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 چكيده

ثشٚص ٔٛػي خؾىيذگي دس رؼذادي اص دسخزبْ عٛصٔي ثشگ پبسن عٕگٍي چؾّٗ  دس پي
Diebackاثٛاٌّٙذي وٗ ثٗ ػٕٛاْ صٚاي رذسيغي يب

2
 1731ِٛعَٛ اعذ، رؾميمي ىي عبٌٙبي   

آفبد ٚ  ٘بيي ّ٘چْٛ پذيٗدس صِيٕٗ وؾف ػًٍ ايٓ ِؾىً أغبَ گشديذ. دس ايٓ صِيٕٗ  1731 رب
ثيّبسيٙب، خبوؾٕبعي، آة ٚ ٘ٛايي، اوٌٛٛژي ٚ ٔؾٖٛ اداسٖ پبسن عٕگٍي ِزوٛس ِٛسد رٛعٗ ٚ 

بْ صسثيٓ، عشٚ ؽيشاص ٚ ثشسعي لشاس گشفذ. ٔزبيظ ؽبفً ٔؾبْ داد وٗ ػٍذ خؾىيذگي دسخز
بي پالعزيىي وٗ ٙاٌذاس دس ايٓ پبسن عٕگٍي دس اصش ِؾذٚديذ فنبي رٛعؼٗ سيؾٗ دس گٍذأ وبط

دسخزبْ عذس ٌجٕبْ ٔيض  .رٛعٙي ٕ٘گبَ وبؽذ ٔٙبٌٙب اص اىشاف سيؾٗ ؽزف ٔؾذٖ ثٛدٔذ دس اصش ثي
ٔؾٖٛ رٛصيغ آْ دس خقٛؿ ِيضاْ ثبسٔذگي ٚ ٗ ؽشايو ِؾييي، ث بدس اصش ٔبعبصگبسي ث آًلاؽزّب

أذ. ثشٚص خؾىغبٌيٙبي ايغبد  ىٛي عبي ٚ ٔيض ىٛالٔي ثٛدْ فقً خؾه دچبس خؾىيذگي ؽذٖ
دس  يػ( ٔيض ػبًِ رؾذيذ وٕٕذٖ ثشٚص مؼفٙبي فيضيٌٛٛژيى.)ٖ 1731رب  1731ؽذٖ ىي عبٌٙبي 

ثشگ ايٓ پبسن اغٍت ثٗ ػٕٛاْ  ؾب٘ذٖ ؽذٖ ثشسٚي دسخزبْ عٛصٔيِايٓ پبسن اعذ. آفبد 
صيشي دس خؾىيذگي دسخزبْ ِزوٛس أر ثٕبثشايٓ ،ّٔٛدٔذ ً صبٔٛيٗ ثش سٚي دسخزبْ ػًّ ِيػٛاِ

سغُ وّجٛد ِٛاد آٌي خبن ٚ عبيش ِؾذٚديزٙبي ػِّٛي  ثٗٔذاؽزٕذ. ّ٘چٕيٓ ؽشايو خبن ِٕيمٗ 
ِٕبىك خؾه ٚ ٔيّٗ خؾه، اص ٔظش سٚيؼ عٕگٍي ٚ ِشرؼي ِؾذٚديزي ٔؾبْ ٔذادٔذ. آثيبسي 

عٍٛگيشي  يرٛأذ اص ثشٚص ثغيبسي اص مؼفٙبي فيضيٌٛٛژيى ؾه ِيدسخزبْ دس ىٛي فقً خ
وٕذ. أغبَ ىشؽٙبي رؾميمبري ثشاي أزخبة دسخزبْ عبصگبس ٚ يب اعزفبدٖ اص دسخزبْ ثِٛي دس 

رٛأذ اص ثشٚص ثغيبسي اص ِؾىالد ٔبؽي اص ػذَ عبصگبسي دسخزبْ غيش ثِٛي  عٕگٍىبسيٙب ِي
 ايٓ پبسن عٕگٍي ايغبد خغبسد ّٔٛدٖ اعذ. عٛصي دس ثخؾٙبيي اص ِّبٔؼذ وٕذ. آرؼ

صٚاي رذسيغي، صسثيٓ، عشٚ ؽيشاص، وبط اٌذاس، عذس ٌجٕبْ، خؾىغبٌي، ىٛي  ٘بي وٍيذي: ٚاژٖ
 فقً خؾه، آرؼ عٛصي.

                                                           

 اػنبء ٘يأد ػٍّي ِشوض رؾميمبد وؾبٚسصي ٚ ِٕبثغ ىجيؼي اعزبْ فبسط -1

Siamaksaber@hotmail.com 

خؾىيذگي دسخذ دس ايٓ ؽبٌذ ثٗ فٛسد ِؼىٛط ٚ اص ثبالرشيٓ أذاِٙبي دسخذ آغبص ؽذٖ ٚ ثٗ عّذ  -2

يبثذ رب دسخذ اص رٕؼ ٚاسد ؽذٖ خؾه ؽٛد. ثب رٛعٗ ثٗ ٔيبفزٓ ٚاژٖ ِؼبدي دس ايٓ صِيٕٗ اص رشويت  يپبييٓ اداِٗ ِ

 گشدد. رذسيغي اعزفبدٖ ِي صٚاي
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 مقدمو
ب ٚ ثش خٛسد ثؾش ثب ِؼنالد ِزؼذد ؽبفً اص وّجٛد ٙپظ اص رخشيت عٕگٍ

بي ٚيشأگش ٚ رغييشاد ٔبِٕبعت ٘   ثٗ فٛسد عيً، ثبد ًبسٚيؾگب٘ٙبي ىجيؼي وٗ ػّذر

عبصد، عٕگٍىبسي اص ِٛاسدي ثٛد وٗ ثٗ ػٕٛاْ سا٘ىبس  آة ٚ ٘ٛايي خٛد سا ّٔبيبْ ِي

٘بي عٙبْ عٕگٍىبسي اص ٔميٗ ٔظش    ِمبثٍٗ ثب ِؾىالد فٛق ثىبس سفذ. دس اغٍت وؾٛس

الزقبدي ثٗ ػٕٛاْ رٌٛيذ چٛة ٚ يب ايغبد ثبدؽىٓ ٚ رضجيذ خبن ٚ ِؾقٛالد صساػي 

ّ٘چٕيٓ اؽذاس پبسوٙبي عٕگٍي ثٗ ػٕٛاْ  سٚد. يب اثٕيٗ دس پٕبٖ دسخزبْ ثىبس ِيٚ 

. اص عبيش …أذاص، اعززبس ثشخي ِٕبىك اعزشارژيه ٚ  بي ػِّٛي، ايغبد چؾُٙگشدؽگب٘

 ثبؽذ. ا٘ذاف عٕگٍىبسي ِي

دس ِٕبىك ِٛسد ثٕبثشايٓ  ،٘ب عشػذ صيبدي ثٗ خٛد گشفزٗ اعذ  اِشٚصٖ گغزشػ ؽٙش

ِيٓ أ٘بي سٚؽي ثؾش ر  الذاَ ثٗ عٕگٍىبسي ّٔٛد رب ثب ايغبد ِٕبىك رفشيؾي ٔيبصٔيبص ثبيذ 

