
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اي از گياه شناسي دامداران روستاي  گوشه

 زواردشت الموت قزويه

 *عسگری هللًصرا   
 20/2/92 تبسيخ دسيبكت:   

 18/6/92 تبسيخ پزيشش:    
 

 چنيدُ
اص  پس  ١بي آ٘ٞت  ِش سٝستبداٗذاساٙ سٝستبي صٝاسدضت ٠٘١ سب٠ٓ ١٘بٜٛذ دي

١ب سا پس  اص توٞيسْب ثس٠     ًٜٜذ. چٞپبٛبٙ دإ ػيذ ٛٞسٝص چٞپبٛبٙ سا اٛتخبة ٗي

اجسبسٟ   س٘ت چشاُب١ي ٠ً ٗؼ٘ٞالً اص سٝستب١بي ١٘جٞاس ثشاي ٗذت يسي ٗسبٟ  
آٝسٛذب آِٛبٟ ثش اسبس يي ثشٛب٠ٗ صٗبٙ ثٜذي ضذٟ ثس٠   اٛذ ث٠ حشًت دس ٗي ًشدٟ

ٙ   د سا آؿبص ٗسي س٘ت استلبػبت سٝستب ًٞچ خٞ ١سبي اص پسيص    ًٜٜسذ ٝ دس ٌٗسب
١سب ثسب اسستلبدٟ اص     ضٞٛذ. عي ٗذت  اهبٗتطبٙ دس اعشاهِبٟ تؼييٚ ضذٟ ٗستوش ٗي

ثشداسي  داٛص ٝ ضٜبختي ٠ً دس صٗي٠ٜ ُيب١بٙ ٜٗغو٠ ٗٞسد ٛظش داسٛذب ج٢ت ث٢شٟ
د١سذ تسب صٗسبٙ     ًٜٜذ. ايٚ داٛص ث٠ آ٢ٛب اجبصٟ ٗي ث٢ي٠ٜب ٗشاتغ سا توسيٖ ثٜذي ٗي
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١ب  هشاسُيشد ٝ ضيشضبٙ ًسب١ص   اٛذاصٟ ًبكي دس اختيبس دإ ٞچ ثؼذيب ػٔٞك٠ ث٠ً
پيذا ٌٜٛذ ٝ ٜٗبكؼطبٙ ت٢ذيذ ٛطٞد. ايٚ ٗوب٠ٓ ثب استلبدٟ اص داٛص سٝستبييبٙ ثس٠  

 ضٜبخت ٝ ضٜبسبٛذٙ ثخص ًٞچٌي اص ُيب١بٙ ٜٗغو٠ پشداخت٠ است.

 ضتٗشتغب داٗذاسيب داٛص ثٞٗيب سٝستبي صٝاسد: ّای مليدی ٍاشُ

 

 هقدهِ
ٝ    ب آُب١ي داٗذاساٙ ٝ اكشاد ريٜلغ ٜٗغو٠ ٗٞسد ٛظش  دسثبسٟ ُيب١سبٛي ًس٠ دس اعسشاف سٝسستب 

تب آٛجب ٠ً اعالػبت ج٘غ آٝسي ضذٟ اص عشيسن   بذٜسٝي ٗيٗشاتغ ييالهي ث٠ غٞست خٞدسٝ 

١سي  جسبيي ٌٗتسٞة ٛطسذٟ      دس بذٜس د١ ٗي ث٠ ٗب ٗػبحج٠ ثب آُب١بٙ ٗؤي اجبصٟ اظ٢بسٛظش

 ٗشاتسغ  ٝ سٝسستب  ُيب١بٙ اعشاف ٗٞسد دس داٗذاس داٛطي ٠ً اٗشٝص سٝستبييبٙ ثٜبثشايٚاست. 

 ٝ عشيسن تجشثس٠   ُزضت٠ اص ي١ب ٛسْاص  ١ستٜذ سي٠ٜ ث٠ سي٠ٜ آٙ ٝاسث ١ب دإٗٞسد استلبدٟ 

   1خغب ثذست آٗذٟ است. ٝ آصٗٞٙ

٠ٔ١ٝ ٛخست سسشٗبي٠ آ٢ٛسب    ايٚ داٛص دس حيبت داٗذاساٙ ٜٗغو٠ ثذٝٙ ثشخٞسداسي اص

غسٞست داٗسذاساٙ ٝ خسبٛٞادٟ     ايٚ ٠ً دسد خغش ٛبثٞدي ٗٞاج٠ خٞا١ذ ًش ثب سا ١ب دإيؼٜي 

سا١ي ضس٢ش١ب خٞا١ٜسذ ضسذ.     ٢ٗبجشت اص عشين خذٗت آ٢ٛب ١ستٜذ آ٢ٛب ٝ ٛيش١ٝبيي ٠ً دس

ٛيبصي ث٠ تٞضيح  ٗطٌالت ٛبضي اص آٙ آٛچٜبٙ سٝضٚ ٝ آضٌبس است ٠ً ٗسأ٠ٓ ٢ٗبجشت ٝ

ٙ ٜيٚ ٢ٗ٘بٛبٛي ٠ً دس كػّٞ ٛذاسد. دس ٠ٔ١ٝ دٕٝ ج٘ؼيت سبًٚ ٝ ١٘چ سسبّ ثس٠    ُٞٛسبُٞ

ٗسسز١جي ٝ ٗشاسسسٖ ُٞٛسسبُٞٙ اص هجيسسْ ػشٝسسسيب ػسسضاداسيب  -ٗٔسسي ثشُسسضاسي اػيسسبد دٓيسسْ

ً٘جسٞد   اص بضٞٛذ ٗيٝ ديذاس خٞيطبٝٛذاٙ ٝ دٝستبٙ خٞد ٝاسد ٜٗغو٠  ُٞٛبُٞٙي ١ب جطٚ

                                                 

؛. ٗو٘سذ  1ب ظ «ٛٞثش ٛبسس ُيبٟ ٗشدٕ ضٜبسسي »س.ى : ٗشتضي كش١بديب   ثشاي آُب١ي ثيطتش دس صٗي٠ٜ داٛص ثٞٗي -1

ٗسشدٕ ِٛسبسي   »ٗشتضي كش١بديب  ;99ب ظ «حٌ٘ت ديشيٚ دس ػػش ٛٞيٚ»ٗو٘ذ حسيٚ ػ٘بدي ٝ اسلٜذيبس ػجبسيب 

تٞسسؼ٠ ٗسشدٕ   »؛ اسسلٜذيبس ػجبسسيب   20ٝ21ب 6ٗشدٕ ِٛسبساٙ ايسشاٙب غسع    « ٛبٙ ضت «  »آٝسي سٜتي  ١ب ٝ كٚ داٛص

؛ ٗو٘ذحسسيٚ   34-35ب غسع  «دس تٞسسؼ٠ پبيسذاس   ضٜبسي ٝ ٗشدٕ ضٜبسي تٞسؼ٠ پژ١ٝص ٝ ًسبسثشد داٛسص ثسٞٗي    

 .124ب ظ«اي جبٗؼ٠ ٗبست جضيي اص حشٝت كش١ِٜي ٝ ٗيشاث اٛذيط٠ داٛص ثٞٗي »ػ٘بديب 
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دس جيسشٟ   ٝ ذاٛس ٟ ث٠ ا١٘يت آ٢ٛب پسي ثسشد   ١ب ي ٓجٜي ٝ ُٞضتي ٠ً اٗشٝصٟ خبٛٞاد١ٟب كشآٝسدٟ

ي ١سب  كسشآٝسدٟ  سٛج خٞا١ٜذ ثشد. ضبيبٙ رًش است ٠ً ػالٟٝ ثش بؿزايي ضبٙ ساٟ يبكت٠ است

غٜؼت ًبسثشد داسٛسذ.   هجيْ پطٖب پٞستب ٝ سٝدٟ ١ٖ دس اص ٗي تٞٓيذات دا بُٞضتي ٓجٜي ٝ

١ٖ غٜبيغ تٞٓيسذي هسس٘تي اص ٛيبص١سبي اٛسسبٙ دس     ٝ ٗج٘ٞعب ١ٖ ثخص غٜبيغ ؿزايي  دس

1ًٜٜذ. ٗيٗشتلغ سا صٛذُي سٝصٗشٟ 
ٝٓي ايٚ اٗش سا ٛجبيذ اص ٛظش دٝس داضست ًس٠ دإ ثسذٝٙ     

2ًٜٜسذ.  ٗسي سا ٗشاتغ تأٗيٚ  تٞاٛذ ث٠ حيبت خٞد ادا٠ٗ د١ذ صيشا ؿزاي آ٢ٛب ٘يٗشتغ ٛ
ُشچس٠   

حيبتي است ٝٓي ايٚ اٛسسبٙ اسست ًس٠ ثسب      ١ب دإًٜٜذ ثشاي  ٗي٠ً دس ٗشاتغ سضذ اي  ٠ػٔٞك

ٙ عي هشٝٙ ٗت٘بدي دس صٗيٜس٠ ُيب١سبٙ    تٞج٠ ث٠ آُب١ي ٝ اعالػبتي ٠ً ثس٠ دسست    ُٞٛسبُٞ

ٝ     ٗيآٝسدٟ است تطخيع  ًسذإ   دس د١ذ ٠ً چ٠ ُيب١يب دس چ٠ كػسٔي ٝ ثس٠ چس٠ ٗوسذاس 

ايسٚ داٛسص ٝ   ًس٠  ضسشٝست داسد   پس  ضشايظ آة ٝ ١ٞايي ثشاي تـزي٠ دإ ٗليذ اسست.  

