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ارزیابی شاخص َای جمعیت ي وقش آن در مذیریت حًزٌ َای آبخیس
مطالعٍ مًردی حًزٌ آبخیس مُاباد
ابراَیم بريشکٍ ،مربی پصيَشی مرکس تحقیقات کشايرزی ي مىابع طبیعی اظتان آرربایجان غربی،
ظازمان تحقیقات ،آمًزش ي تريیج کشايرزی ،اريمیٍ ،ایران)e.brooshkeh@gmail.com( .
رضا ظکًتی اظکًیی ،داوشیار پصيَشی مرکس تحقیقات کشايرزی ي مىابع طبیعی اظتان آرربایجان غربی،
ظازمان تحقیقات ،آمًزش ي تريیج کشايرزی ،اريمیٍ ،ایران)rezasokouti@gmail.com( .

چکیذٌ:
خوقیت ؾاوي زض حَظُ آتریع ٍ ٍیػگی ّای خوقیتی قاهل تقساز خوقیتٍ ،یػگی ّای ؾٌی خوقیت ،زضنس ؾَاز ٍ تَظیـ آى ً ،مف فوسُ ای زض
ایداز تَؾقِ پایساض ٍ تقازل ظیؿت هحیغی زاضز ،اظ عطف زیگط تَظیـ ًاهٌاؾة خوقیت ،تطویة ؾٌی ًاهتقاضف ٍ ؾغح ؾَاز پاییي تقازل ّای ظی ؾت
هحیغی ضا تحت ققاؿ لطاض هی زّس  .زض ایي همالِ ؾقی تطایي اؾت تا خوقیت ؾاوي زض حَظُ آب ذیع هْاتاز ضا زض فانلِ تیي زٍ ؾطقواضی -1375
1385تطضؾی ًوَزُ ٍ ٍیػگی ّای خوقیتی آى ضا تحلیل ًوایین  .تطضؾی ّای ًكاى هی زّس خویت حَظُ آتریع هْاتاز تا زضنس تاالیی اظ خوقیت
خَاى ،تطویة ؾٌی ًاهٌاؾة ٍ هقضل تی ؾَازی تَام اؾت  .ایي ٍیػگی ّای خوقیتی تا ایداز قطایظ تَ ؾقِ پایساض آتریع زض تٌالض اؾت  .اظ عطف زیگط
هْاخطت ًیطٍی خَاى فوستا تی ؾَاز یا ون ؾَاز  ،پسیسُ حاقیِ ًكیٌی ضا زض قْط هْاتاز گؿتطـ زازُ ٍ تطای تَؾقِ هتقازل قْطی ًیع هكىل آفطیي
ذَاّس تَز  .فسم تَخِ تِ پاضاهتط ّای التهازی ٍ اختوافی تَیػُ خویت تثقات فطاٍاًی ضا بُ زًثال زاضز ٍ تقازل اوَؾیؿتن ٍ پایساضی فطنِ ّای هٌاتـ
عثیقی ضا تحت الكقاؿ لطاض هی زّس .

ياشٌ َای کلیذی:
ؾیل ،ذكىؿالی ،هسیطیت آتریع ،التهاز -اختوافی( ،اؾتاى آشضتایداى غطتی )

