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 چکیده

ؼ اعتت    6٠ّغت٘ن، ثب گغتزػ ؽْزّب، تؼذاد افزادثب هغئلٔ پ٘زؽذى جوؼ٘ت ٍ ؽْزًؾٌٖ٘ هَاجِ  ١٢در قزى  عبلِ ٍ ثبالتز رٍ ثِ افشٗا

زاى ثِ دالٗل هختلف اس جولِ کبّؼ ه٘شاى هَال٘ذ، پ٘ؾزفت ّتبٕ ػلتن     جْبى ثِ عزػت درحبل پ٘زؽذى اعت  هغألِ عبلوٌذٕ جوؼ٘ت ٗا

ؼ اه٘ذ ثِ سًذگٖ در حبل ظَْر ثَدُ ٍ پ ي تحق٘ت  ثزرعتٖ    .آٗذ ذٗذٓ ًٌَٖٗ ثِ ؽوبر هٖپشؽکٖ، ثْذاؽت، آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ افشٗا ّذف ٗا

ٖ    ّبٕ ؽْز دٍعتذار عبلوٌذ ثب تأک٘ذ ثز ؽبخص  ٍضؼ٘ت ؽْز هؾْذ در ارتجبط ثب ؽبخص ّتبٕ ثتبس ؽتْزٕ،     کبلجتذٕ ففاتب  -ّتبٕ فاتبٗ

وٌٖ ٍ عَْلت تزدد( اعت  رٍػ تحق٘  تَص٘فٖ  ّب ٍ هکبى عبختوبى پ٘وبٗؾٖ اس ًَع  -ّبٕ ػوَهٖ ٍ هذّجٖ، حول ٍ ًقل درٍى ؽْزٕ، ٗا

ٌکِ تحق٘  حبضز ثِ صَرت پ٘وبٗؾٖ اًجبم گزفتِ اعت، ثزإ جوغ کبرثزدٕ ّب اس پزعؾٌبهِ اعتتفبدُ ؽتذ     آٍرٕ دادُ اعت، ثب تَجِ ثِ ٗا

ٖ آى هَرد تأٗ٘ذ اعت  ًتبٗج، ًؾبى پزعؾٌبهِ ثب اعتفبدُ اس هؼ٘بر دٌّتذٓ   ّبٕ اعتبًذارد عبسهبى ثْذاؽت جْبًٖ طزاحٖ ؽذُ اعت ٍ رٍٗا

ي اعت کِ ؽبخص ّتبٕ   تز اس اعتبًذاردّب ً٘غتٌذ ٍ در ٍضؼ٘ت ًغجتبً قبثل قجَلٖ قزار دارًذ؛ اهب تٌْب ً٘تبس  هَرد هطبلؼِ گزچِ پبٗ٘يّبٕ   ٗا

ذئبل ٍ تجبرة عبٗز کؾَ کٌٌذ ٍ هٖ اٍلِ٘ عبلوٌذاى را تأه٘ي هٖ ِ  تَاى گفت ثب ٍضؼ٘ت ٗا ؽتذى ثتِ ؽتْز     ٗبفتتِ جْتت تجتذٗل    ّبٕ تَعتؼ

 5ٗتب   4ّب، ًوتزٓ   ارد ٍ ثب تَجِ ثِ ط٘ف ل٘کزت کِ هجٌبٕ هقبٗغِ ٍ ثزرعٖ ثَد، ّ٘چ کذام اس ؽبخصدٍعتذار عبلوٌذ فبصلٔ سٗبدٕ ٍجَد د

 اًذ کِ در اًتْب، راّکبر ٍ پ٘ؾٌْبدّبٖٗ جْت ثْجَد ٍضغ هَجَد ارائِ ؽذُ اعت  فحذاکثز هطلَث٘ت( را کغت ًکزدُ

ّبٕ ػوَهٖ ٍ هتذّجٖ،    ّب ٍ هکبى وٌٖ ٍ عَْلت تزدد، عبختوبىّبٕ ثبس ؽْزٕ، حول ٍ ًقل، ٗا ؽْز دٍعتذار عبلوٌذ، فاب کل٘ذ ٍاصگبى:

   ؽْز هؾْذ 

                                                 
h-zarghani@um.ac.ir                                                                ) نویسنده مسؤول (                                   دانشیار جغرافیای سیاسي. دانشگاه فردوسي مشهد -1

                                                  استادیار دانشگاه فردوسي مشهد ، رشته مدیریت شهری -2

 دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت شهری ، دانشگاه فردوسي مشهد -3
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 مقدمه
ٛا٢  وياٞف  آٖ َي٣  وٝ اؾت فطآ٤ٙس٢ پ٥ط٢ ٚا٘ي٣ ٚ  لي  ض

