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Background: The aim of current study was to compare the dimension of family functions among addicts and normal people.
Materials and Methods: A total number of 50 available addicts and
50 normal people were selected in the city of Tabriz. Data were gathered by administering the demographic characteristics and healthrelated quality of life questionnaires. The gathered data were analyzed by SPSS version 20 software package, using multivariate analysis (MANOVA).
Results: The results showed that there were significant differences
between addicts and normal people regarding to the components of
family functions and performances (problem solving, communication, roles, affective involvement, and behavior control), so that they
lead to the family dysfunction of addicted people, but there were no
significant differences between the groups in the case of emotional
solidarities.
Conclusion: The study indicated that it is very important to prevent
the family from addiction.
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چکیده
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يزيان م یدن

3

ه در شین مهالاه که در شهرااا قتریز ص رت ور ت 05 ،کفر شا ش رشد ماااد و  05کفرر

پرازنامههای ویاو های عمایت شناخا و کارکرد خاک شده عم وری وردیک دشدهها به کم

*4

3مرب  ،وروه روشکیزشد  ،دشکزدکه پزشد ،
دشکزگاه وم پ پزشد قتریز ،قتریز ،شیرش
3کارشناس شرشک ،روشکزناا بالین  ،دشکزگاه وم پ
پزشد قتریز ،قتریز ،شیرش
1دشکزج ی دکارشی ق،

 ،وم پ شو ا

شناخا  ،وروه روشکزناا  ،دشکزدکه روشکزناا ،
دشکزگاه قتریز ،قتریز ،شیرش
مکیریت و ش

 32مهر 3131

شا هماایا وادی ها بر شااس روه کم که ویری در داارس شکا،ا شککک ش ر ورات برا کرمر
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یا ا

مقدمه هکف شا شکجاپ پاوه ،حاسر ،مقایسه شبااد کارکرد خاک شده در ش رشد ماااد و هماایا وادی ب د

م اي ر رر
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ت ريخ اح:

 31مهر 3131

ت ريخ يري:
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رااک

پزشد  ،دشکزدکه

رااک پزشد  ،دشکزگاه وم پ

پزشد قتریز ،قتریز ،شیرش

*م يسنده مسل
محمکحسین بیگم
قمفن)+31(3343311231 :
پست شلداروکی :

 SPSS 20و با شاافاده شا روه قحمیچ وشریاک

کرپش زشر

نک ما یره ) (MANOVAقجزیه و قحمیچ شککک

ي :یهه کاایج کزا دشد که شا بین م لفههای کارکرد خاک شده ،بین ش رشد ماااد و همارایرا

ورادی در

م لفههای وممدرد کم  ،حچ مزدچ ،شرقتا  ،کق،ها ،میزه وا ف و کنار ر ااری قفاوت مانرادشری
وع د دشرد شما در مالفه همرشه وا ف بین دو وروه قفاوت مانادشری یا ت کزک به ر کمر

کرارایرج

حاک شا کاکار مکی خاک شده در ش رشد ماااد م باشک
مییجهگی:ن بنابرشین ،با ق عه به یا اههای پاوه ،حاسر پیزنهاد م ش د شاکشپ شااا در رشارارای

پیزگیری شا شوایاد برشی خاک شدهها شرو ش د
کلید را هه کارکرد خاک شده ،ماااد ،ش رشد وادی

biglu@tbzmed.ac.ir

مقدمه
م رف م شد م،کر شا خهرکا قرین پکیکه های ع شم شکساک در
و ر حاسر به شمار م رود شمرواه واات شوایاد در عها نا
وساره یا اه که به شدچ ی بیماری مزمن و شعاماو در مکه و
باو به خهر ش ااد شمنیت شعاماو شکه شات در ارقاار عها
قاکشد م رف کننکوا م شد م،کر به  335میمی کفر م راک و مار
رام  ،قاکشد مااادش کز ر رش  3 3قا  3میمی کفر کر م کنک که
میاکگین ان شین ش رشد  31اا م باشک و شین در حال شات که 33
میمی کفر شا عمایت کز ر با مزدچ شوایاد خ د یا ش رش یا م شعه
هسانک  3رواشکه شمار ایادی شا ش رشد به م رف م شد روی ورده و
د ار پیامکهای عسماک  ،روشک  ،رهنگ  ،شاا ادی و شعاماو کاش
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شا م ش کک کز ر ما کیز بنا به برخ د یچ رهنگ  ،باورهای
ششاتاه و م اایت ع رش یای خا  ،به شکت در مار شبا به شین
مزدچ م باشک 3
شوایاد و ا م رف م شد کایجه و شمچ شعاماو  ،خاک شدو و
ش ،یا شات شا عممه پیامکهای شوایاد ش ت قح یم راککش ،
و خز کت های خاک شدو شات  1م رف م شد
ش زشی ،مار
که ق ا مت رد ،بمده ا مت خاک شده و عاماه رش کیز به خهر
م شککشاد و م ع شکحها روشک و شخ ا رد م ش د 4
مارقین ،3وینتر  3و بیمر 1مااقککک که بسیاری شا مااادش بر ش ر
قا یرشت مساقی یا یرمساقی م شد عا خ د رش شا دات م دهنک
ا م رف م شد
بسیاری شا پاوه ،ها کزا دشده شکک که شخا
3:

