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 پیطگفتار هترجن
 

ٔٙبعك ػبحّي د٘يب ثب ٞجْٛ ثي أبٖ جٕقيز ا٘ؼب٘ي سٚثشٚ اػز، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ 

وٙٙذ. دس وـٛس ٔب ٘يض ثٝ  ٔي سبوٖٙٛ سمشيجب دٚ ػْٛ جٕقيز د٘يب دس ٔٙبعك ػبحّي ص٘ذٌي

ٚ اػشفبدٜ  1الشلبدي ٚ فذْ افٕبَ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٔٙغمٝ ػبحّي -داليُ اجشٕبفي

ذ اص ٔٙبثـ عجيقي ٚ ثٝ سجـ آٖ ٔٙبعك ػبحّي، ثٝ ٚيظٜ دس ٔٙبعك ػبحّي ؿٕبِي ثيؾ اص ح

الشلبدي ٚ صيؼز ٔحيغي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثٝ ٚجٛد  -وـٛس، ٔؼبيُ ٚ ٔـىالر اجشٕبفي

آٔذٜ اػز. لجُ اص آ٘ىٝ ٔؼبيُ ٔٙبعك ػبحّي ثٝ ٚضقيز ثحشا٘ي ثشػذ الصْ اػز وٝ 

يٗ خٛد جٟز دػشيبثي ثٝ سٛػقٝ عشح ٔذيشيز يىذبسچٝ ٔٙغمٝ ػبحّي ثٝ ٔقٙبي ساػش

ٔٙبعك ػبحّي وـٛس اجشا ٌشدد. الصٔٝ سحمك سٟيٝ ٚ اجشاي ايٗ عشح دس دسجٝ  2دبيذاس

 -٘خؼز ؿٙبخز ٕٞٝ جب٘جٝ فٙبكش ٌٛ٘بٌٖٛ ٔحيظ عجيقي ٚ أىب٘بر اجشٕبفي

 الشلبدي ٔٙبعك ػبحّي وـٛس اػز. ثٙبثشايٗ، دا٘ؾ جغشافيب صيش ثٙبي سٟيٝ ايٗ عشح

 ثبؿذ. ٔي

ٔحيغي اػز، جغشافيذا٘بٖ ٞبي  سيضي ثش٘بٔٝ ساثغٝ ثب ايٙىٝ جغشافيب صيشثٙبيدس 

؛ ٔشحْٛ دوشش يذاِٝ فشيذ، 1374ديـىؼٛر اص جّٕٝ ٔشحْٛ دوشش حؼيٗ ؿىٛيي، 

ا٘ذ. ٕٞيٙغٛس جغشافيذا٘بٖ سبويذ فشاٚاٖ داؿشٝ  1373؛ دوشش فجذاِحٕيذ سجبيي، 1380

بس وشدٜ ا٘ذ اص جّٕٝ آلبي دوشش حبفؼ ٘يب ٘ؼُ ثقذ وٝ دس ساثغٝ ثب جغشافيبي وبسثشدي و

فّْٛ جغشافيبيي ٚصاسر فّْٛ، سحميمبر ٚ فٙبٚسي فٕال سيضي  ثش٘بٔٝ ٔذيش ٔحششْ وٕيشٝ

ػٕيٙبس ثشسػي ٔؼبيُ ٚ سٍٙٙبٞبي دظٚٞـي جغشافيب دس »ثب ثشٌضاسي  1370اص ػبَ 

الشلبدي،  جغشافيبيي دس ثشآٚسد ٘يبصٞبي ّٔي، اجشٕبفي،ٞبي  ثش وبسثشد دظٚٞؾ «وـٛس

فضبيي ٚ آٔبيؾ ػشصٔيٗ اكشاس ٚسصيذٜ ا٘ذ. ايـبٖ ٞبي  سيضي ثش٘بٔٝ ٘ؾبٔي ٚ ثٝ ٚيظٜ دس







2
-  ٚق، اػشبد طئٛٔٛسفِٛٛطي دا٘ـٍبٜ ؿٟيذ صيش ٘ؾش دوشش ػيذ حؼٗ كذ« جغشافيب ٚ سٛػقٝ دبيذاس»ب فٙٛاٖ ثاخيشا وشبثي

ثٟـشي ثٝ ٚػيّٝ جٕقي اص افضبي لغت فّٕي سٛػقٝ دبيذاس ٔحيظ جغشافيبيي دا٘ـىذٜ فّْٛ صٔيٗ دا٘ـٍبٜ ؿٟيذ ثٟـشي ٔٙشـش 

 ؿذٜ اػز.



 

 

 ٍ 


ٚ  دا٘ٙذ ٔي سيضي اص دٚ دٞٝ ديؾ سبوٖٙٛ ثٝ ٘ٛفي فّٓ جغشافيب سا ثٝ فٙٛاٖ ثٙيبد اػبػي ثش٘بٔٝ

فّْٛ جغشافيبيي، سقشيف جغشافيب سا ثٝ لشاس صيش سيضي  ثش٘بٔٝ ثٝ ٕٞشاٜ افضبي وٕيشٝ

ٍ ًیس ساهاًذّی ّا  جغرافیا ػثارت است از هغالؼِ ٍ ضٌاخت لاًًَوٌذی»ا٘ذ: آٚسدٜ

، ثش ايٗ اػبع جغشافيب اص ٔٙؾش ثٙيبدي، «فضای جغرافیايی تِ ػٌَاى زيستگاُ اًساى ّا

ثشاي صيؼز ؿبيؼشٝ ٚ « فضاسازی»ٚ اص ٔٙؾش وبسثشدي، فّٓ  «فضاضٌاسی»فّٓ 

 .1ؿشافشٕٙذا٘ٝ ا٘ؼبٖ ؿٙبخشٝ ؿذ

 يىذبسچٝ ٔذيشيز عشح سٟيٝ ثٝ ، سلٕي2ٓوـشيشا٘ي ٚ ثٙبدس ػبصٔبٖ 1382 بَػ دس

ساٞجشدي سـىيُ ؿذٜ ثٛد وٝ  ٌشفز ٚ دس ايٗ ساثغٝ وٕيشٝ وـٛس ػبحّي ٔٙبعك

ايٙجب٘ت ثٝ فٙٛاٖ ٔؼئَٛ ثخؾ جغشافيبي عجيقي ػٛاحُ ايٗ وٕيشٝ، ثٝ ٔذر يىؼبَ 

ٞبي  غييش وشد ٚ ثش خالف ديٍيشئشبػفب٘ٝ ػبخشبس اِٚيٝ وٕيشٝ ٔزوٛس س. داؿشٓ ٕٞىبسي

 «٘مـٝ ساٜ»دػز ا٘ذسوبساٖ عشح ٔزوٛس، سبوٖٙٛ دس ساثغٝ ثب اٞذاف اكّي وٝ سشػيٓ 

ػبحّي وـٛس ٚ افٕبَ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٔٙبعك ػبحّي ثٛد، ٞبي  سٛػقٝ دبيذاس ٔحيظ

 ٔٛفميز ٟ٘بيي ٔيؼش ٘ـذٜ اػز.

