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 چکيده

هایی است که از دیرباز نقش مهمی بر توسعة جوام  پیرامونی خود در ابعاد محیطدی، اقتصدادی و   اکوسیستم تاال  ازجمله اکوسیستم
ها، این نشین تاال محیطی از سوی جوام  حاشیهتوجهی به مسائل زیستاجتماعی داشته است، با این حال الگوی زیست ناپایدار و بی

محیطی در جوام  روسدتایی  ر مشکل کرده است. بر این اساس هد، از پژوهش حاضر تحلیل پایداری زیستاکوسیستم طبیعی را دچا
پژوهش حاضر ازلحاظ هد، کاربردی و از حید  روش گدردآوری اطالعدات    حاشیة اکوسیستم تاال  بر اساس مدل بوم روستا است. 

عندوان حجدم نمونده    خدانوار بده   366سدت کده از میدان آن    خانوار ا 3327تحلیلی است. جامعة آماری پژوهش متشکل از  -توصیفی
و  SPSSافد ار  در ندرم  ANOVAای و آزمدون  تک نمونده  tهای آماری آزمون ها از روشوتحلیل دادهمنظور تج یهاند. بهشدهانتخا 
هدای مبتندی بدر    د نقشده وتحلیدل فضدایی و تولید   های غیر آماری بارومتری و روش راداری استفاده شد. همچنین برای تج یهتکنیک

 GISافد ار  در ندرم  IDWهدای دا  و روش  بندی کم/زیاد، خود همبستگی فضایی، تحلیدل لکده  های خوشههای آماری، از روشداده
محیطدی در روسدتاهای مدورد    های تحلیل پایداری زیسدت دهد که سهم و اهمیت شاخصاستفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می

محیطدی کمتدرین   های اکولوژیکی د زیست های اجتماعی د فرهنگی بیشترین سهم و شاخص است که شاخصمطالعه به این صورت 
محیطی روستاهای مورد مطالعه بر های اقتصادی نی  در مرتبه دوم بیشترین سهم را در زمینة پایداری زیستاند. شاخصسهم را داشته

 اند.اساس الگوی بوم روستا به خود اختصاص داده

 واژهكليد

 .محیطی، تاال  زریوار، جوام  روستاییاکوسیستم تاال ، اکوویلج، پایداری زیست

 
 

 سرآغاز .1

 تدج  یدمو  کشدر روست یی من طآ ج نبةهم  شن ات یدم

 اتهزایش  روسهت ه ، مدجهب   محیطهی زیست مس لل ب  ک تی

 ب  تدج  لزوم است، بن برای  شد  روست یی من طآ ن پ یدار 

 تدسهی   گر  زم از پ یهدار   ک  زیستی سکدنتگ   از الگدیی

 اجتمه یی،  هه   اقتصه گ ،  هم  زمین  گر و ب شد برادرگار

 که ر  به   وجه   بهتهری   ب  محیطیو زیست سی سی ترهنگی،

کنهد  بحرینهی و   می ادگنم یی بیشتر روزروزب  شدگ،  رتت 

ایجه گ محیطهی سه لم گر نهداحی      (.61، 0961ح جی بنهد،  

محیطی اسهت که    تری  مس لل زیستروست یی یکی از مهم

ههه   ههه   روسههت ، بلکهه  گر سی سههتنهه  تنههه  گر سی سههت

 (.Takeuchi et al, 1998سرزمینی نیز اهمیت تراوانی گارگ  

امروز  مفهدم پ یدار  گر سی ست جدام ، تبدیل ب  الگدیی 

شد  است ک  ب  پ یدار  شهر ی  روست ، حف ظهت، حم یهت   

شههدگ و همچنههی  و ب زی تههت محههیط طبییههی منتهههی مههی 

ا  ب شهد که  به      دنه   یر  گر روست  نیهز ب یهد به    تصمیم

 Email: m_zaheri@tabrizu.ac.ir سئد :م ندیسند  *
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محیطی، ک هش و یه  حهذ  تهأثیرا     اتزایش من ت  زیست

