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  سرزمين در ايرانبرنامه هاي آمايش آسيب شناسي 

 فرزام پوراضغر سنگاچين

 هقدهِ:  . 2
قٕؿي ، ٘فت ٚ تٛؾٗٝ زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ايطاٖ پيٛ٘سي تٍٙبتٍٙي يبفتٝ ا٘س ٚ ثب  50زض ذالَ ؾبِٟبي اذيط ذهٛنب اظ اٚايُ زٞٝ  

ٚ٘ك ٚ ضوٛز ٞب، ايٗ ٚاثؿتٍي تكسيس قسٜ اؾت. ثٝ زِيُ ٕٞيٗ ٚاثؿتٍي، ٘ٛؾب٘بت ليٕت ٘فت ٚ ض َي ايٗ ؾبَ افعايف  ليٕت آٖ
 آٖ ثط چٍٍٛ٘ي ضٚ٘س تٛؾٗٝ ّٔي تبحيط ٌصاقتٝ ٚ تٛؾٗٝ وكٛض ثكست تحت تبحيط آٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت. 

ايٗ اٍِٛي تٛؾٗٝ ٚاثؿتٝ ثٝ زضآٔسٞبي ٘فتي ٖالٜٚ ثط ٖسْ تٙبؾت ثب ٚالٗيبت ربٔٗٝ ايطاٖ ، ْطفيتي وبشة ٚ ثٝ زٚض اظ ٘يبظٞب ٚ 
تبة آٖ ضا ثٝ نٛضت ضقس ٘بٔٛظٖٚ ؾىٛ٘تٍبٟٞبي ا٘ؿب٘ي ٚ تٕطوع فٗبِيتٟب زض ٔٙبَك تٛا٘بييٟبي ارتٕبٖي ضا ثبٖج ٌطزيس وٝ ثبظ

ٔرتّف وكٛض ثٛيػٜ وال٘كٟط تٟطاٖ ٔي تٛاٖ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز، ثٝ َٛضيىٝ تٛؾٗٝ زيٍط ٔٙبَك ٘يع زض پيٛ٘س ٚ اضتجبٌ ثب ايٗ  ٔٙبَك 
غبظ ٌطزيس، ثطاي تبٔيٗ ٔٙبثٕ تٛؾٗٝ ٔحسٚزيتي ايزبز ٔفْٟٛ يبفتٝ اؾت. ضٚ٘س فعايٙسٜ زضآٔسٞبي ٘فت وٝ اظ اٚاؾٍ زٞٝ پٙزبٜ آ

ٖسْ أىبٖ ضلبثت ٔٙبثٕ ُٔٙمٝ اي ثب ٘فت، ثؿيبضي  ٕ٘ي وطز، ثٙبثطايٗ يطٚضتي ثطاي رؿتزٛي ٔٙبثٕ رب٘كيٗ احؿبؼ ٕ٘ي قس.
ٗبزَ ٞبي ثؿيبض َٛضي وٝ پؽ لطيت ثٝ ٞفت زٞٝ ضيعي زض وكٛض ٞٙٛظ ٖسْ ت اظ ٔٙبَك وكٛض ضا ثٝ ثي تٛرٟي ٚ ا٘عٚا وكب٘يس ثٝ

قسيسي زض پٟٙٝ وكٛض ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ثؿيبضي اظ لبثّيت ٞب ٚ اؾتٗسازٞبي ٔٙبَك ّٖيطغٓ اؾتٗساز ٞبي ا٘ىبض٘بپصيط آٟ٘ب، 
 قٙبذتٝ ٘كسٜ اؾت. ثٝ ٞيٗ زِيُ ٕ٘ٛز ثط٘بٔٝ ضيعي آٔبيكي زض وكٛض زض ٔمبيؿٝ ثب ثط٘بٔٝ ضيعي ّٔي چٙساٖ ٔكٟٛز ٕ٘ي ثبقس. 

اٍِٛٞبيي وٝ ثطاي تٗبزَ ثركي ٚ ايزبز تٛاظاٖ  اي ٚ آٔبيكي زض ايطاٖ حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ ٞبي تٛؾٗٝ ُٔٙمٝ ثطضؾي ضٚيىطز
ّٕٝ رٟبٖ اظ رٔتساَٚ زض ُٔٙمٝ اي  اظ ضٚيىطزٞبي ثط٘بٔٝ ضيعي تٛؾٗٝ ٖٕستب ثطٌطفتٝ اي زض وكٛض ثٝ ارطا زض آٔسٜ ثٛز٘س، ُٔٙمٝ
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زاضاي لبثّيت اؾتٛاض ثٛز٘س. ثط پبيٝ چٙيٗ ضٚيىطزي، قىُ ٌيطي فٗبِيت ٞب ٚ  ٘ٓطيٝ لُت ضقس ٚ تٛؾٗٝ ٘مُٝ ٞب ٚ ِىٝ ٞبي
ربي آ٘ىٝ ٝ السأبت تٛؾٗٝ زض پٟٙٝ وكٛض، اظ يه ؾٛ ثط ذبؾتٝ اظ يطٚضت ٚ ٘يبظ زؾتيبثي ثٝ يه ٞسف ّٔي ثٛز ٚ اظ ؾٛي زيٍط ث

ض زٞس، ٖٕستب زض چبضچٛة ؾيبؾت ٞب ٚ ٞسف لبثّيت ٞب ٚ فطنت ٞبي تٛؾٗٝ زضٖٚ ظا ضا زض ُٔٙمٝ تمٛيت ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطا
ايٗ ضٚيىطز   پيبٔسٞبي. ٜ اؾتٞبي والٖ پيف ثيٙي قسٜ زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ ّٔي ثب تبويس نطف ثط ضقس التهبزي ٔتىي ثٛز

زض ثرف ٞبي ذبني اظ وكٛض  ثٙبيي نٛضت فٗبِيت ٞبي التهبزي ٚ قجىٝ ٞبي ظيطٝ ثٛرٛز آٔسٖ فًبيي لُجي زض پٟٙٝ وكٛض ث
نٛضت ِىٝ ٞبي ٔتٕطوع ٚ لُجي أب ثؿيبض پطاوٙسٜ ٚ ٘بٔٛظٖٚ ذٛز ضا ٕ٘بيبٖ ؾبذت. ثبظتبة ايٗ ضٚيىطز ٝ ظ رّٕٝ تٟطاٖ ثٛز وٝ ثا

ثٝ نٛضت تفبٚتٟبي التهبزي ٚ ارتٕبٖي ٚ ؾطظٔيٙي ٘بقي اظ آٖ ٕ٘بيبٖ قس ٚ تفبٚتٟبي فبحف ثيٗ تٟطاٖ ٚ زيٍط قٟطٞبي 
 ي ثيٗ رٛإٔ قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ضا پسيس آٚضز. ثعضي ٚ قٟطٞبي ٔتٛؾٍ وٛچه ٚ ثُٛض وّ

ثتسضيذ ٚ ثب افعايف ايٗ قىبف ثيٗ ٔٙبَك تٟطاٖ ٚ ؾبيط ٔٙبَك وكٛض ؾيُ ٟٔبرطتٟب اظ ضٚؾتب ثٝ قٟط ٚ اظ قٟطٞبي وٛچه ثٝ 
الٔي ثب قٕؿي ٚ چٙس ؾبَ ثٗس اظ پيطٚظي ا٘مالة اؾ 50قٟطٞبي ثعضي ٚ ٟ٘بيتب وال٘كٟطٞبيي ٔب٘ٙس تٟطاٖ آغبظ ٚ اٚاؾٍ زٞٝ 

قست ثيكتطي تساْٚ يبفت وٝ ثب ظتبة آٖ ضا زض حبَ حبيط ثهٛضت اظزحبْ رٕٗيت، حبقيٝ ٘كيٙي، ا٘ٛأ ًٔٗالت ظيؿت 
تٛاٖ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز. ِصا ثبظٍ٘طي  ٔحيُي، ٘بٞٙزبضي ٞبي ارتٕبٖي ٚ غيطٜ زض ثؿيبضي اظ وال٘كٟطٞبي وكٛض اظ رّٕٝ تٟطاٖ ٔي

ٝ ؾطظٔيٗ ٚ تٕطوعزايي اظ وال٘كٟطٞبي ٔب٘ٙس تٟطاٖ ضا زض چبضچٛة ثط٘بٔٝ ٞبي آٔبيف زض ؾيبؾت ٞبي تٛؾٗٝ فٗبِيت ٞب زض پٟٙ
 ؾطظٔيٗ ارتٙبة ٘بپصيط ٕ٘ٛزٜ اؾت.

 

 طزح هسئلِ. 3
پيبٔسٞبي ٘بقي اظ ٘يٓ لطٖ ثط٘بٔٝ ضيعي التهبزي ، ثركي ٍ٘ط ٚ ٔتٕطوع ؾجت قسٜ اؾت تب ٖسْ تٗبزَ ٞبي ؾطظٔيٙي ٚ 

ٟٙٝ وكٛض ذٛزٕ٘بيي وطزٜ ٚ پي ضيعي يه ضٚ٘س ٔيبٖ ٔست ٚ ثّٙس ٔست ثٝ تٙبؾت لبثّيت ٞبي ٘بثطاثطي أىب٘بت ٚ ذسٔبت زض پ
 ٔٙبَك ٔرتّف وكٛض رٟت وبٞف ٖسْ تٗبزَ ٞب ٚ تٛظيٕ ٖبزال٘ٝ أىب٘بت ضا ارتٙبة ٘بپصيط ٕ٘ٛزٜ اؾت. 
ٙبَمي ذبل زض ؾٙٛات آ٘چٝ ٔؿّٓ اؾت ، اتربش اؾتطاتػي ٞبي ايزبز لُت ٞبي ضقس ٚ اِٚٛيت زازٖ ترهيم ٔٙبثٕ ثٝ ٔ

ٌصقتٝ ، ثبٖج قسٜ اؾت تب ؾيٕبي  ؾبذتبض فًبيي وكٛض ثب ٖسْ تٗبزَ ٞبي قسيسي ٔٛارٝ ٌطزز . حبقيٝ ٞبي ؾّؿّٝ رجبَ 
ظاٌطؼ، زأٙٝ ٞبي اِجطظ ، زقتٟبي ؾبحّي ٚ ٔطوعي وٝ زض ثطٌيط٘سٜ وال٘كٟط تٟطاٖ ٘يع ٔي ثبقس، ؾٟٓ ٖٕسٜ اي اظ فٗبِيت 

رٕٗيتي ضا ثرٛز اذتهبل زازٜ ا٘س ٚ تمطيجب وّيٝ قٟطٞبي ثعضي ٚ ٔزٕٖٛٝ ٞبي ٔتطاوٓ ٚ تٛإ٘ٙس ٞبي تِٛيسي، ذسٔبتي ٚ 
ضٚؾتبيي ٚ ثرف ٔطاوع ٟٔٓ تِٛيس ٚ لبثّيت ٞبي ثبِفُٗ وكٛض ، زض ايٗ پٟٙٝ رغطافيبيي لطاض زاقتٝ ٚ اذتالف فبحكي ضا زض 

يبٖ ٔي ؾبظ٘س .زض ٔزٕٛٔ ؾبذتبض فًبيي وكٛض فبلس پيٛ٘س ثطذٛضزاضي اظ أىب٘بت ثب ؾبيط ٔٙبَك ذهٛنب ٔٙبَك قطلي ضا ٕ٘ب
ٞبي ٔٙبؾت ٚوبفي زض ضاؾتبي ٚحست ٚ يىپبضچٍي اؾت. ٞط چٙس ثركي اظ ٌؿؿتٍي ٞب زض پيٛ٘س ٔطاوع فٗبِيتٟب ٚ ؾىٛ٘تٍبٟٞب 

ٚ ثٛيػٜ ٘بقي اظ ٖٛاضو َجيٗي ٘ٓيط ٚرٛز ؾّؿّٝ رجبَ اِجطظ ٚ ظاٌطؼ ٚ وٛيط ٞبي ٔطوعي ٚ زض ٔزٕٛٔ قطايٍ َجيٗي 
ٔحسٚزيت آة ٘بقي ٔي قٛز، ِيىٗ ثب تٛرٝ پيكطفت ٞبي قٍطف زضفٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ٚ يطٚضت ٞبي اؾتطاتػيه قطايٍ ضٚثٝ 
تحَٛ زٞٝ آذط لطٖ ثيؿتٓ ٚ زض آؾتب٘ٝ ٞعاضٜ ؾْٛ ، اضتجبٌ فًبيي وكٛض اظ ثؿٍ تٛؾٗٝ ٚ پٛقف وبفي ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ ٚ ثرف 

ٔالحٓٝ ذهٛنب زض ثرف ٞبي قطلي ٚ رٙٛثي وكٛض زض ا٘عٚا ٚ زٚض افتبزٜ اظ فًبي تٛؾٗٝ ظيبزي اظ وكٛض ٚ رٕٗيت ٘ؿجتب لبثُ 
وكٛض ثؿط ٔي ثط٘س. الظْ ثٝ تٛييح اؾت تبويس ثط ٔمِٛٝ ٞبيي چٖٛ ٔحطٚٔيت ظزايي وٝ َي ؾٝ زٞٝ اذيط ، فبض٘ اظ زيسٌبٟٞب ٚ 

ٛضت ٌطفتٝ ، تبوٖٙٛ ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ٔحطٚٔيت ٞب ٚ ٔالحٓبت آٔبيكي ٚ ثسٖٚ اضتجبٌ ثب ؾبظٔب٘سٞي فًب زض ثؿيبضي اظٔٙبَك ن
ٖسْ تٗبزَ ٞبي ٔٛرٛز زض ثؿيبضي اظ ٔٙبَك ضا وبٞف زٞس ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘يع زض حبَ حبيط قبذم ٞبي تٛؾٗٝ ٔٙبَمي 

ذبني  ٔب٘ٙس تٟطاٖ تفبٚت ٞبي فبحكي ضا ثب ؾبيط ٔٙبَك ٘كبٖ ٔي زٞس. افعٖٚ ثط ايٗ تٕطوع فٗبِيت ٞب ٚ ؾىٛ٘تٍبٞب زض ٔٙبَك
اظ وكٛض، ٔحيٍ ظيؿت َجيٗي ٚ ا٘ؿب٘ي وكٛض ضا ثكست زض ٔٗطو آؾيت ٞبي لطاض زازٜ اؾت ضٚ٘س فعايٙسٜ ترطيت ٚ آِٛزٌي زض 
ثطذي اظ ٔٙبَك وكٛض ) ٔٙبَك ؾبحّي ، فطؾبيف ذبن زضٔٙبَك وٛٞؿتب٘ي ، آِٛزٌي ٞٛا زض وال٘كٟطٞبي وكٛض ٚ... ( 

ٟٙٝ وكٛض ٚ ثبظٍ٘طي زض ؾيبؾت ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ آٔبيف ؾطظٔيٗ زض وكٛض ضا غضفبٍ٘طي زض ظٔيٙٝ چيسٔبٖ فٗبِيت ٞب زض پ
 زٚچٙساٖ ٕ٘ٛزٜ اؾت. 
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 هفَْم آهبيص. 4
فٗبِيتٟابيي ناٛضت    ،ٚ زض رٟت ؾابظٔب٘سٞي فًاب   ،تٛرٝ ثٝ ٔفْٟٛ ّٖٕي آٔبيف ثبآٔبيف ضٚقٗ اؾت وٝ  ِغت زض ثطضؾي ضيكٝ

ٗ      ت چاطا ؾا ا ٔؿتتط«  آٔٛزٖ »ذٛاٞس ٌطفت وٝ ثٝ ٖ٘ٛي زض ٔٗب٘ي ٔرتّف ٔهسض  زض ٘كاب٘سٖ ،  ،واٝ آٔاٛزٖ ثاٝ ٔٗٙابي آٔيرات

 ٔي ثبقس.« آٔبئيسٖ» ٚ« آٔٛزٖ» ٔي ثبقس ٚ آٔبيف اؾٓ ٔهسض …آضاؾتٝ وطزٖ ٚ زض وٙبض ٞٓ چيسٖ ٚ ٔؿتٗسوطزٖ،
ٝ      آٔبيف ؾطظٔيٗ ّٖٓ ٚ زا٘ف ؾبظٔب٘سٞي ُٔٙمي ٚ ٖمال٘ي رٙجٝ ٔحايٍ   ٞبي التهابزي، ارتٕابٖي، فطٍٞٙاي حفبْات ٚ تٛؾاٗ

. ٞسف اؾبؾي آٖ تٛؾٗٝ ٔٙبَك ٚ ضٚاثٍ ٔتمبثُ زضٚ٘ي  ٚ ثطٚ٘ي آٟ٘ب، اؾتفبزٜ ٔٗمَٛ اظ ٔٙبثٕ، اضظقإٙس  "قٛز ظيؿت ضا قبُٔ ٔي
ؾبظي ٔيطاث ا٘ؿبٖ ؾبذت )ٔحيٍ ظيؿت ا٘ؿب٘ي( ٚ غياط ؾابذتٝ ) ٔحايٍ ظيؿات َجيٗاي(، تاطٔيٓ ٚ تمٛيات ٔحايٍ ظيؿات،          

قٛز. ثٝ ٖجبضت زيٍط ؾيٕبي ٔٛرٛز آتي تٛؾٗٝ يبفتٍي ُٔٙمٝ  ف ٚ ... ضا قبُٔ ٔيٞبي افمي ٚ ٖٕٛزي زض ؾُٛح ٔرتّ ٕٞبٍٞٙي
 ٞبي تٛؾٗٝ تطؾيٓ ٔي ٕ٘بيس. ضا اظ ِحبِ ٔحٛضٞبي تٛؾٗٝ ٚ لُت

ٞبيي  ثٝ ٖٙٛاٖ ثركي اظ ؾيؿتٓ ،تكطيح ٚ تهٛيطٌطي ؾبذتبضٞبي فًبيي ثٝ تكريم، فًبيي يب ثٝ ٖجبضتي آٔبيف  ثط٘بٔٝ ضيعي
زيسٌبٟٞب ٚ ضٚقاٟبيي اؾات    ،ي ٔفبٞيٓ ٔزٕٖٛٝ ،ثط٘بٔٝ ضيعي فًبيي. ثٝ ٖجبضتي زيٍط، ٔي پطزاظز ،اضاي ٔٗٙئتكىُ اظ ضٚاثٍ ز

ُّٔٛة ٚ زِرٛاٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌياطز. ثط٘بٔاٝ ضياعي فًابيي زض ٚالإ ٘ابْ         فًبيي ٚ ؾبذتبض وٝ زض رٟت ايزبز ؾبظٔبٖ
تط اظ ٔفْٟٛ ُٔٙمٝ اؾت ٚ ٔطظٞبي ُٔٙمٝ ضا لُإ   ت وٝ ٔفْٟٛ فًب وّيثب ايٗ تفبٚ ،زيٍطي ثطاي ثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ اي اؾت

ٞسف  .ٔي وٙس ٚ ايٗ يه فطايٙس ٔساْٚ اؾت وٝ ثهٛضت حبِت ٖٕٛزي ٚ افمي ٕ٘بيبٖ ٔي قٛز ٚ زض ؾُٛح ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ وبض ٔيطٚز
 لُجٟاب،  اظ ؾبظٔبٖ ٔٛرٛز فٗبِيتٟاب، ٘يؿت ٚ ٔي تٛا٘س زٚض ٕ٘بي وبّٔي  ثط٘بٔٝ ضيعي فًبيي اظ اٞساف ثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ اي رسا

 . اضئٝ ٕ٘بيس…٘حٜٛ اضتجبٌ قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ٚ چٍٍٛ٘ي اؾتمطاض رٕٗيت، ،ٔحٛضٞبي تٛؾٗٝ
ثطاي ايٙىٝ ترهيم ٔٙبثٕ ثركي زض ٔىبٟ٘ب ٚ ٘ٛاحي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ َطيمي ا٘زابْ ٌياطز    اؾت يقثط٘بٔٝ ضيعي فًبيي زض ٚالٕ تال

 وٝ:

ٞآ   اظ س ٚ ثيكاتطيٗ پكاتيجب٘ي ضا  ٙارتٕبٖي ضا ثاٝ ٕٞاطاٜ زاقاتٝ ثبقا     -طيٗ ثبظزٜ التهبزيؾطٔبيٝ ٌصاضيٟبي ثركي ثيكت -الف

 س.ٙثٕٙبي

 ٟٔيبؾبظي فٗبِيتٟبي تِٛيسي ٚ تؿٟيالت ارتٕبٖي ثطاي وّيٝ وؿب٘ي وٝ ثٝ ايٗ فٗبِيتٟب ٘يبظٔٙس٘س. -ة

 عَ ٕ٘بيس.تٙ ،اذتالف زضآٔس ٚ ضفبٜ زض ٔيبٖ ٔطزْ ٚ ٔٙبَك اٌط اظ ثيٗ ٕ٘ي ضٚز ثٝ حسالُ -ج

 .ٌطايف تىبّٔي ؾبذتبض فًبيي ثبيس ٕٞؿٛي ثط٘بٔٝ تٛؾٗٝ وكٛض يب ُٔٙمٝ ثبقس -د

ٞبيكبٖ، تزٟيعات  ٞب، فٗبِيت ٞبي تٛؾٗٝ ٚ ٘حٜٛ اؾتمطاض ٔٙبؾت ٚ ٕٞبًٞٙ ا٘ؿبٖ ضيعي فًبيي ٖجبضت اؾت اظ تٗييٗ ٞسف ثط٘بٔٝ
ٞبي  ضيعي فًبيي پيٛؾتٝ ثٝ ٔحسٚزيت ثط٘بٔٝ بي تٛؾٗٝ.ٞ اي ٔكرم اظ ؾطظٔيٗ ثطاي تحمك ٞسف ٚ ٚؾبيُ اضتجبَبت ثط ٌؿتطٜ

ٞبي تٗييٗ قسٜ تٛؾٍ ٔؿئٛالٖ  ضيعي فًبيي ثٝ ٞسف پطزاظز. ثط٘بٔٝ ٞب ٔي وٙس ٚ ثٝ ثطضؾي آٖ َجيٗي، التهبزي، ا٘ؿب٘ي تٛرٝ ٔي
ٌيط٘س تب لب٘ٛ٘يت ٚ يإب٘ت   ٞبي اضايٝ قسٜ، ٔٛضز تهٛيت ثطٌعيسٌبٖ ٔطزْ لطاض ٔي ٕ٘بيس ٚ ؾطا٘زبْ ثط٘بٔٝ ٔٙترت ٔطزْ تٛرٝ ٔي

 ارطايي الظْ ضا ثيبثٙس.

قٛز وٝ ثٝ ٘حٛي ٘بْط ثط ٖٕطاٖ ٚ  يب حفبْت فًب يب  ٞب ٌفتٝ ٔي ضيعي ٞبي فًبيي يب آٔبيف ؾطظٔيٗ ثٝ آٖ زؾتٝ اظ ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ
  ؾطظٔيٗ )ؾطظٔيٗ يه وكٛض، يه ُٔٙمٝ، ... يب حتي اذيطاً يه لبضٜ( ٞؿتٙس.