ايٓ لبػذٖ اؽذاس ؽذٖ اعذ. ىجك  ثشاعبطگشدد. پبسن عٕگٍي چؾّٗ اثٛاٌّٙذي ٔيض 

 بٖ.ػ ث 1733گضاسػ ِٕذسط دس وزبثچٗ ايٓ ىشػ، عٕگٍىبسي دس ايٓ ِٕيمٗ اص عبي 

شديذ. ِزأعفبٔٗ دس عبٌٙبي اخيش رؼذادي ٘ذف ايغبد فنبي عجض ٚ ِىبٔي رفشعي آغبص گ

أذ وٗ پيشاِْٛ  اص دسخزبْ پبسن دچبس ٔٛػي خؾىيذگي ِٛعَٛ ثٗ صٚاي رذسيغي ؽذٖ

بي عٕگٍىبسي ٙٚ يب دس عبيش فؼبٌيز ؽذ ثشاي ؽً ِؾىًرؾميمي  پذيذٖيبفزٓ ػًٍ ايٓ 

 ذ.بيِٛاسد مؼف آٔشا ِذ ٔظش لشاس داد رب اص ثشٚص خغبسد عٍٛگيشي ّٔ

أذ وٗ دس  ي اخيش ثشخي اص عٕگٍىبسيٙب دس عيؼ وؾٛس دچبس ِؼنالري ؽذٖدس عبٌٙب

خقٛؿ عٛصٔي ثشگبْ اعزفبدٖ ؽذٖ اعذ. ٗ ٘بي خبسعي، ث اوضش آٔٙب اص گٛٔٗ

رٛاْ ثٗ ِيبٌؼبد أغبَ  ي ٔيض دس ايٓ خقٛؿ ِٕزؾش ؽذٖ وٗ اص عٍّٗ آْ ِييبٙگضاسؽ

 يثشٚص مؼف فيضيٌٛٛژيى دس پيؽذٖ دس پبسن چيزگش رٙشاْ اؽبسٖ ّٔٛد. دس ايٓ ِيبٌؼٗ 

دس سٚيؼ دسخزبْ وبط دس پبسن ِزوٛس، پظ اص ثشسعي ٚمؼيذ دسخزبْ دس عيؼ 

ثٕذي ثش اعبط ِمذاس مؼف دسخزبْ، ِيبٌؼبد خبوؾٕبعي ٚ آفبد ٚ  ِٕيمٗ ٚ ريپ
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ب سٚي دسخزبْ أغبَ ؽذ ٚ ثشخي اػّبي ِذيشيزي عٙذ افالػ آْ رٛدٖ عٕگٍي ٙثيّبسي

 دس پيدس عٕگٍىبسي فشٚدگبٖ ؽيشاص ٔيض  (.1733ٚ ّ٘ىبساْ،  ِيشثبديٓ) پيؾٕٙبد ؽذ

خقٛؿ وبط اٌذاس ِيبٌؼبري أغبَ ؽذ وٗ دس ٗ ثشٚص ِشگ ٚ ِيش دسخزبْ عٕگٍي ث

ٔٙبيذ ثبال سفزٓ ؽٛسي خبن ٚ فذِٗ سعيذْ ثٗ سيؾٗ دسخزبْ دس اصشرغّغ ّٔه دس 

ػًٍ افٍي اىشاف سيؾٗ ٚ ٔبِٕبعت ثٛدْ ٚمؼيذ آثيبسي ٚ ص٘ىؾي خبن ثٗ ػٕٛاْ 

 (.1733ٔگٙذاسفبثش ٚ ّ٘ىبساْ، ) ِشگ دسخزبْ اػالَ ؽذ

دس رؾميمي رؾذ ػٕٛاْ ثشسعي ٚ ؽٕبعبيي لبسچٙبي خبوضي ثيّبسيضا دس 

 ٚ Fusarium solaniعٕگٍىبسيٙبي أٛاع عشٚ ٚ وبط دس اعزبْ فبسط، أٛاع لبسچٙبي 

F. sambucinum ٚ Rhizoctonia solani ٚ  Pythium okanoganensاي لذسد داس

صايي ؽٕبخزٗ ؽذ. ّ٘چٕيٓ دس ّ٘يٓ رؾميك دسفذ صيبدي اص ِشگ ٚ ِيش  ثيّبسي

 (. 1731ؽّضٖ صسلبٔي ٚ ّ٘ىبساْ، ) ثشگبْ ٔبؽي اص آرؼ عٛصي اػالَ ؽذ عٛصٔي

ٗ ٚ ػًٍ آْ رؾميمبري دس عيؼ دٔيب أغبَ ؽذٖ وٗ ث دس ِٛسد ٚلٛع صٚاي رذسيغي

، ؽبٔىش ديپٍٛديب .Phloeosinus sp خٛاس ىٛس وٍي ػٛاٍِي ٔظيش عٛعىٙبي پٛعذ

Sphaeropsis sapinea ؽبٔىش ِزٛسَ وبط ،Fusarium lateritium صٔگ گبي غشثي ٚ 

Endocronartium harkenssii  ٓأذ ِؼشفي ّٔٛدٖ پذيذٖسا ثٗ ػٕٛاْ ػبًِ اي  

(Hagen ،3222 دس رؾميمي دس عٕٛة وبٌيفشٔيب دس ايبالد ِزؾذٖ ٔيض، ٔبثشدثبسي .)

شثِٛي دس ؽشايو گشَ ٚ خؾه ِؾيو ٚ ٔبِٕبعت ثٛدْ ؽشايو آثيبسي سا دس گيب٘بْ غي

 (. Hagen ،3222) أذ دأغزٗ پذيذٖثشخي ِٛاسد ِغجت ايٓ 

 

 مٌاد ً رًشيا
 ِٛسد ِيبٌؼِٕٗيمٗ ِؾخقبد 

اي ِؾٙٛس ثٗ  ٘ىزبس دس ِٕيمٗ 32/113پبسن عٕگٍي چؾّٗ اثٛاٌّٙذي ثٗ ِغبؽذ 

ويٍِٛزشي  122لشاس داسد. ِؾذٚدٖ پبسن دس فبفٍٗ لشق وٛ٘ٙبي عيٛٔذ دس اعزبْ فبسط 



 713 ثشسعي ػًٍ مؼف ٚ ِشگ ٚ ِيش دسخزبْ پبسن عٕگٍي چؾّٗ اثٛاٌّٙذي

 23ْ 23′اففٙبْ، دس ىٛي عغشافيبيي  -ؽّبي ؽٙش ؽيشاص دس عّذ عٕٛثي عبدٖ ؽيشاص

ؽّبٌي ٚالغ اعذ. ِؾذٚدٖ ىشػ ثٗ فٛسد ِخشٚه  72ْ 1′ؽشلي ٚ ػشك عغشافيبيي 

مّٓ ثب دس ٔظش گشفزٓ ِؾً دس افىٕٗ ٚ ؽيت ػِّٛي آْ اص عٕٛة ثٗ ؽّبي اعذ. 

% ِزغيش اعذ. 12% رب 1چؾّٗ ؽيت ؽشلي غشثي ٔيض دس ِٕيمٗ ٚعٛد داسد وٗ ثيٓ 

ِزش دس وٛ٘ٙبي  3122ِزش ٚ ؽذاوضش اسرفبع ِٕيمٗ  1332ؽذالً اسرفبع اص عيؼ دسيب 

 ثبؽذ. عٕٛثي ىشػ ِي

ثبؽذ. ِيبٔگيٓ  ِٕيمٗ ىشػ عضء عٕگٍٙبي ٔيّٗ خؾه ِي اص ٔظش رمغيّبد عٕگٍي،

دسعٗ  2/73ِيٍيّزش، ِيبٔگيٓ ِبوضيُّ گشِزشيٓ ِبٖ عبي  321يمٗ ثبسٔذگي عبٌيبٔٗ ايٓ ِٕ

دسعٗ عبٔزيگشاد ٚ رؼذاد ِب٘ٙبي  -12رشيٓ ِبٖ عبي     عبٔزيگشاد، ِيبٔگيٓ ِيٕيُّ عشد

 ثبؽذ.   ِبٖ ِي 3خؾه عبي 

 

