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 1یورسخ نسح
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یعیبط عبانم هدکشناد ،یناتسهوک و کشخ قطانم ءایحا هورگ ،رایشناد

 49/24/2397 :شریذپ رودص خیرات 27/04/2397 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 .ت سسا هتشاد ناهج رسارس رد ناسنا يتايح ياه تيلاعف رب زيمآ هعجاف تاقوا يهاگ و ديدش يتاريثات ،يلاسكشخ ،يناسنا ندمت عورش زا
  عباسنم و ي زرواسشک  شسخب رد  صصسصخ هب يملع فلتخم لفاحم رد هک دنتسه يياه هديدپ زا يضارا بيرخت و ييازنابايب رضاح لاح رد
 ني سب زا ،نآ هجيتن هک دنشابيم هعسصت لاح رد ياهرصشک هلمج زا ناهج ياهرصشک زا يرايسب ريگ نابيرگ لضعم کي ناصنع هب يعيبط
 نات سسرهش ،  يزرواسشک يسضارا يرادياپان رب يلاسكشخ ريثات يسررب رصظنم هب .تسا اهرصشک نيا زا کي ره رد هدنصش ديدجت عبانم نتفر
 (دهاش راميت)يعترم و يزرواشک ، يغاب ، رياب يضارا لماش هقطنم بلاغ يربراک راهچ و ديدرگ باختنا هعلاطم درصم ۀقطنم ناصنع هب يزگس
          ياسهرصتکاف هورسگ ود رد ناسخ ياسهرصتکاف و دسش  اسجنا ناسخ زا يرادرسب هسنصمن ،دندش هتفرگ رظن رد هعلاطم درصم ياهراميت ناصنع هب
 ناشن اهرصتکاف ۀعلاطم .دنتفرگ رارق يسررب درصم ناخ (يرتم يتناس 00ات 00 و 00 ات 0) يناتحت و يحطس قمع ود رد يبيرخت و يحالصا
 رد   .دراد رارسق رسيقف   ًااتبسسن ياسه  ناسخ ۀدر رد  هتيديسسا رظن زا هقطنم ناخ و دراد دصجو يراد ينعم فالتخا اهراميت نيب هقطنم رد هک داد
    هدرسک تفرسشيپ يسياز  ناسبايب تمس هب و تسا هدش بيرخت رتشيب ناخ يناتحت هيال ،فلتخم ياهرصتکاف درصم رد اهراميت رثکا رد عصمجم
 هدهاشم رتمک يحطس هيال رد يبيرخت رثا هک يلاح رد دشاب يم هيال نيا رد ميدس يبذج تبسن ندصب الاب و ميدس عمجت تلع هب هک ،تسا
 ، ميدسس ي اسه  صخاسش و تسا هتفاي شيازفا ميزينم و ميسلک و رفسف ،تزا ،يلآ داصم ياه صخاش بالضاف رثا تحت يضارا رد .تسا هدش
    ناسيراو هسيزجت و  اسه  هداد يزاسس لامرن يارب فصنريمسا فورگصملک نصمزآ زا .تسا هتفاي شهاک ميدس بذج تبسن و هتيدسا ،يرصش
 و  يسعترم يضارا و اهراميت نيرت بسانم ناصنع هب يزرواشک و يغاب يضارا تياهنرد و دش هبساحم هناگادج ترصص هب اهرصتکاف ۀمه يارب
  .دندش يفرعم هقطنم ناخ يارب ،اهراميت نيرتبصلطمان ناصنع هب رياب

