ى٣ ٨َٙ َٕٝي، هٚوبٗ ٣  -

 ثوٚي اُ ٨َٙ اٍىثي٘

ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ٕي٥َ ٝٚشَُ ىبضالة ٨َٙي ثب ٢ٝبثـ آة سبٝي٠ آة ّٚب٣ٍُي يْي  -

اُ ٖٝب ئ٘ ثلَا١ي ىٍ آي٢ي٥ ه٤ا٧ي ث٤ى  ىٍ ٨َٙ دبٍٓ آثدبى، ١ٚدز آٙد٤ىٕي ٧دب ثد٦      

 ٦ّ ٧ُْٚي عجيقي ٝلي٣ى٥  إز ٤ٝػت آ٤ٙىٕي آة ٙي٥ إز ٣ٍىهب٦١ آٍ 

اكياص سٞيي٦ هب٦١ ٧بي ٢ٝقشي ٣ ٨َٙي اُ ض٣ٍَيبر ٝٞب١قدز اُ ديدياي٘ آٙد٤ىٕي     -

 َٙايظ آسي إز 

ىىـ ٤ٝاى ُائي ػبٝي يب ُثب٦ٙ ىٍ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ث٦ ٤ٍٝر ٢ٕشي ٝد٤ٍر ٝدي ٕيدَى      -

ٙد٨َىاٍي ٧دب ػٞدـ آ٣ٍي ٣     ُثب٦ٙ ٧بي ثيٞبٍٕشب١ي ث٦ ٧َٞا٥ ُثب٦ٙ ٧بي هب١ٖي س٤ٕظ

ف٤ٞٝبً ث٦ ٤ٍٝر ميَ ث٨ياٙشي ىى٠ ٝي َٕى١ي  ىى٠ ُثب٦ٙ ىٍ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ١ٖدجز  

 ث٦ ٕبيَ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ١ب٢ٝبٕت سَ إز 
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 دفاػي( ًاضي از آلَدگیْاي هحیظ زيستي -: تْذيذّاي )هسايل اهٌیتي4-2-1

 

ق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚدبٟ  ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ث٣ٍَي آ٤ٙىٕي٨بي ٝليظ ُيٖشي ىٍ ٕغ  

ٝي ى٧ي ىٍ اي٠ إشبٟ آالي٢ي٥ ٧بي آة، آالي٢ي٥ ٧بي ١بٙي اُ ىقبٙيز ٢ٝبيـ ٤ّؿِ ٣ ثدٍِٓ ٣  

آالي٢ي٥ ٧بي ١بٙي اُ ىقبٙيز ٧بي ٢ٝقشي ىٍ ٨َّ٨ٙبي ٢ٝقشي اُ ٨ٝٞشدَي٠ آ٤ٙىٕي٨دبي ٝلديظ    

 ُيٖشي إشبٟ ٝي ثب٢ٙي  

 
 : آاليٌذُ ّاي هٌاتغ آب1-4-2-1

 ٢ٝبثـ آة ث٦ ى٣ ىٕش٦ ٢ٝبثـ ١َغ٦ اي ٣ مي١ََغ٦ اي سَٖيٜ ٝي ١٤ٙي   ٢ٝبثـ آالي٢ي٥ ٧بي  

 

 )الف(: آاليٌذُ ّبي ًقغِ اي

ىبضالث٨بي هب١ٖي ٣ ٢ٝقشي اُ ىٕش٦ ٢ٝبثـ ١َغ٦ اي ٝي ثب٢ٙي ٦ّ اُ عَيٌ يِ ٙج٦ْ )ث٦   

بي ٣ٕي٦ٚ يِ ٦ٙ٤ٙ يب ّب١بٗ( ػٞـ آ٣ٍي ٣ اُ يِ ١َغ٦ ث٦ آة دٌي١َي٥ سوٚي٦ ٝي َٕى١ي ٣ ٣ٍا١بث٨

٨َٙي ٣ ّٚب٣ٍُي ٦ّ اُ عَيٌ ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ ١َبط ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥ سوٚي٦ ٝي ١٤ٙي اُ ٢ٝدبثـ  

 اي ٝي ثب٢ٙي   مي١ََغ٦

ىٍ ث٣َُ آالي٢دي٥ ٧دبي ١َغد٦ اي ّد٦ ٙدبٝ٘ ىبضدالث٨بي هدب١ٖي )هب١د٦ ٧دب، ٝديآٍ،             

طيَ ايد٠  ٕبهشٞب٨١بي اىاٍي ٣ ى٣َٖٙب٨٧ب( ٣ ىبضالث٨بي ٢ٝقشي ٝي ثب٢ٙي، ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ّب٧٘ سدب 

آالي٢ي٥ ٧ب ث٢َٝبثـ آة ٝي ثب٢ٙي ٦ّ ٝشبٕيب٦١ ىٍ اي٠ إشبٟ، سٞيي٦ هب٦١ ٧دبي ٙد٧َ٨بي ٨ٝٞدي    

ؿ٤ٟ اٍىثي٘، هٚوبٗ ٣ َٕٝي ه٤ى يْي اُ ّب٨١٤١بي آ٤ٙىٕي ١َغ٦ اي ٝي ثب٢ٙي ٦ّ ٢٧ٖدبٛ سوٚيد٦   

دٖبة آ٨١ب، آالي٢ي٥ ٧بي ٝوشٚو ث٦ ه٤ٞٛ ٤ٝاى ٝنٌي ٣اٍى آة ٝي َٕى١ي )ايد٠ اٝدَ يْدي اُ    

 ف٤اٝ٘ ايؼبى آ٤ٙىٕي٨بي مي١ََغ٦ اي ١يِ ٝي ثبٙي(  

ه٣َػي سٞيي٦ هب٦١ ٧بي ىبضالة إشبٟ اٍىثيد٘ يدب ثد٦ ٝد٤ٍر ٖٝدشَيٜ ٣اٍى ٣ٍىهب١د٦        

َٕىى ٣ يب ٣اٍى اٍاضي ٍُافي ٝي ٤ٙى ٦ّ ىٍ ٧َ ى٣ ٝد٤ٍر ثدَٝليظ ُيٖدز ٢ٝغَد٦ سدبطيَ       ٝي

٣اٍى  ٣CoD= 69mg/l  BoD5=24mg/l ٌٕاٍى  ه٣َػي سٞيي٦ هب٦١ ىبضالة َٕٝي ثدب ٝٚوٞدبر   ٝي

ه٣َػي سٞيي٦ هب٦١ َٕٝدي   ٣ٍCodىهب٦١ َٕٝي ٝي ٤ٙى ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ إشب١ياٍى ٤ٝػ٤ى، َٝياٍ 

875.2ثبالٕز  ٧ٜ ؿ٢ي٠ ١ٖجز 
BoD

CoD          اُ ١ؾدَ سٞديي٦ ثي٤ٙد٤ّيْي ثدب ٝٚدْ٘ ٤ٝاػد٦ إدز

دٌي١َي٥ ثبفض ايؼدبى   ىٍ ٤ٍٝر ٣ٍ٣ى ث٦ آث٨بي CoD= 165, BoD=45ىبضالة ثيٞبٍٕشبٟ َٕٝي ثب 

 آ٤ٙىٕي ه٤ا٧ي ٙي  
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٣اٍى ٣ٍىهب٦١ ٝدي ٙد٤ى ّد٦     ٣CoD= 69mg/l  BoD=19mg/lه٣َػي سٞيي٦ هب٦١ هٚوبٗ ثب   

263.3ّيييز ه٣َػي ىبضالة اي٠ سٞيي٦ هب٦١ ثب ١ٖجز 
BoD

CoD     اُ ١ؾَ سٞديي٦ ثي٤ٙد٤ّيْي ثدب

اليي ىا١ٍدي، ثد٦ هٞد٤ٛ ه٣َػدي،     ثب ٣BoD  CoDْٝٚ٘ ٤ٝاػ٦ إز  سٞيي٦ هب٦١ ٧بي اٍىثي٘ 

٣6.6 ١ٖجز  CoD=232mg/lسٞيي٦ هب٦١ ّٚشبٍٕب٥ ٢ٝقشي اٍىثي٘ ثب 
BoD

CoD    اُ َٝاّدِ آٙد٤ىٕي

 ٢٢ّي   ١َغ٦ اي ٝي ثب٢ٙي ٦ّ ىٍ ٤ٍٝر ٣ٍ٣ى ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥، َٙايظ ١ب٢ٝبٕجي ٍا ايؼبى ٝي

ىاٍاي ثدبٍٝي٣َْثي ٣ ٝد٤اى    فال٥٣ ثَٙبهٜ ٧بي آ٤ٙىٕي ى٤ً، دٖبة سٞديي٦ هب١د٦ ٧دب     

ٝنٌي ثباليي ٧ٖش٢ي ٦ّ ىٍ ٤ٍٝر ٣ٍ٣ى ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥، ثبفض ايؼدبى ٙدَايظ ١دب٤ٕاٍي ٝدي     

 َٕى١ي ٦ّ ٨١بيشبً ٕالٝز ٤ٝػ٤ىار آثِي ٣ ا١ٖب٨١ب ٍا ث٦ ٝوبع٥َ ٝي ا١ياُى  

ٍ ٨َّ٨ٙب ٣ ٤١اكي ٢ٝقشي اُ ىيَٖ ّب٨١٤١بي آ٤ٙىٕي ١َغ٦ اي ٝغَف ٧ٖدش٢ي ّد٦ سقدياى آ٨١دب ى     

٨َُٙ يب ١بكي٦ ٢ٝقشي ٝي ٍٕي  اي٠ ٙد٨َّ٨ب ؿ٢ب١ـد٦ آٙد٤ىٕي كبٝد٦ٚ اُ      9َٙايظ ١٤٢ّي ث٦ 

ىقبٙيز ٧بي ه٤ى ٍا ث٦ ٨ٙ٣ٍبي فٚٞي ٝييَيز ٢٢ْ١ي ٝي س٤ا٢١ي ثبفض آ٤ٙىٕي آث٨بي ٕدغلي ٣  

 ُيَُٝي٢ي ١٤ٙي  

ي ٦ّ ٢ٝبيـ مٌايي إشبٟ ،ٝظ٘ ٢ٝبيـ ٙج٢ي ٣ ّٚشبٍٕب٨٧ب اُ ػ٦ٚٞ ٢ٝبيـ آالي٢ي٥ ٝي ثب٢ٙ  

دٖبة آ٨١ب دٔ اُ ٣ٍ٣ى ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥، ثبفض ّب٧٘ اّٖيْٟ ٝلٞد٤ٗ ٣ ٝدَٓ ٤ٝػد٤ىار    

آثِي ٝي ٤ٙى  اُ ىيَٖ آالي٢ي٥ ٧بي ٝغَف ٝي س٤اٟ ث٦ إشيبى٥ اُ ٤ّى٧دبي ٙديٞيبيي ىٍ ٕدغق    

، ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ عجدٌ آٝدبٍ اهدٌ ٙدي٥ اُ      1385إشبٟ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي ١بٛ ثَى  ىٍ ٕبٗ 

س٠ ا١د٤اؿ ٤ّى٧دبي ٙديٞيبيي ىٍ ٣ٕدقشي ثَاثدَ       125513ب٣ٍُي إشبٟ، كي٣ى ٕبُٝبٟ ػ٨بىّٚ

٧ْشبٍ اُ اٍاضي ّٚب٣ٍُي َٝٞه ٙي٥ ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ اٍٍبٛ، ٝش٤ٕظ َٝٞه ّد٤ى   675555

 ّي٤َٕٚٛ ىٍ ٧َ ٧ْشبٍ ث٤ى٥ إز ٦ّ ٍٍٜ ثٖيبٍ ثباليي إز   185ٙيٞيبيي ىٍ اي٠ إشبٟ ثَاثَ 

اُ هدبُ ٣اٍى آة ٙدي٥ ٣ ثبفدض آٙد٤ىٕي ٢ٝدبثـ آة ٙديَي٠       اُر ٣ ىٖيَ ٤ّى٧بي ٙديٞيبيي   

١٤ٙي )ىٍيبؿ٦ ٧ب، ٣ٍىهب٦١ ٧ب ٣ آث٨بي ُيَُٝي٢ي(  ثيٚشَي٠ ٤ّى٧بي ٙيٞيبيي ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي  ٝي

اٍىثي٘، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ دبٍٓ آثبى ث٦ َٝٞه ٝي ٍٕي  ىٍ كدبٗ كبضدَ ٢ّشدَٗ ٝٞدَه ٤ّى٧دبي      

ه٤ٍىاٍ إز، ؿَا ٦ّ ثدب س٤ػد٦ ثد٦ ٣ضدقيز     ٙيٞيبيي ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ اُ ا٧ٞيز ٣ي٥ْ اي ثَ

ا٤ٙ٤ّّيِ ٢ٝغ٦َ، ٝد٤اى ٝندٌي كبٝد٦ٚ اُ ٝٞدَه ٤ّى٧دبي ٙديٞيبيي ٣اٍى آث٨دبي ٕدغلي ٣         

ُيَُٝي٢ي ىٙز اٍىثي٘ ٙي٥ ٣ ثبفض سوَيت ّيييز آة ٢ٝغ٦َ ٝي ٙد٤ى، ُيدَا اُ يدِ عدَه،     

٣ اُ  ٍٙي ٤ْٙىبيي ػٚجْي ٍا ىٍ آث٨بي ٕغلي ث٦ ه٤ٞٛ ىٍ ٝوبُٟ ٕدي٧ب ثد٦ ٧ٞدَا٥ ىاٙدش٦    

عَه ىيَٖ ّيييز آة َٙة ٢ٝغ٦َ ٍا ث٦ ٙير سلز سبطيَ ٍَاٍ ٝي ى٧ي  م٢ي ٙديٟ ثدي٘ اُ   

كي ٢ٝبثـ آة ثب ٤ٝاى ٝنٌي )ٝو٤ٞٛ اُر(، ٕالٝشي ا١ٖبٟ، ث٦ ه٤ٞٛ ٤ّىّبٟ ٍا ث٦ ٝوبع٥َ 
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ٝي ا١ياُى ٣ ثبفض اىِاي٘ ٝيِاٟ ١يشَيز آة ٣ ث٣َُ ثيٞبٍي ٝدز ٤ٞ٧ٕٚد٤ثي٠ ىٍ ٤ّىّدبٟ ٝدي     

 ٤ٙى  

 
 : هیساى تار آلَدگي رٍدخاًِ ّا استاى1-1-4-2-1

ثٍَٕي آ٤ٙىٕي ٣ٍىهب٦١ ٧بي إشبٟ ث٦ ٙلبػ ّ٘ ػبٝيار ٝقٌٚ ٣ ٝل٤ٚٗ ١ٚبٟ ٝي ى٧دي   

٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ، ث٦ ٙلبػ ًٍار ٝقٌٚ آٙي ٣ ٝقي١ي، ٣ٍىهب٦١ ٧ب ىٍ َٙايظ كبىي ٍَاٍ ١يا١ٍدي،  

ثلَا١ي ىٍ آي٢دي٥ ه٤ا٧دي   ٣ٙي فيٛ ٝييَيز يْذبٍؿ٦ ىٍ ٕغق ك٤ض٦ آثويِ ثبفض ايؼبى َٙايظ 

 ٙي  

، ٨ْٞ١ب، سَّيجبر آٙي ٕٞي، ىِٚار ٢ٕٖي٠ ّد٦ ٝدي    TDSثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ث٣ٍَي  

س٤ا٢١ي ٝليظ ٧بي آثي إشبٟ ٍا ؿ٦ ث٦ ٙلبػ آثيبٍي، َٙة ٣ َٕىَٖٙي ث٦ هغَ ا١يا١ُي ٤٢٧ُ ث٦ 

َىى ّد٦ ثبيدي ثد٦    كي ثلَا١ي ١َٕيي٥، ٣ٙي ثب س٤ػ٦ ث٦ آٝبٍي ٦ّ اٍاي٦ ه٤ا٧ي ٙي، ٝالكؾ٦ ٝي ٕ

٢ٝؾ٤ٍ ٝييَيز ّيييز ٢ٝبثـ آة ٣ سظجيز ؿَه٦ ٧يي٤ٙ٣ٍّيِ آٟ، ٝقيب٧ٍبي ا٤ّٙد٤ّيْي ثدَاي   

 ٧َ ىقبٙيز ىٍ َُٕٝي٠ ٧ٞب٢٧ٔ َٕىى  

  TDSٝيب١ٖي٠  -

 (  ٣mg/lit482 كياٍ٘  585)كياّظَ  ٣ٍmg/lit8/539ىهب٦١ آٍ  TDSٝيب١ٖي٠  -

 (  ٣mg/lit55 كياٍ٘  455ظَ )كياّ ٣ٍmg/lit243ىهب٦١ ثبٙيو٤ٚ    TDSٝيب١ٖي٠  -

 ( ٣mg/lit29 كياٍ٘  375)كياّظَ  ٣ٍmg/lit 75/238ىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ  TDSٝيب١ٖي٠  -

 ٝي ثبٙي  

  

 فلشات سٌگيي  -

ىٍ ٣ٍىهب٦١ آٍ ىِٚار ٢ٕٖي٠ ؿ٤ٟ ّبىٝي٤ٛ، ٝٔ ، ٕدَة، ١يْد٘، ٣ٍي، آ٧د٠ ٣ ػيد٥٤      

ٝيِاٟ ىِٚار ٕد٢ٖي٠ ٍا ىٍ   ،(1-٤ٝ1ٍى ٢ٕؼ٘ ٣ ا١يا٥ُ ٕيَي ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي ٦ّ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ )

ثَىاٙدز ٙدي٥   ايٖشٖب٨٧بي ٝوشٚو ٣ٍىهب٦١ آٍ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي  ثَإبٓ آ١دبٙيِ ١٤ٞ١د٦ ٧دبيي    

