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شْس تْساى 22تحلیل اثسات ٍ ًتایج گستسش فیصیکی هٌطقِ   

 

 

 

 2الِْ تسکواًیاى، 1سید هْدی هَسی کاظوی

  
 تٟشاٖ،ایشاٖ ٘ٛسفّٕی ٚ اػتبدیبس دا٘ـٍبٜ پیبْ فضٛ ٞیأت دوتشای رغشافیبٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی -1

 

 ،دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس ٚاحذ تٟشاٖ،ایشاٖ)ٌشایؾ آٔبیؾ ؿٟشی(ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشیوبسؿٙبػی اسؿذ رغشافیب ٚ -2

 
 چىیذٜ

ٌیشی  پغ اص ا٘مالة وـبٚسصی، ایزبد ؿٟشٞب وٝ ٌٛسدٖٚ چبیّذ اص آٖ ثٝ فٙٛاٖ دٚٔیٗ ا٘مالة فؾیٓ دس فشًٞٙ ا٘ؼبٖ ٘بْ ٔی ثشد. دس پیذایؾ ٚ ؿىُ

دس ٔیبٖ .ٍی ٚ ارتٕبفی ثب اتىب ثٝ ؿشایظ ٔؼبفذ ٔحیظ عجیقی ٘مؾ ٔؤحشی داؿتٝ اػتؿٟشٞب فٛأُ ٔتقذدی چٖٛ فٛأُ ػیبػی، التلبدی، فشٞٙ

قٝ ٟٕٔتشیٗ فٛأُ پیذایؾ ؿٟشٞب، ثبیؼتی تٛػقٝ ؿجىٝ ساٟٞب سا فبدی تشیٗ ٚ ٔغٕئٙبً لذیٕی تشیٗ فُٕ دا٘ؼت. دس ثشسػی ٔٙـأ ؿٟشٞب فبُٔ تٛػ

ُ اػتفبدٜ ٚ دائٕی دس یه ٔٛلقیت ٔغّٛة ٔی ٌشدد ٚ فبُٔ افشاد ثـشی سا وٝ وبسؿبٖ ٔجبدالت وبال ٚ پیـشفتٟبی تزبسی، وٝ ٔٙزش ثٝ یه ٔحُ لبث

ٔحّی  ٔٛرت پیـشفت اسٌب٘ؼیٓ ؿٟشی ؿذٜ اػت ثبیؼتی اص رّٕٝ ٔٛاسدی دا٘ؼت وٝ ثٝ ایزبد ؿٟشٞب، وٕه اسص٘ذٜ ای ٕ٘ٛدٜ اػت. تجبدالت وبال ٚ ٚرٛد

ٞب، چٟبس ؿٙجٝ ثبصاسٞب ٚ ٔب٘ٙذ آٟ٘ب سا ٘تیزٝ پیذایؾ آٖ دا٘ؼت، دس تٛػقٝ ٚ ایزبد ؿٟش ٘مؾ ٔؤحشی ثشای چٙیٗ تجبدالتی وٝ ٔی تٛاٖ ثبصاسٞبی ؿٙجٝ ثبصاس

ػیبػی اػت وٝ دس عَٛ تبسیخ، ٔشاحُ   داؿتٝ اػت.ثٝ ٞش كٛست تٛػقٝ ؿٟشی ٔتأحش اص فشآیٙذٞبی عجیقی، التلبدی، صیؼت ٔحیغی، ارتٕبفی،

ؿٟش یىی  .سؿذ ٔی یبثٙذ ٚ آ٘چٝ وٝ أشٚصٜ ثٝ ٔـىالت ؿٟشی ٔقشٚف اػت سٚص ثٝ سٚص ثبالتش ٔی ؿٛد ٌٛ٘بٌٖٛ سا عی وشدٜ اػت. ؿٟشٞب دس عَٛ صٔبٖ،

ٝ تشیٗ اص تىبُٔ یبفتٝ تشیٗ پذیذٜ ٞبی رغشافیبیی اػت وٝ فجبست اص چـٓ ا٘ذاصیٟبی ػبختٝ ؿذٜ ثٝ دػت ا٘ؼبٖ وٝ ٘تیزٝ آخشیٗ دخبِت ٞب ٚ پیـشفت

ٝ ؿٕبس ٔی سٚد.ٕٞچٙیٗ ؿٟش اٍِٛی وبّٔی اص ص٘ذٌی ارتٕبفی اػت، ارتٕبفی وٝ اص ػیٙٝ رٛأـ سٚػتبیی لذ فّٕىشدٞبی ا٘ؼبٖ دس ٔحیظ صیؼت خٛد ث

آٚسدٜ وـیذٜ اػت.أشٚص سؿذ فضایٙذٜ رٕقی ؿٟشٞب ٚ تغییش ٚ تحٛالت ػشیـ ارتٕبفی ٚ التلبدی آٟ٘ب ؿىُ تبصٜ ای اص ؿٟش ٚ ؿٟش٘ـیٙی سا ثٝ ٚرٛد 

دس ؿٟشٞب دیذٜ ٔی ؿذ تفبٚت ثؼیبس صیبدی داسد. اص ایٗ سٚ أشٚص دس ثشسػی ٞبی  1300وٝ دس لجُ اص ػبِٟبی  اػت. ایٗ ؿىُ ؿٟش ٘ـیٙی ثب آ٘چٝ

رغشافیبی ؿٟشی، ػیبػتٟبی حبوٓ ثش ؿٟشٞب، تحّیُ تلٕیٕبت حىٛٔتی دس ٔٛسد خّك فضبٞبی فیضیىی ٚ ارتٕبفی ٚ فشٍٞٙی ویفیت دػتشػی ٔشدْ 

صیـ فضبیی ٔشاوض خذٔبت ؿٟشی، فذاِت ارتٕبفی دس ؿٟش ٚ ٘یض تٛػقٝ پبیذاس ؿٟشی اص ٟٕٔتشیٗ ٔؼبئُ ٔٛسد ؿٟشٞب ثٝ ٘یبصٞبی اػبػی ٚ چٍٍٛ٘ی تٛ

 پشداختٝ ؿذٜ اػت.22ٔٙغمٝ  دس ایٗ تحمیك ثٝ ثشسػی سٚ٘ذ تىٛیٗ ٚ تٛػقٝ فیضیىی  تٛرٝ ٔحممبٖ اػت

 

 تْساى 22کلیدٍاضگاى:گستسش فیصیکی،اثسات ٍ ًتایج گستسش فیصیکی،هٌطقِ 

 

 هِهقد
ٜ دس دس آخشیٗ ػبِٟبی لشٖ ثیؼتٓ ، ثیؾ اص ٘یٕی اص رٕقیت رٟبٖ دس ؿٟشٞب تٕشوض یبفتٝ ا٘ذ وٝ ٕٞٛاسٜ صیبد ٔی ؿٛ٘ذ ، ٌؼتشؽ ٔی یبثٙذ ، ٌٍٟب

س ثٝ د٘جبَ ؿٟشٞبی ثضسي ٚ سٚػتبٞبی ٕٞزٛاس یب دس ٔٙبعك حمیمی ؿٟشی ادغبْ ٔی ؿٛ٘ذ ، پذیذٜ ای وٝ تغییشات ٟٕٔی سا دس ؿیٜٛ ص٘ذٌی افىبس ٚ سفتب

ٝ تقّك داس٘ذ ٔی آٚسد . ػٝ ٔیّیبسد ؿٟش٘ـیٙبٖ وٙٛ٘ی ، وٝ ثٝ صٚدی ثٝ چٟبس ٔیّیبسد ٘فش خٛاٞذ سػیذ ، اوخشاً ٚ ثیؾ اص پیؾ ثٝ وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق

شی یىی اص تحٛالت فٕذٜ ، وـٛسٞبیی وٝ داسای ػغح ص٘ذٌی پبییٗ ٚ أىب٘بت ا٘ذوی ثشای ٔمبثّٝ ثب ایٗ سؿذ رٕقیت ٞؼتٙذ .ؿٟش٘ـیٙی ٚ تٛػقٝ ؿٟ

 تٛػقٝ وـٛسٞبی دس اخیش لشٖ دٚ عی دس سؿذ ایٗ.  اػت ثٛدٜ ٕٞشاٜ وـٛسٞب ٕٞٝ دس رٕقیت سؿذ ثب تحَٛ ایٗ.  اػت ثـش تبسیخ حتی فلش رذیذ 

ٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ . ایٗ دس حبِی اػت وٝ دس وـ اػت ٔٙفی حتی ٚ ضقیف حبضش حبَ دس ِٚی ؿشٚؿ ، داس٘ذ ثبالئی ّٔی ٘بخبِق تِٛیذ وٝ یبفتٝ