مقذمٍ :
الگَی تَظیـ خوقیت زض تؿتط خغطافیایی ٍ هحیغی ذَیف اثطات هتماتل تط یىسیگط زاض ًس .اثطاتی وِ اگط زض ضٍال هقمَل ٍ
هٌغمی ذَیف لطاض ًگیطًس خَاهـ تكطی ٍ هحیظ ظیؿت ضا تا هكىالت ٍ هراعطات ضٍتطٍ ذَاّس ؾاذت  .قایس اغطاق ًثاقس اگط
ازفا ًوایین ،تَخَز آهسى تیكتط هكىالت ظیؿت هحیغیً ،تیدِ فقالیت ًاهقمَل گطٍّْای اًؿاًی تط فضای خغطافیایی ٍ
هحیظ پیطا هًَی ذَز اؾت  .یىی اظًتایح تَظیـ ًاهَظى خوقیت ،افعایف ضًٍس ترطیة خٌگلْا ،هطاتـ ،فطؾایف ذان ٍ پسیسُ
تیاتاى ظایی اؾت .زض وكَض ها تِ زالیل هرتلف ؾیاؾی ،التهازی ،اختوافی ٍ فسم تَظیـ فازالًِ ثطٍت ٍ فَاهل ایداز اقتغال ٍ
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زضآهس ،تَظیـ خوقت هتٌاؾة تا پتاًؿیل ّای هحی ط عثیقی پطاوٌف ًیافتِ اؾت ً .ثَز فطنت اقتغال ٍ تطٍظ فمط اظ ّن
پاقیسگی ًؾام التهازی ٍ اختوافی ضٍؾتائیاى ضا تِ زًثال زاضز ٍ ضًٍس هْاخطت ضٍؾتائیاى تِ قْطّا ضا تكسیس هی وٌس .زض ایي
ضاؾتا ،تَخِ تِ ضًٍس تغییط ٍ تحَالت خوقیتی ٍ تَظیـ ًیطٍی اًؿاًی زض حَضِ ّای آتریع ٍ هٌغمی وطزى ایي تحَالت زض
ضاؾتای پتاًؿیل ّای هَخَز ضطٍضت تام زاضز.
خَاى  ، 1367تَظیـ خوقیت زض هٌاعك هرتلف ایطاى یىؿاى ًثَزُ ٍ تاتقی اظ فَاهل هحیغی ،التهازی ،اختوافی ،ازاضی ٍ
ٍ زض تطًاهِ ضیعی ّای
ؾیاؾی اؾت  .تطویة ؾٌی خوقیت اؾاؼ تطًاهِ ضیعی ّای اختوافی ٍ التهازی تحؿاب هی آیس
خوقیتی تا تَخِ تِ ًیاظ گطٍُ ّای ؾٌی تِ هؿائلی اظ لثیل تغصیِ ،آهَظـ ،تْساقت ،اقتغال ٍ .....تایس پاؾد ّای هٌاؾة زازُ
قَز.
خَاى  ، 1380الگَّای تَظیـ خوقیت زض زًیا زض ًَاحی هرتلف خغطافیایی تؿیاض ًاتطاتط ٍ زض تقضی هَاضز تقدة آٍض
هیثاقس ،اظ  6/122هیلیاضز ًفط خوقیت خْاى زض ؾال  2000حسٍز  4/485هیلیاضز ًفط آى زض وكَضّای زض حال تَؾقِ (79 /1
زضنس) ٍ تمیِ آى هتقلك تِ وكَضّای تَؾقِ یافتِ اؾت  .اظ ایي خوقیت  14/2زضنس زض افطیما 8/9 ،زضنس زض اهطیىای التیي،
 4/9زضنس زض اهطیىای قوالی  24/1زضنس زض قطق آؾیا 43/9 ،زضنس زض خٌَب آؾیا 8/4 ،زضنس زض اضٍپا 0/5 ،زضنس زض
الیاًَؾیِ ٍ  5/1زضنس زض خوَْضی ّای ؾاتك قَضٍی ظًسگی هی وٌٌس .تغَض ولی ّط الساهی وِ زض خْت تْثَز ٍضـ
التهازی اختوافی ٍ فطٌّگی هىاى ّای خوقیتی (ضٍؾتاّا) اخطایی گطزز زض تحَل خوقیت ٍ خاتدایی ّای آى تی تأ ثیط
ًرَاّس تَز.
 )2002(Ojima ٍ Chuluunتغییطات واضتطی تِ فلت ضقس خوقیت ،پیكطفت فٌاٍضی ٍ فطنتْای التهازی نَضت گطفتِ ٍ
زذالت اًؿاى تِ عَض هكرهی تقساز ظیازی اظ اوَؾیؿتوْا ضا تغییط زازُ اؾت  .زض فانلِ ؾالْای ًَ 1970-1980احی خٌگلی
ٍ هطتقی زض آؾیا  313هیلیَى ّىتا ض واّف یافتِ وِ تیكتطیي همساض واّف زض خْاى تَزُ اؾت  )1999( Derham .تا
تَخِ تِ افعایف خوقیت ،ووثَز اضاضی ظضافی ٍ فسم تىافَی تَلیس هَاز غصایی ،ضذساز ٍ تكسیس فطؾایف ذان اظ خولِ
چالكْای هْن زض زؾتیاتی تِ ذَزوفایی زض تاهیي هَاز غسایی زض تؿیاضی اظ وكَضّای خْاى ب ٍیػُ هلل خْاى ؾَم تَزُ وِ
