سال سیسدهم ،شمارهی 53

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

تابستان  ،24:3صفحات 2-26

فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی

ایما رضایی

1

علیرضا کشور دوست

2
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چکیده
ٔزٕٛع ٔشصٞای رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  8755ویّٔٛتش ٔشتغ اػتت وت ٝؿتأُ  2700ویّتٔٛتش ٔتشص دسیتایی 1893 ٚ
ویّٔٛتش ٔشص سٚدخا٘ ٝای  4162 ٚویّٔٛتش ٔشص خـىی ٔی تاؿذ .اص ٔزٕٛع سٚدخا٘ٞ ٝای ٔتشصی  3سٚدخا٘تٔ ٝتشصی
دسؿٕاَ وـٛس لشاس داس٘ذ.
ٔشصٞای ؿٕاِی ایشاٖ ،اػٓ اص ٔشصٞای خـىی  ٚسٚدخا٘ ٝای ٘ ٚیض ٔشصٞای دسیای خضس ،عی یته سؿتت ٝسٚیتذادٞای
دس دٚس ٜسٚػی ٝتضاسی  ٚاتحاد رٕاٞیش ؿٛسٚی اػتمشاس یافت ٝا٘ذ.
ٔشصٞای ایشاٖ ٕٞشا ٜتا تحٛالت تیٗ إِّّی دس د ٚػذٛ٘ ٜصد ٚ ٓٞتیؼتٓ ٔیالدی  ٚتا واٞؾ لذست ػّؼّٞ ٝتا تتٛیظٜ
دس دٚس ٜلاراس ،س٘ٚذی ا٘مثاضی داؿت ٚ ٝتاػت رذا ؿذٖ تخؾ ٞایی اص وـٛس ؿذ.
ٕٞضٔاٖ تا فشٚپاؿی اتحاد رٕاٞیش ؿٛسٚی ،ایشاٖ تا ؿٕاسی اص رٕٟٛسی ٞتای تتاص ٜاػتتمالَ یافتتٕٞ ٝؼتای ٝؿتذ ٚ
ادػاٞای اسضی ٔ ٚشصی تاص ٜای ؿىُ ٌشفت .ایشاٖ اص ػٛی ؿٕاَ تا وـٛسٞای تشوٕٙؼتتاٖ ،اسٔٙؼتتاٖ  ٚرٕٟتٛسی

 -1دا٘ـزٛی واسؿٙاػی اسؿذ رغشافیای ػیاػی دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ سؿت
 -2ػضٞ ٛیأت ػّٕی ٌش ٜٚرغشافیا دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ سؿت

