شِسستاى فسیدى
ًام فزیسى را تزگزفتَ اس ًام فزیسّى پازػاٍ ایزاى تاطتاى هی زاًٌس ّ هی گْیٌس کاٍّ آٌُگز اس ایي طزسهیي تزذاطتَ اطت  .ایٌک زر
رّطتای « هؼِس کاٍّ »ًیش آراهگاُی ُظت کَ تَ ػمیسٍ تؼضی اس هْرذیي کاٍّ ّ فزسًساًغ زر آى تَ ذاک طپززٍ ػسٍ اًس  .ایي
رّطتا اکٌْى زر ترغ چازگاى ّالغ اطت .
فزیسى (پزتیکاى) زر سهاى ُراهٌؼیاى یکی اس ایاالت هِن ایزاى تْزٍ اطت ّ تٌِا جازٍ ای کَ آپازاًا را تَ ػْع  -پایترت سهظتاًی
ُراهٌؼیاى ّ -صل هی کززٍ اس ایي هٌطمَ ػثْر هی کززٍ اطت  .اطکٌسر تَ ٌُگام تؼمیة زاریْع  ،تَ پاراتاک (پزتیکاى ) آهس ّ
آًجارا تظریزکززّ « اّگشاًز» را کَ ّالی ػْع تْز  ،تَ ّالیت پزتیکاى هٌصْب کزز  .آى سهاى زر ایي هٌطمَ ػِزُایی آتاز ّجْز
زاػتَ کَ تَ زطت اطکٌسر زر ایزاى زّاسزٍ ػِز طاذتَ ػسٍ ّ ُوَ آًِا را اطکٌسری ًاهیس  ،اس جولَ آًِا «اطکٌسری » ّالغ زر
فزیسى ( ػاهل زّ ترغ اطکٌسری تز آفتاب ّ ًظار اطکٌسری ) اطت .
زرسهاى طاطاًیاى فزیسى زارای ػِزُا ّ رّطتاُای سیازی تْزٍ کَ ػاپْرآتاز هِوتزیي ایي هٌاطك تَ ػوار هی آهسٍ اطت ّ تٌای
آى را تَ ػاپْر زّم طاطاًی ًظثت هی زٌُس .زر سهاى صفْیاى ایي هٌطمَ ػوزاى ّ آتازی تیؼتزی یافت  .زر ایي سهاى ػاٍ ػثاص
ارهٌیاى را اس ارهٌظتاى کْچ زازٍ ّ زر تزذی اس هٌاطك ایزاى اس جولَ زرفزیسى طاکي ًوْز.
ُوچٌیي تَ ذاطز ػثاُت جغزافیایی ایي هٌطمَ تاهٌطمَ لفماس ،گزُّی اس گزجیاى اس گزجظتاى تسیي هٌطمَ کْچ زازٍ ػسًس.
زرسهاى لاجار«زاراى» تَ ػٌْاى هزکشیت فزیسى اًتراب کززیس.
ػِزطتاى فزیسى تا ّطؼتی حسّز  0823کیلْهتز هزتغ اس ػِزطتاًِای غزب اطتاى اصفِاى اطت .فزیسى اس ػوال تَ ػِزطتاى
ذْاًظار  ،اس جٌْب تَ اطتاى چِار هحال ّ ترتیاری ،اس ػزق تَ ػِزطتاى تیزاى ّ کزاى اس غزب تَ ػِزطتاى الیگْزرس ّ فزیسّى
ػِز هحسّز هی ػْز  .هزکش ایي ػِزطتاى زاراى اطت ّ زارای زّ ترغ تَ ًام ترغ هزکشی ّ تْییي ّ هیاًسػت ّ طَ هٌطمَ
ػِزی تَ ًام زاراى ّ تْییي هیاًسػت ّ ًیش زّاسزٍ زُظتاى هی تاػس.

