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مقذمه:
جٍّٟٙب ٔ ٚطاتغ اظ جّٕٛٔ ٝاٞجی ٞستٙس و ٝث ٝغٛضت أب٘ت زض اذتیبض ثطط لطاض ٌطفت ٝتب ضٕٗ ثٟطٜثطزاضی
ٔٙبست ،ثب حفظ  ٚغیب٘ت اظ آٖ زض اذتیبض ٘سّٟبی آیٙس ٜلطاض ٌیطز .یىی اظ ثحطاٟ٘بیی و ٝزض ایٗ ػطغ ٝثب آٖ
ٔٛاجٞ ٝستیٓ ،ذغط آتص سٛظی است و ٝثب تٛج ٝث ٝثبضشٞبی ثٟبضی لبثُ تٛج ٚ ٝوٓسبثم ٝزض فطٚضزیٗ 98
 ٚضٚیص ٌستطزٌ ٜیبٞبٖ ذٛزض ٚزض زأ ٝٙوٟٞٛبٔ ،طاتغ  ٚزضت ٞب ،احتٕبَ ذغط ٚلٛع ایٗ ثحطاٖ افعایص یبفتٝ
است .ث ٝػجبضت زیٍط ثب آغبظ فػُ ٌطٔب ،ذطىی ٛٞا  ٚپیط ٚآٖ ذطه ضسٖ ٌیبٞب٘ی و ٝتبو ٖٛٙث ٝضضس لبثُ
تٛجٟی ضسیسٜا٘س ،ذغط آتص سٛظی ٔٙبثغ عجیؼی وطٛض ضا تٟسیس ٔیوٙس .اظ جّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝآتصسٛظی اذیط
ٔٛضخ  98/3/18اضبضٕٛ٘ ٜز و ٝغسٞب ٞىتبض اظ جٍُٞٙبی ذبئیع وٍٟیّٛی ٝعؼٕ ٝحطیك ٌطزیس  ٚیب اظ آتص سٛظی
حسٚز یه ٞىتبض اظ اضاضی  ٚػّفعاضٞبی ضٟط وطج زض تبضید  12ذطزاز ٘ 98بْ ثطز.

آتص سٛظی زض جٍّٟٙبی ذبئیع وٍٟیّٛی( ٝذجطٌعاضی ٟٔط ،ذطزاز )98

آتص سٛظی زض ػّفعاضٞبی ٚالغ زض ضٟط وطج (ذجطٌعاضی ٟٔط ،ذطزاز )98
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اظ آ٘جب و٘ ٝرستیٗ ٕٟٔ ٚتطیٗ ٌبْ زض ٍٟ٘ساضی اظ ایٗ ػطغٞ ٝبی عجیؼی  ٚسطٔبیٞ ٝبی ّٔی ،ضػبیت ٔٛاضز
ایٕٙی زض ضاستبی پیطٍیطی اظ آتصسٛظی زض جٞ ٍُٙب ٔ ٚطاتغ ثٛز ٚ ٜتحمك ایٗ ٔ٘ ٟٓیبظٔٙس ٔطبضوت فؼبَ
 ٕٝٞالطبض ٔیثبضس .زض ایٗ ٘ٛضتبض پس اظ ثیبٖ اجٕبِی ٚضؼیت جٍّٟٙب ٔ ٚطاتغ زض ایطاٖ٘ ،ىبت وّیسی
زضذػٛظ ٔسیطیت ضیسه حطیك زض پٟٞٝٙبی عجیؼی اضائٔ ٝیٌطزز.
