
 

 

 

 

 

 پژيَشی-فصلىامٍ علمی

 ایریسی مىطقٍبروامٍي جغرافیا 

 1400 بُار، 2، شمارٌ ازدَمیسال 

 343-361صص: 

 
)ومًوٍ آيری ي پایداری ريستاَا وقش بافت ارگاویک ريستایی در ارتقای تاب

 مًردی: ريستاَای رجایی دشت ي فالر استان قسيیه(
 سمیرا قاوعی

، ٚ قٟطؾبظی، ٚاحس لعٚیٗ، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی زا٘كىسٜ ٔقٕبضیپػٚٞكٍط زٚضٜ زوتطی قٟطؾبظی، ٌطٜٚ قٟطؾبظی، 

 لعٚیٗ، ایطاٖ

 1سید محمد رضا خطیبی
 ، لعٚیٗ، ایطاٖاؾتبزیبض ٌطٜٚ قٟطؾبظی، زا٘كىسٜ ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی، ٚاحس لعٚیٗ، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔی

 مىًچُر طبیبیان
 ، لعٚیٗ، ایطاٖآظاز اؾالٔیزا٘كىسٜ ٔقٕبضی ٚ قٟطؾبظی، ٚاحس لعٚیٗ، زا٘كٍبٜ اؾتبز ٌطٜٚ قٟطؾبظی، 

 6/3/1400تبضید پصیطـ:       19/5/1399تبضید زضیبفت: 

 چکیدٌ

. ببفت ارگبويک ريستبیی بٍ مؼىبی ػذم بروبمٍ مذين جُت رضذ است بًدن آن ارگبويک، ببفت َبی ريستبیییکی از يیژگی َبی 

کبلبذی ريستب ويست، بلکٍ از پيص اوذیطيذٌ ضذٌ است ي بٍ مؼىبی رضذ ي تًسؼٍ َر ريستب براسبس يیژگی َبی مخػًظ َمبن 

آرامص ي ًَیت  ي ريستبَب مًرد تُذیذ ياقغ ضذٌ، سيمبی محلی ريیٍدر حبل حبضر، بٍ ػلت سبخت ي سبزَبی بی ريستب است. 

َبی اخير،  ت. َذف از اوجبم ایه تحقيق، ارتقب تبة آيری ريستبَبیی است کٍ در دٍَآضفتگی قرار گرفتٍ اس ريستبیی دچبرخبظ 

َب ي وظبم َبی مختلف، گطتٍ اوذ. ريش تحقيق در ایه مقبلٍ بٍ  بٍ دليل تًجٍ غرف بٍ مببحج کبلبذی، دچبر وبپبیذاری در زميىٍ

وًع ػملی است، چراکٍ برای حل مسئلٍ خبغی دروظر گرفتٍ ضذٌ ي خػلت محلی ي مًضؼی دارد. از طرفی ريش لحبظ َذف از 

تحقيق براسبس مبَيت ي ريش، از وًع تًغيفی است. برایه اسبس ريستبَبی رجبیی دضت ي فالر در محذيدٌ المًت غربی استبن 

قرار خًاَىذ گرفت. وتبیج حبکی از آن است کٍ اگر پيطىُبدات تًسؼٍ قسيیه، بٍ ػىًان ومًوٍ مًردی در ایه تحقيق، مًرد مطبلؼٍ 

فرَىگی، اقتػبدی ي زیست محيطی مختع َمبن ريستب، ارائٍ گردد ي در مرحلٍ مکبويببی  -َبی اجتمبػی َر ريستب، براسبس مًلفٍ

بٍ مًارد ي مػبلح بًمی ريستب در  کبربری َب، تًجٍ بٍ ػًامل محيط زیستی ي ببفت ارگبويک ريستب ضًد ي در گبم وُبیی، تًجٍ

احذاث ابىيٍ ي مًارد کبلبذی آن، سرلًحٍ ػمل ياقغ گردد، بب تًجٍ بٍ حببت در ببفت ارگبويک ريستبیی، تبة آيری ي پبیذاری 

 ريستب ارتقب می یببذ.  

 

 پایداری ريستایی.، ريستایی ، بافتکلمات کلیدی: تاب آيری، بافت ارگاویک
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 مقدمٍ

 وطزٖ فطاٞٓ وطٜ ظٔیٗ، ٕٞٛاضٜ زض پی ثط ضٚی قسٖ ؾبوٗ اثتسای اظ ٔؿتٙسات فّٕی ٚ تبضیری، ا٘ؿبٖ ٞبثطاؾبؼ 

 اِٚیٗ ا٘س ٚ ثٛزٜ الّیٕی قطایظ ٚ ٔمبثُ ذغطات زض ٞٓ ٘ٛفبٖ ٚ ذٛز ٍٟ٘ساضی ٚ حفبؽت رٟت الظْ قطایظ

 ثب وٝ ٕٞطاٜ ثعضي تط فضبٞبیی تبٔیٗ رٟت ا٘س. زض ایٗ ٔیبٖ، لطاضزازٜ اؾتفبزٜ ٔٛضز ضا غبضٞب ٔب٘ٙس ٞبی عجیقی ؾطپٙبٜ

 ٘یبظٞبی ضفـ رٟت آٚضز٘س ٚ ضٚی ٞب پبیٝ وٜٛ ٚ زقت ٞب ثٝ ٚ ذبضد عجیقی ٔىبٖ ٞبی رٕقیت ثٛزٜ اؾت، اظ اظزیبز

 چٛة ٚ ؾًٙ ثٍیط٘س. ثٙبثطایٗ وٕه ٔی تٛا٘ؿتٙس عجیقت اظ فمظ ٔٛضز ایٗ زض ؾطپٙبٞی ثطای ذٛز ؾبذتٙس. ٔصوٛض

ٔی  لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ا٘سن تغییطاتی ثب ثٝ زؾت ٔی آٚضز٘س ٚ عجیقت اظ زض آٖ زٚضاٖ ثٛز وٝ آٖ ضاتٟٙب ٔهبِح ٔٛرٛز 

  زاز٘س.

زٞس.  ٔی اضائٝ ٔسضٖ ز٘یبی زض ؾبظ ٚ ؾبذت اظ وٟٗ ٚ ؾٙتی چٟبضچٛة ثب ٕٞبٖ ضا رسیس ضٚیىطزی اضٌب٘یه ٔقٕبضی

ربٔقٝ ٘یع ثی ثٟطٜ  افطاز ٔؿتمیٓ ٔحیغی، اظ زذبِت فٛأُ ثط تبحیط اظ فالٜٚ ضٚؾتبٞب زض ز٘یبی أطٚظ، ثبفت وبِجسی

ٌیطز.  ٔی قىُ ا٘ؿبٖ ٚ عجیقت یب ٔحیظ ثب ٔطتجظ فٛأُ وّی ٌطٜٚ زٚ تحت تأحیط ضٚؾتبٞب ٘یؿت. ذهٛنیبت وبِجسی

فطٍٞٙی، التهبزی،  -ٞبی ؾىٛ٘تی ٚ یىزب٘كیٙی، افٓ اظ ٔجبحج ارتٕبفی زض ضٚیىطز ٔقٕبضی اضٌب٘یه، تٕبٔی ِٔٛفٝ

ظیؿت ٔحیغی ضٚؾتبٞب ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٔی ٌیط٘س ٚ ثطاؾبؼ ذطٚری ٞبی حبنُ اظ ٔغبِقبت وبضقٙبؾی قسٜ، 

نٛضتی وٝ زذبِتی زض تٛؾقٝ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی ضقس ٚ تٛؾقٝ زض ثبفت ضٚؾتبیی اتفبق ٔی افتس. ثٙبثطایٗ زض 

 نٛضت ٍ٘یطز، تبة آٚضی ثٝ حساوخط ٔیعاٖ ذٛز ٔی ضؾس ٚ ٟ٘بیتب ٔٙزط ثٝ پبیساضی ٔی قٛز. 

زض ایٗ تحمیك، ؾقی ثط آٖ اؾت وٝ فٛأّی وٝ ثبفج فسْ زذبِت زض ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی ٔی قٛ٘س، ٔغطح ٌطزز 

اضی زض ضٚؾتبٞب قٛز. ثط ایٗ اؾبؼ، زض نٛضتی وٝ ثط٘بٔٝ ضیعی ثطای آیٙسٜ ضٚؾتب تب ٔٙزط ثٝ تبة آٚض قسٖ ٚ پبیس

ٔجتٙی ثط فٛأُ زضٚ٘ی ضٚؾتب ٚ ضٚؾتبییبٖ اتربش ٌطزز ٚ فٛأُ ثیطٚ٘ی، تبحیطات ٞطچٝ وٕتط زاقتٝ ثبقٙس، تبة آٚضی 

 ثٝ حساوخط ٔیعاٖ ذٛز ٔی ضؾس ٚ پبیساضی ضا ثٝ اضٔغبٖ ذٛاٞس آٚضز .

ؾتبٞبی ضربیی زقت اظ زٞؿتبٖ ضٚزثبض ٔحٕس ظٔب٘ی ٚ فالض اظ زٞؿتبٖ ضٚزثبض قٟطؾتبٖ اظ ثرف اظ ایٗ ضٚ، ضٚ

إِٛت غطثی، قٟطؾتبٖ لعٚیٗ اظ اؾتبٖ لعٚیٗ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضزی، ا٘تربة قسٜ اؾت ٚ ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض 

االت ٟٕٔی افٓ اظ ثطای ٘یُ ثٝ ٞسف تحمیك ٚ ٔكرم قسٖ قبذم ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثٝ عطح ؾٛ، ذٛاٞٙس ٌطفت

ٞبی پبیساضی  ی پیف پبیساض ٞؿتٙس ٚ یب ٔتزّی قبذم ا٘ساظٜ . آیب أطٚظٜ ضٚؾتبٞبی ٔحسٚزٜ ضٚزثبض إِٛت غطثی ث1ٝ

ثبفج ثطٞٓ ذٛضزٖ پبیساضی   ٞبی فطازؾت ٞبی ٞبزی ضٚؾتبیی ٚ عطح. آیب ارطای عطح2  ثبقٙس؟ ٚ تٛؾقٝ پبیساض ٔی

زض ٘ؾط ٌطفتٗ . 3ا٘س؟ٞب ٌكتٝ آٚضی آٖثبفج افعایف ؽطفیت پبیساضی ٚ تبةا٘س ٚ یب اضٌب٘یه زض ضٚؾتبٞب قسٜ

چٝ حس ٔی تٛا٘س زض تٛؾقٝ تب یوبِجس یٕبیؾزض ضٚؾتبٞب ثب حفؼ  یقٟط ٞبی یطؾبذتظقىُ ٔتفبٚت ثب  یٞبیوبضثط

قسٜ اؾت اظ عطفی ضٚـ تحمیك زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ِحبػ ٞسف اظ ٘ٛؿ  پطزاذتٝ پبیساض ضٚؾتبیی ٘مف زاقتٝ ثبقس؟,

فّٕی ٚ ثٝ ِحبػ ٔبٞیت ٚ ضٚـ، اظ ٘ٛؿ تٛنیفی اؾت. فّٕی اؾت ثٝ ایٗ رٟت وٝ ثطای حُ ٔؿئّٝ ذبنی ثب 

فٙٛاٖ چٍٍٛ٘ی تبة آٚضی ٚ پبیساضی ضٚؾتبٞب اظ عطیك زض٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قٛز ٚ ذهّت ٔحّی ٚ ٔٛضقی زاضز. اظ 

فی اؾت، چٖٛ زاضای ٔطاحُ چٟبضٌب٘ٝ تحمیمی افٓ اظ ثطضؾی ٚضـ ٔٛرٛز، تٛنیف ٔٙؾٓ ٚضقیت عطفی تٛنی

فقّی، ٔغبِقٝ ٚیػٌی ٞب ٚ نفبت ٔٛرٛز ٚ زض ٟ٘بیت ثطضؾی اضتجبط ثیٗ ٔتغیطٞبؾت. زض ا٘تٟبی ایٗ ٘ٛؿ پػٚٞف ٚ 

