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 چكيذُ
ؿاك٘ـ،پقيلٍارتٕبفبتاٌ٘ب٘يوٝتٛا٘بييييٞبيرغلافيبٔغيظٌيليُىُ كا

.تٙٛفبتٔغيغيثلآٔـٜامپقيلؿآٟ٘بتأحيلٔي)ٔغّكٌٚ٘جي(بييامٔٛلقيترغلافي

ٔٛلقيتي٘بٌٕٞب٘ي فلًٞٙ،ٞبي پيـايَ ثٝ ٔتفبٚت ؽلفيتا٘زبٔـٔيٞبي ٞبي.

اٍِٛيثلٕٞىِٙيارتٕبفبتاٌ٘ب٘يايفب پلاوَٙٚ تلاوٓ, ٔغيغي٘مَاًبًيؿك

آفليٙٔي ٔٛرٛؿي فٙٛاٖ ثٝ ٘ين اٌ٘بٖ ا٘ـيِٕٙٙـٜوٙٙـ. ٚ وُٛيـٜ ـ ثبتب ٔتٙبًت

ٔغيغيثٝآفليَٙٔغيظٔغّٛةؽٛؿثپلؿامؿ.َتٛا٘

آٖاًت ثل ٔىتترجلٌلاييٚأىبٖامتبايٗٔمبِٝ ؿٚ پيبٔـٞبي،ٌلايئٙؾل

ٔغيظكاثلفلًٞٙارتٕبفبتاٌ٘ب٘ئٛكؿثلكًيللاكؿٞـٚامايٗٔٙؾلثٝٚاوبٚي

ِ٘بٍ٘لايٗثلكًي.ًٞٙايلا٘يثپلؿامؿاحلٌقاكئغيظٚٔٛلقيترغلافيبييثلفل

آٖاًتوُٝلايظثلٌلفتٝامٔٛلقيتٌ٘جي ٞبياٍِٛيتٙٛؿٚ٘بٌٕٞب٘ئغّك،/

ًبمثلآٔـٜامايُٗلايظٔٛلقيتي،فلًٞٙايلا٘يكاؿاكائِؾٔبتيٕ٘ٛؿٜوٝمٔيٙٝ

اي٘يثلٌٛ٘ٝكٚثٙيبؿٞبيرغلافيبييفلًٞٙايلاامايٗ.حجبتيٚ٘بآكأياًت٘ٛفيثي

.ٔمبِٝحجبتي،ُىُؿٞٙـٜتبكيؼتغٛالتايلاٖثٛؿٜاًتٚايٗثيحجبتيللاكٌلفتٝثي

تثل )ٔغّكٌٚيليفلًٞٙايلا٘يثُٝـتامٔٛلقيتُىُوٝويـؿاكؿأايٗ٘ىتٝ

ؽٛؿوبٍٔيفّٕيٚٞبييصَٖٛٔٙحلثٛؿٜٚرجلٌلايئغيغيؿكپيـايَأٌ٘جي(ٔت

ثٛؿٜاًت.ؿؽيُيلا٘يفىليؿكفلًٞٙا



اييٌلأىبٖ،,رجلٌلايييرغلافيب,فلًٞٙايلا٘:ّب کليذٍاصُ
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 هقذهِ
ٌلٜٚ ام وـاْ فلًٞٙٚيوٜٞل اٌ٘ب٘ي ؿٞبي ٔتاك٘ـاي ًيبًي،أوٝ فلٍٞٙي، اثقبؿ ام حل

اًت. آ٘بٖ ٔغيغي ميٌتيٚ ارتٕبفي، ٔيبٖايٗ ؿك فلٍٞٙي اٌ٘ب٘يٌلٜٚتٙٛؿ ًغظ،ٞبي

آٚكؿ.ٞبيفلٍٞٙيكاثٝٚرٛؿٔيٚعٛمٜصٙـپبكٜولؿٜكاًيبكٜمٔيٗ

ٞبٚآِٛياًتوٝثٝكفتبكٚايامَٔٙٔزٕٛفٝٔقٙبيثٝ«فلًٞٙ»ؿاِ٘ٛاهٜيبآغالط

افلاؿربٔقُٝىُٔي فلًٞٙتٛريٝٙؿٞفّٕىلؿ وٙٙـٜكٚاثظٚٔٙبًجبتٔٛرٛؿؿكربٔقٝـ.

ٙـوٝثٝٔلٚكايبْٚثٝ٘ٛا٘ٙـؿكربٔقٝاًتٛاكثٕبتاًت.آَٛٚٔقيبكٞبيارتٕبفيمٔب٘ئي

ُٛؿ.ثـٖٚايٗفبؿاتٚتجـيُآٟ٘بثٝفبؿتتـكيذتًٛظٔلؿْٔٛكؿاًتفبؿٜللاكٌلفتٝٚ

وٙٙـٜ.فلًٞٙتٛريُٝٛؿٚتخجيتٜتٛا٘ـؿٚاْآٚكؿًبٔب٘ٝ)ًيٌتٓ(ارتٕبفيٕ٘يٞيشفلًٞٙ,

ٞبيايثلايًـٜٞبًت.ٍٞٙبٔيوٝؿكربٔقٝٚٔفٌلؽٛثيثلايًبؽتبكٚٔبٞيتعىٛٔت

ٔب٘ـ,ثبيـثٝؿ٘جبَ٘ؾبْتٛريٝٚاكربؿفلٍٞٙيثٛؿوٝٔتٕبؿيكهيٓٔقيٙيثلًلوبكثبلئي

وٙٙـٜكٚاثظٔيبٖربٔقًٝٚبمٔبًٖيبًيآٖاًت.اٌلعىٛٔتامكٍٚٔقيٗٚؽبّتٙؾيٓ

ؽبٞلآٖوبفي٘يٌت,ثّىٝثبيـثٝاثناكٞبٌيلؿ,تٟٙبثلكًيًيبًيثلايافٕبَلـكتثٟلٜٔي

كٚا٘يربٔقٝٔلارقٝولؿٚفٛأُتٛريٝ فلٍٞٙيٚ غٙي1).وٙٙـٜ فلًٟٕٞٙٔتليٗٚ تليٗ(

ٞبٕٞٛاكٜثبتًُٛثٝارناءٚفٙبٓلفلٍٞٙيٌٛ٘بٌٖٛ,ٞٛيتٔٙجـٞٛيتاًت.افلاؿٌٚلٜٚ

ٚفٙبٓلتٛا٘بييصٍِٕيليؿكٔي ايٗارنا ميلا ثٝٔتٕبينثٛؿٖٚٔيٗ٘يبماٌ٘بٖأتيبثٙـ. ٞب

 رٕـ ؿك ُـٖ اؿغبْ ٌٞتٙـكا ؿيٍل.ؿاكا ثيبٖ تفبٚت،ثٝ ٓٞ ٞٓفلًٞٙ ٚ اًت آفليٗ

ٞبيٞبٚمٔبٖٔىبٖٞبئؾتّفؿك(ثلايٗاًبىفٙبٓلفلٍٞٙيثلايٌل2ٜٚ).ثؾَاٌ٘زبْ

ٞبتزٌٓفضبييفلًٞٙ،ٞبيرغلافيبيي(ٔغيظ3).ـ٘ٞبئتفبٚتيؿاكٔؾتّف,ٔقب٘يٚاكمٍ

ٞٛيت ُٕبٚ ثٝ والٖ ٚ ؽلؿ امٔيكٞبي ثلآٔـٜ ٘ؾٌت ؿكرٝ ؿك ٞٛيت, ثٙبثلايٗ كٚ٘ـ.

ّٔت(اًت./)لْٛٞبئؾتّفٞبياٌ٘ب٘يؿكٔميبىثٙيبؿٞبيرغلافيبيئغيظٌلٜٚ


 ّبي جغزافيبيي ٍ تٌَعبت فزٌّگي الف. هَقعيت
يـٜارتٕبفبتاٌ٘ب٘يؿككٚيمٔيٗ٘مَتٙٛفبتٔغيغيؿكؽّكٔٛماييهفلٍٞٙيپيض

 ٔٛماييه ؿكن ثلاي ؿاكؿ. ثٙيبؿي صٍٛ٘ٝٞٛيت وٝ اًت ٟٓٔ ٔٛضٛؿ ايٗ فٟٓ اٌ٘ب٘ي,
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ُٙبًبييفلٓت ٞب اًتفبؿٜ آٟ٘ب ام ٔغُ ؿك ًٛيُٛؿٔيٚ ام وٝ ٔٛا٘قي ثب صٍٛ٘ٝ ٚ

ٔئغـٚؿيت افٕبَ ٔيييكٚيبكٚ،ُٛ٘ـٞب ام(4)ٌيلؿ.ا٘زبْ ثيَ عجيقي صينٔغيظ ٞل

فلًٞٙ ثبمآفليٙي,ميلثٙبياؿأٝعيبتٚٔقيِتاٌ٘بٖاًت. ٞبياٌ٘ب٘يؿكؽالَآفليَٙ,

(ويفيت5).ٞبٌٞتٙـٔب٘ـٖاٌ٘بٖٞبيرٕقيثُٝىُم٘ـُٜٛ٘ـ.آٟ٘بپبًؼتِٛيـٚثبمتِٛيـٔي

غيظثليبثيآٖٔثلآيٙـٔٛلقيت،يثٝفٙٛاٖثٌتلعيبتارتٕبفبتاٌ٘ب٘ييٞبيرغلافيبٔغيظ

وٝامُٛ٘ـثٝؿٌٚٛ٘ٝتمٌيٓٔيٞبثٙيبؿعَٛٚفلٕرغلافيبييآٖٔٙبعكاًت.ايٗٔٛلقيت

ٔي يبؿ ٔغّك)كيبضي( فٙٛأٖٛلقيتٌ٘جيٚ ثب ٚاوبٚيثٙيبؿٞبيآٟ٘ب ٞـفايٗٔمبِٝ وٙٙـ.

ؿكآغبمثٝتِليظربيٍبٜايٗؿٚٔٛلقيتؿكآفليَٙويفيت.يفلًٞٙايلاٖاًتيرغلافيب

غيظفلًٞٙايلا٘ئيپلؿاميٓ.ٔ



  هَقعيت هطلق. 1
ُٛؿٚؿاكايُٙبًٝ)ؿكرٝ,ثلعٌتعَٛٚفلٕرغلافيبييًٙزيـٜٔي1ٔٛلقيتٔغّك

ا٘ـ.ثٝٞبيؽبّٞبيؽبّ,ٌٌتلٜالّيٓؿليمٝٚحب٘يٝ(اًت.ثلكٚيولٜمٔيٗعَٛٚفلٕ

امٌلٔبيوٙيٓ،ٞبيمٔيٗعلوتايوٝثٝٞلٔيناٖامؽظ٘يٍٕبٖ)اًتٛا(ثًٝٛيلغتٌٛ٘ٝ

ٌيل٘ـ.ٞلوـاْامايٗمٔيٗوبًتُٝـٜٚثلٕٞيٗاًبى٘ينٔٙبعككٚيِيٚالّيٕيُىُٔي

كٚ٘ـ.(فلًٞٙؽبٓيثُٕٝبكٔيآكايَ)پُٛبن,تغقيٝٚاٍِٛي،ٔٙبعك

 ٔـاكٞبياثل فبّٓٝ ؿك ايلاٖ 29،ؿكر25ٝيٗاًبىوِٛك ٚ فل47ٕؿكرٝ ؿليمٝ

ؿليمٝعَٛثبؽتليللاكٌلفت20ٝؿكر63ٚٝؿليمٝتب2ؿكر44ٚٝاِٟٙبكٞبيٚ٘ٔفُٕبِي

ٞناكويّٛٔتلٔلثـ,ثؾِيامفالتيىپبكصٝايلا648ٖٚيهٔيّيٖٛثًٝٚقتوٝفضبيآٖ

ٞبيؿكٓـكاعٛم66ٜٞب,ؿكٓـاموُفالتايلاٖكاوٌٛٞتب21ٖاًت.امايٗٔيبٖعـٚؿ

ؿٞٙـ.ايتِىئُيٞبيولا٘ٝٞبٚرٍّٝؿكٓـآٖكاؿُت13ؽِهٕٚٝؿاؽّيؽِهٚ٘ي

،امايٗٔٙؾلٚا٘ـامتٛپٌٛلافيهٔتٙٛؿامفٙبٓلعجيقيفضبًتؿاكايصِٓايلاٖكٚامايٗ

ٔٛلقيترغلافيبييايلاٖؿٚٚيوٌيثبكمكاثلآٖ٘بٔتمبكٖاًت.آٖ،٘ٛاعيثبؽتليٚؽبٚكي

اًت.٘ؾٌتيٗ.اًتولؿٜتغٕيُ آٖ ثٛؿٖ وٌٛٞتب٘ي ايلاٖ، رغلافيبيعجيقي ٚيوٌئٟٓ
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ٔٛلقيتوٌٛٞتب٘يايلاٖاحلاتثٌيبكهكفيؿكًيٕبيعجيقئغيظٚٔٙؾلٔقيِتيآٖؿاكؿ.