 ذ.ٛاعالػبت دس صٗي٠ٜ ُيب١بٙ خٞدسٝ ج٘غ آٝسي ٝ ٌٗتٞة ضٞ
 

 طالعات رٍش جوع آٍری ا
سٝش ج٘غ آٝسي اعالػبت ٗػبحج٠ ١٘شاٟ ثب ٗطب١ذٟ ُيب١بٙ  ٝ ػٌسجشداسي اص آ٢ٛب ثٞدٟ 

ٗغٔؼسبٙ ٜٗغوس٠ دس صٗيٜس٠ داٗسذاسي ثس٠       است. ث٠ ايٚ تشتيت ٠ً  ثب اعالع هجٔي ثب يٌسي اص 

ٗتشي حشًت ًسشديٖ.   3000ٝاهغ دس استلبع توشيجي " خطچبّ "س٘ت اهبٗتِبٟ چٞپبٛبٙ دس

 ١سب  دإٙ ٗٞسد ػاله٠ ١ب اص ٛضديي ثب ُيب بسبس اعالػبت ٗػبحج٠ ضٞٛذٟدس عّٞ ٗسيش ثش ا

 ضٞٛذ آضٜب ضسذيٖ. دس  ٗيٛي ٠ً ثشاي تـزي٠ صٗستبٛي آ٢ٛب چيذٟ ٝ دس اٛجبس١ب رخيشٟ ١ب ُيب ٝ

اعالػبت ج٘سغ آٝسي ضسذٟ سا ٗجسذداً ثسب آ٢ٛسب       بچٞپبٛبٙ 3ض٘ٚ دس عي اهبٗت٘بٙ دس يٞسد

ٗب آضٌبس ضٞد. ١٘چٜيٚ ٛبٕ تؼسذادي اص ُيب١سبٛي    ثش ١ب ٗشٝس ٛ٘ٞديٖ تب غوت ٝ سوٖ دادٟ

چٞپبٛبٙ ث٠ يبد آٝسد ٝ ٗب ٗٞكن ثس٠ حجست    يً٘ثٞد ث٠  شدًٟسا ٠ً ٗػبحج٠ ضٞٛذٟ كشاٗٞش 

                                                 

.91ب ظ«جـشاكيبي ًٞچ ٛطيٜي»ثشاي آُب١ي ثيطتش س.ى : سيذسحيٖ ٗطيشيب  -1

.117ب ظ«ٗويظ صيست ًٝٞچ ٛطيٜي»ثشاي آُب١ي ثيطتش س.ى: ث٢شإ اٗيشاح٘ذيب  -2

 .78ب ظ «ػطبيش ٗشًضي ايشاٙ»ثشاي آُب١ي ثيطتش س.ى: جٞاد غٜؼي ٛژادب  -3
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ست اعالػبت ثيطتش ثسب چٜسذ ٛلسش اص ٗغٔؼسبٙ     ًج٢ت  بآ٢ٛب ضذيٖ. ؿيش اص ٗػبحج٠ ضٞٛذٟ

بثغ ضسلب١ي آٝسدٟ ضسذٟ   ٠ اسبٗي آ٢ٛب دس هس٘ت ًٜٗسٝستب١بي ديِش ١ٖ ٗػبحج٠ ٛ٘ٞديٖ 

 است.

 

  آضٌايي با هٌطقِ
ض٢شستبٙ هضٝيٚ ثٞدٟ ٝ دس ض٘بّ ؿسشة ايسٚ    سٝستبي صٝاسدضت اص تٞاثغ د١ستبٙ آ٘ٞت

استبٙ هشاس داسد. ايٚ سٝستب اص ض٘بّ ث٠ ييالم صٝاسدضتب اص جٜٞة ث٠ صس آثبدب اص ضشم ث٠ 

خسبٛٞاس ٝ   120داساي  ضسٞد. صٝاسدضست   ٗسي اٝاٙب ٝ اص ؿشة ث٠ ٛي٠٘ سصاٙ صسآثبد ٗوسذٝد  

ٛلش است. آة آضسبٗيذٛي سٝسستب اص يسيالم سسيبٟ سسَٜ )دساص       500ج٘ؼيتي توشيجبً ٗؼبدّ 

ايٜ  ث٠ آثبدي ١سذايت ضسذٟ اسست.     5/2ٝ5ي ١ب چط٠٘ ضبٟ ٗشداٙ ث٠ ٝسي٠ٔ  ٠ٓٞٓ ٝ 1چشٟ(

كسشٝش   ضٞد. دسآٗذ سٝسستبييبٙ اص عشيسن   ٗيآة ًطبٝسصي سٝستب اص سٝدخب٠ٛ اٝاٙ تأٗيٚ 

بسُشي ثسشاي ديِسشاٙ ثذسست    ًي داٗي ٝ ١٘چٜيٚ ١ب ثبؿيب صساػي ٝ كشآٝسدٟ ٗوػٞالت

 ٗي آيذ. 
 

 مَچ بار
پ  اص ثشُضاسي ٗشاسٖ سيضدٟ ثذسب ثؼذ اص ظ٢ش ١٘بٙ سٝص توشيجبً ت٘بٕ ٗشداٙ ثب هسشاس هجٔسي   

)ًٜسبس جسٞي( اجت٘سبع     سٝستبييبٙ دس ٗؤي ثس٠ ٛسبٕ جسٞ ًٜسبس     دس پطت ثبٕ خب٠ٛ يٌي اص

چٞپبٙ ٝ...( سا اٛتخبة ًٜٜذ. دس ايسٚ تج٘سغ    )ح٘بٕ ثبٙب دضت ثبٙب بساًٜٜٙذ تب پيص ً ٗي

خٞا١ٜذ تب آٗبدُي خٞد سا ثشاي هجّٞ ٗسئٞٓيت اػسالٕ ًٜٜسذ. اصج٘ٔس٠     ٗياص اكشاد داٝعٔت 

پس    ضٞٛذ چٞپبٛبٙ ١ستٜذ ٠ً ٗيثب سأي اًخشيت اٛتخبة   ٗياكشادي ٠ً دس ايٚ ٗج٘غ ػ٘ٞ

صٗيٜس٠ ٗسضدي ًس٠ دس اصاي ٢ِٛسذاسي ١سش دإ ثبيسذ        دس ١سب  دإاص اٛتخبة ضذٙ ثب غبحجبٙ 

٠ً ثبيذ دس ٗوبثْب توٞيْ د١ٜذ ث٠ غٞست ضلب١ي ثس٠  اي ٟ پٜيش يب ًش دسيبكت ًٜٜذ ٝ ٗوذاس

                                                 
1. Deraz coreh 
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دسآٝسٛذ اص چٜذ سٝص تسب   1سا اص ج٘بٛي يب جشٛذ ١ب دإ ٠ً سسٜذ. چٞپبٛبٙ ثشاي ايٚ ٗيتٞاكن 

ُشداٜٛذ. سسس    ٗيثشٛذ ٝ ثبص  ٗيث٠ چشا  چٜذ ١لت٠ آ٢ٛب سا دس ٗسبكتي ًٞتبٟ اص اهبٗتِب١طبٙ

ًٜٜذ  ٗيػٜٞاٙ هطالم ث٠ ٗذت يي ٗبٟ دس سٝستب١بي اعشاف صٝاسدضت اجبسٟ  ثبٗشتؼي سا 

پشداصٛذ ٝ چٞپبٛبٙ ١ٖ دس اصاي ١ش دإ يي چسبسى   ٗي ١ب دإغبحجبٙ  آٙ سا٠ً اجبسٟ ث٢بي 

خسٞد سا دس   2بٙب ًسٞچ د١ٜذ. پ  اص سسشي ضذٙ صٗبٙ اجبسٟب چٞپبٛ ٗيپٜيش ث٠ غبحجبٛطبٙ 

ػٜسٞاٙ ا  ٛطسيٚ يسب سسٔغبٙ ٛطسيٚ ٛسبٕ        ثباثتذاي خشداد ٗبٟ ث٠ س٘ت يٞسد اّٝ ٠ً اص آٙ 

ًٜٜذ. ايسٚ اٗسش    ٗياهبٗت  ًٜٜذ. دس يٞسد اّٝ چٞپبٛبٙ ثيٚ دٟ تب پبٛضدٟ سٝص ٗيثشٛذ آؿبص  ٗي

ايسٚ  ثسشداسي هشاسُيشٛسذ ٝ عسي     ٗٞجت خٞا١ذ ضذ تب ٗشاتغ ثبالدست ثب تأخيش ٗٞسد ث٢سشٟ 

  3كشا١ٖ ضٞد. ١ب دإٗذت كشغت ًبكي ثشاي سضذ ُيب١بٙ ج٢ت تؼٔيق 

تسب   4ًٜٜسذ  ٗسي ( سا خجش ١ب دإث٠ ١ِٜبٕ ًٞچ ثبسب چٞپبٛبٙب ُطتبثٜذ١بي خٞد )غبحجبٙ 

 ب١بُطستبثٜذ اص سسسيذٙ   پسيص ث٠ ٗوْ اهبٗتطبٙ ١٘شا١ي ًٜٜذ.  حْ٘ ثبس ٝ احبحي٠ آ٢ٛب سا دس

ًٜٜذ. پ  اص ٝسٝد ٢ٗ٘بٛبٙ ثب يسي   ٗيآٗبدٟ  5ٞالس١٘سشاٙ چٞپبٛبٙ ٗوذاسي حٔٞا ٝ ٛبٙ ً

ٛطيٜٜذ ٝ ضبدي ًٜبٙ ث٠ غسشف   ٗي ٠ً اص هجْ تذاسى ديذٟ ضذٟ استاي ٟ غٔٞات دٝس سلش

حضبس ثب يٌسي   خبعش ٝ ٛطبط  ٗيُطتبثٜذ١ب ثشاي سشُش پشداصٛذ. آِٛبٟ يٌي اص ٗيغجوب٠ٛ 

                                                 

