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 زّ ذظ هْاظی

 

 

ایٌک ؼیوای ظًسگی زض رغطافیای حطّت ُای افؽاًْی ذاّض هیاًَ ّـوال افطیما ظیط ففاض هٌطك ـْضؾ ُا ّطغیاى ُای 

 .هی ـْز ّ ػْاهل هحیظ پیطاهْى اى زگطگْى  التصازی ّارتواػی - تط ذاؼتَ اظ هتي اًگیعٍ ُای ؼیاؼی ؼِوگیي  

ظازی ػول ضا زض ذیاتاى ُای ذفتَ ظیط چکوَ آّ. یک اًتراب زضذفاى تاضیری لاهت ضاؼت هی کٌٌس  طب ُا تط ؼکْیػ ــ

 .ُای ؼکْت ًاـی اظ تؽلظ ؼٌتی حکوطّایاى هطلك الؼٌاى تزطتَ هی کٌٌس 

ا ضطّض تاضیری ضا تط زّؾ هی ػظین یک اًتراب زـْاض اه ء ذیعؾ ُای فطا گیط ارتواػی تزطتَ یاتاى ُا زض توْظـ ذـ

 .کفٌس

 .ذیاتاى ُا رٌاظٍ تط زّؾ اًس . یاتاى ُا اضزٍء هلیْى ُا اًؽاى ضا تطای تط لطاضی تؼازل ارتواػی  ػیٌیت هی ترفٌسذــ 

 .ذیاتاى ُا ذًْیي اًس 

ٍ ُایی اًس کَ زض تؽتط ـطایظ هفاُین ػیٌیت یافتَءاًگیع -ـْض ّتِیذ   -صسا ُا  -تصاّیط  -پطچن ُا  -ـؼاض ُا  -ًؽاى ُا ا ــ

 .شٌُی پطّضؾ یافتَ اًس 

 .ؽلواى ّغیط هؽلواى  تط ؼزازٍء ذًْیي ذیاتاى ُا ًفل ُای هماّهت ّایؽتازگی ضا هکطض هی کٌٌس ه ــ

:اًؽْتط   

   .زـْب تاضید ذاّض هیاًَ تط گصاض هی ـْآرٌاظٍ ُای ػاضیتی ّتکثیط ُای کاشب زض تطظخ تَ ذاکؽتط ًفؽتَء یک تطَُء پط

 .زض تاضید حطکت ُای تعضگ ارتواػی تٌسضت اهکاى تطّظ یافتَ اًس   ذیعؾ ًابظیطا . ّ ایي فططت ذیعؾ ُای تاضیری اؼت 

یی  هؼطْف تط تغیط ّتحْل  یک گطایؿ ػوْهی  تؽوت تط گصاضی ذْاؼت ُای تٌیازی اها اًچَ هِن اؼت  تؽلظ  ّچیطگی

 .اؼت کَ تطا ظًسگی هیاتس 

تعّزی زاهٌَ اى الیَ ُای هرتلف ارتواػی ضا زض رغطافیای  تیفتط تؽتط ُای ـِطی ّ ًیوَ هسضى زاضًس اهاگطچَ ایي تحطکات 

 .ـِط ّ زٍ تحت پْـؿ لطاض زاز 

:زیسٍ هیفْز کَ   



 
 

روؼی ء هصُة ّؼیاؼت  ّهکتة ّهسضؼَ زض هحیظ یک کلیت تِن گطٍ ذْضزٍءاضازٍ  -اًسیفَ ّزیي  -ؼلیمَ ُا ی ـِط ّزٍ   -

 . ضًگ هی تاظًس

ضّی ایي ًتیزَ گیطی زًیای غطب کَ هؽلواًاى فمظ ـایؽتَء تطزگی ّ اطاػت اًس ّاؼتؼساز ضُگفایی ّضُیاتی تطای   -

ـسٍ تط ذفًْت ُای تٌگ ًظطیاتی   اؼالهیت هلیّ   ًاؼیًْالیعم ػطتی  -. گعیٌؿ تِتطضا ًساضًس چلیپای تطالى کفیسٍ هیفْز