آب ّ ُْا
فزیسى هٌطمَ ای کُْظتاًی ّ هزتفغ اطت ترؼی اس کٍْ ُای اصلی طلظلَ جثال ساگزص زر ایي ػِزطتاى لزار زارًس  .ایي
ػِزطتاى زارای تاتظتاًِای هؼتسل ّ سهظتاًِای طْالًی اطت .

زّدُا
فزیسى طزچؼوَ ًؼوت اصفِاى اطت سیزا هٌثغ سایٌسٍ رّز زر ایي ػِزطتاى لزار گزفتَ اطت  .هٌاتغ آب فزیسى تَ زّ زطتَ آتِای
جاری ّ ططحی ّ آب ُای سیزسهیٌی تمظین هی گززز  .آب ُای جاری آى ػاهل رّزذاًَ ُای سایٌسٍ رّز ،لن رّز (اًارتار)،
رّزذاًَ پالطجاى  ،رّزذاًَ هزغاب  ،رّزذاًَ آب هیساًک تاال ّ پاییي  ،رّزذاًَ زرتٌس ،آب ذسًگظتاى  ،آب ًزسٍ  ،آب زرٍ تیس ّ آب

ُای سیزسهیٌی فزیسى تَ زّ زطتَ آب ُای آُکی ّ آتزفتی تمظین هی گززز .

کٍْ ُا
ػِزطتاى فزیسى تَ ػلت کُْظتاًِای تْزى زارای ارتفاػات ّ کٍْ ُای سیازی اطت.
آق زاع تا ارتفاع  8283هتز  ،ایلْک تا ارتفاع  0833هتز (طزچؼوَ آب سٍ ّزر سرگَ )  ،تیساز کٍْ تا ارتفاع  8692هتز ،پزپز تا ارتفاع
 8680هتز  ،پزّیش تا ارتفاع  0583هتز (طزچؼوَ رّزذاًَ زرتٌس) ّ زاالًکٍْ
ًیوَ لزاّل تا ارتفاع  8903هتز ُّظل تا ارتفاع  8683هتز  ،هْرزّز تا ارتفاع  0523هتز (طزچؼوَ آب پیزگلی ّآب هیساًک پاییي) ،
گزکْ تا ارتفاع  0030هتز (طزچؼوَ آب کاطَ ) ّ ...

دشت ُا
اس زػت ُای حاصلریش ایي هٌطمَ زػت زاهٌَ یا «زم ًی » اطت کَ طاتما کِیش ،کیش یا لِیش ًاهیسٍ هی ػسٍ اطت  .ایي هٌطمَ
یکی اس هٌاطك هِن ییاللی ػاُاى  ،تَ ّیژٍ طالطیي صفْی ّ لاجار تْزٍ اطت .

بیشَ ُا
زر لظوت جٌْتی تیؼَ سارُای تظیار سیثایی لزار زارز کَ زر تاتظتاى ذٌکای زلپذیز آى لحظاتی ذْع ّآرام تزای گززػگزاى
فزاُن هی طاسز .

چشوَ ُا
ػِزطتاى فزیسى زارای  8633زُاًَ چؼوَ زائوی ّ  5609زُاًَ چؼوَ فصلی اطت .طزچؼوَ گززػگزی ػِز افْص ،
طزچؼوَ رّطتای آغچَ ّ طزچؼوَ رّطتای زرٍ حْض یکی اس سیثاتزیي ّ ذیال اًگیشتزیي هٌاطمی اطت کَ هی تْاى زر ػوز
ذْیغ زیس  .اس زیگز چؼوَ ُای ایي هٌطمَ ،.چؼوَ تشرگ سریي رّز ّ چِل چؼوَ ُّ ...ظتٌس کَ ُز کسام طزسهیي ّطیؼی را
پیزاهْى ذْز طیزاب کززٍ ّ هٌؼا ،گل ّ طثشٍ ای ػسٍ اًس کَ تی گواى زر کوتزیي جا هی تْاى ًظیزآى را یافت.