Email: ima.rezaee87@yahoo.com
Email: keshvardoost@iaurasht.ac.ir
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آرستایزاٖ ٔٓٞشصٌشدیذ  ٚخظ ٔشصی ایشاٖ  ٚرٕٟٛسیٞای ؿٛسٚی ػاتك و ٝلؼٕتی اص آٖ سا ٔشص آتی دسیای واػپیٗ
ٔ ٚشصٞای سٚدخا٘ٝای تـىیُ ٔیدٞذ ،رٕؼاً دس حذٚد  2643ویّٔٛتش اػت.
پظٞٚؾ حاضش ت ٝسٚؽ تحّیّی – تٛصیفی صٛست ٌشفت ٚ ٝتشآٖ اػت تا تتا اػتتفاد ٜاص دادٞ ٜتایی  ٕٞت٘ ٖٛمـت،ٝ
رذ ٚ َٚآٔاس ت ٝؿٙاػایی تحٛالت طئٛپّتیىی ٔشصٞای ؿٕاِی ایشاٖ پشداخت ٚ ٝتا سٚیىشدی ػّٕی ٍ٘ ٚشؿی تاصٍ٘شا٘ٝ
ایٗ دٌشٌ٘ٛی ٞا سا ٔٛسد تشسػی لشاس دٞذ .ػؼی تش آٖ اػت تا ت ٝایٗ پشػتؾ وت ٝس٘ٚتذ تغییتشات ٔشصٞتای ؿتٕاِی
وـٛسٔاٖ چ ٝتٛد ٜاػت ،پاػخ دٞذ.
کلید واضه هأ :شص ،خضس ،سٚػی ،ٝلاراس ،رٕٟتتتتٛسی ٞای تاص ٜاػتتمالَ یافت ،ٝتحٛالت طئٛپّتیىی.
هقدهه
آخشیٗ حذ لّٕش ٚصٔیٙیٛٞ ،ایی  ٚصیشصٔیٙی ٞش وـٛس سا ٔشص آٖ وـٛس ٌٛیٙذ .وـٛس ایشاٖ تیؾ اص  6000ویّٔٛتش تتا
وـٛسٞای پاوؼتاٖ ،افغا٘ؼتاٖ ،تشوٕٙؼتاٖ ،رٕٟٛسی آرستایزاٖ ،اسٔٙؼتاٖ ،تشوی ٚ ٝػشاق ٔشص خـتىی ٔـتتشن داسد.
اٌش وٙاسٜٞای خّیذ پاسع ،دسیای ػٕاٖ  ٚواػپیٗ سا ت ٝآٖ تیفضاییٓ ،عٔ َٛشصٞتای ایتشاٖ تت ٝحتذٚد  8755ویّتٔٛتش
ٔیسػذ .وٛتاٞتشیٗ ٔشصٞای ایشأٖ ،شص ایشاٖ  ٚاسٔٙؼتاٖ اػت.
ایشاٖ اص ػٛی ؿٕاَ تا وـٛسٞای تشوٕٙؼتاٖ ،اسٔٙؼتاٖ  ٚرٕٟٛسی آرستایزاٖ ٔ ٓٞشص اػتت  ٚختظ ٔتشصی ایتشاٖ ٚ
رٕٟٛسیٞای ؿٛسٚی ػاتك و ٝلؼٕتی اص آٖ سا ٔشص آتی دسیای واػپیٗ ٔ ٚشصٞای سٚدخا٘ٝای تـىیُ ٔیدٞذ ،رٕؼاً
دس حذٚد  2643ویّٔٛتش اػت.
هواد و زوش ها
سٚؽ اصّی ایٗ پظٞٚؾ ،تحّیّی – تٛصیفی  ٚتٙا ت ٝػشؿت ٔتتذِٛطی آٖ تشپایت ٝاعالػتات وتاتخا٘ت ٝای اػتت .دس
ٔشاحُ ارشای تحمیك ،اص سٚؽ لیاػی ػٛد تشد ٜؿذ ٜاػت .تحمیك ٔٛرٛد اص اتتذا تا ٘تیزٌ ٝیتشی ٔشاحتُ چٟاسٌا٘تٝ
صیش سا ػپشی ٕ٘ٛد ٜاػت:
 -1ؿٙاػایی ٌ ٚشدآٚسی ٔٙاتغ وتاتخا٘ ٝای ؿأُ ٔٙاتغ تاسیخی ،رغشافیایی ...ٚ
ٔ -2غاِؼ ٚ ٝوٙىاؽ دس ٔٙاتغ ٌشدآٚسی ؿذ ٚ ٜاػتخشاد ٔغاِة ٔٛسد ٘ظش تحمیك اص عشیك فیؾ تشداسی
 -3تذٚیٗ  ٚرٕغ تٙذی اعالػات رٕغ آٚسی ؿذٜ
 -4تشسػی تزضی ٚ ٝتحّیُ اعالػات تٟیٌ ٝضاسؽ پایا٘ی ٘ ٚتیزٌ ٝیشی
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هحدوده تحقیق
دس پظٞٚؾ حاضش ،ػیش تحٛالت طئٛپّتیىی ٔشصٞای ؿٕاِی ایشاٖ  ٚتغییتشات ٔتشصی اؽ اص صٔتاٖ ػّؼتّ ٝلارتاس تتا
دٚساٖ رٕٟٛسی اػالٔی ٔٛسد وٙىاؽ  ٚتشسػی لشاس ٌشفت ٝؿذ ٜاػتت  ٚتشسػتی ػتشصٔیٗ ٞتای ٔتشصی ای وت ٝتتا
ٕٞؼایٍاٖ ؿٕاِی اؽ داؿت ٝاػت  ٚتا وٛٔ ٖٛٙسد تٛر ٝؿایؼت ٝای لشاس ٍ٘شفت ٝاػت.
رایی و ٝتٛدٞ ٜای ا٘ؼا٘ی دس پی سػیذٖ ت ٝاٞذاف چاِؾ تشاٍ٘یض خٛد یؼٙی خـىی ٞا  ٚوٙاس ٜآب ٞا ٞؼتٙذٔ ،حُ
ؿشٚع اوخش ٔٙاصػات طئٛپّتیىی اص رّٕ ٝرٞ ًٙاػت .تؼیاسی اص اختالفات ٚوـٕىؾ ٞای دیشیٗ ٔٙـتأ رغشافیتایی
داس٘ذ و ٝادػاٞای اسضی ٔتذا َٚتشیٗ آٟ٘اػت (صیٗ اِؼاتذیٗٔ .)82،1386 ،شص  ٚػشصٔیٗ ،اغّة ػأتُ ٔٙاصػتٞ ٝتا ٚ
فشػایؾ أٙیت دس سٚاتظ تیٗ إُِّ تٛد ٜتٛیظ ٜدس غشب آػیا ایٗ ٔٛسد تیـتش دیذٔ ٜی ؿٛد .دس ٌزؿت ٝدِٚتت ٞتا تتا
خغٛط ٔشصی اص یىذیٍش رذا ٕ٘ی ؿذ٘ذ تّى ٝتا ػشحذات یا ٘ٛاحی ٔشصی اص ٞتٓ تتاص ؿتٙاختٔ ٝتی ؿتذ٘ذ .أتشٚصٜ