اهطٍظُ تیف اظ پیف هحیغْای ضٍؾتایی ایي وكَضّا ضا تا تْسیس خسی ضٍتطٍ ؾاذتِ اؾت  .ؾتایف ( ،)1376هقتمس اؾت هٌاتـ
عثیقی زض اذتیاض اًؿاى ّا اؾت ،تا حفؼ هٌاتـ پایِ هی تَاى زضخْت تأهیي اهٌیت غصایی ،اقتغال لكطّای آؾیة پصیط ٍ
ضیكِوٌی فمط اظ آى تْطُ خؿت ٍ تا تْطُ تطزاضی تْیٌِ اظ ؽطفیت ّای تالمَُ ٍ تالفقل تایس تِ فَاهل عثیقی ،اختوافی ٍ
التهازی تَخِ قَز  .عاّطذاًی( ،)1381فَاهل ؾیاؾی ،اختوافی ،فطٌّگی ٍ ضٍاًكٌاذتی زض ایداز هْاخطتْای ضٍؾتایی
اّویت تؿیاضی زاضًس  .اها قایس هْاخطت تطای وؿة ظًسگی تْتط ،هْوتطیي زلیل تطای آغاظ هْاخطتْای ضٍؾتا -قْطی اؾت ٍ
پیف تیٌی هی قَز وِ ّوچٌاى ازاهِ زاقتِ تاقس  ..هْسٍی ( )1373خوقیت تِ فٌَاى یىی اظ فٌانط تٌیازی زض تطًاهِ ّای
ٍ
التهازی ،اختوافی ٍ فطٌّگی هحؿَب هی قَز  .تط ایي اؾاؼ آگاّی اظ چٌس ٍ چَى خوقیت ٍ قٌاذت ؾاذتاض ،اتقاز
گؿتطزگی فضایی آى اظ اتعاضّای هْن تهوین گیطی ٍ تطًاهِ ضیعی تِ قواض هی ضٍز  .حافؼ ًیا ( ،)1390ؾازُ تطیي قىل
هغالقِ خوقیت وكَضّا ًحَُ تَظیـ خغطافیایی آى زض حَظُ ّای ضٍؾتایی ٍ فطنِ ّای آتریع وكَض اؾت وِ زض ؾغح هلی
هیتَاًس ثثات ؾیاؾی ،اختوافی ،فطٌّگی ٍ التهاز ی آى ضا تحت تأثیط لطاض زّس  .اظویا ( ،)1388ضقس ٍ تَؾقِ التهازی،
اختوافی ٍ ظیؿت هحیغی ّط ؾطظهیٌی هتىی تِ ًیطٍی اًؿاًی ٍ لسضت تَلیسی آى اؾت ّواًگًَِ وِ اًؿاًْا ضٍح هىاى
ّؿتٌس ،فضای ضٍؾتایی ٍ تِ تثـ آى فضای فطنِ ّای آتریع وكَض ًیع تسٍى ٍخَز هطزم ،فضایی تی ضٍح ٍ آثاض تاؾتاًی آى ضٍ
تِ ترطیة اؾت  .یاؾَضی  ،1389ضًٍس گصقتِی ؾىًَت گعیٌی زض ایطاى حىایت اظ فسم تقازل قسیس تیي هٌاعك هرتلف وكَض
زاضز .تط اؾاؼ ًتایح ؾطقواضی ّای گصقتِ تَظیـ خغطافیایی خوقیّت زض تیي اؾتاى ّای هرتلف ٍ هٌاعك قْطی ٍ ضٍؾتایی
زچاض تغییطات اؾاؾی تَز ُ اؾت  .زض حالی وِ زض ؾال  1335تیف اظ  80زضنس خوقیّت وكَض زض ًماط ضٍؾتایی ؾىًَت
زاقتٌس ،اهطٍظُ ایي ضلن تِ حسٍز  30زضنس تٌعّل یافتِ اؾت  .هْاخطاًی( ،)1387چگًَگی تَظیـ هىاًی خوقیّت ،یىی اظ هثاحث
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هْنّ ؾاذتاض خوقیّت اؾت  .خوقیّت ایطاى تَظیقی ًاهتٌاؾة ٍ ًاهتقازل زا ضز وِ ًاقی اظ فَاهل هتٌَّؿ عثیقی ،التهازی،
اختوافی ،فطٌّگی ،تاضیری ٍ ؾیاؾی اؾت  .زض فانلِی ؾالّای  1335تا ً 1385ؿثت قْطًكیٌی تِ تیف اظ زٍ تطاتط ٍ تقساز
قْطّا تیف اظ پٌح تطاتط قسُاًس..
زض خوـ تٌسی ؾَاتك تحمیك تایس گفت ّوِ ناحثٌؾطاى ٍ اًسیكوٌساى تِ الگَی تٍظیـ خوقیت ٍ ًیطٍی اًؿاًی زض فطنِ
ّای آتریع وكَض تقٌَاى فٌانط تٌیازی زض تطًاهِ ّای هحیظ عثیقی ،اختوافی -فطٌّگی ٍ التهازی تأویس ٍیػُ زاضًس،
معرفی محذيدٌ تحقیق
قْطؾتاى هْاتاز زض اؾتاى آشضتایداى غطتی ٍ خٌَب زضیاچِ اضٍهیِ لطاض زاضز  .تطاؾاؼ تمؿیوات وكَضی ایي قِ ضؾتاى
قاهل زٍترف ذلیفاى ٍ هطوعی تا  5زّؿتاى ٍ  204آتازی اؾت ٍ ٍؾقت آى  263/5ویلَهتط هطتـ اؾت  .هغاتك ؾطقواضی
ؾال ً ٍ1385تایح تحلیلی آى ،ول خوقیت هٌغمِ هَضز هغالقِ