2:

Martin, Weinberg, Bealer

1:

شص راشده و همدارش
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پی ،وه کامهم ب دشرد و هزینه های درماک هنگفا رش به
خاک شده ها و عاماه ه به ص رت مساقی و ه به ص رت یرمساقی
قحمیچ م کنک  0حکشاچ کیم شا ش رشد درما شکه قا  1ماه باک شا
درما دوباره به شین بیماری متا م ش کک و شین میزش برشی ی
اا پ شا درما  20درصک شات  1شوایاد ،ا م رف م شد و
وشبساگ به م شد و دشروها ماکنک هر شخا دیگری هروز کم ق شکک
ی ومت مز ،و وشحک دششاه باشک بمده پکیکه شی شات
نکوامم که مجم وه شی شا و شمچ ات بروا م ش کک در
حیهه ات شناا شوایاد ید شا ح اه های م رد ق عه و صاح
کف رویدرد روش شناخا شات 4
در شین رشااا ،ید شا مه قرین و شمچ ما ر در ا م رف و
ه نین پرهیز شا م شد م،کر ،خاک شده و کح ه وممدرد م باشک
خاک شده ک،ساین کهاد عاماه پ یری ک د و ید شا مه قرین
و شمچ قایین کننکه شدچ ویری ش ،یت شات خاک شده شراه ها رش
شکاقا م دهک ،شخ رش بهت د م ب،زک و ر اار رش شص م کنک
پاوه ،ها کزا دشده شکک که مزد ت در وممدرد خاک شده با ر اار
سکشعاماو  ،پرخاشگری و شوایاد به م شد م،کر در ع شکا شرقتا
دشرد در مجم  ،رشبهه بین شخا در وممدرد خاک شده و شوایاد
مانادشر شات شک ش م،امف شا قاار های مرب به خاک شده وع د
دشرد ،شما دو م رد شا مه قرین شبااد خاک شدو مرب به ش زشی ،م شد
م،کر قکش شرقتا و وکپق شکای در حچ مزد ت خاک شدو شات
 2وممدرد خاک شده به گ کگ روشب شو ای خاک شده ،قاامچ و
حف روشب  ،گ کگ ق می ویری ها و حچ مزد ت شو ای
خاک شده مرب م ش د  1به وتارت دیگر ،وممدرد خاک شده عنته
مه محی خاک شدو شات که ا مت عسماک  ،شعاماو و
هیجاک ک دکا رش قحت ق یر ارشر م دهک در وشا ک ه در درو
خاک شده شقفا م ش اک و گ کگ وممدرد  ،م ق شکک وامچ کمیکی
در شیجاد شکاهاف پ یری و کاه ،خهرشت ام و ینکه مرقت با
رویکشدهای کاو شر و شرشی کامناا باشک محی های برشکگیزشکنکه و
پرورهدهنکه ک دکا رش اادر م اااد قا یاد بگیرکک و پیزر ت کننک
مزد ت خاک شده م ق شکک به ش ت قح یم  ،روپاش روشب
شعاماو  ،شکزوشی شعاماو و شاافاده شا شلدچ و م شد منجر ش د 3
شدست در شیفای کق ،وشلکین ،
شاافاده شا م شد با و شمم
قاار های ول  -راککی و قاار های درو خاک شدو  ،کگره
پ یرککه وشلکین کستت به م رف م شد ک ع شکا و شاافاده شا شلدچ و
ایگار در خاکه شا ا ی وشلکین مرقت م باشک وممدرد شرقتا
سای خاک شده کیز با شوایاد ک ع شکا وزشره شکه شات ک ارت و
شک تا کاکا وشلکین مام پی ،بین کننکه اکرقمنک ا م رف
م شد ق ا ک ع شکا شات 35