 دنه  شههره  یه     طی منجهر شهدگ. گر ایه    محیمنفی زیست

ه  و همچنی  مش غل ب  تأثیراتی که  بهر   روست ه  ب ید  رو 

 ذارنهد، آ ه   بهدگ  و همچنهی  گر     محیط طبییی ادگ مهی 

مق بل ک هش ی  حذ  ای  تأثیرا  منفهی، اهدگ را مسهئد     

 (.Siracusa, 2008بدانند 

برا  گسهتی بی به  پ یهدار ، جدامه  نی زمنهد تغییهرا        

ترهنگههههی، نههههه گ ، سهههه ات ر  و تنهههه ور  اسههههت  

 Jansen,2003.)   اکثههههر مشههههکال  امههههروزة مهههه  از

شههدگ. زنههد ی ن پههذیر  گر زنههد ی ن شههی مههی مسههئدلیت

ازحد ثرو ، قدر  و زمهی ،  آور  بیش را و جم مصر 

ویکی ک  بشر امروز  به  آن مداجه  اسهت،    ب  اطرا  اکدلد

  اقدام   بشر (. ب  تدج  بMollison,1998منجر شد  است 

رو  کرة زمی ، ب ید کم کرگن سهریت تخریهب طبییهت و    

برگار  از من ب  محدوگ گر نظر  رتت  شدگ. بهرا   نحدة بهر 

هه یی  حلمداران را رت  ای  مشکال  گانشمندان و سی ست

هه  نداشهت    اند ک  تأثیر بسهی ر  بهر رته  آن   را مطر  کرگ 

روسهت  شهیدة   تا مرگم یها شههر یه     است، مگر اینک  تا

به    (.Ardzijauskaite,2009زند ی اهدگ را تغییهر گهنهد     

محیطی ب  وجدگ آمد  از الگد  زیست گنب   مس لل زیست

ن پ یههدار، ضههرور  شههیدة زنههد ی جهه یگزی  و ایجهه گ     

ه یی ب  شیدة زند ی اقتص گ  و اجتم یی س ز  ر سکدنتگ  

تم رس نی تأثیرا  محیطی طی قرن بیسب  محیط برا  حداقل

از  بدم روسهت   ک ندن تدج  قرار  رتت. گر ای  راست  الگد 

ریز  برا  پ یهدار  جدامه    گر طراحی و برن م  0681گهة 

مدرگ تدج  واق  شد و گر حه   ترا یهر شهدن واکهنش به       

اجتمه یی و اقتصه گ  ن شهی از     محیطی،ه   زیستچ لش

(. Kennedy, 2004الگدههه   زیسههت ن پ یههدار اسههت     

زیسههت گر منهه طآ روسههت یی امههروز  از  یطب زسهه ز  محهه

محیطههی نهه  تقههط گر   تههری  مدضههدی   زیسههت  مهههم

 ذار  ملی زمهی    ذار  روست یی بلک  گر سی ستسی ست

هه    مجدگ اکدسیسهتم  0شدگ. همچنی  ب ززاییمحسدب می

ه   طبییی مداگ و طراحهی  طبییی و برقرار  مجدگ جری ن

جرایی بسی ر  از ه   پژوهشی و اتری  حدز روست یی مهم

(. اکدسیسهتم  Kirby, 2003گههد   کشهدره  را تشهکیل مهی   

ه   زمی  است ک  نقش تری  اکدسیستمت  ب یکی از مهم

مهمی را از گیرب ز بر تدسیة جدام  پیرامدنی ادگ گر ابیه گ  

محیطهی، اقتصه گ  و اجتمه یی گاشهت  اسهت، امه  الگههد        

یطهی از  محتدجهی به  مسه لل زیسهت   زیست ن پ یدار و بی

ه ، ای  اکدسیستم طبییی را نشی  ت  بسد  جدام  ح شی 

 گچ ر مشکل کرگ  است. بهرا  از بهی  رتهت  ایه  مشهکل،     

ه   تداند الگدیی برا  زیست ب  شید الگد  بدم روست  می

محیطهی، اجتمه یی و   هه   زیسهت  ثبه تی پ یدار و رته  بهی  

شهد.  هه   پ یهدار ب   اقتص گ  ب  اجهرا  سه ات ره  و شهید    

کدسیستم گرواق  شیدة تدصیف یملکهرگ طبییهت اسهت و    ا

ترکیبی پیچید  و پدی  را از تم می جدام   ی هی، ج ندر  و 

ه   زند  و تی مل گرونی ب  اجزاء و محهیط  میکروار  نیسم

(. گر پهژوهش ح ضهر به     Cowan,2007گ   رگرا ش مل می

محیطهی گر جدامه  روسهت یی    هد  تحلیل پ یدار  زیست

اکدسیستم ت  ب براس   الگد  بدم روست  ب  گنب    ح شیة

پ س  ب  ای  سؤا  هستیم ک  سطح پ یهدار  ابیه گ الگهد     

 اکدویلر گر ح شیة اکدسیستم ت  ب چگدن  است؟ 

 

 . چارچوب نظری و  يشينه  ژوهش2

ب  تدج  به  اینکه  ته کندن گرزمینهة بهدم روسهت  گر ایهران،        

نهه برای  یمههدة پههژوهش مشخصههی انجهه م نگرتتهه  اسههت، ب

اطالیهه   مههدرگ نیهه ز بهه  اسههتف گ  از منهه ب  اهه رجی       

شد  اسهت. تنهه  یها مهدرگ، تدسهط یبدالرضه        آور جم 

منظهدر  ارالة الگد  اکدویلر ب »الدی  اتتخ ر  ب یندان رک 

زیست پ یدار گر روست ه   ح شی  اکدسیستم ت  ب، مهدرگ  

 م  رتت  انج 0960، گر س   «ت  ب می نک ل  و لپد  زاغمرز

تحلیلی و پیم یشی گر  -است.ای  پژوهش ب  روش تدصیفی

پی پ سخگدیی ب  ای  سؤا  است ک  الگد  زیست پ یهدار  

براس   الگد  اکدویلر گر روست ه   ح شهی  ته  ب چه     

 ندع الگدیی است؟  
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گههد که  ههر چنهد گر     نت یر ایه  پهژوهش نشه ن مهی    

روست ه   مهدرگ مط لیه  سهطح پ یهدار  الگهد  زیسهت       

الگد  اکدویلر پ یی  است، ام  الگهد  پیشهنه گ     براس  

بهرا  زیسهت پ یهدار گر روسهت ه   ح شهی  ته  ب مههدرگ       

مط لی  بر اس   اصد  بنیه گ  الگهد  اکهدویلر و ارتبه ش     

جدام  روست یی ب  اکدسیستم ته  ب، الگهدیی یکپ رچه  از    

ترهنگههی  -سهه  بیههد اکدلدویهها، اقتصهه گ  و اجتمهه یی  

صهدر  تراینهد    اسهت که  به    صدر  گوایهر متهداال   ب 

پهذیر اسهت. گر زیهر    س ز  ر ب  منطق ، مدرگ مط لی  و امک ن

شد  گر حدزة تحقیآ آمهد   مط لی   ا رجی انج م االصة

 است.

شهد  گر زمینهة   بنهد  ح صهل از مط لیه   انجه م    جم 

محیطی گر جدام  روست یی ح شهیة  تحلیل پ یدار  زیست»

 دی   ای  اسهت  « لراکدسیستم ت  ب بر اس   مد  اکدوی

ه   بسی ر کمی چ  گر مط لی   گاالی و ک  ت کندن بررسی

شد  است. گر بی  مط لیه    چ  گر مط لی   ا رجی انج م

هه  گر اکدسیسهتم   شد  نیز تدج  کمی ب  تأثیر اکدویلرانج م

ت  ب شد  است. ب  همی  ا طر گر پژوهش ح ضهر سهیی   

 شد  ک  ای  مدضدع بررسی شدگ.
 

 9روستا . بوم3

و نیز بهر اسه   نظهرا      2111س زم ن ملل متحد گر س   

 91گانشههمند و بههیش از  821ههه   سهه زم ن ملههل، آوانههس

محیطی ب  ایه  نتیجه  رسهیدند که  شهرایط      مؤسس  زیست

بهرا    0668تحمل است. گر سه    تیلی، ن پ یدار و غیرق بل

طدر رسمی از طر  س زم ن ملهل  نخستی  ب ر بدم روست  ب 

هه    ینهدان مهد   اقدام برتر ب  011گر زمرة تهرست متحد 

 & Whangمطلدب، برا  زنهد ی پ یهدار میرتهی شهدند      

Woolee,2006     نخستی  اجال  بهدم روسهت  گر اجهال .)