ٖ  ٌصقيت  اثط زض جؿ٣ٕ  زٞيس. ؾيإِٙس٢   ٔي٣  ض٢ٚ ظٔيا

ٝ  اؾيت  فطا٤ٙس٢ ٖ     وي ضا ٞيا   فطآ٤ٙيس ظ٘يس٣ٌ إيا٣ٔ ا٘ؿيا

 ٥٘ؿيت  ت٥ٕاض٢ ؾٗ،ضفتٗ  تاال ؾإِٙس٢،. قٛز ٣ٔ قأُ

 ٝ ٖ  وييٝ اؾيت  ح٥ياا٣  ٠پس٤ييس ٤يه  تّىي  قييأُ ضا ٍٕٞيا

ٝ  َث٥ؼي٣ اؾيت   ؾي٥ط  ٤يه  ٚاليغ  زض ٚ قيٛز  ٣ٔ  آٖ زض وي

ٚا٘يييي٣  ٚ ف٥ع٤ِٛيييييٛغ٤ى٣ اغ٥٥ييييطا    ضخ تيييييسٖ زض ض

ٝ  تيا  َطفي٣  اظ (.Biggs et al, 2000: 661)زٞيس  ٣ٔ  اٛجي

ييط٢ ؾييإِٙس٢ ٠تييٝ ا٤ٙىييٝ پس٤ييس   اؾييت، ٍٕٞييا٣٘ ٔا

تا٤ييس  ؾياِرٛضز٣ٌ  زٚضاٖ تييطا٢ جٕؼ٥يت ؾيياذتٗ  آٔيازٜ 

 ٚ اجتٕياػ٣  ١اٛؾؼٞا٢   ؾ٥اؾت اظ ٢٘اپص٤ط افى٥ه ١جٙث

 ؾييُٛ  زض إيياْ ظ٤يياز ٔؿيياػ٣ تييا ٚ تاقييس التهيياز٢

ٛاز٣ٌ ٔح٣ّ، وكٛض٢، ْ  فيطز٢  ٚ ذا٘ )زٚتيٛآض،   قيٛز  ايٛم

ؾيياَ  50(. قييٕاض جٕؼ٥ييت ؾييإِٙساٖ زض  34: 1375

سٜ ٥٘يع ؾيٝ   ؾاَ آ٤ٙ 50ٌصقتٝ ؾٝ تطاتط قسٜ اؾت ٚ زض 

ٛاٞييس قييس. زض ؾيياَ     205٘عز٤ييه تييٝ   1950تطاتييط ذ

 ٥ّ٥ٔ50ٖٛ ٘فط ؾإِٙس زض ؾطااؾط جٟاٖ ٚجيٛز زاقيت،   

 606ؾاَ تؼس قٕاض افيطاز ؾيإِٙس ؾيٝ تطاتيط قيس ٚ تيٝ       

َ لييطٖ حايييط ٥٘ييع،    ٥ّ٥ٔ١ييٖٛ ٘فييط ضؾيي٥س. زض ٥ٕ٘يي   ٚا

قيٛز ويٝ جٕؼ٥يت ؾيإِٙس زض جٟياٖ زض       ت٣ٙ٥ ٣ٔ پ٥ف

ط تطؾس. جٕؼ٥ت ؾيإِٙساٖ  تٝ زٚ ٥ّ٥ٔاضز ٘ف 2050ؾاَ 

 ٢ تطذٛضزاض اؾيت اط ؾط٤غ٘ؿثت تٝ وُ جٕؼ٥ت اظ ضقس 

ٛاٖ زٚٔي٥ٗ     (.345: 1383)اؾتٛاعَ،  قٟط ٔكٟس تيٝ ػٙي

ٛاٞيس    ٠ ا٤طاٖ اظ پس٤يس والٖ قٟط  ؾيإِٙس٢ ٔؿيتی٣ٙ ٘ر

تٛز، تّىٝ تط اؾاؼ ؾطقٕاض٢ ػٕي٣ٔٛ ٘فيٛؼ ٚ ٔؿيىٗ    

  َ ؾياَ تيٝ تياال     65جٕؼ٥يت ٌيطٜٚ    1390آتاٖ ٔياٜ ؾيا

)ٔطويع آٔيياض ا٤يطاٖ(. ا٤يٗ زض حييا٣ِ     تيٛزٜ اؾيت  %  06/5

تاقييٙس پ٥ييط٢  65جٕؼ٥ييت تيياال٢ ؾييٗ  %8اؾييت وييٝ 

ٛاٞس زاز جٕؼ٥ت ؾي٥اَ  (. WHO, 2007) جٕؼ٥ت ضخ ذ

ٖ    30حسٚز  ٞيا   ٥ّ٥ٖٔٛ ظائط زض ؾاَ ٥٘يع ويٝ تركي٣ اظ آ

يط       ٛاٖ ٞؿيتٙس تيط ا٥ٕٞيت ا٤يٗ ٔا جٕؼ٥ت ؾإِٙس ٤ا ٘اا

 ٞيا٢  اٖ قيٟط ػالٜٚ تط ا٤ٗ اؼيساز٢ اظ ؾيإِٙس   ،افعا٤س ٣ٔ

ٛاض٢ تيا     ز٤ٍط ٥٘ع تطا٢ اؾتفازٜ اظ ف٥ٛيا  ٔؼٙي٢ٛ ٕٞوي

 ٞيا٢  ع( تٝ ا٤ٗ قٟط ٟٔاجط  وطزٜ ٚ ؾاَ)حًط  ضيا 

ٟٔٙسؾياٖ  ) وٙٙس ٣ٔ پا٤ا٣٘ ػٕط ذٛز ضا زض ٔكٟس ؾپط٢

ا٤يٗ   ٞيا٢  تٙاتطا٤ٗ اٛجيٝ تيٝ ٥٘ياظ   (. 1385ٔكاٚض َاـ، 

ذيال  ٞيا٢    ٢ٌيصاض  ؾ٥اؾت٢ ٚ ض٤ع تط٘أٝلكط اظ جأؼٝ، 

ظ٤طا قيٟطزاض٢ ٔكيٟس ٚ ؾيا٤ط     ؛حائع ا٥ٕٞت اؾت تؿ٥اض

ٖ    ٞا٢ ٟ٘از ط ٘ٝ اٟٙيا زض لثياَ ٔوياٚضا تّىيٝ زض   ،ٔت٣ِٛ ٔا

ع( تا٤يس تٟتيط٤ٗ ٚ تيا    )تطاتط ظائيطاٖ حيطْ حًيط  ضييا     

ذييسٔا  قييٟط٢ ضا اضائييٝ زٞٙييس. ٞييس   اييط٤ٗ  و٥ف٥ييت

پػٚٞف حايط اضظ٤ات٣ ٚيؼ٥ت والٖ قٟط ٔكيٟس جٟيت   

اظ ٔٙظييط  تييٝ قييٟط زٚؾييتساض ؾييإِٙس   قييسٖ  اثييس٤ُ

تياظ قيٟط٢،    ٞيا٢  فًيا ) واِثيس٢  -فًيا٣٤ ٞا٢   قاذم

    ٖ ٚ ٞيا   حُٕ ٚ ٘مُ، ا٤ٕٙي٣ ٚ ؾيِٟٛت ايطزز ٚ ؾياذتٕا

تطضؾي٣  ، ػ٣ٕٔٛ ٚ ٔصٞث٣( ٚ اظ ز٤ٍيط اٞيسا   ٞا٢   ٔىاٖ

ٔٛضز ُٔاِؼٝ اظ ٔٙظط افى٥ه ٔٙياَك ٔحيُ   ٞا٢   قاذم

 .اؾتاحه٥ال   ظ٘س٣ٌ ؾإِٙساٖ ٚ افاٚ  زض

 

 اّو٘ت ٍ ضزٍرت تحق٘ 

ٝ  ٔطتييٌٛ ٔؿييائُ ٚ س٢ؾيإِٙ   ٟٕٔتييط٤ٗ اظ ٤ىيي٣ ،آٖ تي

ُ ٞا٢   ٔؤِفٝ . اؾيت  زٚضاٖ ٔؼانيط  زض ضفياٜ  زِٚيت  اكيى٥

ٝ  ٞا٢ وكٛض ٝ  اٛؾيؼ َ  زض ٚ ٤افتي ٝ  حيا ٝ  ،اٛؾيؼ ٞيا٢    تط٘أي

پتط٤يه،  ) زاض٘يس  جٕؼ٥يت ؾيإِٙس   تيطا٢ ا٢  ٤ٚػٜ ضفا٣ٞ

(. تٙاتطا٤ٗ انُ حٕا٤ت اظ ؾيإِٙساٖ ٤ىي٣ اظ   35: 1381

١ زِٚيت ضفياٜ زض آؾيتا٘   ٥ٌيط٢   قىُٞا٢   ظ٥ٔٙٝاط٤ٗ  ٟٔٓ

لطٖ ت٥ؿتٓ تٛزٜ اؾت. اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍيط ؾياظٔاٖ تٟساقيت    

قيٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس زض    "جٟا٣٘ تا َطاح٣ ٚ ا٘تكياض  

زض چٙيس٤ٗ  ( WHO, 2007) "جٟا٣٘: ٤ه ضإٞٙيا ١ ػطن

 60ترف تٝ تطضؾي٣ ضٚ٘يس ضقيس جٕؼ٥يت افيطاز تياال٢       

ؾاذتاض جٕؼ٥يت، ؾيٗ فؼياَ ٚ    قسٖ  ؾاَ زض جٟاٖ، پ٥ط

ٞيا٢    آٖ قاذم١ ِٕٙس٢ پطزاذتٝ اؾت ٚ زض ازٔاؾٗ ؾا

ٔطتيٌٛ تيٝ ٞيط     ٞيا٢  قٟط زٚؾتساض ؾيإِٙس ٚ اؾيتا٘ساضز  

ٗ قاذم تطضؾ٣ قسٜ اؾت، ا٤ٗ پطٚغٜ  ِي٥ زض ؾياَ   تياض  ٚا

 ٞيا٢  تٝ تؼيس اظ وكيٛض   2006ُٔط  قس ٚ اظ ؾاَ  2005
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ػًٛ زػٛ  تٝ ٕٞىاض٢ تٝ ػٕيُ آٔيس، ا٤يٗ اؾيتا٘ساضزٞا     

تّىيٝ تيطا٢ ؾيٙوف     ،تٝ ٔؼٙا٢ تطاط٢ ٤ه وكٛض ٥٘ؿت

ٚيؼ٥ت ٞط قٟط ٚ وكٛض ٚ اضاما٢ ٚيغ ٔٛجيٛز َطاحي٣   

ِعْٚ اٛجٝ تيٝ ا٤يٗ ٔٛييٛع     (.WHO, 2007) قسٜ اؾت

ٛاٖ وكيٛض٢ زض حياَ اٛؾيؼٝ ٚ ٕٞنٙي٥ٗ      زض ا٤طاٖ تٝ ػٙ

٠ ٤ى٣ اظ اػًا٢ ؾياظٔاٖ تٟساقيت جٟيا٣٘ ويٝ زض آ٤ٙيس     

ٛاٞيس قييس    ٛاجييٝ ذ حييائع  ،٘عز٤يه تييا پ٥يط٢ جٕؼ٥ييت ٔ

ٛاٖ زٚٔي٥ٗ ويالٖ قيٟط    قٟط ٔكٟ ا٥ٕٞت اؾت. س تٝ ػٙ

ٛاجيٝ اؾيت    ٔصٞث٣ ا٤طاٖ ضٚظ تٝ ضٚظ تا افعا٤ف جٕؼ٥ت ٔ

ع( ؾياال٘ٝ  )ٚجٛز تاضٌاٜ حًط  ثأٗ اِحوي    ٚ تٝ ز٥ُِ

، اؾيت ظائط اظ ؾطاؾط ا٤طاٖ ٚ جٟياٖ  ٞا  ٥٘ع پص٤طا٢ ٥ّ٥ٖٔٛ

تط اؾاؼ ؾطقٕاض٢ ػٕي٣ٔٛ ٘فيٛؼ ٚ ٔؿيىٗ زض آتياٖ     

زض قٟط ٔكيٟس   ؾاَ 65جٕؼ٥ت افطاز تاال٢  ،1385ٔاٜ 

(. 1389)ٔطويع آٔياض ا٤يطاٖ، آٔاض٘أيٝ      % تٛزٜ اؾت 49/4

ٞعاض ٘فيط اظ ويُ جٕؼ٥يت     108ٔؼازَ  امط٤ثاًا٤ٗ زضنس 

قييٛز ٚ زض ؾطقييٕاض٢ ػٕيي٣ٔٛ ٘فييٛؼ ٚ   ٔيي٣ ضا قييأُ

ٞيعاض ٘فيط    140ا٤يٗ ٥ٔيعاٖ تيٝ     1390ٔؿىٗ آتاٖ ٔياٜ  

فًيا٢   (.1391)ٔطوع آٔياض ا٤يطاٖ، آٔاض٘أيٝ     ضؾ٥سٜ اؾت

فًا٣٤ اؾت وٝ زض آٖ ػيساِت قيٟطٚ٘س٢    َا٤سئاقٟط٢ 

    ٖ ٛا٘ٙيس اظ ا٤يٗ     ضػا٤ت قيسٜ تاقيس ٚ إيا٣ٔ قيٟطٚ٘سا تت

ٚالييغ ؾييإِٙساٖ . فًييا اؾييتفازٜ وٙٙييس   تركيي٣ اظ زض 

آ٤ٙييس ٚ زض  ٔيي٣ تييٝ قييٕاض طقييٟپص٤ط آؾيي٥ةقييٟطٚ٘ساٖ 

قييٟط٢ تييطا٢ ؾيييإِٙساٖ    ٞيييا٢ نييٛضا٣ وييٝ فًييا   

ؾاظ٢ قٛز، پ٥أيس ٔیثيت آٖ تيطا٢ ؾيا٤ط الكياض       ٔٙاؾة

ٛاٞس  جأؼٝ  (.144: 1377)ٔكا٤ر٣،  تٛز٥٘ع ذ

 

 ٍ فزض٘بت تحق٘ ت عؤاال

  ٘عؤاالت تحق 
تاظ قيٟط٢ زض قيٟط ٔكيٟس ايا چيٝ ٥ٔيعاٖ        ٞا٢ فًا -1

  ؾإِٙساٖ اؾت؟ ٞا٢ ٔتٙاؾة تا ٥٘اظ

ػٕيي٣ٔٛ ٚ ٔييصٞث٣ زض ٞييا٢   ٚ ٔىيياٖٞييا  ؾيياذتٕاٖ -2

ؾيإِٙساٖ   ٞيا٢  ٔكٟس اا چيٝ ٥ٔيعاٖ ٔتٙاؾية تيا ٥٘ياظ     

 اؾت؟

ٚ ٘مُ قٟط٢ زض قٟط ٔكيٟس ايا چيٝ    ؾ٥ؿتٓ حُٕ  -3

 ؾإِٙساٖ اؾت؟ ٞا٢ ٥ٔعاٖ ٔتٙاؾة تا ٥٘اظ

ٚيؼ٥ت ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز زض قٟط ٔكٟس اا چيٝ   -4

 ؾإِٙساٖ اؾت؟ ٞا٢ ٥ٔعاٖ ٔتٙاؾة تا ٥٘اظ

ـ  -5 ٞيا   آٖ ت٥ٗ ُٔٙمٝ ٔحُ ؾىٛ٘ت ؾيإِٙساٖ ٚ ٍ٘يط

قيٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس    ٞيا٢    ٘ؿثت تٝ ٚيؼ٥ت قاذم

 افاٚ  ٚجٛز زاضز؟

 

  ٘فزض٘بت تحق 
تياظ قيٟط٢ زض قيٟط ٔكيٟس      ٞا٢ ضؾس فًا ٣ٔ تٝ ٘ظط-1

 ُٔاتك تا ٥٘اظ ؾإِٙساٖ َطاح٣ ٘كسٜ اؾت.

