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و ادی و ق  در ن و ن
ر دوا

در دار آری و  ری ز   ر هی  و ی ادی ان ن و

ن   از  ن   دارد، اره در ای ول ار دار. ا ف   و ی

م  ا و ادی ان ن و ن در   ااردی ری    ا و م

د   وم را نا ا  دی اا ٓا  ی       ازن  در  دل

ا و  و   ن رت  ه و ا  ه  دار. زا  از ت  ه

ا  ن وا  ي و و  يو ارز د  ءا و او از ار  ری

و از ١١ در  دن دارا  ،ر نا ور  ا  در ا .  دیا    و 

 و ر در   ر و ر دن از  ،  ورزی و  در و  و   ر

ر ده د ااز و   از   ا  .دارد    در  از   ،ر ا

  و  "ا  و" ار ری  . وا  ز  ری د  ادی

 ل ٣٧     . ر  ا  و دي - ای ا یا  ی  

ا . ا  ار دارد، ا   ی  ول  ن در ن ن و نب، ااز ا

. را دا    ن ر ن و د ار ر   ازا     ا  در

ا 

 از  ی ّف  ا و ا و   ار، و در  د اوع ادی، ان  ادی

ا  ه زٓی ا   د از رٓس اا  ر و  ع ره ا  ارش   .ا

ا را و ، و ا    ار دارد؛ و ا ر رده   ن در ن و نا زٓا

 آز در ن وه ر  ان ر و   ق ر ا  .ر  اا    ا ور

 دی آن، ازاری ا  ه  ی زه دی اش دره و راه و    ر هن و  

 ی  ای ه آز در   ر ن ی ر ار دارد    ا ن در وم  ان

ر و در  ١٩ ن    در ر ی ا ٓار دارد؛ و ا ا ای اری ا آز ر ا  اس

د ی    اام  ای رن   ا ان و  ر  ود ٦٠ ل ار را  د.

ا  2 ، ادار د  را در   ر دو زانٓا دا    ارش  دا  ر 

دا آزان در  ا ان از  ات آز ردار و و  واژه آ در ا در ا  .دک

دی، اق ا ا ق ، ق ا ر  ن ا دی ا  زش درٓا 

.ه ا  دک ق نا و  و

 از  ۷ در   ن ۷۹ در ن و ادی در خ و  د در ی س دادها 

۵۰ در  و هاز  ن از ن و نان در ا دک و ار ۲۰۰ ود ،۹۴ ل 3 در.ر

ورودیی ارس در  رک د   ،  م سی ر اارد  . آن ه

ودی  از داه رغ ا  ،  ده   در اام و ال زا روو  . در  خ ری

 ه از   و ا ارش سا  .ار دارد ول ر در  ا   ود و ندر ا  چ

 از د در از دم ان در ز   ز .   اس داده ی آری  ه  اری ری

ا (ا) ن و ن  خ ر ادی را در ر دارد. ا ارش  د  خ وا ری در
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ن و ن ٣٥  ٤٠ در دور از ذ . وا ا ا  خ ری در   ی چ و ا  ر

.4  از ٥٠ در 

 ل ن ن و در ز  ادی، ا  خ ،ری خ ،دیا ر خ     در

  ر در ه ا و  ر" ه  دی" دارد. ا   د ی اص داده ه  ن در

 ٣٧ ل ا از    ، و    ن را درک ا د . د ا و  ان

 اره ،ر   س ن درا و  و    در    ن وس در ا اد  از 
5.ده ا  د  را ر

در  ن  و   ر   د ان و آدا را در   ان ی ر  از  ار  و

دآو ا ا د .  ر، دارا ی نا    در   در   از و ا د در 

ن اره  از ارم  د ر ده و ا. وا  از  از د ا ن ف وژه ی

ا و   د.  ف  رد ن ای ااث دی   و اره ی د ه اران

در ان، ز  ری از دا آزان چ در ارس ی   . ا  اذن د  ان وء دا آزان

.دار  و  ا ن  

 ی ه ادی ان

ان ن و ن  ار دا  روی  ی و  ن  از وی  ن ادا دارد دارای ذ  از

 ی یر و   و  ،  ، ب و روی ،  ،  ، و  از  یر ات و

ن زز ی از ت ااا  اا .   ا ه  و  ی و   ،  ، 

 از ود ا ده ن   در  وه ا.6 در دی ه ل ١٣٩١      راتی زی

 د   رد ا ف درح ا ی 7.  (ان ا) ن ا در اا  

.ان از ا و  رف م ذ ان  ز ا 

از     ا ان از   ا   ا در رت  ن ا ز  ، وی ا و

 ان . ن داا  در ا   ی  در   و در  در   ،ز یر

 وا  ان و ار دا ر  یوا ر در رد  ر ٢٥٠٠  ان ا چ  ر

 و د   .ه ا  ای و   ر از ٢٠٠   د، ا ه اری   ي در رژ

 ، ا ،   ، زی ا ،  ر ،   ، زی ل ، دوزی  ، زن دوزی  ن

.  را ٓا  ٓاز ا   و ا ر  از    س و

 د داردو ( ٓا ، د ، ٓا )   ر ارا ن  ود ن ن و ندر ا  ورزی  از

 در   و دو  م و ء د   ا .ص دارا  و ت زرا  

  ن ان دور  ل ز ان .ه ا  رع  ز   ارا ای از ا   ی  ،آب

ن   در رگ اان  از در ر و در ارو، ار  اان ب  ؛ ا اوز    و

ه ا .ی ب و  ن  د م ود ات رد ز ای  ی، آوری، ازی و درات

 ان ی   در  د.
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 اد  روی  ق  در ان

   ا اد  دا آزان د در ان  ود ٥٥٠ ار  ، و ٢٠٠ ار دک و ان از

  دک ق    ی ق  از  ،ا     ،ن  ی ندر ا 

 . و ا در   ای و در  ی د  ا   ای ر ا ٓی ا و ا ری ی

 ی ر در ر   و  ا ،دیا  و   وه ن ن و ندر ا . د

  .  د در   از  د ا و ص در ده ل  ا اک و  ی  از  و

روا   ر ر  و اات د  ا .ای ون اات و ب ا ی دم،

ری ا را  ااری ا و  و اام روی آورده ا .اد اام  در   ان   در ان

  ه ا ندر ا   ی وه نٓد ا  م ی ا  .ا  ر ن ن و

 ،ه ا م دم و  دش ار    امو ا  ب  ده. ا ا  را  د 

.ا   ن ن و در  ق     
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