گر اسک تلند آغه ز شهد که  گر ایه  اجهال ،      0662س  نة 

صده  نفر از طرتداران ای  جنبش حضدر گاشهتند. پهس از   

کننههد ، جنههبش دامهه  شههرکتایهه  اجههال ، بسههی ر  از ج

جدید  ب  ن م شبکة بدم روست   جه نی تشکیل گاگند که   

شد که   نفر  از کشدره   مختلف تشکیل می 22از  روهی 

 2گانم رک گر ابتدا  ک ر، سرم یة اولیة شهبک  را به  مهد     

 (. Kasper,2008س   تقبل کرگ  

بدم روست  میمد ا ج میهة کهدچکی اسهت که  به  یها       

اهدرگ ، و بهر اسه      م یی متحد به  ههم  هر    س ات ر اجت

محیطی، اجتمه یی و مینهد  به  وجهدگ     ه   زیستگید   

آید. ای  جدام  بست  به  شهرایط ممکه  اسهت جدامه       می

شهر  ی  روسهت یی ب شهند یکهی به  سهطح تنه ور  به   و        

گیگر  ب  سطح تن ور  پ یی . چیز  ک  بی  ای  گو جدام  

ینهدان  طبییهت و انسه ن به    مشترک است، احترام یمیآ ب  

ن پذیر از چراة طبییی. بدم روست  برا  نش ن بخشی جدایی

محیطهی، اقتصه گ  و پ یهدار     گاگن ابی گ اجتم یی، زیست

ن پهذیر  صدر  یکپ رچ ، ب  جدام  انس نی، بخشی جهدایی ب 

. گر اصهد،  (Bates,2003)شهن اتی اسهت  از رویکرگ بدم

ریهز  بهرا  زیسهت    م  یر  ج میة بدم روست  ی  برن شکل

شهد  اسهت،   پ یدار براس   اکدویلر نظرا  مختلفی مطر 

براههی ندیسههند  ن صههرت ا بیههد اکدلدویهها و براههی بیههد 

 یهر  ج میهة بهدم    اجتم یی را بهرا  شهکل   -اکدلدویکی 

 یر  ج میة بدم اند. از سد  گیگر شکلروست  مطر  کرگ 

  ج میة برا  مث  شد  است،روست  نیز براس   هد  تییی 

گر اسک تلند ب  هد  حف ظهت از   01بدم روست   ت یندهدرن

زیسههت و اکدلدویهها محههدر  طراحههی شههد و    محههیط

روست ه   بدم روسهت   ایت که  و سه یب  لینهدن به  ههد        

اکدلدویا محدر ، اجتم ع محهدر  و ادگاتکه یی ایجه گ    

تمه می  شدند. ام  گر ح   ح ضر تأکید بیشتر رو  تدج  به  

گهند  یا سکدنتگ   و تم می ابی گ پ یهدار  و  ابی گ تشکیل

 هرا بهرا  گسهتی بی به      همچنی  ب  رویکرگ یکپ رچ  و کهل 

الگههد  سهه ز  ر و پ یههدار اسههت. بهه   فتهه  بسههی ر  از    

ه   محیطی، اقتصه گ   ندیسند  ن الگد  بدم روست  روش

کنهد  هه  یکپ رچه  مهی   و اجتم یی زند ی را گر سهکدنتگ   

 Gilman 1991; Jackson & Svensson, 2002; Bates 

2003; Jackson & Karen, 2002; GEN, 2005; … .)
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ههه  یهه   س ر یسههدن، بههدم روسههت  را از  ههرو  سههکدنتگ    

انهد به    گاند ک  مرگم آن گر تالش را میه   آرم ناجتمه ع

همک ر  جمیهی، شهیدة بهتهر  از زنهد ی را به  نمه یش       

هههه   (. گر بهههدم روسهههت Sargisson, 2007بگذارنهههد  

کننهد که  تهأثیر    محیطی، رو  پ رامتره یی تأکید مهی زیست

زیست گارند و میمد ا ب یت بهبدگ زیسهتی  کمتر  بر محیط

شدند. برا  ارالة مد  تدسیة روست یی گر آیند  و جه ن می

ب  هد  س ز  ر  ب  طبییت، ب ید زمین  را برا  کشه ورز   

ن کشه ورز   پ یدار گر روست ه  آم گ  کرگ. گر ب  وجدگ آمد

پ یدار، یهداملی م ننهد اسهتف گ  از قهدر  ادرشهید و به گ،       

انب شت و استف گ  از آب ب ران، و ظرتیت آب انب شهت  شهد    

هه   بهدم روسهت     تأثیر بسی ر  گارند. میم ر  و طر  ا ن 

محیطهی  ب  تدج  ب  یدامل تد  و همچنهی  اصهد  زیسهت   

ت ه  بهر  شدگ. تهیة مداگ غذایی گر ایه  نهدع روسه   س ات  می

ه   تدلیهد همچهدن تدلیهد انهرو ،     اس   یدامل و تی لیت

 (.Adalilar,2015مدیریت مداگ زالد و ... است  

اکدلهدو ،   شه مل  پ یهدار   بدم روسهت ، چهه ر بیهد    گر

  را، یکپ رچ کل رویکرگ  گر و ترهنگی اقتص گ ،اجتم یی

 نه چیز  آث ر منفی ب  زند ی سبا ب زتدلید راست   گر و بدگ 

 بهزیستی و پذیر مراقبت، مسئدلیت حس نیز و کندمی یمل

 گر مدجهدگ  بهدم روسهت    گهد. امروز  هزارانمی را  سترش

آینهدة   تهدان مهی  چگدنه   که   گهنهد نش ن مهی  جه ن، سراسر

 اجتمه ع  ظرتیهت  تهدان مهی  راست ، ای  گر .گاشت پ یدارتر 

 بر غلب  و ک هش اقلیمی، تغییرا  ب  برا  س ز  ر  را محلی

هه   جهه نی و ملهی بهرا  حم یهت از      از طریآ برن م  تقر

 (.Kasper, 2008  ه  اتزایش گاگتدسی  اکدویلیر

ریز  بهدم روسهت ، ب ز رگانهدن و احیه       اهدا  برن م 

اکدلهدویکی بهر طبهآ     -س ات ره   مخرب و آشفتة تض یی

 & Whangمنظهدر تدسهیة روسهت  اسهت.     محیط طبییی ب 

Woolee, 2006وست  ا رچ  هندز گر مراحل (. جنبش بدم ر

تدان، بخشهی از جنهبش ضهد    اولیة ادگ است، ام  آن را می

 (.Jackson, 2004  شدن ب  حس ب آورگجه نی

ه یی را تدان انداع تن ور ه   امروز  میگر بدم روست 

انهد مشه هد  کهرگ.    شهد  منظدر زند ی پ یدار طراحهی ک  ب 

گر  0681  از گههة  هرح  ، الگد  بدم روست  ی  بدم روستب 

ریز  برا  پ یدار  جدام  مدرگ تدج  واق  شد و گر برن م 

هه   ن شههی از  حه   ترا یهر شهدن به  واکههنش به  چه لش      

  (.Lockyer, 2008الگده   زیست ن پ یدار است  

 

