
 

 

 

 

 

 

 ع سنتي ميبددرصناي سنگ ابسارها داري ازرب هاي بهره شيوه

 *جاًة اللْي هحوسسعيس

 22/4/93تبضيد زضيبٞت:    

 15/8/93تبضيد پصيطـ:    

 چنيسُ

اي اظتنبضيد   زٸضٺ ٲٹيٹٔ ايٵ ٲ٣بٮٻ  ثطضؾي ٸيٗيت ثطذي اظننٷبيٕ ؾنٷ ي  زض  

ٸ اضتجنبٌ   ثنٹز ټبي ي٥ جبٲٗٻ ثؿن ٻ   ٸيػ٪يزاضاي  اؾت ٦ٻ جبٲٗٻ آٴ ټٷٹظ ٲيجس
ذيٯني اظ ٲنٹاضز اي يبجنب  ٸ     زض .زاقنت  ٲحنيٍ ذنٹز   ٲحسٸزي ثنب ذنبضا اظ  

ذٹزثؿنٷسٺ   اي ٶؿنج ب   ٦طز ٸ جبٲٗنٻ  يطٸضيب  اٸٮيٻ ظٶس٪ي ذٹز ضا ضؤؾب تٽيٻ ٲي
اٞ بز، ي ي ثٻ پٹ٬ ٶينبظ نٷنساٶي ٶساقنت     ٪صض٦ؿي ثٻ قٽط ٶٳي ټب ؾب٬ثٹز، قبيس 

اٶجنبضـ   زض ٪نط اقنس ٸ   ٦ٻ ثيك ط زاز ٸ ؾ سټبيف پبيبپبي ثٹز، ٸپٹ٬ ٲجبزٮٻ ٶٳني 
زضاينٵ زٸضٺ ټٷنٹظ    .ثنطز  ٪صاقت ٸ ٶؿيٻ ٲي ٲي "نٹة ذٍ" جٷؽ ٲٹجٹز ٶجٹز

اظ  ٲكنبٚ٭ ٦نبٲ     ثٹز، ٲحسٸز جٷؿي ثؿيبض ؾٷي ٸ ٶٓط ي ي اظ طٺ ت٣ؿيٱ ٦بضيزا
نٻ ٶٹٔ ترههني   ٸا٢ٗب  ٸض ي٥ پيكٻ ايٵ ٦ٻي٧سي٫ط ت٧ٟي٥ ٶكسٺ ثٹز، ٞٽٳيسٴ 

                                                 
 ms-janebollahi@yahoo.com    زاٶف ثٹٲيپػٸټك٫ط  *
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ت٣ؿنيٱ قنٛ٭ ٸجنٹز     يٹٖٶن  ثيٵ ضٸؾ بټبي ٪ٹٶنب٪ٹٴ ٲيجنس   اٲب .زاضز زقٹاض ثٹز
ټبي ٪ٹٶنب٪ٹٴ قنط٦ت    ثٻ تٷبؾت قٛ٭ ٸ يطٞٻ قٹټط زض ٞٗبٮيت اقت، ظٶٽب ٶيعز

 ثبينس  ٸ ٲٗيٷي زاق ٷس زض نطذٻ ا٢ هبزي ٶ٣ف ٲكرم ٸ ټب زٶس، ي ي ثچٻ ٦ط ٲي
ٸٞب٠ اج ٳبٖي زضيسي ثٹز٦نٻ زض  زاق ٷس.  ٲي ، ټط نٷس ٦ٹتبٺ ٸ ٶبٲ ٗبز٬، ثط٢سٲي

 ٹضز.ذ زاز٪بٺ ثرف ي ي ي٥ ٲٹضز پطٸٶسٺ جٷبيي ثٻ نكٱ ٶٳي

    ٲيجس، آؾيبة، ٲبظاضي، ٖهبضي، ضٸٚٷ٫طي، ؾٷ٩ اثعاض: ّاي مليسي ٍاصُ

 

٦كبٸضظي ؾٷ ي  ټٳطاٺ ثب ٪طزٸٶٻ ظٲبٴ ذٹز ٣ٖت ٶجٹزٶس ٸ اظ ايٵ يب٬ ٲطزٰ ٲيجس ثب

ٸ نٷبيٕ ضايج ٶيع ٲٽبض  زاق ٷس، زضايٵ زٸضٺ ثؿيبضي اظ ٦بض٪بټٽبي ننٷٗ ي   ټب يطٞٻ زض

 ضا ثنٻ ذنبضا ننبزض    ذنٹز  تٹٮينس  زاقت ٦نٻ ٲنبظاز   ٸجٹز ٲيجس ٸاثؿ ٻ ثٻ ٦كبٸضظي زض

ٶٓبٰ ا٢ هبزي ٲيجس ثٻ ٸ٢ٹٔ پيٹؾ ٻ ايٵ نٷبيٕ  اٲطٸظٺ ثٻ ؾجت تٛييطاتي ٦ٻ زض .طزٶس٦ ٲي

س، ثنٻ  ٷثطؾن  ٸ ثٻ ٲطيٯٻ تٹؾنٗٻ پبينساض   سٶثٻ ت٧ٷٹٮٹغي جسيس ٲجٽع قٹ ايٵ ٦ٻثٻ جبي 

ضٸظ  ټنط  ټنب  ٲيجسي ٸ ټؿ ٷسثيٵ ضٞ ٻ يبضٸثٻ ٶبثٹزي  اظ ط آٶٽبثيك  ،ضيعي ٖٯت ٖسٰ ثطٶبٲٻ

ضٸظي ٶيؿت ٦نٻ ي٧ني    ټؿ ٷس، ٸ ثٻ ذب٤ ؾپبضي ٲيطاث ٪صق ٻ ذٹز تٟبٸتي قبټس ثي ثب

آذطيٵ ظيٯٹثبٜ ٲبټط، آذطيٵ زثب٘ ٸنطٰ ؾنبظ، آذنطيٵ    .زؾت ٶسټٷس ضا اظ ټب اظ آذطيٵ

ايطاٴ ټٳطاٺ ثب  ؾطاؾط ٦ٻ زض ٲيجس ټبي زي٫ط ٶٻ تٷٽب زض ثؿيبضي اظ آذطيٵ ٸ ذطاٌ ټٷطٲٷس

قٹٶس، ثنسٸٴ آٶ٧نٻ ٲجنبٮي ثنطاي اٶ ٣نب٬ اينٵ        تجطثٻ ٸزاٶف زضز٬ ذب٤ زٞٵ ٲي ټب ب٬ؾ

آٶٽب ثب٢ي ثٳبٶس، ثنٻ َنٹضي    ضثُي اظ تجطثيب  ثٻ ٶؿ٭ آيٷسٺ زاق ٻ ثبقٷس يبي ي ذُي ٸ

 ٸا٢ٗب  ايٵ ٪ٟ بض ټبي قٛٯي ٲُطح زض ثطذي اظ ٪طٸٺ قيٹٺ ٦بض ٦ٻ ٲب ثطاي ٦ؿت اَ ٔ اظ

 ٦ٷيٱ.  پيسا ٲُٯٗي ثٻ ظيٳت تٹاٶؿ يٱ ٞطز
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 سيواي هيثس

 قنٳب٬ ٸ  اظ قٳب٬ ٚطثي ايٵ اؾ بٴ ٢طاضزاضز ٸ زض ٸ اؾت ټبي اؾ بٴ يعز ٲيجس اظقٽطؾ بٴ

 ٚنطة ثنٻ قٽطؾن بٴ ننسٸ٠ ٲحنسٸز      جٷنٹة ٸ  اظ قٳب٬ قط٠ ثٻ قٽطؾ بٴ اضز٦نبٴ ٸ 

 يعز قٽط ثب ٦يٯٹٲ ط 35تٽطاٴ ٸا٢ٕ قسٺ اؾت ٸ - جبزٺ انٯي يعز ٲؿيط زض ٲيجس قٹز. ٲي

ز٢ي٣نٻ   25زضجنٻ ٸ  54 ثبٶينٻ تنب   35ز٢ي٣ٻ ٸ 35زضجٻ ٸ 53اضز. ايٵ قٽطؾ بٴ  زضٞبنٯٻ ز

ز٢ي٣ٻ ٖطو قٳبٮي ٸا٢ٕ قنسٺ اؾنت     20زضجٻ ٸ 32ز٢ي٣ٻ تب 5زضجٻ ٸ 32َٹ٬ قط٢ي ٸ

ٲٷ٣ُنٻ زقن ي ٸا٢نٕ     ٦يٯٹٲ طٲطثٕ اؾت، ٦ٻ زض 312/1355 ٲؿبيت ايٵ قٽطؾ بٴ يسٸز

ٰ   زٸ زاضاي ي٥ ثرف ٲط٦عي  ٸ قسٺ ٸ قنٽيسيٻ اؾنت    ټنبي ثٟطٸيينٻ ٸ   زټؿ بٴ ثنٻ ٶنب

 .(555: 1381 ،يي)ؾبظٲبٴ جٛطاٞيب

 

 زٍرُ ذَزتسٌسگي:   زر اقتصازي هيثس ساذتار
ټنبي ؾنٷ ي ثنٻ تٹٮينس ٲحهنٹ         ثنب قنيٹٺ   ٲطزٰ ٲيجنس  40- 50ي زټٻټب ؾب٬ اٸاذط تب

ټنبي   ٖٳسٺ ٲحهٹ٬ آٶبٴ ٪ٷسٰ ثٹز. ٲيجس زض ايٵ ظٲبٴ ٸيػ٪ني  ،٦كبٸضظي اق ٛب٬ زاق ٷس

ٻ ضا زاقت ٸ اضتجبٌ آٴ ثب ذبضا ٦ٱ ٸ زض ذيٯني اظ ٲنٹاضز اي يبجنب  ٸ    ي٥ جبٲٗٻ ثؿ 

٦طز ٸ ذٹزثؿٷسٺ ثنٹز. زض اينٵ ظٲنبٴ ٶنبٴ      تٽيٻ ٲي يطٸضيب  اٸٮيٻ ظٶس٪ي ذٹز ضا ضؤؾب 

٦بقنت ثيكن طيٵ ٮجنبؼ ٸ ثنب پٹـ ٸ ٞنطـ اٸ اظ       ٲطزٰ ٲيجس اظ ٪ٷسٲي ثٹز ٦ٻ ذٹز ٲي

ت ٲٹضز ٲهطٜ ٦ٳ ط ثٻ ٢هبة ٶينبظ  ٦طز، ي ي ثطاي ٪ٹق اي ثٹز ٦ٻ ذٹز ٦كت ٲي پٷجٻ

٦كنت ٸ   ثؿنت ٸ زض ظٲؿن بٴ آٴ ضا ٲني    زاقت ٦ٻ ذٹز زض ذبٶٻ ٪ٹؾٟٷسي ثٻ پطٸاض ٲي

٦كنيس ٸ زض ثنبز٪يط ثنٻ َٷنبة      ظز ٸ ثنٻ ٶني ٲني    ٦طز يب ٶٳ٥ ٲني  ٪ٹق ف ضا يب ٢طٲٻ ٲي

اـ ٶيع اظ ثبٚي ثٹز ٦ٻ ذنٹز   ٦طز، ٲيٹٺ آٸيرت ٸ تٳبٰ ٞه٭ ظٲؿ بٴ اظ آٴ اؾ ٟبزٺ ٲي ٲي

ا٢ هبز ٲيجنس ٲ ٧ني    ٸ زض ايٵ زٸضٺ ت٣طيجب  ټٳٻ ٲطزٰ ٲيجس ٦كبٸضظ ثٹزٶس، .يبء ٦طزٺ ثٹزاي

  .ثٻ ٦كبٸضظي، ثبٚساضي ٸ نٷبيٕ زؾ ي ٸاثؿ ٻ ثٻ ٦كبٸضظي ثٹز
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اظ ي٧نسي٫ط   ټٷنٹظ ٲكنبٚ٭ ٦نبٲ      (40-50زض زٸضٺ ٲٹضز پػٸټف )زټٻتقسين مار: 

ٻ ٶٹٔ ترههي زاضز زقٹاض ثنٹز،   ن ٸا٢ٗب  ٸض ي٥ پيكٻ ايٵ ٦ٻت٧ٟي٥ ٶكسٺ ثٹز، ٞٽٳيسٴ 

)٦ؿنبٶي ٦نٻ    )تٗعينٻ ذنٹاٴ(، ٢نبضي    1ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ي٥ زٸضٺ ٪يط )پيٷٻ زٸظ( قجيٻ قنٹ 

يٵ يٲطاؾٱ ضٸيٻ ذٹاٶي پب )٦ؿبٶي ٦ٻ زض ذٹاٶسٶس(، شا٦ط زضٲطاؾٱ ذ ٱ ٸؾٹ٨ ٢طآٴ ٲي

ضظ ذٹاٶسٶس( زض ٖيٵ يب٬ ٦كنبٸ  ٲٷجطي ٲي ٶٹيٻ، ش٦طيب پب ٸ ٶكؿ ٷس اَطاٜ ٲٷجط ٲي زض ٸ