 ٞبی پػٚٞف، پطزاذت. تحمیك ٔی تٛاٖ ثٝ اضائٝ پیكٟٙبز ثط اؾبؼ یبفتٝ
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 قادبیات تحقی

فٕٛٔی،  ذسٔبت حسالُ تغصیٝ، تأٔیٗ وٕجٛزٞبی ضفـ ٚ فمط وبٞف تٛؾقٝ، اٌط ظٔیٙٝ زض رٟب٘ی ٞبی ٘ٛقتٝ ثطاؾبؼ

 أٙیت غصایی، تأٔیٗ ٔٛاز ٚ وكبٚضظی تِٛیسات ثٟطٜ ٚضی، افعایف ثٟجٛز ٚ زضآٔس فطنت ٞبی قغّی، ثبالضفتٗ تٛؾقٝ

 ٘فؽ ثٝ افتٕبز تمٛیت ٚ ٔكبضوت تٛؾقٝ ٚ ظیؿتی ٚ عجیقی ٔحیظ تٛاٖ ضٚؾتبٞب، حفؼ ثٝ فٕٛٔی ٔٙبثـ غصایی، ا٘تمبَ

 ٔحیظ ثب ضٚؾتبیی ا٘ؿبٖ ثیٗ فٕیك پیٛ٘س ٔٙغمی عٛض ثٝ آٖ نٛضت قٛ٘س، زض تّمی ضٚؾتبیی پبیساض تٛؾقٝ اٞساف رعء

 عطیك اٚ، اظ ٘یبظٞبی تأٔیٗ ٘حٜٛ ٚ ضٚؾتبیی اؾتفبزٜ ا٘ؿبٖ ٔٛضز ظٔیٗ ثٝ تٛرٝ زٚ، یقٙی ایٗ پیٛ٘س ٔی ٌطزز. ٔكرم

 تقبُٔ ٚرٛز ثٝ تٛرٝ ثب یبثٙس، فطاٞٓ ٔی قٛز. ٔی تجّٛض ثطزاضی ثٟطٜ ٞبی ٘ؾبْ لبِت زض وٝ فقبِیت ٔرتّف اقىبَ

 تٛؾقٝ وكبٚضظی ثب ضٚؾتبیی تٛؾقٝ پیٛ٘سی ٞٓ ّٔی، اٞساف تٛؾقٝ ٚ وكبٚضظی تٛؾقٝ ثب ضٚؾتبیی تٛؾقٝ ٔیبٖ فٕیك

فمط،  تِٛیس، وبٞف اؾبؾی، افعایف ٘یبظٞبی تأٔیٗ انّی ٔحٛض ٞكت زض ٔی تٛاٖ پبیساض تٛؾقٝ ٘ؾطیٝ اؾبؼ ثط ضا

وطز  ثیبٖ ظیؿت ٔحیظ حفؼ ٚ زضآٔس یف ٘فؽ، افعا ثٝ افتٕبز ٚ قغّی، ٔكبضوت ٞبی فطنت أٙیت غصایی، تٛؾقٝ

(، 1973ِٞٛیًٙ ) ٌفتٝ زاضز. ثطاؾبؼ ظیؿت ٔحیغی عجیقی ٔغبِقبت زض ضیكٝ (. تبة آٚضی12:1385)افتربضی، 

 ٔطحّٝ ثٝ آضأی ٔی تٛا٘س ظِعِٝ ٔب٘ٙس فبّٔی زض ثطاثط ا٘ساظٜ چٝ تب ٔحیظ وٝ ٔقٙبؾت ایٗ ثٝ ٔحیظ یه آٚضی تبة ٔیعاٖ

 تٛا٘بیی یه تبة آٚضی (Petak,2002:15).قٛز تجسیُ پبیساض ٔحیغی ثٝ ٚ وٙس ؾپطی ضا رسیس ٔحیظ یه ثٝ ا٘تمبَ

 وٝ ٔی قٛز ثبِمٜٛ ای لبثّیت ٞبی ٔكَٕٛ ٚ اؾت حبزحٝ اظ ثقس ذٛز ثٟؿبظی ٚ فىؽ اِقُٕ ثطای ارتٕبفی ؾیؿتٓ

 پؿط ٚیسازٞبی ٚ ضٚیساز یه فٟسٜ اظ ثتٛا٘س ٚ وٙس رصة ضا حبزحٝ احط زض ٚاضز قسٜ فكبضٞبی لبزض ٔی ؾبظز ضا ؾیؿتٓ

 وٝ ٔی زٞس ضخ ظٔب٘ی ربٔقٝ تبة آٚضی وٝ زاضز ٚرٛز افتمبز ایٗ ظٔیٙٝ ایٗ زض . (Cuutre et al,2008:21)ثطآیس  آٖ

 قىُ ظٔب٘ی ثٝ فجبضت زیٍط، تبة آٚضی ثبقس. زاقتٝ ٚرٛز ثحطاٖ ٔرطة احطات ؾطیـ وطزٖ ذٙخی ثطای وبفی ٔٙبثـ

 فُٕ یب وٙس فُٕ تأحیطات زضٔمبثُ ؾطفت ثٝ ٚ ثبقس زاقتٝ ٚرٛز احتیبد ثط اضبفی ٚ لٛی ثؿیبض ٔٙبثـ وٝ ٌیطز ٔی

 ضایت ِٛیس فطا٘ه ٘ؾیط ای ثطرؿتٝ ٔقٕبضاٖ آحبض ثٝ ثیكتط اضٌب٘یه ٔقٕبضی ِفؼ .(Ride,2011:50)زٞس  ٘كبٖ ٔتمبثُ

 ثٛز٘س، عجیقت ظیجبئی اظ ٔقٕبضا٘ٝ تقجیطی ز٘جبَ ثٝ وٝ ٔسضٖ ٔقٕبضاٖ پطزاظاٖ ٘ؾطیٝ اظ ثؿیبضی ثطای .قٛز ٔی اعالق

حیبت،  چطذٝ ٚ ثبقس عجیقت ٔٛاظات ثٝ وٝ آٚضز ٔی ٚرٛز ثٝ ضا تطویجی ثبیؿت ٔی ٔقٕبض قس. ٔی تّمی ٟٔٓ فّؿفٝ

 ضایت، ٔقٕبضی ِٛیس فطا٘ه ٚ ؾبِیٛاٖ ِٛئی ٘ؾیط ٔقٕبضا٘ی آحبض زض زٞس. ٘كبٖ ا٘تعافی نٛضت ثٝ ضا تٛؾقٝ ٚ ضقس

 پطزاظاٖ ٘ؾطیٝ اضٌب٘یه ٔقٕبضی اٚد ظٔبٖ زض .اؾت زضآٔسٜ ٕ٘بیف ثٝ ثٙبٞب ته زض ٚ ٕٔىٗ قىُ ثبضظتطیٗ ثٝ اضٌب٘یه

 اظ یىی) قیّیًٙ ٚیّٟٓ فطزضیف وطز٘س. ثیبٖ ضا ٔتقسزی ٔٛاضز عجیقت ٚ ٔقٕبضی اضتجبط ذهٛل زض ٔكٟٛض

٘یؿت  رسائی عجیقت ٚ ا٘ؿبٖ ثیٗ ٚ اؾت ا٘ؿبٖ ذٛز اظ رعئی عجیقت وٝ ثٛز ، ٔقتمس)ضٔب٘تیه فّؿفٝ ثٙیبٍ٘صاضاٖ

 ؾطٔبیٝ ٔرتّف ٔحّی، اقىبَ ٔسیطاٖ ٘مف ثط تأویس ثب تبة آٚض ٞبی ؾىٛ٘تٍبٜ ایزبز ثطای (.8:1393)ٔمسْ فط، ٚیؿی، 

 تأحیطٌصاض ٞبی ؾطٔبیٝ ا٘ٛاؿ اظ ٞٙزبضٞب، یىی ٚ ٞب افتٕبز، قجىٝ ٞبی ٔؤِفٝ ثط تأویس ثب ارتٕبفی ؾطٔبیٝ وٝ زاض٘س ٘مف

 ایٗ وٝ وؿی اِٚیٗ اؾت. زاضا ارتٕبفی فّْٛ ٔیبٖ زض ٘بٔحؿٛؼ ٚ عٛال٘ی ثؽ ارتٕبفی، تبضیرچٝ ای ؾطٔبیٝ اؾت.

 ٚ تقّیٓ ٚ فطًٞٙ قىُ ٌیطی زض ضا ارتٕبفی قطوت ٘مف وّٕٗ ریٕع ثقسٞب ثٛز. فبٖ ثطز، ٞب٘ی وبض ثٝ ضا انغالح

 60 زٜ اٚاذط زض ربوٛة ریٗ آٖ اظ ثقس ٔب٘س. زٚض ٔجبحج اظ ٔستی وٝ ثٛز ٔفٟٛٔی ارتٕبفی ؾطٔبیٝ زاز. قطح تطثیت

 ثٛضزیٛ پیط ٕٞچٙیٗ قطح زاز٘س. تفهیُ ثٝ ضا آٖ 80 زٜ زض وّٕٗ ٚ 70 زٜ زض ِٛضی ؾپؽ ؾبذت ٔغطح ضا آٖ زٚثبضٜ
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 قٟط٘كیٙی قتبثبٖ ضقس فّیطغٓ (Woolcock,2001:12).آٚضز  فُٕ ثٝ ٔٛضز ایٗ زض تحمیمبتی فطا٘ؿٛی ربٔقٝ قٙبؼ

 زض ٚ تأحیطٌصاض فطز ٔٙحهطثٝ قیٜٛ یه فٙٛاٖ ثٝ ٕٞچٙبٖ ضٚؾتبٞب ٚیػٜ ثٝ ا٘ؿب٘ی ؾىٛ٘تٍبٜ ظیؿت رٟبٖ، اٍِٛی زض

 ٚ ؾبظٞبی ؾبذت ضٚ٘س ٚ ضٚؾتبیی رٛأـ وبِجسی ٚضقیت ِصا اؾت. ٔغطح ا٘ؿب٘ی ٞبی فقبِیت ٚ رٕقیت اؾىبٖ

 ثٛزٖ ؾیبَ یبثٙس. ٔی ثؿعایی اؾت، ٘مف ؾبذتبضی ٚ قىّی ٞبی زٌطٌٛ٘ی ٚ تحٛالت زؾترٛـ وٝ ٕٞٛاضٜ رسیس

 ٘ٝ ٚ زاضز پیٛ٘س ظٔیٗ ٚضقیت تغییط ثب وٝ اؾت رغطافیبیی ٞبی فطنٝ اظ ٔتبحط ٞبی ضٚؾتبیی ؾىٛ٘تٍبٜ وبِجسی ؾبذتبض

 ٔٙزط ضٚؾتب فضبیی ضیعی ثط٘بٔٝ ٘ؾبْ زض ٔحیغی ظیؿت ٚ ارتٕبفی یه ٔفْٟٛ ثٝ ثّىٝ ثٛزٜ التهبزی ٔفْٟٛ یه تٟٙب

 ٌطفتٝ قىُ ظٔبٖ زضٌصض فطٍٞٙی ٚ التهبزی، ارتٕبفی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔمتضیبت ثط ثٙب ضٚؾتبٞب وبِجسی ؾبذتبض .قٛز ٔی

 ؾجع، ضٚ٘ك فضبی ایزبز ٚ ٔقبنط، تقطیض ٔقبثط ٚ ثبزٚاْ ٔهبِح ثب ٞبیی ذب٘ٝ ایزبز رسیس، ثبٚرٛز ضقس أب اؾت.