ٚ اؾتٗساز ويفي ٚ وٕاي ؾاطظٔيٗ ثاطاي اؾاتفبزٜ      ُي ثب ٍ٘طـ ثبظزٜ پبيساض ٚ زضذٛض ، ثط حؿت تٛاٖ آٔبيف ؾطظٔيٗ َجك يٛاث
ٞبي ٔرتّف ا٘ؿبٖ زض ؾطظٔيٗ ، ثٝ تٗييٗ ٘ٛٔ وبضثطي اظ ؾطظٔيٗ ٔي پطزاظز . ثٙبثطايٗ اظ ٞسض ضفتٍي ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ يبيٕ قسٖ 

 (  1985، ٘بٜٚ ٚ ِيجطٔبٖ  1968وٙس ٔي وبٞس ) اؾتٛاضت  ٔحيٍ ظيؿت ٚ زض ٘تيزٝ اظ فمط ا٘ؿب٘ي وٝ ضٚي ظٔيٗ وبض ٔي
 (: 1385ٔطوع ّٔي آٔبيف ؾطظٔيٗ ٘يع آٔبيف ؾطظٔيٗ ضا ثٝ قطح ظيط تٛنيف ٕ٘ٛزٜ اؾت ) 

تٙٓيٓ وٙف ٔتمبثُ ثيٗ ٖٛأُ ا٘ؿب٘ي ٚ ٖٛأُ ٔحيُي ثٝ ٔٙٓٛض ايزبز ؾبظٔبٖ ؾطظٔيٙي ٔجتٙي ثط ثٟطٜ ٌيطي ثٟيٙٝ اظ 
اظ َطيك افعايف   ٚ ٔحيُي آٔبيف ؾطظٔيٗ ٘بٔيسٜ ٔي قٛز.آٔبيف ؾطظٔيٗ زض چبضچٛة انَٛ ٔهٛة،اؾتٗسازٞبي ا٘ؿب٘ي 
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وبضآيي ٚ ثبظزٞي التهبزي، ٌؿتطـ ٖساِت ارتٕبٖي، ضفٕ فمط ٚ ٔحطٚٔيت ٚ ثطلطاضي تٗبزَ ٚ تٛاظٖ زض ثطذٛضزاضي اظ ؾُح 
ي اضايي ٔتٙبؾت ثب اٞساف تٛؾٗٝ ٔتٗبزَ ٚ حفّ ٔحيٍ ٔٗمَٛ تٛؾٗٝ ٚ ضفبٜ زض  ٘مبٌ ٚ ٔٙبَك رغطافيبيي، ايزبز ٘ٓبْ وبضثط

ٔىب٘ي ؾيبؾتٟبي  -ظيؿت، ايزبز ٚ تحىيٓ پيٛ٘سٞبي التهبزي زضٖٚ ٚ ثطٖٚ ُٔٙمٝ اي ٚ ٕٞبًٞٙ ؾبظي تأحيطات فًبيي
ثركي ٚ ؾيبؾتٟبي تٛؾٗٝ ٔٙبَك ٚ ٔحٛضٞبي ذبل ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ُٖٕ ٔي وٙس وٝ ثتٛا٘س اٞساف چكٓ ا٘ساظ ثّٙس ٔست تٛؾٗٝ 

 كٛض ٚ ٔسيطيت يىپبضچٝ ؾطظٔيٙي ضا ٔحمك ؾبظز.و
الظْ ثٝ تٛييح اؾت وٝ ٔٛيٛٔ آٔبيف ؾطظٔيٗ ٚ ٔفبٞيٓ آٖ زض ايطاٖ ٘يع ثٝ ٔب٘ٙس ؾبيط وكٛضٞب َي ؾبِيب٘ي وٝ اظ َطح ايٗ 

زٚضٜ ٞب ، ٔفبٞيٓ ٔٛيٛٔ ٔي ٌصضز ٘يع ثب تغييطاتي ٔٛارٝ ثٛزٜ ٚ ثٝ فطاذٛض قطايٍ حبوٓ ثط ٞط زٚضٜ ٚ ثًٗب اضظقٟبي حبوٓ ثط ايٗ 
 (1) رسَٚ آٔبيف زض ؾُٛح زِٚتي ٘يع تغييط ٕ٘ٛزٜ اؾت

 . تحَالت تؼبريف آهبيص در ايزاى1جدٍل 

 ػولکزد ضزح دٍرُ

 زيسٌبٞي وٝ ظٔيٙٝ پيسايف آٔبيف ؾطظٔيٗ ثٛز ()ؾطظٔيٗي ثٟطٜ ٚضي اظلبثّيت ٞب 50زٞٝ

 رٕٗيت زض ؾطظٔيٗتٛظيٕ رغطافيبيي فٗبِيتٟب ٚ  ؾبظٔب٘سٞي فًبي التهبزي 60زٞٝ 

ضاثُٝ ثيٗ رٕٗيت ٚ فٗبِيت ثب تٛرٝ ثٝ ذهٛنيبت ٔٙبثٕ  ٚ َجيٗي ثٟطٜ ٚضي اظ ْطفيت ٞبي ارتٕبٖي 70زٞٝ 
 ا٘ؿب٘ي

ٔالحٓبت أٙيتي ٚ زفبٖي؛وبضآيي ٚ ثبظزٞي   80زٞٝ 
 التهبزي؛ ٚحست ٚ يىپبضچٍي ؾطظٔيٗ؛ 

اي؛  ٌؿتطـ ٖساِت ارتٕبٖي ٚ تٗبزِٟبي ُٔٙمٝ
 ت ٚ احيبي ٔٙبثٕ َجيٗي؛حفبْت ٔحيٍ ظيؿ

ٞب ثط اؾبؼ ضٖبيت انَٛ  تٛظيٕ فٗبِيت ٞب ٚ ؾىٛ٘تٍبٜ
   ٚ تٛاٖ ثْٛ قٙبذتي پبيساضي

 ٔجب٘ي ٘ٓطي ٚ ضٚيىطزٞبي آٔبيف، ٔطوع ّٔي آٔبيف، ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض، 1385پٛضانغط ؾٍٙبچيٗ،  هبخذ:

 پيطيٌِ آهبيص سزسهيي در ايزاى :. 5
ط تحٛالت ثط٘بٔٝ ضيعي زض ايطاٖ ثٝ َٛض ٖبْ ٚ آٔبيف ؾطظٔيٗ ثُٛض اذم زٚ زٚضٜ وبٔال ٔكرم لبثُ تكاريم  زض ثطضؾي ؾي

اؾت . زٚضٜ لجُ اظ ا٘مالة اؾالٔي وٝ زض آٖ آضٔبٟ٘ب ٚ اٞساف ثهٛضت ٔتفبٚت تطي زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ ٚ آٔبيف  ٔٙٗىؽ ٔي 
ٟ٘ب ٔٙجٗج اظ اضظـ ٞب ٚ آٔٛظٜ ٞبي زيٙي زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ ٚ آٔبيف  قسٜ اؾت ٚ زٚضٜ پؽ اظ ا٘مالة وٝ زض آٖ اٞساف ٚ آضٔب

 ثبظتبة يبفتٝ ا٘س وٝ لُٗب تحٛالت ٔتفبٚت تطي ضا ٘ؿجت ثٝ زٚضٜ ٞبي لجُ اظ ا٘مالة تزطثٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيطيٌِ تحَل ٍ تطَر  ثزًبهِ ريشي  ٍ آهبيص سزسهيي در ايزاى  قجل اس اًقالة اسالهي : .1-5
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زض ايطاٖ آغبظ قس ، ِيىٗ ثطضؾي اؾٙبز ٚ ؾٛاثك حبوي اظ ايٗ اؾات   1327ٌطچٝ ثط٘بٔٝ ضيعي زض ايطاٖ ثٝ ٔٗٙبي ٘ٛيٗ آٖ اظ ؾبَ 
وٝ لجُ اظ ايٗ تبضيد ٘يع تالقٟبي ثؿيبض ظيبزي ثطاي تٛؾٗٝ وكٛض زض لبِت ثط٘بٔٝ ٞبي ٖٕطا٘ي  ناٛضت ٌطفات أاب ثاٝ زالياُ      

  .1ٔرتّف ، ايٗ تالقٟب ٘بوبْ ٔب٘س
ٚ زض قطايٍ  ضوٛز ، تٛضْ ٚ اظ ٞٓ پبقايسٖ ثٙيابٖ أاٛض التهابزي      1334اِي  1328ثط٘بٔٝ اَٚ ٞفت ؾبِٝ وكٛض زض َي ؾبِٟبي 

ٔتٛلف قس  . ثط٘بٔٝ ٞفت ؾابِٝ زْٚ )   1332وكٛض ٚ ثي حجبتي ؾيبؾي وكٛض آغبظ قس ، ِيىٗ زض ٔيب٘ٝ ضاٜ ٚ پؽ اظ وٛزتبي ؾبَ 
زض قطايٍ ٔتفبٚت تط اظ ثط٘بٔٝ اَٚ ٚ زض يه رٛ ٘ؿاجتب ُٕٔائٗ تاط اظ ثط٘بٔاٝ اَٚ تاسٚيٗ       1334( زض ٘يٕٝ زْٚ ؾبَ  1335– 41

ثٝ تهٛيت ٔزّؽ قٛضاي ّٔي ضؾيس . اظٟٕٔتطيٗ اٞساف وّي ايٗ ثط٘بٔٝ ٔي تٛاٖ ثاٝ   1334ٌطزيس . ثط٘بٔٝ ٔعثٛض زض اؾفٙس ؾبَ 
زاذُ وكٛض ، تٛؾٗٝ وكابٚضظي ٚ ناٙبيٕ ٚ اوتكابف ٚ     افعايف تِٛيس ٚ ثٟجٛز ٚ تٛؾٗٝ نبزضات ، تٟيٝ ٘يبظٞبي يطٚضي ٔطزْ زض

 ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٗبزٖ ٚ حطٚتٟبي ظيطظٔيٙي ٚ انالح ٚ تىٕيُ ٚؾبيُ اضتجبٌ ٚ انالح أٛض ثٟساقت ٖٕٛٔي ٚ غيطٜ اقبضٜ ٕ٘ٛز . 
فٙي رسيس تٟيٝ قس ٚ اِٚيٗ ( ثط پبيٝ اضظيبثي ثط٘بٔٝ زْٚ ) ثبظٍ٘طي ثط٘بٔٝ زْٚ ( ٚ ثط اؾبؼ انَٛ  1342-46ثط٘بٔٝ ؾْٛ تٛؾٗٝ ) 

ثط٘بٔٝ اي ثٛز وٝ ثهٛضت ربٕٔ ٚ ثٝ ٞٓ پيٛؾتٝ تٙٓيٓ ٚ اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ثٝ زِٚت اضؾبَ قس . اظ ٚيػٌيٟبي ثط٘بٔاٝ ؾاْٛ   
ٔكرم ثٛزٖ اٞساف ، ربٔٗيت ثط٘بٔٝ زض پيف ثيٙي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثرف ذهٛني ٚ ٖٕٛٔي ٚ ٕٞبًٞٙ ؾبظي ؾيبؾت ٞابي  

 بؾت ٞبي ٖٕطا٘ي ثٛز. ٔرتّف ّٕٔىتي ثب ؾي
زض ايٗ ثط٘بٔٝ زضآٔس ٘فت ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ تخجيت ٚ تمٛيت شذبيط اضظي وكٛض ٚ تبٔيٗ وٙٙسٜ ٔٙبثٕ ٖٕطا٘ي ثط٘بٔٝ ُٖٕ ٔي ٕ٘اٛز ٚ  
ايٗ ٔٙجٕ ثطٚ٘عا ، ٔبٕ٘ اظ فكبض ثط ٔٙبثٕ زاذّي ثطاي پؽ ا٘ساظ ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ثرف زِٚتي ٔي قاس ٚ ثاٝ ٕٞايٗ زِياُ ثراف      

أىب٘بت ثيكتط ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٚ پؽ ا٘ساظ ضٚي آٚضز ٚ  ؾبذت ظيط ثٙبٞب تٛؾٍ ثراف ٖٕاٛٔي ناٛضت ٌطفات ٚ     ذهٛني ثب 
ثرف ذهٛني ٘يع زض ثرف ٞبي ؾبذتٕبٖ ، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ نٙبيٕ ؾجه ثٝ  ؾطٔبيٝ ٌاصاضي ٔجابزضت ٚضظياس . ضٚي ٞآ ضفتاٝ      

ٛني ٔتىي ثٛز ٘ؿجت ثٝ ثط٘بٔاٝ ٞابي ٌصقاتٝ اظ ٔٛفميات     ثط٘بٔٝ ؾْٛ تٛؾٗٝ ثٝ زِيُ ايٙىٝ ثيكتط ثط ٔٙبثٕ زاذّي ٚ ثرف ذه
 ثيكتطي ثطذٛضزاض ثٛز .

( زض قطايُي ٔتفبٚت تط اظ ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ ثٝ رطا زضآٔس. زض تٙٓيٓ ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ چٟبضْ ،  1347-51ثط٘بٔٝ ٖٕطا٘ي چٟبضْ ) 
ذالف ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ تحِٛي زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي  ربٔٗيت ٚ پيٛؾتٍي زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي اؾتٕطاض يبفت . زض ايٗ ثط٘بٔٝ ثط

زض ٘ٓابْ   "ثراف   "ٚ اظ پبييٗ ثٝ ثبال ثب ٖٙٛاٖ  "ثط٘بٔٝ والٖ  "نٛضت ٌطفت ، ثهٛضتي وٝ زٚ فطايٙس اظ ثبال ثٝ پبييٗ ثب ٖٙٛاٖ 
 ثط٘بٔٝ ضيعي زذبِت زازٜ قس وٝ زض ٟ٘بيت ايٗ رطيبٖ ثب يىسيٍط ٕٞؿٛ ٔي قس٘س . 

ف ايٗ ثط٘بٔٝ ٔي تٛاٖ ثٝ تؿطيٕ زض ضقس التهبزي ٚ افعايف زضآٔس ، تٛؾاٗٝ ناٙٗت ، افاعايف ثابظزٜ ؾاطٔبيٝ ،      اظ ٟٕٔتطيٗ اٞسا
ٌؿتطـ تحميمبت ّٖٕي ، تٛظيٕ ٖبزال٘ٝ تط زضآٔسٞب ، افعايف فٗبِيت ٞبي آثابزا٘ي ٚ ثٟؿابظي ذهٛناب زض ٔٙابَك ضٚؾاتبيي ،      

ٗ ٔٛاز اِٚيٝ نٙٗت زض زاذُ وكٛض ، تٙٛٔ ثركايسٖ ثاٝ وبالٞابي    وبٞف ٚاثؿتٍي ثٝ ذبضد ، تؿطيٕ ضقس ثرف وكبٚضظي ، تبٔي
 نبزضاتي ، ثٟجٛز ذسٔبت ازاضي ٚ ٔٛاضز ٔكبثٝ ثٛز . 

                                                           

قٕؿي ( زض ظٔب٘ي وٝ ضيب ذبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ضئيؽ اِٛظضا ٔكغَٛ ثىبض ثاٛز ،   1302قٕؿي ٚ زض زٚضٜ پٙزٓ لبٍ٘ٛ٘صاضي ٔزّؽ قٛضاي ّٔي ) ؾبَ  1303زض ؾبَ     1  -

ٔتكاىُ اظ ٞفات ًٖاٛ ثاٝ      "وٕيؿيٖٛ التهبزيبت"ط٘بٔٝ ٞبي التهبزي ٚ ٖٕطا٘ي وكٛض ، زض ٔزّؽ قٛضاي ّٔي ٚلت وٕيؿيٛ٘ي ثب ٖٙٛاٖ ثطاي ٕٞبٍٞٙي زض تٙٓيٓ ث

 ٞب ثٛز .ضيبؾت تمي ظازٜ تكىيُ قس وٝ اِٚيٗ وبض آٖ تٙٓيٓ ثط٘بٔٝ زضاظ ٔست ثطاي أٛض ضاٜ ؾبظي ٚ پيكٟٙبز ٔبِيبت ٞبي رسيس ثطاي ا٘زبْ ثط٘بٔٝ 

 "تٛؾٗٝ ثط٘بٔٝ ضياعي قاسٜ    "ي ضؾس تكىيُ وٕيؿيٖٛ التهبزيبت ٚ السأبتي وٝ ثب تٛرٝ ثٝ تهٕيٕبت ٔترصٜ زض آٖ نٛضت ٔي ٌطفت ، ؾطآغبظ قىُ ٌيطي ثٝ ٘ٓط ٔ
ٛز. اٚ وٝ تحهايالت ذاٛز   ثٝ ٔفْٟٛ ٘ٛيٗ آٖ زض ايطاٖ ثٛزٜ اؾت . يىي اظ اِٚيٗ وؿب٘ي وٝ زض ثؿٍ ٚ ا٘سيكٝ ثط٘بٔٝ ضيعي زض ايطاٖ ٘مف زاقت ، ٟٔٙسؼ ّٖي ظاٞسي ث

ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ٔجابزضت ثاٝ تٟياٝ ثط٘بٔاٝ اي      1310ثٝ ايطاٖ ٔطارٗت ٕ٘ٛز ٚ زض اؾفٙس ٔبٜ ؾبَ  1309ضا زض ضقتٝ ٔٗسٖ زض وكٛض فطا٘ؿٝ ثٝ اتٕبْ ضؾب٘سٜ ثٛز زض ؾبَ 

     اضائٝ  زاز " پزٍگزام صٌؼتيلشٍم  "( ثطاي تٛؾٗٝ نٙٗتي ايطاٖ ٕ٘ٛز ٚ آٖ ضا زض ٘ٛقتٝ اي ثب ٘بْ  1310-1316ٞفت ؾبِٝ ) 
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ثطضؾي اؾٙبز ٚ ٔساضن ايٗ ثط٘بٔٝ حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ ثط٘بٔٝ فٛق اظ ربٔٗيت ٔٗمِٛي ثطذٛضزاض ثاٛزٜ ٚ ثاطاي ٘رؿاتيٗ ثابض ثاٝ      
ٝ ٖٙٛاٖ يه فطايٙس ّٔي تٛرٝ قس ٚ ثط تٟيٝ تٙٓيٓ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔبيكي يب ُٔٙماٝ اي  ٔٛيٛٔ ثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ اي يب آٔبيكي ث

 ثٝ تٙبؾت لبثّيت ٞبي َجيٗي ٚ ٘يبظٞبي ٔٙبَك زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ تبويس ٌطزيس. 
  ْ تٗابزَ   زض ذالَ ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛؾٗٝ ثب تٛرٝ ثٝ قتبة فعايٙسٜ ضقس التهبزي ٚ تٛؾٗٝ ثرف ٞبي ٔرتّف ، ٘كب٘ٝ ٞابيي اظ ٖاس

ٞبي ُٔٙمٝ اي زض وكٛض ٕ٘بيبٖ قس وٝ ٘بقي اظ افعايف تمبيب ثط ٖطيٝ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي، ضلبثت ثٍٙبٟٞب ي تِٛياسي ثاطاي راصة    
٘يطٚٞبي ٔبٞط ، ضقس ؾطيٕ قٟط ٘كيٙي ثٝ زِيُ افعايف أىب٘بت زض ٔٙبَك قٟطي ، ذهٛنب قٟطٞبيي ٘ٓياط تٟاطاٖ ، ياطٚضت    

بِت ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي ُٔٙمٝ اي  ثطاي پركبيف يٟيٙٝ رٕٗيات ٚ فٗبِيات ٞاب زض پٟٙاٝ     ثبظٍ٘طي زض ؾيبؾت ٞبي تٛؾٗٝ ضا زض ل
 ؾطظٔيٗ ثيف اظ ٌصقتٝ ُٔطح ٕ٘ٛز .

( زض قطايُي ٔتفبٚت تط اظ ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ تٟيٝ ٚ تسٚيٗ ٌطزيس . ٔمبضٖ تهٛيت ايٗ ثط٘بٔٝ  1352-56ثط٘بٔٝ ٖٕطا٘ي پٙزٓ ) 
تغييط ٘بْ يبفت ٚ أٛض  "ؾبظٔبٖ  ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ  "ٌطفت ٚ اظ ايٗ پؽ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ثٝتغييطات ٟٕٔي زض ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ نٛضت 

 ثٛزرٝ ضيعي اظ ٚظاضت زاضايي ٔٙتعٔ ٚ ثٝ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٔٙتمُ ٌطزيس .
بال٘اٝ  اظ ٟٕٔتطيٗ ٞسف ٞبي وّي ايٗ ثط٘بٔٝ ٔي تٛاٖ ثٝ  اضتمبء ثيكتط ؾُح زا٘ف ٚ فطًٞٙ ٚ ثٟساقت ٚ ضفبٜ ربٔٗٝ ،  تٛظيٕ ٖ

زضآٔس ، حفّ ٚ اؾتٕطاض ضقس ؾطيٕ التهبزي ، تبٔيٗ اقاتغبَ ِٔٛاس ، ايزابز تٗابزَ ثيكاتط ثايٗ ٔٙابَك ٔرتّاف وكاٛض اظ ٘ٓاط           
 ثطذٛضزاضي اظ أىب٘بت التهبزي ، حفبْت ، احيبء ٚ ثٟجٛز ٔحيٍ ظيؿت ، افعايف ؾٟٓ ايطاٖ زض تزبضت ثيٗ إِّّي اقبضٜ وطز . 

