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هقذهِ 

ثيٌبـي يٌي اق ثكـگتفيي پيبهؽّبي ًبپىٌؽ ؼـ ًٍَـّبي تَوؼًِيبكتِ ٍ ؼـ ضبل تَوؼِ اوت ًِ اق يٌىَ ،ثِػٌَاى هٌٍل
ًبٌي اق تَوؼًِيبكتگي غَؼًوبيي هيًٌؽ ٍ اق ؼيگف وَّ ،وسَى هبًؼي ثكـٍ ثف وـف ـاُ تَوـؼِ هـفاـ هـيگيـفؼ ٍ غـَؼ
وفآؿبق ثىيبـي اق هٌٍالت ٍ ًبٌّدبـيّبي اهتّبؼي ،اختوبػي ٍ كفٌّگي هيٌَؼً .فظ  14ؼـِؽي ثيٌـبـي ؼـ ًٍـَـ
هب وجتٌؽُ اوت تب ؼٍلتٌٌ ،بغت قهيٌِّبي ايدبؼ كفِتّبي ٌـلي ـا ثِػٌَاى اٍلَيّت ٍ ّؽف ثفًبهِّبي تَوؼِ هـفاـ
ؼّؽ (ٌَّوٌؽ .)379 ،1380 ،ـٌؽ خوؼيّت ٍ اككايً ًيفٍّـبي ًـبـي ؼـ هوبثـل توباـبي آى ،هٌدـف ثـِ هطـؽٍؼ ٌـؽى
كفِتّبي ٌـلي ؼـ خبهؼِ ٍ اككايً ثيٌبـي ٌؽُ اوت .ؼـ ًتيدِ ،ثفـوي تَاًبييّب ٍ ٌٌبغت پتبًىيلّب ٍ ظفكيتّـبي
هَخَؼ ؼـ ًٍَـ ثِهٌظَـ وفهبيِگؿاـيّبي هَلّؽ ٍ خؿة ًيفٍي ًبـ ؼـ كؼّبليّتّبي اهتّبؼي ،ثفاي ايدبؼ اٌتـبل افٍـي
اوت .ثب اوتٌبؼ ثِ ثفًبهِي زْبـم تَوؼِي اهتّبؼي ًٍَـ ،وبالًِ ثبيؽ ثِطَـ هتَوّط ثيً اق  1/200/000كفِت ٌـلي
ايدبؼ ٌَؼ ًِ ثب تَخِّ ثِ ويبوت ًبًّ هىئَليتپؿيفي ؼٍلت ؼـ اهتّبؼ ،ثػً تؼبٍى هيتَاًـؽ ؼـ ـوـيؽى ثـِ اّـؽاف
ؼٍلت ؼـ قهيٌِي ايدبؼ اٌتـبلً ،وً هؤثّفي ؼاٌتِ ثبٌؽ .ؼـ ايي هيبى تؼـبًٍيّـبي هٌـبثغ طجيؼـي ،ثـِػٌـَاى ـاٌّـبـي
هٌبوت ،هيتَاًٌؽ اق ـاُ خلت هٍبـًت ػوَهي ؼـ اًدبم كؼّبليّت ،گفؼآٍـي وفهبيِّبي اًؽى ٍ ثًِبـگيفي ًيفٍي اًىـبًي
ًبـآقهَؼًُ ،وً ثىيبـ هْوّي ؼـ ايدبؼ كفِتّبي ٌـلي ؼاٌـتِ ثبٌـٌؽ .اهـفٍقُ ،ايـي تؼـبًٍيّـب ثـب اّـؽاكي ّوسـَى،
كفاّنًفؼى قهيٌِّبي ًبـ ثفاي توبم اكفاؼ ثِهٌظَـ ـويؽى ثِ اٌتـبل ًبهل ،خلَگيفي اق اًجبٌتگي ثفٍت ؼـ ؼوت اكـفاؼ
غبَ ،خلَگيفي اق ًبـكفهبي تبم ٌؽى ؼٍلت ،اؼؿبم هؽيفيت ٍ وفهبيِ ٍ هبًٌؽ آًْب ،ثِػٌَاى يٌي اق اثكاـّبي هْن ٍ هؤثّف
ؼـ اٌتـبلقايي ثٌِوبـ هيـًٍؽ (ضفف ٌٌَ .)105 ،1385 ،ثب تَخِّ ثِ هطبلت ثيبى ٌـؽُ ،ؼؿؽؿـِي اِـلي ؼٍلـت ،ايدـبؼ
كفِتّبي ٌـلي ٍ ًبًّ ثيٌبـي ؼـ خبهؼِ اوت .ثب تَخِّ ثِ اّوّيّت ايدـبؼ اٌـتـبل ؼـ ًٍـَـ ،كفاـيِّي اِـلي ايـي
پمًٍّ ،تؼييي هؤلّلِّبي ويبوتّبي اهتّبؼي هؤثّف ثف اٌتـبلقايي ،ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي اوتبى گلىتبى اوت تـب
ثب ٌٌبغت هؤلّلِّبي تأثيفگؿاـ ،ثِ وَي ايدبؼ ًبـ ٍ قؼٍؼى هٌٍل ثيٌبـي ؼـ ًٍـَـ ،گـبم هـؤثّفي ثفؼاٌـتِ ٌـَؼ .ايـي
كفايِّّب ٌبهل هَاـؼ قيف اوت:


ػَاهل قيفوبغتيً ،وً هثجتي ؼـ اٌتـبلقايي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼاـؼ.



غؽهبت پٍتيجبًي ؼـ تؼبًٍيّبً ،وً هثجتي ؼـ اٌتـبلقايي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼاـؼ.



اـائِي ٍامً ،وً هثجتي ؼـ اٌتـبلقايي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼاـؼ.



ثبقاـيبثيً ،وً هثجتي ؼـ اٌتـبلقايي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼاـؼ.

ايي پمًٍّ ثِؼًجبل پبوعگَيي ثِ ايي پفوً اِلي اوت ًِ هؤلّلِّبي تأثيفگؿاـ ؼـ اٌتـبلقايي تؼبًٍيّبي هٌبثغ
طجيؼي زيىت ٍ آيب ػَاهل قيفوبغتي ؼـ اٌتـبلقايي ًوً ؼاـؼ؟ آيب غؽهبت پٍتيجبًي ؼـ تؼبًٍيّب ًوـً ؼـ اٌـتـبلقايـي
ًوً ؼاـؼ؟ آيب اـائِي ٍام ؼـ اٌتـبلقايي ًوً ؼاـؼ؟ آيب ثبقاـيبثي ؼـ اٌتـبلقايي ًوً ؼاـؼ؟
ّؽف اق پمًٍّ پيً ـٌٌٍ ،بوبيي ٍ تطليل هؤلّلِّبي هؤثّف ثف اٌتـبلقايياوت تب ثب اوتلبؼُ اق ًتبيح آى ،گبم هثجتي ؼـ
خْت اٌتـبلقايي ثفؼاٌتِ ٌَؼ.

ساکيدرتؼبًٍيّبي ...


