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 فهرست مطالب
 

 14 ________________________________________________________________________________ سخن ناشر

 ABADI _______________________________________________________________________________ 14 آبادی
 AB-I-BARIK ___________________________________________________________________ 14آب باریک 

 ABBAS ______________________________________________________________________________ 14عباس 
 11 ________________________________________________________________________________ (4عباس آباد )
 14 ________________________________________________________________________________ (2عباس آباد )
 14 _______________________________________________________________________________ (4عباس آباد )
 ABBASSABAD (4) ________________________________________________________ 14 -( 1عباس آباد )
 14 ________________________________________________________________________________ (4عباس آباد )
 14 ________________________________________________________________________________ (4عباس آباد )
 14 _______________________________________________________________________________ (7عباس آباد )
 ABBASSABAD (8) ________________________________________________________ 14 -( 8عباس آباد )

 14 ____________________________________________________________ خالصه: Zuhabعباس آباد _ زهاب 
 ABBASSABAD _____________________________ 17خالصه: )زهاب(  Zuhab( _ زهاب 8عباس آباد )

 17 _____________________________________________________________ (ABBASS BulaQ)عباس  بوالغ: 
 ABBAS SUTANIEH _______________________________________________________ 17عباس سلطانیه: 

 ABDAR(Z) _______________________________________________________________________ 17(: 4آبدار )
 17 _____________________________________________________________________________________ (2آبدار )
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 17 ______________________________________________________________________________________ عبدولی
 18 _______________________________________________________________________________________ عبداهلل

 ABDULHASSANI ___________________________________________________________ 18عبدالحسنی: 
 18 _______________________________________________________________________________ (4عبداهلل آباد )
 ABDullABAD (2) __________________________________________________________ 18(:  2عبداهلل آباد )
 ABdollAHABAD (3) ______________________________________________________ 19(: _ 4عبداله آباد )
 ABDULLAH ABAD (4) __________________________________________________ 19(: _ 1عبداهلل آباد )

 ABDULMALKIS ___________________________________________________________ 19عبدالهالکی ها: 
 ABDOLLAHABAD (3) _____________________________________________________ 45(: 4عبداهلل آباد )
 ABDULLAHABAD (4) _____________________________________________________ 45(: 1عبداهلل آباد )

 ABDULMALKIS ____________________________________________________________ 45عبدالهالکی ها: 
 ABHAR _________________________________________________________________________________ 44َابهر: 

 ABHAR RUD _______________________________________________________________________ 44َابهر رود: 
 ABEH - I - AHFUSE ___________________________________________________________ 44آب َاحَفوظ: 

 42 ____________________________________________________________________________________ آِب َاسک  
 42 ___________________________________________________________________________________ آِب باریک
 AB – I – BASHAR _________________________________________________________________ 42آِب َبَشر: 

 42 ___________________________________________________________ (AB – I – BADALEH)آِب بداله: 
 44 ________________________________________________________________________________ آِب دّره تخت

 AB-I- DIREH ____________________________________________________________________ 44آِب دیِره: 
 AB-I-DINARABAD ________________________________________________________ 44آب دینار آباد: 

 41 ________________________________________________________________________ (AB-I-DIA)آِب ِدز: 
 AB-I-FAN _________________________________________________________________________ 41آب فان: 

 44 _________________________________________________________________ (AB-I GANJIR)آب گنجیر: 
گاران:   AB-I-GARAN __________________________________________________________________ 44آب 
ِگرم )  AB-I- GARM: (1) _____________________________________________________________ 44(: 4آب 
گرم )  AB-I- GARM (2) _____________________________________________________________ 44(: 2آب 
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گرم )  44 __________________________________________________________________________________ (4آب 
کاَوزان:   AB-I-KAMAZAN _____________________________________________________________ 44آب 

گرم )  ABI-GARM (4) _______________________________________________________________ 44(: 1آب 
کاوزان:   AB-I-KAMZAN _______________________________________________________________ 44آب 

گرم )  AB-I- GARM (4) _____________________________________________________________ 44(: 1آب 
گرم )  AB-I-GARM (4) ______________________________________________________________ 44(: 1آب 

کاَوزان  44 ___________________________________________________________________________________ آب 
کرند:   AB-I-KRAND ___________________________________________________________________ 47آب 

کاشی:   AB-I- KASHI __________________________________________________________________ 48آب 
کتاوان:   AB – I – KATAWAN ___________________________________________________________ 48آب 
کاویله:   ABE KAVILEH _________________________________________________________________ 49آب 
کاویله:   ABE KAVILEH _________________________________________________________________ 49آب 
 AB-I KHUN ___________________________________________________________________ 49آب خونسار: 

کوالن  49 ____________________________________________________________________________________ آب 
 45 ____________________________________________________________________________________ آب والیان

 AB-I- MARIVAN _______________________________________________________________ 44آب وریوان: 
 ABE-I-MELA TAKHT ______________________________________________________ 44آب وال تخت: 

 ABE – NANAJ _____________________________________________________________________ 44آب نانج: 
 AB-I-Palangan _________________________________________________________________ 44آب پلنگان: 

 ABE – GUM _________________________________________________________________________ 44آب قن: 
 AB-I-GHUMARKHUN _____________________________________________________ 42آب قهار خون: 

 AB-I- GURATU- _______________________________________________________________ 42آب قوراتو: 
 AB-I- RAVANSAR) ___________________________________________________________ 44آب روانسر: 
 AB-I- SAMAN. ________________________________________________________________ 44آب ساوان: 

 AB-I- SARD- ____________________________________________________________________ 44آب سرد: 
 AB-I- SHIRIN-________________________________________________________________ 44آب شیرین: 
 AB-I- SHIRVANEH. _________________________________________________________ 44آب شیروانه: 
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 AB-I-SHIRVAN ______________________________________________________________ 44آب شیروان: 
 AB-I-SHUR (ABHAR Rud) ____________________________________________ 41آب شور یا ابهر رود: 

کال:   AB-I- SHURKAL ____________________________________________________________ 41آب شور 
 41 _________________________________________________________________ (AB-I- TAHIG)آب تهیج: 
 ABI-TALVAR- __________________________________________________________________ 44آب تلوار: 
 AB-I- TUREH- ___________________________________________________________________ 44آِب توره: 

 AB-I- YALPAN- _______________________________________________________________ 44آب یلپان: 
 ZARIN JUB ________________________________________________________________ 44آب زّرین جوب: 

 AB-I-ZIAUB __________________________________________________________________ 44آب زیزوب: 
 44 ____________________________________________________________________________________آب خوران
 AB-I- PUNEH ____________________________________________________________________ 44آب پونه: 

 ABRAMI (AVRUMANI) ______________________________________________ 47آب راوی )آورووانی(: 
 47 ________________________________________________________________________________ سّنی آیراوانی:

 ABEAMANI – TAKHT _________________________________________________ 47آب راوانی _ تخت: 
 ABRANDABAD__________________________________________________________________ 47آبَرند آباد: 

 ABRJISH (Averjish)  ABEGIUSH – _________________________________ 47آبرجیش _ یا ابر جوش: 
 48 ______________________________________________________________________________________ آب شاه
 48 ______________________________________________________________________________________ ابوالعلی
 48 _____________________________________________________________________________________ ابوطالب

 ABUZEID ABAD _______________________________________________________________ 48ابوزید آباد: 
 ABVAR _____________________________________________________________________________ 48آب وار: 
 48 ______________________________________________________________ (ABINEH)_  (ABINEH)آبیانه 

 49 ____________________________________________________________________________ َافجه، َافچه، َاوچه
 AFGAN ______________________________________________________________________________ 49افغان: 
 AFI_____________________________________________________________________________________ 49َافی: 

 AFRAKUT ________________________________________________________________________ 49َافراکوت: 
 AFRAVANDEH ___________________________________________________________________ 49َافراونده: 
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 AFSHAR ______________________________________________________________________________ 75َافشار: 
 AFSHAR- ____________________________________________________________________________ 74افشار: 
 AGHABABA ________________________________________________________________________ 72آقا بابا: 

 AGHAJAN PIR _________________________________________________________________ 72آقاجان پیر: 
 AGHJIG ____________________________________________________________________________ 72آقا جق: 
 AGHA NUR _________________________________________________________________________ 74آقا نور: 

 74 ___________________________________________________________________________________ عاقدا عقدا
 AGH DAGH ________________________________________________________________________ 71آق داغ: 
 AGH LABAR _______________________________________________________________________ 71آق لبار: 
 71 _______________________________________________________________________________ (AGIL)آجیل: 

 AGRGASH _______________________________________________________________________ 74َاغریقاش: 
 AH-LAT ___________________________________________________________________________ 74احالت: 

 AHAN _________________________________________________________________________________ 74آهن: 
 AHANG _____________________________________________________________________________ 74آهنگ: 

 AHAR (1) __________________________________________________________________________ 74( _ 4َاَهر )
 AHAR (2)__________________________________________________________________________ 74( _ 2َاَهر )

 AHRCHAI ________________________________________________________________________ 77َاَهر چای: 
 HAFUS _______________________________________________________________________________ 77اهفوز: 

 AHLAM RUD _____________________________________________________________________ 77علن رود: 
 AHLAM SAR ______________________________________________________________________ 78ن َسر: َعلَ 

 AHMAD ABAD (1) __________________________________________________________ 78(: 4احهدآباد )
 AHMAD ABAD (2) __________________________________________________________ 78(: 2احهدآباد )
 AHMAD ABAD (3) _________________________________________________________ 78(: 4احهدآباد )
 AHMAD ABAD (4) _________________________________________________________ 78(: 1احهدآباد )
 AHMAD ABAD (4) _________________________________________________________ 79(: 4احهدآباد )
 AHMAD ABAD (6) __________________________________________________________ 79(: 4احهدآباد )
 79 ________________________________________________________________________________ (4احهدآباد )
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 AHMAD ABAD (7) _________________________________________________________ 79(: 7احهدآباد )
 79 ____________________________________________________________ (AHMAD AVAND)احهد آوند: 

 AHMAD AVAND (Tribe) _____________________________________________ 79احهد آوند _ )قبیله( : 
 AHMADNVAND FRAMAN BEHTUI Or Buhtui __________ 85دورو فراوان:  –احهد آوند )آبادی( 

 85 ________________________________________________ _ یا احهد آوند  BUTUI)احهد آوند بهتویی _ )یا 
 85 _____________________________________________________________________________احهد آوند چاالیی

 85 ___________________________________________________________________________________ احهد بگ لو
کولوان  84 __________________________________________________________________________________ آحهد 

 AHMAQIEH _______________________________________________________________________ 84احهقّیه: 
 AHSHUKA _________________________________________________________________________ 84احشوکه: 

 AHUAN ___________________________________________________________ 84یا  AHVANآهوان یا آهوان: 
 AHYUN ________________________________________________________ 82یا  AHYANاحیان یا احیون: 

 AHNIC ____________________________________________________________________________ 82آحنیک: 
 AiDGHOMASH ________________________________________________________________ 82عید قهاش: 

کیستان:   Bagh-i- badran ___________________________________ 82، باغ پدران Chambarkistanچهپر 
 ChaM-I_Mari،...__________________________ 82، التاری، واری Khushu، خوشو Kachavanکچاوان 

 Cham-I_ Khalifeh،... ______________________________________ 84چن خلیفه  Chamimariچن واری 
 Aidughamish ___________________________________________________________________ 84ایدوغهیش: 

گلن:   Aiglan ______________________________________________________________________________ 84آی 
 AILAK ____________________________________________________________________________ 84 –آی الغ: 
 AiNLU ______________________________________________________________________________ 84آیین لو: 

 AIN-SHIRVAN _______________________________________________________________ 84آینه شیروان: 
 AI-N-VAR :AIN-I- VARZAN _______________________________________ 81)آینه ورزان )یا آینۀ َور 

 AIRANDIBI ____________________________________________________________________ 81ایران دیبی: 
کیف:   AIWAN – I - KI ________________________________________________________________ 84ایوان 

کیف(:  کی )ایوان   84 _________________________________________________ )ایوانکی( IVAN KIFایوان 
 AJabshi ___________________________________________________________ 84: (Ajabsnahir)عجب شهر 
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 AJamian __________________________________________________________________________ 84عجهیان: 
 AJarlu ________________________________________________________________________________ 87لو: آجر

 AJi Chai ___________________________________________________ 87( رود تلخ )تلخه رود(: 4آجی چای )
 Aji chAi (2)__________________________________________________________________ 88(: 2آجی چای )

 AjiA ___________________________________________________________________________________ 88آجیا: 
َکهال:   Akamal _____________________________________________________________________________ 89آ

کبر خان:   AKBAR KHAN __________________________________________________________________ 89ا
ِک   AKEH _________________________________________________________________________________ 89ه: آ

 AKHAIN ____________________________________________________________________________ 89آخاین: 
 AKHAR JAHAN _____________________________________________________ 89آخر جهان )پایان دنیا(: 

 AKHCHALA ______________________________________________________________________ 89: آخ چاال
 AKHULU _____________________________________________________________________________ 95آخولو: 

 PAIN ___________________________ 95آخورای  MiANEHآخورای  AKURA – I – BALAآخورای باال: 
 95 ____________________________________________________________________________________ آخورای باال

 :  AKHURD ____________________________________________________________________________ 94َاخورد 
 AKJABAD ________________________________________________________________________ 94َاک جاباد: 

کونا:   AKOVNA _____________________________________________________________________________ 94آ
کَو:   AKU _____________________________________________________________________________________ 94َا

 ALA ____________________________________________________________________________________ 94عـال:  
 ALUCHUM __________________________________________________________________________ 92آلو َچن: 
 Allahabad ____________________________________________________________________________ 92اهلل آباد: 
 AL AHWAZ ________________________________________________________________________ 92َال اهواز: 

 ALAK __________________________________________________________________________________ 92الک: 
کبود:   ALakabud _________________________________________________________________________ 92عالء 
 ALOA ___________________________________________________________________________ 94َاالَلن چای: 

 Alam Abad ________________________________________________________________________ 94علن آباد: 
 ALANEH _____________________________________________________________________________ 94آالنه: 
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 AlanjiQ____________________________________________________________________________ 94االن جق: 
 ALASHAKH _______________________________________________________________________ 91االشاخ: 
 ALAVI ______________________________________________________________________________ 91علوی: 

 ALBAZIAN _______________________________________________________________________ 91آل بزیان: 
 ALEKIAN __________________________________________________________________________ 91َاِلکیان: 

 ALFAVUT _______________________________________________________________________ 94َال فاووت: 
 Ali ____________________________________________________________________________________ 94علی: 

 ALiABAD _____________________________________________________________________ 94(: 4علی آباد )
 AliABAD (2) __________________________________________________________________ 94(: 2علی آباد )
 AliABAD (3) _________________________________________________________________ 94(: 4علی آباد )
 AliABAD (5) _________________________________________________________________ 94(: 4علی آباد )
 ALiABAD (6) ________________________________________________________________ 94(: 4علی آباد )
 ALiABAD (7) ________________________________________________________________ 94(: 7علی آباد )
 ALiABAD (8) ________________________________________________________________ 97(: 8علی آباد )
 ALiABAD (9) _________________________________________________________________ 97(: 9علی آباد )
 ALiABAD (10) _______________________________________________________________ 97(: 45علی آباد )
 ALiABAD (11) _______________________________________________________________ 97(: 44علی آباد )
 ALiABAD (12) ______________________________________________________________ 97(: 42علی آباد )
 ALiABAD (12) ______________________________________________________________ 97(: 44علی آباد )
 ALiABAD (12) ______________________________________________________________ 97(: 41علی آباد )

 Aliantak _________________________________________________________________________ 98علیان تک: 
 Ali Ashraf ______________________________________________________________________ 98علی اشرف: 

 Ali Ashtar or ALishtar ___________________________________________________ 98علی  اشتر یا علیشر: 
 Alibadar _____________________________________________________ 98یا علی بدل   Alibadalعلی بدر: 

 99_________________________________________________________________________________ علی بیک لوئه
 ALibeglu _________________________________________________________________________99علی  بگ لو: 
ُگدار:   Ali Gudar _________________________________________________________________________99علی 
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 Ali HARMi ______________________________________________________99علی حروی _ )یا علی َحَروی: 
 Ali iLLaHi _______________________________________________________________________455علی اللهی: 

 455________________________________________________________________________________________ الینجه
کان:   Ali PAKAN ______________________________________________________________________455علی پا

 454 _____________________________________________________________________________________ علی شاه
 454 ___________________________________________________________________ (Ali Shabaz)علی شاهباز: 

 454 _________________________________________________________________________ آلیش رود یا آلیشه رود
 ALiyun ______________________________________________________________________________ 452علیون: 

 ALJAI ______________________________________________________________________________ 452َالجایی: 
 ALKUH ______________________________________________________________________________ 452آلکوه: 

 452 _____________________________________________________________________ (ALLA ABAD)اهلل آباد: 
 454 ______________________________________________________________________ (ALMALAS)َال َوَلس: 

 ALMASARAI ___________________________________________________________________ 454الهاسرایی: 
 TASUJ _______________________________________________________________________________ 454تسوج: 

 ALMAKI __________________________________________________________________________ 454َال وَکی: 
 AL uak ______________________________________________________________________________ 454َال اک: 

 ALUCHAMULK ______________________________________________________________ 454الو چاوولک: 
 ALUH – AMUT_____________________________________________________ 454آلو ووت )ونقار عقاب(: 

 ALVAD _______________________________________________________________________________ 451َالواد: 
 451 ______________________________________________________________________________________ (4َالوار )
 ALVAR (2) ________________________________________________________________________ 451(: 2َالوار )
 AMAD _______________________________________________________________________________ 451عهاد: 

 AMALEH – VALI _______________________________________________________________ 454َاواله َولی: 
 AMARAT(1) ____________________________________________________________________ 454(: 4اوارت )
 AMARAT (2) ___________________________________________________________________ 454(: 2اوارت )

 Aminabad (1) __________________________________________________________________ 454(: 4اوین آباد )
 AMINABAD (2) ______________________________________________________________ 454(: 2اوین آباد )
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 AMINABAD (3) ______________________________________________________________ 454(: 4اوین آباد )
 AMINABAD (4) ____________________________________________________________ 454(: 1بادی )اوین آ
 AMR ___________________________________________________________________________________ 454اویر: 

 Amirabad 2) ____________________________________________________________________ 454(: 2اویرآباد )
 454 __________________________________________________________________________________ (4اویرآباد )
 Amir 4 __________________________________________________________________________ 454(: 1اویرآباد )
 Amir abad 5 ____________________________________________________________________ 457(: 4اویرآباد )

 Amir Abad (6) __________________________________________________________________ 457(: 4ویرآباد )ا
 Amir abad (7) __________________________________________________________________ 457(: 7اویرآباد )
 Ami abad (8) ___________________________________________________________________ 457(: 8اویرآباد )

 458 ___________________________________________________________ (AmiRah or Amiri)اویره یا اویری: 
َکال:   Amir Kala __________________________________________________________________________ 458اویر 
 Amirlu _______________________________________________________________________________ 458اویرلو: 

 AMJACK DAGH _______________________________________________________________ 458َاوجک داغ: 
 AMRABAD _____________________________________________________________________ 459(: 4اورآباد )
 AMRABAD _________________________________________________________________________ 459َاور آباد 
 AMRovar ___________________________________________________________________________ 459اورو وار: 

 AMul __________________________________________________________________________________ 459آُول: 
 ANAN______________________________________________________________________ 444یا  ANADعنان: 
 444 _____________________________________________________________________________________ (4انارک )
 ANarak (2) _______________________________________________________________________ 444(: 2انارک )

 ANASARAN _______________________________________________________________________ 444َاناسران: 
 ANAWAR ____________________________________________________________________________ 444َاناور: 

 ANATBEH _______________________________________________________________________ 444َاَنت بگ: 
 ANDRIEH___________________________________________________________________________ 444َاندریه: 

: َان  Angamar ___________________________________________________________________________ 441َگه وار 
 ANGRAN __________________________________________________________________________ 441انگوران: 
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 Anjirak _____________________________________________________________________________ 444انجیرک: 
 Anuj ___________________________________________________________________________________ 444َانوج: 

 AGbuLAgh ____________________________________________________________________ 444(: 4آق بوالغ )
 AGbulagh (2) __________________________________________________________________ 444(: 2آق بوالغ )
 AGbulagh (3) _________________________________________________________________ 444(: 4آق بوالغ )
 AGbulagh (4)__________________________________________________________________ 444(: 1آق بوالغ )
 444 ____________________________________________________________________________________ آق بوالغی
 AQ – Chai _________________________________________________________________________ 444 آق چای:
 AQcheh ______________________________________________________________________________ 447آق چه: 
 AGHDA ____________________________________________________________________ 447 (ABDA)عقدا: 

 AQDAGH (1) ___________________________________________________________________ 447(: 4عقداغ )
 AQDizEH __________________________________________________________________________ 447آق دیره: 

گدوک )گردونه سفید(:   AQGaduk _________________________________________________________ 448آق 
کّله   AQKALEH ______________________________________________________________ 448)سفیدسر(: آق 

کند:   AQkand ____________________________________________________________________________ 448آق  
 AQmazar DAGH _______________________________________________________________ 448آق وزار داغ: 

 AGMAZAR ___________________________________________________________ 448ق وزار )گنبد سفید(: آ
 449 ________________________________________________________________________________________ آق سو

 AQTappeh _______________________________________________________________ 449آق تپه _ تپه سفید: 
 449 _____________________________________________________________ (ARABLU)یا  ARAB(: 4عرب )
 ARAB (2) ________________________________________________________________________ 425(: 2عرب )
 ARAB (2) ________________________________________________________________________ 425(: 4عرب )

 ARABABAD _____________________________________________________________________ 424عرب آباد: 
 ARABAN____________________________________________________________________________ 424َعرَبان: 

 ARABSHIR ________________________________________________________________________ 424عربشیر: 
 ARA - KALEH (1) _____________________________________________________________ 422(: 4ه )آرا قلع

 ARA KALEH (2) _______________________________________________________________ 422(: 2آرا قلعه )
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 ARAKAN ____________________________________________________________________________ 422َاَرکان: 
 ARAN va BIdGol _____________________________________________________________ 422َاران و بیدگل: 

 ARARAT __________________________________________________________________________ 424آرارات: 
 ARAXES _______________________________________________________________ 424َارکس )یا آراکسها(: 

 ARASH _____________________________________________________________________ 421َاَرش  )یا ارس(: 
 ARASUN __________________________________________________________________________ 421َاراسون: 

 ARATA _______________________________________________________________________________ 421آراتا: 
 ARBABAT _______________________________________________________________________ 424آربابات: 
 ARBAT_____________________________________________________________________________ 424َاربات: 
 424 ______________________________________________________________________________________ اردبیل

 :  ARDAHA (ARDAHAR or VARARDAHAR) ____________________________________ 424َاَردهال 
 ARDAKAN ________________________________________________________________________ 427َاَردکان: 

 ARDANA ____________________________________________________________________________ 428َارَدنا: 
 ARNDALAN _______________________________________________________________________ 428َارَدالن: 
 428 _____________________________________________________________________________________ َارَدهاک
ب:   ARDIB _____________________________________________________________________________ 428َاردی 

 ARDISTAN ______________________________________________________________________ 428َارِدستان: 
 429 _______________________________________________________________________________ َارِدستان )شهر(

 ARASH _______________________________________________________________________________ 445َاَرش: 
 ARGALT ___________________________________________________________________________ 445َارگالت: 
 ARIGH _______________________________________________________________________________ 445عریق: 
 ARIGHEH ___________________________________________________________________________ 445عریقه: 

 ARISHTANABAD _____________________________________________________________ 445اریشتن آباد: 
 ARISHTAN _______________________________________________________________________ 444َاریشتان: 
 ARjanus ___________________________________________________________________________ 444ارجنوس: 
 ARJumand (1) __________________________________________________________________ 444(: 4ارجهند )
 ARJumand (2) _________________________________________________________________ 444(: 2ارجووند )
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 ARMAK _____________________________________________________________________________ 444اروک: 
 ARMANI ___________________________________________________________________________ 442اروانی: 

 ARmughaneh _____________________________________________________________________ 442ارووغانه: 
 ARPACHAI ________________________________________________________ 442آرپاچای )رودخانه جو(: 

 ARSHA ______________________________________________________________________________ 442َارشا: 
 ARsoli _____________________________________________________________________________ 442ارسولی: 

 ARUD ________________________________________________________________________________ 444َارود: 
 ARUSAN _________________________________________________________________________ 444عروسان: 
 ARVAJIK ________________________________________________________________________ 444ارواجیق: 

 AZANEH ____________________________________________________________________________ 444ارزانه: 
 ARZANPUD _____________________________________________________________________ 444ارزان پود: 
 ASADABAD (1) ______________________________________________________________ 444(: 4اسدآباد )
 ASADABAD (2)______________________________________________________________ 441(: 2اسدآباد )
 441 ___________________________________________________________________________________ َاَسدخانی
 Asalak_____________________________________________________________________________ 441َعَسلک: 
 ASALiM) ___________________________________________________________________________ 444َاساِلن: 

 444 ___________________________________________________________ (ASAL YAKAIN)َعَسل یکا این: 
 444 _________________________________________ (ASIRAN)یا  ASARAN: (AIRAN)اساران: اسیران 

 ASAWAL _________________________________________________________________________ 444َاساوال: 
 ASFARJAN _____________________________________________________________________ 444اسفرچان: 

 ASGHARAN or ASKARUN _______________________________________ 444(: 2اسغران یا عسکرون )
 ASHAGU __________________________________________________________________________ 444عاشقو: 

 ASHAGHABASH _______________________________________________________________ 444آشاقابش: 
 ASHANG __________________________________________________________________________ 444آشنگ: 

 ASGird or Ashjerd ________________________________________________________ 444َاشگرد یا َاشجرد: 
 Ashian ______________________________________________________________________________ 444آشیان: 

 AshiQan __________________________________________________________________________ 447عاشقان: 
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 ASHGir, ASHjrd __________________________________________________________________ 447َاشجرد: 
 ASHKaftan ______________________________________________________________________ 447اشکفتان: 
 ASHKaran _______________________________________________________________________ 447َاشکاران: 
 ASHNAKHUR __________________________________________________________________ 448آشنا خور: 

 ASraf _______________________________________________________________________________ 448اشرف: 
 ASHrain ____________________________________________________________________________ 448َاشرین: 

 449 ______________________________________________________________ (ASHratabad)(: 4عشرت آباد )
 449 __________________________________________________________ (2) (ASHratabad)(: 2عشرت آباد )

 ASHSHAGieh ____________________________________________________________________ 449عّشاقیه: 
 ASIAB ____________________________________________________________________________ 449آسیاب: 

 ASiABEG ______________________________________________________________________ 449آسیا بیگ: 
گران:   ASingaran ______________________________________________________________________ 449آسین 

 ASK _________________________________________________________________________________ 415َاسک: 
 ASKANADI _____________________________________________________________________ 414اسکنادی: 

 ASKARUNI _________________________________________________ 414اسکنادی )اسکران( _ اسکرونی: 
 ASLEH _______________________________________________________________________________ 414اصله: 

 ASLANDUZ _____________________________________________________________________ 414اصالندوز: 
 ASOLAT _________________________________________________________________________ 412َاُسوالت: 
 ASPABIN ________________________________________________________________________ 412اسپآبین: 

 ASPCHIN ______________________________________________________________________ 412اسپ چین: 
 ASSassin _____________________________________________________________ 412اّساسین )حّشاشین(: 

 ASTALik ________________________________________________________________________ 414آستالیک: 
 Astaneh ____________________________________________________________________________ 414آستانه: 

کارو:   ASTAN KARU ________________________________________________________________ 414آستان 
 Astara _______________________________________________________________________________ 414آستارا: 

 Asterabad or Asrabad) __________________________________________________ 414آستاراباد یا اسراباد: 
 Astara Chai ________________________________________________________ 414آستارا چای )رود آستارا(: 
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 Asturchi _____________________________________________________________ 414آستورجی: یا آستورچی: 
 ASUR ________________________________________________________________________________ 414آسور: 

 Atishgah __________________________________________________________________________ 414آتیشگاه: 
 ATena _________________________________________________________________________________ 414َاتنا: 

کوه:   ATSH Kuh _____________________________________________________________________ 417آرتیش 
 417 ________________________________________________________________ (ATiAB SHAII)آتیاب شاه: 

 AGKAND – AUHUN ______________________________________________________________ 417اوهون: 
 AurKALTA _______________________________________________________________________ 417اورکالتا: 
 AVAMIL __________________________________________________________________________ 417عواویل: 
 AVANJala ________________________________________________________________________ 417آواَن َچال: 
 AVARZman) ____________________________________________________________________ 417آوار زوان: 
 AVASAN_________________________________________________________________________ 418عباسان: 

 AvazABAD) ___________________________________________________________________ 418عوض آباد: 
 AVEH _________________________________________________________________________________ 418آوه: 

 AVRUMAN DAGH ___________________________________________________________ 418َاورووان داغ: 
 AVRUMANi _____________________________________________________________________ 418آورووانی: 

 AVRUMAN LAHUN ________________________________________________________ 419َاوروان الهون: 
 Geography ________________________________________________________________________ 419جغرافیا: 

 AVRuman TAKht ____________________________________________________________ 445َاورووان تخت: 
 AVUGLU ___________________________________________________________________________ 444اووگ لو: 

 AWAJIK or AVAJIK _____________________________________________________________ 444اواجیک: 
 Ayaghli _____________________________________________________________________________ 442ایاقلی: 

 AY ____________________________________________________________________________________ 442آیی: 
 AISHABAD _____________________________________________________________________ 444عیش آباد: 

 AZ ______________________________________________________________________________________ 444از: 
 AZADANK ______________________________________________________________________ 444آزاداناک: 

 AZADBAR _________________________________________________________________________ 444آزاد َبر: 
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 AZATAIN _______________________________________________________________________ 444آزاد تاین: 
 AZANDARiAN ________________________________________________________________ 444ازن دریان: 
 AZAN – UZAN _________________________________________________________________ 441َازن اوزان: 
 BABA GHANi ___________________________________________________________________ 441بابا غنی: 

گواریک:   BABA GAVARIK ____________________________________________________________ 441بابا 
گورگور:   BABA GUR GUR ______________________________________________________________ 441بابا 

 BABAJiGH _______________________________________________________________________ 441باواجق: 
 BABA Haidar ___________________________________________________________________ 441بابا حیدر: 
 BABA Hassan (Zuhap) _________________________________________________________ 441بابا حسن: 

 BABA KHALAT ______________________________________________________________ 444بابا خلعت: 
 BABA PASHMAN) ____________________________________________________________ 444بابا پشهن: 

 BABAN _____________________________________________________________________________ 444بابان: 
 BABUL ______________________________________________________________________________ 444بابل: 
 BAD ___________________________________________________________________________________ 447باد: 

 Baduali _____________________________________________________________________________ 447بادولی: 
 BADSHAH ________________________________________________________________________ 447بادشاه: 

 BAD JILAN _____________________________________________________________________ 447بادجیالن: 
 BAD KHurum ___________________________________________________________________ 447باد خوروم: 

 BADR ABAD ______________________________________________________________________ 448بدرآباد: 
 KALHup KERMANSHAH (BADREH or BADRAi) _______________________ 448بدره یا بدرایی: 

 BADRUD District_____________________________________________________________ 448بلوک بادرود: 
 Bafalek _____________________________________________________________________________ 449بفالک: 
 BAFRAN  (BAFRAN) BAFRAN __________________________________________________ 449بافران: 
 449 _______________________________________________________________________________________ بافت
 BAGH __________________________________________________________________________________ 445باغ: 

 Baghcheh JUG _________________________________________________________________ 445باغچه جوغ: 
 BAGHCHEH ________________________________________________________________ 445باغچه )گردنه(: 



 19  ______________________________________________________________________________ فهرست وطالب

 

 BAGH – I – FIN ___________________________________________________________________ 444باغ فین: 
کوووش:   Bagh – I – KumuSH ____________________________________________________________ 444باغ 
 BAGH MOARAF _______________________________________________________________ 444باغ وعارف: 

 BAGH SAD________________________________________________________________________ 444باغ صد: 
 BAGH – I – SHAH (1) ________________________________________________________ 442(: 4باغ شاه )
 BAGH – I – SHAH (2) ________________________________________________________ 442(: 2باغ شاه )
 BAGH – I – SHAH (3) _______________________________________________________ 442(: 4باغ شاه )
 BAGH – I – SHIKH _____________________________________________________________ 442باغ شیخ: 
 BAGH – I – ZOURROD _________________________________________________________ 442باغ زوّرد: 
 BAGHEH – KHAN) _____________________________________________________________ 442باغ خان: 

 BAGHLASHAH _______________________________________________________________ 444باغ له شاه: 
 444 _________________________________________________________ باغ لوجه: )باغ آلوجه _ باغ آلوچه )آلو(

 Baglaun, BoGlan __________________________________________________________ 444باغلون _ باغالن: 
 BAHAMBER ______________________________________________________________________ 444بهام  ِبر: 

 BAHAR ______________________________________________________________________________ 444بهار: 
 BAHARLU _________________________________________________________________________ 444بهارلو: 
 BAHLUN ___________________________________________________________________________ 441بهلون: 

 BARAM ABAD (2) _________________________________________________________ 441(: 2بهرام آباد )
 BAHRAMLU    BAHRAMLU      BARAMLU _____________________________________ 441بهرام لو: 

 BAHRULIRAM   BAHR- ul - IRAM __________________________________________ 441بحر االیرام: 
 BaiandARAH      BaiandARA _____________________________________________________ 444بایند آرا: 
 BiAT     BAIAT     BAIAT ___________________________________________________________ 444بیات: 

 444 ______________________________________________________________________________ بیاضا یا چی آزا
کاندی بای جان ) کندی و با  کندی یا بای   444 ____________________________________________ (4بایگ 

 BAijan (1) ____________________________________________________________________ 444(: 4بای جان )
 444 ________________________________________________________________________________ (2بای جان )

کورت:   BAIKURT _____________________________________________________________________ 444بای 
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 444 ______________________________________________________________________________ ( بایران4بایرام )
 BAIRAM (2) ____________________________________________________________________ 444(: 2بایرام )
 BAIRAM (3) ___________________________________________________________________ 447(: 4بایرام )

 BAIRAWA ________________________________________________________________________ 447بای راوا: 
 Baitush ___________________________________________________________________________ 447بای توش: 

 BAKTY ARAVAND (BAi TY ARAVAND ____________________________ 447بای تیا آراوند)ها(: 
 BAJLAN __________________________________________________________________________ 448باجالن: 

 Bajmanlu __________________________________________________________________________ 475باجهانلو: 
 Bakirabad (1) ____________________________________________________________________ 475(: 4باقرآباد )
 Bakirabad (2) ___________________________________________________________________ 474(: 2باقرآباد )

 Bakas __________________________________________________________________________ 474ارتفاع بکاس: 
 Ba-kh __________________________________________________________________________________ 474باخ: 

 Bakhan Pass ___________________________________________________________________ 474گردنه باخان: 
 Bakhshabad ____________________________________________________________________ 472بخشی آباد: 

 BAKLAMEH ____________________________________________________________________ 472بک الوه: 
 BAKRA ______________________________________________________________________________ 472بکرا: 

 BALADARBAND ______________________________________________________________ 472باال دربند: 
کروانشاه4) باالده  474 ____________________________________________________________ ( بلوک یا ونطقه 

 471 ___________________________________________________________________________________ (2باالده )
 BALAjAR _________________________________________________________________________ 471باالجار: 

 BALALAM _________________________________________________________________________ 471ن: بااللَ 
 BALARAWAND ________________________________________________________________ 471باال َرَوند: 
 BALARUD_________________________________________________________________________ 471باالرود: 

 BALiSEll _____________________________________________________________________________ 471َبلیه: 
 BALESHT ________________________________________________________________________ 471باِلشت: 
 BALisTA __________________________________________________________________________ 474بلیستا: 

 BALUCHHA) ____________________________________________ 474یا   BALUCHIبلوچی: یا بلوچ ها: 
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 BLUQISO _________________________________________________________________________ 474بلوقیسو: 
 BANIZ – BAMII – BAMBIZ_________________________________________________ 474بام بیز: باویز: 

 BAMU ________________________________________________________________________________ 474باوو: 
 BANASARA ______________________________________________________________________ 474بانا سرا: 
 Band – I – AmiR __________________________________________________________________ 477بند اویر: 

 BANEH _____________________________________________________________ 477بند بیژن: بانه )ونطقه(: 
 479 __________________________________________________________________________________ بانه )شهر(
 Cmmunication ___________________________________________________________________ 485ارتباطات: 
 TRADE ____________________________________________________________________________ 485تجارت: 

 BANEH (TRIBE) ______________________________________________________________ 484بانه )قبایل(: 
 484 ________________________________________________________ (Banian DARREH)بانیان دّره یا دّره: 
گاز:   BANi GAS, Mountain _____________________________________________________ 484کوه های بانی 

 BANKUR____________________________________________________________________________ 484بانکور: 
 BANLAILAK _____________________________________________________________________ 482بانالک: 

 BANUTAKI or BANAK SADAT ________________________________ 482بانوتکی یا بناتک سادات: 
 BANVIZ ___________________________________________________________________________ 482یان ویز: 

 BAQ ___________________________________________________________________________________ 482باغ: 
 BaqherABAD _____________________________________________________________________ 482باقر آباد: 

 BARADOST____________________________________________________________________ 484َبَره دوست: 
 BARAN _____________________________________________________________________________ 484باران: 
 BARAK ______________________________________________________________________________ 484َبَرک: 

 Baramawar _________________________________________________________________________ 484َبرام آور: 
 BRANDUZ _________________________________________________________________________ 484برندوز: 

 Barang or BorniJ ___________________________________________________________ 484یارنگ یا ُبرینج: 
 BARANLU _________________________________________________________________________ 481بارانلو: 

 481 _________________________________________________________ (BARASALA Valley)دّره بارساال: 
 481 _____________________________________________________________________ (Barsha)رودخانه بارشا: 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  __________________________________________________________________  11

 

 481 _______________________________________________________________________________ (Barbar)َبرَبر: 
 RARBARI __________________________________________________________________________ 484بربری: 

 BARDRASH ______________________________________________________________________ 484بردارش: 
 BARDISAR _____________________________________________________________________ 484َبردی سار: 
 BARFARUSH ___________________________________________________________________ 484بار َفروش: 

 BARI (1) _________________________________________________________________________ 487(: 4باری )
 BARI (2) ________________________________________________________________________ 487(: 2باری )

 BARISHEH ________________________________________________________________________ 487باریشه: 
 BARKASH ________________________________________________________________________ 487َبرکاش: 
 488 _______________________________________________________________________ (BARKHAR)برخوار: 

 488 _____________________________________________________________________________ (BARNA)َبرنا: 
 488 ______________________________________________________________________________________ بارو دار

 BARZA _______________________________________________________________________________ 489َبرزا: 
 489 _________________________________________________________________________________ گرَدنۀ بارضا

 BARZavand) _______________________________________________________________________ 495بارزاوند: 
 495 ______________________________________________________________ (BARZRUD)بارز رود )ونطقه(: 

 BARZRud – I – jAi ____________________________________________________________ 495برزوک چای: 
 495 __________________________________________________________________________ (BARZUK)برزوک: 

 BAKHABAD – BASHABAD ___________________________________________ 494بش آباد: بخش آباد: 
 494 ________________________________________________________________________________________ بشارز

 494 ______________________________________________________________________________________ بی بشار
 494 ________________________________________________________________ (BASH KALEH)باش  قلعه: 
کند:   494 __________________________________________________________________ (BASH KAND)باش 
 494 ____________________________________________________________________ (BASHKHIZ)باش خیز: 
 494 ____________________________________________________________________(BASHGaleh)باش قلعه: 
 Bosch Kaleh _________________________________________________ 492یا  (BASH KALEH)بوش قلعه: 

 BATIJAN ______________________________________________________________________ 492باستی جان: 
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 492 ________________________________________________________________________ باس وینی: باس وینج
 Bast __________________________________________________________________________________ 492بست: 

 Basunga ____________________________________________________________________________ 492باسونگا: 
 Batman ______________________________________________________________________________ 492باتهان: 
 Bavarzan ___________________________________________________________________________ 494باورزن: 

 BAWA ________________________________________________________________________________ 494باوا: 
 Bawajan _________________________________________________________ 494      (BABAJAN)باواجان: 

کوچ:   491 _________________________________________________________________ (BAIN KUCH)پایین 
 AZADABAD _____________________________________________________________________ 491باَزد آباد: 
 BAZARGAN _______________________________________________________________________ 491بازاران: 

 BAZi DRAZ _________________________________________________________ 491بازی دراز )ارتفاعات(: 
 491 ______________________________________________________________ (BAZiR KHANI)پازیر خانی: 

 BAZiRGAN _______________________________________________________________________ 494بازرگان: 
 BEGBAGHI ____________________________________________________________________ 494بگ باغی: 

 BEGZadeh siah siah ____________________________________________________ 494بگ زاده سیاه سیاه: 
 494 _____________________________________________________________ (BAHLUL ABAD)بهلول آباد: 
 494 __________________________________________________________________________________ (4به تویی )
 Behtui (2) ______________________________________________________________________ 494(: 2به تویی )

 Bisitun ___________________________________________________________________________ 494بیسیتون: 
 BEGI _________________________________________________________________________________ 494بگی: 

 B.A ______________________________________________________________________________ 494بی  آ: بی آ: 
 BIA __________________________________________________________________________________ 494بی یا: 

 BIABANAK ______________________________________________________________________ 497بیابانک: 
 BiABANAK (2) ______________________________________________________ 497( بیابانک: 2بیابانَک )
 BIAMA (PALA) – BIAHPAS ___________________________________________________ 497بیاه پاس: 
 BIAM BALA _____________________________________________________________________ 497بیاوا باال: 
 Buvaran ______________________________________________ 498یا  BiWARANیا  BiBARANبی پاران: 
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 BiBiAN__________________________________________________________________________ 498بی بی یان: 
 BuyuKABAD ________________________________499یا  BubuKABADیا   BiBik AbADبی بیک آباد: 
کهدی  499________________________________________________________________________________ بی بی 

ک:   BiBuLAK ________________________________________________________________________499بی بو ال
 BIdasHK ________________________________________________499یا   BIDASHTیا   BIdkandک: بیَدش

 BIDEH _______________________________________________________________________________499بی ده: 
 BIDGUL ____________________________________________________________________________499بیدگل: 

 BiDHAND _________________________________________________________________________ 255بیدهند: 
 BiDSORKH ______________________________________________________________________ 255بید سرخ: 

 BiFUNA ____________________________________________________________________________ 255بی فونا: 
 BiGAMA ___________________________________________________________________________ 255بی گاوا: 

کندی  254 __________________________________________________________________________________ بیگ 
 BIHESHTAN ____________________________________________________________________ 254بی هشتان: 
 BiHiSH Ti ________________________________________________________________________ 254بیهیشتی: 

 BiJA _________________________________________________________________________________ 254بی جا: 
 BIJAGAN ________________________________________________________________________ 254بی جگان: 
 Bijanabad _________________________________________________________________________ 254بیژن آباد: 

 BIJAR ________________________________________________________________________________ 252بیجار:
 BijAR PAS _____________________________________________________________________ 252بیجار پاس: 

 BiJaWand _________________________________________________________________________ 252بیچاوند: 
 Bijin _______________________________________________________________________________ 252بی جین: 

 252 _________________________________________________________________________________ (4بی کندی )
 BIKANDY (2) _______________________________________________________________ 254(: 2بی کندی )

 BAL ABAD – BilABAD ___________________________________________ 254یا  BULABADبیل آباد: 
 BILAVAR _____________________________________ 254به عنوان )بلوک(  MIAN DARBANDبی آوار: 
 BILAVAR __________________________________________________________________________ 254بی آور: 

 BisTan ____________________________________________________________________________ 251بیستان: 
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 BISURKH ________________________________________________________________________ 251بی سرخ: 
 BiTAN _____________________________________________________________________________ 251بی تان: 

 BVanzan __________________________________________________________ 251یا  BIVARZINبی ورزین: 
 BIWANJ ____________________________________________________________________________ 254بیَونج: 

 BIBARAN ____________________________________________________ 254)بی باران(  BIWaranبی واران: 
 BiyAZA __________________________________________________________________________ 254بی یاضا: 

 BUZDAGHI __________________________________________________________________ 254بی زار داغی: 
 BUZDAGI ________________________________________________________________________ 254بوزداغی: 
 BizaRU _____________________________________________________________________________ 254بی زارو: 

گرد:   BizNAGiRD ______________________________________________________________________ 254بیزنا
 BizNAN _____________________________________________________________________________254بیزنان: 

 Bohrak _____________________________________________________________________________254بوهراک: 
 BolANUK Chai _______________________________________________________________254بوالنوک چای: 

گارو:   PolGARU __________________________________________________________________________254ُبل 
 BONSAR) __________________________________________________________________________254ُبن سار: 

 Bardun – or – ________________________________________________________________ 257)برُدو، باردون: 
 BORHAN ___________________________________________________________________________ 257برهان: 
 BORINJ _____________________________________________________________________________ 257بورنج: 

 BOSHKALEH __________________________________________________________________ 257بوش قلعه: 
 257 _____________________________________________________________________________________ بوسهیه
 BAGlaun ____________________________________________________________________________ 257بوالن: 

 BukABAD _______________________________________________________________________ 258بیوک آباد: 
 BUGALAN ______________________________________________________________________ 258بوگ آالن: 

 BuGAM _____________________________________________________________________________ 258بوگام: 
 258 ______________________________________________________________________________________ بوههن
 BuKAN _____________________________________________________________________________ 258بوکان: 

 BulABAD _________________________________________________________________________ 258آباد:  بول
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 Bulabbass _______________________________________________________________________ 259بول عباّس: 
 259 _________________________________________________________________________________________ بوالغ

 Bul…Ali ____________________________________________________________________________ 259بوالعلی: 
 259 _________________________________________________________________________________________بوالن

 Bulangi ____________________________________________________________________________ 259بوالنگی: 
 Buhtui BEHTui     AHMANDAVAND – BEH Tui __________________________________ 259بهتوی: 
 Bulgam ______________________________________________________________________________ 245بولگام: 
 BulGur _______________________________________________________________________________ 245بولقور:  

 Bultak ______________________________________________________________________________ 245بولتاک: 
 Buluk – I – SalisEH __________________________________________________________ 245بلوِک سالیسه: 

 Bulvard ______________________________________________________________________________ 245بولوارد: 
 BUMAHIN (1) ________________________________________________________________ 244(: 4بوواهین )
 244 _____________________________________________________________________________________ بُوم _ بون  

 BUMAHIN (2) ________________________________________________________________ 244(: 2بوواهین )
 BuNAB ______________________________________________________________________________ 244بوناب: 

 BoNABCHAI _______________________________________________________ 242بناب چای )رود بناب(: 
 BuNAR jiDURA _______________________________________________________________ 242بونار جیدورا: 

 BUNSHaLLA ___________________________________________________________________ 242: بون شال ال
 BuranDasht Kuh ____________________________________________________________ 242بوران دشت کوه: 

 BuRANi _____________________________________________________________________________ 242بورانی: 
 BuRBARUD ______________________________________________________________________ 244ور بارود: ب

 Burbur _______________________________________________________________________________ 244بوربور: 
 Burdasuz _________________________________________________________________________ 244بوردا سوز: 

 BRuhan ____________________________________________________________________________ 244 بورهان:
کوشون:   Burj – I – Mu – Kushund ________________________________________________ 241برج _ وو _ 

 241 _______________________________________________________________________________________ بورکیه
 BRUJERD ________________________________________________________________ 241رد )ونطقه(: بروج
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 TOWN (BRUJERD) ________________________________________________________ 244بروجرد )شهر(: 
 BUZAZNA __________________________________________________________________________ 247ُبز آزنا: 

 Buschalu ___________________________________________________________________________ 247ُبز چالو: 
 BIZARDAGHI ___________________________________________________ 247یا  BUZDAGHIبز داغی: 
 BUZ – I – GHUL _________________________________________________________________ 247ُبریخول: 
ُکشان:   KHAN RUD ___________________________________________________ 247یا  BUZ KOSHANُبز 
 BUZQUSH ________________________________________________________________________ 247بزغوش: 
 Chadaghi__________________________________________________________________________ 248َچداغی: 
 CHADAVAR ______________________________________________________________________ 248َچدَاور: 

 CHAH AFZAL _________________________________________________________________ 248چاِه َافَضل: 
 CHAHBAR ________________________________________________________________________ 248چاه بار: 

 CHAH BIJAR __________________________________________________________________ 248چاه بیجار: 
 CHAH – I – KHARBUZEH ____________________________________________________ 249چاه خربوزه: 

 CHAH jA ___________________________________________________________________________ 249چاه جا: 
 CHAH MiLA ______________________________________________________________________ 249چاه ویال: 

 CHAH – NAU _______________________________________________________________________ 249چاِه نو: 
 CHAHZAR _________________________________________________________________________ 225چاه زار: 

گورنا:   CHAI – GURNAH _____________________________________________________________ 225چایی 
ُکهار:  َکهار  یا َچل   CHAI KAMAR or CHALKAMAR _________________________________ 225چایی 

 CHAI PIR ________________________________________________________________________ 225چایی پیر: 
 CHAi SHAi ____________________________________________________________________ 225چایی شائی: 

 CHAKHAWAR ___________________________________________________________________ 224چاخاور: 
 CHAKILI CHAI _____________________________________________________________ 224چکیلی چای: 

 CHALABAN _______________________________________________________________________ 224چالبان: 
 CHALRLU___________________________________________________________________________ 224چاللو: 
 CHALANDAR _____________________________________________________________________ 224َچَلندر: 
 CHALABI __________________________________________________________ 224یا   CHALAWiَچالوی: 
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 Chaldians ______________________________________________________________________ 222چالدَین ها: 
 Chaldaran ________________________________________________________________________ 224چالدران: 
 224 ____________________________________________________________________________________ چالدران

 Chaleh – I – Plu _________________________________________________________________ 224چاَله پول: 
کوته:   Chale Kutah _____________________________________________________________________ 224چاَله 

 Chali Siah ______________________________________________________________________ 224چالی سیاه: 
 CHALUS _________________________________________________________________________ 221چالوس: 

 CHAM ________________________________________________________________________________ 221َچن: 
 CHAMAN – I – UjAN or CHAMAN – I – AuJAN __________________________ 221َچهن اوجان: 
 CHAMAN – I – MANGA_____________________________________________________ 221چهن وانگا: 
 CHAMAN – I – AuJAN______________________________________________________ 224چهن اوجان: 

 Cham DARREH ___________________________________________________________________ 224چن دّره: 
گاران:   Cham – GARAN ________________________________________________________________ 224َچن 

گارایی:   CHAM – I – GARRAI (ZUHAB) _____________________________________________ 224َچن 
گورا:   CHAM – I – GAURA ____________________________________________________________ 224َچن 

 ZUHAB _______________________________________________________________________ 224َچن سر قلعه: 
 CHAM – I – SURAT __________________________________________________________ 224َچن صورت: 

 CHANDAR _________________________________________________________________________ 224َچندر: 
 CHAYANDANI _________________________________________________________________ 224چایندنی: 

 :  CHANGUR ________________________________________________________________________ 224َچنگور 
 CHANUM __________________________________________________________________________ 227َچنوم: 

 خاله:   CHAFKHALE ______________________________________________ 227یا  CHAPKHALEHَچپ 
 227 _____________________________________________________________________________________ چپوقلی

 CHAR ________________________________________________________________________________ 227چار: 
 CHARBAS________________________________________________________________________ 227َچرباس: 
 CHARGAR _________________________________________________________________________ 228َچرگار: 

 CiRCASSLANS ____________________________ 228احتهااًل  CHARKASHیا  CHARKASچارَکس: 
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 CHARMILLA ____________________________________________________________________ 228چار ویاّل: 
 CHARNU ___________________________________________________________________________ 228چارنو: 

 CHARPARI ______________________________________________________________________ 228چارپری: 
 CHSHMEH ________________________________________________________________________ 228َچشهه: 

 CHASHMEH AHUAN ______________________________________________________ 229َچشهه آهوان: 
 CHASHMEH – I – Ali _______________________________________________________ 229چشهه علی: 
 CHESHMEH – I – BAS _______________________________________________________ 229چشهه َبس: 
 CHESHMEH – I – BID ________________________________________________________ 229چشهه بید: 

 CHESHMEH – I – BULANDAB _________________________________________ 229چشهه بلند آب: 
 Chickab _________________________________________________________________ 229یک آب: چشهه چ

گرواب:   Chashmeh – I – Garmab____________________________________________________ 245چشهه 
گرداب:   CheshMe – I – GARDAB __________________________________________________ 245چشهه 
کبیره:   Cheshmeh – I – Kabireh _____________________________________________________ 245چشهه 

 Cheshmeh – I – Khurosh ___________________________________________________ 245چشهه خورش: 
 ChesMeh – I – LAListaneh ______________________________________________ 245چشهه اللیستانه: 
 CHASHMEH – I – SURKHAB __________________________________________ 245چشهه سرخاب: 
 CHASHMEH – I – TABRizi _______________________________________________ 244چشهۀ تبریزی: 
 CHASHMEH – I -  T – CHASHMEH SHAHJ ______________________________ 244چشهه تق َتق: 

 CHASHMEH – I – ZAGHAB______________________________________________ 244چشهه زاغ آب: 
 244 ________________________________________________________________________________ چشهه زّرین

کبود:   CHESHMEH KABUD _______________________________________________________ 244چشهه 
 CHASHMEH – KHALiL ___________________________________________________ 242چشهۀ خلیل: 
 CHASHMEH – KHORRAM _________________________________________________ 242چشهۀ خّرم: 

 242 ______________________________________________________________________________چشهه لنج آب
 CHESHMEH PARAN ________________________________________________________ 242چشهه پران: 
یا:   CHESHMEH ROSiA _________________________________________________________ 242چشهه روز

 Chesmeh – Safid ____________________________________________________________ 244چشهه سفید: 
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 CHESHMEH SHAHi or CHESHMEH SHAHEie ___________ 244چشهه شاهی: یا چشهۀ شاه: 
 CHASHTGAH _________________________________________________________________ 244چاشتگاه: 

 CHASHT KHURAN ______________________________________________________ 244چاشت خوران: 
 CHAWAN __________________________________________________________________________ 241َچوان: 

 CHEHAR BAGH ________________________________________________________________ 241چهارباغ: 
 CHAHAR BAGHSHAH ______________________________________________________ 244چهار باشاه: 

 244 ________________________________________________________________________ چهارچشهه چهارچاه
 CHEhar DANGEH __________________________ 244چهار دانگه   CHEHAR DUNGEHچهاردانگه: 
 CHEHAR DARREH ____________________________________________________________ 244چهار دّره: 

 CHEHAR DAUli ______________________________________________________________ 244چهار دولی: 
 CHEHAR SANG ______________________________________________________________ 244چهارسنگ: 

 CHEHAR ZABAR (1) ___________________________________________________________ 244چهار زبر: 
َبر ) گردنه: 2چهار َز  )CHAHAR Zabar (2) ____________________________________________________ 244 
 CHAHAR Zabar (3) _________________________________________________________ 244(: 4چهار زبر )
 CHAHAR Zabar (4)__________________________________________________________ 244(: 1چهار زبر )

 CHEHIL AMIRAN __________________________________________________________ 247چهل اویران: 
 CHEHEL, NA,BALiGHAN _______________________________________________ 247چهل نابالغان: 

 CHEHiL SiTun _______________________________________________________________ 248چهل ستون: 
 CHEhr _______________________________________________________________________________ 248چهر: 

 CHIA ALLAi __________________________________________________________________ 249چیا عالیی: 
 CHIANGLISE _______________________________________________________________ 249چیا آنگلیس: 

 CIA BALEK ____________________________________________________________________ 249چیا بالک: 
 CHIA chiARMI ________________________________________________________________ 215چیا چروی: 
 CHIA GUMGUM _______________________________________________________________ 215چیا ُقن ُقن: 

گونوش یا چگا قندوز:   CHIA GUNUSH or CHEGA GUNDUZ__________________________ 214چیا 
کبود _ وستام:   CIA KABUD – VASTAM _____________________________________________ 214چیاه 

کبود:   CHIA KABUD __________________________________________________________________ 214چیا 
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کوهی:   CHIA KUHI ____________________________________________________________________ 212چیا 
 CHEGA MiRZA _______________________________________________ 212یا  CHiA MiRZAچیا ویرزا: 

کلهر:   CHEGAMiRZA – (CHIA SAFar) KALHUR _______________________________ 212چیا سفر 
 Chia SurKH _____________________________________________________________________ 214چیا سرخ: 
 CHIANUSH _____________________________________________________________________ 214چیانوش: 
 CHIA QASiM ___________________________________________________________________ 214چیا قاسن: 
کلو )  CHIBUQLU (1) _____________________________________________________________ 214(: 4چی بو 
کلو  CHIBUQLU (2) _____________________________________________________________ 214(: 2) چی بو 
کلو )  CHIBUQLU (3) _____________________________________________________________ 214(: 4چیبو 

 CHIBUK UQLU _____________________________________________________________ 211چیبوک اوغلو: 
کتو:   CHiCHAKTU _________________________________________________________________ 211چی چا

 CHIGin ___________________________________________________________________________ 211چی گین: 
 CHIGINI ________________________________________________________________________ 211چی گینی: 

 CHiNIGiNiKuSH __________________________________ 211یا  CHiNiKUSHچیگینی قوش )کوش(: 
 214 _____________________________________________________________________________________ چی کوور

 CHILLA VALLEY ______________________________________________________________ 214دّره چیاّل: 
 CHALAHI ________________________________________________________________________ 214َچالهی: 
 CHILAWAR_______________________________________________________________________ 214چیالور: 

 CHiLiBIANLU _______________________________________________________________ 214چیلی بیانلو: 
 CHiLiK ___________________________________________________________________________ 214چیلیک: 

 CHiLiVAND ____________________________________________________________________ 214چیلی وند: 
 CHiNAR ____________________________________________________________________________ 217چینار: 

 CHiNAS __________________________________________________________________________ 217چیناس: 
گینیا:   CHINGiNiA ___________________________________________________________________ 217چین 

گینی قوش:   CHiNGINI KuSH ________________________________________________________ 217چین 
 CHIQA HADI (HADI,S HADI) __________________________________ 217َچی َقاَهادی )کوه هادی(: 

کوه پیر:  گا قری )کوه قری(   CHIQA QARI ________________________________________________ 218چی 
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کبریت )کوه سولفور(:   chiQAKiBRIT __________________________________________________ 218چی قا
 218 __________________________________________________________________ چی قا شیرین: )کوه شیرین(

 CHiraGH BAKAN _____________________________________________________________ 218چراغ بکان: 
 CHERAG TAPEH _______________________________________________________________ 218تپه: چراغ 

 CHIYANEH ________________________________________________________________________ 218چیانه: 
 CHOBAR Ali __________________________________________________________________ 219چوبار علی: 

کین: چورکی  CHOKISHKIN _____________________________________________________________ 219ش 
 CHORS _____________________________________________________________________________ 219ُچرس: 

 CHUABULUK __________________________________________________________________ 219چوآ بلوک: 
 CHUA CHUAN ______________________________________________________________ 219ن: چوآ _ چون آ

 CHUB – TASHAN – CHUB – TRASHAN ____________________ 245چوب تاشان: چوب تراشان: 
 CHupanKareh __________________________________________________________________ 245چوپانکاره: 

 CHUKLI __________________________________________________________________________ 245چوکلی: 
 CHUL _______________________________________________________________________________ 244چول: 

ک: )باال(:   CHULAK ___________________________________________________________________ 244چوال
ک پایین:   CHulakBala _________________________________________________________________ 244چوال
 CHULAN chulan ___________________________________________________________ 242چوالن، چوالن: 

 CHALUCHEH – CHULCHEH _________________________________________ 242چول َچه: چالوَچه: 
 CHuLi ______________________________________________________________________________ 242چولی: 

 CHumtui ________________________________________________________________________ 244چوم  تویی: 
 CHUMISHKAL ______________________________________________________________ 244چوویش کال: 

 CHUMKHALEH _______________________________________________________________ 244چوم خاله: 
 CHupANKAREH ______________________________________________________________ 244چوپانکاره: 

 DABASi ___________________________________________________________________________ 244َدباسی: 
 DABIJAN ________________________________________________________________________ 241دبیجان: 
 DADIRAN ________________________________________________________________________ 241دادیران: 
 DADUAN _________________________________________________________________________ 241دادو آن: 
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 DAGHANAK, DAGHANAK _______________________________ 241یا   TAIKANداغان، داغانک: 
 244 ____________________________________________________________________________________ دهان خر

 DAHKHAN ________________________________________________________ 244داه خان: )خان دیوانه(: 
 DAICHI ___________________________________________________________________________ 244دایجی: 

 DARMULI ________________________________________________ 244)وشابه(   DAIRMULIدیر وولی: 
 DAITCHI _________________________________________________________________________ 244دایتچی: 
 DAKHOBAD _____________________________________________________________________ 244َدخوباد: 
 DALAHU __________________________________________________________________________ 244داالهو: 

 DALAKHANEH _________________________________________________________________ 244داالخانه: 
کوه:   DALANKUH ___________________________________________________________________ 244داالن 
 DALASHIR _______________________________________________________________________ 244داالشیر: 

کوه:   DALGIR Kuh ______________________________________________________ 247دلقک داغ یا دلقک 
 DALIAN ___________________________________________________________________________ 247دالیان: 

 DALLi CHAi ___________________________________________________ 247َدلی چای: )رودخانه غّران(: 
 DALI CHAI ________________________________________________________ 247نه(: َدلی چای: )رود دیوا

 DALI – CHAI – NAMRUD ______________________________________________ 247دلی چای نهرود: 
 DALINJAN or (DALIJAN) ______________________________________________________ 248دلیجان: 

 DALISS ABAD _________________________________________________________________ 248َدلیس آباد: 
 DALU _________________________________________________________________________________ 248َدلو: 

 DAMAVAND __________________________________________________________ 249دواوند )کوهستان(: 
 DAMAVAND _____________________________________________________________________ 249دواوند: 

 DAMAVAND ______________________________________________________________245دواوند )روستا(: 
 DAMAVISH _____________________________________________________________________ 244دواویش: 

 DAMBALU ________________________________________________________________________ 244دوبالو: 
 DAMBAT __________________________________________________________________________ 242دوباط:
 DAMGHAN _______________________________________________________________________ 242داوغان: 

 244 _________________________________________________________________________________ و چشهه باد
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 DAMIAN __________________________________________________________________________ 244داویان: 
 244 __________________________________________________________________________________ داوور لوداغ

 DANALU (1) ____________________________________________________________________ 244(: 4دانالو )
 DANALU (2) ___________________________________________________________________ 244(: 2دانالو )
 DANALU (3) ___________________________________________________________________ 244(: 4دانالو )

 244 _____________________________________________ (DAMAVIS)داواویش   DANAVISHداناویش: 
 247 __________________________________________________________________________________ دانیل چرچ

 247 __________________________________________________________________________________________ َدر
 247 ______________________________________________________________________________________ داراب

 247 ____________________________________________________ درکه سفلی _ و علیا: درکه باال و درکه پایین
 DARASTANEH __________________________________________________________________ 248درستانه: 

 DARBALA _________________________________________________________________________ 248درباال: 
 DARBALU _________________________________________________________________________ 248دربالو: 
 DARBAND _____________________________________________________________________ 249(: 4دربند )
 DARBAND (2) _________________________________________________________________ 249(: 2دربند )
 DARBAND (3) _________________________________________________________________ 249(: 4دربند )
 DARBAND (4) _________________________________________________________________ 249(: 1دربند )
 DARBAND (5) _________________________________________________________________ 249(: 4دربند )

 DARBANDKHAN ____________________________________________________________ 275دربند خان: 
 BARBAND ZARD ZUHAB _____________________________________________ 275دربند زرد زوهاب: 

 DARDASHT _____________________________________________________________________ 275دردشت: 
 DARGAHORCOT ___________________________________________________________ 275درگا هورکوت: 

 275 _______________________________________________________________________________________ درگاال
 274 _________________________________________________________________________________ کدریای نه

 DAREH DAS ____________________________________________________________________ 274دّره داس: 
 DAREH KHALAL ______________________________________________________________ 274دّره خالل: 

 DAREH KHUSKAR _________________________________________________________ 274دّره خوشکار: 
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کهپاره )خهپاره ؟(:   Kompareh __________________________________________________________ 274دّره 
 272 ____________________________________________________________________________________ دّره ویانه

 DARREH SHAM _________________________________________________________ 272شام )پایین(: دّره 
 Sham ______________________________________________________________________ 272دّره شام: )علیا(: 

 DARREH WAIS ________________________________________________________________ 272دّره وایس: 
 DAREH DOZDAN ____________________________________________________________ 274دّره دزدان: 
گزین:   DARREH GZIN ________________________________________________________________ 274دّره 

 DARREH – I – HASSAN KHAN _________________________________________ 274دّره حسن خان: 
 DARREH MALiK – ul – Mout __________________________________________ 274دّره ولک الهوت: 

 DARREH - NAQDI ___________________________________________________________ 274دّره ُنقدی: 
 DARREH – I – NAU _______________________________________________________________ 271دّره نو: 

 DARREH – I – PULOVI _______________________________________________________ 271دّره پلویی: 
 271 ____________________________________________________________________________________ دّره شیراز

 DARRE – I – TAKHT __________________________________________________________ 271دّره تخت: 
 DARRUD, DARARUD – AB – I – BADALEH __________________________________ 274دّره رود: 
 DARUN (1) _____________________________________________________________________ 274(: 4دارُون )
 DARUN (2) _____________________________________________________________________ 274(: 2دارون )

 DAR – U – DARAFSH _________________________________________________________ 274دارالبفش: 
 DARVAR ____________________________________________________________________________ 274دروار: 

 DARVAT __________________________________________________________________________ 274َدروات: 
 274 ___________________________________________________________________________________ (4دروازه )
 274 ___________________________________________________________________________________ (2دروازه )

 DARVijNAN _______________________________________________________ 277ویجنان: )زوستان(: در
 DASHEH ___________________________________________________________________________ 277داشه: 

َکَسن )  DASHKASAN (1) ________________________________________________________ 277(: 4داش 
 277 ___________________________________ کلهه ترکی )سنگ تراش(  DASHKASAN(: 2داش  َکَسن )

 Dashlu Drarreh ____________________________________________________ 277داشلو دّره )دره سنگی(: 
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 DASHT – I – Bill _____________________________________________________________ 278دشت بیل: 
کّله:   DASHT – I – KALEH ________________________________________________________ 278دشت 

َکَتوان:   DASH – I – KATAVAN ____________________________________________________ 278دشت 
 DASHT – I – LALI __________________________________________________________ 278لی: دشت لی

 DASHT – I – MASt _________________________________________________________ 279دشت واست: 
 DASHT – I – MURDEH ______________________________________________________ 279دشت ورده: 

 DASHT – I – Murt ___________________________________________________________ 279دشت وورت: 
 DASHT – I – NAZIR __________________________________________________________ 279دشت نظیر: 
 DASHT – I – UR ________________________________________________________________ 285دشت اور: 
 DASTAKI ________________________________________________________________________ 285دستکی: 
 285 _________________________________________________________________________________ (4دستگرد )
 DASTjiRD (1) ________________________________________________________________ 285(: 4دستجرد )
 DASTjiRD (2) _______________________________________________________________ 285(: 2دستجرد )
 285 ________________________________________________________________________________ (4دولت آباد )
 284 _______________________________________________________________________________ (2دولت آباد )
 Doulat Abad (3) _____________________________________________________________ 282(: 4دولت آباد )
 282 _______________________________________________________________________________ (1دولت آباد )
 282 _______________________________________________________________________________ (4دولت آباد )

 282 _____________________________________________________________________________________ دولت گر
 282 ______________________________________________________________________________________ دوا ایزه
 284 _______________________________________________________________________________________ َدویال

 DAZ DARREH ____________________________________________________________________ 284َدز َدّره: 
یا رود:   DAZIARUD _____________________________________________________________________ 284دز

 281 ______________________________________________________________________________ ده آباد یا دهاباد
 DE – I – ALI – varDi _______________________________________________________ 281ده علی وردی: 

 DEH – ASGHAR ________________________________________________________________ 281ده اصغر: 
 Gojar ________________________________________________________________________________ 281گوجر: 
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 281 ________________________________________________________________________________________ده در
 DEH Gulan _______________________________________________________________________ 281ده گوالن: 
 DEH Gumeh _______________________________________________________________________ 281ده ُگووه: 
 281 ______________________________________________________________________________________ ده حق

 DEH – KABUD ___________________________________________________________________ 284ده کبود: 
 284 ___________________________________________________________________________________ ده خشک

 DEHE – LUR_________________________________________________________________________ 284ده ُلر: 
 DEH – I – MIR _____________________________________________________________________ 284ده ویر:  

 DEH NAMAK ___________________________________________________________________ 284ده  نهک: 
 DEH NOU ___________________________________________________________________________ 287ده نو: 

 DEHNUN _________________________________________________________________________ 287ده نون: 
 DEH – NUSH ____________________________________________________________________ 287ده نوش: 

 DEH Qasim Khan ___________________________________________________________ 288ده  قاسن خان: 
 DEH SFAK ____________________________________________________________________ 288ده  سفاک: 
 DEH SAFiD ____________________________________________________________________ 288ده سفید: 

 288 _____________________________________________________________________________________ ده شیر
 DEHESiS ________________________________________________________________________ 289ده  سیس: 

 289 _____________________________________________________________________________________ ده سرخ
 DEH TUEH _______________________________________________________________________ 289ده توحه: 
 DHARi ____________________________________________________________________________ 289دهاری: 
 DHULQADR ______________________________________________________________________ 295ذوالقدر: 

 DIALA – UPPEH or DIALA _________________________________________________________ 295دیاله: 
 DILFAN ____________________________________________________________________________ 295َدیلفان: 

 KERMANSHAH – DEL KUSHA _________________________________________ 295دل کوشا _ سراب: 
 DiLLO _________________________________________________________________________________ 294دیّلو: 

 DiLMAGAN, DILMAM, DiLMAN ___________________________ 294، دیلهان، یا دیلهگان: دیلهان
 292 _______________________________________________________________________________ دینا چار چای
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 DINARABAD____________________________________________________________________ 292دینارآباد: 
 DiNAVAR __________________________________________________________________________ 292دیناور: 

 DARAKHTAK __________________________________________________________________ 294درختک: 
 DIRAN______________________________________________________________________________ 294دیران: 
 DIREH _______________________________________________________ 294 (KALHUR – DIREH)دیره: 
 DiRKA ______________________________________________________________________________ 294دیرکا: 

 Divan DARReh _________________________________________________________________ 291دیوان دّره: 
 DiVE SAFID ____________________________________________________________________ 291دیوسفید: 

 DiZ (1) _____________________________________________________________________________ 291(: 4دیَز )
 DiZ (2) ____________________________________________________________________________ 291(: 2دیز )

 DiZABAD _________________________________________________________________________ 291دیزآباد: 
 DIZAJIS _________________________________________________________________________ 294دیز عاجز: 
 294 __________________________________________________________________________________ دیز _ خلیل
 DiZ SAFiD ______________________________________________________________________ 294دیز سفید: 

 DiZEH (1) ________________________________________________________________________ 294(: 4دیزه )
 DiZEH (2) ________________________________________________________________________ 294(: 2دیزه )
 DiZEH (3) _______________________________________________________________________ 294(: 4دیزه )
 DiZEH (4) _______________________________________________________________________ 294(: 1دیزه )
 DiZEH (5) _______________________________________________________________________ 294(: 4دیزه )
 DIZEH (6) _______________________________________________________________________ 294(: 4دیزه )
 DiZEH (7) _______________________________________________________________________ 297(: 7دیزه )

 DiZEH BABAR __________________________________________________________________ 297دیزه بابر: 
گران  297 ___________________________________________________________________________________ دیزه 

 DiZAN ______________________________________________________________________________ 298دیزان: 
 DiZiN ______________________________________________________________________________ 298دیزین: 

 DiZKUH RUD __________________________________________________________________ 298دیزکوه رود: 
 DADANGAH _____________________________________________________________________ 298دادنگه: 
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 DODEH _____________________________________________________________________________ 298دوده: 
 DOISSA __________________________________________________________________________ 298دوعیسا: 

 PUWAISEH _____________________________________________________________________ 298)پووایشه( 
 DOJOFT _________________________________________________________________________ 299دوجفت: 

 DOKALEH _________________________________________________________________________ 299دوکّله: 
 Domberi ___________________________________________________________________________ 299ُدوبری: 

کشکه داغ  299 ________________________________________________________________________ داونه های 
 DOSAR _____________________________________________________________________________ 299دوسر: 

 DSHAMBEH BAZAR________________________________________________________ 299دوشنبه بازار: 
 DOSHAN TAPPEH ____________________________________________________________ 299دوشان تپه: 
 Dostavand ________________________________________________________________________ 455دوستاوند: 

 DEHDOWAN ______________________________________________________________ 455دووان )ده دوان(: 
 Dozair ________________________________________________________________________________ 455دوزایر: 
 DU,AB ___________________________________________________________________________ 455(: 4دوآب )
 DUAB (2) _______________________________________________________________________ 454(: 2دوآب )

 DUDAHAK ______________________________________________________________________ 454دوداهک: 
 DUJAKH ___________________________________________________________________________ 454دوجاخ: 

 DUJAKH or DUJAT __________________________________________________ 454دوجات یا دوجاخت: 
 DuKHAN ___________________________________________________________________________ 454دوخان: 

 DuKAN – I – DAUD _____________________________________________ 452دوکان داود: دوکان داوود: 
 Dulab ______________________________________________________________________________ 452دوالب: 

 DuMBeNeh __________________________________________________________________ 452دُوِبه: دووبنه: 
 454 _______________________________________________________________________________________ ُدوبی

 Dom – I – SHATER ______________________________________________________ 454_ شاتیر:   Iُدم ی _ 
 DUNA ________________________________________________________________________________ 454دونا: 

کوه )کوه تلسکوپ(:   DurBIN KuH ___________________________________________________ 451دوربین 
 DuRiZAN _________________________________________________________________________ 451دوریزان: 
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 451 _______________________________________________________________________________________ دورآبا
 DURR _________________________________________________________________________________ 451دور: 

گان:   DuRRGAN  (Duragan) ___________________________________________________________ 451دورا
 Durub va Tavabeh __________________________________________________________ 454دوروب و توابع: 
 DuRuH FARMAN ___________________________________________________________ 454دو روح فروان: 

 DuRuGA ___________________________________________________________________________ 454دوروگا: 
 DuSHAMIAN __________________________________________________________________ 454دوشاویان: 

َهد:   Dushmad __________________________________________________________________________ 454دوش 
 Dutuyeh ____________________________________________________________________________ 457دو تیوِه: 

 457 _________________________________________________________________________________________ دوزا
 457 ___________________________________________________________________________________ دزدک رود
َکند  457 _____________________________________________________________________________________ دوز 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 سخن ناشر
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 ABADIآبادی 
کــوچکی اســت در فاصــله وتــر(  2222پــا ) 4785ارتفــاع   44وــایلی ) 22روســتای 

کســتان ها و  ــادی در ویــان درختــان برتــزی، تا کیلــووتری( اوــام زاده اســهاعیل. ایــن آب
گندم و جو  (Bell-101884) احاطه شده است. وزارع 

 AB-I-BARIK آب باریک
کــه  کالتــه  کروانشــاه وتشــکل از هفــت  کــوچکی اســت در بلــوک صــحنه،  ونطقــه 

کنــار جــاده ههــه آن هــ یــک را بــا خــود دارنــد. نجف آبــاد و حســن آباد )در  ا نــام آب _ بار
 بیستون به صحنه(. دولت آباد، رضاوند، عباس آباد، سنگ چین و ویله.

تووان نقد اس ام غلـه  254 آن هاا هستند. والیات ی هُلرها و خرای آن هاجهعیت 
تووـان پـول نقـد  455خـروار غلـه و  455 آن هـاجزو والیات ها نیست و اجاره بها اراضی 

 است.
کشاورزی: حبوبات، وحصوالت باغلی، تریاک. والکیت آن وتعلـق بـه وکیل الدولـه 

 .Rabino, 1407کلیایی است 

 ABBAS عباس
وـایلی شـهال اروویـه  8در  کن و بیشوستایی ارونی نشین در آذربایجان است، ر

کســتان ه ــن آبــادی بــین تا کنــار جــاده قــوچی _ ای گرفتــه _ در  کشــتزارها قــرار  ا و ســار 
 تدارکات و آب آن فراوان است.
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  (0عباس آباد )
 وتر(. 445فوت )  4955ارتفاع 

 د بوده است.از دوره عباس ویرزا عزت آبا پیشنام این آبادی 
کــه روی ارتفــاع چــپ رودخانــه ارس و بــه طــور وســتقین  شــهر وتروکــه و دارای بــارو 

ن دّره حاصــلخیز نجــوان _ خــوی واقــع شــده ایــوروی ســاده ترین قســهت راه ارتبــاطی 
کـه  گذشته زوانی شهری پـر رونـق و جـزو ونـاطق پیشـگاوان ارونی هـا بـوده  است. در 

کریزبه هاکلیک نهای سنگی و آثار خر آن هاهنر  پابرجاسـت. پـیش از  شای آن و خا
ا، تا اوال قرن نوزدهن ویالدی دو طرف رودخانه با قایق ها بایـک پـل بـه جنگ روس ه

ای جلفا و شاه تخت به است. پس از جنگ پاگشوده شدن راه هوی پیوسته یکدیگر 
عنوان خطوط اصلی جاده و وتروکه شدن جاده قدیهی ووجب وتروکـه شـدن سـریع 

یـک و پسـتی از آثـار جـاده ونطقه ش کرانه رودخانه سهت ایران خـ  بار د. به ووازات 
ــدین عبــاس ویرزا بــه طــول  وتــر(.  274وتــر _  484یــارد هنــوز بــاقی اســت ) 255-45ق

در  1یــا  4ا و شــوره زار اســت، یــک قطعــه نــین دایــره بــه طــول اراضــی ونطقــه و عرب هــ
ه ترکهن چــای جــزو قلهــرو کرانــه راســت ارس روبــه روی عبــاس آبــاد: بــه طبــق قطعناوــ

گرفت ) ( اوا این توافق بعدًا ههراه با روستای حصارونطقه خراسان 4828روسیه قرار 
به ایران وسترد شده است. اوروز سراسر خزر، به عوض اراضـی دیـن آبـادی و اراضـی 

 به ایران داده شده است. 4894فیروزه برطبق ووافقت ناوه 
گـذرگاه قـرار دارد وتر 444در حدود یک دوم یارد وایل ) کلیه یک ونطقـه  ( حواله 

بـــر وی گیـــرد و  447یـــارد ) 445کـــه حـــدود  در  کـــن و بـــیشوتـــر( از اراضـــی اطـــراف را در
کــف رودخانــه از  قســهت پــایین رودخانــه بــا جهــت راســت: چــپ وحــدود وی شــود. 
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واسه و شن پوشیده شده است. در فصل تابستان پای اسبها تا زانو در آن فرو وی رود 
 فتگی در فصل پاییز به اندازه شانه اسبان وی رسد.و فرور

و در بقیه ایام سال عبور و ورور خطرناک و غیر وهکن وی شود. شـیب اراضـی بـه 
یاد و تسطیح و به سازی آن ضروری است. شـیب اراضـی قلهـرو روسـیه  طرف ایران ز

کناره های با اویا. رودخانه در این ونطقه وی باشداراضی روسیه والین تر  تا  8رتفاع ن 
( وتـر جریـان وی یابـد و آب رودخانـه از یـک طـرف بـه طـرف 75/4وتـر تـا  4فوت ) 42

 (picot – schindler)دیگر بستر رود سرازیر وی شود. 