 .فونریمسا فورگوملک نومزآ ،بولطمان و بولطم رامیت ،یضارا بیرخت ،یزرواشک ،ییازنابایب :یدیلک تاملک
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   همدقم
 .تسا هدوب یعیبط یایالب عاونا ضرعم رد هراومه رشب هک تسا نیا زا یکاح نیمز هرک یور رد تسیز خیرات هب یهاگن
 ار  طیوحم   یيوولوکا یيکرووطب و یهایگ ،یناسنا عماوج هراومه هک تسا یراب فسات و ییانثتسا ثداوح زا یلاسکشخ
  ببوس و  دووش  یوم رادیدپ یدنک هب یلاسکشخ عوقو زا یشان یبیرخت تارثا .دهد یم رارق فرگش تارییغت شوختسد
  یوطیحم ی اوه  ناروحب  یوتح و  یياومتجا - یداوصتقا ی اوه  یناماوسبان ، اذوغ ،یزرواشک تالوصحم نتفر نیب زا و تفا
 ری     ثاوت توحت ناوهج ناراوب  وک و کشخ قطانم رد یاهدرتسگ یضارا .(Hejazizadeh & Jozizadeh, 2010)ددرگ یم
 هتفرگ رارق نیمز زا هیور یب یریگهرهب و (یزرواشک) یناسنا یاه تیلاعف و یعیبط لماوي زا یشان ییازنابایب یاهدمایپ
  دوشر  هوب  هوجوت  اوب .(Zehtabian, 2010:207 & Khosravi)  دونا  هدوش لی دوبت ینابایب و لصاحیب یاه نیمزرس هب و
  ییاذوغ  تاوجایتحا  نیمموت یارب یددعتم تامادقا هب تسد ناسنا ،ییاذغ داوم دیلوت هب رتشیب زاین و تیعمج نوزفازور
   زا اوويطم یربراوک تهج رد یتاقیقحت یاه تیلاعف هنوگره .(Afyuni & Mosaddeghi, 2001: 39) تسا هدز دوخ
    رادویاپ هعوسوت و یوعیبط عبانم ظفح رد نآ رثا و دش دهاوخ عتارم یایحا و کاخ و اآ ظفح ببس تیاهن رد هصري
 .(Zehtabian & Khosravi, 2009: 207) دوش یم نایامن یزرواشک
 زا  هوک  هوتفرگ  ترووص ناریا و ایند رد یا هدرتسگ تروص هب رضاح شهوژپ هنیمز رد هتفرگ تروص یدروم تاعلاطم 
 :دومن هراشا ریز نیققحم تاعلاطم هب ناوت یم هيمج
     .دوومن یوسررب ار ناوجنز هدونبادخ هقطنم رد یضارا بیرخت رب (یراک  ید) یزرواشک تایيمي ریثات ،(7397) یریما
   عوون نیروت   بوسانمان (دوصرد 3 زا رتالاب) بیشرپ  ید یضارا رامیت هعلاطم دروم هقطنم رد دهد یم ناشن قیقحت جیاتن
 .(Amiri, 2003) دوش یم هتخانش هقطنم لوا تیولوا و تسا یربراک عون نیرتهب ریاب یضارا و یربراک
  اوب ناقلاط ۀقطنم رد یعیبط عبانم بیرخت رب یزرواشک تایيمي ریثات یوررب هعلاطم اب دوخ قیقحت یط (0397) یبارهس
 و  کوهآ و  سووموه ،  یوساتپ ، رفوسف ،تزا  لماوش  یحالوصا هورگ ود رد کاخ لماوي و هقطنم یيصا یاهرامیت نییعت
    حروط بولاق رد یرتمیتناوس 47  زا رتوشیب و 47 ات 4 قمي ود رد یروش و  یدس اذج تبسن ،هتیدیسا لماش یبیرخت
  یوضارا ، هدوش  اوهر  ید ،یتشک دنچ یبآ ،یتشک کت یبآ یاهرامیت نایم هک دش لصاح هجیتن نیا ،هدش درخ یاه تالپ
  رادرووخرب ینامرآ طیارش زا یعترم و یغاب یضارا و دراد دوجو راد ینعم فالتخا هتفای شیاسرف یضارا و عتارم ،یغاب
  توسا  راومیت  نیروت اويطمان نیاربانب ،دوش یم تالوصحم درکيمي شهاک ثياب ،یتشک کت یبآ یضارا رامیت و دنتسه
(Sohraby, 2005: 134). 
 ،      یربراوک روییغت هوجیتن رد کاوخ تویفیک فويتخم یاهرتماراپ تارییغت یسررب روظنم هب ،(2397) ناراکمه و یمجي
  ود زا هونومن تسیود عومجم رد .دش ااختنا وس قآ زیخبآ هزوح رد عقاو ناتسيگ ناتسا قرش رادبیش و یسل یضارا
     داد ناوشن هوعلاطم نیا.دوش هتوشادرب یر   براوک ود کاوخ (رتمیتناوس 49-447) یقمي و (رتمیتناس 4-49) یحطس هیال
      دنتوشاد راروق لوگنج یوعیبط شوشوپ تحت نیا زا شیپ هک هقطنم رادبیش یضارا یور تدم ینالوط یيارز تایيمي
    .دوشاب یوم شیاوسرف دعتسم رایسب هک هدرک لیدبت یتيیس مول کبس تفاب هب یتيیس یسر مول سالک زا ار کاخ تفاب
     هوجوت لوباق تاروییغت .داد تبوسن هقطنم رد شیاسرف عوقو رثا رب کاخ سر تارذ تفر رده هب دیاب ار رما نیا تيي
 تسا هتسناوت دوخ رییغت نیا .تسا ریگمشچ زین هعلاطم دروم یقمي هیال رد تيیس تارذ رادقم شیازفا و کاخ تفاب
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   یرهاوا  ووصخم نزو .دراذگب یدیدش ریثات  یقتسم ریغ روط هب یلآ هدام دننام کاخ تیفیک یاهرتماراپ ریاس یور
        فوصن هوب اوبیرقت کاوخ  کاروت شیازوفا و نامتخاوس بیرخت لیلد هب کاخ لیفورپ یریذپذوفن و هتفای شیازفا کاخ
     و ییووس زا لوگنج یوعیبط شوشوپ نتفر نیب زا لیلد هب کاخ هب یلآ داوم هنایلاس یدورو شهاک .تسا هتفای شهاک
        روگید یوفرط زا کاوخ یولآ داووم یوکیزیف تواافح مدي هجیتن رد و یزروکاخ تایيمي ببس هب اه هنادکاخ بیرخت
   نازویم هدوش بجوم دوخ رما نیا .دنبای شهاک دصرد 42 زا شیب ات کاخ لک تزا و یلآ نبرک ریداقم ات هدش بجوم
    هوب زور رد کاوخ مروگ رب نبرک دیسکا ید مرگ یيیم 3714 زا هقطنم رد یشارتيگنج زا سپ زین کاخ یبورکیم سفنت
   بیوش فويتخم ی اوه تیعقوم رد کاخ تیفیک ات هدش بجوم یيگنج هیحان رد یضارا یرادیاپ .دنک ادیپ شهاک 4714
   فويتخم یاوهرتماراپ رب بیش فيتخم یاه تیعقوم ریثات ،لباقم رد .دوشن لوحت شوختسد و هدنام یقاب تباث هراومه
 .(Ajami, 2008: 15) تسا لگنج یربراک زا رتزراب رایسب یيارز یربراک رد کاخ تیفیک
      لماوش فويتخم یربراوک جنوپ رد کاوخ تیفیک نوگانوگ یاه صخاش دوخ شهوژپ ردپ ،(3397) ناراکمه و یدیون
  رد ناراویز - هوغاز هقطنم رد اایراف یضارا و هدش اهر  ید یضارا ، ید یضارا ،ارچ تحت عترم ،هدروخن تسد عترم
  ماوجنا یفداصت الماک حرط بلاق رد و اه کاخ A قفا زا اهنت یرادرب هنومن .دنداد رارق هسیاقم دروم نیوزق ناتسا قرش
 یربراک رییغت رثا رد لک نيورتین و یلآ داوم نازیم هک تسا نآ رگنایب اه هداد لیيحت و هیزجت زا هدمآ تسدب جیاتن .دش
 42 و 02     دودوح بویترت هوب شهاوک نیا نازیم هک یروط هب تسا هدش شهاک نیرتشیب راچد هدش اهر  ید یضارا رد
   تویفرا دوننام یی اوه   یوگژیو هونیمز رد تفا نیرتشیب راچد ندش اهر زا سپ  ید یضارا عومجم رد .دشاب یم دصرد
       نزو شیازوفا نازویم نیرتوشیب هوکنآ نموض .دندوش A قفا تماخض و لک لخيخت ،اذج لباق رفسف ،ینویتاک لدابت
 .(Navidi et al, 2009: 299) دوب یربراک نیمه هب طوبرم زین یرهاا  وصخم
     هاوچ اآ اوب یراویبآ هوب تبسب ااسپ اب یرایبآ ،ناهفصا لامش هقطنم رد دندرک نایب (3397) ناراکمه و یزج نایاش
       و کاوخ یولآ داووم نازویم روب یروثا اما دیدرگ کاخ SAR شهاک و یکیرتکلا تیاده شهاک ،هتیدیسا شیازفا ببس
 .(Shayan Jezi et al, 2010) تشادن کاخ ینویتاک لدابت تیفرا
 ییاز نابایب تدش و دش ااختنا IMDPA ،دوجوم یاه شور نایم زا ،دوخ یسررب رد ،(1390) نارالاکمه و نایرکاش
 اآ و ( نوش  دوصرد و  توفاب  دوصرد ، یوکیرتکلا  تیادوه ، کاوخ  قومي) کاخ :لماش صخاش 3 و رایعم 7 ساسا رب
 هد وش  ااوختنا ی اوه  صخاوش  ساوسارب رایعم ره .( یدس اذج تبسن ،تظيغ EC، Cl ،ینیمزریز اآ نازیم شهاک)
  یوم  اوه  صخاوش  یوسدنه  نیگناویم ساسا رب هدش رایعم ره یفیک یرادرب هشقن هب رجنم هک تفرگ رارق یبایزرا دروم
 ی اوه هداد  هاوگیاپ . دوش  جارختوسا  اوهرایعم  هومه  یوسدنه  نیگناویم زا هدافتسا اب هقطنم ساسح هشقن ،تیاهن رد .دوش
 info8، arc /  سووق  روب  یونتبم  ییاویفارغج  تاويالطا   توسیس کی رد ،سایقم رد 44440 :7 نشولوزر اب ،یيوضوم

