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 چکیده

های پس از جنگ جهانی دوم سبب شد تا مجامع جهانی و تخصصی  در طول قرن بیستم، به ویژه سال زایی روند شتابناک بیابان

ارائه الگو یا مدلی برای ارزیابی بیابان زایی و ترسیم نقشه  و علمی، این روند را مهار کنند. مرتبط بکوشند با اعمال مدیریتی صحیح

یونپ در این راستا بود. یکی از فرایندهای مطرح، ارزیابی -توسط فائو حساسیت سرزمین به فرآیندهای کاهنده کارایی سرزمین

زوال پوشش گیاهی از منظر وضعیت کنونی و استعداد طبیعی است که با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه، بضاعت اطالعاتی 

ها و مراتع اصالح گردید. زوال  موجود و جلسات متعدد با حضور کارشناسان بخش تحقیقات مرتع و بیابان موسسه تحقیقات جنگل

پوشش گیاهی از منظر وضع موجود، از طریق اندازه گیری درصد پوشش گیاهان دایمی، کیفیت مرتع و میزان تولید علوفه و از 

، در آید های حرارتی و رطوبتی خاک و نیز اطالعاتی که از نقشه قابلیت اراضی بدست می رژیممنظر استعداد طبیعی به کمک نقشه 

درصد محدوده مورد مطالعه )زیر حوضه کاشان از آبخیز کالن  47حیط الویس محاسبه شد. نتایج بررسی نشان داد که حدود م

درصد مساحت از منظر استعداد طبیعی در کالس  47دریاچه نمک قم( به لحاظ وضعیت کنونی در کالس تخریب بسیار شدید و 

ای که آشکارا زنگ خطر را در شمال خاوری استان اصفهان به صدا درآورده و  گیرد. شناسه تخریب شدید و بسیار شدید قرار می

 کند. ضرورت بازنگری در چیدمان توسعه را یادآوری می

 

زایی، کاشان، وضعیت کنونی، استعداد طبیعی، پوشش گیاهی، سامانه اطالعات  واژگان کلیدی: بیابان
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 همدقم
 رب و هتساک ار اه نیمزرس ییاراک ،یا هقطنم ارف سایقم رد و هدنیازف یباتش اب هک تسا ییاهدنیارف هلمج زا ییاز نابایب
 موس هرازه مد هدیپس رد مه نآ ،یا هدنهاک نایرج نینچ .تسا هدوزفا یطیحم تسیز یاه یگدولآ یمک و یفیک هنماد
 تیریدم هزوح رد ار یناهج ناگبخن و نازیر همانرب ،هدرک رذگ زین رفن درایلیم 6 زرم زا نیمز نانکاس رامش هک یدالیم
 ،للم نامزاس هک تسا لیلد نیمه هب .تسا هتخاس وربور هیذغت ءوس و یطحق مان هب یگرزب شلاچ اب ،هعسوت
 یروآراب دادعتسا .تسا هدرک یدنب هقبط رضاح رصع یاه یراوشد نیرتمهم هدر رد یمسر روط هب ار ییاز نابایب
 هب زین تشک لباق نیمز رتم کی یدیلوت ناوت نآ یپ رد هک ،تسا شهاک هب ور تعرس هب ییاز نابایب رثا رب یضارا
 درایلیم 17 دودح هنالاس ،یللملا نیب یاه نامزاس یاهدروآرب قباطم .درک دهاوخ یط ار دوخ یلوزن ریس تبسن نامه
 اذل .دور یم تسدزا (...و کاخ شیاسرف ،نیمزرس بیرخت) یطیحم یگدوسرف رثا رب ،لوصحم دیلوت یناهج ناوتزا نت

