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 اّویت پرٍرش ضتر ٍ رًٍذ ٍضؼیت جوؼیت      

ساحشي ثب ؿشایظ خغشافيبئي هٌبعك خـه ٍ  ؿشش داهي اػز وِ ثِ

ًيوِ خـه سغبثك یبفشِ ٍ ًِ سٌْب لبدس ثِ سَليذ دس ثيبثبًْبي فميش 

اػز ثلىِ دس ثْجَد آًْب ًيض ًمؾ داسد ٍ دس هٌبعك گشهؼيش ثِ 

ثبؿذ ) Abdallah and خبعش ّويي اػشقذاد هَسد سَخِ هي

Faye, 2013) . 

ّب داساي سفشبس اًشخبثي سػذ ؿشش ًؼجز ثِ ػبیش دام    ًؾش هي   ثِ

ووششي دس سغزیِ اص هشاسـ اػز ٍ لزا یه ًَؿ هجبسصُ ثيَلَطیه 

دس احيبي هشاسـ ثب چشا داؿشِ ٍثب  سغزیِ اص گيبّبى ّشص ٍ خبسّب، 

 ّبي فالٍُ ثب ّشع ؿبخِ هبًـ اص غلجِ گيبّبى ثذخَسان ؿذُ ٍ ثِ

ّب هوىي  ّبي دیگش ثِ آى ّب وِ دػششػي دام ّب ٍ دسخشچِ ثلٌذ ثَسِ

ّب ٍ آفبر دس سٍي ایي گيبّبى  ًيؼز، هبًـ اص سؿذ اًگل

 . (Wilson, 1990ؿَد) هي

صًي  ّبي ػبثك ؿشش ثيـشش ثِ خبعش ثبسوـي ٍ ؿخن اگشچِ دس صهبى

هَسد سَخِ ثَدُ سب سَليذار اكلي آى، ثب ایي حبل ثِ دليل لذسر 

ثشداسي اص  القبدُ ؿشش دس هٌبعمي وِ اهىبى ثْشُ ثبسثشي ٍ سحول فَق

ٍػبئل ًمليِ خذیذ ٍخَد ًذاسد، ٌَّص ّن اص ؿشش ثشاي ًمل ٍ اًشمبل 

فالٍُ ؿشش دس سبهيي ثخـي اص ًيبصّبي دشٍسئيٌي،  . ثِؿَد اػشفبدُ هي

هَاد اٍليِ كٌبیـ ًؼبخي اص خولِ دَػز ٍ اليبف ٍ لؼوشي اص ًيشٍي 

وبس وـبٍسصي هشدم هٌبعك خـه ٍ ًيوِ خـه ثِ خَثي فول 

 سَاى گفز ؿشش ًمؾ الشلبدي– فجبسر دیگش هي وٌذ ثِ هي

اخشوبفي هْوي دس ػيؼشن وـبٍسصي ٍ فـبیشي ایي ًَاحي اص 

ّب دس ایي هٌبعك  آػيب ٍ افشیمب داسد ٍ الشلبد ٍ ػالهز اًؼبى

آیذ،  ثخلَف ٍلشي وِ خـىؼبلي ؿذیذي دس هذر عَالًي ديؾ

 . )Asmare, 2000) ثِ ایي حيَاى ٍاثؼشِ اػز

سسجبط ثبیذ هشزوش ؿذ وِ ایي حيَاى گشچِ دس گزؿشِ دس ثشلشاسي ا

ويشدُ   ّب ٍ الَام ٍ حول ٍ ًمل وبال ًمؾ اػبػيي ایفيب هيي    ثيي هلز

ّيبي فشٌّگيي، ٍسصؿيي ٍ سفشیحيي    دس ؿشایظ وًٌَي خٌجِاػز ٍ 

ؿشش، سَػقِ دشٍسؽ ٍ افضایؾ خوقيز آى سا دس ػبیش هٌبعك سَخيِ 

ثِ فلل ًمؾ آى دس سَلييذ هيَاد ثيَلَطیيه ٍ   اهب ثِ یميي  ًوبیذ، هي

داهيي    دالیل سغيييشار آة ٍ ّيَائي دس خْيبى،    ٍیظُ ثِ داسٍئي ٍ ثِ

) ,Faye, Chaibou and Gilledاػز وِ ثِ آیٌذُ سقلك داسد 

2012). 
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Assess the camel scientific trends in the world 
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The camel is known to be a multipurpose animal able to produce milk, meat, wool, hides and skins, 

to be used for riding, agricultural activities, packing and carting, racing and many cultural events. 