خغٛط ٔشصی اسصؽ حمٛلی داس٘ذ ٚ ٚضؼیت خغٛط ٔشصی دس ػٛاتك ػاصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ ٘یض حثت ٔتی ؿتٛد (حتاف
٘یا .)300 ،1381 ،اػاع ٔ ٚثٙای ؿىُ ٔشصٞا  ٚخظ ػیش آٟ٘ا ٌ٘ٛاٌ ٖٛاػت  ٚدس ٔزٕٛع ٘اؿی اص تٛر ٝتت ٝأٙیتت،
ٔیشاث تاسیخیٛٔ ،افمت ٘أٞ ٝا  ٚدسٌیشی ٞای ٘ظأی اػت؛ ِٚی دس ٟ٘ایت ؿتىُ ٙٞذػتی ٔشصٞتا صائیتذ ٜتفىتشات
اػتشاتظیه خٛاٞذ تٛد (ػضتیٔ .)86 ،1380 ،شص ( )BOUNDARYخظ رذا وٙٙذ ٜیه ٚاحذ اص ٚاحذ دیٍش سا ٌٛیٙذ.
ٔشصٞای ػیاػی تٙٔ ٝظٛس تحذیذ حذٚد ػشصٔیٗ یه وـٛس تشػیٓ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس ػیٗ حتاَ تؼیتیٗ وٙٙتذٔ ٜحتذٚدٜ
دلیك حاوٕیت آٖ وـٛس ٘یض ٔحؼٛب ٔی ؿ٘ٛذٔ .شصٞای تیٗ إِّّی دس ٚالغ ػغٛحی ٞؼتٙذ
هفهوم هسش ػٕٛدی و ٝاص فضا تا ػغح صٔیٗ  ٚػپغ ت ٝصیشصٔیٗ أتذاد یافتت ٚ ٝحىٔٛتٟتا سا اص ٞتٓ رتذا ٔتی وٙٙتذ
(ٔیشحیذس.)7 ،1386 ،
طول هسشهای کنونی ایساى
دستاس ٜعٔ َٛشصٞای و٘ٛٙی  ٚتخثیت ؿذ ٜایشاٖ ٕٞا٘ٙذ ٔؼاحت ایشاٖ تشآٚسدٞای ٔختّفی ؿذ ٜاػت  ٚالٛاَ ٔتؼتذدی
ٚرٛد داسد .دس ٚالغ ٔؼاحت ٔ ٚحیظ ایشاٖ ٞش د٘ ٚیاص تٔ ٝحاػث ٝرذیذی تتش اػتاع پیـتشفت ٝتتشیٗ تىٙیته ٞتای
ٔحاػثاتی داس٘ذٔ ،حاػثات ا٘زاْ ؿذ ٜدستاسٔ ٜحیظ ایشاٖ و ٝدس ٚالغ تیتاٍ٘ش عتٔ َٛشصٞتای ایتشاٖ اػتت ،تفاٚتٟتای
چـٍٕیشی تا  ٓٞداس٘ذ ،تشای ٔخاَ وتاب رغشافیای ٘ظأی ایتشاٖ عتٔ َٛشصٞتای ایتشاٖ سا ٞ 7تضاس  704 ٚویّتٔٛتش ٚ
رغشافیای وأُ ایشاٖ عٔ َٛشصٞا سا ٞ 8ضاس  550 ٚویّٔٛتش  ٚوتاب التصاد ایشاٖ آٖ سا ٞ 7ضاس  50 ٚویّٔٛتش  ٚوتتاب
ؿٙاػٙأ ٝرغشافیای عثیؼی ایشاٖ عٔ َٛشصٞا سا ٞ 8ضاس  731 ٚویّٔٛتش تشآٚسد وشد ٜاػت.
عٔ َٛشصٞای ؿٕاِی ایشاٖ رٕؼاً ت ٝع 2670 َٛویّٔٛتش ؿأُ:
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 -1وشا٘ٞ ٝای ػاحّی ایشاٖ اص دٞا٘ ٝسٚدخا٘ ٝآػتاسا
تا خّیذ حؼیٙمّی یا حؼٙمّی دس دسیای ٔاص٘ذساٖ 657:ویّٔٛتش
ٔ -2شص خـىی تا آرستایزاٖ  ٚاسٔٙؼتاٖ  175 :ویّٔٛتش
ٔ-3شص سٚدخا٘ ٝاسع 475 :ویّٔٛتشٔشص تا لفماص
ٔ-4شص سٚدخا٘ ٝتاِٟاسٚد 122 :ویّٔٛتش
ٔ -5شص سٚدخا٘ ٝآػتاسا 35 :ویّٔٛتش
ٔ -6شص سٚدخا٘ ٝاتشن 195 :ویّٔٛتش
ٔ -7شص سٚدخا٘ ٝػٔٛثاس 46 :ویّٔٛتشٔشص تا تشوٕٙؼتاٖ
ٔ -8شص سٚدخا٘ ٝتزٗ 167 :ویّٔٛتشٔشص تا تشوٕٙؼتاٖ
ٔ -9شص خـىی تا تشوٕٙؼتاٖ 798 :ویّٔٛتش
عٔ َٛشصٞای ؿٕاَ وـٛس ت ٝسٚایتی دیٍش ،ایٗ ٌ ٝ٘ٛتیاٖ ؿذ ٜاػت:
ٔشص ٔـتشن خـىی تا اسٔٙؼتاٖ 449 :ویّٔٛتش
ٔشص ٔـتشن خـىی  ٚآتی تا آرستایزاٖ ٘ ٚخزٛاٖ  611ویّٔٛتش
ٔشص ٔـتشن خـىی  ٚآتی تا تشوٕٙؼتاٖ  992ویّٔٛتش
ٔشص ٔـتشن آتی تا وـٛسٞای حٛص ٜخضس  740ویّٔٛتش (راػثی)26 ،1381 ،
تحوالت ضئوپلتیکی هسشهای ایساى و زوسیه تصازی
سٚػی ٝتضسي تشیٗ ٚالؼیت طئٛپّتیه حیاتی تشای ایشاٖ اػت ٞ ٚیچ وـٛسی ت ٝا٘ذاص ٜسٚػی ٝلّٕشٞٚای ختان ایتشاٖ
سا تشای ٕٞیـ ٝت ٝاؿغاَ دس ٘یاٚسد ٜاػت .ایشاٖ تشای اِٚیٗ تاس ٍٙٞأی عؼٓ لذست سٚػی ٝسا چـیذ و ٝپتتش وثیتش تتٝ
فىش ٌؼتشؽ التذاس سٚػی ٝدس ػٕت دسیای ػیا ٚ ٜلفماص افتاد (فِٛش.)159 ،1373 ،
ص٘ذٌی دس ٔشصٞای یه أپشاتٛسی تضسي تشای ٞش وـٛس وٛچىی ٔخاعش ٜآٔیض اػت .سٚػیٔ ٝتی تٛا٘ؼتت تتا اتختار
اػتشاتظی اػٕاَ ٘فٛر ػیاػی غاِة دس ؿٕاَ ایشاٖ ،ت ٝرای ا٘ضٕاْ خان ایٗ وـٛس ،اص سٚیاسٚیی تا تشیتا٘یتا ارتٙتاب