١ب ثسش احسش    ( دسآٝسدٙ ث٠ ايٚ ٗؼٜي است ٠ً عي س٠ تب چ٢بس ٗب١ي ٠ً داjarandٕ( يب جشٛذ )jamaniاص ج٘بٛي ) -1

ضٞٛذب ػبدت ساٟ سكتٚ ث٠ ٗذت  ثشٝدت ١ٞا ٝ پٞضيذٟ ضذٙ سغح صٗيٚ اص يخ ٝ ثشف ثبالججبس دس عٞي٠ٔ ٢ِٛذاسي ٗي

چٜسذ سٝص اّٝ ثسب   ًٜٜذ ايٚ ػبدت سا عسي   د١ٜذب ثٜبثشايٚ ثب ٗسبػذ ضذٙ ١ٞا چٞپبٛبٙ سؼي ٗي عٞالٛي سا اص دست ٗي

      ٕ ١سب دس هسس٘ت    تؼٔيق آ٢ٛب دس ٗسبكتي ًٞتبٟ ث٠ ٝجٞد آٝسٛذ دس ؿيش ايسٚ غسٞست آسسيت ديسذُي ٝ كٔسج ضسذٙ دا

 است.    ١ب ٝ پب١ب حت٘ي دست

ًشد ٝٓي اٗشٝصٟ تػ٘يٖ ُيشٛذُبٙ چٞپبٛبٙ ١ستٜذ. دسُزضت٠ صٗبٙ ًٞچ ث٠ ييالهبت سا  ًذخذاي ٗوْ تؼييٚ ٗي -2

ثسشداسيب احيسبو ٝ    ػطسبيش سسٜ٘بٙ دس صٗيٜس٠ ث٢سشٟ      ١بي ثٞٗي داٛص»ى: ػٔيشضب ضبٟ حسيٜي ثشاي آُب١ي ثيطتش س. -3

 .122ظ« حلبظت ٗشاتغ

ثس٠ ػٔٔسي    ًٜٜذ چٜبٛچس٠ غسبحت داٗسي    ١ب پ  اص اعالع اص تبسيخ ًٞچ كؼبال٠ٛ ضشًت ٗي دس ًٞچ ثبس غبحجبٙ دإ -4

يذ ججشاٙ ٛ٘بيذ دس ؿيش ايٚ غٞست ٗٞسد ٓؼسٚ  ٛتٞاٛذ دس ايٚ آييٚ حضٞس يبثذ ٝ ػزسش ٗٞج٠ ثبضذ دس ًٞچ ثؼذي ثب

ٝ ٛلشيٚ چٞپبٛبٙ هشاس خٞا١ذ ُشكت.

 ًٜٜذ. ( ٛبٛي است ٠ً آٙ سا اص آسدب سٝؿٚب ضيشب ُشدٝ ٝ صسد چٞث٠ ت٢ي٠ ٗيkolasًٞالس ) -5
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٘بيطي ٝسبيْ سا ث٠ غٞست ٛ پشداصد. پ  اص ايٚ ١ٜش ٗياص جٞاٛبٙ داٝعٔت ث٠ چٞة ثبصي 

ثٜذٛسذ ٝ آٗسبدٟ    ٗسي د١ٜذ ٝ ثب سيسس٘بٙ   ٗيآٝسٛذ ٝ آ٢ٛب سا ثش سٝي چبسپبيبٙ هشاس ٗي ثبس دس

ًٜٜذ. دس يي ُسشٟٝ ثض١سب    ٗيضٞٛذ. ٗؼ٘ٞالً ًٞچ سا دس س٠ ُشٟٝ جذاُب٠ٛ آؿبص  ٗيحشًت  

داٙ( ضسيش   پي٘بيٜذ تب كشدا غجح )غسجح  ٗيٝ ضجب٠ٛ ساٟ  آٝسٛذ ٗي سا ث٠ حشًت دس ١ب ٝ ٗيص

ثس٠ ٗٞهسغ دٝضسيذٟ     ١سب  دإصيشا چٞپبٛبٙ ثش ايٚ ثبٝسٛذ چٜبٛچس٠   بسا دس يٞسد ثذٝضٜذ ١ب دإ

ُسشٟٝ دٕٝ كشصٛسذاٙ چٞپبٛسبٙ ٝ     دس ٛطٞٛذ ضيشضبٙ خطي خٞا١سذ ضسذ )داٙ خسٞسدٙ(.   

ًٜٜسذ   ٗيعي  ١ب ٝ ثضؿب٠ٓ ١ب ١ستٜذ ٠ً ايٚ ٗسبكت سا ث٠ ١٘شاٟ ثشٟ ١ب دإاص غبحجبٙ اي ٟ ػذ

ي چٞپبٛبٙ ١ستٜذ ٠ً ثب استلبدٟ اص تؼسذادي االؽ ثس٠   ١ب دس ُشٟٝ آخش ص٢ٛب ٝ ثچ٠ سشاٛجبٕٝ 

ضسٞٛذ. ٝهتسي    ٗيُطتبثٜذ١ب آٗبدٟ سلش  ١٘يبسي تؼذادي اص ١٘شاٟ احبحي٠ ٗٞسد ٛيبص خٞد ٝ ثب

 ١سب  دإًٜٜذ ٝ دٝ ٛلش اص غسبحجبٙ   ٗيث٠ اعشام ُبٟ سسيذٛذ چبدس سا ثشپب ٝ ٗبِٓبٟ سا ٗشٗت 

ًٜٜسذ تسب    ٗيجت ٛضديٌي داسٛذ ضت سا دس ًٜبس آ٢ٛب ٝ خبٛٞادٟ ضبٙ سسشي ٠ً ثب چٞپبٛبٙ ٛس

اٜٗيت خبعش آ٢ٛب سا دس غٞست ثشٝص احت٘بٓي ٗطسٌٔي كسشا١ٖ ٛ٘بيٜسذ. پس  اص اهبٗست دس      

سا پ  اص دٝضيذٙ تب چٜسذ سٝص ثسيٚ    ١ب دإاّٝ عجن سسٕٞ ٝ يي سٜت ديشي٠ٜب ضيش  يٞسد

وسيٖ ثٜذي سٝص اّٝ سا ث٠ اكشاد سشضٜبس ٗبٜٛسذ  ًٜٜذ. دس ايٚ ت ٗيت٘بٕ ٗشدٕ سٝستب توسيٖ 

ٗؼٔ٘يٚب سئي  ضٞساب اػضبي ضٞسا ٝ ... اختػبظ ٗي د١ٜذ. سٝص دٕٝ سا ثسيٚ ُطستبثٜذ١ب   

ُيشٛسذ. دسيبكست ًٜٜسذُبٙ ضسيشب      ٗسي سٝص١بي ثؼذ سا ثشاي اكشاد ديِش دس ٛظسش   سشاٛجبٕٝ 

 يِبسب پبسچس٠ب اص هجيسْ سس  اي  ٠كشسستذ تولس   ٗسي داخْ ظشكي ٠ً صٙ ُبٓص ثشايطسبٙ ضسيش   

ُزاسٛذب چٜبٛچ٠ جسب خسبٓي    ٗي« جب ثٞٓي يب جب خبٓي»ػٜٞاٙ  ث٠سٝسشيب دٗسبييب پّٞ ٝ.... 

چطِ٘يش ثبضذ اٌٗبٙ تٌشاس ايٚ ػْ٘ ٝجٞد خٞا١ذ داضست. دٝٗسيٚ اهبٗتِسبٟ چٞپبٛسبٙ سا     

ٛبٜٗذ. اهبٗت  چٞپسب ٛسبٙ دس ايسٚ ٗوسْ تسب اّٝ تبثسستبٙ اداٗس٠         ٗيُشجيِبٙ يب پطت ًٟٞ 

سا دس ايٚ ٜٗغوس٠   ١ب دإٗشداد ٗبٟ   20تب  ٛبٜٗذ ٝ چٞپبٛبٙ ٗيٞٗيٚ يٞسد سا ًٞاى يبثذ. س ٗي

آِٛسبٟ  ثس٠ ١ِٜسبٕ ثبصُطست       بداسٛسذ  ٗسي ٗتشي هشاس داسدب ث٠ تؼٔيق ٝا ٠ً3000 دس استلبع 

ٗذت اهبٗت خٞد سا دس يٞسد١بي يبد ضذٟ ثشاسبس ػٔٞك٠ ٗٞجسٞد ٝ سسشٗبي ١سٞا تٜظسيٖ     

ُشداٜٛسذ. الصٕ ثس٠ رًسش اسست      ٗسي  سا ث٠ غبحجبٛطسبٙ ثسش   ١ب إدًٜٜذ ٝ دس اّٝ آثبٙ ٗبٟ  ٗي
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چٞپبٛبٙ پ  اص ًٞچ ث٠ س٘ت استلبػبت ٝ اهبٗت دس ١ش يي اص يٞسد١ب ٗشاتسغ ٗٞجسٞد دس   

 ًٜٜذ: آٙ ٗوذٝدٟ سا ث٠ هشاس صيش توسيٖ ثٜذي ٗي

 

خٞسضسيذ هشاسداسٛسذ ٝ    صيسش تسبثص ٛسٞس    ٗشاتغ آكتبثِيش يؼٜي ٗشاتؼي ٠ً ٗستوي٘بً -1

ضٞٛذ. ثٜبثشايٚ اص ايٚ  ٗيً٘جٞد سعٞثت صٝدتش خطي  ُشٗبي ضذيذ ٝ دٓيْث٠  ضبٙ ُيب١بٙ

 ضٞد . ٗشاتغ صٝدتش استلبدٟ ٗي

 ٝجسٞد سعٞثست ٝ دس سسبي٠ هسشاس     دٓيْٗشاتغ ٛسبٕ پش)سبي٠( يؼٜي ٗشاتؼي ٠ً ث٠  -2

ٗبٜٛذ. ايٚ ٗشاتغ ثسيبس ٗسٞسد ػالهس٠    ٗيُيب١بٙ ٗٞجٞد دس آ٢ٛب تبصٟ ٝ سشسجض ثبهي  بُشكتٚ