وضعیت جنگلها و مزاتع در ایزان
ایطاٖ وطٛضی ذطه ٘ ٚیٕٝذطه است و٘ ٝعزیه ثٔ 12/4 ٝیّیٞ ٖٛىتبض اظ سغح آٖ ضا جٍُٞٙب  ٚحسٚز 90
ٔیّیٞ ٖٛىتبض آٖ ضا ٔطتغ تطىیُ ٔیزٞس .اٌطچ ٝاضلبْ ٔتفبٚتی ثطای اضظش التػبزی ٞط ٞىتبض اظ ػطغٞٝبی
عجیؼی جٍّٙی ٔ ٚطتؼی زض ایطاٖ اػالْ ٔیضٛز ،أب ایٗ حطٚت ػظیٓ ،زض احط ػٛأّی اظ لجیُ تجسیُ ػطغٞٝبی
جٍّٙی ث ٝاضاضی ظضاػی ،تجسیُ اضاضی ٔطتؼی ث ٝزیٕعاضٞب ،تػطفبت اضاضی ّٔی تٛسظ افطاز فطغتعّت ٚ
سٛزج ،ٛوطت ظیطاضىٛة ٔٙبعك جٍّٙی ،ثٟطٜثطزاضی ثیضٚی ٚ ٝغیطاغِٛی اظ ٔؼبزٖ ،لغغ زضذتبٖ ثطای لبچبق
چٛة ،تبٔیٗ سٛذتٔ ،ػبضف سبذتٕب٘ی  ٚظغبٌَیطی ،لغغ سطضبذٞ ٝبی زضذتبٖ ثٙٔ ٝظٛض تؼّیف زاْ ،جٕغ-
آٚضی ثصٚض ثّٛط جٟت تؼّیف زاْ ،چطای ظٚزضس ،چطای ٔفطط ٔ ٚبظاز ثط ظطفیت ٔطاتغ ،فمط  ٚثیىبضی،
ذطىسبِی ،فطسبیص آثی  ٚثبزی ،ترّی ٝظثبِٞ ٝب  ٚپسٕب٘سٞبٔ ،سبیُ سیبسی ،ػٛأُ ٔسیطیتی اظ جّٕ ٝتٛسؼٝ
ضٟطٞب  ٚلٛا٘یٗ  ٚثٟطٜثطزاضیٟبی ثیضٚی ،ٝعٛفبٖ ،آفبت  ٚأطاؼ  ٚزض ٟ٘بیت ٚلٛع آتصسٛظیٞبی ٔتؼسز ثٝ
ٚاسغ ٝػٛأُ عجیؼی  ٚا٘سب٘ی (ػٕسی  ٚسٟٛی) اظ ثیٗ ٔیضٚز .زض 10سبَ ٌصضتٞ13 ٝعاض ٛٔ 832 ٚضز حطیك
زض ػطغٞٝبی عجیؼی ایطاٖ ٌعاضش ضس ٜاست وٙٔ ٝجط ث ٝاظ ثیٗ ضفتٗ ٞ142عاض ٞ941 ٚىتبض اظ ػطغٞٝبی
عجیؼی وطٛض ضس ٜاست.

آتص سٛظی ج ٍُٙػجبسآثبز (ذجطٌعاضی ٟٔط ،زی )97
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ثٙب ثط آٔبض فبئ( ٛسبظٔبٖ جٟب٘ی ذٛاضثبض  ٚوطبٚضظی سبظٔبٖ ُّٔ) ،ایطاٖ سبال٘ 0/06 ٝزضغس اظ جٍُٞٙبی ذٛز ضا
ثط احط آتصسٛظی اظ زست ٔیزٞس و ٝایٗ ٔیعاٖ ٔؼبزَ ٞ 6عاض ٞ 500 ٚىتبض اظ جٍُٞٙبست .ثب تٛج ٝثٝ
آٔبضٞبی سبَٞبی لجُ  ٚتؼساز آتصسٛظیٞبی غٛضت ٌطفت ،ٝثحطا٘یتطیٗ ٔٙبعك وطٛض اظ ٘ظط آتصسٛظی،
ػجبضتٙس اظ :استبٖٞبی ٌیالٖٔ ،بظ٘سضاٌّٖ ،ستبٖ ،آشضثبیجبٖ غطثی ،وطزستبٖ ،وطٔب٘طب ،ٜایالْ ،ذٛظستبٖ،
ثٛضٟطٞ ،طٔعٌبٖ ،فبضس  ٚوٟىیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس .اِجتٌ ٝبٞی سبیط ٔٙبعك وطٛض ٘یع ثب تٛج ٝث ٝػٛأُ
ٔٛحط زض ضست آتصسٛظی ،ث ٝضست ثحطا٘ی ضس ٚ ٜزض ٔؼطؼ آتصسٛظیٞبی ٚسیغ ٌٚستطز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.

ٔٙبعك ثحطا٘ی وطٛض اظ ٘ظط ٚلٛع حطیك ،سبظٔبٖ جٍُٞٙب ٔ ٚطاتغ ایطاٖ

وبٞص ضعٛثت ،ذطىسبِی ،ػسْ ثبض٘سٌی ٔٙبست ،ذطه ثٛزٖ ثطي زضذتبٖ ثٛیژ ٜزض فػُ ذعاٖ  ٚػسْ
ثٟطٜثطزاضی اظ ظٔیٗٞبیی ثب ضیت  60تب  70زضج ٝزض اضتفبػبت ،زست ث ٝزست  ٓٞزاز ٜتب آتصسٛظیٞبی
٘مغٝای آغبظ ٌطزیس ٚ ٜپس اظ ٔست وٛتبٞی زض سغحی ٚسیغ ٌستطش پیسا وٙٙس.