ث٣ب٬ ٶجٹز، ټٳنطاٺ ثبث٣نبٮي ي جني، ٢ٷنبزي ي ني ٦نبضذطي        ي٥ ث٣ب٬ ٶيع نطٞب  ټٱ ثٹز،

ثبٞنت. ٢هنبة ٶينع     ؾبٖب  ٞطاٚت پ ؼ ٲي زض ٦طز، ٸ )ذطيس ٸٞطٸـ ٦طثبؼ( ټٱ ٲي

اـ تٷبؾجي زاق ٻ ثبقس )ننٹة زاضي،   ثٽٳيٵ تطتيت ي٥ قٛ٭ جٷجي ٦ٻ ثب اق ٛب٬ انٯي

٦نبض ٶجٹزٶنس.    ٦ساٰ اظ اًٖبء ذبٶٹازٺ ٶيع ثي ي ټيچ٪عيس، زض نٷيٵ قطايُ زاٲساضي( ثط ٲي

٣ٍٞ نٷٗ ٫طاٴ تب ينسي   تط ثچطذس. ٦طزٶس تب نطخ ظٶس٪ي ضايت ټٳٻ زؾت ثٻ ي٧ي ٲي

قٛ٭ آٶٽب ضٸٶن١   پؽټب ثٻ ايٵ ٢كط ٶيبظٲٷس ثٹزٶس،  اؾ ٣ ٬ قٛٯي زاق ٷس، ظيطا ټٳٻ ٪طٸٺ

اق ٷس.زض اينٵ زٸضٺ  ثيك طي زاقت ٸ ٸ٢ت ايبٞي ثطاي پطزاذ ٵ ثٻ ثيف اظ ي٥ قٛ٭ ٶس

ت٣ؿيٱ قٛ٭ ثيٵ ضٸؾ بټبي ٪ٹٶنب٪ٹٴ ٲيجنس ٸجنٹز زاقنت، ٲنث   ٲنطزٰ         يټٳچٷيٵ ٶٹٖ

 قنبٲ٭ زٸ  ٸ )ٲيجس ضٸؾ بي ٲط٦عي زټؿ بٴ ٲيجس“ يٵيٲيجس پب“ٸ ثٻ ؾٟبٮ٫طي، “ٲيجس ثب  “

يٵ ثٹز( ثٻ ثبٚساضي ٸنيٟي ٦بضي، ثكٷيٛبٴ ثٻ ظيٯٹثبٞي، ٞيطٸظآثبز ثٻ يپب ٸ ثب  ٲحٯٻ ٲيجس

يؿٵ آثبز ثٻ ٦كبٸضظي ثنب ت٧ينٻ    ٹيػٺبٸضظي، ٦طثبؼ ثبٞي ٸ زاز ٸ ؾ س، ٲٽطجطز ٸ ث٦ك

ثٻ جبٮيع٦بضي ٸ نيٟي ٦بضي، زٺ آثبز ثٻ زاز ٸ ؾ س، ٲحٳٹز آثبز ثٻ پ ؼ ثنبٞي، يرنساٴ،   

 ٪طي ترهم زاق ٷس. آثبز ٸٲٽطآثبز زض ٲ٣ٷي قٹض٤ )قٽيسيٻ(، ثسضآثبز، ض٦ٵ

 

   اقتصاز ذاًَازُ: ًقش سى زر

ٶ٣ف ٲؤثطي ثط ٖٽسٺ زاق ٷس، ظٴ ي ني ا٪نط    ٹيػٺا٢ هبز ذٹز ثؿٷسٺ ٲيجس ظٶٽب ث زض زٸضٺ

ثؿنت،   ٲبٶس، زض ٦ٷبض نبٮٻ ٦طثبؼ ثبٞي ٶٷٹيي ٲي ثچٻ قيطذٹاض زاقت اظ ٞٗبٮيت ثبظ ٶٳي

                                                 
1. šabišow 
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٦نطز ٸ   زاز ٸ ثنب تنطٶٱ   يني اٸ ضا ثنٻ ذنٹاة ٲني       ظز تبثي ثٻ ثچٻ ٲي ټط ٲب٦ٹيي ٦ٻ ٲي

٫ي ٶبپصيطي زايٱ زض ت ـ ثٹزٶس ٸ ثٻ تٷبؾنت قنٛ٭ ٸ   ظٶٽب ثُٹض ذؿ  .ثبٞت ٦طثبؼ ٲي

آٶ٧ٻ قٹټط ظيٯٹثبٜ يب پ ؼ ثبٜ  ؛ټبي ٪ٹٶب٪ٹٴ قط٦ت زاق ٷس يطٞٻ قٹټط زض ٞٗبٮيت

٦طز ٸ ا٪ط قٹټطـ ٦كنبٸضظ   );پٹز( ثٻ قٹټط ٦ٳ٥ ٲي 1“پٹ٦بض“ زاقت زض تٽيٻ ٲبؾٹضٺ

ـ  قس ٦ٻ ٲي ثٹز ثٻ تيٳبض ٪بٸ ٸ ٪ٹؾٟٷس ٲكٛٹ٬ ٲي ذؿن ٻ اظ ٦نبض    زاٶؿت ٸ٢ ي قنٹټط

)ثعٚبٮنٻ( ننٻ    2آيس، اٸٮيٵ ؾئٹاٮف ايٵ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثنٻ ثنع ٸ٦ٽنطٺ    ضٸظاٶٻ ثٻ ذبٶٻ ٲي

ثبٞنت   ٦نطز. ا٪نط ضٸظ ٦طثنبؼ ٲني     زازي؟ ي ي ظٴ ٲث٭ ٲطزـ ثٻ ي٥ قٛ٭ ٢ٷبٖت ٶٳي

"ند ضيؿي"ټب ثٻ  قت
ضقنت ٸ اظ ٶند آٴ ثنب ټٳنبٴ      ضٞت، پٷجٻ ٲني  ٲي )ضيؿٷس٪ي( ; 3

٦ٻ  2×2اي نبض٪ٹقٻ زضاٶساظٺ  ت نحطاثطي )ْطٜ پبضنٻنبزض ق"زؾ ٫بٺ ٦طثبؼ ثبٞي 

زاز تب ثطايف  ثبٞت، يب ٶد ضا ثٻ ظيٯٹثبٜ ٲي قٹز(يب ؾٟطٺ ٲي ثطاي يٳ٭ ٖٯٹٞٻ اؾ ٟبزٺ ٲي

 .ظيٯٹ ثجبٞس، ٦بض ٦طزٴ تٟطيح اٸ ثٹز

 

 ًقش مَزك زر اقتصاز ذاًَازُ: 
ٹز، ثچٻ ټٳيٵ ٦نٻ ضاٺ  زاقت، ٲ٣ٗ س ث ثچٻ ضا اظ ؾٻ نٽبض ؾبٮ٫ي ثٻ  ٦بض ٸا ٲي ،ظٴ ذبٶٻ

آٲٹذنت ٦نٻ اظ ټٳنيٵ ؾنٵ زض      ضٞ ٵ ضا يبز ٪طٞت، ثبيس ٦بضټبيي اٶجبٰ زټس، ثنٻ اٸ ٲني  

ثطزاضز، ا٪ط زذ ط ثچٻ ثٹز ثٻ اٸ ي٧نٱ  ؛ ټط نٷس ٦ٹتبٺ ٸ ٶبٲ ٗبز٬،  نطذٻ ا٢ هبزي ٢سٲي

"٦ٯٟٻ"٦طز  ٲي
 "ٲبؾٹضٺ  يٻ( 3تب2)تجسي٭ زٸتبؾٻ ٦ ٜ ي٥  يٻ ثٻ ي٥ ٦ ٜ  ٦ٷس   4

"ٸض
"ٲؿٻ"ٲبؾٹضٺ ٦طزٴ ٶد(،  پٷجٻ )٦ٷس  5

ٞ يٯٻ ٦طزٴ پٷجٻ ثنطاي ضيؿنٷس٪ي(، ينب    )٦ٷس  6

"اقنيطٺ "ثچٻ ٦ٹن٧ ط اظ ذٹز ضا ؾط٪طٰ ٦ٷس، ظينطا ثيكن ط ظٶٽنب ټٳنٻ ؾنبٮٻ       زؾت ٦ٱ
7 

                                                 
1 . pukâr 

2 . kahra 

3 . čax risi  

4 . kelafa 

5 . Var 

6 . mossa 

7 . ašira 
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يسٶس. ثطاي پؿط ثچٻ ٶينع ٦بضټنبي ٲطزاٶنٻ زض    يظا ٦طزٶسٸ ت٣طيجب  ټط ؾب٬ ٲي قيط( ٲيقيطثٻ )

"ٸاٮنٻ "يب قف ؾنبٮ٫ي ثنطاي    پٷجثطز ٸ اظ  ثب ذٹز ثٻ نحطا ٲي پسض اٸ ضا ،٪طٞ ٷس ٶٓط ٲي
1 

ثنٻ ظيٯٹثنبٞي    ضا اٸ ينب  ٦نطز  اـ ٲني  ٪بٮٻ ْطٜ يٳ٭ ٦ٹز( ثطزٴ ثٻ زٶجب٬ ذط ٸ ٪بٸ ضٸاٶٻ)

 ٞطؾ بز. ٲي

 

 هعاهلِ:   ّاي هثازلِ ٍ شيَُ

ذبٶٹازٺ ٲيجسي زض ظٶنس٪ي ثنٻ    نٷيٵ ا٢ هبزي  پٹ٬ ٪طزـ نٷساٶي ٶساقت ، ظيطا ټط زض

 ټنب  ؾنب٬ ؾنبذت. قنبيس    ٧ي ثٹز، ذٹز ثيك طيٵ اي يبجب  ذٹيف ضا ثطآٸضزٺ ٲيذٹز ٲ 

ثيكن ط زاز ٸ ؾن سټبيف    ظيطااٞ بز، ي ي ثٻ پٹ٬ ٶيبظ نٷساٶي ٶساقت  ٪صضـ ثٻ قٽط ٶٳي

"٦نطٸظٺ "٪طٞنت، پكنٱ ٸ ٪ٷنسٰ ٸ     زاز، ٪ٹقت ٲني  ٪ٹؾٟٷس ثٻ ٢هبة ٲي ؛پبيبپبي ثٹز
2 

ٍ  "ٸ ا٪ط جٷؽ ٲٹجٹز ٶساقت ٪طٞت،  زاز ٢ٷس ٸ نبي ٲي ثٻ ث٣ب٬ ٲي پٷجٻ()  "ننٹة ذن

ثبض٪طٞ ٵ ٸظٴ ٲٗيٵ ٸثنبث ي اظ   ټط ؾبٶ يٳ ط ٦ٻ ثب 15تب٢10ُٗٻ نٹة ثبضي٧ي ثٻ ثٯٷسي )

ظٲنبٴ ٲحبؾنجٻ    زض ٸ ٦طز ٲي ثيك ط٪ٹقت( ٞطٸقٷسٺ ثب نب٢ٹثطقي ضٸي آٴ ايجبز)جٷؽ 

٪طٞنت  تنب ٞهن٭     ٪صاقنت ٸ ٶؿنيٻ ٲني    ٦طزٶس( ٲي ټب تؿٹيٻ يؿبة ٲي ثب قٳبضـ ذٍ

 ت ٲحهٹ٬ ثطؾس.ثطزاق

 

 ٍفاق اجتواعي: 
اٸا ٦نبضآيي ثنٹز ٸ ٲنطزٰ زض ؾنبظ٪بضي ٦بٲن٭ ظٶنس٪ي        زض ايٵ زٸضٺ ٸٞب٠ اج ٳبٖي زض

، ذٹضز )ٲط٦عآٲنبض  ٦طزٶس، زض زاز٪بٺ ثرف ي ي ي٥ ٲٹضز پطٸٶسٺ جٷبيي ثٻ نكٱ ٶٳي ٲي
"ثؿيت"ثط ؾط  ،آٲس اذ  ٞي پيف ٲي ي٪بټ. ا٪ط (24: 1356

 )آة ثب٢ي ٲبٶسٺ زضجٹي( 3
٦بٺ اٶساذ ٵ )ٶٹٖي قيٹٺ ٲحبؾجٻ ظٲبٴ ثطاي پيف ثطزٴ آة زضجٹي ثٹز ٦نٻ  ٸ  زضجٹي(

                                                 
1 . vâla 

2 . koruza 

3 . besit 
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 "ترطينت ٲنطظثيٵ زٸ٦نط ( ٸ   ) "ثٷنس ٪نطٞ ٵ  "قنس(، ينب    ثبضير ٵ ٦بٺ زضآة اٶجبٰ ٲني 
"ٹٲٻٓٶ