 . ظرفيت نهادی برای ایجاد بوم روستا در ایران4

گهد ک  هیچ برن مة مشخص شد  نش ن میه   انج مبررسی

 یهر  و ایجه گ بهدم روسهت  گر کشهدر      و میینی برا  شکل

هه   مهرتبط   ا  گر زمین وجدگ ندارگ. البت  اقدام   پراکند 

گر من طآ مختلف کشدر اجراشد  است ک  ب  میی ره   بدم 

روست  ت صلة زی گ  گارگ. آنچه  مسهلم اسهت بهدم روسهت       

طرحی برا  تدسهیةپ یدار گر سهطح محلهی بهدگ  و هسهتة      

مشهه رکت و مههدیریت محلههی اسههت و بههدون    اصههلی آن

سه ز  محلهی، مشه رکت نهه گ  و     تدانمندس ز  و ظرتیت

یکپهه رچگی محلههی، هههیچ تههدتیقی گر ایهه  زمینهه  ح صههل 

ه   تدسی  گر سطح نخداهد شد. گر کشدر م  تحقآ برن م 

محلی و ازجمل  تبدیل روست ه   مدجهدگ به  بهدم روسهت      

هه گ  اسهت. گر   نی زمند طر  مختلف مش رکت مرگمهی و ن 

ای  راست ، مرگم محلی، هستة اصلی و اولیة مش رکت بهرا   

شهدگ و بهدون اداسهت و    تحقآ بدم روست  محسهدب مهی  

هه یی به    ه ، چنی  برن م پذیرش محلی و مش رکت مؤثر آن

شدگ. گر سطح بید ، نه گه   محلی، یدم تدتیآ مداج  می

نقههش اس سههی گارنههد کهه  شههدراه   اسههالمی روسههت یی و 

ه  ب  تدجه  به   سهترة ااتیه را  و وظه یف اهدگ       هی ر گ

ه   بدم روسهت   یندان محدر تهی  و اجرا  طر تدانند ب می

تداننهد به    یمل نم یند. گر سطح سهدم، نه گهه   ملهی مهی    

ههه   اههدگ، همهه هنگی و یکپهه رچگی اقههدام   و تی لیههت

هه  و  پشتیب نی نه گ  و س زم نی و حم یت ق ندنی از طهر  

   بدم روست  گر من طآ مختلهف کشهدر را پیگیهر     هبرن م 

   (.0960نم یند رضدانی، 
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 شناسی  ژوهش. روش5

پژوهش ح ضر ازلح آ هد ، که ربرگ  و از حیهت روش   

بههرا   .تحلیلههی اسههت  - ههرگآور  اطالیهه   تدصههیفی 

گر بخش نظر  از روش اسهن گ  و گر    رگآور  اطالی  

بخههش میههدانی از روش پیمهه یش مبتنههی بههر مصهه حب  و    

گنب   تحلیل شد  است. ای  پژوهش ب پرسشن م  بهر   رتت 

الگد  زیست پ یدار گر جدام  روست یی ح شیة اکدسیسهتم  

ت  ب براس   الگهد  بهدم روسهت  گر روسهت ه   ح شهی       

ریدان است. ج میة آم ر  ت  ب زریدار واق  گر شهرست ن م

اه ندار   922اه ندار اسهت که  از میه ن آن      9986پژوهش 

انهد. روسهت ه   مهدرگ    شهد  یندان حجم نمدنه  انتخه ب  ب 

مط لی  بر اس   میی ر ت صل  از گری چ  به  روش تصه گتی   

شد  انتخ ب شدند. بر ای  اس   روست ه   مدرگ بند طبق 

ة نخسهت روسهت ه     مط لی  ب  س  گست  تقسیم شدند، گست

کیلدمتر  گری چه    2-1نزگیا گری چ  بدگند ک  گر ت صلة 

صهدر  تصه گتی(، گسهتة    روست  ب  9قرار گاشتند  انتخ ب 

گوم روست ه   ب  ت صلة متدسهط از گری چه  بدگنهد که  گر     

روسهت    9کیلدمتر  مرز قرار گاشهتند  انتخه ب    0-2ت صلة 

صدر  تص گتی( و گر آاهر روسهت ه   گور از گری چه     ب 

کیلههدمتر  مههرز قههرار گاشههتند  9-0بدگنههد کهه  گر ت صههلة 

صدر  تص گتی(، ک  گر کل روست ه   روست  ب  9 انتخ ب 

ه   میهدانی،  روست  است. گر بررسی 08مدرگ مط لی  ش مل 

کمیهل ه   مدرگ نی ز، اقدام ب  تهیه  و تبرا   رگآور  گاگ 

پرسشهن م  گر بهی  روست ه   مدرگ نظر همرا  به  مصه حب    

 تری  بخش مط لی   میدانی اسهت. و مش هد  شهد ک  مهم

 

 هاها در بین آن. روستاهای نمونه و توزیع کل پرسشنامه6جدول 

 گری چ ت صل  از  روست  تیداگ ا ندار کل جمییت تیداگ پرسشن م 

 ینگیج  61 992 09

 

 

 کیلدمتر  1-2
 

 ک نی سفید 91 228 01

 پیرصف  20 912 00

 گر  تفی 902 222 22

 ک نی س ن ن 020 991 21

 کد ن 222 022 22

 نی 929 2291 92

 

 کیلدمتر  2-0
 

 سرگوش 981 0212 90

 برگ  رش  200 0160 20

 چ وک 92 99 2

 سیف سفلی 028 222 08

 ک نی میران 28 229 6

 ت ز  آب گ 992 0090 91

 کیلدمتر  0-9

 سیف یلی  020 209 21

 سیدآب گ 012 009 02

 مران  06 92 2

 بیلد 000 022 02

 محمد  09 212 8

 جم  08 9986 00602 922

 .0969ه   پژوهش، مأاذ، ی تت 
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 . چارچوب روش شناختی پژوهش5شکل 