ٛػظ پذیذٜ ؿٟش٘ـیٙی ٞش چٙذ ثب تأخیش ؿشٚؿ ؿذٜ ، أب ٕٞچٙبٖ لذستٕٙذ ثبلی ٔب٘ذٜ اػت . ایٗ سؿذ دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ ثب افضایؾ عَٛ فٕش ٔت

قذدی ثٝ ٔحیظ صیؼت یٍش ؿبٞذ ٚاسد ؿذٖ كذٔبت ٔتد عشف اص.  اػت ٔٛارٝ پیشی ثٝ ػشیـ ٌشایؾ ػبَ دس یه لشٖ دس وـٛسٞبی تٛػقٝ یبفتٝ(  30)

ت ٚ دس ٚ دس ٔقشم ا٘ٛاؿ ٔخبعشات ٔحیغی ٘یض ٚالـ ؿذٜ ا٘ذ . ٕٞٝ ایٗ تحٛالت ثب یىذیٍش استجبط داس٘ذ ؛ سؿذ ؿٟش٘ـیٙی یىی اص چـٍٕیشتشیٗ آٟ٘بػ

فبٞی ٚ آة لبثُ ؿشة ا٘ذ ، افشاد ٔشوض دیٍش دٌشٌٛ٘یٟب لشاس داسد . دس ؿٟشٞبی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػقٝ وٝ ثیـتش ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی فبلذ ٞش ٌٛ٘ٝ أىب٘بت س
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ص حذالُ ثی ػشپٙبٜ ، ثی ؿغُ ، ثی ٔذسػٝ ، ثی دسٔبٍ٘بٜ ٚ ٌشفتبس ػٛء تغزیٝ ، ػشیقبً افضایؾ ٔی یبثٙذ ٚ ثی ٚلفٝ ثبفج ٌؼتشؽ حّجی آثبدٞب وٝ ا

 (.12،ف 1382 اؿشفی، تشرٕٝ ؛ ثبػتیٝ طاٖ.) ثشخٛسداس٘ذ تزٟیضات 

٘بٔٙبػت ٚ ثذٖٚ ٔغبِقٝ ٞش اص چٙذٌبٞی تحت تأحیش فٛأُ ٔخبعشٜ اٍ٘یض ٚالـ ؿذٜ ، تبسیخ آٟ٘ب ثىّی ٘بثٛد ٔی تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ ؿٟشٞب دس ٔىبٟ٘بی  

ی یش دس ؿٛ٘ذ . اص رّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ پذیذٜ عجیقی ٔخبعشٜ آٔیض چٖٛ صِضِٝ ، تغییشات ٔؼیش سٚدخب٘ٝ ٞب ، ثی آة ؿذٖ دس ؿٟشٞبیی چٖٛ ثٕجئی ٚ ػٗ پ

 سٚیذاد ایٗ ٚ ثبؿٙذ فٙبپزیشی ٚ ٘بثٛدی ثٝ سٚ ا٘ذ تٛا٘ؼتٝ ٞب تٕذٖ ٕٞچٖٛ ؿٟشٞب ، اػتشاِیب دس فبسٚػت ٚ لذیٓ سْ ثٙذسٌبٜ ٖثبػتب اٚػتی ، 1902 ػبَ

 ؟ ؿٛد تىشاس ٞٓ ثبص اػت ٕٔىٗ

دٔغبِقٝ لشاس ٔی سؿذ ؿتبثبٖ رٕقیت ٚ تٛػقٝ ؿٟشٞب أشٚصٜ ثب عشح ٞبی تٛػقٝ ی ربٔـ وٝ سٚیىشد ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ ٚٞذایت وٙٙذٜ ٔی ثبؿذ ٔٛس

صیشا تأویذ اكّی ثیؾ اص حذ ثش تٟیٝ عشح ٚ وٕتش اص آ٘چٝ ثبیذ ، ثشای ،ٌیشد.عشح سیضی ربٔـ ػٙتی اغّت ٘بوبسآٔذ ٚ یب فمظ تب حذٚدی وبسآٔذ اػت

ح سیضی ؿٟش ٔـبٞذٜ وشد ارشای آٖ اػت . اغّت تلٛس ٔی ؿٛد وٝ تٟیٝ عشح ثٝ خٛدی خٛد ٞذف اػت ٚ ایٗ سا ٔی تٛاٖ دس ػبختبس ػبصٔب٘ی اداسات عش

سن ، وٝ دس اٟ٘ب ثخؾ تٟیٝ عشح ربٔقٝ اص فّٕیبت وٙتشَ تٛػقٝ رذاػت . ٔؼئٛالٖ عشح سیضی غبِجبً ٞیچ ٌٛ٘ٝ فقبِیت ٘ؾبستی ٚ ٞذایتی ٘ذاس٘ذ)وال

 . (50-51، ف  1372ربیّش ؛تشرٕٝ اعٟبسی ،

 

 هباًی ًظسی
ٔحذٚدٜ ٞبی فیضیىی ؿٟش ٚ فضبٞبی وبِجذی آٖ دس رٟبت فٕٛدی ٚ افمی اص حیج وٕی ٚ  تٛػقٝ فیضیىی ؿٟشٞب فشایٙذی پٛیب ٚ ٔذاْٚ اػت وٝ عی آٖ

ٓ ٞبی ویفی افضایؾ ٔی یبثذ ٚ اٌش ایٗ سٚ٘ذ ػشیـ ٚ ثی ثش٘بٔٝ ثبؿذ ثٝ تشویت فیضیىی ٔٙبػجی اص فضبٞبی ؿٟشی ٘خٛاٞذ ا٘زبٔیذ ٚ دس ٘تیزٝ ػیؼت

  ؿٟشی ثب ٔـىالت فذیذٜ ای ٔٛارٝ خٛاٞٙذ ؿذ.

 بِجذی یه ؿٟش یب ٌؼتشؽ فیضیىی ؿٟش سا ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ تقشیف ٕ٘ٛد:تٛػقٝ و

بٖ ا٘زبْ ثٝ افضایؾ وٕی ٚ ویفی وبسثشیٟب ٚ فضبی وبِجذی ) ٔؼىٛ٘ی، تزبسی، ٔزٞجی، استجبعی ٚ ...( یه ؿٟش دس اثقبدی افمی ٚ فٕٛدی وٝ دس عَٛ صٔ

 ٔی ٌیشد، ٔی تٛاٖ تٛػقٝ فیضیىی اعالق ٕ٘ٛد.

ست اػت اص سٚ٘ذی ٔقمَٛ ثشای پبػخ ٌٛیی ثٝ ٘یبصٞب ٚ خٛاػتٝ ٞبی ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دس ثشٌیش٘ذٜ فضبٞبی وبِجذی، رٟت وبسوشدٞب ٚ تٛػقٝ وبِجذی فجب

 اػت وٝ دس حبِتی ٔغّٛة ٚ اسٌب٘یه پبثٝ پبی تحٛالت ارتٕبفی حشوت ٔی وٙذ.  فقبِیت ٞبی ٘ٛیٗ

وٝ ٞشٌٛ٘ٝ وبػتی ٚ ٘ملی وٝ دس یىی پذیذ آیذ، فٛاسم آٖ  اٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اػتارتٕبفی ٕٞٛس –استجبط ٔتمبثُ فضبی وبِجذی ٚ تحٛالت التلبدی 

 ثشدیٍشی ٔٙقىغ ٔی ؿٛد.

 ٔشاحُ سؿذ ؿٟشٞب

 ثبتٛرٝ ثٝ ٔشاحُ ٔتفبٚت تٛػقٝ، ؿٟشٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔتفبٚت لبثُ عجمٝ ثٙذی ٞؼتٙذ.