  ٢ٝٚبء اي٠ آ٤ٙىٕي ىٍ ٝلي٣ى٥ هبُ إزثبالسَ اُ كي ٝؼبُ ىٍ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٝيِاٟ ٝٔ ٣ آ٠٧ 

 ايَاٟ ١ج٤ى٥ ٣ ثبيٖشي آٟ ٍا ىٍ ٧ٍ٤ّٚبي ٧ٖٞبي٦ ا٢ٍٖٝشبٟ ػٖشؼ٤ َّى  

ٝيِاٟ ف٢بَٝ ّبىٝي٤ٛ، َٕة، ١يْ٘ ٣ آ٠٧ ىٍ سٞبٛ ٦١٤ٞ١ ثَىاٍي٨ب ىٍ كي ٝديَ ٕدِاٍٗ    

 ٙي٥ إز  

ِٕاٍٗ ٙي٥ إز ٦ّ كياّظَ مٚؾز  ppm 535/5ٝيب١ٖي٠ ف٢َٞ ٝٔ ىٍ ٣ٍىهب٦١ آٍ  

ث٤ى٥ إز ٦ّ  ppm321/5ٝيب١ٖي٠ مٚؾز آ٠٧   إز ppm51/5ٝؼبُ ٝٔ ىٍ آث٨بي آٙبٝيي١ي 
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ىٍ ا١ش٨ددبي ٝدَُ ٝٚددشَُ ايددَاٟ ٣   ppm 37/6ٙدي  كددياّظَ آٟ  ٝددي ثب ppm3/5كديٝؼبُ آٟ  

 ىٍ ٖٝي٘ ٝنبٟ ا١يا٥ُ ٕيَي ٙي٥ إز   ppm197/5ا٢ٍٖٝشبٟ ٣ كياٍ٘ آٟ 

٣ٍ٣ىي عجيقي ٝٔ ث٦ ٝليظ ُيٖز ىٍيبيي، ١بٙي اُ ىَٕبي٘ ٝقي١ي ٙديٟ ٝدي ثبٙدي      

ٍٕد٤ثبر  ىبضالة ٨َٙي كب٣ي َٝياٍ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ٝٔ ث٤ى٥ ٣ اي٠ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ مٚؾز ٝٔ ىٍ 

٢ٝبعٌ ىى٠ ىبضالة إز  ٧َُ آة ١بٙي اُ ٝقبىٟ ٝٔ، ٕجت كضد٤ٍ مٚؾدز ٧دبي ثدباليي اُ     

ٝٔ ث٦ ٣ٍىهب٦١ ٝي َٕىى  ٝٔ دٔ اُ ػي٥٤ ٣ ٥ََ١، يْي اُ ٕدٞي سدَي٠ ىٚدِار إدز ّد٦ ىٍ      

٨ٙ٤ٕٚبي ادييٍٝي ًهي٥َ ٝي َٕىى  كياّظَ ٣ كدياٍ٘ ٝدٔ ىٍ اثشدياي ٝدَُ ٝٚدشَُ ايدَاٟ ٣       

 1385ٙي٥ إز ٦ّ كدياٍ٘ آٟ ىٍ ٙد٨َي٤ٍٝب٥ ٣ كدياّظَ آٟ ىٍ ددبييِ      ا٢ٍٖٝشبٟ ا١يا٥ُ ٕيَي

 ث٤ى٥ إز  

ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ث٣ٍَي آ٤ٙىٕي٨بي ٣ٍىهب٦١ آٍ ١ٚبٟ ٝي ى٧دي ّد٦ ٧دَ ١٤ٕد٦      

ثَىاٙز آة اُ ٣ٍىهب٦١ آٍ ثَاي اػَاي عَك٨بي س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي، ٢ٝقشي، آثدِي دد٣ٍَي ٣   

٤ٍيٖٜ ثبيٖشي ثب ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر ىٍيٌ ا١ؼبٛ دٌيَى، ُيَا، ٍَاٍ َٕىش٠ ك٤ضد٦ آثويدِ ىٍ ّٚد٤ٍ    س

ايَاٟ، ػ٨ز ٢ّشَٗ ٣ٍ٣ى آالي٢ي٥ ٧بي ١َغ٦ اي ٣ مي١ََغ٦ اي ثبفض ٙي٥ إز ٦ّ ٣ٍىهب٦١ آٍ 

 ث٦ ف٤٢اٟ ّب١٤١ي ثَاي ىٍيبىز ا٤١اؿ آالي٢ي٥ ٧ب فٞ٘ ١ٞبيي  

 
 یي در ايستگاّاي هختلف رٍدخاًِ ارض(: هیساى فلسات سٌگ    1-1جذٍل )

 Cd  Cu Pb Ni Zn Fe Hg ايستگاُ 

اتتذاي هرز هطترن ايراى 

 ٍ ارهٌستاى 

0 014/0 0 0 007/0 432/0 0 

اًتْاي هرز هطترن ايراى ٍ 

 ارهٌستاى 

0 03/0 0 0 007/0 335/0 0 

 0 197/0 027/0 0 0 047/0 0 هیل هغاى 

 - 321/0 014/0 0 0 030/0 0 هیاًگیي 

 0001/0 3/0 1/0 1/0 1/0 025/0 01/0 حذ هجاز 

 

  (CoD)اكسيضى هَرد ًيبس ضيويبيي  -

ثد٦ ف٢د٤اٟ يْدي اُ ٝقيب٧ٍدب      CoDىٍ عج٦َ ث٢يي ىٍيبؿ٦ ٧بي عجيقي ٣ ٤٢ٞٝفي، سقيدي٠   

ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ ث٦ ف٤٢اٟ ىٍيبؿد٦ ٧دبي    15ثيٚشَ اُ  CoDّبٍثَى ىاٍى  ىٍيبؿ٦ ٧بيي ثب ٝيِاٟ 

 ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ ث٦ ف٤٢اٟ ىٍيبؿ٦ ٧بي ي٤س٣َىيِ سقيي٠ ٙي٥ ا١ي  7-15ِ ٣ ثي٠ ٤ٕدَس٣َىي

٣ٍىهب٦١ ٧بي ٝوشٚو إشبٟ اٍىثي٘ ثَإبٓ ٦١٤ٞ١ ثَىاٍي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦  CoDٝيب١ٖي٠  

ىٍ ٣ٍىهب١د٦ آٍ   CoD( ث٤ى٥ إز  ٝيب١ٖي٠ ٣7 كياٍ٘  58ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ )كياّظَ  37/24

ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ )كياّظَ  39(، ٣ٍىهب٦١ ثبٙيو٤ٚ ٣7 كياٍ٘  15كياّظَ ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ ) 4/8

( ث٤ى٥ ٣7 كياٍ٘  28ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ )كياّظَ  75/18( ٣ ىٍ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٣22 كياٍ٘  58
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إز  ىٍ ثي٠ ٦ٕ ٣ٍىهب٦١ ى٤ً، ٣ٍىهب٦١ آٍ اُ ّيييز ٢ٝبٕت سَي ١ٖجز ثد٦ ٣ٍىهب١د٦ ٧دبي    

، ىاٍاي ٣ضقيز ٢ٝبٕت ١يٖدز ٣   CoDإز  ٣ٍىهب٦١ ثبٙيو٤ٚ اُ ١ؾَ ثبٙيو٤ٚ ٣ ٥ٍَ ٤ٕ ثَه٤ٍىاٍ 

 آ٤ٙىٕي آٟ ىٍ كي ثباليي إز  

  

  (BoD)اكسيضى هَرد ًيبس ثيَلَصيكي  -

ىٍ ٝغبٙقبر آ٤ٙىٕي ٢ٝبثـ آة اُ ا٧ٞيز ثِٖايي ثَهد٤ٍىاٍ إدز، ُيدَا     BoDا١يا٥ُ ٕيَ  

BoD ٝ٤ٙى٥ ٢٢ّي٥ إز  َه َٝياٍ اّٖيْٟ ٤ٍٝى ١يبُ ثَاي سظجيز يِ ٝبى٥ آق 

 BoD  يْي اُ ٙبه٨ٞبي آ٤ٙىٕي ٝليظ ٧بي آثي إز ٣ ا١يا٥ُ ٕيَي آٟ ٨ٜٝ ٝي ثبٙي  ث٦

ػٌة َٕىَٖٙي ٝي ثب٢ٙي ٣ ىٙيد٘ آٟ   يثباليي ىا١ٍي، ىبٍ  BoDع٤ٍ ٝق٤ٞٗ ٝليظ ٧بي آثي ٦ّ 

آثدي،  آ٤ٙىٕي اي٠ آث٨ب ث٦ ا٤١اؿ آالي٢ي٥ ٧ب ٝي ثبٙي  ُيَا، سٞبٓ َٕىَٖٙاٟ ثب ايد٠ ٝديلظ ٧دبي    

 ٝب٢١ي ٢ٙب َّىٟ ثبفض ث٦ ٝوبع٥َ اىشبىٟ ٕالٝز آ٨١ب ٝي ٤ٙى  

ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشدَ ثد٤ى٥ إدز     ٣ٍ37/4ىهب٦١ ٧بي آٍ، ٥ٍَ ٤ٕ ٣ ثبٙيو٤ٚ  BoD5ٝيب١ٖي٠  -

 ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ ٝي ثبٙي   1ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ ٣ كياٍ٘ آٟ  ٦ّ15 كياّظَ آٟ 

ٝيٚدي ٕدَٛ ىٍ    6شَ ث٤ى٥ إز )كياّظَ ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙي ٣ٍ8/3ىهب٦١ آٍ  BoD5ٝيب١ٖي٠  -

  ٝيٚي َٕٛ ىٍ ٙيشَ( 2ٙيشَ ٣ كياٍ٘ 

ىٍ ٣ٍىهب٦١ آٍ ىٍ ٣ٍ٣ىي اٝدال١ي٣ُ ٣ كدياٍ٘ آٟ ىٍ ايٖدشٖب٥ اٍىثيد٘      BoD5كياّظَ  -

 اٝال١ي٣ُ ث٤ى٥ إز  

ىٍ ٣ٍىهب٦١ ثدبٙيو٤ٚ ىٍ ايٖدشٖب٥ ٣ٍ٣ىي اٍىثيد٘ ٣ كدياٍ٘ آٟ ىٍ ايٖدشٖب٥       BoD5كياّظَ  -

 ث٤ى٥ إز   ١ـذٌ

٣ ىٍ ايٖشٖب٥ ٤١ػي٥ ٣ كياٍ٘ آٟ ىٍ ايٖشٖب٥ ثبالىٕدز   ٤ٕ ىٍ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ BoD5ياّظَ ك -

 َ ٣ اٍثبة ٢ّيي ث٤ى٥ إز  ي١

َٝٞه ثي٘ اُ كي ٤ّى٧بي ٙيٞيبيي ىٍ ك٤ض٦ ٣ اىِاي٘ ػ٤اٝدـ ٕيدب٧ي ىٍ آث٨دبي ٕدغلي ٣     

هدب١ٖي،   ٕب٠ّ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٣ٍ٣ى ٤ّى٧بي آٙي كب٦ٚٝ اُ ىقبٙيش٨بي ىاٝذ٣ٍَي ٣ ٣ٍ٣ى ىبضدالث٨بي 

 آث٨بي ٕغلي إشبٟ اٍىثي٘ ٝي َٕىى   ٢ٝBoD5قشي، دٖبة سٞيي٦ هب٦١ ٧ب ثبفض اىِاي٘ 

ايٖشٖب٥ ٧بي ٣ٍ٣ىي اٝال١ي٣ُ، ه٣َػي اٝال١ي٣ُ اُ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٣ ايٖشٖب٨٧بي ه٣َػي  

اٍىثي٘، ى٣ٙز آثبى ٣ ٕي يبٝـي اُ ٣ٍىهب٦١ ثبٙيو٤ٚ آث٨بي آ٤ٙى٥ ىا١ٍي ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ايٖشٖب٥ ٤١ػدي٥  

 ىاٍاي آة آ٤ٙى٥ ٝي ثبٙي   ٣BoD5ىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ اُ ١ؾَ ٙبهٜ اُ ٍ
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 لي فزم ّب ك -

ّٚي ىَٛ ٧ب يِ ٥٣َٕ اُ ثبّشَي٨ب ٧ٖش٢ي ٦ّ ٧ٞي٦ٚ ىٍ آث٨بي آ٤ٙى٥ ٣ػد٤ى ىا١ٍدي ٣ ىٍ     

آث٨بي ميَآ٤ٙى٥ ىيي٥ ١ٞي ١٤ٙي  ىٍ آة ثي٘ اُ ف٤اٝ٘ ثيٞبٍيِا ١ُدي٥ ٝدي ٝب٢١دي ٣ ثد٦ إٓدب١ي      

٧ب ثد٦ ف٢د٤اٟ ١ٚدب٦١ آٙد٤ىٕي ٝي٣َْثدي آة ٝد٤ٍى إدشيبى٥ ٍدَاٍ          ٝٚوٜ ٝي ١٤ٙي  ّٚي ىَٛ

 ٕي١َي   ٝي

٣ػ٤ى ّٚي ىَٛ ٧ب ىٍ ٝليظ ٧بي آثي ث٦ ف٤٢اٟ ٙبهٞدي اُ آٙد٤ىٕي ٨ٝدٜ ٝدي ثبٙدي ٣        

 كض٤ٍ آ٨١ب ٝي س٤ا١ي ٕالٝز َٕىَٖٙاٟ ٍا ثب إشيبى٥ اُ اي٠ ٝليظ ٧بي آثي ث٦ ٝوبع٥َ ا١ياُى  

 إز   555mg/155m>ي سقياى ّٚي ىَٛ ثَاي ٝليظ ٧بي آث

ٝيب١ٖي٠ ّٚي ىَٛ ٝيى٤في ٣ٍىهب٦١ ٧بي آٍ، ٥ٍَ ٤ٕ ٣ ثبٙيو٤ٚ  -
ml

MPN
100

56/413 

)كددياّظَ 
ml

MPN
100

٣ كددياٍ٘  1155
ml

MPN
100

ّدد٘  ٛىددَ ( ٣ ٝيددب١ٖي٠ ّٚددي4

ml
MPN

100
)كددياّظَ  94/65

ml
MPN

100
٣ كددياٍ٘ آٟ  1155

ml
MPN

100
25 )

 ث٤ى٥ إز  

ٝيب١ٖي٠ ّٚييَٛ ٝيى٤في ٣ٍىهب٦١ آٍ  -
ml

MPN
100

ث٤ى٥ إز ٦ّ كياّظَ آٟ  8/595

ىٍ ايٖشٖب٥ ه٣َػي دبٍٓ آثبى ٣ ٣ٍٕشبي ٝلٞيآثبى ث٤ى٥ إدز ) 
ml

MPN
100

1155)  ٣

كياٍ٘ آٟ) 
ml

MPN
100

 (ى ٍ ايٖشٖب٥ ٣ٍ٣ىي اٝال١ي٣ُ ث٤ى٥ إز  4

ٝيب١ٖي٠ ّٚييَٛ ٝيى٤في ىٍ ٣ٍىهب١د٦ ثدبٙيو٤ٚ)    -
ml

MPN
100

( ثد٤ى٥ إدز ّد٦    7/144

كياّظَ آٟ ىٍ ايٖشٖب٥ د٘ اٙٞبٓ 
ml

MPN
100

( ٣كياٍ٘ آٟ ىٍ ايٖشٖب٥ آال١ـذدٌ  465

(
ml

MPN
100

 ( ث٤ى٥ إز 23

١ٖي٠ ّٚييَٛ ٝيى٤في ىٍ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ٝيب -
ml

MPN
100

ث٤ى٥ إز ٦ّ كدياّظَ   662

آٟ ىٍ ايٖشٖب٥ ٕبٝيبٟ ٣ اٍثبة ٢ّديي)  
ml

MPN
100

٣ كدياٍ٘ آٟ ىٍ ايٖدشٖب٥    (1155

ثبالىٕز ١يَ)
ml

MPN
100

 ( ث٤ى٥ إز  215

ٝيب١ٖي٠ ّٚييَٛ ّ٘ ىٍ ٣ٍىهب٦١ آٍ  -
ml

MPN
100

ث٤ى٥ إز ٦ّ كدياّظَ آٟ ىٍ   628

ايٖشٖب٥ ه٣َػي دبٍٓ آثبى ٣ ٣ٍٕشبي ٝلٞي آثبى )
ml

MPN
100

٣ كياٍ٘ آٟ ىٍ  (1155

٣ٍ٣ىي اٝال١ي٣ُ )
ml

MPN
100

 ( ث٤ى٥ إز 25

ٝيب١ٖي٠ ّٚييَٛ ّ٘ ىٍ ٣ٍىهب٦١ ثبٙيو٤ٚ ) -
ml

MPN
100

( ث٤ى٥ إز ٦ّ كياّظَ 71/415

آٟ ىٍ ايٖددشٖب٥ ددد٘ اٙٞددبٓ )
ml

MPN
100

٣ كددياٍ٘ آٟ ىٍ ايٖددشٖب٥ آال١ـذددٌ  (1155

(
ml

MPN
100

 ( ث٤ى٥ إز 75
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ٝيب١ٖي٠ ّٚييَٛ ّ٘ ىٍ ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ ) -
ml

MPN
100

( ث٤ى٥ إز ٦ّ كياٍ٘ آٟ 1155

ىٍ ايٖشٖب٥ ثبالىٕز ١يَ )
ml

MPN
100

( ٣ كياّظَ آٟ ىٍ ايٖدشٖب٨٧بي ٕدبٝيبٟ ٣   215

اٍثبة ٢ّيي )
ml

MPN
100

 ( ث٤ى٥ إز  1155

ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شبيغ ى٤ً ىٍاٍسجبط ثب آ٤ٙىٕي٨بي ّٚييَٝي، ٣ٍىهب١د٦ ٍد٥َ ٕد٤ آٙد٤ى٥ سدَي٠      