ٙغمٝ ػبحّي، ساثغٝ فيضيىي ثبؿذ وٝ دس سٚيىشد ٔذيشيز يىذبسچٝ ٔ ٔي الصْ ثٝ ٌفشٗ

سٚدخب٘ٝ اي ٚ ٘ٛاحي ػبحّي ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب، دبيٝ ٞبي  الشلبدي ثيٗ حٛضٝ -ٚ اجشٕبفي

ثبؿذ. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ،  ٔي ٚ اػبػي ثشاي چٙيٗ سٚيىشدي جٟز دػشيبثي ثٝ سٛػقٝ دبيذاس

ٔغشح  «3ايسٚدخب٘ٝٞبي  ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ»سٚيىشدي ثب فٙٛاٖ 

چبسچٛة ٘ؾشي ٚ »اػز. خٛؿجخشب٘ٝ ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ وشبثي ثب فٙٛاٖ  ؿذٜ

ٞبي  ثٝ ٔٙؾٛس ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝسيضي  ثش٘بٔٝ ساٞجشدٞبي

خٛسؿيذي ٔٙشـش ٕ٘ٛدٜ اػز وٝ 1378ٔيالدي ثشاثش ثب ػبَ  1999دس ػبَ  «سٚدخب٘ٝ


1
-  ،1390-1394سيضي فّْٛ جغشافيبيي ) ؛ دٚسٕ٘بي ساٞجشد ٔيبٖ ٔذيشيز وٕيشٝ ثش٘ب1390ٝٔحبفؼ ٘يب، ٔحٕذ سضب 

 .17سيضي ٚصاسر فّْٛ، سحميمبر ٚ فٙبٚسي، ف  ٛسؿيذي(، ؿٛساي فبِي ثش٘بٔٝخ
2
- سغييش دسيب٘ٛسدي ٚ ثٙبدس ػبصٔبٖ ثٝ 1387 ػبَ اص سػٕي عٛس ثٝ وـشيشا٘ي، ٚ ثٙبدس ػبصٔبٖ ٘بْ وٝ ثبؿذ ٔي ٌفشٗ ثٝ ٘يبص 

 .اػز يبفشٝ
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بسچٝ ٔٙغمٝ ػبحّي ٚ سشجٕٝ آٖ جٟز اػشفبدٜ فاللٕٙذاٖ دس ساثغٝ ثب ٔذيشيز يىذ

 1383ثبؿذ. دس ايٗ ساػشب ثٛد وٝ اص ػبَ  ٔي سٚدخب٘ٝ اي وـٛس ثؼيبس ٔفيذٞبي  حٛضٝ

ايٗ  1393دشٚسا٘ذْ وٝ ػشا٘جبْ دس ػبَ  ٔي ثٝ ثقذ سلٕيٓ ثٝ سشجٕٝ ايٗ وشبة سا دس ػش

 فشكز ثشاي سشجٕٝ آٖ فشاٞٓ ٌشديذ.

 ٚاحذ اػالٔي آصاد دا٘ـٍبٜ اػشبديبس السي ا٘لبسي احٕذ دوشش آلبي ساثغٝ ايٗ دس

 دوششي سض وٝ طئٛٔٛسفِٛٛطي دوششي دٚسٜ دا٘ـجٛي ٔٙلٛسي سضب آلبي ٚ السػشبٖ

 ٔبص٘ذساٖ ػبحّي ٔٙغمٝ يىذبسچٝ ٔذيشيز دسثبسٜ ايٙجب٘ت سإٞٙبيي ثب سا خٛد

 ٚ سبيخ افضٖٚ ثش آٖ، وبس ٔٙلٛسي سضب آلبي. وشد٘ذ يبسي سشجٕٝ دس ٔشا ٘ٛيؼٙذ، ٔي

اػز. دس ايٙجب اص ٕٞىبسي  داؿشٝ ثشفٟذٜ دبيب٘ي وبس سشجٕٝ ؿذٜ سا ٘ؼخٝ ػبصي آٔبدٜ

 .ٕ٘بيٓ ٔي ػذبػٍضاسي آٟ٘ب كٕيٕب٘ٝ

دا٘ٓ اص جٙبة آلبي دوشش ٟٔذي ٔذيشي سيبػز ٔحششْ  ٔي دس دبيبٖ ٚؽيفٝ خٛد

ػبصٔبٖ جغشافيبيي وـٛس وٝ ثب چبح وشبة دس آٖ ػبصٔبٖ ٔٛافمز وشد٘ذ، كٕيٕب٘ٝ 

 ػذبػٍضاسي ٕ٘بيٓ.

 

 ر هحوذرضا ثرٍتیدوت

 استاد شئَهَرفَلَشی داًطىذُ ػلَم زهیي داًطگاُ ضْیذ تْطتی
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 گفتار پیص

 

ثبؿٙذ. سبوٖٙٛ  ٔي سضقيفٞب، دس حبَ  أبٖ ا٘ؼبٖ خغٛط ػبحّي د٘يب دس صيش حّٕٝ ثي

دس ساػشبي خظ ػبحّي ص٘ذٌي  -ٔيّيبسد ٘فش 6/3 حذٚداً -سمشيجب دٚ ػْٛ جٕقيز د٘يب

دسكذ ٔشدْ دس ٘ٛاحي ػبحّي ػىٛ٘ز خٛاٞٙذ ٌضيذ. ايٗ  75ػٝ دٞٝ، وٙٙذ. دس عي  ٔي

 ثبؿذ. ٔي سمشيجب يه ٔيّيبسد ٘فش ثيـشش اص جٕقيز وٙٛ٘ي جٟبٖ

ايٗ فـبسٞب ثبفض سخشيت ٌؼششدٜ ٔٙبثـ ؿذٜ اػز. دس ثيـشش ٘ٛاحي دس آػيب، آفشيمب ٚ 

ثٟشٜ  ٞبيي اص آٔشيىبي السيٗ، ؿيالر ػبحّي ثٝ ؿذر ٚ ثيؾ اص حذ، ٔٛسد ثخؾ

ٞبي  ٚاسٜ ا٘ذ. ٔٙبثـ ٟٔٓ ػبحّي، ٕٞچٖٛ دسخشبٖ حشا ٚ دـشٝ ثشداسي لشاس ٌشفشٝ

ٞبي ثيِٛٛطيىي سٚي صٔيٗ ثب  سشيٗ اوٛػيؼشٓ، دس ٔيبٖ حبكّخيضسشيٗ ٚ ٔشٙٛؿ1ٔشجب٘ي

 2ؿٛ٘ذ. ثشيذٖ آؿىبس دسخشبٖ ثشاي سٟيٝ چٛة، چٛة ػٛخزفٙٛاٖ سٛػقٝ، غبسر ٔي

داس، سٛػقٝ  ٞبي ٔبٞيٍيشي ٚ جب٘ٛساٖ كذفضچٝ، سجذيُ ثٝ ح3ٛٞبي چٛةٚ سشاؿٝ

ٞب ٞىشبس صٔيٗ سا دس ػغح جٟبٖ ثٝ خٛد  ٘ٛاحي ؿٟشي ٚ صٔيٗ ٞبي وـبٚسصي، ٔيّيٖٛ

 اخشلبف دادٜ اػز.