عجك آٔبض ،سطػت ٘بثٛزی جٍُٞٙب زض ایطاٖ ثسیبض ثبالست  ٚزض ٔیبٖ وطٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝضٕبَ آفطیمب اظ ٘ظط
ٔیعاٖ ٘بثٛزی ٔٙبعك جٍّٙی زض احط آتص سٛظی ،ایطاٖ زض ضتج ٝچٟبضْ لطاض زاضز.
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آتص سٛظی زض جٍّٟٙب ٔ ٚطاتغ وطٛض عی سبِٟبی ،94-65سبِٙبٔ ٝآٔبضی ٔطوع آٔبض ایطاٖ  ٚسبظٔبٖ جٍُٞٙب ٚ
ٔطاتغ ایطاٖ
عوامل موثز بز شکلگیزی و توسعه حزیق
حطیك زض ػطغٙٔ ٝبثغ عجیؼی  ٚجٍّٟٙب زض سغٛح ٔرتّف سغح ،ت ،ٝٙتبج  ٚظیطظٔیٙی ،ث ٝغٛضت عجیؼی  ٚیب
غیطعجیؼی ضخ ٔیزٞس .زض آتصسٛظیٞبی عجیؼی چٙس ػبُٔ زذبِت زاضز:
 -1آتصسٛظیٞبیی و ٝثط احط آتص ٌطفتٗ ٌیبٞبٖ ذطه ثٚ ٝسیّ ٝغبػم ٝایجبز ٔیضٛز.
 -2ذٛزسٛظی جٍُٞٙب ثٛیژ ٜجٍّٟٙبی ضٕبَ وطٛض و ٝزض احط ٚظش ثبزٞبی ٌطْ  ٚایجبز پسیسٜای ذبظ
اتفبق ٔیافتس.
 -3آتصسٛظیٞبیی و ٝث ٝػّت ٚجٛز اجسبٔی ٔب٘ٙس ثغطیٞبی ضىست ٝضیطٝای  ٚاجسبٔی اظ ایٗ لجیُ
حبزث ٔیضٛز.
 -4ذٛزسٛظی ٌیبٞبٖ زض احط ضست ٌطٔب  ٚذطىی ضسیس ٌیبٞبٖ ذػٛغب ػّٛف ٝزض ٔطاتغ
آتصسٛظیٞبی غیطعجیؼی ٘یع ثٛاسغ ٝا٘سبٖ ایجبز  ٚث ٝز ٚزست ٝتمسیٓ ٔیض٘ٛس:
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 -1آتصسٛظیٞبی ػٕسی ضبُٔ آٖ زست ٝاظ حطیكٞبیی است و ٝتٛسظ ثطذی افطاز ثطای زستیبثی ثٝ
اٞساف ٔٛضز ٘ظط آ٘بٖ غٛضت ٔیپصیطز اظجّٕ:ٝ
اِف :تجسیُ اضاضی جٍّٙی ٔ ٚطتؼی ث ٝظٔیٗٞبی ظضاػی
ة :تجسیُ ج ٍُٙثٔ ٝطتغ ثٙٔ ٝظٛض تبٔیٗ ػّٛف ٝثیطتط ثطای چطای زاْ
ج :آتصظزٖ ثٛتٞٝب  ٚثیطٞٝب ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ جب٘ٛضاٖ ٔضط
 -2آتصسٛظیٞبی غیط ػٕسو ٝزض احط ثیتٛجٟی  ٚسُٟاٍ٘بضی افطاز غٛضت ٔیٌیطز اظ جّٕ:ٝ
اِف :سُٟاٍ٘بضی  ٚثیتٛجٟی چٛپب٘بٖ ،ضىبضچیبٖ ،ضٍٞصضاٖ  ٚوبضٌطا٘ی و ٝزض ایٗ ػطغٞٝب ٔطغَٛ
وبض٘س.
ة :پطتبة سیٍبض یب وجطیت ضٚضٗ زض ٔسیط جبزٜٞب
ج :سُٟاٍ٘بضی افطازی و ٝثٙٔ ٝظٛض تفطیح  ٚتفطج ث ٝػطغٞٝبی جٍّٙی ٔ ٚطتؼی ضفت ٚ ٝجٟت پرت ٚ
پع آتص ضٚضٗ ٔیٕ٘بیٙس.