 .چیطٍ هیفًْس 

 .تؼسز ّتٌْع تؼْیض هیفْز، تگیٌَء ضًگیي تکخط آ ػطب تَ  تفکطء اصا لتء اؼالم  -

ت غطب ضا اظ ؼط ضاٍ ػطب تط ذْاُس چیس ّافتاب ضطْتت ظزٍء  تفاضتی زض ضاٍ ُؽت کَ توام ّؼایل ّظهیٌَ ُای زیکتا  -

 .تاظی ُای اهطیکا زض اػواق ًیل تَ غطّب اتسی ذْاُس ًفؽت

 -   تاظّی هفمْز ـسٍ ء گلْتالیعم   زض هفِْم حطکت ُای تعضگ لاضٍ یی تؼطیف ّ تاظ یاتی ذْاُس ـس .

 .هْاضغ هسضى ارتواػی زض زًیای ػطب رای تٌیاز گطایی ّذفًْت ضا پط ذْاُس کطز َ ًْػی تاظ گفت ت  -

  تحعب زض لالة ُای هحسّز گطایؿ ُای ؼٌتی  ّ  هسضًیعم ؼیاؼیّتالذطٍ ایي تلمی ًِازیٌَ هیفْز کَ رطیاى تالٌسٍء   -

اهکاى رْالى ًرْاُس یافت هگط اًکَ هیساى ُای تاظ فکط ّاًسیفَ تَ ضّی حطکتِای هسضى ارتواػی اغْؾ  ًاـی اظ اى

 .ًگفایٌس 

رای ـک ًیؽت کَ گفتي ؼري اذط زض ّضؼیت ًا پایساض کًٌْی ّتحطاى ُای راضی ذاّض هیاًَ کاض زـْاضیؽت اها اًچَ ها 

ضذساز  یی لطیي تَ ّالؼیت ضذساز ُا  ّپیاهس ُا  ّ یا اظِاض تس تیٌی ؼیتیی لطیي تَ ّال هیتْاًین تگْین ـایس اظِاض ذْـثیٌی

 .ُا ّپیاهس ُا تاـس 

ُوچٌاى زض ػط ـَ لویسٍ اًس ٌُّْظ   ًفیٌاىکفتی ُای لسضت زض اػواق پطتاب ـسٍ اًس اها ؼط  ذلثاًاىایي زضؼت اؼت کَ 

 .زض کویي اًس ( زظزاى زضیایی) ػولَء ًزات 

 .طب تحمك تط ًاهَء اهپطاطْضی ذاّض هیاًَ ضا زض ؼط هی پطّضاًٌسٌُْظ اهطیکا ّغ  -

 .ٌُْظ ًفْش ًاـی اظ ؼطهایَ گصاضی ُای غطب زض زؼتکاٍ ُای اهٌیتی ػطب فؼلیت ذْز ضا اظ زؼت ًسازٍ اؼت   -

تْاًس اًگیعٍء هی(اؼطاییل ) ٌُْظ هْرْزیت پایکاٍ ُای ًظاهی اهطیکا زض ذاّض هیاًَ  ّهْلؼیت ػطّغ ًاظ زاًَءاهطیکا   -

 .پاففاضی ُای اهطیکا تط تساّم ؼیاؼت ُای اؼتیال گطاًَ  تاـس 

کَ تایس اظ تطاظًسٍ تطیي ـؼاض ُای رطیاى تظا ُطات ّ اضاهؿ ًؽثی تؼس (هطگ تط اهطیکا ّهطگ تط اؼطاییل ) ٌُْظ ـؼاض   -

 .اظ تظا ُطات هی تْز تگًَْء هطهْظی هفمْز اؼت 

ّزض ًتیزَ اهْاد کیَ تط ًفْش ذْز زض ؼاذتاض ُای ًظاهی ّاؼترثاضات فطهاى کْزتا صازض کٌس ٌُْظ اهطیکا هیتْاًس تا ت  -

اگط چٌیي ـْز هصط ًوًَْء ًرؽتیي ّلیثیا تؼس اظ ؼمْط . تْفاى ُای ارتواػی زض کْیط کْزتا ُا ضؼْب کطزٍ هتْلف ـًْس 