بررا مهالاات شکجاپ ور اه در شین امینه کزا م دهک که خاک شده
به ون ش شااا قرین بنیا قزدیچ دهنکه امینه های پی،
پی ،شوایادی محس م وردد و شاکشمات پیزگیرشکه بایک در اال
م اه اککو خاک شده ،م اه مهارت های اککو  ،م اه
شی ه های قربیا و یره شا درو ک اپ خاک شده اتچ شا کده ش رشد
مسااک م رف وردد ،اا ش د هم نین ماهیت ایساماقی خاک شده
حاک شا شین شات که کچ شو ای خاک شده بایک م رد حمایت ارشر
ویرکک 2
3
3
میمر ،دشی ی و ورین وشلک در پاوه ،خ د به شین کایجه رایککک
که خاک شده های ش رشد وشبساه به شلدچ ،کستت به خاک شده های دیگر در
کارکرد خاک شدو شخا بیزاری رش وزشره م کننک  33ین و
همدارش  ،و شمچ خاک شدو شوایاد به شینارکت و قجربه ا م رف
م شد رش م رد مهالاه ارشر دشدکک کاایج مهالاه ها کزا دشد که
ویاو های ماکنک قاار ایاد وشلک -راککی ،م رف شلدچ ق ا
خ شهر و برشدرها ،در کگره م تت وشلکین کستت به م رف م شد
ک ع ش و وممدرد پایین خاک شده م ق شکک پی ،بین کننکه شوایاد به
شینارکت و اه وامچ شو پی ،بین کننکه قجربه م رف م شد باشک
 35وی و لا س 1روشب خاک شدو رش به ون ش پی ،بین کننکه
و د م رف م شد پ شا درما م ردبررا ارشردشدکک پاوه ،ها
کزا دشد ،مردشک که در کچ دوره ،شا م رف م شد پا ماکککک ،روشب
کزدی قر و صمیماکه قری با خاک شده دششانک درحال که های که
بااوزت دششانک روشب کزدی قری رش با خاک شده های یراال حف
کرده ب دکک  33ایارشیت و همدارش دریا انک که خاک شده های
ا م رف کننکه م شد ،در مقایسه با کم که یر بالین محکودیت
بیزاری در شبرشا ش دار  ،شحسااات و شیجاد ای منف بیزار در
خاک شده وزشره کردکک 31
اا و همدارش مزد ت روش شناخا و وممدرد خاک شده رش به ون ش
و شمچ خهراشی شوایاد مهالاه کردکک کایجه پاوه ،ها کزا دشد
که قفاوت مانادشری در مزد ت روش شناخا و وممدرد خاک شده
ش رشد ماااد و یر ماااد وع د دشرد خاک شده ،محر های برشی
ها رش قحت
راککش رشه م کنک که ش م رشک عسماک و روشک
ق یر ارشر م دهک  2ک ر  4و همدارش به مهالاه وممدرد
خاک شده شا دیک مادرش و ک ع شکا شاافاده کننکه شا شلدچ پردشخانک
کاایج کزا دشد که وممدرد کامهم در خاک شده های ک ع شکا شلدم
بی ،شا ک ع شکا وادی شات مادرش ک ع شکا شلدم وممدرد
کامهم قر خاک شدو رش در مقایسه با مادرش وروه وادی و بیمارش
روشک وزشره کردکک 34
وشبساگ به م شد ید شا مه قرین ای های شعاماو محس
م ش د که م ق شکک پایه و شااس بسیاری شا ای ها و ما ت
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Davies, 2: Greenwald, 3: Lavee & Altus, 4: Clark

1:

کارکرد خاک شده در ش رشد ماااد و هماایا وادی
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با ش رشد ماااد همااااای شکه ب دکک وشرد

