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 -1وبضقٌبؼ اضقس علَم زاهي گطايف هسيطيت زاهپطٍضي(هسيطول زفتط تعبًٍي ّبي تَلیسي ٍظاضت تعبٍى؛وبض ٍضفبُ اجتوبعي)

چىیسُ
پػٍّف حبضط ثب ّسف ثطضؾي ثْطٍُضي زاى ههرطفي ًیرطٍي وربض زضٍاحرسّبي پرطٍضـ هرطو گَقرتي ثررف
ذهَني ٍ تعبًٍي زض اؾرتبى تْرطاى نرَضت گطفرت جبهعرِ پرػٍّف قربهل ٍ 83احرس پرطٍضـ هرطو گَقرتي
ذهَني ٍٍ 18احس تعبًٍي زض اؾتبى تْطاى اؾت وِ ثِ تطتیت ثِ ضٍـ ًوًَِ گیطي تهبزفي ؾبزُ ٍ ؾطقروبضي
اًتربة قسًس زازُّب اظ عطيك تىویل پطؾكٌبهِ ثِ نَضت ههبحجِ حضَضي گطزآٍضي قس زض ايي ضاؾتب ثْرطُ
ٍضي جعيي زض ذهَل زاى ههطفي ثطاي جبهعِ هَضز هغبلعِ هحبؾجِ گطزيس ثعالٍُ ثطاي ؾرٌشف هیرعاى ثْرطُ
ٍضي ول عَاهل تَلیس زض ًوًَِ هَضز ًظط اظ ضٍـ ترویي تبثع تَلیس وبة زاگالؼ اؾتفبزُ قس ًتربي تحمیرك
ًكبى زاز وِ ٍاحسّبي تعبًٍي ثِ اظاي ّط ویلَگطم زاى ههطفي ،هیرعاى ثیكرتطي گَقرت هرطو ًؿرجت ثرِ ثررف
ذهَني تَلیس هيوٌٌس ّوچٌیي ًتبي پػٍّف حبضط گَيبي ايي اؾرت ورِ زض هشورَ ثْرطُ ٍضي ورل عَاهرل
تَلیس ثرف تعبًٍي زض نٌعت هطو زاضي گَقتي زض اؾتبى تْطاى ًؿجت ثِ ثرف ذهَنري هغلرَة ترط ثرَزاگط
چِ زض ثطذي هَاضز ثرف ذهَني ًیع عولىطز لبثل هالحظِ اي زاقت
ٍاغُّبي ولیسي :ثْطٍُضي زاى ،ثْطُ ٍضي ًیطٍي وبض؛ تبثع تَلیس ،هطغساضي گَقتي ،تعبًٍي ،ذهَني
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 -1همسهِ
نٌعت پطٍضـ هطو گَقتي يىي اظ ظيط ثرفّبي هْن وكبٍضظي وكَض اؾت وِ اظ وكبٍضظي زّمبًي ٍ ؾٌتي فبنلِ
گطفتِ ٍ تَاًؿتِ اؾت ثب جصة ؾطهبيِّبي فطاٍاى ٍ ثِوبضگیطي فٌبٍضيّبي ضٍظ جْبى جبيگبُ ٍيػُاي زض تَلیس ٍ
اقتغبل ثرف وكبٍضظي پیسا وٌس
ثِ ّویي ؾجت ،ايي نٌعت ًیبظهٌس پیطٍي اظ ضٍـّبي هسيطيتي ًَيي ٍ هغبثك ثب انَل التهبزي ٍ هرسيطيتي جْرت
تأهیي ثیفتطيي ثبظزُ ًیع اؾت
ٍاحسّبي هطغساضي يىي اظ اًَا هعاض زاهي هحؿَة هيقًَس وِ فعبلیت زض آىّب عي ؾبلّبي اذیط ضًٍس ضٍ ثِ
افعايكي زاقتِ اؾت ٍ ثِ قطايغي هبًٌس تَلیس اًجَُ ؾطهبيِگصاضيّبي ثعضي همیبؼ ٍ الگَي ثبظاضيبثي هٌبؾت ًیربظ زاضز
تب ثِ يه ظيط ثرف وبضا زض التهبز هلي تجسيل قَز
زض اغلت وكَضّبي زض حبل تَؾعِ ؾطهبيِگصاضيّبي ظيبزي زض ايي فعبلیت زيسُ هيقرَز ٍ ؾرطهبيِگرصاضيّربي
هلي ايي وكَضّب ثِ قست ثِ ؾوت تَؾعِ زض تَلیس گَقت هطو ٍ ترنهطو تَجِ زاضًرس زٍلتّرب ثرطاي تَؾرعِ فعبلیرت
هطغساضي اظ ؾیبؾتّبي تكَيمي هرتلف اؾتفبزُ هيوٌٌس وِ ضاي تطيي ايي ؾیبؾتّب ،اعغبي يبضاًرِ ثرِ تَلیسوٌٌرسگبى
زاذلي ٍ وبّف ٍاضزات اظ عطيك تعطفِّبؾت (ؾلیوبى )1999
گَقت هطو ؾطيعتطيي ضقس ضا اظ ًظط تَلیس ههطف ٍ تشبضت گَقت زض جْبى زاقرتِ اؾرت ورِ هريتَاًرس ًمرف
هْوي ضا زض تَؾعِ ٍ قىَفبيي التهبزي ايفبء ًوبيس
ثِ عالٍُ فطنتّبي ثبلمَُ ثطاي افعايف تَلیس ٍ نبزضات ثِ علت تمبضربي ٍاضزات جْربًي ثرطاي گَقرت هرطو ٍ
ًْبزُّبي تَلیس آى ٍ فطنت ؾطهبيِگصاضي زض نٌب يع ٍاثؿتِ ٍجَز زاضز ورِ ظهیٌرِ تَؾرعِ ثیكرتط ايري نرٌعت ضا فرطاّن
هيؾبظز (ضگوي )2001
اظ ٍيػگيّبي هْن نٌعت هطغساضي هيتَاى ثِ هعيت ًؿجي تَلیس آى ًؿرجت ثرِ ؾربيط تَلیرسات پطٍتئیٌري زاهري ٍ
تأهیي هَاز اضظقوٌس غصايي ٍ اضظاىلیوت آى اقبضُ ًوَز وِ ثب تَجِ ثِ ًطخ ضقس جوعیرت زض ايرطاى ٍ هحرسٍزيت هٌربثع
اٍلیِ تَلیس ٍ ثِ لحبػ ؾالهت ثیكتط ،ضطٍضت تغییط الگَي ههطف اظ گَقت لطهرع ثرِ ؾرفیس ٍ اّویرت تَجرِ ثیكرتط ثرِ
اضتمبي ثْطُ ٍضي عَاهل تَلیس زض فطآيٌس تَؾعِ نرٌعت عیرَض ضا ثریف اظ پریف ًوبيربى ؾربذتِ اؾرت ٍ زض ايري ضّگرصض
ثؿیبضي اظ وكَضّب ثِ تَفیمبت لبثلهالحظِاي زؾتيبفتِاًس وِ لبثلتَجِ ٍ تأهل اؾت زض تأهیي هَاز ذَضاوي ًِ تٌْب ثِ
وویت ثلىِ ثِ ویفیت آى ًیع ثبيس تَجِّ وطز هَاز ذَضاوي پطٍتئیي زاض زض تغصيِ اًؿبى اّویت ثؿیبض زاضز ٍ زض ايي هیبى
نٌعت هطغساضي ثِ عٌَاى تْیِوٌٌسُ هَاز ذَضاوي پطٍتئیي زاض اظ قطايظ ٍ جبيگبُ هوتبظي ثطذَضزاض اؾت اظ يه ؾَ،
گَقت هطو اظ ًظط پطٍتئیي ٍ تٌبؾت اؾیسآهیٌِ ًؿجت ثِ گَقت ثؿیبضي اظ حیَاًبت ثطتطي زاضز ٍ ؾبلنتط اؾت ٍ اظ ًظط
پطٍتئیي ثبالتطيي هیعاى (ًعزيره ثرِ  20/2زضنرس)؛ ٍ ثرِ لحربػ چطثري ووترطيي ضا پرؽ گَقرت هربّي زضهیربى اًرَا
گَقتّبي ضاي زاضز هیعاى ولؿتطٍل آى پربيیي ثرَزُ ٍ ثیوربضي ّربي هكرتطن هیربى پطًرسگبى ٍ اًؿربى زض ؾرٌشف ثرب
ًكرَاضوٌٌسگبى ،اؾت اظ ؾَي زيگط ،اظ زيس التهبزي تَلیس آى ثؿیبض ثبنطفِ اؾت ،ظيطا زض وَتبُ (ّفت ّفتِ) ،تَلیرس
ثِ لحبػ ووّي  47ثطاثط افعايف هييبثس ٍ زض حمیمرت ضرطيت تجرسيل ثرباليي زاضز؛ گصقرتِ اظ آىً ،یبظهٌرس ّعيٌرِ ورالى
ًیؿت ٍ زض فضبيي هحسٍز هيتَاى ثیفتطيي همساض پطٍتئیي ضا تَلیس ورطز اهرطٍظُ ٍاحرسّبي هطغرساضي ثؿریبض ثعضگري
ٍجَز زاضز وِ اظ جٌجِ التهبزي زاضاي اّویت ظيبزي ّؿتٌس زض حبل حبضط نٌعت پطٍضـ عیَض ثِ اًرساظُاي گؿرتطـ
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پیساوطزُ وِ گبّي گلِّبي عیَض هَجَز زض يه ٍاحس ثِ هطظ يه هیلیَى لغعِ هيضؾس ؾطعت نٌعتي قرسى پرطٍضـ
عیَض زض ًینلطى اذیط ثِ حسي اؾت وِ قبيس زض آيٌسُ ًعزيه ،زيگط ،هطاوع وَچره تَلیرسي حتري زض وكرَضّبي زض
حبل تَؾعِ ّن زيسُ ًكَز
جوَْضي اؾالهي ًیع زض ذهَل تَؾعِ ٍ ثبلٌسگي ايي نٌعت گبمّبي اؾبؾي ٍ هْوي ضا ثطزاقتِ ٍلي تب ًیرل ثرِ
تَؾعِ ًْبيي ٍ ّوِجبًجِ نٌعت اظ لجیل اضتمبء عَاهل ثْطٍُضي؛ تسٍيي ؾیبؾتگصاضي؛ ٍ ثربال ثرطزى وربضايي ٍاحرسّبي
تَلیسوٌٌسُ ٍ ضٍي آٍضزى ثِ تَلیس نٌعتي فبنلِّبي ظيبزي ٍجَز زاضز وِ زض ايي ضاؾتب اًتظبض هيضٍز ثرِ هؿربيل هْرن
ايي نٌعت اظ لجیل هكىالت التهبزي ٍ نبزضاتي ،ثطضؾي عَاهل هَحط ثط ثْجَز قبذمّبي تَلیس ،ايشبز تعبزل زض ثبظاض
عطضِ ٍ تمبضب ،وبّف لیوت توبمقسُ ،افعايف ثْطٍُضي زض ظهیٌِّبي ثْجَز هسيطيت تشْیرعات ٍ تأؾیؿربت ،تَؾرعِ ٍ
تطٍي ٍ آهَظـ ٍ اضتمبي زاًف فٌي تَلیسوٌٌسگبى ٍ تَؾعِ عولیبت ثبظضگبًي پطزاذتِ ٍ ثب وؿت ضاُحلّربي هٌبؾرت
زض ايي ظهیٌِ اًكبء اهلل زض آيٌسُ ًعزيه قبّس ضقس ٍ افعايف تَلیس ٍ اضتمبي ویفیت ايي نٌعت هْن التهبزي ثبقین.
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 -2ثطضؾي ثْطٍُضي زاى ههطفي ٍ ًیطٍي وبضزض هطغساضيّبي گَقتي ذهَني ٍ تعبًٍي زض اؾتبى تْطاى
 -2 -1ثطضؾي تَلیس گَقت هطو زض اؾتبى تْطاى