آفكثبيزبٖؿك-ثّٙـامٌلٜوٌٛٞتب٘ياكٌٔٙتبٖايًبٔب٘ٝوٌٛٞتب٘يايلاٖثٝٓٛكتؿيٛاكٜ

كُتٝوٜٛاِجلمٚماٌلىؿكرٟتُلقٚرٙٛةُٕبَغلةوِٛكآغبمُـٜٚثُٝىُؿٚ

ولا٘ٝ ام كا ايلاٖ فالتؿكٚ٘ي اِجلم ؿاكؿ.وٌٛٞتبٖ أتـاؿ ٔلعٛةُلقوِٛك ٞبيپٌتٚ

ٞبيايثّٙـؿكثلاثل٘فٛفرليبٖوٙـ.ايٗوٌٛٞتبٖٞلصٙـثُٝىُؿيٛاكٜؿكيبيؽنكرـأي

اييؿك٘تيزٝثلؽٛكؿثبآٖٔتلاوُٓـٜٕٚٞيٗتٛؿٜٞٛأب٘مَثبمؿاك٘ـٜؿاكؿ،ٞٛاييؽنكي

كينؿ.ايًٗبٔب٘ٝوٌٛٞتب٘ي٘مَٞبيُٕبِيٚاكتفبفبتآٖفلٚٔيثٝٓٛكتثبكٍؿكؿأٙٝ

_ٔغـٚؿوٙٙـٜاكتجبعيثبؿكٖٚفالتؿاكؿ.كُتٝوٌٛٞتب٘يماٌلى٘ينثبرٟتُٕبَغلثي

)ثيٗمًلمٔيٗثبًتب٘ئيب٘لٚؿاٖفالتايلاٖكاا،ايوٌٛٞتب٘يرٙٛةُلليثٝٓٛكتؿيٛاكٜ

ٙـ.ًبٔب٘ٝماٌلىام٘ؾلُىُللاكٌيليؿكثلاثلواِٟٙليٗ(ًٚٛاعُرٙٛثيوِٛكرـأي

،آفليٙياكتجبعيٚأىب٘بتٔقيِتيثلايفالتايلاٖٞبيآةٚٞٛايئـيتلا٘ٝٚ٘مَرجٟٝ

ؿك٘ٛاعئلونيُٚللي،(فالٜٚثلايٗؿًٚبٔب٘ٝوٌٛٞتب٘ي6).إٞيتُبيبٖتٛرٟيؿاكؿ

ٞبيآتِفِب٘يفؾيٕيٚرٛؿٞبئٙفلؿٚٔؾلٚطٞبيوٌٛٞتب٘ئلتفـٚيبوٜٛتٛؿٜ،ايلاٖ

وٙٙـ.ٞبيثنكيٚوٛصهؿاؽّيكااميىـيٍلرـأيؿاك٘ـوٝعٛضٝ

للاكٌلفتٗآٖؿكوٕلثٙـؽِهيقٙيؿكعٛمٜ٘فٛف،ٚيوٌيؿيٍلرغلافيبيعجيقيايلاٖ

٘ي پبًبتوٕلثٙـ عبكٜ ٕٝ1 ؿيٍل عجيقي فٛأُ ثب ٕٞلاٜ رغلافيبيي ٔٛلـ ايٗ تأحيلاًت.

ثٌيبكي ؿاكؿ. ثيبثب٘يوِٛك ٘يٕٝ پيـايَؽٔٛٓيبتثيبثب٘يٚ فيٗعبَؿك وٝامؿك آ٘زب

فٛاكٕوٌٛٞتب٘ي ٚ اكتفبؿ فبُٔ ًٚيّٝ ثٝ رغلافيبيي ٔٛلـ ام ٘بُي وٙٙـٜ احلاتٔغـٚؿ

ٞبيٞٛاييتغييليبفتٝٞٛاييؿككهيٓثبكٍ,ؿٔب,فِبكٚرليبٖ,ُلايظآةُٚٛ٘ـتقـئُي

ٞبئلتفـثبآيـ.وٌٛٞتبٖا٘ـامٔغيظثٝٚرٛؿٔيٚثـيٗتلتيتتٙٛؿٔٙؾلعجيقيؿكصِٓ

وبَٞؿٔبٔتٙبًتثباكتفبؿ,ُلايظآةٚٞٛاييكاتقـيُولؿٜٚثـيٗتلتيتُلايظكعٛثي

ثلاثلؽِىيُـي ؿك كٚيِيكا ـعفبؽتٔيٚ فالٜٚ وٙٙـ. اكتفبفبتوٌٛٞتب٘يثب،ايٗثل

آٖ فٚةتـكيزي ٓٛكتثلفٚ ثٝ ثيِتل ت،ؿكيبفتثبكٍ آّي آثٟبئيٗأٔٙجـ وٙٙـٜ

(ٚيوٌئٛلقيتي7).آيٙـٞبيآثٟبيميلمٔيٙيثُٕٝبكٔيًبمًفلًٜغغيٕٚٞضٙيٗفؽيلٜ

                                                                                                                   
1 . Passat 



 85ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــثٌيبدّبي جغزافيبيي فزٌّگ ايزاًي 

،كٌلفتٗآٖؿكوٕلثٙـؽِهرٟبٖيقٙيوٌٛٞتب٘يثٛؿٖلٌٕتفٕـٜوِٛكٚللا،ايلاٖ

.ٚيوٌيآةٚٞٛاييايلاٖثٝتجقيتاًتحلؿكتقييُٗلايظآةٚٞٛاييؤٟٕٔتليٗفبُٔٔ

ُٕبَثٝرٙٛةامٕٞضٙيٗٚامرٟبتُٕبَثبؽتليٚرٙٛةؽبٚكي،امُلايظ٘بٕٞٛاكي

ٔي وٙـتغييل ايٗاًبى. رٟبتپيَثل ؿك ثبكًٍبال٘ٝ وبَٞئيناٖ ٔيبٍ٘يٌٗفتٝ ٚ بفتٝ

احلات،يبثـ.ُيتثبكُيٚؿٔبييوٌٝ٘جتئقىٛىثبيىـيٍلؿاك٘ـؿٔبيًبال٘ٝافنائَي

٘تيزميٌتيٌٌتلؿٜ ؿك اًت. ربيٌقاكؿٜ ثل ٔغيظرغلافيبييايلاٖ صٙيٗةايؿك وبكولؿ

،َآٖثٝؿ٘جبٚٞبيثبكُيٚؿٔبيي,احلاتؽِىي٘ينؿكٔغيظرغلافيبييُـتيبفتٝٚيوٌي

ثّٙـيٚثلّامپٛيبييٚاًتملاكاٌ٘ب٘يوبًتٝٔي ،ٞبيپٟٙبٚكياموِٛكيثٛؿٖثؾَُٛؿ.

عـالًُجت ٔيبٖ ؿٔبيي ً٘ٛب٘بت ٔيٌٌتلٍ ٔغّك عـاوخلٞبي ٚ ثلؽيٞب ؿك ُٛؿ.

 ٞٛاُٙبًي تغييلاتيُٟلٞبؿكايٌتٍبٟٞبي ؿأٙٝ ٔليٛاٖ ٚ ثيزبك ًلؽي, م٘زبٖ, صٖٛ ي

 ثيَام ثٝ ٔي70ؿٔبيي ًب٘تيٍلاؿ ثٝؿكرٝ ً٘ٛب٘بتؿٔبييُـيـ ايٗ ميٌتي پيبيٙـ كًـ.

وِت ٌٝ٘ٛ پَُٛكٚيٍِبٟٞب, ؿك ٚيوٜ ثٝ مٔيٗ صٟلٜ ثل ؽبن،ؽٛثي تِىيُ ،ًبمٚوبك

ٚاكينٌيًًٙ ٟ٘بيتتٛا٘فلًبيَٚ ؿك ٚ تقلقَٞب ٚ تجؾيل ٕٞضٙيٗفنٚ٘ي كٚيِيٚ

(8اًت.)تأحيلٌقاك

ِ٘بٖٔيثلكًي يلاٖثٝؿِيُثٌتلعجيقيٚٔٛلقيترغلافيبييؽٛؿٕٞٛاكٜـوٝاٙؿٞٞب

يٗآٟ٘بتلؿاكايُلايظ٘بپبيـاكيثٛؿٜٚؿكٔقلٕعٛاؿثعجيقيٌٛ٘بٌٖٛللاكؿاكؿوٝفٕـٜ

 اًت. ؽِىٌبِي ٚ ًيُ ِلمٜ, ٔـتمٔيٗ ايٗ ًىٛ٘تٔىبٖؿك ٚاعـٞبيٌنيٙي ٚ ٌبٟٞب

ٚعؾٝؽغلماييثٌتلعجيقيا٘زبْپقيلفتٝثـٖٚٔالٔب٘ٙـآٖ،ٌٔىٛ٘ي,ؽـٔبتي,تِٛيـيٚ

ـُٜثبكٞب٘بثٛؿ،ؿكٞلعبؿحٝعجيقي,حٕلاتتالًٍٚبم٘ـٌيًىًٙٝلمٔيٗايلاٖؿك٘تيزٝ

(9).اًت



 هَقعيت ًسجي. 2
فلٍٞٙي،1ؿكٔٛلقيتٌ٘جي ٔٙبعكٌ٘جتثٝيىـيٍل)امؿيـٌبٜ ٔٛكؿٚ اٌ٘ب٘ي( عجيقي,

ٔي اكميبثيللاك ثل ٔيآٖاًٌيل٘ـٚ ًٙزيـٜ هكفبيتقبٔالتآٟ٘ب ٌٌتلُٜٛؿ.بىًغظٚ

                                                                                                                   
1 . Relative Location 
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 ايلاٖ»رغلافيبييوٝ ٔي٘بٔيـٜ« ايٗ٘بُْٙبؽتُٝـٜؿٚكاٖاُىب٘يبٖعـالُامُٛؿ، امثب ٚ

(لّٕلٚٚفضبيرغلافيبيايلاٖث10ٝ)يبفتٝاًت.ٞٛيتيثلايايلا٘يبٖٔٙنِتؿٚكًٜبًب٘يبٖ

بٓيؿاكؿوٝثبٔلمٞبئِؾْعجيقيٚاٌ٘ب٘يامِغبػعجيقي,اٌ٘ب٘يٚفلٍٞٙيٞٛيتؽ

ٚٔتٕبينٔي ٚلّٕلٚٞبيپيلأٛ٘يرـا ثقـعجيقيفضبٞب ام فالتايلاٖؿكُٕبَام،ُٛؿ.

