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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
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 پیش گفتار:
آهایص سزسهیي ، ارسیاتی ًظام هٌذ ػَاهل طثیؼی، اجتواػی، اقتصادی، فزٌّگی ٍ ... تِ 

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

 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.

تا هطالؼات آهایص استاى اردتیل ّوپای سایز استاًْا ٍ در قالة ساس ٍ کار پیص در ایي راس

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

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

تا ّوکاری کارضٌاساى ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ هطاٍر رٍیاى ٍ رٍیاى فزاًگار سیستن ٍ 

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.

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

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

تَسؼِ اجتواػی ٍ فزٌّگی ٍ تَسؼِ فضایی ٍ در ًْایت تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری 

ٌطقِ تٌذی آهایطی تا ه –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.

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

 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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 ان اردبیلفهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش است
  جلذ اٍل: تحليل ٍضعيت ٍ ساختار 

 فصل اٍل: تحليل ٍضعيت استاى 

 تخص اٍل: تحليل ٍضعيت هٌاتع عثيعي ٍ هحيظ سيست  -
 : َّاضٌاسي1پيَست  

 : سهيي ضٌاسي2پيَست  

 : ارسياتي هٌاتع اراضي3پيَست  

 : پَضص گياّي4پيَست  

 : هٌاتع آب سغحي ٍ سيزسهيٌي5پيَست  

 اجتواعي ٍ فزٌّگيتخص دٍم : تحليل  -
 قسوت اٍل: تحَالت جوعيتي در سِ دِّ گذضتِ 

 

 قسوت دٍم: تحليل ًظام ضْزي استاى 

 قسوت سَم: تحليل ًظام رٍستاًطيٌي ٍ عطايزي استاى 

 فزٌّگي ٍ سزهايِ اجتواعي استاى: تحليل ٍضعيت ٍ پٌجن  قسوت چْارم 

 تخص سَم: تحليل اقتصادي  -
 قتصادي جوعيتقسوت اٍل: تحليل ٍيژگي ّاي ا 

  قسوت دٍم: تحليل سهيٌِ ّاي فعاليت اقتصادي تزحسة تخص ّاي اصلي 
 : صٌعت ٍ هعذى1پيَست    

 : ساختار كطاٍرسي  2پيَست    

  : خذهات3پيَست    
 ّاي سيزتٌايي    قسوت سَم : تحليل ٍيژگي      

 قسوت چْارم: تحليل عزصِ ّاي فعاليت اقتصادي      
 زي : اقتصاد ض1ْپيَست    

 سال  5قسوت پٌجن: تحـــليل اقتصاد كالى استاى ٍ جايـــگاُ آى درسغح هلي در      

 گذضتِ  

 فصل دٍم : تحليل ساختار فضايي هَجَد 

 : تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي تيي سكًَتگاُ ّا فصل سَم 

  اهٌيتي در آهايص استاى –فصل چْارم : هالحظات دفاعي 

  ِگيزي اس هغالعاتفصل پٌجن : جوع تٌذي ٍ ًتيج  
 گذاري ٍ ساختار هذيزيت آهايص استاى جلذ دٍم : تزًاهِ ريشي ٍ سياست 



 و 

 چارچَب هغالعات آهايص استاى

 تحليل ٍضعيت ٍ ساختار استاى

ٍضعيت هٌاتع عثيعي ٍ 

 هحيظ سيست

ٍضعيت اجتواعي ٍ 

 فزٌّگي

 ٍضعيت اقتصادي 

 –هالحظات دفاعي 

 اهٌيتي در آهايص استاى

تحليل ساختار فضايي 

 هَجَد استاى

تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي 

 ّا تيي سكًَتگاُ

 جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي

ٍ  تحليل ًقاط قَت ٍ ضعف ، فزصت ّا

 (SWOT)تْذيذات  

تزرسي اسٌاد تاالدستي ٍ تزًاهِ ّاي 

 آهايص هلي

 آهايص استاىسٌذ 

 تزًاهِ ريشي ٍ سياست گذاري

 پيص تيٌي ٍ آيٌذُ ًگزي تطخيص ٍ  تفكيك ًَاحي ّوگي تَسعِ فضايي 
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 فْزست هغبلت

 

 صفحِ                         ػٌَاى                                                                                  


 1       : تحّيُ ٘ظبْ قٟطي اؾتبٖ اضزثي1ُ

 1  : تحّيُ ضٚ٘س قٟط٘كيٙي اؾتبٖ ٚ ثطضؾي أىبٖ ايزبز قٟطٞبي رسيس1-1 

 ،1365: ضٚ٘س تغييطات ؾُح ٚ حزٓ قٟط٘كيٙي َي ؾٝ زٞٝ 1-1-1  

                               1375  ٚ1385       2 

 5  : قتبة ٌؿتطـ قٟط٘كيٙي زض اؾتبٖ اضزثي1-1-1-1ُ   

 ،1365: ضٚ٘س تغييطات ٘طخ ضقس قٟط٘كيٙي َي ؾٝ زٞٝ 2-1-1  

                              1375  ٚ1385       10 

 : ٌطايف رٕؼيت قٟطي ثٝ تٕطوع زض قٟطٞبي ثعضي، ٔتٛؾ3-1-1ٍ  

 21      قٟطٞب -وٛچه، ضٚؾتب                               

 : تغييطات تؼساز ٚ رٕؼيت قٟطٞبي اؾتبٖ َي 1-3-1-1   

 21     1365-1385زٚضٜ                                             

 25   : ضتجٝ ثٙسي قٟطٞب ثطاؾبؼ ؾّؿّٝ ٔطاتت ذسٔبت ضؾب٘ي 2-1 

 29  : ثطضؾي ؾّؿّٝ ٔطاتت ذسٔبت زض قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثي1-2-1ُ  

 29    ذم ٞبي ذسٔبتي : قب1-1-2-1   

 56    : ؾُح ثٙسي ػٕٛزي ذسٔبت2-1-2-1   

 68    : اضتجبَٟبي افمي ذسٔبت 3-1-2-1   

 72   : ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتجي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ 2-2-1  

 : ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثب اؾتفبز1-2-2-1ٜ   

 73     ٙي ِٛض٘عاظ ٔٙح                                            

 –: ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اظ ٘ظط لبػسٜ ضتجٝ 2-2-2-1   

 75     ا٘ساظٜ قٟطي                                             

 76  ا٘ساظٜ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ –: لبػسٜ ضتجٝ 3-2-2-1   

 89    : ٔحبؾجٝ يطيت آ٘تطٚپي4-2-2-1   
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 صفحِ                                                                             ػٌَاى                              

 

 92    : قبذم چٟبض قٟط ٟٔتب5-2-2-1   

 100: ثطضؾي اضتجبٌ ضتجٝ ثٙسي ذسٔبت ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي قٟطي3-2-1  

 103    تحّيُ ػٛأُ ٔٛحط ثط قىُ ٌيطي ٘ظبْ قٟطي :3-1 

 103  اؾتبٖ اضزثيُ زض اضتجبٌ ثب  ٔحيٍ َجيؼي  : قٟط٘كيٙي1-3-1  

 103 : قٟط٘كيٙي اؾتبٖ اضزثيُ زض اضتجبٌ ثب ٔحيٍ َجيؼي1-1-3-1   

 : آة ٚ ٘مف آٖ زض ٔىبٖ ٌعيٙي ٚ تٛظيغ رغطافيبيي2-1-3-1   

 110    قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ                                            

113  قٟطٞب زضاضتجبٌ ثب وبضثطي اضايي : ٔىبٖ ٌعيٙي3-1-3-1   

  

 115   ارتٕبػي ٔٛحط زض ضقس قٟطٞب -: ػٛأُ فطٍٞٙي2-3-1  

 115     : آٔٛظـ ػبِي 1-2-3-1   

115      : تٛضيؿٓ 2-2-3-1   

 116   : تبحيط ػٛأُ ؾيبؾي زض ضقس قٟطٞبي اؾتب3-3-1ٖ  

 116     : ٔٛاز ٚ ضٚـ ٞب1-3-3-1   

 118   ظـ زازٜ ٞبي ٔبٞٛاضٜ اي : پطزا2-3-3-1   

 121      : ثحج 3-3-3-1   

 120      : تبحيط ٔطوع ثط پيطا4-3-1ٖٛٔ  

 126    پيطأٖٛ  –: ٔسَ ٔطوع 1-4-3-1   
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 جذاٍل  فْزست

 

 صفحِ                        ػٌَاى                                                                                   

 

 (: ٔمبيؿٝ رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثب رٕؼيت قٟطي وُ وكٛض1-1رسَٚ)

 7    1385ٚ  1375، 1365َي زٚضٜ ٞبي آٔبضي 

 (: تؼساز رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه قٟطؾتب1ٖ-2رسَٚ)

 8    1385ٚ   1375، 1365َي زٚضٜ ٞبي آٔبضي                  

 (: تؼساز رٕؼيت ؾبوٗ زض قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه ٘مب1ٌ-3رسَٚ)

 9  1385ٚ  1375، 1365قٟطي ٚ ضٚؾتبيي َي زٚضٜ ٞبي آٔبضي                  

 10 (: ٌؿتطـ قتبة قٟط٘كيٙي زض ٘مبٌ قٟطي قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ اضزثي1ُ-4رسَٚ)

 رٕؼيت )٘طخ ضقس( وُ وكٛض قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ٚ(: ضٚ٘س تحٛالت 1-5رسَٚ)

 19       ٔمبيؿٝ آٖ ثب وُ وكٛض                 

 (: ضٚ٘س تحٛالت رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه1-6رسَٚ)

 19         قٟطؾتبٖ                

 20  بضي (: ضٚ٘س تحٛالت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ َي ٔمبَغ آ1ٔ-7رسَٚ)

 22  (: تٛظيغ ٚ پطاوٙف ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه قٟطؾتب1ٖ-8رسَٚ)

 24   (: تؼساز رٕؼيت قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه قٟطؾتبٖ 1-9رسَٚ)

 31    (: قؼجبت ثب٘ىي ثب٘ه نبزضات ايطاٖ زض اؾتبٖ اضزثي1ُ-10رسَٚ)

 32    اضزثيُ (: قؼجبت ثب٘ىي ثب٘ه ّٔي ايطاٖ زض اؾتب1ٖ-11رسَٚ)

 36  (: تؼساز ٚاحسٞبي ٔطاوع ٔربثطاتي ٚ ٔٛلؼيت آٖ زض اؾتبٖ اضزثي1ُ-12رسَٚ)

 39  (: تؼساز  ٚ ٘ٛع ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي ٔٛرٛز زض اؾتبٖ اضزثي1ُ-13رسَٚ)

 43 (: تؼساز ٚ ا٘ٛاع ثيٕبضؾتبٟ٘بي ٔٛرٛز زض اؾتبٖ اضزثيُ ثطحؿت ٔٛلؼيت آٟ٘ب1-14رسَٚ)

 47   ا٘ٛاع ذسٔبت  حُٕ ٚ ٘مُ  اضتجبَي زض اؾتبٖ اضزثيُ (:تؼساز 1ٚ-15رسَٚ)

 48 (: تؼساز ٚ ا٘ٛاع ذسٔبت فطٍٞٙي ٚ ٚضظقي زض اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه قٟط1-16رسَٚ)

 (: تؼساز ٚ ا٘ٛاع ذسٔبت ٌطزقٍطي ٚ البٔتي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه 1-17رسَٚ)

 52        ٘مبٌ قٟطي                  
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 صفحِ                                                                                                   ػٌَاى        

 

 (: تؼساز ٚ ا٘ٛاع ذسٔبت ٌطزقٍطي ٚ البٔتي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه1-18رسَٚ)

 53        ٘مبٌ قٟطي                   

 58   قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ (: پطاوٙف ٚ تٛظيغ ذسٔبت ٔٛرٛز زض1-19رسَٚ)

 61  (: يطيت ثطذٛضزاضي قبذم ٞبي ذسٔبتي زض قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثي1ُ-20رسَٚ)

 64  (: يطيت وٕيت قبذم ٞبي ذسٔبتي زض قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثي1ُ-21رسَٚ)

 67   (: ضتجٝ ثٙسي ػٕٛزي ذسٔبت زض قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثي1ُ-22رسَٚ)

 بتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ثط پبيٝ رسَٚ(: ؾُح ثٙسي ٚ ػّٕىطز ذس1ٔ-23رسَٚ)

 69         ٌبتٕٗ                 

 70    (: قبذم ٔطوعيت ٘مبٌ قٟطي ثطاؾبؼ ضٚـ ٌبت1ٕٗ-24رسَٚ)

 77 1365ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ؾبَ  -(: ا٘ساظٜ ٚالؼي ٚ تئٛضي ٔطتج1ٝ-25رسَٚ)

 78 1375طٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ؾبَ ا٘ساظٜ قٟ -ا٘ساظٜ ٚالؼي ٚ تئٛضي ٔطتجٝ (:1-26رسَٚ)

 79 1385ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ؾبَ –(: ا٘ساظٜ ٚالؼي ٚ تئٛضي ٔطتجٝ 1-27رسَٚ)

 82   1365ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ؾبَ  –(: ٍِبضيتٓ ضتجٝ 1-28رسَٚ)

 83   1375ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ؾبَ  -(: ٍِبضيتٓ ضتج1ٝ-29رسَٚ)

 84   1385ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ؾبَ  -ٍِبضيتٓ ضتجٝ(: 1-30رسَٚ)

 90   1365(: َجمبت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-31رسَٚ)

 90   1375(: َجمبت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-32رسَٚ)

 90   1385(: َجمبت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-33رسَٚ)

 91  ؾجبت تغييطات يطيت آ٘تطٚپي زضَجمبت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ(: ٔحب1-34رسَٚ)

 93    (: يطايت ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي قبذم چٟبض قٟط1-35رسَٚ)

 94 1365(: ربيٍبٜ قٟطٞبي اؾتبٖ ثطاؾبؼ ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي زض ؾبَ 1-36رسَٚ)

 95 1375(: ربيٍبٜ قٟطٞبي اؾتبٖ ثطاؾبؼ ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي زض ؾبَ 1-37رسَٚ)

 96 1385(: ربيٍبٜ قٟطٞبي اؾتبٖ ثطاؾبؼ ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي زض ؾب1َ-38رسَٚ)

 101   (: اضتجبٌ ؾُح ثٙسي ذسٔبتي ثب ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي1-39رسَٚ)

 



 ه 

 

 صفحِ                        ػٌَاى                                                                                   

 

 (: تٛظيغ قٟطٞب ٚ رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثطحؿت اضتفبع ٔىبٖ زض زٚض1ٜ-40سَٚ)ر

 104       1365-1385ؾطقٕبضي                   

 107 (: ٘حٜٛ تٛظيغ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٔٛرت اضتفبع اظ ؾُح زضيب ٚرٕؼيت1-41رسَٚ)

 113   اضزثيُ(: اضتجبٌ ثيٗ ضقس قٟطٞب ٚ وبضثطي اضايي زض اؾتبٖ 1-42رسَٚ)

 121     (: َجمبت ٚ والؼ ٔطثٌٛ ثٝ ٞط وبضثطي1-43رسَٚ)

 123     2002ٚ  1987(: ٔؿبحت وبضثطيٟب زض ؾبَ 1-44رسَٚ)

 ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب ٘ٛع 1368(: ٘ٛع وبضثطي زضٔٙبَك تغييط يبفتٝ زض ؾبَ 1-45رسَٚ)

 126    1381وبضثطي ٞبي زض ٔٙبَك تغييط يبفتٝ ؾبَ                   

 

 

 

 

  



 و 

 

 فْزست اضىبل

 

 صفحِ                        ػٌَاى                                                                                   


 117  4-3-2تطويت ثب٘سٞبي  LandSat TM 1368(: تهٛيط ٔبٞٛاضٜ اي 1-1قىُ)

 تطويت  2002ثيُ ؾبَ قٟط اضز LandSat TM(: تهٛيط ٔبٞٛاضٜ اي 1-2قىُ)

      117        4-3-2ثب٘سٞبي      

 120     4-3-2ثب ثب٘سٞبي  8ETM(: تطويت ثب٘س 1-3قىُ)

 ثب اؾتفبزٜ 1368ؾبَ  LandSat TM(: َجمٝ ثٙسي تهٛيط ٔبٞٛاضٜ اي 1-4قىُ)

 MLC        122اظ ضٚـ                

 ثب اؾتفبزٜ  1381ؾبَ  LandSat TM(: َجمٝ ثٙسي تهٛيط ٔبٞٛاضٜ اي 1-5قىُ)

 MLC        122اظ ضٚـ               

 125  1381-1368(: ٔٙبَك تغييط يبفتٝ ثٝ ِحبِ وبضثطي َي زٚ زٚضٜ ظٔب٘ي 1-6قىُ)

 125  1381-1368(: ٘ٛع وبضثطي زض ٔٙبَك تغييط يبفتٝ ثٝ تفىيه زضؾبَ 1-7قىُ)

 

 

 

 

 

 

  



 ز 

 

 فْزست ًوَدار

 

 صفحِ                                                                                        ػٌَاى                   


 (: ٕ٘ٛزاض ٘يٕٝ ٍِبضيتٕي قبذم ٔطوعيت ذسٔبتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثي1ُ-1ٕ٘ٛزاض)

 71        1386زض ؾبَ                 

 74  فبزٜ اظٔٙحٙي ِٛض٘ع(: تٛظيغ ٌطٟٚٞبي قٟطي ٚ رٕؼيت قٟطي ثب اؾت1-2ٕ٘ٛزاض)

 ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٚ تفبٚت آٖ ٘ؿجت ثٝ  –(: ٍِبضيتٓ ضتجٝ 1-3ٕ٘ٛزاض)

 85       1365ذٍ ٘طٔبَ زض ؾبَ                  

 ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٚ تفبٚت آٖ ٘ؿجت ثٝ  –(: ٍِبضيتٓ ضتجٝ 1-4ٕ٘ٛزاض)

 86       1375ذٍ ٘طٔبَ زض ؾبَ                  

 ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٚ تفبٚت آٖ ٘ؿجت ثٝ  –(: ٍِبضيتٓ ضتجٝ 1-5ٕ٘ٛزاض)

 87       1385ذٍ ٘طٔبَ زض ؾبَ                  

 ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض زٚضٜ ٞبي  -(: ٔمبيؿٝ ٍِبضيتٓ ضتج1ٝ-6ٕ٘ٛزاض)

 88        ٔرتّف ؾطقٕبضي                 

 102  (: اضتجبٌ ؾّؿّٝ ٔطاتجي رٕؼيت ثب ؾُٛح ذسٔبتي قٟطٞبي اؾتب1ٖ-7ٕ٘ٛزاض)

 108   1365(: تٛظيغ رغطافيبيي قٟطٞب ثطاؾبؼ اضتفبع زض ؾبَ 1-8ٕ٘ٛزاض)

 108   1385(: تٛظيغ رغطافيبيي قٟطٞب ثطاؾبؼ اضتفبع زض ؾبَ 1-9ٕ٘ٛزاض)



 ح 

 

 فْزست ًمطِ

 

 صفحِ                                                                     ػٌَاى                                      


 33   1385ثب٘ه ّٔي زض ؾبَ  –(: ؾّؿّٝ ٔطاتت ٚاحسٞبي ثب٘ىي 1-1٘مكٝ )

 34   1385ثب٘ه نبزضات زض ؾبَ  -(: ؾّؿّٝ ٔطاتت ٚاحسٞبي ثب٘ىي1-2٘مكٝ)

 37   1385ؾتبٖ اضزثيُ (: ؾّؿّٝ ٔطاتت قجىٝ ذسٔبتي ٔربثطاتي زض ا1-3٘مكٝ)

 40    1385(: ٔطاوع آٔٛظـ ػبِي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-4٘مكٝ)

 44     1385(: ثيٕبضؾتبٟ٘بي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-5٘مكٝ)

 49     1385(: وتبثرب٘ٝ ٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-6٘مكٝ)

 50    1385(: تؼساز نٙسِيٟبي ؾيٕٙبي اؾتبٖ اضزثيُ زضؾبَ 1-7٘مكٝ)

 51   1385(: ؾبِٟٙبي ٚضظقي چٙس ٔٙظٛضٜ اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-8٘مكٝ)

 54    1385(: تؼساز ترتٟبي ٞتُ اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-9٘مكٝ )

 55   1385(: تؼساز ترت ٞتُ آپبضتٕبٟ٘بي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾبَ 1-10٘مكٝ)

 97   1365(: تٛظيغ َجمبت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ زض ؾبَ 1-11٘مكٝ)

 98   1375(: تٛظيغ َجمبت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ زض ؾبَ 1-12مكٝ)٘

 99   1385(: تٛظيغ َجمبت رٕؼيتي قٟطٞبي اؾتبٖ زض ؾبَ 1-13٘مكٝ)

 105     (: تٛظيغ قٟطٞبي اؾتبٖ زض اضتجبٌ ثب اضتفبع1-14٘مكٝ)

 112    (: تٛظيغ قٟطٞبي اؾتبٖ زض اضتجبٌ ثب ٔٙبثغ آة1-15٘مكٝ)

 114    غ قٟطٞبي اؾتبٖ زض اضتجبٌ ثب وبضثطي اضايي(: تٛظي1-16٘مكٝ)
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 : تحلیل ًظبم ضْزي استبى اردثیل 1
 

 

 

 

 : تحلیل رًٍذ ضْزًطیٌي استبى ٍ ثزرسي اهىبى ايجبد ضْزّبي جذيذ1-1

 

٘ظبْ قٟطي ثطاؾبؼ ٘مف ٚ ا٘ساظٜ وبٟ٘ٛ٘بي رٕؼيتي ٚ تمؿيٓ وبض التهبزي ٚ ارتٕابػي   

 ٞب يب ٔٙبَك ٔرتّف قىُ ٔي ٌيطز.ٞطيه اظ ايٗ وبٟ٘ٛ٘ب زض پٟٙٝ 

ثطاي ايزبز يه ٘ظبْ وبضآٔس قٟطي وٝ زض آٖ تٕطوع ٞابي فًابيي ٚ ػّٕىاطزي حتاي      

إِمسٚض ثط ٞٓ ُٔٙجك قسٜ ثبقٙس پيف ثيٙي وبٟ٘ٛ٘بي رٕؼيتاي واٝ زض آيٙاسٜ ثاٝ قاٟط تجاسيُ       

 7تٟٙاب   1365ذٛاٞٙس قس إٞيت ثؿيبض زاضز. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ زض ٔحسٚزٜ اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾابَ  

٘مُاٝ قاٟطي    14ثاٝ   1375٘مُٝ قٟطي ٚرٛز زاقتٝ اؾت. ايٗ تؼساز زض زٞٝ ثؼس ٚ زض ؾابَ  

٘ظبْ قٟطي اؾاتبٖ ايفابي   ٘مُٝ قٟطي زض  21زض ايٗ اؾتبٖ  1385افعايف يبفتٝ اؾت. زض ؾبَ 

 ٘مف ٔي ٕ٘بيٙس. 

اظ ظٔابٖ اؾاتبٖ قاسٖ     ثب تٛرٝ ثٝ ضٚ٘س افعايف ٘مبٌ قٟطي َي زٞاٝ ٔاٛضز ثطضؾاي )    

اضزثيُ( ٚ ٕٞچٙيٗ تغييطات ضٚ٘س قٟط٘كيٙي اؾتبٖ اوتفب ثٝ قٟطٞبي ٔٛرٛز ثطاي تكىيُ قاجىٝ  

قٟطي زض ايٗ اؾتبٖ َي ؾبِٟبي آتي ٘بزضؾت ثٛزٜ ٚ تهٛيط قجىٝ قاٟطي آيٙاسٜ ثاسٖٚ پايف     

ثيٙي ٘مبٌ قٟطي ٘بلم ذٛاٞس ثٛز.  أب ايٗ پيف ثيٙي اثتسا تٟٙب ٔي تٛا٘س ذهّت تمطيجي زاقاتٝ  

زض ٔٛضز حيبت قٟطٞب ٕ٘ي تٛاٖ ثٝ لبَؼيت ؾرٗ ٌفت. ثٝ ػجبضت زيٍط پيف ثيٙاي   ثبقس، چٖٛ

ايٗ وٝ زض آيٙسٜ چٝ وبٟ٘ٛ٘بيي ٚيػٌيٟبي يه قٟط ضا ذٛاٞٙس زاقت، تٟٙب ثٝ نٛضت يه ٌطايف 

ىٗ اؾت، ٍٔط آٖ وٝ زض يه ثط٘بٔٝ ضيعي فًبيي آٌبٞب٘ٝ ٘مابَي ثاٝ ػٙاٛاٖ قاٟط     ٕيب احتٕبَ ٔ

ض ايٗ ثرف اظ ُٔبِؼٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ قٟطٞبي رسيس واٝ تهاٛيت آٟ٘اب ثاٝ     رسيس ا٘تربة قٛ٘س وٝ ز

ػٟسٜ قٛضايؼبِي قٟط ؾبظي ٚ ٔؼٕبضي اؾت ٔٛضز ٘ظط ٘يؿتٙس، ثّىاٝ زض ٚالاغ آثبزيٟابيي ٔاٛضز     

 ٘ظط٘س وٝ احتٕبَ تجسيُ قسٖ آٟ٘ب ثٝ قٟط ثيف اظ ٘مبٌ زيٍط اؾت.
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ي ضٚؾتبٞبيي وٝ ثٝ قاٟط  ثٝ ٔفْٟٛ ػبْ ثٝ ٔؼٙب ثطاي آيٙسٜ ٍ٘طي ٔىبٖ قٟطٞبي رسيس ) 

الظْ اؾت وٝ ػٛأُ ٔٛحط ثط رٕؼيت پصيطي آثبزيٟبي   تجسيُ ٔي قٛ٘س يب ؾىٛ٘تٍبٟٞبي رسيس (

 1تؼطيف قسٜ ٚ احتٕبَ رٕؼيت پصيطي آٟ٘ب ثطضؾي قٛز.

اظ ػٕسٜ تطيٗ ٔؼيبضٞبي ثطضؾي تٛؾؼٝ ضٚ٘س قٟط٘كيٙي ٚ أىبٖ ايزبز قاٟطٞبي رسياس   

كيٙي ، ٘طخ ضقس قٟط٘كيٙي ٚ ٌطايف رٕؼيات قاٟطي ثاٝ    ثطضؾي تغييطات ؾُح ٚ حزٓ قٟط٘

، وٛچه ٚ ضٚؾتب ا قٟطي ٚ ضٚ٘س رٕؼيت پصيطي ضٚؾاتبٞبي    تٕطوع زض قٟطٞبي ثعضي ، ٔتٛؾٍ

 ثعضي اؾتبٖ اؾت.

 

 13852ٍ  1375، 1365: رًٍذ تغییزات سغح ٍ حجن ضْزًطیٌي عي سِ دِّ 1-1-1

 

ٚ  1375، 1365ٞابي آٔابضي   رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي اؾاتبٖ اضزثياُ َاي زٚضٜ    

فبنّٝ ايٗ ؾبِٟب رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ضقاس ٚ   ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض 1385

٘فاط رٕؼيات اؾاتبٖ     1046237اظ ٔزٕاٛع   1365افعايف لبثُ تٛرٟي زاقتٝ اؾت. زض ؾابَ  

اياٗ ٔمُاغ ٘ؿاجت     زضنس ؾبوٗ ٘مبٌ قٟطي ثاٛزٜ ا٘اس. زض   5/42٘فط ٔؼبزَ  444612اضزثيُ 

 زضنس ثٛزٜ اؾت. 8/58ط٘كيٙي زض وُ وكٛض ٔؼبزَ قٟ

زضنس اظ وُ رٕؼيت قٟطي وكاٛض ضا َاي اياٗ     5/1رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ اضزثيُ  

 (1-1رسَٚ) ٔمُغ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت.

ثاٝ تفىياه   زض اياٗ زٚضٜ  ثطضؾي ٘حٜٛ تٛظيغ ٚ پطاوٙف رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثياُ   

 8/68٘فط رٕؼيت قٟط٘كايٗ اؾاتبٖ ثاٝ تطتيات      444612قٟطؾتبٖ ٘كبٖ ٔي زٞس اظ ٔزٕٛع 

زضناس زض قٟطؾاتبٖ    1/7  ،زضنس زض قٟطؾتبٖ ٔكٍيٗ قٟط 8/8زضنس زض قٟطؾتبٖ اضزثيُ، 

زضناس زض   1/3زضنس زض قٟطؾتبٖ ٌطٔاي،   6/4زضنس زض قٟطؾتبٖ پبضؼ آثبز،  1/7ذّربَ، 

زضناس  1ٖ واٛحط، ٚ  زضنس زض قٟطؾاتب  4/1زضنس زض  قٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ،  2قٟطؾتبٖ ثيّٝ ؾٛاض، 

 زضقٟطؾتبٖ ٘يط ؾبوٗ ثٛزٜ ا٘س.

ثطضؾي ٘ؿجت قٟط٘كيٙي زض ايٗ ٔمُغ زض ٞطيه اظ قٟطؾتبٖ ٞابي اؾاتبٖ زض راسَٚ     

 اضايٝ قسٜ اؾت. (1-2)قٕبضٜ

                                                 

( َطح وبِجسي ُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ رّس زْٚ، ٘ظبْ 1376. ٔطوع ُٔبِؼبت ٚ تحميمبت قٟطؾبظي ٚ ٔؼٕبضي ايطاٖ )1

 قٟطي.

رٟت ثطضؾي زليك زض ضٚ٘س قٟط٘كيٙي زض اؾتبٖ اضزثيُ ؾؼي قسٜ اؾت تب حس أىبٖ ثبظؾبظي اَالػبت  .2

ازاضي ا ؾيبؾي نٛضت ٌيطز.ثطاؾبؼ آذطيٗ تمؿيٕبت 
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زضناس ثيكاتطيٗ تٕطواع     2/73ايٗ ٔمُغ قٟطؾتبٖ اضزثيُ ثاب ٘ؿاجت قٟط٘كايٙي     زض 

پبضؼ آثبز ٚ ذّربَ ثٝ تطتيات ثاب زاضا    رٕؼيت قٟطي ضا زاقتٝ اؾت. پؽ اظ اضزثيُ قٟطؾتبٖ 

زضناس ربيٍابٜ ٞابي زْٚ ٚ ؾاْٛ ضا اظ ٔٙظاط تٕطواع        8/30ٚ   7/34ثٛزٖ ٘ؿجت قٟط٘كايٙي  

 4/13ٚ 3/11٘ياط ٚ ٕ٘ايٗ ثاٝ تطتيات ثاب      رٕؼيت قٟطي ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. قٟطؾتبٖ 

زازٜ ا٘اس. زضنس وٕتطيٗ ٘ؿجت قٟط٘كيٙي ضا زضٔيبٖ قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ ثٝ ذاٛز اذتهابل   

٘فاط افاعايف    1167798اظ وُ رٕؼيت اؾتبٖ اضزثيُ واٝ ثاٝ    1375ٔمُغ آٔبضي  زض 

زضنس زض ٘مبٌ قٟطي ؾبوٗ ثٛزٜ ا٘س. زضايٗ زٚضٜ تمطيجاب    949٘فط ٔؼبزَ  583002يبفتٝ اؾت، 

 ٘ؿجت قٟط٘كيٙي ٚ ضٚؾتب٘كيٙي زض اؾتبٖ اضزثيُ ثطاثط ثٛزٜ اؾت.

ثطاثط رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ ٘يع ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ  1/1ثٝ افعايف رٕؼيت اؾتبٖ ثٝ ثب تٛرٝ  

ثطاثط افعايف زاقتٝ اؾت. ٔمبيؿٝ حزٓ افعايف رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ ٘ؿجت ثاٝ واُ    3/1لجُ 

 رٕؼيت اؾتبٖ ٘كبٍ٘ط قتبة ضٚ٘س قٟط٘كيٙي زض ايٗ اؾتبٖ اؾت.

 1375٘ؿجت قٟط٘كايٙي زض ؾابَ    (1-1)ثطاؾبؼ اَالػبت اضايٝ قسٜ زض رسَٚ قٕبضٜ 

زضنس ثٛزٜ اؾت. زض ٚالغ ضٚ٘س افعايف رٕؼيت قٟط٘كيٗ زض اؾاتبٖ   3/63ٛض ٔؼبزَ زضوُ وك

 اضزثيُ تبثؼي اظ افعايف ضٚ٘س قٟط٘كيٙي زضوُ وكٛض ثٛزٜ اؾت.

ثطضؾي ٘حٜٛ تٛظيغ ٚ پطاوٙف رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه قٟطؾتبٖ ٘كابٖ   

زضنس زض قٟطؾتبٖ  5/59ت ٘فط رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ثٝ تطتي 583002ٔي زٞس اظ ٔزٕٛع 

 6/7زضناس زض قٟطؾاتبٖ ٔكاٍيٗ قاٟط،      5/9زضنس زض قٟطؾتبٖ پبضؼ آثبز،  9/10اضزثيُ، 

زضنس زض قٟطؾتبٖ ثيّٝ ؾاٛاض،   3/3زضنس زض قٟطؾتبٖ ٌطٔي،  5زضنس زض قٟطؾتبٖ ذّربَ، 

زضناس زض قٟطؾاتبٖ ٘ياط     9/0زضنس زض قٟطؾتبٖ وٛحط ٚ  2/1زضنس زضقٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ،  2/2

زٚٔيٗ ربيٍابٜ ضا ثاٝ   قٟطؾتبٖ پبضؼ آثبز ثب رصة رٕؼيت ثيكتط ايٗ ٔمُغ  ثٛزٜ ا٘س. زض ؾبوٗ

 .ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت

ايٗ ٔمُغ ٕٞچٙابٖ قٟطؾاتبٖ    زض(، 1-2ثطاؾبؼ اَالػبت اضايٝ قسٜ زض رسَٚ قٕبضٜ) 

اضزثيُ ثبالتطيٗ ٘ؿجت قٟط٘كيٙي ضا زضٔيبٖ قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾات.  

 زضنس زض ٘مبٌ قٟطي تٕطوع زاقتٝ ا٘س. 7/74٘فط رٕؼيت ايٗ قٟطؾتبٖ  464406ظ ٔزٕٛع ا

ٞابي قٟط٘كايٙي    ٚ ذّربَ ثٝ تطتيت ثاب ٘ؿاجت   آثبز ٞبي پبضؼ قٟطؾتبٖپؽ اظ اضزثيُ  

ٞبي زْٚ ٚ ؾْٛ ضا اظ ٘ظط تٕطوع رٕؼيت قٟطي ثٝ ذٛز اذتهبل  زضنس ربيٍبٜ 2/42ٚ   6/45

زضناس رٕؼيات    6/18ٚ  7/16ٚ ٕ٘ايٗ ٘ياع ٞطياه ثاب زاضا ثاٛزٖ       ٞبي ٘يط زازٜ ا٘س. قٟطؾتبٖ

 ا٘س. ايٗ زٚضٜ ٘يع وٕتطيٗ تٕطوع قٟط٘كيٙي ضا زض ٔيبٖ قٟطٞبي اؾتبٖ زاقتٝ قٟط٘كيٗ زض
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تؼساز رٕؼيت اؾتبٖ  1385زض آذطيٗ زٚضٜ ؾطقٕبضي ػٕٛٔي ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ زض ؾبَ  

ثطاثط افعايف زاقاتٝ   04/1ٚضٜ لجُ ٘فط افعايف يبفتٝ اؾت وٝ ٘ؿجت ثٝ ز 1224985اضزثيُ ثٝ 

 اؾت.

زضنس افعايف يبفتٝ اؾت. زض ٚالاغ اظ   4/58ايٗ ٔمُغ رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ثٝ  زض 

٘فط ؾبوٗ ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ ثاٛزٜ ا٘اس.    715597حسٚز  1385ٔزٕٛع رٕؼيت اؾتبٖ زض ؾبَ 

 ٝ اؾت.ثطاثط ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ لجُ افعايف زاقت 2/1رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ زض ايٗ زٚضٜ 

٘فاط   70472846ثطضؾي ٘ؿجت قٟط٘كيٙي زض وُ وكٛض ٘كابٖ ٔاي زٞاس اظ ٔزٕاٛع      

زضناس قٟط٘كايٗ    4/68حسٚز  1385رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي ٚ ضٚؾتبيي وكٛض زض ؾبَ 

ثٛزٜ ٚ زض ٘مبٌ قٟطي وكٛض ؾبوٗ ثٛزٜ ا٘س. ؾٟٓ اؾتبٖ اضزثيُ اظ رٕؼيت قٟطي وكٛض زضاياٗ  

 زضنس ثٛزٜ اؾت. 5/1زٚضٜ 

ضؾي تٛظيغ ٚ پطاوٙف رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تفىيه قٟطؾتبٖ زض ايٗ ٔمُغ ثط 

 5/59٘فط رٕؼيت قاٟطي ؾابوٗ زض ٘مابٌ قاٟطي اؾاتبٖ،       715597٘كبٖ ٔي زٞس اظ ٔزٕٛع 

زضناس زض قٟطؾاتبٖ    6/9 زضناس زض قٟطؾاتبٖ پابضؼ آثابز     12زضنس زض قٟطؾتبٖ اضزثيُ، 

زضناس زض   1/3زضنس زض قٟطؾتبٖ ٌطٔي،  3/4زضنس زض قٟطؾتبٖ ذّربَ،  7/6ٔكٍيٗ قٟط، 

زضنس زض  9/0زضنس زض قٟطؾتبٖ وٛحط ٚ  1زضنس زض قٟطؾتبٖ ثيّٝ ؾٛاض،  3قٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ، 

ا٘س. زض ايٗ ٔمُغ قٟطؾتبٖ پبضؼ آثبز ثب رصة رٕؼيات ثيكاتط ؾآٟ     قٟطؾتبٖ ٘يط ؾبوٗ ثٛزٜ

ٟطؾاتبٖ ٕ٘ايٗ ٚ ٔكاٍيٗ    ثيكتطي اظ ٘ؿجت قٟط٘كيٙي اؾتبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ق

قٟط ٘يع ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ لجُ ٘ؿجت ثيكتطي اظ رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ضا زض ذٛز ربي زازٜ ا٘س 

زض حبِي وٝ ؾبيط قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ ؾٟٓ ٘ؿجي قبٖ اظ رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ وابٞف يبفتاٝ   

 اؾت.

ثطضؾي ٘ؿجت قٟط٘كيٙي زض ايٗ ٔمُغ زض ٞطيه اظ قٟطؾتبٖ ٞابي اؾاتبٖ زض راسَٚ     

اضايٝ قسٜ اؾت. زضايٗ ٔمُغ ٕٞچٙبٖ قٟطؾتبٖ اضزثيُ ثبالتطيٗ ٘ؿجت قٟط٘كيٙي  (1-3)قٕبضٜ 

٘فط رٕؼيات   548832ضا زض ٔيبٖ قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. اظ ٔزٕٛع 

زضنس ؾبوٗ ٘مبٌ قٟطي ثٛزٜ ا٘س. پؽ اظ اضزثياُ قٟطؾاتبٟ٘بي    5/77ؾبوٗ زض ايٗ قٟطؾتبٖ 

زضناس ثيكاتطيٗ تٕطواع     2/50ٚ   4/52بَ ثٝ تطتيت ثاب ٘ؿاجت قٟط٘كايٙي    پبضؼ آثبز ٚ ذّر

تطيٗ  زضنس پبييٗ 3/25قٟط٘كيٙي ضا زض اؾتبٖ زاقتٝ ا٘س. زضايٗ ٔمُغ قٟطؾتبٖ وٛحط ثب ٘ؿجت 

وٛحط قٟطؾتبٖ ٘يط ثاب ٘ؿاجت   پؽ اظ  .ٔيعاٖ قٟط٘كيٙي ضا زض اؾتبٖ ثٝ ذٛزاذتهبل زازٜ اؾت

اؾت. ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ ٘ؿجت ٞبي قٟط٘كيٙي زض ٞطيه اظ  زضنس لطاض ٌطفتٝ 4/27قٟط٘كيٙي 

قٟطؾتبٟ٘بي اؾتبٖ ٘كبٍ٘ط افعايف ٘ؿجت قٟط٘كيٙي زض ٞطيه اظ  قٟطؾتبٟ٘بي اؾاتبٖ اضزثياُ   

 اؾت.
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زض ٔزٕٛع ٔمبيؿٝ ضٚ٘س افعايف رٕؼيت قٟطي زض اؾتبٖ اضزثياُ زض ٔمبيؿاٝ ثاب واُ      

زض ؾُح قٟطؾتبٖ ٘كابٖ ٔاي زٞاس،     وكٛض ٚ ثطضؾي تٛظيغ رغطافيبيي رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ

ػٕسٜ تطيٗ  ضقس رٕؼيت قٟطي زض ايٗ اؾتبٖ تبثؼي اظ ضقس رٕؼيت قٟطي زض وُ وكٛض اؾت.

 زاليُ افعايف ٘ؿجت رٕؼيت قٟط٘كيٗ زض اؾتبٖ اضزثيُ ػجبضتٙس اظ : 

 قٟطي -ٟٔبرطتٟبي ضٚؾتب -افعايف 

 تٕطوع أىب٘بت ٚ ذسٔبت زض قٟطٞب 

 ّي ثٝ ٚيػٜ ٔكبغُ ذسٔبتي ٚ وبشةزؾتطؾي آؾبٖ ثٝ فطنتٟبي قغ 

        افعايف تؼساز ٘مبٌ قٟطي زض ٘تيزاٝ آذاطيٗ تهإيٕبت اترابش قاسٜ زض تمؿايٕبت

 ؾيبؾي وكٛض ٚ تجسيُ ٘مبٌ ضٚؾتبيي ثٝ قٟط -ازاضي

 
 : ضتبة گستزش ضْزًطیٌي در استبى اردثیل1-1-1-1

ٔمُاغ  ٔمبيؿٝ افعايف ضٚ٘س قٟط٘كيٙي زض اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ ٘ؿجت وُ وكٛض َاي ؾاٝ    

ٔٛضز ثطضؾي ثيبٍ٘ط ثبال ثٛزٖ ٔيعاٖ قتبة ٌؿتطـ قٟط٘كيٙي زض اؾتبٖ اضزثيُ اؾت. ثٝ َٛضي 

قتبة قٟط٘كيٙي زض وُ  1365-75وٝ ثطاؾبؼ ٔحبؾجبت ا٘زبْ قسٜ زض شيُ َي زٚضٜ آٔبضي 

اياٗ   1375-85ثٛزٜ اؾت. َاي زٚضٜ آٔابضي    3/1ٚ زض اؾتبٖ اضزثيُ ٔؼبزَ  1/1وكٛض ٔؼبزَ 

افعايف يبفتٝ اؾت. ثٝ ػجبضت زيٍاط   7/1ٚزض اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ  3/1كٛض ٔؼبزَ ٘ؿجت زض وُ و

قتبة قٟط٘كيٙي ٚ تٕبيُ ٚ ٌطايف  رٕؼيت ضٚؾتبيي ثٝ ؾىٛ٘ت زض قٟطٞب زض اؾتبٖ اضزثيُ زض 

 ٞط زٚ ٔمُغ ثيف اظ وُ وكٛض ثٛزٜ اؾت.

