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ٗوسٗ٠
ظٛسُي ٗب اٛؿب١ ٙب ثب ثؿيبضي اظ ُيب١ب ٙپيٛٞسي ٛب ُؿؿتٜي زاضز؛ ظيطا ثركي اظ ذٞضاى
 ٝپٞقبى  ٝزاض١ٝبي قلبثرف ِ٘١ ... ٝي اظ ُيب١ب ٙث ٠زؾت ٗي آيس .اظ ٗيب١ ٙعاضاٙ
١عاض ُُ ٠ٛٞيب١ي  ،ثطذي اظ آ١ ٙب ثؿيبض ؾٞزٜٗس  ٝثطذي ٛيع ثؿيبض ظ١طآُيً ٝ ٚكٜسٟ
ٗي ثبقٜس.
تطًب ٙثبؾتب ٙث ٠خ ٝ ِْٜثيك ٠ظاض ١بيي ً ٠ضٝي ً١ ٟٞب  ٝثٜٔسي ١ب ٗي ضٝييس " ييف "
ٗي ُلتٜس ُ ٝؤي تٞضى ١ب (اٗپطاتٞضي تطًب ٙآؾ٘بٛي) پبييترت ثبؾتبٛي ذٞز ضا زض يٌي
اظ اي ٚثيك ٠ظاض ١بي ظيجب ثٛ ٠بٕ " اؤت ًٚٞييف " ؾبذت ٠ثٞزٛس.
٘١چٜي ٚزض تطًي ثبؾتب ٙث ٠ثيك ٝ ٠خ ِْٜپط زضذت " ثؤى " ُلتٗ ٠ي قس .اي ٚؾطظٗيٚ
١ب پط اظ ُيب١بٗ ٙرتٔق زاضٝيي ثٞز ٟاؾت .زض ًتبة ١عاض ؾبٓ ٠ي زيٞآ ٙـبت آتطى ٛبٕ
ثيف اظ صس  ٝزُ ٟيب ٝ ٟزضذت آٗس ٟاؾت.
زض ٗيب ٙتطًب ٙث ٠اٞٛاع ض٘بز١ب ٝ ،ضٝؿ١ ٚبي ُيب١ي ،ص٘ؾ ١ب  ٝچيع١بيي ٘١بٜٛس
اي١ ٚب " إَ " (زاض ٝ ٝزضٗبُ )ٙلتٗ ٠ي قس  ،زاضٝؾبظا ٝ ٙپعقٌب ٙتطى ضا " اَٗچي "
ٗي ُلتٜس.
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ثبظضُبٛبً ٙبال١ب ُ ٝيب١ب ٙزاضٝيي ضا اظ خبز ٟي اثطيكٖ ث ٠ثؿيبضي اظ ؾطظٗي١ ٚبي زٝض
ٛ ٝعزيي خ٢ب ٙآ ٙضٝظ ٗي ثطزٛس .زضخبز ٟي اثطيكٖ (ايپَي ي )ِٞٓٞثبظضُبٛب ٙذٞال
ُيب١بُ ٙيب١ب ٙزاضٝيي ضا ثطاي  ٖ١ثبظُٞيي ًطز ٝ ٟاظ آُب١ي ١بي  ٖ١ث٢طٗ ٟي ثطزٛس.
اي ٚخبز ٟي زٝض  ٝزضاظ  ،طت ٜ١سي  ،چيٜي  ،تطًي  ،ايطاٛي  ،يٛٞبٛي  ٝضٗٝي ضا ثٖ١ ٠
پيٛٞس ٗي زاز.
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زضذت صٜسّ (صٜسّ آؿبخي)
چٞة ثطذي اظ زضذتب ٝ ٙثؿيبضي اظ ُيب١ب٘١ ٙچً ٙٞباليي ثؽ ُطاٛوسض  ٝپط ؾٞز،
ذطيس  ٝكطٝـ ٗي قس.ثطاي  " ٠ٛٞ٘ٛزضذت صٜسّ " ( ٠ً )sandal woodزض ؾطظٗيٚ
ٜ١سٝؾتبٗ ٙي ضٝييس  ٝزض ظثب ٙؾبٛؿٌطيت ث ٠آ " ٙچَْٜسَُ "ٙلتٗ ٠ي قس ،زض ٗيب ٙچيٜي ١ب
ًباليي ٛبيبة  ٝاضظقٜ٘س ق٘طزٗ ٟي قس .تطًب ٙثبؾتب ٙزضذت صٜسّ ضا " چيٜسا / ٙچيٜتبٙ
" ٗي ٛبٗيسٛسٛ ،بٕ اي ٚزضذت زض ؾططيبظز ٖ١ؾٛ َٜجك ٠ي " ثئِ ٠ذبهب " ٙث ٠ؾبّ .ٟ 116م
آٗس ٟاؾت .ظثبٛكٜبؼ ثطخؿت ٝ ٠ؾتطٍ تطى

