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 اهميت درخت گردو در زندگی روستاييان الموت
 

 نصراله عسگری
 

 (5/12/93: تاريخ تأييد؛  31/6/93: )تاريخ دريافت
 ه    چكيد

مقاله یاضر که با ع وان اگایت .فهت گر.، .ف زندگی ف،سماییان الاو  دز،یر افاده شده 
گا  مشاگده مشافکمی  مصایبه ، با اسمفا.ه از  با اسمفا.ه از ف، است  سعی بر آن .اف. 

گرایی ساهمی به گیر  از نظریه کافکر.تحقیقا  صوف  گرهمه .فبافه گر.، ، با بهره
 سخ .گد سواال  زیر پا

گا  الاو  آیا به اهزایش ، گاه جانبه .ف ف،سما گا  ف، با ،جو. تغییرا  ، .گرگونی
 بر.اشت گر.، توانسمه پیوندگا  اجمااعی هانوا.ه  ، شبنه گا  پیرامون آن فا تدا،م بخشد؟

 آیا ایر .فهت غیر از کافکر. ادمصا.   کافکر. اجمااعی  هرگ ری گم .اف.؟

 
و  شردی ، غربی  .فهت گر.،  گر.،  مالنیت  پیوندگا  اجمااعی  الا كليدی: های واژه

  بر.اشت گر.،

 

________________________________________________________ 
   الاللی امام های یافه( دز،یر ع و گیئت علای .انشراه بیر 

 شو. .فیغ ایشان صایاانه تشنر میاز گاناف  بی آبا.  تهیه شده است یاه با گاناف  آدا  مجید شاسگا  ضاعنس
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 مقدمه
ا  نز. بومیان .اف.  ایر .فهت که .ف میان .فهمان ج رلی ، که سال  .فهت گر.، جایراه ،یژه
کم نیسم د .فهمانی که به  نیز. ، شو.افا  عار ووالنی است برا  مقاصد هاص نیز ،د  می

  اند  گا  از.،اج ثبت شدهه .ف دبالهع وان مهری
تریر اندیشه عاومی .فبافه .فهت گر.، ، .یرر .فهمان ،اسطه دراف .ا.ن آنهاست   اما مهم

توان موف.  فا که .ف ف،سما  گلیر. والقان اتفاق اهما.ه ذکر کر.  .ف گذشمه به ع وان مثال می

هواسمه تجدید هرا  د.اً می.ا. ، مجفسم بو.ه گرکس گاسر  فا .ف جوانی از .ست می
.ا.ند که عار هواندند ، .فهت فا دسم میک د  ابمدا هطوبه عقد فا به نام .فهووت گر.، می

ترتیب تا هراگم شدن مقدما  از.،اج  آن .همر یا بیوه  ا  فا ووالنی ک د ، بدیرگاسر آی ده
 (          1383شد امیرابوالقاسای  گاسر .فهت گر.، ش اهمه می

 
 مسأله تحقيق

گا  ف، به اهزایش  ه آیا با ،جو. تغییرا  ، .گرگونیگا  اصلی .ف ایر مقاله ایر است کسوال
    پیوندگا  اجمااعی هانوا.ه ، گر.، توانسمه است   ، گاه جانبه .ف ف،سماگا  الاو 

 گا  پیرامون آن فا تدا،م بخشد؟شبنه
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 اجمااعی ، هرگ ری گم .اف.؟  گاآیا ایر .فهت غیر از کافکر. ادمصا.   کافکر.
یا ایداث باغ گر.،    هواگیم بدانیم غرس نهال گر.، به عباف  .یرر .ف ایر تحقیق می

ا  از  ت یا آن که ایر .فهت گاان د پافها  از کابو.گا  غذایی اس فهع پافه برا اددامی 
.ه ، تا به امر،ز نیز .فهمان چون سر،  چ اف  اناف  نخل  زیمون ،     نز. مر.م موف. ایمرام بو

ایر است که   نظر ما است.ف ایر مقاله مددداست ، ایمرام هو. فا یفظ کر.ه است؟ آن چه 
بلنه ابعا. اجمااعی ، هرگ ری    به ایر .فهت نباید ت ها از بعد ادمصا.  نرریسمه شو.

باید   .اف. ،جو.هصوصاً نقشی فا که .ف پیوندگا  اجمااعی اهرا. مهاجر ، نز. آنها به یندیرر 
 موف. توجه دراف .ا. 

 
 ها فرضيه

 ا  ،جو. .اف.  هت گر.، ، گابسمری اجمااعی فابطهبیر .ف -1
 ا  ،جو. .اف.  با،فگا  هرگ ری فابطه بیر .فهت گر.، ، -2
 

 پيشينه تحقيق
شده بر اساس او عا  ما ت ها چ د مقاله است که به نقش از میان مقاال  ، کمب م مشر

 عبافت د از  گا اند  ایر مقاله کر.هعی .ف ک اف نقش ادمصا.  آن توجه هرگ ری  اجماا
ع وان گر.، که توسط محاد یسیر پاپلی یز.  با گاناف  عباس ج لی  باا   مقاله -1

ا  نراشمه شده است  .ف ایر مقاله  .ف ف،سماگا  هراسان به ف،  میدانی ، مطالعا  کمابخانه
نقش آن فا .ف ساهماف اجمااعی ،   گایت ادمصا.  گر.،اند ع ،ه بر ا کر.همحققان سعی 

 (  1374هرگ ری ف،سماگا  موف. مطالعه نشان .گ د ا
  .یرر  است که محقق  .انش بومی مربو  به ایر .فهت فا  میخ و  یا گر.،  مقاله -2

  (1382یسی ی   شاه.ف شهرو یی دی شهایرزا. از اسمان سا ان به فشمه تحریر .فآ،ف.ه است ا
قه ت رل گونی کرمان ، ا  .یرر  بخمیاف محاد  سلیاانی ابمدا به معرهی م ط .ف مطالعه -3

بر   مراسم بر.اشت گر.،  شیوه  هیز آن پر.اهمه  سپس به مالنیت ، نحوه سهمم اوق گر.،
یت ، پایراه اجمااعی صایبان گا ، مودعیرر ، نقش گریک از آنگاناف  ف،سماییان با یند

 (  1370، پر.اهمه است اگر. گا  باغ
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 روش پژوهش

اند  .ف بخش ا  ، مطالعه میدانی گر.آ،ف  شدهگا  مقاله یاضر با .، ف،  کمابخانه.ا.ه
گا ، .ف بخش میدانی ع ،ه بر مشاگده  ا  از مقاال  ، کمب موجو. .ف کمابخانهکمابخانه

مهاجر ساکر  گا  ف،سمایی  از او عا  تعدا.  از محلی اهرا. مطلعمشافکمی ، مصایبه با 
 اسمان دز،یر گم بهره گرهمه شده است 

 
 خاستگاه گردو

.ف بع ی کمب تافیخی موور  صلی گر.، عقاید مخملفی ابراز شده است .ف موف. هاسمراه ا
  هزف .ف ناییه گی ن  چه  .فیا برهی .یرر موور اصلی آن فا یاشیهاصلی آن فا چیر ، .ف 

