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فبضُ ِٚي پٛسٔ -حٕذ اثشاٞيٓ* ،ػخذسي -صٞشا ،صٞشٔ ٜمذْٔ -يثٓ

2

 -1اػتبديبس ٌش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٔـٟذ ،ايشاٖ
ٌ -2ش ٜٚصٔيٗ ؿٙبػي ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٔـٟذ ،ايشاٖ
چکیده
ٔٙبطك خٛٙة -غشة تب ؿٕبَ غشة ٔـٟذ ثب ط َٛخغشافيبيي  59تب  59 30دس ؾرش

خغشافيرب ي  36ترب

 36 30داساي سخٕٙررٞ ٖٛرربيي اص ػررٞ ًٙرربي آرسيررٗ اػرريذي يؿٙرري ٔرر٘ٛض ٌشا٘ير ٌ-شا٘ٛديٛسي ر -
پٍٕبتي

ٚآپّي ٘ ٚيض ػرٍٟٙبي ااتشأب٘يره ٔٚبفيره ٕٞنرٞ ٖٛبسصثٛسطير ِ -شصِٚير -پيشٚوؼرٙي -

ٌبثشٌ ٚ ٚذاصٞ ٜبي پيّ ٛي ٔي ثبؿذ .ػٞ ًٙبي ٌشا٘يتي دس ٔٙبطك تٛسيؼتي وٞٛؼٍٙي -خٛاخرٔ ٝرشاد-
ؿب٘ذيضٚ -ويُ آثبد -ثٙذ ٌّؼتبٖ ٞ ٚف

حٛ

سخ ٖٕٛٙداؿتٚ ٝ

ػٞ ًٙربي اِتشأبفيره ٔ ٚبفيره

ثيـررتشيٗ سخٕٙرر ٖٛسا دس خرربدٔ ٜـررٟذ -ؿررب٘ذيض داسا ٔرري ثبؿررٙذ .ؾررال ٜٚثررش ػررٍٟٙبي آرسيررٗ ،ػررٍٟٙبي
دٌشٌ٘ٛي ٘بحي ٝاي دس ٔٙطم ٝخّح ٕٞنٔ ٖٛشٔش -آٔفيجِٛي  -ؿيؼ ٞربي اػرتبسِٚي داس  ٚوّشيت ٛيرذ
داس ٘ ٚيض ػٞ ًٙبي دٌشٌ٘ٛي حشستي ٔب٘ٙذ ٛٞسٖ فّغ ٞبي ٌبس٘  ٚآ٘ذاِٛصي داس ٘ ٚيض ٛٞسٖ فّرغ
ٞبي وبِه ػيّيىبت يؿٙي اػىبسٟ٘ب دس خبدٔ ٜـٟذ ؿب٘ذيض ٔـبٞذٔ ٜي ٌشد٘ذ.
کلمات کلیدی :وٞٛؼٍٙي -خٛاخٔ ٝشاد -ؿب٘ذيضٚ -ويُ آثبد -ثٙذ ٌّؼتبٖ ٞ ٚف