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ٚسصد  ٚتتٛا٘ذ ت ٝآب ٞای ٌشْ دػتشػی یاتذٔ .شصٞای ایشاٖ  ٚسٚػی ٝیه ٘مغ ٝتٛلف تصتادفی دس رشیتاٖ پیـتشٚی
سٚع ٞا دس لشٖ ٘ٛصد ٓٞاػت ٔ ٚیضاٖ پایذاسی ٔشصٞا ٛٙٞص  ٓٞیىی اص ٔؼائُ طئٛاػتشاتظیه د٘یای أشٚص اػت.
هسشهای قفقاش
ٔشصٞای لفماص دس اٚایُ دٚس ٜلاراسی ،ٝؿأُ ٔٙاعك آرستایزاٌٖ ،شرؼتاٖ اسٔٙؼتاٖ ٘ ٚخزٛاٖ تٛد؛ ِٚی عی د ٚرًٙ
ٔؼشٚف ایشاٖ  ٚسٚع و ٝت ٝغّث ٝسٚع ٞا ت ٝایشا٘ی ٞا ا٘زأیذ؛ د ٚلشاسداد پی دس پی تتش ایتشاٖ تحٕیتُ ؿتذ وت ٝتتش
اػاع آٖ ،ػشصٔیٗ ٞای لفماص اص ایشاٖ رذا ؿذ٘ذ :پغ اص اِٚیٗ ر ًٙایشاٖ  ٚسٚع ،لشاسدادی تحت ػٛٙاٖ ػٟذ٘أتٝ
ٌّؼتاٖ دس ػاَ  .ٜ 1191ؽٔ ْ 1813/یاٖ د ٚوـٛس تؼت ٝؿذ .دٔٚتیٗ لتشاسداد پتغ اص دٚس ٜد ْٚرٍٟٙتای ایتشاٖ ٚ
سٚع دس ػاَ .ٜ 1206ؽ ْ 1828/دس تشوٕ ٙای ٔٙؼمذ ؿذ .تٛٔ ٝرة ایٗ د ٚلشاسداد ،تختؾ ٞتای ٚػتیغ اص لفمتاص
ؿأُ لّٕش ٚرغشافیایی ػ ٝوـٛسٔؼتمُ و٘ٛٙی ایٗ ٔٙغم ٝاص ایشاٖ رذا ؿذ٘ذ (حاف ٘یا.)311،1381 ،
عهدناهه گلستاى
ٔٙاعك ٌشرؼتاٖ ،آساٖ و ٝاػتاِیٗ آٖ سا رٕٟٛسی آرستایزتاٖ ٘تاْ داد (ٔزتٟتذ صادٚ ٚ )342 ،1381،ٜالیتات ػتاحّی
دسیای ػیا ،ٜتاو ،ٛدستٙذ ،ؿیشٚاٖ ،لشاتاؽ ،ؿىیٌٙ ،زٛٔ ،ٝلاٖ  ٚلؼٕت ػّیای تاِؾ ت ٝدِٚت سٚػیٚ ٝاٌزاس ؿتذ .تتٝ
ٔٛرة ایٗ ػٟذ٘أ ٝحك وـتیشا٘ی دس دسیای خضس اص ایشاٖ ػّة ؿذ.
ایٗ ػٟذ٘أ ٝو ٝدس ؿشایظ ٘أٙاػثی تش ایشاٖ تحٕیُ ؿذ ،تىّیف ػشحذات د ٚدِٚت سا ت ٝعٛس لغؼتی تؼیتیٗ ٘ىتشدٜ
تٛد ٔ ٚی تایؼتی ٕ٘ایٙذٌاٖ د ٚدِٚت دس ػشحذات ارٕاع وٙٙذ ٔ ٚشصٞا سا ٔؼیٗ ٕ٘ایٙذ (ؿٕیٓ.)93 ،1383،
عهدناهه تسکونچای
ٔٙاعك ایشٚاٖ٘ ،خزتٛاٖ ،اسدٚتتاد (تشاتتضاد ٚ )4 ،1373 ،ٜتخـتی اص دؿتت ٔغتتتاٖ تت ٝسٚػتتتتیٚ ٝاٌتتتتزاس ؿتتذ
(ؿٕیٓ.)102،1383،
وـتی ٞای تزاسی سٚػی اراص ٜػثٛس ٔ ٚشٚس آصاد دس دسیای ختضس  ٚدس أتتذاد ػتٛاحُ آٖ داد ٜؿتذٙ ٕٞ .تیٗ تتش
اػاع ٔفاد فصُ ػ ٚ ْٛچٟاسْ ایٗ ٔؼاٞذ ٜػال ٜٚتش ٚاٌزاسی ٔاِىیت اساضی ٔتزوٛس تت ٝسٚػتی ،ٝختظ ػتشحذی ٚ
ٔشصی ایشاٖ اص ٔحُ و ٜٛآغشی دس ػشحذ دِٚت ػخٕا٘ی  ٚػشچـٕ ٝسٚد لشاػٛی ػفّی ٘ ٚمغ ٝاِتمای آٖ تا اسع تتا
ٔصة سٚدخا٘ ٝآػتاسا دس ػاحُ غشتی خضس تؼییٗ ؿذ.
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فصُ ػ :ْٛؿا ٜایشاٖ اص عشف خٛد  ٚاخالف ٚ ٚساث خٛد خا٘ات ایشٚاٖ سا و ٝدس د ٚعشف اسع ٚالغ اػتت ٘ ٚیتض
خا٘ات ٘خزٛاٖ  ٚایشٚاٖ تا تّٔ ٝىیت ٔغّم ٝت ٝدِٚت سٚع ٚاٌزاسٔی وٙذ (٘مـ ٝؿٕاس.)1 ٜ
فصُ چٟاسْ :ػٟذ٘أٔ ٝشتٛط ت ٝخظ ػشحذی رذیذ تیٗ ایشاٖ  ٚسٚػی ٝیؼٙی ٔشص و٘ٛٙی ایشاٖ  ٚؿتٛسٚی دس ٔٙغمتٝ
آرستایزاٖ اػت .دس ارشای ایٗ فصُ دستاس ٜتؼییٗ خظ ٔشصی یه ػاَ پتغ اص أضتای ٔؼاٞتذٞ ٜیتأت ٔختّغتی اص
ٕ٘ایٙذٌاٖ ایشاٖ  ٚسٚػیٔ ٝأٔٛس ایٗ واس ؿتذ٘ذ  ٚدسآٖ ٞیتات ٔیتشصا ٔؼتؼٛد ٔؼتتٛفی ٟٙٔ ٚتذع تتاستّٕی ٔ ٚیتشصا
احٕذخاٖ اص ایشاٖ ٕ٘ایٙذٌی داؿتٙذ .سٚع ٞا دس اوخش ٘ماط ٔشصی تزاٚص ٕ٘ٛد٘ذ  ٚپؼت ٞای خٛد سا ت ٝداخُ ختان
ایشاٖ پیؾ آٚسد٘ذ  ٚحتی اػأی تؼیاسی اص ٘ماط ٔشصی سا تغییش داد٘ذ  ٚلصذ داؿتٙذ پشٚتىتُ رذیتذی سا تت ٝایتشاٖ
تحٕیُ وٙٙذ و ٝدِٚت ایشاٖ سػٕاً اص أضای آٖ خٛدداسی وشد (ؿٕیٓ.)102 ،1383،