 اند راهیایی ذکر کر.ه.فجه عرض جغ 40تا  35بیر 
  چیر  دفقاز  ترکیه  بلغافسمان  یوگس ،   ف،مانی  اتریش از م اوق تولید هو.ف،

سال دبل از می .  سربازان ف،م آن فا از چیر به ایران  750الی  500 گر.،  جهان بو.ه است 
فو است ، عقیده .اشم د ایر .فهت مقدس ، میوه آن مبا آنها  کر.ند، سپس به اف،پا م مقل 

کر.ند ، .ف به گایر .لیل بو. که گر.، فا برا  پذیرایی از میهاانان عالیقدف هو. اسمفا.ه می
گاان زمان نیز مموجه شده بو.ند که از لحا  موا. غذایی ، چوم  .فهت گر.، بسیاف مفید 

ا به کالیفرنی 18از وریق ف،م به انرلسمان ، .ف ا،اهر درن  1562بو.ه است  گر.، .ف سال 
 ( 13  1371م مقل گر.یده است اوباوبایی ، گانافان  

، مرادبت ،  گا ا.ن  آبیاف   گرس  مبافزه با آهتشامل شخم ز.ن  کو. . کشت کافگا  
غیربومی ، پرندگان است  ف،سماییان برا    گر.، از .سمبر. اهرا. بومی گا  نرهبانی از باغ

بان یا پاکاف ایر بان یا باغ هر.  به نام .شت گا  براساس عرف معاول با انمخام باغ مرادبت از
ساله پس از تحویل  صوف  است  گاهیر ه اک  د  وریقه انمخام ب ،لیت فا به ا، ،اگذاف میمسو

ف،ند  پایراه اجمااعی  گا  عزا.اف می مایی .سمه جاعی به .یداف هانوا.هسال مر.ان ف،س
شو.  تنلی   تعییر می گا  زفاعی مالنیت باغ  .ام ، زمیر اشخاص که براساس

ک د  .ف چ یر ف،زگایی که هرصت تجدید .یداف ، تحنیم  گا  بعد  فا معیر می .ید،باز.ید
ف،سماییان هرصت فا غ یات شار.ه   ،جو. .اف. مو.  ، .،سمی بیش از گر زمان .یرر 

را  معاوالً بهمریر زمان ب ک  د اهرا.  فا که .ا،ولب تصد  انجام کافگا گسم د انمخام می
     گاهشده است.ان د که از تراکم .ید،باز.یدگا  کاسمه  عید می از ایر کاف فا سه ف،ز بعد

ز ف،سماییان که گ جایش پذیر    ینی ا مر.ان با دراف دبلی .ف ف،ز معیر .ف مسجد یا هانه
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 تریر .شمبان یا تا ضار بحث ، تبا.ل نظر شایسمه ک  د ها فا .اشمه باشد  اجمااع می  آن گاه
، مزافع آنها مرادبت الزم فا به عال آ،ف.  .ف  گا ک  د تا از باغباغبان فا با فس  اکثریت انمخام 

 گیرند که اگم آن گا عبافت د از انمصام .شمبان عواملی فا .ف نظر می
 محلی باشد  -
  ش اس باشد  ،ظیفه -
 شوفا  محل ص ییت ا، فا موف. تأیید دراف .گد  -
 یق کسی فا ضایع نن د هوف باشد ،  ی ل -
 مماگل باشد  -
ف،سما ، مرادبت از  بانی ، .افا  هرصت کاهی برا  ی وف .ف ع دا د به کاف .شت -

 ، .یرر تاسیسا  موجو. .ف ف،سما باشد  گا مزافع  باغ
ک  د ، ا، گم  انمخام می با .ف نظر گرهمر عوامل یا. شده  ف،سماییان یک نفر از .ا،ولبان فا

،لیمش فا گزی د  تا .ف غیام ا، مسو ست  برمیع ی .سمیاف هو. فا که از نز.ینان ا،نفر بعد  ی
ا  از .فهت اناف اشو ( برا  ت بیه کو.کان هاوی ،  ده بریر.  ابزاف کاف .شمبان ترکهبه عه

  1379 عسرر  ت ا.سمی کوتاه ، دطوف برا  مقابله با .ز.ان ، ییوانا  ،یشی اس یک چوم
ک د  .ف ف،سما  اکوجان سهم .شمبان از گر  . ا، فا عرف محل تعییر میمیزان .سماز(  196

ک  د  .ف بع ی ف،سماگا مان د  ی گم مز. ا، فا با پول پر.اهت میعد. است  گاگ 50گزاف گر.، 
از ا،اهر شهریوف ماه تا ا،اسط مهر ماه که  1آتان ع ،ه بر پاکاف  هر.  فا تحت ع وان .افبر

زنی  به گشت گا .ف باغگا  ک  د تا شب انمخام می  یوه .فهت گر.،مصا.ف است با بر.اشت م
    اسمفا.ه  2از ممرسک اآفاسونه( نیز بپر.از.  ع ،ه بر مواف. یا.شده برا  مقابله با پرندگان

ه ا  به شنل انسان است که از اتصال .، چوم به شنل صلیب ساهمممرسک پینره ک  د می
  ک غ با ک گی بر سر  فنر ، گاگی گم با الشه گا  که ه ، تیره هشو. ، آن فا با انواع پافچ می

ب .هع پرندگان ، .گ د تا موج گا  .فهمان دراف می ال  شاخ ، برگک  د ، البه تزییر می
ها با گا  .فهت ، اصطناو آن گا  یلبی از شاهه چ یر با آ،یخمر دووی جانوفان شو.  گم

 شوند    .فهمان می ک شدن پرندگان به میوهنز.یاز یندیرر .ف اثر ،ز  با. مانع 
ماه با توجه به شرایط جغراهیایی م طقه با چ د  میوه .فهت گر.، .ف ا،اسط مهرماه یا ا،اسط آبان

که ف،سماییان برا  هو. .ف گفت ف،ز گفمه  ف دابل چیدن است  ،لی نظر به ایرف،ز اهم 
________________________________________________________ 

1. Darbon 

2. Arasoneh 



 اهميت درخت گردو در زندگی روستاييان الموت

143 

 

شو.  هو  آن مر.م مربو  میا ناند که به سوابق تافیخی هو  ی.اف 1ف،زگا  سعد ، نحس
شو.  بی ی کر. تا از بر،ز یوا.ث غیرممردبه جلوگیر   برا  اددام به گرکاف  باید آی ده فا پیش

اجعه به تقویم نجومی  ف،زگا  ف،ند تا ا، با مر ایر پیش از چیدن گر.، نز. م   محل میب ابر
شت  از اهرا. ماگر  که به هوبی یار ، بدیار فا مشخص ک د  پس از دطعی شدن ف،ز بر.ا هو 
نام د  چون ایر کاف از  تنان میایر اهرا. فا گر.،  گیرندتوان د از .فهمان باال بر،ند کاک میمی