آٖ ثب  آٖ ٚ ٔمبيؿٝٞبي  ٚ قٟطؾتبٖ اضزثيُثطضؾي قتبة ٌؿتطـ قٟط٘كيٙي زض اؾتبٖ  

قتبة ٌؿتطـ قٟط٘كيٙي زضوكٛض ثطاؾبؼ قبذم قبذم اِسضيذ ثٝ قطح ظيط ٔٛضز ثطضؾاي  

 لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 

 اؾتبٖ اضزثيُ

 EIقتبة قٟط٘كيٙي ; 

 ut٘ؿجت قٟط٘كيٙي زض ؾبَ ٔمهس; 

 u0٘ؿجت قٟط٘كيٙي زض ؾبَ پبيٝ; 

 tظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط ;
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  قتبة ٌؿتطـ قٟط٘كيٙي زض اؾتبٖ اضزثيُ

 

 (1365-75ُ آهاري ))الف(: دٍر

3.1~28.1

)10)(5.57/()4.7(

)
10

100
)(5.42100/()5.429.49(

)/100)(100/()( 00











EI

EI

EI

EI

tuuutEI

 

 (1375-85(: دٍرُ آهاري )ب)

7.1~69.1

)10)(1.50/()5.8(

)10)(9.49100/()9.494.58(







EJEI

EI

EI

 

 

 قتبة ٌؿتطـ قٟط٘كيٙي زض وُ وكٛض 

 

 (1365-75)الف(: دٍرُ آهاري ) 

1.116.1

)10)(2.41/()8.4(

)10)(8.58100/()8.586.63(







EI

EI

EI

 

 

 

 (1375-85(: دٍرُ آهاري )ب)

3.1

)10)(4.36/()8.4(

)10)(6.63100/()6.634.68(







EI

EI

EI

 

 

 

كيٙي زض ٞطياه اظ قٟطؾاتبٖ ٞابي اؾاتبٖ َاي زٚ زٚضٜ      ٕٞچٙيٗ ثطضؾي قتبة قٟط٘ 

 ٘كبٖ ٔي زٞس . 1375-85ٚ   1365-75آٔبضي 

    ٚ ثابالتطيٗ ياطيت ٌؿاتطـ قاتبة      6/1ذّرابَ ٞطياه ثاب     قٟطؾتبٖ  پابضؼ آثابز 

قٟط٘كيٙي ضا زض اؾتبٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. ايٗ يطيت زض زٚ قٟطؾتبٖ ٔصوٛض ػالٜٚ ثاط  

ثبالتط ثٛزٜ ٘ؿجت ثٝ قتبة قٟط٘كيٙي زضوُ وكٛض ٘ياع اظ    ( 3/1ؼبزَ ايٙىٝ اظ يطيت اؾتب٘ي )ٔ

ربيٍابٜ زْٚ ضا   2/1٘ؿجت ثبالتطي ثطذٛضزاض اؾت. قٟطؾتبٖ ٔكٍيٗ قٟط ثب قتبة قٟط٘كايٙي  
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ايٗ زٚضٜ ٔتؼّاك ثاٝ    زض اؾتبٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. وٕتطيٗ ٔيعاٖ قتبة قٟط٘كيٙي زض

 ثٛزٜ اؾت. 5/0ة قٟطؾتبٖ ٞبي اضزثيُ ٚ وٛحط ثب قتب

ياه اظ   ٞاط  زض زٚضٜ آٔبضي ثؼس تفبٚت ٞبي ظيبزي زض ياطيت قاتبة قٟط٘كايٙي زض     

ثاٝ    (1-4)قٟطؾتبٟ٘بي اؾتبٖ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز. ثطاؾبؼ ٔحبؾجبت ا٘زبْ قسٜ زض رسَٚ قٕبضٜ 

رع قٟطؾتبٖ ٌطٔي ٚ ذّربَ ٚ پبضؼ آثبز قتبة قٟط٘كيٙي زض ايٗ قٟطؾتبٖ ٞب ثاٝ تطتيات اظ   

زض قٟطؾتبٖ ذّربَ ٚ پبضؼ آثبز وبٞف يبفتٝ  4/1ثٝ  2/1زض قٟطؾتبٖ ٌطٔي ٚ اظ  7/0ثٝ 9/0

اياٗ زٚضٜ   زض ؾبيط قٟطؾتبٟ٘بي اؾتبٖ افعايف لبثُ تٛرٟي زاقاتٝ اؾات. زض  . ايٗ يطيت اؾت

ثبالتطيٗ ٔيعاٖ تٕبيُ يب ٌطايف ثاٝ قٟط٘كايٙي ضا ثاٝ     2/2قٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ ثب قتبة قٟط٘كيٙي 

اياٗ قٟطؾاتبٖ زض زٚضٜ    الظْ ثٝ شواط اؾات قاتبة قٟط٘كايٙي زض     ذٛز اذتهبل  زازٜ اؾت.

ثٛزٜ اؾت. ٔمبيؿٝ قتبة قٟط٘كيٙي زض اياٗ قٟطؾاتبٖ َاي زٚ     6/0ٔؼبزَ  1365-75آٔبضي 

 زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي ػالٜٚ ثط ايٙىٝ ٔٛيس ُّٔت فٛق اؾت ٌطايف قسيس ثٝ تٕطواع قاٟطي ضا زض  

 ايٗ قٟطؾتبٖ ثٝ ٕ٘بيف ٔي ٌصاضز.

زض ايٗ ٔمُغ زض قٟطؾتبٖ اضزثيُ وٝ ٔطوع وّيٝ تزٕغ ٞابي قاٟطي    قتبة قٟط٘كيٙي  

افاعايف يبفتاٝ    1/1اؾتبٖ )ازاضي، ؾيبؾي، ارتٕبػي، فطٍٞٙي ، ذسٔبتي ، ثابظاضي ٚ...( اؾات ثاٝ    

اؾت. اؾتمطاض قٟط اضزثيُ زض ايٗ قٟطؾتبٖ ٚ رصاثيت ٞبي آٖ ثٝ زِيُ ٔطواع اؾاتبٖ ثاٛزٖ ٚ    

ػٕاسٜ تاطيٗ زالياُ افاعايف قاتبة قٟط٘كايٙي زض        رصة وّيٝ أىب٘بت ٚ ذسٔبت قاٟطي اظ 

 يس. قٟطؾتبٖ اضزثيُ ثٝ قٕبض ٔي آ

 
 1385ٍ   1375، 1365(: همبيسِ جوؼیت ضْزي استبى اردثیل ثب جوؼیت ضْزي ول وطَر عي دٍرُ ّبي آهبري 1-1جذٍل )

 سبل

 استبى اردثیل ول وطَر

 جوؼیت ضْزي ول جوؼیت

ًسجت جوؼیت 

ضْزي ثِ ول 

 جوؼیت

 جوؼیت ضْزي ؼیتول جو

ًسجت جوؼیت 

ضْزي ثِ ول 

 جوؼیت استبى

ًسجت جوؼیت 

ضْزي استبى 

اردثیل ثِ ول 

جوؼیت ضْزي 

 وطَر

1365 49444194 29078205 8/58 1046237 444612 5/42 5/1 

1375 60055958 38204960 6/63 1167798 583002 9/49 5/1 

1385 70472846 48245075 4/68 1224985 715597 4/58 5/1 

 .  1380سیبساي سابل    -هزوش آهبر ايزاى، ثبسسابسي ٍ ثازآٍرد جوؼیات ضْزساتبًْبي وطاَر ثاز اسابه هحاذٍدُ تمسایوبت اداري           -1هأخذ : 

 1385هزوش آهبر ايزاى، ًتبيج تفصیلي سزضوبري ػوَهي ًفَه ٍ هسىي، استبى اردثیل،  -2              
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  1385ٍ  1375،  1365مبط ضْزي استبى اردثیل ثِ تفىیه ضْزستبى عي دٍرُ ّبي آهبري ( : تؼذاد جوؼیت سبوي در ً   1-2    جذٍل )

  
 حضز

 تؼذاد  درصذ تؼذاد  درصذ تؼذاد  درصذ

     
 اردثیل

     
 ثیلِ سَار

     
 خلخبل

     
 هطىیي ضْز

     
 گزهي

     
 پبره آثبد

     
 وَثز

     
 ًویي

     
 ًیز

     
 ول استبى

 .  1380سیبساي سابل    -هزوش آهبر ايزاى، ثبسسابسي ٍ ثازآٍرد جوؼیات ضْزساتبًْبي وطاَر ثاز اسابه هحاذٍدُ تمسایوبت اداري           -1هأخذ : 

 1385هزوش آهبر ايزاى، ًتبيج تفصیلي سزضوبري ػوَهي ًفَه ٍ هسىي، استبى اردثیل،  -2              
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 .  1380سیبسي سبل  -به هحذٍدُ تمسیوبت اداري هزوش آهبر ايزاى، ثبسسبسي ٍ ثزآٍرد جوؼیت ضْزستبًْبي وطَر ثز اس -1هأخذ :                     

 .1385هزوش آهبر ايزاى، ًتبيج تفصیلي سزضوبري ػوَهي ًفَه ٍ هسىي، استبى اردثیل،  -2                                 

  1385ٍ  1375،  1365ي در ضْزستبى ّبي استبى اردثیل ثِ تفىیه ًمبط ضْزي ٍ رٍستبيي عي دٍرُ ّبي آهبري ( : تؼذاد جوؼیت سبو  1-3 جذٍل )

   

رٍستبيي ضْزي 

ول 

رٍستبيي ضْزي 

ول 

رٍستبيي ضْزي 

ول   ضزح

صذ
در

 اد
ؼذ

ت
 صذ

در
 اد

ؼذ
ت

 صذ
در

 اد
ؼذ

ت
 صذ

در
 اد

ؼذ
ت

 صذ
در

 اد
ؼذ

ت
 صذ

در
 اد

ؼذ
ت



                اردثیل

               ثیلِ سَار

               خلخبل

               هطىیي ضْز

               گزهي

               پبره آثبد

               وَثز

               ًویي

               ًیز

               ول استبى
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 گستزش ضتبة ضْزًطیٌي در ًمبط ضْزي ضْزستبى ّبي استبى اردثیل (:  1-4جذٍل) 

 ضْزستبى
 EIضْزًطیٌي گستزش  ضتبة ًسجت ضْزًطیٌي

1365 1375 1385 75-1365 85-1375 

 1/1 5/0 5/77 7/74 2/73 اردثیل

 9/0 6/0 8/38 2/32 4/27 ثیلِ سَار

 4/1 6/1 2/50 2/42 8/30 خلخبل

 4/1 2/1 43 4/33 9/23 هطگیي ضْز

 7/0 9/0 7/33 6/28 1/21 گزهي

 4/1 6/1 4/52 6/45 7/34 پبره آثبد

 6/0 5/0 3/25 3/20 5/15 وَثز

 2/2 6/0 7/36 6/18 4/13 ًویي

 3/1 6/0 4/27 7/16 3/11 ًیز

 7/1 3/1 4/58 9/49 5/42 ول استبى

 : هحبسجبت هطبٍر. هبخذ

 

 

 1385ٍ   1375، 1365: رًٍذ تغییزات ًزخ رضذ ضْزًطیٌي عي سِ دِّ 2-1-1

 

   َ ، 1365غ آٔابضي  ضٚ٘س تحٛالت ٚ ضقس رٕؼيت زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ َي ٔماب

ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثطاؾابؼ اَالػابت اضاياٝ     (1-5)زضرسَٚ قٕبضٜ 1385ٚ  1375

 1365قسٜ زض رسَٚ ٔصوٛض رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ وٝ زض ٔمُاغ آٔابضي   

 1375٘فاط زض ؾابَ    583002زضناس ثاٝ    7/2٘فط ثٛزٜ اؾت ثب ضقس ؾابال٘ٝ   444612ٔؼبزَ 

زضناس زض   8/2ايٗ زٚضٜ ٘طخ ضقس رٕؼيت زض ٘مبٌ قٟطي واُ وكاٛض    اؾت. زض افعايف يبفتٝ

ؾبَ ثٛزٜ اؾت. ثٝ ايٗ تطتيت ضقس رٕؼيت زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثياُ تابثؼي اظ ٘اطخ ضقاس     

 رٕؼيت زض ٘مبٌ قٟطي وُ وكٛض ثٛزٜ اؾت.

زض ايٗ زٚضٜ ٔيعاٖ ضقس رٕؼيت ٘مبٌ قٟطي اظ ٔيعاٖ ضقاس واُ رٕؼيات اؾاتبٖ واٝ        

زضنس زض ؾبَ ثٛزٜ اؾت ٘ؿجت لبثُ تٛرٟي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس اياٗ ٘ؿاجت حتاي اظ     1/1زَ ٔؼب

اياٗ   ٘طخ ضقس رٕؼيت واُ وكاٛض زض   لسض ُّٔك ضقس رٕؼيت وُ وكٛض ٘يع ثبالتط ثٛزٜ اؾت. )

 ثٛزٜ اؾت.  زضنس( 2/2زٚضٜ ٔؼبزَ 

ال٘ٝ ٔبضي ثؼس تؼساز رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ ثاب ٘اطخ ضقاس ؾاب     َي زٚضٜ آ  

افعايف يبفتٝ اؾت.  1385٘فط زض ؾبَ  715597ثٝ  1375٘فط زض ؾبَ  583002زضنس اظ  1/2

زض ايٗ ٔمُغ ٘طخ ضقس رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ  ايٗ ٔيعاٖ ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ لجُ وبٞف يبفتٝ اؾت.

 زضنس وبٞف يبفتٝ اؾت. 4/2قٟطي وُ وكٛض ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ لجُ ثٝ 
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بٖ اضزثيُ زض ٔمبيؿٝ ثب ضقس رٕؼيت ٘مبٌ قٟطي ٔمبيؿٝ ضقس رٕؼيت ٘مبٌ قٟطي اؾت  

تبثؼيت ضقس رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ اظ ضقس رٕؼيت قٟط٘كيٗ زض وُ وكٛض ضا  ،وُ وكٛض

٘ؿجت ثٝ زٚضٜ )زض ايٗ زٚضٜ ثٝ ٘ؿجت وبٞف ضقس رٕؼيت قٟط٘كيٗ وُ وكٛض  ٘كبٖ ٔي زٞس.

ٝ ضقس رٕؼيت قٟطي اؾاتبٖ زض  ٔمبيؿ ايٗ ٘ؿجت زض اؾتبٖ اضزثيُ ٘يع وبٞف يبفتٝ اؾت. (،لجُ

زضناس ثاٛزٜ اؾات،     5/0ٔمبيؿٝ ثب لسض ُّٔك ضقس رٕؼيت وُ اؾتبٖ زض ايٗ زٚضٜ وٝ ٔؼابزَ  

 ٘كبٍ٘ط ػسْ تؼبزَ زض ضقس ٚ تٛظيغ رٕؼيت زض ايٗ اؾتبٖ اؾت.

ثطضؾي ضٚ٘س ضقس رٕؼيت قٟطي قٟطؾتبٖ ٞبي اؾتبٖ ٘يع زضَي زٚ زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي   

َاي   (1-6)كبٖ ٔي زٞس. ثطاؾبؼ اَالػبت اضايٝ قسٜ زض رسَٚ قإبضٜ ٔيعاٖ ٞبي ٔتفبٚتي ضا ٘

زضناس ثيكاتطيٗ ٔياعاٖ ضقاس      2/7قٟطؾتبٖ پبضؼ آثبز ثب ٘طخ ضقاس   1365-75زٚضٜ آٔبضي 

ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. رٕؼيت ؾبوٗ زض ٘مبٌ قٟطي ايٗ  رٕؼيت قٟطي ضا زض وُ اؾتبٖ

٘فاط زض ؾابَ    63323زضناس ثاٝ    2/7٘ٝ ثب ضقس ؾابال  1365٘فط زض ؾبَ  31480قٟطؾتبٖ اظ 

افعايف يبفتٝ اؾت. ضقس قتبثٙسٜ قٟط پبضؼ آثبز زض ايٗ قٟطؾاتبٖ زض ٘تيزاٝ افاعايف     1375

قٟطي ثٝ زِيُ تٛؾؼٝ وكبٚضظي ، يىزب٘كيٙي قسٖ ػكبيط ، رصة رٕؼيات   -ضٚؾتب ئٟبرطتٟب

ؾطيغ ٚ فعايٙسٜ  ضٚؾتبيي ٚ رصة أىب٘بت ٚ ذسٔبت ٔٙبؾت قٟطي اظ ػٕسٜ تطيٗ زاليُ افعايف

ايٗ قٟطؾتبٖ اؾت. قٟطؾتبٖ ٞبي ٔكٍيٗ قٟط، ذّربَ، ٌطٔي ٚ ٕ٘يٗ ٚ ثيّٝ  رٕؼيت قٟطي زض

زضناس تمطيجاب  ثاٝ ياه      2/3ٚ  4/3، 5/3، 5/3، 6/3ؾٛاض ثٝ تطتيت ٞطيه ثب ٘طخ ضقس ؾبال٘ٝ 

ٖ ضقس ا٘ساظٜ افعايف رٕؼيت قٟطي زاقتٝ ا٘س. قٟطؾتبٖ اضزثيُ ثب تٛرٝ ثٝ ٔطوع اؾتبٖ ثٛزٖ آ

زض ٘مبٌ قٟطي زاقتٝ اؾت. ٘طخ ضقس رٕؼيت قٟط٘كيٗ زض ايٗ قٟطؾتبٖ  ٘ؿجتب  ٔتؼبزَ تطي ضا

ياه   زضنس زضؾبَ ثٛزٜ اؾت. قٟطؾتبٟ٘بي ٘يط ٚ وٛحط ٘يع ٞط 9/1ٔؼبزَ  1365-75َي زٞٝ 

وٕتاطيٗ ٔياعاٖ ضقاس رٕؼيات     ،زضنس ضقس ؾابال٘ٝ رٕؼيات قاٟطي     1/1ٚ  4/1ثٝ تطتيت ثب 

 اؾتبٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. ٞبي ٖ قٟطؾتبٖقٟط٘كيٗ ضا زض ٔيب

ياه اظ قٟطؾاتبٟ٘بي اؾاتبٖ     ٞاط  ٔيعاٖ ٘طخ ضقس زض (1375-85َي زٞٝ آٔبضي ثؼس )  

قٟط٘كيٗ قٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ ثاب   تغييطات ظيبزي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس ثٝ َٛضي وٝ زضايٗ زٞٝ رٕؼيت

 1385ط زضؾابَ  ٘فا  21859ثاٝ   1375٘فاط زض ؾابَ    12617زضناس اظ   6/5٘طخ ضقس ؾبال٘ٝ 

ثطاثط افعايف يبفتٝ اؾت.  2افعايف يبفتٝ اؾت. زض ٚالغ رٕؼيت قٟط٘كيٗ ايٗ قٟطؾتبٖ حسٚز 

ثطضؾي قتبة قٟط٘كيٙي زض قٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ ٘ياع حابوي اظ ضقاس فعايٙاسٜ رٕؼيات قاٟطي زض       

 ػٜ زض قٟط ٕ٘يٗ اؾت.قٟطؾتبٖ ٕ٘يٗ ٚ تٕطوع آٖ ثٝ ٚي

يٗ ٔيعاٖ ضقس رٕؼيت قٟط٘كايٗ ضا زض اؾاتبٖ   پؽ اظ ٕ٘يٗ قٟطؾتبٖ پبضؼ آثبز ثبالتط  

-85ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. ٔيعاٖ ضقس رٕؼيت قٟط٘كيٗ زض اياٗ قٟطؾاتبٖ َاي زٞاٝ     

زضنس ثٛزٜ اؾت وٝ ٘ؿجت ثاٝ زٚضٜ لجاُ وابٞف ثؿايبض ظيابزي ضا ٘كابٖ        1/3ٔؼبزَ  1375
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زضناس   1/2ٚ  1/2، 2/2زٞس. قٟطؾتبٟ٘بي ٘يط ٚ ٔكٍيٗ قٟط ٚ اضزثيُ ثٝ تطتيت ٞطيه ثاب   ٔي

ضقس يىؿب٘ي ضا اظ ٘ظط رٕؼيت قٟط٘كيٗ زضايٗ زٚضٜ زض اؾتبٖ زاقتٝ ا٘س. ٘اطخ ضقاس رٕؼيات    

 زضنس ثٛزٜ اؾت. 1/1قٟطي زض قٟطؾتبٖ ثيّٝ ؾٛاض زض ايٗ زٚضٜ ٔؼبزَ 

زضناس   7/0ٚ   7/0،  5/0قٟطؾتبٖ ٞبي ٌطٔي، ذّربَ ٚ وٛحط ٞطياه ثاٝ تطتيات ثاب       

٘كيٗ ضازض وُ اؾتبٖ ثاٝ ذاٛز اذتهابل زازٜ ا٘اس. اياٗ      وٕتطيٗ ٔيعاٖ ٘طخ ضقس رٕؼيت قٟط

 قٟطؾتبٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ لجُ زاضاي وبٞف لبثُ تٛرٝ ضقس رٕؼيت قٟطي ثٛزٜ ا٘س.

طضؾي ضٚ٘س ضقسرٕؼيت قٟطي اؾاتبٖ ثاٝ تفىياه ٘مابٌ قاٟطي ٘ياع زضراسَٚ        ااااث  

 1ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت.(،1-7)قٕبضٜ

رسَٚ ٔصوٛض ضٚ٘س تغييطات ضقس رٕؼيت قٟط٘كيٗ زض ثطاؾبؼ اَالػبت اضايٝ قسٜ زض   

( 1375-85ٚ )  (1365-75ٞطيه اظ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ َي زٚ ٔمُغ ظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾاي ) 

 ثٝ قطح ظيط اؾت:

 

 اردتيل 

٘فاط رٕؼيات ثاٛزٜ     281973زاضاي  1365قٟط اضزثيُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔطوع اؾتبٖ زض ؾابَ    

افعايف يبفتاٝ   1375٘فط زض ؾبَ  340386زضنس ثٝ  9/1ايٗ تؼساز رٕؼيت ثب ٘طخ ضقس  .اؾت

اؾت. زض زٞٝ ثؼس ػّي ضغٓ وبٞف ٘طخ ضقس رٕؼيت قٟط٘كيٗ زضوُ وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞف 

٘طخ ضقس رٕؼيت زض قٟط اضزثيُ افعايف يبفتٝ اؾت.  ٘طخ ضقس ُّٔك رٕؼيت قٟطي زض اؾتبٖ،

 418262زضنس ثاٝ   1/2٘ٝ رٕؼيت ايٗ قٟط ثب ٘طخ ضقس ؾبال 1385تب  1375َي زٚضٜ ظٔب٘ي 

افعايف يبفتٝ اؾت. ضقس َجيؼي رٕؼيت ثٝ ٕٞطاٜ افعايف ضٚ٘س ٟٔبرطتٟابي   1385٘فط زض ؾبَ 

قٟطي اظ ؾبيط ٘مبٌ اؾتبٖ ثٝ ايٗ قٟط اظ ػٕسٜ تطيٗ زاليُ افاعايف رٕؼيات زض قاٟط     -ضٚؾتب

 اضزثيُ اؾت.

 

 اصالًذٍس 

ضٚؾتبيي زض ٔحسٚزٜ ُٔبِؼابتي   ثٝ ػٙٛاٖ يه ٘مُٝ 1375قٟط انال٘سٚظ تب لجُ اظ ؾبَ   

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب  2042زاضاي  1365ؾبَ  ايفبي ٘مف ٔي ٕ٘ٛزٜ اؾت . ايٗ قٟط زض

افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ ضٚ٘اس   1375٘فط زض ؾبَ  2838زضنس رٕؼيت آٖ ثٝ  3/3ضقس ؾبال٘ٝ 

                                                 
1
رٟت ضزيبثي ضٚ٘س تحٛالت رٕؼيت زض ٘مبٌ قٟطي، ثب تٛرٝ ثٝ اَالػابت اؾاترطاد قاسٜ اظ ٔٙابثغ اَالػابت      

ؾيبؾاي   -ثبظؾبظي قسٜ  زض ٔطوع آٔبض ايطاٖ رٕؼيت ؾبيط ٘مبٌ قٟطي افعٚزٜ قسٜ ثٝ آذطيٗ تمؿايٕبت ازاضي 

 لطاض ٌطفتٝ ٚ زض ثطضؾي ٞب اػٕبَ قسٜ اؾت.اؾتبٖ ٘يع اظ ؾٛي ٔكبٚض ٔٛضز ثطضؾي ٚ ثبظؾبظي 
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 3971زضنس ثاٝ   4/3 ضقس زض زٞٝ ثؼس ٘يع ثب ا٘سوي تغييط ازأٝ يبفتٝ ٚ رٕؼيت ثب ضقس ؾبال٘ٝ

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ 

 

 تيلِ سَار 

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ اياٗ تؼاساز ثاب     10078زاضاي  1365قٟط ثيّٝ ؾٛاض زض ؾبَ   

افعايف يبفتٝ اؾت. ٘طخ ضقس رٕؼيت زض  1375٘فط زض ؾبَ  13253زضنس ثٝ  8/2ضقس ؾبال٘ٝ 

قست وبٞف يبفتٝ ٚ َي ايٗ زٞٝ رٕؼيت ثب ضقس  ثٝ 1375-85قٟط ثيّٝ ؾٛاض َي زٚضٜ ظٔب٘ي 

افعايف يبفتٝ اؾت. ؾيبؾتٟبي وٙتاطَ ضقاس    1385٘فط زض ؾبَ  14180زضنس زض ؾبَ ثٝ  7/0

رٕؼيت ثٝ ٕٞطاٜ ٟٔبرطت ٞبي قٟطي اظ ػٕسٜ تطيٗ زاليُ احتٕبِي وبٞف ٔياعاٖ ٘اطخ ضقاس    

 رٕؼيت زضايٗ قٟط ثٝ قٕبض ٔي آيٙس.

 

 پارس آتاد 

زٞاٝ اذياط ٔتابحط اظ     4يىي اظ وبٖ٘ٛ ٞبي قٟطي ٘ٛپبيي اؾت وٝ َاي   قٟط پبضؼ آثبز  

تٛؾؼٝ فؼبِيتٟبي وكبٚضظي ثٝ قيٜٛ ٔسضٖ زض ٔحسٚزٜ زقت ٔغبٖ قىُ ٌطفتٝ ٚ ثب ضقس ذيّاي  

 1365ؾطيغ زض حبَ حبيط ثٝ ػٙٛاٖ زٚٔيٗ قٟط اؾتبٖ ايفبي ٘مف ٔي وٙس. ايٗ قاٟط زض ؾابَ   

٘فاط زضؾابَ    60485زضناس ثاٝ    5/7ضقس ؾابال٘ٝ   ٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب 29438زاضاي 

ايٗ زٚضٜ ثبالتطيٗ ٔيعاٖ ٘طخ ضقس رٕؼيت قٟطي ضا زض  افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ قٟط زض 1375

اؾتبٖ زاض ثٛزٜ اؾت. اظ زاليُ ضقس ثبالي رٕؼيت قٟط پبضؼ آثبز َي ايٗ زٞٝ ، ػالٜٚ ثط ضقاس  

زض  تٛؾؼٝ فؼبِيت ٞبي وكبٚضظي  تبٖ،َجيؼي رٕؼيت ثٝ ٞزْٛ ٟٔبرطيٗ اظ ٘مبٌ ضٚؾتبيي قٟطؾ

ضاؾتبي اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغي ٞبي ٘ٛيٗ وكبٚضظي ، ايزابز ٚاحاسٞبي ٔاسضٖ وكبٚضظي)وكات ٚ     

ٚ اؾتفبزٜ اظ تزٟيعات ٔسضٖ آثيابضي ٚ ظٞىكاي ٚ اؾاتفبزٜ ٞطچاٝ ثيكاتط اظ اضاياي        نٙؼت ٞب(

كتط وٝ زض ٔطاوع زضرٟت وكت ٔحهَٛ، افعايف ؾُح آٌبٞي زض ضاؾتبي اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت ثي

 قٟطي تؼييٗ قسٜ ا٘س ٚ اؾىبٖ ػكبيطي ٔي تٛاٖ اقبضٜ ٕ٘ٛز.

ايٗ زٚضٜ رٕؼيات زض   زض زٞٝ ثؼس ٘طخ ضقس رٕؼيت زض ايٗ قٟط وبٞف يبفتٝ اؾت. زض  

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ  82256ثٝ  1/3قٟط پبضؼ آثبز ثب ٘طخ ضقس ؾبال٘ٝ 

 

 جعفزآتاد 

٘مبٌ ضٚؾتبيي ٚالغ زض زقت ٔغبٖ ثٛزٜ اؾت وٝ َي زٞاٝ اذياط   قٟط رؼفطآثبز يىي اظ   

ٔٛضز تٛرٝ رٕؼيت ضٚؾتبيي ٚ ػكبيطي پيطأٖٛ ذٛز لطاض ٌطفتٝ ٚ ثب رصة رٕؼيت ثاٝ ػٙاٛاٖ   

٘فاط   3922اياٗ قاٟط زاضاي    1365٘مُٝ قٟطي زض قٕبَ اؾتبٖ ُٔاطح قاسٜ اؾات. زض ؾابَ     



 14 

٘فااطزض ؾاابَ  5863ثااٝ  زضنااس رٕؼياات آٖ 1/4رٕؼياات ثااٛزٜ اؾاات وااٝ ثااب ضقااس ؾاابال٘ٝ 

زضناس زض ؾابَ    2ثاٝ  َي زٞٝ ثؼاس  زض ايٗ قٟط  رٕؼيتافعايف يبفتٝ اؾت. ٘طخ ضقس 1375 

 7178زضنس ثٝ  2رٕؼيت زض ايٗ قٟط ثب ٘طخ ضقس ؾبال٘ٝ  75-85وبٞف يبفتٝ اؾت. َي زٞٝ 

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ 

 

 خلخال 

فط ثٛزٜ اؾت. ايٗ تؼاساز رٕؼيات ثاب    ٘ 23642ٔؼبزَ  1365رٕؼيت ايٗ قٟط زض ؾبَ   

افعايف يبفتٝ اؾات. َاي زٞاٝ ثؼاس      1375٘فط زض ؾبَ  35612زضنس ثٝ  2/4٘طخ ضقس ؾبال٘ٝ

قاٟطي ٚ وابٞف ضقاس َجيؼاي      -ٟٔابرطت ٞابي ضٚؾاتب    ( تحت تبحيط تخجيت ضٚ٘س85-1375)

ثب  رٕؼيت، ٔيعاٖ ٘طخ ضقس زض ايٗ قٟط وبٞف يبفتٝ اؾت.َي ايٗ زٞٝ رٕؼيت زض قٟط ذّربَ

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ  39756زضنس ثٝ  1/1ضقس 

 

  رضي 

ثٝ رطٌٝ ٘مبٌ قاٟطي   80٘مبٌ ضٚؾتبيي ثٛزٜ اؾت وٝ َي زٞٝ قٟط ضيي ٘يع اظ زيٍط   

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثاب ضقاس ؾابال٘ٝ     1607زاضاي  1365پيٛؾتٝ اؾت. ايٗ قٟط زض ؾبَ 

افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ ٔيعاٖ َاي زٞاٝ    1375َ ٘فط زض ؾب 1788رٕؼيت آٖ ثٝ  ،زضنس 1/1

زضنس زض ؾبَ وبٞف يبفتٝ اؾت. ثطايٗ اؾبؼ رٕؼيت  6/0وبٞف ظيبز زاقتٝ ٚ ثٝ  85-1375

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ  1895زضنس ثٝ  6/0ضيي ثب ضقس ؾبال٘ٝ 

 

 سزعيي 

ٝ افاعايف رٕؼيات   قٟط ؾطػيٗ يىي زيٍط اظ ٘مبٌ ضٚؾتبيي اؾتبٖ اضزثيُ ثٛزٜ اؾت وا   

آٖ ٔتبحط اظ ٔٛلؼيت َجيؼي ٚ ربشثٝ ٞبي تٛضيؿتي آٖ ثٝ يىجبضٜ َي زٞاٝ اذياط افاعايف لبثاُ     

٘فط ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ضقس  3238ٔؼبزَ  1365تٛرٟي يبفتٝ اؾت. رٕؼيت قٟط ؾطػيٗ زض ؾبَ 

قاس  افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ ٔيعاٖ زض زٞٝ ثؼس ثب ض 1375٘فط زض ؾبَ  3583زضنس ثٝ  1ؾبال٘ٝ

 لبثُ تٛرٟي ضٚثطٚ ثٛزٜ اؾت.

زضنس زض ؾبَ افعايف يبفتٝ  5/2ثٝ  1375-85٘طخ ضقس رٕؼيت زض ايٗ قٟط زض زٞٝ   

 ٘فط افعايف يبفتٝ اؾت. 4599ثٝ  1385اؾت. زض ٘تيزٝ رٕؼيت ايٗ قٟط زض ؾبَ 
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 كلَر 

ثاٝ رطٌاٝ ٘مابٌ قاٟطي      70قٟط وّٛض ٘يع ٘مُٝ اي ضٚؾتبيي ثٛزٜ اؾت وٝ َاي زٞاٝ     

ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞيت ضٚؾتبيي ايٗ قٟط ، ضٚ٘س ضقس رٕؼيت زض آٖ ٘يع ٕٞب٘ٙاس ؾابيط    تٝ اؾت،پيٛؾ

٘مبٌ ضٚؾتبيي اؾتبٖ ٚ يب حتي وكٛض َي ٞط زٚ زٞٝ ٔٙفي ثٛزٜ اؾت ٚ رٕؼيات قاٟط وّاٛض زض    

ٝ  -7/0٘فط ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ضقس ؾبال٘ٝ  3911ٔؼبزَ  1365ؾبَ  ٘فاط زض ؾابَ    3662زضنس ثا

ت. ايٗ ضٚ٘س زضزٞٝ ثؼس ثب قست ثيكتطي ازأٝ يبفتٝ ٚ ثاب ضقاس ؾابال٘ٝ    وبٞف يبفتٝ اؾ 1375

 ٘فط وبٞف يبفتٝ اؾت. 2841زضنس تؼساز رٕؼيت ايٗ قٟط ثٝ  -5/2

 

  گزهي 

آيس.  قٟط ٌطٔي اظ ٌصقتٝ يىي اظ ٘مبٌ قٟطي ٘ؿجتب  ُٔطح زض اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ قٕبض ٔي  

 5/3اؾت واٝ ثاب ٘اطخ ضقاس ؾابال٘ٝ       ٘فط رٕؼيت ثٛزٜ 19946زاضاي  1365ايٗ قٟط زض ؾبَ 

افعايف يبفتٝ اؾت . ايٗ ٔيعاٖ َي زٞٝ ثؼاس   1375٘فط زض ؾبَ  28166زضنس رٕؼيت آٖ ثٝ 

ؾابَ وابٞف يبفتاٝ اؾات. ثاطايٗ اؾابؼ تؼاساز         زضنس زض 3/0وبٞف چكٍٕيطي زاقتٝ ٚ ثٝ 

 ؾت.وبٞف يبفتٝ ا 1385٘فط زض ؾبَ  28932زضنس ثٝ 3/0رٕؼيت قٟط ٌطٔي ثب ضقس ؾبال٘ٝ 

 

 گيَي 

ٚ ثؼس اظ قىُ ٌيطي اؾتبٖ اضزثيُ ثاٝ رطٌاٝ ٘مابٌ قاٟطي      1370قٟط ٌيٛي زض زٞٝ   

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ضقس ؾب ال٘اٝ   6121زاضاي  1365پيٛؾتٝ اؾت . ايٗ قٟط زض ؾبَ 

افعايف يبفتٝ اؾت. َي زٞٝ ثؼس اظ ٔيعاٖ  1375٘فط زض ؾبَ  6805زضنس رٕؼيت آٖ ثٝ  1/1

يزٝ رٕؼيت اياٗ قاٟط ثاب    تزض ٘ زضنس ضؾيسٜ اؾت،7/0ٟط ٘يع وبؾتٝ قسٜ ٚ ثٝ ٘طخ ضقس ايٗ ق

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ  7261زضنس ثٝ  7/0ضقس ؾبال٘ٝ 

 

  الّزٍد 

ثٝ ػٙٛاٖ ٘مُاٝ قاٟطي قاٙبذتٝ قاسٜ      80قٟط الٞطٚز ٘يع ثب ٔبٞيت ضٚؾتبيي َي زٞٝ   

ت ثٛزٜ اؾت وٝ رٕؼيت آٖ ثب ٘طخ ضقاس  ٘فط رٕؼي 4977زاضاي  1365اؾت. ايٗ قٟط زض ؾبَ 

وبٞف يبفتٝ اؾت. ضٚ٘س ٘عِٚي ضقس رٕؼيات   1375٘فط زض ؾبَ  3874زضنس زض ؾبَ ثٝ  -5/2

٘فاط زض ؾابَ    2971زضناس ثاٝ    -6/2زض قٟط الٞطٚز َي زٞٝ ثؼس ٘يع ازأٝ يبفتٝ ٚ ثب ٔياعاٖ  

س رٕؼيت قاٟطي ضا  وبٞف يبفتٝ اؾت. ايٗ قٟط َي زٚ زٞٝ اذيط پبييٗ تطيٗ ٔيعاٖ ضق 1385

 زض اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت.
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  هطگيي ضْز 

ٔكٍيٗ قٟط ػٕسٜ تطيٗ وبٖ٘ٛ قٟطي زض غطة اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ قٕبض ٔي آيس. ايٗ قٟط   

 49787زضنس ثاٝ   4/4٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ضقس ؾبال٘ٝ  32459زاضاي  1365زض ؾبَ 

ثاب ضقاس ؾابال٘ٝ     1375-85ايٗ تؼساز رٕؼيت َي زٞٝ  افعايف يبفتٝ اؾت. 1375٘فط زض ؾبَ 

ٔيعاٖ ضقاس   1375-85افعايف يبفتٝ اؾت. َي زٞٝ  1385٘فط زض ؾبَ  63655زضنس ثٝ  5/2

 رٕؼيت ٔكٍيٗ قٟط ٘ؿجت ثٝ زٞٝ لجُ وبٞف لبثُ تٛرٟي زاقتٝ اؾت.

 

 ًويي 

بال٘ٝ ٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ٘طخ ضقاس ؾا   5138زاضاي  1365قٟط ٕ٘يٗ زض ؾبَ   

افعايف يبفتٝ اؾت. َي زٞاٝ ثؼاس ٔياعاٖ ٘اطخ ضقاس       1375٘فط زض ؾبَ  7852زضنس ثٝ  3/4

زضنس ضؾيسٜ اؾت. ثب اياٗ ٔياعاٖ ضقاس تؼاساز      9/2رٕؼيت زض ايٗ قٟط ٘يع وبٞف يبفتٝ ٚ ثٝ 

 ٘فط افعايف يبفتٝ ا ؾت. 10456ثٝ  1385رٕؼيت زض ؾبَ 

 

  ًيز 

ثٝ ثؼس( ثٝ ػٙٛاٖ ٘مُٝ قٟط زض اؾتبٖ  1375)قٟط ٘يط پؽ اظ قىُ ٌيطي اؾتبٖ اضزثيُ   

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾات واٝ ثاب     4449زاضاي  1365اضزثيُ ُٔطح قسٜ اؾت. ايٗ قٟط زض ؾبَ 

افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ ٔيعاٖ  1375٘فط زض ؾبَ  5091زضنس رٕؼيت آٖ ثٝ  4/1ضقس ؾبال٘ٝ 

اياٗ ٔياعاٖ ضقاس ؾابال٘ٝ     زضنس زض ؾبَ ضؾيسٜ اؾات. ثاب    7/0َي زٞٝ ثؼس وبٞف يبفتٝ ٚ ثٝ 

 ٘فط افعايف يبفتٝ اؾت. 5460ثٝ  1385رٕؼيت قٟط ٘يط زض ؾبَ 

 

 ّطتجيي 

ثٝ رطٌٝ ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ پيٛؾتٝ اؾت. ايٗ قٟط  1375قٟط ٞكتزيٗ ٘يع ثؼس اظ ؾبَ   

زضناس زض ؾابَ ثاٝ     4/2٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ضقس ؾبال٘ٝ  4001زاضاي  1365زض ؾبَ 

زضنس زض  2/0ثٝ  1375-85افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ ٔيعاٖ َي زٞٝ  1375٘فط زض ؾبَ  5065

 1385٘فاط زض ؾابَ    5145زضناس ثاٝ    2/0ؾبَ وبٞف يبفتٝ ٚ رٕؼيت ايٗ قٟط ثب ٘طخ ضقاس  

 افعايف يبفتٝ اؾت.
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 ّيز 

ثاٝ رطٌاٝ ٘مابٌ قاٟطي      80قٟط ٞيط ٘يع يىي اظ ٘مبٌ ضٚؾتبيي ثٛزٜ اؾت وٝ َي زٞٝ   

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت واٝ ثاب ضقاس     3088زاضاي  1365ٗ قٟط زض ؾبَ اؾتبٖ پيٛؾتٝ اؾت. اي

افعايف يبفتٝ اؾت. ضقاس رٕؼيات زض    1375٘فط زضؾبَ  3121زضنس تؼساز آٖ ثٝ  1/0ؾبال٘ٝ 

قٟط ٞيط َي زٞٝ ثؼس وبٞف ثؿيبض ظيبزي زاقتٝ ٚ ؾيط ٘عِٚي يبفتٝ اؾت. رٕؼيت ايٗ قٟط َي 

 وبٞف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ  2707ٝ زضنس زض ؾبَ ث -4/1ثب ضقس  1375-85زٞٝ 

 

 تاسُ كٌذ آًگَت 

 672زاضاي  1365قٟط تبظٜ وٙس آٍ٘ٛت ٘مُاٝ اي ضٚؾاتبيي ثاٛزٜ اؾات واٝ زض ؾابَ         

 1375٘فط زض ؾبَ  1006زضنس ثٝ 1/4 ٘فطرٕؼيت ثٛزٜ اؾت. ايٗ تؼساز رٕؼيت ثب ضقس ؾبال٘ٝ

ط ذالف ؾبيط ٘مابٌ ضٚؾاتبيي وكاٛض ٚ    افعايف يبفتٝ اؾت. ضقس رٕؼيت زض ايٗ ٘مُٝ ضٚؾتبيي ث

افاعايف لبثاُ ٔالحظاٝ اي ضا     1375-85اؾتبٖ وٝ ػٕستب  زاضاي ضٚ٘س ٘عِٚي ثٛزٜ ا٘س َي زٞاٝ  

 ٘كبٖ ٔي زٞس.

