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 ي معرفی آثار تاستاوی آنتررسی ريستای قًرتان 

 

 ، زَرا ضُریاری ، سثاضیرياوی ، فروًش اکًان وسة َاضمی سادات * ،مُىاز اسماعیلی

 

 سادات َاضمی وسة

 دوتشی الّیٓ ؿٙاػی دا٘ـٍاٜ اكفٟأٖذسع دا٘ـٍاٜ فٙی ٚ حشفٝ ای دختشاٖ اكفٟاٖ ٚ دا٘ـزٛی 

 

 مُىاز اسماعیلی

 دا٘ـزٛی ٔؼٕاسی دا٘ـٍاٜ فٙی ٚ حشفٝ ای دختشاٖ اكفٟاٖ

 

 چکیذٌ.1

تؼشیف ٚاطٜ سٚػتادس ػٌٛح ٔتفاٚتی لابُ بشسػی اػت.ایٗ ٔماِٝ دس پی آٖ اػت وٝ با بشسػی ٚرٜٛ ٚ ػٌٛح ٔختّف 

بشسػی وٕبٛدٞا ٚ پتا٘ؼیُ ٞا پشداختٝ ؿذٜ  بٝ دس ایٗ پظٚٞؾٚاطٜ ٔٛسد ٘ظش ٘ضدیه ٌشدد،ِزا ٔٛهٛع بٝ ٔفْٟٛ 

دػتٝ ٔحذٚدیت ٞای ٔٛرٛد دس اص ٘تایذ ایٗ پظٚٞؾ ٘ـاٖ داد وٝ تٛكیفی، تحّیّی، ٔیذا٘ی اػت. سٚؽ پظٚٞؾاػت.

،وٕبٛد ٞای اداسی ٚ ػذْ ٚرٛد ، ػذْ ٚرٛد چاٜ ٚ لٙات، وٕبٛد أىا٘ات آٔٛصؿی،٘ذاؿتٗ اداسٜ پؼتسٚػتای ٔزوٛس

اؿاسٜ دس سٚػتا ٚرٛد ٔشوض ٔخابشات  ٘اْ بشد.اص رّٕٝ ٘ماى لٛت ٘یض ٔیتٛاٖ بٝ ٞی دس سٚػتا ساؿٟشن كٙؼتی ٚ واسٌا

 الٖ سا تحت پٛؿؾ داسد.وشدوٝ سٚػتاٞای اًشاف ٚ سٚػتای بَ

 .بالٖ،لٛستاٖ،وٕبٛدٞا،پتا٘ؼیُ کلیذياشٌ:
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 مقذمٍ.2

بحج ٚ بشسػی دس خلٛف سٚابي ٚ تاحیشات ٔتمابُ ؿٟش ٚ سٚػتا دس ایشاٖ اٌش چٝ چٙذاٖ بذیغ ٘یؼت أا ٞٙٛص دس صٔرشٜ ی  

تحٛالتی ورٝ دس دٞرٝ ٞرای     ٔٛسد بشسػی لشاس ٍ٘شفتٝ اػت.ػشكٝ ٞای ٘ٛیٗ ػّٕی بٝ ؿٕاس ٔیشٚد وٝ ابؼاد ٚ رٛا٘ب آٖ چٙذاٖ 

اخیش،چٝ اص ٘ظش ابؼاد رٕؼیتی ٚ چٝ اص حیج ؿاخق ٞای التلادی ٚ ارتٕاػی دس ؿٟش ٞا ٚ سٚػتاٞای ٔرا پذیرذ آٔرذٜ ا٘رذ،دس     

وـٛس ٔا ػّی سغٓ سٚ٘ذ ػشیغ تٛػؼٝ ی ؿٟشٞا ٚ افرضایؾ ػرٟٓ رٕؼیرت ؿرٟشی دس دٞرٝ ٞرای اخیرش برا احتؼرا  ػّٕىرشد           

اِبذی ٘ماى ؿٟشی رذیرذ،ٞٙٛص ٞرٓ ٚصٖ ٚ اػتبراس سٚػرتاٞا لابرُ ٔالحورٝ اػرت.اص دػرتٝ         التلادی،ٔاٞیت،ػیٕا ٚ ػاختاس و

 ٌٔاِؼاتی وٝ ٘ظش ٔحمماٖ سا دس ٘ماى ٔختّف بٝ خٛد رّب ٕ٘ٛدٜ،ؿأُ ٔٛاسد صیش اػت:

 اص:ؿٟشی ٔیذا٘ذ ٚ ٔؼتمذ اػت -(آؿٙایی با ؿٟشٚدٚسی رؼتٗ اص خذاٚ٘ذ سا ػأُ ٔؤحش دس ٟٔارشت سٚػتا1969طاٖ پتیٝ )

دػت دادٖ اػتمادات دیٙی ػأُ ٔؼتمیٓ ٟٔارشت ٞای سٚػتایی اػت, پرغ بایرذ دٚبراسٜ ایرٗ اػتمرادات سا برٝ ص٘رذٌی افرشاد         

%رٕؼیت سٚػتایی رٟاٖ دس اػیا ص٘ذٌی ٔیىٙٙذ. بذیٗ تشتیب اػریابٝ ٕٞراٖ ٔیرضاٖ    72( دس حاَ حاظش1993) 1بحش باصٌشدا٘ذ.

برا سٍٞیرشی تراسیخی رشیراٖ      (1994اسؿراسیٝ ) ٘بش دػت بٝ ٌشیبراٖ اػرت.  وٝ دسٌیش ٔؼایُ ؿٟشی اػت,بأؼایُ سٚػتایی ٘یض

تٛاٖ ٌفت وٝ وـٛسٞای اٍّ٘ٛػاوؼٖٛ پیؾ اصاغاصرًٙ رٟرا٘ی دْٚ برٝ ٘حرٛی پریؾ سع برٝ ٘خؼرتیٗ       ؿٟشٞأی-سؿذسٚػتا

ایی دٞرٝ  ؿٟشی دسفشا٘ؼرٝ باا٘رذوی تاخیشاحاسخٛدسااصػراَ ٞرای ابترذ     -ؿٟشی دػت یافتٙذ.دسٔمابُ رشیاٖ سٚػتا-حٕشات سٚػتا

)فشا٘ؼٝ(٘ٝ تٟٙاواٖ٘ٛ ٞای باس ؿذفٛق اِؼرادٜ ٔٛاررٝ ا٘ذبّىرٝ رٕؼیرت تٕرذٖ      1968تا1962اؿىاسٔیؼاصد.دسفاكّٝ ٞای1960ی

(پذیذٜ ی ٟٔرارشت ٞرٓ دس   1996ٔٙاًك رٕؼیتی,كٙؼتی ٚؿٟشی ٘یضػٕٛٔاسٚبٝ افضایؾ داؿتٝ اػت.اػّىذٖٚ )-ٞای سٚػتایی

ٛػرؼٝ ٚررٛد داسدِریىٗ ٘رٛع ٚٔاٞیرت ایرٗ ٟٔرارشت ٞأتفراٚت اػرت          وـٛسٞای تٛػؼٝ یافترٝ ٚٞرٓ دسوـرٛسٞای دسحراَ ت    

رضدسٔٛسدٟٔارشت ٞای ارباسی وٝ دس احشٔؼایُ ػیاػی یاحٛادث ًبیؼی كرٛست ٔیىیشد.تٕرأی ؿرٛاٞذٚٔذاسن حراوی اصاٖ     

اػت وٝ رٛا٘اٖ بیؾ اصدیٍشٌشٜٚ ٞای ػٙی تٗ بٝ ٟٔارشت ٔیذٞٙذٚدسًٛال٘ی ٔرذت بأٟرارشت اٟ٘را ٔىرٗ اػرت تِٛیذ٘ؼرُ       

(ػرربب بؼرریاسی اصٌشفترراسی ػررىٛ٘تٍاٜ ٞررای دٚساٖ ٔؼاكررشسادستمابُ دٚلٌررب  1998دساورراویغ ) دسرأؼررٝ ورراٞؾ یابررذ.

(سٚا٘ـٙاع إِا٘ی دسٔمابرُ ٔاٞیرت   2001فشدیٙا٘ذ تٛ٘یغ ) رٕؼیتی,ؿٟشٚسٚػتابٝ ػٙٛاٖ ٔظاٞشپیـشفت ٚ وٓ سؿذی ٔیذا٘ذ. 