ٗح٘ٞز ًبقـطي (.ٟ 477-380م)

١عاض ؾبّ پيف زض ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى ذٞز ٛ ،بٕ اي ٚزضذت ضا "خِٜسا "ٙيبززاقت ًطزٟ
اؾت (ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى ثطاي آٗٞظـ ظثب ٙتطًي ث ٠ػطة ١ب  ٝذٔلبي ػجبؾي ث٠
ظثب ٙتطًي-ػطثي ٞٛقت ٠قس ٟثٞز).
زض ٗطاؾٖ ث ٠ذبى ؾپبضي " ثئِ ٠ذبهب " ٙزض  22غٝئُ .ٕ 735 ٚط١ٝي پبٛصس ٛلط ٟاظ
ؾٞي كـلٞض چي ٚثطاي قطًت زض آيي ٚؾُٞٞاضي كطؾتبز ٟقس .ايُ ٚط٘١ ٟٝطا ٟذٞز
پيكٌف ١بي كطاٝاٛي ضا اظ ؾٞي كـلٞض ثطاي كطظٛس ث ٠ترت ٛؿكت ٠ذبهب ٙآٝضز ٟثٞز .زض
ٗيب ٙاي ٚپيكٌف ١بي اضظقٜ٘س  ،چٞة صٜسّ ٛيع ث ٠چكٖ ٗي ذٞضز.
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ظٛدجيْ قبٗي (آٛسيع)
اظ قٜبذت ٠قس ٟتطيُ ٚيب١ب ٙزاضٝيي زض ٗيب ٙتطًب ٙثبؾتبُ ٙيبٟ

" آٛسيع "

( )elecampaneثٞز ً ٠زض ظثب ٙكبضؾي ث ٠آ ٙظٛدجيْ قبٗي ُلتٗ ٠ي قٞز.
ُيب" ٟآٛسيع" ثطاي ًكتً ٚطٕ ضٝز ٟي اؾت ث ٠آ١ ٙب ذٞضاٛسٗ ٟي قسً .بضثطز ايُ ٚيبٟ
چٜب ٙزض ٗيب ٙتطًب ٙقٜبذت ٠قس ٟثٞز ً ٠ث ٠صٞضت ضطة آ٘ثْ زض آٗس ٟثٞز.
ٗح٘ٞز ًبقـطي (ًبقـطٓي ٗح٘ٞز) ٛبٕ ُيب " ٟآٛسيع " ضا " اٌَٛسُ ظ" يبززاقت ًطز ٝ ٟآٙ
ضطة آ٘ثْ تطًي ضا ايٞٛ ٠ِٜٛٞقت ٠اؾت :اٌَٛسُ ظ ثُٔؿب اَت آُ٘بؼ (اُط ظٛدجيْ قبٗي ثبقس ،
اؾت ٘ٛي ٗيطز).
زض كط َٜ١تطًي ث ٠كبضؾي ؾِٜالخ تبٓيق ٗيطظا ٗ٢سيرب ٙاؾتطآثبزي زض ػصط ٛبزضقبٟ
اككبض ٛبٕ ايُ ٚيب " ٟاٛس ٝظ "  ٝزض كط َٜ١تطًي اؾتبٛجٓٞي " آٛسيع اِٝتٞٛ " ٞقت ٠قسٟ
اؾت.
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ثيف (هبضا اِٝت)
ُيب " ٟهبضا اِٝت" ( ٠ً )aconiteزض ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى ٗح٘ٞز ًبقـطي اظ آٙ
يبز قس ٟاؾتُ ،يب١ي ثؿيبض ظ١طآُيً ٝ ٚكٜسٗ ٟي ثبقس  .زض ظثب ٙؾبٛؿٌطيت ث ٠ايُ ٚيب" ٟ
ٝيكب " (ظ١ط)  ٝزض تطًي اؾتبٛجٓٞي " هُٞضز ثِٞؿبُ " ٙلتٗ ٠ي قٞز .زض ثرف ١بيي اظ
ٜ١س ثب ذٞضاٛس ٙايُ ٚيبٗ ، ٟدطٗبٗ ٙحٌ ٕٞثٗ ٠طٍ ضا ٗي ًكتٜس.
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چچٖ (هبضا ٗيد)
ُيب " ٟهبضا ٗيد " ( )darnelزض ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى ث ٠قٌْ " هَطا ُٗن "  ٝزض ًتبة
كط َٜ١ؾِٜالخ ثب ٛبٕ ١بي " هطاٗٞم "  " ٝچبٝضٛٝتي " آٗس ٟاؾتٛ .بٕ ايُ ٚيب ٟزض ػطثي
"قئٖ "  " ٝظٝا ٝ " ٙزض كبضؾي " چچٖ " ٗي ثبقس.
ايُ ٚيب ٟزض ًكتعاض١بي ُٜسٕ ٗي ضٝيس  ٝاٛسًي ٛيع ٘١بٜٛس ُٜسٕ اؾتٛ.بٛي ً ٠آٗيرت ٠ثب
"هبضا ٗيد " زضؾت قس ٟثبقس ،ؾطُيد ٠آٝضٗ ،ؿٌط ٗ ،ؿًٜٜ٘ ٕٞسً ٝ ٟكٜس ٟاؾت.ث ٠زٓيْ
ظ١طآُي ٚثٞز ، ٙايُ ٚيبً ٟبضثطز چٜساٛي زض طت ؾٜتي ٛساضز.
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زضٗ( ٠ٜيِٝٞقب)ٙ
ُيب " ٟيٝٞقب )worm wood( " ٙزض ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى ث ٠قٌْ

