
 

 

 ) استصفحٍ  12ایه مقالٍ (

 

 

 (تیمًری محراب مسجذ جامع میبذ یٍای در مرمت کاضی معرق )مرمت کتیب تجربٍ
 

 امیرحسیه کریمی
 هشهت ُداًـىذ -اػتادیاس داًـگاُ ٌّش اكفْاى

 )Ahkarimy@gmail.com:سایاًاهِ)

 چکیذٌ

واؿی هؼشق  ِاص فؼالیت واسگاُ هشهت هحشاب هؼزذ راهغ هیثذ اػت ٍ تِ وتیثهتي حاضش ؿشح تخـی  

ّای پشداصد. تِ دلیل اّویت تاسیخی وتیثِ ٍ سٍیىشد تِ اكالت دس ول هشهتّزشی هی 867حشاب تا تاسیخ ه

لغؼات واؿی ٍ پشّیض اص تاصػاصی تَدُ اػت. هشاحل هشهت وتیثِ سفغ الحالات ٍ  ِهؼزذ، ػؼی تش حفظ ولی

ّا، تخثیت، چیذى دٍتاسُ ٍ ّا، تشداؿت وتیثِ اص تذًِ، پاوؼاصی گچ پـت واؿیهؼتٌذًگاسی، پاوؼاصی لثِ

سیضی هزذد ٍ ػپغ ًلة هزذد وتیثِ تَدُ اػت. پغ اص هشهت ّوچٌیي ًتایزی دس هَسد ؿىل هتفاٍت گچ

 آهذُ اػت.   دػت تِهحشاب ٍ احتوال راتزایی وتیثِ ٍ تؼویش پیـیي آى 

 تیوَسی، هحشاب ُهؼشق واؿی، هؼزذ راهغ هیثذ، دٍس ياشگان کلیذی:
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 Abstract 

This paper presents a part of restoration works on the main mihrab of Meybod Jame mosque 

and focuses on a tiled inscription which dates to 1462-3 AD. The historic importance of the 

inscription and main focus on authenticity in the whole restoration works in Meybod Jame 

mosque, made the preservation of all fragments and avoiding from major reconstructions a 

priority. Removing later alterations and documentation, cleaning of the margins, dismantling 

the tiles from the wall, removing backside deteriorated gypsum grouting, consolidation, 

reorganizing the fragments, grouting and re-installation of inscription were the steps of 

restoration work. 
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 مقذمٍ .1

تخـی وَچه اص واسگاُ تضسگتش هغالؼِ ٍ هشهت هؼزذ ِ واؿی هحشاب هؼزذ راهغ هیثذ، هشهت وتیث 

هذاٍم دس تشًاهِ پایگاُ پظٍّـی تَدُ اػت.  كَست تِتشداسی هحل آغاص ؿذُ ٍ راهغ هیثذ تَد وِ تا ًمـِ

ای سا ى ًیض حؼاػیت ٍیظُگیشی ؿْش هیثذ تاػج ؿذ ؿیَُ تشخَسد تا آ اّویت تٌا اص ًظش رایگاّؾ دس ؿىل

ّای پظٍّـی آى تاسصتش ؿَد. تٌاتشایي  علة وٌذ ٍ هشهت دس آى تا پظٍّؾ ّوگام تاؿذ ٍ گاُ حتی رٌثِ

 آهذُ دس خالل واس ًیض تخـی اص  هتي اػت.  دػت تِهغالؼات ٍ ًتایذ 

ص فضاّای ( تشویثی اػت ا1ؿىل.هؼزذ راهغ هیثذ ) ِّای اًزام ؿذُ تاوٌَى، هزوَػ تش اػاع پظٍّؾ

اًذ  تش ػاختِ ؿذُ لذیوی ِّای هختلف حَل یه ّؼت هتؼذد ٍ حتی چٌذ هؼزذ رذاگاًِ وِ دس صهاى

عثمِ ووشپَؽ آى هـاتِ دیگش  دّذ وِ ًین (. ظاّش فؼلی تٌا هؼزذی ته ایَاًی سا ًـاى هی1385)ًیىضاد، 

كلی ٍدس دٍ ػَی كحي دٍ ا ِتخـذ. پـت ایي ایَاى گٌثذخاً هؼارذ تَهی هٌغمِ ظاّشی ؿاخق تِ تٌا هی

ّایی اص یه هؼزذ ؿثؼتاًی  ؿًَذ. دس دل هؼزذ راهغ هیثذ، تخؾ ؿشلی ٍغشتی هؼزذ دیذُ هی ِگشهخاً

هتشی، ػتًَه تضییٌی  ػاًتی 34×34×7ّای  ّا ٍ ًوایی هـاتِ هؼزذ راهغ فْشد پٌْاى اػت. خـت تا آسایِ

اتِ هؼزذ فْشد، اص خلَكیات ایي هؼزذ گَؿِ رشصّا ٍ اًذٍد ًاصن ػفیذسًگ تا سدی اص خغَط آتی هـ

ّای تؼذ سا ًیض دس رای رای خَد داسدوِ واس  تَدُ اػت )ّواى(. هؼزذ راهغ هیثذ، ّوچٌیي آحاسی اص دٍسُ

تشسػی ٍ تحلیل دس هَسد آًْا هَرة ؿذُ هشص دخل ٍتلشفات ّش دٍسُ دس هؼزذ تا حذٍدی هـخق تاؿذ. 

هظفشی  ُذ وِ ظاّش اهشٍصی تٌا سا ؿىل دادُ اػت، آحاس دٍستشیي تخؾ دخل ٍتلشفات هؼزذ راهغ هیث هْن

 ٍ تیوَسی اػت. 