ٖ  ٞا ؾاذتٕاٖضؾس  ٣ٔ تٝ ٘ظط -2 ػٕي٣ٔٛ ٚ  ٞيا٢    ٚ ٔىيا

ٔصٞث٣ زض قٟط ٔكٟس ُٔاتك تا ٥٘اظ ؾيإِٙساٖ َطاحي٣   

 ٘كسٜ اؾت.

ؾ٥ؿتٓ حُٕ ٚ ٘مُ قٟط٢ زض قيٟط  ضؾس  ٣ٔ تٝ ٘ظط -3

ؾيإِٙساٖ َطاحي٣    ٞيا٢  ٔتٙاؾة تيا ٥٘ياظ  ٔكٟس ٔكٟس 

 ٘كسٜ اؾت.

ٚييؼ٥ت ا٤ٕٙي٣ ٚ ؾيِٟٛت ايطزز زض     ضؾس  ٣ٔ تٝ ٘ظط -4

 . ؾإِٙساٖ ٥٘ؿت ٞا٢ قٟط ٔكٟس ٔتٙاؾة تا ٥٘اظ

تي٥ٗ ٍ٘ييطـ ؾييإِٙساٖ ؾيياوٗ زض ٔٙيياَك ٔرتّيي     -5

قيٟط زٚؾيتساض   ٞيا٢    قٟط٢ ٘ؿثت تٝ ٚيؼ٥ت قياذم 

 ٢ ٚجٛز ٘ساضز.زاض ٔؼ٣ٕٙٙس افاٚ  ؾاِ

 

 رٍػ تحق٘ 
. اؾيت پ٥ٕا٤ك٣ اظ ٘ٛع واضتطز٢  -احم٥ك حايط اٛن٥ف٣

ا٢؛  وتاترا٘يي١ٝ زض ا٤ييٗ احم٥ييك اتتييسا اظ َط٤ييك ُٔاِؼيي  

اؾتفازٜ اظ ٔماال  زاذ٣ّ ٚ ذياضج٣ تيٝ تطضؾي٣ ٔفٟيْٛ     

آٖ تيا اٛجيٝ تيٝ    ٞيا٢    قٟط زٚؾتساض ؾيإِٙس ٚ قياذم  

ؾياظٔاٖ تٟساقيت جٟيا٣٘ پطزاذتيٝ قيس.       ٞا٢ اؾتا٘ساضز

ؾپؽ تا اؾيتفازٜ اظ اتيعاض پطؾكيٙأٝ تيٝ نيٛض  ٥َي        

ٛافمٓ   ويأالً ايا   1 ٕ٘ط٠ٔراِفٓ  وأالً)اظ  ٥ِىط   ٕ٘يط٠ ٔي

ٖ  قاذم ػٕسٜ 4( تٝ تطضؾ٣ ٚ اح٥ُّ 5 ٚ ٞيا   )ؾياذتٕا

 ٖ َ  5 ػٕي٣ٔٛ ٚ ٔيصٞث٣:  ٞيا٢    ٔىيا ، حٕيُ ٚ ٘مييُ  ؾيؤا
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َ  5ز: ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت ايطز  ،ؾؤاَ 8زضٖٚ قٟط٢:  ، ؾيؤا

َ  19تاظ قٟط٢:  ٞا٢ فًا ُ  ؾيؤا ٥ٌيط٢   ( زض اؾياؼ قيى

قٟط زٚؾتساض ؾإِٙس پطزاذتٝ قس. تيا اٛجيٝ تيٝ ا٤ٙىيٝ     

اؾيتا٘ساضز ؾياظٔاٖ    ٞيا٢  پطؾكٙأٝ تيا اؾيتفازٜ اظ ٔؼ٥ياض   

ٚا٤ي٣ آٖ ٔيٛضز        تٟساقت جٟيا٣٘ َطاحي٣ قيسٜ اؾيت، ض

ٛ ؾؤاالاؾت. الظْ تٝ شوط اؾت  اأ٥٤س ٝ ٠   تا قي٥ -اطجٕي

٢ قسٜ اؾيت. تيطا٢ تطضؾي٣    ؾاظ ت٣ٔٛ اطجٕٝ،-تاظٌكت

اؾتفازٜ قسٜ اؾيت ويٝ    1پا٤ا٣٤ اظ يط٤ة آِفا٢ وطٚ٘ثاخ

ٗ   78ٔمساض آٖ تطاتط  ٥ٔيعاٖ ٔيٛضز    % تٝ زؾت آٔيس ويٝ ا٤ي

ؾياوٙاٖ  ١ آٔاض٢ پػٚٞف حاييط و٥ّي  ١ لثَٛ اؾت. جأؼ

ِصا تيا اؾيتفازٜ اظ    ٞؿتٙس؛ ؾاَ تٝ تاال زض قٟط ٔكٟس 65

٘فيط اظ افيطاز    384حويٓ  تا ا٢  وٛوطاٖ، ٥ٌٕٝ٘ٛ٘ط٢  ٕ٘ٛ٘ٝ

ٝ   ، ؾياَ تيٝ تياال    65 ا٢  َثميي٥ٌٝيط٢   تيا اؾيتفازٜ اظ ٕ٘ٛ٘ي

ٛاٖ َثميٝ    ٌا٘ٝ  13)ٔٙاَك قٟطزاض٢  قٟط ٔكٟس تيٝ ػٙي

١ پطؾكيٙأ  380ت ٟا٤ي ا٘يس( ويٝ زض ٘   زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ

اى٥ُٕ ٚ ٔٛضز تطضؾي٣ ليطاض ٌطفيت. تيس٤ٗ ٔٙظيٛض ويُ       

 023/140ؾاَ تيٝ تياال    65آٔاض٢، وٝ ؾإِٙساٖ ١ جأؼ

( تيٝ ٘ؿيثت   1391)ٔطوع آٔاض ا٤طاٖ، آٔاض٘أٝ ٞؿتٙس  فط٘

ٚ ؾييپؽ تييا ا٘ييس  قييسٜ تٙييس٢ َثمييٝجٕؼ٥ييت ٔٙيياَك 

تيٝ افى٥يه ٔٙياَك    ، الظْ ٞيا٢   اره٥م ٔتٙاؾة، ٕ٘ٛ٘ٝ

قٟطزاض٢ قيٟط ٔكيٟس ٚ ٕٞنٙي٥ٗ تيٝ ٔٙظيٛض وياٞف       

تؿٍ ٘تا٤  تٝ جأؼيٝ  قسٖ  ذُا٢ ٔٛجٛز ٚ لاتُ اؼ٥ٕٓ

  ٝ ظ افيطاز ظٖ ٚ  ٥ٕ٘ي٣ ا  ،ؾؼ٣ قسٜ اؾت وٝ زض ٞيط ُٔٙمي

٣ٕ٥٘ ز٤ٍط ٔطز ا٘تراب قٛ٘س وٝ ا٤ٗ ٞس  اا حس تي٥ف  

 ،% احمك پ٥سا وطزٜ اؾيت، تيطا٢ تطضؾي٣ فطيي٥ا     90اظ 

تيييا اؾيييتفازٜ اظ آظٔيييٖٛ ٞيييا  زازٜتيييٛزٖ  اتتيييسا ٘طٔييياَ

اؾ٥ٕط٘  ؾٙو٥سٜ قسٜ اؾيت. ٕٞنٙي٥ٗ اظ   -وإٌِٛطٚ 

ٗ   tآظٖٔٛ  ٚاض٤يا٘ؽ   ٞيا   جٟت ٔما٤ؿيٝ ٥ٔيا٥ٍ٘ ٚ اظ آ٘يا٥ِع 

ٔٙيياَك تييٝ افى٥ييه ٚ تطضؾيي٣ اضاثيياٌ   تييطا٢ تطضؾيي٣ 

تا احه٥ال  اؾتفازٜ قسٜ اؾت. تطا٢ اح٥ّيُ  ٞا   قاذم

 اؾتفازٜ قسٜ اؾت.  SPSSآٔاض٢  افعاض ٘طْاظ ٞا ٜ زاز

 

                                                 

1 . Chronbach‟s Alpha 

 تحق٘ ٔ پ٘ؾٌ٘
تيط   اأو٥يس  أُاِؼا  زض اضاثاٌ تا قٟط زٚؾتساض ؾإِٙس ت

٤ه تؼس ٚ ض٤ٚىطز٢ ذال زض احم٥ميا  زاذّي٣ نيٛض     

ا٤ٗ ٔٛيٛع زض ُٔاِؼيا  ذياضج٣   ١ ٌطفتٝ اؾت ٚ پ٥ك٥ٙ

 1ز٘ثاَ قسٜ اؾيت، ويٝ زض جيسَٚ    اط  تٝ نٛض  ٔٙؿوٓ

تٝ اذتهاض تٝ چٙس ٔيٛضز اظ احم٥ميا  نيٛض  ٌطفتيٝ زض     

     ٝ  اضاثياٌ تيا ؾيإِٙساٖ ٚ و٥ف٥ييت ظ٘يس٣ٌ آ٘ياٖ پطزاذتيي

 قٛز. ٣ٔ
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

 : پ٘ؾٌ٘ٔ تحق٘ ٢جذٍل 

 ًتبٗج پضٍّؾگز ػٌَاى تحق٘ 

 

هجلوتتبى عتتبسٕ  هٌبعتتت

ؽتْزٕ ثتتزإ عتتبلوٌذاى  

 ؽْز تٌکبثي

 

 1388ٔؼٕاض،

ٝ  ٚ ذ٥اتياٖ،  ضٚ پ٥ازٜاضاثا٣َ ت٥ٗ ٞا٢   ٞا، پُضٚ پ٥ازٜزض ا٤ٗ احم٥ك ٝت تطضؾ٣  ٚ وفپيٛـ ٔؼياتط،   ٞيا   پّي

ٛ    ٞا٢   ٚ پُٞا  ٥ٔع ٚ ٥ٕ٘ىت ضإٞٙيا٣٤   ٞيا٢   چيطاؽ ضإٞٙيا٢ ٔؿي٥ط ٚ   ٞيا٢    ٞيٛا٣٤، ؾيُُ ظتاِيٝ، اياتّ

تهيط٢ ٚ ا٤ٕٙي٣ ٚ ؾيِٟٛت    ٞيا٢    ضا٘ٙس٣ٌ پطزاذتٝ قسٜ اؾت ٚ ٝت َٛض و٣ّ ٔثّٕاٖ قيٟط٢، ظ٤ثيا٣٤  

اؾت. َثك ٘تا٤  ٔهاحثٝ تا ؾيإِٙساٖ ٚ پطؾكيٙأٝ تيٝ ا٤يٗ     قسٜ تاظ قٟط٢ تطضؾ٣  ٞا٢ اطزز ٚ فًا

ٖ قيٟط٢  ٘ت٥وٝ ضؾ٥س وٝ زض قٟط جا٢ ٌطاف٥ه، ٘ٛض ٚ ضً٘ ذا٣ِ اؾت ٚ ٝت ظ٤ثاؾاظ٢ قيٟط ٚ ٔثّٕيا  

ٔحّي٣   ٞيا٢   زض پياضن ٞا  ؾاَ اظ وٕثٛز ٥٘ىٕت 70-65وٕتط اٛجٝ قسٜ اؾت. ؾإِٙساٖ ٌطٜٚ ؾ٣ٙ 

ُ   ٞا  اؾتا٘ساضز زض جا٤ات٣ ٥ٕ٘ىت١ ٚ ػسْ ضػا٤ت فانّ ٞيٛا٣٤ تيٝ پّيٝ    ٞيا٢    ٚ ٕٞن٥ٙٗ ػيسْ او٥ٟيع پي

٥ٗ ضا تيٝ ذيٛز        َٛض٢ وٝا٘س. ٝت  تطل٣ اتطاظ ٘اضيا٤ت٣ زاقتٝ اذتهيال  ا٤يٗ زٚ ؾيٙوٝ وٕتيط٤ٗ ٥ٔياٍ٘

 زازٜ اؾت.