هسشهای آسیای هسکصی و تسکونستاى
ٔٙغم ٝآػیای ٔشوضی دس دٚس ٜلاراسی ٝت ٝخان ایشاٖ تؼّك داؿت ِٚی پغ اص رٞ ًٙتای ایتشاٖ  ٚسٚع دس لفمتاص ٚ
تحٕیُ د ٚلشاسداد ٌّؼتاٖ  ٚتشوٕ ٙای ،سٚع ٞای دس پشت ٛآٔٛصٞ ٜای پتش وثیتشٔ ،شتثتاً حتٛص٘ ٜفتٛر ختٛد سا تتشای
دػتیاتی ت ٝآتٟای ٌشْ اص عشیك آػیای ٔشوضی ٌؼتشؽ ٔی داد٘ذ.
ت ٝد٘ثاَ یه ػّؼّ ٝحٛادث ٔشصی ،سٚػٟا دس  21دػأثش ٔ 22/ْ 1881حشْ  1299تشای تؼییٗ خغٛط ٔشصی عتشفیٗ
لشاسدادی سا تا ایشاٖ أضا وشد٘ذ .تش اػاع ایٗ لشاسداد و ٝت ٝلشاسداد آخاَ ٔؼتشٚف اػتت ٔٙتاعك رغشافیتایی آػتیای
ٔشوضی ت ٝسٚػیٚ ٝاٌزاس ؿذ ٔ ٚشصٞا  ٚػشحذات ایشاٖ  ٚسٚػی ٝدس ؿشق دسیای ختضس تتا لّؼت ٝتاتتادٚسٔض دس ؿتشق
ِغف آتاد تؼییٗ ؿذ .دس تىٕیُ ٔؼیشخظ ٔشصی ،عی ػٟذ٘أ ٝدیٍشی و ٝدس تاسیخ ٔ 27ی ْ 1893أضا ؿذ ،خظ ٔشص
اص تاتادٚسٔض تا سٚدخا٘ ٝتزٗ  ٚػپغ ت ٍٝٙرٚاِفماس دس ٔشص ٔـتشن ایشاٖ  ٚسٚػی ٚ ٝافغا٘ؼتاٖ تؼییٗ ؿذ.
سٚػتای فیشٚص ٚ ٜاساضی اعشاف سٚػتای حصاس  ٚؿّیٍاٖ ت ٝسٚػیٚ ٝاٌزاس ؿذ.
سٚػتای فیشٚص ٜدس دسٞ ٜای یاَ ؿٕاِی وٞ ٜٛای وٛپت داغى ٝدس حىٓ ٔٙغم ٝییاللی ؿٟش ػـك آتاد تت ٝؿتٕاس ٔتی
سٚد  ٚدس رٛٙب غشتی ایٗ ؿٟش ٚالغ اػت .دس ػٛض لغؼ ٝصٔیٗ ػاحُ ساػت سٚدخا٘ت ٝاسع ٔحتاری لّؼت ٝلتذیٓ
ػثاع آتاد  ٚد ٜحصاس دس ٔشص تشوٕٙؼتاٖ ت ٝایشاٖ ٚاٌزاس ؿذ (رٟا٘ثا٘ی٘( )26 ،1336،مـ ٝؿٕاس.)2 ٜ
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تحِٛی و ٝدس ٔٙاػثات ایشاٖ  ٚسٚػی ٝپیؾ آٔذ ،تاػج ؿذ ػٟذ٘أٛٔ ٝدت  ٚدٚػتتی تتیٗ ایتشاٖ  ٚسٚػتی ٝدس ػتاَ
 1921ت ٝأضاء سػیذ .ایشاٖ ٔـاٚس إِٕاِه سا تشای ٌفتٍ ٛتا ٔمأات ؿٛسٚی تٔ ٝؼتى ٛفشػتتاد ٌ ٚفتٍٞٛتای آٟ٘تا
دسػاَ  7( 1921اػفٙذ  )1299ت ٝأضاء تٛافك ٘أ ٝای ا٘زأیذ و ٝأضتاء ٔـتاٚس إِٕاِته  ٚچی تشیٗ ٚصیتش أتٛس
خاسر ٝؿٛسٚی سا تش خٛد داؿت ٚ ٝت ٝػٟذ٘أٛٔ ٝدت ایشاٖ  ٚؿٛسٚی ٔـٟٛس ؿذ .أضاء ایتٗ ػٟذ٘أت ٝچٙتذ سٚصی
پغ اص وٛدتای اػفٙذ  1299تٛد و ٝت ٝا٘زاْ ٔی سػیذ (ٟٔذٚی .)4 ،1377 ،ػٟذ٘أت ٝدٚػتتی پتیؾ ٌفتت ٝدس تتاسیخ
 1300/9/23ت ٝتصٛیة ٔزّغ ؿٛسای ّٔی ایشاٖ سػیذ.
تش پای ٝفصُ ػ ْٛػٟذ٘أٛٔ ٝدت  ٚدٚػتی د ٚعشف تٛافك ٕ٘ٛد٘ذ و ٝتتشای تؼیتیٗ ٘تٛاس ٔتشصی ٘تیزت« ٝوٕیؼتی»ٖٛ
ػشحذی  1881سا ٔثٙا لشاس داد٘ ٚ ٜیض دِٚت ؿٛسٚی سٚػی ٝپزیشفت و :ٝاص تٟش ٜتشداسی اص رضایش ػاؿتٛساد ٚ ٜدیٍتش
رضیشٞ ٜایی و ٝدس وشا٘ٞ ٝای ٚالیات اػتشآتادایشاٖ ٚالغ اػت ،چـٓ پٛؿی ٕ٘ٛد٘ .ٜیض لشی ٝفیشٚص ٜسا تتا صٔتیٗ ٞتای
٘ضدیه آٖ ت ٝایشاٖ تاص ٌشدا٘ذ.
دِٚت ایشاٖ ٘یض ؿٟش ػشخغ ٔ -ؼشٚف ت ٝػشخغ سٚع یا ػشخغ و - ٟٝٙسا تا صٔیٗ ٞای ٘ضدیه آٖ ٙٔ ٚتٟتی تتٝ
سٚدخا٘ ٝػشخغ دس تصشف سٚػی ٝتالی ٌزاؿتٙ ٕٞ .یٗ تٛافك ؿذ و ٝتشای تٟش ٜتشداسی اص سٚدخا٘ ٝاتشن  ٚدیٍتش
سٚدخا٘ٞ ٝا  ٚآتٟای ٔشصی  ٚتشای ػأاٖ دٞی لغؼی ٟ٘ ٚایی تٟش ٜتشداسی اص آتٟای ٔتشصی ٕٞ ٚتٔ ٝؼتائُ ٔتشصی ٚ
ػشصٔیٙی ٔٛسد اختالف ،ا٘زٕٙی (وٕیؼی٘ٛی) ٔشوة اص ٕ٘ایٙذٌاٖ د ٚعشف تـىیُ ؿٛد.
دس فصُ دٚاصد ٓٞؿٛسٚسی اص اداس ٜوشدٖ لشی ٝصسٌٙذ ٜؤ ٝتؼّك ت ٝدِٚت ػاتك تضاسی تٛد ٜچـٓ پٛؿی وتشد (اتتشاس
ٔؼاصش.)44 ،1386 ،
زوشگاز پهلوی دوم ()9331-9357
تا ت ٝلذست سػیذٖ سصْ آساٌ ،ـایـی وٛتا ٜدس سٚاتظ ایشاٖ  ٚؿٛسٚی پذیذ آٔتذ .دس ساػتتای دػتتیاتی تتٞ ٝتذفٟای
خٛیؾٚ ،ی اص دس ٌفتٍ ٛتا ؿٛسٚی تشآٔذ  ٚایٗ واس ت ٝأضای تٛالفمٙأ ٝتاصسٌا٘ی ٔیاٖ د ٚوـٛس دس  13آتتاٖ 1329
 ٚخأٛؿی تـٙذ ٞای ٔشصی ا٘زأیذ .دِٚت ایشاٖ ٔتؼٟذ ؿذ ٞیأتی سا تشای تؼییٗ ٔشصٞای د ٚوـٛس ٘ ٚـاٌ٘ ٝتزاسی
تؼیییٗ  ٚاػضاْ ٕ٘ایذ.
ٔزّغ ؿٛسای ّٔی ایشاٖ ،ت ٝتاسیخ  1333/12/5لا٘ ٖٛاراصٔ ٜثادِٛٔ ٝافمتٙأ ٝحُ ٔؼائُ ٔشصی ٔ ٚتاِی تتیٗ دِٚتتیٗ