ب آ٢ٛسب سا سٝصي يسي ثسبس ثسب     ١ب دا١ٕستٜذ. چٞپبٛبٙ ثشاي حلظ ً٘يت ٝ ًيليت ضيش  ١ب دإ

ًٜٜذ. پٞضسص ُيسب١ي ٗشاتسغ يسبد ضسذٟ ٝ ُيب١سبٙ        ٗيػٔٞك٠ ٗٞجٞد دس ايٚ ٗشاتغ تؼٔيق 

ب اٛسذ ٟ حبكظس٠ خسٞد حجست ًسشد     اي ٠ً اص پيطيٜيبٙ دس اعشاف سٝستب سا داٗذاساٙ ثب ٛبٕ ٗؤي

١بست ٠ً دس صيسش ثس٠    ذٙ ايٚ ُيب١بٙ خٞدسٝ ثب ١٘بٙ ٛبٕضٜبسٜذ ٝ ١ذف ٗب ١ٖ ضٜبسبٛ ٗي

 :پشداصيٖ ٗيتٞغيق آ٢ٛب 
 

  (Larzane)لرزًِ 

اٛت٢بي سسبه٠   ي ٗتوبثْ ٝ ثبسيي ٠ً دس١ب ثشٍٗستويٖب اي  ٠ُيب١ي است ػٔليب ثب سبه

سٝيٜذ. تـزي٠ ٛبسس ايٚ ُيبٟ ث٠ دٓيْ تٞٓيسذ ُسبص    ٗيي ثٜلص خٞضجٞ ١ب ُْ يص١ب ٝ ضبخ٠

ضسٞد. ٓشصٛس٠    ٗيؼذٟ ٝ ايجبد اختالّ دس جشيبٙ ُشدش خٞٙ ٗٞجت ٗشٍ دإ كشاٝاٙ دس ٗ

سسسبٜٛذ.   ٗسي سا پ  اص چيذٙب اٛجبسًشدٙ ٝ خطي ًشدٙ دس كػْ صٗسستبٙ ثس٠ تـزيس٠ دإ    

 (.1ػٌ  ض٘بسٟ )
 

 Seltifضل تيف  

ي تيؾ داس اسست.  ١ب ثشٍپ٢ٚ ٝ آثذاسب ثشاكشاضت٠ ٝ پٞضيذٟ اص اي  ٠ُيب١ي ػٔليب ثب سبه

سٝيسذ. ايسٚ ُيسبٟ ثسسيبس      ٗيي سليذ سَٛ ١ب ُُْشد ٝ تيؾ داس ثب اي  ٠ي سبه٠ ؿٜچدس اٛت٢ب
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ٗٞسد تٞج٠ دإ ٝ توشيي ًٜٜذٟ ؿذد ضيشي دس صٗبٙ ضيشد١ي اسست. ٗػسشف آٙ تشضسح    

 ي صيبدي داسد ٠ً دس صيسش ثس٠ تٞضسيح ثشخسي اص    ١ب د١ذ. ضْ تيق ٠ُٛٞ ٗيضيش سا اكضايص 

 (2ػٌ  ض٘بسٟ )پشداصيٖ.  ٗيآ٢ٛب 

 

 (Kutaltif)تيف مَتال 

ٍ ١٘سشاٟ ثسب    بي ٜٗطؼت١ب ُيب١ي ػٔلي ثب سبه٠ ي تيسؾ داس ثسذٝٙ دٗجسشٍ ثسب     ١سب  ثسش

١بي ػ٘ين است. ُْ آريٚ ُشد ٝ غٞستي ٗت٘بيْ ثس٠ ثسٜلص سٛسَ آٙ دس اٛت٢سبي      ثشيذُي

ايسٚ ُيسبٟ ٗسٞسد ػالهس٠ دإ اسست. دس       ضٞد. تبصٟ ٝ خطي ضذٟ ٗي ظب١ش ١ب سبه٠ ٝ ضبخ٠

ًٜٜسذ ٝ   ٗيسا سذ  ١ب دإًٜذ چٞپبٛبٙ هجْ اص ضيشدٝضي جٔٞي  يٗٗشاتؼي ٠ً ايٚ ُيبٟ سضذ 

 داسٛذ تب اص ايٚ ُيبٟ تـزي٠ ًٜٜذ ٝ ضيشضبٙ اكسضايص يبثسذ. دس   ٗيآ٢ٛب سا دس آٙ ٗوذٝدٟ ٠ِٛ 

ًٜٜسذ. دس اغسغالم ٗؤسي     ٗسي ض٘ٚ اص سٞصاٛذٙ سيط٠ ايٚ ُيبٟ ثشاي ت٢ي٠ چبي اسستلبدٟ  

٘غ ًٚ ٠ً چسبي ثسسضيٖ )ثچس٠ ثسشٝ يسي      چي ثطٞي٠ خشدٟ ًٞتْ سيط٠ سا ج ُٞيٜذ ٝ ٗي

 (.3ػٌ  ض٘بسٟ )چبي دسست ًٜيٖ (  ج٘غ ًٚ تب سيط٠ ًٞتبّ تيؾ سا ٗوذاس

 

 ( Mistif)هيص تيف  

اش دس سسغح خسبى دس ث٢سبس ظسب١ش      سَٛ ٝ ُسستشدٟ  ي سجض١ب ثشٍُيب١ي است ٠ً 

ذ. دس سٝيٜس  ٗيي ٗتٜبٝةب ثذٝٙ دٗجشٍ ٝ تيؾ داس ١ب ثش١ٍبيي ثب  ضٞد ٝ پ  اص آٙ سبه٠ ٗي

ث٠ ١ِٜبٕ تـزي٠  ١ب ضٞٛذ. چٞٙ تيؾ ٗي ي ُشد تيؾ داس ث٠ سَٛ سجض ظب١ش١ب ُْ ١ب ٛٞى سبه٠

دس كػسْ   آٙ ساًٜذ. ٝٓسي خطسي ضسذٟ     ٗيآصاسد١ٜذٟ ١ستٜذب دإ اص تـزي٠ آٙ خٞدداسي 

 (.4ػٌ  ض٘بسٟ )د١ٜذ  ٗيخشد ًشدٙ ث٠ خٞسد دإ  صٗستبٙ پ  اص آة صدٙ ٝ
 

 (Zardtif)زرد تيف 

ي تبصٟ سٝئيذٟ آٙ دس ١ب ثشٍي ًٞتبٟ ٠ً دإ اص ١ب سبه٠ اصاي  ٠ػٔلي ثب ثٞت ُيب١ي است

دإ  ١سب  ٝ سسبه٠  ١سب  ثشًٍٜذ. ثب سضذ تذسيجي ٝ ظب١شضذٙ تيؾ سٝي  ٗيكػْ ث٢بس استلبدٟ 
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ي ٛبصًي ًس٠  ١ب ثشٍاص ثـْ  ١ب سَٛ اٛت٢بي ضبخ٠ ي صسد١ب ًُْٜذ.  ٘يديِش اص آٙ استلبدٟ ٛ

ضٞد. خطي ضسذٟ ايسٚ ُيسبٟ سا دس كػسْ صٗسستبٙ ثس٠        ٗي ١شظب اٛذٟ دس ١٘بٙ ٗوْ سٝئيذ

سسبٜٛذ. صسد تيق اسصش داسٝيي ١ٖ داسد ٝ دسُزضت٠ اص آٙ ث٠ غٞست پ٘سبد   ٗيتـزي٠ دإ 

ٗبٛسذٟ اص   ضذ .ث٠ ايسٚ تشتيست ًس٠ خبًسستش ثس٠ جسب       ٗي١بي سغوي استلبدٟ  ثشاي جشاحت

سٝي  آٙ سا ًشدٛذ ٝ ٗيط سٞخت٠ ايٚ ُيبٟ سا ثب ٗوذاسي ٗبست ت٢ي٠ ضذٟ اص ضيش ُبٝ ٗخٔٞ

 (.5ػٌ  ض٘بسٟ )ٗبٓيذٛذ تب دسٗبٙ ضٞد  ٗيصخ٢٘ب 

 

 ( Asiltif)آضيل تيف 

ي آٙ ١سب  اٛت٢سبي سسبه٠   اسست. دس اي ٟ ي تيسؾ داس ٛيسض  ١ب ثشٍُيب١ي ػٔلي پٞضيذٟ اص 

ٝ تسبصٟ اسست دإ اص    ٠ً1 ُيبٟ ٛشى ٛضدٟ سٝيٜذ. تب صٗبٛي ٗيي ُشد صسد سَٛ تيؾ داس ١ب ُْ

ًٜسذ.   ٘يدإ ديِش اص آٙ استلبدٟ ٛ ١ب ثشٍٝٓي ثب ظب١ش ضذٙ تيؾ ثش سٝي  بٜذً ٗيآٙ تـزي٠ 

دس كػْ صٗستبٙ ثب ٗشعٞة ًشدٙ ٝ  ًٜٜذ ٝ ٗي چيٜٜذب اٛجبس ٗيآضيْ تيق سا ١ب دإغبحجبٙ 

 (.6ػٌ  ض٘بسٟ )سسبٜٛذ  ٗي ١ب دإث٠ تـزي٠  آٙ ساخشد ًشدٙ 
 

 (Sagtif ) سگ تيف

َ تيسق اسست. ايسٚ ُيسبٟ ٛي٘س٠ ثسبال سٝٛسذٟب داساي        ٙ تيؾ داس س١ب اص ديِش اٛٞاع ُيب