 دحتم للم نامزاس یاه تلاسر و فادها هلمج زا ییاز نابایب ندودز و راهم یاه هویش و شنکارپ قیقد تیفیک تخانش
 هیهت و یبایزرا تقوم شور نیاربانب .تسا هدش راذگاو ،تسیز طیحم هضوح ریز یاه داهن هب نآ ققحت هک تسا
 رابو راوخ نامزاس ینعی ،دحتم للم نامزاس هب هتسباو داهن ود طسوت 1937 لاس رد راب نیتسخن ،ییاز نابایب هشقن
 ناحارط .(FAO & UNEP,1984 و 9797 ،شیورد) دش یفرعمو نیودت دحتم للم تسیز طیحم همانرب و یزرواشک
 ششوپ لاوز :زا دنترابع هک دندرک یفرعم و نییعت ییاز نابایب نایرج هسانش ناونع هب ار یعیبط دنیارف تفه ،شور
 هدرشف و هلس لیکشت ،کاخ یلآ داوم شهاک ،(کاخ ندش روش) ییاز یروش ،یداب شیاسرف ،یبآ شیاسرف ،یهایگ
 یاهدنیارف نایم زا هک دنتشاد مالعا نینچ مه اه نآ .کاخ رد تاناویح و ناهایگ یارب یمس داوم عمجت ،کاخ ندش
 ییاز نابایب یعرف یاه هفلؤم زا ،یدعب دنیارف هس و هدننک نییعت و مهم یشقن تسخن دنیارف راهچ ،قوف هناگ تفه
 رترثوم شقن زین و روکذم دنیارف راهچ تارثا هنماد یگدرتسگ هب رما نیا لیلد .(7797 ،هوکشم) دنوش یم بوسحم
 أشنم اب رگید دنیارف ود ،هدش رکذ یعیبط دنیارف 7 رب نوزفا .دوش یم طوبرم یضارا یهدراب ناوت شهاک رد اه نآ
 .تسیز طیحم رب تیعمج راشف و تسیز طیحم رب ماد راشفزا دنترابع هک دنا هدش یفرعم شور نیا رد زین یناسنا
 دنیارف هلاقم نیا رد .دریگ یم رارق یبایزرا دروم تعرس و یعیبط دادعتسا ،ینونک تیعضو رظنم 9 زا قوف یاهدنیارف
 .دوش یم یسررب یعیبط دادعتسا و ینونک تیعضو رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز
 ار ییاه شور ،نابایب یفیک و یمک یبایزرا صوصخ رد یرایسب نیققحم و نادنمشناد ،پنوی و وئاف شور رب هوالع
 ینابایب دنیارف یبایزرا رد ار یناسنا یاهراشف شقن هک پنوی و وئاف هاگدید فالخ رب ،(6797) یدمحا .دنا هدرک هئارا

 مهم رگیدکی زا اهنآ زییمت و ناریا یاه نابایب یریگ لکش و نیوکت رد ار رایعم هس اهنت ؛هدید گنررپ یضارا ندش
 ،(کاخ و نیمز یسانشرکیپ ،یسانش نیمز) ینیمز یاهرایعم ،یمیلقا یاهرایعم :تسا هدرک یفرعم نینچ و هتسناد
 و یریگ لکش لماع اهنت و هدید رت هداس ار هلاسم یناودرک هک یتروص رد .یسانش موب – یهایگ ششوپ یاهرایعم
 یتورث ،(6637) راکیرت هلمج زا نارگید هک تسا یلاح رد نیا .دناد یم یمیلقا رایعم ناکامک ار نابایب زراب هصخشم
 و یصاصتخا ،هاگدید نیا ظاحل اب .دننک یم در ار هدیدپ نیا هب یدعب کی هاگن تحارص هب (9797) یلیلخ و (6797)
 .دنهد هئارا ییاز نابایب دنیارف زا یرت یعقاو یبایزرا ات دندرک شالت ،یرت هنارگن وس همه شنیب اب ،(6797) یرجاهم
 ار یشور ،ناریا یاه نابایب رب مکاح یداصثقا و یعامتجا ،یطیحم یاهراتخاس و یتاعلاطم یاهزاین ساسا رب اه نآ