ً 9594فط وِ اظ ایي تقساز  4981هطز ٍ ً 4605فط ظًاى

ّؿتٌس .اظ ایي تقساز  54/87زضنس تاؾَاز ٍ  45/13زضنس اظ خوقیت هٌغمِ تیؿَاز تَزُ اًس  .هطزاى تاؾَاز  62/56زضنس ٍ
ظًاى تا ؾَاز  37/44زضنس خاهقِ تاؾَازاى ضا تكىیل هی زٌّس .هحسٍزُ هَض هغالقِ زض ایي تحمیك قاهل ترف ّای خٌَتی ٍ
غطتی قْطؾتاى هْاتاز اؾت ًٍمكِ،1-2هحسٍزُ هَضز هغالقِ ضاًكاى هی زّس.

هَقعیت ضْشستاى هْاتاد دس استاى آرستایجاى غشتی
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ريش کار:
زض ایي همالِ ؾقی تط ایي اؾت تا پاضاهتط خوقیت تِ فٌَاى فاهل انلی پایساضی آتریع ٍ تاثیط آى تط زٍام ٍ هاًسگاضی
حَظُ تطضؾی قَز  .تطای ایي واض زض فانلِ زٍ ؾط قواضی  1375تا ٍ 1385ضقیت خوقیت ضا تطضؾی ًوَزُ ٍ قاذهْای
خنفیتی قاهل تقساز خوقیت ،تطاون خوقیت ،تطویة ؾٌی خوقیت ٍ هیعاى تاؾَازی ضا تحلیل ًنٍزُ ٍ ًمف پاضاهتط ّای شوط
قسُ زض تحَل حَظُ آتریع ٍ تَؾقِ پایساض یا تطفىؽ فسم تقازل آى ،تحلیل قسُ اؾت.
وتایج:
تطای تطضؾی ذهَنیات خوقیتی حَظُ آتریع هَضز هغالقِ اظ آهاض ؾالٌاهِ ُ ای آهاضی ؾال ّای  1385 ٍ 1375قْطؾتاى
هْاتاز اؾتفازُ گطزیس .پاضاهتط ّای هرتلف قاهل تقسازخوقیت تِ تفىیه ظًاى ٍ هطزاى زض ًوَزاض قواضُ ( ،)1عثمِ تٌسی ٍ

اضائِ قسُ اؾت.