ي سجض ثبسيي ثذٝٙ دٗجشٍ است. دإ ١سي   ١ب ثشٍي سليذ سَٛ پٞضيذٟ اص تيؾ ٝ ١ب ضبخ٠

خطي ًشدٙ آة  ًٜذ. ايٚ ُيبٟ سا پ  اص چيذٙب اٛجبسًشدٙ ٝ ٘يٗػشف ٛ آٙ ساٝهت تبصٟ 

 (.7ٌ  ض٘بسٟ ػ)د١ٜذ  ٗيدس كػْ صٗستبٙ ث٠ خٞسد دإ  آٙ ساخشد ضذٟ  صٜٛذ ٝ ٗي

 

 Tatole) يا  Div karchac  )ديَ مرچل يا تاتَلِ 

                                                 

 ١ب سضذ ًشدٙ ٝ تخٖ دادٙ. ٛشى صدٙ يؼٜي سبه٠ اي اص ٗيبٙ ثشٍ -1
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ٍ ي اكشاضت٠ است. ١ب ُيب١ي ػٔلي ثب سبه٠ ٝ ١سب  ثسش ساس  آٙ دس داس دٛذاٛس٠  ي ٗتٜسبٝة 

ي ضيسٞسي ٝ سليذ سٛسَ ايسٚ ُيسبٟ ثس٠ عسٞس ٗجسضا اص ًٜسبس        ١ب ُْظب١شٗيطٞٛذ.  ١ب ضبخ٠

ضسذٟ آٙ ١سي     يي ضٞد ٝٓي خطس ايٚ ُيبٟ ٗٞجت دّ دسد دإ ٗ 1سٝيٜذ. تشى ٗي ١ب ثشٍ

 (.8  ض٘بسٟ ٌػ)آسيجي ث٠ دإ ٛ٘ي سسبٛذ. 

 

 گل گاٍزباى ٍحطي

ٍ ٝ  اٛذٟ ي پبييٚ سبه٠ سٝي صٗيٚ ُستشد١ب ثشٍُيب١ي است ثٞت٠ ايب  ي سٝي ١سب  ثسش

سٝيٜذ. دس كػْ  ٗي ١ب ي سليذ سَٛ آٙ دس اٛت٢بي ضبخ١٠ب ُْٜذ. ١ست اي ٗبٜٛذ سبه٠ خٞض٠

ٝ  ١سب  ثشٍُيشٛذ. ثب ظب١ش ضذٙ تيؾ ثشسٝي  ٗيسد استلبدٟ دإ هشاس ي تبصٟ آٙ ١ٞٗب ثشٍث٢بس 

تٞاٛذ اص آٙ تـزي٠ ًٜذ. داٗذاساٙ ايٚ ُيبٟ سا پ  اص چيسذٙ ٝ خطسي    ٘يدإ ديِش ٛ ١ب سبه٠

 ٗسي سسبٜٛذ. ُْ ُسبٝ صثسبٙ ػسالٟٝ ثسش ٗػسشف دا      ٗيًشدٙ دس كػْ صٗستبٙ ث٠ تـزي٠ دإ 

دسسست   2ي ٝ ٛسٞػي ًٔٞچس٠ ثس٠ ٛسبٕ ًالٛسي     ٗػشف اٛسبٛي ١ٖ داسد. اص آٙ هٔيس٠ ٝ ثشاٛس   

 ًٜٜذ. عشص ت٢ي٠ ًالٛي ثذيٚ هشاس است : ٗي

ً  ٗيي تبصٟ ُيبٟ سا ث٠ ١٘شاٟ ٗوذاسي تشٟ يب سيشى سشخ ١ب ثشٍ عاليسي    ٘سي ًٜٜذ تسب 

ًٜٜذ ٝ ثس٠   ٗيسا ثب ٝسد٠ٛ پ٢ٚ  سيضٛذ آِٛبٟ آٙ ٗيضٞد. سجضي سشخ ضذٟ سا داخْ چب٠ٛ ٛبٙ 

   (.9ػٌ  ض٘بسٟ )پخت٠  ضٞد. ًالٛي ثسيبس خٞض٘ضٟ است. چسجبٜٛذ تب  ٗيثذ ٠ٛ تٜٞس 

 

 ( Kalambuk)ملن بَك 

ي آٙ ١ب ي خغي ثٞدٟ ٝ ضبخ١٠ب ثشٍػ٘ٞدي است. داساي اي  ٠ثب سيط اي  ٠ُيب١ي ثٞت

ثسسيبس ٗؼغسش اسست. اص ايسٚ ُيسبٟ      اي  ٠سَٛ خٞض ي صسد١ب ُْ دس سغح خبىب پٞضيذٟ اص

ًٖٔ ثٞى ث٠ ػٜٞاٙ  ذ ٝ داساي اسصش ؿزايي است. اصًٜ ٗيدإب اٛسبٙ ١ٖ استلبدٟ  ػالٟٝ ثش

 (.10ػٌ  ض٘بسٟ )ضٞد.  ٗيسجضي ثشاي عجخ ؿزا ٝ خٞضجًٞشدٙ تشضيجبت استلبدٟ 

                                                 

1- Tarac  :تشى يؼٜي ٛبسس. 
2. Klanac 
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 ( Sevidvasak)ضَيد ٍاضل 

ي ثبسيي ٝ ُستشدٟ دس سغح صٗيٚب ١ب ػ٘ٞدي ٝ ضبخ٠اي  ٠ُيب١ي است ػٔلي ثب سيط

ثسيبس ٗٞسد ػالهس٠ دإ اسست. خطسي     ي آٙ ٗتٜبٝة ٝ خغي ١ستٜذ. تبصٟ ايٚ ُيب١ٟب ثشٍ

    ٕ سسسبٜٛذ   ٗسي  ضذٟ ايٚ ُيبٟ سا پ  اص چيذٙ ٝ اٛجبسًشدٙ دس كػسْ صٗسستبٙ ثس٠ تـزيس٠ دا

 (.11ػٌ  ض٘بسٟ )
 

  kerest))  مرضت

ي ثٜلص سَٛ اسست.  ١ب ُْي ًٞچي ٗتٜبٝة ثب ١ب ثشٍػ٘ٞدي ٝ اي  ٠ُيب١ي ثب سيط

ًٜسذ.   ٗيٗػشف  آٙ ساصٟ ٝ خطي ضذٟ ثبضذ. دإ تب ٗيسبه٠ آٙ پش ضبخ٠ ٝ پٞضيذٟ اصتيؾ  

ًشدٛذ. ثشاي ايسٚ ًسبس    ٗيدس ثشخي اص سٝستب١بي آ٘ٞت اص آٙ ثشاي تٞٓيذ ١ٜذٝا٠ٛ استلبدٟ 

اش ٛ٘بيسبٙ ضسٞدب آِٛسبٟ ثسب ٛسٞى       صدٛذ تب سيط٠ ٗياثتذا هس٘تي اص خبى سبه٠ ُيبٟ سا ًٜبس 

دادٛذ. چٜبٛچس٠   ٗيشاس ًشدٛذ ٝ تخٖ ١ٜذٝا٠ٛ سا داخْ سيط٠ ه ٗيآٙ ايجبد   چبهٞ ضٌبكي دس

سسس٘ت چسر سيطس٠     س٘ت ساست ٝ ديِشي د سيط٠ هغٞس ثٞد دٝ تخٖ ١ٜذٝا٠ٛ يٌي دس

پٞضبٛذٛذ. تخسٖ ١ٜذٝاٛس٠ ثسب تـزيس٠ اص ٗيضثسبٙ       ٗيدادٛذ ٝ ٗجذداً سيط٠ سا ثب خبى  ٗي هشاس

آٝسد. ًشضست   ٗسي ثسيبس ضيشيٚ ثجسبس  اي ٟ داد ٝ پ  اص ٗذتي ٗيٞ ٗيخٞد ث٠ سضذش ادا٠ٗ 

ًٜٜسذ ٝ اص آٙ ثسشاي دسٗسبٙ     ٗسي ١٘بٜٛسذ چسبي دٕ    آٙ ساي ١ب ُْٝيي ١ٖ داسد. اسصش داس

     (.12ػٌ  ض٘بسٟ ) ًٜٜذ استلبدٟ ٗي١ب  ١بيي چٞٙ سشٗبخٞسدُيب ػلٞٛت٢ب ٝ صخٖ ٛبساحتي
 

 ( Jele)جلِ 

ي ٜٗطؼت ًس٠ اٛت٢سبي آ٢ٛسب ثس٠     ١ب ُيب١ي است ػٔلي ُستشدٟ دس سغح خبىب ثب سبه٠

 (.13ػٌ  ض٘بسٟ )ضٞد. ج٠ٔ ثسيبس خٞش خٞساى است.  يٗيي جٞ ٗبٜٛذ ختٖ ١ب خٞض٠
 

 ( Kamar golvas)مورگل ٍاش 
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ي ثٜٔسذ ٝ  ١ب جشٍي ٗتوبثْ ثب د١ٗب ثشٍي  كشاٝاٙب پٞضيذٟ اص ١ب ُيب١ي خضٛذٟ ثب ضبخ٠

غٞست ثبسٛذُي ٝ سعٞثت ًبكي اص  است. دس ١ب دس اٛت٢بي سبه٠ ي سليذ ثسيبس ٗؼغش١ب ُْ

ٕ  ٗسي ضٞد ٝ سغح  ٝسيؼي اص صٗيٚ سا سجض پٞش  يٗ سضذ ثسيبس خٞثي ثشخٞسداس  بًٜسذ. دا

ثسشاي    ٗسي ُْ ٝاش ػسالٟٝ ثسش ٗػسشف دا    ًٜذ .ً٘ش ٗيٗػشف  آٙ ساتبصٟ ٝ خطي ضذٟ 

ًس٠ ١ٜسٞص دس    آٙ ساي ١سب  اٛسبٙ اسصش ؿزايي ٝ داسٝيي داسد. ثشاي استلبدٟ ؿسزايي ؿٜچس٠  

