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 چکیذه
. ضس اًزبم پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط هؤحط ػَاهل ضٌبسبیی ّسف ثب پژٍّص ایي

 ًظط اظ حبضط ضس. تحمیك هغطح ِیطضف 5 ،یػلو هٌبثغ ٍ هتَى یًظط یْبیثطضس اظ پس

 ػَاهل ضٌبذت ثِ چَى است، طزیوبضث. است ای تَسؼِ وبضثطزی، تحمیك یه اّساف،

 تَسؼِ حَظُ زض آى ًتبیذ ٍ ًوَزُ ووه پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط هَحط

 تَغیفی ضٍش حبضط، هغبلؼِ پژٍّص ضٍش. ضَز ٍالغ هفیس تَاًس هی پبسرگَیی فطٌّگ

 آهبضی ربهؼِ ضوبلی ذطاسبى استبى زاًطگبّْبی زض زاًطگبُ اسبتیس ولیِ. ثَز پیوبیطی

 ًفط 337 ثطضسی هَضز ًوًَِ وَوطاى فطهَل اظ استفبزُ ثب. زّس هی تطىیل ضا ٍّصپژ ایي

 زض. ضس تَظیغ اسبتیس ثیي زض تػبزفی ثػَضت استفبزُ هَضز ّبی پطسطٌبهِ.  ضس هحبسجِ

. گطزیس السام ًیبظ هَضز ّبی زازُ آٍضی روغ ثِ پطسطٌبهِ اثعاض اظ استفبزُ ثب پژٍّص ایي

 هتغیطّبی ظیط ثػَضت سئَالْب ایي وِ است سئَال 22 ضبهل ضسُ تْیِ پطسطٌبهِ

 سطهبیِ هتغیط اسبتیس ًظط اظ وِ زاز ًطبى ًتبیذ. زٌّس هی لطاض اضظیبثی هَضز ضا پژٍّص

 زض ّب ضسبًِ آى اظ پس ٍ است پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ هتغیط هْوتطیي فطٌّگی

 ٍ زاضتِ لطاض اّویت سَم ضتجِ زض ذبًَازُ  هتغیط ّوچٌیي. زاضز لطاض اّویت زٍم ضتجِ

 زض ارتوبػی ّبی ضجىِ اظ استفبزُ ّوچٌیي. زاضز لطاض چْبضم ضتجِ زض آى اظ پس آهَظش

 .زاضز لطاض اّویت پٌزن ضتجِ
، ، ذبًَازُّب ، ضسبًِفطٌّگی سطهبیِ ،پبسرگَیی فطٌّگ :کلمبت کلیذی

 ارتوبػی ّبی ضجىِ ،آهَظش
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 2پرویس سعیذی، 1علی اکبر براتی

حسبثساضی، گطٍُ حسبثساضی، ٍاحس گطگبى، زاًطگبُ آظاز زاًطزَی زوتطی 1

 ، ایطاىگطگبىاسالهی،
گطٍُ حسبثساضی ٍ هسیطیت، ٍاحس ػلی آثبز وتَل، زاًطگبُ آظاز اسالهی، 2

 ػلی آثبز وتَل، ایطاى

 نویسنذه مسئول:

 ػلی اوجط ثطاتی

 

 پبسخگویی فرهنگ سبزی نهبدینه
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 مقذمه
  اظ  هبلىیت ٍ  حبوویت ضسى رسا ثب .ثـَز هـسیطیتی هطاتت سـلسلِ ٍ هبفَق هسیط ثطاثط زض ارطایی هسیطاى ٍ وبضگعاضاى پبسرگَیی گصضتِ  زض

)ضطیف ظازُ  گطزیس اضبفِ ارطایی هسیطاى  تىبلیف ٍ  ٍظبیف  ثِ ًیع ًظبضتی زستگبّْبی همبثل زض پبسرگَیی لـَا، تفىیه ًظبم ظَْض ٍ هسیطیت

 اػوبل، ثب ضاثغِ زض زاضًس لسضت وِ آًْبیی اگط .ثبضس هی زهَوطاتیه ٍ هسضى ازاضُ ّبی ًطبًِ اظ ػوَهی پبسرگَیی .(1387ٍ ازثی فیطٍظربیی، 

 پبسرگَیی ثٌبثطایي. سهبً هی ثبلی ضؼبض ٍ حطف حس زض هطزهسبالضی ٍ زهَوطاسی ًجبضٌس، پبسرگَ هطزم ثِ ذَز گیطیْبی تػوین ٍ اضتجبّبت

 (. 2010 ،1ثًٍَس(ثبضس هی هطزهسبالض ٍ زهَوطاتیه حىَهت یه زض زٍلتی هسیطیت هىول ًْبز، یه ػٌَاى ثِ

 ػولىطز ٍ الساهبت وِ زاضز العام ثبظیگط یه آى زض وِ ارتوبػی ضاثغِ یه": وطز تؼطیف ایٌگًَِ ضا پبسرگَیی تَاى هی ربهؼِ ضٌبسی هٌظط اظ

 ػوَهی ذسهبت وِ زاضز ٍرَز ٍلتی پبسرگَیی زاضز، ػمیسُ اٍوًَل(. 1998 ،2ضٍظهه (وٌس تَریِ ٍ زّس تَضیح هْن گطاىزی ثطای ضا ذَز

 وٌتطل تؼْس، ضفبفیت، ثؼس پٌذ اظ هتطىل ضا پبسرگَیی ًیع وَپل(.  2009 ،3)اٍوًَل. ضًَس اضائِ هٌبست ضٍش ٍ پبییي ّعیٌِ ثبال، ویفیت ثب

 (. 2005 ،4) وَپلزاًس هی یرَاثگَی ٍ هسئَلیت پصیطی،

 زاضای هتفبٍت ّبی ظهیٌِ زض گَیی پبسد چَى  اًس زاضتِ  تبویس  گَیی پبسد اًَاع ثط ذَز ّبی ًَضتِ زض اًسیطوٌساى، ٍ زاًطوٌساى اظ تؼسازی

  هسلْبی لحبػ ّویي ثِ ٌظطاىغـبحج ایـي .سبظز هی ضٍضي ضا هفَْم ایي هجْن ظٍایبی  اظ  ثسیبضی آًـْب، ثـِ پطزاذـتی وِ است هرتلفی اًَاع

