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 ثَ اتفبق هؼبّى ثِذاؽتی ؽجکَ،کبسؽٌبعبى ّاحذُبی گغتشػ ّ خبًْادٍ  90 کویتَ صیج عبل 4/4/1391دس هْسخَ 

ثشگضاس گشدیذ ّدس استجبط ثب ؽبخـ ُبی عالهت ،جوؼیتی،ػولکشدی ،ثبسّسی ّهشگ ّهیش ثحج ّتجبدل ًظش فْست گشفت  

 

 جذّل تْلذ ثش حغت ّصى ، جٌظ ّ عي هبدس ّ ؽشایط صایوبى -1

 

 عبل

دسفذ 

 هشدٍ صایی

کوتش اص 

2500 

 گشم

تؼذاد کل 

 تْلذ

 18صیش 

 عبل
 35ثبالی 

 عبل

صایوبى دس 

ثیوبسعتبى 

صایوبى دس 

هٌضل 

1389 0.47 5.2 211 5 11 100 0 

1390 0.17 6.30 239 5 21 80 20 

 

  :ساُکبسُبی الصم

 :هشدٍ صایی  - 

ثبتْجَ ثَ کبُؼ دس فذ هزکْس اًتظبس هی سّد ثب آهْصػ ُبی تغزیَ ای ّ ػذم اًجبم فؼبلیت ُبی عٌگیي ّ - 

 .صیبى آّس ثَ صًبى ثبسداس هشدٍ صایی سا ثتْاى ثَ ًضدیک ففش سعبًذ

 : گشم 2500ّصى کوتش اص - 

ثبتْجَ ثَ افضایؼ دس فذ هزکْس ثش آهْصػ ُبی تغزیَ ای فحیح هبدساى ّکْدکبى ،رکش ػالئن خطشدس صایوبى - 

 فشصًذ ، اعتشاحت کبفی  ّفبفلَ گزاسی 4ُبی صّد سط ، تْجَ ثش حبهلگی ُبی چٌذ للْیی ،ػذم حبهلگی ثیؼ اص 

  .ثیي تْلذ ُب تْعط کبسکٌبى ثِذاؽتی ثَ صًبى ثبسداس تبکیذ ؽذ

 :عي هبدس - 

 ثَ کبسداًبى ّهبهبُبی هشاکض سّعتبیی دس صهیٌَ ثشًبهَ سیضی الصم دس جِت آهْصػ هشدم ّ آگبٍ عبختي خبًْادٍ 

عبل ّ حبهلگی ُبی ًبخْاعتَ دس افشاد پش خطش ثطْس 35 عبل ّ ثبالی 18ُب اص خطشات حبهلگی صیش 

. هغتوشتبکیذ ؽذ

: ؽشایط صایوبى -  

ثشآهْصػ ثَ کبسکٌبى ثِذاؽتی دس استجبط  ثب هضایبی صایوبى دس ثیوبسعتبى ّ خطشات صایوبى دس هٌضل ّ آهْصػ 

تْعط کبسکٌبى ثَ صًبى ثبسداس ّ اًجبم ُوبٌُگی ُبی هٌبعت جِت اػضام ثَ هْلغ صًبى ثبسداس ثَ هشاکض دسهبًی 

. ّثیوبسعتبى دس هٌبطك فؼت الؼجْس هخقْفب دس فقْل عشد عبل تبکیذ  ؽذ 

 

 :اعتفبدٍ اص ًوک یذ داس - 

 ثشاُویت ّ ًظبست ثیؾتش یذ عٌجی اّل عبل ثَ کبسداًبى هشاکضتبکیذ 20/11/90دسجلغَ ؽْسای کبسداًبى هْسخَ 

 . ؽذ ّهمشس ؽذ دس عشؽوبسی ّ دُگشدؽی اّل عبل دس توبم  خبًْاسُب یذ عٌجی تْعط ثِْسصاى  اًجبم گیشد



 

:   پْؽؼ تٌظین خبًْادٍ - 2

 

  :ساُکبسُبی الصم

 

 

         

 

 

ثبتْجَ ثَ افضایؼ دس فذ هزکْس ثشآهْصػ ُبی  اعتفبدٍ اص سّؽِبی هطوئي پیؾگیشی اص ثبسداسی ، فبفلَ  - 

 عبل، اعتخشاج اعبهی 35 عبل  ّثبالی 18گزاسی ثیي تْلذُب ّ آهْصػ دس صهیٌَ کبُؼ ثبسداسی ُبی کوتش اص 