شکازگاٍ
ػِزطتاى فزیسى تَ ذاطزهْلؼیت جغزافیایی ذْیغ زارای هزاتغ ّ ػکارگاٍ ُایی اطت کَ حیْاًات ّحؼی ًیش زر کٍْ ُای آى
یافت هی ػْز  .تَ ذصْؽ زر کٍْ زاالى کٍْ ّ زر طوت ػوالی رّطتای زاهٌَ (زم تیي) تش ّآُْ ّ کْر ّ کثک فزاّاى تْزٍ ّ تَ
ُویي جِت ایي کٍْ تَ ػٌْاى ػکارگاٍ هْرز اطتفازٍ لزار هی گزفتَ اطت .

آبشازُا
زر جای جای فزیسى هی تْاى تا چؼوَ ُا ّ جْیثاراى پزآ تی رّ تَ رّ ػس کَ اس ارتفاع فزّ هی ریشًس ّ هٌظزٍ ای زلکغ ّ سیثا هی
آفزیٌٌس  .اها آتؼار رّطتای ًْغاى ػلیا یکی اس سیثاتزیي هٌاظز هْجْز زر ایي هٌطمَ هی تاػس.
هٌطمَ ای کَ اهزّسٍ فزیسى ًاهیسٍ هی ػْز زر تارید تاطتاى تَ ًاهِای پاراتاکي  ،پارتکاى  ،پاراتاکیي  ،پزکاى  ،پارٍ تاکي ّ پزی تاکي
 ،پزتیکاى  ،فزیسّى  ،فزیذیي ّ فزیسى ًاهیسٍ هی ػسٍ اطت ّ لیکي تزای ایي ًاهِا هؼٌای زلیك ّ زرطتی زر زطت ًیظت ّ تٌِا
هٌاطة آًِا ً ،ام فزیسّى پازػاٍ ایزاى تاطتاى اطت .ذاصَ ایي کَ زر زّرٍ ُراهٌؼیاى ایي هٌطمَ اس ایاالت هِن ّ آتاز ایزاى تْزٍ ّ
ترؼی اس توسى ُراهٌؼیاى اس ایي هٌطمَ آغاس گؼتَ اطت.

هباًی هسدم شٌاسی
ًژاد ،قْهیت
ػِزطتاى فزیسى ػالٍّ تز طثیؼت سیثا ّ هتٌْع  ،زارای تٌْػات ّ گًْاگًْی لْهی ّ ستاًی ُن ُظت  .اس ایي رّ فزیسى را یک
طزسهیي ّ ػغ لْم ًاهیسٍ اًس  .ػاٍ ػثاص زر طال  ُ 5350ـ .ق تؼسازی اس ذاًْارُای ارهٌی  ،گزجی ّػزّاًی را تَ زرّى ذاک
ایزاى کْچاًس ّ تَ ػلت ػثاُت ػزایط آب ّ ُْایی گزجظتاى تا ًْاحی فزیسى آًِا را زرایي هٌطمَ اطکاى زاز .
زر زّرٍ ػاٍ طلیواى صفْی ًیش ترؼی اس طْایف تزک لشلثاع زر فزیسى طکٌی گشیسًس  .ایي طْایف ػثارت تْزًس اس طْایف ایٌاى لْ،
تیات ّ ػاهلْ کَ زر چازگاى طکًْت گشیسًس  .زر سهاى ًازرػاٍ ًیش هجسزا طَ ُشار ذاًْار چِار لٌگ ترتیاری تَ ذزاطاى تثؼیس ػسٍ
ّ ترؼی اس طْایف ػزب ذزاطاى تَ ًْاحی فزیسى کْچاًسٍ ػسًس  .ترغ اػظن ایي هززم زر رّطتاُای زرٍ تیس  ،زاهٌَ ّ آػجزز
اطکاى یافتٌس.
ارهٌیاى فزیسى تیؼتز زر رّطتاُای سرًَ ُ ،شار جزیة  ،طٌگ تاراى ّ ذْیگاى ػلیا ّ غزغي ًواگزز ،غزیمي،طْاراى طکًْت گشیسٍ اًس
کَ پض اس چٌسیي لزى  ،زر پٌجاٍ طال گذػتَ اس رّطتاُای ذْز تَ اصفِاى ّ ارهٌظتاى هِاجزت کززًس ّ ُن اکٌْى فمط رّطتای
سرًَ ارهٌی ًؼ یي اطت  .زر ایي هیاى طْایف لز ّ فارص فزیسى طاتمَ طْالًی طکًْت زر ایي هٌطمَ را زارًس ّ اس اّلیي الْام طاکي
زر ایي هٌطمَ ُظتٌس .