ایشاٖ  ٚاتحاد رٕاٞیش ؿٛسٚی ػٛػیاِیؼتی سا و ٝدس آٖ تش حُ ٔؼائُ ٔشصی  ٚدػاٚی ٔتماتُ ٔاِی ٔشتٛط تت ٝرٙتً
رٟا٘ی د ْٚتأویذ ؿذ ٜتٛد ،ت ٝتصٛیة سػا٘ذ.
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ٔٛافمتٙأ ٝیاد ؿذ ٜت ٝأضای حٕیذ ػیاح  ٚالٚس٘یتف ػفیشاٖ وثیش د ٚوـٛس سػیذ ٜتٛد (٘مـ ٝؿٕاس.)3 ٜ
ٔاد :1 ٜد ٚعشف تشای وـیذٖ خظ تاصٔ ٜشصی ،دس ٘ٛاحی ٔغاٖ ،دیٕاٖ ،یذی اِٚش ،ػشخغ ٙ ٕٞ ٚیٗ دس ٘احی ٝاتشن
اص تپ ٝػٍٙشتپ( ٝصغیش تپ )ٝدس أتذاد خظ ٔشص تا دسیای خضس ت ٝؿشحی و ٝدستٙذ د ْٚآٔذ ٜاػت ،تٛافك ٕ٘تٛد ٜا٘تذ؛ ٚ
اص ایٗ پغ ادػای ٔشصی ٘ؼثت ت٘ ٓٞ ٝخٛاٙٞذ داؿت.
تش پای ٝایٗ تٛافمٙأ٘ ٝاحیٔ ٝشصی وشا٘ ٝساػت سٚد اسع دس ػثاع آتاد  ٚسٚػتای حصاس تا لغؼت ٝصٔتیٗ آٖ دس ختان
ایشاٖ  ٚسٚػتای فیشٚص ٚ ٜصٔیٗ ٞای پیشأ ٖٛآٖ دس خان ؿٛسٚی تالی ٔی ٔا٘ذ.
ٔاد :2 ٜخظ ٔشص دس «٘احیٔ ٝاٚسا لفماص» اص پی٘ٛذٌأ ٜشصٞای دِٚتی ایشاٖ ،ؿٛسٚی  ٚتشوی ٝدس پی٘ٛذٌا ٜسٚد «اسع» تتا
سٚد «لش ٜػ ٛػفّی» تا ٘مغٔ ٝیا٘ی ٔزشای اسع دس ؿٕاَ تاختشی آتادی «تاص ٜوٙذ» ایشاٖ أتذاد ٔی یاتذ.
دس تاسیخ  24اسدیثٟـت ٔا 1336 ٜلشاسدادی تا ٔ 44اد ،ٜیه پشٚتىُ  ٚػ ٝپیٛػت دستاس« ٜا٘تظأات» ٔتشصی ایتشاٖ ٚ
«ؿٛسٚی» دس ٔؼى ٛت ٝأضاء سػیذ  ٚػپغ ت ٝتصٛیة ٔزّغ ٞای ایشاٖ سػیذ (رذ َٚؿٕاس.)1 ٜ
ٔزّغ ٞای ؿٛسای ّٔی  ٚػٙای ایشاٖ دس  14اسدیثٟـت  ،1337عی «ٔادٚ ٜاحذ »ٜایٗ فٟشػت ا٘حشاف ٞتایی سا وتٝ
اص خظ ٔشصی ٔٛافمتٙأ ٝػاَ  ٚ 1333اػٙاد پیٛػت آٖ ت ٝتٛافك ٞیأت ٞای ایشاٖ ٚؿٛسٚی سػیذ ٜتٛد ،تائیذ وشد وتٝ
ٛٔ 13سد تٛد .تشپای ٝایٗ تٛافك دس ٔزٕٛع ٞ 123ىتاس اص صٔیٗ ٞای ایشاٖ تت ٝؿتٛسٚی ٞ 562 ٚىتتاس اص صٔتیٗ ٞتای
ؿٛسٚی ت ٝخان ایشاٖ پیٛػت (اتشاس ٔؼاصش.)66 ،1386 ،
تا لٛت یاتی فضای تـٙذ صدایی ( )detentدس دٔ 1960 ٝٞیالدی ،سا ٜتش تٟثٛد ٘ؼثی سٚاتظ ایتشاٖ  ٚؿتٛسٚی ٕٞتٛاس
ٌشدیذ  ٚسفغ اختالفات ٔاِی ٔ ٚشصی د ٚوـٛس اص ػش ٌشفت ٝؿذ.
دس تاسیخ « 1358/8/19الیح »ٝلا٘٘ٛی فؼخ فص 6 ٚ 5 َٛػٟذ٘أٛٔ ٝدت ٔاتیٗ ایشاٖ « ٚسٚػی »ٝتت ٝتصتٛیة ؿتٛسای
ا٘مالب رٕٟٛسی اػالٔی سػیذ .پغ اص فشٚپاؿی اتحتاد رٕتاٞیش ؿتٛسٚی  ٚتت ٝاػتتمالَ سػتیذٖ رٕٟتٛسی ٞتای
رذاؿذ ،ٜایشاٖ تا تشوٕٙؼتاٖ ،آرستایزاٖ  ٚاسٔٙؼتاٖ ٕٞؼای ٝؿذ.
آذزبایجاى
ٔشصٞای آرستایزاٖ دس رٛٙب تا ایشأٖ ،شصٞای عثیؼی اػت و ٝؿأُ سٚد اسع ،وٞ ٜٛای تاِؾ ،سٚدٞتای تّغاسچتای
 ٚآػتاساچای اػت .عٔ َٛشصٞای آرستایزاٖ تا ایشاٖ  618ویّٔٛتش اػت (أیشاحٕذیاٖ.)13 ،1382،
سٚد اسع دس ٔشص ایشاٖ  ٚتشوی ٝاص سٚدخا٘ٞ ٝای ٔشصی وـٛس آرستایزاٖ اػت  ٚاص وٞ ٜٛای اسضش ْٚػشچـتٕٔ ٝتی
ٌیشد  ٚتا ٌزس اص ایشاٖ  ٚاسٔٙؼتاٖ ت ٝدسیای خضس ٔی سیضد (ٚاحذی.)53 ٚ 54 ،1382،
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رٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ  ٚرٕٟٛسی آرستایزاٖ  760ویّٔٛتش ٔتشص ٔـتتشن داس٘تذ .ختظ ٔتشصی ایتشاٖ تتا آرستایزتاٖ
(رٕٟٛسی ٘خزٛاٖ ) اص ٔحُ اتصاَ لشاػٛی ػفّی  ٚاسع  ٚاص ٔحّی و ٝت ٝداسوالٖ  ٚیادیٓ لـالق ٔؼتشٚف اػتت
آغاص ٔی ؿٛد  ٚتا آتادی لشاد٘ٚی و ٝخظ ٔٙصف سٚدخا٘ ٝاسع اػت ،أتذاد ٔی یاتتذ .ختظ ٔتزوٛس دس أتتذاد ختظ
اِمؼش سٚدخا٘ ٝاسع تا تاص ٜوٙذ ادأ ٝپیذا ٔی وٙذ  ٚپغ اص ػثٛس اص رٍّٔ ٝغاٖ دس تیّت ٝػتٛاس ،سٚدخا٘ت ٝتاِٟتاسٚد سا
لغغ ٔی وٙذ؛ ػپغ دس ساػتای ایٗ سٚد تا ػشچـٕ ٝسٚد آدی ٝٙتاصاس وت ٝاص ؿتؼثات آٖ اػتت ،اص ختظ اِتش ع ٞتای
استفاػات تاِؾ ػثٛس ٔی وٙذ؛ آٍ٘ا ٜتؼتش ٔ ٚؼیش سٚدخا٘ ٝآػتاسا سا تا ٔصة آٖ دس ػاحُ غشتی خضس ادأٔ ٝی دٞتذ.