ولبد  زیرا .فهمان گر.، اغلب بزفگ ، ا  می آید ، .لیر  ، جساف  ،یژه عهده گرکس برنای
ز است ، گر.،تنان .ف انجام کاف آمیت وم دند ، بر.اشت محصول آنها عالی .شواف ، مخاوره

یا  2شانگا فا گر.کانتنان  گر.،.ف ف،سما  اکوجانشو.   ممحال می  ی بسیافهو. سخم
ا آدوز جیرکر  .ف   .ف ف،سما  پاییر ف،چ  آدوزچیر ی4  .ف ف،سما  گ یز  آدوزک ندن3.اف،بان

گر.،تنان از .فهت نام د    می6  .ف ف،سما  آتان .افک ندن5گرکر شر ف،سما  هشک بخش
ا ، به زند تا گر.،گا جد گا  .فهت ضربه میبه تک تک شاهه 7ف،. ، با الابه یا .اف،باال می

گا که اع ا  هانوا.ه  هویشا،ندان نز.یک ، گاسایران گسم د با  کر زمیر بیفم د  گر.، جاع
شدن س از پرپر.ازند ، پ ا میآ،ف  گر.،گ اچلک( ، گونی به جاع ابزاف کاف هو.  سطل  سبد

.سماز.  ک  د  ف،  زمیر کوپا میفا .ف محلی که از دبل تعییر شده   شان آنها گا ظرف
.ه گر.، .، عد. آن گا .ف ف،سماگا  مخمل  ممفا،  است  .ف ف،سما  اکوجان از گر  گر.،تنان

 250ل گر .فهت  بخش پس از بر.اشت محصو ممعلق به گر.،تنان است  .ف ف،سما  هشک
تنان یک سوم که .ف ف،سما  آتان  .سماز. گر.، گ د  .ف یالی. شر می ه گرکرعد. گر.، ب

آ،ف  گر.،گا  ع ،ه بر .سماز.  است  پس از جاع گر.،گا  .فهمی است که تنانده شده

________________________________________________________ 
گا  سعد ، نحس .ف ف،سماگا  مخمل  ممفا،  است  .ف اکوجان ف،زگا  ش به  .،ش به ، پ ج ش به سعد ، ف،ز  1

گا ، ایام شها.  معصومیر نحس  ش به سعد ، صبح ،ش به ، پ جگا  .  بعد از ظهرسایر ف،زگا نحس است  .ف میلک
گا  گاان ف،زگا سعد  به ، چهافش به نحس ، بعد از ظهرگا  شاست  یال آننه .ف ف،سما  هشک بخش صبح

  است ، باالهره .ف برهی از ف،سماگا مر.م اعمقا.  به سعد ، نحس بو.ن ف،زگا ندافند ازف آبا.( 

2. Gerdekanshan 
3. Daruban 
4. Aqoozklandan 
5. Gerkan shen 
6. Darklandan 

گا  ه دق   ممر از ج س .فهت 6الی  3چوم بل د  است به وول  (Daru)یا .اف،  (Alambe)الابه   1

گا  زند تا گر.،گا از شاهه گا  .فهت گر.، می ر.،تنان با آن بر شاهه ، سرشاههتبریز   زبان گ جشک که گ

 فم د جدا شوند ، بر زمیر بی
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آ،ف  گر.،گا ، انجام اموف مربو  به آن مخمصر  گر.،تنان  برا  کو.کان ، اهرا.  که .ف جاع
گیرند ، از ی اف با نان  پ یر محلی  کره   .، به ع وان انعام .ف نظر میاند تعدا.  گر هعالیمی .اشمه

آید  پس از پایان یاهمر کاف بر.اشت  اشخاص یاضر مغز گر.،  تازه ، چا  پذیرایی به عال می
.ف زیر .فهت اعم از مر.ان  زنان ، کو.کان مجازند با چوبدسمی کوچنی که .افند به جسمجو  

.، پیدا گا بپر.ازند ، گرکس گر تعدا. گر گا ، عل  زیر برگیا به جا مانده شده ،  گر.،گا  پ هان
گا فا .ف  شده زیر عل  گوی د  گر.،گا  پ هان به ایر کاف پاچیر می ک د  مال هو.  هواگد بو. 
  1گوی د .ف ف،سما  گ یز  پس پادیز کر می ف،سما  پاییر ف،چ  پی آف،ن ،

 

 مالكيت گردو -4
 .فهت گر.، .ف م طقه موف. مطالعه به دراف زیر است الرو  مالنیت بر 

 ،دفی -4افبام فعیمی            -3مشاع             -2هر.             -1
 مالكيت فردی -الف
.ف مالنیت هر.   .فهت گر.، ، زمیر یا .فهت بد،ن زمیر از آن یک نفر است  یع ی  

ف. مالنیت   .ف مواستآن هر. .یرر  مالنیت .فهت گر.، از آن یک نفر ، مالنیت زمیر از
ک د ، زمیر زیر .فهت  گونه یق تصرهی .ف زمیر .یرر  ایجا. نای اهیر  مالنیت .فهت گیچ

 بر از .فهت مذکوف  کااکان به مالک آن تعلق هواگد .اشت  چ انچه گر.،یی پس از فسیدن
لی از آن بر،ید  ت ها زمیر بیفمد یا به ،سیله ک غ .ف گاان زمیر زیر هاو پ هان شو. ، نها

ک د ، گیچ سهای از آن به صایب .فهت  نهال گر.،  جوان مالنیت پیدا می صایب زمیر بر
 دبلی تعلق نخواگد گرهت 

 
 مالكيت مشاع -ب

ا،  که با مرگ مالک آن .فهت از تالک نوعی مالنیت هر.  بر .فهت است 2مالنیت مشاع
آید ، ،فثه  می ران  به شنل مالنیت جاعی .فهافج ، از وریق افث یا به ،سیله هر،  به .یر
 ک  د  یا هریداف از عواید آن به شنل سهای اسمفا.ه می

 نفر .ف آن سهیم گسم د به دراف زیر است  14ا  از مالنیت مشاع .ف ف،سما  اکوجان که ناونه

________________________________________________________ 
برا  آگاگی بیشمر ف و  ج  ینیای فضایی  ن  وباوبایی  تأثیر زمان بر.اشت بر کیفیت مغز گر.،  افدام   1

 انمخابی اف،میه 

   18برا  آگاگی بیشمر ف و  محادیسر پاپلی یز.   عباس ج لی  گر.،  ص   2
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هان ساکر ف،سما  اکوجان االاو  غربی( صایب یک اصله .فهت گر.،  هاندان موسی
شده .ف صفحه بعد   براساس ناو.اف ترسیماستمیر آن گم ممعلق به گایر هامیل است که ز

علی سه پسر .اشمه  فسد  جانعلی به افث می هان  .فهت به هرزند  جان پس از هو  موسی
یک از هرزندانش یع ی هدا.ا.  میرزا شو.  گرکه پس از مرگش .فهت به سه سهم تقسیم می

