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 1385 تا 1345 هایسال طی ایالم استان شهزی نظام تحوالت رونذ تحلیل و بزرسی
 

 ایشاٖ ،اٖتٟش ،خٛاسصٔی دا٘طٍبٜ ،ضٟشی سیضیثش٘بٔٝ ٚ جغشافیب دا٘طیبس :1شماعی علی

 ایشاٖ ،تٟشاٖ ،خٛاسصٔی دا٘طٍبٜ ضٟشی، سیضیثش٘بٔٝ ٚ جغشافیب اسضذ وبسضٙبس :جمهوری محمذعلی

 

 چکیذه
 .است وطٛس یه ٘ٛاحی ٚ ٔٙبعك  سسغحد آٖ تحٛالت سٚ٘ذ ٚ ضٟشی ٔشاتتسّسّٝ ٘ظبْ تحّیُ ایٔٙغمٝ سیضیثش٘بٔٝ دس ٔشحّٝ اِٚیٗ      

 ٘ظبْ وٝ است ٔتمبثُ استجبط ایٗ  پشتٛ دس .٘یست دیٍش ٔٙبعك ٚ ضٟشٞب ثب تؼبُٔ ٚ استجبط اص ٘یبص ثی ایٔٙغمٝ ٚ ضٟش ٞیچ ٚالؼی د٘یبی دس

  سبِٟبی عی آٖ تحٛالت سٚ٘ذ چٍٍٛ٘ی ٚ ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ ٞبیٚیژٌی ثٝ دستیبثی ٞذف، ثب ٔمبِٝ ایٗ. ٌیشدٔی ضىُ ٔتٛاصٖ ضٟشی

 جیٙی، ضشیت آ٘تشٚپی، ضشیت ضٟشی، ٘خست ٞبیٔذَ اص ٌیشیثٟشٜ ثب تحّیّی -غیفیتٛ تحمیك سٚش. است ختٝپشدا 1385 تب 1345

 ضٟشی، ٘خست یپذیذٜ وٝ دٞذٔی ٘طبٖ پژٚٞص ٞبییبفتٝ. است ٌشفتٝ ا٘جبْ ا٘ذاصٜ -ستجٝ لبٖ٘ٛ ٚ ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ ٞشفیٙذاَ، تٕشوض

 ضجىٝ ٞبیٚیژٌی اص ضٟشی جٕؼیت فضبیی تٛصیغ دس تٛاصٖ ٚ تؼبدَ ػذْ ضٟشٞب، اوثش جٕؼیتی وٓ ٔشاتجی،سّسّٝ سبختبس دس ٌسست

 85 سبَ دس دسغذ 48 ثٝ 45 سبَ دس دسغذ 77 سلٓ اص ٚ ضذٜ وبستٝ ضٟشی ٘خست ٔیضاٖ اص اٌشچٝ اخیش ٞبیسبَ دس. است استبٖ ضٟشی

 ٔٙبثغ اص ثٟیٙٝ ثشداسیثٟشٜ ػذْ تٔٛج أش ایٗ. است ٘بٔتؼبدَ ٚ ٘بٔٛصٖٚ جٕؼیت فضبیی تٛصیغ ِحبػ ثٝ ٕٞچٙبٖ ضٟشی ضجىٝ أب سسیذٜ،

 .است ضذٜ سشصٔیٙی

 

 . ایالْ ای،ٔٙغمٝ سیضیثش٘بٔٝ ضٟشی، جٕؼیت ٔشاتتسّسّٝ ضٟشی، ٘ظبْ :کلیذی هایواصه
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 46 بزرسی و تحلیل رونذ تحوالت نظام شهزی استان ایالم طی .... 

 :لهمسأ بیان

 تخػػی ،تجبسی ػٛأُ .ضٛدٔی اعالق ٞبضٟش ثیٗ استجبعبت ٚ ٞبٚاثستٍی ٘ظبْ ثٝ ٔٛاسد ثیطتش دس ضٟشی ضجىٝ    

 .ثبضذٔی ٟٔٓ ثسیبس ضٟشی ٞبیضجىٝ پٛیبیی دس فشًٞٙ ػبُٔ ثٛیژٜ ٚ خذٔبت ٚ وبال ػشضٝ دس ٞبضٟش اص ثؼضی ضذٖ

 ٔحسٛة جٕؼیت جبیی جبثٝ ٔىبٖ ٔؤثشتشیٗ ٚ جٕؼیت استمشاس ٚ پشاوٙذٌی چٍٍٛ٘ی ضٟشی ٘ظبْ یب ضٟشی ضجىٝ

 ٔشاتجی اػتجبس ثٝ ٚ یبثٙذٔی ٔؼیٗ وبسوشدی ٖٛٔضٕ ٚ ٔفْٟٛ ضٟشی، یٞب٘ظبْ جٙذیاستخٛا٘ دس تٟٙب ضٟشٞب،. ضٛد ٔی

 ٘ظبْ ػّٕىشد ٚ سبختبس تحّیُ ثٙبثشایٗ، ،(135:1381،ػظیٕی) ضٛ٘ذٔی ٔطخػی وبسوشد داسای وٙٙذ،ٔی احشاص وٝ

 ٔتٛاصٖ تٛصیغ (. (Yang Zhang, 2011: 6است ضجىٝ دسٖٚ سٚاثظ ٚ سبختبس صیسبثٟیٙٝ ثشای ساٞی ضٟشی

 تؼبدَ ایجبد ٖآ ی٘تیجٝ وٝ داسد ثسضایی ٘مص جٕؼیتی ٔتٙبست ٚ ٔتؼبدَ تٛصیغ دس دِٚتی ٞبیسشٔبیٝ جغشافیبیی

 ٚ سىٛ٘تٍبٞی ٞبیسیستٓ سبختٗ ٔتؼبدَ ثشای ایٔٙغمٝ سیضاٖثش٘بٔٝ أشٚصٜ .ضذ خٛاٞذ ای٘بحیٝ ٚ ایٔٙغمٝ

 چٙذ یب یه دس اضتغبَ ٞبیتفشغ تٕشوضصدایی ٌٛ٘بوٖٛ ٞبیسٚش اص ایٔٙغمٝ ٚ ای٘بحیٝ ٞبی٘بثشاثشی اص جٌّٛیشی

 .وٙٙذ ٞذایت سبصیٔتؼبدَ سٕت ثٝ ٔٙبعك سغح دس سا ضٟشی ضجىٝ عشیك ایٗ اص تب ؛ٌیش٘ذٔی ثٟشٜ ضٟش

 ثخص سوٛد سجت ٘فت، ثٝ ٔتىی التػبد چبسچٛة دس داسیسشٔبیٝ ٝتٛسؼ اخیش، لشٖ ٘یٓعی  ایشاٖوطٛس  دس    

 سضذ ثّىٝ ٍ٘شفتٝ، غٛست ٔتؼبدَ غٛست ثٝ ضٟش٘طیٙی شیغس سضذ ایٗ. است ضذٜ ضٟشٞب سشیغ سضذ ٚ وطبٚسصی

 ٘تیجٝ، دس (.110:1388 ،ٚ ٕٞىبساٖ أیذٚاس) است ضذٜ سٚستبٞب ٚ وٛچه ضٟشٞبی سضذ ٔب٘غ ثضسي ضٟشٞبی سشیغ

 ٚ ّٔی میبسٔ دس ضٟشی ٞبیسیستٓ ٘بوبسآٔذی ثبػث یىذیٍش ثب ٔختّف سغٛح دس ضٟشٞب ٔٙغمی استجبط ػذْ

-سّسّٝ پبییٙی سغٛح تضؼیف ٔٛجت خٛد جٕؼیتی سٟٓ وبٞص ثب ٔیب٘ی ٚ وٛچه ضٟشٞبی .است ضذٜ ایٔٙغمٝ

 ،پٛس ٚ ٕٞىبساٖحبجی) ا٘ذ آٚسدٜ ٚجٛد ثٝ ایٔٙغمٝ سغح دس سا ضذٖ لغجی یب سشی ثضسي پذیذٜ ٚ ضذٜ ضٟشی ٔشاتت

 ثیشاتتأ اداسی ٚ یبسیس اجتٕبػی، التػبدی، ٔختّف اثؼبد دس جٕؼیت ٘بٔتؼبدَ ٚ ٘بٔتٛاصٖ اٍِٛی ٕٞچٙیٗ (.6:1384

-وبٖ٘ٛ پبییٙی ٚ ٔیب٘ی سغح دس شدیوبسو ٚ جٕؼیتی خالء وٝ ضٛدٔی ثبػث اٍِٛ ایٗ ؛داضت خٛاٞذ پی دس آضىبسی

 ٚ ضٟشی ٔشاتتسّسّٝ ٘ظبْ دس تؼبدَ ػذْ ثشٚص دس ثشٔؤ ػٛأُ اص ٘یض أش ایٗ خٛد وٝ آیذ ٚجٛد ثٝ ضٟشی ٞبی

-ثش٘بٔٝ ٚ ٌزاساٖسیبست اوثش سٚ٘ذ ایٗ ادأٝ .(5:1389 ،ٕٞىبساٖ ٚ بییسض) ٌشددٔی ای٘بحیٝ تؼبدَ ػذْ ششٌست

 ٚ ضٟشٞب ٘خست اص التػبدی ٚ اجتٕبػی یٟبصیشسبخت ٚ ٔطبغُ جٕؼیت، تٕشوضصدائی ثشای سا ایٔٙغمٝ ٚ ضٟشی ٖسیضا

 دیٍش دس ٘بثشاثشی سبصٙٝصٔی ضٟشٞب جٕؼیتی ا٘ذاصٜ دس ٘بثشاثشی .است داضتٝ ٚا تذثیش ٚ ساٞىبس اسائٝ ثٝ اصدحبْ پش ٘ٛاحی

 ٚ وٕی سٚاثظ ٚ ٔٙبسجبت ٚالؼی چٟشٜ وٝ داسد ضشٚست ثٙبثشایٗ، (.56:1388 فشٞٛدی ٚ ٕٞىبساٖ،)است  ٞبثخص