 (1عباس آباد )
ABASABAD (2) 

کــوچکی اســت در ونطقــه بیابانــک، شــهال شــرقی یــزد،  در ویــان کــه روســتای 
وــایلی  19ســت. ایــن آبــادی در فاصــله درختــان بســیار وتــراکن صــنوبر احاطــه شــده ا

گرفتـه اسـت. آب بـه  441وـایلی ) 452کیلووتری( خور و  79) کیلـووتری( نـایین قـرار 
کافی دارد. )وحصوالت ندارد.   (Mac Gregor)اندازه 

 (2عباس آباد )
 45   12و عرض جغرافیایی   44  7طول جغرافیایی 

یـای خـزر، و وتـری سـاحل  84/4یـاردی  255روستایی است در حـدود  جنـوبی در
کیلووتری( رشـت. ایـن آبـادی ناقـد هـر نـوع جاذبـه اسـت و  444وایلی ) 94در حدود 

  بـوده،اوا از نظر زیبایی طبیعی دارای ووقعیت بسیار عالی  دارد،کلبه  45-45دارای 
در حاشیه چپ رودی به ههـین  و چشن انداز بازی دارد و دارای اراضی سرسبز است

کشت زیر برنج است وضعیت این اراضی، نام واقع شده. اطر اف این آبادی اراضی 
 وانع عبور و ورور حیوانات وی شود.
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(Holmes, pushchin, stewart.)(Holmes, pushchin, stewart.) 

 ABBASSABAD (4) - (3عباس آباد )
گروه آبادی های واقع در شهال شرقی خهین است. این آبادی در سـهت  یکی از 

گرفتهباد راست جاده سلطنت آ کشاورزی پر رونق دارد. قرار   .(preece) 

 (5عباس آباد )
کوچــک اّوــا بســیار حاصــلخیز واقــع در  وــایلی غــرب ههــدان در  1تــا  4ونطقــه ای 

کوه الوند.    (Schinlep)داونه های شهالی 

 (4عباس آباد )
کنار جاده تهران  کوچکی است در فاصله یکی و دو وایلی خانی آباد در  روستای 

 (Schindler)کیلووتری(. 4/4تا  4هدان )_ ه

 (6عباس آباد )
کوچکی است با تعداد  ن تبریـز و ویـاخانه در ونطقه اردالن در جـاده  44روستای 

کروانشــاه  414وــایلی  4/242کروانشــاه، در فاصــله   448وــایلی  98کیلــووتری تبریــز 
کروانشـاه، ایـن آبـادی در فاصـله  روآباد واقـع کیلـووتری( خسـ 44وـایلی ) 9کیلووتری 

 (NAPIER)شده است. 

 ABBASSABAD (8) - (7عباس آباد )
کردستان   .(schinler)روستایی است واقع در بلوک آورووان، 

 خالصه: Zuhabعباس آباد _ زهاب 
ABBASSABAD (8) 

کردستان   (schindler)روستایی است واقع در بلوک آورووان، 



 __________________________________________________________________________________________  47 

 

 ABBASSABAD خالصه: )زهاب( Zuhab( _ زهاب 7عباس آباد )
 44)خالصــه ســلطنتی( روســتایی اســت در بلــوک زهــاب واقــع در دونــین فرســخی 

کالته و تعداد  کنار جاده قصر شرین. از دو  بـاب خانـه  24کیلووتری سرپل زهاب در 
 تشکیل شده است.

کشت برنج و باغ ه  ای ویوه. جاده ههدان از وس  آن وی گذرد.کشاورزی: 
Robine (Robin, Abbass Bulagh) 

 (ABBASS BulaQ): عباس  بوالغ
روستایی اسـت در ونطقـه صـائین قلعـه، واقـع در حـد فاصـل تبریـز و سـینه، و در 

کیلـووتری  255کیلـووتری( جنـوب تبریـز و  252کیلووتری جنوب تبریز و ) 255فاصله 
کیلـــووتری( جنـــوب وراغـــه.  44وـــایلی ) 49کیلـــووتری( ســـنه،  255شـــهال ســـینه )

(Morier) (Morieh) 

 ABBAS SUTANIEH سلطانیه: عباس
کنار جـاده  74وایلی ) 14روستایی است در فاصله  کلیووتری( سگزی آباد، در 

 (Jukes)آنجا و قزوین و ضیا آباد. 

 ABDAR(Z): (0آبدار )
 .(Schindkr)45    15_ عرض جغرافیایی  18   45طول جغرافیایی  

 (1آبدار )
کــوچکی اســت واقــع در  کنــار کی 4/45وــایلی ) 49آبــادی  ــاد در  لــووتری( دولت آب

 (.SCHINDLER)جاده غرب نهاوند 

 ݠيعبدول
ُک   والک قطر است. ،اسهاعیل آقا سیحقو آن هارد، رئیس یک تیره از طایفه 
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ســهیقیوا اخیــرًا خــود را تحت الحهایــه روســیه قــرار داده و خــود را ســهاعی ناویــده 
کـرد شــریف بـدون هرگونــه نکتـه  ونفــی اســت وی اسـت. ســهیقیو وـرد شــرافت وند و 

 .به شهار وی رودبرای روسیه دوست صدیقی 
Royenny Shornik May 1913. 

 عبداهلل
کوه یزد. این آبادی در حـدود سـه وـایلی )  48روستایی است در نین بلوک پشت 

کیلــووتری( تفــت واقــع شــده اســت.  29وــایلی ) 48کیلــووتری( جنــوب غربــی یــزد و 
 (Mac Gregor)کشاورزی و آیه آن خوب است. 

 ABDULHASSANI: عبدالحسنی
کن ایالت تهران است.  نام یکی از ایالت سا

ــالت زهــاب در  کروانشــاه اســت. و یکــی از ای عبــداهلل بیــگ: اســتراحت گاهی در 
 (Rawlinsow)جاده سلیهانیه در اینجا در رفت و آود هستند. 

 (0عبداهلل آباد )
لــووتری جنــوب کی 451وــایلی(  44روســتایی اســت در ایالــت ســاوه، در فاصــله )

 (KAbboy)کیلووتری شرق شهر ساوه.  4/4غربی تهران و 

 ABDullABAD (2):  (1) عبداهلل آباد
 وتر( 884پا ) 2895ارتفاع 

گذشــته  کــه در  ــادی وحصــور  نفــر جهعیــت داشــته. در بزرگــراه تهــران  455یــک آب
کن بوده انــد و  ــه  4855کیلــووتری( لســگرد و در ســال  4/48وایــل ) 4/44وشــهد ســا ب

کاهش آب ونطقه وتروکه شد.ع  لت 
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تعداد وحدودی خانواده های ده نهکی در اینجا زندگی وی کننـد. یـک قهوه خانـه 
اسـت. در ارتفاعـات  دایـرتا زوان توقف باران فصلی با یک سـهاور قـدیهی در اینجـا 

کیلـووتری( شـهال یـک وعـدن سـولفور تـا  41تـا  44وـایلی ) 9تـا  8شهالی در فاصـله 
 ورحوم حاجی علی اکبر اوین الهعدن آبادی فعال بود.توس   4885سال 

 ABdollAHABAD (3): _ (2عبداله آباد )
ــوچکی اســت در فاصــله  ک از  پــیشوــایلی قــزوین در جــاده تهــران. تــا  41آبــادی 

کهی از طرف شهال یک واحد اداره پسـت در اینجـا  احداث جاده جدید در فاصله 
  Schindler) 4845(دایر بوده است. 

 ABDULLAH ABAD (4): _ (3 آباد )عبداهلل
روسـتایی اسـت واقـع در سـهت چـپ جـاده تهـران _ قـن و در حـدود چهـار وــایلی 

کهریــزک. آبــادی دارای  4/4)  45واحــد وســکونی اســت  24کیلــووتر( جنــوب غربــی 
 (Robine)خروار زوین زرواعی دارد. 

 ABDULMALKIS: عبدالهالکی ها
گروه برخـی در نزدیکـی شـیراز و بخشـی یک شاخه جدید از ایل لک است. افراد  این 

در وازندران سکونت دارند. به اسـتنهاد وطالـب اخیـر، فریـزر اطالعـات زیـر را جهـع آوری 
گفته وی شود این افراد  کـه 1555تا  4555کرده است.  در صـاروی  هعهـد بـه طور نفـر هسـتند 

که زکاال سکونت دارند. ب  د.وچیودی به صاروی کاالی جدید خواهند 
داد وحدودی خانواده های ده نهکی در اینجا زندگی وی کننـد. یـک قهوه خانـه تع

اسـت. در ارتفاعـات  دایـرتا زوان توقف باران فصلی با یک سـهاور قـدیهی در اینجـا 
کیلــووتری( شــهال یــک وعــدن ســولفور تــا  41تــا  44وایــل ) 9تــا  8شــهالی در فاصــله 

 آبادی فعال بود. توس  ورحوم حاجی علی اکبر اوین الهعدن 4885سال 
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 ABDOLLAHABAD (3): (2عبداهلل آباد )
 وتر 4225  پا 155ارتفاع 

کـــوچکی اســـت در فاصـــله  کیلـــووتری قـــزوین در جـــاده  4/22وـــایلی  41آبـــادی 
کهـی از طـرف شـهال یـک واحـد  پـیشتهران. تـا  از احـداث جـاده جدیـد در فاصـله 

 (Schindler)(       4845اداره پست در اینجا دایر بوده است. )

 ABDULLAHABAD (4): (3عبداهلل آباد )
 4/4روســتایی اســت واقــع در ســهت چــپ جــاده تهــران _ قــن و در حــدود چهــار )

کهریـزک. آبـادی دارای   45واحـد وسـکونی اسـت.  24کیلووتر( وـایلی جنـوب غربـی 
 (Rabine)خروار زوین زراعی دارد. 

 ABDULMALKIS: عبدالهالکی ها
گروه برخـی در نزدیکـی شـیراز و بخشـی یک شاخه جدید از ایل لک ا ست. افراد این 

در وازنـدران سـکونت دارنـد. بـه اسـتناد وطالـب اخیـر، فریـزر اطالعـات زیـر را جهـع آوری 
گفته وی شود این افراد  کـه 1555تا  4555کرده است.  در صـاروی  هعهـد بـه طور نفـر هسـتند 

 .کوچیدودی به صاروی کاالی جدید خواهند ه زکاال سکونت دارند. ب
در نزدیکـــی وـــارز  آن هـــاقصـــد ســـکونت درازوـــدت را در ونطقـــه ندارنـــد،  ،بنـــابراین

کرده انــد )ُرزاریــو( افــراد ایــن طایفــه وــدعی صــفت جوانهردی ا و بــه  نــدســکونت اختیــار 
گروه هــای بــزرگ دســت بــه حهلــه  نــدرت دســت بــه قتــل دیگــران وی زننــد، اوــا هرگــز در 

ــ ،نهی زننــد. در حــال حاضــر ــه عــده ای از آن کشــاورز ســاکن شــده اند و ب ــه صــورت  ان ب
نفـر سـرباز بـرای خـدوت بـه  455کـه تعـداد  نـدگاوداری وشغول اند. افـراد طایفـه وو ف ا

 (Morier, Holdmes)ند. بگذارشاه به صورت افراد برای جهع آوری والیات در اختیار 
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 ABHAR: َابهر
کـوچکی اسـت در نزدیکـی جـاده قـزوین بـه تبریـز. فاصـله آن ا وایـل  14ز قـزوین شـهر 

کیلووتر( وی باشـد. ایـن شـهر در هـر دو طـرف  4/89زنجان وایل ) 44کیلووتر( و از  71)
وـایلی  4/4. در فاصله ندنفر در آنجا ساکن ا 4555رود ابهر واقع شده و جهعیتی در حدود 

ابهر یک برج قدیهی بنام برج داریوش قرار دارد. ایـن ناحیـه در ونطقـه خهسـه واقـع شـده 
 (Schindler)تدارکات و آب در این ونطقه فراوان است.  است.

 ABHAR RUD: َابهر رود
ــرد. ایــن رود بــا جهــت  ــه خهســه سرچشــهه وی گی ــر رود از فــالات ســلطانیه ونطق ابه
جنــوب شــرقی جریــان وی یابــد و در حــوالی ســاوجبالغ و فشــافویه نــین بلوکهــای تهــران را 

وتــر( بــر روی  484فــوت ) 455نــه بــه طــول دها 7آبیــاری وی کنــد  بــر روی ایــن رود یــک پــل 
کــه از دیــده وی شــود  وتــر( جنــوب حســنی آباد  4/8وــایلی ) 4جــاده جدیــد تهــران _ قــن و 

ــا جهــت  ــد ارتفــاع پیــدا وی کنــد و از اینجــا ب ــز پیــک و دشــت زرن نزدیکــی آن حوضــه آبری
کــویر در جنــوب تهــران  جنــوب شــرقی اوتــداد یافتــه از اینجــا آب رودخانــه را بــه دشــت 

 ی ریزد.و
ــه را قطــع وی کنــد ــل قــدیهی رودخان ــه پ ــا یــک دهان ــن ب در  .جــاده قــدین تهــران _ ق

 به خود وی گیرد.را پایین ترین وسیر خود رودخانه نام آب شور به علت شوری آبش 

 ABEH - I - AHFUSE: آب َاحَفوظ
کوه ه که از  کوهستانی  ای احفوظ جنـوب خوانسـار در نزدیکـی آخـورای _ یک رود 

ان سرچشهه وی گیرد. از اینجا رود بـه زنـده رود نزدیـک اوـام زاده اسـهاعیل باال خوچ ق
سـانتی وتر بـا جریـان  95فوت ) 4فوت و عهق آن به  445تا  455وی پیوند. عرض آن به 

ــن نقطــه آب  ــد و فقــ  در ای ــر و  4تنــد در بســتر واســه ای جریــان وی یاب وتــر(  4/1وت
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از این تاریخ آبی در بستر رود وجود  پیشه وتر در دسترس بود؛ اوا دو هفت 49وی رسد 
 (Bell, Schindler)نداشت. 

 آِب َاسک  
ــد در  ــادی اســک در داونــه های قلــه دواون کــه در نزدیکــی آب ــام یــک شــاخه رود اســت  ن

گـرم ناووی یابونطقه الریجان ایالت وازندران جریان   یـده وی شـودد. چشهه و بقیه آن آب 
وتر( پـایین تر از آن اسـت و در بـین  45فوت ) 2555له دارد و کیلووتر از آن فاص 44وایل ) 7که 

کــه آب آن ووجــب بیهاری هــای وســر وی گــ یــک شــهر وعهــولی در  .رددعــوام شــایع اســت 
 (Baker _ Schindler)اینجا احداث شد قلعه دارای وساکن روستایی است. 

 آِب باریک
کروانشاه وجود دارد.  عنوان رود دیگری به ههین نام در 

ک که شاهراه وشهد _ تهـران را قطـع وی کنـد. ایـن رود رود  وایـل  4/2وچکی است 
کوه ه کیلووتری( از یک تنگه صعب العبور در نزدیکی لسگرد از ویان  ای تووار )چهار 

 (Schindler). ندوی ک پیدا و تا نزدیکی لسگرد اداوه وی یابد یا توَور جریان

 AB – I – BASHAR: آِب َبَشر
کوه هــــ رودخانــــه ای اســــت در کــــه از جنــــوب  ای جنــــوبی خــــراَزن ناحیــــه قــــزوین 

سرچشهه وی گیرد و با جهت  جنوبی از قـزوین بـه طـرف رشـت جریـان وی یابـد. ایـن 
 (Schindler)کیلووتری قزوین جاری است.  24رود در فاصله تقریبی 

 (AB – I – BADALEH): آِب بداله
کنید به آب بداله  د.درّو : رجوع 
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 آِب دّره تخت
گرفتـه و بـه طـرف رود خهنـداب نزدیـک  رودی است کوه شترون سرچشـهه  که از 

 د.کیلووتری( شرق بروجرد وی پیوند 84وایلی ) 41آبادی دّره تخت واقع در 

 AB-I- DIREH: آِب دیِره
کــه بــه رودخانــه هولــوان در وکــانی بــه نــام ویلــه  رودی اســت در ونطقــه اردالن، 

ل( وی پیونـد. بـه جـز در حالـت غیـر کیلـووتری( سـِر ُپـ 8وـایلی ) 4یعقوب در فاصـله 
بارانی به سهولت قابل دسترسی اسـت و در وواقـع بـارانی بـرای وـدت چنـد روز قابـل 
گفته وی شود در نقطه اتصال به هلوان آب به وسیله یـک صـخره  عبور و ورور است. 

گسترده شده و در این نقطه به نام پل خدا ناویده وی شود.  طبعیی 
کــه بــه طــرف گــاهی زوســتانی  در دره تنــگ  دشــت دیــره بــاز وی شــود؛ اراضــی چرا

کــه بــرای اونیــت  کروانشــاه قــرار دارد. ایــن نقطــه بــه عنــوان بــه علــت دارا بــودن علــف 
ــوقعیش انتخــاب شــده اســت. در فواصــل ایــن دره هــا در یــک طــرف بســته شــد و  و

ـــه در ســـهت دیگـــر آن را وی بنـــدد و اســـب ه ـــه تربیـــت رودخان ـــه در ایـــن ناحی ک ایی 
یادی دارند. این دشت در ایران طرف د ،وی شوند کیلووتر( طـول  4/4وایل ) 1اران ز

گذشـته ضـهیهه پوشـالیک زهـاب  2/4وایل ) 2و  کیلووتر( پهنا دارد. ایندشـت در 
بود، اوا پس از اشغال زهاب ونطقه آن توس  ایرانیان، ]فارسی زبانان[ ونطقه توس  

کلهر از ترک های والک آن خریداری شد.  رئیس ایل 
کن ا 445ر این ونطقه حدود د و عالوه بر این ونطقـه حـدود  ندخانوار جهعیت سا
کوچ نشین دارد.  155  (RECLINSON)  (Radlinson)خانوار 

 AB-I-DINARABAD: آب دینار آباد
کوه شاه نشان بروجرد سرچشهه وی گیـرد و بـه طـرف رود تـاج در  که از  رودی است 

 (Schindler)پایین دست دینار آباد وی پیوندد.   
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 (AB-I-DIA): آِب ِدز
کوه هــ کــه از  ای شــهال شــرق بروجــرد سرچشــهه وی گیــرد و در جهــت رودی اســت 

کهنـد آبـاد در فاصـله  ،جنوب غربـی آن شـهر جریـان یافتـه وـایلی  44در انتهـا بـه رود 
کیلووتری( جنوب شرقی بروجـرد در روسـتای بحـرین بـه آن وی پیونـدد. از اینجـا  45)

به طرف جنوب  بعد، ف قلهرو بختیاری ها و قبایل ُلر جریان یافته وبه بعد رود به طر
کـــارون وی پیونـــدد. ایـــن رود وـــرز بـــین قلهـــرو اقـــوام  وـــی رود ُکربـــه  و در وحـــل در بنـــد 

بختیاری و قبایل ُلر را تعیین وی کند. قبایل فوق بختیاری در ونطقـه جنـوب و لرهـا 
 29وـایلی ) 48در فاصـله تقریبـی . در ونطقه چاالن چوالن ینددر ونطقه شهال وی ز

تـا  74پـا ) 455تـا  245کیلووتری( بروجرد توس  جاده خرم آباد قطع وی شود. رودخانه 
پـا  455تـا  245کیلووتری( بروجرد توس  جاده خرم آباد قطع وی شـود. رودخانـه  4/94
ک پل وتر( عهق دارد. آثار ی 2/4وتر تا  4فوت )در  1تا  4/4وتر( پهنا و  4/94تا  74)
که به جز در وواقع بارندگی قابل استفاده است. 1  دهانه در اینجا وجود دارد 

گام از رودخانه را در ونطقه  42تعداد  4847در اول واه وی  Schindlerشیندِلر در 
 424ســانت تــا  95فــوت ) 1تــا  4قــدم عــرض رودخانــه را بــا عهــق  42چــاالن چــوالن 

کسب ا کرد. برای  فرهنگ  IIطالعات بیشتر به اطالعات جلد سانت( را اندازه گیری 
 (Bll-Schindler)وراجعه فروایید. 

 AB-I-FAN: آب فان
کنـار جـاده بـین سـقز و سـلیهانیه، در فاصـله  کردسـتان در  کوچکی است در  رود 

کیلووتر سـلیهانیه( و یـک وـایلی  77وایلی ) 17کیلووتری( سقز و  444وایلی ) 78
 (Gerald)وتر( آبادی حلبچه ک.  459/4)
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 (AB-I GANJIR): آب گنجیر
گـیالن )غـرب( اسـت و بـه رود بلـدروج در نـواحی  گنجیر در ناحیه  سرچشهه آب  
گنجیـــر جریـــان یافتـــه و بـــه دره ســـووار  ترک نشـــین وی پیونـــدد. ایـــن رود از داخـــل دّره 
کـه بابـت  کشـاورزان ونـدلی بـه وصـرف وی رسـد  وی رسد. آب آن بـرای آبیـاری وـزارع 

 ... .ردازندی پوتووان  445تا  455حقابه سالیانه 

 AB-I-GARAN: آب گاران
گلـه در بلـوک وریـوان  کردسـتان. ایـن رود از نزدیکـی آبـادی  کوچکی است در  رود 
کنـار  سرچشهه وی گیرد. در فاصله دو فرسخی. این رود دو فرسخ از سرچشهه اش از 

گلـه گا گاران وی گذرد و در فاصله شش فرسخی در نزدیکی روسـتای  ه، بـه آب آبادی 
 (.Schindler)وریوان وی پیوندد. 

ِگرم )  AB-I- GARM: (1): (0آب 
کوچک و وخروبه ای اسـت در ناحیـه خـور  . ایـن روسـتا دارای Khurیک روستای 

کن ارتفـاع واقـع  42 کوه  گذرگاه پست بین دو رشته  خانوار جهعیت این و در قله یک 
کشاورزی و یک ق کوچک وجـود دارد. در شده است. در این بنا دو جریب زوین  لعه 

نزدیکی آبادی یک اوام زاده هست. چهره قابل ذکر ونطقه وجود یک چشـهه اسـت. 
 45cجریـان وی یابـد  424fآب چشهه در نقطـه ای از زوـین بـه طـرف رودی بـا حـرارت 

45f  (44C )وتـری چشـهه دیگـری بـا درجـه ای  4درجه و در نقطه ای دیگـر در فاصـله 
ـــان دارد ـــرم و  .جری گ ـــودن آب  ـــن ونطقـــه شـــیرین و خـــوب اســـت و دارا ب ســـرد در ای

 Holmes, Sack ,(Faughan). وی باشدخاصیت شفابخش آن وورد احترام اهالی 

 AB-I- GARM (2): (1آب گرم )
کیلـووتری(  تهـران  487وـایلی ) 444روستایی است در ونطقه قزوین، در فاصـله 
کنار جاده ههدان در نزدیکی اشتهارد و آباد.   CAMPBeLLدر 
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 (2آب گرم )
در  کـن و بـیشروستایی است در نین بلوک سخت سر تنکابن در ایالـت وازنـدران 

کیلووتری( غـرب خرم آبـاد، ونطقـه ورکـز ایالـت تنکـابن. ایـن ونطقـه بـه  9وایلی ) 44
کـه  گـرم شـناخته وی شـود  عبارتی به عنوان سه یا چهار ونطقه ای دارای چشهه های 

ــه عنــوان  اســتراحتگاه وــورد اســتفاده قــرار وی گیــرد. ارتفاعــات توســ  وــردم ونطقــه ب
یـا وی رسـد.  کنار بـه در کـوه زاوبـی  آن هـانزدیک آبادی درست از  بـه نام هـای وـارکوه و 

 (Froser, Holms, Sack, Schindler) ناویده وی شوند.

 AB-I-KAMAZAN: آب کاَوزان
کهازن در حد فاصل ویان دولت آباد و بروجر که نزدیکی  د سرچشهه رودی است 

کوالن نزدیکی وارویل جریان وی یابد.  وی گیرد و به داخل آب 

 ABI-GARM (4): (3آب گرم )

 AB-I-KAMZAN آب کاوزان:

 AB-I- GARM (4): (3آب گرم )

 AB-I-GARM (4): (3آب گرم )
کـوه احهدرضـا در فاصـله   25وـایلی ) 4/42روستایی اسـت در داونـه های شـرقی 

کیلـووتری( جنـوب جـاده اصـفهان بـه بروجـرد.  4وـایلی )کیلووتری( از و رشت و دو 
(Pierrce – Schindler) 

 آب کاَوزان
ــاد و بروجــرد سرچشــهه وی گیــرد و بــه  کــاوزان دولت آب کــه از نزدیکــی  رودی اســت 

کوالن نزدیک وارویل جریان وی باد. _شیندلر(   (Schindler)طرف آب 
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 AB-I-KRAND: آب کرند
 4854پـا  455/4ارتفـاع  41E   14ول جغرافیـایی ط 44N      41عرض جغرافیایی 

گــرس  ــه از نزدیکــی وردی هــای ارتفاعــات زا ک کروانشــاه،  ــر رودی اســت در ایالــت  وت
حـدود وایـل بـا جهـت  کـن و بـیشسرچشهه وی گیرد و دارای وسـیر پـر پـی  و خـن بـا 

جنــوب شــرقی جریــان وی یابــد. در ایــن جهــت جریــانش رودخانــه، وســیر خــودش بــه 
وسیرش را از تنگه های وتعدد و ترسـناک بـه داخـل دشـت زنگـا و تـک طرف زاگرس 

بروی گزیند. و در اینجا به آب شیروان وی پیوندد و سـپس وسـیر رودخانـه و بـا جهتـی 
 غربی _ جنوب غربی از ویان دّره رودبار جریان وی یابد.

کـه از ویـان دّره رودبـار رودخانـه  کرند دارای دو جهت  اسـت و جهـت شـرقی  آب 
کرند دارای دو شـاخه اسـت. یـک وسـیر بـاا جهـت شـرقی  راه خود را بروی گزیند. آب 

کوهسـتان  4485وتر ارتفـاع )و  894دره و تک گیر  و  فـوت( طـول و دیگـری در داخـل 
کرنــد اســت. ایــن دو رود در وحــل دّره ای وســطح و بــدون بریــده های پســتی و  شــهال 

وتـر  4455ارتفـاع وتوسـ  دره حـدود وتـر بـه یکـدیگر وی پیوندنـد.  4455بلند در ارتفـاع 
وایل )است. عـرض آن از  4/42کیلووتر یا  25فوت(. طول وتوس  دّره. حدود  4555)
ــا یــک دیــواره ســنگی  4کیلــووتر تــا  4 کیلــووتر وتفــاوت اســت بــه طــرف شــهال دّره ب

که آن را از دشت بیوانج جدا وی سازد. سهت جنوب  آهکی عهودی ورزبندی شده 
کوه ه کرنـد وارد  Noahی بزرگ نوار ادشت رشته  گذشـتن از ایـن دّره آب  قـرار دارد. بـا 

کـه در حـدود  کیلووتر  که فضا از چندین  گردنه ها وی گردد   255وجهوعه ای تنگه ها و 
کشـــیده وی شـــود. پـــس از آن رودخانـــه دشـــت  445وتـــر بـــه  فـــوت بـــه ســـهت پـــایین 

کـــه ارتفـــاعی در حـــدود  آبیـــاری وی کنـــد.  ،ردفـــوت( دا 1455وتــر ) 4455هارون آبــاد را 
کرنـد اسـت. از اینجـا بـه بعـد  ،اشکال و ابعاد جنس دشت هارون آباد وشـابه دشـت 
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کــه  رددرودخانـه وارد تنگــه های وتعــددی وی شــود و بــه وحــال ایــوان چهــار دوار وی گــ
 وتر دارد است. 855تا  4555ارتفاعی در حدود 

گاواسب وی پیوند )سیروار( در  کرند به  قسهت ویانه تنگه غیر در چهار دوار آب 
ـــه ط ـــر روی قابـــل دسترســـی، و ناشـــناخته ترین آن ب ور اطهینـــان در ونطقـــه چروینـــه ب
 طبقات ورزی صید واره وشاهده وی شود.

کرند و در سرچشـهه و در ونـاطق ویانـه تنگـه های  کرند در  تفاوت بین ارتفاع آب 
که در صید چروین دیده  غیر قابل دسترسی، ناشناخته ترین آن وطهنًا ههانی است 

که بر روی طبقات صید واره انباشته شده است.  وی شود 
گاواســب  ــه  کرنــد در سرچشــهه و در وحــل اتصــال ب وتــر  4255تفــاوت ارتفــاع آب 

که این وضعیت تا   (DEMDR GAN 1982)اداوه وی یابد.  425است، 
که یکی از قدیهی ترین عواول طبیعی ونطقه باشد. کرند به نظر وی رسد   آب 

 AB-I- KASHI: یآب کاش
کــه جــاده تهــران بــه والیــر آن را قطــع وی کنــد،  وایــل در فاصــله  4/2رودی اســت 

کاشـی سرچشـهه وی گیـرد،: چنـد وـایلی  کیلووتر( از ههدان این رود از آبادی  )چهار 
در جنــوب غــرب نقطــه قطــع رودخانــه، و بــا جهــت شــهالی بــه طــرف دشــت ههــدان 

 (Schinkler)جریان وی یابد. 

 AB – I – KATAWAN آب کتاوان:
کاللـه و  کاتـاوان حـد فاصـل بـین  کـه دره دشـت  کردسـتان  رودی است در ونطقه 
ــه در  ــد. رودخان ــه ســلیهانیه را آبیــاری وی کن کنــار جــاده از ســینه ب ــع در  اســترآباد واق

کوه هــــ ــــان  ــــی از وی ــــان ونطقــــه غرب ــــرد و  (AVROMAN)ای آوروو سرچشــــهه وی گی
گـاهی جریـان وی یابـد. سرانجام به آب شهیروان یا دیاله علیـا   (T.C. Plouden)و یـا 
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کــه در نقطــه ای در حــدود  کیلــووتری  44/4وــایلی ) 42شــاخه ای از یــک رود اســت 
که در اینجـا بـه طـور آشـکاری  شهال غرب سینه به سهت جنوب ونحرف وی شود. 

 (Gerarld)در واه وارچ قابل عبور و ورور است. 

 ABE KAVILEH آب کاویله:
کاللـه و رودی است در ونط کاتـاوان حـد فاصـل بـین  کـه دره دشـت  کردسـتان  قه 

کنــار جــاده از ســـینه بــه ســلیهانیه را آبیــاری وی کنــد. رودخانـــه از  اســترآباد واقــع در 
ـــان،  ـــای آورو کوه ه ـــان  ـــه غربـــی از وی ـــرد و   (AVROMAN)ونطق سرچشـــهه وی گی

گــاهی جریــان وی یابــد.   (T.C Plouden)ســرانجام بــه آب شــیروان یــا دیالــه علیــا و یــا 
کــه در نقطــه ای در حــدود  کیلــووتری(  4/44وــایلی ) 42شــاخه ای از یــک رود اســت 

که در اینجـا بـه طـور آشـکاری  شهال غرب سینه به سهت جنوب ونحرف وی شود. 
 (Gerarld)در واه وارچ قابل عبور و ورور است. 

 ABE KAVILEH: آب کاویله
که از نزدیکی آبادی قشـال کردستان  کوچکی است در  ق سرچشـهه وی گیـرد، رود 

ــــه  42دو فرســــخ ) یل کاو ــــووتر( از روســــتای  ــــووتر از شــــهال  45 (KAVILEH)کیل کیل
 (Schindler)سنندج وارد قزل اوزن وی شود. 

 AB-I KHUN: آب خونسار
  (Schinlder)طغیان آب قن وی باشد. 

 آب کوالن
کوالن در حـد فاصـل دو حوضـه  کوالن است نزدیکی آبادی  سرچشهه اصلی رود 

کزازآب کوه شـازند. ایـن رود در ابتـدا بـه رود  الیت هایو و ریز  والیر در داونه های غربی 
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کـه در ابتـدا در  کـزاز رود سـو دره  کـه از پیوسـتن دو رود خوشـکدر در ونطقـه  قهارخون 
کنـار  ،ارتفاعات شرق بروجرد سرچشهه وی گیرد کهی پـایین تر )در  تشکیل وی شود و 

کیلووتر( از بروجـرد دره ویانـه در پـای هـان  42وایلی ) 25جاده بروجرد _ دولت آباد(، 
ــه ،گرفتــه کــه از ارتفاعــات یزدی جــان سرچشــهه وی گیــرد ب ــدد.  ،آب والیــان  وی پیون

 KAM Zanکیلـووتری( بـه آب کـاوزان  44وـایلی ) 4/9رودخانه در وارویل در فاصله 
کـــ 8وایـــل ) 4در فاصـــله  ،پیوســـته راز جـــوراب کیلـــووتری( از دولت آبـــاد رودخانـــه از 

گاواسپ به جریان خـود اداوـه وی دهـد. از دولت آبـاد و بعـد از   4/2وی گذرد و یا نام 
وایل فاصله از دولت آباد در م حل خرم آباد رودخانه توس  یک پل پـنج دهانـه قطـع 

گرگان اداوه وی یابد،  وایلی  4وی شود و در این نقطه با جهت شهال جنوب غربی تا 
کـه از اطـراف بـه کیلووتری( شهال  4/9) کوچک تر  غربی دولت آباد، چندین شاخه 

گرگان، آب ساوان از جهـت جنـوب  کهی از  آن وی پیوندد، در وسیر شرق در فاصله 
به آن وی پیوندد، از اینجا رودخانه با جهت غربی جریان وی یابد، تا نهاوند با جهت 

یافـت  شهال غربی نهاوند اداوه وسیر وی دهـد و در اینجـا رودکن و بیش  نهاونـد را در
کروـان، جریـان  وی کند، در اینجا رودخانه نام گاواسپ را به خود وی گیرد، و به سـوی 

کروانشاه جریان یافتـه   دوبارهوی یابد و  گاواسب ناویده وی شود و به سهت جنوب 
کرخه وی پیوندد.   (Schinkler, Bell)و سرانجام به رود 

 آب والیان
کــه از پیوســتن کــوچکی اســت  دو شــاخه دیگــر بــه نام هــای درچنیــان و رود  رود 

کیو  که از اردا ایـن  یتشکیل وی شود. هر دو ،سرچشهه وی گیرد URDAKIVدیگری 
کــوالن  گرفتــه و بــه آب  کــوه یــزد جــرد سرچشــهه  در  AB-I-KULANNشــاخه ها از 

 وی ریزد. Pailanوحل پایالن 
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 AB-I- MARIVAN: آب وریوان
کردســـتان، سرچشـــ یاچـــه ذره یـــار رودی اســـت در ونطقـــه  در  Zarehbareهه در در

. این رود با جهت جنوب غربـی جریـان دارد و شـاخه های bulukبلوک وریوان است 
ــایین تر آب گــاران از ســهت چــپ در وحــل  آب گــاران از ســهت چــپ و یــک فرســخ پ

 (Schinkler)وی پیوندد. Surkalروستای سردآباد به آب 

 ABE-I-MELA TAKHT: آب وال تخت
کوه بهار، در جنوب بررجرد سرچشهه وی گیرد و بـه رود تـارهی  رودی است  که از 

TAHIS  در پایین بوز آزناBUZ AZNA .وی ریزد 

 ABE – NANAJ :آب نانج
گرفتـه و بـا  که از ونطقه شریف آباد جنـوب ههـدان سرچشـهه  کوچکی است  رود 

گذشته کیش  کوالن وی پیوندد.  ،جهت غربی از نانج و   (Schindler)به رود 

 AB-I-Palangan: آب پلنگان
کردســـتان. سرچشـــهه آن در نزدیکـــی آبـــادی شـــاهینی قـــرار دارد  رودخانـــه ای در 

در جنـوب سـنندج ناویـده  (LON)لون و  LUNالبون و  labanو   SHAINI)شاهین( 
 ،وی شود. این رودخانه در جهت شرق به غرب به طرف ناحیه پلنگـان جریـان یافتـه

 وی پیوندد. به رود شیروان در طرف دیگر

 ABE – GUM: آب قن
گلپایگان و آب خهین سرچشـهه  این رودخانه از دو شاخه تشکیل وی شود، آب 
ُکــرج رود نــام دارد و آب خونســار، سرچشــهه دو رودخانــه در  کــرج یــا  شــاخه اول نــام 

ایـن دو رود در قسـهت پـایین بـه ...  DEHNUفریدن است، شاخه دوم نزدیـک ده نـو 
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 24بــه خــود وی گیــرد. )پــایین صــفحه  LA.ILarالرود ایــالر  نــامب ،کیــدو وتصــل شــده
پیـدا وسـیرش را بـه داخـل تنگـه بـاریکی  ،الدیبار پس گذر آبادی های چّراس و ارکـده

یافت آب  خود بـا جهتـی شـهالی _  وی کند و وارد ونطقه وحاّلت وی شود و پس از در
وی یابـد. رود در ایـن وارد قن وی شود و در وسـیر سـرازیری جریـان  ،شرقی جریان یافته

کلــی انــار بــار را در پــایین دســت وحــالت بــه خــود وی گیــرد. پل هــایی در  ونطقــه نــام 
نین ور، دو دهک، نائی زر و قن بر روی رودخانه احـداث شـده اسـت. آب رودخانـه دو 

بـه ونظـور اسـتفاده بـرای آبیـاری از طریـق یـک  (QumRud)جوی وقابل آبادی قهرود 
 ب برداشت وی شود.نام بند عهر آه بند ب

 AB-I-GHUMARKHUN: آب قهار خون
کــوالن وی پیونــدد. کــه بــه آب  در فاصــله چنــد وــایلی بــاالی پــایی  رودخانــه ای اســت 

کـــز  ـــی از ونطقـــه  هـــان. ایـــن رود از اتصـــال آب خـــوش قـــدر و آب ســـر دّره، شاخصـــه اول
کوه هــفتــه سرچشــهه  گر ــه های  ای شــرقی غــرب بروجــرد سرچشــهه شــاخه بعــدی از داون

 ی گیرد.و
فـوت  45ای بروجرد _ قن و بروجرد ههدان را قطع وی کند. عرض آن راه ه ،این رود

کــف  44) کناره هـای آن پسـت و جریــان رود والیـن و  وتـر( و عهـق آن یــک وتـر اســت. 
 وتر( است. 2545فوت )  245/4رودخانه صخره ای است. ارتفاع 

 -AB-I- GURATU: آب قوراتو
ــه از نزدی ک ــه ای اســت  ــو وی گــذرد، و سرچشــهه آن رودخان فرســخ از  4/4کــی قورات

گــاهی پوشــیده از  کناره هــای آن  زهــاب و در نقطــه ای بــه نــام ســید صــادق قــرار دارد. 
ــه رود  ــدد.  Dielaاولیــدر )خــر زهــره ســرخ( اســت. ایــن رود ســرانجام ب ــاّل( وی پیون )دی

(Robins 1907) 
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 (AB-I- RAVANSAR: آب روانسر
کردسـتان. ایـن رود بعـد از طـی  رودخانه ای در ونطقه ای بـه ههـین نـام در ونطقـه 

کروانشاه وی پیوندد   (Schindler)وسافت دو فرسخ به رود قره سوی 

 .AB-I- SAMAN: آب ساوان
ــه  ــه ســاوان، در جنــوب شــرقی دولت آبــاد و در ونطق ــه ای اســت در ونطق رودخان

کرکان  کوالن   (Schindler)وی پیوندد.  Karkanکروانشاه به رود 

 -AB-I- SARD: ردآب س
ـــران و جنـــوب  85وـــایلی ) 45روســـتایی اســـت در فاصـــله  ـــووتری( شـــرق ته کیل

گروه هـ ای هفـت  آبـادی عـالی در واقـع دّره حاصـلخیز دولت آباد. ایـن آبـادی یکـی از 
یاد است.   (NADIER)دولت آباد است. تدارکات در آن فراوان و آب آن نیز ز

 -AB-I- SHIRIN: آب شیرین
کــوچکی  کیلــووتر( شــهال  49 کــن و بــیشوــایلی ) 21اســت در فاصــله روســتایی 

کاشان.  یادی شور است. برخالف غربی   (GIBBONS)نام آن، آب اینجا در حدود ز

 .AB-I- SHIRVANEH: آب شیروانه
 وراجعه فروایید. ABI-I- ZARIN JUBلطفًا به عنوان آب زرین چوب. 

 AB-I-SHIRVAN: آب شیروان
کرنـد  هـن وراجعـه فرواییـد. )آب شـیروان یـا شـروانه  (Karand)لطفًا به عنـوان آب 

 بررسی شود(. دوباره 27صفحه 
گرفتـه کـه از نزدیکـی سـینه سرچشـهه  کروانشـاه،  بـه طـرف  ،رودخانه ای است در 

کوچک بـه آن وی پیوندنـد. در  Avromanای آورووان کوه ه که شاخه فرعی  در وحلی 
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و در ههــان وســیر رودخانــه یــک  Darnehکیلــووتر( دورتــر از درنــه  47وایــل ) 45حــدود 
کوه هــ 42وایــل ) 25شــاخه بــا جهــت غربــی و بــه طــول تقریبــی  ا بــه کیلــووتر( از ویــان 

گونــدار  کــه شــاخه زیهکـار رود  (Gundar)طـرف  کــه از نزدیکــی  (Zumkan)در جـایی 
گـــــوران  Gahvarehگهـــــواره  ـــــادی  ـــــه داخـــــل آب  444وـــــایلی ) 75در فاصـــــله  Guranب

گهانی پس از این افزایش کیلووتری( به طرف جنو ب شرقی جریان وی یابد. به طور نا
یـاد  آب شیروان با شیب تند وسیرش از داخل تنگه ای باریک و حتی بدون فضای ز
کشـیده  کنـاره اش بـه داخـل دشـت سـهیرام  برای برداشت بـرای یـک قـدم در اوتـداد 

کــه در اثــر فشــار شــدید آب هــ گهــانی  ای وی شــود در اینجــا جریــان بــا یــک چــرخش نا
گرفتـه هنـوز هـن در اینجـا نـام  ،تاجرود و سلها رودخانه جهت جنوب شـرقی بـه خـود 

 قبلی خود را حفظ وی کند.

 AB-I-SHUR (ABHAR Rud): آب شور یا ابهر رود

 AB-I- SHURKAL :آب شور کال
کتاوان  که از نزدیکی آبادی  کردستان   KATAWANرودخانه ای است در ونطقه 

پس از طی شـش فرسـخ  گذشته،ین رود از آبادی شورکال وریوان سرچشهه وی گیرد ا
کرده 44) سپس چهار فرسخ، پـایین تر بـه رود وریـوان  ،کیلووتر( از بلوک وریوان عبور 

وی پیونـــدد و شـــش فرســـخ جریـــان پـــایین تر در آبـــادی روســـتای عباس آبـــاد در بلـــوک 
 (Schindler)آورووین وی پیوندد. 

 (AB-I- TAHIG): آب تهیج
ـــاری رودی اســـت  ـــه دشـــت ســـیالخور را در ونطقـــه بروجـــرد آبی ک کردســـتان،  در 

گرو  کوه  واقع در شهال غربی بروجرد سرچشهه  KUH-I-GARUوی کند. این رود از 
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کهند در بحرین پیوسـته  ،وی گیرد، و با جهت جنوب شرقی جریان وی یابد و به آب 
 (Schindler)با اتصال به آن، رود دز را تشکیل وی دهد. 

 -ABI-TALVAR :آب تلوار
که از نزدیکـی آبـادی فـر قـازیره قـره بـوال سـیالق در  کردستان  رودخانه ای است در 

فرســخی وشــرق ســنندج سرچشــهه وی گیــرد. در فاصــله شــهر رودخانــه بــه  4بلــوک و 
سهت آبادی تغییر جهت وی دهد. تلوار سپس در جهـت شـهال بـه طـرف قـزل اوَزن 

ـــ کـــه ســـرانجام در نزدیکـــی آب ـــد  ـــان وی یاب ـــدد. جری ـــه آن وی پیون ـــاد ب ادی صـــلوات آب
(Schindler) 

 -AB-I- TUREH: آِب توره
کوچـــک دیگـــری در  ـــوره در ســـهت غـــرب و رود  ـــه از آب ت ک ـــوچکی اســـت  ک رود 

در فاصله  کن و بیش ،دهیربقسهت شرق تشکیل وی شود و در اینجا پل دو آب آن را 
 (Bell)وایلی بروجرد در وجاورت جاده قن قرار دارد.  45

 -AB-I- YALPAN: پانآب یل
کــوه  کهــی از آبــادی ارزن پــود از روی داونــه های  کــه در فاصــله  رودخانــه ای اســت 
بینالود سرچشهه وی گیرد. جاده از دولتی والیار به ههدان چندین نوبـت آن را قطـع 

کیلـووتری(  9وـایلی ) 4کیلـووتری( و  45وـایلی ) 4/4کرده، عالوه بـر ایـن در فواصـل 
ا قطع وی کند. بعد از آخرین پل رودخانه با جهـت شـهال شـرقی پل های تک دهانه ر

از پل های تک دهانه عبور وی کنـد. از آخـرین پـل رودخانـه جریـانی در جهـت شـهال 
ای شـهال ههـدان را در پـیش وی گیـرد و سـپس از تفریحـان و شرق به طرف دشـت ه

 سرخ آباد وی گذرد.
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 ZARIN JUB: آب زّرین جوب
کردستا یـد نزدیـک آبادی هـای زرین چـوب و رودخانه است در  کـوه وروار که از  ن _ 

کیلــووتری( از جنــوب ســنندج جریــان وی یابــد.  18فرســخی ) 8شــیروانه در فاصــله 
کیلــووتر( وســیر  44فرســخ ) 4کــه وصــیر  رودخانــه آب شــیروانه هــن ناویــده وی شــود.

ــه و وارد قره ســو شــده گرفت ــه ریــزی در پــیش  ــه  اخــلســپس د ،رودخان کیرونی اراضــی 
 (Schindler)ی شود. و

 AB-I-ZIAUB: آب زیزوب
که دشت بیلوچ را ویان قلعه براوون و  کردستان ایران  رودخانه ای است در قلهرو 
پنجاه وین را آبیاری وی کنند و سپس به رود قزل ارنج وی پیوندد. و در اینجا نام چـن 

زدیـک وی شـود. به طرف وـرز آن ن ،کاالرا وی گیرد و به طرف اراضی ترکیه جریان یافته
(Schindler) 

 آب خوران
 41وایلی ) 4/8استراحت گاهی است با یک دهانه چشهه آب خوب در فاصله 

کنــار جــاده داوغــان، و  کیلــووتری( وکــان  42وــایلی ) 4/44کیلــووتری( آهــوان در 
کــه اوــام رضــاپیشــین ــد  ــار آبــی در اینجــا نوشــید و شــاید  ، وــدارک وی گوی یــک ب
کـه بـر سـر راه وسـیر خـود در سـفر بـه وشـهد بودنـد بـه ایـن آن هنگـاوی بـو  :وی گوید ود 

 (Schindler)وناسبت این نام برگزیده شده است. 

 AB-I- PUNEH: آب پونه
 فوت 7444وتر = ارتفاع  2444
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کوچکی است در فاصله  وایلی اوام زاده اسـهاعیل بـر سـر راه اصـفهان.  14آبادی 
کــرم اســت. وقــدار  اینجــا توســ  یــک بــاروی بلنــد وحصــور شــده و داخــل خانــه پــر از 

کشاورزی آن است.   (Bell)کهی توت و چند وحصول 

 ABRAMI (AVRUMANI): آب راوی )آورووانی(
کـه هـن در طـرف ایـران و هـن ترکیـه در وـرز  Jaffیک تیره از اقوام جـاف  کـرد اسـت 

کفر رود سلیهانیه جاده سلیهانیه رفـت و آوـد وی کننـد.  Dialeوشترک دیاله  نزدیک 
(T.C. Protoden) 

 سّنی آیراوانی:
 به عنوان آورووانی وراجعه فروایند.

کردهـای جنـوبی تقسـین شـده اند، 42یکی از دوازده ) کـه در داخـل آن  ( طایفـه ای 
کردستان سکونت دارندردر هستند ا طاهلی ه  (Gerald) .وش بیش 

 ABEAMANI – TAKHT: آب راوانی _ تخت
کردهای جنوبی است.  42یکی از  سـاکن در یکـی از وحلـه های سـلیهانیه قبیله 

 Stewartهستند. 

 ABRANDABAD: آبَرند آباد
نــام در هــن ریختــه عواوانــه ابــراهین آبــاد اســت. روســتایی اســت در اســتان یــزد در 

در اینجــا یــک قلعــه  .شــهال غــرب یــزد و کیلــووتری( شــهال 27وــایلی ) 47فاصــله 
که به وسیله یک دیوار وح کوچک وجود دارد   (Abboat)صور شده است وربع شکل 

 – ABRJISH (Averjish)  ABEGIUSH: آبرجیش _ یا ابر جوش
کنـار رود بیدهنـد در فاصـله  45روستایی است با تعداد   42وـایلی ) 25خانوار در 

کوهستان   .(Schindler)کیلووتری( قن در ونطقه 
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 آب شاه
_  (K.Abbott)در حووـــه شــــهر یــــزد   کــــن و بــــیشروســـتایی اســــت در جنـــوب و 

 ابوالعباس _ به عنوان بوالعباس وراجعه فروایید.

 ابوالعلی
 به عنوان بول علی وراجعه فروایید.

 ابوطالب
 44      4_ طول جغرافیایی  49   9  48عرض جغرافیایی 

یارتگـاهی اسـت در وازنـدران،  یـه و نزدیـک  کـن و بـیشروستا و ز در جنـوب برفارو
 ((Lemm – Walter – Stwart)سرچشهه رود تجن. 

 ABUZEID ABAD: ابوزید آباد
ـــا  گســـتردهروســـتای  ـــایلی ) 25واحـــد وســـکونی در فاصـــله  455اســـت ب  2/44و

کاشان. در شاهراه به یزد. این ونطقه دارای یک واحد پست خانه و یک  کیلووتری( 
ــرار دارد. کاروان ســرا کاشــان ق ی نوســاز اســت. چاپارخانــه قــدیهی در جــاده نــایین از 

کهیـــاب ـــدارکات  اهن شـــدنی اســـت. آب ونطقـــه از قنات هـــای برداشـــت اوـــا فـــر ،ت
 (Schindler)ود. وی ش

 ABVAR: آب وار
کوچکی است در آذربایجان، در فاصـله  کیلـووتری وراغـه و  47وـایلی  22آبادی 

کنار رودخانه قزل اوزن واقع شده دهانـه احـداث  4که بر روی آن یک پل سـنگی  ،در 
 شده است.

 (ABINEH)_  (ABINEH)آبیانه 
 (2481)  وتر 24814  4445یاَنه: )ارتفاع َاب
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کوچکی است در ونطقه برا رود.  شهر 
 نام عاویانه آبچه _ َافجه، َافچه، َاوچه

AFCHEH – AFCHEH – AVCHEH ABCHEH 

گردانـه ای بـه  44وایلی ) 22روستایی است در فاصله  کیلـووتری( تهـران در پـای 
کــه بــه الر ونتهــی وی شــود، اوکانــات زنــ دگی، تــدارکات و آب آن فــراوان ههــین نــام، 

 است.

 AFGAN: افغان
ــه ایــن ونطقــه  ــه دســتور نادرشــاه ب کــه ب کــابلی افغانســتان  یــک ایــل بــا اصــالت 

روستاهای قره تپه و نودهـک را در اشـغال دارنـد، عـالوه بـر  آن هاکوچانده شده است؛ 
 (Holmes)از اهالی ساری نیز در اینجا سکونت دارند.  یعده ا ،این

 AFI: َافی
کــوچکی اســت در آذربایجــان در فاصــله  کیلــووتری( شــهال  8وــایلی ) 4آبــادی 

 (Schindler)غرب وراغه. 

 AFRAKUT: َافراکوت
ـــا  ـــدران اســـت. روســـتای بزرگـــی اســـت و وکـــانی زیباســـت و ب روســـتایی در وازن
گرفتـه و وحصـور  وضعیت بسیار دلپذیری در داونه های بـین سـاری و بـارفروش قـرار 

 Holmesت. بین وزارع برن اس

 AFRAVANDEH: َافراونده
کیلـووتری(  21وـایلی ) 44روستایی است در قسهت پایین سـیالخور، در حـدود 

 (Schindler)بروجرد. 
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 AFSHAR: َافشار
 وتر( 2455پا تا ) 7555وتر( تا  485پا )  4555ارتفاع 

کوهسـتانی اسـت در ونطقـه صـائین قلعـه در آذربایجـان. ایـن ونطقـه در  نین بلوکی 
ــه انگهــوران گو ــع شــده و از ســهت شــرق و جنــوب ب ــوب شــرقی آذربایجــان واق شــه جن

و از طرف وغرب به صـائین قلعه و  (Uriad)وحدود وی شود. و از طرف شهال به اوریاد 
 74گروس قرار دارد. جاده هایی از آنجـا بـه زنجـان ونتهـی وی شـود:  به جنوب فاز طر

کیلـووتر(،  448وایـل ) 84یلووتر( از وراغه ک 444وایل ) 75کیلووتر از ویانه  425وایل )
کروانشاه ..... سینه  وایل  415کیلووتر(. و از ههدان از طریق بیجار  224وایل ) 415از 

کوه هـ 224) کـه در کیلووتر(، فاصله دارد. این ونطقه در ویان رشته  ای ورتفـع قـرار دارد 
سـد و یـک ونطقـه وتـر( وی ر 4444فـوت ) 44555بـه  کـن و بـیش آن هـا کن و بیششهال 

کـه وحـل تالقـی شـاخه های اصـلی رودخانـه های  عظین تأوین آب را تشـکیل وی دهـد 
که به دریاچـه اروویـه وی ریـزدJaghatuشاخه اصلی جغاتو  Sarukساروق  وی باشـد.  ،، 

 ا بسیار سرد است.اوا زوستان ه ،آب و هوای ونطقه بسیار دلپذیر و سالن
که اغلب  نفر 42555 کن و بیشجهعیت ونطقه  ترکهان های ایل بزرگ  آن هااست 
کـه حـدود  ای عهـده قـرن پـیش از ایـن در ونطقـه سـاکن شـده اند. آبادی هـ 2هستند 

 ند از:ونطقه عبارت ا
، چـــراغ تپـــه TIKAN Tappehh، تیکـــان تپـــه yulghun Aghachیولقـــون آرقـــاچ 

Cheragh Teppeh ــــا نظــــر ــــوالAkdarehآق دّره ، BaBa Nazar، باب ــــا آق ب غ ، ههپ
HAMPA Aghbulagh. 

کـه در یـک قصـر وسـتحکن  والی ونطقه وعهواًل یکی از بزرگان قبیله افشار اسـت 
کــه توســ  ورحــوم ســلیهان خــان بنــا شــده ســکونت دارد. ورحــوم  ،در یولقــون آقــاچ 

 سال درگذشته است. 455تقریبی بیش از  ّن در س 4884سلیهان خان در سال 
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کــه در ونطقــه بــرای شــخ   شــاه وســلح شــده اند یکصــد نفرنــد و تعــداد ســوارانی 
هنــگ ســوار ونطقــه وراغــه بــا تعــدادی وعــدودی داوطلــب یــا جانشــین بــا وــردان ایــن 
کافی برای تأوین نیاز ونطقه تولید وی شـود  ،ونطقه تجهیز وی شوند. غالت به اندازه 

اوـا وقـدار وحصـول چنـدان از وصـرف وحلـی بیشـتر نیسـت. وـردم ونطقـه بـه شـغل 
گوسف گاو و  ند به ونظور فروش در بازار وصـرف ونـاطق شـهر و قـزوین پـرورش پرورش 

داده وی شود. ونطقه دارای وعادن بسیار غنی است. سوخت و علوفه فراون اسـت. 
کـاًل در  ،اری وی شودا و قاطر هن نگه داسب ه یـاد نیسـت. شـتر  اوا تعداد آن چندان ز

کشـتار نیـز اسـتفاده نهی شـود. در کلـی  ونطقه وجود ندارد و با هـدف  ونطقـه بـه طـور 
 (Schindler – Napier)شترداری رایج نیست. 

 -AFSHAR: افشار
کـه از قـرن شـانزدهن وـیالدی در  یکی از قبایل ترک قزلباش ساکن در ایران اسـت 

کـن و ایران سکونت داشته است. این اقوام به شاخه ها و تعداد جهعیت وختلف و 
کـه اغلـب  42555بیش  ای زنـدگی ایالتـی خـود را روش هـ اآن هـخانوار تقسین شده اند. 

( 1/4یک چهـارم ) کـن و بـیشرها ساخته اند و در روستاها و شهرها زندگی وی کنند. 
قبیله در آذربایجان، و در ارووّیه، نایین قلعـه، اردبیـل، و بلوک هـای وشـکین، و بقیـه 

کروــان وی ز کردســتان، عــراق، فــارس، و   وــرد در 4155 کــن و بــیشنــد. یدر وازنــدران، 
کشور که در زوان هنخدوت سواره نظام  کـه نیـاز باشـدد   ،ای ضـرورت و در هـر جـایی 

که  گفته وی شود  نفر سوارکاران واهری هستند  44555به خدوت فرا خوانده وی شوند. 
 که در صحنه های نبرد آواده وی شوند.

ــا  2555در حــدود  کابــل، ههــراه ب وــرد جنگــی نادرشــاه را در بازگشــت از جنــگ در 
گذاشــت. بازوانــدگان ایــن ســپاهیان بــه زبــان ترکــی صــحبت خانواد ه هایشــان بــاقی 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  __________________________________________________________________  61

 

گذشته از پوشش لباس و لهجه یادی بین  ،وی کنند و  و اقـوام  آن هاتفاوت و خیلی ز
 (Schindler)ده نهی شود. دیدساکن در ایران ..... 

 AGHABABA: آقا بابا
 -St.John 44 25 4و عرض جغرافیایی  19 14طول جغرافیایی  

 وتر 4444فوت =  1985ارتفاع 
کیلووتری(  24وایلی ) 41آبادی بزرگی است در جاده قزوین به رشت. در فاصله 

قــزوین. اوکانــات خــوبی بــرای پــذیرایی از وســافران در بعضــی از اتاق هــا در بــاالی 
شـده اســت. عـالوه بــر ایـن اوکانــات در طـرف وقابــل چشــن انداز آوــاده ورودی روسـتا 

 زیبا وجود دارد.
دو راه از اینجا به سهت پاچنار ساخته شده، یکی از وجاورت وزارع و دیگـری از 
کوهن و وال علی. بهتر از این جاده ای  کنار  طریق اسهاعیل آباد یا خرزان و دیگری از 

که توس  روس ه  (Schinder, Easwick)ا ساخته شده است. است 

 AGHAJAN PIR: آقاجان پیر
 وتر( 4717فوت ) 4445ارتفاع 

کــوچکی اســت در فاصــله  کیلــووتری( غــرب زنجــان در والیــت  45وــایلی ) 4روســتای 
 خهسه.

 AGHJIG: آقا جق
 24یک آبـادی فقیرنشـین ارونـی اسـت در آذربایجـان در فاصـله چهـارده وـایلی )

کنـار جـاده تبریـز _ آبـادی در رشـت نقطـه پایـانی  کیلووتری( جنوب شـرقی بایزیـد در 
کوه ه واقع شده، به هنگام ترک آقاجق  ای غربی وی وزد.نسین دلپذیر دره از 
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کوه دارد.  ِگلی قدین بر روی   (Fraser – Morier)روستا یک قلعه 

 AGHA NUR: آقا نور
 25روستای وخروبه ای است در سهت چپ جاده تهران بـه اصـفهان. در فاصـله 

 (Taylor, Clerk, Hardy)کیلووتری( تهران.  42وایلی )
 1915 (Schindler)د. نشانه دیگری دیده نهی شو

 عاقدا عقدا
(lentz)  ارتفـاع  44    48      4طـول جغرافیـایی    42    24   45عرض جغرافیایی

یا   وتر(. 4418پا ) 1445از سطح در
 455وـــایلی ) 41کیلـــووتری یـــزد در فاصـــله  455آبـــادی وحصـــور و بـــزرگ اســـت در 

کنار جاده اصفهان. این آبـا گلـی کیلووتری( شهال غرب یزد. در  دی دارای یـک قلعـه 
ــده  کنــار آن دی ــه در  کــه قســهتی از آن تخریــب شــده و عهــارت چاپارخان ورتفــع اســت 

خـانوار فقیـر سـکونت دارنـد، اوـا آثـار خرابـه ها نشـانه  455وی شود. در این ناحیه حـدود 
گفتـه وی شـود  گذشـته دارای اههیـت و اعتبـاری بـوده اسـت.  که ونطقـه در  این است 

گـــاهی اجنـــاس عتیقـــه و  4555کــه عهـــر آن بـــه  ســـال قبـــل بروی گــردد. در اراضـــی اینجـــا 
کشـــف وی شـــود. ایـــن آبـــادی در فاصـــله  یـــادی  کیلـــووتری(  4وـــایلی ) 2گران قیهـــت ز

کوه هـــ کـــه جلـــوی جنـــوب  گرفتـــهایی  اســـت  شـــایان یـــادآوریواقـــع شـــده.  ،دشـــت را 
ــاجر رشــتی در ســال کاروان ســرا کــه توســ  ت ســال  444در حــدود  4844ی و آب انبــاری 

کرد. عـالوه بـر ایـن ءجز وی توان ،پیش ساخته شده وجـود یـک  ،آثار وعتبر ونطقه ثبت 
کوه هـ که ونبع تغذیـه آن در  کـردچشهه در پای قلعه را  کـوه بایـد ذکـر  وجـود  .ای اطـراف 

گلستان ه گلهای زیبا در حووـه آبـادی، بـر ونطقـه درختان نخل،  ای سرسبز و بوته های 
ایش وی گــذارد. آب و تــدارکات وعیشــت وــردم فــراوان چشــن انداز زیبــایی بــه راه بــه نهــ

کـه فقـ  دارای دو آبـادی دیگـر اسـت عقداونطقه  .است شـهس آباد و  :به نظر وی رسد 
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وزرعه وسکونی از وحصوالت درختی و جالیزی نظیر  42سید وحهد در طرف شرق یا 
گوجه، انواع سـیب گالبی،  ، آب فـراوان گندم، جو، پنبه، انار بسیار ورغوب انواع انگور، 

تووـان اسـت و  455والیـات سـالیانه آن حـدود  .و خربزه و طالبی و خیـار را بایـد نـام بـرد
بایــد از ایــن .... یــادآوری وی شــود از ....  و بختیــاری بــه ونطقــه نیــز آفتــی وخــرب بــوده 

 رند.یاست. در اینجا اداره پست و تلگراف هن دا
(K.Abbe1: James, Gibbons, Smith, Syack, Floyer, Schindler). 

 AGH DAGH: آق داغ
که برعکس بقیـه رشـته های  کوهستان است در زهاب در سهت ایران  یک رشته 
کــوه بــا  کوهســتانی بلنــدترین بخــش آن در قســهت جنــوب ونطقــه اســت. ایــن رشــته 

 جهت شهالی غربی و شرقی _ غربی است.
رین واقع وایل است در سهت غرب قصر شی 44وایل یا  45طول این رشته حدود 

 (Soon – 1912)شده است. درست بین ایران به ووازات ورز با عراق 

 AGH LABAR: آق لبار
کرقانه رود در جاده انزلی به اردبیـل. ایـن آبـادی  کناره های  گیالن در  روستایی در 
یــادی درختــان  کــه توســ  تعــدا ز یــادی خانــه های بــی نظن تشــکیل شــده  از تعــدادی ز

گسـترده گردیدانبوه و وزارع ذرت احاطه  یـا  ه است. ارتفاعات اینجا تا یـک وـایلی در
کهربند ..... از جنگل راه بندی شده است.   (Fraser)شده و با 

 (AGIL): آجیل
کیلووتری( شهال شـرق تهـران در جـاده  15وایلی ) 24روستایی است در فاصله 

کوچــک بــا شــاخه ای بــه  ورزن آبــاد در وازنــدران. ایــن آبــادی در وحــل تالقــی یــک رود 
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جاجرود وی پیوندد. دّره جاجرود بسیار زیباست و به طور وتراکهی در ویان درختان 
گردو، سـفیدار و چنـار سرتاسـر دره بـا وی پوشـاند. یـک  وحصور شده است، درختان 

که باغ آجیل نام  4/4وایل ) 2نقطه وخصوص سایه دار به فاصله  کیلووتر( از روستا 
 (Lavett)دارد دیده وی شود. 

ی  AGRGASH: قاشَاغر
 29وایلی ) 4واحد وسکونی در آذربایجان در فاصله   255روستای آبادی است یا 

شـــاخه ای از  ،کیلــووتری( آن شــهال جریــان دارد وی پیونــدد. جهعیــت ایــن ونطقــه
کرد وکری  کـه  را تشکیل وی دهد.قبیله  رئیس آنان در آبادی در یـک خانـه وسـکونی 

ای خوب در اینجا پرورش داده وی شود _ سکونت دارد. اسب ه ،بسیار راحت است
کاش، ایندرکوش و غیره  نام آبادی لهجه های وتفاوتی خوانده وی شود وانند ژاندارم 

 که شانه جرالد ایندرکش. و اپرو زشت تلفظ وی شود.

 AH-LAT: احالت

 AHAN: آهن
کیلـووتری( سـاری در جـاده  44وـایلی ) 45روستایی است در وازندران، در حدود 

کردهای جنگلو و هدانلو است.  .بادفرح آ  (Holmes)این آبادی وحل سکونت 

 AHANG: آهنگ
کوه هــ کــوهی اســت در رشــته  کردســتان قلــه  از جنــوب بــر در وشــاهده کــه ای آورووــان 

قـــرار دارد و  Sinehکیلـــووتری( شـــهال غربـــی ســـنه  18وـــایلی ) 45وی شـــود و در فاصـــله 
(Gerald) 
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 AHAR (1)_  (0َاَهر )
کیلـووتری( تبریـز. ایـن شـهر یکـی از  41وـایلی ) 42ذربایجان در فاصـله شهری در آ

گرفتـه و توسـ   کرادیـق اسـت و بـر روی دشـتی وسـیع قـرار  شهرهای قابل توجـه ونطقـه 
گلــی احاطــه شــده و در کوه هــ گردیــده اســت. ایــن شــهر توســ  بــارویی  ای بــزرگ احاطــه 

یــادی بــرج وــدور واقــع  واحــد  755 و بــیشکــن ایــن شــهر  .ه اســتگشــتوســ  تعــدادی ز
ـــین  ـــی ب ـــد. شـــهر دارای  7هـــزار و  4وســـکونی دارد و جهعیت هـــزار در آن ســـکونت دارن
و  ؛و یـک بـازار بـزرگ اسـت کاروان سرازیادی  شهاریتعدادی وسجد، حهام عهووی و 

یـــک اســـت اوـــا بـــه طـــور خیابان هـــ افتخـــار وی کنـــد. بـــه وحصـــوالت ویـــوه کهـــر و بار ا 
کیزه و نظیــف  ــا ــا پوشــش های . وی باشــدچشــهگیری پ دیوارهــای بعضــی از وســاکن ب

کتیبه های احداث  کـه  Holmesنوشـته شـده اسـت. هلهـز  آن هـازیبای ایرانی تزیین و 
کــرده 474) 4814در ســال  کــه بخــش  ،ســال قبــل( از ایــن شــهر بازدیــد  ا هــار وــی دارد 

اینجـا وحـل سـکونت حـاکن  این، وههی از شهر در وعرض خرابی بوده است. با وجود
کنـار شهر و ی کی از شاهزادگان است وی باشد. یک شاخه رودخانـه ای بـا ههـین نـام از 

گنـدم و جــو  کناره هـای آن وــزارع  ده وی شــود. دیـدآن در جهـت شـرقی جریــان دارد و در 
گـر  کـه ا  زیـرونطقه دارای رگـه های وههـی از وعـادن فلـزات و سـرب و قلـع و آهـن اسـت 

گیردئنظارت و اداره دولت وس است ونبع ههی از درآوـد ولـی باشـد.  وهکن ،ولی قرار 
 (Morier, Took – Holmes)یک دفتر تلگراف دولتی ایرانی در اینجا فعال است. 

یادی به ایالت شاهسـون (1َاهر ) که سپاهیان روسیه تهاجن ز ، یکی از وراکزی بود 
که ایل در حال طغیان بود. 4942در سال   انجام داد این ههان زوانی بود 

 AHAR (2)_  (1َاَهر )
کــه در ونطقــه قصــر تهــران،   18وــایلی ) 45در حــدود  کــن و بــیشروســتایی اســت 

کنار جـاده شهرسـتانک واقـع شـده اسـت. ایـن  کیلووتری( ایالت در شهال تهران در 
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گرفته است.  آبادی در وحل تالقی دو رودخانه و در ویان درختان و وزارع غالت قرار 
 (Lovett – Schindler)تدارکات و آب آن فراوان است. 

 AHRCHAI: َاَهر چای
که از  کشکادیق شهال تبریـز سرچشـهه کوه هارودخانه ای است در آذربایجان  ی 

کیلووتر([ در جهـت شـرق جریـان یافتـه، پـس از آن  84وایل ) 44وی گیرد و با طول ]
کیلــووتر( اداوــه وســیر داده و از ونطقــه اهــر  21وایــل ) 44بــه جهــت شــهال بــه طــول 

وایل  22نزدیک وراوین، _  یک شاخه از ارس_  خانه قره سو وی پیونددبه رودگذشته، 
بـه شـرق و غـرب بـه یکـدیگر  کـن و بـیشکیلووتر( شرق اهر وی رسد. این شاخه  44)

کن عرض وی شود. ایـن شـاخه  ،نزدیک شده ای در فصـل بهـار از آب هـ اغلـبکاواًل 
کرده و در فصل پاییز از ذوب برف چشهه ها جار ی وی شود. آب حاصل باران تغذیه 

کـه بـه نحـو بسـیار وناســب ردداز چشـهه ها بـه صـورت بـاز وارد دّره حاصـلخیز وی گـ  ،
 را آبیاری وی کنند. گسترده ایوزارع 

آبـی وـورد بهره بـرداری قـرار  آسیاب هایرودخانه و بعداد فراوانی  ،در واه آبان و آذر
ــواوبر )آذر وــاه( عــرض رودخانــه قابــل عبــیــردوی گ ا و ور و وــرور بــرای دام هــ. در وــاه ن

کــه عــرض آن کــه  4فــوت ) 25 بــه داوــداران وی شــود  وتــر( پهنــا وی رســد، اوــا هنگــاوی 
وتــر(  4/4فــوت ) 4عهــق بســتر رودخانــه بــه  ،از آنجــا عبــور وی کــرد Mignonویگنــون 

 (Mignon)عبور از آن چندان آسان نبود.  ،وی رسید و در نتیجه

 HAFUS: اهفوز
 فوت 4215ارتفاع 

 AHLAM RUD: رودعلن 
نام خود را از آبادی اهالل سـاحلش وی گیـرد،  ،رودی است در وازندران )بنابراین

یـا وی ریـزد.  8وایل ) 4 که در قسهت غـرب آوـل بـه در کناره دریای خزر(  کیلووتر( از 
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یــاد ــور و آوــل را وی ســازد. عهــق آن ز ــین ونــاطق ن ــن رود بنــدری ب و پرتگــاه  اســت ای
ـــــد ای فقـــــ  در زوان هـــــ ،و در نتیجـــــه دارد بســـــیار لغزنـــــدهو واســـــه  به شـــــهار وی آی

آلـــیش رود  ،بــه طــرف ســاحلرا صوصــی و نقــاط وعینــی قابــل تـــردد اســت. آن ه خب
 وی گویند. این ونطقه در نزدیکی ایزد ده قابل عبور و ورور وی شود.

 AHLAM SAR: َعَلن َسر
کنـار کیلـووتری( شـهال آوـل،  8روستایی است در وازنـدران، در پـنج وـایلی ) در 

جاده تهران. این آبادی در دره هراز و در ورز یـک جنگـل وتـراکن از درختـان توسـکا و 
که توس  یک پل سنگی قطـع وی شـود واقـع شـده  بلوط و نارون و در نزدیکی راه آبی 

 (Napier, Schindler)است. 

 AHMAD ABAD (1): (0احهدآباد )
کـو چکی واقـع شـده و وحصـور روستایی است در ونطقه ساوه. این آبادی در دره 

 بین درختان ویوه و درختان دیگر ویوه است.

 AHMAD ABAD (2): (1احهدآباد )
وایـل  85در حـدود  کـن و بـیشجایگاهی است در نیهه راه بین زنجان و اردبیل، 

 (Morieh)ا. هرکدام از این وکان ه است کیلووتری( 428)

 AHMAD ABAD (3): (2احهدآباد )
کوچکی است د کنار جاده بین داوغان بـه تهـران و در آبادی  ر ونطقه داوغان، در 

 (Schindler)کیلووتری( داوغان.  24وایلی ) 44فاصله 

 AHMAD ABAD (4): (3احهدآباد )
کیلووتری( در سهت چـپ جـاده تهـران  15وایلی ) 45روستایی است در فاصله 

 (KHANABAD)کیلووتر جنوب غربی خان آباد.  8_ ههدان، و 
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 AHMAD ABAD (4): (4د )احهدآبا
وـایلی از  25و در حـدود  SiLAKHURروستایی است در قسهت پایین سیالخور 

 (Schinder)بروجرد، و در سهت راست جاده آنجا به اصفهان. 

 AHMAD ABAD (6): (5احهدآباد )
کنــار جــاده  کردســتان ایــران. در  روســتایی اســت واقــع در ونطقــه بانــه. در ونطقــه 

 (Rich)سینه به سلیهانیه 

 (5احهدآباد )
کنــار جــاده  کردســتان ایــران. در  روســتایی اســت واقــع در ونطقــه بانــه. در ونطقــه 

 سینه به سلیهانیه.

 AHMAD ABAD (7): (6احهدآباد )

 (AHMAD AVAND): نداحهد آَو 
 (Schindler)طایفه کوچکی است از قبایل لک های نزدیک اروویه در آذربایجان. 

 AHMAD AVAND (Tribe):  احهد آوند _ )قبیله(
گفته وی شـود  یک قبیله تخته قاپو شده )یک نشین شده( در ونطقه دارو فراوان، 

کـه آیـا  آن ها کرده اند. ایـن ووضـوع وشـخ  نیسـت  از شـیراز بـه  آن هـااعالم جدایی 
کرین خــان از آنجــا ب  آن هــاانتقــال  نــابرآنجــا آوده انــد و یــا بــه طــور وعهــول بعــد از رفــتن 

کرین خان کسی به طور یقین اطالعـی از ایـن  توس   زند به آنجا آوده اند. وشخصات 
بسیار فعال و با شخصیت هستند.  ،ووضوع ندارد. شناخته نیست. افراد این قبیله

کالنتر نام دارد. آن هارئیس   حاجی حسن خان 
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گـولی، سـبزوار، قیصـر، بابـا  گروه تقسین وی شوند. حـاجی   افراد این قبیله به چند 
 جه، شیرازی.حسین، خون

کولـه هـوو بـاِغ ویـرویس سـاکن ا در فصـل  ند وافراد این ایـل در چهه شـوران، اتـگ نـوز، 
 (Robins)به ونطقه کوهستانی پشت آبادی ها نقل وکان وی کنند.  آن هاتابستان 

 AHMADNVAND FRAMAN BEHTUI Or Buhtui: دورو فراوان –احهد آوند )آبادی( 

 _ یا احهد آوند  BUTUI)احهد آوند بهتویی _ )یا 
_ و احهد آوند بهتـویی بـا تلفـظ صـحیح تر  BuHTuiاحهد آوند یا توصیف بیشتر 

کـه  دو شعبه از ههداوند در ونطقه جاف _ و انداییه تویی وعادل قبیله احهد است 
کردند.  حدود سی سال قبل ونطقه ورزی را غارت و حتی ونطقه وندلی را وحاصره 

فروــان  زیــر ،چهارصــد خــانوار هســتند کــن و بــیشویی تعــداد افــراد قبایــل احهــد بــه ت
. صــدق نکنــد 4951ایــن اطالعــات وهکــن اســت بعــد از ســال  . هیرالهلــک زنگنــه

 باقی وانده بعدًا ترجهه و اضافه شود.

 احهد آوند چاالیی
ــ ــروزه به ن ــد او ــک شــعبه از طایفــه ههاون ــه ی ک درت از ههاونــد شــناخته وی شــوند 

ُکـرُزن وی نویسـد. چنـد سـال قبـل  ساکن حووه قصر شیرین و سر پل زهاب هسـتند. 
 یک راهزن وعروف رئیس طایفه به نام جعفر ویروان

 احهد بگ لو
ونزلـی جنـوب اصـالندوز،  4استراحت گاهی است در دشت وشـگان در فاصـله 

 .(Todd, Morrer)در شهال ورز آذربایجان 
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 آحهد کولوان
کردســـتان در ســـاعتی از  44فاصـــیله  جایگـــاهی اســـت در وـــرز ایـــران _ ترکیـــه در 

 (Rich)غالم بار در جاده سلیهانیه ترکیه 

 AHMAQIEH: احهقّیه
کنـار جــاده  4/45وــایلی ) 4روسـتایی اسـت در فاصـله  کیلـووتری( آذربایجـان در 

 (Schindler)وراغه. 

