بروامٍ ریسی اجتماعی ي جمعیتی پل طبیعت در مجمًعٍ عباسآباد
محمد ساالری
مقدمٍ

پُ ٌزس پیاد ٜو ٝاو ٖٛٙت٘ ٝاْ پُ ًثیٔت ٘اٌْزاسی ؿذ ،ٜتٛػتاٖ ٞای آب  ٚآتؾ دس غشب  ٚتٛػتاٖ ًاِما٘ی دس
ؿشق تضسي سأ ٜذسع ،دس ٔزٕٓ ٝٓٛثاعآتاد سا ت ٝیىذیٍش ٔتلُ ٔیوٙذ .رإ٘ایی ایٗ پُ دس ًشح رأْ اساهی ٓثاعآتاد
ا٘زاْ ؿذ ٜتٛد  ٚت ٝدِیُ تؼّي ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس ٘مؾ رٟاٖ پاسع تش ایٗ ًشح ،تش٘أ ٝرٕٔیتی  ٚارتٕآی ایٗ پُ ٘یض تٝ
آ٘اٖ ػپشد ٜؿذ .أا فٔاِیت ٞای ارشایی آٖ تا واسفشٔایی ؿشوت ٘ٛػاصی ٓثاعآتاد ،حىایتی دیٍش داسد و ٝتایذ تٛػي
ًشاحاٖ ٔ ٚزشیاٖ آٖ سٚایت ؿٛدٕٔٔ .اس٘ت اص ٌشدآٚسی تٕأی سٚایتٞای ٔشتٛى تٔ ٝشاحُ ٌ٘ٛاٌ ٖٛتش٘أٝسیضیً ،شاحی ٚ
ارشای ایٗ پُ اػتمثاَ ٔیوٙذ  ٚتذیٗٚػیّ ٝاص تٕأی آ٘اٖ تشای تىٕیُ تزشت ٝایٗ ًشح دٓٛت تٔ ُٕٓ ٝیآٚسد.
ٌضاسؽ صیش ،حاٚی ٌٔأِات ٚیظ ٜایٗ پُ اػت و ٝدس ػاَ  9845تِٙیٓ ؿذ ٚ ٜتٟٙا تٌٔ ٝأِات رٕٔیتی  ٚارتٕآی
ٔشتٛى ت ٝاػتفادٜوٙٙذٌاٖ اص تإٞا  ٚتٛػتاٖٞای اساهی ٓثاعآتاد اختلاف داسد .سٚیىشد ٕٓٔٛی ایٗ ٌٔأِات ،آیٙذٜ
ٍ٘شا٘ ٝاػت .اص ایٗس ،ٚفاكّٝای ٔیاٖ ٌٔأِات ٚهْ ٔٛرٛد  ٚپیؾتیٙی آیٙذٚ ٜرٛد ٘ذاسد .آٔاس پایٝای دس ایٗ ٌٔأِات اص
ػشؿٕاسیٞای ػاَٞای  9821تا  ٚ 9841ؿاخق ٞای تاسٚسی ٔ ٚشي ٔ ٚیش ٘یض تشپای٘ ٝتایذ ایٗ ػشؿٕاسیٞا ت ٝدػت
آٔذٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ ،تشای تشسػی سفتاسٞای ٌشٜٞٚای ٔشارٔ ٝوٙٙذ ٜت ٝتٛػتاٖٞا ،اص سٚؽٞای پیٕایـیٌٕٝ٘ٛ٘ ،یشی ٚ
ٔلاحث ٝاػتفاد ٜؿذ ٜاػت٘ .تایذ تفلیّی ایٗ ٌٔأِات دس ٌٔأِات ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس ٘مؾ رٟاٖ پاسع ٔٛرٛد اػت.
ؿاخقٞا  ٚداٚسیٞای ایٗ ٌضاسؽ تش تٙیاد ٕٞاٖ ٌٔأِات ٞؼتٙذ.
شىاسایی ي بررسی ساختار جمعیتی گريٌَای اجتماعی بُرٌبردار ي چگًوگی رفتارَای دريوی آنَا

تحٛالت ػاختاس ػٙی رٙؼی رٕٔیت ؿٟش تٟشاٖ سا ٔیتٛاٖ دس دٕٛ٘ ٚداس ؿٕاس ،2 ٚ 9 ٜوه ٝتهش اػهاع تهشآٚسدٞهای
سٚؽٔٙذ رٕٔیتؿٙاػی تٝدػت آٔذٔ ،ٜـاٞذ ٜوشد .چٙاٖ و ٝپیذاػتٞ ،هشْ رٕٔیتهی تٟهشاٖ دس ایهٗ دٔ ٚمٌهْ صٔها٘ی،
٘ؼثت ت ٝیىذیٍش ٚاسٞ ٝ٘ٚؼتٙذ .تٓ ٝثاستی ،اٌش دس ػاَٞای اتتذایی ،رٕٔیت رٛاٖ تیؾتهش اػهت ،دس ػهاَٞهای ا٘تٟهایی،
رٕٔیت پیش افضایؾ ٔییاتذ  ٚتش ٓىغ دس ایٗ ػاَٞا رٕٔیت رٛاٖٛ٘ ،رٛاٖ  ٚوٛدن ،تٝؿذت واٞؾ ٔییاتذ.
تا تٛر ٝت ٝایٗ تغییشات ،وٛؿؾ تش آٖ اػت تا فواٞای تذاسن دیذٜؿذ ٜو ٝا٘تِاس ٕٓش آٖٞا تیؾ اص  91ػاَ اػهت،
تٌٝ٘ٛٝای ًشاحی ؿ٘ٛذ و ٝتا ٘یاصٞا  ٚخٛاػتٞٝای دٌشٌ ٖٛؿذ ٜچٙیٗ ػاختاسی ٕٞاٍٙٞی داؿت ٝتاؿذ.

ٞشْ ػٙی ه رٙؼی ؿٟش تٟشاٖ دس ػاَ 9841

زوان

تشآٚسد ٞشْ ػٙی ه رٙؼی ؿٟش تٟشاٖ دس ػاَ  9011تشپای ٝس٘ٚذ ٔٛرٛد
مردان

زوان

رٕٔیت ٔشارٔٝوٙٙذ ٜت ٝتٛػتاٖٞا  ٚفواٞای تفشریً ،یف ٚػیٔی اص ٌشٜٞٚای ػٙی ه رٙؼی ،ؿأُ وٛدواٖ ٚ
٘ٛرٛا٘اٖ ،رٛا٘أٖ ،یاٖػاالٖ  ٚوٟٗػاالٖ سا دس تش ٔیٌیش٘ذ .تٟٙا ؿایذ تشخی اص افشاد تًٛ ٝس وأالً ٘اتٛاٖ  ٚتیٕاساٖ خاف
لادس ت ٝاػتفاد ٜاص فواٞای تٛػتاٖٞا ٘ثاؿٙذ .اص ایٗ سٔ ،ٚشارٔاٖ ت ٝتٛػتاٖٞا ٕٛٞاس ٜتاتٔی اص ػاختاس ػٙی رٕٔیت دس ٞش
دٚسٞ ٜؼتٙذ .اِثتٌ ٝشچ ٝتٕأی ٌشٜٞٚای ػٙی اص فواٞای ػثض اػتفادٔ ٜیوٙٙذ ،أا ؿذت اػتفاد ٜاص آٖ تؼتٍی ت ٝصٔاٖ
فشاغت  ٚاٍِٞٛای ٌزساٖ اٚلات فشاغت داسدٌ .شٜٞٚای اػتفادٜوٙٙذ ٜاص تٛػتاٖٞا  ٚفواٞای تفشری سا تش حؼة ػٗ ٚ
رٙغ ٔیتٛاٖ ت ٝؿشح صیش تمؼیٓتٙذی وشد6