 .1375مأخی: نگارنده، 
 

بهرا  ایه  منظدر، پرسشهن مة ا ندار شهه مل سهؤا     

بست  به  اسهتف گ  از طیهف لیکهر  طراحههی شههد. ایتبه ر        

پرسشن مة پژوهش ح ضر از طریآ آزمدن آلف   کرونبهه  ،  

هه  از  وتحلیهل گاگ  منظدر تجزی گرصد برآورگ شد. ب  69/1

 ANOVAا  و آزمدن تا نمدن  tمدن ه   آم ر  آزروش

ه   غیهر آمه ر  به رومتر  و    و تکنیا SPSSاتزار گر نرم

روش راگار   برا  مح سب  سطح پ یهدار ( اسهتف گ  شهد.    

هه    وتحلیهل تضه یی و تدلیهد نقشه     همچنی  برا  تجزی 

بند  کم/زی گ، ه   ادش ه   آم ر ، از روشمبتنی بر گاگ 

 00هه   گا  و روش لیهل لکه   ادگ همبستگی تضه یی، تح 

IDWاتزار گر نرمGIS .استف گ  شد  است 

 

 . محدوده و قلمرو  ژوهش6

 092شهرسهههت ن مریهههدان گر اسهههت ن کرگسهههت ن و گر  

کیلدمتر  ب اتر سنندج قرار گارگ. ای  شهرست ن از شم   ب  

سقز و یرا ، از جندب ب  په و ، از شهر  به  سهنندج و از     

طبآ (. 282: 0996است  نجفی، مغرب ب  یرا  منتهی شد 

بخش،  9آاری  تقسیم   کشدر  شهرست ن مریدان گارا  

آب گ  گارا  سکن  است  س لن مة  020گهست ن و  9شهر،  9

آم ر  است ن کرگست ن(. طبهآ آاهری  سرشهم ر  صهدر      

 062299، جمییت شهرسهت ن مریهدان   0962 رتت  گر س   

نفهر سه ک  گر نقه ش     020088ایه  تیهداگ    نفر بدگ  که  از 

اند. ک  از نفر گر نق ش روست یی س ک  بدگ  00120شهر  و 

نفهر را   20202جمییت س ک  گر نق ش روست یی شهرسهت ن  

انهد.  مرکهز آمه ر    نفر را مرگان تشهکیل گاگ   22892زن ن و 

 (.0962کشدر، 

 

 . تحليل سطح  ایداری ابعاد ال وی بوم روستا7

تهدان از  پ یدار  تدسی  نداحی روسهت یی را مهی  بند  سطح

ههه   مختلههف انجهه م گاگ. گر ایهه  مق لهه  از روش  گیههد   

بنهد  سهطد    ب رومتر  استف گ  شهد  اسهت. نحهدة طبقه     

 آمد  است. 09مختلف تدسی  گر جدو  
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 (.1375)ترسیم: نگارنده. نقشة منطقة مورد مطالعه 7شکل 

 

 گانة ارزیابی پایداری پرسکات آلن.  طبقات پنج6جدول 

 رتبه ارزش معادل وضعیت

 0 2/1-1 21-1 ن پ یدار

 2 0/1-1/2 01-20 ن پ یدار  ب لقد  ضییف(

 9 9/1-00/1 91-00 پ یدار  متدسط

 0 8/1-90/1 81-90 پ یدار  ب لقد   ادب(

 2 0-80/1 011-80 ن پ یدار

 ب  اقتب   از پرسک   آل . 0960مأاذ: اتتخ ر ، 
 

برحسب طبق   پ یدار  پرسک   آل ، سطح پ یدار  ابی گ 

الگد  بدم روست  گر روست ه   منطقة مدرگ مط لی  ب  امتی ز 

( قههرار گارگ. 0/1-9/1گر سههطح پ یههدار  متدسههط   029/1

اسه   نته یر   سطح پ یدار  ابی گ نیز ارزی بی شد  است. بر 

بیههد اجتمهه یی ه    0و شههکل  2آمههد  گر جههدو  گسههتبهه 

ترهنگی گر سطح پ یدار  متدسط قرار گارنهد. به  یبه رتی    

بیشهتری  امتیه ز    208/1بید اجتم یی ه ترهنگهی به  امتیه ز     

پ یههدار  را بهه  اههدگ ااتصهه ، گاگ  اسههت و گو بیههد    

ترتیههب بهه  محیطههی و اقتصهه گ  بهه اکدلههدویکی ه زیسههت  

گر سطح پ یدار  ضهییف قهرار    020/1و  982/1امتی زه   

 گارند.

محیطهی گر  سطح پ یدار  ابی گ اکدلهدویکی ه زیسهت    

روست ه   منطقة مدرگ مط لی  ب  ای  صدر  اسهت که  گر   

تنه  بید حف  اکدسیستم ت  ب ب  امتی ز  0و شکل  9جدو  

گارنهد. و سه  بیهد     گر سطح پ یدار  متدسهط قهرار   092/1

 مههدیریت زب لهه  و مههدیریت اکدلههدویکی ه زیرسهه اتی و   

 086/1ترتیب ب  امتی زهه    مدیریت من ب  آب و ت ضالب ب 

گر سطح پ یدار  ضهییف قهرار گارنهد.    920/1و  282/1و 
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 . سطح پایداری ابعاد الگوی اکوویلج در سطح روستاهای مورد مطالعه1جدول 

 ابی گ الگد  اکدویلر نمر  سطح پ یدار  رتب 

 محیطیزیست هاکدلدویکی  982/1 ضییف 9

 اقتص گ  010/1 ضییف 2

 اجتم یی ه ترهنگی 208/1 متدسط 0

 کل 029/1 پ یدار  متدسط 

 .0969ه   پژوهش، مأاذ: ی تت     

 
 . رادار سطح پایداری ابعاد الگوی اکوویلج در سطح روستاهای مورد مطالعه6شکل 

 .1375های پژوهش، یافتهمأخی: 

 