 AHSHUKA: احشوکه
یکی از وجهوعه های روستایی در وجاورت شهال غربی خهین در طرف راست 

 اد.بجاده سلطان آ
 (Preece)وبی زیر کشت رفته است. ه خزوین های این ونطقه ب

 AHUANیا  AHVAN :آهوان یا آهوان
 آهوان جهع آهو _ غزال(. 44  14طول جغرافیایی  44و  14و   44عرض جغرافیایی 

گذشتگان حضرت اوام رضا در اینجا جـان تعـدادی غـزال را  بنا بر ا هارات 
 لت آهوان ناویده شده است.نجات داده وجه تسهیه به ههین ع
کیلـووتری( شـهال شـرقی سـهنان،  44وایلی ) 22روستای کوچکی است در فاصله 

کنــار جــاده تهــران وشــهد _ فاصــله کــه  گرفتــه در   74وــایلی ) 17در دشــتی کوچــک قــرار 
کیلـــووتر( داوغـــان. یـــک  75کیلـــووتری( ســـگرد و ) 74وـــایلی ) 11کیلـــووتری( لبگـــرد و 

وتـری بـرای  75در اینجا هست. یک ونبع آب وستطیل شکل ی آجری خوب کاروان سرا
ذخیره آب و یک دفتر پستی، به عالوه یک نوع فضای خالی وستطیلی وحافظـت شـده 

کلبــه بــرای اســتراحت چوپانــان وجــود دارد. بــرای نگــه د گــاو و تعــدادی  گوســفندان و  اری 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  __________________________________________________________________  71

 

ــه طــور وحسوســی از جــنس زوــین اطــراف وتفــاوت اســت و ســرزکوه هــا وین ی اطــراف ب
کــاواًل عریــان غیــر قابــل بهره بــرداری  ی کاروان ســرا. در جهــت وشــرق وی باشــدصــحرایی 

 وخروبه دیوارهای وربع شکل از جنس سنگ قرار دارد.

 AHYUNیا  AHYAN: احیان یا احیون
کنــاره  18وـایلی ) 45ی در فاصـله کاروان سـراتعـدادی غـار و یـک  کیلـووتری( در 

  (Napier – Schindler)چپ رود هراز 

 AHNIC: آحنیک
ِگلی در فاصله  کیلووتری( جنوب جاده ترهان به شاهرود  2/4وایلی ) 2دو قلعه 

کـــوه، در حـــدود فاصـــله   42کیلـــووتری( از تهـــران و  425وـــایلی ) 255از طریـــق فیـــروز 
ونـه توصـیف وی کنـد: هلهـز اینجـا را این گ Holmesکیلـووتری( ده وـاّل.  4/44وایلی )

کنار دره ای عهیق. این آبادی واحد وسک 45روستایی با  هزینه نفر سرباز  41ونی و در 
گنـدم  را برای حکووت داوغـان تـأوین وی کنـد و جهعیـت سـاکن در اینجـا وقـداری 

گاو پرورش وی دهند.  گوسفند و   (Napier)کشت وی کنند و تعدادی 

 AiDGHOMASH: عید قهاش
کــه در هــ ر دو طــرف یکــی از بخش هــای بلــوک لنجــان در ایالــت اصــفهان اســت 

توابــع آن عبــارت اســت از روســتاهای صــادق آباد، باریجــان، عیــد  .زاینــده واقــع شــده
 Akai GHUR MASHقهاش، زرد خوشه 

 Bagh-i- badran، باغ پدران Chambarkistan :چهپر کیستان

، زردکانلو ورغان Sovadajan، التاری، سواِداجان Khushu، خوشو Kachavanکچاوان 
Murghan چن واری ،ChaM-I_Mari چن گاو ،Cham-I_Gav  چن آقارCham-I_AGHAR 
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، علی آباد Cham_I_Aqar، چن آغاز Cham-I_ Khalifehچن خلیفه  Chamimariچن واری 
AliAbad  وشVashmand وانده پان ،Mondehpan قلعۀ آقا ،Kalatheh  آهلل آبادAllah 

Abad چن ُرین، چن خرم، چن  –، قلعه اوامTag،چن ایل بیگی، زوان آباد چن  ، چن علی شاه
 کاکا، چن علی خرم دّره

 Aidughamish: ایدوغهیش
که از داونه های غربی  یاد سرچشهه وی گیرد و در فاصله کوه هارودی است  ی اور

کیلــووتری جنــوب( شــرقی ویانــه در وحــل پــل ویانــه بــه رود قــاران قــو  2/4وـایلی ) 25
 (Schindler)وی پیوندد. 

 Aiglan: آی گلن
کیلووتری( شهال شرقی  418وایلی ) 95ایی است در آذربایجان در فاصله روست
 (Morieh)کیلووتری(.  18وایلی اهر ) 45تبریز و 

  AILAK – :آی الغ
 وراجعه شود.  (YAILAQ))به عنوان ییالق 

 AiNLU: آیین لو
 وراجعه شود. Shah Savanبه عنوان شاهسون وراجعه شود 

 AIN-SHIRVAN: آینه شیروان
 .44      44    41و طول جغرافیایی  42    14    21ض جغرافیایی عر

ای بلوکـه سـیاه رنـِگ تراشـیده کـه از سـنگ ه و عـالی ی بزرگ زیبـاکاروان سرایک 
که ورز بـین دشـت اصـفهان را رقـن وی زنـد و  واقع در نزدیکی بلوکه های سنگِی  ،شده
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هان واقـع شـده اسـت. کیلووتری( شـهال شـهر اصـف 21وایلی ) 44در فاصله تقریبی 
(Jones, Fraser) 

 AI-N-VAR :AIN-I- VARZAN)آینه ورزان )یا آینۀ َور 
 44کیلووتری( شرق دواونـد و  44) وایلی 7یکی از هفت روستای زیبای واقع در 

کشتزارهایی  455کیلووتری( تهران. این آبادی در حدود  84وایلی ) واحد وسکونی و 
گنــدم، جــوش داده پوشــدر حــدود یــک وــایلی اطــراف آن را  ــه وزن  و اســت.  انجیــر ب

 ده است.شش داخروار حبوبات اطراف آن را پوش 455تقریبی 
تووـــان والیـــات ورســـوم را  425خـــروار حبوبـــات و  45ایـــن آبـــادی ســـالیانه حـــدود 

یـاد نشـانه حاصـلخیزی بیشـتر  سنجشوی پردازد )در  یافتی ز وقدار با بقیه  جاها( در
یافـت اجاره بهـا بـه اراضی زراعی آن ونطقه است . نصف زوین های ونطقـه بـدون در

داده وی شـود. آبیـاری ایـن ونطقـه از یـک نهـر  آن هـاعنوان سهن سادات )خهس( بـه 
کوهســتانی روســتا تــأوین وی شــود کــه از چشــهه  ــی  بایســتی خیلــی خــوب وــورد  ،آب

گیرد. ونطقه وجبور وی شود زندگی جهعیت بیشتری را فراهن سازد.  استفاده قرار 
کهی از شهال آبادی یک وعدن زغال سنگ وجود دارد. در  فاصله 

ـــرف روی آن را پوشـــانده کـــه ب کوهســـتان ورتفعـــی   ،آینـــه ورزان، از نعهـــت وجـــود 
بهره وند وی شود و از سایه خیابان پوشده از درختان سفیدار و دیگر درختـان زیبـای 

 د.ردووجود در ونطقه وتفع وی گ
LTODD – Eastwick – Steward Morarier – Napier – Schindler. 

 AIRANDIBI: ایران دیبی
کیلووتری( جنوب جلفـا،  42وایلی ) 25روستایی است در آذبایجان، در فاصله 

کنار ورز روسیه _   (Champain)در 
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 AIWAN – I - KI: ایوان کیف
 44      25    21عرض جغرافیایی  

 )ایوانکی( IVAN KIF: ایوان کی )ایوان کیف(
ــ فــوت     4451ارتفــاع   44     25     21عــرض جغرافیــایی  42    4ایی طــول جغرافی

 .وتر 4548
کنـار جـاده وشـهد،  75وـایلی ) 14یک آبادی واقع در  کیلـووتری( شـرق تهـران در 

کــه وعهــواًل ایوانــک ناویــده وی شــود. ایــن آبــادی بــه صــورت بســیار زیبــایی در ویــان 
یـا کـه شـهرت ز واقـع شـده اسـت. در سـال  ،دی دارنـدباغ های ویوه نظیر انجیـر و انـار 

که  455شهسی( حدود  4275) )سال  4892 کن آن بوده اند  تووان وجه  455خانوار سا
کاه والیات وی داده اند. 455نقد، و   گندم و   خروار 

ــادی از  کــاواًل نوســازی  شواحــد 4ی ووجــود در آن تعــداد کاروان ســرا 7در ایــن آب
_ وشــهد در اینجــا فعــال اســت. خــاک  ســودآوری هســتند. یــک خــ  تلگــراف تهــران

ــه خ اســت اینجــا حاصــلخیز و غنــی ور وتراکهــی زیــر وبی آبیــاری وی شــود و بــه طو ب
ــزرگ وجــود  ِگلــی یــک قلعــه ب کشــت وــی رود. آبــادی اصــواًل در داخــل چهــار دیــواری 

که در حال حاضر حـدود  ( آن ونـازل در خـارج ایـن دیوارهـا قـرار 4/2دوسـوم )داشته 
کناره های زورود، بنا شدهگرفته اند. این آ عرض بستر رودخانـه  ، صد در صدبادی در 

کـاواًل خشـک  ولـیوتر( اسـت،  4/9یارد ) 45حدود  کن بـاران بسـتر رود  در سـال های 
کــاواًل نیازهــای ونطقــه را تــأوین وی نهایــد، اوــا در  اســت و اوــا در ســال های پــر بــاران 

کـه و 4فواصل سه وایلی )حدود  گـرم(  کن آبـی اسـتکیلـووتر در فصـل   ،نطقـه دچـار 
 د.ردگفته وی شود آب رودخانه به شدت شور وی گ
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کـه نهـک شـهر تهـران از آن  کوه وجـود دارد  در سهت جنوب غرب آبادی یک رشته 
ــه نهــک  ک ــا روش اســتیجاری انجــام وی شــود  ــه اســتخراج آن ب ــأوین وی شــود و طریق ت

یـادی ی کوه هااستخراجی اینجا بدون هرگونه وواد ناخالصی است. در  اینجـا تعـداد ز
که خیلی بـه شـوری چشـهه ها عـادت دارنـد _ خرابـه های شـهر باسـتانی  آهو وجود دارد 

کانهــا  وــایلی( جنــوب  2کیلــووتری ) 4در فاصــله تقریبــی  Cambyses (Kaikans)کــای 
کـه توضـیح  آن هاغربی آبادی قرار دارد و ووقعیت  بین آنجـا و ارتفاعـات بـاالی وکـانی 

کـه حـدود  ،ست. عالوه بر اینبه عال ا ،اده شدد یـارد و  444خرابـه های دو قلعـه بـین آن 
در  .یـارد( عـرض آن ههـراه بـا دیوارهـای ضـخین آن اسـت 455وتـر ) 94وتر( طـول و  454)

گنـدم و  245تووان پول نقـد و  255حدود  کـاه والیـات وی پـردازد. نـام  455خـروار  خـروار 
 ف آن قابل وشاهده نیست.روستا تا فاصله فراوان هی  روستایی در اطرا

Clerx – Holms – Gibbons – Ferrier – Pelly – Easwick (Mclachlan). 

 AJabshi: (Ajabsnahir)عجب شهر 
فـــوت  1245ارتفـــاع  14    44طـــول جغرافیـــایی   47     28    47عـــرض جغرافیـــایی 

 وتر( 4494)
ــزرگ و توســعه یافته اســت در آذربایجــان، در جهــت جنــوب ــادی ب شــرقی  یــک آب

یاچـه اروویـه بــا جهعیتـی حـدود  کیلـووتری تبریــز و  94نفــر در فاصـله  4455سـاحل در
یاچه اروویه بـا جهعیـت تقریبـی   85وـایلی ) 45نفـر و در فاصـله  445جنوب شرقی در

کنـــار جـــاده وراغـــه و  کیلـــووتری( ســـاوجبالغ.  454وـــایلی ) 44کیلـــووتری( تبریـــز در 
                  (Gerald, Napier, Schindlerکشاورزی، آب و تدارکات فراوان است. 

 AJamian: عجهیان
کـه  کوهسـتان زنـدگی وی کننـد، بسـیار وـ ون و  اغلـبیک شـاخه از صـوفی ها  در 

که برهنگی خود را بپوشانند.  آن قدر  آن هاپرهیزکارند. و فق  آن قدر لباس وی پوشند 
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کـه ارادت خـود  کننـد. بـه آن هـا راخود را به پرندگان و حیوانـات وی چسـبانند   کاوـل 
(Malcolm) 

 AJarlu: آجرلو
کـه در ونطقـه خجلسـتان زنـدگی وی کننـد، در فاصـله   97وـایلی ) 45یک طایفـه 

 .(abbet)کیلووتری( جنوب تهران 

 AJi Chai: ( رود تلخ )تلخه رود(0آجی چای )
که از شـرق سـراب نزدیـک اردبیـل سرچشـهه وی گیـرد،  رودی است در آذربایجان 

کـه از وشـرق سـراب نزدیـک اردبیـل و از داونـه های جنـوبی رودی ا ست در آذبایجان 
ی ســبالن سرچشــهه وی گیــرد و پــس از آبیــاری دشــت ســراب و ونــاطق بالــدا کوه هــا

کیلووتر( تبریز حوضه تبریز وی شود و از اینجا با پیچـی  4وایل ) 4ویستان در حدود 
ــا جهــت جنــوب گــراول ب ــی و ســرانجام بــه  در حــدود بــاالی بســتری واســه ای و  غرب

گوکان وی ریزد. یاچه اروویه در غرب   در
گـــاهی طغیـــانی و زوـــانی بـــا  در فصـــل بهـــار بـــه هنگـــام ذوب برف هـــا بـــا ایـــن رود 
والیهت جریان وی یابد. در پایان فصل بیشتر آب آن به وصرف آبیاری وی رسد و در 

ست، اوا بستر رودخانه به دفعات خشک وی شود. آب رودخانه صاف ا ،پایان فصل
کیلووتر( وسـیر در شـهال غـرب تبریـز بـه  44وایل ) 25با عبور از دشت نهک در طول 

د تا سرانجام به دریاچه وی رسد، و به علـت شـوری بـیش از حـد ردتدریج شورتر وی گ
 42آب دریاچه اطراف آن را لجنزارها پوشانده است. در نزدیکی دروازه تبریز یک پـل 

طول آن در یکی از شاخه های این پل جاده، به بیایزد و قدم فاصله در  245دهانه در 
گاهی به هنگام یخبندان سخت زوستانی تشخی   تیفیس جدا وی شود. رودخانه 

کل طول این رودخانه  کیلـووتر  221وایل ) 415آن وناطق اطراف را وشکل وی سازد. 
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ــه خشــک اســت.  ــن رودخان ــر وــاه( بســتر ای گســت )اواســ  تی ــاه آ ــان و اســت( در پای
(Holmes – Morier – Gerard – Schindler – Picor. 

 Aji chAi (2): (1آجی چای )
کـه از ارتفاعـات  erronouseبه زبان عاویانه آجی چای  کردستان،  رودخانه ای در 

ــنج فرســنگی ) ــاد در فاصــله پ ــه در بلــوگ اســفند آب کیلــووتری(  45ونطقــه چهــار دول
شـش فرسـخ آن طرف تـر وارد  گذشته،سرچشهه اش از آبادی قسالن یک فرسخی آن 

 (Schindler)آب تلوار وی شود. 

 AjiA: آجیا
کیلـــووتری( از  4/44وـــایلی ) 4/49روســـتای وخروبـــه ای اســـت در فاصـــله تقریبـــی 

کـــه در  24 کـــن و بـــیشاصـــفهان بـــه یـــزد. در اطـــراف ایـــن ونطقـــه  کبـــوتر وجـــود دارد  بـــرج 
گـرد وی عـالی وجـود وضعیت خیلی خوب است. در وشرق این روستا تعدادی درخـت 

کویر به چشن وی خورد. روستا وتعلق به کشاورزان اسـت  دارد در سهت وغرب دورنهای 
که بـرای  22هستند. در این ونطقه  آن هاکه به طور اشتراکی والک  گاو وجود دارد  جفت 

شــخن زدن اراضــی کشــاورزان ووجــود وــورد اســتفاده قــرار وی گیرنــد. وحصــول بقــوالت آن 
تووان والیـات وی پـردازد. جهعیـت آن  955( است. این ناحیه 125/241پوند ) 455/48

کـــــه در  4455 ـــــدگی وی کننـــــد. آب وـــــورد نیـــــاز آن از  85نفـــــر اســـــت  واحـــــد وســـــکن زن
کــه در بســتر  سرشـاخه های رودهــا تــأوین وی شــود. یــک دهانــه چشــهه خــوب آب هســت 

کرده ا (fen) سـریعاز قایق هـای  یگونـه ا .قدیهی آن جریان وی یابد کـه آوـاده  کـه وقتـنـد  ی 
رودخانه در حال طغیان سیالبی است بـرای عبـور از یـک طـرف بـه طـرف دیگـر رودخانـه 

گونه ای است  یک طناب برای عبور از عرض رودخانـه که اوکان پذیر باشد این وسیله به 
کـه  به صورت بسیار وحکن به یک دکـل از پوسـت های قابـل وتـورم شـدن بسـته وی شـود 

کاول از وسیله ح  د.رداصل وی گاونّیت 
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ــه در اینجــا  ــیشعــرض رودخان ــن و بــیشیــارد ) 45 کــن و ب وتــر( اســت و بــا  28 ک
صفحات شیب دار جانبی تنظـین شـده اسـت. نـوع وشـابهی از ایـن قـایق بـا تفـاوت 

 کهی بلندتر برای رودهای بزرگ ساخته وی شود.

َکهال  Akamal: آ
ن، پــنج یــا شــش کیلــووتری( اصــفها 77وــایلی ) 18یی اســت در فاصــله کاروان ســرا

 وایلی.

 AKBAR KHAN: اکبر خان
کروانشــاه و ســنه در حــدود  کــوچکی اســت در جــاده بــین  کروانشــاه.  4آبــادی  وــایلی 

(Taylor) 

ِکه  AKEH: آ
کلیــایی  کردســتان در نزدیکــی اراضــی چراگــاهی طوایــف  روســتایی اســت در ونطقــه 

Kuilai 

 AKHAIN: آخاین
 Auanوشابه با شرای  آهوان 

 AKHAR JAHAN: ان دنیا(آخر جهان )پای
گوکــان و دهخارقــان  کــوچکی اســت در آذربایجــان در نیهــه راه بــین   44روســتای 

 کیلووتری( به تبریز. 48وایلی )

 AKHCHALA: آخ چاال
کردســتان شــهالی در  کوچــک اســت بــا پــنج خانــه در   4/4وــایلی ) 1کالتــه ای 

کردســتان شــهالی، در فاصـــله چهــار وــایلی ) ی( جنـــوب کیلــووتر 4/4کیلــووتری( 
 (Napier)صائین قلعه 
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 AKHULU: آخولو
کیلووتری( جنـوب شـرقی تبریـز  29وایلی ) 48یک روستا در آذربایجان در حدود 

 (Schindler)در آجی چای )تلخه رود(. 

 PAINآخورای  MiANEHآخورای  AKURA – I – BALA :آخورای باال

 آخورای باال
 کن و بیشدن در ایالت اصفهان: سه آبادی نزدیک یکدیگر واقع در نین بلوک فری

کیلـــووتری(  429وـــایلی ) 85در  کـــن و بـــیشنیهـــا جـــرد  کیلـــووتری 49وـــایلی ) 42در 
کـل جهعیـت وسـلهان هسـتند و هنـوز هـن بـه زبـان  والیت اصفهان و جادۀ بروجرد. 

پـا  8115گرجی سخن وی گویند. روستاییان در دّره ای به عرض یک وایل و در اتفاع 
کرده انـد. دّره بـرای  وتـر( 2444پا ) 8415اخورا باال و  وتر( برای 2744) را انـدازه گیری 

اوـا بـرای وـدت پـنج وـاه بقیـه سـال از  ،ودت هفت واه سال زیر پوشش برف نیست
کنان روســتا وجبــور  کــه ســا ــاد اســت  ی ــه قــدری ز ــرف ب ــواوبر )آذر _ دی( عهــق ب وــاه ن

کننـد و دام هـا بـرای وـد در زیـر زوـین  ،وـاه 4ت وی شوند خانـه های خـود را حفا ـت 
ا در  هـوای بـاز وحـل سـکونت انسـان ها و دام هـ ،ی وی شوند. در این پـنج وـاهنگه دار

گفتـه وی شـود علوفـه بـرای دام هـا فـراوان اسـت.  رها وی شوند. در واه ژوئن )دی وـاه( 
نفـر اسـت.  2555تـا  4455بـین  آن هـاوسـکن دارد و جهعیـت  445این روستاها حـدود 

کن وــوقتی د کــن اســت. تعــداد وسـا گوســفندها و غـالت  ر اینجــا وجـود نــدارد. تعــداد 
یاد است گوسفندان ز پایان تعداد  هر یـک از روسـتاها تعـدادی حیـوان بـارکش  .چهار

رأس است. فرهنگ عهووی جاوعه آب رودخانه  45تا  45بین  آن هادارند ههه تعداد 
ه هایی در ونطقــه در را فقـ  بــرای آشــاویدن و آبیــاری وجــاز وی دانــد زیــرا آب رودخانــ

 سطر آخر تجدیدنظر شود. 1ارتفاعات جریان دارد 
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 AKHURD: َاخورد  
کنـار جـاده یـزد. ایـن آبـادی از  42روستایی است در فاصـله  وـایلی اصـفهان، در 

کالته و تعدادی باغ و درخت تشـکیل شـده اسـت. روسـتا در نزدیکـی نقطـه ای  چند 
کـه آب هـ  ای آب شـور ونطقـه ناپدیـد وی شـود.ای زاینـده رود در ویـان باتالق هـاست 

(ABott) 

 AKJABAD: َاک جاباد
کوچکی است در آذربایجان _ در فاصله  کیلووتری( شهال  1وایلی ) 4/2آبادی 

 (Schindler)غرب عجب شیر و حدود یک وایلی بزرگراه وراغه _ تبریز. 

کونا  AKOVNA: آ
کنـار کیلـو 44وـایلی ) 9روستایی اسـت در آذربایجـان، در فاصـله  وتری( ورنـد در 

 (Picot, 1904)جاده جلفا به تبریز 

 AKU: َاکَو 
یه روستای دیگر کیلـووتری(  442وـایلی ) 75بـه ههـین نـام در فاصـله  ی استوور

کیلووتری شهال وراغه، نام وی برد. شیندلر وی گوید  24وایلی ) 4/44جنوب تبریز و 
 وی باشد. ALKUHاین آبادی درست شبیه الکوه 

 ALA : عـال
 کال هن ناویده وی شود.

ــــایلی ) 4/1واحــــد وســــکونی در فاصــــله  425روســــتایی اســــت وتشــــکل از   7و
گذشته این ونطقه با توجه بـه ووقعیـت دارای  کیلووتری( جنوب شرقی سهنان و در 

کــه از  ،اههیــت ویــژه ای بــوده اســت اوــا در زوــان حــال نیهــی از آن در زیــر واســه هایی 
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ــا جنــوب وــی و یبــاالی آن از صــحرا زد وــدفون شــده اســت. در اینجــا یــک وســجد ب
که در قرن   (Schindler)ساخته شده وجود دارد.  42وناره  ای 

 ALUCHUM: آلو َچن
گنبدی کوچکی است با خانه های ودور و پشت بام های   21 در فاصله روستای 

گلپایگان: وزارع آبیـاری وی شـود و تعـداد  49وایلی ) کنار جاده قن به  کیلووتری( در 
کشتزار در اطراف آن وجود دارد. که  (Bell)ی درخت و 

 Allahabad: اهلل آباد
کــه جــاده اصــفهان بــه یــزد از آن وی گــذرد و در حــدود  وــایلی  84روســتایی اســت 

 (Smith)کیلووتری( اصفهان قرار دارد.  447)

 AL AHWAZ: َال اهواز
کوهای ورتفع عریان نزدیک خوانسار است.   (Jones)نام یک سلسله 

 ALAK: الک
کروانشـاه  که در دّره بیالور واقع شـده و فاصـله آن تـا  کروانشاه  روستایی است در 

واحـد وسـکونی تشـکیل  45از  کـن و بـیشکیلووتر( است. این آبـادی  44وایل ) 44
که وورد استفاده کردهـای بـیالوری  است و شده  . وحسـوب وی شـودوحل سـکونت 

یادی درختان با کشتزار تأوین وی شود. چند آب اینجا از رودی با تعداد ز  وزرعه و 
 (vaughan)رأس اسب وجود دارد.  44رأس گوسفند و ُبـز و  455در این روستا تعداد 

 ALakabud: عالء کبود
کردستان،  45روستایی است با  کیلووتری( آن  4.... وایل ) 4واحد وسکونی در 

کروانشاه. ونطقه دفاعی  تنگ خلیجـه و قلـه طرف جاده بیجار، جاده بیجار تبریز و 
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کبـود، ورودی دفـاعی بـین ایـن وکـان و بیجـار گردن، عـال  آب و تـدارکات فـراوان  ،آن 
 (Napier)دارد. دسترسی به آن آسان است. 

 ALOA: َاالَلن چای
کپور چال آن را قطع وی کند.  کرگانرود _  رودخانه ای است در ونطقه تالش، جاده 

کهـی این شاخه رودخانه به دریاچه خـزر وی ریـزد ، اوـا بـه جـز ایـام بهـار وقـدار بسـیار 
گر آبی هن در آن باشد بسیار ناچیز است.   (Holmes)آب دارد، ا

 Alam Abad: علن آباد
 وتر( 4445فوت ) 428/4ارتفاع 

 48وــــــایلی ) 74/24و در فاصــــــله  Silakhurروســــــتایی اســــــت در ســــــیلور خــــــور 
ــه اصــفهان. توســ  آ کنــار جــاده آنجــا ب ب یــک قنــات و یــک رود کیلــووتری( بروجــرد در 

گاو نر دارد  18نفر جهعیت،  425واحد خر  75آبیاری وی شود و تعداد   .(Preece)جفت 

 ALANEH: آالنه
کـه در پـایین چنـد  15روستایی اسـت بـا  واحـد وسـکونی در شـهال غربـی آذربایجـان 

گرفته  کیلـووتری( شـرق جـاده عباس آبـاد 4وایلی ) 1در حدود  است. این روستا کوه قرار 
 (Priest – 1891)کیلووتر( از وکان ذکر شده قرار داد.  8وایل ) 4کوی و حدود 

 AlanjiQ: االن جق
کــه  کــه تشــخی  ووقعیــت آن اشــکال دارد زیــرا  کالتــه ای اســت در آذربایجــان 

، ایـن اسـت اسناد ووقعیت آن در جایی ذکر نشده است. آنچه در دسترس وی باشد
یـه ووقعیت غیر قابـل بهره بـرداری اسـکه  کـه ایـن  Moriehت وور بـا احتیـاط وی گویـد 

کوهستان است و این ونطقه در جنگ  ،احتهال به ووقعیت بین  4828خطر الرأس 
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کـــه خیـــانتی از  گـــذاری تعیـــین شـــده بـــوده اســـت  روســـیه و ایـــران وجـــاور ونـــاطق وا
کاروان داران وعهواًل این ونطقـه را بـه عنـوان اسـتراحتگاه به شهار وی رودفرواندهان   .

 (Monyeith; Morier)ناخته اند. وی ش

 ALASHAKH: االشاخ
روستایی است واقع در شهال غربی آذربایجان آن طرف  هرآباد در جاده خوی بـه 

این آبـادی چشـن اندازی زیبـا دارد و بیشـتر درختـان سـپیدار و درختـان ویـوه  .قزل دیزه
کاروان ها   (Picot, 1894)در آنجا استراحت وی کنند تا در  هرآباد.  اغلباست، 

 ALAVI: علوی
روســتایی اســت در حــد فاصــل بــین اصــفهان و خوانســار. آب آن خــوب و فــراوان 

 (Jones)و وزارع در اینجا فعال هستند.  تاکستان هااست. 

 ALBAZIAN: آل بزیان
که نام خود  که در اینجا را ونطقه ای از وکان های صوفی هاست  از َال بز، وعلهی 

کـرده اسـتبا پوشش عبدالوحید سرو یـادی بـه  آن هـاگرفته انـد.  ،ایه گذاری  گـرایش ز
و هـی  توقـع و هـن چشن داشـتی  بـرای آن هـا نیسـتههسر و فرزندانی هـن  .انزوا دارند

آنچه بدون تقاضا و خواستن برایشان  به وند قانع ا ،ندارند و به آنچه برایشان وی رسد
 .اکتفا وی کنند ،وی رسد

 ALEKIAN: َاِلکیان
کرگـان  کـهی است در ونـاطق تـالش رودخانه ا در ونـاطق حـرزی بـین آبادی هـای 

کپور چـال جریـان دارد. بـه طـور وعهـول جریـان ایـن رودخانـه آرام و سـطحی  َال َخن و 
گاهی طغیان وی کند.  (Holmes) است. اوا در فصل بهار 
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 ALFAVUT: َال فاووت
ن، در کلیــووتری( جنــوب شــرقی ههــدا 21وــایلی ) 44روســتایی اســت در حــدود 
 .(Schindler)والیر  - سهت چپ جاده دولت آباد

 Ali: علی
ــووتری(  41وــایلی ) 15اردبیــل در فاصــله  Onarروســتایی اســت در نزدیکــی  کیل

 (Holmes: Toold)شهال شرق اردبیل در آذربایجان در جاده اهر. 

 ALiABAD: (0علی آباد )
گفته وی شـود وایلی جنوب بارق 42روستایی است در وازندران، در فاصله  روش. 

واحد وسکونی است. اوا فقـ  دارای تعـداد وعـدودی اصـطبل  155این آبادی دارای 
کــه در اطــراف آن  نیــز)وحــل توقــف اســب ها( وی باشــد.  ــازاری را تشــکیل وی دهــد  ب

ــه های وحقــری وشــاهده وی شــود. در این ــارفروش و ســاری جــکلب ــه چشــن ا جــاده ب ب
 در وورد آن وی گوید: Ousely وی خورد

که یادآور وفاخر  یادی در اینجا وجود دارد   Brabantرودخانه های وسیع و زیبای ز
کــه بعضــی از  کاشــی های ســقفی قروــز رنــگ زیبــا پوشــانده  آن هــاو فالندرهاســت  بــا 

که با این نظریه وطابقت دارد. Stwartشده اند و استیوارت   وطالبی وی گوید 
Eostwick که اینجا با صفحاتی 

 AliABAD (2): (1علی آباد )
ــه  44وــایلی ) 8روســتایی اســت در فاصــله  ــووتری غــرب داوغــان در جــاده ب کیل

واحــد وســکونی اســت. وــزارع و آب فــراوان دارد.  75گوشــه. ایــن آبــادی دارای حــدود 
DeRozario 
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 AliABAD (3): (2علی آباد )
کــوچکی اســت در ونطقــه داوغــان در فاصــله  کیلــووتری(  25وــایلی ) 42روســتای 

 (Chindler)غان. جنوب داو

 AliABAD (4)(: 3علی آباد )
کـوچکی اسـت در وـرز ونطقـه وشـکین آذربایجـان و در فاصـله  وـایلی  47آبادی 

 .(Holmes)کیلووتری( شهال جنوب غربی اردبیل  45)

 AliABAD (5): (4علی آباد )
کیلـووتری(  4وـایلی ) 1روستایی است در ونطقه هشـت رود آذربایجـان واقـع در 

سـر اسـکند. ایـن وجهوعـه روسـتایی از دو یـا سـه آبـادی بـدون ونطقـه  جنوب شرقی
 (Morier)جداکننده در ویان تپه ها و واهورها تشکیل شده است. 

 ALiABAD (6): (5علی آباد )
 44       44عرض جغرافیایی   44      12     45طول جغرافیایی 

آول، در غرب ی( کیلووتر 48وایلی ) 44روستایی است در وازندران، در فاصله 
روستا را در فصـل تابسـتان بـرای  جهعیت ونطقهکنار سواحل خزر. جهعیت ونطقه 

کوهسـتانی تـرک وی کننـد. عـالوه بـر ا گروا به ونـاطق   ،ن علـی آبـاد بـه ونطقـهسـفرار از 
  (Fraser; Holms)ناویده وی شود. عنوانرودخانه هن به این 

 ALiABAD (7): (6علی آباد )
کـــوهین در داونـــه  4ونطقـــه قـــزوین در فاصـــله روســـتایی اســـت در  وـــایلی غـــرب 

کاغذان.   .(Schindler)ارتفاعات 
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 ALiABAD (8): (7علی آباد )
کیلـــووتری( غـــرب ســـاوه  44وـــایلی ) 8روســـتایی اســـت در ونطقـــه ســـاوه در حـــدود 

(Keith) 

 ALiABAD (9): (8علی آباد )
 425تهــران و  کیلــووتری( جنــوب شــرقی 85وــایلی ) 45روســتایی اســت در فاصــله 

کاشان  414وایلی )  .(Gibbons)کیلووتری( شهال شرقی 

 ALiABAD (10): (01علی آباد )
ــا وجتهــع  کنــار جــاده قــن بــه تهــران در کاروان ســراروســتایی ب ی ســنگی عــالی در 

 .(Schindler)کیلووتری(  75وایلی ) 11فاصله تقریبی 

 ALiABAD (11): (00علی آباد )
کنـار جـاده تهـران. آبـادی در حـال  8روستایی است در فاصله  کاشـان در  وـایلی 

 .(Schindler)ای عالی  گسترشی است با باغ ه

 ALiABAD (12): (01علی آباد )
کردستان ایران در حدود  45روستایی است با  وایلی شهال  92واحد وسکونی در 

کنار جاده آبخا به تبریز  کروانشاه، در   .(Schindler)شرق 

 ALiABAD (12): (02علی آباد )
کنـــار رود یالپـــان واقـــع در فاصـــله  کیلـــووتری(  44وـــایلی ) 8روســـتایی اســـت در 

 .(Schindler)جنوب شرقی ههدان 

 ALiABAD (12): (03علی آباد )
کیلــووتری( تهــران در ســهت چــپ  44روســتایی اســت در فاصــله هفــت وــایلی )

کروانشـاه در حـدود  44جاده ههدان _ علی آباد _   42وـایلی ) 25روسـتایی اسـت در 
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کروانشـــاه بـــه طـــرف  کنـــار جـــاده  کیلـــووتری( غـــرب شـــهر و بـــر روی رشـــت ...... در 
ـــادی دارای هارون آبـــاد از راه ســـیاه ک کـــه وحـــل  45هر. ایـــن آب واحـــد وســـکونی اســـت 

کردهای زنگانـه وی باشـد. علی آبـاد  کنـار راسـت سـاحل آب واریـک  44سکونت  در 
 (Vaughan)ندارد. واقع شده است. در این وکان هی  درختی وجود 

 Aliantak: علیان تک
کیلـووتری( جنـوب شـرقی یـزد، در  4/48وایلی ) 21توقفگاهی است در فاصله 

کنار جاده بندر عباس. فق  یـک چـاه بـا وختصـری آب در اینجـا هسـت، اوـا هـی  
 (.MacGregor)تدارکاتی دیگری در آن وجود ندارد. 

 Ali Ashraf: علی اشرف
کوچکی اسـت در شـه کیلـووتری( از  45وـایلی ) 4ال غربـی یـزد. بـا فاصـله آبادی 

کنار جاده شاه تخت خوی واقع در یک وایلی شرق جاده   (Picot, 1894)غرب در 

 Ali Ashtar or ALishtar: علی  اشتر یا علیشر
کــه از طــرف شــرف توســ  ارتفاعــات  تــا بــالعین  NA Baleghip Chailدشــتی اســت 

وجـرد جـدا وی سـازد و از طـرف غـرب توسـ  ارتفاعـات وحصور شده و آن را از نهاوند و بر
بخـش بـزرگ ایـن دشـت چراگـاه اسـت و ایـالت  .ام سرکشتی وحدود وی گـردده نوههی ب

وایـل اسـت  48. طول گسـترش دشـت بـرای ایـن ونظـور ندداودار در سرتاسر آن پراکنده ا
که توس  آب علیشتر یا رود هرود بریده وی شود.  29)  (Rawlinson)کیلووتر( است 

 Alibadarیا علی بدل   Alibadal: علی بدر
کیلـووتری( شـورت بیجـار  4وـایلی ) 1واحد وسکونی در حدود  44کالته ای است با 

Short BiJar  کروانشــاه کنــار جــاده  48وایــل ) 44فاصــله تــا  کروانشــاه در  کیلــووتری( 
کروانشاه.   (Napier)تبریز _ 
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 علی بیک لوئه
گــدار رودخانــه در فاصــله آبــادی بزرگــی اســت از آذربایجــا  15وــایلی ) 24ن بــاالی 

یاچه اروویه. آب و تـدارکات  42وایلی ) 25کیلووتری( اشنو، و  کیلووتری( جنوب در
 (Rawlinshon)فراوان دارد.  

 ALibeglu: علی  بگ لو
واحد وسکونی در نین بلوکی به نام وحّلـه توپ خانـه در  45یک روستایی است با 

 4/9کیلووتری( جنوب و جنوب غربـی وراغـه  49وایلی ) 21آذربایجان، در فاصله 
 (Schindler)کیلووتری( شهال غربی غرب ویاندوآب.  44وایلی )

 Ali Gudar: علی ُگدار
 4444ارتفاع  44     47عرض جغرافیایی  19     14طول جغرافیایی 

کنار جادۀ اصفهان بـه بروجـرد، 2555آبادی بزرگی است با حدود   نفر جهعیت در 
گلپایگـان.  457وایلی ) 44با فاصله  کیلووتری( دام کهر در وحل تقاطع جاده قن بـه 

آبادی را  که وتر، 45/4وتر تا  4/45فوت  44تا  45رودخانه ای در اینجاست با پهنای 
کهندآب وی پ کرده و سرانجام به  د. دّره بسیار حاصلخیز است، و عالوه یوندآبیاری 

انگور، خروا، سیب، سـبزیجات و غیـره نیـز تولیـد وی کنـد.  بر تولید انواع ویوه فراوان،
کـه در  این آبادی به خوبی آبیاری وی شود و آبادی چهره پر درختـی را نشـان وی دهـد 

 (Bell)ایران غیر عادی است. 

 Ali HARMi: علی حروی _ )یا علی َحَروی
در کیلووتری( جنوب شرقی اوشنا  44وایلی ) 45گذرگاهی است در حدود فاصله 

که از ونطقه سولدوز به داخل اوشنا وارد وی شود.   (Rawlinson)آذربایجان 
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 Ali iLLAHi: علی اللهی
که  کـه علـی آن ها عقیدهیک شاخه از وسلهانان صوری  خـودش  این اسـت 

ــادی از  آن هــاخداســت،  ی ــزرگ هســتند و تعــداد ز ــه ب ــافرق ــد و  در نآن کرن آذربایجــان، 
ــد. حــدس زده  کــل تعــداد کروانشــاه ســکونت دارن ــران  455وی شــود در  ــر در ای هــزار نف

که از این رقن  کن  45هستند  هـزار نفـر در آذربایجـان و تقریبـاض بـه ههـین تعـداد سـا
گروه ا کو و خانواده اش از این   .ندکروانشاه هستند. رئیس فرقه وا

یادی از این فرقه و ونشأ آنان و  در دسترس نیست. دو نظر از  آن ها باوراطالعات ز
 ا هار شده است: آنان

ــدیهی الــف( اینکــه باقی و ــده ایرانیــان ق ــدان ــه از باورهایشــان از  به شــهار وی رون ک
 وارد اعتقادات اسالوی شده است. ،ترس

را ند و به صورت صـوری و  ـاهری آیـین اسـالم وسیحی ادر واقع   آن هاب( اینکه 
صـل غیـر واقعــی . داسـتان های غیبـت بــاور داشـته اند و افکـار جدیــد در اپذیرفته انـد

گزارش سرهنگ پیکوت از دائرة الهعـارف ایـران چـاپ  است. برای توضیح بیشتر به 
 وراجعه فروایید. Rawlison (Picot)نوشته الر  4894

 الینجه
کیلـووتری( شـهال شـرق  4/4آبادی کوچکی است در آذربایجـان، در چهـار وـایلی )

ــــه 88وــــایلی ) 44عجب شــــیر و در فاصــــله  طــــرف جــــاده وراغــــه  کیلــــووتری( تبریــــز ب
(Schindler). 

 Ali PAKAN: علی پاکان
کــوچکی اســت در ونطقــه ذهــاب رودخانــه شــیروان، غــرب حــاجیکر از  روســتای 
کنان اینجـــا ثروتهنـــد هســـتند و بـــا ســـلیهانیه و خـــانقین  ک شـــیخ وحهـــد. ســـا اوـــال
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پایـان  ،عـالوهبـه وراودات تجـاری دارنـد.  اوکانـات حهـل و نقـر را بـا اسـتفاده از چهار
 (Saan HG) هن وی سازند.فرا

 علی شاه
وــایلی  24روســتایی اســت بــا دویســت واحــد وســکونی در آذربایجــان، در فاصــله 

یاچه ارووّیه قرار دارد.  7/44) عبـاس ویـرزا  وقتـیکـه  اسـتر وشـهوکیلووتری( از در
)ولیعهــد فتحعلی شــاه( خــود را در برابــر تهــاجن روس هــا پــس از ســقوط تبریــز در ســال 

کرده بود. 4484ویالدی ) 4872  (Marier: Gerard)ش( در اینجا وحقق 

 (Ali Shabaz): علی شاهباز 
کـــرج و  4وـــایلی ) 2آبـــادی بزرگـــی اســـت واقـــع در در دو   25کیلـــووتری غـــرب رود 

گذشته 42وایلی ) کنـار جـاده  ،کیلووتری غرب تهران( در  جایگاهی بـوده اسـت در 
( شـــهال آن اســـت. اوـــروز در کیلـــووتری 25وـــایلی ) 42اوـــا حـــاال در حـــدود  ،ههـــدان

به عنوان یک شهر وستحکن  .م4857ونطقه فشاقویه ایالت تهران قرار دارد. در سال 
کسـتان ها ،و بزرگ با باغ های زیبـا یـادی وـزارع و یـک شـهر بسـیار زیبـا در  تا و تعـداد ز
کشور بود.  ،نقطه  ای از شهر تهران  Tancoigne)و  (Cample II, Schindlerپایتخت 

 رود یا آلیشه رودآلیش 
کیلــووتری( جنــوب آوــل. در اینجــا  21وــایلی ) 44روســتایی اســت در وازنــدران در 

ــار واهــه زوســتان  ــت از دوره چه ــه حســاب دول ــه ب ک تعــدادی وعــدن آهــن وجــود دارد 
نزدیــک ســطح زوــین  دور از هــناســتخراج وی شــود. ســنگ آهــن در نقــاط وختلــف و 

که آن را از زو کارگری  ین وعدن برداشت وی کنـد بـدون وحـدودیتی پراکنده است و هر 
و ایـن رسـهی واننـد وعـادن دولتـی اسـت. آهـن  ،بهـره  جویـد ،وی تواند از برداشت خود

 استفاده وی شود. استخراج شده برای ساخت نعل اسب، ویخ و لوله آهنی توپ
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 ALiyun: علیون
کــوچکی اســت در فاصــله  وــایلی )جنــوب غربــی در ونطقــه داوغــان  4/2آبــادی 

(Schindler). 

 ALJAI: َالجایی
کیلـووتری( تبریـز در  488وـایلی ) 47توقف گاهی است در آذربایجان، در فاصـله 

 (Mac Gregor)کیلووتری( بایزید.  458وایلی ) 47جاده بایزید و 

 ALKUH: آلکوه
 14     8طول جغرافیایی  47     24     241عرض جغرافیایی 
کیلـووتری( غـرب  44وـایلی، ) 9فاصـله واحد وسکونی در  445روستایی است با 

ــام اصــلی آن  وراغــه در آذربایجــان ارتفاعــات اطــراف الکــولی داغ ناویــده وی شــود. ن
کوهســتان( کــوه داغ بــوده )تهــام   باورهــایَال، بــه اســتناد  باشــد. وهکــن اســت علــی 

 .بوده است شیطان درنده خویی به شکل پرنده ،ایرانی روستاییاِن 
که بر که لهجه وتفاوتی است  کودکی  کار برده وی شود درست وانند  ای عقاب به 

کودک را بربایـد و وعهـواًل یکـی از  وشدوی ک ،، و دارای اتاق وی شودرددوتولد وی گ که 
کودک در حال تولد است که  بـا یـک اّره دندانـه دار در  ،زنان حاضر در اتاق، هنگاوی 

 دستش وی خواهد وانع تولد وی شود.

 (ALLA ABAD): اهلل آباد
کیلـووتری(  21وـایلی ) 44روستای وخروبه ای است بدون داشتن آب در فاصله 

کنـار جـاده یـزد بـه بیابانـک در وـرز شـهالی. یــزد.  سـوگند یـا سـوکند )آبـادی آب(، در 
(Mac Gregor _ Gill) 
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 (ALMALAS): َال َوَلس
یک قله وشـرف بـه جنـوب حـاجی علی خـان، روسـتایی در شـرق سـاوجبالغ، در 

 (Gerald)کردستان 

 ALMASARAI: الهاسرایی
یاچه اروویه. در فاصله  وـایلی  42روستایی است در آذربایجان، نزدیک شهال در

 .(Gerald)کیلووتری( غرب  49)

 TASUJ: تسوج

 ALMAKI: َال وَکی
کـــوچکی اســـت واقـــع در  ـــادی  ـــووتری( شـــهال غربـــی  4/4وـــایلی ) 4/4آب کیل

کنار جاده زنجان.   (Schindler)سلطانیه در 

 AL uak: اک َال
کوچکی است در فاصله  کهـی در فاصـله از جـاده  24آبادی  وـایلی جـاده تهـران 

ــــه جــــاجرود  4/5تهــــران در ســــهت دیگــــر جــــاده وشــــهد و  وایــــل آن طــــرف رودخان
(Schindler) 

 ALUCHAMULK: الو چاوولک
ـــا  ـــی در فاصـــله  45روســـتایی اســـت ب  44وـــایلی ) 4/22خـــانوار جهعیـــت ارون
 (Schindler)در آذربایجان کیلووتری( شهال تبریز 

 ALUH – AMUT: آلو ووت )ونقار عقاب(
کــوه  نـین بلــوکی اسـت واقــع در شــهال غـرب تهــران. ایـن آبــادی توســ  یـک رشــته  
گیالن و وازندران جـدا وی سـازد:  که آن را از  ورتفع از طرف شهال احاطه شده است 
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ی کوه هــا ،قدر طــرف جنــوب ایــن رشــته ارتفاعــات پشــتکوه قــرار دارد در قســهت شــر
کشیده شده و سیاالن در طرف غرب، رودبار قرار  طـول آن حـدود  گرفتـه اسـت.البرز 

کیلووتر( اسـت بقیـه وطلـب  42وایل ) 25کیلووتر( و عرض آن حدود  18وایل ) 45
 ALAH AMutترجهه و ضهیهه شود. 

 ALVAD: َالواد
کـه وههتـرین آ بریـز روستایی است در ایالت طالش، در غرب خ  ساحلی خـزر. 

که تصور وی شود ناسالن   Chesney. وی باشدآن است، 

 (0َالوار )
کیلووتری( شهال غـرب  4/4وایلی ) 1روستایی است در آذربایجان، در فاصله 

کنار جاده خوی.   MacGregorتهران در 

 ALVAR (2): (1َالوار )
ل السـلطان  نفر جهعیت و وتعلق به  255واحد وسکونی و  45روستایی است با 

کشــتزارها احاطــه شــده، در فاصــله و  کیلــووتری( اصــفهان از  87وــایلی ) 41توســ  
گاو شخهی دارد و  25جاده بروجرد یک قنات در ونطقه وجود دارد،   455/44جفت 

 45تــن( غــالت و حبوبــات ســالیانه بــه دســت وی آیــد. والیــات  44 کــن و بــیشپونــد )
 (Preece 1893)تووان وجه نقد. 

 AMAD: عهاد
کوچک کیلـووتری( شـهال غربـی تبریـز بـه  49وـایلی ) 42ی است در فاصـله آبادی 

 (Schindler)آذربایجان. 
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 AMALEH – VALI: َاواله َولی
کروانشــاه و  گــاهی اســت در  کروانشــاه، و  4اســتراحتگاه  ونــزل در جنــوب غربــی 

کنار ورز ترکیه.  45وایل ) 4فاصله   (Gerald)کیلووتری( وندلی در 

 AMARAT(1) :(0اوارت )
کردستان، در فاصله ا کیلووتری( در جاده  22وایلی ) 41ستراحتگاهی است در 

 (Mac Gregor)تبریز 

 AMARAT (2): (1اوارت )
 (4وشابه توضیح اوارت )

ی بـا یکوه هـابـا روستایی است در یک ونزلی شهال خزوی آباد در جاده ههـدان، 
رآبیـد.( بـه عنـوان تلفظ وحلی اوی (Ambravan)ای وشابه توضیح قبل اوبراوان نام ه

 اویرآباد وراجعه فروایید.

 Aminabad (1): (0اوین آباد )
ی وخروبه در جاده از تبریز به الر در حد فاصل کاروان سراجایگاهی است با یک 

بین دواوند و سربندان در فصل برداشت وحصول تدارکات بـا بهـای ارزان بـه فـروش 
 (Todd)ونطقه را فرا وی گیرد.  وی رسد. هوای وطبوع و سالهی حتی در واه جوالی

 AMINABAD (2): (1اوین آباد )
 .Belleuyکیلووتری( تهران، در جاده وشهد _  45وایلی ) 4روستایی است در فاصله 

 AMINABAD (3): (2اوین آباد )
کیلـووتری( جـاده تهـران فیروزکــوه، در  427وــایلی ) 79روسـتایی اسـت در حـدود 

ــه حــدود  ک ــر  44وکــانی  ــا ســواحل الی چــای حــدود وایــل دورت  4اســت. فاصــله آن ت
 Eastwick – Napierساعت است. 
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 AMINABAD (4): (3اوین آبادی )
کیلـووتری( شـهال غربـی اصـفهان در  1/41وـایلی ) 79روسـتایی اسـت در حـدود 

 15ی عـین شـیروان. اینجـا کاروان سـراجاده سـلطان آباد نزدیـک اسـتراحت گاه و وکـان 
گنـدم،  4255لیانه وحصـول آن کـه سـا دارد واحد وسـکونی  2155خـروار جـو،  455خـروار  

کاه،  گوسفند است.  155رأس قاطر و  25رأس االغ،  255خروار   (NAPier 1902)رأس 

 AMR: اویر
کیلووتری( داوغان در جـاده تهـران و  24وایلی ) 41آبادی بزرگی است در فاصله 

برج وستحکن  44ی ورتفع و کیلووتری( تهران. این وحل با دیوارها 292وایلی ) 482
 (Schrindler)دارد.  گسترده ایشده و اوکانات آبیاری 

 (Amirabad 2: (1اویرآباد )
کاشــان _  24وــایلی ) 44روســتایی اســت در  کیلــووتری( ســلطان آبــاد بــر ســر راه 

4894 (Preece) 

 (2اویرآباد )
 18    49و طول جغرافیایی  44   24وتر( عرض جغرافیایی  4754) 4494ارتفاع 

کوچکی است در فاصـله  کیلـووتری( جنـوب شـرقی سـلطان آباد  44وـایلی ) 9آبادی 
 (Schrindler)کیلووتری( قزوین.  458وایلی ) 47در جاده قدین _ قزوین و 

 Amir 4: (3اویرآباد )
کیلــووتری(  214وــایلی ) 442واحــد وســکونی در فاصــله  45روســتایی اســت بــا 
 (Schrindler)تهران بر سر راه ههدان. 
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 Amir abad 5: (4اویرآباد )
وــایلی  44واحــد وســکونی در ونطقــه قزلچــه رود در فاصــله  15روســتایی اســت بــا 

 (Schrindler)کیلووتری( غرب زنجان.  47)

 Amir Abad (6): (5اویرآباد )
ــد، بــا یــک بــرج تیرانــدازی  45روســتایی اســت بــا  واحــد وســکونی در ونطقــه زرن

کــه بــه دســتور فتح ع وــایلی  421لــی شــا ســاخته شــده بــوده اســت در فاصــله وخروبــه 
کیلووتری( تهران بر سر راه بین ایـن  98وایلی ) 44کیلووتری( ههدان و  255ههدان )
 (Schrindler)دو شهر. 

 Amir abad (7): (6اویرآباد )
گـوالن، و سـایر  45روستایی است با  کـه ولـک الش قلعـه  کردهـا واقـع در دره ای  خانـه 

کردســ کــه در آبادی هــا  ــه ای  ــه های رودخان کران ــادی در  ــد. ایــن آب ــرار دارن ــران در آن ق تان ای
کـه آن را زهکشـی وی کنـد، بـا درختـان تنوونـد و باغـات وتـراکن بـا فاصـله   2وس  دره ای 

گرفتـه اسـت.  4وایل ) وایـل از  2بـا فاصـله  کوه هـاکیلووتری( در دهانـه دره ای بـزرگ قـرار 
 آن هـابه خوبی زیر کشت رفته است. آبرسـانی بـه  آن هایکدیگر جدا شده اند و جله ویان 

گله ها در ارتفاعات در اختیار صاحبان ونطقه اسـت. وـواد سـوختی  عالی است. چرای 
ــرای برپــایی چادرهــا و  کــود حیوانــات وجــود نــدارد. جاهــای وناســب ب ــه جــز  در ونطقــه ب

 (Burton)کهپ های وسکونی اراضی وسطح ونطقه است. 

 Ami abad (8): (7اویرآباد )
بلـوِک سـاویزه را کـه ای پلنگان و بـیالور نین بلوکی است وتشکل از هر دو بلوک ه

ش( حکووــت ونطقــه بــه وحهــد بیــگ پســر 4274) 4897تشــکیل داده انــد. در ســال 
جاف جانرود وحول شد. اوا تـا بـه حـال ایـن اوکانـات  کردهای دوم حبیب اهلل خان
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رتفاعـــات رو بـــه وشـــرق چـــار زده انـــد. ه اســـت. وـــردم در اگردیـــدبـــه وخروبـــه تبـــدیل 
و وسـئله آبرسـانی د وضـعیت وسـاعدی اسـت.  نـدوقادیری وزرعـه در اطـراف فعال ا

 هیزم و علف در ونطقه فراوان است.
گذشته دارای  واحد وسکونی بوده و حاال در پایین یـک تپـه اسـتقرار  85آبادی در 

کـه ا کرده اسـت  که با خرابه های یک قلعه تاج گذاری  ز طـرف غـرب بـا یـک دّره دارد 
کو را  2وایل ) 4/4 کوهای و واوا که به طرف شهال بین شغیله  کیلووتری( پهنا دارد 

کشـیده وی شـود.  4/4وایل ) 1واقع شده است.  کیلـووتر( بـه طـرف رودخانـه لوشـی 
 (Burton)قبل از اینکه آبادی جاده ای به اردوگاه به ...... بکشین .... 

 (AmiRah or Amiri): اویره یا اویری
کرانــه رود  ونطقــه ای واقــع در شــرق دواونــد بــر روی قلــه دواونــد در ســهت راســت 

یادی روستاهای عالی است.  هزحز و شاول تعداد ز

 Amir Kala: اویر َکال
 44وـایلی ) 8آبادی بزرگی است در وازندران، بین با فروش و وشهدسر در فاصله 

گرفته است. و بر روی پایه ه آن هاکیلووتری( از هر یک از   ,Holmes)ای رود بابل قرار 
Stack, Shinder) 

 Amirlu: اویرلو
کیلـووتری شـهال تبریـز،  444وـایلی ) 72روستایی است در آذربایجان در فاصله 

کنار جاده اصالندوز.   (Morier)در 

 AMJACK DAGH: َاوجک داغ
ای در انتهـــ Nubaranیـــا نوبـــاران  Nuvaranران اکوهســـتانی اســـت در جنـــوب نـــوو

 Dukhan   _(Morier)شرقی جاده ونطقه دوخان 
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  AMRABAD :(0اورآباد )
کیلــووتری( غــرب ســاوه  44وــایلی ) 45روســتایی در ونطقــه خلجســتان در حــدود 

 (Merier)جاده های در جهت ساوه به ههدان و اصفهان به تبریز از اینجا وی گذرد 

 AMRABADَاور آباد 
Omarabad .عهر آباد تلفظ وی شود 

ــز بــاال در حــدود  45ســتایی اســت بــا رو  44وــایلی ) 45واحــد وســکونی در ونطقــه َب
کـه در اینجـا   – 9/5پـا ) 1تـا  4یـارد و  8کیلووتری( در سـهت راسـت جـاده قره چـای 

 447وتر( پهنا دارد این آبادی در سهت جپ جاده تهـران _ ههـدان بـا فاصـله  4/4
 Sehindierکیلووتری( واقع شده است.  225وایلی )

 AMRovar: اورو وار
ــه  قره ســو و در  کرانــه راســت رودخان کروانشــاه در  درخســتانی )جنگلــی( اســت در 

کروانشاه. در سال  18وایلی ) 45حدود   4274) 4897کیلووتری( شهال غرب شهر 
که قـرار بـوده اسـت نوسـازی شـود در  شهسی( این ونطقه وواد خرابه های روستایی را 

کنار جاده جوانرود بـه  خود جای داده بوده است. آب آن فراوان است. این روستا در 
 (Vaughan)کروانشاه قرار داشته است. 

 AMul: آُول
 44   28عرض جغرافیایی   42    24طول جغرافیایی 

کیلــووتری( غــرب و جنــوب  44وــایلی ) 22شــهری اســت در وازنــدران. در فاصــله 
ار )فاعی( یا هر نوع اوکانات دو طرف رودخانه هراز _ این شهر ناقد دیو ،غربی بارقروش

دفاعی از هر نوع دیگر است. آول زوانی ورکـز حکووـت سلسـله طبرسـتان بـوده اسـت و 
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که به زیبایی عالوه جهعیـت  کار رفته بوده است  برای زیباسازی آن اقداوات زیاید به 
ــاده و از اههیــت  ــه سراشــیبی اضــهحالل افت ــروزه ب ــد، اوــا او ــاد آن افتخــار وی کرده ان ی ز

کــه نشـانه هــن فقـر و هــن اصـل کـرده اســت. و اوـروزه لباســی را بـر تـن دارد  ی خـود ســقوط 
اوـا هنـوز هـن وناره هـای وتنـوع خـوب پابرجـا وانـده اسـت. و  به شهار وی رود،افسردگی 

و بیشــتر خانــه های وســکونی از چــوب، و  وی باشــدوهلــو از جهعیــت _ فــراوان وشــتری 
کوچک )فرم و شکل  بـا صـفحات  هعهـدبـه طور تنـوع اسـت اوـا بسـیار و آن هاپایه های 

کـه  چوبی هشت گوش و پوشال و پشت باوهای هروی شکل جادار و یـک بقعـه ورتفـع 
 به دستور شاه عباس بر روی قبر سید قوام الدین ساخته شده است.

ــین  کن ب ــا  1555تعــداد وســا ــه خ 4555ت ــز واحــد اســت. بازارهــا وســیع و ب وبی تجهی
شــلوغی آن داد و ســتد و تجــارت وجــود نــدارد.  ،بــازار شــده اند، اوــا در آن طــرف دیگــر

کشاورزی پنبه، برنج اشتغال دارند و یا به شغل های وذهبی  کار  جهعیت ونطقه به 
وحلی و یا ریخته گری وی پردازند. در فصل تابسـتان در خانـه های تابسـتانی خـود در 

 ،له دارنــدکیلــووتر( بــا ونطقــه شــهری فاصــ 45-8وایــل ) 4تــا  4کوهســتان در فاصــله 
که شلوغ ترین فصـل اسـت، آُوـل جهعیتـی در ننداستراحت وی ک . در فصل زوستان 

هـزار  25هزار نفر در خود پذیرایی وی کند و در فصل تابسـتان ایـن تعـداد بـه  15حدود 
کاهش وی یابد. دهانه بـر روی رودخانـه هـراز آوـد و شـد را بـه دو  42یک پل زیبا با  نفر 

 زد.طرف رودخانه وهکن وی سا
تــا ؟؟؟ بــین  4821والیــات اخــذ شــده از آوــل بنــا بــه ا هــار فریــزر بــین ســال های 

کـه چیـزی بـیش از  44555تا  42555 تووـان در شـهر  4455تووان بوده است. از این وبلغ 
که چیـزی بیشـتر از  تووـان  855تأوین نشده، بقیه در روستاها و آبای ها و بخش هایی 

سـال بـه ونطقـه را بازدیـد  25کـه فقـ   Holmesنبوده وصول شـده اسـت. اوـا )هلهـز( 
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اوام هلهز، فق  یک نفر حکین  ،ه استهودکرده و شاهزاده ای از خون حکووت وی ن
کن خون بود تفاوت رقن هـا نشـانه اسـت از سـقوط عظـین دچـار  را یافت از خانواده حا
کن ونطقـــه یـــک نفـــر از  کـــرده حـــا کـــه فریـــزر از آنجـــا بازدیـــد  خواهـــد شـــد و هنگـــاوی 

کن به حکووت وازندران ونصوب شده بود. دلیـل شاه که توس  حا زادگان خون بود 
وازنــدران  4844-42نتیجــه شــیوع طــاعون ســال های  ،ایــن ضــعف را انحطــا و فســاد

کــه قضــیه روشــن شــده  یافتــه.بــه علــت تحریکــات انجــام  ،بــوده اســت. تــا انــدازه ای 
ی سـواحل نزدیـک تر افزایش تجارت فعال بار سواحل با روس ها و خودش آود شـهرها

ــا  ــور تجــاری ونطقــه آوــل ب ــز )گــز( شــرای  جدیــدی در او گ بنــادر وشــهد _ ســرو بنــدر 
یــای خــزر کــه وحهودآبــاد در در یلــی )آهــن( اویــد  بــه وجــود آورده  بــا راه انــدازی خــ  ر

کـه ونطقـه وـورد توجـه بیشـتر واقـع شـود و وکـانی  ،وی رفت اویدواری ایجاد شده بود 
. اوا در حال حاضر راه آهن فعال نیسـت و تـأثیر وههـی ددگروهن و قابل توجه تبدیل 

کـه جهـش وـورد انتظـار وـرده اسـت و  گفـت  در وضعیت وورد انتظار ندارد و وی تـوان 
ــق تصــفیه شــکر و وغازه هــای صــنایع  کارهــا و رون ــداز  گــذاری راه آهــن ووجــب راه ان وا

گردید. )  Fraser: Holmes; Napier; Stach; Curzoni( 4895چوب 

 ANANیا  ANAD :عنان
 44   25طول جغرافیایی   44    41عرض جغرافیایی 

 42وــــایلی ) 25در  کــــن و بــــیشروســــتایی اســــت در وازنــــدران در ونطقــــه البــــرز 
کشده شـده از قلـه دواونـد بـه طـرف عباس آبـاد  کنار جاده  کیلووتری( دریای خزر در 

 Stewartدر حاشیه ساحل خزر. 

 (0انارک )
 وتر 4415فوت      1755ارتفاع 
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شهری است در ونطقـه بیابانـک سـهنان. ایـن شـهر در ویـان شـاخه های سـنگی 
کوهسـتانی قـرار  که وی تواند در تیرس نیروی زوینـی و تفنگ هـای  کن ارتفاع واقع شده 

کاوــل آن را تــا درجــه  کنتــرل قــرار  497یــارد  455گیــرد. ایــن ارتفاعــات بــه طــور  وتــر زیــر 
کـــه در بـــاالی آن هنـــوز آثـــار ورکـــز شـــهر یـــک تـــوده صـــخره ای پر دهنـــد. شـــیب اســـت 
 انده از یک قلعه باستانی دیده وی شود.باقی و
گیل جریان  اوانهس کوه دارام  که از  آبرسانی شهر یک رود وصنوعی آبرسانی است 

کــه از یــک ارتفــاع خیلــی بلنــد و رشــته صــخره ای شــهال غــرب شــهر  ــد  آغــاز وی یاب
 .وی شود

ــه طور جهعیــت شــهر  ــدیهی  از وعــدن چیان هعهــدب و صــاحبان شــترند. شــغل ق
کــه تعــداد  کنان قــدیهی ونــاطق اطــراف  هــن از ســرب و هــن از  ،فــراوان اســت آن هــاسـا

وــس بــوده اســت. اداره شــهر در اختیــار یــک نایــب اســت. زیــر نظــر حکووــت ورکــزی 
ی خوب در خارج از دیواره های شهر وجود کاروان سراتهران )زیر نظر یزد نیست( یک 

یادی  هست،هزار نفر شتر وتعلق به اینجا  45حداقل  دارد. در این ونطقه که تعداد ز
کــه در ونــاطق اطــراف  آن هــااز  در زوان هــای وعینــی از ســال در اینجــا پیــدا وی شــوند 

 د.ردندیوارها شهر در اطراف شهر تغذیه وی گ
ـــاغ در  ،در ایـــن ونطقـــه ـــدارد. و فقـــ  تعـــدادی ب کشـــاورزی وجـــود ن وحصـــوالت 

د. از فاصـله رداست. غالت وصرفی از نـایین وارد وی گـ ارتفاعات حووه کشت شده
ــــا  1555فرســــخی تعــــداد  44 گوســــفند در اینجــــا پــــرورش داده وی شــــود.  4555ت رأس 

ــرغ و وقــداری  ــرغ و تخن و ــواع و ــده، ویوه هــای خشــک، ان کوبی ــاه  ک ــدارکات دیگــر _  ت
 وحصوالت حبوبات در اطراف دیوارهای شهر قابل توجه است.

ول )تحــت تیــ ،ه انــارک از توابــع حکــووتی ســهنان اســتعلــی رغن اینکــه ونطقــ
ـــرار دارد.  ـــک نفـــر نیـــاب ق حکووـــت( شـــاهزاده قاجـــار اداره وی شـــود و تحـــت نظـــر ی

(vauqhni) (Schindler) 
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 ANarak (2): (1انارک )
ANARBAR – River 

گرفته است.  رودخانه انار بار: رودخانه ای بر روی آن شهر قن قرار 

 ANASARAN: َاناسران
ــدران، در اســت ــار  15راحتگاهی اســت در ورزهــای وازن کن ــایلی شــرق تهــران، در  و

کشت رفته اسـت  جاده استرآباد از طریق فیروزکوه. فالت َاناسران در چند بخش زیر 
کـه  گردنـه  گرد اناسـران از  کن ارزش است.  کل سرزوین  و وحصوالت عالی است. اوا 

گفتـه وی شـود ایـن هـدایت  ،دردبه سهت پایین از ........ بـه وازنـدران ونتهـی وی گـ
گذروی شود. جان خشن و   (ANAPIER)است.  دشوار 

 ANAWAR: َاناور
کوچـک از هـراز اسـت در ایالـت وازنـدران، در فاصـله   44یک شاخه از رودخانـه 

کنــار جــاده تهــران، بــر روی ایــن رودخانــه یــک پــل  44وــایلی ) کیلــووتری( از آوــل در 
 خوب آن را قطع وی کند.

 ANATBEH :َاَنت بگ
 وراجعه فروایید. Innatbegبه عنوان 

 ANDRIEH: َاندریه
 (Polureآبادی بزرگی است بر روی جاده فیروزکوه به پل َپلور )پلور 

ـــیش ـــن و ب ـــدارکات 2555واحـــد وســـکونی و  155 ک در  شنفـــر جهعیـــت آن اســـت. ت
 1893 .(King Word)تابستان فراوان است. 
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 Angamar: َانَگه وار  
کیلــووتری( جنـوب شـرقی دواونـد. روســتای  42وـایلی ) 25قـع در دره ای اسـت وا

این نام در ورودی آن وجود دارد. زهکشی این دره یکی از ونـابع شـاخه  دیگری هن با
 (Lovet)رودخانه هراز را تشکیل وی دهد. 

 ANGRAN: انگوران
کـه بـه  47یکی از  کوهسـتان را  که تهام سطح شرقی شاخه  ونطقه خهسه است، 
کـوه را اداوـه وی یابـدباالی شه توسـ  شـاخه های وتعـدد  ،الی تا دوردست تا قـاپالن 

کلـی بـا جهـت بسـتر شـرقی جنـوبی طغیـان آبهـای رودخانه ها بریده وی شود و به ط ور 
دهقـانی و بـا  اقتصـادی بـا یقزل اوزن را هدایت وی کنـد. در بسـتر ایـن رودهـا روسـتاها

روســـتا دارد و  44 و بـــیشکـــن لبخنـــد و شـــاد خوشـــحال واقـــع شـــده اســـت. ونطقـــه 
را نفـر سـرباز  255 ،تووان والیات به دولت وی پردازند و عالوه بر آن 4555سالیانه وبلغ 

کـالی از اسـتخراج ســرب  بـرای سـپاه پشـتیبانی وی کننـد. ایـن وبلــغ والیـات بـه طـور 
گرفته وی شود.ردتأوین وی گ  د و وقادیر عهده آن توس  دولت به جای وجه نقد 

ــاد در ونطقــه وعــدن ســرب ان گنج آب گــوران در فاصــله چنــد وــایلی شــهال غــرب 
وـاه  1وتری( واقع شده است. در سـال فقـ   2755فوت ) 8245ارغون کوه و در ارتفاع 

کــار وی کنــد. و علــت آن ســروای شــدید بقیــه ســال در ونطقــه  اســتخراج ایــن وعــدن 
کــه شــیندلر در ســال  کــرد،  4885اســت. هنگــاوی  فــر در آن ن 445از ایــن وعــدن بازدیــد 

کار بودند. وقدار استخراج سالیانه از آن از  . والیـات فراتر نهی رفت تن 41وشغول به 
یافتی دولت از این وعدن از  پوند انگلیسی تجـاوز نهی کـرد. تعـداد هفـت چـاه  15در

فـوت در عهـق وجـود دارد. بعضـی فاصـله های بـاالی وعـدن سـرب  455حفر شده بـا 
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بـا اینکـه  ،بـزرگ هسـتند Fluor _ Sparبرای وعـدن  و ندقدیهی هستند و خیلی پهن ا
کوچـک انگـوران بـر  کـه شـهر  کار نشـده اند. وکـان اصـلی جـایی اسـت  در زوان حال 
کـوه واقـع شـده و بـه داخـل قـزل اوزن  کـه در انگـوران  روی رودخانه انگـوران قـرار دارد، 

گنج آبــاد قــرار دارد. ت ؛وی ریــزد ولیــد غــالت در اوــا ورکــز اداری و فروانــداری ونطقــه در 
ونطقــــــه خیلــــــی وحــــــدود اســــــت و نیــــــاز وصــــــرف جهعیــــــت ونطقــــــه را تــــــأوین 
کـه خودشـان بخشـی از ایـل بـزرگ  نهی کند.انگورانی ها ُترک هستند و ادعـا وی کننـد 

گذشـــتهیافشـــارها حکووـــت در خـــانواده رئیســـی بـــزرگ وـــوروثی بـــوده. اوـــا  ،ند. در 
رسهیت شناخته شـده دسترسی به حکووت غیر ووروثی از طرف حکووت تهران به 

ــه بعــد کن از طــرف دولــت ورکــزی انجــام وی شــده و تصــویب  ،از ایــن ب انتخــاب حــا
که کردهـا و  ،به رسن وراسن ونـاطق اطـراف گشت  برخـورد بـا اغتشاشـات شـدید بـین 

 د. قبل از  هور صفویان .....شوتحهل  جاقزل باش ها در این

 Anjirak: انجیرک
 وتر( 4448فوت )  1495ارتفاع 
 44وایلی ) 48در فاصله  کن و بیشیی با یک دهانه چشهه آب خوب ن سراکاروا

یــارد وربــع اســت و  85 کاروان ســراکیلــووتری( جــاده بیابانــک از طریــق یــزد _ وحوطــه 
 (Mac Greoger _ Schinlder) نفر وسافر را دارد.  155 رفیت پذیرش 

 Anuj: َانوج
ــــه ای اســــت در برهــــه رود. در فاصــــله  کیلــــووتری(  4ایلی )وــــ 1روســــتای وخروب

کــــه فاصــــله آن از بروجــــرد  کیلــــووتر( تــــا اصــــفهان  2/427وــــایلی ) 4/79ورغانــــک 
 Schinlderوی باشد. 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  __________________________________________________________________  005

 

 AGbuLAgh: (0آق بوالغ )
گوشــه شــهال شــرقی افشـــار، در  45روســتایی اســت بــا  واحــد وســکونی واقــع در 

کنــار رودخانــه عــالی بــه نــام آق  نین بلــوک صــایین قلعه در آذربایجــان، ایــن آبــادی در 
 استقرار یافته است. Syrughونبع اصلی رودخانه سی روغ  AGbuLAghبوالغ 

روستایی بر سرچشهه رودخانه چند وایلی رود ساروغ در فاصله چند وایلی شرق 
 (Schinlder)قرار دارد.  Dagh Qanluتلوقروی داونه های قا

 AGbulagh (2): (1آق بوالغ )
کوچکی است واقع در   (Schinlder)غرب قزوین  وایلی 21آبادی 

 AGbulagh (3): (2آق بوالغ )
کیلــووتری( شــهال شــرق  4وــایلی ) 4روســتایی اســت در ونطقــه اردبیــل واقــع در 

 (Holmes – I – Todd) اردبیل. دارای آب و تدارکات است.

 AGbulagh (4): (3آق بوالغ )
شـهال کیلـووتری(  44وـایلی ) 9روستایی اسـت در شـهال غربـی آذربایجـان، در 

کویی قزل دیزه  (Zahra bad)غربی  هرآباد   Koi Kizehدر جاده 

 آق بوالغی
کیـانی در ونطقـه تجـر رود خهسـه  44روستایی اسـت بـا  واحـد وسـکونی در پـای تّکـه 

(Picot, 1894)  کیلووتری( غرب زنجان.  49وایلی ) 21در فاصلهSchinlder 

 AQ – Chai: آق چای
ــه از ا ک رتفاعــات بــاالی  هرآبــاد در غــرب سرچشــهه رودی اســت در آذربایجــان 

ی باالی  هرآباد در غـرب، بـه کوه هاوی گیرد و به سهت واری قند جریان یافته و در 
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و اینجا جایی است و سپس از الیخـا بـه سـهت زیرچـای  وی یابدطرف وراقه جریان 
ــه ارس وی پیونــدد. در فاصــله  ــه طــرف شــهال جریــان یافتــه ب  4/22ونحــرف شــده ب

ایــنج عــرض و چنــد  25کیلــووتری( پــایین  هرآبــاد رودخانــه در نــواوبر بــا  44وــایلی )
اینج عهق وی شود. اوا در فصـل بهـار ویـزان آب آن خیلـی بیشـتر و عبـور از آن بسـیار 

 Picot 1894خطرناک است. 

 AQcheh: آق چه
روستای وخروبه ارونی نشـینی اسـت در ونطقـه فریـدن از توابـع اصـفهان، فاصـله 

ــا اصــفها ــد و  2/4وایــل( ) 2ن )آن ت وایــل از اصــفهان در  4/458کیلــووتر( غــرب زرن
 (Schinlder_ ) است.کنار جاده بروجرد 

 AGHDA (ABDA): عقدا

 AQDAGH (1): (0عقداغ )
ــین بلــوک  ــین  Afsharارتفاعــاتی اســت در ن _ افشــار آذربایجــان _ در حــد فاصــل ب

 .Aghach Yulaqhunو یولقون  Hampaآبادی های ههپا یول قول 
کــه وســیرش بــر روی ایــن ارتفاعــات اســت ارتفــاعی در حــدود ) پــا _  745گردنــه ای 

کـه  2294 کوه سـفید( وی گیـرد  وتر( دارد. فصل ناوگذاری این ارتفاعات از آق داغ = 
 (Schinlder)جنس سنگ های آن از واسه سنگ سفید رنگ است. 

 AQDizEH: آق دیره
وـایلی بین قـره آوینـه بـر روی  24 روستایی اسـت در شـهال غربـی آذربایجـان و در

ــه ریزیــل ریــزه آن واقــع در  کیلــووتری( غــرب جــاده  44/2وــایلی ) 4/5جــاده خــوی ب
(Picot 1894) 
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 AQGaduk: آق گدوک )گردونه سفید(
کـه دره زنجـان را از  گردنه ای است در ونطقـه خهسـه، بـر روی یـک شـاخه از البـرز 

روی داونـه جنـوبی جـدا وی سـازد. جـاده بـا بـر  Timتاروم یا سفید رود را از آبادی تین 
کـه  4وـایلی ) 1شیب بسیار تندی هـن بـه ههـین نحـو بـرای یـک فاصـله  کیلـووتری( 

 به سهت قله پا ارتفاع و نیز فوت ارتفاع جدا وی سازند 8555تا  7 شاید

کّله )سفیدسر(  AQKALEH: آق 
کردســــتان. در فاصــــله  44کالتــــه ای اســــت بــــا   4) وــــایلی 1واحــــد وســــکونی در 
ـــه و  ـــووتری( تیکان تپ ـــایلی ) 44کیل ـــر روی  25و ـــوب صـــائین قلعـــه ب ـــووتری( جن کیل

کروانشاه. آب آن فراوان   (Napier)تدارکات ناچیز است. و جاده ای از آنجا تا 

 AQkand: آق  کند
گذشته آبادی بوده است در ونطقه خلخال آذربایجـان، بـر روی جـاده ورتفـع  ،در 

کیلـووتری( جنـوب شـرقی از ویانـه،  14وـایلی ) 28فاصله از تبریز به تهران، واقع در 
کیلووتری( شهال غربی زنجان این آبادی در ارتفاع واقع شده و یک  48وایلی ) 41

بایـد آبـادی  شـایدبسـیار خـوب تـأوین وی کنـد.  ) آن راچشهه آب و رودی در اطـراف 
 Schinlder – (Morier)آق وزار باشد( 

 AQmazar DAGH: آق وزار داغ
گوشــه شــهال شــرقی نین بلــوک افشــار آذربایجــان یــ ک رســته ارتفاعــات واقــع در 

(Schinlder). 