 919 ...قطانم رد یهایگ ششوپ لاوز یبایزرا

 رد رثؤم صخاش 9 ،شور نیا رد .تسا هدیسر تبث هب (I.D.C) یراصتخا مان اب 1337 لاس هب هک دندرک یفرعم
 و بآ عبانم تیمک و تیفیک و نیمز یسانشرکیپ ،اوه و بآ) یطیحم لماع هس :زا دنترابع هک دندش یفرعم ییاز نابایب

 صخاش ود ًااتیاهن و (کاخ و یضارا عبانم بیرخت ،بآ عبانم بیرخت ،یهایگ عبانم بیرخت) یناسنا لماع هس ،(کاخ
 رارق هدر نیمه رد هک یتاعلاطم رگید زا .ناگزاس موب یزاسزاب و یریذپ تشگزاب ناوت و کاخ شیاسرف تدش
 زا ییاه هشقن دیلوت یارب یدیدج شور هک ،درک هراشا (9337) ناراکمهو فویاباب تاقیقحت هب دیاب ،دنریگ یم
 .دنا هداد هئارا (رازه دصناپ و نویلیم ود هب کی) 2222210:7 سایقم اب نیمزرس بیرخت دنیارف رد رثؤم یاهدرکلمع
 یدابآ سابع .دوب هدش عقاو نآ رد لارآ هچایرد و تشاد تعسو عبرم رتمولیک نویلیم ود ،نانآ هعلاطم تحت هقطنم
 نابایب لماوع زا کیره مهس ،الق قآ تشد رد ییاز نابایب نایرج یمک یبایزرا و یسررب اب ات درک شالت مه (9797)
 و عوقو رد ،ار ندش یبادنام دنیارف مهس هک (9337) ناراکمهو فویاباب یاه هتفای فالخ رب ،زین یو .دنک نییعت ار از
 هقطنم نیا رد یضارا ندش یبادنام لماع هک درک مالعا ،دندوب هدرک یبایزرا رثا مک و زیچان ییاز نابایب نایرج دیدشت
 هک ،تسا رادروخرب نیمزرس ییاراک هدنهاک یاهدنیارف دیدشت و یریگ لکش رد یرت هدننک نییعت بتارم هب شقن زا
 یضارا ندش روش ینعی ،ییاز نابایب یلصا یاه صخاش زا رگید یکی دیدشت و زورب ببس ،دوخ ،ریخا لماع هتبلا
 و هدید رت هتسجرب هیقب زا ار نیمز یسانش رکیپ لماع شقن ،یعیبط لماوع نایم زا نینچمه یدابآ سابع .دوش یم
 لماع نیرت مهم ،ار طرفم یارچ هژیو هب ،یعیبط عبانم زا هیور یب یرادرب هرهب ،یناسنا یاه صخاش نیب رد ماجنارس
 ار روش یضارا و یداب شیاسرف ،یهایگ ششوپ لاوز هشقن (1997) هوکشم یلع دمحم .تسا هدرک یفرعم زاس نابایب
 هقطنم یهایگ ششوپ بیرخت هجرد رضاح لاح رد هک تفرگ هجیتن وا .درک میسرت ناکدرا-دزی تشد زا یتمسق یارب

 یعیبط دادعتسا .تسا طسوتم ات زیچان یداب شیاسرف نازیم و دیدش ات طسوتم یروش شرتسگ ،دیدش یلیخ ات دیدش
 .دشاب یم دیدش ات طسوتم و دیدش ات طسوتم ،دیدش یلیخ بیترت هب دنیارف 9 نیا
 قطانم طیارش اب هک ،یهایگ ششوپ لاوز یبایزرا تهج پنوی و وئاف هدش حالصا شور هئارا تسخن هلاقم نیا فده
 کشخ قطانم زا یکی رد روکذم شور یریگراک هب زا لصاح جیاتن هئارا مود و هتشاد بسانت روشک ینابایب و کشخ
 .دشاب یم روشک
 اه شور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم تاصخشم
 نیا .تسا هدش عقاو 7-7 دک اب کمن هچایرد زیخبآ هزوح قرش رد باماج 7 -7-9 دک اب هعلاطم دروم هضوح ریز
 ناتسرهش زا یتمسق و لگدیب و نارآ ،ناشاک یاه ناتسرهش تعسو دصرد 29 زا شیب ،مق ناتسرهش زا یمین هدودحم
 نآ لقادح و یبونج تاعافترا رد (سکرک هوک) 9919 هزوح نیا عافترا رکادح .تسا هتفرگ ارف ار راسمرگ وزنطن

