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 چكیذُ

رًگ در بٌاّای هذّبی هختلف با تَجِ بِ اقلین آب ٍ َّایی آى هٌطقِ اًتخاب هی ضَد. هفَْم رًگ خاکستزی ًقَش حجاری ضذُ 

رًگ درخت سزٍ بز تي دیَار بٌاّای ایي هٌطقِ َّیت آى اقلین را ًطاى هی دّذ. ًقص سزٍ اس دیز باس ًواد جاٍداًگی ٍ  ٍ ّوچٌیي

ایستادگی بَدُ است. تغییزاتی در ضكل ٍ فزم ٍ رًگ ٍ ًقَش داخل آى در بٌاّای هختلف تاریخی دیذُ ضذُ کِ ها بِ بزرسی هفَْم 

اخل سزٍّا با هضاهیي هذّبی ٍ غیز هذّبی ّوزاُ است. بزرسی ًقص پزًذُ ّای هٌقَش ضذُ ٍ ًواد ایي ًقَش هیپزداسین. ًقَش د

در داخل سزٍّا کِ ػالٍُ بز هفَْم ، دلیل بز َّیتی هٌحصز بِ فزد بزای هاسًذراى ٍ ضْز آهل است. در ایي هقالِ هزٍری بز پیطیٌِ 

بِ کار بزدُ ضذُ در بٌاّای هذّبی اقلین هختلف بزرسی هیطَد ٍ ی ًواد سزٍ اس دیز باس اًجام ضذُ ٍ ّوچٌیي پیطیٌِ ی رًگ ّای 

 در ًْایت اس تفاٍت رًگْا در ابٌیِ ی تاریخی بِ تفاٍت در اقلین هٌاطق هختلف هی رسین.
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 هقذهِ -6

اص  یشیٚساٖ تا تٟشٜ ٌد یٗخاظ ا یٞا یٕیٚ اسّ یذ٘مٛش جذ یذایصپ

تش ا٘ذٚختٝ چٙذ ٞضاسساِٝ  یٝتاس ٞذفٕٙذ ٚ تا تى یٗوٟٗ أا ا ییسٍٟ٘ا

ٚ  یشسا٘ذدٚساٖ تٝ اٚج ٔ یٗسا دس ا یٗ، ٞٙش تضئ یشاٖا یىیٚ تىٙ یعّٕ

ٔٛسد ٘ظش ساص٘ذٌاٖ ٚ حاوٕاٖ  یٚ اسصضٟا یٓٔفاٞ یاٍ٘شت یسٍٟ٘ا تٝ خٛت

 یغاِة دس آثاس ٔزٞث یسٍ٘ یتٝدس ا٘ٛاع ٔختّف تٙاِ یاست. سً٘ آت لتٚ

اص  یٔعٕاس یٚ ٔٙضِت فضا یٍاٜسا تٝ آسٕاٖ ٔشتٛط ساختٝ ٚ تستٝ تٝ جا

 ییٌشدد. تعٙٛاٖ ٔثاَ پٛضص ٟ٘ا یٔ یشیٔتٙاسة تٟشٜ ٌ یفاْ سٍ٘

آساْ ٚ سثه تٝ سٕت آسٕاٖ  یحشوت یٚداسا یا یشٚصٌٜٙثذٞا تٝ سً٘ ف

تٝ ٕ٘اد  یشٜت یٔعٕٛال تا سً٘ الجٛسد یلشآ٘ یٞا یثٝوت یٙٝٚ پس صٔ

وٝ تشخالف ٔساجذ  یٔزٞث یٝدس اتٙ یٙىٝضة ٚ جاِة ا ی یشٜآسٕاٖ ت

 یِغف اهلل سٍٟ٘ا یخٔسجذ ض یش٘ظ یثاضٙذٔ یٛید٘ یتضاٜ ، فالذ إٞ

آسأص تخص ضذٜ است. آ٘چٝ ٔسّٓ است ،  یآت یٍضیٗجا یٙیٌشْ صٔ

 ٚاٖیشوٝ پ یتٛدٜ ٚ أشٚصٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ا یشتاصتٝ آسٕاٖ اص صٔاٖ د یژٍٜ٘اٜ ٚ

