
 31فهرست مقاله های جلد 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 58 خرقانی، ابوالحسن علی 74 خاوران نامه 1 خائف، بهرام 

 58 خرگوش 74 خاور دور 2 خاتم سازی

 55 *خرگوشک 75 خاور میانه 3 خاچاطوریان،آرام ایلیچ

 55 خرگوش موش 74 خاویار 7 خاچیکیان، ساموئل

 55 خرم آباد 85 خبر 8 خار

 54 خرما 81 خبرگزاری 8 خارپشت

 42 خرمالو 82 ختایی 8 خارپوستان

 43 خرم دینان 83 ختمی 4 خارخسک

 47 خرمشهر 87 ختنه 15 خارشتر

 48 خرمگس 88 خجندی،ابو محمد حامد بن خضر 15 خارک

 48 خرمندی 88 خداپرستی 12 خازن

خازن، ابوجعفر محمدبن حسین 
 خراسانی

 44 خرمهره 84 خدای نامه 13

 44 خرنوب 85 خدمات 13 خازنی، ابوالفتح عبدالرحمان

 45 *خروس 85 خدنگ 17 خاس

 45 خروسک 85 خدیجه 18 خاش

 45 خروس کولی 85 خر 18 خاقانی شروانی، بدیل بن علی

 44 خز 81 خراج 14 خاک

 155 خزائلی، محمد 81 خراسان 22 خاک سپاری

 155 خزانه داری 42 جنوبی، استان خراسان 27 خاکشی

 151 *خزر، دریا 42 خراسان رضوی، استان 28 خاکشیر

 151 خزرها 43 خراسان شمالی، استان 28 خال

 152 خزعل 43 خراطی 28 هللاخالقی، روح

 153 خزندگان 47 خرافات 25 کوبیخال

 111 خزه 48 خرانق 24 خام خواری

 113 خسرو پرویز 48 خربزه 35 خامنه

 113 خسرو و شیرین 44 خربق 35 *خامه

 118 خسوف 44 خرچنگ 31 خانقاه

 118 خشخاش 44 خرچنگ نعل اسبی 32 خانلری، پرویز

 118 خشکبار 44 خرخاکی 33 *خانلری، زهرا

 114 خشک شویی 55 خرداد 33 خانواده

 115 خشیارشا 55 خردل 38 خانه

 125 خضر 51 خرزهره 75 *خانه داری

 125 خط 52 خرس 75 *کعبهخانه 

 128 *خط استوا 57 خرفه 75 خانه های ایران



 31فهرست مقاله های جلد 

 صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله صفحه نام مقاله

 238 خیمنز، خوان رامون 151 خواند میر، غیاث الدین 124 خطای اندازه گیری

 238 خیمه شب بازی 151 خواندن 125 خطای بینایی

   158 خوانسار 124 خطبه

   154 خوتکا* 135 خط بین المللی

   154 خودمختاری 131 خفاش

   155 خور 133 خال

   154 خور* 137 خلخال

   154 خوردگی 137 خلر

   141 خورشید 138 خلع سالح

   145 خورموج 134 خلیج

   145 خوزستان 134 خلیج فارس

   258 خوزستان، استان 182 خلیج گرگان

   258 خوسفی* 183 خمام

   258 خوشنویسی 187 خمس

   212 خوشه ستاره ای 187 خمسه

   213 خوک 188 خمیازه

   217 خوکچه هندی 188 خمین

 ارجاعی 15مقاله و  182 217 خون 184 خمینی، سید روح هللا مصطفوی
 214 خون بست 182 خندق مدخل 184جمعا  

   225 خونریزی 183 خندق، غزوه

   222 خونسردی* 187 خواب

   222 خونگرمی* 188 خواب دیدن

خواجوی کرمانی، کمال الدین 
 ابوالعطا محمودبن علی

   222 خوی 145

   223 خویشاوندی 141 خواجه عبدهللا انصاری*

   228 خوئی، آیت هللا سید ابوالقاسم 141 خواجه نصیرالدین طوسی*

   228 محمدخیابانی،  141 خواجه نظام الملک*

   224 خیار 141 خوارج

   224 خیاطی 143 خوارزم

 147 خوارزمشاهیان
خیام، ابوالفتح غیاث الدین 

 عمربن ابراهیم
235   

   232 خیبر 144 خوارزمشاهیان قدیم*

   233 *خیری 144 خوارزمی، محمدبن موسی

   233 خیریه 144 خواف

   237 خیزران 155 خوانچه

 