ثط اؾبؼ آذطيي آهبض ضؾوي هٌتكطُ اظ هطوع آهبض ،هیعاى ظطفیرت گَقرت هرطو تَؾرظ هطغرساضيّربي گَقرتي ٍ
تعساز ايي ٍاحسّب زض اؾتبى تْطاى زض جسٍل قوبضُ ً1كربى زازُ قرسُ اؾرت ايري جرسٍل ثیربًگط آى اؾرت ورِ ًیوري اظ
ٍاحسّبي پطٍضـ هطو گَقتي زض اؾتبى تْطاى زض چْبض قْطؾتبى قربهل زهبًٍرس؛ ٍضاهریي؛ پبوسقرت ٍ هرالضز هتوطورع
اؾت
جسٍل قوبضُ  :1تعساز ٍ ظطفیت ٍاحسّبي هطو گَقتي اؾتبى تْطاى ثِ تفىیه قْطؾتبى ٍ ًَ هشَظ
ضزيف

قْطؾتبى

پطٍاًِ ثْطُثطزاضي

جوع ول

وبضت قٌبؾبيي

زضنس

تعساز

ظطفیت

تعساز

ظطفیت

تعساز

ظطفیت

ظطفیت

1

اؾالهكْط

5

284050

*

*

5

284050

2.3

2

ثْبضؾتبى

3

108030

*

*

3

108030

0.9

3

پبوسقت

37

1494074

*

*

37

1494074

12.3

4

پیكَا

11

224720

*

*

11

224720

1.9

5

تْطاى

6

82120

*

*

6

821120

0.7

6

زهبًٍس

61

1463520

*

*

61

1463520

12.1

7

ضثبطوطين

16

588380

*

*

16

588380

4.8

8

ضي

16

1859200

*

*

16

1859200

15.3

9

قویطاًبت

5

63500

*

*

5

63500

0.5

10

قْط لسؼ

25

1158962

*

*

25

1158962

9.5

11

قْطيبض

3

136800

*

*

3

136800

12

فیطٍظوَُ

26

612320

*

*

26

612320

1.1
50

13

هالضز

34

1988140

*

*

34

1988140

16.4

14

ٍضاهیي

67

2074456

*

*

67

2074456

17.1

هأذص:ؾبظهبى جْبز وكبٍضظي اؾتبى تْطاى؛1391
 -2-2هبلىیت هعاض پطٍضـزٌّسُ هطو گَقتي زض اؾتبى تْطاى
جسٍل قوبضُ  : 2هبلىیت هطغساضيّبي اؾتبى تْطاى
ضزيف

ًَ هبلىیت

تعساز ٍاحس

ظطفیت (لغعِ)

زضنس

1

ذهَني

268

11853790

90/9

2

تعبًٍي

18

412000

3/1

3

قطوت ؾْبهي

29

807480

6

جوع

315

13033270

100

هأذص:ؾبظهبى جْبز وكبٍضظي اؾتبى تْطاى؛1391
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 -2-3اّساف تحمیك:

ثطضؾي ٍ اضظيبثي هسيطيت ثْطٍُضي زاى ههطفي ٍ ًیطٍي وبض زض هطغساضيّبي گَقتي زض لبلت قطوتّبي
تعبًٍي ٍ ثرف ذهَني زض اؾتبى تْطاى
 -2-4اّساف وبضثطزي:

 1تعییي هیعاى تأحیط ًْبزُّبي هَضز ثطضؾي ثط تَلیس هطو گَقتي زض اؾتبى تْطاى ٍ همبيؿِ زٍ ثرف تعبًٍي ٍ
ذهَني اظ ايي حیج
 2ثطضؾي ٍضعیت هسيطيت ٍاحسّبي پطٍضـ هطو گَقتي زض ثرف تعبًٍي ثب ثرف ذهَني
 3قٌبذت هؿبئل ٍ هكىالت عوسُ پطٍضـزٌّسگبى هطو گَقتي زض اؾتبى تْطاى
 4همبيؿِ ثْطٍُضي زاى ههطفي ًٍیطٍي وبضزض هطغساضي ّبي گَقتي زض زٍ ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي زض اؾتبى
تْطاى
 -2-5ضطٍضت تحمیك

تعبًٍيّب اهطٍظُ ثرف هْوياظ التهبز وكَض ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ ٍ اظ اثعبز اقتغبل ،تَلیس،
ؾطهبيِگصاضي ،تَظيع،نبزضاتٍ،اضزات ،اعتجبض ،ههطف زض ثرفّبي گًَبگَى،حضَضي گؿتطزُ زاضًس
ثسيْي اؾت قٌبذت تَاًبييّب ٍ هحسٍزيتّبي آىّب ٍ آگبّي اظ ثعضي ٍالعیبت ٍ ًبضؾبييّبي هَجَز اظ
اّویت ثؿعايي ثطذَضزاض اؾت اظ آًشبئیىِ هفبّین اؾبؾي زض زًیبي هسضى ّوَاضُ هَضز تَجِ ثطًبهِضيعاى ٍ
ؾیبؾتگصاضاى اهَض اؾت ،ثْطٍُضي ثِ عٌَاى يىي اظ ايي هفبّینً ،مف تعییيوٌٌسُاي زض هَفمیت ٍعسم هَفمیت افطاز
ٍ ؾبظهبىّب زض ؾغح ذطز ٍ والى ٍ زضٍى ٍاحسّبي تَلیسي؛ ثِ ذهَل ٍاحسّبي تعبًٍي زاضز.
زض ٍالع قٌبذت هفبّین هرتلف ثْطٍُضي ٍ وبض ثؿت لَاعس ،انَل ٍ ضَاثظ اؾبؾي آى ثِ نَضت هساٍم زض
فعبلیتّبي التهبزي ،حیبت هَفمیتآهیع ٍاحسّبي تَلیسي ضا تضویي ذَاّس وطز
يىي اظ اؾبؾيتطيي گبمّب زض قٌبذت ثْطٍُضي ،اًساظُگیطي ٍ هحبؾجِ قبذمّبي هطتجظ ثب آى زض ٍاحسّبي
تَلیسي ٍ ثرفّبي هرتلف التهبزي ٍ همبيؿِ آىّب ثب يىسيگط اؾت؛ چِ ثؿب ٍاحسّب ٍ ثرفّبيي وِ قبذمّبي
هرتلف ثْطٍُضي ضا ثِ نَضت هساٍم اضتمب زازُاًس ،هَفمیت لبثلتَجْي ًیع يبفتِاًس ٍ زض ًتیشِ ،ثب هؿبئل ٍ هكىالت
ووتطي هَاجِ قسُاًس ٍالعیت ايي اؾت وِ قٌبذت ثْطٍُضي ٍ ثِوبضگیطي هفبّین آى ٍ تالـ زض جْت اضتمبي
هیعاى آى ولیس انلي غلجِ ثط ثؿیبضي اظ هكىالت هَجَز ٍ ًبوبضآهسيّبي گًَبگَى زض جبهعِ هحؿَة هيقَز
اًساظُگیطي ثْطٍُضي ،فطآيٌس آغبظيي تحمك آى اؾت ٍ همبيؿِ آى زض ثرفّبي تَلیسي ٍ ٍاحسّبي هرتلف زض زٍ
ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي حبئع اّویت ثؿیبض اؾت وِ زض ايي تحمیك ثساى پطزاذتِ هيقَز.
تكىیل تعبًٍيّبي هطغساضي زض ايطاى تالقي زض جْت افعايف ثْطٍُضي هطغساضيّب ثَزُ اؾت تعبٍى زض
لغت ثِ هعٌبي يبضيوطزى ،ووه هتمبثل ٍ تكطيه هؿبعي اؾت .تعبًٍي گطچِ هعٌبي لغَي هكبثِ ثب تعبٍى زاضز،
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ٍلي اظ لحبػ ٍؾعت عول ٍ ًحَُ وبضوطز ٍ ویفیت ثب ٍاغُ تعبٍى تفبٍت زاضز همهَز اظ تعبًٍي قطوتّب يب
ؾبظهبىّبيي ّؿتٌس وِ ثط اؾبؼ انَل تعبٍى تكىیلقسُ ثبقٌس يه تعبًٍي ًكبىزٌّسُ ايي ٍالعیت اؾت وِ هطزم
زضنسز ضاُاًساظي ٍ ثطپبيي ؾبظهبًي ّؿتٌس وِ ثتَاًس هٌبفع آًبى ضا زض همبم عضَ ٍ زض قأى ٍ هَلعیتي هعیي (ًظیط
وكبٍضظ ،ههطفوٌٌسُ ،وبضگطٍ ،امزٌّسُ ٍ يب ٍامگیطًسُ) تأهیي وٌس.
ايي ٍالعیت ثِ ضٍقٌي تعبًٍيّب ضا اظ زيگط اًَا ؾبظهبىّبي التهبزي وِ اّساف آىّب نطفبً حساوخط ًوَزى
هٌبفع نبحجبى آىّب ثِ عٌَاى ؾطهبيِگصاض اؾت هتوبيع هيؾبظز .قطوت تعبًٍي ؾبظهبًي اؾت هطوت اظ گطٍّي اظ
اقربل وِ ثِ تكبثِ ًیبظّبي يىسيگط پي ثطزُاًس ٍثط احط ضقس فىطي ايي ثبٍض زض آىّب پیسا قسُ اؾت وِ اظ ضاُ
اتحبز ٍ ّوىبضي ثب يىسيگط ٍ وبض زؾتِجوعي ،ثْتط ٍ هؤحطتط اظ تالـ اًفطازي هيتَاًٌس زض ضفع ًیبظّبي هكتطن ٍ
ثْجَز ٍضع هبزي ٍ اجتوبعي ذَيف هَفك گطزًس تعبًٍيّب ًمف هْوي زض ايشبز ٍ ثؿظ اقتغبل زاضًس آىّب ثب
ؾبظهبًسّي وكبٍضظاى ٍ ثؿی ؾطهبيِ ،قطوت هطزم زض فعبلیتّبي التهبزي ضا وِ زض غیط ايي نَضت زچبض ثیىبضي
يب ون اقتغبلي هيقسًس هوىي هيؾبظًس
يىي اظ ضٍـّبي افعايف تَلیس ،افعايف ثْطٍُضي ًْبزُّب ثب ووه فٌبٍضي هَجَز اؾت ثب تَجِ ثِ ايٌىِ
يىي اظ ذهَنیبت هكتطن وكَضّبي زض حبل تَؾعِ پبيیي ثَزى ثْطٍُضي عَاهل تَلیس ٍ فٌبٍضي هَضز اؾتفبزُ زض
ٍاحسّبي تَلیسي اؾت ،تَجِ ّطچِ ثیكتط ثِ تعبًٍيّب جْت ًیل ثِ تَؾعِ التهبزي ضطٍضي اؾت (اثغحي ٍ
وبظوي)
ثِ ّویي زلیل،اًشبم پػٍّفّبي التهبزي زض ظهیٌِ تحلیل ٍ تعییي ثْطٍُضي عَاهل ٍ ترهیم ثْیٌِ آىّب زض
ظيط ثرفّبي هرتلف وكبٍضظي اظ جولِ ٍاحسّبي پطٍضـ عیَض ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس
لصا اظ آًشب وِ قطايظ هحلي ٍ هَلعیت جغطافیبيي ّط هٌغمِ هتفبٍت اؾت ،ثٌبثطايي تحمیمبت هٌغمِاي ٍ
تَنیِّبي هحلي هْنتطيي عبهل ثطاي افعايف تَلیس ٍ ضفع هكىالت هطغساضاى هٌغمِ اؾت
ثب تَجِ ثِ تهویوبت اتربشقسُ زض ٍظاضت تعبٍى؛ وبض ٍ ضفبُ اجتوبعي ثطضؾي هیعاى هَفمیت قطوتّبي تعبًٍي
زض ثرفّبي هرتلف التهبزي اظ اّن ثطًبهِّبي وبضي ٍظاضتربًِ يبزقسُ اؾت وِ زض ايي تحمیك ثِ ثطضؾي اضظيبثي
عَاهل تَلیس زض هطغساضيّبي گَقتي ثرف تعبًٍي ثب تعییي قبذمّب ٍ هعیبضّبي هكرم ٍ لبثل ؾٌشف ثب ؾبيط
قطوتّبي هطغساضي ذهَني پطزاذتِ هيقَز
 -2-6پیكیٌِ تحمیك