شااس ویاو های دم ورش ی
مهالاه شککک
شبزشر ورد وری ش وات
در شین قحقی و وه بر پرازنامه ش وات عمایت شناخا (ش وات
مرب به ان ،قح ی ت ،ا میت و یره) شا پرازنامه کارکرد خاک شده
شاافاده وردیک
پرازنامه کارکرد خاک شده :شین پرازنامه دشرشی  15ااش شات که برشی
انج ،کارکرد خاک شده ق ا شپزااین ،بالکوین و بیزا در اا 3311
بر متنای شلگ ی م مسار قکوین شکه شات به هری شا عممه ها
کمره شی بین ی قا هار قام م ویرد کمره با در شین پرازنامه
کزا دهنکه کاکار مکی خاک شده شات اشده محمکی و مم خسروی
سری لفای کروکتا برشی کچ پرازنامه رش  5 34و برشی خرده
مقیاسهای کارکرد کم  ،5 21حچ مساله  ،5 23شرقتا  ،5 25کق ،ها
 ،5 23همرشه وا ف  ،5 21کنار ر اار  5 11و میزه وا ف
 5 23وزشره کم دکک  30هم نین مهالااق که در دیگر کز رها بر
روی شین پرازنامه ص رت ور اه شات حاک شا روشی و پایای
اابچات شین پرازنامه م باشک کم که ااش ت پرازنامه بهارشر ایرکک:
که یدکیگر رش
برکامه ریزی االیت خاک شدو ما دش شر شات،
به دراا در کم کنی  ،ما شک رش مزد ت روامره خاک شده رش حچ
م کنی  ،ما شا شبرشا مهر و محتت با یدکیگر شکرشه دشری  ،در خاک شده ما
و ای خاک شدو بهقساوی ققسی کم ش د و در خاک شده ما شحساسهای
کاخ شاینک ایادی وع د دشرد
ي :یهه
برشی قجزیه وقحمیچ دشده ها شباکش شا مار ق صیف شامچ میاکگین و
نک ما یره
شکحرشف مایار و مار شاانتا شامچ قحمیچ وشریاک

شعاماو و خاک شدو در اه عاماه باشک به ک ر م راک باوع د
نک اا شخیر در م رد شناخت ،پیزگیری و
مهالاات ایادی که
درما ا م رف م شد م،کر ص رت ور اه شات ،هن ا قا رایک به
ک در پی ،شات ،رشکه مق له شوایاد
هکف کهای رشه بسیار
پکیکه شی نکباکی و نکوامم شات بر شااس شدبیات پاوهز ،
شاعممه ما یرهای که در وشبساگ به م شد ای رشوشک رش دریا ت
م کننک ،یا کق ،به ازشی رش در م رف م شد باای م کننک ما یرهای
خاک شدو هسانک با ق عه به ق یر شوایاد بر شبااد ردی ،خاک شدو و
شعاماو  ،لزوپ شنااای و شمچ پی،بین کننکه و پیزگیریکننکه شا
ک ع شکا و ع شکا و پروره و شمچ
در قمام ش رشد به خ
محا تکننکه در برشبر شوایاد بی،شاپی ،شحساس م ش د ه نین با
ق عه به شی شوایاد و ک ب د پاوه ،های مرب ه در شین امینه
شکجاپ مهالاه حاسر سروری به ک ر م راک بنابرشین با ق عه به متاک
ک ری و پاوهز کرشکه ،پاوه ،حاسر باهکف مهالاه کارکرد
خاک شده در ش رشد ماااد به م شد م،کر با هماایا وادی ها شکجاپ شک
م اي ر رر ه
ر پاوه ،حاسر با ق عه به ماهیت م س و شهکشف م ردک ر ،شا
ک قحقیقات پ رویکشدی یا وم  -مقایسه شی م باشک شاشین رو در
پاوه ،حاسر به بررا و مقایسه ما یرهای پاوه( ،مالفه های
کارکرد خاک شده) در ش رشد ماااد و مقایسه با ش رشد اال در شهرااا
قتریز پردشخاه شکه شات عاماه ماری شین قحقی رش کمیه مردش ماااد
و هماایا وادی ها در انین  15قا  40االه شهرااا قتریز قزدیچ
م دهنک روه کم که ویری شین پاوه ،به ص رت کم که ویری در
داارس م باشک بکینص رت که با مرشعاه به مرشکز قر شوایاد کم که
ماااد به قاکشد  05کفر شکا،ا وردیک و  05کفر شا مردش وادی که بر