 كُه ساالن :ایهٗ ٌهش ٜٚتها ػهٙیٗ
تهههیؾ اص  21ػهههاَ ،داسای اٚلهههات
فشاغهههههت صیهههههاد  ٚاص رّٕهههههٝ
ٔشارٔٝوٙٙذٌاٖ دائٕهی ایهٗ فوهاٞا
ٞؼتٙذ .ػ ٟٓایٗ ٌهش ٜٚاص رٕٔیهت
ؿٟش تٟهشاٖ دس ػهاَ  9841حهذٚد
ؿؾ دسكهذ اػهت .أها تشآٚسدٞهای
رٕٔیتی ٌٛیای آٖ اػت و ٝتا ػهاَ
 ،9011یٔٙی وٓ تهش اص تیؼهت ػهاَ
دیٍش ،ػ ٟٓایٗ ٌش ٜٚته ٝحهذٚد 21
دسكذ خٛاٞذ سػیذ  ٚت ٝایٗ تشتیة ػ ٟٓچـٌٓیشی اص رٕٔیت سا ت ٝخٛد اختلاف خٛاٙٞذ داد .تذیٟی اػت ایٗ
ٌش ،ٜٚخٛاٞاٖ فواٞای ٞیزاٖ اٍ٘یض ٘یؼتٙذ ،اص فواٞایی و ٝداسای ؿیة تؼهیاس ،پّىهاٖ ٘ ٚهإٛٞاسی تاؿهذ پشٞیهض
ٔی وٙٙذ٘ .یاصٔٙذ فواٞای تؼیاس آساْ ٔ ٚفشح تشای اػتشاحت ٌ ٚفتٍ ٛتا ٓٞػاالٖ خٛد ٞؼهتٙذ .صٔهاٖ اػهتفاد ٜاص
تٛػتاٖٞا دس ایٗ ٌش ٜٚػٙی ،كثح  ٚتٔذ اص ُٟش اػهت  ٚدس ؿهشایي آب ٞ ٚهٛایی ٘أؼهآذ ته٘ٝهذست ته ٝكهشافت
اػتفاد ٜاص ایٗ فواٞا ٔی افتٙذ .ایٗ ٌشٕٛٔٔ ،ٜٚالً ت ٝكٛست تٟٙا ٌ ٚا ٜتا ٕٞؼشاٖ خٛد ت ٝتٛػتاٖٞا ٔهیآیٙهذ  ٚدس
لشاسی تٔییٗ ٘ـذٓٞ ٜػاالٖ خٛد سا ٔییاتٙذ  ٚتٌ ٝفتٍٔ ٛیپشداص٘ذ .تاصیٞای فىشی ٕٞچ ٖٛؿٌش٘ذ تشای ٔشداٖ
ػأَٙذ  ٚایزاد فواٞای ٌفت ،ٌٛٚكٙایْ دػتی  ٚآؿهپضی تهشای ص٘هاٖ ػهأَٙهذ تؼهیاس ٔفیهذ اػهت  ٚتهذاسن
تاصی ٞای ٔفشح  ٚوٓ تحشن ػثة رزب آ٘اٖ  ٚسهایت تخؾ ؿذٖ ٔحیي تٛػتاٖ خٛاٞذ ؿذ .اص ایٗ س ،ٚػهاختاس
تٛػتاٖٞا ٌ ٚزسٌاٜٞا تایذ تٌٝ٘ٛ ٝای تاؿذ و ٝؿیة ا٘ذوی داؿتٓ ٚ ٝثٛس اص آٖ خٌشی دس پی ٘ذاؿت ٝتاؿذ.

تغییش ػ ٟٓو ٟٗػاالٖ اص ٚهْ ٔٛرٛد تا ػاَ 9011

 میان ساالن :ػ ٟٓایٗ ٌش ٜٚػٙی تها
دأٝٙای اص  81تا  20ػاَ ،حهذٚد 88
دسكههذ دس ػههاَ  9841اػههت وهه ٝدس
 9011ت ٝحهذٚد  19دسكهذ افهضایؾ
ٔههییاتههذ .ایههٗ ٌههش ٜٚػههٙی ،وههٝ
ٕٓذ ٜتشیٗ ٌهش ٜٚرٕٔیتهی دس آیٙهذٜ
ؿههٟش تٟههشاٖ تههٝؿههٕاس ٔههیآیٙههذ،
دستشٌیش٘ههذ ٜپههش ٔـههغّٝتههشیٗ افههشاد
رأٔههٞ ٝؼههتٙذ وهه ٝیهها تهه ٝفٔاِیههت
التلادی ٔی پشداص٘هذ  ٚیها ٔؼهيِٛیت
خا٘ٛاد ٜای سا تشٟٓذ ٜداس٘ذ .تٙاتشایٗ وٓتشیٗ ٔیضاٖ اٚلات فشاغت سا دس اختیاس داس٘ذ .تًٝهٛس ٕٔٔه َٛایهٗ افهشاد تها
خا٘ٛاد ٜخٛد ت ٝتٛػتاٖٞا ٔی آیٙذ .صٔاٖ ٔشارٔ ٝآ٘اٖ دس سٚصٞای تٌٔیُ  ٚػآات آخش سٚص اػت ٌ ٚإٔ ٜىٗ اػت
تا پاػی اص ؿة سا دس تٛػتاٖ ت ٝػش تثش٘ذ .تشخی اص آ٘اٖ ٕٔىٗ اػت صیشا٘ذاص  ٚػفش ٚ ٜغزا ٘یض تا خهٛد تهٕٞ ٝهشاٜ
تیاٚس٘ذ  ٚؿاْ سا دس فوای آصاد كشف وٙٙذ .تا تٛر ٝت ٝسفتاس خا٘ٛادٌی آ٘اٖ ،تا حوٛس ایٗ ٌهشٔ ،ٜٚهیتهٛاٖ تشخهی
دیٍش اص ٌشٜٞٚای رٕٔیتیٕٞ ،چ ٖٛرٛا٘اٖٛ٘ ،رٛا٘اٖ  ٚوٛدواٖ سا ٘یض ٔـاٞذ ٜوشد .اص ٔیاٖ افشاد ایٗ ٌش ،ٜٚص٘هاٖ
خا٘ٝداس داسای اٚلات فشاغت تیؾتشی ٞؼتٙذ  ٚتٙاتشایٗ ،حوٛس آٖٞا تٝكٛست فشدی یا دػترٕٔی دس تٛػتاٖٞها
تٝچـٓ ٔیخٛسدٌ .شچ ٝدس ػاَ ٞای آیٙذٔ ٜیضاٖ اؿتغاَ ص٘اٖ ٘ؼثت تٚ ٝهْ و٘ٛٙی افضایؾ خٛاٞذ یافت ،أها تهٝ
ٞش حاَ ،تٔذاد آٖ ٞا ت ٝحذی اػت و ٝتٛٙٓ ٝاٖ ٌشٕٓ ٜٚذ ،ٜتأحیش خٛد سا تش ػاختاس رٕٔیتی تٛػتاٖٞها خٛاٙٞهذ
ٌزاؿت .حوٛس ٌش ٜٚص٘اٖ خا٘ ٝداس تٍٙٞ ٝاْ كثح چـٌٓیشتش اػت.

تغییش ػٔ ٟٓیاٖػاالٖ اص ٚهْ ٔٛرٛد تا ػاَ 9011

 جًاوان :ایٗ ٌش ،ٜٚػٙیٗ  21تا  80سا
دستشٔیٌیشد  ٚػ ٟٓآٖٞها دس ػهاَ 9841
حذٚد  82دسكذ تٛد  ٚپیؾتیٙی ٔهیؿهٛد
دس ػاَ  9011ت 93 ٝدسكذ وهاٞؾ یاتهذ.
ایٗ ٌش ٜٚسا تایذ اص رّٕ ٝپهش تحهشن تهشیٗ
ٌش ٚ ٜٚتا اٍ٘یضٜتشیٗ آٖٞها دا٘ؼهت وه ٝتها
حوههٛس خههٛد فوههای تٛػههتاٖٞهها سا ٘ـههاى
خاكی ٔیتخـٙذ.
دس ٔیههاٖ افههشاد ایههٗ ٌههشٔ ٜٚههیتههٛاٖ
دا٘ـزٛیاٖ ،ؿاغالٖ رهٛاٖ ،ػهشتاصاٖ  ٚیها
حتی تیىاساٖ سا ٘یض یافت .ایٗ افشاد اص ِ٘هش
تؼههتٍیٞههای خهها٘ٛادٌی داسای اػههتمالَ
ٞؼهههتٙذ  ٚاغّهههة ،سفتاسٞهههای ٌشٞٚهههی ٚ
كٕیٕیتی ٔخلٛف ته ٝخهٛد سا داس٘هذ .تها
تٛر ٝت ٝتاال سفتٗ ػٗ اصدٚاد و ٝدس آیٙهذٜ
تاص  ٓٞتاالتش ٔیسٚد ،تٔذاد اصدٚاد وهشدٜٞها
دس آٖ ٞا ٘ؼثت چـٌٓیشی ٘هذاسد .تیهذاسی
رٙؼی  ٚؿٛس رٛا٘ی دس آٖٞا ػثة تشخهی
سفتاسٞا  ٚوـؾ ت ٝػٛی رٙغ ٔخهاِف سا
تش ٔیاٍ٘یضدٔ .حذٚدیتٞای ارتٕآی و ٝدس ٔحیي ٞای آٔٛصؿی ،ؿهغّی ،خها٘ٛادٌی  ٚارتٕهآی ٚرهٛد داسدٕٔ ،ىهٗ
اػت دس تٛػتاٖ ٞا ت ٝفٛساٖ دچاس ؿذ ٚ ٜتُ ٝاٞش  ٚاص دیذ تشخی دیٍش اص ٌشٜٞٚای ارتٕآی  ٚحتی ٔهأٔٛساٖ ا٘تِهأی
تٛػتآٖٛ٘ ،ی ٘اٙٞزاسی تّمی ؿٛد .اص دیذ رأٔٝؿٙاػاٖ  ٚسٚاٖؿٙاػهاٖ ارتٕهآی ،ایهٗ سفتاسٞها ٘اٙٞزهاسی تٔشیهف
ٕ٘یؿٛد  ٚتٙا تٔ ٝمتویات ػٙی تایذ دس تشاتش آٖٞا كثٛسی پیـ ٝوشد .تٚ ٝیظ ٜدس ػاَٞای آیٙذ ٜو ٝتٔهذاد ایهٗ ٌهشٜٚ
دچاس واػتی رذی ٔی ؿٛد ،ؿشایي تشای تحُٕ ایٗ سفتاسٞا ٔؼآذتش اص ٚهْ ٔٛرٛد اػت .دس آٖ صٔاٖٕٞ ،هیٗ تٔهذاد
اص افشاد ایٗ ٌش ٜٚسا تایذ ٔغت ٓٙؿٕشد  ٚاص ؿٛس ٞ ٚیزاٖ آٖٞا تشای تحشن تخـیذٖ ت ٝفوای تٛػتاٖٞا اػتفاد ٜوشد.