حٛ

 ٚطشلج.ٝ

مقدمه
ٔٙطمٔ ٝـٟذ اص ٘ػش صٔيٗ ؿٙبػي اص ديشثبص ٔٛسد ٔطبِؿ ٚ ٝثشسػي ٔحمميٗ صيبدي لشاس ٌشفت ٝاػ  .ثرب تٛخر ٝثرٝ
ٌؼتشؽ صيبد ػٞ ًٙبي آرسيٗ  ٚدٌشٌ٘ٛي دس ايٗ ٔٙطمٔ ٚ ٝجبحث پتشٌٚشافي ايرٗ ػرٞ ًٙرب ،الصْ دا٘ؼرتيٓ
و ٝط ٛتٛسيؼٓ ٔٙطم ٝسا ٔؿشفي ٕ٘ب يٓ  ٚاص ػٞ ًٙبي آرسيٗ  ٚدٌشٌر٘ٛي ٔـرٟذ  ٚتٛضريحبت پتشٌٚشافري ايرٗ
ػٞ ًٙب اطالؾبتي دس اختيبس پظٞٚـٍشاٖ ؾّٓ صٔيٗ ؿٙبػي ٔحمميٗ لشاس دٞيٓ.
موقعیت جغرافیایی
دس ٌؼتش٘ ٜمـٔ ٝـٟذ ثّٙذتشيٗ ٘مطٔ1731 ٝترش  ٚورٓ فشاصترشيٗ ٘مطرٔ 819 ٝترش اص ػرطد دسيرب استفربؼ داسد.
سٚدخب٘ ٝحٛض ٝآثشيض ٔـٟذ ؾال ٜٚثش وـف سٚد ،ؿبُٔ سٚدخب٘ٞ ٝبي طشق ،ؾبسضري  ٚاسدوربٖ اػر ٔ .حرذٚدٜ
ٚسل ٝصٔيٗ ؿٙبػي ٔـٟذ دس ٔميبع  1 :111111دس ؿٕبَ خربٚسي ايرشاٖ  ٚدس حرذ فبطرُ طر َٛخغشافيرب ي 61
دسخ 59 ٚ ٝدسخ 31 ٚ ٝدليم ٚ ٝؾش

خغشافيب ي  36دسخ36ٚ ٝدسخ 31 ٚ ٝدليمٚ ٝالؽ اػ .

شرایط آب و هوایی
ؿٟشػتبٖ ٔـٟذ ٙٔ ٚبطك اطشاف آٖ اص ٘ػش آة ٛٞ ٚا ي خضء ٔٙبطك ٘يٕ ٝخـه ث ٝؿٕبس ٔي آيٙذ.
لؼٕ

اؾػٓ دؿ

ٔـٟذ– ٘يـبثٛس خضء الّيٓ ػشد  ٚخـه  ٚلؼٕتي اص دؿ ٔـٟذ– لٛچبٖ ٘يٕر ٝخـره ٚ

ػشد  ٚثخؾ وٛچىي اص ثّٙذتشيٗ استفبؾبت سؿت ٝوٟٞٛبي ثيٙبِٛد ٞ ٚضاس ٔؼدذ ثر ٝالّريٓ ٔشطرٛة  ٚػرشد تؿّرك
داس٘ذٛٞ .اي ٔٙطمٛٔ ٝسد ٔطبِؿ ٝدس تبثؼتبٟ٘ب ٌشْ  ٚخـه اػ و ٝاص اٚايُ تيرش ترب اٚاخرش ؿرٟشيٛس ادأر ٝداسد ٚ
صٔؼتبٟ٘بي ٘ؼجتبً ػشدي سا دس ثش داسد .حذالُ حشاست ٔٙطمٔ ٝرٛسد ٔطبِؿر - 24 ٝدسخر ٝػرب٘تي ٌرشاد  ٚحرذاوثش
حشاست  41/3دسخ ٝػب٘تي ٌشاد ٔ ٚيبٍ٘يٗ دسخ ٝحشاست سٚصا٘ ٝحرذٚد  14دسخر ٝػرب٘تي ٌرشاد ٌرضاسؽ ؿرذٜ
اػ .
پوششش گیاهی
اص ٕٟٔتشيٗ ٌيبٞبٖ ٔٛخٛد دس ٔٙطمٔ ٝي تٛاٖ ػبق تشؿ ،ٛوبػٙي ٌُ ،پٛس ،ٜؿرب ٜترش ،ٜخبوـريشٌ ،رُ ثٙفـر،ٝ
وبوبت ،ٛدسٔي ،ٝٙپبغالغشٌّٛ ،چ ٝوالـ ٌُ ،ختٕي  ٚغيش ٜسا ٘بْ ثشد و ٝثشخي ٔصشف داسٚيري  ٚثشخري ٔصرشف
غزايي داس٘ذ.
ژئوتوریسم
ط ٛتٛسيؼٓ يىي اص خذيذتشيٗ ا٘ٛاؼ تٛسيؼٓ اػ و ٝثؿذ اص ٔطشح ؿذٖ ط ٛپربسن ٞرب اص ػربَ ٔ 2111رٛسد
تٛخ ٝي٘ٛؼى ٛلشاس ٌشف (ٔدشي طشح ط ٛتٛسيؼٓ وـرٛس) .ثشاػربع تؿشيرف (سحريٓ پرٛس  )1385ط ٛتٛسيؼرٓ،
خئٛتٛسيؼٓ ،تٛسيؼٓ صٔيٗ ؿٙبػي ( )Geotourismيىري اص ؿربخٞ ٝربي تخصصري اوٛتٛسيؼرٓ اػر
ٔؿشفي پذيذٞ ٜبي صٔيٗ ؿٙبػي ثٌ ٝشدؿٍشاٖ ثب حفع ٛٞير