 ُهؼزذ راهغ هیثذ سا اغلة تِ اػتٌاد ٍرَد وتیثِ واؿی هَسد تحج دس ایي همالِ، هشتَط تِ دٍس ِگٌثذخاً

هَى ّای پیشا (. آحاسی اص واؿی ّن دس واٍؽ1374اًذ )ٍیلثش ٍ گلوثه،  ّزشی داًؼتِ 867تیوَسی تِ تاسیخ 

آهذُ وِ اهىاى داسد هشتَط تِ گٌثذخاًِ یا هـاتِ آحاسی تاؿذ وِ دس گٌثذخاًِ ٍرَد  دػت تِهؼزذ  ُهٌاس

خلَف دس وف ٍ هحشاب ٌَّص احتیاد تِ  ّای هشتَط تِ ایي تخؾ تِ (. الثتِ پظٍّؾ13ؿىل. داؿتِ اػت )

  تحلیل ٍ تشسػی تیـتش داسد.

 
 (1385تخؾ ّای هختلف )ًیىضاد،  پالى هؼزذ راهغ هیثذ ٍ فضاّا ٍ .1ؿىل. 
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 در بىاَای تاریخی میبذ  یه با کاضیئتس -2

پظٍّؾ راهؼی پیشاهَى تَلیذ  ػفال هیثذ دس عَل تاسیخ، سغن گؼتشدُ تَدى تَلیذ ٍواستشد ػشاهیه ٍ ػلی

كٌؼت ػشاهیه ٍ واؿی  ػٌَاى تِّای ػفالگشی لذین هیثذ دس دػت ًیؼت. آًچِ اهشٍصُ  واؿی دس واسگاُ

ّا ٍ  ّای هٌمَؽ حؼیٌیِ ػال ػوش داسد. اهشٍصُ واؿی 30ًیض ووتش اص  ؿَد هیتواًی دس هیثذ دیذُ ػاخ

اگش چِ تخؾ تضسگی اص تَلیذ واؿی كٌؼتی ػاختواًی  .وٌٌذ سا اغلة اص اكفْاى تْیِ هی هؼارذ ًَػاص هیثذ

ؿَد،  دس هیثذ دیذُ هیتشیي احشی اص واؿی وِ اهشٍصُ  لذیوی ؿَد. وـَس دس ؿْشن كٌؼتی هیثذ اًزام هی

لشى  ِّای ًمؾ تشرؼت ّزشی اػت. ایي احش تِ ؿیَُ واؿی 668واؿی ػشدس هؼزذ راهغ هْشرشد تِ تاسیخ 

 ؿَد ػاختِ ؿذُ اػت.  ّفتن وِ دس یضد ًیض ًوًَِ آى یافت هی

تغثیمی  تَاى تا هغالؼات ؿَد، تٌْا احشی وِ هی دٍسُ هظفشی دس هیثذ، احشی هؼتٌذ یافت ًوی واسی واؿیاص 

 (.1385تشًٍی اػت )وشیوی،  ِواؿی خاً ُ)عٌثی( ٍ پٌزش تِ ایي دٍسُ هٌؼَب وشد،وفؼاصی اتاق چلیپا

 ِاصاسُ گٌثذخاًِ ٍ وتیث واسی واؿیتاسیخی هَرَد هیثذ هشتَط تِ لشى ًْن اػت.  واسی واؿیػوذُ آحاس 

ّوؼایگی ّویي هؼزذ، وذخذا دس  ِهـثه هؼشق خاً ُّزشی(، پٌزش 866ػشدس هؼزذ راهغ تفشٍییِ )

هؼزذ  ِهـثه گٌثذخاً ّای پٌزشُهمشًغ هحشاب ٍ  ّای واؿیگٌثذخاًِ ٍ  ُاصاس تضئیٌاتهحشاب ٍ  ِوتیث

ّزشی( ًیض هشتَط تِ ّویي حذٍد صهاًی اػت. هحشاب هـاتْی ًیض دس هؼزذ راهغ  866راهغ فیشٍصآتاد )

ًْایت پٌزشُ هىـَفِ دس اتاق چلیپای خاًِ ّایی تالی ًیؼت. دس  تاسریي ٍرَد داؿتِ وِ اص آى تِ رض تخؾ

 اص ّویي دٍسُ داًؼت.  تَاى هیتشًٍی سا ّن تا تَرِ تِ هَاسد هـاتْؾ 

ّزشی هیثذ  860ِ ّای دّ هحشاب هؼزذ راهغ هیثذ وِ هَضَع هتي حاضش اػت سا ًیض تایذ تِ وتیثِ ِوتیث

رذ دس هحالت هختلف هیثذ تَدُ زاسی هؼاای اص سًٍك ًَػاصی ٍپایِ گسػذ ایي دٍسُ دٍسُتِ ًظش هی افضٍد.

ؿَد. وتیثِ كفَی تِ صحوت یافت هی ُدس هیثذ ًیض واؿی دٍس ،اػت. ّوچَى تیـتش ؿْشّای هٌغمِ یضد

هؼشق ایي دٍسُ دس هیثذ اػت. واؿی كَست  ِّزشی، تٌْا ًوًَ 951اًثاس همین فیشٍصآتاد تا تاسیخ هؼشق آب

پغ اص كفَی تا دٍسُ  ُّزشی ًلة اػت. اص دٍس 1108د تا تاسیخ لثشی ًیض دس ػشدس هؼزذ راهغ فیشٍصآتا

ؿَد، دس حالی وِ ظشٍف ػفالی ٍػشاهیىی اص ایي  دس تٌاّای هیثذ دیذُ ًوی واسی واؿیهؼاكش احش هْوی اص 

 واس تِسًگ وِ دس ًواػاصی  دٍسُ )تا اهضای ػفالگشاى هختلف( تؼیاس تالی هاًذُ اػت. آرشّای لؼاتذاس ته

 تٌْا ًوًَِ واؿی اص ایي دٍساى اػت. سفتِ، هی

                                                
هؼشق آب اًثاس  ِوتیثِ هؼشق ػشدس هؼزذ راهغ تفشٍییِ، پٌزشُ واؿی گٌثذخاًِ هؼزذ راهغ فیشٍصآتاد، وتیث .4 تا 2 اؿىال

 ّزشی( 951همین فیشٍصآتاد)
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 واٍؽ پیشاهَى هٌاسُ هؼزذ آهذُ اص دػت تِلغؼات واؿی  .5 ؿىل.