ٔيّيبضز ضيبَ ٔهٛة ٌطزيس . ِيىٗ ثٝ زِيُ قٛن ٘فتاي زٞاٝ ٞفتابز ٔايالزي ٚ افاعايف       3334زَ اٖتجبض وُ ايٗ ثط٘بٔٝ ٘يع ٔٗب
ليٕت رٟب٘ي ايٗ ٔبزٜ ٚ ثٝ تجٕ آٖ افعايف لبثُ ٔالحٓٝ زضآٔسٞبي ٘فتي ، ثسٖٚ ضٖبيت انَٛ ٚ ُٔٙك ثط٘بٔٝ ضيعي زض اٖتجبضات 

 1ت ٞبي وكٛض، ٔٙبثٕ ٖٓيٕي زض التهبز وكٛض تعضيك ٌطزياس  ايٗ ثط٘بٔٝ تزسيس ٘ٓطٞبي ظيبزي ثٛرٛز آٔس ٚ ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ لبثّي
-56(  ٚ قاطٚٔ ثط٘بٔاٝ پاٙزٓ )     1347-51ٔمبضٖ ثب ثط٘بٔٝ چٟبضْ) آغبظ قسٜ ٚ ثٛز زض  40ضقس قتبثبٖ التهبز وكٛض وٝ زض زٞٝ 

ضقاس ناٙٗتي، زٚ    ًٔبٖفي يبفت . ٕٞعٔبٖ تبويس ثط ضقس قاتبثبٖ ثركاي ٚ لُات ٞابي    ( لجُ اظ ا٘مالة قتبة ٔٓبٖفي  1352
لطاض زاز . چبِف ٘رؿات اياٗ    50ٚ ثب قست ثيكتطي زض آغبظ زٞٝ  40چبِف اؾبؾي ضا فطاضٚي ثط٘بٔٝ ضيعاٖ وكٛض زض اٚاؾٍ زٞٝ 

ثٛزٜ اؾت وٝ زض فطايٙس ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ثٝ ٔٛيٛٔ تٛظيٕ ٖبزال٘ٝ حطٚت زض وكٛض تٛرٝ رسي ُٔٗٛف ٍ٘طزيس ٚ چابِف زيٍاط   
ٛضزاضي ثط٘بٔٝ ٞب اظ ربٔٗيت ٚ فطاٌيطي الظْ ، الكبض ظيبزي اظ ٔطزْ زض پٟٙٝ وكٛض اظ ٌطزٚ٘ٝ ضقس ٚ تٛؾٗٝ ايٙىٝ ثٝ زِيُ ٖسْ ثطذ

آغبظ قسٜ ثٛز زض اٚاذط ٕٞيٗ زٞٝ ثيكتط  40ثي ثٟطٜ ٔب٘سٜ ٚ وبٔال زض ا٘عٚا لطاض ٌطفتٙس . زٚلُجي قسٖ فًبي وكٛض زض آغبظ زٞٝ 
٘بحيٝ اي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ِعْٚ ثبظٍ٘طي زض تٛظيٕ رغطافيبيي ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ ضا ثاطاي  زفتط ٖٕطاٖ  40ٕ٘بيبٖ قس . زض اٚاذط زٞٝ 

وبٞف قىبفٟبي ُٔٙمٝ اي ٚ تٛظيٕ ثٟيٙٝ فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ضا ُٔطح ٕ٘ٛز٘س. ٖالٜٚ ثاط اياٗ ٔٗبٚ٘ات َاطح ٚ ثط٘بٔاٝ      
ؾّؿاّٝ ٔطاتات ذاسٔبت ضؾاب٘ي اظ زياسٌبٜ ارتٕابٖي ٚ        ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٘يع ثط اؾتفبزٜ اظ لبثّيت ٞبي ُٔٙمٝ اي ٚ ٖ٘ٛي ثطلطاضي

 التهبزي زضٖٚ ُٔٙمٝ اي تبويس ٕ٘ٛز٘س .
يىي زيٍط اظ ٟٕٔتطيٗ ٖٛأُ  احط ٌصاض زض إٞيت يبفتٗ ٔٛيٛٔ ايزبز تٗبزَ ٞبي ُٔٙمٝ اي زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ يب ثٝ  ٖجابضت      

ٛي زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ) ٔٛؾؿٝ ُٔبِٗابت ٚ تحميمابت ارتٕابٖي (    ربٕٔ تط  آٔبيف ؾطظٔيٗ زض ايطاٖ ٘بقي اظ  ا٘تكبض ٔمبِٝ اي اظ ؾ
ثاٛزٜ اؾات .زض ٕٞابٖ     1345زض ؾابَ   "ٔؿئّٝ افعايف رٕٗيت تٟطاٖ ٚ ٘ىبتي پيطأٖٛ ؾيبؾت ٖٕطاٖ وكٛضي  "تحت ٖٙٛاٖ 

فط ذٛاٞس ٔيّيٖٛ ٘ 5/8ثٝ  1370ٔمُٕ ثٝ ٔٙبؾجت تٟيٝ َطح ربٕٔ قٟط تٟطاٖ پيف ثيٙي قسٜ ثٛز وٝ رٕٗيت ايٗ قٟط زض ؾبَ 
ضؾيس . زض ثطاثط ايٗ پيف ثيٙي وٝ زض ٕٞبٖ ٔٛؾؿٝ نٛضت ٌطفت ، ٚظاضت ٘يطٚ ) آة ٚ ثطق ؾبثك ( ٔسٖي قسٜ ثٛز وٝ تٟطاٖ ثٝ 

 ٔيّيٖٛ ٘فط ( ضا ٘ساضز .  5/5ٔيّيٖٛ ٘فط ) ثٗسٞب  5/4زِيُ ٔحسٚزيت ٔٙبثٕ آة ْطفيت پصيطـ 
يف ؾطظٔيٗ زض ايطاٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقاس ، الاسأٟبيي رٟات وٙتاطَ تٛؾاٗٝ      اِجتٝ زض ٕٞبٖ ظٔبٖ، ثي آ٘ىٝ ثط٘بٔٝ ٔسٚ٘ي ثٙبْ آٔب

تٟطاٖ ٚ تكٛيك ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض قٟطؾتبٟ٘ب آغبظ قسٜ ثٛز ، اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ايٗ ؾيبؾت ٞب ٔاي تاٛاٖ ثاٝ ٕٖٔٙٛيات اؾاتمطاض      

                                                           

1
ٔيّيبضز زالض ايبفٝ زضآٔس ٘فت  7تب  4( ضلٕي ثيٗ  1353، ٔزيسي ٔكبٚض ٚ ضئيؽ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ اٖالْ ٕ٘ٛز وٝ زض ؾبَ ربضي )  1353زض اضزيجٟكت ؾبَ  - 

 كٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ اذتهبل ٔي يبثس .ذٛاٞيٓ زاقت ٚ لؿٕتي اظ ٔبظاز اضظي ثٝ ٔهطف وٕه ثٝ نٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٚ و
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ٚ ٔبِيبتي ثطاي ؾٛق زازٖ نٙبيٕ  ٞيبت ٚظيطاٖ ( ٚ اتربش تساثيط ٔبِي 1346ويّٛٔتطي تٟطاٖ ) ٔهٛة ؾبَ  120نٙبيٕ زض قٗبٔ 
ثٝ قٟطؾتبٟ٘بيي چٖٛ اٞٛاظ ، انفٟبٖ ، اضان ٚ وطٔبٖ اقبضٜ وطز. ثٝ ايٗ تطتيت ٔكبٞسٜ ٔي قٛز وّياٝ الاسأبت يابز قاسٜ واٝ      

ٚراٛز زاقاتٝ ثبقاٙس ، زض     40ٔهبزيمي اظ آٔبيف ؾطظٔيٗ لّٕساز ٔي قٛ٘س ، ثسٖٚ ايٙىٝ ؾٙسي ثٙبْ آٔابيف زض وكاٛض زض زٞاٝ    
قتبة تٛؾٗٝ ثراف ٞابي ٔرتّاف اظ چٙابٖ اثٗابزي       50ٚ  40ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ايطاٖ ذُٛض ٕ٘ٛزٜ ثٛز ، ِيىٗ زض اٚاذط زٞٝ  ا٘سيكٝ

ثطذٛضزاض قسٜ ثٛز وٝ يطٚضت تسٚيٗ ثط٘بٔٝ آٔبيف ضا  ارتٙبة ٘بپصيط ٕ٘ٛزٜ ٚ اتربش تساثيط ثطاي ؾابٔب٘سٞي فٗبِيات ٞاب زض پٟٙاٝ     
 ؾطظٔيٗ ثيكتط ٔٛضز تبويس لطاض ٌطفت .

 "ارتٕابٖي وكاٛض    -َطح ربٕٔ ُٔبِٗابت تٛؾاٗٝ التهابزي    "زض ُٔبِٗبتي ثب ٖٙٛاٖ  1350-51زضؾبَ  1ٟٙسؾيٗ ٔكبٚض ثتُ ٔ
پيكٟٙبزاتي ضا ثطاي تزسيس ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ارطايي وكٛض ثب تبويس ثط تٕطوع ظزايي ٚ تٛرٝ ثيكتط ثاط لبثّيات ٞابي ٔٙابَك     

 اضايٝ ٕ٘ٛز.
ا٘تكبض ٌعاضـ ٔٛؾؿٝ ُٔبِٗبت ٚ تحميمبت ارتٕبٖي زا٘كاٍبٜ تٟاطاٖ  ٞآ زض ؾابظٔبٖ ثط٘بٔاٝ ٚ      ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٖٙٛاٖ قس پؽ اظ 

ثٛزرٝ ٚ ٞٓ زض ٚظاضت آثبزا٘ي ٚ ٔؿىٗ ) ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟطؾبظي  ( ٘يع الاساْ ٞابيي رٟات تٟياٝ ٚ تاسٚيٗ ثط٘بٔاٝ آٔابيف        
 ؾطظٔيٗ آغبظقس .

لاطاضزاز تٟياٝ َاطح آٔابيف      1354راٝ تبؾايؽ قاس ٚ  زض ؾابَ     زفتط آٔبيف ؾطظٔيٗ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛز 1353ؾبَ  
ٔٙتكاط ٕ٘اٛز .    1355ثب ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ؾتيطاٖ ثؿتٝ قس وٝ ٘تيزٝ ُٔبِٗبت ٔطحّٝ ٘رؿت ضا ٔكبٚض ٔصوٛض زض ؾبَ  2ؾطظٔيٗ

زض چٟابض   1356زض اضزيجٟكت ٔبٜ ؾابَ   "ُٔبِٗبت زٚضٜ زْٚ اؾتطاتػي زضاظ ٔست آٔبيف ؾطظٔيٗ "ٌعاضـ ٔطحّٝ زْٚ ثب ٖٙٛاٖ 
ثرف آٔبزٜ قس . ايٗ چٟبض ثرف ٖجبضت ثٛز٘س اظ ٘ٓبْ قٟطي ٚ ذٍ ٔكي ارطايي آٖ ، ربٔٗٝ ضٚؾتبيي ٚ ذٍ ٔكي ارطايي آٖ ، 

ذٛظؾتبٖ ٚ ذٍ ٔكي ارطايي آٖ ٚ ؾطا٘زبْ تٕطوع ظزايي اظ فٗبِيت ٞابي ثراف زْٚ ٚ ؾاْٛ ٚ ذاٍ ٔكاي       –ٔحٛض آشضثبيزبٖ 
 ارطايي آٖ . 

ُٔبِٗابت   "ٝ قٛضايٗبِي قٟط ؾبظي ٚ ٕٔٗبضي ٚاثؿتٝ ثٝ ٚظاضت آثبزا٘ي ٚ ٔؿىٗ  ٘يع َطحاي ثاب ٖٙاٛاٖ    زثيطذب٘ 1348زض ؾبَ  
ثٝ ناٛضت   1350ظيط ٘ٓط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس آغبظ قس . ٘تيزٝ ايٗ ُٔبِٗبت زض فطٚضزيٗ ؾبَ  "ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي ٚ ُٔٙمٝ اي 

ثٝ تٗساز ٔٗسٚز ٔٙتكط قس . ِايىٗ ربيٍابٜ لاب٘ٛ٘ي الاسأبت      اَّؽ ثط٘بٔٝ ضيعي قٟطي ٚ ُٔٙمٝ اي زض ٔميبؼ يه پب٘هس ٞعاضْ
ا٘زبْ قسٜ ثطاي ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي ُٔٙمٝ اي وٝ اظ ؾٛي ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ آثبزا٘ي ٚلت ا٘زبْ قسٜ ثاٛز ، تٛؾاٍ ؾابظٔبٖ ثط٘بٔاٝ     

 ٔٛضز تطزيس ٚ اذتالف لطاض ٌطفت . 
ٚ تٗييٗ ْٚبيف آٖ ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض  1353ٟط ؾبظي زض ؾبَ ٚظاضت آثبزا٘ي ٚ ٔؿىٗ ثٝ ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ ق "زض لبٖ٘ٛ تغييط ٘بْ 

ٕٞيٗ لابٖ٘ٛ اظ ٞاسف ٞابي َاطح      3اظ ْٚبيف ايٗ ٚظاضت ذب٘ٝ لّٕساز قس . زض ثٙس اِف ٔبزٜ  "تٟيٝ َطح ربٕٔ ؾطظٔيٗ  "ٚاغٜ 
فبزٜ ٞابي ٔرتّاف اظ   تٗييٗ ٔحُ قٟطٞب ٚ ٔطاوع رٕٗيت آيٙسٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٖٛأُ ٔحسٚز وٙٙسٜ اظ لجيُ وٕجٛز ٔٙابثٕ آة ٚ اؾات  

ظٔيٗ ثب ضٖبيت اِٚٛيت ثطاي ٔهبضف وكبٚضظي ٔاي ثبيؿات ثهاٛضت ٔكاتطن تٛؾاٍ ٚظاضت ٚ ٔؿاىٗ ٚ قٟطؾابظي ٚ ٚظاضت        
 وكبٚضظي ٚ ٔٙبثٕ َجيٗي نٛضت ٔي ٌطفت .

  ٝ ثاٝ   زض ٕٞبٖ ٔمُٕ ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ ٔربِفت ذٛز ضا ثب تٟيٝ َطح ربٕٔ ؾطظٔيٗ تٛؾٍ ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾابظي ، وا
ضا ثاط   "آٔابيف ؾاطظٔيٗ    "ٔفْٟٛ َطح ربٕٔ ؾطظٔيٗ ثبقس ، اٖالْ ٕ٘ٛز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ قٛضاي التهبز ٔؿئِٛيت تٟيٝ َاطح  

 ٖٟسٜ  ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ ٌصاقت . 

 
 

                                                           

1
 -Battle Memorial Institute, Colombus, Ohio 

تٙؿيك  "ٚ   "ثٟطٜ ٚضي ؾطظٔيٗ  "اِجتٝ زض آٖ ٔمُٕ ٞٙٛظ ٖٙٛاٖ آٔبيف ؾطظٔيٗ ٔتساَٚ ٘كسٜ ثٛز ٚ زض يبززاقت ٔكبٚض ثزبي آٖ انُالحبت  -1
ثىبض ٔي ضفتٝ اؾت . "ؾطظٔيٗ   
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ة اؾالٔي ضا ثٝ تجٗيت اظ تحٛالت ا٘مالة اؾالٔي ٚ ثطٚظ رًٙ تحٕيّي ٔي تٛاٖ ثٝ زٚ تحٛالت ثط٘بٔٝ ضيعي زٚضاٖ پؽ اظ ا٘مال

ثٝ ثٗس َجمٝ ثٙسي ٕ٘ٛز  . زض زٞٝ اَٚ ، ٘ٓبْ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ثب ٔؿبيُ قىُ ٌياطي ا٘ماالة ،    1368ٚ  1357-67زٚضٜ 
ؾابِٝ ٚ ثُاٛض وّاي     8ب ٚ ثاس٘جبَ آٖ ثاطٚظ رٙاً    فطاض ؾطٔبيٝ ، ٟٔبرطت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ، ّٔي وطزٖ ثؿيبضي اظ نٙبيٕ ٚ ثب٘ه ٞ

فًبي ا٘مالثي ٚ رٛ ثسثيٙي ٘ؿجت ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ لجُ اظ ا٘مالة ٔٛارٝ ثٛز ٚ ٖٕال َاي ؾابِٟبي اِٚياٝ پاؽ اظ پياطٚظي      
وٝ وكٛض ثٝ حجبت ؾيبؾي ضؾيس ، ٘رؿاتيٗ تاالـ ؾابظٔبٖ     1361ا٘مالة اؾالٔي وكٛض فبلس ثط٘بٔٝ ٔكرم ثٛز . پؽ اظ ؾبَ 

(  زض ؾابَ   1362-66ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ ثطاي تٟيٝ ثط٘بٔٝ تٛؾٗٝ قطٚٔ قس وٝ َي آٖ ثط٘بٔٝ تٛؾٗٝ پٙزؿبِٝ اَٚ پؽ اظ ا٘مالة ) 
ثٝ ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي اضايٝ قس ، ِيىٗ ثٝ زِيُ قطايٍ رًٙ تحٕيّي ، ايٗ ثط٘بٔاٝ زض ٔزّاؽ قاٛضاي اؾاالٔي ثاٝ       1362

 تهٛيت ٘طؾيس .
ٝ ثب تالـ وبضقٙبؾبٖ ٔتٗسز ٚ زض فًبي ا٘مالثي تٟيٝ قسٜ ثٛز ، حبٚي يه ثط٘بٔٝ ثّٙس ٔست ثيؿت ثطضؾي ٔحتٛاي ايٗ ثط٘بٔٝ و

ؾبِٝ ، تٗساز پطٚغٜ ٞب ٚ َطحٟبي ارطايي ؾبال٘ٝ زض قٟطٞبي ٔرتّف ثٛزٜ اؾت . زض ٘ٓبْ فٛق يه اضتجابٌ ٔتمبثاُ ثايٗ ؾاُٛح     
  ٚ اظ ثبال ثٝ پبييٗ پيف ثيٙي قسٜ ثٛز .ٔرتّف ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ يه رطيبٖ اَالٖبتي اظ ؾُٛح پبييٗ ثٝ ثبال

ٖالٜٚ ثط ايٗ زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ پيكٟٙبزي ، تٕطوع ظزايي ثطاي تهٕيٓ ٌيطي زض ٔٛضز ترهيم ٔٙبثٕ ٔحاسٚز ّٔاي رٟات ٞاسايت     
 ٛ ز وّي التهبز وكٛض ، ثب ٖسْ تٕطوع زض تهٕيٓ ٌيطي ٚ ارطاي رٟت تٛؾٗٝ ٔٙبَك ، زض چبضچٛة ثط٘بٔٝ وّي وكٛض تّفيك قسٜ ثا

 . 
زض  1362ٔطزاز ؾابَ   20ثٝ ٞيبت زِٚت اضؾبَ قس ٚ پؽ اظ ثطضؾي ٞبي ٔتٗسز زض  1361ايٗ ثط٘بٔٝ پؽ اظ تّفيك زض پبيبٖ ؾبَ 

ٞيبت زِٚت تهٛيت ٌطزيس ، ِيىٗ زض وٕيؿيٖٛ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ ٔزّؽ قٛضاي اؾالٔي  ثاٝ زالياُ ٔرتّاف ٔاٛضز تبيياس لاطاض       
 ٍ٘طفت . 

( ، ٔٛيٛٔ آٔبيف زض چبضچٛة ٚ تفىط ٘ٛيٙي ُٔطح قس ، ٞط چٙس زض اثتسا  1362-66اَٚ پيكٟٙبزي ) زض ذالَ ؾبِٟبي ثط٘بٔٝ     
ٔٛيٛٔ آٔبيف ؾطظٔيٗ چٙساٖ ثب اؾتمجبَ ٔٛارٝ ٘كس . ِيىٗ ثتسضيذ ايٗ ٔٛيٛٔ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفات . ثاط اياٗ اؾابؼ ٚ ثاٝ      

زفتاط ثط٘بٔاٝ ضياعي ُٔٙماٝ اي      1361ٛؾٗٝ وكاٛض اظ ؾابَ   ٔٙٓٛض ثٙيبٖ ٟ٘بزٖ تفىطي والٖ زض ظٔيٙٝ ؾبٔب٘سٞي ثط٘بٔٝ ٞبي ت
ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ تالقٟبيي ضا آغبظ ٕ٘ٛز . ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٖسْ تٗبزَ ٞبي قسيسي زض پٟٙٝ وكاٛض ثرابَط   

ٛيت ٌطزيس ٚ ٔمِٛاٝ  اتربش ؾيبؾت ٞبي لُت ٞبي ضقس زض ٌصقتٝ ثٛرٛز آٔسٜ ثٛز ، تفىط تٛاظٖ ٚ تٗبزَ ثركي ثط پٟٙٝ وكٛض تم
 آٔبيف ؾطظٔيٗ ثب اؾتمجبَ ثيكتطي  اظ ؾٛي وبضٌعاضاٖ ٔٛضز تبويس لطاض ٌطفت . 

تحات   1363اِٚيٗ ٘تبيذ ُٔبِٗبت ا٘زبْ قسٜ زض زٚ وتبة تٛؾٍ زفتط ثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ اي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔاٝ ٚ ثٛزراٝ زض ؾابَ    
پؽ اظ ثطضؾي ٌعاضـ ٟ٘بيي تٛؾٍ زؾتٍبٟٞبي ارطايي شياطثٍ ،  ٔٙتكط قس.  "َطح پبيٝ آٔبيف ؾطظٔيٗ اؾالٔي ايطاٖ  "ٖٙٛاٖ 

وٝ اظ رٕٗجٙسي وّيٝ ُٔبِٗبت آٔابيف حبناُ قاسٜ ثاٛز زض چٙاسيٗ رّؿاٝ        "اؾتطاتػي ٞبي وّي زضاظ ٔست آٔبيف ؾطظٔيٗ  "
ٍبٟٞبي ثٝ تهٛيت قٛضاي ٔعثاٛض ضؾايس ٚ ثاٝ وّياٝ زؾات      1365قٟطيٛض ؾبَ  17قٛضاي التهبز ُٔطح ٚ ثب انالحبتي زض تبضيد 

 ارطايي وكٛض اثال٘ قس . 
پؽ اظ اثال٘ اؾتطاتػي ٞبي وّي زضاظ ٔست آٔبيف ؾطظٔيٗ ، ٔطحّٝ زْٚ آٔبيف ؾطظٔيٗ آغبظ قس وٝ زض ٟ٘بيت ٘تبيذ ُٔبِٗبت زض 

تٟياٝ ٌطزياس .    1368اؾاتبٖ وكاٛض زض ؾابَ     24ثطاي ٞطياه اظ   "چبضچٛة ٘ٓطي پبيٝ تٛؾٗٝ اؾتبٖ  "رّس ، تحت ٖٙٛاٖ  24
ايٗ ٌعاضقبت حبٚي اؾتطاتػي ٞبي ثّٙس ٔست تٛؾٗٝ اؾتبٖ زض ثرف ٞبي ٔرتّف اظ زيسٌبٜ آٔبيف ؾاطظٔيٗ ٚ ٘ماف   ٞطيه اظ 

 آٖ زض چبضچٛة تمؿيٓ وبض ّٔي ٚ ُٔٙمٝ اي ثٛز .
تٛؾٍ زفتط ثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ اي تاسٚيٗ ٚ زض لابٖ٘ٛ ثط٘بٔاٝ     "اؾتطاتػي ؾبظٔب٘سٞي فًب  "يٕٙب زض ٕٞيٗ ؾبَ ذٌُٛ وّي  

( ِحبِ قس.ِيىٗ ثٝ زِيُ اثٟبْ زض ربيٍبٜ تكىيالتي آٔابيف ؾاطظٔيٗ ، ُٔبِٗابت ثاب      1368-72ؾٗٝ رٕٟٛضي اؾالٔي ) اَٚ تٛ
ضوٛز ٔٛارٝ قس ٚ ربيٍبٜ ايٗ ُٔبِٗبت زض تساذُ ثب ْٚبيف ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾبظي اٖالْ قس .  ٔتٗبلت آٖ قٛضايٗبِي ازاضي 

 ض ازاضي ٚ اؾترسأي ضا ثكطح ظيط تهٛيت وطز :پيكٟٙبز ؾبظٔبٖ أٛ 1371اضزيجٟكت ؾبَ  9زض 
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: َطح آٔبيف ؾطظٔيٗ ثٝ ٔٗٙبي تٗييٗ اؾتطاتػي ٞبي تٛظيٕ فًبيي رٕٗيت ٚ فٗبِيت زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ، تٛؾاٍ ؾابظٔبٖ   1ٔبزٜ 
 ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ ٚ ثب ٕٞىبضي زؾتٍبٟٞبي شيطثٍ تٟيٝ ٚ ثٝ تهٛيت ٞيبت ٚظيطاٖ ذٛاٞس ضؾيس .

 –ٞبي لب٘ٛ٘ي ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾبظي ثٝ لٛت ذٛز ثبلي ثٛزٜ ٚ ثط ايٗ اؾابؼ َاطح وبِجاسي ) ّٔاي     ؾبيط ْٚبيف ٚ فٗبِيت 
 ُٔٙمٝ اي ( تٛؾٍ ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾبظي تٟيٝ قسٜ ٚ ثٝ تهٛيت قٛضاي ٖبِي قٟط ؾبظي ٚ ٕٔٗبضي ايطاٖ ٔي ضؾس .