ز :آتص ظزٖ سطضبذٞٝب ٔ ٚبظاز ٔمغٛػبت  ٚثمبیبی ٔحػٛالت وطبٚضظی زض ٔعاضع ٔجبٚض جٍُٞٙب ٚ
ٔطاتغ  ٚسطایت آٖ ث ٝػطغٞٝبی جٍّٙی ٔ ٚطتغ
 :ٜثطٚظ آتصسٛظی زض احط ػّٕیبت ػٕطا٘ی ذػٛغب آٟ٘بییو ٝثب ٔٛاز ٔٙفجطٕٞ ٜطا ٜاست.
 :ٚپطت ضسٖ جطل ٝاظ لغبضٞب ٚ ٚسبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی یب زٚزوص اجبقٞبی ٞیعٔی
عوامل جوی اثزگذار بز حزیق
زض ایٗ ٔیبٖ ٘مص ػٛأُ جٛی زض ٚلٛع ٌ ٚستطش آتص سٛظی ٔٔ ٟٓیثبضس .إٞیت ضطایظ جٛی ٘ ٝتٟٙب ثٝ
ػٛٙاٖ ػبُٔ ٔٙفطز ثطای ایجبز آتصسٛظی ٘یست ثّىٔ ٝیتٛاٖ ٌفت تأحیط ػٛأُ زیٍط آتصسٛظی ،چ ٖٛػٛأُ
ا٘سب٘ی ،ذٛز تبثؼی اظ ػٛأُ جٛی است ،چطا و ٝاٌط ضطایظ جٛی ٔسبػس ٘جبضس ،آتص سٛظی ایجبز ضسٕ٘ ٜی-
تٛا٘س ٌستطش یبثس .ضعٛثت ٛٞا یىی اظ پبضأتطٞبی ٔ ٟٓجٛی زض تؼییٗ پتب٘سیُ ضطٚع ٌ ٚستطش آتص سٛظی
زض یه ٘بحیٔ ٝیثبضس ،ثغٛضی و ٝزض ٔغبِؼبت ا٘جبْ ضس ،ٜضعٛثت ٘سجی ٛٞا ،ثیطتطیٗ ٕٞجستٍی ضا ثب ٚلٛع ٚ
ٔیعاٖ ٌستطش آتصسٛظی زاضزٕٞ .چٙیٗ ٞطچ ٝسطػت ٚظش ثبز ثیطتط ثبضس ،ضست آتصسٛظی ٘یع ث ٝزِیُ
جبثجبیی ٛٞا  ٚزض ٘تیج ٝضسیسٖ ٔیعاٖ ثیطتطی اوسیژٖ ثٔ ٝحیظ زض حبَ سٛذتٗ ظیبزتط ٔیٌطزز .زض ایٗ
ظٔی ٝٙاٌط ثبز اظ ٘بحی ٝذطىی ثٛظز احط ظیبزتطی زض افعایص آتصسٛظی زاضز .افعایص زٔب ثبػج افعایص تجریط ٚ
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تؼطق  ٚزض ٘تیج ٝذطه ضسٖ ٔٛاز سٛذتٙی ٔیٌطزز ٔ ٚیتٛا٘س یىی اظ ػٛأُ ٔٛحط زض ثطٚظ آتصسٛظی ثبضس.
ثبض٘سٌی یىی اظ ػٛأُ وٙتطَوٙٙس ٜآتص ٔیثبضس ،چطا و ٝافعایص ثبض٘سٌی زض یه ٘بحی ٝثبػج افعایص ضعٛثت
ٔیٌطزز .زض ایٗ ظٔی ٝٙثبیس ثٔ ٝمساض ثبض٘سٌی  ٚسیستٓ ثٛجٛز آٚض٘س ٜآٖ زلت وطز؛ چطا و ٝثبض٘سٌیٞبی ٕٞطاٜ
ثبز ضػس  ٚثطق ضسیس ٔیتٛا٘س ثبػج ثطٚظ آتص سٛظی ض٘ٛس٘ .بپبیساضی جٛی ٘یع ٔیعاٖ ٌستطش  ٚضست آتص
سٛظی ضا ثٚٝاسغ ٝافعایص جطیب٘بت غؼٛزی  ٚاضتفبع ست ٖٛزٚز ،ا٘تمبَ ذبوستطٞب ٛٔ ٚاز ٘یٓ سٛذت ٝتٛسظ
ست ٖٛزٚز  ٚضضس آتص تٛسظ ثبزٞبی ٕٞطفتی زض سغح ظٔیٗ ،ثغٛض لبثُ ٔالحظٝای افعایص ٔیزٞس .ثٝعٛض-
وّی ضعٛثت ٘سجی وٕتط اظ 40زضغس ،زٔبی ثیطتط اظ  25زضج ٝسب٘تی ٌطاز٘ ،بپبیساضی ٞبی جٛی ٛ٘ ٚع  ٚسطػت
ثبز ثٛیژ ٜثبز ف ٖٛثب سطػت ثیطتط اظ  20ویّٔٛتط اظ جّٕ ٝػٛأُ جٛی ٔٛحط ثط ٚلٛع حطیك زض ػطغٞ ٝبی عجیؼی
ٞستٙس.
