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 چكيده
شتًد  بتتان    در میان عًامل گًواگًوی کٍ سثة تشکیل ي قًام ًَیت  یتج مام تٍ متی    

َتای مرااییتایی    َا یا َمان وام مکان وام کىذ. در ایه میان، مای ای را ایفا می وقش يیژٌ
تًان عىاصا مشتاکی را مشاَذٌ کتاد   َای مرااییایی می در ایه وامی داروذ. مُموقش 
شتًد.   تشاتُی یاَىگی ي وُایتاً اشتتاا  َتًیتی تتاای کتارتاان  وُتا متی       تٍ مىجاکٍ 

ای  َتای مرااییتایی را  ن ياهتذَای بتتاوی     تخش اعظم ایته عىاصتا مشتتا  در وتام    
َتا   شًوذ. وقش ایه سابٌ ساب وامیذٌ می وام َای مای دَذ کٍ اصطالهاً سابٌ تشکیل می

َتای   اس  ي بتان  ًواگًن تشکیل شذٌيیژٌ در کشًرَایی ماوىذ ایاان کٍ اب اقًام گ تٍ
در  ن رياج دارد در ایجاد ًَی  یاَىگی مشتتا  ي وُایتتاً ًَیت  مبتی ت تیار مُتم       
اس . در ایه پژيَش در پی پاسخ تٍ ایه پاسش َ تیم کٍ مادم مىاطق مختبف ایاان 

َتا کتٍ اب ومًدَتای تتارب َتًیتی در َتا ستابمیه َ تتىذ،  تٍ           وتام  در اوتخاب متای 
َای ایه تحقیق  ؟ دادٌاس  تًدٌاس ؟ ي  یا ایه راَکار سًدمىذ  وتخاب کادٌراَکاری ا
ٌ    وام َای مای دَذ کٍ استفادٌ اب سابٌ وشان می   ساب مشتا  ي شتفا  راَکتاری تتًد

اوذ. درياقع، اقًام ایااوی تا  َای مرااییایی تاگةیذٌ کٍ اقًام ایااوی در اوتخاب وام مکان
ٍ    وتام  َای متای  استفادٌ اب ایه سابٌ اوتذ وتًعی ًَیت  یاَىگتی      ستاب مشتتا  تًاو تت

 اس . يمًد  يردوذ کٍ سثة تقًی  ًَی  مبی  وُا ویة شذٌ مشتا  را تٍ
 
 .ساب وام َای مای َای تاکیثی، سابٌ وام وام، کذٌ ًَی ، بتان، مای :ها واشه كليد

                                                           

ّبی ایطاًیی فطٌّسؿیتبى ظثیبى ٍ     گَیفّب ٍ  ی گطٍُ ظثبىفلو ئتیّفضَ ٍ  ّبی ثبؾتبًی زکتطی فطٌّگ ٍ ظثبى  *
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 هه و طرح هسألقدهه
ّیبی   آى ؾیطظهیي ٍ ًیبم    ّیبی ّیَیتی زض ّیط ؾیطظهیٌی ًیبم      تطیي قبذهِ اظجولِ هْن

ّبی جغطافیبیی ضا کیِ اببجیب     ّب یب ّوبى ًبم ًبم ّبی هطتجظ ثب آى ؾطظهیي اؾت. جبی ثرف
تیَاى هییطاز ظًیسُ ٍ هقٌیَی      اًیس ضا هیی   کْي ٍ هقوَال  اظ زذل ٍ تهطف ثِ زٍض هبًسُ

تَاًٌس ؾغَح گًَبگَى ظًیسگی اجتویبفی،    ّب هی گصقتسبى ّط ؾطظهیٌی زاًؿت. ایي ًبم
ّیبی هتایبٍ     ٍ جغطافیبیی هطزهیبى آى ؾیطظهیي ضا زض زٍضُ   سی، ؾیبؾی، اقتهبزیفطٌّ

تیطیي   تیَاى هْین   ّب ٍ فَاضو جغطافیبیی ضا هیی  تبضیری ثبظتبة زٌّس. ًبم قْطّب، آثبزی
 ؾیٌِ ثِ ضٍظگیبض هیب ضؾییسُ    ثِ نَض  قابّی ٍ ؾیٌِ اؾٌبز تبضیری ٍ ظثبًی زاًؿت کِ ثِ

تَاى اظ ٍجَُ گًَبگَى هَضز هغببقِ ٍ اضظیبثی قطاض  ا هیّویي زبیل ایي اؾبهی ض اؾت. ثِ 
ِ   زاز ٍ ثِ اعالفب  اضظقوٌسی زؾت یبفت. زض ًرؿتیي ًسبُ هی عیَضکلی   تَاى گایت ثی

ِ   ایي ًبم آى ًؿیجت ثیِ ذیَز،     یُ ٍجَزآٍضًیس  ّب ثیبًسط ؾغح تاکط ٍ ًَؿ ثیٌف افیطاز ثی
کِ ًَؿ تاکط ٍ ًسطـ  ایيثِ   جبهقِ، عجیقت ٍ ًیطٍّبی هَجَز زض عجیقت اؾت. ثبتَجِ

تَاًس ایي  هبًسُ هی جب اؾت، اؾبهی ثِ  ّبی گًَبگَى تبضیری هتابٍ  ثَزُ اًؿبى زض زٍضُ
ّیبی   ، ًیبم ّیب  ّب ٍ گَیف ظثبى یهغببقِزض ؾغَح گًَبگَى ضا ثِ ثْتطیي ًحَ ًكبى زّس. 

هیبزضی ّویبى   ّبی  ّب هقوَال  ثطگطفتِ اظ ظثبى ی زاضًس، ظیطا ایي ًبمذبن تیاّوجغطافیبیی 
ّیب اظ   اًیس. اییي ًیبم    هٌغقِ ٍ ثركی اظ هیطاز هقٌَی ٍ فطٌّسی اقَام ؾیبکي زض آى هٌیبع   

اًیس تیب ثیِ زؾیت هیب       ّبی ًبّوَاض ظیبزی ضا پیویَزُ  ظثبًی ثِ ظثبًی ٍ اظ ًؿلی ثِ ًؿلی ضاُ
قیٌبذتی، زض قیٌبذت    اضظـ ظثبى ثط فالٍُقک ثطضؾی ٍ هغببقِ فلوی آًْب  اًس. ثی ضؾیسُ
 اؾت. ؾَزهٌسثؿیبض اقَام ؾبکي زض آى هٌبع  طٌّسی ٍ تبضیری ف تیَّ

ِ     ًبم ٍاغُ  جبی کیبض   ای اؾت کِ ثطای ًبهیسى هکبى یب هَققییت جغطافییبیی ذبنیی ثی
ِ    فلوی کِ ثِ ثطضؾی ًبمضٍز.  هی ٍییػُ   ّبی جغطافیبیی اظ زیسگبُ تیبضیری، جغطافییبیی ٍ ثی
ضٍ اّوییت زاضز کیِ    آى ّب اظ ًبم ثطضؾی جبیًبم زاضز.  قٌبؾی ًبم پطزاظز، جبی قٌبؾی هی ظثبى
زؾیت  ِ قٌبذتی ٍ فطٌّسی اقَام ثی  ّبی هطزم تَاًس اعالفب  اضظقوٌسی زض هقطفی ٍیػگی هی

گیصاضی   ؾبظز کیِ هالظؾیب  جغطافییبیی، ظثیبًی ٍ قیَهی زض ًیبم       چٌیي هكرم  زّس ٍ ّن
ّیبی   یکی اظ ظَظُاؾت.  تب چِ اًساظُ ًقف زاقتِ چِ زض ظهبى گصقتِ ٍ چِ اهطٍظ ،ّب ًبم جبی

ؾبظ اؾت. ثب ثطضؾی اییي   ًبم ّبی جبی ثطضؾی فٌبنط یب ؾبظُقٌبؾی  ًبم هغببقبتی زض فلن جبی
زؾت یبفیت ٍ آًْیب   کكَض ّب زض هٌبع  گًَبگَى  ًبم تَاى ثِ ٍجَُ هكتطک زض جبی فٌبنط هی
ّیبی ظاییب ضا قیٌبذت ٍ زض نیَض       ؾبظُتطیي  ثٌسی کطز ٍ هْن کبضثطزقبى عجقِ یِ ضا ثط پبی

 ّبی تبظُ کِ هَضز تَاف  کلی ثبقس اظ آًْب اؾتابزُ کطز. ًبم بعٍم ثطای ؾبذت جبی
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َ  کّبیی زؾت یبثس کِ اظ ی اؾت تب ثِ هؤباِ زض تالـ ثَزُ  اظ زیطثبظ، اًؿبى ؾیجت   ؾی
ِ  ًعزیکی اٍ، ذبًَازُ، قجیلِ، قَم یب هلت ذَز ثِ زیسطاًی قَز کِ زاضای ّویبى  ّیب   هؤبای

 ِ ّیب ّؿیتٌس. اییي     ّؿتٌس ٍ اظ ؾَی زیسط ؾجت توبیع ثب زیسطاًی قَز کِ فبقس آى هؤبای
زٌّیس کیِ ظبنیل     ّبی گًَبگَى ضا تكکیل هی ای اظ َّیت ّب هجوَفِ ّب یب هؤباِ ٍیػگی

قیَز کیِ اظ آى ثیب ًیبم َّییت هلیی ییبز         ٍجَز آهسى َّیتی هی آًْب ثب یکسیسط ؾجت ثِ
ّبی گًَبگَى هبًٌیس َّییت    تَاى گات کِ ّط اًؿبًی زاضای َّیت یثٌبثطایي، ه ؛کٌٌس هی

ظثبًی، قَهی، فطٌّسی، زیٌی، اجتوبفی ٍ... اؾت کیِ ظبنیل اهتیعان آًْیب ثیب یکیسیسط       
ّیب ٍ   کِ زض اییطاى اقیَام گًَیبگَى ٍ ثیب ظثیبى      آًجب زّس. اظ َّیت هلی اٍ ضا تكکیل هی

َّیت ٍ ٍظس  هلی ًقف هْویی زاضز ٍ هَویَؿ    یِ بأکٌٌس هؿ ظًسگی هی یّبی گَیف
آًْیب ثیب یکیسیسط اظ     یِ ٍ ضاثغی  ّبی هطتجظ ثب آى هبًٌس هلییت، ظثیبى ٍ...   َّیت ٍ ثحث

ِ  هَوَفبتی اؾت کیِ اّوییت ٍییػُ    اؾیت. زض هییبى فَاهیل گًَیبگًَی هبًٌیس       ای یبفتی
ییبفتي  ّبی ؾیبؾی کِ ؾجت تكیکیل ٍ قیَام    ، ثبٍضّب ٍ فقبیس زیٌی ٍ هؤباٍِضؾَم آزاة

 کٌس. ای ضا ایاب هی قَز ظثبى ًقف ٍیػُ َّیت ثطای یک جبهقِ هی
ّب ثركیی اظ آى زض   یکی اظ اًَاؿ َّیت، َّیت فطٌّسی اؾت کِ هبًٌس ثیكتط َّیت

کِ ذَز زض قببیت   ّبی ظثبًی، گصقتِ اظ آى کٌس. ثسیي تطتیت زازُ قببت ظثبى ًوَز پیسا هی
ِ  تبض زیسط َّیتتَاًٌس ؾبذ هی اًس عطح قبثلَّیت ظثبًی  ای   ّب ضا تقییي کٌٌس یب هبًٌس آیٌی
چٌسؾَیِ اؾت ٍ  ًْبز کّب ضا ثبظتبة زٌّس. ایي اهط ثسیي زبیل اؾت کِ ظثبى ی آى َّیت
ّیبیی اظ   اؾت. ٍاغگبى ظثبى اظجولیِ ثریف    ّبی هتابٍ  تكکیل قسُ ّب ٍ جٌجِ اظ ثرف