ي ٔتفبٚت تط اظ ثط٘بٔٝ اَٚ تٛؾٗٝ ثٝ اراطا زضآٔاس .   ( زض قطايُ 1374 – 78ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي  )  –ثط٘بٔٝ زْٚ تٛؾٗٝ التهبزي 
تب حسٚزي زض  حبقيٝ لطاض  ٌطفتٝ ثٛز،  اظ اٚاذط ثط٘بٔٝ زْٚ تٛؾاٗٝ ثاب    70زض ايٗ ٔمُٕ ٔٛيٛٔ آٔبيف ؾطظٔيٗ وٝ زض اٚايُ زٞٝ 

ٝ ٖٙٛاٖ تزطثٝ ؾْٛ يبز ُٔبِٗبت َطح پبيٝ آٔبيف ؾطظٔيٗ وٝ زض ٚالٕ ٔي تٛاٖ اظ آٖ ث 1377الجبَ ثيكتطي ٔٛارٝ قس . اظ ؾبَ 
ٕ٘ٛز ، آغبظ ٌطزيس . ثطذالف ُٔبِٗبت ٌصقتٝ ايٗ ُٔبِٗبت ثب تفبٚتٟبي ٔحؿٛؾي ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ آغبظ قاسٜ اؾات . اٚال ا٘زابْ    
ايٗ ُٔبِٗبت ظيط ٘ٓط ٔٗبٚ٘ت أٛض التهبزي ٚ ٕٞبٍٞٙي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ قطٚٔ ٌطزيس وٝ اياٗ أاط ثبٖاج ازغابْ ثيكاتط      

ٚيىطزٞبي تٛؾٗٝ التهبزي زض تٛؾٗٝ فًبيي ذٛاٞس قس . حب٘يب زض ايٗ ُٔبِٗبت ثب تٗبٔاُ ٚ ٕٞابٍٞٙي ثيكاتطي ثاب     ٔالحٓبت ٚ ض
ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾبظي قطٚٔ ٌطزيس تب زٚ زيسٌبٜ ٚ ضٚيىطز آٔبيكي ٚ وبِجسي ثتٛا٘ٙس ثب يىاسيٍط زض ضاؾاتبي تحماك اٞاساف     

 والٖ آٔبيف ٌبْ ثطزاض٘س. 
ؾْٛ  آٔبيف ثب ٌصقتٝ تحٛالت ٖٕيك التهبزي ، ارتٕبٖي ، فطٍٞٙي زض زاذُ ٚ ذبضد وكٛض اؾات . زض   اظ زيٍط تفبٚتٟبي تزطثٝ

( ضٚيىطزٞبي تٛؾٗٝ زض رٟب٘ي زٚ لُجي نٛضت ٔاي ٌطفات زض حبِيىاٝ زض حابَ حبياط ٘ٓآ        1362تزطثٝ زْٚ آٔبيف ) ؾبَ 
حٛالت زض حٛظٜ ٞبي ذبضري ٔٛيٛٔ رٟب٘ي قاسٖ  رسيسي زض رٟبٖ ثب ضٚيىطزٞبي ٔتفبٚتي حبوٓ قسٜ اؾت وٝ ثبضظ تطيٗ ايٗ ت

ٚ ضقس قٍفت اٍ٘يع فٙبٚضي ٞبي ٔرتّف ذهٛنب زض حٛظٜ ٞبي اَالٖبتي نٙٗت ، ٌطزقٍطي ٚ غيطٜ اؾت واٝ لُٗاب ٍ٘ابٜ ثاٝ     
تٛؾٗٝ ثُٛض ٖبْ ٚ آٔبيف ؾطظٔيٗ ثُٛض اذم ضا ٔتفبٚت تط اظ ٌصقتٝ ذٛاٞس ٕ٘ٛز ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٔٛيٛٔ آٔابيف ؾاطظٔيٗ زض   

 َ ثط٘بٔٝ ؾْٛ ٚ چٟبضْ تٛؾٗٝ ثب زيسٌبٟٞب ٚ ربيٍبٜ رسيسي ُٔطح قسٜ اؾت ذال
٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي ثط٘بٔٝ ؾْٛ ثهٛضت ربٕٔ تط ٚ ثب ٔكبضوت وّيٝ زؾتٍبٟٞب تسٚيٗ قس . زض ايٗ ثط٘بٔٝ ٞٓ رٙجٝ ٞبي آٔبيكاي ٚ  

. اظ ٔزٕٖٛٝ رّؿبت وبضقٙبؾاي ٔتٗاسز زض   ٞٓ ٔالحٓبت ظيؿت ٔحيُي ثٙحٛ ثبضظتطي زض فطايٙس ثط٘بٔٝ ضيعي زذبِت زازٜ قس٘س 
ثط٘بٔٝ ؾْٛ تٛؾٗٝ زض ٟ٘بيت چىيسٜ ُٔبِٗبت ٚ ٘كؿت ٞبي وبضقٙبؾي زض زٚ رّس ثب ٖٙٛاٖ اليحٝ ؾٙس ثط٘بٔٝ ٔٙتكط قس . زض رّس 

ف ٘رؿت اؾٙبز فطاثركي ٚ زض رّس زْٚ ٘يع اؾٙبز ثركي ٔٙتكط قس . زض فهُ قب٘عزٞٓ رّس زْٚ ؾٙس فطاثركي ثٝ ٔٛيٛٔ آٔابي 
ؾطظٔيٗ پطزاذتٝ قسٜ اؾت . زض فهُ ٔصوٛض پؽ اظ ثط قٕطزٖ ٖٛأُ انّي قىُ ٌيطي ؾبظٔبٖ فًبيي ، تكطيح ٚيٕ ٔٛراٛز  
تٛظيٕ فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ، ٔطٚض ٚيػٌيٟبي ؾبذتبض ؾبظٔبٖ فًبيي ٚ ثطضؾي ٘مبٌ ٚ لٛت ٚ يٗف ؾبظٔبٖ ٔٛرٛز فًبيي 

طح ٚ ثطضؾي قسٜ ٚ ضٕٞٙٛزٞبيي وٝ ثطاي آٔبيف ؾاطظٔيٗ ُٔاطح قاسٜ قابُٔ     وكٛض ، انَٛ ٚ ضاٞجطزٞبي آٔبيف ؾطظٔيٗ ُٔ
ربيٍبٜ آٔبيف زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي ثط٘بٔٝ ؾْٛ  1 قىُ ضٕٞٙٛزٞبي وّي ٔهٛة ٞيبت ٚظيطاٖ ٚ ٞٓ ؾتبز ثط٘بٔٝ ٔٙتكط ٌطزيس .

 تٛؾٗٝ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.
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 (1379-183تٛؾٗٝ )  . ربيٍبٜ آٔبيف ؾطظٔيٗ زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي ثط٘بٔٝ ؾ1ْٛقىُ

ثط٘بٔٝ چٟبضْ ٘يع ثٝ ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝ ؾْٛ ؾبظٔبٖ وبضي ثطاي ايٗ ثط٘بٔٝ تٗطيف قس ٚ ٔجبحج آٔبيف شياُ وٕيتاٝ ٔكاتطن آٔابيف،     
 اي ٚ ٔحيٍ ظيؿت ٚ ٔٙبثٕ َجيٗي اليحٝ ثط٘بٔٝ چٟبضْ زض ظٔيٙٝ آٔبيف ضا تٟيٝ وطز وٝ زض ٟ٘بيت   تٗبزَ ُٔٙمٝ

ٝ  زض  83اِي  72ٔٛاز زض ثط٘بٔٝ چٟبضْ زض لبِت   اي ثاٝ تهاٛيت ضؾايس ٚ     ثرف ٔؿتمّي ثب ٖٙٛاٖ آٔبيف ؾطظٔيٗ ٚ تاٛاظٖ ُٔٙما
ربيٍابٜ   2 قىُْٚبيف ٚ احىبْ ٔتٗسزي ضا ثطاي تٛظيٕ ٔٙبؾت رٕٗيت ٚ فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ وكٛض ثط زٚـ زِٚت ٌصاقتٝ اؾت. 

 آٔبيف زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي چٟبضْ ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.
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 (1384-88گبُ آهبيص در ًظبم ثزًبهِ ريشي ثزًبهِ چْبرم ) . جبي2 ضکل

ٖالٜٚ ثط ٔٛاز لب٘ٛ٘ي ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛؾٗٝ  زض ذهٛل آٔبيف ؾطظٔيٗ ، ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔاٝ ضياعي وكاٛض ثٙاب ثاط      
 ْٚبيف لب٘ٛ٘ي ذٛز ٚ ثط اؾبؼ انُ يه نس ٚ ؾي ٚ ٞكتٓ لابٖ٘ٛ اؾبؾاي رٕٟاٛضي اؾاالٔي اياطاٖ ، ياٛاثٍ ّٔاي آٔابيف        

ثٝ تهٛيت ٞيابت زِٚات ضؾايس. اياٗ      4/9/1384تسٚيٗ وطز. يٛاثٍ يبز قسٜ پؽ اظ ثطضؾي زض تبضيد  1384ؾطظٔيٗ ضا زض ؾبَ 
زض ضاؾاتبي تحماك ْٚابيف    ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ٔىّف قس تاب   14ٔبزٜ ثٝ تهٛيت ضؾب٘س زض ٔبزٜ 15يٛاثٍ زض 

ضا ٔتٙبؾت ثب ربيٍبٜ آٖ زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ربيٍعيٗ زفتط آٔبيف “ ظٔيٗٔطوع ّٔي آٔبيف ؾط"، لب٘ٛ٘ي ٔط تجٍ ثب آٔبيف
، تٛؾٗٝ پبيساض ٚ ٔحيٍ ظيؿت  ٕ٘ٛزٜ ٚ ٟ٘بز تحميمبتي ٔتٙبْط ثب ايٗ ربيٍبٜ ضا ثطاي تمٛيت ظٔيٙاٝ ٞابي ّٖٕاي ٚ فٙاي آٔابيف      

 ٔٛظقي وكٛض ، تساضن ثجيٙس.آ ؾطظٔيٗ ٚ اضتمبي ٟٔبضت ٞبي ترههي ٘يطٚٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ٔطاوع تحميمبتي 

پؽ اظ تكىيُ ٔطوع ّٔي آٔبيف ؾطظٔيٗ، ٔٛيٛٔ آٔبيف ثيف اظ ٌصقتٝ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفت. ثط ايٗ اؾبؼ، ٔطوع ّٔي 

زض ٞكات فهاُ قابُٔ تحّياُ ٚياٗيت       " ضزح خدهبت ثزًبهِ آهبيص استبى "آٔبيف قطح ذسٔبت رسيسي ثب ٖٙٛاٖ 

 –زفابٖي  -بٖ، تٛنيف ٚ تحّيُ پيٛ٘سٞبي انّي ثايٗ ؾاىٛ٘تٍبٟٞب، ٔالحٓابت ايٕٙاي    اؾتبٖ، تحّيُ ؾبذتبض فًبيي ٔٛرٛز اؾت
أٙيتي زض آٔبيف ؾتبٖ، رٕٗجٙسي ٚ ٘تيزٝ ٌيطي ُٔبِٗبت، پيف ثيٙي ٚ آيٙسٜ ٍ٘طي، ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ؾيبؾت ٌاصاضي ٚ ٔاسيطيت   

 آٔبيف اؾتبٖ ٞب ضا تٟيٝ ٚ ثٝ اؾتبٟ٘ب اثال٘ وطز. 
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تجسيُ آٖ ثٝ ٔٗبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٘ٓبضت ضاٞجاطزي ضيبؾات   ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ٚ ؾبظٔبٖ تغييط ؾبذتبض پؽ اظ 
، ٔطوع ّٔي آٔبيف ؾطظٔيٗ ٘يع ٔٙحُ ٚ ْٚبيف آٖ شيُ ٔٗبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ضيعي ٔٗبٚ٘ات لاطاض ٌطفات. ثاب     1386رٕٟٛضي زض ؾبَ 

ثب ْٚبيف ٚ ؾبذتبض رسيس  اي بيف ٚ تٛؾٗٝ ُٔٙمٝأٛض آٔٔزسزا زفتط  1389زض ؾبَ تكىيُ زفتط أٛض آٔبيف ٚ تٛؾٗٝ ُٔٙمٝ اي 
، ٔزسزا ثاب  ٜ ثٛزثب ضوٛز ٔٛارٝ قس ٔٗبٚ٘ت ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ ٘ٓبضت ضاٞجطزي  ٚ ثط٘بٔٝ آٔبيف اؾتبٟ٘ب وٝ َي تغييط ؾبذتبض احيبء قس

 اظ ؾٛي اؾتبٟ٘بي وكٛض زض حبَ ا٘زبْ اؾت.تغييطات رعئي زض قطح ذسٔبت 

س ثط٘بٔٝ چٟبضْ ؾبظٔبٖ وبضي ثطاي تاسٚيٗ ثط٘بٔاٝ پاٙزٓ تٛؾاٗٝ پايف ثيٙاي قاس ٚ وبضٌطٚٞابي         پٙزٓ تٛؾٗٝ ثٝ ٔب٘ٙزض ثط٘بٔٝ 

كويسييَى ثزًبهيِ رييشي يييبيي ٍ      "ٔكتطوي ٘يع ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض پيف ثيٙي قس. زض ثط٘بٔٝ پٙزٓ وٕيؿيٛ٘ي ثب ٖٙٛاٖ 

 3تكىيُ قس) قىُ  "اي هبيص سزسهيي، پبيداري هحيطي ٍ تَسؼِ هٌطقِآ "ثب ؾٝ وبضٌطٜٚ  " هٌطقِ اي تَسؼِ

.)           

 (1390-1394)  پٌجن. جبيگبُ آهبيص در ًظبم ثزًبهِ ريشي ثزًبهِ 3 ضکل

ٝ  اي پؽ اظ ثطٌعاضي رّؿبت ٔتٗسز ٔتٗ اليحٝ ٔطتجٍ ثب آٔبيف وٕيؿيٖٛ ثط٘بٔٝ ضيعي فًبيي ٚ تٛؾٗٝ ُٔٙمٝ اي  ٚ تٛؾٗٝ ُٔٙما
( شيُ فهاُ قكآ ) تٛؾاٗٝ    186اِي  178ٔبزٜ ) ٔٛاز  9زض ٟ٘بيت ٞبي الظْ ضا تٟيٝ ٚ ثٝ ٔزّؽ اضؾبَ وطز وٝ پؽ اظ ثطضؾي 

ايٗ لبٖ٘ٛ ثٝ تكىيُ قٛضاي آٔبيف ؾطظٔيٗ اقبضٜ قسٜ ٚ ْٚبيفي ثطاي اياٗ   182ُٔٙمٝ اي ( ثٝ تهٛيت ٔزّؽ ضؾيس. زض ٔبزٜ 
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اي تٙٓيٓ ٕ٘بيٙاس   بتي ذٛز ضا ثٝ ٌٛ٘ٝا٘س تب ثط٘بٔٝ ٞبي ّٖٕي ٘يع زؾتٍبٟٞبي ارطايي ٔىّف قسٜ 183قٛضا پيف ثيٙي قس. زض ٔبزٜ 
 وٝ ظٔيٙٝ تحمك رٟت ٌيطي آٔبيف ؾطظٔيٗ ضا فطاٞٓ آٚضز. 

 تحليل سبسهبى ييبيي كطَر. 6

ضٚ٘س  قٕؿي ثب 60ٚ  50ضقس ؾطيٕ رٕٗيت ٚ ثٝ ٖجبضت زيٍط ا٘فزبض آٖ زض وكٛض وٝ زض اٚايُ ؾسٜ اذيط ٚ ذهٛنب زض زٞٝ     
ٔمبثُ ا٘جٛٞي اظ ٘يبظٞبي اؾبؾي، ذسٔبتي ٚ ظيطثٙبيي لطاضزازٜ اؾت  ط٘بٔٝ ضيعاٖ وكٛض ضا زضقتبثبٖ نٛضت ٌطفت، زِٚتٕطزاٖ ٚ ث

آٖ ؾيبؾت ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔتٗسزي زض لبِت َطحٟبي ٖٕطا٘ي زض وكٛض ثطاي پبؾرٍٛيي ثٝ ايٗ ٘يبظٞب ثٝ ارطا  ز٘جبَ وٝ ثٝ
ض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ٕ٘بيبٖ قسٜ اؾت . تمبيبي فعايٙسٜ ايٗ نٛضت فٗبِيتٟب ٚ ؾىٛ٘تٍبٟٞبي ٔتٗسز زٝ زضآٔس وٝ ثبظذٛضزٞبي آٖ ث

 رٕٗيت ضٚثٝ ضقس اظ زٚ رٙجٝ ثطاي َطحٟبي آٔبيكي حبئع إٞيت اؾت :

ثركي اظ ايٗ اظزيبز تمبيب حبنُ افعايف ٔؿتميٓ رٕٗيت ٚ ٘يبظٞبي اؾبؾي آ٘بٖ ٔي ثبقس وٝ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ٚ زِٚت  .1
ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ پٟٙٝ رغطافيبيي وكٛض ثٝ تجٗيت اظ ايٗ ٘يبظٞب قىُ  ٔطزاٖ ٘بٌعيط ثٝ پبؾد ٌٛيي ثٝ آ٘بٖ ٔي ثبقٙس

 ٌطفتٝ اؾت. 

ثركي زيٍطاظ ايٗ ٘يبظٞب زض ٘تيزٝ تغييط ويفي ٚ تٙٛٔ زض ٔهطف ٚ تمبيبٞبي ضٚثٝ تعايس قىُ ٌطفتٝ اؾت وٝ حبنُ  .2
ٔي ثبقس. ثٝ ٖجبضت زيٍط آٖ تحٛالت زاذّي زض ظ٘سٌي ٔطزْ  ز٘جبَتحٛالت ربٔٗٝ رٟب٘ي زض ٖطنٝ ثيٗ إِّّي ٚ ثٝ 

ٌطايف ٞب ٚ تمبيب ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ضا ثٝ ٕٞطاٜ  تحٛالت التهبزي، ارتٕبٖي، فطٍٞٙي ٚ ؾيبؾي ٕٞيكٝ ثٝ ٕٞطاٜ ذٛز
زاضز وٝ زِٚت ٞب ٘بٌعيط ثٝ پبؾرٍٛيي ثٝ ايٗ ٘يبظٞبي ٚ تمبيبٞبي رسيس ٞؿتٙس وٝ لُٗب ثبظذٛضزٞبي فًبيي َطحٟب 

 ٔتفبٚت تط اظ ٌصقتٝ ذٛاٞس ثٛز.  يٗ ٘يبظٞبٚ پطٚغٜ ٞب ثطاي پبؾرٍٛيي ثٝ ا

ثٝ ايٗ تطتيت چكٓ ا٘ساظٞبي َجيٗي ٚ ظيؿتي وكٛض زض ذالَ چٙس زٞٝ اذيط ٚ تحت تبحيط ايٗ تحٛالت وٕي ٚ ويفي ، زٌطٌٛ٘ي 
ت ٞبي ٖٕيمي ضا تزطثٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت ٚ فًبيي رغطافيبيي  ٔتفبٚت تط اظ ٌصقتٝ ضا زض وكٛض ضلٓ ظزٜ اؾت . حبنُ ايٗ تحٛال

وكٛض قسٜ اؾت وٝ تحّيُ آٟ٘ب زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي آٔبيكي ثؿيبض حبئع پٟٙٝ ثبٖج تٛظيٕ ٘بٔٛظٖٚ فٗبِيت ٞب ٚ ؾىٛ٘تٍبٟٞب زض 
تٛاٖ زض زٚ ٌطٜٚ ٖٛأُ اضازي ٚ ٖٛأُ  إٞيت ٔي ثبقس. ثُٛض ذالنٝ ٖٛأُ ٔٛحط زض قىُ ٌيطي ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ضا ٔي

 وطز:ضازي تمؿيٓ ثٙسي  غيط

اي زض  ٍ حبيط ٘مف تٗييٗ وٙٙسٜيآٖ ٌطٜٚ اظ ٖٛأُ اَالق ٔي قٛز وٝ اضازٜ ثكط حسالُ زض قطااهل غيز ارادي ػَ   

زٌطٌٛ٘ي ٚ تحَٛ آٖ ٘ساضز. ايٗ ٖٛأُ ٘يع ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثٝ زٚ ٌطٜٚ رغطافيبي َجيٗي ٚ پيكيٙٝ تبضيري َجمٝ ثٙسي ٔي قٛز. 
ٖ ثرف آٖٓ وكٛض اظ ؾىٙٝ ثٝ زِيُ وٕجٛز ٚ فمساٖ آة اظ ٟٕٔتطيٗ اؾىبٖ رٕٗيت زض رٛاض ٔٙبثٕ آة ٚ ذبِي اظ ؾىٙٝ قس

 ٖٛأُ غيط اضازي اؾىبٖ رٕٗيت ٚ فٗبِيت زض پٟٙٝ وكٛض لّٕساز ٔي قٛز.