غیشػأُ,تخلرق خشدٚسصا٘رٝ ٚٔىا٘یضاػریٖٛ تؼشیرف     ص٘ذٌی ؿٟشی ساتحت ػٙرٛاٖ ٌضِـفت,باؿراخق ٞرای دیرٛاٖ ػراالسی      

ٔیٕٙایذ.ٚی دس خلٛف رأؼٝ ٌٕیٙـفت چٙیٗ بیاٖ ٔیىٙذ:ٌٕیٙـفت رأؼٝ ای اػرت ورٝ دس اٖ افشادبرٝ ػرٕت رأؼرٝ ای      

(فشٞٙررً سٚػررتایی أیختررٝ 2003بضسٌتررشی حشوررت ٔیىٙٙذوررٝ بررش خٛاػررت ٞرراٚػالیك ؿخلرری اٟ٘أتمررذْ اػررت. ٌیررذ٘ض )

ؿٟشٞافشاٚاٖ یافت ٔیـٛ٘ذ.ػالٜٚ برشایٗ دسسٚػرتاٞای ٔتحرَٛ ؿرذٜ ٚتبرذیّی برٝ ٘مراى ؿرٟشی         -ػتاباظٛاٞشؿٟشی أشٚصدسسٚ

(بخرؾ ػٌیٕری اصػرىٛ٘تٍاٜ    1365اصویا) فشٍٞٙی(افضٚدٜ ٔیـٛد.-ارتٕاػی-واِبذسٚػتاٌٛ٘ٝ ی ؿٟشبٝ ٔؼایُ ٔٛرٛد)التلادی

تشاصًشیك وـاٚسصی ٚفؼاِیت ٞای ٚابؼتٝ بٝ اٖ ٞای بٝ ظاٞشؿٟشی ٘یضدسصٔشٜ ی ٘ماى سٚػتایی لشاس ٔیٍیش٘ذوٝ ػاوٙاٖ اٟ٘ابیـ

(ؿٙاخت ٔفْٟٛ سٚػرتا ٘یاصٔٙرذتأُ دس   1377ٞایذٌش) أشاسٔؼاؽ ٔیىٙٙذٚػٟٓ بخؾ ٞای كٙؼت ٚخذٔات دس اٟ٘ا ٘اچیضاػت.

اٖ ٔفْٟٛ اصٔٙظشٞای ٔختّف ٚپرشداختٗ برٝ تٕرأی ابؼرادٚٚرٜٛ اٖ اػرت,ایٗ ٍ٘رشؽ دس٘رٛع سابٌرٝ ای ورٝ ٔیراٖ ٔراٚٔفْٟٛ            

شلشاسٔیـٛدٔؼٙأیابذ.بٙابشایٗ سابٌٝ دسٚرٜٛ ٔتفاٚتی ؿىُ ٔیٍیشددسایٗ ٔماِٝ رٟت ؿرٙاخت ٔفٟرْٛ سٚػرتابٝ ٚررٜٛ     ٔٛسد٘ظشب

حمیمی ٚكحیح اٖ پشداخت ؿرذٜ اػرت برشای دػرت یرابی برٝ كرحت یره ٔفٟرْٛ ٘یراصی برٝ پرشدٜ بشٌرشفتٗ اصٔاٞیرت اٖ               

سیضی ساٞبشدی ٘ظاْ صیؼت ٔحیٌری سٚػرتا،با تزضیرٝ ٚ     ( دس ٔماِٝ ای با ػٙٛاٖ بش٘ا1389ٌّٝٔـیشی اكفٟا٘ی ٚ ػشایی )٘یؼت.

                                                           
1- Bahr 
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بٝ ایٗ ٘تایذ دػت یافتٝ ا٘ذ وٝ تزضیٝ ٚ تحّیُ ٘ظاْ صیؼرت ٔحیٌری سٚػرتایی ٌٔٙمرٝ ی ٔرٛسد ٌٔاِؼرٝ برا         SWOTتحّیُ 

، حاوی اص آٖ اػت وٝ اٍِٛی تٟارٕی،بٟتشیٗ اٍِٛ بٝ ٔٙظٛس ػاصٌاسی ٔٛلؼیت ٞای داخّی ٚ خاسری SWOTاػتفادٜ اص سٚؽ 

ٌٙمٝ،بٝ ؿٕاس ٔی آیذ ٚ ٔفْٟٛ ایٗ اٍِٛ،ا٘تخا  ساٞبشدٞایی اػت وٝ با اػتفادٜ اص لٛت ٞای ٔٛرٛد ٌٔٙمٝ بشای بٟشٜ ٌیشی اص ٔ

(دس ٔماِرٝ ای برا ػٙرٛاٖ بشسػری     1391فشكت ٞای ؿٙاختٝ ؿذٜ دس ایٗ ٘ظاْ،بتٛاٖ بٝ ٞذف اكّی دػت یافت.  سفیؼی داسا٘ی )

ػشكٝ ٞای التلاد ؿٟش ٚ سٚػتا بٝ ایٗ ٘تایذ دػت یافتٝ ا٘ذ وٝ دس خلرٛف وـرؾ   پتا٘ؼیُ اؿتغاَ صایی بخؾ وـاٚسصی دس 

ٞای اؿتغاَ دس ػشكٝ ٞای ٔختّف ٚ ایٙىٝ بخؾ وـاٚسصی ٞٓ چٙاٖ بٝ ػٙٛاٖ یىی اص بخرؾ ٞرای پیـرشٚ دس اؿرتغاَ صایری      

ی ٘یرض بشخرٛسداس   اػتاٖ ٌٔشح اػت.ایٗ أش بٝ خلرٛف دس ٔٙراًك سٚػرتایی اػرتاٖ خشاػراٖ سهرٛی ورٝ اص ٟٔرارشت براالی         

(دس ٔماِٝ ای با ػٙٛاٖ 1389اػت،ٔیتٛاٖ بٝ ػٙٛاٖ اكّی تشیٗ ػأُ دس ایٗ خلٛف،ایفای ٘مؾ وٙذ.ٌٔیؼی ٍِٙشٚدی ٚ یاسی )

حفاظت ٔحیي صیؼت ٚ بش٘أٝ سیضی تٛػؼٝ فیضیىی سٚػتا با تاویذ بش اسصیابی ًشح ٞای ٞادی سٚػتایی برٝ ایرٗ ٘ترایذ دػرت     

ح ٞا بٝ ابؼاد واِبذی سٚػتاٞا؛دس تٕاْ سٚػتاٞای ٔٛسد ٌٔاِؼٝ،ٞیچ پیـٟٙادی بشای تٛػؼٝ اساهی یافتٝ ا٘ذ وٝ ٔٙحلش ؿذٖ ًش

(دس ٔماِٝ ای با ػٙٛاٖ ٚیظٌری ٞرای   1387صساػی ٚ یا ػاصٔا٘ذٞی لٌؼات صساػی ٔٛرٛد دس ٔزاٚست سٚػتا ٚرٛد ٘ذاسد.سػتٙذٜ )

ٖ بٝ ایٗ ٘تایذ دػت یافترٝ ا٘رذ ورٝ ٔٙظرش فشٍٞٙری دس دٚ      بٙیادیٗ ٔٙظش فشٍٞٙی دس فواٞای سٚػتایی وٛٞؼتا٘ی دس غش  ایشا

سٚػتای ٚسوا٘ٝ ٚ ؿٟشػتا٘ٝ بٝ ػٙٛاٖ دٚ ؿاخق ٌٔاِؼاتی بشای سٚػتاٞای وٛٞپایٝ ای دس ٌٔٙمٝ صاٌشع برا تاویرذ برش اػرتاٖ     

ٝ تٛػؼٝ پایذاس (دس ٔماِٝ ای با ػٙٛاٖ دػتیابی ب1387ٕٞذاٖ بٝ ؿذت اص ٔفْٟٛ ػّٕىشد پیشٚی ٔیىٙذ.سحٕا٘ی فوّی ٚ بٛرسی )

سٚػتا با تاویذ بش ٘مؾ ٔحٛسی سػا٘ٝ ٞای رٕؼی بٝ ایٗ ٘تایذ دػت یافتٝ ا٘رذ ورٝ ٘مرؾ ػٛأرُ استباًرات دس تٛػرؼٝ ػربب        

ٌشدیذٜ تا وـٛس ٞا رایٍاٜ ٚیظٜ ای سا بٝ ایٗ بخؾ اختلاف دٞٙذ ٚ آٖ سا بٝ ػٙٛاٖ صیش بٙای صیش بٙاٞا ٔؼشفی ٕ٘ایٙذ،وٝ ٘تیزٝ 

اػت وٝ ایٗ ٚػایُ دس ؿىُ ٌیشی تزشبیات ٔا اص ص٘ذٌی ٚ ٘حرٜٛ ی تلرٕیٓ ٌیرشی ٞایٕراٖ داؿرتٝ       ی آٖ ػٟٓ لابُ تٛرٟی

(دس ٔماِٝ ای با ػٙٛاٖ إٞیت بشسػی ٚ ٌٔاِؼٝ ؿٟش ٚ سٚػتا دس تٛػؼٝ پایذاس ٔٙاًك رغشافیایی وـرٛس برٝ   1389اػت.سهٛا٘ی )

اٖ برشای دسن ٔؼرا ُ ؿرٟش ٘ـریٙی ٚ سٚػرتا ٘ـریٙی دس       ایٗ ٘تایذ دػت یافتٝ ا٘ذ وٝ بشسػی ػّٕی سٚابي ؿٟش ٚ سٚػتا دس ایش

وـٛس،هشٚستی ارتٙا  ٘اپزیش اػت.ؿٟش ٞای ٔٛرٛد دس وـٛس،ٔؼَّٛ ایٗ ٔٙاػبات ٚ سٚابي پیچیذٜ ی حاوٓ بش آٟ٘ا ٞؼتٙذ ٚ تا 