" يَجدب/ ٙ

يلدب ٝ " ٙزض كط َٜ١ؾِٜالخ ث ٠صٞضت " يبٝقب ٝ " ٙزض تطًي اؾتبٛجٓٞي " يبٝقبٙ
اِٝتٞٛ "ُٞقت ٠قس ٟاؾت .زضكبضؾي ث ٠آ" ٙزضٗ ٝ "٠ٜزض ػطثي " قيح " ُلتٗ ٠ي قٞز.
ث ٠ثٜب ثط ٞٛقتٗ ٠يطظا ٗ٢سيرب ٙاؾتطآثبزي زض كط َٜ١ؾِٜالخ  ،ايُ ٚيبُ ٟبظ١ب ضا تحٔيْ
ٗي ثطز(ٗحْٔ ضيبح)  ٝض٘بز آ ٙثطاي ػوطة ُعيسُي  ٝؾ٘ ٕٞؾطز ٗليس اؾت.
٘١چٜي ٚثٜب ثط ٞٛقت ٠ي اؾتبز حؿيٗ ٚيط حيسض زض ًتبة چٜس خٔسي ٗؼبضف ُيب١ي ُ ،يبٟ
زضًٗ ٠ٜطٕ ١بي زضاظ ً ٝطٕ ضٝز ٟضا ٗي ًكس .ض٘بز ذبًؿتطي آ ٙثب ضٝؿ ٚظيت ٙٞثطاي
خُٔٞيطي اظ ضيرت ٝ ٞٗ ٚتؿطيغ زض ضقس ٗٗ ٞؤثط اؾت(ٗؼبضف ُيب١ي ج ،5ل.)18
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اَُط تُطًي
ُيب " ٟاَُط تُطًي " ( ٠ً )sweet flag / calamusزض زيٞآ ٙـبت آتطى ٗح٘ٞز
ًبقـطي ث ٠قٌْ " اًََط "  ٝزض كط َٜ١ؾِٜالخ ٗيطظا ٗ٢سيرب ٙاؾتطآثبزي

"ايٌيط "