ک د ، به بداشت ینی هو  می .، پسر بو.ند  از .، پسر اهللیب بداشت صا محاد ا،ل ، اهلل
مر.ان ، گیر.  گاچ یر هرزندان میرزا محاد ا،ل یع ی علیمحصول تعلق می.یرر  یع ی تقی 

ک  د  سهم .فیاهت می سر یقوق گر.،تنان ، نرهبانمحصول فا پس از ک جانعلی گرکدام 

 بداشت گرکدام  علی یع ی بخمیاف ، اهلل پسران مریوم برج نیزگا.  ، ،ثوق اپسران تقی( ، 

برند ، باالهره هرخ  محصول فا می علی(  است  محاد  ینات ، هایز اهرزندان مریوم 

 محصول گسم د     مالک واگر  گرمز ، م صوف اهرزندان مریوم امیر(

 
 مالكيت ارباب رعيتی -ج
 کو..گی  کافگا  مربو  به .اشت اآبیاف   شو. ممعهد می ایر شیوه زافع با عقد دراف.ا.  .ف

ایک ماه بهاف  سه ماه تابسمان ، یک ماه پاییز( تا مریله  گرس کر.ن ،    ( فا به مد  پ ج ماه
 شو.  اساس عرف محل بیر آن .، تقسیم میبر.اشت ا.امه .گد  آنراه محصول بر 

 
 مالكيت وقفی -د

 با چ یر عالی اصل مال  یع ی .فهت گر.، یبس   نوعی عال هیر ، مؤثر است  ،د 
فا هو.  فسد  معاوالً کسانی که هرزند ندافند  .فهمانآن به مصرف می محصولشو. ، می

ک  د  مدیریت ایر الا فعه مثل مسجد  امامزا.ه  مدفسه  یاام ،     می،د  کافگا  عام
یر ترتیب که گر.،گا  .فهت ،دفی ه ا  ام ا  مسجد است  بگیا   ،اد  یا.فهمان به عهده

فسان د ، پول یاصل از آن فا .ف اموف مربو  به فا پس از بر.اشت به دیات ف،ز به هر،  می
  1 دک م اهع اجمااعی صرف می

________________________________________________________ 
  گا  داجاف ، پهلو تهران .ف .،فه ش اسی جغراهیایی شهر،د   یسی ی  پر،انهبرا  او ع بیشمر ف و  شاه  1

    111، ف.یابی ،د  .ف ساهماف هرگ ری شهر تهران از .،فه داجاف تا جاهوف  اس می  ص  118ص 
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 خشک كردن و نگهداری
برهی از ماه ، یمی .ف رهصل بر.اشت محصول به علت سر.سیر بو.ن م طقه .ف ا،اسط مه

سبز    شناهمر یا ترو بر.اشمر پوسمه  ماه است  ع مت فسیدن گر.، ا،اسط آبانف،سماگا 
   چوبی جدا کر. ، ها فا از پوسمه  هافجی آن دن گر.،گا باید پوسمههافجی است  پس از چی

را  هشک کر.ن آنها .ف نظر گایی که ببام یا منانمحصول فا به مد  یک گفمه .ف پشت
ها فا .ف گونی  کیسه یا سپس آن  دنمام دراف .ا. تا هشک شو.ف مقابل نوف م یم آه اندگرهمه

ها فا سال بر یسب نیاز آن ویزند ، فیاند می برا  نرهداف  آنها .ف نظر گرهمه ظر،هی که
  1 دک مصرف می

 واحد شمارش گردو
 عد. گر.، 5 یک پ ج

 عد. گر.، 10 .، پ ج

 عد. گر.، 100 .ه .ست

 عد. گر.، 2000 کیسه

 حقوق عرفی
ممر  30انداز آن گاگی به  ک د ، سایه .فهت گر.، پس از فشد  ه ا  ،سیعی فا اشغال می

ر مجا،ف فا تا ید زیا.  محد،. له فشد .فهمان ، گیاگان مالنیفسد  ایر مسا مربع گم می
ا چیز  که ک د  ت ه سایران هراگم میک د ، زمی ه فا برا  بر،ز اهم ها  محلی میان گا می
که گا  هیزینی هاتاه .گد  یقوق عرهی است   ند به مشاجرا  لفظی ، یمی .فگیر توا می

 گا  هرگ ری مر.م از یک م طقه به م طقه .یرر ممفا،  است  .ف ف،سماگا  الاو  ب ا بر س ت
از .فهت اند به گیچ ،جه یاضر نیسم د سایه گا ا  از ف،سمایی بخش  عده .ف ف،سما  هشک

هواگ د تا .ف اسرع  از مالک .فهت می از ایر ف، شان تحال ک  د  ا .ف باغ یا مزافعگر.، ف
ل با ،ساوت چ انچه .فهواست آنها عالی نشو. ، مشن  گا  مزایم فا دطع ک د ،دت شاهه

.گ د ، ممرصد هرصت    ،اید  تشنیل می صالحیر محل برورف نشو.  اهرا. ذی فع جبهه
  مالک ب زیر .فهت فا از فیشه بخشنان د  .ف ف،سما  آتانشوند تا با فیخمر نفت یا  می

گا  مجا،ف یک ششم از گر.،گا   گا  ،اف.ه به مزافع ، زمیر .فهت برا  فهع ضرف ، زیان
له با .هالت بزفگان محل از اک د  .ف ف،سما  گ یز مس بر.اشمی فا میان صایبان آنها توزیع می

ف،سما  اسطلبر برا  یل مشنل  گر.،گا  بر.اشمی  ک د  .ف آمیز هاتاه پیدا می وریق مسالات

________________________________________________________ 
   49-50برا  آگاگی بیشمر ف و  بابک  م  سید اصغر  م  مدیریت اهزایش کیفیت گر.،  صص   1
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یر صوف  صایب زمیر با ت ظیم باید به تسا،  بیر ورهیر .عو  تقسیم شو.  .ف غیر ا
شو.  .ف ف،سما   گا  مزایم می ه مقاما  د ایی هواسماف دطع شاههیه ، مراجعه بشنوای
ا  سایه انداز.  میوه آن شاهه  ا  به بام هانه  باغ یا زمیر گاسایه ف،چ  چ انچه شاهه پاییر

فضایت گاسایه  برا ممعلق به گاسایه است  .ف ف،سما  زفآبا. مرسوم است مالک .فهت 
مالک .فهت .ف پر.اهت سهم مقرف دصوف ک د   اگر  باید دسامی از میوه .فهت فا به ا، بدگد

 د ک   مزایم پیریر  می ا تا دطع شاههموضوع ف  .یده از وریق مراجع د اییزیان

 
 ارث

وماً از افث فسد ، .یرران عا.ف ف،سماگا  آتان ، اکوجان  میراث هانوا.ه به پسر یا پسران می
یک که .ف ف،سما  ز،اف .شت پسر .، سهم  .همر یک سهم ، ما.ف  محر،م گسم د  .فیالی