زثزاؽتغبل
فِّبيهؤّّ
ؽٌبعبکيٍتلليسهؤلّ 
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هجبًيًظزي 
ثف اوبن پمًٍّ اًدبم ٌؽُاي ثب ػٌَاى "ًوً اٌتـبل ؼـ ًبًّ هْبخفتّبي ـٍوتبيي ،ؼـ ؼّىتبى هٍبيعِ ٌْفوـتبى
هوىٌي" هٍػُّ ٌؽ ،اـائِي تأويىبت قيفثٌبيي ٍ تىْيالت ـٍثٌبيي هٌبوت ٍ اـائِي ًويّـبي ٍيـمُ ،اق هؤلّلـِّـبي
هؤثّف ؼـ اٌتـبلقايي اوت .توَيت ٌِبيغ ؼوتي ،وفهبيِگؿاـي ؼـ قهيٌِي گفؼٌگفي ،تـفٍيح قًجـَـؼاـي ،توَيـت ايدـبؼ
ؼاهؽاـي ،آهَقي ٍ گىتفي ايدبؼ ثبؽ ٍ ؼـ اغتيبـ گؿاٌتي تىْيالت هبلي ثِ ـٍوتبييبى ،وجت ايدـبؼ اٌـتـبل ؼـ هٌطوـِ
هيٌَؼ (ؼّوبىً .)146 ،1380 ،تبيح پمًٍّّبي اًدبم ٌؽُ ثب ػٌَاى " ًوً ؼاهـؽاـي ثـف ؼـآهـؽ ٍ اٌـتـبل ـٍوـتبييبى
اـؼثيل" ًٍبى ؼاؼٍ ،اگؿاـي اػتجبـات ثيٍتف ؼـ ايي قهيٌِ ،پٍتيجبًيّبي هبلي ٍ اـائِي غؽهبت اق هؤلّلـِّـبيي اوـت ًـِ
وجت اٌتـبلقايي ـٍوتبييبى غَاّؽ ٌؽ (ايفاًپَـً .)179 ،1376 ،تبيح پمٍٍّي ؼيگف ثب ػٌـَاى "ثفـوـي هيـكاى هَكّويّـت
ٌفًتّبي تؼبًٍي تَليؽ ـٍوتبي اوتبى هبقًؽـاى" ًٍبى ؼاؼ ًِ ثيي ػَاهل اهتّـبؼي ٍ اٌـتـبلقايـي ـاثطـِي هثجـت ٍ
هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ (ِؽيوي ٍ ؼـٍيً ًيب .)283 ،1381 ،ؼـ پمًٍّ اًدبم ٌؽُي ؼيگفي ثب ػٌَاى "تطليل ػَاهل هـؤثّف
ثف ػولٌفؼ تؼبًٍيّبي قًبى ؼـ ايفاى" هٍػُّ ٌؽ ًِ ضوبيتّبي ؼٍلت ،ثبقاـ گىتفؼُ ٍ اـائِي اػتجبـات هبلي ،اق ػَاهل
هؤثّف ؼـ ايي قهيٌِ ّىتٌؽ (ٌؼجبًؼلي كوي ٍ ّوٌبـاى .)117-131 ،1387 ،ؼـ پمٍٍّي ثب ػٌَاى "ثفـوي ًگـفي اػاـب ٍ
هؽيفاى تؼبًٍيّبي هّفف ثف ػَاهل هؤثّف ؼـ اـتوبي ًيلـي (هطبلؼـِ هـَـؼي :تؼـبًٍيّـبي هّـفف ؼـ اوـتبى ايـالم)"
هٍػُّ ٌؽ ًِ توَيت تَاى هبلي ٍ اوتلبؼُ اق ًيفٍّبي ًبـآهؽ ،اق ػَاهـل هـؤثّف ؼـ اـتوـبي ًيليـت اوـت ( قـاع ًـماؼ ٍ
ٌفيلي.)97-118 ،1387 ،
ثف اوبن پمًٍّّبي گَايٌبىٍ ،خَؼ هَاًيي ٍ هوفّـات ؼوتٍپبگيف ثفاي ؼـيبكت ٍام ،تدبـة اًؽى اػاب ؼـ هىـبئل
ثبقـگبًي ٍ تدبـيً ،جـَؼ ـاّجـفؼ هٍـػُّ ،هـؽيفيت ًبؼـوـت ٍ اـؼق وـبغتبـي ،اق هَاًـغ كـفاـٍي تؼـبًٍيّـب اوـت
(ً .)Guinnane, 2000, 248- 279تبيح پمٍٍّي ثب ػٌَاى "اٌـتـبلقايـيً :وـً ـّجـفاى هطلّـي ٍ ايـبلتي ؼـ آهـَقي
ضفكِاي" ًٍبى ؼاؼ ًِ آهَقي ضفكِاي ٍ اـتوبي قيفوبغتّبي اوبوي اق هؤلّلِّبي هْوّي اوـت ًـِ ًوـً قيـبؼي ؼـ
ايدبؼ اٌتـبل ؼاـؼ ) .(Russel, 1980, 254آًَاثلييً ،وجَؼ ًظبم غؽهبتـوبًي هطلَة ثفاي تأهيي ًْبؼُّـب ٍ كـفٍي
هطَّالت ،اـائِي اػتجبـ ٍ ثبقاـيبثي هطَّالت ـا اق هٌٍالت هَخَؼ ؼـ تؼبًٍيّـب ثفهـيٌـوبـؼ ( Akwablik, 1998,

 .)438-439ثف اوبن پمًٍّّبيي ًِ اوويت اًدبم ؼاؼِ ،بؼـات ٍ ثبقاـيبثي هطَّالت اق هؤلّلِّبيي اوت ًِ هٌدف ثِ
تَوؼِي اهتّبؼي ؼـ هٌبطن ـٍوتبيي هيٌَؼ (ً .)Smith, 1984, 145-155تبيح پمٍٍّي ثب ػٌَاى "اهتّبؼ ـٍوتبيي ٍ
ًٍبٍـقي :هٍبـًتي ثفاي ّناككايي" ثيبى هيًٌؽ ًِ تـييف ؼـ ثػً ِبؼـات ،هٌدف ثِ تـييف ؼـ اهتّبؼ ـٍوتبيي هيٌَؼ.
ايي تـييفات ٌبهل اـائِي ٍوبيل ضول ٍ ًول ،ضوبيت هبلي ٍ اـتجبطبت اوـت ( Shaffer, Salant and Saupe, 1986,

ً .)213تبيح پمٍٍّي ثب ػٌَاى "ٌِؼتي ًفؼى ـٍوتبّبّ :ؽف ٍ ًوً آى ؼـ تَوؼِ" ًٍبى ؼاؼ ًـِ ضوبيـت اق ًـبـگفاى،
ؼوتفوي ثِ ثبقاـّب ٍ ؼوتفوي ثِ ٍوبيل ضول ٍ ًول اق هتـيّفّبي هْن ؼـ ؼوتيبثي ثِ اٌـتـبلقايـي ّىـتٌؽ ( Findeis,

ً .)1986, 187تبيح پمًٍّ اٍّب ٍ ّوٌبـاى ثب ػٌَاى "هٍبؿل تدبـي ضىّبنً :بـگفاى تطت تأثيف" اـقيبثي هيًٌؽ ًِ
اـائِي ًوي ثفاي ِبؼـات كفاٍـؼُّبي ؼاهي ،اق هؤلّلِّبيي اوت ًـِ وـجت اٌـتـبلقايـي هـيٌـَؼ ( Aho and Orr,

 .)1981, 29- 46ثيل ؼـ پمًٍّ غَؼ ثب ػٌَاى "ضفًت آهفيٌبييّب ثـِ وـَي ٌـْفّب" ًتيدـِ گفكـت ًـِ تَوـؼِي
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قيفوبغتّب اق هؤلّلِّبيي اوت ًِ ًوً هْوّي ؼـ اٌتـبلقايي ؼاـؼ (ً .)Beale, 1987, 1-6تبيح پمًٍّ اًدبم ٌؽُي ثب
ػٌَاى "ًوً غؽهبت ؼـ ثفًبهِّبي تَوؼِي ـٍوتبيي" ًٍبى ؼاؼ ًِ اـائِي غؽهبت اق هؤلّلِّبي هْوّي اوت ًـِ ًوـً
قيبؼي ؼـ ايدبؼ اٌـتـبلقايـي ؼاـؼ ) .(Bender, 1987, 62-71ثيٌلـَـؼ ٍ ّوٌـبـاى،ؼـ پمٍٍّـي ثـب ػٌـَاى "تطليـل
اهتّبؼي اق تأثيفات ثفًبهِّبي تَوؼِي اهتّبؼي كؽـال ثف اٌتـبل هطلّي" ًٍبى ؼاؼًؽ اـائِ ًويّبي ثالػَْ ٍ ٍام اق
ػَاهل هؤثّف ؼـ اٌتـبلقايي اوت (.)Bickford and et al., 1986, 1-16
تؼزکفتؼبًٍيّبيهٌبثغطجيؼي 

تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي يٌي اق اًَاع تٌٍّلّبي هٍبـًتي ّىتٌؽ ًِ ثب ايدبؼ ًظبم ؿيفهتوفًك تّـوينگيـفيٍ ،اگـؿاـي
اهَـ ثِ هفؼم ،طفّاضي ،اخفا ٍ اـقٌيبثي هٍبـًتي پفٍلُّبي هػتلق هٌبثغ طجيؼـي ،ثفـوـي ًيبقّـب ٍ هٍـٌالت ؾيٌلؼـبى،
ثْفُگيفي اق اهٌبًبت ٍ ًيفٍّبي هطلّي ٍ ايدبؼ يٌپبـزگي ٍ يٌؽلي ؼـ هيبى اػابً ،وـً زٍـوگيفي ؼـ ًـبًّ ضدـن
ثيٌبـي ايلب هيًٌٌؽ .تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ثب ايدبؼ كؼّبليّتّبي خبًجي ؼـ قهيٌِي پفٍـي قًجـَـ ػىـلًٍ ،ـت هـبـذ،
كفآٍـؼُّبي ؼاهي ٍ لجٌي ٍ خوغآٍـي هطَّالت كفػي ،هيتَاًٌؽ ثفاي اكفاؼ هطلّي ػاَ ؼـ تؼبًٍي ،كفِت ٌـلي ايدـبؼ
ًٌٌؽ (اوؽي ٍ ضىيٌي ًيب .)4 ،1384 ،تَوؼِي ثػً تؼبٍى ،ثِػٌَاى يٌـي اق ثػـًّـبي اهتّـبؼي ،هٌدـف ثـِ تَقيـغ
ػبؼالًِتف هٌبثغ ٍ ثفٍتّب ٍ تجؽيل ايؽُّب ثِ هٍبؿل پبيـؽاـ غَاّـؽ ٌـؽ ( .)Mowery, 2001, 317-355تؼـبًٍيّـب ؼـ
ثىيبـي اق ًٍَـّبي آويبيي ٍ آكفيوبيي ،اقخولِ ٌّؽ ٍ هّف ،ثِػٌَاى ّؽف تَوؼِ هطفش ٌؽُ اوت ٍ ًْات پيٍفكتِي
تؼبًٍي ،ثَِِـت قيفثٌبي پبيؽاـ ثىيبـي اق ـٌتِّبي اهتّـبؼي ،ثـٍِيـمُ ًٍـبٍـقي ،آثيـبـيِ ،ـٌبيغ ًَزـي ،تجـؽيلي،
ثبقاـيبثي ،تَقيغ ،تؽاـى ،ـٌٌٍبيي ـٍوتبّب ،وبغت غبًِ ٍ تأويىبت ـٍوتبيي ثـَؼُ اوـت ( .)NN, 1991, 14آثـبـ هثجـت
ثػً تؼبٍى ـا ؼـ آى ؼوتِ اق ًٍَـّبي ؼيگف ّن هيتَاى ؼيؽ ًِ اق ايي ثػً ،ثِػٌَاى يٌي اق هؤثّفتفيي ٍ هْنتـفيي
اثكاـّبي تَوؼِ ثْفُهٌؽ هيًٌَؽ .ايي آثبـ ٌبهلً ،بًّ هؤثّف ثيٌبـي ،كوف ٍ تَقيـغ ػبؼالًـِتـف كفِـتّـب ،ؼـآهـؽّب ٍ
اهٌبًبت ٍ تؼؽيل ثفٍت اوت ًِ ـًٍؽ هثجت ٍ ثْجَؼ ًىجي آًْب ،اق ٌبغُّبي ثىيبـ اوبوي كفايٌؽ تَوؼِ ثٌِوبـ هيـٍؼ.
)(Harison, 1993, 56

کيتؼبًٍيّبيهٌبثغطجيؼي 

اؽتغبلسا

اًَاعٍسهيٌِّبي

ثف اوبن پمًٍّّبي اًدبم ٌؽُي ـابيي ( ،)1386اًَاعٍ قهيٌِّبي اٌتـبلقاييتؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ـا هيتَاى ثِ
ٌفش قيف ثيبى ًفؼ:
يهزتغداري :وططي هؼبؼل  90هيليَى ٌّتبـ اق هىبضت ًلِّ هٌبثغ طجيؼي ايفاى ـا هفاتغ تٍـٌيل

تؼبًٍيّب

-9
هيؼٌّؽ ًِ ّناًٌَى ثب تَخِّ ثِ كؼّبليّتّبي زٍوگيف تؼبًٍيّبً ،وً هْوّي ؼـ تـؿيِي ؼام ،ثٍِيمُ ػلَكِي غٍـي ؼـ
ًلِّ ًٍَـ ـا ؼاـًؽ.
تؼبًٍيّبيخٌگس :ايي تؼبًٍيّب ثب ّؽف ًـبًّ تػفيـت خٌگـل ٍ ًوـي ثـِ ضـلِّ هٍـٌالت اهتّـبؼي ـ

-2
اختوبػي خٌگلًٍيٌبى ،ؼـ وبل  1365ؼـ اوتبى گيالى (ٌْفوتبى ـٌت) ثِ ًبم اهبهكاؼُ اثفاّين ثب  1681غبًَاـ ػاَ ،ؼـ

ساکيدرتؼبًٍيّبي ...


زثزاؽتغبل
فِّبيهؤّّ
ؽٌبعبکيٍتلليسهؤلّ 
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وطص ٌّ 26222تبـ خٌگل ،تٌٍيل ٌؽ .اق هدوَع ٌ 54فًت تؼبًٍي خٌگـلّ ،ـناًٌـَى ضـؽٍؼ ٌ 19ـفًت تؼـبًٍي ؼـ
ٌوبل ًٍَـ ثب  6945ػاَ ،هىبضتي ضؽٍؼ ٌّ 135017/4تبـ اق خٌگلّبي ٌوبل ًٍَـ ـا اؼاـُ هيًٌٌؽ ًِ اق ايي تؼؽاؼ،
 8تؼبًٍي ؼـ هٌطوِي اؼاـُي ًلّ اوتبى گيالى 3 ،تؼبًٍي ؼـ گلىتبى 6 ،تؼبًٍي ؼـ وبـي ٍ  2تؼبًٍي ؼـ هٌطوِي ًٌَـْف
هفاـ ؼاـؼ.
تؼبًٍيّبيهذکزکتهٌبثغخٌگلي :اوبن ًبـ ايي تؼبًٍيّب ؼـ ضلبظـت اق ػفِـِّـبي تَليـؽي (خٌگـل ٍ

-3
هفتغ) ثب ًظبـت هىتوين ًبـٌٌبوبى اؼاـُّبي ًلِّ هٌبثغ طجيؼي اوت .ايي ًْبؼّب تَاًىتِاًؽ ثب هفاهجت اق ػفِِّب ٍ هفم ٍ
ـػبيت تؼبؼل ؼام ،هفتغ ٍ خٌگل ٍ ثب ّوٌبـي اػاب ،هَكّويّتّبي القم ـا ؼـ تَليؽ ًْبل ،ثؿـًبـي ،تَوـؼِي ؼـغتٌـبـي،
ؿٌيوبقيًٍ ،ت تلليوي ٍ ضلظ ؾغبيف لًتيٌي ثِؼوت آٍـًؽ .ؼـ ايي ثػً ،تب ًٌَى ،ضؽٍؼ  78تؼبًٍي ثب ً 5784لف ػاَ
ؼـ وفاوف اوتبىّبي ًٍَـ تٌٍيل ٌؽُ اوت ًِ ٌّ 184817/9تبـ اق ػفِِّبي هٌبثغ طجيؼي ،قيف پًٌَ ٌفًتّـبي
تؼبًٍي هؽيفيت هٌبثغ خٌگلي اؼاـُ هيًٌَؽ.
يثْزُثزدارياسهلصَالتفزػيخٌگسٍهزتغ :خٌگلّب ٍ هفاتغ ايفاى ،پٌِّْبيي ثفاي تَليـؽ

تؼبًٍيّب

-4
گيبّبى ؼاـٍيي ٍ ّوسٌيي يٌي اق تأهييًٌٌؽُّبي اِلي هَاؼِّ ؼاـٍيي ٍ ٌِؼتي ثب ًبـثفي ؼـ ؼاغل ًٍَـ ٍ اهف ِـبؼـات
ّىتٌؽ .ثفًبهِـيكي ٍ وفهبيِگؿاـي ؼـ ايي ثػً اق تَليؽات ،ػالٍُثف اٌتـبلقايـي ،هٌجـغ اـقآٍـي هْوّـي ثـفاي ًٍـَـ
ثٌِوبـ هيـٍؼٌ .فًتّبي تؼبًٍي ثْفُثفؼاـي اق هطَّالت كفػي ،ثب ّؽف ثْـفُثـفؼاـي ثْيٌـِ اق هطّـَالت كفػـي،
ًگْؽاـي ٍ ثبقآٍـي هٌبثغ طجيؼي ٍ اوتوفاـ تَليؽ ؼـ ايي ػفِِ ،طفّاضي ٌؽُاًؽ .ؼـ ايي ثػً تب ًٌَى ضؽٍؼ  112تؼبًٍي
ثب ً 6383لف ػاَ ؼـ وفاوف اوتبىّبي ًٍَـ تٌٍيل ٌؽُ اوت ًِ هىبضتي هؼبؼل ٌّ 799105تبـ اق ػفِِّبي هٌـبثغ
طجيؼي ًٍَـ ،قيف پًٌَ ايي ٌفًتّب اؼاـُ هيًٌَؽ.
يثيبثبىسداکي(تثجيتؽي) :ؼـ ًٍَـ هب ضؽٍؼ  34هيليَى ٌّتبـ اـااي ثيبثـبًي ٍ ًـَيفي ٍخـَؼ

