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 چكيده

٘ىحبؼ ٚالغ ظؼ غؽة نٙؽ جٙؽاْ أدبَ  1541ايٓ جسميك ظؼ پبؼن خٕگٍي چيحگؽ ثب ِكبزث 
ثيؽ جٕم ضهىي أثيؽ ٘ؽـ ثؽ ؼٚي نبظاثي ظؼضحبْ وبج جٙؽاْ وٗ جسث جأنع. خٙث ثؽؼقي ج

ظؼ لبٌت  1831أع عؽذ جسميمبجي ٘ؽـ ثب چٙبؼ جيّبؼ ٘ؽـ ظؼ چٙبؼ جىؽاؼ ظؼ قبي  فحٗلؽاؼ گؽ
عؽذ آِبؼي ثٍٛوٙبي وبًِ جًبظفي ثٗ ِؽزٍٗ اخؽا گػانحٗ نع. ظؼ ايٓ جسميك، جىؽاؼ٘ب ظؼ 
چٙبؼ لغؼٗ وٗ اؾ ٔظؽ ٚيژگيٙبي ِسيغي ٚ ِعيؽيث ٔگٙعاؼي ثب يىعيگؽ ِحفبٚت ثٛظٔع أحطبة 

ثبنع. ظؼضحبْ ٘ؽ يه  ايٍٗ وبج ِي 54ظاؼاي چٙبؼ وؽت ٚ ٘ؽ وؽت ظاؼاي  گؽظيعٔع. ٘ؽ جىؽاؼ
اؾ وؽجٙب جسث يه ٔٛع جيّبؼ ٘ؽـ لؽاؼ ظاظٖ نع، ثٗ عٛؼي وٗ ظؼ جيّبؼ ٘ؽـ نعيع، اؾ 

٘بي فؽػي ٚ خبٔجي لغغ نعٔع، ظؼ  جؽيٓ ٔمغٗ جبج ظؼضث جب اؼجفبع ظٚ ِحؽ وٍيٗ نبضٗ  پبييٓ
٘بي فؽػي ٚ خبٔجي  لغغ نعٔع ، ظؼ ٘ؽـ  ؽ وٍيٗ نبضٗجيّبؼ ٘ؽـ ِحٛقظ جب اؼجفبع يه ِح

٘بي ضهه ٚ ضؼيف ٚ آفث ؾظٖ جب لغؽ ظٚ قبٔحيّحؽ  قجه جب اؼجفبع ظٚ ِحؽي جبج، فمظ نبضٗ
زػف گؽظيعٔع ٚ ظؼ ايغالذ ظاضً جبج قجه گؽظيعٖ ٚ ظؼ جيّبؼ ثعْٚ ٘ؽـ )نب٘ع( فمظ 

اقفٕعِبٖ، لجً اؾ آغبؾ  15٘بي ضهه ٚ نىكحٗ نع. ػٍّيبت ٘ؽـ ظؼ  اوحفب ثٗ زػف نبضٗ
گٛٔٗ ظضبٌحي ظؼ  فًً ؼٚيم أدبَ نع ٚ ّ٘ؿِبْ اٌٚيٓ آِبؼثؽظاؼي ٔيؿ يٛؼت گؽفث. ٘يچ

٘ب ظٚثبؼٖ جىؽاؼ گؽظيع.  قبي ثؼع آِبؼثؽظاؼي اؾ پبيٗ ػٍّيبت ٔگٙعاؼي يٛؼت ٔگؽفث ٚ يه
ٗ ٚ ثؽاقبـ جسٍيٍٙبي أدبَ نعٖ ِهطى گؽظيع ظؼ وؽجٙبيي وٗ جسث جٕم ضهىي لؽاؼ ظانح

ثيؽ ؼا ظؼ افؿايم ظؼخٗ نبظاثي أظؼ ؼٚيهگبٖ ضؼيف لؽاؼ ظانحٕع، جيّبؼ ٘ؽـ نعيع ثيهحؽيٓ ج
وٗ ظؼ وؽجٙبيي وٗ ظؼ ؼٚيهگبٖ غٕي لؽاؼ ظنحٕع ٚ ّ٘چٕيٓ ظؼ  ظؼضحبْ ظانث، ظؼ يٛؼجي

نؽايغي وٗ ِسعٚظيحي اؾ ٔظؽ آثيبؼي ٚخٛظ ٔعانحٗ ٚ ظؼضحبْ جسث جٕم ضهىي لؽاؼ ٔگؽفحٗ 
ثيؽ ؼا ظؼ نبظاثي ظؼضحبْ ظانث. ظؼ نؽايغي وٗ ؼٚيهگبٖ اؾ أؽـ قجه ثٙحؽيٓ جثٛظٔع جيّبؼ ٘

  ٔظؽ زبيٍطيؿي ظؼ زع ِحٛقظ ثٛظٖ ٚ ظؼضحبْ اؾ ٔظؽ جٕم ضهىي ظؼ زع ِحٛقظ لؽاؼ گؽفحٗ
 ثٛظٔع جيّبؼ ٘ؽـ ِحٛقظ ثيهحؽيٓ ٔحيدٗ ؼا ظؼ افؿايم نبظاثي ٔهبْ ظاظ.
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 وبج جٙؽاْ، وّجٛظ آة، ٘ؽـ، ضبن پبؼن خٕگٍي، ضهىي، نبظاثي، ٘بي وٍيعي: ٚاژٖ

 مقدمو
  وٗ  ؾِبٔي  وٗ  اقث  ايٓ ِٛؼظ جٛخٗ لؽاؼ ظاظ ثبيع  ٘ؽـ  ظؼ ضًٛو  ؼا وٗ  جسثيِ  اٌٚيٓ

  آيب ثٗ ٚالغ ايٓ  ثؽيُ ؼا ِي  گيبٖ  يه  ؾٔعٖ  ٘بي نبضٗ ٚ  ظ٘يُ ِي  ؼا أدبَ  ٘ؽـ  ػٍّيبت

 يب ضيؽ؟  ِفيع اقث  گيبٖ  ثؽاي  ػٍّيبت

نٛظ  ِي  ظؼ ؼنع ظؼضث  جغييؽاجي  ، ثبػث لغؼي  ضبعؽ ظانحٗ ثبنيُ وٗ ٘ؽ ٔٛعثبيع ثٗ 

  اؾ لجً  آْ  ٚ ِسبقٓ  ِؼبيت  گيؽظ ِگؽ ايٕىٗ  ٔجبيع يٛؼت  لغؼي  گٛٔٗ ٘يچ  ثٕبثؽايٓ

،  ٘ؽـ  ػٍّيبت  ظؼ اثؽ اخؽاي  ظؼضث يه  ٚ ثؽگ  نبضٗ  ثبنع. ثؽظانث  نعٖ  ِهطى

٘ب  نبضٗ  ٚ زػف  گػاؼظ. ظؼ اثؽ ثؽظانث اثؽ ِي  آْ  آيٕعٖ ؼفحبؼ فيؿيٌٛٛژيىي ٚ ؼنع  ؼٚي

  اقث  يبثع ٚ ِّىٓ ِي  گيبٖ جمٍيً  ، جٛاْ ثبٌمٖٛ فحٛقحٕؿوً ٘ؽـ  ٚ ثؽگٙب ظؼ اثؽ ػٍّيبت

ظٚ   چبلٛيي  اثؽ ثگػاؼظ. ٘ؽـ  گيبٖ  ؼنع وً  ٚ يب ؼٚي  نعٖ  ٘ؽـ  ؼنع أعاَ  ِيؿاْ  ؼٚي

  ظؼضث ؼا ؾضّي  ظيگؽ آْ  وٕع ٚ ٌجٗ ِي  ٚ وّه  يثزّب  آْ  ٌجٗ  يه  وٗ  اقث  ٌجٗ

 وٕيُ؟   ٚ چؽا ٘ؽـ  ، چگٛٔٗ ودب، وي  ظاؼظ وٗ  ايٓ  ثٗ  قبؾظ. نعت ؾضُ ثكحگي ِي

(Edward  ،ْ5115ٚ ّ٘ىبؼا.) 

  اقث  ، ِّىٓ نعٖ  ٘ؽـ  ؼنع ظؼضحبْ  ؼٚي  گؽفحٗ  يٛؼت  ِهب٘عات  ظؼ ٘ؽ يٛؼت

جٛأع  ، ِي ظؼضحبْ  ثؽگ  قغر  ٘ب ٚ وب٘م نبضٗ  لغغ  ؼا ثٛخٛظ آٚؼظ وٗ  جُٛ٘  ايٓ

  اقث  ِّىٓ  اِؽ ظؼ ٚالغ گؽظظ. ايٓ  نبظاثي  افؿايم  ثبنع ٚ ثبػث  ظانحٗ  اي ِثجث ٔحيدٗ

  نبضٗ  ِؼٌّٛي، جؼعاظي  ٘ؽـ  وؽظ وٗ ظؼ اثؽ ػٍّيبت  ثيفحع، اِب ثبيع ضبعؽٔهبْ  اجفبق

  گؽظظ، اِب ظؼ اثؽ اخؽاي ٘ؽـ  يع خبٔهيٓخع  ٚ ثؽگ  جٛأع جٛقظ نبضٗ ِي  وٗ  نعٖ  لغغ

گؽظٔع وٗ ظؼ يٛؼت اخؽاي  اؾ أعاَ ٘ٛايي گيبٖ زػف ِي  ، جؼعاظ ؾيبظي نعيع ظؼضحبْ

  اؾ جٛاْ فحٛقٕحؿي  نٛٔع وٗ آثعاؼ خبٔهيٓ ِي ٚ  جبؾٖ  ٘بي ػٍّيبت يسير جٛقظ نبضٗ

 .(Cowan  ٚArb ،5115 (ثبنٕع  ثؽضٛؼظاؼ ِي  ثباليي
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  ثٗ  گؽظظ. ثبجٛخٗ ِي  ظؼضحبْ  وٕٕعٖ  غضيؽٖ  ظؼ ثطهٙبي  جغييؽاجي  بػثث  ٘ؽـ  ػٍّيبت

ظيگؽ   ٚ جؼعاظي  زػف  وٕٕعٖ  اؾ أعاِٙبي غضيؽٖ  ، ثؼضي ٘ؽـ  ، جىؽاؼ ٚ نعت ِبْؾ

جٛأع ِثجث ثبنع ٚ ظؼ  نٛٔع ايٓ جغييؽات ظؼ ٔٛقبٔٙبي فًٍي غضبيؽ گيبٖ، ِي ايدبظ ِي

،  جبج  زدُ  ِمعاؼ غضبيؽ ظؼ گيبٖ ِٕدؽ گؽظظ )وب٘م  ٘موب  جٛأع ثٗ ثؼضي ِٛاؼظ ٔيؿ ِي

 Clair) ثبنع نعيعجؽ ِي  زبٌث  ايٓ  قٕگيٓ  ظؼ ِٛؼظ ٘ؽقٙبي  ( وٗ ٚ ثؽگ  نبضٗ  ثؽظانث

 .(5115 ،ٚ ّ٘ىبؼاْ

،  ٘ب، جٕٗ ، لٕع ٚ چؽثيٙب ظؼ نبضٗ ٔهبقحٗ  جٌٛيع نعٖ ؼا ثٗ يٛؼت  أؽژي  ظؼضحبْ

  جٛأع ظؼ نؽايظ ِطحٍف ِي  نعٖ  غضيؽٖ  أؽژي  وٕٕع. ايٓ ِي  غضيؽٖ  ٘ب ٚ ؼيهٗ قؽنبضٗ

  لبثً  قغر  وٕع ثٗ  ؼا غضيؽٖ  ثحٛأع أؽژي  گيبٖ  ايٕىٗ  خبثٗ خب گؽظظ. ثؽاي  ظؼ گيبٖ

ؼا   گيبٖ  ٘ب ٚ ثؽگٙب، جٛاْ نبضٗ  ٔيبؾ ظاؼظ. ثؽظانث  فحٛقٕحؿوٕٕعٖ  اؾ أعاَ  اي ِالزظٗ

  ِٛؼظ جٛخٗ  ٔيؿ ثبيكحي  ِٛضٛع  ظ٘ع. ايٓ ِي  وب٘م  ژيأؽ  فحٛقٕحؿ ٚ غضيؽٖ  ظؼأدبَ

  ظ٘ع ظيگؽ لبظؼ ٔطٛا٘ع ثٛظ ظؼ ِمبثً  جٛاْ ضٛظ ؼا اؾ ظقث  گيبٖ  لؽاؼ گيؽظ، چٕبٔچٗ

، Cowan  ٚArb ( وٕع  ِمبِٚث  چٛة  پٛقيعگي  يب اؼگبٔيكّٙبي  گيب٘ي  پبجٛژٔٙبي

5115). 