زضناس زض ؾابَ افاعايف     1/6ثاٝ   75-85ايٗ ٘مُٝ ؾىٛ٘تٍبٞي َي زٞٝ  ٘طخ ضقس زض  

ط افعايف يبفتٝ اؾات. الظْ  ٘ف 1817ثٝ  1385يبفتٝ اؾت ٚ زض ٘تيزٝ تؼساز رٕؼيت آٖ زض ؾبَ 

 ثٝ رطٌٝ ٘مبٌ قٟطي پيٛؾتٝ اؾت. 1380ثٝ شوط اؾت ايٗ قٟط َي زٞٝ 

 

 َآتي تيگل 

ثٝ رطٌٝ ٘مبٌ قٟطي پيٛؾتٝ  80آثي ثيٍّٛ ٘يع اظ زيٍط ٘مبٌ ضٚؾتبيي اؾت وٝ َي زٞٝ   

 2٘فط رٕؼيت زاقتٝ اؾات واٝ ثاب ضقاس ؾابال٘ٝ       3910 حسٚز  1365اؾت. ايٗ قٟط زض ؾبَ 

-85افعايف يبفتٝ اؾت. ايٗ ضٚ٘اس َاي زٞاٝ     1375٘فط زض ؾبَ  4765رٕؼيت آٖ ثٝ زضنس 

٘تيزٝ رٕؼيت آثي  زضنس زض ؾبَ ازأٝ يبفتٝ ٚ زض 1وبٞف يبفتٝ ٚ ضقس رٕؼيت ثب ٘طخ  1375

 ٘فط افعايف يبفتٝ اؾت. 5242ثيٍّٛ ثٝ 

 

 عٌثزاى 

زاضاي  1365ؾابَ  ثٝ قٟط تجسيُ قسٜ اؾت. ايٗ قٟط زض  80قٟط ػٙجطاٖ ٘يع َي زٞٝ   

٘فاط زض ؾابَ    4760زضنس رٕؼيت آٖ ثٝ  -6/1ضقس  ٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت وٝ ثب ٘طخ  5604

افاعايف   1375-85وبٞف يبفتٝ اؾت. ضقس ٘عِٚي رٕؼيت زض قٟط ػٙجاطاٖ َاي زٞاٝ     1375

زضنس زض ؾبَ افعايف يبفتٝ اؾت وٝ زض ٘تيزاٝ آٖ رٕؼيات زض قاٟط     6/2نؼٛزي يبفتٝ ٚ ثٝ 

 افعايف يبفتٝ اؾت. 1385٘فط زض ؾبَ  6161ػٙجطاٖ ثٝ 



 18 

 كَرايين 

ثٝ رطٌٝ ٘مبٌ قٟطي پيٛؾاتٝ اؾات. واٛضاييٓ زضؾابَ      1385قٟط وٛضاييٓ ٘يع زض ؾبَ   

زضناس ثاٝ    -4/2٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت، ايٗ تؼساز رٕؼيت ثب ضقس ؾابال٘ٝ  1319زاضاي  1365

ايٗ قٟط َي زٞٝ ثؼس  وبٞف يبفتٝ اؾت. ضٚ٘س ٘عِٚي ضقس رٕؼيت زض 1375٘فط زض ؾبَ  1037

زضنس زض ؾبَ تؼساز رٕؼيات اياٗ قاٟط زض     -9/1٘طخ ) ثب ( ٕٞچٙبٖ ازأٝ يبفتٝ ٚ 85-1375)

 ٘فط وبٞف يبفتٝ اؾت. 854ثٝ  1385ؾبَ 

زض ٔزٕٛع ثطضؾي ضٚ٘س تغييطات ضقسرٕؼيت زض ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ َي زٚ زٞٝ   

ؾتبٖ اظ ٘ظابْ قٟط٘كايٙي زض واُ وكاٛض     ٔٛضز ثطضؾي حبوي اظ تجؼيت ضقس قٟط٘كيٙي زضايٗ ا

اؾت. افعايف ضقس رٕؼيت قٟطي ٚ يب ٔيُ ثٝ تؼبزَ ٚ وبٞف رٕؼيت زض ٘مبٌ قاٟطي اؾاتبٖ   

تبثغ ٔؿتميٕي اظ تحٛالت رٕؼيت قٟطي زض وُ وكٛض اؾت. ؾيبؾتٟبي ٔجتٙي ثط ضقس رٕؼيات  

ي وٙتطَ رٕؼيت ٔتبحط اظ رًٙ ايطاٖ ٚ ػطاق، زيسٌبٜ ٞبي ؾٙتي ٘ؿجت ثٝ قيٜٛ ٞب 60َي زٞٝ 

قٟطي، اضاياٝ أىب٘ابت ٚ ذاسٔبت     -ٚ ثؼًب  ٔربِفت ثب آٟ٘ب، افعايف ٚ تؿطيغ ٟٔبرطتٟبي ضٚؾتب

ؾيبؾي َي يه زٞٝ ضقس فعايٙسٜ رٕؼيت قٟطي ضا زض اوخط  –تحٛالت ازاضي  ،ثيكتط ثٝ قٟطٞب

 ٘مبٌ وكٛض ٚ اظ رّٕٝ اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت.

٘زبْ قسٜ ثطضٚي ضٚ٘س تحٛالت رٕؼيات ٘مابٌ قاٟطي اؾاتبٖ     ثب تٛرٝ ثٝ ثطضؾي ٞبي ا  

ايٗ اؾتبٖ َاي   اضزثيُ فبضؽ اظ ٔبٞيت ثؼًي اظ ٘مبٌ َي ايٗ زٞٝ ضقس رٕؼيت ٘مبٌ قٟطي زض

ٖ   5زضنس زض ٘ٛؾبٖ ثٛزٜ اؾت،  -5/2تب  5/7ثيٗ  1365-75زٞٝ  )رؼفطآثابز،   قٟط اياٗ اؾاتب

زضنس ثٛزٜ ا٘س، قٟطٞبي  4ثيف اظ  يقسذّربَ، ٔكٍيٗ قٟط، ٕ٘يٗ ٚ تبظٜ وٙسآٍ٘ٛت( زاضاي ض

زضنس ثٛزٜ ا٘س. قٟطٞبي ثيّٝ ؾاٛاض، ٞكاتزيٗ ٚ آثاي     4تب  3انال٘سٚظ ٚ ٌطٔي زاضاي ضقس ثيٗ 

 2تاب   1ضيي، ؾطػيٗ، ٌيٛي ٚ ٘يط ثيٗ  زضنس ضقس زاقتٝ ا٘س. قٟطٞبي اضزثيُ، 3تب  2ثيٍّٛ ثيٗ 

نفط تب يه زضنس ضقاس زاقاتٝ    ا٘س قٟط ٞيط تٟٙب ٘مُٝ قٟطي اؾت وٝ ثيٗ زضنس ضقس زاقتٝ

 .زضناس(  1/0اياٗ قاٟط ثيكاتط ٔٙفاي ثاٛزٜ اؾات)       وٝ اِجتٝ ٔيُ ثٝ افعايف رٕؼيت زض اؾت.

قٟطٞبي وّٛض، الٞطٚز، ػٙجطاٖ ٚ وٛضاييٓ ٘يع َي ايٗ زٞٝ زاضاي ضقس ٘عِٚاي ٚ ٔٙفاي ثاٛزٜ ا٘اس     

 ٔتغيط ثٛزٜ اؾت. -5/2ايٗ قٟطٞب وٕتط اظ نفط ثٛزٜ ٚ تب  ضقس رٕؼيت زض

زضناس   2زضنس اظ قٟطٞبي اؾتبٖ ضقس رٕؼيت ثايف اظ   52ايٗ اؾبؼ زض ثيف اظ  طث  

 ثٛزٜ ٚ ايٗ قٟطٞب زاضاي ضٚ٘س نؼٛزي ضقس ثب ٔيُ ثبالي رٕؼيت پصيطي ثٛزٜ ا٘س.

زض وُ وكاٛض   1375-85اظ ؾٛي زيٍط اػٕبَ ؾيبؾتٟبي وٙتطَ ضقس رٕؼيت َي زٞٝ   

ظ ضقس فعايٙاسٜ رٕؼيات قاٟطي زض اؾاتبٖ     ثٝ ٕٞطاٜ وبٞف ضقس َجيؼي رٕؼيت تب حس ظيبزي ا

اضزثيُ ٘يع وبؾتٝ اؾت. ٔمبيؿٝ ضقس رٕؼيت َي ايٗ زٞٝ ثب زٞٝ لجُ ٘كبٖ ٔاي زٞاس ثاٝ راع     

وٝ زاضاي افعايف ٔيعاٖ ٘طخ ضقاس   ٖتبظٜ وٙسآٍ٘ٛت ٚ ػٙجطا قٟطٞبي اضزثيُ، انال٘سٚظ، ؾطػيٗ،
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عاٖ ٘اطخ ضقاس ٔكابٞسٜ    رٕؼيت ثٛزٜ ا٘س زض ؾبيط ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ وبٞف لبثُ ٔالحظاٝ ٔيا  

قٟطي ثٝ زِيُ تٕبيعات ٔيبٖ ٘مبٌ قاٟطي ٚ   -قٛز. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ٟٔبرطتٟبي ضٚؾتب ٔي

 ضٚؾتبيي ٕٞچٙبٖ پبثطربؾت.

 
 رًٍذ تحَالت جوؼیت )ًزخ رضذ( ول وطَر ضْزي استبى اردثیل ٍ همبيسِ آى ثب ول وطَر (:   1-5جذٍل) 

 ضزح
 ًزخ رضذ تؼذاد جوؼیت

1365 1375 1385 75-1365 85-1375 

جوؼیاااات 

 ضْزي

 1/2 7/2 715597 583002 444612 استبى اردثیل

 4/2 8/2 48245075 38204960 29078205 ول وطَر

 5/0 1/1 1224985 1167798 1046237 استبى ول جوؼیت

 6/1 2 70472846 60055958 49444194 ول وطَر

 

  
1385ٍ  1375،  1365ر ًمبط ضْزي استبى اردثیل ثِ تفىیه ضْزستبى عي دٍرُ ّبي آهبري ( : رًٍذ تحَالت جوؼیت سبوي  د   1-6 جذٍل )

ًزخ رضذ تؼذاد جوؼیت
ضزح

     

     اردثیل

     ثیلِ سَار

     خلخبل

     هطىیي ضْز

     گزهي

     پبره آثبد

     وَثز

     ًویي

     ًیز

     ول استبى

 . 1380سیبسي سبل  -ٍ ثزآٍرد جوؼیت ضْزستبًْبي وطَر ثز اسبه هحذٍدُ تمسیوبت اداري  هزوش آهبر ايزاى، ثبسسبسي -1هأخذ : 

 1385هزوش آهبر ايزاى، ًتبيج تفصیلي سزضوبري ػوَهي ًفَه ٍ هسىي، استبى اردثیل،  -2               
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 1385ٍ  1375، 1365(: رًٍذ تحَالت جوؼیتي ضْزّبي استبى اردثیل عي همبعغ آهبري 1-7جذٍل )

 ًبم ضْز
 ًزخ رضذ تؼذاد جوؼیت

1365 1375 1385 75-1365 85-1375 

 1/2 9/1 418262 340386 281973 اردثیل

 4/3 3/3 3971 2838 2042 اصالًذٍس

 7/0 8/2 14180 13253 10078 ثیلِ سَار

 1/3 5/7 82256 60485 29438 پبره آثبد

 2 1/4 7178 5863 3922 جؼفزآثبد

 1/1 2/4 39754 35612 23642 خلخبل

 6/0 1/1 1895 1788 1607 رضي

 5/2 1 4599 3583 3238 سزػیي

 -5/2 -7/0 2841 3662 3911 ولَر

 3/0 5/3 28932 28166 19946 گزهي

 7/0 1/1 7261 6805 6121 گیَي

 -6/2 -5/2 2971 3874 4977 الّزٍد

 5/2 4/4 63655 49787 32459 هطىیي ضْز

 9/2 3/4 10456 7852 5138 ًویي

 7/0 4/1 5460 5091 4449 ًیز

 2/0 4/2 5145 5065 4001 ّطتجیي

 -4/1 1/0 2707 3121 3088 ّیز

 1/6 1/4 1817 1006 672 تبسُ وٌذ آًگَت

 1 2 5242 4765 3910 آثي ثیگلَ

 6/2 -6/1 6161 4760 5604 ػٌجزاى

 -9/1 -4/2 854 1037 1319 وَرايین

 2 4/2 715597 588799 451535 جوغ ًمبط ضْزي استبى

 

جوؼیت در ًمبط ضْزي ، ثب تَجِ ثِ اعالػبت استخزاج ضذُ اس هٌبثغ اعالػبتي ثبسسبسي ضذُ در هزوش آهبر ايازاى جوؼیات   جْت  رديبثي رًٍذ تحَالت 

لزار گزفتِ ٍ در ثزرسي ّاب اػوابل   سیبسي استبى ًیش اس سَي هطبٍر هَرد ثزرسي ٍ ثبسسبسي  -سبيز ًمبط ضْزي افشٍدُ ضذُ ثِ آخزيي تمیسوبت اداري

 ضذُ است.
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 ضْزّب  –: گزايص جوؼیت ضْزي ثِ توزوش در ضْزّبي ثشري / هتَسظ / وَچه / رٍستب 3-1-1

 
 1365- 1385: تغییزات تؼذاد ٍ جوؼیت ضْزّبي استبى عي دٍرُ 1-3-1-1

يٕاي،  قٟط٘كيٙي زض پٟٙٝ اؾتبٖ اضزثيُ، پسيسٜ ٘ؿجتب  رسيسي اؾت. قاطايٍ ٔٙبؾات الّ   

غّجٝ فؼبِيتٟبي وكبٚضظي ضا زض اؾتبٖ ثبػج قسٜ اؾت. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ تٕطوع رٕؼيات زض ياه   

٘مُٝ ٚ تكىيُ قٟط زض ؾبِٟبي لجُ ضٚ٘ك چٙسا٘ي ٘ساقتٝ اؾت. ثطضؾي ٞبي ا٘زابْ قاسٜ ٘كابٖ    

قٟط اضزثيُ ثعضٌتطيٗ ٔطوع قٟطي قطق آشضثبيزبٖ ثٝ قٕبض ٔاي آٔاسٜ    1345زٞس تب ؾبَ  ٔي

ٞعاض ٘فط زض ٔحسٚزٜ ُٔبِؼابتي ٚراٛز ٘ساقاتٝ     10ٖ٘ٛ قٟطي ثب رٕؼيتي ثيف اظ اؾت ٚ ٞيچ وب

 اؾت. 

ثطاؾبؼ ثطضؾي ٞبي ا٘زبْ قسٜ ثطضٚي ضٚ٘س تغييطات تؼاساز قاٟطٞبي اؾاتبٖ زض ؾاٝ      

ٔكرم قس ضٚ٘س تغييطات تؼساز قٟطٞبي اؾاتبٖ ثايف اظ    1385ٚ  1375، 1365ٔمُغ ظٔب٘ي 

افعايف تؼساز رٕؼيت ٚ تمؿيٕبت ازاضي ٚ ؾيبؾاي لاطاض   ٕٞٝ تحت تبحيط فطآيٙسٞبي ٔطثٌٛ ثٝ 

٘مُاٝ قاٟطي    7ٚ لجُ اظ قىُ ٌيطي اؾتبٖ اضزثيُ تٟٙب  1365زاقتٝ اؾت، ثٝ َٛضيىٝ زض ؾبَ 

ٟٟٔٓ قبُٔ قٟطٞبي اضزثيُ، ٔكٍيٗ قٟط ، ذّربَ ، پبضؼ آثبز، ثيّاٝ ؾاٛاض ، ٌطٔاي، ٕ٘ايٗ زض     

ؾيبؾي ٘بقاي اظ   –ٖ اضزثيُ ٚ تحٛالت ازاضي اؾتبٖ اضزثيُ ٚرٛز زاقتٝ ا٘س. ثب قىُ ٌيطي اؾتب

تؼاساز ٘مابٌ    1375آٖ ٚ تٛرٝ ثٝ لبثّيت ٞب ٚ پتب٘ؿيُ ٞبي ثؼًي اظ ٘مابٌ ضٚؾاتبيي، زض ؾابَ    

٘مُٝ قٟطي افعايف يبفتٝ اؾت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ زض ايٗ زٚضٜ قٟط ؾطػيٗ ثٝ  14قٟطي اؾتبٖ ثٝ 

كتط، ؾطٔبيٝ ٌصاضيٟبي ا٘زبْ قسٜ زِيُ ٔٛلؼيت تٛضيؿتي ٚ رصة يىؿطي أىب٘بت ٚ ذسٔبت ثي

رٟت تٛؾؼٝ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي اظ چكٕٝ ٞبي آة ٌطْ ٔؿتمط زض ايٗ قاٟط ثاٝ ؾاطػت ٌؿاتطـ     

يبفتٝ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ يه قٟط تٛضيؿتي زض اؾتبٖ ٚ وكٛض ُٔطح قسٜ ٚ ػاالٜٚ ثاط٘مف ُٔٙماٝ اي،    

يٗ زٚضٜ ٔتابحط اظ  ٘مف ٚ وبضوطزٞبي ّٔي ٘يع يبفتٝ اؾت. قٟطٞبي انال٘سٚظ ٚ رؼفطآثبز ٘يع زض ا

تٛؾؼٝ فؼبِيت ٞبي وكبٚضظي زض ُٔٙمٝ ٔغبٖ ثب افعايف ٚ رصة رٕؼيت ثيكتط ثٝ وبضوطزٞاب ٚ  

 ٘مف ٔحّي آٟ٘ب افعٚزٜ قسٜ ٚ ثٝ ٘مبٌ قٟطي تجسيُ قسٜ ا٘س. 

قٟطٞبي ٌيٛي، وّٛض ٚ ٞكتزيٗ زض رٙٛة اؾتبٖ ٚ قٟط ٘يط تمطيجب  زضٔطوع اؾتبٖ ٘يع اظ  

ٔؿاتخٙي ٘جاٛزٜ ٚ تحات تابحيط      1365-75زازٜ زض اؾتبٖ َاي زٞاٝ    ايٗ لبػسٜ ٚ تحٛالت ضٚي

تحٛالت ضٚي زازٜ اظ يه ٘مُٝ ضٚؾتبيي ثٝ يه ٘مُٝ قٟط )ٞط چٙس ثب چٟطٜ يب ٔبٞيت ضٚؾتبيي( 

ؾيبؾي وكاٛض   –تغييط ٞٛيت ٚ ٘مف زازٜ ا٘س. َي زٞٝ ثؼس ٚ ثط اؾبؼ آذطيٗ تمؿيٕبت ازاضي 

زض وكٛض ثٝ ػٙٛاٖ ٘مابٌ قاٟطي زض ٘ظاط ٌطفتاٝ     تٕبٔي ضٚؾتبٞبي ٔطوع ثرف  1381زض ؾبَ 

قس٘س. ٕٞچٙيٗ تجسيُ ثؼًي اظ ثرف ٞب ثٝ قٟطؾتبٖ ٘يع زض تغييطات ٘مبٌ ضٚؾاتبيي ثاٝ قاٟط    

٘مُٝ قٟطي افعايف يبفت، ثٝ َٛضيىٝ  21ٔٛحط ثٛزٜ اؾت. ثطايٗ اؾبؼ تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ ثٝ 



 22 

ز، وٛضاييٓ ٚ ٞياط ٘ياع ثاٝ رطٌاٝ ٘مابٌ      قٟطٞبي ٘يط، تبظٜ وٙس آٍ٘ٛت، آثي ثيٍّٛ، ػٙجطاٖ، الٞطٚ

 قٟطي زض اؾتبٖ اضزثيُ پيٛؾتٙس. 

قاٟط ثاٛزٜ    7ٔؼبزَ  1365ثطايٗ اؾبؼ تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ٔمُغ آٔبضي  

٘مُاٝ قاٟطي ٚ زض    14( تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ ثٝ زٚ ثطاثط ٚ 1375اؾت. زض ٔمُغ آٔبضي ثؼس )

 فتٝ اؾت. ٘مُٝ افعايف يب 21ثٝ  1385ٔمُغ آٔبضي 

ثطضؾي ٘حٜٛ تٛظيغ ٚ پطاوٙف قٟطٞبي ٔؿتمط زض اؾتبٖ َاي زٚضٜ ٞابي آٔابضي ٔاٛضز      

ؾيبؾي  –ثطضؾي ثٝ تفىيه قٟطؾتبٖ زض رسَٚ قٕبضٜ ٘كبٖ ٔي زٞس، ثطاؾبؼ تمؿيٕبت ازاضي 

ثااٝ تطتياات زض ٞااط يااه اظ  1365٘مُااٝ قااٟطي ٔؿااتمط زض اؾااتبٖ زض ؾاابَ  7حاابَ حبيااط، 

ؾٛاض ، پبضؼ آثبز، ذّربَ ، ٔكٍيٗ قٟط، ٌطٔي ٚ ٕ٘يٗ يه قاٟط ثاب   ٞبي اضزثيُ، ثيّٝ  قٟطؾتبٖ

 ٕٞيٗ ٘بْ ٔؿتمط ثٛزٜ اؾت. 

قاٟط تغييطاتاي زض تٛظياغ ٚ     14ثب افعايف تؼاساز قاٟطٞبي اؾاتبٖ ثاٝ      1375زض ؾبَ  

قاٟط ثيكاتطيٗ تؼاساز     3پطاوٙف ٘مبٌ قٟطي ضٚي زازٜ اؾت. زض ايٗ زٚضٜ قٟطؾتبٖ ذّربَ ثب 

بٖ زاضا ثٛزٜ اؾت. ؾٟٓ قٟطؾتبٖ ٞبي اضزثيُ، ثيّاٝ ؾاٛاض ٚ پابضؼ آثابز     ٘مبٌ قٟطي ضا زض اؾت

قٟط ٚ ؾٟٓ ٞطيه اظ قٟطؾتبٖ ٞبي ٔكٍيٗ قٟط، ٌطٔي ، ٕ٘يٗ، ٘يط ٚ ٌيٛي يه قٟط  2ٞطيه 

قاٟط   3قٟطؾتبٖ ٞبي اضزثيُ ذّربَ، ٔكٍيٗ قٟط ٚ ٕ٘يٗ ٞاط ياه    1385ثٛزٜ اؾت. زض ؾبَ 

قاٟط ٚ قٟطؾاتبٖ    2پبضؼ آثبز، ٌطٔي ٚ ٘يط ٞط يه  ثٛزٜ اؾت. ؾٟٓ قٟطؾتبٖ ٞبي ثيّٝ ؾٛاض،

 وٛحط ٘يع زاضاي يه قٟط ثٛزٜ اؾت. 

 
 (: تَسيغ ٍ پزاوٌص ًمبط ضْزي استبى اردثیل ثِ تفىیه ضْزستبى1-8جذٍل )

 1385 1375 1365 ًبم ضْزستبى

 ًبم ضْز تؼذاد ًبم ضْز تؼذاد ًبم ضْز تؼذاد

 یل، سزػیي، ّیزاردث 3 اردثیل، سزػیي 2 اردثیل 1 اردثیل

 ثیلِ سَار، جؼفزآثبد 2 ثیلِ سَار، جؼفزآثبد 2 ثیلِ سَار 1 ثیلِ سَار

 پبره آثبد، اصالًذٍس 2 پبره آثبد، اصالًذٍس 2 پبره آثبد 1 پبره آثبد

 خلخبل، ّطتجیي، ولَر 3 خلخبل، ولَر، ّطتجیي 3 خلخبل 1 خلخبل

 رضي ٍ الّزٍدهطگیي ضْز،  3 هطگیي ضْز 1 هطگیي ضْز 1 هطگیي ضْز

 گزهي، تبسُ وٌذآًگَت 2 گزهي 1 گزهي 1 گزهي

 ًویي، آثي ثیگلَ، ػٌجزاى 3 ًویي 1 ًویي 1 ًویي

 ًیز، وَرايین 2 ًیز 1 ًیز - ًیز

 وَثز 1 گیَي 1 وَثز - وَثز

  21  14  7 جوغ
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ٞط يه اظ قٟطٞبي ٔصوٛض َي زٚضٜ ٞبي ظٔب٘ي ٔرتّف ثطاؾبؼ ٔياعاٖ پتب٘ؿايُ ٞاب ٚ     

ّيت ٞبي زض اذتيبض حزٓ ٚ تؼساز ٔكرهي اظ رٕؼيات ضا زض ذاٛز رابي زازٜ ا٘اس. ثطاؾابؼ      لبث

قٟط ثاٛزٜ   7وٝ تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٔؼبزَ  1365اَالػبت اضايٝ قسٜ زض رسَٚ  ؾبَ 

٘فط زض ايٗ قٟطٞب ؾبوٗ ثٛزٜ ا٘س. قٟط اضزثيُ ثب زاضا  402674اؾت، زض ٔزٕٛع رٕؼيتي ٔؼبزَ 

اظ ٔزٕٛع رٕؼيت اؾتبٖ اضزثيُ ضا زض ذٛز رابي  1زضنس 70فط رٕؼيت حسٚز ٘ 281973ثٛزٖ 

زازٜ اؾت. ايٗ قٟط ثيف اظ زٚ ؾْٛ رٕؼيت اؾتبٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. قٟط ٔكٍيٗ 

زضنس پؽ اظ اضزثيُ زٚٔيٗ قٟط پطرٕؼيت اؾتبٖ ثٛزٜ اؾت. قٟط ٘ٛپب ٚ  1/8قٟط ثب اذتهبل 

زضنس اظ رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ضتجٝ ؾْٛ ضا اظ ٘ظط ا٘ساظٜ  3/7رسيس پبضؼ آثبز ثب زاضا ثٛزٖ 

 رٕؼيتي ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. 

زضنس  3/1ٚ  5/2، 5، 9/5قٟطٞبي ذّربَ، ٌطٔي، ثيّٝ ؾٛاض ٚ ٕ٘يٗ ثٝ تطتيت ٞط يه  

 اظ رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ضا َي ايٗ ٔمُغ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. 

قاٟط ثاٝ تؼاساز     14افعايف تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ ثاٝ  ( ثب 1375َي زٚضٜ آٔبضي ثؼس ) 

رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ ضقس َجيؼي افاعٚزٜ قاسٜ اؾات. زض اياٗ زٚضٜ رٕؼيات      

زضنس  4/60٘فط ٔؼبزَ  340386٘فط ثٛزٜ اؾت. اظ ايٗ تؼساز  563383قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ٔؼبزَ 

زضناس اظ واُ    7/10ب اذتهابل  ؾبوٗ قٟط اضزثيُ ثٛزٜ ا٘س. زض ايٗ زٚضٜ قٟط پابضؼ آثابز ثا   

رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ ثٝ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ زٚٔيٗ قٟط اؾتبٖ ُٔطح قاسٜ اؾات. رٕؼيات ؾابوٗ     

٘فط ثٛزٜ اؾت. رٕؼيت ؾبوٗ زض ايٗ قٟط ٘ؿجت ثاٝ زٚضٜ لجاُ ثاٝ     60485زضايٗ قٟط ٔؼبزَ 

 ثطاثط افعايف يبفتٝ اؾت.  2ثيف اظ 

قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ضتجاٝ ؾاْٛ ضا اظ    زضنس اظ رٕؼيت 8/8قٟط ٔكٍيٗ قٟط ثب زاضا ثٛزٖ  

 ٘ظط ا٘ساظٜ رٕؼيتي ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. 

زضنس اظ وُ رٕؼيت قٟطي اؾاتبٖ ضا   5ٚ  3/6قٟطٞبي ذّربَ ٚ ٌطٔي ٘يع ثٝ تطتيت  

زض ذٛز ربي زازٜ ٚ ضتجٝ ٞبي چٟبضْ ٚ پٙزٓ ضا اظ ايٗ ٘ظط زاقتٝ ا٘س. قٟطٞبي ثيّٝ ؾٛاض، ٕ٘يٗ، 

 تب يه زضنس اظ رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ضا زاضا ثٛزٜ ا٘س.  4/2يٗ ٌيٛي ٚ رؼفطآثبز ٘يع ث

قٟطٞبي ػٙجطاٖ، ٘يط، ؾطػيٗ ، انال٘سٚظ ٚ وّٛض ٘ياع وٕتاط اظ ياه زضناس اظ رٕؼيات       

 قٟطي اؾتبٖ ضا زض ايٗ زٚضٜ زض ذٛز ربي زازٜ ا٘س. 

تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ ٔؼبزَ  1385زض آذطيٗ زٚضٜ ؾطقٕبضي ػٕٛٔي رٕؼيت زض ؾبَ  

٘فط رٕؼيت ثٛزٜ اؾت. اظ ٔزٕٛع رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ زض ايٗ  715597٘مُٝ قٟطي ثب  21

زضناس زض قاٟط پابضؼ     5/11زضنس زض قٟط اضزثيُ ثٝ ػٙٛاٖ ٘رؿتيٗ قٟط اؾتبٖ  4/58زٚضٜ 
                                                 

1
رٟت تكطيح زليك تط تغييطات ضٚ٘س قٟط٘كيٙي اؾتبٖ اضزثيُ ايٗ ٔجحج ثطاؾبؼ تؼساز قٟطٞبي ٔٛرٛز زض زٚضٜ ٞبي ٔٛضز ثطضؾي 

 ؾيبؾي حبَ حبيط تٙظيٓ قسٜ اؾت. –ٚ ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ تمؿيٕبت ازاضي 
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زضنس زض قٟط ٔكٍيٗ قٟط ثٝ ػٙٛاٖ قٟطٞبي زْٚ ٚ ؾْٛ ؾبوٗ ثٛزٜ ا٘س. قٟطٞبي  9/8آثبز ٚ 

زضنس اظ رٕؼيت قٟط٘كيٗ اؾتبٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ قاٟطٞبي چٟابضْ ٚ    4ٚ  6/5ذّربَ ٚ ٌطٔي ٘يع 

، 2پٙزٓ زض ذٛز ربي زازٜ ا٘س. قٟطٞبي ثيّٝ ؾٛاض ٕ٘يٗ، ٌيٛي ٚ رؼفطآثبز ٘يع ٞط يه ثٝ تطتيت 

زضنس اظ رٕؼيت اؾتبٖ ضتجٝ ٞبي قكٓ تب ٟ٘ٓ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. ؾابيط   1ٚ  1، 5/1

يط، آثي ثيٍّٛ، ٞكتزيٗ، ؾطػيٗ، انال٘سٚظ، الٞاطٚز، وّاٛض، ٞياط،    قٟطٞبي اؾتبٖ قبُٔ ػٙجطاٖ، ٘

ضيي، تبظٜ وٙس آٍ٘ٛت ٚ وٛضاييٓ ٘يط ثب اذتهبل وٕتط اظ يه زضنس اظ رٕؼيت اؾتبٖ ثٝ ذاٛز  

 زض ربيٍبٜ ٞبي زٞٓ تب ثيؿت ٚ يىٓ لطاض ٌطفتٝ ا٘س. 

 
 1385ٍ  1375، 1365بلْبي (: تؼذاد جوؼیت ضْزّبي استبى اردثیل ثِ تفىیه ضْزستبى عي س1-9جذٍل) 

 1385 1375 1365 ًبم ضْز

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 4/58 418262 4/60 340386 70 281973 اردثیل

 5/11 82256 7/10 60485 3/7 29438 پبره آثبد

 9/8 63655 8/8 49787 1/8 32459 هطىیي ضْز

 6/5 39754 3/6 35612 9/5 23642 خلخبل

 4 28932 5 28166 5 19946 گزهي

 2 14180 4/2 13253 5/2 10078 ًویي

 5/1 10456 4/1 7852 3/1 5138 ثیلِ سَار

 1 7261 2/1 6805 - - گیَي

 1 7178 1 5863 - - جؼفزآثبد

 9/0 6161 - - - - ػٌجزاى

 8/0 5460 9/0 5091 - - ًیز

 7/0 5242 - - - - آثي ثیگلَ

 7/0 5145 - - - - ّطتجیي

 6/0 4599 6/0 3583 - - يسزػی

 6/0 3971 5/0 2838 - - اصالًذٍس

 4/0 2971 - - - - الّزٍد

 4/0 2841 7/0 3662 - - ولَر

 4/0 2707 - - - - رضي

 3/0 1895 - - - - ّیز

 3/0 1817 - - - - تبسُ وٌذ اًگَت

 1/0 854 - - - - وَرايین

 100 715597 100 563383 100 402674 جوغ ًمبط ضْزي استبى
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 : رتجِ ثٌذي ضْزّب ثزاسبه سلسلِ هزاتت خذهبت رسبًي 2-1

 

يىي اظ ٔكىالت اؾبؾي تٛؾؼٝ فًبيي ٚ ٘بحيٝ اي، ٌؿايرتٍي ؾابظٔبٖ فًابيي ٚ ػاسْ      

ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔجتٙي ثط ضاثُٝ تؼبّٔي ٔيبٖ ؾىٛ٘تٍبٟٞبؾات. زض ٕٞايٗ ضاؾاتب تؼيايٗ ٚ تكاىيُ      

ذسٔبت ٚ   بضچٛة ٔٛحطي ثطاي تٛظيغ رٕؼيت، فؼبِيتٟب،ؾّؿّٝ ٔطاتجي اظ ؾىٛ٘تٍبٟٞب وٝ ثتٛا٘س چ

 1وبضوطزٞب زض ؾُٛح ٔرتّف ثبقس، يطٚضي اؾت.

ثٝ ٔٙظٛض ؾُح ثٙسي ؾىٛ٘تٍبٟٞبي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ٚ پي ثطزٖ ثٝ تفبٚتٟبي ٔبثيٗ آٟ٘ب  

وبضثطز ٔسَ زض رغطافيب ثب »قٙبؾبيي ٔؼيبضٞب ٚ قبذهٟبي اؾبؾي، الظْ ٚ يطٚضي اؾت. زضوتبة 

، ثٝ ٔٙظٛض ؾٙزف ؾُح ثٙسي ؾىٛ٘تٍبٟٞب َي ٕ٘ٛزٖ «يس ثط ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي ٚ ٘بحيٝ ايتبو

ٔطاحُ ظيط ضا اؾبؾي اؾت. ٔطاحُ تؼييٗ ٚ تكريم ؾُٛح ؾّؿّٝ ٔطاتجي ؾىٛ٘تٍبٟٞب ثٝ قاطح  

 ظيط اؾت:

 ،ٖتؼييٗ ٞسف ُٔبِؼٝ ٚ تسٚيٗ  چبضچٛة آ 

 ،ٝتؼييٗ ؾُح ُٔبِؼ 

 ،قٙبذت ٘ٛع آٔبض لبثُ زؾتطؼ 

 قبذم ٞبي تٛؾؼٝ، ا٘تربة 

 زض ا٘تربة ٘ٛع قبذم تٛرٝ ثٝ ٔٛاضز ظيطيطٚضي اؾت:

        زض زؾتطؼ زاقتٗ اَالػبت تىبُٔ ٚ پاطزاظـ قاسٜ ثاٝ ٔٙظاٛض قاٙبذت ٚياؼيت

 ٔىبٟ٘بي رغطافيبيي، 

    ثطاي ثيبٖ إٞيت قبذم ٞبي تٛؾؼٝ ٚ ٘مف آٖ زض ثيبٖ آٔبضي پسيسٜ ٞاب ياطٚضي

 ٛض ػٕيك ضٚـ قٛز. اؾت تب ٔفبٞيٓ ٔطثٌٛ ثٝ ٔتغيط ٚ قبذم ثٝ َ

 زض ايٗ ُٔبِؼٝ ؾؼي قسٜ وٝ ٔٛاضز ٔصوٛض ٔٛضز تٛرٝ ثٛزٜ ٚ اؾبؼ وبض لطاض ٌيطز.

زض ايٗ ثٙسؾؼي قسٜ اؾت وٝ يٕٗ ثيبٖ تزبضة ٔرتّف زض ظٔيٙاٝ ؾاُح ثٙاسي ذاسٔبتي     

ؾىٛ٘تٍبٟٞبي وكٛض، ٔؼيبضٞب ثب تٛرٝ ثٝ ُٔٙمٝ ٚ اؾتبٖ ٔٛضز ٘ظاط ا٘ترابة )ثاب شواط زالياُ( ٚ      

 ثٝ ؾّؿّٝ ٔطاتت ذسٔبت ضؾب٘ي قٟطي اؾتبٖ پطزاذتٝ قٛز. ثطاؾبؼ آٖ

زض َطح وبِجسي ّٔي ُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ ؾُح ثٙسي ؾىٛ٘تٍبٟٞبي قٟطي ثاب اؾاتفبزٜ اظ    

ٌطٜٚ ذسٔبتي ٚ ثب ٔحبؾجٝ قبذم ٔطوعيت قٟطٞب ) ثاب اؾاتفبزٜ اظ ٔابتطيؽ     8قبذم زض  29

يه يب چٙاس قابذم تكاىيُ قاسٜ     ٌبتٕٗ( ا٘زبْ ٌطفتٝ اؾت. ٞط ٌطٜٚ ذسٔبتي ٕٔىٗ اؾت اظ 

                                                 
1
ثطز ٔسَ زض رغطافيب ثب تبويس ثط ثط٘بٔاٝ ضياعي قاٟطي ٚ ٘بحياٝ اي،     حىٕت ٘يب، حؿٗ ٚ ٔٛؾٛي، ٔيط٘زف؛ وبض

 .209، ل 1385ا٘تكبضات ػّٓ ٘ٛيٗ، ؾبَ 
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ثبقس. زض ٔٛاضزي وٝ ؾُٛح ؾّؿّٝ ٔطاتت ثطاي قابذم ٞاب ٔؼٙاي زاض ٘جاٛزٜ ٚ ياب زازٜ ٞابي       

ٔٛرٛز أىبٖ ؾُح ثٙسي آٟ٘ب ضا فطاٞٓ ٕ٘ي وطز، حاساوخط اظ ياه قابذم زض آٖ ٌاطٜٚ ثٟاطٜ      

٘اٛاع  ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ثسيٗ تطتيت ثب ٔحبؾجٝ قبذم ٔطوعيت ٚ يطايجي وٝ ثط ٞاط واساْ اظ ا  

قبذم ٞبي ذسٔبتي ثٝ تٙبؾت ؾُح ثطتطي ٚ ترههي ثٛز٘كابٖ زازٜ قاسٜ اؾات، زض ٟ٘بيات     

قٟطٞبيي وٝ زض ٔزٕٛع اظ أتيبظ )قبذم ٔطوعيت( ثيكاتطي ثطذاٛضزاض ثاٛزٜ ا٘اس زض ؾّؿاّٝ      

 1ٔطاتت ذسٔبتي ٔٛرٛز، ضزٜ ثبالتطي زض ٔىبٟ٘بي ٔطوعي ذسٔبت وؿت وطزٜ ا٘س.

بٖ ؾُح ثٙسي ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتات ذاسٔبت ضؾاب٘ي ثاب     زضَطح وبِجسي ّٔي ُٔٙمٝ ذٛظؾت 

ٌطٜٚ ذسٔبتي ٚ ثب ٔحبؾجٝ قبذم ٔطوعيت قٟطٞب ) ضٚـ ٔبتطيؽ  6قبذم زض  23اؾتفبزٜ اظ 

ٌبتٕٗ( نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ٕٞب٘ٙس َطح وبِجس ّٔي ُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ ٞط ٌطٜٚ ذسٔبتي اظ يه يب 

ثٙسي زض ايٗ َطح ا٘تربة ٘ٛع چٙس قبذم تكىيُ قسٜ ا٘س. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ اؾبؼ ؾُح 

قبذم يب ؾٙزٝ ٞبي ٔٙبؾت اؾت. ثٝ َٛضي وٝ قبذم ٞبي ا٘تربة قسٜ وٝ ٞٓ ثيبٍ٘ط آؾتب٘ٝ 

ٔكرهي ثطاي پيسايف چٙيٗ ذسٔتي زض قٟط ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ ٞٓ ايٗ وٝ ايٗ ٌٛ٘ٝ ذاسٔبت  

 2زاضاي تؼطيف ؾّؿّٝ ٔطاتت ضٚقٗ ٚ ٔكرم ٞؿتٙس. 