تؼبًٍيّب

-5
ؼاـؼ ًِ اق ايي هىبضت ،ضؽٍؼ  5هيليَى ٌّتبـ ـا ٌٌكاـّبي كؼّبل ٍ ًيوِكؼّبل تٌٍيل هيؼٌّؽ .خبثِخبيي ايي ٌـٌكاـّب ؼـ
اثف طَكبىّبي ؼٍـُاي ،آويتّبي ٌؽيؽي ثـِ هفاًـك قيىـتي ٍ اهتّـبؼي ًٍـَـ ٍاـؼ هـيًٌـؽٌ .ـفًتّـبي تؼـبًٍي
ثيبثبىقؼايي ثب ّؽف خلَگيفي اق تػفيت اـااي هٌبثغ طجيؼي ،اوتلبؼُي ثْيٌِ اق هٌبثغ آة ٍ غبى ،ثبقوبقي هطيط قيىت
تػفيتٌؽُ ،كفاّنآٍـي قهيٌِّبي القم ثفاي ايدبؼ اٌتـبل ٍ ؼـًْبيت ،ثْجـَؼ ٍاـؼيّت هؼيٍـتي وـبًٌبى ايـي هٌـبطن
تٌٍيل ٌؽُ اوت .ايي ثػً تب ًٌَى ثب ضؽٍؼ  4تؼبًٍي ٍ ً 18لف ػاَ ،هىبضتي ثفاثف ثب ٌّ 245تبـ اق ػفِِّبي هٌـبثغ
طجيؼي ًٍَـ ـا قيف پًٌَ غَؼ ؼاـؼ.
تؼبًٍيّبيطزحطَثي :طـفش طـَثي ،طفضـي اوـت ًـِ ثـب ّوٌـبـي هٍـتفى ٍقاـت خْـبؼ ًٍـبٍـقي ٍ

-6
وبقهبىّبي هػتلق ؼـ وطص اوتبى ثفًبهِـيكي ٌؽُ ٍ ؼـ آى ،هٌبطن هىتؼؽّي اق قهييّبي هلّي ٍ ؼٍلتـي ـ ثـٍِيـمُ ؼـ
هٌطوِي قاگفن ـ ثفاي تَوؼِي خٌگل ٍ ثبؽ اغتّبَ پيؽا ًفؼ .ايي ٌفًتّب ثب ّؽف ًگْؽاـي ،اضيب ٍ ثْفُثـفؼاـي اق
هٌبثغ طجيؼي ،ثْفُثفؼاـي اق وفهبيِي ثكـٍ آة ٍ غبى ًٍَـ ،اككايً تَليؽ ٍ ايدبؼ ٍ گىتفي اٌتـبل تٌٍيل ٌـؽ .ؼـ
ايي ثػً ،تب ًٌَى ضؽٍؼ  154تؼبًٍي ثب ً 3501لف ػاَ ؼـ ًلِّ اوتبىّبي ًٍَـ تٌٍيل ٌؽُ اوت ٍ ضـؽٍؼ 12519/57
ٌّتبـ اق ػفِِّبي هٌبثغ طجيؼي ًٍَـ ،قيف پًٌَ ايي ٌفًتّبي تؼبًٍي اؼاـُ هيًٌَؽ (ـابيي.)1-13 ،1386 ،
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تؼبًٍيّبيهٌبثغطجيؼي 

عيبعتّبياقتصبدي

تؼبًٍيّب ؼـ گًٌٌَِبـ خْبى ثب ّؽف تأهيي ًيبقّبي هٍتفى اػاب ثفپب ٌؽُاًؽ .ؼـ ًٌلفاًه اتطبؼيِي ثييالوللـي تؼـبٍى
هٌسىتف ًِ ؼـ وبل  1995ثفگكاـ ٌؽ ،هْنتفيي ويبوتّبي اهتّبؼي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ثِ ٌفش قيف اوت:
 توفًك ثف وفهبيِّبي ًَزي اكفاؼ ٍ تَاًوٌؽ وبغتي ايي وفهبيِّب ثفاي اخفاي ثفًبهِّبي ثكـگتف؛


ثًِبـگيفي ِطيص ٍ هٌطوي اق وفهبيِّب ٍ ًيفٍّبي اًىبًي پفاًٌؽُ ٍ ثْفٍُـي هطلَة اق آًْب؛



ًبًّ ّكيٌِّبي تَليؽ ،ثْفُثفؼاـي ،تجؽيل ٍ كفآٍـي؛



اككايً ثبقؼُ كؼّبليّتّبي اهتّبؼي اق ًظف ًوّي ٍ ًيلي؛



ايدبؼ ـاثطِي اًؽيٍوٌؽاًِ ٍ هبًًَي هيبى ػولٌفؼ تؼبًٍيّب ٍ اّؽاف ثفًبهِّبي ؼٍلت.

ثٌبثفايي ،ويبوتّبيِ اهتّبؼيِ تؼبًٍيّبيِ هٌبثغِ طجيؼيِ ٌفًتّبيِ تؼبًٍي ـا هيتَاى اييگًَِ ثيبى ًفؼ :توفًك ثـف
وفهبيِّبي ًَزي ٍ ثًِبـگيفي ِطيص ٍ هٌطوي اق آًْب ثب ّؽف ًبًّ ّكيٌِّبي تَليؽ ،ثْفُثفؼاـي ،تجؽيل ٍ كفآٍـي
ٍ اككايً ثبقؼُ كؼّبليّتّبي اهتّبؼي اق ًظف ًوّي ٍ ًيلـي ثـفاي اخـفاي ثفًبهـِّـبي ثكـگتـف ًـِ ثـب ـػبيـت ـاثطـِي
اًؽيٍوٌؽاًِ ٍ هبًًَي ثيي ػولٌفؼ تؼبًٍيّب ٍ اّؽاف ثفًبهِّبي ؼٍلت اًدبم هيگيفؼ (ـابيي.)1-13 ،1386 ،