طيش أٌيشي ثشاي وٙششَ جٕقيز دس ٔحيظ دسيبيي ٚ سٕٞچٙيٗ، اسسجبط ٘ضديىي ثيٗ ا٘ذاصٜ

ة ؿيشيٗ ٚجٛد داسد. ٔـخق ٞبي صٞىـي آ آٟ٘ب ثش سٚي يىذبسچٍي ٔحيظ دس حٛضٝ

ٞبي ٔجشٙي ثش صٔيٗ، ثش ص٘ذٌي ٔشدٔي وٝ دس  ٘بؿي اص فقبِيز ؿذٜ اػز وٝ آِٛدٌيِ

ا٘ذ، ٘ؼجز ثٝ وؼب٘ي وٝ دس ٘ٛاحي  ٞبي صٞىـي آة ؿيشيٗ ػىٛ٘ز ٌضيذٜ حٛضٝ

ثبؿذ وٝ ٌزاسد. ايٗ أش ثٝ خبعش ايٗ ٔيطيش چـٍٕيشي ٔيإٔ٘بيٙذ سػبحّي ص٘ذٌي ٔي

وٙٙذ. ٞبي ػبحّي حُٕ ٔي آة ػٛي شش، آِٛدٌي سا اص ػغح صٔيٗ ثٝٞب ثيـسٚدخب٘ٝ

 ٞبي ٞب دس دأٙٝ ثٙبثشايٗ، ٞشٌٛ٘ٝ فقبِيشي وٝ خبن سا دس ٔقشم فشػبيؾ، ثشؽ جبدٜ
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ثٙذي ٔٙبػت لشاس دٞذ جشيبٖ ٞبي دش ؿيت، ػبخز ٚ ػبص يب وـبٚسصي ثذٖٚ سشاع سذٝ

 دٞذ.ٞب ٚ ػذغ دسيب افضايؾ ٔي ٘ٝسػٛثبر سا اص سٚي صٔيٗ ثٝ دسٖٚ جٛيجبسٞب ٚ سٚدخب

ٞبي دسيبيي، ثب ا٘جبْ فّٕيبسي وٝ ثب ثي دلز ثش سٚي صٔيٗ كٛسر ٌشفشٝ، دس  اوٛػيؼشٓ

 ا٘ذ. ػٛي ثبالدػز سٚدخب٘ٝ كذٔٝ ديذٜ عَٛ كذٞب يب حشي ٞضاساٖ ويّٛٔشش ثٝ

ٞبي ا٘ؼب٘ي، ٔٙجش ثٝ ايجبد سغييشار ٞبي صٞىؾ سٚدخب٘ٝ سٛػظ فقبِيز اكالح حٛضٝ

ؿٛ٘ذ، ؿذٜ اػز.  ٍيشي دس جشيبٖ آة ٚ ٔٛاد ٔغزي وٝ ثٝ ػٕز دسيب آٚسدٜ ٔيچـٕ

دسكذ جشيبٖ آة  97سب  30دس ثخؾ جٙٛثي ؿٛسٚي ػبثك، فّٕيبر ػذػبصي، ثيٗ 

آصٚ، ػيبٜ، وبػذيٗ  ٞبي ٟ٘بِؼشب٘ي دس دسيبٞبي ؿيشيٗ ثٝ ػٕز خٛسٞبي ثضسي ٚ صٔيٗ

ٛجٛدي اوؼيظٖ دس ٘ٛاحي سا ٔب٘ـ ؿذٜ اػز. دس ٘ٛاحي ديٍش، وبٞؾ ٔ 1ٚ آساَ

 سا اص ثيٗ ثشدٜ اػز. 2ؿٛس ٞبي ِتٞبي آة ػبحّي، اوٛػيؼشٓ

دس جٛأـ ػشاػش د٘يب، ٔٙبفقي وٝ سقييٗ وٙٙذٜ ٚسٚد ٔمذاس جشيبٖ آة ؿيشيٗ ثٝ دسٖٚ 

دسيبػز، وٕشش ثب ػالٔشي ٚ ثٟذاؿز ٔحيظ دسيب ػشٚوبس داس٘ذ. ثٙبثشايٗ، اٌش ثخٛاٞيٓ 

ٟٕٔي سا ثيٗ سٚدخب٘ٝ ٚ دسيب ثشلشاس وٙيٓ، ضشٚسي اػز  اسسجبط اوِٛٛطيىي اػبػي ٚ

ٞبي ؿيشيٗ  ٔٙؾٛس ٕٞبٍٞٙي ػبصٔبٖ ٞبيي وٝ دس اسسجبط ثب آة سب ػبصٚوبسٞبي ٔٛطش سا ثٝ

 ٚ ٔحيظ دسيب فقبِيز داسد، سٛػقٝ دٞيٓ.

ىيِ ثب اسصؽ، ئشٛلف ٕ٘ٛدٖ سخشيت ٘ٛاحي ػبحّي، حشي اٌش ثخـي اص ايٗ ٔٙبثـ ط٘يش

ثبؿذ. دس ايٗ صٔيٙٝ، سٟٙب ثٝ ساٞجشدٞبي ٔذيشيز  ٙذ ثؼيبس ٟٔٓ ٔيحفبؽز ؿذٜ ثبؿ

٘يبص داسيٓ، يقٙي ساٞجشدٞبيي وٝ ثٝ سؿذ ٚ سٛصيـ جٕقيز،  3يىذبسچٝ ٔٙغمٝ ػبحّي

 ٞب ٚ اػشفبدٜ اص ٔٙبثـ دس دػششع ٔشثٛط سٚ٘ذ ؿٟش٘ـيٙي، اٍِٛٞبي ٔلشف، سِٛيذ دؼبة

 ؿٛ٘ذ. ٔي
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ثبؿذ. ثشاي دػشيبثي ثٝ ايٗ ٞذف ٔي يٙبػجاثشاص ٔ 1ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي

يبثٙذ وٝ ٚسٚدي آة  ٔي سحز ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي، ٔذيشاٖ ػبحّي دس

ؿيشيٗ ثٝ ٘بحيٝ ػبحّي داساي اطشار لٛي ثش سٚي ٔحيظ ػبحّي ٚ آػبيؾ جٕقيشي 

 -ثبؿٙذ. ٕٞچٙيٗ، ساثغٝ فيضيىي ٚ اجشٕبفي اػز وٝ دس آ٘جب دس حبَ ص٘ذٌي وشدٖ ٔي

ٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ٘ٛاحي ػبحّيِ ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب، دبيٝ ٚ اػبػي ثشاي  لبدي ثيٗ حٛضٝالش

ثبؿذ. ايٗ سٚيىشد جذيذ، ثب دػشيبثي ثٝ سٛػقٝ دبيذاس ٔي اي ثشاي چٙيٗ سٚيىشد يىذبسچٝ

ؿٙبخشٝ ؿذٜ اػز.  2اي فٙٛاٖ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ

سيضي  ثش٘بٔٝػبصي، ٔذيشيشي فجبسسٙذاص: ؽشفيز ثٙذي ٔٛضٛفبر دس ايٗ سٚيىشداِٚٛيز

ٌزاسي، اجشا،  ٞبي ػبحّي، سٛػقٝ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ٚ ٔذيشيز ٔٙبثـ، لبٖ٘ٛ صٔيٗ وبسثشي 

 .3ٞبي سٚدخب٘ٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ دـشيجب٘ي اص ػٛاحُ ٚ وٙبسٜ

ثٙذي  سيضي اِٚٛيز اي ثش٘بٔٝ ٚ ٔشوض فقبِيز ٔٙغمٝ 4صيؼز ػبصٔبٖ ُّٔ ثش٘بٔٝ ٔحيظ

الذأبر
ٔذيشيز ، سلٕيٓ ثٝ سٛػقٝ ثيـشش ٔفْٟٛ 6شا٘ٝشٔشثٛط ثٝ عشح فّٕيبسي ٔذي5

وبسٌيشي  ٚ ٕ٘بيؾ ٚ اطجبر فّٕي چٍٍٛ٘ي ثٝ  سٚدخب٘ٝ  يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ

 اي ٚ سٚدخب٘ٝ يٞبي ػبحّايٗ ٔفْٟٛ ثشاي ٔٛضٛفبر ٔذيشيشي ٚيظٜ دس ػيؼشٓ

ثش سٚي ٔفْٟٛ ٚ سٛػقٝ فّٕي  ا٘ذ. ٘خؼشيٗ جّؼٝ وبسٌشِٜٚ وبسوشدِ ٔشخلق ٌشفشٝ

دس ػبَ  7ساٞجشدٞب ثشاي ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ دس ٘بيشٚثي

ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ سلٕيٓ ٌشفشٝ ؿذ وٝ ٔفْٟٛ  ،ثشٌضاس ؿذ. دس ايٗ جّؼٝ 1996
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 ٔذاساٖ ٚ ديٍش فٙٛاٖ اثضاسي ثشاي ػيبػز  سٛا٘ذ ثٝ ٔي ثيـشش  ،سٚدخب٘ٝ  ػبحّي ٚ حٛضٝ

ٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ٘ٛاحي ػبحّي  ٔٙؾٛس دػشيبثي ثٝ سٛػقٝ دبيذاس دس حٛضٝ ريٙفقبٖ ثٝ

 ثبؿذ.

اي ثشاي  فٙٛاٖ دبيٝ ػبصي ساٞجشدٞبيي ثٛد وٝ ثٝ ثشاي ايٗ ٔٙؾٛس، ٘خؼشيٗ ٌبْ، آٔبدٜ 

د٘جبَ ػٝ جّؼٝ ديٍش اص ػٛي وبسٌشٜٚ  الذأبر آيٙذٜ دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿٛ٘ذ. دس ٘شيجٝ، ثٝ

سيضي ثشاي  ٘ؾشي ٚ  ساٞجشدٞبي ثش٘بٔٝ چبسچٛةٔشخلق، ايٗ أىبٖ ٚجٛد داؿز سب 

 اي ٟ٘بيي ؿٛ٘ذ. ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ

٘ؾشي سا ثشاي ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ  چبسچٛةثخؾ ٘خؼز ايٗ ػٙذ، يه 

جبعبر ٞيذسِٚٛطيىي، طئٛؿيٕيبيي، اوِٛٛطيىي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ثشاػبع اسس

. ثخؾ دٞذ ٞبي سٚدخب٘ٝ سا ٘ـبٖ ٔي الشلبدي ثيٗ ٘ٛاحي ػبحّي ٚ حٛضٝ -اجشٕبفي

ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ يبثي ثٝ اٞذاف  ٞبي فّٕي ثشاي دػز دْٚ ايٗ ػٙذ، سٚؽ

فٙٛاٖ  ، ثٝسيضي ٌٛ٘ٝ ساٞجشدٞبي ثش٘بٔٝ ٕ٘بيذ. ايٗ سا اسايٝ ٔي سٚدخب٘ٝ  ػبحّي ٚ حٛضٝ

سيضاٖ ٔٙبثـ ٚ ٔحيظ ٚ ٘يض ريٙفقب٘ي اػز وٝ دس  ٌيشاٖ ٚ ثش٘بٔٝ ٔقيبسٞبيي ثشاي سلٕيٓ

 ٔذيشيز ٔٙبثـ عجيقي ٔـبسوز داس٘ذ.

سا يبسي  1ؿذٜ دس اجالع سيٛ ٔب أيذٚاسيٓ وٝ ايٗ ػٙذ، دػشيبثي ثٝ اٞذاف وّي سقييٗ

سٟٙب ثشاي  ايٗ ػٙذ ٘ٝ ؿٙبػي ديـٟٙبد ؿذٜ دس ٕ٘بيذ. ٔب ٕٞچٙيٗ أيذٚاسيٓ وٝ سٚؽ

اي، ثّىٝ ٕٞشاٜ ثب اكالحبر ٔٙبػت ثشاي ٔٙبعك ديٍش د٘يب ٘يض ٔٛسد  ٔٙبعك ٔذيششا٘ٝ

 اػشفبدٜ لشاس ٌيشد.

 3والٍس تاپفر                                       2آٍيىا ترٍهثیه        

 زيست سازهاى هلل هحیظ هذير اجرايی ترًاهِ            تٌذی الذاهات  هذير ترًاهِ اٍلَيت  

 ای هروس فؼالیت هٌغمِ      

 عرح ػولیاتی هذيتراًِ     
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 خالصِ اجرايی

  

 ّای رٍدخاًِ ارتثاط تیي سَاحل ٍ حَضِ

ؿذر  ثبؿٙذ وٝ ثٝ ٞبي عجيقي ٟٕٔي ٔيٞبي سٚدخب٘ٝ ؿبُٔ ٔحيظػٛاحُ ٚ حٛضٝ

ّىشدٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٌيش٘ذ. ٞش دٚ ػيؼشٓ، اص فٕٞب ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي سٛػظ ا٘ؼبٖ

وٙٙذ: آٟ٘ب فضب، ٔٙبثـ سِٛيذ وٙٙذٜ ٚ ٔحلٛالر  الشلبدي حٕبيز ٔي -اجشٕبفي

ٞبي ا٘ؼب٘ي، سٚاثظ فّٕي ثيٗ  ٕ٘بيٙذ. ثب افضايؾ ٔميبع فقبِيز ٘بخٛاػشٝ سا فشاٞٓ ٔي

ٞبي  ٌشدد. فقبِيز ٔي اي اص ِحبػ فّٕىشدي آؿىبسسش ٘ٛاحي ػبحّي ٚ سٚدخب٘ٝ

ٞبي ٔشسفـ وٛٞؼشب٘ي ٕٞچٖٛ:  دػز سٚدخب٘ٝ اص ٔٙبثـ صٔيٗ الشلبدي دس ٘ٛاحي دبييٗ

ثش٘ذ. اص عشف  ( ٚ چٛة، ػٛد ٔي: ْاي ٔب٘ٙذ ؿٗ ٚ ٔبػٝ )يب ٔلبِح دا٘ٝ 1آة، ػٍٙذا٘ٝ

ٞبي كٙقشي ٚ سٛػقٝ ٌشدؿٍشي  ديٍش، ٘ٛاحي ػبحّي فضبيي سا ثشاي ػىٛ٘ز، فقبِيز

سٚدخب٘ٝ ثذ٘جبَ داسد، فشاٞٓ سشي ٘ؼجز ثٝ حٛضٝ  وٝ ٔٙبفـ ٔظجشي سا ثشاي ٘بحيٝ ٌؼششدٜ

 آٚس٘ذ. ٔي

ثبؿذ. ايٗ دٚ ٔٙغمٝ سٛػظ  ٘بحيٝ ػبحّي يىي اص اجضا اػبػي حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ٔي