ضکل (ً )1وَداس هقایسِ آهاس جوعیت تشاساس سشضواسی سال ّای 13 85ٍ 1375
ایي تطضؾی هطتَط تِ حَظ ُ آتریع هْاتاز تا هحل ؾس هی تاقس ٍ قْطؾتاى هْاتاز ضا قاهل ًوی قَز  .زض عَل زٍضُ
آهاضی  10ؾالِ ()1385-1375ول خوقیت هٌغمِ هَضز هغالقِ اظ ً 9467فط تِ ً 9920فط افعایف یافتِ اؾت  .الثتِ ًطخ ظاز ٍ
ٍلس زض هٌغمِ تؿیاض تیكتطاظ ضلن شوط قسُ اؾت ٍلی تسلیل هْاخطت ضٍؾتائیاى تِ قْط ٍ هٌاعك تیطٍى اظ هٌغمِ هَضز هغالقِ،
افعایكی لاتل هالحؾِ زض هیعاى خوقیت زض یه زِّ گصقتِ هكاّسُ ًوی گطزز  .تطضؾی آهاض ًكاى هی زّس وِ زض یه زِّ
گصقتِ هٌغمِ هَضز هغالقِ هْاخط فطؾت تَزُ ٍ ترف افؾن ًیطٍی خَاى ٍ هؿتقس واض تاالخثاض تطای تاهیي هقاـ ٍ پیسا
وطزى قغل ،هٌغمِ ضا تطن ًوَزُ اًس  .ؾط ضیعقسى خوقیت خَاى تِ قْط ّای زٍض ٍ ًعزیه تی قه تثقات ظیازی ضا تطای
قْطّا (حاقیِ ًكیٌی ) ٍ تطای ذَز هٌغمِ (ذالی قسى هٌغمِ اظ ًیطٍی واض خَاى ) تسًثال زاضز  .زض قطایظ هَخَز زاهساضی
قغل غالة آتریعًكیٌاى اؾت ٍ تِ زلیل ترطیة ًاـی اظ اؾتفازُ غیط هقمَل اظ فطنِ ّای هٌاتـ عثیقی ٍ واّف ضیعـ ّای
خَی زض یه زِّ گصقتِ ،تاهیي اقتغال تطای خَاًاى خَیای واض چٌساى آؾاى ًیؿت.
ترکیب ظىی جمعیت:
ؾاذتاض ؾٌی خوقیت یىی اظ پاضاهتطّای هْن ٍ لاتل تَخِ تطای تطضؾی ٍیػگی ّای خوقیتی یه آتریع تَزُ ٍ آییٌِ تن ام
ًوایی اظ ٍضقیت خوقیت ٍ ؾوت ٍ ؾَ آى زض آیٌسُ اؾت  .اگط تطویة ؾٌی خوقیت زض گطٍُ ؾٌی ظیط  14ؾال ،زضنس تاالیی
ضا ًكاى زّس ،گَیای ایي ٍالقیت اؾت وِ زض آیٌسُ ًعزیه تا ؾیل فؾیوی اظ خوقیت خَیای واض هَاخْین وِ تا تَخِ تِ
هكىالت فسیسُ هَخَز ًٍثَز ظیط ؾاذت ّا تطای خصب ایي خوقیت وِ زضنس تاالیی اظ آًْا اظ هقضل تی ؾَازی ًیع ضًح هی
تطًس هكىالت ضا زٍ چٌساى ذَاّس ًوَز.
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ضکل (ً )3وَداس تشکیة سٌی جوعیت تش اساس آهاس 1375

ضکل (ً )4وَداس تشکیة سٌی جوعیت تشاساس آهاس
()1385