تا ٚ تٛػؼٝ صٔا٘ی وٝ ػّیت آٖ بش اػاع سٚؽ ٞای ػّٕی سٚؿٗ ٘ـٛد،سٚیاسٚیی با آٟ٘اػت.بشای بشلشاسی تؼادَ ٔیاٖ ؿٟش ٚ سٚػ

(دس ٔماِٝ ای برا ػٙرٛاٖ   1388ٔٛصٖٚ ٞش دٚ تٟٙا ساٜ چاسٜ استما ػٌح ص٘ذٌی ٔشدْ سٚػتا ٚ تٛػؼٝ ی سٚػتایی اػت. ػزادیاٖ )

،دس ادأٝ حیات سٚػتا ٚ تحمیك تٛػؼٝ پایذاس سٚػتایی بٝ ایٗ ٘تایذ دػت یافتٝ ا٘ذ وٝ بؼیاسی اص ٔؼورالتی  GISبٟشٜ ٌیشی اص 

ا ٌشفتٝ اػت،ٔؼتمیٕا سیـٝ دس ٘اسػایی ٞا ٚ ٘ابشابشی ٞای سٚػتایی ٚ بٝ ٚیظٜ ٔؼا ُ التلادی داسد.یىری  وٝ سٚػتاٞا ٚ ؿٟشٞا س

اص ساٞىاسٞا دس اغّب وـٛسٞای رٟاٖ ٔٛسد تٛررٝ لرشاس ٌشفتٝ،تٛػرؼٝ پایرذاس اػت.ؿراخٝ ٞرای التلرادی،ارتٕاػی،فشٍٞٙی ٚ        

ىِٙٛٛطی اًالػات ٚ رٙبٝ ٞایی اص آٖ ٔا٘ٙذ ػیؼتٓ اًالػرات  ٕٞچٙیٗ خٛد كٙؼت ٌشدؿٍشی اػتفادٜ اص ابضاس بؼیاس لذستٕٙذ ت

(دس ٔماِٝ ای با ػٙٛاٖ ؿٙاخت فشآیٙذ ؿىٍّیشی واِبذ سٚػتای ػٍٙاٖ برٝ  1390رغشافیایی هشٚسی اػت.ٔیشسیاحی ٚ ٔزیذی )

        ٞ ای ًبیؼری ٚ  ایٗ ٘تایذ دػت یافتٝ ا٘ذ وٝ ایٗ سٚػتا بٝ دِیُ ٘ضدیىری برٝ ورالٖ ؿرٟش تٟرشاٖ ٚ بشخرٛسداسی اص چـرٓ ا٘رذاص

صیبا،صٔیٙٝ رز  ٌشدؿٍشی،بٝ خلٛف دس فلُ تابؼتاٖ سا داساػت ٚ ٟٕٔتشیٗ ٔٙابغ وؼب دسآٔذ اٞراِی باغرذاسی اػرت ٚ برا     

تٛرٝ بٝ دػتشػی بٝ ٔٙابغ آبی ٚ حفش چٙذیٗ چاٜ ػٕیك ٚ حاكّخیضی خان ٚ الّیٓ ٔؼاػذ،اسػاَ ٞای اخیش كٙؼت باغرذاسی  

اٞا تحت تاحیش ػٛأُ ٔرشتبي برا ٔحریي ٚ ا٘ؼراٖ ؿرىُ ٌشفترٝ ٚ تىأرُ ٚ تٛػرؼٝ         سٚ٘ك ٌشفتٝ اػت.خلٛكیات واِبذی سٚػت

 ا ٔبتٙی بش سؿذ اسٌا٘یه بٛدٜ اػت.واِبذی سٚػت
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 مًقعیت جغرافیایی محذيدٌ ی مطالعاتی.3

دسررٝ ٚ  52حا٘یرٝ ٚ ًرَٛ ؿرشلی     32دلیمرٝ ٚ   8دسرٝ ٚ 33دلیمٝ تا  31دسرٝ ٚ 31دس ػشم ؿٕاِی اكفٟاٖ ؿٟشػتاٖ 

   .ٔتش ٔی باؿذ.1570استفاع ٔتٛػي اكفٟاٖ اص ػٌح آبٟای آصاد  دسرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت.53 حا٘یٝ تا59

دلیمٝ ؿٕاِی ٚ ًَٛ  24دسرٝ ٚ 32ٔتشی اص ػٌح دسیا دس ػشم رغشافیایی 1480سٚػتاٞای لٛستاٖ ٚ بالٖ دس استفاع 

ویّٛٔتشی ٔشوض ؿٟشػتاٖ  93ا دس فاكّٝ رغشافیایی ٚالغ ؿذٜ ا٘ذ.ایٗ سٚػتاٞدلیمٝ ؿشلی اص ٘ظش  33دسرٝ ٚ  52رغشافیایی 

لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. بٌٛس وّی ٔزٕٛػٝ سٚػتاٞای دٞؼتاٖ وٝ سٚػتاٞای ٔٛسد ٌٔاِؼٝ ٘یض دس صٔشٜ آ٘اٖ ٞؼتٙذ.دس ٘یٕٝ غشبی بخؾ 

ایٗ سٚػتا اص ؿٕاَ ٚ ؿٕاَ ؿشق بٝ سٚػتاٞای ؿشیف آباد ٚ وبشیت ٚ اص رٙٛ  بٝ سٚػتای وفشاٖ  بٗ سٚد ٚالغ ؿذٜ ا٘ذ.

 ذٚدٔی ؿٛد.ٔح

 دادٌ َا ي ريش َا.4

بٝ ٔٙظٛس اسصیابی ؿشایي واِبذی سٚػتاٞای لٛستاٖ ٚ بالٖ،اص سٚؽ تٛكیفی تحّیّی ٔیذا٘ی اػتفادٜ ؿرذٜ اػرت،ِزا رٟرت    

ػابمٝ ی پظٚٞؾ ٚ پیـیٙٝ ی پظٚٞـی با ٔشارؼٝ ی حوٛسی بٝ ػرایت ٞرای ػّٕری ٔشارؼرٝ ؿرذٜ ٚ اص ػرٛی دیٍرش اص سٚؽ        

 .رٕغ آٚسی اًالػات ٔٛسد ٘ظش ٔبادست ؿذٜ اػتاػٙادی وتابخا٘ٝ ای بٝ 

 یافتٍ َا.5

اص آٖ ٘راْ برشدٜ    920لٛسخا٘ٝ بٝ ٔؼٙای اػّحٝ خا٘ٝ،٘اْ لّؼٝ لذیٕی ٚالغ دس سٚػتای لٛستاٖ اػت وٝ ابٗ حٛلرُ دس ػراَ   

ػٙرٛاٖ ػرىٛ٘تٍاٜ خرٛد    اػت.لذٔت ایٗ لّؼٝ احتٕاال بٝ دٚسٜ دیّٕیاٖ ٚ ػّزٛلیاٖ ٔیشػذ. ػاوٙیٗ اِٚیٝ سٚػتا،ایٗ لّؼٝ سا بٝ 

ا٘تخا  وشدٜ بٛد٘ذ،بٝ ٕٞیٗ دِیُ ٘اْ ایٗ سٚػتا بٝ لٛستاٖ ٔـٟٛس ؿذٜ اػت.ٞش چٙذ ػراوٙیٗ لّؼرٝ دس دٚسٜ ٞرای بؼرذ،صٔیٗ     

٘اْ دیٍرش ایرٗ سٚػرتا، برٝ      ٞای خاسد اص لّؼٝ سا بشای ػىٛ٘ت ا٘تخا  ٔیىٙٙذ،أا ٕٞچٙاٖ ٘اْ لٛستاٖ بشای ایٗ سٚػتا بالی ٔا٘ذ.

خش فشاٚاٖ دس ایٗ ٌٔٙمٝ، ٌٛستاٖ اػت،أا بٝ ٌفتٝ ی ٔحّی ٞا ٚ ػاوٙیٗ ،ایٗ ٘اْ بٝ دِیُ ٌٛس ٞرای فرشاٚاٖ دس   ػّت ٚرٛد ٌٛس

 ایٗ سٚػتا دس دٚسٜ حىٛٔت دیّٕیاٖ ٚ ػّزٛلیاٖ،ا٘باس ٟٕٔات ٚ لّؼٝ ای دفاػی بٛدٜ اػت.سٚػتا پذیذ آٔذٜ اػت.

مٝ آٖ ٞا اص صٔیٗ ٞای اًشاف، پؼت تش ٚ ٌٛد تش اػرت ورٝ   ؿٟش ٞا ٚ ٔحُ ٞایی وٝ ٘اْ آٖ ٞا با ٌٛس ؿشٚع ؿذٜ اػت،ٌٔٙ

 سٚػتای ٌٛستاٖ ٘یض،یىی اص آٖ ٔحُ ٞاػت.