ٔبٚكيلفمبم,ًيجليٚآًيبئلوني,ؿكُلقامفضبٞبيفالتتجتٚفالتؿوٗيفضب

فبكىُٚجٝرنيلٜىٞٙـ,ؽّيذ)ٞٙـ(ٚؿُتًٙـٚپٙزبة,ؿكرٙٛةامٌٌتلٜآثياليب٘ٛ

ُٛؿٚفضبيكٚؿأٖتٕبينٚرـأيٞبئيبٖفلثٌتبٖٚؿكغلةامفضبٞبيآ٘بتِٛيٚؿُت

 ام ؿاكايٞٛيتعجيقئِؾْاًت. ايٗٔٙبعك ٔيبٖ ٘ينثقـٔغٔٛك فلٍٞٙي اٌ٘ب٘يٚ

ٍيٚاٌ٘ب٘يفلٍٞٙيؽبٓيؿاكؿوٝثًٝٚيّٝلّٕلٚٞبيفلٞٙٚفالتايلاًٖبؽتبكاٌ٘ب٘ي

اٌ٘ب٘يايلاٖؿكُٕبَثٝلّٕلٚتلنٚتٛكاٖاميهًٛٚـٞبيفلٍٞٙييبثـ.عٛمٜتٕبينٔي

كًٚي لّٕلٚ ـ اًالٚيامًٛيؿيٍل ٞٙـئغـٚؿٚ فلًٞٙصيٙيٚ لّٕلٚ ُلقثب ؿك

ثٙبثلايٗايلاٖٞٛيتفلٍٞٙيٚتٕـ٘يؽٛؿكاؿكٔيبٖلّٕلٚٞبيفلٍٞٙئي تٕـ٘يـُٛؿ.

پي لّٕلٚٞب ًبيل ثب ايلاٖ تٕبىلّٕلٚي ٚ ٌٌُ ًغظ ؿك ٚ ولؿٜ عفؼ لأٛ٘ي ٘ٛاعيٚ

تٕـ٘يايلاٖٚـٞبيفلٍٞٙيايُىٌُلفتٝوٝٞٛيتآٟ٘بتلويجيامٚيوٌيآٔينٜ،فلٍٞٙي

ُٛؿ.ثِٝغبػٔٛلقيتاكتجبعي,يبؿٔي«ًلعـ»ٔزبٚكآٖاًتوٝامآٟ٘بثبفٙٛاٖٞبيتٕـٖ

ثٝٞٓ-يلاٖؿكٔغٛكُٕبَفضبيرغلافيبيا رٙٛةؿٌٌٚتلٜرغلافيبيآةٚؽِىيكا

ٞبياكٚپب,آًيبٚاليبً٘ٛيٝ,ثٝٚيوٜآًيبيرٙٛثيؿٞـٚؿكٌٔيلفٕٛٔياكتجبطلبكٜپيٛ٘ـٔي

ٔقلٕثلٕٞىِٙي ؿك كٚ ايٗ ام ؿاكؿ. للاك ُللي رٙٛة ربثٚ كاٞجلؿٞب, ٚربييٝٞب, ٞب

ثٝثبتٛرٝ(11).ٞل٘غٛثبٔٛلقيترغلافيبييايلاٖؿكاكتجبطثبُـٞبييللاكؿاكؿوٝثٝپـيـٜ

تٛاٖيبفتوٝايٗصٙـٚيوٌي)ٔغّكٌٚ٘جي(ايلاٖ،وٕتلوِٛكيكأئٛلقيترغلافيبيي

ؿكآٌٖلؿآٔـٜثبُـ:

رٟبٖ وٟٗ تٕـٖ ًٝ ثب ٞٙـ()ٔيبٌٖٕٞبيٍي ٚ ٔٔل ؿكٔٛلقيت،كٚؿاٖ، ٌقكٌبٞي

ٔٙبعكفٕـٜ،اعبعُٝـٖامًٛينكيؽبٚكٚثبؽتل)صيٗٚٔـيتلا٘ٝ(ٔٙبًجبتؿٚتٕـٖث

 فلثٌتبٖٚٔغٌِٛتبٖ( ثلّٚتبكيؼًبم)لفمبم، ٚآفليمبوٟٗآًيب،ًٝ ًلاًلاكٚپب اكتجبطثب ،

ؿكيب، عليك ام يقٙيُٛكٚيرٟبٖ ًًٛيبِيٌتي ٘ؾٌتيٗوِٛك ثب ٌٕٞبيٍي ثب، ٌٕٞبيٍي
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اٍّ٘ يقٙي اًتقٕبكي وِٛك ٞٙـ(٘ؾٌتيٗ لبكٜ ٘ؾٌتيٗ،ٌتبٖ)ُجٝ  ؿيٛاك ثٝ ؿيٛاك ٌٕٞبيٝ

فخٕب٘ي تلويٝ يقٙي اًالٔي أپلاعٛكي ثبٚ وٛيلي ٚ ثيبثب٘ي ؿكيبيي، وٌٛٞتب٘ي، ًلمٔيٙي

 (12).ًب٘تيٍلاؿ50تفبٚتؿٔبيٞٛاتب

ٔٛكؿٞزْٕٛٞٛاكٜؿكٌقُتٝ،ايٌٌٗتلٜرغلافيبييثٝؿِئُٛلقيت)ٌ٘جي(رغلافيبيي

ٌٚٛيَعٛمٜالٛأيام مثبٟ٘ب ثب اغّتالٛأْتفبٚتثٛؿٜٞبيٞبيفلٍٞٙيپيلأٖٛ, اًت.

ا٘ـٚؽب٘ٛاؿٜمثبٟ٘بئٟبرٓامرب٘تُلقُٕٚبَُللييقٙيآًيبئلونيثٝايلاٖآٔـٜ

ثُٝٛ٘ـ،ٔيٞبيكايذامآٟ٘بِٔٙقتوٝاوٖٙٛثيِتلمثبٟ٘بٌٚٛيَكاآكيبييٚاٚكاَآِتبي

وٓپٙذثبكؿًت،امًٝٞناكًبَپيَثٝايًٗٛثلايٗاًبىايلاٖا٘ـ.آٚكؿٜايًٗلمٔيٗ

:ٌلفتٝاًتللاكٞبيفلٍٞٙيپيلأٛ٘يْالٛأيامعٛمٜٛثُٝلطميلٔٛكؿٞز

ٞزيك. اًتملاكٟٛٔبرلتٚ ثٝ وٝ ٔيالؿ ٘ؾٌتپيَام ٞناكٜ ؿك پبكًٟب ٚ ٔبؿٞب ْ

ٔٙزلٓلفلٍٞٙيصٖٛ٘ٛكٚمٚآؿاةٚكًْٛايلا٘يمثبٟ٘بيآكيبيي,ؿيٗمكتِتٚؿيٍلفٙب

ُـ.

 يٛكٍيٛ٘ب٘يبٖؿكًـٜصٟبكْپيَامٔيالؿوٝمثبٖٚفلًٞٙآٟ٘بپبيـاكٕ٘ب٘ـ.دٍ.

يٛكٍافلاةٌّٕٔبٖؿكاثتـايًـٜ٘ؾٌتٞزليوٝثبتٌؾيلايلاٖٚربيٍنيٙيسِ.

 .ثٝٚرٛؿآٚكؿٞبٔيٙٝٞبيثٌيبكيؿكتٕبْماًالْثٝربيؿيٗمكتِت,ؿٌلٌٛ٘ي

يٛكٍتلوبًّٖزٛليؿكًـٜپٙزٓٚثقـٞبتيٕٛكٚؿكٟ٘بيتاًتملاكتلوبٖؿكچْبر.

 ايلاٖ,ثبفجاًتٕلاكٌٌٚتلٍمثبٖتلويؿكايلاٌٖلؿيـ.

ٚ,آحبكياممثبٖايٗلْٛام.ًجتٚيلا٘يايلاُٖـوٝيٛكٍٔغٛالٖؿكًـٜٞفتٓپٌج.

ٞبي٘واؿيآ٘بٖؿكٌُٛٝٚأبٚيوٌي؛ؿكايلاٖثلربيٕ٘ب٘ـغِٛيرنثلؽيٚاهٌبٖٔؿيٗ

ٔي ؿيـٜ ام13).ُٛؿوٙبك ؽٛفتبكيؾيثلآٔـٜ عيبتٛٞز( تٕبٔيُئٖٛ ؿك ثيٍب٘ٝ الٛاْ ْ

ت اٚ فلًٞٙ ٚ ثلأايلا٘ي تىيٝ ثب ايلا٘ي وٝ ُـٜ ثبفج ؽٔئٝ ٕٞيٗ اًت. ٌقاُتٝ حيل

ثٝ٘غٛيثبٟٔبرٕيٗثيٍب٘ٝوٙبكآٔـٜٚثٝلٍٞٙيًبمٌبكيفٌيليامثٟلُٜٕٚٞٛٙـيؽٛؿ

پيامٔـتيتِؾيْؽٛؿيٚثيٍب٘ٝغيلوٝآ٘ضٙبٖٔتزبٚميٗكاؿكؽٛؿعُولؿٜيتقجيل

٘ٛيٌـوٝؿكٔيبٖٔلؿٌْيتي،ايلا٘يبٖثيَام(ٞلٚؿتٔٛكػيٛ٘ب٘ئي14).ـٜاًتُٕٔىٗ
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ًؾٗتٌبُٞٚتقبُٔفلٍٞٙيُبؽٔٝ(ثٝؿيٍل15).ٌٛيٙـٕٞٝكًْٛؿيٍلاٖكاؽُٛبٔـٔي

(16).فلًٞٙايلا٘ياًت



 ة. تأثيز هحيط ثز فزٌّگ
يايلاٖثلتبكيؼٚفلًٞٙآٖثٝعٛكؽالٓٝاُبكٜيتبايٙزبثٝاحلٌقاكئٛلقيترغلافيب

ُـ. عبَ فيٗ ؽّٔٛؿك فلًٞٙيحتأؿك فبؿاتٚ ثل ٔغيظ ؿيـٌبٜل ؿٚ رغلافيب ؿك ٞب

ٚرٛؿؿاُتٝٚؿيـٌبٟٞبيثقـي٘ينثٝ٘ٛفي2ٌلايي)اؽتيبكٌلايي(ٔىبٖٚا1رجلٌلايئغيغي

ٌيليفلًٞٙثلٕٞىِٙياٌ٘بٖٚٔغيظُٚىُتـاْٚٚيبتلويجيامايٗؿٚؿيـٌبٌٜٞتٙـ.