 یسا تٝ آٖ سٕت دساص ٔ یصخٛ یاصدستاٖ ٘ یایصٍٞٙاْ ٘ یاٖاوثش اد

 یهتعٙٛاٖ ٘ضد یٔزٞث یٝسسذ وٝ اتٙ یتٝ ٘ظش ٔ یپس ٔٙغم یٙذٕ٘ا

تٝ سً٘ آسٕاٖ تش تٗ  ییاست ٚ لثا یت٘مغٝ تٝ عآِ ٔعٙٛ یٗتش

ساصد وٝ  یٔطخع ٔ اص٘ذسأٖ یسادٜ تٝ آثاس ٔزٞث ی. أا ٍ٘اٞیٕٙایذٔ

 یٝاتٙ یٚجٝ ٔطتشن دس تٕأ یٗفالذ ا یٓالّ یٗس اد یخیتاس یتٙاٞا

ٚاتستٝ تٝ  یٙاتدس تضئ ی،غاِة سً٘ آت یتٝتٙاِ یعٙی،  یشاٖا یٔزٞث

تٝ  یٓالّ یٗدس ا یكدل یآٖ داسد تا ٍ٘اٞ یخٛد ٞستٙذ پس جا یٔعٕاس

 یضٟش آُٔ (.:493،  یٕا٘ی)سّیٓسً٘ تاض یٗا یتشا یٍضیٙید٘ثاَ جا

 یعٝوٝ اتتذا ٔزٞة ض یشاٖضٟش دس ا یِٗٚاست ٚ ا یخیاست تا لذٔت تاس

آب ٚ  یُتاضذ ن تٝ دِ یٔتعذد ٔ یخیتاس یتٙاٞا یداسا یشفتسا پز

است .ٚجٛد سً٘  یةدس دست تخش یٔعتذَ ٚ ٔشعٛب ٚ تاس٘ذٌ یٞٛا

ٔتعذد ٚ تىشاس آٟ٘ا دس  یٚ ٘مص سشٚ ٞا یٔزٞث یدس تٙاٞا یخاوستش

 یذ،عما یاٖدس ت یفٟٛٔٔ یجٙثٝ ٞا یداسا یثایی،تش جٙثٝ ص ٜٚتٙاٞا عال

ٟٔٓ، دس  یا یطٝ٘مص س یٗداسد. ا ییآب ٚ ٞٛا یٓالّ یٗافىاس ٚٔشدٔاٖ ا

٘مص سشٚ دس ٕٞٝ  یٙىٝداسد. تا ٚجٛد ا یٗصٔ یشاٌٖزضتٝ ٔشدْ ا یذعما

 یٗٚ فشْ ا یتٝ وشات تىاس تشدٜ ضذٜ است أا ٘ٛع عشاح یشاٖ٘ماط ا

ٔٙغمٝ  یٗا یٛٔآُٔ تٟٙا دس ٞٙش ت یٚٔزٞث یخیتاس ٞای٘مٛش دس تٙا

 یكٞٓ اص عش "یٞٙش سٙت "٘ػش   یٗحس یذس یذٌاٜد دسٔشسْٛ است. 

آٖ  یاٖت ییاتضاسٞا ٚ ساٜ ٞا یكوٙذ ٚ ٞٓ اص عش یٔ یاٖوٝ ت ییٞا یذٜا

 .ٚ  تشخاستٝ اص آٖ است"سٙت"ٞا، تٝ عٛس وأُ ٚاتستٝ تٝ  یذٜا
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ٍٙٛ٘ٝ آٔذٜ است: ٘طا٘ٝ ای اص دس فشضٙأٝ ایشاٖ دس تعشیف دسخت ای