تَاًٌیس ًكیبى    طاى ثْتیط هیی  ظثبى ّؿتٌس کِ عطظ تاکط ٍ تلقی ؾرٌَضاى ضا اظ ذَز ٍ زیس
ّب ّؿیتٌس کیِ    ًبم ّبی جغطافیبیی یب ّوبى جبی ّبی ظثبى ًیع ًبم هکبى زٌّس. اظجولِ ٍاغُ

قیًَس.   ّبی ظثبى پبیساضتطًس ٍ ثٌبثطایي کوتط زچبض تغییط ٍ تحیَل هیی   ثِ زیسط ٍاغُ ًؿجت
قیوبض   ثؿیظ ثِ یُ یی کِ اهطٍظُ ٍاغآًْبٍیػُ  ّب، ثِ ًبم ابجتِ هوکي اؾت ثطذی اظ ایي جبی

بحبػ هقٌبیی تیطُ ثبقٌس ٍ ثطای اّل آى ظثبى هقٌی ضٍقٌی ًساقتِ ثبقیٌس. زض    آیٌس، ثِ هی
کِ هكت  ٍ تطکیجیی ّؿیتٌس ٍ اظ ییک     ؾجت آى ّب ثِ ًبم ایي هیبى ثطذی زیسط اظ ایي جبی

اًیس ٍ ثیِ    اًس ثطای اّیل ظثیبى قیابف    ؾبظ تكکیل قسُ ًبم جبی یُ پبیِ ٍ یک ًٍس یب ؾبظ
گیطًیس.   ظهبًی عَالًی ٍ زض هٌبع  هتابٍتی هَضز اؾتابزُ قطاض هیی  یُ یي ؾجت زض ثبظّو

ّیبی   کِ زض ایطاى گًَِ ثِ آى  ّب ّؿتین کِ ثبتَجِ  زض ایي هقببِ زض پی پبؾد ثِ ایي پطؾف
ّیبی جغطافییبیی هكیتطک ٍ     گیصاضی ًیبم   ظثبًی هتابٍتی ٍجَز زاضز، چِ ضاّکبضی زض ًبم

ِ   اؾت؟ آیب ضاّکبض اًتربة ربة قسُهَضز تَاف  ّوسبى اًت نیَض  ذَزجیَـ    قسُ ثی
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کیِ آییب اییي     تحویلیی زاضز؟ ٍ زض ًْبییت اییي    یِ ضٍز یب جٌج کبض هی هیبى اقَام ایطاًی ثِ
 اؾت یب ًِ؟ ضاّکبض ؾجت ایجبز ًَفی َّیت فطٌّسی هكتطک ٍ تحکین َّیت هلی قسُ

 
 تحقيق هپيطين

اؾیت کیِ ّین     ّبی ایطاى اظ هَویَفب  جیصاثی ثیَزُ    ًبم جبی یُ هغببقِ ٍ تحقی  زضثبض
ِ  ذَال ٍ ّن فَام ثساى ٍاضز قسُ اًیس.   اًس ٍ ًؾطا  هتابٍتی ّن زض ایي ثبضُ اثطاظ زاقیت

ِ  ثیكتط ایي هغببقب  هقغَف ثِ ثطضؾی ایي ٍاغُ قٌبؾیی   ّب اظ هٌؾط ظثبًی ٍ فوستب  ضیكی
 ّیب کوتیط پطزاذتیِ قیسُ     ی ثِ ایي ٍاغُّبی فطٌّسی ٍ هل ٍیػگی یِ اؾت، اهب اظ جٌج ثَزُ

ّبی فطٌّسی ٍ هلی هیَضز   بحبػ ٍیػگی  ّب ثِ اؾت. اظ هقسٍز آثبضی کِ زض آًْب ایي ٍاغُ 
( 1392تَاى ثِ ایي هَاضز اقبضُ کطز: ثبؾتبًی ضاز ٍ هطزٍذی ) اؾت، هی  هساقِ قطاض گطفتِ

ّبی فطٌّسیی،   ثِ هؤباِ  تَجِّبی ایطاى ثب ًبم قٌبؾی جبی ثٌسی ٍ گًَِ ای ثِ عجقِ زض هقببِ
   ِ ِ 1393اًیس. فجیسی ٍ بغایی )    اجتوبفی، ؾیبؾیی، زیٌیی پطزاذتی  یُ ای زضثیبض  ( زض هقببی

ّبی ایي هٌغقِ کیِ ثبظتیبثی اظ    ًبم ّبی آشضثبیجبى زض هٌبثـ کْي ثِ ثطذی اظ جبی ًبم جبی
ِ 1396اًیس. فجیسی ٍ ّوکیبضاى )    آى اؾیت اقیبضُ کیطزُ    یِ ظثبى گصقت ای کیِ   ( زض هقببی

ّبی ایي  ًبم ذلربل اؾت ثِ ثطضؾی َّیت ظثبًی زض قیت یِ ّب زض هٌغق ًبم کَُ یُ زضثبض
ّیبی   ًیبم  ای ثِ هقطفی ثطذیی اظ جیبی   ( ًیع زض هقبب1396ِاًس. ؾجعفلیپَض ) هٌغقِ پطزاذتِ

ِ        تب  یِ هٌغق ّیبی   ظثبى قیبّطٍز ذلریبل پطزاذتیِ ٍ زض ویوي آى ثیِ ثطذیی اظ هؤبای
ًقیف   یُ چٌیي، زضثیبض  اؾت. ّن ّب اقبضُ کطزُ ًبم گصاضی جبی فطٌّسی ٍ اجتوبفی زض ًبم

ّبی ضایج زض ایطاى زض هَویَؿ َّییت تیبکٌَى آثیبض      ظثبى فبضؾی ٍ ثطذی زیسط اظ ظثبى
اهیب زض   ؛(1386 ،اضزکیبًی  ؛1385 ،هؿکَة ؛1384 ،)هبًٌس هسضؾیاؾت   هتقسزی هٌتكط قسُ

ّیبی ایطاًیی ٍ    ًیبم  هكیتطک زض جیبی   ؾبظ ًبم ّبی جبی کسام اظ ایي آثبض ثِ ًقف ؾبظُ ّیچ
 اؾت.  ای ًكسُ تأثیط آًْب زض ایجبز ًَفی َّیت هكتطک اقبضُ

 
 ادبيات پصوهطی

گیصاضز َّییت اٍ قیطٍؿ ثیِ      قَز ٍ پب ثسیي جْبى هیی  اظ ّوبى ظهبًی کِ فطزی ظازُ هی
گییطی َّییت، ًیبهی اؾیت کیِ ثیط اٍ        کٌس. اٍبیي هطظلِ، زض ایي قکل قکل گطفتي هی

ِ   ٍ ثب آى ًبم َّیت فیطزی قیرم تقیییي هیی     گصاضًس هی ِ   قیَز. ثی ثیِ    تیسضیج، ثبتَجی
زیسیطی اظ   یِ ای کِ فطز زض آى زض ظبل ضقیس ٍ ًویَ اؾیت هجوَفی     ّبی جبهقِ ٍیػگی
یبثیس. گؿیتطُ ٍ ًایَش ثطذیی اظ اییي       هطٍض قیَام هیی    گیطز ٍ ثِ ّب زض اٍ قکل هی َّیت
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ی زیسط، هبًٌس َّیت فطٌّسیی،  ٍ ثطذ ّب، هبًٌس َّیت فطزی ٍ ذبًَازگی هحسٍز َّیت
 ِ  یِ گییطی هجوَفی   ّیبیی کیِ زض قیکل    زیٌی ٍ هلی، ثؿیبض گؿتطزُ اؾت. یکی اظ هؤبای

تیَاى   آیس، ظثبى اؾت. ظثیبى ضا هیی   قوبض هی ّب ًقف زاضز ٍ ذَز َّیتی هؿتقل ثِ َّیت
ِ   تطیي فبهل قکل قلت َّیت ٍ یب ظتی هْن ثییبى   ثیِ  قیوبض آٍضز.   گیطی اًَاؿ َّییت ثی

ًؾط گطفیت؛   تطیي هؤباِ زض قکل زازى ثِ َّیت ّط قَهی زض تَاى هْن ظثبى ضا هی زیسط،
)جیَظف،  اًس کِ قبثل جساؾبظی ًیؿیتٌس   ظیطا َّیت ٍ ظثبى چٌبى زض یکسیسط اهتعان یبفتِ

کٌٌیس:   ؾرٌسَیبى ّط ظثبًی هقوَال  ثب ظثبى زٍ ًَؿ اضتجبط ثطقیطاض هیی   .(162 ٍ 98: 2004
 یِ هثبثِ ٍؾیل کِ ؾرٌسَیبى یک ظثبى، ظثبى ضا ثِ اثعاضی. ٌّسبهیاضتجبط فبعای ٍ اضتجبط 

اثیعاضی اظ   یُ اهیب ّوییي اؾیتابز    ؛ضٍ ّؿتین ثطًس ثب ًقف اثعاضی آى ضٍثِ کبض هی اضتجبط ثِ
فیبعای اؾیت    یِ قَز ٍ ایي ضاثغ فبعای ثب آى ًیع هی یِ ٍجَز آهسى ضاثغ ظثبى ؾجت ثِ

ؾَی زیسط ظثبى زض  . اظ(31: 2001)اٍکع، کٌس  یل هیؾبظ تجس ای َّیت کِ ظثبى ضا ثِ هؤباِ
ؾیَ   ییک  کٌیس، اظ  تقییي َّیت ثطای یک گطٍُ اظ افطاز تَاهب  زٍ ًقف هتابٍ  ضا ایاب هیی 

قَز کیِ ثیِ ظثیبى هكیتطکی نیحجت       ؾجت ًعزیک قسى گطٍّی اظ افطاز ثِ یکسیسط هی
قیَز کیِ ثیِ     هیی ّبی زیسط  کٌٌس ٍ اظ ؾَی زیسط ؾجت جسایی گطٍُ هصکَض اظ گطٍُ هی

ًرؿیت ظثیبى    یِ . ثسیي تطتییت زض زضجی  (13: 2001)ایجط، کٌٌس  ظثبًی هتابٍ  تکلن هی
قبذهی هْن زض تقییي َّیت اجتوبفی ٍ زض هطاظل ثقس َّیت فطٌّسی، قَهی ٍ هلیی  

 قَز. افطاز هی
 هویت و انواع آن -1
قیَز. ثیِ    ًبهییسُ هیی  عَضکلی آًچِ ؾجت قٌبؾبیی فطز، ایل، قَم، یب هلتی قَز َّیت  ثِ

فضبی جبهقِ ٍجَز زاضز ٍ زض فیي ظبل توبیعاتی کِ هیبى کبتی کِ هیبى ااثیبى زیسط اقتط
قیَز کیِ اًیَاؿ     ٍجَز آهسى ًَفی َّیت هی آى افطاز ثب افطاز زیسط ثطقطاض اؾت ؾجت ثِ

ًیؿت ٍ ثٌبثط قطایظ  ثبثت ای اهب َّیت ّویكِ پسیسُ ؛(5: 1381)جٌکیٌع، گًَبگًَی زاضز 
کیِ   آًجیب  تَاًس زگطگَى قَز. اظ ّبی هتابٍ  هی ؾیبؾی، اجتوبفی ٍ فطٌّسی زض زٍضاى

اؾت، تغیییط زض ّطییک اظ آى اجیعا      ّبی هتابٍتی تكکیل قسُ َّیت اظ اجعا ٍ قبذم
. ثطای َّیت قبئل ثِ اًَاؿ (15: 1386)نسضاالقیطافی،  تَاًس هٌجطثِ تغییط زض َّیت قَز هی

ضا  ّب عَضکلی َّیت ثِگًَبگًَی هبًٌس َّیت فطزی، َّیت اجتوبفی ٍ َّیت هلی ّؿتٌس. 
ّیب ثییبًسط تهیَض فیطز ییب جویـ اظ        قوبضًس. ًرؿیت، َّییت   اظ زٍ جٌجِ زاضای اّویت هی