آشضثبيزبٖ قطلي ٘يع وٝ قبُٔ اؾاتبٖ   90اؾىبٖ  زض َطح ؾُح ثٙسي ذسٔبت زض َطح 

اضزثيُ ٘يع ٔي قٛز، ثب اؾتٙبز ثٝ تمؿيٓ ثٙسي فًبيي َطح ٞبي لجُ ٚ ثؼس اظ ا٘مالة ٚ ثاٝ ٚياػٜ   

َطح وبِجسي ّٔي، ؾُٛح فًبيي ضا زض ُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ تكريم زازٜ اؾت. پؽ اظ ايٗ تمؿيٓ 

ٌفتٝ قاسٜ اؾات واٝ ٞاط     « اتت ذسٔبتي٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔط» ثٙسي فًبيي، زض ثركي تحت ػٙٛاٖ 

ثرف يب وب٘ٛ٘ي اظ ُٔٙمٝ ثٙب ثط ضزٜ اي وٝ زض ٘ظبْ تمؿيٕبت وبِجسي احطاظ ٔي وٙس، ٘ماف ذاٛز   

ضا زض ؾبظٔبٖ ارتٕبػي ٚ التهبزي تِٛيس ايفب ٔي ٕ٘بيس ٚ زض ٕٞبٖ ؾُح ٘يبظٔٙسي ٞبي ذاسٔبت  

 ضا ثط َطف ذٛاٞس وطز.

زض يه ٚاحس رغطافيبيي ثؿتٝ ثٝ زٚ ػبُٔ ػٕسٜ، ثطاؾبؼ ايٗ ُٔبِؼبت، اؾتمطاض ذسٔبت  

يؼٙي ا٘ساظٜ ٚ ٔيعاٖ ٘يبظ رٕؼيت ٚ تٛاٖ ذسٔبت ضؾب٘ي ثٝ رٕؼيت تؼييٗ قسٜ اؾت. ثٙابثطايٗ اظ  

آ٘زب وٝ ؾُح ٚ تؼساز ذسٔبت زض يه ُٔٙمٝ، اضتجبٌ تٍٙابتٍٙي ثاب ا٘اساظٜ رٕؼيات زاضز، ٘ظابْ      

                                                 
1
َاطح وبِجاسي ُٔٙماٝ آشضثبيزابٖ، قاجىٝ قاٟطٞب ٚ       » ٔطوع ُٔبِؼبت ٚ تحميمبت قٟطؾبظي ٚ ٔؼٕبضي اياطاٖ؛ 

 .1377، رّس ؾْٛ : ؾُح ثٙسي ذسٔبت، آشض « ذسٔبت زضُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ

2
ُٔبِؼبت ٚ تحميمبت قٟطؾبظي ٚ ٔؼٕبضي ايطاٖ؛ َطح وبِجسي ُٔٙمٝ ذٛظؾتبٖ، قجىٝ قٟطٞب ٚ ذاسٔبت   ٔطوع

 .1382زضُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ، رّس ؾْٛ ،
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س ثٛز ٚ زض ٔٛلؼيات اؾاتمطاض ذاسٔبت زض    تٛظيغ ذسٔبت زض فًب ٘يع تب حسي تبثغ رٕؼيت ذٛاٞ

 1يه پٟٙٝ ثط ٔطاوع تطاوٓ رٕؼيت ُٔٙجك ٔي ٌطزز.

ُٔبِؼبت ٟٔٓ زيٍطي ثٝ نٛضت ٔٛضزي زض ؾُح اؾاتبٟ٘بي ُٔٙماٝ، زض ٌصقاتٝ ا٘زابْ      

ٞب  ٌطفتٝ اؾت ٚ ٞطوساْ ثٝ ؾُح ثٙسي ذسٔبت ضؾب٘ي ؾىٛ٘تٍبٟٞب ثطاؾبؼ ا٘تربة ٘ٛع قبذم

٘ٝ ٌطٜٚ اظ ٔؼيبضٞب « ضٚـ قٙبؾي قجىٝ ؾىٛ٘تٍبٞب» زضوتبثي ثب ػٙٛاٖ  پطزاذتٝ ا٘س.  ثٝ َٛض ٔخبَ

ثٝ ػٙٛاٖ پيكٟٙبز ثطاي ؾُح ثٙسي ؾّؿّٝ ٔطاتت ذسٔبتي قٟطٞب ثاٝ ضٚـ قابذم ٔطوعيات    

ٔؼطفي قسٜ اؾت. ايٗ ٔطرغ ٔي تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ٔطرغ وبّٔي زض ؾُح ثٙسي ؾاىٛ٘تٍبٟٞب لاطاض   

 طي ٘يع ٔي تٛا٘س ٔجٙبي ؾُح ثٙسي لطاض ٌيطز.ثٍيطز، ٞط چٙس ثسيٟي اؾت ضٚـ ٞبي زيٍ

ثٝ ٔٙظٛض ؾُح ثٙسي ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتات ذاسٔبت ضؾاب٘ي ؾاىٛ٘تٍبٟٞبي قاٟطي اؾاتبٖ        

اضزثيُ ثب تٛرٝ ثٝ تزبضة ٔرتّف زض ايٗ ظٔيٙٝ زض وكٛض، ٔٛلؼيت ٔىب٘ي ٚ ظٔب٘ي ُٔٙماٝ ٔاٛضز   

اذتٝ قسٜ ٚ زاليُ ٔاٛضز  ُٔبِؼٝ ٚ ؾبيط ػٛأُ زذيُ زض ايٗ أط، ثٝ ا٘تربة ٘ٛع قبذم ٞب پطز

٘ظط ثطاي ٞط يه ٘يع ثٝ نٛضت ٔٛضزي شوط قسٜ اؾت. زض ايٗ لؿٕت ؾٙزٝ ٞبي ا٘تربة قسٜ 

وٝ ٚ ٚرٛز آٟ٘ب ثٝ آؾتب٘ٝ التهبزي ٚ رٕؼيتي قٟطٞب زض قجىٝ قٟطي اضتجبٌ زاضز. ثاطاي ٔخابَ   

ّىٝ ٚراٛز آٖ  ٚرٛز ِِٛٝ ٌكي ٌبظ يب ػجٛض ذٌُٛ ضاٜ آٞٗ، زِيُ ثط آؾتب٘ٝ ثطذٛضزاضي ٘يؿت. ث

 ثٝ ايٗ زِيُ اؾت وٝ زض ٔؿيط قجىٝ ٌبظ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

زض ظيط قبذهٟبي ا٘تربثي ثطاي ؾُح ثٙسي ؾّؿّٝ ٔطاتت ذسٔبتي قٟطٞب زض اؾتبٖ اضزثيُ 

 ٔؼطفي قسٜ اؾت؛

 هالي –سٌجِ ّاي خذهات تاًكي  .1

 ثب٘ه ّٔي -

 ثب٘ه نبزضات -

 ٕٔتبظ 

  ٝ1زضر 

  ٝ2زضر 

  ٝ3زضر 

  ٝ4زضر 

  ٝثبالتط 5زضر ٚ 

                                                 
1
ٔطوع ُٔبِؼبت ٚ تحميمبت قٟط ؾبظي ٚ ٔؼٕبضي ايطاٖ؛ َطح وبِجسي ُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ، قجىٝ قٟطٞب ٚ ذسٔبت 

 .1377ذسٔبت ، آشض زضُٔٙمٝ آشضثبيزبٖ، رّس ؾْٛ: ؾُح ثٙسي 
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 سٌجِ ّاي خذهات هخاتزاتي تيي ضْزي  .2

 (SC)ٔطاوع حب٘ٛيٝ  -

 (PC)ٔطاوع اِٚيٝ  -

 (Tx)ٔطاوع ٟ٘بيي  -

 سٌجِ ّاي خذهات آهَسش عالي .3

 زا٘كٍبٜ ٞبي زاضاي ٔمُغ زوتطاي ترههي ٚ وبضقٙبؾي اضقس -

 زا٘كٍبٜ ٞبي زاضاي ٔمُغ وبضقٙبؾي )زِٚتي، آظاز ٚ پيبْ ٘ٛض( -

 ٔزتٕغ آٔٛظـ ػبِي -

 فٝ ايزثيطؾتبٖ فٙي ٚ حط -

)ثطاؾبؼ ؾاُح ثٙاسي قاجىٝ ثيٕبضؾاتب٘ي      سٌجِ ّاي خذهات تْذاضتي ٍ درهاًي .4

 ٚظاضت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ(

 ثيٕبضؾتبٖ  لُجي -

 ثيٕبضؾتبٖ ُٔٙمٝ اي -

 ثيٕبضؾتبٖ ٘بحيٝ اي -

 ثيٕبضؾتبٖ قٟطؾتب٘ي -

 ثؿتط) ٔطوع ؾالٔت( -ٔطاوع زضٔبٖ -

 ضثكِ خذهات حول ٍ ًقل ٍ ارتثاعات .5

 يپبيب٘ٝ ٞبي ٔؿبفطثطي ثيٗ قٟط -

 فطٚزٌبٜ )ثيٗ إِّّي ٚ زاذّي( -

 ذسٔبت پؿتي )زفبتط پؿت قٟطي ٔؿتمُ ٚ تبثغ( -

- ISP )ذسٔبت ؾطٚيؽ زٞي ايٙتط٘ت( 

 خذهات فزٌّگي ٍ ٍرسضي .6

 وتبثرب٘ٝ -

 ؾبِٗ تئبتط -

 ؾيٕٙب -

 فطٍٞٙؿطا -

 ضٚظ٘بٔٝ -

 ٞفتٝ ٘بٔٝ -

 ٔزتٕغ ٚضظقي -

 ٚضظقٍبٜ )اؾتبزيْٛ( -



 29 

 خذهات گزدضگزي ٍ اقاهتي .7

 ٞتُ -

 ٟٕٔب٘پصيط -

 

 ي سلسلِ هزاتت خذهبت در ضْزّبي استبى اردثیل: ثزرس1-2-1

 

زض ايٗ لؿٕت ثب تٛرٝ ثٝ تٛييحبت اضايٝ قسٜ ثٝ چٍٍٛ٘ي تٛظياغ ذاسٔبت واٝ ػبٔاُ      

ٟٕٔي زض ؾبذت يبثي ؾيؿتٓ قٟطي ٚ ٘ظبْ زؾتطؾي ٔطزْ ثٝ ذسٔبت ٔي ثبقس، پطزاذتاٝ ٔاي   

ي ثاٝ ٔياعاٖ   قٛز. ايٗ ضتجٝ ثٙسي ثطاؾبؼ قبذم ٔطوعيت ناٛضت ٌطفتاٝ ٚ پاؽ اظ زؾاتيبث    

قبذم ٔطوعيت تحّيُ ٞبي ثؼسي نٛضت ٔي ٌيطز. زض ايٗ اضتجبٌ ؾُح ثٙسي ػٕٛزي ذسٔبت 

 ثبيس ا٘زبْ ٌيطز.

 
 : ضبخص ّبي خذهبتي1-1-2-1

 
 هبلي  –: ضجىِ خذهبت ثبًىي 1-1-1-2-1

ثٝ َٛض وّي ؾّؿّٝ ٔطاتت ثب٘ىي ٘كبٖ زٞٙسٜ حزٓ ٚ رطيبٖ ؾطٔبيٝ، پَٛ ٚ اػتجبضات زض  

ٔطاوع قٟطي اؾت. ثٝ ػجبضت زيٍط، ايٗ قبذم ٔي تٛا٘س يٕٗ ٕ٘بيف اٍِٛي تٛظيغ ؾُح ا٘ٛاع 

ٔبِي زض ؾُح ُٔٙمٝ، ٘كبٖ زٞٙسٜ رطيبٖ اػتجبضات ٚ ؾاطٔبيٝ ٞابي رابضي زض     –ذسٔبت ثب٘ىي 

ٔطاوع قجىٝ قٟطي اؾتبٖ ثبقس. ثسيٗ ٔٙظٛض زٚ ثب٘ه ّٔي ٚ نبزضات ثطاي تجييٗ ايٗ ٔٛيٛع ثٝ 

 ضز ثطضؾي لطاض ٌطفت؛زاليُ ظيط ا٘تربة ٚ ٔٛ

 ٘ظبْ قجىٝ اي ٌؿتطزٜ ٚ ذسٔبت تؼطيف قسٜ زض ؾُح وكٛض، .1

زضرٝ ثٙسي ثب٘ه نبزضات ثطاؾبؼ ؾبظ ٚ وبض ثبظاض ٚ وابضايي قاؼجبت آٖ زض راصة     .2

 اػتجبضات، 

 ٌي َيف ٔطارؼٝ وٙٙسٌبٖ ثٝ ٔٙظٛض ا٘زبْ أٛض ثب٘ىي، ٌؿتطزٜ .3

ه ّٔي ٚ نبزضات ايطاٖ لابزض اؾات   ثسيٗ تطتيت ثٝ وبض ثطزٖ ايٗ ؾٙزٝ ثب ا٘تربة زٚ ثب٘

ٔبِي قٟطٞبي ُٔٙمٝ ضا ٘كبٖ زٞس. ظيطا ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ثابال ٌفتاٝ    –ؾُح ثٙسي ذسٔبت ثب٘ىي 

قس زض تبؾيؽ ٚ زضرٝ ثٙسي آٟ٘ب، حزٓ ٌطزـ پَٛ ٚ اػتجبضات زض قاٟط ٚ حاٛظٜ ٘فاٛش ػبٔاُ     

 1انّي ثٛزٜ اؾت.

                                                 
1
 .1381ارتٕبػي ٌيالٖ، ٍ٘بٞي ٘ٛ، ٘كط ٌيالٖ، ؾبَ  -ػظيٕي، ٘بنط؛ تبضيد تحٛالت التهبزي
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ثب٘ىي )ثب٘ه ّٔي ٚ نابزضات(   تٛظيغ رغطافيبيي قجىٝ ذسٔبت (،1-10زض رسَٚ قٕبضٜ ) 

 زض قٟطٞبي ُٔٙمٝ ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾت.
 

( ثب٘ه ّٔي زض اؾتبٖ اضزثيُ 1-11( ٚ)1-10ثطاؾبؼ اَالػبت اضايٝ قسٜ رساَٚ قٕبضٜ) 

ثبراٝ   2ٚ  5قؼجٝ زضرٝ  10قؼجٝ زضرٝ چٟبض،   14قؼجٝ زضرٝ ؾٝ،  4زاضاي يه قؼجٝ ٕٔتبظ، 

 ٟطٞبي اؾتبٖ ٘يع ثٝ تطتيت ظيط ٔي ثبقس؛ثب٘ىي زض قٟط اضزثيُ اؾت. زض ؾبيط ق

  ٝ4ؾطػيٗ : يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ4ٚ ؾٝ قؼجٝ زضرٝ  2پبضؼ آثبز: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ3انال٘سٚظ: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝيه ثبرٝ ثب٘ىي، 4، زٚ قؼجٝ زضرٝ 2ٔكٍيٗ قٟط : يه قؼجٝ زضر ٚ 

  ٝ5الٞطٚز : يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ5يه قؼجٝ زضرٝ  ٚ 4، يه قؼجٝ زضرٝ 2ذّربَ: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ4تبظٜ وٙس اٍ٘ٛت : يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ4ٚ زٚقؼجٝ زضرٝ 3ٌطٔي: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝيه ثبرٝ ثب٘ىي، 5، يه قؼجٝ زضرٝ 3ثيّٝ ؾٛاض : يه قؼجٝ زضر ٚ 

  ٝ3رؼفطآثبز: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ5ٚ يه قؼجٝ زضرٝ  3ٕ٘يٗ: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ4ٌيٛي: يه قؼجٝ زضر 

، 4، يبظزٜ قاؼجٝ زضراٝ   2ٖ اضزثيُ زاضاي يه حٛظٜ ٚ زٚ قؼجٝ زضرٝ ثب٘ه نبزضات ٘يع زض اؾتب

ٚ يه ثبرٝ ثب٘ىي زض قٟط اضزثيُ ٔي ثبقس. زض ؾابيط قاٟطٞبي اؾاتبٖ ثاٝ      5ٞفت قؼجٝ زضرٝ 

 تطتيت ظيط ٔي ثبقس:

  ٝ5ٚ ؾٝ قؼجٝ زضرٝ  3پبضؼ آثبز: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ4ٚ زٚ قؼجٝ زضرٝ  3ٔكٍيٗ قٟط: يه قؼجٝ زضر، 

  ٚ5ٚ يه قؼجٝ زضرٝ  4قؼجٝ زضرٝ ذّربَ: ز، 

  ٝ4ٌطٔي: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝيه ثبرٝ ثب٘ىي، 3ثيّٝ ؾٛاض : يه قؼجٝ زضر ٚ 

  ٝ5٘يط: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ5ٕ٘يٗ : يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ5انال٘سٚظ: يه قؼجٝ زضر، 

  ٝ5ؾطػيٗ: يه قؼجٝ زضر. 
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 هبخذ: ثبًه هلي استبى اردثیل

 1386ايزاى در استبى اردثیل، سبل (: ضؼجبت ثبًىي ثبًه صبدرات 1-10جذٍل  )

 ثبجِ ثبًىي 5درجِ  4درجِ  3درجِ  2درجِ  1درجِ  حَسُ هزوشي هحل استمزار ضؼجِ ٍاثستِ

 اردثیل      

 پبره آثبد      

 هطىیي ضْز      

 خلخبل      

 گزهي      

 ثیلِ سَار      

 زًی      

 ًویي      

 اصالًذٍس      

 سزػیي      

 هجوَع      
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 1386(: ضؼجبت ثبًىي ثبًه هلي ايزاى در استبى اردثیل، سبل 1-11جذٍل )

هحل استمزار ضؼجِ ٍاثستِ هوتبس ة 1درجِ  2درجِ  3درجِ  4درجِ  5درجِ  ثبجِ ثبًىي

ثیلارد       

- آثي ثیگلَ -     

اصالًذٍس - -     

ثیلِ سَار       

پبره آثبد       

تبسُ وٌذ اًگَت       

جؼفزآثبد       

خلخبل       

رضي       

سزػیي         

ولَر       

گزهي       

گیَي       

الّزٍد       

هطىیي ضْز       

ًویي       

ًیز       

ّطتجیي       

ّیز        

ػٌجزاى       

وَرائین       

هجوَع       

 اردثیل هبخذ: ثبًه هلي استبى



 33 



 34 

 
 



 35 

 : ضجىِ هخبثزات ثیي ضْزي 2-1-1-2-1

اضائٝ ذسٔبت ٔربثطاتي زض ٞط ٘مُٝ اي ػٕٛٔب  ٔكطٌٚ ثطٚرٛز تمبيبؾت. ثاٝ ػجابضتي    

  -زيٍط، ؾُٛح ذسٔبت اضائٝ قسٜ ثٝ ٘ٛػي ثيبٍ٘ط ٔيعاٖ ٚ تطاوٓ رٕؼيت ٚ فؼبِيتٟابي التهابزي  

 ارتٕبػي ٔطاوع اؾتمطاض ذسٔبت ٔربثطاتي اؾت.

ذسٔبت ٔربثطات ثيٗ قٟطي زض اياطاٖ زاضاي ؾاٝ ٔطواع ثاب ؾّؿاّٝ ٔطاتات       قجىٝ  

 ٔي ثبقس؛ (SC)ٚ ٔطاوع حب٘ٛيٝ  (PC)، ٔطاوع اِٚيٝ (TX)ٔكرم يؼٙي ٔطاوع ٟ٘بيي 

  ٔطاوع ٟ٘بيي(TX)       وٛچىتطيٗ ٚاحس  ٔطاواع ٔرابثطاتي ٞؿاتٙس واٝ زض ؾاُح ّٔاي :

ٔاي قاٛ٘س. زض ٚالاغ     ٔٛرت اضتجبَبت ٔربثطاتي ثيٗ ٔهطف وٙٙسٜ ٚ قجىٝ ٔربثطاتي

اضتجبٌ ٔهطف وٙٙسٜ ٟ٘بيي زض ؾُح ٔحّي ػٕال  اظ َطيك ايٗ ٔطاوع ثطلطاض ٔي قاٛز.  

ٚراٛز زاضز. زضاياٗ ٔيابٖ قاٟطٞبي      (TX)ٔطوع ٟ٘بيي  273زض اؾتبٖ اضزثيُ تؼساز 

اضزثيُ، وّٛض ٚ ٞيط فبلس ٔطاوع ٟ٘بيي ٞؿتٙس. تٛظيغ رغطافيبيي اياٗ ٔطاواع ثاٝ ذاٛثي     

 ؼبَ ايٗ ذسٔبت ضا ضٚقٗ ٔي وٙس.إٞيت ٔحٛضٞبي ف

  ٝٔااااااطاوع اِٚي(PC)  ايٗ ٔطاوع زض ٚالغ ٔطاوع تّفٗ ذٛزوبض ٘بحيٝ اي ٔحؿاٛة :

ضا وٝ ٔطاوع ٔحّي پيطأاٖٛ ذاٛز ٞؿاتٙس،     (TX)ٔي قٛ٘س ٚ ٞط وساْ چٙسيٗ ٔطوع 

اظ َطيك ايٗ ٔطاوع أىبٖ اضتجابٌ ثاب ٘مابٌ زيٍاط زض      TXتحت پٛقف زاض٘س. ٔطاوع 

ٚ يب ُٔٙمٝ ضا ٔي يبثٙس. ثٙبثط اَالػبت زض زؾتطؼ تٟٙب قٟط اضزثيُ زاضاي  ؾُح ٘بحيٝ

تجطياع ٚناُ    (SC)ايٗ ٔطوع اؾت. ايٗ ٔطوع ٔؿتميٕب  ثٝ ٔطوع ثبالتطيٗ ؾُح يؼٙاي  

 قٛز. ٔي

  ٝٔطاوع حب٘ٛي(SC)   زض ٚالغ ٔطاوع تّفٗ ذٛزوبض ُٔٙمٝ اي ٔحؿٛة ٔاي قاٛ٘س ٚ زض :

قسٜ ٚ لّت ايٗ قاجىٝ ثاٝ حؿابة ٔاي آيٙاس.       ثبالتطيٗ ؾُح ذسٔبت ٔربثطاتي ٚالغ

اضتجبٌ ثب ٘مبٌ ذبضد اظ وكٛض ٚ زض ؾُح ّٔي ٘يع اظ وب٘بَ ايٗ ٔطوع ػجٛض ٔي وٙس. زض 

 SCاؾتبٖ اضزثيُ تحت پٛقاف   PCٚرٛز ٘ساضز ٚ  (SC)اؾتبٖ اضزثيُ ٔطوع حب٘ٛيٝ 

ياع  تجطيع )اؾتبٖ آشضثبيزبٖ قاطلي( لاطاض زاضز ٚ اظ ٘ظاط وابضوطزي تابثغ ٔطواع تجط      

(تؼساز ٚ ا٘ٛاع ٔطاوع ٔربثطاتي ٔٛرٛز زض ؾُح اؾتبٖ ضا 1-12ثبقٙس. رسَٚ قٕبضٜ) ٔي

 ٘كبٖ ٔي زٞس.
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 : تؼذاد ٍاحذّبي هزاوش هخبثزاتي ٍ هَلؼیت آى در استبى اردثیل( 1-12) جذٍل 

 هحل استمزار
  ٍاحذّبي هزاوش هخبثزاتي

 (PCهزاوش اٍلیِ ) (TXهزاوش ًْبيي ) (SCهزاوش ثبًَيِ )

 اردثیل  

 آثي ثیگلَ  

 اصالًذٍس  

 ثیلِ سَار  

 پبره آثبد  

 تبسُ وٌذ آًگَت  

 جؼفزآثبد  

 خلخبل  

 رضي  

 سزػیي  

 ولَر  

 گزهي  

 گیَي  

 الّزٍد  

 هطگیي ضْز  

 ًویي  

 ًیز  

 ّطتجیي  

 ّیز  

 ػٌجزاى  

 وَرائین  

 هجوَع  

 1386هزوش هخبثزات استبى اردثیل سبل  هبخذ:                
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 :خذهبت آهَسش ػبلي3-1-1-2-1

زض أط اؾتمطاض ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي زض قٟطٞبي ٔرتّف، ػٕٛٔب  ؾُٛح ٌٛ٘ابٌٛ٘ي   

ثب تٛرٝ ثٝ قبذم ٞبي ٔؼيٗ زض قٟطٞب تبؾيؽ ٔي قٛز. ثٝ ػجابضت  اظ ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي 

آٔاٛظـ ػابِي ٚراٛز     زيٍط ضاثُٝ ٔؼٙبزاضي ثيٗ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطٞب ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتت ذاسٔبت 

زاضز. ثٝ َٛضي وٝ قٟطٞبيي وٝ زض ؾُٛح ثبالي ؾّؿاّٝ ٔطاتات ٘ظابْ قاٟطي لاطاض زاض٘اس اظ       

 اض٘س:أىب٘بت ٚ  ذسٔبت آٔٛظقي ػبِي ثبالتطي ثطذٛضز

زضايٗ ُٔبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛض قٙبذت ؾّؿّٝ ٔطاتت ذسٔبت آٔٛظـ ػبِي، ؾُح ثٙسي ثاٝ   

 لطاض ظيط اضائٝ قسٜ اؾت:

 زا٘كٍبٟٞبي زاضاي ٔمُغ زوتطي ترههي ٚ وبضقٙبؾي اضقس)پعقىي ٚ غيطپعقىي( .1

 زا٘كٍبٟٞبي زاضاي ٔمُغ وبضقٙبؾي )پعقىي ٚ غيطپعقىي( .2

 ٔزتٕغ آٔٛظـ ػبِي .3

 اي )زِٚتي ٚ غيط ا٘تفبػي(زثيطؾتبٖ فٙي ٚ حطفٝ  .4

زا٘كٍبٜ زِٚتي ٚ آظاز زض ٔمُغ  5(، تؼساز 1386ثب تٛرٝ ثٝ اَالػبت ٔٛرٛز )زض ؾبَ  

زا٘كٍبٜ زِٚتي، آظاز ٚ پيبْ ٘اٛض زض ٔمُاغ    20زوتطي ترههي ٚ وبضقٙبؾي ٚ وبضقٙبؾي اضقس، 

 ٛز زاضز.زثيطؾتبٖ فٙي ٚ حطفٝ اي زضؾُح اؾتبٖ ٚر179ٔزٕتغ آٔٛظـ ػبِي ٚ  3وبضقٙبؾي، 

(، تؼساز ٚ ا٘ٛاع ٔٛؾؿبت آٔٛظـ ػبِي ثٝ تفىيه ٘مبٌ قٟطي 1-13زضرسَٚ قٕبضٜ) 

 ٘كبٖ ٔي زٞس.
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(: تؼذاد ٍ ًَع هَسسبت آهَسش ػبلي هَجَد در استبى اردثیل1-13جذٍل )

هحل استمزار

داًطگبّْبي داراي همغغ دوتزي 

 تخصصي ٍ وبرضٌبسي ارضذ

)پشضىي ٍ غیزپشضىي(

راي همغغ داًطگبّْبي دا

 وبرضٌبسي

)پشضىي ٍ غیزپشضىي(

هجتوغ 

 آهَسش

ػبلي 

دثیزستبى فٌي ٍ حزفِ اي

دٍلتي آساد پیبم ًَر دٍلتي آساد پیبم ًَر دٍلتي غیزاًتفبػي

اردثیل         

آثي ثیگلَ         

اصالًذٍس         

ثیلِ سَار         

ه آثبدپبر         

تبسُ وٌذ اًگَت         

جؼفزآثبد         

خلخبل         

رضي         

سزػیي          

ولَر         

گزهي         

گیَي         

الّزٍد         

هطىیي ضْز         

ًویي         

ًیز         

ّطتجیي          

ّیز          

ػٌجزاى         

وَرائین         

هجوَع         
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 درهبًي –: خذهبت ثْذاضتي 4-1-1-2-1

زضٔب٘ي اؾتبٖ اضزثيُ اظ ٘ظابْ ؾاُح ثٙاسي     -ثٝ ٔٙظٛض ؾُح ثٙسي ذسٔبت ثٟساقتي 

قجىٝ ثيٕبضؾتب٘ي ٚظاضت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ايٗ َجمٝ ثٙاسي قاف ؾاُح    

ذسٔبت ثيٕبضؾتب٘ي زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. پيف فطو انّي زض ايٗ ُٔبِؼٝ ثسيٗ ناٛضت زض  

ٖ ثطاي ثؿتطي قسٖ ثبيس ثاٝ ٌٛ٘اٝ ؾّؿاّٝ ٔطاتجاي ٚ ثطاؾابؼ      ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت وٝ ثيٕبضا

إٞيت ثيٕبضي ذٛز ثٝ ؾُٛح فٛلب٘ي ٚ ترههي تط اضربع زازٜ قاٛ٘س. ثاٝ ٌٛ٘اٝ اي واٝ الظٔاٝ      

اضربع ثيٕبض ثٝ ؾُٛح ثبالتط ٚ ترههي ػجٛض اظ ؾُٛح پبييٙي ذسٔبت اؾت. ٔطاواع قاف ٌب٘اٝ    

 ذسٔبت ثيٕبضؾتب٘ي ثٝ قطح ظيط اؾت:

 

 ارستاى قغثي)الف(: تيو

ايٗ ثيٕبضؾتبٖ ػٕستب  ثيٕبضؾتب٘ي اؾت وٝ زض ٔطاواع زا٘كاٍبٞي ٚراٛز زاضز ٚ زاضاي     

ذسٔبت فٛق ترههي ثٛزٜ ٚ لبثّيت ذسٔبت ضؾب٘ي ٘ٝ تٟٙب ثٝ يه اؾتبٖ ثّىاٝ چٙاسيٗ اؾاتبٖ    

 ٕٞزٛاض ضا زاضا اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ اَالػبت زض زؾتطؼ اؾتبٖ اضزثيُ فبلس ثيٕبضؾتبٖ لُجي اؾت.

 

 ب (: تيوارستاى هٌغقِ اي) 

ٞط چٙس ايٗ ٘ٛع ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ثيٕبضؾاتبٖ ُٔٙماٝ اي ٘بٔياسٜ قاسٜ ِايىٗ اياٗ        

ثيٕبضؾتبٖ ٕٞبٖ ثيٕبضؾتبٖ ٔٛرٛز زض ٔطاوع اؾتبٖ ذٛاٞس ثٛز وٝ زاضاي وّيٝ ثركٟبي ترههي 

ضز واٝ ٕٞاٝ   ثيٕبضؾتبٖ ُٔٙمٝ اي ٚرٛز زا 4ٔٛرٛز زض اؾتبٖ ضا زض ذٛز زاضز. زض اؾتبٖ اضزثيُ 

 آٟ٘ب زض ٔطوع اؾتبٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 

 ) ج (: تيوارستاى ًاحيِ اي

زض ايٗ ٔطاوع وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔطاوع اضربع يه ثّٛن )ٔزٕٛػٝ چٙس قٟطؾتبٖ( زض ٘ظاط   

ٌطفتٝ قسٜ،  ثركٟبي ترههي ثط پبيٝ قبذهٟبي ٔٛضز ٘ظط ٔحبؾجٝ ٚ تبؾيؽ ٔي قاٛز. ٔحاُ   

يىي اظ قٟطؾتبٟ٘بي ٘بحيٝ اؾت. اظ ايٗ ٘ظط اؾاتبٖ اضزثياُ    اؾتمطاض ايٗ ثيٕبضؾتبٖ ٘يع زض ٔطوع

ثيٕبضؾتبٖ ٘بحيٝ اي اؾت وٝ ثٝ تطتيات زض قاٟطٞبي پابضؼ آثابز، ذّرابَ، ٌطٔاي ٚ        4زاضاي 

 ٔكٍيٗ قٟط ٚالغ ا٘س.
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 ) ت (: تيوارستاى ضْزستاًي

زض ايٗ ٔطاوع، ثرف ٞبي زاذّي، رطاحاي، ظ٘ابٖ ، اٚضغا٘اؽ ٚ ترتٟابي ٚياػٜ رٟات        

ٚاحس ثيٕبضؾتبٖ قٟطؾاتب٘ي   2ٖ ٘يبظٔٙس ٔطالجتٟبي ٚيػٜ لّجي ٚرٛز زاضز. زض اؾتبٖ اضزثيُ ثيٕبضا

 ٚرٛز زاضز وٝ زض قٟطٞبي ثيّٝ ؾٛاض ٚ ٕ٘يٗ ٔىبٖ ٌعيٙي قسٜ ا٘س.

 

 تستز ساتق( –) ث (: هزاكش سالهت ) درهاى 

ايٗ ٔطاوع ثب أىبٖ وابفي رٟات ثؿاتطي ٔٛلات ثيٕابضاٖ ٚ اػاعاْ ؾاطيغ آٟ٘اب ثاٝ           

بضؾتبٟ٘بي قٟطؾتبٖ تبؾيؽ قسٜ ا٘س. اؾتبٖ اضزثيُ فبلس ٞطٌٛ٘ٝ ٔطوع ؾاالٔت اؾات. تٟٙاب    ثيٕ

 1تٛاٖ ثٝ زٚ ٔطوع وٝ زض قٟطٞبي ؾطػيٗ ٚ ٘يط زض حبَ احساث اؾت اقبضٜ وطز. ٔي

(، تؼاساز ٚ ا٘اٛاع ثيٕبضؾاتبٟ٘بي ٔٛراٛز زض اؾاتبٖ اضزثياُ ضا       1-14رسَٚ قإبضٜ )  

 ثطحؿت ٔٛلؼيت آٟ٘ب ٘كبٖ ٔي زٞس.

                                                 
1
 1377ٖ. ن: ٘ظبْ ذسٔبت زضٔبٖ ثؿتطي ٚ ترههي وكٛض، ٚظاضت ثٟساقت ٚ زضٔبٖ، ؾبَ 
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(: تؼذاد ٍ اًَاع ثیوبرستبًْبي هَجَد در استبى اردثیل ثزحست هَلؼیت آًْب1-14جذٍل  )

هحل استمزار

سغح ثٌذي اًَاع ثیوبرستبًْب

ثیوبرستبى لغجي ثیوبرستبى هٌغمِ اي ثیوبرستبى ًبحیِ اي ثیوبرستبى ضْزستبًي
ثستز  -هزاوش درهبى

)هزوش سالهت(

اردثیل     

آثي ثیگلَ     

اصالًذٍس     

ثیلِ سَار     

پبره آثبد     

 تبسُ وٌذ اًگَت    

جؼفزآثبد      

خلخبل     

رضي     

سزػیي      

ولَر     

گزهي     

گیَي      

الّزٍد     

هطىیي ضْز     

ًویي     

ًیز     

ّطتجیي     

ّیز       

ػٌجزاى     

وَرائین     

هجوَع     

 1377سبل  ًىتِ: ثزاسبه سغح ثٌذي ًظبم خذهبت درهبى ثستزي ٍ تخصصي وطَر، ٍسارت ثْذاضت ٍ درهبى

.1386اردثیل، هبخذ: داًطگبُ ػلَم پشضىي  ٍ خذهبت درهبًي استبى 
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 : ضجىِ خذهبت حول ٍ ًمل ٍ ارتجبعبت 5-1-1-2-1

ثٝ ٔٙظٛضؾُح ثٙسي ذسٔبتي حُٕ ٚ ٘ماُ ٚ اضتجبَابت زض ؾاُح اؾاتبٖ اضزثياُ ثاٝ        

ا٘تربة چٟبض قبذم پبيب٘ٝ ٞبي ٔؿبفطثطي ثيٗ قٟطي، فطٚزٌبٜ )ثيٗ إِّّي ٚ زاذّي(، ذاسٔبت  

ثؿاٙسٜ قاسٜ    (ISP)سٔبت ؾطٚيؽ زٞي ايٙتط٘ت پؿتي ٚ زفبتط پؿتي قٟطي ٔؿتمُ ٚ تبثغ ٚ ذ

 اؾت.

 

 )الف(: پاياًِ هسافزتزي تيي ضْزي

پبيب٘ٝ ٔؿبفطثطي ثيٗ قٟطي ٔحَٛٝ اي ثب ذسٔبت ٔؼيٗ اؾت وٝ زض آٖ ٚؾبيُ ٘مّيٝ  

ػٕٛٔي ٔؿبفطثطي ٔؿبفطاٖ ثيٗ قٟطي ضا ؾٛاض ٚ پيبزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ ذسٔبت ٚ تؿٟيالت ٔاٛضز ٘يابظ   

پبيب٘اٝ   6تؼاساز   1386ٔي زٞس. َجك اَالػبت ثسؾت آٔاسٜ زض ؾابَ   زض اذتيبض ٔؿبفطاٖ لطاض 

ٔؿبفطثطي ثيٗ قٟطي زض اؾتبٖ اضزثيُ  وبض حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ربثٝ ربيي ٔؿبفطاٖ ثيٗ قٟطي ضا ثط 

 1ٚاحس زض ذّربَ ،  1ٚاحس زض پبضؼ آثبز،  1ٚاحس زض قٟط اضزثيُ،  2ػٟسٜ زاض٘س. اظ ايٗ تؼساز 

 قٟط ٚرٛز زاضز. كىيٗٚاحس ٘يع ٔ 1ٚاحس زض ٌيٛي ٚ 

 

 ) ب (: دفاتز پست ضْزي  هستقل ٍ تاتع

ايٗ زفبتط ٚاحسٞبي پؿتي ٞؿتس وٝ ػّٕيبت ٔطثٌٛ ثٝ لجَٛ ٔطؾٛالت، آٔبزٜ ؾابظي،   

اضؾبَ ٚ تٛظيغ آٟ٘ب ٚ ٘يع فطٚـ اٚضاق ثٟبزاض پؿتي زض آٖ ا٘زبْ ٔي قٛز ٚ قبُٔ زفابتط پؿاتي   

ٚرٛز  1386ط پؿت قٟطي )ٔؿتمُ ٚ تبثغ( زض ؾبَ زفت 49ثبقس. زضايٗ اؾتبٖ  ٔؿتمُ ٚ تبثغ ٔي

زاضز وٝ ثٝ ؾبوٙبٖ اؾتبٖ زض قٟطٞبي ٔرتّف ذسٔبت اضائٝ ٔي زٞس. زض ايٗ ٔيبٖ قٟط اضزثياُ  

 1زفتط پؿت قٟطي ثطذٛضزاضتطيٗ قٟط ٔؼطفي ٔي قٛز. 15ثب اذتهبل زازٖ 

 

 ) ج (:فزٍدگاُ )داخلي ٍ تيي الوللي(

يي ٞؿتٙس وٝ تٟٙب ثٝ ٘كؿات ٚ ثطذبؾات پطٚاظٞابي    زاذّي، فطٚزٌبٟٞب  فطٚزٌبٜ ٞبي 

زاذّي وكٛض ذسٔبت پطٚاظي اضائٝ ٔي زٞس. ايٗ زض حبِي اؾت وٝ فطٚزٌبٟٞبي ثايٗ إِّّاي ثاٝ    

پطٚاظٞبيي وٝ ثٝ ذبضد اظ وكٛض ثٝ زاذُ ٚ يب اظ ذبضد ثٝ زاذُ نٛضت ٔي ٌيطز، اضائٝ ذاسٔبت  

ب ثٝ ٔمهس ٔىٝ ٚ ثٝ ٔٙظٛض حذ تٕتغ ناٛضت  ٔي ٕ٘بيس. پطٚاظ ذبضري اظ فطٚزٌبٜ قٟط اضزثيُ تٟٙ

ٔي ٌيطز. زض اؾتبٖ اضزثيُ زٚ فطٚزٌبٜ زض قٟطٞبي اضزثيُ ٚ پبضؼ آثبز ٚرٛز زاضز وٝ ثٝ رب ثٝ 

 ربيي ٔؿبفطاٖ ٔكغَٛ ٞؿتٙس.