دسخات  « تاسٚسی ٚ آفشیٙص وٝ تا خغٟایی چٝ آٔاا٘ی ٚ چاٝ ضىساتٝ    

دس تسیاسی اص عشحٟا دیذٜ ٔای ضاٛد اص   .» یىی اص ٔظاٞشیست وٝ تطش 

اتتذای خّمت سش تعظیٓ دس تشاتش آٖ فاشٚد آٚسدٜ   چاٝ اص دیاش تااص تاٝ      

سااٖ تاذٚی   عٙٛاٖ عٙػشی تسیاس ٔمذس ٘ضد اٚ ٌشأی تاٛدٜ اسات . ا٘  

اعػاس وٟٗ ٚ ا٘ساٖ تذٚی عػش حاضش ٌٕاٖ ٔی آٚسدٜ اسات ٚ ٔیذا٘اذ   

وٝ دسختاٖ ٘یض ٔا٘ٙذ جا٘ٛساٖ ٚ ٔاشدْ داسای سٚا٘ٙاذ، ٕٞچٙایٗ اسات     

اعتماد تٝ استمشاس سٚاٖ خذا دس دسخت ، یا یىی تاٛدٖ سٚاٖ یاا خاذا تاا     

دسخت. تٙاتشایٗ تٝ اعتماد ٔشدْ تذٚی آٍ٘ٛ٘ٝ دسخت ٞا لذست آٖ داس٘ذ 

وٝ تاساٖ تیاٚس٘ذ ، خٛسضیذ سا تٝ دسخطص ٚاداس٘ذ ٚ ٌّٝ ٞاا سا افاضایص   

تخطٙذ ٚ ص٘اٖ سا تٝ تاسداسی ٚ صایاص یااسی دٞٙاذ .اعتمااد تاٝ تماذس       

دسخت سا دس اسٚپای لشٖ تیستٓ ٘یض ٔی تٛاٖ یافت . دس ٔیااٖ دٞما٘ااٖ   

آییٗ است .ضاٟش   may- treeیا  may- poleاسٚپایی یىی اص ایٗ جّٕٝ 

لاٛاْ   یاش ٔ یسا تاٝ سٞثاش   یعٝوٝ ٔزٞة ضا  یضٟش یٗعٙٛاٖ اِٚآُٔ تٝ 

 یطاٖ٘ىٛداضت ا یتشا یشتضسيٚ عٕاست ٔطٟذ ٔ یشفتپز یٔشعط یٗاِذ

ٗ تٙا ضذٜ است ٚتٝ دستٛس ضاٜ عثااس اَٚ ا   یتٙاا تعاذ ٞاا تااص سااص      یا

تٝ  ٛاٞذتاضذ وٝ اص ض یٔ یٝاص صٔاٖ غفٛ یخیتاس یتٙا یٌٗطت.لذٔت ا

تٙا دس  یٗتشد .وٝ ا یتٛاٖ تٝ آٖ پ یً ٔٞفت س٘ یٔا٘ذٜ ٞٙش واض یجا

 .یشدٌ یٔماِٝ لشاس ٕ٘ یٗا یتشسس یغٝح

دس آُٔ ٔطٟٛد اسات   یخیٔتعذد تاس یدسخت سشٚ دس تٙاٞا ٚجٛد

, یتاٝ س٘اً ٔسا    یٍاش د یٚ دس تشخا  یتٙا ٞا تٝ سً٘ خاوستش یدس تشخ

اص  یعاس یٍشد یدس داخُ آٖ ٕٞشاٜ است ٚ تشخ یاص سشٚ ٞا ٘مٛض یتشخ

 تاضذ یمٛش دس داخُ آٖ ٔٞش ٌٛ٘ٝ ٘

 یٚ ٔالوٟاا  یٔازٞث  یٞا یطٝوٙذ وٝ ا٘ذ یآضىاسٔ یطتشت تشسسی

 یوطٛس٘ذاضاتٝ ٚعّات اغاّ    یش٘ماطتاساا  یٔشدْ تفاٚت یٗا یثاضٙاسا٘ٝص

ٖ ا یٍاش ٔٙغماٝ اسات.تٝ عثااست د    یٟٓ٘فتٝ دس دٌشٌٛ٘ٝ تاٛدٖ الّا    یطاا

س٘اً   یٚ تٝ جا یستٝتٝ آسٕاٖ ٍ٘ش یش٘ماطسا یتإٞاٖ اعتمادات ٔزٞث

 یطاتش تاٛدٖ آسإاٖ دس ت   یا٘ذ.اتش یافتٝ تشیآٖ ساخاوس یا یشٚصٜف یآت

ُ دِ یٗتٟتاش  یآفتاات  یدسسٚصٞاا  یآٖ حتا  یساَ ٚسً٘ سشت یسٚصٞا  یا

تاضاذ ٚ   یٔا  یٔٙػٛب تٝ أٛسآسإا٘  یدستٙىٟا یحضٛس سً٘ خاوستش

 یواٝ داسا  یٚ استفاعات ٔاص٘ذساٖ ٚٔٙااعم  ییاللیدسٔٙاعك  یٙىٝجاِة ا

 یاذٜ س٘اً د  یٗاصا ثشیاست ا یشاٖا یش٘ماط٘ٙذسإٞا یغاف ٚآت یآسٕا٘

واٝ ب ساثة    یسٛاَ ٔغشح ضٛد وٝ دس ٔٙغماٝ ا  یٗا یذضٛد. ضا یٕ٘

ضااد   یسٍ٘ا  یٞا یتٝٚ ٚجٛد ا٘ٛاع تٙاِ یتشا ییٔٙاسة آب ٚ ٞٛا یظضشا

 یٔازٞث  ی یٝاتٙ یاست تشا یوٝ خاوستش یا یدس ٔٙغمٝ اص سً٘ خٙث

 .(4939،  یاستفادٜ ضذٜ است)تٟضاد
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 ٍ ایازاى  فزٌّاگ  ٍ تااری   در سزٍ قصً -3-6