 یب ذٛز، احؿبؼ آضأف لسیٕی ٞٛیت ٌؿؿت ٚ لسیٓ ٚ رسیس ثبفت ٕٞبٍٞٙی فسْ زِیُ ثٝ ضٚؾتب زض ٘ؿجی

 ثب ؾٙتی ؾىٛ٘تٍبٜ قىُ ٚیػٌی تمبثُ احط زض ٘بضضبیتی ایٗ اؾت. ٘ساقتٝ پی زض ضٚؾتب ؾبوٙبٖ ثطای ضا ضضبیتٕٙسی

اؾت  افتبزٜ زیٍط، اتفبق ؾٛی اظ رسیس ٌؿتطـ ثٝ ٘ؿجت وٙٙسٜ ٕٞبًٞٙ فبُٔ ٚ ضٚیىطز ٘جٛز ٚ ؾٛ اظ یه رسیس

(. ٚاحسٞبی ٔؿىٛ٘ی ضٚؾتبیی اظ یه ؾٛ، تحت تبحیط الّیٓ ٚ اٍِٛٞبی عجیقی ثٙب قسٜ ا٘س 4:1395)ِه، فعیعذب٘ی، 

ٟب٘ی ٚرٛز زاضز وٝ ثیبٍ٘ط ایٗ ٞب اضتجبط زاض٘س. أب أطٚظٜ ثبٚضی تمطیجب ر ٚ اظ ؾٛی زیٍط ثب اٍِٛی ٔقیكت ذب٘ٛازٜ

ٚالقیت اؾت وٝ رٛأـ ضٚؾتبیی ضٚظ ثٝ ضٚظ زض حبَ پیچیسٜ تط قسٖ ٞؿتٙس. ایٗ ٌٛ٘ٝ پیچیسٌی زض تٙٛؿ پصیطی 

اٍِٛٞبی فقبِیت ٚ ربثٝ ربیی افطاز، ذب٘ٛاضٞب ٚ ٟ٘بزٞب ٚ ثٝ عٛض وّی زض حزٓ ضٚظافعٖٚ رطیبٖ اعالفبت ٚ 

(. ٔقٕبضی ثٛٔی ضٚؾتبیی ثطاؾبؼ فٛأُ 4:1389ذٛثی لبثُ ضزیبثی اؾت )ؾقیسی، ٞب، ٘ٛؿ آٚضی ٞب ٚ ... ثٝ  ؾطٔبیٝ

ٚ قبذم ٞبی ٔرتّف ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی، الّیٕی ٚ ٔقیكتی ٔرتّف، قىُ ٌطفتٝ اؾت. اظؾٛی زیٍط قىُ ٌیطی 

یقت ٚ ٌیطی اظ فٙبنط ٔفیس الّیٕی، ضٕٗ احتطاْ ثٝ عج ٔقٕبضی ضٚؾتبٞب، زض رٟت حفؼ آؾبیف ؾبوٙبٖ، ثب ثٟطٜ

ؾبیت، ثٝ ٚرٛز آٔسٜ اؾت. زض ؾیٕبٞبی ضٚؾتبٞبی وكٛضی، احتطاْ ثٝ عجیقت ضا ٔی تٛاٖ زض ٘حٜٛ اؾتمطاض ثطاؾبؼ 

تٛپٌٛطافی، قىُ ٌیطی ثبفت ثطاؾبؼ عجیقت، اؾتفبزٜ اظ ؾًٙ ٚ ذبن زض ٔهبِح ثٙب، پٛقف ثبْ ٚ ... ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز 

 (.2:1395)اؾٕبفیُ پٛض، غفبضیبٖ ذطْ، 

  ٌ مًرد مطالعٍمعرفی محديد-

ضٚؾتبٞبی ضربیی زقت ٚ فالض ٞط زٚ ٚالـ زض ٔحسٚزٜ ضٚزثبض إِٛت غطثی ٚالـ زض قٕبَ قطق اؾتبٖ لعٚیٗ 

 .اؾت ٘فط ثٛزٜ 20٫896ثطاثط ثب  1395ثٙبثط ؾطقٕبضی ٔطوع آٔبض ایطاٖ، رٕقیت ثرف إِٛت غطثی زض ؾبَ  ٞؿتٙس.

یط، فالض ٚ تالتط ، زؾتزطز ؾفّی، ضربیی زقت، ٞثٟطاْ آثبز، زٚضچبن تٛاٖ ثٝ تطیٗ ضٚؾتبٞبی ایٗ ٔٙغمٝ ٔی اظ ٟٔٓ

 .اقبضٜ ٕ٘ٛز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%86%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 : مًقعیت ريستاَای مًرد مطالعٍ در استان ي کشًر 1وقشٍ 

 ٔٙجـ:ٍ٘بض٘سٜ

 شىاخت يضع مًجًد ريستای رجایی دشت

ضٚؾتبی ضربیی زقت زض زٞؿتبٖ ضٚزثبض ٔحٕس ظٔب٘ی اظ ثرف ضٚزثبض إِٛت غطثی، اظ تٛاثـ قٟطؾتبٖ لعٚیٗ، لطاض 

ٌطفتٝ اؾت. ٔطوعیت ثرف ضٚزثبض قٟطؾتبٖ ضا قٟط ضاظٔیبٖ ٚ ٔطوعیت زٞؿتبٖ ضٚزثبض ٔحٕسظٔب٘ی ضا ضٚؾتبی 

طقٕبضی فٕٛٔی ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ ؾبَ ثطاؾبؼ اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ٘تبیذ ؾزاض اؾت.  ضربیی زقت فٟسٜ

ظٖ ٔی ثبقس وٝ ٔزٕٛفب  359ٔطز ٚ  397٘فط ٚ ثٝ تفىیه  756، ضٚؾتبی ضربیی زقت زاضای رٕقیتی ٔقبزَ 1395

 (. 1395ذب٘ٛاض ضا تكىیُ ٔی زٞٙس )ٔطوع آٔبض ایطاٖ،  215

ا٘مالة اؾالٔی  اظ ثٙیبزٔؿىٗ 1385ثطاؾبؼ اعالفبت ٔٛرٛز اظ عطح ٞبزی ضٚؾتبی ضربیی زقت، ٔهٛة ؾبَ 

زضنس  60اؾتبٖ لعٚیٗ، ٔكرم ٔی قٛز وٝ اظ ٔیبٖ ؾٝ ثرف فٕسٜ التهبزی وكبٚضظی، نٙقت ٚ ذسٔبت، حسٚز 

زضنس ٘یع ثٝ زأساضی ٔكغِٛٙس. ٔبثمی اٞبِی  10اظ اٞبِی ضٚؾتبی ضربیی زقت ثٝ أط ظضافت ٚ ثبغساضی ٚ حسٚز 

ٞبی وكبٚضظی ضٚؾتب قبُٔ، وكت  فقبِیت ٞؿتٙس. فقبِیت ضٚؾتب زض ٔكبغُ غیطتِٛیسی ٚ اوخطاً ذسٔبتی ٔكغَٛ ثٝ

ٞىتبض، وكت ٌٙسْ ٚ رٛ ثٝ نٛضت زیٓ زض  43ثط٘ذ ٚ ٌٙسْ ٚ قجسض ٚ فسؼ زض اضاضی آثی ثٝ ٔؿبحت حسٚز 

قٛز. زض ایٗ ٔیبٖ  ٞىتبض ٔی 18ٞىتبض ٚ ثبغبت ظضزآِٛ، ٌیالؼ ٚ ٌطزٚ ثٝ ٔؿبحت حسٚز  33اضاضی ثٝ ٔؿبحت 

ٞبی ؾٙتی یب ٘یٕٝ نٙقتی اؾت )عطح ٞبزی ضٚؾتبی ضربیی زقت،  لبِت زأساضی ثٝ ضٚـ زأساضی زض ضٚؾتب زض

21:1385.) 
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 :ديرومای ريستای رجایی دشت2تصًیر 

 ٔٙجـ:ایؿٙب

ثطضؾی  .ٞب اظ ٘مغٝ ای ثٝ ٘مغٝ زیٍط تقجیط وطز ٟٔبرطت ضا ٔی تٛاٖ ثٝ تحطن زائٕی یب ٔٛلت ٌطٚٞی اظ ا٘ؿبٖ

چٍٍٛ٘ی احط ٟٔبرطت زض افعایف یب وبٞف رٕقیت یىی اظ پیچیسٜ تطیٗ ٔجبحج زض ٔغبِقبت رٕقیتی اؾت. ایٗ 

 ٔؿئّٝ ثسِیُ ٘بپبیساضی ٟٔبرطت ٚ ٚاثؿتٍی آٖ ثٝ ٔزٕٛفٝ فٛأّی چٖٛ فٛأُ التهبزی، ؾیبؾی، ارتٕبفی ٚ

ثٝ زؾت آٔسٜ اظ عطح ٞبزی ضٚؾتبی ضربیی  اعالفبتفطٍٞٙی ثؿیبض ٔتغیط ٔی ٕ٘بیس. ثب ٔغبِقٝ آٔبض رٕقیتی ٚ 

ضربیی زقت ٘طخ ضقس ٔخجت زاقتٝ ٚ رٕقیت ٔقبزَ ضٚؾتبی  65-75زض زٚضٜ زٞؿبِٝ زقت، اؾتٙجبط ٔی قٛز وٝ 

ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. ثٙب ثط آٔبض ٚ  23/9افعایف یبفتٝ ٚ ثقس ٔتٛؾظ ذب٘ٛاض  65زضنس ٘ؿجت ثٝ رٕقیت ؾبَ  2/12

ٞب ثب ٟٔبرطپصیطی ٔٛارٝ  ٔیسا٘ی ا٘زبْ ٌطفتٝ، ضٚؾتبی ضربیی زقت زض ٕٞٝ زٚضٜ ٞبی اعالفبت ٔٛرٛز ٚ ثطزاقت

ثٛزٜ اؾت. ایٗ ؾیُ ٟٔبرطپصیطی ثٝ زِیُ تزٕـ ذسٔبت ٚ أىب٘بت ٚ ٘یع ٘عزیىی ثٝ ربزٜ آؾفبِتٝ ٚ زؾتطؾی آؾبٖ 

ضربیی  اثٙیٝ ضٚؾتبیاعالفبت ٔٛرٛز اظ عطح ٞبزی ضٚؾتبیی، ثطاؾبؼ ثٝ ٚؾبیُ ٘مّیٝ ٕٞچٙبٖ ضٚ ثٝ افعایف اؾت. 

 لسیٕی  بفتث  ذهٛلی ضربیی زقت، ثٝ ضٚؾتب  ثٙبٞبی  اوخطیت ٌطٜٚ تمؿیٓ ٔی قٛز. ثط ایٗ اؾبؼ 5زقت ثٝ 

 ٚ  ٌُ ٚ  ضیعی  پی زض ٔب٘ٙس آٖ ٚ  قفتٝ  ٔالت اظ  وٝ  یعٛض  ثٝ .ا٘س وطزٜ یثٛٔ  ٔهبِح اظ  ٔٙبؾجی ٘ؿجتبً  ثطزاضی  ثٟطٜ  ضٚؾتب

  اؾتفبزٜ ا٘سٚز  فٙٛاٖ  ثٝ  ٔبؾٝ ٚ  ؾیٕبٖ ٚ  ٌُ ٚ  ذبن ٚ  ٌچ  ٔالت ٚ ثبضثط  ٔهبِح  فٙٛاٖ  ثٝ  قفتٝ  ضٚی  ثٝ آرط ٚ  ذكت

 ٚ  تیطآٞٗ  ؾیؿتٓ اظ ٘ٛؾبظ  ثٙبٞبی زض ٚ  ّٔحمبت ؾبیط  فالٜٚٝ ث  چٛثی  تیطٞبی اظ اوخطا  لسیٕی  ثٙبٞبی  ؾمف . اؾت  قسٜ

  آؾفبِت اظ  ثبْ رسیس  ثٙبٞبی زض ٚ  وبٍُٞ اظ  لسیٕی  زیٛاضٞبی  ثبْ  پٛقف  ثطای .قٛز ٔی  اؾتفبزٜ  لسیٕی  ؾیؿتٓ اظ وٕتط

  قسٜ  ثطزاضی  ثٟطٜ  أطٚظی  ٔهبِح ٚ  ٔرتّف  ا٘سٚزٞبی اظ ٞب آٖ اظ  ثطذی زض ٚ ا٘سٚز  ثسٖٚ ٔٛاضز  ثطذی زض زیٛاضٞب ٚ

 . اؾت

اظ ثٙیبزٔؿىٗ ا٘مالة اؾالٔی اؾتبٖ لعٚیٗ ٚ  1385عطح ٞبزی ضٚؾتبی ضربیی زقت، ٔهٛة ؾبَ ثب اؾتٙبز ثٝ 