ثبؿٙذ: ٔي الشلبدي ثب ٞٓ دس اسسجبط -سقذادي اص فشآيٙذٞبي عجيقي ٚ اجشٕبفي

  چشخٝ آة وٝ سقييٗ وٙٙذٜ ويفيز ٚ وٕيز آة ؿيشيٗ ٚ دس ٟ٘بيز ويفيز آة دسيب

ٞبي ا٘ؼب٘ي سا دس ٔٙغمٝ ػبحّي سحز سبطيش  ٞبي ػبحّي ٚ فقبِيز اوٛػيؼشٓ ثبؿذ، ٔي

ٞبي سفشيحي(. دشٚسي ٚ ٌشدؿٍشي/ فشكز دٞذ )ٔبٞيٍيشي/ آثضي ٔي لشاس

 ٞبي ٔٙغمٝ ػبحّي سا سحز سبطيش لشاس ا٘شمبَ سػٛثبسي وٝ وب٘بَ سٚدخب٘ٝ ٚ دٛيبيي 

 ا٘ؼب٘ي دس ٔٙغمٝ ػبحّي سبطيش ٞبي ٞبي ػبحّي ٚ فقبِيز دٞٙذ، ٟ٘بيشب ثش اوٛػيؼشٓ ٔي

دشٚسي، سٛػقٝ ؿٟشي، ٌشدؿٍشي ٚ غيشٜ(. ٌزاس٘ذ )ٔبٞيٍيشي/ آثضي ٔي
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 ٞبي ػبحّي ٚ  سٛا٘ٙذ ثش سٚي اوٛػيؼشٓ ٔي ٞبي ا٘ؼب٘ي دس حٛضٝ سٚدخب٘ٝ فقبِيز

سٚؿي ٔظجز اص عشيك سٟيٝ غزا، آة ٚ ا٘شطي  ٞبي ا٘ؼب٘ي دس ٔٙغمٝ ػبحّي ثٝ ٘يض فقبِيز

ٞبي ديٍش ٚ ٘يض سخّيٝ  اص عشيك ٍٟ٘ذاسي آة ثشاي آثيبسي ٚ وبسثشي ٚ ثٝ سٚؿي ٔٙفي

فبضالة، سبطيش ٌزاس ثبؿٙذ.

  ّای رٍدخاًِ ًیاز تِ هذيريت يىپارچِ ًَاحی ساحلی ٍ حَضِ

ثبؿٙذ،  ٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ػبحُ ٘يبصٔٙذ سٚيىشدي چٙذثخـي ٔي ٔؼبيُ ٔشثٛط ثٝ حٛضٝ

ؿذ:ٞشچٙذ ٕٔىٗ اػز ثش سغييشار سبويذ داؿشٝ ثب

 ٝعٛس چٙذثخـي ثب ثشخي اص فٙبكش ٔشثٛط ثٝ  ٔذيشيز حٛضٝ سٚدخب٘ٝ اػبػب ث

ثبؿذ. ٔي لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسار سٚػشبيي دس اسسجبط ثب وبسثشي صٔيٗ ٕٞبًٞٙ

 ٝٔسيضي فيضيىي، ٔذيشيز ٔٙبثـ ٕٞشاٜ ثب سبويذي  ٔذيشيز ٔٙغمٝ ػبحّي، اػبػب ثش٘ب

ثبؿذ. ٔي فيضيىيلٛي ثش لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسار وبسثشي صٔيٗ ٚ ٔذاخالر 

عٛس ػٙشي، ٔذيشيز حٛضٝ سٚدخب٘ٝ سٟٙب دس اسسجبط ثب ٔٙبثـ آثي ديذٜ ؿذٜ اػز.  ثٝ

ثؼيبسي اص ديٍش فّٕىشدٞبي حٛضٝ سٚدخب٘ٝ اص جّٕٝ: ٌشدؿٍشي، حفبؽز اص عجيقز 

ٞبي  ٚ ٔيشاص فشٍٞٙي ثبيؼشي ثٝ سػٕيز ؿٙبخشٝ ؿٛ٘ذ. ثذيٟي اػز وٝ حٛضٝ

 چٝ ٔذيشيز ؿٛ٘ذ.سٚدخب٘ٝ ثبيؼشي ثب سٚؿي يىذبس

ٞبي ؿذيذ ا٘ؼب٘ي اػز. ثشخالف  اي ثشاي فقبِيز ٔٙغمٝ ػبحّي ٕٞٛاسٜ ٘بحيٝ

ٕ٘بيذ: ٔذيشيز  ٔي ٞبي سٚدخب٘ٝ، ٔذيشيز ػبحّي دٚ ثقذ عٛال٘ي سا ثب ٞٓ ادغبْ حٛضٝ

وبسثشي صٔيٗ. ثٝ دِيُ ايٙىٝ ػٛاحُ ثيؾ اص حذ ٔٛسد سيضي  ثش٘بٔٝ ٔٙبثـ دسيبيي ٚ

عٛس  آيٙذ. دس حبَ حبضش، ايٗ أش ثٝ ٚجٛد ٔي ٘ذ، سضبدٞبي صيبدي ثٌٝيش ٔي لشاس  اػشفبدٜ

ٞبي سٚدخب٘ٝ، ٔذيشيز  اي ثٝ سػٕيز ؿٙبخشٝ ؿذٜ اػز وٝ ٕٞب٘ٙذ حٛضٝ ٌؼششدٜ

 ثبؿذ. يىذبسچٝ ٔٙغمٝ ػبحّي ثشاي دػشيبثي ثٝ سٛػقٝ دبيذاس ضشٚسي ٚ ٔٛسد ٘يبصٔٙذ ٔي
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ٚ اوِٛٛطيىي ٔؼشمّي ٞؼشٙذ، سغييش  ٞب ٚ ػٛاحُ، ٟ٘بدٞبي فيضيىي ٕٞب٘غٛس وٝ سٚدخب٘ٝ

دػز  ثش ٘ٛاحي دبييٗ 1اٍِٛٞبي وبسثشي صٔيٗ ٚ ٔٙبثـ دس ٘ٛاحي ثبالدػز سٚدخب٘ٝ

 ٌزاسد. سبطيش ٔي 2سٚدخب٘ٝ

ٞبي صٔيٗ، ٘يبص ثٝ يه سٚيىشد  ٞبي ٔشضبد دس ٔٛسد ٔٙبثـ عجيقي ٚ وبسثشي دسخٛاػز

سش اص سٛجٝ ثٝ لّٕشٚ  ٌؼششدٌٜؼششدٜ، ؿبُٔ اٞذاف چٙذٌب٘ٝ ٚ ٘يبص ثٝ داؿشٗ ٔميبػي 

آٚسد. ثب اسائٝ ايٗ ديذٌبٜ، سٚيىشد يىذبسچٝ ثٝ ٔذيشيز ٔٙبعك  ٚجٛد ٔي صٔبٖ ٚ فضب سا ثٝ

 ثبؿذ. جب ٔي ٞبي سٚدخب٘ٝ، خشدٔٙذا٘ٝ ٚ ثٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ

 رٍيىرد

ٞب ٚ  ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ٘يبصٔٙذ دزيشؽ اٞذاف، ػيبػز

ثبؿذ وٝ سـخيق سٚاثظ ثيٗ ايٗ دٚ ػيؼشٓ سا ثب  صٚوبسٞبي ٘ؾبسسي ٔيسيضي ػب دبيٝ

 آٚسد. اجشٕبفي فشاٞٓ ٔي -ديذٌبٜ حفبؽز ٔحيغي ٚ سٛػقٝ الشلبدي

سٛػقٝ دبيذاس  چبسچٛةٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ دس  اٞذاف