  جْاى
 ٝ ٝ  دسخت سشٚ اص دسختا٘ی است وا ً  دس سیطا ٝ  ایشا٘ای  فشٞٙا  ٚ داضات

ٗ  .داسد ٔشدْ ٔیاٖ دس ای ٚیژٜ جایٍاٜ ٝ  دسخات  ایا  فٙاا  ٚ جااٚداٍ٘ی  تا

 ٚ ٔغاشح  ٝجٙثا  ٚ ٔظٟاش  حاَ عیٗ دس ٚ تٟاس ٘طا٘ة.داسد اضاسٜ ٘اپزیشی

 است.  ص٘ذٌی ٔثثت

 ٔی دیذٜ ٘یض ایشا٘ی اساعیش دس ایضداٖ ٙضٍِأٜ ی ٔثاتٝ تٝ دسخت ٔفْٟٛ

 (. دس8003داضتٝ است،) ٚاس٘اش ،   ای ٚیژٜ تمذس وٝ سشٚ دسخت .ضٛد

ٚص٘ذٌی تخص تٝ ضٕاس ٔی  ٕ٘ادیٗ دسختاٖ اص سشٚ دسخت تاستاٖ ایشاٖ

 ٚ .است تٛدٜ ایشا٘ی ایضداٖ تشتش ایضد ٞشٔضد، یا اٞٛسأضدا سفتٝ است ٕ٘اد

 ٚ جاادٚیی  حااِتی  ٚ تمذس آٖ تٝ سشٚ، تدسخ تٛدٖ سثض ٕٞیطٝ ایٗ

 (.4934)عاٚٚسی ، فشتٛد ، تخطذ اٍ٘یض ٔی ستایص

ُ  تطاَر  ٍ تحاَ   سیز بزرسی -3-2  سازٍ،  ی ًگاار

  .ایزاى فزش هزکشی پَرتا 

 ٔختّفی اضىاَ تا ٚ ضٛد ٔی استفادٜ دستی ٞٙشٞای تیطتش دس جمٝ تتٝ

 تتٝ ٚ لٟش ٘مص ٞٓ تٝ پطت ٞای جمٝ تتٝ ٔثال .است ضذٜ دادٜ ٘طاٖ

 یىی ٔختّف ٞای ا٘ذاصٜ دس.داس٘ذ سا آضتی ٘مص ٞٓ سٚی تٝ سٚ ٞای جمٝ

 فشص٘ذ ٚ ٔادس ٘مص ٚ آٔذٜ تٛجٛد تضسٌتشی تتٝ جمٝ دسٖٚ اص وٝ وٛچه

 (.4931لضٚیٙی، داس٘ذ )ضاد سا

بزرسی ًقص سزٍ در اهااکي هاذّبی ّوچاَى     -3-3

اهام سادُ قاسن آهل ٍ دیگز بٌاّای تااریخی ٍاقاغ در   

 ْزایي ض
 ُٔأاْ صادٜ لاسٓ آ 

اص ٞشٌٛ٘ٝ ٘مٛش  یأأضادٜ عاس یٛاسٔٙمٛش تش تٗ د یسشٚٞا یٗا

اص  یصت یسسذ وٝ ٞٙشٔٙذ عأ یتٝ ٘ظش ٔ یثاضذدس داخُ سشٚ ٔ یداخّ

خاظ ٚ ٘أتماسٖ وٙذ،  یٞا یتٙذ یةخٛد سا غشف تشو یتآ٘ىٝ خالل

 یٚ اجضا یتػش یٔتٙٛع ٚ ٌٛ٘اٌٖٛ عٙػش ٞا یدسعشاح ییتٝ ٞٙشٕ٘ا

 (.4( .ضىُ)4933یّی،است )خّ ختٝٔتماسٖ خٛد پشدا یةتشو

 

 

 

 
 ( : أاْ صادٜ لاسٓ آ4ُٔضىُ )

 

 

 تٙای تاسیخی تجای ٔا٘ذٜ ٚ ٔٙضَ ٔسىٛ٘ی آلای ٘ثٛی 

 

٘مص سشٚ آتطیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ دٚ پش٘ذٜ تا ٘اْ خشٚس ٚحطی )تیشً٘( تٝ 