   1بر. گشمم از میراث هانوا.ه افث می
 

 درخت گردو و پيوندهای زناشويی 
هانوا.ه پسر هو.  شدبرا  پسر هواسمراف  شد ، شرایط موف. دبول ،ادع  پس از آننه .همر

د  .ف ایر مریله مرسوم بو. ک  فا برا  برنامه بعد  که نشانه یا انرشمر  نام .اف.  آما.ه می
یک گا  .ا.ه شده .ف مریله هواسمراف  گدیه یا گدایایی فا که معاوالً برا  اسمحنام ،عده
عیر به ا  گذاشمه ، .ف یک ف،ز م.ان یا بقچهه پافچه ،     بو. .ف جامهدطعه و  یا چ د دواف

گا  نز.یک هو. فا .عو  بر.ند ، ما.ف .همر گم .ف آن ف،ز تعدا.  از هامیلهانه .همر می
گا به ایر ،صلت فسایت . ، گ رام تحویل گدایا ، با صرف شیری ی ، چا  ، ک  ز.نکرمی
یاهت شده پدف .اما. گم برا  ای نه .ست ، .لباز  هو. فا به بخشید  .ف ک اف گدایا  .فمی

ینی از .فهمان گر.،  باغ هو. فا .ف جاع ی اف  ییا کمب یشفاگبه صوف  ناایش برذاف. 
  از آن لحظه به بعد فساندمیبه میا ت ، شا.  ایر ف،ز هره ده به نام عر،س هو. به ثبت 

رهت که به ع وان عر،س ،اف. آن هانوا.ه شده گمالنیت آن .فهت .ف اهمیاف .همر  دراف می
 بو. اف،سما  هشک بخش ، ز،اف .شت( 

 
 
 

________________________________________________________ 
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 شير بها
.ف بع ی از ف،سماگا  الاو  .ف انمها  صوف  مخافج  پدف .اما. .ف صوف  ،سع مالی یک 

د تا هانوا.ه تازه تأسیس ک .ف ههرست جهیزیه م ظوف می بهااصله .فهت گر.، فا به ع وان شیر
 نه مالی اوای ان بخشی برهوف.اف شو.  از پشموا

 مهريه يا كابين
گا  الاو  .فهت گر.، از جاله اد می است که به ع وان مهریه .ف دباله عر،س به .ف ف،سما
 فسد   ثبت می

 پاگشايی     
.ف بع ی از ف،سماگا  الاو  معاوالً پس از از.،اج برا  بازگر.اندن ز،ج جوان به زندگی ، 

شو. تا .ف جشر مهاانی که به اهمخاف آنها گا  اجمااعی از آنها .عو  میلیتاز سرگیر  هعا
شرکت ک  د  فسم است .ف ایر مهاانی گدیه یا گدایایی به   برگزاف شدهآنها  از جانب ،الدیر
شو.  نوع ، افز  گدیه بسمری به ددف  مالی ،الدیر .اما. .اف.  اصوالً سعی عر،س .ا.ه می

یک اصله .فهت گر.، معاوال دابل توجه باشد  ایر گدیه دابل توجه  بر ایر است که گدیه
اف،سما  میلک ، لمر(  به  فسان د  از.،اج ز،جیر به ثبت میاست که آن فا پشت دباله

.ف ف،سما  لمر ت ظیم شده ، پدف .اما. یک  5/8/1373ا  فا که .ف تافیخ پیوست ممر دول نامه
 آ،ف.ه شده است      اف کر.هاصله .فهت گر.، فا به عر،سش ،اگذ

 گردو عاملی برای ايجاد الفت و صميميت
یندیرر ، تجدید  ک افا  است برا  جاع شدن آش ایان ، هویشا،ندان تنانی بهانهف،ز گر.،

جاله کسانی  .یداف  .ف ایر ف،ز بیشمر کسانی که .ف مالنیت .فهمان گر.، شریک گسم د  از
ک  د به اتفاق سعی می  اندکر.ه ، .ف شهر ساکر شدهکه به .الیل مخمل  از ف،سما کوچ 

 اند ی وف یاب د اع ا  هانوا.ه پا  .فهمی که .ف آن سهیم
   

 كاربرد اجزای گردو
 تهيه غذا

که به صوف   استم ظوف اصلی از پر،ف  گر.، به هصوص .ف کشوف ما اسمفا.ه از مغز آن 
 ه صوف  کوبیده یا ننوبیده مصرف فسد  هام آن مسمقیم یا ببه مصرف می هام یا پخمه

 ف،. که .ف بع ی از مراکز تولید فایج است یا .ف تهیه یک نوع باسلوق به کاف می  .شومی
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 آنها تریر عاومی که است غذا انواع تهیه .ف پرچرم  غذایی   ما.ه ایر مصرف .یرر شنل
 شده یا. ذا غ از غیر  (19 پیشیر  م بع گانافان  ، وباوباییااست  هس جان هوفشت
 کبام  با.مجان  ک یممی اشافه آنها از برهی به که .شومی تهیه گر.، مغز با .یرر  غذاگا 
 .داتق  ،آدوز ک س آدوز دلیه  کد، تر   آ  داسای  میرزا تر   مرغ

 
 دارويی استفاده

 ت.فه اجزا  از اسمفا.ه با فا بدن به ،اف.ه جرایا  ، .ف.گا از بع ی الاو  ف،سماگا  .ف
  ک یممی اشافه آنها از موف. چ د به زیر .ف که ک  دمی .فمان گر.،

 
 شده تهیه   چنیده ماست با فا مانده جا به هاکسمر ، سوزان دمی فا گردو درخت چوب -الف
 ف،سما ا برند می کاف به تجرای .فمان برا  فا آمده .ست به ما.ه ک  د  می مخلو  گا، شیر از

 اسطلبر( 
 

 دوگر  پوست -ب
  اضاهه مرغ تخم ، زیمون ف،غر آن به ، فیزندمی ظرهی .ف کوب د می فا گر.، سبز پوست
 از مقداف   ک د پیدا چسب دگی یالت کام  تا .گ د می مالش فا آمده .ست به هایر ک  د می
 فا کاف ایر  ب دندمی پافچه با فا آن ، .گ د می دراف .یده آسیب ع و محل .ف فا هایر ایر

  .گ د می ا.امه( گی ه.ید ضرم دسات ، کار.ف. پا.ف. ا .ف. المیام تا فچ دبا
 
 برگ درخت گردو -ج

شو.  ع و  گی بدن اسمفا.ه می ه.ید گی ، ضرم گر.، گم برا  .فمان کوهمهاز برگ .فهت 
 ب دند تا بهبو. یابد پوشان د ، اوراف آن فا با پافچه می .یده فا با برگ .فهت گر.، می آسیب