The present paper aims to propose an analysis of the situation of camel studies worldwide and of the 

main trends since 1961 up to 2014. The main field involved the camel sciences and some remarks on 

camel population. It appears that the camel population is not endangered even though there are some 

countries marked by a strong or regular decline of their camel population. The camel population was 

increased regularly since 1961, but the present estimated world population by FAO (27010350 in 

2014). Regarding camel sciences, the scientific article quantity in three periods (before 1990, 90 

decade and after 2010) were discussed. It was observed, the number of publications involving the 

camel is regularly increasing, but still there is an infrequent or occasional of studies on important 

challenges regarding camel, especially in local economy, management, camel production 

improvement the role of camel in climate changing, socio-economic challenges in arid and semiarid 

regions, multifactorial diseases and interactions with the environment. 
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ّيب سًٍيذ كيقَدي   ّويي فلز خوقيز ؿشش ًؼيجز ثيِ ػيبیش دام    ثِ 

( ٍ FAOSTAT, 2014؛ 1ثيـششي دس دًيب داؿشِ اػز )ًويَداس   

ثيـشش هشثَط ثِ افضایؾ سقذاد ؿشش عي چٌيذ دّيِ   ایي سؿذ خوقيز 

 ؛2ثبؿيييذ )ًويييَداس   اخييييش دس وـيييَسّبي ليييبسُ آفشیميييب هيييي   

FAOSTAT, 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FAOSTAT, 2014)1961: سًٍذ سؿذ خوقيز اًَاؿ دام دس دًيب ًؼجز ثِ ػبل دبیِ 1ًوَداس                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FAOSTAT, 2014)1961: سؿذ خوقيز ؿشش دس دًيب ٍ لبسُ آػيب ٍ آفشیمب ًؼجز ثِ ػبل دبیِ 2ًوَداس 

 ساتقِ هغالؼات ػلوي ضتر قثل از دِّ ًَد هیالدي     

ػبثمِ ًخؼشيي هغبلقِ فلوي سٍي ؿشش احشوبالً هشثَط ثِ ؿششّبي 

گشدد ٍ دس اٍليي  هيالدي ثشهي 1843ثبؿذ وِ ثِ ػبل  دٍوَّبًِ هي

سشیي اثقبد آى  هَسد ثِ خلَكيبر عجيقي ؿشش دشداخشِ ؿذ ٍ هْن

فٌَاى هٌجـ رخيشُ آة ثَد وِ ایي ثبٍس سب  اؿبسُ ثِ وَّبى ؿشش ثِ

(. ثقذ Wilson, 1990ٍخَد داؿز ) 1960ّبي ثقذ حشي سب ػبل

سحميمبسي دس هَسد هؼبئل داهذضؿىي دس  ،اص آى دس اٍایل لشى ثيؼشن

اًدبم گشفشِ اػز ٍ سحميمبر ثقذي ثِ  1اسسجبط ثب فولىشد دالػٌشب

ؿذ. هٌبثـ  آًبسَهي، ثخلَف هقذُ ٍ سشیذبًَصٍم دس ؿشش هشثَط هي

                                          1

  
- Placenta  
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ًذسر یبفز ِ ث 1920وَّبًِ سب ػبل  فلوي دس هَسد ؿششّبي یه