بدي ٚ ثشاػبع ايٙىٝ آيب حفبؽز ٔحيغي اص إٞيز يىؼب٘ي ٘ؼجز ثٝ ثبصدٞي الشل

ٌيشد. سٕبْ ايٗ ٔٛاسد، دس يه دٚسٕ٘بي  فذاِز اجشٕبفي ثشخٛسداس اػز، لشاس ٔي

 ؿٛد. ٘ؼّي، جؼشجٛ ٔي عشفي ثيٗ دساصٔذر ٚ ثش دبيٝ ثي

اكَٛ اػبػي ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ دس صٔيٙٝ سٛػقٝ دبيذاس 

 ثبيؼشي:

 ٛٞبي  جٝ ٕ٘بيذ ٚ ٔحذٚديزثٝ يىذبسچٍي اوٛػيؼشٓ ػبحّي يب حٛضٝ سٚدخب٘ٝ س

اػشفبدٜ اص ٔٙبثـ آٟ٘ب سا ثذزيشد؛

 اجشٕبفي ٔغٕئٗ  -اص إٞيز ساٞجشدي ٔٙبثـ سجذيذ ؿٛ٘ذٜ ثشاي سٛػقٝ الشلبدي

ؿٛد؛
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 ٜٞبي سىٕيّي سا يىذبسچٝ ٚ  ٔشقذد اص ٔٙبثقي وٝ فقبِيز ٞبي ٔيؼش ٕ٘ٛدٖ اػشفبد

ػبص٘ذ؛ ٞبي ٔشضبد سا ٔٙؾٓ ٔي فقبِيز

 ز، دس ٔميبػي ٌؼششدٜ ٘ؼجز ثٝ ٔذاخالر دس ػغح ٔحّي، اص دس اسسجبط ثب ٔذيشي

ٞب، اعٕيٙبٖ ٕ٘بيذ؛ ٚ ٌيشي ػبصي چٙذثخـي ٚ چٙذػغحي دس سلٕيٓ يىذبسچٝ

 ٝٔٔٙؾٛس اعٕيٙبٖ اص ٔذيشيز وبسآٔذ، ثٝ سٕبْ ثبصيٍشاٖ )يب  سيضي ثٝ دس فشايٙذ ثش٘ب

ٚيظٜ افشاد ٔحّي اجبصٜ ؿشوز ثذٞذ. فبٔالٖ(، ثٝ

ٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ٔٙبعك ػبحّي،  ؼشٓ ٔذيشيز يىذبسچٝ ثشاي حٛضٝسيضي ػي دس دبيٝ

اي سا دس  سيضي ٘مؾ ٚيظٜ دزيشؽ يه سٚيىشد فقبَ ضشٚسي اػز. دس ايٗ صٔيٙٝ، ثش٘بٔٝ

 ٕ٘بيذ. ٞب ٚ فّٕىشدٞب ايفب ٔي ساٞجشدي اٞذاف، ػيبػز چبسچٛةايجبد ٔشحّٝ ٘ؾبسر ٚ 

ثٝ   ي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝسذٚيٗ ساٞجشد دس صٔيٙٝ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّ

سش ثؼشٍي داسد. سذٚيٗ يه  اي ٌؼششدٜ ٞبي ٔغبِقٝ ٔٛسدي ٚ ؿشايظ ّٔي ٚ ٔٙغمٝ ٚيظٌي

ساٞجشد، اغّت ٘يبصٔٙذ سػيذٌي ثٝ ٔؼبيّي اػز وٝ ثش ٔذيشيز حٛضٝ سٚدخب٘ٝ يب 

 ٌيش٘ذ. وٙٙذٜ دس ايٗ فشايٙذ لشاس ٔي ػبحُ سبطيش داسد، ِٚي ثيشٖٚ اص اخشيبس افشاد ٔـبسوز

، ايٗ ٘ٛؿ   دِيُ ٔبٞيز ديچيذٜ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ثٝ

ٔذيشيز، ٘يبصٔٙذ ػغح ثباليي اص يىذبسچٍي دس دسٖٚ ٚ دس ثيٗ ػبخشبسٞبي ػبصٔب٘ي 

ٞبي ثخـي دس ٔشحّٝ  ٚيظٜ دس ٔيبٖ ػبصٔبٖ ثبؿذ. ػغح ثباليي اص ٕٞبٍٞٙي افمي، ثٝ ٔي

ٞب، دس ٔشاحُ  اسسجبعبر فٕٛدي دس دسٖٚ ػبصٔبٖسيضي ٚ ٘يض ػغح ثباليي اص  ثش٘بٔٝ

 اجشايي ضشٚسي اػز.

سٚ٘ذ، ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ  ٔي ٕٞب٘غٛس وٝ ٔؼبيُ اغّت اص ٔشصٞبي ػبصٔب٘ي فشاسش

ٚ ٔحّي فُٕ  1اي ثبيؼشي دس ػغٛح ٔشفبٚر ّٔي، ٔٙغمٝ  ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ

 ٕ٘بيذ.

  ٚ ٗاجشاي ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ دس ػغح ّٔي، ٔؼبيُ ػيبػيِ ٔشسجظ ثب سذٚي

ثبيؼشي سقشيف ٌشدد. يه ساٞجشد ٘يبصٔٙذ ايٗ اػز سب   ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ
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اي سا ثب دلز فشاٞٓ ٕ٘بيذ. آطا٘ؼي وٝ  ساٞجشدٞبي ضشٚسي ثشاي الذأبر ٔحّي ٚ ٔٙغمٝ

ثشٛا٘ذ ٔؼئِٛيز ٔذيشيز ػبحُ ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ دس ػغح ّٔي سا ثذزيشد، ثبيؼشي 

، صيشا اػشب٘ذاسدٞبي ٔحيغي ٚ حفبؽشي دس ايٗ ػغح سٙؾيٓ خٛاٞٙذ ؿذ. سقشيف ٌشدد

وٙذ ٚ ثٝ ٔـبسوز سٕبْ  وٝ ثش سٚي ٔؼبيُ ثخـي وبس ٔي اي ٕٞچٙيٗ، وٕيشٝ

سٛا٘ذ سـىيُ ؿٛد. دٞذ، ٔي ٞبي فاللٕٙذ دس ايٗ ٔٛضٛؿ اجبصٜ ٔي ٚصاسسخب٘ٝ

 ٝبي ّٔي ثشاي سش ٕٔىٗ اػز ثشاػبع ساٞجشدٞ ٞبي جضيي اي ثش٘بٔٝ دس ػغح ٔٙغم

سٛػقٝ ديذا وٙٙذ. ٕٞبٍٞٙي   ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ

ٞبي ٔحّي ثشاي ٔذيشيز ٔٙغمٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ٍٕٞبْ ثب حُ  ثش٘بٔٝ

  سضبدٞبي ٔٛجٛد دس جٟز اٞذاف ّٔي د٘جبَ خٛاٞذ ؿذ.