 ؿٟشٞبی حب٘ٛیٝ ٚ ؿٟشٞبی ٘ٛؿ ػْٛ. ػِش پبتشیه ٌذع ػٝ ٌٛ٘ٝ ؿٟش سا ثش ؿٕشدٜ اػت وٝ فجبستٙذ اص: ؿٟشٞبی اِٚیٝ،

 ؿٟشی اػت وٝ ٘یبصٞبی ثـش سا تِٛیذ ٔی وٙذ. ٘ؾیش سٚػتبٞب ٚ یب ؿٟشٞبیی وٝ ٘مؾ وـبٚسصی داس٘ذ. "ؿٟش اِٚیٝ"

 ؿٟشی اػت وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔشوض ٔجبدالت فُٕ ٔی وٙذ، ٔخُ ؿٟشٞبی ثبصاسی. "ؿٟش حب٘ٛیٝ"

 بت فشاغت، أىب٘بت تحلیّی ٚ ٔؼىٛ٘ی سا ثشای ػبوٙبٖ خٛد فشاٞٓ ٔی آٚسد.ؿٟشی اػت وٝ أىب٘بت ٌزساٖ اٚل  "ؿٟش ٘ٛؿ ػْٛ"

 ٔشحّٝ سؿذ ثٝ ؿشح صیش روش وشدٜ اػت: 6ِٛئیض ٔبٔفٛسد ٘یضثشای ؿٟش 

 (، دس ایٗ ٔشحّٝ ؿٟش ثٝ كٛست یه وُ ٚاحذ فُٕ ٔی وٙذ ٚ التلبد آٖ ثش اػبع وـبٚسصی پبیٝ ٌزاسی ؿذٜ اػت.Eopolis. ائٛپِٛیغ )1

(، دس ایٗ ٔشحّٝ ؿٟش ثٝ كٛست یه ٚاحذ وٛچه ؿٟشی خٛد اتىب دس ٔی آیذ ٚ داسای فقبِیت ٞبی ثبصسٌب٘ی، تزبسی، كٙقتی ٚ غیشٜ Polisغ ). پِٛی2

 اػت.

(، دس ایٗ ٔشحّٝ ؿٟش ثٝ ٟ٘بیت سؿذ خٛد ٔی سػذ ٚ داسای رٕقیت صیبد ٚ ٔتشاوٓ ٚ تٛاٖ ٞبی صیبدی اػت؛ ٕٞچٙیٗ ؿٟش Metropolis. ٔتشٚپِٛیغ )3

 اص أىب٘بتی ٘ؾیش ٔٙبثـ آة، فبضالة، اِىتشیؼیتٝ، ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ، تزبست، كٙقت ٚ غیشٜ ثشخٛسداس اػت.

(، ؿٟشی اػت ثب سؿذ ثیؾ اص حذ وٝ ثٝ دِیُ ٌؼتشؽ فضایٙذٜ كٙبیـ، ػبختٕبٟ٘بی ٔشتفـ، ربدٜ ٞبی چٙذ ٔؼیشٜ، Megalopolis. ٍٔبِٛپِٛیغ )4

شاوٓ ثٝ ؿىّی دسٞٓ پیچیذٜ دس آٔذٜ اػت. ٔبٞیت ای ؿٟشٞبی افؼبس ٌؼیختٝ ثب صٚاَ دسٞٓ آٔیختٝ ٚ دس ٔزتٕقٟبی ٔؼىٛ٘ی ٚ ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔت

 تٕبْ لؼٕتٟبی ؿٟش ٘فٛر وشدٜ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ػٕت ٘بثٛدی ٔی وـب٘ذ.

 تشی ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد.(، دس ایٗ ٘ٛؿ ؿٟشٞب دس تٕبْ صٔیٙٝ ٞبی تزبسی، ثبصسٌب٘ی، ٘ؾبٔی ٚ غیش صٚاَ ثیـTyrannapolis. تیشا٘بپِٛیغ )5

(، ایٗ ؿٟش دس ثذتشیٗ ٔشحّٝ سؿذ خٛد لشاس اػت ٚ ثشای ػىٛ٘ت ٔٙبػت ٘یؼت؛ ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ آٖ سا ؿٟش ٔشدٜ ٘بٔیذ Necropolis. ٘ىشٚپِٛیغ ) 6

 وٝ دس آٖ ا٘ٛاؿ ثیٕبسیٟب، لحغی، ٚسؿىؼتٍی التلبدی ٚ غیشٜ ٔـٟٛد اػت.

 

 دز شْس تْساى 22هَقعیت هٌطقِ 
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دس لؼٕت ؿٕبَ غشثی ؿٟش تٟشاٖ ٚ  35 57’ 19”تب  35 32’ 16”ٚ فشضٟبی ؿٕبِی  51 20’ 40”تب  51 5’ 10”تٟشاٖ ثیٗ عِٟٛبی ؿشلی  22ٔٙغمٝ 

دس  دس پبییٗ دػت حٛضٝ آثشیض سٚدخب٘ٝ وٗ ٚ ٚسدیذ ٚالـ ؿذٜ اػت. ایٗ ٔٙغمٝ دس ؿٕبَ ثب وٛٞؼتبٖ اِجشص ٔشوضی, دس ؿشق ثب حشیٓ سٚدخب٘ٝ وٗ,

ؿٟشداسی تٟشاٖ ٕٞزٛاس اػت  21ٚ  5وشد ٚ دس غشة ثب ٔحذٚدٜ رٍُٙ ٞبی دػت وبؿت ٚسدآٚسد ٔحذٚد ٔی ٌشدد ٚ ثب ٔٙبعك  -د ساٜ تٟشاٖرٙٛة ثب آصا

 30ٔتشی تٛػقٝ یبفتٝ اػت. وٛٞؼتبٖ اِجشص وٝ عی  1800تٟشاٖ تب ٔٙتٟی اِیٝ دأٙٝ ٞبی رٙٛثی اِجشص تب استفبؿ  22ثٝ ایٗ تشتیت ٔشص ؿٕبِی ٔٙغمٝ 

ٔتشی ثٝ فّت  1800اخیش ؿٟش سا ثؼٛی خٛد رزة ٕ٘ٛدٜ اػت ٔب٘ٙذ دیٛاسٜ ای ٞالِی ؿىُ فضبی رغشافیبیی تٟشاٖ سا ٔحلٛس ٔی وٙذ ٚ اص استفبؿ  ػبَ

اص ثّٙذتشیٗ ٔٙغمٝ استفبفی  22ؿیت صیبد ٚ تٍٙٙبٞبی وٛٞؼتب٘ی ٔب٘ـ ثؼیبس ػختی دس ٔمبثُ ٌؼتشؽ فیضیىی ؿٟش ثٛرٛد ٔی آٚسد .دس ٔحذٚدٜ ٔٙغمٝ 

ٚ پؼت تشیٗ آٖ دس خشٚری پیىبٖ ؿٟش ثٝ  3840ػغح دسیب دس خظ ٔؼتمیٓ حٛصٜ آثشیض ؿٕبِی دس استفبفبت اِجشص ٚ دس ؿشق سٚػتبی ویٍب ثب سلْٛ 

 26ٞىتبس ٔی ثبؿذ وٝ عَٛ ٚ فشم حذاوخش آٖ ثغٛس تمشیجی ٔؼبٚی  54000ٔتش ٔی ثبؿذ . ٚػقت ایٗ ٔٙغمٝ ثب احتؼبة استفبفبت حذٚد 1220استفبؿ 

ویّٛٔتش ٔیجبؿذ. ٔؼیش سٚدخب٘ٝ وٗ وٝ اص ؿٕبَ ثٝ رٙٛة رشیبٖ داسد پغ اص  11ویّٛٔتش اػت. فبكّٝ غشة ٔحذٚدٜ عشح تب اثتذای وشد دس حذٚد  17ٚ 

 ٘مغٝ خشٚری دس ػشتبػش حذ ؿشلی ٔحذٚدٜ عشح وـیذٜ ؿذٜ ٚ پزیش٘ذٜ آثٟبی ػغحی حٛصٜ ٞبی ؿشلی خٛد وٝ اص عشیك وب٘بِٟبی ا٘حشافی ثٝ آٖ

ٔٙغمٝ ٔتلُ ٔی ؿٛ٘ذ ٘یض ٔی ثبؿذ. سٚدخب٘ٝ ٚسدآٚسد ٘یض دس أتذاد ؿٕبِی رٙٛثی ٚ ثٝ ٔٛاصات سٚدخب٘ٝ وٗ رشیبٖ داسد ٚ دس لؼٕت ؿٕبِی دس غشة 

 ٛٔتش اػت.ویّ 10ٔیب٘ی أتذاد یبفتٝ وٝ دس پبئیٗ دػت، حذ غشثی ٔحذٚدٜ عشح سا تـىیُ ٔی دٞذ . فبكّٝ ٔتٛػظ ایٗ دٚ سٚدخب٘ٝ اص یىذیٍش دس حذٚد 

دسكذ اص ٔؼبحت ٔحذٚدٜ خذٔبتی ؿٟش تٟشاٖ ثٝ ٔٙغمٝ  4/8ٞىتبس ( حبوی اص تقّك  70750ٌب٘ٝ تٟشاٖ )  22ثب ػغح ٔٙبعك  22ٔمبیؼٝ ػغح ٔٙغمٝ 

بِت ٔٙغمٝ دس ٚ ٌٛیبی ٚػقت چـٍٕیش ٚ ربیٍبٜ ٟٔٓ ایٗ ٔٙغمٝ دس ػبختبس وبِجذی تٟشاٖ ایٙذٜ ، ثٛیظٜ دس حٛصٜ غشثی آٖ اػت.ثٝ عٛس وّی ثبد غ 22