ٕٞچٙیٗ ثطزاقت ٔیسا٘ی اظ ضٚؾتب، وبضثطی ٞبی ٔٛرٛز زض ضٚؾتبی ضربیی زقت فجبضتٙس اظ: وبضثطی ٔؿىٛ٘ی، 

ذسٔبتی، وبضثطی  وبضثطی آٔٛظقی قبُٔ ٔسضؾٝ اثتسایی ٚ ضإٞٙبیی ٚ ٞٙطؾتبٖ ٚ زثیطؾتبٖ، وبثطی تزبضی ٚ

ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی، وبضثطی ٔصٞجی، وبضثطی ازاضی ٚ ا٘تؾبٔی، وبضثطی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ا٘جبض، وبضثطی تبؾیؿبت ٚ 

وبضذب٘ٝ آؾفبِت زض لؿٕت رٙٛة ضٚؾتب ٚ ذبضد اظٔحسٚزٜ وبِجسی تزٟیعات، وبضثطی نٙقتی وٝ ٔرتم ثٝ 

 ٚ وبضثطی ٌٛضؾتبٖ. ضٚؾتب اؾت، وبضثطی ٚضظقی، وبضثطی ثبیط، وبضثطی ٔقبثط 
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قطایغی ضا ثط ٚضقیت فقّی اؾتمطاض ٚاحسٞبی ضربیی زقت  ٔٛلقیت اؾتمطاض ٚ ٚیػٌی ٞبی ذبل ضٚؾتبی

ٟٕٔتطیٗ فبُٔ ٔحسٚز وٙٙسٜ تٛؾقٝ ضا قبیس ثتٛاٖ فبُٔ تٛپٌٛطافی قسیس زض  .ٔؿىٛ٘ی ضٚؾتب حبوٓ وطزٜ اؾت

ضی ٔطغٛة ظضافی زض لؿٕت قٕبَ قطلی ضٚؾتب، اضا . ٕٞچٙیٗثطذی ٔٛاضـ اعطاف ضٚؾتب زا٘ؿتقٕبَ ضٚؾتب ٚ 

ثبغبت زض رٙٛة قطلی ٚ رٙٛة غطثی ضٚؾتب ٚ ضٚزذب٘ٝ وٝ زض لؿٕت غطة ٚ رٙٛة غطثی ٚ رٙٛة قطلی ضٚؾتب 

 . اؾت

 
 : تصًیر ًَایی ريستای رجایی دشت 3تصًیر 

 ٌٌُٛ اضثٔٙجـ:

 زقت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. ٘مكٝ ظیط، تٛظیـ وبضثطی ٚضـ ٔٛرٛز ٚ وبضثطی پیكٟٙبزی ضٚؾتبی ضربیی
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 : کاربری يضع مًجًد ي پیشىُادی ريستای رجایی دشت 2وقشٍ شمارٌ 

 ٔٙجـ: عطح ٞبزی ضٚؾتبی ضربیی زقت

 شىاخت يضع مًجًد ريستای فالر

ضٚؾتبی فالض زض زٞؿتبٖ ضٚزثبض قٟطؾتبٖ اظ ثرف ضٚزثبض إِٛت غطثی، اظ تٛاثـ قٟطؾتبٖ لعٚیٗ، لطاض ٌطفتٝ اؾت. 

ثٝ زِیُ لطاضٌیطی ٞط زٚ ضٚؾتبی ضربیی زقت ٚ فالض زض ثرف ضٚزثبض إِٛت غطثی، ٔطوعیت ثرف ٕٞبٖ قٟط 

، ضٚؾتبی فالض 1395ٔی ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ ؾبَ ثطاؾبؼ اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ٘تبیذ ؾطقٕبضی فٕٛضاظٔیبٖ اؾت. 

ذب٘ٛاض ضا تكىیُ ٔی زٞٙس  67ظٖ ٔی ثبقس وٝ ٔزٕٛفب  79ٔطز ٚ  84٘فط ٚ ثٝ تفىیه  163زاضای رٕقیتی ٔقبزَ 

 (. 1395)ٔطوع آٔبض ایطاٖ، 

اظ ثٙیبز ٔؿىٗ ا٘مالة اؾالٔی اؾتبٖ  1392ثطاؾبؼ اعالفبت ٔٛرٛز اظ عطح ٞبزی ضٚؾتبی فالض، ٔهٛة ؾبَ 

زضٔب٘ی تحت ٘فٛش ضٚؾتبی ثٟطاْ آثبز ٔی  –لعٚیٗ، ٔكرم ٔی قٛز وٝ ضٚؾتبی فالض ثٝ ِحبػ ذسٔبت ثٟساقتی 

 1391تب ؾبَ  1388زض ایٗ ضٚؾتب اظ ؾبَ ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ اعالفبت اذص قسٜ اظ ذب٘ٝ ثٟساقت ضٚؾتبی ثٟطاْ آثبز، 

ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٟٔبرطتی افٓ اظ زضٖٚ وٛچی ٚ ثطٖٚ وٛچی اتفبق ٘یفتبزٜ اؾت. ثطضؾی ٚیػٌی ارتٕبفی ثیٗ ؾبوٙیٗ 

ٞبی اِٚیٝ ٚ لسیٕی ضٚؾتب ثطای ایزبز ٕٞجؿتٍی ٚ ٔطوعیت تزٕـ الساْ ثٝ ؾبذت ٔؿزس زض  ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ عبیفٝ

ٚ اِٚیٗ ٔؿبوٗ ضا زض پیطأٖٛ آٖ ثٙب وطزٜ ا٘س. ؾبذت ٔؿزس ٚ ثٙبی أبٔعازٜ زض ایٗ ضٚؾتب رٛاض أبٔعازٜ ٕ٘ٛز٘س 

ثیبٍ٘ط ٚرٛز ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ٚ ٕٞسِی ؾبوٙیٗ ضٚؾتب ثٛزٜ ٚ فٛأُ زیٍط تبحیط چٙسا٘ی ٘ساقتٝ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ 

آة رٟت أٛض وكبٚضظی ٔی ثبقٙس ضا  ٔؿئّٝ وٝ الٛاْ وٙٛ٘ی ضٚؾتب ایٗ ٔٙغمٝ ضا وٝ زاضای ظٔیٗ ٞبی حبنّریع ٚ
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ثطای ٔقیكت ا٘تربة ٕ٘ٛزٜ ا٘س، ِٚی زض ؾبَ ٞبی اذیط فسْ ٚرٛز آة وبفی رٟت أٛض وكبٚضظی ؾجت ذبِی قسٖ 

 (. 63:1392رٕقیت ثٝ ٚیػٜ رٛا٘بٖ اظ ایٗ ضٚؾتب ٌطزیسٜ اؾت )عطح ٞبزی ضٚؾتبی فالض، 

ٔی قٛز وٝ ثب ٚرٛز ٘مبط ثبِمٜٛ رٟت ٌطزقٍطپصیطی  ثب اؾتٙبز ثٝ اعالفبت حبنُ اظ ثطزاقت ٔیسا٘ی، ٔكرم

ضٚؾتبی فالض، ؾبوٙیٗ ضٚؾتب ٞیچ ٌٛ٘ٝ فاللٝ ای ثطای ٚضٚز ٌطزقٍط ٘ساض٘س. ایٗ ٔٛضٛؿ، حبنُ ضذسازٞب ٚ 

ٞبی ٌصقتٝ ثطٚظ وطزٜ اؾت. ایٗ زض قطایغی اؾت وٝ ضٚؾتبی فالض، ثؿیبضی اظ  اتفبلبت ثؿیبضی اؾت وٝ زض زٞٝ

 ٌطزقٍط ضا زاضز.  پتب٘ؿیُ ٞبی ٚضٚز

اظ ثٙیبز ٔؿىٗ ا٘مالة اؾالٔی اؾتبٖ  1392ثطاؾبؼ اعالفبت ٔٛرٛز اظ عطح ٞبزی ضٚؾتبی فالض، ٔهٛة ؾبَ 

 ٚؾتب حسٚزضؾغح ظیط وكت  .ٔتىی ثٝ فقبِیت ٞبی وكبٚضظی ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ اؾتضٚؾتبی فالض التهبز لعٚیٗ، 

ٞىتبض اضاضی وكبٚضظی  100ٞىتبض اضاضی ظضافی ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ  130. اظ ایٗ ٔمساض حسٚز ٞىتبض ٔی ثبقس 230

زض پیطأٖٛ ضٚؾتب ٚالـ قسٜ اؾت. ثیكتط اضاضی وكـبٚضظی ضٚؾتب ضٚؾتب ضا ٘یع ٔحهٛالت ثبغی ٔی ثبقس. 

ٙسق ٚ ٌطزٚ ٔی ثبقس. ٔحهٛالت ظضافی ضٚؾتب قبُٔ: ِٛثیب ٚ چغٙسض ٚ ٔحهٛالت ثبغی ٘یع قبُٔ: اٍ٘ٛض، آِجبِٛ، ف

آة ٔٛضز ٘یبظ وكبٚضظی اظ عطیك ضٚزذب٘ٝ تبٔیٗ ٔی قٛز. زض ایٗ ٔیبٖ، ضٚؾتبی فالض فبلس زاْ ٚ عیٛض اؾت )عطح 

(. ضٚؾتب زض ٘بحیٝ وٛٞؿتب٘ی ثب آة ٚ ٞٛای ٔغجٛؿ لطاض زاضز، ٘عزیىی ثٝ قٟط لعٚیٗ ٚ 70:1392ٞبزی ضٚؾتبی فالض، 

آة ٚ ٞٛایی ٔٙبؾت ٚ زاقتٗ اضاضی حبنّریع ٕٞب٘ٙس زیٍط ٘مبط وكٛض ثٝ  ضاظٔیبٖ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ قطایظ

 تجقیت اظ لیٕت ٔؿىٗ ثبفج ٌطا٘ی ٔؿىٗ زض ؾبَ ٞبی اذیط ٌكتٝ اؾت.

 ؾغح ٚ ٌطٜٚ لبثُ تمؿیٓ ٔی ثبقٙس وٝ فجبضتٙس اظ:  3ثٝ عٛض وّی اظ ِحبػ ویفی اثٙیٝ ٔٛرٛز زض ضٚؾتب ثٝ 

  زضنس اظ وُ ؾبذتٕبٖ ٞبی ضٚؾتب ضا قبُٔ ٔی قٛز. 13.5لغقٝ ثب  13٘ٛؾبظ: ٚاحسٞبی ٘ٛؾبظ وٝ تقساز 

  زضنس اظ ؾبذتٕبٖ ٞب ٔطٔتی ٞؿتٙس. 31.2لغقٝ ثب حسٚز  30ٔطٔتی: زض ایٗ ضٚؾتب تقساز 

  زضنس اظ ؾبذتٕبٟ٘بی ضٚؾتبی فالض ترطیجی ٔی ثبقٙس )عطح ٞبزی ضٚؾتبی  55.3ٚاحس ثب  53ترطیجی: تقساز

 (.72:1392فالض، 
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 : تصًیر ًَایی ريستای فالر 4تصًیر 

 ٔٙجـ:ٌٌُٛ اضث

زض ثبفت اضٌب٘یه یب ثبفت لسیٓ ؾبذتٕبٖ ٞب فٕستب اظ لسٔت ثبالیی ثطذٛضزاض ٔی ثبقٙس ٚ فٕٛٔب اظ ٔهبِح ثٛٔی 

ذكت ٚ ٌُ ٚ چٛة ؾبذتٝ قسٜ ا٘س. تٕبْ ؾبذتٕبٖ ٞبی ٔٛرٛز یه عجمٝ ٔی ثبقٙس. غبِت تكىیُ زٞٙسٜ ٚاحس 

ضٚؾتب قبُٔ اتبق ٘كیٕٗ، ٟٕٔبٖ، ایٛاٖ، ا٘جبض ٚ حیبط ٚ ثبغچٝ اؾت وٝ تطویجی ایٗ فٙبنط زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ی زض ایٗ 

ؾغح نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٍٕٞی زٚض تب زٚض حیبط ضا فطا ٌطفتٝ ا٘س اظ ٘ؾط ؾبظٜ ای ٞیچ ٘ٛؿ والف ثٙسی افمی ٚ لبئٓ زض 

ٙب زض ٔمبثُ ظِعِٝ ٚ ِطظـ پیف ثیٙی ٘كسٜ پی ٚ یب زیٛاضٞبی ثٙب نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت. ٔؿبئُ ایؿتبیی ٚ اؾتحىبْ ث

اثقبز رسیس زض ثبفت اؾت ٚ زضنس ضخ زازٖ ٔربعطات عجیقی زض ایٗ لؿٕت ٞبی ثبفت ضٚؾتبثٝ ٔطاتت ثیكتط اؾت. 