ٛ٘ي   ٘يآثي ث٠ اضبك٠ ًچيٜٜذب آ٢ٛب سا داخْ ظشف  ٗيي سجض هشاسداسٛذ ١ب ثشٍپٞضطي اص 

د١ٜسذ تسب تٔخسي     ٗيسٝص سٝي پطت ثبٕ صيش ٛٞس خٞسضيذ هشاس 20تب15خيسبٛذٟ ٝ ث٠ ٗذت 

طيذٟ ضٞد. ًد١ٜذ تب آثص  ٗيداخْ سجذ چٞثي هشاس آٙ ساآٙ ُشكت٠ ضٞد. ثؼذ اص ايٚ ٗذت 

د١ٜسذ تسب خطسي ضسٞد.      ٗسي سا آثٌص ٗيٌٜٜذ ٝ دس صيش ٛسٞس آكتسبة هسشاس     ١ب ؿٜچ٠ ٗجذداً

ًٞثٜذ تسب ٓس٠ ضسٞد.     ٗيٝٙ ١ب ثب آٙ ساپضٛذ ٝ پخت٠ ضذٟ  ٗيي خطي ضذٟ سا ثب آة ب١ ؿٜچ٠

سبثيذٟ ضذٟ سا  ثسب   آثص ُشكت٠ ضٞد. سس  ُشدٝ ٝ سيش  ٘يد١ٜذ تب ً ٗي كطبس آٙ ساآِٛبٟ 

ُزاسٛسذ   ٗسي پضٛسذ ٝ   ٗسي ادٝي٠ دس هبث٠٘ٔ ٜٗبسجي ١٘شاٟ  ثب ٗوذاسي آة  ٝ ٛ٘يب كٔلْ ٘يً

ُْ ٝاش ٓس٠ ضسذٟ سا ثس٠ آٙ اضسبك٠      ٝ سٝؿٚ ثيبٛذاصد. ثؼذ ً٘ش آ١ست٠ ثجٞضذ تب جب ثيلتذ

ُزاسٛذ تب ثب حشاست ٗاليٖ ثسضد. ث٠ ايٚ تشتيت ؿزايي خٞض٘ضٟ آٗبدٟ خٞسدٙ  ٗي ًٜٜذ ٝ ٗي

   (.14ػٌ  ض٘بسٟ )ضٞد.  ٗي

 

 ( Lusan bute)لَضاى بَتِ 

ٍ ػ٘ٞدي ثب اي  ٠ي ثبسيي ٝ ٜٗطؼت ٝ سيط١ب ُيب١ي ػٔلي ثب سبه٠ ي ي سسٞصٛ ١سب  ثسش

ٕ  ٗسي  ١ب ي سليذ سَٛ ٝ ٗؼغش آٙ دس اٛت٢بي ضبخ١٠ب ُْاست.  ٝ  بسٝيٜسذ. دا خطسي   تسبصٟ 

  (.15 ػٌ  ض٘بسٟ)ًٜذ.  ٗيتـزي٠  آٙ ساضذٟ 

 

 ( Manjar)هٌجر 

ي كشاٝاٙ ثبسيي  كٞهسبٛي ٝ صٗيٜسي اسست.    ١ب ػ٘ٞدي ٝ سبه٠اي  ٠ُيب١ي ػٔلي ثب سيط

سَٛ ٝ ٗؼغش آٙ دس اٛت٢سبي  ي سليذ ١ب ُْهس٘ت صٗيٜي آٙ ُستشدٟ دس سغح خبى است. 
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ًٜسذ.   ٗسي سٝيٜذ. ٜٗجش اص ج٠ٔ٘ ُيب١بٛي است ٠ً دس كػْ ث٢بس دإ اص آٙ تـزي٠  ٗي ١ب سبه٠

د١ٜسذ.   ٗسي اص يٌسذيِش ثس٠ خسٞسد دإ     ١سب  خطي ضذٟ ايٚ ُيبٟ سا پ  اص جذا ًشدٙ سبه٠

 (.16ػٌ  ض٘بسٟ )

 

 ( Siy vas)سياُ ٍاش 

ي ثسٜلص سٛسَ آٙ   ١ب ُْداسب  دٛذا٠ٛ ي ًٞچي ٗوبثْ ١ٝب ثشٍُيب١ي است خضٛذٟ ثب 

سٝيٜذ. سيبٟ ٝاش اص ج٠ٔ٘ ُيب١بٛي است ٠ً ثسيبس ٗسٞسد تٞجس٠ دإ    ٗي ١ب دس اٛت٢بي ضبخ٠

 (.17 ػٌ  ض٘بسٟ)ًٜذ  ٗي١ب ٗػشف  دإ ثب اضت آٙ سااست. تبصٟ ٝ خطي ضذٟ 

 

 ( Gorandki)گَراًدمي 

سٛسَ ٝ   ي سليذ١ب ُْي ٗتٜبٝة سٞصٛي است. ١ب ثشٍي ثبسيي ٝ ١ب ُيب١ي ثب ضبخ٠

خسٞش خسٞساى ٝ ٗسٞسد     اٛذًي ثسسيبس  ضٞٛذ. ُٞس ٗيظب١ش   ١ب ٗؼغش آٙ دس اٛت٢بي ضبخ٠

١بي سٝسستبيي دس كػسْ ث٢سبس     ًٜذ. خبٖٛ ٗيػاله٠ دإ است. اص ايٚ ُيبٟ اٛسبٙ ١ٖ استلبدٟ 

ًٜٜذ ٝ ث٠ ١ِٜبٕ عجخ ؿزا اص آٙ ثس٠   ٗي١بي اعشاف ٗوْ اهبٗتطبٙ ج٘غ آٝسي  اص ًٟٞ آٙ سا

   (.18ػٌ  ض٘بسٟ  )ًٜٜذ  ٗيٙ سجضي استلبدٟ ػٜٞا

 

 ( Siraki)ضيرمي 

ٍ ي ساست ٝ ٜٗطؼت. ضيشًي داساي ١ب ُيب١ي است ػٔلي ثب سبه٠ ي ٗتٜسبٝة  ١سب  ثسش

ٝاس ٝ دس آؿٞش ًطيذٟ سسبه٠ دس هسس٘ت  كٞهسبٛي    ي دايش١ٟب ثشٍثبسيي دس پبييٚ سبه٠ ٝ 

غٞست هغغ ضبخ٠ يب ثشٍ  ثبضذ. ػٔت ٛبِٗزاسي ايٚ ُيبٟ ث٠ ج٢ت ضيشي است ٠ً دس ٗي

تٞاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ٗبي٠ پٜيش استلبدٟ ًشد. ًسبكي اسست    ٗييبثذ. اص ضيش ايٚ ُيبٟ  ٗياص آٙ جشيبٙ 

٠ً چٜذ هغشٟ اص ضيش ايٚ ُيبٟ داخْ چٜذ ٓيتش ضيش سيخت٠ ضسٞدب ثالكبغس٠ٔ ضسيش ثس٠  پٜيسش      
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ٙ    ١ب تجذيْ ٗيطٞد. ضيشًي اصج٠ٔ٘ ُيب  ٙ ً٘يبة ٝ خٞش خسٞساى اسست ٝ چسشاي صيسبد آ

    (.19ػٌ  ض٘بسٟ )ضٞد  ٗيٗٞجت اكضايص ٝصٙ دإ 

 

 (amisɣ)قويص، لي يا لليجِ 

ساست ٝ ثٜٔذ. دس غسٞست ٝجسٞد سعٞثست دس ٗوسْ     اي  ٠ُيب١ي است ػٔلي ثب سب ه

ي صثشب ثبسيسي ٝ  ١ب ثشٍپٞضيذٟ اص  ١ب سسذ. سبه٠ ٗي ٗتش ١ٖ 3سضذ ايٚ ُيبٟب استلبع آٙ ث٠ 

سٝيسذ. ه٘سيص    ٗسي ي سليذ  سَٛ ٝ ُسب١ي سِٛسي    ١ب ٗتٜبٝة است. دس اٛت٢بي سبه٠ سٜج٠ٔ

ًٜٜذ. ايٚ ُيسبٟ ػسالٟٝ ثسش     ٗيي ثضسٍ اص آٙ استلبدٟ ١ب دإاصج٠ٔ٘ ُيب١بٛي است ٠ً ثيطتش 

١٘شاٟ ػٔٞك٠ ٝاسد د١سبٙ دإ ضسٞد ٝ    داسد. چٜبٛچ٠ ضيوٗػشف ؿزايي اسصش داسٝيي ١ٖ 

 1)دإ پشى ٝيتسي(  :ُٞيٜذ ٗيًٜذ ث٠ سشك٠ ًشدٙ ٠ً اغغالحبً  ٗبٛغ ثٔغ ُشددب دإ ضشٝع ٗي

ضسٞد.   ٗسي ١بي ٗجسبسي تٜلسسيب سسشك٠ ٝ... اسستلبدٟ      ض٘ٚ اص آٙ ثشاي دسٗبٙ ٛبساحتي دس

 (20 ػٌ  ض٘بسٟ)

 

 (iyaɣɣ)قياق 

ٍ سا  ١ب ثش اكشاضت٠ ٝ ٛبصى است. سبه٠اي  ٠ي دست١ب ُيب١ي ػٔلي داساي سبه٠ ي ١سب  ثسش

سٝيٜذ. داٗسذاساٙ   ٗيي جٞ ٗبٜٛذ ١ب خٞض٠ ١ب . دس اٛت٢بي سبه٠اٛذٟ ًٞچي ٝ ٗتٜبٝة پٞضبٛذ

ٗؼتوذٛذ ثشاي حلظ ً٘يت ضيشب دإ ١ش سٝص ثبيسذ يسي ٝػسذٟ اص ايسٚ ُيسبٟ تـزيس٠ ًٜسذ.        