 AGMAZAR: آق وزار )گنبد سفید(
کـوچکی اسـت بـا  18   1طـول جغرافیـایی  44    49عرض جغرافیـایی  روسـتای 

وـایلی  4/45یک دفتر پست در ونطقه خهسه در جاده بین تهران و تبریـز در فاصـله 
 (Champion, Schindler)زنجان آب آن فراوان است.  کیلووتری(8/18)
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 آق سو
کــه از ونطقــه الهیجــان آذربایجــان سرچشــهه وی گیــرد و تــا ورزهــای  رودی اســت 

کردستان جریان وی یابد و سرانجام به رود دجله  وی پیوندد. این رود از  TigRisغربی 
ارد و از یــک ویــان دره تنگــی از سردشــت در جــاده ســاوجبالغ بــه ســلیهانیه جریــان د

گذر گردنه   (Fraser, Gerard)و تیز عبور وی کند. دشوار 

 AQTappeh: آق تپه _ تپه سفید
روستایی است در ونطقه اردبیل آذربایجان، در یک .... جنوب شرقی اصالندوز 

 (Morier)در جاده اردبیل. 

 (ARABLU)یا  ARAB: (0عرب )
واحـد  455تـا  85ن در آذربایجان با وتر(. روستایی فارسی زبا 445فوت ) 2555ارتفاع 

ــک وایــل  ــع در وحــل اتصــال زنگبــار چــای و ارس و در اینجــا حــدود ی وســکونی واق
گرفته ) که بر روی  445فاصله دارد و روبه روی روستای تخت شاه قرار  واحد وسکونی 

کیلووتری( از آب فاصله دارد. فـّری  4/2وایلی ) 4/4یک شاخه رودخانه در فاصله 
Ferry  که از یک طـرف رود بـا یـک طنـاب بـه طـرف دیگـر  است نوع قایق طنابییک

جلفــا  فّنــاوریبــا ههــین روش یــک .....، فــّری در آنجــا بــا  .رودخانــه حرکــت وی کنــد
ا و سین بکسل وتعلـق بـه روس هـ Hawserفعال شده است. یک سکو و سین ها و سر 

نجـا دیـده وی شـود. ا دارد. و یکی هـن وتعلـق بـه ایرانیـان در آدر طرف ساحل روس ه
گرایش به سهت روس ه  ا دارد.رودخانه 

گستره عریضی از واسه به عرض  ر برجـای یارد  85در سهت دیگر در قلهرو ایران 
کنـاره دیگـر چـپ  وی گذاشته است. یک روپ دیگـری در داخـل آب بریـده شـده در 

گذاشــته اســت ان اوــا بــاربران بــرای بــارگیری و تخلیــه بــار، وــأوور ،رودخانــه برجــای 
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نـد. حجـن بزرگـی یگذرناوه و نگهبانان و وأووران دولتی هر دو طرف با وشـکل روبه رو
گـذرگاه وبادلـه  کاالهای تجارتی وبادلـه شـده بـین روسـیه و سـلهاس ایـران از ایـن  از 

کــه بـه ط ور وســتقین بــین سـلهاس، خــوی، اروویــه، از وی شـود و بعضــی اقـالم تجــاری 
. تجـارت پنبـه در حـال ردنـدگر وبادله وی گیک طرف و نخجوان، ایروان، از طرف دی

کـه تّجـ ،گسترش است. هر روستایی در شـهال غـرب کهـی تولیـد پنبـه دارد  ار وقـدار 
کــه از  روســی وجــه آن را وی پردازنــد. تعــداد دو واحــد پنبــه  پــاک کنی در روســتاهایی 

ـــد تأســـیس شـــده اســـت ـــ .روســـیه واردات دارن ـــک تجـــارت روس ه  صـــد در صـــدا ی
کو و خـوی را در اختیـار دارنـد و روسـیه در  با تهام انحصاری اقالم پنبـه از جلفـا بـه وـا

 د.یوقابل به نیروهای صنایع پنبه، پشن و وخهل وی د
تووان،  1عدل از قرار هر هدل  4555عدل تا  4555کشهش  :صادرات عبارت اند از

رهـای تووـان، پرسـنل پنبـه از سـلهاس در برابـر با 25بار شـتر بـه ارزش هـر بـار  455پنبه 
کردهای روسیه به روش   بار االغ. 455 در وجهوع،تووان هر بار االغ  25شتری 

بــا  Berdanتجــارت غیــر قــانونی قاچــاق حرفــه پردرآوــد اســت. تفنگ هــای بــردان 
کـارتریج )فشـنگ( هـر  44تووان و دیگـر اقـالم  25وارک روسیه هر قبضه  تووـان، بهـای 

 نین ِقرآن، کن و بیششاهی یا  44عدد 

 ARAB (2): (1عرب )
روســتایی اســت در آذربایجــان، در فاصــله یــک ونزلــی شــهالی غــرب اردبیــل، در 

 کنار جاده اصالنددوز.

 ARAB (2): (2عرب )
نین بلوکی است در ونطقه وراوـین، در جنـوب شـرقی تهـران، ایـن نین بلـوک دارای 

 (Schinlder)پارچه آبادی است.  47
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 ARABABAD: عرب آباد
کــوچکی اســت وحــ ی گــوــایلی شــهال غــرب نی 4ل ســکونت ترک هــای روســتای 
 (Schinlder)اوام، در نیهه راه تهران به قزوین. 

 ARABAN: َعرَبان
کــوچکی اســت در فاصــله  کلیســا  1وــایلی ) 4/2آبــادی  کیلــووتر( جنــوب شــرقی 

در دشــت اوجیــک جــاده دشــت اوجیــک، قــزل دیــزه. جهعیــت  Kalisa Kandکنــد 
توســ  یــک ورکــز انتظــاوی وســتقر روی یــک  وخلــوطی اســت از ترک هــا و فارس هــا و

کوئین:   Picot  _(Tan Coineسایت سنگی انجام وی گیرد. )تن 

 ARABSHIR: عربشیر
ــار  4وــایلی ) 1روســتایی در فاصــله  کن ــه در  کیلــووتری( جنــوب شــرقی تیکــان تّپ

کروانشـــاه، در فاصــــله  کیلــــووتری( جنـــوب غربــــی  41وـــایلی ) 15جـــاده تبریـــز بــــه 
کر  ARADAN – or ARAZAN آرادان یـا آرازن (NAPIER)دسـتان _ صائین قلعه در 
وتر  945_  (LEMON) 42   28   14طول جغرافیایی  44   41  44عرض جغرافیایی 

 فوت. 2898ارتفاع  
 74واحــد وســکونی و در فاصــله ) 445روســتایی اســت در ونطقــه خــوار _ دارای 

کیــف )ایــوانکی( در کیلــووتری تهــران از طریـق جــاده خاتون آبــاد  448وـایلی(  و ایـوان 
 دشت خوار.

گنـدم تولیـد  2455که  هستباکشت وتراکن در اطراف این ونطقه  یوزارع خروار 
کشـت پنبـه و شـلتوک )بـرنج( علـی رغن  ،عالوهبه وی کند.  کیلووترهـا زوین هـای زیـر 

کــه در ویــان درآوــدهای  گزیده انــدخــانواده ســکونت  455اینکــه در ایــن اراضــی فقــ  
که  گفته  44دریافت وی کنند، هر خانوار دیگری  گندم سهن دارند. این آبادی.  خروار 
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که ووجود در این وکان، بر روی تپه ای با ارتفـاع  وتـری(  45/48پـا ) 45وی شود برجی 
وتـــر( از  74/14فــوت ) 445بــرای بازدیـــد عهــوم آزاد نیســـت. ایــن تپـــه کـــه قــرار دارد 

نهای تهاشایی وسیعی در اطراف تپه  ،ناز باالی آ و زوین های اطراف ورتفع تر است
دارد و وقیــاس غلول آســای آن بــه دیوهــا  ضــخاوت خیلــی ،وی ســازد. دیوارهــای بــرج

که  خـانوار در بـرج زنـدگی وی کننـد و بقیـه در خـارج آن سـکونت  25نسبت وی دهند 
 .دارنـــد. در اینجـــا یـــک ورکـــز وخـــابرات تلقـــی در جـــاده تهـــران _ وشـــهد وجـــود دارد

Goldsmid) Eastwick, Clerk, Schindler, 

 ARA - KALEH (1): (0آرا قلعه )
 24وــایلی ) 44آبـادی وحصـوری اسـت بـر روی یـک تپـه ورتفـع در فاصـله تقریبـی 

در سهت چپ جـاده تهـران _ ههـدان.  Charmarinکیلووتری( آن طرف _ چهارین _ 
(Taylor) 

 ARA KALEH (2): (1آرا قلعه )
ــایلی جنــوب  2در فاصــله  MAZDAqan_  روســتایی اســت در ونطقــه َوزَدقــان و

 (Schinlder)شرقی آبادی وزدقان. 

 ARAKAN: َاَرکان
روستایی است وخروبه و بدون جهعیت در جاده عقدا به نایین در ورز هـای یـزد 

(Abott) 

 ARAN va BIdGol: َاران و بیدگل
 وتر( 4544پا ) 4445ارتفاع 
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کیلـــووتر( از  1/4 کـــن و بـــیشیـــل )وا 1ا حـــدود ، آران، و بیـــدگل، آن هـــشـــهری دوقلـــو
کاشــان قــرار  855دارای  کــن و بــیشیکــدیگر فاصــله و  گروســیر  واحــد وســکونی در ونطقــه 

 (vauqhan, 1891). هستدارند. آب، درختان، وزارع و تدارکات از ههه نوع در آنجا 

 ARARAT: آرارات
 1245ارتفــاع ) پــا( 42815ر )وتــر و قلــه کوچــک ت 4414پــا(   44944ر )ارتفــاع قلــه بزرگ تــ

 وتر(.
ــــ ــــه قســــهت آرارات بزرگ ت ــــه آرارات ب کوچــــک تقل ــــی ر  ــــه شــــهال غرب ر در ونتاالی

 25آذربایجان و حـد وـرزی ونطقـه ایـران و ترکیـه را وعلـوم وـی دارد و از اینجـا بـه طـول 
کشیده شده و ورزهای ایـران و روسـیه  2/42وایل ) یاچه اروویه  کیلووتر( به غرب در

کوچک ت گفته ارونی هـا ر آرارادر قله  و تاتـار اثـری داع  Masis lernت پایان وی یابد. به 
کوهســتان شــونده ایــن وطلــب وشــخ  کننده ایــن  ،هــر دو  ووجــب افــزایش ارتفــاع 

کوه بـزرگ تنهـا وی توانـد بـا  که یک  ووجـب پیـدایش  ،دو قلـه ونفـرد نشـانه هایاست 
کـه ایـن زنجیـره . شود آن هاارتفاع بیشتر  از آرارات بـا یـک  فق  بـه طـرف غـرب اسـت 

هی  عاول دیگـری بـرای پیـدایش ایـن پدیـده  ،و بنابراین رددگودال عهیق جدا وی گ
کوچـک را  که این قله ورتفع و نیز قلـه ای بـا شـکل را آرارات  عالی  وجود ندارد، زوانی 

ــا ) 815/42بتراشــد، در ایــن وضــعیت ارتفــاع  ــرف  4488/4پ ــأثیرات ب ــه از ت ک ــر(  وت
 .وتر( 4417فوت ارتفاع ) 944/44بزرگ با ) آرارات وخروط آرارات

 ARAXES: َارکس )یا آراکسها(
این رودخانه با تشکیل بخشی از ورز بین ایران و واورای قفقاز روسیه، نهی توانـد بـه 
طور طبیعی والکیت ایران را داشته باشد رودخانه از بین شاخه های واع جنوب از روم 

گرفته و با ص ورت وارپی  و با جهت عهووی شـرقی بعـد از ونطقه ارونستان سرچشهه 
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 44وـایلی )45کیلووتر( بر رودکر در حدود فاصله  424وایل ) 455طی وسافتی در حدود 
کیلووتر( از دریای خزر با رودخانه در باالی خلیج قزل آقاچ وارد خـزر وی شـود. رودخانـه 

کـه بـه  ارس دارای شاخه های وتعددی است هن از سهت شـهال غـرب و هـن جنـوب 
کــه از آذربایجــان بــه آن وی پیوندنــد از  :نــدعبارت ا ،آ ن وی پیوندنــد. رودهــای عهــده ای 

کو چای، زوووس چای، اناس چای و قره _ اورت.  ساری رو، وا
کــه بــاوعرفی گــذرگاه ه کرلــو بــر روی ارس و جــود دارد  ای وتعــددی بــین جلفــا و ا

شـب لو، غـازان، دّره  ناوشان تحت عنوان نام های وـّودب شـناخته وی شـوند. جلفـا،
اوکانات دسترسی به رودخانه قزل وانک، عباس آبـاد،  .شام، شیب لو، عرب، ذکیرلو

که در فصل تابستان بـاز  بولقام، قره شاخ، شیبا، نام بلند باالی دسترسی به رودخانه 
هستند و اوایل پاییز غیر قابل عبـور هسـتند و عبـور از آن غیـر وهکـن اسـت بـه جـز در 

ک  Thichman. Picot, 1891ن رودخانه. وواقع آب 
کـه قطـار جلفـا _ روس ه کرده انـد  ا یک دهانه پل سرتاسری بـر روی جلفـا احـداث 

کرد.  تبریز از روی آن عبور خواهد 

 ARASH: َاَرش  )یا ارس(
 (Napier)در چند وایلی فاصله تهران به طرف فیروزکوه.  روستایی

 ARASUN: َاراسون
کیلـووتری( جنـوب نـین بلـوک و  24وـایلی ) 41اصـله کالته وخروبه ای است در ف

 (.Mac, Gregor)خور در بیابانک والیت سهنان. 

 ARATA: آراتا
آبادی است در وازندران، در حد فاصل بین شهر ساری و بـار فـروش، ایـن آبـادی 
جایی بزرگ و چر جنب و جـوش اسـت بـه صـورت زیبـایی در داونـه ارتفاعـات واقـع 
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گندم، لوبیااطراف آن وز در شده و داونه های تپه ها به وسیله  دیده وی شود. ارع جو، 
گوسفند نقطه چینی شده است این وحل  .چغندر قند هن کشت وی شود .گله های 

گرفته است.  4وایل ) 4  Holmesکیلووتر( شرق سآرود قرار 

 ARBABAT: آربابات
کــوهی اســت  در فاصــله  شــهری کیلــووتری( جنــوب بانــه،  8وــایلی در ) 4قلـه ای 

کردســتان، داونــه های آن پوشــیده از باغــات انگــور از بیشــتر  اســت در شــهال غربــی 
 نیهه باالی راه پوشیده شده است.

 ARBAT: َاربات
کردستان و در چهار ساعت پیاده روی جنـوب  روستایی است واقع در ورز غربی 

 (Rich)شرقی سلیهانیه و ترکیه در جاده غالم بار. 

 اردبیل
 .وتر( 4449فوت ) 4555ارتفاع  18   24طول جغرافیایی  44   41عرض جغرافیایی 

هــزار نفــر، واقــع در ســهت  45شــهری اســت در آذربایجــان بــا جهعیتــی در حــدود  
کنـاره قره سـو  کنـار بلوک سـو  Karasuچپ  یـا شـاخه ای فرعـی از  Baluksuیـا دقیقـًا در 

ــایلی ) 455قراســو، در  ــووتری شــرق تبریــز،  449و ــایلی ) 15کیل ــووتری غــرب  41و کیل
 دریای خزر.

کــه در حــدود  وایــل  15وایــل طــول و  15نزدیــک طــرف جنــوب دشــت بــزرگ اردبیــل 
از شـی وتر( دارد. در طـرف غـرب قلـه پوش 4128پا ) 4555عرض آن و ارتفاعی در حدود 

کوه سبالن دیده وی شود. این ونطقه وکان بسـیار وضـعیت نـاههوار و پـر وشـغله  برف 
ــه ها ــار خراب ــدیهی ا شــهری یدارد و آث ــای ق ــده و شــهر از بقای ــاقی وان  شوشــهور در آن ب
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ساخته شده. اطراف آن را خرابه های باروهای بازوانـده در طـول تـاریخ برجـای وانـده و 
ـــه ها چهـــره ای وتوســـ  دارد و  توســـ  برجهـــای قـــدیهی نشـــانه از قـــدوت آن دارد. خان

گلـی خشـک شـده خورشـیدی پشـ گـل و یـا آجرهـای  که از  ت بام هـای کوچک هستند 
وسطح بنا شده اند. یک خ  ایستگاه تلگراف ایران به ونظـور برقـراری ارتبـاط بـا تبریـز 
در اینجا وشغول فعالیت است، اینجا ایستگاه ورکزی وخابرات است و برج نگهبانی 

وتری( شرق جنـوب شـرقی شـهر واقـع شـده اسـت. نحـوه  145یاردی )یا  455در فاصله 
 کـن و بـیشی اروپایی استفاده شـده اسـت. وسـاحت آن اساوانه قلعه هساخت آن از 

کشیده  برج بنا شده اسـت. هـی  بـاغی  وی باشدیارد وربع  485 گل و دهانه های  که از 
که از جهت شـهال شـرق وـی وزد، فقـ  نـوع  در حووه اردبیل وجود ندارد. بادهای قوی 

گیاهان  ینجا بسـیار سـرد ویوه جات را پرورش وی دهد. آب و هوا در ا به ویژهخاصی از 
که برای بعضی از اقالم وناسب باشد.  است و ناسالن و به نظر نهی رسد 

 ARDAHA (ARDAHAR or VARARDAHAR): َاَردهال  
کیلووتر تا جنوب قن فاصـله  78 کن و بیشوایل ) 42جنوبی ترین ونطقه ایالت )قن( 

واحـد  255رسـک واحـد وسـکونی ا 15دارد. این ونطقه و آبادی هـای وشـهِد قـالی، حـدود 
واحــد  45واحــد وســکونی و شــلگان  45واحــد وســکونی، شــانک  45وســکونی. جوشــک 
کول جار  کرواهه یا چرواهه  15وسکونی،   واحد وسکونی دارند. 45واحد وسکونی 

کــه وحــاط در  دارای ارتفــاع  ،هســتند کوه هــاآبادی هــای فــوق در یــک دره حاصــلخیز 
وایـــل  95/44وایـــل ) 45 کـــن و بـــیشدره  وتـــر( وی باشـــند. طـــول 4894پـــا ) 4255وتوســـ  

کیلووتر است. جهـت عهـووی دّره  1کیلووتر و  4وایل  4/2تا  2کیلووتر( عرض دره بین 
شهال غربی به جنوب شرقی و در ونطقه رو به َنَسر )پشت به آفتـاب( واقـع شـده اسـت و 

رای دا ،و بنـابراین اسـتدر نتیجه در وعرض بادهای سرد شهال غربی و  جنـوب شـرقی 
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ــأوین  ــه ونطقــه از طریــق رودی از ت آب و هــوای ســخت زوســتانی وی باشــد. آب رســانی ب
که در جهت پایین رودخانه جریان دارد و سـرانجام در چـن وایـل پـایین تر بـه رود  وی شود 

 ((Schindler. هستاردهال وی پیوندد. در ارتفاعات اطراف ووارد زیادی شکار 

 ARDAKAN: َاَردکان
پا .... اروپایی شـهر وههـی اسـت  4447و  Schindler) )4449 پا 4447ارتفاع 
کیلــــووتری شــــهال غربــــی یــــزد و پــــر رفــــت و آوــــدترین راه  44وــــایلی ) 44واقــــع در 

ــا  کاروان ســرا ــرار دارد ب کاشــان اســت. ایــن شــهر در یــک وکــان وقــدس ق ــه طــرف   4ب
گفتـه وی شـود جهعیـت آن  نفـر در  هـزار 44آبادی. شـریف آباد، ترک آبـاد و احهـدآباد. 

که نیهی از آنان پارسی  و یک هـزار  ند،زرتشتی ایا شهر، چهارصد نفر برای شریف آباد 
هزار و چهارصد نفر را شاول وی شـود  47نفر برای هر یک از روستاها، رقهی در حدود 

که در وجهوع  هـزار و چهارصـد نفـر را رقـن  47و هزار نفر برای هر یک آبادی های دیگر 
کهی ورا به فر واداشـت. اوـا ارقـام بـه وسـیله بهتـرین وسـوی زند. این اطالع الن ئوات 

کـه فقـ  سـه دهنـه  47وحلی تهیه شده بود. تعداد  شـیرین،  آن هـادهنه قنات دارد 
حیدرآباد، وزرعه سیف )وعروف به داشتن ورغوب ترین انار ونطقـه( و آب باغسـتان 

زار وـن تبریـز پسـته بـه هـ 25هزار ون تبریز صادرات پنبـه بـه شـاهرود _  45وحصوالت: 
 شاهرود _ یک ویلیون ون غله به یزد صادر وی شود.

کربـــاس یـــا  صـــنایع: ونگـــال )داس دروگـــری( زنجیرهـــای پنبـــه انـــواع وختلـــف 
کشاورزی، اوا  لباس های پنبه ای از بهترین جنس _ ههه انواع وحصوالت درختی و 

کشـت نهی شـود. دانـه های رنـگ رز کو _ بـه علـت شـوری آب در ایـن ونطقـه  ی و تنبـا
کـه تـا  44انواع صادرات وتفرقه  هـزار تووـان یـک اداره تلگـراف هـن در ونطقـه هسـت 

یــک  ،از طریــق ویُبــد ارتباطــات را برقــرار وی ســاخته اســت. عــالوه بــر ایــن 4955ســال 
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کـاری نـدارد. کـه فعـاًل شـیفت  قیهت هـا  واحد اداره پست و چاپارخانه وجود داشـته 
 شاهی. 22جو: یک ون تبریز 

 ARDANA: رَدنااَ 
 وتر 4447فوت  1745ارتفاع 

کردســتان، در فاصــله  ــع در وــرز  ــایلی ) 4روســتایی اســت واق ــووتری(  8/1و کلی
جنوب شـرقی پنجـوین، ایـن آبـادی در سـهت جنـوب در رودخانـه بی نـام واقـع شـده 

 .(Gerald))دره چای( 

 ARNDALAN: َارَدالن
کردستان وراجعه فروایید.  به عنوان 

 َارَدهاک
 وتر( 4448پا  ) 4475فاع ارت

کیلـووتری( شـهال  44وـایلی ) 4/4واحـد وسـکونی، در فاصـله  45روستایی اسـت بـا 
گرفته شده از َارِدهاک، یانگ اوام.  شرقی یانگی اوام. و نیهه راه تهران _ قزوین. نام 

خروار غالت، سنگ آهن، رگـه های زغـال  45تووان وجه نقد  49والیات آبادی ها 
 (.(Schindlerایی از زغال سنگ در حاشیه روستا سنگ حاوی رگه ه

ب  ARDIB: َاردی 
 وراجعه فروایید. (URDIB)به عنوان اوردیب 

 ARDISTAN: َارِدستان
کیلــووتر  95وایــل وربـع اســت ) 4155یـک وحلــه از ایالـت اصــفهان، وسـاحت آن 

ی اصــفهان و شــرقرین قســهت دشــت در جنــوب شــرقی نطنــز و شــهال بزرگ تــ .وربــع(
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گروسیر، قسهت علیا  گردیدهغربی نایین واقع شهال  و درون ونطقه به چهار بخش 
کوهستان و برزاوند تقسین شده است.   ((Schindlerو سفلی 

 َارِدستان )شهر(
پـا( یـک وجهوعـه  1245وتـر _  4281پـا ) 1245ارتفـاع  44    24عرض جغرافیایی 

کاشـان و  یـزد. ایـن وجهوعـه بـر روی بزرگ از آبادی های واقع بر روی جاده ورتفع بین 
گرفته است و دارای حدود  کوه هادّره ای بین دو رشته ارتفاعات بزرگ  واحد  2555قرار 

کـه در روی اراضـی  4ویـان  تقسین شده جهعیت 45-555با  وی باشد وسکونی وحّلـه 
کشتزارها و باغ های جالب بین  پراکنده شـده اند. شـهر یـک  آن هاوتعدد و درختان، 

دربنـــد دهنــه وغـــازه دارد. یـــک دفتــر پســـت و یـــک  15تـــا  45شـــیده شــالن بــازار سرپو
یادی وسجد و حهـام در ایـن شـهر شـهارش شـده  ،کاروان سراچاپارخانه، دو  تعداد ز

است. در این ونطقه یک ورکز فروانداری وعتن وتهرکز است. والیات سالیانه اینجا 
گروسیر اردست 44555  ان واقع شده است.تووان است. ونطقه در یک سرزوین بخش 

کو وجود ندارد. عهده وحصوالت برطبق برآورد   vagramدر اینجا هی  وزرعه تنبا
 به شرح زیر است:

گنـدم ونـاطق  4555ون تبریز، ) 445گندم و جو  تن( وقدار زیـادی از وحصـول ورغـوب 
به چهاروحال و فریدن، وقادیر وتنابهی تریـاک و پنبـه. ویوه جـات از ههـه نـوع دیگـر جـزو 

قالم صادرات عهده وی باشد. آب به وفور در حال افزایش است. یک دسـتگاه آسـیاب ا
کردن غالت با استفاده از آب فراوان در حال فعالیت است.  برای آرد 

کوچکی هن اطراف ونطقه وجود دارد کوچک   455، شراب 755واه آباد  :شهرهای 
ــر از  45و زواره  کهت ــن آبادی هــا  ــه و 45واحــد وســکونی. تعــداد ای احــد در ونطقــه ای ب
ـــل ) 45شـــعاع  ـــز راه هـــ 54/44وای ـــه در ورک ـــن ونطق ـــووتر( نیســـت. ای ـــاطی کیل ای ارتب
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کاشـان، یـزد و اصـفهان بـا اسـتفاده راه هـ که به وسیله شـرهای  ا بـا وتعددی قرار دارد 
 (Vaughan 1890)ند. هستیکدیگر در ارتباط 

 ARASH: َاَرش
ــا، در  ــا باب ــزوین در  4/22یلی )وــا 41روســتایی اســت در نزدیکــی آق کیلــووتری( ق

 .((Schindlerکنار جاده آنجا به رشت 

 ARGALT: َارگالت
کــه در آن  روســتایی اســت در نزدیکــی اهــر، در جنــوب شــرقی آذربایجــان، وکــانی 

 ((Schindlerیک وعدن غنی آهن غیر فعال وجود دارد. 

 ARIGH: عریق
کهتر از  کوچکی است در آذربایجان در فاصله ای  کیلـووتر(  2/4وایـل ) 2آبادی 

کنــدی و  کیلــووتری( جنــوب و جنــوب غربــی وراغــه. نــام  29وــایلی ) 48شــرق ولــک 
 (.(Schindler هن آودهنوشده شده، آریخ، آریک  ARIGHاین روستا عریق 

 ARIGHEH: عریقه
ـــووتری ) 4اســـتراحتگاهی اســـت در آذربایجـــان، در  ـــووتر( شـــهال  8/1کیل کیل

 ARIANDAR   (MOORE)اردبیل در جاده اری اندر 

 ARISHTANABAD: اریشتن آباد
آذربایجان بر روی جاده ای بـین  اردبیـل بـه تبریـز و سـراب، واقـع در جنـوب شـرقی 

وحصوالت اندکی تـأوین  Shilbili   (Qurughul)تبریز و نزدیک شیلی بیلی: دریاچه 
 (Thielmann)وی کند. 
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 ARISHTAN: َاریشتان
ایـــن روســـتا در  کیلـــووتری( آن. 2/4وـــایلی ) 2روســـتایی اســـت در یـــزد، در فاصـــله 
اوــا خــود روســتا در وســ  بــاغی وعتــدل اســت  ،دشــتی بــه شــدت بی حاصــل واقــع شــده

(Koifh-abbot) 

 ARjanus: ارجنوس
ـــایی  44  21عـــرض جغرافیـــایی  روســـتایی اســـت در ونطقـــه  18  14طـــول جغرافی

ی غــرب ســلطانیه کیلــووتر 4خدابنــده )ســلطانیه( در نین بلــوک خهســه _ در ســه وــایلی 
Schindler).) 

 ARJumand (1): (0ارجهند )
که به طور وشخ  در ونطقه  ی دواوند شهال تهـران کوه هارودی است در ایران 

 (Stewart; Schindler)وراجعه فروایید(. « 2»سرچشهه وی گیرد. )به عنوان ارجهند 

 ARJumand (2): (1ارجووند )
کیلـووتری(  74/24وـایلی ) 44در حـدود آبادی بزرگـی اسـت در ونطقـه وازنـدران، 

سـیله یـک رود بـه ههـان کـه به و اسـت شهال غربی فیروزکوه. این آبـادی در سـهت دّره
ــام قطــع وی شــ ــه ویــان  ودن ــن ونطق ــدد. ای ــین رودی وی پیون ــه ن ــا حجــن عظــین آب ب و ب

که عریان دیده وی شود جریان یافته ههانند حصاری اطراف ونطقه  ،کوه های ورتفعی 
 (Lovett, Schindler)بر وی گیرد و به ونطقه چهره ای وتقارن و وتعادل وی دهد. را در

 ARMAK: اروک
 روستایی است در ایالت قن قسهت جنوب شهر قن و در ونطقه اردهال.
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 ARMANI: اروانی
کنار جاده بناب  9روستایی است در آذربایجان در  وایلی جنوب غربی تبریز. در 

 Gugan   (Gerard)گوگان  کیلووتری( 44وایلی ) 49و 

 ARmughaneh: ارووغانه
 49وـایلی ) 21ونطقه ایالت خهسه، ونطقه اصلی بـه ههـین نـام واقـع در  47یکی از 

 259وــایلی ) 445کیلــووتری( ویانــه و  85وــایلی ) 45کیلــووتری( شــهال غربــی زنجــان، در 
 ،ر کشــت رفتــهوبی زیــکیلــووتری( شــهال غربــی قــزوین، از راه تهــران. ونطقــه اطــراف بــه خ

علی رغن سنگی بودن زوین و طبیعت خاک ونطقه. با عنایت به وجـود طبیعـت خـاک 
کـه توسـ  رودخانـه های شــفاف  ونطقـه وجـود حفره هـای عهیــق جالـب بـه نظـر وی رســد 

 ((Schindlerآبیاری وی شود. در اینجا یک برج و باروی دفاعی وجود دارد. 

 ARPACHAI: آرپاچای )رودخانه جو(
کیلووتری( قـزوین. در سـهت  45وایلی ) 44رودخانه ای است در فاصله  آبادی و

چپ جاده آنجا به تبریز. رود اینجا به داخل رودخانه ابهر وی ریزد. ارتفاعات جنوب 
پاچای ناویده وی شود. کوه هاآبادی به نام   ((Schindlerی آر

 ARSHA: َارشا
ـــه  ـــه ناحی اوجـــارود وحـــدود ونطقـــه ای اســـت از آذربایجـــان، از ســـهت شـــهال ب

وی شود، از سهت جنوب وجاور با وشکین و اردبیل و از طرف غرب با اهر و از شرق 
 .رددبه ورزهای روسیه وحدود وی گ

 ARsoli: ارسولی
کیلـووتری( شـهال غربـی تبریـز  18وـایلی ) 45روستایی در آذربایجان در فاصـله 

 (Morier) در وسیر جاده خوی. 
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 ARUD: َارود
کیلووتری( شرق سربندان  25تا  48وایلی ) 42تا  44ست در فاصله یی اکاروان سرا

 ((Schindlerوایل تا شرق دواوند داوغان فاصله دارد.  44که 

 ARUSAN: عروسان
وـایلی یـزد از طریــق جـاده وسـتقین داوغــان.  414روسـتایی اسـت در یـزد، در فاصــله 

 (MacGrogor)ندارد.  ای بستر رودخانه تأوین وی شود. وحصوالتیآب ونطقه از چاه ه

 ARVAJIK: ارواجیق
واقع در ورز شهال غربـی آذربایجـان.  ،اوا پیشرفته و ووفق ،روستایی است کوچک

این آبادی ایستگاه ورزی بین ایران و ارونستان ترکیه است. روستا در پای چنـد ارتفـاع 
گاو است.  شدهکوچک واقع  گوسفند و  گله های   (Ussher)و چراگاه تعداد زیادی 

 AZANEH: ارزانه
کیلـــووتری( شـــهال غربـــی تبریـــز در  48وـــایلی ) 44روســـتایی اســـت در فاصـــله 

 ((Schindlerآذربایجان. 

 ARZANPUD: ارزان پود
کیلـووتری جنـوب  25وـایلی  42روستایی است در نزدیکـی آب یلیـان، در حـدود 

 ((Schindlerشرقی ههدان. 

 ASADABAD (1): (0اسدآباد )
 424وـایلی ) 78فـوت شـهری اسـت در  4474وی شود ارتفـاع سورآباد هن ناویده 

ــا آنجــا  کــه ت ــه ههــدان  کروانشــاه آخــرین ونــزل وســافرت ب ــل ) 24کیلــووتری(   15وای
یـا  قلـه الونـد  44کیلووتر( فاصله دارد. آبادی اینجا بسیار شلوغ و در حـال تخریـب در
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ری از هرهـای جـاناست، و در ویان درختان و باغات وحاصـره شـده اسـت و توسـ  
کــه در خیابان هــای شــهر جــاری اســت  4آبیــاری وی شــود. در دره  ،آب در ارتفاعــات 

کـه کیلووتر( ورتفع تر  یک بـرج وسـتحکن بـر روی تپـه و روسـتایی در پـای آن  4وایل )
قرار دارد. در اینجا یک اداره تلگراف دولتی ایران فعال است.  ،کاریز ناویده وی شود

کـوچک کن ونصـوب توسـ  اینجا وکـان اصـلی ونطقـه  کـه حـا ی بـا ههـین نـام اسـت 
که در سال  کروانشاه ضهیهه شـده بسـیار  4952تهران در آن سکونت دارد. ونطقه  به 

که اغلب با تحویل  44555حاصلخیز است و سالیانه حدود  تووان وایات وی پردازند 
ک افراد ضعیف اینجا  4954غالت وی باشد. در سال  را شاهزاده فروانفروا بیشتر اوال

گاهیخرید. برای  کنیداین آبادی ها ونطقه فهرستاز  آ  :به ، رجوع 
(Taylor, Robinson, 1907, Schindler 1910 (Gazateer of Kemanshah) 

 ASADABAD (2): (1اسدآباد )
کــوچکی اســت در نــین بلــوک   7خهســه و در  KHOKEBANDEKLUروســتای 

 ((Schindlerکیلووتری جنوب سلطانیه.  44وایلی )

 دخانیَاَس 
کوچکی اسـت در سـلطانیه علیـا در  جنـوب  (یکیلـووتر 9وـایلی ) 4/4روستای 

ر این آبادی کیلووتری( در جاده اصفهان. چند سال پیش ت 44وایلی ) 7بروجرد و در 
دارایـی بخـش خصوصـی اسـت.  ءخالصه دولتی )اووال دولتـی( بـود، اوـا اوـروزه جـز

Schindler)) 

 Asalak: َعَسلک
کــوچکی  کنــار جــاده  42وــایلی ) 25اســت در نــام چشــهه  کیلــووتری( قــزوین، در 

 ((Schindlerین برسد. یآبخا به رشت، قبل از اینکه ناحیه دّره اسپا
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 (ASALiM: نسالِ اَ 
کــه ضــهیهه  گــیالن اســت  وــایلی  1رگــان رود اســت در فاصــله تقریبــی گونطقــه ای از 

کرگـان رود  نام روستایی ،عالوه به رگان رود.گکیلووتری( از روستای  4/4) کوچک به نـام 
کرگــان رود وی باشــد 48وایــل ) 44اســت. فاصــله ایــن روســتا  کــه در حــدود  ،کیلــووتری( از 

که به ههین نام ناویده وی شود.   (Toold)یک وایلی باالی رودی است 

 (ASAL YAKAIN): َعَسل یکا این
 44وــایلی ) 8در  کــن و بــیشروســتایی اســت واقــع در شــهال غربــی آذربایجــان، 

 Picotکیلووتری( شرق آوکلو. 

 (ASIRAN)یا  ASARAN: (AIRAN)اساران: اسیران 
کــوچکی اســت در فاصــله  کیلــووتری( قبلــی  44وــایلی ) 49یــک فــالت و آبــادی 

کنار جاده آبخا به شاهرود.   (Napier)فیروزکوه. در 

 ASAWAL: َاساوال
کردسـتان، در فاصـله   نهکیلـووتری( تخـت سـی 44وـایلی ) 49روستایی اسـت در 

کروانشاه.   (Napien)در جاده بین سینه و 

 ASFARJAN: اسفرچان
کیلــووتری( جنــوب اصــفهان، در جــاده  445وــایلی ) 75شــهری اســت در فاصــله 

که از آن  کیلووتر( فاصله دارد. این شهر به عنوان شهری  494وایل ) 425پرسپولیس، 
 (WEBB)زیبا یاد وی شود. 

 ASGHARAN or ASKARUN: (1ن )اسغران یا عسکرو
ـــــا ) 7247ارتفـــــاع  کـــــوچکی اســـــت در  2482پ ـــــادی   475وـــــایلی ) 48وتـــــر( آب

کـه در اشـغال ارونی هاسـت. وقابـل آن بـر  کنار جاده بروجـرد  کیلووتری( اصفهان در 
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کوچـک و یـک چشـهه وجـود دارد.   روی داونـه های تپـه احهدرضـا یـک سـاختهان 
Schindler) )(Gerard)- 

 ASHAGU: عاشقو
کیلووتری( جنوب شـرقی  15وایلی ) 28روستایی است در آذربایجان در فاصله 

 (Gerard)ساوجبالغ از سقز. 

 ASHAGHABASH: آشاقابش
ای یک شاخه از ایل قاجار است. )ایل پایین تر( در حال حاضـر نـام یکی از نام ه

ــه عنــوان  ــرای توضــیحات بیشــتر ب ــران اســت. ب ــد  Kajarسلســله ســلطنتی ای ( 4)جل
 نگارنده وراجعه شود. )جلد خراسان( رهنگ جغرافیایی ایرانف

 ASHANG: آشنگ
ـــین اصـــفهان و  کـــه از دورنهـــای جـــاده ب کوچـــک و زیبـــایی اســـت در عـــراق  ـــادی  آب

کیلــووتری( دهــک واقــع شــده اســت.  21و در چهــار فرســخی ) دیــده وی شــودکروانشــاه 
Jones)) 

 ASGird or Ashjerd: َاشگرد یا َاشجرد
کنار جاده اصفهان به بروجـرد واقـع در دووین آبادی   4است در ونطقه فریدن در 

دارای  ــاهر زیبــایی در اطــارف او  Darunکیلــووتری( شــهال شــرقی دارون  4وــایلی )
گاوها وجبورنـد بـرای ایـن  گاه پوشیده از برف زوستانی است و  است، زوین های چرا

کنند.  آن هافصل از فضاهای سرپوشیده برای علوفه   ((Schindlerاستفاده 

 Ashian: آشیان
یکــی از پــنج ونطقــه بلــوک لنجــان اصــفهان اســت. ایــن ونطقــه در هــر دو طــرف 

ریـــــــز چن گیـــــــرادان  Rizزاینـــــــده رود قـــــــرار دارد و دارای آبادی هـــــــای زیـــــــر اســـــــت: 
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Chamgiradan ،Bisajan  بیســـــــــــاجان، نـــــــــــوکرانNauqehran نـــــــــــوکران ،Nokran ،
، سـهله Vernamkhastورنـام خواسـت نیاجـان،   Chamasman  ،Niajan چهاسهان 

Sahleh کال واشی  ،KalehMashi کال وسلهان  ،Kalehmsalman  کال پالهKalleh 
kaleh.حجت آباد هن وی گویند ، 

 AshiQan: عاشقان
گــوران 15روســتایی اســت بــا  کردهــای  ولکــی ســرگرد  ،واحــد وســکونی وتعلــق بــه 

گوران یالم هـان نظـاوی واقـع شـده و بر روی تپه جنـوبی شـاخه از ارتفاعـات و .نظاوی 
گهــواره فاصــله دارد. آب و چــوب و علــق بــه  کــه از  وتشــکل از هفــت آبــادی اســت 

کشتزارها و درختان رفتهاست.   (Barton)فراوانی وجود دارد: دّره به خوبی به زیر 

 ASHGir, ASHjrd: َاشجرد

 ASHKaftan: اشکفتان
 وتر( 2554پا ) 255/4ارتفاع 

کوهســتانی اســـت کردســتان ایـــران. در فاصــله  روســتایی   4/4وـــایلی ) 4/4در 
گردنــه راوــه  کــه تنگــه بــاریکی در پــایین   Ramehکلیــووتری( بــاالی را ویــا در جــایی 

واقع شده است. تعدادی درخت تبریزی و بید وجود دارد. ارتفاعات خالی از هر نوع 
گیاهــان وختلــف وی باشــد،درخــت  اســت. و روســتاییان دام هــای  پوشــیده اوــا از 

گوسفند را در آن وی چرانند آب در ایـن ونطقـه از چشـهه هاف گاو و  فـراوان آن  یراوان 
 (Burton)ت را تشکیل وی دهند. شتأوین وی گردد. این ها سرچشهه های رود راِو 

 ASHKaran: َاشکاران
کــوچکی اســت بــا  وایــل از اصــفهان  4/42واحــد وســکونی در فاصــله  25آبــادی 

کنار جاده 454)  (Praece 1892)یزد.  کیلووتری( در 
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 ASHNAKHUR: آشنا خور
کوکاه و دیگر رودها سرچشهه وی گیرنـد  که از آبخا به  کوهستانی است  یک رشته 

 (Floyer)و در وسیر شهال شرق به طرف قن جریان وی یابند. 

 ASraf اشرف:
 44   42   45طــول جغرافیــایی  44   14  44خیلــی عجیــب. عــرض جغرافیــایی 

کیلووتری( دریای خزر. بندر  8وایلی ) 4ه وازندران. در حدود شهری است در ونطق
گز است. جهعیـت ایـن ونطقـه نژادهـای وختلـف هسـتند  بـاوخلـوطی  ،اینجا بندر 

کســانی ا کــه توســ  شــاه عبــاس صــفوی بــه ایــن ونطقــه  ندایــن جهعیــت از اعقــاب  
زر از ســاحل خــ آن هــاکوچانــده شــده اند. بعضــی از اقــوام طــالش، یــک طایفــه تــرک از 

گـدارها ندنزدیک لنکرانی ا کن  . تـا تنهـا یـک طایفـه ایرانـی و تعـدادی وحـدود از وسـا
Gudars  کــه ونشــأ قــووی بســیار  آن هــایــک قــوم بــا ویژگی هــای اقــوام عجیــب و غریــب 

گــروه  ــه  آن هــاناشــناخته اســت. آخــرین  ک ــدران هســتند  ــه .... وازن ــراد وابســته ب از اف
در کــه  عــده ایو  نــدیآن هاونشــأ وشــابه بــا  داراینیــز وحلــی دارنــد و عــده ای  اصــالِت 

گروه هــ گروهــی هــن وابســته بــه  کــه در هنــد ونطقــه زنــدگی وی کرده انــد و  ایی هســتند 
که از ویـان آن هـاسکونت داشته اند را ، فییلهـا، پیلهـا، و اقـوم دهرهـا Kholsُخل هـا  ، 
ـــام بـــرد.  هـــا و روســـتاییان نگهبـــان، شـــکارچیان، وـــاهیگیرانی و وور آن هـــاوی تـــوان ن

گوشت  حشـی اسـتفاده وی کننـد. حیوانات و  Snnaایهانی ها، فق  در تغذیه شان از 
که  آن هادر تابستان   ...در جنگل ها پراکنده هستند، هنگاوی 

ین  ASHrain: َاشر
وـایلی غـرب قـزوین، بـر سـر  4/41واحد وسکونی در فاصله  44روستایی است با 

گیرشکین   ((Grishkin.    Schindlerراه زنجان از راه 
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 (ASHratabad): (0عشرت آباد )
وـــایلی( شـــرق داوغـــان، در طـــرف  45-44وـــایلی ) 45روســـتایی اســـت در فاصـــله 

 ((Schindler      راست جاده شاهرود.

 (2) (ASHratabad): (1عشرت آباد )
 ((Schindler  باغی است در فاصله نین وایلی شهال تهران.

 ASHSHAGieh: عّشاقیه
 .(Malcolm)صوفی ها به  جایی است وربوط

 ASIAB: آسیاب
کیلــووتری(  444وــایلی ) 49خــانوار در فاصــله تقریبــی  44روســتایی اســت دارای 

 کروانشاه در جاده تبریز.

 ASiABEG: آسیا بیگ
 97وایلی ) 45واحد وسکونی در ونطقه هزار دره، در فاصله  45روستایی است با 

انی اســت بــرای آب و علــف دادن بــه کیلــووتری( جــاده ههــدان بــه تهــران. اینجــا وکــ
نیروهــای توپخانــه و پیــاده ارتــش ایــران.  و تقویــت حیوانــات  بــارکش )اســب و قــاطر(

Schindler)) 

 ASingaran: آسین گران
کردی )آهنگران(  به لهجه 

ــــیالور در حــــدود  ــــع در دّره پ کروانشــــاه واق ــــایلی ) 42روســــتایی اســــت در   42و
کروانشــاه. ایــن  ــه اســت واحــد وســکونی  44وحــل دارای کیلــووتری( شــهال شــهر  ک

 سکونت دارند. آن هاکردهای بیالور در 
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کشــتزار  گنــدم و  آب آن از یــک نهــر تــأوین وی شــود و دارای درختــان، فــراوان وــزارع 
 (Vaughan)است. 

 ASK: َاسک
 4445پـا  4955ارتفـاع  44   44    5عرض جغرافیایی:  42   45    5طول جغرافیایی: 
ــدران و شــهال  45در حــدود  وتــر روســتایی اســت ــایلی جنــوب آوــل در ایالــت وازن و

کرانه راست رودخانه هراز واقع شده اسـت. ایـن آبـادی ورکـز عهـده  شرقی تهران و در 
کوهسـتان ه گفتـه آبـادی دارای فروانـداری  واحـد وســکونی و   955ای الریجـان اسـت. 

. ا یـن آبـادی شـدوی باواحد آبادی  72ورکز اداری نفر جهعیت است و  2455تا  4455
کوهســتان عظــین. و اســت ناء  اســت وکــان بســیار جالــب و بــا ارزشــی در یــک ســهت 

کوهســتان  کــه رودخانــه هــزار راهــی از  زوــانی اســت و وضــعیت آن هنگــاوی اســت 
کـرده اسـت و وهن تـرین  کوه هـای بـزرگ دیگـر و وحاصـره  کـه اطـراف آن  گشوده است 

ـــاد(  آن هـــا ـــد اســـت. )د آری ت ـــوه دواون ـــد از ووقعیـــت آن  Dو  ARY Toddک وی گوی
کانــال صــخره ای عهیــق و «. ووقعیت هــای آن قابــل ذکــر اســت»وی گویــد  هــزار وســیر 

کنار لبه  باریک به طرف شهر جریان وی یابد و پلی چوبی را در وسیر قطع وی کند. از 
کوهسـتانی بـه طـول چنـد صـد  رودخانه شهر بر روی پله هایی بـه طـرف وسـیر بـاالیی 

ــوت بــر روی جهــت  کــه یکــی از ف کــوه دواونــد ســاخته شــده  جنــوب شــرقی ســهت 
گذرگاه ه ی ورتفع بـه کوه هاای بی وانند طبیعی ونطقه است. زنجیره ای از وهن ترین 

گـذرگاه ورودی و خروجـی در وسـیر  دره ای در هر طرف ایجـاد راه بنـدان وی کنـد. تنهـا 
که رودخانه وارد آن وی گ حرکِت  آبـادی  ،بـلحوضـه سـهت وقادر د و ردنقاطی است 

 «.اسک وشاهده وی شود
علی رغن اینکه آبادی در داشتن فرواندار به خـود وی بالـد، وی در فصـل زوسـتان 
از ونطقـــه وـــأووریتش تـــرک خـــدوت وی کنـــد جهعیـــت ونطقـــه اغلـــب از آوـــل بـــرای 
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گذرانــدن فصــل تابســتان بــه ایــن ونطقــه ســفر وی کننــد. حهــام ســولفور در درجــه اول 
ووقعیــت بســیار خــوبی فــراهن وی کنــد. تهیــه بــوی غالــب  ،بــرای بیهــاران رواتیســهی

وخصوصـًا  ، بـه ویـژهئیدروژن سولفوره در بیهاران درجه اول برای وعالجه آنـان اسـت
 ای وناسب است.که اسک ناقد اردوگاه ه

(Seil; Stewart; DiArcytold, Holmes; Napier; Stalk Lovett). 

 ASKANADI: اسکنادی
کاشــان.  4/44وــایلی ) 45له یی اســت در فاصــکاروان ســرا کیلــووتری( از یــزد بــر ســر راه 

(Gibbons) 

 ASKARUNI: _ اسکرونی (اسکران)اسکنادی 
کردسـتان واقـع در  کیلـووتری( شـرق  4/2وـایلی ) 4/4روستایی است در ونطقـه 

گهـواره. ایـن  گهـواره و در سـهت راسـت سـاحل  وحل اتصال رودخانه های شیروان و 
واحد وسکونی است و تعدادی درخـت و وقـادیری وـزارع  45 کن و بیشآبادی دارای 

کشتزار. آب آن فراوان و از رودخانه تأوین وی شود. وزارع حووه پر رونق است.  گندم و 
گوسفند و بز.  4555تدارکات:   (Vaughan)رأس 

 ASLEH: اصله
ـــا   44وـــایلی ) 14واحـــد وســـکونی در جـــزین. در فاصـــله  425روســـتایی اســـت ب

 ((Schindlerشرقی ههدان.  کیلووتری( شهال

 ASLANDUZ: اصالندوز
روســتایی اســت در آذربایجــان درســت در قســهت پــایین اتصــال قره ســو و ارس. 
کــه در  اینجـا وجهوعـه ای اســت از تپـه هایی ســاخته شـده از نی هـای شــنی و حصـیر 
ــه شــکل  کوچ نشــینان فقیــر وی باشــد. اینجــا یــک تپــه وصــنوعی ب اختیــار عــده ای از 
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که در زوان جنگ های ایران و روس به ونظور دفاع از استحکاوات  وخروطی هست
فروانـده نظـاوی ایـران سـاخته  ،جنگی اطـراف رودخانـه ارس بـه دسـتور عبـاس ویـرزا

بین ایران و روس در اینجـا اردو زد و  .م4828شده است. عباس ویرزا در جنگ های 
 در اینجا....

 ASOLAT َاُسوالت:
 (Pul)نزدیک پیوستن پول  ،ع در روی رودخانه چالوسروستایی در وازندران، واق
 42وـایلی ) 25کیلـووتری( و  97وـایلی شـهال تهـران ) 45به آن، این آبادی در حدود 

کنار دریای خزر قرار دارد.  Lowett  کیلووتری( جنوب شرقی عباس آباد در 

 ASPABIN: اسپآبین
که جاده قزوین به رشت را  کیلـووتری( بـه  42وایـل )در  25نام دّره ای است در قزوین 

 ((Schindlerقزوین قطع وی کند. این وکان زیر آبادی پیروز زنگ قرار دارد. 

 ASPCHIN: اسپ چین
کـرک رود که جـاده سـاحلی بـین روسـتای عباس آبـاد و   رودخانه ای است در وازندران 

 اچیزی دارد.آب ن ،ز در فصل بهاره جاوا ب ،قطع وی کند. این رود به داخل خزر وی ریزد را

 ASSassin: ن )حّشاشین(اساسیّ 
سیله یک شـاخه وسـلهانان که در ایران به واست ظاوی نقوای  با نام یک وذهب

شــده اســت و در وراحــل زوــانی و حرکــت تصــاعدی بــه  شــکیلدر قــرن نهــن هجــری ت
گرفتــه اســت  در پهنــه و صــورت وــنظن پایــان یافتــه و در اختیــار و ونــان وربوطــه قــرار 

 یهانی در ده یا دوازده شهر وختلف اشاعه داده شده.اعتقادی و ا
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 ASTALik: آستالیک
روسـتایی اسـت  44   14   14طـول جغرافیـایی   44   14   29عرض جغرافیـایی 

ــه فیروزکــوه )  25در  کــن و بــیش ( San Johusاصــالح توســ   Lemmدر جــاده تهــران ب
وی نویسـند. و بنـابر نام ایـن وحـل را هسـتاوک  اغلبکیلووتری( تهران.  44وایلی )

خوانـده  Hastanek _ Lemmبـا تلفـظ  شـایدد. و ردهی گـنبـا لهجـه وحلـی تلفـظ  ،این
 ((Schindlerوی شود. 

 Astaneh: آستانه
 .وتر( 2444پا ) 7545ارتفاع 

گـــروه  کیلـــووتری( جنـــوب  21وـــایلی ) 44واحـــد از روســـتاهای بـــا فاصـــله  1یـــک 
کـه از  َوـهه بـا آب پرسلطان آباد. هـر دو طـرف رودخانـه. ایـن ونطقـ چنـد  یکوه هـارود 

وایلی روستا سرچشهه وی گیرد آبیاری وی شود. خوشه های طالیـی رنـگ و آویـزان از 
ــولر  کــاه ب کــوه شــیرورد و  ــین  کــه ب ــور آبــی(  در ویــان  اســت،ســاقه ها در دوره پلــویی )ب

کاشـی،  واسه ها دیده شده است و آثار باستانی ارزشـهند قـدیهی بسـیاری ههچـون 
 ، سکه و غیره در اطراف ونطقه یافت شده است.کاسه

 ASTAN KARU: آستان کارو
 44  22و عرض جغرافیایی  44  41طول جغرافیایی 

ُکجــور ــه  .روســتایی اســت در ونطقــه  ــه ب ــن آبــادی در وحــل اتصــال دو رودخان ای
کیلووتری شهال تهران نزدیـک پـِل )رودخانـه( اوکانـات  یکدیگر واقع شده، در چند 

 (Lovett; Schindler)و آب آن فراوان است. کافی دارد 

 Astara: آستارا
کوچکی  18    44    44طول جغرافیایی _  48    27   1عرض جغرافیایی،  آبادی 

کنـار سـاحل خـزر در نین بلـوک  155است با  واحد وسکونی، در وـرز ایـران و روسـیه در 
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کــه ســالیانه بــه خــوانین یهــنن پرداخــت و رقهــی در  ،ی گــرددنهــین، اردبیــل. والیــاتی 
ــران وشــابه بنــدر راســت آســتارا وی باشــد. 424555حــدود  در اینجــا ادارات پســت و  ِق

گهـــرک و یـــک اداره انبـــار نفـــت و یـــک ایســـتگاه  تلگـــراف فعـــال هســـتند. یـــک ادار 
از  Leonozoff. ایســتگاه وــاهیگیری وتعلــق بــه آقایــان )دایرنــدوــاهیگیری در آســتارا 

اشد( استرآباد ایرانی از استرآباد روسـیه بـا رودخانـه اتباع روس پیهانکار شیالت وی ب
که در اینجا  وتـر( عـرض آن اسـت، آسـتاراچای، نـام  42یـارد ) 15 کن و بـیشکوچکی 

که روی رودخانه  دارد. این رودخانه غیر قابل عبور وی باشد و از طریق یک پل چوبی 
کالســـکه ه شـــده،ســـاخته  ا را وهکـــن اوکانـــات عبـــور و وـــرور پیاده هـــا و اســـب ها و 

که شاه ارزشـی  4954. این پل در سال رددوی گ ساخته شده و این ههان فرصتی بود 
کنـون بـه ط پا از ونطقه عبور وی کرد و از آن زوان تـا  ور ورتـب پـل در را برای بازدید از ارو

گروه نگهبان روسـی و در طـرف دیگـر ،حال تعهیر بوده است. در یک طرف پل  ،یک 
ـــی از آ ـــا ن وحافظـــت و وراقبـــت وی کرده انـــد. هی  گنگهبانـــان ایران ـــه لنگرگـــاهی ی ون

اوکانات خشکی در طرف روسیه و یا ایران برای وراقبت از پل وجود نداشته اسـت. 
وتـر(  21یارد ) 44 کن و بیشطول هرکدام  .فروند قایق است 45آستارای روسی دارای 
فروند از ایـن قایق هـا  25نفر را داراست. قایق های روسی هن  25 رفیت حهل بار و یا 

سـت. آن هافرونـد قـایق وـاهیگیری هـن در اختیـار  15ا عالوه بر این ه .در اختیار دارد
وتعلـق بـه بنـدر اسـت. آسـتارا  Leonardffتجهیزات واهیگیری ایستگاه لئونـاردوف 

کاال و وسافر به وقصد اردبیل و بالعکس وی باشد. آستاری روسـی  بندر حهل و نقل 
گـارد اسـت. در سـال وـارس ی پیش قـنیرو 455دارای  باهـدف جـدایی از  ،4944راول و 
کرد. روس ها  اردبیل را با هدف ایجاد نااونی در ونطقه بهباران 
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قـدری از دهانـه  بایـد نیروهای ورزی ایران و روسـیه ،بر طبق عهدناوه ترکهن چای
کنند و از ارتفاعات رود خانه به ورکزی به ونظور دور شدن از درگیری ها عقب نشینی 

 عقب بروند.نیز   jikuطرف چیکو 
کو _ آستارا در حـال تـردد بـوده  4885سال  ازیک خ  ریل آهن  کنون در وسیر با تا

یادی رودخانه جویبار _ نهر جوی آب در ونطقـه آسـتارا وشـغول تولیـد  است. تعداد ز
ول واهی های عالی عالوه بر سالهون هستند. وواد اولیه برای تولید غذای در درجـه ا

که نوع بسـیار ورغـوب آن در ونطقـه بـه و یـار و برنج است  فور وجـود دارد. تجـارت خاو
که وقادیر فراوان آن و وحل دسترس  این گونـهصاحبان  در اختیار ویوه جات خشک 

کنســـولی از تجـــارت ســـال های  گزارش هـــای  بـــه  4959-4944وشـــاغل هســـتند. بـــرای 
ک«. رشت وراجعه فروایید»عنوان   شنده است.آب و هوا بد و 

Holmes, Abich, Sail, Stewart, Stewart, thicklman, Sykes, Rabiono. 

 (Asterabad or Asrabad: آستاراباد یا اسراباد
کردستان ایران، این آبادی وتشکل از   کـن و بـیشروستایی است در ونطقه وریوان 

و ی باشـد و که هر واحد به طور وستقل و جـدا از بقیـه واحـدها است واحد وسکونی 15
یـک  کـن و بـیشیک پرچین است. آب و هوا دلپـذیر اسـت _ آبـادی از  آن هاحدفاصل 

 و چند ساعت راه تا بانه است. راه داردساعت پیاده روی تا قلعه وریوان 
TC. Plowden; Gerard, Rabino, Gazatteer of Kurdistan. 

کردستان وراجعه فروایید.  به فرهنگ جغرافیایی رابینوی 

 Astara Chai: چای )رود آستارا( آستارا
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که شهر آستارا در آن قـرار دارد. ایـن  رودخانه ای است در شهال شرقی ورز طالش 
کیلــووتر( را  47وایــل ) 24رودخانــه بــا یــک رونــد شــهال شــرقی بــه طــرف خــزر حــدود 

 سرانجام به دریای خزر وی ریزد. پیهوده،
د غیـر وهکـن اسـت. در صـورتی گاهی از وواقع سال اوکان هرگونه تردد از بسـتر رو

 . (Tiedlmann)اوا غیر قابل عبور وی شود است،که نزدیک سرچشهه 

 Asturchi: آستورجی: یا آستورچی
وــــایلی غــــرب خــــوی در وــــرز  42روســــتایی اســــت واقــــع در یــــک دّره در فاصــــله 

 (Mac Gregor)_ شهری در ترکیه(  Vanکیلووتری وان ) 41وایلی ) 15آذربایجان و 

 ASUR: آسور
 وتر( 2447پا ) 7855ارتفاع 

کنـــار رود نیهـــرود و در حـــدود  وـــایلی غـــرب  45روســـتایی اســـت در وازنـــدران در 
کنار جاده   (Lovett)     أسک. ASKفیروزکوه در 

 Atishgah: آتیشگاه
کـه از سـطح دشـت  فاصـله آن تـا  .وتـر( بلنـدتر اسـت 44پـا ) 455نام تپـه ای اسـت 

آتشــگاه یــا وکــان آتــش را  Ussher .وجــرد اســتوایــل از طریــق جــاده بر 1اصــفهان 
کیلــووتر( از شــهر  4وایــل ) 4 کــن و بــیشوعرفــی وی کنــد. بــه دیــد یــک تپــه  این گونــه

گفته وی شود این اثر از  :فاصله دارد و باالی آن آثار یک آتشکده وخروبه پابرجا وانده
 است. Axtaxcrxesزوان اردشیر ساسانی یا 

 ATena: َاتنا
 ی شهال فوالد وحله.کوه هاست در وازندران واقع در آبادی بزرگی ا
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 ATSH Kuh: آرتیش کوه
 وراجعه فروایید. (Nimvar)به عنوان 

 (ATiAB SHAII) آتیاب شاه:
کوچکی است بین واهیار و کاروان سرا  KurniSHAH     (TRotler)ی 

 AGKAND – AUHUN: اوهون
 به عنوان آهن وراجعه فروایید.

 AurKALTA: اورکالتا
کردستان ایران در فاصله  کیلـووتری( جنـوب  48وـایلی ) 41روستایی است در 

کنار جاده وهران.   Sinnehشرقی سینه   (Kinneir)   از 

 AVAMIL: عواویل
وــایلی جنــوب اصــفهان، در جــاده وســتقین چیقــاخور  44روســتایی اســت در فاصــله 

Bering 

 AVANJala: َچال آواَن 
ِگلـی اسـت درکاروان سراباب  یک سـهت چـپ جـاده فیروزکـوه، نزدیـک تعـدادی  ی 

 (Napier)کیلووتری( جاده تهران به فیروزکوه.  15وایلی ) 24باغ و وزرعه در حدود 

 (AVARZman: آوار زوان
 وتر( 4844پا  ) 4488ارتفاع 

 28وـــایلی(  4/47واحـــد وســـکونی در ونطقـــه والیـــر. ) 45روســـتایی اســـت بـــا 
کنار جاده نه  ((Schindlerاوند. کیلووتری دولت آباد در 
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 AVASAN: عباسان
که توس  جاده زهاب به سـلیهانیه قطـع وی شـ کردستان   ودرودخانه ای است در 

کهی از زهاب جریان دارد.   (Lawlinson)و این رودخانه در فاصله 

 (AvazABAD: عوض آباد
کیلـووتری( از داوغـان  44وـایلی ) 8روستایی است در ونطقه داوغان در فاصـله 

 ((Schindler. به تهران

 AVEH: آوه
ــا و وهــن از تعــدادی  واحــد وســکونی واقــع در جنــوب و  455یــک وکــان بســیار زیب

ِقران غـالت  244ِقران وجه نقد و  2445ا جنوب شرقی ساوه. والیات سالیانه این ج
گــذار شــده نگــه دارایــن ولــک خالصــه دولتــی اســت و  ــه رئــیس ایــل خلــج وا ی آن ب

 ((Schindlerاست. 

 AVRUMAN DAGH: اغَاورووان د
ی زاگرس واقـع شـده اسـت. کوه های َاورووان در جنوب غربی و ووازی کوه هارشته 

. بــین ودارتفاعــات وحشــی و صــخره ای اســت. فقــ  توســ  جــای پیادگــان قطــع وی شــ
کروانشـاه از  که از ویان آن جاده وسـتقیهی بـه  َاورووان و زاگرس دره ای باریک قرار دارد 

کـه  ،شاوان وی گذرد. از ویان این دره سلیهانیه به نام جاده کوچکی جاری اسـت  رود 
گوران وی گذرد و به داخل دیاله وی ر گرونه   . )آِب شیروان(.یزداز 

 AVRUMANi: آورووانی
که جهعیت آبادی های شـرقی در  که به دو شاخه تقسین شده  نام یک ایل است 

یــه ســکونت دارنــد. ی آورووــان و چنــد آبــادی در پــای جنــوب شــرقی قلهــرو ترککوه هــا
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کـاواًل جدا زیـر نظـر دو رئـیس  ،نـدیعلی رغن اینکه دو بخش این جهعیت از یکـدیگر 
اوـــا خیلـــی جنگجـــو و وهـــاجن  ،انشـــین هســـتندقـــرار دارنـــد. طایفـــه بیشـــتر یک ج

 ایـن بـه طـور نـوبتی نـدوی باشند. ایـن دو قـوم تحـت اداره جعفـر سـلطان و شـاه علی ا
سـواره را  45زینی سـلطان توانـایی و قـدرت جـای گ و یفه را به عهده وی گیرند. جعفر

ــوی تر اســت و شــجاع تر و  ــران خیلــی ق دارد. نفــر دوم )شــاه علــی( ســاکن در قلهــرو ای
وعتبرتر از رقیب خود وی باشد. و بنـا بـر ایـن دارای شـهرت و اعتبـار بیشـتری اسـت و 

ی وهارت در جنگ های سرپایی دارا به ویژهدر جنگ ها بی رحن تر و خشن تر است و 
ــه حــدود  ــی ب ــر  455جنگــی بیشــتری اســت. تعــداد تفنگــداران تحــت اوــر شــاه عل نف

 (Soarn, 1910)تخهین زده وی شود. 

 AVRUMAN LAHUN: َاوروان الهون
کردستان واقع در  کیلووتری( غرب سنندج و یـک  458فرسخی ) 48یک بلوک از 

ــه خ ــا درختــان بلــوط ب بی پوشــیده شــده و وفروانــداری از ایالــت اردالن ایــن ونطقــه ب
هـــزار نفـــر را در خـــود جـــای داده اســـت.  4روســـتا و جهعیتـــی در حـــدود  24دارای 

اوــا بــا وقایســه  ،جهعیــت ســاکن در ایــن وحــدوده فقیــر هســتند و فقــر غنــایی دارنــد
کهتری دارند. ایـن  جهعیت وناطق َاوروان تخت ههسایه خلق و خوی وحشی گری 

کوچــک ت ــه  ــنج ونطق ــه چهــار یــا پ ر تقســین شــده اســت. و ههیشــه هــن ســرزوین ها ب
کردســتان ههــ ،کارهــای عهــووی خــانواده اداره وی شــود کــه والــی  عضــو  وارهدر حــالی 

 .بروی گزیندثابتی را 

 Geography: جغرافیا
که هنگام تهـاس کوه ها ی آورووان عاول طبیعی تعیین کننده است. به این وعنا 

ــه برخــورد وی ک ــع وــرزی ترکی ــا ووان ــا غــرب و جنــوب  طــرف ب ــن ب ــه ای نــد. دسترســی ب
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کـه ونـاطق سـهت  ،وناطق بسیار وشکل است و آن دسترسـی بـه رود شـیروان اسـت 
توسـ   4878ایران به آسانی قابل عبور و ورور اسـت نوقـود وکـان اصـلی آن در سـال 

گرفت و  که باغات آنجا در وعرض آتش توپخانه قرار  نیروهای فرهاد ویرزا اشغال شد 
 .گردیدتخریب 

گنــدم و جــو بــه ونــابع درآوــد کــه صــادر وی شــود و یــا بــا  : وحصــوالت انجیــر، انــار، 
تووـان اسـت. آب شـرب از  455د. اصل والیـات سـالیانه ردصورت تهاتر وعاوله وی گ

یاد وی روید Buck thornچشهه ها تأوین وی شود. در این ونطقه  تهشـک  .به وقدار ز
گــال و پوســت انــار )بــرای رنگــرزی( از وح صــوالت ونطقــه اســت. و دانــه های رنگــی، 

تولیــدات ونطقــه اســت. چــوب )هیــزم( بســیار فــراوان  ءعســل بســیار ورغــوب هــن جــز
که در زوستان آتش در وکان های سرباز به نام آتشدان افروخته وی شـود نـه در  ،است 

کرسی ها.  (Rich, Plouden: Schindler, 1402, Rabine, 1911)  آتشدان های زیر 

 AVRuman TAKht: َاورووان تخت
کوردستان واقع در حدود  فرسخی جنوب غربی سنندج. این  44نام یک بلوک در 

که از طرف غرب به شـهر زور در ترکیـه و شـهال و شـق  آبادی بسیار ناههوار و    است 
با روستاهای سینه و جنوب َاورووـان الُهـون و جـوانرود وحـدود وی شـود. ایـن ونطقـه 

کــه ههگــی  4555حــدود  پارچــه آبــادی اســت و جهعیــت آن در 44دارای  نفــر اســت 
 قران وی باشد. 7555بالغ بر  آن هاسّنی هستند و والیات ساالنه 

کــه چــوب  گــال پوشــیده شــده  صــادر  آن هــاونطقــه زیــر پوشــش درختــان بلــوط و 
یـــد و ترشـــی هایی از  کـــرفس وحشـــی فـــراوان در ایـــن ونطقـــه وی رو در  آن هـــاوی شـــود. 

کـه صـادر وی گـبسیار لطیـف  لذیـکه ونطقه تولید وی شود  . از صـادرات رددذ اسـت 
گنـدم و جـو و سـایر وایحتـاج از  ،دیگر گـردو اسـت.  ویوه های جنگلـی و انـار، انجیـر، 
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ــه خ گــرم اســت و درختــان انــار ب ــه  ــن ونطق وبی ســایر ونــاطق وارد وی شــود. هــوای ای
وحصول وی دهند. جهعیت ونطقـه وحشـی و قانون شـکن هسـتند و نفـرات نظـاوی 

کنند و طبیعت خشـن و نـاههوار بـالغ دسترسـی نهی توانند به ون طقه دسترسی پیدا 
یافت والیات دولتی است.  آن ها به ندرت والیـاتی وی پردازنـد و  آن هابه ونطقه و در

ــه در عهــل،  ــد. فرهــاد ویــرزا وعتهدالدول ــه  4874را در ســال  آن هــاخودوختارن وادار ب
ــه حــال  ــع تــا ب ــا از آن ووق کــرد او ــانون  ــ ســراناجــرای ق ــه  دوبــارهل قبای دســت دزدی ب

 والیات ها زده اند.
(Schindler, 1902: Rabino, 1917). 

 AVUGLU: اووگ لو
 وتر( 954فوت ) 2745ارتفاع 

 AWAJIK or AVAJIK: اواجیک
جاییکـه  ،نام داده شده به فالتی است واقع در شهال غرب آذربایجان در غرب واکو

پـایی واقـع شـده و سـرزوینی  4955تفـاع رود َاواچیکه چای سرچشهه وی گیرد. فالت در ار
کـل ونطقـه بـین  41در حدود  وایل در هشت وایل وربع را زیر دید دارد. )ایـن سـرزوین در 

 855/4ی ورتفع وحاصره شده است و با جهت جنوبی بـه طـرف قلـه ای بـه ارتفـاع کوه ها
 آبـادی 44 ی ورتفع وحاصـره شـده اسـت.کوه هاوتر( اداوه کل ونطقه در ویان  2245پا )

کل  سا کندی در اختیـار ترک هـایی  آن هـاوهن تـرین  Calsa Kandi ووجود در این وحدوده 
کلــی و دســته جهعی  کــه ... ســال پــیش بــه طــور  وســتقین از قــارص بــه ایــن بــه طور اســت 

گزیدنــــد.  کردنــــد و در َاواجیــــک ســــکنی  کــــوچ  کــــه  گویــــاونطقــــه  در ونــــاطق ارونی هــــا 
ــ ــد روستاهایشــان بزرگ ت کلیساهایشــان پراکنــده در داخــل؛ رئــیس  اســت رباقی وانده ان و 

گرفـت. که اولین شخ  ووفقی بود  ،کنونی برطبـق قـوانین وـوروثی حکووـت را بـه عهـده 
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وردم به خـوبی و خوشـی زندگیشـان را اداره وی کردنـد. ایـن جهعیـت وحصـوالت خـوب 
گوســـفند و اســـب  یـــادی  گنـــدم و جـــو تولیـــد وی کننـــد و صـــاحب تعـــداد ز کشـــاورزی 

گیـاه و عـالی د. طی فصـل تابسـتان داونـه های ورتفـع ارتفاعـات چراگاه هـوی باشن ای پـر 
گـر داغ بـه  کـه از وـاکو و آ کردهای جاللی  گاوهای زیاد وتعلق به طایفه   برای گوسفندان و 

کـوچ وی کننـد اوـا نـه  ،آوـاده چـرا وی کننـد. در زوسـتان ونطقـه، بسـیار سـرد اسـت ،اینجا 
کاروان هــا کــه ســفر ییالقــی  ــوزان را چنــدان  ی شــتر و قــاطر و وهــاجران فصلی شــان از طراب

گیاه به بایزیـد و یـا روسـیه صـادر  وتوقف سازد و در سال های عادی اضافه تولید علوفه و 
کـه از قلهـروی راه هـباز نگه دبه وی شود. حاکن وو ف   ،ا وی گـذرداشتن بخشـی از ایـن را 

. از آواجیــک نــدایــن هدف ا ل اجــرایئوســوار وســ 455وی باشــد. بــرای اجــرای ایــن و یفــه 
AWajic  ــه ارتفــاع ــه طــرف قلــه ای ب ــا ) 855/4جــاده در وســیر ب وتــری( در جهــت  2245پ

گـذرجنوب به طـرف چالـدران اداوـه وسـیر وی دهـد. جـاده بسـیار  و کوهسـتانی و  دشـوار 
ور وـداوم خـاک فرسوده است و از نظر زوین شناسی بسیار وورد توجه است. ارونی ها به ط

 (Picot 1894) دست وی دهند.  خود را از

 Ayaghli: ایاقلی
کــوچکی اســت در نــین بلــوک انگــوران خهســه. در فاصــله   72وــایلی ) 14آبــادی 

 ((Schindlerکیلووتری( زنجان. 

 AY: آیی
 14   14   41طول جغرافیایی  44    41عرض جغرافیایی 

ال شـرق کیلووتری( شه 44وایلی ) 22روستایی است در ونطقه خهسه، در فاصله 
گرفتــه اســت و دارای بــاغ ونزلــی  Tarumزنجــان، بــه طــور بســیار زیــادی در دّره طــارم  قــرار 

که به دستور یکی از حکام ونفور ونطقه ساخته شده است.  بسیار باشکوه وی باشد 
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 AISHABAD: عیش آباد
کیلووتری( جنوب یزد.  4وایلی ) 4 کن و بیشروستایی است در یزد، در فاصله 

کـ اوـا خـود آن در ویـان باغـات  ،اواًل در لبـه دشـت بی حاصـلی واقـع شـدهاین آبادی 
 وحاصره شده است.

 AZ: از
کنـار  42وایلی ) 4/7کالته ای است در وازندران در فاصله  کیلووتری( سـاری در 

 جاده بارفروش.

 AZADANK: آزاداناک
 وراجعه فروایید. AZADTAiNبه عنوان آزادتاین 

 AZADBAR: آزاد َبر
کــن و ارتفاعـات در جنـوب وازنـدران اسـت. ایـن ارتفاعـات در فاصـله یـک رشـته 

کیلــووتری( شــهال تهــران واقــع شــده و از جهــت شــهال غــرب و  41وــایلی ) 15 بــیش
کلچان اوتداد وی یابد.   (Lovett)جنوب شرق تا قله 

 AZATAIN: آزاد تاین
و  یــک روســتای بــزرگ در حــال پیشــرفت وی باشــد بــا آب فــراوان پــا. 4485ارتفــاع 

کنــار جــاده  444وــایلی ) 4/82باغــات پــر درخــت در فاصــله  کیلــووتری( تهــران در 
نام دارد. نام روسـتا  Zaraukuhی اطراف آن رارا اوکوه کوه هاههدان واقع شده است. 

 ((Schindler     است. AZADANAKهن آزادنک 

 AZANDARiAN: ازن دریان
 21واحـد وسـکونی در فاصــله  455وتـر(. روسـتایی اسـت بـا  4975پـا ) 4955ارتفـاع 

کنــار جــاده آبخــا بــه دولت آبــاد والیــر  48وــایلی )  (Malayer)کیلــووتری( ههــدان در 
Schindler)) 
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 AZAN – UZAN: َازن اوزان

 BABA GHANi: بابا غنی
کردهــــای جــــاف  کردســــتان. ترکیــــه  Jafطایفـــه ای در  در هــــر دو طـــرف رودخانــــه 

 (Gerrald). یندوی ز

 BABA GAVARIK: بابا گواریک
ونطقـه شـهال  KARA AiNEH (CHALDURAN)جایگاهی است در قره آونـه 

کوچک به نام بورکیه   Burkieh (Picot, 1847)غربی آذربایجان، ییالقات یک طایفه 

 BABA GUR GUR: بابا گورگور
گورگور وراجعه فروایید.  به عنوان اوام زاده 

 BABAJiGH: باواجق
کو، در وجــاورت کوه هــاســت در جنــوب فالتــی ا وتــر( 4415پــا ) 4555ارتفــاع  ی وــا

کوچ نشــینان رهــا شــده، اوــا چنــدین  ــرای  شــهال غربــی آذربایجــان. بیشــتر اراضــی ب
کشاورزی وورد استفاده قرار وی گیرد.   (Pico)روستای پیشرفته وساعد برای 

 BABA Haidar: بابا حیدر
وی روستایی است در ونطقه چهاروحال _ این آبادی بـدون درخـت اسـت و بـر ر

یادی بدون آبیاری در زوین های ورتفـع  گرفته است. اراضی ز کوچک قرار  یک فالت 
 (Soan, 1912)باالی آن وجود دارد. 

 BABA Hassan (Zuhap): بابا حسن
ا( نفــر جهعیــت دارد )باتان هــ 4455وهــاب زوــرز بــر غــرب روســتایی اســت بــا زوــین  

گندم و جو _   .(Soan 1912)کشاورزی: شاول 
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 BABA KHALAT: بابا خلعت
کـوچکی اسـت در  4544پـا  4244ارتفـاع  44    12عرض جغرافیـایی  وتـر روسـتای 

کویر بزرگ نهک واقع شده است. این ونطقـه  شهال ونطقه انارک، در نزدیکی ورزهای 
و دارای یـک  وی باشـدای تابستان قابل سـکونت وتعلق به انارک است و فق  در واه ه

کشاورزی و  کـه از یـک اسـتخر اصله درخ 1یا  4جریب  ت است. آب آن فراوان اسـت 
کـه روزی دو نوبـت برداشـت وی شـود د. ایـن ردتـأوین وی گـ ،که آب آن از یک نهر قنات 

فــوت وکعــب آب اســت. یــک بــرج ســاعت قــدیهی در ایــن  455اســتخر دارای  رفیــت 
گیرد. ایـن سـاعت  که برای دفاع در برابر راهزنان وورد استفاده قرار  در ونطقه وجود دارد 

گروهی از ارتفاعات نصب شده اسـت. یـک جـاده خـوب  سهت شهال شرقی در پای 
گرفتــه( و  4/4وــایلی ) 4/4ار روســتا تــا روســتای ســرخ شــور در فاصــله  کیلــووتری قــرار 

 (ASHIN)سپس به طرف سهت راست رودخانه تاج و از آنجا به طرف چشـهه آشـین 
کشیده شد اداوه 47وایلی ) 4/45در فاصله   وی یابد. کیلووتری( 

گوســفندان در ونطقــه وجــود دارد.  وقــادیر فــراوان علــف هــن بــرای شــترها و هــن بــرای 
 (Vaughan 1890) وقادیر هزاوان هیزم در وحی  برای آووخت در دسترس وی باشند.