 ٣ٍىهب٦١ ٣ دٔ اُ آٟ ٣ٍىهب٦١ ٧بي آٍ ٣ ثبٙيو٤ٚ ٍَاٍ ىا١ٍي 
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 پٌِْ تٌذي هٌاعك در هؼرض خغرات اًَاع تیواريْاي اًساًي ٍ داهي : 5-2-1

 
 : تیواريْاي اًساًي1-5-2-1

ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ فٞي٥ سَي٠ ثيٞبٍي٨بي ا١ٖب١ي ٙبيـ ىٍ إشبٟ ث٦ َٙف ُيدَ    

 إز:

  

 )الف(: ثيوبري ّبي عفًَي 

يٝي ثيٞدبٍي فيد١٤ي   عجٌ ثٍَٕي٨بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ كبٗ كبضَ اديد   

 ٣ػ٤ى ١ياٍى  

 

 ) ة (: ثيوبري ّبي آًذهيك: ثيوبري ّبي سيز در استبى اردثيل آًذهيك ّستٌذ: 

1  ٕ٘ 

 ّبالآُاٍ )ٙيٚٞب١ي٤ُ اكٚبيي(  2

 ث٤ٍٙيب   3

 

 ) ح (: ثيوبري ّبي عفًَي ضبيع: 

 ثيٞبٍي ٧بي في١٤ي ٙبيـ إشبٟ فجبٍر إز اُ:  

1  ٕ٘ 

 ٕب٤ٚ١٤ُٞٙ  2

 ّبال آُاٍ  3

 بٙز ث٤ٕٚ٣َُ يب ست ٝ  4

ثيٞبٍي ٕ٘ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧بي دبٍٓ آثبى ٣ اٍىثي٘ ٙي٤ؿ ىاٍى  سقياى ٤ٝاٍى اثشال ث٦ ٕ٘ ىٍ ٕبٗ 

٤ٍٝى ف٤ى  ٤ٝ5ٍى اثشالي ػييي ٣  ١126يَ ث٤ى٥ إز ٦ّ اُ اي٠ ٝيبٟ  131ىٍ ّ٘ إشبٟ  1385

 ثيٞبٍي ٍييٜ ث٤ى٥ إز  

  ثيٞبٍي ث٤ٍٙيب ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧بي هٚوبٗ ٣ ٤ّطَ ٣ ١يَ ٙبيـ إز   

 ثيٞبٍي ّبالآُاٍ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧بي ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ َٕٝي ٙبيـ إز    
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 ) ت (: سبيز ثيوبري ّبي عفًَي 

 

  ايذس 

١يدَ إدز     26سقياى ثيٞبٍاٟ ٢ٙبهش٦ ٙي٥ ٝجشال ث٦ اييُ ٣ ىٍ ٍيي كيبر ىٍ ّ٘ إدشبٟ    

  ٍ (، 1-٥2 )سقياى ثيٞبٍاٟ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ٝجشال ث٦ اييُ عي ٕبٗ ٧بي ٝوشٚو ث٦ َٙف ػدي٣ٗ ٙدٞب

 ثبٙي   ٝي

 
 (: تؼذاد تیواراى هثتال تِ ايذز در استاى اردتیل1-2جذٍل)

 جوغ 85 84 83 82 81 80 79 سال

 42 7 4 10 3 9 8 1 تؼذاد

 

 

  ّپبتيت ة 

سقياى ىٍيٌ اىَاى ٝجشال ث٦ ٧ذبسيز ٠ِٝٝ ٝٚوٜ ١يٖز، اٝب ث٦ ثَآ٣ٍى ٝقب١٣ز ث٨ياٙز   

ىٍٝي ػٞقيز اكشٞبٗ ىاٍى ٝجشال ثب٢ٙي، ٣ ثدب س٤ػد٦ ثد٦     2إشبٟ، ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٤ٖٙي ٤ٍّٚي ٦ّ 

 ١يَ ثَآ٣ٍى ٝي ٤ٙى   25135ػٞقيز ١٤٢ّي إشبٟ، سقياى ٝجشاليبٟ كي٣ى 

 183ٖٙٞدي   1385سقياى ثيٞبٍاٟ ِٕاٍٗ ٙي٥ ٝجشال ث٦ ٧ذبسيز ة ىٍ إشبٟ ىٍ ٕدبٗ    

٤ٍٝى ٧ذبسيز  28( ىٍ ى٣ٍَىي٠ ٣ اٍىيج٨ٚز ،٤ٝ1386ٍى إز )٤ٝاٍى ػييي( ٣ ىٍ ٕبٗ ػبٍي )

 ة ِٕاٍٗ ٙي٥ إز  

 

 سبلوًَلَس 

ٝيِاٟ اثشال ث٦ ٕب٤ٚ١٤ُٞٙ ىٍ إشبٟ ؿ٢ياٟ ٍبث٘ س٤ػ٦ ١جد٤ى٣،٥ٙي اُ ٙد٨َي٤ٍ    85ىٍ ٕبٗ   

ىٍٝي( َٝث٤ط ثد٦   75ٝب٥ ث٦ ثقي ٝيِاٟ ٤ٝاٍى ِٕاٍٙي اىِاي٘ ؿٜٚ ٕيَي ىاٙش٦ ٣ اّظَ ٤ٝاٍى )

 فجبٍر ث٤ى٥ اُ:  85كٞج٦( ىٍ ٕبٗ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ث٤ى٥ إز  ٤ٝاٍى ِٕاٍٗ ٙي٥ سيي٤ئيي )

 
 (: تؼذاد هثتالياى تیواري سالوًَلَز در استاى اردتیل تِ تفىیه ضْرستاى1-3جذٍل)

 جوغ تیلِ سَار اردتیل هطىیي ضْر گرهي ضْرستاى

 51 2 3 8 38 تؼذاد
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 )ثزٍسلَس )تت هبلت 

 ٕز: ( ث٤ى٥ ا1-4ث٦ ٍَاٍ ػي٣ٗ ) ٤ٝ1385اٍى ِٕاٍٗ ٙي٥ ث٤ٕٚ٣َُ ىٍ ٕبٗ   

 
 (: تؼذاد هثتالياى تیواري ترٍسلَز در استاى اردتیل تِ تفىیه ضْرستاى1-4جذٍل)

هطىیي  ضْرستاى

 ضْر

پارض  اردتیل

 آتاد

 جوغ ًویي خلخال هغاى ًیر وَثر تیلِ سَار

 297 3 3 12 14 17 21 34 94 99 تؼذاد

 

 

 ) ث (: ثيوبري ّبي اًگلي

بي ا١ٖٚي ٣ٍى٥ ٣ سَيْد٤ ١٤ٝيدبُ ٕدِاٍٗ ٙدي٥     ٙبيـ سَي٠ ثيٞبٍي ا١ٖٚي إشبٟ ثيٞبٍي ٧  

 إز 

 
 :تیواري ّاي داهي2-5-2-1

ىاٛ ٧بي إشبٟ ثَفٚي٦ ثيٞبٍي ٙبٍث٠، آث٦ٚ، سدت ثَىْدي، ّدِاُ، آ١يٚد٤ا١ِا، ٙذش٤ٕدذي٣َُ،        

ٍب١َبٍيب ٣ آ١ش٣َ س٤ّٖٞي ٣اّٖي٦٢ ٝي ١٤ٙي  ٠ْٙ د٤ٙ٘ ٣اّٖي٢بٕي٤ٟ ّبٝ٘ ١يٖز ٣ فٞيسبً ّدٜ  

%( ، 55ىٍ ثَهي ٤ٝاٍى ٝب٢١ي ٣اّٖي٢بٕي٤ٟ ٤ٕٕي٢ياٟ ثَفٚي٦ ٙدبٍث٠ ) ىٍٝي إز ػِ  35سَ اُ 

%( ٣ ٤ٕٕي٢ي ٣ ثدِ  55-58%( ، ٤ٕٕي٢ياٟ ثَفٚي٦ آث٦ٚ )32-٤ٕ55ٕي٢ياٟ ٣ ث٧ِب ثَفٚي٦ ٍب١َبٍيب )

 ثَفٚي٦ آ١ش٣َس٤ّٖٞي  

اُ ثيٞبٍي ٧بي ٝٚشَُ ثي٠ ا١ٖبٟ ٣ ىاٛ ّد٦ ىٍ إدشبٟ ٣ػد٤ى ىاٍى ٨ٝدٜ سدَي٠ آ٨١دب         

 ز ٧يياسيِ ٣ آ١ي٤ٚا١ِاي َٝمي إز  ث٤ٕٚ٣َُ، ّيٖ



 53 

 : جوغ تٌذي ٍ تجسيِ ٍ تحلیل هخاعرات ٍ تْذيذات هحیغي ٍ هحیظ زيستي استاى 6-2-1

 

)اٙو(: ػ٤اٟ ث٤ىٟ ُٝي٠ ٢ٙبٕي  ٣  ٕبهشب٧ٍبي آٟ ىٍ إشبٟ ٣ ديَا٤ٟٝ آٟ ٕجت ٙدْ٘ ٕيدَي   

ىٍ إدشبٟ   ٨ٖٕٚبي ثٍِٓ ٣ ث٢يبىي ىٍ إشبٟ ٙي٥ ٦ّ ىقبٙيز آ٨١ب ٕدجت ٍهدياى ُِٙٙد٦   

ٕبٗ اهيَ ىٍ إشبٟ ، كبّي اُ ٣ٍد٤ؿ ثد٦    45إز، ث٦ ١ل٤ي ٦ّ ثٍَٕي ٦ُِٙٙ ٧بي ثٍِٓ 

٦ُِٙٙ ىٍٕبٗ ثَاي إشبٟ إز ّد٦ آٝدبٍ ثدباليي إدز ٣ كدبّي اُ هغدَ        3ع٤ٍ ٝش٤ٕظ 

اي إز ٦ّ إشبٟ ٍا س٨ييي ٝي ١ٞبيي  اُ ١ؾَ هغَ ٥َُٙ هيِي ىٍاي٠ إشبٟ ٦ٕ د٦٢٨  ثب٥٤َٙ

 إز  هغَ ٢ٙبٕبيي ٙي٥

ػ٤اٟ ث٤ىٟ دييي٥ ٧بي ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ ٕجت ٙي٥ سب ث٦ ىٙي٘ فيٛ سقدبىٗ ىٍ اٙدْبٗ   ) ة (: 

ُٝي٠، هغَار عجيقي ُيبىي ىٍ إشبٟ ٝٚدب٧ي٥ ٙد٤ى  اهدشاله اٍسيدبؿ ثدي٠ ٕدجالٟ ٣       

اٍاضي ٧٤ّذبي٦ اي ىٙز ْٝٚي٠ ثبفض ٙي٥ سب ٣ٍىهب٦١ ٧ب ىٍ اي٠ د٦٢٨ ىٍ ٙديت ٧دبي   

٧ب ٤٢٧ُ ث٦ ٙلبػ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ػ٤اٟ ث٤ى٥  ٣ ىٍ َٝك٦ٚ فٞيٌ س٢ي ػبٍي ١٤ٙي  اي٠ د٦٢٨ 

ْٙ٘ ىٍآ٨١ب ايؼبى ٤ٙى  ٧Vبي فٞيٌ  َّىٟ ثٖشَ ه٤ى ٧ٖش٢ي  اي٠ اَٝ ٕجت ٙي٥ سب ى٥ٍ

٣ ث٦ سجـ آٟ ىٍ ىا٦٢ٝ ٧بي ٙيت ىاٍ اي٠ ى٥ٍ ٧ب، كَّدبر ٙنِٙدي ٣ ٍيِٙدي ٝٚدب٧ي٥     

هغَ ثدبالي ٕدي٘ هيدِي ٍا    ُٝي٦٢  َٕىى  اُ ٤ٕي ىيَٖ اي٠ ٙيت س٢ي ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ ٧ب،

٣ػ٤ى اٍاضي دٖز ىٙشي ىٍىٙز ٧بي ثدي٠ ّد٧٤ي ٝب٢١دي     ٧ٞـ٢ي٠ىَا٧ٜ َّى٥ إز  

 ٕيَي اٍاضي ٙي٥ إز  ىٙز اٍىثي٘ ٢ٝؼَ ث٦ ْٙ٘ ٕيَي إشقياى ٕي٘

سْٚي٘ هب٨ّبي فٞيٌ ث٣ٍَي ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤اٟ ٣ ٙيت ىاٍ ث٦ ٧َٞا٥ ١ي٤ً ثغئدي آة ثد٦   ) ح (: 

ُ ٣ًة سيٍيؼي ثَى٨ب )ثبٍٗ ثَى٨دبي ٕد٢ٖي٠ ( ُٝي٢د٦ ٍا    الي٦ ٧بي ُيَي٠ هبُ ىٍ آمب

ؿ٢بٟ ٦ّ اي٠ إشبٟ ٍا اُ ٢ٝبعٌ ثب  ثَاي ْٙ٘ ٕيَي كَّبر ىا٦٢ٝ اي ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى٥ إز،

كَّبر ىا٦٢ٝ اي ثبال ٝي س٤اٟ ٝل٤ٖة ٤ٞ١ى ٦ّ هغَ عجيقي ىيَٖي ثَاي إشبٟ إز 

 ٦ّ هٖبٍار ُيبىي ٍا سب٤٢ّٟ ث٦ ثبٍ آ٣ٍى٥ إز 

 ٧ْشبٍ ١1136557ٖجشبً ثبال ثب ٣ٕقز كي٣ى  د٦٢٨ ثب هغَ -

 ٧ْشبٍ 365576د٦٢٨ ثب هغَ ٝش٤ٕظ ثب ٣ٕقز  -

  278414د٦٢٨ ثب هغَ ١ٖجشبً دبدي٠ ثب ٣ٕقز  -

ث٦ ٙلبػ ٢ٝبثـ آة ٕغلي، إشبٟ اُ ٢ٝبثـ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ٣ٍىهب٦١ ٧دبي ى٥ٍ  ) ر (: 

اُ ٙلبػ ٢ٝدبثـ آة ُيَُٝي٢دي ىٍ    ثبٙيو٤ٚؿبي ٣ ثب٨ٙب ٣ٍى ثَه٤ٍىاٍ  إز، ٣ٙي ٣ٍى، آٍ،

ٝظ٘ ىٙز اٍىثي٘ ٝلي٣ىيز ٧دبيي ٣ػد٤ى   ىٙش٨بيي ٦ّ اُ آة ُيَُٝي٢ي إشيبى٥ ٝي ٤ٙى،

ؿ٢بٟ  ٦ّ ىٍكبٗ كبضَ سنييَار كؼٜ ٝوِٟ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٍ ىٙدز اٍىثيد٘ ،    ىاٍى 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍٕبٗ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز  ث٦ فجبٍسي ٝوِٟ آث٨دبي ُيَُٝي٢دي    -13
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ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت َّٖي ٤ٝاػ٦ إز  ىٙي٘ اي٠ اَٝ اىِاي٘ سقدياى   -13اٍىثي٘ ثب ىٙز 

ؿب٨٧بي ١ي٦ٞ فٞيٌ ٣ فٞيٌ اٍُيبثي َٕىيي٥ إز، ث٦ ع٤ٍي ّد٦ ثَإدبٓ آهدَي٠ آٝدبٍ     

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ٣     45/55ك٦َٚ ؿب٥ ١ي٦ٞ فٞيٌ ثدب سوٚيد٦     2545ثَىاٍي ا١ؼبٛ ٙي٥، 

ٝيٚيد٤ٟ ٝشَْٝقدت ىٍ ىٙدز اٍىثيد٘      23/163ك٦َٚ ؿب٥ فٞيٌ ثب سوٚي٦ ٕدبٙيب٦١   1259

 ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز 

ىٍىٙز ٝنبٟ ث٦ ىٙي٘ إشيبى٥ ٕٖشَى٥ اُ آة ٕغلي ٣ فيٛ إشيبى٥ اُ آة ُيَُٝي٢دي ،  ) ص (: 

اٍاضي ىٍ ٝقَٟ ٧ُياٍ ٙيٟ ٍَاٍ ىا١ٍي  ثب اكياص ٙج٦ْ ٧بي هياآىَي٠ ٣ فٞبٍر اي٠ 

 هغَ ىٍآي٢ي٥ اىِاي٘ ٝي يبثي 

 ٧5/12ٖشب١ي ٣ َٕى ث٤ىٟ َُٕٝي٠ ٣ ثَإبٓ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضي، س٨٢دب  ث٦ ىٙي٘ ٤ّ)ع  (: 

ىٍٝدي ثد٦    2/32ىٍٝي اُ ٣ٕقز اٍاضي إشبٟ ث٦ اٍاضي آثي اهشٞدبٛ يبىشد٦ إدز ٣   

اٍاضي ىيٜ ٦ّ ثَ ٣ٕقز اي٠ اٍاضي ث٦ ىٙي٘ سجيي٘ َٝاسـ ث٦ اٍاضي ىيٜ اى٣ِى٥ ٝي َٕىى  

ثَاي اي٠ ّبٍثَي ٍَاٍ ىا١ٍي ٣ ثبفض سوَيت اي٠ اٍاضي فٞيسبً ىٍ ٤١اكي ثب ٙيت ١ب٢ٝبٕت 

 ٣ ٣َٙؿ ىَٕبي٘ هبُ ٝي َٕى١ي 

ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز ٕدَُٝي٠ ثد٦ َٝاسدـ       48ثَإبٓ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضدي، ٝؼ٤ٞفدبً   ) ؽ (: 

اهشٞبٛ يبىش٦ إز ٦ّ ث٦ ىٙي٘ ٕٖشَىٕي ىاٝياٍي ىٍ اي٠ إشبٟ ٣ ٣ػ٤ى فٚبيَ ٣ ٝبُاى 

َٝاسـ ىٍكبٗ ١بث٤ىي ٝي ثبٙد٢ي    ي ثي٘ اُ ا١يا٥ُ ،ث٤ىٟ سقياىىاٛ ثَ ؽَىيز َٝاسـ ٣ ؿَا