صی ٚ تشوت  اص دیش تاص غٛست لشیٙٝ خشٚس ٚحطی)تیشً٘(ٕ٘اد سٚ

پش٘ذٜ خشٚس تشای ٔشدٔاٖ ایٗ ٔٙغمٝ ٔمذس ضٕشدٜ ٔی ضذٜ 

 (.8(.ضىُ) :493است).غفاسیاٖ ،

ٚجٛد ایٗ سشٚ ٞا دس تٙاٞای ٔسىٛ٘ی تٝ دِیُ اسصش اعتمادی آٖ تشای 

ساوٙیٗ آٖ تٙا ٔی تاضذ ٚ ایٗ خا٘ٝ دس جٛاس حسیٙیٝ احذاث ضذٜ ٚ دس 

ای ٔزٞثی ٔختّفی دس ایٗ ٔٙضَ صٔاٖ ٞای ٌزضتٝ ساال٘ٝ ٔشاسٓ ٞ

تشٌضاس ٔی ضذٜ ٚ تٝ اغغالح عاْ ٘زس غاحة خا٘ٝ سا ٘طاٖ ٔیذٞذ  وٝ 

 (.:493ٔیضتاٖ ٔشاسٓ ٞای ٔزٞثی تٛدٜ است)سّیٕا٘ی،

 

 
 ( تٙای تاسیخی تجای ٔا٘ذٜ ٚ ٔٙضَ ٔسىٛ٘ی آلای ٘ثٛی8ضىُ)
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 سشٚ تٝ ٕٞشاٜ ٘مٛش ا٘ذسٚ٘ی 

حاج ٟٔذی سّغاٖ.  ٘مص لشیٙٝ دٚ خشٚس ٚحطی )تیشً٘( خا٘ٝ 

 تشای لْٛ ٔاص٘ی ٕ٘اد سٚصی ٚ تشوت تٛدٜ است)سّیٕا٘ی"تیشً٘"

 (.9(.ضىُ ):493،

 

 

 ( سشٚ تٝ ٕٞشاٜ ٘مٛش ا٘ذسٚ٘ی9ضىُ )

 سزٍ  تارٍر ٍ گلْای چٌذپز در ًَک آى 

ٍ گل ّا چٌذ پز کِ ًواد  ییٌیتش یّا یزُدا یثاییظزافت ٍ س

 (1394،  یاىاست )صفار یذگزدًٍِ خَرض

،  یواًیاست)سل یکِ ًواد تارٍر یگزد یدر داخل سزٍ یسزٍ ٍ

1394). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( سزٍ  تارٍر ٍ گلْای چٌذپز در ًَک آى4ضکل )

 

 ًقص هختلف اضکال تکارگیزی ٍ آضٌایی پژٍّص، ایي اس ّذف

 تکار هعاًی ٍ هضاهیي هفاّین، درتزرسی رفتِ تکار سزٍ درخت

اسالهی ٍ تِ ٍیژُ تٌاّای  ٌّز ٍ فزٌّگ در سزٍ قصً در رفتِ

 هٌطقِ سٌتی ٍ تَهی ٌّزّای تاریخی ٍ هذّثی آهل ٍدر

 تیي ًقَش ایي تَدى ًاضٌاختِ تِ تَجِ تا .تاضذ هی هاسًذراى

 ایي ضٌاسایی ٍ ًیاسهٌذ تزرسی تَهی، ٌّزهٌذاى حتی ٍ هزدم

 تِ ىٌّزهٌذا اس تسیاری تیٌین هی چٌاًکِ یاتذ، ضزٍرت هی ًقص

 سدُ ٌّزی اثزی تِ آفزیٌص دست تَهی، ٌّز تا آضٌایی ًا سثة

 سٌت ٍ فزٌّگ تا ًوادی ٍ هفَْهی ٍ هعٌایی تٌاسة ّیچ کِ اًذ

 تِ دستیاتی تَدُ، ًظز هذ کِ دیگزی ّذف .است ًذاضتِ هٌطقِ

 ایي تٌاّای تاریخی ٍ هذّثی در ًقص ایي فزم هعٌا ٍ هفَْم 

تٌاّای  تا ضذُ رٍ سعی ایي اس طَل سهاى هی تاضذ. در هٌطقِ

 دارای ًقَش اس حذی تا ًْایی هزحلِ در ضذُ اًتخاب تاریخی

هعٌا ٍ  تْتز تتَاى تا ضًَذ اًتخاب تز ضاخص ٍ هتفاٍت فزم

 تِ هزحلِ ایي در .تزد پی هختلف تٌاّای  در ًقَش هفَْم ایي

 ٍضعیت فزم .رًگ، ّوچَى ًقص ایي تصزی ّای ٍیژگی سایز

 .گزفت قزار تزرسی هَرد ًقَش ایي تزکیة ٍ ّن تا ًقَش ایي
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 اّذاف تحقیق   -4

ٔعتذَ ٚ ٔشعٛب  یٓدس ا٘تخاب ٔشدْ الّ یٔغاِعٝ سً٘ خاوستش. 4

 ٔاص٘ذساٖ تٝ عٙٛاٖ ٕ٘اد ٔزٞة.