ثٹز  زٸ٦ط ( ٲطظ يب ٲبٮ٧يت زض٦ٷبضٺ ثٷس ٦ٷسٴ  )اظجب ٦ٷسٴ ٶكبٶٻ تٗييٵ يسٸز  1
 قس. ٟيسي ي٭ ٲيٸ ٢بٮي ٸ ٲيبٶجي٫طي ذجطٺ ٸ ضيف ؾ ٢ي٭٦ٻ ثب 
 

 صٌايع سٌگ اتشاري
ثيك ط ننٷبيٕ ٸاثؿن ٻ ثنٻ     ايٵ ؾيٳبي ا٢ هبزي ي٥ جبٲٗٻ نٷٗ ي ٶيع ثٹز ٸت٣طيجب  ثب ٲيجس

ظيٯٹثنبٞي،   )٦طثبؼ ثنبٞي، قنٗطثبٞي،   ټبي ٶري ٦كبٸضظي ٲث٭ نٷبيٕ ثبٞٷس٪ي، زؾ جبٞت
 ٸ نٷبيٕ ذنٹضا٦ي ٲثن٭ ٦بض٪نبٺ ٖهنبضي     ضٸٚٷ٫طي ٸ پ ؼ ثبٞي(، ؾٟبٮ٫طي، ٲبظاضي،

 نٹٴ ٶ٫بضٶنسٺ زض  زثبٚي ضٸٶ١ ٢بث٭ تٹجٽي زاقت، ٸ نبثٹٴ پعي ٢ٷسٸٶجب ، اضزٺ ٦كي،
 ٲنٹضز  زض ٸ 2ثنٻ تٟهني٭ ٶٹقن ٻ اؾنت     ط اظ ايٵ آؾيبة پيكٸ  ؾٟبٮ٫طي، ظيٯٹثبٞي ٲٹضز

 ٦نٻ زض پطزاظيٱ  ٲيثٻ ثطضؾي ٞٷبٸضي نٷبيٕ زي٫طي  ايٷجب زض 3قسٺ اؾت، ٲبظاضي ٶيع ٦بض
ثٻ اٞٹ٬ ذٹز ٶعزي٥  ي ت٣طيجب طذث قسٺ ٸ ذي ثٻ ٦ٯي ٶبثٹززټٻ اذيط ثط پي تحٹ   نٷس

 آٶٽنب ټٷنٹظ   ثطذني اظ  زض ٢سٲت ايٵ ننٷبيٕ اظٶنٹٔ اثنعاضآٴ ٲكنرم اؾنت ٸ      .اٶس قسٺ
قٹز، اثنعاضي ٦نٻ    زؾت ؾبذت اٶؿبٴ يٗٷي اثعاضټبي ؾٷ٫ي اؾ ٟبزٺ ٲي تطيٵ اثعاض اظ٦ٽٵ

 ؾنٷ٩ زضينٹظٺ ٦نٹيطي،   ٲنبزٺ ٦ٳينبة    ثطزاضي ثٽيٷنٻ اظ  زضٸا٢ٕ ٲجس٬ ٶيطٸ ټؿ ٷس، ثٽطٺ
 ثنطاي اؾن ٟبزٺ اظ   اي ٸؾنيٯٻ  ،ثطاي تجسي٭ ٶينطٸ  يٲٹجت قسٺ اؾت ؾٷ٩ ثٻ ٖٷٹاٴ اثعاض

ننٷبيٕ ذنبٶ٫ي ٸ    اٖنٱ اظ  ٦بضثطزټبي ٲٗ ٷنبثٽي زضننٷبيٕ ؾنٷ ي ٲيجنس     ،ٶيطٸي پ بٶؿي٭
 اٶنس  اذ ينبض زاقن ٻ   ذب٤ ټٱ ٦ٻ ٞنطاٸاٴ زض  اظ ټب نٷس٦ٻ ٲيجسي ټط. ٦بض٪بټي زاق ٻ ثبقس

نٷبيٕ  زض ٶيطٸ اٶس، ٲٷجٕ تٹٮيس ثٻ نٷٗت پطضٸٶ١ ؾٟبٮ٫طي ضؾيسٺ اٶس ٸ ٻ ٦طزٺاؾ ٟبزٺ ثٽيٷ
   .ثٹزٺ اؾت ييٹاٴ )ٲبظاضي ٸث٣يٻ( ٸ اٶؿبٴ )ؾٟبٮ٫طي( آة )آؾيبة(، ؾٷ٩ اثعاضي:

                                                 
1 . nozuma 

 ٲ٣ب   ٶ٫بضٶسٺ زضٲٷبثٕ ظيط ٶ٥. ايٵ ٲٹضز زض -2

 .1370ؾبظٲبٴ ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ٦كٹض، ؾٹٰ ٸنٽبضٰ، ،فصلٌاهِ هيزاث فزٌّگي ٲيجس، زض ظيٯٹثبٞي -

 .ؾبظٲبٴ نٷبيٕ زؾ ي، 3 ،1374 ،ًقشْا ٍ فصلٌاهِ زستْاٶ٫بټي ثٻ ظيٯٹثبٞي زضٲيجس،  -

هجوَعهِ هقها      ،“ينعز  ٶ٫نبټي ثنٻ پيكنٻ ٲنبظاضي زضقنٽط     “ٸجنساٶي،   ثٽطٸظ ٸ تح٣٣ي تجبز٦بٶي، ؾيسضيب -3

 .1366 ٲطزٰ قٷبؾي، ؾبظٲبٴ ٲيطاث ٞطټٷ٫ي ٦كٹض، ٲط٦ع“ 3“ ،شٌاسي هززم
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 1آؾيبة  -1َطح 

 تَضيح : 

٦ٟ ٩  -5آذٹضٺ  -4ؾطپٹـ نبٺ زٸٴ  -3ٲحٹَٻ زاذٯي آؾيبة  -2ضاټطٸ ٸضٸزي  -1

 -12ظٶ٩ آؾيبة  -٢11بتٳٻ تػٺ   -10تػٺ  -9زٸ٬  -8پطزٺ جٯٹي ؾ٭  -٦7جٯٻ ضٸ  -6

َٹ٠  -17ؾ٭ ظيط  -16ؾ٭ ضٸ  -15تر ٻ ثٷس  -14ؾٹضاخ ٸؾٍ ؾ٭  -13تبظيٹٶٻ 

 -21پطٺ نطخ )پطٸاٶٻ(  -20تيطنطخ )ٲحٹض پطٸاٶٻ(  -19نبٺ زٸٴ  -18ثٷسي ظيط ؾ٭ 

ؾٷ٩  -24ٳجبزٺ تر ٻ ؾٷ٩ ؾ -23ضاټطٸ ظيطظٲيٷي ٖجٹضآة   -22يٹيچٻ نبٺ زٸٴ 

تٷٹضٺ  -27تٷٹضٺ )تٷجٹقٻ ذطٸجي آة(  ٥ٶٹنٷ٫ -26ضاټطٸ ټطظاة  -25ؾٳجبزٺ 

 جٹزٺ آة  - 30ٸضٸزي نبٺ ټطظاٸ  -29ټطظاة ( ) (hazow)نبٺ ټطظاٸ  -28آؾيبة 

                                                 

 .َطح اظ ٞطقيس ضؾ ٫بض ٞطز ثبټٳ٧بضي آٶبټي ب جبٶت اٮٯٽي -1
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زټٷس، ٸٮي ٶرؿ يٵ ثبضي ٦ٻ  ثٻ يٹٶبٶيبٴ ٶؿجت ٲي آٸضزٴ آٴ ضا آٶ٧ٻ پسيس ثب آسياب: -1

 60) پبزقبٺ اق٧بٶي ظٲبٴ ٲٽطزاز زضٴ بٴ آٲسٺ ثٷبثٻ ٪ٟ ٻ اؾ طاثٹؾبذ ٵ آٴ يبزي ثٻ ٲي اظ

ٖٷهط  زٸ (95 )ٞطقبز: اٶس. آؾيبي ٦ٹن٥ ؾبذ ٻ زٸ اؾت ٦ٻ ثطاي ٦بخ اٸ (يٲي ز

آة ٢ٷب   ةٶيطٸي ٲحط٦ٻ آؾيب ؾٷ٩( ثٹز، =) 1ؾبظ آؾيب تٷٹضٺ ٸ ؾ٭ انٯي ؾبذت ٸ

 تب 5 ثٻ ٖٳ١ ٲرطٸٌ ٸاضٸٶٻ ٸ اي ثٻ ق٧٭  ٲؿيط ٢ٷب  تٷٹضٺ ثٹز ٦ٻ ثطاي اٶجبقت آٴ زض

 تٷ٫ي ثٻ ٶبٰ ، تٷٹضٺ ذطٸجي ثؿيبضٶسز٦ط ٲ ط ثطيؿت قطايٍ ٢ٷب  يٟط ٲي 18

"ٶٹنٷ٥٫"
آة  ٦ٻثب ؾٻ اٶ٫كت ٲيبٶي ثٹز،   )تٷجٹقٻ ( زاقت ٦ٻ ٢ُط زټبٶٻ آٴ ثطاثط 2

آٴ ضا  ضيرت ٸ ٲي ةټبي نطخ آؾيب ثب ٞكبض ظيبزي اظآٴ ذبضا قسٺ ثٻ ضٸي پطٸاٶٻ

 5 يربٲت ثيف اظ ٸ ٲ ط 1 ؾٷ٩ ثٻ ق٧٭ زايطٺ ثٻ ٢ُط زٸة آؾيب ،نطذبٶس ٲي

 ٲيبٴ زٸؾٷ٩ ٸجٹز زاقت اي زض يٟطٺ ثٹز، ٸ زاقت ٦ٻ ي٥ ضٸيٻ آٴ آجساض ؾبٶ يٳ ط

ٲ ط ثٹز ٦ٻ ثٻ پطٸاٶٻ  5/1 ٲحٹض ثٹز، ٲحٹض ي٥ ٲيٯٻ آټٷي ثٻ َٹ٬ ت٣طيجب  ٦ٻ ٲح٭ ٖجٹض

ؾٷ٩ "اي ثٻ ٶبٰ  ٭ يٟطٺ اؾ ٹاٶٻي٥ ؾط ٲحٹض پؽ اظٖجٹض اظ پطٸاٶٻ زاذقس،  ٲٷ ٽي ٲي

 ٲ ط زض 4اي ثٻ پٽٷبي  ٪طٞت. ؾٷ٩ ؾٳجبزٺ زضزضٸٴ تر ٻ ٢طاض ٲي 3(sombâda)"ؾٳجبزٺ 

ثؿ ٻ قسٺ ثٹز،  "ؾ٭"٦ٝ ٲجطاي آة تٗجيٻ قسٺ ثٹز . ؾط زي٫ط ٲحٹض )ا٪ط پطٸاٶٻ ثٻ 

ٶيبظي ثٻ ايٵ ٸؾيٯٻ ٶساقت( اظ ؾٹضاخ ؾٷ٩ ظيطيٵ ٖجٹض ٦طزٺ زض زاذ٭ ؾٹضاخ ؾٷ٩ 

٢ُٗٻ ٶٳس يب ترت  ٪طٞت. زض اَطاٜ ٲح٭ ٖجٹض ٲيٯٻ اظ ؾٷ٩ ظيطيٵ نٷس ٸ ٢طاض ٲيض

اي ثٻ  زاذ٭ يٟطٺ ٸؾيٯٻضا ٪صاق ٷس تب ٪ٷسٰ اظ آٴ ثيطٸٴ ٶطيعز. ؾطٲحٹض  ٪يٹٺ ٦ٽٷٻ ٲي

زض ظيط يٟطٺ ؾٯي  "تجطٺ" .زازٶس ٦ٻ قجيٻ تيكٻ زٸ ؾط ثٹز جبي  ٲي (tebra) "تجطٺ"ٶبٰ 

قس ٸ ثب نطذيسٴ  ي٥ ثطيس٪ي ثٻ ق٧٭ ذٹز تٗجيٻ ٲي ٦ٻ زض ضٸ ٢طاض زاقت، زاذ٭

                                                 
1 . sel 

2 . nowčangok 

آٴ ؾٷ٩ ټبي ؾرت ٸ آټٵ ٸ ؾٷ٫ي ثٻ ٚبيت ؾرت ثبقس، ي٧ب٦بٴ ثي آٴ ټيچ ٦بضي ٶ ٹاٶٷس ٦طزٴ ٸ ثٻ  -3

 (146پٹ ز آة زيسٺ ضا ثؿبيٷس ٸ ؾٹضاخ ٦ٷٷس . ٲٗسٴ آٴ زض ثيك ط ٲٹايٕ ثبقس. )َٹؾي: 
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ٸ ثٻ  قس اَطاٜ ٲيٯٻ ثيٵ زٸؾٷ٩ ضير ٻ آضز ٲي ٪ٷسٰ اظنطذبٶس.  ٲحٹض، ؾ٭ ضا ٲي

ٲٗٳٹ   زض ٲٓٽط ٢ٷب  ٸ ثيك ط ثٻ ٲٷٓٹض  ټب ةب. آؾيضيرت )نبٮٻ ؾيٳبٶي( ٲي "آذٹضٺ"