 ؿكصبكصٛةايٗؿٚٔىتتفىليلبثُٚاوبٚياًت.،ثلآٔـٜامايٗتقبُٔ



 ججزگزايي هحيطي. 1
ع ُلايظ ٔىتت ايٗ ؿيـٌبٜ تقييٗام ٚ لغقي فبُٔ ٚجيقي اٌ٘ب٘ي كٚيـاؿٞبي وٙٙـٜ

إِٓب٘ي)پـيـٜ رغلافيـاٖ كاتنَ اًت. رغلافيبيي ؿك1844-1904ٞبي رجلٌلايي پلصٕـاك )

.ٍُٞپقيلفتتأحيلٔيُٙبى(امافىبكاكٌ٘تٍُٞ)ؿإِ٘ٙـميٌتثٛؿوٝرغلافيبياٌ٘ب٘ي

،ثٛؿ.ثٝ٘ؾلٍُٞؿكفٌّفٝؿاكٚيٗٔغيظتأحلٔ«ثٙيبؿا٘ٛاؿ»ؽٛؿاماحلٔقلٚفؿاكٚيٗثٝ٘بْ

اوِٛٛهياًت. فّٓ ثلأا٘ـيِيؽبٓيتهكفٚيثبٔغٛك م٘ـٜٔٛرٛؿاتحيلاتٔغيظكا

ٔيبٖفّْٛعجيقيٚاٌ٘ب٘ي٘ٛفيٕٞجٌتٍيايزبؿٕ٘بيـثلآٖثٛؿتبكاتنَ(17).ولؿٔئغبِقٝ

وبكٌلفتُٝٛؿ.ٚيؿك٘ؾٌتيٗصبحٝثتبامايٗعليكؿكٔغبِقٝفّْٛاٌ٘ب٘يكٍٚفّٕي

مٔيٗثلفلًٞٙاٌ٘ب٘يُٙبًيرغلافيبئلؿْوتبة احلٌقاكيُلايظعجيقيًيبكٜ ثبكٜ ؿك ,

ويـثٌيبكؿاُت.٘ؾليٝاٚثقـٞبتًٛظُبٌلؿاٌٌَ٘تلٍيبفتٕٚٞٝمٚايبيم٘ـٌيٚأت

ؿكثلٌلفت.ٔفْٟٛاكٌب٘يىيؿكتفىلاتكاتنَ,ؿ كٚالـٚعـتاكٌب٘يىيفلًٞٙاٌ٘ب٘يكا

ؿك٘يٕٝ٘ؾٌتًـٜثيٌتٓ,پيٍِبٔبٖرغلافيبي٘ٛ,صٖٛٔىيٙـك,(.18اٌ٘بٖٚمٔيٗاًت)

آِخٛكث ٞلثلتٌٗ ًٕپُ, ٞب٘تيٍٙتٗ, تٚ ُـت ثٝ ؿاكٚيٗ تىبّٔي فلآيٙـ ام حيلأِٞٛـٚيش

                                                                                                                   
1 . Environmental determinism 
2 . Possibilism 
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يبثب٘يٚؽِهٌيلياؿيبٖيىتبپلًتكاثٝٔٙبعكثٞب٘تيٍٙتُٗىُ(ثلاي19ٕٝ٘ٛ٘).پقيلفتٙـ

ًبؽت.ٚيؿكؽّٔٛٔغبِقٝكاثغٝآةٚٞٛاٚتٕـٖ،ثلايٗثبٚكاًتوٝآةٔلتجظٔي

پيـايَٚتىٛيٗتٕـٟ٘بٚاؿكپيـايَ٘بٕٞٛاكيٟب،كٚيـاؿٞبيتبكيؾي،وٍِٙلياٌ٘ب٘يٛٞٚ

(20).كٚؿفبُٔلبعـثُٕٝبكٔي

 اًالْ, فلٍٞٙي عٛمٜ ؿإِ٘ٙـاٖ ٔيبٖ تمٌيٓ٘«ؽّـٖٚاثٗ»ؿك اًبى ثل كثـين ثٙـي

ٞبيعجيقيٚاٌ٘ب٘يؽبٓيكاوٌٝٔىٖٛولٜمٔيٗثٝٞفتالّيٓ,ثلايٞليهامآٟ٘ب,ٚيوٌي

ٔي ثيبٖ آٟ٘بًت, ثل عبوٓ ٞٛايي ٚ آة ٚ رغلافيبيي فٛأُ ُلايظٔغَٔٛ ٚي وٙـ.

ٚب٘يٌيليتٕـٟ٘ب,ويفيتثبٚكٞبيؿيٙي,لـكتفىلي,ٚضقيترٌٕرغلافيبييكاؿكُىُ

(ٔبكوي21ٚ).ايرجلٔغيغيلبئُاًتؿا٘ـٚثٌٝٛ٘ٝحلٔيؤاؽالقٚكفتبكٞبياٌ٘ب٘ئ

اٍّ٘يٞٓؿكٔمبيٌٝؽٛؿ,آُىبكتليٗتفبٚتآًيبٚاكٚپبكاؿكٚرٛؿٔبِىيتؽٔٛٓيؿك

يىيٚفـْآٖؿكؿيٍليؿاٌ٘تٙـ.
٘جٛؿٔبِىيتؽٔٛٓيمٔيٗوّيـيثلايفُٟٓلقاًتٚت» بكيؼٔقٞجيٚعميمتبً

اٍٞٓؿكايٗكاًتبللاكؿاكؿوٝفّتايٗٚضقيتثٝآةٚٞٛاٚعجيقتًيبًي
(22«)ٌلؿؿٚ...ؽبنؽِهآٖثلٔي

اًت؛ائلثٛطثٌٝقُتِٝٝإٔٔىٗاًتايٗثبٚكؿكفٞٗؽغٛكيبثـوٝرجلٔغيغئٌ

ٔي تٛأٖخبَأب ٔغٞبييآٚكؿ ِ٘بٖؿٞـثِلٞلصٙـتٛاٌ٘تٝؿك ٚوٛصهيظوٝ ٞبيثٌتٝ

ؿكٓـٔلؿ96ِْٚيؿكوِٛكيصٖٛٔٔلثيَام،ُلايظٔتفبٚتيثلايميٌتفلاٞٓآٚكؿ

وٙٙـ.ثيِتليٗتلاوٓعجيقيرٕقيتايلاٖؿكُٕبَٚغلةوِٛكؿكوٙبككٚؿ٘يُم٘ـٌئي

يزٝؿك٘تٌبٟٞبيثنكيٚتِىيًُىٛ٘تثلائغيغيالمَْفبلـتٛا٘،اًت.ٔٙبعكثيبثب٘ي

پٟٙبٚكايلاٖثبفجپيـايَتٙٛفبتٔغيغيُـٜٞبيفالتٞبيپيِلفتٝاًت.ٚيوٌيفلًٞٙ

٘تٛاٌ٘تٝ ثيٍب٘ٝ ٟٔبرٕبٖ آٖ ٘تيزٝ ؿك وٝ يبثٙـ. صيلٌي ايلاٖ ًلاًل ثل ٕٞيِٝثٙبثلايٗا٘ـ

ٗكٚتٕـٖٚفلًٞٙايلا٘يؿكايامايٗٚثؾِيامايًٗلمٔيٗثيلٖٚامٔغيظ٘فٛفآٟ٘بثٛؿٜ

ٞبيايٗ٘ٛاعيثٍٝٞٙبْفلٚپبُيلّٕلٚٞبيثنكيثٝعىٛٔتي(23).٘مبطتـاْٚيبفتٝاًت

ايٚٔغّيٞلثؾَامفالتُـٜاًت.ؿكٔميبى٘بعيٝٔيتمٌيٓاِغٛايفئغّيّٚٔٛن

ايوٝامٕٞبٍٞٙي،افتجبكٚٚعـتٚيوٜؿاكؿٞبايلاُٖلايغئتفبٚتٚرـايامؿيٍلثؾَ
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(اي24ٗ).ـٜاًتُايايزبؿؿكًبيٝآٖٚعـتاٌ٘ب٘يٚثبكًيبًيٚيوٜٚتثلؽٛكؿاكاً

پيـايَٚاعـًيبًيايلأٖب٘ـامُىُ ثـٚ تبتىخلفضبييام ًيبًئتٕلون) ٌيلي٘ؾبْ

ام تٕـ٘يايلاٖامٔٙؾلرغلافيبيـكٚعٛمٜفلٍٞٙيايٗؿٚكاٖكضبُبٜپّٟٛي(ثٛؿٜاًت.

.كٚؿثُٕٝبكٔئتىخلايفلٍٞٙياًبًبًٌٌتلٜ



 گزايي اهكبى. 2
أىب٘بتييٌلاييؿيـٌبٞأىبٖ ا٘تؾبةاٌ٘بٖثلايفٌّفياًتوٝؿكآٖٔغيظعجيقي,

ٔي وٙـفلضٝ ٚئغبثكتب ام م٘ـٌيؽٛؿ آٟ٘ب٘يبمٞبيفلٍٞٙيٚ ايٗٔيبٖ ا٘تؾبةوٙـ.

،ٔىب٘يـاٍِٛيفضبييٗثلاًبىثٙبثلاي٘ٝٔميـاٚ,ثبٚكؿاكؿ.ٚاٌ٘بٌٖنيَٙآماؿؿيـٌبٜثٝ

ٔغيغفقبِيت ؿاؽُ ؿك اٌ٘ب٘ي, كفتبك ٚ ٔييٞب ُىُ ؿٚالثبالٍ(25).ٌيلؿآماؿ ٚيـاَ

اًتٔغتُٕ،ُٛؿآ٘ضٝثٝاٌ٘بٖٔلثٛطٔيوٝرغلافيـاٖ٘بٔـاكفلاٌ٘ٛيثلايٗثبٚكاًت

آّيتفىلؿٚالثبالٍت26).لغيقتٚؿًتؾٍٛفـْ ٔغٛك م٘أ( وٝؿكويـثلُيٜٛ ـٌيثٛؿ

اكمٍيٞبئؾتّفرغلافيبئغيظ ٚيتغييل ؿيـٌبٜ ام اًت. ٍٚ٘لٌٌٍتلٍيبفتٝ ٞب,ٞب

ثٟلٜٔي ثٝ رٛأـتٛا٘ـ اؽتيبك ؿك كا أىب٘بتوبفي يب ٚ أىب٘بتثيب٘زبٔـ ام ثيِتل ثلؿاكي

ؿٞـ 27).اٌ٘ب٘يللاك ا( رغلافيب رجلٌلايئغّكؿك اًتوٝ ايٗثبٚك فتجبكيؿٚالثبالٍثل

اِٛلٛؿاًتٚؿكلّٕلٚأىبٖ.ٔب٘ـعجيقي٘ينُٛؿٕٔىٗ٘ـاكؿٚٞلآ٘ضٝثٝاٌ٘بٖٔلثٛطٔي

ٔفٟٛٔيٌ٘جياًتٚثلعٌتمٔبٖٚ،تٛا٘ـؿكثلاثلآٔبيَفضبِٔىالتيپـيـآٚكؿوٝٔي

(ثٙب28).پقيلؿ.ٞلفضبييوٓٚثيَلبثُفجٛكٚ٘فٛفپقيلاًتتغييلٔي،فٖٙٛٔتـاَٚؿكآٖ

 ٌٞتٙـ فلًٞٙ آّي ًبم٘ـٌبٖ اٌ٘بٟ٘ب اؽتيبكٌلايبٖ, ٘ؾل ثل عجيقي. ٔغيظ ٞبيٚيوٌي٘ٝ

ٔغيظثلآٔـٜامٔغّيفلًٞٙٚالتٔبؿ٘تيزٝتٕٔيٕبتفلٍٞٙياًتوٝثبتٛرٝثٝأىب٘بت

ِ٘بٖؿاؿ1ٜ«ًبمٍفلٍٞٙي»ُٛؿ.ايٗٚيوٌيثٝ٘غٛميجبييؽٛؿكاؿكٔفْٟٛعجيقياتؾبفٔي

ت.ٔٙؾٛكامايٗآغالط,ًبمٍغيله٘تيىيٚؿكامٔـتاٌ٘بٟ٘بامعليكفلًٞٙثبٔغيظاً

ايٗتغبثكًٚبمٍامفلٍٞٙيثٝفلًٞٙؿيٍلٔتفبٚتأعجيقيٚت ٚثٛؿٜحيلاتآٖاًت.

(29).ٕ٘بيبٍ٘لإٞيتفلًٞٙؿكپيـايَاٍِٛٞبيفضبيياًت

                                                                                                                   
1 . Cultural Adoptation 
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آثي,يبًي٘بُيامٔٛلقيتٌ٘جي,وٓحجبتيًـوٝثيُؿكثؾَرجلٌلايئغيغياُبكٜ

 ؽِىٌبِيٚ فلًٞٙايلا٘يٕ٘ٛؿٞبيفضبييثلربيٌقاكؿٔب٘ٙـآٖ، اًتؿك ثبُٙـٌبٖٜ .

ٞبئغيغي,ثٝآفليَٙآحبكتٕـ٘ئتٙبًتثب٘ٛؿًلمٔيٗايلاٖؿكوِبوَثبايٗ٘بًبمٌبكي

ُٟلٞبيتٍٙٙبيعجيقتپلؿاؽتٝ ٟٔبرٓ, يٛكٍالٛاْ ثلاثل ؿك وٙٛ٘يا٘ـ. ًـٜ آغبم تب ايلاٖ

ؿكٚامٜ ٕٞيٗوٛصٝٚٞبيثّٙـؿاكاياُىبَپـآفٙـيثلدٚثبكٚ, ٞبيتًٙٚپيضبٖثٛؿ٘ـ.