ٔىرب٘ي

ور ٝثرٝ

ٔري پرشداصد .ط ٛتٛسيؼرٓ اص ؾّرْٛ

ط ٛٔٛسفِٛٛطي ،ط ٛتىٙيه ،ط ٛفيضيه صٔيٙي ،ط ٛؿيٕيبيي  ٚوّيٕبتِٛٛطي ثٟش ٜثشد ٚ ٜوبسؿٙبػبٖ ؾّ ْٛصٔريٗ ٚ
ؾاللٙٔ ٝذاٖ ث ٝطجيؿ

سا ثشاي ثبصديذ اص خبرثٞ ٝبي صٔيٗ دؾٛت ٔيىٙذ .حفرع ٔحريز صيؼر  ٚچـرٓ ا٘رذاصٞبي

آٖ ،ؾذْ تغييش  ٚخٛد داسي اص دخبِ

ا٘ؼبٖ دس ثش  ٓٞصدٖ چٟش ٜصٔيٗ اص اٞذاف ط ٛتٛسيؼٓ اػ .

دػت ٝثٙذي پذيذٞ ٜبي صٔيٗ ؿٙبػي ط ٛتٛسيؼٓ:
اص ِحبظ وبسؿٙبػي ٞش خبرث ٝي ٌشدؿرٍشي صٔريٗ ؿٙبػري ثرش اػربع اسصؽ  ٚإٞير آٖ ٕٞ ٚنٙريٗ ٔيرضاٖ
ٌيشايي ثشاي خزة خٟبٖ ٌشداٖ داساي ستج ٝاي ٔي ثبؿذ دس ايٗ ٔمبِ ٝخٟ

تؿييٗ ستج ٝط ٛتٛسيؼرٓ ٔـرٟذ اص دٚ

طجم ٝثٙذي اػتفبدٔ ٜي ؿٛد:
اِف :طجم ٝثٙذي پيـٟٙبدي (٘جٛي)1378
دس ايٗ طجم ٝثٙذي پذيذٞ ٜبي صٔريٗ ؿٙبػري ثرش پبير ٝاسصؽ آٟ٘رب ثرشاي ٌشٟٞٚربي ػرٙي  ٚوربسي ٕٞ ٚنٙريٗ
ٌيشايي آٟ٘ب ثشاي ٌشدؿٍشي دسٔ ٖٚشصي  ٚثشٔ ٖٚرشصي ثرٌ ٝشٟٞٚربي :ثري ٕٞترب ثرٛدٖ -تره پذيرذ ٜاػرتب٘ي-