 زض اٲب .(48: 1383 ،ي)جبٶت اٮٯٽقس.  تط ؾبذ ٻ ٲي يٵياٶ ٣ب٬ آة ثٻ ضٸؾ ب يب ٲحٯٻ پب

 اي ضا زض آٲسٴ ٢ٷب  تٷٹضٺ پيف اظ ضٸ ٢ٷب  ٢ُت آثبز ٲيجس ٲؿيط ي٥ ٲٹضز اؾ ثٷبيي زض

٦ٻ  اٶس ؾبذ ٻ "آؾيبة زٸؾٷ٩"ټٳبٴ جبآؾيبثي  ٲٗطٸٜ ثٻ  زض ٖٳ١ ظٲيٵ يٟط٦طزٺ ٸ

تٷٹضٺ ثٻ  ٲ طي ظٲيٵ، زٸ 40ٖٳ١ يسٸز  ټبي ايٵ نٷٗت اؾت، ظيطا زض ي٧ي اظ ق٫ٟ ي

ثٻ  ثٷب ضا زاقت ٸ ٲ ط ؾبذ ٻ ثٹزٶس ٦ٻ ټطي٥ ؾٷ٩ ٲرهٹل  ثٻ ذٹز 7 تب 5ٖٳ١ 

 ٦ٻ اظَطي١ ي٥ ضاټطٸ ضؾيس ٲ ط ٲي 50ثٻ يسٸز  ةٶٹق ٻ پبپٯي زضٲجٳٹٔ ٖٳ١ آؾيب

 ثب ة ضاايٵ آؾيب .(16: 1364، )پبپٯي زضجٻ ثٻ ثيطٸٴ ضاٺ زاقت 45قيت  َٹ ٶي ثب

ؾجت پيسايف آٴ  “تٻ ؾٹ“، “ثٵ ؾٹ“٢ٷب  ثٻ قيٹٺ  يٟط قبيس٢ٷب  ٦ٻ  اٞطاظ اؾ ٟبزٺ اظ

آثبز اضز٦بٴ  ضٸي ٢ٷب  ٶهط  ثط ثيسٺ ٲيجس زض آؾيبة زي٫طي ٶيع .اٶس ثٹزٺ اؾت ؾبذ ٻ

ايٵ  ثٷب ثٻ ٢ٹ٬ ٲٗٳطيٵ نٹٴ ثب زاقت ٸ ٲ طي ٢طاض 50 ٖٳ١ ٦ٻ زض قسٺ ثٹز ؾبذ ٻ

ٶجٹز، جٹا٬ ضا ضٸي پٹؾت  ٲ٣سٸض يٵ آؾيبيييٹاٴ ثٻ پب يٳ٭ جٹا٬ ٪ٷسٰ ثب قيت ظيبز

اي ٦ٻ ثٻ زٸ٪ٹقٻ آٴ َٷبة ثؿ ٻ ثٹزٶس ٢طاضزازٺ ضٸي ظٲيٵ  پ ؼ ٦ٽٷٻ زثبٚي ٶكسٺ يب

نٷس ٶٹثت ثٻ  زض تٹاٴ ذٹز يس ٶيع زض آٴ ضا آضز ٸ ثطزٶس يٵ آؾيب ٲييثٻ پب ٸ ٦كيسٶس ٲي

جٹا٬  زاقت زض ٢طاض ٸؾٍ ضاټطٸ ٦ٻ زض “پبنب٬“ٲح٭  زض ٸ آٸضزٶس ٦ٹ٬ ٪طٞ ٻ ثب  ٲي

آؾيبة زٸؾٷ٩ ټٱ  “پبنب٬ “ ايٵ ٦ٻٶٓط ثٻ . ٪صاق ٷس ٲيضٸي ييٹاٴ  ٸ ضير ٷس ٲي

  ضٞ ٻ اؾت. يٵ آؾيبة ٶٳييپب ييٹاٴ تبقبيس  زضٲيبٶٻ ضاٺ اؾت،
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 ٦ٹضٺ ٢ٷب  -1تهٹيط 

 

 زض زؾنت ٦نٱ  ي ؾنٷ٫ي  ياث نسا  اثعاضټنبي  ثؿنيبض   اظ : زض ؾٟبٮ٫طي ٶيعسفالگزي -2

 زؾ بؼ يب آؾيبة زؾن ي ٸ ٮٗبة اظ  ثطاي تٽيٻ ضٶ٩ ٸ ٲث   ،قس اؾ ٟبزٺ ٲي ٦بض ثركي اظ

 ٶيبظ ٦طزٶس، ظيطا ٲٹاز ٲٹضز ( اؾ ٟبزٺ ٲي2)٧ٖؽ قٳبضٺ “ ؾ٭ جٹټط ٲب٬“اي ثٻ ٶبٰ ٸؾيٯٻ

ضٞنت، ثنٻ ننٹض      ا٦ؿيس ٦جبٮت ٦ٻ ثطاي تط٦يجب  ضٶ٫ني ثنٻ ٦نبضٲي    ٲث٭ ا٦ؿيس آټٵ ٸ

٦ٯٹذنٻ   ث ساثطاي ايٵ ٲٷٓٹض ا .٦طزٶس ايٵ ت٧ٷي٥ تجسي٭ ثٻ ضٶ٩ ٲبيٕ ٲي ٦ٻ ثب ٦ٯٹذٻ ثٹز

 ثب آؾيبة زؾ ي يب ٲك ٻ ذطز ٦طزٺ ؾپؽ آٴ ضا زاذ٭ ْنطٜ زي٫نطي ٦نٻ ذنٹز     ٶ٩ ضاض

ثنب اٞنعٸزٴ    ٸ ضير ٷنس  ٲني  ،اي زٸض آٴ ٦كنيسٺ ثٹزٶنس   زينٹاضٺ  ،٢ُٗٻ ؾٷ٫ي ثٹز٦ٻ ثب ٪٭

زازٶس، ٲنبزٺ   ثٹؾيٯٻ ٢ُٗٻ ؾٷ٩ نبٜ ٦ٹن٧ي آٴ ضا ٲبٮف ٲي زي٫ط ٲٹاز ٲ٣ساضي آة ٸ

 ٦نٻ اظ  1“ٮن٥ “ثنطاي ؾنبثيسٴ ضٶن٩     .ٹز٦ٻ ټٳنبٴ ٮٗنبة ثن    آٲس ؾيبٺ ضٶ٫ي ثٻ زؾت ٲي

)جبٶنت   قس ايٵ ٸؾيٯٻ اؾ ٟبزٺ ٲي اظ آٲس ٶيع ثٻ زؾت ٲي“ اقٷبٴ“ؾٹظاٶسٴ ٪يبټي ثٻ ٶبٰ 

 .(75: 1380 اٮٯٽي،

                                                 
1 . lok 



  

 

 

 
 731برداريازسنگابسارها...هايبهرهشيوه

 
 ؾ٭ جٹټطٲب٬ -2تهٹيط 

 

ثنطآٴ ٶهنت    زي٫نطي ٖٳنٹز   ا٣ٞني( ٸ )زضٲبظاضي ي٥ ؾٷ٩ ذٹاثينسٺ   هاساري: -3

، تجنسي٭ ٦ٷٷنس   ثٻ پٹزض ٷسؾ ذٹا ازي ضا٦ٻ ٲيٷس ٸٲٹؿ ث ٲحٹضي ثٻ ييٹاٴ ٲي قس ٦ٻ ثب ٲي

ٷنس ٦نٻ ثنبنطذف ؾنٷ٩     ر ضي ي ي ؾٷ٩ ٪چ  ظيطؾٷ٩ ٲني  ثط٨ يٷب، ضٶبؼ يب اٖٱ اظ

  .زاقت ٸجٹز ٲيجس زٸٶٹٔ ٲبظاضي زض قس. ٲي تٹؾٍ ييٹاٴ تجسي٭ ثٻ پٹزض

ضير ٷنسٸآٴ ضاثنٻ    ٪چ ؾبثي: ٦ٻ ؾٷ٩ ٪چ ضا زضضٸي ؾنٷ٩ ا٣ٞني ٲني    -3 -1

 .٦طزٶستبتجسي٭ ثٻ پٹزضقٹز ټسايت ٲيظيطؾٷ٩ ٖٳٹزي ٦ٻ زضيط٦ت ثٹز

 ثنب  ٸ ٦طزٶنس  ضٶبؼ ٦ٹثي: ٦ٻ ثط٨ ضٶبؼ ضازضؾُح ؾٷ٩ ا٣ٞي پٽٵ ٲي -3 -2

 ټنبي ضٶنبؼ زض   قنس، ٲنبظاضي   ٲني  ټسايت آٴ ثٻ ظيط ؾٷ٩ ٖٳٹزي تجسي٭ ثنٻ پنٹزض  

 .ٲ ٳط٦ع ثٹز ٲٽطجطز
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 ؾٷ٩ آؾيبة -3تهٹيط 

 

 زييرٍغٌگ -4
)ؾنسٺ قنبٶعزټٱ ٲني زي( ثنٻ      ټجطيي ٦ٻ اظؾسٺ زټٱ يټب ٶٹق ٻ ي٧ي اظ زضساتقِ: 

زؾ ٫بٺ ضٸٚٵ ٦كي ټٳنطاٺ ثنب ثطذني     ٸ ةجبي ٲبٶسٺ جعييب  ٲطثٹٌ ثٻ ؾبذ ٳبٴ آؾيب

 يبّٞ انٟٽبٶي ٶنبٰ زاقن ٻ ٸ   سٺ اؾت. ٶٹيؿٷسٺ ايٵ ٦ بة ٲحٳسقٸجٹٺ اثساٖي تكطيح 

 اظ زؾ ٫بٺ اذ طأ اٸ ٶٹٖي آؾيبة ثٹزٺ اؾنت ٸ  ْبټطا  اٮسٸٮٻ ٲٯ٣ت ثٹزٺ اؾت، ٻثٻ ٶ يج

ټنبي   ٶيطٸي آة يٹ٬ ٲحٹضي ننٹثيٵ ثنب ٲين٭    ٦ٻ ثب ٺسق ټبي نٹثيٷي تك٧ي٭ ٲي طخن

ټبي ضٸٚٷني   زاٶٻ ايٵ ٪طزـ اؾت ٦ٻ ٢ٹٺ  ظٰ ضٸٚٵ ٦كي اظ اظ ٦ٷس، ٸ آټٷيٵ زٸضاٴ ٲي

ذطاؾنبٴ   ٸ ينعز  زض ٦نٻ زؾن ٫بٺ ٲعثنٹض    ( ٸي ٪ٹينس 97: 1376 ،٪طزز )ٞطقنبز  ايجبز ٲي

ننٹة زضذنت    ،اذيطثٻ ٸيػٺ ٲهبٮح ننٹثي  اٮسٸٮٻ ثطاي ٲٷب١َ ٻٶ يج سٺ اؾت،قٲٗٳٹ٬ 
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 اظ ننٹة ضا  ٸ زټنس  ؾبذ ٳبٴ زؾ ٫بٺ تطجيح ٲني  ٲهبٮح ؾٷ٫ي زض ثط ظثبٴ ٪ٷجك٥ ضا

زاٶنس،   ٲني  تط ضٸٚٵ ٲٷبؾت ٖيبض ٶيع٦يٟيت ٸ ٦كي ٸ ي زؾ ٫بٺ ضٸٚٵٮحبِ ثٽطٺ زټي ٦ٳّ

 تح ٻ نطخ زايطٺ نطخ َبيٹٶٻ ٦ٻ پٷجنٻ  ٲطثٕ ٖٳي١ ٸ ٦ٷس ٦ٻ َطح ذبٶٻ ٸ ٸي ايبٞٻ ٲي

 اٲنب  (98: 1376 ،)ٞطقنبز  زقنٹ  ٶٳٹزٺ ٲني  آذط زض ٦ٷس ٲي آضز يب ٸ ؾبظز ٲ٣كط ٲي زاٶٻ ضا

اذ طأ زؾ ٫بٺ ضٸٚٷ٫يطي ضا ثٻ ٞطزي ثٻ ٶنبٰ ذٯين٭ اپ پؿنط ظينٵ اٮٗبثنسيٵ       تبضيد يعز