دلیمٝ صاٚیٝ تبثؾ آفتبة دس  41دسرٝ ٚ  35عَٛ ػبَ چٝ دس ؿت ٚ چٝ دس سٚص ثبد غشثی ٔی ثبؿذ ثب تٛرٝ ثٝ لشاس ٌیشی ٔٙغمٝ دس فشم رغشافیبیی 

ٔیّیٕتش دس ػبَ  281مٝ دسرٝ ٔی ثبؿذ . ٔیضاٖ وّی ثبس٘ذٌی ػبال٘ٝ دس ایٗ ٔٙغ 78دسرٝ ٚ دس ثبالتشیٗ ٔٛلقیت ػبال٘ٝ  32پبئیٗ تشیٗ ٔٛلقیت ػبال٘ٝ 

دسرٝ رٙٛة غشثی ٔی  33دسكذ آٖ دس فلُ ثٟبس ٔی ثبؿذ .رٟت لجّٝ دس ایٗ ٔٙغمٝ  36دسكذ دس فلُ صٔؼتبٖ ٚ  43ثٛدٜ وٝ ثیـتشیٗ آٖ یقٙی 

ثٝ ٚرٛد آٔذٜ وٝ اص ثبؿذ.ایٗ ٔحذٚدٜ دس ٘بحیٝ دؿت ػش تٟشاٖ ٚ دس لؼٕت دؿت چیتٍش لشاس داسد ٚ اص ِحبػ صٔیٗ ؿٙبػی اص سػٛثبت غیش ٔتشاوٕی 

ٛٔی دأٙٝ رٙٛثی وٟٛٞبی اِجشص حُٕ ٚ تٝ ٘ـیٗ ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس ضخبٔت سػٛثبت آثشفتی ایٗ ٘بحیٝ یه ػفشٜ آة صیشصٔیٙی ٌؼتشدٜ ٚرٛد داسد ؿیت فٕ

 ٔٙغمٝ اص ؿٕبَ ثٝ رٙٛة ثٛدٜ ٚ اساضی ٔٛسد ثشسػی دس حشیٓ پٟٙٝ دْٚ صِضِٝ لشاس داسد.

 ثبؿذ. صٖ ٔی 63٬482ٔشد ٚ  65٬476خب٘ٛاس( ؿبُٔ  38٬106٘فش ) 128٬958ایشاٖ،  1390سی ػبَ رٕقیت ایٗ ٔٙغمٝ ثشاػبع ػشؿٕب

 

 تٟشاٖ 22ؿىُ:٘مـٝ ٔحذٚدٜ 

 

 
 

 22کازبسی ّای عودُ هٌطقِ 
 پبسن رٍّٙی ٚ ٔشاوض تفشیحی 

 پبدٌبٖ ٚ ٔٙبعك آٔٛصؽ ٘ؾبٔی ٚ ٔشاوض دپٛی تزٟیضات ٘ؾبٔی 

 اداسات ٔختّف(ؿٟشن ٞبی ٔؼىٛ٘ی )فٕذتب تقبٚ٘ی ٞبی ٔؼى ٗ 
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 (ٔشاوض ٚسصؿی )ٚسصؿٍبٜ آصادی 

 

 قابل شٌاسایی هی باشد: 22حداقل ّفت گًَِ غالب شْسک دز هٌطقِ 

 عجمٝ، ٘بٔتزب٘غ 4ؿٟشن ساٜ آٞٗ ٚ ؿٟشن أیشوجیش: اوخش ػبخت ٚ ػبصٞبی لبِجی ٚ حذاوخش  -1

 عجمٝ، ٍٕٖٞٛ 2ؿٟش چـٕٝ: ا٘جٜٛ ػبصی  -2

 دٞىذٜ إِپیه: ػبختبس خبف -3

 ؿٟشن الِٝ: ثّٙذٔشتجٝ ػبصی ٚ ا٘جٜٛ ػبصی -4

 ؿٟشن دا٘ـٍبٜ كٙقتی ؿشیف: وٓ استفبؿ -5

 كٙقتی-پیىب٘ـٟش: ٔزٕٛفٝ ٞبی ٔیبٖ ٔشتجٝ ػبصی ٚ تب حذٚدی ثّٙذٔشتجٝ ػبصی تقبٚ٘ی -6

 آصادؿٟش: اٍِٛی ػبخت ٚ ػبصٞبی ثی ثش٘بٔٝ، ٘یٕٝ صٚسآثبدی ٚ حبؿیٝ ٘ـیٗ -7

 

 کازبسی ّای هٌطقِ:

 ٔؼىٛ٘ی:وبسثشی  -1

 ٞىتبس ٔی ثبؿذ. 73/41ٔؼبحت ػغٛح ٔؼىٛ٘ی حذٚد 

 وبسثشی تزبسی: -2

ٔتش ٔشثـ ٔی ثبؿذ. وبسثشیٟبی تزبسی ٔٛرٛد فٕذتب دس ٔمیبع ٚاحذٞبی  0/19ٔتش ٔشثـ ٚ ػشا٘ٝ آٖ  6960ٔزٕٛؿ ػغٛح وبسثشیٟبی تزبسی حذٚد 

 ٞؼتٙذ. ٕٞؼبیٍی ٚ حذاوخش دس ٔمیبع ٔحّٝ فّٕىشد داس٘ذ ٚ فٕذتب خشدٜ فشٚؿی

 وبسثشی آٔٛصؿی: -3

 ٔتش ٔشثـ( 2ٞىتبس ٚ ػشا٘ٝ  11/2دسكذ ٔؼبحت ٔٙغمٝ ثٝ وبسثشی آٔٛصؿی اختلبف داسد. ) 0/4حذٚد 

 وبسثشی تحمیمبتی ٚ آٔٛصؽ فبِی: -4

 ٞىتبس( 183دسكذ ٔؼبحت ٔٙغمٝ ثٝ ایٗ وبسثشی اختلبف یبفتٝ اػت.  ) 6/3حذٚد 

 ، دا٘ـىذٜ وـبٚسصی ٚ ٔشوض تحمیمبت ٞٛاؿٙبػیؿبُٔ ثبك ٌیبٞـٙبػی، ٔشوض تحمیمبت پّیٕش

 ٞىتبس 48/2: ا٘تؾبٔی –وبسثشی اداسی  -5

 ٞىتبس( 320/8دسكذ ٔؼبحت ٔٙغمٝ ) 11/6وبسثشی ٚسصؿی:  -6

 ٞىتبس( 464دسكذ ٔؼبحت ٔٙغمٝ ) 17فضبی ػجض:  -7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَاحی شزد زًگ:

 22کازبسیْای هسکًَی تساکن هتَسط هٌطقِ 
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 حی قَُْ ای زًگ:ًَا

 22کازبسیْای هسکًَی تساکن شیاد هٌطقِ 
 

 
 

 

 

 ٍ شیویایی بس هحیطْای فیصیکی 22اثسات هستقین ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 

 
  تخشیت فیضیىی ػبختٕبٖ خبن دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثب تٛرٝ ثٝ وبسثشیٟبیی ٘ؾیش احذاث اتٛثبٟ٘بی سػبِت ٚ ٕٞت، احذاث وبسثشیٟبی

 ٘یٔؼىٛ

  افضایؾ آِٛدٌی ٞٛا دس ٔٙغمٝ ٘بؿی اص الذأبت ٌؼتشدٜ دس فبص ػبختٕب٘ی ثش اػبع ا٘ٛاؿ وبسثشیٟبی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس عشح 

 س افضایؾ ا٘تـبس آالیٙذٜ ٞبی ٞٛا ٘بؿی اص افضایؾ تشدد ٚػبئظ ٘مّیٝ ٚ وبٞؾ ٚیظٌیٟبی ویفی ٞٛا. ثش اػبع ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ ٔیضاٖ ا٘تـب

 ویٌّٛشْ ٔحبػجٝ ؿذٜ اػت. 6272598،  9409988پغ اص ارشای عشح دس ثضسٌشاٟٞبی ٕٞت ٚ سػبِت ثٝ تشتیت  آالیٙذٜ ٞبی ٞٛا
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 ثٝ  ایزبد آِٛدٌی كٛتی دس ٔٙغمٝ ثٝ ٚیظٜ دس ٘ٛاحی وٝ اػتمشاس وبسثشیٟب دس ٔزبٚست ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی لشاس داس٘ذ )٘بؿی اص وّیٝ الذأبت ٔشثٛط