ىٍٝدي   9/41ىٍٝي ٣ َٝاسـ ىٍػ٦ ى٣   1/6س٨٢ب  1ؿ٢بٟ ٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ َٝاسـ ىٍػ٦ 

اُ ّ٘ َٝاسـ إشبٟ ٍا سْٚي٘ ٝي ى٢٧ي  ٧ٞـ٢ي٠ ثَإبٓ ٝغبٙقبر ثو٘ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ، 

 8/63َاسـ إدشبٟ ىٍ  ثب ٣ػ٤ى ثبال ث٤ىٟ دشب١ٖي٘ َٝاسـ ث٦ ٙلبػ ؽَىيز ؿَايي، ٣ضقيز ٝ

ىٍٝدي هيٚدي ىَيدَ، ىٍ     3/29ىٍٝي ٣ٕدقز سيدخ ٧دبي َٝسقدي ىَيدَ ٣ ضدقيو ، ىٍ       

٧ب ه٤ة ٝي ثبٙي  َٕاي٘ ٦ّ ٝجي٠  ىٍٝي، ٣ضقيز سيخ1/5ىٍٝي ٝش٤ٕظ ٣ س٨٢ب ىٍ 8/6

ؿ١٤ٖٖي ١٣ٍي سْبٝٚي سيخ ٧بي َٝسقي إز ١يِ كبّي اُ ١٣ٍي ٨َ٨ٍَايي سيخ ٧بي َٝسقي 

 3/15ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧بي َٝسقدي ىاٍاي ٕدَاي٘ ٢ٝيدي،     6/84إز ، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ 

ىٍٝي ىاٍاي َٕاي٘ ٝظجز ٝي ثب٢ٙي  ثب س٤ػد٦ ثد٦   1/5ىٍٝي ىاٍاي َٕاي٘ طبثز ٣ س٨٢ب 

١َ٘ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ىٍ كيؼ ا٨ٍُٙبي كيبؽشي ٣ ُيٖز ٝليغي ٣ ثبال ث٤ىٟ ٣ٕقز َٝاسـ 

ىٍٝدي ٣ٕدقز    1/55س٤ا١ي ىٍ اي٠ اَٝ ٨ٕٜ ثِٖايي ىاٙش٦ ثبٙي، كدي٣ى  ىٍ إشبٟ ٦ّ ٝي

٧ب،  ىٍٝي ٣ٕقز سيخ 1/43اي ٣ضقيز ثي، سيخ ٧بي َٝسقي اُ كيض فَْٞٚى كيبؽشي ىاٍ

ىٍٝدي ٣ٕدقز    1/5يز هد٤ة ٣ س٨٢دب   ىٍٝدي ىاٍاي ٣ضدق   7/6ىاٍاي ٣ضقيز ٝش٤ٕظ، 

٧ب اُ كيض د٤ٙ٘ سبػي ىاٍاي ٣ضقيز فبٙي ٝي ثب٢ٙي  ىٍ اٍسجبط ثب سوَيدت َٝاسدـ    سيخ

 ثبٙي:٤ٝاٍى ُيَ ١يِ ٍبث٘ اٙب٥ٍ ٝي 
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فيٛ اْٝبٟ اٙشنبٗ ىاٝياٍاٟ ىٍ ٕبيَ ثو٨ٚبي س٤ٙييي ٣ اٍشٞدبىي ٣ ىٚدبٍ ٣ٍُ    -

 اى٣ِٟ ثَ َٝاسـ 

 ؿَاي ٣ُىٍٓ ٣ ثي٘ اُ كي ٝؼبُ  -

 سجيي٘ َٝاسـ ث٦ ىيِٞا٧ٍب ٣ ٍُافز مالر  -

 ىيَثبُى٥ ث٤ىٟ د٥ّ٣َ ٧بي اػَايي  -

 ٣ػ٤ى ىاٛ ٝبُاى ىٍ َٝاسـ   -

سـ ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ميدَ ا١شيدبفي ثد٤ىٟ    ٝٚبفي ث٤ىٟ اّظَ َٝاسـ ٣ سقيىىاٝياٍاٟ َٝا -

 ٣اكي٧بي ث٥َ٨ ثَىاٍي 

اىِاي٘ ٣ٍُ اى٣ِٟ سقياى ىاٝياٍاٟ ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ َٝسقدي ٣ ىَدَ ٝدبٙي ٣ فديٛ      -

 سٞبي٘ ٣ س٤اٟ َٕٝبي٦ ٌٕاٍي ىٍ َٝاسـ 

 فيٛ ٣ػ٤ى اْٝب١بر ػ٨ز س٣َيغ ٣ آ٤ُٝٗ ىاٝياٍاٟ ٣ ٝؼَيبٟ عَف ٧ب  -

 ى٣ ٝلي٣ىيز َٝث٤ط ث٦ فبٝ٘ ىٝب ٣ ٍع٤ثز  ىَياٟ ػ٢ٖ٘ ٢ٝقشي ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى) ٧د (: 

 6/59495ثَإبٓ ١شبيغ اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ىٍ إشبٟ، ػ٨ٖٚ٢دبي إدشبٟ ثدب ٣ٕدقز     ) م (: 

ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي  اي٠ عج٦َ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ػ٨ٖٚ٢بي ١دبَٝم٤ة ٣ ىبٍدي اٍُٗ    ٧7ْشبٍىٍعج٦َ 

 ٢ٝقشي ث٤ى٥ ٣ اُ سَاّٜ ّٜ ٣ ٍٙي ٣ٍيٚي ١بؿيِ ثَه٤ٍىا١ٍي 

ثَإبٓ ٝغبٙقبر اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثدَاي ّبٍثَي٨دبي ّٚدب٣ٍُي ٣ َٝسقدياٍي، ىٍ     ى (:   )

  ا١ي ٍَاٍ َٕىش٦ 6ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ىٍعج٦َ  7/35ٝقبىٗ  ٧ْشبٍ ، 7/635345ٝؼ٤ٞؿ 

ٍدَاٍ   7ىٍٝدي اُ ٣ٕدقز إدشبٟ ىٍعجَد٦      2/25ٝقدبىٗ   ٧ْشدبٍ،  365157ىٍ ٝؼ٤ٞؿ 

٣ ىَظ ثَاي كيبؽز ٣ ؿَاي كيبر ١ج٤ى٥ ٍي ٣ ّٚب٣ٍُي ٢ٝبٕت ثَاي َٝسقيا عج٦َا١ي اي٠  َٕىش٦

 ٣ك٘ ٝي س٤اٟ اُ آٟ إشيبى٥ َّى 

٣ػ٤ى ٢ٝبثـ آالي٢ي٥ ٧بي آة ٙبٝ٘ ىبضالث٨بي هب١ٖي، ىبضالث٨بي ٢ٝقشي، دٖدبة سٞديي٦   ) ً (: 

هب٦١ ٧بي ٨َّ٨ٙب ٣ ٤١اكي ٢ٝقشي ٣ ٣ٍ٣ى آ٨١ب ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥ ٣ ايؼبى ثبٍ آٙد٤ىٕي ىٍ  

 ة ٕغلي إشبٟ  ٢ٝبثـ آ

ىٍ كبٗ كبضَ، سٞيي٦ هب٦١ ٧بي ٧َ٨ٙبي ٨ٝٞي ؿ٤ٟ اٍىثي٘، هٚوبٗ ٣ َٕٝي ه٤ى يْي اُ 

٦ّ ٢٧ٖبٛ سوٚي٦ دٖبة آ٨١ب، آالي٢ي٥ ٧بي ٝوشٚدو ثد٦ هٞد٤ٛ    ٧ٖش٢ي ّب٨١٤١بي آ٤ٙىٕي 

٨َُٙ يب ١بكي٦ ٢ٝقشي، يْي  9  ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٣ػ٤ى ٝي ٤ٙى٤ٝاى ٝنٌي ٣اٍى آث٨بي دٌي١َي٥ 

يؼبى آ٤ٙىٕي ٧بي ٝليغي ىٍ إشبٟ ٝي ثبٙي  اي٠ ٨َّ٨ٙب ؿ٢ب١ـ٦ آ٤ٙىٕي اُ ف٤اٝ٘ ٨ٜٝ ا

كب٦ٚٝ اُ ىقبٙيز ٧بي ه٤ى ٍا ث٦ ٨ٙ٣ٍبي فٚٞي ٝييَيز ٢٢ْ١ي ٝي س٤ا٢١ي ثبفض آٙد٤ىٕي  

 آث٨بي ٕغلي ٣ ُيَُٝي٢ي ١٤ٙي  
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٢ٝبيـ مٌايي إشبٟ، ٝظ٘ ٢ٝبيـ ٙج٢ي، ّٚشبٍٕب٨٧ب اُ ػ٦ٚٞ ٢ٝبيـ آالي٢ي٥ ٝي ثب٢ٙي ّد٦ دٖدبة   

آ٨١ب دٔ اُ ٣ٍ٣ى ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥، ثبفض ّب٧٘ اّٖيْٟ ٝل٤ٚٗ ٣ َٝٓ ٣ ٝيَ ٤ٝػ٤ىار آثِي 

 ٝي ٤ٙى  

ىٍ كبٗ كبضَ ٣ٍىهب٦١ ثبٙيو٤ٚ ىاٍاي ٣ضقيز ٢ٝبٕت ١جد٤ى٥ ٣ آٙد٤ىٕي    CoDث٦ ٙلبػ  

 آٟ ىٍ كي ثباليي إز  

٢ٙي ٦ّ ، ٣ٍىهب٦١ ٧بي إشبٟ اُ ١ؾَ اي٠ ٙبهٜ ىاٍاي آة آ٤ٙى٥ ٝي ثب BoDث٦ ٙلبػ  

يْي اُ ف٤اٝ٘ اي٠ آ٤ٙىٕي َٝٞه ثي٘ اُ كي ٤ّى٧بي ٙديٞيبيي ىٍ ك٤ضد٦ ٣ اىدِاي٘ ػ٤اٝدـ     

ٕيب٧ي ىٍ آث٨بي ٕغلي ٣ ٕب٠ّ ٣ ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٣ٍ٣ى ٤ّى٧بي آٙي كب٦ٚٝ اُ ىقبٙيش٨بي ىاٝذ٣ٍَي ٣ 

 دٖبة سٞيي٦ هب٦١ ٧ب ٝي ثبٙي  ٣ ٣ٍ٣ى ىبضالث٨بي هب١ٖي، ٢ٝقشي

ىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ يْي اُ آ٤ٙى٥ سَي٠ ٣ٍىهب٦١ ٧ب ٣ ددٔ اُ  ث٦ ٙلبػ آ٤ٙىٕي٨بي ّٚييَٝي ، ٣ٍ 

 آٟ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٣ ثبٙيو٤ٚ ىٍ إشبٟ ٝي ثب٢ٙي  

ايؼبى آ٤ٙىٕي٨بي ٝليغي )ٝليظ ٧بي آثي( ٦ّ ٢ٝٚبء اي٠ آ٤ٙىٕي ىٍ ٝلي٣ى٥ هبُ ايَاٟ ٍ  (:  )

َ ١ج٤ى٥ ٣ ثبيٖشي آٟ ٍا ىٍ ٧ٍ٤ّٚبي ٧ٖٞبي٦ ٝظ٘ ا٢ٍٖٝشبٟ ػٖشؼ٤ َّى، ؿ٢بٟ ٦ّ كياّظ

 ٣ػ٤ى ىِٚار ٢ٕٖي٠ ىٍ َُٝ ٝٚشَُ ايَاٟ ٣ ا٢ٍٖٝشبٟ ا١يا٥ُ ٕيَي ٙي٥ إز  

ىٍ ٍاثغ٦ ثب ث٨ياٙز ف٤ٞٝي، ىٍ كدبٗ كبضدَ، ثيٞبٍي٨دبي ا١ديٝيِ ٣ فيد١٤ي ١ؾيدَ ٕد٘،        ) ُ (: 

ّبالآُاٍ، ث٤ٍٙيب، ٕدب٤ٚ١٤ُٞٙ، ث٣َٕد٤ُٚ يدب سدت ٝبٙدز ٙدبيـ ٝدي ثبٙدي  ثيٞدبٍي ٕد٘ ىٍ           

ثيٞبٍي ث٤ٍٙيب ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧بي هٚودبٗ، ّد٤طَ ٣ ١يدَ ٣    اٍىثي٘،  ى،٨َٕٙشب٨١بي دبٍٓ آثب

 ثيٞبٍي ّبالآُاٍ ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ َٕٝي ٙبيـ إز  

١يَ ِٕاٍٗ  ٧26ٜ ؿ٢ي٠ سقياى ثيٞبٍاٟ ٢ٙبهش٦ ٙي٥ ٝجشال ث٦ اييُ ٣ ىٍ ٍيي كيبر ىٍ ّ٘ إشبٟ 

 ٙي٥ إز 

١٣دز ث٨ياٙدز إدشبٟ كدي٣ى     سقياى ثيٞبٍاٟ ٝجشال ث٦ ٧ذبسيز ة ثب س٤ػ٦ ث٦ ثَآ٣ٍى ٝقب 

، سقياى ثيٞبٍاٟ ِٕاٍٗ ٙدي٥ )ٝد٤اٍى ػييدي(    ١1385يَ ثَآ٣ٍى َٕىيي٥ إز  ىٍ ٕبٗ  25135

 ٤ٍٝى ٧ذبسيز ة ِٕاٍٗ ٙي٥ إز   28، ٤ٝ1386ٍى ٣ ىٍ ٕبٗ  183

ثد٦ ٨َٕٙدشبٟ   ىٍٝدي َٝثد٤ط    75، سقياى ثيٞبٍاٟ ٝجشال ث٦ ٕب٤ٚ١٤ُٞٙ ىٍ 1385ىٍ ٕبٗ  

٤ٍٝى ٕدِاٍٗ ٙدي٥ إدز ّد٦ اُ ايد٠       51ط ثب ثيٞبٍي كٞج٦ ، سقياى ىٍ اٍسجبَٕٝي ث٤ى٥ إز  

ٝد٤ٍى   ٤ٝ3ٍى َٝث٤ط ث٦ ٨َٕٙشبٟ ْٝٚي٠ ٙد٨َ،   ٤ٝ8ٍى َٝث٤ط ث٦ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي،  38سقياى، 

 ٤ٍٝى َٝث٤ط ث٦ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ث٤ى٥ إز   2َٝث٤ط ث٦ اٍىثي٘ ٣ 

٤ٍٝى ث٤ى٥ ّد٦   297ثَاثَ  ىٍ اٍسجبط ثب ث٤ٕٚ٣َُ )ست ٝبٙز(، سقياى ثيٞبٍاٟ ِٕاٍٗ ٙي٥ 

٤ٍٝى ث٦ سَسيت َٝث٤ط ث٦ ث٦ ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ اٍىثي٘ ثد٤ى٥ ٣ ددٔ اُ آٟ    ٣94  99ثيٚشَي٠ آٟ ثب 
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 3، هٚوبٗ ثدب  12، ٝنبٟ ثب 14، ١يَ ثب 17، ٤ّطَ ثب 21، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ثب ٨ٙ34َٕشب٨١بي دبٍٓ آثبى ثب 

 ٤ٍٝى ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي   ٣3 ١ٞي٠ ثب 

٠ ا١ٖبٟ ٣ ىاٛ ىٍ إشبٟ ٝالكؾ٦ َٕىيي٥ ٦ّ ٨ٜٝ سَي٠ آ٨١ب ٣ػ٤ى ثيٞبٍي٨بي ٝٚشَُ ثي 

  ث٤ٕٚ٣َُ، ّيٖز ٧يياسيِ ٣ آ١ي٤ٚا١ِاي َٝمي إز
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 : تْذيذات التصادي3-1

 

 : تْذيذّاي ساختار اضتغال استاى1-3-1

 

 ٨ٝٞشَي٠ س٨ييي٧بي ٕبهشبٍ اٙشنبٗ إشبٟ ٍا ث٦ سَسيت ُيَ ٝي س٤اٟ ى٨َٕز َّى: 

يٛ ٣ٍ٣ى ثو٘ ٍبثد٘ سد٤ػ٨ي اُ   فف٤ٞٝي ػٞقيز )١بٙي اُ  دبيي٠ ث٤ىٟ ٝيِاٟ ىقبٙيز -

 ١ُبٟ ث٦ ثبُاٍ ّبٍ(

 ٣ٍ٣ى ٣ُى ٢٧ٖبٛ ثوٚي اُ ػٞقيز ث٦ ثبُاٍ ّبٍ ) اٙشنبٗ ث٦ ّبٍ ػ٤ا١بٟ( -

 ه٣َع ىي٢٧َٖبٛ ثوٚي اُ ػٞقيز اُ ثبُاٍ ّبٍ ) اٙشنبٗ ث٦ ّبٍ ٢٨ّٖبالٟ( -

ثبٕد٤اىاٟ ىاٍاي   ثبال ث٤ىٟ ٝيدِاٟ ثيْدبٍي ػٞقيدز ىقدبٗ) ثد٤ي٥ْ ىٍ ٝيدبٟ ١ُدبٟ ٣        -

 سلٞيالر فبٙي( ٣ ٠ِٝٝ ٙيٟ آٟ

 ىا٦٢ٝ ُيبى سيب٣ر ٝيِاٟ ثيْبٍي ىٍ ١َبط ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ -

 فيٛ س٢بٕت ّٞي ٣ ّييي ١ي٣َي ّبٍ ٣اٍى ٙي٥ ث٦ ثبُاٍ ثب ١يب٧ُبي ثبُاٍ ّبٍ -

فيٛ س٢بٕت ٣يْٕي٨بي ّييي ٣ ٨ٝبٍسي ٙبمالٟ ثب ٣يْٕي ٧دبي ٝد٤ٍى ١يدبُ ىَٝدش٨بي      -