 ٝٔوٙٙذ. ٔي ٞبي جضيي دس ػغح ٔحّي سٛػقٝ ديذا ثش٘ب 

 ٞبي سذٚيٗ ؿذٜ ثشاػبع ساٞجشدٞب، دٚ ؿشط الصْ ٚجٛد داسد: ٘بٔٝثشاي اجشاي ثش

 ٝٔآٔيض آٟ٘ب سا سضٕيٗ ٕ٘بيٙذ. ٞب ثٝ حبِشي لب٘ٛ٘ي ٘يبص داس٘ذ سب اجشاي ٔٛفميز ثش٘ب

 اي اػز  ٞبي خشدٔٙذا٘ٝ ٌشايب٘ٝ ثبؿذ. ايٗ ثٝ ٔقٙي الذأبر ٚ ػيبػز ثش٘بٔٝ ثبيذ ٚالـ

٘بيي حىٛٔز ٔحّي، ٔٙبثـ ٔبِي ٚ ا٘ؼب٘ي ٔٛسد ثبؿذ، سٛا وٝ ٔشٙبػت ثب ٔميبع ٔؼبِٝ ٔي

ثبؿذ. ٘يبص ثٛدٜ ٚ سحز حٕبيز ضشٚسي سىِٙٛٛطي ٔي

سٛا٘ٙذ دس ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ  ٔي ٞب ٚ اثضاسٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ سٚؽ

وبس ٌشفشٝ ؿٛ٘ذ. ايٟٙب  سٚدخب٘ٝ دس ٔشاحُ ٔذيشيز اعالفبر، اجشا ٚ سٛػقٝ عشح ثٝ

ٞبي دـشيجبٖ اص  ، ػيؼش2ٓٞبي اعالفبر جغشافيبيي ، ػيؼش1ٜٓٞبي داد ؿبُٔ: دبيٍبٜ

، اسصيبثي الشلبدي 5، اسصيبثي ساٞجشدي ٔحيغي4، اسصيبثي اطشار ٔحيغي3ٌيشي سلٕيٓ
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، 1صيؼز ٔحيغئحيظ، سجضيٝ ٚ سحّيُ ؽشفيز  -ٞب، ػٙبسيٛٞبي سٛػقٝ ػٛد ٚ ٞضيٙٝ

 ثبؿٙذ. ٔي ػبصي ٚ آٔٛصؽ ٚ حُ سضبدٞب ػبصٚوبسٞبي ٔبِي، آٌبٞي، ؽشفيز

 للورٍ

ٞبي  طيش ٚسٚديأٞبي وٛچه خظ ػبحّي ٕٔىٗ اػز سحز س ثشخي اص ثخؾ

سش خظ ػبحّي، ٘بچبسا  ٞبي عٛال٘ي اي لشاس ٍ٘يش٘ذ، أب ثب دس ٘ؾش ٌشفشٗ ثخؾ سٚدخب٘ٝ

اي  ٞبي سٚدخب٘ٝثبؿذ. ثب يه ٘ـب٘ٝ ٔـبثٝ، حٛضٝ ٔي ٞبي ثضسٌششطش اص سٚدخب٘ٝأٔش

عٛس چـٍٕيشي  جض دس چٙذ ٔٛسد ثٝ ٝ ػبحّي سا ثٝثٝ احشٕبَ ضقيف ٔٙغم ،وٛچه

ٞبي حٛضٝ،  ٞشحبَ، ثب افضايؾ ا٘ذاصٜ حٛضٝ آثشيض، خشٚجي دٞٙذ. ثٝ سحز سبطيش لشاس ٔي

خبعش اسسجبط ٘ضديه  سبطيش ثيـششي ثش ٔٙغمٝ ػبحّي خٛاٞٙذ ٌزاؿز. فالٜٚ ثش ايٗ، ثٝ

ب ٔؼبفز ثيـششي سٛا٘ٙذ س ثيٗ سٚدخب٘ٝ ٚ ػبحُ، سغييشار دس ػيؼشٓ سٚدخب٘ٝ ٔي

 احؼبع ٌشدد.

ٞبي ٔذيشيشي دس دسٖٚ لّٕشٚ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ  سٕبْ فقبِيز

ثبؿذ. ٔميبع ٔذيشيز ٔؼئّٝ ٚ سبطيش سٚدخب٘ٝ، ٘يبصٔٙذ سٚيىشدي وبٔال يىذبسچٝ ٕ٘ي

ثبؿٙذ وٝ آيب ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ  وٙٙذٜ ايٗ ٔي الذأبر ٔذيشيشي ٌؼششدٜ، سقييٗ

وبس ٌشفشٝ ؿٛد يب ٘ٝ. دس ثشخي ٔٛاسد، ٔذيشيز دس يه  ي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ثبيذ ثٝػبحّ

ٞبي ديٍش ٔؼشمُ ثبؿذ، أب ثب افضايؾ ٔميبع ٚؽبيف، ٘يبص  ثخؾ ٕٔىٗ اػز اص ثخؾ

ٔفٟٛٔي سا  چبسچٛثيؿٛد. ساٞجشدٞبي وٙٛ٘ي،  ثٝ سٚيىشد يىذبسچٝ ٕٞٛاسٜ ثيـشش ٔي

وبسآٔذ ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ  طش ٚؤثشاي اسصيبثي ٞش ٔٛسد ٚ اجشاي ٔ

 ٕ٘بيذ. حٛضٝ سٚدخب٘ٝ فشاٞٓ ٔي

 آهذ هَرد اًتظار پی

ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ، فشكشي سا ثشاي دس ٘ؾش ٌشفشٗ 

سش ثيشٖٚ اص لّٕشٚ  ٞبيي، وٝ ديؾ ٞبي ٔـخق ٚ سٚؿٗ چٙيٗ ػيؼشٓ ثشخي جٙجٝ
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آٚسد. يه سٚيىشد يىذبسچٝ، ٔٙجش ثٝ ٕٞبٍٞٙي ثٟشش  ا٘ذ فشاٞٓ ٔي سيضي ديذٜ ؿذٜ ثش٘بٔٝ

داسي، وـبٚسصي، سٛػقٝ ؿٟشي،  ٞب )آة، جٍُٙ ٌزاسي ٚ الذأبر دس ثيٗ ثخؾ ػيبػز

سش  ؿٛد ٚ اص ِحبػ جغشافيبيي، ٟ٘بيشب ٔٙجش ثٝ اػشفبدٜ ٔٙغمي حفبؽز ٔحيغي ٚ غيشٜ( ٔي

 ٌشدد. اص ٔٙبثـ ٚ حفبؽز ٔٛطشسش ٔحيغي ٔي

ػبصي ٔذاخالر ػيبػي  س، يه سٚيىشد ٔذيشيشي يىذبسچٝ ثشاي ثٟيٙٝآٔذ ٔٛسد ا٘شؾب دي

ٞب، وبسآٔذ ػبخشٗ  ٔٙؾٛس وبٞؾ سضبدٞبي ثبِمٜٛ، ٔشلُ ٕ٘ٛدٖ ؿىبف دس صٔبٖ ٚ فضب ثٝ

سٛا٘ذ اص عشيك  ثبؿذ. ايٗ أش، ٔي ٞب ٔي ٚ سٚي ٞٓ لشاس دادٖ ثبِمٜٛ دس ٔيبٖ ػيبػز

اي )ٞٓ  ٞبي حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ػيؼشٓ ٞبي وّيذي ثيٗ ٘ٛاحي ػبحّي ٚ ؿٙبػبيي اسسجبط