view3.2 هژیو هب و ILWIS، هوقطنم رد  یویاز  ناوبایب  یاوهرایعم  لویيحت و  هویزجت . توسا هدش قیقد و هدش هچراپکی  
  نیگناویم  اوب  هوعلاطم دروم هقطنم رد هدمي لکشم کی کاخ رایعم ،هعلاطم یاهرایعم نایم رد هک دهد یم ناشن ههگرج
  نییاوپ  سالوک رد 0717 ینزو نیگنایم اب اآ رایعم هک یلاح رد طسوتم هقبط هک دهد یم ناشن هک تسا 0717 یسدنه
  رایوسب یدنب هقبط رد 0019 یمک رادقم اب یکیرتکلا تیاده صخاش هک داد ناشن جیاتن نینچمه .دراد رارق ییاز نابایب
  هتوسد  یویاز نابایب نییاپ هقبط رد 0414 یمک رادقم اب ینیمزریز یاه اآ یداصتقا دوکر و تسا هدش یدنب هقبط ییالاب
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 :shakerian et al, 2011  ) دوشاب یوم  اوه صخاش تاعلاطم نیب رد نیمز بیرخت رب رثؤم لماي نیرتشیب و هدش یدنب

23). 
    جیاوتن .دونتخادرپ کویچک زیخبآ هضوح رد کاخ تایصوصخ رب یربراک رییغت هعلاطم هب ،(4397) ناراکمه و رخامرق
  هدر و یموول -   ینوش هوب یموول -یسر -ینش زا کاخ تفاب یضارا یربراک رییغت رثا رد هک داد ناشن اهنآ یاه شهوزپ
    هداوم نازویم نیونچمه .دش لیدبت نییاپ یریمخ تیصاخ اب یسر کاخ هب الاب یریمخ تیصاخ اب یسر کاخ زا کاخ
    یونعم شهاوک عوت رم و لوگنج یاه یربراک اب سایق رد یيارز یربراک رد کاخ ینویتاک لدابت تیفرا ،یلآ تزا ،یلآ
  .(Gharmakher, 2011) دراد یراد
   یزگوس توشد یی   ازناوبایب تدوش یباویزرا تهج کاخ یاهرایعم زا هدافتسا یسررب رد ،(7397) ناراکمه و ینامانخ
       نیروتمهم  یدوس اذوج تبوسن و یوکیرتکلا تیادوه ،  چوگ دوصرد ،یلآ داوم دصرد یاه صخاش هک دندرک شرازگ
   الاوب  یدوس و یکیرتکلا تیاده رادقم یاراد روکذم هقطنم هک ،دنتسه یزگس تشد رد ییازنابایب هدیدپ رد اه صخاش
 .(Khanamani, 2013:49& Karimzade) دشاب یم
  کاوخ  ییایمیوشوکیزیف  اوخ رب نیمز یربراک فيتخم عاونا تارثا یسررب هب ،(9397) ناراکمه و دابآ فیرش عیفر
  شروروپ  عوترم ، یوعیبط ی اوه  لوگنج هيمج زا نیمز زا هدافتسا یاه  تسیس .دنتخادرپ ناریا یلامش دابآرفعج هقطنم رد
  فويتخم  رواوجم  نیومز هس زا رتمیتناس 49-49 قمي زا کاخ هنومن تفه و تسیب .دندش ییاسانش یزرواشک و نیمز
  هوب  لوگنج زا  نیومز  یربراوک  تاروییغت . دوش  یرویگ  هزادونا کاخ کاخ ییایمیشوکیزیف تایصوصخ 77 .دش هدافتسا
 ، روییغت نیا اب و دش هدنیالآ هدام و N، P، K ،هناد یرادیاپ ،هتساشن یاوتحم رد یهجوت لباق شهاک هب رجنم یزرواشک
  درووم  عاوونا  نیوب رد سر  کاوخ و EC  درووم رد .تفای شیازفا یهجوت لباق روط هب pH و هسام یاوتحم ،رذب  کارت
  لوگنج  یزاوسکاپ هک داد ناشن هعلاطم نیا زا لصاح جیاتن .دشن هدهاشم رادانعم یرییغت هعلاطم دروم نیمز رد هدافتسا
  هوب  کاوخ  تیوساسح  روب  تاروییغت  نویا و دوش یم کاخ تیفیک شهاک بجوم یزروکاخ درکيمي و تشک سپس و
 .(Abad, 2014: 296) دراذگ یم ریثات شیاسرف و بیرخت
   نیوب هوقطنم  نویا  رد هوک  دونتفرگ هجیتن ،دنداد ماجنا دزی  تاخ هقطنم رد هک یقیقحت یط ،(9397) ناراکمه و نایباتهز
 ی   هدر رد  یوساتپ و رفوسف ،تزا ،  یولآ ی  هداوم رظن زا هقطنم کاخ و دراد دوجو یراد ینعم فالتخا فيتخم یاهرامیت
  هوناگادج تروص هب اهروتکاف یهمه یارب نکناد شور هب اهرامیت نیگنایم هسیاقم اب و دراد رارق ریقف َااتبسن یاه کاخ
  یاروب ، راومیت نیرتاويطمان ناونعب ار یعترم یضارا و رامیت نیرت بسانم ناوني  هب یغاب یضارا تیاهن رد هک دنتفایرد
  .(Zehtabian et al, 2014: 61) دندرک یفرعم هقطنم کاخ

      فويتخم یحاوون رد یزرواوشک یوضارا زا راوتکه نویيیم 90 دودح هک دنا هدومن دروآرب (7337) 7ناراکمه و ینگرد
    هدافتوسا لوباق رویغ ندش یمیدس و روش و یگتفرگ اآ یاه هدیدپ  وصخب و بیرخت نوگانوگ دنیآرف رثا رد ناهج
     هوب اتدومي ار دووخ یوبآ یضارا زا راتکه نویيیم 0/7 هب کیدزن هلاسره ناهج هک دنا هدرک دروآرب نینچمه .دنا هدیدرگ
 .(Dregne, 1991) دهد یم تسد زا ندش روش لیلد