 ،٘يع ثٝ ٖٛأّي اَالق ٔي قٛز وٝ تحت تبحيط اضازٜ آزٔي ٚ تجٗيت اظ ؾيبؾت ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي اتربش قسٜػَاهل ارادي     

ٌعيٙي فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ٔي قٛ٘س. ايٗ ٖٛأُ ٘يع ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ التهبزي،  ٔىبٖثبٖج تىٛيٗ، تىبُٔ ٚ 
 ثٙسي ٔي قٛ٘س.  ٝ٘ٓبٔي ٚ تحٛالت فطأّي َجم ؾيبؾي  ٚيػٌيٟبي فطٍٞٙي 

اؾت. قيٜٛ ؾبذتبض التهبزي ) ٖٛأُ التهبزي ( ٕٞٛاضٜ زض قىُ ٌيطي ٚ ٔىبٖ ٌعيٙي فٗبِيت ٞب ٘مف زاقتٝ اؾبؾي زاقتٝ 
٘ٛثٝ ذٛز ٝ ٞبي تِٛيس، اِٚٛيت ثٙسي فٗبِيت ٞب زض ترهيم ٔٙبثٕ ٚ ثس٘جبَ آٖ اتربش ؾيبؾت ٞبي ٔرتّف ٚاضزات نبزضات وٝ ث

ثبٖج قىُ ٌيطي ٔطاوع تِٛيس ٚ ٔهطف، ايزبز لُت ٞبي نٙٗتي ٚ وكبٚضظي ٚ... غيطٜ ٕٞٛاضٜ زض قىُ ٌيطي ؾبظٔبٖ فًبيي 
 ٕٞچٙبٖ ٘يع ٘مف انّي ضا زاضا ٔي ثبقس.ٚ  وطزٜوكٛض ٘مف انّي ضا ايفب 
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ٚيػٌيٟبي اٖتمبزي، لٛٔي ٚ فطٍٞٙي ٚ ٔالحٓبت ؾيبؾي ٚ ٘ٓبٔي ٘يع اظ زيٍط ٖٛأُ قىُ ٌيطي ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض لّٕساز 
ضٚ٘ك قٟطٞبي ٔمسؼ ٘ٓيط  ٔخبَ، ثطاينٛضت ٔؿتٕط ثط ٘حٜٛ تٛظيٕ فٗبِيت ٞب ٚ ؾىٛ٘تٍبٟٞب تبحيط ٌصاقتٝ اؾت. ٝ قسٜ ٚ ث

س ٚ لٓ ثٝ زِيُ ٚرٛز أبوٗ ٔمسؼ، تٛؾٗٝ قٟطٞبيي ٘ٓيط ظاٞساٖ، يبؾٛد ، قٟط وطز ٚ ثطذي اظ قٟطٞبي غطثي وكٛض ثٝ ٔكٟ
زِيُ ٔالحٓبت ؾيبؾي، تٛؾٗٝ ثٙسض چبثٟبض ٚ ٟٔطاٖ ثٝ زِيُ ٔالحٓبت ٘ٓبٔي، اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؾبظٔبٖ يبثي فًبيي اضازي وكٛض 

 ىبٖ ٌعيٙي آٟ٘ب ٘مف وٕتطي زاقتٝ اؾت.لّٕساز ٔي قٛ٘س، وٝ ٚيػٌيٟبي التهبزي زض ٔ

ٌياطي قإبَ    ٌيطي غطثي ا قطلي ٚ ضقتٝ وٜٛ ظاٌطاؼ ثب رٟات   ايطاٖ ؾطظٔيٗ وٛٞؿتب٘ي اؾت وٝ زٚ ضقتٝ وٜٛ اِجطظ ثب رٟت  
قٛ٘س ٚ  . ايٗ ضقتٝ وٟٛٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ٖٛاضو تٛپٌٛطافيه وكٛض ٔحؿٛة ٔيآٖ ضا احبَٝ وطزٜ ا٘سغطثي ا رٙٛة قطلي  

ٞابي زاذّاي لاطاض زاض٘اس، واٝ ٞاط ياه اظ         ٞبي ؾبحّي زض قٕبَ ٚ رٙٛة وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ زقت وٟٛٞب زقت وٙبض ايٗ ضقتٝزض 

ٚيػٌيٟبي ٔٙحهط ثفطزي ثطذٛضزاض٘س
ظا ثٝ ٘ٛاحي ٔطواعي   زٚ ؾّؿّٝ رجبَ اِجطظ زض قٕبَ ٚ ظاٌطؼ زض غطة ٕٞٛاضٜ ثٝ ٔب٘ٙس زٚ زيٛاضٜ ثّٙس ٔبٕ٘ اظ ضؾيسٖ اثطٞبي ثبضاٖ

ٔيّي  1200رٙٛثي وكٛض ُٖٕ وطزٜ ٚ ٔٛرت زٌٚبٍ٘ي آة ٚ ٞٛايي زض وكٛض قسٜ اؾت ثٝ َٛضي وٝ ٔيعاٖ ثبضـ ٞب اظ حسٚز ٚ 
ٔيّي ٔتط زض ٘ٛاحي ٔطوعي زض ٘ٛؾبٖ اؾت. ايٗ تفبٚت الّيٕي ٖبُٔ اناّي ثاطٚظ تفابٚت زض     50ٔتط زض ٔٙبَك قٕبِي تب وٕتط اظ 

بَ ٚ غطة يٗٙي حبقيٝ ٞب ٚ زأٙٝ ٞبي اِجطظ ٚ ظاٌطؼ ٚ زقت ٞبي ؾبحّي زضيابي  ٔيعاٖ رٕٗيت ٚ فٗبِيت زض ثيٗ زٚ ُٔٙمٝ قٕ
 اظ ؾٛي زيٍط ٔبظ٘سضاٖ اظ يه ؾٛ ٚ ُٔٙمٝ قطلي ٚ رٙٛثي قبُٔ زقت ٞبي ٔطوعي ٚ رٙٛثي ٚ ذّيذ فبضؼ ٚ ٘ٛاض قطلي وكٛض

 قسٜ اؾت. 
ثب ثطضؾي تٛظيٕ رٕٗيت، فٗبِيت ٞبي نٙٗتي ٚ ظيط ثٙبيي زض پٟٙٝ وكٛض ثٝ ٚيٛح ٔي تٛاٖ زٌٚبٍ٘ي ٚ تٛظيٕ ٘بٔٛظٖٚ رٕٗيات ٚ  

 فٗبِيت ٞب ضا زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ٔكبٞسٜ وطز. 
چاٝ زض ضٖٚ  ٘ٓبْ ؾىٛ٘تٍبٞي زض ايطاٖ اظ يه ؾبذتبض وبٔال لُجي ٚ ٘بٔتٗبزَ ثطذٛضز اؾت. ايٗ ٖسْ تٗبزَ چٝ زض ثيٗ ٔٙابَك ٚ  

زضنس پٟٙاٝ وكاٛض ؾاىٛ٘ت زاض٘اس.      45زضنس رٕٗيت وكٛض زض  90ثط اؾبؼ اَالٖبت ٔٛرٛز حسٚز ٔٙبَك وبٔال ٔكٟٛز اؾت. 
زض زقت ٞبي ؾابحّي  اظ ٔٙٓط رٕٗيت ثطاثط ٘يٕٝ قطلي اؾت. ٔتطاوٓ تطيٗ ٔٙبَك وكٛض  10تطاوٓ رٕٗيت زض ٘يٕٝ غطثي تمطيجب 

 زضنس ٔؿبحت وكٛض ؾبوٗ ٞؿتٙس.  3زضنس اظ اظ وُ رٕٗيت وكٛض تٟٙب زض  11حسٚز  وكٛض ؾىٛ٘ت زاض٘س، ثٝ َٛضي وٝ قٕبَ
رٕٗيت قٟطي وكٛض زض وال٘كٟط تٟطاٖ ؾبوٗ ٞؿتٙس. يٗٙي ٞط چٟبض ٘فط رٕٗيت قٟط ٘كيٗ وكٛض ياه  ٘عزيه ثٝ يه چٟبضْ 

ي پبييٗ ٞطْ رٕٗيت قٟطي وكٛض ٘مُٝ قٟط 400٘فط زض وال٘كٟط تٟطاٖ ؾبوٗ ٞؿتٙس. رٕٗيت قٟط تٟطاٖ ثٝ تٟٙبيي ثيكتط اظ 
٘مُٝ قٟطي  550اؾت. ٕٞچٙيٗ ٔزٕٛٔ رٕٗيت پٙذ وال٘كٟط تٟطاٖ، ٔكٟسف انفٟبٖ ، قيطاظ ٚ تجطيع ثيف اظ ٔزٕٛٔ رٕٗيت 

 ٞعاض ٘فط، ثيكتط اؾت. 50وٕتط اظ 
بؼ آذاطيٗ ؾطقإبضي   ثطاي ٔخبَ، ثط اؾا چٙيٗ ٖسْ تٗبزَ ٚ ؾبذتبض لُجي ضا زض زضٖٚ ٔٙبَك وكٛض ٘يع ٔي تٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز. 

زضنس آٟ٘ب زض قاٟط ٔكاٟس ؾابوٗ     63٘فط رٕٗيت قٟطي اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضيٛي ثيف اظ  3811900ٔطوع آٔبض ايطاٖ، اظ ٔزٕٛٔ 
 ٗف ٞبيي ٔي تٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز.يثٛزٜ ا٘س. چٙيٗ ٖسْ تٗبزَ ٞبيي ضا زض ؾبيط ٔٙبَك ٚ اؾتبٟ٘بي وكٛض ثب قست ٚ 

 
ٛ٘تٍبٟٞبيي زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ، تٛظيٕ فٗبِيت ٞبي تِٛيسي ٚ ظيطثٙبٞب ٞٓ زض پٟٙٝ وكٛض ٖاسْ  ثٝ تجٗيت اظ ٖسْ تٗبزَ ٞبي ؾى     

تٗبزَ ٞبي قسيسي ضا ٕ٘بيبٖ ٔي ؾبظ٘س. ثطاي تجييٗ ثٟتط ٚ پي ثطزٖ قفبف تط زض ذهٛل تٕطوع فٗبِيت ٞبي نٙٗتي ثب اؾتفبزٜ 
ي زض پٟٙٝ وكٛض ٔالن ٔٙبؾجي لّٕاساز ٔاي قاٛز. زض    اظاَالٖبت وٕي زض ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض، ثطضؾي تٗساز وبضٌبٟٞبي نٙٗت

ٞابي ذبناي اظ وكاٛض اظ رّٕاٝ      ٞعاض ٚاحس نٙٗتي زض وكٛض فٗبِيت زاض٘س وٝ ثرف آٖٓ آٟ٘ب زض ثراف  400حبَ حبيط حسٚز 
ثيكاتط  ٘فاط وابضوٗ ٚ    10ثبقٙس. ثطايٗ اؾبؼ تٗساز ٚاحسٞبي نٙٗتي  اؾتبٟ٘بي تٟطاٖ، انفٟبٖ، آشضثبيزبٖ قطلي ٚ .. ٔتٕطوع ٔي

تٛا٘س ٔٗيبض ٔٙبؾجي ثطاي ٘كبٖ زازٖ تٕطوع ٚاحسٞبي نٙٗتي ٔحؿٛة ٌطزز. ثطاؾبؼ اَالٖبت ٔٙسضد زض ؾبِٙبٔٝ آٔبضي ؾبَ  ٔي
تٗاساز   1385ٚاحس ثٛزٜ اؾت وٝ زض ؾبَ   10987ٔٗبزَ  1380٘فط وبضوٗ ٚ ثيكتط زض ؾبَ  10،  تٗساز وبضٌبٟٞبي نٙٗتي  385

 10وبضٌبٜ ناٙٗتي   16057، اظ ٔزٕٛٔ 1385زضنس ضقس ٘كبٖ ٔي زٞس . زض ؾبَ  46وٝ حسٚز ٚاحس ضؾيسٜ اؾت  16057آٟ٘ب ثٝ 
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وبضٌبٜ زض اؾتبٖ تٟطاٖ ٚ ذهٛنب ٔحسٚزٜ ثالفهُ وال٘كٟط تٟطاٖ ٔؿتمط ثٛزٜ ا٘س وٝ اياٗ تٗاساز    4453وبضوٗ ٚ ثيكتط ، تٗساز 
 1363ٚ  2273انفٟبٖ ٚ ذطاؾبٖ ضيٛي ٘ياع ثاب   زضنس وبضٌبٟٞبي نٙٗتي وكٛض ضا قبُٔ ٔي قسٜ اؾت. اؾتبٟ٘بي  7/27حسٚز 

وبضوٗ ٚ ثيكتط  10زضنس وبضٌبٟٞبي  50ٚاحس ٘يع زض ضتجٝ ٞبي ثٗسي لطاض زاقتٝ ا٘س. ثٝ ايٗ تطتيت ٔكبٞسٜ ٔي قٛز وٝ ثيف اظ 
 تٟٙب زض ايٗ ؾٝ اؾتبٖ ٔؿتمط ثٛزٜ ا٘س.

طوعي ٚ غطثي وكٛض قاىُ ٌطفتاٝ ٚ ثراف ٞابي     ٕٞچٙيٗ ٔحٛضٞب ٚ ٔٙبَك ٔزٟع ثٝ قجىٝ ٞبي ظيطثٙبيي، ٖٕستب زض ٔٙبَك ٔ
قطلي ٚ رٙٛة قطلي زاضاي ظيطثٙبٞبي وٕتطي ثٛزٜ ٚ اظ لبثّيت ٞبي آٟ٘ب ثرٛثي اؾاتفبزٜ ٘كاسٜ اؾات. ؾاٛاحُ زضيابي ٖٕابٖ       

آٖ ثطاي فطاٞٓ ؾبظي أىبٖ زؾتطؾاي وكاٛضٞبي   ّٖيطغٓ ٔٛلٗيت اؾتخٙبيي آٟ٘ب زض قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ زضيبيي رٟبٖ ٚ ٔٛلٗيت 
ٔٙبَك وكٛض ٔي ثبقٙس ٚ اظ ثبفت قٟطي يٗيفي ثطذٛضزاض٘س، ثاٝ َاٛضي    تطيٗ تطاوٓ زض ذكىي قٕبَ وكٛض، زض ظٔطٜ وٓٔحهٛض 

ٞعاض ٘فطي زض ايٗ ٘بحيٝ ٚرٛز ٘ساضز ٚ ثرف ٚؾيٗي اظ ايٗ ؾٛاحُ فبلس زؾتطؾي ثٝ ؾابزٜ تاطيٗ    50وٝ حتي يه ٔطوع رٕٗيتي 
 7ٚ   6 ، 5، 4قاىُ ٞابي    ٗٝ ٘يبفتٝ تطيٗ ٔٙبَك وكٛض ٔحؿاٛة ٔاي قاٛ٘س.   أىب٘بت ٚ تزٟيعات ظيطثٙبيي ثٛزٜ ٚ زض ظٔطٜ تٛؾ

ٝ  زضٚ تٛظيٕ فًبيي ثطذاي اظ فٗبِيات ٞاب ضا    زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت ظيطثٙبيي  ،تطاوٓ ٘ؿجي، تٛظيٕ قٟطن ٞبي نٙٗتي وكاٛض   پٟٙا
 ٘كبٖ ٔي زٞس. 
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 . تطاوٓ ٘ؿجي رٕٗيت زض پٟٙٝ وكٛض4قىُ 
 

 
 نٙٗتي وكٛض. پطاوٙف قٟطن ٞبي 5قىُ 
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 . ؾُح ثٙسي ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ثط اؾبؼ ٔيعاٖ زؾتطؾي ثٝ أىب٘بت ظيطثٙبيي6قىُ 
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 . تهٛيط وّي ٖسْ تٗبزَ اظ ٔٙٓط فٗبِيت ٞب ٚ أىب٘بت ظيط ثٙبيي زض پٟٙٝ وكٛض 7قىُ 
چكٓ ا٘ساظ ثّٙس ٔست تٛؾٗٝ فًبيي وكٛض ٔبذص: ُٔبِٗبت آٔبيف ؾطظٔيٗ، ٘ٓطيٝ پبيٝ تٛؾٗٝ ّٔي ٚ
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 تحليل ًقبط قَت، ضؼف يزصت ّب ٍ تْديد ّب. 7
ثب تٛرٝ ثٝ ٚيػٌي ٞبي ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض اظ ٔٙٓط ٞبي ٔرتّف ٔي تٛاٖ ثطضؾي ٚ تحّيُ وطز. 

 ح ظيط ذالنٝ وطز:ٔٛرٛز زض وكٛض ضا ٔي تٛاٖ ثكط ٘مبٌ لٛت، يٗف، فطنت ٞب ٚ تٟسيس ٞب ؾبظٔبٖ فًبيي

 ًقبط قَت. 1-7

     ٚرٛز تٕطوع ٞبي لٛي ظيطثٙبيي ، رٕٗيتي، ذسٔبتي ثٝ ٖٙٛاٖ لُت ٞبي ضقس وٝ زض نٛضت اترابش اؾاتطاتػي ٔٙبؾات
 ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛتٛض ٔحطوٝ ضقس التهبزي ُٖٕ ٕ٘بيٙس

 ي تِٛيس ٔحهٛالت ٔتٙٛٔ وكبٚضظي ٚ تٙٛٔ الّيٕي ٚ ثْٛ قٙبذتي حبوٓ زض وكٛض وٝ اظ لبثّيت ٞب ٚ أىب٘بت ظيبزي ثطا
 رصة ٌطزقٍطاٖ زاض٘س

   تٙٛٔ فًبيي ٚ ّٖٕىطزي ٔطاوع رٕٗيتي ٔتٙبؾت ثب ٔمتًيبت َجيٗي ٚ يطٚضت ٞبي التهبزي وٝ زض ثرف ٚؾايٗي اظ
س ؾبذتبض فًبيي وكٛض اؾتمطاض يبفتٝ ا٘س زض آيٙسٜ ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ لبثّيت ٞبي ٔٙبؾجي ثطاي اؾتمطاض فٗبِيتٟبي رسيا 

 ٚ ايزبز تٗبزَ فًبيي ٘مف ايفبء وٙٙس.

  وكٛضٞبي ٔحهٛض زض ذكىي زض پيطأٖٛ وكٛض ٚ ظيطثٙبٞبي ٘ؿجتب آٔاسٜ  وكٛض زض ظٔيٙٝ اضايٝ ذسٔبت ثٝ ٔٛلٗيت ٕٔتبظ
 رٟت ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٛلٗيت تطا٘عيتي وكٛض رٟت تبٔيٗ ٘يبظ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ ايٗ وكٛضٞب

 ثبظضٌب٘ي ٚ ٔٙبَك پطزاظـ  -ٛض ٚ أىبٖ ايزبز ٚ تٛؾٗٝ ٔٙبَك ٚيػٜ نٙٗتئطظٞبي َٛال٘ي آثي زض رٙٛة ٚ قٕبَ وك
 نبزضات ٚ اؾتفبزٜ اظ لبثّيت ٞبي تٛضيؿتي ايٗ ٔٙبَك

 ٝاي زض آٔسٜ  ٚرٛز ٔٙبَك زاضاي لبثّيت تٛؾٗٝ وٝ زض ضٚ٘س قىُ ٌيطي ٚ تحَٛ ؾبظٔبٖ فًبيي ٔٛرٛز ثٝ نٛضت حبقي
 ٘مف تٗبزَ ثركي ثٝ ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ضا ايفبء وٙٙس ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٙبَمي وٝ زض آيٙسٜ ٔي تٛا٘ٙس

  ٜاؾتمطاض ثط ٔؿيط وٛضيسٚض ٞبي ثيٗ إِّّي حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٚرٛز قجىٝ ٔٙبؾت اضتجبَي ظٔيٙي، ٞٛايي ثب تٛرٝ ثٝ فطٚزٌب

 ٞٛايي ثيٗ إِّّي ٚ ضيّي ثٝ وّيٝ ٘مبٌ وكٛض ٚ رٟبٖ HUBثيٗ إِّّي أبْ ذٕيٙي ثٝ ٖٙٛاٖ 

  ٖٕسٜ ذسٔبت ثطتط زض ؾُٛح ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي زض تٟطاٖاؾتمطاض ٔطاوع 

  ثطذٛضزاضي اظ ٔٙبثٕ ا٘طغي ٘فت ٚ ٌبظ ٚ لطاض ٌطفتٗ زض ٟٕٔتطيٗ وطيسٚض ) زاالٖ ( ا٘تمبَ ا٘طغي 

     ٝٚرٛز َيف ٌؿتطزٜ اي اظ وب٘ؿبضٞبي ٔٗس٘ي وٝ ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ لُت ٞبي تٛؾٗٝ زض ٔٙبَك وٕتاط تٛؾاٗٝ يبفتا
 ُٖٕ ٕ٘بيٙس.

 ٛضزاضي اظ ٔيطاث ثب اضظـ تبضيري، فطٍٞٙي ٚ َجيٗي  ثطذ 

            ٔٛثٟطٜ ٔٙسي اظ تٙٛٔ الّيٕي، ٚؾٗت ؾاطظٔيٗ ٚ ٌٛ٘اٝ ٞابي ٔرتّاف ٌيابٞي ٚ راب٘ٛضي ٚ ٔٙابثٕ وكابٚضظي ثاب تٙا
 ٔحهٛالت ٚ ٔٙبثٕ غ٘تيىي 

 ٝتٛإ٘ٙسي ٘ؿجي زض تِٛيس َيف ٚؾيٗي اظ تِٛيسات نٙٗتي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾيط وكٛض ٞبي ُٔٙم 

 ثٛيػٜ ٌبظ ٕ ا٘طغي ٚفٛض ٔٙبث 

  )...ٚ لبثّيت ٞبي َجيٗي وكٛض ثطاي تٛؾٗٝ اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي ٞبي ٘ٛ) آفتبثي، ثطلأثي، ثبزي ، ظٔيٗ ٌطٔبيي 

      ٚ ) ُثطذٛضزاضي اظ ظيط ثٙبٞبي ٌؿتطزٜ وبِجسي ٚ غيط وبِجسي، اظ رّٕٝ ظيطثٙبٞبي فيعيىي ) قاجىٝ ٞابي حٕاُ ٚ ٘ما
 تكىيالتي ؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي ، حمٛلي، لب٘ٛ٘ي ٚ

 ٝٚرٛز ثٙبزض اؾتطاتػيه ثب ظيط ؾبذت ٞبي ٘ؿجتب ٔٙبؾت ثطاي تؿٟيُ ٔجبزالت زض ثيٗ وكٛضٞبي ُٔٙم 

 ٚرٛز آة وبفي زض غطة ٚ رٙٛة غطثي وكٛض ثطاي تٛؾٗٝ وكبٚضظي ٚ تِٛيس ثطق 

       ي اظ تفبٚت ٞبي الّيٕي ثيٗ ٔٙبَك قٕبَ ٚ رٙٛة ٚ لبثّيت ٞبي شاتي وكاٛض ظيابزي ثاطاي رّات َياف ٌؿاتطزٜ ا
 ٌطزقٍطاٖ
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 ًقبط ضؼف. 2-7

   ٚرٛز ٖسْ تٗبزَ زض ارعاي ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ثٝ ِحبِ پصيطـ رٕٗيت ٚ فٗبِيت ٔتٙبؾت ثب أىب٘بت ٚ ٔعيت ٞابي
 ٘ؿجي ٚ زض ٔزٕٛٔ ْطفيت تٛؾٗٝ پصيطي آٟ٘ب

 ظيؿت ٔحيُاي   ٖسْ تٛاظٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي زض ثٟطٜ ٌيطي اظ لبثّيت ٞبي ؾطظٔيٗ ٚ زض ٘تيزٝ اظ ٞٓ پبقيسٌي تٗبزَ ٞبي
 ) ٔحيٍ ظيؿت ا٘ؿب٘ي ٚ َجيٗي( ٚ پيسايف تٕطوع ٞبي غيطانِٛي

     يٗف تمؿيٓ وبض ترههي ثيٗ ٔٙبَك ٔرتّف وكٛض ٚ ٖسْ تُبثك پبضٜ اي اظ فٗبِيت ٞب زض ثطذي ٔٙابَك ثاب اؾاتٗساز
 ٞبي ٔٛرٛز زض آٟ٘ب

 ٔبٖ فًبيي ٚ ٕٞچٙايٗ ياٗف قاجىٝ    فمساٖ پيٛ٘سٞبي اضٌب٘يه ثيٗ ٔطاوع انّي ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي پطاوٙسٜ تٛؾٗٝ زض ؾبظ
ٞبي ظيط ثٙبيي ثٛيػٜ ذٌُٛ اضتجبَي ٚ ذٌُٛ ا٘تمبَ ا٘طغي ثيٗ فًبٞب ٚ لُت ٞبي ٖٕسٜ تٛؾٗٝ وٝ زض ٔزٕٛٔ ثبٖج 

 ٖسْ ا٘تكبض احطات تٛؾٗٝ وبٖ٘ٛ ٞب ٚ لُت ٞبي تٛؾٗٝ زض ٘ٛاحي پيطأٖٛ ٔي قٛز

  ؾتب٘سٜ ثيٗ آٟ٘ب ٚ  –تٛؾٗٝ ٚ ٖسْ ٚرٛز ضاثُٝ زازٜ يٗف ٘ٓبْ ؾّؿّٝ ٔطاتجي ٔٛرٛز ثيٗ ٔطاوع ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي ٔرتّف
 ٕٞچٙيٗ ثيٗ ٚاحسٞبي زضٖٚ ٞط ٔطوع يب وبٖ٘ٛ ٚ يٗف ؾبظٔبٖ يبفتٍي زضٖٚ فًبٞبي انّي