 (BABA PASHMAN: بابا پشهن
وـایلی  4/49روستایی است در ونطقـه سـیالخور در جنـوب بروجـرد و در فاصـله 

 .(Vaughan)واقع شده است  Tahijجاده سهت راست رودخانه تاج  آبخا از طریق

 BABAN: بابان
کرد آذربایجان در ههسایگی سـولدوز هـن در چادرهـا و هـن در  یکی از طایفه های 

خـانوار وحاسـبه وی شـود. از  4455در حـدود  آن هـاخانه ها زندگی وی کنند، جهعیت 
س به  هور رسیده بود. یکی از این زوان پیدایش بابیت تا این زوان دو دسته در وج
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کـه  دو دسته تبعیت از عباس افندی شـعبه شـیراز وعـروف بـه عبـدالبهاء، در حـالی 
کوچـک دیگـری بــا جهعیـت تقریبـی  نفــر از یـک فرقـه دیگــر بهائی هـا بـه نــام  455گـروه 

کــه بــه ازلیهــا وعــروف بودنــد. بعضــی از ازلی هــ ور ا بــه طصــبح ازلیهــا پیــروی وی کردنــد 
ور خسـتگی ناپذیر تـا سـال پارلهانی و بهائی ها بـه ایـن دلیـل بـه ط فهرستک فعالی ی

کردند. 4945  از هرگونه فعالیت سیاسی خودداری 
انجـام داد. آووزش هـای وی  نیـز عبدالبها سفرهایی به ترکیه، انگلستان و اوریکـا

کرده بودند که بهائی ها وحفلی تأسیس  گو، این در جایی   ،توجه بیشتری را در شیکا
کردند.   (Staocks) به خود جلب 

 BABUL: بابل
رودخانـــه ای اســـت در  44   12  5عـــرض جغرافیـــایی  42  15  5طـــول جغرافیـــایی 

کــه از   (Stewart)ی البـرز سرچشــهه وی گیــرد و بـه طــرف داونــه های کوه هــاوازنـدران، 
یـای خـزر وی ریـزد. ایـن رودخانـه در  بارفروش جریـان وی یابـد در بنـدر وشهدسـر بـه در
کشـاورزی جریـان دارد. بنـابراین اوکـان اسـتفاده از آب آن بـرای  وحل پـایین اراضـی 

ــه حــدود  ــارفروش عــرض رودخان ــاری وــزارع وهکــن نیســت. در ب ــارد اســت و  45آبی ی
وتر( در ساعت در بستر آن به طرف خزر جریان  4248وایل ) 2جریان آب با سرعت 

که ایـن رود بـرای قایقهـای از  گفته وی شود  وایـل بـه  1یـا  4وشهدسـر بـه داخـل دارد. 
طــرف بــارفروش اســت اوــا فقــ  در زوــان طغیــان ایــن شــرای  وجــود دارد. در قســهت 

دهانـه  8باالی بارفروش یک پـل آجـری زیبـایی بـه نـام پـل وحهدحسـن خـان دارای 
که با  رافت خاصی در وس  جریان رودخانـه سـاخته شـده اسـت. عـرض  وی باشد 

وتـر( اسـت. عهـق رود  21 کـن و بـیشیـارد ) 75حدود  رودخانه آن در دهانه وشهدسر
سـیله وتر( است اوـا در دهانـه خروجـی به و 45/7فوت ) 41 کن و بیشدر دهانه خزر 

کرانـه های سـاحلی  4یـا  2ِگل و واسه های نـرم سـّد شـده اسـت. در فاصـله هـر  وایـل 
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ِگـل ا یاد و وهلو از ریگ هـای روان و  که عهق آن ز گذرگاه دیده وی شود  کـه یک  سـت 
 .(Holmes, Puchin, Napier)به هنگام باران های سنگین غیرقابل عبور و ورور 

 BAD: باد
کــه ورکــز اصــلی اداره ونطقــه بــادرود نطنــز  4455روســتایی اســت بــا  نفــر جهعیــت 

کاشـان واقـع  48وـایلی ) 12است. این آبـادی در فاصـله  کیلـووتری( جنـوب شـرقی 
 ((Schindlerشده است. 

 Baduali: بادولی
در شـهال  .واحـد وسـکونی اسـت 45روستایی است در ونطقـه ایرانلـو، ترک هـا دارای 

کلیسا کندی.  47غربی آذربایجان در فاصله  کنار جاده   (Picot)وایلی واکو در 

 BADSHAH: بادشاه
کوچکی است در زاینده رود درست  ...... نزدیک اوام زاده اسهاعیل. دّره  آبادی 

کیلــووتر( زیــر  2/4وایــل ) 2هــای وختلــف و بــه عــرض بــه نحــو بســیار خــوبی در جا
 (Bell, 1884))خاک آن آهکی است(.  کشت رفته

 BAD JILAN: بادجیالن
 وتر( 4747پا ) 4455ارتفاع 

گردنــه واســوله. ایــن آبــادی در جنگــل  روســتایی اســت در آذربایجــان در جنــوب 
 سیب واقع شده با داشتن این نعهت بزرگ به آن وی بالد.

 BAD KHurum: باد خوروم
کردســـتان در حـــدود  ـــایلی ) 28روســـتایی اســـت در  ـــوب  4/48و ـــووتر( جن کیل

گـــاو رود واقـــع شـــده اســـت.  واحـــد وســـکونی، حـــدود  15 کـــن و بـــیشســـینه، در دّره 
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کـه از  گنـدم و جـو، آب آن فـراوان،  کشـتزار  تعدادی درخت و باغات و وقادیر فراوانی 
ورتفــع در ســهت شــهال و شــهال ی کوه هــایــک رودخانــه و یــک نهــر تــأوین وی شــود. 

گوسـفند وحشـی، در ویـان  کـوهی و  یـادی بـز  گفته وی شود برای تعداد ز شرق روستا، 
گوسفند و بـز، هیـزم بسـیار  455آنان وشاهده وی شود. تدارکات وتعلق به روستا  رأس 

گاه های خوب در فصل بهار و تابستان وجود دارد.   (vuughan)کهیاب است، چرا

 BADR ABAD: بدرآباد
کیلــووتری( شــهر یــزد بــه طــرف  44وــایلی ) 22روســتایی اســت در ونطقــه یــدز در 

کـاواًل  اصفهان. این آبادی با داونه های بیرونی اش با وقادیر فراوانـی زوـین در دشـتی 
گونـه های آبـی  یـادی  عریان و قارچ هـای نـرم و روشـن و سـبک واقـع شـده و بـا تعـداد ز

کرده است.   (k,ABBetr)ههزیستی و تعاول برقرار 

 KALHup KERMANSHAH (BADREH or BADRAi): بدره یا بدرایی
روستایی است در فاصله نین فرسـخی هارون آبـاد بـه طـرف جـاده واهیدشـت در 

کهـی بـه طـرف راسـت جــاده. تعـداد  واحـد وسـکونی در ایـن وکـان وجــود  15فاصـله 
کشـت غــالت و حبوبـات اســت. در اینجـا بافـت فــرش هـن را کشـاورزی آن  یــج دارد. 

کدخـدا: اسـدخان اسـت. سـروایه دار وعتبـر ارسـالن خـان: سـراوِی نظـام.  است. نـام 
گفته وی شود اصالت بغدادی دارند و  جهعیت از طایفه ای به نام بدری وی باشند و 

کلهر پیوسته اند.   (Rabino, 1901)در حال حاضر به طایفه 

 BADRUD District: بلوک بادرود
کـه بیشـ ترین بخـش شـرقی والیـت را در اختیـار دارد. از کوچک ترین ونطقـه نطنـز 

کویر وحدود وی شـود و از سـهت جنـوب بـه بلـوک الرسـتان و از طـرف  طرف شرق به 
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کاشان ختن وی شود. آبادی ها بادرود با والیات وصولی شان در سال   4894شهال به 
 ِقران 424/42بادور ایرساوان 

 8849خالءآباد 
کالته یزدان   7115ده عباد و 

 ِقران 28785کل  جهع

 Bafalek: بفالک
گیــاه واقــع شــده اســت  ایــن آبــادی روی داونــه یــک رشــته از ارتفاعــات عریــان از 

کروانشاه و یک وایل وانده به جنـوب  47وایل ) 4/45فاصله آن  کیلووتری( از شرق 
ــه  جــاده اصــلی اســت تعــدادی درخــت در اینجــا وجــود دارد. دشــت پایین دســت ب

کشت رفتـه اسـت. تـأوین آب بسـیار خـوب اسـت و چـرای دام هـا  صورت خوبی زیر 
گوســفند وتعلــق بــه وــردم  گلــه های  یــادی از   وی باشــد.بســیار خــوب اســت و تعــداد ز

کــرد هســتند. آبــادی  جهعیــت ایــن ونطقــه بــه صــورت وخــتل  از طوایــف وختلــف 
 (BurTon)واحد وسکونی هستند  15دارای 

 BAFRAN  (BAFRAN) BAFRAN: بافران
کیلـووتری(  414وـایلی ) 95واحـد وسـکونی در فاصـله  255بـا  یک آبادی وحصور

کلیووتری( جنوب شرقی نـایین. واقـع در داونـه های  2/4وایلی ) 2شرق اصفهان و 
کـوه آهکـی بـه ههـان رنـگ و جـنس سـنگ شـهر اسـت  دشت لوت از یک رشته پای 

(K.Abbot) Stackl, Schindler) 

 بافت
وـایلی  41ونطقه یزد واقع در فاصـله )تفت هن تلفظ م ی شود(. دشتی  است در 

کـه شهرکیلووتری(  24) . این دشت ونطقه بسیار حاصلخیز است و از یک نهر آب 
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یادی ونازل روستایی ساخته شـده آبیـاری وی شـود. ایـن ونطقـه از  بر روی آن تعداد ز
 (Christie; Schindler)آب و هوای بسیار لطیفی برخوردار است. 

ـــات و  47واحـــد وســـکونی و  4585_ اینجـــا  4879در ســـال  ـــه قن ـــه  444دهان خان
 وسکونی وحل سکونت پارسیان )زردشتی ها( بوده است.

ـــه ســـالیانه وبلغـــی در حـــدود  ـــه اســـت.  1924ونطق ـــات وی پرداخت ـــان والی توو
(Schindler, 1879) 

 BAGH: باغ
روستایی است در بلوک خهسـه. ایـن آبـادی در وسـیر جـاده پسـتی تهـران _ تبریـز 

 (Champain)کیلووتر( است.  442وایل ) 224است، فاصله آن تا تبریز واقع شده 

 Baghcheh JUG: باغچه جوغ
کیلــووتری( بــه طــرف جنــوب  8وــایلی ) 4روســتایی زیبــا و پــر درخــت در فاصــله 

کو _ در شهال غربی آذربایجان و یکـی از چنـد سـکونتگاه تابسـتانی  غربی و غرب وا
کهی باالتر از داو کن ونطقه است.  کوه )ییقا یا اردوگاه تابستانی.( حا  Picot 1894نه 

 BAGHCHEH: باغچه )گردنه(
کندولــه بــه بارلشــت )کروانشــاه(،  2149پــا ) 7445ارتفــاع  وتــر( در وحــل تالقــی جــاده 

کــه شــاول  ــی  اســت  شــیب جنــوبی طــوالنی و بــه طــرف بــاال باریــک تر و دره پــی  در پ
ان ردیــف درختــان زیبــای بریــزی در بریــدگی ها و وــزارع اســت و یــک رشــته نهــر آب از ویــ

سرازیری های به طرف بالشـت و دارای شـیب تنـدی در  ،جریان است. در سهت شهال
جهت پایین جاده پوشـیدون از ریـزه سـنگ های شـیل در داونـه آن دیـده وی شـود. خـود 
گیاهی است، زوین پوشیده از سـنگ های از جـنس شـیل  گردنه  عاری از هرگونه پوشش 

گیـاه است. زوین دار ای طرح های بسیار کن وحدود است در روی داونه های ارتفاعـات 
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ـــا والیهـــت  ـــر روی دشـــت و داونـــه ها ب ـــا آب ب .... وی رویـــد و بـــدون وجـــود درختکـــار و ی
گــرد تغییــر شــکل داده و بــا  داونــه های عریــان و وــدور وی توانــد زوایــای خــود را بــه صــورت 

تبـــدیل شـــده اســـت و  455تـــا  255شـــیب های والیـــن و .... هندســـی قلـــه ها بـــه درجـــات 
 ایده اند. عهـاًل بـرای چـرای دام هـتالیه های رسوبات بر روی الیه های ارتفاعات وجاور غل

 و خیلی به سادگی قابل اثبات وی باشد. استفاده وی شود

 BAGH – I – FIN: باغ فین
کاشــان ایــن  4وــایلی شــرق ) 4روســتایی اســت واقــع در  کیلــووتری( جــاده شــرق 

گاهـان قـرون پدیده به  گفتـه آ گرفته توس  یـک رودخانـه بـه  طرز بسیار زیبایی شکل 
 وسطی دارای خواص شفابخش است.

 Bagh – I – KumuSH: باغ کوووش
روســتایی اســت وحــل ســکونت چادرنشــینان هداونــد در فصــل زوســتان. ایــن 

 ((Schindlerونطقه در دّره جاجرود در شرق تهران واقع شده است. 

 BAGH MOARAF: باغ وعارف
کرانــه چــپ  ،وــایلی غــرب تبریــز 9روســتایی در آذربایجــان اســت در فاصــله  و در 

 ((Schindlerآجی چای 

 BAGH SAD: باغ صد
بــاغ زیبــایی اســت در داونــه های خروجــی تفــت در طــرف یــزد. ایــن بــاغ در بلــوک 

وجلـل بـا یـک  یسـاختهان ،پیشکوه یزد و در ونطقه یزد واقع شده است. در این باغ
 (Mac Greger)رتفع وجود دارد. بادگیر و
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 BAGH – I – SHAH (1): (0باغ شاه )
 42    49    45طول جغرافیایی  44   47   24عرض جغرافیایی 

روستای زیبایی است در جـاده تهـران بـه شـاهرود )از جـاده فیروزکـوه(، در حـدود 
کیلـووتری( تهـران، اراضـی اطـراف روسـتا بسـیار حاصـلخیز اسـت،  447وایلی ) 84

کرچک گندم، جو، ذرت روغن   (NAPiEr). وی باشد پنبه و وحصوالت آن 

 BAGH – I – SHAH (2): (1باغ شاه )
 کیلووتری( 489پا ) 4445ارتفاع 

کاشـان، در  45روستایی است بـا  واحـد وسـکونی در طـرف راسـت جـاده تهـران _ 
کاشان.  14وایلی ) 28فاصله   ((Schindlerکیلووتری( 

 BAGH – I – SHAH (3): (2باغ شاه )
کنــار  454وــایلی ) 44روســتایی اســت در فاصــله تقریبــی  کیلــووتری( بــارفروش در 

 ORANOVSKY; (      Ouseley; Morier)جاده تهران از راه دواوند. 

 BAGH – I – SHIKH: باغ شیخ
کیلووتری( جنوب شرقی ساوه در جاده به  4وایلی ) 4روستایی است در فاصله 

 (Abbott)قن از آنجا 

 BAGH – I – ZOURROD: باغ زوّرد
کیلـووتری( از  44وـایلی ) 45یک باغ سلطنتی است واعق در دّره علـی در فاصـله 

 (Morrier)دواوند احتهااًل نام وشابه تخت زورد است 

 (BAGHEH – KHAN: باغ خان
که از دو طرف دّره چن گـاران  کوهستان هایی است   – CHAM-Iنام وحلی برای 

GARAN کردستان کـوه چن گـاران آن هـابسـته وی شـود.  در  ناویـده  نیـز گـاهی بـه نـام 
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گــرس توســ  یــک جــاده بریــده وی شــود و در اینجــا  .وی شــوند کــوه بــزرگ زا قســهتی از 
 .رددتوس  جاده سینه سلیهانیه از زاگرس جدا وی گ

 BAGHLASHAH: باغ له شاه
کروانشـاه در  44روسـتایی اسـت دارای   حـدودخانـه در طـرف راسـت جـاده تبریـز 

کروانشاه.  455وایلی ) 42  (Napier)کیلووتری( از 

 باغ لوجه: )باغ آلوجه _ باغ آلوچه )آلو(
کیلووتری( زنجان در طرف  27وایلی ) 47روستایی است در ونطقه خهسه و در 
 ((Schindlerچپ جاده آبخا به تبریز واقع شده است. 

 Baglaun, BoGlan: باغلون _ باغالن
قه اردبیل آذربایجان. این آبـادی بـین اردبیـل و نهـین و در روستایی است در ونط

 (HOLMES – TODD)کنار جاده آستارا واقع شده است. 

 BAHAMBER: بهام  ِبر
 رودخانه ای است به داخل خلیج انزلی وی ریزد.

 BAHAR: بهار
واحد وسـکونی واقـع در دشـت وسـطح و بـاز  455روستایی است با تعداد تقریبی 

گنـدم و بـه ویـژه شـده توسـ  وـزارع )کشـاورزی  جلگه و وحاصره در  کـن و بـیشجـو، 
گل( 42وایلی ) 7فاصله  کنار جاده بیجار )انظار   .کیلووتری( از ههدان در 

 BAHARLU: بهارلو
کـه در اصـل شـاخه ای از شـاولوها  یک طایفه از ایرانیان )فارسی زبان ها( هستند 

گورکان از سوریه  که از توس  اویر تیهور  کوچانده شـدند. هستند  یکـی  آن هـابه ایران 
 از طایفه های قزلباش بودند.
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خــانوار رقــن زده وی شــوند. لهجــه آنــان فارســی اســت  2455بــه  آن هــااوــروزه تعــداد 
 ((Schindlerنیهی از جهعیت آنان در آذربایجان سکونت دارند. 

 BAHLUN: بهلون
کاشـان  49وایلی ) 4/44روستایی است در فاصله  کنـار  KAShanکیلـووتری(  در 
( نوشـته شـده اسـت. 44بهـرام آبـاد ) BAHRAM ABADجاده تهـران. )تلفـظ اصـلی 

Schindler)) 

 BARAM ABAD (2): (1بهرام آباد )
کردسـتان، در  کنـار جـاده  49وـایلی ) 44روستایی است در  کیلـووتری( سـینه، در 

ــایین  ــاد پ ــه ههــدان و بهــرام آب ــایین  BAHRAM ABAD PAINب ــاال پ  BARAMب
ABAD(1)   کوچــک در ســیالخور پــایین تر ایــن آبــادی واحــد  45تــا  25دو روســتای 

کنار جاده اصفهان  45وایلی ) 44وسکونی است و در فاصله  کیلووتری( بروجرد در 
واقــع شــده اســت. آبادی هــا در وــرز ســیالخور و ســرزوین بختیــاری واقــع شــده اســت. 

(Schindler; Mc Lachlan) 

 BAHRAMLU    BAHRAMLU      BARAMLU: بهرام لو
واحـد وسـکونی، در ونطقـه پیشـکور )احتهـااًل پیشـکوه( در  25روستایی است بـا 

 ((Schindlerکیلووتری( از تهران از طریق جاده ههدان.  244وایلی ) 444فاصله 

 BAHRULIRAM   BAHR- ul - IRAM: بحر االیرام
که توس  شـاه عباس تـزیین شـده  یک باغ زیباست نزدیک بارفروش در وازندران 

ــره ای بــر روی  ــاپیون تشــریفاتی تشــکیل شــده بــر روی جزی ــک پاپ ــن بنــا از ی اســت. ای
ــادی  ی ــره تعــداد ز کوچــک ســاخته شــده اســت. ایــن جزی یاچــه  ــر روی در ــره ای ب جزی
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 کن و بیشدرختان پرتقال و ویوه های دیگر را بر روی خود تحهل وی کند. دریاچه، یا 
 گیاهان تزیین شده است. استخر با اردک ها و قورباغه وحشی و

 BaiandARAH      BaiandARA: بایند آرا
ـــران نزدیـــک ویـــک  کردســـتان ای در جـــاده آنجـــا بـــه  (Mik)روســـتایی اســـت در 

 (Rick)سلطانیه. 

 BiAT     BAIAT     BAIAT: بیات
طوایف قزلباش این جهعیت ههراه چنگیزخان به ایران آوده اند عـده ای از آنـان 

گزیدنــد. اک ریــت آنــان در شــهال در آســیای صــغیر و ب عضــی دیگــر در پــارس اســکان 
بروجرد و خرم آباد ساکن شده اند: عـده ای در پـارس و خراسـان و دیگـران بـه قاجارهـا 

 ((Schindlerپیوستند. 

 بیاضا یا چی آزا
وایلی جنوب خـور در  42 وتر( 4555فوت ) 4455ارتفاع   44   24   24طول جغرافیایی 
ــد. ایــن ونطقــه در حــدود ونطقــه بیابانــک. شــ کــوچکی در شــرای  بســیار ب ــه  445هر  خان

وسکونی دارد و آثار باقی وانـده از یـک قلعـه نظـاوی ورتفـع و قابـل اشـاره .... راهـی دور در 
جنوب شهر اوـاوزاده ای در شـرای  بازسـازی خـوب و آسایشـگاهی بـرای زّوار. آب ونطقـه 

ا، درختـان خروـا و پرتقـال شـتزارها، باغ هـتهیز و از یک نهر از یک قنات تأوین وی شـود. ک
این ونطقـه یکـی از وراکـز بسـیاری راههاسـت و تعـداد زیـادی شـهرهای در حووـه و  ترش.

که ورکز تأوین وایحتاج عهووی است در دسترس وی باشد.   Vaughanاطراف وجود 

 (0بایگ کندی یا بای کندی و با کاندی بای جان )
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 BAijan (1): (0بای جان )
 45وایـل ) 4واحد وسکونی در شهال غربی آذربایجان، در فاصـله  44ی با روستای

 (Picot 1894)کیلووتری( عباس آباد در جاده خوی 

 (1بای جان )
روستایی بسیار کوچک در وازندران، در دهانه دّره ای در ساحل راسـت رودخانـه هـراز. 

که از  لیت ها )الیـه های ی وجـاور و ونـاطق بـا جـنس آهکـی و اسـکوه هـاجریان آب وذکور 
وایـل  12سنگی( جریان وی یابد، رنگ آبی آب را به خاکستری تغییر وی دهـد. بـای جـان 

کیلووتری( آول در جـاده تهـران واقـع شـده اسـت. یـک دهانـه پـل بـر روی رودخانـه در  48)
 (Napier; Stack: Holmes)فاصله نین وایلی از بای جا احداث شده است. 

 BAIKURT: بای کورت
ــاد کــوچکی اســت در آذربایجــان، در آب ــی  4وــایلی ) 2ی  کیلــووتری( شــهال غرب

کندی  ((Schindler .ولک 

 ( بایران0بایرام )
ــــایلی ) 42روســــتایی اســــت در فاصــــله  کیلــــووتری( ســــاوجبالغ در جــــاده  49و

که رودی از  گرفته  سلیهانیه. اینجا روستایی فقیر است و در پای تنگه ای عهیق قرار 
اوـا وسـاکن خیلـی دورترنـد.  ،در قسهت پـایین آن باغ هـا هسـتندآن جریان وی یابد. 
(Travers; Fraser) 

 BAIRAM (2): (1بایرام )
کیلــووتری( جنــوب  24وــایلی ) 41آبــادی بزرگــی اســت در آذربایجــان در فاصــله 

 (.(Schindlerغربی تبریز( 
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 BAIRAM (3): (2بایرام )
 4آذربایجــان، در واحــد وســکونی در شــهال غربــی  445روســتایی اســت شــاول 

ــایلی ) ــوب جــاده  4و ــد در جــاده خــوی، آخــرین روســتای جن ــووتری( غــرب ورن کیل
(Picot, 1891) 

 BAIRAWA: بای راوا
کردســتان در حــدود  کیلــووتری( شــهال غربــی  8وــایلی ) 4روســتایی اســت در 

کــه در اختیــار  44روانســر و در شــهال جــاده روانســر. ایــن آبــادی دارای  وســکن اســت 
کشت اسـت. بقیـه کردها، سّنی ه ا و اراضی پست و بلند است، وقداری اراضی زیر 

اراضی خوب و برای چرای فشرده دام هـا وـورد اسـتفاده قـرار وی گیـرد. آب وصـرفی از 
گــاو،  45یــک رود تــأوین وی شــود. اوکانــات در دســترس:  گوســفند و بــز  455رأس  رأس 

 (Vaughan)است. 

 Baitush: بای توش
کنـار جـاده سـلیهانیه روستایی است در ویـان  گـرس، در  و  Mosnairارتفاعـات زا

کردستانکوه ها  .(W.a. Persia) ی داریوش در داخل 

 BAKTY ARAVAND (BAi TY ARAVAND: تیا آراوند)ها( بای
بان تیا آراوندها شاخه ای از سنجابی ها هستند، اوا خدوات خود را بـا ارتبـاط بـا 

کرده اند و هن اکنون هن با ز نگاره ها در ارتباط هسـتند. بـای تـی آرونـدها طایفه حفظ 
گرگابی. تن نن، بردیا و  کوچکی هستند و در آبادی سیاه _ سیاه،  که باقی وانده طایفه 

کرده انــد 45گهیش تــر  تحــت فروانــدهی و اداره  ، زیــرانفــر ســوار را بــرای دولــت تجهیــز 
  هیر الهلک زنگنه. فروانده آنان رضا سلطان نام دارد.
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کروانشـاه یـا بـاالده وـ اًل سـراب عهده از با بیتوا وارنـدها در سـایر روسـتاهای ونطقـه 
کردستان و ایاالت نزدیک ویان داربند سک جانشینی را  کروانشاه و   .برگزیده ندنیلوفر 

 BAJLAN: باجالن
کــه دارایــی آن بــه نــام جووــور خطــاب وی شــود. ونشــأ اصــلی  شــاخه ایرانــی اســت 

کــه حـــاال ایـــن خـــانواده از نزدیکـــی دیـــاربکر بــاجیالن یـــا وـــدیریت خـــانواده بـــاجال ن 
ام ابـدال بگ بـوده اسـت و در دارنـا و دارتنـگ آوده اند، و ودیریت آنان با یک نفـر بـه ن
کنون با این لقـب  نیههاستقرار یافت و از ههین جا این قوم در  قرن نوزدهن ویالدی تا

ناویـده شـدند و تـا خوانده شده اند و وتعاقب آن توس  ترک های ترکیه بـا نـام زهـاب 
آنجــا را اداره وی کردنــد و از آن بــه بعــد طایفــه توســ  وحهــدعلی ویــرزا  .م4824ســال 

کـه لقـب 4بـه شـرح زیـر لقـب داشـتند: ) آن هـاتلفظ شد. اعقـاب  ( خـان ابـدال بـگ: 
ـــــگ  )4( آصـــــف بیـــــگ )2قبادخـــــان از دار تنـــــگ را از دســـــت داد. ) ( 1( ع هان ب
که به خاطر شجاعت در جنگ  کـرد. احهدبیگ  یافـت  بین وتعاقبـًا لقـب پاشـا را در

کرین خـان زنـد در شـیراز درگرفـت ،( عبداهلل پاشا در شیراز4) که بـین او و   ،در جنگی 
کنـون 8( ابـوالفتح پاشـا )7( حـاجی قـدیر پاشـایی )4کشته شد. ) ( وصـطفی پاشـا، ا

( 45از خـدوت اخـراج شـد. ) 4824( ع هـان پاشـا در سـال 9ساکن خـانقین اسـت. )
گزیــده اســت. فــرد اخیــر فرزنــد پســری  وصــطفی کنــون در خــانقین ســکونت  پاشــا هن ا

کوچک ت  رش عبداهلل بیک جانشین او خواهد شد.ندارد و پس از وی برادر 
رقیب طایفه، جوهر در وقام بعدی در اولویت قرار وی گیرد و  .م4824بعد از سال 

انلو تحـت حهایـت فروـان عزیزخـان وی وی باشـد. شـاخه قـاز زیـر......  آن هـاپس از 
کردنــد و  کــوردار و شــیرَاوند، حــاجیلر، قره هاونــد و داود آزنــد بــه ووصــل وهــاجرت  بــین 
ــا هــن جهــع هســتند و از  ــراد ایــل ب ــد. اف گزیدن کردســتان ورکــزی اســکان  خوشــناو در 
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کــار(  ــا نیــروی  کشــاورزان شــاغل بــر روی زوین هــا )ســرو = والکیــت زوــین ب افــرادی از 
کــه وی بــه دارنــا و دارتنــگ بیاینــد توســ  خــان ابــدال بگ، و افــر اد قبیلــه از هنگــاوی 

کردی باقی واند )شـهالی  کن به ههان لهجه قبلی  یاری وی رسانند. زبان خانواده حا
گوران ترکیبی از  کشاورزان  که  کردی خال  و ههانی  و پهلوی غالب شد.  Guranیا 

گسـترده و  ـاهری ووجـب پر اکنـدگی این نوع ترکیب وحاسبات برای انشعاب های 
گوران تضعیف شد یک از  کلی در طبقات  در قبایل شد و در پنجن شاخه جووور به 

کشـاورزان شـد کـه شـاخه  ،علل افت استاندارد، فقر و عقب واندگی طبقـه  در حـالی 
کلیـه جهـات  کـودرا قبیلـه ای وتعـالی تر در  کردهای بن  ند و در تشـگکودتای قازانلوی 

کردها در وی ،نتیجه  گردید. آن هاان وهتاز شدن واقعی 
شاخه فرعی جووور ههیشه یکجانشین بوده اند و تا اوایل قر نوزدهن حوالی آبادی 

ــو  ــادی تی ــه عزیزخــان وطرح تــرین شخصــیت  Quretuآب ک  در ویــان ســراندر وکــانی 
خانه جدیدی ساخت، بـرادران وی در ونـاطق اطـراف آبـادی  ؛ ویجووور بوده است

کز وستحکهی در اطراف آبادی های  کردند. پس از وفـات عزیزخـان ورا وجاور ایجاد 
کرین، علی آقا، علی وـراد، وجیـد، پرویـز، و حهیـد آخـرین فرزنـد او  شش فرزند پسر او 

اشـت ویر ههاوند قصرشیرین را نگه د Juanسه ساله بود. تا آن زوان جوآن  کن و بیش
کــن اههیــت بودنــد گروهــی فقیــر و وــردم  ت اوــا در هنگــام درگذشــ ،و جووــور بــاجالن 

ی نگهبانــان ورزی نشــینان را در قلهــروش و نگــه دار، عزیزخــان ووقعیــت Juanجــوآن 
گاردهــای وردوــی باجــاالن بــزرگ در وــرز ویــل یعقــوب در جــاده حقــوق ســاوان د هی 

کرین خان  (Soan 1911)داد  سرپل و وبلغی پول و دهه های خود را به 
ک 44نفر سوار تفنگدار و  44کرین خان  رد و به صـاحب اوتیـاز نفر اسب سوار آواده 

کارهــای وربـوط بـه  کـن و بـیشکارهـا  تووــان  45نفــر اسـب  سـوار و  44بــه عنـوان حقـوق 
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کهــپ جــا ســرخ در ونطقــه  ،نقـدی پرداخــت. چاه هــای نفــت وتعلــق بــه بــاجالن اوــا 
کشاورز و چوبان هستن.   (Rabino 1911)گوران پرداخت. باجالن ها 

ونطقــه از قصـــر  آن هـــاخـــانوار وی رســد.  255اداره جوبــه  زیـــرتعــداد افـــراد بــاجالن 
، عزیزخـان یـک دارای یـک هن انـدشیرین تا وـرز را در اشـغال دارنـد. دو قبیلـه رقیـب 

بـه فرهنگ هـای  پست نظاوی با یکصد اسـب سـوار را در اختیـار دارنـد و ............
Gabino,s Gazetteer of Kermanshah 

 عنوان های قصر شیرین وراجعه فروایید.
کشاورز و داودارند.  اقوام  (Rabino, 1911)باجالن ها 

ـــران  ـــد.  255حـــدود در باجالن هـــا تحـــت حکووـــت ای ونطقـــه ای از  آن هـــاخانوارن
کـه یـک  قصرشیرین را تا ورز در اختیار دارند. گروه رقیب هستند. عزیزخان  آن ها دو 

ین تعـداد در اختیـار دارنـد. و قـدیرخان آقـا بـه ههـ Qurutoگروه اسب سوار را در قروتـو 
 نیرو را در ونطقه شکن.

گفــت، ونطقــه بــاجالن توســ  ونطقــه قصرشــیرین وحــدود شــده و دری  وی تــوان 
دیوان، زهـاب، رودخانـه های شـیروان و آق داغ و دو ونطقـه اخیـر وحـل تعیـین وـرزی 

 خانوار در اختیار دارند. 455اسب سوار و  455ترکیه است. قبیله باجالن 

 Bajmanlu: باجهانلو
که در ایالت تهران سکونت دارند.قبیله ا  ی است 

 Bakirabad (1): (0باقرآباد )
وــایلی  471کیلــووتری( اصــفهان و  44وــایلی ) 45آبــادی بزرگــی اســت در فاصــله 

کهی در غرب جاده. این آبادی در پـایین  455) ی سـنگی کوه هـاکیلووتری( شیراز و 
 (tylor)واقع شده و دارای درخت و باغات است. 
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 Bakirabad (2): (1د )باقرآبا
کروانشاه در  که دّره خان آقا را زهکشی وی کند،  در سهت راست حاشیه رودخانه 

گردنه در سر شاخه رودخانه و  9فاصله  وایلی از وحل اتصال بـه رودخانـه  1وایلی از 
ــزرگ آن  45گهــواره داران  گلــه های ب کردهــا دارای روــه ها و  واحــد وســکونی وتعلــق بــه 

کـــه در اینجـــا کوه هـــاطـــرف غـــرب  طـــرف رودخانـــه بـــه ی ....  ـــاهر وی شـــود. دّره ای 
ــاز اســت و در اینجــا وقــادیر فراوانــی زوین هــای زراعــی، و  ،هســت عــریا اســت: و ب

گاه هــ کــافی بــرای اردوگاه هــچرا ای داوــی؛ فقــ  ســوخت از طریــق ای فــراوان، فضــای 
ـــراوان اســـت و توســـ  چشـــهه های وتعـــد ـــه  دارای آب ف گـــاوی؛ رودخان د کودرهـــای 

 (Barton)اوکانات طبیعی تکهیل وی شود. 

 Bakas: ارتفاع بکاس
کوهســتان جنگلــی در اوتــداد شــهال شــرقی دّره ســیهینی  گهــواره  Siminiیــک 

 4555ی وشرف ویال ویهن. این ارتفـاع در حـدود کوه هاباالی آن به طرف شهال شرق 
ــایی ) ــه آن  454پ ــاالی ســیهانی در قســهت غــرب و شــرق پایان ــیشکــن و وتــری( ب  ب

گوال   (Burton)واقع شده است.  Barzaو بارزا  Tappeh Gulaروستاهای تپه 

 Ba-kh: باخ
کوه یزد.  روستایی است در ونطقه پشت 

 Bakhan Pass: گردنه باخان
 وتر( 2442پا ) 4995ارتفاع 

کوتاه ترین ارتفاع  گـذرگاه  کوه هاآخرین و  کـوش خسـروی از جـاده و در شرق سـینه، 
کندول یـادی بـه سـهت یـال کروانشاه و  کـوه بـا شـیب ز گـذرگاه بـاریکی اسـت،  گردنه  ه. 

گـذرگاه جنـوب شـرقی والیـن اسـت. بـه طـرف سـینه سراشـیبی  کشـیده وی شـود.  ویگر 
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کن شـیب و والیـن  کوهـا  ناگهانی است. و سرازیری به پـایین خیلـی تیـز اسـت. یالهـای 
گیاهی است( آب به انداز کوه هااست.  کافی در هر دو خیلی عریان از هر نوع پوشش  ه 

گوسـفند و بـز اسـت: وـواد  گلـه های  کـافی در دسـترس  کوهستان بـه انـدازه  گردنه  طرف 
کـردی  سوختی وجود ندارد. بعضی اوکانات سـوختی در فصـل تابسـتان از چادرهـای 
ــین وــایلی اردوگــاه در ســهت جنــوب شــرقی آنجــا فــراهن  در تنگــه عهیقــی در فاصــله ن

 (Burton)پایان برای بارگیری قابل استفاده است. وی شود. این وسیر قابل عبور چهار

 Bakhshabad: بخشی آباد
کیلووتری( داوغـان واقـع در سـهت  48وایلی ) 44روستایی است در فاصله حدو 

کــرده و  .چــپ جــاده تهــران ــادی وحصــور اســت و اطــراف آن را وــزارع احاطــه  ایــن آب
 (Burden)خانوار جهعیت است.  25شاول 

 BAKLAMEH: بک الوه
کردنشینی است در فاصله  کنار جاده سقز:  22آبادی   (Gerald)وایلی از سینه در 

 BAKRA: بکرا
گـوارود. ایـن  کردنشینی است در فاصله جنوب هشـتاد و جنـوب دره رودخانـه  آبادی 

کشــــتزار  15تـــا  45آبـــادی دارای  کلیســـایی و توســـ  وقـــادیر فراوانـــی  کردهـــای  وســـکن 
اهن وی شود، چراگاه خـوبی در بهـار و تابسـتان در وحاصره شده است و آب از یک نهر فر

کــه نیازهــای تعــداد  ــرای  455دســترس اســت  ــأوین وی کنــد.  هیــزم ب ــز ت گوســفند و ب رأس 
 سوخت در اینجا فراهن نهی شود. در اطراف این آبادی سربازان وی توانند اردو بزنند.

 BALADARBAND: باال دربند
 به عنوان بیل آباد وراجعه فروایید.
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ـــاال دربنـــد ههچنـــین پشـــت دربنـــدرهن( ناویـــده بلـــو ـــا ونطقـــه ای اســـت از ب ک ی
کن ونطقـه در سـال  کروانشـاه واقـع شـده اسـت. حـا وی شود. آبادی در سهت شهال 

ــــدها و  ،4952 کلهی هــــا، احهدون ــــوده اســــت. جهعیــــت آن را  نصــــراهلل خــــان ..... ب
کردها تشکیل وی دهند.ده توین ه  ا و سایر 

خــروار حبوبــات  448/274/4دینــار نقــد و  42954127والیــات ونطقــه در حــدود 
کـالک لیسـتان  و  KAKListANوی باشد. اینجا جلگه ای است در حد فاصل ویـان 
کروانشاه. کردستان و   کروانشاه به سینه. در وجاور ورز بین ایاالت 

کهـی از  کل( تشکیل شده و توس  سـپاه  این ونطقه از دو نین استان )فروانداری 
کهر _ بـاالبر یده اندگردیکدیگر وجزا  . بیالور از ورز خرواپزان به طرف ارتفاعات سیاه 
کهر واقع شده است. کوه هابند در پشت   (Napier, Rabino, 1907)ی سیاه 

 ( بلوک یا ونطقه کروانشاه0باالده )
ونطقه در فاصله بین نین فرسخی تا حدود دو فرسخ از شهر واقع شده وعروف به 

گفتــه وی شــود اداره وح زیــربــاالده و  هودخــان، رئــیس وغازه هــای حبوبــات وی باشــد. 
کالته وی باشد. 25باالده حدود   آبادی و 

گاوهای  گاه ندارند. اوا  کروانشاه حق استفاده از اراضی چرا روستانشینان ونطقه 
گوسفندان را به چوپانـان فاویـل بعضـی از طوایـف  خود را برای چرا به چوپانکاره ها و 

که  ها و بقیه طوایف در Hulailoniaرا برای چرا به اراضی چهن زاری  اآن هوی سپارند 
کـار ارقـام نقـدی  وزدبرابر پرداخت  وی سـپارند. روسـتاهای باالده هـای در وقابـل ایـن 

کهنـه  باباجـان  کروانشـاه  دریافت وی کنند. روستاهای بـاالده والیـات وی پردازنـد در 
ــی،  درکــه علیــا، درکــه صــوفیا، Tueh-Lazif.... لطیــف  ــا ول ــاجوه ی ســراب خشــکه ب

سینه، اولعاء، سیهانه، سیهانه صوفیا، بعضی از باغ های آباد از چشهه یارولی باقره 
 (Rabino)تپه، چنگ، سراب قره تپه، چنگ زرد، سیهانه علیا. 
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 (1باالده )
 ترجهه نشده است.

 BALAjAR: باالجار
کردســتان در فاصــله  کنــار  کلیــووتری( 21وــایلی ) 44روســتایی اســت در  ســّقز در 

 جاده سلیهانیه.

 BALALAM: باالَلن
کهـی از غـرب  یـای خـزر در فاصـله  کـه بـه طـرف در رودخانه ای است در وازندران 

 (Holmes)رودسر جریان دارد. 

 BALARAWAND: باال َرَوند
کلهـر  کاله پرهـای  کروانشـاه. ایـن آبـادی توسـ  قبیلـه  جایگاهی است در ونطقـه 

 (Plewdin)وسکونی شده است. 

 BALARUD: باالرود
کنــار زنجــان رود  44وــایلی ) 9روســتایی اســت در فاصــله  کیلــووتری( زنجــان در 

 ((Schindlerخهسه واقع شده است. 

 BALiSEll: َبلیه
گیالن، واقع در چند وایلی شرق لنگرود، ایـن رود وـرز بـین  کوچکی است در  رود 

کوه و لنگرود وی باشد.   Holmesرعنا

 BALESHT: باِلشت
کولیونــد. و در بــاالی آن  45ایی اســت وتشــکل از روســت کردهــای  واحــد وســکونی 

 42وــایلی ) 25ســکونت گاه شــیرعلی خــان بالشــت قــرار دارد. ایــن آبــادی در فاصــله 
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کیلووتری( شرق سنقر واقع شده است. رودخانه دّره بالشت را زهکشی وی کنـد و بـه 
. خـود دّره وی ریـزدشـهر  کیلـووتری( جنـوب شـرقی 44وـایلی ) 45رود ُسنقر در فاصـله 

وتـر( از بـاالی  44پـا ) 255رود عهیق و باریک است؛ ونازل وسـکونی آبـادی در حـدود 
کســـتان ها و  کوهســـتان قـــرار دارد. رودخانـــه در ویـــان تا رودخانـــه بـــر روی داونـــه های 
کرانـه روبـه رو، آبـادی خـورا  درختان واقع شده است. یک وایـل در بـاالی بالشـت، در 

کولیونــد بــه فاصــله دینــاور در  قــرار دارد در کردهــای  یــادی آبــادی ولکــی  ذیــل تعــداد ز
 (Burton)کیلووتری( واقع شده است.  21وایلی ) 44حدو 

 BALisTA: بلیستا
کیلـــووتری( جنـــوب  2/4روســـتایی اســـت در آذربایجـــان در فاصـــله دو وـــایلی )

کوه سـاخته شـده، بـا یاچه ارّوویه. بخشی از روستا در روز داونه  دیوارهـا، و  ساحل در
ــاز بــه  فــرم خاصــی از دیــوار را نشــان وی دهــد. ونظــره و دورنهــای روســتا زیباســت و ب

کردنــد و در حــدود  کنان ونطقـه  یاچــه اســت. بییشــتر ســا کــه  45طـرف در کــرد  خــانوار 
 (Wagoner)در ونطقه سکونت دارند.  ،ترکی صحبت وی کنند

 (BALUCHHAیا   BALUCHI: ابلوچی: یا بلوچ ه
کـــه در وازنـــدران زنـــدگی وی کننـــد، نزدیـــک ســـاریبلوچ ه یـــک قبیلـــه از  :اســـت، 

(Holmes) 

 BLUQISO: بلوقیسو

 BANIZ – BAMII – BAMBIZ: بام بیز: باویز
وایلی  94کیلووتری( اصفهان  294روستایی است در ونطقه نایین، در فاصله )

. ن هــاآکیلـووتری( یـزد. بــر سـر راه بـین  425وــایلی ) 454کیلـووتری اصـفهان و  294و 
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گرفته است. این  این آبادی بر روی یک داونه یخچال طبیعی در پای ارتفاعات قرار 
 85ونطقه فاقد هرگونه درخت و باغ است. اوا وقدار زراعت آن ناچیز است. و شاید 

کن اسـت اوـا هـی  455تا  یی در ایـن ونطقـه وجـود کاروان سـرا% آن وحل استقرار وسـا
یـا ا کیلـووتری  44وـایلی  45سـت، ایـن ونطقـه در فاصـله ندارد. ویـزان آب در اینجـا ز

گردنه بیل آباد واقع شده است دو رشـته جـاده از   Nowgambazجنوب نایین در پای 
گردنه بیل آباد. کشیده شده یکی از وس  نایین به  گردنه   به طرف 

 BAMU: باوو
کردسـتان در سـهت شـهال شـرقی آن واقـع  کـه بـا جلگـه زهـاب  کوهستانی است 

 (Rawlinson)است. 

 BANASARA: بانا سرا
کورکــــور  4747پـــا ) 4575ارتفـــاع  کــــالت ورتفـــع اســـت در ارتفاعـــات  وتـــر( یـــک 

گردنــه قــرار دارد، ایــن فــالت از جــاده هارون آبــاد بــه  کروانشــاه درســت در پــایین نیهــه 
کیلـووتر(  4/4وایـل ) 1کـه از آن  Tang – I – Showanکروانشـاه از راه تنـگ شـووان 

کوچــک اســتتال ،فاصــله دارد ــدازه  ــد. فــالت از نظــر ان ــی وی کن ــا چشــهه های  ،ق او
کــه چوپانــان در واه هــ کــرات از فراوانــی دارد  اســتفاده وی کننــد.  آن هــاای تابســتان بــه 

کــن ارتفاع ا بــا والیهــت بــه پــایین  آن هــادر جهــت شــهال شــرق  نــد،ارتفاعــات اطــراف 
نحــرف کشــیده وی شــوند در ســهت جنــوب شــرقی بــه طــرف قلــه های صــخره ای و

که در واه جوالی درو وی ک گندم وجود دارد  . وضعیت ردندوی شوند. وقادیری وزارع 
گاه هـــ ـــه ها و درختچـــه های بلـــوط، چرا ـــراوان اســـت. بوت ا خـــوب و وقـــدار ســـبزه آن ف

کـافی بـرای برپـایی چادرهـای  بازوانده های جنگل، فراوان اسـت و در اینجـا فضـای 
جنـــوب غـــرب چشـــن اندازهای بـــاالی  چوپانـــان وجـــود دارد. صـــخره های بیـــرون زده
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و جلگــــه های واهیدشــــت بــــه طــــرف ارتفاعــــات بــــاالی هارن آبــــاد و  Zibiriزیبــــری 
کروانشــاه قابــل توجــه اســت. اوکانــات تــدارکاتی و رفــاهی از تنــگ شــووان و اواوار در 

 کیلووتری تأوین وی شود. 1و  4وایلی ) 4و  1فاصله 

 Band – I – AmiR: بند اویر
ر فاصله چند وایلی راست جـاده تهـران بـه ههـدان و در حـدود روستایی است د

کـه آب آن را تـأوین وی کنـد 414وایلی تهران ) 95 در  ،کیلووتری تهـران(. رودخانـه ای 
کــوه  کیلــووتری جنــوب شــرقی روســتا واقــع شــده اســت. ارتفاعــات نزدیــک آن  چنــد 

 بندوویر نام دارد.

 BANEH: بانه )ونطقه(: بند بیژن
ـــو 48یکـــی از  کردســـتان، در فاصـــله بل ـــووتری( غـــرب  411فرســـخی ) 21ک  کیل

ک یـف و تشـنه خـون  کـه دارای  زیـرسنندج، ایـن ونطقـه توسـ  وـردم وحشـی  فروـان 
کهان  ،لقب سلطان وی باشد اداره وی شوند. نادرشاه پادشاه ایران این لقب را به حا

کهان بانه باشد که این لقب ههیشه ههراه با حا کرد  هیشه ههراه ه و نیز بانه اطالق 
کــه لقــب  کنــد  کــه بعــدها ونطقــه بــه ســلطان ترکیــه تعلــق پیــدا  ســلطان ترکیــه باشــد 

 خالصه پادشاه باشد.
کردسـتان  4945در سال  کردنـد. آنجـا تحـت اشـغال دولـت  ترک ها آنجـا را اشـغال 

کردستان تحت اداره دولتی فرعی ساوجبالغ بود.  ونطقه از طریق دولت استان 
کرده اند.ترک ها اطال 4942در سال  که آنجا را اشغال   ع دادند 

هــزار نفــر  45جهعیــت ســّنی در حــدود  واحــد روســتایی و تعــداد 255ونطقــه دارای 
ــاتی در حــدود  ــن جهعیــت والی گذشــته ای ــد ســال  ــا چن ــران و حــاال  44555اســت و ت ق

وبی زیـــر پوشـــش درختـــان بلـــوط، و ســـایر ( بیشـــتر شـــده اســـت. ونطقـــه بـــه خ4944)
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یــاد صــادر وی شــود.  وحصــوالت ایــن درختــان و ِگــال در ارقــام ز ایــن  جهــع آوریعهــدتًا 
پول به دسـت وی آورنـد تـا  از این راه کشاورزان به آسانی ،قبیل وحصوالت ساده است

کشاورزی و حهل بارهـای سـنگین و شـاق راه از  کشاورزی و وراقبت های وحصوالت 
کشاورزی وی پردازند. ههه  آن ها وـردان بـه خـوبی وسـّلح به اندازه رفع نیازهای خود به 

کافی دارند بیشتر لباس های  ساده و از پارچه بـافتنی  آن هاهستند و تیراندازی وهارت 
پارچـه هایی از پشــن  ؛گران قیهـت اسـت. بعضـی لباس هـا از وحصــوالت وحلـی اسـت

کـه در اصـطالح وحلـی کـه  «لشـا» گوسفند و ووی بز دوخته وی شـود  ناویـده وی شـوند 
کی آن هــابعضــی از  ــردی از  ک ــا لهجــه وکــری  ــه ب ــد. اهــالی بان ــازی برخوردارن فیــت وهت

کلیهی وی ز ،صحبت وی کنند. در این ونطقه که عده ای از یتعداد زیادی از وردم  ند. 
 نیروی دریایی و عده ای هن بازرگانان خرده پا وی باشند. عضو آن ها

کهکی در این والیت از وجود  که اصطالحاً  به ویژهنیروهای   آن هابه  در ارتفاعاتی 
کن و طول یک فرسخ دارند که پهنای  گردنه ای  که   ،کوه شکر وی گویند و در جاهایی 

اســتفاده وی شــود، در فصــول وعــین فروانــدار وحــل ههــه وــردم ونطقــه را بــرای رانــدن 
گردنــه  را شــکار  آن هــاو آنگــاه ویلیونهــا قطعــه از بســیج وی کنــد پرنــدگان بــه داخــل 

ــدگان صــیدهاینــدوی ن گوشــت پرن غــذای ســه روز جهعیــت شــهر را تــأوین  ،شــده . 
 .........قسهت های وسکونی یک ونزل .وی کند

ــین  آن هــا ــا  2ب کشــت  45ت ــا  ــد، او ــر پوشــش وی گیرن ــین را زی ــب زو بســیار  آن هــاجری
گلــی بــه ارتفــاع  کــه توســ  دیوارهــای  کن بــذر اســت   – 44/4پــا ) 44ت ا  42کن پشــت و 

کـه دور آن  ههراه .... :وتر( وحصور شده است 474/1 کـن عـرض  کوچک و بـه آوران 
نصب شده است ههراه با تهویه عبور هوا از ویان آن، به هر حال ارتفاع دیوارهای باغ و 
 ،ضخاوت روکش آن. اّوا علی رغن ارتفاع دیوارهـای بـاغ و ضـخاوت لولـه های داخلـی

و بانـه بـه حد فاصل بـین وراغـه  آبرسانی به آسانی در هر نوع نیاز انجام وی شود. ونطقه
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کند. رساندن علوفه برای دام ها در وراغـه  ساوانهسادگی وی تواند  آبرسانی خود را اداره 
وبی انجام وی پذیرد. وـواد سـوختی فـراوان و آب هـن بـه سـادگی در دسـترس و بانه به خ

ردیف هـا و  .ست نهی آیداست، وسایل اوکانات حهل و نقل به فراوانی و سهولت به د
ــراهن وی شــود.  قطــار شــترها خیلــی ــاطر ف کهــی ق  ,Napier)گســترده نیســت و تعــداد 

Schindler) 

 بانه )شهر(
BANEH 

ــاال توضــیح داده شــد کــه در ب ــه» ،ووقعیــت اصــلی شــهر  اســت. عــرض « شــهر بان
 وتر( 4424پا ) 4155ارتفاع  14    41و طول جغرافیایی  44    49جغرافیایی 

گــودی در ســاحل وا« َکلــوی»  Kalviشــهر بانــه در حاشــیه رودخانــه  قــع شــده و دّره 
گرفتــه روبــه روی آن طــرف شــهر  وســکن در ایــن شــهر  955اســت. در حــال حاضــر قــرار 

کــه در ویــان  واحــد هــن  95واحــد وربــوط بــه یهودیــان اســت و  15 آن هــاشــهارش شــده 
خانــه  455جهعیــت شــهر را  Gerard 4842وتعلــق بــه اتبــاع تــرک وی باشــد. در ســال  

کرده است.  شهارش 
ــــه، ســــه ایــــن شــــه ــــک حهــــام، هشــــت وســــجد، یــــک وســــجد جهع ر دارای ی

کن( در اینجاست و ستکاروان سرا . شهر نهای زیبایی دارد وحل سکونت خان )حا
کن ونطقه لقب به ط که توس  نادرشاه  BITANور زیبایی تجهیز شده است.حا دارد 

ترک )شاه ایران( به وی اعطاء شده است. و این لقب نشانه عنوان پاشا )به ورزبانان 
اطالق وی شود. اوا اوروز رسن نواختن نقاره خانه در بانه ورسـوم شـده. و ایـن رسـن )از 

 زوان نادرشاه تا اوروز باقی وانده است(.
وـــایلی جنـــوب شـــهر دارای داونـــه های  4یـــک قلـــه آربابـــات )آوارات( در فاصـــله 

 پوشیده از تاکستان های پاندارا بیشتر از نصف راه وساحت آنجاست.
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گذشته باروژه شهر بان که « Rich»ناویده وی شده و به استناد ا هار  Baruzehه در 
کرده است 4825در سال  کردستان بازدید  کـه فاقـد هـر » ،از  ک یـف و آلـوده  بانـه شـهر 

 که نهی توان آن را یک شهر ناوید. است گونه وشخصات و بت یک شهری
کن 445شهر بانه در حدود  ونطقـه بنیـان  سال پیش توس  اسهاعیل سلطان، حـا

کـه بعـد از اسـهاعیل خان بعـد از  نهاده شد. او یکی از فروانـداران وحلـی بـوده اسـت 
 سلیهان بیگ به حکووت این شهر ونصوب شد.

وتـری( غــرب دفـن شــده اسـت. )بعضــی از  455/4سـلیهان بیــگ در یـک وــایلی )
کـه در  وردم شهر وی گفتند به جای شست انگشت ورحـوم فقـ  یـک دنـدان اوسـت 

گنـاه شـده  جنگل کـس بـه آن دسـت بزنـد ورتکـب  یارتگاه دفن شده و هـر  به عنوان ز
کن ونطقه وورد بی وهری حکووت  48است و حاجی زوان خان برای ودت  سال حا

کردســتان( واقــع و در نتیجــه ســلیهان بیــگ بعــدًا از  کن  )قاجارهــا _ وویدالدولــه _ حــا
 حکووت وعزول شد.

 Cmmunication: ارتباطات
کی وسـطح را قطـع وی کنـد و ایـن عهـل ووجـب در نزدیکی با نه جـاده دشـت خـا

وـایلی انحـراف در عـرض جـاده وی شـود و در وسـیرهای  4یـا  2ایجاد انحراف جاده 
توپخانـــه و یـــا واگن هـــای حهـــل و نقـــل وی گردیـــده اســـت. و در فصـــل زوســـتان ایـــن 

 انحراف ووجب.........

 TRADE: تجارت
نـه از ترکیـه شـکر، آهـن و وحصـوالت تجارت این ونطقه خیلی وحدود اسـت. با

کاالهای ابریشهی، دارو، و ساوجبالغ لوازم خـانگی وارد وی کنـد.  فلزی، وس، پنبه و 
 ونسوجات، .............
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 BANEH (TRIBE): بانه )قبایل(
گرفتــه وی شــود، و اکنــون  BANEH Districtجــای عنــوان  BANEHعنــوان  کــار  را بــه 

است. نیـروی  MikIست. در اصل یک شاخه از قبیال جایگزین شده ا کن و بیش( 4945)
ــیش آن هــا ــا  آن هــاحــدس زده وی شــود، اوــا نفــرات پیــاده  کــن و ب ــه صــورت فشــرده ای ب ب

 (Soon, 1910)تفنگ های وارک وارتینی وسلح هستند و به خوبی وی جنگند. 

 (Banian DARREH): بانیان دّره یا دّره
کروباس باال تا روستای بیزا وایلی بیشـترین  4پایین  (BizARud)رود  از روستای 

کســـتان های ونطقـــه بـــا آب چشـــهه ها و از داونـــه های ارتفاعـــات افـــزایش  باغ هـــا و تا
گـردو، درختـان ویـوه. دّره یـک تنگـه  وی یافت. باغ ها عبارت انـد از: درخـت تبریـزی، 

خان باریکی است با آب آن درختان آبیاری وی شوند. روستای بیزا ارود به داخل رود 
کروانشاه وی ریزد  قبل از رسیدن.......... .دوال نزدیک 

 BANi GAS, Mountain: کوه های بانی گاز
کــه از  کــوه عریــان و ورتفــع در ســهت راســت ســاحل رودخانــه زیهکــان  یــک رشــته 

کو را در جهت  کـوه قّلـه آشـکار و کوه هاواوا کله  غازی اوتـداد وی یابـد. ایـن رشـته  ی 
تنگــه رودخانــه هــالور و از طریــق آن دارای قلــل وعلــووی وشخصــی نــدارد. اوــا شــهال 

 اوا طرف شهال تنگه رود هالور.......  ،نیست

 BANKUR: بانکور
ــام ــوان  ن ــین ای کروانشــاه ب ــاد. ایــن  (IWAN)ونطقــه از کشــور در  و دّره هــای آســهان آب

که بـه طـور وتنـاوب و یـک در ویـان بـا دا کوه هایی  ونـه  ناحیه از دّره های کوچک ههراه با 
ــه خیتشــکآســان گذر  ــردد. اینجــا ب ــک راه آب ل وی گ ــا ی وبی درخت کــاری شــده اســت. ب

که از آن با جهت جنوب  جنوب شرقی و در وسـیر آب در جهـت پـایین جریـان  _خشک 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  _________________________________________________________________  071

 

وی بــاد و از آســهان آباد در نزدیــک دّره بــه آن وی پیونــدد. جاده هــای وتعــدد و شــاخه های 
کــه دو دره بــاال را بــه آن وتصــل وی نزیــادی آن را قطــع وی کنــد. جاده هــای و جــاده  هایــدی 

. یـک داونـه بـاز زیبـا ازدصـل وی سـوَوندلی را از طریق هارون آباد از جاده تنـگ یـو وـارک 
کــه وشــرف بــر ده چــاور و دّره ایــوان اســت.  )بــانکور بــه بــاالی بلنــدترین قّلــه وانیشــت کوه 

کوه وی تواند پایگاه خوبی برای این   ونطقه در اختیار بگذارد.ارتفاعات وانیشت 

 BANLAILAK: بانالک

 BANUTAKI or BANAK SADAT: بانوتکی یا بناتک سادات
کوه ونطقه یزد.   (Mc Gregor)روستایی است در ویان 

 BANVIZ: یان ویز
 وراجعه فروایید. BAMBIZبه عنوان باویز 

 BAQ: باغ
کنـاره کیلـ 4/4وـایلی ) 1روستایی است با یکصد واحد وسـکونی در حـدود  ووتری( 

 414وایـل ) 241راست جاده شاهرود _ داوغان بـین شـهر شـاهرود و ده وـاّل _ ایـن ونطقـه 
کیلـــووتر( از ده وـــاّل فاصـــله دارد. نزدیـــک بـــاغ ونـــاطق  42وایـــل ) 25کیلـــووتر( از تهـــران و 

صنعتی و دیوارهای وخروبه و خانـه های قـدیهی، آثـار خرابـه های شـهر باسـتانی داوغـان 
وتــر  455ود در حهــالت اعــراب بــه ایــران تخریــب شــده اســت. در حــدود کــه تصــور وی شــ

 (Bellew, Napier. Schindler)فاصله به طرف وشرق آبادی یک تپه بزرگ هست. 

 BaqherABAD: باقر آباد
کنار جـاده تهـران بـه قـن  ههچنین وکیل آباد هن ناویده وی شود. روستایی است در 

 22ب و جنــوب غربــی شــاه عبــدالعظین دارای کیلــووتری( جنــو 8وــایلی ) 4در فاصــله 
 (RABINO 1899)واحد وسکونی است. 
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 BARADOST: َبَره دوست
 وراجعه فروایید. BIRA DOSTبه عنوان 

 BARAN: باران
کیلووتری( واقـع در  448وایلی ) 215یکی از نه بلوک ایالت اصفهان، در فاصله 

 Schindler     هر دو طرف رودخانه شرق جالی.

 BARAK :َبَرک
ـــان بـــین یزدی خـــواه و  ـــراوان راهزن ـــد ف نـــام قـــدیهی احهـــدآباد، وحـــل رفـــت و آو

 Schindlerوقصودبیگی در جاده شیراز به اصفهان 

 Baramawar: َبرام آور
ـــــع در  کروانشـــــاه واق ـــــایلی ) 44در حـــــدود  Bilawerروســـــتایی اســـــت در   42و

کروانشـــاه نی و وحـــل ونـــزل وســـکو 424ایـــن روســـتا دارای  .کیلـــووتری( شـــهال شـــهر 
کشتزار است. آب وورد نیاز آبادی  کردهای بیالوری و دارای وزارع غالت و  سکونت 

گوسفند و بز است.  425از یک رود تأوین وی شود. دارای   (Vaughan)رأس 

 BRANDUZ: برندوز
کوه های زاگرس سرچشهه وی گیرد و بعد از  که از  رودخانه ای است در آذربایجان 

بعــد از آن، شــرقی، جهــت رودخانــه روســتای اوالدی را در  یــک تغییــر وســیر شــهالی و
یاچه اروّویه وی ریزد.   (St John)پیش وی گیرد، در این وحل از جنوب شرقی به در

ینج  Barang or BorniJ: یارنگ یا ُبر
ـــه  ـــز در جـــاده ب ـــی شـــرق تبری ـــع در یـــک ونزل روســـتایی اســـت در آذربایجـــان، واق

 (Morier)اصالندوز. 
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 BARANLU: بارانلو
ــه ای اســت  ــیشرودخان ــایلی اروویــه جــاده ســاَوجُبالغ در  47در فاصــله  کــن و ب و

که فق  در ایـن نقطـه دسترسـی بـه آن وهکـن اسـت و  جنوب شرقی در جهت رودی 
دهانه وجود دارد. رودخانه  1کهی پایین تر از آبادی سرد رو. در اینجا یک پل آجری با 

یاچه اروویه وی گرد  (Gerarld)د. بارائلی سرانجام وارد در

 (BARASALA Valley): دّره بارساال
کروانشـاه زهکشـی وی شـود. کـه  از جلگه بازا با جهت جنوب شرقی  رودخانـه ای 

کروانشاه را قطـع وی کنـد. در سرچشـهه رودخانـه روسـتای  ،در ساالر آباد جاده بغداد 
یـــد و آبیـــاری آن بســـیار خـــوب اســـت. ارتفاعـــات  Juluanجلـــوآن  ســـبزه فـــراوان وی رو

 (Burton)اطراف دارای جنگل بلوط وتراکهی وجود دارد. 

 (Barsha): رودخانه بارشا
ی ســــنگی آفتــــاب بــــارس و از درون دّره بیاوــــا کوه هــــارودخانــــه از پــــایین رشــــته 

(Biama)  کوتاه کیلـووتری( بـه  44وـایلی ) 9سرچشهه وی گیرد و بعد از طی وسافت 
وســیر جریــان از قلعـه زنجیــر بــه  ،اهوی پیونــدد. در بـین ر (Zimkan)رودخانـه زیهکــان 

کوچــک آب فقــ  در واه هــای فصــل تابســتان جریــان  4/9گهــواره  وــایلی از یــک رود 
 (Burton)دارد. 

 (Barbar): َبرَبر
کناره هـای ونطقـه هـزار دره در وسـیر  کوچکی اسـت در آذربایجـان واقـع در  آبادی 

 Schindlerتهران به ههدان در نزدیکی خان آباد. 
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 RARBARI: بربری
کناره هــای رود َجَغتــای  ، بخــش JayaTaiروســتایی اســت در آذربایجــان واقــع در 

کاتولیک هـای  یان، اقلیـت از ارونی هـایی از  اصلی جهعیت ترکیبی است از نسـطور
 Wagner)چالدین هستند )واگنر 

 BARDRASH: بردارش
کردستان، نزدیک بنجوین.  کوه های زاگرس،   (Gerald)جایگاهی است در 

 BARDISAR: ارَبردی س
گــرس قــرار  کوه هــای زا کــه سرچشــهه آن در ویــان  رودخانــه ای اســت در آذربایجــان 
که بعد از یک وسیر شرقی از شهر اروّویه به دریاچه وی ریزد. فق  جنوب اروّویه  دارد 

 (AINSWorth)دهنه عبور وی کند.  4جاده یک از روی یک پل 

 BARFARUSH: بار َفروش
ــــایی  ــــایی  44   42عــــرض جغرافی پایتخــــت تجــــاری  42   12    5طــــول جغرافی
 419وــــایلی ) 95کیلــــووتری غــــرب ســــاری و  12وــــایلی  24وازنــــدران: در فاصــــله 

وــایلی  2کیلــووتری( شــرق آوــل و  41وــایلی ) 25کیلــووتری( شــهال شــرقی تهــران، 
و از  وی پیونددکلیووتری( سواحل بابل قرار دارد. این شهر با دو جاده به تهران  2/4)
ایـن ونطقـه از  ین جاده ها وحصوالت ونطقه به اسـتان های وجـاور صـادر وی شـود.ا

کـوه و دیگـری از جـاده  .طریق دو جاده به تهران وتصل وی شود یکی از طریق ساوند 
گرفتن در ویان دو شهر وسطح در حـدود  وـایلی از  44دواوند. ووقعیت این شهر قرار 

ــک ســاحل و ههگــی  کوه هــا و دیگــری بــا فاصــله بیشــتر از شــهر نز ویــان  در آن هــادی
ــرنج و پنبــه، درختــان بلنــد جنگلــی واقــع شــده اند. و ههگــی ههاننــد  کشــتزارهای ب
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یادی ندارنـد کهی هستند و چون خانه ها وسعت ز بـه صـورت  ،ونازل دارای وسعت 
گلـی وحـاط شـده اند. بـه  گروهی ساخته و توس  درختان جنگلی انبـوه و دیوارهـای 

کــه بتوانــد بــه راحتــی ووقعیــت خــود را در ویــان شــهر بــزرگ  نــدرت وشــاهده وی شــود
کن شـهر  گهـان وـی رود تعـداد وسـا کیزه و  42555تشـخی  دهـد.  کـه پـا واحـد اسـت _ 

کـه وهلـو  455تا  455خوب  ساخته شده اند. بازار  اهرًا بین  واحد وغازه تجـاری دارد 
ک کن عـرض شـلوغ هسـتند اوـا پـا یزه، در فصـل از اجناس اروپایی هستند. خیابان ها 

کنان ســنگ چین شــده اســت و در فصــل  ــه وســیله ســا تابســتان پیاده روهــای شــهر ب
کـرده و  کنان شهر را تخلیـه  تابستان به ارتفاعات پرواز وی کنند. در فصل تابستان سا
کوچ وی کنند. یک رشته خ  تلگراف دولتی ایران در اینجا دایر  به ارتفاعات بلندتر 

کــه دیگــر شــهرها  اه وازنــدران اســت. بــه ایــن وعنــاســت. بــار فــروش هنــوز شــهر عهــد
نیازهای اساسی خود را از آنجا برطرف وی سازند و با ارسال وحصوالت خود به سایر 
نقــاط اســتان های دیگــر انجــام وی گیــرد و برگشــت ایــن صــادرات بــه صــورت صــابون 
که توسـ  ترکهن هـ ا برای تولید نهد، و پوشش اسب ها )چول( و ابزارآالت سوارکاری 

کاالهـای سـاخته  کاالهای وحصوالت صـنعتی انگلسـتان و  تولید وی شود، از تهران 
ـــای رســـیده از انگلســـتان، و  کااله ـــران  کوچ نشـــینان، از ته ـــا،  شـــده توســـ  ترکهن ه
کاشـان، و وقـادیر فراوانـی خشـکبار  کاالهای ایرانـی نظیـر رنـگ از اصـفهان وخهـل از 

ه بعد از عبـور از وشهدسـر، بنـدرا بـار ویوه از وناطق وجاور و ههدان. تجارت با روسی
گهرکـی )بـا روسـیه را( را بـه عهـده دارد.  گهرک و ـایف  که یک اداره  فروش در جایی 
کارخانه  گربه ران دستگاه های توتون خشک کنی وجود دارد دو  در نزدیکی بارفروش و 

کتـان، پرتقـال، و لی هـو نجاری پنبه  پاک کنی در بارفروش فعال است. پنبـه، ابریشـن، 
 در بارفروش تولید وی شود.



 _________________________________________________________________________________________  187 

 

کـه روس ه ا یک نهایندگی کنسولی در بارفروش به ونظور وراقبـت از ونـافع تجارشـان 
ساکن در وحـل وی باشـند وشـغول انجـام و یفه انـد. در ویـان شـهر ورود  آن هاتعدادی از 

ــر روی جزیــره ای در وســ  دریاچــه وهلــو از وــواد ســرریز  ــاغ ســلطنتی و قصــر ب بابــل یــک ب
انـــه وشـــاهده وی شـــود. باغ هـــا و ســـاختهان ها درگیـــر و دار فعالیت هـــای تجـــاری و رودخ

 (Napier _ Stack Curzom, Rabino)شرای  وعهول به دست فراووشی افتاده اند. 

 BARI (1): (0باری )
وــایلی ســهت راســت  2روســتایی اســت در بلــوک اردبیــل آذربایجــان در فاصــله 

واقــع  کیلــووتری( تبریــز 244وــایلی ) 447ه جــاده تبریــز رشــت. ایــن آبــادی در فاصــل
 (Holmes, ToDD). است

 BARI (2): (1باری )
ــایلی ) 42روســتایی اســت در آذربایجــان، در فاصــله  ــووتری( وراغــه در  42و کیل

گرفتـه  کوچـک از اطـراف رود جغـاتو قـرار  کنار جاده سینه. این آبادی در یـک ونطقـه 
 (Morier)است. 

 BARISHEH: باریشه
کـه توسـ  جـاده سـاحلی بـین روسـتاهای َسـلن  رود وُزو َوره   رودی است در وازنـدران، 

د و در فصـل تابسـتان آب زیـادی در بسـتر ردقطع وی شود. این رود وارد دریاچه خـزر وی گـ
 (Rabino)آن جریان ندارد و در فصل زوستان آب قابل توجهی از آن عبور وی کند. 

 BARKASH: َبرکاش
 وتر( 24415فوت ) 4445ارتفاع 
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کیلـووتری( شـهال  15وـایلی ) 24واحد وسکونی در فاصله  15روستایی است با 
 (Schindler)تبریز در وحل اصلی آب های سیاه چای )رود سیاه(. 

 (BARKHAR): برخوار
 4255والیت ایالت اصفهان، واقع در شهال شـهر، وسـاحت ایـن ایالـت  9یکی از 

گراسـت. قنات اسـت. وهن تـ 442وایل وربع است و دارای  رین آبادی هـای آن آبـادی 
ســـایر آبادی هـــای وهـــن آن عبـــارت اســـت از: دولت آبـــاد، حبیب آبـــاد، دســـتگرد، َادر 

ــــاد  ــــاب، ARDANABADون آب گرگ ــــان، ســــین،  ــــاد، دور وی ، خــــور ذوق، شــــاپور آب
کوویشاجه، دیلگان، دهنور.   (Schindler)وورچه خور، 

 (BARNA): َبرنا
کروانشاه و  455، در فاصله یواحد وسکون 15روستایی است با  یاردی جاده تبریز 

گلـی  15وایلی ) 28 کیلووتری( تبریز. این آبادی دارای یـک بـرج و بـاروی وسـتحکن 
که طول آن  که دو سطح پرده دارد  یـارد  445یارد و  445است و دیوارهای دوبله است 

وتحـرک دارای دو ونـاره  سـاوانهوتـر( اسـت. ایـن  15/21و  24/44یارد اسـت ) 85و 
کوتاه جاب که در فاصله ای   (Napier)ا وی شود.  ه جآجری است 

 بارو دار
 وتر(2544فوت( ) 4744ارتفاع )

کردســتان، در فاصــله  کنــار جــاده  4روســتایی در  وــایلی شــهال غربــی ســینه، در 
گوســفند اســت. آبــادی  45ســلیهانیه. ایــن آبــادی دارای  واحــد وســکونی و تعــدادی 

فاصله آن یک وایل تـا بـاالی ارتفاعـات فاصـله دارد. اوـا  عهاًل روی جاده نیست اوا
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که جاده ا ز آن عبور وی کند کنان آن وعهواًل در تابستان در دّره ای  چادر وی زنند  ،سا
که یک دهانه چشهه عالی آب هست.   (CRic: Gerard)و جایی 

 BARZA: َبرزا
گهــواره بــه  کــه بــا جــاده  کروانشــاه  هارون آبــاد جلگــه  ورتفعــی اســت در ســنجابی، 

کیلووتر( تا شـهال غـرب فاصـله دارد.  42وایل ) 4/7تالقی وی کند. جاده در حدود 
که در یک زوان  گاه بسیار عالی  گوسفند و بـز  7555تا  4555فالت برای این هدف چرا

ـــده شـــوند. آب حاصـــل از ایـــن فـــالت بـــه داخـــل دّره  وی تواننـــد تابســـتان در چـــرا دی
ـــو Barasaliباراســـالی  کشـــیده وی شـــود. حـــدود در جهـــت جن واحـــد  425ب شـــرقی 

کنان  کنـده هسـتند. سـا کلبه ها در نقاط وختلف سطح زوین پرا وسکونی و تپه ها و 
گورانی ا کردهای طایفه    .نداینجا 

در فصـــل بهـــار آب از چشـــهه های وتعـــدد در دســـترس قـــرار وی گیـــرد. وقـــادیری 
گســـت )تابســـتان( برداشـــت وی شـــ کشـــت دوم غـــالت در اواســـ  آ ود. وحصـــوالت 

کنان  ارتفاعـــات اطـــراف جنگل هـــای بیشـــتر وحصـــوالت بـــا بلـــوط را در اختیـــار ســـا
 قرار وی دهد. طبیعت 

 گرَدنۀ بارضا
وتر( حوضه تقسـین آب بـین دّره سـیهانی و جلگـه بارضـا:  4711فوت ) 4725ارتفاع 

Watershad of BARZa Pass)  گهـواره )کروانشـاه( واقـع در  44وـایلی ) 4/7بـا جلگـه ای 
کوه هــا در فاصــله کیلــو گردنــه وســطح اســت و روان،  کروانشــاه واقــع شــده اســت.  وتری( 

کوه هـای باکـاس اسـت.  Bowarبوار  پی نین طرف هستند. جنوبی غربی  و شهال شرق 
کشـتزارها در شـرای  بـارزایی دارای علوفـه بسـیار خـوب و چشـهه های  ،در سهت شهال
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ــایین دیــده وی شــو د. نزدیــک بــه دســترس اســت، خــوب و اســتخر پــر از آب درســت در پ
 (Burton). دا به تدریج و حوضه های آبریز چندان در دسترس نیستندسترنج ه

 (BARZavand: بارزاوند
ونطقه  وحال اردستان ایالـت اصـفهان، روسـتاهای پـر اههیـت نیسـتانک و جـو، 

 (Schindler)قند. 

 (BARZRUD): بارز رود )ونطقه(
گرفته است یکی از چهار ونطقه ایالت نطنـز )نـاوش را از  ناوش را از رودخانه بارز 

ــه  ــه دور افتــاده Barzرودخان کوهســتانی اســت. در وســ   ،گرفتــه اســت. ایــن ونطق
کوهستانی به ارتفـاع  کرقیز در ونطقه  کوه  پـا سـر از زوـین در آورده اسـت.  44555ونطقه 

کاله سـفید بـرف را بـر سـر دارد. در ایـن ونطقـه ای آبادی هـ ،بخش وههی از ایام سال 
کوهرود   .دیده وی شود و .... و جاده اصفهان Kuhrudوشهوری وانند 

که در سال   به تاالرسین و قن والیات دست یافتند.  894آبادی های بارز رود، 

 BARZRud – I – jAi :برزوک چای

 (BARZUK): برزوک
واحـد وسـکونی در ونطقـه  455روستای بزرگی است با  وتر( 2242پا ) 4955ارتفاع 

کاشــان، در دّره ای بــا سرد کاشــان واقــع شــده  49وایــل ) 21ســیر  کیلــووتر( فاصــله تــا 
وحلـه تقسـین  7برزوک به  د.رداست. این آبادی از طریق رودخانه برزوک آبیاری وی گ

تهـام  کـن و بـیشآسـیاب آبـی اسـت.  4باب حّهـام و  4وسجد،  1وی شود، و دارای 
کیزه هسـتند به طخانه ها خوب ساخته شده اند و ههه خیابان ها  ور فوق العـاده ای پـا
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کوچک ا 7یا  4 پـا  8555، حاصلخیز، ُوالت، ویشنگ، ارتفـاع ندوایل جنوب بارزوک 
 .(Schindler)وتر(  2445)

 BAKHABAD – BASHABAD: بش آباد: بخش آباد

 بشارز

 بی بشار

 (BASH KALEH): باش  قلعه
 .(Schindler)روستایی است در ورز ترکیه و غرب دیلهان 

 (BASH KAND): باش کند
کنـار رود  45روستایی است در شهال غربی آذربایجان. در فاصله  کو در  وـایلی وـا
کناره آواجیک چای کندی واقع در سهت راست  گـذر از اینجـا  .کلیسا  در واه نواوبر 

گروی هست.  4/4وشکل نیست،   (Picot 1891)وایل قبل از اینجا چشهه آب 

 (BASHKHIZ): باش خیز
گروـه، آذربایجـان، در فاصـله روستا کیلـووتری(  44وـایلی ) 9یی است در ونطقه 

 (Schindler)ترکهان چای. 

