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 چکیذٌ       
هؼاغذ غضئی هْن ٍ غذاًـذًی دس غاهِٔ  اػالهی هی تاؿٌذ کِ هٔواسی آًْا اص اّویر لاتل زَغْی تشخَسداس اػر. 

ذ . ػاخسواى هؼاغذ ًیض ّواًٌذ دیگش ػاخسواى ّا تایذ ّوؼاص تا اللین تَدُ ٍ ؿشایي آػایؾ هَسد ًیاص سا تشآٍسدُ کٌٌ

هؼػذ اهام )غاهْ ٓثاػی( اكفْاى یکی اص هؼاغذ تَهی اكفْاى هی تاؿذ کِ زٔاهل دسخَس زَغْی تاا هیایي خاَد    

تشلشاس ػاخسِ اػر ٍ ها دس ایي خظٍّؾ تِ ؿٌاػایی زٔاهل ّای ایي هؼاػذ های خاشداصین . دس ایاي خاظٍّؾ غْار       

اػر. دس غْر تشسػی ّوؼاص تَدى هؼػذ اهام  تشسػی ؿشایي اللیوی آى اص ٌٓاكش دها ٍ سًَتر هاّاًِ اػسفادُ ؿذُ

 – 1951ػااهِ )  60اص آهاس ٍ اًالٓاذ ایؼسگاُ َّاؿٌاػای ّوذیاِ ؿاْش اكافْاى دس یاه دٍسُ ی       ،تا اللین هٌٌمِ 

 ،( ٍ ّوچٌیي اص هسَػي حذاکطش ٍ حذالل دها ٍ هسَػي حذاکطش ٍ حذالل سًَتر ًؼثی هاُ ّای هخسلف ػال 2011

لین ػاخسواًی اٍهگی اػسفادُ ؿذُ اػر . ًسایع ایي خظٍّؾ حااکی اص آى تاَدُ اػار کاِ     هسٌاػة تا سٍؽ صیؼر ال

 . ػاخسواى هؼػذ هسٌاػة تا ؿشایي اللیوی ٍ آػایـی هٌٌمِ تٌا ؿذُ اػر

 

 هؼػذ اهام ،ؿْش اكفْاى  ،اللین هٔواسی  : ياشگان کلیذی
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   مقذمٍ  

 

ٍ ًیاصهٌذ ساُ حل ّای کااستشدی   سا احاًِ کشدُ ولِ زْذیذّایی ّؼسٌذ کِ هاصغا اًْذام هییي صیؼر ٍ اصتیي سفسي آػایؾ

ازَغاِ تاِ هـاکالذ هَغاَد     هی تاؿذ کِ ت همَهِ هٔواسی هییٌی ػاهن غْر ایػاد یکی اصَٓاهل هْن دسایي هیاىّؼسٌذ 

ي آٍسیْای غذیذ ٍ تا اهْاام  اکٌَى اًذیـِ حاکن تشهٔواسی ایي اػر کِ تسَاى تا تْشُ گیشی اصاًشطیْای ًثیٔی ٍ تکاسگیشی ف

 . ؿَد ِاصخیـیٌِ هٔواسی ػثض تِ اًٌثاق ٍ زلفیك هیاى ًثیٔر ٍ هلٌَّ خشداخس

( دس زیمیماذ خَد تش هشٍسذ اًػام هٌاهٔاذ اللیوی تشای ًشاحی هییي ّای ؿْشی هٌلَب زاکیذ 1968) 5اػیي

واى دس هٌااًك گشهؼایشی هاَاتٌی اص غولاِ     ( دس کساب ساٌّوای هؼکي ٍ ػااخس 1972) 6هیکٌذ. کَاًیگضتشگش ٍ ّوکاساى

هاَاتي ًشاحای هٔوااسی ٍ ... تاشای ًشاحای هؼاکي ٍ        ،ؿشایي آػایؾ حشاسزی اًؼااى   ،ًثمِ تٌذی ّای هخسلف اللیوی 

( دس هماهِ ای تا ٌَٓاى اسزماای آػاایؾ تاا اػاسفادُ اص     2002) 7ػاخسواى دس هٌاًك گشهؼیشی اسائِ ًوَدُ اًذ . دال اػدشیاال

زیلیال ًواَدُ    ،ػاخسواى ّا ٍ ؿاشایي صیؼار اًؼااى     ،َٓاهل اللیوی سا دس اسزثاى تا هییي ّای ؿْشی  ،یوی ًشاحی الل

 اػر.

َٓاهل  ،( دس خظٍّـی تا ٌَٓاى ؿٌاػایی هٌاًك اللیوی ًیػشیِ تشای ًشاحی هٔواسی 2002) 8خشٍکٌال ٍ اگاًؼَیر

( زااضیشاذ ؿاشایي   2008) 9ُ اًاذ. ًااّی داصهٌار ٍ ّااع    اللیوی هَضش دس ًشاحی سا دس ًَاحی اللیوی هخسلف تشسػی ًوَد

 دس کـَس تٌگالدؽ هٌاهِٔ ًوَدًذ .اللیوی تش ًشاحی ؿْشی سا 

( دس هماهاِ ای تاا   2012) 10دس ایي خظٍّؾ سًٍذ زغییشاذ آب ٍ َّایی هَسد زَغِ ٍیظُ لشاس گشفسِ اػار . اهیواَد  

سا للة غاهِٔ ی اػالهی هٔشفی کاشدُ تاِ ّوایي دهیال      ٌَٓاى ًشاحی ٍ تْیٌِ ػاصی حشاسزی هؼاغذ دس ٓشتؼساى هؼاغذ

( دس 2012) 11آػایؾ حشاسزی ٍ آساهؾ سٍاًی هشدم سا اص هشٍسیاذ هٔواسی هؼػذ تاش ؿاوشدُ اػار.  تاَدایی ٍ ّوکااساى     