     ٖحبقيٝ قسٖ ثرف ٚؾيٗي اظ ؾطظٔيٗ زض اقىبَ ٔرتّف ٚ ا٘عٚاي ايٗ ٔٙبَك زض ضٚ٘س قىُ ٌياطي ٚ تحاَٛ ؾابظٔب
يط َجيٗي ٚ پطاوٙسٌي ٚؾيٕ ٔطاوع پبييٗ رٕٗيتي ) ضٚؾتب ٞب (ثاٛيػٜ زض ٔٙابَك   فًبيي ٘بقي اظ تبحيط ٖٛأُ َجيٗي ٚ غ

 حبقيٝ اي

  ظِعِٝ ذيع ثٛزٖ ٚ ٚرٛز ٌؿُ ٞبي فٗبَ زض اوخط ٘مبٌ وكٛض 

 وٕجٛز آة ٚ ذكىي حبوٓ ثط ثرف ٚؾيٗي اظ وكٛض 

 آؾيت پصيط ٚ لطاض ٌطفتٗ ٟٕٔتطيٗ وبٖ٘ٛ ٞبي ظيؿتي زض حبقيٝ ٌؿُ ٞب ٚ ٔٙبَك ظِعِٝ ذيع 

 وٕجٛز ٚ ٔحسٚزيت پٛقف ٌيبٞي زض وكٛض ثٝ زِيُ قطايٍ ذكه حبوٓ ثط وكٛض 

 ٖسْ تٗبزَ قسيس ثيٗ ٔٙبَك قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ٚ ٕٞچٙيٗ ثيٗ قٟطٞبي وٛچه ثب قٟطٞبي ٔتٛؾٍ ٚ وال٘كٟط 

 ٚاثؿتٍي قسيس رٛإٔ ضٚؾتبيي ثٝ ٔٙبثٕ پبيٝ ٚ ؾِٟٛت ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثٕ َجيٗي 

 س پسيسٜ ثيبثب٘عاييفطؾبيف قسيس ذبن ٚ تكسي 

   ثيبثب٘ي ٚ وٛيطي ثٛزٖ ثرف آٖٓ وكٛض 

 ٖٗسْ ٚرٛز َطح ٚ ثط٘بٔٝ ٔسٖٚ ثطاي ؾبظٔب٘سٞي فًب ٚ فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ ؾطظٔي 

 ٖسْ ٚرٛز تفىط ٔٙؿزٓ ٚ ٟ٘بزيٙٝ ثطاي ٔسيطيت ؾطظٔيٗ زض ؾُٛح ٔسيطيتي 

 ًبي زض وكٛضٖسْ ٔسيطيت يىپبضچٝ ؾطظٔيٗ ٚ تٗسز ٟ٘بز ٞب زض ظٔيٙٝ ؾبظٔب٘سٞي ف 

   ٖسْ تٗبزَ رٕٗيت ٚ تزٟيعات ظيط ثٙبيي ٚ ْطفيت ٞبي تِٛيسي زض ٔٙبَك قٕبِي ، ٔطوعي ٚ غطثي ٘ؿجت ثٝ ٔٙابَك
 ٔيب٘ي، رٙٛثي ٚ رٙٛة قطلي

    اؾتمطاض ثرف ٖٕسٜ اي اظ فٗبِيت ٞبي تِٛيسي زض لّت نٙٗتي وكٛض قبُٔ تٟطاٖ، ٔٙبَك ٔطوعي ٚ ثاطٚظ ٔكاىالت
 آِٛزٌي زض ايٗ ٔٙبَك

 ْلُجي اؾىبٖ رٕٗيت ٚ تٕطوعٞبي قسيس زض ٔطاوع رٕٗيتي ثعضي ٔميبؼ ٘ٓب 

 ٖسْ تٗبزَ ثيٗ رٛإٔ قٟطي ٘ؿجت ثٝ رٛإٔ ضٚؾتبيي اظ ٘ٓط ؾُح ثطذٛضزاضي اظ أىب٘بت ظيؿتي ٚ ضفبٞي 

      ُٖسْ تٙبؾت اؾتمطاض رٕٗيت، فٗبِيت ٚ أىب٘بت ٚ تزٟيعات ظيطثٙبيي ثب لبثّيت ٞب ٚ ياطٚضت ٞابي تٛؾاٗٝ زض ؾاٛاح
 ٙٛةر

 ٚرٛز ٔبظاز ْطفيت ٞبي ظيط ثٙبيي زض ثطذي اظ ٔٙبَك ٘ؿجت ثٝ رٕٗيت ٚ فٗبِيت ٞبي التهبزي ٔؿتمط زض آٟ٘ب 
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 يزصت ّب. 3-7

 ٖتٗسز ٕٞؿبيٍبٖ ٔحهٛض زض ذكىي وٝ ثٟتطيٗ ضاٜ زؾتطؾي آٖ ثٝ اثٟبي آظاز اظ َطيك ايطا 

 ُٔٙمٝ ٚرٛز لبثُ ٔالحٓٝ آة زض ثرف ٞبي غطثي وكٛض زض ٔمبيؿٝ ثب وكٛضٞبي 

 تٙٛٔ الّيٕي حبوٓ ثط وكٛض ثطاي ثٟطٜ ثطزاضي رٟت تِٛيس َيف ٌؿتطزٜ اي اظ ٔحهٛالت وكبٚضظي 

  ٗحٛظٜ انّي تبٔيٗ ا٘طغي رٟبٖ ) ذعض ٚ ذّيذ فبضؼ(زاؾتمطاض ايطاٖ ثي ٚ 

  ٚرٛز َيف ٌؿتطزٜ اي اظ شذبيط ٔٗس٘ي زض ؾطاؾط وكٛض 

 ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ُٔٙمٝ  ثطذٛضزاضي اظ ٘يطٚي رٛاٖ ٚ تحهيّىطزٜ زض ٔمبيؿٝ ثب 

  ٝپيكيٙٝ تبضيري ٚ تٕسٖ پط ؾبثمٝ زض ٔمبيؿٝ ثب ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي ُٔٙم 

  ٚحست رٛإٔ، يىپبضچٍي ؾطظٔيٗ ٚ قٛق پيكطفت ّٔي 

  ٝٚرٛز قجىٝ ٌؿتطزٜ اي اظ ظيطؾبذت ٞب زض ٔمبيؿٝ ثب وكٛضٞبي ُٔٙم 

  ٚ افطيمبٌؿتطزٌي وكٛض ٚ لطاض ٌطفتٗ آٖ زض حس فبنُ آؾيب، اضٚپب 

       ٚ ٔكتطوبت فطٍٞٙي ثب وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ٚ ٘فٛش فطًٞٙ فبضؾي زض ثؿيبضي اظ لّٕاطٚ ٞابي آؾايبي ٔطواعي ٚ لفمابظ
 وكٛضٞبي پيطأٖٛ ذّيذ فبضؼ

  إٞيت ٔٙكبء اؾالٔيت ٚ ٔٙكبء ايطا٘يت زض ؾبذتبض فطٍٞٙي ٞٛيت ّٔي 

 

 تْديدّب. 4-7

 ىؿبِي ٞبي ٕٔتس زض ؾبِٟبي اذيطوٕجٛز ٔٙبثٕ آة زض ٔمبيؿٝ ثب ٔيبٍ٘يٗ رٟبٖ ٚ ثطٚظ ذك 

 وبٞف وٕي ٚ ويفي ٔٙبثٕ آة وكٛض ثٛيػٜ زض وال٘كٟطٞب 

  فطؾبيف قسيس ذبن ٚ تكسيس پسيسٜ ثيبثبظايي 

  ترطيت قسيس رٍُٙ ٞب ٚ ٔطاتٕ وكٛض 

 ِٝآؾيت پصيطي وكٛض زض ثطاثط ثاليبي َجيٗي ثٛيػٜ ؾيُ ٚ ظِع 

   ٜاي اظ آِاٛزٌي ٞابي ظيؿات ٔحيُاي ٚ ٘بٞٙزابضي ٞابي        تٕطوع قسيس رٕٗيت زض وال٘كٟطٞب ٚ ثطٚظ َياف ٌؿاتطز
 ارتٕبٖي

 تكسيس حبقيٝ ٘كيٙي زض ثؿيبضي اظ وال٘كٟطٞبي وكٛض 

  ٓٚضٚز ٘يطٚٞبي ثيٍب٘ٝ ثٝ ُٔٙمٝ ثٝ ثٟب٘ٝ ٔجبضظٜ ثب تطٚضيؿ 

 آؾيت پصيطي ثؿيبضي اظ ظيؿت ثْٛ ٞبي وكٛض ثٛيػٜ ٔٙبَك قٕبِي وكٛض 

  اظ رّٕٝ آِٛزٌي ٞبي زضيبيي ٚ پسيسٜ ضيعٌطزٞبآِٛزٌي ٞب ٚ ًٔٗالت ظيؿت ٔحيُي فطأطظي 

 
 تحليل هسبئل ٍ هطکالت  : -8

ٞط چٙس ٔٛيٛٔ  اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ؾطظٔيٗ ٚ اؾتفبزٜ اظ لبثّيت ٞبي ٔرتّف ٔٙبَك ٚ تٕطوع ظزايي اظ ٔٙبَك پطاوٓ زض لبِت ثط٘بٔٝ 
ض ثٛزٜ ٚ ثط ايٗ اؾبؼ ٘يع تٟيٝ َطح ٞبي آٔبيكي  ضيعي آٔبيف  ٕٞٛاضٜ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي ٟٕٔتطيٗ زغسغٝ ٞبي  ثط٘بٔٝ ضيعاٖ وكٛ

رٟت اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ؾطظٔيٗ زض ثط٘بٔٝ ٞبي تٛؾٗٝ وكٛض چٝ پيف اظ ا٘مالة اؾالٔي ٚ چٝ پؽ اظ آٖ ٔٛضز تبويس لطاض ٌطفت ، 
ٖ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز ، ِايىٗ  وٝ ثبظتبة آٟ٘ب ضا ٔي تٛاٖ زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ربضي وكٛض زض لبِت  ٔٛاز لب٘ٛ٘ي ٌٛ٘بٌٛ

ثط٘بٔٝ ضيعي فًبيي ثط ٔجٙبي آٔبيف ٚ تمؿيٓ وبض ّٔي ثيٗ ٔٙبَك يب تمؿيٓ وبض ُٔٙمٝ اي ثيٗ ٘ٛاحي زض ُٖٕ ٔٛضز تٛرٝ رسي  
لطاض ٍ٘طفت ٚ ٖٕال ثؿيبضي اظ أىب٘بت ٚ لبثّيت ٞب ثال اؾتفبزٜ ٔب٘س. پيبٔس ٔكرم ايٗ ضٚ٘س تٛظيٕ تهبزفي فطنت ٞب ٚ أىب٘بت 
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ثٕ  زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ ٚ تكسيس ٘بثطاثطي ٞبي ُٔٙمٝ اي ، ٔحّي قسٜ اؾت وٝ ايٗ پسيسٜ زض ٘تيزٝ ا٘جبقاي ٘بقاي اظ ؾاطٔبيٝ    ٚ ٔٙب
 ٌصاضي ٞبي ا٘زبْ قسٜ ٚ ايزبز ظيطؾبذتٟب زض ٌصقتٝ  زض حبَ تكسيس قسٖ اؾت .

يكي ٚ ٖاسْ تٛراٝ ثاٝ تاٛاٖ اوِٛٛغياه      اظ ؾٛي زيٍط پيبٔس ثي تٛرٟي ثٝ ايزبز تٗبزَ ٞبي ُٔٙمٝ اي زض لبِت ثط٘بٔٝ ٞبي آٔب
ؾطظٔيٗ پيبٔسٞبي ظيؿت ٔحيُي ٔتٗسزي ضا زض وكٛض ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت وٝ آحبض آٟ٘ب ضا ٔاي تاٛاٖ ثاٝ ناٛضت  ثاطٚظ ا٘اٛأ       

 آِْٛزٌي ٞب ٚ ترطيت ٔحيٍ ظيؿت زض وكٛض ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز .
زض وكٛض  ضا َاي ؾابِٟبي ٌصقاتٝ ٚ ٕٞچٙايٗ َاي       ثٝ ايٗ تطتيت ٖسْ ٔٛفميت ثط٘بٔٝ ٞبي آٔبيكي رٟت تٛظيٕ ثٟيٙٝ أىب٘بت

ؾبِٟبي آيٙسٜ ٔي تٛاٖ اظ اثٗبز ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز . ثركي اظ ايٗ وبؾتي ٞب ٘بقي اظ قطايٍ َجيٗي وكٛض ٔي ثبقس وٝ 
ٝ ؾيبؾات ٞاب ٚ   أىبٖ تٛؾٗٝ ٚ تٛظيٕ ٖبزال٘ٝ أىب٘بت ضا زض وكٛض ٔحسٚز ٔي ؾبظز ، ِيىٗ ثرف ظيبزي اظ آٟ٘ب ضا ٔاي تاٛاٖ ثا   

ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ ٚ حبَ ٚ ٖسْ ؾبظٌبضي آٟ٘ب ٘ؿجت زاز . ثط ايٗ اؾبؼ اظ ٟٕٔتطيٗ تٍٙٙبٞبي فطاضٚي آٔبيف وكٛض ٔاي تاٛاٖ   
 ٔٛاضز ظيط ضا ثط قٕطز :

 

 ضزايط طجيؼي كطَر : . 1-8
زض وٕطثٙس ذكه وطٜ ظٔيٗ اظ  ٚيػٌيٟبي ٔٛلٗيتي ايطاٖ يٗٙي وٛٞؿتب٘ي ثٛزٖ ثرف ظيبزي اظ آٖ اظ يه َطف ٚ لطاض ٌطفتٗ آٖ

َطف زيٍط ٟٕٔتطيٗ ٖٛأُ ٔٛحط زض تٗييٗ قطايٍ آة ٚ ٞٛايي زض وكٛض اؾت . قطايٍ وٛٞؿتب٘ي وكٛض ٚ ٔٛلٗيت لطاض ٌيطي زٚ 
ضقتٝ وٜٛ اِجطظ اظ غطة ثٝ قطق زض قٕبَ وكٛض ٚ ضقتٝ وٜٛ ظاٌطؼ اظ قٕبَ غطة ٚ رٙٛة قطق ثٝ نٛضت زياٛاضٜ اي ٔابٕ٘ اظ   

بي ثبضاٖ ظا اظ قٕبَ ٚ غطة ٔي قٛ٘س ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثرف آٖٓ ٔٙبَك ٔطوعي وكٛض اظ ٘عٚالت ثؿايبض وٕتاطي   ٘فٛش رطيبٟ٘
ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ آة ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٖٛأُ ٔحسٚز وٙٙسٜ تٛؾٗٝ زض ايٗ ٔٙبَك ٔحؿٛة ٔي قٛز . ثٙبثط ايٗ زض ثط٘بٔٝ 

 فٗبِيت ٞبي ٔرتّف ٕٞٛاضٜ ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ ٖبُٔ ُٔطح ٔي ثبقس . ٞبي آٔبيف ؾطظٔيٗ ٔٛيٛٔ تبٔيٗ آة ثطاي تٛؾٗٝ  
 

 قَاًيي ٍ هقزرات : . 2-8
لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٕٞٛاضٜ ٘مف اؾبؾي يبثُٝ ٔٙس ٕ٘ٛزٖ فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ زاض٘س . ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘يع لٛا٘يٗ ٚ ٔماطضات  

فٗبِيت ٞب ٚ چيسٔبٖ ثٟيٙٝ آٟ٘ب تسٚيٗ ٌطزيس . ٕٞبُ٘ٛض واٝ  ٔتٗسزي زض وكٛضٞبي ٔرتّف رٟبٖ رٟت ثطاي يبثُٝ ٔٙس ٕ٘ٛزٖ 
ٖٙٛاٖ قس ايٗ ٔؿئّٝ زض ايطاٖ ٘يع ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛرٝ ثٛزٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘يع زض ثط٘بٔٝ ٞبي ٌصقتٝ لٛا٘يٙي ثطاي تٕطوع ظزاياي  

قٕؿاي ٚ ٕٞعٔابٖ ثاب     40ٚاذط زٞٝ ٚ ؾٛق زازٖ فٗبِيت ٞب ثٝ ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ ثٝ تهٛيت ضؾيس . ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ، زض ا
َطح ٔٛيٛٔ آٔبيف زض وكٛض ثي آ٘ىٝ ثط٘بٔٝ ٔسٚ٘ي ثٙبْ آٔبيف ؾطظٔيٗ زض ايطاٖ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ، الاسأٟبيي رٟات وٙتاطَ    
تٛؾٗٝ تٟطاٖ ٚ تكٛيك ثٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض قٟطؾتبٟ٘ب ُٔطح قس ٚ ثط ايٗ اؾبؼ ٘يع لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاتي ثٝ تهٛيت ضؾايس واٝ اظ   

ويّٛٔتطي تٟطاٖ ٚ اتربش تساثيط ٔابِي ٚ ٔبِيابتي ثاطاي ؾاٛق      120يٗ آٟ٘ب  ٔي تٛاٖ ثٝ ٕٖٔٙٛيت اؾتمطاض نٙبيٕ زض قٗبٔ ٟٕٔتط
 زازٖ نٙبيٕ ثٝ قٟطؾتبٟ٘بيي چٖٛ اٞٛاظ ، انفٟبٖ ، اضان ٚ وطٔبٖ اقبضٜ وطز. 

ٌٖٛ زض ٔٙبَك پطرٕٗيت رٌّٛيطي ٕ٘بيس ، ٞط چٙس تهٛيت ايٍٙٛ٘ٝ لٛا٘يٗ تب حسٚزي تٛا٘ؿت اظ تٛؾٗٝ ثي ضٚيٝ فٗبِيت ٞبي ٌٛ٘ب
ِيىٗ ثٝ زاليُ ٔرتّف ثؿيبض ايٗ لٛا٘يٗ رٛاثٍٛي اٞساف آٔبيف ٘جٛزٜ ٚ وٕبوبٖ ٔٛياٛٔ تٕطواع فٗبِيات ٞاب زض ثراف ٞابي       
ذبني اظ وكٛض ثٝ يه ٔٛيٛٔ اليٙحُ تجسيُ قسٜ اؾت . ثط ايٗ اؾبؼ تحّيُ ايٗ ٔكىالت ٚ اضايٝ ؾبظٚوبضٞبيي ثطاي اراطاي  

ٟ٘ب ٔي تٛا٘س ٘مف ثؿيبض ٟٕٔي زض تٛظيٕ ثٟيٙٝ فٗبِيت ٞب ٚ اؾتفبزٜ اظ لبثّيت ٞبي ُٔٙمٝ زاقتٝ ثبقس . اظ ٟٕٔتطيٗ لاٛا٘يٗ  ثٟتط آ
 ٚ ٔمطضاتي زض ايٗ ذهٛل ٔي تٛاٖ ثٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ظيط اقبضٜ وطز : 

 

  ّيبت ٍسيزاى  20/10/1346كيلَهتزي تْزاى هصَة  120هوٌَػيت احداث صٌبيغ در ضؼبع: 

ويّٛٔتطي ٕٔٙٛٔ اٖالْ قسٜ اؾات ، ِايىٗ زض ا٘تٟابي ٕٞايٗ      120ثط اؾبؼ ايٗ ٔهٛثٝ ايزبز نٙبيٕ زض تٟطاٖ ٚ حٛٔٝ تب قٗبٔ 
ٔهٛثٝ  احساث نٙبيٕ زض ٔحسٚزٜ فٛق ٔٛوَٛ ثٝ اربظٜ ٞيبت زِٚت قسٜ اؾت . ثط ايٗ اؾبؼ َاي ؾابِٟبي ٌصقاتٝ زضذٛاؾات     

ي زؾتٍبٟٞبي زِٚتي ٚ ذهٛني زض ايٗ ٔحسٚزٜ پيكٟٙبز ٌطزيس وٝ اوخط لطيت ٞبي ٔتٗسزي ثطاي اؾتمطاض نٙبيٕ ٔرتّف اظ ؾٛ
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ثٝ اتفبق آٟ٘ب ثٝ تهٛيت ضؾيسٜ اؾت . ايٗ ٔٛيٛٔ ثبٖج تطاوٓ ٞط چٝ ثيكتط فٗبِيت ٞب ٚ ذهٛنب فٗبِيت ٞبي ناٙٗتي ٚ راصة   
ٞبي ارتٕبٖي ، فطٍٞٙي ٚ ذهٛناب   رٕٗيت زض اؾتبٖ تٟطاٖ ذبنٝ قٟط تٟطاٖ قسٜ اؾت وٝ آحبض ٚ پيبٔسٞبي ؾٛء آٖ ضا اظ رٙجٝ

 ظيؿت ٔحيُي زض وال٘كٟط تٟطاٖ ٔي تٛاٖ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز. 