 محیطی. پایداری اکولوژیکی ـ زیست6جدول 

 ابی گ نمر  سطح پ یدار  رتب 

 حف  اکدسیستم ت  ب 092/1 متدسط 0

 زیرس اتی _مدیریت اکدلدویکی  086/1 ضییف 0

 مدیریت من ب  آب و ت ضالب 920/1 ضییف 2

 مدیریت زب ل  282/1 ضییف 9

 .0969پژوهش، ه   مأاذ: ی تت 

 
 محیطی روستاهای مورد مطالعه. رادار پایداری اکولوژیکی ـ زیست6شکل 

 1375های پژوهش، مأخی: یافته
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سطح پ یدار  ابی گ اقتص گ  گر روست ه   منطقة مدرگ 

تنهه    2و شکل  2مط لی  ب  ای  صدر  است ک  گر جدو  

گر سهطح پ یهدار    089/1روست  به  امتیه ز   ادگاتک یی  بید

متدسط قرار گارند. و س  بید اشتغ   و تدسهیة اکدتدریسهم   

 966و  920/1و  226/1ترتیب ب  امتی زهه    و کش ورز  ب 

 گر سطح پ یدار  ضییف قرار گارند.

سطح پ یدار  ابی گ اجتم یی ه ترهنگهی گر روسهت ه     

و  8گر جهدو   منطق  مدرگ مط لی  ب  ای  صدر  است ک  

گر سهطح   902/1بید سرزند ی ترهنگی به  امتیه ز    9شکل 

مشهه رکت مههرگم و  پ یههدار  اههدب قههرار گارنههد. گو بیههد

و  066/1هه    سرم ی  اجتم یی نیز ب  امتیه ز   رایی ومحلی

گر سطح پ یدار  متدسط قرار گارند. و گر آار بید  200/1

 یهدار   گر سطح پ 968/1آمدزش و ارتق   آ  هی ب  امتی ز 

 ضییف قرار گارند.

ه   یدگ  ح صهل از تحلیهل پ یهدار     تحلیل می نگی 

محیطی گر جدام  روست یی ح شیة اکدسیستم ته  ب  زیست

بر اس   مهد  اکهدویلر و وضهییت ابیه گ اکدلهدویکی ه        

محیطههی و اقتصهه گ  و اجتمهه یی ه ترهنگههی       زیسههت

روسهت   مهدرگ مط لیه  بهر      08ا نداره   نمدن  گر سطح 

ا  مبهی  په یی  بهدگن سهطح     تها نمدنه    Tآزمهدن   اس  

پ یدار  الگد  زیست بر اس   الگد  بدم روست  است. ب  

هه   یهدگ    میه نگی   6گر جدو   Tتدج  ب  نت یر آزمدن 

ابی گ بدم روست  گر روست ه   مدرگ مط لی  کمتر از شهرایط  

ارزی بی شد  است. ایه    9مطلدب و حد متدسط یینی یدگ 

( 111/1 سههطح مینهه گار  = 12/1آلفهه   تفهه و  گر سههطح

بیهد الگهد  بهدم روسهت  بیشهتری        9مین گار است. از بهی   

ب  سطح بید اجتمه یی ه ترهنگهی      10/1می نگی  ب  میزان 

 80/0ااتص ، گارگ و بید از آن بید اقتص گ  به  میه نگی    

محیطهی  قرار گارگ و کمتری  آن ب  بید اکدلدویکی ه زیست 

 ی تت  است.ص ،اات 22/0ب  می نگی  

 

 . پایداری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه7جدول 

 ابی گ نمر  سطح پ یدار  رتب 

 اشتغ   262/1 ضییف 0

 ادگاتک یی روست  069/1 متدسط 0

 تدسیة اکدتدریسم 920/1 ضییف 9

 کش ورز  966/1 ضییف 2

 .0969ه   پژوهش، مأاذ: ی تت 

 

 
 . رادار پایداری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه1شکل 

 .1375های پژوهش، مأخی، یافته
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 . پایداری اجتماعی ـ فرهنگی روستاهای مورد مطالعه6جدول 

 ابی گ نمر  سطح پ یدار  رتب 

  راییمش رکت مرگم و محلی 066/1 متدسط 9

 سرم ی  اجتم یی 200/1 متدسط 2

 آمدزش و ارتق   آ  هی 968/1 ضییف 0

 سرزند ی ترهنگی 902/1 ادب 0

 .0969ه   پژوهش، مأاذ: ی تت 

 

 . رادار پایداری اجتماعی ـ فرهنگی روستاهای مورد مطالعه6شکل 

 .1375های پژوهش، مأخی: یافته

 

 گانه بوم روستاهای ابعاد سهبرای مقایسه میانگین t. نتایج آزمون 5جدول 

 %59فاصله اطمینان  sig درجه آزادی tآماره  میانگین تعداد ابعاد

 -120/0 -169/0 111/1 920 -92/26 22/0 922 محیطیاکدلدویکی ه زیست

 -910/0 -928/0 111/1 920 -98/66 80/0 922 اقتص گ 

 -222/0 -992/0 111/1 920 -02/009 10/2 922 ترهنگی _اجتم یی 

 .0969ه   پژوهش،مأاذ: ی تت 

 

طرت  گر تحلیهل پ یهدار    نت یر آزمدن تحلیل واری نس یا

محیطی گر جدام  روست یی ح شیة اکدسیستم ت  ب بهر  زیست

اس   مد  بدم روست  براس   ت صل  از گری چة زریدار ب  ایه   

ههه   گر متغیههر sigصههدر  اسههت کهه  بهه  تدجهه  بهه  مقههدار  

محیطی و اقتص گ  و اجتم یی ه ترهنگهی   اکدلدویکی ه زیست 

هه  گر  شهدگ. یینهی میه نگی  ایه  شه اص     ترضی  صفر رگ می

گار وجهدگ گارگ.  ه   مختلف تفه و  مینه   روست ه   ب  ت صل 

برا  اینک  ببینیم ای  ااتال  بی  کدام گو  هرو  وجهدگ گارگ،   

ه   چند  نة آزمهدن تهدکی بهرا  ههر سه       گر جدو  مق یس 

 ه  گر اگام  آمد  است.از  رو  ترکیب متف و 
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 ANOVA.  تحلیل واریانس ابعاد اکوویلج براساس ابعاد در آزمون 59جدول 