وٕيبة ثٛدٖ اٍِ ٚ ٛؿٙبػبٌش -تمؼيٓ ؿذ ٜاػ  .ثش اػبع ٚيظٌي ٞبي اطشاف ٔـٟذ ايٗ ٘بحي ٝدس سد ٜصيرش لرشاس
ٔيٍيشد:
- 1اٍِ ٚ ٛؿٙبػربٌش( ثرشاي ٞرذفٟبي آٔٛصؿري داساي اسصؽ فشاٚا٘ري ٔري ثبؿرذ  ٚثرشاي ٌشدؿرٍشاٖ ؾربدي
٘يضٌيشايي داسد).
ة :طجم ٝثٙذي ٔٙبطك ثش اػبع ط ٛتٛسيؼٓ:
ٔـٟذ دسٌش ٜٚا ٚ َٚد ْٚطجم ٝثٙذي لشاس ٔي ٌيشد .دس ايٗ طجمر ٝثٙرذي وّري وبسؿٙبػربٖ ط ٛتٛسيؼرٓ ٔٙربطك
ط ٛتٛسيؼتي سا ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼيٓ ٔي وٙٙذ:
 - 1خبٞبي فشاٚا٘ي دس د٘يب ٞؼتٙذ ور ٝثرشاي صٔريٗ ؿٙبػربٖ  ٚطرخشٛ٘ ٜسدٞرب وٕترش ؿرٙبخت ٝؿرذ ٜا٘رذ ٔ ٚرشدْ
ٔؿِٕٛي ثيـتشثب ايٗ ٔٙبطك آؿٙب ٞؼتٙذ .خبٞبيي ؤ ٕٝٞ ٝي تٛا٘ٙذ دس آٖ ػٍٟٙب سا ثب ٘ٛن پرب پشتربة وٙٙرذ
يب دػتٟبيـبٖ سا خبوي يب ٌّي ٕ٘بيٙذ.
 - 2دس وٙبس ثؿضي ؿٟشٞبي ثضسي ؾّي سغٓ غبٞش خـٙـبٖ  ٚتٟٙب ث ٝفبطّ ٝچٙذ وئّٛتش ٔٙربغش  ٚخّرٞ ٜٛربي
ثي ٘ػيشي اص پذيذٞ ٜبي صٔيٗ ؿٙبػي ٚخٛد داسد و ٝؾاللٙٔ ٝذاٖ سا ث ٝخٛد خزة ٔي وٙٙرذ .خبٞربيي ورٝ
ٔشدْ ٔؿِٕٛي وٕتش ث ٝػشاـ آٖ ٔيش٘ٚذ.
 - 3ثبالخشٙٔ ٜبطمي دس خٟبٖ ٞؼتٙذ وٌٛ ٝيي تٟٙب ٔٞٛجتٟبيي ثشاي صٔيٗ ؿٙبػري ٚؾرذ ٜخيّري وٕري اصؾٕرْٛ
ٔرشدْ ٞؼرتٙذٙٔ .ربطمي وربٔال حشفر ٝاي ٘ػيرش  Sicar pointدس ػرٛاحُ ؿرشلي اػرىبتّٙذ Huttons ٚ
 Sectionدس پبسنٚ Holy roodالرؽ دس اديٙجرٛسي ،خبٞربيي ٞؼرتٙذ ور ٝخيٕرض ٞربتٗ پرذسؾّٓ صٔريٗ
ؿٙبػي دسآٟ٘بوبسوشد ٜاػ ٔ ٚفبٞيٕي ٘ػيش چي ٝٙؿٙبػي ٘ٛيٗ سا ٔطشح ٕ٘ٛد ٜاػ .