 یبثذ. سب حذٍدي سغييش هي 1966ؿَد. اهب ایي ٍضقيز اص ػبل  هي

ّبي سَليذار ؿشش هشثَط ثِ  آیذ، اٍليي ثشسػي ًؾش هي عَس وِ ثِ آى

اليبف آى ثَدُ اػز وِ ساخـ ثِ هجحث سَليذ اليبف ؿشش 

(Strook, 1936 ) ٍ دیگشي ًحَُ خذاػبصي ٍ سـخيق ووي ٍ

(. ػفٌذ ثَدُ اػز )Satlow, 1942ويفي اليبف ثيذُ ؿشش ٍ گَ

ًظاد ؿشش، اص  ؿبیذ ًخؼشيي هغبلقِ ػيؼشوبسيه ثشاي ثْجَد ٍ اكالح

وَّبًِ ثشاي ثْجَد سَليذ اليبف  گشي ؿشش دٍ ٍ یه عشیك آهيخشِ

اًدبم ؿذُ ثبؿذ وِ هٌدش ثِ ایدبد سشويت ًبدسي اص ؿشش آهيخشِ 

ب ثمذي ًبم ثخبسا ی همبٍم ثِ گشهب ثب دَؿؾ ليفي هششاون، ثِ

Boghdi   ؿذ وِ سَػظ یه افؼش اًگليؼي هؼشمش دس ٌّذ ثٌبم

ّبي خٌگ خْبًي دٍم اًدبم  وبديشبى سَهبع َّسَى عي ػبل

، 1980ٍ  1966ّبي  ثيي ػبل(.  Von Bergen, 1963گشفز )

ّبي  ّب ٍ ثشسػي خْز سحميمبر اًذوي سغييش ديذا وشد. دشٍطُ

هحذٍد، اغلت ثب هؼبئل سئَسیه فيضیَلَطي ٍ چشخِ سَليذهثل ثب 

سقذاد ًبچيض دس اسسجبط ثب سغزیِ، داهذشٍسي، هذیشیز ٍ سَليذ ّوشاُ 

ش اص ّب اص خولِ سَليذار ؿش عَس هغبلقِ دس ػبیش صهيٌِ ثَد. ّويي

هَسد سَخِ لشاس ًگشفز ٍ  1950لجيل ؿيش ٍ گَؿز سب ػبل 

ّب دیذُ  سحميمبر ثؼيبس اًذوي دس اسسجبط ثب سَليذار ؿشش دس آى

 ;Ortiz and Mukasa-Mugerwa, 1979ؿَد ) هي

Wilson, 1990 هٌبثـ فلوي دس ایي صهيٌِ  1980(، حشي سب ػبل

سد فلوي ساخـ ثِ سٌْب دٌدبُ هَ 1980ؿَد. سب ػبل  ًذسر یبفز هي ثِ

ّب ثِ  دسكذ ایي همبلِ 40سيخ ٍ ًظاد ؿشش اًشـبس یبفز وِ  

سقلك  1940سب  1930ّبي  ّبي هحمميي سٍػي ثيي ػبل دظٍّؾ

گشي ثيي ؿششّبي یه ٍ دٍوَّبًِ  سش ثِ آهيخشِ داؿز. وِ ثيؾ

 4000(. ثب ثشسػي ثيؾ اص Wilson, 1988دشداخشِ ؿذُ اػز)

ثِ سٍؿٌي هـخق ، وَّبًِ یههٌجـ فلوي هشثَط ثِ ؿششّبي 

 1970ّبي  دغ اص ػبل ،دسكذ ایي هٌبثـ 50ؿَد وِ ثبالسش اص  هي

(. سقذاد هٌبثـ گضاسؽ ؿذُ ٍ Wilson, 1990اًشـبس یبفشِ اػز )

ٍ  1وِ دس خذٍل  1980سب  1850ًيض صهيٌِ سحميمبسي لجل اص ػبل 

دٌّذُ ًَؿ هغبلقبر  خَثي ًـبى آٍسدُ ؿذُ ثِ 4ٍ  3ًوَداسّبي 

 ثبؿذ.  يه

 

 (Wilson, 1990) 1980ّاي هختلف تحقیقاتي تا سال  كَّاًِ در زهیٌِ : رًٍذ زهاًي هٌاتغ ػلوي هرتَط تِ ضتر يك1جذٍل 