ٞبی ٔٙؾٓ اظ  وٛچٝ اؾت.ظٔیٗ تبثقی اظ ٔیعاٖ أىب٘بت ٔبِی اؾت ٚ ضبثغٝ فٕسٜ ٚ تقییٗ وٙٙسٜ لغقبت ٘یع ٕٞیٗ 

زض ایٗ ثبفت أىبٖ زضرٝ ثٙسی ٔقبثط ٘ؿجتبً آؾبٖ ٔی ثبقس. ظیطا اثٙیٝ ثٝ نٛضت  اؾت. ٞبی ایٗ ثبفت ٔكرهٝ

ٞبی ثطٍٚ٘طا اظ ٚیػٌی ٞبی  ٞبی ثٝ ؾجه رسیس پطاوٙسٜ قسٜ ا٘س ٚ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ٔتفبٚت ثب ٔقٕبضی ٌٛ٘ٝ ذب٘ٝ

یسٜ اؾت. زض ٘تیزٝ آ٘چٝ ثبفت ثبضظ ایٍٙٛ٘ٝ اثٙیٝ ٔی ثبقس وٝ رّٜٛ ای ظیجب ثٝ ثبفت حبقیٝ ای ضٚؾتبی فالض ثرك

ضٚؾتبی فالض ضا حبئع اضظـ ٕ٘ٛزٜ اؾت ٕٞبٖ ٚیػٌی ٞبی عجیقی عجیقت ٔٙحهط ثٝ فطز ضٚؾتب، ثبغبت ٚ ضٚزذب٘ٝ 

 (.75:1392پیطأٖٛ ضٚؾتب ٚ عجیقت ثىط آٖ ٔی ثبقس )عطح ٞبزی ضٚؾتبی فالض، 
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 منبع: نگارنده: مسجد ريستای فالر 5تصًیر 

 ٘مكٝ ظیط، تٛظیـ وبضثطی ٚضـ ٔٛرٛز ٚ وبضثطی پیكٟٙبزی ضٚؾتبی ضربیی زقت ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. 

 
 منبع: طرح هادی روستای فالر: کاربری يضع مًجًد ي پیشىُادی ريستای فالر  3وقشٍ شمارٌ 

 علل اَمیت تًجٍ بٍ بافت ارگاویک ريستایی

یىی اظ ٘ؾطیٝ پطزاظاٖ ثٙبْ زض فطنٝ پبیساضی اوٛؾیؿتٕی، ٘ب٘ؿی ٔه پطؾٖٛ اؾت. ٚی قیٜٛ رسیسی ضا ثٝ ٔٙؾٛض 

ٞبی  تهٕیٓ ٌیطی زض حٛظٜ اؾتطاتػی تٛؾقٝ ٔغطح ٔی وٙس. ایٗ اؾتطاتػی ٞب ثب فٙبٚیٗ اؾتطاتػی حفبؽت، ثط٘بٔٝ

٘بْ ٌطفتٝ ا٘س. ٘ىتٝ وّیسی زض ایٗ ٔغبِقبت، زض ٔمیبؼ ّٔی ٚ ٔحّی،  21فّٕی ظیؿت ٔحیغی، ثط٘بٔٝ ثطای لطٖ 

ا٘تربة آٖ زؾتٝ اظ قبذم ٞب ٚ پبضأتطٞبیی اؾت وٝ ٔٛرت ٚضٚز ٔطزْ ٚ یب ثٝ فجبضتی، ٔكبضوت زض ؾغح ّٔی ٚ 
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(. ثٝ فجبضت زیٍط، ٘ؾطیٝ ٔغطح قسٜ اظ ؾٛی ٘ب٘ؿی ٔه پطؾٖٛ، فسْ زذبِت زض 5:1378ٔحّی ٔی قٛز )عجیجیبٖ، 

 ٟبْ اظ ٘ؾطیٝ ایٗ ا٘سیكٕٙس، ٔی تٛاٖ ضٛاثظ ضا ثطاؾبؼ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی تقٕیٓ زاز.اوٛؾیؿتٓ اؾت. ثب اِ

فطٍٞٙی اٞبِی، التهبزی ضٚؾتب ٚ  -ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی ثٝ ٔقٙبی قىُ ٌیطی ثبفت ثطاؾبؼ ٚضقیت ارتٕبفی

ٔقٙبی ضٞبؾبظی أط قىُ ٔجبحج ظیؿت ٔحیغی اؾت وٝ ثبیس ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ ثبقس. ایٗ ٔٛضٛؿ ثٝ ٞیچ فٙٛاٖ ثٝ 

ٌیطی ضٚؾتب ٚ ایزبز ثبفت ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ فىط ٚ ٔٙغك ٘یؿت. ثٙبثطایٗ زذبِت ا٘ؿبٖ فمظ زض حس رٟت زٞی ٚ 

تبة آٚض ٕ٘ٛزٖ ضٚؾتب ٔی ثبقس وٝ ٌبٔی زض ضاؾتبی تٛؾقٝ پبیساض اؾت. ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ثبیس قٙبذت ربٔـ ٚ وبّٔی 

بزی ٚ ظیؿت ٔحیغی ٞط ؾىٛ٘تٍبٜ ٚ ضٚؾتبیی ثٝ زؾت آٚضز ٚ ثقس اظ آٖ ثٝ فطٍٞٙی، الته -اظ قطایظ ارتٕبفی

 ایزبز ضقس ٚ تٛؾقٝ ثبفت وبِجسی ضٚؾتبیی ثٝ نٛضت اضٌب٘یه پطزاذت.

زِیُ إٞیت اضٌب٘یه ثٛزٖ تٛؾقٝ ضٚؾتبیی، زض تبة آٚض ثٛزٖ آٖ ٚ پبیساض ٔب٘سٖ رٛأـ اؾت. چطا وٝ اٌط ثبفت 

فٛأُ ؾٝ ٌب٘ٝ ارتٕبفی، التهبزی ٚ ظیؿت ٔحیغی ثطلطاض ٌطزز، وبٔال تبة آٚض زض وبِجسی ٞط ربٔقٝ ای ٔجتٙی ثط 

ٔٛالـ ثحطا٘ی ذٛاٞس ٌطزیس. ایزبز ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی ثطٔجٙبی ِٔٛفٝ ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی، فبّٔی رٟت 

ٚ فعت ٘فؽ ٟٔبرطپصیطی ٚ ضٚ٘ك ربٔقٝ ضٚؾتبیی ٔی قٛز ٚ ٔب٘ـ اظ ثی ٞٛیتی ضٚؾتب، افعایف انبِت ٔٙغمٝ ای 

ضٚؾتبییبٖ ذٛاٞس قس. ٕٞچٙیٗ زض نٛضتی وٝ ثبفت ضٚؾتبیی، اضٌب٘یه ثبقس، ثبِغجـ ثطٌطفتٝ اظ ٔجبحج التهبزی 

ذٛاٞس ثٛز ثٝ عٛضی وٝ فالٜٚ ثط افعایف تِٛیسات ضٚؾتبیی ٚ پبؾرسٞی ثٝ ٘یبظ زضٚ٘ی ضٚؾتب، ٔٙزط ثٝ نبزضات 

ٟٔٓ تطیٗ ٔٛضٛؿ زض فسْ ٟٔبرطفطؾتی ضٚؾتب ٚ افعایف  ٔحهٛالت ثٛٔی ثٝ حٛظٜ ٘بفص ذٛز ذٛاٞس قس. ٕٞیٗ أط

تطغیت ازأٝ ظ٘سٌی زض ضٚؾتبٞب ٔی قٛز. زض ظٔیٙٝ ظیؿت ٔحیغی ٘یع، زض قطایغی وٝ ثبفت وبِجسی ضٚؾتب اضٌب٘یه 

ٚ ٔجتٙی ثط فٛأُ رغطافیبیی، الّیٓ، آة ٚ ٞٛا ٚ... قىُ ٌطفتٝ ثبقس، ضٚؾتب ثٝ ذٛزی ذٛز ٔی تٛا٘س ثبظزٜ زض 

 ی ٘ؾیط ثٝ ضاٜ افتبزٖ ؾیالة، عٛفبٖ، آتكفكبٖ ٚ اظ ایٗ لجیُ ٔٛاضز، ثبقس. قطایغ
 

 

 

 

 

 
 

 : فرآیىد دخالت در بافت ارگاویک ي عدم تاب آيری ريستا1ومًدار شمارٌ 
 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

ٔٛاضزی اظرّٕٝ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتب، ٘ٛؿ ٕٞؿبیٍی ٚ تطاوٓ ٚ پطاوٙسٌی زض ٟ٘بیت ثبفت وبِجسی ضٚؾتبیی ثبیس ثٝ 

٘ؾطٌیطی حس اضتفبؿ أبوٗ ٚ  ثبفت، ٘ٛؿ وبضثطی ضٚؾتبیی ٚ ٔقٕبضی الّیٕی ٞط ٔٙغمٝ تٛرٝ زاقتٝ ثبقس ٚ ثب زض

ٔب٘ٙس ٔطاوع وبِجسی، احیب فضبی رٕقی ضٚؾتبیی  ٔ  اٍِٛی ثٛٔی ٔٙغمٝ، ثٝ پبیساضی وبِجسی ضٚؾتب وٕه وٙس. زضظٔیٙٝ

 ثبقس.  آٚضی ٔی ٞبی الظْ، لسٔی ٔخجت زض رٟت تبة ٔحالت ٚ ٔطاوع ضٚؾتبیی، ثب تٛرٝ ثٝ تقییٗ وبضثطی
 : ضًابط پایٍ جُت تًجٍ بٍ بافت ارگاویک ريستایی1جديل شمارٌ 

 اٞٓ ضٛاثظ تٛرٝ ثٝ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی

 ٘بٔحؿٛؼ ٚ پٟٙبٖتعضیك أىب٘بت ثٝ نٛضت ٔزٕٛفٝ اظ ضٚؾتبٞب ثٝ عٛض  1

دخالت در •
تافت 

 ارگانیک
 کالبدی

دخالت در •
 فزهنگ

 اجتماعی

دخالت  در •
الگوی 
 هعیشت

 اقتصادی

عدم تعادل و •
 انتظار هوسو

 بافت مدرن

 دلشدگی روستاییاى

 ههاجزت ته شهز

 عدم تاب آوری
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 تبؾیؿبت ٚ تزٟیعات ضٚؾتبیی ثٝ نٛضت فمساٖ ٕ٘ٛز ثهطی ٚ تٛرٝ ثٝ ؾیٕبی ضٚؾتب 2

 ؾبٔب٘سٞی زضٖٚ ثبفتی أىب٘بت ضٚؾتبیی زض نٛضت ِعْٚ  3

 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

، ثبفت وبِجسی ضٚؾتبٞبی ایطاٖ ضٕٗ ثطذٛضزاضی اظ اضظـ ٞبی ٔقٕبضی زاضای اٍِٛٞبی ثهطی ٚ ظیجب قٙبذتی

، اؾتفبزٜ اظ ٔهبِح ٚ زا٘ف ثٛٔی اؾت. زض ایٗ ٔیبٖ، ٔقیكتی، ٕٞبٍٞٙی ثب فّٕىطز ظیؿتی، ا٘غجبق ثب ٔحیظ عجیقی

تبضیری ٚ فطٍٞٙی ثٝ ، ثبفت وبِجسی ثطذی اظ ضٚؾتبٞبی وكٛض ثٝ زِیُ ثطذٛضزاضی اظ ٚیػٌی ٞبی ذبل ٔقٕبضی