 .ًوًَْء زّهیي ذْاُس تْز 

 :تاظ ًگطزیسٍ اؼت کَ  اظ ؼْی زیگط تا کٌْى گطٍ ایي پطؼؿ اؼاؼی



 
 

 هاُیت ایي طغیاى ُا زض کزا ضیفَ زاضز ؟  -۳

 ایا اهطیکا یگاًَ تاظیگط صحٌَ اؼت ّیا تطًسٍ ّتاظًسٍء زیگطی ًیع ّرْز زاضز؟  - ۴

:تَ تطتیة   

تؽتط  ًؽلی کَ زض. ػسٍ ء ایي ذیعؾ ُا ضا ذْز رْؾ گفتَ اًس  ّزضیي حکن ًؽل ًْ رْاى ػطب ضا هحْض لطاض زازٍ اًس   -۳

تساّم اؼتثساز ذفي ؼَ زَُء ذاّض هیاًَ  حس الل زض زّ زَُء اى هفمْز تْزٍ اًس ّتا تلْؽ فیعیکی اًاى ُوَ ـطایظ ّتؽتط ُا 

 .تطای تغیط ّتحْل اهازٍ هیفْز 

ؼال تا ؼیاؼت گصاضاى ّزّلتوطزاى ایطاى ایي ذیعؾ ُا ضا تالٌسگی تساّم اًمالب اؼالهی ایطاى هیساًٌس کَ پػ اظ ؼی ّزّ   -

 .کٌاضٍ ُای ًیل تؽتط کفیسٍ ّرِاًی ـسى اًمالب ایطاى ضا تَ ًوایؿ هیگصاضز 

لیلی هی افتٌس اًطا تاظ افطیٌی تؼالین ( ذیوَ) یی تریال  ًظطیَ پطزاظاى  کوًْیؽت ّهاضکؽیت ُا کَ تا زیسى ُط ؼیاُی  -

هاضکػ ّحضْض هزسز اًسیفَ ُای اًمالتی ّی  زض تؽتط تؼاهالت پیچیسٍء تاضید هیساًٌس ّلاًًْوٌسی گفایؿ گطٍء تضاز ُای 

 .طثماتی ضا تَ اى پیًْس هیسٌُس کَ تطگفت هزسز هاضکػ ضا تفاضت هیسٌُس 

ایي هؽا لَ کلیسی تطیي تحج ُا .   یی ضا ایزاز هیکٌس کَ پاؼد طلة اًس  اؼیالثتَ ًتیزَ گیطی ُای فْق ُط کسام ؼْاالت اؼ 

 .زضک زضؼت هاُیت ذیعؾ ُای هصکْض زض تطاتط ها هیگفایس  ضا تطای

تِتط اؼت ایي ضا اغاظ یک . اظین ؽت( اًمالتی) ـایسذیلی ذْـثیٌاًَ ّیا لثل اظ ّلت ذْاُس تْز اگط هاُیت ایي تحطکات ضا 

صْضت تساًین کَ هطزم  اظازی ذْز ضا تِسف ًِازیٌَ ؼاذتي یک تحْل ّزگط گًْی تَ تزطتَ گطفتَ اًس کَ زض  اًتراب تاضیری

زض ػصط حاضط ذْاٌُس تْز کَ تٌیاز اًطا ًَ اضظؾ ُای ایسلْریک طثماتی تلکَ      ؼفیس تطیي اًمال باى رِاى ـاُس     تحمك

 .هکتثی تفکیل ذْاُس زاز ػاضی اظ گطایؿ ُای  ًاؼیًْالیعم ـفاف   اضظؾ ُای

فکط کٌن حمیمت حْازث ذاّض هیاًَ کَ تسّى ـک تؽاط ػطتی زاضًس ـایس تزطتَ ّیاهزا ز لَ ایؽت زض هیاى اظازی 

تَ ( حکْهت پٌِاًی رِاى)  ّیا زؼت هطهْظی اظ اًؽْی. ّهحکْهیت  کَ زض ًؽرَء یک زهْگطافی ًْیي هؽزل هیفْز 