َ 439-421بٝ ػاَ ٞای ٚ  ی بؼیاس وٟٗ داسدلذٔتایٗ سٚػتا  براص ٔری    ٔیالدی، صٔاٖ حىٛٔت بٟشاْ ٌٛس،فشص٘ذ یضدٌرشد اٚ

 ٔیالدی ٔی باؿذ. 1061ا،پیؾ اص ًبك ٘ٛؿتٝ ٞای ابٗ حٛلُ بغذادی،رٟاٖ ٌشد خاسری،لذٔت ایٗ سٚػتٌشدد.

. ٚرٛد لبشٞایی دس لبشػتاٖ ٞرای  ػًٙ لبشٞای ٌٛسػتاٖ باػتا٘ی آٖ،بٝ دٚسٜ ٞای تاسیخی پیؾ اص اػالْ ٔشبٛى ٔی ؿٛد

لذیٕی سٚػتا تاییذ ٔی ٕ٘ایذ وٝ ِحذ آٖ ٞا بش خالف ِحذ ٔؼّٕا٘اٖ اػت،یؼٙی بٝ رای آٖ وٝ ػرٕت ساػرت برذٖ آٖ ٞرا برٝ      

 .آٖ ٞا بٝ ًشف لبّٝ اػت ًشف لبّٝ باؿذ،پای
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ػُّ اكّی ؿىُ ٌیشی سٚػتا ٚ لّؼٝ دس ایٗ ٔحُ ٚرٛد آ  سٚدخا٘ٝ ی صایٙذٜ سٚد،ٔٛلؼیت ًبیؼی ٔٙاػب،صٔیٗ ٞای 

ٕٞٛاس،خان ٔٙاػب اػت وٝ ٔىاٖ وـت ٚ صسع سا فشاٞٓ ٔیىٙذ ٚ ػاوٙیٗ آٖ ابتذا دس لّؼٝ ای ٚالغ دس سٚػتا ػاوٗ ؿذٜ ا٘ذ ٚ 

 اًشاف سا ؿشٚع ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. پغ اص آٖ ػاخت ٚ ػاص دس

 9/233ٔتش ٔشبغ اػت ػشا٘ٝ سٚػتا دس ٚهغ ٔٛرٛد 311676ٔزٕٛع ٔؼاحت سٚػتا ٞای لٛستاٖ ٚ بالٖ دس ٚهغ ٔٛرٛد  

 ی ٞش یه اص واسبشی ٞا ٔی پشداصیٓ:٘فش دس ٞىتاس ٔی باؿذ وٝ دس ریُ بٝ بشسػ 7/42بغ ٔی باؿذ تشاوٓ ٘ا خاِق سٚػتا شٔتش ٔ

دسكذ اص ػٌح صیؼتی سٚػتا سا  4/50ٔتش ٔشبغ ٔؼاحت داسد ٚ  182181سٚػتاٞای لٛستاٖ ٚ بالٖ واسبشی  ٔؼىٛ٘ی  

ٔتش ٔشبغ  9842٘فش دس ٞىتاس ٔیباؿذ ٔمذاس  9/84ٔتش ٔشبغ اػت ٚ تشاوٓ خاِق آٖ  8/117ؿأُ ٔیـٛد ػشا٘ٝ ایٗ واسبشی 

ی ٔتٕشوضی داسد ٚ دس وٛٞپایٝ اػتمشاس یافتٝ اػت ٚ ایٗ سٚػتا بافت ٔؼىٛ٘ ٔخشٚبٝ ٔؼىٛ٘ی ٘یض دس سٚػتای بالٖ ٚرٛد داسد.

بٝ دٚ بخؾ داخُ اسي یا لّؼٝ ٚ خاسد اص اسي تفىیه ؿذٜ اػت. .احذ ٞای ٔؼىٛ٘ی رذیذ، دس هّغ ؿٕاِی ٚ ؿشلی بیشٖٚ 

 ٔلاِح بٝ واس سفتٝ دس ػاخت ٚاحذ ٞای ٔؼىٛ٘ی،خـت، ٌُ، ػًٙ، آرش ٚ چٛ  ٔی باؿذ.لّؼٝ،ػاختٝ ؿذٜ اػت.

دسكذ اص ػٌح صیؼتی  2/3ٔتش ٔشبغ اػت ٚ  1514پٙذ با  ٚاحذ آٔٛصؿی دس سٚػتا ٚرٛد داسد وٝ داسای ٔؼاحتی بشابش با 

 ٔتش ٔشبغ اػت. 4/7شا٘ٝ ایٗ واسبشی دس سٚػتا ػسٚػتا سا ؿأُ ٔیـٛد 

ٖ ٚ ٔؼارذ ٚ یه ٔؼزذ دس داخُ لّؼٝ لذیٕی لٛستا حؼیٙیٝٔتش ٔشبغ ؿأُ: یه  4579واسبشی ٔزٞبی با ٔؼاحت 

دیٍشی ٔا٘ٙذ یه ٔؼزذ دس وٙاس خا٘ٝ بٟذاؿت لٛستاٖ ٚ دیٍشی دس ؿشق لٛستاٖ ٚ دٚ ٚاحذ ٔزٞبی دیٍش دس بالٖ ٚ غیشٜ 

 .ٔتش ٔشبغ اػت 3دسكذ اص ػٌح صیؼتی سٚػتا سا ؿأُ ٔیـٛد ٚ ػشا٘ٝ ی آٖ  3/1ٔیباؿذ. ایٗ واسبشی 

اص ػٌح صیؼتی  37/0ٔتش ٔشبغ ٔؼاحت اػت  13/54داسای خا٘ٝ بٟذاؿت ٔشوضی وٝ دس سٚػتای لٛستاٖ ٚالغ ؿذٜ اػت 

 ٔتش ٔشبغ اػت.  88/0سٚػتا سا ؿأُ ٔیـٛد ػشا٘ٝ ایٗ واسبشی 

دس سٚػتای بالٖ یه حٕاْ دس هّغ رٙٛبی آ  ا٘باس لذیٕی ٚ یه غؼاِخا٘ٝ ٚرٛد داسد دس سٚػتای لٛستاٖ ٔزاٚس لّؼٝ ی 

دسكذ اص ػٌح صیؼتغ سٚػتا سا ؿأُ ٔیـٛد ٚ  05/0شبغ اػت وٝ ٔتش ٔ 185لذیٕی یه حٕاْ ػٕٛٔی اػت وٝ دس ٔزٕٛع 

 ٔتش ٔشبغ اػت. 12/0ػشا٘ٝ ایٗ واسبشی دس سٚػتا  

ػا٘ذٚیچی ٚ یه آػیا ،ًباخی،٘ا٘ٛایی ٔیباؿٙذ وٝ بیـتش دس وٙاسٜ 2للابی، 2ٔغاصٜ، 11سٚػتاٞای لٛستاٖ ٚ بالٖ داسای 

دسكذ اص ػٌح صیؼتی سٚػتا سا ؿأُ  7/0ٔتش ٔشبغ ٔؼاحت داسد ٚ 2581اػتمشاس یافتٝ ا٘ذ.ٚ دس ٔزٕٛع 1ساٜ اكّی دسرٝ 

 ٔتشٔشبغ اػت. 7/1ٔیـٛد ٚ ػشا٘ٝ آٖ 

ػایش واسبشی ٞای سٚػتا ؿأُ تاػیؼات ٚ تزٟیضات،ٌٛسػتاٖ تاسیخی ٚ ...ٔیباؿذ.وٝ دس رذَٚ واسبشی ٚهغ ٔٛرٛد 

 ٔؼاحت ٚ دسكذ آٖ ٔـخق ٌشدیذٜ اػت.
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 :ا تًجٍ تٍ ارتثاطات زیر مطخص می ضًدمحذيدٌ حًزٌ وفًر ريستا عمذتا ت

 ػشهٝ واالٞا ٚ ٔبادالت التلادی ٚ خذٔات با٘ىی  :اِف

  :اسایٝ خذٔات دسٔا٘ی ٚ بٟذاؿتی ٔؼتمش دس سٚػتا

 د:اسایٝ خذٔات أٛصؿی ٚ فشٍٞٙی ٔٛرٛد دس سٚػتای ٔزوٛس

 د:خذٔات اداسی ٚ ػیاػی

ٔؼبش اكّی داخُ سٚػتا ٚ دس بذ٘ٝ ٞای لّؼٝ ی لذیٕی اػتمشاس فواٞای تزاسی بیـتش دس سٚػتای لٛستاٖ ٚ دس ٔزاٚست 

یافتٝ ا٘ذ.دس آیٙذٜ ٚ با تبذیُ ؿذٖ لّؼٝ ی لذیٕی بٝ ٔشوض رز  تٛسیؼت فؼاِیت ٔشاوض تزاسی بیـتش خٛاٞذ ؿذٚ ایٗ واسبشی 

ذ ؿذ وٝ دیٍش لابّیت بایؼتی تمٛیت ؿٛد اص ًشفی با تؼشین ؿبىٝ ی ٔؼابش بشخی اص پالن ٞا داسای بالیٕا٘ذٜ ٞایی خٛاٞ

ٔتش ٔشبغ اػت وٝ دس ًشح 2581ٞا ٘یض بٝ واسبشی تزاسی  تبذیُ بٝ واسبشی ٔؼىٛ٘ی سا ٘خٛاٞٙذ داؿت ِزا ایٗ بالیٕا٘ذٜ