هطٍضي ثط هغبلعبت نَضت گطفتِ ًكبى زاز وِ هغبلعبت ًؿجتبً هتعسّزي زض ايطاى زض ظهیٌِ ثطضؾي ثْطٍُضي زض
ٍاحسّبي پطٍضـ هطو گَقتي نَضت گطفتِ اؾت زقتي ٍ يعزاًي ( ،)1375زض ثطضؾي ثْطٍُضيّبي زض نٌعت
عیَض اؾتبى آشضثبيشبى قطلي ثب اؾتفبزُ اظ تبثع وبة ر زاگالؼ زضيبفتٌس وِ ،ثْطٍُضي هتَؾّظ ٍ ًْبيي زاى ثِ تطتیت
ثطاثط  0/2117 ٍ 0/3920اؾت چیصضي ٍ ًیه ًؿت ( )1380زض تحمیك زيگطي ثِ ايي ًتیشِ ضؾیسًس وِ ،ثْطٍُضي
ول عَاهل تَلیس ٍاحسّبي ثعضي تَلیس هطو گَقتي زض قْطؾتبى ؾبٍججالو اظ ٍاحسّبي وَچه ثیكتط اؾت تحمیك
ًجيئیبى (ً )1384یع ًكبى زاز وِ ،ثْطٍُضي هتَؾّظ ٍ ثْطٍُضي ًْبيي ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي تعبًٍي پطٍضـ هطو
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گَقتي زض اؾتبى وطهبى ثیف اظ ٍاحسّبي ذهَني ثَزُ ٍ ّط زٍ ثرف ،اظ ًْبزُ زاى زض حس ثْیٌِ ٍ اظ ًیطٍي وبض،
ثیف اظ حس ثْیٌِ اؾتفبزُ وطزُاًس ضوي ايي وِ ،اظ ًظط ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیسٍ ،احسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني
تمطيجبً يىؿبى عول وطزُاًس هغبلعِ قیطاًي ثیس آثبزي ٍ ّوىبضاًف (ً )1386یع ثیبًگط آى ثَز وِ هیبًگیي ثْطٍُضي
ول عَاهل تَلیس ٍاحسّبي تعبًٍي عیَض زض اؾتبى ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى ثطاثط  ٍ 0/48حساوخط ثْطٍُضي هتَؾّظ ٍ ًْبيي
ثِ تطتیت هطثَط ثِ ًْبزُ جَجِ ٍ زاى ثَز
عالٍُ ثط آى ،حبجي ضحیوي ٍ وطيوي ( )1387هیبًگیي ثْطٍُضي هتَؾّظ ًْبزُ زاى ههطفي ٍ ًیطٍي وبض
هطغساضيّبي اؾتبى وطزؾتبى ضا ثِ تطتیت ثطاثط  ٍ 10229 ٍ 0/45هیبًگیي ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس ضا هعبزل 3/92
گعاضـ ًوَزًس پَضوٌس ٍ هعتوس (ً )1389یع زض تحمیك ذَز زضيبفتٌس وِ ،ثْطٍُضي هتَؾّظ ٍ ًْبيي ًْبزُ زاى ،ثِ
تطتیت  0/24 ٍ 0/38ثَز عبقطي ٍ وطين ظازُ (ً )1389یع زض تحمیك ذَز ،هتَؾّظ ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض
هطغساضيّبي گَقتي اؾتبى آشضثبيشبى غطثي ضا هعبزل  1/97ثطآٍضز ًوَزًس ّوچٌیي ،هحسّث ٍ هظْطي ( Mohaddes

 )and Mazhari, 2008ثب ترویي تَاثع تَلیس وبة-زاگالؼ ٍ تطاًؿٌسًتبل ،ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس هطغساضيّبي
گَقتي اؾتبى ذطاؾبى ضضَي ضا ثطاثط  ٍ 1/07ثْطٍُضي هتَؾّظ ًْبزُّبي زاى ٍ جَجِ يىطٍظُ ضا ثِ تطتیت ثطاثطٍ 0/4
 1/8هحبؾجِ وطزًس
اظ ؾَي زيگط ،ايىِ ٍ اگَهجب ( )Ike and Ugwumba, 2011زض تحمیك ذَز زض ظهیٌِ ثطضؾي التهبزي تَلیس
هطو گَقتي زض هطغساضيّبي وَچه ًیشطيِ ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ زضيبفتٌس وِ هتغیطّبي تشطثِ
قغلي ،هیعاى زاى ههطفيً ،یطٍي وبض ٍ هیعاى زؾتطؾي ثِ اعتجبضات اظ هْوتطيي عَاهل هؤحط ثط تَلیس گَقت هطو ثَزًس
ثطضؾي التهبزي هعاض پطٍضـ هطو گَقتي ٌّس تَؾّظ قید ٍ ظاال (ً )Shaikh and Zala, 2011یع ًكبى زاز وِ ّعيٌِ
زاى ٍ جَجِ يىطٍظُ ثِ تطتیت ثب  21/5 ٍ 58/6زضنس ،ثیكتطيي ؾْن ضا زض ّعيٌِ تَلیس هطو ظًسُ زاضا ثَزًس ضوي ايي
وِ ،ثطضؾي التهبزي ًػازّبي هطو گَقتي وِ تَؾظّ آزتَال ٍ ؾیوئَى ( )Adetola and Simeon, 2013نَضت
گطفت ًیع ًكبى زاز وِ ًْبزُّبي زاى ٍ ًیطٍي وبض ،زض ّط ؾِ ًػاز هبضقبلّ ،بثبضز ٍ آضثَض ،هْوتطيي ًْبزُّبي هؤحط ثط
تَلیس ثَزًس ضوي ايي وِ ثْطٍُضي هتَؾّظ ًْبزُ زاى زض ايي ؾِ ًػاز ثِ تطتیت ثطاثط  ٍ 0/37 ٍ 0/38 ،0/39ثْطٍُضي
هتَؾّظ ًْبزُ ًیطٍي وبض ثِ تطتیت هعبزل  3/62 ٍ 3/62 ،3/91ثَز
زض هشوَ  ،هطٍضي ثط هغبلعبت اًشبم گطفتِ زض ظهیٌِ ثْطٍُضي زض هطغساضيّبي گَقتي زض ؾغح ايطاى ٍ جْبى
ًكبى هيزّس وِ ًْبزُّبي زاى ٍ ًیطٍي وبض زض ظهطُ هْوتطيي ًْبزُّبي هؤحط ثط تَلیس هطو گَقتي ثَزُ ٍ هیعاى
ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس ًیع زض ايي هغبلعبت ثؿیبض هتغیط اؾت ضوي ايي وِ ،زض ولیِّ ايي هغبلعبت ،اظ ضٍقْبي
التهبزؾٌشي ٍ ثِ عَض ذبل ،ترویي تبثع تَلیس ٍ ثِ ٍيػُ تبثع تَلیس وبة-زاگالؼ ثطاي ثطآٍضز هیعاى ثْطٍُضي ول
عَاهل تَلیس اؾتفبزُ قسُ اؾت
 -2-7ضٍـ تحمیك

ايي تحمیك اظ ًَ هغبلعبت پیوبيكي ثَزُ وِ ثِ نَضت هیساًي اًشبم گطفت جبهعِ آهبضي ايي تحمیك قبهل ولیِّ
ٍاحسّبي پطٍضـ هطو گَقتي ذهَني زض اؾتبى تْطاى ثَز وِ زض ؾبل  1390قبهل ٍ 536احس ثَز (ٍظاضت جْبز
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وكبٍضظي )1391 ،زازُّبي انلي ايي تحمیك اظ عطيك زازُّبي اٍّلیِ حبنل اظ تىویل پطؾكٌبهِ ثْطُثطزاض هطو
گَقتي ٍ ثِ نَضت حضَضي اظ تعساز ٍ 83احس پطٍضـ هطو گَقتي ذهَني ٍ ٍ 18احس تعبًٍي وِ ثِ تطتیت ثِ
ضٍـ ًوًَِگیطي ؾبزُ تهبزفي ٍ ؾطقوبضي زض ؾبل  1391زض اؾتبى تْطاى تعییي قسُ ثَزًس ،جوعآٍضي گطزيس
ضٍـ ًوًَِگیطي ؾبزُ تهبزفي اظ ٍاحسّبي پطٍضـ هطو گَقتي ذهَني ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ثطاي حشن
جبهعِ هعلَم ثِ نَضت ظيط اؾتفبزُ قس (:)Cochran, 1977
NZ 2 pq
Z 2 pq  NE 2

n

وِ زض آى :
 = nحشن ًوًَِ
 = Nحشن جبهعِ آهبضي= ٍ 536احس
 = Zهمساض هتغیط ًطهبل ٍاحس اؾتبًساضز ،وِ زض ؾغح اعویٌبى  95زضنس ثطاثط  1/96هيثبقس
ً = pؿجت ثطذَضزاضي اظ نفت هَضز ًظط زض جبهعِ وِ زض نَضت عسم اعال اظ آى ًؿجت ،هيتَاى آى ضا هعبزل 0/5
زضًظط گطفت
ً = qؿجت عسم ثطذَضزاضي اظ نفت هَضز ًظط زض جبهعِ )(q =1-p