هماهِ ای تِ ًام هماٍم ػاصی ٍ ساّثشدّای ٓولیازی زَْیِ هٌثَّ ٍکاّؾ هلاش  اًاشطی دس هؼااغذ آب ٍ ّاَای گاشم تاِ       

ٓولکشدی حشاسزی ػاخسواى هثادسذ ًوَدًذ ٍ ٓلر آى سا ٓولیاذ زشهَفیضیکی ٍ ؿشایي آب ٍ َّایی داًؼسٌذ. تشد ٍ تشسػی 

( دس هماهِ ای زیر ٌَٓاى اًشطی ّای زػذیذ خزیش ؿاشایي آػاایؾ حشاسزای سا دس ػااخسواًْای ػااصگاس تاا       2013) 12فیلذ

 ایاهر هسیذُ آهشیکا ٍ... هَسد تشسػی لشاس دادُ اًذ.   ،هٌذ ایش  ،ٌّذ ،کاًادا  ،آهواى  ،هییي دس کـَسّای اػسشاهیا 

( دس هماهِ ای تا ٌَٓاى زیلیل ٌٓاكش اللیوی تاد ٍ تاسؽ تا زاکیاذ تاش ًشاحای ؿاْشی     1389ؿیخ تیگلَ ٍ هیوذی )

دی )هٌاهِٔ هَسدی: ؿْش اكفْاى( ٓشهِ ًوَدًذ کِ دس ًشاحی فواّای هخسلف ؿْش ٓالٍُ تش زَغِ تِ کیفیر ّای ٓولکاش 

ٍ تلشی ٍ... سٓایر هَاتي ًشاحی اللیوی هشٍسی اػر کِ تی زَغْی تِ ایي هَسد هـکالزی سا دس ؿْش اكفْاى ایػاد کشدُ 

تشسػی زاضیش اللین تش ؿکل گیشی خاًِ ّای زاسیخی هٌاًك گشم ( دس خظٍّـی تا ٌَٓاى 1389ی )دّگاًٍ  حمیمر تیياػر. 

خاًِ ّای ػاٌسی تَاػاٌِ دیاذگاُ ًثیٔار گشایاًاِ ػااصًذگاى       یافسٌذ کِ  تِ ایي ًسایع دػر )ٍ خـه )هَسد ؿْش اكفْاى

تیـسشیي ػاصگاسی سا تا ًثیٔر ٍ اللین هیل ػاخر خَد داؿسِ اًذ. تٌاتشایي تا زَغِ تِ گًَاگًَی اللیوی لاَهی ٍ فشٌّگای   

( دس 1389ػوآیلی ٍ ّوکاساى ). اایشاى زٌَّ فشاٍاًی دس فشم، ػاصُ ٍ هلاهح ٍ زضئیٌاذ خاًِ ّای ػٌسی ایشاى دیذُ هی ؿَد

هماهِ ای تا ٌَٓاى هٔواسی ّوؼاص تا اللین )هٌاهِٔ ی هَسدی : ؿْش فین آتاد( ٌَٓاى ًوَدًذ کاِ دٍسُ ی آػاایؾ اللیوای    
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ایي ؿْش کَزاُ تَدُ ٍ زواد ؿشایي حشاسزی دس ًی ػال کاهال آؿکاس هی تاؿذ. تش ّویي اػاع دػسَساهٔول ّاای هٔوااسی   

اضاشاذ اللاین گاشم ٍ    ( دس خظٍّـای تاا ٌٓاَاى    1391) آسوادیٍ  هیوذخاىاللیوی ایي ؿْش اسائِ دادًذ.  هسٌاػة تا ؿشایي

گشدد  آًچِ تشای هٌاًك گشم ٍ خـه خیـٌْاد هیٌَٓاى ًوَدًذ کِ  خـه تش هٔواسی ٍ ؿْشػاصی هٌٌمِ اسدػساى اكفْاى

یا اکَهَطیکی خایذاس سا هی زَاى چٌیي غوْ تٌذی  ٍیظگی ّای ٓوذُ ًشاحی تَهی ٍٍ ّای ػٌسی ایشاى اػر  ّواى فشم خاًِ

کشد : حفَ اًشط ی، ّواٌّگی تا ؿشایي اللیوی، تِ حذالل سػاًذى اػسفادُ اص هٌاتْ غذیذ، احساشام تاِ اػاسفادُ کٌٌاذگاى ٍ     

 اغذتاصؿٌاػای اكاَل زَػأِ خایاذاس، دس هؼا     ( دس خظٍّـی تا ٌٓاَاى  1392سحیوی آسیایی ٍ ّوکاساى )  .احسشام تِ هٌٌمِ

زاسیخی اكفْاى دسغْر اسایِ  دسهؼاغذ اكَل ٍ ٍیظگیْای خایذاس تخلَف هؼائل اللیویٌَٓاى ًوَدًذ کِ  زاسیخی اكفْاى

تازَغِ تِ اضاسهٌفی زغییش ؿشایي اللیوی دسکالًـاْشّای ایاشاى ّوچاَى    .  خیـٌْادازی دسغْر ًشاحی هؼاغذ غذیذ اػر

یذاسػثة کاّؾ تشخی اصاضاس صیؼر هییٌی هٌفی تشایي ؿْشّا هیگشدد اكفْاى هـَْد اػر کِ سٓایر هٔیاسّای زَػِٔ خا

تِ ایاي   تشسػی ٌٓاكش خایذاسی دس هؼاغذ غاهْ ػلػَلی اكفْاى( دس هماهِ ای تا ٌَٓاى 1392سحیوی آسیایی ٍ ّوکاساى ) .