  وب٘م  ؼا قبالٔٗ  گيبٖ  ثؽگ  اؾ قغر َ چٙبؼ  اؾ يه  ثيم  ضٛثي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ  ظٌيً

ٚ   ظ٘يُ  أدبَ  ظؼضث  ؾٔعگي  عٛي  ؼا ظؼ جّبَ  ٘ؽـ  ػٍّيبت وٗ  اقث  ُِٙ  . ايٓ ٔع٘يُ

(. ظؼ ٚاوٕم Windsor ،1991) ٔىٕيُ  ػّؽ ظؼضث  يىجبؼ ظؼ عٛي  فمظ ِسعٚظ ثٗ

،  نعٖ  غضيؽٖ  ؽژيأ  خبيگؿيٕي  ، خٙث اؾ گيب٘بْ  نعيع، جؼعاظ ؾيبظي  ٘ؽـ  ثٗ  ظؼضث

وبؼي   ؾٔعٖ  ٘بي نبضٗ  ٘ؽـ  ٘ؽزبي وٕٕع. ثٗ ِي  فؽاٚأي يخب ٔبثٗ  ٘بي جٌٛيع خٛأٗ  ثٗ  العاَ

  ظؼ ِعيؽيث  ثبنع ٚ عؽزي ضؽٚؼي ِي  ضٛة  قبضحبؼ جبخي  ثٗ  ظقحيبثي  خٙث  ايٌٛي

 .اقث ظؼ ثبغٙب ٚ پبؼوٙب  نعٖ  وبنحٗ  ظؼضحبْ
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  ِٕظٛؼ اؾ ٘ؽـ  عٛؼ ٚاضر ظؼ اثحعا ثٗ  ظ،  ِگؽ ايٕىٗنٛ  ٘ؽـ  ٔجبيكحي  ظؼضحي  ٘يچ

اػضبء ٚ   ٚ ثؽظانث  آْ  نعْ  جب وبًِ  ٘ؽـ  ِؽزٍٗ  ِٛاؼظ اؾ اٌٚيٓ  گؽظظ. ظؼ جّبَ  ِؼيٓ

 لؽاؼ گيؽظ: ِعٔظؽ  ؾيؽ ثبيكحي  ػٕبيؽ ؾائع، ظٚٔىحٗ

اؾ   اي ِالزظٗ  نٛظ ٚ ِمعاؼ لبثً ايدبظ ِي  ؾضُ  ظؼضث  ٘ؽقٙب، ؼٚي  ظؼ جّبَ -1

  ظٕ٘ع وٗ ثيّبؼيؿا ؼا ِي  ػٛاًِ  ٚؼٚظ ثٗ  ثبؾ، اخبؾٖ  ؾضّٙبي نٛظ. ِي  زػف  ثبفحٙبي ؾٔعٖ

  ظؼ اثؽ ٘ؽـ  نٛٔع. ثٗ ػالٖٚ  ظؼضث  چٛثي  أعاِٙبي  پٛقيعگي  ِٕدؽ ثٗ  اقث  ِّىٓ

  جٌٛيع ِٛاظ فحٛقٕحؿي  ظؼ وب٘م  نٛظ وٗ ِي ٗ ثؽظانح  فحٛقٕحؿ وٕٕعٖ  اؾ أعاَ  ثطهي

  آيٕعٖ  قالِحي  نٛظ ثبيكحي ِي  اػّبي  وٗ  ٘ؽقي  ٘ؽ گٛٔٗ  يٛؼت ظاؼظ. ظؼ ٘ؽ ٔمم

 .آْ ؼا ِع ٔظؽ لؽاؼ ظ٘ع  ٚ پبيعاؼي  ظؼضث

  نٛظ وٗ ِي  وؽظٖ ٚ ثبػث  ػًّ  اوٛقيكحُ  يه  ػٕٛاْ اغٍت ثٗ  ظؼضث  يه -5

  وٕٕع. ايٓ  ؾٔعگي  ؼيهٗ  اعؽاف  ٚ ظؼ ضبن  ، جٕٗ ، ؼيهٗ جبج  ظؼ ؼٚي  ِطحٍفي  ِٛخٛظات

  وؽظٖ ٚ يب ثب ظؼضث  غػا اقحفبظٖ  ثٗ ػٕٛاْ  ظؼضث  يب ِؽظٖ  ؾٔعٖ  اؾ أعاِٙبي  ِٛخٛظات

  ؼا ثبيع ثٗ ضبعؽ ظانحٗ ثبنيُ وٗ  ، ايٓ ِٛضٛع ُِٙ ثٕبثؽايٓ ؼٔع.ظا  اؼججبط ّ٘ؿيكحي

ؾ يب ثؽگٙب ا  ِبؾاظ ٘ؽـ  وؽظْ  يب پبن  ظؼضث  اؾ جبج  نعٖ  ضهه  چٛة  ٘ؽ ٔٛع  زػف

  وٕع ٔمم ِي  ؾٔعگي  ظؼ آْ  ظؼضث  وٗ  اوٛقيكحّي  جٛأع ظؼ پبيعاؼي ، ِي ظؼضث  اعؽاف

 .(Cowan  ٚArb ،5115 ( ؼا ايفب وٕع  ِّٙي

 :ثبنع  ظانحٗ  ظٔجبي  ؼا ثٗ  يب چٕع ٘عف  جٛأع يه ِي  ظؼضحبْ  ٘ؽـ

  اؾ قبي  ٍٛگيؽيٚ خ  ِيٖٛ  ويفيث  افؿايم  ثؽاي  ِيٖٛ  ظؼ ظؼضحبْ ثبؼظ٘ي؛  ثٗ  وّه -1

ٚ   ٔؽن  خكحٙبي  ٘ؽـ  ٔٛع  وٕٕع. ظؼ ايٓ ِي  ٘ب ؼازػف اؾ نبضٗ  آٚؼي، جؼعاظي

عٛؼ  ثٗ  ظؼ گيبٖ  نعٖ  غضيؽٖ  أؽژي  ػٍّيبت  ظؼ اثؽ ايٓ .وٕٕع ِي  ؼا لغغ  ضؼيف  ٘بي نبضٗ

  بيًثبال ز  ثبويفيث  يىٕٛاضحي  ظ٘ي نٛظ ٚ ِيٖٛ ِي  جمكيُ  ِطحٍف  ظؼ قبٌٙبي  يىٕٛاضث

 نٛظ. ِي
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،  ٘عف  ثٗ  ثب جٛخٗ  گيبٖ  ظب٘ؽي  ظ٘ي نىً  خٙث  اؾ گيب٘بْ  ظؼ ثكيبؼي ؛ ظ٘ي فؽَ -5

  نيٖٛ  ٚ خٕگٍعاؼي نٙؽي، ايٓ  ظؼ ثبغجبٔي  اِؽٚؾٖ  وٕٕع وٗ ِي  اقحفبظٖ  ٘ؽـ  اؾ نيٖٛ

ؼا  ، آْ گيبٖ  ٚ ثؽگ  نبضٗ  ، ثب ٘ؽـ وبنث  اٌٚيٗ  قبٌٙبي  ثبنع ٚ اؾ ّ٘بْ ِي  ثكيبؼ ِؽقَٛ

 .وٕٕع ِي  جؽثيث  ظٌطٛاٖ  فؽَ  ثٗ

  ، ثبػث ظؼضث  ظؼ ؼٚي  نعٖ  ضهه  ٘بي ٚخٛظ نبضٗ ؛ قٛؾي  اؾ آجم  خٍٛگيؽي -8

  آٚؼي  ٚ خّغ  زػف  نٛظ وٗ ِي  پبؼن  ضًٛوٗ ٚ ث  ظؼخٕگً  قٛؾي ضغؽ آجم  افؿايم

  فٛلبٔي  حٙبيلكّ  آْ ثٗ  ٚ جٛقؼٗ  قٛؾي ثؽٚؾ آجم  اِىبْاؾ ،  نعٖ  ضهه  ٘بي نبضٗ

 وٕع. خٍٛگيؽي ِي  ظؼضث

ٚ ظؼ   ظؼضث  پبييٕي  ظؼ ثطم  ٚ أجٖٛ  نعٖ  ضهه  ٘بي ٚخٛظ نبضٗ ؛ جٛظٖ  ٔفٛغ ثٗ -5

ٚ ِٛخت ثؽٚؾ   جٛظٖ  ظاضً  ثٗ  ٚ ِبِٛؼيٓ  وٕٕعگبْ  جؽظظ ِؽاخؼٗ  ، ِبٔغ يمٗ  قغر  ٔؿظيىي

ػجٛؼ ٚ ِؽٚؼ،  وؽظْ اِىبْفؽاُ٘   ٘ب، ضّٓ نبضٗ  ايٓ  زػف .نٛظ ِي  ازحّبٌي  ضغؽات

 .وٕع پػيؽ ِي اِىبْ  پؽٚؼني  أدبَ ػٍّيبت  ؼا ثؽاي  جٛظٖ  اػّبق  ثٗ  ظقحيبثي

  ٘ب ٚ ظؼضحبْ نبضٗ  أجٛ٘ي ؛ ٚ خٛٔعگبْ  نىبؼي  زيٛأبت  ضكبؼات  وب٘م -4

  زػف .نٛظ ِي  ضؽگٛل  ضًٛوٗ ث  ضٛاؼاْ  قؽنبضٗ ٚ  خٛٔعگبْ  اضفبي  ثؽاي  ِأٚايي

  آٔٙب ؼا وب٘م  ٚ ضكبؼات  نعٖ ٚ خٛٔعگبْ  ِٛغي  زيٛأبت  ِٙبخؽت  ٘ب ثبػثٗ نبض  ايٓ

 .ظ٘ع ِي

،  ؾِيٓ  ظؼ قغر  ٚ ثؽگ  نبش  ثبالي  جؽاوُ اؾ ثيّبؼيٙب؛  ثؼضي  ضكبؼت  وب٘م -6

  اؾ ثيّبؼيٙب ثٗ ٚيژٖ اِؽاٌ  نٛظ ٚ نؽايظ ثؽٚؾ ثؼضي ِي  جٛظٖ  گؽظل ٘ٛا ظؼ ظاضً  ِبٔغ

  خؽيبْ  ثبػث  ٘ؽـ  آٚؼظ. ػٍّيبت ِي  فؽاُ٘  ِؽعٛة  ظؼ ِٕبعك  وؼا ثٗ ضًٛ  لبؼچي

لبؼچٙب ؼا   ٔهٛ ٚ ّٔبي  نٛظ ٚ ظؼٔحيدٗ ِي  خٕگً  وف  ٔٛؼ ثيهحؽ ثٗ  ٘ٛا ٚ ؼقيعْ

 وٕع. ِسعٚظ ِي

 ِٛؼظ  خٕگٍي  ظؼ پبؼنٚ افؿايم نبظاثي؛   ؼلبثث  ، وب٘م ثب ضهىي  ِجبؼؾٖ -1

  ِسيظ ٚ جؽاوُ  ضهىي  وٗ  اقث  اؾآْ  زبوي  نعٖ  بَأد  ٚ جسميمبت  ، ِغبٌؼبت ثؽؼقي
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  نعٖ  وبنحٗ ظؼضحي  ٘بي فيؿيٌٛٛژيىي گٛٔٗ  ثؽٚؾ ضؼف  ػٛاًِ  ٘ب اؾ ِّٙحؽيٓ پبيٗ  ثبالي

  ثكحگي  گيب٘بْ  ؼنع ٚ نبظاثي  (. اؾ عؽفي1818)ِيؽثبظيٓ ٚ نيجبٔي،  ثبنع ِي  ظؼ پبؼن

اؾ   زبيً  ِٛاظ جٌٛيع نعٖ  ِيؿاْ  ضٛظ جبثغ  ظاؼظ وٗ  ظؼ گيبٖ  أؽژي  وبؼايي نعيع ثٗ

  ثٗ  گيب٘ي  )ظؼ فيؿيٌٛٛژي ثبنع. ِي  جٕفف  ػٍّيبت عي  أؽژي  فحٛقٕحؿ ٚ ًِؽف  ػٍّيبت

  اؾ ِيؿاْ  جبثؼي  گٛيٕع(. جٌٛيع ِٛاظغػايي ِي  جٕفف ًبايغالز  نعٖ  ًِؽف  أؽژي  ِدّٛع

اؾ   ِٛخٛظ ظؼ ثؽگ  ٖٚ، وٍؽٚفيٍٙبيثٗ ػال .ثبنع ِي  ظقحؽـ  لبثً  ٚ ِٛاظ غػايي  آة

  وٍؽٚفيً  ظاؼٔع. ِيؿاْ  قؿايي  ثٗ  ٔمم  ظؼ جٌٛيع ِٛاظ فحٛقٕحؿي  ٘كحٕع وٗ  ػٛاٍِي  خٍّٗ

 L.A.Iجٛقظ   ثؽگ وٗ  قغر  ثبنع. افؿايم ِي  فحٛقٕحؿ وٕٕعٖ  ثؽگ  اؾ قغر  ضٛظ جبثؼي

  ظؼ گيبٖ  ِٛاظ فحٛقٕحؿي  مافؿاي  ثبنع ثبػث گيؽي ِي أعاؾٖ  ( لبثً ثؽگ  قغر  )نبضى

يبثع.  ِي  نعت  گيبٖ  فؼبٌيث  ٔيؿ ثب افؿايم  ِٛاظ ظؼ گيبٖ  ًِؽف  ِيؿاْ  نٛظ. اؾ عؽفي ِي

ٔيؿ ؾيبظجؽ   يبثع جٕفف ِي  فحٛقٕحؿ، افؿايم  ايٕىٗ  ، ضّٓ ثؽگ  قغر  ثب افؿايم  ظؼ گيب٘بْ

اؾ ايٓ ِمعاؼ ثيهحؽ  L.A .Iگؽ  ا .نٛظ ِي  فحٛقٕحؿ ثؽاثؽ جٕفف  ِيؿاْ  وٗ  نٛظ، جبزعي ِي

  اؾ جٕفف  فحٛقٕحؿ ثيم  وٗ  اٚي  نٛظ. ظؼ ِؽازً ِي  ثؽ فحٛقٕحؿ غبٌت  جٕفف  گؽظظ ِيؿاْ

خعيع ٚ ؼنع ٚ ّٔٛ   جٌٛيع أعاِٙبي  ًِؽف  ٚ ثٗ  غضيؽٖ  ظؼ گيبٖ  ِبؾاظ ِٛاظ جٌٛيعي  اقث

 ظؼ  نعٖ  ٔبچبؼ اؾ ِٛاظ غضيؽٖ  ثٗ  ؾيبظ نٛظ گيبٖ  وٕٕعٖ  جٕفف  أعاَ  ؼقع. چٕبٔچٗ ِي  گيبٖ