شباى ّگْیش هحلی
ُز یک اس الْام طاکي زر هٌطمَ تَ گْیغ ّ ستاى ذاؽ ذْز تکلن هی کٌٌس ّلی تیؼتز هززم تَ توام ستاًِایی کَ زر هٌطمَ رایج
اطت تظلط زارًس ّ تاُوسیگز هکالوَ هی کٌٌس  .گزُّی اس گزجی ُای طاکي فزیسى فمط تَ ستاى گزجی صحثت هی کٌٌس ؛ هاًٌس
اُالی ػِز تْییي هیاًسػت ّ .لی تؼ سازی اس آًِا هاًٌس اُالی رّطتای افْص تَ ستاى فارطی حزف هی سًٌس  .ایي الْام زر هٌطمَ
فزیسى سًسگی هظالوت آهیشی تا یکسیگز زارًس ّ ًوًَْ ای اس صلح ّ زّطتی اًس .
زیي ّ هذُة :هززم فزیسى هظلواى ّ ػیؼَ اثٌی ػؼزی ُظتٌس ّ لیکي زر رّطتای سرًَ هظیحیاى ارهٌی طاکي اًس  .ترغ
ػوسٍ ارهٌیاى فزیسى زر طالِای اذیز اس ایي هٌطمَ کْچیسٍ ّ تَ جلفای اصفِاى ّ ارهٌظتاى هِاجزت کززٍ اًس .

داهدازی ّ کشاّزشی
ایي ػِزطتاى یکی اس لطة ُای کؼاّرسی اطتاى اصفِاى اطت کَ التصاز آى تز پایَ کؼاّرسی ّ زاهپزّری اطت ّ زر حال
حاضز زارای تیغ اس ُ 533شار ُکتار سهیي کؼاّرسی اطت کَ طالیاًَ حسّز ُ 80333کتار آى سیز کؼت زین ُظتٌس  .حسّز یک
چِارم هحصْل طیة سهیٌی کؼْر زر ایي هٌطمَ کؼت هی ػْز  .زر ایي ػِزطتاى طالیاًَ حسّز ُ 503 - 503شار تي ػلْفَ
ذؼک تْلیس هی ػْز .ایي ػِزطتاى زاراى اس هٌاطك ػوسٍ زاهپزّری  ،تَ حظاب هی آیس.

هکاى ُای هرُبی

اهاهصادٍ احود ّ ابساُین ّ عبداهلل
ّالغ زر افْص ترغ تْییي هیاًسػت کَ ًظثت آًِا تَ حضزت اهام هْطی تي جؼفز (ع) هی رطس ،تا لسهت  883طال .

اهاهصادٍ عبداهلل ّابساُین (چاٍ اهام هْطی )
ایي اهاهشازٍ زر ػِز زاهٌَ لزار زارز ّ اس فزسًساى هْطی تي جؼفز (ع) اطت .
تٌاتز اػتمازات هززم ،اهاهشازٍ اتزاُین ًیش زرّى چاُی اطت کَ تز آى ضزیح ًصة ػسٍ ّاهاهشازٍ ػثساهلل ًیش زارای لثز اطت ّ تز

رّی لثز ایؼاى ضزیحی چْتی ًصة گززیسٍ اطت  .طاذتواى تمؼَ زر هیاى زػت حاصلریش زاهٌَ لزار گزفتَ اطت .