ثبقاـيبثي

اـائِي
غؽهبت
پٍتيجبًي

ثىتِثٌؽي

ايدبؼ هٍبؿل
خؽيؽ هطلّي

ضول ٍ ًول

ٍام

اـائِي ثؿـ

ػَاهل هؤثف ؼـ
اٌتـبلكايي

ثيوِ

كفاٍـي

ؼوتفوي ثِ
اػتجبـات

ِبؼـات
اًجبـؼاـي

غؽهبت
هٍبٍـُاي

ؽكس.9هذلًظزيپضٍّؼؽبخصّبٍػَاهساقتصبديهؤّّزدراؽتغبلساکي 
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رٍػتلقيق 
ايي پمًٍّ اق ؼيؽگبُ ـٍي ،پيوبيٍي ٍ اق ًَع تَِيلي ـ تطليلي اوـت .تَِـيلي اق آى خْـت ًـِ تـالي ؼـ تَِـيق
ؼيؽگبُّبي اػابي ّيئت هؽيفُ ،ؼـثبـُي ػَاهل تأثيفگؿاـ ثف ػولٌفؼ تؼبًٍيّـبي هفتـغؼاـي ٍ خٌگـلؼاـي ثـف هيـكاى
اٌتـبلقايي ؼاـؼ ٍ تطليلي ،قيفا ثِ تطليل ـٍاثط ثيي هتـيّفّبي هىتول ٍ ٍاثىتِ هيپفؼاقؼ .خبهؼِي آهبـي هَـؼ هطبلؼـِ،
ً 123لف اق اػابي ّيئت هؽيفُي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي اوتبى گلىتبى اوـت ًـِ ؼـ قهيٌـِ ؼامؼاـي ،پـفٍـي قًجـَـ
ػىل ٍ تَليؽ هطَّالت خٌگلي كؼّبليّت ؼاـًؽ ٍ هَـؼ وفٌوبـي هفاـ گفكتٌؽ .ايي اوـتبى  3تؼـبًٍي خٌگـل ٍ  28تؼـبًٍي
هفتغ ؼاـؼ ًِ پفوٌٍبهِّبي تؽٍيي ٌؽُ ثيي اػابي ّيئت هؽيفُ تَقيغ ٌؽ .اثكاـ اِلي ايي پمًٍّ ،پفوٌٍبهِ اوت ًِ
اػابي ّيئت هؽيفُ ،ؼـ غََّ ـاٌّبـّبي هؤثّف ثفاي اٌتـبلقايي ،هَـؼ ًظفوٌدي هفاـ گفكتٌؽ .پفوًّبي هفثَط ثـِ
هٍػّّبت كفؼي ثِ ـٍي ثبق ٍ پفوًّبي هفثَط ثِ ٌٌبوبيي هؤلّلِّبي هؤثّف ؼـ اٌتـبلقايي ،ثِ ـٍي ثىتِ تْيّـِ ٌـؽ.
ثِ ايي هٌظَـ ،تؼؽاؼ  25گَيِ ،ؼـ طيق ّلتهفضلِاي ليٌفت ثب ًوفُّبي  0-6طفّاضي ٌؽُ ٍ اق وَي هؽيفاى تؼبًٍيّـب،
هَـؼ پفوً ٍ اـقيگؿاـي هفاـ گفكتٌؽ .ثـفاي اطويٌـبى اق ـٍايـي پفوٍـٌبهِ ،پـه اق تْيّـِي پفوٍـٌبهِي هوـؽهبتي،
پفوٌٍبهِ ؼـ اغتيبـ اوبتيؽ ٍ ّوسٌيي تؼؽاؼي اق ًبـٌٌبوبى هؽيفيت تفٍيح وبقهبى خٌگلّب ٍ هفاتغ ًٍَـ هفاـ گفكـت ٍ
په اق ثبقًَيىيّبي القم ،ثفاي وٌدً اػتجبـ آى ،طي تطويوي آقهبيٍي 1تؼؽاؼ  25پفوٌٍبهِ ؼـ اوتبى ووٌبى پُف ٌؽ ٍ
پبيبيي آى ثب افيت آللبي ًفًٍجبظ ثفاثف  r; 0/86ثفـوي ٌؽ .ؼـ هفضلِي ؼاؼُپفؼاقي ،اثتؽا اق آهبـ تَِيلي ٍ ؼـ هفضلِي
آهبـ تطليلي ثفاي ثفـوي هؤلّلِّبي هؤثّف ؼـ اٌتـبلقايي ،اق تطليل ػبهلي اًتٍبكي اوتلبؼُ ٌؽُ اوت .هتـيّف ٍاثىتِي ايي
پمًٍّ ،اٌتـبلقايي اوت ًِ ثب ٌبغُّبي تثجيت ٌـل ،اوتوفاـ كؼّبليّت ،خؿة ًيفٍي هبقاؼ ثفاي ًبـ ؼـ تؼـبًٍي ،ايدـبؼ
كفِتّبي ٌـلي خؽيؽ ،هيكاى توبابي ثبقاـ ًبال ٍ غؽهبت تَليؽي ٍ اككايً ؼـآهؽ يب وَؼ هبلي ثب طيق ليٌفت وٌديؽُ
ٍ ػوليبتي ٌؽ .هتـيّف هىتول پمًٍّ ًيك ثب ٌبغُّبي قيف ػوليبتي ٌؽُ اوت :
 -1ػَاهل قيفوبغتي ؼـ تؼبًٍيّب ثب ٌبغُّبي ِبؼـات هطَّالت ،كفآٍـي اًَاع هطَّالت ،اًجبـؼاـي ،تأويه
گلػبًِ ثفاي تَليؽ ًْبل ،ضول ٍ ًول هطَّالت ثِ ثبقاـ ،ثىتِثٌؽي ،ثبقاـيبثي ٍ غفيؽ ثؿـ ،ثب ّوٌبـي تؼبًٍيّب
ػوليبتي ٍ وٌديؽُ ٌؽُ اوت.
 -2غؽهبت پٍتيجبًي ؼـ تؼبًٍيّب ثب ٌبغُّبي هوفّـات ؼـيبكت ٍامّبي ثبًٌيٍ ،خَؼ كفِـتّـبي ٌــليً ،ظـبم
ثيوِي هطَّالت ٍ ٍخَؼ غؽهبت هٍبٍـُاي وٌديؽُ ٌؽُ اوت.
 -3اـائِي ٍام ؼـ تؼبًٍيّب ًِ ثب ٌـبغُّـبي هٌبوـتثـَؼى قهـبى پفؼاغـت ٍام ،هٌبوـتثـَؼى ٌـفايط ٍ ـٍي
ثبقپفؼاغت ٍام ،هٌبوتثَؼى هؽّت اًتظبـ ثفاي ؼـيبكت ٍام ،هٌبوتثَؼى هجلؾ ٍام ،هٌبوتثَؼى هيكاى ًـبـهكؼ ٍ
ثْفُي ٍام ،هوفّـات ٍ اَاثط ثبًٌي (هبًٌؽ آٍـؼى ٍثيوِ ٍ ابهي) وٌديؽُ ٌؽُ اوت.
 -4ثبقاـيبثي هطَّالت تؼبًٍي ًيك ثب ٌبغُّبي تٍػيُ ثبقاـّبي خؽيؽ ،ضول ٍ ًول هطَّالت ،آهَقي ـٍي
ٍـٍؼ ثِ ثبقاـ ،هؼفّكي ـٍيّبي خؽيؽ تَليؽ ،وٌديؽُ ٌؽ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pilot test
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کبفتِّب 
ثلثٍ 
ايي پمًٍّ ثب ّؽفٌٌبوبيي ٍ تطليل هؤلّلِّبي هؤثّفثف اٌتـبلقايي ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي اوتبى گلىـتبى اًدـبم
گفكت .ثؽيي هٌظَـ ،پفوٌٍبهِّب ؼـ تؼبًٍيّبي هفتغؼاـي ٍ خٌگلؼاـي اوتبى گلىتبى تَقيغ ٍ تٌويل ٌؽًؽ .تؼبًٍيّبي
هَـؼ هطبلؼِ ؼـ خؽٍل ٌوبـُي  1ؾًف ٌؽُ اوت.

خٌگسداريهَردهطبلؼِدراعتبىگلغتبى 

هزتغداريٍ
تؼبًٍيّبي 

خذٍل.9
ردکف  ًبمتؼبًٍي 

ردکف  ًبمتؼبًٍي 

ردکف  ًبمتؼبًٍي 

1

كدف هفاٍُ تپِّ

12

اتفى  ( 7پٍِ لف)

22

اتفى ( 1ؼاٌلي ثَى)

2

يلي هفاٍُ تپِّ

13

اتفى  ( 8اٍزوَيي)

23

اتفى 2

3

وبـي هويً

14

اتفى ً ( 9بـليؽاؽ)

24

اتفى ( 3زپف هَيوِ)

4

هفم خن

15

اتفى ( 10ؼهبؽ)

25

اتفى 4

5

ِطفاي وجك پبٌبلن

16

اتفى ( 12غيف غَاخِ)

26

اتفى ( 5گويٍبى)

6

گَّف طجيؼت يي زٌبـ

17

السي تپِّ

27

اتفى  ( 6گويٍبى)

7

گلكاـ تپِّ خي

18

آـاهَي

28

هبوبى ( 4هلوي هيف ؼاٍؼ)

8

زٌبـاى هبـٍُ تپِّ

19

هبوبى 1

29

زوٌكاـآل گل

9

وَقي

20

هبتىبى 2

30

ولوي ؼـُّ

10

طجيؼت وجك ثبلٌَـ

21

هبوبى 3

31

آـتين هلير زٍوِ

11

ضبخي هَزبى

ٍکضگيّبيفزديّيئتهذکزًُ :تيدِي ثفـويّبي اًدبمٌؽُ ؼـغََّ وطص تطّيالت اكفاؼ هـَـؼ هطبلؼـِ

ًٍبى ؼاؼ 66/5 ،ؼـِؽ ايي اكفاؼ ؼيپلن ،ضؽٍؼ  20ؼـِؽ تطّيالت ًبـٌٌبوي ٍ ضؽٍؼ  14/5ؼـِؽ ًيك ،قيف ؼيپلن ثَؼُاًؽ.
ؼـهَـؼ هيكاى ػالهِهٌؽي اكفاؼ هَـؼ هطبلؼِ ثِ ًبـگفٍّي 42 ،ؼـِؽ اق آًْب ثب ثيٍتفيي كفاٍاًي ثيبى ؼاٌتٌؽ ًِ ثِ اًدـبم
ًبـّبي گفٍّي ؼـ ضؽّ قيبؼ تب غيلي قيبؼ ػالهِهٌؽ ّىتٌؽ .ضؽٍؼ  27ؼـِؽ اكفاؼ هَـؼ هطبلؼِ ،هيكاى ػالهِهٌؽي غَؼ ثـِ
اًدبم ًبـّبي گفٍّي ـا ؼـ ضؽّ هتَوّط ٍ  29ؼـِؽ ًيك ،هيكاى ػالهِهٌؽي غَؼ ـا ؼـ ضؽِّ ًن تب غيلي ًن ػٌـَاى ًفؼًـؽ.
 2/5ؼـِؽ اق اكفاؼ هَـؼ هطبلؼِ ًيكّ ،ير ػالهِاي ثِ اًدبم ًبـّبي گفٍّي ًؽاٌتٌؽ (خؽٍل ٌوبـُي .)2
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ساکيدرتؼبًٍيّبي ...