 (1395ضٚز.)ٟٔسٚی ٚ ٕٞىبضاٖ,فٙٛاٖ ٔیطاحی اضظقٕٙس ٚ ثزبی ٔب٘سٜ اظ ٘یبوبٖ ٔب ثٝ قٕبض ٔی 

اٍِٛٞبی ضفتبضی اظ رّٕٝ فٛأُ تبحیط ٌصاض ثط ویفیت ٘ٛؾبظی ضٚؾتبیی اؾت. ؾبظٔب٘سٞی اٍِٛٞبی ضفتبضی زض 

ؾجت حیبت یب ٔطي تسضیزی ضٚؾتبٞب قٛز. زض ٚالـ حفؼ اضتجبط وبِجس ثب اٍِٛٞبی ضفتبض ، پطٚؾٝ ٘ٛؾبظی ٔی تٛا٘س

اظزحبْ ٚ لّٕطٚ تبحیط ٔی ٌصاضز ٚ ایٗ ٔفبٞیٓ ثطذبؾتٝ اظ فطًٞٙ ثٛٔی ٞط  ،فضبی قرهی، ثٛٔی ثط ٔفبٞیٓ ذّٛت

 (1397ضٚؾتب ٔی ثبقٙس.)قٕؽ اِسیٗ,

ٞبی اذیط ٔطؾْٛ قسٜ اؾت، زذبِت قسیس ٘یطٚٞبی ا٘ؿب٘ی زض تٛؾقٝ ثبفت اضٌب٘یه  ٔتبؾفب٘ٝ أطی وٝ زض زٞٝ

اؾتب٘ساضز ٚ ظیبٖ آٚض اؾت وٝ اظ ذطٚری ٞبی ضٚؾتبیی اؾت وٝ فٕٛٔب ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ضیعی ثّٙس ٔست، فبلس قطایظ 

ثبضظ آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ فسْ تبة آٚضی ٚ وبٞف پبیساضی اقبضٜ ٕ٘ٛز. یىی اظ اثعاضٞبیی وٝ فبُٔ انّی ایٗ زذبِت ٔی 

ثبقس، عطح ٞبی ٞبزی ضٚؾتبیی اؾت وٝ ثب ٍ٘بٜ غبِت وبِجسی ثسٖٚ زض٘ؾطٌیطی نسزضنسی ٔجبحج ارتٕبفی ٚ 

ٞب افٓ اظ  ، ثبفت ؾبذتبضی ضٚؾتب ضا تكىیُ ٔی زٞس. زض عطح ٞبی ٞبزی، تٕبْ ِٔٛفٝالتهبزی ٚ ظیؿت ٔحیغی

ارتٕبفی ٚ التهبزی ٚ ظیؿت ٔحیغی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٌیط٘س ِٚی زض ٟ٘بیت زض لؿٕت ٔغبِقبت وبِجسی، ایٗ 

 ٞب ثٝ فٙٛاٖ قبذم ٞب ٚ ٔقیبضٞبی انّی زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٕ٘ی قٛ٘س.  ِٔٛفٝ

 از بافت ارگاویک ريستایی در ريستاَای رجایی دشت ي فالرافسایش بُرٌ مىدی 

ٞبی  ثب تٛرٝ ثٝ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی، اٌط لطاض ثط ایزبز فقبِیت ٞبیی زض ظٔیٙٝ ذسٔبت ثبقس، ثبیس اثتسا تٕبْ ِٔٛفٝ

 ارتٕبفی، التهبزی ٚ ظیؿت ٔحیغی ثطضؾی قٛ٘س ٚ پؽ اظ آٖ، تبة آٚضتطیٗ السأبت ٚ تهٕیٕبت، اتربش ٌطزز.  
 پایداری ريستای رجایی دشت: مدل مفًُمی ارتقا تاب آيری ي 2جديل شمارٌ 

 

 

 

 
 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

 

 

 : مدل مفًُمی ارتقا تاب آيری ي پایداری ريستای فالر3جديل شمارٌ 

 

 

 ضٚؾتبی ضربیی زقت

 ضٚؾتبیی ثب لبثّیت ٟٔبرطپصیطی ِٔٛفٝ ارتٕبفی

 فقبِیت ٞبی چكٍٕیط زض ثرف ذسٔبت ِٔٛفٝ التهبزی

 ٚالـ زض ٔحسٚزٜ ؾٛق اِزیكی ٚ اؾتطاتػیه وبِجسی -ِٔٛفٝ ظیؿت ٔحیغی

 ضٚؾتبی فالض

 ضٚؾتبی ٟٔبرطفطؾت ثب ٔیعاٖ ٟٔبرطپصیطی نفط ِٔٛفٝ ارتٕبفی

 وكبٚضظیفقبِیت ٞبی چكٍٕیط زض ثرف  ِٔٛفٝ التهبزی

 ٞب ٚ عجیقت ثىط پیطأٛ٘ی ضٚؾتب ٔحبط زض ثبغبت ٚ ضٚزذب٘ٝ وبِجسی -ِٔٛفٝ ظیؿت ٔحیغی

 ایجاد گزدشگزی در روستای رجایی دشت

 ته دلیل ههاجزپذیزی و فعالیت خدهاتی
 هکانیاتی و احداث و راه انداسی اتنیه و فضاهای گزدشگز پذیز هثتنی تا تافت ارگانیک روستایی توجه ته تافت ارگانیک روستایی
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 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

 َا تحلیل یافتٍ

رٟت اضتمب نحت پػٚٞكی، ٘ؾط ضٚؾتبییبٖ ضٚؾتبٞبی ضربیی زقت ٚ فالض، ٔالن فُٕ ثٛزٜ اؾت. زض ایٗ ضاؾتب، 

٘فطی ضٚؾتبی فالض، ثب تقسازی اظ افطاز، ٔهبحجٝ ٚ  163٘فطی ضٚؾتبی ضربیی زقت ٚ  756رٕقیت ثطاؾبؼ 

پطؾكٍطی قسٜ اؾت. زؾتٝ ثٙسی ؾٛاالت ثٝ نٛضت ٘ؾبْ ثٙسی ارتٕبفی، التهبزی، ظیؿت ٔحیغی ٚ وبِجسی ٔی 

ثقس ارتٕبفی ثٝ ثبقس وٝ پبؾد ٞب زض عیف ذیّی وٓ تب ذیّی ظیبز، ٔغطح قسٜ ا٘س. ؾٛاالت ٔغطح قسٜ زض 

ضضبیتٕٙسی اظ ؾىٛ٘ت زض ضٚؾتب، ٔیعاٖ ٔٛافمت ثب ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی وكبٚضظی ٚ زأساضی، ٚرٛز ضاثغٝ ٔؿتمیٓ ثیٗ 

ذٛزثبٚضی ٚ فسْ ٟٔبرطت ثٝ قٟط ٚ زض ٟ٘بیت افغب عطح تكٛیمی زض ضاؾتبی ٟٔبرطت ٔقىٛؼ، اقبضٜ زاضز. زض ثقس 

اؾتبی ثٝ ضٚظ ضؾب٘ی وكبٚضظی، تبحیط زضآٔسظایی زض ذٛزوفبیی، التهبزی، ٔٛاضزی ٔب٘ٙس افعایف زضآٔسظایی زض ض

افعایف ذٛزوفبیی ٚ تبحیط زض ازأٝ ظ٘سٌی زض ضٚؾتب، ٔیعاٖ ٔٛافمت ثب ٚضٚز ؾطٔبیٝ ٌصاض ذبضری ثب ٔسیطیت افطاز 

غجبق ثٛٔی ضٚؾتب، ٔٛضز پطؾف اظ ضٚؾتبییبٖ ثٛزٜ اؾت. زض ظٔیٙٝ ٔحیظ ظیؿتی ٚ وبِجسی ٘یع ٔجبحخی پیطأٖٛ ا٘

ضٚؾتب ثط ٔجٙبی قطایظ رغطافیبیی، ٔیعاٖ ٔٛافمت اؾتفبزٜ اظ ٔهبِح ؾبظٌبض ثب الّیٓ، ثٝ وبض ٌیطی ٔقٕبضی ثٛٔی 

ضٚؾتبیی، ضضبیتٕٙسی اظ ارطای عطح ٞبی ٞبزی ضٚؾتبیی، ٔٛافمت ثب ٔسیطیت ثٛٔی ضٚؾتبیی ثٝ ضٚـ وسذسا 

 ٔٙكی، اظ ضٚؾتبییبٖ ضربیی زقت فالض، پطؾف قسٜ اؾت.

ٔٝ، ثب اؾتفبزٜ اظ تحّیُ ٞبی آٔبضی، ٔی تٛاٖ پبؾد ٞبی ٔٙغمی ثطاؾبؼ ٘ؾطات ضٚؾتبییبٖ ثٝ ؾٛاالت تحمیك زض ازا

 زاز. 

ته ٌطٚٞی آٔسٜ اؾت. زض ایٗ رسَٚ ٕ٘طٜ  tای یب  ته ٕ٘ٛ٘ٝ tزض رسَٚ ظیط ٘تبیذ حبنُ اظ تحّیُ : 1آزمًن سؤال 

ٔمبیؿٝ قسٜ  4ٚ ارتٕبفی ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٕ٘طٜ اؾتب٘ساضز پبیساضی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ثطای ؾٝ قبذم وبِجسی، التهبزی 

 اؾت.
 َای پایداری در گريٌ ومًوٍ با ومرٌ معیار تک ومًوٍ برای مقایسٍ میاوگیه امتیازات شاخص t: تحلیل 4جديل شمارٌ 

 t Sig. (2-tailed) ٕ٘طٜ ٔقیبض ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط
 .Sig<001/0 -14.355 4 0.3 3.76 پبیساضی

 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

ثب ا٘حطاف  3.76ی پبیساضی زض ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب قبذمقٛز ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ  وٝ زض رسَٚ ثبال ٔكبٞسٜ ٔی ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

تٛاٖ ٌفت وٝ تط ثٛز. ثٙبثطایٗ ٔی ییٗپب 4( اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔقیبض .Sig<001/0ٔقٙبزاضی ) عٛض ثٝثٛز وٝ  0.3اؾتب٘ساضز 

ایجاد گزدشگزی در روستای فالر ته دلیل  ته تافت ارگانیک روستاییتوجه 

وجود طثیعت تکز و اقلین هناسة و ایجاد 

 فزصت ههاجزپذیزی

 فزهنگساسی اصولی جهت راغة نوودى روستاییاى در جذب گزدشگز
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تٛاٖ ٌفت وٝ أطٚظٜ  یٔیزٝ ٘ت زضٚرٛز ٘ساضز ٚ  آٔسٜ زؾت ثٝی پبیساضی ٚ أتیبظات ٞب قبذماضتجبط ٔقٙبزاضی ثیٗ 

 ثبقٙس.ی پبیساضی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ٕ٘یٞب قبذمضٚؾتبی ضربیی زقت ٚ فالض ٔتزّی 

ته ٌطٚٞی آٔسٜ اؾت. زض ایٗ رسَٚ  tای یب  ته ٕ٘ٛ٘ٝ tزض رسَٚ ظیط ٘تبیذ حبنُ اظ تحّیُ : 2آزمًن سؤال

ٔمبیؿٝ  4ٞبی ٞبزی ضٚؾتبیی ثب ٕ٘طٜ اؾتب٘ساضز  ات ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔٛضز ٔیعاٖ ٔٛفمیت ٚ وبضایی عطحٔیبٍ٘یٗ ٘ؾط

 قسٜ اؾت.
 َای َادی ريستایی در گريٌ ومًوٍ با ومرٌ معیار تک ومًوٍ برای مقایسٍ میاوگیه امتیازات میسان مًفقیت ي کارایی طرح t: تحلیل 5جديل شمارٌ 

 t Sig. (2-tailed) ٕ٘طٜ ٔقیبض اؾتب٘ساضزا٘حطاف  ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط
 .Sig <001/0 -16.4 4 1.136 3 ی ٞبزی ضٚؾتبییٞب عطحٔیعاٖ ٔٛفمیت ٚ وبضایی 