   (.21 ػٌ  ض٘بسٟ)

 

 (  Jerjerak يا Jabar )جبار يا جرجرك 

                                                 

1-  "prakvaytiy " ضسٞد .ُسب١ي ٗٞاهسغ ثشخسي      پشى ث٠ اٛسذاد ػوجي د١بٙ حيٞاٙ تٞسظ ضيئي خبسجي ُلت٠ ٗسي

ُشدد. داٗسذاساٙ   ضٞد ٝ ايٚ ضيئ ٗبٛغ ثٔؼيذٙ ٗٞاد ؿزايي ٗي اضيبو ٗبٜٛذ پش پشٛذُبٙ ث٠ ١٘شاٟ ػٔٞك٠ ٝاسد د١بٙ دإ ٗي

 ًٜٜذ. ثب استلبدٟ اص ه٘يص ٝ خٞساٛيذٙ آٙ ث٠ دإ ٗطٌْ سا ثش عشف ٗي
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ي ٗتؼسذدب ثسذٝٙ   ١سب  سجض سَٛ ثب ثشُچس٠ اي  ٠ُٞٙ است ٠ً ث٠ غٞست ثٞت اصاي  ٠ُٞٛ

پٞضبٛذ ٝ ٗٞجت تخجيست خسبى ثس٠ ١ِٜسبٕ ثبسٛسذُي       ٗي دٗجشٍب سغح ٝسيؼي اص خبى سا

سٝيٜذ. ججبس اص ج٠ٔ٘ ُيب١بٙ ٗسٞسد   ٗي ١ب ي سليذ سَٛ آٙ دس اٛت٢بي ضبخ١٠ب ُْضٞد.  ٗي

 (.2ػٌ  ض٘بسٟ )ػاله٠ دإ است. 

 

 ( Dorji)دٍرجي 

 ١سب  سسبه٠  ٝ ساست ٠ً اص ٗيبٙ آ٢ٛب تؼسذادي اص اي  ٠دستاي  ٠ثب سبهاي  ٠ُيب١ي است ثٞت

ضسٞد. دس ٛسٞى    ٗسي  ١سب  دإضذ ثيطتشي ١ستٜذ. تـزي٠ صيبد آٙ ٗٞجت اكضايص ضيش داساي س

ي ًٞچي ١ب دإضٞد. اص ايٚ ُيبٟ ػالٟٝ ثش  ٗي جٞ ٗبٜٛذ ظب١شاي  ٠ي ثبالسٝٛذٟ سٜج١ٔب سبه٠

ي خطي ضذٟ ايسٚ ُيسبٟ جسبسٝة    ١ب سبه٠ ًٜٜذ دس ض٘ٚ اص ٗيي ثضسٍ ٛيض استلبدٟ ١ب دإ

   (.23ػٌ  ض٘بسٟ )ضٞد.  ٗيت٢ي٠ 

 

 ( Malvas)هال ٍاش 

ي سٞصٛي. ٗسبّ  ١ب ثشٍي ثبسيي ٝ ٜٗطؼت ٝ پٞضيذٟ اص ١ب ُيب١ي است ػٔلي ثب سبه٠

سٝيذ ٝ ١٘يط٠ سشسجض ٝ خشٕ است ٝ اص ج٠ٔ٘ ُيب١سبٛي   ٗيٝاش دس اعشاف چط٠٘ سبساٙ 

ًٜذ. ػالٟٝ ثش دإ اص ايٚ ُيبٟ پشٛذُبٙ ١سٖ اسستلبدٟ    ٗيٗػشف  آٙ سااست ٠ً دإ ثب اضت٢ب 

ػٌ  ض٘بسٟ )سٝيٜذ.  ٗي ١ب ي آثي سَٛ ٗت٘بيْ ث٠ ثٜلص آٙ دس اٛت٢بي سبه١٠ب ُْذ .ًٜٜ ٗي

24.)   

 

 ( Narmvas)ًرم ٍاش 

ُسستشدٟ دس سسغح خسبىب سسبه٠ آٙ ٜٗطسؼت ٝ پٞضسيذٟ اص       ٝ اي  ٠ُيب١ي است ثٞتس 

ْ  ١سب  ثبضذ دس ٛٞى سبه٠ ي ًٞچي ٗتوبثْ ٗي١ب ثشٍ ي غسٞستي ٗت٘بيسْ ثس٠ ثسٜلص     ١سب  ُس

سٝيذ. اص ثزس ايٚ ُيسبٟ   ٗيثسيبس سجض ٝ ٓغيق است ٝ دس جب١بي پشآة  سٝيٜذ. ايٚ ُيبٟ ٗي
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است: يي ٛٞع آٙ ث٠  ُٞٛبُٞٙضٞد. ٛشٕ ٝاش داساي س٠ ٛٞع  ج٢ت ت٢ي٠ چ٘ٚ استلبدٟ ٗي

ي ثٜٔذي است ٝ ١ب ضٞد. ٛٞع دٕٝ آٙ داساي سبه٠ ١ِٜبٕ سٝيص دس سغح صٗيٚ ُستشدٟ ٗي

   (.25ػٌ  ض٘بسٟ )ٛي٠٘ خيضداسد. اي  ٠ٛٞع سٕٞ آٙ سبه سشاٛجبٕ

  Marjow vas)) هرجٍَاش

سٝيذ. سبه٠ آٙ  ٗي١ب  ١بي ٗٞجٞد دس داخْ سَٜ ُيب١ي است ػٔلي ٠ً دس ٗيبٙ خبى

ْ ي سيض ٝ ٗتٜبٝة است. ١ب ثشٍثبسيي ٝ پٞضيذٟ اص  ي ثسٜلص سٛسَ آٙ دس اٛت٢سبي    ١سب  ُس

  ػٌس )سٝيٜذ. ايٚ ُيبٟ ثب عؼٖ ضيشيٜي ٠ً داسد ثسيبسخٞش خسٞساى اسست.    ٗي ١ب ضبخ٠

 (.26ض٘بسٟ 

 

 ( Espel)اسپل 

١سبي ثسسيبس    ي دٛذا٠ٛ داسب ثب ثشيسذُي ١ب ثشٍي آٙ داساي ١ب ُيب١ي است ػٔليب ضبخ٠

ْ ي ٜٗطسؼت آٙب  ١سب  دس ٛٞى سبه٠ بدس سغح صٗيٚ ُستشدٟ ضذٟ است ي صسد سٛسَ  ١سب  ُس

سٝيٜذ. اسسْ ُيب١ي است ثسيبس ثبة عجغ دإب ث٠ ١٘سيٚ ج٢ست دس خسٞسدٙ آٙ صيسبدٟ      ٗي

ػٌس   )ضسٞد.   ٗسي تـزي٠ ٛبسس ايٚ ُيبٟ ثسيبس خغشٛبى ٝ ثبػج ٗسشٍ دإ   ًٜذ. ٗيسٝي 

 (.27ض٘بسٟ 

 

 ( Zebrak)زبرك 

١سبي ٗٞجسٞد دس داخسْ     ي كسشاٝاٙ ًس٠ دسٗيسبٙ خسبى    ١ب ُيب١ي است ػٔلي ثب ضبخ٠

داس ٝ ُسستشدٟ دس سسغح   ي ثسيبس ًٞچي ٝ دٛذا١٠ٛب ثشٍسٝيذ. ثٞت٠ آٙ داساي  ٗي١ب  سَٜ

سٝيٜسذ ٝ ثسسيبس ٗؼغسش     ٗسي  ١سب  ضيسٞسي آٙ دس اٛت٢بي ضسبخ٠ ي سليذ ٝ ١ب ُْخبى است. 

دس ٓجٜيسبت   ثسٞيژٟ ث٠ ػٜٞاٙ چبضٜي ؿزا  آٙ سا١ستٜذ. ػالٟٝ ثش دإب اٛسبٙ ١ٖ خطي ضذٟ 

 (.28ػٌ  ض٘بسٟ )د١ذ.  ٗيٗٞسد استلبدٟ هشاس 

 

 ( Buas)بَاش يا بَا 
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ٛي ُستشدٟ دس سغح صٗيٚ ًس٠ خسبظ ٜٗسبعن ١ًٞسستب    اي  ٠ُيب١ي است ػٔلي ثب ثٞت

ٍ ي آٙ پٞضيذٟ اص ١ب است. سبه٠ ٕ  ٗسي ي خغسي ضسجي٠ ضسٞيذ    ١سب  ثسش  آٙ ساتسبصٟ   بثبضسذ. دا

 ١سب  دإخٞسد. ايٚ ُيبٟ سا پ  اص چيذٙ ٝ اٛجسبس ًسشدٙ دس كػسْ صٗسستبٙ ثس٠ تـزيس٠        ٘يٛ

ًس٠ ػٌس     عٞس ضٞد.  ٛشى صدٙ ١٘بٙ ٗي٠ً ٛشى ثضٛذ خطي   ٗيسسبٜٛذ. ثٞاش ١ِٜب ٗي

ي ٗٞجسٞد اص  ١سب  شتيت است ٠ً چٜذ سبه٠ اص ٗيبٙ سسبه٠ د١ذب ث٠ ايٚ ت ٗيٛطبٙ  29ض٘بسٟ 

سٝيسذ.   ٗيي سليذ سَٛ ١ب ُْضبٙ چتشي اص  ضٞٛذ ٝ دس اٛت٢بي ٗي سضذ ثيطتشي ثشخٞسداس

تٞسظ ػٞاْٗ عجيؼي چسٞٙ ثسبدب آة    ١ب ضٞٛذ. دا٠ٛ ٗيد١ٜذ آِٛبٟ خطي  ٗيدا٠ٛ  ١ب ُْايٚ 