 پٛؽؼ گيب٘ي

ٚ ثبداَ  Pistaciaعٕگً اص عٕظ پغزٗ  دٕ٘ذٖ ًيگٛٔٗ افٍي ػٕبفش رؾى

Amygdalus ويىُ  ٘بي عٕگٍي ِٕيمٗ ػجبسرٕذ اص:    گٛٔٗ ثبؽذ. ِيAcer cinerascens ،

 ،Ficus carica أغيش ،Crataegus ponticaٌٚيه  ،Amygdalus scoparia ثبداِه،

 Rhamnus . رٕگشط ،Pistacia atlanticaثٕٗ  ،Lonicera nummularifoliaؽٓ 

spٗٔٛاي ٚ ػٍفي ٔيض ؽبًِ: ٘بي ػّذٖ ِشرؼي ثٛرٗ    گ 

 Astragalus. ، گْٛ،Avena fatuaپٛچ  ، يٛالفArtemisia herba albaدسِٕٗ 

spچٛثه  Acanthophyllum sp.، چّٓ گٕذِي  Agropyron desertormعجذ ، 

Aristida  plumosa، عبسٚ ػٍفي  Bromus tomentellus، وّب  Ferulea ovina ٛ٘وب ،

 ، Poa bulbosa  ، عٛ پيبصيLactuca orientalis ٚؽؾي

 أذ ػجبسرٕذ اص: بيي وٗ دس ايٓ ِٕيمٗ غشط ؽذٖ٘ گٛٔٗ
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 .Cupressus semperviens var  صسثيٓ، Cupressus arizonica اي عشٚ ٔمشٖ

horizontalisعشٚ ٔبص ، Cupressus sempervirens var. fastigiata،  ْعذس ٌجٕب

Cedrus libani،  ٚگشدJuglans regia  وبط ثشٚعيبPinus brutia، وبط اٌذاس  Pinus 

eldarica، چٕبس Platanus orientalis ، أبس  Punica granatum  فٕٛثشPopulus sp.، 

 .Salix sp  ثيذ

ِشالجذ ٚ ٔگٙذاسي، ثب رٛعٗ ثٗ ؽشايو الٍيّي دس ربثغزبْ ٘ش  دس ايٓ ىشػ ثٗ ِٕظٛس

ثيٕي ؽذٖ ثٛد. ّ٘چٕيٓ ٘ش عبٌٗ ثٗ رؼذاد يه يب  سٚص يه ٔٛثذ آثيبسي دس پبسن پيؼ 12

ؽىٕي ٚ دس فٛافً ثيٓ سديفٙب ثشاي ٔفٛر آة دس  ٗ دس اىشاف ٔٙبٌٙب پبوٕي ٚ عٍٗدٚ دفؼ

 (.1737فذٚق، صِيٓ ٚ ِجبسصٖ ثب ػٍفٙبي ٘شص ؽخُ صدْ ِٕظٛس ؽذٖ ثٛد. )

 

 ٗسٚػ ِيبٌؼ

ِٛاسد ِخزٍفي ثٛد وٗ ٘شوذاَ اِىبْ  دسثبسٖايٓ ثخؼ ؽبًِ ثشسعيٙبي دليك 

، عشؽذ ٚ ىيِيبٌؼٗ ٚمؼيذ اوٌٛٛژي صيشگزاسي ثش خؾىيذگي دسخزبْ سا داؽزٕذ.أر

 ٙبيثبثشگ آعيت ديذٖ ثب اعزفبدٖ اص ِٕبثغ ٚ وز دسخزبْ عٛصٔي ئيبص٘بي اوٌٛٛژيى

٘بي عٛصٔي   ِٛعٛد أغبَ ؽذ. ِٛاسد ِٛسد رٛعٗ پيشاِْٛ خقٛفيبد سٚيؾگب٘ي گٛٔٗ

ثشگ پبسن فٛسد گشفذ وٗ خؾىيذگي ٚ صٚاي رذسيغي دس آٔٙب فٛسد گشفزٗ ثٛد. 

ثشداسي ٚ رٙيٗ ػىظ اص آفبد ٚ ٔيض  ٛد ثش سٚي دسخزبْ ثب اعزفبدٖ اص ّٔٛٔٗآفبد ِٛع

ٚ ثب اعزفبدٖ اص ِٕبثغ ِٛعٛد ِؾب٘ذٖ ٔٛع خغبسد ٚ ػالئُ ثش عب ِبٔذٖ اص آٔٙب 

فٛسد گشفذ. ( 1713؛ ػجبيي ٚ ػبدٌي، 1732؛ ثٙذاد، 1711؛ ثٙذاد، 1732)اعّبػيٍي، 

عزفبدٖ اصگضاسؽبد ِٛعٛد رؾميمبد لجٍي دس ٔٛع ثيّبسيٙبي دسخزبْ عٛصٔي ثشگ ٔيض ثب ا

ايٓ پبسن عٕگٍي گضاسػ ؽذ. ٚمؼيذ خبوؾٕبعي پبسن ثب ؽفش دٚ ٔيّشؿ )پشٚفيً( 

خبن دس دٚ لغّذ عذاگبٔٗ اص پبسن، يىي ثخؼ داساي دسخزبْ خؾىيذٖ فشاٚاْ ٚ 

ديگشي ثخؼ ثذْٚ دسخزبْ خؾىيذٖ، ثشسعي ؽذ. ػالٖٚ ثش ايٓ اِىبْ ٚعٛد ػٕبفش 
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يب عزة ارّي فٛسد  (Atomic Absorbtion)ٕذٖ خبن ثب اعزفبدٖ اص دعزگبٖ ِغَّٛ وٕ

آثبد  ٘بي دِب ٚ ثبسٔذگي ايغزگبٖ ػٍي گشفذ. ٘ٛا ٚ الٍيُ ِٕيمٗ ٔيض ثب اعزفبدٖ اص آِبس

ثشسعي ؽذ.  1731 رب 1711ويٍِٛزشي پبسن لشاس داسد ىي عبٌٙبي  12وّيٓ وٗ دس 

سٚي  زٙبي خؾىيذگي دسخزبْ ٔيض ثشعبيشػٍّيبد وٗ ثٗ ِٕظٛس  وؾف ػٍذ يب ػٍ

دسخزبْ أغبَ گشفذ، ِبٕٔذ ثشسعي رغييشاد خؾىيذگي دس دسخزبْ، امبفٗ وشدْ ِٛاد 

 يض روش ؽذٖ اعذ.ٔ رمٛيزي دس پبي دسخزبْ 

 

 ايجتن
 ثشسعي آفبد ٚ ثيّبسيٙب

ٔزبيظ ؽبفً اص ثشسعيٙبيي وٗ دس صِيٕٗ مؼف ٚ صٚاي دسخزبْ غشط ؽذٖ دس 

ػًّ آِذ عجت ِؾب٘ذٖ ٚ يب عذاعبصي ٗ چؾّٗ اثٛاٌّٙذي ثِؾذٚدٖ پبسن عٕگٍي 

آٚسي ؽذٖ ؽٕبعبيي ٚ ثٗ  ثشخي اص آفبد ٚ ثيّبسيٙب دس دسخزبْ ِخزٍف ؽذ. آفبد عّغ

ٔمؾي دس خؾىيذگي  ثٕبثشايٓؽشػ صيش فٙشعذ ؽذٔذ. ايٓ آفبد اص ػٛاًِ صبٔٛيٗ ثٛدٖ 

 دسخزبْ پبسن ٔذاؽزٕذ.

 Aeolestes sarta Solsky (Coloptera: Cerambycidae)   خٛاس فٕٛثش عٛعه چٛة

  amygdalinus Schout. (Homoptera : Aphididae) Brachycandus    ؽزٗ عجض ثبداَ

 .Capnodis carbonaria Klug                              خٛاس وبپٕٛديظ عٛعه چٛة

 خٛاس عٛعه چٛة
                  Capnodis cariosa iranica Bogatcher (Coloptera Buprestidae) 
 Chatiophorus populeti Panzer (Homoptera: chitophridea)    ؽزٗ ثشگ رجشيضي

 Cossus  cossus L. (Lepidoptera: Cossidae)           پشٚأٗ خشاه دسخزبْ عٕگٍي 

 Pemphigus spirothecae Pass. (Homoptera: Pemphigdea)   گبي ِبسپيچي فٕٛثش

 .Pemphigus vesicalis Pass                                  بط خشٚعي فٕٛثشؽزٗ گبي ر

 آسدآٌٛد ِشوجبد ؽپؾه
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 Pseudococcus maritimus Ehrhorn. (Homoptera:Pseudococcidae) 

 Phyllopsis  fraxini  L. (Homoptera : Psyllidae)                گٕغؾه پغيً صثبْ

 Siphoninus  phillyreae (Homoptera: Aleyrodidae)     گٕغؾه ِگظ عفيذ صثبْ

ػالٖٚ ثش ِٛاسد فٛق ٔٛػي ِٛسيبٔٗ ٔيض ثش سٚي دسخزبْ ثبداَ ٚؽؾي فؼبٌيذ صيبدي 

 داؽذ.