هازا زوْیاذاذ ٍ   هؼاغذ تَهی اكفْاى، زٔاهل دس خَس زاَغْی تاا هیایي خاَد تشلاشاس ػااخسِ اًاذ         ًسایع دػر یافسٌذ کِ 

ؿگشدّای هٔواسی هؼاغذ غاهْ اكفْاى، گلدایگاى، اسدػساى ٍ صٍاسُ هی زَاًذ ساُ گـایی تشای هٔواالذ هییٌای اكافْاى    

اللین ٍ هٔواسی خایذاس دس هػوَِٓ چْاس تإ اكفْاى هذسػاِ،  ( دس هماهِ ی خَد تا ٌَٓاى 1392ٍ ّوکاساى ) ٍهی تیگ .تاؿذ

اكفْاى، زٔاهل دسخَس زَغْی تا هییي خَد تشلاشاس ػااخسِ    هػوَِٓ چْاس تإشهِ کشدًذ کِ ٓ تاصاس، کاسٍاًؼشا، فوای ػثض

اػر  هزا زوْیذاذ ٍ ؿگشدّای ًشاحی آى هی زَاًذ ساٌّوایی تشای ًشاحی هػوَِٓ ّای غذیذ ؿْشی تاؿذ. تاا زَغاِ تاِ    

   .ًسایع حاكلِ، ایي هػوَِٓ ّوشاػسا تا اكَل زَػِٔ خایذاس اػر

 

  محذيدٌ ی جغرافیایی مطالعاتی. 2

ٍ  38دسغاِ ٍ   32ضاًیِ ؿشلی ٍ ٓشم غغشافیاایی   40دلیمِ ٍ  39دسغِ ٍ  51ؿْش اكفْاى دس ًَل غغشافیایی   30دلیماِ 

ضاًیِ ؿواهی ٍ دس هشکض فالذ هشکضی ایشاى لشاس داسد. ایي ؿْش تِ ًَس کلی داسای آب ٍ َّای هٔسذل ٍ خـه هی تاؿذ اهاا  

زاَاى آب ٍ    تادّا ٍ دٍسی ٍ ًضدیکی تِ هٌٌمِ کَّؼساًی غشب ٍ دؿر کَیش دس ؿشق ٍ غٌاَب ؿاشلی، های    تا زَغِ تِ زأضیش

دلیمِ ٍ دس ًاَل غغشافیاایی    39دسغِ ٍ  32تخـْای هخسلف زمؼین کشد. هؼػذ اهام دس ٓشم غغشافیایی  َّای آى سا تِ

 لشاس گشفسِ اػر. دلیمِ ٍ ّوچٌیي دس هلْ غٌَتی هیذاى ًمؾ غْاى اكفْاى  40دسغِ ٍ  51

 
 خالى هؼػذ اهام -1ؿکل

 
 ػایر هیذاى ًمؾ غْاى -2ؿکل 
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 تاریخچٍ مسجذ.          3

ّػشی لوشی تاِ ّوار    1020هؼػذ ؿیٔیاى( تِ دػسَس ؿاُ ٓثاع اٍل دس ػال  ،ػاخر هؼػذ اهام اكفْاى)هؼػذ ؿاُ 

صهاى غاًـیٌاى اٍ خایاى یافر. ؿاُ ٓثاع ایي هؼػذ هٔواس زَاًای خَد اػساد ٓلی اکثش اكفْاًی ؿشٍّ ؿذ ٍ زضئیٌاذ آى دس 

سا اص هال خاهق خَد تٌا کشدُ ٍ ضَاب آى سا تِ سٍح غذ آِن خَد ؿاُ ٓثاع ّذیِ کشدُ اػر . تاش اػااع اتیااذ سٍی ّاش     

 تِ ازوام سػیذُ اػر . 1046هؼػذ دس ػال  ،هٌگِ اص دس ٍسٍدی 

 

  دادٌ َا ي ريش َا.          4
ی ٍ زیلیلی هی تاؿذ. دادُ ّای هَسد اػسفادُ دس ایي خظٍّؾ ؿاهل ٌٓاكش َّاؿٌاػی ایؼسگاُ ّوذیاِ  سٍؽ زیمیك زَكیف

هسَػي حذاکطش ٍ حاذالل   ،هسَػي حذاکطش ٍ حذالل دها  ،( 2011 – 1951ػاهِ ) 60ؿْش اكفْاى دس یه دٍسُ ی آهاسی 

هَسد تاصػاصی ٍ ػدغ تا اػسفادُ اص ًن   Surfer 8.0سًَتر ًؼثی هی تاؿذ . ٌٓاكش اللیوی هفمَدی تا اػسفادُ اص ًشم افضاس 

ًشهال تَدى زَصیْ دادُ ّا هـخق گشدیذ . تا اػسفادُ اص تشداؿر ّاای هیاذاًی      Q-Qٍ خشٍغی ًوَداسّای    SPSSافضاس 

ی اًالٓاذ هَسد ًِش اص ًشح اهگَیی ٌٓاكش غیشػاصُ ای هؼػذ تشداؿر گشدیذ. اًالٓاذ غوْ آٍسی ؿذُ زَػي زکٌیه ّاا 

ٍیظُ ًشاحی اللیوی هؼػذ تشاػاع ؿاخق صیؼر اللین ػاخسواًی اٍهگی زیلیل گشدیذ ٍ دسغِ هٌلَتیار زٌااتك هؼاػذ    

 اهام تا اػساًذاسدّای خیـٌْادی ؿاخق فَق هَسد اسصیاتی لشاس گشفر. 