 

               
ای دس هحلِ هْشرشد ٍ واؿی كَست لثش ًلة تش ػش دس هؼزذ راهغ واس سفتِ دس ًوای خاًِ آرش لؼاتذاس تِ .7-6.اؿىال

 .فیشٍصآتاد هشتَط تِ اٍاخشدٍسُ كفَی

 

 احر مًرد بحج معرفی .3

چْاس  كَست تِّزشی داسد. ایي وتیثِ  867ش هؼزذ راهغ هیثذ تاسیخ كف ِواؿی هحشاب گٌثذخاً ِوتیث 

خاوؼتشی  ِصدُ اػت. تخؾ ٍػغی وتیثِ وِ اهشٍصُ گچثشی تا صهیٌ ضلؼی تِ دٍس یه هشتغ هیاًی دٍس هی

اػت. هتي وتیثِ كلَات دٍاصدُ اهام   آى هتفاٍت اص ؿىل فؼلی تَدُ ٍ اص تیي سفتِ ِداسد، دس حالت اٍلی

ػت. تخـی اص هتي وتیثِ سیختِ ٍ تا گچ پش ؿذُ اػت. خظ تِ سًگ ّوشاُ تاسیخ ػاخت تا خظ ًؼخ ا تِ

اًذ. تِ ًظش ّای هتفاٍتی ارشا ؿذُّا ٍ ػالئن تِ سًگخظ تِ سًگ الرَسدی ػادُ اػت. ًمغِ ِػفیذ ٍ صهیٌ

 وتیثِ چٌذ تاس تؼویش ؿذُ ٍ تِ ؿىل فؼلی دس آهذُ اػت. ذ سػهی

ّا دس ػوت ساػت وتیثِ تَد. دس اتتذا تا هالحظِ واؿیتشیي هـىل احش سیختگی لاتل  پیؾ اص هشهت هْن

ؿىؼتگی واؿی هشتغ تاال ػوت ساػت احش ٍ دس ّن سیختگی لغؼات ٍ تا هالحظِ تلَیش لذیوی اص  ُهـاّذ

-وِ ایي سیختگی هی تلَس ؿذ داد، ای دس ایي تخؾ سا ًـاى هی( ٍ آػیة ػاص8ُؿىل. احش وِ ٍرَد داؿت )
 ؿىللذیوی ٍ رذاؿذگی عاق ٍ توایل تِ ساػت اتفاق افتادُ تاؿذ. دس ایي  تَاًذ تِ دلیل ّواى آػیة
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. آب تاساى اص هحل رذا ؿذگی ایي تخؾ ًفَر دّذهحشاب دس ػوت ساػت آػیة تؼیاس تیـتشی سا ًـاى هی

 سا پَؿاًذُ اػت. تضئیٌاتوشدُ ٍ سٍی 

تا آغاص  1340 ِتَد وِ اص پایاى دّ آهذ، آىتلَیش هزوَس تا ٍضؼیت پیؾ اصهشهت احش تش هی ِآًچِ اص همایؼ

ّای هحشاب پش ٍ پیشاهَى آى ّا ٍ ؿىافیه دٍسُ تؼویش سٍی وتیثِ اًزام گشفتِ اػت. تشن ػولیات هشهت،

ػفیذواسی ؿذُ اػت. گچ ػفیذواسی ایي تاس تیؾ اص لثل حاؿیِ وتیثِ سا پَؿاًذُ ٍ تمشیثا احشی اص حاؿیِ 

ّای هختلف ٍ همایؼِ كذا هـخق ؿذ وِ  تمِ تِ سٍی وتیثِ دس تخؾؿَد. تاصدى تیشًٍی وتیثِ دیذُ ًوی

وتیثِ دس ػوت چپ ٍ ضلغ پاییٌی دس حال رذا ؿذى اص تذًِ ٍ فشٍسیختي اػت. تخؾ تاالی وتیثِ ٍ لغؼات 

ػوت ساػت اػتحىام تْتشی داؿتٌذ )پغ اص تشداؿتي ول وتیثِ اص دیَاسهـخق ؿذ وِ ایي  ِدس ّن سیخت

 ت(. پَؿیذُ ؿذى حاؿیِ داخلی وتیثِ تا گچ هـىل تخؾ داخلی وتیثِ تَد.گواى كحیح تَدُ اػ

       
 ( ٍ ٍضؼیت پیؾ اص هشهت1374)ٍیلثش ٍ گلوثه،  همایؼِ تلَیش لذیوی احش  .9ٍ 8 .اؿىال

ًظوی دس خاف دس هَسد ایي وتیثِ، ًاخَاًا تَدى رْت لشاسگیشی خظ دس ضلغ پاییٌی احش اػت. تی ایِ ًىت

آٍسد وِ دس تؼویشات پیـیي احش لغؼات ّای واؿی دس احش ایي گواى سا پیؾ هیؼات ٍ حویلچیذهاى لغ

 تذٍى تَرِ تِ ًظن اٍلیِ لشاسگشفتِ تاؿٌذ. 