أغبَ ؽذٖ دس ايٓ پبسن أٛاع لبسچٙبي  پيؾيٓرؾميمبد ثشاعبط ّ٘چٕيٓ 

Fusarium solani ٚF. sambucinum ٚ Rhizoctonia solani ٚ  Pythium 

okanoganens ّ٘ىبساْ،  ؽّضٖ صسلبٔي ) صايي ؽٕبخزٗ ؽذٔذ داساي لذسد ثيّبسي ٚ

1731.) 

 

 ثشسعي ؽشايو ٚ ٚيژگيٙبي خبن

ثشاعبط ثشسعيٙبي أغبَ ؽذٖ ٚ ثب رٛعٗ ثٗ ٚمؼيذ مؼف ٚ ِشگ ٚ ِيش دسخزبْ 

دس ايٓ پبسن عٕگٍي، عٙذ ؽٕبخذ خبن ٚ ِيبٌؼٗ لبثٍيزٙب ٚ ِؾذٚديزٙبي آْ دس دٚ 

عٕگً دٚ ٔيّشؿ )پشٚفيً( ؽفش گشديذ. ٔيّشؿ ؽّبسٖ يه دس ؽّبي ؽشلي ٔميٗ اص 

پبسن ٔضديه يه عشي دسخذ صسثيٓ ٚ عذسٌجٕبْ خؾه ؽذٖ ٚ دسخزبْ اسغٛاْ 

اي وٗ  خؾه ؽفش گشديذ. ٔيّشؿ ؽّبسٖ دٚ دس ٔضديىي دس ٚسٚدي پبسن دس ػشفٗ ٔيّٗ

اص رؾشيؼ ؽذ ؽفش گشديذ. پظ  ٘يچ دسخذ خؾه، ٔيّٗ خؾه يب مؼيف ديذٖ ّٔي

 ٗ٘ب عٙذ رغضيٗ ؽيّيبيي ٚ فيضيىي ث  ٔيّشخي ٚ اخز ّٔٛٔٗ اص افمٙبي ِؾخقٗ ّٔٛٔٗ

ٔزبيظ رؾشيؼ ٔيّشخي ٚ ثشسعيٙبي آصِبيؾگب٘ي دس  .آصِبيؾگبٖ خبوؾٕبعي اسعبي ؽذ

 ؽٛد.  اسائٗ ِي 3ٚ  1ؽّبسٖ  ٙبيعذٌٚ

 3رب  2/1اي ثٗ مخبِذ  ثب رٛعٗ ثٗ ِؾقٛس ثٛدْ ِٕيمٗ ٚ ػذَ چشاي داَ اليٗ

عيؼ اسامي سا  ثيؾزشعبٔزيّزش ثمبيبي گيب٘ي رغضيٗ ؽذٖ ٚ دس ؽبي رغضيٗ ثخؼ 

ب ػِّٛي ٙثشسعيٙبي اٌٚيٗ ٔزبيظ ؽبفً اص رؾشيؼ ٔيّشخي ٚ آصِبيؾ پٛؽبٔذٖ اعذ.

٘بْ  عٙذ ِشگ گيب يگٛٔٗ ِؾذٚديذ خبؿ ٚ ؽبخق  فيضيىي ٚ ؽيّيبيي خبوٙب، ٘يچ
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اي ثيٓ ٚيژگيٙبي خبوٙب دس دٚ  لبثً ِالؽظٗ دس ايٓ خبوٙب سا ٔؾبْ ٔذاد. ّ٘چٕيٓ رفبٚد

 ٘بْ فذِٗ ديذٖ ٚ ِٕيمٗ عبٌُ( ِؾب٘ذٖ ٔگشديذ.  ٘ب )ِٕيمٗ گيب ِٕيمٗ ؽفش ٔيّشؿ

٘بي خبن ٔيّشؿ ؽّبسٖ يه )ِٕيمٗ دسخزبْ خؾىيذٖ( عٙذ   ثش ايٓ اعبط ّٔٛٔٗ

 دس ىي ايٓ آصِبيؾبد .رش ثٗ آصِبيؾگبٖ رغضيٗ ؽيّيبيي اسعبي ؽذ آصِبيؾٙبي دليك

غٍظذ ػٕبفشي وٗ ِّىٓ اعذ دس خبن ثشاي دسخزبْ ايغبد ِغِّٛيذ وٕذ 

 (.7)عذٚي ؽّبسٖ  گيشي ؽذ أذاصٖ

گيشي دسفذ ٚصٔي ػٕبفشي چْٛ عشة، ٌِٛيجذْ، آ٘ٓ، ثش ٚ  ٔزبيظ ؽبفً اص أذاصٖ

صا ٔجٛدٖ ٚ غٍظذ  يه اص ايٓ ػٕبفش دس ؽذ ِؾذٚديذ وٍش ٔؾبْ داد وٗ ِٛعٛدي ٘يچ

رٛأذ  ّٔي ثٕبثشايٓ٘بْ اعذ.  يغبد وٕٕذٖ ِغِّٛيذ ثشاي گيبّ٘گي وّزش اص ؽذٚد ا

 (.3ػبًِ ِؤصشي دس ايغبد مؼف يب ِشگ ٚ ِيش دسخزبْ ثبؽذ)عذٚي ؽّبسٖ 

 

 ؽشايو آة ٚ ٘ٛايي

 1732 رب 1732ؽشايو آة ٚ ٘ٛايي ِٕيمٗ پبسن عٕگٍي اثٛاٌّٙذي ىي عبٌٙبي 

فقً خؾه دس ِٕيمٗ ايٓ ثشسعيٙب ثشاعبط  ِٛسد ثشسعي لشاس گشفذ. ٘غشي ؽّغي

(. ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ 3ٚ 1 ؽّبسٖ ؽىٍٙبي) أغبِذ ىٛي ِي ٗ ِبٖ ث 2/1رب  1ِؼّٛال ثيٓ 

ايغبد گشديذ، اِٛس  1731رب  1731اي  ِغئٍٗ ٚ ٔيض ثشٚص خؾىغبٌيٙبيي وٗ ىي عبي

 رٕؼ خؾىي لشاس گشفذ. صيشأثغيبسي اص سعزٕيٙبي ِٕيمٗ رؾذ ر يفيضيٌٛٛژيى

 

 ثذعذ آِذٖ بيش ِؾب٘ذاد ٚ ٔزبيظع

دس اثزذاي ِيبٌؼٗ ٚمؼيذ دسخزبْ پبسن اثٛاٌّٙذي ثشخي اص دسخزبٔي وٗ دچبس 

صٚاي رذسيغي ؽذٖ ثٛدٔذ ثٗ ِٕظٛس ثشسعي ثشٚص پيؾشفذ يب ٘شگٛٔٗ رغييشي دس ٚمؼيذ 

 ئُگزاسي ؽذ. ايٓ ػال ػالِذ ضخؾىيذگي دسخذ، ِؾً ِشص خؾىيذگي ثب سٔگ لشِ
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ٌٚي رغييشي دس  ،گشفزٕذ ذ ٚ دلذ لشاس ىي دٚ عبي ؽنٛس دس ػشفٗ ِٛسد ثبصدي

 ٚمؼيذ خؾىيذگي دسخزبْ ِٛسد ٔظش أغبَ ٔؾذ. 