قکل  ّب ثِ اقتضبی قطایظ اجتوبفی اضتجبط ثب زیسطاى اؾت. زٍم، َّیت یُ ذَیكتي ٍ ًحَ
 .(36: 1383فلوساضی،  )هقیٌیاجتوبفی قَی زاضًس  یِ گیطًس ٍ ثسیي ؾجت جٌج هی
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هطاتجی ثبالتط اظ زیسط ؾیغَح ّیَیتی قیطاض     بحبػ ؾلؿلِ  آى ؾغح اظ َّیت ضا کِ ثِ
ِ  هیی  ّیبی هتاییبٍ  فطٌّسیی، اجتویبفی، ؾیبؾییی ٍ اقتهیبزی ًقییف      گییطز ٍ زض فطنیی
ح اظ هاْیَم  ثِ فجبض  زیسط، َّیت هلی ثب آى ؾغ ؛ًبهٌس کٌٌسُ زاضز، َّیت هلی هی تقییي

تطیي ًَؿ َّیت جوقی اؾیت ٍ زیسیط    قَز کِ فطاگیطتطیي ٍ گؿتطزُ َّیت قٌبذتِ هی
ثٌیبثطایي، َّییت هلیی     ؛(143: 1987)اؾویت، تَاًٌس زض زل آى جبی ثسیطًس  ّب هی َّیت
قَز. اّویت هاْیَم َّییت هلیی     ای اؾت هطکّت ٍ اظ فٌبنط هتابٍتی تكکیل هی هقَبِ

ّبی هتابٍ  ظًسگی اجتوبفی افطاز جبهقِ  َّیت، تأثیط آى ثط ظَظًُؿجت ثِ زیسط اًَاؿ 
ّیبی   ّبی ذبل هحلیی ٍ َّییت   اضتجبط هیبى َّیت یِ اؾت. زضٍاقـ، َّیت هلی ظلق

 .(197: 1379)ظبجیبًی، فبم فطاهلی اؾت 
یکی اظ اثقبز هْن َّیت هلی زاقتي هیطاز فطٌّسیی هكیتطک اؾیت کیِ ٍجیَز آى      

ِ  زض هیبى اقَام گًَبگَى کكَض هیؾجت تَاف  فطٌّسی هكتطک  عیَضکلی هییطاز    قَز. ثی
عَض ذَزآگیبُ   اثقبز فطٌّسی ّط ًؾبم اجتوبفی اؾت کِ ثِ یِ ّو یُ فطٌّسی زضثطگیطًس

زّیس   ضا تكیکیل هیی   ّیب  زّیس ٍ تیبضید هلیت    یب ًبذَزآگبُ افطاز ضا تحت تأثیط قیطاض هیی  
ِ  ّب یطاز فطٌّسی هلتّبی جغطافیبیی ًیع ثركی اظ ه . ًبم(205: 1379)ظبجیبًی،  قیوبض   ثی

ظیطا هطزهبًی قوبض آٍضز،  یک ؾطظهیي ثِ یُ تَاى آًْب ضا هیطاز ظًس آیٌس ٍ زضٍاقـ هی هی
ّب ٍ ظتی ّعاضاى ؾیبل ظایؼ    ّب، ؾسُ زض گصقتِ آًْب ضا ٍوـ کطزُ ٍ ؾپؽ زض عیِ ؾبل

ِ   یِ ّبی جغطافیبیی زاضای ؾبثق ثٌبثطایي، ًبم ؛اًس قسُ ٍ ازاهِ یبفتِ  زبییل  تبضیری ّؿیتٌس ٍ ثی
کٌٌس، ثركیی اظ هییطاز فطٌّسیی     ًقكی کِ زض ظًسگی اجتوبفی ٍ فطٌّسی هطزم ایاب هی

آثیبض ظثیبًی ایطهکتیَة     یِ ّبی جغطافیبیی اظ زؾت آیٌس. زضٍاقـ، ًبم قوبض هی ثرف ثِ َّیت
ًییع  ثركی اگط اظ آثبض هکتَة ثیكتط ًجبقس کوتیط   آیٌس کِ ًقف آًْب زض َّیت قوبض هی ثِ

تَاى ًیَؿ اًسیكیِ ٍ    ّب کِ هقوَال  فبضی اظ تغییط ٍ تحطیف ّؿتٌس هی ًیؿت. زض ایي ًبم
عیَض فٌبنیط    ثیٌی ؾبکٌبى آى ؾطظهیي ضا اظ زیطثبظ تب ثِ اهطٍظ ثبظقٌبذت ٍ ّوییي  جْبى

هكتطک زض آًْب ضا ثطضؾی کطز کِ ثِ ًَفی تكیبثِ ٍ اقیتطاک فطٌّسیی ٍ ًْبیتیب  ّیَیتی      
ّیبی   قَز. ثرف افؾن اییي فٌبنیط هكیتطک، زض ًیبم     آًْب هٌجطهی هكتطک ثطای کبضثطاى

ؾیبظ   ًیبم  ّبی جیبی  زّس کِ انغالظب  ؾبظُ جغطافیبیی ضا، آى ٍاظسّبی ظثبًی تكکیل هی
ٍیػُ زض کكَضّبیی هبًٌس ایطاى کِ اظ اقَام گًَیبگَى   ّب ثِ قًَس. ًقف ایي ؾبظُ ًبهیسُ هی

زاضز زض ایجبز َّیت فطٌّسیی هكیتطک ٍ   ّبی هتابٍتی زض آى ضٍان  تكکیل قسُ ٍ ظثبى
زّس کِ  ّبی هكتطک ًكبى هی ؾَی زیسط ایي ؾبظُ ًْبیتب  َّیت هلی ثؿیبض هْن اؾت. اظ

ّیب   ًیبم  ٍییػُ کیس   ّب ٍ ثِ ّبی ضایج زض ایطاى زض اًتربة ًبم هکبى ضان گًَبگًَی ظثبى فلی
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بى قبثل فْن اؾیت  ّبی هكتطکی کِ ثطای فوَم ایطاًی گطایكی کلی ٍجَز زاضز کِ اظ ٍاغُ
 قَز. ٍجَز آهسى ًَفی اقتطاک فطٌّسی زض ایطاى هی اؾتابزُ قَز ٍ ّویي اهط ؾجت ثِ

 
 روش پصوهص

 هَققییت جغطافییبیی،   -1ًبم، ؾِ ٍیػگی هْن ٍجیَز زاضز:   زض ّط ًبم جغطافیبیی یب جبی
ِ    -3تبضیری،  ِپیكیٌ -2  یِ عیَضکلی ثطاؾیبؼ ًیَؿ ٍ گًَی     ؾبذتبض ٍ هاْیَم ظثیبًی. ثی

ّبیی کیِ   ًبم ّب یب جبی ًبم کسُ -1کٌٌس:  ّب تقؿین هی ّب ضا ثِ ایي زؾتِ ًبم جغطافیبیی، جبی
ّبیی کِ ثیطای ًبهییسى فیَاضو     ًبم ّب یب جبی ًبم آة -2ثِ هٌبع  هؿکًَی اقبضُ زاضًس. 

ّیب   ًبم قیت -3 ٍ... .« زضیب»، «چكوِ»،«ضٍز»ضٍز، هبًٌس  کبض هی جغطافیبیی هطتجظ ثب آة ثِ
ِ  ّبیی کِ ثطای ًبهیسى پؿتی ٍ ثلٌسی ًبم جبییب  ، «کیَُ »ضٍز، هبًٌیس   کیبض هیی   ّبی ظهیي ثی
 .(185: 1388؛ اظسیبى ٍ ثرتیبضی، 98: 1393فلوساضی،  )ضفبّیٍ... « زقت»، «تپِ»

ّبی هَجَز زض هٌبثـ ضؾیوی کكیَضی    ای ٍ زازُ ثطضؾی کتبثربًِ یِ ایي تحقی  ثطپبی
قیسُ اؾیت،     ّیبیِ ثجیت   ًیبم  ّبی جیبی  ثطضؾی ؾبظُکِ ّسف ایي تحقی   اؾت. اظ آًجب

اؾیت.    ُثٌبثطایي، نطفب  هٌبثـ ٍ اؾٌبز هکتَة هَجَز ثطای اًجبم ایي تحقی  ثطضؾی قیس 
هجلیسا  کتیبة فطٌّیگ جغطافییبیی اییطاى       ّبی ایي تحقی  االیت  زازُثطای گطزآٍضی 

َض جوَْضی ّبی کك جغطافیبیی آثبزیفطٌّگ ( ٍ 1332-1328آضا ) تأبیف ظؿیٌقلی ضظم
اهیب زض   ؛اؾیت  ؾبظهبى جغطافیبیی ًیطٍّبی هؿلح اؾتابزُ قیسُ  یُ گطزآٍضز اؾالهی ایطاى

ای ضا کِ ٍظاض  کكیَض ثیطای اییطاى     ثٌسی ّبی ایطاى تقؿین ثٌسی جغطافیبیی اؾتبى تقؿین
ّیبیی هبًٌیس    قیبذم  یِ ثٌیسی کیِ ثطپبیی    ایین. زض اییي تقؿیین    بحبػ کطزُ هجٌب قطاض زازُ

افیب ٍ اقتطاکب  فطٌّسی ٍ اجتوبفی ًَاظی هَضز هغببقِ اؾیت، کكیَض   جَاضی، جغط ّن
ّیبی   ّب کِ ثب قیوبضُ  اؾت. ّطکسام اظ ایي هٌغقِ  ثعضگ تقؿین قسُ یِ ایطاى ثِ پٌج هٌغق

 (.1یک زاضای قف اؾتبى اؾت )ًک: جسٍل  یِ جع هٌغق اؾت ثِ  گصاضی قسُ ًبم 5تب  1
 

 ّای آًْا ایشاى ٍ استاى یِ گاً هٌاطق پٌج 93 یُ جذٍل ضواس
 ها نام استان نام هناطق

 الثشص، تْشاى، قضٍیي، سوٌاى، گلستاى، هاصًذساى، قن یک ِهٌطق

 اصفْاى، فاسع، تَضْش، چْاسهحال ٍ تختیاسی، ّشهضگاى، کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ دٍ ِهٌطق

 کشدستاىآرستایجاى ضشقي، آرستایجاى غشتي، اسدتیل، صًجاى، گیالى،  سِ ِهٌطق

 کشهاًطاُ، ایالم، لشستاى، ّوذاى، هشکضی، خَصستاى چْاس ِهٌطق

 خشاساى سضَی، خشاساى ضوالي، خشاساى جٌَتي، کشهاى، یضد، سیستاى ٍ تلَچستاى پٌج ِهٌطق
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 های پصوهص یافته
 های تركيبی نام ساز و نقص آنها در كده نام های جای سازه -1

ِ   ًبم ّؿتٌس کِ زض ؾبذت جبی 1ؾبظ تکَاغّبیی ًبم ّبی جبی ؾبظُ ضًٍیس ٍ   کیبض هیی   ّیب ثی
ِ   هی ِ    تَاى آًْب ضا ثِ زٍ گطٍُ ًٍسّبی اقیتقبقی ٍ کلوی ثٌیسی کیطز.    ّیبی قبهَؾیی عجقی

قًَس ٍ ّوَاضُ زض اتهیبل ثیب    تٌْبیی اؾتابزُ ًوی ًٍسّبی اقتقبقی فٌبنطی ّؿتٌس کِ ثِ
، «کطزؾیتبى »ّیبیی هبًٌیس    مًیب  زض جیبی « ؾیتبى   ی»ضًٍس، هبًٌس ًٍس  کبض هی کلوب  زیسط ثِ

تٌْبیی ًییع زاضای هقٌیی ٍ    ؾبظ ثِ ًبم اهب تکَاغّب یب کلوب  قبهَؾی جبی ؛ٍ...« ثلَچؿتبى»
اییي  «. زُ جیطیي »، «ذطهكیْط »ّبیی هبًٌیس   ًبم زض جبی« زُ ی»، «قْط ی»کبضثطز ّؿتٌس هبًٌس 

کیِ   آًجیب  اظ. (82 :1388)فطقیسٍضز،  اًس ًٍس یب ًٍسٍاضُ ًبهیسُ فٌبنط هؿتقل ضا ثطذی قجِ
ِ      ایي ٍاغُ ًؾیط   ّب قبهَؾی ّؿتٌس ٍ هقٌبی هؿتقل زاضًس، فٌیَاى ًٍیس چٌیساى هٌبؾیت ثی