                                                 
1
 .1385اَالػبت، ؾبَ  ٔؼبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ضيعي اؾتب٘ساضي اضزثيُ؛ ؾبِٙبٔٝ آٔبضي اؾتبٖ اضزثيُ ، زفتط آٔبض ٚ
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 (ISP)) ت (: خذهات سزٍيس دّي ايٌتزًت 

ٖ ٚرٛز ذسٔبت ؾطٚيؽ زٞي ايٙتط٘ت ثٝ ٚيػٜ تؼساز ٚ ظطفيت آٟ٘اب زض ؾاُح اؾاتب    

٘كبٖ زٞٙسٜ تمبيبي ٔكرهي ثطاي اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٌٛ٘ٝ ذسٔبت اؾت . ثٙبثطايٗ ٚرٛز آٖ ٌٛيبي 

 (ISP)24پصيطـ ٘مف ٞبي ٘ٛيٗ قٟطٞب زض ٘ظبْ قٟطي وكٛض اؾت. زض ؾُح اؾاتبٖ اضزثياُ   

ويّٛ ثبيتي زض قاٟطٞبي   16432ويّٛ ثبيتي تب 64ٚرٛز زاضز وٝ ثب ظطفيت ٞبي ٔرتّفي ٕٞچٖٛ 

 ثطاٖ اضائٝ ذسٔبت ٔي زٞٙس.ٔرتّف ثٝ وبض

(، تؼساز ٚ ا٘ٛاع ذسٔبت حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اضتجبَبت زض ؾاُح اؾاتبٖ   1-15رسَٚ قٕبضٜ) 

 اضزثيُ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.
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(: تؼذاد ٍ اًَاع خذهبت حول ٍ ًمل ٍ ارتجبعي در استبى اردثیل1-15جذٍل )

 هحل استمزار

تؼذاد خذهبت حول ٍ ًمل تؼذاد ٍ ظزفیت خذهبت ارتجبعي

پبيبًِ ّبي هسبفزثزي 

ثیي ضْزي

 فزٍدگبُ 

الوللي( ي)داخلي يب ثی
دفبتز پست ضْزي )هستمل ٍ تبثغ(

خذهبت سزٍيس دّي ايٌتزًت 

(ISP) 

تؼذاد ظزفیت

 اردثیل   K 

 آثي ثیگلَ    

 اصالًذٍس    

 ثیلِ سَار   K 

 پبره آثبد   K 

 تبسُ وٌذ اًگَت    

 جؼفزآثبد    

 خلخبل   K 

 رضي    

 سزػیي     K 

 ولَر    

 گزهي    K  

 گیَي   K 

 الّزٍد    

 هطىیي ضْز   K 

 ًویي   K 

 ًیز    

 ّطتجیي    

 ّیز     

 ػٌجزاى    

 وَرائین    

 هجوَع    

 1386هبخذ: سبسهبى حول ٍ ًمل ٍ ارتجبعبت استبى اردثیل ،
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 ٍرسضي –:خذهبت فزٌّگي 6-1-1-2-1

ٚظضقاي ثاط    -قبذهٟبي ا٘تربثي ثطاي ؾٙزف ٚ تحّيُ چٍٍٛ٘ي قجىٝ ذسٔبت فطٍٞٙي 

زض ؾُح وكٛض ٌعيٙف ٚ ا٘تربة قسٜ اؾت. ثط اياٗ اؾابؼ قبذهاٟبيي    اؾبؼ تزبضة ٔرتّف 

چٖٛ تؼساز وتبثرب٘ٝ، تؼساز ؾبِٗ ٕ٘بيف، تؼساز نٙسِي ؾيٕٙب، تؼساز فطٍٞٙؿاطا، تؼاساز ػٙابٚيٗ    

ٞفتٝ ٘بٔٝ ٔٙتكطٜ، تؼساز ػٙبٚيٗ ٔبٞٙبٔٝ ٔٙتكط قسٜ، تؼساز ؾبِٗ ٞابي چٙاس ٔٙظاٛضٜ )ٔزتٕاغ     

(          1-16ضقاي زض ٘ظاط ٌطفتاٝ قاسٜ اؾات. راسَٚ قإبضٜ)       ٚضظقي( ٚ تؼساز اؾاتبزيْٛ ٞابي ٚظ  

 وٙس. تؼساز ٚ ا٘ٛاع ذسٔبت فطٍٞٙي ٚ ٚضظقي زض اؾتبٖ اضزثيُ ضا ثٝ تفىيه ٘مبٌ قٟطي اضائٝ ٔي

 

(: تؼذاد ٍ اًَاع خذهبت فزٌّگي ٍ ٍرسضي در استبى اردثیل ثِ تفىیه ضْز1-16جذٍل  )

 هحل استمزار

خذهبت فزٌّگي ٍ ٍرسضي

ثخبًِوتب
سبلي تئبتز 

)ًوبيص(

تؼذاد صٌذلي 

سیٌوب
فزٌّگسزا

تؼذاد ػٌبٍيي ّفتِ 

ًبهِ هٌتطزُ

تؼذاد ػٌبٍيي 

هبٌّبهِ هٌتطزُ

هجتوغ ٍرسضي )سبلي 

چٌذ هٌظَرُ(

ٍرسضگبُ 

)استبديَم(

 اردثیل       

 آثي ثیگلَ       

 اصالًذٍس        

 ثیلِ سَار       

 پبره آثبد       

 تبسُ وٌذ اًگَت       

 جؼفزآثبد        

 خلخبل       

 رضي       

 سزػیي         

 ولَر       

 گزهي       

 گیَي       

 الّزٍد       

 هطىیي ضْز       

 ًویي       

 ًیز       

 ّطتچیي       

 ّیز        

 ػٌجزاى       

 وَرائین       

 هجوَع       
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 البهتي –: خذهبت گزدضگزي 7-1-1-2-1

البٔتي تٟٙاب ٔكاتُٕ ثاط زٚ ٘اٛع ذاسٔبت ٞتاُ ٚ        –حج ذسٔبت ٌطزقٍطي زض ايٗ ث  

ؾتبضٜ ٚ...( ٚ ثطاي  2ؾتبضٜ،  1ٟٕٔب٘پصيط اؾت. اظ ٞتُ ٞب تؼساز ترت ٞتُ ٞب ثطحؿت ٘ٛع ٞتُ)

 ٟٕٔب٘پصيط ٘يع تؼساز ترت ثٝ ٔٙظٛض ؾُح ثٙسي ٌعيٙف ٚ ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ اؾت.
 

 ٍ البهتي استبى اردثیل ثِ تفىیه ًمبط ضْزي(: تؼذاد ٍ اًَاع خذهبت گزدضگزي 1-17جذٍل )

 هحل استمزار

 خذهبت گزدضگزي ٍ البهتي

تؼذاد تخت ّتل
 تؼذاد تخت

ستبرُّتل ُستبر ُستبر ُستبر ُستبر ... ٍ

 اردثیل      

 آثي ثیگلَ      

 اصالًذٍس      

 ثیلِ سَار      

 بره آثبدپ      

 تبسُ وٌذ اًگَت       

  جؼفزآثبد     

 خلخبل      

 رضي      

 سزػیي       

 ولَر       

 گزهي      

 گیَي      

  الّزٍد     

 هطىیي ضْز      

 ًویي      

 ًیز      

 ّطتجیي      

 ّیز        

 ػٌجزاى      

  وَرائین     
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 (: تؼذاد ٍ اًَاع خذهبت گزدضگزي ٍ البهتي استبى اردثیل ثِ تفىیه ًمبط ضْزي1-18جذٍل )

 هحل استمزار

 خذهبت گزدضگزي ٍ البهتي

تؼذاد تخت ّتل آپبرتوبى
 تؼذاد تخت

ستبرُتخت ّتل آپبرتوبى ُستبر ُستبر ُستبر ُستبر ... ٍ

 اردثیل      

 آثي ثیگلَ      

 اصالًذٍس      

 ثیلِ سَار      

 پبره آثبد      

 تبسُ وٌذ اًگَت      

 جؼفزآثبد      

 خلخبل      

 رضي      

 سزػیي        

 ولَر       

 گزهي      

 گیَي      

 الّزٍد      

 هطىیي ضْز      

 ًویي      

 ًیز      

 ّطتجیي      

 ّیز       

 ػٌجزاى       

 وَرائین      
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 : سغح ثٌذي ػوَدي خذهبت  2-1-2-1

ثايٗ ا٘اساظٜ ٚ ثعضٌاي     ثط َجك ٘ظطيٝ ٔىبٖ ٔطوعي ٚاِتط وطيؿتبِط ) رغطافيساٖ إِٓب٘ي(،  

قاٟط   قٟطٞب ثب ؾُح ذسٔبت ضؾب٘ي ضاثُٝ ٔؿتميٕي ٚرٛز زاضز. ثاٝ ػجابضت زيٍاط ٞاط چماسض     

ثعضٌتط ثبقس، ؾُح ذسٔبت ٚ ا٘ٛاع آٖ اظ تٙٛع ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت. اِجتٝ ايٗ ٘ظطياٝ ثؼاسٞب   

تٛؾٍ رغطافيسا٘بٖ آٔطيىبيي ٕٞچٖٛ ثطايبٖ ثطي ثؿٍ ٚ تٛؾؼٝ زازٜ قس. ثٙبثط ايٗ فطو اؾبؾي 

 زض ايٗ ُٔبِؼٝ ثط ايٗ ٔجٙب لطاض زاضز وٝ ثيٗ ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي قاٟطٞب ثاب ؾّؿاّٝ ٔطاتات    

ذسٔبتي قٟطٞب اضتجبٌ تٍٙبتٍٙي ٚرٛز زاضز  وٝ زض ازٔٝ ثٝ آٖ ذٛاٞيٓ پطزاذات. ثاسيٗ ٔٙظاٛض    

ٔتغيط ذسٔبتي رٟت ؾُح ثٙسي ٚ ضتجٝ ثٙسي ذسٔبتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٔٛضز آظٔاٖٛ   34

 لطاض ٌطفت.

ضٚـ وبض ٘يع ثسيٗ نٛضت اؾت وٝ زض زٚ ٔطحّٝ ٚ ثب احتؿبة فطٚيي وٝ ٞٓ ا٘اساظٜ ٚ   

تغيط ضا زض ٘ظط ٔي ٌيطز ٚ ٞٓ أتيابظ آؾاتب٘ٝ التهابزي ذاسٔبت ٚ ٔياعاٖ وٕيابثي آٖ       ٔمساض ٔ

ٔحبؾجٝ ٌطزز، ا٘زبْ ٔي ٌيطز. ثسيٗ ٔؼٙي وٝ اثتسا ٚرٛز يب ػسْ ٚرٛز ذسٔبت ٔاٛضز  ٘ظاط زض   

قٟط ٘ظبْ قٟطي ثطاي ٞط ذسٔت قٕطزٜ قسٜ ٚ ؾپؽ وُ أتيبظ ٞط ذسٔبت ثسؾات   21تؼساز

قٟط زاضاي ثيٕبضؾتبٖ قٟطؾتب٘ي ثبقٙس،  4قٟط اؾتبٖ اضزثيُ  21ض ثيٗ آيس. ثطاي ٔخبَ، اٌط ز ٔي

 25/0يؼٙاي  1( 1÷4;25/0يطيت أتيبظ ٞط قٟط ثطاي زاقتٗ ثيٕبضؾاتبٖ قٟطؾاتب٘ي ٔؼابزَ )   

قاٟطاظ اياٗ ٘اٛع     PC  ،12اؾت. أب اٌط زض ثيٗ قٟطٞبي اؾتبٖ اظ ٘ظاط ثطذاٛضزاضي اظ ٔطواع    

(، 1-11÷ 08/0قٟط ثطذٛضزاض اظايٗ ذسٔبت ٔؼابزَ )  ذسٔبت ثطذٛضزاض ثبقس. يطيت أتيبظ ٞط

ٔحبؾجٝ ٔي ٌطزز. ثٙبثطايٗ ثطذٛضزاضي اظ ذسٔبت وٕيبة تط، أتيبظ ثيكتطي ضا ثاطاي آٖ   08/0

آٚضز. اِجتٝ ثطاي اياٗ واٝ ياطيت يىؿابٖ ثاطاي تٕابٔي قاٟطٞب زض ٔاٛضز تٟٙاب           قٟط ثٝ ثبض ٔي

ض ٔٛضز ٔيعاٖ ٚ تؼاساز ذاسٔبت اضائاٝ    ثطذٛضزاضي اظ يه ذسٔبت ٔٛرت ػسْ ٔحبؾجٝ تفبٚتٟب ز

قسٜ زض قٟطٞب ٘جبقس، تؼساز ٚ ٔيعاٖ ذسٔبت اضائٝ قسٜ ٘يع ثٝ ٌٛ٘ٝ اي زض أتيبظ زٞي قٟطٞب ثٝ 

حؿبة آٔسٜ اؾت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ ثيكتطيٗ تؼساز نٙسِي ؾيٕٙب زض يه قٟط ٚ ثٝ ػٙاٛاٖ ٔخابَ   

ناٙسِي ٘ؿاجت ثاٝ قاٟط اَٚ     فطو قسٜ ٚ ؾبيط قٟطٞب ثاٝ تٙبؾات تؼاساز     1اضزثيُ ثٝ ػٙٛاٖ 

ٔحبؾجٝ ٔي ٌطزز. زض ٟ٘بيات زض ٔاٛضز ذاسٔبتي واٝ زاضاي وٕيات ٔكرهاي ٘يؿاتٙس ٚ تٟٙاب         

( يطيت ٔاٛضز  TX , PCٔخُ ٔطاوع  ثطذٛضزاض ٚ ػسْ ثطذٛضزاضي زض ٔٛضز آٟ٘ب نسق ٔي وٙس)

 ٘ظط نفط لّٕساز ٌطزيسٜ اؾت.

اضزثياُ ضا ، ؾابَ   (، پطاوٙف ذسٔبت ٔٛراٛز زض قاٟطٞبي اؾاتبٖ    1-19رسَٚ قٕبضٜ) 

 ٘كبٖ ٔي زٞس. 1386

                                                 
1
 اِجتٝ ٔيتٛاٖ فطَٔٛ ٔصوٛض ضا ثٝ نٛضت ظيط ٘يع ثيبٖ وطز:

25(;4÷100) 
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( ٘كابٖ ٔاي زٞاس واٝ ضتجاٝ      1-20( ٚ )1-19ٔحبؾجبت ا٘زبْ قسٜ زض رساَٚ قإبضٜ )  

اذتهبل زاضز. قٟط زْٚ ٔكٍيٗ قٟط ثب أتيابظ   90/29٘رؿت ذسٔبتي ثٝ قٟط اضزثيُ ثب أتيبظ 

ذّربَ ٚ ثيّٝ  ثبز،(  اؾت وٝ فبنّٝ ظيبزي ثب قٟط اَٚ يؼٙي اضزثيُ زاضز. قٟطٞبي پبضؼ آ82/9)

زض ضتجٝ ٞبي ؾْٛ، چٟبضْ ٚ پٙزٓ لطاض  37/5ٚ   93/7، 98/7ؾٛاض ثٝ تطتيت ثب زاضا ثٛزٖ أتيبظ 

زاض٘س.الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ قٟطٞبي ٞيط، وّٛض ٚ ػٙجطاٖ زض پبييٗ تاطيٗ ضزٜ ٞابي ذاسٔبتي زض    

ٔاصوٛض زض  ٘تيزاٝ   ؾُح اؾتبٖ اضزثيُ لطاض ٌطفتٝ ا٘س. پبييٗ ثٛزٖ ضتجٝ ٞبي ذسٔبتي قاٟطٞبي  

 قٟطي آٟ٘بؾت. -تبظٜ تجسيُ قسٖ آٟ٘ب ثٝ قٟط ٚ زاقتٗ چٟطٜ ضٚؾتب

ؾابَ   ( ضتجٝ ثٙسي ػٕٛزي ذسٔبتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ضا زض ، 1-22رسَٚ قٕبضٜ )  

 ٘كبٖ ٔي زٞس.1386
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ضعبات هوتاس ٍ 

درجِ 1

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ باجِ 

باًکی

هزکش حَسُ 

ٍ ضعبات درجِ 1

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ باجِ 

باًکی

SC هزکش PC هزکش TX هزکش
پایاًِ 

هسافزبزی بیي ضْزی

تعذاد فزٍدگاّْا 

)داخلی ٍ بیي 

الوللی(

دفاتز پست ضْزی

)هستقل ٍ تابع(

IS P

(کیلَبایت بز ثاًیِ)

اردبیل 1 4 5 1 2 19 1 2 1 15 16432K  

آبی بیگلَ 8 0

اصالًذٍس 1 1 1 15 2

بیلِ سَار 1 1 1 1 6 2 1024 K  

پارس آباد 1 1 1 3 23 1 1 3 1024K

تاسُ کٌذ اًگَت 11 1

جعفزآباد 1 1 14 1

خلخال 1 1 3 27 1 4 768K  

رضی 10 1

سزعیي  1 8 2 128 K   

کلَر 1

گزهی 1 1 1 25 3 512 K  

گیَی 29 1 2 64 K  

الّزٍد 9 1

هطکیي ضْز 1 1 1 2 40 1 3 1512 K  

ًویي 1 1 1 13 3 1256 K  

ًیز 1 15 2

ّطتجیي 8 1

ّیز  1

عٌبزاى 2 1

کَرائین 10

ثزخَرداري 1 12 13 1 5 33 0 1 273 6 2 49 0

جذٍل ) 19-1 ( پزاکٌص ٍ تَسیع خذهات هَجَد در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

 ًام ضْز

خذهات باًکی ٍ اهَر هالی
خذهات هخابزاتی حول ٍ ًقل ٍ ارتباطات

باًک هلی باًک صادرات
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دٍلتی 

)پیام ًَر(
آساد

دٍلتی

)پیام ًَر(
آساد

بیوارستاى 

قطبی

بیوارستاى 

هٌطقِ ای

بیوارستاى 

ًاحیِ ای

بیوارستاى 

ضْزستاًی
هزکش سالهت

اردبیل 2 2 1 2 58 4

آبی بیگلَ

اصالًذٍس 3

بیلِ سَار 1 1 7 1

پارس آباد 27 1

تاسُ کٌذ اًگَت 2 1 2

جعفزآباد 2

خلخال 2 1 13 1

رضی 1 3

سزعیي  1 2

کلَر 2

گزهی 1 1 12 1

گیَی 4

الّزٍد 4

هطکیي ضْز 2 1 26 1

ًویي 1 2 1 8 1

ًیز 1 1 2

ّطتجیي 4

ّیز 

عٌبزاى

کَرائین

ثزخَرداري 3 2 14 6 3 179 0 4 4 2 0

اداهِ جذٍل ) 19-1 ( پزاکٌص ٍ تَسیع خذهات هَجَد در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

 ًام ضْز

داًطگاّْای دارای هقطع کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی داًطگاّْای دارای هقطع کارضٌاسی
خذهات درهاًی

هجتوع 

آهَسش عالی

دبیزستاى 

فٌی ٍ حزفِ ای

)دٍلتی ٍ غیزاًتفاعی(

هَسسسات آهَسش عالی
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تعذاد 

کتابخاًِ

تعذاد 

سالي 

ًوایص

تعذاد 

صٌذلی سیٌوا

تعذاد 

فزٌّگسزا

تعذاد 

عٌاٍیي ّفتِ ًاهِ هٌتطزُ

تعذاد 

عٌاٍیي هاٌّاهِ 

هٌتطزُ

تعذاد 

سالٌْای چٌذ هٌظَرُ

تعذاد 

استادیَهْای 

ٍرسضی

تعذاد تخت ّتل 

ٍ ّتل آپارتواى

تعذاد تخت 

هْواًپذیز

اردبیل 11 2 1780 2 27 3 18 1 510 760

آبی بیگلَ 1 1 1 1 0 0

اصالًذٍس 1 1 1 1 0 0

بیلِ سَار 3 1 1 4 0 98

پارس آباد 6 1 450 1 8 1 0 144

تاسُ کٌذ اًگَت 1 2 0 0

جعفزآباد 1 1 1 1 0 0

خلخال 5 1 1 1 11 439 90

رضی 1 1 1 1 0 0

سزعیي  1 1 2523 3818

کلَر 1 1 0 0

گزهی 1 1 1 6 0 50

گیَی 3 1 1 5 25 21

الّزٍد 1 1 0 0

هطکیي ضْز 5 1 409 1 2 8 1 122 93

ًویي 1 3 1 0 0

ًیز 2 1 1 6 1 0 0

ّطتجیي 1 1 1 1 0 0

ّیز  1 1 0 0

عٌبزاى 1 3 0 0

کَرائین 1 1 0 0

ثزخَرداري 49 14 2639 14 30 3 84 5 3619 5074

اداهِ جذٍل ) 19-1 ( پزاکٌص ٍ تَسیع خذهات هَجَد در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

 ًام ضْز

خذاهات فزٌّگی ٍ ٍرسضی خذهات گزدضگزی- اقاهتی
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ضعبات هوتاس ٍ 

درجِ 1

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ 

باجِ باًکی

هزکش حَسُ 

ٍ ضعبات درجِ 1

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ 

باجِ باًکی SC هزکش PC هزکش TX هزکش

پایاًِ 

هسافزبزی بیي 

ضْزی

تعذاد فزٍدگاّْا 

)داخلی ٍ بیي 

الوللی(

دفاتز پست ضْزی

)هستقل ٍ تابع(

IS P

 کیلَبایت بز)

(ثاًیِ

اردبیل 1 0.11 0.08 1 0.25 0.1 0 1 0 0.2 0.5 0.052 0.111

آبی بیگلَ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0

اصالًذٍس 0 0.11 0 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0

بیلِ سَار 0 0.11 0.08 0 0.25 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

پارس آباد 0 0.11 0.08 0 0.25 0.1 0 0 0.05 0.2 0.5 0.052 0.111

تاسُ کٌذ اًگَت 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

جعفزآباد 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

خلخال 0 0.11 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0.2 0 0.052 0.111

رضی 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

سزعیي  0 0 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

کلَر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.052 0

گزهی 0 0.11 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

گیَی 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.05 0.2 0 0.052 0.111

الّزٍد 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

هطکیي ضْز 0 0.11 0.08 0 0.25 0.1 0 0 0.05 0.2 0 0.052 0.111

ًویي 0 0.11 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

ًیز 0 0 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0

ّطتجیي 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

ّیز  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.052 0

عٌبزاى 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

کَرائین 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0

 جذٍل ) 20-1 ( ضزیب بزخَرداری ضاخص ّای خذهاتی در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

خذهات هخابزاتیحول ٍ ًقل ٍ ارتباطات

 ًام ضْز

خذهات باًکی ٍ اهَر هالی

باًک هلی باًک صادرات
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دٍلتی 

)پیام ًَر( آساد

دٍلتی

)پیام ًَر( آساد

بیوارستاى 

قطبی

بیوارستاى 

هٌطقِ ای

بیوارستاى 

ًاحیِ ای

بیوارستاى 

ضْزستاًی هزکش سالهت

اردبیل 0.5 1 0.111 0 0.5 0.058 0 1 0 0 0

آبی بیگلَ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

اصالًذٍس 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

بیلِ سَار 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0 0.5 0

پارس آباد 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0.25 0 0

تاسُ کٌذ اًگَت 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0 0 0

جعفزآباد 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

خلخال 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0.25 0 0

رضی 0 0 0.111 0 0 0.058 0 0 0 0 0

سزعیي  0 0 0.111 0 0 0.058 0 0 0 0 0

کلَر 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

گزهی 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0.25 0 0

گیَی 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

الّزٍد 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

هطکیي ضْز 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0.25 0 0

ًویي 0.5 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0 0.5 0

ًیز 0 0 0.111 0 0.5 0.058 0 0 0 0 0

ّطتجیي 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

ّیز  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

عٌبزاى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

کَرائین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

اداهِ جذٍل ) 20-1 ( ضزیب بزخَرداری ضاخص ّای خذهاتی در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

هَسسسات آهَسش عالی

داًطگاّْای دارای هقطع کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی دبیزستاى 

فٌی ٍ حزفِ ای

)دٍلتی ٍ 

غیزاًتفاعی(

داًطگاّْای دارای هقطع کارضٌاسیخذهات درهاًی

هجتوع 

آهَسش عالی

 ًام ضْز
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تعذاد 

کتابخاًِ

تعذاد 

سالي ًوایص

تعذاد 

صٌذلی سیٌوا

تعذاد 

فزٌّگسزا

تعذاد 

عٌاٍیي ّفتِ ًاهِ 

هٌتطزُ

تعذاد 

عٌاٍیي هاٌّاهِ 

هٌتطزُ

تعذاد 

سالٌْای چٌذ 

هٌظَرُ

تعذاد 

استادیَهْای 

ٍرسضی

تعذاد تخت ّتل 

ٍ ّتل آپارتواى

تعذاد تخت 

هْواًپذیز

اردبیل 0.047 0.076 0.333 0.076 0.333 1 0.047 0.2 0.2 0.125 10.009

آبی بیگلَ 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.296

اصالًذٍس 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.616

بیلِ سَار 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0.125 1.959

پارس آباد 0.047 0.076 0.333 0.076 0 0 0.047 0.2 0 0.125 2.665

تاسُ کٌذ اًگَت 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.611

جعفزآباد 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.516

خلخال 0.047 0.076 0 0.076 0.333 0 0.047 0 0.2 0.125 2.192

رضی 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.517

سزعیي  0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0.2 0.125 0.981

کلَر 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.204

گزهی 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0.125 1.459

گیَی 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0.2 0.125 1.122

الّزٍد 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.334

هطکیي ضْز 0.047 0.076 0.333 0.076 0.333 0 0.047 0.2 0.2 0.125 2.975

ًویي 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0.2 0 0 2.132

ًیز 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0.2 0 0 1.397

ّطتجیي 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.406

ّیز  0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.146

عٌبزاى 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.196

کَرائین 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.144

اداهِ جذٍل ) 20-1 ( ضزیب بزخَرداری ضاخص ّای خذهاتی در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

ضزیب بزخَرداری

خذاهات فزٌّگی ٍ ٍرسضیخذهات گزدضگزی- اقاهتی

 ًام ضْز
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ضعبات هوتاس ٍ 

درجِ 1

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ 

باجِ باًکی

هزکش حَسُ 

ٍ ضعبات درجِ 1

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ 

باجِ باًکی SC هزکش PC هزکش TX هزکش

پایاًِ 

هسافزبزی بیي 

ضْزی

تعذاد فزٍدگاّْا 

)داخلی ٍ بیي 

الوللی(

دفاتز پست ضْزی

)هستقل ٍ تابع(

IS P

 کیلَبایت بز)

(ثاًیِ

اردبیل 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

آبی بیگلَ 0.276

اصالًذٍس 0.25 0.052 0.517 0.133

بیلِ سَار 0.25 0.076 0.5 0.052 0.207 0.133 0.062

پارس آباد 0.25 0.115 0.5 0.157 0.793 0.5 0 0.2 0.062

تاسُ کٌذ اًگَت 0.038 0.379 0.066

جعفزآباد 0.25 0.483 0.066

خلخال 0.25 0.076 0.157 0.931 0.5 0.266 0.046

رضی 0.345 0.066

سزعیي  0.038 0.052 0.276 0.133 0.007

کلَر 0.000 0.066

گزهی 0.25 0.076 0.052 0.862 0.2 0.031

گیَی 0.038 1.000 0.5 0.133 0.003

الّزٍد 0.038 0.310 0.066

هطکیي ضْز 0.25 0.115 0.5 0.105 1.379 0.5 0.2 0.092

ًویي 0.25 0.038 0.052 0.448 0.2 0.076

ًیز 0.038 0.052 0.517 0.133

ّطتجیي 0.276 0.066

ّیز  0.000 0.066

عٌبزاى 0.069 0.066

کَرائین 0.345

جذٍل ) 21-1 ( ضزیب کویت ضاخص ّای خذهاتی در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

 ًام ضْز

خذهات باًکی ٍ اهَر هالی

باًک هلی باًک صادرات خذهات هخابزاتی حول ٍ ًقل ٍ ارتباطات
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دٍلتی 

)پیام ًَر( آساد

دٍلتی

)پیام ًَر( آساد

بیوارستاى 

قطبی

بیوارستاى 

هٌطقِ ای

بیوارستاى 

ًاحیِ ای

بیوارستاى 

ضْزستاًی هزکش سالهت

اردبیل 1 1 0.5 0 1 0

آبی بیگلَ

اصالًذٍس 0.051

بیلِ سَار 0.5 0 0.12 0

پارس آباد 0.465 0

تاسُ کٌذ اًگَت 1 0 0.034 0

جعفزآباد 0 0.034

خلخال 1 0 0.224 0

رضی 0.5 0 0.051

سزعیي  0.5 0.034

کلَر 0.034

گزهی 0.5 0 0.206 0

گیَی 0.068

الّزٍد 0.068

هطکیي ضْز 1 0 0.448 0

ًویي 0.5 1 0 0.137 0

ًیز 0.5 0 0.034

ّطتجیي 0.068

ّیز 

عٌبزاى

کَرائین

اداهِ جذٍل ) 21-1 ( ضزیب کویت ضاخص ّای خذهاتی در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

 ًام ضْز

خذهات درهاًی

هجتوع 

آهَسش عالی

دبیزستاى 

فٌی ٍ حزفِ ای

)دٍلتی ٍ 

غیزاًتفاعی(

هَسسسات آهَسش عالی

داًطگاّْای دارای هقطع کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی داًطگاّْای دارای هقطع کارضٌاسی
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تعذاد 

کتابخاًِ

تعذاد 

سالي ًوایص

تعذاد 

صٌذلی سیٌوا

تعذاد 

فزٌّگسزا

تعذاد 

عٌاٍیي ّفتِ ًاهِ 

هٌتطزُ

تعذاد 

عٌاٍیي هاٌّاهِ 

هٌتطزُ

تعذاد 

سالٌْای چٌذ 

هٌظَرُ

تعذاد 

استادیَهْای 

ٍرسضی

تعذاد تخت ّتل 

ٍ ّتل آپارتواى

تعذاد تخت 

هْواًپذیز

اردبیل 1 1 1 1 1 1 1 0 0.2 0.199 19.899

آبی بیگلَ 0.09 0.5 0.5 0.055 0 1.4208621

اصالًذٍس 0.09 0.5 0.5 0.055 0 2.1482414

بیلِ سَار 0.27 0.5 0.5 0.222 0.025 3.4168966

پارس آباد 0.54 0.5 0.252 0.5 0.444 0 0.037 5.3151034

تاسُ کٌذ اًگَت 0.09 0.111 0 1.7183103

جعفزآباد 0.09 0.5 0.5 0.055 0 1.9777586

خلخال 0.45 0.5 0.5 0.037 0.61 0.17 0.023 5.7400345

رضی 0.09 0.5 0.5 0.055 0 2.1068276

سزعیي  0.09 0.055 1 1 3.1848621

کلَر 0.09 0.055 0 0.245

گزهی 0.09 0.5 0.5 0.333 0.013 3.613069

گیَی 0.27 0.5 0.5 0.277 0.009 0.005 3.303

الّزٍد 0.09 0.055 0 0.6273448

هطکیي ضْز 0.45 0.5 0.229 0.5 0.07 0.444 0 0.048 0.024 6.8543103

ًویي 0.09 0.166 0 0 2.9572759

ًیز 0.181 0.5 0.5 0.333 0 0 2.7882414

ّطتجیي 0.09 0.5 0.5 0.055 0 1.5548621

ّیز  0.09 0.055 0 0.211

عٌبزاى 0.09 0.166 0 0.3909655

کَرائین 0.09 0.055 0 0.4898276

اداهِ جذٍل ) 21-1 ( ضزیب کویت ضاخص ّای خذهاتی در ضْزّای استاى اردبیل در سال 1386

ضزیب کویت ًام ضْز

خذاهات فزٌّگی ٍ ٍرسضی خذهات گزدضگزی- اقاهتی
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 (: رتجِ ثٌذي ػوَدي خذهبت در ضْزّبي استبى اردثیل1-22جذٍل  )

 اهتیبس ول ًبم ضْز رتجِ اهتیبس ول بم ضْزً رتجِ

 اردثیل   رضي 

 هطىیي ضْز   جؼفزآثبد 

 پبره آثبد   تبسُ وٌذ اًگَت 

 خلخبل   ّطتجیي 

 ثیلِ سَار   آثي ثیگلَ  

 ًویي   الّزٍد 

 گزهي   وَرائین 

 گیَي   ػٌجزاى  

 ًیز   ولَر 

 سزػیي    ّیز   

 اصالًذٍس 
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 : ارتجبعْبي افمي خذهبت  3-1-2-1

زض يه حبِت ُٔٙمي قٟطٞبي ثب رٕؼيت ثيكتط ثٝ زِيُ ثٟطٜ ٔٙسي اظ تمبيبي ثبال ثطاي  

اظ تٙٛع ذسٔبتي ثيكتطي ثٟطٜ ٔٙس ٞؿتٙس. ثٝ  حسٚزي آؾتب٘ٝ التهبزي ثبالتط، رصة ذسٔبت ٚ تب

ػجبضت زيٍط قٟطٞبي ثب ا٘ساظٜ يىؿبٖ زاضاي ذاسٔبت يىٙٛاذات ٚ يىؿاب٘ي ٞؿاتٙس. اياٗ ٟٔآ       

تٛا٘س زض اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثيٗ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي ثطحؿت رٕؼيت ٚ ؾّؿّٝ ٔطاتت  قاٟطي   ٔي

تٝ ثبقس. ثب ايٗ حبَ زض ايطاٖ ثٝ زِيُ تبحيط پصيطي قاٟطٞب اظ  ثطحؿت ذسٔبت تبحيط ثؿعايي زاق

ثب ٚرٛز رٕؼيات   اظ أىب٘بت ٚ ذسٔبت )  ٘مف ؾيبؾي قبٖ ٚ يب ربيٍبٜ آٟ٘ب زض تمؿيٕبت ؾيبؾي،

٘فاطي اؾاتبٖ اضزثياُ     1817وٓ( ثبالتطي ثطذٛضزاض ثبقٙس. ثٝ َٛضي وٝ ٔي ثيٙيٓ زض يه قاٟط  

زِٚتي، پيبْ ٘ٛض ٚ آظاز زض ٔمُاغ وبضقٙبؾاي ٚراٛز زاضز. زض     ؾٝ ٘ٛع زا٘كٍبٜ  )تبظٜ وٙس آٍ٘ٛت(

نٛضتي وٝ قٟط پبضؼ آثبز زٚٔيٗ قٟط اؾتبٖ اضزثيُ اظ ٘ظط رٕؼيتي فبلس ٞطٌٛ٘ٝ زا٘كٍبٜ اؾت. 

ثسيٗ تطتيت ػسْ اضتجبَبت افمي ثب يه زيٍط اثتسا  ٞٓ زض ػسْ ثٟطٜ ٔٙسي اظ نطفٝ ٞبي تزٕاغ  

يس ٚ ٞٓ زؾتطؾي ثٝ ذسٔبت ثب ٞعيٙٝ ثبالتطي ٕٞطاٜ ٔي ذسٔبت زض يه ٘بحيٝ رٌّٛيطي ٔي ٕ٘ب

قٛز ٚ زض ٔزٕٛع وبضوطزٞبي ٔٙبؾجي اضائٝ ٕ٘ي قٛز. ثسيٗ ٔٙظٛض ثبيس ثٝ تؼيايٗ ٘اٛاحي الاساْ    

وطز وٝ ثب تزٕغ ذسٔبت زض ٔطوع آٖ ثتٛاٖ ٘بحيٝ ٔٛضز ٘ظط ضا پٛقف زاز. زض ايٗ نٛضت اؾت 

ثٝ أىب٘بت ٚ ذسٔبت ثٝ نٛضت ُّٔٛثي زؾت وٝ ٔي تٛاٖ اظ َطيك تزٕغ ذسٔبت ثٝ زؾتطؾي 

 يبفت.

( َطاحي ٌطزيس.تب اضتجبٌ افمي 1-23ثطحؿت ضتجٝ ثٙسي ػٕٛزي ذسٔبت ، رسَٚ قٕبضٜ) 

 ذسٔبت ٔٛرٛز زض ٘مبٌ قٟطي ٔكرم ٌطزز.

ذسٔبت ٚرٛز  1ثطاؾبؼ اَالػبت اضايٝ قسٜ زض رسَٚ ٔصوٛض قٟط اضزثيُ وٝ زض ؾُح  

قٟطٞبي ثؼس اظ ذاٛز زاضز. أاب ثاٝ ٞطحابَ اظ ٘ظاط ذاسٔبتي زاضاي        زاضز فبنّٝ تمطيجب  ظيبزي ثب

ذاسٔبتي ثاب    1اقتطاوبت ظيبزي ثب قٟطٞبي ؾُح زْٚ اؾت. ايٗ اقتطاوبت زض ٔمبيؿاٝ ؾاُٛح   

ذسٔبتي اقتطاوبت وٕتطي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.  چٙب٘چٝ اضلبْ ٔطثٌٛ ثٝ قبذم ٔطوعيت  3ؾُٛح 

يٓ ٔي تٛاٖ ؾُٛح ذسٔبتي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثياُ  ضا ثطضٚي يه ٕ٘ٛزاض ٘يٕٝ ٍِبضيتٕي ٘كبٖ زٞ

ضا اظ َطيك قىؿتٍي ٞبي حبنُ زض ٔٙحٙي ٔطثَٛٝ ثٝ َٛض وبٔال  زليك تؼييٗ ٕ٘بييٓ. ثب تٛرٝ ثٝ 

ٚ قٟط زْٚ اؾتبٖ اظ  اضزثيُ( يبثيٓ وٝ تٟٙب تفبٚت ثيٗ قٟط اَٚ اؾتبٖ) (، زض ٔي1-1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ )

ٞب زض ازأٝ اظ يه ٔٙحٙي ٘طٔبَ تجؼيت ٔاي وٙٙاس. اِجتاٝ    ٘ظط ذسٔبتي ظيبز ٔي ثبقس ٚ ثميٝ قٟط

 قيت ٔٙحٙي)يؼٙي تفبٚت قٟطٞب اظ ٘ظط ذسٔبتي( زض ا٘تٟبي ذٍ ٔصوٛض ثيكتط ٔي قٛز.
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 1386(: سغح ثٌذي ٍ ػولىزد خذهبتي ضْزّبي استبى اردثیل ثز پبيِ جذٍل گبتوي در سبل 1-23جذٍل )

 ت هَجَد خذهب اهتیبس ثٌذي سغَح اهتیبس ول ًبم ضْز

 اردثیل  

)ثبًه هلي(، هجتوغ آهَسش ػبلي،  1)ثبًه صبدرات(، ضؼجِ هوتبس ٍ درجِ  1، هزوش حَسُ ٍ ضؼجِ درجِ PCثیوبرستبى هٌغمِ اي، داًطگبُ داراي همغغ ن. ارضذ ٍ دوتزي تخصصي )آساد(، هزوش 

)ثبًه صبدرات(، ّتل ٍ ّتل  3ٍ  2فزٍدگبُ داخلي ٍ ثیي الوللي، هبٌّبهِ هٌتطزُ، ّفتِ ًبهِ هٌتطزُ، سیٌوب، ضؼجِ درجِ  داًطگبُ داراي همغغ ن. ارضذ ٍ دوتزي تخصصي دٍلتي )پیبم ًَر(،

ٍ ثبجِ ثبًىي  5ٍ  4ِ درجِ )ثبًه هلي(، داًطگبُ داراي همغغ وبرضٌبسي دٍلتي )پیبم ًَر(، ضؼج 3ٍ  2، ضؼجِ درجِ ISPآپبرتوبى، استبديَم ٍرسضي، پبيبًِ هسبفزثزي ثیي ضْزي، هْوبًپذيز، 

 ٍ وتبثخبًِ.ٍ ثبجِ ثبًىي )ثبًه هلي(، فزٌّگسزا، سبلي ًوبيص، دثیزستبى فٌي ٍ حزفِ اي، دفبتز پست ضْزي )تبثغ ٍ هستمل(، سبلي ٍرسضٌي چٌذ هٌظَرُ  5ٍ  4)ثبًه صبدرات(، ضؼجِ درجِ 

 هطىیي ضْز

 

)ثبًه صبدرات(، استبديَم ٍرسضي، پبيبًِ هسبفزثزي ثیي ضْزي، داًطگبُ داراي همغغ وبرضٌبسي  3ٍ  2ِ هٌتطزُ، سیٌوب، ثیوبرستبى ًبحیِ اي، ضؼجِ درجِ فزٍدگبُ داخلي ٍ ثیي الوللي، ّفتِ ًبه

جِ ثبًىي )ثبًه صبدرات(، فزٌّگسزا، سبلي ًوبيص، دثیزستبى ٍ ثب 5ٍ  4)ثبًه هلي(، داًطگبُ داراي همغغ وبرضٌبسي دٍلتي )پیبم ًَر(، ضؼجِ درجِ  3ٍ  2، ضؼجِ درجِ ISP)آساد(، هْوبًپذيز، 

 ، دفبتز پست ضْزي )هستمل ٍ تبثغ(، سبلي ٍرسضي چٌذ هٌظَرُ ٍ وتبثخبًِ.TXفٌي ٍ حزفِ اي، هزوش 

 پبره آثبد

 خلخبل

 ثیلِ سَار

 

)ثبًه هلي(، داًطگبُ داراي همغغ  3ٍ  2، ضؼجِ درجِ ISPتبديَم ٍرسضي، داًطگبُ داراي همغغ وبرضٌبسي )آساد(، هْوبًپذيز، )ثبًه صبدرات(، اس 3ٍ  2ثیوبرستبى ضْزستبًي، ضؼجِ درجِ 

فٌي ٍ حزفِ اي، دفبتز پست ضْزي ٍ ثبجِ ثبًىي )ثبًه هلي(، فزٌّگسزا، سبلي ًوبيص، دثیزستبى  5ٍ  4ٍ ثبجِ ثبًىي )ثبًه صبدرات(، ضؼجِ درجِ  5ٍ  4وبرضٌبسي دٍلتي )پیبم ًَر(، ضؼجِ درجِ 

 )تبثغ ٍ هستمل(، سبلي ٍرسضي چٌذ هٌظَرُ ٍ وتبثخبًِ.

 ًویي

 گزهي

 گیَي

 ًیز

 سزػیي 

 اصالًذٍس

 
ٍ ثبجِ ثبًىي  5ٍ  4ٍ ثبجِ ثبًىي )ثبًه صبدرات(، ضؼجِ درجِ  5ٍ  4)ثبًه هلي(، ضؼجِ درجِ  3ٍ  2رجِ ، ضؼجِ دISPّتل ٍ ّتل آپبرتوبى، داًطگبُ داراي همغغ وبرضٌبسي )آساد(، هْوبًپذيز، 

 )ثبًه هلي(، فزٌّگسزا، سبلي ًوبيص، دثیزستبى فٌي ٍ حزفِ اي، دفبتز پست ضْزي )تبثغ ٍ هستمل(، سبلي ٍرسضي چٌذ هٌظَرُ ٍ وتبثخبًِ.