 = Eذغبي آهبضي هَضز لجَل
زض ايي تحمیك ،ضٍايي پطؾكٌبهِ ثب ثْطُگیطي اظ ًظطات هترهّهیي ٍ نبحتًظطاى علوي ٍ اجطائي تأيیس قس اظ
ؾَي زيگط ،ثطاي ثطضؾي پبيبيي پطؾكٌبهِ اظ آظهَى آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزيس ايي ضطيت ثطاي پطؾكٌبهِ عطّاحي
قسُ ثطاثط  0/82تعییي قس وِ ًكبًگط پبيبيي اثعاض تحمیك ثَز ؾبيط اعّالعبت هَضز ًیبظ ايي تحمیك اظ عطيك هغبلعبت
وتبثربًِاي ٍ ؾبيط اثعاضّبي هَجَز ًظیط پبيگبُّبي اعّالعبتي ايٌتطًتي ٍ هٌبثع ٍ هطاوع آهبضي ثسؾت آهس
ثْطٍُضي ثِ ًؿجت ثیي هیعاى هعیّي ؾتبزُ (هحهَل) حبنل اظ همساض هعیٌّي اظ يه يب چٌس ًْبزُ (عبهل تَلیس)
اعالق هيگطزز ثِ عجبضت زيگط ،ؾبزُتطيي تعطيف ثْطٍُضيً ،ؿجت ؾتبزُ ثِ ًْبزُ اؾت ثِ عَض ولّي ،ثطاي هحبؾجِ
ثْطٍُضي زٍ ضٍـ عوسُ تَؾّظ التهبززاًبى هعطفي قسُ اؾت ايي زٍ ضٍـ قبهل ضٍـ التهبزؾٌشي ٍ ضٍـ غیط
پبضاهتطيه هيثبقس زض ضٍـ التهبزؾٌشي ،هحبؾجِ ثْطٍُضي اظ عطيك ثطآٍضز يه تبثع تَلیس ٍ يب يه تبثع ّعيٌِ
نَضت گطفتِ ٍ زض ضٍـ غیط پبضاهتطيه ،ثْطٍُضي ثب ثْطُگیطي اظ ثطًبهِضيعي ضيبضي ٍ يب هحبؾجِ عسز قبذم اًشبم
هيگیطز زض تحمیك حبضط ،اظ ضٍـ التهبزؾٌشي جْت هحبؾجِ ثْطٍُضي اؾتفبزُ قس ٍ عّي آى ،ثْطٍُضي هتَؾّظ،
ًْبيي ٍ ثْطٍُضي ول ثب اؾتفبزُ اظ تبثع تَلیس هحبؾجِ گطزيس
زض ايي تحمیك اظ ثیي تَاثع تَلیس اثتسا تَاثع ذغّي ،وبة-زاگالؼ ،تطاًؿلَي ٍ تطاًؿٌسًتبل ثِ ضٍـ حسالل
هطثعبت هعوَلي ترویي ظزُ قس ٍ ثب تَجِّ ثِ آهبضُّبي  ٍ F ٍ tضطيت تعییي چٌسگبًِ ( ،)R2زٍ هسل اظ ثیي هسلْبي
هصوَض ثِ عٌَاى هسل هغلَة زض ًظط گطفتِ قس ؾپؽ ثطاي همبيؿِ ايي زٍ هسل ٍ ثِ هٌظَض تكریم هسل هٌبؾتتط اظ
آظهَى فیكط حسالل هطثعبت همیّس اؾتفبزُ قس ٍ زض ًْبيت ،هسل وبة-زاگالؼ ثِ عٌَاى ثْتطيي هسل اًتربة ٍ هحبؾجِ
ثْطٍُضي هتَؾّظ ٍ ًْبيي ًْبزُّب ثب ثْطُگیطي اظ ًتبي ثطآٍضز ايي تبثع ،اًشبم قس
8
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تبثع وبة -زاگالؼ ًرؿتیي ثبض زض ؾبل  1928هیالزي تَؾظ چبضلع زثلیَ وبة ٍ پبٍل اچ زاگالؼ پیكٌْبز قس
ايي تبثع يىي اظ اًَا تَاثع ًوبيي اؾت فطم تغییطيبفتِ تبثع وبة -زاگالؼ هصوَض ثِ نَضت لگبضيتوي -ذغّي ثِ قىل
ظيط هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت:
)Ln Y = Ln α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4+ β5 Ln X5+ β6 Ln X6+ β7 Ln X7+u (1

وِ زض آى:
 :Yهمساض تَلیس هطو ظًسُ زض ؾبل (ویلَگطم)،

 :X2ؾطهبيِ

 :X1هیعاى ًیطٍي وبض (ًفط ضٍظ زض ؾبل) ،

ول
 :X3هسّت ظهبى پطٍضـ،

 :X4زفعبت جَجِضيعي،

 :X5تعساز جَجِ :X6 ،همساض ول زاى ههطفي زض زٍضُ

(تي)
 :X7هیعاى ؾَذت ههطفي زض زٍضُ (لیتط)،

 :β1 , …. , β7وكف تَلیس ًْبزُّب،

 :uجولِ اذالل

پؽ اظ تهطيح هسل ،تبثع تَلیس وبة زاگالؼ تهطيحقسُ ثب اؾتفبزُ اظ ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ٍ ثِ ضٍـ حسالل
هطثّعبت هعوَلي ترویي ظزُ قس ثْطٍُضي هتَؾّظ ّط ًْبزُ عجبضت اؾت اظ همساضي وِ ّط ٍاحس اظ ًْبزُ ثِ عَض هتَؾّظ
ثِ تَلیس (ؾتبزُ) اضبفِ هيوٌس ثطاي اًساظُگیطي ثْطٍُضي هتَؾّظ اظ ضاثغِ ظيط اؾتفبزُ گطزيس:
Y
i

X



Xi

AP

وِ زض آى:
 =APXiثْطٍُضي ًْبزُ  iام،

 =Yهیعاى ؾتبزُ (هحهَل) تَلیسقسُ،

ًْ =Xiبزُ هتغیط  iام

اظ ؾَي زيگط ،ثْطٍُضي ًْبيي عجبضت اؾت اظ همساضي وِ آذطيي ٍاحس ًْبزُ هتغیط ثِ ؾتبزُ (هحهَل) ول،
اضبفِ هيوٌس وِ ثِ نَضت ظيط هحبؾجِ قس:
 Y 




e
Xi
Xi 

 Xi 

()3

MP

وِ زض آى:
 = MPXiثْطٍُضي ًْبيي ًْبزُ  iام = eXi ،وكف تَلیس ًْبزُ هتغیط  iام
 = Yهیعاى ؾتبزُ (هحهَل) تَلیسقسًُْ =Xi ،بزُ هتغیط  iام
زض ًْبيت ،ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس  TFPوِ عجبضت اؾت اظ ًؿجت قبذم ول تَلیسات ثِ قبذم ول
عَاهل تَلیس ،ثِ نَضت ظيط هحبؾجِ گطزيس:
()4

Y

 WX
n

i

i

i 1

وِ زض آى:
 =TFPثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس،

 =Wiؾْن ًْبزُ هتغیط  Xiزض ول ّعيٌِ تَلیس ؾتبزُ (هحهَل)
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 =Yهیعاى ؾتبزُ (هحهَل) تَلیسقسُ،

ًْ =Xiبزُ هتغیط  iام

ً -2-8تبي ٍ ثحج
زض ايي ثرف ثِ ًتبي حبنل اظ ايي تحمیك زض زٍ لبلت تحلیل تَنیفي ٍ اؾتٌجبعي پطزاذتِ هيقَز
 -2-8-1تحلیل تَنیفي جوعیت قٌبذتي هطغساضيّبي هَضز هغبلعِ
 -2-8-1-1ظطفیت اؾوي هطغساضي
جسٍل قوبضُ  :3تَظيع فطاٍاًي ظطفیت ٍاحس اؾوي هطغساضيّب
هطغساضي

ؾغح(ّعاض لغعِ)

قبذم
ظطفیت
ٍاحس اؾوي

تعبًٍي

ذهَني
تعساز

زضنس

تعساز

زضنس

20-5

41

49/4

11

61/1

35-21

31

37/3

5

27/8

50-36

9

10/8

2

ثبالتط

2

2/4

0

11/1
0/0

83

100/0

18

100/0

ول

ّوبى عَض وِ هكبّسُ هيقَز ظطفیت اؾوي ثیكتط هطغساضيّبي ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي ثیي ّ5عاض تب
ّ20عاضلغعِ اؾت ظطفیت اؾوي  %49/4اظ هطغساضيّبي ثرف ذهَني ٍ  %61/1اظ هطغساضيّبي ثرف تعبًٍي
ثیي ّ5عاض تب ّ20عاض لغعِ اؾت

ًوَزاض قوبضُ : 1تَظيع فطاٍاًي ظطفیت ٍاحس اؾوي هطغساضيّب
73
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ّوبىگًَِ وِ زض ًوَزاض ثبال ًكبى زازُ هيقَز زض جبهعِ هَضز هغبلعِ تٌْب  9زضنس پطٍضـزٌّسگبى ثرف
ذهَني ثب ظطفیت  35تب ّ 50عاض لغعِ ٍ 2زضنس آىّب زض ثرف تعبًٍي فعبلیت هيًوبيٌس
 -2-8-1-2تحهیالت:

جسٍل ً 4كبًگطتَظيع فطاٍاًي هیعاى تحهیالت هسيطاى هَضز هغبلعِ هيثبقس ايي جسٍل ًكبى هيزّس وِ ثِ
تطتیت  44/4 ٍ 74/7زضنس اظ هسيطاى هطغساضيّبي ذهَني ٍ تعبًٍي زاضاي تحهیالت وبضقٌبؾي يب ثبالتط
هيثبقٌس
جسٍل  :4تَظيع فطاٍاًي تحهیالت هسيطاى هطغساضاى ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي
ؾغح
زيپلن
فَقزيپلن
لیؿبًؽ
فَقلیؿبًؽ
زوتطي ؾبيط ضقتِّب
زاهپعقه
ول

ذهَني
تعساز

زضنس

تعبًٍي
تعساز

زضنس

11

13/3

8

44/5

10

12/0

2

11/1

20

24/1

6

33/4

15

18/1

1

5/5

3

3/6

0

0/0

24

28/9

1

5/5

83

100/0

18

100/0

ّوبى عَض وِ زض جسٍل ثبال هكبّسُ هيقَز هیعاى تحهیالت ثیكتط هسيطاى ثرف ذهَني زاهپعقه ٍ ثیكتط
هسيطاى ثرف تعبًٍي زيپلن اؾت زض ٍالع  %28/9هسيطاى هطغساضيّبي ثرف ذهَني زاضاي تحهیالت زاهپعقىي ٍ
هطتجظ ثب فعبلیت هطغساضي اؾت ٍ تحهیالت  %44/5هسيطاى هطغساضيّبي ثرف تعبًٍي زيپلن اؾت
 -2-8-1-3اضتجبط تحهیالت ثب فعبلیت