تغییش ػ ٟٓرٛا٘اٖ اص ٚهْ ٔٛرٛد تا ػاَ 9011
 وًجًاوان :دستشٌیش٘هذ ٜػهٙیٗ  91تها 95
ػاَ ٞؼتٙذ .ػ ٟٓآٖٞها اص رٕٔیهت ؿهٟش
تٟشاٖ دس ػاَ  9841حذٚد  92دسكذ تهٛد
 ٚپیؾتیٙهی ٔهیؿهٛد دس ػهاَ  9011تهٝ
ٞـت دسكذ واٞؾ یاتذ .ایٗ ٌش ٜٚتهًٝهٛس
ٕٓههذ ٜدا٘ههؾآٔههٛصاٖ ٔمههاًْ سإٙٞههایی ٚ
دتیشػتاٖ تٛدٛٙٞ ٚ ٜص وٕاتیؾ ت ٝخها٘ٛادٜ
خٛد ٚاتؼهتٞ ٝؼهتٙذ .تخـهی اص آٖٞها تهٝ
اػههتفاد ٜاص ٚػههایُ تههاصی وٛدوا٘هه ٝتٕایههُ
داس٘ذ  ٚتشخی دیٍهش ٔایهُ تهٚ ٝسصؽ ٞهای
ٌشٞٚههی ٞؼههتٙذ .تهها تٛرهه ٝتهه ٝوههاٞؾ
چـٌٓیش رٕٔیت ایٗ ٌش ٜٚدس ػاَٞای آیٙذ ،ٜتایذ حوٛس آٖٞا سا دس تٛػتاٖٞا ت ٝؿذت تـٛیك وهشد ٕٞ ٚچهٖٛ
ٌش ٜٚرٛا٘اٖ ،اص آٖٞا تشای تحشن تخـیذٖ ت ٝفوای تٛػتاٖٞا اػتفاد ٜوشد.

تغییش ػٛ٘ ٟٓرٛا٘اٖ اص ٚهْ ٔٛرٛد تا ػاَ 9011
 كًدكان :ایهٗ ٌهشٞ ٜٚهٓ اوٙه ٖٛحهذٚد  92دسكهذ اص
رٕٔیت ؿٟش تٟشاٖ سا تـىیُ ٔی دٙٞهذ ،أها تهٝدِیهُ
واٞؾ چـٌٓیش ٔیضاٖ تاسٚسی  ٚسؿهذ رٕٔیهت ،ػهٟٓ
آٖٞا دس ػاَٞای آیٙذ ٜتٝؿذت وهاٞؾ ٔهییاتهذ  ٚتهٝ
حذٚد پٙذ دسكذ ٔیسػذ .اص ایٗس ،ٚتٛػتاٖٞهای آیٙهذٜ
وٓتش اص غٛغای آ٘اٖ تٟشٜٙٔذ ٔهیؿه٘ٛذ٘ .یاصٞهای آ٘هاٖ
تًٛ ٝس ٕٓذ ٜدس فوهاٞای تهاصی وٛدوا٘ه ٚ ٝتهاصی ٞهای
آٔٛصؿی خالكٔ ٝیؿٛد .ت ٝسغٓ واٞؾ رٕٔیتی آ٘هاٖ،
أا تٛػتاٖٞا سا ٕ٘یتٛاٖ اص ٚرٛد ٔحذٚد ٜتاصی وٛدواٖ
ٔحش ْٚوشد.