 (BASHGaleh): باش قلعه
توجه: با این وشخصـات دو  (BoshQaleh)به عنوان بوش قلعه وراجعه فروایید. 

کـه بـدین روش آورده شـده اسـت.  عنوان در صفحات دیگـر ثبـت شـده، وکان هـای 
(Schindler) 
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 Bosch Kalehیا  (BASH KALEH): بوش قلعه

 BATIJAN: باستی جان

 باس وینج: باس وینی
BAMIYA 

 پا. 4714ارتفاع 
کیلووتری تبریز( در جـاده  49وایلی ) 42روستایی است در آذربایجان. در فاصله 

که در تبریز به رودخانه آچی چای وی ریـزد. اینجـا  کنار رود باسهج قرار دارد  تهران در 
گرفته است. این وکان حـدود وکان  کوچکی قرار  وایـل  4زیبایی است و در جلگه 

ــا آب و هــوایی اکیلــووتر( قطــر آن اســت،  4) ــا ب ــاتالقی اســت. او ــیشغلــب ب  کــن و ب
 (Louseley thielmann)خنک تر از آب و هوای تبریز. 

 Bast: بست
کردســــتان. در   72فرســــخی ) 42روســــتای وســــیعی اســــت در بلــــوک خــــور خــــوره 

کــه در ســال کیلــووت ری( شــهال غربــی ســنندج. ایــن روســتا دارای یــک وســجد اســت، 
ویالدی ساخته شده وقبره شـیخ ابـراهین در ایـن روستاسـت. بعضـی از نوادگـان  4442

که در روستای خورخوره زندگی وی کنند.  95وی دارای   (Schindler, 1911خانواده اند 

 Basunga: باسونگا
 (Gerald) .فاصل بین ساوجبالغ و سقز روستایی است در آذربایجان در حد

 Batman: باتهان
کروانشـاه واقـع در دّره بـیالور  وـایلی  42در فاصـله  کـن و بـیشروستایی است در 

کروانشاه. 42)  کیلووتری( شهال شهر 
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کردهـای بـیالوری  45تا  25دارای  کن و بیشاین آبادی  واحد وسکونی وتعلق بـه 
کشتزارها  455آب از یک رود تأوین وی شود تدارکات  دارد. است. درختان، باغ ها، و 

گوسفند و بز   (Vaughan)رأس 

 Bavarzan: باورزن
 به عنوان بیوارزین وراجعه فروایید.

 BAWA: باوا
( به دو آبادی اطالق وی شـود، یکـی 4897وتر( نام اوروزی ) 4754پا ) 4495ارتفاع 

که  44واحد وسکونی و دیگری،  15با  کـول، واقـع در واحد وسکونی دارد  کـول  در دّره 
کّلـه زنجیـر، در حـدود  گهـواره، در وسـیر جـاده  کیلـووتری(  4وـایلی ) 4شهال غربـی 

گوران ولکی پرویز سلطان اسـت. آب گرفته انگهواره قرار  کردهای  د. اینجا وتعلق به 
ــدارکات فقــ  در تابســتان ــراوان اســت. ت ــه در آن ف ــراهن وی شــود. و علوف جهعیــت  ف

کــوچ اینجــا فقــ  در ت ابســتان فــراهن وی شــود و جهعیــت بــرای زوســتان بــه زهــاب 
کردن چادرها هست. برای زوستان سوخت )هیزم،  کافی برای برپا  وی کنند. فضای 
از ارتفاعات اطراف روستاها جهع آوری وی شود. در اطراف روستاها در اراضی وسیع 

 (Burton)کشاورزی وجود دارد. 

 Bawajan      (BABAJAN): باواجان
کیلــــووتری( شــــهال غربــــی شــــهر  45وــــایلی ) 4/4روســــتایی اســــت در فاصــــله 

 45کروانشاه، در وسیر رودخانه قره سـو بـه طـرف روانسـرا و جـوانرود. ایـن آبـادی دارای 
کردهــای زنگانــه در آن هــا ســکونت دارنــد. در ایــن آبــادی  اســت واحــد وســکونی کــه 

کشتزار دیگری وجود نـدارد. آب کشاورزی و  از یـک نهـر و چنـد  درخت، وحصوالت 
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گنـدم.  4تـن جـو و  45از  از: چاه تأوین وی شود. وحصوالت اینجا عبـارت اسـت تـن 
گوسفند در اینجا بـه خـوبی چرانـده وی شـوند، هیـزم در ونطقـه   155تعداد  رأس بزر و 

 وجود ندارد. جهعیت وی تواند در اطراف ساکن شوند.

 (BAIN KUCH): پایین کوچ
کر کیلووتری شـهال سـینه،  44دستان ایران، در فاصله روستایی است در ناحیه 

گردنــه خــدا واقــع  کــوه  اینجــا در ونطقــه حســن آباد و در یــک دّره در شــهال پــایکوه الــه 
ک یف وعرفی وی شود. این آبادی بر سر  شده است و به عنوان یک روستای بزرگ اوا 

 (RiCH)راه اصلی از اصفهان به تبریز واقع شده است. 

 AZADABAD: باَزد آباد

 BAZARGAN: بازاران
کـرین، در فاصـله  کوچکی اسـت نزدیـک ربـاط  کیلـووتری(  49وـایلی ) 21آبادی 

 (Schindler)تهران، در جاده به ههدان. 

 BAZi DRAZ: بازی دراز )ارتفاعات(
کــه در  کوهســتانی اســت در ونطقــه ذهــاب، در ســهت قلهــرو ایــران،  یــک رشــته 

گردیــده، ابتـدای رود حلــوان  کشــیده شـدهدر جهـآغـاز  کــوه  ،ت جنــوب شـرقی  رشــته 
 (Soan, 1912)ورکبی با سهبلک تشکیل وی دهد. 

 (BAZiR KHANI): پازیر خانی
کردستان ایران است درست در شهال غربی  کوه های  سینه  Sinneیک رشته )از 

گفتـه وی شـود در فالتـی  شاخه های آن ها به طرف شهال و جنوب اوتداد وی یابد، و 
کشـیده شـدهبا ارتفاع وشابه  کـه در آنجـا جـاده ای بـر روی آن هـا  از  ،با ارتفـاع ههـدان 
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ــ ــن ناحیــه به ن ــر روی آن هــا نقطــه ســلیهانیه جــدا وی شــود و در ای درت از ســلیهانیه ب
کــه ایــن نــام بایــد بــه قســهتی از ارتفاعــات  ســرازیری وجــود دارد. نظــر وــن ایــن اســت 

کـه ونطقـه اردالن را کردسـتان اطـالق شـود.  کوه هـای  کردسـتان  اصلی  از سـلطانیه و 
 (Rich)جدا وی سازد. 

 BAZiRGAN: بازرگان
که در سال  45روستایی است در فاصله  توس  ترکیه ضهیهه  4944ساعت زوان 

کیلـووتری( بایزیـد واقـع شـده اسـت.  29وـایلی ) 48ایران شد. این آبادی در فاصـله 
گــاهی اینجــا  ار وی دهنــد. تــدارکات بــه عنــوان اقاوتگــاه وــورد اســتفاده قــررا کاروان هــا 

کهیاب است ه جب گوسفند   (Picot) 4891ز 

 BEGBAGHI: بگ باغی
 وتر( 45549پا ) 4544ارتفاع 

ــزوین بــه رشــت، در حــد فاصــل بــین  ــرای چــادر زدن در جــاده ق ــی وناســب ب زوین
کیلووتری( ونجیل، بگ باغی در وحـل  21وایلی ) 48آبادی های آقا بابا و ونجیل، در 

کویوز باشی واقـع شـده اسـت. درخـت انجیـر و خـر  Aspabinتالقی آسپابین  و دّره های 
کـه باعــا طـراوات آب و هــوا وی شـود کـه ووجــب خنکـی هــوا  ،زهـره  گیاهـانی هســتند 

گیاهان و عادت تأثیری در شرای  هوا ایجاد وی کننـد در فصـل زوسـتان  وی شوند. این 
 (Schindler)به اینجا وی آیند.  (Ghaisvadn)عده ای از طایفه غیا وند 

 BEGZadeh siah siah: بگ زاده سیاه سیاه
کـه تـداد نفـرات آن  کروانشاه اسـت  کلهر ونطقه   455 کـن و بـیشیک طایفه از ایل 

گیالن زندگی وی کنند.   (Plawden)خانوار است و در ونطقه سرداب 
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 (BAHLUL ABAD): بهلول آباد
 44ایـل از عـرب )و 4/9روستایی است در شهال _ غربـی آذربایجـان، در فاصـله 

کنار شاه تخت جاده خویی   (Picote, 1891)کیلووتر( در 

 (0به تویی )
 لطفًا به عنوان به تویی وراجعه فروایید.

 Behtui (2): (1به تویی )
. رئـیس ایـن Qumخـانوار در اسـتان قـزوین در اوتـداد جـاده قـن  455یک طایفه با 

 (Rabno 1909)طایفه حاجی اسدخان است. 

 Bisitun: بیسیتون

 BEGI: بگی
ــه وی شــوند. گفت کنــاره چــپ  بیجــی هــن  کــه در  ــه ای اســت در آذربایجــان  ونطق

یاچــه اروویــه قــرار دارد، اوــروزه توســ  چهــار  رودخانــه جغتــای و در جنــوب شــرقی در
گذشته سـکونت آنجـا در اختیـار  دولی ها )چالدر ایتها( وسکونی شده است. اوا در 

اسن توس  عباس ویرزا به آن هـا  این. دندبو MIKUISهای طایفه ویکویس BEiبیی 
 (LAWLINSON)اطالق  شد. 

 B.A: بی  آ: بی آ

 BIA: بی یا
کوچکی است در فاصله  کناره جاده  454وایلی ) 44آبادی  کیلووتری( سینه. در 

کلبــه فقــ  در ســاحل شــیروان )رودخانــه( شــکل  کهــی  کروانشــاه اینجــا از تعــداد  بــه 
 گرفته است.
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 BIABANAK: بیابانک
کــه نــین بلــوک ســهنان شــاول  ــادی )خــور  8ونطقــه ای اســت در وــرز خراســان،  آب

ــ ــه وی باشــد، خــور بزرگ ت )در  Khur – JandaQو خــور جنــدق  kurرین وکــان ونطق
واحــد وســکونی و  4بــا  (BIAZA)کیلــووتری شــهال بیاضــا  95فرســخی، ) 44فاصــله 

گــر وــاب ُاردیــب  15فراخــی بــا  واحــد  45رج واحــد وســکونی، ایــ 15واحــد وســکونی، ا
واحـــد  BiyAZED 445واحـــد وســـکونی؛ بیاضـــه  Mihrjan 455وســـکونی: وحرجـــان 

کوه هـا وسـتقر اکیلووتری(. اینها  42وایلی خور ) 42وسکن در فاصله  غلب در پـای 
ا چندان قابل توجه نهی باشد نـین شده اند. در وس  صحنه های طبیعی نین بلوک ه

 .(MacGregor)اشند  بلوک ها و اههیت نهی ب

 BiABANAK (2): ( بیابانک1بیابانَک )
از کیلـووتری(  24وـایلی ) 44روستایی است در ونطقه جنوب سهنان در فاصـله 

کشاورز وی باشند  75سهنان، شاول  واحد وسکونی است. به اینکه جهعیت اینجا 
گوسفند و شتر و حدود و تعداد  پا 255صاحب تعداد وعدودی  ند. آبادی یرأس چهار

گندم وحاصره شده به وسیله وز  (Ferghon)ارع 

 BIAMA (PALA) – BIAHPAS: بیاه پاس

 BIAM BALA: بیاوا باال
وکـانی اسـت در طــرف  BiAMPAINوتـر( بیاوــا پـایین  4484فـوت ) 4455ارتفـاع 

ــه های دّره  گردن ــه زنجیــر بــه طــرف  کّل ــه بارانشــا در دّره بیاوــا: جــاده از   9چــپ رودخان
کله زنجیر بهکیلووتری( از دره بی 44وایلی ) گهواره  اوا به طرف شهال جاده از  طرف 

ــأوین وی شــود.  ــایین وی گــذرد. آب الزم از چشــهه های وتعــددی ت ــا در پ کــه دّره بیاو
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کشـت شـده در پـایین قـرار  کوه هـای وجـاور بـه دسـت وی آیـد. وـزارع  علوفه و هیزم از 
گـورانی طایفـه  15دارد. آبادی دارای  کردهای  رضـا سـلطان واحد وسکونی وتعلق به 

B  .بیان استBurten) 

 Buvaranیا  BiWARANیا  BiBARAN: بی پاران
 وتر( 4849پا ) 4755ارتفاع 

ــا  ــا شــهیران در جــاده  255روســتایی اســت ب کوتــاهی ت واحــد وســکونی در فاصــله 
کوشـگ و نـوواران. ایـن آبـادی بـه صـورت بسـیار  تهران به ههدان، در حد فاصل بـین 

کوه  کسـتان ها واقـع شـده اسـت. زیبای بر روی دو طرف  و قله ارتفاع شنی در ویان تا
کوه جـنس سـنگ ریـزه اسـت و ارتفاعـات اطـراف آن  سرزوین های اطراف شان و قله 

گیــاهی اســت ــد پوشــش  ــان و فاق ــدارکات در دســترس هســت. آبــادی در  ،عری ــا ت او
 (Schindler)ونطقه خلجستان واقع شده است. 

 BiBiAN: بی بی یان
کّلـه  455روستایی است با  گوران، ولک رضـا سـلطان از اوـالک  کرالن  واحد وسکونی 

کلـه زنجیـر واقـع شـده اسـت. در حـد فاصـل بـین داونـه های جنـوبی  زنجیر، و در جنوب 
کله زنجیر و آفتاب پارس. آبادی دارای  آبرسـانی خـوب اسـت. زراعـت و  سـاوانهکوه های 

گیاهــان فــراوان و جنگل هــاب ب کوه هــای تعــدادی درخت هــای عــالی اســت.  لــوت در 
گـوران رضـا سـلطان وتشـکل از  کرد  واحـد وسـکونی  155اطراف وجود دارد. ونطقه طایفه 

گوران زنجیر اوکانات خـدوت  گهواره ای  کلـه  455است و جاده  نیـروی پیاده نظـام هنـگ 
کله زنجیر، از جنوب بی بی یـان در حـدود  گردنه های جاده گهواره  زنجیر را تأوین وی کند. 

 (Burton)عبور وی کند. و یک خ  از درون آبادی وی گذرد. کیلووتر  4
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 BuyuKABADیا  BubuKABADیا   BiBik AbAD: بی بیک آباد
پـا  455/4وـایلی شـهال شـرقی یـا بیوک آبـاد ارتفـاع  28 روستایی است در فاصله 

 455وایلی شـرق و شـهال شـرق ههـدان و  28وتر( روستایی است در فاصله  4748)
واحد وسـکونی و سـبزه زار و  455وب غربی تهران. این آبادی شاول وایلی غرب و جن

 (Taylor: Schindler)دارای باغات فراوان است. آب و تدارکات در آن فراوان است. 

 بی بی کهدی
آبادی بزرگی است در ونطقه افشار آذربایجان. یک طرف جاده از تبریـز بـه طـرف 

کشیده شده است.   (Napier)صائین قلعه 

 BiBuLAK: الکبی بو 
روســتایی اســت از آذربایجــان در فاصــله یــک وتــری از ویانــه. در جــاده وراغــه. 

(Marveh). 

 BIdasHKیا   BIDASHTیا   BIdkand: بیَدشک

 BIDEH: بی ده
وـایلی یـزد و  47روستایی است در ونطقه یزد در حدود یک وایلی غرب ویبـد و 

یـادی کیلووتری( یزد. این روستا با شـباهت بـارو وا 49) ننـد اسـت در اینجـا تعـداد ز
کـه آن هـا را  لوله های باداوی شکل سفالی )برای شکل دادن به لوله هایی وجـود دارد 

 روی خاک نرم قرار وی دهند.

 BIDGUL: بیدگل
کاشـان و  4555آبادی بزرگی است در حدود  گروسـیر  نفر جهعیت دارد و در ونطقه 

ههــین نــام در نزدیکــی شــن های  کیلــووتری( شــهال شــهر در شــهری بــه 44وــایلی ) 9
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گذشته این شهر دارای  دستگاه بافندگی داشـته اسـت. اوـا  855/4روان قرار دارد. در 
ــــاچیزی وخلــــوط خــــام ابریشــــن و پنبــــه تولیــــد وی کنــــد.  در حــــال حاضــــر وقــــادیر ن

(Schindler) 

 BiDHAND: بیدهند
هـن  (BiDASHT)بیدشـت  (BiTAN)در بین افراد عادی بی تان ناویده وی شـود 

 وراجعه فروایید.
کوهســتان در قــن. در  45آبــادی زیبــایی اســت بــا  واحــد وســکونی در نــین بلــوک 

کیلووتری( از ابـرجیش. آبـادی دارای یـک واحـد وسـجد، یـک  2وایلی ) 4/4فاصله 
 (Schindler)حهام، یک اوام زاده وی باشد 

 BiDSORKH: بید سرخ
کنگـ کروانشـاه بـا یک آبادی کوچک با شیب تند به طرف جنوب جاده  اور بـه طـرف 

کنگاور. در اینجا یک چشهه آب خوب به  49وایلی ) 47فاصله   .بیدکیلووتری( در 
 (ANSAR GUL, 1911). هستآب بید _ سرخ 

 (Robinson)روستای دیگری هن با ههین نام وجود دارد. 

 BiFUNA: بی فونا
ه بـین کیلـووتری( شـهال جـاد 4وـایلی ) 2نام یک شهر وحصور است در فاصله 

کروانشاه. در فاصله   Taylorکیلووتری( ههدان  49وایلی ) 47ههدان و 

 BiGAMA: بی گاوا
کروانشــاه در حـــدود  حاصــلخیزدره ای  کروانشـــاه در  45اســـت در ونطقـــه  وـــایلی 

 RawliNsonجاده سلهانیه و )گلواره( 
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 بیگ کندی
 به بی کندی وراجعه فروایید.

 BIHESHTAN: بی هشتان
 انبی هشتان = بهشت

 BiHiSH Ti: بیهیشتی
کیلـــووتری( شــاه عبـــدالعظین در طـــرف  2وـــایلی ) 2روســتایی اســـت در فاصــله 

 (Robine)واحد وسکونی است.  45راست جاده تهران دارای 

 BiJA: بی جا
کنار جاده اهر به اردبیل،  نام یک روستاست در ونطقه وشکین آباد آذربایجان در 

ین، ایــــن آبــــادی وحــــل ســــکونت کیلــــووتری( وشــــک 77وــــایلی ) 18در فاصــــله 
 (Holmes)شاهسواران است. 

 BIJAGAN: بی جگان
 445روســتایی اســت در جنــوبی ترین دّره جاســب. ونطقــه قــن. ایــن آبــادی دارای 

اسـت بـه رود جاسـب بـه داخـل  Jasbواحد وسکونی است در نزدیکـی آن یـک چالـه 
 (Schindler)دشت وحالت جریان وی یابد. 

 Bijanabad: بیژن آباد
کیلــووتری( جنـــوب دولت آبــاد والیـــر،  42وــایلی ) 7روســتایی اســت در فاصـــله 

کهـی در جهـت راسـت جـاده آنجـا بـه بروجـرد. ایـن آبـادی در نزدیکـی آب  ووقعیت: 
 (Schindler)کوالن واقع شده است. 
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 BIJAR:بیجار
گـروس  4555شهری است با  در حـد  Garosواحد وسکونی، این شهر ورکـز ونطقـه 

ــین آذرب ــه صــورت زیبــایی در حــوالی فاصــل ب کروانشــاه اســت. ایــن شــهر ب ایجــان و 
وتر( به باال قد  454پا ) 4555قله های برهنه در نقاط وختلف به طرف قله ها به ارتفاع 

ــه دور  ــاروی ضــعیف ب ــک ب ــدارد و ی ــاعی ن ــن شــهر هــی  عاوــل دف کشــیده اســتن ای
جود بــه وکشــیده شــده اســت، اوــا درختــان عاوــل وــ ثری در ایجــاد شــرای  دفــاعی 

کشاورزی اشتغال دارند کار  کنان وحلی، عهدتًا به  کهـی قـالی  .نهی آورد. سا تعداد 
 و فعالیت صنعتی دیگر در ونطقه وجود ندارد. وی بافند

 BijAR PAS: بیجار پاس
گــــیالن در حــــدود  وــــایلی  رشــــت، بــــر ســــر راه بــــه قــــزوین  4روســــتایی اســــت در 

(Schindler) 

 BiJaWand: بیچاوند
کروانشاه واقع در غرب هولیالن ونطقه ای اس  Hulailanت در 

 Bijin: بی جین
گفته وی شود. روستایی است در سهت چپ جاده تهـران _ قـن  باند بی جین هن 

کنـاره راسـت رودخانـه  1/4 در حدود  کـرج و سـهت راسـت  وایلی شهال غربی پـل 
 Robinson (1899)واحد وسکونی دارد.  24کرج. 

 (0بی کندی )
ـــدی. اصـــالحیه: بیـــگ ـــی اســـت در فاصـــله  کن  484وـــایلی ) 444روســـتای بزرگ

کیلـووتری( قـزوین در جـاده رشـت. ایـن  15وـایلی ) 24کیلووتری( تهران و در حدود 
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ــاّل علــی جــاری و  ــه ســوی دّره و کــه ب ــر روی رودخانــه ای  ــا و ونجیــل و ب ــادی آقــا باب آب
 (Schindler)است جریان وی یابد.  PA-I-CHENArپای چنار 

 BIKANDY (2): (1بی کندی )
 27وـایلی ) 44روستایی است واقع در قسهت شهال غربی آذربایجان در حـدود 

 (Picote 1894)کیلووتری( قزل دیزه در جاده خوی 

 BAL ABAD – BilABADیا  BULABAD: بیل آباد
کیلووتری( جنوب غربی نـایین در جـاده  21وایلی ) 44آبادی بزرگی است در فاصله 

ی زیبـا در وضـعیت تعهیـرات اسـت کاروان سـراروسـتا دارای یـک به طرف اصفهان ایـن 
کــه در ســال  وایــل  4ش( بنــا شــده اســت. ایــن آبــادی 4545وــیالدی ) 4442خــوب اســت 

 واقع شده است. کاروان سراکیلووتری(  74/9در فاصله  کن و بیش)

 BILAVARبه عنوان )بلوک(  MIAN DARBAND: بی آوار

 BILAVAR: بی آور
کروانشــاه، در حــدود  4494فــوت ) 4245اع )دّره( بـه ارتفــ وتــر( روســتایی اســت در 

ــایلی ) 45 ــن آبــادی درســت در شــهال رشــته  445و کروانشــاه. ای ــووتری( شــهال  کیل
ــه  کروانشــاه اســت واقــع شــده و در جهــت شــهال ب ــه جلگــه  ــه وتصــل ب ک کوه هــایی 

گرفته است دّره در حدود  کوهستانی قرار  طـول کیلووتری(  4/49وایل ) 27توده آی 
کـه  کشیده شده،   14/4وایـل ) 1 کـن و بـیشاز شهال غربی به طرف جنوب شرقی 

کوه بلوچ از آن به جنـوب شـرقی دّره بیـزا رود  کیلووتر( عرض دره است. یک شاخه از 
کوه های پست جدا وی شود. و .... اینجا به سهِت عرب به رشته شاهو  با یک زنجیر 

حاصــــلخیزی روبــــه رو شــــده و تعــــداد  دریج بــــا افــــزایشد. دره به تــــردوحــــدود وی گــــ
روستاهای وسیر افزایش وی یابد. این ونطقه به نحو شایسته ای با آب های چشهه ها 
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رود رضاوارد، وهن ترین شاخه را  ند از:و رودها آبیاری وی شود. وهن ترین اینها عبارت ا
کنان این کــه رود قره ســو ناویــده وی شــود و ســا جــا از بنــام رود رضــاوار تشــکیل وی دهــد 

کرد هسـتند و شـیعه وی باشـند و از شـیعیان بـیالوری وی باشـند. اداره اهـالی  ایالت 
کروانشــاه اســت انجــام  کــه ســاکن  ــدهی یــک نفــر ســرتیپ  ایــن ونــاطق توســ  فروان

تووان وی باشـد. و ایـن وبلـغ از والیـات  4455وی پذیرد. والیات سالیانه ونطقه فق  
برای ودت چندین سـال وتـوالی ثابـت  غالت وحاسبه و وصول وی شود و این وبلغ

یافتی ناچیز است واین اور نشانه فضای ونطقـه و  بوده و تغییری نکرده است. رقن در
کـافی از ارتفاعـات  کشاورزی آن است. هیزم و سوخت به اندازه  حاصلخیزی خاک 

کوتاه بید تأوین وی شود.  شهال و جنوب از درختان 

 BisTan: بیستان
کردست گردنـه پـاچین روستایی است در  کوه هـای زاگـرس در سـهت  ان واقـع در ویـان 

ــه ســلیهانیه  ــه ب ک ــک جــاده هــن وجــود دارد  ــه خــتن وی شــود. ی ــه بان ــه ب ــانک ــوی ی پای د. اب
Gerarld 

 BISURKH: بی سرخ
 لطفًا به عنوان بیدسرخ وراجعه فروایید.

 BiTAN: بی تان
 وراجعه فروایید. Bidhandلطفًا به 

 BVanzanیا  BIVARZIN: بی ورزین
کوهستانی وشرف به شاهرود واقع در  وایلی آن طـرف  7یا  4وهن ترین روستاهای 

کــوِه _ علــی آشــتان  کوه هــای پشــت روســتا  پای چنــار در جــاده از قــزوین بــه رشــت، 
AliASHTAN  .ناویده وی شود(Schindler) 
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 BIWANJ: بیَونج
گهـــواره، در جـــاد کروانشـــاه، نزدیـــک  ه از یـــک دشـــت پـــر پـــی  و تـــاب در ونطقـــه 

کرند    (Jones)کروانشاه به 

 BIBARAN)بی باران(  BIWaran: بی واران

 BiyAZA: بی یاضا
 وراجعه فروایید. BIYZA – BAIAZAلطفًا به 

 BUZDAGHI: بی زار داغی

 BUZDAGI: بوزداغی
یاچــه ارووّیــه، آذربایجــان. در فاصــله  کــوه ونفــرد در ســاحل غربــی در  4یــک رشــته 

گفتــه وی شــود دارای کیلــووتری( شــر 44/9وـایلی ) ق شــهر اروویــه واقــع شــده اســت. 
 Geraldتعدادی بز وحشی در آن زندگی وی کنند. 

 BizaRU: بی زارو
کنـاره وتر( 4444پا ) 1475ارتفاع  کـه از  کـوه عریـانی  . ونطقه ای است واقع در پای 

گاواسب عبور وی کند کناره روبه رو و شهر سلیهانیه قرار دارد.  .چپ رود  و در آن طرف 
کروانشاه نیز  کنـار اسـتوحل سکونت زین الهلک  . تعـدادی درختسـتان های زیبـا در 

کرد  89. آبادی دارای هستساحل و رودخانه   (Burton)ست. اواحد وسکونی 

 BizNAGiRD: بیزناگرد
 444واحـد وسـکونی در طـرف چـپ جـاده تهـران _ ههـدان.  25روستایی است با 

انـان وتری( این آبـادی ههـان بـوزنجرد جغرافی دکیلو 244وایل از تهران فاصله دارد )
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کــه غــازان تعــدادی وقبــره بنیــا گذاشــت و  دعــرب اســت. اینجــا ههــان وحلــی اســت 
گزید. 4454چند روزی در سال   (Schindler)م در این سکونت 

 BizNAN: بیزنان
کروانشاه  کوه در ونطقه غرب   (Soan 1992)تعدادی 

 Bohrak: بوهراک
کیلــووتری( جنــوب یــزد.  85وــایلی ) 45در حــدود کوه یــک رشــته در نزدیکــی شــیر

(Stock) 

 BolANUK Chai: بوالنوک چای
که با جاده ویانه _ تبریز تالقی وی کند  کوچکی است  کیلـووتر(  44وایل از ) 7رود 

وایل هن از جاده ویانـه فاصـله دارد و بـه شـهری چـای وی پیونـدد.  7از جاده تبریز و 
(Schindler) 

 PolGARU: ُبل گارو
 رودی است در آذربایجان. این نام فق  به وکان ها اطالق وی شود.

 (BONSAR: ُبن سار
کردسـتان، در  کیلـووتری( جنــوب سـینه بــر روی  44وــایلی ) 44نـام دو روســتا در 
گاوه رود و در حدود   کـه در  2وایلی ) 1/4حاشیه های  کنار رود. قسـهتی  کیلووتری( 

کناره  ونزل 25دارای  ،کناره چپ رود  است  واحد وی باشد. 45راست وسکونی و در 
کـی دّره  ،هر دو این طرف تعدادی درخت بید در حاشیه است. عالوه بـر ایـن رودهـا 

کـه  گـاه خـوبی اسـت  گنـدم اسـت. در اطـراف چرا کشـت  که وحـل  حاصلخیز است 



 _________________________________________________________________________________________  207 

 

که به وقـدار  4555االغ و  455گاو و  445علوفه  گوسفند را تأوین وی کند و هیزم سوخت 
کناره های رود تأوین وی شود. فرا  (Vaughan)وان از 

 – Bardun – or): برُدو، باردون
ایــن رود نزدیــک رود  (Yalu)روســتایی اســت از وازنــدران واقــع در حاشــیه رود یــالو 

کنار جاده بین َاسوالت  که در  کوه قرار دارد.  Asolatبالده است   (Lavet)و فیروز 

 BORHAN: برهان
گفته وی شود دو جاده از حاجی  علی خان به سّقز جایگاهی است در آذرب ایجان 

کیلـووتر(  44وایـل ) 45که طول این جاده حدود  نیز وی گوینداز راه برهان وجود دارد. 
گفته وی شود در فصـل زوسـتان ایـن جـاده در اثـر  کوتاه تر از جاده باسونگار است. اوا 

 (Gerald)بارش برف بسته است. 

 BORINJ: بورنج
کیلـــووتری( تبریـــز در  4/9وـــایلی ) 4اســـت در آذربایجـــان، در فاصـــله  روســـتایی

 (Holmes; Morier)جاده رشت از جاده اردبیل 

 BOSHKALEH: بوش قلعه
ـــوچکی اســـت در آذربایجـــان، در  BashQalahدرســـت آن  ک ـــوان روســـتای  ـــه عن ب

گوکان. 45وایلی ) 4فاصله   کیلووتری( جنوب 

 بوسهیه
که به  (Holmes)رود آجی چای وی پیوندد در تبریز  رودی است در آذربایجان 

 BAGlaun: بوالن
 به عنوان باغ لوآن وراجعه فروایید.
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 BukABAD: بیوک آباد
 به عنوان بیوک آباد وراجعه فروایید.

 BUGALAN: بوگ آالن
 به عنوان بوگ آالن وراجعه فروایید.

 BuGAM: بوگام
کـه روستایی است در ایالت آذربایجان بر روی یک جویبار کرده  کوچک عبور  ی 

کوچکی از جغتو و جنوب شرقی ویان آباد وی باشد.  یک شاخه 

 بوههن
 به عنوان بوواهین وراجعه شود.

 BuKAN: بوکان
 155وایلی سقز در جاده سـاوجبالغ  21روستایی است از ایالت آذربایجان در فاصله 

چشـهه جالـب واحد وسکونی در اینجا وجود دارد و یک بازرا سرپوشیده کوچـک و یـک 
کــه پــر از وــاهی اســت. در بــرج بــاروی وســجد در ســال  گــرم در حیــاط وســجد   4954آب 

وحهدحسین خان سـردار پسـر سـیف الدین خـان رئـیس طایفـه وکـران زنـده بـوده طایفـه 
کــه  بفرســتد،ســواران وســلح را تجهیــز نهایــد و  9555وی توانــد بــا تهــام اعتبــارات درحــدود 

ر ودت چند سـاعت احضـار و بـه جبهـه اعـزام شـوند. نفر آواده به خدوت د 4555حدود 
بوکان در اطراف رودخانـه تاتـائو آوـاده در خـدوت اسـت و بـا دّره بـاز وسـیع وی توانـد ههـه 

 (Gerard; Gough)دارکات الزم آواده است. ت ؛جواوع و اطراف زیر نظر بگیرد وسلح

 BulABAD: بول آباد
 به عنوان بیل آباد وراجعه فروایید.
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 Bulabbass: ّس بول عبا
کیلووتری(  49وایلی ) 42ابوالعباس روستایی است در سیالخور پایین در فاصله 

 (Schindler)از بروجرد به سهت چپ جاده آبخا به اصفهان 

 بوالغ
گروــه رود آذربایجــان، در جــاده ســر اســکند و ویانــه. روســتایی اســت  ــه  در ونطق

 (Mac Gregor). آبادی با وضعیت عجوالنه ساخته و پرداخته شده است

 Bul…Ali: بوالعلی
کــوچکی اســت در  تحریــف شــده نــام )ابــوالعلی عبــاس بــن اســهاعیل( روســتایی 

ــر روی آب هــای رود عجب شــیر و در فاصــله  ــووتری(  21وــایلی ) 44آذربایجــان ب کیل
گوکان.   (Schindler)جنوب 

 بوالن
یـک وجـاور بـیالور کروانشـاه، واقـع در دّره بار و شـهال  روستایی اسـت در ونطقـه 

کروانشـاه. ایـن آبـادی دارای  48وایلی ) 44آن، و در حدود  کیلـووتری( شـهال شـهر 
کردهــای بــیالوری اســت و تعــدادی  25 کــه وحــل ســکونت  واحــد وســکونی اســت 

کشــت در اطــراف آن هســت، آب ونطقــه از یــک نهــر  ــر  درخــت و وقــادیری وــزارع زی
 گوسفند و بز است. 455تأوین وی شود، اوکانات تدارکاتی 

 Bulangi: بوالنگی
ــایلی  42روســتایی اســت در آذربایجــان، در حــدود  ــه و در  48و ــووتری ارووی کیل

 (Gerard)وایلی چپ جاده تبریز واقع شده است.  2حدود 

 Buhtui BEHTui     AHMANDAVAND – BEH Tui: بهتوی
 (Soqn 1911)یک طایفه از ونطقه قصر شیرین 
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 Bulgam: بولگام
در طـرف  Qzil QESHLAQشهال آبادی ایرانی قـزل قشـالق آبادی وسیعی است در 

فرواندهی یک نفر افسـر روسـی ایـن  زیرقزاق  45قلهرو روسیه ارس علیا )باال( با یک پسته 
 ووقعیت وربوط به فصل تابستان یک پست نگهبانی تابستانی وی باشد.

 BulGur : بولقور
که به داخل خلیج انزلی وی ریزد.  نام رودخانه ای است 

 Bultak: بولتاک
 وتر( 2447پا ) 7855ارتفاع 

 44/24وـــایلی ) 4/41روســتایی اســت در ایالــت فریـــدن اصــفهان. در فاصــله 
کرج   KARjکیلووتر( تا خویگان در یک شاخه خویگان در رودخانه 

 Buluk – I – SalisEH: بلوِک سالیسه
کردســتان در فاصــله  48یکــی از  بــی ( جنــوب غر42 – 18فرســخ ) 42تــا  8بلــوک 

سنندج راسینه وتشکل از سه سلیسـه )نین بلـوک اویـر آبـاد، پلنگـان و بـیالور( این هـا 
کـه نیهـه  4555پارچه آبادی و جهعیتی حدود  15دارای  نفـر را زیـر پوشـش خـود دارنـد 

قــران بــرآورد  44445 کــن و بــیش آن هــاآن هــا ســّنی هســتند درآوــد ســالیانه والیــات 
گنـدم اوا حتی این ارقام شاهد ر ،وی شود شد بیشتر این والیات شـده اسـت. بلـوک 

پنبـه خـوب، بـرنج ورغـوب و نخـود عـالی و عـدس و بلـوط دلپـذیر و  :بر تولید وی کنـد
 (Schindler)هیزم توأم با وحصوالت چوبی ونبت کاری 

 Bulvard: بولوارد
 وایلی شهال شرق قن. 44روستایی است در فاصله 
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 BUMAHIN (1): (0بوواهین )
بوم هند، و بوم َهند  44     44   5طول جغرافیایی  44    11    41ی عرض جغرافیای
 424هن نوشته وی شود. 

 بُوم _ بون  
روســتایی اســـت در ونطقــه دواونـــد در جــاده تهـــران بــه دواونـــد و فیروزکـــوه، و در 

ــایلی شــرق تهــران ) 24حــدود تقریبــی  ــک چشــهه آب  12و ــووتری(. در اینجــا ی کیل
کــه هــی  وقــت در ســال ه کشــتزارها هســت  ای عــادی خشــک نهی شــود و نــوار ســبز 

 شاداب است.

 BUMAHIN (2): (1بوواهین )
کیلــووتری( قــزوین در جــاده درشــکه رو  27وــایلی ) 44روســتایی اســت در فاصــله 

رشــت. نــام اینجــا بووــاهین و بوهــاوین هــن نوشــته شــده و در لهجــه وحلــی بوئی نــاک 
 Napier  (Schindler)تلفظ شده است. 

 BuNAB: بوناب
کنان ونطقه بناب  4477پا ) 1255ارتفاع  47   24عرض جغرافیایی  وتر( بین سا

 آب تلفظ وی شود.
یاچه اروویه در فاصله  گوشه در شهری است در شرِق جنوب شرقی آذربایجان در 

کیلـووتری( تبریـز  444کیلووتری( جنـوب شـرق عجب شـیر و ..... وـایلی ) 425..... )
کروانشاه  که در جاده تبریز _  کناره چپ ساحل رودخانه صفی چای  ووقعیت آن در 

بر روی آن یک پل سنگی پنج دهانه در جنـوب شـهر احـداث شـده اسـت. بنـاب در 
بـازار سرپوشـیده بـا دیوارهـای ورتفـع و وسـتحکن  4واحـد وسـکونی دارد.  755حدود 
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هـر  ،ونطقـه یههـه آبادی هـا کـن و بـیشو ل سایر شـهرها احاطـه شـده اسـت. و ـل 
کوچکخانه ی کوچـه های باریـک رفـت و  ک بخش  یـک و راهروهـا و  بـا بلوکـه های بار

کــه هرکــدام از آن هــا دارای حیــاطی  ــاتوان احــداث شــده  ــراد ن ــرای بیهــاران و اف آوــد ب
کـــه بـــا بلوکـــه ها از بقیـــه تأسیســـات خانـــه جـــدا شـــده. و عـــرض ایـــن اســـت کوچـــک 

گاه به ندرت  4فوت ) 25حیاط ها از  وتـر( وی باشـد.  4ت )فـو 45وتر( بیشتر نیست و 
هر یک زا این حیاط های ورکزی دیواری بلند دارد و یک دروازه قوی و بزرگ روبه روی 

 تا دیوارهای بلند آن طرف حیاط یک ...... 4کوچه ساخته وی شود و 

 BoNABCHAI: بناب چای )رود بناب(
که  کشیده شده برای صفی چای،  کانال  آب رسـانی بـرای رفـع نیازهـا  ساوانهیک 

 (Schindler)بناب است. 

 BuNAR jiDURA: بونار جیدورا
وایلی از تبریز در جاده به اروویه. در  74روستایی است در آذربایجان، در فاصله 

 اینجا زراعت وختصری وجود دارد. فاصله اینجا تا صفی چای یک وایل است.

 BUNSHaLLA: بون شال ال

 BuranDasht Kuh: بوران دشت کوه
کوه ب  وران دشت وراجعه فروایید.به عنوان 

 BuRANi: بورانی
کیلــووتری( ســردارود بــه  4/9وــایلی ) 4روســتایی اســت در آذربایجــان در فاصــله 

کـوچکی اس در حـدود  وـایلی  4طرف راست جاده آنجا به وراغه _ بوراقی _ روستای 
 (Schindler)کیلووتری( جنوب غربی دولت آباد والیر.  4/9)
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 BuRBARUD: بور بارود
کوچـک، اوـا بـه ارتفـاع در  یـد. بـه وعنـای یـک ونطقـه  پـا،  7455لهجه ارونـی بـور وار

وایلی جاده اصفهان. ایـن ونطقـه از طـرف  84یا  45حاصلخیز جپالق بروجرد واقع در 
ــوه  ک ــه  گــل _ بهــار و از قســهت شــرق ب کــوه  ــه  ــدار از طــرف غــرب ب کــوه تهان ــه  جنــوب ب

ک و به دشت بچای _ لک در شها کوه سرال ل وی پیوندد. قسـهتی از آبهـای سرپویل و 
گلپایگان جریان وی یابـد. بسـیاری از  آن به طرف آب ِدز، قسهتی دیگر به طرف جلگه 

کـه بـه طبه خآبادی هـا بسـیار وستضـعف هسـتند و  ور دائـن وابسـته بـه صـوص آن هـایی 
ــه ههــین علــت دولتی هــای وجــرم  ــه ب ک ــد  دولــت هســتند و وردوــی شــریر و چپاولگرن

ــیهســتند. و  ــارود  44در  وحــدودهخــانواده ارونــی روســتاهای  455 شکــن و ب ــادی بارب آب
اسکان داده شده اند و با شجاعت تهـام در وقابـل حهلـه های وـداوم قبایـل بختیـاری 
کوهســـــتانی غـــــرب را نگـــــه داشـــــته اند.  ـــــد. و ونـــــاطق  کرده ان چهارگنـــــگ وقاووـــــت 

(Schindler) 

 Burbur: بوربور
 بوربور. در ایالت تهران.

 Burdasuz: بوردا سوز
 (Gerard)روستایی است در آذربایجان در طرف شرق سّقز 

 BRuhan: بورهان
ــک قلعــه و حــدود  ــا ی ــادی بزرگــی اســت ب ــه،  245آب ــیشخان ــایلی  41در  کــن و ب و

 (Gough)کیلووتری( جنوب شرقی ساوجبالغ در جاده سّقز.  4/22)
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 Burj – I – Mu – Kushund: برج _ وو _ کوشون
کیلووتری( تهـران  449وایلی ) 454ره تنگ و عهیق در فاصله یک برج وخروبه در د

شـند، در جـاده وشـهد. ایـن  دّره وی ک آن هـاوشـند = به لهجه سهنانی برای وفهوم وی ک
گپــری بــه ایــن علــت  گذشــته وــرز بــین عــراق _ عجــن و خراســان بــوده اســت. پل ُیــل  در 

کوچک تر از داخل پل قبلی و از طریق پل   .ذشتاولی وی گبسته بود و یک وجهر 

 بورکیه
کوچـک  کردهـای پادرنشـین در  15تـا  45این قاضی است از یک طایفه  خـانواری 

 کیلووتری( از روستای عرب وارس. 9فرسخی ) 4/4زوستان در ساری سیر در 
کردهــای عیالنــی  آن هــا برگزیــده یــک فاویــل جــدایی بــه غیــر از فاویــل جاللــی یــا 

گــاوری در و ــا  ــه یاب کــه بودنــد. در تابســتان ب  آن هــانطقــه قــره آینــه )چالــدران( وحلــی 
تابعیـت  آن هاواه از سال را در آنجا وی گذرانده اند وهاجرت وی کنند.  4یا  1 پیش تر

کو را پذیرفته اند.   (Picot, 1896)رئیس قبیله وا

 BRUJERD: بروجرد )ونطقه(
 والیت BRUJERDیک ایالت یا ونطقه: 

ــا ونطقــه اســت در ورزهــای لرســ کــه در ســال یــک ایالــت ی ــا لرســتان  4888تان  ب
 ءآبـــادی در حـــال حاضـــر جـــز 475ســـال شهســـی( بســـیاری از  429وتحـــد شـــده )

صــوص در بروجــرد رقــن واردات والیــات در ســال به خ ،ســرزوین های وخروبــه هســتند
ریال(، اوا عـدم ثبـات ارزش پـول جهعیـت شـهر  4قران برای هر خانواده است. ) 48

ردازند. اوروزه افراد وعتاد به وواد وخدر ونطقه بیشـترین دو برابر این رقن را وی پ شاید
 (Schindler)رقن وعروف وواد وخدر وناطق ایران است. 
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 TOWN (BRUJERD): بروجرد )شهر(
فــوت  4545)شــهر( ارتفــاع  44   44عــرض جغرافیــایی  19   45طــول جغرافیــایی 

هـزار وســکن هشـت  8555وتـر( شـهر بـه چهـار طبقـه تقســین وی شـود و شـاول  4447)
 آن هـاوخروبه و غیـر قابـل اسـتفاده اسـت بعضـی از  آن هاواحد  2555دست کن  .است

راحتــی را نشــان وی دهــد. جهعیــت در حــدود  نشــانه هایخــوب ســاخته شــده اند و 
بـــاب حهـــام و  42بـــاب وســـجد دارد، ســـه بـــاب ودرســـه دارد،  44هـــزار تعـــداد  22555

کوچک و زیبایندکاروان سراعرباب  ا هسـتند. ها انباشته از این هکاروان سرا. ، بازارها 
از شهر توس  دیوارهای وحافظ دفاع وی شوند. اوا در بسیاری از جاها خراب شده و 

کشتزارها تبدیل شده اند.  نقش خود را از دست داده و خندق ها پر شده و به 
پونـــد والیـــات  4255شــهر و آبادی هـــای اطــراف ســـالیانه شـــش هــزار تووـــان وعــادل 

کـار والیـات بـه وبلـغ وی پرد کشـت و  کـاهش وی یابـد. در بـازار  2555ازند. در زوان  پونـد 
نهایشگاه جالبی از پارچه های پنبه ای وجـود دارد. زوـانی بروجـرد بـه خـاطر چاپ هـای 

 ،ونسـوخ شـده و بنـا بـر ایـنبّنـاوری زیبای پارچه ای پنبه ای بازسازی شده بود، اوا ایـن 
ـــا واردات از اصـــفهان  ـــع وی کننـــد. در شـــهر و در آبادی هـــا و دســـتگاه ها دار نیـــاز را ب رف

دستگاه در ونطقه فعال است. سالیانه سه هزار و پانصد تختـه  4555قالیبافی به تعداد 
اوــا و در اینجــا  ،فــرش بــه بــازار عرضــه وی شــود. ایــن فرش هــا بــا اینکــه ورغــوب نیســتند

کرده انـــد پـــایی  کـــه بـــا دســـتگاه های ارو کننـــد در  ،ههـــان رفتـــاری را  ســـلطان آباد تکـــرار 
کفش هـای  کتـان ولـی و  کربـاس یـا  کرده اند. پارچه پنبه ای  )دستگاه ها را از شهر بیرون 

در  ردد وکه در نتیجه ووجب افزایش تولید وی گـ ودولی )گیوه( هن در اینجا تولید وی ش
کاال نقش عهده در اقتصاد بازار دارد. که هر دو نوع   اینجا به بازار عرضه وی شود. 
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که وصرف آن در این ونطقه رایج شده است. بـادام  بروجرد تریاک صادر وی کند 
کتیرا )صهغ( برای وصارف صنعتی وارد وی شود.  و ههچنین 

کشـورهای انگلـیس  کاالهای پنبه ای به ارزش هرکـدام از  واردات عبارت است از 
کاالهــای شیشــه ای، پارچــه های چــاد 25و روســیه  ــره انگلیســی، الوــپ،  ری هــزار لی

کاالهای پشهی، قاشق و چنگال و غیره، از اتریش و روسیه.  کودری، 
یــع  کــاال بروجــرد دارای اههیــت فــراوان اســت جاده هــا حالــت توز یــع  از نظــر ورکــز توز
گـر جـاده شوسـه آوـاده  شعاعی داردند. از قبیل جـاده سـلطان آباد بسـیار خـوب اسـت ا

گرد ونــه وســیع توســعه و بــا توجــه بــه وی شــد و صــلح بــر )جهــانی( برقــرار م بــود بروجــرد در 
اههیت شهر و راحتی وجود تسهیالت فراوان شهر در ورکز اصلی ووقعیـت اسـتحقاقی 

کـه شـهر بـه ویـژه  ،خودش قرار وی گرفت. ههه نوع اوکانات در بازار شهر یافت وی شود
سیسـتن های تلگـراف  4944-42اوا در سـال  ،تلگراف دولتی ایرانی است ساوانهدارای 

کــه در نیتجــه تهــام سیســتن وخــابراتی ونحــل بــه طــور  : شــهر گردیــدوســیعی قطــع شــد 
کوچک تابستانی خـود وحـدود به ط کلی در باغات تابستانی در خانه های تابستانی  ور 

ــادی تبــدیل شــد. آب رســانی شــهر به صــ 45شــدند و اطــراف پراکنــده شــهر بــه  ورت آب
به سطح شـهر بـه سـهولت  ناوحدود در خارج از دّره تبدیل شد و به علت نزدیکی زیاد

و آسانی و حتی در سال های خیلی خشک در دسترس قـرار وی گرفـت. انگـور و خربـزه 
گســترش  ــاالی شــهر روســتاهای بســیاری در حــال  بســیار فــراوان اســت. ور در ارتفــای ب

 ،در اینجـا فعـال اسـت ی قـویانتظاوی سوار قوی با یک هزار نیرو ساوانههستند. یک 
 .وی نهایدنفر باشند وشکوک  255اوا اینکه بیش از 
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اوــا در اینجــا هــن  ،نیروهــای ســواره بختیــاری و یاراحهــدی رســهًا یــک هــزار نفرنــد
تفنگ دار غیر واقعی در نیرو دارنـد. در ژانویـه  755توپ برنجی اتریشی و  4تفنگداران 

 نیروهای ژنرال فروانده لر وظفرالدوله ....... ضدُلرها بر  4944

 BUZAZNA: ُبز آزنا
کنار رودخانه وال َتخـت ر در سـیالخور پـایین.  MaLATAKHTوستایی است در 

کیلــووتری( بروجــرد از ســهت راســت جــاده رودخانــه تــا  22وــایلی ) 4/44در فاصــله 
 (Schindler)صبح و قبل از رسیدن به بروجرد. 

 Buschalu: ُبز چالو
کـوه و پیشـخوا و ونطقـه  در  PiSHKHurونطقه ای اسـت در قره چـای بـین واووس 

 Sitehکیلووتری( شهال شرقی ههدان. آبادی عهـده آن سـیته  41وایلی ) 15حدود 
واحـــد وســـکونی اینجـــا قســـهتی از ونطقـــه ســـاده را تشـــکیل وی دهـــد.  255اســـت بـــا 

(Schindler) 

 BIZARDAGHIیا  BUZDAGHI: بز داغی

یخول  BUZ – I – GHUL: ُبر
 (Bo.De) ه خرم آباد......روستایی است با فاصله چند وایل تا بروجرد، در جاد

 KHAN RUDیا  BUZ KOSHAN: ُبز ُکشان

 BUZQUSH: بزغوش
که در جهت شرقی _ غربی اوتداد وی یابد  کوه در آذربایجان است  نام یک رشته 

کوه های 47   14ووقعیت جغرافیایی آن عبارت از  کوه های سهند تا   .15 – 18، از 
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 Chadaghi: َچداغی
ک ه رئیس آن در ورکـز حکووـت وحلـی ویانـه در آذربایجـان طایفه ای است ایرانی 

ــان  ــه ســبعیت و بی رحهــی آن ــوان ب کــه قابــل ذکــر اســت وی ت ســکونت دارد _ وــواردی 
کرد.   (Morier)استناد 

 CHADAVAR: َچدَاور
کروانشـاه در طـرف وـرز ترکیـه.  استراحتگاهی است در حد فاصـل بـین ونـدلی و 

کروانشــاه قــرار دارد کروانشــاه و ایــن ونطقــه در طــرف  ونــزل از ونــدلی  4. ســه ونــزل از 
 (Gerard)فاصله دارد. 

 CHAH AFZAL: چاِه َافَضل
کیلـووتری(  44وـایلی ) 492در  کن و بیشاستراحتگاهی است بین یزد و نایین، 

کــه وقــادیر فراوانــی آب خــوب اینجــا وجــود دارد  (Gerard)از یــزد.  گفتــه شــده اســت 
(Mac Groger). 

 CHAHBAR: چاه بار
 (Schindler)در جهت ههدان در ونطقه دوخان. 

کیلــووتری( تهــران بــه ســهت ههــدان در  258وــایلی ) 429روســتایی اســت در فاصــله 
 DUKHAN  .(Schindler)ونطقه دوخان 

 CHAH BIJAR: چاه بیجار
 .ENZALiکیلووتری( غرب انزلی  44وایلی ) 45روستایی است در گیالن در حدود 

 (Todd) فاصله سواحل دریای خزر.
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 CHAH – I – KHARBUZEH: چاه خربوزه
کیلـووتری( جنـوب غربـی  49وـایلی ) 21استراحتگاهی است در یزد، در حدود 

 (Mag Gregor)انارک در جاده بیابانک به نایین. آب در دسترس وی باشد _ 

 CHAH jA: چاه جا
 وراجعه فروایید. JAHJAHبه عنوان 

 CHAH MiLA: چاه ویال
که از سطح زوین باالتر است و تلفیقی است از چیال و نام سرزوین ورتف عی است 
کـه از آن در فصـل بهـار رودی از  ،و عالوه بر این .دّره ای آسهان آباد نـام چـاهی اسـت 

گروـای  آن جریان وی یابد. این چاه در ونطقـه اتصـال جـاده ونـدلی از طریـق تنـگ _ 
گـــیالن Iزوـــین و تنـــگ _  کرنـــد و بـــا آن از  بـــه داخـــل اســـهاعیل آبـــاد  _ اســـهاعیلو بـــه 

گاه وتراکن اسـت و یـک وایـل و یوندوی پ د. اینجا یک ونطقه درختستان عالی و چرا
کهتـــر و بیشـــتر در چهـــار وـــایلی جنـــوب شـــرقی آن در فصـــل پـــاییز بـــه دّره ســـر دّره 

ا بـه عهـق اسهاعیل آباد وعروف به تیهان نجال با ههین نام شناخته وی شود. چاه ه
تر( حفر شده و پر  است از تا سطح زوین پر از آب اسـت. در و 45/4فوت ) 42حدود 

کاروان هـا  ابتدای این چاه ها به عنوان اوکانات رفاهی ونطقه وعرفی شده بـود وقـف 
حفــر شــده بــود. اینجــا ونطقــه ای وشــابه ونطقــه چــارویال وی باشــد در جــاده ونــزل 

 (Vaughan)وی باشد. 

 CHAH – NAU: چاِه نو
کیلووتری( جاده یزد بـه بیابانـک و در  4وایلی ) 2حدود  چاهی است در یزد، در

 (Mac Groger)حد فاصل بین انجیرک و خورانک. آب آن خوب است. 
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 CHAHZAR: چاه زار
کیلووتری( اردکـان در  24وایلی ) 41نفر جهعیت در فاصله  44کالته ای است با 

ر یـک آب انبـار جاده انارک آب آن شور و از یک قنات به دست وی آید. آب شیرین د
کهیاب است.   (Sykes)ذخیره وی شود. تدارکات بسیار 

 CHAI – GURNAH: چایی گورنا
کیلووتری( جنـوب تبریـز،  15وایلی ) 24روستایی است در آذربایجان، در حدود 

 (Gerard)در جاده ساوجبالغ. 

ُکهار َکهار  یا َچل   CHAI KAMAR or CHALKAMAR: چایی 
وسـکونی در ونطقـه صـایین قلعـه آذربایجـان واقـع در واحـد  15روستایی است با 

که در جهت جنوب غربی به طرف رود جغتـای جریـان دارد واقـع  کوچکی  کناره رود 
کشـاور، ) یاچـه بـین لـیالن و  کشـاور.  9وـایلی(  4/4شده اسـت و وـا در کیلـووتری از 

(Napier) 

 CHAI PIR: چایی پیر
که سرچشهه آن د کوه بین آن و رودخانه ای است در آذربایجان  واقع شده و  vanر 

کـه بـه ارس وارد  یارین وی گـذرد و بـه رود خـوی در بـاالی جـایی  به طرف شرق از قره ز
 (Morier)وی شود وی پیوندد و به شاخه های وتعددی تقسین وی شود. 

 CHAi SHAi: چایی شائی
کــه بعــد از ارووّیــه در فاصــله یــک وســیر طــوالنی در  بســتر خشــک و شــنی رودی 

 .یک وایل به آن وی گذرد حدود
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 CHAKHAWAR: چاخاور
 44وــایلی ) 44آجرهــای پختــه، در حــدود ی وســیعی اســت بــا نهــای کاروان ســرا

. و هستحلقه چاه با آب خوب در آن  4یا  4کیلووتری( یزد و جاده ناب بند، تعداد 
 (Stewart)هی  جهعیتی وجود ندارد. 

 CHAKILI CHAI: چکیلی چای
کــوچکی اســت در ا کرنــد و هــارون آبــاد، رود  کروانشــاه در حــد فاصــل  در و ســتان 

 (Taylor)نزدیکی هارون آباد. 

 CHALABAN: چالبان
کیـــووتری( شـــهال ابهـــر. در  42وــایلی ) 25روســتایی اســـت در آذربایجـــان در حـــدود 

وایـل روی زوـین وحاسـبه شـده  44نقشه چاالالن بـه ازای هـر ایـن  سـطح نقشـه وقیـاس 
کلیپر توس  ودیر  یت تلگراف دولتی ایران در این وحل یک اداره وجود دارد.است و 

 CHALRLU: چاللو
کوچکی است در آذربایجان، در فاصله  کیلـووتری( جنـوب  44وایلی ) 49آبادی 

 .(Holmes) غربی تبریز

 CHALANDAR: َچَلندر
یــای  کهــی از جنــوب ســاحل در کــوچکی اســت در وازنــدران در فاصــله  روســتای 

 .(Holmes)کیلووتری( غرب آول  14وایلی ) 28رود، و  وازندران و ساحل دزدک

 CHALABIیا   CHALAWi: َچالوی
کروانشــاه زنــدگی وی کننــد و یــک بخــش از ســنجابی ه کــه در ونطقــه  ا، یــک ایــل 

گسـترده  کـه از واهیـدتش تـا چّلـه و زالـو آب  کـه  گردیـدهونطقه ای را در اشغال دارنـد 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  _________________________________________________________________  111

 

کشـیده شـده اسـت. وـورد کیلووتر( به طـرف غـر 12یا ) وایل 24حدود  کروانشـاه  ب 
کـه بـه آن  4توجه درباره این ایل شـغل پـرورش اسـتر )قـاطر اسـت بـرای وـدت  سـال( 

یادی دارند. تعداد افراد این ایل در حدود  که  4555وابستگی ز یک هزار خانواده است 
چندان وساعد نیست و وابستگی به هی  کس ندارند. اشتغال  آن هاشرای  زندگی 

ـــا ـــنعهـــده آن ـــر ای ـــی اســـت. عـــالوه ب نـــام روســـتایی اســـت در واهیدشـــت  ،ن راهزن
که دارای  خانوار جهعیت است. در اینجا آب فـراوان از چاه هـا  45)کروانشاه( است 

 (Plourden, Rabino Plowden, Rabino, 1994)تأوین وی شود. 

 Chaldians: چالدَین ها
کوه های وقابل  که در داونه   دریاچه )اروویه( سـکونت چالدین ها افرادی هستند 

که در شرای  وناسب اقتصادی  نددارند و تبعه ایران ا گفته وی شود  و  به سر وی برندو 
ــه ط کــه ب کوه هــای اطــراف ونطقــه شــکرگزار خــاک حاصــلخیزی هســتند  ور وــنظن از 

 آبیاری وی شوند.
ــه ــدین در اراضــی وســیع وخروبــه  ،در آن طــرف دیگــر ورزهــای ترکی کوه هــای چال

که حوضه زاب بزرگ را وسـکونی وی سـازند و حوضه ای ر را در  آن هـاا شکل وی دهند 
گروه هــای وتعصــب بــه  کــه حتــی اوــروزه هــن جــزو  اختیــار قبایــل وحشــی چادرنشــین 

 ایران هستند وی گذراند.
وسیحیان ترکیه و وناطق داخلـی ایـران هسـتند و  ءا جزاقوام جهعیت چالدین ه

یان شـناخته وی شــوند. بـه صـورت وخلــوطی از حاشـیه جاوعـه ایرانــ ی بـه نـام نســطور
گروه در داخل ایران شهرت دارند. وباح ات دیگری هن در وورد ونشاء و به ویژه  این 

که بعد از دستگیری اقوام بابلی در تاریخ انجـام  حیات ده قبیله اسرائیلی )یهودی( 
ده انـد و وجـود آنـان را ونتفـی دانسـته و اوـا بعـدها از ایـن ا هـارنظر انصـراف دا ،گرفته
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کـه در ایـن ونطقـه سـکونت دارنـد از اعقـاب آشـوری های  گروه هـا  کـه ایـن  گفته شده 
کـه بـرای  :وی گوید Graldارونی بوده اند.  در این حواله، روی، سرب، نقره وجـود دارد 

 .ودجهع آوری وی ش ایشانبازوانده آن هافروش و جلوگیری از توزیع 

 Chaldaran: چالدران
 داران وراجعه فروایید.لطفًا به عنوان غال

 چالدران
 وراجعه فروایید. Qaldaran Qبه 

دشــتی اســت در آذربایجــان در فاصــله چنــد وــایلی آینــه قــارص در شــهال خــوی. 
 hayوقـادیر وتنـابهی  آن هـااراضی اینجا فضای بسیار عالی برای داوـداران وی باشـد و 

جهـــع آوری  آن هـــا)علـــف خشـــک و علوفـــه بـــه ونظـــور جلـــوگیری از انباشـــته شـــدن 
 وی کنند(.

 Chaleh – I – Plu: چاَله پول
ــر روی جــاده ســاری 41روســتایی اســت در وازنــدران در فاصــله   .وــایلی اشــرف ب

(Napier) 

 Chale Kutah: چاَله کوته
کن یک شاخه از ارتفاعاتی است آن طرف تر در جلگه سیالخور واقع شده است. 

 (Schindler)شده است. کیلووتری( جنوب بروجرد واقع  8وایل ) 4 و بیش

 Chali Siah: چالی سیاه
یــک روســتای  44  24   49طــول جغرافیــایی  _   42   42  22عــرض جغرافیــایی 

کــربال  45پیشــرفته از ارتفاعــات بــا  یــارتی بــه طــرف  واحــد وســکونی در جــاده اصــلی ز
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(Karbala)  پونـد  49555نفر با تولید  255وایلی اصفهان _ جهعیت اینجا  22در حدود
 غالت و  حبوبات.

 CHALUS: چالوس
ــاد از  44وــایلی ) 49رودی اســت در وازنــدران در فاصــله  کیلــووتری( غــرب علی آب

کالر رستاق را تشـکیل  طریق جاده استرآباد به رشت و ورزی را بین ونطقه تنکابن و 
کـه بسـتر آن پوشـیده از شـن و واسـه اسـت. روسـتایی بـا  وی دهد. به جـز در تابسـتان 

ــا فاصــله ههــین نــام د ــه چــپ رودخانــه ب کران کیلــووتر( از خــزر دیــده  2/4وایــل ) 2ر 
 (Holmes, Fraser)وی شود. 

 CHAM: َچن
یک روستای وسیحی نشین است واقع در چند وایلی شهال اشـنویه آذربایجـان. 
ــه ووصــل و اروویــه و  ــز ب ــه اشــنویه در جــاده تبری ــادی درســت قبــل از رســیدن ب ایــن آب

 (Ainsworth)روان ریز واقع شده است. 

 CHAMAN – I – UjAN or CHAMAN – I – AuJAN: َچهن اوجان
وایلی جنوب شرقی تبریز و  45دشت بسیار عالی است در آذربایجان، در فاصله 

وایلی شهال، شهال غربی ترکهن چای در جاده تبریز. از طریق طاق قهاش. این  45
یـاد فتحعلی شـاه بـرای اردوگـاه نظـاوی کـه نیروهـای نظـاوی  ونطقه وورد عالقـه ز بـوده 

 (Ousely)خود را در این ونطقه وسیع آووزش وی داده است. 

 CHAMAN – I – MANGA: چهن وانگا
استراحتگاهی است در وازندران بین فـوالد وحّلـه و چـارده. در اینجـا آب فـراوان 
گـاه بسـیار خـوب  که ووجب تشکیل صـدها جریـب چرا وشابه فصل بهار وجود دارد 
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کـه از روـه های گردیده اسـت.  اوـا در اینجـا هیچگونـه اوکانـات پـذیرایی بـه جـز شـیر 
گاه ها به دست وی آید  در دسترس نیست. ،چرا

 CHAMAN – I – AuJAN: چهن اوجان
 وراجعه فروایید. CHAMAN -– I -– AuJANلطفًا به عنوان چهن 

 Cham DARREH: چن دّره
کــه در وحــل ورودی زاینــده ر ود در وحــل ورودی بــه نهــر آبــی اســت در چهاروحــال 

 ( _ :Stack)داخل دره دیهاه به زاینده رود وی ریزد. 

 Cham – GARAN: َچن گاران
گردنـه  کوه زاگرس، در پـایین  کردستان در سهت سلطانیه رشته  دّره و رودی است در 
کــه بــه داخــل دره هــر دو  کوه هــایی  گــاران. رودخانــه ســرانجام بــه آب شــیروان وی پیونــدد. 

گاران« »و»باغ خون  ؛طرف وی ریزند  (T.C Plowden)ناویده وی شوند. « کوه چن 

 CHAM – I – GARRAI (ZUHAB): َچن گارایی
کوه هـای  کـه از  سرچشـهه وی گیـرد و بـه رودخانـه  GARRAIرودخانه بزرگی است 

گـذرگاه دربنـِد هـول  وی ریـزد.  DARBADN – I – HULعباسان در سـهت شـرق بـه 
(StoANe. – 1913) 

 CHAM – I – GAURA: َچن گورا
گهان وی رود قّله آن ورز بـین ترکیـه  که  کوه،  کردستان در پای یک  رودی است در 

 کیلووتری( از پنجوین تعیین وی کند. 4و ایران را در حدود سه وایلی )
ایـــن رود در واقـــع آب زوهـــاب اســـت، اوـــا اهـــالی پنجـــوین آن را بـــه نـــام پـــاال ذکـــر 

 (PLOWDEN)رود قزلجه وی ریزد. وی کنند. این رود سرانجام به داخل 
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 ZUHAB: َچن سر قلعه
که از صخره وعروف به قلعه در دشت سـر قلعـه سرچشـهه وی گیـرد.  رودی است 
آب آن فـــراوان اســـت. بـــه طـــرف شـــهال جریـــان دارد و بـــه رود عباســـان در واویشـــان 

 (SOANE, 1913)وی پیوندد. 

 CHAM – I – SURAT: َچن صورت
کروا نشــاه. اینجــا پنجهــین اســتراحتگاه در ونطقــه بــین اســتراحتگاهی اســت در 

که علی رغن اینکه بـه نـدرت وـورد اسـتفاده  کروانشاه و بغداد از طریق وندلی است، 
نـااون شـناخته  یونطقـه ا ،قرار وی گیرد و هی  روستایی برای سـه ونـزل وجـود نـدارد

 (GERARD)وی شود. هی  نوع تدارکاتی در اینجا وجود ندارد. 

 CHANDAR: َچندر
کوچکی است، با چهار وایـل فاصـله ) کیلـووتر( در شـهال شـرق یـانگی  4آبادی 

 (SCHINDLER)اوام، نیهه راه بین تهران و قزوین. 

 CHAYANDANI: چایندنی
کیلووتری( سلیهانیه، در جـاده قـزوین و  42وایلی ) 25روستایی است در حدود 

 (EASTWICK)به عنوان روستایی خوب وعرفی شده است. 

 CHANGUR: گور  َچن
کروانشاه واقـع در سـهت  42کالته ای است با  واحد وسکونی در ونطقه سنجابی 

کوه. تعداد  گردنه و  واحد وسـکونی خریـداری شـده توسـ  افـراد  25جنوب پنج سوار 
ــه صــورت  ــاالیی ب ــه ایــن وجهوعــه افــزوده شــده اســت. دّره ب ــایین تر وهــاجر ب طبقــه پ

کوتــاه وشــ کوه هــای وجــاور زیــر پوشــش وتراکهـی از درختــان بلــوط پا ابه درخت کـاری 
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گسـترش یافتـه و بـفضای سـبز بـرده شـده اند. در پـایین روسـتا فضـا به صـ  اورت افقـی 
گیاهان سبز پوشیده شده است.  فضایی از 

 CHANUM: َچنوم
کیلووتری( از دهانـه جنـوب سـینه  44وایلی ) 9روستایی است در حدود فاصله 

Sinneh کوه هــای ســهت چــپ ح خــانوار و  45 کــن و بــیشاشــیه رود شــیروان. بــر روی 
کشتزارها در ونطقه وجود دارد.  تعدادی درخت و آب وورد نیاز 

 خاله  CHAFKHALEیا  CHAPKHALEH: َچپ 
کرانـه  کوچـک حاشـیه  که خود را در باتالق هـای  بازوی غربی رودخانه سنگ رود، 

 (Rabine)رود وخفی وی سازد. 

 چپوقلی
 ( وراجعه فروایید.4به عنوان چیدقلی )چپوقلی یا چیپوقلی لطفًا 

 CHAR: چار
روستایی است در آذربایجان نزدیک به اوالدی در جاده تبریز به ووصل، از طریق 

 .(AINSWORTH)ارووّیه و رواندیز 

 CHARBAS: َچرباس
کیلووتری( از ولک آبـاد و  2/4وایلی ) 2آبادی بزرگی است در بوربارود در فاصله 

کیلــووتری(  445وـایلی ) 48بروجـرد بـه اصـفهان و در فاصـله در سـهت راسـت جـاده 
 (Chindler)بروجرد به اصفهان از وسیر قبلی. 
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 CHARGAR: َچرگار
 49وــایلی ) 42روســتایی اســت در خدابنــده )ســلطانیه( در نین بلــوک خهســه و در 

 (Schindler)کیلووتری( شرق سلطانیه. 

 CiRCASSLANSاحتهااًل  CHARKASHیا  CHARKAS: چارَکس
کتــاب، وــالکوم آوــده اســت. او ذکــر از  نــام ایلــی اســت از فارســی زبانان ایــران، در 

 (Malcolmes). چیزی ننوشته است ، وکان، یا وورد دیگریآن هاتعداد 

 CHARMILLA: چار ویاّل 
 وراجعه فروایید. CHAH MiLAبه 

 CHARNU: چارنو
کروانشــاه و در  کردســتان بــین ســینه و  وــایلی  25حــدود اســتراحتگاهی اســت در 

کردستان  42)  .(Gerard)کیلووتری( از 

 CHARPARI: چارپری
یارین وی گذرد از جاده خـوی بـه  ،یک رودخانه فراوان در آذربایجان از آبادی قره ز

 (Mack Gregorو عباس آباد.  (NASIK)نخجوان )روسیه( از جاده نسیک 

 CHSHMEH: َچشهه
کـه واقـع در  لـووتری( در پشـت، بـه طـرف چـپ کی 24وـایلی ) 41روستایی است 

جــاده اصــفهان بــه بروجــرد دارای یــک آراوگــاه اوــام زاده بــه نــام احهدرضــا و ارونی هــا 
کشیش وسیحی )ارونی(   سال پیش در اینجا دفن شده است. 255وی گویند یک 
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 CHASHMEH AHUAN: َچشهه آهوان
 به عنوان آهوان وراجعه فروایید.

 CHASHMEH – I – Ali: چشهه علی
کنار ونطقه رودخانه قن، در فاصـله  25ستایی است با رو واحد وسکونی، واقع در 

 (Schindler)کیلووتری( از شهری به ههین نام.  44وایلی ) 22

 CHESHMEH – I – BAS: چشهه َبس
گـذر یک قله صخره ای سفید  45وتشـکل از سـنگ های سـفید و شـیل و     دشوار 

کردســـتان ایــــ ران در جــــاده رودخانــــه زیهکــــان، وـــایلی غــــرب جــــوانرود در قســــهت 
ZIMKAN  کیزه با فشار به بیرون  255و یاردی شهال آن و از حفره پایه آن آب بسیار پا

که فوران چشـهه  را تشـکیل وی دهـد در فاصـله یـک وایـل  ZALANپاشیده وی شود 
 (BURTON)پایین تر به آن وی پیوندد. 

 CHESHMEH – I – BID: چشهه بید
جنـــوبی ونطقـــه جـــاجرود، نزدیـــک ســـرخه حصـــار. چشـــهه ای اســـت در بخـــش 

(Schindler). 

 CHESHMEH – I – BULANDAB: چشهه بلند آب
کیلـووتری( سـهنان در جـاده  45وـایلی ) 4/48یک چشهه آب خوب در فاصله 

 (Schindler)دوزایر. 

 Chickab: چشهه چیک آب
کــوچکی اســت در فاصــله  ــر  2چشــهه  ــایلی دوزای در جــاده ســهنان.  (Dozair)و

(Schindler). 
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 Chashmeh – I – Garmab: چشهه گرواب
کاروان هــا در فاصــله تقریبــی  کیلــووتری  44چشــهه و اســتراحتگاهی اســت بــرای 

کنار جاده فرات   (Schindler). (Frat)سهنان در 

 CheshMe – I – GARDAB: چشهه گرداب
کوچکی است در فاصله یـک وـایلی دوزایـر در جـاده سـهنان، در فاصـله  چشهه 

کبیره  کهی  (Schindler) .(Kabireh)از چشهه 

 Cheshmeh – I – Kabireh: چشهه کبیره
کوچکی است در فاصله یک وایلی دوزایر در جاده سهنان.   (Schindler)چشهه 

 Cheshmeh – I – Khurosh: چشهه خورش
چشهه و استراحتگاهی است در جاده داوغان به طـرف بیابانـک )جنـدق( بـین 

کوه زر،  فرسخی فرات  7کیلووتری( داوغان، و  72فرسخی ) 42در فاصله کوه پنج و 
(Schindler) 

 ChesMeh – I – LAListaneh: چشهه اللیستانه
کیلووتری( فرات و یک  29وایلی ) 48یک چشهه آب و استراحتگاهی است در 

 وایلی چپ جاده سهنان.

 CHASHMEH – I – SURKHAB: چشهه سرخاب
نی واقـــع در ســـهت چـــپ جـــاده بـــین تبریـــز و واحـــد وســـکو 4کالتـــه ای اســـت بـــا 

 (NAPiER)کیلووتری از تبریز.  44وایلی _ 44د رحدود  ،کروانشاه
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 CHASHMEH – I – TABRizi: چشهۀ تبریزی
گوسـفند و دو عـدد نگـه داربرج وخروبه ای است با دیواری در یک طرف بـرای  ی 

کوه هــای زیـر زوینــی بـرای انتقـال آ آبراهـهونبـع آب خـوب ســاخته شـده بـا یــک  ب از 
کیلـووتری( جنـوب غربـی قـرات در جـاده  48وایـل ) 44بینوبر به ونابع. این وحل در 

 (Schindler)سهنان قرار دارد. 

 CHASHMEH – I -  T – CHASHMEH SHAHJ: چشهه تق َتق
کـوهی بـه نـام  کـوه  TAGLAGچشهه ای اسـت نزدیـک بـه  ، در TAGLAGبـه نـام 

کوه بینوبار  وایلی از فرات در جاده  4/22، در فاصله BiNOBAZداونه های جنوبی 
 (Schindler) .سهنان

 CHASHMEH – I – ZAGHAB: چشهه زاغ آب
 KHUR .فرسـخی از نـایین، در جـاده خـور 45استراحتگاهی است در یزد، بـا آب 

(MacGregor) 

 چشهه زّرین
کوه کـوه بینوبـار در فاصـله  ،در پای ارتفاعات زرین   28وـایلی ) 4/47قسـهتی از 

ور وضـوح در نزدیکـی بـه کیلووتری( فرات در جاده سهنان. سنگ وعدن سـرب بـه ط
 (Schindler)ده وی شود. دیشهال 

 CHESHMEH KABUD: چشهه کبود
کوچک با چشهه خـوبی از آب در البـرز،  کالته خیلی   کـن و بـیش ELBURZیک 

دسـترس کیلووتری( شهال شـرقی فیروزکـوه. در اینجـا تـدارکاتی در  21وایلی ) 44در 
به جز شیر و علف، و هـی  وکـانی وهـن بـرای اسـتراحت وجـود نـدارد. چنـد  ،نیست
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گل شانگیر ناویده  درختچه وحشی تهشک در این اطراف وی روید. این درختچه ها 
کوه ها حواله وشاهده نشده است. گیاه در این   وی شود. به صورت وعهول این 

 CHASHMEH – KHALiL: چشهۀ خلیل
کیلـووتری( خسـروآباد  8وـایلی ) 4واحـد وسـکونی در حـدود  45 کالته ای است با

 (Napier)کروانشاه.  _ در جاده تبریز

 CHASHMEH – KHORRAM: چشهۀ خّرم
 .چشــهه ای اســت بــین آهــوان ســاری و ســهنان، در جــاده تهــران از طریــق وشــهد

(BELLOW) 

 چشهه لنج آب
کردستان در فاصله  ی( جنوب سـینه کیلووتر 42وایلی ) 42چشهه ای است در 
کوه هشـته: در حـدود  واحـد وسـکونی و تعـدادی درخـت، و  25واقع در داونه جنوبی 

کشــــت و زرع و وحصــــول دارد.  ــــی  ــــرورش  455تصــــاویر فراوان ــــز پ گوســــفند و ب رأس 
 (Vaughan)وی دهند. 