 یه گَیی پبسد وـطز ، تـمسین   افـمی ٍ   ػوَزی ًَع زٍ ثِ تَاى هی ٍاضح، ٍ ضٍضي عَض ثِ ضا پبسرگَیی .اًس وطزُ هتوطوع ثؼس ایي ثط  ضا  ذَز

 یه گَیی پبسد ٍ «ػوَزی گَیی دپبس » ضا زٍلتی ٍ ػوَهی سبظهبًْبی تطىیالتی ًظبم زاذل  زض  هـبفَق  ٍاحس یب فطز ثِ ازاضی ٍاحس یب فطز

 گَیی  پبسد« ضا هستمل لضبیی زستگبّْبی ٍ هطزم ًوبیٌسگبى ٍ(غیطزٍلتی سـبظهبًْبی یـب فـطز اظ اػن) هطزم  ػوَم  ثِ زٍلتی ٍ ػوَهی زستگبُ

 . (1991، 5ًبهین) پبئَل هی»  افمی

 هسترسهبى وِ است گَیی پبسد ای ظًزیطُ ًَػی  ثِ ػٌَاى» سیبسی گَیی پبسد.»است ضسُ هغطح گَیی، پبسد ًَع چْبض زیـگطی، هـسل زض

  هزلس  ثـب ضا زٍلت ّـیبت ٍ زٍلت ّـیبت ثب  ٍظیط ٍ  است  گَ پبسد ٍظضا ثطاثط زض هتمبثال وِ سبظهبى  ارطایی  ول ضئیس ثـب ضا ػـوَهی ذـسهبت

 .است افطاز ٍ گـطٍّْب ارـتوبػبت، ، ػـبهِ  ثطاثط زض تمینهس گَیی پبسد ًَػی ٍ است غیطضسوی ثیطتط ،«ػوَهی گَیی پبسد.»زّس هی اضتجبط

 یب سبظهبى، یب فطز وِ است  ای ٍظـیفِ  هـؼٌبی ، ثِ«ای حطفِ گَیی پبسد» .فطایٌسًس یه  هىول  ارعای ، سیبسی گَیی پبسد ٍ  ػوَهی  گَیی پبسد

 اهب زاضز، ربهؼِ  زض  زضوی لبثل ٍ هوتبظ هَلؼیت  گطٍُ یيا .زّس اًـزبم ثـبیس تـرػػی ٍ  ای حطفِ  گطٍُ یه اظ ػضَی ثِ ػٌَاى گطٍّی

 زیگطی،  ثٌسی عجمِ  گَیی زض پبسد .زاضز ٍرَز زّس، هی هؼٌب ػوَهی ثرص زض ای حطفِ ػٌَاى ثـِ چِ آًـ تؼییي  ثطای  هتؼسزی ّبی ضیَُ

 (.  2000، 6) رٌسي است اذاللی ٍ زهـَوطاتیه ،  ػـولىطزی ، هـبلی ،  لبًًَی اًَاع زاضای

 ٍ لَاًیي اظ  ػوَهی  ذسهبتی سبظهبًْبی زض( هـسیطاى ٍ وـبضوٌبى)ػوَهی اهَض هتػسیبى حسی چِ تب وِ زاضز اضبضُ  ایي  ثط :لبًًَی گَیی پبسد

 .وٌٌس هی تجؼیت همطضات

 .وٌٌس هی هػطف ضیَُ تطیي احطثرص ثِ ضا ػوَهی  پَلی هٌبثغ ػوَهی، اهـَض  هـتػسیبى  حـس  چِ تب : هبلی  گَیی پبسد

 للوطٍ زض  وِ  ضا  اًتظبضاتی ٍ  هٌترت  سیبستوساضاى هَضزًظط اّساف ػوَهی اهَض هـتػسیبى  حـس  چـِ تب وِ ایي یؼٌی :ػولىطزی گَیی پبسد

 .اًس ثرطیسُ تحمك ضا اًس ضـسُ ایـزبز  ػوَهی  ّبی ذغوطی

 فطایٌسّبی ٍ اًس لبئل اضظش زهـَوطاتیه اضظضـْبی  ثِ  هیػوَ  اهَض هتػسیبى حس چِ تب وِ هؼٌبست ایي ثِ :زهَوطاتیه گَیی پبسد

 . وٌٌس هی  ایزبز  ضا زهَوطاتیه

                                                           
1 -  Bovens    

2-   Rozmek 

3-  O’Connell  

4-   Koppell 

5-  Paul 

6-  Jensen 
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 ػول اذاللی اغَل ثب هـغبثك ػـوَهی اهـَض هتػسیبى حس چِ تب وِ است هـْن ایـي گیط پی پبسرگَیی اظ ًَع  ایي : اذاللی  گَیی پبسد

 .(1393)رؼفطی،  وٌٌس هی

 گفتِ فطایٌسّبیی ثـِ ػـبم هفَْهی گیطز، زض هی لطاض تأویس هَضز هتفبٍتی غَضتْبی ثِ رْبى  سیبسی ًظبهْبی زض پبسرگَیی ّـطچٌس

 اًزبم اًتربثبت ضاُ اظ اغلت  وِ  اهـط ایـي .وٌٌس هی پبسرگَ ػولىطزضبى ٍ ضفتبض ثطای ضا حـبووبى آًـْب ثـط تىیِ ثـب ساىضـْطًٍ وِ ضَز هی

 هویعی ٍ ًـظبضتی سبظٍوبضّبی اظ ضا زٍلتی وبضوٌبى ٍ سیبسی هسیطاى وـِ زّس هـی اذتیبض همٌٌِ هزبلس زض هطزم ًوبیٌسگبى ثِ ضَز هی

 ًیع ازاضی هحبون ٍ ّب زازگبُ ٍ هسؤٍلیت ٍ اذـتیبض هطاتت سـلسلِ ضاُ اظ ضا ذَز فطزٍست  هأهَضاى  ًیع سـیبسی هـسیطاى .وٌٌس پبسرگَ

 ٍ لـسضت  ثـط  ًظبضت رْت است اثعاضی آًـىِ  ًـرست ؛ زاضز ای گبًِ سِ پبسرگَیی، ّسفْبی. وٌٌس هی پبسرگَ لبًَى ثطاثط زض ضا هزطیبى