 فبص ػبختٕب٘ی(

 آثٟبی صیشصٔیٙی ٔٙغمٝ ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ٔٙبثـ آثٟبی صیشصٔیٙی دس ٔٙغمٝ ٟٕٔتشیٗ ٔٙجـ تأٔیٗ آة ثشای ا٘ٛاؿ  افضایؾ سٚ٘ذ افت ػغح

ِیتش دس سٚص  178360000ِیتش دس ٔٙغمٝ،  260ثبؿٙذ )ثبتٛرٝ ثٝ ثشسػیٟبی ا٘زبْ ؿذٜ ثب احتؼبة ػشا٘ٝ  وبسثشیٟبی تقشیف ؿذٜ دس عشح ٔی

 ثبؿذ(. ٔی 65101400دس ػبَ ٔقبدَ 

  افضایؾ آِٛدٌی ٞٛا ٘بؿی اص ٔشاوض تزبسی ٚ خبٍ٘ی ٚ تأحیش ٔؼتمیٓ آٖ ثش ٚیظٌیٟبی ویفی ٞٛای ٔٙغمٝ ثب تأویذ ثش ؿبخلٟبیPM-10, 

SO2 , NOX ,CO  ٜویٌّٛشْ ثشآٚسد ٌشدیذٜ اػت. 1401700ٞب حذٚد  وٝ ثش اػبع ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ ٔیضاٖ ا٘تـبس ایٗ آالیٙذ 

 ٜبفبت حبؿیٝ دس ثخؾ آِٛدٌی ٞٛای ٘بؿی اص عشح ٚ ثبفٙبیت ثٝ ٚیظٌیٟبی تٛپٌٛشافی خبف ٔٙغمٝ ٚ ٚرٛد استف ثشاػبع ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذ

ؿٕبِی ٚ ٕٞچٙیٗ احذاث ثضسٌشاٜ ٕٞت ٚ سػبِت ٚ ٘یض ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ رٟت ثبدٞبی رٙٛة غشثی پیؾ ثیٙی ٔی ٌشدد ٔیضاٖ غّؾت 

 ثبؿذ. آالیٙذٜ ٞب دس حبؿیٝ ؿٕبِی ٔٙغمٝ افضایؾ یبثذ، ثٝ عٛسیىٝ ٘تبیذ ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ؿشایظ ٔٛرٛد ٘یض ٔؤیذ ایٗ ٔغّت ٔی

 وٝ رٟت اػتمشاس  …تؼغیح ٚ تٕب٘ی ٘ؾیش خبوجشداسی ٚ خبوشیضی،بن ٚ ػبختبس آٖ دس ٘تیزٝ الذأبت ٔشثٛط ثٝ دٚسٜ ػبختخشیت ثبفت خ

 وبسثشیٟبیی ٘ؾیش احذاث دسیبچٝ ٚ اتٛثبٟ٘بی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس عشح ٚؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ غیش لبثُ ارتٙبة ٔی ثبؿذ ) ثب ا٘زبْ چٙیٗ الذأبتی

 دٚسٜ  لجُ اص اػتمشاس ٚ سفـ احشات صیب٘جبس آٖ ثش خبن ٔٙغمٝ غیشلبثُ ثشٌـت ٔی ثبؿذ(ثشٌـت ٚضقیت عجیقی خبن ثٝ 

  ٝتزٕـ فٛأُ آالیٙذٜ دس آثٟبی صیشصٔیٙی ٔٙغمٝ ثٝ ٚیظٜ دس حبؿیٝ رٙٛثی ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِق 

  ٝآِٛدٌی خبن ٚاحشات حبكُ اص آٖ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِق 

 ٚػبئظ ٘مّیٝ  اص آالیٙذٜ ٞبی ؿبخق ٔشتجظ ثب تشدد تأحیش ثش ػالٔت اٞبِی ػبوٗ دس ٔٙغمٝ ٘بؿی 

  ٝؿٟشداسی تٟشاٖ ثٝ ػٕت ؿٟش  22تأحیش ثش سٚی ویفیت ٞٛای ؿٟش تٟشاٖ اص عشیك حُٕ آالیٙذٜ ٞب اص ٔٙغم 

  ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛلقیت ٔىب٘ی ثشخی اص ٔشاوض رٕقیتی دس ٔٙغمٝ ثٝ ٚیظٜ ؿٟشن ساٜ آٞٗ ٚ ٘یض ثب دس٘ؾش ٌشفتٗ تٕشوض وبسثشیٟب

غّؾت آالیٙذٜ ٞب دس حبؿیٝ ؿشلی ٔحذٚدٜ ٔغبِقبتی پغ اص تٛاٖ دسیبفت وٝ ٔیضاٖ  ظ ٔٛرٛد ٔیثشاػبع ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی ا٘زبْ ؿذٜ دس ؿشای

 ثٟشٜ ثشداسی اص عشح افضایؾ 

 خٛاٞذ یبفت.

  تقشیف ؿذٜ دس عشح تفلیّی ثش ارضای تغییشات ثٙیبدی دس چـٓ ا٘ذاص عجیقی ٔٙغمٝ دس ٘تیزٝ احشات ٚاسدٜ ٘بؿی اص اػتمشاس وبسثشیٟبی

 فیضیىٛؿیٕیبیی 

  تغییش دس اػتفبدٜ ٔٛرٛد اص ٔٙبثـ فیضیىٛ ؿیٕیبیی ٔٙغمٝ ) ٘ؾیش سٚدخب٘ٝ وٗ ٚ ٚسدآٚسد( دس ساػتبی تأٔیٗ ٘یبصٞبی وبسثشیٟبی پیؾ ثیٙی

 ؿذٜ دس عشح تفلیّی 

 ٔ حٛسٞبی استجبعی ٕٞت ٚ سػبِت( ٚ ٘یض ٔٙبثـ خبٍ٘ی آِٛدٌی ٞٛا  ٘ٝ افضایؾ آِٛدٌی ٞٛای ٔٙغمٝ ٘بؿی اص تشدد ٚػبئُ ٘مّیٝ ) ثٝ ٚیظٜ دس

ٞب دس افضایؾ ثبس آِٛدٌی  دٞذ ثّىٝ دس كٛست فذْ اػتفبدٜ اص سٚؿٟبی وٙتشَ ٚ وبٞؾ آالیٙذٜ تٟٙب ویفیت ٞٛای داخّی ٔٙغمٝ سا تغییش ٔی

 ٞٛا دس ؿٟش تٟشاٖ ٘یض ٔؤحش خٛاٞذ ثٛد

 ( ) ثب تٛرٝ ثٝ رٟت ثبد غبِت دس ٔٙغمٝ 

 احشات ٔؼتمیٓ ٘بؿی اص ارشای عشح  ایزبد فذْ تقبدَ ثیٗ رخبیش آثٟبی صیشصٔیٙی ٚ سٚ٘ذ افضایؾ ٔلشف آة دس ٔٙغمٝ پغ اص اػتمشاس عشح

 ثیِٛٛطیىی ثش ٔحیغٟبی 22تٛػقٝ ٔٙغمٝ 

 سؿذ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی  تخشیت پٛؿؾ ٌیبٞی ٔٛرٛد ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثٝ ٚیظٜ دس ٔٙبعمی وٝ فبلذ وبسثشی ثـٛدٜ ٚ ؿشایظ الصْ رٟت

 .ٚرٛد داسد

  ٚ ٝاػتمشاس ثشخی اص وبسثشیـٟب دس داخـُ ٚ حبؿـیــٝ صیؼتٍبٟٞبی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی ) ٘ؾیش عشح فضبی ػجض استفبفبت دس ٔٙغم

 ٕٞچٙیٗ احذاث ؿجىٝ ا٘تمبَ خغٛط ثشق ٚ ٕٞچٙیٗ فقبِیتٟبی تفشیحی ٚ تفشری (

  تبحیش ٔؼتمیٓ ثش فٙبكش تـىیُ دٞٙذٜ صیؼتٍبٟٞبی ٔٙغمٝ عٛال٘ی ثٛدٖ دٚسٜ اػتمشاس وبسثشیٟب ٚ 

 ٝتغییش ارضاء فیضیىٛؿیٕیبیی صیؼتٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ثٝ ٚیظٜ خلٛكیبت خبوـٙبػی ٚ ٔٙبثـ آثی دس ٔٙغم 

 ٝحــزف ٌـٛ٘ــٝ ٞبی رب٘ٛسی دس صیؼتٍبٟٞبی ٔٙغم 

 ٞبی ٌیبٞی ٚ رب٘ٛسی  وبٞـؾ تـٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ای دس ٔٙغمٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔحذٚدیت ؿشایظ ٔحیغی رٟت صیؼت ٌٝ٘ٛ 