 ثشسسی ٔٛسد ضذٜ، حبغُ ٘ظٓ ایٗ دس ٔختّف ٞبیدٚسٜ دس وٝ تحٛالتی سّسّٝ ٚ ٌیشد لشاس اسصیبثی ٔٛسد ضٟشٞب ویفی

   .(103: 1374 ٘ظشیبٖ،) ٌیشد لشاس

 ٘بٔتؼبدَ تٛصیغ ِحبػ ثٝ آٖ ضٟشی ٘ظبْ ٚ ا٘ذثٛدٜ افضایص حبَ دس ٕٞٛاسٜ صٔبٖ عی دس ایالْ استبٖ ضٟشی بط٘م     

 19 داسای ایالْ استبٖ ،1385 سبَ آٔبس عجك ثش. است ثٛدٜ سٚ سٚثٝ صیبدی ٔطىالت ثب ٟبآ٘ دس سبوٗ جٕؼیت فضبیی

 ٚ ایٛاٖ ضٟش دٚ  ٚ ضذٜ ٚالغ استبٖ ضٕبِی ثخص دس استبٖ، يثضس ضٟش ػٙٛاٖ ثٝ ایالْ ضٟش .است ثٛدٜ ضٟشی وبٖ٘ٛ

 ٟٔشاٖ، ضٟشٞبی. ا٘ذضذٜ ٚالغ استبٖ جٙٛة دس دیٍشی ٚ ضٕبَ دس یىی ،تشتیت ثٝ ٔتٛسظ ضٟش دٚ ػٙٛاٖ ثٝ دّٞشاٖ

 ضٟش. آیٙذٔی ضٕبس ثٝ وٛچه ضٟشٞبی جض وٝ ثبضٙذٔی استبٖ سغح دس ٞبضٟشستبٖ ٔشاوض ضٟش دسٜ ٚ سشاثّٝ ثذا٘بٖ،آ

 ٚ ٔیٕٝ پّٟٝ، ضٟش ضٟش، دسٜ ضٟشستبٖ دس ثذسٜ ضٟش آثذا٘بٖ، ضٟشستبٖ دس ٔٛسی ضٟش ایالْ، ضٟشستبٖ دس چٛاس

 ٚ آثبد آسٕبٖ ِٛٔبس، ضٟشٞبی ٟٔشاٖ، ضٟشستبٖ دس آثبد غبِح ٚ دسٜ لّؼٝ ضٟشٞبی دّٞشاٖ، ضٟشستبٖ دس ٔٛسیبٖ

 استبٖایٗ  .ٌیش٘ذٔی جبی وٛچه ثسیبس ضٟشٞبی ٌشٜٚ دس وٝ ا٘ذضذٜ ٚالغ چشداَٚ ضیشٚاٖ ستبٖضٟش دس تٛحیذ
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 ٔٙبعك سبیش ثٝ ٘سجت وٝ سٚست ثٝ سٚ فشاٚا٘ی ٔطىالت ٚ ٔسبئُ ثب تٛسؼٝ، حبَ دس وطٛسٞبی ٔٙبعك سبیش ٕٞب٘ٙذ

 ٚ آٔٛصضی ٘ظبْ ٚ التػبدی ٞبیفشغت صٔیٙٝ دس ضٟشٞب ٔیبٖ تؼبدَ ػذْ ٘ظیش ٔسبئّی. سسذٔی ٘ظش ثٝ حبدتش وطٛس

 ٚ ضٟشی ٔشاتتسّسّٝ ٘ظبْ تحّیُدس  أش ایٗ. ... ٚ ثیىبسی ٔیضاٖ ثٛدٖ ثبال دسآٔذ، تٛصیغ دس ػٕیك ضىبف ثٟذاضتی،

 ثش. داسد تٛجٟی لبثُ إٞیت ٔٙبعك ٚ ٘ٛاحی سغح دس التػبدی -اجتٕبػی ٔتؼبدَ تٛسؼٝ ٔٙظٛس ثٝ آٖ سٚ٘ذ چٍٍٛ٘ی

 عی ،ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ التتحٛ ٚ تغییش سٚ٘ذ ٚ ٚضؼیت تحّیُ ٚ ٔغبِؼٝ ثٝحبضش  پژٚٞص اسبس، ایٗ

 ػذْ ٞشفیٙذاَ، ٕشوضت جیٙی، ضشیت آ٘تشٚپی، ضشیت ضٟشی، ٘خست) ٞبیٔذَ اص استفبدٜ ثب1385 تب1345 ٞبی سبَ

 ٚ ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ ٞبیٚیژٌی تؼییٗ -تحمیك اغّی ٞذف .پشداصد ٔی( ا٘ذاصٜ -ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ ٚ ٞٙذسسٖٛ ضتٕشو

 . است ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ تتحٛال سٚ٘ذ ٚ ٚضؼیت تحّیُ

 :تحقیق پیشینه

 چبح ثٝ ضٟشٞب ا٘ذاصٜ -ستجٝ تجشثی لبٖ٘ٛ ٔٛسد دس ٔغبِؼٝ 269 حذالُ 2002 تب1996 سبَ اص جٟب٘ی ػشغٝ دس      

-سیستٓ تئٛسی ثبس اِٚیٗ ثشای ضبیذ «ثشی ثشایبٖ» آٔشیىبیی ٔؼشٚف جغشافیذاٖ .Nitsch, 2005:87)) است سسیذٜ

 –ضٟشی ٔشاوض اص ایٔجٕٛػٝ ٚجٛد ثش ٔجتٙی سا ضٟشی سیستٓ ٔفْٟٛ ٚی. ثشد وبس ثٝ ضٟشی بِؼبتٔغ دس سا ٞب

( ٞیضی ٔٙغمٝ) چیٗ غشة دس ضٟشی سیستٓ« ٚاسد سٚثشت» ٚ «صی ایچٖٛ(. »54: 1374 ،سضٛا٘ی) دا٘ذ ٔی ایحیٝ٘ب

 سیستٓ ثش ثشٔؤ ػٛأُ اص عجیؼی ٚ جغشافیبیی ٔسبئُ وٝ سسیذ٘ذ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ٚ داد٘ذ لشاس ثشسسی ٚ تحّیُ ٔٛسد سا

 سفیؼیبٖ ،(1375 1363ٚ) «اػتٕبد» ایشاٖ وطٛس دس .(111:1388 ،ٕٞىبساٖ ٚ تمٛایی) است ٔزوٛس ٘بحیٝ ضٟشی

 ٚ ،ا٘ذ پشداختٝ ایشاٖ ضٟشی ٘ظبْ ثشسسی ثٝ (1386) «صثشدست( »1379) «تمٛایی» ،(1376) «٘ظشیبٖ» ،(1375)

 ایٗ ػٕذٜ تفبٚت .وشد٘ذ اسائٝ وٛچه ٚ ٔیب٘ی ضٟشٞبی ثٝ تٛجٝ ٚ ثضسي ضٟشٞبی سضذ وبٞص صٔیٙٝ دس سا پیطٟٙبداتی

 ثش دس سا ٔسىٗ ٚ ٘فٛس آٔبسی دٚسٜ ضص آٔبسی ِحبػ اص وٝ است ایٗ دس ٕٞسبٖ ٞبیپژٚٞص دیٍش ثب ٞبپژٚٞص

 ثٝ جیٙی تضشی ٚ ِٛس٘ض ٔٙحٙی آ٘تشٚپی، ضشیت ،ا٘ذاصٜ –ستجٝ ضٟشی، ٘خست تٕشوض، ضشیت ٟبیٔذِ ثب ٚ ٌیش٘ذ ٔی

 .(5:1389 ،ٕٞىبساٖ ٚ تمٛایی) ا٘ذ پشداختٝ وطٛس ضٟشی ضجىٝ تحّیُ ٚ ثشسسی
 ػٙٛاٖ ثب (1383)« سادپشٚیض» اسضذ وبسضٙبسی ٘بٔٝ پبیبٖ دس ایالْ ٔٙغمٝ ضٟشی ضجىٝ ثشای ٔغبِؼبتی چٙیٗ     

 1345 سبَ اص آٔبسی دٚسٜ چٟبس دس استبٖ ضٟشی ضجىٝ ثشسسی ثٝ « ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ ثش جغشافیبی حّیّیت»

 عی ایالْ استبٖ ضٟشٞبی دس جٕؼیت فضبیی تٛصیغ وٝ سسیذٜ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ ثشسسی ایٗ .است ضذٜ ا٘جبْ 1375 تب

 ٔشیٓ» ٕٞچٙیٗ .است وشدٜ حشوت ضٟشی ٘خست اٍِٛی سٛی ثٝ ٚ ضذٜ ٘بٔتؼبدَ تذسیج ثٝ 1345 -75 ٞبیدٞٝ

 اص استفبدٜ ثب «وٛچه ضٟشٞبی ٘مص ثش ویذتأ ثب ایالْ استبٖ شیضٟ ثشضجىٝ تحّیّی» ی ٔمبِٝ دس (1389) «سضبیی

 دس ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ تحّیُ ثٝ (ِٛس٘ض ٔٙحٙی ٚ یبفتٝ تؼذیُ ا٘ذاصٜ -ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ ا٘ذاصٜ، –ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ) ٟبیٔذِ

 ٔؼشفی ً٘بٕٞبٞٙ ٚ ٔتؼبدَ٘ب سا استبٖ ضٟشی ٘ظبْ جٕٛعٔ دس ٚ ،پشداخت1385ٝ تب1365 سبَ اص آٔبسی دٚسٜ 3

 دس وٝ ییٞبپژٚٞص سغٓػّی. دا٘ذ ٔی وٛچه ضٟشٞبی جبیٍبٜ ٚ ٘مص اص ٔب٘ذٖ غبفُ سا أش ایٗ ػّت ایطبٖ. وٙذ ٔی

