
.  76 صفحِ تا 76 صفحِ اص;(اپيذهيَلَطي كٌگشُ ػَهيي)2 ؿواسُ,  13 دٍسُ, 1385 تْاس:  كشهاى پضؿكي علَم داًـگاُ هجلِ

 1384 ػال دس تَؿْش اػتاى دس هاالسيا تيواسي اپيذهيَلَطيک ٍضعيت تشسػي:  هقالِ عٌَاى 

 كاهشاى هيشصايي, فشٍغ پاكثاص, ؿْاب صاسع, احوذ سييؼي, *حؼيي داساتي:  هقالِ ًَيؼٌذُ 

تْذاؿتي  هعاًٍت تَؿْش، پضؿكي علَم داًـگاُ*  

 

:  چكيذُ

 هختلف، ػوَم ٍ داسٍّا ٍجَد ًيض ٍ ؿٌاػي حـشُ ٍ ؿٌاػي اًگل صهيٌِ دس علوي ّاي پيـشفت ٍجَد تا: ّذف ٍ هقذهِ

 اص ٌَّص هاالسيا تيواسي ًيض ها كـَس دس. اػت تشخَسداس اًگلي ّاي تيواسي تيي دس اي ٍيظُ اّويت اص ّن ٌَّص هاالسيا تيواسي

 عٌَاى تِ ّن ٌَّص آى تا پيگيش هثاسصُ دِّ چْاس اص تيؾ گزؿت اص پغ ٍ تَدُ تْذاؿتي هعضالت ٍ هـكالت اص يكي قذين

 تاص اػتاى دس اخيش ػالياى عي تيواسي تشٍص هيضاى كاّؾ تِ تَجِ تا. كٌذ هي خَدًوايي تَؿْش اػتاى دس تْذاؿتي هعضل يک

 اپيذهيَلَطيک ٍضعيت تا تشآًين هغالعِ ايي دس. اين تَدُ تيواسي هَاسد افضايؾ ًتيجِ دس ٍ كاًًَي ّاي اپيذهي تشٍص ؿاّذ ّن

. دّين قشاس تشسػي هَسد سا 1384 ػال دس تَؿْش اػتاى دس هاالسيا تيواسي هَاسد

 دسهاًي تْذاؿتي هشاكض دس كِ هاالسيا تيواسي هَاسد اًفشادي تشسػي فشهْاي اػاع تش تَصيفي تصَست هغالعِ ايي: كاس سٍؽ

 اي ساياًِ افضاسّاي ًشم اص اػتفادُ تا هَجَد اعالعات ٍ پزيشفتِ صَست اػت گشديذُ تكويل تَؿْش اػتاى دس 1384 ػال دس

. اػت سفتِگ قشاس تحليل ٍ تجضيِ هَسد

 قشاس ػال 20-29 ػٌي گشٍُ دس( 36)% تيواسي هَسد تيـتشيي ؿذُ ؿٌاػايي هاالسياي تيواسي هَسد 116 تعذاد اص: ّا يافتِ

 داساي 17% ٍ تيؼَاد 57. %داؿتٌذ آصاد ؿغل 15% ٍ كاسگش تيواسي هَاسد 70. %تَدًذ صى 3% ٍ هشد هَاسد 97. %داؿتٌذ

 سٍص، يک 23.2% ّواًشٍص، ّا الم 3.4. %داؿتٌذ غيشايشاًي هليت 44% ٍ ايشاًي هَاسد 66% هليت. تَدًذ اتتذايي تحصيالت

 تيواسي هَاسد اص تاليٌي عالين تشٍص اص تعذ سٍص پٌج اص تيؾ ّا الم 28.4% ٍ سٍص چْاس 10.3% سٍص، ػِ 21.5% سٍص، دٍ %12.9

 اص 88% ٍ اكتيَ ّاي فعاليت عشيق اص تيواسي هَاسد 12. %اًذ كشدُ عٌَاى سا لشص 96% ٍ تة تيواسي هَاسد 96.5. %اًذ ؿذُ تْيِ

. تَدًذ فالؼيپاسم اًگل داساي 1% ٍ ٍيَاكغ اًگل داساي 99% تعذاد ايي اص كِ اًذ ؿذُ ؿٌاػايي پاػيَ عشيق

 اقتصادي، عَاهل تِ تَجِ تا هاالسيا ؿٌاػي گيش ّوِ الگَّاي دايوي تغييشات دليل تِ حاضش حال دس: تحث ٍ گيشي ًتيجِ

 تشاي اػتاًذاسدي ساّكاس ّيچ كِ تاٍسًذ ايي تش كاسؿٌاػاى آى تش هَثش ؿٌاختي صيؼت ٍ هحيغي صيؼت ػياػي، اجتواعي،

 تَجِ تا. گشدد اتخار هحلي اهكاًات ٍ ؿشايظ تا هٌاػة تذاتيشي تايذ ساُ ايي دس ٍ ًذاؿتِ ٍجَد ًقاط ّوِ دس هاالسيا تا هثاسصُ

 اقذاهات اًجام ٍ اپيذهي تيٌي پيؾ دس تَاًذ هي هْاجشپزيش هٌاعق جْت سيضي تشًاهِ ٍ ؿٌاػايي كاًًَي ّاي اپيذهي تشٍص تِ

 تيٌي پيؾ دس تَاًذ هي هْاجشپزيش هٌاعق جْت سيضي تشًاهِ ٍ ؿٌاػايي كاًًَي ّاي اپيذهي سٍص. گشدد ٍاقع هفيذ خاف

 تيواسي عالين تشٍص صهاى تَدى صياد ٍ ػاكي غيشتَهي ايشاًي هَاسد اتتال تِ تَجِ تا ٍاچٌيي هفيذ خاف اقذاهات اًجام ٍ اپيذهي

 كٌتشل ٍ پيـگيشي دس هَثشي ٍ هفيذ ساّكاس تَاًذ هي پشخغش گشٍّْاي جْت آهَصؿي ّاي تشًاهِ هحيغي خَى الم تْيِ تا

. گشدد قلوذاد هاالسيا تيواسي
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