                                                           
1 Dregne and et al. 
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    یوسررب هونارتیدم هوقطنم رد کاخ و اآ تیفیک یور رب ار یزرواشک یاهتیلاعف ریثمت ،(7447) ناراکمه و 7زدیلاز  
 ، ندوشروش ، یویاز ناوبایب ،    شیاوسرف لماوش کاوخ تویفیک یور رب یزرواشک تارثا هک داد ناشن قیقحت جیاتن ،دندرک
 .(Zalidis et al, 2002) دشابیم یگدولآ و کاخ ندش هدرشف
  اوب ار  هلاوس 94  یراومآ ۀرود  یوط  کاوخ  یرووش تارییغت زین اینرفیلاک زا یا هقطنم رد (9447) ناراکمه و 7کريک ید
 نیا یط هقطنم کاخ یروش هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .تفرگ رارق هسیاقم و یسررب دروم اه هنومن تفج زا هدافتسا
  توسا  یتیریدوم  حیحوص یاه شور زا هدافتسا لیلد هب کاخ یفیک تایصوصخ دوبهب رگنایب هک تسا هتفای شهاک تدم
(De Clerck et al, 2003). 
       هوسیاقم اوب اوت توسا رگیدوکی اوب رظن دروم یاهرامیت ناوني هب یضارا یربراک عاونا نیب ۀسیاقم ،قیقحت نیا زا فده
  زا راوکهار  ندوومن  هوئارا و  یزادرپب اهرامیت زا کی ره رد یضارا یرادیاپان رد اه یلاسکشخ تارثا یسررب هب اهرامیت
 .دوش یریگويج هقطنم ییاز نابایب و کاخ بیرخت
 یسانش شور

 هعلاطم دروم ةقطنم یفرعم
 79  و هوجرد 70     ییاویفارغج لووط و لاموش هوقیقد 30 و هجرد 79 و هقیقد 97 و هجرد 79 ییایفارغج ضري رد یزگس هقطنم
 ، دوشاب  یوم راتکه 097 رب غلاب یزگس تحاسم .دراد رارق ناهفصا ناتسرهش ،ناهفصا یزکرم شخب رد یقرش هجرد 70 ات هقیقد
   نارویا یزوکرم ریوک هیشاح رد و نییان – ناهفصا یتیزنارت هداج رانک رد و گرزب ناهفصا قرش یرتمويیک 09 هيصاف رد یزگس
 .دشاب یم دصرد 4-7 نیب بیش و رتم 4907 -4507 ایرد حطس زا عافترا یاراد یزگس ناتسرهش .تسا هتفرگ رارق (تول ریوک)
  هدونیاز هناخدور زا هعلاطم دروم هقطنم اآ نیمات و تسا یریوک و کشخ نترامود یکشخ بیرض ساسا ربناتسرهش نیا  یيقا
     هوقطنم نویا شراوب  ویير ،(3597 -0397 ) هلاوس 07  یراومآ هرود  یوط رد  .دووش  یوم نیمات نیتشدور دس یرایبآ هکبش و دور
 .دشاب یم دارگ یتناس هجرد 7/07 ربارب هنالاس یامد نیگنایم و رتم یيیم 747 هنالاس یگدنراب نیگنایم یاراد و یاهنارتیدم

 
 (هدنراگن) هعلاطم دروم ةقطنم تیعقوم -1لکش

                                                           
1 Zalidis 
2 De Clerck et al 
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 قیقحت شور

 رد ،  لوا هويحرم رد  توفرگ ماجنا هيحرم راهچ یط یزگس تشد هقطنم رد تاعلاطم ،کاخ تیعضو یسررب روظنم هب
      تویعقوم نیویعت رووظنم هوب هوقطنم کاخ تايالطا و رامآ یسررب و ییارحص یاهدیدزاب و هقطنم حطس شیامیپ ادتبا
  یاوهرامیت ،هقطنم رد دوجوم طیارش و قیقحت فده هب هجوت اب .تفرگ تروص هعلاطم دروم یاهرامیت نییعت و هقطنم
   راومیت نموض رد .(7  لکوش) دش ااختنا یعترم یضارا و هدش اهر یضارا ،یغاب یضارا ،یزرواشک یضارا رظن دروم
  هوتبلا ،      دوش ااوختنا دهاوش راومیت ناووني هوب دوب هتفرگن تروص یزرواشک تیلاعف نآ رد هکنیا لیلدب یعترم یضارا
   هوسیاقم روظن دروم یاهرامیت ااختنا زا فده .تفرگ رارق هسیاقم دروم اهرامیت ریاس هب تبسن زین رامیت نیا تیعضو
  هويحرم .تسا هدوب هعلاطم دروم هقطنم یضارا یرادیاپانرب یلاسکشخ رثا تدش و هقطنم یزیخيصاح و کاخ تیعضو
  هوشقن          یور روب هدوش صخوشم طاوقن هوب هوجوت اوب هوک توسا یرادرب هنومن روظنم هب ییارحص تایيمي لماش ،مود
  اوت 49  قومي ) کاخ یقمي هیال و (رتم یتناس49ات 4قمي) کاخ یحطس یاه هیال زا یرادرب هنومن GPS و یفارگوپوت
  .(Zehtabian, 2014: 61) تفرگ رارق هعلاطم دروم حطس ود رد تارییغت و دش ماجنا الاب تقد اب (یرتم یتناس 45

 
 ب                     فلا

 
 د                             ج

 (هدنراگن) یعترم یضارا .د ،(راز مدنگ) یزرواشک یضارا .ج ،یغاب یضارا .ب ،ریاب یضارا .فلا یتاعلاطم هقطنم زا یریواصت .2 لکش

 ود رد 40× 40    داوعبا هوب لویفورپ 77   یفداوصت ترووص هب ییارحص یاهدیدزاب و هقطنم یسانش کاخ تاعلاطم هب هجوت اب
   و دوش هتوشادرب قمي ود ره زا کاخ هنومن 07 عومجم رد هک ،دش رفح هعلاطم دروم یاهرامیت رد یناتحت و یحطس قمي
 نییعت و هاگشیامزآ هب کاخ یاههنومن لاقتنا ،موس هيحرم رد .دیدرگ لقتنم یسانشکاخ هاگشیامزآ هب یدعب تاعلاطم تهج
     راروق یوسررب درووم الاوب تقد اب کاخ هنومن ره رد هک ییاه تفص .تسا کاخ هنومن ره یور رب هعلاطم دروم یاهتفص
     هداوم ،رفوسف ،تزا لماوش کاوخ یحالصا یاهروتکاف .دندش هتفرگ رظن رد کاخ یبیرخت و یحالصا هورگ ود رد ،دنتفرگ
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    .توسا  یدوس اذوج تبسن و یروش ،هتیدیسا ، یدس لماش کاخ یبیرخت یاهروتکاف و کاخ تفاب ، یسيک ، یزینم ،یلآ
  هاگتوسد زا هتیدیسا ،هروک رد ندنازوس شور زا کاخ یلآ ۀدام ،نسلا شور زا رفسف ،لاديک شور زا تزا یریگ هزادنا یارب