تا تٛجٝ ضىُ  یٚ ٔزٞث یخیتاس یٔغاِعٝ ٘مص سشٚ دس سًٙ تٙاٞا. 8

 داخُ آٖ. یٞا یٝٚ ٘مص ٔا یظاٞش

 سواالت پژوهش -5
 ٍ هعتذل اقلین هزدم اًتخاب ای کِ خاکستزی رًگهیتَاى چگًَِ .1

تَدُ را هَرد هطالعِ ٍ ضٌاسایی  هذّة ًواد تعٌَاى هاسًذراى هزطَب

 کطَر ًقاط سایز هزدم تا تَهیاى سلیقِ در تفاٍت ایي ریطِقزار داد ٍ 

 چیست؟ در

 رفتِ تکار سزٍ ًقَش سیثایی ضٌاسی توایش رًگی ٍ ٍ کلی ٍیژگیْای.2

 است؟ ای هذّثی هَرد هطالعِ کذامدر تٌاّ

 

 فزضیِ پژٍّص  -1

 ً٘ا٘تخااب ،  خاوستشی س  ْ ٓ  ٔاشد َ  الّای  ٔشعاٛب  ٚ ٔعتاذ

 ضٙاختٝ ضذٜ است. ٕ٘اد ٔزٞة تعٙٛاٖ ٔاص٘ذساٖ

       ٝتفاٚت سً٘ اتٙیٝ ٔازٞثی دس ٔٙغماٝ ٔاص٘اذساٖ ٘ساثت تا

 ٔٙاعك دیٍش آب ٚ ٞٛایی تش اساس الّیٓ آٖ ٔٙغمٝ است.