 .َ هیسُس  ّیا تاظیگط زگطی تَ صحٌَ ذْاُس اهس هاهْضیت اهطیکا زض زًیای ػطب ذاتو

ّلی تَ ُط حال ـِاهت ّ ایؽتازگی هطزهاى اظازٍءػطب ّتْفیك اًاى زض تاهیي رْـؿ ُای تاّضی تؽوت یک ُسف ّاحس 

 .لاتل اضد گصاضی ّؼتایؿ فطاّاى اؼت 

ظزحام ًَ تٌِا گوطاٍ کٌٌسٍ ًیؽت تلکَ ُطا زض تحطاى ذاّض هیاًَ ها تَ ًْػی اظزحام ؼیاؼی هْارَ ُؽتین ّلی ایي اظا - ۴

تلکَ تفریص هاُیت تاظی ّ تاظیگطاى زؼت  ؛ ها تَ یک کخطت اغفال کٌٌسٍ هْارَ ًیؽتین. لاتل ضّیت ّـٌاؼایی ُن ُؽت 

 .اّل زض زضّى ایي کخطت هوکي اؼت 

:تسیٌگًَْ   

 ضاٍ هی افتٌس ّ هحل تماطؼی ًوی،  تعضگ  ایطاى ّاهطیکا زّ ذظ هْاظی زض ٌُسؼَء ذاّض هیاًَ اًس کَ تسًثال زّ اؼتطاتیزی

 .یاتٌس 

 .ذْیؿ زض ذاّض هیاًَ اؼت اهطیکا زض پی تاهیي اهپطاطْضی  - 



 
 

 .ایطاى ُسف صسّض اًمالب اؼالهی ضا زض ذاّض هیاًَ تؼمیة هیکٌس   - 

 .اهطیکا تؽلظ تط هٌاتغ ًفت ضا هٌظْض زاضز   -

 .یک اهطیکا  زض ذاّض هیاًَ ضا ػولی هیؽاظز ایطاى پطّگطام هحسّز ؼاذتي هیساى ُای اؼتطاتیز  -

 .ؼیاؼت هساضاى اهطیکا ذاّض هیاًَء تعضگ ضا هططس هیکٌٌس   -

 .ؼیاؼت هساضاى ایطاى حْظٍء توسًی ایطاى ضا هططس هیکٌٌس کَ زض ؼاحَء ذاّض هیاًَ تفست احط گصاض اؼت   

 .ؼیاؼت هساضاى اهطیکا هسل ـکٌی هیکٌٌس   -

 .اى زض پی هسل ؼاظی اًس ؼیاؼت هساضاى ایط  -

 .اهطیکا زض پی ضُثطی هٌاتغ ًفتی اؼت   -

 .زض پی تاهیي ظػاهت هٌاتغ تفطی هؽلواى زض ذاّض هیاًَ اؼت ى ایطا ـ 

 .اهطیکا زض ؼاذتاض ُای ًظاهی ًفْش زاضز   -

 .ایطاى زض شٌُیت ػاهَء هؽلواى ذاّض هیاًَ ؼط هایَ گصاضی ًوْزٍ اؼت   -

 .اهکاًات ایطاى گیط هاًسٍ اًس ( اًثْض) کلک افگاض زاضز کَ زض ُوثْض هعیس تط اى اهطیکا زّ  

هحل پایگاٍ ًظاهی اهطیکا کَ تا ـْضؾ ـؼیاى اًکفْض اهطیکا ضا تَ ؼکْت زض تطاتط اًچَ زض تحطیي هیگصضز :  تحطیي   ــ

 .ّازاض ؼاذتَ اؼت 

هْرْزیت . زٍ اؼت ضاُی تزع اًتراب ایطى ًساضز تحطیي کَ زض صسالت اهطیکاهثٌی تط ّفا زاضی اؾ تَ زًیای ػطب ـک اّض