 
 ز گردومغ -د

مغز گر.، فا . ک  د .یده اسمفا.ه می برا  المیام ع و ضرماز مغز گر.،  سوزانده شده 

ک  د  هایر به .ست آمده فا  سوزان د ، هاکسمر بادیاانده فا با زف.ه تخم مرغ مخلو  می می
مغوز گور.، .ف .سومرس  چ انچهب دند   .یده می فیزند ، آن فا ف،  ع و آسیب می ف،  پافچه
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به ترتیبی که .ف سطوف باال توضیح .ا.ه شد  1(گا  .فهوت گور.، ا چیلنا هشد از شاهونبا
 ک  د  .یده اسمفا.ه می برا  .فمان ع و آسیب

 
 شستشوی ظروف

ک  د   هاکسمر یاصل از سوزاندن شاهه .فهت گر.، برا  شسمشو  ظر،ف اسمفا.ه میاز 
 اف،سما  اسطلبر( 

 
 رنگرزی

ه از پوست کر.ند  فنری بو. کزان .ف فنر کر.ن پشم اسمفا.ه میگایی که فنررینی از فنر
گا  سبز پ سیده گر.، فا به گاراه آم آ،ف.ند  فنررزان پوستسبز گر.، اکچ( بدست می

.ا.ند ، با اضاهه کر.ن زاج  ساعت .ف .یر بزفگ مسی ادزدان( دراف می 24،لرم به مد  
 آ،ف.ند فنر موف. نظر فا بدست می

 
 وراك دامتأمين خ

ک  د  به گایر جهت از برگ  .اهل وویله تعلی  میگا فا  ماییان .ف هصل سرما به ناچاف .امف،س
گا  کوها  که .ف هصل تابسمان از  ها با علوههن از جاله .فهت گر.، ، آمیخمر آنانواع .فهما

 ک  د  گا اسمفا.ه می الهو  کاا  بوا ( برا  تغذیه .اماند اچیده
 

 چوب
پس د است که بیر نقش  با.،ام ، بازاف فنر  هو  .افا  چوم بسیاف هو  .،.فهت گر

اهمد  چوم گر.، از .یدگاه برهی از ص ایع چوم از  .،سمدافان کاالگا  چوبی گرگز از مد نای
گا  ناا(  هراوی  هرزکاف   .اهل  برا  ف،یهساز  ا خمه الییجاله ف،کش ، نااساز   ت

 گا ساز  ،     ینی از بهمریر چوماهساز   مجس    دفسهساز ان  .کوفاسیون  پافکتساهما
 ( 148ف،. اوباوبایی ، گانافان  م بع پیشیر   جهان به شااف می

 
 
 

________________________________________________________ 
1. Chilka  
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 باورها
ایر .فهت .ف با،فگا  مر.م م طقه فسوخ ک د  ، .ف  شدهاگایت ، افز  .فهت گر.، باعث 
 اف زیر است گا به دربخشی از ایر با،ف موادعی آن فا به ید تقدس برساند 

 .فآنها  آزاف از ماندن مصون برا  ب ابرایر گیرند  می ما،ا گر.، .فهت زیر گا شب گااج ه -
 ف،سما ا گفت اهلل بسم یا هرسما. صلوا  باید .فهت زیر یا ک اف از عبوف گ رام تافینی
 ( میلک
 شو.  چون س ریر است ، انسان .یوانه میشب نباید زیر .فهت گر.، هوابید   -
صوف  گیر.   زیر .فهت گر.، نباید آم جو  فیخت  اگر ایر عال از جانب کسی -

 ک د  .فهت ا، فا نفریر می
 میر. ا ف،سما  گیر(  س است  اگر کسی آن فا دطع ک د می.فهت گر.، مقد -
 گر.، ینم پسر فا .اف.   -
 شو.  پس از زایاان پوست شناش صاف می  اگر زن باف.اف  ف،ز  یک عد. گر.، بخوف. -

 
 نامه گردوفرهنگ

گر.، از جاله محصوال  مهم باغی است که .ف معیشت ف،سماییان الاو  نقش مهای ایفا 
ک د  لذا نظر به اگایت ، ددمت ایر .فهت .ف م طقه  ،اژگان زبان  کلاا  زیا.  فا برا   می

.گ ده  تشنیل. .ف موف. یک جزء از اجزا  ا  از مواف آن پدید آ،ف.ه است  یمی .ف پافه اجزا 
نامه شویم که .ف زیر .ف دالب هرگ ر می.فهت ، میوه آن با کثر  کلاا  ممرا.ف مواجه 

 شو.  آ،ف.ه می

 AqoozDar, Gerdekul آدوز.اف  گر.گول .فهت
Derakht (Deraxt) 

 .فهت گر.،

 ,Aqooz, Gerdak آدوز  گر.و  گر.ه کان  دز
Gerdekan, Qoz 

 گر.،

 سالاه  سیالای  کچ  سیل 
 کرچیل  سیال  سیالوم  شط

Salmeh, Syalemy, 
Koch, Sil, Kerchil 

, Siyal, Sialum, Shet 

 پوسمه سبز گر.،

 Poch ( push), Puchy پو   پوچی الو  پوچولیک
Luk, Poculik 

 پوسمه چوبی گر.،

 ,Beshkasta Gerdu, Toja بشنسما گر.،  تجا  زپیل یا زیبیل
Zepil یا Zibil 

ه سبز آن شناف گر.،یی که پوسم
 بر.اشمه باشد

 Garchekey گرچنی
گر.،یی که پوسمه سبز آن فا جدا 

 ننر.ه باش د
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 گر.،  پوست انداهمه Siyalom سیالم

 مغز گر.،  فسیده Deleh, Bast .له  بست

 ,Zok, Sase, Fer, Vinak زو  سس  هر  ،ی ک  ،ی یزو
Vinizak 

 مغز نافس گر.،

 ر.،  سفیدمغز گ Espe Aqooz اسپه آدوز

 مغز گر.،  سیاه  سیاه آدوز

 گر.،  بی مغز ، سیاه مغز Pooch, Pook پوچ  پوو

 آلاه  ف.  هرو  پره  دودوفو
Alameh, Red, Kharak 

(Xark), Pareh, 
Qoqorak 

تیغه چوبی میان .، لپه گر.، ، 
 اوراف آن

 گا  نازو .فهت گر.، شاهه Chilaka چیلنا

 گشت سال به باال .فهت Chalkeh Sar چلنه سر

 .فهت .ه ساله Polee Dar پولی .اف

 .فهت بیست ساله Alambey Dar سلابه ا  .اف

 ساله 50تا  30.فهت  Kohneh Dar که ه .اف

 سال به باال 50.فهت   کهر .اف یا هرم ی .اف

 LapooDar, PutDar الپو.اف یا پو  .اف
.فهت که سالی که ت ه آن هالی 

 .اهل آن فهت به توان شده ، می

  نیاه مغز  چپ  .،الیه  .، ل نه
صوف   گر.،یی که میوه آن به 

 شو. نیاه از پوسمه چوبی جدا می

 گر.،یی که مغز آن کامل است Do Lap .، ال 

 گر.،یی که نص  آن هرام است  نیم ال 

 مغز کر.ن گر.،  آدوز چپ

 Alambeh, Kal سلابه  کال

چوبی از ج س .فهت ه دق  ،ن  
بریز   زبان گ جشک  آلبالو  بید ت

ممر برا   6تا  3به وول تقریبی 
 تناندن گر.،

آدوز جیرکر  گر.،شان  
 گر.،گاتنان

Aqooz Jir Kon, Gerdu 
shan, Gerdu Hatakan 

 چیرگر.،

 کر گر.،جاع Takal یا،ف  آدوز جاع کر  کاک   تنل

 Khor Kardan هوف کر.ن  با. .ا.ن
ف گر.، فا برا  هشک شدن .
 مقابل تابش آهمام دراف .ا.ن