دس  ؿْش اكفْاى داسای اخسال  دها دس سٍص ٍ ؿة اػار. ّوچٌایي   ،تشاػاع ؿاخق صیؼر اللین ػاخسواًی اٍهگی 

هشداد ٍ ؿْشیَس ( ؿشایي اللیوی گاشم دس هیایي    ،زیش  ،تْي ٍ اػفٌذ( ؿشایي اللیوی ػشد ٍ دس )خشداد  ،دی  ،آرس  ، )آتاى 

 احؼاع هی ؿَد ٍ دس دیگش هاُ ّای ػال داسای ؿشایي ًؼثسا هٌلَتی اػر.  
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 ومًدار الگی اصفُان.          5

 
 

  یافتٍ َا.         6

آغااص گشدیاذُ ٍ تٌاای هؼاػذ تاا هؼااحسی        1020كافش   23سػی اًػام ؿذُ هـخق ؿذ کِ خایاِ سیاضی هؼاػذ دس    تا تش

هسش( تا چْاس ایَاى دس چْاس  70×50هسش هشتْ تِ كَسذ چْاس ایَاًی ػاخسِ ؿذُ اػر ٍداسای كیي هشکضی ) 12264حذٍد

دٍ هذسػاِ تاا    ،ػاشدس ٍ غلَخااى    ،خاًِ ٍ ؿثؼساى گٌثذ ،غْر اكلی ٍ سٍاق ّا ٍ غشفِ ّایی دٍ ًثمِ دس ًشفیي ایَاى ّا 

كیي ٍ حػشُ هی تاؿذ. اهگَی هَسد اػسفادُ دس ایي هؼػذ ّن ًیض ًِیش تؼیاسی اص ػاخساسّا دس ػثه ػٌسی اص ًشح چْاس 

ّای ػشد کِ تا زَغِ تِ اللین ایي هٌٌمِ تْسشیي اهگَ هی تاؿذ . دس ًسیػِ اػسفادُ اص آى دس صهؼساى  ،ایَاًی خیشٍی هی کٌذ

کذ اسزفآی تاال ٍ ٓشم غغشافیایی ًؼثسا خاییي( سا هوکاي های ػااصد. دس ٍالاْ تاا       ،ٍ زاتؼساى ّای گشم )سًَتر ًؼثی کن 

زا دس هلْ غٌَتی   ،هؼسمش ًوَدى ػاخسواى دس چْاس تخؾ هػضا اص ّن دس چْاس غْر غغشافیایی ایي اهکاى فشاّن هی آیذ 

آفساب دس زاتؼساى( دس زاتؼساى  فشاّن آیذ. دس هلْ ؿواهی )تا زَغِ تاِ زااتؾ هایال     فوائی خٌه)تِ دهیل زاتؾ ًؼثسا لائن
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آفساب( فوائی هٌاػة اص ًِش غزب هیضاى حذاکطش اًشطی حشاسزی آفساب ٍ دس اهالّ ؿشلی ٍ غشتی ًیض دس ٌّگام كثح ٍ تٔاذ  

 ی هیؼش گشدد.    اص ُْش دس فلَل خائیض ٍ تْاس تْسشیي اػسفادُ اص ًِش غزب یا دفْ اًشطی زاتـ

اًیٌای  ،هٔواس ٍ ًشاح هؼػذ تِ ػثة اخسال  غْر لثلِ ٍ هیذاى ًمؾ غْاى ٍ هضٍم ػاخر هؼػذ دس غْر لثلِ

دسغِ ای ساّشٍّا( دس دّلیضّای ٍٍدی ایػاد کشدُ اًذ دس حاهی کاِ ػاشدس ٍ غلَخااى دس غْار      45ًا هیؼَػی)چشخؾ 

 ؿذُ اػر. هیذاى تَدُ ٍ ػاخسواى اكلی هؼػذ دس غْر لثلِ تٌا 

 42غلَخاى هؼػذ تا ًشح خٌع هلٔی دس هیاًِ داسای حَهی ّـر هلٔی اػر ٍ تش ًشفیي آى دٍ هٌاسُ تِ اسزفااّ  

هسش لشاس داسد. حَم ّـر هلٔی آى دس لذین هولَ اص آب تَدُ ٍ تشای هلش  هػاٍسیي ٍهَ ٍ ًواصگازاساى تکااس    8/2ٍ لٌش 

هَهسش َّای اكفْاى تَدُ اػر. ػشدس هؼػذ تِ كَسذ فواایی فشًٍـؼاسِ   هیشفسِ اػر ٍ دس ٍالْ ایي حَم تِ هٌضهِ ی زش

تاؿذ . دس ٍسٍدی اكالی اص چاَب چٌااس ػااخسِ     داسد ٍ زمشیثا ّویـِ دس ػایِ هی دس هلْ غٌَتی هیذاى ٍ سٍ تِ ؿوال لشاس

ٌگاِ تاشای حفاُار اص    ؿذُ کِ دس صهاى ؿاُ كفی تا ٍسق ّای ًمشُ ٍ آب ًال زضئیي گشدیذُ اػر . دس دٍم تِ كَسذ چْاس ه

اص ،دس اكلی دس صهاى خْلَی ػاخسِ ؿذُ اػر .  دسّای تِ کاس سفسِ دس ایي هؼػذ تِ ٓلار ُشفیار حشاسزای خااییي چاَب      

چَب ػاخسِ ؿذُ اػر. ؿخق تا گزس اص آػساًِ ی دس تِ کشیاػی )ّـسی( تلٌذ ٍ کن ًاَس ٍ گٌثاذخَؽ تاا ػاٌگاب ِٓاین      

. اص فوای کشیاع ساّشٍّایی صاٍیِ داس تِ چح ٍ ساػر غْر های گیاشد ٍ تاِ حیااى     هسش (  گام هیگزاسد   3/1اؽ) تِ لٌش 

یاتذ کِ تلٌذ ٍ خْي اػر ٍ ؿاکلی گـاادُ ٍ   یاى ٍ دیگش ایَاًْای آى سٍتشٍ هیهؼػذ هی سػذ ٍ ًاگْاى خَد سا تا ّوِ ی ح

واّا لاشاس داسد کاِ تاا کاؿای     دَٓذ کٌٌذُ ًؼثر تِ فوای کن ًَس خـر آى داسد. دس ّش ًش  سدیف ّای دٍ ًثمِ ی ًالٌ

دس حاهی کِ دس كثیذم یاا ٌّگاام    ،کِ تِ ّش ػٌیی زاتـی آسام ٍ زمشیثا سهضآهَد هیثخـذ  ،ّفر سًگ خشداخسِ ؿذُ اػر 

 غشٍب زوام حیاى سا زـٔـْ ًَس آتی سًگ صٍدگزسی فشا هی گیشد.  