ب ُيسبٟ جذيسذي سسجض    ضٞٛذ ٝ سبّ ثؼسذ اص سضسذ آ٢ٛس    ٗيٝ پشٛذُبٙ دس سغح خبى پخص 

دس  آٙ ساثشداضت ثي سٝي٠ ًب١ص پيذا ًشدٟب ثسزس  دٓيْ ضٞد. دس ٜٗبعوي ٠ً ايٚ ُيبٟ ث٠  ٗي

 1پشاًٜٜذ تب ٗشاتسغ احيسبو ضسٞٛذ.    اي ٗيٟ آرس ٗبٟ ٠ً ٗػبدف است ثب سشٗبب دس سغح ُستشد

ت ًس٠  عجغ ايٚ ُيبٟ اس دٓيًْٜٜذب ث٠  ٗيٗبٟ سا ثشاي پبضيذٙ ثزس اٛتخبة  ٠ً آرس ػٔت ايٚ

 (.29ػٌ  ض٘بسٟ )ًٜذ  ٗيثب ُشٗب سبصُبسي ٛذاسد ٝ دس صيش ثشف ث٢تش سضذ 

 

 ( Zardegolak)زردگلل 

ي سيض. دس اٛت٢بي سسبه٠  ١ب ثشٍي ٜٗطؼت ٝ ثبسييب پٞضيذٟ اص ١ب ُيب١ي است ثب سبه٠

ضٞد. هس٘ت ٗٞسد استلبدٟ ايسٚ ُيسبٟ ُسْ آٙ اسست.      ٗيي صسد سَٛ ديذٟ ١ب ُْچتشي اص 

ضسٞد.   ٗيٞسد ػاله٠ دإ ٛيست ث٠ ١٘يٚ ج٢ت دس استلبػبت ث٠ ٝكٞس يبكت صسدُٔي صيبد ٗ

ضٞد  ثس٠ ايسٚ    ٗي١ب استلبدٟ  ايٚ ُيبٟ اسصش داسٝيي ١ٖ داسد ٝ اص آٙ ثشاي دسٗبٙ جشاحت

                                                 

ًشدٛسذ ٝ دس كػسْ سسشٗب آ٢ٛسب سا دس سسغح       آٝسي ٗي دس ُزضت٠ داٗذاساٙ آُبٟ ثزس ثٞاشب ا٢ٓٞب ً٘ب ٝ.... سا ج٘غ -1

پبضيذٛذ تب ُيب١بٙ يبد ضذٟ احيبو ضٞٛذ. اٗشٝصٟ ٜٗبثغ عجيؼي ثشاي پيطِيشي اص تخشيت ٗشاتسغب ثسزس ُيب١سبٙ     ٜٗغو٠ ٗي

د١سذ تسب    آ٢ٛب سا ث٠ ١٘شاٟ ًٞد ضي٘يبيي دس اختيبس اكشاد ريٜلغ هشاس ٗي ًٜذ ٝ دس كػْ ٗسبػذ آٝسي ٗي يبد ضذٟ سا ج٘غ

 ١بي ٗستؼذ ٗٞججبت تٌخيش ٝ تٞٓيذضبٙ سا كشا١ٖ ٛ٘بيٜذ. ثب پبضيذٙ آ٢ٛب دس ٌٗبٙ
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ثشٛسذ   ٗسي ث٠ ًسبس   ١ب تشتيت ٠ً خبًستش ث٠ جب ٗبٛذٟ اص سٞصاٛذٙ ُيبٟ سا ثشاي ٗذاٝاي صخٖ

 (.30ػٌ  ض٘بسٟ )

 

 (Koma)موا 

ي ثيضي ضٌْب ُستشدٟ دس سغح صٗسيٚ. ايسٚ   ١ب ثشٍاص اي  ١٠ي است ػٔلي ثب ثٞتُيب

االٌٗسبٙ تسالش    ضٞد. دس كػسْ تبثسستبٙ چٞپبٛسبٙ حتسي     ٗي ُيبٟ پ  اص ٛشى صدٙ خطي

اص  ١سب  دإي صايج )صايٜسذٟ( اص ايسٚ ُيسبٟ ضسٞٛذب صيسشا تـزيس٠       ١ب دإًٜٜذ تب ٗبٛغ چشاي  ٗي

ضسٞد. ٝٓسي    ٗسي ٝ حتي خطي ضذٙ ضيشضسبٙ  ي سجض ايٚ ُيبٟ ٗٞجت ؿٔيظ ضذٙ ١ب ثشٍ

ًٜسذ. ً٘سب سا ثيطستش دس كػسْ      ٘سي ١ي  ٗطسٌٔي ايجسبد ٛ   ١ب ٝ ثضؿب٠ٓ ١ب تـزي٠ آٙ ثشاي ثشٟ

 (.31ػٌ  ض٘بسٟ )سسبٜٛذ  ٗي ١ب دإصٗستبٙ ث٠ تـزي٠ 

 

 (Sinavelg)سيٌاٍلگ 

ي ثيضي ضٌْ ٝ ثشام ٝ سسجضسَٛ آٙ  ١ب ثشٍي اكشاضت٠. ١ب ُيب١ي است ػٔلي ثب سبه٠

خٞض٠ ُْ صسد سٛسَ ٜٗت٢سي    يدس هس٘ت پبييٚ سبه٠ هشاس داسٛذ. اٛت٢بي سبه٠ ث٠ ي شًثيطت

ٜسذ. سسيٜبَٝٓ   ً ٗي ضٞد. ايٚ ُيبٟ سجضي ثشُص سا تب اٝٓيٚ ثبسش ثشف صٗستبٛي حلظ ٗي

ب١ص ػٔٞك٠ دس ييالهسبت  ًثب  ٠ ٛبسس ٝ سجض سَٛ است دإ تٞج٢ي ث٠ آٙ ٛذاسد.ًتب صٗبٛي 

اص  ١ب دإ ىتـزي٠ آٙ سٝي ٗي آٝسٛذ. ايٚ ُيبٟ ػالٟٝ ثش خٞسا ث٠ ١ب دإٝ سسيذٙ ايٚ ُيبٟب 

صا اسستلبدٟ ٗسي    ي سخت١ب دإٛظش ٗػشف داسٝيي حبئض ا١٘يت است ٝ اص آٙ ثشاي دسٗبٙ 

ْ دس سٝستب١بي آ٘ٞت اص ايٚ ُيبٟ  ث٠  ضٞد. ٗؼ٘ٞالً سسجضي ٝ ثشاهسي ثسشُص ج٢ست      دٓيس

ي اص ث  خٞضس٠ِٔ ٝ ثشاهس٠ ٗخسْ سسيٜب     ُٞيٜذ كالٛ ٗيضٞد.  ٗيتطجي٠ صيجبيي اٛسبٙ استلبدٟ 

 ٗب٠ٛ. ٗيَٝٓ 
Folani az bas xosgele va borraɣe mesle sinavelg mimane.  
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 هٌابع
فصلٌاهِ عطاير، ذخااير   ب«ٗويظ صيست ٝ ًٞچ ٛطيٜي» (ب1368) .ث٢شإ باٗيشاح٘ذي -

 .7ب ض٘بسٟ اًقالب

ٞ   داٛسص »(ب 1380) .ػٔيشضبب ضبٟ حسيٜي - ػطسبيش اسستبٙ سسٜ٘بٙ دس صٗيٜس٠       ٗي١سبي ثس

ضس٘بسٟ   بفصلٌاهِ عطاير، ذخاير اًقاالب  ب«ثشداسيب احيبو ٝ حلبظت اص ٗشاتسغ  ث٢شٟ

29ٝ30. 

 ٗٞسس٠ اٛتطبسات اٗيشًجيش. :ت٢شاٙ ب«عطاير هرمسی ايراى» (ب1368) .جٞادب غلي ٛژاد -

 ب«دياريي در عصار ًاَيي   حنوت ». 1378 .اسلٜذيبس بػجبسي؛ ٗو٘ذحسيٚ بػ٘بدي -

 ْ سٝستبيي.  يثشسسي ٗسب ٝصاست ج٢بد سبصٛذُي ٗشًض توويوبت ٝ :ت٢شاٙ

تٞسؼ٠ ٗشدٕ ضٜبسي ٝ ٗشدٕ ضٜبسسي تٞسسؼ٠ پسژ١ٝص ٝ    » (ب1381. )اسلٜذيبسب ػجبسي -

 .   11ٝ12ب ض٘بسٟ ًوايِ پصٍّص ب«دس تٞسؼ٠ پبيذاس  ٗيًبسثشد داٛص ثٞ

ٞ  »(ب 1381. )ٗو٘ذحسيٚب ػ٘بدي - ي اص حسشٝت كش١ِٜسي ٝ ٗيسشاث    يس جض  يٗداٛسص ثس

 .11ٝ12ب ض٘بسٟ ، ًوايِ پصٍّص«اٛذيط٠ جبٗؼ٠ ٗبست

ٗسشدٕ   «ٛبٙ ضت»آٝسي سٜتي  كٚ ٝ ١ب ٗشدٕ ِٛبسي داٛص» (ب1381. )ٗشتضيب كش١بدي -

 .  12 11ٝب ض٘بسٟ ًوايِ پصٍّص ب«ِٛبسي ايشاٙ

 بلَم اجتواعيفصلٌاهِ ع ب«ٛٞثش ٛبسس ُيبٟ ٗشدٕ ضٜبسي» (ب1386. )ٗشتضي بكش١بدي -

 .34ٝ35ض٘بسٟ 

 س٘ت. :ت٢شاٙ ب«جغرافيای مَچ ًطيٌي» (ب1372) .سيذسحيٖب ٗطيشي -

 

 هصاحبِ ضًَدگاى  

 ٢ٗشداد ػٜبيتي. ؛پٞس اٗيش خبى ؛هبسٖ ٗظلشي ؛ٛػشا٠ٓ يٞٛسي 
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