ٌيزش ِؾٍٛي  32ّ٘چٕيٓ دٚ افٍٗ اص دسخزبْ صسثيٓ دس فقً ربثغزبْ رؾذ آثيبسي ثب 

لشاس گشفزٕذ ٚ ِؾً ِشص خؾىيذگي دس سٚي رٕٗ آٔٙب ٔيض  KClِٛالس ّٔه  12

 يب وب٘ؼ خؾىيذگي دس آٔٙب ِؾب٘ذٖ ٔؾذ.گزاسي ؽذ، ٌٚي رغييشي دس افضايؼ  ػالِذ

ثشگ دسخزبْ صسثيٓ دس ايٓ پبسن دس عٗ ٚمغ ثشگٙبي ِٛمغ  دسثبسٖي يبٙدس آصِبيؾ

٘بيي   خؾىيذٖ، ثشگٙبي ِٛمغ ٔيّٗ خؾىيذٖ ٚ ثشگٙبي ِٛمغ عبٌُ اص عٗ دسخذ ّٔٛٔٗ

 رٙيٗ ٚ اص ٔظش ِمذاس سىٛثذ، ِبدٖ خؾه، چشثي پشٚرييٓ خبَ، فيجش، خبوغزش وٍغيُ،

داسي دس آٔٙب  ٌٚي رفبٚد ِؼٕي، لشاس گشفزٕذ رغضيٗ ٚ رؾٍيًفغفش ٚ وشثٛئيذسارٙب ِٛسد 

 .(2عذٚي ؽّبسٖ  (ِؾب٘ذٖ ٔؾذ

اي ثٗ فٛسد ثشػ ِميؼي  اص چٕذ افٍٗ دسخذ اص أٛاع صسثيٓ، عشٚٔبص ٚ عشٚٔمشٖ

خذ گيشي أغبَ ؽذ رب آصبس صٚاي دس چٛة دسْٚ دس ٚعيٍٗ اسٖ اص ثبال ثٗ پبييٓ ّٔٛٔٗٗ ث

ِؾب٘ذٖ گشدد. دس ايٓ ِؾب٘ذاد رٕٗ دسخذ دچبس رغييش سٔگ دس لغّذ خؾىيذٖ ثب 

گشديذ، ٌٚي ؽزي ثب اعزفبدٖ اص  سٔگ ؽيشي ؽىالري ثٗ لغّذ عبٌُ ثب سٔگ ؽيشي ِي

 رسٖ ثيٓ رغييشاري دس فشَ افٍي ثبفذ چٛة ِؾب٘ذٖ ٔؾذ. 

سدٖ ؽذٔذ رب ٚمؼيذ ثشداسي ؽذٖ ٔيض اص سيؾٗ دسآٚ دسخزبْ ّٔٛٔٗ ايٓ پذيذٖدس اداِٗ 

سيؾٗ آٔٙب ِٛسد رٛعٗ ٚ ثشسعي لشاس گيشد. ٚمؼيذ ِؾب٘ذٖ ؽذٖ اص چٕذ ٔظش لبثً رٛعٗ 

ثٛد. ٔخغذ آٔىٗ رّبَ دسخزبْ دچبس ِؼنً ثب گٍذاْ پالعزيىي عبٌُ دس خبن وبؽزٗ 

ؽذٖ ثٛدٔذ ٚ ٕ٘گبَ وبؽذ پالعزيه گٍذاْ ٔٗ ؽزف ؽذٖ ثٛد ٚ ٔٗ دس ثشخي ٔمبه 

 دس خبن داؽزٗ ثبؽذ.سا سيؾٗ ثزٛأذ پيؾشفذ ٚ ؽشوذ ِٕبعت  ثٛد رب ؽىبفزٗ ؽذٖ 

دٚس خٛد پيچيذٖ ثٛد ثذْٚ ٗ ثش ايٓ اعبط سيؾٗ دس رّبَ گٍذاْ ؽشوذ ّٔٛدٖ ٚ ث

بي عذاس گٍذاْ پالعزيىي ِٕفزي يبثذ رب ثٗ ثيشْٚ آيذ ٚ ثٗ ٙايٕىٗ دس ثشخي اص لغّز

ثٛدٔذ. دس ثشخي اص دسخزبْ  ٘ب ثٗ فٛسد وبِاًل ثذفشَ رغييش ؽىً يبفزٗ ّ٘يٓ ػٍذ سيؾٗ
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سيؾٗ ؽبٌذ دٚ ىجمٗ ثٗ خٛد گشفزٗ ثٛد. ػًّ عذاس پالعزيىي گٍذاْ ثٗ فٛسد يه 

اليٗ ٔفٛرٔبپزيش دس ايٓ لغّذ وبِاًل لبثً رٛعٗ ثٛد. دس ّ٘يٓ اسرجبه ٚمؼيذ سيؾٗ 

٘بي  چٕذ افٍٗ دسخذ عبٌُ ٔيض ِٛسد ِيبٌؼٗ لشاس گشفذ وٗ ّ٘گي آٔٙب داساي سيؾٗ

 فشَ ثٛدٔذ. عبٌُ ٚ خٛػ

٘ب اص خبسط اص  ٔيض ِؾمك ؽذ وٗ خبن گٛدٖ ِٛمٛع٘ب ايٓ  ثب ِيبٌؼٗ دسْٚ گٛدٖ

پبسن رٙيٗ ٚ دسْٚ ثغزش وبؽذ سيخزٗ ؽذٖ ثٛد وٗ ثب رٛعٗ ثٗ فؾشدگي خبن ثغزش 

فنبي ِٕبعجي سا عٙذ أجغبه ٚ  اي ِٛاسد دس پبسٖافٍي ٚ ؽغُ وُ گٛدٖ وبؽذ 

 آٚسد.  رٛعؼٗ سيؾٗ فشاُ٘ ّٔي

يش ِٛاسد ِؾب٘ذٖ ؽذٖ دس پبسن، آرؼ عٛصي دس دٚ لغّذ پبسن اعذ وٗ اص عب

عفبٔٗ خغبساري سا ِٛعت ؽذ. دس اصش ايٓ أٚ ِز فٛسد گشفزٗرٛعو گشدؽگشاْ 

ِغّٛع دس ؽذٚد دٚ ٘ىزبس اص ػشفٗ عٕگً ىؼّٗ ؽشيك ؽذٖ اعذ. دس عٛصيٙب  آرؼ

ؽبؽيٗ ايٓ پبسن ٘بي عٕگيٓ دس صِبْ رٛلف دس  الصَ ثٗ روش اعذ وٗ ثشخي اص خٛدسٚ

ػالٖٚ ثش ايغبد آٌٛدگيٙبي  ِٛمٛعّٔبيٕذ وٗ ايٓ  ِيالذاَ ثٗ رؼٛيل سٚغٓ ِٛرٛس 

ػذَ آثيبسي  وٕذ. عٛصي ايغبد ِي صيغذ ِؾييي، ؽشايو خيشٔبوي سا ثشاي ثشٚص آرؼ

ِبٖ(، وٗ ِقبدف ثب فقً سٚيؼ گيب٘بْ  دس فقً خؾه )اٚاخش فشٚسديٓ رب اٚاخش آثبْ

ِذْ فؾبس صيبدي ثٗ دسخزبْ پبسن ؽذٖ اعذ. ِمبيغٗ سؽذ ٔيض ٘غذ، ثبػش ٚاسد آ

 اعذ. ٛمٛعدسخزبْ آثيبسي ؽذٖ ثب دسخزبْ ثذْٚ آثيبسي دس پبسن ِؤيذ ايٓ ِ

 
 بحث

افزذ. اگش ايٓ  ػبسمٗ خؾىيذگي دس دسخزبْ ثٗ فٛسد گشٚ٘ي يب أفشادي ارفبق ِي

ٕؾٙبيي دس ؽٛد وٗ رؾذ ر دسخزبْ خؾىيذٖ ثب دسخزبْ عبٌُ ِمبيغٗ ؽٛٔذ ِؾخـ ِي

أذ. اِب اگش ِشگ دسخزبْ  عبٌٙبي صٔذگي، ٚ اؽزّبال اص ثذٚ وبؽزٗ ؽذْ، لشاس داؽزٗ
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خقٛؿ دس  دٕ٘ذٖ ثشٚص ثشخي رٕؾٙب ثٗ يىجبسٖ ٚ ثذْٚ ػالئُ لجٍي ارفبق افزذ، ٔؾبْ