تَظيع هطغساضاى هَضز ثطضؾي زاضاي هسضن تحهیلي زاًكگبّي (ثبالتط اظ زيپلن) ٍ هطتجظ ثَزى يب غیط هطتجظ
ثَزى ضقتِ تحهیلي زاًكگبّي ثب فعبلیت هطغساضي زض جسٍل قوبضُ  5اضائِ قسُ اؾت
جسٍل قوبضُ  :5تَظيع هطغساضاى ثط اؾبؼ اضتجبط تحهیالت زاًكگبّي ثب فعبلیت هطغساضي
هبلىیت هطغساضي

ذهَني
تعبًٍي
ول

تعساز

هطغساضاى

زاضاي اضتجبط تحهیالت ثب فعبلیت زامپطٍضي

هسضن زاًكگبّي

اضتجبط زاضز ()%

اضتجبط ًساضز ()%

39

60

40

11

50

50

50

11

Archive of SID

 -2 -8-1-4ؾي

ّوبىگًَِ وِ زض جسٍل  6هكبّسُ هيقَز هیبًگیي ؾٌّي هطغساضاى گَقتي هَضز هغبلعِ حسٍز  46/3ؾبل ثَزُ
وِ ًكبى هيزّس وِ تَلیسوٌٌسگبى هطو گَقتي زض اؾتبى تْطاى عوستبً هیبىؾبل هيثبقٌس وِ هیبًگیي ؾٌي زض ثرف
تعبًٍي  49ؾبل ٍ زض ثرف ذهَني  43/6ؾبل ثَزُ اؾت وِ ًكبى هيزّس ؾي پطٍضـزٌّسگبى زض ثرف ذهَني
ًؿجت ثِ ثرف تعبًٍي ووي جَاى تط اؾت ًىتِ حبئع اّویت زيگط آى وِ ،ثیفتطيي هیعاى ثْطُثطزاضاى اظ حیج ؾي ثِ
گطٍُ ؾٌّي 38تب  47ؾبل تعلك زاقتِاًس
جسٍل قوبضُ : 6تَظيع فطاٍاًي ؾي هسيطاى هطغساضاى ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي
ؾغح

تعبًٍي

ذهَني
تعساز

زضنس

تعساز

زضنس

18

21/7

1

5/6

47-38

38

45/8

6

33/3

57-48

24

28/9

10

55/6

3

3/6

1

5/6

83

100/0

18

100/0

37 – 28

ثبالتط
ول

ًوَزاض قوبضُ  :2تَظيع فطاٍاًي ؾي هسيطاى هطغساضاى ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي
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ثب تَجِ ثِ ًوَزاض ٍ جسٍل ثبال ثیكتط هسيطاًي وِ زض هطغساضيّبي ثرف ذهَني هكغَل ثِ وبض ّؿتٌس زاضاي
ؾٌي ثیي  38ؾبل تب  47ؾبل ّؿتٌس وِ آىّب  %45/8ول هسيطاى ًوًَِ ضا ثِ ذَز اذتهبل هيزٌّس ّوچٌیي ثیكتط
هسيطاًي وِ زض هطغساضيّبي ثرف تعبًٍي هكغَل ثِ وبض ّؿتٌس زاضاي ؾٌي ثیي  48ؾبل تب  57ؾبل ّؿتٌس وِ آىّب
 %55/6ول هسيطاى ًوًَِ ضا ثِ ذَز اذتهبل هيزٌّس
 -2-8-2تحلیل اؾتٌجبعي

زض ايي تحمیك ثطاي ثطضؾي ثْطٍُضي جعئي عَاهل تَلیس هطو گَقتي ،تبثع تَلیس وبة

زاگالؼ ثِ نَضت

جساگبًِ ثطاي هطغساضيّبي تحت هبلىیّت ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي ثِ ضٍـ حسالل هطثعبت هعوَلي ترویي ظزُ قس ٍ
ًتبي ثِ تطتیت زض جساٍل  8 ٍ 7اضائِ گطزيسُ اؾت هیعاى آهبضُ  Fهحبؾجبتي ثطاي تبثع تَلیس ثرف ذهَني ٍ
تعبًٍي ثِ تطتیت ثطاثط  30/69 ٍ 150/09ثَزُ ٍ زض ؾغح يه زضنس ،هعٌيزاض قس وِ ثیبًگط ذَثي ثطاظـّب
هيثبقس ضوي ايي وِ ،ولیِّ فطٍو اؾبؾي هسل ضگطؾیَى ذغّي ًطهبل هَضز ثطضؾي لطاض گطفت وِ ًكبًگط نحّت
ثطآٍضزّب ثَز زض ايي ثیي ،فطو عسم ٍجَز ّورغّي هطوّت ثِ ٍيػُ زض هَضز زازُّبي همغعي ًظیط زازُّبي ايي
تحمیك،يىي اظ هْوتطيي ايي فطٍو ثَزُ ٍ ثسيي هعٌب اؾت وِ ثیي ثعضي يب توبم هتغیطّبي تَضیحيً ،جبيس ّوجؿتگي
وبهل يب قسيس ٍجَز زاقتِ ثبقس زض ايي تحمیك ،ثطاي قٌبؾبيي ٍجَز ّورغّي اظ هعیبض ضيكِ هكرّهِ اؾتفبزُ گطزيس
لصا ثب تَجِّ ثِ ايي وِ همساض ثسؾت آهسُ قبذم ٍضعیّت  Kزض ايي هعیبض ،ثطاي تبثع تَلیس ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي
ثِ تطتیت ثطاثط  10/261 ٍ 7/084ثَز ،هؿبلِ ّورغّي وبهل يب قسّيس زض هسلّبي هصوَض ٍجَز ًساقت
ًتبي ًكبى زاز وِ ،زض هسلّبي ثطآٍضز قسُ ،ولیِّ ضطايت زاضاي عالهت هَضز اًتظبض هيثبقٌس ًتبي ًكبى زاز
وِ ضطيت تعییي چٌسگبًِ ( )R2ثطاي تبثع تَلیس ثرف ذهَني ٍ تعبًٍي ثِ تطتیت ثطاثط  0/927 ٍ 0/901هيثبقس وِ
ثسيي هعٌي اؾت وِ ثِ تطتیت  92/7 ٍ 90/1زضنس اظ تغییطات هتغیط ٍاثؿتِ ( )Yتَؾّظ هتغیطّبي هؿتمل زض ًظط
گطفتِقسُ زض هسلّبي هصوَض ،پیفثیٌي ٍ تجییي هيقَز ضوي ايي وًِ ،عزيه ثَزى همبزيط آىّب ثب همبزيط ضطايت
تعییي چٌسگبًِ تعسيلقسُ ( ً ) 2 Rیع حبوي اظ هٌبؾت ثَزى ثطآٍضز اؾت
 -2-9ثطضؾي التهبزي هطغساضيّبي گَقتي
ً -2-9-1تبي ترویي تبثع تَلیس هطغساضيّبي گَقتي ذهَني اؾتبى تْطاى

ثطاي آظهَى هعٌيزاض ثَزى ته ته پبضاهتطّب ،اظ آظهَى  tاؾتفبزُ قس وِ زض ًتیشِ ،زض تبثع تَلیس هطغساضيّبي
گَقتي ذهَني (جسٍل  ،)7هتغیطّبي هیعاى ًیطٍي وبض ٍ هیعاى زاى ههطفي زض ؾغح يه زضنس ٍ هتغیط تعساز
زفعبت جَجِ ضيعي ،زض ؾغح پٌ زضنس ،هعٌيزاض قسًس ايي جسٍل ًكبى هيزّس وِ ثیفتطيي وكف هطثَط ثِ هتغیط
هیعاى ًیطٍي وبض ثَزُ ٍ پؽ اظ آى ثِ تطتیت هتغیطّبي هیعاى زاى ٍ ؾَذت ههطفي ثِ عٌَاى هْنتطيي عَاهل تَلیس ظبّط
قسًس وِ هغبثك اًتظبض ثَز
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جسٍل ً :7تبي ترویي تبثع تَلیس هطغساضيّبي گَقتي ذهَني اؾتبى تْطاى
ًبم هتغیط

ضطيت

ذغبي اؾتبًساضز

آهبضُ t

ؾغح هعٌيزاضي

عطو اظ هجسأ

4/679

1/074

4/356

0/000

هیعاى ًیطٍي وبض

0/713

0/207

3/446

0/001

ؾطهبيِ

0/368

0/235

1/564

0/122

هسّت ظهبى پطٍضـ

-0/656

0/770

-0/852

0/397

تعساز زفعبت جَجِ ضيعي

0/378

0/119

3/172

0/041

هیعاى زاى ههطفي

0/133

0/039

3/398

0/001

هیعاى ؾَذت ههطفي

0/061

0/043

1/433

0/117

ً -2-9-2تبي ترویي تبثع تَلیس هطغساضيّبي گَقتي تعبًٍي اؾتبى تْطاى

زض تبثع تَلیس هطغساضيّبي گَقتي تعبًٍي (جسٍل  ،)7هتغیطّبي هیعاى ًیطٍي وبض ،هیعاى زاى ههطفي ٍ هیعاى
ؾَذت ههطفي زض ؾغح پٌ زضنس ،هعٌيزاض قسًس زض ايي ثیي ،ثیفتطيي وكف هطثَط ثِ هتغیط ًیطٍي وبض ثَزُ ٍ
پؽ اظ آى ثِ تطتیت هتغیطّبي هیعاى زاى ٍ ؾَذت ههطفي ثِ عٌَاى هْنتطيي عَاهل تَلیس هيثبقٌس وِ هغبثك
پیفثیٌيّب ثَز
جسٍل قوبضُ ً 8تبي ترویي تبثع تَلیس هطغساضيّبي گَقتي تعبًٍي اؾتبى تْطاى
ذغبي

آهبضُ t

ؾغح هعٌيزاضي

1/728

0/110
0/038

ًبم هتغیط

ضطيت

عطو اظ هجسأ

3/637

2/105

هیعاى ًیطٍي وبض

0/750

0/182

4/112

ؾطهبيِ

0/616

0/686

0/898

0/387

هسّت ظهبى پطٍضـ

-0/799

0/838

-0/954

0/359

تعساز زفعبت جَجِ ضيعي

0/313

0/224

1/400

0/187

هیعاى زاى ههطفي

0/138

0/033

4/237

0/033

هیعاى ؾَذت ههطفي

0/112

0/030

3/674

0/041

اؾتبًساضز

زض ايي هغبلعِ ضٍي هحبؾجِ ٍ تحلیل ثْطُ ٍضي زاى ههطفي ٍ ًیطٍي وبض توطوع گطزيس ثمیِ عَاهل ثِ نَضت
هشعا هَضز ثطضؾي لطاض ًگطفتٌس ٍ تٌْب ثْطُ ٍضي ول وِ ًكبى زٌّسُ ثبظزُ هشوَ ّعيٌِ ّبي هتغیط تَلیس اؾت هحبؾجِ
گطزيس ايي اهط ثِ ًَثِ ذَز ًكبًگط آى اؾت وِ جْت وبّف لیوت تَلیس گَقت هطو ،ثْتط اؾت زٍلت ثِ انالح
لیوت ايي زٍ ًْبزُ اظ عطيك ؾیبؾتّبي حوبيتي ثپطزاظز ثب تَجِّ ثِ اّویت ٍيػُ ايي زٍ ًْبزُ زض تَلیس هطو گَقتي ٍ ثط
اؾبؼ ؾؤاالت هحَضي اضائِقسُ ،زض ايي تحمیك نطفبً ثْطٍُضي هتَؾظ ٍ ًْبيي ًْبزُّبي ًیطٍي وبض ٍ زاى ههطفي
هحبؾجِ گطزيس
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 -2-9-3احط ًَ هبلىیت ثط ثْطُ ٍضي
جسٍل قوبضُ :9احطًَ هبلىیت ثط ثْطُ ٍضي هتَؾظ ٍ ًْبيي ًیطٍي وبض ٍزاى ٍثْطُ ٍضي ول عَاهل تَلیس زض هطغساضيّبي گَقتي اؾتبى
تْطاى
پبضاهتط
ثْطُ ٍضي هتَؾظ ًیطٍي وبض