خسارت ناشی اس آتش سوسی
ذطىیسٌی جٍّٟٙب  ٚاظ ثیٗ ضفتٗ اضظش تجبضی آٟ٘ب ،اظ ثیٗ ضفتٗ ظازآٚضی عجیؼی  ٚتجسیُ زضذتبٖ جٍّٙی زا٘ٝ
ظاز ث ٝضبذ ٝظاز ،اظ ثیٗ ضفتٗ ػّٛف ٚ ٝثٛتٞ ٝبی ٔطتؼی  ٚذسبضت ث ٝالضجطي ٛٔٛٞ ٚس وف جٔ ٚ ٍُٙطاتغ اظ
جّٕٕٟٔ ٝتطیٗ ذسبضتٟبی ٘بضی اظ ضذساز حطیك زض جٍّٟٙب ٔ ٚطاتغ ث ٝضٕبض ٔی ضٚز .ػال ٜٚثط ایٗ ذسبضتی وٝ
ثٔ ٝبٔٗ جب٘ٛضاٖ ٚحطی ٚاضز آٔسٙٔ ٚ ٜجط ثٔ ٝطي ٔ ٚیط ٟٔ ٚبجطت آٟ٘ب ٔیٌطزز ،ث ٝتسضیج اظ ثیٗ ضفتٗ
ٌطزضٍبٟٞبی عجیؼی ضا ضلٓ ظز ٚ ٜترطیت ذبن  ٚغسٔ ٝث ٝذٛاظ فیعیىی  ٚضیٕیبیی ذبن ضا زضپی زاضز .سبیط
آسیجٟبی ٘بضی اظ آتص سٛظی زض ػطغٞ ٝبی عجیؼی ػجبضتٙس اظ:
 ثطٚظ سیُ ،ضا٘صِ ،غعش ... ٚ زض ٔؼطؼ فطسبیص لطاض ٌطفتٗ ػطغٝ فطسبیص ضسیس ذبن  ٚوبٞص حبغّریعی آٖ ذسبضت ثٔ ٝعاضع ،ثبغبتٙٔ ،عَ ٔسى٘ٛی ،تبسیسبت ... ٚ ث ٝذغط افتبزٖ جبٖ ا٘سبٟ٘ب  ٚثطٚظ ذسبضت ثطای سبوٙیٗ ػطغٞ ٝبی عجیؼی آسیت ضسب٘سٖ ثٔ ٝحیظ ظیست  ٚایجبز آِٛزٌی ٛٞا  ٚضیٛع ا٘ٛاع ثیٕبضیٟبی تٙفسی غطف ٞعیٞ ٝٙبی ٌعاف ثطای وٙتطَ  ٚاعفبی حطیك غطف ٞعیٞ ٝٙبی ٌعاف ثٙٔٝظٛض احیبئ ٔٙبعك سٛذتٝ6
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ثٙبثطایٗ ثب تٛج ٝث ٝحبوٓ ثٛزٖ ضطایظ ٘بٔسبػس الّیٕی زض ثرص اػظٓ وطٛض  ٚػسْ پطاوٙص ٔٙبست ظٔب٘ی-
ٔىب٘ی ضیعضٟبی جٛی ٔ ٚحسٚزیت ػطغٞٝبی جٍّٙی وٛٔ ٝجت ٌطزیس ٜایطاٖ زض زست ٝوطٛضٞبی ثب پٛضص
جٍّٙی وٓ لطاض ٌیطز (حسٚز  6.8زضغس اظ ٔسبحت وُ وطٛض ضا اضاضی جٍّٙی ٔی پٛضب٘س)ٕٞ ،چٙیٗ ٔٙحػط ثٝ
فطز ثٛزٖ ػطغٞٝبی جٍّٙی  ٚپتب٘سیُٞب  ٚلبثّیتٞبی ثبالی ٔحیغی ،ظیستی  ٚالتػبزی ػطغٞٝب ٘ ٚیع ٌستطش
فطبضٞبی ػٕٔٛی وٙٔ ٝجط ث ٝترطیت ػطغ ٚ ٝاػیبٖ ٔٙبثغ عجیؼی ٌطزیس ٚ ٜاظ ٕٟٔ ٕٝٞتطٞ ،عی ٝٙثط ثٛزٖ ٚ
سرتی ضطایظ وبض جٟت ثطٌطزا٘سٖ اوٛسیستٕٟبی عجیؼی ٔٛضز ذسبضت ث ٝحبَ اِٚی ٝضطٚضت حفظ ٔٙبثغ
عجیؼی ،ثیص اظ پیص آضىبض ٔیٌطزز.