وٓ ثب پيىبك ؿك آفليَُٙيٜٛثبُٙـٌبٖ ثٝ ؽِىٌبِي ٚ ًبٔب٘ٝآثي ٚ آثيبكي,ٞب ٔتٙٛؿ ٞبي

ٞبيثلؽالفؿيٍلتٕـٖلٙبتپلؿاؽتٝٚتٛاٌ٘تٙـؽٛؿكاثبٔغيظًبمٌبكوٙٙـ.ٚا٘جبكٞبآة

.ؿُٛي٘بثٛؿٝتٕبٔتٕـٖوٟٗايٗٔلمٚثْٛثتبًبمٌبكيايلا٘يبٖٔب٘ـامآُٖـٜوٟٗ،تٛاٖ

صيلٌيالٛاْثيٍب٘ٝتغتٕٞيِٝپيامٔـتوٛتبٞيوٝ؛تٛاًٖبمٌبكيتىيٝثلايلا٘يبٖثب

ثلتليٚ،ٌلفتٙـللاكٔي آٟ٘ب پيلٚمٔٙـاٖتغٕيُٚ ثل كا ثًٝٛيؽٛؿرقة٘فٛفؽٛؿ كا

ٚفلًٞٙٚتٕـٖايلاٖؿٚثبكٌٜٝلفتايوٝالٛأْتزبٚمكً٘ايلا٘يثٝؽٛؿثٌٝٛ٘ٝ؛ولؿ٘ـٔي

(30).يبفتُىٛفبييؽٛؿكاثبمٔي



 ًبحيِ فزٌّگي. 3
حجبتؿكاثقبؿٔؾتّفربٔقٝٚتٛريٝفلًٞٙمٔيٙٝ وٙٙـٜٚٔفٌلؽٛثيًبمؿٌلٌٛ٘ييب

ٔبٞيت ٚ آٔـٜ,ثلايًبؽتبك پـيـ فلٍٞٙيربٔقٝ ثٌتل ؿك ًيبًي ا٘ـيِٝ عىٛٔتاًت.

ٔي ٔيُىُ ٔتغَٛ ٚ صبٌَِيلؿ ٚ ٘يلٚٞب تغييلاتام ايٗ ٚتغَٛ تىبُٔ كٚ٘ـ ٞبيُٛؿ.

(اٌلعىٛٔتامكٍٚٔقيٗٚؽبًّيبًيثلاي31).پقيلؿحيلٔيأايت٘بعيٝؿكٖٚٚثلٖٚ

ثلكًيؽبٞلآافٕبَلـكتثٟلٜٔي تٟٙب ٚفٛأٌُيلؿ, ثّىٝثبيـثٝاثناكٞب ٖوبفي٘يٌت,

ولؿتٛريٝ ٔلارقٝ كٚا٘يربٔقٝ فلٍٞٙيٚ اي32ٗ).وٙٙـٜ ام ٔغبِقٝ( فلٍٞٙي, رغلافيبي كٚ

ؿٞـٚثلتٛٓيفٚٞبيفلٍٞٙيٚفّٕىلؿفضبيربٔقٝكاپَُٛٔيتغييلاتفضبييٌلٜٚ

ٞبيفلٍٞٙيتٚؿيٍلپـيـٜتغّيُ٘غٜٛتفبٚتٌٕٚٞب٘يؿكمثبٖ,ٔقٞت,التٔبؿ,عىٛٔ

فلًٞٙ ؿاكؿ. تىيٝ ؿيٍل ٔىبٖ ثٝ ٔىب٘ي ٌلٜٚام تًٛظ ٔيٞب تِىيُ اٌ٘ب٘ي امٞبي ُٛ٘ـ,

(33).ؿٞـٔٛكؿٔغبِقٝللاكٔيٌلٚٞيكٚرغلافيبيفلٍٞٙي٘يناِنأبًاٌ٘بٟ٘بكاثٝٓٛكتايٗ

ٌيلؿوٝامآٖثبفٙبٚيٗلّٕلٚؽبٓيكاؿك٘ؾلٔي،رغلافيبيفلٍٞٙيثلايٞلٌٛ٘ٝفلٍٞٙي
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 يب فلٍٞٙي ٔي٘عٛمٜ يبؿ فلٍٞٙي فلٍٞٙيوٙٙـ.بعيٝ ٘بعيٝ تًٛظ٘بعيٝٔخبثٝثٝ وٝ اي

ًبمٔبٖارتٕبفيٚٔقٞت,التٔبؿ,)مثبٖ,صٙـؽٔئٝفلٍٞٙئِتلنيباٌ٘بٟ٘بييثبيه

پلاوَٙ،ٞبيفلٍٞٙيُٛؿ.ٞيشوـاْامٚيوٌياٍِٛيًىٛ٘ت(اُغبَُـٜاًت,تقليفٔي

ايٗ لّٕلٚ٘بعيٝفلٍٞٙيثٌتٍيثٌٝٛ٘ٝٚيوٌئٛكؿتقليفؿاكؿ. يىٌبٖ٘ـاك٘ـٌٌٚتلٜ

ا٘ـ.تٕبْ٘ٛاعيفلٍٞٙيكٞبٚكؿ٘ٛاعيامعليكاكتجبطٚتٕبىٔيبٖاٌ٘بٟ٘بٔٛرٛؿيتيبفتٝ

ا٘ـيِٝ ٌٌتلٍ فلٍٞٙي, ٘ٛآٚكيپؾَ اٍ٘ينٜٞب, ٚ پؾَ,ٞب ٔغبِقٝ عليك ام ٌٞتٙـ. ٞب

تٛا٘ٙـثٝفٟٓٚؿكنصٍٍٛ٘يپيـايَاٍِٛٞبيفضبييفلًٞٙ٘بيُيـا٘بٖفلٍٞٙئيرغلاف

(ثلايٌٌٕ٘ٛ٘ٝتلٜپٟٙبٚكُبِٞٙبٞيٞؾبِٔٙيبٖثبتٛرٝثٝتٙٛفبتاٌ٘ب٘يٚلٛٔي34).آيٙـ

ام يىي فٙٛاٖ ثٝ رِٕيـ تؾت ثٛؿ. ثؾِيـٜ ؽبٓي تلويجي ٚيوٌي ايلاٖ فلًٞٙ ثٝ آٖ

ايامفلًٞٙ,ٞٙلٚفُّٖٙٛٔٔؾتّفثبصيلٌيٚعبوٕيتآٔينٜ،ُبٞىبكٞبئقٕبكيرٟبٖ

(35).فلًٞٙٚٞٙلايلا٘ياًت



 ج. هحيط جغزافيبيي ٍ فزٌّگ ايزاًي
اياًتوٝٔٛلقيتٌ٘جيٚٔغّكٌٌتلٜرغلافيبييايلاٖثٌٕٝٛ٘ٝٞبٍ٘ٛ٘ٝوٌٝفتُٝـ،

فلٍٞٙيًبؽتٝاًت.٘ؾبٔيٚامآٖٔٛلقيتصٟبككاٞيثٝفٙٛأٖلونتٟبرٕبتٚتجبؿالت

ايٗوِٛكوٓ پٟٙبٚكيام ٌٌتلٜ ثيبثب٘يثٛؿٖ ،آثيٚ ٔتآٖعيبتثبُٙـٌبٖ أكا ًبؽتٝ ٚحل

ثي ٘ٛفي ثيٕٞيِٝ اًت. ؿاُتٝ ٚرٛؿ آٖ ؿك رغلافيبيحجبتي ُلايظ ام ثلآٔـٜ ؿكيحجبتي

اًت.فلًٞٙ,ُيٜٛٔقيِتٚٔقٕبكئلؿٔبٖايٗوِٛكٕ٘ٛؿفضبييآُىبكيؿاُتٝ



 ثجبتي اجتوبعي کَچشيگزي ٍ ثي. 1
ٚيوٌي ثٝ ثٙب ًلمٔيٙياًتوٝ ا٘ٛاؿايلاٖ ٔٛلقيترغلافيبييآٖ، ٚيوٜ ٞبيعجيقيثٝ

ٔغيظپَُٛ ٚ ٌيبٞي رٍّٝٞبي صلاٌبٜٞبي ؿاكاي وٝ وٌٛٞتب٘ي ٚ تٛرٟياي لبثُ ٞبي

پيـا،ثبُـٔي رّٕٝ ٔغيظام ثب ٘ؾٌتيٕٗٞبٍٞٙياٌ٘بٖ ِٔٛـ ٚ التٔبؿمايٙـٜ كٚ٘ك يَٚ

تبكيؾي ُٛاٞـ ثٝ ثٙب ٚ ثٛؿٜ ٌلٜٚ،ؿأـاكي ؿكپيـايَ٘ؾٌتيٗ التٔبؿي ٚ ارتٕبفي ٞبي

ٚيوٜوٌٛٞتبٖماٌلىثبپلٚكٍٍٟٚ٘ـاكيؿإْٞلاٜ ايثٝٞبيعبُيٝثؾَفالتٚوٜٛ
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تبكيؼًيبًي ُلٚؿ ٚالـ ؿك وٝ ايلاٖ ؿك آٟ٘ب اًتملاك ٚ آكيبيي الٛاْ ٚكٚؿ اًت. ٚثٛؿٜ

ٔي ايلاٖ ،ثبُـفلٍٞٙي ًلمٔيِٗٔٛٛؿ ٚ ٔلاتـ ثٝ ؿًتيبثي ٚ التٔبؿي ٚاٍ٘ينٜ ٌلٔتل ٞبي

ثٝپيـايَأپلاتٛكيلـكتٕٙـٔبؿٞبؿكٔٙغمًٝٚپي،وٝپيامتغَٛثٛؿٜؿًت٘ؾٛكؿٜ

ٔٛلقيتصٟبككاٞيايلاٖ,ٚرٛؿٔلاتـٔٙبًت(36).ا٘زبٔيـٜاًتثقـيلونٕٞبئتعىٛٔت

الٛاْ عىٛٔتثلاي ٘بتٛا٘ي ٚ لجيّٝپيلأٛ٘ي ثيٞبي ٚ لّٕلٚٞب ام پبًـاكي ؿك حجبتياي

ٌيليايامتبكيؼايلاٖكاتبُىُارتٕبفيثلآٔـٜام٘ٛؿٔقيِتلجبيُوٛصني,ثؾَفٕـٜ

اكتجبطثٙيبؿيٙيثبفٛأُٚفٙبٓلاوِٛٛهيهؿاكؿ.1حلًبؽتٝثٛؿ.وٛصنيٍليأؿِٚتٔـكٖٔت

ثلايٗاًبىٔٙبعكوٛصنيبٖوٓآثي,تجؾيلثبالٚثبكٍا٘ـناًت.ٞبيامرُّٕٝبؽْ

ُيٜٛم٘ـٌيصبؿكِ٘يٙئتلاؿفثبفـْپيِلفتٚٚيبفتٝتٕـٖپيِلفتٝٔؾّٛقاٌ٘بٖاًىبٖ

تىبُٔارتٕبفياًت.ٔبٞيتًبؿٜٚاثتـايي٘ؾبْلجيٍّي٘يبمصٙـا٘يثًٝبؽتبكٞبٟٚ٘بؿٞبي

ٞبئتىي٘جٛؿحجبتًيبًيثّٙـٔـتٚعىٛٔتٕٞضٙيٗ٘ـاكؿ.پيضيـٜٚپيِلفتٝارتٕبفي

ُٛؿ.صٙب٘ضًٝبمٚوبكثٝلـكتكًيـٖلجيّٝكاثللجبيُ,ٔب٘ـامپيِلفترٛأـلجيٍّئي

ؿكنايٗثيحجبتيصٙـاٖپيضيـٜ٘يٌت.ثٝلـكتكًيـٖلجيّٝؿكٌبْ،ٔٛكؿٔغبِقٝللاكؿٞيٓ

تبٍٞٙبٔيوٝايٗصيلٌي٘ؾبٔياؿأٝكتٔيآٍٛ٘يلٚي٘ؾبٔيي٘ؾٌتثٝاتىب ٌلفت.