ضا  ننٷٗت ذنٹز   ٸ اذ طأ آٴ ٪ٷجي ٪طاٶجٽب ثٻ زؾت آٸضز ٦ٻ ثب زټس انٟٽبٶي ٶؿجت ٲي

 ٶ يجنٻ ٲٷهنت ٦ ٶ نطي ضا    ٲ٣جٹ٬ اٞ نبز، زض  ٖطيٻ زاقت ٸ٢عٸيٵ ثٻ قبٺ َٽٳبؾت  زض

 .(251:  1317)آي ي،  آٲس ثطزاق ٻ ثٻ يعز

ٖٳ٭  َٹض قٳب٬ اٞطي٣ب زضؾت ټٳبٴ اي بٮيبي ٢سيٱ ٸ اٞكطزٴ ٪يبټبٴ ضٸٚٷي زض

قٹز، ٣ٍٞ زؾ ٫بٺ ترٱ ق٧ٵ آٶٽب ثبؾٷ٩ ٶطٰ  ايطاٴ زيسٺ ٲي قسٺ ٦ٻ اٲطٸظ زض ٲي

 زاذ٭ اي ضا ٦ٻ زض ي٥ جٟت ؾٷ٩ ٶيٱ ٦طٺ  ٵ ٦ف ضٸٲيضٸٚ ايطاٴ ٞط٠ زاضز. اٲطٸظي

 ٦بض ثٻ ثعض٨ ثٹز ټبٸٴ ثؿيبض  قجيٻ ي٥ ثيك ط ٸ ٦طز ي٥ ؾٷ٩ ثعض٨ ٲجٹٜ ٪طزـ ٲي

ټبي آٴ  ٦ٻ ٦ٷبضٺ ثطز ٲي ثطز، زضنٹضتي ٦ٻ ؾٷ٩ ٶطٰ ايطاٶي ٣ٍٞ ي٥ ؾٷ٩ ثٻ ٦بض ٲي

ٖهبضي  ٦بض٪بټٽبي ( َج١ ٶٹق ٻ ٸٸٮٝ زض267: 1372، )ٸٸٮٝ قتزا ٢سضي اٶحٷب

 ثطاي اٞكطزٴ ثٗسي آٲبزٺ قٹٶس تب ٦ٷٷس ٲي اٸ٬ ثب ؾٷ٩ ٶطٰ ذطز ضا ټب انٟٽبٴ زاٶٻ

ټبي يعز اؾت ٦ٻ ٸٸٮٝ  ؾٷ٩ ٶطٰ ثٻ ټٳبٴ قيٹٺ ٲبظاضي ( ٖٳٯ٧طز271: 1372، )ٸٸٮٝ

٦ٷس ٦ٻ  ٲي )اؾ طذبٴ( ضٸي ي٥ ؾ٧ٹي آجطي ٪طز٦بض ؾٷ٩ ٶطٰ تٹييح آٴ ٶٹق ٻ: زض

 ٸؾٍ ؾٹضاخ ؾٷ٩ ظيطي ضز ي٥ تيطنٹثي اظ ٸؾٍ زاضز، ي٥ ؾٷ٩ ظيطي ٲسٸض زض

٦ٷس،  ا٣ٞي ٪طزـ ٲي ي٥ ٲحٹض ٪صاق ٻ قسٺ اؾت ٦ٻ ثب ظٲيٵ ٦بض قسٺ ٸٲح٧ٱ زض

ؾٷ٩  تٵ ٸظٴ زاضز، تيط نٽبض ثيف اظ ؾٷ٩ ذبضا اؾت ٸؾٷ٩ ضٸ اظ ظيط ٸ ؾٷ٩ ضٸ

ټب ٮٻ قسٺ تجسي٭ ثٻ  زاٶٻ يٹ٬ ٲحٹض ؾٷ٩، نطذيسٴ ق ط ثب ثٷسٶس ٸ ٲي ٶطٰ ضا ثٻ ق ط

٦كي  ٶيطٸي ٞكبضي ٦ٻ ثٹؾيٯٻ زؾ ٫بٺ ضٸٚٵ ٲطيٯٻ زي٫ط ثب قٹز ٦ٻ زضَي زٸ ط ٲيذٳي

: 1372، ٪يطٶس )ٸٸٮٝ ايٵ ذٳيط ضٸٚٵ ٲي ؾبظٶس اظ ٲي ٢ط٢طٺ ثطآٴ ٸاضز اټطٰ ٸ ٸظٶٻ ٸ ثب

 قٹز. تطي َي ٲي ( ٸٮي زضٲيجس ثٻ َٹضي ٦ٻ ذٹاټيٱ ٪ٟت ٲطيٯٻ ؾبزٺ8-267
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ؾن٣ٝ ٞيٯپنٹـ ينب     ت ٪نٹـ ثنب  ًٞبي ؾطپٹقنيسٺ ټكن  مارگاُ رٍغٌگزي:  -الف

 ٪طٞت. ؾ٣ٝ ٶٹض ٲي اظ ٦ٝ آٴ ټيچ اٶسٸزي ٶساقت ٸ ٪ٷجسي ثٹز ٦ٻ زيٹاض ٸ

 

 
 رٍغٌگزي -2طزح  

 زٲٻ ٪بٸ -8نكٱ ثٷس٪بٸ  -7يٹ٘  -6نٹة ثطثٷسٺ  -5تر ٻ  -4ز٪٭  -3تيطجٹٚٵ  – 2جٹٚٵ  -1

 

 اتشارمار:   -ب

 5/1 ٶٻ آٴ ي٥ تنب زټب ْطٜ ٲرطٸَي ق٧٭ نٹثي  قجيٻ ٮيٹاٴ  ٦ٻ ٢ُط جَغي: -1

ثنٹز ٦نٻ    ننٹة ظضزآٮنٹ   جنٷؽ آٴ اظ  ،ثنٹز  ٶنيٱ ٲ نط   اضتٟبٔ آٴ ٶيع يسٸز ي٥ ٸ ٲ ط ٸ

ضٸي  ثنٻ زٸ  زٸ ضٸثنطـ زازٺ ٸ  ي٧ي اظ پكت ٸ ي٧ي اظ ټبي آٴ ضا ٮجٻ اٮٹاض٪ٹٶٻ ثطيسٺ ٸ

زض٦ٝ جٹٚٵ ٶيع ْنطٜ   .ٞٯعي ٲح٧ٱ ثٻ ټٱ ثؿ ٻ ثٹزٶس تؿٳٻ ٶٹاض ثب ټٱ جٟت ٦طزٺ ٸ

"٪طٶجٻ" اٶساظٺ ي٥ پيت ٦ٹن٥ تٗجيٻ قسٺ ثٹز٦ٻ اظ زضنٹثي تٹذبٮي زي٫طي 
)ٲحن٭   1

                                                 
1 . gerenja 
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 تٷٻ زضذت ؾنبذ ٻ قنسٺ ثنٹز تنب     اتهب٬ قبذٻ ثٻ تٷٻ ٦ٻ ٲح٧ٱ تطيٵ ٢ؿٳت تٷٻ اؾت(

 ٪طٞت . ٲي تيطجٹٚٵ زضيٟطٺ آٴ  ٢طاض٦ٻ  اؾ ح٧بٰ ثيك طي زاق ٻ ثبقس

ٸؾٍ ٦بض٪بٺ ضٸي ظٲيٵ ٶهت قسٺ ثنٹز، زاذن٭ آٴ    :  زاذ٭ آٴ زضتيزجَغي -2-2

زاذ٭ يٟطٺ تيط٦ٳبٶي ق٧٭ زي٫طي  ثب  زض ٲ ط ثٹز ٦ٻ اظ تيطنٹثي ٢ُٹضي ثٻ زضاظاي زٸ

ثٻ تر نٻ ٲثٯنش قن٧ٯي     ظٶجيط زٸ بث اٶ ٽب  ٸؾٍ ٸ تيط٦ٳبٶي ق٧٭ ٶيع اظ ؛تٗجيٻ قسٺ ثٹز

زؾ جبٜ ٶري ثنٻ   ٶٹاض ٢ٯٹٺ ؾٷ٩ ٢طاضزاقت، ايٵ تر ٻ ثب زٸ ٦ٻ ضٸي آٴ نٷس ٲ ه٭ ثٹز

 .قس ٲيثٻ ٪بٸثؿ ٻ "ثطثٷسٺ "ٶبٰ 

ثطاي ٪طٞ ٵ ضٸٚٵ پٷجٻ زاٶٻ ٦ٻ پٹؾن ٻ ؾنٟت زاضز    آسياب ياچزخ زًٍِ شنٌي: -3

ق٧ؿ ٷس، ثطاي ق٧ؿن ٵ پٷجنٻ زاٶنٻ اظ ٶنٹٖي آؾنيبة زؾن ي اؾن ٟبزٺ         اٸ٬ ثبيس آٴ ضا ٲي

 ٦طزٶس ٦ٻ ؾبذ بضي ثٻ قطح ظيط زاقت. ٲي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسياب زًٍِ شنٌي  -3طزح 

 ؾ٭ ضٸ  – 4آذٹضٺ زٸٶٻ ق٧ؿ ٻ   –٩3 نٹثي ثٯجطيٷ -2نطخ زٸٶٻ ق٧ٵ  -1تٹييح: 

 آذٹضٺ زٸٶٻ ٶك٧ؿ ٻ -6ؾ٭ ظيط    -5          
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 ٸ ؾٷ٩ زؾ بؼ ثعض٪ ط ؾٷ٩ ثٹز ٦ٻ اظ : ٲث٭ آؾيبة ٲٗٳٹٮي زاضاي زٸسٌگ -1-3

   ٷس.زاق  ٲث٭ آؾيب ؾٷ٫ٽب ضٸي ي٧سي٫ط ٢طاض ؾٷ٩ آؾيب ٦ٹن٧ ط ثٹز، ٸ اظ

 .زثٹ ٲحٹض ٲحٹض: ايٵ زؾ ٫بٺ زاضاي زٸ -2-3

 ټنبي  ٲينبٴ زٸ   يٟنطٺ  ٖٳٹزي زض ي٥ ٲحٹض ٲطثٹٌ ثٻ ؾٷ٫ٽب ثٹز٦ٻ ثُٹض -1-2-3

٢طاضزاقنت ٲٷ ٣ن٭ ٦نطزٺ آٴ ضا ثنٻ      ضٸ ضا ثٻ ؾٷ٩ زٸٰ ٦نٻ زض  ٶيطٸ ؾٷ٩ ٢طاض زاقت، ٸ

 ايٵ زؾ ٫بٺ  ٶيع ٲث٭ آؾيبة ٲٗٳٹٮي ؾٷ٩ ظيطيٵ ثبثت ثٹز. زض زاقت. يط٦ت ٸاٲي

ا٣ٞي ي٥ ؾطآٴ ثٻ ٲحٹضؾٷ٩  ٻ َٹضزٸٰ ٲيٯٻ آټٷي زي٫طي ثٹز٦ٻ ث ٲحٹض -2-2-3

 .زي٫طـ ثٻ ٲحٹضنطخ ٲ ه٭ ثٹز ؾط ٸ

، پطٺ ٸٮي ثٻ جبي نٽبض ثٹز ايٵ تٟبٸ  ٦ٻ ٦ٹن٧ ط قجيٻ نطخ نبٺ  ثب چزخ: -3-3

ي ٦نٻ  يضٸي ؾن٧ٹ  ثنطاي نطذبٶنسٴ آٴ زض   قس ٦ٻ ٺ ٲينطذبٶس  پب ثب پطٺ زاقت ٸ ټكت

ضٸي  آٸضزٶنس ٸ  ضا ثنب  ٲني  پنب   زٸ ٶكؿن ٷس ٸ  زاقت ٲي ٲ٣بث٭ نطخ ٢طاض ٲث٭ نٷسٮي زض

ثب پبي زي٫ط ٲيٯنٻ   ي٥ پب ٲيٯٻ اٸ٬ ٸ زازٺ ثب زاقت ٢طاض ټب ٢طاض ي ٦ٻ يسٞبن٭ پطٺيټب ٲيٯٻ

زٞٗٻ ثنب تٗنٹيى جنبي پنب ثنٻ       ټط ايٵ ٖٳ٭ ٸ ، ثب ت٧طاضٶسآٸضز يٵ ٲييثٗسي نطخ ضا پب

َطين١ ٲحنٹض ا٣ٞني  ثنب      ، ٶينطٸي ننطذف اظ  ٶنس آٸضز ٲي ؾطٖت نطخ ضا ثٻ يط٦ت زض

ي آؾيب ضا ثٻ يط٦نت  يقس ٸؾٷ٩ ضٸ ؾٷ٩  ٲٷ ٣٭ ٲي اي قجيٻ نطخ زٶسٺ ثٻ ٲحٹض ٸؾيٯٻ

ٶيع ثٻ زاذ٭ يٟنطٺ   ثب ي٥ زؾت پٷجٻ زاٶٻ ضا زاز آٸضز، ٦ؿي ٦ٻ نطخ ضا يط٦ت ٲي ٲي زض

ق٧ؿت، ٲٛع  ٲي ٪طٞت ٸ ٲي اٶساذت، پٷجٻ زاٶٻ ثٻ زضٸٴ ضٞ ٻ  ي زٸؾٷ٩ ٢طاض ؾٷ٩ ٲي

 ٹيػٺاٞ بز، پٹؾ ٻ ثنٻ ٲهنطٜ ذنٹضا٤ زاٰ ثن     يپٹؾ ٻ آٴ ثٻ َطٜ زي٫ط ٲ ثٻ ي٥ َطٜ ٸ

   .قس آٴ ٶيع ضٸٚٵ تٽيٻ ٲيعٲٛ اظ ضؾيس، ٸ ق ط ٲي

 