 اضظضْبی اظ غیبًت ٍ لبًَى اظ تجؼیت هلی، هٌبثغ غـحیح وـبضثطز ثط است تضویٌی زٍم.ػـوَهی ذـتیبضّبیا اظ استفبزُ سَء اظ پیـطگیطی

 .(1387)ضطیف ظازُ ٍ ازثی فیطٍظربیی،  ػوَهی ذسهبت هسیطیت ٍ ظهبهساضی ثـْجَز ٍ  اضتـمبء  ثطای است هؤحطی اثعاض  سَم ٍ  ػوَهی ذسهبت

 

  :لـسضت وٌتطل اثـعاض ثِ ػٌَاى پبسرگَیی 

 ّبی گطٍُ تطىلْب، آگبُ، ضْطًٍساى ضٍظافعٍى تمبضبّبی ثِ ثبیس وِ وٌٌس هی حىَهت ثـستطی زض ٍ ثطًس هی سط ثِ ضطایغی زض زٍلتـْب ثـیطتط

 سیبسی ًـظبهْبی ّـوِ زض ًـظبضتی رـٌجِ اظ پبسـرگَیی .زٌّس پبسد روؼی اضتجبط ٍسبیل ٍ هـغجَػبت ارـتوبػی، ًْضتْبی ، ًفغ  شی

 سَء است زاضا  وِ ای تْسیسوٌٌسُ ٍ  ًبهحسٍز  لسضت اظ زٍلت ارطایی ثرص وِ آًٌس ذَاستبض سیبستوساضاى ظیطا زاضز؛ هـحَضی ًـمطی اهطٍظ

 ضـسُ ثیٌی پیـص زٍلت ارـطایی  لـسضت اػـوبل ثط ًظبضت ثطای پبسرگَیی بظٍوبضّبیس ٍ فطایٌسّب ًـظبهْب ّـوِ زض ثـٌبثطایي ًىٌس؛ استفبزُ

 .(1393)رؼفطی،  اسـت

 

  : ػوَهی  هٌبثغ اظ استفبزُ تضویي ػٌَاى ثِ پبسرگَیی

 ػوَهی  ذسهبت   اضظضْبی ٍ هَضَػِ لَاًیي حسٍز اظ ػوَهی هٌبثغ اظ ثْیٌِ استفبزُ ٍ وبضگیطی ثِ زض وبضگعاضاى وِ ضًَس هغوئي ثبیس  هطزم

 ٍ ًساضًس زذبلت حىَهت ازاضُ زض مینهست عَض ثِ  ضْطًٍساى  وِ  است ایي ثط فطؼ است؛ظیطا پبسرگَیی اغلی رـٌجِ ایي .اًس ًىطزُ ػسٍل

 ثِ هزطیبى وـطزى پبسـرگَ  ضٍ وٌٌس؛ اظ ایي هی ًظبضت هلی هٌبثغ وبضثطز ثط آًبى  سَی اظ لبًًَگصاضی هزبلس زض آًبى هٌترت ًوبیٌسگبى

 . ضَز هی هحسَة اغل یه  سیبستوساضاى

 

  :زٍلتی ذسهبت ثْجَز ثطای اثعاضی  پبسرگَیی

ثِ  پبسرگَیی. وٌس هی تـساػی شّي ثِ ضا پبسرگَیی تٌجیْی ٍ هٌفی ّبی رٌجِ ػوَهی،اغلت هٌبثغ غحیح وبضثطز يتضوی ٍ لسضت ثط ًظبضت

 ًیع یبزگیطی فطایٌس ًَػی پبسرگَیی، اظ رٌجِ ایي.زاضز اضبضُ زٍلتی ذسهبت هخجت رٌجِ  ثِ ذسهبت هستوط ثْجَز ٍ پیططفت اثعاض ػٌَاى

 .ضَز هی تلمی

زض ًظبهْبی هطزهسبالضی ٍ اًمالثْبی سیبسی پبسرگَیی هسئَالى ٍ سیستن سیبسی وطَض است. زض ایطاى ّن لجل  یىی اظ ذَاستْبی هطزم 

اظ اًمالة ٍ ّن پس اظ اًمالة یىی اظ اسبسی تطیي ذَاستِ ّبی هطزم ، پبسرگَیی ًظبم ٍ هسئَلیي سیبسی وطَض است. ثب ّوِ ایي ذَاست 

، ًْبزّب ٍ ًظبم سیبسی وطَض ضؼیف ض ثیي هسیطاى ٍ هسئَلیي سبظهبًْبٌَظ فطٌّگ پبسرگَیی زّب ٍ ًیبظ هطزم ثِ پبسرگَیی هسئَلیي، ّ

تب ضَز  ت. لصا زض ایي همبلِ تالش هیزّس وِ تبوٌَى تحمیمی ثب ػٌَاى پژٍّص حبضط اًزبم ًطسُ اس است. هطٍض پیطیٌِ پژٍّص ًطبى هی

. اظ آًزبیی وِ ثحج ایي همبلِ زض حَظُ فطّي سبظی است، لصا زض ثطضسی ضَزضاّْبی ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی زض ایطاى هغبلؼِ ٍ 

تَاًس زض ظهیٌِ فطٌّگسبظی زض  تَاى گفت وِ ػَاهل ربهؼِ پصیطی ثغَض ولی هی تَاًس هَحط ثبضس وِ هی فطایٌس فطٌّگسبظی ػَاهل هرتلفی هی

، استفبزُ اظ ضجىِ ّبی ارتوبػی، هیعاى ضسبًِ ّب  ظیط ثٌبیی ذبًَازُ، تَاى ثِ ػبهل ّط ظهیٌِ ای هَحط ثبضس. زض ثیي ػَاهل ربهؼِ پصیطی هی

 سطهبیِ فطٌّگی اضبضُ وطز.
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 چبرچوة نظری پصوهص 
ثِ  چِ ضا ػَاهل زیگطّوِ  ٍالغ زض وِ است ضسُ اًتربة پژٍّص چبضچَة ًظطی ثِ ػٌَاى ثَضزیَ پیط فطٌّگی سطهبیِ ًظطیِ پژٍّص ایي زض