اؿذ . حاَم كایي تاشای ٍهاَ     كیي هؼػذ داسای حَم تضسگی دس ٍػي ٍ دٍ هْساتی )ػکَ( دس اًشا  آى هی ت

گشفسي هَسد اػسفادُ لشاس هیگشفسِ اػر . دٍ هْساتی لؼوسی اص حیاى هؼػذ اػر کِ كیغِ ی هؼػذ دس آى خَاًذُ ؿذُ ٍ 

گاّی دس ؿة ّای زاتؼساًی ًواص دس آى الاهِ هی گشدد. گٌثذخاًِ ّای هؼػذ تا ػمف ّایی تلٌذ ٍ دّاًِ ّایی تاص ٍ ػاٌح  

 ٌکی سا تشای فلل زاتؼساى فشاّن هیکٌٌذ .كیملی کاؿی ّا هییي خ

ایَاى ؿواهی هؼػذ اص ًشیك دّلیضی تِ ٍسٍدی اكلی تٌاا هسلال اػار ٍ دس ػاور ؿاوال ؿاشلی تاِ ٍػایلِ ی         

دّلیضی ًالذاس تِ كیي کَچکی ساُ داسد کِ هخسق آتشیضگاُ اػر. ایي ایَاى داسای چْاس ًَسگیش اص هٔشق هـثه اػر کاِ  

کاِ هـاثه تاَدى      ،اهیي هی کٌذ . خٌػشُ ّایی  کِ دس تٌا تِ کاس سفسِ  تِ كَسذ هـثه تاَدُ  سٍؿٌایی داخل ّـسی سا ز

خٌػشُ ّا تآص زٌِین ًَس ٍسٍدی تِ ػاخسواى ٍ غلَگیشی اص ٍسٍد گشد ٍ غثااس تاِ ٌّگاام ٍصؽ تااد های ؿاَد . ّوچٌایي        

دس گَؿِ ای اص هؼػذ کِ دػسشػی تِ آى اص ًشیاك ّـاسی ٍ داالى ًاَالًی زاش ٍالاْ دس غثْاِ       آتشیضگاُ ًشاحی ٍ ػاخر 

کِ تا زَغِ تِ َّای گشم ٍ خـه اكفْاى ٍ ًَالًی تَدى هؼیش ایي فواا زاا كایي     ػثة ؿذُ،  ؿشلی هؼػذ هوکي اػر

چاُ تضسگ لشاس داسد کِ یه تاؿذ. دس لؼور آتشیضگاُ هؼػذ یه هؼػذ اهکاى آهَدُ ٍ ًػغ ؿذى کف حیاى ٍغَد ًذاؿسِ 

ی آى  آب سا اص چاُ تاال هیکـیذُ اًاذ ٍ ایاي آب تاِ    کِ گاٍسٍ آى هـخق اػر ٍ تِ ٍػیلِػٌح ؿیثذاس دس خـر آى اػر 

 حَم ّای هؼػذ هٌسمل هی ؿذُ اػر. 

 48زفااّ  هسش تا زضئیٌاذ غٌی کاؿی ٍ همشًغ ٍ دٍ هٌاسُ تِ اس 32ٍ اسزفاّ  18ایَاى غٌَتی كیي تِ دٌِّ ی حذٍد 

×  50/22هسش هْوسشیي ٍ تاؿکَُ زشیي ایَاى هؼػذ اػر. اص ًشیك دسگاُ هلْ غٌَتی ایَاى ٍاسد فوای گٌثذخاًِ تاِ اتٔااد   

هساش   12هسش لٌش خاسغی تِ كَسذ دٍ خَػسِ خیااصی تاا    25هسش اسزفاّ اص ػٌح صهیي ٍ  52هسش هی ؿًَذ . گٌثذ تا  50/22

 16ًی ٍ دسًٍی تش سٍی گشیَ اػسَاًِ ای ػاَاس ؿاذُ کاِ خاَد دس هشحلاِ ی اًسمااهی       اخسال  اسزفاّ هیاى دٍ خَػسِ ی تیشٍ

هلٔی لشاس گشفسِ اػر. اص ایي سٍ ٍصًـاى تِ اػسَاًِ صیش گٌثذ ٍاسد هی ؿَد. دس ایي ًمٌِ تِ دهیل ؿکل هسفاٍذ همٌاْ ّاش   

اؿاکال ٍ   ،ٍاسد هی گشدًذ کِ اًذاصُ ّا  ًیشٍّای ساًـی تِ زشزیة تِ ػور هشکض دایشُ گٌثذ ٍ تِ ػور خاسظ اص هشکض ،کذام 

هخاهر ّا تِ گًَِ ای ًشاحی ؿذُ اًذ کِ ایي دٍ ًیشٍی هخسلف اهػْر یکذیگش سا خٌطی ًوَدُ ٍ زٔادل ٍ ایؼاسایی گٌثاذ   
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خشخاّاای چاَتی    ،سا زوویي هی کٌٌذ. دس ٍالْ ّویي اهش تآص هی گشدد زا تذٍى اػسفادُ اص ٌٓاكشی چَى زیشّای چاَتی  

ی سٍیای غْار ًواػااصی ٍ    سِ ی صیشیي هٔوَال تاستش ٍ خَػسِخَػ ،ؼسایی الصم سا داؿسِ تاؿذ. دس گٌثذّای دٍ خَػسِ ٍ... ای

تاؿذ ٍ غاهثاً دس ٌّگام  اص هیاػي ایي گٌثذّا زثادل حشاسزى تیي داخل ٍ تیشٍى تٌا هىّوچٌیي هماتلِ تا َٓاهل غَی اػر . 