 اب هناخدور یدادعت .دشاب یم راتکه رازه دصشش و نویلیم کی دودح نآ تحاسم لک و کمن هچایرد رد رتم 229
 کمن هچایرد و ناشاک تشد تمس هب و هتفرگ همشچرس سکرک هوک هتشر یلامش یاه هنماد زا مک زیربآ تحاسم

 یمک رایسب یهدبآ ًاامومع اه هناخدور نیا ،تاعافترا نیا رد یگدنراب دیدش دوبمک هب هجوت اب .دنک یم ادیپ نایرج
 بآ هرفس هب ذوفن و یرایبآ فرصم هب هیاپهوک و زیربآ هضوح رد اهنآ بآ مامت ،یئانثتسا یاه لیس دراوم زجب و هتشاد
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 یسانشاوه تاعالطا ساسا رب .تسا رادروخرب یعونتم میلقازا ،هدرتسگ یعافترا فیط لیلد هب .دسر یم ینیمز ریز
 لقادح ،دارگیتناس هجرد 3/97 امد هنالاس نیگنایم ،رتم یلیم 797 هنالاس شراب طسوتم ،ناشاک کیتپونیس هاگتسیا
 ،(7/1 یکشخ بیرض) نترامد شور ساسا رب هقطنم میلقا .تسا رتم یلیم 0679 رثکادح و 2270 هنالاس ریخبت
 ینیمزریز و یحطس یاه نایرج زا یدایز دادعت هنایاپ هک تسا یروانهپ و گرزب هفک کمن هچایرد .دشاب یم کشخارف
 بونج ،ناشاک یرواخ لامش رد یریخبت میظع هنهپ نیا .تسا ناریا یزکرم گرزب هزوح یرتخاب لامش تمسق رد
 روش ،دورجاج – جرک یاه هناخدور بآ دازام و جرک – نارهت تشد یاه بآ هز .تسا عقاو مق رواخ و نارهت
 .دور یم رده ریخبت قیرط زا و هدش یهتنم نآ هب ههاربآ و لیسم یدایز دادعت و دورمق ،یاچ هرق ،نیوزق
 قیقحت شور
 لصاح هک ،پنوی و وئاف هدش حالصا شور ساسا رب یعیبط دادعتسا و دوجوم عضو رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز
 تاقیقحت هسسوم داتس رد نابایب و عترم هنیمز رد هبرجت اب نیققحم و دیتاسا روضح اب یملع فلتخم تاسلج
 ییاز نابایب هشقن هیهت و یبایزرا یلم حرط تامدخ حرش بلاق رد شور نیا .دیدرگ یسررب ،تسا عتارم و اه لگنج
 رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز .(6997 ،شیورد) تسا هدش هئارا کمن هچایرد زیخبآ هضوح رد پنوی و وئاف شور اب
 رد مرگ ولیک) هفولع دیلوت نازیم و عترم تیفیک ،یمئاد ناهایگ ششوپ دصرد یریگ هزادنا قیرط زا ،دوجوم عضو
 .دش یهد زایتما و یبایزرا 7 لودج قبط یهایگ پیت ره رد ،(راتکه

 ینونك تیعضو رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز يدنبهقبط و یبایزرا ةوحن .1 لودج
 ییازنابایب نزو و هجرد
 یبایزرا یاهصخاش

 زیچان
(1/0) 

 طسوتم
(1) 

 دیدش
(1/7) 

 دیدش رایسب
(27) 

