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 خالصه
اعتفبزٜ اس رٚػ ذبن ٔغّح ثٝ ػٙٛاٖ رٚؽي رٟت ثزطزف عبذتٗ ضؼف ٔمبٚٔت وؾؾي ذبن ثٝ وٕه ارشاي فّشي يب پّيٕزي ثب ٔمبٚٔت 

تغييزؽىُ پذيزي . ؽٛز ٚ التصبزي پبيسارعبسي ؽيزٚا٘ي ٞب ٚ احساث زيٛارٞبي حبئُ ؽٙبذتٝ ٔي ٞبي عزيغ وؾؾي ٔٙبعت ثٝ ػٙٛاٖ يىي اس رٚػ
ثٕٙظٛر ؽٙبذت رفتبر . ٞبي صئٛعٙتتيه زر زٞٝ ٞبي اذيز، ثيؾتز ٔٛرز تٛرٝ لزار ٌزفتٝ اعتزيٛارٞبي ذبن ٔغّح ثب ٌغتزػ وبرثزز اليٝ

ثسِيُ . ٞبي تحّيّي، آسٔبيؾٍبٞي ٚ آسٖٔٛ ٞبي ثزرب ا٘زبْ زازٜ ا٘س  زيٛارٞبي ذبن ٔغّح صئٛعٙتتيىي، پضٚٞؾٍزاٖ تحميمبت سيبزي زر سٔيٙٝ
ٞبي عب٘تزيفٛص اس عٛي زيٍز، أزٚسٜ پضٚٞؼ ٞبي آسٔبيؾٍبٞي ثب اعتفبزٜ اس   لبثّيت ٔسَٔؾىالت تحميمبت تززثي زر ٔميبط ٚالؼي اس يه عٛ، ٚ 

زرايٗ تحميك اثتسا زيٛارذبن ٔغّح ٚ ٔجب٘ي ٔسَ عبسي ثب زعتٍبٜ عب٘تزيفٛص ٔؼزفي . ا٘س زعتٍبٜ عب٘تزيفٛص ربيٍبٜ ٚيضٜ اي را ثٝ ذٛز اذتصبؿ زازٜ
پضٚٞؼ زر زعت اؽبرٜ ٚ عزا٘زبْ ٚيضٌي ٞبي ٘تزيفٛص عبزر زيٛارٞبي ذبن ٔغّح آسٔبيؼ آٔسٜ  ثسعت ٘تبيذ ٟٔٓ ثب ٔزٚري ثٝزر ازأٝ  ؽسٜ ٚ

 .ا٘زبْ زر زا٘ؾىسٜ فٙي ٔؼزفي ٔي ؽٛز
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 مقذمه. 1
 

ذبن "اٚ طزح ذٛز را ثب ٘بْ . ٔطزح ؽس 1966ثزاي اِٚيٗ ثبر تٛعط ٞب٘زي ٚيساَ پضٚٞؾٍز فزا٘غٛي زر عبَ  ذبن ٔغّحػّٕي ٚ وبرثززي  پبيٝ
  .راٜ زر رٙٛة فزا٘غٝ ثٝ ػٙٛاٖ تغّيح ذبن پؾت زيٛار ثب ٔٛفميت ثٝ ا٘زبْ رعب٘يسزر عبذت ذبوزيش يه آساز 1968زر عبَ  "ٔغّح

زر زيٛارٞبي  .پذيزي ٔي ثبؽس آٖ اس زٚ ٔٙظز يىي پبيساري ٚ زيٍزي تغييزؽىُ حّيُتطزاحي زيٛار ذبن ٔغّح ٘يبسٔٙس زر حبِت وّي، 
ثب تٛعؼٝ وبرثزز ذبن ٔغّح زر عبذت  ذبن ٔغّح ٔتؼبرف ثب ارتفبع ٘ٝ چٙساٖ سيبز، ٔؼٕٛالً ثٝ ٔحبعجٝ ٚ وٙتزَ تغييزؽىُ ٞبي زيٛار ٘يبسي ٘يغت، أب

ثزرعي . ٌيززثززاري ٘يش ٔٛرز تٛرٝ لزار ٔيٞب ػالٜٚ ثز پبيساري، تغييز ؽىُ زيٛار زر ٔست سٔبٖ ثٟزٜٜ پُزيٛارٞبي ثب ارتفبع سيبز، زيٛارٞبي ثبرثز ٚ وَٛ
  [ 1] .ٞبي صئٛعٙتتيه زر زٞٝ ٞبي اذيز، ثيؾتز ٔٛرز تٛرٝ لزار ٌزفتٝ اعتتغييزؽىُ پذيزي زيٛارٞبي ذبن ٔغّح ثب ٌغتزػ وبرثزز اليٝ

ٞبي تحّيّي، آسٔبيؾٍبٞي ٚ آسٖٔٛ ٞبي ثزرب   عّح صئٛعٙتتيىي، پضٚٞؾٍزاٖ تحميمبت سيبزي زر سٔيٙٝثٕٙظٛر ؽٙبذت رفتبر زيٛارٞبي ذبن ْ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي وٛچه ذبن ٔغّح زر آسٔبيؼ ٞبي ثزػ ٔغتميٓ، عٝ ٔحٛري ٚ وز٘ؼ ( پضٚٞؼ ٞبي آسٔبيؾٍبٞي ػٕستبً ؽبُٔ اِف. ا٘زبْ زازٜ ا٘س

ٞبي ذبن ٔغّح تحت ثبرٌذاري ٔٛ٘ٛتٛ٘يه ٚ يب ِزسٜ اي ثب اعتفبزٜ اس ٔيش ِزسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ  ٔسَ ٞبي وٛچه ٔميبط ٚ ٔتٛعط ٔميبط عبسٜ( ٔغطح، ة
ٔسَ ٞبي ثب ٔميبط ٚالؼي يب رفتبرٍ٘بري زيٛارٞبي ذبن ٔغّح زر پزٚصٜ ( ٔسَ ٞبي وٛچه ٔميبط عبسٜ ٞبي ذبن ٔغّح زر زعتٍبٜ عب٘تزيفٛص ٚ د

 .ٞبي ٚالؼي ٔي ثبؽس
ٞبي عب٘تزيفٛص زر ثزلزاري تؾبثٝ فيشيىي، ِحبظ   تحميمبت تززثي زر ٔميبط ٚالؼي اس يه عٛ، ٚ لبثّيت ٔسَ ثسِيُ ٔؾىالت ٚ ٞشيٙٝ ٞبي سيبز

ٕ٘ٛزٖ تٙؼ ٞبي ٚالؼي زر ٔسَ ثزاي رعيسٖ ثٝ زرن صحيح اس تغييزؽىُ پذيزي ٚ ٔىب٘يغٓ ٌغيرتٍي اس عٛي زيٍز، أزٚسٜ پضٚٞؼ ٞبي 
 .ربيٍبٜ ٚيضٜ اي را ثٝ ذٛز اذتصبؿ زازٜ ا٘سآسٔبيؾٍبٞي ثب اعتفبزٜ اس زعتٍبٜ عب٘تزيفٛص 
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