 (. Hagen، 3222) ثبؽذ آخشيٓ فقً سٚيؼ ِي

يي، ػٛاًِ خبوي ٚ ؽبفً رشويت رٕؾٙبي ِؾي آًلدس اوضش ِٛالغ، ِشگ دسخزبْ ِؼّٛ

ثبؽذ. ؽشايو  ِؾىالد ثٛعٛد آِذٖ دس ٕ٘گبَ وبؽذ دسخزبْ ٚ ىٛي صٔذگيؾبْ ِي

ٔبِيٍٛة ىي دٚسٖ سؽذ دسخزبْ ِبٕٔذ ىٛي دٚسٖ خؾىي، آثيبسي ٔبِٕبعت، ص٘ىؾي 

مؼيف، فؾشدگي خبن، ػذَ رٛاصْ ِٛاد ِؼذٔي، عبيٗ دائّي ٚ غيشٖ ثبػش مؼف 

 پذيذٖؽٛد ٚ ايٓ  ٘ب ِي ثشگبْ ٚ وبط ضش عٛصٔيخقٛؿ اوٗ ثغيبسي اص دسخزبْ ِخزٍف ث

 ثشاعبط (.Hagen، 3222) وٕذ ثٗ ٔٛثذ خٛد ؽشايو ؽٍّٗ آفبد ٚ ثيّبسيٙب سا فشاُ٘ ِي

بي ِٙؾب٘ذاد أغبَ ؽذٖ دس عيؼ پبسن عٕگٍي چؾّٗ اثٛاٌّٙذي آفبد ٚ ثيّبسي

 ثبؽٕذ. ِي پذيذِٖؾب٘ذٖ ؽذٖ ربثغ ّ٘يٓ 

ي اص ٔمبه وؾٛس ٚ ٔيض عشاعش اعزبْ فبسط ىٛي ثشسعيٙب ٔؾبْ داد وٗ ِبٕٔذ ثغيبس

أغبِذ. ايٓ  ىٛي ِي  ِبٖ ثٗ 1رب  1فقً خؾه دس ايٓ ِٕيمٗ ثغيبس ىٛالٔي ٚ ثيٓ 

خقٛؿ دس پٕظ عبي اخيش ثب وُ ؽذْ ِغّٛع ثبسٔذگي عبالٔٗ ٔيض ّ٘شاٖ   ثٗ ٛمٛعِ

ؽذٖ اعذ. ثٛدٖ ٚ ِٛعت دس ِنيمٗ لشاس گشفزٓ دسخزبْ اص ٔظش ربِيٓ آة ِٛسد ٔيبصؽبْ 

ثشخي اص دسخزبْ وبؽزٗ ؽذٖ ٔظيش عذس ٌجٕبْ وٗ ثٗ رؼذاد وّي دس پبسن وبؽزٗ ؽذٖ 

 ،أذ ىٛس وٍي ثب ايٓ ؽشايو ٔبعبصگبسي وبًِ ٔؾبْ دادٖ ٚ ثٗ عشػذ خؾىيذٖ ٗ ثٛدٔذ، ث

ٌٚي ثشخي ديگش ٔظيش عشٚ ٔبص ٚ عشٚ ؽيشاص ٚ وبط اٌذاس ثٗ فٛسد ِؼذٚدي دچبس 

وٗ چشا چٕيٓ ؽشاييي ثشاي ثشخي ايغبد ؽذٖ ٚ ثشاي گشٚ٘ي  پذيذٖايٓ  .أذ صٚاي ؽذٖ

ٔؾبْ دٕ٘ذٖ رفبٚرٙبيي دس ؽشايو فيضيٌٛٛژيىي ٚ ؽزي  رٛأذ ِي ايغبد ٔؾذٖ اعذ،

ثبؽذ وٗ ثب رٛعٗ ثب  ثشسعيٙبي ژٔزيىي ثغيبس پش٘ضيٕٗ ِيوٗ ثذيٙي اعذ  .ژٔزيىي ثبؽذ

بٔچٗ لجً اص ايٓ ٔيض گفزٗ ؽذ اِب چٕ ،ثيٕي ؽذٖ ىشػ أغبَ آْ ِمذٚس ٔجٛدٖ اػزجبس پيؼ

رؼذادي اص دسخزبْ ِٕيمٗ ثٗ فٛسد وبًِ ِٛسد ثشسعي أذاِٙب لشاس گشفزٕذ ٚ ايٓ 

٘بي پالعزيىي ثش سٚي  دٕ٘ذح فؾبس ؽذيذ گٍذاْ ثشسعي دس لغّذ سيؾٗ آٔٙب ٔؾبْ 
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ىٛس وٗ اؽبسٖ ؽذ گٍذاْ دسخزبْ داساي صٚاي ثٗ  ّ٘بْ .سيؾٗ دسخزبْ دچبس صٚاي ثٛد

ُ دس اىشاف سيؾٗ ِؾب٘ذٖ ؽذ ٚوبسگشاْ غبسط صؽّذ ؽزف ايٓ اليٗ فٛسد عبٌ

سيؾٗ ثٗ فٛسري ثغيبس ثذ ثٕبثشايٓ پالعزيىي سا دس صِبْ وبؽذ ثٗ خٛد ٔذادٖ ثٛدٔذ، 

ثذفشَ دسْٚ خٛد گٍذاْ ؽشوذ ّٔٛدٖ ٚ دچبس پيچيذگي ؽذيذي دسْٚ گٍذاْ  ؽىً ٚ

اْ ثٗ خبسط ؽذٖ ثٛدٔذ ٚ يب ثب اص ثبالي گٍذ ي ِٛاسدؼندس ث٘ب  ؽذٖ ثٛدٔذ وٗ ايٓ سيؾٗ

٘بي  فؾبس اص أزٙبي گٍذاْ ثٗ فٛسد پيچيذٖ خبسط ؽذٖ ثٛدٔذ وٗ دس ايٕغب ثٗ اليٗ

 أذ.. ً ؽذٖنعٕگالخي ثغزش خبن ثشخٛسد ّٔٛدٖ ٚ اص ٔظش رٛعؼٗ ٚ رٛصيغ دچبس ِؼ

اػّبٌي وٗ ثبػش فؾشدگي عبخزّبْ خبن ٚ ثٗ دٔجبي آْ رؾذ فؾبس لشاس  آًلافٛ

٘ب  ٘ب ؽٛد ثبػش وب٘ؼ ؽذيذ رٛأبيي عزة آة ٚ ِٛاد غزايي سيؾٗ گشفزٓ سيؾٗ

بي غيشلبثً ٔفٛر، آعفبٌذ ٚ يب خبن وٛثيذٖ ؽذٖ دس ثبالي ٙؽٛٔذ.ٚعٛد پالعزيى ِي

  ؽٛد عيغزُ سيؾٗ دسخذ ثبػش وب٘ؼ ظشفيذ ٔگٙذاسي آة ٚ ٘ٛاي خبن ِي

(3222 ،Hagen.) 

ِٛعجبد   ٘ب دس گٍذأٙب ْ سيؾٗفمذاْ سىٛثذ ِٛسد ٔيبص دسخزبْ ٚ ٔيض دس فؾبس ثٛد

ثشگ سا فشاُ٘ آٚسدٖ ٚ صٚاي رذسيغي سا دس  ثشٚص مؼف فيضيٌٛٛژيه دس دسخزبْ عٛصٔي

 دس ِٛسدِيبٌؼبد أغبَ ؽذٖ  ثشاعبطايٓ ِٕيمٗ ثشاي ثشخي دسخزبْ ايغبد وشدٖ اعذ. 

ثشگ ٔظيش عذس ٌجٕبْ دس سٚيؾگب٘ٙبي افٍي آٔٙب، پشاوٕذگي ِٕبعت  دسخزبْ عٛصٔي

ْ دس ىٛي عبي اص ػٛاًِ ُِٙ سٚيؾگب٘ي آٔٙب ثٛدٖ اعذ وٗ دس ايٓ ِٕيمٗ دسخزبْ ثبسا

وبؽزٗ ؽذٖ اص ايٓ ِٛ٘جذ ثشخٛسداس ٔيغزٕذ. دسخزبٔي وٗ دس ؽبؽيٗ عٛيٙبي آثيبسي دس 

أذ اص ٔظش سٚيؼ ثٗ ِشارت ثضسگزش اص دسخزبْ دسْٚ رٛدٖ عٕگٍي  ايٓ پبسن وبؽزٗ ؽذٖ

ش اص ِضايبي ِؾً اعزمشاس آٔٙب اعذ، ِؾىٍي اص ثبثذ ٘غزٕذ ٚ چْٛ اعزفبدٖ اص آة ِغزّ

آثيبسي ٔذاسٔذ. ثب ايٓ ٚعٛد دٚ دسخذ صسثيٓ دس ايٓ عٛيٙبي آثيبسي ِؾب٘ذٖ ؽذ وٗ 

دچبس صٚاي رذسيغي ؽذٖ ثٛدٔذ وٗ ثب ثشسعي سيؾٗ يىي اص آٔٙب پٛؽؼ پالعزيىي گٍذاْ 
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اخزالي أغبَ ٚظبيف صيش پٛؽؼ پالعزيىي گٍذاْ ثشسٚي أِؾب٘ذٖ ؽذ ٚ ثٗ ايٓ رشريت ر