 رضي

 جؼفزآثبد

 وٌذ اًگَت تبسُ

 ّطتجیي

 آثي ثیگلَ

 الّزٍد

   ٍ ثبجِ ثبًىي )ثبًه هلي(، دثیزستبى فٌي ٍ حزفِ اي، دفبتز پست ضْزي )تبثغ ٍ هستمل(، سبلي ٍرسضي چٌذ هٌظَرُ ٍ وتبثخبًِ. 5ٍ  4ضؼجِ درجِ 

 وَرائین

 ػٌجزاى

 ولَر

 ّیز 
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جوعیت سال 1385 ًام ضْز
 

کتابخاًِ

 

سالي ٍرسضی 

چٌذ هٌظَرُ

دفاتز پست ضْزی

)هستقل ٍ تابع(
TX هزکش

دبیزستاى 

فٌی ٍ حزفِ ای

)دٍلتی ٍ 

غیزاًتفاعی(

 

سالي ًوایص

 

فزٌّگسزا

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ باجِ 

باًکی )باًک هلی(

ضعبات 

درجِ 4، 5 ٍ باجِ 

باًکی )باًک 

صادرات(

داًطگاُ دارای 

هقطع کارضٌاسی 

دٍلتی

)پیام ًَر(

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3 

)باًک هلی(

 خذهات سزٍیس 

دّی ایٌتزًت 

)IS P (

هْواًپذیز

داًطگاُ دارای 

هقطع کارضٌاسی 

)آساد(

پایاًِ 

هسافزبزی بیي 

ضْزی

 

استادیَم ٍرسضی

 ّتل 

ٍ ّتل آپارتواى

ضعبات 

درجِ 2 ٍ 3

)باًک صادرات(

بیوارستاى 

ًاحیِ ای

 

 سیٌوا

 

 ّفتِ ًاهِ هٌتطزُ

 فزٍدگاُ 

)داخلی ٍ بیي 

الوللی(

داًطگاُ دارای 

هفطع ک. ارضذ 

ٍ دکتزی دٍلتی 

)پیام ًَر(

هجتوع آهَسش 

عالی

بیوارستاى 

ضْزستاًی

ضعبات هوتاس ٍ 

درجِ 1 )باًک 

هلی(

هزکش حَسُ 

ٍ ضعبات درجِ 

1)باًک صادرات(

PC هزکش

داًطگاُ دارای 

هقطع 

ک. ارضذ ٍ 

دکتزی آساد

بیوارستاى 

هٌطقِ ای

 

 هاٌّاهِ هٌتطزُ
SC هزکش

بیوارستاى 

قطبی
هزکش سالهت

اردبیل 418262

پارس آباد 82256

هطکیي ضْز 63655

خلخال 39754

گزهی 28932

بیلِ سَار 14180

ًویي 10456

گیَی 7261

جعفزآباد 7178

عٌبزاى 6161

ًیز 5460

آبی بیگلَ 5242

ّطتجیي 5145

سزعیي  4599

اصالًذٍس 3971

الّزٍد 2971

کلَر 2841

ّیز  2707

رضی 1895

تاسُ کٌذ اًگَت 1817

کَرائین 854

21 21 19 18 17 13 13 12 10 9 9 9 8 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

جذٍل ضوبرُ )24-1(: ضبخص هزوشيت ًمبط ضْزي ثز اسبه رٍش گبتوي

بزخَرداری اس خذهات
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ومًدار ویمٍ لگاریتمی شاخص مرکسیت خذماتی شُرَای استان اردبیل در سال 1386 ومًدار ) 1-1 ( : 
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 : ًظبم سلسلِ هزاتجي ضْزّبي استبى اردثیل )سغح ثٌذي هزاوش جوؼیتي(2-2-1

 

زض ضٚاثٍ ؾيؿتٕبتيه ٔيبٖ قٟطٞب ٞط قٟط ٘مف ٚ إٞيت ذاٛز ضا زاضز  رٟات تؼيايٗ     

قاٛز   ٔيعاٖ ٘مف ٚ إٞيت آٟ٘ب ٚ ربيٍبٜ ٞطيه زض ايٗ ضاثُٝ تحميك زض ٔمبيؿٝ آٟ٘ب يطٚضي ٔي

يزٝ ُٔٙمي، ثٝ يه َجمٝ ثٙسي ٔٙتٟي ذٛاٞس قس. ايٗ َجمٝ ثٙسي ٔاي تٛا٘اس ثاب ٔكارم     وٝ ٘ت

ارتٕبػي ٚ ذاسٔبت ػٕاٛٔي    -وطزٖ ثؼًي اظ قٟطٞب ثط ٔجٙبي ؾُٛحي اظ ٚيػٌي ٞبي التهبزي

اؾتٛاض ثبقس. ثسيٗ تطتيت قجىٝ قٟطي وٝ ثٝ تجغ قطايٍ رغطافيبيي ثب ٘ظٓ فًبيي ذبني قاىُ  

٘ظط وٕي )تؼساز رٕؼيت( ٚ يب اظ ٘ظط ويفي )إٞيت ٚ ٘ماف آٟ٘اب( َجماٝ     ٌطفتٝ ا٘س، ٔي تٛا٘س اظ

ثٙسي قسٜ ٚ زض ٘ظٕي اظ يه پبيٝ ٚ اضتفبع ٚ زض ضزيف يب ٔطتجٝ اي پكت ؾطٞٓ لطاض ٌيط٘س واٝ  

 انُالحب  ثٝ ٘بْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي ٘بٔيسٜ ٔي قٛز.

اؾات واٝ اظ آٖ   زض َجمٝ ثٙسي ويفي قٟطٞب، ؾّيمٝ ٞبي ٔرتّفي ثٝ وابض ٌطفتاٝ قاسٜ     

تٛاٖ اضظيبثي ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي يب ؾُح فؼبِيت قٟطٞب زض ظٔيٙٝ ثرف ؾْٛ ، فؼبِيت ٞبي  ٔي

 قغّي، يب اضظيبثي ؾّؿّٝ ٔطاتت ثط ٔجٙبي تزٟيعات ٚ ٚؾؼت فًبيي ربشثٝ قٟطي ضا ٘بْ ثطز.

ثٝ َٛض وّي أطٚظٜ ٘فٛش ػٛأُ ٔتؼسز ثبػج ثٝ ٚرٛز آٔاسٖ ٘مابٌ حماُ ٚ قاجىٝ اي اظ      

بٟ٘بي ٔطوعي يب ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔٙظٓ قٟطي ٌطزيسٜ وٝ ٘مبٌ اَطاف ذٛز ضا ثٝ قست تحات  ٔى

تبحيط لطاض زازٜ اؾت. تحٛالت التهبزي ٚ زذبِت ٞبي ا٘ؿبٖ ٘يع ٘ظٓ رسيسي اظ آضايف فًبيي ٚ 

٘ظبْ تكىيالتي رسيسي ضا زض ؾُح رٟب٘ي ُٔطح ؾبذتٝ اؾت وٝ ُٔبِؼٝ ٚ ثطضؾي آٟ٘ب راع ثاب   

ي ٔزٕٛػٝ آٟ٘ب زض يه ٘ظبْ ٚ ؾيؿتٓ ٚ پيٛ٘سٞبي اضٌب٘يىي ثيٗ آٟ٘اب أىابٖ   ٍ٘طـ ٚ َجمٝ ثٙس

پصيط ٘يؿت. اظ َطف زيٍط افعايف ضٚظ افعٖٚ رٕؼيت قٟطٞب ثٝ ذهٛل زض وكٛضٞبي تٛؾاؼٝ  

٘يبفتٝ ٔٛرت آٖ قسٜ اؾت وٝ تٛرٝ حميمي ثٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكاىالت ٘بقاي اظ افاعايف رٕؼيات     

اَٚ آ٘ىٝ حاس ُّٔاٛة رٕؼيات قاٟط چماسض        ي قٛز،رّت قٛز. زض ايٗ ٔيبٖ زٚ ؾٛاَ ُٔطح ٔ

ٞعاض ٘فط، يه ٔيّيٖٛ يب ثيكتط، زْٚ ايٙىاٝ آياب ٔؿابئُ ٚ ٔكاىالت      250ٞعاض ٘فط،  100اؾت؟ 

ٔٛرٛز زض قٟطٞب ثيكتط ٘بقي اظ افعايف ؾطيغ رٕؼيت يؼٙي تٛؾؼٝ ا٘ساظٜ قٟطٞبؾات؟ ياب ثاٝ    

قس؟ ٔؿّٕب   أطٚظ ثٝ زِيُ ٔكىالت ذبَط انَٛ ؾطٔبيٝ زاضي يب ٘ظبْ حبوٓ ثط ايٗ رٛأغ ٔي ثب

زض قٟطٞبي ثعضي ٕ٘ي تٛاٖ قٟطٞبي ٔيّيٛ٘ي ٚ چٙس ٔيّيٛ٘ي ضا پيكٟٙبز وطز ِٚاي ٚراٛز آٟ٘اب    

ٚالؼيتي ارتٙبة ٘بپصيط اؾت. ثٝ ذهٛل زض قطايُي وٝ ٔميبؼ ٞب زض ؾُح ّٔي تغييط ٕ٘بيٙاس ٚ  

 ضا تغييط زٞس.ٔؿبئُ ذبل التهبزي، ػسْ تؼبزَ ٘بحيٝ اي ٚ ضٚاثٍ قٟط ٚ ضٚؾتب 

حس ُّٔٛة ا٘ساظٜ قٟط تٕبْ ٔفْٟٛ ذاٛز ضا زض ياه ٘ظابْ ؾّؿاّٝ ٔطاتجاي واٝ زض آٖ        

آٚضز. ثٙبثطايٗ تٛظياغ رٕؼيات قاٟطي زض حاس      ٞبي ٔرتّف قٟط ٚرٛز زاضز، ثٝ زؾت ٔي ا٘ساظٜ

ُّٔٛة زض يه ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتجي ٟٔٓ تط ٚ ُٔٙمي تط اظ حس ُّٔٛة ٚ ا٘ساظٜ ثٟيٙٝ قٟط اؾت. 
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ٔطاتت قٟطي اظ ٘ظط وٕي ثٟتطيٗ قىُ ؾبظٔب٘سٞي فًبؾت. ظيطا ثبػج تٛظيغ فؼبِيت ٞب ؾّؿّٝ 

ٚ ذسٔبت زض ؾُح ربٔؼٝ، َجمٝ ثٙسي ٔتؼبزَ، ػّٕىطزٞب ٚ پيسايف ضٚقٟبي ٔرتّف ظ٘سٌي زض 

 ٔحيٍ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ رغطافيبيي ٔي ٌطزز.

افتابزٜ تاب    زض ايٗ ٘ٛع تٛظيغ ُٔٙمي رٕؼيت قٟطي اظ واٛچىتطيٗ اراعاو ٚ رٛأاغ زٚض    

ٔتطٚپّٟب، لُت ٞب ٚ ٔطاوع تٛؾؼٝ وٝ زض اضتجبٌ ثب ٕٞسيٍط فؼبِيت زاض٘س ٚ تٙٛع ا٘ساظٜ قٟطٞب ثاب  

 1ؾّؿّٝ ٔطاتجي اظ ايٗ ػّٕىطزٞب ُٔبثك ٔي ٕ٘بيس.

 
 : سلسلِ هزاتت ضْزي استبى اردثیل ثب استفبدُ اس هٌحٌي لَرًش1-2-2-1

٘مُٝ قاٟطي ٚراٛز زاضز. واٝ     21وال  زض اؾتبٖ اضزثيُ 1385ثطٔجٙبي آٔبض ٌيطي ؾبَ  

زضنس وُ رٕؼيت اؾتبٖ ضا زض ثطزاقتٝ اؾت. زض ايٗ ٔيبٖ  58٘فط يب 715595رٕؼب  ٘عزيه ثٝ 

 6/57ٞعاض ٘فط رٕؼيت زاضز. اظ وُ رٕؼيات قاٟطي اؾاتبٖ اضزثياُ      100قٟط اضزثيُ ثيف اظ 

آثبز ٚ ٔكاٍيٗ   زضنس زض زٚ قٟط پبضؼ 1/20زضنس اظ رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ زض قٟط اضزثيُ، 

زضنس زض زٚ قٟط ثيّٝ ؾٛاض ٚ  4/3زضنس زض ؾٝ قٟط ذّربَ، ٌطٔي ٚ انال٘سٚظ ،  4/13قٟط ، 

قٟط ؾبوٗ ٞؿتٙس. ثب ايٗ تفبؾيط ثٝ ٔٙظاٛض   -قٟط وٛچه ٚ ضٚؾتب 9زضنس ثميٝ زض  5/5ٕ٘يٗ ٚ 

طچاٝ  ٕ٘بيف ثٟتط زضنس تطاوٕي تؼساز قٟطٞب ٔٙحٙي ِٛض٘ع تطؾيٓ قسٜ اؾت. َجك ايٗ ٔٙحٙي ٞ

فبنّٝ ٔٙحٙي ثب ذٍ تٛظيغ اؾاتب٘ساضز فبناّٝ زاقاتٝ ثبقاس ثاٝ ٕٞابٖ ٘ؿاجت تٛظياغ رٕؼيات          

تط ٔي ثبقس. ٔٙحٙي ِٛض٘ع ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ أط اؾت وٝ زض زاذُ اؾتبٖ اضزثياُ تؼاساز    ٘بٔتؼبزَ

ا٘سوي اظ ؾىٛ٘تٍبٟٞبي قٟطي )ٕٞب٘ٙس اضزثيُ ، پبضؼ آثبز ٚ ٔكٍيٗ قاٟط(، ثيكاتطيٗ رٕؼيات    

 ٖ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س.قٟطي اؾتب

 

                                                 
1
 .158، ل 1379انغط؛ رغطافيبيي قٟطي ايطاٖ، ا٘تكبضات پيبْ ٘ٛض، ٘ظطيبٖ،
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 اًذاسُ ضْزي -: سلسلِ هزاتت ضْزي اس ًظز لبػذُ رتج2-2-2-1ِ

لسيٕي تطيٗ اٍِٛيي وٝ ثٝ تزعيٝ ٚ تحّيُ ا٘ساظٜ ٞبي قٟطي زض ٘ظبْ قاٟطي پطزاذتاٝ،    

ٜ قٟطي اؾت. ايٗ اٍِٛ اِٚيٗ ثبض اظ يه ثطضؾي ٚ ٔكابٞسٜ وابٔال  تزطثاي زض    ا٘ساظ –اٍِٛي ضتجٝ 

ِٕب٘ي ثٝ ٘بْ فّيىؽ اٚئطثبخ پيكٟٙبز قس. اٚئط ثبخ يإٗ   ثٝ ٚؾيّٝ يه رغطافيساٖ آ 1913ؾبَ 

ٔطتت وطزٖ ا٘ساظٜ ؾىٛ٘تٍبٟٞبي قٟطي ُٔٙمٝ اي زض غطة إِٓبٖ ٔتٛرٝ قس واٝ ثايٗ ا٘اساظٜ    

اٌاط    اي ٔؼىٛؼ ٚرٛز زاضز. اٚ ايٗ ضاثُٝ ضا ثسيٗ ناٛضت ثيابٖ واطز:   قٟطٞب ٚ ضتجٝ آٟ٘ب ضاثُٝ 

اْ ثطاثاط  nؾىٛ٘تٍبٟٞب ضا ثٝ تطتيت ا٘ساظٜ رٕؼيتي آٟ٘ب ٔطتت وٙيٓ، رٕؼيت قٟط 
n

ثعضٌتاطيٗ   1

قٟط ُٔٙمٝ ذٛاٞس ثٛز. زض ٚالغ زض ايٗ اٍِٛ ضاثُٝ اي ٔؼىٛؼ ثيٗ رٕؼيت ٞط قاٟط ٚ ضتجاٝ آٖ   

ا٘ساظٜ ٘بٔيسٜ قسٜ اؾات. ضاثُاٝ ضيبياي     -ْ قٟطي پسيس ٔي آيس وٝ انُالحب  لبػسٜ ضتجٝزض ٘ظب

 چٙيٗ ٔفٟٛٔي ثٝ نٛضت ظيط اؾت:

q

r
r

P
D 1 

ياطيت   qاْ ٚ rضتجٝ قٟط  rرٕؼيت قٟط ٘رؿت،1pاْ، rرٕؼيت قٟط rPوٝ زضآٖ  

 حبثت زض ٘ظبْ قٟطي ٔي ثبقس وٝ اظ فطَٔٛ ظيط لبثُ ٔحبؾجٝ ٔي ثبقس.

 

r

rp

p

q
log

log 1

 

 ايٗ ضاثُٝ ضيبيي ضا ثٝ نٛضت ضاثُٝ ٍِبضيتٕي ظيط تؼطيف وطز:(Zipf)ظيپف 

rr qpp logloglog 1  
اػتمبز ظيپف اٌط ا٘ساظٜ ٚ ضتجٝ قٟطٞبي ٘ظبْ قاٟطي ضا زض ياه وبغاص ٍِابضيتٕي زٚ     ثٝ  

( تكىيُ ذٛاٞس قس. اياٗ ذاٍ قابذم اؾاتب٘ساضز     -1ٔحٛضي تطؾيٓ وٙيٓ ذٍ ضاؾتي ثب قيت )

تٛظيغ ا٘ساظٜ قٟطي زض يه ٘ظبْ قٟطي تّمي قسٜ اؾت ٚ ثٙبثطايٗ ا٘حطاف اظ ايٗ ذاٍ زض ٚالاغ   

 ٟطي ثٝ حؿبة آٔسٜ اؾت.ا٘حطاف اظ ا٘ساظٜ ُّٔٛة ق

زض ايٗ اٍِٛ تؼييٗ وٙٙسٜ ا٘ٛاع انّي ذاٍ تٛظياغ ا٘اساظٜ قاٟطٞب ٚ ٕٞچٙايٗ       (q)ٔمساض  

ٔكرم وٙٙسٜ ٔيعاٖ تؿٍّ قٟط ٘رؿت زض ٘ظبْ قٟطي اؾت. ٞبضي ضيچبضزؾٖٛ ثاب تٛراٝ ثاٝ    

 q=1ؾٝ قىُ اظ تٛظيغ ا٘ساظٜ قٟطي زض ٘ظبْ ٞبي قٟطي تكرم زازٜ اؾات، اٌاط    (q)ٔمساض 

ثبقاس قاىُ    q>1ا٘ساظٜ ذٛاٞس ثٛز. ظٔب٘ي واٝ   -، تٛظيغ ا٘ساظٜ قٟطي ثطاؾبؼ لبػسٜ ضتجٝثبقس

ٔياعاٖ   ثعضٌتاط ثبقاس،   (q)تٛظيغ ٘رؿت قٟطي ذٛاٞس ثٛز. زض ايٗ ٌٛ٘ٝ اظ تٛظيغ ٞط چٝ ٔمساض 
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ثبقاس ٘كاب٘ٝ آٖ اؾات واٝ       q<1تؿٍّ قٟط ٘رؿت ثيكتط ذٛاٞس ثٛز ٚ ؾطا٘زبْ ايٗ وٝ اٌاط  

 1ٕٞيت ٟٔٓ تطيٗ ٘ؿجت ثٝ حبِت لجّي ثطذٛضزاض٘س.قٟطٞبي ٔيب٘ي اظ ا

 
 اًذاسُ ضْزي استبى اردثیل –:لبػذُ رتجِ 3-2-2-1

ثٝ نٛضت وبٔاُ   1949ا٘ساظٜ قٟطي زض ؾبَ  –ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٌفتٝ قس ٔسَ لبٖ٘ٛ ضتجٝ  

فطَٔٛ ثٙسي ٚ ٔٛضز ػُٕ ٚ ثطضؾي ٚالغ ٌطزيس. ظيپف ثيابٖ ٔاي وٙاس واٝ اٌاط ؾاىٛ٘تٍبٟٞبي       

رٕؼيات قاٟط اَٚ،   2/1طتيت ا٘ساظٜ رٕؼيتي ٔطتت وٙيٓ رٕؼيت قٟط زْٚ حاسٚز  قٟطي ضا ثٝ ت

، رٕؼيت قاٟط اَٚ  n /1حسٚز n، قٟط ٘رؿت ٚ ثبالذطٜ رٕؼيت قٟط 3/1قٟط زضرٝ ؾْٛ حسٚز 

ذٛاٞس ثٛز. اٚ ٔؼتمس ثٛز ٚرٛز ٕٞجؿتٍي ثيٗ رٕؼيت قاٟطٞب ٚ ٔطتجاٝ آٟ٘اب ثاٝ ناٛضت ذاٍ       

 ٔؿتميٓ ثب ٕٞجؿتٍي ذُي ُٔطح اؾت.

ايٗ تفبنيُ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٘كبٖ زاز وٝ ٘ظابْ قاٟطي اؾاتبٖ    ثب 

ا٘ساظٜ قٟطي ا٘حطاف ظيبزي زاضز. ايٗ اذتالف زض قٟطٞبي وٛچىتط ٚ زض  -اضزثيُ اظ لبػسٜ ضتجٝ

(، ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت 1-25ؾُٛح پبييٗ رٕؼيت اذتالفبت ثيكتطي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. رسَٚ قٕبضٜ)

ثطاثاط   7ثطاثط قٟط زْٚ اؾتبٖ يؼٙي پبضؼ آثابز،   5يُ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚيٗ قٟط وٝ رٕؼيت قٟط اضزث

اؾاتبٖ )واٛضاييٓ(    21ثطاثط آذطيٗ قٟط يب قاٟط ضتجاٝ    489ؾٛٔيٗ قٟط اؾتبٖ )ٔكىيٗ قٟط( ٚ

( ثٝ ٚيػٜ ايٗ واٝ ثاب   1-26٘يع ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٛاَ ثٛزٜ اؾت.رسَٚ) 1375اؾت. ايٗ ٔؼبزِٝ زضؾبَ 

افعايف يبفتٝ اؾت. اِجتٝ قٟط قسٖ تؼسازي  1385ذتالف زض ؾبَ ضقس ؾطيغ قٟط اضزثيُ ايٗ ا

اظ ضٚؾتبٞبي پطرٕؼيت اؾتبٖ اضزثيُ زض ٌؿيرتٍي ايٗ ٘ظبْ ثي تبحيط ٘جٛزٜ اؾت. الظْ ثاٝ شواط   

( 1365-85ؾبِٝ ) 20( ، زض ٔي يبثيٓ وٝ تٟٙب يه زٚض1ٜ-27اؾت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ رسَٚ قٕبضٜ )

 ا٘ساظٜ ُٔبثمت ثيكتطي يبفتٝ اؾت. -ثب تئٛضي ضتجٝ ا٘ساظٜ ٚالؼي رٕؼيت قٟطٞبي اؾتبٖ

                                                 
1
 .55، ل1381٘بنط؛ پٛيف قٟط٘كيٙي زض ٘ظبْ قٟطي ايطاٖ،  ػظيٕي زٚ ثركطي،
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(1365اًذاسُ ضْزّبي استبى اردثیل )سبل  -(: اًذاسُ ٍالؼي ٍ تئَري هزتج1ِ-25جذٍل )

هزتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت ٍالؼي

(1365)سبل 

تؼذاد جوؼیت در ارتجبط ثب 

اًذاسُ -تئَري رتجِ

 اردثیل   

 هطىیي ضْز  

 پبره آثبد  

 خلخبل  

 گزهي  

 ثیلِ سَار  

 گیَي  

 ًویي  

 الّزٍد  

 ًیز  

 ّطتجیي   

 جؼفزآثبد  

 ولَر  

 آثي ثیگلَ  

 سزػیي  

 ّیز  

 اصالًذٍس  

 رضي  

 تبسُ وٌذ اًگَت  
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(1375اًذاسُ ضْزّبي استبى اردثیل )سبل  -(: اًذاسُ ٍالؼي ٍ تئَري هزتج1ِ-26جذٍل )

هزتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت ٍالؼي

(1375ل )سب

تؼذاد جوؼیت در ارتجبط ثب 

اًذاسُ -تئَري رتجِ

 اردثیل  

 پبره آثبد  

 هطىیي ضْز  

 خلخبل   

 گزهي  

 ثیلِ سَار  

 ًویي  

 گیَي  

 جؼفزآثبد  

 ًیز  

 ّطتجیي  

 آثي ثیگلَ  

 الّزٍد  

 ولَر  

 سزػیي  

 ّیز  

 اصالًذٍس  

 رضي  

 تبسُ وٌذ اًگَت  

 



 79 

 

(1385اًذاسُ ضْزّبي استبى اردثیل )سبل  -لؼي ٍ تئَري هزتجِ(: اًذاسُ ٍا1-27جذٍل )

هزتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت ٍالؼي

(1385)سبل 

تؼذاد جوؼیت در ارتجبط ثب 

اًذاسُ -تئَري رتجِ

 اردثیل  

 پبره آثبد  

 هطىیي ضْز  

 خلخبل  

 گزهي  

 ثیلِ سَار  

 ًویي  

 گیَي  

 جؼفزآثبد  

 ػٌجزاى  

 ًیز  

 آثي ثیگلَ  

 ّطتجیي  

 سزػیي  

 اصالًذٍس   

 الّزٍد  

 ولَر  

 ّیز  

 رضي  

 تبسُ وٌذ اًگَت  

 وَرائین  

 

 

ثط َجك رساَٚ ٔصوٛض ٔيعاٖ رٕؼيت قٟط پابضؼ آثابز )زٚٔايٗ قاٟط اؾاتبٖ اظ ٘ظاط        

ٝ    82256ٔؼبزَ  1385رٕؼيتي( زضؾبَ  اظٜ رٕؼيات  ا٘اس  -٘فط ثٛزٜ اؾت. ثطاؾابؼ لبػاسٜ ضتجا

٘فط ٔاي ثاٛز واٝ     209131ُّٔٛة ايٗ قٟط زض ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ ٔي ثبيؿتي ٔؼبزَ 

٘فطوؿطي رٕؼيت زاضز. ٘ىتٝ ٔٛضز تٛرٝ زض ايٗ ُٔبِؼاٝ اياٗ اؾات واٝ      126875ضلٕي ثطاثط 

ا٘ساظٜ ضا ثبيس زض ٔيعاٖ ظيبز رٕؼيت قٟط  –اذتالف ظيبز رٕؼيت قٟطٞبي اؾتبٖ ثب تئٛضي ضتجٝ 

٘فطي قاٟط اضزثياُ زض ياه زٚضٜ زٞؿابِٝ زض اضتجابٌ ثاب        80000ُ رؿتزٛ وطز. افعايف اضزثي
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٘فطي قٟط زْٚ اؾتبٖ ذٛز حبوي اظ ايٗ ٔؿئّٝ اؾت. ثٝ ٘ظط ٔي آيس وٝ تٛؾؼٝ  10000افعايف 

قٟطي زض زيٍط ٘مبٌ اؾتبٖ ثطاؾبؼ تٛاٟ٘ب ٚ پتب٘ؿيّٟبي ٔٛرٛز زض پؿىطا٘ٝ ٞاب ناٛضت ٌطفتاٝ    

ْ اؾت وٝ اظ تٕطوع ٌطايي قسيس زض اضزثيُ ثٝ ٘فغ ؾبيط قٟطٞبي اؾاتبٖ  اؾت. ثسيٗ تطتيت الظ

 وبؾتٝ قٛز.

( اِي 1-28ثٝ ٔٙظٛض تحّيُ ثٟتط ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ رساَٚ قٕبضٜ) 

ا٘ساظٜ قاٟطي ضا ثاطضٚي    –(، َطاحي ٌطزيس  وٝ ثتٛاٖ ثطاؾبؼ آٖ تٛظيغ ٍِبضيتٕي ضتجٝ 30-1)

ٚ  1365ٚ اذتالف آٟ٘ب ثب قيت ذٍ ٘طٔابَ ٚ ضٚ٘اس آٟ٘اب زض ؾاٝ زٚضٜ     ٔٙحٙي ٞبي تطؾيٓ وطزٜ

 (.1-6( ٚ )1-5( ، )1-4( ،)1-3ٔكرم ٕ٘ٛز ٕ٘ٛزاضٞبي قٕبضٜ ) 1385، 1375

 1385ٚ   1375، 1365ا٘ساظٜ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ؾٝ زٚضٜ -تٛظيغ ٍِبضيتٕي ضتجٝ 

 ٔي زٞس؛ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطؾيٛ٘ي ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت وٝ ٘كبٖ 

ٞاب( ٚ ٍِابضيتٓ ا٘اساظٜ    xٕٞجؿتٍي ٔؼىٛؼ ثباليي ثيٗ ٍِبضيتٓ ٔطتجٝ قاٟطٞب ) ٔحاٛض    .1

ٞب( زض ٞط ؾٝ زٚضٞجطلطاض اؾت. ثٝ ػجبضت زيٍط ٞطچٝ ٍِبضيتٓ ضتجاٝ  yقٟطٞب )ٔحٛض 

 يبثس اظ ٔيعاٖ ٍِبضيتٓ رٕؼيت وبؾتٝ ٔي قٛز. ٞب افعايف ٔي

، -620/1، 1365ؼبزَ ثطاي ؾبَا٘ساظٜ ثب ذٍ ت –ٔمساض يطيت ذٍ يب قيت ذٍ ضتجٝ  .2

ٔي ثبقاس. اياٗ ثاساٖ ٔؼٙاي      -788/1، 1385ٚ ثطاي ؾبَ  -737/1، 1375زض ؾبَ  

اؾت وٝ يه ػسْ تؼبزَ زضقيت ذٍ ضٌطؾيٖٛ زض ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ 

اضزثيُ ثطلطاض اؾت. اػساز ثسؾت آٔسٜ ٘كابٖ اظ ٘رؿات قاٟطي اضزثياُ ثاط قاجىٝ       

 ب حبَ حبيط ٔي ثبقس.ت 1365قٟطي اؾتبٖ  اظ ؾبَ 

٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ اؾت وٝ ٞطچاٝ   1375ا٘ساظٜ زض ؾبَ  –ٔٙحٙي تٛظيغ ٍِبضيتٕي ضتجٝ  .3

لسض اظ رٕؼيت قٟطٞبي اؾتبٖ وٓ ٔي قٛز ٔٙحٙي ثٝ ؾٕت ذٍ تؼبزَ ثيكتط تٕبياُ  

انال٘سٚظ ثاب   پيسا ٔي وٙس. قبيبٖ شوط اؾت وٝ قٟطٞبيي ٔب٘ٙس تبظٜ وٙس آٍ٘ٛت، ضيي،

ٗ زض قىبف ٚ اذتالف ا٘تٟبي ٔٙحٙي ثب ذٍ ٘طٔبَ ثؿيبض ٔٛحط ثاٛزٜ  رٕؼيت ذيّي پبيي

، قىبف ٚ اذتالف قٟطٞبي ٔيب٘ي ٘ؿجت ثٝ ذٍ ٘طٔبَ 1385اؾت. زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبَ 

 وبؾتٝ قسٜ ٚ ٘كبٖ اظ ٘مف ثيكتط ايٗ قٟطٞب زض ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي ٔي ثبقس.

، ٚ ايزابز اذاتالف   1375ثٝ زِيُ قٟط قسٖ تؼسازي اظ ضٚؾاتبٞبي ٔٛراٛز زض ؾابَ     .4

فبحف قٟط اَٚ اؾتبٖ ٚ قٟط زْٚ ثٝ زِيُ رٕؼيت وٓ آٟ٘ب ا٘حاطاف ٔٙحٙاي تٛظياغ    

 ثيكتط قسٜ اؾت. 1385ٍِبضيتٕي قٟطٞب زض ؾبَ 

( ٌطايف ثٝ حاس ُّٔاٛة   1385ٚ 1375، 1365ٔمبيؿٝ ؾٝ زٚضٜ ٔرتّف ؾطقٕبضي) .5

تطؾايٓ قاسٜ   رٕؼيت ضا زض ٌصقت ظٔبٖ ثبظٌٛ ٔي وٙس ِٚي ثٝ ػّت اذتالف )ٔٙحٙي 

ثب ذٍ قيت(، ػسْ تؼبزَ ٞٙٛظ ثبلي اؾت ٌطاـ ثٝ تؼبزَ زض ؾاُٛح ثابال ٔكاٟٛزتط    
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ػسْ تؼبزَ ثيكتط ٔي قاٛز. اذاتالف    1375اؾت، أب زض ؾُٛح پبييٗ ٘ؿجت ثٝ ؾبَ 

 –ٔيعاٖ رٕؼيت ٚالؼي ٘يع ٘ؿجت ثٝ رٕؼيت پيف ثيٙي قسٜ ثطاؾابؼ تئاٛضي ضتجاٝ    

 ا٘ساظٜ ثيكتط ٔي قٛز.

عضي ٚ تطاوٓ رٕؼيت زض آٟ٘ب، ٔكرهٝ انّي ٘ظابْ قاٟطي اؾاتبٖ    تٛؾؼٝ قٟطٞبي ث .6

اؾت. زض ٔمبيؿٝ ؾٝ زٚضٜ پي ذٛاٞيٓ ثطز قٟط اضزثيُ ذبضد اظ تطتيت ٘ظابْ قاٟطي   

وكٛض ثٝ ػٙٛاٖ قٟط ثطتط يب قٟط ٘رؿاتيٗ تفاٛق ٚ ثطتاطي ذاٛز ضا زض ظٔيٙاٝ ٞابي       

ْ قٟطي زض ياه  ارتٕبػي اضتمبو زازٜ اؾت.اِجتٝ ثٟجٛز ٚيؼيت ٘ظب -ٔرتّف التهبزي

 وبٔال  ٔكٟٛز اؾت.  ( 1365-1385ؾبِٝ) 20زٚضٜ 

ثب تٛرٝ ثٝ آٖ وٝ ٔتىي ثٛزٖ ثط ٔسِٟب ٔي تٛا٘س ٘مف ويفي التهبزي ٚ ارتٕبػي قٟطٞب ضا ٘بزيسٜ 

ثٍيطز ٚ ٘تيزٝ ثٟيٙٝ حبنُ قٛز. ٘ظبْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ تٛؾٍ زٚ لبػسٜ زيٍط 

 تحت آٔٛظٖ لطاض ٌيطز.
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(1365اًذاسُ ضْزّبي استبى اردثیل )سبل  -(: لگبريتن رتج1ِ-28ل )جذٍ

رتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت 

(1365)سبل 
Log R (x) Log p (y) 

 اردثیل   

 هطىیي ضْز   

 پبره آثبد   

 خلخبل   

 گزهي   

 ثیلِ سَار   

 گیَي   

 ًویي   

 الّزٍد   

 ًیز   

 ّطتجیي   

 جؼفزآثبد   

 ولَر   

 آثي ثیگلَ    

 سزػیي   

 ّیز   

 اصالًذٍس   

 رضي   

 تبسُ وٌذ اًگَت    
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 (1375اًذاسُ ضْزّبي استبى اردثیل )سبل  -(: لگبريتن رتج1ِ-29جذٍل )

رتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت 

(1375)سبل 
Log R (x) Log p (y) 

 اردثیل   

 پبره آثبد   

 هطىیي ضْز   

 خلخبل    

 گزهي   

 ثیلِ سَار   

 ًویي   

 گیَي   

 جؼفزآثبد   

 ًیز   

 ّطتجیي   

 آثي ثیگلَ   

 الّزٍد   

 ولَر   

 سزػیي   

 ّیز   

 اصالًذٍس   

 رضي   

 تبسُ وٌذ اًگَت   
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(1385اًذاسُ ضْزّبي استبى اردثیل )سبل  -(: لگبريتن رتج1ِ-30جذٍل )

رتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت 

(1385)سبل 
Log R (x) Log p (y) 

 اردثیل   

 پبره آثبد   

 هطىیي ضْز   

 خلخبل   

 گزهي   

 ثیلِ سَار   

 ًویي   

 گیَي   

 جؼفزآثبد   

 ػٌجزاى   

 ًیز   

 آثي ثیگلَ   

 ّطتجیي   

 سزػیي   

 اصالًذٍس   

 الّزٍد   

 ولَر   

 ّیز   

 رضي   

 تبسُ وٌذ اًگَت   

 وَرائین   
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ٌ شُرَای استان اردبیل ي تفايت آن وسبت بٍ خط ورمال در سال 1365 اوذاز ومًدار ) 3-1 ( : لگاریتم رتبٍ - 

y = -1.6202x + 5.2818

R2 = 0.9351
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ٌ شُرَای استان اردبیل ي تفايت آن وسبت بٍ خط ورمال در سال 1375 اوذاز ومًدار ) 4-1 ( : لگاریتم رتبٍ - 

y  = -1.737x  + 5.4898

R
2 = 0.9675
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ٌ شُرَای استان اردبیل ي تفايت آن وسبت بٍ خط ورمال در سال 1385 اوذاز ومًدار ) 5-1 ( : لگاریتم رتبٍ - 

y  = -1.7888x  + 5.5996

R
2

 = 0.9748
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ٌ َای مختلف سرشماری 1365 ي 1375 ي 1385 ٌ شُرَای استان اردبیل در دير اوذاز ومًدار ) 6-1 ( : مقایسٍ  لگاریتم رتبٍ - 
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 : هحبسجِ ضزيت آًتزٍپي4-2-2-1

آ٘تطٚپي يه ٔؼيبض ٘بپبضأتطي ثطاي ٘كبٖ زازٖ تؼابزَ زض ياه تٛظياغ اؾات ٚ ٞطچاٝ       

 ٔيعاٖ ايٗ قبذم ثيكتط قٛز، تٛظيغ ثٝ ؾٛي تؼبزَ زض حطوت اؾت:

PiiXLPH n

n

i





1

 

َجك فطَٚ ٔحبؾجٝ ٔي قاٛز  1ثٝ وُ رٕؼيت قٟطي اؾت.  I٘ؿجت رٕؼيت قٟط  Piوٝ زض آٖ 

 وٝ :

  23.1)23.1()1365( iPiLNPH  

687.0
79.1

23.1

79.16





LNK

H
G

LNLNK

 

 

  47.1)47.1()1375( iPiLNPH 

821.0
79.1

47.1

79.16





LNK

H
G

LNLNK

  

54.1)54.1()1385(   iiLNPPH 

79.16  LNLNK 

860.0
79.1

54.1


LNK

H
G 

اظ تٕطوع ثيكتط ٚ ػسْ  ثطاؾبؼ ايٗ ٔسَ  ٞطچٝ يطيت آ٘تطٚپي ثٝ َطف نفط ٔيُ وٙس حىبيت

تؼبزَ زض تٛظيغ رٕؼيت ٚ اٌط ثٝ َطف يه ٔيُ ٕ٘بيس تٛظيغ ٔتؼبزَ ُٔٙماٝ اي ثطلاطاض اؾات.    

زض ؾابَ  821/0ثاٝ   1365زضؾابَ   687/0ثسيٗ تطتيت ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ياطيت آ٘تطٚپاي اظ  

 ضؾيسٜ اؾت ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ اؾت وٝ ٘ظبْ ؾّؿاّٝ ٔطاتجاي   1385زض ؾبَ  860/0ٚ ثٝ  1375

 قٟطٞب زض اؾتبٖ اضزثيُ ٌطايف ثٝ تؼبزَ زاضز.

                                                 
1
 .135، ل 1386ت قٟطي زضايطاٖ، ٘كطيٝ ٞٙطٞبي ظيجب، ؾبَ اؾفٙسيبض؛ تحٛالت ٘رؿ ظثطزؾت،
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1365(: عجمبت جوؼیتي ضْزّبي استبى اردثیل در سبل 1-31جذٍل )

رديف عجمبت جوؼیتي ضْزّب تؼذاد ضْزّب تؼذاد ضْزّب ثزحست اًذاسُ درصذ جوؼیت

 ّشار ًفز ٍ ثیطتز   

 ّشار ًفز 
 

 

 ّشار ًفز  

 ّشار ًفز 




 ّشار ًفز  

 4999ووتز اس    

هجوَع   

 

1375(: عجمبت جوؼیتي ضْزّبي استبى اردثیل در سبل 1-32جذٍل )

رديف عجمبت جوؼیتي ضْزّب تؼذاد ضْزّب تؼذاد ضْزّب ثزحست اًذاسُ درصذ جوؼیت

  ٍ ثیطتز ّشار ًفز    

 ّشار ًفز 




 ّشار ًفز  

 ّشار ًفز 




 ّشار ًفز  

 4999ووتز اس    

هجوَع   

 

1385(: عجمبت جوؼیتي ضْزّبي استبى اردثیل در سبل 1-33جذٍل  )

رديف ْزّبعجمبت جوؼیتي ض تؼذاد ضْزّب تؼذاد ضْزّب ثزحست اًذاسُ درصذ جوؼیت

 ّشار ًفز ٍ ثیطتز   

 ّشار ًفز 




 ّشار ًفز  

 ّشار ًفز 




 ّشار ًفز  

 4999ووتز اس    

هجوَع   
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: هحبسجبت تغییزات ضزيت آًتزٍپي در عجمبت ضْزي استبى اردثیل(1-34جذٍل  )  

رديف عجمبت ضْزي


1375سبل  1385سبل 

Pi LNPi Pi.LNPi Pi LNPi Pi.LNPi Pi LNPi Pi.LNPi 

 ّشار ًفز ٍ ثیطتز         

 ّشار ًفز         

 ّشار ًفز         

 ّشار ًفز         

 ّشار ًفز         

 4999ووتز اس          

هجوَع          
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 : ضبخص چْبر ضْز هْتب5-2-2-1

ثطاي تؼييٗ ٔيعاٖ ٘رؿت قٟطي، ٟٔتب قبذم چٟبض قاٟط پيكاٟٙبزي ٌٙيعثاطي ضا ثاب       

ثٝ ٔرطد وؿط قبذم فٛق اناالح ٚ آٖ ضا قابذم     (P1)ايبفٝ وطزٖ رٕؼيت ٘رؿت قٟط  

چٟبض قٟط ٘بٔيس. ثسيٗ تطتيت قبذم چٟبض قٟط ٟٔتب اظ تمؿيٓ رٕؼيت ٘رؿت قٟط ثٝ ٔزٕٛع 

 رٕؼيت قٟطٞبي ضتجٝ اَٚ تب چٟبضْ ثٝ زؾت ٔي آيس:

 

=قبذم چٟبض قٟط ٟٔتب
4321

1

PPPP

P


 

 

ٚ قبذم چٟبض قٟط ٟٔتب ثاطاي تؼيايٗ ٔياعاٖ     ا٘ساظٜ قٟطي -ضيچبضزؾٖٛ ثب ثطضؾي لبػسٜ ضتجٝ

٘رؿت قٟطي زأٙٝ اي اظ ايٗ قبذم ضا ثٝ ايٗ قطح ظيط ُٔطح وطزٜ اؾت؛ اٌط ٔمساض ػاسزي  

تاب   54/0ثبقس ٘رؿت قٟطي ثيكتطيٗ )فٛق ثطتاطي( ، ثايٗ    1تب  65/0قبذم چٟبض قٟط ثيٗ 

ٛ  54/0تب  41/0٘رؿت قٟطي ثيكتط )ثطتطي(، ثيٗ  65/0 ة ٚ اٌاط ٔماساض   ٘رؿت قٟطي ُّٔا

 .1ثبقس، ٘رؿت قٟط وٕتطيٗ اؾت 41/0ػسزي آٖ وٕتط 

 ضٚـ تؼييٗ ٘رؿت قٟط ثب اؾتفبزٜ اظ قب ذم چٟبض قٟط ٟٔتب ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس؛  

 

=قبذم چٟبض قٟط ٟٔتب
4321

1

PPPP

P


 

 

1365ؾبَ  = 76.0
236422943832459281973

281973



 

 

1375ؾبَ  = 70.0
486270

340386

356124978760485340386

340386



 

 

1385ؾبَ  = 69.0
603927

418262

397546365582256418262

418262



 

 

 

                                                 
1
 .35، ل 1386ظيطزؾت، اؾفٙسيبض؛ تحٛالت ٘رؿت قٟطي زض ايطاٖ ، ٘كطيٝ ٞٙطٞبي ظيجب، ؾبَ 
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(: ضزايت هحبسجِ ضذُ ثزاي ضبخص چْبرضْز1-35جذٍل)  

 ًَع ثزتزي ضْزي ضبخص چْبر ضْز

 فَق ثزتزي 65/0تب  1

 ثزتزي 54/0تب  65/0

 ثزتزي هغلَة 41/0تب  54/0

 حذالل ثزتزي 41/0ووتز اس 

 

قاٟطي، زض اؾاتبٖ    ثب تٛرٝ ثٝ تٛييحبت ٔصوٛض زض ٔي يبثيٓ وٝ َجاك فطٔاَٛ ٘رؿات   

اضزثيُ قٟط اضزثيُ زض ٞط زٚ زٚضٜ ثب ثيكتطيٗ رٕؼيت ثط ٘ظبْ قٟطي حبوٓ ثٛزٜ اؾت. ثب تٛرٝ 

تفبٚت آ٘چٙب٘ي ٘ساقتٝ اؾت ٚ اظ يه  1385تب ؾبَ  1375ثٝ ايٗ فطَٔٛ، ٘رؿت قٟطي اظ ؾبَ 

بزي يبفتاٝ  ثٟجٛز ٘ؿاجتب  ظيا   1365٘ظٓ فٛق ثطتطي تجؼيت ٔي وٙس. اِجتٝ ايٗ ضلٓ ٘ؿجت ثٝ ؾبَ 

 (1-36اؾت. رسَٚ)

ثٙبثطايٗ ُٔبِجي وٝ زض ٔجحج ضتجٝ ثٙسي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ زض ٞط ؾٝ زٚضٜ ػٙاٛاٖ   

قس قٟط اضزثيُ زض ضاؼ ٞطْ ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي ايطاٖ لطاض زاضز ٚ ثؼس  اظ قاٟط اضزثياُ زٚ   

ٗ   قٟط پبضؼ آثبز ٚ ٔكٍيٗ زؾاتٝ اظ   قٟط لُت ٞبي انّي رٕؼيت اؾتبٖ ثٝ قٕبض ٔاي ضٚز. ايا

قٟطٞب ثب تٕطوع ذسٔبت ٚ أىب٘بت زض ذٛز زض اغّت ظٔيٙٝ ٞب ؾبوٙبٖ حٛظٜ ٘فٛش ذٛز اظ ٔطارؼٝ 

 ثٝ قٟط اضزثيُ ٔؼبف ٔيىٙٙس.