pH هاگتوسد زا یرووش ،عابوشا لگ هراصي شور هب  یزینم و  یسيک ،یرتموردیه شور هب کاخ تفاب ،رتم    EC یاروب و  
    توهج قویقحت نویا مو  وس هويحرم رد   .دوش هدافتوسا یرتموتف شور زا ( یدس اذج تبسن) SAR و  یدس یریگ هزادنا
   هویزجت و اوه     هداد یزاوس لاومرن یاروب فونریموسا فورگوميک نومزآ زا فيتخم یاهرامیت رد کاخ تایصوصخ هسیاقم
  هدافتوسا اب اهرامیت زا کی ره رد رظن دروم تافص رییغت هسیاقم و لیيحت و هیزجت ،مراهچ هيحرم رد .دش هدافتسا سنایراو
 رادینعم فالتخا دوجو مدي ای دوجو نییعت ،دش ماجنا اههداد یوررب اههداد ندوب لامرن نومزآ ،SPSS یرامآرازفا مرن زا
   روتکاوف ناووني هب کی مادک رادینعم فالتخا تروص رد هک ،تفرگ تروص Mstatc رازفا مرن زا زا هدافتسا اب اهرامیت نیب
    راروق یوسررب درووم ندوب لامرن ظاحل زا رظن دروم یاههداد ادتبا هک تروص نیا هب .تسا هدرک لمي یبیرخت ای یحالصا
    عومج اوب تویاهن رد .تفرگ تروص اهنیگنایم هسیاقم تیاهن رد و تفرگ تروص اههداد سنایراو هیزجت سپس و دنتفرگ
  هوب رجنم کیمادک و هدرک کمک کاخ حالصا هب تیریدم عون مادک هک دوش صخشم هدمآ تسدب تايالطا و اههداد یدنب
 .تسا هدش کاخ بیرخت

 اه هتفای

 ،SPSS      رازوفا مرون زا هدافتوسا اوب .توسا هدش هتفرگ رظنرد یاهرامیت زا کیره یارب هناگادج روط هب قیقحت نیا جیاتن
     جیاوتن .دوش ماوجنا اوه  هداد یور روب فونریمسا فورگوميک نومزآ یگلوچ بیرض قیرط زا اه هداد ندوب لامرن نومزآ
  رد اوه    هداد و دونرادروخرب نراوقتم شنکاروپ زا شیامزآ حطس ود ره رد اهریغتم هیيک یارب اه هداد هک داد ناشن لصاح
  لاومرن     .دوش هدافتوسا سناویراو هویزجت لیبق زا اه نیگنایم هسیاقم یرتماراپ یاه نومزآ زا نیاربانب ،هدوب لامرن عومجم
     هوب طووبرم یويک تاويالطا ریز لودج رد .دنکیم  هارف اه هداد یور رب ار رظن دروم قیقحت ماجنا ناکما اههداد ندوب
 .(7 لودج) تسا هدش هدروآ یناتحت و یحطس یاه هیال

 (هدنراگن)یناتحت و یحطس هیال رد اهریغتم هب طوبرم یلک تاعالطا -1 لودج
 هداد رثکادح هداد لقادح سنایراو رایعم فارحنا نیگنایم (یناتحت ،یحطس)هیال رارکت روتکاف

pH 0 30/2 73/5 ./4394 ./237 037/2 یحطس 

 30/2 54/2 ./7494 ./927 979/2 یناتحت

 447 49 235/040 77/47 93/70 یحطس 0  یسيک

 53 47 235/729 49/37 57/30 یناتحت

 427 37 23/3777 07/50 555/047 یحطس 0  یزینم
 407 37 332/3029 49/75 999/23 یناتحت

 50/07 37/7 377/47 30/0 235/3 یحطس 0 تزا

 37/97 00/7 735/97 35/9 333/5 یناتحت

 74/9 ./97 ./733 ./93 490/7 یحطس 0 یلآ هدام

 7/7 ./07 ./740 ./95 ./733 یناتحت

 00/2 77/7 307/0 54/7 440/9 یحطس 0 رفسف

 2/2 ./27 045/0 07/7 4704/9 یناتحت
EC 0 3/03 53/7 0374/050 22/97 03/07 یحطس 

 7/00 25/7 727/997 27/07 23/47 یناتحت

 772 3/9 27/02270 09/047 973/947 یحطس 0  یدس
 730 5/7 95/99527 97/557 093/73 یناتحت

SAR 0 7/72 ./59 720/339 33/37 935/47 یحطس 

 09/52 ./099 743/900 49/77 724/47 یناتحت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هک داد ناشن ،اهنآ نیب فالتخا دوجو مدي ای دوجو نییعت و اهرامیت ۀسیاقم روظنم  هب هدش هتفرگ رظنرد یاهروتکاف یسررب
  .(9 و7لودج) دناهتشاد هقطنم رد یتوافتم تاریثمت اهرامیت هک تفگ ناوتیم و هدوب رادینعم اهرامیت نیب فالتخا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعلاطم دروم هقطنم یحطس هیال یاهروتکاف یارب سنایراو هیزجت جیاتن - 2 لودج
 رامیت  تاعبرم عومجم یدازآ هجرد تاعبرم نیگنایم رادقم F یراد ینعم

 اههورگ نیب 444/0377 9 444/039 ./253 044/4
  یسيک

 اههورگ نورد 255/5579 3 999/340  

 اههورگ نیب 999/3373 9 322/3727 090/7 444/4
  یزینم

 اههورگ نورد 999/37707 3 255/9437  

944/. 433/. 77  اههورگ نیب 305/77 9 3/0
 رفسف

 اههورگ نورد 334/09 3 757/0  

 اههورگ نیب 079/700047 9 047/03035 307/7 744/4
  یدس

 اههورگ نورد 945/003907 3 073/79279  

 اههورگ نیب 377/3 9 472/7 703/97 ./744
 یلآ هدام

 اههورگ نورد 050/7 3 ./537  

 اههورگ نیب 373/257 9 903/00 739/3 ./944
 تزا

 اههورگ نورد 399/90 3 255/5  

 اههورگ نیب 707/0509 9 439/3377 230/9 04/4
 یروش

 اههورگ نورد 937/4057 3 927/799  

 اههورگ نیب ./427 9 434/4 540/0 944/4
 هتیدیسا

 اههورگ نورد 457/4 3 474/4  

 اههورگ نیب 573/2737 9 045/705 934/7 744/4
  یدس اذح تبسن

 اههورگ نورد 220/2507 3 090/349  

 اههورگ نیب 572/2750 9 720/7007 700/2 444/4
 نش

 اههورگ نورد 233/9957 3 407/047  

 اههورگ نیب 437/042 9 952/097 034/0 944/4
 تيیس

 اههورگ نورد 075/359 3 324/50  

 اههورگ نیب 407/4437 9 270/995 709/3 944/4
 سر

 اههورگ نورد 335/545 3 593/02  

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعلاطم دروم هقطنم یناتحت هیال یاهروتکاف یارب سنایراو هیزجت جیاتن - 3 لودج
 رامیت  تاعبرم عومجم یدازآ هجرد تاعبرم نیگنایم رادقم F یراد ینعم