ِ     یُ ضٍی، چِ آًْب ضا ٍاغ ّط  ضؾس. ثِ ًوی ًٍیس ؾیجت    هؿتقل زضًؾیط ثسییطین ٍ چیِ قیج
 این. ؾبظ ًبهیسُ ًبم جبی یُ قَز ٍ زض ایي تحقی  آًْب ضا ؾبظ تغییطی زض کبضکطز آًْب ًوی

ّبیی هؿیتقل ّؿیتٌس    ؾبظ ضا کِ ٍاغُ ًبم ّبی جبی قسُ ثب ایي ؾبظُ  ّبی ؾبذتِ ًبم کسُ
بحبػ ًیَؿ ٍ گًَیِ     ًبم هطکّت زاًؿت. ثِ ّبی هطکّت ٍ ثٌبثطایي جبی ٍاغُ یُ ثبیس اظ ظهط

ّیبی   ضًٍس اظ ًَؿ اؾن هکبى کبض هی ّبی هطکّت ثِ ًبم ّب کِ زض ؾبذت کسُ ثیكتط ایي ؾبظُ
ّیبی زیسیطی ًییع ٍجیَز زاضز کیِ       اهب ٍاغُ ؛ٍ... «زُ، قْط، زقت»، هبًٌس ًكبى ّؿتٌس ثی

ٍ... . « قیبُ »، «ؾیٌگ »، «آة»ّب زاضًس اهب اؾن هکبى ًیؿتٌس، هبًٌس  ًبم ثؿبهس ظیبزی زض کسُ
 ؾبظ هیَاضزی اًتریبة قیسُ    ًبم ّبی جبی زض ایي پػٍّف، زض اًتربة ٍ ثطضؾی ایي ٍاغُ

ّبیی کِ فقظ زض یک  ان زاقتِ ٍ زاضًس، ثٌبثطایي اظ ٍاغُاؾت کِ زض ثیكتط هٌبع  ایطاى ضٍ 
 این. ًؾط کطزُ اًس نطف کبض ضفتِ ذبل ثِ یِ هٌغق

 ِ قبهَؾیی هكیتطک زض    یُ ٍاغ 44قیسُ، زضهجویَؿ     ّیبی گیطزآٍضی   ثیِ زازُ   ثبتَجی
ِ  ؾبظ ثِ ًبم جبی یُ ؾبظ ی هٌعبِ هطکّت ایطاى ثِ ی ّبی هطکّت ٍ هكت  ًبم کسُ اؾیت.    کبض ضفتی
ّیبی زیسیطی ّین کیبضثطز      ّبی ایطاى هوکي اؾیت ؾیبظُ   تٌی اؾت زض ثطذی اظ اؾتبىگا

ایطاى فوَهییت ًیساضز    یِ ای اؾت ٍ زض ّو کِ کبضثطز آًْب هٌغقِ آًجب زاقتِ ثبقس، اهب اظ
ّب زٍ نیَض  آٍاییی هتایبٍ  زاضًیس      این. ثطذی اظ ایي ؾبظُ ًؾط کطزُ اظ شکط آًْب نطف

اًیس.   ٍ... کِ زض ایي تحقیی  زض ییک جیب ثطضؾیی قیسُ     « زاـ/ زاقی»، «زضُ/ زضق»هبًٌس 
ّیبی تطکیجیی اییطاى     ًیبم  پطثؿبهسی کِ زض ؾبذت کیسُ  یُ ٍچْبض ٍاغ ضفتِ، چْل ّن ضٍی

                                                           

 قَز تطیي ٍاظس ظثبى کِ زاضای هقٌی یب ًقف زؾتَضی هؿتقل اؾت تکَاغ ًبهیسُ هی . کَچک1
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 اًس ثِ قطاض ظیط اؾت: کبض ضفتِ ثِ
ثُیي،   -6ثُالك/ ثالای،  -5ثبك/ ثبای،  -4ثبـ/ ثبقی،  -3آؾتبى/ آؾتبًِ،  -2آة،  -1
 ظهبض/ -14 چُقب، -13چكوِ،  -12چبی،  -11چبل/ چببِ،  -10تپِ،  -9ثیكِ،  -8ثٌس،  -7

زضُّ/  -19زاك/ زاایی،   -18زاـ/ زاقیی،   -17ذبًیِ،   -16ذبى/ ذبًی،  -15ظهبضی، 
 -26ی(، ) ؾییطا -25ظهیییي،  -24ضٍز،  -23ضُؾییتبق،  -22زُ،  -21زقییت،  -20زَضَق، 
قلقیِ،   -31 قكالق/ قكالقی، -30قْط،  -29قبُ/ قِ،  -28ؾَاض/ ؾَاضی،  -27ؾٌگ، 

گُیل/   -38گُساض،  -37 کَی/ کَیِ، -36کَُ،  -35کٌس/ کٌسی،  -34کٌِبض،  -33قَیِ،  -32
 هیساى. -44هیبى،  -43هحلِ،  -42ال،  -41گَض/ کَض،  -40گٌجس،  -39گُلی، 

 یِ هَضز، زض هٌغقی  36زٍ  یِ هَضز، زض هٌغق 37یک  یِ ّب زض هٌغق اظ هیبى ایي ؾبظُ
ّیبی   ًیبم  هیَضز زض کیسُ   38پیٌج   یِ ٍ زض هٌغق هَضز 39چْبض  یِ هَضز، زض هٌغق 43ؾِ 

ّبی تطکیجیی زض اییطاى    ًبم عَضکِ هكرم اؾت ؾبذت جبی اؾت. ّوبى  کبض ضفتِ تطکیجی ثِ
 ّیبی هطکّیت،   ًبم قسُ زض ایي تحقی  زض کسُ  ثطضؾی یُ ؾبظ 44ضٍان ظیبزی زاضز، چطاکِ اظ 

 یِ اؾت ٍ کوتطیي هیعاى کبضثطز آًْب ًیع زض هٌغق  ضز آًْب کبضثطز زاقتِهَ 43ؾِ  یِ زض هٌغق
تَجِ   قبثلهَضز اؾت کِ ظتی ایي هیعاى کبضثطز ًیع زضهجوَؿ ثطای یک هٌغقِ  36زٍ ثب 
 .(225: 1398ّب ٍ کبضثطز آًْب، ًک: عبهِ،  ایي ؾبظُ یُ )ثطای جعئیب  ثیكتط زضثبض اؾت
 
 های تركيبی و نقص آنها در تحكين هویت هلی نام كدهساز در  نام های جای سازه -2

زّس کِ ابسَی اببت ظثبًی ًیِ   ًسبّی گصضا ثِ ٍوقیت ظثبًی کكَضّبی جْبى ًكبى هی
: 1384)هسضؾیی،  ٍظس  ٍ یکپبضچسی، ثلکِ ثطاؾبؼ تٌَؿ ٍ گًَیبگًَی اؾیت    یِ ثطپبی
ًقیبط اییطاى    یِ . زض ایطاى ًیع گصقتِ اظ ظثبى فبضؾی کِ ظثبى هلی اؾیت ٍ زض ّوی  (133

ّیبی ایطاًیی ٍ    ظثیبى  یُ ّبی زیسیطی چیِ اظ ذیبًَاز    ضٍان زاضز ٍ قبثل فْن اؾت، ظثبى
ّبی ظثبًی هبًٌس تطکیی، فطثیی،    زضًتیجِ ذَیكبًٍس ثب ظثبى فبضؾی ٍ چِ اظ زیسط ذبًَازُ

ؾَ ثبفث ًعزیکیی افضیبی ییک گیطٍُ ثیِ       اضهٌی ٍ... ضٍان زاضز. گاتین کِ ظثبى اظ یک
قَز کِ ثِ ظثیبًی   ؾَی زیسط ؾجت جسایی آى گطٍُ اظ افضبی گطٍّی هییکسیسط ٍ اظ 
ّبی ضایج زض ایطاى زؾت یبفتي ثِ اًؿیجبم ٍ   ؾجت گًَبگًَی ظثبى کٌٌس. ثِ زیسط تکلن هی

ضؾیس، اهیب اگیط ثیط      ًؾط هیی  ّبی ظثبًی زض ًسبُ ًرؿت زقَاض ثِ اقتطاک فطٌّسی زض زازُ
ّبی هقویَل ظثیبى پبییساضتط ّؿیتٌس ٍ ثیبض       غُّبیی توطکع کٌین کِ ًؿجت ثِ ٍا ضٍی ٍاغُ

ّیب ٍ   ضاین گًَیبگًَی ظثیبى    ثیٌین کِ زض اییطاى فلیی   زاضًس، هی ای فطٌّسی ٍ َّیتی ٍیػُ
ّب ًیَفی ٍظیس  ضٍییِ     ًبم ٍیػُ کسُ ّبی جغطافیبیی ٍ ثِ ّب، زض اًتربة ًبم هکبى گَیف
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اؾیت.    طاى قسُجبی ای ٍجَز زاضز ٍ ایي اهط ؾجت ًَفی اقتطاک فطٌّسی فوی  زض جبی
 یِ اهیب ًکتی   ؛ّب زاًؿت گوبى ثیف اظ ؾبیط ظثبى زض ایي هیبى ثبیس ًقف ظثبى فبضؾی ضا ثی

ّبی جغطافییبیی،   گصاضی هکبى زضذَض تَجِ آى اؾت کِ ایي ًقف ضا ظثبى فبضؾی، زض ًبم
ِ  گًَِ اججبض ٍ تحو کٌس ٍ ّیچ نَض  ذَزکبض ایاب کطزُ ٍ هی ثِ کیبض ثیطزى آى    یلیی زض ثی

کبض ضفتِ هَقکبفبًِ  ّب ثِ ًبم ؾت. اظؾَی زیسط ٍقتی ثِ فٌبنط گَیكی کِ زض جبیاًجَزُ 
ّیبی ایطاًیی ٍجیَز     ظثبى یُ ًؾط افکٌین، ذَاّین زیس کِ ثؿیبضی اظ آى فٌبنط زض ذبًَاز

ّیبی   ًبم چٌیي، زض جبی زاضز؛ اهب هوکي اؾت آى ًقف ٍ کبضکطز ضا زیسط ًساقتِ ثبقس. ّن
ّبی ایطاًی ضایج اؾت زض ثؿییبضی اظ هیَاضز    ظثبًی هتابٍ  ثب ظثبىتطکیجی زض هٌبعقی کِ 

ّیبی ایطاًیی    ظثیبى  یُ ًكیٌی فٌهطی اظ آى ظثیبى زض کٌیبض فٌهیطی اظ ذیبًَاز     قبّس ّن
 اتحبز ٍ اقتطاک فطٌّسی هطزم ایطاى ثب یکسیسط اؾت. یُ زٌّس ذَثی ًكبى ّؿتین کِ ثِ

پیطزاظین کیِ زض اکثیط هٌیبع       هیی  ؾبظ هكتطکی ًبم ظبل ثِ ثطضؾی کبضثطز فٌبنط جبی
ّبی هكتطکی ضا زض  ّبی تطکیجی ایطاى ضٍان زاضًس ٍ ًقف ًبم ایي تحقی  زض کسُ یِ گبً پٌج

ّیبیی کیِ فقیظ زض ییک هٌغقیِ ضٍان       ثٌبثطایي ثِ آى ؾبظُ ؛کٌٌس ّب ایاب هی ًبم ؾبذت کسُ
ّیبی   ًیبم  ت کیسُ ؾبظی کِ زض ؾبذ ًبم جبی یُ ؾبظ 44زاضًس اقبضُ ًرَاّین کطز. اظ هیبى 
ّیبی هحلیی کیبضثطز     ّیبی ظثیبى   ّبی فبضؾی ٍ ّن ٍاغُ تطکیجی ایطاى ًقف زاضًس ّن ٍاغُ
ّبی هحلی انل ٍ هٌكأیی هتابٍ  ثب فبضؾی زاضًیس. ثیطای    زاضًس، ابجتِ ثطذی اظ ایي ٍاغُ