 لبثلیت ٍ ضٌبذت لسضت هؼٌبی ثِ فطٌّگی سطهبیِ هی وٌس ثیبى 7ثَضزیَ وِ ّوبًگًَِ هی زّس پَضص هستمین غیط چِ هستمین ٍ غَضت

 ػجبضت ثِ هیطَز؛ اًجبضتِ فطز زض ضسى ارتوبػی ذالل زض وِ است فطز پبیساض توبیالت زضثطگیطًسُ ٍ فطز ّط زض فطٌّگی وبالّبی اظ استفبزُ

 هیسّس اربظُ اٍ ثِ ٍ است آى ضطایظ ٍارس اًسبى یه وِ است هعایبیی ٍ آهَظش هْبضتْب، زاًص، اظ غَضتْبیی هؼٌبی ثِ فطٌّگی سطهبیِ زیگط

 آهَظضی سیستن زض وِ هؼطفتْبیی ٍ ًگطضْب اًتمبل ثب) ذَز فطظًساى ثِ هبزضاى ٍ پسضاى اسبس ایي ثط. وٌس وست ربهؼِ زض ثبالتطی ربیگبُ

 ٍ ػبزتْب تَاًوٌسیْب، اظ هزوَػْبی ثِ فطٌّگی سطهبیِ ًظط ایي اظ. ثرطٌس هی گیفطٌّ سطهبیِ (وٌس هی ووه آًبى هَفمیت ثِ ربضی

  .(1394)گالثی، ثَزالی، ٍ ػلی پَض،  زاضز زاللت ظًسگی سجه ٍ شٍق یب سلیمِ ظثبى، زاًص، ضبهل فطٌّگی، عجؼْبی

 

 :ضَز هی تمسین زستِ سِ ثِ ٌگیفطّ سطهبیِ ثَضزیَ اظًظط

 سطهبیِ ًَع ایي ثَضزیَ. ضَز هی هٌتمل فطظًساى ثِ ٍالسیي اظ پصیطی ربهؼِ عطیك اظ ثیطتط سطهبیِ ًَع ایي: یبفتِ تزسن فطٌّگی سطهبیِ -1

 ّسیِ یه هبًٌس ضا آى تَاى ًوی ٍ گیطز هی ضىل فطز ٍرَز زض تَلس ثب ّوطاُ وِ وٌس، هی تؼطیف «رسن ٍ شّي پبیساض توبیالت» ػٌَاى ثِ ضا

  .زاضز اضبضُ فطٌّگی سالیك ٍ ّب ضٍش ّب، سجه ثِ» ثَضزیَ اًسیطِ زض سطهبیِ ًَع ایي ظثبًی، هْبضتْبی ًظیط زاز، اًتمبل زیگطی ثِ ضاحتی ثِ

 ضا آًْب ارتوبػی طٍّْبیگ وِ ضَز هی یبفت فطٌّگی، وبالّبی زض ثلىِ رسن ٍ شّي زض ًِ سطهبیِ ًَع ایي :یبفتِ ػیٌیت فطٌّگی سطهبیِ -2

 ًَع ایي هَضز زض تَرِ لبثل ًىتِ .ًَیسٌسگی ذػَغبً ٍ هبضیي اثعاضآالت لغبت، فطٌّگ ػىس، وبست، ًمبضی، وتبة،: ًظیط وٌٌس هی هػطف

 زست ثِ ًیع ضا یبفتِ ػیٌیت فطٌّگی سطهبیِ تَاًٌس هی زاضًس، اذتیبض زض ضا یبفتِ تزسن فطٌّگی سطهبیِ وِ وسبًی تٌْب وِ است ایي سطهبیِ

 (.1986است) ثَضزیَ،  زٍم ًَع فطٌّگی سطهبیِ تػبحت ثطای الظم ضطط اٍل ًَع فطٌّگی سطهبیِ» زیگط ػجبضت ثِ. آٍضًس

 ًظیط زاضز زّس، هی ضخ ٍپطٍضش آهَظش ًظبم زض وِ فطآیٌسی ثب ضا ضاثغِ ثیطتطیي فطٌّگی سطهبیِ ًَع ایي: ضسُ ًْبزی فطٌّگی سطهبیِ -3

 ضا گطٍّْب ٍ افطاز التػبزی یب ارتوبػی هَلؼیت تَاًس هی سطهبیِ ًَع ایي هؼتجط، گَاّیٌبهِ ٍ هؼتجط زاًطگبُ یه اظ حػیلیت هسضن زاضتي

 .ثجطز ثبال

 ضَز: فطضیِ ثِ ضطح ظیط هغطح هی 5زض ایي پژٍّص 

 فطٌّگی ثط ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی تبحیط هؼٌبزاض زاضز. سطهبیِ -1

 سبظی فطٌّگ پبسرگَیی تبحیط هؼٌبزاض زاضز. آهَظش ثط ًْبزیٌِ -2

 ارتوبػی ثط ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی تبحیط هؼٌبزاض زاضز. ّبی ضجىِ اظ استفبزُ -3

 ذبًَازُ ثط ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی تبحیط هؼٌبزاض زاضز. -4

 ّب ثط ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی تبحیط هؼٌبزاض زاضز.  ضسبًِ -5

 ًظط پبسرگَیبى ػَاهل هرتلف اّویت هتفبٍتی ثط ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی زاضًس.اظ   -6

 

 

 تحقیق روش و متذولوشی
 ووهػَاهل هَحط ثط ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی  ضٌبذت ثِ چَى. است ای تَسؼِ وبضثطزی، تحمیك یه اّساف، ًظط اظ حبضط تحمیك

 .است تَغیفی پیوبیطی ضٍش حبضط، هغبلؼِ پژٍّص ضٍش .ضَز ٍالغ هفیس تَاًس هی پبسرگَیی فطٌّگ تَسؼِ حَظُ زض آى ًتبیذ ٍ ًوَزُ

 اسبتیس، ٍ هسیطاى هترػع، افطاز اظ زّس. ربهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضا تطىیل هی اسبتیس زاًطگبُ زض زاًطگبّْبی استبى ذطاسبى ضوبلی ولیِ

تؼساز اسبتیس زاًطگبّْبی هرتلف استبى ذطاسبى ضوبلی زض  .ضس گیطی ًوًَِ ای ذَضِ -تػبزفی گیطی ًوًَِ ضٍش اظ استفبزُ ثب