 دسكذ هٌجـ ثشحؼت هَضَؿ دٍسُ صهبًي

 ّب اًگلٍ   ثيوبسي سَليذهثل ٍ دشٍسؽ فيضیَلَطي ٍ آًبسَهي گبُ ٍ اّلي ؿذى صیؼز 

 0/0 1/1 0/1 3/3 1850لجل اص 

 3/0 0/0 5/0 2/2 1881سب  1850

 6/0 0/0 0/2 8/3 1900سب  1881

 0/3 1/1 5/0 9/4 1910سب  1901

 1/5 0/0 0/0 0/5 1920سب  1911

 2/10 1/1 5/2 5/11 1930سب  1921

 6/9 0/0 0/2 7/18 1940سب  1931

 3/3 0/6 0/7 6/6 1950سب  1941

 5/4 2/20 6/15 0/29 1960سب  1951

 3/9 5/25 1/27 3/9 1970سب  1961

 2/54 7/44 7/41 5/5 1980سب  1971
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 اص ػبل: سَصیـ هٌبثـ فلوي ؿشش ثشاػبع صهيٌِ فقبليز لجل  4ًوَداس                      (Wilson, 1990) 1989سب  1840: سقذاد هٌبثـ فلوي هشثَط ثِ ؿشش اص ػبل  3ًوَداس 

                                                                                                                                                              1980 (Wilson, 1990 ) 

Mukasa-Mugerwa  (1981ثِ ثشسػي سحمي ،) مبر اًدبم

 1980خلَف افشیمب لجل اص  گشفشِ دس هَسد ؿشش دس دًيب ٍ ثِ

خلَكيبر دسكذ هشثَط ثِ  27هٌجـ؛  699دشداخشِ اػز ٍ اص 

 17؛ سَليذهثلي، آًبسَهي دػشگبُ سٌبػلي، ػيشَلَطي ٍ ّيؼشَلَطي

 -ّب ثيوبسيدسكذ  15؛ ، سَليذار ٍ فشآٍسي ؿششداسيدسكذ 

اي ٍ آة  خلَكيبر سغزیِدسكذ  15؛ ؿٌبػي ٍ ًَالق اًگل

اخشوبفي ٍ هؼبئل  -فَاهل الشلبدي  هذیشیز، دسكذ 13؛ خَسدى

 دسكذ دس اسسجبط ثب 7؛ ثيَؿيوي –فيضیَلَطي دسكذ   8؛ فوَهي

 8ٍ سحميمبر آیٌذُ  ثٌذي عجمِ ،اّلي ؿذىٍ  هجذا، سَصیـ خغشافيبئي

ّب ٍ سقذاد ّش هَسد اص هغبلقِ  دسكذ ثَدُ اػز. ػبل ؿشٍؿ گضاسؽ

، ًـبى دادُ  5ثِ سَػظ ایي ًَیؼٌذُ اسائِ ؿذُ اػز دس ًوَداس  وِ

 ؿذُ اػز.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Mukasa-Mugerwa, 1981ّب ٍ ػبل ؿشٍؿ ّش هَسد اص هغبلقِ ) : سقذاد گضاسؽ5ًوَداس 

 

هيالدي گشچِ فاللوٌذي ثِ سحميمبر  1989سب  1980ّبي  ثيي ػبل

ّبي لجل ثِ حذ صیبدي افضایؾ یبفز ٍ ثِ  ؿشش دس همبیؼِ ثب ػبل

ّب هشثَط ثِ  سشیي آى هَضَؿ سػيذ ٍلي ثيؾ 1350حذٍد 

ّب، فيضیَلَطي فوَهي، دشٍسؽ، سَليذهثل،  داهذضؿىي، ثيوبسي

هَسد هؼبئل اخشوبفي، ؿٌبػي ٍ خيلي خضئي دس  آًبسَهي، دیشیٌِ

 سغزیِ ٍ هذیشیز ثَد. 
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ٍ  1980اي ثيي سحميمبر لجل اص  چٌبًچِ اصًؾش هَضَفي، همبیؼِ