تغییش ػٛ٘ ٟٓرٛا٘اٖ اص ٚهْ ٔٛرٛد تا ػاَ 9011

بررسی گريٌَای اجتماعی از دید خاستگاٌَای درآمدی

تاغؼتاٖ ؿٕاِی دس حٛصٜای اص ؿٟش تٟشاٖ رای داسد و ٝتً ٝهٛس ٕٓهذٌ ٜهشٜٞٚهای دسآٔهذی ٔتٛػهي  ٚتهاالتش دس آٖ
اػىاٖ یافتٝا٘ذ .تٙاتشایٗٔ ،شارٔاٖ تٔ ٝزٕٓ ٝٓٛثاعآتاد ،تیؾتش اص ٕٞیٗ ٌشٜٞٚا خٛاٙٞذ تٛد .ایٗ ٌشٜٞٚا سا ٔیتٛاٖ ته ٝدٚ
ٌشٕٓ ٜٚذ ٜپشدسآٔذ ٔ ٚیاٖ دسآٔذ تمؼیٓ وشد.
پشدسآٔذٞا ،تا ٚرٛد داؿتٗ دسآٔذ تاال ،أا اٚلات فشاغت خٛد سا ،و ٝت ٝدِیُ فٔاِیتٞای وٓ وهاس  ٚپشدسآٔهذ ،وهٓ ٞهٓ
٘یؼت ،ت٘ ٝذست دس تٛػتاٖٞا كشف ٔیوٙٙذ .تشای آٖٞا ،تفشد دس تٛػتاٖٞا واالیی پؼت تٝؿٕاس ٔیآیذ  ٚتشریح ٔیدٙٞذ
فشاغت خٛد سا دس فواٞای خلٛكیتشی و ٝتذاسن دیذٜا٘ذ ،كشف وٙٙذ  ٚیا تا ػفش ت ٝخاسد اص وـٛس ػٌح دیٍشی اص تفهشد
سا تزشت ٝوٙٙذ .اص ایٗ سً ،ٚشاحی ایٗ فواٞاٞ ،شچٙذ تا اتتىاس  ٚخاللیت ،لادس ت ٝرّة سهایت آ٘اٖ ٘خٛاٙٞذ تٛد.
ًیف ٔیاٖ دسآٔذٞأ ،ـتشیاٖ اكّی ٌ ٚشٞ ٜٚذف تشای ًشاحی فوای تإ ٞا  ٚتٛػتاٖٞا خٛاٙٞذ تٛد .تهشای رٕٔیهت
دس ٖٚایٗ ًیف ،تٛػتاٖٞا  ٚفواٞای ػثض واالٞایی ِٕٔٔٛی ٌ ٚا ٜهشٚسی تٝؿٕاس ٔیآیٙذِٕٛٔٔ« .ی» اص آٖ س ٚوٕٞ ٝچٖٛ
 ٕٝٞواالٞای سٚصٔش ،ٜتًٛ ٝس ًثیٔی تایذ اػتفاد ٜؿ٘ٛذ « ٚهشٚسی» ت ٝایٗ دِیُ و ٝدس كٛست دس دػهتشع ٘ثهٛدٖ آٖٞها،
دچاس اختالَ خٛاٙٞذ ؿذ .دس ٔیاٖ ایٗ ٌش ،ٜٚافشادی ٚرٛد داس٘ذ و ٝتأٔیٗوٙٙذ ٜدسآٔذ ٞؼتٙذ  ٚدسآٔهذ ٔتٛػهي  ٚتهاالی
خٛد سا ٘ ٝتش احش اتفاق ،تّى ٝتا واس تؼیاس ت ٝدػت ٔی آٚس٘ذ .اص ایٗ س ٚاٚلات فشاغهت تؼهیاس ا٘هذوی دس اختیهاس داس٘هذ وه ٝدس
كٛست ت ٝدػت آٚسدٖ آٖ ،تایذ تا دلت ٔلشف وٙٙذ .تخـی دیٍش اص افشاد ایٗ ٌش ٜٚداسای اٚلات فشاغهت وهافی ٞؼهتٙذ  ٚاص
اتفاق رضء ٔـتشیاٖ دائٕی تٛػتاٖٞا لّٓداد ٔیؿ٘ٛذ ً ٚشاحی فوای تٛػتاٖٞا تًٛٝس ٕٓذ ٜتشای آ٘هاٖ كهٛست ٔهیٌیهشد.
ایٗ افشاد ؿأُ تاص٘ـؼتٍاٖ ،ص٘اٖ خا٘ٝداس ،رٛا٘اٖ دا٘ؾآٔٛص  ٚدا٘ـز ٚ ٛرضآٖٞا ٞؼتٙذ و ٝدستاس ٜسفتهاس آ٘هاٖ دس تشسػهی
ٌشٜٞٚای ػٙی ه رٙؼی ت ٝآٖ پشداخت ٝؿذ.
تا ٚرٛد رایٌیشی اساهی ٓثاعآتاد دس حٛص ٜػى٘ٛت  ٚتماهای ٌشٜٞٚای ٔیاٖ دسآٔهذ  ٚتهاالتش ،أها تهٝدِیهُ ٚرهٛد
دػتشػی تضسيساٞی  ٚتٚٝیظ ٜخي یه ایؼتٍأ ٜتش ،ٚو ٝرٛٙب  ٚؿٕاَ تٟشاٖ سا تٝیىذیٍش ٔتلُ ٔیوٙهذ ،أىهاٖ حوهٛس
ٌشٜٞٚای ٔیاٖدسآٔذ پاییٗ  ٚوٓ دسآٔذ وأالً ٚرٛد داسد .أىا٘ی و ٝػثة ٔیؿٛد وٞ ٝش اص ٌاٞی ،افشاد یا خها٘ٛادٜٞهایی اص
رٛٙب ؿٟش تٟشاٖ ،تا كشف وٓتشیٗ صٔاٖ ٞ ٚضی ،ٝٙت ٝتإ ٔٛص ٜدفاّ ٔمذع ،تٛػتاٖ ًاِما٘ی  ٚػهایش تهإ ٞها سا ٜتیاتٙهذ .اص
دیذٌاٌ ٜشٜٞٚای وٓدسآٔذ ،تٛػتاٖٞا ٌ ٚزساٖ اٚلات فشاغت دس آٖٞا ،واالیی ِٛوغ تٝؿٕاس ٔیآیذ وه ٝتها افهضایؾ دسآٔهذ
تماهای آٖ ؿىُ ٔیٌیشد .أا حوٛس ایٗ ٌشٜٞٚا اص دیذٌا ٜتش٘أٝسیضی ارتٕآی تؼیاس ٔغته ٓٙاػهتچ چشاوهٔ ٝهیتٛا٘هذ تهٝ
ایزاد فوای تٔأُ ٘ ٚضدیىی ٌشٞ ٜٚای ارتٕآی تیا٘زأذ  ٚدسن تٟتشی اص فوای ارتٕهآی ؿهٟش تٟهشاٖ دس اختیهاس ٕٞهٝ
ٌشٜٞٚا تٍزاسد.
دس ایٗ تاس ٜتایذ ٌفت وٕٛٞ ٝاس ٜدس ؿٟش تٟشاٖ ،خشد ٜفشًٞٙٞای حثاب ٌٝ٘ٛای ٚرٛد داس٘ذ و ٝافشاد ٞش ٌهش ٜٚسا دس
دایشٔ ٚ ٜحذٚد ٜتؼت ٝخٛد ٍ٘ٔ ٝیداس٘ذ  ٚأىهاٖ تثهادَ ارتٕهآی سا ته ٝوهٓتهشیٗ ٔیهضاٖ ٔهیسػها٘ٙذ .اِثته ٝتؼهیاسی اص
ٔحیيٞای ارتٕآی ٔیتٛا٘ٙذ پٛػتٞٝای خشد ٜفشًٞٙٞا سا پاس ٜوٙٙذ ٔ ٚزٕٞٝٓٛای رذاٌا٘ ٝسا تٝیىهذیٍش استثهاى دٙٞهذ.
و ٝاص رّٕ ٝآٖٞا ٔیتٛاٖ تٔ ٝحیيٞای آٔٛصؿی ،ؿغّی ،ؿثىٞٝای ارتٕآی ،فواٞای ٔزاصی ،فواٞای ؿٟشی  ٚرهضآٖٞها

اؿاس ٜوشد .دس ًشاحی تٛػتاٖٞا تایذ ٕٛٞاس ٜت ٝأىا٘اتی ا٘ذیـیذ و ٝدس كٛست حوهٛس ایهٗ ٌهشٜٞٚهای ارتٕهآی ،ؿهشایي
ٌفتٍ ٓٞ ،ٛصیؼتی  ٚتفا ٓٞؿىُ ٌیشد .تذیٟی اػت دس كٛست ٘یا٘ذیـیذٖ ت ٝچٙیٗ پذیذٜٞایی ،ؿشایي ٘هاٌٛاسی تهٚٝرهٛد
ٔیآیذ و ٝاص وٙتشَ تش٘أٝسیضا٘ٔ ٚ ٝذیشیت ارتٕآی خاسد خٛاٙٞذ ؿذ.
بررسی ي پیشبیىی آسیبَا ،تىشَا ي مشكالت احتمالی از وظر اجتماعی ي واشی از اقدامات اجرایی