،يبفتٔي ؿًتؿاُتفٙبٖلجيّٝ ؿك پيـايَِ٘ب٘ٝ؛عىٛٔتكا ٔزلؿ ثٝ ٞبيضقفؿكأب

ٕ٘ٛؿ٘ـ.ؿكؽَِ٘ؾبٔيلجيّٝرٍٛ٘ؾبٔئيٚلجبيُكليتُلٚؿثٝرٙت،اٍتٛاٖ٘ؾبٔي

ؿيٍل اثتىبكاتفلؿيكئيييب پيلُـٖثٝٔمـاكميبؿيٚاثٌتٝثٝ ثٙبثلايٗثب ثنكٌبٖآٖثٛؿ,

ٔٛريامٕٞبٚكؿيٚؿكٌيلي٘ٛفبًؽٛ٘يٌٌٗٚتلؿٜامؿكٖٚ،كٞجللجيّٝيبٔلي٘بثٍٟٙبْٚي

ٞبآٔـ.اممٔب٘يوٝايًٗتينٍثلايپلولؿٖؽالءلـكتثٝٚرٛؿٔي،ٚثيلٖٚلجيّٝعبوٓ

ايؿيٍللـكتفلٔب٘ـٜرـيـٚيبلجيُّٝـٚتبمٔب٘يوٟٝ٘بيتبًٕٞبٖلجيّٝثٝكٞجليآغبمٔي

لجضٝٔي ثيكا صٙـيٗؿٞٝؿكآُفتٍي, ٚثقضبً ايلاًٖبِٟب ٘بآكأيٚرًٕٙ٘ٛؿ, ٞبيحجبتي,

ُـائيٚاكؿؿٚكٜ،حجبتيٚ٘جٛؿلـكتٔلونيكفتٚؿكعيًبِٟبثيٚيلاٍ٘لؿاؽّيفلٚٔي

 ثٝ آغالط ؿك ّٕٔىتفٔليوٝ.ٔقلٚفاًتّٔٛناِغٛايفيوٝ وٙبك ٚ ٌُٝٛ ٞل ؿك

مٔبٖپيـايَ٘ؾٌتيٗ(امؿيلثبمٚام37).ولؿعىٛٔتٔيٚؽب٘ـا٘يلـكتكاثٝؿًتٌلفتٝ

                                                                                                                   
1 . Nomadism 
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يٚالتـاكعىٛٔتٚرٛؿؿاُتُٝٚبيـيى«آٔليت»يبفتٝؿكايلاٖٞبيارتٕبفبتاًىبٖ٘غفٝ

 ؿالام ًلُتلجيّٝثيُآٖ ٝ ايلاٖ ٓغلاِ٘يٙيؿك 38)ثبمٌلؿؿ.ٌلاييٚ تضبؿٞبي( ام يىي

ٔب٘ـٌيالتٔبؿيآٖ,تَٙفلًبيٙـٜٔيبٖلجبيُفٕـٜتبكيؾيايلاُٖٚبيـيىيامفُّٚاپي

ؿك(39).يبفتٝثٛؿٜاًت)صٖٛتلوٕٙبٖآٖكٚم(ٚتٕـٖٚٔـ٘يتُٟلياًىبٖ٘يبفتٝاًىبٖ

ثيَاؽٛكُيـيٓٙيـ1252ًبَ كا رٕقيتوِٛك ايلاٖ, ًبِٙبٔٝ ِ٘ليٝ ؿك اِـِٚٝ 5/11م

صبؿكِ٘ي5/43ٗؿكٓـكًٚتبِ٘ي5/43ٚٗؿكٓـرٕقيتُٟلِ٘يٗ,13ٔيّيٖٛ٘فلوُٝبُٔ

(40).ثٛؿٌناكٍولؿ



 فزٌّگ استجذادسدُ. 2
تلثيتؽب٘ٛاؿٌي، ؿك كيِٝ وٝ ُؾٔي افٕبَ عبالتٚ ثٝ اًت٘بؽل ٞٛيتٔفٟٛٔي

ربٔقٝكاتِىيُٞبيفلٍٞٙيٚثبٚكٞبيارتٕبفيؿاكؿٚتِؾْٚتلثيتُؾْيبآٔٛؽتٝ

ؿٞٙـٚآٖٞبيفيٙيٞٛيتؿكًغظارتٕبؿًبؽتبكٞبيٞٛيتّٔيكاُىُٔيِفٝؤؿٞـ.ٔٔي

ؿيٍلٞٛيت ام ٔتٕبينٔيٞبئّيّٚٔيتكا ٞٛيتّٔيثلاًبىتغيلُىُ٘ؾبْٞب وٙٙـ.

ٞبيفلٍٞٙي،ؿصبكتغَٛؿكثبٚكٞبيفلٍٞٙيٌِٚٛؿٌيآٖثلكٚيؿيٍلآٔٛمٜـًيبًي

(41).ايٌ٘جيٚفٔليتجـيُُـٜاًتؿٌلؿيٌيُـٜٚثٝٔمِٛٝ

تٛاٌ٘تثبيبٔيٚٞلويلـكتثيِتليؿاُتٚٔٙـ٘جٛؿًبؽتبكلـكتؿكايلاٖؽبثغٝ

عىٛٔتغبِتكًيـٜاًت.,ثٝٔمبْثبالتلٚيبعتيپبؿُبٞئيعلوتوٙـمؿٚثٙـٚفليت

 ؿاُتٕٞپبؿُبٞبٖ كا ٚضـ ٚيٗ ٘ٛؿ ٞل تضٕيٗفبلـ ؽٛؿ وٝ ثٛؿ ٔغىٕي وٙٙـٜؽبثغٝ

.ثٕٝٞيٗفّتتلىامٕٞٝويٕٚٞٝصينٕٞٛاكٜٚرٛؿؿاُتٝكفتثُٕٝبكٔيعىٛٔت

اًت.تلىامميلؿًتبٖثٝايٗفّتوٝفّيٝپبؿُبٜيبعىٛٔتؿًتثٝعلوتي٘ن٘ٙـٚثب

لـكت ثب ٔجبؿا ايٗفّتوٝ ثٝ لـكتٟبيثبالتل ام ؿاك٘ـلـكتؿيٍليٌ٘بم٘ـٚ اًبى،يوٝ

وٝ ايُٗلايظثبفجُـٜ ٔتنِنَوٙٙـ. ؿكتٛٞٓتٛعئٝعىٛٔتكا ٚتلىامؿيٍلاٖؿائٕبً

ٞبيؽٛؿوبٔٝپٙذٚيوٌي)ٔٙفيثلآٔـٜام٘ؾبْثلايٗاًبى(42).فِٞٙبٖٚرٛؿؿاُتٝثبُـ

ؿكعَٛتبكيؼ(ٟ٘بؿيُٙٝـٜؿكفلًٞٙايلاٖٚايلا٘يثُٝلطميلٚرٛؿؿاكؿ:

ؿاكؿ:ٞبييثُٝلطميلپيضيـٌيُؾٔيتي,وٝؽٛؿٚيوٌي.يك
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 ؿيىتبتٛكؽٛاٞي(,ؿاًتجـاؿٌلايي, ٚ ثٝٔٙفقتيىتبتٛكٌلايي)ؿيىتبتٛكپلٚكي ؽبْ ؽٛاٞي

)تمـْٔٙبفـٚٔٔبِظٌلاييمؿٌييبٔمغـمٔبٖ،ٔقٙيتمـْٔٙبفـفلؿيثلٔٙبفـٌلٚٞيّٚٔي

)ٚرٛؿكٚعيٝصبپًّٛيعٌبًبتثلؽلؿٚمي(,)صيلٌياٌلايياعٌبى،آ٘يثلؿكامٔـت(

ؽبٞلٌلايي)ٚرٛؿٍ٘لٍٔغـٚؿٚثٌتٝ(.صبپًّٛيٚتٕزيـ(ٚ

.)ضقفُٙبؽت(ٌلينيُٙبؽتدٍ.

.ًتينيثٝٔقٙيپبيجٙـ٘جٛؿٖثُٝٙبؽتٔٛرٛؿُٙبؽتسِ.

.)عبوٓ٘جٛؿٖآُُبيٌتًٝبالكي(مؿاييبيٌتُٝچْبر.

لايي(.ٌ)ضقفلبٌٖ٘ٛلينيلبٖ٘ٛپٌج.

ايٗٚيوٌي ٞبيفلٍٞٙئزٕٛفٝ وٝ عليكافلاؿيوٝ ام لـكت,ؿك عبوٕيتٚصلؽٝ

 للاك وِٛك ٔيؿاك٘ـٔـيليت ٔٙتمُ ًيبًي ٘ؾبْ ثل٘بٔٝثٝ عليك ام ٞب,كينيُٛؿ,

تٕٔيٌٓقاكيًيبًت لبِتٞب, ؿك ٌبٞي ٚ ٔؾتّف فٙبٚيٗ ثٝ فّٕىلؿٞب, ٚ ؿيٍل,ٞب ٞبي

ثٝربٔقٝٔٙتمُٔي ُـٜٕٚٞضٙبٖاؿأٝپيَُلٚؿٞبُٛؿٚصٖٛايٗصلؽٝامًـٜٔزـؿاً

(43).اًتآحبكٚپيبٔـٞبيآٖ٘ينثبلي،ؿاكؿ

ٔيُُـيـفلؿيثٝٓيب٘ت٘في,عفؼٔٛلقيتُغّييبارتٕبفي,آثلٚؿاكيٚاعتلامام

امُٟلٚ٘ـايلا٘يفٙٔليؿكٖٚ ثنكٌبٖٚاُٞ٘فٛفٚٔمبٔـاك, ٔغبفؾٝؿكٌيليثب ٚبكوٌلا,

فلٓت ثـثيٗ, ٔزينٌٛ, صبپّٛىٚ ًبمٍثقضبً تمـيلٌلا, ًبؽتٝوبكعّت, مؿٚثٙـ اُٞ ٚ

(44).ؿكعَٛتبكيؼعهولؿٜاًتكاٞبتـاْٚٚٔب٘ـٌبكياٚؿكفيٗعبَٕٞيٗٚيوٌي.اًت



 ّبي َّيت ايزاًي هؤلفِد. 
آكيبي ٟٔبرلت ٚ ايلاٖ صبَِيفالت ؿٚ صبَِٞب آٚكؿ. ٚرٛؿ ثٝ كا ٘ؾٌتتبكيؾي

امپيَصبَِؿْٚؿكًـًْٜٛثٛؿٚتغييلاتٔغيغيٚثلؽٛكؿثبؿيٍلارتٕبفبتاٌ٘ب٘ي

ٔيالؿ,ًـٜٞفتًٓٚينؿٞٓٔيالؿيثلٚميبفت.٘ؾٌتامعليكٔٛارٟٝثبآُٛكيبٖٚاًىٙـك

ثًٝٚيّٝتلوٕٙبٖ)غن(ٔغَٛٚتيٕٛككػ٘ينيٛكًٍْٛ.ؿْٚؿكثلؽٛكؿثبافلاةٌّٕٔبٖٚ

ؿاؿ. ثٙيبؿيٙصبَِٞبيٛكٍايٗ يٞبي ٞٛيت عٛمٜ ٌقاكؿؿك ربي ويَثٝ ٘ٛؿ ثٙبثلايٗ .