هطغَل ّستٌس وِ ثب ًفط ثِ ػٌَاى استبز  2764ٍاحس است وِ زض ایي زاًطگبّْب تؼساز  34پیبم ًَض ٍ آظاز ٍ غیط اًتفبػی  زاًطگبّْبی زٍلتی، 

ٌبهِ ّبی هَضز استفبزُ ثػَضت تػبزفی زض ثیي اسبتیس تَظیغ ضس. ًفط هحبسجِ ضس.  پطسط 337استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ًوًَِ هَضز ثطضسی 

 وِ است سئَال 22 ضبهل ضسُ تْیِ پطسطٌبهِ. گطزیس السام ًیبظ هَضز ّبی زازُ آٍضی روغ ثِ پطسطٌبهِ اثعاض اظ استفبزُ ثب پژٍّص ایي زض

 ٍ اسبتیس ثب پطسطٌبهِ، تٌظین ٍ تْیِ اظ پس پژٍّص يای زض .زٌّس هی لطاض اضظیبثی هَضز ضا پژٍّص هتغیطّبی ظیط ثػَضت سئَالْب ایي

 هٌظَض ثِ ّوچٌیي. ضس تبییس ًْبیی پطسطٌبهِ اغالحبتی اظ پس ًْبیتب ٍ گطزیس هطَضت هسبئل فطٌّگی اهط زض هترػع وبضضٌبسبى

                                                           
7 - Bourdieu   
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 20 تؼساز پطسطٌبهِ بتیهمسه آظهَى اسبس ثط. است ضسُ استفبزُ وطًٍجبخ آلفبی ضٍش اظ پطسطٌبهِ پبیبیی هیعاى ثطآٍضز ٍ هحبسجِ

 ّب گَیِ وطًٍجبخ آلفبی همساض spss ثطًبهِ ثِ پطسطٌبهِ ّبی زازُ ٍ اعالػبت وطزى ٍاضز اظ پس ٍ ضس تَظیغ پبسرگَیبى ثیي پطسطٌبهِ

 ضسُ هحبسجِ وطًٍجبخ آلفبی همساض چَى. ضَز هی هطبّسُ سئَاالت گطٍُ اظ یه ّط وطًٍجبخ آلفبی همساض 1 رسٍل زض وِ گطزیس هحبسجِ

 پبیبیی هغبلؼِ هَضز هتغیطّبی گیطی اًساظُ ٍ سٌزص زض ضسُ عطاحی پطسطٌبهِ سئَاالت وِ گفت تَاى هی ثٌبثطایي است 70/0 اظ ثیطتط

 .زاضًس لجَلی لبثل

 

 تؼساز سئَالْب ٍ هیعاى آلفبی وطًٍجبخ -1جذول 

 آلفبی وطًٍجبخ تؼساز سئَال هتغیط

 0.86 5 سطهبیِ فطٌّگی

 0.79 6 آهَظش

 0.84 4 تفبزُ اظ ضجىِ ّبی ارتوبػیاس

 0.78 4 ذبًَازُ

 0.71 3 ضسبًِ ّب

 

 

 پصوهصیبفته هب 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط فطٌّگی سطهبیِفطضیِ اٍل پژٍّص : 

ثطاثط ثب  فطٌّگی سطهبیِِ ضسُ ثطای هحبسج tهطبّسُ هی ضَز، چَى  2ته ًوًَِ ای وِ زض رسٍل  tثط اسبس ًتبیذ ثسست آهسُ اظ آظهَى 

ثعضگتط است  t( رسٍل تَظیغ t; 358/2همساض ثحطاًی ) tاظ  df; 336( ٍ زضرِ آظازی α;  01/0زضغس) 99است ٍ زض سغح اعویٌبى  36/11

بسرگَیبى هیبًگیي ًوطُ پژٍّص تبییس هی ضَز. یؼٌی ثب تَرِ ثِ ضَاّس ٍ زازُ ّبی ثسست آهسُ اظ ًظط پ H1ضز ٍ فطضیِ  H0ثٌبثطایي فطضیِ 

 هتغیط سطهبیِثعضگتط است ٍ اظ ًظط پبسرگَیبى ایي پژٍّص  3است وِ ثغَض هؼٌی زاضی اظ هیبًگیي فطضی  97/3ثطاثط ثب  فطٌّگی سطهبیِ

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط فطٌّگی

 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط یپبسرگَی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ فطضیِ زٍم  پژٍّص : آهَظش ثط

است ٍ  9/3ثطاثط ثب  هحبسجِ ضسُ ثطای آهَظش tهطبّسُ هی ضَز، چَى  2ته ًوًَِ ای وِ زض رسٍل  tثط اسبس ًتبیذ ثسست آهسُ اظ آظهَى 

ایي فطضیِ ثعضگتط است ثٌبثط t( رسٍل تَظیغ t; 358/2همساض ثحطاًی ) tاظ  df; 336( ٍ زضرِ آظازی α;  01/0زضغس) 99زض سغح اعویٌبى 

H0  ِضز ٍ فطضیH1  پژٍّص تبییس هی ضَز. یؼٌی ثب تَرِ ثِ ضَاّس ٍ زازُ ّبی ثسست آهسُ اظ ًظط پبسرگَیبى هیبًگیي ًوطُ آهَظش ثطاثط ثب

 فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثعضگتط است ٍ اظ ًظط پبسرگَیبى ایي پژٍّص هتغیط آهَظش ثط 3است وِ ثغَض هؼٌی زاضی اظ هیبًگیي فطضی  33/3

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط سرگَییپب

 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ارتوبػی ثط ّبی ضجىِ اظ فطضیِ سَم  پژٍّص : استفبزُ

 ّبی ضجىِ اظ هحبسجِ ضسُ ثطای استفبزُ tهطبّسُ هی ضَز، چَى  2ته ًوًَِ ای وِ زض رسٍل  tثط اسبس ًتبیذ ثسست آهسُ اظ آظهَى 

 t( رسٍل تَظیغ t; 358/2همساض ثحطاًی ) tاظ  df; 336( ٍ زضرِ آظازی α;  01/0زضغس) 99است ٍ زض سغح اعویٌبى  69/3ثب  ارتوبػی ثطاثط