ثْطُ ٍضي هتَؾظ زاى

ثْطُ ٍضي ًْبيي ًیطٍي وبض

ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى

ثْطُ ٍضي ول عَاهل تَلیس

P-VALUE

هبلىیت

تعساز

هیبًگیي

SEM

تعبًٍي

18

12599

1384

ذهَني

83

17342

867

تعبًٍي

18

/559

/015

ذهَني

83

/493

/009

تعبًٍي

18

9449

/000

ذهَني

83

13006

1038

تعبًٍي

18

/077

ذهَني

83

/066

650
/001

تعبًٍي

18

2/30

/100

ذهَني

83

2/19

/049

هعٌيزاضي
/018

/002

/018

/000

/262

 :SEMاًحطاف هعیبض اظ هیبًگیي
هعٌيزاض :اعسازي وِ ظيط  0/05زض ؾغح  ٍ R < 0/05اعساز وَچهتط اظ  0/010زض ؾغح  R ≺ 0/01هعٌيزاض
هيثبقٌس
ّوبى عَض وِ زض جسٍل قوبضُ 9هكبّسُ هيگطزز عبهل هبلىیت ثط ثْطُ ٍضي هتَؾظ زاى احط هعٌيزاضي زاضز
( ) P=/002ثِ گًَِ اي وِ ثْطُ ٍضي هتَؾظ زاى زض قطوتْبي تعبًٍي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني ثیكتط هي ثبقس زض
جسٍل فَق ًكبى هي زّسوِ عبهل هبلىیت ثط ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى ًیع احط هعٌي زاضي زاضز( .)P=/000زض ذهَل ثْطُ
ٍضي ًْبيي زاى ًیعايي عبهل زضقطوتْبي تعبًٍي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني ثیكتط هي ثبقس احطعبهل هبلىیت زض ثْطُ ٍضي
هتَؾظ ٍ ًْبيي ًیطٍي وبض ًیع احط هعٌي زاضي زاضز ( .)P=/018ثِ گًَِ اي وِ ثْطُ ٍضي هتَؾظ ٍ ًْبيي ًیطٍي وبضزض
قطوتْبي ذهَني ًؿجت ثِ تعبًٍي ثیكتط هي ثبقس
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 -2-11ثطاؾبؼ جسٍل ً 9تبي شيل حبنل قسُ اؾت:
 -2-11-1ثْطُ ٍضي زاى(هتَؾظ؛ ًْبيي)

ثْطٍُضي هتَؾظ ًْبزُ زاى زض ول ًوًَِّب ثِ عَض هیبًگیي ثطاثط ثب  /504اؾت وِ ًكبى هيزّس ّط ویلَ زاى ثبعج
تَلیس  504گطم گَقت هطو قسُ اؾت عبهل هبلىیت ثط ثْطُ ٍضي هتَؾظ زاى احط هعٌيزاضي زاضز ( )P=/002ثِ
گًَِ اي وِ ثْطُ ٍضي هتَؾظ زاى زض قطوتْبي تعبًٍي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني ثیكتط هي ثبقس ّوچٌیي عبهل هبلىیت
ثط ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى ًیع احط هعٌي زاضي زاضز( .)P=/000زض ذهَل ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى ًیعايي عبهل زضقطوتْبي
تعبًٍي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني ثیكتط هي ثبقس
هیبًگیي ثْطٍُضي هتَؾظ ًْبزُ زاى زض ٍاحسّبي تعبًٍي  /559اؾت وِ ًكبى هيزّس ّط ویلَ زاى ثبعج تَلیس
 559گطم گَقت هطو قسُ اؾت زض نَضتي وِ ايي عسز زض ٍاحسّبي ذهَني  /493اؾت وِ ثبعج تَلیس 493
گطم گَقت هطو قسُ اؾت وِ اظ هیبًگیي ول ثْطٍُضي هتَؾظ ًْبزُ زاى پبيیي تط اؾت هیبًگیي همساض ثْطٍُضي ًْبيي
زاى ثطاثط ثب  /068اؾت وِ ًكبى هيزّس ثِ عَض هتَؾظ زض نَضت افعايف يه ٍاحس ًْبزُ (يه ویلَگطم)؛ هعبزل
 /068ویلَگطم تَلیس اضبفي ذَاّین زاقت ثسيْي اؾت ّطچِ هیعاى ايي قبذم افعايف يبثس ثیبًگط وبضايي ثْتط
اؾتفبزُ اظ ايي ًْبزُ ذَاّس ثَز
زض ايي تحمیك هیبًگیي ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى  /068اؾت ثِ عجبضت زيگط زض ضٍظّبي آذط زٍضُ ّبي پطٍضـ هطو
گَقتي زض ٍاحسّبي هَضز هغبلعِ ؛ ثِ اظاي ههطف ّط ویلَ گطم زاى  0/068ویلَگطم گَقت ظًسُ هطو تَلیس قسُ
اؾت هیبًگیي اضظـ ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى زض ٍاحسّبي هَضز هغبلعِ ثب زض ًظط گطفتي لیوت ذطيس زاى ٍاحسّب
 2815/2ضيبل( )2815/2=41400*0/068هي ثبقس ؛ يعٌي ثطاحط ثىبض گیطي يه ویلَگطم زاى اضبفي 2815/2
ضيبل ثط زضآهس افعٍزُ هي گطزز ثب تَجِ ثِ ايٌىِ هیبًگیي لیوت زاى ههطفي زض ؾبل  1391؛ 11720ضيبل ٍهیبًگیي
لیوت فطٍـ هطو ظًسُ  41400ضيبل ثَزُ اؾت ؛ لصا افعايف همساض زاى ّیچ گًَِ تَجیِ التهبزي ًساضز ًٍتیشِ گطفتِ
هي قَز وِ هطغساضاى هَضز ثطضؾي ثیكتط اظ حس ثْیٌِ التهبزي اظ ًْبزُ زاى اؾتفبزُ ًوَزًسٍ يب ثِ ثیبى زيگط عَل زٍضُ
پطٍضـ ثیف اظ حس هغلَة التهبزي ثَزُ ٍهطو ّبي پطٍقي زض ضٍظّبي آذط زٍضُ ّبي پطٍضـ زض ؾبل هَضز ًظط ثِ
اًساظُ زاًي وِ ههطف وطزُ اًس ضقس هغلَثي ًساقتِ اًس
همساض ثْطٍُضي ًْبيي زاى زض قطوتّبي تعبًٍي ثطاثط ثب  /077اؾت وِ زض نَضت افعايف يه ٍاحس ًْبزُ
(يه ویلَگطم)؛هعبزل  /077ویلَگطم تَلیس اضبفِ ذَاّین زاقت زض نَضتي وِ ايي هیبًگیي زض ٍاحسّبي ذهَني
ثطاثط  /066اؾت وِ زض نَضت افعايف يه ٍاحس ًْبزُ(يه ویلَگطم) هعبزل  /066ویلَ تَلیس اضبفِ ذَاّین
زاقت ايي لیبؼ ثیبًگط آى اؾت وِ زض ٍاحسّبي هَضز هغبلعِ ثْطٍُضي ًْبيي زاى زض ٍاحسّبي هطغساضي تعبًٍي
هغلَة تط ٍ ثْتطاظ ثرف ذهَني اؾت
 -2-11-2اضظـ ثْطُ ٍضي ًْبيي

اضظـ هحهَل تَلیسي حبنل اظ ههطف آذطيي ٍاحس ًْبزُ ضا اضظـ ثْطُ ٍضي ًْبيي هي گَيٌس وِ اظ حبنل
ضطة تَلیس ًْبيي زض لیوت يه ٍاحس هحهَل هحبؾجِ هي قَز
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اظ آًشبئیىِ هیبًگیي لیوت ّط ویلَ گَقت زض ٍاحسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني هَضز ثطضؾي ثتطتیت 41280 ٍ40541
ضيبل ثَزُ اؾت  ،هیبًگیي اضظـ ثْطُ ٍضي زاى زض ٍاحسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني ثتطتیت  2724/4 ٍ 3121/6ضيبل هي
ثبقس ثعجبضت زيگط افعايف يه ٍاحس (ویلَگطم) زاى ههطفي ثِ عَض هتَؾظ ثتطتیت  2724/4 ٍ 3121/6ضيبل ثِ
اضظـ گَقت هطو تَلیسي ٍاحسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني اضبفِ ذَاّس وطز
 -2-11-3ترهیم ثْیٌِ عَاهل تَلیس

زض ثبظاض ضلبثت وبهل؛ ترهیم ثْیٌِ عَاهل تَلیساظ تمؿین اضظـ ثْطُ ٍضي ًْبيي ّط ًْبزُ ثط اضظـ هحهَل
هَضز ًظط ثطضؾي هي قَز
اگط ًؿجت فَق وَچىتط اظ يه ثبقس ثیبًگط ايي اؾت وِ اظ ًْبزُ هَضز ًظط ثیف اظ حس ثْیٌِ ههطف گطزيسُ اؾت ٍ
اگط ثعضگتط اظ يه ثبقس هجیي آى اؾت وِ اظ ًْبزُ هَضز ًظط ووتط اظ حس ثْیٌِ اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ چٌبًچِ ثطاثط يه
ثبقس اظ ًْبزُ هَضز ًظط اؾتفبزُ ثْیٌِ ثِ عول آهسُ اؾت
ثب تَجِ ثِ اضظـ تَلیس ًْبيي زاى ٍ هتَؾظ لیوت زاى ههطفي زض ٍاحسّبي تعبًٍي (12830ضيبل) ٍ ٍاحسّبي
ذهَني ( 11470ضيبل ) ً ،ؿجت فَق زض ٍاحسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني ثتطتیت  0/237 ٍ 0/243اؾت ٍ ثیبًگط ايي
ًىتِ اؾت وِ ٍاحسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني اظ ًْبزُ زاى ثیف اظ حس ثْیٌِ ههطف ًوَزُ اًس
 -2-11-4ثْطُ ٍضي ًیطٍي وبض(هتَؾظ؛ًْبيي)