ٞٛقت ٠قس ٟاؾت؛ ُيب١ي ثؿيبض ٛبكغ ثطاي ٛبضاحتي ٗؼس ٟي اٛؿب ٝ ٙثطططف ًطزٛ ٙلد قٌٖ
 ٝؾٞء ١بض٘ٗ ٠ي ثبقس .زضكبضؾي ث ٠ايُ ٚيب " ٟاُط تطًي " يب " ٝج "  /ؾٞؾ ٚثبتالهي
ُلتٗ ٠ي قٞز ٠ً٘ٔ.ي " ٝج  /ثح" ٝاغ ٟاي ٜ١سي اؾت .زض تطًي آشضثبيدبٛي ث ٠ايُ ٚيبٟ
" ايييط " (ٝ )iyirزض تطًي اؾتبٛجٓٞي "  ٝ" eğir kőkűزضضٝؾي ُ air / irلتٗ ٠ي
قٞز.
ًبضثطز ُيب ٟاُط تطًي آٛچٜب ٙزض ٗيب ٙتطًبٗ ٙطؾ ٝ ٕٞضايح ثٞز ٟاؾت ً١ ٠عاض ؾبّ
پيف ٗ ،ح٘ٞز ًبقـطي زض ًتبة اضظقٜ٘س زيٞآ ٙـبت آتطى چٜي ٚضطة آ٘ثٔي ضا زض
ٗٞضز ايُ ٚيب ٟآٝضز ٟاؾت :اََُط ثُٔؿب اَض آُ٘بؼ (ايييط آِٝؿب ً ،يكي اؤَٓ٘ع) – ١طُب ٟاُط
تُطًي ٘١طاٗ ٟطز ثبقس  ،ا ٝاظ ٛبضاحتي ٗؼس٘ٛ ٟي ٗيطز.
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ُعُ ( ٠ٛيديتٌَ)ٚ
ُيبُ " ٟيديتٌَ )nettle( " ٚزض كط َٜ١ؾِٜالخ ث ٠قٌْ " ُيديتٌبٞٛ " ٙقت ٠قسٟ
اؾتٛ .بٕ كبضؾي آُ ٙعٗ ٠ٛي ثبقس.
ترٖ ُيبُ ٟع ٠ٛثطاي اؾتؿوبء  ٝضكغ تكِٜي  ٝضكغ تِٜي ٛلؽ ٛ ٝبضاحتي طحبّ ًٔ ٝي٠
ٗليس اؾت.
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ذبضذؿي (زَٗيط تيٌب)ٙ
ُيب " ٟزَٗيط تيٌب ٠ً )caltrop( "ٙزض كط َٜ١ؾِٜالخ ث ٠آ " ٙتي٘ٞض تيٌب ٝ " ٙزض
ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى " هَطُ " ٝلت ٠قس ٟاؾت ،زض ظثب ٙكبضؾي

" ذبضذؿي "  ٝزض

ػطثي "حؿي" ٛبٕ زاضز .زض كط َٜ١ؾِٜالخ چٜي ٚآٗس ٟاؾت ً ٠ايُ ٚيب ٟازاض ضا ظيبز ٗي
ًٜس(ٗسضّ ازضاض) ٗ ٝؿٌ ٚزضز ٗثب ٠ٛاؾت٘١( .چٜيِٛ ٚبًٜ ٟيس ثٗ ٠ؼبضف ُيب١ي ج

7

،ل)90
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ُٔطٛي ً /بكك( ٠ظَضٛعا)
ظَضٛعا (ٛ )safflowerبٕ ُيب١ي اؾت ً ٠زض ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى اظ آ ٙيبز قسٟ
اؾت.زض ظثب ٙكبضؾي ث ٠آُٔ " ٙطٛي ً /بكك ٝ "٠زض ػطثي " هططٖ  /ػصلط" ُلتٗ ٠ي
قٞز.
اؾتبز حؿيٗ ٚيط حيسض زض ًتبة ٗؼبضف ُيب١ي ٞٛقت ٠اؾت ً ٠زض چئُ ٚجطٍ ١بي آ ٙضا
چيس ٝ ٟذكي ًطز ٝ ٟثطاي تؿطيغ خطيبُ ٙطزـ ذ ٙٞاؾتلبزٗ ٟي ًٜٜس ٖ١.چٜي ٚايُ ٚيبٟ
زض زضٗب ٙثطذي اظ ثي٘بضي ١بي ظٛب ٙثؿيبض ٗليس اؾت..
اظترٖ ايُ ٚيبًٞ ٟچي ً ٠زض ًبة زيٞآ ٙـبت آتطى ث ٠آ ٙظَضٛعا اُضُؿي (ترٖ ًبكك)٠
ُلت ٠قس ٟاؾت ٛيع زض زضٗب ٙكٔح ١بي ٛبُ٢بٛي حبصٔ ٠اظ ذٛٞطيعي ٗـعي  ،اؿ٘بء