ّبي  ؿَد وِ صهيٌِ فول آیذ، هـخق هي ثِ 1990ثقذ اص آى سب 

چٌبى دس ثبالسشیي سسجِ لشاس  هشثَط ثِ داهذضؿىي ٍ ثْذاؿز ّن

چٌبى اص اّويز داسًذ، گشچِ هؼبئل سَليذهثلي،آًبسَهي ٍ سغزیِ ّو

ثشخَسداس ّؼشٌذ، صیشا سحميمبر دس  هَسد ایي هؼبئل ثب ّضیٌِ ووشش 

دس آصهبیـگبُ   ٍ ثش سٍي چٌذ حيَاى لبثل اًدبم اػز ٍ ًؼجشبً آػبى

یبثذ. دظٍّؾ دس هَسد خبػشگبُ ؿشش دس ایي  ٍ وـشبسگبُ سحمك هي

ؿَد ٍ اغلت هٌبثـ فلوي هشسجظ دس ٍالـ ثبصًگشي  دٍسُ هـبّذُ ًوي

ٍ هشٍسي اػز ثش آى دػشِ اص هغبلقبسي وِ دس گزؿشِ اًدبم گشفشِ 

ثِ  90ّبي سحميمبسي دس عَل دِّ  اي اص فقبليز ثخؾ فوذُ اػز.

ٍسي ٍ فوذسب سشويت ؿيش ؿشش دشداخشِ ؿذُ اػز.  سَليذار، ثْشُ

ٍسي دس عجيقز ٍ  ثخؾ دیگشي اص سحميمبر هشثَط ثِ اسسمبء ثْشُ

ثْجَد خبیگبُ ؿشش ٍ سَليذار آى  فلؼفِ سحميمبر ًؾشي اص لحبػ

ثَدُ وِ ثِ فٌَاى فبهل اػبػي ثِ هٌؾَس وبػشي اص ووجَدّبئي 

ثبؿذ. گشچِ دس هَسد  ٍیظُ دس خْبى ػَم هغشح هي اػز وِ ثِ

سش سَخِ ؿذُ اػز  ٍسي ٍ افضایؾ وبسآئي ؿشش ديَػشِ ون ثْشُ

(Kesseba, 1990). 

ب یه دام ؿبخق ّ ثِ ثقذ، وـَسّبئي وِ ؿشش دس آى 1980اص ػبل 

ؿَد، دسگيشي هؼشميوي ثب سحميمبر  دس خوقيز داهي هحؼَة هي

ؿشش داؿشٌذ. دس ایي دِّ ثيـششیي ديـشفز دظٍّـي دس صهيٌِ 

فيضیَلَطي، سَليذهثل، فيضیَلَطي سغزیِ، ثيَؿيوي ؿيش ٍ سَليذار 

ّبي سحميمبسي ثَدُ اػز.  لجٌي ؿشش ٍ سـشیه هؼبفي دس فقبليز

وبسوشدّبي سحميمبسي ؿشش ًؼجز ثِ ػبیش  یىي اص هَاسد ووجَد

ّب دس ایي دٍسُ، سشغيت ٍ سـَیك داًـوٌذاى دس چبح همبالر  دام

فلوي ثَدُ وِ ثِ دليل هـىالر هشثَط ثِ ایي دام دس صهيٌِ 

سحميمبر، هغبلقبر فلوي ساخـ ثِ ؿشش خبیگبُ لبثل اّويشي دس آى 

شیجب هيالدي، هلش اص لحبػ ووي سم 90عي دِّ  ًذاؿشِ اػز.

سش هحمميي  ديـگبم چبح همبلِ دس ایي صهيٌِ ثَدُ اػز ٍ ثيؾ

هلشي ثِ هؼبئل ؽشیف هشثَط ثِ آًبسَهي یب فيضیَلَطي ثب اخشالف 

هَسد(. ٌّذ ًيض دس ّوبى  223اًذ )حذٍد  ووي دس هشي دشداخشِ

هَسد( ًوَدُ اػز.  150ّبي صیبدي ) ساػشب الذام ثِ سذٍیي همبلِ

شثؼشبى ػقَدي، اسيَدي، ًيدشیِ ٍ هشاوؾ ػَهبلي، وٌيب، ػَداى، ف

ثب ّوىبسي فلوي ثب وـَسّبي اسٍدبئي اص خولِ ایشبليب، ػَئذ، 

ّبي فلوي  الوللي ثشسػي ّبي ثيي ػبصهبى هلل هشحذ ٍ یب داًـگبُ

وَّبًِ دس  اًذ. هغبلقبر اًدبم ؿذُ ثش سٍي ؿشش یه اًدبم دادُ

خبسج اص هحذٍدُ اػششاليب، آهشیىب ٍ اسٍدب وِ اص ًؾش دشاوٌؾ دس 

وـَسّبي داسًذُ ؿشش ّؼشٌذ، اًذن ثَدُ ٍ یب فمظ ثش هجٌبي 

Faye and ( سحميمبر داهذضؿىي ؿششّبي ثبك ٍحؾ ثَدُ اػز

Bonnet, 2012 .) 
 