 .ترفی تعضگ ـؼیَ ُا ایي حسغ ضا تَ یمیي هثسل ذْاُس کطز 

 -هحل تعضگتطیي ّاؼاؼی تطیي پایگَ ًظاهی اهطیکا زض هٌطمَ کَ تؼْیض حاکویت ُا ّتساّم تحطاى ذاّض هیاًَ :   اؼطاییل ــ

ّزض صْضت افعایؿ ًمؿ ایطاى زض هٌطمَ پطّؼَ اؼالهی ؼاظی اؼیای  .ذطْط کوط تٌس اهیتی اًطا ـسیسا ظیط ؼْال هیگیطز

 .هیاًَ تَ پطّگطام تساضکات هحاصطٍء اؼطاییل هثسل ذْاُس ـس 

تاظ گفایی کاًال ؼْیع .  تا تغیط ّضؼیت ؼیاؼی زض هصط تعضگتطیي هاًغ تط ؼط ضاٍ هٌافغ هٌطمْی ایطاى زض ُن ذْاُس ضیرت 

 .ى اغاظ ایي اهیس ّاضی تطای ایطاى اؼت تطای ػثْض کفتی ُای رٌگی ایطا

تاى رٌگی اؼطاییل ًرْاُس تْز تا کاضّاى ُای اؼلحَء ایطاًی ضا زض ذاک  ػما اؼواى هصط زیگط رْالًگاٍ هٌاؼثی تطای

 .ًَ تگیطز  ؼْزاى ّیا کفتی ُای حواغ ّحعب هللا ضا ًفا

ؽوت زؼت یاتی تَ پطّگطام ُای رسیس هٌطمْی اّضاع زض تؽتط تحطاى ذاّض هیاًَ طْضی ـکل هی گیطًس کَ ایطاى ضا ت

 .تفْیك هیکٌس 

ایٌک کاضیع ُای هفطف تط اؼیاب رٌگ افغاًؽتاى زض گْزال تی حثاتی ُای ؼیاؼی ذاّض هیاًَ ضؼْب هیکٌٌس ّ ایطاى هیتْاًس 



 
 

 .تا زؼتاى تاظ ضاٍ تْؼؼَء حْظٍ توسًی ّهسل ؼاظی ضا تؼمیة کٌس 

ی ػطب پیؿ تیٌی ًکطزٍ تْز چٌاى ذْز ضا زضیي حْظٍ پطاگٌسٍ ؼاذتَ اؼت کَ روغ اهس اهطیکا کَ ّضؼیت کًٌْی ضا زض زًیا

ّایي پطاگٌسگی کَ اظ ذاّض هیاًَ تا  افغاًؽتاى ّػطاق  گؽتطؾ یافتَ اؼت فطصت ُای  ضا تطای .ًگیط اؼت  اى ؼرت ظها

تیفی ذْیؿ زض هٌطمَ زؼت یاظز ّکفَء ًظاهی ّ اّپطا - ایطاى تاظ ذْاُس کطز کَ تَ تْؼؼَء هاهْضیت ُای گؽتطزٍء ؼیاؼی

 .تطاظّ ضا تؽوت اًحصاض ظهیٌَ ُای اؼتطاتیزیک پایي اّضز 

:زض صْضتیکَ   

زضاًصْضت ایطاى ًتٌِا هسلی ضا . هْد ذیعؾ ُای فطاگیط ذاّض هیاًَ ّـوال افطیما زض ظیط ضیؿ اذًْس ُای ایطاًی ًمة ًعًس

 .اًی ایي تحطاى تَ صفط تمطب ذْاُس کطز تلکَ ذْز زض رسّل طْف؛ تزِاى اضظاًی ًرْاُس کطز 

 :ًّیع ایي پطؼؿ تالی هیواًس کَ 

تَ تیطاَُ ذْاُس ضفت ّیااهطیکا زض اظزحام تحْالت ذاّض هیاًَ ( زظزاى ذلیذ )  ذیعؾ ُای ذاّض هیاًَ زض رٌثطٍء تاظی ُای

 .    ذْز ضا زض لالة ؼیاؼت ُای رسیس تاظ افطیٌی ذْاُس کطز ؟؟؟؟؟؟ 

 