پژٍّص تبییس هی ضَز. یؼٌی ثب تَرِ ثِ ضَاّس ٍ زازُ ّبی ثسست آهسُ اظ ًظط پبسرگَیبى  H1ضز ٍ فطضیِ  H0ثعضگتط است ثٌبثطایي فطضیِ 

ثعضگتط است ٍ اظ ًظط پبسرگَیبى  3است وِ ثغَض هؼٌی زاضی اظ هیبًگیي فطضی  35/3ارتوبػی ثطاثط ثب  ّبی ضجىِ ظا هیبًگیي ًوطُ استفبزُ

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ارتوبػی ثط ّبی ضجىِ اظ ایي پژٍّص هتغیط استفبزُ

 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط ییپبسرگَ فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثطذبًَازُ فطضیِ چْبضم  پژٍّص : 

 067/7ثطاثط ثب  ذبًَازُهحبسجِ ضسُ ثطای  tهطبّسُ هی ضَز، چَى  2ته ًوًَِ ای وِ زض رسٍل  tثط اسبس ًتبیذ ثسست آهسُ اظ آظهَى 

ثٌبثطایي ثعضگتط است  t( رسٍل تَظیغ t; 358/2همساض ثحطاًی ) tاظ  df; 336( ٍ زضرِ آظازی α;  01/0زضغس) 99است ٍ زض سغح اعویٌبى 

ذبًَازُ پژٍّص تبییس هی ضَز. یؼٌی ثب تَرِ ثِ ضَاّس ٍ زازُ ّبی ثسست آهسُ اظ ًظط پبسرگَیبى هیبًگیي ًوطُ  H1ضز ٍ فطضیِ  H0فطضیِ 



 223 -211، ص 2931 زمستان، 21، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
 سبظی ًْبزیٌِ ثطذبًَازُ ثعضگتط است ٍ اظ ًظط پبسرگَیبى ایي پژٍّص هتغیط  3است وِ ثغَض هؼٌی زاضی اظ هیبًگیي فطضی  71/3ثطاثط ثب 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ

 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ّب ثط فطضیِ پٌزن  پژٍّص : ضسبًِ

 994/10ّب ثطاثط ثب  هحبسجِ ضسُ ثطای ضسبًِ tهطبّسُ هی ضَز، چَى  2ته ًوًَِ ای وِ زض رسٍل  tثط اسبس ًتبیذ ثسست آهسُ اظ آظهَى 

ثعضگتط است ثٌبثطایي  t( رسٍل تَظیغ t; 358/2همساض ثحطاًی ) tاظ  df; 336( ٍ زضرِ آظازی α;  01/0زضغس) 99ٌبى است ٍ زض سغح اعوی

 پژٍّص تبییس هی ضَز. یؼٌی ثب تَرِ ثِ ضَاّس ٍ زازُ ّبی ثسست آهسُ اظ ًظط پبسرگَیبى هیبًگیي ًوطُ ضسبًِ H1ضز ٍ فطضیِ  H0فطضیِ 

 ًْبزیٌِ ّب ثط ثعضگتط است ٍ اظ ًظط پبسرگَیبى ایي پژٍّص هتغیط ضسبًِ 3هؼٌی زاضی اظ هیبًگیي فطضی است وِ ثغَض  89/3ّب ثطاثط ثب 

 .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی

 

 فطضیِ ّبی تحمیك tآهبضُ ّبی آظهَى -2جذول 

 هتغیطّب
 3 = هیبًگیي فطضی 

 تفبٍت هیبًگیي سغح هؼٌی زاضی زضرِ اظازی t هیبًگیي

 98/0 01/0 336 36/11 97/3 فطٌّگی بیِسطه

 33/0 01/0 336 9/3 33/3 آهَظش

 35/0 01/0 336 69/3 35/3 ارتوبػی ّبی ضجىِ اظ استفبزُ

 71/0 01/0 336 067/7 71/3 ذبًَازُ

 89/0 01/0 336 944/10 89/3 ّب ضسبًِ

   
 

 

 پبسخگویی فرهنگ سبزی نهبدینه عوامل رتبه بنذی
اظ آظهَى فطیسهي استفبزُ هی ضَز. ّوبًگًَِ وِ هطبّسُ هی پبسرگَیی  فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ػَاهلی ػَاهل هَحط ثط ثِ هٌظَض ضتجِ ثٌس

 ضسبًِاست ٍ پس اظ آى  پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ هتغیط هْوتطیياظ ًظط اسبتیس   01/5ثب هیبًگیي ضتجِ فطٌّگی  سطهبیِ هتغیطضَز، 

زض ضتجِ سَم اّویت لطاض زاضتِ ٍ  55/4ثب هیبًگیي ضتجِ ذبًَازُ  هتغیط جِ زٍم اّویت لطاض زاضز. ّوچٌیي زض ضت 6/4ثب هیبًگیي ضتجِ ّب 

ثب هیبًگیي  هتغیطّبی هَضز هغبلؼِزض ثیي ارتوبػی  ّبی ضجىِ اظ استفبزُپس اظ آى زض ضتجِ چْبضم لطاض زاضز.  43/4ثب هیبًگیي ضتجِ آهَظش 

تَسظ پبسرگَیبى است. همساض  ػَاهلاض زاضز. آظهَى وبی زٍ ًطبى زٌّسُ ثب اّویت ثَزى اٍلَیت ثٌسی زض ضتجِ پٌزن اّویت لط 9/3ضتجِ 

51/55  ;2χ  01/0زض سغح  6ثب زضرِ اظازی  ;α تَاى گفت وِ اظ ًظط پبسرگَیبى تطتیت ٍ اٍلَیتی زض اّویت  هؼٌی زاض است، ثٌبثطایي هی

 ثِ تطتیجی وِ شوط ضس، ٍرَز زاضز. بسرگَییپ فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ػَاهلتبحیط گصاضی ایي 

 

 پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِهیبًگیي ضتجِ ػَاهل هَحط ثط  -3جذول