 نٚي اٙنبٗ ٙي٥ س٤ٕظ آ١بٟٙ

 فيٛ ٤ٍٕم ى٢٧َٖي ّبٍآىَي٢ي ٣ س٤ٙيي ىٍ ٝيبٟ ٙبمالٟ ٣ ىقبالٟ اٍشٞبىي -

 ١بّبٍآٝيي ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ١ي٣َي ا١ٖب١ي ىٍ ٣اكي٧بي ث٥َ٨ ثَىاٍي -

١بّبٍآٝيي ١ؾبٛ اٍُيبثي فَْٞٚى ١ي٣َي ّبٍ ٣ ا١غجبً ىٕشِٞى ٣ ددبىاٗ ثَإدبٓ آٟ    -

 ىٍ ٣اكي٧بي اٍشٞبىي

يي ٣ ٝلي٣ىيش٨بي ١بٙي اُ افٞبٗ ٤ٍا١ي٠ ٣ ض٤اثظ ٣ ٍََٝار ٍدب١٤١ي ىٍ ثدبُاٍ   ١بّبٍآٝ -

 ّبٍ

 دبيي٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍي  ١ي٣َي ّبٍ -

 ثبال ث٤ىٟ ثبٍ سْي٘ اٍشٞبىي ٙبمالٟ -

 فيٛ سغبثٌ ث١َب٦ٝ ٧بي آ٤ُٝٙي ثب ١يب٧ُبي ثبُاٍّبٍ -

    ثب فيٛ س٢بٕت ٕبهشبٍ ثوٚي ٣ ٍٙش٦ ىقبٙيشي، ٕبهشبٍ ٣ضـ ٙنٚي، ٕبهشبٍ ٝٚبم٘ ٣ -

 ١يب٧ُبي ٕغق س٤ٕق٦ اٍشٞبىي إشبٟ

 ّٜ س٤ا١ي ١ؾبٛ اٍشٞبىي ىٍ ايؼبى ىَٝش٨بي ٙنٚي ّبىي ٣ ٢ٝبٕت ثَاي ١ي٣َي ّبٍ -

ديبٝي٧بي ٕبهشبٍي ١بٙي اُ س٨ييي٧بي ى٤ً )ٝب٢١ي ٨ٝبػَر ػٞقيدز ٣ ١يد٣َي ّدبٍ     -

ٟ، ثَاي يبىش٠ ٙن٘ ث٤ي٥ْ اُ ٣ٍٕشب ث٦ ٨َٙ، ٨ٝبػَر ١ي٣َي ّبٍ ٝب٧َ ٣ ٖٝشقي اُ إشب

س٢ِٗ ٕغق ١ُيٕي ػٞقيز، سَٚي٘ ٝي٘ ثد٦ ددٔ ا١دياُ ٣ ٕدَٝبي٦ ٕدٌاٍي، ٕٖدشَٗ       
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١ب٢٧ؼبٍي٨بي ٍىشبٍي، ٕٖشَٗ ١به٤٢ٚىي اٍشٞبىي ٣ ٝبٙي هب٤١ا٧ٍب، ديياي٘ ٍا٨٧دبي  

سَبث٘ ١بٝد٤اة   ١ب٤ٝاة ّٖت ىٍآٝي، ١ب اٝييي ث٦ آي٢ي٥، ٕٖشَٗ اىَٖىٕي اػشٞبفي،

 ثب ا٧٤ٖٙبي ٤ٝػ٤ى ٣   ( 

ث٢ٚيٝير اٙشنبٗ ىٍ إشبٟ ٣ ا١ؼبٛ ىقبٙيز  ١ي٧٣َبي ٤ٝطَ ثَآٟ ىٍ فيٛ ٣ػ٤ى ث١َب٦ٝ  -

 ؿبٍؿ٤ة يِ ث١َب٦ٝ اٍياٛ 

فيٛ س٢بٕت ثي٠ ّٞيز ٣ ّيييز ١ي٣َي ّبٍ ٣ ٕبيَ ف٤اٝ٘ س٤ٙيي) ث٤ي٥ْ ى٢دأ٣ٍي ( ىٍ   -

 ٣اكي٧بي اٍشٞبىي

سَِّٞ ١ي٣َي ّبٍ ىٍ ىقبٙيش٨بي اٍشٞبىي ٨ٕ٘ ا٣ٍ٤ٙى ٨ٕ٣٘ اٙود٣َع )ٝب٢١دي كٞد٘ ٣     -

 بٍُٕب١ي ٣   (١َ٘ ، ث

 

 : تْذيذّاي ساختار تخص وطاٍرزي استاى2-3-1

 

 ٨ٝٞشَي٠ س٨ييي٧ب ٣ ١َبط ضقو فَْٞٚىي ثو٘ ّٚب٣ٍُي إشبٟ فجبٍس٢ي اُ: 

ث٤ىٟ ا١يا٥ُ مبٙت ٍغقبر ُٝي٠ ٍُافدي ٣ ثبمدبر ، سٞبيد٘ ُيدبى ثد٦ ٝبْٙيدز        ٤ّؿِ -

ّيبيز  فيٛ ٙوٞي ا١يَاىي ثَ ُٝي٠، ٤ّؿْشَ ٙيٟ سيٍيؼي ٍغقبر ُٝي٠ ّٚب٣ٍُي،

ّبٍآٝيي ٕب٣ُ ّب٧ٍبي ا١ٖيِٙي سؼٞيـ ٍغقبر هَى ىٍ ٍبٙت ث٨د٥َ ثدَىاٍي سؼٞيدـ    

ٙي٥ ٣ ثٍِٓ )سقب٨١٣بي س٤ٙيي( ّٚب٣ٍُي، ٨ٕٜ ١ٖجي ُيدبى ٣اكدي٧بي ٤ّؿدِ ث٨د٥َ     

 ثَىاٍي ٣  ٝلي٣ى ث٤ىٟ سقياى ٣اكي٧بي ثٍِٓ ث٥َ٨ ثَىاٍي ىٍ ٦ٞ٧ ىقبٙيش٨بي ثو٘

ثدبٍا١ي(، ١بّدبىي ثد٤ىٟ     ثيبٍي) ٍغ٥َ اي،ّٞي ٙير ١ٖجي إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبي ٝيٍٟ آ -

سبٕيٖبر ٨ٝبٍ ٣ ٢ّشَٗ ٣ا١شَبٗ آث٨بي ٕغلي، فيٛ ّيبيز إشيبى٥ اُ ّب١ب٨ٙبي ٝديٍٟ  

ا١شَبٗ آة، إشيبى٥ ُيبى اُ ٧َ٨١بي ٢ٕشي ٣ هبّي، إدشيبى٥ ُيدبى اُ ٣ٍٗ مٍَدبثي ىٍ    

يت ٣ ىَٕدبي٘  سوَ آثيبٍي ِٝاٍؿ ٣ ثبمبر، دبيي٠ ث٤ىٟ ٍا١يٝبٟ إشيبى٥ اُ ٢ٝبثـ آة ،

 اٍاضي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝاسـ

دبيي٠ ث٤ىٟ ٙير ١ٖجي إشيبى٥ اُ ٝبٙي٠ آالر ٣ سؼ٨يِار )ضدَيت ْٝب١يِإدي٤ٟ(،    -

فيٛ ّيبيز إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبي ٝيٍٟ ث٥َ٨ ثَىاٍي ّٚب٣ٍُي )٢ٕشي ث٤ىٟ ىقبٙيش٨دبي  

ّٚب٣ٍُي( ، فيٛ ّيبيز إشيبى٥ اُ ث٧ٌٍبي اٝالف ٙدي٥ ٣ دَٝلٞد٤ٗ ، ٕد٨ٜ ١ٖدجي     

ىٚبٍ ُيدبى ىاٛ ثدَ َٝسدـ، فديٛ      ٨ٕٜ ١ٖجي ُيبى ىاٝذ٣ٍَي ٢ٕشي ، ٚب٣ٍُي ىيٜ،ُيبى ّ

٨ٕٜ ١ٖجي ُيبى ىاٛ ٤ّؿدِ ىٍ   ّيبيز ٕٖشَٗ ٣اكي٧بي ١ُج٤ٍ ىاٍي ٣ آثِي د٣ٍَي،

 سَّيت ٦ٕٚ ، ١بّبىي ثي٤ىٟ اعالؿ ٍٕب١ي ٣ س٣َيغ ىٍ ثو٘ ،   
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ي ّدبٍ، ددبيي٠ ثد٤ىٟ    دبيي٠ ث٤ىٟ ٍا١يٝبٟ إشيبى٥ ا٢ُٝبثـ ٣ ٨١بى٥ ٧دبي س٤ٙيدي ٣ ١يد٣َ    -

ضَيت ثبُى٧ي ) ٤ٕىى٧ي( ىقبٙيش٨بي ّٚدب٣ٍُي، ّدب٧٘ ِٝيدز ١ٖدجي اٍشٞدبىي ٣      

٢ِٝٙز اػشٞبفي ىقبٙيز ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي ىٍ ٍيبٓ ثدب ٕدبيَ ىقبٙيش٨دبي اٍشٞدبىي،     

سبطيَ ُيدبى   ه٣َع َٕٝبي٦ ٣ ١ي٣َي ّبٍ ىٍ ثو٘ ، ١بّبىي ث٤ىٟ ىٕشَٕي ث٦ ٢ٝبثـ ٝبٙي،

ي ثَ فَْٞٚى ىقبٙيش٨بي ّٚب٣ٍُي، ١َ٘ ُيبى ٣إدغ٦ ٧دب ىٍ   دييي٥ ٧بي اٍٚيٞي ٣ عجيق

 فَض٦ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُي ث٦ ثبُاٍ،

فيٛ ّيبيز ضَيت سجيي٘ ٣ سْٞي٘ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُي هبٛ ث٦ ىَآ٣ٍى٥ ٧ب، ١بّدبىي   -

ث٤ىٟ ا١غجبً ٣يْٕي٨بي ٝل٤ٞالر س٤ٙييي ثو٘ ّٚب٣ٍُي ثدب ٣يْٕي٨دبي ٝد٤ٍى ١يدبُ     

  ٟ ٕد٨ٜ ١ٖدجي ٝٞدَه هدبٛ ٨١٣دبيي ٝلٞد٤الر        ٢ٝبيـ سجييٚي ٣ سْٞيٚي، ثدبال ثد٤ى

 ّٚب٣ٍُي،

 

 :تْذيذّاي ساختار تخص صٌايغ ٍ هؼادى استاى3-3-1

 

٨ٝٞشَي٠ ٝلي٣ىيش٨بي فَْٞٚىي ٕبهشبٍ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ إشبٟ ٍاث٦ سَسيت ُيَ  

 ٝي س٤اٟ ى٨َٕز َّى:

فيٛ ّيبيز ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ؽَىيش٨بي ٝقي١ي إشبٟ، فديٛ ّيبيدز ؽَىيدز ٣ س٢د٤ؿ      -

بيـ ىَا٣ٍي ٝقي١ي ىٍ إشب١و ٝيٍٟ ١ج٤ىٟ ٝبٙدي٠ آالر ٣ سؼ٨يدِار ٣ ٣ٍٙد٨بي    ٢ٝ

ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ٝقبىٟ ٣ ٢ٝبيـ ىَآ٣ٍى٥ ٧دبي ٝقدي١ي، فديٛ ّيبيدز سغدبثٌ ّيييدز       

ٝل٤ٞالر ٝقي١ي ثب إشب١ياٍى٧بي ٤ٍٝى ١ؾَ ثبُاٍ، دبيي٠ ث٤ىٟ ٍا١يٝبٟ س٤ٙيدي ٣ ث٨د٥َ   

 ثَىاٍي ىٍ إشوَاع ٣ىَآ٣ٍي ٤ٝاى ٝقي١ي 

ؿِ ث٤ىٟ ٣اكي٧بي ٢ٝقشي، ٝيٍٟ ١جد٤ىٟ ٝبٙدي٠ آالر ٣ سؼ٨يدِار ٣ ٣ٍٙد٨بي     ٤ّ -

ثَىاٍي اُ ٣اكي٧بي ٢ٝقشي، ٨ٕٜ ١ٖجي دبيي٠ ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي ىٍ ١ؾبٛ س٤ٙيدي ٣   ث٥َ٨

ْٝب١يْي ، فديٛ ّيبيدز    -٨ٕٜ ١ٖجي ُيبى ٣اكي٧بي س٤ٙييي ١ي٦ٞ ىٕشي اٙشنبٗ إشبٟ،

 س٤٢ؿ ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي، 

بي ثو٘ ه٤ٞٝي، ١بّبٍآٝيي ث٤ٍٓ ٣ ١ؾبٛ ثب١ْي ىٍ سؼ٨يِ ٤ّؿِ ث٤ىٟ َٕٝبي٦ ٧ -

ّٞج٤ى ١َيي٢ٖي، ّٜ س٤ا١ي ثو٘ ه٤ٞٝي إشبٟ ىٍ ايؼدبى   ٢ٝبثـ َٕٝبي٦ اي ىٍ ثو٘،

ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ٣اكي٧بي س٤ٙييي ثٍِٓ ٣ ٝيٍٟ، ِّٞ ١بّبىي ى٣ٙز )اُ ٝل٘ ٢ٝدبثـ  

 ىٍ ٕٖشَٗ ىقبٙيش٨بي ثو٘ ف٤ٞٝي(

٣ ٕددبيَ ف٤اٝدد٘ س٤ٙيددي ، سَٚيدد٘ ١ٖددجي ِٝيددز  دددبيي٠ ثدد٤ىٟ ث٨دد٥َ ٣ٍي ١يدد٣َي ّددبٍ -

١ٖجي)٤ٕىآ٣ٍي( َٕٝبي٦ ٌٕاٍي  ىٍ ىقبٙيش٨بي ثو٘ ٢ٝقز ٣ ٝقديٟ ىٍ ٍيدبٓ ثدب    
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ىقبٙيش٨بي هيٝبسي، ثبال ث٤ىٟ ٧ِي٦٢ ٧بي َٕٝبي٦ ٌٕاٍي ٣ ث٥َ٨ ثدَىاٍي اُ ٣اكدي٧بي   

 س٤ٙييي ٣ ٍيِٖ دٌيَي ُيبى آٟ 

 ٨بي ١ؾبٛ اٍشٞبىيفيٛ ّيبيز دي١٤ي ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ ثب ٕبيَ ثوٚ -

 ىَياٟ ث١َب٦ٝ ػبٝـ ٣ ىَإيَ ، ٢ٖٝؼٜ ٣ ث٢ٚيٝير س٤ٕق٦ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ -

ى٣ٍي ١ٖجي اُ ثبُا٧ٍبي ثٍِٓ َٝٞه ىاهٚي، ّٜ س٤ا١ي ىٍ ٍٍبثدز ػدٌة ثبُا٧ٍدبي     -

ىاهٚي ، ٤ّؿِ ث٤ىٟ ثبُاٍ ىاهٚي إشبٟ ٣ سَِّٞ ثو٘ افؾٜ ٣اكدي٧بي س٤ٙيديي ثدَ    

 سبٝي٠ ١يب٧ُبي اي٠ ثبُاٍ،

ث٤ىٟ ١ٖجي ٧َ٨ٙبي إشبٟ، فيٛ ٣ػ٤ى ُيَٕدبهش٨بي ّدبىي ٣ ٢ٝبٕدت ثدَاي      ٤ّؿِ -

ْٝبٟ ِٕي٢ي ٣اكي٧بي س٤ٙييي ثٍِٓ ىٍ ٕغق إشبٟ ، سَِّٞ ١ٖدجي ُيدبى ىقبٙيش٨دبي    

فٚيَمٜ دبيي٠ ث٤ىٟ ٨ٕٜ ١ٖدجي ٝد٢قز ىٍ ١ؾدبٛ س٤ٙيدي ىٍ      ٢ٝقشي ىٍ َِّٝ إشبٟ )

 اٍىثي٘(، 

ٕدغ٦ اي ٢ٝبٕدت، ددبيي٠ ثد٤ىٟ ٍا١ديٝبٟ      ىٕشَٕي ١بّبىي ث٦ ٤ٝاى ا٣ٙي٦ ٣ ّبال٧بي ٣ا -

 فَْٞٚى ١ٖجز ث٦ ؽَىيز س٤ٙيي 

 

 :تْذيذّاي ساختار خذهات استاى4-3-1

 

 ٨ٝٞشَي٠ ٝلي٣ىيش٨بي فَْٞٚىي ٕبهشبٍ هيٝبر إشبٟ فجبٍس٢ي اُ : 

فيٛ إشيبى٥ ّبىي اُ ؽَىيش٨بي ٧ٞؼ٤اٍي ٣ ١ِىيْي ثب ٧ٍ٤ّٚبي ىيٖدَ ىٍ ٕٖدشَٗ    -

ىي ٣ ٢ٝبٕت اُ ١يب٧ُدبي ثبُا٧ٍدبي هدبٍػي ٧ديه ٣     ثبٍُٕب١ي هبٍػي، فيٛ اعالؿ ّب

سل٤الر ٝلشٞ٘ آ٨١دب، ّدٜ سد٤ا١ي ىٍ ٍٍبثدز ثدَاي ٣ٍ٣ى ٝد٤طَسَ ىٍايد٠ ثبُا٧ٍدب ثدب          

ا٢ٝيشي ّٚد٤ٍ ىٍ ٝلدي٣ىيز ٣ٍ٣ى ثد٦     -٧ٍ٤ّٚبي ىيَٖ، ديبٝي٧بي ؿب٨ٚٙبي ٕيبٕي

شَٗ ثبُا٧ٍبي هبٍػي، فيٛ ّيبيز اْٝب١بر س٤ٙيي ٣ س٤ُيـ ٣ ثبُاٍيبثي إشبٟ ثَاي ٕٖد 

ثبُا٧ٍبي هبٍػي ه٤ى، ْٝٚالر ١بٙي اُ ض٤اثظ ٣ ٍََٝار كبّٜ ثَ ثبٍُٕب١ي هدبٍػي  

 فيٛ ّيبيز ّبٍآٝيي ىقبٙيش٨بي ىٕشٖب٨٧بي َٝسجظ ثب ثبٍُٕب١ي هبٍػي ٤ٍّٚ،

ثد٤ي٥ْ ىٍ ىقبٙيش٨دبي ثبٍُٕدب١ي، كٞد٘ ٣      سَِّٞ ثي٘ اُ كي ا١شَبٗ ىٍ ثو٘ هيٝبر ) -