/ ثالای، تپِ، چبی، ذبى، زاـ/ زاقی، زاك/  تجبض )ثبـ/ ثبقی، ثُالك هثبل، یبظزُ ٍاغُ تطکی
ّیبی   اای، قكالق/ قكالقی، قَیِ، کٌس/ کٌسی، گُلی(، پٌج ٍاغُ زذیل اظ فطثی یب نَض ز

ّبی هحلی ییب   ( ٍ چٌس ٍاغُ ًیع اظ زیسط ظثبى1هقطة )ظهبض، ضُؾتبق، قلقِ، هحلِ، هیساى
ّب )چُقب/ چغب، کبًی( ّؿتٌس. ابجتِ ثبیس تَجِ زاقت کِ ثؿیبضی  ثطاثطّبی هحلی ایي ؾبظُ

ظثیبى   آیٌس ٍ اؾبؾب  ثطای فبضؾی قوبض هی هطٍظُ جعء ٍاغگبى ظثبى فبضؾی ثِّب ا اظ ایي ٍاغُ
ّیبی   ًیبم  ؾبظ هكیتطک زض کیسُ   ًبم ّبی جبی ضؾٌس. ًقكی ضا کِ ایي ؾبظُ ًؾط ًوی ثیسبًِ ثِ

 یِ قًَس اظ چٌس جٌجی  کٌٌس ٍ زض ًْبیت هٌجطثِ ًَفی اقتطاک فطٌّسی هی تطکیجی ایاب هی
 اؾت.هتابٍ  زضذَض ثطضؾی ٍ تسقی  

 های یكسان در هناطق گوناگون ایران كاركرد هطابه از لحاظ تركيب با واشه -2-1
ؾیبظ زض هٌیبع  گًَیبگَى     ًبم ّبی جبی ّبی هكتطک زض هیبى ایي ؾبظُ یکی اظ ٍیػگی

ِ   ًكیي هی ّبی هكتطکی ّن ایطاى ایي اؾت کِ تقطیجب  ثب ٍاغُ ِ  قیًَس ٍ ثی ای تكیبثْی   گًَی

                                                           

 .2680/ 4؛ 1490/ 3: 1393زٍؾت  ، ًک: ظؿي«هیساى»ٍ « ضؾتبق»ّبیی هبًٌس  قٌبؾی ٍ انل ٍ تجبض ٍاغُ ثطای ضیكِ. 1
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آٍضًس. ثِ ّویي زبیل اؾت کِ زض ایطاى ثِ کیطا    ٍجَز هی ثِفطٌّسی ضا زض ؾطاؾط ایطاى 
ّبی  ًبم ّبی یکؿبى زض هٌبع  هتابٍ  ّؿتین کِ زض ثیكتط هَاضز اظ ًَؿ کسُ ًبم قبّس کسُ

ؾیبظ   ًیبم  ّیبی جیبی   ای هكتطک ثب یکی اظ اییي ؾیبظُ   ًكیٌی ٍاغُ تطکیجی ّؿتٌس کِ اظ ّن
گعیٌیی تلقیی کیطز،     وقف زض ًیبم  یِ بیس ًكبًّبی تکطاضی ضا ًج اًس. ایي ًبم ٍجَز آهسُ ثِ

اؾیت اییي گًَیِ      زاًؿت کِ ؾجت قسُ تساٍم ٍ تكبثِ فطٌّسی یِ ثلکِ ثبیس آًْب ضا ًكبً
ّیبی ثیَهی هتایبٍ  اؾیتابزُ      ّبی گًَبگَى ثب ظثیبى  ّبی هتابٍ  ٍ هکبى ّب زض زٍضُ ًبم

ّیبی قیعٍیي،    )زض اؾتبى« زضُ آة»ّبی یکؿبًی هبًٌس  ًبم تَاى ثِ کسُ قًَس. ثطای هثبل، هی
ّبی فبضؼ، بطؾتبى، ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى  )زض اؾتبى« زقت گُل»اناْبى، ذَظؾتبى ٍ...(، 

 ؛قبضُ کطزّبی هبظًسضاى، گیالى، فبضؼ، ّوساى، ذطاؾبى ٍ...( ا )زض اؾتبى« زُ هیبى»ٍ...(، 
اییي   یِ ًگب پٌجّبی هتابٍ  زض هٌبع   ّب ٍ گَیف ضان کبضثطز ظثبى ثِ فجبض  زیسط، فلی

ٍجَز آهسى اًؿیجبم   کٌٌس ٍ ؾجت ثِ بحبػ کبضکطز یکؿبى فول هی ّب ثِ تحقی ، ایي ؾبظُ
قیًَس. ثیطای ًوًَیِ زض ایٌجیب ثیِ       ّب هی ای زض اًتربة ًبم هکبى ٍ اقتطاک فطٌّسی ٍیػُ

 کٌین. کبضکطز هكبثِ چٌس ؾبظُ اقبضُ هی
تجبض  ای تطکی ٍاغُ« ثُالك»ّط زٍ ثِ یک هقٌی ّؿتٌس، اهب « ثُالك»ٍ « چكوِ» یُ زٍ ؾبظ

اییي   ضٍز کِ تطکی آشضی ضایج اؾیت. ثیبٍجَز   کبض هی اؾت ٍ اببجب  زض هٌبعقی اظ ایطاى ثِ
ِ   قسُ ثب ایي زٍ ؾبظُ ضا ثب یکسیسط هقبیؿِ هی  ّبی ؾبذتِ کِ ًبم ٌّسبهی ٍویَح   کٌیین ثی

ثیٌیین. زضٍاقیـ اییي تكیبثِ زض      یکؿبى ضا زض پكیت آًْیب هیی    ای تكبثِ فطٌّسی ٍ اًسیكِ
ّیبی پبییِ ضا    پیًَسًس. اییي ٍاغُ  ای اؾت کِ ایي زٍ ؾبظُ ثِ آًْب هی ّبی پبیِ اًتربة ٍاغُ

« ثالك فلی»زض قن ٍ ثطٍجي، « فلی چكوِ)» ّای خاظ ًامثٌسی کطز:  تَاى چٌیي زؾتِ هی
زض « ثیالك  قیبُ »زض کطن، « چكوِ اهبم)» ابهٌاصة ٍ القزض اثْط(؛ « ثالای فلی»زض ؾٌقط، 

زض آٍن، « چكییوِ گُییل)» گیاّاااى ًااامزض زهبًٍییس(؛ « ثالاییی قییبُ»گطهؿییبض ٍ ایجییطٍز، 
ِ )» جااًَساى  ًامزض ذساثٌسُ(؛ « ثالك گُل»زض ضؾتن ٍ اقٌَیِ، « گُل چكوِ» زض « قتطچكیو

ِ »زض ؾیبٍُ،  « ثالایی  قَچ»آضازاى،  ِ »زض کلیجیط،  « ثیالك  قَقی ِ  قَقی ببیکف(؛ زض گی « چكیو
زض ثیطٍجي،  « ثیالك  آق»ثییس،   زض ذیطم « چكوِ آق»زض ضاهیبى، « ؾایسچكوِ)»  ّا ٍاطُ سًگ

ِ  قیطُ »زض کَّسقت، « چكوِ ؾیبُ»ایجطٍز، ؾٌقط،  زض « ثیالك  قیطُ »زض هیٌَزقیت،  « چكیو
طعان  ، «(ذساثٌسُ»زض « ثالك قعل»زض زهبًٍس، « چكوِ ؾطخ»ؾطپل شّبة، ایجطٍز ٍ آٍن، 

ِ »زض ثیجیبض ٍ قین،    «ثیالك  قییطیي )» ٍ هضُ زض « قیَضثالك »زض اضؾیٌجبى،  « قییطیي  چكیو
زض زّسالى، « زضاظ چكوِ)» ّای ظاّشی صفات ٍ ٍیظگيزض قن(، « قَض چكوِ»پلسقت، 

 زض فطیسى(.« ثالك اٍظٍى»
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ٍ اهیطٍظُ   (836/ 2: 1393زٍؾت،  )ظؿيزذیل اظ تطکی زض فبضؾی اؾت « تپِ» یُ ؾبظ
ضٍقیي   کیبهال  ای  هطزم ایطاى ٍاغُ یِ آیس ٍ ثطای ّو قوبض هی جعء ٍاغگبى ظثبى فبضؾی ثِ

اؾت. ایي ؾبظُ ّن زض هٌبعقی اظ ایطاى کِ ظثبى تطکی آشضی ضٍان زاضز ٍ ّین زض زیسیط   
ّیب ٍ ّین زض    ًیبم  گیصاضی قییت   اًیس ّین زض ًیبم    هٌبع  ایطاى کِ زیسط اقَام ایطاًی ؾبکي

ایي ؾیبظُ آى   یُ تَجِ زضثبض زضذَض یِ ضٍز. ًکت کبض هی فطاٍاًی ثِ ّب ثِ ًبم گصاضی کسُ ًبم
ّیبی   اؾت کِ چِ زض هٌبعقی کِ ظثبى تطکی آشضی ضٍان زاضز ٍ چِ زض هٌبعقی کِ ظثیبى 

هكیتطک   یِ ّبی پبیی  ضٍز. ایي ٍاغُ کبض هی ثِ ّوؿبًی یِ ّبی پبی زیسط ضایج اؾت ثب ٍاغُ
 ًام جاًَساىاؾت:  ضٍز اظ ایي قطاض کبض هی زض هٌبع  گًَبگَى ایطاى ثِ« تپِ» یُ کِ ثب ؾبظ

ِ  ثُلجُیل »ظّیطا،   زض ثیَییي « تپِ قبّیي»زض ثجٌَضز، « تپِ قَـ»زض کالبِ، « تپِ قَقِ)» زض « تپی
ًاام  زض ؾیطپل شّیبة(؛   « هیبضاى  تپِ»زض ؾطذؽ، « قیطتپِ»زض اؾسآثبز، « تپِ قَچ»گطگبى، 
ِ »زض هبکَ، « تپِ کكوف»زض ضاهیبى، « تپِ ًِی)» گیاّاى  ّاا  اطٍُ سًاگ زض ؾیٌقط(؛  « ًرَزتپی

ِ  قعل»زض کطن، « تپِ آق»زض تطکوي، « تپِ قطُ»ظّطا،  زض ثَییي« تپِ هكکیي)» زض ظًجیبى،  « تپی
 ّاای هطاَْس   ًاام  ًاام کاذُ   زض ثیالز ثبثبجیبًی(؛ ثیب   « کجَز تپِ»زض ثٌسضگع، « تپِ ثٌاف»
ثیطایي،   زض قجؿتط(. افیعٍى « تپِ قن»زض گٌجسکبٍٍؼ، « تپِ عببقبى»زض گببیکف، « تپِ گیالى)»
ّیبی هحلیی اییطاى اؾیت ٍ فویستب  زض       ای اظ ظثیبى  ًییع کیِ ٍاغُ  « چغب»یب « چقب» یُ ؾبظ
ًكییٌی ثیب    اؾت تب ظسٍز ظیبزی زض ّین   کبض ضفتِ چْبض ایي تحقی  ثِ یِ ّبی هٌغق ًبم کسُ
ضًٍس ّوؿیبى اؾیت.    کبض هی ثِ« تپِ» یُ ّبی تطکیجی ثب ؾبظ ًبم ای کِ زض کسُ ّبی پبیِ ٍاغُ

زض زظفیَل،  « چغیبهیف )»ًاام جااًَساى   تیَاى اقیبضُ کیطز:     َاضز هیی ثطای هثبل ثِ ایي ه
زض نیحٌِ،  « چقیب  ؾییبُ )» ّاا  ٍاطُ سًاگ زض ایَاى(، « چغبهبّی»زض کطهبًكبُ، « چغبهبضاى»
 زض زظفَل(.« چغبؾطخ»آثبز اطة،  زض اؾالم« چقبظضز»