تغ٘٘تتز فاتتبٕ ثتتبس رٍػ  

هٌظتز  ٔ هغتق٘ن در تَعتؼ 

جتبد   ؽْزٕ ؛ راّٖ ثزإ ٗا

 ؽْز دٍعتذار عبلوٌذ

ح٥سض٢ ٚ 

 ٕٞىاضاٖ

(1387) 

قيٟط زٚؾيتساض    ٞيا٢   تاظ قٟط٢، تيٝ ػٙيٛاٖ ٤ىي٣ اظ ٔؼ٥ياض     ٞا٢  زض ا٤ٗ احم٥ك ٝت تطضؾ٣ قاذم فًا

ؾإِٙس پطزاذتٝ قسٜ اؾت، ٘تا٤  تا اؾتفازٜ اظ ٘ظطؾيٙو٣ ٚ آٌيا٣ٞ اظ ز٤يسٌاٜ ؾيإِٙساٖ حياو٣ اظ      

 ٞيا٢   ٔؿي٥ط تيٛزٖ   ا٤ٗ اؾت وٝ آ٘نٝ ؾإِٙساٖ ذٛاٞاٖ آٖ ٞؿتٙس: ا٣ٕٙ٤ ٔؿي٥طٞا، ضاحتي٣ ٚ ٔؿيُ    

اظ واقيت زضذتياٖ ٚ   ٞيا تيا اؾيتفازٜ    ضٚ پ٥يازٜ اٙس، ا٤وياز ظ٤ثيا٣٤ زض   ٞا٢    ػثٛض٢ ٚ ػسْ واضتطز ق٥ة

تؼًي٣ اظ ٔؿي٥ط   ويطزٖ   ٔىث ٚ حطوت ٤يا ٔؿيم    ٞا٢  فًا٢ ؾثع ٚ ا٤واز اٙٛع زض ٔؿ٥ط تا ا٤واز فًا

ٗ ٣٤ ٝت ٔؿائُ ال٣ٕ٥ّ ٘ظ٥ط ؾا٤ٝ ٚ تاض٘س٣ٌ، ٌٛ پاؾدجٟت  پ٥يازٜ اظ َط٤يك    ٞيا٢   ا٥ٙٔيت ٔؿي٥ط   ايأ٥ٔ

ٝ      ٞا چطاؽ٘هة  تيٛزٖ   ؾيف ٔؿيُ   ٔيٛضز پط ٞيا٢     ٚ ٘ٛضپطزاظ٢ زض قة. تيٝ َيٛض وّي٣ زض تي٥ٗ ؾيٙو

٥ٗ ٚ ٘يٛضپطزاظ٢ زض قية           ٞيا٢   ٔؿ٥ط ػثيٛض٢ زض ضاؾيتا٢ ؾيِٟٛت ايطزز ؾيإِٙساٖ وٕتيط٤ٗ ٥ٔياٍ٘

٥ٗ ٚ ؾُ  ضيا٤ت ؾإِٙساٖ ضا ٘كاٖ   .زٞس ٣ٔت٥كتط٤ٗ ٥ٔاٍ٘

ؽْز ٔ پ٘زٕ جوؼ٘ت؛ تَعؼ

ٔ دٍعتذار عتبلوٌذ، ًوًَت  

 هَردٕ: ثزٍکغل؛ ثلضٗک

 

Buffle et 

al.,2012 
 

 

قيٟط تطٌٚؿيُ تيٝ قيٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس       وطزٖ  احتٕا٣ِ تطا٢ اثس٤ُٞا٢    زض ا٤ٗ احم٥ك ٝت ضاٜ حُ

پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ٘تا٤  حاو٣ اظ ا٤ٗ اؾت وٝ افطاز ؾإِٙس ٝت َٛض ذيال تيٝ اغ٥٥يطا  ف٥ع٤ىي٣ ٚ     

ِصا ٝت ز٥ُِ ا٤ٗ اؼّك ذياَط اغ٥٥يطا  زض ٔحي٥ٍ پ٥طأيٖٛ تا٤يس ايسض٤و٣ ٚ       ؛ ٔح٣ُ٥ حؿاؼ ٞؿتٙس

٥ٌط٘س، اغ٥٥ط ؾياذتاض٢ آٖ تؿي٥اض ٔكيىُ     ٣ٔ ٔح٥ٍ ذٛٝت ِٕٙساٖ ظٔا٣٘ وٝ ظ٤طا ؾا ؛ٌاْ ٝت ٌاْ تاقس

لس٣ٕ٤ تاقس. ػيالٜٚ تيط ا٤يٗ حويٓ اطاف٥يه،       ٞا٢  اٛا٘س قأُ تاظؾاظ٢ ٚ ارط٤ة تٙا ٣ٔ اؾت، ا٤ٗ أط

تيطا٢ اؾيتطاحت زض ؾيُ  ٚؾي٥غ جيعٚ ػيٛا٣ّٔ       ٞيا٣٤   ٔحسٚز٤ت ؾط٤ٚؽ تٟساقت٣ ػ٣ٕٔٛ ٚ ٔىاٖ

 زٞس ٣ٔ تط٘س ٚ و٥ف٥ت ظ٘س٣ٌ آ٘اٖ ضا واٞف ٣ٔ آٖ ض٘ ٞؿتٙس وٝ اویط ؾإِٙساٖ اظ 

افتتزاد ٓ تحتتزر رٍسهتتز 

 عبلوٌذ در طجقبت 

 ٕ هتتَرد ، هختلتتف ؽتتْز

 هطبلؼِ: ؽْز ثي آلوبى

 

Fo¨bker 

and Grotz, 

2005 

 ٞيا٢   ٚ اؾيتا٘ساضز ٞيا   تاظ قٟط٢ ٚ ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز ٚ ؾاذتٕاٖ ٞا٢  زض ا٤ٗ احم٥ك تط زٚ تؼس فًا

ٖ  قيطوت قسٜ اؾت. ٘تا٤  حاو٣ اظ ا٤ٗ اؾت ويٝ اویيط    اأو٥سؾاذت ٚ ؾاظ تطا٢ ؾإِٙساٖ   وٙٙيسٌا

زض ٔهاحثٝ اافاق ٘ظط زاقتٙس وٝ ٔح٥ٍ ٔؿى٣٘ٛ ٔٙاؾة تطا٢ افيطاز ؾياِرٛضزٜ تا٤يس ا٤يٗ أىياٖ ضا      

ا زض ذيٛز ض  ٞيا٢  فطاٞٓ وٙس وٝ افطاز تسٖٚ اؾتفازٜ اظ ٔاق٥ٗ ٚ ؾا٤ط ٚؾا٤ُ حُٕ ٚ ٘مُ تتٛا٘ٙيس ٥٘ياظ  

يط ٔؿيائُ حيائع ا٥ٕٞيت       پ٥طأٖٛ ٔحّٝ ٔس٤ط٤ت وٙٙس ٚ ا٤ٗ ٕٞاٖ ٤ىپاضچ٣ٍ اجتٕاػ٣ اؾيت. اظ ز٤ٍ

ٖ ضٚ پ٥يازٜ ؛ ا٥ٙٔيت  وٙٙييسٌاٖ قيطوت تيطا٢   ٖ ٞييا  ٞييا، ؾياذتٕا ٔوٟييع تيٝ آؾا٘ؿييٛض ٚ  ٞيا٢    ٚ آپاضإيا

 ٔطاوع ذط٤س تطا٢ واٞف حطوا  ف٥ع٤ى٣ تٛز.تٛزٖ  ٘عز٤ه

اض٘سٌاٖ  ٔٙثغ: ٍ٘

 

 هجبًٖ ًظزٕ

 عبلوٌذٕ -
ٝ  اؾيت  َث٥ؼي٣  ٔؿي٥ط  ٤يه  ؾيإِٙس٢ ٠ پس٤س  آٖ زض وي

ٚا٘يي٣ ٚ ف٥ع٤ِٛيٛغ٤ى٣  اغ٥٥يطا    ضخ تييسٖ زض اجتٕياػ٣  -ض

 ؾييإِٙس٢ وييٝ افتييس ٔيي٣ اافيياق وٕتييط اِثتييٝ زٞييس ٔي٣ 

ٚا٘ي٣  ؾإِٙس٢ تا ف٥ع٤ِٛٛغ٤ى٣  اجتٕياػ٣  ؾيإِٙس٢  ٚ ض

ٖ  ٞٓ نٛض  تٝ فطز ٤ه زض ٗ  ظ٤يطا  ؛زٞيس  ض٢ٚ ظٔيا  ٕٔىي

 قيٛز  اّم٣ ؾإِٙس جؿ٣ٕ ٚ ظ٤ؿت٣ ٘ظط اظ فطز٢ اؾت

ٚاٖ ٘ظط اظ ٥ِىٗ ٚ ٛاٖ ضا ذٛز قٙاذت٣ ض  وٙيس  احؿياؼ  ج

ىيياٖ تييطػىؽ ٤ييا  ٘ظييط اظ وييٝ ضا فييطز٢ ١جأؼيي زاضز ٔا
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ٚا٣٘ ٚ ظ٤ؿت٣  اجتٕياػ٣  ٘مف ا٤فا٢ تٝ ٥٘ؿت ؾإِٙس ض