ٌَٓاى َّاکؾ ٍ ًَسگیش زٔثیِ ٍ هٌافز ّن تشاى ٍسٍد ٍ خشٍظ َّا هااتیي ایاي دٍ    تِاى تش تاالى آًْا  ػاخر ایي گٌثذّا سٍصًِ

ّا گشهائى سا کِ خَػسِ گٌثذّا دس ًَل سٍص دسیافر ًوَدُ خااسظ ػااخسِ ٍ    ؿَد ٍ تذیي زشزیة ایي سٍصًِ لؼور حثغ ًوى

ّاى لَػاى ٍ   اص دالیل اسغییر ًاق.یکى .  هاًذ زش تالى هى دس ًسیػِ ّویـِ خَػسِ داخلى ًؼثر تِ خیَػسِ خاسغى خٌه

ّاا ؿاذُ ٍ تآاص     گٌثذى دس ایي هٌاًك اسزفاّ صیاد ازاق اص کف زا صیش ًاق تَدُ کِ هٌػش تِ زَْیِ ًثیٔى ٓوَدى دس ازااق 

ِ  غایگضیٌى َّاى خٌه دس ػٌَح خائیي ػاخسواى ٍ كَٔد َّاى گشم تِ ػور تاال هى ًاَسى کاِ غاهثااً دس اًاشا        ؿَد تا

ّاى  ّاى هذٍس ًؼثر تِ ًاق ؿَد کِ َّاى گشم اص آى خاسظ ؿَد، دس ًاق ّائى ًیض زٔثیِ هى ًسْاى آًْا دسیچِّا ٍ یا ا ػمف

هؼٌح تِ دهیل حاهر تشغؼسگى آًْا ٍ زوایل صاٍیِ زاتؾ خَسؿیذى ّویـِ تخـى اص ًاق دس ػایِ لاشاس گشفساِ ٍ گشهااى    

ّااى   ّاى هذٍس کوساش تاَدُ ٍ ّویـاِ لؼاور     فساب تش تذًِکٌٌذ ٍ تِ ّویي دهیل ؿذذ خشزَافکٌى آ کوسشى سا دسیافر هى

. یکی اص کاسکشدّای کاًَى اکَػسیکی دس هشکض گٌثذ خاًاِ   کٌٌذ ّاى گٌثذى دسغِ حشاسذ کوسشى سا دسیافر هى خائیي ًاق

ثذخاًاِ  هؼع اهام آى اػر کِ دس ٌّگام الاهِ ًواص هکثش تا ػش دادى ارکاسی هسٌاػة تا ّش لؼور ًواص دس هشکاض فواای گٌ  

كذایؾ زمَیر ؿذُ ٍ تِ گَؿِ گَؿِ ی هؼػذ هی سػذ . اص ًشفی اهَاظ كَزی تا ٓثَس اص سٍی حَهی کِ دس هیاًِ كایي  

اكلی لشاس داسد تِ دهیل ٍغَد زفاٍذ دس هیضاى دسغِ حشاسذ تش فشاص آى زیر فـاس ٍ هکؾ لشاس های گیاشد ٍ اهاَاظ كاَزی     

ح زش تِ ػور ؿوال ٍ دسب ٍسٍدی ّذایر ؿذُ کاِ تاا لاشاس گاشفسي یاه      هکثش تا ٓثَس اص سٍی ػٌح حَم ػشیْ زش ٍ ٍاه

 هکثش دیگش دس آى لؼور اهکاى تشلشاسی ًواص غوآر دس داخل ٍ خاسظ هؼػذ تا السذا تش یه اهام غوآر فشاّن هی آهذُ.  

شاس داسًاذ  هسشلا  20×40ؿثؼساى ّای ػسًَذاس هؼسٌیل ؿکلی تا اتٔاد داخلی زمشیثاا   ،دس دٍ ًش  فوای گٌثذخاًِ 

ؿکل یا ّـر دّاًِ ّاش یاه تاش     یکِ ّش کذام اص دٍ سدیف ؿثؼساى چْاس دّاًِ ای ؿکل گشفسِ کِ ًاق ّای ػمف گٌثذ

دٍاصدُ ػسَى اػسَاس ؿذُ اًذ ٍ دس ٍػي ؿثؼساى ػِ ػسَى ػٌگی ٍغَد داسد کِ ػثة ؿذُ فوای ؿثؼساى یاه خاسچاِ ٍ   

ّای چْل ػسًَی اص چْاس لٌِٔ ػٌگ زـکیل ؿذُ کِ دس تیي ّاش دٍ  . ّش یه اص ػسًَْای ایي ؿثؼساى ٍاحذ تِ ًِش تشػذ

ػٌگ الیِ ای اص ػشب لشاس گشفسِ اػر . تا زَغِ تِ ایٌکِ ػٌگ ّا دس فلاَل ػاشد ٍ گاشم ػاال داسای اًثؼااى ٍ اًمثاام       

گش هٌماثن  صیادی ّؼسٌذ ٍغَد یه فلض ًشم تیي دٍ لٌِٔ ایي اغاصُ سا تِ ػٌگ ّا هی دّذ کِ تذٍى آػیة صدى تِ یه دی

ّا ٍالْ دس دٍس گٌثذ ٍ ًَس فوای دٍ ؿثؼساى دٍ ػَی گٌثذ خاًاِ   ًَِس فوای صیش گٌثذ خاًِ اص ًشیك سٍصًٍ هٌثؼي ؿًَذ. 

ّای ٍالْ دس دیَاس هسلل تِ حیاى هذسػِ ّای ٍالْ دس دٍ ػور هؼػذ زاهیي هی ؿاَد ٍ فواای هٌلاَتی     ِاص ًشیك سٍصً

   .هی آیذ خذیذ

 ،یشاب تَدُ کِ  یکی اص ٓلار ّاای اػاسفادُ اص هیاشاب ّاای هسٔاذد دس هؼااغذ غااهْ         ایي هؼػذ داسای یاصدُ ه

 اػسفادُ  تخؾ ّای هسٌَّ دس فلل ّا ٍ اٍلاذ هسفاٍذ ؿثاًِ سٍص تِ هٌاػثر ّای هخسلف هی تاؿذ .  