 ١َ٘(، ٤ّؽ ث٤ىٟ ا١يا٥ُ ٣اكي٧بي هيٝبسي 

فيٛ إشيبى٥ ّبىي ٣ ٤ٝطَ اُ ؽَىيش٨بي َٕىٙدَٖي إدشبٟ، ١بّدبىي ثد٤ىٟ سٖد٨يالر       -

َٕىَٖٙي ٣ ّيييز دبيي٠ س٨ٖيالر ٤ٝػ٤ى، ىٚبٍ ثي٘ اُ كي ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي ١ٚي٥ ثَ 

 ؽَىيش٨بي َٕىَٖٙي ىٍ َٕفي٠ 



 62 

فيٛ ٕٖشَٗ ّٞدي ٣ّييدي ّدبىي ىٍ     ٕٖشَٗ ١بّبىي ّيييز آ٤ُٝٗ فبٙي ىٍ إشبٟ، -

فديٛ   ٤ٝي، ثبال ث٤ىٟ اىز سلٞيٚي ٣ هد٣َع اُ ١ؾدبٛ آ٤ُٝٙدي ،   آ٤ُٝٗ ٣ د٣ٍَٗ فٞ

 سغبثٌ ث١َب٦ٝ ٧بي آ٤ُٝٙي ثب ١يب٧ُبي ثبُاٍ ُ اٍ

ٕٖشَٗ ١بّبىي )ّٞي ٣ ّييي( اٍائ٦ هيٝبر ف٤ٞٝي ىٍ إشبٟ ٣ اسْبي ثي٘ اُ كي آٟ  -

فديٛ س٢بٕدت ىٍ س٤ُيدـ سٖد٨يالر ٣ ١يد٣َي ا١ٖدب١ي        ثو٘ ى٣ٙشدي(  ث٦ ٢ٝبثـ ف٤ٞٝي)

 إشبٟ هيٝبسي ىٍ ٕغق

 فيٛ ّيبيز ّٞي ٣ ّييي اْٝب١بر ُيَٕبهشي ) ث٤ي٥ْ ، ُيَٕبهش٨بي اٍسجبعي( -

سْي٦ ىقبٙيش٨بي إشبٟ ثَ ثبُاٍ ىاهٚي، ١بّبىي ث٤ىٟ اٍسجدبط اٍشٞدبىي إدشبٟ ثدب ٕدبيَ       -

ثؼِ س٨َاٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي( ، سَاُ ٢ٝيي ٝجبىالر دد٤ٙي إدشبٟ ثدب     إشب٨١بي ٤ٍّٚ)

ٍسجبط ثبُا٧ٍبي ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ثب يْييَٖ)ث٦ إدشظ٢بي  فيٛ ّيبيز ا هبٍع اُ إشبٟ،

 اٍىثي٘(

١بّبىي ث٤ىٟ ىٍآٝي٧بي ف٤ٞٝي إشبٟ، اسْبي ٍبث٘ س٤ػ٦ إشبٟ ث٦ ىٍيبىدز ىٍآٝدي اُ    -

 ث٤ىػ٦ ف٤ٞٝي ٤ٍّٚ  
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 فرٌّگي ٍ سیاسي –: تْذيذات اجتواػي 4-1

 

 : تْذيذات اجتواػي از هٌظر ٍيصگي ّاي جوؼیتي1-4-1

 

 ١٤ْٕ1815شٖب٥ ٙد٨َي ٣  ١٤ْٕ21شٖب٥ ٙبٝ٘  1836بٟ اٍىثي٘ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ىٍ ٕغق إش 

آثبىي إشََاٍ ىا١ٍي  ثَإبٓ ١شبيغ كبٝ٘ اُ آهَي٠ َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ١يد٤ٓ ٣ ٖٝد٠ْ ٕدبٗ    

ىٍٝي ٕدب٠ّ   ١5/41يَ ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سَسيت  1225348اُ ٝؼ٤ٞؿ  1385

 ٧ٖش٢ي ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي  ١4/58َبط ٣ٍٕشبيي ٣ 

ثٍَٕي س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ػٞقيز ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚب١َٖ س٤ُيـ ١بٝشقدبىٗ ػٞقيدز ىٍ    

 إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ١َبط ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ث٦ َٙف ُيَ إز:

 
 : تَزيغ ًاهتؼادل جوؼیت در ًماط ضْري  1-1-4-1

ىٍٝياُ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ ٙد٨َ ١وٖدز    4/58سَِّٞ  -

 ١يَ( 418262إشبٟ )

ىٍٝي اُ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ث٦ ف٤٢اٟ ٙد٨َ ى٣ٛ   5/11سَِّٞ  -

 ١يَ ث٤ى٥ إز( 82256كي٣ى 1385)ػٞقيز ٨َٙ دبٍٓ آثبى ىٍ ٕبٗ 

٨َٙ دبٍٓ آثبى ىٍ كبٙز سقبىٙي ثبيي يِ ى٣ٛ ػٞقيز ٨َٙ اٍىثي٘ ٍا ىاٍا ثبٙدي ىٍ   -

ٙد٨َ ددبٍٓ آثدبى ٕدب٠ّ     ٤ٍٝسي ٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ يِ د٢ؼٜ ػٞقيز ٙد٨َ ا٣ٗ ىٍ  

 ٧ٖش٢ي 

ّٜ ػٞقيز سَي٠ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ث٦ سَسيت ٧َ٨ٙبي ٕي٤ي، ػقيَآثبى، ف٢جدَاٟ، ١يدَ،    -

سدب٥ُ ٢ّديآ٤ٖ١ر ٣ ّد٤ٍاييٜ     آثي ثي٤ٖٚ، ٧ٚشؼي٠، َٕفي٠، ال٣َ٧ى ، ٤ٍّٚ، ٧يدَ، ٍضدي،  

 ١يَ ػٞقيز ىا١ٍي  ٧8555ٖش٢ي  اي٠ ٧َ٨ٙب ّٞشَ اُ 

 
 اط رٍستايي: تَزيغ ًاهتؼادل جوؼیت در ًم2-1-4-1

ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٣ٍَي ْٝدبٟ ِٕي٢دي ػٞقيدز ٣ٍٕدشبيي ىٍ إدشبٟ       

 اٍىثي٘:

١يَ ث٤ى٥ إز  ٦ّ423892 ٝقبىٗ  1385اُ ٝؼ٤ٞؿ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍ ٕبٗ  -

 9/17ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ىٙشي إشبٟ ٕب٠ّ ٧ٖش٢ي اي٠ ىٍ كبٙي إز ّد٦ س٨٢دب    2/32

 إشبٟ إشََاٍ ىا١ٍي  ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧ب ىٍ ٢ٝبعٌ ىٙشي
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ىٍٝي اُ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػدبي   2/32ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧ب ٦ّ  3/55 -

 ىاى٥ ا١ي ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي إشََاٍ يبىش٦ ا١ي 

 
 : رًٍذ رضذ ) ًرخ رضذ( ًاهتَازى جوؼیت در استاى3-1-4-1

 ثٍَٕي: ( عي ى٥ٍ٣ ٧بي ٤ٍٝى  1-5ثَإبٓ اعالفبر اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ) 

 ٍٙي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي إشبٟ اٍىثي٘ ىاٍاي ٍٙي ٢ٝيي ث٤ى٥ إز  -

ٝقدبىٗ   1365-75ٍٙيػٞقيز ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي إدشبٟ اٍىثيد٘ عدي ى٥ٍ٣ آٝدبٍي      -

 ىٍٝي س٢ِٗ يبىش٦ إز  -4/1( ث٦ 1375-85ىٍٝي ٣ ىٍ َٝغـ آٝبٍي ثقي ) -3/5

 ث٦ سَسيت : 1375-85ى٥ٍ٣ آٝبٍي عج٦َ ث٢يي آثبىي٨ب ثَإبٓ ١َم  ٍٙي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي عي 

 ىٍٝي( 5-١2َم ٍٙي  ىٍٝي طجبر ) 8/14 -

 ىٍٝي( -2سب  ١5َم ٍٙي  ىٍٝي ىٍ  كبٗ هبٙي ٙيٟ) 2/22 -

 ىٍٝي )٨ٝبػَدٌيَ( 4سب  2ىٍٝي ١َم ٍٙي  2/5 -

 ىٍٝي ) ٨ٝبػَ دٌيَي ٙييي( 4ىٍٝي ١َم ٍٙي ثي٘ اُ  9/4 -

 ىٍٝي )٨ٝبػَ ىَٕز( -4سب  -2ىٍٝي ١َم ٍٙي  21 -

 ىٍٝي ىاٙش٦ ا١ي )٨ٝبػَ ىَٕز ٙييي( -4ٍٝي ١َم ٍٙي ّٞشَ اُ ى 3/72 -

 ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧بي إشبٟ ىاٍاي ١َم ٍٙي ٢ٝيي ث٤ى٥ ا١ي  5/57ثَاي٠ إبٓ 

 ١َم ٍٙي ١ٖجشبً ثبالي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي -

-٣85 ىٍ ى٦٧  7/2ٝقبىٗ  1365-١75َم ٍٙي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي إشبٟ ى٦٧  -

 إز ىٍٝي ث٤ى٥  1/2ٝقبىٗ  1375

ٍٙي ٢ٝيي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي ثب َٕاي٘ ث٦ ٕد٤ي ٨ٝبػَىَٕدشي ٣ ١دَم ٍٙدي      -

ٝظجز ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي ثب َٕاي٘ ث٦ ٤ٕي ٨ٝبػَ دٌيَي ٤ٝػت فديٛ سقدبىٗ   

  ٟ ٙدي٥ إدز  ثد٦     ٍٙي ػٞقيز ٣ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ آٟ ىٍٕغق ٕد١٤ْشٖب٨٧بي إدشب

ٟ ٝدي ى٧دي  ١دَم ٍٙدي     ع٤ٍي ٦ّ ٝغبثٌ ٍٙي ػٞقيز ىٍ إشبٟ فيى دبيي٢ي ٍا ١ٚدب 

 ىٍٝي ث٤ى٥ إز  ٣5/5  6/1ٝغٌٚ إشبٟ عي ى٣ ى٥ٍ٣ ٤ٍٝى ثٍَٕي ث٦ سَسيت 

 
 1385ٍ  1375،  1365رًٍذ تحَالت ساوي در استاى اردتیل تِ تفىیه ًماط ضْري ٍ رٍستايي عي  دٍرُ ّاي آهاري  (:   1-5جذٍل)  

 ًرخ رضذ 1385 1375 1365 ضرح

75-1365 85-1375 

 1/2 7/2 715597 583002 444612 ضْريًماط 

 -4/1 -3/0 509751 584796 601625 ًماط رٍستايي

 5/0 1/1 1225348 1167798 1046237 ول استاى
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 : تْذيذّاي ًاضي از هْاجرت جوؼیت4-1-4-1

 

ىٍٝي ى٨ٍَٕٙشبٟ ددبٍٓ   ٣9/41 ٕذٔ  ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ 6/53)اٙو(: اُاي٠ سقياى 

 ٙي٥ ا١ي آثبى ػب ث٦ ػب 

 ١يَث٤ى٥ إز  182899) ة (: سقياى ٨ٝبػَي٠ هبٍع ٙي٥ اُ إشبٟ ىٍاي٠ َٝغـ آٝبٍي 

ىٍٝي اُ ٨َٕٙدشبٟ اٍىثيد٘ هدبٍع ٙدي٥ ٣ ددٔ اُآٟ ٨َٕٙدشب٨١بي        5/74) ح(: اُ اي٠ سقياى 

ىٍٝي ثيٚشَي٠ ٨ٕٜ ٨ٝدبػَ ىَٕدشي ثد٦     ٣1/14  5/14ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ هٚوبٗ ث٦ سَسيت 

 اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي  هبٍع اُإشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى 
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 : تْذيذّاي فرٌّگي2-4-1

 

ثب س٤ػ٦ ث٦ يبىش٦ ٧ب ٣ سلٚي٘ ٧بي اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ِٕاٍٗ ٣ضقيز ى٢٧َٖي إشبٟ اٍىثي٘  

اػشٞبفي ىٍٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ا١ي س٨ييي٧بي  -س٨ييي٧بي ٝشَست ثب ك٥ُ٤ ى٢٧َٖي

٘ ثد٦ اهشٞدبٍ ثد٦ ٙدَف ًيد٘      ٤ٍٝى ثلض ىٍ ك٥ُ٤ اػشٞبفي ٣ ى٢٧َٔ ىٍ ٕدغق إدشبٟ اٍىثيد   

 ثب٢ٙي: ٝي

 
 : حاوویت فرٌّگ جٌسیتي1-2-4-1

كبّٞيز ى٢٧َٔ ى٤ً اٌَّٙ ىٍ ىاه٘ ِٕاٍٗ ث٦ ٤ٍٝ ٝوشٚدو ٣ ث٤إدغ٦ ىاى٥ ٧دبي     

آٝبٍي ٤ٍٝى سبييي ٍَاٍ َٕىش٦ إز  ؿ٢ي٠ ى٢٧َٖي، ثب ٤١ؿ ١بثَاثَي ػ٢ٖيشي، ٣ ثب اييئ٤ٙ٤ّي ٧بي 

اي٠ اييئ٤ٙ٤ّي٨ب ، ٤َٝالس٠ٖ ٣ ػ٢ٔ ٤َٝالسي ثي٤ٙ٤ّيدِ   ىٍ َٝى ٕبالٍي ٣ديَٕبالٍي ٧َٞا٥ إز 

ٍٚٞياى ١ٚي٥، ث٦ْٚ ثٚير ىاٍاي ثبٍاػشٞبفي ٝي ثب٢ٙي  سجقيز ١ُبٟ اُ َٝىاٟ ٣ ػ٤ا١بٟ اُ ٖٝد٠  

ديٍٕدبالٍ   -س٧َب اُ ٣يْٕي ٧بي ٍبث٘ س٤ػ٦ ؿ٢ي٠ ى٢٧َٖي إز ٦ّ ىٍ ا٧٤ٖٙبي هب٤١اى٥ َٝىٕبالٍ

يشي ٝد٤ٍى ثلدض، فٞدالً ٝدب١ـ ثٍِٕدي ىٍٍا٥ كضد٤ٍ       ث٦ ه٤ثي ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز  ى٢٧َٔ ػ٢ٖد 

اػشٞبفي ١ُبٟ ىٍ ثبُاٍ ّبٍ ٣ ك٥ُ٤ اػشٞبفي ى٢٧َٖي ٍٚٞياى ٝي ٤ٙى  ثب كبّٞيز ؿ٢ي٠ ى٢٧َٖدي،  

٦ّ ثغ٤ٍٝيا٣ٛ ث٤ٕي٦ٚ ثَىاٙش٨بي ٢ٕشي اُ ىي٠ ٤ٍٝى س٤َيز ٍَاٍ ٝدي ٕيدَى، ١ُدبٟ كدياّظَ ىٍ     

٦ ٙجب٧ز ثٖديبٍ ُيدبىي ثدب ١َد٘ ٧دبي      ٝٚبمٚي ػ٢ٖيشي ) ٝقٚٞي، دَٕشبٍي( ٙبم٘ ٝي ١٤ٙي ّ

ػ٢ٖيشي آ٨١ب ىٍ ٨١بىهب٤١اى٥ ىاٍى  ٝغبٙت ى٤ً ىٍ كبٙي إز ٦ّ ثٍَٕي ٧بىٍ ه٤ٞٛ ٕدبهشبٍ  

ٕدبهشبٍ  1ى٧دي   ١ٚدبٟ ٝدي   1385سب  1375ػ٢ٖيشي اٙشنبٗ ٣ ١٣ٍي آٟ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ى٦٧ 

ٕز؛ ثغ٤ٍي ٦ّ ٙدير  ثوٚي ٣ ٍٙش٦ ىقبٙيشي اٙشنبٗ ثَاي َٝىاٟ ٣ ١ُبٟ ٙبم٘ إشبٟ ٝشيب٣ر ا

ىٍٝدب١ي ٣ ٕدبيَ    -١ٖجي اٙشنبٗ ١ُبٟ ىٍ ىقبٙيش٨بي ّٚب٣ٍُي ، ٢ٝبيـ ىٕشي، آ٤ُٝٙي، ث٨ياٙدشي 

ىقبٙيش٨بي هيٝبر ف٤ٞٝي ٣اػشٞبفي ثيٚشَ اُ آٟ ثَاي َٝىاٟ ثد٤ى٥ ٣ ىٍ ٕدبيَ ٍٙدش٦ ىقبٙيش٨دب     

م٘ ٙد٨َي  ّٞشَ إز  سيب٣ر ٕبهشبٍ ثوٚي ٣ ٍٙش٦ ىقبٙيشي اٙشنبٗ ىٍ ٝيبٟ َٝىاٟ ٣ ١ُبٟ ٙدب 

 ٍ ثَاثدَ، ىٍ   2ىقبٙيش٨دبي ٝد٢بيـ ىٕدشي     إشبٟ ٤ٝػت ٙي٥ إز سب ٙير ١ٖجي اٙشنبٗ ١ُدبٟ ى

                                                 
1


1
٧دِاٍ   115، اُ ّ٘ ٙبمالٟ إشبٟ اٍىثيد٘ كدي٣ى   1385ي٤ٓ ٣ ٠ْٖٝ ٕبٗ ثَ دبي٦ ١شبيغ َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ١

٧دِاٍ   9/147ىٍ ثو٘ ٢ٝبيـ  ٣ ٝقدبىٟ ٣   ىٍٝي( ٧2/26ِاٍ ١يَ) 7/94ىٍٝي( ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي،  ١8/31يَ)