 ساتقِ هغالؼات ػلوي ضتر تؼذ از دِّ ًَد هیالدي

، ثقذ اص 90سب دِّ  60ّبي فلوي اص دِّ  ثشخالف هيضاى ون ثشسػي

ّبي هىشس ٍ ثشٍص سغييشار آة ٍ  دليل خـىؼبليایي دٍسُ ثِ 

َّائي، سَخِ وـَسّب ثبالخق وـَسّبئي وِ سقذاد صیبدسشي ؿشش 

داؿشٌذ، هشَخِ لضٍم افضایؾ سحميمبر فلوي دس خْز دشٍسؽ ؿشش 

ّبي ایي سَخِ، سًٍذ سٍ ثِ سؿذ اًشـبسار فلوي  ؿذ. یىي اص ًـبى

 1990ٍسُ صهبًي ثيي ثِ ثقذ اػز. عي د 90دس اسسجبط ثب ؿشش اص دِّ 

فٌَاى اًشـبس حبٍي وليذٍاطُ ؿشش دس  1983هيالدي حذٍد  1999سب 

 2009سب  1999ؿَد ٍ عي هذر  ّبي هخشلف هـبّذُ هي ثشسػي

( ٍ ثقذ اص آى ػيش 6اًشـبس سػيذُ اػز )ًوَداس  2454ایي سقذاد ثِ 

فٌَاى دس ّش ػبل دس اٍاخش دِّ  250افضایـي ًؼجي ثِ اصاي هشَػظ 

 .(Faye and Bonnet, 2012 ؛7ؿَد )ًوَداس  دیذُ هي 2000

همبلِ اسائِ ؿذ دس  79اص ثيي  2007ثيـششیي فٌبٍیٌي وِ دس ػبل 

ّبي هقبلدِ، طًشيه ٍ اكالح ًظاد،  هَسد ثيوبسي ٍ ساُ

ؿٌبػي، هيىشٍثيَلَطي، سَليذهثل، سدبسة داهذضؿىي،  آػيت

فيضیَلَطي، ؿششداسي، هؼبئل هذیشیشي، سغزیِ، خشاحي، آًبسَهي، 

ٍ اًگل َليذار  ـي، س ٍؿٌبػي، لذسر ثبسو َد ) داس  (.Gahlot, 2007ؿٌبػي ث
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سب  1999: سًٍذ افضایؾ سقذاد همبالر فلوي ؿشش اص ػبل 7ًوَداس 

2010 (Faye and Bonnet, 2012) 
 