 گيزي: شيَُ رٍغي
 زض ضا ٶٹٔ زاٶٻ ضٸٚٷي اٸ٬ ثبيس آٶٽنب  ټط ٪يطي اظ ثٹزازٴ: ثٻ َٹض٦ٯي ثطاي ضٸٚٵ -1

 .زازٶس ٲي ٸيػٺټبي  ٦بض٪بٺ ثٻ ٸؾيٯٻ پبتي٭
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٦طزٶنس،   ٲني  ټنبي ضٸٚٷني پنط    اظ زاٶنٻ ضا جنٹٚٵ   ٶيٳٻ ثيك ط قيٹٺ ٦بضجٹٚٵ: تب -2

 ثؿن ٷس  ضا  ٲي زٸنكٱ ٪بٸ اٞعٸزٶس، ٶيع ثٻ آٴ ٲي پٹؾ ٻ پٷجٻ زاٶٻ ضا ٸ 1ٲ٣ساضي آة ٶٳ٥

اينٵ ٪نطزـ تيطننٹثي زاذن٭      اثنط  ٦طزٶنس زض  ٲي "جٹٚٵ" ثٻ ٪طزـ زٸض ضاٸاز ٸآٴ ضا

ٸاضز  كنبض ٲٷساة( ٞ ٦طن٥ ٸ )ثيساٶجيط، 2ثيساٶجٹ٬ ټبي ضٸٚٷي )پٷجٻ زاٶٻ، جٹٚٵ ثٻ زاٶٻ

آٲبزٺ ضٸٚٵ زټني   ٸ٢ ي زاٶٻ ثب ٞكبض نٹة جٹٚٵ ٮٻ ٸ .٪طٞت ضٸٚٵ آٴ ضا ٲي ؾبذ ٻ ٸ

ٲٷ ٽي اٮينٻ ننٹة    زض .ضٸٚٵ ثسټس قس تب ثيك ط ٲي قس ثبيس ٞكبض ثيك طي ثٻ آٴ ٸاضز ٲي

 ٸ آٸضز ثيكن طي ثنٻ زاٶنٻ ٸاضز    ٞكبض "تيطجٹٚٵ" زازٶس تب زٸؾٷ٩ ثعض٨ ٢طاضٲي ،٦ٳبٶي

 - ٶكؿنت  ذطزؾبٮي ضٸي آٴ ٲي پؿط ،٪بټي ثٻ جبي ؾٷ٩اٮج ٻ  - ضٸٚٵ آٴ ٪طٞ ٻ قٹز

ٷجبٮنٻ آٴ ثنٻ زينٹاضٺ جنٹٚٵ     ٦ قس ٸ جٳٕ ٲي ٸيػٺْطٜ نٹثي  تٻ جٹٚٵ زض ضٸٚٵ زض

   .نؿجيس ٲي

ْنطٜ ضٸٚنٵ ضا    آٸضزٶنس ٸ  ثطاي ترٯيٻ جٹٚٵ تيط ضا اظآٴ  ثيطٸٴ ٲي ترليِ جَغي:

  .تطاقنيسٶس  ثب ٲيٯٻ ٶٹ٤ تينعي ٲني  آٴ ضا ٶيع  "ټط"ثٻ انُ ح  ٦ٷجبٮٻ يب ،٦طزٶس ذبٮي ٲي

پينٻ  “ټنبي ؾنٟبٮي ٲٗنطٸٜ ثنٻ      ا٦ كبٜ ٶٟت ثٻ ٲهطٜ ؾٹذت نطا٘ پيف اظ ضٸٚٵ تب

ټنٱ   ٸ ثٻ ٖٷنٹاٴ ٦نٹز   "ټط"ي زاقت اظ يٲهطٜ زاضٸټٱ ضؾيس. ضٸٚٵ ٲٷساة  ٲي “ؾٹظ

 ٦طزٶس. قيطزٺ اؾ ٟبزٺ ٲي ٪ٹؾٟٷس ٸ ٪بٸٹيػٺ ث ،ذٹضا٤ زاٰ

 

  ( )اضزٺ ٦كيعصاري  -1
 زض .اي ٶساقنت  ؾنبث٣ٻ  ضٸٶن١ ٸ  ٲيجنس  زض ٸ ترهم ٲطزٰ اضز٦بٴ ثنٹز  زضايٵ يطٞٻ 

اضز٦نبٶي ټنٱ    ثيٵ ثبٶيبٴ آٴ ي٥ ٶٟط ٦ٻ زض ثٹزثط٢طاض ٲيجس ي٥ ٦بض٪بٺ ٖهبضي  ٞيطٸظآثبز

                                                 

ٸضاٴ ٲيجسي  تٹنيٝ ذ ٜ ٦بضي پيكٻ ٞ حٗٯيكبٺ قٗطي زض قٗطاي ٲيجسي ٲٗبنط ي ي٧ي اظيثٟطٸ شا٦ط ؾيس  -1

 ٲٗٳٹ٬ آة ٶٳ٥ زض يس ثطاي اٞعايف ٸظٴ ثيف اظ آٶٽب ز، ٦ٻ ثطذي اظقٹ ٲطثٹٌ ثٻ ضٸٚٷ٫طاٴ ٲي زاضز، ثيت ظيط

ضٸٚٵ  جعجع"٦طز:  ضؾٹا ٲي ضا آٶٽب ٸ زاز ضير ٷس٦ٻ ټٷ٫بٰ ؾٹذ ٵ نساي جعجع ٲي ضٸٚٵ نطا٘ تٹٮيسي ذٹز ٲي

 (314: 1371 )ٸاٲ١، "ثٻ ؾپبټبٴ ن٧ٷٱ تب ضؾس ضٸٚٷ٫ط ٲي ټط

2 . bidenjul 
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تنإٲيٵ   اضزٺ ضا زاذٯني اضزٺ ٸيٯنٹا   ٶينبظ  اي اظ زاقت. ايٵ ٦بض٪نبٺ ثرنف ٖٳنسٺ    يًٹض

 ٦طز. ٲي

اي ثبؾن٣ٝ ٪ٷجنسي زضَنٹ٬ ٸٖنطو      يسٺ: ٦بض٪بٺ اضزٺ ٦كي ًٞبي ؾطپٹقن  مارگاُ

 :زاقت ٭ ٦بضي ثٻ قطح ظيطيٸؾب ټب ٸ ثٹز ٦ٻ  زؾ ٫بٺ 4×5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصاري -4طزح 

 ثطثٷسٺ  -4تيط  -3زٸ٬  -2ؾٷ٩ ضٸ  -1تٹييح: 

 

 ؾٷ٩ آؾيبة ثٹز٦ٻ زض ؾبذ بضانٯي زؾ ٫بٺ اضزٺ ٦كي اظ زٸسٌگ آسياب:  -1

ٲ ط ٶهت  3ثٻ ٢ُط يسٸز ٸ اضتٟبٔ ٶيٱ ٲ طثٻ ق٧٭ زايطٺ  ثٻ  ييٸؾٍ ٦بض٪بٺ ضٸي ؾ٧ٹ

ي٧ي ثبثت ٦ٻ ثٻ ټٳبٴ قيٹٺ آؾيبة ضٸي ټٱ ٢طاضزازٺ ثٹزٶس،  ٶيعضا ټب  قسٺ ثٹز، ٦ٻ ؾٷ٩

ٸجٹز  ټٳبٴ ٦بض٦طز ثب اي قجيٻ ثٯجطيٷ٩ ٸ ؾٷ٩ ٸؾيٯٻ ثيٵ زٸ ؛ٸزي٫طي ٲ حط٤ ثٹز

ؾ ٫بٺ ق ط ايٵ ز ٶيطٸي ٲحط٦ٻ آٴ ثٹز، ٦ٻ زض تٟبٸ  زي٫طـ ثب آؾيبة آثي زض .زاقت
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ٻ ؾٷ٩ ٲ حط٤ ٲحٹضي زاقت ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯ زاقت. ثٻ جبي آة ؾٷ٩ ضا ثٻ نطذف ٸاٲي

 اَطاٜ ؾٷ٩ ؾبذ ٻ ثٹزٶس ًٞبي زايطٺ ق٧ٯي ٦ٻ زض زض ، ق طقس ٻ ٲيثؿ   نٹثي ثٻ ق ط

 .قس قيطٺ آٴ ٦ٻ اضزٺ ثٹز٪طٞ ٻ ٲي ٸ ؾٷ٩ ذطز نطذيس، ٦ٷجسثيٵ زٸ ٲي

)زضؾنت قنجيٻ زٮنٹ     ب٢م ثنٹز )زٮٹ( ْطٜ نٹثي ثنٻ قن٧٭ ٲرنطٸٌ ٶن     1زٍل: -2

٪صاق ٷس ثٻ َٹضي ٦ٻ زټبٶنٻ تٷن٩    ثب ي ي٥ ثك٧ٻ ضٸي ؾٷ٩ ٲي آؾيبة( ٦ٻ آٴ ضا زض

زټبٶٻ تٷ٩ آٴ  اظ ٦طزٶس، ٦ٷجس آٴ ٲ٣بث٭ يٟطٺ ؾٷ٩ ٢طاض ٪طٞ ٻ ثٹز، زٮٹ ضا اظ٦ٷجس پطٲي

٪طٞنت    ي زٸؾٷ٩ ٢طاض ٲي آٶجب اظ ضيرت ٸ زض يٟطٺ ؾٷ٩ ٲي ٸ آٲس ٦ٱ ٦ٱ ثيطٸٴ ٲي

 .قس ٲي ٸذطز

 ثنب  ٸ آجطٞنطـ ٦نطزٺ ثٹزٶنس    ثب ضا ي ثٹز٦ٻ ٦ٝ آٴيٶبٶٹا اي قجيٻ تٷٹض ٦ٹضٺ فز:  -3

قنس،   ي٥ ٶٹاذت ٪طٰ ٲني  يطاض  ٲ يٱ ٸ زاقت ثب ٪ٹقٻ آٴ ٢طاض اي ٦ٻ زض نطا٘ ٦ٹضٺ

 .٦طزٶس ٞط ثطاي ثٹزازٴ ٦ٷجس اؾ ٟبزٺ ٲي اظ

يسا٦ثط ثب  ،٪ٹٴټبي ٪ٹٶب اٶساظٺ ْطٜ ٲؿي قجيٻ  تكت يب ٦بؾٻ ثعض٨ زض پاتيل: -4

 ؾنٻ ينب نٽنبض    ٲٗٳنٹ    ثٹز ٦ٻ ٮجٻ ثط٪ك ٻ زاقت ٸ ؾبٶ يٳ ط 80اضتٟبٔ  ٸ 5/1زټبٶٻ  ٢ُط

 ؾُح ٦بض٪بٺ ضٸي اجب٠ ٦نٹضٺ ٲبٶٷنس   اظ اضتٟبٔ ٶيٱ ٲ ط آٶٽب ضا نؿجيسٺ ثٻ ټٱ زض اظ ٖسز

 ٢ٷبزي ٸ ث ٹاٶٷس ثب نطا٘ ٦ٹضٺ يب ټيعٰ ٲح ٹي آٴ ضا يطاض  ثسټٷس، زض ٦طزٶس تب تٗجيٻ ٲي

 ضؾٱ ثٹز ٦ٻ قجٽب نٹة ثٯٷسي ضا .قس ټٳيٵ قيٹٺ اؾ ٟبزٺ ٲي پبتي٭ ثب اظ نبثٹٴ پعي ٶيع

پبتي٭ ثيطٸٴ ثيبينس ٸ آٴ ضا   اظ ٲٹقي ثٻ زاذ٭ آٴ اٞ بز ث ٹاٶس ٦ٻ ا٪ط ٪صاق ٷس پبتي٭ ٲي زض

 .ٶجؽ ٶ٧ٷس

ٶنٹٔ   ثط٨ ٶر٭ ثٹز٦ٻ اٶساظٺ ٸْطٞيت ٲ ٟنبٸ  زاقنت، اظ   اي اظ زؾ جبٞ ٻ سًثيل: -5

 ٶيٳنٻ اظ  تنب  ثٻ اينٵ تطتينت ٦نٻ آٴ ضا    .٦طزٶس اؾ ٟبزٺ ٲي ت آٴ ثطاي قؿ ٵ ٦ٷجسضيع ثبٞ

زؾنت آة ضٸي آٴ   ثنب  زازٶنس ٸ  ٲني  زاذن٭ جنٹي آة جنبضي ٢نطاض     ٦ٷجس پط٦نطزٺ زض 

 .قؿ ٷس ٲي ٸ ضير ٷس ٲي

                                                 
1 . dul 
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ؾنبٶ يٳ ط   30ثٻ ثٯٷنسي   ،جٷؽ نٹة اظٸ ټبٸٴ   قجيٻ زؾ ٻثٹز اي  ٸؾيٯٻ 1:زًگ -6