 
  ُ1387قبًَى هبليبت ثز ارسش ايشٍدُ هصَة سبل  38هبد: 

ظيؿت وٝ اؾتب٘ساضزٞب ٚ ياٛاثٍ حفبْات اظ ٔحايٍ ظيؿات ضا      ٚاحسٞبي تِٛيسي آاليٙسٜ ٔحيٍشيُ ايٗ ٔبزٜ،  1ثط اؾبؼ تجهطٜ 
، َجك تكريم ٚ اٖالْ ؾبظٔبٖ حفبْت ٔحيٍ ظيؿت )تب پب٘عزٞٓ اؾفٙس ٔبٜ ٞط ؾبَ ثطاي ارطاء زض ؾبَ ثٗس(، ٕ٘بيٙس ضٖبيت ٕ٘ي

ٕٞچٙيٗ پباليكٍبٟٞبي ٘فت ٚ ٚاحسٞبي پتطٚقيٕي، ٖالٜٚ ثط ٔبِيبت ٚ ٖٛاضو ٔتّٗك ٔٛيٛٔ ايٗ لبٖ٘ٛ، ٔكَٕٛ پطزاذت ياه  
 ٙس.ثبق %( اظ ليٕت فطٚـ ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛاضو آاليٙسٌي ٔي1زضنس )

ظيؿات اظ   ٚاحسٞبيي وٝ زض َي ؾبَ ٘ؿجت ثٝ ضفٕ آاليٙسٌي الساْ ٕ٘بيٙس، ثب زضذٛاؾت ٚاحس ٔعثٛض ٚ تأييس ؾبظٔبٖ حفبْت ٔحيٍ
ٌطز٘س. زض ايٗ نٛضت، ٚاحسٞبي يبزقسٜ اظ اَٚ زٚضٜ ٔبِيبتي ثٗس اظ تبضيد اٖالْ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ  فٟطؾت ٚاحسٞبي آاليٙسٜ ذبضد ٔي

 ِياااابتي وكااااٛض، ٔكاااإَٛ پطزاذاااات ٖااااٛاضو آاليٙااااسٌي ٘رٛاٞٙسقااااس.     ٔعثااااٛض ثااااٝ ؾاااابظٔبٖ أااااٛض ٔب  
ٍ   ٚاحسٞبيي واٝ زض َي ؾبَ ثٙاب ثٝ تكريم ٚ اٖالْ ؾبظٔابٖ حفبْت ٔحيٍ ظيؿات   ظيؿت ثٝ فٟطؾت ٚاحسٞبي آاليٙاسٜ ٔحاي

 ذٛاٞٙسثٛز. ظيؿت ٔكَٕٛ پطزاذت ٖٛاضو آاليٙسٌي ايبفٝ ٌطز٘س، اظ اَٚ زٚضٜ ٔبِيبتي ثٗس اظ تبضيد اٖالْ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔحيٍ
ثطضؾِي ٔفبز اِيٗ لبٖ٘ٛ ثب اٞساف ٚ ؾِيبؾت ٞبِي آٔبِيف ؾطظِٔيٗ وٝ زض آٟ٘ب ثٝ وطات ثط تٕطوع ظزاِيِي ٚ ؾٛق زازٖ فٗبِِيت ٞب ثاٝ  
ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ ِيبفتٝ  تبوِيس قسٜ اؾت ، ثرٛثِي تٙبلى ٔٛرٛز زض لٛاِ٘يٗ ٚ ٔمطضات وكٛض ضا ثاب اٞاساف آٔابيف ٕ٘بيابٖ ٔاي      

ٔبزٜ ِيه يٛاثٍ ِّٔي آٔبِيف ثط وبٞف تٕطوع ٚ تطاوٓ رِٕٗيت ٚ فٗبِِيت زض ٔٙبَك پطتطاوٓ وكاٛض   1ٖٙٛاٖ ٔخبَ زض ثٙس  ؾبظز. ثٝ
اياٗ تجهاطٜ اظ   ثِٛيػٜ قٟط تٟطاٖ ٚ انفٟبٖ ٚ ٟٔبض ضٚ٘س ضٚثٝ ضقس رِٕٗيت ٚ فٗبِِيت ٞب تبوِيس قسٜ اؾت . اظ ؾٛي زيٍط ثط اؾبؼ 

ٔحايٍ ظيؿات زض    1ٖٛاضو اذص ٔي قٛز، زض حبِيىٝ تٛاٖ اوِٛٛغيىي ٚ لاسضت ذٛزپاباليي   وّيٝ ٚاحس تِٛيسي ثٝ نٛضت يىؿبٖ
ثكست ثب تٕطوع فٗبِيت ٚ آِٛزٌي ٞب ٔٛارٝ اؾت ثٝ ٔب٘ٙاس ؾابيط    ٔٙبَك ٔرتّف تفبٚت زاضز. ثطاي ٔخبَ زض ربيي ٔب٘ٙس تٟطاٖ وٝ

ساف آٔبيف ٚ تٗبزَ ثركي ثاٝ ؾابظٔبٖ فًابيي    ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ ٖٛاضو اذص ٔي قٛز وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ زض تٗبضو ثب اٞ
وكٛض اؾت. ظيطا ثط اؾبؼ ايٗ ؾبظٚوبض اٍ٘يعٜ اي ثطاي ثٍٙبٟٞب ٚ وبضآفطيٙبٖ ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض ٔٙبَك وٕتط تٛؾاٗٝ يبفتاٝ   

ٚرٛز زاضز، أب ٚرٛز ٘ساضز. ٞط چٙس ٔكٛق ٞبيي ثطاي ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ زض ؾبيط لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات وكٛض 
ظا ثٝ ٔٙبَك وٕتط تٛؾاٗٝ يبفتاٝ ثطذاٛضزاض ٕ٘اي      ثٝ زِيُ يٗف ٞبيي اظ وبضوطزٞبي ُّٔٛثي ثطاي ؾٛق زازٖ فٗبِيت ٞبي تٛؾٗٝ

  ثبقٙس.  

 
 : ضَاثط ٍ استبًداردّبي خزٍجي اس كبرخبًجبت ٍ كبرگبّْبي صٌؼتي 

ٚ ترطيت ٞبي ٘بقي اظ فٗبِيت ٞب پيف قاطٌ حفبْات   زاقتٗ يٛاثٍ ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ظيؿت ٔحيُي رٟت رٌّٛيطي اظ آِٛزٌي 
لبٖ٘ٛ ٘حٜٛ رٌّٛيطي اظ آِاٛزٌي   15اظ ٔحيٍ ظيؿت لّٕساز ٔي قٛز. ثط ايٗ اؾبؼ ؾبظٔبٖ حفبْت ٔحيٍ ظيؿت ثط اؾبؼ ٔبزٜ 

٘ساضزٞبي ٔجبزضت ثٝ تٟيٝ ٚ تسٚيٗ اؾتب٘ساضزٞبي ذطٚري وبضذب٘زبت ، وبضٌبٟٞب ٚ ٘يطٌٚبٟٞب ٕ٘اٛز . اؾاتب   3/2/1374ٞٛا ٔهٛة 
يبز قسٜ ثهٛضت ّٔي ٚ ثطاي وُ وكٛض تٟيٝ قسٜ ٚ قطايٍ ذبل ُٔٙمٝ اي زض ٔٛضز آٟ٘ب اٖٕبَ ٘كسٜ اؾت . ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٞيچ 
ؾبظ ٚوبض تكٛيمي يب اٍ٘يعقي زض ٔٛضز آٟ٘ب ثطاي تكٛيك ثٝ اؾتمطاض زض ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ ٔكبٞسٜ ٕ٘اي قاٛز . ثاٝ ٖٙاٛاٖ     

زٞب زض اؾتبٖ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٚ اؾتبٖ تٟطاٖ اِعأي ٔي ثبقس . لُٗاب ٚراٛز چٙايٗ اؾاتب٘ساضزٞبيي     ٔخبَ ضٖبيت ايٗ اؾتب٘ساض
ثطاي زٚ ُٔٙمٝ ٔتفبٚت ثب قطايٍ اوِٛٛغيىي ٚ التهبزي ٚ ارتٕبٖي ٔتفبٚت ُٔٙمي ٘جٛزٜ ٚ وٕبوبٖ تٕبيُ ثٝ اؾتمطاض زض ٔٙابَك  

ٚ ٔٗيبضٞبي آٔبيف اؾت ٚ ثبٖج تكٛيك ثيكتط فٗبِيت ٞب ثٝ اؾاتمطاض  پطتطاوٓ ضا تكٛيك ٔي وٙس وٝ ايٗ ٔؿئّٝ ثط ذالف يٛاثٍ 
زض ٔٙبَك پطتطاوٓ ٔي قٛز . ثط ايٗ اؾبؼ تسٚيٗ يٛاثٍ ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ُٔٙمٝ اي ٔٙبؾات ٚ ثاٝ تٙبؾات  ٚيػٌيٟابي ٔٙابَك      

                                                           

1
 -Self-purification 



 24 

ّٝ ٞٓ اظ ٘ٓط آٔبيف ٚ ٞآ  ٔرتّف وكٛض ٔي تٛا٘س ثبٖج ؾٛق زازٖ فٗبِيت ٞب ثٝ ٔٙبَك وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ تط ٌطزز وٝ ايٗ ٔؿئ
 اظ ٘ٓط حفبْت اظ ٔحيٍ ظيؿت ٔي تٛا٘س ثؿيبض حبئع إٞيت ثبقس .

 فكبضٞبي ؾيبؾي رٟت ارطاي َطح ٞب ٚ پطٚغٜ ٞبي فبلس تٛريٟبت التهبزي ٚ  فٙي :د( 

غٜ ٞبي فبلس يىي زيٍط اظ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت فطاضٚي آٔبيف ؾطظٔيٗ فكبضٞبي ؾيبؾي ٔمبٔبت اؾتب٘ي ثطاي ارطاي َطحٟب ٚ پطٚ
تٛريٟبت التهبزي ٚ فٙي اؾت . فمساٖ َطح ٔهٛة آٔبيف ثٝ ٖٙٛاٖ يه ؾٙس فطازؾت ثبٖج قسٜ اؾت تب َاي ؾابِٟبي اذياط    
فكبضٞبي ظيبزي اظ ؾٛي ٔمبٔبت ؾيبؾي ثطاي ارطاي َطحٟب ٚ پطٚغٜ ٞب ذهٛنب َطحٟب ٚ پطٚغٜ ٞبي ظيطثٙبيي ثٝ اراطا زض آياس .   

ثبيؿت ٔٛرت ٍٟ٘ساقت رٕٗيات ٚ   ٔي ٖٕٛٔبي تٛاٖ ثٝ احساث تٗساز ظيبزي پطٚغٜ اقبضٜ ٕ٘ٛز وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔ
تٛؾٗٝ ٔٙبَك ضٚؾتبيي قٛ٘س، ِيىٗ زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ٔٛرت تكسيس ٟٔبرطت ٞب ٚ اؾىبٖ ثؿايبضي اظ ضٚؾتب٘كايٙبٖ زض ٔٙابَك    

 قٟطي ٌطزيس.

 
 :يقداى هدل هٌبست ثزاي آهبيص سزسهيي در ايزاى  . 3-8

ثطضؾي اؾٙبز ٚ ٔساضن ٔطتجٍ ثب آٔبيف ؾطظٔيٗ زض زٞٝ ٞبي ٌصقتٝ حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ ٞٙٛظ ٔسَ ٞبي ٔٙبؾجي ثطاي آٔبيف 
ؾطظٔيٗ زض وكٛض ٚرٛز ٘ساضز . ثٝ ٖجبضت زيٍط ٞٙٛظ ٔفطٚيبت ٚ پيف فطو ٞبي ٔٙبؾت ثطاي ٔىب٘يبثي فٗبِيات ٞابي ٖٕطا٘اي    

رم ٘يؿت وٝ وكٛض ثٝ چٝ تٗساز  ثٙسض زض قٕبَ وكٛض ٘يابظ زاضز . آياب تٗاساز ثٙابزض     تسٚيٗ ٘كسٜ اؾت . ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٞٙٛظ ٔك
احساث قسٜ لبزض زض قٕبَ وكٛض لبزض  ثٝ پبؾرٍٛيي ثٝ ٘يبظ ٞبي وكٛض ٞؿتٙس يب ذيط؟ ٘جٛز ايٗ ٔفطٚيبت ٚ يٛاثٍ وٝ ثتٛا٘س زض 

ي ضا زض ذٛز رابي زٞاس ، ثبٖاج قاسٜ اؾات تاب       لبِت يه ٔسَ، وّيٝ ِٔٛفٝ ٞبي التهبزي ، ارتٕبٖي ، آٔبيكي ٚ ظيؿت ٔحيُ
ٔىب٘يبثي فٗبِيت ٞب زض پٟٙٝ ؾطظٔيٗ اظ تٛرٟيبت ّٖٕي ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ٘جبقٙس . ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ٞٙٛظ ٔسَ ٔٙبؾجي وٝ ثتٛاٖ ثاط  

   ٔ حيُاي  اؾبؼ آٟ٘ب تٗساز قٟطن ٞبي نٙٗتي ٚ ٔىب٘يبثي آٟ٘ب ضا ثط اؾبؼ ٔالحٓبت آٔبيكي ، التهابزي ، ارتٕابٖي ٚ ظيؿات 
ٔكرم وطز ٚرٛز ٘ساضز . ايٗ ٔؿئّٝ ثبٖج قسٜ اؾت تب نطفب پيكٟٙبزات رسيس ثطاي احساث قاٟطن ٞابي ناٙٗتي ثيكاتط ثاٝ      
تجٗيت اظ ٔالحٓبت ؾيبؾي ٚ ارتٕبٖي ٚ ثًٗب ؾفبضـ ٔمبٔبت ؾيبؾي ٔحّي زض وكاٛض ناٛضت ٌياطز . ثاٝ ٕٞايٗ زِياُ َاي        

احساث قسٜ اؾت ، ِيىٗ ثٝ زاليُ ٔرتّف ثؿيبضي اظ آٟ٘اب ثاب ْطفيات     ؾبِٟبي اذيط تٗساز ثؿيبض ظيبزي قٟطن نٙٗتي زض وكٛض
ٞبي ثؿيبض پبييٗ زض حبَ فٗبِيت ٔي ثبقٙس . ثط ايٗ اؾبؼ  تٟيٝ ٔسِٟبي ٔٙبؾت  وٝ ثط اؾابؼ آٟ٘اب ثتاٛاٖ وّياٝ ِٔٛفاٝ ٞابي       

زاز ثؿايبض حابئع إٞيات ٔاي     التهبزي ، ارتٕبٖي ، آٔبيكي ٚ ظيؿت ٔحيُي ضا ثطاي تٛؾٗٝ فٗبِيت ٞبي ٔرتّف زض آٟ٘ب زذبِت 
 ثبقس.

 
 ػدم تؼزيف هٌبست اس هٌطقِ در كطَر :. 4-8

ٔٛيٛٔ ُٔٙمٝ ثٙسي رغطافيبيي ٚ چٍٍٛ٘ي قىُ ٚ تطويت ايٗ ٔٙبَك اظ رّٕٝ ٔٛيٖٛبتي اؾت وٝ ٕٞٛاضٜ زغسغٝ شٞٙي ثط٘بٔاٝ  
ي ٚ ارطا ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي ٌيطز. ايٗ ٔمِٛٝ ضيعاٖ ٚ ٔسيطاٖ ارطايي وكٛضٞب ثٛزٜ اؾت. ُٔٙمٝ ثٙسي ٕٔٗٛالٌ اظ زٚ ثٗس ثط٘بٔٝ ضيع

ثٛيػٜ زض اضتجبٌ ثب ثط٘بٔٝ ضيعيٟبي ؾطظٔيٙي ٚ اظ رّٕٝ آٔبيف ؾطظٔيٗ إٞيت ٚ ٘مف ٖيٙي تطي ٔي يبثس.ٔتبؾفب٘ٝ َاي ؾاّٟبي   
ُماٝ  ٌصقتٝ ُٔٙمٝ ثٙسي ٞبي ٔتٗسزي ثط اؾبؼ اٞساف ٔرتّف ٚ تٛؾٍ زؾتٍبٟٞبي زِٚتي نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٞط وساْ اظ اياٗ ٔٙ 

ثٙسي ٞب اٞساف ذبني ضا ز٘جبَ ٔي ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ ٔكىالت ٌٛ٘بٌٛ٘ي ضا فطاضٚي آٔبيف ؾطظٔيٗ لطاض زازٜ اؾات . اظ  
 ٟٕٔتطيٗ ايٗ ُٔٙمٝ ثٙسي ٞب ٔي تٛاٖ ٔٛاضز ظيط ضا ثط قٕطز :

 ثٙسي َطح ربٕٔ ا٘طغي ايطاٖ )اؾتب٘فٛضز( ُٔٙمٝ .1

 ثٙسي َطح ُٔبِٗبتي ثتُ ُٔٙمٝ.2

 ثٙسي َطح ربٕٔ وكت )ثٛوطظ ٚ ٞب٘تيًٙ(ٝ ُٔٙم.3

 ثٙسي َطح ربٕٔ تأٔيٗ ٚ تٛؾٗٝ پطٚتئيٗ ُٔٙمٝ.4

 ثٙسي اؾتطاتػي ثّٙسٔست آٔبيف ؾطظٔيٗ )ؾتيطاٖ( ُٔٙمٝ.5

 ٚظاضت وكٛضايبِتي ثٙسي  ُٔٙمٝ.6
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 ثٙسي َطح وبِجسي ّٔي ُٔٙمٝ.7

 ٚثط٘بٔٝ ضيعي ُٔٙمٝ ايآٔبيف زفتطثٙسي  ُٔٙمٝ.8

 ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٍ٘طفت  ( –ُٔٙمٝ والٖ  9ُٔبِٗبت َطح پبيٝ )  بزيثٙسي پيكٟٙ ُٔٙمٝ.9

 .ُٔٙمٝ ثٙسي ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي اؾتبٟ٘ب ) زض حس تكىيالت ٔكٛضتي اؾت (10

 .ُٔٙمٝ ثٙسي پيكٟٙبزي اليحٝ تكىيالت والٖ زِٚت:11
ٝ ضيعي وكٛض ) ٔٗبٚ٘ت تٛؾاٗٝ ٔاسيطيت ٚ ٔٙابثٕ    تٛؾٍ ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘ب1384ٔ)زض اليحٝ تكىيالت والٖ زِٚت وٝ ؾبَ

ُٔٙمٝ تمؿيٓ ثٙسي قسٜ ا٘س. زض ايٗ اليحٝ ثطاي ٕٞبٍٞٙي أٛض ارطايي ثيٗ اؾتب٘ي  8ا٘ؿب٘ي( اضايٝ قس، اؾتبٟ٘بي وكٛض زض لبِت 
ُجك ثط تمؿيٕبت ثطاي ٞط ُٔٙمٝ يه ٚظيط ُٔٙمٝ اي وٝ ًٖٛ وبثيٙٝ ّٔي ٞؿتٙس، پيكٟٙبز قسٜ اؾت. ايٗ ُٔٙمٝ ثٙسي زليمبٌ ٔٙ

 ايبِتي ا٘زبْ قسٜ تٛؾٍ ٚظاضت وكٛض اؾت.(  
 ثٙسي َطح ربٕٔ آة )ربٔبة( ُٔٙمٝ.12

 تمؿيٓ قسٜ اؾت.  والٖ  ضيع ٝ آةيحٛ 8زض ايٗ َطح، وكٛض ثٝ 
 .ٚيٗيت وٙٛ٘ي ُٔٙمٝ ثٙسي زض ايطاٖ 13

اياٗ   77زيسٌبٜ آٔبيف ؾطظٔيٗ ضا زض ٔبزٜ  ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي وكٛض، ِعْٚ ُٔٙمٝ ثٙسي وكٛض اظ -ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛؾٗٝ التهبزي
ٖ ثٝ تهٛيت ضؾيس ٚ وكٛض ثٝ ٘ٝ واال  23/4/1389وطز. ثط ايٗ اؾبؼ آييٗ ٘بٔٝ ارطايي ايٗ ٔبزٜ زض رّؿٝ ٔٛضخ لبٖ٘ٛ ٔكرم 

 ُٔٙمٝ ثكطح ظيط تمؿيٓ ثٙسي قس:

 
 والٖ ُٔٙمٝ ضزيف

 ُٔٙمٝ ؾبحُ قٕبَ: ٌيالٖ، ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٌّؿتبٖ 1

 بٖ: آشضثبيزبٖ قطلي، غطثي ٚ اضزثئُُٙمٝ آشضثبيز 2

 ُٔٙمٝ ظاٌطؼ: ٕٞساٖ، وطٔب٘كبٜ، وطزؾتبٖ، ِطؾتبٖ ٚ ايالْ 3

 ُٔٙمٝ ذٛظؾتبٖ: ذٛظؾتبٖ، وٟىيّٛيٝ ٚ ثٛيط احٕس 4

 ُٔٙمٝ فبضؼ: فبضؼ ٚ ثٛقٟط 5

 ، ٔطوعي، ظ٘زبٖ، ؾٕٙبٖ، لٓ، لعٚيٗ ٚ اِجطظُٔٙمٝ اِجطظ رٙٛثي: تٟطاٖ 6

 ٖ، يعز ٚ چٟبض ٔحبَ ٚ ثرتيبضئُٙمٝ ٔطوعي: انفٟب 7

 ُٔٙمٝ رٙٛة قطلي: وطٔبٖ، ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٚ ٞطٔعٌبٖ 8

 ُٔٙمٝ ذطاؾبٖ: ذطاؾبٖ رٙٛثي، ضيٛي ٚ قٕبِي 9

 
 هَقؼيت قزار گيزي ايزاى در جغزاييبي خبٍرهيبًِ ٍ تبثيزات هتغيزّبي ثزٍى سا :. 5-8

ٗ آٖ ثيٗ زٚ حٛظٜ انّي تبٔيٗ ا٘طغي زض رٟبٖ يٗٙي ذّيذ فبضؼ ٚ زضيبي ذعض ٔٛلٗيت رغطافيبيي ايطاٖ زض لبضٜ آؾيب ٚ لطاض ٌطفت
ٕٞٛاضٜ ايطاٖ ضا زض وبٖ٘ٛ تٛرٟبت لسضت ٞبي ثعضي رٟبٖ لطاض زاٜ اؾت . اظ ؾٛي زيٍط تحٛالت چٙس ؾابَ ٌصقاتٝ وكاٛضٞبي    

طاق زض غطة ٚ رٙٛة غطثاي وكاٛض ،   ػيٓ ثٗخي ٖ ٕٞؿبيٝ ايطاٖ اظ رّٕٝ  فطٚ پبقي زِٚت افطاَي َبِجبٖ زض قطق وكٛض، ؾمٌٛ ض
فطٚپبقي ٘ٓبْ وٕٛ٘يؿتي قٛضٚي اظ يه ؾٛ ٚ ٔٛيٛٔ رٟب٘ي قسٖ اظ ؾٛي زيٍط ثط چٍاٍٛ٘ي تٛؾاٗٝ وكاٛض اظ اثٗابز فًابيي      
تبحيطات قٍطفي ٔي ٌصاضز . ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ زض ظٔبٖ قٛضٚي ؾبثك ٚ پيف اظ ا٘مالة اؾالٔي حّمٝ أٙيتي ز٘يبي غطة زض رٙاٛة  

اقتٝ ٚ ايطاٖ ٘يع رعئي اظ ايٗ حّمٝ ٚ ٟٕٔتطيٗ حّمٝ آٖ لّٕساز ٔي قس . ثاب پياطٚظي ا٘ماالة اؾاالٔي اياٗ حّماٝ       قٛضٚي لطاض ز
قىؿت ٚ غطة  ٔزجٛض قس آٖ ضا ثتسضيذ ثٝ رٙٛة ذّيذ فبضؼ ٔٙتمُ وٙس . پؽ اظ فطٚپبقي قاٛضٚي ، ٟٔابض ضٚؾايٝ ٕٞچٙابٖ     

ايي ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت ، ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘يع اياٗ حّماٝ أٙيتاي اظ    ثطاي ز٘يبي غطة ذبنٝ ايبالت ٔتحسٜ ٕٞچٙبٖ اظ إٞيت ثؿع
رٙٛة ذّيذ فبضؼ ثٝ قٕبَ ايطاٖ ، يٗٙي زض حميمت ثٝ حبقيٝ ذعض ٚ آؾيبي ٔيب٘ٝ ٔٙتمُ قسٜ اؾت. ايٗ أاط ثكاست ثاط فطايٙاس     

ت ٚ تب وٖٙٛ ٘يع احطات ذاٛز  َٛض ٖبْ ٚ َطحٟبي آٔبيف ثُٛض اذم ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٖبُٔ ثطٚ٘عا تبحيط ذٛاٞس ٌصاقٝ تٛؾٗٝ وكٛض ث
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ريٟابٖ ،   –اظ اياطاٖ ٚ ا٘تمابَ اٖ اظ ثابوٛ     تضا ثط وكٛض ٌصاقتٝ اؾت. ) ثٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔربِفت غطة ثب ٖجٛض ذٍ ِِٛٝ ا٘تمبَ ٘ف
 ( .1379ٖٓيٕي 

طاٖ زاضز ، قاطايٍ  افعٖٚ ثط ايٗ ثب فطٚپبقي ضغيٓ ثٗخي زض ٖطاق ٚ ضٚي وبضآٔسٖ زِٚت رسيس وٝ تٗبٔالت ٘ؿجتب ٌؿتطزٜ اي ثب ايا  
ٔتفبٚت تطي اظ ٌصقتٝ زض ٔطظٞبي غطثي وكٛض حبوٓ قسٜ اؾت ، وٝ لُٗب ثط ٘حٜٛ تٛؾٗٝ وكٛض ذهٛنب تٛؾاٗٝ فًابيي وكاٛض    

 احطات ثؿيبض ٖٕيمي ضا ثطربي ذٛاٞس ٌصاقت .
تّمي ٔي قاٛز  ٔٛيٛٔ رٟب٘ي قسٖ ٚ تٗطيف ٘مف ٞبي رسيس ثطاي ٔٙبَك ٔرتّف وكٛض ٘يع اظ زيٍط ٔتغيطٞبي ثطٖٚ ظاي ٟٔٓ 

 وٝ زض آيٙسٜ احطات ٖٕيمي ضا ثط ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ثط ربي ذٛاٞس ٌصاقت . 
ٞط چٙس چٙيٗ تحٛالتي ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ٖٙٛاٖ يه فطنت اؾتخٙبيي زض وكٛض ُٔطح ثبقٙس ، ِيىٗ ؾطٖت ايٗ تحاٛالت زض حبقايٝ   

كٛض ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت تٗبُٔ ٔٙبؾجي ثب ايٗ تحٛالت ٔطظٞبي وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ وُ ُٔٙمٝ اظ چٙبٖ ؾطٖتي ثطذٛضزاض ثٛزٜ وٝ ثًٗب و
زاقتٝ ثبقس ٚ اظ فطنت ٞب ثرٛثي اؾتفبزٜ ٕ٘بيس . قبيبٖ شوط اؾت زض وٕتط ٔٙابَمي اظ رٟابٖ ٔاي تاٛاٖ چٙايٗ تحاٛالتي ضا زض       

 ٔمبَٕ ظٔب٘ي وٛتبٜ زض حبقيٝ ٔطظٞبي يه وكٛض  ٔكبٞسٜ  ٕ٘ٛز . 
طزٜ اي ثط ؾبظٔبٖ فًبيي وكٛض ٚ َطحٟبي آٔبيف زاقاتٝ ثبقاٙس ٚ ثاٝ ٕٞايٗ     ثٝ ايٗ تطتيت تحٛالت فٛق ٔي تٛا٘ٙس احطات ٌؿت

زِيُ اؾتطاتػي ٞبي ٔتفبٚت تطي ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ ضا َّت ٔي ٕ٘بيس وٝ ثبيس زض ثط٘بٔٝ ٞبي آٔبيف ؾاطظٔيٗ ٔاٛضز تٛراٝ لاطاض     
 ٌيط٘س. 