ًبمآُٖـوٝايلا٘يبٖٕٞٛاكٜؿكثلؽٛكؿثبؿيٍل٘واؿٞب,مثبٟ٘بٚارتٕبفبتثبوٛكُٚيمٔيٙٝ
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وٙٙـٔـاكا ٘ؾٌتي45ٗ).ثلؽٛكؿ ٞؾبِٔٙي، ُبِٞٙبٞي ثب تٕـٖ( تبكيؼ ؿك ثِلي،ثبك ٞبي

أىبٖتغمكيبفت.،ٞبيٌٛ٘بٌٖٛآٔينؿكٔيبٖالٛاْٚتٕـٌٖٔبِٕتُيٜٛيثٝا٘ـيِٕٝٞنيٌت

فلًٞٙالٛاْٚآؿاةٚكًْٛ،ٞبثبٚكؿاُت،ثبكؿكتبكيؼ،لْٛپيلٚمثلايربٖٚٔبَ٘ؾٌتيٗ

لب اكمٍٚاعتلاْ ، ايلا٘يثلاي٘ؾٌتيُُٗـ.يؿيٍل تبكيؼالٛاْ ؿك ثنكٌيأپلاعٛكي،ثبك

الٛاٌْٛ٘بٌٖٛعضٛكؿاُتٙـٚتٕـٖپـيـآٚكؿ٘ـ ٞبئؾتّفٞبٚفلًٞٙوٝؿكًپبٜآٟ٘ب

،ُبٖتغت٘فٛف٘ؾبًْيبًيٚاعـايٞبيفلٍٞٙيثٛٔيٚٔٙغمٝرٟبٖثبًتبٖفلاتلاملبِت

(46).آٔينيثبيىـيٍلثلللاكولؿ٘ـٟٙٝرٟب٘ي،كٚاثظّٓظپفلالٛٔيٚفلألميؿك،فلاٌيل

يليٌٚثبثٟلٜ«ايلاِٟ٘ل»ًُثٝفٙٔلًلمٔيٗ,ٟ٘بؿپبؿُبٞيٚٔفْٟٛٞٛيتايلا٘يثبتٛ

كينيتًٛظًبًب٘يبٖپبيٝ،ٞبيثلٌلفتٝاماًٚتباممثبٖ,ٔقٞت,ؽبعلاتتبكيؾيٚاًغٛكٜ

ِغبػًيبًيفلٚپبُيـ ٞٛيتايلا٘يٞلصٙـثٝ اًالْ, ٚكٚؿ ثب رٟتفىليٚأب،ُـ. ام

)فزٓ(ٚمثبٖاملٛٔيتِغبػيبفت.ايلا٘يبٖامتـاْٚلٞٛيتيفٙبٓؿيٍلفلٍٞٙيثباًتٕلاك

ؿكوٙبكايٗفٛأُ آؿاةٚكًْٛٚتبكيؾئِتلنؽبعلات،افلاةٌّٕٔبٖٔتٕبينثٛؿ٘ـ.

 ثٝ ٘ين ايلا٘ي تاًتٕلاك ثب وٕهولؿ٘ـ. ايٙىٝأٞٛيتايلا٘ي ثل ٓفٛيفالٜٚ ًييًٌّّٝ

فٙبٓلٞٛيتيرـيـي٘ينثلفٙبٓلپيِيٗ؛٘ـفٙبٓلٞٛيتئٛكؿاُبكٜعفؼٚتمٛيتُـ

،افنٚؿُٜـٚٞٛيتًيبًيٚارتٕبفيايلاٖاٌ٘زبْثيِتلييبفت.ثبًٌّّٝپبؿُبٞيٓفٛيٝ

ٟ٘بؿوٟٗپبؿُبٞيايلاٖؿٚثبكٜاعيبُـ.آ٘بٖ٘يبيؽٛؿكاثٝپيِٛايبٖٔقٞتتِيـكًب٘ـ٘ـ.

ايلا٘يبٖكا٘ينامًبيلٌّٕٔب٘بٖؿيٙيوٝعتيٞٛيتامٕٟٕٞٝٔتلكًٕيتٔقٞتتِيـثٛؿ

پلاوٙـٜوِٛكايفبولؿيتِيـٓفٛي,٘مَثنكٌيؿكٕٞجٌتٝولؿٖارنا(47).ًبؽتٔتٕبين

ٚفلًٞٙايلا٘يؿٚفٙٔلرـاييثٌٝٛ٘ٝ ؿككٚايتتِيـام(48).٘ــ٘بپقيلُايوُٝيقٝ

آييٙيـُٕبكوالٔيفٙبٓلثيٚـاًالْ,آؿاة,ُقبئلٚٔلآًّٔيايلاٖپباليَٚپيلايَُ

 ؿٌلٌٖٛ ٔغتٛا ٚ ُىُ ؿك ٚ تٔفيٝ ٌِتثبًتبٖ عجيقي فٙبٓل . ؿكٚ وٝ ٔمـىآييٙي

ثٛؿرٟبٖ ٔغجٛؿ ًتٛؿ٘يٚ ثبًتبٖ ِ٘ب٘ٝ،ثيٙي ام ٚ ؿكآٔـ ؽـٔتاٌ٘بٖ تبثقيتٚ ٚثٝ ٞب

ٚفلاتبكيؾيايٞبيؽـاٚ٘ـُٙبؽتُٝـوٝثٝاٌ٘بٖاكما٘يُـٜاًت.فٙبٓلاًغٛكٜ٘قٕت

ثبتٛرٝثٝ(49).ـُٞٛيتتبكيؾييبفتٚؿاكايثبكٌٔئِٛيت،ٞبيامِيكٚطايلا٘يٕٚ٘ٛ٘ٝ

اُتلانؿكثٙيبٖٕٞب٘ٙـي ٚٚرٜٛ ٚاعىبْؿيٗمكتِتٚاًالْ،ٞب اعىبْٞب ايلا٘يبٖوٝثب
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ٝتزـيـ٘ؾلٕب٘ٙـآٖؿكؿيٗؽٛؿؽٛولؿٜثٛؿ٘ـ،ثلايپقيلٍايٗؿيٗ٘ٛيٗ٘يبمصٙـا٘يثٞ

ثٙيبؿي ؿٌلٌٛ٘ي فجبؿيٗئآؿكٚ افتمبؿيٚ ٕٞيٌٕٗٞب٘يؽٛؿيٞبي آٔبؿٌي٘ـاُتٙـ. ٞب،

(50).فٞٙيالمْثلايپقيلٍؿيٗاًالْكاثلايايلا٘يبٖفلاًٞٓبؽتٝثٛؿ

ثٝٞبيٞٛيتايلا٘يتـاًْٚلمٔيٙي,ًيبًي,فلٍٞٙيٚٞٙلياًتوٝتليُٗبؽْٟٔٓ

ٌٌٌت وٛتبٜكغٓ ٔيٞبي ِٔبٞـٜ ألٚم ثٝ تب ثبًتبٖ فٔل ام ٕٞضٙبٖ (51).ُٛؿتبكيؾي

وُٛيـٜ پوٍِٚٞلاٖ ام يىپبكصٝثٌيبكي ٘ؾليٝ مٔيٙٝا٘ـ ام ؿكاي اًتجـاؿ ؿٚاْ ٚ ثلٚم ٞبي

ًقي اًتوٝ وٌب٘ي رّٕٝ ام إِٓب٘ي ٚيتفٌُٛ ؿًتؿٞٙـ. ثٝ ايٗوِٛك فلًًٞٙيبًي

ُيٜٛتِٛيـ»يبثيوٙـ.ايٗؿيـٌبٜثلاًبىٔفْٟٛ«لياًتجـاؿُل»ٕ٘ٛؿٜايٗپـيـٜكاؿكلبِت

آًيبيي » كا اًتجـاؿ اٍّ٘يفلآيٙـ ٔبكويٚ  ٕٚٞب٘ٙـ ُـٜ ثٙب ٔٙبًجبتالتٔبؿي,ٔجتٙي ثل

ايٍٗ٘لٜفبلـوبكايي،ؿا٘ـ.ثٝفميـٜثٌيبكيامپوٍِٚٞلأٖبِىيتاثناكتِٛيـٚفئٛؿاِيٌٓٔي

ٞبيٞٛيتيايلاٖؿيٗاًالْاًت.ِفٝؤيىيامٔ(52).اًتالمْثلايتجيٗاًتجـاؿؿكايلاٖ

آٖايوٝتٛاٌ٘تٝثٛؿٔٙنِتثٌٝٛ٘ٝ؛ايثٛؿايلاٖپيَاماًالْؿاكايفلًٞٙغٙيٚپيِلفتٝ

ثجلؿ.اًالْمٔب٘يوٝثٝايلاٖكًيـثبٔلؿْٓبعتفلًٞٙٚثبالكاتبًلعـاثللـكتيرٟب٘ي

ٞبٚٞٙزبكٞبيآييٗمكتِتـ.ؿيٗرـيـثبثٌيبكياماكمٍؿاؿٌلئٛارُٝتِٙٝفـاِتٚ

ًـٜ ٌقك ؿك ٔب٘ـ, ايلاٖ ؿك ًلا٘زبْ وٝ اًالٔي ؿاُت. تـكيذٕٞؾٛا٘ي ثٝ افٔبك ٚ ٞب

ٞبيفلثيؽٛؿكاامؿًتؿاؿًٚلا٘زبْثبكٚطٚؽّكٚٞبيًبؿًٜبٔيٚٚيوٌيكٚايت

(53كاكلٓمؿ.)ؽٛيايلا٘يًبمٌبكُـًٚلُتًٚلُ٘ٛتايلا٘ي

ثٝؿ٘جبَ.حلثٛؿٜاًتأفلًٞٙايلا٘يؿكعَٛؿًٚـٜاؽيلثُٝـتامفلًٞٙغلثئت

فىليٚ ؽينٍ٘ٛماييٚآالعبتؿكغلة,ؿٌلٌٛ٘يهكفيؿكًبٔب٘ٝارتٕبفي,ًيبًي,

فلٍٞٙيرٛأـغلثيثٝٚرٛؿآٔـ.ثلٕٞيٗاًبىثٙيبؿٞبيًيبًي٘ٛيٙيؿكم٘ـٌيًيبًي

تزـؿپـيـٜيب(54).ٞبئّيثٛؿٌيلئّتٚؿِٚتٌلفتوٝيىيامآٟ٘بُىُثِلُىُ

ٌٌتلٜ ٕٝٞ وٝ اًت كاكٚ٘ـي اٌ٘بٖ م٘ـٌي اثقبؿ ٕٝٞ ٕٞضٙيٗ ٚ ثِل رغلافيبيي ٞبي

ؿٞـ.تغٛالترٟبٖصٙبٖايلاٖكاثٝصبَِؿك٘ٛكؿيـٜٚؿكٚالـوُتبكيؼثِلكاُىُٔي

٘ٛمؿٞٓ٘ـاُتٙـ.ايرنتًُٛثٝآالطوٝ٘ؾجٍبٖايلا٘يصبكٌٜلفت آغبمًـٜ ؽٛاٞيام

ا٘مالةِٔلٚعٝ،ؽينٍصٖٛوٝثقـٞبؿكصبكصٛةصٙـيٗكٚيـاؿٟٔٓثٛؿٞبٕٞيٗٚاوَٙ
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ثلٚمؿاؿٜٚاؿأٝآٖؿكآالطاًالٔيُـٖٓٙقت٘فت،ا٘مالةّٔي ؽٛاٞيألٚمٜؽٛؿكا