ٞبي وّيذي، ٞٓ  ٞبي ا٘ؼب٘ي( ٚ ؿٙبػبيي ٔٛلقيز فشآيٙذٞبي عجيقي ٚ ٞٓ فقبِيز

دػز آيذ. دس ايٗ خلٛف، ثبيؼشي  جغشافيبيي ٚ ٞٓ ثخـي، جٟز ٔذاخّٝ ػيبػي ثٝ

ٞبي اػبػي دس لبِت صٔبٖ ٚ ٔميبع جغشافيبيي، دس ٔيبٖ  سـخيق دادٜ ؿٛد وٝ سفبٚر

وٙٙذ ٚجٛد  ٞبي سٚدخب٘ٝ فُٕ ٔي ٌٛ٘بٌٛ٘ي وٝ دس ٘ٛاحي ػبحّي ٚ حٛضٝفشآيٙذٞبي 

 خبعش داؿز. ٌيشي ثٝ داس٘ذ ٚ ايٗ سا ثبيؼشي دس ٔشحّٝ سلٕيٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 راٌّوای خَاًٌذگاى

 ا٘ذ: كٛسر صيش دس ٘ؾش ٌشفشٝ ؿذٜ ثٝ سيضي ٘ؾشي ٚ ساٞجشدٞبي ثش٘بٔٝچبسچٛة 
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 ٔ ٙغمٝ ػبحّي ثب ٔؼبيُ ٔشثٛط ثٝ حؼبع ٕ٘ٛدٖ سٛجٝ سٕبْ وؼب٘ي وٝ دس ٔذيشيز

ٔذيشيز حٛضٝ سٚدخب٘ٝ دسٌيش ٞؼشٙذ؛

  حؼبع ٕ٘ٛدٖ سٛجٝ سٕبْ وؼب٘ي وٝ دس ٔذيشيز حٛضٝ سٚدخب٘ٝ ثب ٔٛضٛفبر

ٔذيشيز ٔٙغمٝ ػبحّي دسٌيش ٞؼشٙذ؛ ٚ

 ٔشجـ ثشاي ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ فشاٞٓ  چبسچٛثي

ٕ٘بيذ. ٔي

فٙٛاٖ اثضاس وّي ٔشجـ، ؿٙبخشٝ  ثبيؼشي ثٝ سيضي ٞبي ثش٘بٔٝ٘ؾشي ٚ ساٞجشدچبسچٛة 

ٞبي ا٘ؼب٘ي ٚ  وٝ سٛضيحبر ٔفلُ فشايٙذٞبي عجيقي، فقبِيز ؿٛد، دس حبِي

سٛاٖ دس ادثيبر فّٕي سخللي ديذا ٕ٘ٛد. سٛضيحبر  ثيٗ آٟ٘ب سا ٔي 1ٞبي ثشٕٞىٙؾ

اعالفبر دس  فالٜٚ سيضي، ثٝ ٞبي ثش٘بٔٝ ٞب ٚ سىٙيه سفليّي ٔذيشيز ٔحيغي ٚ سٚؽ

سٛا٘ٙذ دس ٔٙبثـ سخللي ديذٜ ؿٛ٘ذ. ٔٛسد اثضاسٞبي ٚيظٜ، ٘يض ٔي

اي سا ثشاي اسسجبط دادٖ ٔذيشيز ٘بحيٝ ػبحّي ثب  دبيٝ ٘ؾشيچبسچٛة  ثخؾ ٘خؼز،

آٚسد. فشاٞٓ ٔي ثشفىغٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ  حٛضٝ

  ٚ فلُ ٘خؼز ٔفٟٛٔي اػبػي سا ثشاي ٔذيشيز يىذبسچٝ دس ٘ٛاحي ػبحّي

ٕ٘بيذ ٚ عشح وّي ٔٙغمي سا ثشاي سفشبس ٔـششن ٔذيشيشي  ٚدخب٘ٝ سٙؾيٓ ٔيٞبي س حٛضٝ

آٚسد. آٟ٘ب فشاٞٓ ٔي

 ٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ٘ٛاحي   ٞبي فيضيىي اكّي دس حٛضٝ فلُ دْٚ فشايٙذٞب ٚ ٚيظٌي

ٚيظٜ چشخٝ آة ٚ ا٘شمبَ سػٛة سا وٝ فشايٙذٞبي ػبص٘ذٜ جٟز اسسجبط ثيٗ  ػبحّي، ثٝ

دٞذ. ؿٛ٘ذ، ؿشح ٔي ػبحّي ٔحؼٛة ٔيٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ٔٙبعك  حٛضٝ

 ٞبي سٚدخب٘ٝ ٚ ٞٓ دس ٔٙبعك  ٞبي ا٘ؼب٘ي ٞٓ دس حٛضٝ فلُ ػْٛ ٔٛضٛؿ وبسثشي

ٞبي سٛػقٝ ٔٙبثـ،  ػبحّي ثب سٕشوض ثش فـبسٞبي جٕقيز، ثخؾ الشلبدي ٚ فقبِيز

دٞذ.  ٞب ٚ اٍِٛٞبي وبسثشي صٔيٗ سا ٔٛسد ثحض لشاس ٔي ؿٟش٘ـيٙي ٚ سٛػقٝ صيشػبخز

دادٖ صيؼشٍبٜ، آِٛدٌي،  ٞبي ٔحيغي )اص دػز ق ٕ٘ٛدٖ اطشار ػيؼشٓٞذف، ٔـخ
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ٞبي ا٘ؼب٘ي ٘يض سبطيش  عٛسي وٝ ٕٔىٗ اػز ثش فقبِيز ثبؿذ، ثٝ فشػبيؾ ٚ غيشٜ( ٔي

ثٍزاسد.

  ْي اػبػي )اكَٛ، اٞذاف ٚ ٔمبكذ( سا ثشاي الذاْ ٔـششن دس چبسچٛثفلُ چٟبس

بُٔ ساٞجشدٞبي جبيٍضيٗ، ثشاي ٔذيشيز ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ سٚدخب٘ٝ، اص جّٕٝ ؿ

دٞذ. دػشيبثي ثٝ ٔٛفميز سا ٔٛسد ثحض لشاس ٔي

ٔٙؾٛس ٔذيشيز ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ  سا ثٝ سيضي ساٞجشدٞبي ثش٘بٔٝ ثخؾ دْٚ،

دٞذ. سٚدخب٘ٝ، اسائٝ ٔي

 ْٞبي اػبػي سا دس سٙؾيٓ يه ثش٘بٔٝ ٔذيشيشي يىذبسچٝ ثشاي ٘ٛاحي  فلُ دٙجٓ ٌب

ٕ٘بيذ. ٔي خب٘ٝ اسايٝٞبي  سٚد ػبحّي ٚ حٛضٝ

  ْػشا٘جبْ، فلُ ؿـٓ ٔشٚسي ثش ثشخي اص اثضاسٞبي ػيبػي وّيذي ثشاي ا٘جب

ٞبي ثبِمٜٛ  ٞبي اػبػي ٚ وبسثشي ٕ٘بيذ. ٕٞچٙيٗ، ٚيظٌي ٔذيشيز يىذبسچٝ فشاٞٓ ٔي

ٕ٘بيٙذ. آٟ٘ب ثش جذيذسشيٗ اثضاسٞب سبويذ ٔي

سٛا٘ٙذ  ٕ٘بيٙذ، ٕٞچٙيٗ ٔي ٔيٞب فشاٞٓ  ي ٘ؾشي سا ثشاي آغبص ثش٘بٔٝچبسچٛث، ساٞجشدٞب

اي اص ٔذيشيز يىذبسچٝ ٘بحيٝ ػبحّي ٚ حٛضٝ  ٞبي ٚيظٜ عٛس ٌضيٙـي ثشاي جٙجٝ ثٝ

سٚدخب٘ٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌيش٘ذ.



 
 