 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

قٛز ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ ٘ؾطات ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔٛضز ٔیعاٖ ٔٛفمیت ٚ وبضایی  وٝ زض رسَٚ ثبال ٔكبٞسٜ ٔی ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 4( اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔقیبض .Sig <001/0ٔقٙبزاضی ) عٛض ثٝثٛز وٝ  1.136ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  3ٞبی ٞبزی ضٚؾتبیی  عطح

ٞبی ٞبزی ضٚؾتبیی ٚ  اٖ ٔٛفمیت ٚ وبضایی عطحتٛاٖ ٌفت وٝ اضتجبط ٔقٙبزاضی ثیٗ ٔیعتطاؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔی ییٗپب

ی ٞب عطحتٛاٖ ٌفت وٝ زض ضٚؾتبی ضربیی زقت ٚ فالض، ارطای  یٔیزٝ ٘ت زضٚرٛز ٘ساضز ٚ  آٔسٜ زؾت ثٝأتیبظات 

 ا٘س. عٛض ٔقٙبزاض ٍ٘كتٝ آٚضی ایٗ ضٚؾتبٞب ثٝثبفج افعایف ؽطفیت پبیساضی ٚ تبةٞبزی ضٚؾتبیی 

ته ٌطٚٞی آٔسٜ اؾت. زض ایٗ رسَٚ ٕ٘طٜ  tای یب  ته ٕ٘ٛ٘ٝ tتبیذ حبنُ اظ تحّیُ زض رسَٚ ظیط ٘ :3آزمًن سؤال

ی زض تٛؾقٝ وبِجس یٕبیؾزض ضٚؾتبٞب ثب حفؼ  یقٟط ٞبی یطؾبذتظقىُ ٔتفبٚت ثب  یٞبیوبضثطتأحیط ثبضٌصاضی 

 ٔمبیؿٝ قسٜ اؾت. 4ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٕ٘طٜ اؾتب٘ساضز  ٘ؾط اظپبیساض 
 َای پایداری در گريٌ ومًوٍ با ومرٌ معیار تک ومًوٍ برای مقایسٍ میاوگیه امتیازات شاخص t: تحلیل 6جديل شمارٌ 

 t Sig. (2-tailed) ٕ٘طٜ ٔقیبض ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط
 .Sig <001/0 -11.58 4 0.65 3.6 ٞبی قٟطی ثط تٛؾقٝ پبیساض یوبضثطتأحیط ثبضٌصاضی 

 ٔٙجـ: ٍ٘بض٘سٜ

قىُ ٔتفبٚت ثب  یٞبیوبضثطقٛز ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜ تأحیط ثبضٌصاضی  وٝ زض رسَٚ ثبال ٔكبٞسٜ ٔی ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 4ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٕ٘طٜ اؾتب٘ساضز ٘ؾط اظی زض تٛؾقٝ پبیساض وبِجس یٕبیؾزض ضٚؾتبٞب ثب حفؼ  یقٟط ٞبی یطؾبذتظ

 ٔمبیؿٝ قسٜ اؾت. 

 4( اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔقیبض .Sig <001/0ٔقٙبزاضی ) عٛض ثٝثٛز وٝ  0.65ثب ا٘حطاف اؾتب٘ساضز  3.6ٔیبٍ٘یٗ ٘ؾطاٖ ٌطٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ٞبی یطؾبذتظقىُ ٔتفبٚت ثب  یٞبیوبضثطتٛاٖ ٌفت وٝ اضتجبط ٔقٙبزاضی ثیٗ ثبضٌصاضی تط اؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔی ییٗپب

ی ٚ تٛؾقٝ پبیساض ٚرٛز ٘ساضز. ایٗ ثسیٗ ٔقٙبؾت وٝ اضتمبی ثركی یب ضقس وبِجس یٕبیؾزض ضٚؾتبٞب ثب حفؼ  یقٟط

یی زض تٛؾقٝ پبیساض یه ؾىٛ٘تٍبٜ ٘مف ٟٕٔی ایفب ٕ٘بیس ثّىٝ ایٗ أط تٟٙب  ثٝتٛا٘س  یٕ٘ی پبیساضی ٞب قبذمیىی اظ 

 ی ٔرتّف ذٛاٞس ثٛز.ٞب قبذمزض  رب٘جٝ ٕٞٝ٘یبظٔٙس تٛؾقٝ 

 شیگیری ي دستايرد علمی پژيَ وتیجٍ

عطح ٞبزی ٟٕٔتطیٗ ثط٘بٔٝ زِٚت ثطای ؾبٔب٘سٞی ٚ تٛؾقٝ ضٚؾتبٞبی وكٛض ٔحؿٛة ٔی ٌطزز وٝ ضٕٗ ؾبٔب٘سٞی 

ثٙبثطایٗ تٟیٝ عطح  .ٚ انالح ثبفت فیعیىی ضٚؾتب، ضٚ٘س تٛؾقٝ ٚ ٌؿتطـ آٖ ضا زض افك زٜ ؾبِٝ ٔكرم ٔی ٕ٘بیس

زی، ارتٕبفی، فطٍٞٙی ٚ وبِجسی ضٚؾتب ٕٞطاٜ ٞبزی ٚ ارطای آٖ زض ضٚؾتب ثسٖٚ قه ثب زٌطٌٛ٘ی زض اثقبز التهب

 .اؾت
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ثٝ فجبضت زیٍط ٞطٌٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ ای وٝ زض ٞط یه اظ اثقبز التهبزی، ارتٕبفی ٚ وبِجسی پیكٟٙبز ٌطزز ٚ ثٝ ارطا زضآیس  

حبَ اٌط ثسٖٚ قٙبذت وبُٔ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ اظ ؾبذتبض  .ثسٖٚ قه ؾبیط اثقبز ضٚؾتب ضا ٘یع تحت تبحیط لطاض ٔی زٞس

التهبزی، ارتٕبفی، فطٍٞٙی ٚ عجیقی ضٚؾتب ثطای ایٗ ؾىٛ٘تٍبٟٞب ثط٘بٔٝ ای عطاحی ٌطزز ٚ ثٝ ٔٙٝ ارطا زضآیس 

 .٘تبیزی وٝ حبنُ ٔی قٛز عجیقتب ثطذالف آٖ چیعی ذٛاٞس ثٛز وٝ ثطای عطح تسٚیٗ قسٜ پیف ثیٙی قسٜ اؾت

ٚ تزطثی عطح ٞبزی ضٚؾتبیی ٘كبٖ زاز وٝ ؾىٛ٘تٍبٜ ضٚؾتبیی زاضای اثقبز ٔرتّفی اؾت وٝ ٕ٘ی ثطضؾی ٞبی ٘ؾطی 

ٕٞچٙب٘ىٝ ٘تبیذ اضظقیبثی ٞبی نٛضت  .ٞبی ؾغحی ثٝ آٖ ٍ٘طیؿت ٚ ثب اضائٝ ثط٘بٔٝ (سِجوب)تٛاٖ تٟٙب اظ یه ثقس 

بزی ثٝ ثٟؿبظی ٚ ٘ٛؾبظی ٌطفتٝ ثط ضٚی احطات ارطای عطح ٞبزی زض ؾغح وكٛض ٘كبٖ ٔی زٞس، اٌطچٝ عطح ٞ

ٔؿىٗ ضٚؾتبیی ٚ ٕٞچٙیٗ انالح ٔقبثط ٚ تحسیس ٔحسٚزٜ لب٘ٛ٘ی ضٚؾتب تٛرٝ زاضز أب ٘تبیذ ٚ پیبٔسٞبی ٘بٔغّٛثی 

ثی افتٙبی ٘ؿجت ثٝ زؾتبٚضزٞبی وبِجسی عطح اظ رب٘ت ضٚؾتبئیبٖ ٚ ٟ٘بزٞبی ٔحّی، ٔحسٚز قسٖ ؾبذت ٚ  :ٔب٘ٙس

ٔقبٚ٘ت فٕطاٖ ضٚؾتبیی، )یٗ ٚ زض ٟ٘بیت ثطٚظ پسیسٜ ٟٔبرطت زض ضٚؾتبٞب ؾبظ ٚ وٕجٛز ظٔیٗ ٚ افعایف لیٕت ظٔ

تٍی زض ثبفت ٚ ؾیٕبی ضٚؾتبی تٛؾقٝ ٘بٔتمبضٖ ؿؿ، حصف تسضیزی تٛإ٘ٙسی ٞبی ثٛٔی، ٌ)233-242 :1388

اوِٛٛغیه ٚ حطوت  -فضبیی ٚ تٙٛفبت ثبضظ ٔحیغی  -، ثی تٛرٟی ثٝ تفبٚت ٞبی ٔىب٘ی(1388تطوبقٛ٘س، )ضٚؾتب

فضبٞبی ٔرتّف ٚ ٔتٙٛؿ ضٚؾتبیی، ٘جٛز ضٕب٘ت ارطایی عطح پیكٟٙبزی، فمساٖ ٔغبِقبت  ضاؾتبی یىؿبٖ ؾبظیزض 

ٕٞٝ رب٘جٝ ٍ٘ط زض اضتجبط ثب فٛأُ عجیقی ٔٛرٛز زض ٔحیظ ضٚؾتب، ٘جٛز آقٙبیی ثب انَٛ حفبؽت ٔحیظ ظیؿت 

، اظ ثیٗ (40 :1382غالٔطضبیی، )ٞب ٚ ٘یبظٞبی ضٚؾتبئیبٖ  ، فسْ تٛرٝ ثٝ ذٛاؾتٝ(57-1389 :56ٍِٙطٚزی، یبضی، (

 .ضا زض ثط زاقتٝ اؾت (1386ٔحٕس ظازٜ، )ضفتٗ اضاضی ظضافی 

ٚ ثٝ زٌطٌٛ٘ی ٞبی ایزبز  وطزیٓقطٚؿ  ثب رٛیب قسٖ ٘ؾط ؾبوٙیٗ ضٚؾتبٞبی ضربیی زقت ٚ فالض پػٚٞفزض ایٗ 

ٞبی  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ چٍٍٛ٘ی فّٕىطز پطٚغٜ .ٔٛحط ثط ایٗ زٌطٌٛ٘ی ٞب زؾت یبفتیٓقسٜ زض ضٚؾتب ٚ فٛأُ ٘بٔكٟٛز ٚ 

  .فضبیی ؾىٛ٘تٍبٟٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ زض چٟبض ٔقٙبی وّی ذالنٝ قس -عطح ٞبزی زض ؾبذتبض وبِجسی

 فسْ ٔكبضوت ثب ضٚؾتبئیبٖ زض فطآیٙس تٟیٝ عطح ٞبزی؛ -

 حبوٕیت زیسٌبٜ ته ثقسی زض عطح ٞبزی؛ -

 ٌطایی زض فطآیٙس ثط٘بٔٝ ضیعی؛ فسْ ٚالـ -

 ٞبی پیكٟٙبزی؛ ٞب ٚ پطٚغٜ فسْ اِٚٛیت ثٙسی ثط٘بٔٝ -

ٔفبٞیٓ  ذٛز ایٗ ٔقٙبٞب زض احط فٛأُ زیٍطی ثطٚظ ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ ثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ظٔیٙٝ ؾبظ قىُ ٌیطی ایٗ

  :تكریم زازٜ قسٜ اؾت وٝ فجبضتٙس اظ

 تب، حبوٕیت زیسٌبٜ ؾغحی ٍ٘طا٘ٝ ٘ؿجت ثٝ ٔؿبئُ ضٚؾ-

فمساٖ فٛأُ ٘ؾبضتی زض ٔطاحُ تٟیٝ ٚ ارطای عطح ٚ ٘جٛز تٙبؾت ٔیبٖ ٔؿئِٛیٗ ٚ ترهم آٟ٘ب زض ظٔیٙٝ  -

 .ٞبی تٛؾقٝ ضٚؾتبیی ثط٘بٔٝ

فالٜٚ ثطایٗ، ٔكىالتی وٝ ثطای ٔكبٚض زض ظٔبٖ تٟیٝ عطح ٞبزی ٚرٛز زاضز ثٝ فٙٛاٖ قطایظ ٔیب٘زی ٚ ٔساذّٝ ٌط  