 اص جبٔؼتش ٞبیتىٙیه اص استفبدٜ دس ضذٜ ا٘جبْ تتحمیمب دیٍش ثب حبضش پژٚٞص تفبٚت ضذٜ، ا٘جبْ ایالْ استبٖ ٔٛسد

 . است آٔبسی دٚسٜ 5 دادٖ پٛضص ٚ تؼبدَ ٞبیضبخع ٚ تٕشوض ٞبیضبخع ضٟش، ٘خست ٞبیخعضب جّٕٝ

  : نظزی مبانی

 لجیُ اص ٔختّف ٞبی٘ظشیٝ ٚ ٞبدیذٌبٜ ثٝ تٛجٝ ثب حبَ، تب ٌزضتٝ اص جٟبٖ، ضٟشی ٞبی٘ظبْ دس تحَٛ اسصضیبثی     

 ٘ظشیٝ ،(پشٚ) سضذ لغت ٘ظشیٝ ،(سٚستٛ) التػبدی سضذ ٔشاحُ ،(ِٛش) ثبصاس ٘یشٚی ،(وشیستبِش) ٔشوضی ٔىبٖ ٘ظشیٝ

 ٘خست اٍِٛی ،(صیپف) ا٘ذاصٜ – ستجٝ ٘ظیش وٕی اٍِٛی ٚ( فشیذٔٗ) پیشأٖٛ ٔشوض ٘ظشیٝ( ٔیشداَ -ٗٞیشضٕ) پخص
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 اػٕبَ جٛی ٚ جست دس صیبدی ٔحممبٖ (.200:1388 ٘ظشیبٖ،) ا٘ذٌشفتٝ لشاس ثشسسی ٔٛسد... ٚ پبستٛ اٍِٛی ،ضٟشی

 ثٝ. ا٘ذثٛدٜ ٞبسىٛ٘تٍبٜ ثٙذیعجمٝ ٚسیّٝ ثٝ آٟ٘ب، ٞبیٚیژٌی ثٝ ثشدٖ پی ٔٙظٛس ثٝ ضٟشٞب ػّٕىشدی تٙٛع ثش ٘ظٕی

 ادأٝ ٔتغیشٜ چٙذ ٞبیتىٙیه ٕ٘ٛدٖ ِحبػ تب ٚ ضذٜ ضشٚع ػٕٛٔی ٚ سبدٜ تؼشیف یه اص ثٙذیعجمٝ ایٗ وٝ ایٌٛ٘ٝ

 ثب استجبط دس ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ظشیبت پیذایص طأٔٙ ضٟشی ٞبیسیستٓ دس فضبیی یبثیسبصٔبٖ ثحث ،ٚسایٗ اص. است داضتٝ

-ضبخع ضٟشی، ٘خست ٔیضاٖ ثشسسی ٞبیضبخع ضبُٔ دستٝ سٝ دس سا آٟ٘ب تٛأٖی وٝ ضذٜ، ضٟشی ٔشاتتسّسّٝ

 ثٙذیٟبتمسیٓ ایٗ اص یه ٞش صیش، دس (.101:1389 ،پٛس ٚ ٕٞىبساٖ داداش) وشد ضٙبسبیی تؼبدَ ٚ تٕشوض ٙجصس ٞبی

 . ضٛ٘ذٔی ثیبٖ وٛتبٜ غٛست ثٝ

 :هزیش نخست تمزکش شاخصهای

 «ضٟش ٘خست لبٖ٘ٛ» ػٙٛاٖ ثب ایٔمبِٝ دس 1939 سبَ دس جفشسٖٛ ٔبسن تٛسظ ثبس اِٚیٗ ثشای ضبخع ایٗ     

 ٔتؼبدَ سیستٓ وٝ وٙذ ٔی پیذا ٔفْٟٛ ضٟشی ٘خست پذیذٜ ٔٙبعمی دس وٝ وٙذ ٔی ثیبٖ جفشسٖٛ. ٌشدیذ ٔغشح

 ،ٔٙغمٝ یب وطٛس یه دس وٝ است آٔیضجؼٝبف صٔب٘ی ،ضٟش ٘خست (.318:1374 ،ثٟفشٚص) ٘ذاسد ٚجٛد ٔشاتجیسّسّٝ

 «ٞٛصیّیتض اف ثی» وٝ است صاٚیٝ ٕٞیٗ اص. ضٛد ٔتٕشوض ضٟشی ٘مغٝ یه دس سیبسی ٚ اجتٕبػی التػبدی، أىب٘بت

« ٔبوشٚسفبِی» سا ضٟشی ٘خست پژٚٞطٍشاٖ، ثشخی .(39:1386 ایٙبّ٘ٛ،) ٘بٔذٔی "اٍّ٘ی ضٟش" سا ضٟشٞب لجیُ ایٗ

 جٕؼیت ٘سجت وٝ صٔب٘ی ٔؼٕٛالً أب. ا٘ذٌفتٝ سخٗ ٘حیف چثٝ ثش ضٟش ٘خست سش ثضسٌی اص یٍشد ثشخی ٚ وشدٜ تؼجیش

 ،شٞٛدی ٚ ٕٞىبساٖف) ٌٛیٙذٔی ضٟش ٘خست سا ضٟش ا٘ذاصٜ ثبضذ، ثیطتش 2 ػذد اص ضٟش دٚٔیٗ ثٝ ضٟش ثضسٌتشیٗ

 تمسیٓ اص وٝ تشتیت ذیٗث است، ٘سجی ضبخػی ٚ است ا٘ذاصٜ – ستجٝ تٛصیغ ثب ٔشتجظ ،ضٟش دٚ ضبخع(. 61:1388

 ٔیضاٖ داسای ضٟش ثضسٌتشیٗ ثبضذ، ثضسٌتش چٝ ٞش ضبخع ایٗ. آیذٔی دست ثٝ دْٚ ضٟش ثش ٘خست ضٟش جٕؼیت

 ثشای ا٘ذاصٜ، - ٔشتجٝ فشَٔٛ دس غییشاتیت ثب1964 سبَ دس ٟٔتب(. 33:1386 صثشدست،) است ثیطتشی ضٟشی ٘خست

 ایٗ ثش. ٌشدد تمسیٓ ضٟشی ٘ظبْ اَٚ ضٟش چٟبس ثش اَٚ ٟشض جٕؼیت وٝ وشد پیطٟٙبد ضٟشی ٘خست وشدٖ ٔطخع

 (.  67-66 :1381 ،ػظیٕی) است48/0 اَٚ ضٟش چٟبس ثٝ اَٚ ضٟش جٕؼیت ٘سجت تشیٗ ٔغّٛة  ٔشتجٝ اسبس

 :شهزی تمزکش میشان بزرسی هایشاخص

 وشد٘ذ،ٔی شسسیث سا ضٟشی ٘ظبْ ثش ٘خست ضٟش تسّظ ٚ ضٟشی ٘خست ٔیضاٖ وٝ لجّی ٟبیضبخػ ثٝ تٛجٝ ثب     

 ؟ضذٜ وبستٝ تٕشوض ضذت اص صٔب٘ی ٔمغغ دس آیب ایٙىٝ ٚ ضٟشی ٘ظبْ وُ دس تٕشوض ٔیضاٖ تب ثٛد الصْ ٘یض ٞبیضبخع

 دٚ ثٙبثشایٗ (.103:1389 ،پٛس ٚ ٕٞىبساٖ داداش) وٙذ ثشسسی سا ؟٘ٝ یب سٚدٔی ٘سجی تؼبدَ سٕت ثٝ ضٟشی ٘ظبْ ٚ

 .ٌشددٔی ٔؼشفی صیش دس است استفبدٜ دٔٛس ثیطتش وٝ وبس ایٗ ثشای ٔؼَٕٛ ضبخع

 پشداصد، ٔی ضٟشی ضجىٝ ٘ظبْ وُ دس تٕشوض ٔیضاٖ ثشسسی ثٝ وٝ ٞبیضبخع اص یىی :ٞشفیٙذاَ تٕشوض ضبخع -

 :            است غٛست ثذیٗ ضبخعایٗ  فشَٔٛ. است ٞشفیٙذاَ تٕشوض ضبخع

 
 ضٟشی ضجىٝ ٘ظبْ دس تٕشوض ٔیضاٖ سسیثش ثٝ وٝ ٞبیضبخػٝ اص دیٍش یىی :ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ ضبخع -

 .است ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ ضبخع پشداصد، ٔی

 
 :تعادل میشان بزرسی هایشاخص
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 ٘حٜٛ دس تؼبدَ ٔیضاٖ ثشسسی ثشای ٔتفبٚتی سٚضٟبی تٕشوض، ٞبیضبخع ٚ ضٟشی ٘خست ٞبیضبخع ثش ػالٜٚ    

 . ٌشددٔی ٔؼشفی آٟ٘ب تشیٟٗٔٓ صیش دس وٝ داسد ٚجٛد ٔختّف ٔٙبعك دس جٕؼیت فضبیی استمشاس ٚ فضبیی تٛصیغ

 ایٗ ٞشچٝ ٚ است تٛصیغ دس سیستٓ یه تؼبدَ دادٖ ٘طبٖ ثشای ٘بپبسأتشی ٔؼیبس یه آ٘تشٚپی: آ٘تشٚپی ضشیت -

 : است صیش ضشح ثٝ آ٘تشٚپی فشَٔٛ(. 35:1386 ،صثشدست) است حشوت دس تؼبدَ سٛی ثٝ تٛصیغ ضٛد، ثیطتش ٔیضاٖ

 
=Hفشاٚا٘ی ٔجٕٛع 

=Pi٘سجی فشاٚا٘ی 

=Lnpi ٓفشاٚا٘ی ٘پشی ٍِبسیت 

=kتؼذادعجمبت 

 غفش ثٝ چٝ ٞش ٚ تش ػبدال٘ٝ تٛصیغ ٘طبٍ٘ش ثبضذ، تش٘ضدیى 1 ثٝ آٖ ٔمذاس ٞشچٝ. داسد 1 0ٚ ثیٗ ایدأٙٝ آ٘تشٚپی ضشیت