ٗ 97: 1383)تطا٘يس فيطا٢،    ٕ٘ا٤يس  ٚازاض ؾإِٙس  (. تٙياتطا٤

 ظ٤ؿيت٣  ٔرتّي  ٞا٢   جٙثٝ وٝ اؾت ا٢ پس٤سٜ ؾإِٙس٢

ٚا٣٘ٚ  ٗ زاضز ٚ  اجتٕاػ٣ ٚ ض ِ  اظ فيطز٢  اؾيت  ٕٔىي  ِحيا

 تاقيس،  زاقتٝ لطاض ؾإِٙس٢ قطا٤ٍ زض جؿ٣ٕ ٚ ظ٤ؿت٣

ٝ  حا٣ِ زض ٝ  اظ وي ٚاٖٞيا٢    جٙثي  اظ تؿي٥اض٢  اظ قيٙاذت٣  ض

ٛاٖ، ذٛزؾٗ ٞٓافطاز ٖ:  تاقساط  ٘كاٌ تا ٚاط  ج  (.99)ٕٞا

 دٍعتذار عبلوٌذؽْز  -
ٖ  ض٤ٚىيطز  اؾاؼ تط  قيٟطٞا٢  جٟيا٣٘،  تٟساقيت  ؾياظٔا

ُ  ؾيإِٙس  زٚؾيتساض  ٝ  آٖ قيأ  قيٟط٢  فًياٞا٢  اظ زؾيت

ٝ ٞيا   آٖ زض ػٕي٣ٔٛ  ذسٔا  اٛظ٤غ وٝٞؿتٙس  ٝ  تي  ا٢ ٌٛ٘ي

 افيطاز  ٢ٞيا  ٔحسٚز٤ت ٚ ٥٘اظٞا تا اٙاؾة حساویط وٝ اؾت

ُ  ذيسٔا   اؼط٤ي ،  ا٤ٗ َثك. زاضز ؾإِٙس  ٘ميُ،  ٚ حٕي

ٛض ٝ  اضاثاَيا   ٚ ٔرياتطاا٣  ٢ٞيا  قثىٝ ازاض٢، ٔا  ا٢، ضؾيا٘

اوٗ ؾاظ ٚ ؾاذت  ذيسٔا   قيٟط٢،  ٔؼٕاض٢ َطاح٣ ٚ ٔا

ٝ  قيى٣ّ  تٝ تٟساقت٣ ٚ فط٣ٍٙٞ ٝ  قيٛز  ٔي٣  اضائي  افيطاز  وي

ُ  زض٤افيت  تيا  ٤يا  ٚاتؿت٣ٍ تسٖٚ ؾإِٙس  اظ وٕيه  حيسال

ٛا٘ٙس ز٤ٍطاٖ ؾ٢ٛ ٗ  ًٔيافاً . قيٛ٘س  ٔٙس تٟطٜٞا  آٖ اظ تت  ا٤ي

ٝ  اٛجٝ قٟطٞا٣٤ چ٥ٙٗ زض وٝ  ٠قيس  اؼط٤ي   ٥٘اظٞيا٢  تي

ٖ  تٝ ؾاِرٛضزٜ فطز ٛا ٝ  زض ييطٚض   ٤يه  ػٙي  ٞيا٢  قاذهي

 (.WHO, 2007)قٛز  ٣ِٔحاِفطز٢ت٥ٗاؼأال ٚفط٣ٍٙٞ

قياذم اني٣ّ    8تٝ َٛض و٣ّ ؾاظٔاٖ تٟساقت جٟيا٣٘  

ٛاٖ ٔؼ٥اض جٟا٣٘ قٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس زض    ٞا٢ ضا تٝ ػٙ

ٝ  ٞيا٢  وكيٛض  تؼًياً ٥ٌطز وٝ  ٣ٔ ٘ظط ٤افتيٝ اظ ا٤يٗ    اٛؾيؼ

: اظ ا٘يس  ٞيا ػثياض    ا٤ٗ قياذم ا٘س،  اؾتا٘ساضزٞا فطااط ضفتٝ

ٚ  ٞييا ؾيياذتٕاٖتيياظ قييٟط٢،  ٞييا٢ فًيياٞييا٢   قيياذم

حٕييُ ٚ ٘مييُ،  ٞييا٢   ػٕيي٣ٔٛ، قيياذم ٞييا٢   ٔىيياٖ

احتيطاْ  ٞا٢   ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز، قاذمٞا٢   قاذم

ٚاتييٍ ٞييا٢   اجتٕياػ٣، قيياذم  ٔكيياضوت اجتٕيياػ٣ ٚ ض

ٞيا٢    قياذم  تٟساقت ٚ زضٔياٖ، ٞا٢   اجتٕاػ٣، قاذم

ٞيس  ا٤يٗ احم٥يك     (.WHO,2007)فط٣ٍٙٞ ٚ افط٤ح٣

 ٞيا٢  )قاذم فًيا  واِثس٢-فًا٣٤ٞا٢   تطضؾ٣ قاذم

ػٕي٣ٔٛ ٚ ٔيصٞث٣،   ٞيا٢    ٚ ٔىاٖٞا  تاظ قٟط٢، ؾاذتٕاٖ

حُٕ ٚ ٘مُ، ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز( تيٝ ٔٙظيٛض ا٥ٕٞيت    

افييطاز، تييٝ  ١ زض و٥ف٥ييت ظ٘ييس٣ٌ ٕٞيي ٞييا  ضٚظافييعٖٚ آٖ

ٛاٖ  ٚ  پييص٤ط آؾيي٥ةلكييط٢ ذهييٛل ؾييإِٙساٖ تييٝ ػٙيي

 .اؾت زٚضاٖ ؾإِٙس٢ٞا٢   زغسغٝ

 ؽْز دٍعتذار عبلوٌذّبٕ   ؽبخص -

 ّبٕ ثبس ؽْزٕ فاب 
 ٢ ٔرتّي  ٞيا  ٌيطٜٚ  تطا٢ ضا قطا٣ُ٤ تا٤س ػ٣ٕٔٛ فًا٢ 

ٚاؾيُٝ،  ٞا٢ ضاتُٝ تط ػالٜٚ اا وٙس فطاٞٓ اجتٕاػ٣ ٝ  تا   تي

 وٙٙييس تطلييطاض اضاثيياٌ ٤ىييس٤ٍط تيا  ٥٘ييع ٚاؾييُٝ تيي٣ َيٛض 

(Bernard et al., 1998: 71.) تياظ قيٟط٢    ٞيا٢  زض فًا

 ٔرهٛنياً اؼيأال  افيطاز ٚ   ٥ٌط٢  تا٤س تٝ چ٣ٍٍ٘ٛ قىُ

ؾييإِٙساٖ اٛجييٝ ٕ٘ييٛز، زض ا٤ييٗ ٔثحييث ٘كؿييتٗ ٚ     

زٚ  ايأث٥ط ٣٤ لاتيُ َيط  اؾيت، ٘كؿيتٗ احيت      اٌطزٕٞ

 ,.Takano et al) زؾتٝ قطا٤ٍ ذال اؾت: ال٥ّٓ ٚ فًا

ٍ تٝ اذتهاض تا٤س ٌفيت ػٕيُ ٘كؿيتٗ فمي     (.66 :2002

٥ٌطز وٝ قطا٤ٍ ٔحي٥ٍ ت٥طٚ٘ي٣ ُّٔيٛب     ٣ٔ جا٣٤ قىُ

٘كؿتٗ تيٝ ٔطااية تيا زليت     ٞا٢   ٚ ٔٙاؾة تاقس ٚ ٔحُ

  ُ  ؾيطپا ا٤ؿيتازٖ ا٘ترياب   ٞيا٢    ت٥كتط٢ ٘ؿثت تيٝ ٔحي

٣ ويٝ ز٤يس تٟتيط٢    ٞا٤  قٛ٘س. َثك ٔكاٞسا  ٥ٕ٘ىت ٣ٔ

ييٖٛ ذييٛز زاض٘ييس، ت٥كيييتط اظ    ٞييا٢    تييٝ فؼا٥ِييت   پ٥طٔا

ٝ اَيطا  ذيٛز   ٣ وٝ ز٤يس وٕتيط٢ ٘ؿيثت تي    ٞا٤  ٥ٕ٘ىت

٠ ٥ٌط٘ييس. تٙيياتطا٤ٗ ٘حييٛ ٔيي٣ ٔييٛضز اؾييتفازٜ لييطاض ،زاض٘ييس

ٞيا،   ٥ٕ٘ىيت ٌطفتٗ َطاح٣ ٔحُ ٘كؿتٗ ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ لطاض

وٙٙيس. تٟتيط٤ٗ    ٔي٣  ٘ٛع اضاثاٌ اجتٕاػ٣ افطاز ضا اؼط٤ي  

ٔهاِ  تطا٢ ٥ٕ٘ىت، ٔهياِ  ٘يطْ ٔا٘ٙيس چيٛب اؾيت ٚ      

وٙٙيس. ٔا٘ٙيس    ٣ٔ ٔهاِ  ؾرت وٝ ٌطٔا ٚ ؾطٔا ضا ٔٙتمُ

وٙس. ػيالٜٚ تيط    ٣ٔ تطا٢ ؾإِٙساٖ ا٤واز ٘اضاحت٣تتٗ وٝ 

ت٥كيتط اظ نيس ٔتيط    ٞيا   ت٥ٗ ٥ٕ٘ىت١ ا٤ٗ تٟتط اؾت فانّ

 (.Weuve et al., 2004: 54) ٘ثاقس

 ّبٕ ػوَهٖ ٍ هذّجٖ  ّب ٍ هکبى عبختوبى 

قا٤س اياوٖٙٛ ا٤يٗ جّٕيٝ ضا اظ پيسضتعضي ٤يا ٔيازضتعضي       

ْ  " ذيٛز قي٥ٙسٜ تاقيي٥س   )ٔييسا ،  "اظ ت٥ىياض٢ والفييٝ قيس

(. زض زٚضاٖ ؾييإِٙس٢ اضاثيياٌ ؾييإِٙساٖ تييا 12: 1391
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