 >27 27-20 20 -29 <29 (دصرد) یمیاد ناهایگ ششوپ جات -7

 عترم تیفیک -0

 اب مأوت بوغرم یاه هنوگ
 و هدوب طسوتم یاه هنوگ
 شزرا یب یاه هنوگ دادعت
 تسا دصرد 10 زا رتمک

 و ییاهنت هب طسوتم یاه هنوگ
 شزرا مک یاه هنوگ اب مأوت ای
 بیکرت دصرد 10-21 هک
 لیکشت ار بلاغ یهایگ
 دنهد یم

 21-17 شزرا مک یاه هنوگ
 لیکشت ار بلاغ ششوپ دصرد
 دنهد یم

 (مجاهم) شزرا مک یاه هنوگ
 ششوپ دصرد 17 زا رتشیب
 دهد یم لیکشت ار بلاغ

 >21 21-227 227-220 < 220 (راتکه رد مرگولیک) یعترم ةفولع دیلوت -9
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 هتفهن میهافم هب هجوت اب ،یهایگ ششوپ لاوز رظنم زا نیمزرس یتاذ یریذپ بیسآ هجرد یترابع هب ای یعیبط دادعتسا
 لباق ،دیآ یم تسدب یضارا تیلباق هشقن زا هک یتاعالطا زین و (2797 ،یرامع) یتبوطر و یترارح یاه میژر رد
 زا سپ هاگنآ ،هدش ییاسانش ناشاک هضوح رد دوجوم یضارا یاه پیت و اهدحاو ةعومجم تسخن .تسا هبساحم
 یاهتیدودحم ،کاخ قمع و تفاب یگژیو هب هجوت اب اه نآ یهدنزو و یدنبهقبط هب مادقا ،نیصصختم اب تروشم
 .دش 0 لودج حرش هب شیاسرف و (9797 ،ییامه و یتوکلم) تیئایلق و یروش

 یضارا تیلباق ةشقن ياهپیت هب طوبرم ياهدحاو یهدنزو و يدنبهقبط ةوحن .2 لودج
 یضارا یاهدحاو سالک نزو
 4.5 ,4.2 ,4.1 (7) زیچان 7
 C2, C3, X3 ,9.3 ,9.2 ,8.2 ,8.1 ,7.1 ,4.7 ,4.6 ,2.5 (0) طسوتم 99/7
 C1 ,9.1 ,7.5 ,7.2 ,3.5 ,3.3 ,3.2 ,3.1 ,2.3 ,2.2 (9) دیدش 66/7
 X1, X2 ,7.4 ,7.3 ,6.5 ,6.4 ,6.3 ,6.2 ,4.4,6.1 ,4.3 ,3.4 ,2.4 ,2.1 ,1.4 ,1.3 ,1.2 ,1.1 (1) دیدش رایسب 0

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 هداد حرش 1 لودج رد کاخ یترارح یاه میزر و 9 لودج رد کاخ یتبوطر یاهمیژر یهدنزو و یدنبهقبط ةوحن
 تروشم اب هطوبرم سالک رد یترارح و یتبوطر یاه میژر زا کی ره نتفرگ رارق زین اجنیا رد هکنآ ینتفگ .تسا هدش
 .تسا هتفرگ تروص نف لها

 کاخ یتبوطر ياه میژر یهدنزو و يدنبهقبط ةوحن .3 لودج
 نزو سالک تمالع یتبوطر میژر
 7 (7) زیچان U کیدوی
 99/7 (0) طسوتم X&T کیتسوی و کیرز
 66/7 (9) دیدش Aw (کیرز و کیدیرا) فیعض کیدیرا

 و صخاش کیدیرا
 0 (1) دیدش رایسب At&Ae کشخ رایسب کیدیرا 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 کاخ یترارح ياه میژر یهدنزو و يدنبهقبط ةوحن .4 لودج
 نزو سالک یترارح میژر
 7 (7) زیچان کیزم
 99/7 (0) طسوتم کیمرت
 66/7 (9) دیدش دیجیرف