 اههورگ نیب 255/0097 9 333/700 279/7 044/4
  یسيک

 اههورگ نورد 444/0027 3 444/909  

 اههورگ نیب 444/37977 9 255/7002 797/9 744/4
  یزینم

 اههورگ نورد 255/37437 3 999/2297  

 اههورگ نیب 074/37 9 725/3 020/9 ./944
 رفسف

 اههورگ نورد 305/77 3 542/7  

 اههورگ نیب 573/207707 9 703/07240 725/7 744/4
  یدس

 اههورگ نورد 377/773707 3 052/22337  

 اههورگ نیب 373/7 9 ./903 352/0 ./094
 یلآ هدام

 اههورگ نورد 730/7 3 ./337  

 اههورگ نیب 307/347 9 304/59 773/5 ./044
 تزا

 اههورگ نورد 999/70 3 737/0  

 اههورگ نیب 040/0007 9 097/370 334/0 304/4
 یروش

  00  اههورگ نورد 530/7747 3 3/577

 اههورگ نیب 437/4 9 454/4 277/9 744/4
 هتیدیسا

 اههورگ نورد 907/4 3 374/4  

 اههورگ نیب 003/7747 9 703/425 743/7 044/4
  یدس اذح تبسن

 اههورگ نورد 047/4337 3 070/729  

44  اههورگ نیب 379/3470 9 922/7427 020/97 7/4
 نش

  0  اههورگ نورد 050/9447 3 99/077

 اههورگ نیب 723/392 9 205/507 405/3 044/4
 تيیس

 اههورگ نورد 777/377 3 070/37  

 اههورگ نیب 000/0447 9 070/355 395/3 044/4
 سر

 اههورگ نورد 233/000 3 759/35  
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 جیاتن هک تفرگ رارق یسررب دروم SPSS رازفا مرن رد اهروتکاف نیب راد ینعم فالتخا دوجو لامتحا زین دعب ۀيحرم رد
 و  یحطوس  هویال  یاوهرامیت  یحالوصا و یبیرخت یاهروتکاف نیب یرادینعم فالتخا دصرد 03 لامتحا اب هک داد ناشن
 .دراد دوجورگیدکی اب یناتحت
   یوضارا راومیت ، ساوسا نیا رب هک دراد دوجو اهنآ نیب راد ینعم فالتخا هک تسا ییاهرامیت ۀدنهد ناشن (فلا) 9لکش
    و دراد ار یناوتحت هویال رد  یوسيک نازیم نیرتشیب یعترم یضارا رامیت و یحطس هیال رد ار  یسيک نازیم نیرتشیب ریاب
  یناوتحت هیال رد .تسا هدش کاخ حالصا ثياب و هدوب دیفم  یسيک روتکاف رظن زا ریاب یضارا و عترم درک نایب ناوت یم
          یوسيک نازویم روظن زا یزرواوشک و عوترم راومیت نیوب اوما درادن دوجو راد ینعم فالتخا غاب و ریاب یضارا رامیت نیب
 ثياب و تسا دیفم کاخ یارب هک دراد یرتشیب  یسيک ریاب یضارا رامیت یحطس هیال رد .دراد دوجو راد ینعم فالتخا
    یوضارا رد  یوسيک نازویم و دراد دوجو راد ینعم فالتخا ریاب یضارا رامیت اب اهرامیت مامت نیب .دوش یم کاخ حالصا
     ود روه رد ار  یوسيک نازویم نیروتمک یزرواشک یضارا رامیت رادومن نیا هب هجوت اب .تسا اهرامیت ریاس زا رتشیب ریاب
 .تسا رامیت نیرت اويطمان و دراد قمي
  راومیت نیا درک نایب ناوت یم و دراد ار  یزینم نازیم نیرتشیب قمي ود ره رد ریاب یضارا رامیت (ا) 9 لکش هب هجوت اب
       غاوب و یوعترم یوضارا راومیت نیوب یحطوس هیال رد .تسا هدش کاخ حالصا ثياب و هدوب دیفم  یزینم روتکاف رظن زا
    یزوینم روظن زا راد  یونعم فالتخا یزرواشک اب غاب یضارا رامیت نیب زین یناتحت هیال رد .درادن دوجو راد ینعم فالتخا
  رد و دراد دووجو راد   یونعم فالتوخا غاب و عترم اب یزرواشک اب ریاب یضارا رامیت نیب یحطس هیال رد اما .درادن دوجو
   یوضارا .دراد دووجو راد ینعم فالتخا  یزینم نازیم رظن زا غاب و یزرواشک اب عترم اب ریاب یضارا نیب زین یناتحت هیال
     یزرواوشک یوضارا راومیت رادوومن     نویا هوب هوجوت اوب .تسا رامیت نیرت اويطم و تساراد ار تزا نازیم نیرتشیب ریاب
 .تسا رامیت نیرت اويطمان و دراد ار  یزینم نازیم نیرتمک

 
 ب                       فلا

  یناتحت و یحطس هیال یاهرامیت رد (ب) میزینم و (فاا) میسلک نیگنایم .3 لکش
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

    روظن زا راومیت نویا درک نایب ناوت یم و دراد یحطس هیال رد ار تزا نازیم نیرتشیب غاب رامیت (فلا)0 لکش هب هجوت اب
  و یحطوس قمي ود ره رد یزرواشک اب ریاب یضارا رامیت نیب .تسا هدش کاخ حالصا ثياب و هدوب دیفم تزا روتکاف
  دووجو راد   یونعم فالتوخا یناتحت و یحطس هیال رد اهرامیت مامت اب غاب نیب اما .درادن دوجو راد ینعم فالتخا یناتحت
  و دراد یناووتحت و یحطووس هوویال رد ار تزا نازوویم نیرووتمک یووعترم یووضارا راوومیت رادووومن نوویا هووب هووجوت اووب .دراد
 .تسا رامیت نیرت اويطمان
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  هویال رد و رفسف نازیم نیرتشیب بیترت هب یزرواشک و ریاب یضارا و غاب رامیت یحطس هیال رد (ا)0 لکش هب هجوت اب
   روظن زا راومیت نیا درک نایب ناوت یم و دنراد ار رفسف نازیم نیرتشیب غاب و یزرواشک ،ریاب یضارا بیترت هب زین یناتحت
 زا یناتحت قمي و یحطس قمي ود ره رد اه رامیت یمامت نیب .تسا هدش کاخ حالصا ثياب و هدوب دیفم رفسف روتکاف
    رد ار رفوسف نازویم نیروتمک عترم رامیت رادومن نیا هب هجوت اب .دوش یم هدهاشم یراد ینعم فالتخا رفسف نازیم رظن
 .تسا رامیت نیرت اويطمان و دراد اهرامیت ریاس اب هسیاقم رد یناتحت هیال و یحطس هیال

 
 ب                           فلا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   یناتحت و یحطس هیال یاهرامیت رد (ب) رفسف و (فلا) تزا نیگنایم .4 لکش