پُِ ٌزسٌاٞیِ تیٗ تٛػتاٖ ٞای آب  ٚآتؾ ً ٚاِما٘ی ،یىی اص فواٞای ًشاحی ؿذ ٜتاغؼتاٖ ؿٕاِی اػت ،و ٝاص اتفاق،
ٌزسٌاٞی اػت و ٝتٕأی ٌشٜٞٚای یاد ؿذٔ ٜایهُ تهٓ ٝثهٛس  ٚاػهتفاد ٜاص آٖ ٞؼهتٙذ وه ٝتایهذ دس تٍٙٙهای آٖٕٞ ،چهٖٛ
وٛچٞٝای ل ٟش  ٚآؿتی ،اص وٙاس یىذیٍش تٍزس٘ذ ،آؿتی وٙٙذ ،یىذیٍش سا تحُٕ وٙٙذ ،احتشاْ تٍزاس٘هذ  ٚتیأٛص٘هذ وه ٝصٔهاٖ
فشاغت خٛد سا تِ ٝزت تٍزسا٘ٙذ .تٙاتشایٗ ،پُ ٓاتش پیاد ٜیىی اص اتضاسٞای تش٘أٝسیضی ارتٕآی اػت  ٚحاكُ آٖ ا٘ؼاٖٞهایی
فشًٙٞپزیشتش  ٚتٙٞٝزاستشی اػت ،و ٝدس چـٓا٘ذاص تش٘أ ٝا٘تِاس آٖ سا خٛاٞیٓ داؿت.
أا ٌزؿت ٝاص خٛؽتیٙی دستاس٘ ٜتایذ ارشای تش٘أٞٝإٛٞ ،اس ٜتایذ دس ا٘تِاس ٔٛاسد ٘اٌٛاس ٔ ٚـىالت ارتٕآی ٘اؿهی اص
حوٛس ٌشٜٞٚای ا٘ؼا٘ی تٛد .ایٗ ٔـىالت سا ٔیتٛاٖ ت ٝؿشح صیش ًثمٝتٙذی وشد6
ٔ ـىالت ٘اؿی اص تغییشات ٌشٜٞٚای ػٙی 6اص آٖرایی و ٝدس اتتذای احذاث ایٗ ٌزس ،رأٔ ٝؿٟشی تٟشاٖ تهًٝهٛس
ٕٓذ ٜرٛاٖ اػت ،ایٗ أىاٖ ٚرٛد داسد و ٝتذ ٖٚتٛر ٝت ٝتغییشات ٔحتُٕ ٌشٜٞٚای ػٙی ،تٛػتاٖٞا تهٌ٘ٛٝهٝای
ًشاحی ؿ٘ٛذ و ٝیه د ٝٞتٔذ أىاٖ اػتفاد ٜتشای ٔیاٖػاالٖ  ٚد ٝٞپغ اص آٖ تشای وٟهٗػهاالٖ ٚرهٛد ٘ذاؿهتٝ
تاؿذ .تٙالن ٔیاٖ فوا  ٚاػتفادٜوٙٙذٌاٖ ٘ ٚثٛد اٌ٘ٔاف تشای اٌ٘ثاق ٔیهاٖ آٖٞها ته ٝتهشٚص ٘اسههایتی  ٚخهاِی ٚ
تالاػتفادٔ ٜا٘ذٖ فواٞا ٔٙزش ٔیؿٛد.
ٔ ـىالت ٘اؿی اص حوٛس ٌشٜٞٚای ػٙی ٔتفاٚت 6تٛػتاٖٞای آب  ٚآتؾ ً ٚاِمها٘ی  ٚتهإ ٔهٛص ٜدفهاّ ٔمهذع اص
رّٕ ٝفواٞای ؿٟشی ٞؼتٙذ وٌ ٝشٞ ٜٚای ٔتفاٚت ػهٙی اص آٖ اػهتفادٔ ٜهیوٙٙهذٕٔ .ىهٗ اػهت حوهٛس آٖٞها
ٓٞصٔاٖ ٘ثاؿذ ،أا دس ؿشایي حوٛس  ٓٞصٔاٖ ،تشخی اختالفات ٘اؿی اص ٘ ّٛاػهتفاد ٜاص فوهاٞا تهشٚص خٛاٞهذ وهشد.
وٟٗػاالٖ ت ٝآسأؾ ٘یاص داس٘ذ  ٚرٛا٘اٖ تٚ ٝسصؽ ،تحشن  ٚؿٛس ٘ ٚـاى .وٟهٗ ػهاالٖ ٔایهُ ته ٝسٓایهت اكهَٛ
اخاللی ٞؼتٙذ  ٚپاػذاس ٙٞزاسٞای ارتٕآی  ٚرٛا٘اٖ ت ٝد٘ثاَ ػاختاس ؿىٙی  ٚتٔشیهف دٚتهاس ٚ ٜآصٔه ٖٛاكهَٛ
اخاللی .تذیٟی اػت و ٝدس ُٕٓ ،سفتاسٞای ارتٕآی ٌ ٚشٞٚی ،ایٗ چٙیٗ لٌثی  ٚاغشاقآٔیض ٘یؼت .چه ٝتؼها دس
ٔیاٖ وٟٗػاالٖ افشادی یافت ؿ٘ٛذ و ٝتًٛ ٝس وأُ سفتاس رٛا٘اٖ سا دسن وهشد ٚ ٜتأییهذ وٙٙهذ  ٚیها تهشٓىغ ،دس
ٔیاٖ رٛا٘اٖ وؼا٘ی تاؿٙذ و ٝت ٝآداب  ٚاخالق پیـیٙیاٖ خٛد پای تٙذی ٘ـاٖ دٙٞهذ .اػهتفاد ٜاص ایهٗ ٓٙاكهش اص
رّٕ ٝأىا٘ات تش٘أٝسیضیٞای ارتٕآی اػت  ٚدس ًشاحی فواٞا ههٕٗ تٛره ٝته ٝایهٗ أىا٘هات ارتٕهآی ،تایهذ
فواٞای خاف ٞشوذاْ ،تذ ٖٚتضاحٓ تا یىذیٍش تذاسن دیذ ٜؿ٘ٛذ.
ای هٗ پههٌُ ،ههزسٌاٞی اػههت تههشای آؿههٙایی ،تههشای ػههٙزؾ ،تههشای طسف ٍ٘شیؼههتٗ دس یىههذیٍش  ٚدیههذٖ
چـٓا٘ذاصٞای آیٙذ ٜص٘ذٌی .و ٟٗػاالٖ دس ٌزس اص آٖ ،تا دیذٖ رٛا٘اٌٖ ،زس سٚصٌاساٖ خٛد سا خاًشٜٚاس ٔشٚس وٙٙذ

 ٚرٛا٘اٖ تا دیذٖ وٟٗػاالٖ ت ٝساٞی و ٝدس پیؾ داس٘ذ ،ت ٝآیٙذ ٜخهٛد تیا٘ذیـهٙذ  ٚتیأٛص٘هذ وه ٝآ٘چه ٝاوٙهٖٛ
ٔیواس٘ذ ،دس پیشی دس ٚخٛاٙٞذ وشد.
ٔ ـىالت ٘اؿی اص ٌشٜٞٚای رٙؼی ٔتفاٚت 6تواد ٔیاٖ ٌشٜٞٚای رٙؼی ،تًٝهٛس ٕٓهذ ٜدس ٔیهاٖ رٛا٘هاٖ تهشٚص ٚ
ُٟٛس ٔی یاتذ .ایٗ تواد تٙٔٔ ٝای تماتُ  ٚتٙافش ٘یؼت .تّى ٝتٙـهی اػهت تهشای تِهاٞش ،آؿهٙاییٌ ،فتٍه ٚ ٛدسن
ٔتماتُ .دس تؼیاسی اص ٌهشٞ ٜٚهای ٔشارٔهاٖٕٞ ،شاٞهی
ٔشداٖ  ٚص٘اٖ  ٚپؼشاٖ  ٚدختشاٖ تٝچـهٓ ٔهیخهٛسد.
ٚسصؽ ،پیاد ٜسٚیٌ ،فتٍ ،ٛؿٛخی  ٚخٙذ ،ٜاؿىاَ تشٚص
سفتاسٞای ٔـتشن آ٘اٖ اػتٛٙٞ .ص تشخی اص سفتاسٞهای
ٔـههتشنٕٞ ،چههٕ٘ ٖٛههایؾٞههای ٙٞههشی تهه ٝسفتههاسی
ٌؼتشد ٜتثذیُ ٘ـذ ٜاػت ،أا ٔهی تهٛاٖ دستهاس ٜایهٗ
سفتاس ،و ٝؿىُ تؼیاس فشٞیخت ٝوهٙؾٞهای ارتٕهآی
اػت ،تش٘أ ٝسیضی وشد  ٚته ٝتـهٛیك آٖ پشداخهت .دس
ٍٙٞههاْ تههشٚص سفتاسٞههای ٔـههتشن ص٘ههاٖ ٔ ٚههشداٖ،
وٙتشَ ٞهای خهٛد ته ٝخهٛدی اص ػهٛی تهضسيػهاالٖ،
ٔأٔٛساٖ ا٘تِأی  ٚحوٛس ٘أحؼٛع احىاْ اخاللهی ٚ
حمٛلی ،ػثة رذاییٌضیٙی  ٚفاكٌّٝیهشی ٔهیؿهٛد.
هٕٗ تأییذ إٓاَ وٙتشِی٘ ،ثایذ واسی وشد و ٝرذاییٌضیٙی ت ٝؿىٌُیشی ٓمذٜٞای ارتٕآی تیا٘زأذ.
ٔ ـىالت ٘اؿی اص حوٛس الـاس ارتٕآی  ٚدسآٔذی ٔتفاٚت 6چٙیٗ ٔـىالتی دس ٔیاٖ ٌهشٜٞٚهایی وه ٝته ٝكهٛست
خا٘ٛادٌی حوٛس یافتٝا٘ذ ،حؼاػیت وٓتشی ایزاد ٔیوٙذ .أا دس ٔیاٖ رٛا٘ا٘ی ؤ ٝؼتمُ اص خا٘ٛادٞ ٜؼتٙذٌ ،هاٜ
تٙؾٞایی سا ایزاد وشد ٜاػت .ایٗ تٙؾٞا وٌ ٝا ٜتا اٍ٘یضٜٞای رٙؼی ٘یض خٛد سا ٘ـاٖ ٔیدٙٞذ ،دس ٚالهْ ٘اؿهی
اص تفاٚت ٞای لـشتٙذی ارتٕآی  ٚاٍِٞٛای فشٍٙٞی اػت .سا ٜحُ اػاػی ،تٛصیْ ٓادال٘ ٝأىا٘ات ؿٟشی دس ٕٞهٝ
ٔٙاًك اػت ،و ٝدس تش٘أ ٝسیضی ً ٚشاحی تایذ تٛر ٝوشد و ٝفواٞای ؿٟشی تفاٚتٞای چـٌٓیش تا آ٘چ ٝوه ٝدس
دیٍش ٔٙاًك ؿٟش تٟشاٖ ػاخت ٝؿذ٘ ٜذاؿت ٝتاؿذ .صسق  ٚتشق ٞای ُاٞشی ،و ٝاِثتٞ ٝضی ٝٙچٙذا٘ی دس تش ٘ذاسد ،تٝ
ٓٛٙاٖ تِاٞشی اص حشٚت  ٚتزُٕ تّمی ٔی ؿٛد  ٚاص رّٕٓ ٝهٛأّی اػهت وه ٝرٛا٘هاٖ الـهاس تٟیذػهت سا ٚاداس تهٝ
ٚاوٙؾ ٔی وٙذ .فواٞای ؿٟشی دس وُ ؿٟش تٟشاٖ تایذ تٝكٛست ٓ ٚ ٍٕٗٞادال٘ ٝتٛصیْ ؿ٘ٛذ .حتهی ایهٗ فوهاٞا
تایذ ت ٝكٛست تثٔینآٔیض ت ٝػٛد ٔٙاًك رٛٙتی ٌشایؾ یاتذ .اص ایٗ دیذٌاٌ ،ٜزسٌا ٜپهُ تایهذ اص ًشحهی ػهادٚ ٜ
تیپیشای ٝتثٔیت وٙذ.
ٔ ـىالت ٘اؿی اص ٘اٙٞزاسیٞای سٚا٘ی 6پُ ٓهاتش پیهاد ٜدس ٘مٌهٝای تؼهیاس صیثها ،ػشػهثض  ٚؿهٍفتاٍ٘یهض احهذاث
ٔی ؿٛد .دس صیش پُ ،ا٘ثٞٛی اص خٛدسٞٚا ،تا ػشٓت دس حاَ ٌزس اص تضسيسأ ٜذسع ٞؼتٙذ .تّٙهذی پهُ ته ٝحهذی