 .شوط قسٜ ا٘س 
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ٞبیی زض  زٌطٌٛ٘ی ٔٙزط ثٝ ثطٚظ ٞبی ٔكرم قطایظ ٚ ظٔیٙٝ وٝ عطح ٞبزی چٍٛ٘ٝ ثطاؾبؼ ٔیسٞسٞب ٘كبٖ  یبفتٝ

قسٜ ٔرهٛنب زٌطٌٛ٘ی زض ثبفت ٚ ٟ٘بیتب ٘بپبیساضی ٚ ثٝ حسالُ ضؾیسٖ تبة آٚضی  ٔیبٖ ؾىٛ٘تٍبٟٞبی ضٚؾتبیی

  .اؾت وٝ ثٝ ٞیچ فٙٛاٖ ا٘تؾبض آٖ ٕ٘ی ضفت

ارتٕبفی زض قطایغی وٝ  -ثطای ضٚؾتب ٚ اظ ایٗ ضاٜ تٛؾقٝ زض اثقبز التهبزی ٞبی وبِجسی  اِٚٛیت لطاض ٌطفتٗ ثط٘بٔٝ

٘ؾبضت ٔٙبؾت ثط چٍٍٛ٘ی تٟیٝ ٚ ارطای عطح ٚ تٛؾظ ٔترههیٗ أط نٛضت ٕ٘ی ٌیطز، یه أط ثؿیبض ؾغحی 

نٛضت ٍ٘یطز ٕٞچٙیٗ ؾبذتبض  ٍ٘طا٘ٝ ٔحؿٛة ٔی قٛز وٝ چٙب٘چٝ زض تسٚیٗ عطح ٔكبضوت ٚالقی ثب ٔطزْ ضٚؾتب

ٞبی پیكٟٙبز قسٜ تٕبٔی  ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی ضٚؾتب ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٍ٘یطز ٚ زض ظٔبٖ ارطای ثط٘بٔٝ -التهبزی 

ؾبظٔبٟ٘بی ظیطثظ ٕٞؿٛ ٚ ٞٓ رٟت فقبِیت ٘ساقتٝ ثبقٙس ٔٙزط ثٝ ثطٚظ زٌطٌٛ٘ی ٞبی زض ؾىٛ٘تٍبٟٞبی ضٚؾتبیی 

 .ٔی ٌطزز وٝ زض ثؿیبضی ٔٛاضز رجطاٖ ٘بپصیط اؾت

فضبیی -عطح ٞبزی زض زٌطٌٖٛ ؾبظی وبِجسی  ٝ وٝ تب ایٙزبی وبض زض ضطٚضت ٍ٘بٜ ثٝ ٘مفثب تٛرٝ ثٝ آ٘چ

ٞبزی زض  ضٚؾتبٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ ثیبٖ قس ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس وٝ الظْ اؾت تب چٍٍٛ٘ی تٟیٝ ٚ ارطای عطح

وبضوطزی  -بضی ٞبی ٔكبضوتی ٚ تٛؾقٝ ای ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ؾبْ ؾبذت ؾىٛ٘تٍبٟٞبی ضٚؾتبیی ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘ؾطیٝ

ؾىٛ٘تٍبٟٞب ثٝ ِحبػ اثقبز ارتٕبفی، فطٍٞٙی، التهبزی ٚ وبِجسی ٔٛضز تٛرٝ ؾیبؾت ٌصاضاٖ وكٛض لطاض ٌیطز ٚ زض 

ٚ ثحج تٛؾقٝ پبیساض ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ تبة آٚضی ثط٘بٔٝ ضیعی ٞبی تٛؾقٝ ضٚؾتبیی ثب ٍ٘بٜ فٕیمتط ثٝ ٔؿبئُ ضٚؾتبیی 

  .ٍ٘طیؿتٝ قٛز

ٞبی ثّٙس ٔست زض ٔجبحج  ٘یطٚٞبی ٔترهم ثٝ نٛضت ٌطٚٞی ٚ ٘ؾبْ ٔٙس ٚ ثب اضائٝ ی ثط٘بٌٔٝیطی اظ  ٕٞچٙیٗ ثٟطٜ

تٛؾقٝ ضٚؾتبیی اظ ٔٛاضز ضطٚضی ٚ ثؿیبض ٟٔٓ زض تحمك اٞساف زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ثطای تٛؾقٝ ضٚؾتب ٔحؿٛة ٔی 

 .ٌطزز

ت، ثٝ فّت وٙبض ٌصاقتٗ ٔطزْ زض عطح ٞبزی ضٚؾتبیی فّی ضغٓ احطات ٔخجتی وٝ زاقتٝ اؾ :ثٙبثطایٗ ثبیس ٌفت وٝ 

لبزض ثٝ  (ته ثقسی)ٔطحّٝ تٟیٝ عطح ٚ ٔمسٔبت پیف اظ آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ فّت ٘ٛؿ تفىط حبوٓ ثط عطح ٞبزی 

پبؾرٍٛیی ٘یبظٞبی ٟٕٔتط ٚ اؾبؾی تط ٚ ٚالقی ضٚؾتبئیبٖ ٘یؿت ٚ فالٜٚ ثطایٗ، پیبٔسٞبیی ضا زض اثقبز التهبزی، 

ثطای ٚ ذهٛنب تغییط زض ثبفت اضٌب٘یه ٚ فسْ تبة آٚضی  ضٚاٖ قٙبذتی ارتٕبفی، فطٍٞٙی، ظیؿت ٔحیغی ٚ

 .ثٛرٛز آٚضزٜ اؾت وٝ ظٔیٙٝ ضا ثطای ثطٚظ ٔؿبئُ رسیس ثٛرٛز آٚضزٜ اؾت ضٚؾتبٞب

پبیساضی ٞط ؾىٛ٘تٍبٞی زض ٌطٚ تبة آٚضی آٖ اؾت. ٔٙكب ٚ ٔٙجـ تبة آٚضی زض ِٔٛفٝ ظیؿت ٔحیغی اؾت، ثٝ  

ثتٛا٘س زض ثطاثط حٛازث عجیقی ٚ غیط عجیقی، فىؽ اِقُٕ ٔخجت ٚ ذٙخی وٙٙسٜ اظ ذٛز عٛضی وٝ اٌط ٞط ربٔقٝ ای 

٘كبٖ زٞس، تبة آٚضی ثٝ حساوخط ٔیعاٖ ذٛز ٔی ضؾس. ِٔٛفٝ ارتٕبفی ٚ ٔیعاٖ تقٟسآٚضی آٖ، اظ ٟٔٓ تطیٗ فٛأُ 

 پیكجطز تبة آٚضی زض ٞط ؾىٛ٘تٍبٞی ٔی ثبقس 

فعایف تبة آٚضی ٞط ؾىٛ٘تٍبٞی، ثٝ ٚیػٜ ضٚؾتبٞب ٔغطح ٔی قٛز، ٟٔٓ تطیٗ ٔٛضٛفی وٝ زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚ رٟت ا

تٛرٝ ثٝ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبیی اؾت. ثطاؾبؼ ایٗ ِٔٛفٝ، زض اثتسای ٞط عطح تٛؾقٝ ای، ثبیس تٕبْ رٛا٘ت زض ٘ؾبْ 

فطٍٞٙی، التهبزی ٚ ظیؿت ٔحیغی ضٚؾتبٞب ثطضؾی قٛ٘س ٚ ٔغبثك ثب آٖ، پیكٟٙبزات وبِجسی ٚ  -ٞبی ارتٕبفی

ٔٙغجك ثب ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتبٞب، اضائٝ ٌطزز. زض ایٗ ٔیبٖ ٘ىتٝ حبئع إٞیت، ٔیعاٖ ٔكبضوت ضٚؾتبییبٖ ٚ ضاٞىبضزٞی 
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آ٘بٖ زض عطح ٞبؾت. ثٝ ٞط ٔیعاٖ وٝ زذبِت غیطعجیقی زض ضٚؾتبٞب وبٞف یبثس ٚ زض ٘ؾطٌیطی ٔٛاضز ثٛٔی ٚ ٔحّی 

ایٗ ٟٔٓ ٔحمك ٕ٘یكٛز ٍٔط زض ارطای عطح اضتمب ذٛاٞس یبفت. افعایف یبثس، تبة آٚضی ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ، پبیساضی ٘یع 

 ٞبزی ثٛٔی ؾبظی قسٜ ٚ ٔٙبؾت ثب ثبفت ٚ ٚیػٌی ٞبی ذبل ٞط ضٚؾتب.

تٛرٝ لطاض  ثٙبثطایٗ ظٔب٘ی ٔی تٛاٖ عطح ٞبزی ضا ثٝ فٙٛاٖ ؾٙس تٛؾقٝ ضٚؾتبیی ٔس٘ؾط لطاض زاز وٝ ٔٛاضز ظیط ٔٛضز

 :ٌیطز

 رب٘جٝ ٍ٘ط زض  ٌیطی اظ ٘ؾطیبت ٚ ضٚـ ٞبی فّٕی پٛیب ٚ ٕٞٝ ٞبزی ٚ ثٟطٜ تزسیس ٘ؾط زض تفىط حبوٓ ثط عطح

 تسٚیٗ قطح ذسٔبت عطح ٞبزی؛

  ٝٞب ٚ زیسٌبٟٞبی ثط٘بٔٝ ضیعاٖ ٚ ٔترههیٗ ٔؿبئُ ضٚؾتبیی زض تسٚیٗ عطح ٞبزی؛ تٛرٝ ثٝ ٘ؾطی 

  ٟٝٙٞبی ٔرتّف وكٛض زض اثقبز ٔرتّف؛ تسٚیٗ قطح ذسٔبت ٞبی تٟیٝ عطح ٞبزی ثطای پ 

 تغییط زض ٍ٘طقٟبی ؾغحی ٚ تٛرٝ رسی تط ثٝ تفىطات فٕمی ٍ٘طا٘ٝ ثٝ ٔؿبئُ ضٚؾتب؛ 

  ٌٜیطی اظ وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ زض اثقبز ٔرتّف تٟیٝ عطح ٞبزی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ؾبضت ثطچٍٍٛ٘ی تٟیٝ عطح  ثٟط

 ٞبزی ضٚؾتبیی؛ 

  ٌٜیطی اظ  ثٟطٜ ٌیطی اظ ٔكبضوت ضٚؾتبئیبٖ زض ٔطحّٝ تٟیٝ عطح ٚ ٔمسٔبت تٟیٝ زض زٚ ثرف ذٛزیبضی ٚ ثٟط

 ٕٞفىطی ٚ ٘ؾطات زض ضاؾتبی قٙبذت زلیك ٘یبظٔٙسیٟب ٚ اِٚٛیت ثٙسی آٟ٘ب؛

  حك اِعحٕٝ تٟیٝ عطح ٞبزی ٚ حٕبیت ٔبزی ٚ ٔقٙٛی اظ ٔكبٚضیٗ تٟیٝ وٙٙسٜ عطح؛ افعایف 

زٞی ٚ ٘ؾبْ  یت ٚ ٘مف ثیكتط ضؾب٘ٝ، فیّٓ، ٔزالت ٚ نٙبیـ فطٍٞٙی ٚ حتی ؾطٔبیٝ زاضی زض قىُتٛرٝ ثٝ إٞ 

 .ضٚؾتبیی ٚ ضٚ٘س زٌطٌٛ٘ی آٖ ٚ قٙبؾب٘سٖ ربیٍبٜ آٖ زض ٔمبثُ ٘ؾبْ قٟطی

زضپبیبٖ ضٕٗ تبویس ثط عطح ٞبزی ٞسفٕٙس ٚ ثٛٔی ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔی ضؾیٓ وٝ تٛرٝ ثٝ ثبفت اضٌب٘یه ضٚؾتب ٚ حسالُ 

 ٞبی ضٚؾتبیی ٔی قٛز. ذبِت زض ایٗ ثبفت ٔٙزط ثٝ پبیساضی ٚ تبة آٚضی ثیكتطی زض ؾىٛ٘تٍبٜز
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