هیبًگیي ثْطٍُضي هتَؾظ ًْبزُ ًیطٍي وبض  16496ثِ زؾت آهسُ اؾت وِ ًكبى هيزّس زض اظاي نطف يه
ٍاحس (ًفط) ًیطٍي وبضزض عَل يه زٍضُ  16496ویلَگطم گَقت تَلیس قسُ اؾت يبفتِ ّب ًكبى هي زّس وِ ثْطُ
ٍضي هتَؾظ ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي تعبًٍي ٍ ذهَني ثتطتیت  17342 ٍ 12599هي ثبقس يعٌي ثِ اظاء ههطف
يه ًفط ًیطٍي وبض زض عَل يه زٍضُ ثغَض هتَؾظ زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ 12599زض ٍاحسّبي ذهَني 17342
ویلَگطم گَقت هطو تَلیس قسُ اؾت
ّوبًغَض وِ اقبضُ قسُ اؾت زض تبثع تَلیس هَضز ًظط هتغیط ًیطٍي وبضزضزٍ گطٍُ هَضز ثطضؾي هعٌي زاض قسُ اؾت
( )P=/018ثعجبضت زيگط ثْطُ ٍضي هتَؾظ ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي ذهَني ثیف اظ ٍاحسّبي تعبًٍي اؾت
هیبًگیي ثْطٍُضي ًْبيي ًْبزُ ًیطٍي وبض  12372ثِ زؾت آهسُ اؾت وِ ًكبى هيزّس زض اظاي نطف يه ٍاحس (ًفط)
ًیطٍي وبضزض عَل يه زٍضُ  12372ویلَگطم گَقت تَلیس قسُ اؾت ثْطُ ٍضي ًْبيي ًیطٍي وبضزضٍاحسّبي
تعبًٍي ٍذهَني ثتطتیت  13006ٍ9449هي ثبقس يعٌي ثبافعايف يه ٍاحس (ضٍظً-فط) ًیطٍي وبضزضعَل زٍضُ
زضٍاحسّبي تعبًٍي ٍذهَني ثتطتیت  13006ٍ 9449ویلَگطم ثطتَلیسگَقت هطو افعٍزُ هي قَز تفبٍت
هكبّسُ قسُ زضثْطُ ٍضي ًْبيي ًیطٍي وبضزضزٍگطٍُ هعٌي زاض اؾت()P=/018
 - 2-11-5ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس

هیبًگیي اضظـ ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض ٍاحسّبي هَضز هغبلعِ 2/19اؾت؛ ثسيي هفَْم وِ ثِ عَض هتَؾظ
زض اظاي يه ٍاحس (تَهبى) نطف ّعيٌِ زض هطغساضيّبي هٌغمِ؛ٍ 2/19احس(تَهبى) زضآهس (ًبذبلم) عبيس
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تَلیسوٌٌسگبى قسُ اؾت ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض ٍاحسّبي تعبًٍي  2/30ثِ زؾت آهسُ اؾت وِ اظ هتَؾظ ول
ًیع ثبالتط ثَزُ اؾت ٍ ايي ًكبى هيزّس زض اظاي نطف ّعيٌِ ٍ 2/30احس(تَهبى )زض هطغساضيّبي تعبًٍي 2/30
ٍاحس(تَهبى) زض آهس (ًبذبلم) ًهیت تَلیسوٌٌسگبى قسُ اؾت؛ زض نَضتي وِ ايي ضلن زض ثرف ذهَني 2/17
اؾت وِ ًكبى هيزّس زض اظاي نطف ٍ 2/17احس(تَهبى)ّعيٌِ زض هطغساضيّبي ذهَني ٍ 2/17احس(تَهبى) زضآهس
ًبذبلم عبيس تَلیسوٌٌسگبى قسُ اؾت
ً -3تیشِگیطي ٍ پیكٌْبز
ايي تحمیك ثب ّسف ثطضؾي ثْطٍُضي ًْبزُ ّبي زاى ٍ ًیطٍي وبض زض هطغساضيّبي گَقتي زض لبلت ذهَني ٍ
تعبًٍي زض اؾتبى تْطاى قىل گطفت وِ اّن آى ثِ نَضت شيل آهسُ اؾت:
 ًَ -3-1هبلىیت

زض ايي هغبلعِ عبهل ًَ هبلىیت ثط ثطذي اظ پبضاهتطّبي عولىطزي ،تَلیسي ٍ التهبزي هخل (وبضاييٍ ،ظى وكتبض،
تعساز جَجِ ٍضٍزي ،تٌبغ ذطٍجي ٍ ًیطٍي وبض )احط هعٌيزاضي زاقتِ اؾت ثغَضيىِ ًتبي تحمیك ًكبى هي زّس وِ زض
ٍاحسّبي هطغساضي تعبًٍي وبضايي ًؿجت ثِ ٍاحسّبي ثرف ذهَني ثیكتط هيثبقسّ ،وچٌیي احط ًیطٍي وبض زض
ٍاحسّبي تعبًٍي ثیكتط اظ ٍاحسّبي ذهَني هي ثبقس زض ايي ضاثغِ هي تَاى ثِ هغبلعِ ًجي ئیبى اقبضُ ًوَز وِ زض
تحمیك ايكبى زض هشوَ وبضايي ثرف تعبًٍي ًؿجت ثِ ذهَني ثیكتط اضظيبثي گطزيس
 -3-2همبيؿِ عَاهل ثْطُ ٍضي زضٍاحسّبي هطغساضي ثرف تعبًٍي ٍ ذهَني
 -3-2-1ثْطُ ٍضي هتَؾظ زاى

زض ايي تحمیك ثْطٍُضي هتَؾظ زاى ههطفي ثطحؿت ًَ هبلىیت (تعبًٍي ٍ ذهَني) اًساظُگیطي ٍ هحبؾجِ
گطزيس زض ايي هغبلعِ عبهل هبلىیت ثط ثْطٍُضي هتَؾظ زاى احط هعٌيزاض زاضز ( )P = 0/002ثغَضيىِ ثْطٍُضي
هتَؾظ زاى ههطفي ثطاي قطوتْبي تعبًٍي  ٍ 0/559ثطاي قطوتْبي ذهَني 0/493اؾت ثِ گًَِ اي وِ ثْطُ ٍضي
هتَؾظ زاى زض قطوتْبي تعبًٍي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني ثیكتط هيثبقس ،تحمیك ثب هغبلعِ هكبثِّبي هیطي ٍ ّوىبضاى
زض ظهیٌِ ثطضؾي اًساظُگیطي ٍ همبيؿِ ثْطٍُضي ٍاحسّبي تَلیسي تعبًٍي ٍ ذهَني هغبيط ثَزُ اؾت زض ايي هغبلعِ
هیعاى ثْطٍُضي ٍ همبيؿِ آًْب زض فعبلیتّبي هرتلف تَلیسي ثطحؿت ًَ هبلىیت ذهَني ٍ تعبًٍي ٍ هیعاى ثْطٍُضي
زض ثیي ؾیعزُ ثرف اًساظُگیطي ٍ هحبؾجِ قس وِ ايي هیعاى زاضاي تفبٍت هعٌيزاضي زض ول زازُ ثَزُ اؾت اهب زض زٍ
ثرف تعبًٍي ٍ ذهَني ايي تفبٍت هعٌيزاض ًجَزُ اؾت
هغبلعبت ايي تحمیك ثب يبفتِّبي پػٍّف ًجي ئیبى وِ ثِ ثطضؾي ثْطٍُضي ٍ ترهیم ثْیٌِ عَاهل تَلیس گَقت
هطو زض زٍ ثرف تعبًٍي ٍ ذهَني زض اؾتبى وطهبى پطزاذتِ قس هغبيط هيثبقس زض ايي تحمیك ثْطٍُضي هتَؾظ زاى
زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ %42زض ٍاحسّبي ذهَني  %43هي ثبقس ٍلي تفبٍت هكبّسُ قسُ زض ثْطٍُضي هتَؾظ زاى
زض زٍ گطٍُ هَضز ثطضؾي هعٌي زاض ًیؿت لصا ثِ جْت هغبلعبت ثؿیبض اًسن زض ظهیٌِ تحمیمي زيگط زض ايي ضاثغِ
نَضت ًگطفتِ اؾت
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 -3-2-2ثْطُ ٍضي ًْبيي زاى

زض ايي هغبلعِ ثْطٍُضي ًْبيي زاى ههطفي ثطحؿت ًَ هبلىیت (تعبًٍي ٍ ذهَني) اًساظُگیطي ٍ هحبؾجِ
گطزيس ،تفبٍت هكبّسُ قسُ زض ثْطٍُضي ًْبيي زاى زض زٍ گطٍُ تعبًٍي ٍ ذهَني هعٌيزاض گطزيس ()P=/000
ثغَضيىِ ثْطٍُضي زاى ههطفي زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ /077زض ٍاحسّبي ذهَني  /066اؾت زض ايي هغبلعِ
ثْطٍُضي ًْبيي زاى ههطفي زض قطوتْبي تعبًٍي ًؿجت ثِ ذهَني ثیكتط هيثبقس
ايي تحمیك ثب هغبلعِ ًجي ئیبى هغبيطت زاضز ،زض هغبلعِ ايكبى ثْطٍُضي ًْبيي زاى ههطفي ثِ عَض هتَؾظ زض ٍاحسّبي
تعبًٍي  ٍ 0/26ذهَني  0/27اؾتٍ ،لي تفبٍت هكبّسُ قسُ زض ثْطٍُضي ًْبيي زاى زض زٍ گطٍُ هَضز ثطضؾي
هعٌيزاض ًیؿت
 -3-2-3ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض

زض ايي هغبلعِ ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض ثطحؿت ًَ هبلىیت (تعبًٍي ٍ ذهَني) ثطضؾي ٍ يبفتِّبي تحمیك
ًكبى هيزّس وِ تفبٍت هكبّسُ قسُ زض ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض زض زٍ گطٍُ تعبًٍي ٍ ذهَني هعٌيزاض اؾت
( )P = 018ثغَضيىِ هتَؾظ ثْطٍُضي ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ 12599زض ٍاحسّبي ذهَني 17342
هي ثبقس يعٌي ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي ذهَني ثیكتط اظ تعبًٍي اؾت
ايي ثب تحمیك ًجي ئیبى ( )1380تغبثك زاقتِ اؾت زض ايي تحمیك ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض زض زٍ گطٍُ تعبًٍي ٍ
ذهَني زض ؾغح  0/25هعٌيزاض اؾت ٍلي ثب ايي تفبٍت وِ زض تحمیك هصوَض ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض زض
ٍاحسّبي تعبًٍي ثیكتط اظ ذهَني اؾت ثْطٍُضي هتَؾظ ًیطٍي وبض تعبًٍي  ٍ 8730ذهَني  6694هيثبقس
 -3-2-4ثْطٍُضي ًْبيي ًیطٍي وبض