 CHESHMEH PARAN: چشهه پران
وب کیلـووتری( جنـ 42وـایلی ) 25واحـد وسـکونی واقـع در  44روستایی است بـا 

 .(Schindler)ههدان در جاده بروجرد و دولت آباد 

 CHESHMEH ROSiA: چشهه روزیا
ـکیلـووتری َچ  49وـایلی ) 42چشهه خوبی اسـت در البـرز در فاصـله تقریبـی   ِه ه  ش 

CHASHMEH یـاد بـه بیـرون پاشـیده ( در جاده فیروزکوه. آب از سه نقطـه بـا حجـن ز
کــه چشــهه بــاالی نقــاط پاشــش قــ ،بنــابراین .وی شــود ایــنج حــق آن از  9تــا  8رار دارد 
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فــوت  42ســانتیهتر( و عــرض رود  44پــا ) 2چشهه هاســت و عهــق آن در ایــن وحــل 
این ( وی باشد بـرآورد وی شـود. آب چشـهه از یـک خروجـی بـه انـدازه حجـن  4/44)

 (Lovett)یک صخره بزرگ وحاسبه وی شود. 

 Chesmeh – Safid: چشهه سفید
کوچکی اسـت در ونطقـه  کرنـد و چشهه  کروانشـاه، در سـهت راسـت جـاده بـین 

 (Taylor)کلیووتری( جنوب شرقی وکان قبلی.  8وایلی ) 4ویان َتکا، در حدود 

 CHESHMEH SHAHi or CHESHMEH SHAHEie: چشهه شاهی: یا چشهۀ شاه
 1827وـایلی ) 45استراحتگاهی است در ونطقه البرز، بر روی رود الر در فاصـله 

 (Taylor)َده وتری( جنوب شرق بلَ 

 CHASHTGAH: چاشتگاه
ــن _ تهــران در فاصــله کاروان ســرا ــایلی ) 25یی اســت در جــاده ق ــووتری(  42و کیل

شهال قن. در جهت شهال شـرقی دشـت های وسـیعی پوشـیده بـا نهـک وجـود دارد 
 که هن در طی روز و هن شب ههانند دریاچه به نظر وی رسد.

کــه در فاصــله بــه عنــوان  باقرآبــاد بــوده اســ شــایدایــن وحــل  وــایلی شــهال  4یــا  2ت 
که هن اکنون جاده جدید بین تهران و قن در آن احداث شده اسـت.  ونتظریه قرار دارد 
ســطح شــهالی شــرقی آن اوــروزه پوشــیده از نهک هــای جدیــد دریاچــه اســت )از ســال 

که وحل ساختهان 4884 وـایلی  25ی صـدرآباد واقـع در کاروان سرا( و یا وهکن است 
 (Schindler)تری( شهال شرقی قن بر روی سطح جاده قدیهی برده باشد. کیلوو 42)

 CHASHT KHURAN: چاشت خوران
وتــر( یــک روســتای وخروبــه ای اســت در یــک دّره خشــک و  4745پــا ) 4455ارتفــاع 

 4/7کلیووتری( سهنان در جـاده شـاهرود و  24وایلی ) 4/44بی حاصل در فاصله 
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ـــایلی ) ـــا 42و ـــووتری( آهـــوان. وقی ـــدکیل ـــام رضـــا ،س نقشـــه وی گوی در اینجـــا  او
کرده اند. آن ط که از نام وحل وشخ  وی شود. در فصل تابستان صبحانه صرف  ور 

کشـت وحـدود غـالت وشـغول  .یک چایخانه در اینجـا دایـر اسـت چنـد خـانواده بـه 
وی شوند. نین وایل دیگر در جنوب روستا در نزدیـک سـنگ وعـدن بـاز وی شـود یـک 

کوه های اطراف و در  جاده با جهت جنوب و به طرف دّره به یک وعدن وس واقع در 
کـار فقــ  در  2/4وایـل دورتــر ) 2حـدود  کیلـووتر( از چاشـت خوران ونتهــی وی شـود. 

کاری در عهق  وتری( انجام وی گیرد. سنگ وعدن اینجـا  41پایی ) 21یک شیفت 
که ارزش آن فق  تنی  یابی وی شود. در س 7بسیار فقیر است  وقدار  4884ال پوند ارز

کــه وقــدار خــال  فلــز  9 تــن بــوده اســت.  2_  4/4تــن ســنگ وعــدن اســتخراج شــد 
کوچـــک آبـــادی ذوب شـــده و بـــه وشـــهدی احهـــد  کالتـــه  ســـنگ وعـــدن در ســـوکان 
که دارای دو خانه در وحل  چاپارچی سهنان والک وعدن در وشهد تحویل وی شود 

 (Schindler)وی باشد. 

 CHAWAN: َچوان
ـــــیشآذربایجـــــان روســـــتایی اســـــت در   4/94وـــــایلی ) 48در فاصـــــله  کـــــن و ب

کالب چـای  کیلووتری( جنوب تبریز در جاده سـینه بـه وراغـه. ایـن آبـادی در ونطقـه 
یاچـــه اروویــــه در فاصــــله  کــــن ارتفــــاع در کوه هـــای   2/4وــــایلی ) 2بـــین یــــک رشــــته 

یاچه واقع شده اسـت. یـک فـّری )گـذرگاه( بـا  فرونـد قـایق از آنجـا بـه  4کیلووتری( در
 (Marier)طرف شهر اروویه و بالعکس رفت و آود وی کند. 

 CHEHAR BAGH: چهارباغ
کاشــان نزدیــک دروازه دولــت، ایــن ونطقــه توســ  دولــت صــفویان  حووــه شــهالی 
ایران ساخته شده و یک خیابان بسـیار باشـکوه و درختـان هن انـدازه و درختـان زیبـا 
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سـختی یـک اصـله از درختـان  یارد، وجود داشته، اوا در حـال حاضـر بـه 855به طول 
 (Schindler)گذشته برجای وانده باشد اداره تلگراف در این حووه قرار دارد. 

 CHAHAR BAGHSHAH: چهار باشاه
کوچکی اسـت در ونطقـه یـزد در حـدود  کیلـووتری( شـهال  42وـایلی ) 25آبادی 

 (Abbott)وایلی جنوب جاده.  7واقع در پای ارتفاعات در حدود  Aghaآقا 

 ارچشهه چهارچاهچه
وتــر( آخــرین آبـــادی ونطقــه فریــدن _ ایــن آبــادی وحـــل  2444پــا ) 8244ارتفــاع 

ــن آبــادی در حــد  ــه وی باشــند. ای ــه از اعقــاب ایــالت ترکی ک ســکونت ارونی هاســت 
کیلــووتری( شـهال غربــی  251وـایلی ) 427فاصـل بـین اصــفهان و بروجـرد در حــدود 

 (Schindler)اصفهان، و در حال حاضر نیهه وخروبه است. 

 CHEhar DANGEHچهار دانگه   CHEHAR DUNGEH: چهاردانگه
 8واحـد وســکونی واقــع در  45روســتایی اســت دارای  وتـر( 4445پــا ) 4754ارتفـاع 

والکیـت ایـن آبـادی  4/5کیلـووتری( تهـران در جـاده ههـدان از راه سـاوه  44وایلی )
 (Schindler)وتعلق به عالء الدوله وی باشد. 

 CHEHAR DARREH :چهار دّره
ــا _  7255ارتفــاع  ــا ) 7855پ ــا ی ــا  2494پ کــوچکی  2287ت کوهســتانی  وتــر( ونطقــه 

 .کیلووتری( جنوب دولت آباد والیر در جـاده بروجـرد 29وایلی ) 48است در فاصله 
(Schindler) 

 CHEHAR DAUli: چهار دولی
که در دّره جغلتو در آذربایجان، اطراف وحهد جیـک و صـائین ق لعـه ایلی است 

ســکونت دارنــد افــراد ایــن ایــل در اصــل چادرنشــین لرســتانی هســتند و از آنجــا بــه 
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گذشـــته وحـــل  کـــه در  گزیده انـــد.  کوچیده انـــد و در ایـــن ونطقـــه اســـکان  آذربایجـــان 
 (Rawlinson)زندگی افغانی ها بوده است. 

کردســــتان زنــــدگی وی کننــــد.  اوــــروزه بیشــــتر چهــــار دولیهــــا در بلــــوک اســــفندآباد 
(Schindler) 

 CHEHAR SANG: چهارسنگ
 (Schindler)وایلی اصفهان، در جاده بروجرد.  44روستایی است در 

 CHEHAR ZABAR (1): (0) چهار زبر
کروانشـاه در حـدود  روستایی است بین واهیـدتش و هارون آبـاد بـه طـرف اسـتان 
یک وایلی سهت چپ جاده، رفتن به طرف شهر با این نام. یک ردیف از ارتفاعات 

کــه در هه کــه بــا ههــان اســن ناویــده وی شــود و یــک جریــان ســریع آب  ســایگی اینجــا 
 چشهه چهارزبر ناویده وی شود با ههان نام در طرف دیگر شهر نام وی گیرد.

 CHAHAR Zabar (2): ( گردنه1چهار َزَبر )
کروانشاه. گردنه در ایالت   یک 

 CHAHAR Zabar (3): (2چهار زبر )
ــین واهی ــوچکی اســت ب ک ــک ونطقــه  ــاد، وتشــکل از ی آبــادی  4دشــت و هارن آب

دِه سفید، یا ده  چروی، وال زوان، بنگـان، آب  چرگـاه، نقـدعلی،  KASHAMکشهبه 
کوه، چگی، چهار زَبری  کیود، چیه  کلیسه و روب   (Rabine 1907)چیاه 

 CHAHAR Zabar (4): (3چهار زبر )
کروانشـاه  4424پا ) 4555ارتفاع  وـایلی  21در حـدود وتر( نـام دو آبـادی در ایالـت 

کیلووتری( جنوب آن شهر و در ورز غربی دشت واهیدشت. جلگـه چهـار زیـر  48)
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کلهـر وی باشـد و در حـدود  45تا  25دارای  کردهای  که وحل سکونت  ونزل وسکونی 
 وتر( در غرب جاده واهیدشت و هارون آباد قرار دارد. 4255وایل ) 1/4

کهی درخت کاری و ....... زراعـت دارد. آب ونطقـه از یـک رود،  در اینجا تعداد 
گوسـفند و بـز هـن وجـود دارد. چهـارزبر بـاال  455هیزم و سوخت آن نیز فراهن وی شـود. 

ـــووتری( جنـــوب ســـایر روســـتاها و در دره بـــاریکی در  1وـــایلی ) 4/2در حـــدود  کیل
ــاد واقــع شــده  کروانشــاه بــه بغــداد از راه واهیدشــت و هارن آب نزدیکــی پهلــوی جــاده 

کهـی درخـت  45نجا دارای است. ای واحد وسکونی است و دو واحد آسـیاب و تعـدا 
یادی از دز چشـهه ها و رودهـا در اختیـار ونطقـه قـرار وی گیـرد،  وی باشد. یک وقدار ز

گوسفند و بز در ونطقه وتعلق بـه آبـادی اسـت. یـک واحـد نظـاوی  455هیزم، و  رأس 
ی بخش جنوبی حووه در پـایین اوا نیروی بزرگ ،وی تواند در شهال روستا وستقر شود

گــاه وعتبـری در اطــراف هـر دو وکــان وجـود دارد. ایــن  روسـتا را وحافظــت نهایـد. چرا
کروانشـاه و  47وایل ) 24ونطقه به طول  وایـل )و  44کیلووتر( توس  جاده اینجا تـا 

 کیلووتر( تا هارون آباد عرض ونطقه است. 21

 CHEHIL AMIRAN: چهل اویران
ــا  ــع در  45روســتایی اســت ب ِکلــی، واق ــا یــک ارگ  ــایلی ) 4/7وســکونی ب  4/42و

کروانشاه.   (NAPIER)کیلووتری( آن طرف دیگر. بیجار آن طرف جاده تبریز _ 

 CHEHEL, NA,BALiGHAN: چهل نابالغان
کوه هــای لرســتان در ورزبنــدی بــین لرســتان و جلگــه  کــوهی وعتبــر از  یــک رشــته 

کروانشاه( در شرق، که خرم آباد را در شرق و الشتر را از ونـاطق  الشتر )بین خرم آباد و 
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کوه هـا بـا آبادی هـا، و اطـراف   آن هـانهاوند و بروجرد تفکیک وی کند. داونـه های ایـن 
کشاورزی رفته است.   (Rawlinson)خیلی بیشتر زیر کشت وحصوالت 

 CHEHiL SiTun: چهل ستون
درختان سرسـبز بـا وکانی است در اصفهان، واقع در فضایی باز و در تقاطع ردیف 

تـزیین شـده بـا  از آوینـه ها و  اعـالم انبـوهی درختان بزرگ در باغ و با ،وتعددآبراهه های 
وارد ایـن  تزئینـاتیبـا چنـین  . آرینوصالح ساختهانی با سـقف های رنـگ آویزی شـده

گنبدی بزرگی است و با شش اتاق با شش اثر نقاشی بر روی  فضا وی شود. این وکانی 
ــه  ــرزن  .چشــن وی خــورددیوارهــا ب ــرد ُل کتــاب ل ــه  ــرای شــرح بیشــتر ب  IIجلــد « PersiQ»ب
 وراجعه فروایید. 44تا  42صفحات 

 CHEhr: چهر
 وتر 4444فوت یا  1485ارتفاع 

کردهای زنگانه. ایـن آبـادی در حـدود  روستایی است با یک صد واحد وسکونی 
گاواســب در وکــانی در جنــوب صــخره بیســ کرانــه چــپ رودخانــه  تون بــه یــک وــایلی 

کوه های عریان سر به آسهان وی کشد.  ویان 
کروانشاه وی گذرد. آب خیلی فراوان اسـت  25از ویان آن جاده هرسین در  وایلی 

کشتزارهای وتعـددی اراضـی در اطـراف را وی پوشـاند. تعـدادی درختـان تبریـزی و  و 
در جنـوب بیشه های سرسبز و تاکستان های زیبا و پر بار از ویوه هـای طبیعـی فـراوان 

ــادی  ی ــا تعــدادی ز گــاه خیلــی خــوبی ههــراه ب ــوازد. چرا ــادی چشــن ها را وی ن شــرقی آب
کردهای زنگنـه  هیرالهلـک  گوسفند دیده وی شود. آبادی وتعلق به رئیس  گله  های 

 (Burton)وی باشد. 
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 CHIA ALLAi: چیا عالیی
کروانشاه در  روستایی  وسـیر وسـتقین جنـوب کیلووتری( 21)وایلی  44است در 

کنــاره آب وــارک. آبــادی دارای  کروانشــاه. در در دشــت واهیدشــت و در  غربــی شــهر 
کردهـای زنگنـه وی باشـد. در اینجـا  44تا 45 کـه وحـل اسـکان  واحـد وسـکونی اسـت 

گاه هـای عـالی و سرسـبز  کشـتزارهای خـوب، چرا درختی وجود ندارد. دارای  وـزارع و 
 ه تأوین وی شود.گوسفند و بز دارد. آب از رودخان 445دیده وی شود 

 CHIANGLISE: چیا آنگلیس
کروانشــاه  ــیشروســتایی اســت در  ــن و ب ــایلی ) 24در  ک ــووتری( غــرب  47و کیل

که شهر و آنچه روی دشت واهیدشـت و هـر آنچـه بـر روی آن پدیـده وشـاهده  جایی 
 Vaughanوی شود را شاول وی شود. 

 CIA BALEK: چیا بالک
کروانشا کیلـووتری(  27وـایلی ) 47ه در حـدود نام آبادی های وتعددی است در 

کروانشـاه و واهیدشـت )شـاه  جنوب غربی آن شهر در دشت واهیدشت و در جاده 
واحـــد وســـکونی و ســـکونتگاهای  15وهن تـــرین ایـــن پدیـــده ها شـــاول حـــدود  .کهـــر(

کشـــاورزی وتعـــدد و  ـــدارد، وحصـــوالت  کردهـــای وی شـــود. اینجـــا درختـــی وجـــود ن
گی اهان علوفـه ای و چوب هـای روی تپـه ها بـه طـرف زراعت های وختلف دیگر نظیر 

جنوب را وی توان در اینجا نام برد. نیروهـای نظـاوی وی تواننـد در ههـه جـای اراضـی 
گنـــدم و جـــو و تعـــداد یک صـــد رأس  445اطـــراف اطـــراق نهاینـــد. اوکانـــات:  خـــروار 

 45 کـن و بـیشگوسفند، بز حیوانات ونطقـه را تشـکیل وی دهنـد. آب از چاه هـا و آب 
ســـانتیهتر زیـــر ســـطح زوـــین قابـــل دسترســـی اســـت. تعـــداد وحـــدودی  4/45فـــوتی 

آبـادی دیگـر. خـاک سـطح زوـین سـفت و  4اسب های سواری و تعدادی االغ، دو یـا 
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چاه های آب قابل شهارش نیستند. در ونطقـه تعـداد دو آبـادی دیگـر  .رسوبی است
وتری بـه طـرف شـهال کیلـو 2با ههین نام در اطراف  وجود دارد در اطراف در حـدود 

شرق شاول یک باغ وهلو از وحصوالت درختی بزرگ وتعلق به خواجه بخشـی شـاه 
گون وی باشد در دسترس است. گونا  که دارای ویوه های 

 CHIA chiARMI: چیا چروی
کروانشاه در  کروانشـاه  24وایلی ) 41روستایی است در  کیلووتری( شهال غرب 

ست در شهال اتصال آن با آب نیلوفر را قـرار واقع در سهت راست ساحل قره سو و در
کردهــای زنگنــه:  4دارد. ایــن آبــادی دارای  ونــزل وســکونی خــالی از ســکنه توســ  

کشـتزارهای  و علوفـه خـوب، بـدون وـواد  درختی در این طرف وجود ندارد بعضـی از 
گوسفند و بز دارد. 7سوختی سوخت،   رأس 

 CHIA GUMGUM: چیا ُقن ُقن
کنـار یک روستا در فاصل کروانشـاه. در  کروانشـاه، در جـاده  ه نین ونزلی اسـت در 

کـه دارای  IWANجاده بین ایوان  و آسهان آباد. در اینجا یـک حلقـه چـاه وجـود دارد 
یادی توده های سنگی انباشته شده اسـت بـه  ،یک چشهه است. اطراف آن وقدار ز

گفتـه و ،ونظور اندازه گیری سـنگ های و وحاسـبه فاصـله های الزم کـه ایـن و  ی شـود 
که زوانی وانده های یک شهر باسـتانی بـوده  خیهه برای اندازه  انعکاس صداهاست 
است. زوین در اینجا صخره ای است و در حووه زوین دارای انعکاس شدید صـوتی 
اســت. یــک تعــدادی درخــت بــا بلــوط ههــراه بــا صــدای باقیهانــده از شــهر باســتانی 

ی اسـت بـا درختـان بلـوط تـن چــوبی اسـت. وکـان صـخره ای اسـت در حووـه و چـوب
گردنه دریخ و آود شده است. 4/2دارد. این وکان در حدود   وایلی شهال دره 



 _________________________________________________________________________________________  241 

 

 CHIA GUNUSH or CHEGA GUNDUZ: چیا گونوش یا چگا قندوز
گهــواره  کــوچکی اســت بــین  کروانشــاه  GAHVAREHدّره  یــک وکــان  (Jones)و 

کروانشاه، بین آبخا و  (Gerard)گهواره  استراحتگاهی است در ونطقه 

 CIA KABUD – VASTAM: چیاه کبود _ وستام
که قسهتی از طـاق بسـتان اسـت. والیـات آن  یک آبادی است از ونطقه وستام. 

کــه  7قــران نقــد و  455 کنــاره چــپ رودخانــه  کهــی از قره ســو در  خــروار غلــه، فاصــله 
کـه بـه داخـل قره سـو وی ریـ کوچکی  کهی پیاده روی دارد با یک نهر  زد. بسـتر وسافت 

 (Rabino 1907)این نهر وورد اختالف است. 
کروانشــاه در غـرب جــاده  4در چهـار وــایلی ) کـن و بــیش کیلـووتری( شــهال شـهر 

ــادی دارای  کردهاســت. تعــداد  25 کــن و بــیشطــاق بســتان. ایــن آب واحــد وســکونی 
کشـــتزار و وزرعـــه، آب آن فـــراوان و از یـــک شـــهر خـــوب  وحـــدودی درخـــت، وقـــادیر 

گوســفند و بــز،  155د تخهــین وی شــو گــاه خــوب، هیــزم بــرای  25رأس  گــاو، چرا رأس 
کوه های اطراف، آورده وی شود.   (Vaughan)سوخت و وصرف خانگی از 

 CHIA KABUD: چیا کبود
 وتر( 4444فوت ) 455ارتفاع 

کیلووتری( شـهال غـرب شـهر  44وایلی ) 8 کن و بیشروستایی است در فاصله 
ک نار جاده راسـت سـاحل رودخانـه جـوانرود. ایـن رودخانـه کروانشاه در دره قره سو در 

واحــد وســکونی، اینجــا درختــی وجــود نــدارد، وحصــوالت فــراوان  45دارای حــدود 
گــاه خــوب اوــا هیــزم  کشــاورزی و زراعــت آب فــراوان، از رودخانــه تــأوین وی شــود، چرا

کشاورزی در حدود   تن اوکان پـذیر اسـت. دارای 45فراهن نهی شود دارای  وحصول 
گاو و  445 گوسفند و بز. در حدود یک وایلی شهال شهر یک بـاغ زیبـا  455رأس  رأس 
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کبوترخانـه  و بزرگ وهلو از درختان ویوه و خانـه باغبـانی بـا برج هـای نگهبـانی و یـک 
(Vaughan)  در واهیدشت(Rabino). 

 CHIA KUHI: چیا کوهی
کروانشـاه ن کردسـتان واقـع در شـهال غربـی شـهر  زدیـک جـاده روستایی اسـت در 

کناره چپ قره سو. اینجـا  خانـه وحـل سـکونت  25 کـن و بـیشآبخا تا روانعز و نزدیک 
و وحصـوالت غـالت و  یسـتکردهای طایفه جاف دیده وی شود. درختی در اینجا ن

کهیـاب اسـت.  گاه در دسترس اسـت. هیـزم  گـاو و  45کشاورزی دارد. چرا  245رأس 
 (Vaughan)رأس و بز دارد. 

 CHEGA MiRZAیا  CHiA MiRZA: چیا ویرزا
کروانشـاه در حـدود  کروانشـاه واقـع در دشـت  وـایلی  1روستایی است در ونطقـه 

کنـاره راسـت قره سـو. ایـن آبـادی دارای  4) کـن و کیلووتری( شهال شـهر وـذکور، و در 
کردهاسـت. درختـی در اینجـا وجـود  45 بیش کـه وحـل زنـدگی  واحـد وسـکونی دارد 

کشـــاورزی و زر گوســـفند و بـــزر و هیـــزم در  455اعـــت دارد. تعـــداد نـــدارد. وقـــدار  رأس 
گاه خوب دارد.   (Vaughan)دسترس نیست، چرا

 CHEGAMiRZA – (CHIA SAFar) KALHUR: چیا سفر کلهر
کهلر به این آبادی الالبان سفال نیز وی گوینـد. ایـن آبـادی  روستایی است در ونطقه 

که در ای نجا در حالـت وخروبـه اسـت در دشت در باالی جاده اصلی واقع شده است 
کـارگری  در آغاز بهار چراگاه هـا را تـأوین وی  کنـد. بالفاصـله بعـد از پایـان فصـل بهـار نـه 

 وجود دارد و نه وحصولی و زوین خشک بر جای وی واند. درختی هن وجود ندارد.
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 Chia SurKH: چیا سرخ
وان وعادن نـف شـرکت نفـت ایـران و انگلـیس نزدیـک قصـر شـیرین. لطفـًا بـه عنـ

کروانشاه وراجعه فروایید.  کروشاه )در وطلب ذیل( 

 CHIANUSH: چیانوش
کروانشاه در حد فاصل آن شهر وجوانرود.   (Gerard)استراحتگاهی است در ونطقه 

 CHIA QASiM: چیا قاسن
کروانشاه در فاصله  کیلـووتری( شـهال غربـی  42وایلی ) 4/7روستایی است در 

 44وــرز قره ســو در جهــت جنــوب ایــن آبــادی دارای آن شــهر و واقــع در پــای ارتفاعــات 
کردهــای زنگنــه وــورد اســتفاده قــرار وی گیــرد، ایــن  کــه توســ   واحــد وســکونی اســت 

کشـت دارد.  ، بلکهآبادی درخت ندارد کشاورزی و اراضی زیر  وقادیری وحصوالت 
گــاه خــوبی دارد. هیــزم در دســترس  ــأوین وی شــود. چرا ــه ت آب ایــن ونطقــه از رودخان

گاو و  45تعداد نیست _  گوسفند و بز دارد  4555رأس   .(Vaughan)رأس 

 CHIBUQLU (1): (0چی بو کلو )
 255وایلی ) 421واحد وسکونی در ونطقه دوخان در فاصله  25روستایی است با 

 (Schindler)کیلووتری( تهران در سهت راست جاده ههدان. 

 CHIBUQLU (2): (1چی بو کلو )
کوچکی است در آذرب یاچـه اروویـه در فاصـله آبادی  ایجـان در سـاحل جنـوبی در

 (Schindler)وایلی شهال غربی. ولکاندی  4/1

 CHIBUQLU (3): (2چیبو کلو )
 ( یکKinneirدر وحاوره عاویانه چپوقلو چپاقلی تلفظ وی شود. )توضیح توس  

کردستان ایران بین سـینه و ههـدان. از  صد سال پیش با عنوان یک شهر وخروبه در 
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وــان ووضــوع پوشــیده بــوده و در زوــان حــال بــا ســنندج بــا هــن ادغــام شــده اند )بــا آن ز
کیلووتر( و با ههدان  4/49وایل ) 47دستور تلگراوی ؟( فاصله این شهر تا سنندج 

 (Schindler)کیلووتر است.  79کیلووتری( فاصله و از سینه(  79وایل ) 14

 CHIBUK UQLU: چیبوک اوغلو
 (Schindler)لطانیه در جاده ههدان  دووین استراحتگاه از س

 CHiCHAKTU: چی چاکتو
کوچکی است در ونطقـه صـایین قلعـه، آذربایجـان در فاصـله  وایـل  4/8آبادی 

کنار رود صایین قلعه از وراغـه. ایـن آبـادی دارای  41) واحـد  45کیلووتری( خشوار در 
ِگلی نوسـاز و زیبـا و یـک بـرج بـا جنـاح دفـاعی و چهـار برجـک  وسکونی با یک قلعه 

 وتر( وی باشد. 17یارد ) 445نگهبانی و دستگاه وجهز به دیوارهای دفاعی به ارتفاع 

 CHIGin: چی گین
کنــار  اســتراحتگاهی اســت در حاشــیه رودخانــه قران گــو از جــاده در آذربایجــان در 
جاده ویانه به طرف وراغه. این وکان در ووقعیت پیشرفت سریع حاصلخیزی واقع 

 (Morier)شده است. 

 CHIGINI: چی گینی
چـادر در حـد فاصـل بـین ونجیـل و قـزوین اطـراق  2555یک ایل با تعـداد تقریبـی 

گــــروه عابــــدین خان ســــرتیپ وحهدرضــــی خــــان ســــرتیپ،  وی کننــــد. رئــــیس ایــــن 
 (RABiNO)سلیهان خان یاور، عزیز اهلل خان سرهنگ وی باشند. 

 CHiNIGiNiKuSHیا  CHiNiKUSH: چیگینی قوش )کوش(
 (Schindler)کوچکی است در سیالخور علیا )باال( در شش وایلی بروجرد  آبادی 
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 چی کوور
که به خلیج انزلی وی ریزد.  رودی 

 CHILLA VALLEY: دّره چیاّل 
کلهــر در فاصــله تقریبــی  کروانشــاه در سردرســیر  ــایلی ) 14دره ای اســت در   21و

کروانشانه واقع شده است.  کیلووتری( جنوب غربی غرب شهر 
کیلـووتر( از شـهال غـرب تـا جنـوب شـرق، عـرض  24وایـل ) 44 کن و بیش طول آن

کیلووتری( از شهال غرب به جنوب شـرق  4تا  4وایل ) 4تا  2دره به تفاوت در حدود 
کـه در جهـت  کـه بـا ههـان رودخانـه  کّلـه شـاه تقی  در جهت شهال غربی به داخل دّره 

ی دّره آبیاری وی شود. ایـن جنوب شرقی جریان دارد در پست ترین قسهت پایان انتها
فعالیت هـــا ووجـــب انباشـــته شـــده آب انتهـــای دره را در وقیـــاس بـــاالیی از آب غنـــی 
یـادی آب از اوکانـات  وی سازد و بلندترین نقطه ایـن وسـیر را و بـه ایـن ترتیـب وقـادیر ز
اســتفاده وطلــوب بــه عهــل وی آیــد و از شــهال غــرب تــا جنــوب شــرق زیــر پوشــش قــرار 

 وی دهد.
فوت تا  4555آبرسانی از بلندترین نقطه تا پست ترین نقطه فعالیت از ارتفاع ویزان 

فــوت را بــه خــوبی آبیــاری وی کننــد و بهتــرین شــرای  آبیــاری طبیعــی انجــام  455/4
وی گیــرد و بــه ایــن روش آبیــاری وتراکهــی در جهــت شــهال غربــی بــه جنــوب شــرقی 

درختـان  .اهده وی شـودانجام یافته و تراکن درختان در بخش جنـوب بـه وضـوح وشـ
نوع بلوط در این قسهت شرای  وساعد آبیـاری را نشـان وی دهـد و آبیـاری طبیعـی و 
کردهــای ســاه در حوضــه والکیــت و چــرا  ایــن روش هــای آبیــای طبــق عــادت توســ  

کـه نیهـی از  آن هاانجام وی گیرد. تعداد چادرهای  در ایـن  آن هـابه یک هزار وی رسـد 
کــوچ وی کننــد اوـا در فصـل ز آن هــا دره اسـت. واحــد از ایــن  255وســتان بــه پـایین دره 
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کّلـه شـاه تقی  کـه ایـن تعـداد چـادر در نگـه دارپادرها را در باالدسـت را در  ی وی کننـد 
تهام طول سال ثابت وی وانند. قبایل به طور ونظهی تعداد چادر را والک هستند و 

گوس که در پایان تعداد چهارچایان اسب و االغ و قاطر عالوه بر تعدادی  فندان و بزها 
کهتر از   (Vaughan)یا شش هزار باقی نهی واند.  4دوره تعدادشان 

 CHALAHI: َچالهی
کـه بـا چوپـان نیهــه کاره  کروانشــاه  کهـر در  کـه طایفـه  گـروه چوپانـان نیهــه کاره  یـک 

 (Ploudonرسهی تعدادشان به یکصد خانوار وی رسد. )

 CHILAWAR: چیالور
کوه های ب   (Schindler)ین اصفهان و بروجرد. یک رشته 

 CHiLiBIANLU: چیلی بیانلو
که در حدود   تخته چادر و وسکن دارند. 4455یک طایفه در آذربایجان، 

 CHiLiK: چیلیک
کنــاره  کــه بــا تــار تارهــا ســکونت یافته انــد ســاکن در  کردســتان  روســتایی اســت در 

 (Rawlinson – thilemann)چپ رودخانه جغاتو، در شهال ساوجبالغ _ 

 CHiLiVAND: چیلی وند
یــای خــزر وی ریــزد ــه داخــل در ــه ای اســت در آذربایجــان و ب ــه از طــرف  ،رودخان ن

ــن رود در فاصــله  ــایلی ) 45اســترآباد. ای ــه رشــت و  4/44و ــز ب کیلــووتری( و جــاده تبری
گهـانی بسـیار  اردبیل و انزلی قطع وی شود. این جاده به علـت بـا واسـه سـنگ های نا

که عال وی باشدخطرناک  یاد خطرات تصادم یو الزم است  ن بازدارنده و اخطارهای ز
کاهش داد یادی ذخیره شود.  .را   (W,HOLMS)در ورودی باید واسه ز
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 CHiNAR: چینار
که جزو دارایی دهقانان اسـت و شـاول   445ونـزل وسـکونی،  85روستایی است 

وـایلی  44و  نفر جهعیت واقع در داونـه های جنـوبی تـوده ارتفاعـات پشـت اینجـدان
کاشان در جاده سلطان آباد. 44)  کیلووتری( از 

کــه از بــاالی آن دّره  کــوه واســه ســنگی پســت اینجــا وجــود دارد  یــک قلعــه بــر روی 
بــه کیلــووتری(  44وــایلی ) 14خهــین دیــده وی شــود. خــود ونطقــه خهــین از فاصــله 

نه د. ســالیاردد. آب وصــرفی آبــادی از طریــق یــک چشــهه تــأوین وی گــوروی خــچشــن 
 25تـــن غلـــه( در اینجـــا آســـیاب وی شـــود. در ایـــن روســـتا تعـــداد  4/8پونـــد ) 48255

 (PREECE)تووان.  445دستگاه چارچه بافی فعال است. والیات های سالیانه 

 CHiNAS: چیناس
کیلــووتری( قــزوین در ســهت چــپ جــاده  72وایــل ) 4/14روســتایی در فاصــله 

کنار رود ابهر.   (Schindler)آنجا به تبریز، و در 

 CHINGiNiA: چین گینیا
کردسـتان در فاصـله  وتر( 4584فوت ) 4445ارتفاع   44وـایلی ) 45روسـتایی اسـت در 

 (GERARD)کیلووتری( واواکوالن در جاده سلطانیه واقع در حاشیه عهیق رودخانه 

 CHiNGINI KuSH: چین گینی قوش
ی( بروجـرد. کیلـووتر 4/9وـایلی ) 4روستایی است در سـیالخور علیـا در فاصـله 

(Schindler) 

 CHIQA HADI (HADI,S HADI): َچی َقاَهادی )کوه هادی(
 42وایــــل از بروجــــرد ) 4/48روســــتایی اســــت در ســــیالخور ســــفلی در فاصــــله 

 .(Schindler)کیلووتری( از آبخا تا اصفهان 
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 CHIQA QARI: چی گا قری )کوه قری( کوه پیر
کیلـووتری( بروجـرد  45وـایلی ) 47روستایی است در سیالخور پـایین در فاصـله 

 (Schindler) در جاده آبخا به اصفهان. 

 chiQAKiBRIT: چی قاکبریت )کوه سولفور(
 44وــــایلی ) 7در  کــــن و بــــیشروســـتایی اســــت بــــا یــــک تپــــه در ســــیالخور بــــاال، 

کبــره  کــه قلعــه  گهــان وــی رود  در فرهنگناوــه  KABREHکیلــووتری( جنــوب بروجــرد 
کرادناوه ذکری از آن شده  ههین وحل باشد(. )ا

Supposed to be fortress Kabrehsentioned in the Akrad Namber 
Ezud-din Karhasp Ibn Din Mohammad, Atbek of Lorestan tride to 
retre when persuaded Hossien _ uk Din Khalil (Schindler) 

 چی قا شیرین: )کوه شیرین(
 (Schindler)کیلووتری( بروجرد . 44ایلی )و 8روستایی است در سیالخور باال، در 

 CHiraGH BAKAN: چراغ بکان
گــیالن در  ــایلی ) 4روســتایی اســت در  ــه  4و کیلــووتری( رشــت در جــاده آبخــا ب

 (Schindler)قزوین. 

 CHERAG TAPEH: چراغ تپه
کناره هــــای رودخانــــه  روســــتایی اســــت در ونطقــــه صــــائین قلعه آذربایجــــان، در 

ه شـرقی جقـاتلو. اینجـا وحـل سـکونت رئـیس شـعبه ایـل زرافشان ونبـع اصـلی شـعب
کوچک ساکن هستند. که در یک پناهگاه   افشار است، 

 CHIYANEH: چیانه
ــه طــرف اشــنویه گــدار ب  .روســتایی اســت در ونطقــه ســولدوز، آذربایجــان در دّره 

(RawLINson) 
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 CHOBAR Ali: چوبار علی
ووتری( جنـوب قـوچی کیل 41وایلی ) 24روستایی است در آذربایجان در حدود 

کـه دارای  دهانـه بـر روی نـازلی رود  1در جاده ارووّیه اینجا یک پل خوب آجـری دارد 
 (GERARD)است. 

 CHOKISHKIN: چورکیش کین
کردستان، در  کوچکی است در  کیلـووتری( شـرق روان دیـز،  44وـایلی ) 49آبادی 

 (Gerard)در جاده ری آن. 

 CHORS: ُچرس
با چهارصد واحد وسکونی در شهال غربی آذربایجان روستای پیشرفته ای است 

یـادین  کاراز و پـنج  (KARAZIADIN)در حدود دو وایلی جاده شرق جاده خوی به 
 (PREECE 1891)کیلووتری( آن.  8وایل جنوب )

 CHUABULUK: چوآ بلوک
گــــــوران بخشــــــی از یــــــارویز  کردهــــــای  ســــــلطان چو  yarvizروســــــتایی اســــــت از 

 CHUA که در روی یک کشت واقع شده یک وایل تا شرق  چوآن  فالت زیر 
گوارا،  گرفتـه کیلـووتری( از وکـان قبلـی  44وایلی ) 7جاده قلعه زنجیر به  اسـت. قـرار 

ســوخت از وکــان تهیــه وی شــود، ســوخت علوفــه، و آب فــراوان اســت وــردم در فصــل 
کوچ وی کنند  (Burton)چهل خانوار وجود دارد.  .زوستان به زهاب 

 CHUA CHUAN: چوآ _ چون آن
 وتر( 4485فوت ) 4445

گـوارا،  کلـه انجیـر بـه  گوران در جاده بین  کردهای   45وایـل ) 4آبادی یاویز سلطان 
کلبـه و چنـد وسـکن سـاکن تشـکیل  85کیلووتری( شهال غرب وکان اخیر از  واحد 



 2هنگ جغرافیایی ایران جفر  _________________________________________________________________  141

 

ــارویز ســلطان »شــده اســت. آب، ســوخت، علوفــه فــراوان اســت. بخــش  وربــوط بــه ی
و اوکانات زیسـتی بـرای یکصـد نفـر نیروهـای پیاده نظـام و واحد وسکونی  455دارای 

که اویر تووان و رئیس برای اونیت  کّله زنجیر  ده نفر سواره نظام برای نیروهای نظاوی 
 (Buton). اند ونطقه در اختیار دارد آواده به خدوت

 CHUB – TASHAN – CHUB – TRASHAN: چوب تاشان: چوب تراشان
کروان  42وـایلی ) 42شاه واقع در دّره بیالور در حدود فاصله دو روستا هستند در 

کروانشــاه.  ــووتری( شــهال شــهر  ــا  24شــاول  آن هــاکیل ــه واحــد وســکونی ا 49ت ک ند. 
کردهــای بــیالور وــورد اســتفاده قــرار وی  گیرنــد.  دارای تعــدادی درخــت و  آن هــاتوســ  

گاه هـ .از چشـهه ها تـأوین وی شـوند آن هاباغات هستند، آب وصرفی  ای خـوبی چرا
گوسفند و بز.  455 یا ،دارند  (Vaughan)رأس 

 CHupanKareh: چوپانکاره
کـوچکی  گلـه وراقبـت وی کننـد. آبـادی  که برای ودتی از سـال از  چوپانان فصلی 

 (Schindler)وایلی جنوب قاقان.  44است در آذربایجان در فاصله 

 CHUKLI: چوکلی
ین آبادی خیلی بزرگ نیست، اّوا روستایی است در آذربایجان، در دّره چغناتو. ا

کشـتزارهای  یادی در اطراف آن فعال است و با توجه به طبیعـت ونطقـه  به صورت ز
سرســبز و شـــاداب تری در اطـــراف آن وشـــاهده وی شـــود. اینجـــا آخـــرین نقطـــه قلهـــرو 
کردنشــین  ــا ســایر ونــاطق اطــراف  کــه در شــرای  وناســبی در وقایســه ب افشارهاســت 

کردها وضعیت عهووی بسیار خوبی را در  . و از وقایسهندفعال ا با وضعیت فرهنگی 
 (Rawlinson)اختیار دارند. 
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 CHUL: چول
کنــار وــرز  ــوب رودخانــه ســاروق در  جایگــاهی اســت در آذربایجــان، واقــع در جن
کردستان. این ونطقه سرزوینی خالی از جهعیت اسـت و سـرزوینی لن یـزرع و بـدون 

کشـت و زرع برجـای وانـده اسـت. استفاده و در ویان بقیه اراضی این  ونطقه بـدون 
(Rawlinson) 

 CHULAK: چوالک: )باال(
کـــه در لبـــه فـــالت زیـــری  4441فـــوت ) 4545ارتفـــاع  وتـــر(. اینجـــا وکـــانی اســـت 

آذربایجان، در یک وایلی شهال غربی آبادی دیگری به نام چالک واقع شده اسـت. 
ه وجـود دارد. وـردم اینجـا در اینجا تعدادی درخت بید خوب و تعدادی باغ های ویو

کلهــر هســتند و تعــداد واحــدهای وســکونی  واحــد اســت آب و علوفــه  24کردهــای 
کــه بخشــی از آن در تابســتان و قســهتی در زوســتان بــه وصــرف دام هــا  فــراوان اســت 
گوســـفند و بـــز در فصـــل تابســـتان در دشـــت زیـــری چرانـــده  یـــادی  وی رســـد. تعـــداد ز

کسـری سـوخت را سوخت به ان ،وی شوند. در این حوالی کافی وجود نـدارد، اوـا  دازه 
کیلووتری( اطراف ونطقه تهیه وی کنند. برای اطراق اوکانات  4وایلی ) 4از فاصله 

یـــدان از وســـیر  کروانشـــاه از طریـــق واهیدشـــت و ز یـــاد اســـت. جاده هـــای در وســـیر  ز
 (Burton)دشت نزدیک آبادی وورد استفاده قرار وی گیرد. 

 CHulakBala: چوالک پایین
کروانشـاه از  این آبادی در لبه جنوب غربـی دشـت زبـاری در جـاده وارون آبـاد بـه 

یــالن در  کروانشــاه واقــع شــده اســت. آبــادی از   44وــایلی ) 45طریــق ز  44کیلــووتری( 
کلبه وسکونی جدید خریدار در تابسـتان، تشـکیل شـده و  25واحد وسکونی و افزون 

کلهرنـد. آب در ایـن  کردهـای  کـاریز و یـک وردم اینجـا از  ونطقـه فـراوان و از یـک نهـر 
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گوسفند  کهبود سوخت وردم تعدادی  گاه خوب، اوا با  کشاورزی خوب، چرا ونطقه 
گــاو ونطقــه فعــال شــده اســت. در اینجــا وعــدودی درخــت هــن وجــود  وبــز و تعــدادی 

 (Burton)دارد. 

 CHULAN chulan: چوالن، چوالن
ــا  ــک هــزار جهع 255روســتایی اســت ب ــه وســکونی، ی ــل فاصــله از  47یــت، خان وای

که در دّره دیز  4اینجـا بـین  .بروجرد، در جاده خرم آباد. این آبادی یک اداره پست دارد 
خـاک  .بـه صـورت وسـطح و لجـن زار اسـت دارد.کیلـووتر( عـرض  44تـا  8وایـل ) 45تا 

گنـدم و جـو بسـیار وفیـد اسـتکه ُرس  رودخانـه در حـدود دیـده وی شـود.   ،بـرای رشـد 
بـا تخریـب  GovLANه سهت جنوب غربی، روستا بر روی جاده بـه طـرف وایل ب 4/4

که حاجی حسین ناویده وی شود. ونحرف شده است. در اول واه وه  چهار دهانه پل 
کــه پهنــای پــل  4877 فــوت آب  4/1تــا  4رودخانــه در اینجــا هشــت دهانــه داشــته 

یب شـده تعهیر شد. دور دشت با روستای تخر 4892داشت. پل شش دهانه در سال 
. آبادی هـــا وتعلـــق بـــه حـــاجی احهـــد خـــان گردیـــدبازســـازی  4892روســـتاها در ســـال 

کـه بـرای شـخن وـورد  485سرتیپ طایفه باچالن است. اینجا دارای  گـاو اسـت  جفـت 
کــه هزینــه تعــداد  ــد  ــرار وی گیرن ــأوین  185نفــر ســوار و والیات هــا  445اســتفاده ق نفــر را ت

 (Schindler – Preece)وی کند. 

 CHALUCHEH – CHULCHEH: ه: چالوَچهچول َچ 
 424وــــایلی ) 74جایگــــاهی اســــت در جــــاده اصــــفهان بــــه شوشــــتر در فاصــــله 

کاهورخ و بازفت.   (Mackez)کیلووتری( شهر اولی و بین 

 CHuLi: چولی
 (Lenon) 42   44  45طول جغرافیایی  44   49  27عرض جغرافیایی 
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کیلــووتری( بــا فــروش در  42)وــایلی  42روســتایی اســت در وازنــدران در حــدود 
 (Napier)جاده داوغان. 

 CHumtui: چوم  تویی
کهـــی از شـــرق ســـر آب فیـــروز شـــروع  کـــه سرچشـــهه اش در فاصـــله  رودی اســـت 
کوه هـــای ســـبز آوـــو را آبیـــاری  کـــال و  وی شـــود. ایـــن رود دره چوم تـــویی واقـــع در ویـــوه 

 یوندد.کیلووتری به صید واره وی پ 4یا  1وی کنند و بعد از طی وسیر 

 CHUMISHKAL: چوویش کال
که آب آن  که به داخل خلیج انزلی وی ریزد. رودخانه ای است  رودخانه ای است 

 به داخل خلیج انزلی وی ریزد.

 CHUMKHALEH: چوم خاله
کـه وارد خـزر وی شـود. در دهانـه آن یـک  نام بازوی شـرقی رودخانـه لنگـرود اسـت 

ــر ــه عنــوان بنــدری ب ــه هســت و ب گهــرک خان ــه اداره  ای تجــارت لنگــرود خــدوات ارائ
 (Rabino)وی دهد. 

 CHupANKAREH: ارهکچوپان
کـه در آبـادی اسـکان وی گیـرد و و یفـه هـدایت و  کلهر است  یک بخش فرعی طایفه 
کروانشـــاه رهبـــری وی کنـــد.  ـــه ایالـــت  ـــا وـــرز قصـــر شـــیرین ب گلـــه را از ونـــدلی ت رســـاندن 

 (T.C. Plouden)شهارش وی کند.  چوپانکاره ههراه با چیالبی تعداد یکصد خانواده را

 DABASi: َدباسی
گــداهای حرفــه ای ایرانــی هســتند. ورکــز  کــه از  آن هــایــک طایفــه  در اصــفهان اســت 

کشور وی فرستند. ههه  گـداهای حرفـه ای  آن هـاآنجا اعضای خود را به خارج و سراسر 
بـه ایـن حیلـه ها و و دغل اند. به حیله و فریب دیگران وی پردازنـد و غ گدرو و نیزهستند. 
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 را انـواع و اقسـام بیهاری هـا و ناتوانی هـای بـدنی آن هـاترحن دیگران را جذب وی کننـد. 
که بتوانند ترحن بیشـتر دیگـران را  گاهی خود را به عهد وعلول وی کنند  ادعا وی کنند و 

کار خود را رونق بیشتری بدهند.  کرده،جذب   (FRASER)کسب و 

 DABIJAN: دبیجان
کوچک کیلووتری( جنوب دولت آباد والیـر،  45وایلی ) 4ی است در فاصله آبادی 

 کهی در طرف راست جاده آبخا به بروجرد.

 DADIRAN: دادیران
روستایی است در آذربایجان در فاصله یک وایلی جنوب شرقی نهین، در جاده 

 MeGregores, Routsin Asia)آستارا و ورزهای طالش روسیه )وأخذ 

 DADUAN: دادو آن
 225وـــایلی ) 447وســـتای وخروبـــه ای اســـت در ونطقـــه پیش خـــور در فاصـــله ر

ــوان جغرافی د ــان کیلــووتری( از تهــران از طریــق جــاده ههــدان. اینجــا ههــان ده دی ان
 (Schindler)عرب وی باشد. 

 DAGHANAK, DAGHANAKیا   TAIKAN: داغان، داغانک
کــوچکی اســت در ونطقــه قــن و عــراق عجــ 4545ارتفــاع   44ن در حــدود فــوت آبــادی 

گلپایگان. این آبـادی در جـاده آب خوانسـاالر  21وایلی ) کیلووتری( جنوب غربی قن به 
کوه هـا واقــع شـده اسـت. اراضــی بـا اسـتفاده از شــترها از  کــن ارتفـاع  بـه جنـوب رشـته های 
ــد. تعــدادی  ــه دســت وی آی گنــدم ب ــه آبیــاری وی شــود و وحصــول خــوبی از جــو و  رودخان

بسیاری ویوه های دیگر وحصول به دسـت وی آیـد. آب اینجـا درخت های خوب توت و 
رأس گوسفند، عـالوه  155تا  455رأس االغ و  74شور است. اقالم دارویی صابون و تعداد 

گاو در اطراف روستا وشاهده وی شود.   (BELL – 1884)بر اینها تعدادی 
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ـــه ونطقـــه قـــن در حـــدود  کنـــاره رودخان  49وـــایلی ) 42یـــک روســـتا در دشـــت، در 
کیلووتری( جنوب غربی شهری به ههین نام، دارای باغ های بزرگ ویوه هـای انجیـر، 

گردو وجود دارد. اینجا وحل سکونت  خانوار از طوایف خلج  75انار، اوا زیر درختان 
 به لهجه های ترکی ونسوخ و فارسی خشن تکلن وی کنند. آن هاوی باشد. 

 دهان خر
 وستحق در زبان عراقی _ عجهی

 DAHKHAN: ن: )خان دیوانه(داه خا
ــایلی ) 44روســتایی اســت در عــراق عجــن در فاصــله تقریبــی  ــووتری(  44و کیل

 (EASWICK)فیروزکوه در جاده تهران. 

 DAICHI: دایجی
کــوچکی اســت در ســیالخور پــایین بــا  کیلــووتری(  29وایــل فاصــله ) 48روســتای 

 (SCHINDLER)بروجرد و به سهت چپ جاده آبخا به اصفهان. 

 DARMULI)وشابه(   DAIRMULI: وولی دیر
که در آنجا توس   گاورود  کناره رود  کردستان در سهت راست  روستایی است در 
یافـت وی کنـد. نـام آن از  پل درویش قطـع وی شـود و رود قشـالق را از طـرف شـهال در

 کلهه دیر خانقاح وشتق وی شود وولی، وولوی، درویش.

 DAITCHI: دایتچی
کروانشـاه کیلـووتری( شـهال  44وایـل ) 45اسـت. در فاصـله تقریبـی  روستایی در 

واحد  45دارای  کن و بیشغربی آن شهر، و ضهنًا نام دّره قره سو وی باشد. این آبادی 
کردها وسکونی شده و در جـاده بـه واهیدشـت و باواجـان  که توس   وسکونی است 
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بیســت،  واقــع شــده اســت. آب اینجــا از یــک رود تــأوین وی شــود. درختــی در اینجــا
کشاورزی و وصرفی تولید دارد، هیـزم بـرای سـوخت وجـود نـدارد،  وقدار وحصوالت 
گرفتـه اسـت، اوکانـات  چراگاهش خوب است و سهت جنوب یک قلـه ورتفـع قـرار 

گاو و  455ی نگه دار گوسفند و بز را تأوین وی کند.  455رأس   (Burton)رأس 

 DAKHOBAD: َدخوباد
کیلـــووتری( شــــرق  85وــــایلی ) 45صـــله روســـتایی اســـت در عــــراق عجـــن در فا

 (Abbott)اصفهان. 

 DALAHU: داالهو
گــوران. اینجــا وحــل  کروانشــاه، ضــهیهه قلهــرو طایفــه   کوهســتانی اســت در ایالــت 

 (T.C. Plouden)زیارت با وحتوای بزرگداشت آیین علی اللهی به نام زرده وی باشد. 

 DALAKHANEH: داالخانه
کـــو کوهســـتان قابـــل توجـــه دیگـــر   95) وایـــل 44ه وجـــاور شـــهر ســـنقر اســـت. یـــک 

ــه ارتفــاع  کــوه ب ــز. قلــه ایــن  ــه طــرف تبری کروانشــاه اســت ب فــوت ارتفــاع  7455کیلــووتری( 
کــه  2287) کــه بــه داخــل قلــه های آهکــی وارد وی شــود  وتــر( ســر بــه آســهان وی کشــد. 

که زوینه عریان را به داخل دشت حاصلخیز پایین سوق وی دهد.  صخره  های آهکی را 

 DALANKUH: ن کوهداال
کوه وعروف دیگری به نام عسکرانی واقع در جنوب شـرقی خونسـاالر را  یک رشته 

 تشکیل وی دهد.

 DALASHIR: داالشیر
گفتــه وی شــود،  کــه وارد دشــت ذوهــاب  نــام اطــالق شــده بــه رود قوراتــو در زوــانی 

که در باجالن .......   EAswickعالوه بر این نام رودی 
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 DALGIR Kuh: هدلقک داغ یا دلقک کو
کـه قســهتی از وـرز شــهالی دّره چیقـا کــوه  ر را تشــکیل وی دهـد. وــرز خویـک رشـته 

 .ندوی ک ایجادشهالی چیغورک خور، و اردوگاه تابستانی اراضی بختیاری را 

 DALIAN: دالیان
کروانشـاه بخشـی از  کـه در ونطقـه  یک بخش از ایل سـنجابی اسـت، یـک قبیلـه 

که از ونطقه چیال به واهیدشت و زوهـاب جـدا شـده ونطقه را در تصرف خود دارند 
کروانشاه افزوده شـده اسـت بـه  تـذکر داده شـده اسـت .... در  آن هـاو به ونطقه غرب 

کارشـان را تـا ستهرار بخشندپرورش قاطر ا کـه  . اوا در وورد پرورش اسب توافـق شـده 
وافــق ســال دیگــر اداوــه دهنــد اوــا در وــورد وضــعیت اقتصادی شــان بــا ایــن ت 4وــدت 

 (Schindler)وشکل خواهند داشت و شرای  وناسب و قابل توجه نخواهد بود. 

 DALLi CHAi: َدلی چای: )رودخانه غّران(
که با پیوستن تعدادی از شاخه های رودها به یکدیگر باعا تشکیل  رودی است 

بـدون اینکـه تغییـر چنـدانی در  ،خواهـد آن هـاسرچشهه شهال غربـی و غربـی ونـابع 
 تصادی شان تحویلی ایجاد شود.وضعیت اق

 DALI CHAI: َدلی چای: )رود دیوانه(
ـــایلی ) 45یی اســـت در حـــدود کاروان ســـرا ـــران در جـــاده  4/44و ـــووتری( ته کیل

 .(TODD)بارفروش از جاده علی آباد 

 DALI – CHAI – NAMRUD: دلی چای نهرود
کـه ونطقـه خـوی را آبیـاری وی کنـد و سرچشـهه آن در ف یروزکـوه رودخانه ای است 

کـه م حـل  در سلسله البرز قرار دارد. این رود پس از عبـور از روسـتای خـوار، در جـایی 
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کن ونطقه است کن به این ونطقه تغییرات در وسیر ایـن  .استقرار حا از زوان ورود حا
کــه گشــترود بــه وجــود آوــده و تعــداد شــاخه های فرعــی آن اضــافه  ه و نشــان وی دهــد 

کـه از ایـن  رودخانه شاخه های وتعددی به کشـیده شـده و نشـانه ایـن اسـت  اطـراف 
شاخه برای آبیاری وزارع وورد استفاده قرار وی گیـرد. یـک شـاخه از جبلـه رود بـه ایـن 

 (Rozarie)شاخه ها افزوده شده است. 

 DALINJAN or (DALIJAN): دلیجان
نفـر واقـع  2555یک هزار و پانصد پا تـا  کن و بیشروستای بزرگی است با جهعیتی 

ــــایلی ) 44در  ــــووتری( شــــهال شــــرق )وحــــالت(. آب آن از رود جاســــب و  29و کیل
ســـیله دیوارهـــا وحصـــور شـــده و ده و به وگردیـــدوقنـــات. آبـــادی بـــه دو بلـــوک تقســـین 

دروازه هــای روی دیوارهــا شــب ها بســته وی شــوند. اینجــا ایســتگاه بزرگــراه اصــفهان 
کشــت توتــو ن وی باشــد. در طــرف قـزوین اســت: ایــن آبــادی دارای وــزارع بــزرگ وســیع 

کـه بیهـاران  گـرم طبـی وجـود دارد  کنـاره چـپ یـک ورکـز آب  وقابل دلیجان جاده در 
 پوستی برای وعالجه به آنجا وراجعه وی کنند.

 DALISS ABAD: َدلیس آباد
گســترش در نزدیکــی حصــار اســت ) ــزرگ و در حــال  ــک آبــادی ب ( بســیاری از 2ی

کوه هــا پشــت آبــادی سرچشــهه وی گیرنــ کشــتزار در ایــن رودهــا از  د. وقــادیر وتنــابهی 
 ونطقه وجود دارد.

 DALU: َدلو
کروانشاه در  (. بیشـتر 2وایلی شرق بزرگراه نزدیـک حصـار ) 2یک آبادی است در 

کوه هــای پشــت آبــادی سرچشــهه وی گیرنــد. اطــراف آبــادی وقــادیر فراوانــی  رودهــا از 
 (Preece)وزارع وجود دارد. 
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 DAMAVAND: دواوند )کوهستان(
 (St. Johns).  44   47   15عرض جغرافیایی  42  4  47ل جغرافیایی: طو

 DAMAVAND: دواوند
دواونــد از اصــل دارای ونشــأ آتــش فشــانی اســت و از الیــه های آتــش تشــکیل شــده 
است. و از توخهـای خـارج شـده و از آتشفشـانی دوره هـای گذشـته بـه وجـود آوـده اسـت 

کوه هــــای آتشفشــــانی، زغال هــــای آتشفشــــانی،  ترکیبــــات قطعــــات بــــه دســــت آوــــده از 
سنگ های آهکی و سنگ های شنی نرم از آنچه که جنس خال  سـولفورهای خـال  

کوه هـای آتشفشـانی بـه دسـت آوده انـد. ههگـی ونشـأ درونـی بـدون   آن هـاکشف شده از 
که نهونـه ای از  Pellyاثبات شده است  کاواًل خال  است  وی گوید زغال به دست آوده 

که در تهران آن به طور دا کـه به صـنگـه دارئن در تهران وی سوزد و نهونه ای  ورت ی وی شـود 
گرم تــرین  گروــاب در ســهت جنــوب،  گــرم نزدیــک  ، آن هــاخــال  وی ســوزد. چشــهه آب 

درجه فارنهایت است. وخروط هـای خـارج شـده از  414گروسیر، درجه حرارتی در حدود 
از رررســی دو وخــروط نزدیــک  یــارد را نشــان وی دهــد. 84و عــرض  414درجــه  45درجــه 

فصل بهار، و نزدیک بسیاری حفره های کوچک در داخل پنجره، رود، و حفره های غنـی 
گـــاهی احســـاس  نشـــانه هایشـــده یـــا ســـولفور، و غیـــره،  زلزلـــه های بســـیار قـــوی و جـــدی 

کوه هـا  نشانه هاوی شود، گاهی هن در دواوند این  وشاهده وی شود. خطوط بـرف بـر روی 
را اثبـــات وی کنـــد. اوـــا وصـــله پاره هـــای در وهن تـــرین  نشـــانه هام ســـال ایـــن در طـــول تهـــا
ایـن شـرای  قسـهت هایی از آرارات بـه  .این نظریه بـر کسـی پوشـیده نهی وانـدنشانه های 

ــن ترتیــب ــه ای کاوــل پوشــیده نیســت و ب ــه آرارات را  ، علــتطــور  ــودن آرارات و قل ــاه ب کوت
کـه چـرا آرارات علـی رغن قلـه اش کـرد  چنـدان ورتفـع تر نیسـت و ارتفـاع آن شـاید بـا  توجیه 

کـه بـر روی چنـین  ارتفاع آرارات است. علی رغن قله اش بیشتر نیست و چنین وضـعیتی 
پایه ای فشرده ای قرار دارد عالوت ووضوع را ونطقی  وی توان پـذیرفت. بـا ایـن نشـانه های 
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کـه طبقـات روی هـن چیـده شـده بـه نـدرت وی تـ گرفـت  وان نهونـه روشن وی تـوان نتیجـه 
کرد. در حـدود  کـه بـه طـور  4دیگری را پیدا  وـایلی فاصـله تـا دواونـد یـک دریاچـه هسـت 

کـــه انباشـــته آن در دره ای  وضـــوح بـــه وســـیله آب هـــای ذوب شـــده بـــرف تشـــکیل شـــده 
خروجی نداشته و وواد خروجی در ارتفـاع بـاالتر کوهسـتانی بـدون اوکـان دیگـری بـر روی 

کـرده اسـت. بـدون اوکـان شهر دواوند ذخیـره شـده اسـت د ر حوضـه ای سـنگی رسـوب 
 خروجی برای وواد رسوبی بر روی هن انباشته شده است. یک عالوت .....

 DAMAVAND: دواوند )روستا(
واحد  455تا  155وتر( روستای بزرگی است وتشکل از  2194فوت ) 455/7ارتفاع 
خــانواره و خــانواده فــوت وربــوط بــه ارتفــاع دواونــد اســت و نبایــد تــذکر  455وســکونی )

که از آن استان به ههراه آورده اند فاصـله آغـا وحهـدخان  وایـل در شـهال  15کروانی 
کـوه دواونـد. ایـن  شرقی تهران قرار دارد در قسهت شهال شرق تهران در جنوب پـای 
که در شهال  کرانه های رود دواوند واقع شده است  آبادی در یک جای خالی بر روی 

کــوه در ونطقـه  یاچــه ای زریـن  بـر روی جــاده تهـران و اولــین نقطـه قابــل توجــه  TARدر
که وکان های عالی و زیبا  اهر وی شـود بـا  ،بعضی از رودهای قدیهی  اهر وی شود 

کـه  اسـت. دّره بــه بـوده ونــاره بهتـرین وسـجد ونطقــه  پیش تـریـک ونـاره آجـری بــزرگ 
ــووتر( طــول و  4وایــل ) 4طــول تقریبــی  ــر  2کیل روی شــیب وایــل عــرض در خطــی ب

تدریجی از شهال به طرف جنوب و وزارع غله آن ههسطح تراس های ونطقه است. 
نزدیـک پـایین ترین ونطقـه واقـع شـده اسـت.  کن و بـیششهر دواوند،  ،عالوه بر اینها

شهر اینجا دارای ده  آبادی است و هـی  پدیـده دیگـری زنـده تر از ایـن وکـان  عالوه بر
گـــردش و پیشـــرفته  کوچـــک دیگـــر را زیبـــا و در حـــال  نیســـت و هـــی  پدیـــده زیبـــای 

. این ونطقه با دو رود آبیـاری وی شـود. سنجیدنهی توان با این پدیده زیبا و دل انگیز 
کوچک ت که  کـه اولین رود از شهال غرب  ر است جاری است جریان وی یابد دیگـری 

ــ ــ آن هــار واصــلی تر اســت هــر دو از وســیر شــهال سرچشــهه وی گیــرد و بزرگ ت د از دواون
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در ورزهای این رود درختان بید چشن نواز عابران است. درختان تبریزی و  .وی گذرند
که ههه ساله به تعداد  کـه  آن هاگردو  به نهای ونطقه افزوده وی گردد و به نظر وی رسد 

چهــره داخلــی دواونــد بــا ســایه های ایــن درختــان زیبــاتر شــده و پیوســتگی ســایه ها را 
ــان وی ســازد. پیو ســتگی درختــان جریان هــای آب و خنکــی وســتهر هــوا بیشــتر نهای

گرم تـــرین زوـــان روز فرح انگیـــز و لـــذت بخش اســـت. شـــهر و بخـــش اصـــلی  حتـــی در 
دواوند توسـ  سـایه ضـخین درختـان حـت تـأثیر قـرار وی گیـرد. شـهر بـر روی تپـه های 
پراکنده شده اسـت و خیابـان اصـلی در پـای شـهر نزدیـک رودخانـه قـرار دارد. اینجـا 

کـه در توس  ی ک سّید ودیریت وی شود. این سّید صـاحب یـک خانـه بسـیار وسـیع 
کـه خنکـی  کوه واقع شده دارد و قلهرو تأثیر درختان و آب فراوان باعا وی شـود  پای 

گیـرد و  زیـرتابش سایه ها بخش داخلـی دواونـد را  تـأثیر وـداوم سـایه های وتـراکن قـرار 
د. بـه نگـه دارار خود را به طور وداوم تأثیر خنکی دواوند را در ههه وساحت دواوند آث

ــد قــرار  زیــرعاوــل روســتایی  45ههــین علــت حــدود  ــأثیر آب و هــوای وجــاور دواون ت
ــه قابــل وشــاهده  گرفت ــام خــود را  کــه در آن ن ــد از شــهری  کوهســتان دواون ــد.  وی گیرن

خـروار غـالت و  48تووـان و  147 است. دواوند به خزانه سلطنتی والیـاتی در حـدود
گند 27  Morier; Fraser, Schi Stewart; Thanson; Pellyم وی پردازد ون 

 DAMAVISH: دواویش
کـوه اسـت در وـرز  DANAVISHلطفًا به عنـوان  هـن وراجعـه فرواییـد. یـک رشـته 

 (Linwon: Pelly)فالت حلوان نزدیک ذهاب. 

 DAMBALU: دوبالو
که در  ب خـوی در واحد وسکونی ونطقه سـقز را در غـر 2555یک ایل از آذربایجان 

اختیار دارند. یکی فوج از لشکریان عباس ویرزا )جهت جنگ با روسیه( از نیروهـای 
 (Morier, Maclern)پیاده نظام این ایل تشکیل شده بود. 
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 DAMBAT:دوباط
کوه هـای آرارات کـوه در بـاالی  کلـش  گردنـه   ،روستایی است واقع در شهال شرق 

ک کو بــه ایــروان. اینجــا یــک ونطقــه  کــه افــراد قبیلــه جلیلــه در در جــاده وــا ردنشــین 
کردها را در این ونطقه وی تـوان  تابستان و زوستان در آنجا اسکان دارند. فشرده ترین 

کالســکه بســیار  گفتــه شــده عبــور از جــاده اینجــا بــه ایــروان بــا  کــرد.   آســان گذروشــاده 
کو با استفاده از   ساعت، بیشترین وشـکل ایـن 8اسب در  4است. عبور و ورور از وا

که با  کلش کوه به دوباط است  که عبـور از  8رأس اسب و  4... از  ساعت سفر است 
گیرد.  کردها انجام  کهک   (Picot, 1891)اینجا باید با 

 DAMGHAN: داوغان
عهـــده ترین شـــهر  41  49   14طـــول جغرافیـــایی  44   44   4عـــرض جغرافیـــایی 

که در فاصله  کیلووتری( شرق تهـران  449وایلی ) 498ونطقه ای به ههین نام است 
 کیلووتری( شاهرود واقع شده است. 44وایلی ) 14و 

وعرفی شهر: وحّله ارگ یا ورکز حکووتی به ههین نام، داوغان، والک یک قطعـه 
کــه هــر خــانواده  کوچــک اســت بــا شــهر داوغــان قســهتی از ایــن ونطقــه اســت  زوــین 

ــرای ســکونت  خــانواده در داوغــانی دارای یــک قطعــه زوــین در قســهت غــرب شــهر ب
ــه بخشــ نیــزاختیــار دارد و  ی از روســتا را. داخــل آن وولودخانــه ناویــده وی شــود. )خان

که در آنجا شاه به دنیا آوده است. این وکان رو به خرابی رفته، اوا اخیرًا  وحل تولد( 
حکووت با هزینه خود سهنان دست به تعهیـر آن زده اسـت و اوـروزه آن را بـه عنـوان 

ی کاروان سـرااحتگاه به وسـافران ونطقـه داده اسـت. داوغـان یـک وسافرخانه و استر
کوچک ت  ر و ودرن تر است.آجری است شاه عباسی و تعداد بیشتری اواکن 
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 و چشهه باد
رود چشهه علی از قسهت غرب شهر جریـان دارد و توسـ  یـک پـل پـنج دهانـه از 

که از وس  شهر وی گذرند کانال ها  دام چند وـایلی در هرک ،دروازه عراق عبور وی کند 
شهر سهین است شهر دارای پنج دروازه است )وشهد شـاه( )وشـهد چـوب وسـجد( 
وشهد دیه گان، وشهد سـراواری بـا لهجـه وحّلـی سـاروهی تلفـظ وی شـود. و زرجـوب 
داخل دیوارها، و یـک وحّلـه آب بیـرون. پـنج دروازه در دیـوار شـهر وجـود دارد، دروازه 

 خراسان، شاههان. دروازه عراق، سردآوری، زرچوب،
کوه هـای چشــهه علی دارای اقاوتگـاه تابســتانی شـاه و وکــانی بـرای زوار حضــرت 

کرده است. در نزدیکی اینجا. چشهه دیگـری وجـود دارد  آن ها علی را وقف زوار 
گر وزش در آن زوان های وعینی بود که ا آثار تخریبی وهّهی بر  ،که چشهه باد نام دارد 

 .شتجای وی گذا
وایـل در ونـاره وقـدس اوـام زاده پیـر علهـدار وشـخ   4تـا  2فاصله بـین شهر از 

که  وتعلـق بـه حـرم اوام زاده هـا وی باشـد. اوـام زاده  آن هـاوی شد، خانیکوف وی گوید 
کـروی و وسـجد در خـارج آن خـانیکوف  جعفر و اوام زاده قاسن هرکدام با یـک ونـاره 

بـا توجـه بـه  .ه یک دوره وی باشندبا توجه به شکل شان وتعلق ب آن هاوی گفت هر دو 
گنبـــد وتعلـــق بـــه شخصـــیت اوـــام زاده بـــه نـــام اوـــام زاده پیـــر علهـــدار  ایـــن وأخـــذ و 

که  ههگی وتعلق به یک دوره زوانی است و بـا قضـاوت از  آن هاخانیکوف وی گفت 
 طرف وعهار وتعلق به قرن پنجن هجری وی باشد.

کشــف تــاریخ احــداث بنــا از وســجد بــزرگ اوــام  ز اده قاســن ووفــق نهی شــود. وی در 
کـوفی دفـن وی گـ کتیبـه  د و سـال پایـان ا حـداث ردوسجد بعد از پیر علهدار با دو وورد 

تعیـین شـد. آراوگـاه اوـام زاده جعفـر در دروازه شـها غربـی ورودی شـهر  .ق147در سال 
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انده از بدن وبارک در وسجد و زیر یک روکش تزیین شـده بـا د. آثار باقی وگردیوسجل 
فحه زیبــا و در ســهت راســت ورودی آن بــا یــک تختــه ســنگ نــازک و حجــاری یـک صــ

اوا تاریخ ساخت و نصب ندارد. در سهت راست یـک تختـه  ،شده عربی پوشانده اند
که بـر روی آن یـک حجـاری بـا  گذاشته شده است.  سنگ بر روی دیوار نصب و ثابت 

ار داده شده است قهری قر ق824یک فروان از شاهرخ پسر تیهور لنگ وربوط به سال 
کاهش شونده از  به چشن  % با ههاهنگی4% تدریج 7و یک اعالویه جنگی با صفحه 

کارهـای هنـری  وی خورد. کرده انـد. داوغـان در انجـام  و با نصـب آن روی قبـر آن تـزیین 
انده ودرن تر و با ارزش تر سـاخته شـده دنباله رو هنرهای زیبا بوده و بعضی از آثار باقی و

انــده بــرای تــزیین دیوارهــا تعــداد دیگــری از آثــار تــاریخی در ضــی از آثــار باقی و.... در بع
گرفته است.  وساجد وورد استفاده قرار 

 DAMAGHAN – Climate :آب و هوا دامغان
که داوغان در آن واقع شده است علـی رغن اینکـه در ونطقـه  آب و هوا: ونطقه ای 

دلپـذیری برخـوردار اسـت و هـوای هن سطح تهـران قـرار دارد از آب و هـوای خـال  و 
 بسیار دلپذیری برخوردار است.

رأس االغ: و  455نفـــر شـــتر را دارد:  455ی از نگـــه دار: ایـــن شـــهر  رفیـــت جمعیتتت 
 َون هندی وحصول غالت. 555/45/-یکصد رأس قاطر و وقدار 

کــه از چشــهه علی جــاری اســت عهــده ترین ونبــع اصــلی آبیــاری  رودخانــه ای 
یـــادی قنـــات وی پیونـــدد. خـــاک  ونطقـــه اســـت ..... آن رودخانـــه دیگـــری و آب تعـــداد ز

که باز وحصول آن بین  برابـر وقـدار تخـن وی باشـد و  45تـا  8ونطقه سخت و آهکی است 
گیاهان وحشـی خـار شـتری و شـوره زار پوشـیده شـده  ، ازدر جاهایی که کشت نهی شود

زیـر سـاختهان های  است. قطعات وسیعی از اراضی زیـر کشـت و باغـات زیـادی اوـروزه
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کهــی بــرای توصــیف درختــان ونطقــه باقی وانــده اســت.  وســکونی رفتــه اســت. وطالــب 
کناره هـــای خیابان هـــای شـــهر را بپوشـــانند  آن هـــا کـــه  کاشـــته اند  فقـــ  بـــرای ایـــن ونظـــور 

شـــده اند در اطـــراف شـــهرها دیـــده وی شـــوند. حاشـــیه خیابان هـــای داوغـــان درختـــان 
ـــرای اســـتفاده از چـــوب در ســـاخت وســـکن کاشـــته شـــده اســـت jujaidجوجوئیـــد؟  . ب

گنـدم، و خشـکبار، بـه اسـترآباد صـادر  استفاده کهتری به عهل وی آید. پنبـه، پشـن، جـو، 
 وی شود و به بازارهای رشت هن این اقالم برای بازارهای روسیه ارسال وی گردد.

 Adminstration مدیری :
یــا شــاهرود اقاوــت در ســهنان  اغلــبکــه  ســتشــهر تحــت اداره یــک نفــر فروانروا

یـافتی خـود وی از  وی کند: وی وبالغ وعینـی را بـه تهـران وی پـردازد و والیات هـای در
 ،پارچـه آبـادی 455در اختیـار داشـتن  وی بـا والیات های وحلی پرداخـت وی گـردد.

وبالغی به تهران وی پردازد و حقوق خود را از والیات هـای وحلـی برداشـت وی کنـد. 
 ه در داوغان زندگی وی کند.نایب یا نایب الحکوو

وی گویـد دو جـاده خـوب یکـی  Eastwick: جاده هـا: Communicationارتباطات 
که با سه ونزل راه از داوغان به وقصد ساری وی رسد و دو خ  دیگر هر  جاده ساری 

 دو جاده پر رفت و آود است.
ــران و یــک واحــد پســتی و در آنجــا  ختتدماپ ت تت  اف:تترا : یــک اداره دولتــی ای

 ارتباطات پستی با تهران و وشهد هفته ای یک بار فعال وی باشد
Kinner, Morier, Fraser, Clerk, Pelly,: EastNikk, Bellew; Rozario 

Khonikoff; Schindler Kurzon. 

 DAMIAN: داویان
گروه های روستایی درست در شهال غربی، خهین در طـرف چـپ جـاده  یکی از 

 (PReece, 1893)ود. سلطان آباد. به خوبی کشت وی ش
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 داوور لوداغ
ــک  وتــر( 2457فــوت ) 8225ارتفــاع  قلــه ای اســت در خهســه، عــراق عجــن، نزدی

 (Rawlinson)غرب زنجان. 

 DANALU (1): (0دانالو )
ــی آذربایجــان، واقــع در انتهــای دره  یــک روســتای ترک نشــین واقــع در شــهال غرب

کناره راست قره سو. این آبـادی   8وـایلی ) 4در فاصـله  کـن و بـیشدانالوی بایزید در 
کــه  کـرده  کو واقـع شـده، اوـا جــاده انحرافـی توسـ  سـنقر ایجـاد  کیلـووتری( شـهال وـا

 (Picot 1891)کیلووتر( باال آورده است.  21وایل ) 44فاصله را تا 

 DANALU (2): (1دانالو )
کیلـــووتری(  44وـــایلی ) 7روســـتایی اســـت در شـــهال غربـــی آذربایجـــان واقـــع در 

 (Picot 1891)شهال غرب قره تّپه  شهال و

 DANALU (3): (2دانالو )
کیلــــووتری( غــــرب  1وــــایلی ) 4/2روســــتایی اســــت در آذربایجــــان در فاصــــله 

گوگان و بناب   .(Schindler)عجب شیر، بین 

 (DAMAVIS)داواویش   DANAVISH: داناویش
کروانشاه، عراق )عجن( واقع در جنوب به طرف باده کوه است در  ای یک رشته 

کوتاه شده دوات لیق.   (Rawlinson)سر پل ذهاب به شوشتر دانگ: یک فرم 
کــوچکی اســت در فاصــله  کیلــووتر( از قــن در جــاده  452وایــل ) 44یــک روســتای 

 (Jakes)آبخا به سلطان آباد از طریق سگزی آباد. 
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 دانیل چرچ
دره کلیسایی است روی ارس قرار دارد، تعدادی قاطر یـک چنـد وایـل پـایین تر از 

کلیسا در خارج از ههه.....  شام. خود ساختهان 

 َدر
کیلــووتری( شـــهال  424وـــایلی ) 74روســتایی اســـت در عــراق عجـــن در فاصــله 

گلپایگان، و  کیلووتری( اصفهان در جـاده  42وایلی ) 24غربی اصفهان در جاده به 
گلپایگان از آبخا.   (Jones)به 

 داراب
ــوار درّ  کروانشــاه در بل ــک روستاســت در  ــایلی ) 42ه در حــدود ی ــووتری(  44و کیل

کروانشاه این آبادی دارای  کردهای بیالوری  25شهال شهر  واحد وسکونی وتعلق به 
کـه بـر روی یکـی از  کن ارتفـاع  کـوه  پخـش شـده وی باشـد. بـین ایـن  آن هـاو نزدیک دو 

کـه درختچـه ها و باغـات و  کوچـک  کـه درختـان  کوه ها تعدادی چشهه آب شـیرین، 
اها را آبیاری وی کنند جریان دارنـد. یـک جـاده بـه بـاالی ارتفـاع بـه بـوالن، وزارع روست

کروباســها در فاصــله تقریبــی و  4/2ونطقــه در حــدود  ــه دزگیــران و  وایــل و از آنجــا ب
کروانشـاه خـتن وی شـوند.  کله بیزار و در  کشیده شده است جاده ها هن به  کروباسها 

گوسفند و بز است. 25اوکانات در دسترس   (Vaughan) رأس 

 درکه سفلی _ و علیا: درکه باال و درکه پایین
روستاهای ونطقه باالده، درکه سفلی و علیا: آبادی هـای ونطقـه بـاال و پـایین. در 

کروانشــاه در  4/4 ــه واهیدشــت. در ویــان  1/4فرســخی از  فرســنگی راســت جــاده ب
قسین شده اسـت. نزاع های بین روستاییان درکه اوروزه به سه آبادی بین روستائیان ت
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واحـــد   44فرســـخ در ســـهت راســـت جـــاده بـــا تعـــداد  1/4روســـتا اصـــلی در فاصـــله 
فرسـخی راسـت جـاده واقـع شـده و  1/4وسکونی قرار دارد. روستای دیگـر در فاصـله 

کوه هـا و در پـای  25دارای  واحد وسکونی است دو روستای دیگـر وسـکونی در پشـت 
گرفته آن ه احد وسکونی است. آب وصـرفی آبادی هـا از و 44تا  45با حدود  کها قرار 

کوهســتان تــأوین وی شــود. آبادی هــا وتعلــق بــه واکیل الدولــه  کنــار  ــک چشــهه در  ی
کشــت آبادی هــای غــالت اســت. یــک  حــاجی حســین اســت و وحهدقاســن اســت. 
کروانشـــاه _  کوه هـــای ینگالیـــان بـــه طـــرف درکـــه و بقیـــه از آنجـــا بـــه  قســـهت از پـــای 

یـک نقطـه بـه طـرف جـاده بـرای وصـرف وههـانی درکـه  واهیدشت از طریق جاده به
 ارسال وی شود.