 .Frumkin, 2006:62)) است جٕؼیت تٛصیغ دس تؼبدَ ػذْ ٘طبٍ٘ش ثبضذ، تش٘ضدیى

 ثیٗ ضشیت ایٗ ٔمذاس. است جٕؼیت تشاوٕی تٛصیغ دس تؼبدَ ػذْ دٞٙذٜ ٘طبٖ ،ضبخع ایٗ :جیٙی ضشیت ضبخع -

 ٞش. است جٕؼیت تٛصیغ دس ٔغّك ٘بثشاثشی ٔؼٙبی ثٝ 1 ٚ ثشاثش وبٔالً تٛصیغ ٔؼٙبی ثٝ غفش آٖ دس وٝ. است 1 ٚ غفش

 .Clark, 2000pp.25.28)) است تش ٘ضدیه ٘شٔبَ تٛصیغ ثٝ ،وٙذ پیذا تٛسؼٝ وطٛس یه ضٟشی سیستٓ ا٘ذاصٜ

 
 ٚی ضذ، ٔغشح ا٘ذاصٜ ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ «ثبخ اٚئش» تٛسظ1913 سبَ دس ثبس اِٚیٗ ثشای ا٘ذاصٜ ستجٝ ٔذَ :ا٘ذاصٜ ستجٝ ٔذَ -

   : است صیش ضىُ ثٝ پبستٛ دسحبِت ضٟشٞب تٛصیغ ،وشد  ثیبٖ

 

 
  =Xجٕؼیت ا٘ذاصٜ

Y= xجٕؼیت ثب ضٟش تؼذاد  

 =A داسد ضٟش تشیٗ ثضسي جٕؼیت ا٘ذاصٜ ثٝ ثستٍی ٚ است ثبثتی ضشیت

 =A است پبستٛ تٛصیغ تٛاٖ

 پبستٛ حبِت دس ٕٞٛاسٜ ضٟشٞب تٛصیغ وٝ وشد ٔطبٞذٜ ا٘ذاصٜ -ستجٝ لبٖ٘ٛ آصٔبیص ضٕٗ «صیپف» ثیستٓ لشٖ ٘یٕٝ دس

 ٟشض جٕؼیت ثب است ثشاثش ٔؼیٗ ستجٝ ثب ضٟش ٞش اْ n جٕؼیت :وشد اغالح غٛست ایٗ ثٝ سا ا٘ذاصٜ ستجٝ لبٖ٘ٛ ٚ ٘یست

 .(است 1 ثشاثش ٔؼٕٛالً وٝ اْ n) ٘ظش ٔٛسد ضٟش ستجٝ ثش تمسیٓ( اْ nاَٚ دسجٝ ضٟش) اَٚ دسجٝ

 ضٟشی ٘ظبْ دس جٕؼیت فضبیی تٛصیغ سبصیٔتؼبدَ ٚ تػحیح ٔٙظٛس ثٝ ایشاٖ دس ضٟشی ٘خست اٍِٛی ثٝ تٛجٝ ثب     

 وٝ چشا. ثبضذٔی داسا سا تشی ٔٙػفب٘ٝ ٚ یتؼبدِ جٙجٝ ٔٛسد ایٗ دس وٝ ضٛد استفبدٜ یبفتٝ تؼذیُ سٚش اص است، ثٟتش

 خٛاٞیٓ ٔتٛجٝ ،وٙیٓ اجشا ،ٞستٙذ ضٟشی ٘خست ٔذَ داس٘ذٜ وٝ یٔٙبعم یب ٚ وطٛس ثشای سا ا٘ذاصٜ –ٔشتجٝ ٔذَ اٌش

 دٞذ،ٔی پیطٟٙبد ا٘ذاصٜ -ٔشتجٝ فشَٔٛ آ٘چٝ ثب سا صیبدی تغبثك ػذْ ،ٔغبِؼٝ ٔٛسد ضٟش ٞش جٕؼیتی ا٘ذاصٜ ٝو ضذ

 دس ٔٙغمٝ یب وطٛس اص صیبدی ثسیبس جٕؼیت وٝ است ػّت ثذاٖ ایٗ. ضٛدٔی استحػبَ ٘بٔٙبسجی اسلبْ ٚ دادٜ بٖ٘ط

 اص وطٛسٞب ٚ ٔٙبعك ٌٛ٘ٝ ایٗ دس جٕؼیت جغشافیبیی تٛصیغ سبصیٔتؼبدَ جٟت ثٙبثشایٗ. ا٘ذیبفتٝ تجٕغ ضٟش ٘خست

 آٖ سیض سش تشتیت ثذیٗ تب ضذٜ ٔحبسجٝ شضٟ ٘خست جٕؼیت اضبفٝ فشَٔٛ ایٗ دس. ضٛدٔی استفبدٜ یبفتٝ تؼذیُ ٔذَ
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  (.228:1374 ،ثٟفشٚص) ضٛد ٜداد سٛق صیش فشَٔٛ غٛست ثٝ دیٍش ضٟشٞبی سٛی ثٝ

 
prth ;ٔشتجٝ دس وٝ ضٟشی جٕؼیت n ْاست ا 

Rrth ;ٝضٟش ٔشتج n ْا 

 ٔغبِؼٝ ٔٛسد ضٟشٞبی  ٚالؼی جٕؼیت ٔجٕٛع. 

 ٔغبِؼٝ ٔٛسد ضٟشٞبی تٕبْ ای ٔشتجٝ ٞبی ٘سجت ٔجٕٛع; 

 :تحقیق روش

 ػٕٛٔی ٞبیآٔبسٌیشی دس استبٖ ضٟشی ٘مبط وّیٝ ضبُٔ آٔبسی جبٔؼٝ ٚ است تحّیّی -تٛغیفی پژٚٞص سٚش     

 ثٛدٜ ٔحبسجبتی ٚ ای وتبثخب٘ٝ غٛست ثٝ ٔغبِت ٌشدآٚسی سٚش. است 1385 تب1345 سبِٟبی ثیٗ ٔسىٗ ٚ ٘فٛس

 ٘خست ضبخػٟبی: ٔب٘ٙذ ضٟشی ضجىٝ وٙٙذٜ ثشسسی ٞبی ٔذَ اص ٞب دادٜ تحّیُ ٚ ٝتجضی ثشای پژٚٞص ایٗ دس. است

 تحّیُ ٚ ثشسسی ثٝ (ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ ضبخع ٚ ٞشفیٙذاَ تؼبدَ ضبخع جیٙی، ضشیت آ٘تشٚپی، ضشیت ضٟشی،

 ثٟیٙٝ جٕؼیت ٝ،یبفت تؼذیُ ٔذَ ٚ ا٘ذاصٜ - ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ اص استفبدٜ ثب ادأٝ دس. است ضذٜ الذاْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ

 .است آٔذٜ ثذست ٔغبِؼٝ ٔٛسد ٞبیدٚسٜ ثشای استبٖ ضٟشٞبی

 :مطالعه مورد محذوده

 استبٖ ثٝ ضشق اص وشٔب٘طبٜ استبٖ ثٝ ضٕبَ سٕت اص استبٖ ایٗ. داسد لشاس ایشاٖوطٛس  غشةجٙٛث دس ایالْ استبٖ     

 ٚ وٛٞستب٘ی ای٘بحیٝ دس ایالْ استبٖ. است ذٜض ٔحذٚد ػشاق وطٛس ثٝ غشة اص ٚ خٛصستبٖ استبٖ ثٝ جٙٛة اص ِشستبٖ

 ضبُٔ سا وطٛس وُ ٔسبحت دسغذ2/1 ٚ است ٔشثغ ویّٛٔتش19086 ثب ثشاثش آٖ ٔسبحت است، ٚالغ خطه ٘یٕٝ

 سبوٗ ضٟشٞب دس ٘فش 323642تؼذاد ایٗ اص وٝ ثٛدٜ ٘فش 563898 جٕؼیت داسای 1385 سبَ دس استبٖ ایٗ .ضٛد ٔی

 (.1385 ،ایشاٖ آٔبس ٔشوض) است ثٛدٜ ضٟشی ٘مغٝ 19 اساید 1385 سبَ دس ٚ ا٘ذ ثٛدٜ

 :تحقیق هاییافته

 :1345 سال ماریسزش در استان شهزی شبکه

 ٔحبسجبت ْا٘جب ٚ 1345 آٔبسی  دٚسٜ دس ایالْ استبٖ ضٟشٞبی ٔسىٗٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیج  ٔغبِؼٝ ثب

   :است ٛدٜث ریُ ضشح ثٝ آٖ تحٛالت سٚ٘ذ ٚ استبٖ ضٟشی ضجىٝ خػٛغیبت

 است ٌشفتٝ ُضى ضٟشی  ٘مغٝ 4 اص استبٖ ضٟشی ضجىٝ ،آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس، 

  ا٘ذ ثٛدٜ سبوٗ ضٟشٞب دس استبٖ جٕؼیت وُ اص دسغذ10 حذٚدٚ  ثٛدٜ ٘فش 20190 ،استبٖ ضٟشی جٕؼیت، 

 داس٘ذ، جٕؼیت ٘فش ٞضاس 20صیش ضٟشٞب ٕٞٝ وٝثغٛسی ،ا٘ذجٕؼیت وٓ ٚ وٛچه ضٟشٞب تٕبٔی 

 مٝٔٙغ ثشتش ضٟش ػٙٛاٖ ثٝ ایالْ ضٟش جٕؼیت وٝ ایٌٛ٘ٝثٝ ،ضٛد ٔی دیذٜ ضٟشی ٘خست پذیذٜ ٟشیض ضجىٝ دس 

 ،است داضتٝ جٕؼیت دْٚ ضٟش ثشاثش 6 ٚ دادٜ جبی خٛد دس سا استبٖ ضٟشی جٕؼیت وُ اص دسغذ 77