(حاف ٘یا٘()308 ٚ 309 ،1379 ،مـ ٝؿٕاس.)4 ٜ
ت ٝسٚایتی ٘یض ٌفتٔ ٝی ؿٛد اص  1000ویّٔٛتش ع َٛسٚد اسع ٘ضدیه ت 280 ٝویّتٔٛتش آٖ اص ٔشصٞتای لتشادادی ایتشاٖ
ػٟذ لاراس  ٚسٚػی ٓٞ ٝاؤ ٖٛٙشصٞای رٕٟٛسی اػتالٔی ایتشاٖ  ٚرٕٟتٛسی آرستایزتاٖ اػتت وت ٝعثتك ػٟذ٘أتٝ
تشوٕ ٙای حثت  ٚضثظ ٌشدیذ ٜاػت (تىٕیُ ٕٞای.)104 ،1380 ،ٖٛ
ازهنستاى
رغشافیای اسٔٙؼتاٖ :وـٛسی دس رٛٙب تاختشی آػیا  ٚلؼٕت رٛٙتی لفماص ،دس رٛٙب ٌشرؼتاٖ ،تاختش آرستایزتاٖ،
ؿٕاَ ایشاٖ  ٚؿشق تشویٝ
اسع ،خظ ٔشص آتی تیٗ ایشاٖ  ٚرٕٟٛسی اسٔٙؼتاٖ دس حذ فاصُ د ٚاػتاٖ آرستایزاٖ ؿشلی  ٚػی٘ٛیهٔ ،حؼتٛب ٚ
ؿٙاختٔ ٝی ؿٛد .ع َٛایٗ خظ دس ٔٙاتغ ٔختّف تیٗ  35تا  41ویّٔٛتش دس ٘ٛػاٖ ٞای ٔختّفی حثت ؿذ ٜاػت (٘مـٝ
ؿٕاس.)5 ٜ
تسکونستاى
 992ویّٔٛتش تا ایشاٖ ٔشص ٔـتشن داسد .وـٛسی و ٝا٘ذوی تضسٌتش اص ایاِت واِیفش٘یتای آٔشیىتا اػتتٛٔ .ضتغ سػتٕی
تشوٕٙؼتاٖ ٘ـاٖ اص آٖ داسد ؤ ٝشصٞای ایتتشاٖ  ٚتشوٕٙؼتتتتتاٖ اص آساْ تشیٗ  ٚتا حثات تتشیٗ ٔشصٞتای تتیٗ إِّّتی
ایشاٖ دس دٞ ٝٞای ٌزؿت ٝتٛد ٜاػت (اتشاس ٔؼاصش.)32،1386،
ٔشص تیٗ إِّّی دس خاٚس  ٚرٛٙب خاٚسی دسیای خضس ،دس ساػتای وپت ٝداؽ رّتٔ ٛتی سٚد( .استفتاع  8700پتا) یته
ٌٛدی دس ع َٛرغشافیایی اص ؿٕاَ تاختشی ت ٝرٛٙب خاٚسی دس ساػتای وپ ٝداؽ وـیذٔ ٜی ؿٛد .تخؾ تاختشی ایٗ
ٌٛدی سا ػأا٘ ٝاتشن پش وشد ٜاػت.
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خظ ٔشصی اص ٔصة سٚد اتشن آغاص ٔی ؿٛد  ٚدس ٔؼیش آٖ تا آتادی چات ،دس ٔحُ تاللی سٚدٞای اتتشن  ٚػتٔٛثاس
أتذاد ٔی یاتذ؛ ػپغ اص خظ اِش ع وٞ ٜٛای ػٍٛٙداؽ  ٚػاوشیٓ ٌزؿت ،ٝاص چمتاٖ لّؼت ،ٝوتٞ ٜٛتای چتٛب تؼتت،
ؿٕاَ خیش آتاد  ٚؿٕاَ والت ٘ادسی ػثٛس ٔی وٙذ  ٚدس د ٚفشػٍٙی ؿٕاَ ػشخغ ٘اصشی ت ٝسٚد تزٗ ٔٙتٟتی ٔتی
ؿٛد (٘مـ ٝؿٕاس.)6 ٜ
نتیجه گیسی
ٔشصٞای ایشاٖ ٕٞشا ٜتا تحٛالت تیٗ إِّّی دس د ٚلشٖ ٔ 20 ٚ 19یالدی  ٚتا واٞؾ لذست ػّؼتّ ٝلاراسیت ٝس٘ٚتذی
ا٘مثاضی داؿت ٝاػت؛ تخؾ ٞای ٚػیؼی اص وـٛس دس ؿٕاَ ایشاٖ رذا ؿذ  ٚت ٝتصتشف أپشاتتٛسی ٞتای ٔزتاٚس دس
آٔذ ٜاػت .دس تؼییٗ  ٚتخثیت ٔشصٞای ؿٕاِی ایشاٖ ،ػٟذ٘أٞ ٝای ٌّؼتاٖ  ٚتشوٕ ٙای  ٚآختاَ؛  ٚدِٚتٟتای سٚع ٚ
اٍّ٘یغ تیـتشیٗ ٔذاخّ٘ ٚ ٝمؾ آفشیٙی سا داؿت ٝا٘ذ و ٝتا اف َٛایٗ لذست ٞا  ٚپیذایؾ دِٚت ٞای رذیذ ،دٚس تتاصٜ
ای اص ٔٙاصػات  ٚادػاٞای ٔشصی آغاص ؿذ و ٝایٗ ٚضؼیت دس لفماص  ٚدسیای خضس لاتُ ِٕغ اػت .ایتشاٖ ٞتیچ ٌتاٜ
٘ؼثت تٕٞ ٝؼایٍاٖ خٛد اػٓ اص وـٛسٞای و ٚ ٟٗآٟ٘ا و ٝتاص ٜتش تاػیغ ؿذ ٜا٘ذ ،ادػتایی ٘ذاؿتت ٝاػتت .دِٚتت ٚ
ّٔت ایشاٖ ٘ـاٖ داد ٜا٘ذ ؤ ٝی خٛاٙٞذ دس ٖٚوـٛسؿاٖ ت ٝآسأی ص٘ذٌی وٙٙذ .دس ؿٕاَ ایشاٖ تحشاٖ اِٚی ٝدس تؼیتیٗ
حذٚد ٔشصی ایشاٖ  ٚآرستایزاٖ تشٚص وشدٞ ،شچٙذ دِٚت  ٚحىٔٛت ایشاٖ ػؼی خٛد سا دس رٟتت تؼشیتف ٔشصٞتای
ٔـتشن  ٚتخثیت آٖ دس لاِة لشاسداد ٞای د ٚرا٘ث ٝت ٝواس تؼت ،ٝأا تایذ تٛر ٝداؿت ؤ ٝؼائُ ٔشصی  ٚاسضی ٔا٘ٙتذ
آتـضیشِخاوؼتش اػت و ٝتا ٚصؽ تادی ،ؿؼّٚ ٝس ٔی ٌتشدد پتغ اص اتٕتاْ دٚساٖ رٙتً ػتشد وـتٛسٞای ٔٙغمت ،ٝتتا
ساٞثشدٞای ٘ٛیٗ وـٛسٞای أپشیاِیؼتی سٚتش ٚؿذ٘ذ ،چیشٌی تش افغا٘ؼتاٖ  ٚػشاق ،تحٛالت آرستایزاٖ  ٚلفمتاص ... ٚ
صً٘ خغشی اػت و ٝتشای  ٕٝٞت ٝصذا دسآٔذ ٜاػت.
اص ایٗ س ٚالصْ اػت دِٚتٟا تٛر ٝخٛد سا ت ٝاتخار ػیاػت ٞای ٔٙاػتة  ٚساٞثتشدی تتشای ایزتاد سٚاتغتی پایتذاس ٚ
ٔؼإِت آٔیض تا ٕٞؼایٍاٖ خٛد ٔتٕشوض ٕ٘ایٙذ.
ٕٞی ،ٍٝ٘ٛٙا٘ذیـٞ ٝا  ٚساٞثشدٞایی دسخٛس تایذ تا ٔشصٞای ٔا ٘یض ت ٝپایذاسی پایا ،دػت یاتٙذ.
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نقشه شوازه  -9هناطق جدا شده اش ایساى

