
  سضتِ ی ٌّشّای صٌاػی

 
 

  

 

 

 

 

 : هؼشفی سضتِ واسضٌاسی ٌّشّای صٌاػی

ّای ٌّش سٌتی است ٍ آثاس تِ دست آهذُ ًطاًگش چگًَگی سیش تحَل ٍ تطَس آى دس طَل تاسیخ ٌّشّای صٌاػی یىی اص سضتِ 

 .وِ سیطِ دس فشٌّگ ٍ اػتمادات ها داضتِ ٍ تا هذًیت ٍ صًذگی سٍصهشُ هشدم ػجیي ضذُ تَداست. ٌّشّایی 

 
ّای خَد  ّا ٍ سٌت ّای هتوادی تا حفظ سیطِ ای ّستٌذ وِ دس طَل سذُ ٌّشّای صٌاػی یا سٌتی، ٌّشّا ٍ صٌایغ ظشیفِ

 .گزساًٌذ گیشی خَد سا گزساًذُ یا هی سضذ وشدُ، هشاحل ضىل

 
ضَد دس حمیمت ٌّشّایی است وِ ّوشاُ تا صٌؼت پیص سفتِ ٍ گاّی جٌثِ صٌؼتی آى ى تا ًام صٌاػی هطشح هیآًچِ وِ اوٌَ

 .دس جْت تَلیذ ٍ تىثیش صهاًی ٍجِ ٌّشی آى اّویت یافتِ است

 
ٍ اسصضیاتی وسة تَاًایی الصم دس اجشای هشاحل هختلف تَلیذ آثاس ٌّشی ٍ ضٌاخت اتضاس ٍ ٍسایل هشتثط تا ایي سضتِ ٍ اسصیاتی 

ّا ٍ ًمَش اصیل ٍ ًسثت آًْا تا فشٌّگ اص دیگش هضایای ایي سضتِ حٍ واسضٌاسی آثاس ٌّشّای صٌاػی ٍ تحلیل ٍ ضٌاخت طش

 تاضذ.التحصیالى هیتشای فاسؽ 

 

سضتِ ٌّشّای صٌاػی تذٍى گشایص هی تاضذ . داًطجَیاى تؼذ اص یه سال، دٍ سال  79 تَجِ: تا تَجِ تِ دفتشچِ وٌىَس

 .تحصیل هی تَاًٌذ دس دسٍى داًطىذُ، گشایص اًتخاب وٌٌذ
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 :دس اداهِ تؼشیف هختصشی اص گشایطْای ایي سضتِ خَاّین داضت

 :ایي سضتِ ػثاستٌذ اصگشایطْای  

 گشایص فلض :

 .ٌّش واس سٍی فلض سضتِ ّای صیادی سا دس تشهی گیشد. تشای ًوًَِ هی تَاى تِ للن صًی، هلیلِ واسی، هیٌاواسی ٍ ... اضاسُ وشد

 گشایص آتگیٌِ :

تِ ٌّش واس سٍی ضیطِ، آتگیٌِ هی گَیٌذ. اص ٌّشّای هشتَط تِ آتگیٌِ هی تَاى تِ آئیٌِ واسی، ًماضی پطت ضیطِ، هؼشق 

    ِ ٍ ... اضاسُ وشد. ضیطِ، تشاش ضیط

 

 گشایص خاتن ٍ گشُ چیٌی :

ساصی  تشیي ٌّشّای دستی ایشاى است .ایي صٌؼت اسصش ٌّشی فَق الؼادُ صیادی داسد .ساتمِ خاتن ساصی یىی اص هْن ٌّش خاتن

ت وِ تا استفادُ اص ّای هٌظن تا تؼذاد اضالع هتفاٍ دسایشاى اص صهاًْای خیلی لذین تَدُ است. خاتن تشویثی است اص چٌذ ضلؼی

 .ضَد ّای هختلف تطىیل هی هَاد اٍلیِ گًَاگَى دس سًگ

ّای ٌّذسی  ّا ٍ دیگش هَاد ًمص ّا، آجش ّای ٌّش هؼواسی است وِ دس آى اص وٌاس ّن چیذى واضی گشُ چیٌی یىی اص ضاخِ

 .تاضذ ّای صٌایغ چَب ًیض هیِ الثتِ ٌّش گشُ چیٌی فمط دس هؼواسی سٍاج ًذاسد ٍ یىی اص صیشضاخ.وٌٌذ تضئیٌی دسست هی

 

 گشایص سفال :

سفالگشی ساختي ظشٍف تا گل است ٍ تِ  .ّای ساختِ ضذُ تَسط اًساى است سفالگشی یىی اص اٍلیي ٍ هْن تشیي اختشاع

ساخت سفال دس ایشاى داسای ساتمِ طَالًی ٍ دسخطاى است. تا تَجِ تِ  .گَیٌذ ظشف ساختِ ضذُ اص ایي طشیك سفال هی

ّای هْن ٍالغ است،  ّای تاستاًی ٍ دس هسیشّای واسٍاى ، وِ دس هحل تماطغ توذىایشاى تت جغشافیایی خاصی وطَسهَلؼی

   .اًذ ّای هختلف دسگیش ساخت سفال تَدُ تمشیثا دس ّش تخطی اص ایشاى دس صهاى

 

 گشایص واضی :

هی تِ اٍج خَد سسیذُ است. اص واضی ّا ػوذتا ٌّش صیثای واضی واسی اص ٌّشّای دستی ٍ لذیوی ایشاى تَدُ ٍ دس دٍسُ اسال

دس تضئیي ساختواى ّا ٍ ػواست ّای گًَاگَى استفادُ هی ضذ. ایي واضی ّای اًَاع هختلفی اص جولِ واضی هؼشق، واضی 

 .هؼملی، واضی هطثه، واضی گشُ ٍ واضی خطتی داضتٌذ

 

 گشایص ًساجی سٌتی :

سیح تَدُ ٍ آثاس سیسٌذگى ٍ تافٌذگى دس ایشاى تِ حذٍد ّطت ّضاس سال لثل اص ّا پیص اص هیالد ه دس ایشاى ٌّش ًساجى لشى

ػٌَاى تخطى اص ًیاصّاى   وٌٌذُ الثسِ ٍ پَضان تِ ًساجى سٌتى دس طى لشٍى ٍ اػصاس هتوادى ًِ تٌْا تأهیي .سسذ هیالد هى

 .یستِ ٍ ٌّشهٌذ ایي سشصهیي تَدُ ٍ ّستاى تشاى تشٍص رٍق ٍ ٌّش ٍ خاللیت صٌؼتگشاى ضا اٍلیِ هشدهن تَدُ است تلىِ ػشصِ

گیشد ٍ هَجة تٌَع دس تافت  دس ًساجى دستى ایشاى، اساس تش دسگیشى دٍ ًخ تاسٍپَد است؛ وِ تِ اضىال گًَاگًَى صَست هى

ٍ فلض اى ٍ یا اص الیاف وتاى، الیاف هصٌَػى  تَاًذ ًخ پطوى اتشیطوی، پٌثِ وٌٌذُ است، وِ هى ّا ًیض تؼییي ضَد. ًَع ًخ هى

اص اًَاع ٌّشّای صیشهجوَػِ ًساجی سٌتی هی تَاى تِ اتشیطن تافی، جاجین تافی، صسی تافی، تشهِ تافی ٍ ... اضاسِّ  .تاضذ هى

 .وشد

 