زض ثحج ربيٍبٜ قٟطٞب اظ ٘ظط ؾّؿّٝ ٔطاتت رٕؼيتي تفبٚت ظيبزي ثيٗ قٟطٞبي اؾتبٖ  

قاٟط ػٙجاطاٖ ٚ واٛضاييٓ زض    ٚرٛز ٘ساضز. تٟٙب ٔي تٛاٖ ثاٝ ٚضٚز زٚ  1385ٚ  1375زض زٚ زٚضٜ 

ؾّؿّٝ ٔطاتت قٟطي اؾتبٖ اقبضٜ وطز. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ تغيياط ضتجاٝ قاٟطٞبي اؾاتبٖ زض     

قٟطٞبي ثب رٕؼيت وٓ ذيّي ثيكتط ثٛزٜ اؾت. ايٗ ٟٔٓ ثط ايٗ ٘ىتٝ زالِات زاضز واٝ قاٟطٞبي    

ٜ ا٘اس.  وٛچىتط ٘ظبْ قٟطي اؾتبٖ زض رصة رٕؼيت ٚ اضتمبو ضتجٝ ذٛز تاب حاسٚزي ٔٛفاك ثاٛز    

(.1-38( ٚ )1-37رساَٚ )



 94 

 

 1365(: جبيگبُ ضْزّبي استبى ثز اسبه سلسلِ هزاتت جوؼیتي درسبل 1-36جذٍل )

هزتجِ ًبم ضْز
 تؼذاد جوؼیت 

(1365)سبل 

 اردثیل 

 هطىیي ضْز 

 پبره آثبد 

 خلخبل 

 گزهي 

 ثیلِ سَار 

 گیَي 

 ًویي 

 الّزٍد  

 ًیز 

 ّطتجیي 

 جؼفزآثبد  

 ولَر 

 آثي ثیگلَ 

 سزػیي 

 ّیز 

 اصالًذٍس 

 رضي 

 تبسُ وٌذ اًگَت 
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درسبل (: جبيگبُ ضْزّبي استبى ثز اسبه سلسلِ هزاتت جوؼیتي 1-37جذٍل )

1375 

هزتجِ ًبم ضْز (1375تؼذاد جوؼیت )سبل 

 اردثیل 

 پبره آثبد 

 هطىیي ضْز 

 خلخبل 

 گزهي 

 ثیلِ سَار 

 ًویي 

 گیَي 

 جؼفزآثبد 

 ًیز 

 ّطتجیي 

 آثي ثیگلَ 

 الّزٍد 

 ولَر 

 سزػیي 

 ّیز 

 اصالًذٍس 

 رضي 

 تبسُ وٌذ اًگَت 
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(: جبيگبُ ضْزّبي استبى ثز اسبه سلسلِ هزاتت جوؼیتي درسبل 1-38جذٍل )

1385 

هزتجِ ًبم ضْز  (1385تؼذاد جوؼیت )سبل 

 اردثیل 

 پبره آثبد 

 ي ضْزهطىی 

 خلخبل 

 گزهي 

 ثیلِ سَار  

 ًویي 

 گیَي 

 جؼفزآثبد 

 ػٌجزاى 

 ًیز 

 آثي ثیگلَ 

 ّطتجیي 

 سزػیي 

 اصالًذٍس 

 الّزٍد 

 ولَر 

 ّیز 

 رضي 

 تبسُ وٌذ اًگَت 

 وَرائین 
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 :ثزرسي ارتجبط رتجِ ثٌذي خذهبت ٍ سلسلِ هزاتت جوؼیتي ضْزي3-2-1

 

ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض اثتساي ثطضؾي ٔصوٛض شوط قس يىي اظ فطٚو انّي ايٗ ُٔبِؼاٝ اضتجابٌ    

(        1-39قٕبضٜ) ثيٗ ا٘ساظٜ ٚ رٕؼيت قٟطٞب ثب ؾُح ثٙسي ذسٔبت اؾت. ايٗ ٕٞجؿتٍي زض رسَٚ

وٝ زض آٖ اضتجبٌ ػٕٛزي ذسٔبت ٘يع ٔٛرٛز اؾات، ٕ٘ابيف زازٜ قاسٜ اؾات. زض اياٗ راسَٚ       

قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ثطاؾبؼ ذسٔبت ٔٛرٛز ٚ رٕؼيت آٟ٘ب ضتجٝ ثٙسي ٚ ؾُح ثٙسي قاسٜ ٚ  

وٝ تٛاٖ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ اظ رسَٚ پيساؾت زض ٔزٕٛع ٔي تٛاٖ ٌفت  تفبٚت آٟ٘ب ضا ٔي

قٟطٞبي ثب ا٘اساظٜ ٚ رٕؼيات ثيكاتط اظ أتيابظ ثيكاتط ٚ ثاٝ تجاغ آٖ اظ ذاسٔبت ٔتٙاٛع تاطي           

ثطذٛضزاض٘س. اِجتٝ قبيبٖ شوط اؾت وٝ زض اؾتبٖ اضزثيُ ٕٞب٘ٙاس زيٍاط اؾاتبٟ٘بي وكاٛض تٛظياغ      

ذسٔبت زض قٟطٞب ثٝ تٙبؾت رٕؼيت اتفبق ٘يبفتبزٜ اؾت. ثاٝ ػجابضت زيٍاط تٛظياغ ٚ پاطاوٙف      

 ؼيت قٟطٞب ٚ ٘مبٌ ؾىٛ٘تٍبٞي ٘يؿت.ذسٔبت تبثغ رٕ

٘ىتٝ لبثُ تٛرٝ زض ايٗ رب ػسْ تجؼيت تٛظيغ ذسٔبت اظ رٕؼيات قاٟطٞب زض ضزٜ ٞابي     

( لاطاض زاضز.  20پبييٗ رٕؼيتي اؾت. ثطاي ٔخبَ تبظٜ وٙس آٍ٘ٛت اظ ٘ظط رٕؼيتي زض ضزٜ ثيؿاتٓ) 

ٔي ٌيطز. يب ايٗ واٝ   ( لطاض14حبَ آ٘ىٝ ايٗ قٟط اظ ٘ظط ؾُح ثٙسي ذسٔبتي زض ضزٜ چٟبضزٞٓ )

 14قٟط ؾطػيٗ ثٝ زِيُ ثطذاٛضزاضي ٚ تٕطواع ذاسٔبت ٌطزقاٍطي ٚ الابٔتي زض آٖ اظ ضتجاٝ       

 ؾُح ثٙسي ذسٔبتي اضتمبو پيسا ٕ٘ٛزٜ اؾت. 10رٕؼيتي ثٝ ضتجٝ 

ثب تٛرٝ ثٝ ٔحبؾجبت ضٌطؾيٛ٘ي ثاطضٚي قابذم ٔطوعيات ذاسٔبتي قاٟطٞبي اؾاتبٖ        

 93/0ٍبضيتٕي ، يطيت ٕٞجؿتٍي ايٗ زٚ ٔتغياط ٔؼابزَ   اضزثيُ ٚ رٕؼيت آٟ٘ب ٚ تطؾيٓ ٕ٘ٛزاض ِ

ثسؾت آٔس وٝ تمطيجب  زض وُ ٕٞجؿتٍي ٘ؿجتآ  ثباليي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. الظْ ثاٝ شواط اؾات واٝ     

 (، ٔىُٕ تٛييحبت ٔصوٛض ٔي ثبقس.1-7ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ )
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(: ارتجبط سغح ثٌذي خذهبتي ثب سلسلِ هزاتت جوؼیتي1-39جذٍل )

 رتجِ ثٌذي ضْزّب 

ثزاسبه جوؼیت

 جوؼیت

1385سبل 

 سغح ثٌذي ضْزّب 

ثزاسبه آهتیبس
اهتیبس ول

اردثیل  اردثیل 

پبره آثبد  هطىیي ضْز 

هطىیي ضْز  پبره آثبد 

خلخبل  خلخبل 

گزهي  ثیلِ سَار 

ثیلِ سَار  ًویي 

ًویي  گزهي 

گیَي  گیَي 

جؼفزآثبد  ًیز 

ػٌجزاى  سزػیي  

ًیز  اصالًذٍس 

آثي ثیگلَ  رضي 

ّطتجیي  جؼفزآثبد 

سزػیي   تبسُ وٌذ اًگَت 

اصالًذٍس  ّطتجیي 

الّزٍد  آثي ثیگلَ 

لَرو  الّزٍد 

ّیز   وَرائین 

رضي  ػٌجزاى 

تبسُ وٌذ اًگَت  ولَر 

وَرائین  ّیز  
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ارتباط سلسلٍ مراتبی جمعیت با سطًح خذماتی شُرَای استان در سال 1386 ومًدار ) 1-7 ( : 

y = 7E-05x + 2.5037

R2 = 0.9307

0.1

1.0

10.0

100.0

100 1000 10000 100000 1000000

امتیاز کل

Linear (امتیاز کل)
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 : تحلیل ػَاهل هَثز ثز ضىل گیزي ًظبم ضْزي 3-1

 

 : ضْزًطیٌي استبى اردثیل در ارتجبط ثب هحیظ عجیؼي 1-3-1

 
 افیه ٍ ًمص آى در هىبى گشيٌي ضْزّب: ٍيژگي ّبي تَپَگز1-1-3-1

زض تٛظيغ رغطافيبئي قٟطٞبي اؾتبٖ ٚيػٌي ٞبي رغطافيبيي َجيؼي ثاٝ ذهاٛل ػبٔاُ    

٘بٕٞٛاضي يىي اظ ػٛأُ ٟٔٓ زض ٔىبٖ ٌعيٙي قٟطٞب ثٛزٜ اؾت. ػٛاضو ٘بٕٞٛاضي زض زضرٝ اَٚ 

ٍ الّيٕي ٘يع ذٛز اي زاض٘س ٚ قطاي ثٝ نٛضت ػبُٔ انّي ، ٘مف تؼييٗ وٙٙسٜ زض تمؿيٕبت ٘بحيٝ

٘تيزٝ ٘حٜٛ پطاوٙسٌي ٘بٕٞٛاضيٟب ثٝ ٚيػٜ ػبُٔ اضتفبع اؾت. ثٙبثطايٗ زض ضاثُٝ ثاب ٔىابٖ ٌعيٙاي    

قٟطٞب ٚ پطاوٙسٌي آٟ٘ب رٟت ٌيطي وٟٛٞب ٚ ٘بٕٞٛاضيٟبي آٖ ػبُٔ انّي ٚ ؾبيط ػٛأُ َجيؼاي  

ياه َاطف ٔٛرات     ا٘س. إٞيت ايٗ ػبُٔ ٚ تٙاٛع آٖ اظ  وٓ ٚثيف ثٝ تجغ اظ آٖ ٘مكي ايفب وطزٜ

پيسايف ٘ٛاحي ٔتؼسز َجيؼي ٚ اظ َطف زيٍط ، پيچياسٌي ٞابيي زض تؼيايٗ ٔحاسٚزٜ ٚاحاسٞبي      

آٖ ضا ثٝ ٚرٛز ٔاي آٚضز. ٘ماف ٘بٕٞٛاضيٟاب اظ زٚ رٟات ٔكارم : قاىُ         رغطافيبيي ٚ اقىبَ

 ٘بٕٞٛاضيٟب ٚ ٔيعاٖ اضتفبع ظبٞط اؾتبٖ ثٝ َٛض ٔٛحط ٔكبضوت زاض٘س. ٘ٛاحي رغطافيبيي اؾاتبٖ زض 

اضتجبٌ ثب ػبُٔ ٘بٕٞٛاضي ٚ ٚيػٌي ٞبي ٔكرم رغطافيبيي ، ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔتفبٚتي ضا اظ ٚيػٌي ٞبي 

 تٛپٌٛطافيه ٘كبٖ ٔي زٞٙس وٝ زض تمؿيٕبت ٘بحيٝ اي ظيط لبثُ تفىيه ٞؿتٙس.

 ٔتط 500وٕتط اظ  -

 ٔتط اضتفبع 1000تب  500 -

 ٔتط اضتفبع 1400تب  1000 -

 ٔتط اضتفبع  1800تب  1400 -

 ٔتط اضتفبع  2200تب  1800 -

 ٔتط ثٝ ثبال  2200وٛٞؿتب٘ي  -

 

ٞطيه اظ ٘ٛاحي رغطافيبيي فٛق قطايٍ اوِٛٛغيىي ٚ ظيؿتي ٔؼيٙي ضا اضاياٝ ٔاي زٞٙاس.    

ثٙبثطايٗ اؾتمطاض رٛأغ ا٘ؿب٘ي اظ رّٕٝ تٛظيغ رغطافيبيي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ تٙبؾت ٘مف ٚ 

٘يؿت. ثٝ َٛض وّي ٔي تٛاٖ ٌفت واٝ  چٍٍٛ٘ي وبضوطز قٟطٞب زض تٕبْ ٘ٛاحي رغطافيبيي يىؿبٖ 

ثيكتط قٟطٞبي اؾتبٖ زض زقت ٞبي پبيىٛٞي ٚ ٘ٛاحي رٍّٝ اي ياب زاذاُ زضٜ ياب زقات ٞابي      

ٕٞٛاض پبي ٌطفتٝ ا٘س. ظيطا قطايٍ ظيؿت ٔحيُي ٚ ٔؼيكتي ٔؿبػس زض ايٗ ٘ٛاحي أىبٖ اؾتمطاض 

 ا٘ؿبٟ٘ب ضا ثيكتط فطاٞٓ ٔي ؾبظز.
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 1365- 1385وؼیت ضْزي استبى اردثیل ثزحست ارتفبع هىبى در دٍرُ سزضوبري (: تَسيغ ضْزّب ٍ ج1-40جذٍل )

 ارتفبع رديف
 1385سبل  1365سبل 

 تؼذاد جوؼیت درصذ تؼذاد تؼذاد جوؼیت درصذ تؼذاد

 131972 83/17 4 45480 33/10 4 هتز 500ووتز اس  1

 1817 24/0 1 - - - هتز 1000تب  500 2

 452060 61 4 308503 1/70 4 هتز 1400تب  1000 3

 102521 85/13 9 53046 05/12 6 هتز 1800تب  1400 4

 51614 97/6 3 33001 5/7 3 هتز 2200تب  1800 5

 - - - - - - هتز ثِ ثبال 2200 6

 

قاٟط ثاب    4،  1365قٟط اؾتبٖ زض ؾطقإبضي   17( اظ وُ  1-40َجك رسَٚ قٕبضٜ )  

 1/70قاٟط ثاب    4ٔتاط ،   300ض اضتفابع وٕتاط اظ   زضنس اظ وُ رٕؼيت قٟطي اؾاتبٖ ز  33/10

زضناس اظ واُ    05/12قٟط ثاب   6ٔتط ،  1400تب  1000زضنس اظ وُ رٕؼيت قٟطي زض اضتفبع 

زضنس اظ وُ رٕؼيت قٟطي زض  5/7قٟط ثب  3ٔتط ،  1800تب  1400رٕؼيت قٟطي زض اضتفبع 

 ٔتط اؾتمطاض زاقتٝ ا٘س.  2200تب  1800اضتفبع 

زضنس اظ  83/17قٟط ثب  4،  1385قٟط اؾتبٖ زض ؾبَ  21اظ وُ  ثط َجك ٕٞبٖ رسَٚ

زضنس اظ وُ رٕؼيت  24/0ٔتط، يه قٟط ثب  300وُ رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ زض اضتفبع وٕتط اظ 

زضناس اظ واُ رٕؼيات قاٟطي اؾاتبٖ زض       61قٟط ثب  4ٔتط ،  1000تب  300قٟطي زض اضتفبع 

س اظ وُ رٕؼيت قاٟطي اؾاتبٖ زض اضتفابع    زضن 85/13قٟط ثب  6ٔتط ،  1400تب  1000اضتفبع 

تاب   1800زضنس اظ وُ رٕؼيت قٟطي اؾتبٖ زض اضتفبع  97/6قٟط ثب  3ٔتط ٚ  1800تب  1400

 ٔتط اؾتمطاض زاقتٝ ا٘س. 2200

پطاوٙسٌي ٚ ٔىبٖ ٌعيٙي قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ضا ثطحؿت اضتفبع ٔىبٖ  ،(1-14٘مكٝ )

 زٞس. ٘كبٖ ٔي
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 ّستبًي : ًَاحي و1-1-1-3-1َ

ػبُٔ ٘بٕٞٛاضي ٚ ػٛاضو ٘بقي اظ آٖ ٕٞب٘ٙس زضٜ ، تپٝ ، ضٚزذب٘اٝ، رٍٙاُ ٚ ٘ظابيط آٖ    

٘مف ٔٛحطي زض قىُ ٌيطي قٟطٞبي اؾتبٖ زاض٘س. انٛال  قٟطٞبي وٛٞؿتب٘ي ثٝ زِيُ ٔكاىالت  

٘فٛش زض آٟ٘ب وٝ فمٍ اظ َطيك زضٜ ٞب ٔيؿط ٔي ثبقس، ٔكىالت زؾتطؾي ثاٝ ػّات ٔحاسٚزيت    

تجبَي ٚ ٔحسٚزيت فًب، فطْ ذبني اظ قىُ يابثي ٚ ٔىابٖ ٌعيٙاي رغطافيابيي ضا     ٌصضٌبٜ ٞبي اض

ػطيٝ ٔي زاض٘س. ٘ٛاحي وٛٞؿتب٘ي ثٝ زِيُ قىُ ظبٞطي ظٔيٗ ، الّيٓ ٘بٔؿبػس، ٚرٛز ظٔيٗ ٞبي 

٘بٕٞٛاض ، زضٜ ٞبي پطقي ٚ تًٙ ، ػسْ أىبٖ تكىيُ ذابن ٚ ضؾاٛثبت وابفي ٔطاواع ؾاىٛ٘تي      

ٕ٘بيٙاس.   ٞٙس ٚ قٟط٘كيٙي ٚ اؾتمطاض قٟطٞب ضا زچابض ٔكاىُ ٔاي   چٙساٖ ٔؿبػسي ضا ٘كبٖ ٕ٘ي ز

اؾبؾب  ٚرٛز ػٛاضو َجيؼي زض ٘ٛاحي وٛٞؿتب٘ي ثبػج پطاوٙسٌي رٛأغ ا٘ؿب٘ي قسٜ ٚ اظ تاطاوٓ   

 تٕطوع ثيكتط آٟ٘ب زض اوخط ٘ٛاحي رٌّٛيطي ٔي ٕ٘بيس.

ب ٕٞسيٍط زچبض ٞبي رٕؼيتي ٞٓ اظ ٘ظط اؾتؼساز ٚ ٞٓ اظ ٘ظط ضٚاثٍ ث زض ايٗ ٘ٛاحي وبٖ٘ٛ

ٔكىُ ٞؿتٙس. ػٛأُ ٘بٔؿبػس الّيٕي ثٝ ذهٛل زض ظٔؿتبٖ ثٝ ايٗ پطاوٙاسٌي ٚ ػاسْ اضتجابٌ    

ٞبي ػطيى ثب أىبٖ  زؾتطؾي ثٝ آة اؾاتمطاض   وٕه ٔي وٙس. رٛأغ ا٘ؿب٘ي اوخطا  زض زاذُ زضٜ

پطرٕؼيت ٘يع ا٘س.)ٕ٘ٛ٘ٝ ثبضظ ايٗ ٔٛضز زض اؾتبٖ اضزثيُ قٟط ذّربَ ٔي ثبقس( ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي  يبفتٝ

زض زاذُ ايٗ زضٜ ٞب قىُ ٔي يبثٙس. ثٝ َٛض وّي ٔتٙبؾت ثب قطايٍ ٔحيُي ٚ ٔٛلؼيت ضيبيي ٞط 

ٔىبٖ تحت تبحيط زضرٝ حطاضت ، ٞط چٝ اضتفبع افعايف يبثس اظ تؼاساز قاٟطٞب ٚ رٛأاغ ا٘ؿاب٘ي     

طو ٞابي  ٞبي ثبال قٟطٞب ثٝ اضتفبػبت پبييٗ ِٚي زض ػ وبؾتٝ ٔي قٛز. ثٝ ايٗ ٔؼٙب وٝ زض ػطو

 وٓ ثٝ اضتفبػبت ثّٙس وكيسٜ ٔي قٛز.

ثب ايٗ ٕٞٝ ػبُٔ اضتفبع ٚ ػٛاضو َجيؼي ، ٘بٕٞٛاضيٟب اظ ػٛأُ حسٚز وٙٙسٜ زض تٛؾاؼٝ  

ٝ   ٚضقس ٚ ٌؿتطـ قٟطٞب ٔحؿٛة ٔي ٞاب ، قاٟطٞب واٝ اوخاطا  پؿاىطا٘ٝ       ٌطز٘س. ٔٛلؼيات ٘بحيا

ٕٞچٙايٗ ثاٝ ػّات ػاسْ      تطي ضا َّت ٔي ٕ٘بيٙس زض ٘ٛاحي وٛٞؿتب٘ي ٔحسٚز ٔي ٌطزز ٚ ٚؾيغ

ٞبي ٔؿتؼس وبفي ثطاي وكبٚضظي ظٔيٙٝ تِٛيسات ظضاػي وٓ ٚ ٔجبزِٝ ثابظاض تِٛياسات    ٚرٛز ظٔيٗ

 وكبٚضظي زض آٟ٘ب زچبض ٔكىُ ٔي قٛز.

ٞبيي ضا زض  ٘تيزٝ ايٙىٝ ٘ٛاحي وٛٞؿتب٘ي ٚ ػٛاضو ٘بقي اظ آٖ ػالٜٚ ثطايٙىٝ ٔحسٚزيت

بَي ٚ فٙي زاذّي ايزبز ٔاي ٕ٘بيٙاس، ؾابذت ٞابي     تٛؾؼٝ فًبيي قٟطٞب، تكىيالت ارعائي ، اضتج

فًبيي ضا ثٝ َٛض ٔجٟٓ پيٛؾتٝ ٚ فكطزٜ زض وٙبض ٕٞسيٍط لطاض زاضز ٚ ظٔيٙٝ ٞبي اضتجبٌ ثب فًبي 

ٞب ، تٛؾؼٝ فًبيي زض ضٚاثٍ ثب پؿىطا٘ٝ ٞب ضا ٘يع ٔحسٚز ٔاي ٕ٘بيٙاس. ٚراٛز     پيطأٛ٘ي ، پيٛؾتٍي

ٝ   ي ضا ثب ٔكىالتي زض َطحچٙيٗ ٘بٕٞٛاضيٟب ، ػٕال  قٟطٞبي وٛٞؿتب٘ ضياعي   ٞبي تٛؾاؼٝ ٚ ثط٘بٔا

فًبيي ٔٛارٝ ٔي ؾبظز. اظ َطف زيٍط اضتفبع ٌعيٙي قٟطٞب ٚ تٛظيغ ٘بٔتؼبزَ آٟ٘ب زض اضتفبػابت  

ٞبي ػسْ تؼبزَ زض ٘ظٓ فًبيي ضا ذٛاٞٓ ٔي آٚضز . ثسيٗ َطيك ػبُٔ ٘بٕٞٛاضي ثٝ  ٔرتّف ظٔيٙٝ
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وٙاس ٚ ػاسْ    ض تٛؾؼٝ ٚ ٌؿتطـ قٟطٞب ثابظي ٔاي  اي ز ٘ؿجت افعايف اضتفبع ٘مف ٔحسٚزوٙٙسٜ

زؾتطؾي ثٝ ظٔيٗ ٞبي ٔٙبؾت ٚ وبفي ثطاي رٕؼيت پصيطي ٚظٔيٗ ٞبي ٔٙبؾات ٚ وابفي ثاطاي    

 اي ٔحسٚزيت ٚ تٍٙٙبٞبي رسي ُٔطح ٔي ٕ٘بيس. تِٛيسات وكبٚضظي زض فًبي ٘بحيٝ

 
 1385ٍ جوؼیت در سبل (: ًحَُ تَسيغ ضْزّبي استبى اردثیل هَجت ارتفبع اس سغح دريب 1-41جذٍل)

 جوؼیت)ًفز(
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 1365( تَسيغ جغزافیبئي ضْزّب ثز اسبه ارتفبع در سبل 1-8ًوَدار ) 
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  نفر  308503شهر  4

 نفر 45480، شهر  4
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ٔٛلؼيت ؾطظٔيٙي ٚ قطايٍ رغطافيبيي ُٔٙمٝ ٔٛرت قاسٜ اؾات واٝ اوخاط قاٟطٞب زض      

٘مُاٝ قاٟطي زض    21ٔتط قىُ ثٍيط٘س. زض يه ٍ٘بٜ وّي اظ  2200ٔتط تب  1000اضتفبػبت ثبالي 

زضنس اظ َ رٕؼيات قاٟطي زض اضتفابع ثايٗ      82زضنس ثب  19/76قٟط يؼٙي  16،  1385ؾبَ 

تط اؾتمطاض يبفتٝ ا٘س. چٙيٗ اضتفبع ٌعيٙي زض قٟطٞبي اؾتبٖ قٙبذت ٕٞٝ رب٘جٝ ٔ 2200تب  1000

َجيؼي ٚ رغطافيبيي ٚ ؾبظٌبضي ثب قطايُي ضا وٝ اياٗ ٔحايٍ ثاطآٖ ػطياٝ ٔاي زاضز ياطٚضي       

ؾبظز. ٔىبٖ ٌعيٙي قٟطٞبي اؾتبٖ زض ايٗ ٘ٛاحي ٔؼَّٛ ػٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ي اؾات. ثاسٖٚ قاه     ٔي

ف قٟطٞب ٚ اضتفبع ٌعيٙي رٕؼيت قٟطي ٘مف لابَؼي زاقاتٝ   تبضيد پطآقٛة وكٛضٔبٖ زض ظاي

ٞبي زٚضاٖ ٌصقتٝ رٕؼيت قٟط٘كيٗ ضا ثٝ ٔٙظٛض زفابع اظ ذاٛز ثاٝ     اؾت. ػسْ أٙيت ٚ ٘بأٙي

ٞبي ٘بأٗ وٝ ٕٞيكٝ زض ٔؼاطو تبذات ٚ تابظ الاٛاْ      وف وٟٛٞب وٝ ٘بظط ثط ٔؼبثط ٚ رٍّٝ ؾيٙٝ

 پبي يطٚضت ٞبي تبضيري لبثُ زضن اؾت. ٟٔبرط ثٛزٜ اؾت وكب٘سٜ ٚ زض ذّي اظ قٟطٞب ربي

 

 
 : ًَاحي پبيىَّي ٍ درُ ّبي داخلي 2-1-1-3-1

ٔتط ثب تٛرٝ ثاٝ حاس ٔتٛؾاٍ     1500ٔتط ٚ زض قطايُي تب  1200تب  1000ٔطتفؼبت ثيٗ 

ٖ   اضتفبع فالت ايطاٖ ٚ ٔٛلؼيت رغطافيبيي آٖ ٔٙبؾت ٌعيٙاي قاٟطٞبي    تطيٗ ٔىبٖ ضا ثاطاي ٔىاب

ٞب  ٙيٗ اضتفبػي زض زاذُ زضٜ ٞبي وٛٞؿتب٘ي ٚ پبيىٛٞي ٔكطف ثٝ زقتايطاٖ ٘كبٖ ٔي زٞٙس. چ

ٞابي وابفي ثاطاي اؾاتمطاض قاٟط ٚ پؿاىطا٘ٝ        ٞب أىب٘بت الظْ ضا رٟت زؾتيجبثي ثٝ ظٔيٗ ٚ رٍّٝ

آٚضز. اناٛال    تطاظ ٕٞٝ زؾتيبثي ثٝ ٔٙابثغ آة رابضي ٚ ظيطظٔيٙاي ضا فاطاٞٓ ٔاي      اي  ٚ ٞٓ ٘بحيٝ

ٚ ٘ظبٔي ٞٓ زاقتٙس. ٘بٌعيط ثٛز٘س وٝ زض ٞاط ُٔٙماٝ حبناّريع     قٟطٞبي اِٚيٝ وٝ رٙجٝ ؾيبؾي

لطاض ٌيط٘س ٚ ثب اتىب ثٝ التهبز ضٚؾتبيي ٚ وكبٚضظي ازأٝ حيبت زٞٙس. ايٗ قٟطٞب اؾبؾب  ٚاثؿاتٝ  

وٙٙاس ياب    اي زض زأٙٝ ٚثط ضٚي رٍّٝ ٞبي پبيىٛٞي تٛؾؼٝ پياسا ٔاي   ثٝ يه رطيبٖ آة ضٚزذب٘ٝ

 ظيطظٔيٙي ٔكطٚة ٔي قٛ٘س. ايٙىٝ ثٝ ٚؾيّٝ لٙٛات ٚ آثٟبي

اِصوط ثٛرٛز آٔسٜ اؾات. زض َاَٛ تابضيد     قٟط اضزثيُ زض اؾتبٖ ثب تٛرٝ ثٝ قطايٍ فٛق

ٓٞ   ٝ اي ٚ  چٙيٗ قطايُي ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛلؼيت زفبػي ٚ أىبٖ زؾتطؾي ثٝ ٘ٛاحي حبنُ ذياع رٍّا

 پبيٍٛٞي ٔٛرت ضقس ٚ قىٛفبئي ايٗ قٟط ثبؾتب٘ي قسٜ اؾت.

 
 ّبي سبحلي ِ : ًَاحي جلگ3-1-1-3-1

تطويت الّيٓ ٚ ذبن زض ايٗ ٘ٛاحي ٔٛرت پيسايف پٛقف ٌيبٞي ٔتطاوٕي قاسٜ اؾات   

ٞبي ٔعضٚػي پيٛؾتٝ ظبٞط قسٜ ا٘س. احطا يٗ ٔٛيٛع ثٝ رٕيغ ظ٘سٌي  وٝ ثٝ نٛضت ٔطتغ ٚ ظٔيٗ

ا٘ؿبٟ٘ب ٔٙؼىؽ قسٜ اؾت. قيٜٛ ظ٘سٌي ، ٔؿىٗ ، تِٛيس، التهبز ٚ َطق اضتجبَي ٚ ٟٔٓ تط اظ ٕٞٝ 
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يغ رغطافيبيي رٕؼيت ثط ٕٞيٗ ٔجٙب نٛض ٌطفتٝ اؾات. تٛظياغ رغطافيابيي ا٘ؿابٖ زض ٘اٛاحي      تٛظ

 ٞبي ؾبحّي ٔؼتسِتط ٚ ٔٛظٖٚ تط اظ ربٞبي زيٍط اؾتبٖ ٔي ثبقس. رٍّٝ

التهبز ٘بحيٝ ثط وكبٚضظي ذهٛنب  وكت ٔتٕطوع تىيٝ ٔي وٙس. اظ نٙبيغ تجسيّي ٟٔٓ ٚ 

ذيّي فكطزٜ ٘يع ذجطي ٘يؿت. فطًٞٙ قٟط٘يكيٗ  ؾٍٙيٗ ذجطي ٘يؿت ٚ زض ٘تيزٝ اظ ارتٕبػبت

زض ٘ٛاحي رٍّٝ ٞبي ؾبحّي اظ لسٔت َٛال٘ي ثطذٛضزاض ٔي ثبقس ثطاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ثاٝ قاٟط   

ثب تبؾيؽ ثٍٙبٜ ػٕاطاٖ زقات    1320ٚضحبٖ زض حٛاِي ضٚؾتبي زٚؾتبٖ اقبضٜ وطز. اظ اٚاذط زٞٝ 

٘ظٓ ؾّؿّٝ ٔطاتجي ٔاٛظٖٚ زض ٘ظابْ   ٔغبٖ زض ايٗ ُٔٙمٝ قٟط٘كيٙي پيكطفت وطزٜ اؾت. ٚرٛز 

قٟطي ، فٛانُ ٘ٝ چٙساٖ ظيبز قٟطي اظ ٕٞسيٍط ، ػسْ ػٛاضو َجيؼي ذكٗ ، اظ ٚيػٌاي ٞابي   

 ػٕسٜ ايٗ ٘ٛاحي ٔي ثبقس.

 
 :آة ٍ ًمص آى در هىبى گشيٌي ٍ تَسيغ جغزافیبيي ضْزّبي استبى اردثیل2-1-3-1

ٞبي ذبل ظٔاب٘ي ٚ   اظ ٚيػٌي پيسايف ، تٛؾؼٝ ٚ ٔىبٖ ٌعيٙي قٟطٞبي اؾتبٖ ثٝ تجؼيت

ٔىب٘ي اظ ٌصقتٝ ٞبي زٚض تب أطٚظ ، زض ٚاثؿتٍي ٚ ٘عزيىاي آة قاىُ ٌطفتاٝ ا٘اس. ػّاي ضغآ       

يطٚضت قطايٍ أٙيتي ، زفبػي ٚ غيطٜ ثط ضٚي فالت ايطاٖ زض ََٛ تبضيد ، ذيّاي ؾاطيغ ِاعْٚ    

ٛراٛز آٔاسٜ ا٘اس.    اي ٚ پبيىٛٞي ث ٌط قسٜ ٚقٟطٞبي رٍّٝ ايزبز قٟط زض ٘عزيىي ٔٙبثغ آة رّٜٛ

ثسٖٚ قه ثٝ ٔٛاظات پيكطفت ٞب ٚ تٛؾؼٝ وكبٚضظي آثي ٚ ثابالذطٜ تىٙياه لٙابت ، ٌؿاتطـ     

 فًبئي قٟطٞب ٚ افعايف رٕؼيت آٟ٘ب ، ٘مف آة افعايف يبفتٝ اؾت.

( پطاوٙف قٟطٞبي اؾاتبٖ ضا زض اضتجابٌ ثاب ٔٙابثغ آة ٘كابٖ ٔاي زٞاس.        1-15٘مكٝ )

نٛضت أىابٖ پاصيط    3آة زض قٟطٞبي اؾتبٖ ثٝ  ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔكرم اؾت زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثغ

 اؾت : 

 اي  آثٟبي ربضي ضٚزذب٘ٝ -1

 آثٟبي ربضي ظيطظٔيٙي قبُٔ چكٕٝ ٚ لٙبت -2

 آثٟبي شذيطٜ اي قبُٔ ؾسٞب  -3

تبٔيٗ آة قٟطٞب، أطٚظٜ ثٝ ز٘جبَ افعايف ؾطيغ رٕؼيات قاٟطي ثاٝ يىاي اظ ٔؿابئُ      

طٚظ ٔكىالت رب٘جي ٘يع زؾت ظزٜ پطإٞيت ظ٘سٌي قٟطي تجسيُ قسٜ اؾت ٚ زض وٙبض ذٛز ثٝ ث

اؾت. أطٚظٜ نس زض نس ٘مبٌ قٟطي اؾتبٖ اظ آة ِِٛٝ وكي اؾتفبزٜ ٔي وٙٙس وٝ ذٛز ٔؿبئّي 

 ضا ُٔطح ٔي ٕ٘بيس.

اؾتفبزٜ اظ آثٟبي وكبٚضظي، وبٞف ؾُح ظيطوكت ، ٔؿئّٝ آثٟبي ٔهطفي ٚ ترّيٝ آٟ٘ب 

ظٔيٗ ، ثابال آٔاسٖ ؾاُح آثٟابي      زض اضايي قٟطي ، ثطٚظ ٘بٞٙزبضيٟبي فيعيىي زض ؾُح ٚ ػٕك

ظيطظٔيٙي زض اضايي پبييٗ زؾت قٟطٞب، ػسْ تؼبزَ اوِٛٛغيىي ٚ ػٕٛٔيت يبفتٗ اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز 
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قيٕيبيي ًٔط اظ ٔؿبئّي ٞؿتٙس وٝ أطٚظ زض تبٔيٗ آة ٚ اؾتفبزٜ اظ آٖ زض ؾُح قاٟط ُٔاطح   

 ٌطزز. ٔي

ٛثي ٚاثؿاتٍي ٔيابٖ ظ٘اسٌي    ثب ايٗ ٕٞٝ زض ثطضؾي رغطافيبيي قٟطي اؾتبٖ اضزثيُ ثٝ ذ

 قٟطي ٚ زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثغ آة ٔكرم ٚ ضٚقٗ اؾت. 
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 : هىبى گشيٌي ضْزّب در ارتیبط ثب وبرثزي اراضي 3-1-3-1

پٛيبيي قٟطٞب ػالٜٚ ثط ػٛأُ فطا ُٔٙمٝ اي ثٝ پؿىطا٘ٝ ظضاػي آٟ٘ب ٘يع ٔطثٌٛ ٔي قاٛز  

فتي پؿىطا٘ٝ قٟط ثيكتطيٗ تبحيط ضا زض ضقس ٚ تٛؾؼٝ وٝ زض وكٛض ايطاٖ لجُ اظ ٚضٚز زضآٔسٞبي ٘

آٖ زاقتٝ اؾت . قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٕٞبئُٛض وٝ ٘مكٝ ٘يع ٕ٘بيف ٔي زٞس زض پؿىطا٘ٝ ٞبي 

وٝ ظضاػت آثي ٚ زيٓ نٛضت ٔي ٌيطز قىُ ٌطفتٝ ا٘س . قىُ ٌيطي قٟطي ٔب٘ٙس پبضؼ آثبز ضا 

 ٔي تٛاٖ زض تٛؾؼٝ وكبٚضظي تٛريٝ وطز .

 
 ( ارتجبط ثیي رضذ ضْزّب ٍ وبرثزي اراضي در استبى اردثیل1-42ذٍل )ج

85جوؼیت 75جوؼیت 65جوؼیت ضْز
ًزخ رضذ 

75-85
وبرثزي اراضي

سراػت آثياردثیل

سراػت آثيپبره آثبد

سراػت دينهطگیي ضْز

سراػت دينخلخبل

سراػت دينگزهي

سراػت دينثیلِ سَار

سراػت دينًویي

سراػت دينگیَي

سراػت دينجؼفزآثبد

ػت دينسراػٌجزاى

سراػت دين ًیز

سراػت آثيآثي ثیگلَ

سراػت دين ّطتجیي

سراػت دينسزػیي

سراػت آثياصالًذٍس

سراػت آثيالّزٍد

هزتغ ًیوِ اًجَُولَر

سراػت دين ّیز

سراػت دينرضي

سراػت دينتبسُ وٌذاًگَت

سراػت دينوَرايین

 هبخذ : ثزداضت ًگبرًذُ
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 اجتوبػي هَثز در رضذ ضْزّب  -:  ػَاهل فزٌّگي  2-3-1

 
 : آهَسش ػبلي1-2-3-1

اظ رّٕٝ ػٛأُ فطٍٞٙي وٝ زض تٛؾؼٝ قٟطٞبي اؾتبٖ اضزثيُ ٘بحيط زاضز ، آٔٛظـ ػابِي  

ٔي ثبقس .زض ايٗ ثيٗ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔطاوع زا٘كٍبٞي پيبْ ٘ٛض ٚ زا٘كٍبٜ آظاز اؾاالٔي اقابضٜ واطز.     

ؾاٛاض زض  ثٝ َٛض ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ثٝ قٟطٞبي ذّربَ ، ٔكٍيٗ قٟط ، ٌطٔي ، پبضؼ آثابز ٚ ثيّاٝ   

 اؾتبٖ اقبضٜ وطز. 

ؾيبؾتٟبي آٔٛظـ ػبِي ٔرهٛنب زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي َٛضي اؾات واٝ زض قاٟطٞبي    

زٚض افتبزٜ ٚ ثب أىب٘بت وٓ تٛؾؼٝ الساْ ثٝ تبؾيؽ ضقتٝ ٞبي تحهيّي ٘بيبة ٔي وٙس وٝ ايٗ أط 

 ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ؾجت تطغيت زٚاَّجبٖ ثطاي ازأٝ تحهيُ زض ايٗ قٟطٞب ٔي قٛز. 