افشادی کَ اصُیچ سّؽی اعتفبدٍ ًوی کٌٌذ ّ آهْصػ ّ هؾبّسٍ ّیژٍ ثب ایي گشٍّ ثشای اًتخبة سّػ پیؾگیشی 

. آصاداًَ جِت جلْگیشی اص ثبسداسیِبی ًبخْاعتَ  ّ ػْالت ثؼذی آى تبکیذ فْست گشفت

 

 جذّل ػلت هشگ کْدکبى کوتش اص پٌج عبل  -3

 

  :ساُکبسُبی الصم

ثبتْجَ ثَ کبُؼ هیضاًوشگ ثَ ػلت ًبٌُجبسی هبدسصادی ّافضایؼ ػفًْت ُبی تٌفغی ،آهْصػ ثَ کبسکٌبى - 

ثِذاؽتی ّثَ گشُِّبی ُذف دس استجبط ثب عْاًح ّ حْادث ّرکش ػالئن خطش ثیوبسیِبی تٌفغی ّگْاسؽی ّ اًجبم 

الذاهبت الصم دس خقْؿ پیؾگیشی،ؽٌبعبیی،دسهبى ّاسجبع  ثَ هْلغ هْاسد پشخطش ثَ هشاکض دسهبًی ّآهْصػ 

هی تَاًد در تغییز هٌاسب ایي هیشاى ، پیؾگیشی اص اصدّاج ُبی فبهیلی ،اًجبم  هؾبّسٍ  ّآصهبیؼ ُبی ژًتیکی 

 . تاثیزگذار باشد

 دسفذ پْؽؼ تٌظین خبًْادٍ عبل

 85.65 89عبل 

 86.34 90عبل 

 عبل

تؼذاد 

 ّ

هیضاى 

 کوتش اص یک ػلل هشگ

 هبٍ

تؼذاد ّ 

 یکوبٍ تب ػلل هشگهیضاى 

 یکغبل

 تؼذاد

 ّ

 هیضاى

 یکغبل تب ػلل هشگ

 عبل5کوتش اص 

89 
ًبسعی ّ ًبٌُجبسی  5

 هبدسصادی 

0 
- 

1 
 (ثشق گشفتگی)عبیش 

23 0 28 

90 
1 

 ًبٌُجبسی هبدسصادی 
2 

 ػفًْت تٌفغی 
0 

- 
4.18 12.55 0 



 

  ًتبیج ّ یبفتَ ُب
 ًتایج سیز بِ دست هی 90   اس بزرسی جداٍل هزبَط بِ شاخص ّای بزگزفتِ اس سیج ّای حیاتی شْزستاى در سال 

: آید

خاًِ بْداشت شَیز اس تزکیب سي جَاًی بزخَردار است ٍدر ارتباط با  هیشاى بارٍری عوَهی ٍ درصدجوعیت  سیز - 

 .سال اٍلیي رتبِ را دارد 5

الًَد کوتزیي رشد راداشتِ .خاًِ بْداشت شَیز ساد ٍ ٍلد باال ٍ رشد جوعیت بیشتزی ًسبت بِ بقیِ رٍستاّا دارد -

. است

 .گزم درخاًِ بْداشت باغدرُ  بیشتز اس سایز رٍستاّا هی باشد2500درصد سالوٌداى  ٍهتَلدیي کوتز اس - 

.  خاًِ بْداشت ایٌجلیي  پاییي تزیي ٍ اردجیي باالتز یي درصد  پَشش تٌظین خاًَادُ را دارًد- 

.  سال در خاًِ بْداشت اردجیي باالتز  است5هیشاى ّای هزگ کوتز اس -
 

 : همشس ؽذ     

جذّل پْؽؼ تٌظین  ّجذّل تْلذ ثش حغت ّصى ، جٌظ ّ عي هبدس ّ ؽشایط صایوبى)کٌتشل جذاّل صیج حیبتی  

خبًْادٍ ثش حغت ًْع سّػ دس آخشیي سّص ُش فقل ّجذّل ػلت هشگ کْدکبى کوتش اص پٌج عبل ،دس ثبصدیذُب تْعط 

کبسؽٌبعبى گغتشػ،ّاحذ ثِذاؽت خبًْادٍ کٌتشل ّجذّل پْؽؼ تٌظین خبًْادٍ  ثب دفبتشتطجیك دادٍ ؽْدّ دس هْاسدی 

.   کَ دس صیج حیبتی اؽکبل ّجْد داسد حتوب گضاسػ گشدد

 

 

.                                                                                   ؽبد ّپش اًشژی ثبؽیذ

                                                                                                           ّاحذ گغتشػ ؽجکَ خشهذسٍ