هـاتِ همایؼِ ؿذ. هـاتِ  ِّای چْاسضلؼی، احش حاضش تا چٌذ ًوًَدس هَسد رْت لشاسگیشی خظ دس وتیثِ

ِ هؼزذ هیشػواد واؿاى اػت. لیضا گلوثه ٍدًٍالذ ٍیلثش دس هشتَط ت ِچْاسضلؼی ًوًَ كَست تِایي وتیثِ ٍ 

 اًذوتاب هؼواسی دٍساى تیوَسی هؼتغیل خالی هیاى وتیثِ هَسد اؿاسُ سا هحل ًلة رام آیٌِ داًؼتِ

واس سفتِ  ّای ایي دٍسُ تِ اؽ تاسّا دس وتیثِ (. ؿؼش فَق اص هَالًاػت وِ اؿؼاس ػشفاًی1374)ٍیلثش ٍ گلوثه، 

الذیي فیشٍصآتادی هیثذ یضد( تش هؼزذ الذیي ؿوغِ ٍلف یىی اص هشدم فیشٍصآتاد هیثذ )لغةٍ وتیث اػت

 848هشتغ ٍرَد داسد وِ تاسیخ تٌا ) كَست تِهـاتِ  ِالذیي اتَتىش تایثادی دٍ وتیثصیي ُدس همثش واؿاى اػت.

ؿشح  ُتِ تا هضوَى آیات ػَسای هـاػثیذاهلل احشاس دس ػوشلٌذ ًیض وتیثِ ُّزشی( سا تش خَد داسد. دس همثش

ّزشی ػاختِ ؿذُ اػت )پان 895ؿَد. تٌاتش تاسیخ فَت خَارِ تٌا دس حذٍد  تش تاالی هحشاب تٌا دیذُ هی

 (.1383آییي، 

چْاس لغؼِ تِ دٍس هشتغ ٍػظ ارشا ؿذُ، ٍلی تفاٍت آى تا وتیثِ فؼلی آى اػت  كَست تِّای هزوَس وتیثِ

صًذ ٍلی دس ی اػت وِ واهال تِ دٍس لغؼِ ٍػظ دٍس هیكَست تِحشٍف  هیثذ رْت لشاسگیشی ِوِ دس وتیث

هشتغ  ِاًذ وِ دسػت خَاًذُ ؿًَذ. دٍ وتیثای ًَؿتِ ؿذُگًَِلغؼات تِ ِوتیثِ واؿاى، تایثاد ٍ ػوشلٌذ ّو

 هیثذ الثتِ تِ رْت كحیح لشاس داسًذ.  ِوَچه دٍ عشف ضلغ پاییي دس وتیث
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 ّا(تشداسی حاؿیِپیؾ اص هشهت احش )پغ اص الیِ هؼتٌذًگاسی ٍضؼیت  .10 ؿىل

   

صیي الذیي  ُوتیثِ  هؼشق گَؿِ رٌَب غشتی كحي هؼزذ هیشػواد واؿاى )ػىغ اص ػشٍؽ ویایی(، همثش .13تا  11اؿىال

 اتی تىش تایثادی ٍ ػثیذاهلل احشاس  دس ػوشلٌذ
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -2وتیثِ هؼزذ راهغ هیثذ، -1ّای هشتغ تیوَسی: اص ساػت: تیثِرْت ًَؿتِ ؿذى هتي ٍ هحل آغاص وتیثِ دس و .14ؿىل 

 تىش تایثادی ٍ ػثیذاهلل احشاسالذیي اتَصیي ُهمثش ِوتیثِ هؼزذ هیذاى واؿاى، وتیث
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 َای خاص احر مًرد وظر ي ريیکرد کلی مرمت آن ارزش -4

یشی دس ایي هَسد سا فشاّن وٌذ. گذ ولیذّای الصم تشای تلوینتَاً هیتشیي هـخلات احش ولی اكلی عَس تِ 

هحل ًلة ایي احش دس هحشاب اكلی هؼزذ راهغ وْي هیثذ، ٌَّص هحل تشگضاسی ًواص رواػت اػت. ایي 

كلَات تش دٍاصدُ اهام ٍ پیاهثش ٍ دس ٍالغ اص  ُداس دسٍى هؼزذ راهغ ٍ دستشگیشًذتخؾ تٌْا تخؾ تاسیخ

. تخـی اص ایي وتیثِ وِ اهشٍصُ دس دػتشع ًیؼت تشیي اػٌاد هحؼَع سػویت تـیغ دس هیثذ اػتلذیوی

)ولوات اللْن كل ػلی( دس عی ًلة ٍ هشهت وتیثِ دس هحل فؼلی فشٍسیختِ ٍ ّوچٌیي  ٍ ٍرَد ًذاسد

 واسی واؿیّای اًذن اص  دلیل ٍرَد ًوًَِ ای اص حویل وتیثِ ًیض هفمَد ؿذُ اػت. ایي وتیثِ تِ تخؾ ػوذُ

تاسیخی احش ًادیذُ-ّای اػتٌادیاسصؿی دٍ چٌذاى داسد. تٌاتشایي اسصؽ تیوَسی دس تٌاّای تاسیخی هیثذ،

 گشفتٌی ًیؼت. 