 . خطکي هحَر ثَدى تَسؼِ ييبيي كطَر:5-9
ّي وكٛض ثٝ ٔب٘ٙس اٍِٛي ؾىٛ٘ت وكٛض ثؿيبض ٘بٔٛظٖٚ ٚ ثيف اظ پيف ذكاىي ٔحاٛض   اٍِٛي ؾىٛ٘ت ٚ فٗبِيت ٞب زض ٘ٛاحي ؾبح

اؾت. ايٗ ٔؿئّٝ ثٝ ٔٗٙبي ٖسْ اؾتفبزٜ اظ لبثّيت ٞبي ثبِمٜٛ ٔٙبَك ؾبحّي ٚ زضيبيي اؾت. ٔتبؾفب٘ٝ ثٝ زاليُ ٔرتّاف اظ رّٕاٝ   
ٛض اظ رٕٗيت ٚ تٛؾٗٝ لبثُ لجِٛي ثطذٛضزاض ؾيبؾت ٞبي اؾتٕٗبضي ٔبٕ٘ اظآٖ قسٜ اؾت تب ؾٛاحُ وكٛض ثٛيػٜ ؾٛاحُ رٙٛة وك

ٞعاض ٘فط زض وكٛض ٚراٛز زاقاتٝ   100قٟط ثب رٕٗيت ثيف اظ  80تٗساز  1385ثط اؾبؼ ٌعاضـ ٔطوع آٔبض ايطاٖ، زض ؾبَ  1ثبقٙس.
زِياُ  قٟط ثٙسضي يب ٘عزيه ثٙسض يبفت وٝ زاضاي ثيف اظ ايٗ تٗساز رٕٗيت ثبقس، ثاٝ ٕٞايٗ   10اؾت وٝ زض ٔيبٖ آٟ٘ب ثٝ ؾرتي 

                                                           

ٔتبؾافب٘ٝ اياٗ    ثاٛزٜ اؾات   ٞب ثٝ زضياب  ٞب ٚ زِٚت ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ زؾتطؾي ّٔت ٕٞٛاضٜاؾتطاتػي ٔكتطن ٕٞٝ اؾتٕٗبضٌطاٖ ٚ اثطلسضتٟبي رٟبٖ  - 1
ثٝ ٛضزاض ٘كٛز. تٛؾٗٝ الظْ ثطذ اؾتطاتػي زض ايطاٖ ٘يع ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت وٝ ثبٖج قس تب ٔٙبَك ؾبحّي ٚ زضيبيي ايطاٖ تحت تبحيط ايٗ اؾتطاتػي اظ

( زض ٌعاضقاي  1906آضِ٘ٛس ٚيّؿاٖٛ )  ٖٙٛاٖ ٔخبَ ايٗ اؾتطاتػي ثبٖج قس تب اظ زيس ايطا٘يبٖ زضيب ٚ ؾٛاحُ چٙساٖ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٍ٘يطز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔخبَ ،
پط اظ ًٟ٘ٙ ٚ اذتبپٛؼ ٚ حيٛا٘بت ٖزيت زضيب ٚ اليب٘ٛؼ اظ زيس ّٔت ايطاٖ ٔٙبَك ذٛفٙبن » ٍ٘بٜ ايطا٘يبٖ ثٝ زضيب ٚ ؾٛاحُ ضا چٙيٗ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ اؾت: 

 «اِرّمٝ وٝ آزْ ضا تىٝ تىٝ ٔي وٙٙس ٚ ٔي ذٛض٘س رّٜٛ ٔي وٙس 

 اظ ٟٕٔتطيٗ زاليُ وكٛضٞبي اؾتٕٗبض ٌط ثطاي ثبظزاض٘سٌي وكٛض ٞب اظ تٛرٝ ثٝ ؾٛاحُ ٚزضيبٞب ٔي تٛاٖ ٔٛاضز ظيط ضا ٘بْ ثطز:

 تطَ ٚ ٘يبظٔٙس ٕ٘ٛزٖ وكٛضٞب تؿٍّ ثط تٍٙٝ ٞب ٚ ٌصضٌبٟٞبي ٟٔٓ ز٘يب ثطاي وٙ -1

 ٔحهٛض ٕ٘ٛزٖ وكٛضٞب زض ذكىي ٚ ٔحطْٚ ٕ٘ٛزٖ اظ زضيب ثطاي ٖمت ٍٟ٘ساقتٗ اظ وبضٚاٖ تٕسٖ رٟبٖ -2

 وبٞف ؾٛاحُ زضيبيي ثطاي ثًٗي زيٍط ثٝ ٔٙٓٛض وبٞف اضظـ ضاٞجطزي -3

 ؾي ثٝ زضيب ٕٔىٗ ٘جٛز : چٙب٘چٝ ثٝ ٞط زِيُ )ٔب٘ٙس رعيطٜ اي يب قجٝ رعيطٜ اي ثٛزٖ( ٔحسٚز ٕ٘ٛزٖ زؾتط -4

 ايزبز وكٛضٞبيي وٛچه ٕٞچٖٛ، ثحطيٗ، لُط ، وٛيت ٚ... ٚ ٔحطْٚ وطزٖ اظ أىب٘بت ضاٞجطزي ٚؾٗت ٚ رٕٗيت ٚ... الف (

ثطاي وكٛضي ٔب٘ٙس ايطاٖ ؾيبؾتٟبيي اتربش ٌطزيس تب تٕطوع رٕٗيت ٚ فٗبِيتٟبي التهبزي زض ٔٙبَك ٔطواعي وكاٛض ٚ زٚض اظ ؾاٛاحُ )ثرهاٛل      ة (

 (1388) ٌّىبض ،  ؾٛاحُ رٙٛثي( قىُ ٌيطز.
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تطاوٓ ٘ؿجي رٕٗيت زض اؾتبٟ٘بي ؾبحّي وكٛض ثٛيػٜ اؾتبٟ٘بي ٚالٕ زض ؾٛاحُ زضيبي ٖٕبٖ اظ ٘ؿاجي پابييٙي ثطذاٛضزاض ثاٛزٜ ٚ     
قبذم ٞبي تٛؾٗٝ زض ايٗ ٔٙبَك ّٖيطغٓ لبثّيت ٞبي ثبِمٜٛ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٔٙبَك وكٛض زض ؾُح ٘بظِي لاطاض زاضز. اياٗ زض   

ٚ تٛؾٗٝ يبفتٝ تطيٗ قٟطٞبي رٟبٖ ضا قٟطٞبي ثٙسضي تكىيُ ٔي زٞٙاس. زض لابضٜ اضٚپاب ٔاي      حبِي اؾت وٝ زض رٟبٖ ٟٕٔتطيٗ
ٌالؾاىٛ ، ٘يٛوبؾاُ ،    -ٔبضؾي، ٘ب٘ت )فطا٘ؿٝ(  -تٛاٖ ثٝ قٟطٞبي اؾتىّٟٓ ، اؾّٛ ، ّٞؿيٙىي ، وپٟٙبي ) حٛظٜ اؾىب٘سيٙبٚي( 

آتاٗ )يٛ٘ابٖ(، زض    –آٔؿتطزاْ )ّٞٙس(  –ثطٚوؿُ )ثّػيه(  -ب( ثبضؾّٛ٘ب )اؾپب٘ي  -ٞبٔجٛضي )إِٓبٖ (  -ِٙسٖ ، ٔٙچؿتط )اٍّ٘ؿتبٖ( 
 -زض لبضٜ آٔطيىب ٔي تٛاٖ ثٝ ٘يٛيٛضن ، ٚاقٍٙتٗ ، قيىبٌٛ ، ؾبٖ فطا٘ؿيؿىٛ ، ٞٛؾتٖٛ ، ؾبٖ زيٍٛ ، ِاؽ آ٘زّاؽ )آٔطيىاب(     

تٛويٛ )غاپٗ(   -ِٚيٍٙتٖٛ )٘يٛظِٙس(  –( ٚ٘ىٛٚض)وب٘بزا( زض لبضٜ آؾيب ٚ اليب٘ٛؾيٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ّٔجٛضٖ ، ؾيس٘ي، آزاليس ، پطت)اؾتطاِيب
 –ثٕجئي ، چٙبيي ) ٞٙس (  –ؾٍٙبپٛض )ؾٍٙبپٛض(  –وٛاالٔپٛض )ٔبِعي(  –ًٞٙ وًٙ ، قبٍٟ٘بي )چيٗ(   -ؾئَٛ )وطٜ رٙٛثي(  –

سضي اقبضٜ واطز.  تبيپٝ ) تبيٛاٖ( ٚ زض لبضٜ آفطيمب ٘يع ٔي تٛاٖ ثٝ ثٙسض  ويپ تبٖٚ )آفطيمبي رٙٛثي( ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔتطيٗ قٟطٞبي ثٙ
زض حميمت ايٗ قٟطٞب اظ ٔتطاوٓ تطيٗ ٚ تٛؾٗٝ يبفتٝ تطيٗ قٟطٞبي رٟبٖ لّٕساز قاسٜ ٚ ٘ماف اؾبؾاي زض ٔجابزالت ٚ تزابضت      

 رٟب٘ي زاضا ٔي ثبقٙس. 

ٙس ايٗ زض حبِي اؾت وٝ ثطذي اظ قٟطٞبي ؾبحّي ايطاٖ ٔب٘ٙس چبثٟبض ّٖيطغٓ لبثّيت ٞبي ٔكبثٝ ثب ثطذي اظ قٟطٞبي يبز قسٜ ٔب٘
ثٙسض ثٕجئي اظ  تطاوٓ ٘ؿجي  رٕٗيت ٚ قبذم ٞبي تٛؾٗٝ پبييٗ تطي ثطذٛضزاض اؾت ) ثب ٚرٛز ٔٛلٗيت اؾتطاتػيه فٛق اِٗابزٜ ٚ  

رٙٛة ،  ثٙسض زض حبَ تٛؾٗٝ ، ُٔٙمٝ آظاز ، ؾٛاحُ ثؿيبض ظيجب ٚ ربشثٝ ٞابي فاطاٚاٖ    –لطاض ٌطفتٗ زض ٌصضٌبٜ  ثيٗ إِّّي قٕبَ 
٘فط زض ويّٛٔتط ٔطثٕ ثٛزٜ اؾات. زض   9تطاوٓ ٘ؿجي ايٗ قٟطؾتبٖ حسٚز   1385طوع آٔبض ايطاٖ زض ؾبَ ٌطزقٍطي ٚ ...(. ٌعاضـ ٔ

زضنس اظ ٔطظٞبي وكٛض ضا ٔطظٞبي وكٛض ضا ٔطظٞبي آثي تكىيُ ٔي زٞٙس وٝ ايٗ پسيسٜ ٔٛلٗيت ٕٔتابظي ثاٝ    40ٔزٕٛٔ حسٚز 
 ( 8ايطاٖ زض لبضٜ آؾيب ثركيسٜ اؾت ) تهٛيط 

 

 دار :  هلي اطالػبت هکبًي ثزاي ثِ اضتزاك گذاضتي دادُ ّبي هکبى ػدم ٍجَد هٌظَهِ .10-5
ٜ  زض حبَ حبيط ؾيبؾت ٔكرهي زض ؾُح ّٔي ثطاي تجابزَ ٚ ثاٝ اقاتطان   ثطضؾي ٞب حبوي اظ ايٗ اؾت وٝ   ٞابي   ٌاصاضي زاز

٘ياع زاضاي  رطايي زِٚتي ٚ زؾتٍبٟٞبي ا ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٟ٘ب زض ؾُٛح ثركي  ٔىب٘ي ٔٛرٛز ٕ٘يجبقس. ٘ٝ تٟٙب زض ؾُح ّٔي، ثّىٝ
ؾيبؾت، ثؿيبضي اظ لٛا٘يٙي وٝ ٔيتٛا٘ٙاس   . ٖالٜٚ ثط ٖسْ ٚرٛزٚرٛز ٘ساضزٌصاضي اَالٖبتكبٖ  ؾيبؾت ٔكرهي ثطاي ثٝ اقتطان

. ثٗٙٛاٖ ٔخابَ زض حابَ حبياط لابٖ٘ٛ قافبف ٚ      زض وكٛض تسٚيٗ ٚ تهٛيت ٘كسٜ اؾت  ٞب ثبقٙس ٘يع تؿٟيُ وٙٙسٜ أط تجبزَ زازٜ
 ٞبي ٔىب٘ي ٚرٛز ٘ساضز ٚ ثؿيبضي اظ ؾبظٔبٟ٘ب ثٝ رٟت ٖسْ ٚرٛز ثطزاضي اظ زازٜ حك ٘ؿرٝ حك ٔبِىيت ٚ ٔكرهي زض ذهٛل

  .ٞبي ذٛز ارتٙبة ٔيىٙٙس چٙيٗ لب٘ٛ٘ي اظ ا٘تكبض زازٜ

 

ٕتاطيٗ ٔؿابئُ تٛؾاٗٝ وكاٛض     زض ذالَ ؾٝ زٞٝ ٌصقتٝ  ٔٛيٛٔ آٔبيف ٚ تٛظيٕ ثٟيٙٝ فٗبِيت ٞب ٚ تٛرٝ ثٝ ٖساِت ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٔ
ُٔطح ٌطزيس ٚ تالقٟبي ٔتٗسزي ثطاي ؾبٔب٘سٞي فٗبِيت ٞب ٚ تٛظيٕ ٔتٗبزَ آٟ٘ب چٝ زض لبِت لٛا٘يٗ ٚ ٔماطضات ٚ چاٝ زض لبِات    
َطحٟبي ُٔبِٗباتي ) اظ رّٕٝ ُٔبِٗبت ا٘زبْ قسٜ زض ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ٚ َطحٟبي وبِجسي ٚظاضت ٔؿاىٗ ٚ  

زض وكٛض نٛضت ٌطفت ِيىٗ ايٗ السأبت ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ، احطثركي ُّٔٛثي زض  تٛظيٕ ٔٙبؾت فٗبِيت ٞب ثٝ تٙبؾت قٟط ؾبظي ( 
لبثّيت ٞبي ؾطظٔيٙي ايمب ٕ٘بيس ٚ وٕبوبٖ ٔٛيٛٔ تٛظيٕ ٘بٔٙبؾت أىب٘بت ٚ ٖسْ اؾتفبزٜ اظ لبثّيات ٞاب ٚ اؾاتٗسازٞبي ٔٙابَك     

ٕٓي اظ پٟٙٝ وكٛض ثٝ ٖٙٛاٖ يه چبِف اؾبؾي زض وكٛض ُٔاطح ٔاي ثبقاس.    ٔرتّف وكٛض ٚ ثٝ ٖجبضتي تٛؾٗٝ ٘يبفتٍي ثرف اٖ
ذٛ قجرتب٘ٝ يطٚضت تٛظيٕ ثٟيٙٝ رٕٗيت ٚ فٗبِيت ٞب زض ؾُٛح ٔرتّف ٘ٓبْ زضن قسٜ اؾت وٝ ثبظتابة آٟ٘اب ضا ٔاي تاٛاٖ زض      

ٔجايٗ تىاٛيٗ ٚ تىبٔاُ    ٔفبز لب٘ٛ٘ي ٔتٗسز ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز . اظ ؾٛي زيٍط ثطضؾي تحٛالت آٔبيف ؾطظٔيٗ َي ؾابِٟبي ٌصقاتٝ   
ربيٍبٜ ايٗ ٟٔٓ زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ٔي ثبقس . زض حميمت ٔي تٛاٖ چٙيٗ ٘تيزٝ ٌيطي ٕ٘ٛز وٝ ٔمِٛٝ  آٔبيف ؾطظٔيٗ اظ 
پكتٛا٘ٝ ٞبي لب٘ٛ٘ي ثؿيبض ٔؿتحىٕي  زض ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ ضيعي وكٛض ثطذٛضزاض ٔي ثبقس . ِيىٗ زض اراطا ثاب ٔؿابئُ ٚ ٔكاىالت ٚ     
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ٔٛارٝ ٔي ثبقس ، ِصا اتربش تساثيط ٔٙبؾت ٚ ايزبز ؾبظٚوبضٞبي ٔٙبؾت ثطاي ضفٕ ايٗ ٔٛإ٘ ٚ ٔكىالت ٔي ثبيؿات   ٔٛإ٘ ٔتٗسزي
زض وبٖ٘ٛ تٛرٟبت ثط٘بٔٝ ضيعاٖ وكٛض لطاض ٌيطز . ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت فطاضٚي آٔبيف ؾطظٔيٗ ضا اظ رٙجٝ ٞبي ٔرتّف ٔاي تاٛاٖ   

ؿبئُ ٚ ٔكىالت ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ذبضد وٙتاطَ ثط٘بٔاٝ ضياعاٖ فاطاضٚي آٔابيف      ٔٛضز تزعيٝ ٚ تحّيُ لطاض زاز .  ثركي اظ ايٗ ٔ
ؾطظٔيٗ زض ايطاٖ ذٛزٕ٘بيي ٔي وٙٙس وٝ زض ايٗ ذهٛل ٔي تٛاٖ ثٝ تحٛالت ؾيبؾي زض وكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ ايطاٖ اقبضٜ وطز وٝ 

يٓ قسٜ ثٛز ضا تحت تبحيط لاطاض زازٜ  ثؿيبضي اظ ٔفطٚيبتي ضا وٝ زض ذالَ ؾبِٟبي ٌصقتٝ آٔبيف ؾطظٔيٗ وكٛض ثط ٔجٙبي آٟ٘ب تٙٓ
ٚ ثبظٍ٘طي زض ثؿيبضي اظ ضاٞجطزٞبي آٔبيف ؾطظٔيٗ ضا ارتٙبة ٘بپصيط ٔي ٕ٘بيس . ثركي اظ ٔكىالت ثٝ زِياُ ٚراٛز لاٛا٘يٗ ياب     
 ٔهٛثبت ٔتٙبلى ثب اٞساف ٚ ؾيبؾت ٞبي آٔبيف ؾطظٔيٗ اؾت ) لبٖ٘ٛ تزٕيٕ ٖٛاضو ، يٛاثٍ اؾتمطاض نٙبيٕ ٚ... ( . ثٝ ٕٞيٗ

زِيُ يطٚضي اؾت تب زض وٛتبٜ ٔست ايٗ تٙبلًبت قٙبؾبيي ٚ انالحبت الظْ زض آٟ٘ب اٖٕابَ ٌاطزز . زض غياط ايٙهاٛضت تٕابٔي      
تالقٟب ثطاي تحمك اٞساف ٚ ؾيبؾت ٞبي آٔبيف ٖميٓ ذٛاٞس ٔب٘س. فكبضٞبي ؾيبؾي ٔؿئٛالٖ ٔحّي ثطاي اراطاي َاطح ٞاب ٚ    

زيٍط ٔٛإ٘ ٚ تٍٙٙبٞبي فطاضٚي وكٛض لّٕساز ٔي قٛ٘س وٝ ثبياس ٔزٕٖٛاٝ ثط٘بٔاٝ     پطٚغٜ ٞب ي فبلس تٛريٝ التهبزي ٚ فٙي ٘يع اظ
ضيعاٖ وكٛض زض ايٗ ظٔيٙٝ تساثيط ٔٙبؾجي  اتربش ٕ٘ٛزٜ ٚ ضاٞىبضٞابي ٔكرهاي ثاطاي ارتٙابة اظ اراطاي چٙايٗ پطٚغٞابيي واٝ         

ٔبيف ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س ، اضاياٝ ٕ٘بيٙاس.   ثبظذٛضزٞبي فًبيي آٟ٘ب ثؿيبض قسيس ثٛزٜ ٚ زض ٚالٕ اذتالَ زض اٞساف ٚ ؾيبؾت ٞبي آ
تٟيٝ ٔسِٟبِي ٔٙبؾت ثطاي ٔىبٖ زاض ٕ٘ٛزٖ فٗبِيت ٞب، ثٝ اقتطان ٌصاقتٗ زازٜ ٞب، پبيجٙسي ثٝ اٞساف ٚ ؾيبؾت ٞبي آٔابيف ،  
      ٝ  ثبظٍ٘طي زض لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ، ٚاوٙف ٔٙبؾت زض ثطاثط تحٛالت ذبضري ٚ تٗبٔاُ ٚ اؾاتفبزٜ ُّٔاٛة اظ اياٗ تحاٛالت اظ رّٕا

ٟٕٔتطيٗ ٔؿبئّي ٞؿتٙس وٝ ثبيس زض اٞساف ٚ ؾيبؾت ٞبي آٔبيف زض وبٖ٘ٛ تٛرٟبت لطاض ٌيط٘س تب ثتٛاٖ اٞساف ٚ ؾيبؾات ٞابي   
آٔبيف ؾطظٔيٗ زض وكٛض ضا ٔحمك ٕ٘ٛز .
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