یاض  دس هلْ غٌَتی هؼػذ دس ًشفیي ؿشلی ٍ غشتی آى دٍ حیاى هػضا تا ٌَٓاى هذاسع ٓلویِ ػلیواًیِ ٍ ًاكاشیِ ً 

هسش هشتْ سا های خَؿااًٌذ. اٍهایي هذسػاِ سا هذسػاِ       1250ٍغَد داسد کِ زمشیثا تا یکذیگش هؼاٍی تَدُ ٍ فوائی هٔادل تا 

تِ ًیَُ ػاهاًذّی کالع ّای دسع آى تِ كَسذ تااص ٍ   ،زاتؼساًی ٍ دٍهی سا هذسػِ صهؼساًی هی ًاهٌذ کِ ایي ًام گزاسی 

دس هذسػِ ًاكشیِ چٌذ حػشُ تشای ػکًَر ًالب ػااخسِ ؿاذُ ٍهای هذسػاِ     تؼسِ ًؼثر تِ كیي ّش کذام تش هی گشدد. 

ػلیواًیِ کِ لشیٌِ آى اػر حػشُ ًذاسد ٍ اًشا  آى سا غشفِ ّایی کِ داخل ٍ خاسظ آًْا تا کاؿی ّای خـسی ّفار سًاگ   

ی هلْ ؿاواهی آى لاشاس   زضئیي ؿذُ فشا گفسِ اػر. دس هذسػِ ی ػلیواًیِ )زاتؼساًی( ػٌگی هطلطی )لائن اهضاٍیِ( دس هیاًِ 

غٌَب ًشاحی ؿذُ ٍ دس ٍالْ ّویي اهش تآص هی گشدد زا دس چْاس فلال ػاال دس    -داسد کِ ٍزش آى دلیما دس اهسذاد ؿوال

ٌّگام ُْش ؿشٓی )ٍلسی خَسؿیذ دسػر دس ٍػي آػواى لشاس هی گیشد( ػایِ هسـکلِ دس هماتال ٍزاش آى كافش ؿاَد. تاِ      

ٓی یا تِ صتاى ػادُ زش ػٌگ ػآر هی ًاهٌذ. یکی اص زفاٍذ ّای هذاسع ٓلویِ تا ّویي ٓلر آى سا ػٌگ ؿاخق ُْش ؿش
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هؼاغذ آى دٍساى اػسفادُ اص فوای ػثض دس آًْا هی تاؿذ .حیاى هذاسع داسی تاغچِ ٍ دسخر هی تاؿذ ٍهی حیاى هؼااغذ  

 داسای حَم ّؼسٌذ .   

آًْا دٍ گٌثذخاًِ ی کَچه لشاس داسد. ایاَاى  دس ًش  غشتی ٍ ؿشلی كیي تِ لشیٌِ ی یکذیگش دٍ ایَاى ٍ دس خـر 

 غشتی دس تاال داسای گلذػسِ ای تشای اراى ٍ دس صیش داسای خٌػشُ ّای هـثه هٔشق غْر سٍؿٌایی گٌثذخاًِ اػر.   

ٍسٍدی ؿثؼساى صهؼساًی )داساهـساّ ( لشاس داسد کِ ایي ؿثؼساى تاِ اًاذاصُ ی چٌاذ خلاِ      ،دس تذًِ ی ؿشلی حیاى 

ف كیي اكلی ٍ زمشیثا تِ حاهر صیشصهیي اػر کِ غْر تشگزاسی ًواص غوآر دس فواای هؼامف ٍ دستؼاسِ    خاییي زش اص ک

ػسًَْای یه ؿکل ٍ حااهسی خیواِ ای    ،دیَاسّای گچی ،ػمف ّای کن اسزفاّ  ،ایػاد ؿذُ اًذ. دسب ٍ خٌػشُ ّای هیذٍد 

ا دس صهؼساى گشم هی ؿذُ ٍ هییٌی هٌاػاة  اص ٍیظگی ّای اكلی ؿثؼساى ّای صهؼساًِ اػر کِ تِ خاًش ّویي ٍیظگی ّ

تشای الاهِ ی ًواص دس آى فشاّن هی گشدیذُ اػر. ؿثؼساى ّای صهؼساًی تِ ٓلر کوسش ؿذى زثادل گشهایی تا هییي تیشٍى 

 دس اسزفآی کوسش اص ػٌح ػاخسِ هی ؿذًذ .  ،

م  1844هاِ ی   12ق /  1260اآلخش ستیْ  23یکی اص ًکاذ هْن ٍ لاتل رکش دس هَسد هؼػذ اهام خیاهذّای صهضهِ ی 

هٌاسُ ّای ایَاى غٌَتی اص تذًِ غذا ؿذ ٍ دس خَد ایَاى ًیض ؿکا  ّای ٓویك خذیذ آهذ. ػثة  ،هی تاؿذ . دس خی ایي صهضهِ 

ایي ٍیشاًی ّا دس حمیمر صهضهِ ًثَد تلکِ ٓلر ٍالٔی آى هٔف صیشػاصی ٍ فـاس هٌاسُ ّا ٍ ًاق ایاَاى ٍ دس ًسیػاِ ًـؼار    

ًاؿی اص ؿساب دس کاس ػاخسواى هؼػذ تَد ٍ صهضهِ آى سا آؿکاس ػاخر. خغ اص تَغَد آهذى ایي ٍیشاًی ّا کااس هشهار    ،تٌا 