اػت و ٝتشای تشخی اص افشاد تشػٙان خٛاٞذ تٛد .هٕٗ آٖو ٝتشای تشخی اص تیٕاساٖ سٚاٖ پشیؾٔ ،حشوی اػت تها
اٍ٘یضٜٞای ٟ٘فت ٝخٛد سا آؿىاس ػاص٘ذ ،و ٝاص رّٕ ٝآٖٞا ٔیتٛاٖ ٌشایؾ ته ٝخٛدوـهی  ٚیها خٛدٕ٘هایی سا ٌٔهشح
وشد .تشای رٌّٛیشی اص چٙیٗ پیؾآٔذٞایی تٛكیٔ ٝیؿٛد و ٝحفاٍٞای پُ ت ٝكٛستی ًشاحی ؿ٘ٛذ وه ٝههٕٗ
تأٔیٗ چـٓا٘ذاصٞا ،چٙیٗ سفتاسٞایی سا تش ٘یاٍ٘یضا٘ٙذ.
بررسی ویازَای اجتماعی گريٌَای بُرٌبردار ي چگًوگی برطرف سازی آنَا

تا تٛر ٝت ٝتشسػی ٌشٜٞٚای ارتٕآی ٌ٘ٛاٌ٘ ،ٖٛیاصٞای آ٘اٖ تذیٗ ؿشح ٔٔشفی ٔیؿ٘ٛذ6
 و ٟٗػاالٖ ٘یاصٔٙذ فواٞای آساْ ،تا ٔحُ اػتشاحت وافی ،تا چـٓ ا٘ذاصٞای ٔفشح ٞؼهتٙذٔ .ؼهیشٞای ٓثهٛس آ٘هاٖ
٘ثایذ داسای دػتا٘ذاص  ٚپّ ٝتاؿذ.
 ایٗ ٚیظٌی دستاس٘ ٜاتٛا٘اٖ ّٛٔٔ ٚالٖ ٘یض كادق اػت٘ .اتیٙایاٖ ٘یاصٔٙذ ٓالئٕی دس وف پیادٜساٜٞاّٛٔٔ ،الٖ ٘یاصٔٙهذ
ٔؼیشٞای وأالً ٕٛٞاس ٘ ٚاؿٛٙایاٖ ٘یاصٔٙذ سإٙٞاٞا ٘ ٚـا٘ٞ ٝا ٞؼهتٙذ .تٛره ٝته ٝایهٗ ٘ىته ٝههشٚسی اػهت وهٝ
چـٓا٘ذاصٞای ٌزس حتٕاً تایذ اص دیذ افشاد ٘ـؼت ٝدس كٙذِی چشخداس تاصتیٙی ؿ٘ٛذ.
 فواٞای تفشری تا أىا٘ات وافی تشای ٔىج ٘ ٚـؼتٗ خا٘ٛادٌی ٌ ٚشٞٚی ،اص رّٕ٘ ٝیاصٞای ٌشٜٞٚای ٔیهاٖػهاَ
اػت .ایٗ ٌشٞ ٜٚا ٕٞچٙیٗ ٘یاصٔٙذ ٔؼیشٞای ًٛال٘ی پیاد ٜسٚی ٔفشح ،دس تأذاد  ٚؿاٌْاٞ ٜؼتٙذ.
 تشای رٛا٘اٖ ٛ٘ ٚرٛا٘اٖ تایذ ت ٝتذاسن ٔحًٞٝٛای ٚسصؿیٔ ،ؼیشٞای پیادٜسٚی ،د ،ٚدٚچشخٝػٛاسیٔ ،ىا٘ی تهشای
پشداختٗ تٙٞ ٝشٞای تزؼٕی  ٚرض آٖٞا پشداخت .اص ایهٗسً ،ٚشاحهی پهُ ٌهزسٌاٞیٔ ،هیتٛا٘هذ ته ٝتٕهأی ایهٗ
فٔاِیتٞا تیا٘ذیـذ .ایٗ ٌزس و ٝچـٓا٘ذاص صیثایی ت ٝوٞ ٜٛای ؿٕاَ  ٚؿٟش تٟهشاٖ دس رٙهٛب داسد ،اٍ٘یهض ٜوهافی
تشای ٓىغتشداسی  ٚفیّٓتشداسی ایزاد ٔیوٙذ و ٝتأٔیٗ ٌـٛدٌی دس آٖ چه ٝتهشای تزٕهْ ٔ ٚىهج  ٚچه ٝتهشای
تلٛیشتشداسی هشٚسی اػت.
ٔ ؼیشٞای سٚی پُ تایذ تًٛٝس وأُ تشای حشوات پیؾتیٙی ٘اپزیش وٛدواٖ ایٕٗ تاؿٙذ .تٛر ٝته ٝاتٔهاد  ٚا٘هذاصٜ
آ٘اٖ ،أىاٖ ٓثٛس اص ٘شدٜٞا ،چـٓا٘ذاصٞای دس دیذسعِ ،غض٘ذٌی ػٌح پُ  ٚرض آٖٞا وأالً هشٚسی اػت.
برآيرد جمعیت مراجعٍ كىىدٌ

تش پای ٝؿاخقٞای ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ؿذ ٜاص تٛػتاٖٞهای تٟهشاٖ ٕٞ ٚچٙهیٗ ٔحاػهثات تشافیىهی ایؼهتٍاٜٞهای ٔتهش ٚدس
ٔحذٚد ٜاساهی ٓثاع آتاد ،تشآٚسد ٔیؿٛد تٔذاد ٔشارٔ ٝوٙٙذٌاٖ ت ٝتإٞا  ٚفوهاٞای تاغؼهتاٖ ؿهٕاِی دس ًه َٛسٚصٞهای
ٓادی حذٚد ٞ 111ضاس ٘فش اػت و ٝتخؾ ٕٓذٜای اص آ٘اٖ ٔؼافشا٘ی ٞؼتٙذ و ٝاص ایؼتٍاٜٞای حما٘ی ٕٞ ٚت تهشای تثهادَ
ػفش اػتفادٔ ٜیوٙٙذ .تٔذاد خاِق ٔشارٔ ٝوٙٙذٌاٖ ت ٝتاغؼتاٖ ؿٕاِی ٓثاعآتاد حذٚد ٞ 921ضاس ٘فهش دس ًه َٛسٚص  ٚدس
ٞش ٔمٌْ صٔا٘ی تا احتؼاب صٔاٖ ٔا٘ذٌاسی د ٚػآت ،حذٚد ٞ 91ضاس ٘فش تشآٚسد ٔیؿٛد .دس سٚصٞای تٌٔیُ ایهٗ اسلهاْ تها
حذاوخش  1تشاتش  ٚدس سٚصٞای خاف ٕٞچ ٖٛػیضد ٜتٝدس تا  91تشاتش افضایؾ خٛاٞذ یافت.