 ٔتش ٔشبغ خٛاٞذ سػیذ. 3819پیـٟٙادی بٝ 

          ٚ خرٛ٘ی ٚررٛد    خذٔات تزاسی ػٕٛٔی ٔا٘ٙرذ بمراِی، للرابی، خرشاصی ٚ ٘را٘ٛایی تمشیبرا دس ٕٞرٝ ی سٚػرتاٞای دٞؼرتاٖ ٌرا

اغزیرٝ فشٚؿری ٚ یره اػریا ،ًباخی ٚ ٘را٘ٛایی ٔری باؿرٙذ. دس        2للرابی،ٚ  2ٔغاصٜ،11داسد.سٚػتاٞای لٛستاٖ ٚبالٖ ٘یض داسای 

سٚػتای لٛستاٖ بٝ ػٙٛاٖ ٔشوض دٞؼتاٖ ٔٛاسدی ٘یض ٔا٘ٙذ تؼٕیشٌاٜ،لشم اِحؼٙٝ،با٘ه فشٚؿٍاٟٞای ِٛاصْ یذوی ٚرٛد داسد وٝ 

دسٔا٘ی ٚ یره داسٚخا٘رٝ دس ٔشورض دٞؼرتاٖ     -ٖ ٔشارؼٝ ٔی وٙٙذ. دسحاَ حاهش یه ٔشوض بٟذاؿتیاص سٚػتاٞای اًشاف ٘یض بٝ ا

ٌٛستاٖ ٚالغ ؿذٜ وٝ دس اٖ یه پضؿه ٕٞٝ سٚصٜ ٔؼتمش ٞؼتٙذ.بٝ غیش اص ٞاؿرٓ ابراد،وفشٚد، ٚ برضْ ٔرشدْ سٚػرتاٞای ؿرشیف       

ؼٝ ٔیىٙٙذ أا بشای دسیافت خذٔات دسٔا٘ی باال ترش  اباد،بالشاباد،وبشیت بشای دسیافت خذٔات دسٔا٘ی ػٌح ػٝ بٝ ایٗ سٚػتا ٔشار

ٔا٘ٙذ ٔشارؼٝ بٝ پضؿه ٔتخلق ٚ یا صایٕاٖ بٝ بیٕاسػتاٖ ٚسص٘ٝ ٚ حشْ ٔشارؼٝ ٔیىٙٙذ.ٕٞچٙیٗ بشای ٔؼایُ دسٔا٘ی حاد ٚ یا 

ا٘رٝ ٚ پؼرشا٘ٝ   دساص ٔذت ٔشدْ سٚػتا ٞای ایٗ دٞؼتاٖ بٝ اكفٟاٖ ٔشارؼٝ ٔیىٙٙذ. سٚػتای لٛستاٖ ٚبرالٖ داسای دبؼرتاٖ دختش  

ٞؼتٙذ.أا دس ٔمٌغ سإٞٙایی دا٘ؾ أٛصاٖ دختش بالٖ ،بالشاباد،وبشیت ٚ دا٘ؾ أٛصاٖ پؼش اؿىٟشاٖ ٚ ػٟشاٖ بٝ لٛستاٖ ٔشارؼٝ 

ٔی وٙٙذ.بشای سؿتٝ ٞای تحلیّی وٝ دس لٛستاٖ ٘یؼت دا٘ؾ أٛصاٖ بشای ادأٝ تحلیُ بٝ ٚسص٘ٝ ٔی سٚ٘ذ ٚیا برا ػرشٚیغ برٝ    

ٔی وٙٙذ.سٚػتای بالٖ دبؼؼتاٖ داسد أا دس ٔماًك سإٞٙایی ٚ دبیشػتاٖ دا٘ؾ أٛص بٝ لٛستراٖ ٔشارؼرٝ   ؿٟش اكفٟاٖ ٔشارؼٝ 

ٔیىٙٙذ. با تٛرٝ بٝ ٚرٛد دٞذاسی دس سٚػتای لٛستاٖ بشای تـىیُ رّؼات ؿٛسای اػالٔی ٚ ٔشارؼات ػرٌح ػرٝ اداسی وّیرٝ    

تش یؼٙی ٔشارؼات ػٌح دٚ اداسی ٔشدْ ٌٔٙمٝ بٝ بخـرذاسی  سٚػتاٞای دٞؼتاٖ بٝ ایٗ ٔىاٖ سفت ٚ أذ ٔی ؿٛد.دس ٔشحّٝ باال

بٗ سٚد ٚالغ دس ؿٟش ٚسص٘ٝ)ٔشوض بخؾ( ٚ دیٍش اداسات ٔشبًٛٝ ٔشارؼٝ ٔی ٕ٘ایٙذ.بٝ ٔٙظٛس ا٘زراْ أرٛس ا٘تظرأی ٚ أرٛس اداسی     

ٔشارؼرٝ ٔری وٙٙرذ.     ٔشبٛى بٝ وـاٚسصی ٔشدْ سٚػتاٞای دٞؼتاٖ بٝ پاػٍاٜ ا٘تظأی ٚسص٘ٝ ٚ اداسٜ رٟاد وـراٚسصی ایرٗ ؿرٟش   

دٞؼتاٖ ٌاٚ خرٛ٘ی ؿرأُ سٚػرتاٞای اػتٍٙشاٖ،اؿىٟشاٖ،بالشاباد،بضْ،بالٖ،ػٟشاٖ،ؿرشیف اباد،لّؼرٝ أاْ،لٛستاٖ،وبشیت،ٞاؿرٓ       

   اباد،یه واسٌاٜ ٔٛصاییه ػاصی ٚ ٞفت ٔضسػٝ ٔؼتمُ ٔی باؿذ.

سای لذٔت تاسیخی ٔی باؿٙذ بٝ ػٙٛاٖ ٔؼارذ ٚ حؼیٙیٝ ٞای داخُ سٚػتا وٝ بؼوی اص آٖ ٞا وٝ داخُ لّؼٝ لذیٕی ٞؼتٙذ دا

أاوٗ داسای واسبشی ٔزٞبی ؿٙاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ.حؼیٙیٝ بضسٌی ٘یض دس چٙذ ػاَ اخیش دس داخرُ لّؼرٝ لرذیٕی لٛستراٖ ػراختٝ      

ؿذٜ وٝ بٝ ٔیضاٖ لابُ تٛرٝ واسبشی ٔزٞبی سا افضایؾ دادٜ اػت.دس صٔیٙٝ ی فشٍٞٙی ایٗ دٚ سٚػتا فالرذ فشٍٞٙؼرشا ٚ ٔحّری    
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یُ والع ٞای ٞٙشی ٚ ... ٔی باؿٙذ.دس ایٗ ًشح ػؼی ؿذٜ با اختلاف دادٖ ٔحّی بٝ ایٗ ٔٙظرٛس وٕبرٛد ربرشاٖ    رٟت تـى

 ٔتش ٔشبغ افضٚدٜ ؿذٜ اػت.2842ٌشدد بٝ ًٛسیىٝ بٝ ٔؼاحت واسبشی 

ستراٖ ٔٛررٛد   دس سٚػتاٞای اؿىٟشاٖ،ػٟشاٖ،وبشیت ٚ ٞاؿٓ اباد فشٚؿٍاٜ تؼاٚ٘ی ٚرٛد داسد ٚ ؿشوت تؼاٚ٘ی سٚػتایی ٘یض دس لٛ

اػت.بمیٝ سٚػتاٞا بٝ لٛستاٖ ٚ دس خذٔات تؼاٚ٘ی دیٍش ٔا٘ٙذ ؿشوت تؼاٚ٘ی وـاٚسصی،فشٚؽ ٔحلَٛ چغٙذس لٙذ ٚ خشیذ ٔرٛاد  

اِٚیٝ لاِیبافی بٝ ٚسص٘ٝ ٔشارؼٝ ٔی ٕ٘ایٙذ. اِبتٝ دس فاسفاٖ )ٔشوض دٞؼتاٖ ٚ دؿت ؿشلی( ؿشوت تؼاٚ٘ی فشؽ ٚ دفتش واسخا٘رٝ  

ؼوی اص ٔشارؼات ٘یض بٝ ایٗ ٔىاٖ ٔی باؿذ. خذٔات تزراسی ػٕرٛٔی ٔا٘ٙرذ بماِی،للرابی،خشاصی ٚ     لٙذ تاػیغ ؿذٜ اػت وٝ ب

٘ا٘ٛایی تمشیبا دس تٕاْ سٚػتاٞا ٚرٛد داسد دس ٔٛاسدی ٔا٘ٙذ تؼٕیشٌاٜ ،لشم اِحؼٙٝ ،با٘ه ،فشٚؿٍاٜ ٞرای ِرٛاصْ ٔٙرضَ ٚ ِرٛاصْ     

ٛدٕٞچٙیٗ ٔشدْ ٌٔٙمٝ بشای تٟیرٝ ػرٛخت اص لبیرُ ٘فرت     یذوی بیـتش بٝ ٔشوض دٞؼتاٖ یؼٙی سٚػتای لٛستاٖ ٔشارؼٝ ٔی ؿ