 رش ؽذ.  سيؾٗ دسخذ ِؾخـ

دس ٘ش فٛسد عبٌيبْ عبي اعذ وٗ دس ِٕبىك خؾه ٚ ٔيّٗ خؾه وؾٛس 

؛ 1732اي،  )عضيشٖ ٘بي خبسعي سٚٔك گشفزٗ اعذ خقٛؿ ثب گٛٔٗ  عٕگٍىبسي ثٗ

. دس ايٓ عٕگٍىبسيٙب اٌگٛي ٕ٘ذعي ٔمؾٗ وبؽذ ثٗ فٛسد سديفي ثٛدٖ (1712ِقذق، 

دس چٕذ  …ثيٕي ؽذٖ ِبٕٔذ چؾّٗ، لٕبد، ربٔىش ٚ بدٖ اص ِٕبثغ آة پيؼٚ آثيبسي ثب اعزف

گشدد. اداِٗ آثيبسي ثٗ ػٍذ ثبال ثٛدْ ٘ضيٕٗ آْ  عبي اٚي اعزمشاس دسخزبْ أغبَ ِي

ؽٛد، ٘شچٕذ وٗ ثبيذ ثش اعبط ٔؾٖٛ اعزفبدٖ اص عٕگٍىبسي ٚ يب ٔيبص٘بي  ِزٛلف ِي

 .دسخزبْ ايٓ ٔيبص ثشآٚسدٖ ؽٛد

ؽٛد. دعذ  رٛعٗ ثٗ اٌگٛي ىجيؼذ دس اوضش عٕگٍىبسيٙب ِؾب٘ذٖ ِيِزأعفبٔٗ ػذَ 

  ىجيؼذ ثٗ ثٙزشيٓ ؽىً ِّىٓ عبصگبسرشيٓ ِٛعٛداد سا دس يه ِىبْ اعزمشاس دادٖ

اعذ. گيب٘بْ ثِٛي يه ِٕيمٗ عبصگبسي ىٛالٔي ِذري سا ثب ِؾيو صٔذگي خٛد وغت 

دٕ٘ذ. پبيذاسي دس  ً اداِٗ ِيأذ ٚ دس آْ ثٗ فؼبٌيزٙبي ؽيبري ٔظيش سؽذ ٚ رٌٛيذ ِض وشدٖ

أذ.  ثشاثش ؽٍّٗ آفبد ٚ رٕؾٙبي ِؾييي اص عٍّٗ رٛأبييٙبيي اعذ وٗ وغت ّٔٛدٖ

ثغيبسي اص آٔٙب  ثٕبثشايٓثبؽٕذ،  دسخزبْ غيش ثِٛي دس ِمبَ ِمبيغٗ فبلذ ايٓ اِزيبص٘ب ِي

ثٗ ثبال سٚٔذ. ثب رٛعٗ  اص ثيٓ ِيي ِٛاسد ؼندس ثأذ ٚ ٔيض  دچبس ِؾىالد فشاٚأي ؽذٖ

گزاسي دس وؾٛس ٌضَٚ ّ٘گبِي  ثٛدْ ٘ضيٕٗ عٕگٍىبسي ٚ ٔيض ثبال ثٛدْ ٔشؿ عٛد عشِبيٗ

٘بي ٍِي ِيشػ  ٚ ّ٘بٕ٘گي ثب ىجيؼذ سا ثٗ ِٕظٛس عٍٛگيشي اص ٘ذس سفزٓ عشِبيٗ

ٚاسداري اعذ. چٕبٔچٗ  ٘بي ثؼذي رٛعٗ ثٗ ؽشايو سٚيؾگب٘ي گٛٔٗ ٛمٛعوٕذ. ِ ِي

ٌٚي پشاوٕؼ ِٕبعت دس  ،ِيٍيّزش ثبسٔذگي عبالٔٗ 722اي دس ِٛىٓ افٍي خٛد ثب  گٛٔٗ

اي  سا ثٗ ِٕيمٗ  اعذ ٔجبيذ آْ ىٛي عبي ٚ وٛربٖ ثٛدْ فقً خؾه عبصگبسي پيذا وشدٖ 

ديگش وٗ داساي فقً خؾه ىٛالٔي ٘شچٕذ ثب ِيضاْ ثبسٔذگي عبالٔٗ ثيؾزش پيؾٕٙبد ٚ 

 أزمبي داد. 
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ؽٛد. ثب رٛعٗ ثٗ  ِؾغٛة ِي عٛصي دس ايٓ پبسن ٔيض اص ػٛاًِ رخشيت ثشٚص آرؼ

اعزفبدٖ ػِّٛي اص ايٓ پبسن، ٚعٛد ٌٛاصَ اىفبء ؽشيك ٚ رؼذاد الصَ ٔيشٚي أغبٔي 

مشٚسي اعذ. ِزأعفبٔٗ ثشخي اص خٛدسٚ٘بي عٕگيٓ دس ؽبؽيٗ ؽّبٌي پبسن ثٗ 

بي ّٙٔبيٕذ وٗ ػالٖٚ ثش ايغبد آٌٛدگي ِيالذاَ رؼٛيل سٚغٓ فشعٛدٖ خٛدسٚ٘بيؾبْ 

دس ٔظش گشفزٓ ثشخي  ثٕبثشايٓعٛصي سا ٔيض ّ٘شاٖ داسد.  آرؼِؾييي خيش  صيغذ

رّٙيذاد ِبٕٔذ ّ٘بٕ٘گي ثب پبعگب٘ٙبي ٔيشٚي أزظبِي ثشاي عٍت ٚ عشيّٗ سإٔذگبْ 

 سعذ. ِزخٍف ِٕبعت ثٗ ٔظش ِي

 

 پيشنيادىا
اعزفبدٖ اص ٔزبيظ وغت ؽذٖ دس ىشؽٙبي رؾميمبري ِشثٛه ثٗ عبصگبسي دسخزبْ  (1

وبعزيٙب دس عبٌٙبي آيٕذٖ اص رٛأذ اص ثشٚص ثغيبسي  گٍي ِي٘بي ِخزٍف عٕ دس ػشفٗ

ثشداسي اص ايٓ ىشؽٙب سا ثغيبس وب٘ؼ  بسي عٍٛگيشي وٕذ ٚ ٔيض ِؾىالد ثٙشٖىعٕگٍ

 د٘ذ. 

 ي٘بي اوٌٛٛژيى بسي ثب رٛعٗ ثٗ ٔيبصى٘بي دسخزي دس اِش عٕگٍ  أزخبة گٛٔٗ (3

٘بي غيش ثِٛي  ٚ يب گٛٔٗ ٘بي ثِٛي آٔٙب فٛسد پزيشد.ثذيٙي اعذ وٗ اعزفبدٖ اص گٛٔٗ

رٛإٔذ ِفيذ ٚالغ  ايٓ صِيٕٗ ِي دس ذرٛإٔ ِيأذ  وٗ ِٛسد آصِبيؼ عبصگبسي لشاس گشفزٗ

 گشدٔذ.