ؿٌاػی ٍ  ّای اًزام ؿذُ دس هؼزذ راهغ هیثذ ٍ سًٍذ پظٍّـی آى تیـتش سٍیىشد تاػتاىاص ًگاُ والى هشهت

هوىي اػت  خلَف واٍؽ دس وف تٌا تاسیخ هؼواسی داسد. ایي سًٍذ پظٍّؾ ٍ هشهت ٌَّص اداهِ داسد ٍ تِ

ل تَدى ػشاهیه ٍواؿی لغؼات دیگش وتیثِ سا آؿىاس وٌذ. ّوچٌیي ؿْش هیثذ ؿْشی اػت وِ ػلی سغن فؼا

پضی ٍرَد ًذاسد. حتی اػتاداى اًگـت ؿواس ػاصی ٍ واؿیگًَِ واسگاُ ػٌتی واؿی ، ّیچكٌؼتی دس آى

ِ دس تاال آهذ تِ ّوِ خلَكیاتی ووٌٌذ. هیي هیأض هلالح خَد سا اص ؿْشّای دیگش تواس یضد ًیهؼشق ٍواؿی

ؿٌاػاًِ داسد. تشّویي هثٌا وٌٌذُ تش ایي تلوین اػت وِ هشهت احش سٍیىشد تاػتاى ویذأت ،اػتماد ًگاسًذُ

پشداختِ ّا تِ تاصػاصی گًَِ تاصػاصی اًزام ًگیشد ٍ تٌْا دس حاؿیِتلوین تش آى ؿذ وِ دس هتي وتیثِ ّیچ

هْن دیگش احتوال تشػىغ ًلة ؿذى وتیثِ دس تؼویش پیـیي اػت وِ دس كَست احثات آى تْتش  ِ. ًىتؿَد

 اكیل خَد تشگشداًذُ ؿَد.  كَست تِاػت وتیثِ 

 

 ضرح مرمت اوجام ضذٌ -5

(، 10تشداؿت ٍ هؼتٌذًگاسی احش )تلَیش هٌظَس تِػاصی لغؼات:  تویضواسی، هؼتٌذػاصی اٍلیِ ٍ پیادُالف( 

. دس عَل گچثشداسی اص گـت هی پاوؼاصی، ػفیذواسیپَؿؾ اص چٌذ هشحلِ تایؼت پغ  هیّای وتیثِ  لثِ

تخـی اص احش واهال دس ّن سیختِ ٍ حویل آى ًیض اص تیي سفتِ اػت. ایي تخؾ تا  دسیافتِ ؿذ وِّا حاؿیِ

 ّای وتیثِ صیش گچّواى گچی وِ دس ٍػظ گچثشی سا تـىیل هی داد پش ؿذُ تَد. حاؿیِ تیـتش لؼوت

ّایی وِ  ّا اص صیش گچ هـخق ؿذ وِ ایي حویل دس تخؾ پغ اص تیشٍى آٍسدى حویل ولیِ تخؾ سفتِ تَد.

تشداسی ّوچٌیي ًاپیَػتگی تضسگی دس وٌاس ضلغ ػوت سیختگی داسد. دس عَل گچ ّنتالیواًذُ اػت، تِ

ّای ي ًاپیَػتگی ؿوـِفضلِ پشًذگاى پش ؿذُ تَد. دٍ ػَی ای وِ اص پَؿال ٍ ًخ ٍ ّا پیذا ؿذساػت واؿی

ؿذ. دس ػوت صًی سٍی خـت ٍ تشاؿیذگی ًیض دیذُ هیگچی لذیوی تالی هاًذُ تَد. ّوچٌیي احشی اص تیـِ

ؿذُ ٍ سٍی آى ّای خـت ٍ آرش پشوِ تا گچ ٍ تىِ ؿذچپ وتیثِ ًیض ًظیش ّویي ًاپیَػتگی دیذُ هی

 ُپـت ٍ ػؼتی هالت چؼثاًٌذ ًِاتؼاهاى تذً(. ٍضؼیت 17تا  15اؿىال) گیشی گچی اًزام گشفتِ تَدؿوـِ

ّا دلیل آصاد تَدى وٌاسُ گزاؿت. تِای تِ رض تشداؿت ول وتیثِ اص تذًِ ٍ ًلة دٍتاسُ تالی ًویّا چاسُواؿی

هشص لغؼاتی وِ  ٍ ّوچٌیي ػؼتی هالت پـت وتیثِ تشداؿت وتیثِ تمشیثا ساحت اًزام گشفت. اًذاصُ ٍ

ّای هختلف وتیثِ تؼییي ؿذ ٍ ول وتیثِ تا پاسچِ ّا ٍ تشنتفادُ اص سیختگیؿذ تا اػتشداؿت هی تایذ هی
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گاُ هشهت هٌتمل واس تِّا اص تذًِ تشداؿتِ ٍ پَؿاًذُ ؿذ. پغ اص خالی وشدى تذسیزی پـت وتیثِ واؿی

 ؿذًذ.

       
ؿیِ وتیثِ واهال اص هیاى سفتِ تشداسی، دس ػوت ساػت حاهـخق ؿذى ًاپیَػتگی دٍ عشف وتیثِ پغ اص گچ .17تا 15 اؿىال

 .اػت

       
 لغؼات واؿی یافت ؿذُ پـت وتیثِ -تشداؿت هٌظَس تِ چؼثاًذى پاسچِ سٍی وتیثِ واؿی .18ٍ19 اؿىال

ًلة هزذد تا گچ  دس تؼویش ٍ اػتفادُ ؿذُّا هـخق ؿذ وِ گچ  دس ٌّگام تشداؿتي هالت گچ پـت واؿی

گچ یضد تَد.  ّؼتٌذ. ایي گچ تؼیاس ػؼت تَد ٍ تِ سًگ صسد ؼاىوٌٌذُ ایي تخؾ ٍ گچ گچثشی ٍػظ یى پش

 ای اص خشدُ آرش ٍ خـت ٍ دس تیي ایي تَدُ لغؼاتی اص واؿی هؼشق وتیثِ یافت ؿذگچ تَدُ ِدس صیش الی

ّایی تَد وِ دس ٌّگام تؼویش پیـیي ًـذُ تَد تِ تمیِ تخؾسػیذ ایي لغؼات، تخؾ(. تِ ًظش هی19ؿىل)

را ؿذُ ٍ دس ًلة دٍتاسُ ّن تِوِ وتیثِ یىثاس را ؿذ آى اػت دادُ هیوِ ؿَد. احتوالی ّای هتي هتلل 