ػفیذ،بٙضیٗ دس دسرٝ اَٚ بٝ سٚػتا ی بالٖ ٚ دس ٔشحّٝ بؼذ بٝ ؿٟش ٚسص٘ٝ ٔشارؼٝ ٔی ٕ٘ایٙذ. سٚػتای لٛستاٖ ٚ بالٖ برٝ ِحراٍ   

اٖ اص ٘ظرش  ٔٛلؼیت ًبیؼی،صٔیٗ ٞای ٕٞٛاس،خان ٔٙاػب،٘ضدیىی بٝ سٚدخا٘ٝ صایٙرذسٚد ٚ اػرتفادٜ اص ررٛی ٞرای ٔٙـرؼب اص      

وـاٚسصی بٝ خلٛف صساػت داسای اسصؽ ٚ إٞیت ٚاالی ٞؼتٙذ.بشاػاع أاس ػاصٔاٖ رٟاد وـاٚسصی اػتاٖ اكفٟاٖ سٚػرتای  

ٞىتاس صٔیٗ وـاٚسصی سا بٝ ٔٙظٛس صساػت بٝ خٛد اختلاف  333ٞىتاس صٔیٗ وـاٚسصی ٚ سٚػتای بالٖ  390لٛستاٖ دس حذٚد 

ػتاٞای لٛستاٖ ٚ بالٖ سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ سٚد ٔی باؿذ با اػتفادٜ اص رٛی ٞای ورٛچىی برٝ   دادٜ ا٘ذ. ٔٙبغ تؼٕیٗ ا  وـاٚسصی سٚ

٘اْ ٔادی اص سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ سٚد یه ا٘ـؼا  رٛی بٝ ٘اْ چٙذیذ ٌشفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ا  ایٗ رٛی دس ٔحّی تمؼیٓ ٔری ؿرٛد ٚ   

ا  برٝ كرٛست ػراػتی اػرتفادٜ ٔری وٙٙرذ.       دس ٞش سٚػتا پغ اص دسیافت ا  وـاٚسصی بش اػاع ٔیضاٖ ٚ ػٟٕی ورٝ داس٘رذ اص   

ٔتشٔىؼب حزرٓ داسدٚ  70سٚػتای لٛستاٖ چاٜ ٚ لٙات ٘ذاسد أا سٚػتای بالٖ یه چاٜ ػٌحی داسد وٝ ایٗ چاٜ ٔؼتٌیُ ؿىُ 

 سٚػتا ٔی باؿذ.  12ٔتش ٔی باؿذ.ایٗ چاٜ ٔٛسد اػتفادٜ  4/1ٔتشٔىؼب  ٚ استفاع اٖ 36ٔمذاس رخیشٜ ا  دس اٖ 

دس بشسػری تِٛیرذ ا٘رٛاع ٔحلرٛالت سٚػرتای       صساػی لٛستاٖ،ٌٙذْ ٚ رٛ ٚ چغٙذس لٙذ ٚ پٙبٝ ٔی باؿذ وٝٔحلٛالت ػٕذٜ 

دسكذ ػٌح صیش وـت باالتشیٗ سا دس بیٗ ٌشٜٚ ٔحلرٛالت داساػرت.سدیفٟای بؼرذی سا     56/55لٛستاٖ،ٌٙذْ با دس اختیاس داؿتٗ

 دسكذ دس اختیاس داس٘ذ. 22/2بادسكذ ٚ رٛٚ یٛ٘زٝ  33/13ؿّغٓ ٚ چغٙذس ػّٛفٝ  ای ٚ پٙبٝ ٞش٘ذبا

ٗ دسبخؾ كرٙایغ دػرتی   ٘فش ؿاغُ دس بخؾ كٙؼت ٞؼتٙذ وٝ ایٗ تؼذادؿأُ لاِیبافاٖ ٚؿاغّی 308دس سٚػتای لٛستاٖ 

دخترشاٖ ٚ ص٘راٖ سٚػرتا،بٝ    ٘فشبٛدٜ وٝ ٍٕٞی لاِیباف ٞؼرتٙذ.   87ؿاغّیٗ بخؾ كٙؼت سٚػتای بالٖ ٔؼادَ خاٍ٘ی ٔی ؿٛد.

٘فشٔی باؿٙذ.  395دسٔزٕٛع ؿاغّیٗ بخؾ كٙؼت سٚػتای لٛستاٖ ٚبالٖ ؿأُ لاِی ٔـغَٛ ٔی باؿٙذ.بافت ٌّیٓ ٚ راریٓ ٚ 

٘فشٔری باؿرذ ورٝ دس ٔزٕرٛع     64ٚ8تاٖ ٚبالٖ بٝ تشتیرب  ستؼذاد افشاد ؿاغُ دسبخؾ خذٔات ٚخذٔات ػاخت دس سٚػتاٞای لٛ

ٟذاسی ٔیىٙٙرذ ٚاص ؿریش ٚٔاػرت ٌٚٛؿرت اٟ٘را      خا٘ٛادٜ دس ٔحُ ص٘ذٌی خٛد داْ ٍ٘ 174٘فش ٔی باؿذ. بش اػاع آٔاس حذٚد 72

 ؿیٜٛ دأذاسی دس ایٗ سٚػتا،دأذاسی ػٙتی اػت.ٔیىٙٙذ ٚ ٔاصاد بش ٘یاص سا ٘یض بٝ فشٚؽ ٔیشػا٘ٙذ. رٟت ٔلشف سٚصا٘ٝ اػتفادٜ
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 تررسی جمعیت ريستا

رٕؼیت با ٘رش  سؿرذ   ٘فش بٛدٜ اػت ٚ ًی ایٗ دٚساٖ  592ٚ  459بٝ تشتیب  45ٚ  35رٕؼیت سٚػتای لٛستاٖ دس ػاِٟای 

٘فش افضایؾ یافتٝ اػت.بش اػاع ٘تایذ  717دسكذ بٝ  93/1ایٗ رٕؼیت با ٘ش  سؿذ  1355دسكذ سؿذ یافتٝ اػت.دسػاَ  57/2

دسكذ داؿتٝ اػت.با ٘ش   68/0٘فش سػیذٜ اػت وٝ ٘ش  سؿذی ٔؼادَ  1006رٕؼیت سٚػتای لٛستاٖ بٝ  1365أاسٌیشی ػاَ 

دسكرذ   71/0با ٘ش  سؿذ  75-84ػا9ِٝ٘فش افضایؾ ٔی یابذ. ًی دٚسٜ  1142بٝ  75ػاَ  رٕؼیت 65-75دسكذی  96/1سؿذ 

٘فش بٛدٜ ورٝ ایرٗ رٕؼیرت دس     1335،127٘فش سػیذٜ اػت. سلٓ رٕؼیت سٚػتای بالٖ دس ػاَ  1217بٝ  84رٕؼیت دس ػاَ 

٘فش با ٘ش  سؿذ  223ػتا بٝ تؼذاد رٕؼیت س1355ٚ٘فش افضایؾ ٔی یابذ .دس ػاَ  160دسكذ بٝ سلٓ  43/2با ٘ش  سؿذ  45ػاَ 

 27/1٘فش داؿتٝ ٚ ایٗ رٕؼیرت برا ٘رش  سؿرذ حایرت       307رٕؼیتی ٔؼادَ  65دسكذ سػیذٜ اػت.سٚػتای بالٖ دس ػاَ  3/37

افرضایؾ یافترٝ ٚ برٝ     84رٕؼیت ػراَ   75-84دسكذی  64/0٘فش سػیذٜ اػت.با ٚرٛد ٘ش  سؿذ  350بٝ  75دسكذی دس ػاَ 

٘فرش برٝ    43٘فش ٔیباؿذ ورٝ دسٔمابرُ ایرٗ تؼرذاد      116فشادی وٝ اص سٚػتای لٛستاٖ ٟٔارشت وشدٜ ا٘ذؿٕاس ا٘فش ٔی سػذ. 329

 .سٚػتا ٚاسد ؿذٜ ا٘ذ

 

 ضىاخت کیفیت اتىیٍ ريستا)قذمت ساخت(

 باتٛرٝ بٝ بشداؿت ٞای ٔیذا٘ی اص ابٙیٝ سٚػتا ایٗ ابٙیٝ سا ٔیتٛاٖ بٝ چٟاس دػتٝ تمؼیٓ وشد.

٘ٛع ٔؼاوٗ دس ػاَ ٞای اخیش بٝ اتٕاْ سػیذٜ ٚ ػٕذتا اص ٔلاِح با دٚاْ ٔا٘ٙذ آرش ٚ اٞٗ ٚ اِف(بٙاٞای ٘ٛػاصی:ػاخت ایٗ 

دسكذ اص ابٙیٝ  1/28ٔتش ٔشبغ اػت ٚ  71256ػیٕاٖ دس ػاخت آٖ ٞا اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ٔزٕٛع ٔؼاحت بٙاٞای ٘ٛػاص سٚػتا

 سٚػتا سا ؿأُ ٔیـٛد.