بررسی جمعیت در يريدیَای پل ي احتماالت تبادل جمعیت
تشای تشآٚسد رٕٔیت دس تٛػتاٖٞای د ٚػٕت پُ اص ٔٔیاسٞای ًشح فوایی ه واِثذی ٓثاعآتاد اػهتفادٔ ٜهیؿهٛد .اص
ایٗ س ،ٚتشخی اص ؿاخقٞای آٖ ًشح ،و٘ ٝمؾ اػاػی دس ٔحاػثات خٛاٙٞذ داؿت ،ت ٝؿشح صیش ٔٔشفی ٔیؿ٘ٛذ6


ٌٔاتك تا تشداؿتٞا  ٚآٔاسٌیشیٞای ایٗ ًشح ،تشاوٓ رٕٔیت دس صٔاٖ اٚد سٚصٞای ٓادی ت ٝحذٚد یهه ٘فهش دس
كذ ٔتشٔشتْ  ٚدس سٚصٞای خاف (ػیضد ٜت ٝدس  ٚیا سٚصٞای تٌٔیُ تا ؿشایي آب ٛٞ ٚایی ٔٙاػة) ت ٝیه ٘فش دس
دٔ ٜتشٔشتْ ٔیسػذ .صٔاٖ اٚد ت ٝتمشیة دس ػآتٞای تٔذ اص ُٟش سخ ٔیدٞذ.

ٔ یضاٖ ٔا٘ذٌاسی افشاد دس سٚصٞای ٓادی حذٚد د ٚػآت  ٚدس سٚصٞای خاف حذٚد چٟاس ػآت اػت.
 تا تٛر ٝت ٝایٗ ؿاخقٞا ،فشآیٙذٞای ٔحاػثاتی ت ٝؿشح صیش اسائٔ ٝیؿٛد6
 تا تٛر ٝتٔ ٝؼاحت تٛػتاٖ ًاِما٘ی و ٝتشاتش تا ٞ 21.2ىتاساػهت ،تهشآٚسد ٔهی ؿهٛد رٕٔیهت ٌشدآٔهذ ٜدس ایهٗ
تٛػتاٖ دس صٔاٖ اٚد ت ٝحذٚد ٘ 2111فش تشػذ .دس سٚصٞای پش اصدحاْ ،تشاوٓ رٕٔیتهی دس تٛػهتاٖ ًاِمها٘ی تهٝ
دِیُ ػاختاس تٛپٌٛشافیه  ٚؿیةٞای تؼیاس صیاد دػتیافتٙی ٘یؼت .تٙاتشایٗ دس چٙیٗ سٚصٞایی تشاوٓ رٕٔیتی
تیـی ٝٙت ٝپٙذ تشاتش سٚصٞای ٓادی  ٚحذٚد ٞ 92.1ضاس ٘فش خٛاٞذ سػیذ.
 تشآٚسد رٕٔیت دس تٛػتاٖ آب  ٚآتؾ ٘یض تش ٕٞیٗ ٔٛٙاَ اػت .تا تٛر ٝتٚ ٝػٔت ایهٗ تٛػهتاٖ وه ٝحهذٚد 0.2
ٞىتاس اػت ،رٕٔیت ٌشد آٔذ ٜدس سٚصٞای ٓادی ٞفت ٝحذٚد ٘ 021فش  ٚدس سٚصٞای پهش اصدحهاْ ،ته٘ 0211 ٝفهش
خٛاٞذ سػیذ .ت ٝدِیُ ٚرٛد رارت ٝتاصی آب  ٚآتؾ  ٛ٘ ٚتٛدٖ ٔٛه ّٛآٖ ،تٔذاد ٔشارٔاٖ ت ٝتمشیهة ته ٝاصدحهاْ
تیـی٘ ٝٙضدیه ؿذٜا٘ذ .تا ؿش ّٚفلُ ػشٔا ،تٔذاد ٔشارٔاٖ واٞؾ ٔییاتذ ٔ ٚیتٛاٖ ؿاٞذ تحمك آهذاد وٕیٙهٝ
تٛٙٓ ٝاٖ سٚاَ ٓادی ایٗ تٛػتاٖٞا تٛد.
 تا تاصٌـایی تٛػتاٖٞای پیشأ٘ٛی ،تًٛٝس لٌْ رشیاٖ تشدد دس ایٗ تٛػتاٖٞا افضایؾ خٛاٞذ یافت .دس ایٗ ٔیهاٖ،
اٍِٛی غاِة ػفشو ٝتًٛ ٝس ٕٓذ ٜتا ٚػایُ حُٕ ٘ٚمُ ؿخلی اػت  ٚدس ایٗ اٍِهٔ ،ٛىهاٖ پهاسن خهٛدسٓ ٚأهُ
اػاػی دس وٛتاٞی ػفشٞای پیاد ٚ ٜاٍ٘یضٜای تشای تاصٌـت تٔ ٝثذأ ػفش اػت ،ػثة ٔیؿٛد و ٝتاصدیذوٙٙهذٌاٖ
اص ایٗ تٛػتاٖٞأ ،ؼیشٞای ًٛال٘ی سا وٓ تش ا٘تخاب وٙٙذ .تٙاتشایٗ تا ٘ضدیه ؿهذٖ ته ٝپهُ ،احتٕهاالت ٌهضیٙؾ
ٓثٛس اص پُ افضایؾ ٔییاتذ  ٚتا دٚس ؿذٖ اص آٖ ایٗ احتٕاَ واٞؾ خٛاٞذ یافت .تٓ ٝثاستی دیٍشٕ٘ ،یتٛاٖ تلهٛس
وشد و ٝتٕأی رٕٔیت تٛػتاٖ ًاِما٘ی  ٚػایش تإٞای پیشأ٘ٛیٕٞ ،چٙیٗ تٛػهتاٖ آب  ٚآتهؾ  ٚتٛػهتاٖٞهای
رٛٙتی دس كف ٓثٛس اص ایٗ پُ لشاس ٌیش٘ذ.
 تا ٚرٛد رٕٔیت ٔتفاٚت دس ایٗ د ٚتٛػتاٖ  ٚتا فشم حاتت ٔا٘ذٖ تشاوٓ رٕٔیتی دس آٖٞأ ،مذاس تثادَ رٕٔیت
ٕٛٞاس ٜحاتت ٚ ٚاتؼت ٝتٔ ٝمذاس رٕٔیتی اػت و ٝدس ٞش صٔاٖ ؿهىُ ٔهیٌیهشد .اص ایهٗ س ،ٚرٕٔیهت پایه ٝتهشای
ٔحاػث ،ٝرٕٔیت حذالّی تٛػتاٖ آب  ٚآتؾ فشم ٔیؿٛد.
 رارت ٝپُ ت ٝحذی اػت ؤ ٝشارٔاٖ ت ٝتٛػتاٖ دس ً َٛصٔاٖ ٔا٘ذٌاسی ،دػتوٓ یهتاس اص سٚی آٖ سد خٛاٙٞهذ
ؿذ  ٚتخؾ ٕٓذٜای اص آ٘اٖ تٔ ٝثذأ تاص خٛاٙٞذ ٌـت .تٙهاتشایٗ ،رٕٔیهت تٛػهتاٖ آب  ٚآتهؾ دس ًه َٛصٔهاٖ