 آهبضُ ّبی آظهَى وبی زٍ هیبًگیي ضتجِ ػبهل ضتجِ

 337 تؼساز 01/5 فطٌّگی سطهبیِ 1

 χ2 51/55 6/4 ّب ضسبًِ 2

 4 زضرِ اظازی 55/4 ذبًَازُ 3

 01/0 زاضی سغح هؼٌی 43/4 آهَظش 4

  9/3 ارتوبػی ّبی ضجىِ اظ استفبزُ 5
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  گیری نتیجه و بحث
یىی اظ هسبئل هْن زض ًظبهْبی زهَوطاتیه ٍ هطزهسبالض، هسبلِ پبسرگَیی است وِ زض غَضت ًجَز پبسرگَیی زض ثیي هسیطاى ٍ هسئَالى 

س زض پستْبیی وِ لطاض زاضًس زض لجبل هسئَلتی وِ ثِ آًْب ثِ اهبًت یبثس. لصا هسئَالى ٍ هسیطاى وطَض ثبی وطَض، ًبضضبیتی ػوَهی افعایص هی

سپطزُ ضسُ، ثبیس پبسرگَیی هٌبسجی زاضتِ ثبضٌس. زض ایي پژٍّص هتغیطّبی هرتلفی وِ زض ظهیٌِ ًْبزیٌِ سبظی فطٌّگ پبسرگَیی هَضز 

ارتوبػی ثِ ػٌَاى ػَاهل ٍ  ّبی ضجىِ اظ ش، استفبزُّب، ذبًَازُ، آهَظ فطٌّگی، ضسبًِ ثطضسی لطاض گطفت، لصا هتغیطّبیی ًظیط سطهبیِ

 تَاًس زض حبل حبضط یب زض آیٌسُ ثط ًْبزیٌِ وطزى فطٌّگ پبسرگَیی هَحط ثبضس هَضز ثطضسی لطاض گطفت. هتغیطّبیی وِ هی

 هتغیط پژٍّص ایي رگَیبىپبس ًظط اظ ٍ است 97/3 ثب ثطاثط فطٌّگی سطهبیِ ًوطُ هیبًگیي پبسرگَیبى ًظط اظ آهسُ ثسست ًتبیذ اسبس ثط 

 فطٌّگی سطهبیِ وِ گفت تَاى تَاى گفت وِ هی زض ایي ظهیٌِ هی  .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط فطٌّگی سطهبیِ

 اظ استفبزُ بلؼِ،هغ هَضز وتبثْبی ذَز، تحػیالت هیعاى حست ثط ذبظ عجمِ ّط افطاز ظیطا زاضز آًْب ضفتبضّبی ثب ظیبزی ضاثغِ ربهؼِ افطاز

 سطهبیِ ایي وِ وٌٌس هی وست ضا ثبالتطی فطٌّگی سطهبیِ ٍ یبثس هی افعایص ضبى آگبّی ٍ زاًص غیطُ ٍ ایٌتطًت ًظیط روؼی اضتجبط ٍسبیل

 وِ زاضز ّورَاًی ثَضزیَ پیط فطٌّگی سطهبیِ ًظطیِ ثب اهط ایي ٍ وٌس؛ هی پیسا ًوَز تفىطضبى ٍ ثطذَضز عطظ ٍ آًْب ضفتبضّبی زض فطٌّگی

 ثبالتطی فطٌّگی سطهبیِ وِ وسبًی ٍ آًْبست ضفتبض زٌّسُ تَضیح وِ وٌس هی هطرع اٍ ثطای ضا چبضچَثی ربهؼِ، ّط افطاز فطٌّگی سطهبیِ

  .زٌّس هی اًزبم ًیع ضا تطی زضست ضفتبضّبی زاضًس

 فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط زاضی هؼٌی ثغَض وِ است 33/3 ثب ثطاثط آهَظش ًوطُ هیبًگیي پبسرگَیبى ًظط اظ آهسُ ثسست ًتبیذ اسبس ثط

 است، ّوطاُ فطٌّگى تؼبلى ٍ تَسؼِ وبضّبى ٍ هفَْم سبظ ثب ّوِ اظ ثیص وِ ارتوبػى ّبى ًظبم هْوتطیي اظ .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی

 پبیِ گصاضى ٍ فطٌّگ پبسرگَییفطٌّگى ٍ ًْبزیٌِ سبظی  تَسؼِ تحمك زض زیگط ثِ ػجبضت. ثبضس آهَظش ٍ پطٍضش ٍ آهَظش ػبلی هى ًظبم

 ظیطا ًساضًس؛ پیَستگى فطٌّگى ٍ ارتوبػى تحَل ثب یآهَظض ًظبم اًساظُ ثِ ارتوبػى ًظبهْبى اظ یه ٍاالیى زاضز. ّیچ ربیگبُ آهَظش آى،

 ثسٍى ًیع فٌى ٍ ػلن ّیچ ػالٍُ ثِ. ضس ًرَاّس هحمك في، ٍ ػلن ثسٍى تحَلى ّیچ ضه، ثی ٍ زاضتِ سطٍوبض اًسبى ثب پطٍضش ٍ آهَظش ًظبم

 هطَّى ٍیژُ عَض ثِ ربهؼِ، ًظبهْبى ّوِ اظ تأحیطپصیطى ضغن ثِ فطٌّگى، تَسؼِ ثٌبثطایي. گطزز ًوى تَلیس هتفىط ٍ فطّیرتِ اًسبًْبى ٍرَز

 . ثَز ذَاّسی آهَظض ًظبم

 اظ فطٌّگى هیطاث اًتمبل ٍسیلِ هفَْم ثِ چِ است، فطٌّگى تؼبلى وبًَى زض گیطز لطاض ثحج هَضز وِ هٌظط ّط اظ پطٍضش ٍ آهَظش ثٌبثطایي

 فطاگطز هفَْم زض حتى ٍ ربهؼِ تؼبلى ٍ اًسبى تىبهل ٍ ضضس فطاگطز هفَْم ثِ چِ ربهؼِ، افطاز پصیطى فطٌّگ ٍ زیگط ًسل ثِ ًسل یه

 اسبس ثطّوچٌیي . است آى اسبسى رعء ٍ زاضز ربى ربهؼِ فطٌّگى تؼبلى للت زض پطٍضش ٍ آهَظش ّوَاضُ فطٌّگى، غٌبى ٍ تىبهل تغییط،

 هیبًگیي اظ زاضی هؼٌی ثغَض وِ است 35/3 ثب ثطاثط ارتوبػی ّبی ضجىِ اظ استفبزُ ًوطُ هیبًگیي پبسرگَیبى ًظط اظ، آهسُ ثسست ًتبیذ