اِفٌ:شا٘يت ٛيذٞبي ٔـٟذ
ٚػؿ

تٛدٞ ٜبي ٘فٛري دس ٔٙبطك خٛٙة ؿشق ،خٛٙة ،خٛٙة غشة تب ؿٕبَ غشة ٔـٟذ ثؼيبس صيبد ثرٛدٚ ٜ

ثب طِٛي ٔؿبدَ  81تب  91وئّٛتش  ٚؾشضي ٔؿبدَ  11وئّٛتش دس ايٗ ٔٙبطك ثيش ٖٚصدٌي داس٘ذ .دس ٔٙطمٔ ٝـرٟذ
سخٞ ٖٕٛٙبي صيبدي اص تٛدٞ ٜبي ٌشا٘يت ٛيذي -سٌٞ ٝبي پٍٕبتيتي  ٚآپّيتي ٔـبٞذٔ ٜي ٌشدد ور ٝدس ٖٚػرًٙ
ٞبي دٌشٌ٘ٛي ٘ٚيض ػٞ ًٙبي ثبصيه  ٚاِتشأبفيره ٔٙطمر٘ ٝفرٛر ورشد ٜا٘رذٔ .طبِؿربت طرحشا ي  ٚپتشٌٚشافري
(ٔمرربطؽ ٔيىشٚػررىٛپي) ٘ـرربٖ ٔرري دٞررذ ورر ٝػرر٘ ٝررٛؼ ٌشا٘يت ٛيررذ ؿرربُٔ ٔ٘ٛضٌٚشا٘يرر ( ، )g2ت٘ٛبِيرر ٚ
ٌشا٘ٛديٛسي (ٕٞ )g1شا ٜثب سٌٞ ٝبي آپّيتي  ٚپٍٕبتيتي( )g3و ٝايٗ دٛ٘ ٚؼ ٌشا٘ي

سا لطؽ وشد ٜا٘رذ دس ٔٙطمرٝ

ٚخٛد داسدٔ(.ديذي .)1978
٘مٛؿي اص ؿىبسچي  ٚثض ثش سٚي ػٍٟٙبي ت٘ٛبِيتي ٔٙطم ٝدٛ٘ ٜؿب٘ذيض ديذٔ ٜيـٛد و ٝتحميمبت ث ٝؾٕرُ آٔرذٜ
ػٙي ٔؿبدَ 2111ػبَ سا داسا ٞؼتٙذ.

ػٍٟٙبي ٌشا٘يت ٛيذي ثب ٚػؿ

صيبد دس ٔٙبطك تٛسيؼٕي ٔـرٟذ ٕٞنر ٖٛصيبستٍرب ٚ ٜتفشخٍرب ٜخٛاخرٔ ٝرشاد،

ٔٙطم ٝتفشيحي ٔـٟذ يؿٙي وٞٛؼٍٙي ٙٔ ،طم ٝتٛسيؼٕي  ٚصيبستي خٛاخ ٝاثبطّ ٙٔ ،طم ٝتٛسيؼرٕي ثٙرذ ٌّؼرتبٖ
حٛ

ٚ ٚويُ آثبد ٚخّح ٞ ٚف

سخٚ ٖٕٛٙيظ ٜاي داس٘ذ.

ة :ػٍٟٙبي ٔبفيه  ٚاِتشأبفيه
دس ٔـٟذ ٔدٕٛؾ ٝاي اص ػٞ ًٙبي ٔبفيه  ٚاِتشأبفيه ٘يضدس خٟ

وّي ؿٕبَ ؿشق فشيٕبٖ تب ؿٕبَ غرشة

ٔـٟذ ثب س٘ٚذ ؿٕبَ غشة -خٛٙة ؿشق سخ ٖٕٛٙداس٘رذ .ثر ٝؾميرذ ٜؾّرٛي ( )1979ايرٗ ػرٞ ًٙرب ثرٔ ٝدٕٛؾرٝ
افيِٛيتي تؿّك داس٘ذ و ٝث ٝد ٚطٛست وٕپّىغ خذاٌب٘ ٝپيذا ٔي ؿٛد .يىي دس خٙرٛة  ٚخٙرٛة غشثري ٔـرٟذ ٚ
ديٍشي ثيـتش دس ؿٕبَ غشة ٘ضديه سٚػتبي ٘ٛسآثبد (ٚيشا٘ي) ٌؼتشؽ داسدٔ .دٕٛؾ ٝاِٚتشأبفيه و ٝثرٌ ٝرشٜٚ
پشيذٚتي