ؾبظ پطکبضثطز زض ؾطاؾط ایطاى اؾیت کیِ ّین     ًبم ّبی جبی یکی اظ ؾبظُ« زضُّ» یُ ؾبظ
چٌیي، زض هٌیبعقی اظ   ضٍز. ّن کبض هی ّبی تطکیجی ثِ ًبم ّب ٍ ّن کسُ ًبم گصاضی قیت زض ًبم

ّین ضٍان زاضز. زض  « زضق»ایطاى کِ ظثبى تطکی آشضی ضایج اؾت اییي ؾیبظُ ثیب نیَض      
ّبی تطکیجی زض ؾطاؾط اییطاى اقیتطاک ٍ تكیبثِ فطٌّسیی      بمً کبضثطز ایي ؾبظُ ًیع زض کسُ

ِ   ًبم اؾت تب کسُ  قَز کِ ؾجت قسُ ای زیسُ هی ٍیػُ  یُ قیسُ ثیب اییي ؾیبظ      ّیبی ؾیبذت
ِ     یِ ؾبظ ثطای ّو ًبم جبی  یِ ّیبی پبیی   عیَضکلی ٍاغُ  ایطاًیبى ضٍقیي ٍ قیابف ثبقیس. ثی

تیَاى چٌییي    اًس، هی ًكیي قسُ ّنّبی تطکیجی ایطاى ثب ایي ؾبظُ  ًبم هكتطکی ضا کِ زض کسُ
ًاام  زض هطاایِ(؛  « زضق هَؾیی »زض قییطاظ،  « ییعزاى  زضُ)» ّای خااظ  ًامثٌسی کطز:  عجقِ
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ًاام  زض فیطٍظکیَُ(؛  « کجیَتطزضُ »زض آٍن، « زضُ ذیطٍؼ »زض فیطٍظُ، « زضُ هلد)» جاًَساى
ِ )» گیاّااى  هالییط،  زض « چٌیبض  زضُ»زض بطزگیبى ٍ ییعز،   « ثییس  زضُ»زض اضزثییل،  « زضق ثٌاكی
 ّاا  ٍاطُ سًگزض کلیجط(؛ « زضق گُل»زض تْطاى ٍ گلپبیسبى، « زضُ گُل»زض چببَؼ، « زضُ کٌُؽ
زض « زضُ ؾییبُ »زض ایجیطٍز،  « زضق قیطُ »زض اضؾٌجبى، « زضُ قطُ»قْط،  زض هكسیي« زضق آق)»

صاافات ٍ قییْط(؛  زض هكییسیي« زضق آق»زض قبئٌییب  ٍ ؾییپیساى،  « ؾییایس زضُ»نییحٌِ، 
زض قیعٍیي، هْبثیبز ٍ کجَزضآٌّیگ،    « زضُ اٍظٍى»زض ایصُ، « زضاظزضُ)» ظاّشی ّای ٍیظگي

زض ضاهؿط، « زضُ ًوک)» عٌاصش ٍ هَاد طثیعيزض اّط(؛ « زضق کَضُ»زض هطیَاى، « زضُ کَضُ»
ّاای   ًام ًام کذُ زض قویطاًب (؛ ثب« زضُ ّیعم»زض زهبًٍس، « ؾقعزضُ»زض ًیكبثَض، « زضُ گچ»

 زض ثیجبض(.« زضُ قن»، زض کالبِ« زضُ ثؿغبم)» هطَْس
اؾت کیِ  « ضٍز» یُ ؾبظ ثؿیبض پطکبضثطز زض ایطاى، ؾبظ ًبم ّبی جبی یکی زیسط اظ ؾبظُ

ِ    ًیبم  ّب ٍ ّین کیسُ   ًبم گصاضی آة ّن زض ًبم ضٍز. زض ؾیبذتوبى   کیبض هیی   ّیبی تطکیجیی ثی
فیت ثیط قیاب    اؾت. فالٍُ  کبض ضفتِ هٌبع  ثِ یِ ّبی تطکیجی ایطاى ایي ؾبظُ زض ّو ًبم کسُ

تَاًس هطتجظ ثب قطایظ اقلیوی اییطاى ًییع ثبقیس،     هقٌبیی، زبیل کبضثطز فطاٍاى ایي ؾبظُ هی
ّیطضٍی، زض   اؾت. ثِ  قسُ ای ؾجت آثبزاًی ٍ اؾکبى هی چطاکِ ٍجَز ضٍزّب زض ّط هٌغقِ

اؾیت ٍ    کبض ضفتِ ّبی یکؿبًی ثِ ّبی تطکیجی ایطاى ایي ؾبظُ اببجب  ثب پبیِ ًبم گصاضی کسُ ًبم
ّیبی   اؾت. ایي ؾیبظُ ثیب اییي ٍاغُ     ّب قسُ گصاضی ای تكبثِ زض ًبم یي اهط هَجت گًَِّو
« ضٍز ضؾتن)» ّای خاظ ًاماؾت:   کبض ضفتِ ّبی تطکیجی ایطاى ثِ ًبم هكتطک زض کسُ یِ پبی

زض « ضٍز اهیبم )» هٌاصاة ٍ القااب  زض ظاّساى(؛ « ضٍز ًجی»زض اًعبی، « ضٍز ظؿي»زض ًَض، 
آثیبز(؛   زض ثؿیتبى « ضٍز قیَضٍقچی »زض ؾیبّکل، « ضٍز هَلک»زض ؾوٌبى، « ضٍز قبُ»چببَؼ، 

زض ضٍزؾیط،  « ضٍز کَیل »زض ؾطثیكیِ،  « ضٍز هیبّی »زض ظاّیساى،  « ضٍزهبّی)» ًام جاًَساى
زض ٍضظقیبى(؛  « ضٍز هییَُ »زض پلیسذتط،  « اًیبض ضٍز )» ًاام گیاّااى  زض هیبًیِ(؛  « ضٍز گبٍیٌِ
 عٌاصاش طثیعاي  زض ًَقْط ٍ عبضم(؛ « ضٍز ؾیبُ»زض هحوَزآثبز، « ضٍز ؾطخ)» ّا اطٍُ سًگ
زض « ثییبزضٍز»زض فٌجطآثییبز، « ضٍزاة»زض فییَهي، زاٍضظى ٍ تطثییت ظیسضیییِ،  « ضٍز آة)»

زض « زضٍ ؾییبّکل »زض قین،  « ضٍز قین )» ّاای هطاَْس   ًاام  ًام کاذُ فیطٍظکَُ ٍ ًغٌع(؛ ثب 
زض « ضٍز»ّوبًٌیس   یُ ى تطکی آشضی ضایج اؾت، ؾیبظ (. زض هٌبعقی اظ ایطاى کِ ظثبضٍزؾط

ِ  ّبی تطکیجی ثِ ًبم ًیع زض ؾبذت کسُ« چبی»ظثبى تطکی آشضی یقٌی  اؾیت. اییي     کبض ضفتی
اؾت، هبًٌیس    کبض ضفتِ یکؿبًی ثِ یِ ّبی پبی زاضز ٍ ثب ٍاغُ« ضٍز»ؾبظُ ًیع کبضثطزی هكبثِ 
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اؾین   یُ ٍ اظ ظهیط  (2222/ 4: 1393زٍؾت،  )ظؿيتجبض  ای فطثی کِ ٍاغُ« قلقِ» یُ ؾبظ
آییس ٍ زض   قوبض هیی  ّبی هقوبضی ثِ اظ ؾبظُ« گٌجس» یُ ًكبى اؾت هبًٌس ؾبظ ّبی ثی هکبى

ِ » یُ کِ ؾیبظ  آًجب ّبی تطکیجی زض ؾطاؾط ایطاى کبهال  ضٍان زاضز. اظ ًبم ؾبذت کسُ « قلقی
ّیبی اییطاى زاضز ٍ    ًیبم  بحبػ هقٌبیی کبهال  ضٍقي ٍ قابف اؾت کبضثطز ظیبزی زض کسُ ثِ

قیَز. کثیط     ًكیي هیی  ّبی ضایج زض ایطاى ًیع ّن ّبی زیسط ظثبى ثط فبضؾی ثب ٍاغُ  فالٍُ
ّیبی پبییِ    کبض ثطزى ٍاغُ ٍجَز آهسى اقتطاکی فطٌّسی زض ثِ کبضثطز ایي ؾبظُ ًیع ؾجت ثِ

ؾیبظ زض   ًیبم  جیبی  یُ هكتطکی ضا کِ ثب اییي ؾیبظ   یِ ّبی پبی اؾت. ٍاغُ  ؾبظُ قسُثب ایي 
 ّاای خااظ   ًامثٌسی کیطز:   تَاى چٌیي عجقِ ضًٍس، هی کبض هی ّبی تطکیجی ایطاى ثِ ًبم کسُ
ِ »زض الهیطز،  « ؾیْطاة  قلقِ»زض قْطکطز، « ؾلین قلقِ)» هٌاصاة ٍ  زض آؾیتبضا(؛  « قٌجطقلقی

ِ »زض فطیسى، « هَلِک قلقِ»زض قن، « قلقِ هَلِک»، «ثت جبمزض تط« قلقِ اهبم)» القاب « اهییط  قلقی
ِ »زض بطزگبى، « افغبى قلقِ)» ًام اقَامزض اضٍهیِ(؛ « ؾطزاض قلقِ»زض فالٍضجبى،  « تطکیبى  قلقی
ِ »آثیبز ایطة،    زض اؾیالم « تطک قلقِ»زض اناْبى،   ًاام جااًَساى  زض تییطاى(؛  « فیطة  قلقی

ِ »زض چبزگبى، « َضظًج قلقِ»زض اضزثیل، « آَّقلقِ)» ِ »زض تییطاى،  « هیطك  قلقی زض « جغیس  قلقی
زض « ثییس  قلقِ)» ًام گیاّاىزض تطثت جبم(؛ « قیط قلقِ»زض ؾطزقت، « ؾوَض قلقِ»آثبز،  ذطم

ِ  گُیل »زض کْسیلَییِ ٍ قیات،   « گُل قلقِ»زض ضؾتن، « هَضز قلقِ»هبًِ ٍ ؾولقبى،  زض « قلقی
ِ  آق»ضکِ ٍ ؾطپل شّیبة،  زض هجب« ؾایس قلقِ)» ّا ٍاطُ سًگزضُ(؛  زیَاى زض اضزثییل ٍ  « قلقی
ِ »قیْط ٍ ثیبذطظ،    زض فطییسٍى « ؾیطخ  قلقِ»ؾبٍُ،  ِ  قلقی ِ  قیعل »زض اییصُ،  « ؾیطذ زض « قلقی

زض « قلقییِ تپییِ اٍچ»زض ثَکییبى، « تپییِ قلقییِ)» عااَاسط طثیعاايچبضاٍیوییبق ٍ ًیكییبثَض(؛ 
 زض هبًِ ٍ ؾولقبى(.« قلقِ کَُ»زض هطٍزقت، « چغب قلقِ»، «هیبًسٍآة
ّبی اییطاى   ًبم گصاضی کسُ فطاٍاًی زض ًبم ّبؾت ثِ ًبم قیت یِ کِ اظ زؾت« کَُ» یُ ؾبظ

ّب ضٍان زاضز ٍ زبییل   ًبم هٌبع  ایطاى زض ؾبذت کسُ یِ اؾت. ایي ؾبظُ زض ّو کبض ضفتِ ثِ
 ایطاًیبى اؾت. ایي ؾیبظُ فیالٍُ   یِ ایي اهط ًیع هقٌبی ضٍقي ٍ قابف ایي ٍاغُ ثطای ّو