 ٔحبسجٝ آٖ ٝیبفت تؼذیُ ٚ ا٘ذاصٜ ٔشتجٝ ٔذَ ثشاسبس وٝ ٟبآ٘ ٔغّٛة جٕؼیت ثب ضٟشی ضجىٝ دس ضٟشٞب جٕؼیت 

 ذ،٘داس فشاٚاٖ فبغّٝ ضذٜ

  ٝدٞٙذ ٔی ٘طبٖ سا استبٖ ضٟشی ضجىٝ دس سا تٕشوض ٚجٛد ٚ تؼبدَ ػذْ ،ٕشوضت ٚ تؼبدَ بیٞضبخػٝ ٔحبسج. ٚ 

)جذَٚ  .است صیبد ضٟشٞب ثیٗ جٕؼیت فبغّٝ ٚ دادٜ اختػبظ خٛد ثٝ سا یتجٕؼ ثیطتشیٗ ٔٙغمٝ اَٚ ضٟش

 (. 2ٚ  1ضٕبسٜ 
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 1345 سالدر یافته تعذیل ذلم و انذاسه - مزتبه قانون اساس بز مطلوب جمعیت شهزی، جمعیت درصذ شهز، جمعیت -1 جذول

ف
سدی

 
 جٕؼیت ضٟش

 جٕؼیت دسغذ

 ضٟشی

 اسبس ثش ستجٝ

 ٔٛجٛد جٕؼیت

 دس ٔغّٛة جٕؼیت

 ا٘ذاصٜ –ستجٝ لبٖ٘ٛ

 دس ٔغّٛة جٕؼیت

 یبفتٝ تؼذیُ ٔذَ

 9691 15493 - %77 15493 ایالْ 1

 4846 7746 5.98 %13 2592 دّٞشاٖ 2

 3230 5164 14.59 %5 1062 دسٞطٟش 3

 2423 3873 14.85 %5 1043 ٟٔشاٖ 4

 
 20190 - - %100 20190 وُ جٕغ

 . 1345ایشاٖ  آٔبس ٔشوضثش اسبس دادٜ ٞبی  1391ٔحبسجبت ٍ٘بس٘ذٌبٖ، : ٔٙجغ               

 1345 سال بزای هاشاخص محاسبه -2 جذول

 ٔمذاس ضبخع سدیف

 %77 ضٟش ٘خست 1

 %5/98 دٚضٟش تٕشوض 2

 %100 ضٟش چٟبس تٕشوض 3

 %56 جیٙی ضشیت 4

 %56 آ٘تشٚپی ضشیت 5

 %61 ٞشفیٙذاَ تٕشوض 6

 %64/1 ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ 7

 . 1392 ،ٌبٍٖ٘بس٘ذ ٔحبسجبت: ٔٙجغ                                                          

 :1355 سال شماریسز در استان شهزی شبکه

 ،پژٚٞطٍش ٔحبسجبت ا٘جبْ ٚ 1355 سبَ آٔبسی دٚسٜ دس ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیج  ٔغبِؼٝ ثب    

 :است ریُ ضشح ثٝ استبٖ ضٟشی ضجىٝ تحٛالت ٚ خػٛغیبت

 است، ٘ىشدٜ تغییشی لجُ  دٚسٜ ثٝ ٘سجت وٝ است ضٟشی ٘مغٝ 4 آٔبسی  دٚسٜ ایٗ دس ضٟشٞب تؼذاد 

 دٚسٜ ثٝ جت٘س وٝ ،استبٖ جٕؼیت وُ دسغذ 20 یؼٙی ،٘فش 48595 ثب ثشاثش دٚسٜ ایٗ دس استبٖ ضٟشی جٕؼیت 

 است، ضذٜ ثشاثش دٚ لجُ

 جٕؼیت وٓ ٕٞچٙبٖ أب. ا٘ذ داضتٝ ایٔالحظٝ لبثُ یجٕؼیت سضذ آٔبسی، ی دٚسٜ ایٗ دس استبٖ یٟشٞبض ٚ 

 است، سسب٘ذٜ ٘فش 32476 ثٝ یؼٙی ،جُل دٚسٜ ثشاثش دٚ ثٝ سا خٛد جٕؼیت ایالْ ضٟش تٟٙب ٚ ا٘ذوٛچه

 ثٝ ضذٜ وبستٝ ضٟشی ٘خست ٔیضاٖ اص أب ،ضٛد ٔی دیذٜ ضٟشی ٘خست پذیذٜ ضٟشی ضجىٝ دس ٘یض دٚسٜ ایٗ دس 

 ٚ است یبفتٝ وبٞص دٚسٜ ایٗ دس دسغذ 67 ثٝ لجُ آٔبسی دٚسٜ دس دسغذ 77 اص ضٟش ٘خست تٕشوض وٝعٛسی

 است، استبٖ سْٛ ٚ دْٚ ضٟشٞبی جٕؼیت افضایص آٖ ػّت

 تؼذیُ ٔذَ ٚ ا٘ذاصٜ -ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ اسبس ثش خٛد ٔغّٛة جٕؼیت ثب لجُ دٚسٜ ٔب٘ٙذ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس ضٟشٞب 

 داس٘ذ، فشاٚاٖ فبغّٝ ،آٖ یبفتٝ

 ضجىٝ دس جٕؼیت فضبیی تٛصیغ. است ضذٜ وبستٝ ضٟشی ضجىٝ دس جٕؼیت ضتٕشو ٔیضاٖ اص آٔبسی  دٚسٜ ٗیا دس 

 .است داضتٝ ٌشایص ٚتٛاصٖ تؼبدَ ػذْ سٕت ثٝ ضٟشی

 ضٟشی ضجىٝ دس تؼبدَ ػذْ اغّی دِیُ ضٟشی ٞبیوبٖ٘ٛ پبییٙی ٚ ٔیب٘ی سغح دس وبسوشدی ٚ جٕؼیتی خالء 

 (. 4ٚ  3)جذاَٚ ضٕبسٜ  .است استبٖ
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 1355درسال یافته تعذیل ذلم و انذاسه - مزتبه قانون اساس بز مطلوب جمعیت شهزی، جمعیت درصذ جمعیت، -3 جذول

ف
سدی

 

 جٕؼیت ٟشض
 جٕؼیت دسغذ

 ضٟشی

 اسبس ثش ستجٝ

 ٔٛجٛد جٕؼیت

 ثشاسبس جٕؼیت

 ا٘ذاصٜ ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ

 اسبس ثش جٕؼیت

 یبفتٝ تؼذیُ ٔذَ

 23326 32476 - 67 32476 ایالْ 1

 11663 16238 4.65 14 6980 دّٞشاٖ 2

 7775 10825 4.74 14 6847 ٟٔشاٖ 3

 5831 8119 14.17 5 2292 ضٟش دسٜ 4

 
 48595 - - 100 48595 وُ جٕغ

 . 1355ایشاٖ  آٔبس ٔشوضثش اسبس دادٜ ٞبی  1391ٔحبسجبت ٍ٘بس٘ذٌبٖ، : ٔٙجغ                       

 1355سال سزشماری بزای ها شاخصه محاسبه -4 جذول

 ٔمذاس ضبخع سدیف

 %67 ضٟش ٘خست تٕشوض 1

 %65/4 دٚضٟش تٕشوض 2

 %67 ضٟش چٟبس تٕشوض 3

 %47 جیٙی ضشیت 4

 %70 آ٘تشٚپی ضشیت 5

 %49 ٞشفیٙذاَ تٕشوض 6

 %04/2 ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ 7

 . 1392، ٌبٍٖ٘بس٘ذ ٔحبسجبت: ٔٙجغ                                                           

 :1365 سال سزشماری در استان شهزی شبکه

 ضٟشی ضجىٝ خػٛغیبت اٖپژٚٞطٍش حبسجبتٔ ٚ 1365 سبَ دس ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 :است ریُ ضشح ثٝ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس استبٖ

 آٔبسی دٚسٜ دس شضٟ ی ٘مغٝ 4 اص وٝعٛسی ثٝ. دٞذ ٔی ٘طبٖ سا ٘بٌٟب٘ی افضایص ضٟشٞب تؼذاد آٔبسی سٜدٚ ایٗ دس 

 ٚ آٔبسی ی دٚسٜ ایٗ دس ضٟش جذیذ تؼشیف ا٘ؼىبس ذتٛا٘ ٔی أش ایٗ. ا٘ذ یبفتٝ ایصافض یضٟش ٘مغٝ 13 ثٝ لجُ

 (.ثبضذ ضٟشداسی داسای وٝ ضٛد ٔی اعالق ٔىب٘ی ثٝ ضٟش 1365 سبَ دس). ثبضذ ضٟش ثٝ سٚستبیی ٘مبط ذیُتج

 ایٗ دس استبٖ جٕؼیت وُ ثٝ ضٟشی جٕؼیت دسغذ ٚ ثٛدٜ ٘فش 160159 ثب ثشاثش دٚسٜ ایٗ دس ضٟشی جٕؼیت 

 .است سسیذٜ دسغذ 41 ثٝ دسغذ 20 اص دٚسٜ

 90 حذٚد ثٝ سا خٛد جٕؼیت استبٖ ٔشوض ایالْ ضٟش. است ٔالحظٝ لبثُ دٚسٜ ایٗ دس ضٟشٞب جٕؼیت افضایص 

. است ٕ٘ٛدٜ ٔؼشفی ٘فش ٞضاس 20 ثبالی ضٟش یه ػٙٛاٖ ثٝ سا خٛد ٔٙغمٝ دْٚ ضٟش آثذا٘بٖ. است سسب٘ذٜ ٘فش ضاسٞ

 . ٞستٙذ ضٟش -سٚستب ٚالغ دس ٚ وٛچه اوثشاً ٕٞچٙبٖ ضٟشٞب ایٗ ٚجٛد ثب

 ضجىٝ دس ٖٕٞچٙب ضٟشی ٘خست أب ؛ضذٜ وبستٝ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس ضٟش ٘خست تٕشوض ضأٖی اص ایٙىٝ ٚجٛد ثب 