  نٛظ. افؿايم ظب٘ؽ ِي  ظؼ گيبٖ  ػِّٛي  ، ضؼف جعاَٚ  وٕع ٚ ظؼ يٛؼت ِي  ًِؽف  گيبٖ

ثكحگي ظاؼظ.   ٚ نؽايظ ؼٚيهگبٖ  گيب٘ي  گٛٔٗ  ٚيژگيٙبي  فحٛقٕحؿ ثٗ  ثبؾظٖ ٚ وبؼايي

ثيهحؽيٓ أعاؾٖ   ؽگث  قٛؾٔي  ٘بي ظؼ گٛٔٗ  وٗ  اقث  ظاظٖ  ٔهبْ  آِعٖ  ثؼًّ  جسميمبت

L.A.I  ثبنع.  ِي 55جب   ٔظيؽ غؼت  ؾؼاػي  ٚ ظؼ گيب٘بْ 16  ثؽگبْ  ، ظؼ پ3ٓٙثؽاثؽ

.  ظانث  ضٛا٘يُ  جٌٛيع ؼا ظؼ گيبٖ  ثيهحؽ نٛظ وب٘م  نعٖ  اؾ اػعاظ گفحٗ  L.A.I چٕبٔچٗ

ؼا ظؼ زع  L.A.I، ِمعاؼ  وؽظْ  ٚ جٕه  ٘ؽـ  ػٍّيبت  نٛظ وٗ ثب اخؽاي پيهٕٙبظ ِي

ثؽگ   اؾ عؽيك  ججطيؽ ٚجؼؽق  اؾ ِيؿاْ  ،أؽژي  ًِؽف  وب٘م  جب ضّٓ  ظاؼيُ  ٔگٗ  ِغٍٛة

 . ظ٘يُ  ؼا وب٘م  آة  ًِؽف  وٕيُ ٚ ِيؿاْ  وُ



 111 1نّبؼٖ  15فًٍٕبِة پژٚ٘هي جسميمبت خٕگً ٚ يٕٛثؽ ايؽاْ خٍع 

  اضيؽ ثٗ  ، ٘عف خٕگٍي  ظؼ پبؼن  خٕگٍي  ٘بي جٛظٖ  ٚ ٚضؼيث  ِٛلؼيث  ثٗ  ثب جٛخٗ

 نع. ثب ِي  ظؼ اٌٚٛيث  ا٘عاف ظيگؽ  ثٗ  ؾيبظ ٔكجث  ازحّبي

ٔظيؽ   نؽايظ ضبو  جسث  وٗ  ٘بيي ظؼ جٛظٖ ؛ ِكٓ  ٘بي خٕگٍي وؽظْ جٛظٖ  خٛاْ -3

أع ٚ ظچبؼ  ؼقيعٖ  ظيؽؾيكحي  قٓ  ثٗ  ايٌٛي  ٚ ػعَ ٔگٙعاؼي  ، فمؽ ؼٚيهگبٖ ضهىي

  ٘ؽـ  ؼٚل  ثب اػّبي  جٛاْ أع ِي ضٛظ نعٖ  ضهىيعگي ّ٘ٗ يب ثطهي اؾ أعاِٙبي ٘ٛايي

  ضبييث  وٗ ٘بيي وؽظ. ظؼ گٛٔٗ  العاَ  جٛظٖ  وؽظْ  خٛاْ  ثٗ  كجثٔ  ِٕبقت  ثب نعجٙبي

  ثب اػّبي  جٛاْ قث ِيا  نعٖ  ظچبؼ ضهىيعگي  ثيهحؽ جٛظٖ  ظ٘ي ظاؼٔع ٚ ثطم  خكث

  وؽظ. ظؼ ايٓ  ؼا خٛاْ  جٛظٖ  نعٖ  ضهه  ٘بي پبيٗ  ثؽ وؽظْ  نعيع ٚ وف  اٌؼبظٖ  فٛق  ٘ؽـ

ؾاظ  نبضٗ  جٛظٖ  يه  وٛجب٘ي  ٚ ظؼ ِعت  نعٖ  فؼبي ٗ يم  ضفحٗ ظؼ ِسً  ٘بي خٛأٗ  ؼٚل

  وؽظْ  ٚ جٕه  فؽَ  ، ٘ؽـ ِٕبقت  نٕبقي خٕگً  ؼٚل  ثب اػّبي  نٛظ وٗ ايدبظ ِي  خٛاْ

 .وٕيُ  ٔٙبيي جؽثيث  ٘عف  ثٗ  ؼا ثب جٛخٗ  ، جٛظٖ  نعٖ  ثٕعي ؾِبْ  ثؽٔبِٗ  پبخٛنٙب ظؼ يه

Windsor (1991ّٓض )  ًگيب٘بْ  وؽظْ  ، خٛاْ ٘ؽـ  أدبَ  خٙث ٖ يبظ نع  غوؽ ظالي  

  ٚي جٛييٗ .ثبنع ِي  زًٛي  لبثً  ٘ؽـ  اؾ عؽيك  ظأع وٗ ِي  ؼا اؾ ِٛاؼظي  ضؼيف

 .لؽاؼ ظاظ  ِٛؼظ ٘ؽـ  قبي  ظؼ عٛي  ؼا ثبيع ظؼ ظٚٔٛثث  ثؽگ  قٛؾٔي  ظؼضحبْ  وٕع وٗ ِي

ظؼ اٚاضؽ   قجه  ٘ؽـ  ٚ ظيگؽي  ثٙبؼ ٚ اٚاضؽ ؾِكحبْ  ظؼ اٚايً  قٕگيٓ  ٘ؽـ  يه

قجؿ٘ب ظؼ   ّ٘يهٗ  ٘ؽـ  أدبَ  ػعَ  وبؼنٕبـ  ايٓ  ٘بي . اؾ جٛييٗ جيؽِبٖ  ضؽظاظ ٚ اٚايً

 .ثبنع پبييؿ ِي  ٚاٚايً  جبثكحبْ  فًً

Larson  ٚLester  (1939ظؼ ظقحٛؼاٌؼٍّي )  ٗوؽظٖ  جٙيٗ  ثب ضهىي  ِمبثٍٗ  ثؽاي  و 

آؼِبٔي ؼا وٕع   ثحٛأع فؽَ  ظؼضث  وٗ  اي نيٖٛ ْ ػٕٛا ثٗ ؼا  قبالٔٗ  ٘ؽـ  اقث ػٍّيبت 

 .أع وؽظٖ  ِؼؽفي

  ؾِبْ  وٕع وٗ ثٙحؽيٓ ِي  ضٛظ جٛييٗ  پيهٕٙبظي  ٘بي آِؽيىب ظؼ ثؽٔبِٗ  خٕگً  قؽٚيف

چٕع  ٘ؽ .ثبنع ِي  اٚاضؽ پبييؿ ٚ ؾِكحبْيؼٕي ،  ضٛاة  ، فًً ٘ؽـ  ػٍّيبت  ثؽاي

  ظؼ ؾِبْ  ٘ؽـ خعا وؽظ.  اؾ ظؼضث  جٛاْ يِ  ؼا ظؼ ٘ؽ ؾِبْ  نعٖ  ضهه  ٘بي نبضٗ
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  ضغؽ زٍّٗ  ايٕىٗ  ؼقبٔع، ضّٓ ِي  زعالً ؼا ثٗ  گيب٘ي  نيؽٖ  ؼفحٓ   ، اؾ ظقث ضٛاة

  قبؾِبْ  ؼقبٔع. ايٓ ِي  زعالً  ؾِبْ، ثٗ  ظؼ ايٓ  فؼبٌيث  ػعَ  ظٌيً ؼا ثٗ  زهؽات لبؼچٙب ٚ

 .ظاظ  ؼا وب٘م  ظؼضث  % جبج54اؾ   يمث  ٔجبيكحي  ٘ؽـ  وٕع وٗ ظؼ اثؽ ػٍّيبت ِي  جٛييٗ

 
 مٌاد ً رًشيا

 ِهطًبت ِٕغمٗ ِٛؼظ ِغبٌؼٗ

  ٘ىحبؼ ظؼ غؽة 1541  لؽيت  چيحگؽ ثب ِكبزحي  خٕگٍي  ظؼ پبؼن  ٘ؽـ  جسميمبجي  عؽذ

 11َ  خغؽافيبيي  ٚ عٛي  نّبٌي o84ٚ  54جبَ  o84 ٚ  55َ  خغؽافيبيي  ػؽٌ  ثيٓ  نٙؽ جٙؽاْ

 ٚ o 41   َ اخؽا ظؼ آِع.   ِؽزٍٗ  ثٗ  وؽج  جٙؽاْ  ثؿؼگؽاٖ  نؽلي ظؼ نّبي o 41ٚ  14جب

  ثبنع. خٙث ِحؽ ِي 1811  ِحؽ ٚ زعاوثؽ آْ 1511اؾ قغر ظؼيب   پبؼن  اؼجفبع  زعالً

 (.1)نىً نّبؼٖ  .ثبنع ِي  خٕٛثي  آْ  ػِّٛي

ظؼ   ضهىي  ظٚؼٖ  عٛي  ظاؼظ وٗ  ضهه  اي الٍيّي ِعيحؽأٗ  ظاؼاي  ٚ ٘ٛايي  اؾ ٔظؽ آة

  ٔٛقبٔٙبي زؽاؼجي  وٗ عٛؼي ؼقع. ثٗ ِي  ظؼ قبي  اؾ نم ِبٖ  ٚ ثٗ ثيم  عٛالٔي ٔكجحًب  آْ

ٔؿظيه ثٗ   آْ  قبٌيبٔٗ  ِحٛقظ ثبؼٔعگي. ثبنع قبٔحيگؽاظ ِحغيؽ ِي  ظؼخٗ -3/15+ جب 51اؾ 

 ظؼ  اْيطجٕع  ظٚؼٖ  وٕع. عٛي ِي  جب ضؽظاظ ؼيؿل  آثبْ  ِب٘ٙبي  ثيٓ  ِيٍيّحؽ اقث وٗ 541

  (.1831 ٔبَ، ثي)  اقث  ؼٚؾ ثؽآٚؼظ نعٖ 41-51  ثيٓ  قبي

  قبؾٔع اؾ وٕگٍِٛؽاي  ثبنع. ايٓ ِي  ٘ؿاؼظؼٖ  قبؾٔع آثؽفحي  ظاؼاي  نٕبضحي اؾ ٔظؽ ؾِيٓ

پؽ   ٚ قيٍث  ٘ب ؼا ِبقٗ ظأٗ  ِيبْ  ٚ فضبي  نعٖ  جهىيً  ٚؼيگ  ، نٓ قٕگ  ثب لٍٖٛ  ّ٘گٓ

 ، ظؼ ٘ؿاؼظؼٖ  آثؽفحي ثؽ قبؾٔع  ثبنع. ػالٖٚ % ِي81اؾ   ثيم  ٔٗپبظگب  ايٓ  اقث. نيت  وؽظٖ

  يٛؼت ثٗ  آ٘ىي  لؽِؿ ٚ ضبوكحؽي  ٔظيؽ ِبؼٔٙبي  قَٛ  ، ؼقٛثٙبي ظٚؼاْ اؾ پبؼن  ِٕبعمي

،  ظؼ آْ  ٚخٛظ اِالذ  نٛٔع وٗ ظيعٖ ِي  پكث  ظؼ ِٕبعك  ضًٛو ثٗ  اي ٚ ٌىٗ  ؾظگي  ثؽْٚ

  آثيبؼي  ظؼ اثؽ ػٍّيبت  ضٕعلي  ؼپكٕع ٚثؽٚؾ فؽقبيمنٛ  گيب٘ي  ٘بي ظٙٛؼ گٛٔٗ  ثٗ

 .(1831، ٔبَ ثي)  اقث  ِٕدؽنعٖ
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  اؼجفبع  وُ  ٘بي ٚ جپٗ  قؽ، ظنث  ظنث  ٚازع٘بي  ظاؼاي  اؾ ٔظؽ ژئِٛٛؼفٌٛٛژيىي

٘ب  جپٗ  ٘بي ثبنع. ظإِٗ % ِحغيؽ ِي 31يفؽ جب   ثيٓ  ِطحٍف  ظؼ ِٕبعك  آْ  نيت  ثبنع وٗ ِي

 .ثبنٕع ِي  قٕگي  ؾظگي  ثؽْٚ  ٚ ثعْٚ  خٍّگي ِٕظُ

  ، وٍكيه وبِجيه  افمٙبي  جهىيً  ثٗ  اغٍت  ، فؽايٕع ضبوكبؾي نؽايظ ِٕغمٗ  ثٗ  ثب جٛخٗ

فبلع   ِٛاؼظ ٔيؿ ضبن  ٚ ظؼ ثؼضي  ِٕدؽگؽظيعٖ  ضبن  االؼٌ  جسث ظؼ  ٚ يب ژيپكيه

 .گؽظظ ِي  ِهب٘عٖ  آوؽيه افك  يه  آْ  ٚ فمظ ظؼ قغر  اقث  پؽٚفيٍي  جسٛي

 Freanklinضبوٙبي پبؼن چيحگؽ ثؽاقبـ ؼٚل والِپيٛجؽي ٔيٛ٘بي ؼژيُ ؼعٛثحي:

Newhall  ْؼٚل جٛقؼٗ يبفحٗ آ ٚ A.Vanvambekeظاؼاي ؼژيُ ؼعٛثحي ،WEAK 

ARIDIC  ثبنع: ثب ِهطًبت ؾيؽ ِي 

ٚاقظ ؼژيُ ضهه ٚ ؾؼيه اقث ٚ ضبوٙب ظؼ لكّحي ٚ يب  ايٓ ؼژيُ ؼعٛثحي زع -

ؼٚؾ ِحٛاٌي ظؼ ٕ٘گبِي وٗ  54ؽي ؼعٛثحي ضبن ثؽاي ِعت ثيهحؽ اؾ جّبَ ثطم وٕح

قبٔحيگؽاظ اقث ِؽعٛة  ظؼخٗ 3قبٔحيّحؽي ثيهحؽ اؾ  41ظؼخٗ زؽاؼت ضبن ظؼ ػّك 

ثبنع. زعاوثؽ ِعجي وٗ ظؼ ثطم وٕحؽي ؼعٛثحي ضبن، ؼعٛثث لبثً اقحفبظٖ ٚخٛظ  ِي

 .ثبنع ِبٖ ِي 8ظاؼظ وّحؽ اؾ 

ثؽآٚؼظ گؽظيعٖ  Thermicضبوٙبي پبؼن خٕگٍي چيحگؽ ؼژيُ زؽاؼجي: ؼژيُ زؽاؼجي 

ظؼخٗ قبٔحيگؽاظ اقث ٚ اضحالف  55-14وٗ ِيبٔگيٓ ظؼخٗ زؽاؼت قبٌيبٔٗ ضبن 

ظؼخٗ  4قبٔحيّحؽي اؾ قغر ضبن ثيهحؽ اؾ  41ِيبٔگيٓ جبثكحبْ ٚ ؾِكحبْ ظؼ ػّك 

 ثبنع. قبٔحيگؽاظ ِي

ِحغيؽ   ضيٍي  ضبن  اؼظ. ثبفثلؽاؼ ظ  ٚ آؼيعيكٛي  قٛي آٔحي  ظؼ ؼظٖ  ِٕغمٗ  ضبوٙبي

ِحغيؽ   ِحٛقظ ٚ زحي قٕگيٓ جب  ٚ ُ٘ ظؼ ػّك اؾ قجه  ُ٘ ظؼ قغر  عٛؼي وٗ ، ثٗاقث

جب   ظؼ ٔمبط پكث  ٚ زحي  ٚ ػّيك  ػّيك جب ٔكجحًب  قغسي  اؾ ضيٍي  آْ  ضبن  ػّك .ثبنع ِي

ظؼ   قؽيغ  ٚ زحي ِحٛقظ جب  اؾ آ٘كحٗ  ضبن  ٔفٛغپػيؽي  وٕع. ِيؿاْ جغييؽ ِي  ػّيك  ضيٍي

فمؽ   ظٕ٘عٖ  ، ٔهبْ ضبن  ٘بي ّٔٛٔٗ  ٘بي نيّيبيي ثبنع. جدؿيٗ ِحغيؽ ِي  ِطحٍف  ِٕبعك
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البليب( ٚ   پٛنم  جسث  اؼاضي ظؼ خؿ )ثٗ  وُ  اؾت  ، ِيؿاْ ضؼيف  ، زبيٍطيؿي ِٛاظآٌي

 فميؽ ظؼ زع ِحٛقظ جب  خػة  ٚ اؾ ٔظؽ فكفؽ لبثً  ِحٛقظ جب ضؼيف  خػة  لبثً  جٛاْ

 .(1814، ٚ خٍيٍي ثبنع )ِدععب٘ؽي ِي
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 ِٛؼظ جسميك  ٚيژگيٙبي گٛٔٗ

  وهٛؼ٘بي  ثِٛي Pinaceae  اؾ ضبٔٛاظٖ Pinus eldarica ػٍّي  جٙؽاْ ثب ٔبَ  وبج  گٛٔٗ

ٚ   ٕع وٗ اؾ ٔظؽ ِمبِٚثثبنع گيب٘ي اقث ٔٛؼ پك ِي  ؼٚقيٗ  خٕٛة ٚ  ، پبوكحبْ افغبٔكحبْ

ٚ ٔمبط ثبظ   ٚ ضهه  گؽَ  وٗ اؾ ثيبثبٔٙبي عٛؼي ظاؼاي ظإِٗ ثكيبؼ ثبال ثٛظٖ، ثٗ ثؽظثبؼي

ثبؾ   ٘بي ايٓ گٛٔٗ ظاؼاي نبضٗ .وٕع ؼنع ِي  ضيؿ جب ِٕبعك ثب آة ٚ ٘ٛاي قؽظ ثٗ ضٛثي

  ضًٛو ثٗ  نع آْؼ  ثبنع. ِيؿاْ ِي  ؼاقث ٚ وبِاًل  ثؽگٙب قجؿ جيؽٖ  ؼٔگ  ثٍٛؽ  ٚ ظؼ قٓ

  قيكحُ .ثبنع ِي ِحٛقظ جب ؾيبظ ِحغيؽ  ثيٓ  ؼٚيهگبٖ  زبيٍطيؿي  ثٗ  ثب جٛخٗ  ظؼ خٛأي

ظ٘ع ٚ  ِي  فهبؼ ثبظ اؾ ضٛظ ٔهبْ  ظؼ ِمبثً  ضٛثي  ٚ ِمبِٚث  اي ايٓ ظؼضث ػّيك ؼيهٗ

ْ اؾ جٛا نٛظ. ثؽاي افؿايم ؼنع ِي  وٓ ؼيهٗ  ظؼ اثؽ عٛفبْ  وٗ  نعٖ  ِهب٘عٖ  ٔعؼت  ثٗ

 گيبٖ  ايٓ .اقحفبظٖ وؽظ ظؼ ثٙبؼ ٚ پبييؿ 5:1:8  ٔكجث  ثٗ NPK ٔظيؽ  وبًِ  وٛظ٘بي

 )قؽظاثي، وؽظ  جؽثيث  ظٌطٛاٖ  فؽَ  ثٗ  ٚ جيؽِبٖ  ظؼ اقفٕع ِبٖ  ٘ؽـ  ثب أدبَ  جٛاْ ؼا ِي 

 1863). 

 5  گٛظايجب اثؼبظ   ثٙحؽ اقث  أحمبي  پكٕعظ. ظؼ ٕ٘گبَ ؼا ِي  ٚ نٕي  ٌَٛ  ضبوٙبي  گيبٖ

  جب ِعت  نٛظ. آثيبؼي  ثبيع آثيبؼي  ثالفبيٍٗ  ثبنع. ثؼع اؾ وبنث  ٔٙبي  ؼيهٗ  ثؽاثؽزدُ

يبثٕع،   گكحؽل  ضبن  ٘ب ثحٛإٔع ظؼ ظاضً گيؽظ جب ؼيهٗ أدبَ  عٛؼ ِؽجت ثٗ  ثبيكحي  يىّبٖ

  ؽظ جب ؼيهٗگي  أدبَ  ػّمي  جب آثيبؼي  اقث  ؼا ثبيع ثيهحؽ وؽظ. الؾَ  آثيبؼي  فٛايً  قپف

  وٗ ِيؿاْ  اقث  وبؼ الؾَ  ايٓ  خٙث .گؽظظ  جسؽيه  ضبن  اػّبق  عؽف  ثٗ  جٛقؼٗ  ثٗ

 ؾيبظ ثبنٕع.  آثيبؼي  ؾيبظ ٚ فٛايً  ظؼ ٘ؽ ٔٛثث  آثيبؼي

 

 خٕگٍىبؼي  جبؼيطچٗ

  ؼقيعٖ  اجّبَ  ثٗ 1851  ٚ ظؼ قبي  نعٖ  نؽٚع 1854  قبي  ظَٚ  اؾ ٔيّٗ  خٕگٍىبؼي  ػٍّيبت

  ٘بي ؼا جٛظٖ  % آ11ْظاؼٔع ٚ زعٚظ   قبي 84ٔؿظيه   ٘ب قٕي % جٛظ91ٖ  لؽيت . اقث

  ظؼ قبٌٙبي  نعٖ وبنحٗ  ٘بي گٛٔٗ  ظٕ٘ع. ػّعٖ ِي  ظاؼٔع، جهىيً  قبي11وّحؽ اؾ   وٗ  خٛاْ
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، ػؽػؽ،  چحؽي  ، ٔبؼْٚ اي ، ثٍٛط، قؽٚ ضّؽٖ گٕدهه  ، البليب، ؾثبْ جٙؽاْ  :وبج نبًِ  اٌٚيٗ

  ثبظاَ ٚ أبؼ  ٘بي پبيٗ  ، قؽٚ نيؽاؾ ٚ ِؼعٚظي اي ، قؽٚٔمؽٖ قيبٖ  ، افؽاي فؽاپٍث، ا اؼغٛاْ

  ضؽؾ٘ؽٖ ٚ ، خٛاٌعٚؾ اي ، قؽٚٔمؽٖ ، پكحٗ ظاغعاغبْ  ٘بي اضيؽ، گٛٔٗ  ظؼ قبٌٙبي  وٗ  ثٛظٖ

خٕگٍٙب ٚ   ظؼ اضحيبؼ قبؾِبْ  قيفأج  ظؼ اثحعاي  پبؼن  أع. ِعيؽيث نعٖ  ٔيؿ وبنحٗ

  آثيبؼي  ِسٛي نعٖ اقث. قيكحُ  جٙؽاْ  اضيؽ ثٗ نٙؽظاؼي  ٚ ظؼ قبٌٙبي  ثٛظٖ ِؽاجغ

ٚ   زمبثٗ قع وؽج  ِٛؼظ ٔيبؾ اؾ عؽيك  آة  وٗ  ثٛظٖ ٚ ٔهحي  ٚ پهحٗ  خٛي  يٛؼت ثٗ

 گؽظظ. ِي  ِيٓأج  پبؼن  ظؼ ٔمبط ِطحٍف  زفؽ نعٖ  ػّيك  چب٘ٙبي

  أع وٗ ثؽضٛؼظاؼ ثٛظٖ  ٛثيثكيبؼ ض  اؾ ؼنع ؼٚيهي  ظؼ قبٌٙبي اٌٚيٗ وبنث، ظؼضحبْ

وٕع.  ييع ِيأؼا ج  قبٔحيّحؽ، ٚخٛظ ٚضؼيحي ػبٌي  ٔيُ ٚ  جب يه  يه  ثيٓ  پٙٓ  ظٚايؽ قبٌيبٔٗ

ثب ظؼ   فؼٍي  آة  ، ِٕبثغ ٔيبؾ آثي  آْ افؿايم  ججغ  ثب افؿايم قٓ ٚ جبج پٛنم ظؼضحبْ ٚ ثٗ

  ٚ لغغ  آثيبؼي  جبقيكبت  گي، فؽقٛظ ثبؼٔعگي  ، وب٘م ظؼپي  پي  ٔظؽ گؽفحٓ ضهىكبٌيٙبي

  ضهىي ؼا افؿايم  جٕم  قبٌٙب خٛاثگٛي ايٓ ٔيبؾ ٔجٛظٖ ٚ نعت  ظؼثؼضي  زمبثٗ  نعْ

  ٘بي گٛٔٗ وٗ   ثٛظٖ 61  ظقث وبنث، ظ٘ٗ  خٕگً  ثؽاي  ؾِبْ  جؽيٓ . قطث اقث  ظاظٖ

  ثيّبؼي ٚ  ، آفبت ٚ ِٛاظغػايي  ، فمؽ ضبن آثي  ٚ وُ  ضهىي  ظچبؼ جٕهٙبي  نعٖ  وبنحٗ

ٚ چٕبؼ   ، ججؽيؿي چحؽي  ، ٔبؼْٚ قيبٖ  ، افؽاي گٕدهه  البليب، ؾثبْ  ٘بي جٛظٖ  اغٍت  وٗ  نعٖ

ؾيبظ ظؼ   جؽاوُ  ػٍث ، ثٗ ، ثٗ ؼغُ ِمبِٚث وبج  ٘بي أع ٚ جٛظٖ نعٖ  ظچبؼ ضهىيعگي

  وٗأع  نعٖ  فيؿيٌٛٛژيىي  ٚ اغٍت ظچبؼ ضؼف  ثؽضٛؼظاؼ ٔجٛظٖ  ضٛثي  ٘ىحبؼ، اؾ نبظاثي

ظؼ   وٗ عٛؼي اقث، ثٗ  جؽ وؽظٖ ؼا ضؼيف  وبج  ٘بي ، پبيٗ نپهه  ثٗ ضًٛو  آفبت  زٍّٗ

 .(1831، ٔبَ ثي)  وؽظ   ِهب٘عٖ  جٙؽاْ  وبج  ظؼ ظؼضحبْ  جٛاْ ؼوٛظ ؼنع ؼا ِي  اوثؽِٕبعك
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  تحقيق  رًش

  ِعيؽيحٙبي ، وبنث  ِطحٍف  ، قيكحّٙبي ظؼ پبؼن  اي ٚ ظؼضحچٗ  ظؼضحي  ٘بي گٛٔٗ  جٕٛع

٘ب ٚ ٔمبط  ظؼ جٛظٖ  ِحفبٚت ٚ نؽايظ اوٌٛٛژيىي ٔكجحًب  ِطحٍف  ي ثطهٙب ظؼ  ِحفبٚت

  اؾ ضًٛييبت  وبٍِي  العاِي، نٕبضث  اؾ ٘ؽگٛٔٗ  لجً  وؽظ وٗ ِي  ، ايدبة ِطحٍف

  اؾ ٚضؼيث  ٚ اعالع  گؽظني  خٕگً  اثحعا ضّٓ  اقبـ  ايٓ . ثؽ ثبنيُ  ظانحٗ  ؼٚيهگبٖ

  ثب ثؽظانث  ثؽظاؼي  ّٔٛٔٗ  ، اؾ عؽيك آِبؼي  ظليك  ثؽٔبِٗ  يه  ٘ب، عيٖ جٛظ  ػِّٛي

  جؼييٓ  ِٕبقت  جسميك  ، ؼٚل آِعٖ  ثعقث  ٚ جسٍيً اعالػبت  ٚ ويفي  وّي اعالػبت

 گؽظيع.