 سطح معناداری F مجموع میانگین درجة آزادی مجموع مربعات ابعاد

 محیطیزیست _اکدلدویکی 

 920/0 2 918/9 ه بی   رو 

02/629 
111/1 
 

 922 880/92 ه گر گاال  رو 
162/1 

 920 086/20 جم 

 اقتص گ 

 920/0 2 299/2 ه بی   رو 

0/092 
112/1 
 

 922 181/096 ه گر گاال  رو 
162/1 

 920 909/020 جم 

 اجتم یی ه ترهنگی

  2 082/8 ه بی   رو 

 092/0 922 822/010 ه گر گاال  رو  111/1 002/09
 920 900/009 جم  068/1

 .0969ه   پژوهش، مأاذ: ی تت 
 

 ANOVAهای چندگانه در آزمون . مقایسه55جدول 

 ندع آزمدن
 ابی گ
 

 روست 
ااتال  
 می نگی 

اط   
 است ندارگ

سطح 
 گار مینی

برا   گرصد 62ت صل  اطمین ن 
 می نگی 

 حد ب   حد پ یی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمدن 
Tukey 

 
 

 اقتص گ 

 

 نزگیا
-00200/1 متدسط * 19201/1 111/1 0290/1- 1229/1- 

-10990/1 گور  10108/1 110/1 1898/1- 1206/1 

 متدسط
-00200/1 نزگیا * 19201/1 111/1 1229/1- 0290/1 

00122/1 گور * 10022/1 111/1 1900/1 0606/1 

 گور
-10990/1 نزگیا  10108/1 110/1 1206/1 1898/1 

-00122/1 متدسط * 10022/1 111/1 10606/1 1900/1- 

تض یی ه 

 ک لبد 

 

 
 

 نزگیا
12086/1 متدسط * 10082/1 119/1 1016/1 0298/1 

-10816/1 گور  12299/1 111/1 0266/1- 1092/1 

 متدسط
-12086/1 نزگیا * 10082/1 129/1 0298/1- 1016/1- 

-02668/1 گور * 19112/1 110/1 2222/1- 1020/1- 

 گور

10816/1 نزگیا  12299/1 100/1 1092/1- 0266/1 

09022/1 متدسط * 19112/1 110/1 1020/1 2222/1 

109092/1 متدسط * 19112/1 119/1 1922/1 2828/1 

 اجتم یی

 
 

 نزگیا
-19286/1 متدسط * 19209/1 109/1 0012/1- 1009/1- 

-121219/1 گور * 10220/1 111/1 2690/1- 2021/1- 

 متدسط
19268/1 نزگیا * 19209/1 109/1 1009/1 0012/1 

-90618/1 گور * 10609/1 111/1 9202/1- 0292/1- 

 گور
21219/1 نزگیا * 10220/1 111/1 2021/1 2690/1 

90618/1 متدسط * 10609/1 111/1 0292/1 9202/1 

 .0969ه   پژوهش، مأاذ: ی تت 
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هه    هه   مهرز  گر ههر یها از  هرو      تأثیر ب زارچه  

اکدلههدویکی ه     ههه  روسههت یی بهه  تفکیهها شهه اص   

گر محیطههی و اقتصهه گ  و اجتمهه یی ه ترهنگههی    زیسههت

شد  است. ب  تدج  ب  میه نگی   ه   مختلف، مح سب ت صل 

شه هد   ه   مختلهف، م گر بی  س   رو  روست یی گر ت صل 

محیطهی و  اکدلدویکی ه زیسهت   ه  کنیم ک  گر ش اصمی

اقتص گ  و اجتم یی ه ترهنگی روست ه   نزگیها گری چهة   

 ه   گیگر گارند.زریدار بیشتری  ااتال  را ب   رو 

 

 ها. تحليل فضایی داده8

 

 
جوامع اکوسیستم محیطی یابی پایداری زیست. نقشة درون1شکل 

 تاالب براساس الگوی بوم روستا در زمینة بعد اجتماعی ـ فرهنگی

 .7643ترسیم: نگارنده، 

 
محیطی جوامع اکوسیستم های داغ پایداری زیست. نقشة لکه6شکل 

 تاالب بر اساس الگوی بوم روستا در زمینة بعد اجتماعی ـ فرهنگی

 1375ترسیم: نگارنده، 

 

 
محیطی جوامع اکوسیستم یابی پایداری زیستدرون. نقشة 7شکل 

تاالب براساس الگوی بوم روستا در زمینة بعد اکولوژیکی 

 محیطیـزیست

 .1375ترسیم: نگارنده، 

 

 
محیطی جوامع اکوسیستم . نقشة لکة داغ پایداری زیست6شکل 

تاالب براساس الگوی بوم روستا در زمینة بعد اکولوژیکی 

 محیطیـزیست

 .1375: نگارنده، ترسیم
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محیطی جوامع اکوسیستم یابی پایداری زیست. نقشة درون5شکل 

 تاالب براساس الگوی اکوویلج در زمینة بعد اقتصادی

 .1375ترسیم: نگارنده، 

 

 
محیطی جوامع های داغ پایداری زیست. نقشة لکه59شکل 

 اکوسیستم تاالب براساس الگوی اکوویلج در زمینة بعد اقتصادی

 .1375ترسیم: نگارنده، 

 

 