. دس هزوَع تؼویش اًزام ؿذُ تش اًذ دادُ ًـذُتخـی اص حویل گوـذُ ٍ ّن لغؼاتی دس تشویة اكلی رای 

ٍ  آٍسد وِ تٌْا تشای رلَگیشی اص گن ؿذى لغؼات هٌتمل ؿذُّا تیـتش گواى آى سا پیؾ هی واؿی

خلَف تِ احتشام اػاهی همذع وتیثِ آى اًزام ؿذُ ٍ ارشا وٌٌذُ صهاًی وِ ًتَاًؼتِ لغؼاتی سا دس تیي  تِ

 ای پـت هالت ًگِ داؿتِ اػت.  ّا سا دس حفشُؿاى آىّا رای دّذ، تشای رلَگیشی اص گن ؿذى واؿی

اٍل گچ ًلة  ِؿذ. الییهالت گچی دیذُ ه ِّا دٍ الیپـت واؿیّا ٍ تخثیت:  ب( پاوؼاصی پـت واؿی

داؿت. دس داخل ایي هالت  یتش غ هتفاٍت ٍ هحىنٌّا ردٍم یؼٌی تخویش تیي واؿی ِتؼیاس ػؼت ٍ الی

ّا سا اص ّن تاص ًىشدُ ٍ تشای  ؿذ. دس تؼویشات لثلی تؼویشواس واؿیدٍم، رسات خشدُ صغال ًیض دیذُ هی

ٌاس  ّن لشاس دادُ ٍ پـت آى سا پش وشدُ تَد. دس ّای تىِ تىِ هؼشق سا تٌْا دس و واس تخؾ ػشػت دادى تِ

ّا تاحذ اهىاى اص ّن رذا ٍ پاوؼاصی فؼلی تشای تخثیت ٍ یىذػتی اتلال لغؼات، ػؼی تش آى ؿذ وِ واؿی
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ّا، ولیِ لغؼات واهال پاوؼاصی ؿًَذ. پغ اص رذا ػاصی ٍ پاوؼاصی لغؼات اص گچ، تِ دلیل ؿىٌٌذگی واؿی

 % دس اػتي اػتفادُ ؿذ. B72  5لغؼات اص پاسالَییذ تخثیت ؿذًذ. تشای تخثیت 

     
 لغؼات ُچیذى دٍتاس -لغؼات واؿی پغ اص تشداؿت هالت -پـت وتیثِ تشداؿت ؿذُ اص تذًِ .22تا  20اؿىال

پغ اص تخثیت، لغؼات چیذى دٍتاسُ هؼشق تَد. عشح  ِهشحلسیضی پـت واس:  د( چیذى دٍتاسُ لغؼات ٍ گچ

ػٌتی ػاخت  ُی وِ پیؾ اص ؿشٍع واس تشداؿت ؿذ، دس ایي تخؾ تِ ووه آهذ. تِ ؿیَایه تِ یه اٍلیِ

ّای ّا تا ػشیؾ تِ ػغح صیش چؼثاًذُ ؿذًذ. تخؾ واؿی ای رلَگیشی اص تىاى خَسدى لغؼات،هؼشق، تش

 ِّا، تِ فاكلووثَد خالی گزاؿتِ ؿذ تا دٍغاب گچ رای خالی سا پش وٌذ. تشای ًلة لغؼات دس پـت وتیثِ

ّایی ػاختِ ؿذ ٍ داخل هالت ًْایی لشاس گشفت. ایي واس اص ػمَط لغؼات دس هٌاػة اص لغؼات ػین لالب

 وشد. وشد ٍ پیًَذ وتیثِ سا تِ تذًِ هحىن هیعَل گیشؽ گچ رلَگیشی هی

     
 سیضی دٍغاب اص پغ هؼشق واؿی لغؼات –لالة آهادُ تشای دٍغاب سیضی  .25تا 23 اؿىال

 ِواؿی ًؼثت تِ وتیث ِؿذ ٍ هحل وتیثپیؾ اص ًلة لغؼات تایذ هحل ًلة آهادُ هید( ًلة لغؼات: 

گًَیا سٍی  كَست تِیىؼاًی ًذاؿتٌذ  ُّای واؿی وِ ّوِ اًذاصؿذ. تشای ایي واس اٍل لَحِگچی تٌظین هی

گچی تَد، تشػین ؿذ.  ِػغح كافی لشاس گشفت ٍ هؼتغیل هیاى وتیثِ وِ دس ٍالغ هحل لشاسگیشی وتیث

ٍ ػپغ خظ ؿالَلی ٍػظ  آهذ دػت تِهؼتغیل سٍی تذًِ اكلی، ٍػظ ًمؾ گچثشی  ًوَدىتشای پیادُ 

 ساػتا گشدیذ. ّنوتیثِ تا خظ ٍػظ هؼتغیل تشػین ؿذُ 

تش ؿذى لغؼات واؿی هؼشق ٍ پشؿذى دلیل هٌظن پغ اص اًزام ایي هشاحل هـخق ؿذ هؼتغیل ٍػظ تِ

لاتل  ٍِ دس ٍالغ لغؼات دس هحل لثلی لاتل ًلة ًیؼتٌذ. ًىتّا اص حالت اٍلیِ وَچىتش ؿذُ ًاپیَػتگی

ًاصن آى دس ػوت ساػت تَد. دس حالت پغ  ِتَرِ هتماسى ًثَدى ًمؾ گچثشی ٍػظ دس حالت لثلی ٍ صهیٌ

تخـی اص  ّویي دلیل ؿذ. تِهتش تِ ػوت ساػت هتوایل هیػاًتی 5/3اص هشهت حذ ػوت چپ وتیثِ حذٍد 
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ایزاد تماسى ًمَؽ واؿی ٍ گچثشی ًیض ایي اهش هَرة وِ  تشیذُ ؿذشی ٍػظ دس ػوت چپ گچث تذًِ گچی

ّا ٍ تؼتي دٍس وتیثِ پیچّای واؿی اص اكلی، آٍیختي لَحِ ِپغ اص ًلة پیچ ٍ سٍلپالن ٍ سٍی تذً گشدیذ.