  گٛٔٗ  ظؼ پبؼن خٕگٍي چيحگؽ، ِّٙحؽيٓ  نعٖ  وبنحٗ  ظؼضحي ايٍي  گٛٔٗ 51ظؼ ِيبْ 

ؼا ظؼ   خٕگً  ظؼيع قغر 58/41  لؽيت  اقث وٗ  ثٛظٖ  اْجٙؽ  وبج فؽاٚأي، اؾ ٔظؽ

 أع. يٛؼت ضبٌى ثب جؽاوُ ثبال وبنحٗ نعٖ ثؽگؽفحٗ وٗ ثٗ

،  وبنث  ، قيكحُ ؾيؽوهث  اؾ ٔظؽ قغر ، جٙؽاْ  وبج  فؽظ گٛٔٗ  ِٕسًؽ ثٗ  ٚيژگيٙبي

ٚ   ظؼ ٔمبط ِطحٍف  آْ  جٕهٙب ٚ پؽاوٕم  ظؼ ِمبثً  آْ  ضٛة  ، ِمبِٚث ظؼضحبْ  قٓ

ٚ   ، فبيٍٗ ، فيؿيٛگؽافي نٕبضحي ؾِيٓ ، اؾ ٔظؽ ضبن  ظؼ نؽايظ ِحفبٚت  آْ  لؽاؼظانحٓ

، عؽذ  ِٕبقت  آِبؼي  ؼٚنٙبي  ثؽ پبيٗ  جسميمبجي  عؽذ  يه  وؽظ جب ظؼ لبٌت  ايدبة  جؽاوُ

  ، ؼٚنٙبي گيؽي ٚ ٔحيدٗ  ٚ جسٍيً  اؾ جدؿيٗ  اخؽا گػانحٗ نٛظ جب پفٗ جسميمبجي ٘ؽـ ث

 .گؽظظ  جٛييٗ  پبؼن  ِطحٍف  ِٕبعك  ثؽاي  ِٕبقت

 5وبًِ جًبظفي ثب   ثٍٛوٙبي  آِبؼي  عؽذ  ِٕظٛؼ عؽذ جسميمبجي ٘ؽـ ظؼ لبٌت  ثعيٓ

ظؼ  1831  ظؼ اٚاضؽ قبي  جٙؽاْ  وبج  جٛظٖ  ِطحٍف  جىؽاؼ، ظؼ لغؼبت 5ظؼ   جيّبؼ ٘ؽـ

 .چيحگؽ ثبخؽا ظؼ آِع  خٕگٍي  پبؼن

  ، جؽاوُ نٕبضحي ؾِيٓ  ، ضًٛييبت ضبن  ، ٚيژگيٙبي بييخغؽافي  ثيؽ خٙبتأج  ٔظؽ ثٗ

ثؽ   ِحفبٚت آثيبؼي  ِعيؽيث  ٚ ٔسٖٛ  آة  اؾ ِٕبثغ  فبيٍٗ  ضًٛو ٚ ثٗ  ظؼ ٚازع قغر

٘ؽيه اؾ   وٗ ٘بيي ظؼ جٛظٖ  نعٖ  ، قؼي آْ  ٚ ؼنع ؼٚيهي  وبج  ٘بي پبيٗ  ؼٚي نبظاثي
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  عؽيك  اؾ ايٓ ٘ؽـ جىؽاؼ گؽظظ جبثبنٕع نعجٙبي ِطحٍف  ثؽضٛؼظاؼ ِي  نؽايظ ِحفبٚت

ؼا جب زع اِىبْ ظؼ جأثيؽ ٘ؽـ ثؽ نبظاثي ظؼضحبْ ثؽؼقي وؽظ.   يبظنعٖ  جأثيؽ ػٛاًِ  ثحٛاْ

غوؽ نعٖ  1وٗ ٚيژگيٙبي آٔٙب ظؼ خعٚي نّبؼٖ   ، آؾِبيم ظؼ چٙبؼ جٛظٖ ٔگؽل  ثب ايٓ

 .اقث جىؽاؼ گؽظيع
 

 ٘بي ِٛؼظ ثؽؼقي ٚيژگيٙبي جٛظٖ -1خعٚي نّبؼٖ 
 ٚيژگي         
 چٙبؼ قٗ ظٚ يه جىؽاؼ  

 نؽلي  لغؼٗ غؽثي  لغؼٗ  ِيبٔي  لغؼٗ  غؽثي  لغؼٗ  ِٛلؼيث
 8 5 5 1  قؽي  نّبؼٖ
 115 118 155 151  پبؼقً  نّبؼٖ
 وٛاجؽٔؽ  ؼٚظضبٔٗ  آثؽفث وٛاجؽٔؽ وٛاجؽٔؽ ِبظؼ  قٕگ

 قؽ  ظنث  ٚ ظإِٗ  ظنث  يبي  ؼٚي قؽ  ظنث فيؿيٛوؽافي
  پبيٗ 334  پبيٗ 353  پبيٗ 965 پبيٗ 334  جؽاوُ

  ِحؽِؽثغ 14/11  ِحؽِؽثغ 6/85  ِحؽِؽثغ 61/11 ِحؽِؽثغ 91/11  ؾِيٕي  ؼٚيٗ
 %41 %8/41 %4/11 %3/86  پٛنم  جبج

  أجٖٛ  أجٖٛ  أجٖٛ أجٖٛ  ٔيّٗ ظؼخٗ أجٛ٘ي
  ضؼيف ِحٛقظ  ِٕظُ ٔعؼت ٚ ثٗ  ثكيبؼ ٔبِٕظُ  آثيبؼي

  ضؼيف  ضٛة  ضٛة  ؼيفثكيبؼ ض  ِعيؽيث
 ضؼيف ضٛة ِحٛقظ ضؼيف زبيٍطيؿي

 ِٕجغ: عؽذ ِٛٔيحٛؼيٕگ پبؼن چيحگؽ
 

ثب   وعاَ أع ٚ ٘ؽ لؽاؼ گؽفحٗ  ِٛؼظ ِمبيكٗ  عؽذ  ظؼ ايٓ  ٘ؽـ  نعت 5:  ٘ؽـ  نعت

 :أع گؽظيعٖ ِهطى  ضبيي  ػالِث

 M٘ؽـ ِحٛقظ ثب ػالِث  -  H٘ؽـ نعيع ثب ػالِث  -

 Wثعْٚ ٘ؽـ ثب ػالِث  -  Lث ثب ػالِ قجه٘ؽـ  -

  ٘بي نبضٗ  أهؼبة  )اٌٚيٓ  قغر جبج  جؽيٓ ٘ب اؾ پبييٓ  نبضٗ  نعيع وٍيٗ  ظؼ ٘ؽـ

  ظٚنبضٗ  ظؼضث  جيّبؼ چٕبٔچٗ  نعٔع. ظؼ ايٓ  ٚ ثؽيعٖ  لغغ  جبج  ِحؽي 5  ( جب اؼجفبع فؽػي

ٚ   أحطبة  ايٍي  جٕٗ  ثٗ ػٕٛاْ  نبضٗ  ٚ ِٕبقجحؽيٓ  ، لغٛؼجؽيٓ ثٛظٖ  يب چٕع نبضٗ

 ظؼ  اضبفي  ٘بي نبضٗ  ، زػف ِٛاؼظي  نعٔع. ظؼ چٕيٓ  جؽ، لغغ ضؼيف  ٘بي نبضٗ
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  ٘بي ظٙٛؼ نبضٗ  ٔمغٗ  جؽيٓ ِحؽ اؾ پبييٓ 5  اؼجفبع  ٚ ِؼيبؼ ّ٘بْ  ِٕظٛؼ ٔهعٖ  جبج  ِسعٚظٖ

 .(5)نىً نّبؼٖ   اقث  ثٛظٖ  فؽػي

جب   جبج  ٔمغٗ  جؽيٓ ، اؾ پبييٓ ناؾ لغٛؼ ٚ ٔبؾ  ٘ب اػُ نبضٗ  ِحٛقظ وٍيٗ  ظؼ ٘ؽـ

  ثٛظٖ  چٕع نبضٗ  ظؼضث  ٔيؿ چٕبٔچٗ  ٘ؽـ  ٔٛع  ظؼ ايٓ أع. نعٖ  زػف  ِحؽي  يه  اؼجفبع

  ثٗ  أع. الؾَ نعٖ  جؽ زػف ضؼيف  ٘بي ٚ نبضٗ  زفظ نعٖ  ايٍي  جٕٗ  ػٕٛاْ ثٗ  لٛي  نبضٗ

  ٚ زػف  ثٛظٖ  فؽػي  ٘بي نبضٗ  زػف  وٗ ِؼيبؼ يه ِحؽ، ِؽثٛط ثٗ  اقث  جٛضير

 .(8أع )نىً نّبؼٖ  لؽاؼ ٔگؽفحٗ  چٙبؼچٛة  ظؼ ايٓ  ايٍي  ٘بي نبضٗ

قبٔحيّحؽ وّحؽ  5 لغؽآٔٙب اؾ  وٗ  ٘بيي نبضٗ ٚ  ضهه  ٘بي نبضٗ  قجه وٍيٗ  ظؼ ٘ؽـ

  ٚ وبؼگؽ ِب٘ؽ ٚ اؼٖ  اؾ ٔؽظثبْ  ِحؽ ثب اقحفبظٖ 5  جب اؼجفبع  جبج  ٔمغٗ  جؽيٓ ثبنٕع اؾ پبييٓ ِي

  ٘بي نبضٗ  ثٗ  جٛقؼٗ  ٚ اخبؾٖ  نعٖ  قجه  ظؼضث  جبج  ظاضً  نعٔع ٚ ظؼ ٚالغ  لغغ  قحيظ

 .(5)نىً نّبؼٖ   اقث  نعٖ  لٛيحؽ ظاظٖ

  زػف  اي ؾٔعٖ  نبضٗ  ، ٘يچ ضهه  ٘بي نبضٗ  ٚ يب ٘ؽـ  ٘ؽـ  ظؼ جيّبؼ ثعْٚ

  جغييؽي  گؽظيعٔع ٚ ٘يچ  ٚخٛظ، زػف  ظؼ يٛؼت  نعٖ ضهه  ٘بي نٛظ، فمظ نبضٗ ّٔي

 .(4)نىً نّبؼٖ   اقث  ٔهعٖ  ظاظٖ  ظؼ قبضحبؼ ظؼضث

پف اؾ جؼييٓ ِسً جىؽاؼ٘ب ٚ جيّبؼ٘ب، ظؼ  1831 خٙث اخؽاي عؽذ، ظؼ اقفٕع قبي

ظؼضث ظؼ ِيبٔٗ  9گػاؼي گؽظيعٖ وٗ ظؼ ِيبْ آٔٙب  پبيٗ أحطبة ٚ ػالِث 54وؽت  ٘ؽ

 .ؽظيعٔعگػاؼي گ وؽت پف اؾ زػف اثؽ زبنيٗ خٙث آِبؼثؽظاؼي نّبؼٖ

  فؽَ  ِغبثك 1831ظؼ اقفٕع   اؾ ٘ؽـ  وؽجٙب ٚ ظؼضحبْ ظاضً آٔٙب  لجً  ِهطًبت

اؾ آغبؾ   لجً  نع وٗ  ضغب، قؼي  ٚ وب٘م  عؽذ  ٘عف  ثٗ  گؽظيع. ثب جٛخٗ  ثجث  آِبؼثؽظاؼي

نٛظ ٚ   أدبَ  ِّىٓ  ؾِبْ  ظؼ وٛجب٘حؽيٓ  ِهطى  جبؼيص  ظؼ يه  ، آِبؼثؽظاؼي ؼٚيم فًً

 .ػٍّيبت ٘ؽـ عي ِعت ظٚ ؼٚؾ ثب اقحفبظٖ اؾ وبؼگؽ ِب٘ؽ أدبَ گؽظظ ثالفبيٍٗ

٘ب يٛؼت  گٛٔٗ ظضبٌحي ظؼ ِعيؽيث ٔگٙعاؼي جٛظٖ اؾ ؾِبْ أدبَ ػٍّيبت ٘ؽـ ٘يچ

ٔگؽفث ٚ وؽجٙبي جسث جيّبؼ ّ٘بٕٔع قبيؽ ثطهٙبي جٛظٖ ِٛؼظ ػٍّيبت ٚخيٓ، آثيبؼي 

 .ٚ نطُ لؽاؼ گؽفحٕع
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 جٙؽاْ جسث جيّبؼ ٘ؽـ نعيع٘بي وبج  پبيٗ -5نىً نّبؼٖ 

 ٘بي وبج جٙؽاْ جسث جيّبؼ ٘ؽـ ِحٛقظ پبيٗ -8نىً نّبؼٖ 
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 ٘بي وبج جٙؽاْ جسث جيّبؼ ٘ؽـ قجه پبيٗ -5نىً نّبؼٖ 

 ٘بي وبج جٙؽاْ جسث جيّبؼ ثعْٚ ٘ؽـ پبيٗ -4نىً نّبؼٖ 
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 آِبؼثؽظاؼي