زثزاؽتغبل
فِّبيهؤّّ
ؽٌبعبکيٍتلليسهؤلّ 
خذٍل.2تَسکغفزاٍاًيپبعخگَکبىثزاعبطٍکضگيّبيفزديّيئتهذکزُ 
طيفارسکبثي 

فزاٍاًي 

درصذ 

درصذٍاقؼي 

درصذتدوؼي 

هيشاىتلصيالت 

قيف ؼيپلن

17

14

14/3

14/3

ؼيپلن

79

64/2

66/4

80/7

ًبـٌٌبوي

23

18/7

19/3

100

ثؽٍى پبوع

3

3/2

-

-

هيشاىػالقِهٌذيثِکبرگزٍّي 

ّير

3

2/4

2/5

2/5

غيلي ًن

8

6/5

6/8

9/3

ًن

26

21/1

22

31/4

هتَوّط

32

26

27/1

58/5

قيبؼ

39

31/7

33/1

91/5

غيلي قيبؼ

10

8/1

8/5

100

ثؽٍى پبوع

5

4/1

-

-

عبثقِيکبردرتؼبًٍي(عبل)


1 -2

4

3/3

3/4

3/4

3 -4

15

12/2

12/9

16/4

5 -6

30

24/4

25/9

42/2

7 -8

36

29/3

31

73/3

9 -10

16

13

13/8

87/1

ثيٍتف اق10

15

12/2

12/9

100

ثؽٍى پبوع

7

5/7

-

-

ثفاي تٍػيُ هٌبوتثَؼى ؼاؼُّبي هفثَط ثفاي تطليل ػبهلي اق افيت  ٍ KMOآقهـَى ثبـتلـت اوـتلبؼُ ٌـؽُ
اوت .ؼـ ايي پمًٍّ هوؽاـ  MSAثفاثف ثب  0/811ثِؼوت آهؽ ٍ زَى ثبالتف اق  0/75ثَؼُ اوت ،ايي هوؽاـ ًٍبى هيؼّـؽ
ٍاؼيّت ؼاؼُّب ثفاي تطليل ػبهلي ؼـ ضؽِّ غَة ثَؼُ اوت .هوؽاـ آهبـُي ثبـتلت ًيك ،ؼـ وطص  %99هؼٌبؼاـ ثَؼ.

پضٍّؼّبيخغزافيبياًغبًي،ؽوبرُ،79ثْبر 9399
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خذٍل.3هقذارٍKMOآسهَىثبرتلتٍعطحهؼٌبداريآسهَىثبرتلت 
 KMO

آسهَىثبرتلت 

عطحهؼٌبداريآسهَىثبرتلت 

0/811

862/47

0/000

ثفاي تؼييي تؼؽاؼ ػَاهل ،ثفاوبن هالى ًيىف 1ػول ٌؽُ اوت .ؼـ خؽٍل ٌوبـُي  ،4تؼؽاؼ ػَاهل اوتػفاج ٌـؽُ
ّوفاُ ثب هوؽاـ ٍيمُ ّف يي اق آًْب ،ؼـِؽ ٍاـيبًه ّف يي اق ػَاهل ٍ ؼـِؽ تدوؼي ٍاـيبًه ػَاهل آهؽُ اوت.
هوؽاـ ٍيمُ ،ثيبًگف وْن ّف ػبهل اق ًلّ ٍاـيبًه هتـيّفّب اوت ًِ ّفزِ ايي هوـؽاـ ثكـگتـف ثبٌـؽًٍ ،ـبىؼٌّـؽُي
اّوّيّت ٍ تأثيف ثيٍتف آى ػبهل اوت .ػبهل اٍّل ثيٍتفيي وْن ( ٍ )11/85ػبهل زْبـم ًوتفيي وْن ( )1/33ـا ؼـ تجيـيي
ٍاـيبًه ًلّ هتـيّفّب ؼاٌتِاًؽ ٍ ؼـهدوَع ،زْبـ ػبهل گلتٌِؽُ تَاًىتِاًؽ  %27/21اق ًـلّ ٍاـيـبًه ػَاهـل اهتّـبؼي
هؤثّف ؼـ اٌتـبلقايي ـا ثيبى ًٌٌؽ.
خذٍل .4تؼذادػَاهساعتخزاجؽذُّوزاُثبهقذارٍکضُ،درصذٍارکبًظٍدرصذتدوؼيٍارکبًظ 
ردکف 

ػَاهس 

هقذارٍکضُ 

درصذٍارکبًظهقذارٍکضُ 

درصذتدوؼيٍارکبًظ 

1

ػبهل اٍل

4/58

11/85

11/85

2

ػبهل ؼٍم

3/68

7/43

19/28

3

ػبهل وَم

2/14

6/60

25/88

4

ػبهل زْبـم

1/21

1/33

27/21

ؼـ پمًٍّ پيً ـٍ ،ثفاي زفغً ػبهلي ،اق ـٍي ٍـيوبًه اوتلبؼُ ٌؽُ اوت .په اق هفضلِي زـفغً ،هتـيّفّـبي
هفثَط ثِ ّف ػبهل ثَِِـت وتًَي هٍػُّ هيًٌَؽً .تبيح زفغً ػبهلّب ؼـ خؽٍل ٌوبـُي  5آهؽُ اوت.
په اق پفؼاقي گَيِّبي ًوبيبًگف ويبوتّبي اهتّبؼي ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼـ اوتبى گلىتبى ػبهلّـبي
هبثل اوتػفاج تؼييي ٌؽًؽ .ؼـ خؽٍل ٌوبـُي ّ ، 5ف يي اق ػَاهل ٍ هتـيّفّبي هفثَط ثِ آًْـبّ ،وـفاُ ثـب ثـبـ ػـبهلي ٍ
گَيِّبي پٌَبًٌؽُي آًْب اـائِ ٌؽُ اوت.
ثب تَخِّ ثِ ًتبيح ضبِل اق تطليل ػبهلي ويبوتّـبي اهتّـبؼي ؼـ تؼـبًٍيّـبي هٌـبثغ طجيؼـي ،هـيتـَاى گلـت
تّـوينگيــفيّـبي قيفوــبغتي ،يٌــي اق ويبوـتّــبي اهتّـبؼي ؼـ تؼــبًٍيّــبي هٌـبثغ طجيؼــي اوـت .ثــًِــبـگيفي
تّوينگيفيّبي قيفوبغتي ثِ ٌيَُي آگبّبًِ ،ثىيبـ هْن اوت .ثٌبثفايي هيتَاى گلت تّـوينگيـفيّـبيقيفوـبغتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kaiser Criteria
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هٌبوت ،يٌي اق هْنتفيي ويبوتّبي اهتّبؼي هؤثّف ؼـ اٌتـبلقاييِ ايي تؼبًٍي اوتِ.بؼـات هطَّالت ،ثىـتِثٌـؽي،
اًجبـؼاـي ،تأويه گلػبًِ ،ضول ٍ ًول هطَّالت ثـِ ثـبقاـ ،غفيـؽ ثـؿـ تَوّـط تؼـبًٍيّـب ،ثبقاـيـبثي ٍ كـفآٍـي اًـَاع
هطَّالت اقخولِ ،تّوينگيفيّبي قيفوبغتي هٌبوجي اوت ًِ ثبيؽ ؼـ تؼـبًٍيّـبي هٌـبثغ طجيؼـي ،ؼـ ايـي غّـََ
توْيؽات القم اًؽيٍيؽُ ٌَؼ.
ًتبيح ًٍبى هيؼّؽٍ ،خَؼ غؽهبت پٍتيجبًي يٌي ؼيگف اق ػَاهل هْن ؼـ ويبوتّبي اهتّبؼي تؼـبًٍيّـبي هٌـبثغ
طجيؼي اوت .اػابي ّيئت هؽيفُي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ،ؼـ هوبم ًَآٍـ ،هؽيف ،ثفًبهِـيك ٍ تّوينگيفًؽُ ٍ ًبـگكاـاى
اهتّبؼيً ،وً پيًثفًؽُاي ؼـ اٌتـبلقايي ؼاـًؽ .ثٌبثفايي ،القم اوت تب هؽيفاى ثب تىْيل ؼـ هوـفّـات ؼـيبكـت ٍامّـبي
ثبًٌي ،ايدبؼ كفِتّبي ٌـلي ،ثفهفاـي ًظبم ثيوِي هطَّالت ٍ اـائِي غؽهبت هٍبٍـُاي ثِػٌَاى ٌبغُّبي هـؤثّفِ
پٍتيجبًي ،ؼـ ـاوتبي ثفهفاـي ويبوتّبي اهتّبؼي ٍ ؼـًتيدِي آى ،اٌتـبلقايي ،گبم ثفؼاـًؽ.
ًتبيح پمًٍّ ،ضبًي اق اّوّيّت اـائِي ٍام اٌتـبلقايي ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي اوت .ثب تَخّـِ ثـِ اّوّيّتـي ًـِ
قهبى پفؼاغتٌ ،فايط ٍ ـٍي ثبقپفؼاغت ،هؽّت اًتظبـ ،هٌبوتثَؼى هجلؾ ٍام ٍ هوـفّـات ٍ اـَاثط ثـبًٌي ؼـ گـفكتي ٍام
ؼاـًؽ ،ايي تؼبًٍيّب ثبيؽ ثب كفاّن ًفؼى اهٌبى ؼـيبكت ٍام ،قهيٌِي القم ـا ثفاي اٌتـبلقايي كفاّن ًٌٌؽ.
ّوسٌييً ،تبيح تطليل ػبهلي ًٍبى ؼاؼُ اوت ًِ ثبقاـيبثي هطَّالت تَليؽي تَوّط تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ًيـك،
يٌي ؼيگف اق ويبوتّبي اهتّبؼي اوت ًِ ثْجَؼ آى هيتَاًؽ تأثيف ثىكايي ؼـ اٌتـبلقايي ؼاٌتِ ثبٌؽ .ثٌبثفايي ،هيتَاى
ثب پٍتيجبًيّبي هَـؼ ًيبق اق وَي اػابي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ،ؼـ ـاُ اٌتـبلقايي گبم ثفؼاٌت.