ِ گشفتدس ایي واس تایؼتی تشاص ٍ دس ساػتای ؿالَل تَدى لغؼات دس ًظش  سیضی اًزام گشفت.ّا تشای دٍغاب

ّا دس رای خَد تا گچ تیض ٍ دٍغاب سیضی هشحلِ تِ هشحلِ، تایذ حویل . پغ اص هحىن وشدى وتیثِؿذ هی

 ُّایی اص حویل وِ هفمَد ؿذُ تَد تا واؿی رذیذ ٍ ّوشًگ تاصػاصی ؿذ. اًذاصؿذ. تخؾواؿی ًلة هی

 اكلی تالیواًذُ اػتفادُ ؿذ.ّای لغؼات رذیذ حویل تلٌذتش اص لغؼات اكلی تَد. الثتِ تا حذ اهىاى اص واؿی

         
واؿی پغ اص ًلة ٍ  ِوتیث-پش وشدى تخؾ ًاپیَػتگی وٌاس وتیثِ تا گل -سیضی گچ پـت وتیثِدٍغاب .28تا 26 اؿىال

 تاصػاصی حویل

ّا یا ّای اًذن واؿیدّی وتیثِ، سیختگیپغ اص اتوام ًلة ٍ ػاهاىّای ووثَد:  گزاسی تخؾ ّـ( سًگ

ّای ووثَد دس ایي ؿذ. تشای پشوشدى تخؾػاصی هیداد ٍ تایذ هَصٍىا تیـتش خَد سا ًـاى هیّلؼاب واؿی

ّا تلوین تش اًتخاب سًگی تَد وِ دس ػیي هـاتْت اص ًظش فام ٍ هاّیت سًگی تا صهیٌِ واؿی، لاتل لؼوت

ػاصی وتیثِ ٍ خظ آى تش ًثاؿذ. دس ایي تخؾ ّذف اص واس، تاص تفىیه تَدُ ٍ دس ػیي حال اص سًگ اكلی صًذُ

گزاسی تا اوشیلیه اًزام گشفت ٍ ػاصی ؿذ. پغ اص تؼتشػاصی، سًگی پشاوٌذُ هَصٍى ّاًثَد ٍ تٌْا سیختگی

گیشی تخؾّا ٍ لىِواؿیس . پغ اص اتوام واؿذ دّی پَؿؾگزاسی ؿذُ  % تخؾ سًگ5ػپغ تا پاسالَییذ 

 ؿذیذ تخؾ تالی هاًذُ اص ضلغ ساػت وتیثِ تَد.  آهذ وٌتشاػتّای سیض فشٍسیختِ، آًچِ تیـتش تِ چـن هی

ؿذ ّا دس ّن هیاٍل دس هَسد ایي تخؾ خالی هاًذُ آى تَد وِ سًگ ػفیذ آى تا سًگ ػفیذ خظ واؿی ًِىت

صهیٌِ  تؼذی تثذیل ؿذى فشم ایي لؼوت تِ ؿىلی هضاحن دس پیؾ ِاًذاخت. ًىتٍ تیٌٌذُ سا تِ اؿتثاُ هی

 شی تشای تیٌٌذُ تَد. ّا ٍ ایزاد اختالل تلواؿی

هْن اًتخاب سًگ ٍ تافت هٌاػة تشای پش وشدى ایي تخؾ تَد. سًگ ایي لؼوت تْتش تَد سًگی خٌخی  ِلأهؼ

سٍی ول وتیثِ سا تؼْیل وٌذ. دس ایي ّای وٌاسی تاؿذ تا گشدؽ چـن ٍ دس ػیي حال ًضدیه تِ تخؾ

هاًٌذ خاوؼتشی ٍ آتی سٍؿي اًزام گشفت. ّای هختلفی  گزاسی تا سًگتخؾ تا ووه تلاٍیش واهپیَتشی سًگ

ػاص تَد. تْتشیي ّا اضافِ وشدى سًگی دیگش تِ وتیثِ هـىلدلیل ٍرَد چٌذ سًگ هختلف دس هتي واؿی اها تِ

ّا )الرَسدی( تَد. تشای توایض تخؾ  داد سًگ خَد صهیٌِ واؿیسًگی وِ دس تلاٍیش واهپیَتشی رَاب هی

تش هایِ ٍلی ووی سٍؿي ّا تلوین تشآى ؿذ وِ سًگ دس ّویي سًگ یگزاسی ؿذُ تا اكل صهیٌِ واؿ سًگ

 ػاختِ ؿَد. دس ػیي حال تا اضافِ وشدى ووی خاوؼتشی تِ سًگ، هایِ خالق ٍ چـوگیش سًگ گشفتِ ؿذ. 
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 ًوای ولی وتیثِ ٍ هحشاب پغ اص هشهت -یذئگزاسی ؿذُ پغ اص تخثیت  تا پاسالَّای سًگتخؾ .31 تا 29اؿىال 

پغ اص پایاى هشهت وتیثِ واؿی هحشاب ٍ هغالؼات هشتَط تِ آى ًىات صیادی  گیری:تحلیل ي وتیجٍ -6

آهذ. اگشچِ دس ایي تخؾ للذ ّیچ گًَِ  دػت تِّای تؼویشاتی آى  دٍسُ دس تاسُ ٍضؼیت گزؿتِ هحشاب ٍ

آًچٌاى واهل  آهذُ ٌَّص دػت تِتحلیلی اص هؼواسی گزؿتِ هحشاب هؼزذ راهغ دس هیاى ًیؼت ٍ ًتایذ 