 ؽ ٍ ػاهْای تٔذ اص آى كَسذ گشفر.   1316تٌا دس ػال 

، تؼیاس صیاد ٍ هیضاى سًَتر َّا، کوساش اص حاذ آػاایؾ    اًك گشم ٍ خـه ًِیش اكفْاى ًَػاى دسغِ حشاسذ دس هٌ

اػر. ّوچٌیي زاتؾ آفساب ٍ حشاسذ آى دس زاتؼساى، هییٌی گشم ٍ ػَصاى ایػاد هی کٌذ ٍ تاد ّای خش گاشد ٍ غثااس   اًؼاى 

کَیشی کِ دس تؼیاسی اص سٍص ّای ػال دس غشیاى اػر، هخل آػایؾ هی تاؿذ. هازا، ایػااد یاه حیااى هشکاضی دس ٍػاي       

دس فوای صیؼسی ؿذُ ٍ دیَاس ّای خـسی ٍ آغاشی ای  ػاخسواى ٍ زٔثیِ حَم آب ٍ احذاش تاغچِ، تآص افضایؾ سًَتر 

کِ تِ هیاٍ زیول تاس ػٌگیي ًاق ّای لَػی ٍ گٌثذی، تا هخاهر ًؼثساً صیاد ػاخسِ هی ؿًَذ، هاًٌذ یه خاصى حشاسزی، 

هشًَب  ًَػاى دسغِ حشاسذ دس ًی ؿثاًِ سٍص سا کاّؾ هی دٌّذ. ٍ تاالخشُ، تا لشاس دادى کلیِ تاصؿَ ّا سٍ تِ فوای ًؼثساً

، تػض دس ٍسٍدی، اسزثاى فوای صیؼر داخل تا فوای خاسظ زا حذ  ٍ هٔسذل حیاى ٍ هؼذٍد ًوَدى غذاسُ خاسغی ػاخسواى

 .   اهکاى لٌْ ؿذُ ٍ یه اللین کَچه ٍ هٌاػة تشای آػایؾ اًؼاى دس اللین گشم ٍ خـه هٌٌمِ احذاش ؿذُ اػر
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  وتیجٍ گیری.        7

دس گشٍ اللین ٍ چگًَگی زؼلي تش آى تَدُ اػر. اًؼااى ّواَاسُ دس   ، دس ًی لشٍى هخسلف ، ؼسی ًیَُ ی اػسمشاس تٌاّای صی

زالؽ تَدُ کِ هییٌی هسٌاػة تا ؿشایي آػایؾ ایػاد کشدُ ٍ ًیاصّای خَد سا تا تْشُ گیشی اص هٌاتْ ًثیٔی تشًش  ػاصد. 

ی گشفسٌذ تِ ًَسی کِ حسی فاشم تٌاّاا ٍ غضئیااذ    دس صهاى ّای لثل ؿْشّا)ًِیش اكفْاى( تا زَغِ تِ اللین هٌٌمِ ؿکل ه

تاؿٌذ . دس ًْایر تشسػی زٌثیمی اللین للین هؼاغذ هیهٔواسی آًْا هٌاتك تا اللین تَدُ اػر . اص غولِ تٌاّای ّواٌّگ تا ا

 ، آرس ، آتاى )س هشداد ٍ ؿْشیَس ( ؿشایي اللیوی گشم ٍ د ،زیش  ،هٔواسی هؼػذ اهام حاکی اص آى تَدُ کِ دس هاُ ّای )خشداد 

تْوي ٍ اػفٌذ( ؿشایي اللیوی ػشد دس هییي احؼاع هی ؿَد . تشای ایػاد ؿشایي هٌلَب دس هاُ ّای ػشد ٍ گاشم   ، دی 

اص اًشطی دس غْر گشهایؾ ٍ ػشهایؾ فواّای داخلی ػاخسواى اػسفادُ هی ؿَد. ٍیظگی ّای هٔواسی تٌای هؼػذ اهام اص 

ؿکل ٍ فشم تٌا تِ گًَِ ای اػر کِ ؿشایي هٌلَتی دسّواِ ی هااُ   ، فواّای کاهثذی ًیَُ لشاسگیشی  ، غولِ غٌغ هلاهح

 ّای ػال ایػاد کشدُ ٍ ّوؼاص تا اللین هٌٌمِ تَدُ اػر . 
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  مىابع.         8
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تشسػی ٌٓاكش خایاذاسی دس هؼااغذ غااهْ ػالػَلی      ،( 1392) ، هیوذ هؼَٔد، ، ؿاداتِ ، ٓضیضخَس،افشٍص ،سحیوی آسیایی .2

   اٍهیي کٌفشاًغ هٔواسی ٍ فواّای ؿْشی خایذاس ، اكفْاى
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ِ  ٓضیضخاَس  ، ػااًاص  ، سّشٍی خَدُ ، افشٍص ، سحیوی آسیایی ، ًیوا ، ٍهی تیگ.5 اللاین ٍ هٔوااسی خایاذاس دس     ،( 1392) ، ؿاادات

زَػِٔ خایذاس تا هیَسیار  ّوایؾ هلی هٔواسی، ؿْشػاصی ٍ  هػوَِٓ چْاس تإ اكفْاى هذسػِ، تاصاس، کاسٍاًؼشا، فوای ػثض،

   اص هٔواسی تَهی زا ؿْش خایذاس

اضاشاذ اللاین گاشم ٍ خـاه تاش هٔوااسی ٍ ؿْشػااصی هٌٌماِ         ٌٓاَاى   ،( 1391) ، خگاُ ، آسوادی ، ؿیشیي ، هیوذخاى.6

   اٍهیي ّوایؾ هلی تیاتاى ، اسدػساى اكفْاى

ی تاد ٍ تاسؽ تا زاکیاذ تاش ًشاحای ؿاْشی )هٌاهٔاِ      زیلیل ٌٓاكش اللیو ،( 1389) ،غوال  ،هیوذی  ،سٌٓا  ،ؿیخ تیگلَ .7
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