ٞب تؿّك داسد ؿبُٔ ػٞ ًٙبيي اص خّٕ ٝد٘ٚي ِ ،شصِٚي ٚ ،سِي ٞ ،بسصثٛسطير  ٚپيشٚوؼريٙ

اػر

و ٝدس أتذاد ؿٕبَ غشة-خٛٙة ؿرشق ٔـرٟذ ٔـربٞذٔ ٜري ؿرٛد .ايرٗ ػرٞ ًٙرب ػرخ ٔ ٚترشاوٓ ثرٛدٚ ٚ ٜصٖ
ٔخصٛف ثباليي داس٘ذ و ٝثش حؼت دسخ ٝآِتشاػي ٖٛتغييشاتي دس ٚصٖ ٔخصٛف ٘ـبٖ ٔي دٙٞرذ .دس ٕ٘٘ٛرٞ ٝربي
ٔبوشٚػىٛپي يىٛٙاخ

ثٛد ٚ ٜثبف

ٌشا٘ٛالس يب دا٘ ٝاي سا داسا ٞؼتٙذ ايٗ ػٞ ًٙب دس ػطد تبص ٜور ٝدٌشػرب٘ي

وٕتشي سا ٘ـبٖ ٔي دٙٞذ ث ٝسً٘ ٞبي ػجض تب ػجض تيش ٜديذ ٜؿذ ٚ ٜاستفبؾبت ٔٙطم ٝسا تـرىيُ ٔري دٙٞرذٚ .خرٛد
ؿىؼتٍي ٞبي فشاٚاٖ اص ٚيظٌي ٞبي ثبسص ايٗ ػٞ ًٙبػ ٔ .دٕٛؾ ٝػٞ ًٙبي اِتشأبفيه ٔٙطمر ٝتحر

ترثييش

پذيذ ٜػشپب٘تيٙي ؿذٖ لشاس ٌشفتٚ ٝث ٝسً٘ ػرجض دس آٔرذ ٜا٘رذ .ايرٗ پذيرذ ٜدس ٔحرُ ؿىؼرتٍي ٞربٌ -ؼرُ ٞرب ٚ
ٕٞنٙيٗ اطشاف ايٗ ٔدٕٛؾٕٞ ٚ ٝجشي آٟ٘ب ثب ػٞ ًٙبي ٔدبٚس اػ .
مجموعه مافیك نیز دس ثخؾ ٚػيؿي اص ٔٙطم ٝؿب٘ذيض ثصرٛست ػربختبسٞبي الير ٝاي  ٚورٓ  ٚثريؾ ثبِـري
سخ ٖٕٛٙداس٘ذ .ايٗ ػٞ ًٙب دس ايش دٌشٌ٘ٛي ث ٝسً٘ ػجض سٚؿٗ ديذٔ ٜي ؿ٘ٛذ .ثشخي ٞرب ػربخ

حفرش ٜاي سا

٘ـبٖ ٔي دٙٞذ و ٝحفشٞ ٜب تٛػز وب٘ي ٞبي يب٘ٛي ٝپش ؿذ ٜا٘ذ.
ثخؾ ثبِـي ٔدٕٛؾٔ ٝبفيه ث ٝطٛست ا٘جبؿتٞ ٝبيي اص پيّٛالٚاٞبػ

لطش پيّٛالٚاٞب تب ث ٝچٙذ ٔترش ٔري سػرذ.