 0 (1) دیدش رایسب کیمرت رپیاه
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 1 لودج ساسا رب و سیولا ییایفارغج تاعالطا ةناماس تحت روکذم ةشقن هس یسدنه نیگنایم زا ییاهن ةشقن 
 زا هدافتسا ،رگیدکی اب اهصخاش بیکرت تلاح نیرتهب هک دندقتعم رامآ نیصصختم تسا رکذ هب مزال .دمآ تسدب
 .(Kosmas, 1999) دناهدز دییأت رهم نآ رب زین اپورا نویسیمک نارگشهوژپ هک یرواب ؛تساهنآ نیب یسدنه نیگنایم

 عترم یتاذ يریذپبیسآ ياهسالك نزو ةنماد .5 لودج
 اه نزو ةنماد سالک
 7 -10/7 (7) زیچان
 10/7 -1/7 (0) طسوتم
 1/7 -17/7 (9) دیدش
 17/7 -0 (1) دیدش رایسب

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 جیاتن
 راهچ هب هک قوف همان هویش ساسا رب ار هفولع دیلوت و عترم تیفیک ،ششوپ جات دصرد بیترت هب 9 و 0 ،7 یاه هشقن

 لاوز دنیارف هک 1 هشقن سیولا طیحم رد قوف هشقن هس یسدنه نیگنایم زا .دهد یم ناشن ار دنا هدش میسقت هقبط
 .(6 لودج) دیدرگ هبساحم هقبط ره دصرد و تحاسم و هیهت دهد یم ناشن ینونک تیعضو رظنم زا ار یهایگ ششوپ

 (راتکه) ینونك تیعضو رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز هشقن ياه سالك دصرد و تحاسم .6 لودج
 دیدش رایسب دیدش طسوتم زیچان تدش
 6101677 226799 20766 16907 (راتکه) تحاسم
 13/97 72/70 0/1 97/2 دصرد

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 ناگدنراگن :عبنم  ینونك تیعضو رظنم زا یمئاد ناهایگ ششوپ جات تیعضو .1 لکش

 
 ناگدنراگن :عبنم   ینونك تیعضو رظنم زا عترم تیفیك .2 لکش
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 ناگدنراگن :عبنم ینونك تیعضو رظنم زا دیلوت .3 لکش

 
 ناگدنراگن :عبنم  ینونك تیعضو  رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز .4 لکش

 یاه میژر یهد نوز و یدنب هقبط ،6 هشقن ،یضارا تیلباق هشقن رد اهدحاو و اه پیت یهد نوز و یدنب هقبط ،1 هشقن
 رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز ،9 هشقن و کاخ یترارح یاه میژر یهد نوز و یدنب هقبط ،7 هشقن و کاخ یتبوطر
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 رد .دهد یم ناشن ار ،دیآ یم تسد هب قوف هناگ هس یاه صخاش یسدنه نیگنایم قیرط زا هک ار یعیبط دادعتسا
 .تسا هدش هدروآ هضوح لک هب تبسن هقبط ره دصرد و تحاسم 7 لودج

 (راتکه) یعیبط دادعتسا رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز هشقن ياه سالك تحاسم .7 لودج
 دیدش رایسب دیدش طسوتم زیچان تدش
 020927 199706 937990 62777 (راتکه) تحاسم
 66/11 21/39 97/17 77/2 دصرد

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 
 ناگدنراگن :عبنم  ناشاك هضوح یضارا تیلباق .5 لکش

 
 ناگدنراگن :عبنم  ناشاك هضوح کاخ یتبوطر میژر .6 لکش



 319 ...قطانم رد یهایگ ششوپ لاوز یبایزرا

 
 ناگدنراگن :عبنم  ناشاك هضوح کاخ یترارح میژر .7 لکش

 
 ناگدنراگن :عبنم  یعیبط دادعتسا رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز .8 لکش