در  1مار ق صیف (میاکگین و شکحرشف شاااککشرد) ما یرهای پاوه ،در دو وروه ماااد و اال
میزی:
کارکرد خاک شده
وممدرد کم
حچ مزدچ
شرقتا
شبااد کارکرد خاک شده
کق،ها
همرشه وا ف
میزه وا ف
کنار ر ااری
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گ:رهه

می موین

امح:اف اای مداري

ماااد
اال
ماااد
اال
ماااد
اال
ماااد
اال
ماااد
اال
ماااد
اال
ماااد
اال
ماااد
اال

343 15
334 25
33 14
31 31
34 14
33 34
30 01
31 21
33 31
33 14
32 15
31 51
35 11
31 21
33 45
31 13

34 31
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در  2کاایج ام

ل

برشی برارشری ر

در  3ماره مان دشری ماک ش

شی رورای

میزی:ه

F

Df1

Df2

sig

کارکرد خاک شده

1 52

3

31

5 513

وممدرد کم

1 13

3

31

5 515

حچ مزدچ

1 34

3

31

5 501

شرقتا

5 144

3

31

5 434

کق،ها

5 513

3

31

5 113

همرشه وا ف

5 313

3

31

5 032

میزه وا ف

5 152

3

31

5 013

کنار ر ااری

3 33

3

31

5 333

شاافاده شک ش وات مکه در عکو  3مار ق صیف ما یرهای
پاوه ،رش کزا م دهک
نک ما یره شاافاده
برشی قحمیچ دشده ها شا ام قحمیچ وشریاک
شک شباکش شا پی ،ر های شین ام ( ام ل ) شاافاده وردیک
که کاایج در عکو  3شرش ه شکه شات که با ق عه به کاایج ام
ل و اه مان دشری ما یرها شا کجای که اه مان دشری
ما یرها بزر قر شا  5 50م باشک بنابرشین شین پی ،ر برشی
شکجاپ ام ماک و روایت شکه شات
با ق عه به کاایج شرش ه شکه در عکو  1مزاهکه م ش د که ش ر کم
وروه مان دشر شات ،رشکه Fمرب به ش رشت متکشی ویمدز برشبر با
( )35 53در اه  P 5 553مان دشر شات
مهاب منکرعات عکو  4نین شاانتا م ش د که قفاوت
وروه های م ردمهالاه (ماااد و اال ) در ما یرهای وممدرد کم ،
حچ مزدچ ،شرقتا  ،کق ،ها ،میزه وا ف و کنار ر ااری و
هم نین کمره کچ کارکرد خاک شده شاک ر ماری مان دشر شات ،رشکه
 Fمحااته شکه برشی همه ما یرها مان دشر شات شین در حال شات
که مالفه همرشه وا ف در دو وروه مانادشر کزک
در  4کاایج قحمیچ وشریاک
منبع ي:اکندگ

وروه

آدم ن

متکشی

ارد

5 011

F

35 53

ير ه

ير ه

اطح

مجررر

آداين

آداين اط

معن يارن

)ƞ

2 555

33 555

5 553

2

ات

5 414

ویمدز

گح ر مییجهگی:ن
کاایج پاوه ،حاسر کزا دشد که قفاوت وروه های م ردمهالاه
(ماااد و اال ) در ما یرهای وممدرد کم  ،حچ مزدچ ،شرقتا ،
کق ،ها ،میزه وا ف و کنار ر ااری و هم نین کمره کچ
کارکرد خاک شده شا ک ر ماری مان دشر شات شما مالفه همرشه وا ف
در دو وروه مانادشر کزک و شین یا اه با کاایج پاوه ،های مزهکی
اشده  ، 31لزدری  ، 32رحیم  31و اا و همدارش 2
هم ،شک دشرد
پاوه ،مزهکی اشده  31و لزدری  32رشبهه کارشی خاک شده و
ا مت وم م راککش رش م ردمهالاه ارشردشدکک و کزا دشدکک که
کارکرد خاک شدو بهار با ا مت بهار شرقتا دشرد رحیم 31
رشبهه شلگ های شرقتا خاک شده و کیفیت اککو رش م ردمهالاه
ارشردشد یا اه های پاوه ،شو کزا دشد که عهت ویری وفت وشن د
خاک شدو پی ،بین کننکه م تت و مانادشر و عهت ویری ه ک شی
پی،بین کننکه منف و مانادشر کیفیت اککو شات اا و همدارش
 2در مهالاه خ د کزا دشدکک که قفاوت مانادشری در مزد ت
روش شناخا و وممدرد خاک شده ش رشد ماااد و یر ماااد وع د دشرد
هم نین یا اههای شین پاوه ،با مهالاات کایتای و همدارش 33
 ،مامم و همدارش  35و ر یس و همدارش  33هماهن شات
ر یس و همدارش  33بیا کردکک که خز کت همرشه با اردی
ای دیکه ی مس مه عکی و
روشب در خاک شده های ب،
مسامر ب ده و شک تا های خزن و کاپایکشر ید شا و شمچ ما ر در
بزهداری ع شکا شات قنتیه های ا،ت بکک ه و شر ش ت