اقفٕعِبٖ أدبَ ٚ اعالػبت ظؼ  14اٌٚيٓ آِبؼثؽظاؼي لجً اؾ أدبَ ػٍّيبت ٘ؽـ، ظؼ 

 14ظِٚيٓ آِبؼثؽظاؼي پف اؾ أدبَ ػٍّيبت ٘ؽـ ظؼ  .فؽِٙبي ِؽثٛعٗ ثجث گؽظيع

اقفٕعِبٖ قبي ثؼع اؾ وؽجٙبي آؾِبيهي ٚ ظؼضحبْ ظاضً آْ يٛؼت گؽفث. اؾ آٔدبيي وٗ 

٘عف ايٍي ايٓ جسميك ثؽؼقي جبثيؽ ٘ؽـ ثؽ ؼٚي نبظاثي ثٛظ قؼي گؽظيع ثؽاي 

 ثؽ، ظؼخبجي لبيً گؽظيع.ؤٗ ثٗ ػٛاًِ ِنبظاثي ثب جٛخ

ظؼخٗ نبظاثي ظؼ ٔظؽ گؽفحٗ نع وٗ  4ثؽاي ثؽؼقي نبظاثي ظؼضحبْ جسث جيّبؼ، 

 .ليع گؽظيعٖ اقث 5خعٚي نّبؼٖ  ِهطًبت ٘ؽ ظؼخٗ نبظاثي ظؼ

 

 ثٕعي ِٛؼظ اقحفبظٖ ثؽاي جؼييٓ ظؼخٗ نبظاثي عجمٗ - 5خعٚي نّبؼٖ 

 ضًٛييبت ظؼخٗ نبظاثي وع

 ضيٍي ضؼيف 1

ؼٔگ قٛؾٔٙب ؾؼظ، جؽاوُ قٛؾٔٙب ثكيبؼ وُ، قٛؾٔٙب چؽٚويعٖ ٚ پيچ ضٛؼظٖ، عٛي 

قٛؾٔٙب وٛجبٖ، ظؼيع ثباليي اؾ عٛي قٛؾٔٙب ؾؼظ ٚ ضهه، آٌٛظگي نعيع ثٗ آفبت 

 ٘ب ثكيبؼ وُ ٘بي ايٍي، فبيٍٗ ِيبٔگؽٖ ٚ اِؽاٌ، ضهىيعگي نبضٗ

 ضؼيف 5

ب وٛجبٖ، ظؼيعي اؾ عٛي قٛؾٔٙب ؼٔگ پؽيعٖ، جؽاوُ قٛؾٔٙب پبييٓ، عٛي قٛؾٔٙ

نعيع،ضهىيعگي ثؼضي اؾ  قٛؾٔٙب ؾؼظ ٚ ضهه، آٌٛظگي ثٗ آفبت ٚ اِؽاٌ ٔكجحًب

 ٘ب ضيٍي وٛجبٖ ٘ب، فبيٍٗ ِيبٔگؽٖ قؽنبضٗ

 ِحٛقظ 8

قٛؾٔٙب قجؿ ؼٔگ پؽيعٖ، جؽاوُ وّحؽ اؾ ٔؽِبي، ثطم وّي اؾ عٛي قٛؾٔٙب ؾؼظ ٚ 

آثبؼ زٍّٗ آفبت ٚ ثيّبؼيٙب  ضٛؼظٖ، ِؼعٚظي اؾ قٛؾٔٙب پيچ ثبنع، جؼعاظ ضهه ِي

 ٘ب وٛجبٖ نٛظ، فبيٍٗ ِيبٔگؽٖ ِهب٘عٖ ِي

 ضٛة 5

ؼٔگ قٛؾٔٙب قجؿ، جؽاوُ ظؼ زع ٔؽِبي، آثبؼ ؾؼظي ظؼ ٔٛن قٛؾٔٙب ِهب٘عٖ 

٘ب ظؼ زع ٔؽِبي، آثبؼ زٍّٗ آفبت ٚ  نٛظ، عٛي قٛؾٔٙب ٔؽِبي، فبيٍٗ ِيبٔگؽٖ ّٔي

 ثيّبؼيٙب ٔبچيؿ

 ػبٌي 4

عٛي قٛؾٔٙب ثٍٕعجؽ اؾ زع ٔؽِبي، جؽاوُ قٛؾٔٙب ثبال، فبيٍٗ ؼٔگ قٛؾٔٙب قجؿ ثؽاق، 

نٛظ،  ٘ب ِهب٘عٖ ّٔي ٘ب ثيهحؽ اؾ ٔؽِبي، آثبؼ ضهىيعگي ظؼ قٛؾٔٙب ٚ نبضٗ ِيبٔگؽٖ

 ػبؼي اؾ آفبت ٚ اِؽاٌ ٚ يب ثكيبؼ ٔبچيؿ
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 نتايج
  ثؽ ؼٚي  ٘ؽـ  ِطحٍف  نعجٙبي  ثؽؼقي  جسميمبجي  اؾ عؽذ  نعٖ  آٚؼي خّغ  اعالػبت

، اؾ  ِطحٍف  ظ٘ع وٗ ِيبْ جيّبؼ٘بي ِي  ٔهبْ  جدؿيٗ ٚاؼيبٔف  ٚ خعٚي  جٙؽاْ  وبج  ٔٗگٛ

ٚخٛظ ظاؼظ   ظاؼي ِؼٕي  ، اضحالف پٛنم  جبج  قغر ظؼخٗ نبظاثي ظؼضحبْ ٚ ّ٘چٕيٓ ٔظؽ

 .نٛظ ّٔي  ِهب٘عٖ  ظاؼي ِؼٕي  اضحالف  ٚ ؼنع لغؽي  ؼنع اؼجفبػي  ِيؿاْ  ٚ ثيٓ

نٛظ،  ِي  ِسكٛة  جسميك  ظؼ ايٓ  ػبًِ اؼؾيبثي  ّٙحؽيِٓ  وٗ  نبظاثي  ظؼ ضًٛو

 ظانحٗ ٚ  ظاؼي ِؼٕي  % ثب يىعيگؽ اضحالف4  ظؼ قغر  ِطحٍف  جيّبؼ٘بي  جسث  پالجٙبي

ٚ   قجه  ٚ ٘ؽقٙبي  ٚ ِحٛقظ ظؼ عجمٗ يه  قجه  جيّبؼ نب٘ع )ثعْٚ ٘ؽـ( ٚ ٘ؽـ

  ثيٓ  چٕعأي  اضحالف  نبظاثي  يثؽ ؼٚ  ثيؽ٘ؽـأٚ اؾ ٔظؽ ج  ظؼ عجمٗ ظٚ لؽاؼ ظانحٗ  قٕگيٓ

ٚ   ضؼيف  ٘بي نبضٗ  )زػف  قجه  ( ٚ ٘ؽـ نبضٗ  جؽيٓ ِحؽ اؾ پبييٓ 5نعيع )  ٘ؽـ

  لبثً جٛخٙي ٚخٛظ ٔعاؼظ. ٘ؽ چٕع ثيهحؽيٓ  ( جفبٚت جبج  ظاضً  وؽظْ  ٚ ضبٌي  ضهه

 . ثبنع نعيع ِي  ٘ؽـ  ، ِؽثٛط ثٗ نبظاثي  ظؼخٗ

اؾ ٔظؽ لغؽ   آؾِْٛ  جسث  ؼا ِيبْ وؽجٙبي  چٕعأي  آِبؼي  اضحالف  نعٖ  أدبَ  آؾِْٛ

  قٕگيٓ  ظؼ ٘ؽـ  لغؽ ثؽاثؽ قيٕٗ  ِيبٔگيٓ  ظ٘ع، ٘ؽ چٕع ثيهحؽيٓ ّٔي  ٔهبْ  ثؽاثؽ قيٕٗ

  نعٖ  ظؼ عجمٗ ظيگؽي ٚالغ  ٘ؽـ  ، جيّبؼ ثعْٚ ظأىٓ  آؾِْٛ  خعٚي ظؼ نٛظ. ِي  ِهب٘عٖ

اؾ ٔظؽ   وٗ  ثٛظٖ 8ٚ  5  ظؼ جىؽاؼ٘بي  ٚ نبظاةلغٛؼ   ٘بي زضٛؼ پبيٗ  آْ  ايٍي  ٚ ػٍث

 .لؽاؼ ظاؼٔع ضٛثي  ٔيؿ ظؼ ٚضؼيث  ٚ آثيبؼي  ِعيؽيث

نعٖ،   ٚالغ 8ٚ  5، 1  قغر  ظؼ قٗ  آؾِْٛ  جسث  ، وؽجٙبي ظؼضحبْ  پٛنم  اؾ ٔظؽ جبج

  اضحالف  وٗ  ِحؽِؽثغ 4/6نعيع ثب   جيّبؼ ٘ؽـ  ِؽثٛط ثٗ  جبج  قغر  وّحؽيٓ  وٗ ثٗ عٛؼي

عجمٗ لؽاؼ   والـ  ٚ ظؼ يه  ِحؽِؽثغ( ٔعانحٗ 3/1) ِحٛقظ  ٘ؽـ ثب جيّبؼ  ظاؼي ِؼٕي

  وٗ  نعٖ  ِهب٘عٖ  ِحؽِؽثغ 43/15  ِيؿاْ ظؼ جيّبؼ نب٘ع ثٗ  پٛنم  جبج  گيؽٔع. ثيهحؽيٓ ِي

  ٔيؿ اضحالف  ِحٛقظ ٚ ضؼيف  ٘ؽـ  جيّبؼ٘بي  گيؽظ. ثيٓ لؽاؼ ِي 8ظؼ عجمٗ   جٕٙبيي  ثٗ

 گيؽٔع. لؽاؼ ِي 5 ٘ؽ ظٚ آٔٙب ظؼ عجمٗ  وٗ عٛؼي هٛظ، ثٗ ّئ  ِهب٘عٖ
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ثؽ جدؿيٗ   ػالٖٚ  ِطحٍف  ظؼ جىؽاؼ٘بي  ِيبْ ػٛاًِ ِطحٍف  ٚخٛظ اضحالف  ٔظؽ ثٗ

لؽاؼ   ٚ جسٍيً  ِٛؼظ جدؿيٗ  ِطحٍف  ٘بي ، آٔٙب ؼا ثب نيٖٛ آِعٖ  ثعقث  اعالػبت  ٚاؼيبٔف

ظاؼا   وٗ  ِحفبٚجي  ٚيژگيٙبي  ثٗ  ثب جٛخٗ ٗ ؼا ظؼ ٘ؽ جىؽاؼ خعاگبٔ  ٘ؽـ ثيؽأٚ ج  ظاظٖ

 .(6 نّبؼٖنىً )  اقث  گؽظيعٖ  ؾيؽ زبيً  ٔحبيح  ايُ وٗ ظاظٖ لؽاؼ  ِٛؼظ ثؽؼقي ثبنٕع، ِي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؼاثغٗ ثيٓ نبظاثي ثب نعت ٘ؽـ ظؼ جىؽاؼ٘بي ِطحٍف-6نىً نّبؼٖ 
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  نبظاثي

  اٚي  ٔيّٗ  ِعت  عٛالٔي  ٚ ضهىي  ضؼيف آثيبؼي  يثِعيؽ  ثٗ  ثب جٛخٗ 1  ظؼ جىؽاؼ نّبؼٖ

ثب قبيؽ   ِمبيكٗ  ، ظؼ ِمبَ ِحٛقظ ضبن اؾ ٔظؽ زبيٍطيؿي  ٚ ٚضؼيث 1831 قبي

، اِب ظؼ قبيؽ جيّبؼ٘ب،  ٔهعٖ  ِهب٘عٖ  ظؼ نبظاثي  ، جغييؽاجي ٘ؽـ  ثعْٚ جىؽاؼ٘ب، ظؼ جيّبؼ

  ظؼ ٘ؽـ گؽظيع ٚ  ِهب٘عٖ  قٕگيٓ  ظؼ ٘ؽـ  جغييؽات  ثيهحؽيٓ ٚ  يبفحٗ  افؿايم  نبظاثي

،  وؽظ وٗ ظؼ جىؽاؼ يه  ثيبْ  جٛاْ ِي  . ظؼ ِدّٛع اقث  چهّگيؽ ثٛظٖ  جغييؽات ٔيؿ  قجه

  ثٗ  ظؼضث  جبج  وؽظْ  ٚ وُ  ٘ؽـ  ظؼضحبْ ظؼ اثؽػٍّيبت ظؼ نبظاثــي  چهّگيؽي  افؿايم

ظؼ   اؾ ٔظؽ نبظاثي  پالت  ظاضً  ٘بي ، پبيٗ ظؼ ِمبيكٗ  وٗ ، ثٗ عٛؼي نعٖ  %، زبي41ً  ِيؿاْ

آٔٙب   ؼٚي  ٘ؽقي  وٗ  اؾپالت  ضبؼج  ٘بي پبيٗ ظؼ  وٗ ، ظؼ زبٌي جب ِحٛقظ ثٛظٖ  زع ضٛة

  ضؼيف ظؼ زع  ثبنع نبظاثي ِي  ثٗ عٛؼ وبًِ يىكبْ  ٚ نؽايظ ِسيغي  ٔهعٖ  أدبَ

قٛؾٔٙب ٚ ظؼيع   عٛي  ٚ افؿايم  قجؿ جيؽٖ  قٛؾٔٙب ثٗ  ثب جغييؽ ؼٔگ  جغييؽات  لؽاؼظاؼظ. ايٓ

٘ب ثٗ عٛؼ  ظؼ ِيبٔگؽٖ  فبيٍٗ  ٚ افؿايم  نعٖ  جب ضهه  ضهه  ٔيّٗ  ثكيبؼ ٔبچيؿ قٛؾٔٙبي

ظؼ جىؽاؼ  .ظٕ٘ع( ِي  ؼا ٔهبْ  جغييؽات ايٓ 3 ٚ 1  نّبؼٖ نىٍٙبي) ثبنع وبًِ ِهٙٛظ ِي

 يبي  ظؼ ؼٚي جمؽيجًب  ٚ اؾ ٔظؽ فيؿيٛگؽافي  ثٛظٖ  ثكيبؼ ضٛة  آثيبؼي  ٚضؼيث  وٗ 5  نّبؼٖ