 اص ثیٗ سفتٗ أٙیت صیؼتٍبٟٞبی حیبت ٚحؾ دس ٔٙغمٝ ثٝ ٚیظٜ دس استفـبفبت ثبال دػت 

  ٝ(ػـبدٜ ؿــذٖ ص٘زیشٜ ٞبی غزایی دس صیؼتٍبٟٞبی حیـبت ٚحؾ ٔٙـغمٝ ) حبؿیٝ ؿٕبِی استفبفبت ٔٙغم 

 ٛٞ ا، كذا ٚ آة ثش صیؼتٍبٟٞبی حیبت ٚحؾ ٔٙغمٝ تبحیش فٛأُ آالیٙذٜ ٘بؿی اص اػتمشاس وبسثشیٟب ثٝ ٚیظٜ آِٛدٌی 

 ٝحزف تذسیزی وّیٝ صیؼتٍبٟٞبی حیبت ٚحؾ ٔٛرٛد دس ٔٙغم 
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  ٞىتبس 350رّت ٌٛ٘ٝ ٞبی پش٘ذٌبٖ آثضی ثب تٛرٝ ثٝ احذاث دسیبچٝ ثب ٔؼبحت 

 

 بیَلَضیکی بس هحیطْای 22بسگشت پریس ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ  اثسات
 ٚاسدٜ ثش ٔحیغٟبی ثیِٛٛطیه ٘ؾیش تخشیت صیؼتٍبٜ ٚ تغییش ثٙیبدی دس ػبختبس ٚ فّٕىشد اوٛػیؼتٕٟبی ٔٙغمٝ دس  ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞیت احشات

 .ایٗ ثخؾ ٕ٘یتٛاٖ احشات ثشٌـت پزیش سا پیؾ ثیٙی ٕ٘ٛد

 

 بیَلَضیکی بس هحیطْای 22بسگشت ًاپریس ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ  اثسات
 ٝتخشیت پٛؿؾ ٌیبٞی ٔٙغم 

 ٌ٘ٛ ٞبی رب٘ٛسیحزف ٝ 

 ٝتخشیت صیؼتٍبٟٞبی حیبت ٚحؾ ٔٙغمٝ ثٝ خلٛف دس حبؿیٝ ؿٕبِی ٔٙغم 

 )ٟٔبرشت ٌٛ٘ٝ ٞبی رب٘ٛسی ثٝ ػبیش ٔٙبعك )استفبفبت ثبالدػت 

 

 بس هحیطْای بیَلَضیکی 22اثسات کَتاُ هدت ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 
 ٟٞبی حیبت ٚحؾ ٔٙغمٝ وبٞؾ ویفیت فٛأُ غیش ص٘ذٜ )فٙبكش فیضیىٛؿیٕیبیی( صیؼتٍب 

 ٜتغییش ثٙیبدی ثشخی اص فٙبكش فیضیىٛؿیٕیبیی تـىیُ دٞٙذٜ صیؼتٍب 

  ٜوبٞؾ أٙیت صیؼتٍبٟٞبی حیبت ٚحؾ دس ٔٙغمٝ ٘بؿی اص فقبِیتٟبی ٔشتجظ ثب پشٚط 

  ٜتخشیت ثخـی اص صیؼتٍبٟٞبی ٔٙغمٝ ٘بؿی اص فبص اػتمشاس پشٚط 

 

 بس هحیطْای بیَلَضیکی 22قِ اثسات بلٌد هدت ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌط
  تخشیت وبُٔ وّیٝ صیؼتٍبٟٞبی ٔحذٚد دس ٔٙغمٝ ٘بؿی اص احشات ٞش یه اص وبسثشیٟب دس فبص ثٟشٜ ثشداسی عشح تٛػقٝ پیـٟٙبدی 

    حــزف ٌــٛ٘ــٝ ٞبی ثٛٔی(endemic)   ٝثٝ دس ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی ٚ ربیٍضیٗ ؿذٖ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی ٚ رب٘ٛسی رذیذ دس ٔٙغمٝ )ثب تٛر

 اكُ ػـبصٌـبسی ٌـٛ٘ٝ ٞب(

  ٚ ٝتبحیش ٘بٔغّٛة ثش ٔٙبعك ٞٓ ٔشص ٔٙغمٝ حفبؽت ؿذٜ اِجشص ٔشوضی ثب حبؿیٝ ؿٕبِی ٔٙغمٝ ٔغبِقبتی ثٝ ٚاػغٝ افضایؾ رٕقیت دس ٔٙغم

 اػتفبدٜ اص ٔٙبعك ثبالدػت ثٝ فٙٛاٖ ٘ٛاحی تفشیحی ٚ تفشری 

 

 یطْای اقتصادی، اجتواعی ٍ فسٌّگیبس هح 22اثسات هستقین ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 
  ٚ تغییشات ثٙیبدی دس ٚضقیت وبسثشیٟبی ٔٙغمٝ ٚ اػتمشاس وبسثشیٟبی رذیذ ثش اػبع عشح تٛػقٝ پیـٟٙبدی ثٝ ٚیظٜ وبسثشیٟبی تفشیحی

 تفشری ٚ حزف ثشخی اص وبسثشیٟب ٘ؾیش ٚاحذٞبی كٙبیـ ٘ؾبٔی ٚ ٕٞچٙیٗ حزف اساضی وـبٚسصی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ

 ضی اص كبحجبٖ وبسثشیٟبی ٔٛرٛد ٚ ثٝ تجـ آٖ ٔمبٚٔتٟبی كبحجبٖ وبسثشیٟب ٚ تبحیش ثش ٔمجِٛیت ارتٕبفی عشح تّٕیه اسا 

 

 بس هحیطْای اقتصادی، اجتواعی ٍ فسٌّگی 22اثسات غیس هستقین ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 
 ی پیـٟٙبدیتغییش دس اٍِٛٞبی پشاوٙؾ وبسثشیٟبی ٔٛرٛد ٚ ػبٔب٘ذٞی آٟ٘ب دس لبِت عشحٟب 

 ٝافضایؾ سٚ٘ذ ٟٔبرشت ثٝ ٔٙغم 

 ٝتبٔیٗ صیشػبختٟبی ؿٟشی ٔٛسد ٘یبص اٞبِی ػبوٗ دس ٔٙغم 

 ٌؼتـشدٜ ؿـذٖ ؿجـىٝ ٞبی استجبعی دس ٔٙغمٝ ٚ تبحیش ٔخجت ثش ػِٟٛت دػتشػی ثٝ ؿٟش تٟشاٖ اص عشیك احذاث ثضسٌشاٟٞبی سػبِت ٚ ٕٞت 

  وبسثشیٟبی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس عشحایزبد صٔیٙٝ ٞبی رذیذ اؿتغبَ دس ساػتبی اػتمشاس 

  ٝتبحیش ٔخجت ثش افضایؾ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ٔٙغم 

  
 

 بس هحیطْای اقتصادی، اجتواعی ٍ فسٌّگی 22اثسات بسگشت پریس ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 
 ة ٔٛسد ٘یبص رٕقیت آتی ٔٙغمٝ ثىبسٌیشی الذأبت ٔٙبػت ٔشثٛط ثٝ ثٟشٜ ثـشداسی ٚ تٛصیـ ٚ ٔلــشف آة ٔی تٛا٘ذ ثب وبؽ ٔیضاٖ ٔلشف آ

 .ثٝ عٛس ٘ؼجی احشات ػٛء ثش ٔٙبثـ آثی سا تمّیُ دادٜ ٚ ثش ایٗ اػبع تبحیش ثش ٔٙبثـ آثی ثٝ عٛس ٘ؼجی ثشٌـت پزیش خٛاٞذ ثٛد

 ِٝ(احشات ػٛء ٘بؿی اص افضایؾ پؼٕب٘ذٞبی ربٔذ )دس كٛست ثىبسٌیشی ػیؼتٕٟبی رٕـ آٚسی صثب 

 فبضالة خبٍ٘ی )دس كٛست ثىبسٌیشی سٚؿٟبی تلفیٝ( احشات ػٛء ٘بؿی اص افضایؾ ٔیضا ٖ 
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 بس هحیطْای اقتصادی، اجتواعی ٍ فسٌّگی 22اثسات بسگشت ًاپریس ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 

  ٜتغییش وبسثشیٟب ثٝ ٚضقیت پیؾ اص ارشای پشٚط 

 وبٞؾ رٕقیت پغ اص ارشای عشح ثٝ ٚضقیت لجُ اص ارشا 

 وٙؾ رٕقیتی تغییش اٍِٛٞبی ٔشثٛط ثٝ پشا 

 