ٝ ػاِٟای ٘ٝ چٙذاٖ دٚس ٔیباؿذ بٙاٞای آٖ لابُ اػتفادٜ ٔیباؿذ ِٚی با  (بٙاٞای ٔشٔتی:ػاختٕاٖ ایٗ ٘ٛع ٔؼاوٗ ٔشبٛى ب

دسكذ اص بٙاٞاسا بٝ خٛد  9/53ٔتش ٔشبغ اػت ٚ  136745تٛرٝ بٝ ٌزؿت صٔاٖ ٘یاص بٝ تؼٕیشات داسد.ٔؼاحت ایٗ ٘ٛع ابٙیٝ 

 اختلاف دادٜ اػت.

 4/14ٔتش ٔشبغ ٔؼاحت داسد ٚ  36635ٔیٍشدد د(بٙاٞای تخشیبی:ػابمٝ ػاختٕاٖ ٞای تخشیبی بٝ بیؾ اص یه لشٖ پیؾ بش

 دسكذ اص ػٌح ابٙیٝ سا ؿأُ ٔیـٛد.

دسكذ اص ػٌح بٙاٞا  6/3ٔتشٔشبغ  9097د(بٙاٞای ٔخشٚبٝ:ػاختٕاٖ ٞای ٔخشٚبٝ دس سٚػتای بالٖ اػتمشاسیافتٝ ا٘ذ با ٔؼاحت

 سا٘ـاٖ ٔیذٞذ. ویفیت ابٙیٝ سٚػتا ٞای لٛستاٖ ٚ بال1ٖسا بٝ خٛد اختلاف دادٜ ا٘ذ.رذَٚ ؿٕاسٜ 
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 (:کیفیت اتىیٍ ريستاَای قًرتان ي تالن1جذيل)

 

 

 

 

 

 آثار تاستاوی ي جارتٍ َای گردضگری

ٔؼزذ پاییٗ، ٔؼرزذ براال، ٔؼرزذ ابرشاٞیٓ، ٔؼرزذ غالٔشهرا، ٔؼرزذ        ٔٙاًك دیذ٘ی لٛستاٖ، ؿأُ : اسي لٛستاٖ، لّؼٝ ٘ٛا ، 

 ٜ، حٕاْ، ٘خّذاٖ، باصاس، رٛی آ  ٚ باؽ ٞای داخُ اسي ٔی ؿٛد.رٕؼٝ، وبٛتش خا٘ٝ، آػیا  آبی، آػیا  ٞا یا اسٌا

یإِٝ ٔی سػرذ.  اص ٟٔٓ تشیٗ آحاس باػتا٘ی ایٗ سٚػتا، اسي تاسیخی ٚ ػظیٕی اػت وٝ لذٔت آٖ بٝ لشٖ ػْٛ ٞزشی ٚ بٝ دٚسٜ د

دس ػاخت آٖ اص خـت ٚ ٌُ، اػتفادٜ ٞىتاس ٚػؼت داسد. 5ػاَ لبُ،ػاختٝ ؿذٜ اػت، ٘ضدیه بٝ 1100ایٗ اسي وٝ دس حذٚد 

رٟاٖ اػت وٝ ٞٙٛص ٔؼىٛ٘ی اػرت ٚ ٞرٓ اوٙرٖٛ، ٔرشدْ بؼریاسی اص       اسي لٛستاٖ، دٚٔیٗ ٚ تٟٙا لّؼٝ خـت ٚ ٌُ ؿذٜ اػت.

ٔتش ًَٛ داسد.  250دٚ دسٚاصٜ ؿٕاِی ٚ رٙٛبی داسد.باسٚٞای ؿٕاِی ٚ رٙٛبی آٖ تمشیبا اسي ػشاػش رٟاٖ اص آٖ دیذٖ ٔیىٙٙذ. 

ػذد بٛدٜ اػت وٝ یىی اص آٖ ٞا ٚ لؼٕتی اص حلاس اكّی لّؼٝ،بش احرش ًغیراٖ ٚ ٔٙحرشف ؿرذٖ      14تؼذاد بشد ٞای دیذبا٘ی آٖ 

 ٔؼیش صایٙذٜ سٚد، تخشیب ؿذٜ اػت.

 

 (:قلعٍ تاریخی قًرتان1ضکل)

 درصذ مساحت)متر مرتع( کیفیت اتىیٍ

 1/28 71256 ٘ٛػاص

 9/53 136745 ٔشٔتی

 1/28 36635 تخشیبی

 4/14 9079 ٔخشٚبٝ
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تاسیخی صیادی دس ایٗ لّؼٝ ٚرٛد داسد وٝ اص ٟٔٓ تشیٗ آٖ ٞا ٔی تٛاٖ بٝ ػٝ ٔؼزذ، یه حٕاْ، دٚ لّؼٝ وٛچره خراٖ   بٙاٞای 

 ٘ـیٗ ٚ باصاس اؿاسٜ وشد.

 باصاس اسي: واسٚاٖ ػشا، آػیا ، ٔغاصٜ ٞای ٘زاسی، للابی، ػّٕا٘ی ٚ آحاس بٝ رای ٔا٘ذٜ اص آٖ ٞا.

وٝ لذٔت آٖ بٝ صٔاٖ لبُ اص ػاخت اسي ٚ اٚایُ دٚسٜ اػالٔی)بٙی أیٝ( ٔشبٛى  ٔؼشٚف تشیٗ لّؼٝ داخُ اسي: لّؼٝ ٘ٛا  اػت

 اػت.

 دٚٔیٗ لّؼٝ داخُ اسي: لّؼٝ باغچٝ ٌُ با لذٔتی دیشیٙٝ.

بٙای حؼیٙیٝ دس اسي: ایٗ بٙا دس ٌزؿتٝ با ٔؼٕراسی لّؼٝ،ٕٞؼرا٘ی ٚ ػراصٌاسی داؿرت ورٝ ٔتاػرفا٘ٝ ایرٗ حؼریٙیٝ، پرغ اص          

 د سا اص دػت دادٜ اػت.باصػاصی، ٞٛیت تاسیخی خٛ

 

 (: تىای حسیىیٍ قًرتان پس از تازسازی2)ضکل

ٔتشی هّغ رٙٛ  ؿشلی لّؼٝ ٚ دس حاؿیٝ سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ سٚد، آحاسی اص ٔؼزذ رٕؼٝ)ٔؼزذ رأغ( برا   200ٔؼزذ رٕؼٝ: دس 

بش ا٘زاْ ٔشاػرٓ ٔرزٞبی دس    ًبمٝ، بالی ٔا٘ذٜ اػت. بضسٌی ٔؼزذ، بیاٍ٘ش رٕؼیت صیاد ٚ تاویذ 2ٔتش ٔشبغ ٚ دس 2000ٔؼاحت 

 دٚسٜ ػاخت، ٔی باؿذ.

 وٝ بٝ دٚسٜ ؿاٜ ػبای كفٛی تؼّك داسد.آ  ا٘باس: سٚ بٝ سٚی ٔؼزذ رٕؼٝ، آ  ا٘باسی اػت 

 ٔتش، بٝ را ٔا٘ذٜ اػت. 43ٔتش ٚ لٌش  15وبٛتش خا٘ٝ: دس هّغ ؿٕاَ غشبی لّؼٝ، وبٛتش خا٘ٝ ای بٝ استفاع 

 دػت وبٛتش خا٘ٝ لشاس داسد. اكٌبُ اػب ٞای بٟشاْ ؿاٜ: دس پاییٗ
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باساْ ؿاٜ: دس ٘ضدیه وبٛتش خا٘ٝ ای وٝ دس ؿٕاَ غشبی سٚػتا، ٚالغ ٌشدیذٜ، لّؼٝ ای ٚرٛد داؿتٝ وٝ بٝ صباٖ ٔحّی بٝ ایٗ لّؼٝ 

ٔىاٖ )باساْ ؿاٜ( ٔی ٌٛیٙذ ٚ ٔخفف وّٕٝ بٟشاْ ؿاٜ اػت وٝ بؼذ با ػاختٗ لّؼٝ اكرّی سٚػرتا،ایٗ ٔىراٖ، لّؼرٝ وٙری )لّؼرٝ       

 ٝ( ٘اْ ٌشفت ٚ پغ اص ػاَ ٞا، تخشیب ٚ بٝ صٔیٗ وـاٚسصی تبذیُ ؿذ.وٟٙ

ٔؼیش صایٙذٜ سٚد دس سٚػتا: لؼٕتی اس آ  سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ سٚد، اص هّغ ؿٕاِی ٚاسد اسي ٔی ؿذٜ اػت ٚ پرغ اص ًری ٔؼریشی    

 ٝ اػت.ًٛال٘ی دس وٙاس باصاس، اص هّغ رٙٛبی خاسد ٔی ؿذٜ ٚ ٔزذدا بٝ سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ سٚد، ٔی پیٛػت

 

 آداب ي رسًم مردم ريستای قًرتان

ٚ كفش ٚ ٔشاػرٓ صاس اؿراسٜ ورشد.     ٔشدْ سٚػتا،آدا  ٚ سػْٛ ٔتٙٛػی داس٘ذ.اص ٟٔٓ تشیٗ آٖ ٞا ٔی تٛاٖ بٝ ٔشاػٓ ٚیظٜ ٔاٜ ٔحشْ

 ٔشاػٓ ٘خُ ٌشدا٘ی اص رّٕٝ ٔشاػٓ ٚیظٜ ایٗ ایاْ اػت.٘خُ تابٛتی چٛبیٗ ٚ ٕ٘اد تابٛت أاْ حؼیٗ)ع( اػت.