ع تؼذ از سال  َض ٍ َه َر  ًٍذ اًتطارات ػلوي ترحسة كط  2010ر

 2010ثشسػي ًَؿ ٍ سقذاد اًشـبسار دس هَسد ؿشش لجل اص ػبل 

سشیي سقذاد همبالر هشثَط ثِ  دّذ وِ ثيؾ هيالدي ًـبى هي

سشي ّؼشٌذ ٍلي ثيي  وـَسّبئي اػز وِ داساي خوقيز ؿشش ثيؾ

اي  اّويز الشلبدي ؿشش دس ایي وـَسّب ٍ سقذاد همبالر ساثغِ

اد اًشـبسار فلوي (. هـخق اػز وِ سقذ8ٍخَد ًذاسد )ًوَداس 

سش ثِ اهىبًبر، سؼْيالر ٍ اّويز سحميمبر دس ثيي ایي  ثيؾ

وـَسّب هشثَط اػز سب هيضاى خوقيز ؿشش. ٌّذ، هلش، فشثؼشبى، 

ّبي فلوي دس ایي  ایشاى ٍ اهبسار وـَسّبي اكلي داساي ثشسػي

دٍسُ ّؼشٌذ. ثِ خض ػَداى ػبیش وـَسّبي افشیمبئي داسًذُ خوقيز 

الوللي  سشي دس اسائِ اًشـبسار ثيي سًگ ون ثبالي ؿشش، ًمؾ

، هغبلقِ فلوي دسثبسُ ؿششّبي 21اًذ. اص اٍایل لشى  داؿشِ

فٌَاى هَضَؿ لبثل سَخِ داًـوٌذاى دس  وَّبًِ ٍ دٍوَّبًِ ثِ یه

سوبم دًيب اّويز سٍصافضًٍي یبفز ٍ ایي دس سقذاد ثؼيبس همبالر 

ّب ٍ  ي ٍ ٍیظگيگضاسؽ ؿذُ دسثبسُ ایي حيَاى چِ اص ًؾش ثيَلَط

ّبي ػالهشي ٍ خبیگبُ آى دس اوَػيؼشن هٌبعك  چِ اص لحبػ خٌجِ

ّبي هشقذدي دس هٌبعك  وٌذ. ثبالخق دظٍّؾ ثيبثبًي ًوَد ديذا هي

ثَهي ایي دام هبًٌذ فشثؼشبى ٍ وـَسّبي خليح فبسع اص لحبػ ّوِ 

 غزائي آى دس حبل ديگيشي اػز.  -هؼبئل وـبٍسصي

داسي ٍ هذیشیز دس خيلي اص وـَسّب ثحث  ّبي هخشلف ًگِ سٍؽ

ؿذُ ٍ هَضَفبر هشقذدي اص ًحَُ دشٍسؽ سب فيضیَلَطي اصًؾش 

ّبي لجل اص  سحميمبسي هَسد سَخِ لشاس گشفشِ اػز. ثشخالف ػبل

 وِ اّن هغبلقبر ؿشش دس وـَسّبي ٌّذ، دبوؼشبى ٍ آػيبي 1990

گشفشِ اػز، ثقذ اص ایي سبسیخ هخلَكبً اص ػبل  هيبًِ اًدبم هي

ثِ ثقذ هشاوؾ، الدضیشُ، ػَداى، سًَغ، هلش، فشثؼشبى،  2003

لضالؼشبى، فشاًؼِ، فوبى، ایشبليب ٍ ػبیش وـَسّبي فشثي سا دسگيش 

ساػشي خبیگبُ سحميمبر ؿشش ثِ عشف خْبًي ؿذى  ًوَدُ ٍ ثِ

 .(Faye, 2013)ديـشفز داؿشِ اػز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Faye and Bonnet, 2012) 2010سب  1999ّبي  : سقذاد اًشـبسار فلوي هشثَط ثِ ؿشش ثشحؼت وـَس ثيي ػبل 8ًوَداس 

99



 

ساػشب ثب خبثدبئي هٌجـ خغشافيبئي سحميمبر، هَضَؿ هغبلقبر  ّن

هغبلقبر فلوي  اي دس وٌذ. سؿذ لبثل سَخِ ًيض سغييش صیبدي هي

هذل فٌَاى یه " ٍػيلِ هحمميي غشثي دس هَسد ؿشش ثِ ثِ

وِ هجبحث ایوًََلَطي ؿشش، هلشف ؿيش ؿشش ٍ  ثيَلَطیه"

ّب دس  ؿَد. ثيـشش ایي ثشسػي طًشيه سا دسدي داسد، هالحؾِ هي

وـَسّبي آهشیىب، فشاًؼِ، آلوبى، اًگليغ، اػذبًيب ٍ ػبیش 

اغلت اًشـبسار دس لبلت فول آهذُ وِ  وـَسّبي اسٍدبئي ثِ

ّبي دٍسُ دوششي ثَدُ اػز ) ,Faye and Bonnet دبیبى ًبهِ

2012.) 