 حیطتب پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط ارتوبػی ّبی ضجىِ اظ استفبزُ هتغیط پژٍّص ایي پبسرگَیبى ًظط اظ ٍ است ثعضگتط 3 فطضی

 فطضی هیبًگیي اظ زاضی هؼٌی ثغَض وِ است 71/3 ثب ثطاثط ذبًَازُ ًوطُ هیبًگیي پبسرگَیبى ًظط اظ آهسُ ثسست ًتبیذ اسبس ثط.  زاضز هؼٌبزاض

 زض ربهؼِ ضٌبسبى .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ ثط ذبًَازُ هتغیط پژٍّص ایي پبسرگَیبى ًظط اظ ٍ است ثعضگتط 3

 هىول ارتوبػی، سبذتْبی زض ضا ذبًَازُ ًْبز وبضوطز ٍ ًمص آًْب. اضبضُ وطزُ اًس هْوی ًىبت ثِ ذبًَازُ ًْبز ارتوبػی وبضوطزّبی هَضز

 ثبالیی سغح زض ػوَهی اهٌیت ٍ َّیت زض تمَیت ضا آى آحبض ٍ زاًستِ...  ٍ هصّت ٍ آهَظش ًْبز رولِ اظ  ارتوبػی ًْبزّبی وبضوطز سبیط

 تَاًس ثٌیبى فطٌّگ پبسرگَیی زض ربهؼِ ضا تمَیت ًوبیس.  لصا ذبًَازُ هی .ی وٌٌسه اضظیبثی

 ثعضگتط 3 فطضی هیبًگیي اظ زاضی هؼٌی ثغَض وِ است 89/3 ثب ثطاثط ّب ضسبًِ ًوطُ هیبًگیي پبسرگَیبى ًظط  اظ آهسُ ثسست ًتبیذ اسبس ثط 

 ًظبهْبی ٍیژگیْبی اظ یىی .زاضز هؼٌبزاض تبحیط پبسرگَیی فطٌّگ سبظی زیًٌِْب ثط ّب ضسبًِ هتغیط پژٍّص ایي پبسرگَیبى ًظط اظ ٍ است

 ثِ حىَهتی ذَز وِ زاضت اًتظبض ًویتَاى ذػَظ ایي الجتِ زض. است ذَز ػولىطز لجبل زض آًْب پبسرگَیی سبالض تَاًبیی هطزم سیبسی

 ربهؼِ ًْبزّبی ثؼٌَاى آى هی تَاى اظ وِ است ذَضزاضثط اسبسی سبظٍوبضّبی اظ چٌیي فطایٌسی ثلىِ ثبضس، ذَز ػول پبسرگَی تٌْبیی

 ضسبًِ ایي ٍ هیطًٍس ثِ ضوبض هطزم ذَاستِ ّبی ثیبى وٌٌسُ ٍ زٍلت ثط پبسرگَیی هَحط اّطهْبی اظ یىی ثؼٌَاى وِ ضسبًِ ّب .وطز یبز هسًی

 لطاض ٍذَاستِ ّبی یىسیگط هَاضغ رطیبى زض ضا زمهط ٍ زٍلت هی وٌس ٍ فطاّن ضا اعالػبت ٍ افىبض تجبزل اهىبى ًظبم هطزهی، یه زض ارتوبػی

 ػوَهی آگبّی سغح افعایص ثب ٍ وٌٌس هی ثطلطاض اضتجبط ػوَهی ػطغِ سبظًسُ ارعای هیبى ٍالغ زض اعالػبت اذجبض ٍ اًؼىبس ثب . هیسّس

 هیبى اضتجبط هسئَالى، ٍ هطزم ػمبیس ٍ اًتمبزات ًظطات، اًؼىبس ٍ آٍضی روغ ثب زیگط سَی اظ ٍ ًوبیٌس هی ػوَهی افىبض هٌْسسی ثِ هجبزضت

 هْوتطیي فطٌّگی سطهبیِ هتغیط اسبتیس ًظط ًتبیذ ًطبى زاز وِ اظ .سبظًس هی ثطلطاض ضا (هطزم) ضًَسگبى حىَهت ٍ (زٍلت) وٌٌسگبى حىَهت

 سَم ضتجِ زض ذبًَازُ  غیطهت ّوچٌیي. زاضز لطاض اّویت زٍم ضتجِ زض ّب ضسبًِ آى اظ پس ٍ است پبسرگَیی فطٌّگ سبظی ًْبزیٌِ هتغیط

  . زاضز لطاض اّویت پٌزن ضتجِ زض ارتوبػی ّبی ضجىِ اظ استفبزُّوچٌیي . زاضز لطاض چْبضم ضتجِ زض آى اظ سپ آهَظش ٍ زاضتِ لطاض اّویت

 ضَز. لصا ثط اسبس ایي ًتبیذ پیطٌْبزاتی اضائِ هی
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 .ك ضسبًِ ّبی روؼیسبذت ٍ تَلیس ثطًبهِ ّبی ثب هحتَای پبسرگَیی ٍ پرص آى اظ عطی

زض ذبًَازُ ّب ٍ هساضس زضثبضُ فطٌّگ  وَزوی ٍ پبییي سٌیي اظ افطاز فطٌّگ پبسرگَیی ثِ وطزى ًْبزیٌِ ٍ احطگصاضی ثطای ضَز، پیطٌْبز هی

 ضْطًٍساى ضفتبض زض ضىل گیطی ظیبزی ًمص( ذبًَازُ ٍ هسضسِ ٍیژُ ثِ) ضسى ارتوبػی ػَاهل وِ پبسرگَیی آهَظضْبی الظم اضائِ ضَز. چطا

 .زاضًس

 هی ضَز پیطٌْبز ثٌبثطایي. احط هی گصاضًس ًْبزیٌِ وطزى فطٌّگ پبسرگَیی ثط ظیبزی هیعاى ثِ اضتجبعی، ًَیي ٍ ضسبًِ ّبی روؼی  -3

 .ًوبیٌس پبسرگَیی السام  فطٌّگ وطزى ًْبزیٌِ ٍ ایزبز ٍ فطٌّگسبظیثب استفبزُ اظ ایي اثعاضّب ثِ  شیطثظ زستگبّْبی
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