پيّٞٛب سٚي  ٓٞا٘جبؿت ٝؿذ ٜا٘ذ (ٔخصٛطبً دس خٛٙة آة  ٚثشق ٘ ٚيض سٚػرتبي ورشيٓ آثربد ٙٔ ٚطمر ٝپبچٙربس) ايرٗ
ػٞ ًٙب ٘يض ٔب٘ٙذ اِتشأبفيه ٔٛسفِٛٛطي ٘ؼجتبً ٔشتفؿي سا دس ٔٙطم ٝايدبد ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .ػطد تبص ٜآٟ٘ب ث ٝس٘رً ػريبٜ
 ٚػطد ٛٞاصد ٜث ٝسً٘ ػجض سٚؿٗ ٔي ثبؿذ.
ٔدٕٛؾٔ ٝبفيه  ٚاِتشأبفيه ٘يض اص ثّٛاس ٚويُ آثبد ث ٝػٕ ؿرب٘ذيض ٌؼرتشؽ ٚػريؿي داس٘رذ .ؿرب٘ذيض ور ٝاص
٘ػررش تٛسيؼررٕي يىرري اص ٔٙرربطك يياللرري ٔحؼررٛة ٔرري ؿررٛد دس فبطررّ31 ٝويّررٔٛتشي ٔـررٟذ لررشاس داسد  ٚخبرثررٝ
تٛسيؼٕي صيبدي سا دس خٛد خبي داد ٜاػ (.ؿىُ ٙٔ 6طم ٝؿب٘ذيض).
جٔ :دٕٛؾ ٝدٌشٌ٘ٛي:
تمشيجبً تٕبْ ٚاحذٞبي ٔ ٛخٛد دس وٕپّىغ افيِٛيتي ٔـٟذ ٘ٛؾي دٌشٌ٘ٛي سا ٔتحٕرُ ؿرذ ٜا٘رذ .ايرٗ وٕشثٙرذ
دٌشٌ٘ٛي ثب س٘ٚذ ؿٕبَ غشة -خٙرٛة ؿرشق لرشاس داسد .خبيٍرب ٜتىتر٘ٛيىي ٚ ٚخرٛد ترٛدٞ ٜربي ٘فرٛري ٔب٘ٙرذ

ٌشا٘ي ٌ -شا٘ٛديٛسي  -ت٘ٛبِي
اػ

دس ٌؼتشٚ ٜسل ٝػجت ايدبد دٌشٌ٘ٛي ٔدبٚستي دس ٔٙطمرٔ ٝرٛسد ٔطبِؿر ٝؿرذٜ

 .سػٛثبت اِٚي ٝاي و ٝحبٚي سػٛثبتي ثب تٙبٚثي اص اليٞ ٝبي ٘بصن ٔبػ ٝػ ٚ ًٙآٞره ٔري ثبؿرٙذث ٝؾٙرٛاٖ

سػٛثبت فّيـي آثٟبي ؾٕيك ٔؿشفي ٔي ٌشد٘ذ .ؿيُ ٞبي ايٗ سػرٛثبت دس ايرش دٌشٌر٘ٛي ٘بحير ٝاي ثر ٝاػرّي ٚ
فيّي ٔ ،بػ ٝػٞ ًٙب ث ٝوٛاستضي  ٚسػٛثبت آٞىي ثٔ ٝشٔش تجذيُ ؿذ ٜا٘ذ .ايٗ سػٛثبت تح تثييش ٘فرٛر ترٛدٜ
ٞربي اػرريذي دٌشٌرر٘ٛي حشاستري وؼررت وررشد ٜا٘رذ ،طٛسيىرر ٝسػررٛثبت ؿريّي ٔ ٚبػرر ٝػررٍٙي ثرٞ ٝررٛسٖ فّررغ
آ٘ذاِٛصي داس  ٚآٞىٟب ث ٝاػىبسٖ تجذيُ ؿذ ٜا٘ذ.
دس ٘بحي ٝخّح و ٝيىي اص ثٟتشيٗ ٔٙبطك تٛسيؼٕي ٔـٟذ ٔحؼٛة ٔري ؿرٛد ػرٍٟٙبي دٌشٌر٘ٛي ؿرذيذتشيٗ
دٌشٌ٘ٛي سا ثب غٟٛس وب٘ي اػتبسِٚي
ٔيىبداس ٌ ٚبس٘