٧دِاٍ   1/4ىٍ ثو٘ هيٝبر ٝٚن٤ٗ ّبٍ ٧ٖش٢ي  ض٠ٞ اي٠ ٦ّ ثو٘ اٍشٞبىي ٝل٘ اٙدشنبٗ   ىٍٝي( ١9/45يَ) 

اُ ٙبمالٟ ١يِ ١بٝٚوٜ يب اؽ٨ب١ٍٚي٥ إز  ثَ دبي٦ اي٠ ٕدبهشبٍ ّٚدي، ثود٘ هديٝبر ىاٍاي     ىٍٝي(  ١2/1يَ) 

١َ٘ مبٙت ىٍ ١ؾبٛ اٙشنبٗ إشبٟ ٝي ثبٙي ٣ ىٍ َٝبث٘، ثو٘ ٢ٝبيـ  ٣ ٝقبىٟ ىاٍاي ّٞشَي٠ ؽَىيز اٙشنبِٙايي 

 ث٤ى٥ ٣ ثو٘ ّٚب٣ٍُي ىٍ ٝيب٦١ اي٠ ى٣ ٍَاٍ ىاٍى  
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ثَاثدَ ٣ىٍ ٕدبيَ ىقبٙيش٨دبي     5/4ثَاثَ، ىٍ ىقبٙيش٨بي ث٨ياٙشي ٣ ىٍٝب١ي  6/5ىقبٙيش٨بي آ٤ُٝٙي 

ثَاثَ ٙير ١ٖجي ٝش٢دبؽَ آٟ ثدَاي ٝدَىاٟ ثد٤ى٥ ٣ ىٍ َٝبثد٘،       9/2هيٝبر ف٤ٞٝي ٣ اػشٞبفي 

يز ١ٖجي ٕبيَ ىقبٙيش٨بي اٍشٞبىي ثَاي اٙشنبٗ ١ُبٟ ٨َٙي إشبٟ ّٞشَ اُ آٟ ثَاي ٝدَىاٟ  ا٧ٞ

ثبٙي  ٌٕٙدش٦ اُ ىقبٙيش٨دبي هديٝبسي )اىاٍي، آ٤ُٝٙدي، ث٨ياٙدشي ٣ ىٍٝدب١ي ٣   ( ٣ ىقبٙيش٨دبي        

ّٚب٣ٍُي ٦ّ يِ ػبيٖب٥ اٝٚي ٢ٕشي اٙشنبٗ ١ُبٟ ىٍ ١ؾب٧بي اٙشنبٗ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ) ٣ 

ب٨١بي ٤ٍّٚ( ٝي ثبٙي، ٨ٕٜ ١ٖجي ٍبث٘ س٤ػ٦ ١ُبٟ ىٍ ىقبٙيش٨بي ٝد٢بيـ ىٕدشي ١ٚدبٟ    ٕبيَ إش

ى٢٧ي٥ ا٧ٞيز ١ٖجي ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي ىٕشي ٣ هب١ٖي ىٍ ٕبهشبٍ اٙشنبٗ ٢ٝقشي إشبٟ ٝي ثبٙي  

اٍىثي٘، ثد٦ ٙلدبػ    ىاى٥ ٧بي ى٤ً ىٍ ه٤ٞٛ س٤ُيـ ػ٢ٖي ىقبٙيش٨ب ىٍ ثي٠ ١ُبٟ ٣ َٝىاٟ إشبٟ

١ٚب١َٖ ى١٣ٍي ٙيٟ ١َ٘ ٧بي ػ٢ٖيشي ىقبٙيز ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ١َٖٗ ػ٢ٖيشي ١ُبٟ  ػبٝق٦ ٢ٙبهشي ،

٣ َٝىاٟ ث٦ ا٤١اؿ ٝوشٚو ىقبٙيش٨ب ٣ سٞبيالر ٝشيب٣ر ١ُبٟ ٣ َٝىاٟ ثَاي ّبٍ ىٍ ٍٙش٦ ىقبٙيش٨دبي  

ٝوشٚو، ٣ ٣ػ٤ى ّٚي٦ٚ ٧بيي ىٍ ػبٝق٦ ٢ٕشي ثَاي ىقبٙيز ١ُبٟ إز ٦ّ ثو٤ثي ٝي٣َضبر دي٘ 

ثبالي ٝلبىؾ٦ ّبٍي ى٢٧َٖي ٣ اهالً ّبٍ َٝى ٕدبالٍ ىٍ ٕدغق إدشبٟ     ٕيش٦ ىٍ ه٤ٞٛ ٝيِاٟ 

 اٍىثي٘ ٍا سبييي ٝي ١ٞبيي 

 
 : رضذ تذريجي اخالق وار لیثرالي2-2-4-1

ىٍه٤ٞٛ ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ّبٍ ىٍ ػبٝق٦ اٍىثيٚي، ًَّ ايد٠ ١ْشد٦ كدبيِ ا٧ٞيدز      

ٙي ) ّد٦ ىٍ دد٤ٗ ثدبُي ٣    إز ٦ّ س٤ٍٝي ٙيٟ اٍشٞبى ىٍ ى٦٧ ٧بي اهيَ ٣ كبّٞيز َٕٝبي٦ ٝب

ثَ ٕبيَ اْٙبٗ َٕٝبي٦ ٣ اُ ػ٦ٚٞ ثدَ ٕدَٝبي٦ س٤ٙيديي ٣     ُٝي٠ ثبُي ث٤ض٤ف ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز(

٣ ٣ٍاٟ ٢ٙبٕدي اػشٞدبفي ّدبٍ ٍا سنييدَ ىاى٥ ٣     « ٕوز ٤ّٙي ٣ دٚشْبٍ» ٢ٝقشي، ا٨ٍُٙبي ّبٍ 

ثب ٍٙدي اٍشٞدبى   ّٖت ٤ٕى اُ ٍا٨٧بي ميَٕوش٤ْٙب٦١ ٍا ثيٚشَ ٍايغ ٕبهش٦ إز  اي٠ اَٝ ث٤ي٥ْ 

ٍبؿبً ٣ ثبُٕٚبيي َُٝ ىٍ ٢ٝبعٌ َُٝي إشبٟ) ثي٦ٚ ٕد٤اٍ ٣ َٕٝدي( ّد٦ ىاٍاي ٣ٍاثدظ سؼدبٍي      

ثيٚشَ ثب ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ٣ سؼبٍر ؿٞيا١ي ٧ٖش٢ي ٣ ٧ٞـ٢دي٠ ىٍ ٙد٨َ اٍىثيد٘ ّد٦ َّٝدِ      

َٕٝبي٦ سؼبٍي إشبٟ ثٚٞبٍ ٝي ٣ٍى ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز  اٍشٞبى س٤ٍٝي ٣ كدبّٜ ٙديٟ ٕدَٝبي٦    

ي )سؼبٍي( ثَ اْٙبٗ ٤ٝٙي٣ ٢ٝقشي َٕٝبي٦، ثبفض ٙي٥ إز سب َٕٝبي٦ ىاٍاٟ ٝبٙي ٢ٝغَد٦ ثدب   ٝبٙ

ا١شَبٗ َٕٝبي٦ ه٤ى اُ ثوٚي ث٦ ثو٘ ىيَٖ ىٍآٝي ُايي َّى٥ ٣ فٞالً اي٠ اهدالً ّدبٍ ٍا سد٣َيغ    

ى٢٧ي ٦ّ ث٦ ػبي ّبٍ ٣ ىقبٙيز ٝي س٤اٟ ثب سؼبٍر آ٨١ٜ ثي٣ٟ ٧َ ٦١٤ٕ ّبٍ ٕوز ٣ ٝٚدَز آ٣ٍ  

٢ٖيشي ثيٕز آ٣ٍى  ىٍ ٣اٍـ، فٞالً ٤١في اُاهالً ّبٍ ٙيجَاٙي ٧ٞجٖش٦ ثب َٕٝبي٦ ٝبٙي ىٍ ىٍآٝي ٧

ٕغق إشبٟ ىٍ كبٗ ٍٙي ٣ ٕٖشَٗ ٝي ثبٙي ٦ّ ٝي س٤ا١ي ٝو٘ س٨ٖي٘ ٢٢ّدي٥ ٧دبي ى٢٧َٖدي    

٤ٝػ٤ى ىٍ إشبٟ ثَاي س٤ٕق٦ ٣ اُ س٨ييي ٢٢ّي٥ ٧بي ى٢٧َٖي إشبٟ ثٚٞبٍ آيي ٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ىٍ 

ي إز، اٍىثيٚي ٧ب اُ ٌٕٙش٦ ىاٍاي ٤١في اُ اهالً ّبٍ ٢ٕشي ٧ٌٝجي ث٤ى١ي ّد٦  ىاه٘ ِٕاٍٗ ٍي
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اُ ٣يْٕي ٧بي اٝٚي آٟ ٕوز ٤ّٙي، دٚشْبٍ ٣ ٍفبيز ا٤ٝٗ اهالٍي ىٍ ىقبٙيز اٍشٞبىي إز  

٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ث٦ سيٞي٘ ىٍ ِٕاٍٗ َٝث٤ع٦ ًَّ ٙي٥ إز  اهالً ّبٍ ٢ٕشي ٧ٌٝجي اٍىثيٚي ٧ب 

اي٠ إشبٟ ثَاي كَّز ث٤ٖي س٤ٕق٦ ٝي ثبٙي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ػ٤ٕٚيَي اُ اُ ٨ٝٞشَي٠ َٕٝبي٦ ٧بي 

ٝوي٣ٗ ٙيٟ اي٠ ى٢٧َٔ ّبٍ ٣ اهالً ّبٍ ٣ كيؼ آٟ ٝي س٤ا١ي اُ ٨ٝٞشَي٠ ا٤ٙ٣يدز ٧دب ثدَاي    

س٤ٕق٦ ى٢٧َٖي إشبٟ ثٚٞبٍ آيي  اٙجش٦ ًَّ اي٠ ١ْش٦ كبيِ ا٧ٞيز إز ٦ّ ثَهدي اُػ٢جد٦ ٧دبي    

ث٤ي٥ْ ػ٢ج٦ َٝىٕبالٍ ػ٢ٖيشي اي٠ اهالً ّبٍ ١يِ ٝي ثبيٖز  اهالً ّبٍ ٢ٕشي ٧ٌٝجي اٍىثيٚي ٧ب،

 ٤ٍٝى اٝالف ٍَاٍ ٕيَى 

 
 : رسَخ تذريجي لیثرالیسن التصادي لجام گسیختِ تِ درٍى فضاي ٌّجاري ارزضي جاهؼِ  3-2-4-1

إشبٟ اٍىثي٘ اُ ػ٦ٚٞ إشب٨١بي ٝد٧ٌجي ّٚد٤ٍ ثٚدٞبٍ ٝدي ٣ٍى ّد٦ ٧ٞـد٤ٟ ٕدبيَ         

ٟ هب٤١اى٥ ٣ ٧ٌٝت ىٍ ١ُيٕي َٝىٛ اُ ا٧ٞيدز ٝلد٤ٍي ثَهد٤ٍىاٍ    إشب٨١بي ٧ٌٝجي ٢ٕشي، ىٍ آ

٧ٌٝجي اُ ٌٕٙش٦ ىاٍاي كٞدب٧ٍبيي ثدَاي ٢ّشدَٗ    -إز  إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٞب٢١ي ٧َ ػبٝق٦ ٢ٕشي

٨١بى اٍشٞبى ث٤ى٥ إز ٦ّ كض٤ٍ اٍُٙد٨ب ٣ ٢٧ؼب٧ٍدبي اهالٍدي ٤ٝػد٤ى ىٍ ى٣ٍٟ ٨١دبى اٍشٞدبى       

ٍ( ثو٤ثي ١ٚب١َٖ آٟ إز   ثٍَٕدي ٧دبي ٝد٤ٍر    )ا١ٞبه، اٝب١ز ىاٍي ٣ دبيج٢يي ث٦ ٤ٍٗ ٣ ٍَا

َٕىش٦ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ اي٠ كٞب٧ٍب ىٍ ١شيؼ٦ ٍٙي اٍشٞدبى سد٤ٍٝي )سلدز كبّٞيدز ٕدَٝبي٦      

سؼبٍي( ىٍ ى٦٧ ٧بي اهيَ سضقيو ٙي٥ ٣ ثشيٍيغ ٢٧ؼب٧ٍبي ٕدَٝبي٦ ىاٍا١د٦ ثد٦ ى٣ٍٟ ػبٝقد٦     

٢٧ٖي س٤ٕق٦ ٝش٢بٕت ػبٝق٦ اٙبف٦ دييا َّى٥ إز ٦ّ ه٤ى ٝيش٤ا١ي يْي اُ س٨ييي ٢٢ّي٥ ٧بي ىَ

ثبٙي ؿ٢ب١ـ٦ اي٠ ١٣ٍي اىا٦ٝ يبثي ، آ٤١ٝي )ثي ٢٧ؼبٍي( ىٍ ٧ٞد٦ كد٥ُ٤ ٧دبي ١ُديٕي اػشٞدبفي      

ٕب٢ّي٠ إشبٟ ٝي س٤ا١ي ٍٙي يبىش٦ ٣ ك٥ُ٤ ٧بي ٝوشٚو ١ُديٕي اٍشٞدبىي ٣ اػشٞدبفي ٣ س٤ُيدـ     

ٍَٕي ٧بي ّييي ٣ ٍيٍر ىٍٕغق هَى ) ثَاي ٝظبٗ ىٍ ىاه٘ هب٤١اى٥ ( ٍا سلز سبطيَ ٍَاٍ ى٧ي  ث

ٝييا١ي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ٝدي ى٧دي ٝيِا١دي اُ ايد٠ آ١د٤ٝي ىٍ ٍبٙدت       

ا١لَاىبر اػشٞبفي )افشيبى، عالً، ىلٚب، ػَٛ ٣ ػ٢بيز( ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز ّد٦ ثد٦ سديٍيغ ثدَ     

ٍا ىاٝد٠  ٝيِاٟ آ٨١ب اى٣ِى٥ ٝي ٤ٙى  ىٍ ٣اٍـ، اٍشٞبى س٤ٍٝي ٤١ي اُ ٣ٍا٢ٚ١بٕي اػشٞبفي ٣ ػٞقي 

ٝي ١ُي ٦ّ سضقيو ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ػبٝق٦ ١شيؼ٦ آٟ ٝي ثبٙي  ىٍايد٠ ٙدَايظ ٝيدِاٟ ٍدجق     

١ؾٜ اُ ٍج٘ ٤ٝػ٤ى ىؿبٍ ٢٢ْٙيٕي ٝي َٕىى  اٙجشد٦   ثَهي اُ ايي٥ ٧ب ٣ افٞبٗ ّب٧٘ يبىش٦ ٣ فٞالً

يبىشٖي هبع١َٚبٟ ٝي ٕبُى سل٤ٗ ى٢٧َٖي ٝيش٤ا١ي اُ ١ٞبى٧بي ىَآي٢ي س٤ٕق٦ يبىشٖي ٣ يب س٤ٕق٦ ١

ثبٙي ٣  ٝجبكض ى٤ً ث٦ ٝق٢بي ىىبؿ اُ ١ؾٜ ٢ٕشي ديٚي٠ ١يٖز ثْٚد٦ ٝدييَيز ٝدليق سلد٤ٗ     

ى٢٧َٖي ٣ ٧يايز آٟ ىٍ ػ٨شي إز ٦ّ ثب سل٤ٗ ىٍ ىيٖدَ ثوٚد٨بي ػبٝقد٦ ىٍ اٍسجدبط ثبٙدي،      

ٝي١ؾَ إز  ؿ٢ب١ـ٦ اي٠ ٝييَيز ث٦ ٙي٥٤ اي ّب٢ٍٙبٕب٦١ ٤ٍٝر ١ٖيَى ىٍ آي٢دي٥ اي ١ِىيدِ   

 ٧بي اػشٞبفي  ٣ اُ ػ٦ٚٞ هب٤١اى٥ ىٍٕغق إشبٟ ىؿبٍ ٝقضالر ػيي ه٤ا٧ي ٙي ثٖيبٍي اُ ٨١بى
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 : رسَخ ترخي از ٌّجارّاي سٌتي ًاّواٌّگ تا تَسؼِ تِ درٍى ًْاد التصاد4-2-4-1

٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ىٍ ِٕاٍٗ َٝث٤ع٦ ًَّ ٙي، ثٍَٕي ٧بي ٝييا١ي ٣ّييي ٤ٍٝر َٕىش٦  

٨بي اىاٍي ايد٠ إدشبٟ ثَهدي اُ اٍُٙد٨ب ٣     ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚدبٟ ٝدي ى٧دي ىٍ ٕدبُٝب١    

سَييََٕايي ثبال، ؿٜٚ ٧٣ٜ ؿٚٞي، ثي افشٞبىي ٝيَط، اٍػليدز ٢ٝدبىـ    ىي٢ي) -٢٧ؼب٧ٍبي ٢ٕشي

ث٦ َٙاّز اٍشٞدبىي ٣ ٍيٖدِ ددٌيَي، ددبيي٠ ثد٤ىٟ       ىَىي ٣ آ١ي ث٦ ٢ٝبىـ ػٞقي، فيٛ سٞبي٘

ه٤ٍى ىقبٙيدز ّدبٍي ٖٝدٚظ    ٣ٍكي٦ آ١ش٣َد١٣ََي( ث٦ ى٣ٍٟ ٕبُٝب٨١بي اىاٍي ٣ ٤ٍٕم َّى٥ ٣ ثَ

ٙي٥ ا١ي  سلٚي٘ اهيَ ىٍ ٢ّبٍ يبىش٦ ٧بي ىٍ ه٤ٞٛ دبيي٠ ث٤ىٟ ٝيِاٟ ٣ٍاع ٢٧ؼب٧ٍدبي ٝديٍٟ   