طثق ضکل ّای  ،4 ٍ 3تشکیة سٌی جوعیت دس آهاس سشضواسی سال  ،1375دس سدُ سٌی (  )0-14سال  44دسصذ جوعیت ،سدُ
سٌی(  )15-65سال  52دسصذ جوعیت ٍدس سدُ سٌی تیص اص  65سال  4دسصذ جوعیت سا ضاهل تَدُ است .تشکیة سٌی جوعیت
طثق آهاس سشضواسی سال  ،1385دس سدُ سٌی (  )0-14سال  31/3دسصذ جوعیت ،سدُ سٌی (  )15-65سال  63دسصذ جوعیت ٍدس
سدُ سٌی تیص اص  65سال  6/7دسصذ جوعیت سا ضاهل هی گشدد  .اصَال جَاًی یا سالخَسدگی جوعیت هسائل ٍ هطکالت هختلفی
سا اص ًقطِ ًظش تشًاهِ سیضی ّای اجتواعی ،اقتصادی ٍ خصَصا سشهایِ گزاسی تِ ٍجَد هی آٍسد .تا دسًظشگشفتي ایي کِ گشٍُ سٌی
( )15-64سالِ ّش کصٍسی جوعیت فعال آى است ٍ گشٍُ ّای سٌی صیش  14سال ٍ تاالی  65سال هصشف کٌٌذُ اًذ ،پس هی تَاى
ًتیجِ گشفت دس هٌطقِ هَسد هطالعِ 37دسصذ اص ساکٌاى ًقطی دس ایجاد دسآهذ ًذاسد ٍ تاهیي هعاش آًْا تشعْذُ گشٍُ سٌی فعال هی
تاضذ .اص طشف دیگش گشٍُ سٌی صیش  14سال تا فاصلِ صم اًی کوی دس گشٍُ سٌی فعال قشاس هی گیشًذ ٍ ًیاص تِ تاهیي ضغل ،هسکي،
اصدٍاج ٍ ....داسًذ .تشاساس آهاس سال  31/3 ،1385دسصذ دس ایي گشٍُ سٌی قشاس داسًذ  ،طثق هعیاس ّای پزیشفتِ ضذُ ( تخص
اقتصادی ساصهاى هلل هتحذ ) اصلحاظ تشکیة سٌی دس سدُ جوعیت جَاى قشاس هی گیش د ٍ هی طلثذ تا تَجِ تِ ًیاص ّای ایي گشٍُ
سٌی ،تشًاهِ سیضی دقیق ٍ حساب ضذُ ای جْت ایجاد صیشساخت ّای الصم تشای آهَصش ،اضتغال  ،هسکي ٍ اصدٍاج ٍ ایجاد آیٌذُ
ای سٍضي قطش جَاى اتخار گشدد.
میزان باسوادی:
طثق ضکل ( ،)5جوعیت تاسَاد دس سشضواسی  1375هعادل  35/2دسصذ تَدُ کِ اص ایي تعذاد هشداى تاسَاد  70/4دسصذ ٍ صًاى
تاسَاد 29/6دسصذ سا تطکیل هی دّذ  .دس سشضواسی 1385کل تاسَاداى  54/9دسصذ جوعیت هی تاضٌذ کِ  62/5دسصذ هشد ٍ
 37/4دسصذ سا صًاى تطکیل هی دٌّذ  .دسصذ تاسَاداى هٌطقِ ًسثت تِ جوعیت آى تسیاس کن است ٍ ًضدیک تِ  45دسصذ جوعیت
تْشُ ای اص سَاد ًذاسًذ  .ایي ضعف تضسگی تشای ًظام آهَصضی ها دس ایي هٌطقِ هحسَب هی گشدد