٘ب ثغيبس ِؤصش اعذ. اص آٔغب وٗ  رٛعٗ ثٗ ا٘ذاف اؽذاس پبسن دس أزخبة گٛٔٗ (7

وبؽذ أذاص صيجب ٚ ٔيض رفشعگب٘ي ثب عبيٗ دسخزبْ اص ا٘ذاف ايٓ ىشػ ثٛدٖ،  ايغبد چؾُ

 ثبؽذ. دسخزبْ أبس ِضّش دس ايٓ ِىبْ ٔبِٕبعت ِي

ٌٚي ِٛعجبد اداِٗ ؽيبد  ،ثبؽذ آثيبسي اص اِٛسي اعذ وٗ ٘شچٕذ پش٘ضيٕٗ ِي (3

وٕذ ٚ چٕبٔچٗ دسخزبٔي ثب ٔيبص  ٚ سؽذ ٚ عشعجضي دسخزبْ سا دس ِٕبىك خؾه فشاُ٘ ِي



 322 7ؽّبسٖ  11فقٍٕبِخ پژٚ٘ؾي رؾميمبد عٕگً ٚ فٕٛثش ايشاْ عٍذ 

يٓ پبسن دسخزبْ ؽٛد. دس ا ؽٛد آثيبسي آْ اٌضاِي ِي آثي صيبد دس يه ِؾً وبؽزٗ ِي

 أذ. أبس ٚ گشدٚ ثٗ ػٍذ ػذَ آثيبسي ثٗ خؾىي گشاييذٖ

عٛصي ٔيض اص عٍّٗ ٍِضِٚبد اداسٖ پبسن اعذ وٗ  ايغبد اِىبٔبد ِجبسصٖ ثب آرؼ (2

 عٛصي، ثبيذ دس پبسن رٙيٗ يب رمٛيذ ؽٛد.  ثب رٛعٗ ثٗ ثشٚص دٚ فمشٖ آرؼ

س ؽبي ؽبمش ثٗ ىٛس افضايؼ رؼذاد وبسگشاْ پبسن ٔيض اص ِٛاسد اٌضاِي اعذ. د (1

اِٛس ٔظبفذ پبسن،  ثِٗؼّٛي سٚصأٗ دٚ اٌي عٗ وبسگش دس پبسن ؽنٛس داسٔذ وٗ 

. ثب رٛعٗ ثٗ اؽزغبي داسٔذ …ٔگٙجبٔي ٚ ِشالجذ اص پبسن، رؼّيش ٚعبيً، ٘شط، آثيبسي ٚ

 ٚعؼذ پبسن ؽزي ثشاي ٔگٙجبٔي رؼذاد ايٓ ٔيشٚ٘ب ثغيبس وُ اعذ.

عٕگيٓ دس ؽبؽيٗ پبسن وٗ ِٕغش ثٗ ِّبٔؼذ اص رؼٛيل سٚغٓ خٛدسٚ٘بي  (3

 ؽٛد. ِيعٛصي  آٌٛدگي ٚ اص ثيٓ سفزٓ صيجبيي ِؾيو ٚ افضايؼ خيش آرؼ

أذاص ِٕيمٗ ٚ ثب سػبيذ ِٛاسد  ٚاوبسي دسخزبْ صٚاي يبفزٗ ثشاي رشِيُ چؾُ (3

 مشٚسي اعذ.  فٛق

اص وبسگشاْ سٚصِضد ٚ غيش  ثيؾزشوبس وبسگشاْ غبسط وٗ  شآِٛصػ ٚ ٔظبسد ث  (1

 اٌضاِي اعذ.  .٘غزٕذاعزخذاِي 

 

 سپاسگزاري
ا...  ، ؽغيٓ اؽغبس، ؽجيت اِيشيبْ ٚعيٍٗ اص ّ٘ىبسيٙبي ِٕٙذط عيذ ِؾغٓ ؽبٖ ثذيٓ

 گشدد. صسلبٔي، دوزش ػٍي خٍذثشيٓ عپبعگضاسي ِي ؽّضٖ
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 پيٌستيا

 آثبد وّيٓ ِٕيمٗ ػٍيِٕؾٕي آِجشٚرشِيه  -1ؽّبسٖ  ؽىً

 ِمذاس ثبسٔذگي عبالٔٗىٛي فقً خؾه ٚ  -3ؽّبسٖ  ؽىً

 ديذثبٔي أغبَ ٔؾذٖ ثٛد 1731 رب 1733الصَ ثٗ يبدآٚسي اعذ وٗ اص ٔيّٗ عبي 
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 ؽٕبخزي ٔيّشؿ ؽّبسٖ يه دس پبسن عٕگٍي چؾّٗ اثٛاٌّٙذي ِؾخقبد خبن -1عذٚي ؽّبسٖ 

 وبريٛٔٙبي ِؾٍٛي آٔيٛٔٙبي ِؾٍٛي
C:N 

 وشثٕبد

 وٍغيُ

اصد 

 وً 
 ثبفذ

وشثٓ 

 آٌي
 اعيذيزٗ

٘ذايذ 

 اٌىزشيىي

دسفذ 

 اؽجبع

 دسفذ رساد خبن
 ػّك 

(cm) 

Sum So4-- Cl- Hco-- Mg++ Ca++ ؽٓ الي سط  

1/3 1/1 1 3 23/1 1/7 12/11 73/12 133/2 Si 33/1 12/3 33/2 13/33 33/3 77 13/23 2-11 

1/3 2/1 7 3/2 31/1 33/7 11/11 13/11 217/2 Si 23/1 12/3 21/2 23/71 33/13 71 13/21 11-32 

3/1 2/1 7 3/2 13/2 13/1 21/11 13/11 21/2 Si 33/2 17/3 33/2 31/71 33/12 31 13/22 32-73 

1/3 1/1 3 1 23/1 21/7 11/11 73/32 21/2 Si 32/2 11/3 33/2 31/72 33/11 33 13/11 73-33 

 

 ؽٕبخزي ٔيّشؿ ؽّبسٖ دٚ دس پبسن عٕگٍي چؾّٗ اثٛاٌّٙذي ِؾخقبد خبن -3عذٚي ؽّبسٖ 

 وبريٛٔٙبي ِؾٍٛي آٔيٛٔٙبي ِؾٍٛي
C:N 

وشثٕبد 

 وٍغيُ

اصد 

 وً 
 ثبفذ

وشثٓ 

 آٌي
 اعيذيزٗ

٘ذايذ 

 اٌىزشيىي

دسفذ 

 اؽجبع

 دسفذ رساد خبن
 ػّك 

(cm) 

Sum So4-- Cl- Hco-- Mg++ Ca++ ؽٓ الي سط  

1/3 3/2 3 3/2 3/3 31/2 123/11 732/73 133/2 Loam 133/1 3 377/2 122/27 73/33 31 13/31 2-3 

1/3 7/2 3 1/3 33/1 21/7 233/11 77 232/2 Loam 313/2 77/3 311/2 723/31 73/37 72 13/31 33-21 

2/3 7/1 7/1 3/3 31/1 3/3 113/11 132/72 227/2 Loam 113/2 72/3 327/2 233/31 73/37 31 13/31 21-33 

1/7 3/2 1 3/3 23/1 11/3 217/11 132/72 231/2 Loam 337/2 33/3 732/2 313/23 73/33 31 13/31 33-32 

 
 
 



 

 

 1ثشسعي ِؾخقبد رىّيٍي خبن ٔيّشؿ ؽّبسٖ  -7عذٚي ؽّبسٖ 

 +K+ Na دسفذ ِٛاد آٌي
ٔغجذ عذيُ لبثً 

 S.A.Rعزة 

دسفذ عذيُ لبثً 
 %E.S.Pرجبدي 

فغفش لبثً عزة  me/100گچ 
ppm 

 ػّك

22/3 223/2 231/2 22/2 21/2 32/3 3/22 2-11 

31/1 223/2 32/2 11/2 27/2 3/3 32 11-32 

33/1 227/2 23/2 23/2 223/2 32/3 33 32-73 

31/1 221/2 17/2 21/2 21/2 2/1 3/33 73-33 

 
 ثشسعي ػٕبفش خشد ثشاي رؾخيـ ِغّٛيذ دس خبن پشٚفيً يه -3عذٚي ؽّبسٖ 

B Pb Mo Fe ػّك 

22/2< 222/2< 223/2< 3 2-11 

22/2< 222/2< 223/2< 3/7 11-32 

22/2< 222/2< 223/2< 7/3 32-73 

22/2< 222/2< 223/2< 1/7 73-33 

 
 خؾه ٚ وبِآًل خؾه ثشسعي ِٛاد ِٛعٛد دس ثشگٙبي دسخزبْ صسثيٓ دس عٗ ؽبٌذ عبٌُ، ٔيّٗ -2عذٚي ؽّبسٖ 

 چشثي% ِبدٖ خؾه% سىٛثذ%
پشٚرئيٓ 

 خبَ%
 وشثٛئيذساد% فغفش% وٍغيُ% خبوغزش% فيجش%

ويفيذ 
 دسخذ

 عبٌُ 21/21 213/2 3 12 37 13/7 2 17 3

 ٔيّٗ خؾه 33/23 213/2 3 13 11 33/2 3 2/17 2/1

 خؾه 23/22 213/2 3/3 17 13 17/7 1 11 3

 