 بس هحیطْای اقتصادی، اجتواعی ٍ فسٌّگی 22اثسات کَتاُ هدت ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 
  رٌّٛیشی اص پشاوٙؾ غیش اكِٛی وبسثشیٟب ثٝ ٚیظٜ وبسثشیٟبی ٔؼىٛ٘ی 

 ی ٔٛسد ٘یبص ؿٟشی دس ٔشاحُ افضایؾ ثبس رٕقیتی دس ٔٙغمٝ ٚ فذْ تٙبػت آٖ ثب صیشػبختٟبی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ ثٝ دِیُ فمذاٖ صیشػبختٟب

 اِٚیٝ عشح ٚ اػتمشاس رٕقیت دس ٔٙغمٝ 

  عٛال٘ی ثٛدٖ صٔبٖ اػتمشاس وبسثشیٟب 

 

 بس هحیطْای اقتصادی، اجتواعی ٍ فسٌّگی 22اثسات بلٌد هدت ًاشی اش اجسای طسح تَسعِ هٌطقِ 
 ٔؼىٛ٘ی دس ٔٙغمٝ افضایؾ رٕقیت ٔٙغمٝ ثب تٛرٝ ثٝ ؽشفیتٟبی ایزبد ؿذٜ دس ثخؾ اػتمشاس وبسثشیٟبی 

  ٝتغییش دس اٍِٛٞبی اؿتغبَ دس ٔٙغم 

 ایزبد یه ٔشوض ثضسي تفشیحی ٚ تفشری ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ فقبِیتٟب ٚ الذأبت ٔشتجظ ثب وبسثشیٟبی فٛق اِزوش 

  ٝافضایؾ فقبِیتٟبی تٛسیؼتی دس ٔٙغم 

 ٍ٘ی ٔـىالت رٕقیت آتی ٔٙغمٝ دس خلٛف تبٔیٗ آة ٔٛسد ٘یبص ثٝ ٚیظٜ دس ثخؾ ٔلبسف خب 

  افضایؾ اسصؽ ّٔه دس ٔٙغمٝ ثب تٛرٝ ثٝ ربرثٝ ٞبی ارتٕبفی ٚ التلبدی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس عشح تفلیّی 

 سفـ ٘یبصٞبی ٔٛرٛد ػبوٙیٗ دس ٔٙغمٝ ٘ؾیش ٔشاوض ثٟذاؿتی، آٔٛصؿی ٚ تزبسی 

  َ(ٔتشٔىقت دس ػبَ ٚ پؼٕب٘ذٞبی ربٔذ )ثب ٔٙـب خبٍ٘ی 28168875افضایؾ ٔیضاٖ پؼبة ٔقبد 

  اٍِٛی ٔٙبػت اص تٛػقٝ ؿٟشی دس وـٛس دس ساػتبی اٞذاف تٛػقٝ پبیذاساسائٝ یه 

 (ٞضیٙٝ ٕ٘ٛدٖ ثخـی اص ٔٙبثـ ٔٛسد ٘یبص اٞبِی ؿٟش تٟشاٖ )ثٝ ٚیظٜ ٔٙبثـ آة ثب تٛرٝ ثٝ وٕجٛد آٖ دس ؿشایظ فقّی 

 هیصاى آلَدگی صدا

 ًَاحی تیسُ تس آلَدگی صَتی بیشتسی دازًد

.. 

 

 

 هًََ اکسید کسبي

 ٔی ٌشدد. COاحتشاق ثٙضیٗ، ٌبص عجیقی، صغبَ ػًٙ ٚ ٘فت ٔٙزش ثٝ تِٛیذ : هٌبع تَلید

وبٞؾ ٔی یبثذ. ػَّٛ ٞب  COتٛا٘بیی خٖٛ دس ا٘تمبَ اوؼیظٖ ثٝ ػِّٟٛبی ثذٖ ٚ ثبفت ٞبی لؼٕت ٞبی ٔختّف ثب آِٛدٜ ؿذٖ تٛػظ اثسات بْداشتی: 

 شثٗ ثشای افشادی وٝ لّت یب ػیؼتٓ ٌشدؽٚ ثبفت ٞبی ثذٖ ثشای فقبِیت ثٝ اوؼیظٖ ٘یبص داس٘ذ. ٔٛ٘ٛاوؼیذ و
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 دی اکسید ًیتسٍضى

 ٞؼتٙذ. NO2ػٛخت ثٙضیٗ، ٌبص عجیقی، صغبَ ػًٙ ٚ ٘فت. خٛدسٚٞب ٔٙجـ ٟٕٔی ثشای ا٘تـبس هٌبع تَلید: 

 كذٔٝ ثٝ ؿؾ ٞب، ایزبد ثیٕبسی دس ٔزشای تٙفؼی ٚ ؿؾ ٞب.اثسات بْداشتی: 

یىی اص ارضاء اكّی ثبساٖ اػیذی یب آئشٚػُ ٞبی اػیذی ثٛدٜ وٝ ٔی تٛا٘ذ دسختبٖ ٚ ثشوٝ ٞب یب دسیبچٝ ٞب سا : دی اوؼیذ ٘یتشٚطٖ اثسات شیست هحیطی

 تخشیت ٕ٘بیذ ٚ ثٝ آٟ٘ب
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 اٍشٍى

 ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی آالیٙذٜ ٞب، تشویجبت آِی فشاس ٚ اوؼیذٞبی ٘یتشٚطٖهٌبع تَلید: 

ػٛصؽ چـٓ ٞب، ٌشفتٍی ثیٙی، وبٞؾ ایٕٙی ثذٖ دس ٔمبثُ اثتال ثٝ ػشٔبخٛسدٌی ٚ ػبیش ٔؼبئُ تٙفؼی، وبٞؾ تٛاٖ ؿؾ ٞب، آػٓ، اثسات بْداشتی: 

 ثیٕبسیٟب. اٚصٖٚ ٕٞچٙیٗ ثبفج پیش ؿذٖ ثبفت ؿؾ ٞب ٔی ؿٛد.

 احشات صیؼت ٔحیغی: اٚصٖٚ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٌیبٞبٖ ٚ دسختبٖ آػیت ٚاسد ٕ٘بیذ. ٔٝ ٚ دٚد غّیؼ ٘بؿی اص اٚصٖٚ، لبثّیت دیذ سا وبٞؾ ٔی دٞذ.

 تبحیش ثش ٔٛاد: اٚصٖٚ ثٝ الػتیه ٚ پالػتیه ٚ ٔٛاد ٔـبثٝ خؼبست ٚاسد ٔی آٚسد.

 
 دی اکسید گَگسد

 ٘فت ٚ یب صغبَ ػًٙ، ثٛیظٜ صغبَ ػًٙ ٞبی ثب ٔیضاٖ ثبالی ٌٌٛشد، فشآیٙذٞبی كٙقتی وبغز ٚ فّض.هٌبع تَلید: 

 آػیت پبیذاس ثٝ ؿؾ ٞب ٌشد٘ذ. ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت تٙفؼی ٘بؿی اص آٖ، ٕٔىٗ اػت ٔٙزش ثٝاثسات بْداشتی: 

یىی اص ارضاء اكّی ثبساٖ اػیذی یب آئشٚػُ ٞبی اػیذی ثٛدٜ وٝ ٔی تٛا٘ذ دسختبٖ ٚ ثشوٝ ٞب یب دسیبچٝ ٞب آػیت ٚاسد  SO2اثسات شیست هحیطی: 

 ٕ٘بیذ. آئشٚػُ ٞبی اػیذی لذست ثیٙبیی سا وبٞؾ ٔی دٞٙذ.

 ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس ٕ٘بی ػبختٕبٖ ٞب، ٔزؼٕٝ ٞب ٚ ثٙبٞبی تبسیخی سا تخشیت ٕ٘بیذ. آئشٚػُ ٞبی اػیذی ٔی تٛا٘ٙذ ػًٙتاثیس بس هَاد: 
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 هَاد با ذزات زیص شاهل غباز، دٍد ٍ ذزات سَختِ هَاد

ربدٜ ػٛصا٘ذٖ چٛة، احتشاق ٔٛتٛسٞبی دیضَ ٚ غیشٜ، ٚاحذٞبی كٙقتی وـبٚسصی، ؿخٓ صدٖ ٚ ػٛصا٘ذٖ صٔیٗ پغ اص ا٘زبْ فّٕیبت دسٚ، هٌبع تَلید: 

 ٞبی آػفبِت ٘ـذٜ.