خاًَ غالهسضا خاى ُژبس
ایي ذاًَ زر تْییي هیاًسػت لزار گزفتَ اطت کَ تا طمف تیز چْتی ّ ًمؼِای سیثایی تز طمف ،زًیایی اس رًگ ّ ًمغ را زر تاالی
طز طاکٌاى تصْیز کززٍ اطت  .اس ایي ذاًَ هتاطفاًَ فمط ترغ ُای کْچکی تالی هاًسٍ ّهجظوَ ُای زرّاسٍ ُای ّرّزی آى
ٌُْس ُن زر کٌار ذیاتاى ُا افتازٍ اطت .

جاذبَ ُای تفسیحی ّ ّزششی
ػِزطتاى فزیسى اگزچَ چٌساى کَ اطتؼساز زارز هْرز تِزٍ تززاری لزارًگزفتَ  ،اها اسُز لحاظ هٌطمَ ای غٌی اطت  .فزیسى هٌطمَ
ای طززطیز ّ تزفگیز اطت  .زاهٌَ ُای کٍْ ُا ّفزاس ّ ًؼیة تپَ ُای ایي هٌطمَ را زر فصل سهظتاى پْػؼی اس تزف فزا هی
گیزز ّ هکاى هٌاطثی تزای اطکی اطت .

گلستاى کٍْ دزٍ بید
زر ایي هٌطمَ سیثا تز فزاس کٍْ  ،اللَ ُای ّاژگْى ّ ػمایك ّ طثشٍ ّ ػطز ذْع طثیؼت تِؼت را پیغ چؼن تجظن هی ترؼس.
زرٍ تیس اس جولَ ػگفتی ُای طثیؼت اطت کَ گل ّ ریحاى کزاى تا کزاى آى را فزاگزفتَ ّ فزػی اس طثشٍ ّ گل ّ سیز پای
کززػگزاى پِي کززٍ اطت .

ُوایْى عبدالعلی کَ ػاػزی ػْخ تْزٍ اطت ّ هستی زر زطتگاٍ ػاُشازٍ حیسر للی هیزسا لاجار حاکن گلپایگاى ّ ذْاًظار
هی سیظتَ اطت.

صفای اصفِاًی کَ پض اس گذراًسى تحصیالت اتتسایی زر فزیسى ّ اصفِاى تَ تِزاى رفتَ ّ تَ ػزفاى ّ تصْف گزاییسٍ ّ زارای زیْاى
اػؼاری تالغ تز  8965تیت اطت .

هیسشا علی هحود حکین تزازر صفای اصفِاًی کَ تَ تسریض زر هسرطَ ػلْم طیاطی تِزاى پززاذت .

هحود علی حکین الِی فسیدًی کَ زر ػؼجْاى فزیسى هتْلس ػسٍ ّ هستی زر ًجف تَ تحصیل ػلْم زیٌی پززاذت .

شیخ هحود جْاد فسیدًی فزسًس ػلی اصغز  ،فمیَ ّ اطتاز هؼزّف کَ پض اس تحصیل زر ًجف اػزف تَ زرجَ اجتِاز رطیس ّ زر
حْسٍ ػلویَ اصفِاى زر ازتیات ّ ططح ّ فمَ ّ اصْل تسریض هی کزز  .اّ طاکي هسرطَ ػزتاى تْزٍ ّ هسفي ّی زر ترت پْالز
اصفِاى اطت .

هحود حسیي هشایخ فسیدًی کَ طال ُا زرهمام طفیز ایزاى زر چٌس کؼْر تَ گظتزع ستاى فارطی پززاذت اس آثار ّی هی
تْاى ًْای «ػاػزفززا» «ًظزات طیاطی زرًِج الثالغَ ّ تزجوَ ّ گشیسٍ اغاًی » را ًام تزز.