 .است سسیذٜ دٚسٜ ایٗ دس دسغذ 56 ثٝ لجُ دٚسٜ دس دسغذ 67 اص ٔمذاس ایٗ. ضٛد ٔی دیذٜ ایالْ استبٖ ضٟشی

 ٚالؼی جٕؼیت ٌشفتٗ فبغّٝ ذسٚ٘ وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ٚ داس٘ذ فبغّٝ خٛد( ٔغّٛة) ثٟیٙٝ جٕؼیت اص استبٖ ضٟشٞب 

 .است ثٛدٜ افضایص حبَ دس لجّی ٞبیٜدٚس ثٝ ٘سجت ٔغّٛة جٕؼیت اص  ضٟشٞب

 ٝٔب٘ٙذ تٕشوض ٔیضاٖ ٚاص ٕ٘ٛدٜ حشوت تؼبدَ سٕت ثٝ  دٚسٜ ایٗ دس جٕؼیت تٛصیغ چٍٍٛ٘ی دس ضٟشی ضجى 

 جٕؼیت تٛصیغ ثبػث وٝ ثبضذ استبٖ ضٟشٞبی تؼذاد افضایص تٛا٘ذٔی آٖ ػّت .است ضذٜ وبستٝ لجّی ٞبیٜدٚس

 . است ضذٜ ضٟشٞب اص ثیطتشی تؼذاد دس ضٟشی
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 ْایٗ دس ٔٛسیبٖ ٚ دّٞشاٖ ٟٔشاٖ، ضٟش سٝ ثٛدٖ دسٌیش ٚ تحٕیّی جًٙ ٚلٛع ػّت ثٝ وٝ است روش ثٝ الص 

 اص تؼذادی ضذٖ خبِی ٚ تحٕیّی جًٙ ٚلٛع .ا٘ذ ثٛدٜ سىٙٝ اص خبِی آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس ضٟش سٝ ایٗ جًٙ،

 .است وشدٜ اثش ضٟشی ضجىٝ تؼبدَ ػذْ دس ضذت ثٝ( ٔٛسیبٖ ٚ دّٞشاٖ ٟٔشاْ،) ضٟشی ٘مبط

 ضجىٝ دس دْٚ ضٟش ػٙٛاٖ ثٝ( دّٞشاٖ ٚ ٟٔشاٖ) جٍٙی ٟٔبجشیٗ پزیشفتٗ ػّت ثٝ آثذا٘بٖ ضٟش دٚسٜ ایٗ دس 

 (. 6ٚ  5)جذاَٚ ضٕبسٜ  .است ضذٜ ظبٞش استبٖ ضٟشی
 1365 سال در یافته تعذیل مذل و انذاسه  مزتبه قانون بزاساس مطلوب جمعیت شهزی، جمعیت درصذ شهز، جمعیت -5 جذول

 جٕؼیت ضٟش سدیف
 جٕؼیت دسغذ

 ضٟشی

 اسبس ثش ستجٝ

 ٔٛجٛد جٕؼیت

 ثشاسبس جٕؼیت

 ا٘ذاصٜ ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ

 ثشاسبس جٕؼیت

 یبفتٝ تؼذیُ ٔذَ

 54681 89035 - %56 89035 ایالْ 1

 27341 44517 4.07 %15 21879 آثذا٘بٖ 2

 18227 29678 5.91 %9 15059 یٛاٖا 3

 13670 22258 10.08 %6 8831 ضٟش دسٜ 4

 10936 17807 12.01 %5 7413 ّٔىطبٞی 5

 9114 14839 22.03 %3 4041 چٛاس 6

 7812 12719 25.43 %2 3501 ثذسٜ 7

 6835 11129 29.32 %2 3037 ّٝسشاث 8

 6076 98927 38.18 %1 2332 ٔیٕٝ 9

 5468 8903 58.19 %05 1530 آثبد غبِح 10

 - - - - - دّٞشاٖ 11

 - - - - - ٟٔشاٖ 12

 - - - - - ٔٛسیبٖ 13

 
 %100 160159 وُ جٕغ

   
 . 1365ایشاٖ  آٔبس ٔشوضثش اسبس دادٜ ٞبی  1391ٔحبسجبت ٍ٘بس٘ذٌبٖ، : ٔٙجغ                       

 1365سال سزشماری بزای های شاخصه محاسبه -6 جذول

 ٔمذاس عضبخ سدیف

 %55 ضٟش ٘خست تٕشوض 1

 %70/4 دٚضٟش تٕشوض 2

 %66 ضٟش چٟبس تٕشوض 3

 63/0 جیٙی ضشیت 4

 65/0 آ٘تشٚپی ضشیت 5

 36/0 ٞشفیٙذاَ تٕشوض 6

 79/2 ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ 7

 . 1392، ٌبٍٖ٘بس٘ذ ٔحبسجبت :ٔٙجغ

 :1375 سال سزشماریدر  استان شهزی شبکه

 ضٟشی ضجىٝ خػٛغیبت اٖپژٚٞطٍش ٔحبسجبت ٚ 1375 سبَ دس ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 :است ریُ ضشح ثٝ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس استبٖ

 است سسیذٜ دٚسٜ ایٗ دس ضٟش 15 ثٝ لجُ آٔبسی دٚسٜ دس ضٟش 13 اص ضٟشٞب تؼذاد. 

 دٚسٜ ایٗ دس. است سیذٜس آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس دسغذ 53 ثٝ 65 سبَ دس دسغذ 41 اص ضٟشی یتجٕؼ دسغذ 

 .است ٌشفتٝ پیطی سٚستبیی جٕؼیت اص استبٖ ضٟشی جٕؼیت
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 است یبفتٝ ٘یض افضایص یتح ٔٛسد ایٗ ٚ داس٘ذ فبغّٝ خٛد ٔغّٛة جٕؼیت ثب لجُ ٞبیٜدٚس ٔب٘ٙذ ضٟشٞب. 

 ضٟشی ضجىٝ دس ٘فشی ٞضاس 100 ثبالی ضٟش یه ػٙٛاٖ ثٝ سا خٛد استبٖ ٔشوض ایالْ ضٟش ٔبسیآ ی دٚسٜ ایٗ دس 

 . است سسب٘ذٜ ٘فش 126346 ثٝ سا خٛد ضٟشی جٕؼیت ٚ ٕ٘ٛدٜ ٔؼشفی تبٖاس

 ٝوشدٜ حشوت تؼبدَ ػذْ سٕت ثٝ لجُ دٚسٜ ثٝ ٘سجت جٕؼیت یغتٛص چٍٍٛ٘ی دس دٚسٜ ایٗ دس ضٟشی ضجى، 

 ػُّ اص یىی .است ضذٜ وبستٝ ضٟشی ضجىٝ دس ضٟشی جٕؼیت تٕشوض ٔیضاٖ اص لجّی بیٞدٚسٜ ٔب٘ٙذ ٕٞچٙیٗ

 جٕؼیت دسغذ 50 اص ثیص اختػبظ ٚ استبٖ ضٟشٞبی دیٍش اص ایالْ ضٟش جٕؼیت ٌشفتٗ فبغّٝ أش ایٗ اغّی

 (. 8ٚ  7)جذاَٚ ضٕبسٜ  .است خٛد ثٝ استبٖ ضٟشی
 1375درسال یافته تعذیل مذل و انذاسه  مزتبه قانون بزاساس مطلوب جمعیت شهزی، جمعیت درصذ شهز، جمعیت -7 جذول

 جٕؼیت ضٟش سدیف
 جٕؼیت دسغذ

 شیضٟ

 اسبس ثش ستجٝ

 ٔٛجٛد جٕؼیت

 ثشاسبس جٕؼیت

 ا٘ذاصٜ ٔشتجٝ لبٖ٘ٛ

 ثشاسبس جٕؼیت

 یبفتٝ تؼذیُ ٔذَ

 73823 126346 - %52 126346 ایالْ 1

 36911 63173 5.38 %10 23492 دّٞشاٖ 2

 24608 42115 5.38 %10 23482 ایٛاٖ 3

 18456 31586 5.91 %9 21396 آثذا٘بٖ 4

 14765 25269 8.61 %6 14668 ضٟش دسٜ 5

 12304 21075 11.04 %5 11448 ٟٔشاٖ 6

 10546 18049 11.87 %4 10645 ّٔىطبٞی 7

 9228 15793 19.42 %3 6505 سشاثّٝ 8

 8203 14038 23.05 %2 5482 چٛاس 9

 7382 12635 26.44 %2 4778 پّٟٝ 10

 6711 11486 33.83 5/1 3735 ثذسٜ 11

 6152 10528 52.34 %1 2414 آثبد غبِح 12

 5679 9718 55.25 %1 2287 ٔٛسیبٖ 13

 5273 9024 56.71 %1 2228 ٔیٕٝ 14

 4922 8423 174.99 %05 722 ِٛٔبس 15

 
 %100 244960 وُ جٕغ

 
419258 244960 

 . 1375ایشاٖ  آٔبس ٔشوضثش اسبس دادٜ ٞبی  1391ٔحبسجبت ٍ٘بس٘ذٌبٖ، : ٔٙجغ                       

 1375سال سزشماری بزای ها شاخصه محاسبه -8 جذول

 ٔمذاس ضبخع سدیف

 %52 ضٟش ٘خست تٕشوض 1

 38/5 دٚضٟش تٕشوض 2

 %65 ضٟش چٟبس تٕشوض 3

 61/0 جیٙی ضشیت 4

 69/0 آ٘تشٚپی ضشیت 5

 27/0 ٞشفیٙذاَ تٕشوض 6

 72/3 ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ 7

 . 1392، ٌبٍٖ٘بس٘ذ ٔحبسجبت :ٔٙجغ

 سبَ دس ٔسىٗ ٚ ٘فٛس ػٕٛٔی سشضٕبسی ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب :1385 سال ریسزشما در استان شهزی شبکه

 :است ریُ ضشح ثٝ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس استبٖ ضٟشی ضجىٝ تحٛالت ٚ خػٛغیبت ٔحبسجبتا٘جبْ  ٚ 1385
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 ی ٘مغٝ 3 لجُ ی دٚسٜ ثٝ ٘سجت وٝ یبفتٝ، افضایص ضٟشی ٘مغٝ 19 ثٝ استبٖ ضٟشٞبی تؼذاد آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس 

 .است ضذٜ بفٝاض ضٟشی

 53 اص جٕؼیت وُ ثٝ ضٟشی جٕؼیت ٘سجت وٝ ثٛدٜ ٘فش 323642ثب ثشاثش دٚسٜ ایٗ دس استبٖ ضٟشی جٕؼیت 

 .  است سسیذٜ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس غذدس 62 ثٝ 1375 سبَ دس دسغذ

 است ایٛاٖ دْٚ ضٟش ثشاثش 5/6 ٔمذاس ایٗ وٝ سسب٘ذٜ ٘فش ٞضاس150 اص ثیص ثٝ سا خٛد ضٟشی جٕؼیت ایالْ ضٟش. 