 ػٛصؽ ٌّٛ ٚ ثیٙی، آػیت صدٖ ثٝ ؿؾ ٞب، اثتالء ثٝ ثشٚ٘ـیت، ٔشي صٚدسع.اثسات بْداشتی: 

 رسات سیض ٔٙجـ اكّی ػْٕٛ ٚ وبٞؾ دیذ ٞؼتٙذ.اثسات شیست هحیطی: 

ٛاد دیٍش ٔب٘ٙذ اػجبة ٚ احبحیٝ، ِجبع ٞبٚ غیشٜ ٘یض احش تبحیش ثش ٔٛاد: رسات خبوؼتش، غجبس ٚ دٚد ٔی تٛا٘ٙذ ػبختٕبٟ٘ب سا وخیف ٚ ثی سً٘ ٕ٘بیٙذ ٚ ثش سٚی ٔ

 ػٛء داس٘ذ.

 

 

 
 

 عدم تَسعِ هٌاسب حول ٍ ًقل عوَهی 

 ًَاحی آبی زًگ بِ حول ٍ ًقل عوَهی دستسسی ًدازًد
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 ازائِ پیشٌْادات الشم

ػیبػتٟبی ٕٞچٖٛ حٕبیت اص ا٘جٜٛ  ؿٟش ثب افٕبَیىی اص ساٞىبسٞب رٟت رٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ عِٛی ؿٟش ٚ وٙتشَ ثیـتش ثش ٘حٜٛ تٛػقٝ فیضیىی -1

 ػبصاٖ ٚ ارشای عشح ٞبی آٔبدٜ ػبصی صٔیٗ اػت .

 اػتفبدٜ اس صٔیٗ ٞبة ثبیش داخُ ؿٟش ٚ احیب ٚ ص٘ذٜ ػبصی ثبفت لذیٓ رٟت تٛػقٝ آتی ؿٟش تٛكیٝ ٔی ؿٛد-2

 تٛرٝ ثٝ ٞؼتٝ اِٚیٝ ی ایٗ ؿٟش ٚ ٍٟ٘ذاسی آٖ -3

 قی ٚ رٌّٛیشی اص تخشیت ٚ آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت ٚ ثحشاٖ ٞبی صیؼت ٔحیغی دس تٕبْ ثخؾ ٞبی ؿٟشتٛرٝ ثٝ تٛاٖ ٞبی ٔحیظ عجی -4

 ا٘تمبَ وبسثشی ٞبی ٘بػبصٌبس ٚ غیش ٔزبص ثٝ خبسد اص ٔحذٚدٜ ؿٟش -5

 ثب تٛرٝ ثٝ رٛاٖ ثٛدٖ رٕقیت ایٗ ؿٟش ایزبد اؿتغبَ ٚ ٔىبٖ ٞبی تفشیحی ٚ ٚسصؿی الصْ ٚ ضشٚسی اػت -6

 

 هساجع

، تحّیّی ثش اٍِٛی ٌؼتشؽ وبِجذی ؿٟش ٔشٚدؿت ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ آ٘تشٚیی ؿبتٖٛ. فلّٙبٔٝ پظٚٞـٟبی 1388یٓ صادٜ،فیؼی ٚ سفیقی، لبػٓ.اثشاٞ-1

 69، ؿٕبسٜ 42رغشافیبی ا٘ؼب٘ی،ػبَ 

 ( فشایٙذ عشاحی ؿٟشی. چبح اَٚ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ،تٟشا1377ٖثحشیٙی، ػیذحؼیٗ.) -2

 18احشات تٛػقٝ فیضیىی ؿٟش ػضد ثش رٕقیت ثبفت لذیٓ ؿٟش، ٔزّٝ ٘بٔٝ فّْٛ ارتٕبفی، ؿٕبسٜ  1380ٚ ؿٕبفی، فّی  پٛس احٕذ، احٕذ -3

 21تٍٙٙبٞبی عجیقی تٛػقٝ ؿٟش الس )رٙٛة اػتبٖ فبسع(، فلُ ٘بٔٝ رغشافیبی ػشصٔیٗ، ػبَ اَٚ، ؿٕبسٜ 1383حشٚتی، ٔحٕذسضب،  -4

ی سٚ٘ذ تٛػقٝ فیضیىی ثخؾ ؿٕبَ غشة ؿٟش تٟشاٖ )ٔغبِقٝ ٔٛسدی حلبسن(فلّٙبٔٝ رغشافیبی عجیقی ثشسػ 1389رجبسی،٘ذا، حشٚتی، ٔحٕذسضب. -5

 تٟشاٖ 10ػبَ ػْٛ ؿٕبسٜ 

تحّیُ سٚ٘ذ تٛػقٝ فیضیىی ؿٟش اسان، پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی دا٘ـىذٜ رغشافیب.  1388رقفشی ٟٔشاثبدی،ٟٔذی -6

 دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ

 ثش٘بٔٝ سیضی ٘بحیٝ ای.ا٘تـبسات ػٕت تٟشاٖ 1390حؼیٗ صادٜ دِیش، وشیٓ،  -7

٘مؾ فٛأُ ٔحیغی دس أىبٖ ػٙزی تٛػقٝ فیضیىی ؿٟش ٔىبٖ. ٔزّٝ پظٚٞؾ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، ػبَ پٙزٓ ؿٕبسٜ  1393ػشٚس،ٞٛؿًٙ -8

 ٞزذٞٓ
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 ّٓ ٚ كٙقتای ثش ٔجب٘ی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی. دا٘ـٍبٜ ف . ٔمذ1386ٝٔؿیقٝ اػٕبفیُ،-9

 71وبسثشد طئٛٔٛسفِٛٛطی دس تٛػقٝ ٚ ٔحذٚدیت وشد، ٔزّٝ رغشافیب ٚ تٛػقٝ، ؿٕبسٜ  1382فّٕی صادٜ، ٞیٛا  -10

 17تحّیُ فٛأُ ٔٛحش دس تٛػقٝ فیضیىی ؿٟش سحیٓ آثبد فلّٙبٔٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙغمٝ ای. ػبَ پٙزٓ ؿٕبسٜ  1394فیؼی پٛس، سٔضبٖ  -11

 ٚ ادثیبت دا٘ـىذٜ ؿٟشی، سصی ثش٘بٔٝ ٚ  ػٙزی ٔحیظ عجیقی ٚ تٛػقٝ فیضیىی ؿٟش تجشیض سػبِٝ دوتشی سؿتٝ رغشافیب تٛاٖ 1375فضیضپٛس، ٔحٕذ -12

 ٔذسع تشثیت دا٘ـٍبٜ. ا٘ؼب٘ی فّْٛ

 اكغالحبت ٚ ٔفبٞیٓ فّْٛ ؿٟشی، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ آصاد ٚاحذ ٘ٛس، چبح اَٚ ٘ٛس 1388فؾیٕی آّٔی، رالَ  -13

 ؿٟشداسی تٟشاٖ، رّذ دْٚ، ٔقبٚ٘ت ؿٟشػبصی ٚ ٔقٕبسی 5ثشسػی احشات صیؼت ٔحیغی تٛػقٝ ؿٟشی ٔٙغمٝ  1386ٔحٕذصادٜ، سحٕت  -14

ؿٟش تجشیض، پبیبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی  2تحّیُ پشاوٙذٌی فضبیی، فضبی ػجض ؿٟشی دس ٔٙغمٝ  1375ٔحٕذی رٛاد، -15

 ٟـتیؿٟشی، دا٘ـىذٜ فّْٛ صٔیٗ دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ث

 1وبسثشد طئٛٔٛسفِٛٛطی دس ٔىبٖ ٌضیٙی ؿٟشٞب ٚ پیبٔذٞبی آٖ، ٘ـشیٝ رغشافیب ٚ تٛػقٝ، ػبَ اَٚ ؿٕبسٜ  1382ٍ٘بسؽ، حؼیٗ  -16

ش وشد، ؿٟ ؿٕبَ ٔٛسدی ٔغبِقٝ ؿٟشی اساضی فیضیىی ثٙذی پٟٙٝ دس ٌیشی تلٕیٓ ٚ رغشافیبیی اعالفبت ػیؼتٓ وبسثشد 1390 ٘یّٛفش خب٘ی، ِٚی-17 

 ، ثٛؿٟش2ثشد ػٙزؾ اص دٚس دس فّْٛ ٔٙبثـ عجیقی ػبَ دْٚ، ؿٕبتشٜ ٔزّٝ وبس

ثشسػی ٘مؾ ٌؼتشؽ فیضیىی ؿٟش سؿت دس ایزبد تغییشات وبسثشی اساضی حبؿیٝ ؿٟش،ٔغبِقبت ثش٘بٔٝ سیضی  1394یبػٛسی، ٔزیذ ٚ ٚیؼی، سضب  -18
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