 .اصطشف دیگش ًاتشاتشی دس

تشخَسداسی اص آهَصش تشای هشداى ٍ صًاى یکی دیگش اص هطکالت هٌطقِ است کِ سیطِ دس هعیاس ّای فشٌّگی داسد

 .دسصذ

تاسَادی دس هشداى ًضدیک دٍ تشاتش دسصذ تا سَادی صًاى است .تا تَجِ تِ ٍضع هَجَد اص لحاظ سَاد ٍ ًاتشاتشی ّای آهَصضیً ،یاص
تِ گستشش فضا ّای آهَصضی ٍ تشًاهِ سیضی تشای ایجاد عذالت آهَصضی ٍ اهکاى تشاتش اص ضشٍسیات است  .تی ضک ٍیژگی ّای
هحیط طثیعی هٌطقِ هَسد هطالعِ یکی اص دالیل عقة هاًذگی ٍ عذم تشخَسداسی اص سَاد هی تاضذ ٍ صعة العثَس تَدى هٌطقِ ٍ
ًثَد صیشساخت ّای هٌاسة اص جولِ سا ّْای دستشسی اصدالیل دیگش ایي ٍاقعیت اًذ  .تی سَادی یا کن سَادی تالیی است کِ فقش
سا تِ صَست یک سیکل تستِ داهٌگیش هٌطقِ هی ًوایذ  .تشای ایجاد تَسعِ ٍحل هطکالت هَجَد دس حَصُ آتخیض هْاباد تایستی دس
ّش دٍ هَسد یعٌی ایجاد اضتغال تشای جَاًاى ٍ حل هطکل تی سَادی تَاها اقذام ًوَد  .الثتِ ایي هطکل عوَم حَصُ ّای آتخیض است
ٍ حل ایي هطکل ًیاص تِ عضم هلی ٍ تشًاهِ سیضی ّوگاًی است.
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ضکل (ً )5وَداس هقایسِ آهاس جوعیت تاسَاد تشاساس سشضواسی سال ّای 13 85ٍ 1375
تطضؾی واضتطی ّا حاوی اظ ایي اؾت وِ  13زضنس اظ ٍؾقت هٌغمِ هَضز هغالقِ ضا اضاضی وكاٍضظی تكىیل هی زّس ،ایي
اضاضی تحت وكت زین تَزُ ،فمظ زض هؿیط آتطاِّ ّا تِ نَضت هحسٍز اضاضی آتی ٍخَز زاضز ٍ زض قطایظ فقلی تهَضت تاغات
هثوط اظ آى ّا تْطُ تطزاضی هی قَز  .اضاضی هطتقی تا زضخات ویفیت هتفاٍت 87 ،زضنس اظ ٍؾقت تالیواًسُ ضا تكىیل هی زّس
وِ ترف لاتل هالحؾِ ای اظ آى هطاتـ هتَؾظ تا ذَب هی تاقس  .پطاوٌسگی خوقیت ٍاتؿتگی ظیازی تِ ًَؿ واضتطی زاضز ٍ
التهاز زاهساضی تِ ٍخَز هطاتـ ؾط ؾثع ٍاتؿتِ اؾت وِ زض ترف لاتل هالحؾِ ای اظ م ًغمِ ٍخَز زاضز ٍ پطاوٌف خوقیت ضا
تَخیِ هی وٌس.
پسیسُ هْاخطت ٍ خاتدایی خوقیت یىی اظ ٍالقیت ّای هَخَز ٍ اظ هكىالت اؾاؾی هٌغمِ اؾت ٍ اظ ضٍؾتا ّای هٌغمِ تِ
قْط هْاتاز ٍ قْطّای پیطاهَى اتفاق افتازُ اؾت  .خاتدایی خوقیت ٍ ذالی قسى ضٍؾتا ّا اظ ًیطٍی واض خَاى هكىالت ی ضا
تطای ضٍؾتا ّا ٍ ؾاوٌاى هٌغمِ تِ زًثال زاضز ،اها هكه ل انلی تطای هىاى ّایی وِ همهس ایي هْاخطاى هی تاقس قىل هی
گیطز .خاتدایی لكط فؾیوی اظ خوقیت ٍ تَیػُ ًیطٍی خَاى وِ فالس هْاضت ،ترهم ٍ ؾطهایِ اًس ،هَخة ضقس حاقیِ ًكیٌی،
گؿتطـ فمط ٍ اًَاؿ ًاٌّداضی ّای اخت هافی زض قْط ّای همهس هی گطزز  .زض ضاتغِ تا هٌغمِ هَضز هغالقًِ ،عزیه تطیي
واًَى خصب ایي هْاخطاى ،قْط هْاتاز اؾت  .زض قْط هْاتاز عی زٍ زِّ گصقتِ پسیسُ حاقیِ ًكیٌی زض ترف خٌَتی ٍ قطلی
تِ عَض افؿاض گؿیرتِ ضقس ًوَز ٍ تی قه تثقات هٌفی ظیازی تِ زًثال زاضز.
بحث ي پیشىُادات :
تَظیـ خوقیت تاتقی اظ فَاهل عثیقی ،التهازی ٍ تطاون آى فالٍُ تط هقیاضّای فَق الصوط اظ فَاهل اختوافی ،ازاضی ٍ
ؾیاؾی هتأثط اؾت  .الثتِ زضایي هٌغمًِ ،ا اهٌی ّای زاذلی ًیع زذیل تَزُ اؾت ً .تایح ایي تطضؾی ًؾطات هحممیي پیكیي ضا
تاییس هی ًوایس ،هحوَزی (ً ،)1355مف فَاهل عثیقی تِ ٍیػُ اللین ضا زض تَظیـ ٍ پطاوٌف خوقیت هْن اضظیاتی ًوَزُ ٍ
تَخِ تِ پتاًؿل ّای هحیظ عثیقی تِ فٌَاى هثٌای تمؿین تٌسی ازاضی وكَض زض آیٌسُ اختٌاب ًاپصیط ذَاّس تَز