 ضذ٘ذ. ٔؼشفی استبٖ ضٟشی ضجىٝ دس ی٘فش ٞضاس 20ثبالی ضٟشٞبی ػٙٛاٖ ثٝ آثذا٘بٖ ٚ دّٞشاٖ ایٛاٖ، ٞبیضٟش 

 سبَ دس/ 55 اص ٔمذاس ایٗ ٚ ضذٜ وبستٝ ضٟشی ٘خست ٔیضاٖ اص لجُ ٞبیدٚسٜ چٖٕٛٞ آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس 

 ضٟشی ضجىٝ تؼبدَ ػذْ دس فشاٚا٘ی شثیتأ ػبُٔ ایٗ ٕٞچٙبٖ أب .است سسیذٜ دٚسٜ ایٗ دس دسغذ 48 ثٝ 1375

 ٘خست ٔیضاٖ اص ٕٞٛاسٜ ٔغبِؼٝ ٔٛسد آٔبسی دٚسٜ پٙج عی دس وٝ ٌفت تٛأٖی وّی ٍ٘بٜ یه دس .داسد استبٖ

 .است ضذٜ وبستٝ ضٟشی

  ضٟش وٝعٛسی ثٝ. است ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ ٞبی ٚیژٌی اص یىی ضٟشی جٕؼیت اسىبٖ ثٛدٖ لغجی اٍِٛی 

 ٚ دادٜ جبی خٛد دس سا استبٖ ضٟشی جٕؼیت اص دسغذ 48 اص ثیص  85 سبَ دس 155289 ٕؼیتج ثب ٔٙغمٝ اَٚ

 .ا٘ذدادٜ پٛضص سا ٘طیٗ ضٟش جٕؼیت اص دسغذ 52 تٟٙب دیٍش ضٟش 18

 ٝتؼبدَ سٕت ثٝ لجُ ٚسٜد ثٝ ٘سجت ضٟشی جٕؼیت تٛصیغ چٍٍٛ٘ی دس آٔبسی دٚسٜ ایٗ دس استبٖ ضٟشی ضجى 

 .است ضذٜ وبستٝ ٘یض ضٟشی جٕؼیت ضتٕشو ٔیضاٖ اص ٚ وشدٜ حشوت

 وٛچه ثسیبس ضٟشی ٘مغٝ 3 پیذایص ضذٜ، ضٟشی ضجىٝ دس تؼبدَ ػذْ ثبػث دٚسٜ ایٗ دس وٝ اغّی ػُّ اص یىی 

 (. 10ٚ  9)جذاَٚ ضٕبسٜ  .ثبضذٔی ٔٙغمٝ سغح دس( ضٟش –سٚستب) 
 1385سال در یافته تعذیل مذل و اسهانذ مزتبه قانون اساس بز مطلوب جمعیت شهزی، جمعیت درصذ شهز، جمعیت -9 جذول

 جٕؼیت ضٟش سدیف
 جٕؼیت دسغذ

 ضٟشی

 اسبس ثش ستجٝ

 ٔٛجٛد جٕؼیت

 ثش ٔغّٛة جٕؼیت

 ا٘ذاصٜ ستجٝ اسبس

 ستجٝ ٔغّٛة جٕؼیت

 یبفتٝ تؼذیُ ا٘ذاصٜ

 91225 155289 - 48 155289 ایالْ 1

 45612 77644 5/6 8/6 27752 ایٛاٖ 2

 30408 51763 5/6 8/6 27602 دّٞشاٖ 3

 22806 38822 7/2 7/6 21662 آثذا٘بٖ 4

 18245 31057 8/5 5/6 18214 دسٞطٟش 5

 15204 25881 10/9 4/4 14225 ّٔىطبٞی 6

 13032 22148 11/8 1/3 13118 ٟٔشاٖ 7

 11403 19411 16 3 9703 سشاثّٝ 8

 10136 17254 26 8/1 5899 آثبد سٕبٖآ 9

 9122 15528 27/8 34/1 5574 چٛاس 10

 8293 14117 35/8 34/1 4341 پّٟٝ 11

 7602 12940 41 2/1 3775 ثذسٜ 12

 7017 11943 44/5 1/1 3491 ٔٛسی ٔٛس 13

 6516 11092 53/4 /09 2909 صس٘ٝ 14

 6082 10352 57/5 /08 2702 ِٛٔبس 15

 5702 9705 60/4 /08 2571 ٔٛسیبٖ 16

 5366 9134 68/2 /07 2277 ٔیٕٝ 17

 5068 8628 80/3 /06 1934 دآثب غبِح 18

 4801 8173 257 /02 604 تٛحیذ 19

 323642 - - %100 323642 جٕغ 

 . 1375ایشاٖ  آٔبس ٔشوضثش اسبس دادٜ ٞبی  1391ٔحبسجبت ٍ٘بس٘ذٌبٖ، : ٔٙجغ                       

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 56 بزرسی و تحلیل رونذ تحوالت نظام شهزی استان ایالم طی .... 

 1385 سال بزای ها شاخصه محاسبه -10جذول

 ٔمذاس ضبخع سدیف

 %48 ضٟش ٘خست تٕشوض 1

 6/5 دٚضٟش تٕشوض 2

 %67 ضٟش چٟبس تٕشوض 3

 %66 جیٙی ضشیت 4

 %68 آ٘تشٚپی ضشیت 5

 %26 ٞشفیٙذاَ تٕشوض 6

 78/3 ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ 7

 .1392، ٌبٍٖ٘بس٘ذ ٔحبسجبت: ٔٙجغ

 :پیشنهادها ارائه گیزینتیجه

 آٔبسی ٞبیدٚسٜ دس ایالْ استبٖ شیضٟ ضجىٝ تحّیُ ٚ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔختّف بیٞ ضبخع اص استفبدٜ ثب پژٚٞص ایٗ     

 تحٛالت ٚ تغییش سٚ٘ذ ٚ ٞبٚیژٌی ضٙبخت ثٝ دستیبثی ،پژٚٞص فٞذ. است پشداخت1385ٝ  بت 1345 ٟبیسبِ ثیٗ

 پذیذٜ ٚجٛد تٛاٖ،ٔی سا استبٖ ضٟشی ضجىٝ ٞبیٚیژٌی پژٚٞص، ٞبییبفتٝ اسبس ثش .است ٜثٛد استبٖ ضٟشی ضجىٝ

 ضٟشٞب، اوثش ثٛدٖ وٛچه ضٟشی، ضجىٝ دس ٌسست جٕؼیت، جغشافیبیی تٛصیغ دس ٖتٛاص ٚ تؼبدَ ػذْ ضٟشی، ٘خست

 دس ضٟشٞب ثٙذیعجمٝ آٖ، یبفتٝ تؼذیُ ٔذَ ٞٓ ٚ ا٘ذاصٜ ستجٝ ٔذَ دس ٞٓ خٛد ٔغّٛة جٕؼیت اص ضٟشٞب فشاٚاٖ فبغّٝ

 ضٟش، دسٜ ٟٔشاٖ،) وٛچه ثسیبس ضٟش ،(آثذا٘بٖ ٚ ایٛاٖ دّٞشاٖ،) وٛچه ضٟش ،(ایالْ) سظٔتٛ ضٟش ضٟش، چٟبسٌشٜٚ

 تٛأٖی( تٛحیذ ٚ ٔیٕٝ ٔٛسیبٖ، ٔٛسی، ٔٛسی آثبد، غبِح صس٘ٝ، پّٟٝ، آثبد، آسٕبٖ ِٛٔبس، ثذسٜ،) ضٟش سٚستب ٚ( سشاثّٝ

 ضجىٝ دس ضٟشی ٘خست ٔیضاٖ ٔغبِؼٝ ٔٛسد آٔبسی بیٞدٚسٜ عی دس وٝ دٞذٔی ٘طبٖ ٞبثشسسی ٕٞچٙیٗ .ٕ٘ٛد اضبسٜ

 یذٔؤ ،ضذ ثشسسی ضٟش چٟبس تٕشوض ٚ ضٟش دٚ تٕشوض ضٟش، ٘خست تٕشوض :ضبخع سٝ ثىبسٌیشی، ثب وٝ استبٖ، ضٟشی

 اسلبْ ،ٔغبِؼٝ ٔٛسد آٔبسی ٞبیدٚسٜ تٕبٔی دس ،ایٗ ٚجٛد ثب. است استبٖ ضٟشی ضجىٝ دس ضٟشی ٘خست پذیذٜ ٚجٛد

 تٕشوض ٖٔیضا ٝوعٛسی ثٝ .است وبٞص حبَ دس ضجىٝ دس ضٟشی ٘خست تٕشوض ٔیضاٖ وٝ دٞذ ٔی ٘طبٖ ٞبضبخع

 دس 98/5 سلٓ اص ضٟش دٚ تٕشوض. است یبفتٝ وبٞص 85 سبَ سد ذدسغ 48 ثٝ 45 سبَ دس دسغذ77 اص یضٟش ٘خست