٘ـربٖ ٔري دٙٞرذ .دس ايرٗ ٘بحير ٝؿيؼر

ٞربي اػرتبسِٚي  ،وّشيت ٛيرذداس،

داسد .اص دٌشٌ٘ٛي ٘بحي ٝاي سػٛثبت پّتي ثٛخٛد آٔذ ٜا٘ذ .دس ٘بحي ٝطشلج ٝورٕٞ ٝب٘ٙرذ ؿرب٘ذيض

ٔٙطم ٝتٛسيؼٕي  ٚيياللي ٔحؼٛة ٔي ٌشدد  ٚثب ؿشايز آة ٛٞ ٚا ي ٔٙبػت ٞش ػبِٔ ٝؼبفشاٖ صيبدي سا دس خرٛد
خبي ٔي دٞذ .سػٛثبت پّتي دس ايش دٌشٌ٘ٛي اػّي ٞب  ٚفيّي ٞب سا تـىيُ داد ٜاػ ٘ .فٛر تٛدٞ ٜبي ٌشا٘يتري
دس ايٗ ٘ٛاحي ػجت دٌشٌ٘ٛي حشاستي ؿذٛٞ ٚ ٜسٖ فّغ ٞربي آ٘رذاِٛصي ػريّيٕب٘ي داسداس ٘ ٚيرض ترٛدٞ ٜربي
وٛچه ٔ ٚحذٚد اػىبسٖ سا ثٛخٛد آٚسد ٜاػ  .ػٞ ًٙبي آرس آٚاسي ٔٙطم ٝو ٝؿبُٔ ترٛف  ٚالپيّري ترٛف
ٔي ثبؿٙذٌ ٚؼتشؽ وٕي داس٘رذ ٘يرض تحر

دٌشٌر٘ٛي لرشاس ٌشفتر ٝا٘رذ .ؾرال ٜٚثرش ٔرٛاسد رورش ؿرذ ٜدٌشٌر٘ٛي

وبتبوالػتيه دس صٞ ٖٚبي ٌؼّي ثخصٛف دس ٔحُ سا٘ذٌي ٞب اتفبق افتبد ٜاػ  .دس ايش افضايؾ فـربس  ٚدسخرٝ
حشاست دس ٔٙبطمي ٔب٘ٙذ ٘ ٝدس ٜتبِه ؿيؼ  ٚثشؽ ثٛخٛد آٔذ ٜاػ .
نتیجه گیری
دس ايٗ ٔمبِٙٔ ٝطمٔ ٝـٟذ ث ٝؾٛٙاٖ يه خبرثٌ ٝشدؿٍشي صٔيٗ ؿٙبػي دس طجمر ٝآيربس اٍِر ٚ ٛؿٙبػربٌش ثرشاي
اِٚيٗ ثبس ٌضاسؽ ٔي ؿٛد ثب تٛخ ٝث ٝثشسػي ٞبي صٔيٗ ؿٙبػي ا٘دربْ ؿرذ ٜدس ٔٙطمر ،ٝايرٗ ٔٙطمر ٝاص ٘ػرش ػرًٙ
ؿٙبػي  ٚتىت٘ٛيه فؿبَ ٔي ثبؿذ.
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ايٗ آيبس صٔريٗ ؿٙبػري ثر ٝؾٙرٛاٖ آصٔبيـرٍبٜ

طحشايي دس پبيٍبّٔ ٜي دادٞ ٜبي ؾّ ْٛصٔيٗ وـٛس ٕٞ ٚنٙيٗ دس فٟشػ آيبس طجيؿي ّٔي يج  ٚحفرع
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اطّغ ط ٛتٛسيؼٓ ٔٙطم ٝتٟيٌ ٝشدد.
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