ًتيدِگيزي 

اق ًتبيح تطليل ػبهلي ،هيتَاى ًتيدِ گفكت ًِ ثب تَخِّ ثِ ظفكيتّبي اٌـتـبلقايـي تؼـبًٍيّـبي هٌـبثغ طجيؼـي ،ثبيـؽ
تاليّبي القم ثفاي توَيت ويبوتّبي اهتّبؼي ؼـ ـاوتبي ثْجَؼ ٍ اـتوبي اٌتـبلقايي ؼـ ايي تؼبًٍيّب َِـت گيـفؼ.
ايي اهف ٍاثىتِ ثِ ٌٌبوبيي ػَاهل تأثيفگؿاـ ٍ ـكغ هطؽٍؼيتّبي هفثَط ثِ آى اوت.
يبكتِّبي پمًٍّ ًٍبى هيؼّؽ ًِ ٍخَؼ ػَاهل قيفوبغتي ثيٍتفيي تأثيف ـا ؼـ كفاّنوبقي قهيٌِّـبي اٌـتـبل ؼـ
تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼاـًؽ .تؽاٍم ًبـ تؼبًٍيّب ثب ّؽف اككايً تَليؽات غبم تَخيِپؿيف ًجَؼُ ٍ اـائِي كـيآٍـيّـبي
ضوبيتي ٍ ظفكيتوبق ثب ـٍيٌفؼ گىتفي ًبـآكفيٌي ٍ تٌَّعثػٍي ثِ تَليؽات ًٍبٍـقي افٍـي اوت .ايي ثؽاى هؼٌبوـت
ًِ ثب ٍخَؼ هَاًغ قيفوبغتي ،هبًٌؽ اؼق ؼـ ثػً ضول ًٍولً ،جَؼ گلػبًِ ثفاي تَليؽ هطَّلً ،جَؼ ؼوتگبُّبي غَؼًبـ
ثفاي ثىتِثٌؽي هطَّالت ،ضوبيت ًٍؽى اق وَي تؼبًٍيّب ثفاي ِبؼـات هطَّالتً ،جَؼ ثػًّبي هٌبوت اًجبـؼاـي
ثفاي ًگْؽاـي هطَّالت ،ضوبيت ًٌفؼى تؼبًٍيّب اق ثبقاـيبثي هطَّالتً ،جَؼى ؼوتگبُّـبي غَؼًـبـ ثـفاي كـفآٍـي
تَليؽات ،ـًٍؽ اٌتـبلقايي ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼيً ،بًّ هييبثؽ .ايـي ًتـبيح ثـب پـمًٍّّـبي اًدـبمٌـؽُ تَوّـط
ثيٌلَـؼً ،لپ ٍ ٍَّـى ( )1986؛ اٍّب ٍ آـ ( )1981؛ وبالًت ٍ ٌلف ( )1986؛ اوويت ٍ ٌلف ( )1986؛ اوـويت ( )1984؛
آًَاثليي ( )1998؛ ـاٌل ( )1980؛ گَايٌبى ( ٍ )2000ايفاًپَـ (ً )1376يك تأييؽ ٌؽُ اوت.

پضٍّؼّبيخغزافيبياًغبًي،ؽوبرُ،79ثْبر 9399
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ًتبکححبصساسچزخؼػبهسّبثِرٍػٍرکوبکظ 