ث٤ي٥ْ ٢٧ؼبٍ ١ؾٜ ٣ فبٛ َٕايي( كْبيز اُ آٟ ىاٍى ٦ّ ىَياٟ كض٤ٍ ايد٠ ٢٧ؼب٧ٍدب ىٍ ٢ّدبٍ     ّبٍ)

ي س٤ٕدق٦ إدشبٟ   ىقبٗ ث٤ىٟ ثَهي اُ ٢٧ؼب٧ٍبي ٢ٕشي ٝو٘ س٤ٕق٦، اُ س٨ييي ٢٢ّي٥ ٧بي ى٢٧َٖد 

ثٚٞبٍ ٝي ٣ٍى ٧ٞـ٢ي٠ ثٍَٕي ٧ب كبّي اُ آٟ إز ٦ّ ٕب٢ّي٠ ىٙز ٝندبٟ ثد٦ ىٙيد٘ ديٚدي٦٢     

فٚبيَي، ىاٍاي ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ثؼب ٝب١ي٥ اُ ى٣ٍاٟ ١ُيٕي ٙجب١ْب٥ٍ ٝي ثب٢ٙي  ديَ ٕدبالٍي،  

عبييد٦ يدب    ثَاي ٝظبٗ ايؼدبى اىشودبٍ ثدَاي    َٝى ٕبالٍي، كض٤ٍ ا٨ٍُٙبي سجقيز اُ عبيي٦ ٣ سي٥َ )

سي٥َ(، ثبال ث٤ىٟ ٝيِاٟ ٍيٍَٕايي ، دبيي٠ ث٤ىٟ اكٖبٓ ه٤ى اطَثوٚي، ا٧ٞيز ٢ٝبىـ آ١ي ث٦ ػبي 

٢ٝبىـ آسي ، ثبال ث٤ىٟ س٤اٟ اطَ ثوٚي اُ اَٙبئبر ٍد٤ٛ َٕايب١د٦، اُ ػٞٚد٦ ٨ٝٞشدَي٠ ٣يْٕدي ٧دبي       

        ٝ ظدبٗ  ى٢٧َٖي اػشٞبفي ك٥ُ٤ ى٢٧َٖدي ٝندبٟ إدز  ثَهدي اُ ايد٠ اٍُٙد٨ب ٣ ٢٧ؼب٧ٍدب )ثدَاي 

ٍيٍَٕايي، َٝىٕبالٍي( ىي ١ي٦ٖ ٝب١ـ ى٢٧َٖي س٤ٕق٦ ٍٚٞدياى ٝدي ٙد١٤ي؛ ٙدي٠ْ ثَهدي اُآ٨١دب       

س٤ا١ي ث٦ ف٤٢اٟ س٨ٖي٘ ٢٢ّي س٤ٕق٦ يب ٝب١ـ آٟ فٞ٘ ١ٞبيي) ثَاي ٝظبٗ ػٞدـ َٕايدي ٣ عبييد٦     ٝي

 َٕايي( 

 
 : هیساى پايیي وتاتخَاًي ٍ فرٌّگ ًَآٍرا5-2-4-1ًِ

شبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ى اى ٦ّ ٝيِاٟ ّشبثو٤ا١ي ّالً ىٍ يبىش٦ ٧بي ثيٕز آٝي٥ ٦ّ ٕغق إ 

اي٠ إشبٟ ىٍ ٕغق دبيي٢ي ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ اي٠ اَٝ ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبيي ثد٦ َٝاسدت ثديسَ اُ ٢ٝدبعٌ     

ّشبث٨بي ميَىٍٕي ٤ٝػ٤ى ىٍ هب٤١اى٥ ٧بي ٣ٍٕشبيي فٞديسبً ٝلدي٣ى ثد٦ ٍدَآٟ ٣      ٨ٙ1َي إز 

ىٍٝدي ػٞقيدز    ٤٢8/24اٟ َِّٝ إشبٟ س٨٢ب ّشبث٨بي ىي٢ي إز  ٧ٞـ٢ي٠، ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف

ثب٤ٕاى ّشبة اٝب١ز ٝي ٕي١َي  ٝيِاٟ اٝب١ز ّشبة ىٍ ثو٘ ٣ٍٕشبي ١يِ ىٍ ٕدغق ددبيي٢ي ٍدَاٍ    

ىٍٝي اُ ٢ٝبُٗ ٕب٢ّي٠ ٨َٙ اٍىثي٘ ٧يؾ ّشدبة ميدَ ىٍٕدي ٤ٝػد٤ى      8/32ىاٍى  ٧ٞـ٢ي٠، ىٍ 

اٍشٞبىي سيدب٣سي ىٍ ٝيدِاٟ   ١يٖز  ١ْش٦ ػبٙت س٤ػ٦ آ٦ْ١ يبىش٦ ٧ب ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ثي٠ ٨٧٣َٕبي 

ٝغبٙق٦ ّشبة ٣ػ٤ى ١ياٍى ّٞج٤ى اْٝب١بر ّشبثوب١د٦ اي ثدَاي ىٍ ىٕدشَٓ ٍدَاٍ ىاىٟ ّشبث٨دب ٣      

                                                 
1
 ٣ٍٕشبيي اٝالً ّشبث٨بي ميَ ىٍٕشي ٝغبٙق٦ ١ٞي ٢٢ّي ىٍٝي افضبي هب٤١اى٥ ٧بي  9/69
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ٝؼالر، ٝيِاٟ ٍٚي٘ اٝب١ز ّشبة، ١ج٤ى ٍَائز هب٦١ ٧بي ٢ٝبٕت ٣ فيٛ ٣ػ٤ى ى٢٧َٔ ّشبثو٤ا١ي 

ٚدَىز ٣ ٕدَاي٘   ١ٚب١َٖ آٟ إز ٦ّ ى٢٧َٔ يبىٕيَي ىٍ ٕغق دبيي٢ي ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ ٝي٘ ث٦ دي

 ث٦ ٤١َٕايي ىٍ ٢ٝبعٌ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍٕغق دبيي٢ي ٍَاٍ ىاٍى 

ثٍَٕي يبىش٦ ٧بي ثيٕز آٝي٥ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ىاى ٦ّ ّ٘ إشبٟ ٣ ث٤ي٥ْ  

٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبيي آٟ اُ ٕغق ثٖيبٍ ١بُٙي اُ ّشبثو٤ا١ي ٣  فٜٚ َٕايدي ثَهد٤ٍىاٍ ثد٤ى٥ ٣ ؿ٢ب١ـد٦     

دٌيَى فٞيسبً ىٍ ك٥ُ٤ ٝقَىز ىي٢ي ٤ٍٝر ٝدي ٕيدَى  ديٚدي٦٢ ٝد٧ٌجي      ٝغبٙق٦ اي ٧ٜ ٤ٍٝر

إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ث٤ي٥ْ ٨َٙ اٍىثي٘ ١يِ ٝي س٤ا١ي اُ ىبّش٧ٍ٤بي ىهي٘ ىٍ اي٠ اَٝ ثٚٞبٍ آيي  ثب اي٠ 

س٤ٝييبر ، ى٢٧َٔ ف٤ٞٝي كبّٜ ثَ إشبٟ اٍىثي٘ ى٢٧َٖي ٢ٕشي ٧ٌٝجي إز ٦ّ اُ ٝيِاٟ دبيي٢ي 

س٤ٕق٦ ٣ ٤١ٕبُي ىٍ ُيَٕبهشب٧ٍب ٣ ٨١بى٧بي اػشٞبفي ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثبٙدي    اُ ٧ٞو٤ا١ي ثب ىَاي٢ي

ىٍ ٣اٍـ ، ػبٝق٦ اٍىثي٘ ػبٝق٦ اي ٢ٕشي ٧ٌٝجي إز ٦ّ ىٍآٟ ١يبُي ث٦ ىا١بيي ثدَاي ثدَآ٣ٍى٥   

ٕبُي ١يب٧ُبي ػبٝق٦ اكٖبٓ ١ٞي ٤ٙى ٣ ٝغبٙق٦ اَٝي سي٢٢ي ٣ ثي ّدبٍَّى ٍٚٞدياى ٝدي ٙد٤ى      

٢١ي ٕبيَ إشب٨١بي ٤ٍّٚ َٙايظ ١ب٢ٝبٕجي اُ ٙلبػ ى٢٧َٔ يبىٕيَي ٣ ٝشبٕيب٦١ إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٞب

ٝغبٙق٦ ىاٍى ٣ ٧ٞي٠ اَٝ ٝي س٤ا١ي ىٍ ىٍاُ ٝير اُ س٨ييي٧بي ى٢٧َٖي س٤ٕق٦ ىٍ ٕدغق إدشبٟ   

 ثٚٞبٍ آيي 

 
 : تي اػتوادي تِ ترخي ازگرٍّْاي صٌفي6-2-4-1

٨٧٣بي ٢ٝيي ٝوشٚدو ،  ثٍَٕي اػٞبٙي ىب٦ٚٝ اػشٞبفي ا٧بٙي َِّٝ إشبٟ اٍىثي٘ ثب َٕ 

١ٚبٟ ىاى ثَهي اُ ٥٣َٕ ٧بي ٢ٝيي اُ َٝج٤ٙيز ثٖيبٍ ا١يّي ىٍ ثي٠ َٝىٛ ثَه٤ٍىا١ٍدي ٣ ٝدَىٛ   

٤١في  كٔ ثي افشٞبىي ١ٖجز ث٦ آ٨١ب ىا١ٍي  ٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ديٚشَ ًَّ ٙي، ث٢ٖدب٥ ىاٍاٟ، سؼدبٍ،   

يَ ٝي س٤ا١ي ىالٙز ثَ ثبُاٍيبٟ ٣ ّٖج٦ ٨ٝٞشَي٠ اي٠ ٥٣َٕ ٧بي اػشٞبفي ثٚٞبٍ ٝي ١٣ٍي  يبىش٦ اه

ك٥ُ٤ ثدبُاٍ ٣ ٕدبيَ كد٥ُ٤ ٧دبي ١ُديٕي      اي٠ اَٝ ىاٙش٦ ثبٙي ٦ّ ٤١في ّْٚٞ٘ ٣ سوبٜٝ ٝيبٟ 

اػشٞبفي ا٧بٙي إشبٟ ٣ػ٤ى ىاٍى  ىٍكَيَز ، ثبُاٍ ، ث٦ ٝظبث٦ َِّٝ ىقبٙيز ٥٣َٕ ٧بي ٢ٝيي ى٤ً، 

٣ ٕدَٝبي٦   اُ ىيي َٝىٛ ْٝبٟ اٍشٞبىي ٝض٤ٞٝي ثٚٞبٍ ٝي ٣ٍى ّد٦ ثدَ آٟ س٨٢دب ٢ٝغدٌ ٕد٤ى     

 ا١ي٣ُي ، ثي٣ٟ كض٤ٍ ّٞشَي٠ ٝيِاٟ ا٤ٝٗ اهالٍي ، كبّٜ إز 

 
 : ًاوارآهذي ًظام اداري استاى7-2-4-1

٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ىٍ اىثيبر س٤ٕق٦ ث٦ َّار ٤ٍٝى سبّيي ٍَاٍ َٕىش٦ إدز، ١ؾدبٛ اىاٍي    

يِ ػبٝق٦ ١ٞبى ١ل٥٤ ٝييَيز آٟ ػبٝقد٦ ىٍ ٕدغق ّدالٟ، ٝيب١د٦ ٣ هدَى إدز  ث٣ٍ٤َّإدي،        

اي ٝيٍٟ ٍٚٞياى ٝي ٤ٙى ٦ّ ١ٞبى كض٤ٍ فَ٘ )اثِاٍي( ىٍ اَٝ ٝييَيز ػبٝق٦ ٝي ثبٙدي    يي٥دي

ػ٤اٝـ س٤ٕق٦ يبىش٦ اُ ١ؾب٨ٝبي اىاٍي ثٖيبٍ ّبٍآٝيي ثَه٤ٍىا١ٍي ٦ّ ثو٤ثي ٨١بى٧دبي ٝوشٚدو   
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اٍشٞبىي اػشٞبفي ٣ ٕيبٕي ػبٝق٦ ٍا ٝييَيز ٝي ٢٢ّي  َٙط اٝٚي ّبٍآٝيي يِ ١ؾدبٛ اىاٍي  

سؼَث٦ افضبء آٟ ١ؾدبٛ اىاٍي ٣ ١د٤ؿ ٕدبُٝب١ي٧ي فَال١دي ايد٠ ١ي٧٣َبٕدز         ٝغ٤ٚة سوٜٞ ٣

٧بي ثيٕز آٝي٥ اُ إشبٟ اٍىثي٘ كبّي اُ آٟ إز ّد٦ اُ ١ؾدَ ا٧دبٙي ايد٠ إدشبٟ، ١ؾدبٛ         يبىش٦

اىاٍي اي٠ إشبٟ اُ ٝيِاٟ دبيي٢ي اُ اىَاى ٝشوٜٞ ٣ ثب سؼَث٦ ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثبٙي  هدبعَ ١ٚدبٟ   

اُ ١ؾبٛ اىاٍي ىٍ ثي٠ َٝىٛ، ث٤ض٤ف ثد٦ ١لد٥٤ فْٞٚدَى ١ؾدبٛ اىاٍي      ٝي ٕبُى ٦ّ ؿ٢ي٠ ٢٧ًيشي

إشبٟ اٙب٥ٍ ىاٍى  ٣ضقيز ١ؾبٛ اىاٍي إشبٟ اٍىثيد٘ ٣ضدقيشي فدبىي ىٍٕدغق ّٚد٤ٍ ٍٚٞدياى       

٤ٙى ٣ ٝقض٘ ٤ٍٝىثلض يْي اُ اٝٚي سَي٠ ٤ٝا١ـ س٤ٕق٦ ىٍ ٤ٍّٚ ٝي ثبٙدي  ايد٠ ىٍ كدبٙي     ٝي

شٞبى ىا١بٟ ٨١بىَٕا( س٤ٕق٦ يِ ػبٝق٦ دي٘ اُ ٧َؿيدِ  إز ٦ّ اُ ١ؾَ ثَهي اُ اٍشٞبى ىا١بٟ )اٍ

١يب٢ُٝي سل٤ٗ ١ؾبٛ اىاٍي آٟ ٣ ٝي١ٍي٥ِ َّىٟ ٣ كبّٜ َّىٟ ٣ٍف فَال١دي ىٍ آ٨١دب ٝدي ثبٙدي      

ثغ٤ٍي ٦ّ اُ ١ؾَ اي٠ اٍشٞبىىا١بٟ ثي٣ٟ س٤ٕق٦ اىاٍي اْٝبٟ س٤ٕق٦ ىٍ ثو٨ٚبي ٝوشٚو ػبٝقد٦  

ثلدض، ١بّبٍآٝديي ١ؾدبٛ اىاٍي إدشبٟ، اُ     اَٝي ٝلبٗ إز  ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞيدز ٤َٝٙد٦ ٝد٤ٍى    

 ٨ٝٞشَي٠ س٨ييي٧بي دي٘ ٣ٍي س٤ٕق٦ إشبٟ اٍىثي٘ ٝي ثبٙي 

 
 : فاصلِ هردم از ًظام سیاسي8-2-4-1

ثٍَٕي ٧بي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ كبّي اُ آٟ ث٤ى ٦ّ اٍىثيٚي ٧ب فٞيسبً ثدَ   

 3/43ثد٦ فجدبٍسي ىٍيدٌ سدَ،      اي٠ ثب١ٍ٣ي ٦ّ ك٤ْٝز ث٦ ٦ٞ٧ َٝىٛ ث٦ يِ ؿٜٚ ١ٖب٥ ١ٞي ٢ّدي  

ىٍٝي اُ ىيَٖ ٤ٞ٧ع٢بٟ ثب ٙدير ٣ ضدقو ٧دبي ٝوشٚدو      4/55ىٍٝي اُ ٤ٞ٧ع٢بٟ اٍىثيٚي ٣ 

اكٖبٓ فياٙز اُ ػب١ت ١ؾبٛ ٕيبٕي ١ٞي ١ٞبي٢ي  ٧ٞـ٢ي٠ يبىش٦ اي ىيَٖ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ّد٦ ىٍ  

اي٠ ثب١ٍ٣ي ٦ّ ىٍٝي اُ اىَاى ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ثَ  ٣5/55 ىٍٕبيَ َٝاِّ إشب١ي  7/48إشبٟ اٍىثي٘ 

ىٍػبٝق٦ ٝب، ٍب٤١ٟ ىٍ ٤ٍٝى ٖٝئ٤ٙي٠ ٣ َٝىٛ يْٖبٟ اػَا ١ٞي ٤ٙى  يبىش٦ ٧دبي ىد٤ً ىٍ ٕدغق    

إشبٟ اٍىثي٘، ٧ٞب٢١ي ٕبيَ إشب٨١بي ٤ٍّٚ ٤ٕا٥ ثَ اي٠ اَٝ إز ٦ّ َٝىٛ كياٍ٘ ث٦ ْٙ٘ ٢٧ًي 

جز ثد٦ ١ؾدبٛ   اُ ١ؾبٛ ٕيبٕي ىب٦ٚٝ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ىاٙش٦ ٣ ٝيِا١ي اُ ثي افشٞبىي ىٍ ثي٠ َٝىٛ ١ٖ

ٕيبٕي ٣ػ٤ى ىاٍى  ثي افشٞبىي ٤ٍٝى ثلض، ٝيِاٟ ١يد٤ً  سٞدٞيٞبر ى٣ٙدز ىٍٕدغق ػبٝقد٦ ٣      

ٝيِاٟ اطٌَٕاٍي سٞٞيٞبر ى٣ٙز ٍا سب كي٣ى ُيبىي سلز سبطيَ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ فٞدالً ٝدي س٤ا١دي اُ    

 ٤ٝا١ـ ى٢٧َٖي ٕيبٕي س٤ٕق٦ إشبٟ اٍىثي٘ ثٚٞبٍ آيي 
 