 دس دسغذ 67 ثٝ 45 سبَ دس دسغذ100 اص ضٟش چٟبس تٕشوض أٖیض ٚ بفتٝی وبٞص 85 سبَ دس غذسد 6/5 ثٝ 45 سبَ

 استفبدٜ ثب وٝ استبٖ ضٟشی ٘مبط دس جٕؼیت فضبیی تٛصیغ تحٛالت ثٝ ٔشثٛط ٞبیثشسسی .است یبفتٝ وبٞص 85 سبَ

 پش ٘ذسٚ تٛصیغ ایٗ ٔغبِؼٝ ٔٛسد آٔبسی ٞبی ٞبیٜدٚس عی دس ،دٞذ ٔی ٘طبٖ ،ضذٜ ٔحبسجٝ جیٙی ضشیت ضبخع اص

 دس%47 ثٝ 1345 سبَ دس%56 لٓس اص ٚ داضتٝ ٔتؼبدَ سٚ٘ذی1355 دٞٝ دس اثتذا وٝ عٛسیثٝ داضتٝ، خیضی ٚ افت

 وبٞص ا٘ذوی 1375 دٞٝ دس سپس ،است سسیذٜ %63 ٔمذاس ثٝ ٚ یبفتٝ افضایص1365 دٞٝ دس أب سسیذٜ،1355 سبَ

 فضبیی تٛصیغ دٞذ ٔی ٘طبٖ وٝ سسیذٜ %66 ثٝ ٚ یبفتٝ افضایص 1385 دٞٝ دس دیٍش ثبس أب سسیذٜ، %61 سلٓ ثٝ ٚ یبفتٝ

 .است یبفتٝ سٛق جٕؼیت ٘بٔتؼبدَ تٛصیغ سٕت ثٝ ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ دس جٕؼیت

 چٝ ٞش) است ضٟشی ضجىٝ جٕؼیت تٛصیغ دس تؼبدَ ػذْ یب تؼبدَ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘طبٖ وٝ ٘تشٚپیآ دسجٝ ثشسسی     

  ایالْ استبٖ ضٟشی ضجىٝ ثشای( است حشوت دس تؼبدَ سٕت ثٝ تٛصیغ ،دٞذ ٔی ٘طبٖ ثبضذ ثضسٌتش آ٘تشٚپی سلٓ ٔمذاس

 70 ثٝ ثٛدٜ آٔبسی دٚسٜ تشیٗ٘بٔتؼبدَ وٝ 45 سبَ دس دسغذ 56 صا اثتذا سلٓ ایٗ .دٞذ ٔی ٘طبٖ سا ٚخیضی افت پش سٚ٘ذ

 وبٞص سلٓ ایٗ 65 سبَ دس .است وشدٜ حشوت تؼبدَ سٕت ثٝ ضٟشی ضجىٝ یؼٙی ،یبفتٝ افضایص 55 سبَ دس غذسد

 وبٞص ا٘ذوی 85 سبَ دس ٚ سسیذٜ دسغذ 69 سلٓ ثٝ ٚ یبفتٝ افضایص 75 سبَ دس سپس ،سسیذٜ دسغذ 65 ثٝ ٚ یبفتٝ

 دٚسٜ ثٝ ٔشثٛط استبٖ ضٟشی ضجىٝ دس جٕؼیت تٛصیغ تؼبدَ وٕتشیٗ ثٙبثشایٗ .است سسیذٜ دسغذ 68 سلٓ ثٝ ٚ تٝیبف
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 ضبخع دٚ استبٖ ضٟشی ضجىٝ دس تٕشوض حٛالتت سیسثش ثشای .است 55 آٔبسی دٚسٜ ثٝ ٔشثٛط تؼبدَ ثیطتشیٗ ٚ 45

 دس آٔبسی ٞبیدٚسٜ عَٛ دس ٚ ٕٞٛاسٜ تٕشوض أٖیض وٝ داد ٘طبٖ ٔحبسجبت. ضذ استفبدٜ ٞٙذسسٖٛ ٚ ٞشفیٙذاَ تٕشوض

 وٝ ثٛدٜ دسغذ 61 ثشاثش 45 سبَ دس استبٖ ٟشیض ضجىٝ ثشای ٞشفیٙذاَ تٕشوض ضبخع وٝعٛسی ثٝ ثٛدٜ، وبٞص حبَ

 دس78/3 ثٝ 45 سبَ دس64/1 اص ٘یض ٞٙذسسٖٛ تٕشوض ػذْ ضبخع .است یبفتٝ وبٞص دسغذ 26 سلٓ ثٝ 85 سبَ دس

ثذیٗ ٔٙظٛس پیطٟٙبدات  .است ضٟشی ضجىٝ دس تٕشوض وبٞص دٞٙذٜ ٘طبٖ  ضبخع دٚ ٞش وٝ داضتٝ افضایص 85 سبَ

 ضٛد: صیش اسائٝ ٔی

 یه ٞش راتی استؼذادٞبی ثب ٔتٙبست ضٟشٞب سغح دس تِٛیذ ٚ اضتغبَ أىب٘بت ٚ سشٔبیٝ ٔٙبست  ٚ ٔتؼبدَ تٛصیغ .1

 ،٘بحیٝ ٞش ٔتؼبدَ التػبدی اجتٕبػی تٛسؼٝ ٔٙظٛس ثٝ ضٟشٞب اص
 ضٟشٞبی تمٛیت ثب تٛاٖ ٔی ،است ٔتؼبدَ ٘بحیٝ سغح دس وٛچه ضٟشٞبی وٝ استبٖ ٞبیٖتبضٟشس یب ٛاحی٘ دس .2

 ٞبیوبٖ٘ٛ اص ٔتؼبدَ ٚ ٔتٛاصٖ ضجىٝ ایجبد ثٝ ٚ وطب٘ذ جٕؼیتی ٘مبط ایٗ ثٝ سا تٛسؼٝ دأٙٝ ٔیب٘ٝ ٚ وٛچه

 ،وشد الذاْ ایٔٙغمٝ ٚ ای٘بحیٝ سغٛح دس ٝچ شیضٟ

 ٞبیتٛاٖ عٛسوّی ثٝ ٚ ا٘سب٘ی ٚ عجیؼی ٙبثغٔ ثٝ تٛجٝ ضٟشی ضجىٝ ثیطتش چٝ ٞش سبختٗ ٔتٛاصٖ ٔٙظٛس ثٝ .3

 ،ثیطتشضٛد تٛجٝ ضٟشی ضجىٝ ٔتؼبدَ تٛسؼٝ ثٝ دستیبثی ثشای ٘بحیٝ ٞش ثٛٔی

 ٚ آٟ٘ب جٕؼیت ٟٔبجشت اص جٌّٛیشی ثشای ٔتٛسظ ٚ وٛچه ضٟشٞبی دسٚ سٚثٙبیی  صیشثٙبیی تسٟیالت تٛسؼٝ .4

 .است ضشٚسی ثسیبس استبٖ ضٟشٞبی سغح دس لتػبدیا ٚ اجتٕبػی ػذاِت تٛسؼٝ

 :خذمأ و منابع

 فضبیی تٛصیغ ٚ ضٟشی ضجىٝ تحّیُ» :(1388) ٌٛسا٘ی سستٓاثشاٞیٓ  ٚ ٔشیٓ ثیشا٘ٛ٘ذصادٜ، وٕبَ، أیذٚاس، .1

 ،1 سبَ صاٌشس،جغشافیبیی  ا٘ذاصچطٓ جغشافیبیی فػّٙبٔٝ ،«ٞشٔضٌبٖ استبٖ ضٟشی وبٟ٘ٛ٘بی دس جٕؼیت

 . 14-25غع جشد، ثشٚ ،2 ضٕبسٜ

 سیستٓ دس جٕؼیت فضبیی تٛصیغ سبصی ٔتؼبدَ ثشای ٘ظشی ٚ تجشثی تحّیّی: (1371) فبعٕٝ ثٟفشٚص، .2

 چبح اَٚ، تٟشاٖ. ،جغشافیبیی ٞبی پژٚٞص ٔشوض ا٘تطبسات ،ایشاٖ ضٟشی

، فػّٙبٔٝ «1385 تب1335 سبَ اص ایشاٖ ضٟشی ضجىٝ ثش تحّیّی»: (1389) غبثشیحٕیذ  ٚ ٔسؼٛد ،تمٛایی  .3

   .55-72، اغفٟبٖ، غع 5سبَ دْٚ، ضٕبسٜ  ،ٔغبِؼبت ٚ پژٚٞطٟبی ضٟشی ٔٙغمٝ ای

 ٔجّٝ ،ثٛضٟش استبٖ دس ضٟشی ضجىٝ ٚضؼیت تحّیُ ٚ ثشسسی» :(1388) ٌٛدسصیٔجیذ  ٚ ٔسؼٛد ،تمٛایی .4

 . 109-125 غعٔطٟذ،  ،13 ضٕبسٜ ،ای٘بحیٝ تٛسؼٝ ٚ شافیبجغ

 استبٖ ضٟشی ٘ظبْ ثشای اٍِٛ اسائٝ ٚ تحّیُ ثشسسی» :(1384) صثشدست اسفٙذیبس ٚ خّیُ پٛس، حبجی .5

 . 5-17 غعتٟشاٖ،  ،23ضٕبسٜ صیجب، ٞٙشٞبی ٘طشیٝ ،«خٛصستبٖ

 جٕؼیت فضبیی تٛصیغ ثخطی تؼبدَ دس وٛچه ضٟشٞبی جبیٍبٜ: »(1388) تمٛاییٔسؼٛد  ٚ ٔشیٓ ،بییسض .6

 . 92-108غع تٟشاٖ،  ،68 ٚ 67 ضٕبسٜ ،جٕؼیت فػّٙبٔٝ ،«(ایالْ استبٖ ٔٛسدی ٕ٘ٛ٘ٝ)
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