نک ما یره دو وروه باهکف قایین قفاوت بین دو وروه در ما یرها

میزی :راگسیه
کارکرد خاک شده
وممدرد کم
حچ مزدچ
شرقتا
کق،ها
همرشه وا ف
میزه وا ف
کنار ر ااری

مجم ع
مجرررات
1113 55
114 13
335 30
13 55
314 01
12 33
10 13
312 31

ير ه آداين
3
3
3
3
3
3
3
3

می موین
مجرررات
1113 55
114 13
335 30
13 55
314 01
12 33
10 13
312 31

F
13 44
31 41
31 31
2 13
33 44
3 33
1 34
14 14

اطح
معن يارن
5 553
5 553
5 553
5 551
5 553
5 533
5 534
5 553

مجررر ات
5 312
5 330
5 331
5 524
5 331
5 533
5 515
5 313
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پاییز  -3131دوره  -1شماره  -1صفحات 341-343

روشک شیجاد م کنک و ک دک که قنتیه بکک م ش د وزتکف خ د
رش به شکت شا دات م دهک و د ار شک ش شخا ت روش شناخا
م ش د در کایجه ید شا رشههای بااوزت شوامادبهکف در بین شین
ش رشد پناه برد به م شد م،کر شات شین مهالاات کزا دشدکک که
ش رشد ماااد کستت به ش رشد یر ماااد ا مت روشک پایین قری دشرکک
شم شافنک باد و کاشد کادری  33و شمام پ ر و همدارش 31
کیز قفاوت مانادشری در کیفیت اککو ش رشد ماااد و یر ماااد به
دات وردکک که با کایجه پاوه ،حاسر همس شات ها کیز در
مهالاه خ د به شین کایجه رایککک که م رف م شد پیامکهای
عسماک  ،روشک و شعاماو کاو شری رش به دکتا دشرد شوایاد با شیجاد
ق ییر در ر اار ،وزت کف  ،ق یه ،کار و روشب شعاماو به رکم
اککو تیا رد رش ق ییر م دهک و شین ق ییرشت به کاه ،کیفیت
اککو و وکپ شکسجاپ خاک شده منجر م ش د
در پاوهز که خاک شده های مااادش رش شا لحا کارکرد خاک شده (حچ
مزدچ شرقتا  ،کق ،ها ،پاا ده وا ف  ،مزارکت شعاماو ،
کنار ر اار و کارشی وم م ) م ردبررا ارشر دشده ب دکک مز،
شک کاکار مکی و وع د مزدچ در کارکرد خاک شده مااادش وع د دشرد
یا اه ها کزا م دهک که کارکرد خاک شده های ماااد به م شد م،کر
سای قر شا کارکرد خاک شده ک دکا وادی شات دلیچ شین شمر
م ق شکک وکپ وع د ی خاک شده ورپ و حمایاگر در اککو شین
ک دکا باشک قحقیقات و کاو ک وع د دشرد که ق یر خاک شده
کاکار مک رش در بروا شخا ت ر ااری در ک دکا کزا م دهک 34
در قحقیق  ،شاافاده شا هرو ین ،م شد دیگر و ر اار مزدچ دشر در
رشبهه با اککو خاک شدو بررا شک هار وروه کم که برشی شین
مهالاه شکا،ا شککک :مااادش به هرو ین ،م رف کننکوا قفریح ،
ش رشد در مار خهر شاافاده شا هرو ین و ش رشدی که در مار
خهر ب دکک و قاکن هی ماده م،کری شاافاده کدرده ب دکک در شین
مهالاه مزاهکه شک که رشبهه قن ،اش با وشلک یر ه عن ماااد،
بیزارین ق یر رش روی مااادش به هرو ین دشرد 30
یا اه های عکیک بالین کزا م دهک که در شدچ ویری شوایاد
امینه های رشکی کااال و شاااکشد و مادو برشی شوایاد کق،
شااا شیفا م کننک  34خاک شده مه قرین امینه رشکی شات که
م ق شکک شاااکشد و مادو شوایاد رش در شو ای خ د شیجاد کنک در