نقشه شوازه  -3اصالحات هسشی دز دزه فیسوشه (هنبع :حافظ نیا)396،9389 ،
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نقشه شوازه  -3ازاضی واگرازشده حصاز به ایساى (هنبع :حافظ نیا)9389،396 ،

نقشه شوازه  -4کشوزآذزبایجاى (هنبع(www.map.com:
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نقشه شوازه  -5کشوز ازهنستاى (هنبع :سایت هوسسه سحاب)

نقشه شوازه  -6کشوز تسکونستاى (هنبع :سایت هوسسه سحاب)
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جدول شوازه  -9هناطق هسشی ایساى و شوزوی بسابس پسوتکل پیوست قسازداد هسشی  9336ش  9957م
٘اْ ٔٙغم ٝػّٕیاتی

ٔمش دائٕی ٔشصتا٘ی

ٔٛاسد ٔٛرٛد دس ٔشص

ٌؼتش ٜػّٕیاتی

و٘ٛٙی ایشاٖ

ٔشصتا٘ی
سدیف

تشوٕٙؼتاٖ (ٔـخص
ؿذ ٜتا ػتاس)ٜ
ایشاٖ

ؿٛسٚی

ایشاٖ

ؿٛسٚی

ؿٕاسٔ ٜیُ آغاص

ؿٕاسٔ ٜیُ پایاٖ

1

پّذؿت

٘خزٛاٖ

پّذؿت

ؿا ٜتختی

پی٘ٛذٌأ ٜشصٞای

25

ایشاٖ تشوی ،ٝؿٛسٚی
2

رّفا

ٔغشی

رّفا

رّفا

25

35

3

وّثیش

رثشئیُ

خٕاسِٛ

حادسٚد

35

64

4

ٔغاٖ

تیّ ٝػٛاس

ٌشٔی

تیّ ٝػٛاس

64

108

5

اسدتیُ

ِٙىشاٖ

اسدتیُ

ِٙىشاٖ

108

144

6

اتشن

لضَ اتشن

ٌٙثذ لاتٛع

لضَ اتشن

145/0

188

*

7

غالٔاٖ

تٟاسٖٚ

غالٔاٖ

تٟاسٖٚ

188

218

*

8

ِغف آتاد

لٟمٟٝ

ِغف آتاد

لٟمٟٝ

218

272

*

9

ػشخغ

ػشخغ

ػشخغ

ػشخغ

272

پی٘ٛذٌأ ٜشصٞای ایشاٖ

(ایشاٖ)

(تشوٕٙؼتاٖ)
هنبع :ابساز هعاصس64 ،9386 ،

ؿٛسٚی افغا٘ؼتاٖ
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