مذیزیت ریسک حزیق در عزصههای طبیعی
ٕٟٔتطیٗ ٌبْ زض ٔسیطیت ضیسه حطیك زض ػطغٞٝبی عجیؼی  ٚثط٘بٔٝضیعی جٟت وٙتطَ ٔ ٚجبضظ ٜثب آتص زض
ٔمیبسٟبی ظٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ،ایجبز ثب٘ه اعالػبتی جبٔغ اظ ضٚیساز آتصسٛظی زض ػطغٞٝبی عجیؼی وطٛض  ٚایجبز
اٍِٛی ٔىب٘ی آتصسٛظی ثٙٔٝظٛض ٔطرع وطزٖ ٔٙبعمی است و ٝاظ ٘ظط ضذساز آتصسٛظی پطذغط ٞستٙس.
ضطٚضی است و ٝزض ایٗ ٔغبِؼبت ػٛأّی اظ لجیُ تطاوٓ پٛضص ٌیبٞی ،ضیت ،اضتفبع اظ سغح زضیب ،سطػت ثبز،
زٔب ،ثبضش ،ضعٛثت ٘سجی ،فبغّ ٝاظ جبز ،ٜفبغّ ٝاظ اضاضی وطبٚضظی ،فبغّ ٝاظ ٔٙبعك اعفبئ حطیك ،تطاوٓ
جٕؼیت ٔ ... ٚس٘ظط لطاض ٌیطز .ثٝعٛضوّی ٔغبِؼبت پیطٍیطی حطیك ػجبضتٙس اظ:
 جٕغآٚضی اعالػبت  ٚآٔبض زض اضتجبط ثب سٛاثك آتصسٛظی  ٚجٕؼیتٟبی سبوٗ زض ػطغٞٝب ٔغبِؼٛٞ ٝاضٙبسی زضذػٛظ ٘ٛسب٘بت جٛیٔ ،یعاٖ  ٚپطاوٙص ٘عٚالت جٛیٔ ،یعاٖ ضعٛثت عی ٔبٟٞبیٔرتّف سبَ ،تؼسازٔ ،ست ،سطػت  ٚجٟت ثبزٞبی زائٕی  ٚفػّی زض ٔٙغمٝ
 ضٙبسبیی پٛضص ٌیبٞی ٌ ٚیبٞبٖ حسبس ث ٝحطیك زض ػطغ ٝجٔ ،ٍُٙطتغ ،ثیبثبٖ ٙٔ ٚبعك احیبیی ثطضسی سبذتبض اجتٕبػی ضبُٔ وست  ٚوبض  ٚثیطتطیٗ ٔحُ زضآٔس ذب٘ٛاضٞب تؼییٗ ضاٟٞبی زستطسی ثٙٔ ٝبعك حسبس  ٚآسیت پصیط زض ثطاثط حطیك تؼییٗ ٔحسٚزٔ ٚ ٜسبحت پطذغط اظ عطیك تّفیك اعالػبت ثب استفبز ٜاظ سیستٓ اعالػبت جغطافیبیی()GIS
 -تحّیُ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی
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آ٘چٔ ٝسّٓ است پـیطجیٙـی ظٚز ٍٙٞـبْ آتـصسـٛظی  ٚثٟجٛز سیـستٕٟـبی تطریع ،زض تٛسؼ ٝاستطاتژیٟبی
ٚاوٙص (پبسد) زض عـ َٛظٔبٖ ٚلٛع آتص سٛظی ثسیبض احطثرص است .ث ٝػجبضت زیٍط ٕٟٔتطیٗ وبضثطز ٔـسِٟـبی
پـیطجیٙـی وٙٙـس ٜزض ضاثغ ٝثب ٚلٛع یه پسیسٔ ٜرطة ،آٌبٞی  ٚاػالْ ذغـط ثـٔ ٝسیطاٖ ٔ ٚسئٛالٖ ٔطثٛعٝ
است ،تب ٔسیطاٖ فطغت وـبفی زاضـت ٚ ٝثب ا٘جبْ السأبت ٔٙبست ،ثتٛا٘ٙـس زض غـٛضت أىـبٖ اظ ٚلٛع آٖ پسیسٜ
پیطٍیطی ٕ٘بیٙس  ٚیـب زض غـٛضت ٚلـٛع ٔیـعاٖ ذسبضات ٘بضی اظ آٖ ضا ث ٝحسالُ وبٞص زٙٞس.