 دػت دّذ. هحشاب تِ ًِیؼت وِ تلَیش دسػتی اص گزؿت

هؼزذ راهغ ٍرَد داسد، ؿىل اكیل هحشاب  ِؿىل هحشاب هؼزذ ٍ فضایی وِ اوٌَى دس اًتْای گٌثذخاً -

 ّای صیادی سا دس آى تاػج ؿذُ اػت.گًَیشیؼت ٍ اػتفادُ ٍ تؼویش هذاٍم، دگً

شی فؼلی لشاس ًذاؿتِ اػت. تخؾ هیاًی دس اكل، هیاى آى گچثُ ًىتِ هْن دیگش ؿىل خَد وتیثِ اػت وِ -

چیٌی چَب یا گچ تاؿذ. دس هؼارذ فیشٍصآتاد، دٌَّ تَاًؼتِ تا پٌزشُ هـثىی اص رٌغ واؿی، گشُوتیثِ هی

تَاى اظْاس ًظش دس هَسد ایي هَضَع ًوی آتاد هیثذ پٌزشُ ٌَّص دس ایي لؼوت ٍرَد داسد. الثتِ فؼالًٍ سوي

 شد.لغؼی و

خش ایي لؼوت أهت هحشاب ٍ ایي وِ ًلة آى دس هحل فؼلی دس تؼویشات ِدلیل اهىاى راتزا ؿذى وتیث تِ -

ّای دٍ ػَی وتیثِ  دلیل آى وِ تشای ًلة وتیثِ دس هحل فؼلی تخـی اص ؿوـِ اًزام ؿذُ ٍ ّوچٌیي تِ

شتَط تِ ّویي هؼزذ وِ هحل اكلی ًلة وتیثِ )اگش وتیثِ ه تَاى ًتیزِ گشفتتشاؿیذُ ؿذُ اػت، هی

تَاًذ ػٌذ دلیمی تشای تاسیخ ایي تخؾ ّزشی( ًوی 867دس ایي تخؾ ًثَدُ ٍ تاسیخ هَرَد سٍی آى ) تاؿذ(

 داد.تَاى ًظش لغؼی اص هؼزذ تاؿذ. دس هَسد هؼىَع ًلة ؿذى ضلغ پاییي وتیثِ دس تؼویش پیـیي ًوی

ّا هـخق وشد وِ چٌذاى وٌٌذُ تا واؿی تؼویش پیـیي اًزام ؿذُ ٍ ًحَُ تشخَسد ؿخق تؼویش ُهـاّذ -

 ِتَرْی تِ هتي وتیثِ ٍ خَاًا تَدى ولی آى ًـذُ ٍ للذ تیـتش حفظ لغؼات واؿی تَدُ اػت. ایي هؼال

ایي اهىاى تاؿذ وِ وتیثِ دس پی تخشیة یا تؼویش تخـی اص هؼزذ تِ هىاى فؼلی  ُوٌٌذییذأتَاًؼت ت هی

ػشدس هؼزذ راهغ هْشرشد ٍ دس هحشاب هؼزذ راهغ تاسریي  ِثآٍسدُ ؿذُ اػت. هـاتِ ایي اتفاق دس وتی

 ؿَد. دیذُ هی
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اػوال ؿذُّای پـت وتیثِ واؿی ٍ ػًَذاط ّای  ًوای الیِ .32 .ؿىل

مىابع
، 46ؽ  ،تاتؼتاى ،خَارِ احشاس ٍلی: ػاسفی اص ػوشلٌذ، هغالؼات آػیای هشوضی ٍ لفماص .(1383)،پان آییي. م

185-194. 

ؿْشػاصی  تحمیمات داًـىذُ هؼواسی ٍ ًاهِ( هشوض اػٌاد ٍ هؼارذ )اص هزوَػِ گٌذ .(1383)،ن لاػوی.حاد

 اًتـاسات سٍصًِ. داًـگاُ ؿْیذ تْـتی ٍ

)هٌتـش  ذ هشوض اػٌاد پایگاُ پظٍّـی هیثذلذین هیث ّای تیشٍى حلاس ًظشی اروالی تش آتادی (1381)،.سفالح. ع

 ًـذُ(.

یٌات هؼواسی هیثذ، هزوَػِ هماالت هیثذ ؿْشی ئای خاف اص تضی گلی، گًَِّاتشرؼتًِمؾ .(1385)،.حوشیوی. ا

وِ ّؼت، پایگاُ پظٍّـی هیثذ ٍ اًتـاسات ًمؾ خَسؿیذ.

پظٍّـی دس هؼارذ تاسیخی هیثذ، هشوض اػٌاد پایگاُ پظٍّـی هیثذ )هٌتـش ًـذُ(. .(1380)،وـاٍسص. م

االت هیثذ ؿْشی وِ ّؼت، پایگاُ پظٍّـی هیثذ ٍهؼزذ روؼِ وْي هیثذ، هزوَػِ هم .(1385)،ًیه صاد. ر

 اًتـاسات ًمؾ خَسؿیذ.

ویاًی،  یَػف وشاهت اهلل افؼش ٍ هحوذ :تَساى، تشروِ هؼواسی تیوَسی دس ایشاى ٍ .(1374)،.لگلوثه  .ٍیلثش. د

ػاصهاى هیشاث فشٌّگی وـَس.
________________________________________________________________________________________

:همالِ ایي تِ اسراع سٍؽ

(1394)وشیوی، 

 داًؾ تخللی فللٌاهِ دٍ ،(ای دس هشهت واؿی هؼشق )هشهت وتیثِ تیوَسی هحشاب هؼزذ راهغ هیثذ تزشتِ ،(1394)وشیوی.ا.ح.،
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