گَئي ثِ ػِ  ثشاي دبػخ 2010عَسول ثيـشش هجبحث ؿشش ثقذ اص  ثِ

 هؼئلِ اكلي ثَدُ اػز:

 فٌَاى یه هذل ثيَلَطیه : ثِ 1 

: یه دام هَلذ دس ؿشایظ ػخز ٍ دؿَاس وِ ػالهز خبهقِ  2

 وٌذ. خَد سبهيي هي سا ثب سَليذار

: یه فٌلش هْن دس اوَػيؼشن هٌبعك ثيبثبًي دس هَاخِ ثب  3

 ,Dittmannسغييشار آة ٍ َّائي وشُ صهيي ثِ ػَي خـىي )

et al., 2014). 
ثشایي هجٌب هْوششیي هَاسدي وِ عي چٌذ ػبل اخيش ثِ هَسد 

 سحميمبر ؿشش دشداخشِ، ثِ كَسر صیش لبثل سدیبثي اػز:

س هَسد ؿشش افضایؾ یبفشِ اػز وِ داًؾ ٍ دظٍّؾ د-

ایي اص سًٍذ سٍ ثِ سؿذ ووي ٍ ويفي همبالر ٍ 

 اًشـبسار فلوي دًيب لبثل اسصیبثي اػز.

داًؾ دس اسسجبط ثب سَليذار ؿشش ًؼجز ثِ گزؿشِ ثؼيبس -

ثيـشش ؿذُ ٍلي وَؿؾ دس خْز سَػقِ سَليذار آى 

ٌَّص خذیذ ثَدُ ٍ الصم اػز سَخِ ثيـششي دس ثْجَد 

سَليذار ؿشش ثشاي خَاثگَئي ثِ هـىالر غزائي دس 

ثيبثبًي اًدبم ؿَد. دس ضوي اثشار  خَاهـ ثيبثبًي ٍ ًيوِ

فشآٍسدّبي ؿشش، هَسد ثب اّويشي داسٍئي ٍ ثيَلَطیه 

 ثشاي ديگيشي ٍ هغبلقِ سَػظ داًـوٌذاى اػز. 

ّبي هشثَط ثِ ؿشش ٍ  الوللي ثيي اًدوي اسسجبط ثيي-

وبسّبي هشثَعِ،  ًؾش دس ساثغِ ثب هؼبئل ٍ ساُ سجبدل

اي دس ديـجشد اثشار سحميمبر ثب ثْجَد  ًمؾ فوذُ

هذیشیز ٍ دشٍسؽ ؿشش ٍ سفـ هَاًـ خَاّذ ؿذ 

(Faye and Bonnet, 2012.)

ّبي دظٍّـگشاى ثَهي ضوي  اص ایي سٍ ثْشش اػز سالؽ

سَخِ ثِ هغبلقبر دس دػز الذام ػبیش وـَسّب، خْز 

سَػقِ ٍ حفؼ هَاسد ثْجَد یبفشِ، ثِ دليل سغييشار ػشیقي 

وِ دس آة ٍ َّاي دًيب دس حبل دذیذاس ؿذى اػز، دس 

ٍ ثمبي آى دس ّبي ثشخؼشِ ؿشش ٍ حفؼ  اػشفبدُ اص سَاًوٌذي

هٌبعك وَیشي  ٍ خـه ػَق دادُ ؿَد وِ ایي اهش 

سَاًذ ّوشاُ ثب ثشسػي ثش سٍي فيضیَلَطي سغزیِ ایي دام  هي

ثشداسي اص گيبّبى خـجي هٌبػت هٌبعك فَق وِ  دس ثْشُ

ّب ثِ آػبًي لبثل ّضن ٍ خزة ًيؼز، ثَدُ  ثشاي ػبیش دام

ثبؿذ. ضوٌب هغبلقِ دس خْز هذیشیز دشٍسؽ، 

ؿٌبػي، فَاهل هؤثش دس ثْيٌِ وشدى سَليذار ؿشش ٍ سفشبس

ّبي طًشيىي، ثيَلَطیه ٍ سحميمبر  ّب، ثشسػي فشآٍسي آى

گبُ ایي  وٌٌذُ صیؼز دػشِ اص فَاهل هٌْذم دس صهيٌِ آى

حيَاى، دس ػبهبًذّي ٍ ثْجَد دشٍسؽ ایي دام ووه لبثل 

 سَخْي خَاّذ ًوَد.
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