پٹؾنت  ٦ٹثيسٴ ٸ آٴ ثطاي  اظ اي زاقت ٸ ثطجؿ ٫ي اؾ ٹاٶٻټبٸٴ   ٦ٻ زٸؾطآٴ ٲث٭ زؾ ٻ

 ٦طزٶس. ٦ٷسٴ ٦ٷجس اؾ ٟبزٺ ٲي

 :قس ٲي ٶٹٔ ٲحهٹ٬ تٹٮيس زض٦بض٪بٺ ٖهبضي زٸ تَليسا  مارگاُ عصاري:

 .قنٹز  قيطيٵ ت٣ؿيٱ ٲني  ٶٹٔ تٯد ٸ ٲبزٺ ذبٰ اضزٺ ٦ٷجس اؾت ٦ٻ ثٻ زٸارزُ:  -الف

٦طٲنبٴ   ٦ٷجس ٦طزٶس، اظ ٲي ٸاضز اؾ طآثبز قيطيٵ آٴ اؾت ٦ٻ اظ ٸ ظضز ٶٹٔ ثٽ طيٵ ٦ٷجس

 آٲبزٺ ٦نطزٴ ٦ٷجنس   .قس اضزٺ اؾ ٟبزٺ ٲي ٪يطي ٸتٽيٻ يٯٹا ثطاي ضٸٚٵ ثٹزؾيبٺ  ٦ٻ تٯد ٸ

   :جٽت تٽيٻ اضزٺ ضٸٶسي ثٻ قطح ظيط زاقت

ضير ٷنس   ْطٜ آثي ٲي قت زض ٦ٷجسي ضا ٦ٻ  ظٰ زاق ٷس ذيؿبٶسٴ ٦ٷجس: ٲ٣ساض -1

  .نجح ذيؽ ثرٹضز ٦ٻ تب

پٹؾنت آٴ   ٦ٹثيسٶس، تب ٲي "زٶ٩" ٦طزٴ ٦ٷجس: ٦ٷجس ذيؽ ذٹضزٺ ضا ثب پٹؾت -2

 قٹز. جسا

 ټبي ٦ٷنسٺ قنسٺ ضا اظ   ٦ٻ پٹؾ ٻ ثطاي ايٵ ٦ٹثيسٴ ٦ٷجس اظ جسا٦طزٴ پٹؾت: ثٗس -3

ټنب   پٹؾ ٻ قس ٸ ٶكيٵ ٲي ضير ٷس، ٦ٷجسټب تٻ آة ٶٳ٥ ٲي تٛبض آٴ ضا زض ،٦ٷٷس ٦ٷجس جسا

 .٪طٞٷ س ضا ٲي آٶٽب٦ٻ  آٲس، ٲي ضٸ

آة جننبضي  زض ٸ ضير ٷننس ظٶجينن٭ ٲنني زض قؿنن ٵ ٦ٷجننس: ٦ٷجسپٹؾننت ٦ٷننسٺ ضا -4

آة ثيٷنساظز   تب ٦طزٶس ٲي ضټب ٲستي ثٻ يب٬ ذٹز آٴ ضا ثٗس  ،قٹضي آٴ ثطٸز تب قؿ ٷس ٲي

 .ٸذك٥ قٹز

 .زازٶس ؾبٖت يطاض  ٲي نٽبض ٸ ضير ٷس ٞط ٲي زض زازٴ آٴ ضا زازٴ: ثطاي ثٹ ثٹ -5

  .ز٦ٻ ٶؿٹظزط٦ ٲي ټب ضا ظيط ٸضٸ س زايٱ ٦ٷجسثبي يٳٵ يطاض  ي٥ ٶٟط زض -1-5

                                                 
1 . deng 
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ثنٻ   ٸ ظزٶنس  ثنٻ ټنٱ ٲني    ؾطز٦طزٴ: ثٗساظ ثٹزازٴ ثنٻ ٲنس  زٸؾنبٖت آٴ ضا    -2-5

اينٵ   قنس، زض  ظضز ٲني  اٞ نبز  ضٸي ټٱ ٶيٟ س ٦ٻ ا٪طٲي ضٞ ٷس٦ٻ ٦ٷجسټب انُ ح ٦ٳچٻ ٲي

 .قس ٲي ٞبنٯٻ ٦ٷجس ؾطز

ټبي ؾنٹذ ٻ   زاٶٻ آٸضزٶس، ٸ ثيطٸٴ ٲي ٞط قسٴ آٴ ضا اظ اظؾطز پب٤ ٦طزٴ: ثٗس -3-5

 ٦طزٶس . پب٤ ٲي ٦ٷجس ضا ٸ ؾيبٺ قسٺ ضاجسا ٸ

پنيف ٪ٟ نيٱ    زٸ٬ ٖهنبضي ٦نٻ زض   ا زضض ٺآٲبزٺ قنس ؾپؽ ٦ٷجس آؾيبة ٦طزٴ:  -6

 ثنٻ ٸؾنيٯٻ ننٹة     ٦نٻ ٖٳنٹزي ثنٹز    ضير ٷنس، ٲحٹضؾنٷ٩ ضا   ٲي ،زاضز ضٸي ؾٷ٩ ٢طاض

"ثطثٷنسٺ "زي٫طي ٦ٻ ثٻ َٹض ا٣ٞي ثٻ آٴ ثؿ ٻ ثٹزٶس ثٻ 
 زٸض ٦طزٶنس  ٲني  ضاٸاز ضا  طقن  ٸ 1

  نكنٳبٴ يينٹاٴ ضا ثنب    ٶكنٹز  ؾنط٪يجٻ  زننبض  قن ط  ايٵ ٦ٻثطاي  2.ؾٷ٩ ثچطذس ٲحٹض

 ټنٱ ٦نٻ    "زٸ٬" ٸ نطذينس  يط٦نت قن ط ؾنٷ٩ ٲني     ثب ثؿ ٷس، نكٱ ثٷسٺ ٲرهٹل ٲي

 َطين١ ٶنبٸزاٶ٧ي ٦نٻ     زاذن٭ آٴ اظ  ٦ٷجنس  ذنٹضز،  ٸ ت٧نبٴ ٲني   نطذيس ٲي ضٸي آٴ ثٹز

ضٞنت   آٶجب ثٻ ظيطؾٷ٩ ٲي اظ ٸ قس ٟطٺ ؾٷ٩ ټسايت ٲيزاقت ثٻ يض ٢طا "زٸ٬" ظيط زض

 ؾٷ٩ ظينطيٵ قنيبضي ثنب ؾنيٳبٴ ؾنبذ ٻ ثٹزٶنس ٦نٻ         زٸضتبزٸض .قس تجسي٭ ثٻ اضزٺ ٲي ٸ

ٰ  زاذ٭ آٴ  ٪طزٸٶٻ ٦ٹن٧ي اظ  ثؿن ٻ قنسٺ    ثنٻ ؾنٷ٩ ضٸ   "اضزٺ ٦نف " جٷؽ ٞٯع ثٻ ٶنب

  "زٺ ٦نف اض" ضيرنت ٸ  ٲني  قس اظضٸي ؾٷ٩ ثٻ زاذ٭ ايٵ قنيبض  ثٹز،  اضزٺ ٦ٻ ٪طٞ ٻ ٲي

 ؾنٷ٩   ظينط  ؾنٹضاخ ٦نٹن٧ي ٦نٻ زض    اضزٺ اظ ٸ ٦نطز  ثٻ ٲح٭ ذطٸا ټسايت ٲي تب آٴ ضا

ضيرنت.   ٲي ظيط ضٸظٶٻ ذطٸجي ٪صاق ٻ ثٹزٶس ثٻ زاذ٭ يٯجي ٦ٻ زض ٸ آٲس ثيطٸٴ ٲي ثٹز

  زض قنس ٸ  ٲني  ٪نطٰ( اضزٺ تٹٮينس  15ثنب   ٸظٴ ثطاثنط  )ٸاينس  زضٰ 9تنب 6٪نطزـ  زٸض ټطثب 

(  ٦يٯٹاؾنت 6ٲنٵ )ٲنٵ ٲيجسٲؿنبٸي     10قنس   يٲحؿٹة ٲن  "ثٷس"ؾبٖت ٦ٻ ي٥  10ټط

 پٹؾنت ٦ٷنسٺ اؾن ٟبزٺ     ننٹٴ اظ٦ٷجنس   ٲنٵ اضزٺ زاقنت.   ٦8طز ٦نٻ   ٲي ة٦ٷجس ضا آؾيب

 ي ظٲنبٴ ٲ٣نساض   ٲبٶس، ٣ٍٞ ثنٻ ٲنطٸض   آٴ ثب٢ي ٶٳي اي اظ تٟبٮٻ قس، ټيچ ٶٹٔ يبيٗب  ٸ ٲي

                                                 
1  .  barbada 

اينٵ   ٦ٷبيٻ اظ "ثٷسٶس ق ط٦ٻ پيطٲكٻ ثٻ ٖهبضيف ٲي "ازثيب  قٟبټي ٲيجس يطة اٮٳثٯي ثٻ ايٵ ٲًٹٴ زاضٶس  زض -2

 .قٹز ٲي تط ضؾس تبظٺ ٸازاض ثٻ اٶجبٰ ٦بضټبي ؾرت ٲٽٱ ٸ٢ ي ثٻ ؾٵ پيطي ٲي آزٰ ثعض٨ ٸ ٦ٻ
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  ٦نطزٺ ثنب   قس٦ٻ ؾنبٮي ي٧جنبض ؾنٷ٩ ضا ثنبظ     قيبضټبي ؾٷ٩ جٳٕ ٲي زض ث٣بيبي ٦ٷجس اظ

 اٶنس٦ي   ټٳنيٵ ت٧ٷين٥ ثنب    تٹٮينس اضزٺ اظ  اٲنطٸظٺ زض  .٦طزٶنس  تٳيع ٲي ٶٹ٤ ٦ٯٷ٩ آٶٽب ضا

ټنٱ ثط٢ني قنسٺ     "زٶ٩" ٸ "ٞط" ٪طٞ ٻ ٸ ق ط ضا ٦ٷٷس ٸٮي زيٷبٰ  جبي تٛييط اؾ ٟبزٺ ٲي

 .اؾت

   :قٹز ثٻ تطتيت ظيط تٽيٻ ٲي ٦ٻ اظتط٦يت اضزٺ ثب ق٧طارزُ :  حلَا -ب

 .تٽيٻ ٦ٷٷس اضزٺ اٸ٬ ثبيس نبقٷي ق٧ط ثطاي تٽيٻ يٯٹاتْيِ چاشٌي :  -1

 زض ٦طزٶنس ٸ  ٲ٣ساضي اضزٺ ٢نبَي ٲني   ثب ٸ ٦طزٶس نبٜ ٲي ضا اٸ٬ ؾٻ ٲٵ ق٧ط -1-1

٦ٳچٻ ثنٻ ټنٱ    ٲساٸٰ ثب ْٽطآٴ ضا يطاض  زازٺ ثٻ َٹض نجح تب ٸ ضير ٷس ٲي پبتي٭ ثعض٨

 . ٲطاي٭ ضؾيسٴ نبقٷي ثٻ قطح ظيط اؾت:ثطؾس ظزٶس تب ٲي

٦طزٶنس ٲثن٭    ٲني  ټٱ ثبظ ضا اظ ټب اٶ٫كت ٸ ٪طٞ ٷس اٶ٫كت ٲيٸ٢ ي آٴ ضا ثب زٸ -اٮٝ

 اٶ٫كت ثچؿجس.   ټبي  ٶد ثٻ زٸ ضق ٻ

ثنب    ټبي ٲعثٹض ثبيس ق٧ٷٷسٺ ثبقس، جٽت اٲ حنبٴ ننٹثي ضا زضآٴ ظزٺ زض   ضق ٻ -ة

ق٧ؿت  ٲي ظزٶس، ا٪ط اٶ٫كت ثٻ نبقٷي نؿجيسٺ ثٻ نٹة  تٯٷ٫ط ٲي ثب ٸ زاق ٷس ٶ٫ٻ ٲي

 .اٞ بز ضؾيسٺ ثٹز ٲي ٸ

٦ٳچٻ  ثب ٸ ضير ٷس زض پبتيٯي ٦ٻ پطاظ اضزٺ ثٹز ٲي آٲبزٺ قسٴ نبقٷي ضا اظ ثٗس -2-1

آٴ ضا  زؾنت آٴ ٢نسض   ضٸ ٢طاض٪ينطز، ؾنپؽ ثنب    قنسٺ زض  ؾنطز  تنب  ظزٶس زؾ ي ثٻ ټٱ ٲي

 اضزٺ ٢بَي قسٺ تجسي٭ ثٻ يٯٹا قٹز. ثب ٦بٲ   ٲبٮيسٶس، تب ٲي

"نٹينٻ "ثٻ ٶبٰ  قسٴ يٯٹا ضيكٻ ٪يبټي ؾٟيس٦طزٴ يٯٹا: ثطاي ؾٟيس  -3-1
٦نٻ   ضا 1

 ضير ٷنس  ٲي يٯٹا ؾٟيسٺ ترٱ ٲط٘ ٲرٯٹٌ ٦طزٺ زض ثب ٸ جٹقبٶسٶس ٲي ي ثٹزي٪يبٺ ذٹزضٸ

 ٦ٻ ضٶ٩ آٴ ؾٟيس قٹز.