  کوه
آ،ف  گر.،گا پس از محل جاع

 چیدن
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 Pasa Chin پساچیر

گر.،گایی که پس از بر.اشت 
محصول گر.، ف،  .فهت بادی 

 بچی  دآنها فا  توان د میماند ، می

 شیره .فهت گر.،  سیره  آم سیاه

  ب ه س ر

حی که گر.، فا بر ف،  س ر مسط
با ،اف. آ،ف.ن .گ د ،  آن دراف می
کر.ن .فپی سعی .ف جدا ضربا  پی

 پوسمه سبز از پوسمه چوبی .افند

 Bad Kon با. کر
گر.،یی که توسط با. از .فهت 

 جدا شو.

  گیر  ب د

گر.،گا  سالم فا با نخ به گم 
ک  د ، برا  تزدیر  ،صل می

 برند آشپزهانه به کاف می

 ,Pas Haroon, Piyaroom پس گاف،ن  پیاف،م  پساچیر
Pasachin 

گا پ هان  گر.،گایی که .ف زیر عل 
 مانده باش د

 کزگر  .غا   دادوف  برسه آدوز 
 .ل نرو  کاغذآدوز  گر.کان 

 دادوف،  دادو 

Bareseh 
Aqooz,Qaqoro, 
Duqash,Gezgeri 

Gerdekan, 
Delnarak, Qaqoo, 

Qaqorot 

 گر.،  فسیده
 
 

 سیل ف.ن دادو ک ی  دادو ،اک ی 
 اشنلی

Qaqokany,Qaqovakany 
Siyl Kardan,Eshkely 

 پوسمه سبز فا از پوسمه چوبی
 جدا کر.ن

 Koch Aqooze سوزنی  کچ آدوز

 گر.،یی با پوسمه بسیاف ضخیم ،
ف،غ ی که .ف آ،ف.ن مغز آن  مغز

 سخت است بسیاف

چهافل ره  چهافسو  دودولو  آدوز
 Aqooz Qoqoloo مغز

 گر.،یی که مغز آن بطوفکامل از
 شو. وبی جدا میپوسمه چ

  سرس ر

س ر بی ی شنل برا  ضربه ز.ن 
جدا شدن آن از  برا به پوسمه سبز 

 پوسمه چوبی

هجیر گر.کان پی  آدوز  افهه 
 گر.، کوفمنا کل آدوز

Khojir Gerdekan,Pila 
Aqooz,Arfe Gerdu, 

Gormaka, Kal Aqooz 

 گر.،  .فشت

 بی از مغزکر.ن پوسمه چوجدا Gerdu Koch Kony گر.، کچ ک ی
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 گيرینتيجه
فسد .ف گوا  گرم ، هشک ه   ایران موجب توجه ایرانیان به .فهت شده است  به نظر می

ک د ، ایر امر گر منان .فهت غالب .فهمی است که غذا  عاده مر.م یک ناییه فا تأمیر می
.ف  .ف وول گزافان سال .اف.  فسوم ، عقاید ادمصا.  آ.ام ،  هرگ ر  گافیشه .ف س ت

ه موف. مطالعه ما  .فهت گر.، .ف ساهماف اجمااعی  ادمصا.  ، هرگ ری ف،سماگا فسوخ م طق
کر.ه ، به صوف  جزدی از اجزا  زندگی ، نوع معیشت ف،سمایی .فآمده است  کشت .فهت 

گا ، یمی به گر.، .ف اکثر نقا  الاو  به صوف  پراک ده .ف ک اف سایر .فهمان  .ف .اهل باغ
است که هادد .فهت گر.، فهت .ف .اهل مزافع معاول بو.ه ، کامر ف،سمایی .صوف  تک 
فغم کاشت گر.،  .ف اکثر ف،سماگا  الاو  بیشمر ف،سماییان بر ج به هو.مصرهی  باشد  علی

آن تأکید .افند ، هقط تعدا. معد،.  از ف،سماگا از جاله ف،سماگا   گیر  .فب د  زفچال  ،یاف 
تولید دابل توجهی بو.ه ، مازا. تولید هو. فا به دز،یر ، سایر نقا   ، سوگاه گسم د که .افا 

 ک  د  صا.ف می
یمی   شده استگا  گذشمه  .ف کشوف ما به ایر .فهت به ددف  اگایت .ا.ه می.ف زمان

آی ده    شده تا سرمایه.فهمان گر.، کاشمه می آنها.ف برهی نقا  با تولد نوزا.ان  به نام 
گا .همرهانم   دباله   ننا  .ف پشت .فهمان گر.، فا به ع وان پشموانه د  گاگیزندگی آنان باش

ا  از مر.م عامی ایر .فهمان فا سو.م د ، مقدس .انسمه ، به آنها نذف ، کر.ند ، عدهذکر می
بسم د  .ف بسیاف  از نقا  ف،سماگا  ایران گ وز ایر عقاید ، عرف فایج است نیاز می

   م بع پیشیر(  اوباوبایی ، .یرران
 آن فا نباید ت ها از بعد ادمصا.  نرریست  اگر     .فهت گر.، ، میوه باید توجه .اشت مطالعه

فا نا.یده بریریم ش اهمی آن یع ی ابعا. هرگ ری ، اجمااعی سایر اموف مربو  به ایر .فهت فا  
،ادع  موف. غفلت.ف آن  سطحی از ایر مقوله به .ست .ا.ه ، امنان پی بر.ن به ژفها ، ،جوه نهفمه

  شو.می
گا .اف.  ایر امر زمی ه فا گر.، .ف ف،سماگا  موف. مطالعه فیشه .ف هرگ ر ساهماف  آن

    وی مرایل بر.اشت محصول به هوبی ناایش   گاناف  ، انسجام گر،گی  برا  تعا،ن
. ، شود  به گ رام بر.اشت محصول گر.،  نوعی تقسیم کاف اجمااعی مشاگده می.گمی

پر.از. که .ف توان ا،ست  معواوالً .ف گرکس براساس دانون نانوشمه ، عرف فایج به کاف  می
آ،ف  محصول نظاف  .افند ، اند ، بر جاعا  نشوسمهایر نوع تقسیم کواف سالاو دان گوشوه