ً .ؾطی

 ،1364تَظیـ ٍ تطاون خوقیت اؾاؾی تطیي ًىتِ زض خغطافیایی ّط ؾطظهیي اؾت تَظیـ خوقیت تیاًگط ایي ًىتِ اؾت وِ اًؿاى
چگًَِ زض هحیظ عثیقی پرف قسُ التهازـ تط چِ ضٍال اؾت ٍ تٌیاى فطٌّگیف چِ هی تاقس  ،) 1993( Hunt .هْاخطت،
تاتقی اظ تفاٍت تیي هیعاى ٍالقی زؾتوعزّا ،اقتغال ٍ یا تیىاضی اؾت  .تط ایي هثٌا هْاخطاى هٌاعمی ضا خؿتدَ هی وٌٌس ن ُ
زاضای تاظاضواض هٌاؾة یا هیعاى تاالی زؾتوعزًس  ،) 1997(Bollman .هیعاى هْاخطت زض هٌاعك ضٍؾتایی ،اًقىاؾی اظ ًثَز
تَاظى فطنتْا تیي هٌاعك ضٍؾتایی تا ؾایط هٌاعك اؾت  .هْاخطاًی( ،)1387چگًَگی تَظیـ هىاًی خوقیّت ،یىی اظ هثاحث هْنّ
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ؾاذتاض خوقیّت اؾت  .خوقیّت ایطاى تٍظیقی ًاهتٌاؾة ٍ ًاهتقازل زاضز وِ ًاقی اظ فَاهل هتٌَّؿ عثیقی ،التهازی ،اختوافی،
فطٌّگی ،تاضیری ٍ ؾیاؾی اؾت  .زض فانلِ ی ؾال ّای  1335تا ً 1385ؿثت قْطًكیٌی تِ تیف اظ زٍ تطاتط ضؾیسُ اؾت ٍ
تقساز قْطّا ًیع زض ایي فانلِ تیف اظ پٌح تطاتط قسُ اًس.
آًچِ تطای تَؾقِ پایساض آتریع هَضز هغالقِ الظم اؾت ٍ تایؿتی لحاػ گطزز تِ لطاض ظیط اؾت .
 قطط الظم تطای تَظیـ ٍ پطاوٌف هٌاؾة خوقیت ،تطلطای فسالت زض تطذَضزاضی اظ اهىاًات ظًسگی زض ّوِ هىاى ّایی وِتالمَُ تطای ظًسگی هٌاؾة اًس ٍ تا ظهاًیىِ فط نت ّای هٌاؾة اقتغال ٍ ضفاُ فطاّن ىقَز خاتدایی ّای خوقیتی اظ هىاى ّای
وَچه تِ هىاى تعضگتط یا اظ ضٍؾتا تِ قْط ٍ اظ قْطّای وَچه تِ قْط ّای تعضي ّویكِ ٍخَز زاضز  .زض هٌغمِ هَضز هغالقِ
ایي فسم تٌاؾة زض تَظیـ اهىاًات ٍ ضفاُ هَضز ًیاظ ظًسگی اهطٍظی تِ نَضت هتَاظى پطاوٌف ًیافتِ ٍ یىی اظ زالیل خاتدای ی
ّای خوقیتی ٍ ایداز حاقیِ ًكیٌی زض قْط هْاتاز ّویي هَضز اؾت.
 تا تَخِ تِ ایٌىِ  13زضنس اظ ٍؾقت هٌغمِ هَضز هغالقِ ضا اضاضی وكاٍضظی فوستا زین ٍ  87زضنس اظ ٍؾقت تالیواًسُ ضااضاضی هطتقی تا زضخات ویفیت هتفاٍت تكىیل هی زّس لصا تَخِ تِ زاهساضی ٍ نٌایـ تثسیلی هطتَط تِ آى اظ ضطٍضیات اؾت.
 عثك آهاض ؾطقواضی ؾال  31/3 ،1385زضنساظ خوقیت هٌغمِ زض ضزُ ؾٌی (  )0-14لطاض زاضز  .ایي خوقیت خَاى تقس اظچٌس ؾال ًیاظ تِ اقتغال زاضز .تطًاهِ ضیعی تطای ایداز فطنت ّای قغلی خسیس تایس هثٌای تطًاهِ ضیعی ّا تاقس .
هغاتك آهاض ّای هَج ٍز تقساز ظًاى تی ؾَاز تیف اظ  67زضنس خاهقِ آهاضی ضا تكىل هی زّس ٍ ًاتطاتطی زض تطذَضزاضی اظ
آهَظـ ٍ یازگیطی ؾَاز تطای هطزاى ٍ ظًاى یىی زیگط اظ هكىالت هٌغمِ اؾت وِ ضیكِ زض هقیاض ّای فطٌّگی زاضز ،تایؿتی
واض فطٌّگی تكتطی زض ضٍؾتا ّا اًدام تا ّوِ فطظًساى تَیػُ فطظًساى زذتط ًیع اظ ًقوت تاؾَاز قسى تطذَضزاض گطزًس.
 تحلیل ًتایح تطاون ًؿثی خوقیت ضٍؾتاّای هٌغمِ هَضز هغالقِ ًكاى اظ تفاٍت ّای تیف اظ  40تطاتطی زاضز ٍ ایي تِ ًَتِذَز ًكاى اظ تَظیـ ًاهتقازل اهىاًات ٍ فسم تطذَضزاضی اظ ضفاُ یىؿاى زاضز  .تطای تطذَضزاضی اظ تٍظیـ هتقازل خوقیت زضؾغح
آتریع ،تاظًگطی زض تَظیـ اهىاًات اظ ضطٍضیات اؾت.
 تَظیـ هتَاظى خوقیت هاًـ اظ فكاض تیف اظ حس تط هٌاتـ عثیقی گكتِ ٍ ووه قایاًی تِ تَؾقِ پایساض حَظُ آتریع هیًوایس.ایي اتفاق فمظ زض نَضت تطذَضزاضی یىؿاى اظ اهىاًات الظم تطای ظًسگی تْتط

تَیػُ آهَظـ ،تْساقت ٍ اهىاى تَلیس

زضآهس هیؿط اؾت ٍ زض ایي ذهَل تاظًگطی زض تطًاهِ ّای تَؾقِ ی هٌغمِ اظ ضطٍضیات اؾت.
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