  جب ِحٛقظ ٚ ظؼ اثؽ ػجٛؼ ٚ ِؽٚؼ ػبثؽاْ  قٕگيٓ  ٔيؿ جب زعي  ضبن  لؽاؼ ظاؼٔع ٚ ثبفث 

  وبج  ٘بي پبيٗ  ظؼ نبظاثي  چٕعأي  جغييؽات  ٘ؽـ  ، جيّبؼ٘بي اقث  نعٖ  ظچبؼ وٛثيعگي

  جٛاْ ِي  ؼا ظؼ ِيبْ ظؼضحبْ  نبظاثي  ظؼخٗ  ، افؿايم قجه  ٚ فمظ ظؼ جيّبؼ ٘ؽـ  ٔعانحٗ

  ظٚؼي اؾ خبظٖ  ػٍث ثٗ  ثٙحؽ ضبن  ظؼ ٚضؼيث  جٛاْ ؼا ِي  آْ  ػّعٖ  ػٍث  وؽظ وٗ  ِالزظٗ

 . ٘ب ظأكث ظؼ پبيٗ  ضؼيف ػّعجًب  نبظاثي  ٚ ثٗ ٚيژٖ ظؼخٗ
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 قّث ؼاقث ثعْٚ ٘ؽـ، قّث چپ ٘ؽـ نعيع -1نّبؼٖ  نىً

 

  ظؼ نؽايغي  اظػب وؽظ وٗ  چٕيٓ  جٛاْ ، ِي5آِعٖ ظؼ جىؽاؼ ثعقث   اعالػبت  ثٗ  ثب جٛخٗ

جيّبؼ   ثبنع ظؼ اثؽ اػّبي  پبييٓ  نبظاثي  ٚ ظؼخٗ  ضٛة  ، ِعيؽيث ِٕبقت  ؼٚيهگبٖ  وٗ

  جٛاْ ، ِي جبج  ظاضً  وؽظْ  ٚ ضبٌي  ٚ ضهه  ضؼيف  ٘بي نبضٗ  ٚ زػف  قجه  ٘ؽـ

 ظاظ  ؼا افؿايم  نبظاثي  ظؼخٗ
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 نبظاثي ظؼضحبْ يىكبي پف اؾ ٘ؽـ نعيع ظؼ جىؽاؼ يه -3 نّبؼٖ نىً

 

  ثٙحؽي  ظؼ ِٛلؼيث  ٚ ضبن  نٕبضحي ، ؾِيٓ اؾ ٔظؽ فيؿيٛگؽافي  ، ؼٚيهگب8ٖظؼ جىؽاؼ 

ثبنع ٚ  ظؼ زع ِحٛقظ ِي  ، اِب اؾ ٔظؽ ِعيؽيث قبيؽ جىؽاؼ٘ب لؽاؼ ظانحٗ  ثٗ  ٔكجث

  زػف  ٚ فمظ خٙث  ٔگؽفحٗ  خؿ ظؼ جيّبؼ نب٘ع يٛؼت ثٗ  چٕعأي  آثيبؼي  ػٍّيبت

  اؾ قٛقٍٛؾ نطُ  ؼظيفٙب ثب اقحفبظٖ  ثيٓ  فبيٍٗ  قٛؾي اؾ آجم  ٘ؽؾ ٚ خٍٛگيؽي  ػٍفٙبي

ٚ   اؾ ٔظؽ اؼجفبػي  پبؼن  وبج  ٘بي پبيٗ  ثٙحؽيٓ  وٗ  ٘ؽـ  . ظؼ جيّبؼ ثعْٚ اقث  نعٖ  ؾظٖ

آثيبؼي   وؽات  ثٗ  ثعٌيً ِدبٚؼت ثب وّپ  وٗ  ثبالظقث  ثطهٙبي  آة ؾٖ  ثؽوث  لغؽ ثٗ

، ثٗ 1831  ٚ ظؼ قبي  گؽظيعٖ  اؼؾيبثي  ظؼ زع ضٛة  ظؼضحبْ  گيؽظ، نبظاثي ِي  يٛؼت

وٗ ظؼخٗ  عٛؼي ثٗ  وؽظٖ  افث  آْ  ، نبظاثي ٚ وّجٛظ آة  نعيع جبثكحبٔٗ  ضهىي  ػٍث

 ـ ، ٘ؽ ؼٚيهگبٖ  أع. ظؼ ايٓ پيعا وؽظٖ  ِحٛقظ جٕؿي  ثٗ  ٘ب اؾ ضٛة % اؾپبي51ٗ  نبظاثي

  ثؽ ظؼخٗ نبظاثي  ٘ؽـ  نعت  ، اِب ثب افؿايم ٔعانحٗ  ظؼنبظاثي  ثيؽيأج  گٛٔٗ  ، ٘يچ قجه
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  نبظاثي  نعٖ  گيؽي أعاؾٖ  ٘بي اؾ پبيٗ  قَٛ  يه  لؽيت  وٗ  عٛؼي نعٖ، ثٗ  افؿٚظٖ  ظؼضحبْ

 .أع يؼٛظ وؽظٖ  ػبٌي نبظاثي  ٚ جب زع ظؼخٗ  ظاظٖ  جؽفيغ  ظؼخٗ  ضٛظ ؼا يه

وؽظ وٗ ظؼ   اقحعالي  چٕيٓ  جٛاْ ِي  يبفحٗ  ظؼ جيّبؼ نب٘ع وب٘م  نبظاثي  ايٕىٗ  ٔظؽ ثٗ

  ثبنٕع، ٘ؽـ ِي  ظؼ زع ِغٍٛة  ؼٚيهگب٘ي  اؾ ٔظؽ ػٛاًِ  وٗ  جٙؽاْ  وبج  ٘بي جٛظٖ

  جسث  گيبٖ  وٗ  ، ؾِبٔي نبظاثي  جٛأع ظؼ افؿايم ثبنع ِي  وٗ  نعجي ٘ؽ  ثٗ  ِيبٔكبي  ظؼضحبْ

ثب   ِكحميّي  ، ؼاثغٗ نبظاثي  افؿايم  ثؽ ثبنع. ايِٓؤلؽاؼ ظاؼظ،   آثي  وُ ٚ  ضهىي  جٕم

آٔٙب   غػاقبؾي  جٛاْ  وٗ  ظاؼظ ٚ أعاِٙبيي  أؽژي  وٕٕعٖ  ًِؽف  أعاِٙبي  ظؼيع زػف

  اٚي  ثبنع ظؼ اٌٚٛيث آٔٙب ؾيبظ ِي  أؽژي  ًِؽف  ِيؿاْ  ثبنٕع ٚ ظؼ ِمبثً ِي  ٔبچيؿ ٚ وُ

 لؽاؼ ظاؼٔع. ْ نع  اؾ ٔظؽ زػف

  ٚ ثؽزكت لبػعٖ ثبيكحي  نعٖ  ٚالغ  پبؼن  ٘ؽ چٕع ظؼ لغؼٗ نؽلي 5  ظؼ جىؽاؼ نّبؼٖ

ٚ   وُ  ٚ زبيٍطيؿي  ضؼيف  ضبن  ظانحٓ  ػٍث ثؽضٛؼظاؼ ثبنع، اِب ثٗ ثباليي  اؾ ِعيؽيث

 ثٛظٖ،  ضؼيف  آْ  ٔگٙعاؼي  ، ِعيؽيث وٕٕعگبْ  ٚ ِؽاخؼٗ  اؾ ظيع ِكئٛالْ  ضبؼج  ّ٘چٕيٓ

  ٚ وٍيٗ  ٔهعٖ  أدبَ 31  قبي  ظؼ عٛي  چٕعأي  ظ٘ع آثيبؼي ِي  نٛا٘ع ٔهبْ  وٗ عٛؼي ثٗ

ظؼ   ٘ؽـ  اؾ ػٍّيبت  ظؼ لجً  نبظاثي  وٗ عٛؼي ، ثٗ لؽاؼ ظانحٗ  ضهىي  جٕم  جيّبؼ٘ب جسث

٘ب ظؼ  % پبيٗ 11ظؼ   نبظاثي  وب٘م .لؽاؼ ظاؼٔع  ضؼيف  وؽجٙب ظؼ زع ِحٛقظ ٚزحي  جّبَ

  ثعجؽ نعٖ 31  ثٗ  ٔكجث 31  ظؼ قبي  نؽايظ ؼٚيهگبٖ وٗ  اظػبقث  ثؽ ايٓ  نب٘ع، گٛاٖجيّبؼ 

  ثبنع ِي  ضهىي ٚ  آثي  وُ  جٕم  ِؽثٛط ثٗ  آْ  جؽيٓ ػّعٖ  وٗ

  نبظاثي  ظؼخٗ  افث  أع ايٓ ٚ ِحٛقظ لؽاؼ گؽفحٗ  قجه  ِٛؼظ ٘ؽـ  وٗ  ظؼ جيّبؼ٘بيي

ٚ   ثب جيّبؼ نب٘ع، وّحؽ ثٛظٖ  ِمبيكٗ  ظؼ ِمبَ  ثينبظا  وب٘م  گؽظظ، اِب نعت ِي  ِالزظٗ

  يبثع، ظؼزعي ِي  جمٍيً  نبظاثي  ظؼخٗ  ِحٛقظ، وب٘م  ثٗ  اؾ قجه  ٘ؽـ  نعت  ثب افؿايم

پيعا   نبظاثي  ، افث % ظؼضحب51ِْحٛقظ فمظ   % ٚ ظؼ ٘ؽـ41 فمظ  قجه  ظؼ ٘ؽـ  وٗ

  نبظاثي  ظؼخٗ  ِيبٔگيٓ  وٗ  عٛؼي ، ثٗ فحٗيب  افؿايم  نبظاثي نعيع،  أع. ظؼ جيّبؼ ٘ؽـ وؽظٖ

٘ب،  % پبي11ٗ  وٗ  ، ظؼ زعي اؼجمبء يبفحٗ  جؽجيت ثٗ ِحٛقظ جب ضٛة  جب ِحٛقظ ثٗ  اؾ ضؼيف

 .اقث  نعٖ  آٔٙب افؿٚظٖ  ثؽ نبظاثي  ظؼخٗ  يه
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لؽاؼ   ضؼيف  ِعيؽيث  جسث  فميؽ وٗ  ِحػوؽ نع وٗ ظؼ ؼٚيهگبٖ  جٛاْ ِي  ظؼ ِدّٛع

  جٛأع جٛاْ ِي  ٘ؽـ  ؼٚل  ثبنٕع، اػّبي  لؽاؼ ظانحٗ  ضهىي  جٕم  جسث  ؼضحبْظاؼٔع ٚ ظ

  ظؼ اثؽ ػٍّيبت  ٚ ِٛاظ جٌٛيع نعٖ  ظاظٖ  افؿايم  ضهىي  ثب جٕم  ِمبثٍٗ  ؼا خٙث  ظؼضث

 .عثؽقبٔخعيع   جٌٛيع ثبفحٙبي  ًِؽف  ، ثٗ ضؼيف  أعاِٙبي  ًِؽف  خبي  فحٛقٕحؿ ؼا ثٗ

 

 بحث
  وبج  ٘بي پبيٗ  وٗ  ظؼ ِٛالؼي  ٚ ِعيؽيث  اؾ ؼٚيهگبٖ  ٘ؽ نؽايغي  جسث نعيع،  ٘ؽـ -1

  لغغ  يٛؼت ثٗ  گيبٖ  % جبج41  لؽيت  ثبنٕع، ثب زػف ِي  ِٛاخٗ  ضهىي  جٕم ثب  جٙؽاْ

  افؿايم  ٚ ثيّبؼ، ثبػث  ؾظٖ  ٚ آفث  ، ضهه ، ؾضّي ، پژِؽظٖ ضؼيف ، ِكٓ  ٘بي نبضٗ

 .نٛظ ِي  ظؼضحبْ  نبظاثي

 .ٔعاؼظ  ظاؼي جبثيؽ ِؼٕي  لغؽي  افؿايم  ، ؼٚي ِعت  ظؼ وٛجبٖ  ٘ؽـ  ػٍّيبت -5

لبظؼ ٔطٛإ٘ع ثٛظ   ِعت  نٛٔع ظؼ وٛجبٖ ِي  نعيع ٚالغ  ٘ؽـ  جسث  وٗ  ظؼضحبٔي -8

  جيّبؼ٘بي  ثؽاي  ؼخؼث  ايٓ  وٗ ثؽگؽظإٔع. ظؼ زبٌي  اٌٚيٗ  ٚضؼيث  ضٛظ ؼا ثٗ  پٛنم  جبج

 .ضٛا٘ع ثٛظ  ِعت جبٖوٛ  ضيٍي  ِحٛقظ ٚ قجه

ٚ ظؼ زع ٔيبؾ،   ٕ٘گبَ  ثٗ  آثيبؼي  ضًٛو ضٛة، ثٗ  ٔگٙعاؼي  يثؽظؼ نؽايظ ِعي -5

ٚ   ضؼيف  ٘بي نبضٗ  زػف  يٛؼت  قجه ثٗ  ٘ؽـ  زبيٍطيؿ، ػٍّيبت ٚ  غٕي  ؼٚيهگبٖ

  ثبليّبٔعٖ  ثؽگٙبي  نبظاثي  افؿايم  جٛأع ثبػث ، ِي وبج  ظؼضحبْ جبج  وؽظْ  ٚ ضبٌي  ضهه