 

                                                 
1 . čuae 
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 ٍاصگاى:
 .ضيعز ظيطؾٷ٩ آؾيب ثٻ زاذ٭ آٴ ٲي اظ يٹيچٻ ؾيٳبٶي ٦ٻ آضز : (âxora)آذَرُ 

 .ييبٲٯٻ قسٴ ظٴ زضزٸضٺ قيطزټ ثٻ قيط٦طزٴ، ( : قيطašira) اشيزُ

 زض ظٶجينط  زٸ ثنب  ٸ اٞ نبز  ٲني  اي ٦ٻ ثٻ قنبٶٻ قن ط   ( : ٶٹاضي پبضنٻbarbada) تزتٌسُ

 .قس َطٞيٵ ثٻ ٸؾيٯٻ زي٫طي ثؿ ٻ ٲي

    .ٲستي جطيبٴ زاضز ٲجطا تب زض ٲؿيط تٛييط آثي ٦ٻ پؽ اظ:  (besit)تسيت 

 “٪نطٞ ٵ  ثٷنس “ ٸ ٲك ط٤ ثيٵ زٸ٦نط  ينبظٲيٵ ظضاٖني اؾنت،     ثٷس، ٲطظ گزفتي: تٌس

 زٴ ثٻ يطيٱ نٷيٵ ثٷسي اؾت.٦ط تجبٸظ

 اظ ي ٚينط يجنب  ا٪طثٻ ٖٯت اقن جبٺ ٲحبؾنجٻ ٢ٷنب  زض    :(bonsu tasu) تي سَ تِ سَ

ٶٓط ثنٻ ٲنٹاظي    ٲح٭ ٲٹضز ضؾيس، ثطاي ججطاٴ اق جبٺ اظ ٶٓطثٻ ؾُح ظٲيٵ ٲي ٲ٧بٴ ٲٹضز

اذ  ٜ ؾُح  ٦طزٶس، ا٪ط ٲي “پؿٻ ٦ٷي“٢ٷب  قطٸٔ ثٻ ٪ٹزثطزاضي يبثٻ انُ ح  ضاټطٸ

٦بٶنب٬   ٦بٶنب٬ اٸ٬ ٸاضز  آة اظ تب ٦طزٶس ؾٹضاخ ٲي ضا ثٹز ؾ٣ٝ ٦بٶب٬ جسيس ظيبز زٸ٦بٶب٬

ثٻ ٦بٶنب٬   ٸ “ثٵ ؾٹ“نٷيٵ ٢ٷبتي ثٻ ٦بٶب٬ اٸٮي  زٸٰ قسٺ ثٻ ٲ٧بٴ زٮرٹاٺ ٲٷ ٣٭ قٹز، زض

   .(48: 1383)جبٶت اٮٯٽي،  ٪ٹيٷس ٲي “تٻ ؾٹ“ زٸٰ

 .ثيساٶجيط،٦طن٥ : (bidenjul)تيساًجَل 

 ٖجٹض يس اي زض ٞبنٯٻ ؾ٧ٹي ٲٹاظي ثٹز٦ٻ ثيٵ آٶٽب ب قبٲ٭ زٸٲ٧بٶي زضآؾيپاچال: 

ٲ ٹ٢نٝ   تٹاٶؿنت ثنب   ٲني  ٲٹاضزي ٦ٻ آؾيبثبٴ تٷٽب ثٹز زاقت، زض ي٥ ييٹاٴ ثبضثط ٸجٹز

َنطٞيٵ يينٹاٴ    ٸ ؾن٧ٹ  ضٸي زٸ ټنب زض  ٢طاضزازٴ جٹا٬ ٲيبٶي ٸ ٲؿيط ؾبذ ٵ ييٹاٴ زض

 ضا ٪نبٺ زض  “پبننب٬ “ ٦ٷنس.   ٦ٳ٥ زي٫نطي ثنبض٪يطي   ثي ٸ َٷبة ثٻ ټٱ ثجٷسز ضا ثب جٹاٮٽب

    .ؾبذ ٷس ٸضٸزي آؾيب ٲي زٸَطٜ ضاټطٸ

 .پٹزپَمار: 

 .نٳٙ زضذتجسٍ: 
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٦نٻ ٦كنبٸضظاٴ ثنطاي يٳن٭      2×2پبضنٻ نٽبض٪ٹـ زضاٶساظٺ  چازرشة صحزاتزي:

 ٦ٷٷس. ٖٯٹٞٻ اظآٴ اؾ ٟبزٺ ٲي

 .نطخ ضيؿٷس٪ي چد ريسي:

 ٸ آٮجبٮٹ زضذت اٶبض يبتط٦ٻ  ؾبٶ يٳ ط ٦ٻ اظ 20تب٢15ُٗٻ نٹثي زضاٶساظٺ  چَب ذط:

٦نٻ ٲكن طي جٷؿني     ثنبض  ټنط  اؾ ٟبزٺ ثٹز، ثطاي ٶؿيٻ ثطي ٲٹضز ٸ قس آٴ تٽيٻ ٲي ٶٓبيط

قنٳبضـ   ظٲنبٴ ٲحبؾنجٻ ثنب    زض ٸ ٦كنيس  نب٢ٹ ٖ ٲ ني ضٸي آٴ ٲني   ثطز، ٞطٸقٷسٺ ثب ٲي

 ٦طزٶس. ټب تؿٹيٻ يؿبة ٲي ٖ ٲت

ينٹٺ ثنطاي تنطٲيٱ    زٸض٪ تنب  زٸض تيٳنبا زض  تٗٳيط٪يٹٺ، زٸذ ٵ ٶٹاضي اظ گيزي: زٍرُ

 .پبض٪ي آٴ

 30جنٷؽ  ننٹة ثنٻ ثٯٷنسي      اظ ټنبٸٴ ثنٹز    اي قجيٻ زؾن ٻ  ( :  ٸؾيٯٻdeng) زًگ

آٴ ثنطاي پٹؾنت    اظ اي زاقت ٸ ټبٸٴ ثطجؿ ٫ي اؾ ٹاٶٻ  ؾبٶ يٳ ط ٦ٻ زٸؾطآٴ ٲث٭ زؾ ٻ

 ٦طزٶس. اؾ ٟبزٺ ٲي قس ٦ٷسٴ ٦ٷجس ٦ٻ ثب ٦ٹثيسٴ اٶجبٰ ٲي

 .( = سٌگ آسيا sel) ؾ٭

 

 .تٗعيٻ ذٹاٴ ( :šabišow) شثيِ شَ

زضؾن ٻ   ٸآٴ ضا ٦ك ٷس ٲي ضا ٪ٹؾٟٷسٶٹٖي ٦ٷؿطٸ٪ٹقت ثٹز ٦ٻ ثطاي تٽيٻ آٴ  :قزهِ

 ثنطاي ٶ٫ٽنساضي ٸ   پر ٷنس، ٸ  ٦ٳبجساٴ )ٶٹٖي زي٩ زټبٴ ٪كبز( ثعض٨ ثسٸٴ آة ٲي زض

ضير نٻ   ثنٹز  ٦ٹظٺ( ٲؿي يب ٦بقي ٦ٻ ٶٟٹشٶبپنصيط ) "زٸضٺ " ٞؿبزآٴ ضا  زض ٪يطي اظ پيف

ثبينس   ي ٳنب   ټٹا ثٻ آٴ ٶطؾس، ٢طٲنٻ ضا  تب ضير ٷس ضٸي آٴ ٲي ٦طزٶس ٸ ٲيٲ٣ساضي پيٻ آة 

 قس. ٸذطاة ٲي ٚيطايٵ نٹض  ٶ٫ٽساضي آٴ ٲٳ٧ٵ ٶجٹز ثسٸٴ آة ثپعٶس زض

ٸٞنطٸـ   ذط٦ؿي اؾنت ٦نٻ قنٛ٭ ذطينس     ٦بض ٦بضثٻ ٲٗٷي ٦طثبؼ اؾت ٸمارذز: 

 .زاضز ٦طثبؼ ضا
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 .پٷجٻ، جٹظ٢ٻ( :koruza) مزٍسُ

 .٦ ٜ( :kelafa) ملفِ

 .ثعٚبٮٻ( :kahraمْزُ)

 .( : ٲح٭ اتهب٬ قبذٻ ثٻ تٷٻ ٦ٻ ٲح٧ٱ تطيٵ ٢ؿٳت تٷٻ اؾتgerenja) گزًجِ

 .ٲبؾٹضٺ ٦طزٴ ٶد ( :mâsura var kerdan) هاسَرُ ٍرمززى

 .اي اظپٷجٻ ٞ يٯٻ قسٺ ثؿ ٻ ( :mossa) هسِ

 ٲبٮ٧يت. ٦كت پطثصض٪ٷسٰ زضيبقيٻ ثٷس٦ط  ثطاي تٗييٵ يسٸز ( :nozuma) ًشٍهِ

 .تٷجٹقٻ( :nowčangok) ًَچٌگل

 .٪بٮٻ، ْطٞي ثطاي يٳ٭ ٦ٹز( : vâlaٍالِ)

 

 هٌاتع

 .يعز، ٪ٯجٽبض ،تاريد يشز (،1317) .آي ي،ٖجساٮحؿيٵ -

هجلهِ  ٦ٷٷس،  يي ٦ٻ ثبآة ٢ٷب  ٦بض ٲيټب أةآؾي ،(1364) .ٲحٳس يؿيٵ، پبپٯي يعزي -

   .18ؼ1، زاٶك٫بٺ ٞطزٸؾي ٲكٽس، ـ زاًشنسُ ازتيا  ٍعلَم اًساًي

، زٞ نطاٸ٬،  هززم شٌاسهي هيثهس   زر چْل گفتار(، 1383. )ٲحٳسؾٗيس، ت اٮٯٽيجبٶ -

ههززم شٌاسهي    زر چْهل گفتهار  . ټٳٹ ضٸقٷبٴ، تٽطاٴ آٸضي ٢ٷب ، ٞٵ ٞطټٷ٩ ٸ

 نٽبضٰ، نٷبيٕ ٦ٽٵ ثٹٲي ٸ زاٶف ٖبٲٻ، ظيطنبح . ، زٞ طهيثس

ٻ ٲجٳٹٖن  –پػٸټكنٷبٲٻ   ؾنبظي زضٲيجنس،   "ٶنبٶي " ٸ "٦جبضٺ" ننننننننن ؾٟبٮ٫طي يب -

 .1380زٞ طزٸٰ ازاضٺ ٦٭ ٲيطاث ٞطټٷ٫ي اؾ بٴ تٽطاٴ، ،هقا   پضٍّشي

ّهاي اسهتاى    ي آتازييفزٌّگ جغزافيا (،1381. )ؾبظٲبٴ جٛطاٞيبيي ٶيطٸټبي ٲؿٯح -

 .زٸٰ ، جٯسيشز
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، تطجٳٻ: ؾيس ٲحٳست٣ي ٲسضؼ تٌسَخ ًاهِ (،1363) َٹؾي، ذٹاجٻ ٶهيطاٮسيٵ. -

 ضيٹي، اَ ٖب ، نبح زٸٰ . 

اٶ كنبضا    :، تٽنطاٴ تاريد هٌْسسي زرايهزاى (، 1376. )ٲٽسي ز٦ ط پطٸٞؿٹضٞطقبز،  -

 .نبح ؾٹٰ ثٯد،

 .745ٶبٲٻ اؾ بٴ يعز، قٳبضٺ  ، آٲبض(1356. )هزمش آهار ايزاى -

، اظاٶ كنبضا   تذمزُ هينسُ تِ مَشش حسهيي هسهز    ،(1371) .ٸاٲ١، ٲحٳسٖٯي -

 .جسا٪بٶٻ، ٞطټٷ٩ ايطاٴ ظٲيٵ

ؾيطٸؼ اثنطاټيٱ ظازٺ،   :، تطجٳٻصٌايع زستي مْي ايزاى، (1372) اي. ټبٶؽ  ٸٸٮٝ، -

 .تٽطاٴ، اٶ كبضا  ٸآٲٹظـ اٶ٣ ة اؾ ٲي

 

ثنٻ    ٲبقباپ ثي٫ي ٸ ٖٯي آ٢نب ٢بؾنٳي   آ٢بيبٴ ؾيسٖٯي ثٳبٴ ٶ٣يت اثٷبثطايٷ٧طيٵ، اظ يٳٷب 

 .٦ٷٱ ٲي اقبٴ تك٧ط ؾجت ټٳ٧بضي اضظٶسٺ
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