 DARASTANEH: درستانه
 4/24وایلی از جاده بروجرد ) 4/44روستایی است در سیالخور پایین در حدود 

 (Schindler)کیلووتری( از راه رودخانه تبهیج. 

 DARBALA: درباال
گرد در فریدن.  کوهستان است در شهال شرق یهبا  (Schindler)یک رشته 

 DARBALU: دربالو
گـواّر  4/5این آبادی در روی شاخه ای  کّله زنجیر به طرف  وایلی شرق جاده ای از 

وبی آبیاری در حدود یک وایلی جنوب شرقی بنیار. به طرف جنوب یک آبادی به خ
ـــه خ گوســـفند ب ـــزرگ  گلـــه های ب ـــر روی آن  کـــه ب ـــدهشـــده و دّره حاصـــلخیز   ،وبی چری

، چـــوب، و علوفـــه فـــراوان، و تـــدارکات در فصـــل تابســـتان در وشـــاهده وی شـــود. آب
گذراندن فصل زوسـتان بـه زهـاب نـد: نوی ک وهـاجرت دسترس وی باشد. وردم برای 

نـد. و تابسـتان وچاتاق برای استراحت زوستانی. وردم برای زوسـتان بـه ذهـاب وی ک
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کن در به جهع آوری علوفه و تدارکات برای تابستان فعالیت وی کننـد. جهعیـت سـا
کّله  گوران وتعلق به طایفه علی سلطان  کردهای  گوران  کّله خانی و  اینجا از طوایف 

 (BURTON)زنجیر وی باشند. 

 DARBAND: (0دربند )
کیلــووتری( بروجــرد از جــاده اصــفهان بــه  78وــایلی ) 4/18روســتایی اســت در 

 (Schindler)آبخا. 

 DARBAND (2): (1دربند )
کــوچکی اســت بــا یــک چ کشــتزار و تعــدادی درخــت، در روســتای  شــهه، وقــادیر 

گلپایگــان.  44وـایلی ) 49حـدود  کیلـووتری( جنـوب غربــی وحـالت در جـاده قـن بـه 
(Beel 1884) 

 DARBAND (3): (2دربند )
یک قلعه ای است در سهت راست سفیدرود، در ونطقه طارم خهسه، و تشکیل 

طارم پایین. این و طارم با خلخال و  PAIN KHALKHALورزی بین طارم خلخال 
کوهی ونفرد.  قلعه در باالی 

 DARBAND (4): (3دربند )
ــه ســولدوز.  ــه اشــنویه و دیگــری وابســته ب ــق ب ــادی در آذربایجــان، یــک وتعل دو آب

(FRASER) 

 DARBAND (5): (4دربند )
ــر روی داونــه شــهال ووشــتوار داغ، در  روســتایی اســت در اســتان ههــدان، واقــع ب

 (Schindler)چند وایلی جنوب نوواران. 
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 DARBANDKHAN: دربند خان
کردستان بین هالبی و بانه خیالن بر روی جاده از  Halabijiی جگردنه ای است در 

 (Rich)غالویار. 

 BARBAND ZARD ZUHAB: دربند زرد زوهاب
گـاهی  کوهستان بـاغ آوا، اراضـی چرا گاه خوب در طرف غرب  دّره ای است با چرا

گوران در گاه روی طایفه   فصل بهار. با چرا

 DARDASHT: دردشت
 .(Napier)دشتی است در طرف شرق تهران 

 DARGAHORCOT: درگا هورکوت
کردسـتان بـین رایـان  بـر روی داونـه های  Ravatو  (RAYAN)روسـتایی اسـت در 

یافتــه بلنــدی وتــر(  4454فــوت ) 4555کوهســتان ورده پاشــیده شــده بــه ارتفــاع حــدود 
 (Gerald)است. 

 درگاال
 فوت )           ( 4155ارتفاع 

وـایلی شـرق روانـدیز  47در ورز ترکیه در حـدود  یک روستای بسیار زیبا در آذربایجان،
در یک فضای خالی در سهت راست وـرز روان دیزچـای قـرار  در جاده ووصل. این آبادی

گرفته و توس  یک قلعه قدیهی بر روی سایه تاچ سایه انداخته و درختـان جـوان سـایه دار 
کــن ارزش هــدایت انســان را بــه طــرف شــده اســت . دیوارهــای ســنگی حفــره ای دیوارهــای 

 (Gerald, Tiellmann)کوه های زاگرس غول پیکر به عهده وی گیرد. 
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 دریای نهک
وتر( در سهت غرب سیاه کوه یک رود نهکی بـزرگ آب  788 فوت، 2155ارتفاع )

گـ گسترش به اطراف بـه اطـراف و آن طـرف در جهـت  ردش افقـی اداوـه قرار دارد و به 
گفتــه  کی در آن طـرف بـاالی ســطح آن وشـاهده نهی شـود.  وی دهـد. هـی  جـاده خــا
گذشته دور این چشن وشاهده وی شده و عده ای از افراد بسیار وسـن  که در  وی شود 

که برای ودتی طوالنی آن را .....  به خاطر دارند 

 DAREH DAS: دّره داس
گفتــه گردنــه ای اســت در آذربایجــان، در بــاالی  کوهســتان های بــین ارس و تبریــز، 

کوچـک وهکـن اسـت آن را در برابـر هـر  که یک نیـروی  که آنچنان وقاوم بوده  وی شود 
 (MONTEIT)نیروی نظاوی قوی حفظ نهاید. 

 DAREH KHALAL: دّره خالل
واحد وسکونی است در دشـت دینـاور. آب آن  15-45بین  کن و بیشیک آبادی 

گندم و باغ های ویوه دارد.  عالی است. وقادیر وتنابهی  (MACLACHLAN)وزارع 

 DAREH KHUSKAR: دّره خوشکار
کردستان در حد فاصل بین شیخ عطار و بارود در  وکانی است در ونطقه وریوان 

 (GERRAD)کیلووتری( غرب سینه.  42وایلی ) 4/48فاصله 

 Kompareh: دّره کهپاره )خهپاره ؟(
ــران دّره ای اســت در دّره جــاده خــانقین کردســتان ای در چنــد وــایلی  _ ســینه، در 

 (Plouden)قصرشیرین. 
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 دّره ویانه
ـــوت ) 245/7ارتفـــاع  ـــع در ونطقـــه چهـــار دّره: در  2485ف وتـــر(. روســـتایی اســـت واق

ــاد ) 48کیلــووتری( بروجــرد،  24وــایلی ) 41فاصــله  کیلــووتری( دارای  29وــایلی دولت آب
 (Schindler)ا وی باشند. شرای  ههاهنگی وحلی، ساکنان ونطقه اقوام لک ه

 DARREH SHAM: دّره شام )پایین(
کـه آجی چـای )تلخـه رود( بـه رود  روستایی است در آذربایجان، واقع در نقطـه ای 

کوچــک  گــروه  خــانواری ارونــی وســکونی  25ارس وی پیونــدد. ایــن آبــادی توســ  یــک 
کـن و بـیش وابسـته بـه ارونی هـای وابسـته  گروه ارونی هـا  کلیسـای شده است این  بـه 

ــرای عبــور و وــرور  (Daniel)دانیــل  کریز در اینجــا روی رود ارس ب وی باشــند. یــک خــا
کریز برای رودخانه ای بـا ایـن  گفته وی شود این خا اهالی و دام ها زده شده است. اوا 
عهـــق بـــرای طغیـــان رودخانـــه چنـــدان اوـــن نیســـت و فقـــ  وی توانـــد وـــورد اســـتفاده 

گیــردقاچاقچی هــای وــرزی و روســتاییان  ــه قــرار  هــر دو طــرف  .هــر دو طــرف رودخان
است، و رفت و آود در ایـن نقطـه بـا اسـتفاده از بلن هـای دشوارگذر رودخانه عهیق و 

 وسطح انجام وی گیرد. این بلن ها از هر دو طرف قابل بارگیری وی باشد.

 Sham: دّره شام: )علیا(
یلی وحلـــی بـــاالی روســـتایی اســـت در آذربایجـــان واقـــع در روی تلخـــه رود، چنـــد وـــا
کــه فقــ   ــادی یکصــد واحــد وســکونی دارد  ــه ارس ایــن آب واحــد آن در حــال  25اتصــال ب

بهره بــرداری اســت. ســاکنان ایــن واحــدها ترک هــا هســتند والــک ایــن روســتا رئــیس وــاکو 
 (Picot 1894)است. 

 DARREH WAIS: دّره وایس
گوارا بر  کروانشاه فق  در آن طرف  روی جاده زهاب از یک دّره ثروتهند در ونطقه 

کروانشاه.   (Rawlinson)طرف 
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 DAREH DOZDAN: دّره دزدان
کاشـان،  44گردنه ای است در جاده تهران به اصفهان. در فاصـله  وـایلی جنـوب 

 (TROLLER)دزدان از آن استفاده وی کنند.  هعهدبه طور 

ین  DARREH GZIN: دّره گز
گذشته نام  آب فراوان و زوین های بسـیار  )اورو( نام داشته، ونطقه ای با AMRدر 
که توس  طوایف  44وایلی ) 44حاصلخیز واقع در  کیلووتری( شهال شرق ههدان 

گزلو وسکونی شده است.  عاشق لو قرا

 DARREH – I – HASSAN KHAN: دّره حسن خان
کـوهی  کوه هـای خـورزان را در غـرب و ویـان  که وـرز  دّره ای است در ونطقه قزوین 

را تعیین وی کند رقن وی زند. در این ونطقه آبادی های بسـیاری  که رودخانه یوزباشی
گاه هـــای زوســـتانی دام هـــا و قشـــالق های وتعـــددی داوـــداران  وجـــود دارد در آن چرا

، دّره هن به نام دره وال هستچیگینی و از بزرگان عهده این روستاها به نام واّل علی 
 (Schindler)علی شناخته وی شود. 

 DARREH MALiK – ul – Mout: دّره ولک الهوت
گردنـه در حـدود  گیـاه،  کوه هـای عریـان از  گردنه ای است در ویان   4یک جلگه و 

ــه  4/9وایــل ) گرد و حــوض _ ســلطان در جــاده از تهــران ب ــارا کن ــین  کیلــووتر( طــول ب
 (trotter)اصفهان 

 DARREH - NAQDI: دّره ُنقدی
د در سهت راست جاده کیلووتری( بروجر 44وایلی ) 9روستایی است در حدود 

 (Schindler)سلطان آباد. 
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 DARREH – I – NAU: دّره نو
گردنه اهواز: در فاصله  یک وایل از  کن و بیشیک دره باریک درختستان جنوب 

کلـه زنجیر و بـه داخـل رودخانـه زونکـن در سر خ  آهـن به و سـیله جـاده از جـوانرود بـه 
کیلـووتری( از  25وایـل ) 4/4اوـا  ،پایین اردوگاه زیهکـان قسـهت بـاالی آن بـاز اسـت

ــل  ــر قاب ــه از هــر طــرف غی ک ــه داخــل شــیب تنــدی در قســهت عهیــق دره  ســر خــ  ب
کهی است.  دسترسی به سایر قسهت هاست وحدودیت وجود دارد. دّره  دارای آب 

 (BURTON)علف به وفور وجود دارد. 

 DARREH – I – PULOVI: دّره پلویی
کـوه بهـار، در نزدیکـی آن دره ای است در جنوب آستانه در عـر کـوه شـیره ورد و  اق بـین 

کاریز ذرخیز وجود دارد )به عنوان شیرورد/ شیره ورد وراجعه فروایید(.   (Schindler)یک 

 دّره شیراز
 وتر(. 2414فوت ) 7524ارتفاع 

کــوچکی اســت در یــک دّره دل نشــین بــا  وایــل فاصــله از بروجــرد در  4/45آبــادی 
نـام شـیراد از شـاخه شـیراز چهـا لنـگ طایفـه بختیـاری  دشایجاده آبخا به اصفهان. 

 (Schindler)اخذ شده است. 

 DARRE – I – TAKHT: دّره تخت
 وتر(. 2444فوت ) 4445ارتفاع 

کوچکی است در حدود  وایلی  4/1وایلی بروجرد در جاده اصفهان  42روستای 
کوچکی وجود دارد.  4/2غرب شانگون )  (Schindler)کیلووتری( در اینجا جویبار 
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 DARRUD, DARARUD – AB – I – BADALEH: دّره رود
کوچکی است در وازندران، در فاصله  کیلـووتری( اشـرف  44وـایلی ) 4/22رود 

در جاده به طرف ساری، وخـازن عهـودی دارد و بـه داخـل بسـتری عهیـق وی ریـزد و 
 (NAPIER)سیله یک ُپل چوبی قطع وی شود. به و

 DARUN (1): (0دارُون )
ستایی است در ونطقه فریدن ایالـت اصـفهان و وکـان اصـلی دارون نین بلـوک رو

واحد وسکونی وجود دارد. فرواندار فریدن به طور وعهول  455دارون است. در اینجا 
 (Schindler)در اینجا سکونت دارد. 

 DARUN (2): (1دارون )
دی اسـت و آبـا 41یک نین بلوک از فریدن در ایالت اصفهان این نین بلـوک دارای 

قران به دولت وی پردازد، وکـان اصـلی فرقـه  44424سالیانه والیاتی در حدود بالغ بر 
 (Schindler)دارون است. 

 DAR – U – DARAFSH: دارالبفشدارالدرقش: 
کنــار جــاده آبخــا بــه جــوانرود واقــع در  کروانشــاه در  وــایلی )ارتفــاع  25ســه آبــادی در 

کروانشــاه. اولــ 4414 واحــد  44ین آبــادی در شــهال دارای تقریبــاض وتــر( شــهال غربــی 
کیلـووتری( جنـوب شـرقی  4/2وـایلی ) 4/4وسکونی است، دووین آبـادی در فاصـله 

که سووین واحد واقـع در  25آن، دارای   1وـایلی ) 4/2واحد وسکونی است در صورتی 
خانــه اســت. ههــه روســتاها وحــل ســکونت  25کیلــووتری( جنــوب شــرقی دووــی دارای 

کشــتزار،  آن هــادرخــت ندارنــد. هــر یــک از  ن هــاآکردهاســت.  آب  آن هــادارای وزرعــه و 
وصرفی خود را از چاه ها تهیه وی کنند. حیوانات از رودخانه قره سو آب داده وی شـوند، 
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کوبیده،  کاه   4255گـاو،  155در فاصله چند وایلی در شرق قرار دارد، اوکانات ووردنیاز: 
ــز ده رأس اســب، و  ــرای رأ 45گوســفند و ب گــاه وضــع وطلــوب دارد، هیــزم ب س االغ، چرا

سوخت ووجود نیست، چهارپایان وی توانند در اطراف اراضی چرانده وی شوند، اوا به 
که ویزان آب در دسترس وی تواند بیش از  نفـر  155رأس دام و نیازهـای  155نظر وی رسد 

کــن و وایــل ) 44انســان را تــأوین نهایــد. فاصــله ایــن آبادی هــا تــا واهیدشــت در حــدود 
 (Vaughan)کیلووتر( است.  18وایل ) 45کیلووتر( و فاصله تا جوانرود  27 بیش

 DARVAR: دروار
کوچک و حاصلخیز و ونطقه در حال پیشرفت به نام  این وکان آبادی عهده اوا 
توی )تو( دروار واقع در بین آبادی های سهنان و داوغان، و یک چند وایلی در داخل 

جــاده ســهنان _ داوغــان و والیت هــای نین بلــوک و دارای یــک  شــهال غربــی حاشــیه
که تدارکات برای حکووت تهران فراهن وی آورد.   (Schindler)وعدن وی باشد 

 DARVAT: َدروات
کل خند شـاول  کرد  گوران  کردهای  خانـه وسـکونی و قسـهتی  45روستایی است 

کله زنجیر: این آبادی دارای  طرف غرب به ایل علی وایل به  4/5از ایل علی سلطان 
گواّرا در به در در دره جانبی. کّله زنجیر وابسته است و به   سلطان 

 (0دروازه )
 وراجعه فروایید. SANDUKEHلطفًا به عنوان صندوکه 

 (1دروازه )
در داونـه های قـزل داغ بـه  DuKHANروستایی اسـت در انتهـای شـهالی دوخـان 

 طرف راست جاده تهران _ ههدان.
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 DARVijNAN: زوستان(درویجنان: )
کروانشاه  کلهر یک ایل از   (Plowden)در فصل زوستان وحل اسکان طایفه خالدی 

 DASHEH: داشه
کروانشــاه از راه جــوانرود و  کلهــر در جــاده از  ســووین اســتراحتگاه زوســتانی طایفــه 

کروانشاهان. 427وایلی ) 77آورووان در حدود   کیلووتری( شهال غربی 

َکَسن )  DASHKASAN (1): (0داش 
به زبان ترکی )سنگ تراشان( روسـتایی اسـت در ونطقـه فریـدن اسـتان اصـفهان، 

راشــان در در فاصــله یــک وــایلی شــال خویگــان. اینجــا نــاوش را از بعضــی از سنگ ت
گرفته اند.  کوه های ههسایگان 

 کلهه ترکی )سنگ تراش(  DASHKASAN: (1داش  َکَسن )
که در فاص یاچه اروویـه روستایی است در آذربایجان  کناره در له یک وایلی شرق 

کـــه از تکـــه  25واقـــع شـــده اســـت. ایـــن ونطقـــه دارای  واحـــد فقیرانـــه وســـکن اســـت 
که ســـنگ های  شکســـته های قطعـــات ســـنگ های وروـــری بـــر روی هـــن بـــا وـــالت خا
ضایعاتی بر روی یکدیگر قرار داده شده اند. این ضایعات وواد سنگ های وروـرین را 

کرده انـد، ایـن وـوارد در نزدیکـی وراغـه  به یکدیگر چسبانده و سـطح صـافی را تـزیین 
 (Schindler)کیلووتر( است.  77وایل تا تبریز ) 18 آن هاواقع شده است و فاصله 

 Dashlu Drarreh: داشلو دّره )دره سنگی(
ــی آذربایجــان، فاصــله  ــه در شــهال غرب گردن ــک  ــووتر از خــوی، در جــاده  25ی کیل

اد تند است. اختالف ارتفاع ابتـدا و انتهـای سـطح بـین قزل دیزه. شیب طرف  هرآب
فوت است. نزدیک قله خوی خرابـه های یـک قلعـه  4944تا  4285 کن و بیشگردنه 
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گردنــه  وایــل عــرض دارد.  1/4نظــاوی برجــای وانــده و در انتهــای جنــوب شــرقی آن 
(PicoT 1894) 

 DASHT – I – Bill: دشت بیل
ه پسـتی و بلنـدی در چنـد وـایلی جنـوب یک سـطح ههـوار و بـدون هرگونـه پدیـد

کرد.   (TRAvers)اشنویه در آذربایجان و وحل سکونت ایالت 

 DASHT – I – KALEH: دشت کّله
کردســتان بــین قلعـــه وریــوان و پنجــوین. در ههســـایگی و  یــک دشــت عـــالی در 

 است. (MIRI)وجاورت، ورز ترکیه زوین آن ویری 

 DASH – I – KATAVAN: دشت َکَتوان
کتــاوان دره ا کــه از آب  کردســتان  آبیــاری وی شــود. دره  KATAVANی اســت در 

ــه جو  کّل ــین  ــاز اســت، در  و اســترآباد Kalehjuایــن دّره ب واقــع شــده، بســیار خــوب و ب
کــاروان رو ســینه از  بــه  Sinehجهــت رودخانــه شــرق و غــرب جــاری اســت و از جــاده 

 (T.C. Ploudon)سلیهانیه دور نیست. 

 DASHT – I – LALI: دشت لیلی
کّلـــه زنجیر و دّره زیهکـــان واقـــع شـــده  745/1ارتفـــاع  کوهســـتان  فـــوت. در شـــرق 

کــه ناویــده وی شــود، از شــاخه ها و رودخانــه های آب هــای  اســت. دشــت یــا آنطــوری 
گرفته است. اوـا ایـن رودخانـه ها دارای چشـهه های وعـدودی  جاری به زیهکان قرار 

کوچـک و رودهـا بسـ کـن اسـت و آب هـا در انتهـا بـه است و تعداد این دهانه های  یار 
یکدیگر پیوسته و سرانجام زیهکـا پیوسـته و یـک شـاخه واحـد را بـه وجـود وی آورنـد. 

کّله زنجیر است. اردوگاه اینجـا از  واحـد  15این رودخانه وتعلق به برادر علی سلطان 
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کوچـک هـن آب در آن آب جریـان دارد.  وسکونی وجتهع شـده اسـت و یـک باریکـه 
کوه های وجاور ونطقه به طرف رود زیهکـان حهـل گیاهان وق کشتزار و سوخت  ادیر 

ــان آب در اردوگــاه وقــادیر  ــا جری وی شــود وقــادیر وــواد ســوختی و هیــزم: و علفزارهــا ب
کـه ووجـب تخریـب  ناچیزی از وواد سوختی و علوفه به وسـیله رودخانـه حهـل شـده 

کنان ونطقـــه در فصـــل زوســـتا گریـــده اســـت. ســـا ن بـــه ونطقـــه اوکانـــات و درختـــان 
 زولباب نقل وکان وی کنند و زوستان را در وناطق راحت تر سپری وی کنند.

 DASHT – I – MASt: دشت واست
کروانشاه، شـهال غربـی  و از روی جـاده آنجـا بـه  Bibianبیـان رییک دّره غّنی در 

گـوارا  MiR KHASARویر خَسَزر )ویر خرز(  و  Govarraکروانشاه جـاده سـلیهانیه بـه 
 Roudenstoneوی رسد. زهاب 

 DASHT – I – MURDEH: دشت ورده
کروانشــاه در جــاده ســلیهانیه و حلبجــی، در وــرز ترکیــه، در   47دووــین ورحلــه از 

کروانشاه، در ونطقه ترکیه،   (PART (1) 1881)ساعت سفر از 

 DASHT – I – Murt: دشت وورت
کـه بـه  که به داونه های نسـبتًا وسـطح در شـاخه هایی  دره هـای تنـگ ناوی است 

کوه هـای بـاالی در سـهت شـهال  کناره های چپ رودخانه و اردوگاه زووکـان و غـرب 
دشت لیل واقع شده است اطالق وی شود. وقادیری وزارع و علف فراوان و درخـت: 
کردهــای  گــوران  کلبــه های  کهــی  بعضــی از رودهــا دارای آب هســتند. بعضــی تعــداد 

 لطانی( هستند.وابسته به شعبه س آن هاکول خانی )تهام 

 DASHT – I – NAZIR: دشت نظیر
یک آبادی در حال پیشرفت در وازندران، در پل رودخانه یک چند وایل جنـوب 

 tovett)) .شرقی اصوات
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 DASHT – I – UR: دشت اور
کروانشاه از روی جـاده سـلطانیه از جـاده حلبجـی  سـاعت  22چهاروین ونزل از 

کروانشاه.  سفر از 

 DASTAKI: دستکی
کلهــر در آنجــا زنــدگی جای کــه نین بلــوک الرنینـی  کروانشــاه جـایی  گـاهی اســت در 

 (Plouden)وی کنند. 

 (0دستگرد )
کوچک دارای  کاشـان  24یک روستای  کنـاره چـپ جـاده  واحد وسکونی بر روی 

 (Schindler)به اصفهان از طریق نطنز بین خلیل آباد و نطنز. 

 DASTjiRD (1): (0دستجرد )
 ان وراجعه فروایید.به عنوان قبادراز

 DASTjiRD (2): (1دستجرد )
ــا  ــاد در  24واحــد وســکونی در فاصــله  44روســتایی اســت ب وــایلی جنــوب خان آب

وایلی از تهران در سر راه بـه ههـدان اینجـا دارای یـک تپـه و وقـداری  24/47فاصله 
یاد است.   (Schindler)برج های وخروبه است. دارای آب خوب و پنبه ز

 (0دولت آباد )
 4455ارتفـــاع  41    48    24عـــرض جغرافیـــایی  18    17   49طـــول جغرافیـــایی 

کوچکی است با جهعیت  4844فوت ) وـایلی از  4/88نفـر واقـع در  1455وتر( شهر 
که از آن  کیلووتر( فاصله دارد این شـهر  45وایل ) 4/48ههدان. بر سر راه به بروجرد 

ــدار والیــر اســت. شــهر دار ــدگی فروان حهــام  1، کاروان ســرا 4وســجد،  4ای وحــل زن
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قهوه خانه، یک بازار خوب و یک ویدان دایره ای و یک اداره پست دولتـی  4عهووی 
قران است. و آب فـراوان اسـت.  42555ایران و یک اداره تلفن است. والیات سالیانه 

گذشته وناسب برای بهره برداری به نـام چـاوین بـوده اسـت  در  (Schindler)اینجا در 
کـه صـاحب یـک  4898ال س فرواندار اینجا سـیف الدوله یکـی از نوادگـان فتحعلی شـاه 

گــل ُرز و  قصــر عــالی بــر روی یــک تپــه وســل  بــر شــهر بــوده و یــک بــاغ وهلــو از درختــان 
سبزه های خوب بوده است. هر دو آنان دولـت  وردان و پسـر وی بـه زبـان فرانسـه صـحبت 

کـرده بـوده اسـت  وی کند و وشرف به شهر بوده است و اطراف آن را یک باغ بـزرگ احاطـه 
ــوده اســت از درختــان و ســبزه های شــاداب و درختــان ویــوه بــوده اســت خــود  کــه وهلــو ب
حاکن و پسر وی به زبان فرانسه تکلن وی کنند و انسان های خوش وشـرب و پیشـرفته و بـا 

 (Lett.m)فرهنگ هستند. 

 (1دولت آباد )
فـــوت.  4874ارتفـــاع  41   9    44افیـــایی طـــول جغر 44   1  47عـــرض جغرافیـــایی 

(Lemm). 
کیلــووتری(  4/48وــایلی ) 4/44نفــر واقــع در  455/4روســتایی اســت بــا جهعیــت 

غرب داوغان. این آبادی یکـی از زیبـاترین آبادی هـای ایـران اسـت و وقـادیر فراوانـی 
این درختان با کشت درختان ههاهنگی خوبی دارد و نهرهای آبـی بسـیار خـوبی در 
کـه یـک قلعـه باشـکوه  گزارش هـایی وجـود دارد  اطراف درختان در جریان است..... 
کـه تعـداد فراوانـی از شـترهای زیبـا در  کی از ایـن اسـت  گـزارش حـا در آن وجـود دارد. 

نفـــر شـــتر در اینجـــا وجـــود دارد.  4555اینجـــا پـــرورش داده وی شـــوند احتهـــااًل تعـــداد 
(Schindler) 
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 Doulat Abad (3): (2دولت آباد )
کــوچکی اســت بــا  وــایلی( جنــوب  45واحــد وســکونی واقــع در حــدود ) 25آبــادی 

گلپایگان. اراضی اطراف آن به خوبی آبیـاری شـده و بـه خ وبی زیـر غرب قن در جاده 
 کشت رفته است. اناربار یا رود قن در نزدیک آن است.

کشــوری وتعلــق بــه  ایــن ونطقــه در اســتان وحــوالت قــرار دارد اوــا از نظــر خــدوات 
 عراق است )عراق عجن است(

 (3دولت آباد )
کوچکی اسـت در فاصـله  کیلـووتری( اصـفهان در جـاده  98وـایلی ) 44روستای 

که توس  اقوام ارونی اشغال شده است.   (Precce 1893)بروجرد وی باشد 

 (4دولت آباد )
روستایی است در فاصله یک وایلی جنوب شاه عبـدالعظین در جهـت راسـت جـاده 

 (Ralsino 1899)واحد وسکونی است.  495ن. اراضی آن وتعلق به بهشتی تهران _ ق

 دولت گر
 47    15   47عرض جغرافیایی   17   44  5طول جغرافیایی 

 (Schindler)از ویانه در جاده آنجا به تبریز .  4/14در  کاروان سرایک 

 دوا ایزه
کردستان ایران، شاول   44و در حدود واحد وسکونی است  455روستایی است در 

ــه  کنان ایــن روســتا پیشــتر ب ــه ســلیهانیه. ســا وایــل فاصــله از ســینه در جــاده آبخــا ب
کشــاورزی فعــالیتی ندارنــد. وــردان اینجــا بــاربر هســتند و در  تجــارت وشــغول اند و در 
کـاروان بـین عبـوری سـلیهانیه و سـینه و  کار اشتغال دارند و در  کاروان ها به  خدوت 
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کردســتان اســت و وبلــغ ههــدان رفــت و آوــد وی کننــد . آبــادی وتعلــق بــه دایــی وزیــر 
گندم دواایز و در ......  ناچیزی به عنوان بهای 

 َدویال
وایــل از بروجــرد بــه طــرف راســت جــاده و از آنجــا بــه  4/44روســتایی در فاصــله 

 .(Schindler)اصفهان 

 DAZ GARREH: َدز َدّره
غربــی ، در شــهال و رودبــار (Khing)بــین خینــگ کالتــه ای اســت در حــد فاصــل 

داوغان وسطح پایه آبادی طولی در حدود یک و نین وایل وی باشـد و یـک در حـدود 
کشـت وی شـود و سـپس وارد  یک نین وایل تنفس دارد. اینجا بسیار خوب آبیـاری و 
دشــت نزدیــک داوغــان وی گــردد و اینجــا بــا یــک بی نظهــی تــازه روبــه رو وی شــود و در 

کـوچکی روبـه رو شـده و د ر تهـام چهـار طـرف پدیـده روبـه رو وی شـود و بـا یـک باریکه 
ــه اســتحکاوات  ــازه ای بــه خــود وی گیــرد و در پایــان ب بی نظهــی در هــر طــرف شــکل ت

 دفاعی طبیعی برخورد وی کند.

 DAZIARUD: دزیا رود
کــه فاصــله سرچشـــهه از قلــه ســهند چنـــدان دور  رودخانــه ای اســت در آذربایجـــان، 

ر حــدود صــفی چای )صــفی رود( بــه دریاچــه وی ریــزد. و نیســت. و ..... دریاچــه اروویــه د
وقادیر فراوانی وواد آبرفتی به اراضی پایین دست دزیارود را و شیشـه وان را از وـواد وعـدنی 
غنـــی ســـاخته و ووجـــب تقویـــت اراضـــی اطـــراف وی شـــود و در نتیجـــه تقویـــت اراضـــی 

گردد. یک سـّد در اطـراف زوین هـای پـایین دسـت شیشـه وان ایجـاد شـده  کشاورزی وی 
کانال های آبیاری هدایت وی کند.   (Schindler)است و بقیه آب را به داخل 
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 ده آباد یا دهاباد

 DE – I – ALI – varDi: ده علی وردی
ــک آبــادی اســت وتشــکل از  ــایلی ) 91واحــد وســکونی، و در فاصــله  45ی  442و

کروانشاه در جاده آبخا به تبریز در دشت وسطح   .(Napier)کیلووتری( از 

 DEH – ASGHAR: ده اصغر
یـادی آب خـوب در یـزد و در فاصـله  وـایلی  21روستایی است در یزد بـا وقـادیر ز

 کیلووتری( غرب. 44)

 Gojar: گوجر
 (Stewart)در جاده نای بند 

 ده در
کروانشـــاه در جـــاده جـــوانرود  ـــین اســـتراحتگاه از  ـــوار  Juanrudروســـتایی اســـت اول گ

GAVrrA. 

 DEH Gulan: ده گوالن
کنـاره رود بــا آب فــراوان در حـدود فاصــله   44وــایلی ) 15روسـتایی اســت واقــع در 

کردســتان ایــن  .کیلــووتری( جنــوب شــرقی ســینه در جــاده ههــدان در ونطقــه اردالن 
 (Gerad)واحد وسکونی است.  415روستا دارای 

 DEH Gumeh: ده ُگووه
کروانشاه  8آبادی وخروبه ای است در  کارین به طرف   (JONES)وایلی از 

 ده حق
 .45   44   21طول جغرافیایی   44   7   24عرض جغرافیایی 



 ________________________________________________________________________________________  285 

 

ــا  نفــر در ونطقــه تریــدان  1455واحــد وســکونی و جهعیتــی  855روســتایی اســت ب
استان اصفهان، و سووین ونزل از جاده اصفهان به ههدان و سلطان آباد، در حـدود 

 2555خــروار غلــه اســت و  2555وــایلی شــهال غــرب اصــفهان، تولیــد ســاالنه اینجــا  45
 4555 کـن و بـیشخروار جو وحاسبه شده است و شـیره انگـور اسـت والیـات ونطقـه 
کشتزار وزارع  ست. تاکستان هاتووان پول نقد است. این ونطقه در پای ارتفاعات با 

با استفاده از تکنیک های جالب و فنـی سـاخته شـده و بـا وصـالح فنـی و  کاروان سرا
 ست.ا گردیدهشخصی آواده 
کن ارزش پوشانده شده است. جاده  کاروان سرا ِگل و والت های  به شکل بدی از 

بــه ...... بــه بــاالی یــک دشــت ههــوار بــه بــاالی جلگــه یــا دره تپــه های هرکــدام در هــر 
 425خـــوب اســـت. تعـــداد  آن هـــاطـــرف پـــی  و تـــاب وی خـــورد اوـــا طـــرز آواده ســـازی 
گلــین آوــاد کربــاس و  ه تولیــد نیازهــای داخلــی ونــزل و دســتگاه بافنــدگی بــرای بافــت 

کـار هسـتند. آب وصـرفی ونطقـه از قنـات و نهرهـای  اجناس خود وصـرفی آوـاده بـه 
گوســفند و بــز از اوکانــات تولیــد داخلــی آن هاســت.  4555آب تــأوین وی شــود و  رأس 

(Pieerce) 

 DEH – KABUD: ده کبود
کروانشـــاه در 44428فـــوت ) 1475ارتفـــاع  وســـیر  وتـــر( ایـــن آبـــادی در شـــهال 

هرسـین  .کیلـووتری( 27وـایلی ) 47کروانشاه به هرسـین واقـع شـده اسـت در حـدود 
کروانشاه. این آبادی در پـای   یاد الهلک  یک قسهت از والکیت حاجی آباد در این ز

کوه ها و  وایلی از جاده واقـع شـده اسـت. آب در ایـن ونطقـه بسـیار فـراوان  4/5کوتاه 
کــرده اســت، و اطــراف آن را درختســتان و د رختــان تبریــزی و درختــان بیــد احاطــه 

است. و در اطراف دورتر وحی  های خوشگذرانی فراوان و وـزارع خربـزه فـراوان دیـده 
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وی شـــود. دشــــت اطــــراف آن وهلــــو از وـــزارع خربــــزه و هندوانــــه وشــــاهده وی شــــود. 
گاه های خوبی برای اهالی آبادی وی روید و دشـت اطـراف  زیـر جالیزهـا  در عهـلچرا

گوسفندان اهـالی، دشـت را پوشـانده اسـت. روییده  است. علفزارهای فراوانی برای 
کــرد اینجــا  کــرد هســتند. در اطــراف وــزارع هیــزم وجــود نــدارد. هــالی  جهعیــت اینجــا 

که دارای  کرد زنگانی هستند   (Berton)ند. واحد وسکونی ا 45قبایل 

 ده خشک
ونـزل فاصـله از  2، کیلووتری( ویار 4وایلی ) 4آبادی وخروبه ای است در فاصله 

 (Taylor)اصفهان در جاده اصفهان در جاده شیراز. 

 DEHE – LUR: ده ُلر
کیلووتری( از اصفهان، در جاده تهران.  48وایلی ) 44روستایی است در حدود 

(TROTer) 

 DEH – I – MIR : ده ویر
کروانشاه.   Jonesروستایی است بین َورپشت و دهک، در جاده اصفهان به 

 DEH NAMAK :ده  نهک
وتر(.  954پا ) 2745ارتفاع  42   11   5طول جغرافیایی  44    44   4عرض جغرافیایی 

وایلی از تهـران در جـاده وشـهد. در اینجـا یـک  88خانه وسکونی،  75روستایی است با 
ـــی عـــالی وجـــود دارد، اتاقک هـــای اینجـــا دارای کاروان ســـرا ـــه  21ی خیل ک ـــاق اســـت  ات

بنـا شـده اسـت.  47ساخته شده است. این بنای وـنظن در قـرن  سیله شاه  اسهاعیلبه و
کـافی بـرای  کـه دارای فضـای  ی نگـه داردر این وکـان دو یخبنـدان و آب انبـار وجـود دارد 

کـه آب در آن ذخیـره وی شـودنـدآب جهعیتی را تأوین وی ک ،آب ساخته شده  ،. وکـانی 
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آب آن و یک قلعـه خرابـه اسـت یکی از اینها چاپارخانه است  .درداز دو ونبع تأوین وی گ
کوه هـای  4884خانوار از سال  44که  کـه از  در آن سکونت دارند. و ونبع دیگر آبـی اسـت 

که در وزارع بـا  شهالی با آب نیهه شور تأوین وی شود. آب آن با رسوبات شور برای اراضی 
کنــد ــد تولیــد  ــرای  ود.اســتفاده وی شــ ،نهــک وحصــول بهتــری وی توان کــه وههتــرین آن ب

بعضـی از وحصـوالت خربـزه ده نوپـا  ردد.کشت خربزه و ویوه های جالیزی اسـتفاده وی گـ
کاشـان رقابـت دارد. ایـن آبـادی  خربزه ها وشابه وارداتی از بعضی از وحصوالت ده نهک 
کـه در حـدود  هی  نوع والیات و عوارضی به دولت پرداخت نهی کند. بعضی از اراضـی 

از آبادی ها و وراکـز اطـراف  را د، کهبود نیازهای خودجریب کهتر زوین زیر کشت دارن 455
از ونطقـه شـهال شـرقی ده نهـک  ،تأوین وی کنند. بیشتر نیاز از ونطقه خـوار وارد وی شـود

کـــه نیازهـــای  یـــک ونطقـــه وارد وی کننـــد یکـــی از وعـــادن نهـــک وعـــدن ده نهـــک اســـت 
 (Schindler)کهبودهای نهک را تأوین وی کند. 

 DEH NOU: ده نو
ــا روســت کیلــووتری( از  4/45وــایلی ) 49واحــد وســکونی و فاصــله  44ایی اســت ب

ههدان در جاده بروجرد و به نام بروجرد ناویده وی شود. ده نـون هـن ناویـده وی شـود. 
(Schindler) 

 DEHNUN: ده نون
وـایلی اصـفهان در جـاده بـه یـزد.  4روستایی است ونظن در اصـفهان در فاصـله 

 (Abbot)جا فراهن نهی شود. هی  نوع تدارکاتی در این

 DEH – NUSH: ده نوش
کنگاور در جاده به ههدان 44وایلی ) 8روستایی است در   (Taylor) .کیلووتری( از 
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 DEH Qasim Khan: ده  قاسن خان
وـایلی  47روستایی به وضوح پرت از جاده بین سلطان  آباد و بروجـرد، در حـدود 

 کیلووتری( از بروجرد. 44)

 DEH SFAK: ده  سفاک
کروانشاه به بروجرد. در حدود  کردستان در سهت چپ جاده  روستایی است در 

کروانشـاه. ایـن آبـادی دارای حـدود  44وایلی ) 11  42کیلووتری( شـهال غربـی شـهر 
کردهای سّنی وی باشد و بر روی یک فـالت حاصـلخیز  که در اختیار  ونزل وسکونی 

کنـــار واقـــع شـــده اســـت. آب آن فـــراوان و از یـــک رود تـــأو ین وی شـــود و ایـــن وحـــل از 
که به تعداد وحدودی رشد وی کنند اوکانـات رفـاهی:  .دردتأوین وی گ ،درختان بید 

گاو،  155 گوسفند و بز: دارای علفزار خوب و وحصول  45رأس  کهی  رأس االغ، تعداد 
 (Vaughan)کهی چوب. 

 DEH SAFiD: ده سفید
آن طـرف هارون آبـاد، در جـاده از کیلووتر( فاصله تا  8وایل ) 4روستایی است با 
کروانشاه.   (Janes)کارنید به 

 ده شیر
کیلــووتری( یــزد در  8وــایلی ) 4روســتایی اســت واقــع در ونطقــه پشــتکوه یــزد در 

یــادی  Abar Kuhَاَبرکــوه داونــه های ارتفاعــات  کــه حجــن ز در شــهال دشــت ابرکــوه، 
کشــتزار در شــرای  خــوب ،زراعــت را دارد گرفتــه اســت ایــن  آبیــاری اســت. ایــن  قــرار 
کــه ههــه  15ونطقــه دارای  ِگــل بــه صــورت تراس هــای  آن هــاواحــد وســکونی اســت  از 

 وبی آبیاری وی شود.پلکانی ساخته شده است و به خ
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 DEHESiS: ده  سیس
کوچــک اســت در ونطقــه خهســه   45وــایلی ) 4واقــع در  Khamsehیــک روســتای 
ــه از آنجــا  ک ــووتری( زنجــان در جــاده ســلطانیه،  ــل ) 48کیل کیلــووتر( از آبخــا  29وای

ـــادی به صـــ ـــر روی جـــاده فاصـــله دارد. ایـــن آب ورت روســـتای خـــوبی ســـاخته شـــده ب
احــداث شــده تهــام اطــراف آن وحصــور اســت و بــا دیوارهــای  نیکــوســلطانیه بســیار 
و قسـهت ورکـزی آن در وسـ  بناهـای دیگـری سـاخته شـده  گشـتهخوب وستحکن 

گیاهان اطراف آن بسیار زیبا و بسی  (MacGregor)ار غنی است. است. 

 ده سرخ
کوچکی در سیلوخور پایین.  یک روستای 

 DEH TUEH: ده توحه
کرانـــه تنگـــه رودخانـــه زاالن  قابـــل  ZALANایـــن روســـتا از بـــاالی ســـهت راســـت 

کوه هـای سـربان را در وسـیر حـرکتش بـه طـرف زیهـالن  کـه  وشاهده اسـت. در جـائی 
ووتری( شهال جاده زیهکان جـوانرود کیل 4وایلی ) 4وی بیند، آبادی در حد فاصله 

کیلـووتری( از جـوانرود واقـع وی شـود. آب درختـان و  4/45وـایلی ) 4/4در یک نقطه 
کوهسـتانی  علف ها در این نقطه بسیار فراوان است. اطـراف ایـن سـرزوین یـک تـوده 

و ووجـــــب  (Morier)چشـــــهی و بســـــیار زیبـــــا و درخشـــــان از طبیعـــــت زیباســـــت. 
کرده است.عکس العهل های عهیق د  ر رودخانه و آبروان ها ایجاد 

 DHARi: دهاری
کــه دنیــا غیــر قابــل ایجــاد  آن هــایــک فرقــه از صــوفی های ایرانــی اســت.  وعتقدنــد 

کردن و تفکیـک اجـزای آن غیـر وهکـن  است و غیر قابل تجزیه است و قابلیت جدا 
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ر اسـت و انســان م وجــودی خودپسـند و خودخــواه و غیــر قابـل ادراک اســت و تصــور بــ
گرفته و ووجـودی اسـت خودخـواه  که انسان و ایف خود از راه آووزش یاد  این است 
و خودپســند و ههــه دانســته های خــود را از طریــق آوــوزش رهبــران دینــی آووخته انــد و 

 چیزی از خود ندارند.

 DHULQADR: ذوالقدر
کهـی از  تـا  آن هـایکی از شعبه های قدرتهند طوایف قزلباش است. تعداد بسـیار 

 (Schindler)در آذربایجان وجددًا دیده وی شوند.  آن هاحال باقی وانده است.  به

 DIALA – UPPEH or DIALA: دیاله
 AB – I – SHiRVANههچنین آب شیروان. 

کوه های باالی  کردستان. این رود از  کوه های   AVROMANرودخانه ای است در 
کیه اداوه جریان وی دهد سرچشهه وی گیرد و با جهت جنوب غربی به ووازات ورز تر

 تا اینکه به ورزهای غربی قلهرو ترکیه.........

 DILFAN: َدیلفان
کــه در دشــت خــاوه ســکونت دارنــد )بــه جلــد  وراجعــه  4یــک شــعبه از ایــل لــک 

 فروایید(.

 KERMANSHAH – DEL KUSHA: دل کوشا _ سراب
 )دل کوشا وهکن است وعنی لغوی داشته باشد(.

گذشـته وت کـرین بـوده و در این وکـان در  علـق بـه شـخ  خاصـی بـه نـام حـاجی 
 .وی شودغلب صحیت از وی انتیجه 
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 DiLLO: دیّلو
کــوهی بــین قــره داغ و ابراهین خــان  کردســتان واقــع در روی  . در jiوکــانی اســت در 

گفتـه  که آنچه  یادی وواد حفاری شده و یا حفاری ها وجود دارد  اینجا تعداد خیلی ز
اعـالم  (Rich)است به خزانـه چنـین ...... دسـت یابـد کس نتوانسته هی   ،وی شود

کنـد.  کشـف  گنجینه ای با این عظهـت را  کنون نتوانسته به  کس تا که هی   وی دارد 
کسـ کوهسـتان اینجـا باشـداز ارزش ایـن دفینـه اطـالع داشـته  یاوا به نظر نهی رسد  ؟ 

 وهلو از سولفور، آلووینیوم، نهک و یک چشهه آب اسید از رنگ زرد است.
کـه ووضـوع  که کشف خـود را وختصـر وی دانـد، اّوـا وعلـوم نشـد  کاشف وی گوید 
کوهسـتان دارای وـواد شـیهیایی سـولفور، نفتـا، آلووینیــوم،  اثبـات شـده اسـت یـا نـهن 

 (Rich)نهک و چشن آب اسید زرد رنگی است. 

 DiLMAGAN, DILMAM, DiLMAN: دیلهان، دیلهان، یا دیلهگان
یاچـه ارووّیـه شهری است در ونطقه سالوها  کرانـه چـپ در در آذربایجـان در روی 

گفتـه وی شـود جهعیتـی  یاد اسـت،  در پوششش شهال غربی آن. وسعت آن بسیار ز
ــان باغــات  44555در حــدود  ــین درخت ــر را در خــود جــای داده اســت و وحــاط در ب نف

کیزه است کاالسـت ،وی باشد. خیابان ها نظیف و پا کـن  در اینجـا  .اّوا بازارها فقیر و 
ارتبــاط خــ  بــا باش قلعــه در اراضــی ترکیــه برقــرار  .یــک ورکــز وخــابرات ایرانــی هســت

گذشته شهری قدیهی در حـدود فاصـله  .است کیلـووتری( در غـرب  4وـایلی ) 1در 
در حـال حاضـر در حـال فـرو ریخـتن اسـت. که  ؛ووقعیت اوروزی وجود داشته است

ایی آن را با توجه به وسایل وکان جدید در برابر وکان قبلی تعویا شده و هزینه برپ
کاروان هــا از دیلهــان بــه  کرده انــد. در اینجــا  کردهــا تــأوین و پرداخــت  اونیتــی، بیشــتر 

 Julamarik Tifels andاداره وخـــابرات جدیـــد بـــا نـــام »شــهر وان اعـــزام وی شـــوند 
ERZRUM Sheil در اینجا تأسیس شد. 4942. یک پست روسی جدید در سال 
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 دینا چار چای
گرگـان رود رودخانه ا که توسـ  رود بـین  گیالن،  ی است در ونطقه تالش در ایالت 

کپورچال قطع وی شود. آب این رود به داخل دریای خـزر وی ریـزد.  ایـن  (Holmes)و 
گیالن و ونطقه اسالن  در تالش را وشخ  وی سازد. رودخانـه  ASALMرود ورز بین 

کشتیرانی است  4برای فاصله   1و ههیشه رودخانه حدود وایل باالی بسترش قابل 
 فوت آب در سطح دائهی رودخانه آب دارد.

 DINARABAD: دینارآباد
کیلـووتری( بروجـرد  17وـایلی ) 44روستایی است در سیالخور پـایین در فاصـله 

 (Schindler)در حاشیه جاده سهت راست تهیج. 

 DiNAVAR: دیناور
کروانشـ اه، والـک آن یـک یک دشت بـاز اسـت بـه طـرف شـهال بیسـتون در نزدیکـی 

پارچـه روسـتایی و کالتـه واقـع در دّره بسـیار زیبـا و  85رئیس ووروثی است و دارای حـدود 
بـــا شـــکوه دو رودخانـــه اســـت کنگرشـــاه و جان ن ـــار در حهایـــت از تنـــک دینـــاور وتحـــد 

تـــن  2455خـــروار یـــا  4555هســـتند. رئـــیس تولیـــد اضـــافی وحصـــوالت خـــود را در حـــدود 
اضــر وی جــای خــود را در ههــدان وســتحکن وی کنــد. رابینــو تخهــین وی زنــد. در حــال ح

کــه در ســال  کــه  (Rabino)بــه خشکســالی ســه ســاله روبــه رو وی شــود.  .م4952وی گویــد: 
جان ن ــار در دفــاع وعــروف تنگ دینــاور وی ناونــد. راه خــود را یافته انــد و در ســه ســال آخــر 

وزارع هن به وقدار زیـادی تولید برنج در ونطقه به شدت کاهش وی یابد و وحصول برنج 
دچــار خشکســالی وی شــود. تعــداد زیــادی از اســب ها و قاطرهــا وهکــن اســت در ونطقــه 
وجود داشته باشند و علوفه بـه وقـدار زیـادی در اینجـا یافـت وی شـود. نیازهـای جلگـه از 
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گردنــه ویلــه واس  . و نیازونــدی های آن از رددتــأوین وی گــ Millehmassشــهال از طریــق 
کروانشاه تأوین وی شود. ناپیر وی گوید: علی رغن اینکه...... طریق سنقر  و 

 DARAKHTAK: درختک
کوچکی است در ونطقه فریدن استان اصـفهان در فاصـله   45وـایلی ) 4روستای 

 (Schindler)کیلووتری( ...... 

 DIRAN: دیران
یاچـه ارووّیـه  کن و بیشروستایی است در آذربایجان  کناره شـهالی سـاحل در در 

 (Stewant)ر غرب تسوج واقع شده است. د

 DIREH (KALHUR – DIREH): دیره
ــه  ــه حــاجی آزده وی باشــد. نیهــی دیگــر وتعلــق ب ــره وتعلــق ب نصــف والکیــت دی

دینــار ایــن  841711. والیــات بــرای نیهــه والکیــت وبلــغ نقــدی اســتوکیل الدولــه 
کلهـ4944ولک اکنون ) کلهـر و والکیـت  ر وی باشـد. ( هن اکنون وتعلق به داوودخان 

کروانشاه است. شریک ........ گروسیر   دیون ونطقه 

 DiRKA: دیرکا
کردهـا در سـهت عریـان  کالته داوداری است وتشکل از ده واحد وسـکونی  یک 
کروانشـاه از یـک  کنـاره قشـالق رودخانـه پـایین سـینه. جـاده  دّره باالی جهـت چـپ 

ــل و  کــوه وقاب ــاالی روســتا  14فــوت ) 445شــاخه  ــه طــرف  855یــل وا 4/5وتــر( ب وتــر ب
کشـــتزار غـــالت  کهـــی تکـــه پاره هـــای  شـــهال، وقـــداری آب از چشـــهه: یـــک تعـــداد 

گوســفندان روســتاها گلــه های  کنــاری چرانــده وی شــوند  پراکنده انــد.   Shaobدر دّره 
Moineh .گیاه و درخت هستند کاواًل عاری از   Buron. ارتفاعات اطراف 
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 Divan DARReh: دیوان دّره
ــز، در حــدود وکــانی اســت در جــ ــز ) 14اده ســینه _ تبری ــایلی تبری کیلــووتری(.  71و

(Moreier) 

 DiVE SAFID: دیوسفید
یــک قلعــه وخروبــه تپــه واننــد واقــع در وازنــدران بــین ســربندان و اســتورگاه در جــاده از 
کــه  تهــران بــه بــارفروش ایــن قلعــه درســت در بــاالی یــک تنگــه وســتحکن شــده قــرار دارد 

کـه باقی وانـده آن و یـک راه دروازه ای هنـوز توس  یک دیوار سنگی پشت بـه یبانی وی شـود 
کنــار وشــاهده چشــن وی خــورد کهــی تکــه پاره های کشــتزارهای جــو در گذشــته و  . تعــدد 

 (TODD)وی شود. 

 DiZ (1): (0دیَز )
کرانــه ســاحل زاینــده رود واقــع در ســه وــایلی جنــوب  روسـتای وتروکــه ای اســت در 

 (VARZANE) (PREECE 1892)شرقی ورزانه. 

 DiZ (2): (1دیز )
یادی تـا  روستایی است در آذربایجان در سهت چپ ساحل سفید رود. فاصله ز

 (Preece)گیالن ندارد. 

 DiZABAD: دیزآباد
ــا جهعیــت تقریبــی  ــن در  2555روســتایی اســت ب کروانشــاه _ ق ــع در جــاده  نفــر واق

کروانشــــاه. زوــــین زر 454وــــایلی ) 495فاصـــله  اعــــی آن کیلــــووتری( جنــــوب شــــرقی 
کوچــک آبیــاری وی شــود و وقــادیری  حاصــلخیز اســت و بــا اســتفاده از آب یــک نهــر 

 وحصول قابل قبول به دست وی آید.
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 DIZAJIS: دیز عاجز
کیلـــووتری(  44وـــایلی ) 7در فاصـــله  کـــن و بــیشروســتایی در آذربایجـــان اســـت 

گندم و جو  شهال غربی تسوج بر سر راه جاده خوی. این آبادی وحاط در ویان وزارع 
 (Morier)است. 

 دیز _ خلیل
 29فوت. یک روستا در حال پیشرفت است در آذربایجان در فاصـله  145ارتفاع 

وایلی غرب تبریز در جاده تسوج به اروویه. این آبادی در ویان باغ هـا و وـزارع وحـاط 
کوه هـای شـاهی شـهال تعیـین و یـک  کوهستان را از  شده است و ورز بین رودخانه و 

یاچه اروویه اشغال وی کند. ونطقه وس  (Traverso)یعی را از شهال در

 DiZ SAFiD: دیز سفید
کیلــــووتری( شــــرق تهــــران در جــــاده  118وــــایلی ) 95دشــــتی اســــت در فاصــــله 

 (CHESNEY)وازندران و استرآباد. 

 DiZEH (1): (0دیزه )
کوشـه  8وـایلی ) 4روستایی است واقع در دشت داوغـان در فاصـله  کیلـووتری( 

QuSHEH  کیلووتری( داوغان.   45وایلی ) 4/48و(Schindler) 

 DiZEH (2): (1دیزه )
کوچکی اسـت واقـع در شـهال غربـی آذربایجـان در فاصـله   28وـایلی ) 44آبادی 

کو   .(Picot 1891)کیلووتری( زکیرلو یا ارس در جاده وا
وـایلی  7واحد وسکونی شهال غربـی آذربایجـان سـاخته شـده و  25این آبادی از 

یادین  44) کراز  .(Picot 1896)کیلووتری( شهال خوی در جاده 
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 DiZEH (3): (2دیزه )
کــــــوچکی اســــــت در آذربایجــــــان در ده وــــــروی، در  /. 4/ وــــــایلی )4روســــــتای 

 .(Schindler)کیووتری(   1وایلی ) 2کیلووتری( جنوب شیخ اسالم و 

 DiZEH (4): (3دیزه )
کیلـووتری( خـوی و  24ایلی )وـ 44روستایی است در شهال غربـی آذربایجـان در 

کیلــووتری( از  هرآبــاد، در  24وــایلی ) 4/44اولــین وکــان در جــاده دیــزه قــزل دیــزه و 
کن اجـاره ای سـایر خـدوات الزم را ارائـه  کاروان سراواحد  4اینجا تعداد  عالوه بر وسـا

که این ونطقه به صـورت آزاد وجـود دارد  وتـر عـرض(  455یـارد ) 455وی دهند. دره ای 
کشیده شده صخره ای است. جاده ویان آن صخره ای  آن که در آن  است. جاده ای 

گاری هـا  است و وناسب _ فق  حیوانات بـارکش وی باشـد. یـک شـاخه جـاده بـرای 
 (Picot 1894)انحرافی است. 

 DiZEH (5): (4دیزه )
کلهه  که به وعنی ؟؟؟؟ Dizاز  گرفته شده   فارسی 

 وایلی جنوب غربی تبریز. 44ر فاصله روستایی است وسیع در آذربایجان، د

 DIZEH (6): (5دیزه )
 44   44و عرض جغرافیایی  18   44طول جغرافیایی 

وــایلی شــهال غربــی، ســلطانیه در جــاده  45روســتایی در ونطقــه خهســه واقــع در 
وتری( سهت چپ جـاده  155وایل ) 1/4تبریز. از داخل زنجان این وکان در حدود 

 (Schindler – Stewart - Qusley)_ )شاوپانی(.  
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 DiZEH (7): (6دیزه )
وــایلی  41اســتراحتگاهی اســت در آذربایجــان بــا داشــتن باغ هــای وســیع واقــع در 

 (Gerard)در جاده ارووّیه به طرف ساوجبالغ.  (Jeiran)جنوب شرقی جیران 

 DiZEH BABAR: دیزه بابر
 29یلی )وــــا 4/48روســــتایی اســــت در شــــهال غربــــی آذربایجــــان _ در فاصــــله 

کو.   (Picot 1891)کیلووتری( ذکرلو در ارس جاده وا

 دیزه گران
 (Picot 1891)وتر(  2554فوت ) 4485ارتفاع 

کاویـاران، و  کروانشاه واقع در دّره بسیار حاصلخیز غـرب   48روستایی است در 
کروانشـاه ایـن آبـادی توسـ   44وایلی ) کیلووتری( در یک خ  وستقین شهال شـهر 

 کونی شده است.شاه کردها وس
واحــــد وســـکونی و یــــک واحــــد بــــزرگ وســــکونی  45 کــــن و بــــیشایـــن آبــــادی دارای 

کلیایی با یـک شـیعه  کرد  کـه در اینجـا بـا خـانواده اش و  71فتعلی خان وی باشد.  سـاله، 
کاوـل بـا هـن  25سلیهان خان پسرش با سن  زندگی وی کنـد و ههگـی در صـلح و صـفای 

ـــا وســـافران انگلی ـــد و ب ـــدگی وی کنن ـــان، زن ـــار وی باشـــند. باغـــات، درخت ســـی خوش رفت
کشــتزارها و وــزارع حووــه بســیار فــراوان اســت و ایــن وکــان آب رودخانــه آبیــاری وی شــود. 

کاویاران کشیده شده است. فاصله   8از یکـدیگر حـدود  آن هـاجاده ها از اینجا به طرف 
وایـل  48ه حـدود کیلـووتری( تـا قّلـ 24وـایلی ) 44کیلووتر( به بـازار و در حـدود  44وایل )

کیلــووتر(  24وایــل ) 41کیلــووتر( و تــا بالشــت  47وایــل ) 44کیلــووتر و تــا بالشــت  29)تــا 
 .(Vaughan)رأس گوسفند و بز است.  455االغ و  15اسب،  42است اوکانات: 
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 DiZAN: دیزان
 وتر(. 4725فوت ) 4415ارتفاع 

ســلطان آباد و  کیلــووتری( قــن در جــاده 44وــایلی ) 42روســتایی اســت در حــدود 
که به طرف قن جریان وی یابد.    (Schindler)وارد رودخانه وی شود 

 DiZiN: دیزین
 (Schindler)روستایی است در ونطقه خدابنده لو )سلطانیه( در نین بلوک خهسه.  

 DiZKUH RUD: دیزکوه رود
گــیالن از رشــت بــه قــزوین  کیلــووتری(  48وایــل ) 4/24رودخانــه ای اســت در 

 .(Schindler)کیلووتر(   48رشت ) فاصله از

 DADANGAH: دادنگه
 یک طایفه از خهسه.

 DODEH: دوده
کیلـووتر(  29وایـل ) 48روستایی اسـت بـر روی شـاهراه از قـزوین بـه طـرف رشـت 

 .(Schindler)فاصله از قزوین  

 DOISSA: دوعیسا

 PUWAISEH)پووایشه( 
کردستان. دارای  کیلووتری( غرب  29یلی )وا 48خانه در  255روستایی است در 

 (Gerard)سینه. 
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 DOJOFT: دوجفت
ــایلی ) 44روســتایی اســت در فاصــله  کیلــووتری( از ســلطان آباد در جــاده  48و

 (Schindler)آبخا به بروجرد.  

 DOKALEH: دوکّله
 کیلووتری( در جاده طبس به تهران. 458وایلی اصفهان ) 48جایگاهی است در 

 Domberi: ُدوبری
 کیلووتری( اهر. 24وایلی ) 44پا روستایی است در آذربایجان در  1455ارتفاع 

 داونه های کشکه داغ
(Mignon) 

 DOSAR: دوسر
کیلـــووتری( از  44وـــایلی ) 4/47روســـتایی اســـت در ســـیالخور بـــاال در فاصـــله 

 .(Schindler)بروجرد از طریق جاده سهت راست رود تهیج  

 DSHAMBEH BAZAR: دوشنبه بازار
 19    15طول جغرافیایی   47   44یایی عرض جغراف

کــه روزهــای دوشــنبه از ههــه چیــز کاروان ســرا ــازاری هســت  کــه در آن ب یی اســت 
گـیالن، در جـاده آبخـا  44وایل ) 9ی وی شود فاصله آن از رشت نگه دار کیلووتر( در 

 .(Schindler)به قزوین است. روستای سنگر  

 DOSHAN TAPPEH: دوشان تپه
 . ؟؟؟؟؟ترجهه نشده است
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 Dostavand: دوستاوند
کیلـووتری(  8وایلی ) 4وتر( روستایی است در فاصله  4144فوت  1775ارتفاع 

کروانشــاه اســت و  کروانشــانه. ایــن آبــادی وتعلــق بــه وکیل الدولــه  شــهال غربــی شــهر 
کردهـای زنگانـه اسـت. ایـن آبـادی در  45دارای  کـه وتعلـق بـه  واحد وسکونی اسـت 

کوهپایـه سـیت  قـرار دارد. ایـن آبـادی شـرای  آبیـاری فـراوان آب از رودهـا را پای چند 
داراســت و چنــدین ونبــع بــرای حیوانــات و آب در آن وجــود دارد. یــک بــاغ بــزرگ در 
کـه پـر از درختـان بـزرگ  که سایگان فراوان را برای وحی  ایجاد وی کنـد  اینجا هست 

گـــاه خــوب و وناســـب وجــود دارد هیـــزم و چــوب کهیـــاب  اســت در نزدیکــی آن چرا
 است. اینجا برای نیروهای نظاوی برای نصف اردوگاه نیروهای نظاوی وجود دارد.

وناسب ترین جایگاه بـرای ایـن ونظـور، جنـوب روسـتا و بـاغ اسـت. در اینجـا آب 
گوسفند و بز  955وورد نیاز حیوانات  رأس االغ را تأوین وی کند. این وکان در  45رأس 

 (Vaughan)رود و بهترین ووقعیت است. دره جاده قره سو، روانسر و جوان

 DEHDOWAN: دووان )ده دوان(
کوتاه از   .(Taylor)در جاده تهران به ههدان.  Zarrehروستایی است در چند وایلی 

 Dozair: دوزایر
کیلووتری( سهنان در پـای  45وایلی )  44روستایی است در بلوک جام سهنان، 

کن. ایـن واحد و 24کوه _ سلطان شاهرخ. در اینجا  سکونی، تعداد باغ اوا دارای آب 
 (Schindler)کیلووتری( تا جام قرار دارد.   44وایلی ) 7روستا در حدود 

 DU,AB: (0دوآب )
 4وــــایلی ) 1اتصــــال دو رودخانــــه در وازنــــدران، در جــــاده ســــاری بــــه تهــــران، و 

 (Ouseley)کیلووتری( جنوب تالر رودبار. 
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 DUAB (2): (1دوآب )
گلپایگان روستایی است  کنار جلگه  و روستایی اسـت بـین علـوی و  (Jones)در 

کلبه و دو واحـد  دهک، در جاده ههدان از جاده خونسار. این آبادی دارای تعدادی 
گلپایگــان واقــع شــده اســت و  وکــانی  شــایدکاروانسراســت. ایــن واحــد در لبــه رشــت 

 Janesباشد.  باالوشابه وورد 

 DUDAHAK: دوداهک
کوچکی است کنـاره  15وتشکل از  روستای  واحد وسـکونی واقـع در طـرف چـپ 

که توس  یک پل سنگی و آجری  دهانه تالقی وی کند، این واحـد روسـتایی  1رودی 
کیلـووتری( شـهال شـرقی وحـالت در بلـوکی بـه ههـین نـام  24وـایلی ) 44در فاصله 

 واقع شده است.

 DUJAKH: دوجاخ
ــــاطق ــــق اســــت در آذربایجــــان ون ــــک و عهی ی ــــک تنگــــه بار ــــس  ی ــــای و بلوک ه

 (TODO: Holmes)وشکین شهر و اردبیل را وشخ  وی سازد. 

 DUJAKH or DUJAT: دوجات یا دوجاخت
 19آبادی وسیعی است با دسترسـی بـه آب فـراوان واقـع در آذربایجـان در فاصـله 

 (Holmes)کیلووتری( غرب اردبیل جاده اهر.  79وایلی )

 DuKHAN: دوخان
کیلـووتری( تهـران در جـاده ههـدان،  494ایلی )وـ 425ونطقه ای اسـت در حـدود 

اوــروزه نــام ایـن شــاهراه بــه شـاهراه تهــران ههــدان  (DuKHAN)کـه نــاوش را از آبـادی 
تغییر داده است. جاده عبوری از ونطقه به روی جاده تهران _ ههدان با جـنس قروـز 
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ــار بارنــدگی بســیار ســخت و وقــاوم وی شــود. تلفــظ  رنــگ وــارل و آهکــی بعــد از هــر ب
 (DukkAR)قدیهی به دوکار 

 بنا به انتخاب جغرافیدانان عرب تغییر یافته است.

 DuKAN – I – DAUD: دوکان داود: دوکان داوود
کروانشـاه  که در جهت پایین دره زهاب در  یک ردیف از ارتفاعات سنگ آهکی 
کشــیده شــده اســت. یــک قبــر شــناخته عجیبــی در اینجــا  کرنــد  بــین قصــر شــیرین و 

که بر ر وی سنگ حجاری شده است و تصور وی شود ودفن شـاهی باشـد. از هست 
ایــن نظــر دکــان داوود یــا یــک وغــازه داوودی ناشــناس بــوده اســت. بــرای بررســی ایــن 
کروانشــاه  کروانشــاه بــه نــام فرهنــگ جغرافیــایی  پدیــده لطفــًا بــه فرهنــگ جغرافیــایی 

 (Taylor, - Plouden So,Robiroوراجعه فروایید. 

 Dulab: دوالب
کاروانی اصلی.رو کنار خ    ستایی است در یک وایلی شرق تهران، در 

 DuMBeNeh: ه: دووبنهنم بدُو 
کیلــووتری( از اصــفهان در ونتهی الیــه دالــون رنــگ در  424وــایلی ) 4/77در فاصــله 

کیلـووتری( شـهال شـرق  8وـایلی ) 4ورز بین تیرون )تهران( و ونطقه فریدن و در فاصـله 
ــ ــزرگ ی ــادی ب ــه اوــالک دارون، یــک آب ــه در ورکــز وتعلــق ب ا یــک قلعــه باشــکوه نیهه وخروب

کــه وتعلــق بــه کشــاورزان اســت. آبــادی دارای دو بخــش  روسـتاییان. دارای ولکــی اســت 
که  نفـر  4455واحد وسکونی دارد و جهعیت دو قسهت بـه  455حدود  ،جهعدر وی باشد 

بادی هــای حـدس زده وی شـود. در حووـه روسـتا تعــدادی چشـهه خـوب دیـده وی شـود. آ
 به آراوی به صورت جویباری در وسیر وخالف ارتفاع زوین آبادی جریان وی یابد. آن ها
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کـه در اینجـا شـخن وـزارع را به ع 45تعداد  گاو نر در ونطقه وجـود دارد  هـده جفت 
گاوهـا  255پونـد غـالت را آرد وی کننـد. والیات هـا  4455دارند و سالیانه  قـران، تعـداد 

 Preece 1890گوسفند و بز هن دارا هستند.  رأس 455رأس و  4555

 ُدوبی
 وتر(. 4894فوت ) 44995ارتفاع 
کاشان بـه کاروان سرایک  کالته ای با دو رأس اسب در جاده از  ی قدیهی است و 

وایــل  4/49کیلــووتری( از اصــفهان و  45وایــل ) 4/44اصــفهان از راه نطنــز. فاصــله 
یـا ویاندشـت. عـرض کیلووتر( از نطنز است. آب اینجا شور  48) گهار است. دووـی 

ــایی  ــایی  44   4  45جغرافی ــدن، 4   44طــول جغرافی ــوچکی اســت در فری ک ــادی  . آب
گلپایگـان و خوانسـار، بـا اصـفهان بـا جـاده  وحال در وحل اتصال جاده قن به طـرف 

 (Bell, 1884)اصفهان بروجرد. 

 Dom – I – SHATER: _ شاتیر  Iُدم ی _ 
کنار روستاهای بزرگ پرسپر  ی بزرگی استکاروان سرا کروانشاه در  و  Parissperدر 

کنگـاور. بــه ط کـه در اصــل هارون آبـاد در جـاده از دولت آبــاد تـا  گفتـه وی شــود  کلـی  ور 
که روسـتایی بـزرگ سـاخته شـود کاروان سرا  ،برای روستایی بزرگ پیش بینی شده بود 

که  اوا  Mr. Floyerهنگاوی 

 DUNA: دونا
یا  7بایجان در جاده از شیخ احهد به ساوجبالغ در حدود روستایی است در آذر

 .(Gerard)کیلووتری( شهال شرقی شیخ احهد  42-44وایلی ) 8
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 DurBIN KuH: دوربین کوه )کوه تلسکوپ(
یک قله ونفرد در انتهای شرق شبه جزیره شاوا: در نقشـه های آذربایجـان خـانیکف. 

ت و فکر وی کنند و وـن تصـور وـی کنن نام آن برای ساکنان آنجا وشخ  و شناخته نیس
 (Schindler)که نقشه راهنهاهای خانیکف وی ووقع................  

 DuRiZAN: دوریزان
کیلـــووتری( از تهـــران در جـــاده بـــه  251وـــایلی ) 427روســـتایی اســـت در فاصـــله 

 .(Schindler)ههدان  

 دورآبا
از ترکهن چای به طرف کیلووتری(  48وایلی ) 44روستایی است در آذربایجان در 

 .(Schindler)چپ جاده آبخا به تبریز  

 DURR: دور
 .45   47   41طول جغرافیایی  44   48    29عرض جغرافیایی 
کوکـه )کوکـا(  4554واحد وسکونی با جهعیت  245روستایی است با  نفـر بـین دهـک و 

KOKAH  وتعلــق بــه کیلــو  4555پونــد غــالت  1855آبــادی دارای چهــار قنــات و ســالیانه
گوســفند و بــز،  1855روســتاییان و کشــاورز،  گــاو، و  24رأس  دســتگاه بافنــدگی و  425رأس 

درخــت انگــور ســهن و غیــره ســهن شــرکت کشــاورزان ایــن آبــادی اســت. و وقــدار  4555
کرباس )پارچه خام لباسی( را نیز به این اقالم باید افزود.   (Preece)وتنابهی 

 DuRRGAN  (Duragan): دوراگان
کردستان در حدود ر کیلـووتری( جنـوب شـرقی  44وایلی ) 49وستایی است در 

ــادی دارای  ــه جــوانرود. آب ــیالوار ب ــه در  25ســینه و در جــاده از دّره ب ک واحــد وســکونی 
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کردهای سنی وـذهب قـرار دارد و در قسـهت ورتفـع وسـتقرند و قسـهت های  اختیار 
کـــوه خاقـــان را در اســـتفاده دارنـــد. در ختـــان و وـــزارع: .... والـــک ورتفـــع داونـــه های 

کـه از یـک رود در  گندم وی باشد. وقـدار آب ونطقـه فـراوان اسـت  هستند اقالم باالتر 
گندم وحصول عهده و فراوان است.  گاو و  45بهره برداری وی شود.  رأس بز  255رأس 

گوسفند دارد.   (Vaughan)و 

 Durub va Tavabeh: دوروب و توابع
کنان  45یــک بلــوک از ههــدان و حــدود  روســتا بــا حووــه نزدیــک شــهر ههــدان _ ســا

فارســی زبان هســتند و بقیــه  (Persian)غربــی و جنــوبی قســهتی از ایــن ونطقــه فــارس 
یـــادی بـــاغ ویـــوه دارنـــد. دیگـــران  گنـــدم و جـــو وی باشـــند. تعـــداد ز کشـــاورز،  ترک زبـــان، 

گندوکار و جوکار و بقیه دارای باغ ویوه هستند. بقیـ ه وـردم ترک زبان هستند )کشاورز، 
ــی  ــأوین وی کننــد. تعــداد فراوان شــهر زندگی شــان را از طریــق تولیــد ویوه هــای درختــی ت
گوسفند هستند و روغن حیوانی تولید وی شود. هی  نوع فرشی بافته نهی شود.  والک 

 DuRuH FARMAN: دو روح فروان
کروانشاه زندگی  بلوک یا ونطقه دو روح فروان. یک ونطقه ای است واقع در شرق 

کالتــه دارنــد. اینجــا جــدا از ونطقــه واهیدشــت  45ننــد و دارای حــدود وی ک آبــادی و 
کوه جدا وی شوند.به و کوه های سفید   سیله یک رشته 

کـه  4952فرواندار در سال  وحهودخان بـود رئـیس فروانـداری وغازه هـای بقـوالتی 
کروانشاه سکونت دارند.  در .... 

 DuRuGA: دوروگا
کــوچکی اســت بــا  کیلــووتری(  24وــایلی ) 41د وســکونی، واقــع در واحــ 8آبــادی 

کوه ها و نین وایلی فاصله از رود شـیروان. تعـداد انـدکی از  جنوب سینه، در دّره ویان 
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گوســفندان از آب دو چشــهه بهره ونــد وی شــوند. هــی  جــای وناســبی بــه  درختــان و 
کــردن  گروه هــای اردویــی بــرای برپــا  کوهســتانی بــرای ونطقــه بــرای  حســاب طبیعــت 

 .(BurTonادرها وجود ندارد. چ
کنان ونطقــه بیشــتر در ونطقــه هرســین زنــدگی وی کننــد زیــرا فقــدان اراضــی  ؛ســا

کنان ایــن ونطقــه  کوچ نشــین وی شــود. بیشــتر ســا کــردن چادرهــای  وســطح وــانع برپــا 
بـــرای ســـکونت بـــه ونطقـــه هرســـین  آن هـــابـــرای ســـکونت وناســـب نیســـت و بیشـــتر 
کوچک وناسب یک   جانشـینی در ونطقـه بـه نـام طایفـه بـه نـام وی روند. یک ونطقه 

 احهد آروند در ونطقه وجود دارد.
خـروار اسـت بـرای دسترسـی  4/45/244کل والیات اخذ شده سالیانه از ونطقه 
 Gazatterr of Rabino Kermdnshahبه ارقام دقیق والیات به لیست روستاهای 

 DuSHAMIAN: دوشاویان
 وتر(. 4414فوت ) 4575ارتفاع 

ــه ا ــه طــرف رود ونطق ــه از بی حیــان ب ک ــاره راســت رودی  کن  ZiMKANی اســت در 
گــاه و ســوخت در  4وایــل ) 4جریــان وی یابــد  کیلــووتر( پــایین تر از رود وــذکور: آب، چرا

گردنــه های  کلـه زنجیــر بـه ســهت   Gavarraاینجـا فــراوان اسـت وقــدار وزرعـه،: جــاده از 
کشتزار و  کردهـای وا 45تعداد  کن و بیشیک وایل و تعدادی  حد وسـکونی وتعلـق بـه 

 BiBianگوران در این ونطقه وجود دارد. آبادی وتعلـق بـه طایفـه رضـا سـلطان بی بیـان 
 (Burton)است. 

َهد  Dushmad: دوش 
کوه های در حدود ده هزار فوت ارتفاع ) کوهستانی ورتفع در  وتر(  4545یک رشته 

 .Sinneh  (Gerard)کردستان واقع در جنوب شرقی سینه 
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 Dutuyeh: تیوِه  دو
کهریزک  کنار جـاده تهـران _ قـن (KAhriZAK)روستایی است در نزدیکی  در  .در 

 واحد وسکونی وجود دارد. 41اینجا 

 دوزا
کوچـک، در فاصـله  کنـار رودی  کردسـتان، در   442وـایلی ) 75روستایی اسـت در 

 (Keinnier)کیلووتری( سینه در جاده وهران 

 دزدک رود
فاصـل  که به طرف دریای خزر جریـان وی یابـد و در حـّد  رودی است در وازندران

کله وارد دریاچه خزر وی شـود. روسـتایی بـا ههـین  کر َپرود و سرودین  بین روستاهای 
کنار رودخانه واقع شده است.  نام هن در 

 دوز َکند
 وراجعه فروایید. DuzKANDلطفا به عنوان 