 رٍیكزد  -7

 عاالٜٚ  ضای   یه ضذٖ ٕ٘ادیٗ ، ضٙاساٖ سٔض اص ای عذٜ ٌٕاٖ تٝ

 آدٔی داسد، اش ٞشیاظ ضىُ تا ضی  ا٘تماَ ٔٛسد ٔفْٟٛ وٝ استثاعی تش

ْ  ا٘تماَ دس وٝ لذستی جذای ، ضىُ یا ضی  یه شدٖو ٕ٘ادیٗ تا  ٔفٟاٛ

ٝ « :]  ٕ٘ادٔای وٙاذ   ٘یاض  خٛد تٝ تضسٌی ٕهو دٞذ ٔی آٖ تٝ ٝ  تا  ٌفتا

ٖ  یا اختٝ٘اضٙ ، ًٌٙ چیضی ضأُ » :] یًٛ٘ دس ایاٗ   ٔاسات  اص پٟٙاا

ٛ  دسن تاشای  آدٔای  وٝ ضٛد ٔی آغاص ٜاآٍ٘ ٕ٘اد اغٛالً غٛست  تاا  فشاسا

 اص سفت تیشٖٚ ٕ٘اد غٛست ٞش دس ٚ ٕٞٛاسٜ .ضٛد ٔی ٔػادف تیاٖ ضىُ

 ٔعٙاای  دس دسخات  :دسخات  ٚ ٜاٌی ٕ٘ادیٍٙی است فٟٓ عادی ی حٛصٜ

 جاٚدا٘ٝ ص٘ذٌی ٔعٙی تٝ ٘یض ٚ صایٙذٌی ٚ سضذ ٌیتی، حیات تش داَ عاْ

 آضىاسٔی تیطتش تشسسی .تاضذ ٔی ٘اپزیش فٙا ایتاًٟ٘ ٘اتٛدی ٚ ٚ صٚاَ تی ٚ

ْ  ایٗ صیثاضٙاسا٘ٝ ٚٔالوٟای ٔزٞثی ٞای ا٘ذیطٝ وٝ وٙذ  تفااٚتی  ٔاشد

ٝ  اغاّی  ٚعّت وطٛس٘ذاضتٝ تاسایش٘ماط ٝ  ٟ٘فتا ٖ  دسدٌشٌٛ٘ا ٓ  تاٛد  الّای

 تٝ سایش٘ماط ٔزٞثی اعتمادات ٕٞاٖات ایطاٖ دیٍش عثاست است.تٝ ٔٙغمٝ

ٜ  آتی سً٘ جای ٚتٝ ٍ٘شیستٝ آسٕاٖ ٝ  ساخاوساتشی  آٖ ای فیاشٚص  یافتا

َ  دستیطاتشسٚصٞای  آسٕاٖ تٛدٖ ا٘ذ.اتشی ً  ساا  حتای  آٖ ساشتی  ٚس٘ا

ٗ  آفتاتی دسسٚصٞای ُ  تٟتاشی ً  حضاٛس  دِیا  دستٙىٟاای  خاوساتشی  س٘ا

ٝ  ٔٙػٛب ٝ  تاضاذ.ٚجاِة  ٔای  أٛسآسإا٘ی  تا  ییاللای  ٔٙااعك دس ایٙىا

ٖ  ٚاستفاعاات  ٝ  ٙااعمی ٚٔ ٔاص٘اذسا  ٚآتای  غااف  آسإا٘ی  داسای وا

 ضٛد. ٕ٘ی دیذٜ سً٘ اصایٗ اثشی است ایشاٖ ٕٞا٘ٙذسایش٘ماط

د وٝ دس ٔٙغمٝ ای وٝ تٝ سثة ضاشایظ  ضٛ ٔغشح سٛاَ ایٗ ضایذ

ٔٙاسة آب ٚ ٞٛایی تشای ٚ ٚجاٛد ا٘اٛاع تٙاِیتاٝ ٞاای سٍ٘ای ضااد دس       

ٔٙغمٝ اص سً٘ خٙثی ای وٝ خاوستشی اسات تاشای اتٙیاٝ ی ٔازٞثی     

 فادٜ ضذٜ.است

 ًتیجِ گیزی -8

 یٌٓشدد وٝ ٔشدْ الّا  یحاغُ ٔ یجٝ٘ت یٗتاتٛجٝ تٝ ٔغاِة فٛق ا

ٗ ص یاٖدسٔ یٔعتذَ ٚٔشعٛب ٔاص٘ذساٖ تاٚجٛد ص٘ذٌ سٍٟ٘اا واٝ    یثااتشی

ٛ  یعات دأاٖ عث واٝ   یىساا٘ی د داضاتٝ اسات تاتٛجاٝ تاٝ فغاشت      ٚجا

ٞاداس٘ذ ٕٞچٙاٖ سً٘  یٍشالّیٓوطٛس ٚد یش٘ماطتإٞٛعٙاٖ ساوٗ دسسا

ً س یٗتاش  یآسٕاٖ ساتعٙٛاٖ اغّ ٖ جٟات ت  ٘ا دس  یاعتماادات ٔازٞث   یاا

اص  یا٘ذ. ٔا ضاٞذ تٙٛع ٔختّفا  یذٜخٛد تشٌض یٚخػٛغ یعٕٛٔ یتٙىٟا

ٗ دٞاذ واٝ ا   یوٝ ٘طااٖ ٔا   یٓٔختّف ٞست ی٘مص سشٚ دس دٚسٜ ٞا  یا

فاشؼ واٝ ٕ٘ااد     یٗتٛدٜ ٚ تا ا یتإٞ یداسا یٔشدْ اٞاِ یٗدسخت دس ت

ٖ اص ٌ یٕ٘اد یٙىٝتاضذ سشٚ عالٜٚ تش ا یٔ یجاٚداٍ٘  یُتاٛدٜ تاذِ   یاٞاا

فاشد   یٔغشح تٛدٜ ٚ خثش اص جاٚداٍ٘ یتعٙٛاٖ ٕ٘اد جاٚداٍ٘ یعٕش عٛال٘

ٚ  یتاٛٔ تٝ ٞٙش  یاصاست ٘ ی٘طاٖ ص٘ذٌ یدٞذ ٚ داسا یٔ یٍشد یایدس د٘

ٝ تاضاذ ٚ ا  یٌزضتٍاٖ ٔ یضٙاخت ٞٙش تٛٔ یاصٔٙذأشٚص ٘ یهٌشاف  یٙىا

 تایذآٖ ٔٙغمٝ  یٓٚ الّ یّٔ یتتا حفظ ٞٛ یذجذ یخیتاس یساخت تٙاٞا

 یظتاضاذ ٚ عثاك ضاشا    یٓٚ اغااِت آٖ الّا   یختاس یاٍ٘شا٘تخاب ضٛد تا ت

اص خاا٘ٓ   یتاٝ ٘ٛضاتٝ ا   یات ا٘تخاب ضٛد دس ٟ٘ا یٔػاِح تذسست یٕیالّ

ٝ ٛتاٖ دسصٔو یٕاس ٖ ٞٙاش ا  یاا  اح یٙا ٗ ا یاشا ٖ ٔماِاٝ سا تاٝ پا   یا  یٔا  یاا