ثسیٗ ٔٙظٛض ػٙبغط الّیٕی اظ جّٕ ٝضبذع ٞبی ضعٛثت ٘سجی ،ثبض٘سٌی  ٚثبز ،اظ جّٕ ٝپبضأتطٞبیی ٞستٙس وٝ
ٔی تٛا٘ٙس ثٙٔ ٝظٛض پیص ثیٙی حطیك ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیط٘س .زض ایٗ زیسٌب ٜضٚظ ٔستؼس آتص سٛظی ظٔب٘ی
است و ٝضعٛثت ٘سجی ظیط  40زضغس ،ثبض٘سٌی وٕتط اظ ٔ 25یّیٕتط  ٚسطػت ثبز ثیطتط اظ  20ویّٔٛتط زض سبػت
ثبضس .ضٚظ غیطٔستؼس آتص سٛظی ظٔب٘ی است و ٝضعٛثت ٘سجی اظ  60زضغس  ٚثبض٘سٌی اظ یه ٔیّی ٔتط ثیطتط
ثبضس؛ ٟ٘ ٚبیتب ضٚظٞبیی وٚ ٝضؼیت جٛی ٔتغیط است ،ضٚظٞبی ثیتفبٚت ٘بٔیس ٜضس ٚ ٜػٛأُ جٛی تبحیطی زض
ثطٚظ یب ػسْ ثطٚظ حطیك ٘ساضز.
ٕٞچٙیٗ حطیك ثط اسبس ضبذع ٞبی ضعٛثت ٘سجی ٔ ٚمساض ضعٛثت ٔٛجٛز زض ٔٛاز سٛذتٙی(ػّف ٞبی وف
ج ،ٍُٙثطي ٞب  )... ٚو ٝثٛسیّ ٝسبیىطٔٚتط ا٘ساظٌ ٜیطی ٔی ضٛز ،ث ٝضطح شیُ لبثُ پیص ثیٙی ٔی ثبضس:
 ضٚظٞبی ثس ٖٚذغط آتص سٛظی ،ضٚظٞبیی ٞستٙس و ٝضعٛثت ٘سجی ثبالتط اظ  70زضغس ٔ ٚمساض ضعٛثتٔٛجٛز زض ٔٛاز سٛذتٙی وف ج ٍُٙثبالتط اظ  26زضغس ثبضس.
 ذغط آتص سٛظی ذیّی ضؼیف ،ظٔب٘ی است و ٝضعٛثت ٘سجی ظیط  69زضغس  ٚضعٛثت ٔٛاز سٛذتٙی 25-19زضغس ثبضس .زضغٛضت ضػس  ٚثطق  ٚاحتٕبَ آتص سٛظی ضؼیف ٚجٛز زاضز.
 ذغط آتص سٛظی ضؼیف ،ظٔب٘ی است و ٝضعٛثت ٘سجی ثیٗ 50تب  59زضغس  ٚضعٛثت ٔٛاز سٛذتٙی 18-14زضغس است.
 زض ذغط آتص سٛظی ٔتٛسظ ،ضعٛثت ٘سجی ثیٗ 40تب  49زضغس  ٚضعٛثت ٔٛاز سٛذتٙی  13-10زضغساست.
 ذغط آتص سٛظی ظیبز ،ظٔب٘ی است و ٝضعٛثت ٘سجی ثیٗ 30تب  39زضغس  ٚضعٛثت ٔٛاز سٛذتٙی -8 10زضغس است.