 یروش رظن زا رادقم نیرتشیب یاراد بیترت هب عترم و یزرواشک دعب و غاب ،ریاب یضارا (فلا) 0 لکش هب هجوت اب
 هسیاقم رد یناتحت و یحطس قمي ود ره رد ار یروش نازیم نیرتشیب ریاب یضارا رامیت رادومن نیا هب هجوت اب .دنتسه

 ثياب و هدوب رضم (یروش) یکیرتکلا تیاده روتکاف رظن زا رامیت نیا درک نایب ناوت یم و دراد اهرامیت ریاس اب
 دوجو راد ینعم فالتخا یزرواشک اب یعترم یضارا رامیت نیب ،یناتحت و یحطس یاه هیال رد .تسا هدش بیرخت

 .دراد دوجو راد ینعم فالتخا عترم و یزرواشک اب و غاب اب ریاب یضارا رامیت نیب اما .درادن
     و توسا یناوتحت و یحطوس هویال ود ره رد ار  یدس نازیم نیرتشیب یاراد ریاب یضارا رامیت (ا) 0 لکش هب هجوت اب
   راومیت نیروت  اويطماون و تسا هدش کاخ بیرخت ثياب و هدوب رضم  یدس روتکاف رظن زا رامیت نیا درک نایب ناوت یم
  هویال ر   د اوما .دووش یوم هدهاشم کاخ  یدس نازیم رظن زا راد ینعم فالتخا یحطس هیال رد اهرامیت یمامت نیب .تسا
   یوضارا راومیت نیب یحطس هیال رداما .درادن  یدس نازیم رظن زا راد ینعم فالتخا غاب و یزرواشک یضارا نیب یناتحت
  کاوخ یارب هک دراد قمي ود ره رد یرتشیب  یدس یغاب نیمز و دراد دوجو راد ینعم فالتخا یزرواشک و عترم اب غاب
    اوهرامیت نویا هوب تبسن یناتحت و یحطس قمي ود رد عترم رد  یدس نازیم .دوش یم کاخ بیرخت ثياب و هدوب رضم
 .تسا رامیت نیرت اويطم و ددرگ یم کاخ حالصا ثياب عترم و هدوب رتمک

 
 ب                           فلا

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یناتحت و یحطس هیال یاهرامیت رد (ب) میدس و (فلا) یکیرتکلا تیاده نیگنایم .5 لکش
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   دراد یناوتحت هویال و یحطس هیال رد ار  یدس یبذج تبسن نازیم نیرتشیب ریاب یضارا رامیت (فلا)5 لکش هب هجوت اب
      رد .توسا هدوش بویرخت ثوياب و هدووب رضم  یدس یبذج تبسن روتکاف رظن زا هدش اهر یضارا درک نایب ناوت یم و
      نازویم یوقمي و یحطوس قوميود رد ریاوب یضارا و دراد دوجو راد ینعم فالتخا اهرتماراپ یمامت نیب یحطس قمي
   تبوسن روظن زا رادقم نیرتشیب یاراد عترم و یزرواشک ،غاب ،ریاب یضارا بیترت هب و دراد ناسکی  یدس یبذج تبسن
      یبذوج تبوسن نازویم روظن زا راد یونعم فالتخا یزرواشک و غاب رامیت نیب یناتحت قمي رد اما .دنتسه  یدس یبذج
 یبذج تبسن نازیم نیرتمک بیترت هب غاب و یزرواشک ،یعترم یضارا رامیت رادومن نیا هب هجوت اب .درادن دوجو  یدس
 .دنشاب یم اهرامیت نیرت بسانم و دنتسه اراد یناتحت و یحطس هیال رد ار  یدس
  ناووت   یوم و دراد یناوتحت و یحطس هیال رد ار هتیدیسا نازیم نیرتشیب یزرواشک یضارا رامیت (ا)5 لکش هب هجوت اب
   قومي ود روه رد  اوهرامیت یمامت نیب .تسا هدش بیرخت ثياب و هدوب رضم هتیدیسا روتکاف رظن زا رامیت نیا درک نایب
  هویال رد و   ریاوب و غاوب ، عوترم ،  یزرواوشک یوضارا یاهرامیت بیترت هب یحطس هیال رد .دراد دوجو راد ینعم فالتخا
  راومیت رادومن نیا هب هجوت اب .دنراد ار هتیدیسا رظن زا رادقم نیرتشیب غاب و ریاب ،عترم ،یزرواشک یاهرامیت زین یناتحت
 .دنتسه رامیت نیرت بسانم و دنراد قمي ود ره رد ار هتیدیسا نازیم نیرتمک غاب و ریاب یضارا

 
 ب                            فلا

 یناتحت و یحطس هیال یاهرامیت رد (ب) هتیدیسا و (فلا) میدس بذج تبسن نیگنایم .6 لکش
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 

 یناتحت و یحطس هیال رد ار نش نازیم نیرتشیب عترم رامیت (یناتحت هیال 3 و یحطس هیال 2) یاه لکش هب هجوت اب
 یزرواشک یضارا و ریاب ،غاب ،یناتحت هیال رد و یزرواشک و غاب ،ریاب یاهرامیت یحطس هیال رد نآ زا دعب و دراد
 هیقب اب عترم رامیت نیب اما .درادن دوجو راد ینعم فالتخا غاب و ریاب یاه رامیت نیب .دنراد ار نش دصرد نیرتشیب
 نازیم نیرتمک یزرواشک یضارا رامیت رادومن نیا هب هجوت اب .دراد دوجو راد ینعم فالتخا نش دصرد رظن زا اهرامیت
 قمي ود ره رد عترم رامیت ،تيیس نازیم دروم رد اهرادومن هب هجوت اب .دراد یناتحت هیال و یحطس هیال رد ار نش
 دوجو راد ینعم فالتخا یزرواشک و غاب ،ریاب یضارا رامیت نیب .دراد ار تيیس دص رد نیرتمک یناتحت و یحطس
 دروم رد نینچمه .دراد دوجو یراد ینعم فالتخا عترم اب غاب و یزرواشک ،ریاب یضارا یاهرامیت نیب طقف .درادن
 یغاب یضارا رامیت اب ریاب یضارا رامیت نیب .دراد قمي ود ره رد ار نازیم نیرتشیب یزرواشک یضارا رامیت ،سر نازیم
 فالتخا سر دصرد رظن زا ریاب و یغاب یضارا اب یزرواشک یضارا رامیت نیب اما .درادن دوجو راد ینعم فالتخا
 سر دصرد عترم و دراد دوجو راد ینعم فالتخا عترم رامیت اب یزرواشک یضارا نیب نینچمه .دراد دوجو راد ینعم
  .تساراد ار یرتمک
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم یحطس هیال یاهرامیت سر و تلیس ،نش نیگنایم رادومن -7لکش