خاک شدههای که قحقیر ،قهکیک و اراک ،وع د دشرد ،م شردی شا اتیچ
وکپ وع د شرقتا مناا و ق پ با شواماد در بین شو ا ،کت د مراهای
روشن و وشس بین شو ای خاک شده  ،وکپ قناا کق ،ها و و ای
شو ا با اه رشکی ها  ،کت د رشینک حچ مساله به ر مناا ،
کت د همرشه وا ف و وکپ حچ مناا قاار ها وع د دشرد که
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قمام شین و شمچ م ق شکنک بسار مناات برشی شبا به شوایاد باشنک
31
در قتیین شین شمر م ق ش وفت شوایاد با شیجاد ق ییر در ر اار،
وزت کف  ،ق یه ،کار و روشب شعاماو به رکم اککو تیا
رد رش ق ییر م دهک و شین ق ییرشت به کاه ،کیفیت اککو منجر
م ش د مهالاات و شاه ،محکودیت در شبرشا ش دار و شحسااات،
و شواماد کمار به دیگرش  ،شیجاد
شحارشپ کمار به مراهای ش،
ای منف بیزار در خاک شده و شکاقادی ب د و اصمه هیجاک رش در
خاک شده های ماااد بی ،شا هماایا وادی وزشره کردکک وممدرد
مناا خاک شده برشی ا ما رد ،خاک شده و عاماه سروری شات
خاک شده دشرشی وممدرد مناا اادر شات کیااهای وا ف  ،روشک و
عسم شو ای خ د رش بر ورده کنک شما خاک شده با کارکرد کامناا و
مای شا بر ورده کرد کیااهای شو ای خ د واعز شات بر ورده
کزک کیااهای شو ای خاک شده در امینه های م،ام م ق شکک
ها رش قحت ق یر ارشر دهک
ا مت عسماک  ،شعاماو و هیجاک
قحقیقات کزا دشده شات در خاک شده های که شرقتا میا شو ا و
قاام ت دشخچ خاک شده بر شااس کزدید و صمیمیت و قفاه بین
ش رشد شاا شر شات همه شو ا در مقابچ زارهای اککو کستاا مقاوپ
هسانک 31
هم نین مااادشک که در خاک شده های ارد و ب رو پروره یا اه شکک
میزش بیزاری شا ش سردو  ،شسهرش  ،بیا و حساایت بین ردی رش
کستت به خاک شده های که روشب ورپ و صمیم دشرکک شا خ د کزا
م دهنک ،ایرش وشلکین با روشب ارد ش م ش سردو  ،شسهرش ،
قرسهای مرس و روشب م،اچ شکه شی با دیگرش دشرکک و بر شااس
شلگ ااای و ارمز ویری شا وشلکین ،شین ویاو ها در راککشکزا
کیز رشک پیکش م کنک
بنابرشین با ق عه به یا اههای پاوه ،حاسر پیزنهاد م ش د شاکشمات
شااا پیزگیری شا شوایاد و م شد م،کر شا خاک شده ها شرو ش د که
ید مکشخ ت ما ر در شین امینه وروه درماک م باشک در شاکشمات
درماک برشی شوایاد بایک خاک شده مزارکت و همداری دششاه باشنک و
ق ییر در کچ ک اپ خاک شده شیجاد ش د ید شا د یم که شیجا
م کنک کچ شو ای خاک شده حمایت شکه و خکمات دریا ت کننک،
ماهیت ایسام خاک شدهها م باشک در ی ک اپ ،هر اسمت ،قمام
اسمتهای دیگر رش قحت ق یر م دهک و شا ها ق یر م پ یرد
در پاوه ،حاسر کیز که دشده ها با شاافاده شا پرازنامه عم وری
وردیک ،محکودیت پاوه،های پرازنامه شی شا عممه درعه شواماد به
پاا های ام دک ها وع د دشرد سمن کده اابچ کر شات پاوه،
و ق در شهرااا قتریز به شکجاپ رایکه
حاسر در عاماه ک
شات
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