ي ٔخبَ زض ٚاحس زا٘كٍبٜ آظاز قٟط ذّربَ ضقتٝ ٞبي پعقىي ٚ پيطاپعقىي زايط ٔاي  ثطا

ثبقس .  ٚرٛز ايٗ ليجُ ضقتٝ ٞبي تحهيّي ثبػج رصة زا٘كزٛيبٖ ثٝ ايٗ قاٟط ٔاي قاٛز واٝ     

 ؾجت ضٚ٘ك وؿت ٚ وبض ) ذطزٜ فطٚقي ( ٚ ثبظاض ٔؿىٗ اربضٜ اي ٔي قٛز . 

س ، وٝ زض ٚاحس زا٘كاٍبٜ آظاز اؾاالٔي اياٗ    اظ ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍط قٟط تبظٜ وٙس اٍ٘ٛت ٔي ثبق

٘فاط پاصيطـ    100قٟط ضقتٝ تحهيّي ٔؼٕبضي زض ؾُح وبضزا٘ي زايط ٔي ثبقس ٚ ؾبال٘ٝ تؼاساز  

 زا٘كزٛ زض ايٗ ضقتٝ ضا زاضز . 

ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌيطي وطز وٝ تٛؾؼٝ آٔٛظـ ػبِي زض لبِت زا٘كٍبٜ آظاز ٚ پيبْ 

 اؾتبٖ وٕه ٔي وٙس . ٘ٛض ثٝ ضقس ٚ پٛيبيي قٟطٞبي 

 
 :تَريسن  2-2-3-1

. بِيتٟبي ٔطثٌٛ ثٝ تٛضيؿٓ ٔي ثبقسيىي اظ زيٍط ػٛأُ ٔٛحط زض تٛؾؼٝ قٟطي اؾتبٖ فؼ

ؾبال٘ٝ ٞعاضاٖ ٘فط اظ ٌطزقٍطاٖ زاذّي وكٛض ثٝ ذبَط ٚرٛز ربشثٝ ٞبي ٔرتّاف زض اؾاتبٖ ثاٝ    

بضري ثٝ قٟطٞبي اؾتبٖ قٟطٞبي ٔرتّف اؾتبٖ ٔؿبفطت ٔي وٙٙس . ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ زاذّي ٚ ذ

ؾجت ُٔطح قسٖ ٘يبظٞبي رسيسي ثب تٛرٝ ٘يبظ ثبظاض تمبيابي ٌطزقاٍطي زض ؾاُح قاٟطٞبي     

اؾتبٖ ٔي قٛز وٝ ايٗ أط ٔٙزط ثٝ ضقس ٚ تٛؾؼٝ قٟطٞبي اؾتبٖ ٔي قٛز .  زض ثايٗ قاٟطٞبي   

ِيتٟابي  اؾتبٖ ، اضزثيُ ، ؾطػيٗ ، ٔكٍيٗ قٟط ، ذّرابَ ، ٘ياط ، ٕ٘ايٗ ثيكاتطيٗ تابحيط ضا اظ فؼب     

 ٌطزقٍطي وؿت ٔي وٙٙس. 

 



 116 

 : تبثیز ػَاهل سیبسي در رضذ ضْزّبي استبى 3-3-1

 

تجسيُ قٟط اضزثيُ ثٝ ٔطوع ؾيبؾي اؾتبٖ اضزثيُ ، ٟٕٔتطيٗ ػبُٔ ؾيبؾاي زض ضقاس ٚ    

تٛؾؼٝ قٟطي اؾتبٖ ثٛيػٜ قٟط اضزثيُ ٔحؿٛة ٔي قٛز. ثطاي ثطضؾي تبحيط ايٗ ػبُٔ زض ضقاس  

) لجاُ ٚ ثؼاس اظ    1381ٚ  1368ٔبٞٛاضٜ اي زٚ زٚضٜ ٔطثٌٛ ثٝ ؾبِٟبي قٟطي اضزثيُ اظ تهبٚيط 

 ٔطوعيت ؾيبؾي قٟط اضزثيُ( اؾتفبزٜ قس وٝ ضٚـ وبض ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس . 

 
 :هَاد ٍ رٍش ّب1-3-3-1

ثطاي ثطضؾي ضٚ٘س ضقس فيعيىي قٟط اضزثيُ ٘يبظ ثٝ تٟيٝ تهبٚيط ٔابٞٛاضٜ اي زٚضٜ ٞابي   

ٔتط  30ثب لسضت تفىيه   Landsat TMٔٛضز اؾتفبزٜ  قبُٔ تهٛيط ظٔب٘ي ٔصوٛض ثٛز. تهبٚيط 

اظ ؾابظٔبٖ   1381ٔتط ثٟبضؾبَ  30ثب لسضت تفىيه  Landsat ETMٚ تهٛيط  1368ثٟبضؾبَ 

 فًبئي وكٛض تٟيٝ قس . 

 

ثبقس تهٛيط ٔعثاٛض زض   ٞزطي قٕؿي ٔي 1368تبضيد ثطزاقت ثطاثط ثب  Landsat TMتهٛيط  

ز وٝ ثب تطويت ثب٘سٞب ٚ لطاض زازٖ تٕبْ ثب٘سٞب زض يه فبيُ تهاٛيط ضٍ٘اي   ٞفت ثب٘س تٟيٝ قسٜ ثٛ

قٟط اضزثيُ ضا زض  Land Sat TM( تهٛيط ٔبٞٛاضٜ اي 1-1وبشة ُٔٙمٝ ثسؾت آٔس .  قىُ )

 ايٗ تهٛيط ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٍ٘طفت. 6٘كبٖ ٔي زٞس. ثب٘س  1368ؾبَ 

ُٔبِؼاٝ  ٔٛضز اؾتفبزٜ زض اياٗ   LandSat ETMتهٛيط ٔبٞٛاضٜ اي  ETM Landsatتهٛيط

( ايٗ تهٛيط ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. تهٛيط فاٛق زض  1-2ثطزاقت قسٜ اؾت.قىُ ) 1381زض ؾبَ 

ٚ   Low gainآٖ ثب٘اس حطاضتاي ثاٛزٜ واٝ زض زٚ حابَ       6ثب٘س تٟيٝ قسٜ اؾت واٝ ثب٘اس    8

Height gain  .تٟيٝ قسٜ اؾت. ايٗ ثب٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٍ٘طفت 
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 4-3-2تزویت ثبًذّبي  LandSat TM 1368ز هبَّارُ اي (: تصَي1-1ضىل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 4-3-2تزویت ثبًذّبي  2002ضْز اردثیل سبل   LandSat ETMتصَيز هبَّارُ  :(1-2ضىل )

 
 

 

 

 

 

 

 1381هبخذ : سبسهبى فضبئي وطَر ، 
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 اي    : پزداسش دادُ ّبي هبَّار2-3-3-1ُ

 

  ِپزداسش هقذهاتي ٍ اٍلي 

ّٝ پطزاظـ تهٛيط ، ٔؼٕٛال  پطزاظـ اِٚيٝ ٘بٔيسٜ ٔي قٛز . چٖٛ لجُ اظ ؾابيط  اِٚيٗ ٔطح

ٞابي   ٔطاحُ تهٛيط پطزاظي ا٘زبْ ٔي قٛز . ٔمساض تهٛيط پطزاظي اِٚيٝ ٔٛضز ٘يبظ ثٝ ويفيت زازٜ

 ضلٛٔي ٚ ٘يع ثٝ ٘ٛع تهٛيط ثٝ وبض ضفتٝ ثطاي پطزاظـ ثؿتٍي زاضز . 

 

 ٙسؾي ) اِف (: تهحيح چطذف ظٔيٗ ٚ تهحيح ٞ

اتي لطاض زاض٘س واٝ پٛقاف تىاطاضي    ٞبي زض حبَ حطوت لُجي ، ٔؼٕٛال  زض ٔساض ٔبٞٛاضٜ

وٙٙاس ٚ اظ   ٔىطض( ٞط لؿٕت اظ وطٜ ظٔيٗ ضا تمطيجب  زض ٚلت ٔحّي يىؿبٖ ) ٔكابثٝ ( تٟياٝ ٔاي   )

رٟات   آ٘زبئي وٝ وطٜ ظٔيٗ ٘يع زض حيٗ وبض ٔبٞٛاضٜ زض حبَ چطذف اؾت ، تهابٚيط ٞطٌاع زض  

 ٌيط٘س .  رٙٛثي لطاض ٕ٘ي –نحيح قٕبِي 

ٞط ذٍ يب ضزيف اظ تهٛيط ثبيس ٘ؿجت ثٝ ذٍ لجّي وٕي ا٘حطاف پيسا وٙاس تاب چاطذف    

ظٔيٗ تهحيح قٛز . تهحيح چطذف ظٔيٗ وٝ َي آٖ تهٛيط ٔطثغ ٔؿتُيُ ثٝ تهٛيط ِٛظي ياب  

قٛز وٝ ٔٛلؼيت ٘ؿجي ػٛاضو ٔٛرٛز زض تهٛيط ضا تبحسٚزي انالح  ٔتٛاظي االيالع تجسيُ ٔي

 وٙس . ٔي

تجسيُ تهٛيط اِٚيٝ ٔطثغ قىُ ثٝ يه ِٛظي وٝ ثٝ َٛض نحيح تط ٚ ثٟتطي ٔؿيط ٔبٞٛاضٜ 

ٝ   Resamplingوٙس ضا ثب ٕ٘ٛ٘اٝ ثاطزاضي ٔزاسز )     ضا ٔكرم ٔي ُ  ( ٔزٕٛػا ٞاب   اي اظ پيىؿا

تٛاٖ ثسؾت آٚضز . زض تهبٚيط ٔٛضز اؾتفبزٜ ٘يع چٖٛ ٔٛلؼيت ظٔيٙي زضؾت تهٛيط قاٙبذتٝ   ٔي

ٚيؼيت چطذف ظٔيٗ تهحيح ٘كسٜ ثٛز ٜ ػُٕ ظٔيٗ ٔطرغ واطزٖ ضٚي تهابٚيط ،    قسٜ ٘جٛز يب

 (43، 1381ثب تٛرٝ ثٝ يه ؾطي ٘مبٌ وٙتطَ ظٔيٙي اػٕبَ قس ) ًِ ،

ؾبظٔبٖ رغطافيابئي   50000/1٘مبٌ وٙتطَ ظٔيٗ زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ُٔبِؼٝ اظ ٘مكٝ ٞبي 

طزٖ ٘مبٌ وٙتطِاي ٔكاتطن زض   ٘يطٚٞبي ٔؿّح ثسؾت آٔس.  ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٘مبٌ ٚ ٔكرم و

ٞط زٚ ) تهٛيط ٔرتهبت زاض ٚ تهٛيط ثسٖٚ ٔرتهبت ( ٚ ثطلطاضي اضتجبٌ ثيٗ ايٗ زٚ اليٝ ػٕاُ    

ثٝ نٛضت ٔزاعا ا٘زابْ ٌطفات ، ثاطاي       TM    ٚETMتهحيح چطذف ظٔيٗ ضا ضٚي تهبٚيط 

ٚ ثاب تٛراٝ ثاٝ     WGS1987، زياتٓ   UTMٔحبؾجب ت زليك تهبٚيط فٛق زض ؾيؿاتٓ تهاٛيط   

 ظٔيٗ ٔطرغ قس٘س .  Zone 39 Nٔٛلؼيت ُٔٙمٝ زض 
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 ) ة (: وبٞف ) وٓ وطزٖ ( پبضاظيت 

( اؾت . ايٗ پبضاظيت ٞب ي اتفبلي ٕٔىاٗ   Noiseثيكتط تهبٚيط ضلٛٔي زاضاي پبضاظيت ) 

ٌيط ٞبي انّي فًابيي ػجاٛض    ٞب اظ ٔيبٖ حؽ اؾت زض حيٗ ٔطاحُ ٔتؼسز اِىتطٚ٘يىي وٝ ؾيٍٙبَ

 ٌط ثٛرٛز آٔسٜ ثبقٙس.  طزاظقٍط اؾتفبزٜ قسٜ اظ ؾٛي ٔكبٞسٜوٙٙس يب تٛؾٍ پ ٔي

ثيكتط ا٘ٛاع ضايذ ٚ ٔتساَٚ پبضاظيت ؾيؿتٕبتيه ُٔابثك ثاب ٘اٛع حاؽ ٌياط ، قاىّٟبي       

( اظ اذاتالف زض   Image stippingزاض )  زٞس . ضزيف تهٛيط ز٘جبِٝ ثرهٛني اظ ذٛز ٘كبٖ ٔي

آيس . پبضاظيات ٞابي    ٌيط ثٝ زؾت ٔي حؿبؾيت ٚ زضربت ثيٗ ػٙبنط ٌٛ٘بٌٖٛ ايٗ ؾيؿتٓ حؽ

تٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبي پباليف فٛضيٝ حصف وطز ٚ اظ ثايٗ ثاطز . تهابٚيط     ؾيؿتٕبتيه ضا ٔي

ٔٛضز ٘ظط ثب ثٝ وبضٌيطي تجسيُ فٛضيٝ ؾطيغ ) ٘ٛػي اٍِاٛضيتٓ ( ثاٝ ياه حٛياٝ ثؿابٔس ٔجاسَ       

 آيس .  قٛز ٚ يه تهٛيط ثعضي ثٝ زؾت ٔي ٔي

قاٛز ٚ فيّتاطي تٟياٝ     ثٝ ٚيٛح زض چٙيٗ تهاٛيطي ٔكابٞسٜ ٔاي   پبضاظيت ؾيؿتٕبتيه 

قٛز تب تهٛيط ثعضي ضا لجُ اظ تغييط قىُ ٔؼىٛؼ انالح ٕ٘بيس . ايٗ تىٙيه ٞب ذهٛناب  زض   ٔي

،  1381ربيي وٝ پبضاظيت ؾيؿتٕبتيه اظ ٘ظط ٞٙسؾي پيچيسٜ اؾت وابضثطز ذاٛثي زاضز )ِاً ،    

41 ) 

زؾاتٛضات ٔطثاٌٛ ثاٝ      ERMAPPERافعاض  ثطاي ا٘زبْ ايٗ وبض ضٚي تهبٚيط زض ٘طْ

اٍِٛضيتٓ فٛضيٝ يب وٓ وطزٖ پبضاظيتٟب ضٚي تهبٚيط ، رساٌب٘ٝ ا٘زابْ قاسٜ اؾات ٚ فيّتاطي تٟياٝ      

 ٞبي ٔٛرٛز زض تهٛيط انالح ٌطزيس٘س .   ٌطزيس وٝ ثط اؾبؼ آٖ پبضاظيت

 

 ) د(: تهحيح اتٕؿفطي 

قٛز وٝ أٛاد اِىتطٚٔغٙابَيؽ   ٚرٛز آئطٚؾُ ٞب  ٚ ٞٛاٚيعٜ ٞب زض رٛ قٟط ٞب ثبػج ٔي

اي  ثُٛض زليك ثٝ ؾٙزٙسٜ ٔبٞٛاضٜ ٘طؾس . ثطاي وبٞف ٚ اظ ثيٗ ثطزٖ آئطٚؾّٟب زض تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ

 قٛز . اظ ايٗ ػُٕ اؾتفبزٜ ٔي

 

 ) ز (:  تهحيح ضازيٛٔتطيه 

ٞبي ثعضي وطزٖ تهٛيط ٚ اؾترطاد اَالػابت آغابظ قاٛز تهاحيح      لجُ اظ آ٘ىٝ فطايٙس

تٛا٘س ا٘زبْ قٛز تب تهبٚيط اظ ٘مُٝ ٘ظط ضازيٛ ٔتطياه تهاحيح قاٛ٘س . تهاٛيط      يضازيٛ ٔتطيه ٔ

ثسؾت آٔسٜ اظ يه ٘بحيٝ زض ظٔبٟ٘بي ٔرتّف ٕٔىٗ اؾت اضظقٟبي ضلٛٔي ٔتفبٚتي زاقتٝ ثبقس 

ايٗ أط قبيس ثٝ ػّت تغييط اضتفبع ذٛضقيس زضََٛ ؾبَ يب تغييطات ٔماساض پطاوٙاسٌي ٚ راصة    

 ت تغييط پٛقف ظٔيٗ زض ٘بحيٝ ٔٛضز ُٔبِؼٝ ثبقس . اتٕؿفط ٚ ثبالذطٜ ثٝ ػّ
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تهحيح ضازيٛٔتطيه ثطاي رجطاٖ اذتالف اضتفبع ذٛضقيس زض حايٗ ظٔبٟ٘ابي تهاٛيط ثاطزاضي ٚ     

ٌيطي ثٝ ٔٙظٛض تكريم تغييطات اظ ضاٜ ٔمبيؿاٝ ٔماساض    ثطاي رجطاٖ تغييطات زضرٝ ثٙسي حؽ

ثرف اػظٓ احاط اضتفابع ذٛضقايسي ضا    تٛا٘س  ا٘ؼىبؼ ٘ٛض ػّٕي يطٚضي اؾت . ٘ؿجتٟبي ثب٘س ٔي

حصف وٙس . تهحيح زض ؾبزٜ تطيٗ قىّف يه ػُٕ حؿبثي اؾت وٝ ثط اؾبؼ ٔاسِي ؾابزٜ اظ   

قٛز . ٌطچٝ تهحيح زليك تط ٕٔىٗ اؾات ثاٝ ٕٞابٍٞٙي ٚ تُابثك      ٞٙسؾٝ اؾىٙط َطح ضيعي ٔي

اَالػبت ا٘ؼىبؾي زض ٞط زٚ رٟت ٚ ياب حتاي ؾاٝ رٟات ٘يابظ زاقاتٝ ثبقاس اياٗ تهاحيحبت          

ضازيٛٔتطي اذتالف ٘بقي اظ اضتفبع ذٛضقيس ٚ ٔٛلؼيت پيىؿُ ٞب ضا زض زاذاُ ذُاٌٛ ٌؿاتطزٜ    

ًِ قٛز . ) ييطات تٛپٌٛطافي حصف ٕ٘يتٛا٘س حصف وٙس ، أب تغييطات تبثكي ٘بقي اظ تغ اؾىٗ ٔي

،1381 ،30) 

 

 ) ٚ  (:  ثبال ثطزٖ لسضت تفىيه ثب٘سٞب 

 8ثبقس واٝ ثب٘اس    ثب٘س ٔي 8زاضاي  ETMٕٞبُ٘ٛض وٝ زض نفحبت لجُ شوط قس تهبٚيط 

 8ثبقس ؛ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛض اثتسا ثاب اؾاتفبزٜ اظ ثب٘اس     ٔتطي ٔي 15ايٗ تهٛيط زاضاي لسضت تفىيه 

ٔتطي ؾبذتٝ قس)قىُ  15ب لسضت تفىيه اااااتهٛيط ضٍ٘ي ث  2،3،4،5،7 ،1تهٛيط ، اظ ثب٘سٞبي 

3-1.) 

 
 4-3-2ثب ثبًذّبي  ETM 8( تزویت ثبًذ 1-3ضىل )
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 : ثحث3-3-3-1

ثؼس اظ ا٘زبْ پطزاظـ ضٚي تهبٚيط ثطاي ثسؾت آٚضزٖ تغييطات ايزبز قسٜ زض ٔحاسٚزٜ  

ٔٛضز ُٔبِؼٝ تهبٚيط ثب ضٚـ حساوخط احتٕبَ َجمٝ ثٙسي قس٘س .ضٚـ حساوخط احتٕبَ ، ٚاضيب٘ؽ 

ٔ  ٚ وٛاضيب٘ؽ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اضائٝ قسٜ ضا اضظيابثي ٔاي وٙاس. ثاطاي      ُّاٛة اظ  ثسؾات آٚضزٖ ٘تيزاٝ 

 ٞبي آٔٛظقي ٔتؼسزي اؾتفبزٜ قس. ايٗ ضٚـ َي ؾٝ ٔطحّٝ ثٝ قطح ظيط ا٘زبْ ٔي قٛز: ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٔحبؾجٝ ثطزاض ٔيبٍ٘يٗ ، ٚاضيب٘ؽ ٚ ٕٞجؿتٍي ثطاي والؼ ٞب زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي آٔٛظقي .1

 ِحبِ وطزٖ پطاوٙسٌي پيىؿُ ٞبي اَطاف ثطزاض ٔيبٍ٘يٗ اظ َطيك تبثغ احتٕبالت .2

ؼ ٞبيي وٝ حساوخط احتٕبَ ػًٛيت زض آٖ والؼ ضا زاقتٝ ٔؼطفي وُ زازٜ ٞب ثٝ وال .3

 ثبقٙس.

ثؼس اظ اضظيبثي احتٕبالت زض ٞط والؼ ، پيىؿُ ٞب ثٝ والؼ ٞبيي وٝ ثيكتطيٗ قجبٞت ضا 

 (311، 1382زاض٘س ، اذتهبل ٔي يبثٙس . )ػّٛي پٙبٜ ، 

تبيذ ٘ (1-5( ٚ )1-4)َجمبت ٚ والؼ ٔطثٌٛ ثٝ ٞط وبضثطي ٚ قىُ ٞبي ( 1-43)رسَٚ 

 َجمٝ ثٙسي ثٝ ضٚـ حساوخط احتٕبَ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.

 
 عجمبت ٍ واله هزثَط ثِ ّز وبرثزي:  ( 1-43)جذٍل 

 وذ واله

 1 ضْز

 2 راُ

 3 آة

 4 سراػت

 5 ثبيز
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 MLCثب استفبدُ اس رٍش  1368سبل  Landsat TM(: عجمِ ثٌذي تصَيز هبَّارّي 1-4ضىل )

 

 

 MLCثب استفبدُ اس رٍش  1381سبل  LandSat ETMتصَيز هبَّارُ اي  عجمِ ثٌذي :(1-5ضىل )
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ٞبي ضا زض َي ايٗ زٚ زٚضٜ ٘كبٖ  ٔؿبحت ٚ ٔيعاٖ وبضثطي  (1-45ٚ ) (1-44) رساَٚ

 زٞس.  ٔي

 
 2002ٍ  1987(: هسبحت وبرثزيْب در سبل 1-44جذٍل )

 1381هسبحت ثِ ّىتبر سبل  1368هسبحت ثِ ّىتبر سبل  ًَع وبرثزي

 3198 1416 ْزض

 196 131 آة

 14100 18612 سهیي سراػي

 4551 1555 ثبيز

 

ٞىتبض ثٛزٜ واٝ زض   1416،  1368قٛز وٝ ٔؿبحت قٟط زض ؾبَ  ثط َجك رسَٚ ٔكرم ٔي

ضؾس اِجتٝ ايٗ ٔؿبحت ثسٖٚ زض ٘ظط ٌاطفتٗ ظٔيٟٙابي ثابيط     ٞىتبض ٔي 3198، ثٝ 1381ؾبَ 

 .  ثبقس  زاذُ قٟط ٚ ٔحسٚزٜ ذسٔبتي قٟط  ٔي

پؽ اظ تٟيٝ ٘مكٝ َجمٝ ثٙسي تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي تهبٚيط فٛق ثب اؾتفبزٜ اظ تابثغ تغيياطات زض   

٘تيزٝ اػٕبَ تابثغ   (1-6ٔحيٍ ؾيؿتٓ اَالػبت رغطافيبئي ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض ٌطفتٙس. قىُ  )

 ضا ثط ضٚي زٚ تهٛيط َجمٝ ثٙسي قسٜ ٘كبٖ ٔي زٞس. 

فتٝ زض ؾيؿتٓ اَالػبت رغطافيبئي اظ تٛاثغ ذالنٝ ثطاي ٘كبٖ زازٖ ٘ٛع وبضثطي ٞبي تغييط يب

 ؾبظي اؾتفبزٜ ٌطزيس  

ٚ ٔمبيؿٝ  1368(ٔؿبحت ٚ ٘ٛع وبضثطي زض ٔٙبَك تغييط يبفتٝ زض ؾبَ 1-44رسَٚ قٕبضٜ ) 

 ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. 1381آٖ ثب ٘ٛع وبضثطي ٞب زض ٔٙبَك تغييط يبفتٝ زض ؾبَ 

حت وابضثطي ٔطثاٌٛ ثاٝ قاٟط ٚ ٔٙابَك      (٘يع ٘كبٖ ٔي زٞس ٔؿب1-44بُ٘ٛض وٝ رسَٚ )ٕٞ

ٞىتبض ثٛزٜ اؾت وٝ اياٗ ٔؿابحت    561ثطاثط ثب  1368ٔؿىٛ٘ي زض ٔٙبَك تغييط يبفتٝ ، زض ؾبَ 

ٞىتبض ضؾيسٜ اؾت . يؼٙي اظ وُ ٔؿبحت ٔٙبَك  1745ثٝ  1381زض ٔٙبَك تغييط يبفتٝ زض ؾبَ 

بي قٟطي ضفتٝ اؾت . زضنس ظيط ؾبذت ٚ ؾبظٞ 43چيعي زض حسٚز  1381تغييط يبفتٝ زض ؾبَ 

زاضاي وبضثطي ظضاػي ثٛز٘س. ٕٞچٙيٗ اظ ٔزٕٛع وبضثطي ٞابي   1368ايٗ ٔٙبَك زض تهٛيط ؾبَ 

زضنس تجسيُ ثٝ اضايي ثبيط قسٜ اؾت . ايٗ أط زض  38يؼٙي  1545،  1381تغييط يبفتٝ زض ؾبَ 

ظ ٞبي آتاي  اَطاف قٟط اضزثيُ حىبيت اظ آٔبزٜ ؾبظي ٚ تفىيه ايٗ ظٔيٗ ٞب ثطاي ؾبذت ٚ ؾب

 زاضز . 

ثطضؾي ٞب ٘كبٖ ٔي زٞس زض َي زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ُٔبِؼاٝ ، ثيكاتطيٗ تغيياطات ثاطاي     

زضناس ثاٝ    43وبضثطي ٞبي قٟطي ثٛزٜ اؾت . ثُٛضيىٝ اظ وُ اضايي تغييط يبفتٝ زض اياٗ زٚضٜ  
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زضنس ثٝ اضايي ثبيط وٝ زض حابَ آٔابزٜ ؾابظي ٚ تفىياه      38ظيط ؾبذت ٚ ؾبظ ٞبي قٟطي ٚ 

راعٚ وابضثطي    1368ٟطؾبظي ٔي ثبقس ، ضفتٝ اؾات .  ظٔيٟٙابي ٔاٛضز ٘ظاط زض ؾابَ      ثطاي ق

وكبٚضظي اَطاف قٟط ثٛزٜ اؾت . يؼٙي  تٛؾؼٝ قٟط اضزثيُ زض اضاياي ظضاػاي پيطأاٖٛ قاٟط     

نٛضت ٌطفتٝ اؾت . ٕٞبُ٘ٛضيىٝ  ٘مكٝ ٘يع ٘كبٖ  ٔي زٞس زض َي تٛؾاؼٝ فيعيىاي ضٚؾاتبٞبي    

ٝ ا٘س ثطاي ٔخبَ ٔي تاٛاٖ اظ ضٚؾاتبي ٘يابض زض رٙاٛة قاطق      اَطاف قٟط اضزثيُ ثٝ قٟط پيٛؾت

 اضزثيُ ٘بْ ثطز . 

آ٘چٝ وٝ ضٚ٘س تٛؾؼٝ زض َي زٚ زٚضٜ ٘كبٖ ٔي زٞس تٛؾؼٝ قاٟط زض ٔحٛضٞابي قإبَ    

 غطة ، غطة ٚ رٙٛة غطة ثيكتط اظ ؾبيط رٟبت ثٛزٜ اؾت . 

پيطأٖٛ قاٟط  ثسيٗ تطتيت ٔي تٛاٖ ايٗ ٘تيزٝ ضا ٌطفت وٝ تغييطات وبضثطي اضايي زض 

 اضزثيُ زض اضتجبٌ ثب تغييط ٔطوعيت ؾيبؾي اؾتبٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت . 

اظ زيٍط تبحيطاتي وٝ ػبُٔ ؾيبؾي زض تٛؾاؼٝ ٚ ضقاس قاٟطٞبي اؾاتبٖ زاقاتٝ اؾات ،       

افعايف تؼساز قٟطٞبي اؾتبٖ ٔي ثبقس .وٝ اظ ايٗ ٔيبٖ ٔي تٛاٖ ثٝ قٟطٞبي آثي ثيٍّاٛ ، ٞياط ،   

وٛضائيٓ ، تبظٜ وٙس اٍ٘ٛت ، انال٘سٚظ ٚ رؼفط اثبز اقبضٜ وطز . قٟطٞبي ػٙجطاٖ ، ضيي ، الٞطٚز ، 

 رعٚ ٔٙبَك ضٚؾتبئي ٔحؿٛة ٔي قس٘س .   1375شوط قسٜ تب ؾبَ 
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 1381-1368(: هٌبعك تغییز يبفتِ ثِ لحبػ وبرثزي عي دٍ دٍرُ سهبًي 1-6ضىل )

 

 1381ٍ  1368ل (: ًَع وبرثزي در هٌبعك تغییز يبفتِ ثِ تفىیه در سب1-7ضىل )

 



 126 

 1381ٍ همبيسِ آى ثب ًَع وبرثزي ّب در هٌبعك تغییز يبفتِ سبل  1368(:  ًَع وبرثزي در هٌبعك تغییز يبفتِ در سبل 1-45جذٍل )

 1381هسبحت ثِ ّىتبر در سبل  1368هسبحت ثِ ّىتبر در سبل  ًَع وبرثزي در هٌبعك تغییز يبفتِ

  ضْز

 آة

 سهیي سراػي

6 ثبيز

40914091 جوااااغ

 

 

 : تبثیز هزوش ثز پیزاهَى 4-3-1

 

ثطاي ثطضؾي تبحيط ٔطوع ؾيبؾي اؾتبٖ ثط قٟطٞبي پيطأٖٛ ذٛز زض ؾُح اؾتبٖ ٘يبظ ثاٝ  

رٕغ آٚضي اَالػبت زليك زض ضاثُٝ ثب ضٚاثٍ التهبزي ، ؾيبؾي ، فطٍٞٙي ٚ ارتٕبػي ٔي ثبقاس .  

اَالػبت زض ايطاٖ ثٝ آؾب٘ي ٔمسٚض ٕ٘ي ثبقس ٚ اظ َطف زيٍط ثطضؾي تبحيط  رٕغ آٚضي ايٗ لجيُ

ٔطوع ؾيبؾي زض پيطأٖٛ ذٛز وبضي ٘يؿت وٝ ثٝ ضاحتي نٛضت ٌيطز ثٙبثطايٗ ثٝ تٛيايح ٔاسَ   

 پيطأٖٛ ربٖ فطيسٔٗ ٔي پطزاظيٓ .  –ٔطوع 

 
 پیزاهَى   –:هذل هزوش 1-4-3-1

پيطأٖٛ ٔؼطٚف  –وطز وٝ ثٝ اٍِٛي ٔطوع  ربٖ فطيس ٔٗ اٍِٛي فًبئي ؾبزٜ اي پيكٟٙبز

قسٜ اؾت . فطيس ٔٗ ٔؼتمس اؾت وٝ ايٗ ٔسَ زض ٔميبؼ رٟاب٘ي زض زضٖٚ ٘ظابْ ؾاطٔبيٝ زاضي    

رٟب٘ي ٚ زض ٔميبؼ ّٔي ٚ ٔحّي زض آٖ وكٛضٞبيي وٝ تٛؾؼٝ نٙؼتي ذٛز ضا زيطتط آغابظ واطزٜ   

 ا٘س قىُ ٔي ٌيطز . 

بٖ زض اثؼابز ؾاطيؼتطي ٌؿاتطـ يبفتاٝ ٚ     زض چبضچٛة ٘ظبْ ؾطٔبيٝ زاضي ، ٘يبظٞبي ٔى

ٔٛرت ٔي قٛز وٝ ثركٟبي ٔسض٘تط تىِٙٛٛغي نٙؼتي ثٝ َٛض ذٛز ثرٛزي ثٝ ٚياػٜ وكاٛضٞبي   

تبظٜ نٙؼتي قسٜ ضا ثٝ ؾٛي فطايٙس تٕطوع رغطافيبئي ؾٛق زٞس . ايٗ تٕطوع ٕٞبُ٘ٛض وٝ وكاٛض  

قاٛز . اياٗ ٔطحّاٝ ضا     ثٝ ٔطاحُ پيكطفتٝ تطي اظ يٙؼتي قسٖ ٌبْ ثط ٔاي زاضز ، افعٚ٘تاط ٔاي   

انُالحب ٌصاض ثٝ التهبز نٙؼتي تٛؾؼٝ يبفتٝ ٘بٔيسٜ ا٘س. زض ٘تيزٝ ؾبذتبض فًبئي وكٛض ثٝ قىُ 

پيطأٖٛ تمؿيٓ ٔي قٛز . زض ٔطوع ٔٙبثغ ٚ فؼبِيتٟبي  –وبٔال آقىبضي ثٝ زٚ ثرف ٔتٕبيع ٔطوع 

طأٖٛ يؼٙي آٖ ثركاٟبيي  پيف ثط٘سٜ التهبز ، ثٝ َٛض ضٚظ افعٚ٘ي ضٚ٘ك ٔي ٌيطز زض حبِي وٝ پي

وٝ ثب حسالُ ػٙبيت ٚ تٛرٝ ضٚثطٚ ثٛزٜ ا٘س ، زض فطايٙس تٛؾؼٝ حبقيٝ اي ٚ تٛؾؼٝ ٘بيبفتٝ ثبلي ٔي 

ٔب٘س . ظٟٛض ذهيهٝ لُجف قسيس  زض ايٗ ٔطحّٝ ، ذٛز ذجط اظ ٘يطٚي ٘بٔتؼبزَ زضٖٚ ُٔٙمٝ اي 

ضؾُح وكٛض ٔاي تاٛاٖ ثاٝ    زض لّٕطٚ التهبزي ، ارتٕبػي ٚ ؾيبؾي ٔي زٞس ) زض ٔميبؼ والٖ ز
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قٟط تٟطاٖ اقبضٜ وطز. زض ٔميبؼ ذطز زض ؾُح اؾتبٖ قٟط اضزثيُ ثاب تٛراٝ ثاٝ ٔاسَ زض اياٗ      

 ٔطحّٝ ٔي ثبقس . ( 

زض ٔسَ فطيس ٔٗ ثبظتبة ايٗ فطايٙس لُجف ثٝ چٟبض ٔطحّٝ ٔتٕبيع اظ يىسيٍط ثاٝ قاطح   

 ظيط تمؿيٓ قسٜ اؾت : 

زض آٖ ؾىٛ٘تٍبٟٞب ٔٙاعٚي ٞؿاتٙس .    ٔطحّٝ اَٚ ثب ذهيهٝ حجبت ٘ؿجي ٔكرم قسٜ ٚ .1

ٞط ؾىٛ٘تٍبٜ ثٝ َٛض ٘ؿجي ٔؿتمُ ٚ زض ٔيبٖ آٟ٘ب ٞٙٛظ ؾّؿاّٝ ٔطاتجاي قاىُ ٍ٘طفتاٝ     

، قٟطٞبي ثعضي وكٛض ) تٟطاٖ ، تجطيع ، انفٟبٖ  1320اؾت . ) زض ايطاٖ تب لجُ اظ زٞٝ 

 ٚ...( زض ايٗ ٔطحّٝ ثٛز٘س. (

ؼتي قسٖ ضا ثٝ ٕ٘بيف ٔاي ٌاصاضز . زض   زض ٔطحّٝ زْٚ ، اٍِٛي فًبيي ، آغبظ ٔطحّٝ نٙ .2

ايٗ اٍِٛ يه ٔطوع يب ٞؿتٝ لٛي ثب ايزبز يه ٘بحيٝ پيطأٖٛ ثٝ زٚض ذاٛز ، ثاط اَاطاف    

ذٛز ٔؿٍّ ٔي قٛز . زض ايٗ ٔطحّٝ پتب٘ؿيُ تزبضي ٚ حطوت ٘جطٚي وبض ثٝ ؾٛي ٔطوع 

 ، ػٕال التهبز ّٔي ضا زض يه ُٔٙمٝ ٔبزض قٟطي يٍب٘ٝ ٔتٕطوع ٔي وٙس . 

 –حّٝ  ؾْٛ ثٝ ٔٛاظات تٛؾاؼٝ زض ثركاٟبي اظ پيطأاٖٛ ، ؾابذتبض ؾابزٜ ٔطواع       زض ٔط .3

پيطأٖٛ ثٝ تسضيذ تجسيُ ثٝ يه ؾبذتبض چٙس ٞؿتٝ اي ٔي قٛز . ايٗ ٞؿتٝ رسيس ٕٔىٗ 

اؾت زاضاي ثبظاض ثعضي ُٔٙمٝ اي ، ٔؿتمُ اظ ٔطوع ثبقس . زض ايٗ ٔطحّٝ احطات پراف  

ٗ زض زضٖٚ ٔٙابَك رابيي واٝ ضقاس زض آٖ     زض ؾُح ّٔي ثٝ ٔطاتت لٛيتط ٔي ٌطزز ِيى

 ٔتٕطوع قسٜ ، احطات پؽ ٔٛد فطاتط اظ احطات پرف اؾت . 

ٚ ؾط ا٘زبْ ٔطحّٝ چٟبضْ ثب ظٟٛض يه ٘ظبْ وبضوطزي ٔتمبثُ قٟطٞب ٔكرم ٔي قٛز .  .4

زض ايٗ ٔطحّٝ ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝ پؽ ٔٛد ٔحّي ٚ احطات پرف ثٝ َٛض وّي ثٝ تؼبزَ 

 ٔي ضؾٙس . 

ٔطوع ثب پيطأٖٛ زاضز ، اضتجبَي اؾت وٝ زض آٖ ٔطاوع ثايف تاطيٗ ٘فاغ ضا ٔاي     اضتجبَي وٝ 

ثط٘س . ايٗ ٘ٛع اضتجبٌ ثؼس اظ ٚضٚز زضآٔسٞبي ٘بقي اظ ٘فت قست ثيف تطي ثٝ ذٛز ٌطفات زض  

حبِي وٝ لجُ اظ زٚضٜ  ٔسض٘يعاؾيٖٛ ، قٟطٞب زض ايطاٖ زض اضتجبٌ ثب پؿىطا٘ٝ ظضاػي ذاٛز تٛؾاؼٝ   

 پيسا ٔي وطز٘س . 

ٟط اضزثيُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔطوع زض قجىٝ قٟطي اؾتبٖ ، زضآٔسٞب ٚ ؾطٔبيٝ ٞابي ٔرتّاف ضا اظ   ق

قٟطي ٞبي پيطأٛ٘ي ثٝ ؾٛي ذٛز رصة وطزٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ياه ؾاىٛي پطتابة ؾاطٔبيٝ ٞابي      

 رسة قسٜ ضا ثٝ ؾٛي تٟطاٖ ٔي فطؾتس . 

اظ ؾُح وكٛض  قٟط تٟطاٖ ٘يع ثٝ ػٙٛاٖ ٔطوع زض قجىٝ قٟطي وكٛض ، ؾطٔبيٝ ٞب ٚ ٔٙبثغ ضا

رٕغ وطزٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ يه ؾىٛي پطتبة ، ايٗ ؾطٔبيٝ ٞب ضا ثٝ ؾٕت رٟب٘كاٟطٞب ) ٘يٛياٛضن ،   
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تٛويٛ ، ِٙسٖ ٚ...( ٔي فطؾتس . يؼٙي اضتجبٌ ٔطوع ثب پيطأٖٛ ٕٞيكٝ ثاٝ ٘فاغ ٔطواع ٚ ثاٝ ظيابٖ      

 ٔي ثبقس .  پيطأٖٛ ٔي ثبقس . وٝ اظ ؾُح ذطز تب ؾُح والٖ اضتجبٌ ٔطوع ثب پيطأٖٛ ثسيٗ قىُ

اٌطچٝ ثط َجك ٔسَ فطيس ٔٗ ، زض ٔطاحُ ؾْٛ ٚ چٟبضْ ، ايٗ ؾبذٙبض ثب پيسايف ٔطاوع لاٛي  

رسيس قىؿتٝ ٔي قٛز ِٚي ٚالؼيت ايٗ اؾت وٝ ايٗ ػُٕ ثاٝ اياٗ ؾابزٌي اتفابق ٕ٘اي افتاس ٚ       

ؾبذٙبض ٘ظبْ ؾطٔبيٝ زاضي رٟب٘ي اربظٜ تؼبزَ زض قجىٝ قٟطي وكاٛضٞبي رٟابٖ ؾاْٛ ضا ٕ٘اي     

ثبلي ثٛزٖ ايٗ ؾبذتبض زض وكٛضٞبي رٟبٖ ؾْٛ ٕٞيكٝ ثٝ ٘فغ وكٛضٞبي ؾُّٝ ٌط ذٛاٞس زٞس . 

 ثٛز . 

حبَ ؾٛاَ ايٗ اؾت وٝ چٝ ؾيبؾتي ضا ٔي تٛاٖ ثىبض ٌطفت وٝ ثٝ ربي ذطٚد ؾطٔبثٝ ٞابي  

 وكٛض اظ ٔطوع ، ٔطاوع تجسيُ ثٝ ٔطوع ٚضٚز ٚ رصة ؾطٔبيٝ ثبقٙس ؟ 

بِت قطوتٟبي چٙس ّٔيتي زض حبَ حطوات زض ز٘ياب   زض ػهط رٟب٘ي قسٖ وٝ ؾطٔبيٝ ٞب زض ل

ٔي ثبقس ، وال٘كٟطٞبي انّي زض ؾُح وكٛض ثٝ ذبَط تٕطوع ؾطٔبيٝ ٚ ٘يطٚي وبض ، ٔاي تٛا٘ٙاس   

تٛا٘س  يٗ ػُٕ ثب ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٔؼىٛؼ ٔيوبٖ٘ٛ رصة ؾطٔبيٝ ٞبي زض ٌطزـ رٟب٘ي ثبقٙس . ا

 ٔبيٝ اظ ٔطوع ثٝ پيطأٖٛ تجسيُ ٕ٘بيس . ضٚ٘س حطوت ؾطٔبيٝ اظ پيطأٖٛ ثٝ ٔطوع ضا ثٝ حطوت ؾط

 