 يریگ هجیتن و ثحب
 یرگید و هقطنم ینونک تیعضو یکی .میهد رارق رظن دم ار هلأسم ود یتسیاب نابایب شرتسگ اب هزرابم ثحب رد
 ،ورین ود نیا دنیآرب .ددرگ یم رب ناسنا و طیحم درکلمع هب رتشیب تسخن دروم .هقطنم یعیبط دادعتسا و لیسناتپ
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 .ددرگ یم رب یرادرب هرهب و تیریدم عون حالصا هب ام هفیظو نیرتشیب اذل .میتسه نآ دهاش نالا هک تسا یتیعضو
 زا ناکما دح ات و هدناسر هنیمک هب ار ناسنا درکلمع زا یشان راشف مک تسد هک دشاب یعون هب یتسیاب ام یاهراکهار
 رد لیخد یاه (رتماراپ)  هجنساریپ زا هک هنوگ نامه ،هقطنم یعیبط دادعتسا صوصخ رد .میهاکب یطیحم یاه شنت
 هب کاخ تیلباق و امد ،شراب ریثأت تحت لماوع نیا .میراد راکورس یطیحم لماوع اب دوش یم هدهاشم نآ یبایزرا
 طیارش دوجوم عضو رظن زا هعلاطم دروم هقطنم هک دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .دشاب یم تیلاعف رتسب ناونع
 طیارش رد نآ دصرد 17/2 اهنت و دیدش رایسب بیرخت هقبط رد هقطنم دصرد 17 زا شیب هکارچ .درادن یبولطم
 ندوب بسانتمان دنک یم یروآدای ام هب هجیتن نیا هک یا هتکن نیلوا نیاربانب .تسا هتفرگ رارق زیچان هقبط و بولطم
 هرهب تدش و عون رد دیاب ایحا تایلمع هنوگ ره زا لبق .تسا لاح ات هتشذگ زا هقطنم رد یرادرب هرهب تیریدم
 تسکش اب ار ایحا تایلمع هنوگ ره یرادرب هرهب عون نیا هکارچ دیآ لمع هب رظن دیدجت یهایگ ششوپ زا یرادرب
 رب ماد راشف ناونع تحت ار قیقحت زا یتمسق هک هقطنم یفرع یاه هناماس هشقن یسررب و هعل اطم .دزاس یم هجاوم
 26 زا شیب ،یفرع یاه هناماس رد دوجوم ماد دادعت رامآ ندوب یعقاو تروص رد هک دهد یم ناشن داد یم لیکشت طیحم
 ،یحطبا) .دراد رارق ماد یارچ دیدش رایسب و دیدش راشف ریز ،هدش یرادرب هشقن و یرادرب رامآ هک هقطنم دصرد
 اب هزرابم یاه شور عاونا و یراکعترم تهج نیگنس تارابتعا هنیزه زا لبق هقطنم یایحا ثحب رد نیاربانب (7997
 و دادعتسا هب یهاگن مین دیاب ایحا یاه تیلعف زا مود هلحرم رد .میدنبب راک هب ار نیون یراد عترم دیاب ،یضارا بیرخت
 ،کشخ و کشخارف میلقا رد هقطنم تحاسم نیرتشیب ندش عقاو ظاحل هب هک ارچ .میشاب هتشاد هقطنم یعیبط لیسناتپ
 .تسا هتفرگ رارق امد و شراب ،کاخ رظن زا یعیبط بسانمان طیارش رد هضوح دصرد 19 زا شیب
 اب ،یعیبط دادعتسا و ینونک تیعضو رظنم زا یهایگ ششوپ لاوز یبایزرا یارب هدش هتفرگ راکب شور عومجم رد
 و کشخ میلقا زا هک روشک قطانم رگید یارب نآ یارجا و دوش یم هداد صیخشت بسانم دوجوم یاه تیعقاو هب هجوت
 .تسا هیصوت لباق دشاب یم رادروخرب کشخ همین
 عبانم
 هسسوم ،حرط ییاهن شرازگ ،ناشاک زیخبآ هضوح رد پنوی و وئاف شور اب ییاز نابایب هشقن هیهت و یبایزرا .7997 ،.م .س ،یحطبا