٘خُ بضسي لٛستاٖ،چٟاس پایٝ اكّی، بشای اػتمشاس بشٚی صٔیٗ داسد.٘خُ بؼیاس ػٍٙیٗ اػت ٚ ٚظیفٝ ِباع پٛؿا٘ذٖ ٚ برٝ دٚؽ  

بضسي سٚػتا اػت.دس ٍٞٙاْ ٘خُ ٌشدا٘ی، رٛا٘اٖ ٚ ٘ٛرٛا٘اٖ سٚػتا برشای برشآٚسدٜ   ٌشفتٗ آٖ،بٝ ًٛس ٔٛسٚحی بش ػٟذٜ دٚ ًایفٝ 

 ػبٛس ٔیىٙٙذ. ػََّٓ ٌشدا٘ی اص دیٍش ٔشاػٓ ٚیظٜ ػٌٛٛاسی ػاؿٛساػت. ؿذٖ حارات خٛد،چٙذیٗ باس اص صیش آٖ

 دس ایٗ سٚػتا،ٔا٘ٙذ ٞش سٚػتای دیٍشی، باصی ٞایی سایذ اػت وٝ ٔی تٛاٖ اص ٔیاٖ آٖ ٞا بٝ ٌٛی ٚ چٌٛاٖ اؿاسٜ وشد.

 

 مردم قًرتاني لُجٍ زتان 

یىٙٙذ وٝ ٚیظٜ ػاوٙاٖ ؿشق اكفٟاٖ ٚ بشخی ٔشدْ آٖ دس وٙاس فاسػی با ِٟزٝ ٔحّی،بٝ ِٟزٝ یا صبا٘ی خاف كحبت ٔ

٘ماى دیٍش اػت ٚ بٝ اػتماد صباٖ ؿٙاػاٖ، ایٗ صباٖ دس فاسػی لذیٓ ٚ پّٟٛی سیـٝ داسد ٚ صباٖ بٛٔی ٚ بشٌشفتٝ اص صباٖ صستـت 

 ٔی باؿذ.

 

 کمثًدَا

رٟت ػٛخت ٔلشفی دس صٔیٙٝ ی تاػیؼات صیشبٙایی ٘یض دسحاَ حاهش دسدسرٝ ی اَٚ ایزاد خي ِِٛٝ ی ٌاص ؿٟشی 

سٚػتاییاٖ ٚ دس دسرٝ ی دْٚ ایزاد ؿبىٝ فاهال  هشٚسی ٔی باؿذ.یه دیٍش اص ٔٛاسدی وٝ وٕبٛد آٖ دس ٌٔٙمٝ ایزاد ٔی 

ؿٛد ؿٟشن كٙؼتی ٚ واسٌاٞی اػت.با تٛرٝ بٝ ٚرٛد ٔضاسع ٚػیغ پٙبٝ دس ایٗ ٌٔٙمٝ واسٌاٜ ٞای پٙبٝ پان وٙی بٝ كٛست 

باالیی خٛاٞٙذ داؿت.ایٗ ؿٟشن ٔی تٛا٘ذ ؿأُ ػایش فؼاِیت ٞای پـتیباٖ وـاٚسصی  ٔتٕشوض دس ؿٟشن واسٌاٞی باصدٞی

 ٕٚٞچٙیٗ ٚاحذٞای ٔشغذاسی ٚ ٌاٚداسی كٙؼتی باؿذ.
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 ارائٍ ی طرح پیطىُادی از مراکس محالت،میادیه ي گرٌ َای اصلی ريستا

ّی تشیٗ ٔحٛس داخّی سٚػتا ٔی باؿذ ٟٕٔتشیٗ ٔشوض ٚ ٌشٜ ی ارتٕاػی دس سٚػتای لٛستاٖ دس هّغ ؿشلی لّؼٝ ٚ ٔحُ اك

وٝ اػتمشاس بشخی اص واسبشی ٞای ػٕٛٔی ٔخُ ٔذسػٝ،خا٘ٝ بٟذاؿت ٚ ٚاحذ ٞای تزاسی ایٗ ٔحُ سا بٝ ػٙٛاٖ یه ٌشٜ ی 

ارتٕاػی ٟٔٓ ٌٔشح ػاختٝ اػت دس ًشح پیـٟٙادی ٘یض با ایزاد یه ًشح ٞٙذػی ٔٙاػب ٚ پیـٟٙاد ٚ تمٛیت واسبشی ٞای 

ٞٛیت لٛیتشی یافتٝ اػت.ٌشٜ ی دسرٝ دْٚ سٚػتای لٛستاٖ دسداخُ بافت ٔؼىٛ٘ی تؼشیف ؿذٜ ٚ بااػتمشاس  ػٕٛٔی ، ایٗ ٔحُ

واسبشیٟای ػٕٛٔی)فشٍٞٙی،آٔٛصؿی،پاسن وٛدن ٚ...(ٚهؼیت تؼشیف ؿذٜ تشی یافتٝ اػت.سٚػتای بالٖ ٘یض دس ٔشوض خٛد 

غ ؿشلی لّؼٝ ی لذیٕی ٚ ٔؼزذ سٚػتا افتادٜ اػت.دس داسای یه ٌشٜ ی ارتٕاػی ٚ ٔحّٝ ٔی باؿذ وٝ ایٗ اتفاق دس ٔحُ هّ

 ًشح پیـٟٙادی با تؼشیف تماًغ ٚرٝ ٔـخق تشی یافتٝ اػت.

 

 ايلًیت َای اجرایی کًتاٌ مذت

 ٔتشی داخُ سٚػتا ٚ ٔزاٚس لّؼٝ.20ٔتشی بٝ ػٕت فاسفاٖ 25ٚوتشی وٕشبٙذی ٚ  35تٟیٝ ی ًشح تفویّی خیاباٖ -1

 ٔتشی( 20ٔحٛس اكّی سٚػتا) تخشیب ٚ تؼشین ٚ ارشای ػّٕیات-2

 ٔتشی اكّی لٛستاٖ ٚبالٖ 12ارشای ٔؼبش -3

 ػأا٘ذٞی بؼتشٚبذ٘ٝ ی صایٙذٚ سٚد دس ٔحذٚدٜ ی دٚسٚػتا-4

 احذاث واسبشی آٔٛصؿی دس ٔحُ ٔـخق ؿذٜ دس ظشح-5

 احذاث پایا٘ٝ حُٕ واال دس ٔحُ ٔـخق ؿذٜ دس ًشح-6

 ستاٖتٟیٝ ی ًشح ارشایی ٚ ػّٕیاتی لّؼٝ ی لذیٕی لٛ-7

 

 ايلًیت َای اجرایی میان مذت

 احذاث ٚ ساٜ ا٘ذاصی صٔیٗ ٚ ػاِٟٙای ٚسصؿی-1

 احذاث پاسن ٞای پیؾ بیٙی ؿذٜ دس ًشح-2

 احذاث واسبشی فشٍٞٙی-3

 احذاث فوای ػبض ػٕٛٔی ٔزاٚس سٚدخا٘ٝ-4

 احذاث واسبشی ٌشدؿٍشی )ٔحُ الأت ٌشدؿٍشاٖ(-5
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 احذاث ٚ تٛػؼٝ ی ٔشوض بٟذاؿتی دسٔا٘ی-6

 ذاث ػاختٕاٖ بٟضیؼتی سٚػتااح-7
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 وتیجٍ گیری.6

ٔحذٚدٜ حٛصٜ ٘فٛر سٚػتاٞای اكفٟاٖ با تٛرٝ بٝ ػٛأّی چٖٛ: ػشهٝ واال ٞا ٚ ٔبادالت التلادی ، خرذٔات برا٘ىی، اسایرٝ    

، صٔیٗ خذٔات آٔٛصؿی ٚ فشٍٞٙی ٚ دسٔا٘ی ٚ بٟذاؿتی دس سٚػتاٞا ٔـخق ٔی ؿٛد.سٚػتای لٛستاٖ بٝ ِحاٍ ٔٛلؼیت ًبیؼی

ٕٞٛاس، خان ٔٙاػب، ٘ضدیىی بٝ سٚدخا٘ٝ صایٙذٜ سٚد ٚ اػتفادٜ اص رٛی ٞای ٔٙـؼب اص آٖ، اص ٘ظش وـاٚسصی، بٝ خلرٛف  ٞای 

 صساػت، داسای اسصؽ ٚ إٞیت ٚاالیی اػت.

 ایٗ سٚػتا بٝ ػّت داؿتٗ اسي تاسیخی ٚ ػظیٓ آٖ بٝ یىی اص سٚػتاٞای ٔٛسد تٛرٝ تٛسیؼت ٞا تبذیُ ؿذٜ اػت.
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