  
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم یناتحت هیال یاهرامیت سر و تلیس ،نش نیگنایم رادومن -8 لکش 

  روظن زا رامیت نیا درک نایب ناوت یم و یحطس هیال رد ار یلآ هدام نازیم نیرتشیب یغاب یضارا رامیت 3لکش هب هجوت اب 
     و یحطوس قومي رد ریاوب و یزرواوشک یضارا رامیت نیب .تسا هدش کاخ حالصا ثياب و هدوب دیفم یلآ هدام روتکاف
  ودروه رد    راد یونعم فالتوخا یاراد عوترم و غاب یاهرامیت اب رامیت ود نیا اما ،درادن دوجو راد ینعم فالتخا یناتحت
 .دنتسه یناتحت و یحطس قمي
 ،  ریاوب یاوهرامیت      زوین یناوتحت هویال رد و عوترم و ریاوب ، یزرواوشک ،  غاوب یوضارا یاهرامیت بیترت هب یحطس هیال رد
     یوعترم یوضارا راومیت رادوومن نیا هب هجوت اب .دنراد ار دنرادار یلآ هدام رظن زا رادقم نیرتشیب عترم و غاب ،یزرواشک
 .تسا رامیت نیرت نیرت بسانمان و دنراد قمي ود ره رد ار یلآ هدام نازیم نیرتمک

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم یناتحت و یحطس هیال یاهرامیت رد یلآ هدام نیگنایم -9لکش
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 یریگهجیتن و ثحب
 تبسن اهرامیت ریاس و دش هتفرگ رظن رد دهاش رامیت ناوني هب یعترم یضارا رامیت ،قیقحت نیا رد هک تشاد هجوت دیاب
    راومیت دووخ هوکيب ،  یونادیم لآ هدیا تلاح ار یعترم یضارا رامیت هک تسین ینعم نادب نیا هتبلا .دندش هدیجنس نآ هب
     طیاروش هوب هوجوت اوب    .توسا هونوگچ روگید یاهرامیت هب تبسن نآ تیعضو هک  ینیبب ات  یاهدرک یسررب زین ار دهاش
  اوعبط ،     دووجوم دونور هومادا رد نآ هدونیآ زادونا  شچ و تسا  کاح هقطنم یزرواشک رب رادیاپان طیارش هقطنم دوجوم
   زا بوجوم اوه   یربراوک ریاوس هب یزرواشک یضارا لیدبت و بیرخت .دوش یم لماش ار کاخ و اآ عبانم رتشیب بیرخت
   دوهاوخ عباونم هب رتشیب راشف بجوم یزرواشک تالوصحم هب زاین و هدش یزرواشک تیيباق اب یضارا عبانم نتفر نیب
  تموس هب و تسا هدش بیرخت رتشیب کاخ یناتحت هیال ،فيتخم یاهروتکاف دروم رد اهرامیت رثکا رد عومجم رد .دش
      رد دوشاب یوم هویال نویا رد  یدوس یبذج تبسن ندوب الاب و  یدس عمجت تيي هب هک ،تسا هدرک تفرشیپ ییاز نابایب
 ،  یولآ داووم ی اوه  صخاوش االضاف رثا تحت یضارارد .تسا هدش هدهاشم رتمک یحطس هیال رد یبیرخت رثا هک یلاح
  شهاوک  یدس اذج تبسن و هتیدسا ،یروش ، یدس یاه صخاش و تسا هتفای شیازفا  یزینم و  یسيک و رفسف ،تزا
  لودوج زا .دهد یم ناشن روتکاف ره دروم رد و ،یحطس ۀیال رد ار اويطمان و اويطم یاهرامیت 0 لودج .تسا هتفای
  هوقطنم رد اهرامیت نیرتبسانمان ریاب و یعترم یضارا رامیت ،دوجوم یاهرامیت عاونا نیب هک دیآیم تسدب هجیتن نیا 0
  نیروت بوسانم ،     کاوخ یحالوصا یاوهروتکاف شیازوفا رد توبثم شقن لیلد هب یزرواشک و یغاب یضارا رامیت و تسا
   ناهفوصا یزگوس   توشد رد هوک یقیقحت رد .دننکیم یریگويج هقطنم یضارا بیرخت زا و دنتسه هقطنم رد اه یربراک
     توسا یويارز بوسانمان تیریدوم ،یضارا بیرخت اب طبترم یاهدنیآرف نیرت هم زا یکی هک دش نایب نینچ دش ماجنا
(Sharifani, 2005: 123)، دوش      ماوجنا کارا ناوغیم ریووکرد بوسانم تیریدوم ااختنا یارب هک یقیقحت رد نینچمه ، 
      هوب کاوخ یزیخيوصاح هوک دووش یوم ثياب یزرواشک یضارا رد یيارز حیحص یوگلا تیاير مدي هک دش صخشم
  و ناویباتهز .(Ganji, 2009: 86)  دووش      یوم تدومزارد رد یوضارا بویرخت ثوياب راوک نیا و دنک ادیپ شهاک تدش
   دونا هدروک         دویکات یزرواوشک یوضارا رد بوسانم تیریدوم و یلووصا و رادویاپ یزرواوشک  روب یقیقحت رد ،ناراکمه
(Zehtabian, 2005: 9). یسرتسد  هس ،تیعمج نوزفا زور شیازفا و دتمم ریغ یاه یلاسکشخ یبناج تارثا هب هجوت اب 
 ناوت یم ور نیا زا ،تسا هتفرگ تيرس ییازنابایب دنور و تسا شهاک هب ور اويطم اآ و یزرواشک کاخ عبانم هب ناسنا
     جیاوتن اوب روضاح شهوژوپ .  توفرگ راوک هب اآ و کاخ عبانم یفیک و یمک شهاک اب ییورایور یارب ار ینیون یاه یروانف
 .دیامن یم تقباطم (0747) ناراکمه و دابآ فیرش عیفر و (7747) ناراکمه و نایرکاش هتفرگ تروص تاقیقحت

  یناتحت و یحطس هیال بولطمان یاهرامیتو بولطم یاهرامیت دروم رد یلک ةحیتن -4لودج
 فیدر یسررب دروم روتکاف اويطمان رامیت اويطم رامیت

 7  یسيک - یزرواشک -ریاب -عترم -غاب یضارا

 7  یدس ریاب یضارا یزرواشک -عترم یضارا

 9 رفسف یعترم یضارا غاب -ریاب -یزرواشک یضارا

 0 تزا یعترم یضارا غاب -ریاب -یزرواشک یضارا

 0 یلآ هدام یعترم یضارا یغاب یضارا

 5  یزینم - یزرواشک -ریاب -عترم -غاب یضارا

 2  یدس اذج تبسن ریاب یضارا یزرواشک -غاب -یعترم یضارا

 3 یروش ریاب یضارا یعترم -یزرواشک یضارا

 3 هتیدیسا یزرواشک -ریاب -عترم -غاب یضارا -

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 343
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