حلامأٌلايب٘ٝؿكايلأٖتغلةـٌ٘ٛلايبً٘ٝـٜ٘ٛمؿٞٓٔيالؿيًلآغبمآالعبت(55).اًت

لـكت ٔـاؽالت وِٛك, ام پٟٙبٚكي ٌٌتلٜ كفتٗ ؿًت ام غلة, رٟب٘ي,تغٛالت ٞبي

رٟتآالعبتٚؿكاًت.ايٗتالٍٔب٘ٙـآٖٞبيپيبپيايلاٖامكٚىٚفخٕب٘يُٚىٌت

،ٌ٘ٛلايي ٌٌتلٍاكااثتـؿك ٘ؾبْٚتٌّيغبترٍٙيُلٚؿُـ. اكتَ, افنايَام تجبعبت,

آٔـٖؽبكري آكأٌبفلتايلا٘يبٖثٝؽبكد, آٌبٞيام ايلاٖ, ثٝ ا٘ـيِٝءٞب ٞبيًيبًيٚٚ

ٔقلفتيغلة,ِٔبٞـٜٚثٝؿ٘جبَآٖاعالؿام٘ؾبْعىٛٔتئغلةمٔيٌٗٚٔبئّيصٖٛ٘مَ

آٟ٘ب, آماؿي ٚ تِىُٔغجٛفبت ٚ اعناة ٔغـٚؿيتفقبِيت لبٖ٘ٛ, عبوٕيت ًيبًي, ٞبي

ٔلؿْا ٕ٘بيٙـٌبٖ لجبَ ؿك عىٛٔت ثٛؿٖ پبًؾٍٛ عىٛٔت, ٚؽتيبكات ؿاٍِ٘بٜ )ٔزّي(,

تبمٜ ٓٙبيـ اؽتلافبتٚ ؿاِٟ٘بي٘ٛيٗ, ٚ فّْٛ ام وٝ،اعالؿ فّّيثٛؿ٘ـ ٍٕٞياًجبةٚ

ٚ تغييل ؽٛاٞبٖ كا آ٘بٖ ٚ ًبؽتٝ كُٚٗ كا ايلا٘يبٖ ٚكٚؿ56).ولؿ٘ـٔيآالعبتافٞبٖ )

پـيـآٚكؿٚيٞبييكاؿكربٔقٝايلا٘ٚاوَٙ،ً٘ٛبميثُٝيٜٛغلثيفلًٞٙغلةثٝايلاٖٚ

تٛاٌٖفتتبألٚماؿأٝؿاكؿ.ٔئٙبمفبتارتٕبفيًٚيبًيكاايزبؿولؿوٝ

تأحيل٘بًيٛ٘بِيٌٓايلا٘ي ٞبيغلثياما٘ـيِٝثب ؿكٚالـ٘ٛفيٚاوَّٙٔيثٝٔـاؽالت،

فلًٞٙايلا٘يمٔيٙٝالمْكاثلايثٝؿِيُآ٘ىٝفيٗعبَؿكلـكتٟبيثيٍب٘ٝؿكأٛكايلاٖثٛؿ.

ٔـكپقيلٍاكمٍ ٚ اًت٘ٞب ٘ـاُتٝ الـأبت،يتغلثي ثٌيبكيام ًبمٌبكيثلايتبوٖٙٛ

ثلآٔـٜامفلًٞٙٔغلةمٔيٗاًت ٔٛفك٘ب،ربٔقٝايلا٘يثبُلايظُ٘ٛٛ٘ـٜرٟب٘يوٝفٕـتبً

ثبًتب٘ئٛلقيتكيرغلافيبئغيظؽِهايلاٖ,اياماحلٌقااًت.فلًٞٙايلا٘يآٔينٜثٛؿٜ

ث ايلاٖ ٘مَٝ لـكترٟب٘ي, ثب ٔٙبًجبتارتٕبفيٚٓٛكتوِٛكيپٟٙبٚك آفليٙيؿيٗؿك

فلًٞٙغلثياًت.ٚثلؽيفٙبٓلٞبياًالُْيقيًيبًي,آٔٛمٜ



 گيزي ًتيجِ
رٛأـؿاُتٝٞبيرغلافيبيي٘مَثٙيبؿيٙيؿك٘بٍٕٞٛ٘يٚ٘بٌٕٞب٘يفلًٞٙويفيتٔغيظ

ؿٞٙـٜٞبئتفبٚتاًت.فٙبٓلُىُكٚيٍِبٜٚپلٚكٍُبٜفلًٞٙ،ٞبئتفبٚتاًت.ٔغيظ

،ثَٝٔٙٚٚيوٌئغيظ آٌٌٖتلٜ امٔٛلقيترغلافيبيي)ٔغّكٌٚ٘جي( ًلمٔيٙيثلآٔـٜ
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 رغلافيبيي فّْٛ ؿك ٔغيظايلثاًت. ٚ تقبٔالتاٌ٘بٖ ٚ،ٚاوبٚي رجلٌلايي كٚيىلؿ ؿٚ

عٛكًٙتيٚرٛؿؿاُتٝاًت.ٝلاييثٌأىبٖ

اياًتوٝؽِىٌبِيثلاًبىكٚيىلؿرجلٌلايي،ٔٛلقيتٔغّك)كيبضي(ايلاٖثٌٝٛ٘ٝ

وٌٛٞتبٖٚٞبياًبًيآٖثُٕٝبكٔييىيامُٙبًٝ پٟٙبٚكيامايٗوِٛككا ٌٌتلٜ كٚؿ.

ؿكثؾَٔيب٘يٌٚبٟٞبثٝٚيوٜؿٞـ.ايٗؽِىيالّيٕيؿكپلاوًَٙىٛ٘تثيبثبٖتِىئُي

صلاٌبٜ فضبييؿاكؿ. ٕ٘ٛؿيوبٔالً ٞبيايلاٖ٘مَثٌيبكٟٕٔيؿكوَِالٛاُْلليوِٛك

عٛمٜ ام ٕٞيٗپيلأٛ٘ي ًبوٗ ثقـٞب الٛاْ ايٗ اًت. ؿاُتٝ ايلاٖ ثٝ پيلأٖٛ تٕـ٘ي ٞبي

٘ٛفيٕ٘ٛؿ٘ـ.فلًٞٙايٟٗٔبرٕيٗٔجتٙيثلكبثًلمٔيُٗـ٘ـٚمثبٖٚفلًٞٙؽٛؿكاثلآٖ

ؽب٘ـاٖ٘مَٔغٛكيؿكتٕٔيٓ يىزبِ٘يٗپـكًبالكيثٛؿوٝؿكآٖثنكيِ ثب ٌيليؿاُت.

ثيبٖؿيٍل٘ؾبْپبؿُبٞياًتملاكيبفت.ثٝ،ُـٖآٟ٘بٚتغَٛٚپيِلفتؿك٘ؾبْارتٕبفيآ٘بٖ

 وٝ اًت ثٛؿٜ پبؿُبٞبٖ ٚ الٛاْ ايٗ ُـ ٚ آٔـ تبكيؼ ايلاٖ تبكيؼ امؽٛؿوبٍٔي يىي

ٞبيُبؽٔٝ آ٘بٖ ٔياًبًي ُٕبك ثٝ ُىُؿيلپبايٗؽٛؿوبٍٔيكفت. ٌيليثٌيبكيامؿك

ًبمٌبكيُبؽٔٝ فٙٔل اًت. ُـٜ ٕ٘ٛؿاك ٞٛيتيايلا٘يبٖ ٞٛيت،ٞبيكفتبكيٚ ثؾِيام

٘مَٟٕٔيؿكتٙٛؿلٛٔيٚفلًٞٙوٙٛ٘يايلاٖؿاُتٝاًت.،ايلا٘يبٖثٛؿٜٕٚٞيٗفبُٔ

ٌٞتٝرغلافيبيًيبًيايلاٖؿك،٘ياِجلمٚماٌلىٌٌتلًٜلمٔيٙئيبٖم٘زيلٜوٌٛٞتب

ؿكام٘بيتبكيؼًيبًيايٗوِٛكثٛؿٜاًت.ٌٌتلًٜلمٔيٙيايلاٖؿكعَٛتبكيؼؿصبكوَِ

.ايٗكاثلاٍ٘يؾتٝاًتٕٞٛاكٜثٝ٘ٛفيتٛرٝفلٔب٘لٚيبٖعبوٓثلآٖٚٚكاَ٘ثٌيبكيثٛؿٜ

تبِٛهيفلٍٞٙيؿكٔيبٖايلا٘يبٖٚرٛؿً٘ٛ٘ٛفيثٝٓٛكت٘ينٚيوٌيًلمٔيٙيعتيألٚم

ثؾَفٕـٜ امؿاكؿ. وٟٗآوٙـٜ كٚمٌبكاٖ ام ٔيلاثثبمٔب٘ـٜ فٙٛاٖ اؿثيبتفبكًيثٝ ايام

ٔٛاكؿٔقوٛك ٚؿ٘يبٌلينياًت. ٘ىَٛٞؿ٘يب ؿكثبكمؿٌي, ِ٘بٍ٘ل٘ٛفيًتبيَمٚكٔـاكاٖ,

ثي ٚ ٔي٘بآكأي حجبتي رغلافيبيي ؽبًتٍبٜ وٝ ٘بآكأي ٞزْٛثبُـ. ٚ )ؽِىٌبِي اٌ٘ب٘ي ٚ

مٔب٘يوٌٝقُتٝتبكيؾيِ٘بٖؿاؿٜاًت.ثٛؿٜميلثٙبيفلًٞٙٚٞٛيتايلا٘ي،ؿاكؿثيٍبٍ٘بٖ(

ثلللاكوٙٙـٚعجيقت٘ينثبآٟ٘بًبمٌبكيكاا٘ـآكأَا٘ـٚتٛاٌ٘تٝٞبلٛيثٛؿٜوٝعىٛٔت

ِٚيمٔب٘يا٘ـ؛ثٛؿٜثٝكُـٞبئؾتّفكٌٌٚتلٍيبفتٝٚؿاَ٘ايلاٖؿاُتٝ,پًٟٙٝلمٔيٙي

ُـٜ ٘بًبمٌبك ثٙيبؿٞب آ٘ىٝوٝ ؿيٍل اًت. ثيِتلييبفتٝ ٔٙفيفلًٞٙايلا٘يٕ٘ٛؿ رٙجٝ ا٘ـ,
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٘واؿي اٌ٘ب٘ي)مثب٘ي، تٙٛفبتعجيقيٚ ٚٚ ٔـيليتصٙيٗ٘بٌٕٞب٘ئقٞجي( ؿك،ٞبييِنْٚ

حلثٛؿٜاًت.ؤٌيليكٚعيًٝبمٌبكيؿكايلأُٖىُ

ٌيليحلؿكُىُؤًٞٙثُٝٙبؽتثٙيبؿٞبئفلٞجلؿٚثل٘بٔٝؿكعٛمٜتـٚيٗٞلٌٛ٘ٝكا

ثي ؿاكؿوٌٕٝبٖٞلربٔقٝفلًٞٙٚٔـ٘يترٛأـ٘يبمٔٙـاًت. ايفلًٞٙؽبّؽٛؿكا

ٔتِٛيبٖفلًٞٙربٔقٝثبيـكٚٞبييثيبثـ.امايٗپُٛيٞبٞٓثقضبًٕٔىٗاًتثبثلؽيفلًٞٙ

ؽٛؿكاثلٚالقيبتّٕٔٛىوٝثقضبًرٙجٝفضبيي٘ينييفلٍٞٙكينٞلٌٛ٘ٝاًتلاتويٚثل٘بٔٝ

ٞبيفلٍٞٙيتغبثك٘ٝٓلفآكٔبٟ٘بٚفٞٙيبتيوٝثقضبًثبٚالقيبتٟٚ٘بؿيٙٝوٙٙـٚا٘ـثٙبيبفتٝ

ثٙيبؿٞلٌٛ٘ٝتغييلٚتغَٛارتٕبفياًت فلًٞٙٚ٘ـاُتٝٚرٙجٝتزليـيؿاك٘ـ.فلًٞٙ،

اًت.ٔـكٖفلًٞٙايلا٘يپيَاماًالْ،فلًٞٙاًالٔيٚفلًٞٙايامألٚميايلاٖآٔينٜ

ٞلٌٛ٘ٝتغَٛٚؿٌلٌٛ٘يثًٝٛيتىبُٔٚپيِلفت،٘يبمٔٙـتٛرٝثٝثٙيبؿٞبيفلًّٞٙٔي

تٛا٘ـٔياًتوٝٚالقيبتيؿكٚالـ٘بؿيـٌٜلفتٗ،وـاْامايٗفٙبٓلاًتوٝ٘بؿيـٌٜلفتٗٞل

.ا٘ـامؿٞبكاثٝتأؽيلًيبًتوبٔيبثي







 ّب يبدداشت
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