زض ايي تحمیك هتَؾظ ثْطٍُضي ًْبئي ًیطٍي وبض زض زٍ ثرف تعبًٍي ٍ ذهَني احط هعٌيزاض زاضز ()P=/018
زض ايي هغبلعِ هتَؾظ ثْطٍُضي ًْبيي ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ 9449زض ٍاحسّبي ذهَني  13006اؾت
يعٌي ثْطٍُضي ًْبيي ًیطٍي وبض زض ٍاحسّبي ذهَني ثیكتط اظ تعبًٍي اؾت
ايي تحمیك ثب تحمیك ًجي ئیبى ( )1380اظ ًظط هعٌت زاضي تغبثك زاقتِ اؾت ،زض هغبلعِ هَضز اقبضُ ثْطٍُضي ًْبيي
ًیطٍي وبض زض زٍ گطٍُ هَضز ثطضؾي زض ؾغح  /025هعٌيزاض اؾت ،ثْطٍُضي ًیطٍي وبض زض تعبًٍي  ٍ 898ذهَني
 689هيثبقس
 -3-3ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس

زض ايي تحمیك ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض زٍ ثرف تعبًٍي ٍ ذهَني فبلس احط هعٌيزاض ثَزُ اؾت زض ايي
هغبلعِ هتَؾظ ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ 2/30زض ثرف ذهَني  2/17اؾت وِ ًكبى
هيزّس ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض ثرف تعبٍى ًؿجت ثِ ٍاحسّبي ثرف ذهَني ثیكتط هيثبقس
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يبفتِّبي ايي تحمیك ،ثب هغبلعِ ًجي ئیبى وبهالً تغبثك زاقتِ اؾت ،ثغَضيىِ زض ايي تحمیك ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس فبلس
احط هعٌيزاض ثَزُ اؾت ٍ هیعاى ثْطٍُضي ول عَاهل تَلیس زض ٍاحسّبي تعبًٍي  ٍ 2/26زض ٍاحسّبي ذهَني 2/25
هيثبقس
 -3-4پیكٌْبزات

ثب تَجِ ثِ يبفتِ ّب ٍ ًتبي تحمیك پیكٌْبزّبي شيل جْت ثْجَز ٍضعیت هَجَز ٍاضتمبء ثْطُ ٍضي زض ٍاحسّبي
تعبًٍي ٍ ذهَني هطغساضي ّبي گَقتي اؾتبى تْطاى پیكٌْبز هي گطزز:
 ًتبي تحمیك ًكبى زاز وِ ًعزيه ثِ ًیوي اظ تَلیسوٌٌسگبى هطو گَقتي زض هٌغمِ هَضز هغبلعِ ثِ گطٍُ ؾٌّي 40تب  50ؾبل تعلك زاقتٌس زض ًتیشِ پیكٌْبز هيقَز زٍلت زض نسٍض هشَظّبي تأؾیؽ ٍاحسّبي پطٍضـ هطو
گَقتي جسيس ،اٍلَيت ضا ثِ جَاًبى ٍ ثِ ٍيػُ فبضوالتحهیالى زاضاي هسضن هطتجظ ثب فعبلیت زامپطٍضي زازُ ٍ زض ايي
ظهیٌِ تؿْیالت الظم ضا فطاّن ًوبيس ايي اهط ؾجت ذَاّس قس تب ّطم ؾٌّي تَلیسوٌٌسگبى انالح گطزز
 ثط اؾبؼ ًتبي تحمیكًَ ،ؾبًبت لیوت ٍووجَز هٌبثع هبلي ٍاعتجبضي هْنتطيي هكىالت تَلیسوٌٌسگبى هطوگَقتي زض اؾتبى تْطاى ثَزُ اؾت لصا الظم اؾت ضوي اًشبم تحمیمبت جساگبًِ زض ذهَل ضاّىبضّبي انالح
ؾیؿتن ثبظاض ضؾبًي ايي هحهَل ثب زض ًظط گطفتي ٍيػگيّبي ذبل هٌغمِ ،زٍلت اظ عطيك تأهیي ًْبزُّبي تَلیس ثِ ٍيػُ
ذَضان اظ يهؾَ ٍ اجتٌبة اظ تغییطات ًبگْبًي ؾیبؾتّب ًؿجت ثِ ثْجَز ثبظاضيبثي ٍ جلَگیطي اظ ًَؾبًبت لیوت السام
ًوبيس
 اظ آًشب وِ ؾغح ویفي ًیطٍي اًؿبًي هَجَز زض تعبًٍیْبي وكبٍضظي هطغساضاى  ،ثبتَجِ ثِ فٌي ثَزى ضقتِپطٍضـ عیَض  ،هغلَة ًظط ًوي ثبقس ،الظم اؾت ؾیبؾت ٍ ضاّجطز زضاظهستي زض جْت ثبال ثطزى ویفیت ًیطٍي
اًؿبًي اتربش قَ ز .زض ايي ضاُ اضا يِ آهَظقْبي هؿتوط ٍ هتٌبؾت ثب ًیبظ هطغساضاى هي تَاًس ثِ تَا ًوٌسي آًْب
ووىْبي قبيبًي وٌس.آهَظقْبي اضائِ قسُ ثبيس زض زٍ ؾغح( ترههي هطغساضي) ٍ( عوَهي تعبٍى ٍ هسيطيت )
ثطگعاض قَز تبّوعهبى ثب افعايف اعالعبت ترههي ،آگبّي ّبي عوَهي ٍ قٌبذت اعضب اظ تعبٍى ًیع افعايف يبثس .
چٌیي آهَظقْبيي ثبيس ثطاي اعضب ،وبضوٌبى ٍ هسيطاى قطوتْبي تعبًٍي ثطگعاض گطزز تبوبضايي آًبى ضا افعايف زّس.
 زٍلت ثب زازى تؿْیالت ثلٌسهست ٍ ون ثْطُ ،هطغساضاى ضا زض تشْیع ٍ ًَؾبظي ٍاحسّبي هطغساضي اؾتبى ووهًوبيس چطا وِ  80زضنس ٍاحسّبي هطغساضي زاضاي ثٌبي هعوَلي ٍلسيوي ثَزُ ٍ ثب تَجِ ثِ احط هخجت ؾغح تشْیعات ٍ
لَاظم ثط ثْطٍُضي زض ؾَز ٍ وبضايي ايي اهط ضطٍضي ثٌظط هيضؾس
ر اضتمبي ثْطٍُضي ٍاحسّبي هطغساضي ًیبظهٌس عطح ثطًبهِ هسٍى هيثبقس ،اظ ايي ضٍ پیكٌْبز هيگطزز زض ايي ظهیٌِ
ثطًبهِاي جبهع ٍ ثلٌسهست ثب ًگبّي ثِ ًیبظّب ،اّساف ،هحسٍزيتّب ٍ قطايظ ضٍظ جبهعِ هطغساضاى تسٍيي ٍ عولیبتي
گطزز
ر ثبتَجِ ثِ ايٌىِ عَاهلي ًظیط زاى ههطفي ٍ ًیطٍي وبض ثرف عوسُ ّعيٌِّبي تَلیس ضا تكىیل هيزٌّس ايي اهط ثِ
ًَثِ ذَز ًكبًگط آى اؾت وِ جْت وبّف لیوت تَلیس گَقت هطو ،ثْتط اؾت زٍلت ثِ انالح لیوت ايي زٍ ًْبزُ اظ
عطيك ؾیبؾتّبي حوبيتي ثپطزاظز
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ر ضطيت تجسيل زاى ثِ گَقت هطو زض اؾتبى تْطاى حس اؾتبًساضز هغلَة ًطؾیسُ اؾت ًتبي هغبلعِ حبضط ًكبى زاز
وِ يىي اظ هْن تطيي زاليل چٌیي هَضَعي عَالًي ثَزى ًؿجي زٍضُ پطٍضـ اؾت ثٌبثطايي پیكٌْبز هيگطزز زٍضُ
پطٍضـ زض هطغساضيْبي گَقتي اؾتبى هَضز هغبلعِ لطاض گطفتِ وِ ًوًَِ ّبي هَضز ثطضؾي ايي هغبلعِ ثِ عَض هتَؾظ
 57ضٍظ ثَز وِ حسٍز  8ضٍظ وبّف زازُ قَز
 پیكٌْبز هيقَز زض تحمیمبت جساگبًِ ،ضوي ثطضؾي علل ٍ عَاهل ايي ضذساز ،ثِ ؾبيط اثعبز هَضَ اظ لجیل اثعبزاجتوبعي ،حمَلي ،هبلي ٍ فطٌّگي پطزاذتِ قَز ٍ زض نَضتي وِ ًتبي ايي تحمیمبت ًیع گَاُ ثط هعيّت ٍاحسّبي
تعبًٍي ًؿجت ثِ ثرف ذهَني ثَز ،ؾطهبيِگصاضي الظم جْت تَؾعِ ٍ تطٍي آى نَضت پصيطز
 -4هٌبثع ٍ هأذص
 1پَض وٌس ،ـ ٍ هعتوس ،م ن ( )1390تشعيِ ٍ تحلیل ثْطٍُضي عَاهل تَلیس زض نٌعت عیَض گَقتي (هغبلعِ هَضزي:
اؾتبى گیالى) تحمیمبت التهبز وكبٍضظي116-99 :)4(3 ،
 2چیصضي ،ا ح ً ٍ ،یه ًؿت ،ح ( )1380ثطضؾي التهبزي عَاهل تَلیس زض ٍاحسّبي تَلیس هطو گَقتي زض قْطؾتبى
ؾبٍججالو ًكطيِ علَم زاهي (پػٍّف ٍ ؾبظًسگي)25-22 :51 ،
 3حبجي ضحیوي ،م ٍ وطيوي ،ا ( )1388هحبؾجِ ٍ تحلیل ثْطٍُضي عَاهل تَلیس زض نٌعت پطٍضـ هطو گَقتي اؾتبى
وطزؾتبى التهبز وكبٍضظي ٍ تَؾعِ17-1 :66 ،
 4زقتي ،ق ٍ يعزاًي ،ؼ ( )1375تحلیل ثْطٍُضي ٍ ترهیم ثْیٌِ عَاهل تَلیس زض نٌعت عیَض ايطاى هشوَعِ همبالت
اٍلیي وٌفطاًؽ التهبز وكبٍضظي ايطاى ،ظاّساى ،نفحبت 83-72
 5قیطاًي ثیس آثبزي ،ف  ،عجبؾیبى ،م  ،وطين ،م ح ٍ وطثبؾي،

( )1386ثطضؾي ثْطٍُضي تعبًٍيّبي عیَض زض اؾتبى ؾیؿتبى

ٍ ثلَچؿتبى هغبلعِ هَضزي هٌغمِ ؾیؿتبى التهبز وكبٍضظي ٍ تَؾعِ102-87 :60 ،

 6عبقطي ،ا ٍ وطين ظازُ ( )1389هحبؾجِ ثْطٍُضي عَاهل تَلیس زض هطغساضيّبي گَقتي اؾتبى آشضثبيشبى غطثي ًكطيِ
علَم زاهي (پػٍّف ٍ ؾبظًسگي)7-2 :86 ،
ً 7جيئیبى ،ل ( )1384ثطضؾي ثْطٍُضي ٍ ترهیم ثْیٌِ عَاهل تَلیس گَقت هطو زض زٍ ثرف تعبًٍي ٍ ذهَني زض
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