قٛز ٚ ٕٞي٥ٗ ٔٛييٛع تاػيث ا٤وياز      ٣ٔ اجتٕاع وٕطً٘

 ٗ ي ٚاٖ ٚ حت٣ زٔا ظزٖ تيٝ اذتالفيا     ٔكىال  ػاَف٣ فطا

ٛاز٣ٌ اظ ٥ٌيط٢   زض ٔماتيُ ا٤يٗ وٙياضٜ    تؼًياً قٛز،  ٣ٔ ذا٘

اجتٕيياع، زض ٥ٔيياٖ ؾييإِٙساٖ ٔييصٞة ٘مييف اؾاؾيي٣ ٚ  

ٛا٘يس  ٔي٣  چطاويٝ ٔيصٞة  ، وٙيس  ٔي٣  ٣ٕٟٔ ضا ا٤فا  اضظـ ا

 حٕا٤ييت ظ٘ييس٣ٌ، ذييا٣ِ فًييا٢ پطوييطزٖ زض ٔیثتيي٣

ٝ  اظ ؾإِٙساٖ، اجتٕاػ٣ ٛاجٟي  ؾياظٌاض٢  ٚ اؾيتطؼ  تيا  ٔ

زاقيتٝ   ٔيطي  ٚ ظ٘س٣ٌ ٔؼٙاز٣ٞ ٚ ٔٛلؼ٥ت تطا٢ ٔٙاؾة

ْ  ٔصٞث٣، اؼّك احؿاؼ (.Chow, 2007: 34) تاقس  ا٘ويا

 ٔيصٞث٣،  ٞيا٢  ٌطٜٚ زض حًٛض ٚ ٔصٞث٣، اػٕاَ ٚ ٔٙاؾه

ف ا٘طغ٢، ٖ  تيطا٢  اؼّك ضا احؿاؼ ٚ زض٣٘ٚ آضٔا  ؾيإِٙسا

 ٓ وييٝ  اٖ ٔؼتمس٘يس ٘ظييط نياحة اظ ا٢  آٚضز ػييسٜ ٔي٣  فيطاٞ

ٛا٘ييس ٔيي٣ ٔييصٞة  جّٕييٝ اظ پ٥طقييسٖ، فطا٤ٙييسٞا٢ زض ا

ُ  ٘ميف  ٚجٛز٢، ٚ اجتٕاػ٣ ف٥ع٤ى٣، فطا٤ٙسٞا٢  ضا ٔىٕي

ُ  ضا پ٥يط٢  فطا٤ٙيس  تا ؾاظٌاض٢ ٚ تاظ٢ وٙس  تركيس  اؿي٥ٟ

(NASAR and JONES, 1997: 89 .) ٗ  ٕٞنٙيي٥

 ظ٘يس٣ٌ  وٙيس ايا   ٔي٣  وٕيه  افيطاز  تٝ ٔصٞث٣ ٢ٞا ٍ٘طـ

 ضاٞييا  آٖ ذٛزاضظقيي٣ ٚ تاقييٙس زاقييتٝ اط٢پييص٤ط احٕييُ

ٝ  ضؾيس  ٔي٣  تيٝ ٘ظيط   افعا٤س. ٣ٔ ٓ  ٔٙثيغ  ٔيصٞة،  وي  ٚ ٟٔي

َ  ٢ٞيا  اؾيتطؼ  تيا  ٔماتّٝ زض افطاز تطا٢ ٚاحس٢  ٢ٞيا  ؾيا

 تاقس. آذط ظ٘س٣ٌ

 ٕحول ٍ ًقل درٍى ؽْز 
حٕيُ ٚ ٘ميُ قيٟط٢ تيطا٢     فًا٢ اطزز ٚ ؾاظ٢  ٔٙاؾة

 ٚ ػثيٛض  ٔكيىال  . ؾإِٙساٖ ضا ٘ثا٤س اطحٓ اّمي٣ ٕ٘يٛز  

ٖ  اظ ٘اقي٣  اٟٙيا  ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ٔطٚض ٓ   فميسا  ٤يه ؾ٥ؿيت

 ُ ٛا٘ييغ تّىييٝ ،قيٛز  ٕ٘يي٣ ٔٙاؾيية ٘مييُ ٚ حٕي  ٔتؼييسز ٔ

ٖ  وٝ زاضز ٚجٛز ز٤ٍط٢ ٛاض  ضا اطزز ؾيإِٙسا ٝ  زقي  ؾياذت

ٛاضو. اؾت ٛا٘غ ٚ ػ  ٚ ٚ ؾياظٞا  ؾياذت  اظ ٘اق٣ ٔتؼسز ٔ

ٛا٣٘ تٝ اٛجٝ ػسْ ٖ  جؿي٣ٕ  ٞا٢ ٘اا  ؾيُ   زض ؾيإِٙسا

ٝ  ٘ظ٥يط  قيٟط  ْ  ،ضٚ پ٥يازٜ زض ٔٛجيٛز  ٞيا٢  چاِي  قيي٥ة ػيس

 ٕٞؿيُ   غ٥يط  ٞا٢ جازٜ ااهاَ ٔحُ زض ٞا٢ ٔٙاؾة ضاٜ

ٛا٘ييغ ا٤ويياز  تٟييٓ،  ذييٛز  غ٥ييطٜ، ٚٞييا   ٘ييطزٜ ٔا٘ٙييس  ٔ

ٛا٣٘ جؿٕا٣٘ اكس٤سوٙٙسٜ  ؾيإِٙس ضا  تياً ٟا٤٘ ٚ قيسٜ  ٘اا

اظ ؾي٢ٛ  (. Tarris et al., 2000: 67) ؾياظز  ٔي٣  ٔٙيع٢ٚ 

 زض قيييٟط٢ ػٕييي٣ٔٛ ٘ميييُ ٚ حٕيييُ ٚؾيييا٤ُ ز٤ٍيييط

ٚا٘ي٣  اظ قٟط٢ ٞا٢ جاتوا٣٤ . اؾيت  تطذيٛضزاض  ا٥ٕٞت فطا

ٝ  افطاز٢ تا ضاتُٝ زض ٝ  وي ٤يا   حطوتي٣  ٔكيىال   ٘يٛػ٣  تي

ٛا٣٘ ٌيطفتٗ   ٘ظيط  زض ،زاض٘يس ٘اق٣ اظ افعا٤ف ؾٗ ٞا٢   ٘اا

 ضا قيٟط٢  ػ٣ٕٔٛ ٘مُ ٚ حُٕ ٚؾا٤ُ ػأُ، ا٥ٕٞت ا٤ٗ

ؾيإِٙساٖ ٞيٓ ٔا٘ٙيس ؾيا٤ط الكياض       ظ٤طا ،زٞس ٣ٔ افعا٤ف

 ٘ميُ ٔحؿيٛب   ٚ حُٕ ؾ٥ؿتٓ ٔؿافطاٖ جعء ٥٘ع جأؼٝ

 تيطا٢  قيٟط٢  فًا٢ ؾاظ٢ ٔٙاؾة و٣ّ َٛض قٛ٘س. تٝ ٣ٔ

 –اِيي  :اؾييت تطضؾيي٣ لاتييُ جٟييت زٚ ؾييإِٙساٖ اظ

ٖ  ؾياظ٢  ٔٙاؾة ٗ  ٚ ؾياذتٕا ياو  ٞيا ضٚ پ٥يازٜ  ػٕي٣ٔٛ،  ٔا

 فًييا٢ ٔوٕييٛع زض ٚ ٞييا ا٤ؿييتٍاٜ ٞييا، ذ٥اتيياٖ ٚ ٔؼيياتط

. قيٟط٢  ٘مُ ٚ حُٕ ؾ٥ؿتٓ ؾاظ٢ ٔٙاؾة –ب ؛قٟط٢

ٖ  تيطا٢  ٔٙاؾية  آٔس ٚ ضفت ٚؾا٤ُ آٚضزٖ فطاٞٓ  ؾيإِٙسا

ٝ  ٔؿييائ٣ّ جّٕييٝ اظ ٖ  اٟٙييا ٘ييٝ اؾييت ويي ٚ  ٔؿييالٛال

ٝ  اٖ قييٟط٢، ض٤ييع  تط٘أييٝ ٖ  تّىيي  َطاحيياٖ،  ٚ ٟٔٙسؾييا

آٖ  ٥٘يع تا٤يس   لاٍ٘ٛ٘صاضاٖ حت٣ ٚ ؾاظ٘سٌاٖ زاضاٖ، واضذا٘ٝ

ٛا٘ٙيس  ٔي٣  آٟ٘يا  اظ ٤يه  ٞط چٖٛ تاقٙس، زاقتٝ ٘ظط زض ضا  ا

ٗ  زض ذٛز ؾٟٓ تٝ ٝ  ا٤ي  ضفيغ  زض ٚ ت٥اتٙيس  حّي٣  ضاٜ ظ٥ٔٙي

 (.Taylor et al., 2003: 9) تىٛقٙس ا٤ٗ ٔكىُ

 اٗوٌٖ ٍ عَْلت تزدد 

اظ  تطذيي٣  زازٖ زؾييت  اظ تييا  اغّيية  ؾييإِٙس٢  زٚضاٖ

ٛا٘ا٣٤ ٔكيىالا٣   اؾيت،  ٕٞيطاٜ  ضٚحي٣  ٚ جؿي٣ٕ  ٞا٢ ا

ْ  ٚ يؼ٥  ز٤س ٘ظ٥ط َ  ػيس ايط٤ٗ   قيا٤غ  اظ ييؼ   ٚ اؼياز

ٖ  لكيط  ٘ؿثت تٝ آ٘اٖ ِصا اؾت. ؾإِٙساٖ ٔكىال  ٛا  جي

ٖ  زض فؼا٥ِيت  ٔحيسٚزاط٢  ٞا٢ ا٘تراب ؾاَ ٥ٔاٖ ٚ  ٞا٤كيا

تييا  ؾييإِٙساٖ اغّيية Davinson, 1999: 33)) زاض٘ييس

ٛا٘ا٣٤ ٖ  إا٣ٔ امط٤ثاً ٚ جؿ٣ٕ ٞا٢ ٘اا َ  ؾيإِٙسا ٚا  تيا ظ

 ١٘م٥ّيي ٚؾييا٤ُ اظ ٔؼٕييٛالً ٚ وٙٙييس ٕ٘يي٣ ضا٘ٙييس٣ٌ ػمييُ،

ٗ  ػّت ٚ وٙٙس ٣ٔ اؾتفازٜ ٕٞطاٜ تا ٥٘ع ػ٣ٕٔٛ ٝ  ا٤ي  ٔؿيأِ

ٔمانييس  تييطا٢ ٔحييسٚز٢ ا٘ترييابٞييا  آٖ وييٝ اؾييت آٖ

ٝ  ٚ زاض٘يس  پ٥يازٜ  نٛض  تٝ ؾفطٞا٤كاٖ ٖ  تي ؾيُٛ    ٕٞيا

 .قييٛ٘س ٕ٘ي٣  ٌييٓ آٖ زض ٚ ٞؿيتٙس  آقييٙا ٚ زاض٘يس  ػياز  
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افييطاز  اظ ظ٤يياز٢ ترييف وييٝ اؾييت ضٚقييٗ ٕٞنٙيي٥ٗ