ٝ

اؾتؿوبء اؾتلبزٗ ٟي قٞز.
(زض ًتبة زيٞآ ٙـبت آتطى " اُٝضُٝؽ ثٗ ٠ؼٜبي ثصض  ٝزا ٠ٛي ُيب١ب ٙثٌبض ضكت ٠اؾت) .
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ٗطٍ ٗب١ي (ؾيـيط هُٞيطٝهي)
"ؾيـيط هٞيطٝهي" ٛبٕ ُيب١ي اؾت ً ٠زض كط َٜ١ؾِٜالخ اظ آ ٙؾر ٚضكت ٠اؾت .زض
كبضؾي ث ٠آٗ " ٙطٍ ٗب١ي "  ٝزض ػطثي " ؾٖ آؿ٘ي " ٗي ُٞيٜسٗ .ـع زا ٠ٛي ايُ ٚيب، ٟ
ؾٖ ًكٜس ٟاي ثطاي ٗب١يبٗ ٙي ثبقس ً ٠ثطاي صيس ٗب١ي ثً ٠بض ثطزٗ ٟي قٞز  ٝذٞضزٙ
ٗب١يبٛي ً ٠ثب اي ٚضٝـ صيس قس ٟاٛس ،اؿٔت ٗٞخت ٗؿ٘ٗٞيت  ،تٞ٢ع  ،زضز ٗؼس١ ٝ ٟصيبٗ ٙي
قٞزٗ( .ؼبضف ُيب١ي ج،7ل)272
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ثبض( َٜ١ثبؿب يبضپبؿي  /ثيعِٝٝقب)
ُيب " ٟثبؿب يبضپبؿي "( ) plantain plantainيب "ثيعٝٝقب" ً ٠زض كط َٜ١ؾِٜالخ
ثب ٛبٕ ١بي "ؾيِٜيطٓي يبپطاؽ"  " ،ثبؽ يبپطاؿي" " ٝثبؿ ٠يبپطاؿي" آٗس ٟاؾتُ ،يب١ي اؾت
ً ٠زض كبضؾي ث ٠آ " ٙثبض ٝ " َٜ١زض ػطثي " ٓؿب ٙآحْ٘ " ُلتٗ ٠ي قٞز .زض تطًي
اؾتبٛجٓٞي ث ٠ايُ ٚيب " ٟؾيٜيط اِٝتٗ "ُٞي ُٞيٜس.
اظ ٓ ٠قس ٟي ثطٍ ثبض َٜ١ثطاي آتيبٕ ظذٖ اؾتلبزٗ ٟي قٞز.
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ثبضيد / ٠ثبضظز (هبؾٜي)
هبؾٜي ( )galbanumثٜب ثٞٛ ٠قت ٠ي كط َٜ١تطًي ث ٠كبضؾي ؾِٜالخ ٛ ،بٕ ص٘ؾ
ُيب١ي اؾت.اي ٚص٘ؾ ضا زض ظثب ٙكبضؾي " ثبضيد ٝ "٠زض طت ؾٜتي "ثبضظز " ٗي ُٞيٜس.
اي ٚص٘ؾ ؛ ٗٔيُّ ٝ ٚطٕ ًٜٜسٗ ٝ ٟحْٔ ُبظ١ب ٛ ٝلد اؾت .اُط اي ٚص٘ؾ ٗرٔٞط ثب ػؿْ
ذٞضز ٟقٞز ،ثطاي ذطز ًطز ٙؾٗ َٜثبًٔ ٝ ٠ٛي ٝ ٠ثبظ ًطز ٙاٛؿساز ًٔي ٝ ٠تؿ٢يْ ظاي٘بٙ
ٗليس اؾت.
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زض ًتبة "هُٞتبزؿ ٞثئيي " (سبل 462ي.ق) تبنيف يوسف اونوغ خبظ حبجت ويض
اص ٌفذي گيبي و دسخت سخه سفتً است.
 -1آسثوص (لبسپيض)ٌ :ىذواوً (واژي ي آسثوص اص تشكي ثً صثبن سوسي ساي يبفتً
است)
 -2آسپب  :جو ،ضعيش
 -3آصغبن  :وستشن  (Dag-roseدس آرسثبيجبن " ايت ثوُسوو " ويض گفتً مي
ضود)
 -4ثوُغذاي  :گىذم
 -5چيم  :آيشيك اوْتوُ (مَشغ  ،پىجً مشغي) (دس تشكي اصطالح چيمَه-
چبييش:مَشغضاس ،چمىضاس)
 -6لذوگ  /لزوگ:لبييه آغبجي (دس ضعش فبسسي  ،تيشي كً اص چوة خذوگ
سبختً مي ضذ ثسيبس ضىبختً ضذي ثود)
 -7لبغوُن :لبووُن  /لوْووُن (خشثضي)
 kürküm -8كوسكوم :صعفشان
 -9اسغوان
 -10لشوفيم
 -11چيچك :گم و ضكوفً
 -12لبغيم  :يبش سؤيود داني (ضبخً ي سجض دسخت ثيذ)
 -13اوْت  :سجضي  ،چمه  ،گيبي
 -14سيميص ٌ :ستً  ،داوً ي داخم ٌستً دس ميوي ٌبي داوً داس(سيمطمب /
صيميطمب :تخم آفتبثگشدان)
 -15تيكَه  :تيكبن (خبس )
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 -16يئميص  :ميوي
 -17ييغبج  :آغبج (دسخت)
تطًي ثٞزٛ ٙبٕ ثؿيبضي اظ ُيب١ب ٙزض ًتبة ١بي زيٞآ ٙـبت آتطى ٗح٘ٞز ًبقـطي ٝ
هُٞتبزؿ ُٞثئيي ٛ ،كب ٙاظ پيكي ٚ٢ً ٠ٜزاٛف ُيب ٟزضٗبٛي زض ٗيب ٙتطًب ٙزاضز.