  ٚذغط آتص سٛظی ثسیبض ظیبز ،ظٔب٘ی است و ٝضعٛثت ٘سجی ظیط  29زضغس  ٚضعٛثت ٔٛاز سٛذتٙی7-2زضغس است.
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الظْ ث ٝشوط است و ٝاحسث ضاٜٞبی زستطسی ٔ ٚطٔت جبزٜٞبی ٔٛجٛز زض ٔٙبعك پطذغط ،آٔٛظش تٕبٔی ٘یطٞٚب
ٔطثٛع ٝاػٓ اظ ٘یطٞٚبی ٔطزٔی ،وبزض  ٚتٕبٔی زستٍبٜٞبی اجطایی ،ا٘جبْ السأبت فیعیىی زض ػطغٞٝبی جٍّٙی
پطذغط  ٚذغطسبظ ،احساث آتصثط ،تىٕیُ تجٟیعات ا٘فطازی ٔ ٚىب٘یعٔ ٜمبثّ ٝثب آتصسٛظی ،ا٘جبْ السأبت
تطٚیجی  ٚآٔٛظش ػٕٔٛی ثب ثٟطٌٜیطی اظ ضٚشٞبی ٔرتّف زض لبِت تٟی ٚ ٝپرص جع ،ٜٚفیّٓ ،تىٕیُ  ٚتجٟیع
سیستٓٞبی اضتجبعی زض ػطغٞٝبی ٔٙبثغ عجیؼی ثب اِٛٚیت ٔٙبعك پطذغط ،تٟی٘ ٚ ٝػت تبثّٞٛبی ٞطساض زٙٞسٜ
حطیك زض ٔٙبعك پطذغطٌ ،طت ٛٞایی ثٙٔ ٝظٛض جٌّٛیطی اظ ضذساز حطیك ،ثطضسی آثٟبی جبضی ٔٙغم ٝثٙٔ ٝظٛض
تبٔیٗ  ٚاحساث حٛضچٞٝبی ٔٛلت اظ ضاٜٞبی پیطٍیطی اظ آتصسٛظی است.
نتیجهگیزی و پیشنهادات
ثب تٛج ٝث ٝثبضش ٞبی فطاٌیط أسبَ  ٚافعایص پٛضص ٌیبٞی زض سغٛح جٔ ٚ ٍُٙطاتغ ،ذغط ٚلٛع حطیك زض
ػطغٞ ٝبی عجیؼی ،جسی است  ٚایٗ ذغط اغّت تٛسظ ٌطزضٍطاٖ آٔبتٛض زض زأبٖ عجیؼت تطسیس ٔیضٛز.
ٌبٞی حتی یه ثغطی ضىست ٝضیطٝای  ٚیب یه ثغطی آة ٔؼس٘ی ثب چٙسیٗ لغط ٜآة ٔٛجٛز زض آٖ ٔیتٛا٘س
٘ٛض ذٛضضیس ضا ٔتٕطوع  ٚایجبز آتصسٛظی ٕ٘بیس .ثٙبثطایٗ ضبیست ٝاست اظ  ٓٞاو٘ ٖٛٙسجت ث ٝفطًٙٞسبظی،
آٔٛظش  ٚاعالعضسب٘ی زض ذػٛظ ٘حٚ ٜٛضٚز ث ٝعجیؼت  ٚذطٚج اظ آٖ الساْ ضٛز .ضبیبٖ شوط است و ٝاستفبز ٜاظ
فٙبٚضیٟبی ٘ٛیٗ  ٚسیستٓ اعالػبت جغطافیبیی ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ ٘مبط پطذغط ثب استفبز ٜاظ ضٚضٟبی ػّٕی٘ ،مغٝ
ػغفی زض پیطٍیطی اظ ٚلٛع ایٗ ثحطاٖ ثٛز ٚ ٜاستمطاض اویپٞبی اضغطاضی زض فطٔب٘ساضیٞب  ٚزٞیبضیٞبی ٔٙبعك
پطذغط ،ثٕٞ ٝطا ٜتجٟیعاتی اػٓ اظ آتصثط ،آتصوٛة ،زٔٙس ،ٜتب٘ىطٞبی آة ،آةپبش ٔ ٚبضیٗآالت الظْ ثطای
ٚضٚز ث ٝسٛا٘ح احتٕبِی ،ث ٝاعفبی ثٛٔ ٝلغ حطیك وٕه ٕ٘ٛز ٚ ٜآسیتپصیطی ػطغٞٝبی عجیؼی ایٗ ٔٙبعك ضا تب
حس چطٍٕیطی وبٞص ٔیزٞس.
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