ٔا٘ذٌاسی ،یهتاس ت ٝآٖ ػ ٛسفت ٚ ٝتاس دیٍش تاص خٛاٙٞذ ٌـت .ػشٓت راتٝرایی ٘یهض دس ٞهش د ٚػه ٛتشاتهش فهشم
ٔیؿٛد  ٚتا فشم ٓثٛس یهه٘ٛاخهت رٕٔیهت ،دس ًه َٛد ٚػهآت ٔهیتهٛاٖ ؿهاٞذ د ٚتهاس حوهٛس ٞهش ٘فهش اص
ٔشارٔٝوٙٙذٌاٖ ت ٝتٛػتاٖ آب  ٚآتؾ (یا تٛػتاٖ ًاِما٘ی) تٛد.
 دس صٔاٖ اٚد سٚصٞای ٓادی ،دس ٞش دلیم ٝحذٚد ٞـت ٘فش دس حاَ سفت ٞ ٚـت ٘فش دس حاَ تشٌـت اص ٞش ٘مٌهٝ
خٛاٙٞذ تٛد .ایٗ اسلاْ تشای صٔاٖ اٚد سٚصٞای خاف ت ٝد ٜتشاتهش افهضایؾ خٛاٙٞهذ یافهت .تهٓ ٝثهاستی دیٍهش ،دس
سٚصٞای ٓادی تمشیثاً دس ٞش چٟاس حا٘ی ٝیه ٘فش  ٚدس سٚصٞای خاف تمشیثاً دس ٞش حا٘ی ٝػه٘ ٝفهش اص ٚسٚدیٞهای دٚ
ػٛی پُ ٓثٛس خٛاٙٞذ وشد.
 تا تٛر ٝت ٝػشٓت حشوت تفشری ٓاتشاٖ و ٝحذٚد ٔ 2211تش دس ػآت اػت  ٚتا تٛر ٝت ًَٛ ٝتمشیثی پهُ وهٝ
حذٚد ٔ 941تش فشم ٔیؿٛد ،صٔاٖ ٓثٛس اص پُ حذٚد پٙذ دلیم ٝتشآٚسد ٔیؿٛد .أا تها تٛره ٝته ٝرارته ٝپهُ ٚ
چـٓا٘ذاصٞای سٚی آٖ ،صٔاٖ ٔا٘ذٌاسی سٚی آٖ سا ٔیتٛاٖ حذٚد  91تا  91دلیم ٝفهشم وهشد .تٙهاتشایٗ ،تٔهذاد
رٕٔیتی و ٝدس صٔاٖ اٚد سٚصٞای ٓادی ٔیتٛاٖ تش سٚی پُ ٔـاٞذ ٜوشد حهذٚد  921تها ٘ 921فهش  ٚتهً ٝهٛس
ٔتٛػي ٘ 901فش خٛاٞذ سػیذ .دس سٚصٞای خاف ،اصدحاْ رٕٔیتی ت ٝدافٔ ٝرٕٔیت تثذیُ ؿذ ٚ ٜػثة وهاٞؾ
صٔاٖ ٔا٘ذٌاسی سٚی پُ خٛاٞذ ؿذ .اص ایٗ س ٚرٕٔیت سٚی پُ دس صٔاٖ اٚد سٚصٞهای خهاف حهذٚد ٘ 9111فهش
تشآٚسد ٔیؿٛد.
بررسی میسان ي چگًوگی اعمال كىترل ي وظارت خًدبٍخًدی گريٌَای اجتماعی بر فضای شُری پل
فوای ؿٟشی ٛٔ ٚه٘ ّٛاأٙی دس آٖ  ٚاحؼاع تشػی و ٝپذیذٔ ٜزشٔا٘ ٝدس آٖ ایزاد ٔیوٙذ ،اص ٔٛهٓٛات ؿٙاخت ٝؿهذٚ ٜ
ٔٛسد تحج دس ًشاحی فواٞای ؿٟشی اػت .دس كٛست ٚل ّٛرشایٓ  ٚخـ٘ٛت دس ٞش فوأ ،شدْ ٘ؼثت ت ٝآٖ فوها احؼهاع
٘اأٙی پیذا ٔیوٙٙذ  ٚآٖ سا تشن وشد ٚ ٜوٓتش اص آٖ اػتفادٔ ٜیوٙٙذ  ٚحتی دس ایٗ كٛست فوای ؿٟشی٘ ،اأٗتهش خٛاٞهذ
ؿذ.
فوای ؿٟشی أٗ اص ٚیظٌیٞا ٔ ٚؤِفٞٝای ٓیٙی  ٚواِثذی ٔتٔذد ٌ ٚؼتشدٜای تشخٛسداس اػت وٌ ٝها ٜداسای تهأحیشات
ٔتماتُ ٘یض ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ یه فوای ؿٟشی أٗ ٔؼتّضْ تٔأالت ارتٕآی اػت ،چٙاٖچ ٝتش ٔثٙای ِ٘ش رهیٗ رهاوٛتض
دس ػاَ  ،9529آسأؾ  ٚأٙیت فواٞای ؿٟشی تٟٙا تٚٝػیّ ٝپّیغ تأٔیٗ ٕ٘یؿٛد ،تّى ٝآسأؾ  ٚأٙیت تا ؿثى ٝپیچیهذٜ
 ٚتمشیثاً خٛدآٌاٞی اص ِ٘استٞا  ٚسٓایت داًّٚثا٘ٙٞ ٝزاسٞا دس ٔیاٖ خٛد ٔشدْ حفَ ٔیؿٛد  ٚتٚ ٝػهیّ ٝایـهاٖ ٘یهض ارهشا
ٔیٌشدد.
حوٛس دائٕی ا٘ؼاٖ ٞا تٟتشیٗ اتضاس وٙتشَ ِ٘ ٚاست ارتٕآی اػت .تؼیاسی اص ٘اٙٞزاسیٞا ،تضٜٞا  ٚرشْٞا دس ؿشایٌی
سخ ٔی دٙٞذ و ٝأىاٖ دیذ ٔؼتمیٓ افشاد ٌ٘ٛاٌٚ ٖٛرٛد ٘ذاسد  ٚیا ت ٝػختی ٕٔىٗ اػت .اص ایٗ ِ٘ش تٛػتاٖ ًاِما٘ی دچهاس
هٔف اػت ،صیشا تؼیاسی اص فواٞای آٖ دس ا٘ث ٜٛدسختاٖ پٟٙاٖ ؿذ ٚ ٜأىاٖ تاصتیٙی ارتٕآی سا تشلشاس ٕ٘یػاصد .پهُ ٓهاتش
پیاد ،ٜتخـی اص فواٞای دٚس اص دػتشع ایٗ تٛػتاٖ سا دس اختیاس  ٚدس دػتشع ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیٌزاسد .ؿهٟش٘ٚذاٖ تها ٓثهٛس اص

تٛػتاٖ ًاِما٘ی ٚ ٚسٚد ت ٝایٗ پُ ،احؼاع أٙیت تیؾتشی ٔیوٙٙهذ .اٌهش فوهاٞای پهُ چٙهیٗ خلهّتی ٘ذاؿهت ٝتاؿهٙذ،
ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ت ٝأٙیت ارتٕآی وٕه وٙٙذ .تشای استماء أٙیت ارتٕآی تایذ حوٛس ا٘ؼاٖٞا دائٕی ،تذٚ ٖٚاػٌ ٝتاؿهذ .تایهذ
ٕٛٞاس ٜدیذ ٔؼتمیٓ سا دس ًشاحی فواٞای پُ تذاسن دیذ.
ت ٝپٙذ ٚیظٌی ٓاْ تشای ایزاد أٙیت ارتٕآی  ٚایٕٙی دس سٚی پُ ٔیتٛاٖ اؿاس ٜوهشد وه ٝایهٗ ٚیظٌهیٞها اص ًشیهك
تحمیك  ٚپظٞٚؾٞای ٓٞصٔاٖ دس سٚؽٞای پیؾٌیشی اص رشْ ٕٞ ٚچٙیٗ ِ٘شیٞٝای ًشاحی ؿٟشی تٝدػت آٔذٜا٘ذ ،صیهشا
پایذاسی ارتٕآی أٙیت ٘یاصٔٙذ تٛرٓٞ ٝصٔاٖ تً ٝشاحی ؿٟشی  ٚپیؾٌیشی اص رشْ اػت .ایٗ ٚیظٌیٞا ٓثاستٙذ اص6
 دسترسی ي جابجایی :فوای پُ تایذ داسای ٔؼیشٞا ٚ ٚسٚدیٞای تٔشیف ؿذ ٜتاؿذ و ٝأىهاٖ حشوهت آػهاٖ سا
فشإ٘ ٓٞایٙذ  ٚأٙیت ٔىاٖ سا واٞؾ ٘ذٙٞذ.
 ساختار :فوای پُ تایذ داسای ػاختاسی تاؿذ و ٝاػتفادٜٞای ٔختّف اص آٖ ،ت ٝتٙؾ  ٚتشخٛسد ٘یا٘زأذ.
 وظارت اجتماعی :فوای پُ تایذ تشای ٌشٜٞٚای ارتٕآی ٌ٘ٛاٌ ٖٛلاتُ دػتشع  ٚاؿشاف تاؿذ.
 حفاظتَای فیسیكی :فوای پُ تایذ داسای تؼٟیالت هشٚسی ٌّٛٔ ٚب أٙیتی اص رّٕ ٝرهاٖپٙهاٜٞهای ٔٙاػهة
تاؿذ.
 فعالیتٚ :رٛد فٔاِیت ٞای ا٘ؼا٘ی (التلادی ،ارتٕآی  ٚفشٍٙٞی) ت ٝكٛست ٔٙاػة تش سٚی پُ ،احتٕاَ رهشْ ٚ
تخّف سا واٞؾ ٔیدٞذ  ٚحغ أٙیت دس تٕأی ِحِات سا دس آٖ تٚٝرٛد ٔیآٚسد.