آٔ ٖ٢صْ ػٔي ٗح٘س  ٝآّ ٗح٘س
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ك٢طؾت ٜٗبثغ:

 -1اض ، ٙ ٟحؿٚ؛ تٞضًد ٠ؾؤظٓٞى  ،آٌٛبضا1988
-2اِٝضٝخٞ؛ آشضثبيدب ٙزئي ٛي ٚايضبحٔي ٓٞؿتي ؛ ًؤچٞض:ٙ ٟث٢عاز ث٢عازي؛ ذ اّٝ
1376
-3اؾتطآثبزيٗ ،يطظا ٗ٢سيربٙ؛ ؾِٜالخ ؛ ٝيطايف :ضٝق ٚذيبٝي؛ٛكط ٗطًع ،ذ.
ا1374ّٝ
 -4ظا١سي  ،زًتط اؾ٘ؼيْ؛ ٝاػٛ ٟبُٗ ٠يب١يٛ -بٕ ػٔ٘ي ُيب١بٙ

 ،اٛتكبضات زاٛكِبٟ

ت٢طا1377،ٙ
-5قؼبع ،زًتط ٗح٘ٞز  /ؾبػسي ،زًتطٞ١ق َٜ؛ ُيب١ب ٙؾ٘ي  ٝتبثيط ٗؿ٘ٗٞيت آ٢ٛب زض
حيٞاٛبت  ،اٛتكبضات زاٛكِب ٟت٢طا1375ٙ
ُ ُْ-6الة،حؿيٚ؛ ُيب (ضاٜ٘١بي ُيب١ي)  ،ت٢طا.ٙ
ً -7بقـطي ٗ ،ح٘ٞز ث ٚحؿي ٚثٗ ٚح٘س؛ زيٞآ ٙـبت آتطى ؛ تطخ٘ ٝ ٠تٜظيٖ  ٝتطتيت
آلجبيي  :زًتط ؾيسٗح٘س زثيطؾيبهي ،پػ١ٝكِب ٟػٔ ٕٞاٛؿبٛي ٗ ٝطبٓؼبت كطِٜ١ي ،ذ
ا1375ّٝ

19

ٗ-8يطحيسض ،حؿيٚ؛ٗؼبضف ُيب١ي (ًبضثطز ُيب١ب ٙزض پيكِيطي  ٝزضٗب ٙثي٘بضي ١ب) ،
زكتط ٛكط  ٝكط َٜ١اؾالٗي(خٔس١بي)8-1
ٗ -9ح٘ساٝف ،يٛٞؽ  /ضخت اٝف ،اثٞآلضْ؛ اِٝضذ -ٙٞيئٜي ؾئي آثيسٓ ٟطي

 ،ثبًي ،

يبظيچي1993
ٞٛ -11ضٝظي  ،قب١پٞض؛ پيكي ٠ٜي ًُ ٚ٢يب ٟزضٗبٛي زض ٗيب ٙتطًب١ ، ٙلتٛ ٠بٗ ٠صبحت ،
زٝقٜجٗ 3 ٠طزازٗب ٟؾبّ– 1379ؾبّ  ٖ٢ٛق٘بض435ٟ
 -10كط َٜ١أِٛيؿي ٝثؿتط
Faruk ÖZTÜRK

KUTADGU BİLİG'DE BİTKİ ADLARı
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