اتهزار  شهد  گر نهرم  ب  تدجه  به  تحلیهل تضه یی انجه م     

ARCGIS تدان نتیجه   رتهت که  روسهت ه   نزگیها      می

محیطهی و  زیسهت  _گری چ  زریدار گر س  بید اکدلدویکی 

ترهنگههی بیشههتری  پ یههدار  را   _اقتصهه گ  و اجتمهه یی  

تدان نزگیکی گری چ  زریدار ب  اند. گلیل ای  امر را میگاشت 

ای  روست ه  گانست. به  تدجه  به  نقشهة لکهة گا  گر بیهد       

محیطی روسهت ه   مهدرگ مط لیه       زیستاقتص گ  پ یدار

اند و شد ه   گا  شن ات روست ه   پیرصف  و گر  تفی، لک 

شهد  اسهت. همچنهی     روست   ت ز  آب گ، لکة سرگ شهن ات  

محیطههی، پ یههدار  گرزمینههة بیههد اکدلههدویکی ه زیسههت    

محیطی روست ه   مدرگ مط لی  روست ه   ینگیج  و زیست

گا  و روسهت   مرانه ، لکهة سهرگ      ه  یندان لک پیرصف  ب 

شد  است. گرزمینة بیهد اجتمه یی ه ترهنگهی نیهز       شن ات 

محیطی روست ه   مدرگ مط لیه  روسهت ه     پ یدار  زیست

ُه ک نی سفیده گر  تفی ه که نی سه ن ن و سهرگوش،      ینگیج 

اند و همچنی  روست ه   سهیدآب گ  شد ه   گا  شن ات لک 

 د  است.شو مران ، لکة سرگ شن ات 
 

 . نتایج9

زیست به   یندان الگد  س ز  ر ب  محیطالگد  بدم روست  ب 

محیطهی و  یکپ رچ  کرگن سه  بیهد اکدلهدویکی ه زیسهت      

اقتص گ  و اجتم یی ه ترهنگهی الگهد  زیسهت پ یهدار را      

گهد. از طرتی نداحی روست یی ح شیة اکدسیسهتم  شکل می

و محیطههی تهه  ب از هههر سهه  بیههد اکدلههدویکی ه زیسههت  

اقتص گ  و اجتم یی ه ترهنگی ب  اکدسیستم ت  ب ارتبه ش   

 گارند. 

آمه ر    هه   آمهد  از تحلیهل  گسهت ب  تدج  ب  نت یر ب 

 آزمههدن تههی تهها نمدنهه  و آزمههدن تحلیههل واریهه نس( و   

غیرآم ر   روش به رومتر و راگار بهرا  تییهی      ه  تحلیل

ار اتهز تض یی گر نهرم  ه  سطح پ یدار ( و همچنی  تحلیل

ARCGIS ههه  گا ( سهههم و اهمیههت   یهه بی و لکهه   گرون

محیطهی گر روسهت ه     ه   تحلیل پ یدار  زیستش اص

مدرگ مط لی  ب  ای  صدر  است ک ، ب  وجدگ په یی  بهدگن   

ه   اجتم یی سطح پ یدار  گر منطقة مدرگ مط لی  ش اص

ه ترهنگی بیشتری  سهم را گر اصهد، پ یهدار  جدامه     

تم تهه  ب گاشههت  اسههت. بهه  یبهه رتی روسههت یی و اکدسیسهه

هه   اجتمه یی ه ترهنگهی بیشهتری  تهأثیر را گر        ش اص

پ یدار  جدام  روست یی ح شیة اکدسیستم ت  ب براسه    

 Irisالگد  بدم روست  گارند. که  به  نته یر آریهس کنهزو       

Kunze   وان هنه  سهدنا    2102(، گر س ،Soonk wan 
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Hong   کیربهی    انهد  و همچنی  ب   2109( گر سAndy 

Kirby   مط بقههت گارگ. همچنههی  بهه  نتهه یر  2119( گر سهه

مغ یر  گارگ. به  تدجه     0960اتتخ ر  و همک ران گر س   

هه   اکدلدویها بیشهتری     ب  نت یر تحقیآ ایشه ن شه اص  

سهم را گر اصد، پ یدار  جدام  روست یی و اکدسیستم 

و  اند. از طرتی به  تدجه  به  تحلیهل واریه نس     ت  ب گاشت 

تحلیل تض یی گر روست ه   منطق  مدرگ مط لی ، روست ه   

نزگیهها گری چهه  زریههدار گر سهه  بیههد اکدلههدویکی ه        

محیطی، اقتص گ  و اجتمه یی ه ترهنگهی بیشهتری       زیست

-0ه   گیگر  پ یدار  را نسبت ب  س یر روست ه  گر ت صل 

اند. ایه  نکته  از   کیلدمتر  گری چ  زریدار( گاشت  0-9و  2

شدگ ک  گر الگهد  بهدم روسهت     ش ح ضر استنب ش میپژوه

اجتمه یی ه     هه   برا  روست ه   ح شی  ت  ب، شه اص 

 رایی، آمدزش و ارتقه    ترهنگی  مش رکت مرگم و محلی

آ  هی، سرم یة اجتمه یی و سهرزند ی ترهنگهی( اولدیهت     

گارند و برا  حف ظت از اکدسیست ت  ب محدریهت اقهدام   

روست ه   ح شیة ت  ب ب یهد مبتنهی   برا  زیست پ یدار گر 

ترهنگهی ب شهد. گر مرتبهة بیهد، ابیه گ       _بر ابی گ اجتم یی 

 اقتص گ  و اکدلهدویکی و تدانمندسه ز  جدامه  روسهت یی    

نشی  گر گستدر ک ر ایج گ الگد  زیست پ یدار قهرار  ح شی 

  یرگ.

محیطی اکدسیستم ت  ب بر اس   برا  پ یدار  زیست

وست ه   ح شهی  ته  ب راهک رهه یی    الگد  اکدویلر گر ر

 شدگ:  پیشنه گ می

 گار ه   جنگله  و انجم تشکیل کمیسیدن 

  ریز  و مدیریت صحیح برا  ت  ب زریداربرن م 

  ههه   شهههر ، صههنیتی و   مههدیریت ت ضههالب

 کش ورز 

  ه   طبییی وجدگ قدانی  تییی  حریم برا  پدید

 ه  و ت  بروگا ن 

  جلههد یر  از آلههدگ ی آب ریههز  بههرا  برن مهه

 گری چ 

      تغییر الگهد  مصهر  گر راسهت   جلهد یر  از

 محیطیض یی   زیست

  ه   مدیریت اکدلدویها و تبهدیل   تدج  ب  طر

 ه  گر من طآ روست ییزب ل 

 سه ز  یمهدمی گر اصهد،    رس نی و آ   اطالع

 ه  و مدیریت آن ه ت  ب

  ه   آمدزشی ترویجهی از سهد  نه گهه      برن م

 حلیم

  ههه   کشهه ورز  پ یههدار و کشههت تههرویر طههر

 ار  نیا

   هه   ار  نیها گر روسهت ه      وجدگ مزارع و ب

 منطق 

  زیسته   محلی گر حف  محیطهمک ر 

     مشهه رکت و تبهه گ  اطالیهه   گربهه رة یدامههل

 تهدیدکنندة ت  ب

  ترویجی از سد  نه گهه     _ه   آمدزشی برن م

 محلی

 حف ظهت از   هه   ترهنگهی گر اصهد،   تی لیت

 ت  ب

      تغییر الگهد  مصهر  گر راسهت   جلهد یر  از

 محیطیض یی   زیست

 مصر  غذاه   محلی و ار  نیا 

 وک ره   کدچا پ یدار.حم یت از کسب 
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