 .گؽظظ  نبظاة  ٚ ظٙٛؼ ثؽگٙبي

  ثبنٕع چٕبٔچٗ ِي  ظؼ زع ضٛة  ضبن  اؾ ٔظؽ زبيٍطيؿي  وٗ  ظؼ ؼٚيهگب٘ٙبيي -4

ثب   ٘ؽـ  نعت  افؿايم  ثبنٕع ثيٓ  لؽاؼ ظانحٗ  ضهىي  جٕم  ، جسث جٙؽاْ  وبج  ظؼضحبْ

  ثٗ  اؾ وُ  ٘ؽـ  نعت  ٘ؽ چٗ  وٗ عٛؼي  اي ِكحميُ ٚخٛظ ظاؼظ، ثٗ ، ؼاثغٗ گيبٖ  نبظاثي

  وٕع. ظؼ ايٓ ، يؼٛظ ِي ٚ ػبٌي  ضٛة  عؽف  ٔيؿ ثٗ  نبظاثي  يبثع ظؼخٗ ِي  نعيع افؿايم
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  آٔٙب ثيهحؽ اؾ جٌٛيعنبْ  أؽژي  ًِؽف  ِيؿاْ  ثبنع وٗ ِي  ثب أعاِٙبيي  ٘ؽـ  ، اٌٛيث ِيبْ

 .٘ب ٚ ثؽگٙبي ِكٓ( ثبنع)نبضٗ ِي

  نعٖ  ٘ؽـ  وؽظ وٗ گيبٖ  ، ثبيع قؼي ِٛلغثٗ   ثبيع ثب آثيبؼي  ٘ؽـ  قبي  ظؼ اٌٚيٓ -6

 .لؽاؼ ٔگيؽظ ضهىي  جٕم  جسث

  ثٙبؼ اؾ عؽيك  اٚايً  ثبنٕع ظؼ ّ٘بْ ٘ب ِي ثيهحؽ اؾ گؽاِيٕٗ  ٘ؽؾ وٗ  ثب ػٍفٙبي -1

  ضّٓ زػف  ػٍّيبت  گؽظظ ايٓ  قٛقٍٛؾ ِجبؼؾٖ  ؼظيفٙب ثب وّه  ثيٓ  فبيٍٗ  نطُ

ٚ ظؼ   نعٖ  ٚ ِٛاظغػايي  آة  ظؼ ًِؽف  ايٍي  يبٖآٔٙب ثب گ  ٘ؽؾ، ِبٔغ ؼلبثث  ػٍفٙبي

ػٍّيبت نطُ ثب نىكحٓ قٍٗ  .وٕع ٔمم ِّٙي ؼا اػّبي ِي  قٛؾي  خٍٛگيؽي اؾ آجم

 ؼا اؾ ٔظؽ  ضبن  قبؾي غضيؽٖ  نعٖ ٚ لعؼت  ٔفٛغپػيؽي  قغر ضبن ثبػث افؿايم

٘ؽؾ ٚ   ػٍفٙبي  النجؽگ  ِطٍٛط نعْ  ثبػث  ػٍّيبت  ٚ ظؼ ٔٙبيث ايٓ  ثبال ثؽظٖ  ؼعٛثث

 .وٕع ِي  آٔٙب ؼا جكؽيغ  نعْ  ٚ ِؼعٔي  نعٖ  ِؼعٔي  بنض ثب  گيب٘ي  ثمبيبي

 

 ىا ً پيشنيادىا تٌصيو
  ثؽگبْ  قٛؾٔي  ٘ؽـ -اٌف

  ، ظؼ اثحعاي ٔهعٖ  جٛخٗ  آْ  قبٌٙبقث ثٗ  وٗ  ثب اؼؾل  ثؽگ قٛؾٔي  ظؼضث  يه  ٘ؽـ  ثؽاي

وٕيع،   لغغ  أهؼبة  اؾ ِسً ؼا  ؼجٛ ٚ نىكحٗٚ جٛظ  ٚ ضؼيف  ضهه  ٘بي نبضٗ  وبؼ جّبَ

٘ب  قبلٗ  لغغ  وٕيع ٚ ِسً  ِٕبقت، قجه  اؾ ؼٚل  ؼا ثب اقحفبظٖ  ثبليّبٔعٖ  ٘بي ثؼع نبضٗ

 .(Windsor ،1991وٕيع )  ٚ ِسبفظث  پٛنبٔيعٖ  ِطًٛو  اؾ چكت  ؼا ثب اقحفبظٖ

  اؾ ؼٚل  ، اقحفبظٖ قعؼٚـ ٚ  ، ٔٛئً وبج  ظؼضحبْ  وؽظْ  نىيً  ثؽاي  ِغّئٓ  جٕٙب ؼاٖ

  چٕع جٕٗ  ظاؼاي  وٗ  ثؽگي  قٛؾٔي  ثبنع. ظؼضحبْ ِي  ؾؼاػي ثٗ  ِٚؽالجحٙبي  ٔگٙعاؼي  ٘ؽـ

ٚ   اي ، قؽضعاؼ، قؽٚ ضّؽٖ ؼٚٔعٖ  اؼقٙبي  أٛاع  ثبنٕع ثٗ ٚيژٖ ِي  ايٍي  يب قبلٗ

  نعت  ثٗ  قبي چٕع  آٔٙب ؼا ظؼ ػؽٌ  جٛاْ ثبنٕع ٚ ِي ِي  وبِكپبؼيف ؼٚل وبؼ ِحفبٚت

  لعؼ وٗ  وؽظ، ّ٘يٓ  قجؿ آٔٙب ؼا لغغ ٚ ثؽگٙبي   نبش  ٔجبيع جّبَ  ٚلث  وؽظ. اِب ٘يچ  ٘ؽـ
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  خبٔهيٓ  خعيع ثؽاي  ٘بي نبضٗ  ؼٚييعْ  ثبنع، نبٔف  قجؿ ٚخٛظ ظانحٗ  ثؽگ  جؼعاظي

 .  ٚخٛظ ضٛا٘ع ظانث  نعٖ  لغغ  وٗ  اي نبضٗ  نعْ

  جؽيٓ زكبـ  أحٙبيي  خٛأٗ  اي ٚ قؽٚٔمؽٖ  ، ٔٛئً ، قعؼٚـ وبج  ٘بي ظؼ ِٛؼظ گٛٔٗ

ثٕبثؽايٓ  ِي  آْ  ثٛظْ  ؾٔعٖ  ثٗ  آٔٙب ٚاثكحٗ  ٚ ؼنع عٌٛي  گيبٖ  ثبنع ٚ ؾيجبيي ِي  ػضٛ گيبٖ

  پبييٕي  ٘بي نبضٗ  ثيهحؽ ِحٛخٗ  ظؼضحبْ  ظؼ ايٓ  ٘ؽـ 1وؽظ  ؼا ٘ؽـ  آْ  ٚخٗ  ٘يچ  ٔجبيع ثٗ

 .وؽظ  اػّبي  ؼا ظؼ آْ  ِطحٍف  ثب نعجٙبي  ٘ؽـ  جٛاْ ، ِي افا٘ع  ثٗ  ثب جٛخٗ  وٗ  ثٛظٖ

 

  (Maintenance Pruning) ٔگٙعاؼي  ٘ؽــ  ة

  چيعْ  گيؽظ ٚ نبًِ ِي  ِحفبٚت أدبَ  يٛؼجٙبي  ثٗ  ِطحٍف  ظؼ گيب٘بْ  ٘ؽـ  ٔٛع  ايٓ

  غغِٕظٛؼزفظ نىً آؼِبٔي، ل  ثٗ  خعيع لٛي  ٘بي نبضٗ  ، لغغ ضهه  ٘بي گٍٙب ٚ ِيٖٛ

٘ب  نبضٗ  ِيبْ ثبؾ خٙث ػجٛؼ ٘ٛا اؾ  جبخي  ٚ جهىيً  اي لبػعٖ  ٘بي اؾ نبضٗ  ثؼضي  ِٕظُ

 ثبنع.  ِي

گيؽظ ٚ اؾ ايٓ ٔظؽزبئؿ اّ٘يث اقث  ِي  ؼنع أدبَ  فًً  ظؼ عٛي  ٔگٙعاؼي  ٘ؽـ

  ٚالغ  آفبت  ِٛؼظ زٍّٗ  ٔعؼت  ثبنٕع ثٗ  نعٖ  ٔگٙعاؼي  ظؼ نؽايظ ضٛة  وٗ  وٗ گيب٘بٔي

  ظؼ جّبَ  ٘ؽـ  نٛظ وٗ  ثبيع ظلث  ٘ؽـ  نعيع ٔعاؼٔع. ظؼ ٕ٘گبَ  ٘ؽـ  ثٗ  ٖ ٚ ازحيبجنع

 پيعا وٕع.  ِٕبقجي  نٛظ جب گيبٖ فؽَ  أدبَ خٙحٙب يىٕٛاضث

 وؽظ:  ؾيؽ ؼا ِؽاػبت  ػٍّيبت ٘ؽـ ثبيع چٕع ٔىحٗ  ظؼ ٕ٘گبَ

  اؼٖ  ؾِيٓ  ثٗ  ٔؿظيه  ؼا اؾ ِسً  پٛقيعٖ ٚ  نعٖ  ضهه  ٘بي ٚ ظؼضحچٗ  ظؼضحبْ -1

  ظاضً  ثٗ  ٚ ٔفٛغ آفبت  ثپٛنبٔيع جب اؾ پٛقيعگي  ِطًٛو  ؼا ثب ؼٔگ  لغغ  وٕيع ٚ ِسً

ٚ ِسيظ ؼا ثغٛؼ   ثؽظٖ  ثيؽْٚ  ؼا اؾ ِسً  نعٖ  لغغ  آيع. چٛثٙبي  ػًّٗ ث  خٍٛگيؽي  گيبٖ

 .وبًِ جّيؿ وٕيع

 جب ظٚ نبضٗ  يه  لغغ ظاظٖ ٚ ٘ؽ ثبؼ ثب  أدبَ  جعؼيح  نعيع ؼا ثٗ  ٘ؽـ  ػٍّيبت -5

ثؼع اؾ   جؽجيت  ايٓ  ثٗ .جسؽيه وٕيع  خٛاْ  ٘بي ، ظؼضث ؼا ثٗ جٌٛيع نبضٗ ٚ ِكٓ  لعيّي 

 ضٛا٘ع نع.  خٛاْ  وٕع، ظؼضث  جٛخٗ خٍت  وٗ  ايٓ  ثعْٚ  چٕع قبي
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  ظاؼٔع ثب ظلث  ٚ ؼٚنٓ  يبف  پٛقث  وٗ  آٔٙبيي  ، ثٛيژٖ خٛاْ  ٘بي ظؼ ِٛؼظ نبضٗ -8

 .ضٛإ٘ع ظاظ  ؼا جهىيً  گيبٖ  جٕٗ  آيٕعٖ  ٘ب ظؼ چٕع قبي نبضٗ  ايٓ ؾيؽا وٕيع.  ػًّ

  ضهه  أع ٚ يب ظؼ اثؽ ثيّبؼي نعٖ  ٚالغ  آفبت  ِٛؼظ زٍّٗ  ٘بيي وٗ نبضٗ  جّبَ -5

 .نٛٔع  أع ثبيع ٘ؽـ نعٖ  ظچبؼ نىكحگي  ثبغجبٔي  ثب ٚقبيً  أع ٚ يبظؼ اثؽ جّبـ نعٖ

  ظؼ ٔظؽ ظاؼيع زعالً  ظؼضحچٗ  ٔٙبيي  فؽَ  قبضث  ثؽاي  وٗ ٘ب ؼا نبضٗ  ثيٓ  فبيٍٗ -4

ؼا   فبيٍٗ  ظاؼٔع ايٓ  ثؿؼگحؽي  جبج  وٗ  ٘بيي قبٔحيّحؽ لؽاؼ ثع٘يع ٚ ظؼِٛؼظ ظؼضحچٗ 4

 ثيهحؽ ظؼ ٔظؽ ثگيؽيع. 

 ثبنع.  ِٕبقت  ٚ ثب ؾاٚيٗ  خٛأٗ  ثؽل ثبيع ثبالي  ِسً -6

 ِٛاؼظ ِؼّٛاًل  گٛٔٗ  جؽظيع أدبَ ظ٘يع. ظؼ ايٓ ؼا اؾ لبػعٖ ثب  خٛاْ  ٘بي نبضٗ  لغغ -1

  .آٔٙبقث  وبًِ ٘ب ثٙحؽ اؾ لغغ نبضٗ  ثيٓ  ِٕبقت  ايدبظ فضبي

 

 ٘ؽـ   ؾِبْـ ج 

گيؽظ جب ضّٓ   لغؽٔع أدبَ  ٘ب ٕ٘ٛؾ وُ نبضٗ  وٗ  ؾٚظجؽ ٚ ؾِبٔي  ثبيع ٘ؽ چٗ  ٘ؽـ

  وبنث  اٌٚيٗ  جٛ٘يأ  قٌٙٛث ػٍّيبت ٘ؽـ جؽِيُ ؾضّٙب قؽيؼحؽ يٛؼت گيؽظ. ٘ؽ چٗ

  اؾ اٌٚيٓ  جٛأع لجً ِي  وؽظْ  ٘ؽـ  ؾٚظجؽ ضٛا٘عثٛظ. اٌٚيٓ  وؽظْ  ٘ؽـ  ثيهحؽ ثبنع ؾِبْ

  ٘ؽـ  نٛظ. ظؼ ٘ؽ زبي  أدبَ  قيكحّبجيه  وؽظْ  جٕه  ٚ ثؼع اؾ اٌٚيٓ  أحطبثي  وؽظْ  جٕه

  أدبَ  ٔجبجي  نيؽٖ ْ خؽيب  اؾ ظٚؼٖ  ضبؼج ٚ ّ٘چٕيٓ  يطجٕعاْ  اؾ فًً  ثبيع ظؼ ضبؼج  وؽظْ

 گيؽظ.
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