تسهیل  تسریع ، صحت .ف کاف تذکراتی  برا ترگا چ دگاگی چ اچه الزم باشد به جوانگراز
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    پر.ازند ، شده به هعالیت میک  ده .ف چافچوم دوانیر ،ضع د  گاه اهرا. شرکت.گمی
 گا فا نا.یده بریر. کس یق نداف. به آنچه که معاول ، فایج است عال نن د ، آنگیچ
آ،ف  محصول گر.، .ف ف،زگا  هاص ، ی وف اهرا. .ف زیر .فهمان ت وم د گر.، جاع  

ک د  از آنجا که اهرا. مشغول هت بیشمر اهرا. با یندیرر هراگم میزمی ه فا برا  آش ایی ، ش ا
،لیمی فا به عهده .اف.  ومس  د ، نیز گرکس به هراهوف توانایی هو.گا  هر.  ، گر،گی گسمهعالیت

هرصمی است تا اهرا. اه ق  فهماف ، هصوصیا  هر.  ، هانوا.گی هو. فا ناایان سازند  به 
 .  شوگا  تصا.هی م جر به امر از.،اج بیر پسران ، .همران مییووف  که گاگی گایر آش ای

ب اعت فا گ رام بر.اشت محصول  صایبان .فهمان گر.،  کاک به مسما دان ، اهرا. بی
 ک د  برند ، گر صایب .فهمی .ف ید ،سع هو. به نیازم دان کاک میاز یا. نای

لعقد اجمااع هویشا،ند  .فآمده ا ا  به صوف  ،اسطهگر.، گاچ یر به علت عار ووالنی
اند به یار است  اهرا. یک هانوا.ه یا هامیل گسمر.ه که به .الیل مخمل  از گم جدا اهما.ه

بو.ن .ف یک یا تعدا.  .فهت گر.،  که سال که گاه از چ د نسل دبل به افث فسیده شریک 
بسیاف     نامه شجرهک  د  .فهت گر.، شوند ، به یال یندیرر فسیدگی میاز گم با هبر می

 است اپاپلی یز.   ج لی  م بع پیشیر(   شدهگا از هانوا.ه
صرف نظر از نقش هرگ ری ، اجمااعی گر.،  ایر .فهت از نظر ادمصا.  بسیاف با اگایت 

شو.  ممأسفانه .ف .گه چهل بعد از اص یا  افضی  .فهمان گر.،  موف. واع محسوم می
.، دراف گرهت ، بسیاف  از .فهمان که سال دطع ، چوم سو.جویان ، هریدافان چوم گر

گا  اهیر اهزایش دیات مغز گر.،   .ف سالشدگا به نقا  مخمل  .نیا از جاله ف،سیه صا.ف آن
ه ع وان یک هعالیت تا ف،سماییان نسبت به کشت آن ب شده، کایام شدن چوم آن باعث 

  شو.مجد.اً .ف ف،سماگا  الاو  اییا  م د شوند ، هرگ ر گر.،کاف زا ع دهکشا،فز  .فآمد
گا  مطلوم کهر معطوف به گر.، اییا نینو ، میاونی است که از نو س ت   هایر امر ولیع

 کاف ، م اسبا  ف،سماییان بیفزاید      معیشت  ، به ف،نق کشا،فز  شو.
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 منابع
 .وبیعی م ابع ، ا،فز کش مه دسی سازمان انمشافا   تهران گر.،   (1384ا  ترام داسای  امیر -
  مشهد   گر.، .ف هصل امه تحقیقا  جغراهیایی (1374ج لی  عباس ا پاپلی یز.   محادیسیر؛ -

  38مؤسسه چا  ، انمشافا  ددس فضو   شاافه 
ر زمان بر.اشت بر کیفیت مغز گر.،  افدام انمخابی تأثی ( 1357وبایی  ن اینیای فضایی  ج  وبا -

   ا،لیر ک رره علوم باغبانی کرج .ف ه صه مقاال اف،میه
  1شاافه  (  پر،ف  .فهمان گر.،  باغداف 1373.گلو   اهراسیام ا -
  24،  23شاافه   میخ و  یا گر.، .ف هرگ ر دومس  (1382یسی ی  علیرضا اشاه -
 گا  داجاف ، پهلو   .فش اسی جغراهیایی شهر تهران .ف .،فه،د   (1375یسی ی  پر،انه اشاه -

   42شاافه   مؤسسه چا  ، انمشافا  آسمان ددس فضو   مشهد  هصل امه تحقیقا  جغراهیایی
ف.یابی ،د  .ف ساهماف هرگ ری شهر تهران از .،فه داجاف تا جاهوف   ( 1377یسی ی  پر،انه اشاه  -

  48فه مؤسسه چا  ، انمشافا  آسمان ددس فضو   شاا  مشهد  اس می .ف هصل امه تحقیقا  جغراهیایی
تهران   (  گر.،  گینوف  ، پنان 1371، ایاد   علیرضا ا .گلو   اهراسیام ؛وباوبایی  محاد -

 ،اید انمشافا  بخش هرگ ری .همر مرکز  جها. .انشراگی 
مؤسسه  مشهد  جغراهیایی  تحقیقا  هصل امه .ف اجمااعی پیوندگا  ، اناف  (1379ا نصراهلل عسرر   -

 .57 ، 56 شاافه   ددس فضو چا  ، انمشافا  آسمان 
 گزاف  ور  جها. .انشنده کشا،فز  کرج  (  از.یا. نهال گر.، از وریق پیوند 1379عبا.   علی ا -
  .ف ماگ امه س بله آ،ف  محصولگر.، ، مراسم کاشت ، جاع  (1370محاد  سلیاانی  بخمیاف ا -

  34شاافه 
 .ف هصل امه بیعت از پرسمش تا از.،اج با .فهتو ایمرام به ( 1383ابوالقاسای  سید محادتقی امیر -

  10شاافه  هرگ ر مر.م 
 گا  میوه هزان .اف  انمشافا  اف.کان  (  آبیاف  باغ1374موسو   ف ا -
 انمشافا  ک نا   ، مدیریت اهزایش کیفیت گر.  (1387مرا.   یسیر ا ، سید اصغر مدنی  بابک؛ موسو  -
مرکز نشر ، پخش     تهران7ج   .ایرة الاعافف بزفگ اس می  (1375موسو  بج وف.   کاظم ا -

 مؤسسه هرگ ری انمشافا  ییان 
 انمشافا  هانیران       ان تهر  ایداث هزانه ، پیوند گر.، ( 1382،یدتی  کوف،  ا -

 مصایبه شوندگان
 بام اهلل غیبی پوف
 فدوف غیبی پوف
 یسر غیبی پوف

 کامران اسااعیلی                                                           
  عافف جانی 

 ایسان اهلل مرادی                                     
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 اصغر بی نیاز
 محاد موالیی
 میرزاییمحاد دلی 

 افس ن یسامی
 مصطفی مرادی

 هانعلی سلیای
 هرامرز یرانه
 اکرم مرادی

 یاسر داسای 
 زگرا ملنی 

  