خذٍل.5
ػبهسّب 


گَکِّب 


ؽوبرُهتغيزّب 

ثبرػبهلي 

X1

0/941

ِبؼـات هطَّالت

X2

0/927

كفآٍـي اًَاع هطَّالت

X3

0/912

اًجبـؼاـي

X4

0/893

تأويه گلػبًِ

X5

0/860

ضول ٍ ًول هطَّالت ثِ ثبقاـ

X6

0/857

اـائِي ثؿـ تَوّط تؼبًٍيّب

X7

0/851

ثبقاـيبثي

X8

0/813

ثىتِثٌؽي

X9

0/986

هوفّـات ؼـيبكت ٍامّبي ثبًٌي

X10

0/953

ايدبؼ كفِتّبي ٌـلي

X11

0/902

ًظبم ثيوِي هطَّالت

X12

0/896

ٍخَؼ غؽهبت هٍبٍـُاي

X13

0/786

هٌبوتثَؼى قهبى پفؼاغت ٍام

X14

0/754

هٌبوتثَؼى ٌفايط ٍ ـٍي ثبقپفؼاغت ٍام

X15

0/678

هٌبوتثَؼى هؽّت اًتظبـ ثفاي ؼـيبكت ٍام

X16

0/604

هٌبوتثَؼى هجلؾ ٍام

X17

0/583

هوفّـات ٍ اَاثط ثبًٌي

X18

0/542

هٌبوتثَؼى هيكاى ًبـهكؼ ٍ ثْفُي ٍام

X19

0/857

تٍػيُ ثبقاـّبي خؽيؽ

X20

0/814

ٍويلِي ضول ٍ ًول هطَّالت

X21

0/792

آهَقي ـٍي ٍـٍؼ ثِ ثبقاـ

X22

0/680

پيؽا ًفؼى هٌبثغ خؽيؽ غفيؽ

X23

0/598

هؼفّكي ـٍيّبي خؽيؽ تَليؽ

ػبهل اٍّل

قيفوبغتي

ػبهل ؼٍم

ػبهل وَم

ػبهل زْبـم

ًبمػبهس 

غؽهبت پٍتيجبًي

ٍام

ثبقاـيبثي

ساکيدرتؼبًٍيّبي ...
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ًتبيح تطليل ػبهلي ًٍـبى هـي ؼّـؽ ًـِ ٍخـَؼ غـؽهبت پٍـتيجبًي ،ثـِ ٌٌبوـبيي كفِـتّـبي اٌـتـبلقا ًوـي
هيًٌؽ .اـائِي غؽهبت هٍبٍـُاي ثِ َِـت تؼبهلي ٍ توبابهؽاـ ،هٌدف ثِ توَيت اـتجبط ثب ثبقاـ ٌؽُ ٍ ثِ ًْبؼّبي هطلّـي
ًوي هيًٌؽ تب ثب تطليل ّوِخبًجِي هىبئل كٌّي ،اهتّبؼي ،اختوبػي ،ويبوي ٍ ًْبؼي زبلًّبي پيً ـٍ ـا ثِ ػٌـَاى
كفِت تلوي ًفؼُ ٍ اق آى ثْفُ گيفًؽ .ايي ًتبيح ثب پمًٍّّبي اًدبمٌؽُي قيف ًيك تأييؽ ٌؽُ اوت.
ِؽيوي ٍ ؼـٍيٍي ًيب ( )1381؛ ٌؼجبًؼلي كوي ،زَثسيبى ،غبًي ٍ ـوـتوي ( )1387؛ قـاع ًـماؼ ٍ ٌـفيلي ( )1387؛
ؼّوبى ( )1380؛ ثيٌلَـؼً ،لپ ٍ ٍَّـى ( )1986؛ وبالًت ٍ ٌلف ( )1986؛ اوويت ( )1984؛ آًَاثليي ( )1998؛ ـاٌـل
( ٍ )1980ايفاًپَـ (.)1387
ًتبيح ًٍبىؼٌّؽُي آى اوت ًِ كفاّنًفؼى تىْيالت اػتجبـي ٍ اـائِي ٍام ثب هجلؾ ٍ ًبـهكؼ هٌبوـت ثـفاي غفيـؽ
ٍوبيل هَـؼ ًيبق اق ضوبيتّبي افٍـي ثفاي ـاُاًؽاقي ٍ تَوؼِي اٌتـبل اوتّ .وسٌـييٍ ،خـَؼ ًظـبم ثيوـِاي ثـفاي
هطَّالت ،هٌدف ثِ اككايً اًگيكُي اكفاؼ ؼـ ايدبؼ ًىتًٍبـ ٌؽُ ٍ غطف اضتوبلي ٍـٌٌىتگي ـا ًبًّ هيؼّؽ .ايـي
ًتبيح ثب ًتبيح پمًٍّ ٌؼجبًؼلي كوي ،زَثسيبى ،غبًي ٍ ـوتوي ( )1387؛ قـاع ًماؼ ٍ ٌفيلي ( )1387؛ ؼّوـبى ( )1380؛
ثيٌلَـؼً ،لپ ٍ ٍَّـى ( )1986؛ وبالًت ٍ ٌلف ( )1986؛ آًَاثليـي ( )1998؛ ـاٌـل ( ٍ )1980ايفاًپـَـ ( )1387تأييـؽ
ٌؽُ اوت.
ٍخَؼ خَّ ـهبثتي ٍ ـٍيٌفؼ خْبًيٌؽى ،ثْفُگيفي اق ـّيبكتّبي ثبقاـگفا ٍ ًوي ثـِ تدـبـيًـفؼى ًٍـبٍـقي ـا
افٍـي وبغتِ اوت .ايي اهف لكٍم ـٍيٌفؼ ّؽكوٌؽ تؼبًٍيّب ثِ ثبقاـ ـا ًٍبى هيؼّؽ .تؼبًٍيّب ثبيؽ اق توفًـك هطـؽٍؼ ثـف
تَليؽ ٍ ًبؼيؽُ اًگبٌتي ضلوِّبي ؼيگف قًديفُي ًٍبٍـقي ،هبًٌؽ كـيآٍـي ٍ ثبقاــوـبًي ،ثپفّيكًـؽ ٍ ثـب ـكـغ ًيبقّـبي
ًٍبٍـقاى ثِ وَؼآٍـي آًبى ًوي ًفؼُ ٍ ثب هؼفّكي ـٍيّبي خؽيؽ تَليؽ ،تٍػيُ ثبقاـّبي خؽيؽ ٍ آهَقي ـٍيّـبي
ٍـٍؼ ثِ ثبقاـ ثِ وَي اككايً كفِتّبي اٌتـبل گبم ثفؼاـًؽ .ايي هطبلت ثب ًتبيح پمًٍّّبي ٌؼجبًؼلي كوي ،زَثسيبى،
غبًي ٍ ـوتوي ( )1387؛ وبالًت ٍ ٌلف ( )1986؛ اوويت ( )1984؛ آًَاثليي ( )1998؛ كيٌؽئيك ( )1986تأييؽ ٌؽُ اوت.
ثب تَخِّ ثِ يبكتِّبي اـائٌِؽُ ،ثفاي توَيت ًوً تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼـي ؼـ ـاّجـفؼّـبي اهتّـبؼي ؼـ قهيٌـِي
اٌتـبلقايي ،هيتَاى پيٌٍْبؼّبي قيف ـا اـائِ ًفؼ:
 -1ثب تَخِّ ثِ ًتبيح ضبِل اق تطليل ػبهلي ويبوتّبي اهتّبؼي ؼـ تؼبًٍيّـبي هٌـبثغ طجيؼـي ،هـيتـَاى گلـت
تّوينگيفيّبي قيفوبغتي يٌي اق ـاّجفؼّبي اهتّبؼي ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي اوت ٍ ِبؼـات هطّـَالت ًوـً
هبثل تَخّْي ؼـ ايي غََّ ؼاـًؽ .په القم اوت تب تؼبًٍيّب ،هطَّالت تَليؽي ًٍبٍـقاى ػاـَ ؼـ تؼـبًٍي ـا ِـبؼـ
ًٌٌؽ .كفآٍـي ،اًجبـؼاـي ،تأ وـيه گلػبًـِ ،ضوـل ٍ ًوـل ،غفيـؽ ثـؿـ ،ثبقاـيـبثي ٍ ثىـتِثٌـؽي هطّـَالت تَليـؽي اق
تّوينگيفيّبي قيفوبغتي هْن ؼيگف ؼـ تؼبًٍيّب اوت.
 -2پٍتيجبًي يٌي ؼيگف اق ػَاهل هْوّي اوت ًِ هيتَاًؽ ًوً قيبؼي ؼـ اٌتـبلقايي تؼـبًٍيّـبي هٌـبثغ طجيؼـي
ؼاٌتِ ثبٌؽ .ثِّويي ؼليل القم اوت تب اػابي ّيئت هؽيفُي تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ،ؼـهَـؼ هوفّـات ؼـيبكت ٍامّـبي
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ثبًٌي ،ايدبؼ كفِتّبي ٌـلي ،ثفهفاـي ًظبم ثيوِي هطَّالت ٍ اـائِي غؽهبت هٍـبٍـُاي ،ضوبيـتّـبي القم ـا ثـِ
اػابي غَؼ اـائِ ًٌٌؽ.
ّ -3يئت هؽيفُي تؼبًٍيّب ثبيؽ ؼـهَـؼ اـائِي ٍام ثب هفاًك هىئَل ،هبًٌؽ ثبًيّبّ ،وـبٌّگيّـبي القم ـا اًدـبم
ؼٌّؽ تب وجت تىْيل ؼـ اـائِ ٍام ثِ اػابي تؼبًٍيّب ًٌَؽ.
 -4ثب تَخِّ ثِ تأثيف هثجتي ًِ تٍػيُ ثبقاـّبي خؽيؽ ثفاي اٌتـبلقايي ؼـ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼـي ؼاـؼ ،هـؽيفاى
تؼبًٍيّب ؼـهَـؼ تأهيي ثبقاـّبي هٌبوت ٍ آٌٌبيي اػاب ثب ايي ثبقاـّب اهؽاهبت القم ـا اًدـبم ؼٌّـؽ تـب اق ايـي ـاُ ،ؼوـت
ٍاوطِّب اق هطَّالت تَليؽي ًٍبٍـقاىًَ ،تبُ ٌَؼ.
 -5ثب تَخِّ ثِ تأثيف هثجتي ًِ ثيوِي هطَّالت تَليؽيِ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ؼـ اٌتـبلقايي ؼاـؼ ،هـؽيفاى ؼـ
ايي غََّ توْيؽات القم ـا ثيبًؽيٌٍؽ.
 -6تَِيِ هيٌَؼ تؼبًٍيّبي هٌبثغ طجيؼي ،كؼّبليّتّبي غَؼ ـا ؼـ غََّ ثبقاـيبثي ،اق هجيـل تٍـػيُ ثبقاـّـبي
خؽيؽٍ ،ويلِي ضول ٍ ًول هطَّالت ،آهَقي ـٍي ٍـٍؼ ثِ ثبقاـ ،پيؽا ًفؼى هٌـبثغ خؽيـؽ غفيـؽ ٍ هؼفّكـي ـٍيّـبي
ًَيي تَليؽ ؼـ خْت اٌتـبلقايي ـا اككايً ؼٌّؽ.
 -7ثب تَخِّ ثِ وفهبيِي اًؽى تؼبًٍيّب ٍ ؼـآهؽ ًبًبكي ايي ثػً ،تَِيِ هيٌَؼ ٍام ٍ تىْيالت ثبًٌي ثب هيـكاى
ًبـهكؼ ٍ ثْفُي ًن ثفاي اٌتـبلقايي ؼـ اغتيبـ تؼبًٍيّب هفاـ ؼاؼُ ٌَؼ.
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