ٜ  تٝ ؾاِرٛضزٜ ٛا ٖ  زِري ٖ  ذٛزقيا  تؼًياً  ٚ ضٚ٘يس  ٔي٣  ت٥يطٚ

ييا. ٘ساض٘ييس شٞييٗ زض ٔكرهيي٣ ٞييس  ذط٤ييس  ٔؼٕييٛالً ٔا

ٗ  اؾيت،  تيٛزٜ  ؾيفطٞا  تطا٢ ٔمهٛز اط٤ٗ ٔؼَٕٛ  ٕٞنٙي٥

ٝ  پؿت ٠ازاض ٚ تا٘ه تٝضفتٗ  ٖ  تي ٛا ضا٤ي    ٞيس   ٤يه  ػٙي

ٝ  ٚ اؾيت  قيسٜ  ُٔط  ٚ  ظ٘يس٣ٌ  ٞيا٢  ؾيثه  اٙيٛع  اِثتي

ض٤ٚىيطز  ٌيطفتٗ   ٘ظط زض ؾاِرٛضزٜ ٔطزْ فؼا٥ِت اٍِٛٞا٢

ٖ  اطزز ا٢ٍِٛ تٝ ضا ٔكره٣  وٙيس  ٔي٣  حؿياؼ  ؾيإِٙسا

(Fobker and Grotz, 2006: 20.) ٔيا ا  ٝ  وّي٣  َيٛض  تي

ٝ  زاضز ٚجٛز ا٢ فطي٥ٝ ٝ   وي ٗ  ٍٞٙيا٣ٔ وي ْ  ؾي  ظ٤ياز  ٔيطز

ٚا٘ي٣  ؾيالٔت  تيط  اؾت ا٤ٗ ٕٔىٗ جٟاٖ قٛز ٣ٔ ٖ  ض  آ٘يا

ِيصا اؿي٥ُٟ قيطا٤ٍ تيطا٢     ؛ زاقتٝ تاقيس  ٔٙف٣ اأث٥ط ٥٘ع

٥ٙييت ٔح٥ُيي٣ ٚ      َثؼيياًحًييٛض آ٘يياٖ زض اجتٕيياع ٚ ٔا

ا٢  ٔؿييأِٝاجتٕيياػ٣ الظْ تييطا٢ ؾييِٟٛت اييطزز آ٘يياٖ    

 (.Horgas et al., 1998: 11) ا٘ىاض٘اپص٤ط اؾت

 

 چبرچَة ًظزٕ -

تا اٛجٝ تٝ ٞس  احم٥ك تطضؾ٣ قٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس   

تاظ قٟط٢ حُٕ ٚ ٘ميُ زضٖٚ   ٞا٢ تؼس فًا 4تط  اأو٥ستا 

ٞيا٢    ٔىاٖٚ  ٞا ؾاذتٕاٖقٟط٢، ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز، 

تيٝ  ٞيا   ، وٝ ٞط وساْ اظ ا٤ٗ قياذم اؾت ػ٣ٕٔٛ ٔصٞث٣

ُٔييط  قييسٜ اؾييت.    2نييٛض  ذالنييٝ زض جييسَٚ    

 

 : چبرچَة ًظزٕ ؽْز دٍعتذار عبلوٌذ١جذٍل 

ؽْز ّبٕ   ؽبخص

 دٍعتذار عبلوٌذ
 اىًظز صبحت هؼزفٖ ؽبخص

ثبس  ّبٕ فاب

 ؽْزٕ

 ٕطٖ ثبٗذ ػوَهٖ فاب ُ  تتب  کٌتذ  فتزاّن  اجتوبػٖ هختلفٕ ّب گزٍُ ثزإ را ؽزٗا  ثتز  ػتوٍ
 کٌٌذ  ثزقزار ارتجبط ٗکذٗگز ثب ً٘ش ٍاعطِ ثٖ طَر ثِ ثب ٍاعطِ،ّبٕ   راثطِ

 عبلوٌذاى تَجِ ًوَد  هخصَصبًتؼبهوت افزاد ٍ گ٘زٕ  ثبس ؽْزٕ ثبٗذ ثِ چگًَگٖ ؽکل ّبٕ در فاب 
 ثبس ؽْزٕ اٗجبد ؽزاٗط هغبػذ ثزإ ًؾغتي ٍ گتزدّن آٗتٖ    ّبٕ هْن در تؼبهوت افزاد در فابٔ هغبل

 اعت 

1. Bernard et al., 
1998: 71 

2. Takano et al., 
2002: 66 
3. Weuve et al., 

2004: 54 

حول ٍ ًقل 

 درٍى ؽْزٕ

 ٍظ٘فِ اعت ٍ ًجبٗذ آى را  ،فابٕ تزدد ٍ حول ٍ ًقل ؽْزٕ ثزإ عبلوٌذاىعبسٕ  هٌبعت ٖ  تزحن تلقت
  کزد

 ؽَد ًوٖ هٌبعت ًقل ٍ حول ٗک ع٘غتن فقذاى اس ًبؽٖ تٌْب ،ًقل ٍ حول ٍ هزٍر ٍ ػجَر هؾکوت   
 اعت: عبختِ دؽَار را تزدد عبلوٌذاى کِ دارد ٍجَد هتؼذدٕ هَاًغ 
 عطح در عبلوٌذاى جغوٖ ًبتَاًٖ ّبٕ ثِ تَجِ ػذم ٍ ٍعبسّب عبخت اس ًبؽٖ هتؼذد هَاًغ ٍ ػَارض 

ُ  تؾتذٗذ  خَد غ٘زُ، ٍّب  ًزدُ هبًٌذ هَاًغ اٗجبد ،رٍ پ٘بدُدر هَجَد ّبٕ چبلِ ًظ٘ز ؽْز ًتبتَاًٖ   کٌٌتذ
 عبسد  هٖ هٌشٍٕ عبلوٌذ را تبًّبٗ ى ٍ ؽذُ جغوبًٖ

 ػٖ ثِ کِ افزادٕ راثطِ ثب در  ًظتز  در ،دارًتذ ًبؽٖ اس افتشاٗؼ عتي   ّبٕ   ٗب ًبتَاًٖ حزکتٖ هؾکوت ًَ
ط ثِ تحزکبت ف٘شٗکٖ، اّو٘تگزفتي    دّذ هٖ افشاٗؼ را ؽْزٕ ػوَهٖ ًقل ٍ حول ٍعبٗل هغبئل هزَث

1.Tarris et al., 
2000: 67 
2. Taylor et al., 

2003: 9 
 

اٗوٌٖ ٍ عَْلت 

 تزدد

 اعت: ّوزُا رٍحٖ ٍ جغوٖ ّبٕ اس تَاًبٖٗ ثزخٖ دادى دعت اس ثب اغلت عبلوٌذٕ دٍراى 
 اعت  عبلوٌذاى تزٗي هؾکوت ؽبٗغ اس ضؼف ٍ تؼبدل ػذم ٍ ضؼ٘ف دٗذ هؾکوتٖ ًظ٘ز  
 دارًذ ٍ عَْلت ٍ  در فؼبل٘تْبٗؾبى هحذٍدتزٕ ّبٕ اًتخبة عبل ه٘بى ٍ جَاى قؾز ًغجت ثِ عبلوٌذاى

 هْن ٍ اًکبرًبپذٗز اعت  إ  هغألِآًبى ٓ رٍسهز ّبٕ اٗوٌٖ در رفت ٍ آهذ

 1. Davinson, 
1999 
2. Fobker and 

Grotz, 2006: 20 
3. Horgas et al., 
1998: 11 

ٍ  ّب عبختوبى

 ّبٕ هکبى

ػوَهٖ ٍ 

 هذّجٖ

 کٌذ   هٖ هذّت ًقؼ اعبعٖ ٍ هْوٖ را اٗفب ،در ه٘بى عبلوٌذاى 
 حوبٗتت  سًذگٖ، خبٖل فابٕ پزکزدى در هثجتٖ ارسػ دارإ تَاًذ هٖ هذّت  ٖ  اس عتبلوٌذاى،  اجتوتبػ

 داؽتِ ثبؽذ  هزگ ٍ سًذگٖ هؼٌبدّٖ ٍ هَقؼ٘ت ثزإ هٌبعت عبسگبرٕ ٍ اعتزط ثب هَاجِْ
 تؼلت  را  احغبط ٍ درًٍٖ آراهؼ اًزصٕ،، هذّجٖ اػوبل ٍ هٌبعک اًجبم هذّجٖ، تؼل  احغبط  ٕ  ثتزا

 آٍرد  هٖ فزاّن عبلوٌذاى
 هکوتل  ًقؼ ٍجَدٕ، ٍ اجتوبػٖ ف٘شٗکٖ، فزاٌٗذّبٕ جولِ اس پ٘زؽذى، فزاٌٗذّبٕ در تَاًذ هٖ هذّت 

 ثخؾذ  تغْ٘ل را پ٘زٕ فزاٌٗذ ثب عبسگبرٕ ٍ ثبسٕ کٌذ را

1.NASAR and 
JO NES, 1997: 89 

 
2. Chow, 2007: 
34 

 

اض٘سٌاٖ  ٔٙثغ: ٍ٘
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

 هحذٍدٓ هَرد هطبلؼِ

ٚاليغ زض قيٕاَ قيطل٣ ا٤يطاٖ ٚ ٔطويع       والٖ قٟط ٔكٟس 

٥ّ٥ٔيٖٛ   5/2. ا٤يٗ قيٟط تيا    اؾت اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضي٢ٛ