ٔٛسد استفادٜ ٔشدْ ص٘اذٜ   یا ٚ ٞٙش سا دس اض یثاییص یٓاٌش تتٛا٘".یٓسسا٘

اسات واٝ تاٝ     یٞٙشٔٙذا٘ یفٝٚظ یٗٚ ا یٓا یٕٛدٜاص ساٜ سا پ یٕی٘ یٓ،وٙ

لاتاُ   یثاا، ص یا خا٘ٝ ٞا سشضاس اص اضا  یپشداص٘ذ. ٚلت یٔ ییٙیتض یواسٞا

ضاذ ٚ دس سااختٗ آٖ رٚق ٚ    یصٔاا٘  یاجاات ٚ خاظ احت یذدٜ،ٔفاستفا

تااتّٛ ٚ   یخااِ  یدس اغاِت وأُ تٝ واس ٌشفتٝ ضذ، جا یشا٘ی،ا ی یمٝسّ

خاٛد ٔاشدْ حاس     ی یّٝخا٘ٝ ٞا، تٝ ٚسا  یٗدس ا یض٘ یثاص یٔجسٕٝ ٞا

اش سا اصدست خٛاٞذ داد ٚ  یّیٚ تحٕ یخٛاٞذ ضذ ٚ ٞٙش ٔا جٙثٝ تفٙٙ

 یٓتٛا٘ یٔشدْ دس خٛاٞذ آٔذ. دس آٖ ٍٞٙاْ ٔ یص٘ذٌ یاتدس ضٕاس ضشٚس

تٛجٛد آٔذٜ ٚ ٔا ٔمااْ    یشاٖتٝ ٘اْ ٞٙش ٔعاغشا یوٝ ٔىتث یٓتاض یذٚاسأ

 .یٓا یافتٝسا دس جٟاٖ ٞٙش  یصخٛ یٚ اسصش ٌزضتٝ 
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 هزاجغ
 .یشوثیشتٟشاٖ،ا٘تطاسات أ ی،(. فشًٞٙ فاسس4939ٔحٕذ.) یٗ،ضاد ٔع [1]

 یشاٖ،دست تافتٝ ا یٞا یٌّٓ(.تٙٛع ٘مص دس 4933.)یسا،پش یٙیلضٚ [2]

 .41،ظ  489وتاب ٔىٝ ٞٙش، ضٕاسٜ 

 یُجٟاٖ،تشجٕٝ اتٛاِماسٓ اسٕاع یش( دا٘طٙأٝ اساع4931ٚاس٘ش،سوس) [3]

 پٛس،تٟشاٖ،٘طش اسغٛسٜ.

ٔفْٟٛ  یمیتغث یتشسس"(. 4934ٔحٕٛد.) ی،ٚ عاٚٚس یٙاصفشتٛد، فش [4]

 ، فػّٙأٝ ٔذسس ٞٙش، دٚسٜ اَٚ."یشاٖدسخت دس ا یٕٗ٘اد

 یشس ی، تشسس"اص سشٚ تا تتٝ" یٟٔذ یشصایی،ٚ ٔ یٓوش ی،شٚجٙت یاحٕذ [5]

 .یشاٖفشش ا یسشٚ، پٛستاَ ٔشوض ّٔ یتحَٛ ٚ تغٛس ٍ٘اسٜ 

واٖ٘ٛ  یٝٔاص٘ذساٖ ٘طش یتٛٔ ی( .سً٘ دس ٔعٕاس4930.)یذسع یٕا٘ی،سّ [6]

 .یساس  یٗواٖ٘ٛ ٟٔٙذس 91. ضٕاسٜیساس یٟٗٔٙذس

 ی(تشسس:493ٔحٕذ )،  ی  احٕذپٙاٜ،اتٛتشاب   ٔتِٛ یاساٖ ، اِیغفاس [7]

ضٟشستاٖ  یذچاٜ٘مص سشٚ دس سًٙ ٔضاسات ٌٛسستاٖ سف

 تٟطٟش)استاٖ ٔاص٘ذساٖ(.

 .غشب ٚ ضشق ٞٙش دس ٕ٘ادٞا ای ٍ٘اسٜ فشًٞٙ ( 4939) سلیٝ ، تٟضادی [8]

 .6فشًٞٙ ٔعاغش غفحٝا٘تطاسات 

 