اؾیت.    ًكییي قیسُ   ّبی ضایج زض ایطاى ًیع ّین  ّبی زیسط ظثبى ثب ٍاغُ ّبی فبضؾی ثط ٍاغُ 
ِ  ضفتِ ّن ّن ضٍی ّیبی یکؿیبى ؾیجت ًیَفی تكیبثِ فطٌّسیی زض        ًكیٌی ایي ؾبظُ ثب پبیی
ًكییي   ّیبیی ضا کیِ ثیب اییي ؾیبظُ ّین       عَضکلی پبیِ اؾت. ثِ  گصاضی ثب ایي ؾبظُ قسُ ًبم
زض فیَهي،  « تیوَضکیَُ )» ّاای خااظ   مًاا تَاى ثِ ایي اًَاؿ تقؿیین کیطز:    قًَس هی هی
 هٌاصاة ٍ القااب  زض ایصُ(؛ « ًبنطکَُ»زض بٌسطٍز، « بیالکَُ»زض ضٍزؾط، « کَُ ؾیبٍـ»
« هلّیبکَُ »زض کطهبًكیبُ،  « کیَُ  ؾلغبى»زض ضیسبى، « قبُ کَُ»زض گطگبى ٍ ًبییي، « کَُ قبُ)»
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زض چیببَؼ،  « کیَُ  ثُلجیل )» ًام جااًَساى زض چبضاٍیویبق(؛  « کَُ کٌسی جبضچی»زض فَهي، 
« کیَُ  کٌُسؼ»زض عجؽ، « ثیسکَُ)» ًام گیاّاىزض فَهي(؛ « گبٍکَُ»زض گٌبثبز، « کجَتطکَُ»

زض زاضاة(؛ « کییَُ گُلییی»زض فییبضٍن، « گَعکییَُ»زض زظفییَل، « گٌییسم کییَُ»زض گییببیکف، 
زض قین، ثیبذطظ، زاضاة ٍ ضاثیط،    « ؾیایس  کیَُ »زض ًکب ٍ اضزکبى، « ؾایسکَُ)» ّا ٍاطُ سًگ

 یُ زض جبؾک(. زض هٌبعقی اظ اییطاى کیِ ظثیبى تطکیی آشضی ضٍان زاضز ؾیبظ     « کَُ ؾطخ»
ّیب   ًیبم  ًیع زض ؾبذت کسُ« زاای»ٍ نَض  ثبًَی آى « زاك»زض تطکی یقٌی « کَُ»ّوتبی 

بحیبػ ثؿیبهس، کیبضثطز ثؿییبض هحیسٍزی ًؿیجت ثیِ         اذیط ثِ یُ ضایج اؾت. ابجتِ ایي ٍاغ
کَُ  یُ قسُ ثب ایي ؾبظُ کِ ّوبًٌس ثب ؾبظ  ذتِّبی ؾب ًبم زاضز. اظجولِ کسُ« کَُ» یُ ؾبظ

، «کیَُ  قیبُ »زض تبکؿیتبى، قیؽ   « زاایی  قیبظاى »تَاى ثِ ایي هیَاضز اقیبضُ کیطز:     اؾت هی
 «.کَُ ؾطخ»زض هبکَ، قؽ « زاك قعل»

 ساز نام ی جای ی سازه هنسله های هحلی به های زبان اهكان استفاده از واشه -2-2
ّبی زیسطی ًیع ضایج ّؿتٌس کیِ اظ   ؾی زض ایطاى ظثبىجع ظثبى فبض کِ گصقت، ثِ چٌبى
ّبی  اؾت. ثطذی اظ ایي ٍاغُ  کبض ضفتِ ّب ثِ ًبم گصاضی جبی ّبیی زض ًبم ّب ًیع ٍاغُ ایي ظثبى

ای کیِ آى ظثیبى زض آى ضٍان    ّب ظتی فطاتط اظ هٌغقِ ًبم گصاضی کسُ ّبی هحلی زض ًبم ظثبى
ّیبی   ّبی هأذَش اظ ظثبى ایي ؾبظُ یُ تَجِ زضثبض زضذَض یِ اؾت. ًکت  کبض ضفتِ زاقتِ ثِ

ًكیٌی ثیب   ضًٍس ٍ اهکبى ّن کبض ًوی ّبی آى ظثبى هحلی ثِ هحلی آى اؾت کِ نطفب  ثب ٍاغُ
ّیبی ثطگطفتیِ اظ    ثٌبثطایي اییي ؾیبظُ   ؛ّبی ضایج زض ایطاى ضا ًیع زاضًس ّبی زیسط ظثبى ٍاغُ
ِ  ّیبی هكیتطک ز   ّبی هحلی ضا ًیع ثبیس جع ؾبظُ ظثبى قیوبض آٍضز کیِ اهکیبى     ض اییطاى ثی
ؾجت کثیط  اؾیتقوبل    ّب ًیع ثِ ّبی ثَهی ٍ ایطثَهی ضا زاضًس. ایي ؾبظُ ًكیٌی ثب ٍاغُ ّن

ِ     تقطیجب  ثطای اکثط ایطاًیبى هقٌب ییب زؾیت   ضٍ، اییي   اییي  اًیس. اظ  کین کیبضثطزی قیابف یبفتی
ّیب ًقیف    ًبم کسُ ٍجَز آٍضزى اقتطاک فطٌّسی زض ؾبظ هحلی ًیع زض ثِ ًبم ّبی جبی ؾبظُ

ّیبی   ؾیبظ ثطگطفتیِ اظ ظثیبى    ًیبم  جیبی  یُ زاضًس. ثطای ًوًَِ زض ایٌجب ثِ کبضثطز چٌس ؾبظ
ِ   یِ ّیبی پبیی   هحلی کِ زض هٌبع  هتابٍ  اییطاى ضٍان زاضًیس ٍ ثیب ٍاغُ    کیبض   هتایبٍتی ثی

 کٌین. ضًٍس اقبضُ هی هی
ب چٌسی پیف زض ایي ٍاغُ کِ زذیل اظ تطکی آشضی زض ظثبى فبضؾی اؾت ت باش/ باضی:

ضفیت کیِ ثیط     کبض هی ّبی هطکّت ثِ ی پؿبیٌس زض ثقضی اظ کلوِ هٌعبِ فبضؾی ظایب ثَز ٍ ثِ
ٍ... . ایي ٍاغُ زض انیل   «ثبقی ظکین»، «آقپعثبقی»کطز، هبًٌس  قغل ٍ هٌبنت زالبت هی

ثیَزُ ٍ ثیِ ّوییي هقٌیی ًییع زض      « گطٍُ یب نٌف ذیبل  یِ ؾطزؾت»یب « ضئیؽ»هقٌی  ثِ
ؾبظ فوستب  زض هٌیبع  ؾیِ،    ًبم جبی یُ اؾت. ایي ٍاغُ زض ًقف ؾبظ  طز زاقتِفبضؾی کبضث
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ِ    ًیبم  چْبض ٍ پٌج ایي تحقیی  کیِ تطکیی آشضی ضٍان زاضز زض کیسُ     کیبض   ّیبی تطکیجیی ثی
تجیبض ًیؿیت ٍ ثیب     ّبی تطکیی  ًكیٌی ایي ٍاغُ هحسٍز ثِ ٍاغُ ایي، ّن ٍجَز اؾت. ثب ضفتِ
ّیبی   ضٍز. ثطای هثبل، ثیب ٍاغُ  کبض هی بی هحلی ًیع ثِّ ّبی ضایج زض ظثبى هلی ٍ ظثبى ٍاغُ

ّیبی   زض آشضثبیجبى قطقی ٍ ثیب ٍاغُ « ثبقی قیِ»زض ّوساى؛ « ؾَثبقی»تطکی آشضی، هبًٌس 
ِ »آثیبز؛   زض ذیطم « ضاظثبقیی »زض اییالم؛  « چٌبضثبقیی »ایطتطکی هبًٌس  زض اّیط؛  « ثبقیی  قلقی

 اؾت.  زض اضزثیل ّوٌكیي قسُ« ثبقی هال»
اؾت جیعء ٍاغگیبى ظثیبى فبضؾیی     « چكوِ»هقٌی  تطکی کِ ثِ یُ ایي ٍاغ بُالغی:بُالغ/ 

قیَز. اییي ٍاغُ اببجیب      ّبی ایطاى زیسُ هی ًبم آیس، اهب زض تقساز ظیبزی اظ جبی قوبض ًوی ثِ
بحبػ هقٌیبیی   ثِ  اؾت. ایي ٍاغُ  کبض ضفتِ ّبی تطکیجی ایطاى ثِ ًبم نَض  پؿبیٌس زض کسُ ثِ

ِ »زض فبضؾیی اؾیت، اهیب    « چكوِ» یُ اغقبثل هقبیؿِ ثب ٍ ّین  « ثیالك »ثیطذالف  « چكیو
ِ   ّب ثِ ًبم نَض  پؿبیٌس زض کسُ  نَض  پیكبیٌس ٍ ّن ثِ  ثِ  یُ اؾیت. اییي ؾیبظ     کیبض ضفتی

ّیبی تطکیی آشضی    اییي تحقیی  کیبضثطز زاضز ٍ ّین ثیب ٍاغُ      یِ ؾبظ زض پٌج هٌغق ًبم جبی
زض زضگع؛ « ثالك یبى»زض قعٍیي؛ « ثالك قطُ» زض چبضاٍیوبق؛« آًبثالای»زض ؾٌقط؛ « ثالق آق)»
زض « ؾجعثالك»زض اضزثیل؛ « ثالای اهلل)»ّبی ایطتطکی  زض ظًجبى( ٍ ّن ثب ٍاغُ« ثالك یبؾتی»

زض « ثیالك  گُل»زض ّوساى؛ « کُطزثالك»زض گطهؿبض؛ « ثالك قبُ»زض قن؛ « ثالك قیطیي»ضٍاًؿط؛ 
 اؾت.  ظًجبى( تطکیت قسُ

، «چُغیب »ّبی اهالیی ٍ آٍایی هتابٍتی هبًٌس  ؾبظ کِ ثب نَض  ًبم جبی یُ ایي ؾبظ چُقا:
ٍیػُ زض هٌبع  اطة ٍ جٌیَة   ّبی ایطاى ٍ ثِ ًبم زض جبی« چیب»ٍ  «چَاب»، «چَقب»، «چِغب»

ّبی کطزی ٍ بطی  اؾت )اهطٍظُ زض ثطذی اظ گًَِ« تپِ»هقٌی  قَز ثِ اطة ایطاى زیسُ هی
 یِ ّبی تطکیجیی ؾیِ هٌغقی    ًبم ایي ؾبظُ زض ؾبذت کسُضٍز(.  کبض هی ثِ« تپِ»هقٌی  ثِ چقا

اًیس   ّبیی کِ زاضای انل ٍ تجیبض هتایبٍ    زٍ، ؾِ ٍ چْبض ایي تحقی  ضٍان زاضز ٍ ثب ٍاغُ
زض « چقیب  گَیطُ »زض هطٍزقیت،  « چغیب  قلقِ»زض هیوِ، « چقبزُ»اؾت. ثطای هثبل،   کبض ضفتِ ثِ

 زض زظفَل.« چغبؾطخ»زض قبظًس، « چقبپٌِْ»ثیجبض، 
اؾت. اییي ٍاغُ فویستب  زض هٌیبعقی اظ اییطاى     « ؾٌگ»هقٌی  ایي ٍاغُ تطکی ٍ ثِ داش:

 یُ اؾت کِ ظثبى تطکی آشضی ضٍان زاضز. کبضثطز ایي ٍاغُ قبثیل قییبؼ ثیب ٍاغ     کبض ضفتِ ثِ
ثیساى  « ییی »ّبؾت. اییي ٍاغُ گیبُ ثیب افیعٍزُ قیسى پؿیًَس        ًبم زض جبی« ؾٌگ»فبضؾی 

ِ « ییلی »ٍزُ قیسى پؿیًَس   ٍ گبُ ثیب افیع  « زاقی»نَض   ثِ ًییع زض  « زاقیلی »نیَض    ثی
ّیبی   ّیبی تطکیی آشضی ٍ گیبُ ثیب ٍاغُ     قَز. ایي ؾبظُ اببجیب  ثیب ٍاغُ   ّب ؽبّط هی ًبم جبی
ّیبی   ًیبم  ّیبی ایطتطکیی زض ؾیبذت کیسُ     ًسض  ثب ٍاغُ تجبض هَجَز زض فبضؾی ٍ ثِ تطکی
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ؾیبظ   ًیبم  جیبی  یُ ي ؾیبظ قسُ ثب ایی   ّبی ؾبذتِ ًبم قَز. اظجولِ کسُ ًكیي هی تطکیجی ّن
زض تبکؿیتبى )قیؽ   « زاـ قطُ»زض فطیوبى(، « ؾایسؾٌگ»زض گطهی )قؽ « زاـ آق»اؾت: 