 .هحفص 917 ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت
 هسسوم ،نامرک ییادز نابایب فلتخم یاه شور و ییاز نابایب یلم شیامه نیمود ،ناریا یاه نابایب تخانش یاهرایعم .6797 ،.ح ،یدمحا

 .177 هیرشن ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت

 یلم شیامه نیمود تالاقم هعومجم ،ناریا رد یضارا ییاز نابایب تدش و یدنب هقبط شور .6797 ،.س ،یرجاهم و .ر .م ،یصاصتخا
 .177 هیرشن ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسوم ،نامرک ییادز نابایب فلتخم یاه شور و ییاز نابایب

 .هحفص 996 ،یوضر سدق ناتسآ تاراشتنا ،یقیدص یدهم همجرت ،کشخ یحاون رد یراومهان لاکشا .6637 ،.ژ ،راکیرت

 ،نامرک ییادز نابایب فلتخم یاه شور و ییاز نابایب یلم شیامه نیمود تالاقم هعومجم ،نآ یژولوفروموئژ و نابایب .6797 ،.ر .م ،یتورث
 .177 هیرشن ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسوم

 .3697 هرامش ،یرهشمه همانزور ،یگدنراب رتمیلیم 221 اب کشخ یاوه و بآ .9797 ،.ع ،یلیلخ

 دشرا یسانشراک همانشناد ،ناریا رد پنوی و وئاف ییاز نابایب هشقن هیهت شور زا هدافتسا رد یتیریدم یجنس ناکما .9797 ،.م ،شیورد
 .هحفص 170 ،تاقیقحت و مولع دحاو ،تسیز طیحم تیریدم



 839 ...قطانم رد یهایگ ششوپ لاوز یبایزرا

 هچایرد زیخبآ هضوح رد پنوی و وئاف هدش حالصا شور اب ییاز نابایب هشقن هیهت و یبایزرا یلم حرط تامدخ حرش .6997 ،.م ،شیورد
 .هحفص 70 ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسوم ،کمن

 .هحفص 779 ،روشک عتارم و اهلگنج نامزاس ،ناریا رد هفولع دیلوت و نیون یرادعترم .1197 ،.ن ،یتمعن و .گ ،ییادیش

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یا هقطنم لدم کی هئارا تهج ناشیمگ الق قآ تشد رد ییاز نابایب یمک یبایزرا .9797 ،.ر .م ،یدابآ سابع
 .هحفص 210 ،نارهت هاگشناد ،ییادز نابایب

 ،یسانشکاخ هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناریا یاه کاخ یترارح و یتبوطر یاه میژر هشقن یور رب رظن دیدجت .2797 ،.پ ،یرامع
 .هحفص 627 ،نارهت هاگشناد یزرواشک هدکشناد

 .هحفص 970 ،یوضر یگنهرف داینب تاراشتنا ،ناریا رد یرادعترم .0797 ،.م ،یقادصم
 .هحفص 127 ،عتارم و اه لگنج تاقیقحت هسسوم تاراشتنا ،ییاز نابایب هشقن هیهت و یبایزرا یارب تقوم یشور .7797 ،.ع .م ،هوکشم

 همان لصف ،ناکدرا دزی تشد زا یتمسق یارب روش یضارا و یداب شیاسرف ،یهایگ ششوپ لاوز هشقن میسرت .1997 ،.ع .م ،هوکشم
 .67-27 :(7)97 .ناریا نابایب و عترم تاقیقحت

 .هحفص 271 ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یراد عترم و عترم .7797 ،.ر .م ،مدقم
7 ،.ر .م ،مدقم  .هحفص 190 ،0710 ةرامش ،نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یهایگ ششوپ یرامآ و یفیصوت یژولوکا .299
 211 ،سردم تیبرت هاگشناد تاراشتنا ،اه لحهار و تالکشم ؛کشخ قطانم یاهکاخ یزیخلصاح .9797 ،.م ،ییامه و .ج .م ،یتوکلم
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