زض ذییَی )قییؽ « زاـ قییعل»زض ؾییطذؽ(، « ؾییٌسی قییطُ»زض پییطزیؽ، « ؾییٌگ ؾیییبُ»
زض ثْكیْط(،  « زضُ ؾیٌگ »قیْط )قیؽ    زض هكیسیي « زضق زاقلی»زض عبضم(، « ؾٌگ ؾطذِ»
 «زاـ عبقچییِ»زض ثَکییبى، « ثٌییس زاـ»زض اظًییب، « ـثُییعزا»زض ذساثٌییسُ، « تپییِ زاـ»

 قْط. زض هكسیي
ِ   اؾت، ثٌبثطایي ذَز کیسُ « ضٍؾتب»هقٌی  ایي ٍاغُ تطکی ٍ ثِ كند/ كندی: قیوبض   ًیبم ثی

ضٍز  کیبض هیی   اببجب  زض هٌبعقی اظ ایطاى ثِ« کٌسی»ٍ « کٌس»نَض   آیس. ایي ؾبظُ ثب زٍ  هی
ییب  « کٌیس » یُ تطکیی ثطگطفتیِ اظ ٍاغ   یُ ایي ٍاغ کِ ظثبى تطکی آشضی ضٍان زاضز. اظتوبال 

هقٌیی   ثِ« کٌس»آیس. ثطای هثبل، زض فبضؾی زضی  قوبض هی ای ایطاًی ثِ اؾت کِ ٍاغُ« کٌث»
ّب هبًٌیس   ًبم نَض  ًٍس زض ثطذی اظ جبی ایطاًی ثِ یُ چٌیي ایي ٍاغ اؾت. ّن ثَزُ« قْط»
ضٍی آًچیِ   ّیط   قَز. ثِ ... زیسُ هیٍ« یبضکٌس»، «ذجٌس»، «ثیطجٌس»، «تبقکٌس»، «ؾوطقٌس»

زض ایٌجب هَضز ًؾط اؾت نَض  تطکی آشضی ایي ٍاغُ اؾیت کیِ زض هٌیبع  هتایبٍتی اظ     
ّیبی تطکیی    اؾت. اییي ٍاغُ ّین ثیب ٍاغُ     کبض ضفتِ ّبی تطکیجی ثِ ًبم ایطاى زض ؾبذت کسُ
هکیبى  ّیب ا  ًیبم  ّیبی ضاییج زض اییطاى زض ؾیبذت کیسُ      ّبی زیسط ظثبى آشضی ٍ ّن ثب ٍاغُ

« کٌسی اظوس»زض ذساآفطیي، « کٌسی اجبق»زض ظًجبى، « کٌس آق»ًكیٌی زاضز. ثطای هثبل،  ّن
زض کیال ،  « کٌیس  ثیبك »زض ذساثٌیسُ،  « کٌیسی  اهیبم »زض تبکؿیتبى،  « کٌیس  اقچِ»زض ایجطٍز، 

زض « کٌیسی  ضٍح»آثیبز،   زض پیبضؼ « کٌیسی  تطثت»زض ثْبض، « کٌس تبظُ»زض ذَی، « پیطکٌسی»
ِ »زض ظًجیبى،  « کُطزکٌسی»زض ثَکبى، « کٌس قطُ»زض ًْبًٍس، « کٌس خؾط»ؾَاض،  ثیلِ « کٌیس  کٌْی

آثبز.  زض پبضؼ« ّعاضکٌسی»زض ًؾطآثبز، « ًَکٌس»زض ضٍزثبض جٌَة، « کٌسی گُل»، «زض گطهی
 ِ « زُ» یُ بحییبػ هقٌییی ٍ کییبضثطز قبثییل هقبیؿییِ ثییب ؾییبظ   گاتٌییی اؾییت ایییي ؾییبظُ ثیی

اؾیت. اظجولیِ   « زُ» یُ ثؿییبض هحیسٍزتط اظ ؾیبظ   بحیبػ ثؿیبهس     ّبؾت اهب ثِ ًبم زضکسُ
 ّای خااظ  ًامتَاى ثِ ایي هَاضز اقبضُ کطز:  هكتطک ثب ایي زٍ ؾبظُ هی یِ ّبی پبی ٍاغُ
زض « پیطکٌیسی )» هٌاصاة ٍ القااب  زض هكیْس(؛  « زُ جویبل »زض ایجیطٍز،  « اظوسکٌسی)»

طا(؛ ؾیی زض نییَهقِ« زُ نییَفیبى»زض ذییَی، « کٌیسی  نییَفی»زض ضقییت، « پیییطزُ»ذیَی،  
« کٌیس  آق»زض ؾیوٌبى،  « زُ ؾیطخ »زض ًْبًٍس، « کٌس ؾطخ»زض ثیجبض، « کٌس قعل)» ّا ٍاطُ سًگ

 زض ؾطپل شّبة(.« ؾایس زُ»زض ظًجبى، 
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 گيری نتيجه
ّب زٍ فبهل ّوَاضُ تیأثیط   ًبم ٍیػُ کسُ ّبی جغطافیبیی ٍ ثِ عَضکلی زض اًتربة ًبم هکبى ثِ

آى  بىثبٍضّیب ٍ فقبییس ؾیبکٌ    یِ جبهقِ ٍ ثطپبیی اؾت. گبّی ایي اًتربة اظ زضٍى   زاقتِ
گصاضی تحت تأثیط ًیطٍیی اؾت کِ ثیطٍى اظ ثبفت آى جبهقِ  هٌغقِ ثطذبؾتِ ٍ گبُ آى ًبم

ّبی تطکیجی ایطاى کِ هتكیکل   ًبم اؾت. زض کسُ  ًَفی آى ًبم ٍاضز آى هٌغقِ قسُ ٍ ثِ  ثَزُ
تَاى ًقیف زضًٍیی جبهقیِ ضا     ذَثی هی ؾبظ ّؿتٌس، ثِ ًبم جبی یُ اظ یک پبیِ ٍ یک ؾبظ

ثیبٍض ٍ فطٌّیگ    یِ ّیب زض ّیط هٌغقیِ ثطپبیی     تكریم زاز، چطاکِ اًتربة ایي زؾت ًبم
ثریف   کٌٌسگبى آًْب هلوَؼ ٍ َّییت  ؾَ ثطای اًتربة تبضیری هكتطکی اؾت کِ اظ یک

ضٍقي ٍ قابف اؾیت.   اؾت ٍ اظ ؾَی زیسط ثطای زیسط هطزم ایطاى ًیع تب ظسٍز ظیبزی
ؾیبظ هكیتطک    ًبم ّبی جبی ؾجت ٍجَز ؾبظُ ّب زض ایطاى ثِ ًبم ضٍقٌی ٍ قابفیت ایي جبی
ایطفبضؾی ّؿیتٌس   یُ ّبیی کِ زاضای یک ٍاغ ًبم قَز ظتی جبی زض آًْبؾت کِ ؾجت هی

 یِ قوبض ًیبیٌیس. ًکتی   هطزم ایطاى قبثل فْن قًَس ٍ ثیسبًِ ٍ ایطذَزی ثِ یِ ًیع ثطای ّو
ِ    ًكیٌی ثیب ٍاغُ  ؾجت ّن ّب آى اؾت کِ ثِ ایي ؾبظُ یُ ط زضثبضزیس بحیبػ    ّیبی هكیبثِ ثی

آى اهکیبى اتهیبل    یِ اًس کِ زضًتیج ٍجَز آٍضزُ کبضثطز هكتطک ضا ثِ یُ هقٌبیی یک ظَظ
عَض ثیببقَُ ّویكیِ ٍجیَز     گٌجس ثِ ّبی هكتطکی کِ زض آى ظَظُ هی ّب ثِ ٍاغُ ایي ؾبظُ

ؾبظ  ًبم ّبی جبی طکبضثطز ٍ هكتطکی ضا کِ زض کبضثطز ثب ایي ؾبظُّبی هقٌبیی پ زاضز. ظَظُ
ّبی ذیبل، هٌبنیت ٍ ابقیبة،     تَاى چٌیي شکط کطز: ًبم عَض ذالنِ هی قَز ثِ هی  زیسُ

کیبضثطزتط زیسیطی ًییع ٍجیَز      ّبی کن ّب. ابجتِ ظَظُ ٍاغُ ًبم جبًَضاى، ًبم گیبّبى ٍ ضًگ
 یُ ضٍی آًچِ زضثبض ّط  ؾبظ ضا زاضًس. ثِ ًبم جبیّبی  زاضًس کِ اهکبى پیَؾتي ثِ ایي ؾبظُ

 یِ ؾبظ هْن اؾت ایجبز تكبثِ ٍ اقتطاک فطٌّسی اؾت کِ زضًتیجی  ًبم ّبی جبی ایي ؾبظُ
اؾت. ایي کبضثطز فطاٍاى ًیع   زؾت آهسُ ّبی تطکیجی ایطاى ثِ ًبم کبضثطز فطاٍاى آًْب زض کسُ

ّب ٍجیَز زاضز. اظ ؾیَی    زض ایي ؾبظُ ضٍقٌی ٍ قابفیتی اؾت کِ یِ ذَز ًتیج یِ ًَث ثِ
ّبی هتابٍتی نحجت  اًس کِ ثِ ظثبى زیسط اظ زیطظهبى اقَام گًَبگًَی زض ایطاى ؾبکي ثَزُ

ی اظ ظثبى ذَز اؾیتابزُ کٌیس،   حلّب ّط ه اًس. عجیقی اؾت کِ زض اًتربة ًبم هکبى کطزُ هی
قیبى   ّیبی اًتریبثی   کِ ًبم ای آىاؾت؛ اهب اقَام ایطاًی ثط  زض ایطاى ًیع ایي اهط اتابق افتبزُ

ّیب   اًیس کیِ فٌبنیطی ضا زض ًیبم     ثطای زیسط اقَام ؾبکي ایطاى قبثل فْن ثبقٌس ؾقی کیطزُ 
ّیبی تطکیجیی اییي     ًیبم  ثسٌجبًٌس کِ اقَام زیسط ًیع آًْب ضا هتَجِ قًَس. زض اًتربة کیسُ 

ظ اییي  ّیبی جغطافییبیی ثیب اؾیتابزُ ا     ٍوَح ًوبیبى اؾت. اًتربة ًیبم  فٌبنط هكتطک ثِ
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ّبی هكتطک هٌجطثِ ًَفی ٍظس  ضٍیِ ٍ زضًتیجِ ًَفی اقتطاک فطٌّسی فوی  زض  ٍاغُ
ّیبی   ّیبی هكیتطک زض هییبى اییي ؾیبظُ      اؾیت. یکیی اظ ٍیػگیی     جبی ایطاى قیسُ  جبی
ًكییي   ّبی هكتطکی ّین  ؾبظ زض هٌبع  گًَبگَى ایطاى ایي اؾت کِ تقطیجب  ثب ٍاغُ ًبم جبی
ِ   ٍظستیای  گًَِ قًَس ٍ ثِ هی آٍضًیس. ثیسیي    ٍجیَز هیی   فطٌّسی ضا زض ؾطاؾط اییطاى ثی

ّیبی ظثیبًی هتایبٍ  زض اییطاى زض      ضان ٍجَز گًَِ تَاى ًتیجِ گطفت کِ فلی تطتیت هی
ّبی جغطافیبیی ًَفی اقتطاک ٍ اًؿجبم فطٌّسی هكتطک ٍ شاتی ٍجَز  اًتربة ًبم هکبى

اؾت ٍ ًیِ نیطفب      ًؾط ثَزُ ّب کلیت اقَام ایطاًی هَضز زاضز ٍ ّوَاضُ زض اًتربة ایي ًبم
 اقَام یک هکبى جغطافیبیی ذبل.
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