جٕؼ٥ت ز٥ٔٚٗ والٖ قيٟط تيعضي ا٤يطاٖ اؾيت ٚ ٚجيٛز      

يياْ ضيييا ٍيياٜ ٔا يياْ ٔييصٞة قيي٥ؼٝ آضٔا  ،)ع( ٞكييت٥ٕٗ ٔا

 وكيا٘س  ٔي٣  ٥ّ٥ٖٔٛ ظائط ضا تٝ ا٤ٗ قٟط 13ؾاال٘ٝ ت٥ف اظ 

 1ٕٞنٙا٘ىٝ زض قيىُ  (. 1385ٔكاٚض َاـ،  ٟٔٙسؾاٖ)

اظ ٔٙظط امؿ٥ٕا  فًا٣٤ قٟط ٔكٟس تيٝ  ٔكرم اؾت، 

 ؾت.ُٔٙمٝ امؿ٥ٓ قسٜ ا 13

  
 : ًقؾٔ ؽْز هؾْذ ثِ تفک٘ک هٌبط  ٢ؽکل 

 
الػا  قٟطزاض٢ ٔكٟس(  ٔٙثغ: )ٔطوع آٔاض ٚ َا

 

ٔكيٟس  ١ ٌا13٘ؾاَ تٝ تاال زض ٔٙاَك  65اؼساز جٕؼ٥ت 

َثييك ؾطقييٕاض٢ ػٕيي٣ٔٛ ٘فييٛؼ ٚ ٔؿييىٗ آتيياٖ ٔيياٜ  

٘فيط تيٛزٜ اؾييت ويٝ تيط اؾيياؼ      052/108تطاتيط   1385

ا٤يٗ   1390ؾطقٕاض٢ ػ٣ٕٔٛ ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ آتاٖ ٔياٜ  

)ٔطوييع آٔيياض ا٤ييطاٖ،   ضؾيي٥سٜ اؾييت 023/140ضلييٓ تييٝ 

، ٥ٔيعاٖ ضقيس جٕؼ٥يت ٌيطٜٚ     2قيىُ   (.1391آٔاض٘أٝ 

65    َ  1390ايا   1365 ٞيا٢  ؾاَ تٝ تياال ضا زض َي٣ ؾيا

ٔكرم اؾت، قيٟط   ٕٞنٙا٘ىٝ زض ٕ٘ٛزاض زٞس. ٣ٔ ٘كاٖ

ٛاجيٝ    65قس ٔحؿٛؼ جٕؼ٥ت تاال٢ ٔكٟس تا ض ؾياَ ٔ

اؾت، تٝ َٛض٢ وٝ زضنيس ؾيإِٙساٖ زض قيٟط ٔكيٟس اظ     

تيٝ ضليٓ    1365زضنيس ويُ جٕؼ٥يت زض ؾياَ      2/4ضلٓ 

افعا٤ف پ٥سا ويطزٜ اؾيت. تيط     1390زضنس زض ؾاَ  06/5

ا٤ٗ اؾاؼ، ٔتٙاؾة تا افيعا٤ف جٕؼ٥يت لكيط ؾيإِٙس     

ٞيا   آٖ ذيال ٞيا٢    ٢ٌصاض ؾ٥اؾت٢ ٚ ض٤ع تط٘أٝتا٤ؿت٣ 

ضٚ٘س ضقس جٕؼ٥ت قيٟط ٔكيٟس اظ    2نٛض  ٥ٌطز. قىُ 

ضٚ٘ييس ضقييس   2ٚ جييسَٚ  1390اييا ؾيياَ   1365ؾيياَ 

ظٔيا٣٘ زض قيٟط   ٠ ؾياَ ضا زض ا٤يٗ تياظ    65جٕؼ٥ت تاال٢ 

 .زٞس ٣ٔ ٔكٟس ٘كاٖ
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 ٢69٠-٢665: رًٍذ رؽذ جوؼ٘ت ؽْز هؾْذ اس عبل ١ؽکل 

 
اض٘سٌاٖ   (1390-1365)تطٌطفتٝ اظ ٘تا٤  افه٣ّ٥ ؾطقٕاض٢ ٔٙثغ: ٍ٘

 
 عبل ثِ ثبال در هؾْذ 65: رًٍذ رؽذ جوؼ٘ت گزٍُ عٌٖ 6جذٍل 

 درصذ عبل جوؼ٘ت عبلوٌذاى

62294 1365 25/4 

84694 1375 48/4 

108052 1385 49/4 

140023 1390 06/5 

اض٘سٌاٖ   (1390-1365)تطٌطفتٝ اظ ٘تا٤  افه٣ّ٥ ؾطقٕاض٢ ٔٙثغ: ٍ٘

 

 ّبٕ پضٍّؼ  ٗبفتِ
 ّبٕ تَص٘فٖ   ٗبفتِ -

آٔاض اٛن٥ف٣ ت٥اٍ٘ط ا٤يٗ اؾيت ويٝ اظ ٔوٕيٛع     ٞا٢    ٤افتٝ

 205ا٘يس،   ؾإِٙس٢ وٝ پطؾكٙأٝ ضا اى٥ُٕ ٕ٘يٛزٜ  380

ا٘يس،   ٘فيط ظٖ تيٛزٜ   175وٙٙيسٌاٖ ٔيطز ٚ    ٘فط اظ ٔكياضوت 

زضنييس   72ػييالٜٚ تييط ا٤ييٗ، اظ ٔٙظييط ؾيي٣ٙ حييسٚز      

زضنيس تي٥ٗ    20حيسٚز   ؾاَ، 70اا  ٤65اٖ ت٥ٗ ٌٛ پاؾد

ؾياَ ؾيٗ    75زضنيس ٥٘يع تياالاط اظ     8ؾاَ ٚ  75اا  71

ا٘س. قغُ ؾإِٙساٖ ٕ٘ٛ٘يٝ ٔيٛضز تطضؾي٣ تيٝ ؾيٝ       زاقتٝ

ٝ 1زؾتٝ و٣ّ  ٝ 2زاض ٚ ت٥ىياض،   . ذا٘ي  ،. ؾيا٤ط 3 . تاظ٘كؿيت

زاض ٤يا ت٥ىياض    فطاز ذا٘ٝ% ا45امؿ٥ٓ قسٜ اؾت وٝ حسٚز 

زضنس ٥٘يع ٞٙيٛظ ٔكيغَٛ تيٝ      14تاظ٘كؿتٝ ٚ تم٥ٝ  41%،

زاض٢، ضا٘ٙييسٜ ااوؿيي٣، اؾييتاز  ٣ ٔا٘ٙييس ٔغيياظٜٞييا٤  قييغُ

ا٘يس. اظ ٔٙظيط احهي٥ال  ٥٘ييع،     زا٘كيٍاٜ، وياضٌط ٚ.... تيٛزٜ   

ٛاز٢ زض ؾيُ  اتتيسا٣٤     ٌٛ پاؾدت٥كتط٤ٗ اؼساز  ٤ياٖ ؾي

ٖ ٚ ا٘س  زاقتٝ ٚ تياالاط   ٥٘يع فيٛق ٥ِؿيا٘ؽ   ٞيا   ت٥كيتط٤ٗ آ

ٝ    تٛزٜ ٝ ُّٔة تٝ تطضؾي٣ ٘تيا٤  پطؾكيٙأ ٞيا   ا٘س. زض ازٔا

 ٢،تيياظ قييٟط  ٞييا٢ فًيياٞييا٢   زض اضاثيياٌ تييا قيياذم 

ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ ٚ ٔصٞث٣، حُٕ ٚ ٘ميُ   ٞا ٚ ٔىاٖ ؾاذتٕاٖ

قيٛز   زضٖٚ قٟط٢، ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت ايطزز پطزاذتيٝ ٔي٣   

زض ا٤ٗ ضاؾتا ؾؤاال  ٔطتٌٛ تٝ ٞيط قياذم ٚ ٥ٔيا٥ٍ٘ٗ    

َ تيٝ افى٥يه ٔكيرم قيسٜ      وُ ٞط قياذم زض   جيسٚا

ٞييا٢ ٔييٛضز تطضؾيي٣، قيياذم    اؾييت. زض تيي٥ٗ قيياذم

ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ ٚ ٔيصٞث٣ تيا ٥ٔيا٥ٍ٘ٗ     ٞا ٚ ٔىاٖ ؾاذتٕاٖ

٥ِٗ ضزٜ ٚ قاذم حُٕ ٚ ٘مُ زضٖٚ قيٟط٢   75/2 زض ٚا

٥ٌيطز. ٞطچٙيس    آذط٤ٗ ضزٜ ليطاض ٔي٣   زض 55/2تا ٥ٔا٥ٍ٘ٗ 

ٞا زض ٚييؼ٥ت ٘ؿيثتاً ٔتٛؾي٣ُ ليطاض      وٝ إا٣ٔ قاذم

 زاض٘س.  
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

 زٕثبس ؽْ ّبٕ فابهؤلفِ  -٢

ٖ  4جيسَٚ   وٝ ٕٞاُ٘ٛض ٚا٘ي٣   زٞيس  ٔي٣  ٘كيا ، زضنيس فطا

اا ويأالً   1ٕ٘ط٠ -)وأالً ٔراِفٓ  زض ٥َ  ٥ِىط  ؾؤاال

ٛافمٓ ٖ  ( 5ٕ٘ط٠  -ٔ  تٝ افى٥ه ٔكرم قسٜ اؾيت ٚ ٘كيا

ٖ  ٔكياضوت وٝ  زٞس ٣ٔ ٔؤِفي١    ؾيؤاال زض ٔيٛضز   وٙٙيسٌا

ٝ       فًيا  ا٘يس. تيطا٢    ٞيا٢ تياظ قيٟط٢ چيٝ ز٤يسٌا٣ٞ زاقيت

ؾيؤاَ   19ٞيا٢ تياظ قيٟط٢ اظ     ٞا٢ فًيا   اضظ٤ات٣ قاذم

تياالاط٤ٗ زضنيس ويأالً     19اؾتفازٜ قيسٜ اؾيت. ؾيؤاَ    

ٛافمٓ ضا   11ذييٛز اذتهييال زازٜ اؾييت ٚ ؾييؤاَ  تييٝ ٔيي

تاالاط٤ٗ زضنس ويأالً ٔرياِفٓ ضا زض٤افيت ٕ٘يٛزٜ اؾيت.      

اؾييت وييٝ ٚيييؼ٥ت  ٥ٔ72/2يا٥ٍ٘ٗ وييُ ا٤ييٗ قيياذم  

ا لاتُ لثَٛ ضا ٘كاٖ ٣ٔ  زٞس. ٘ؿثتاً ٔتٛؾٍ ٔا

  

 ّبٕ ثبس ؽْزٕ : ؽبخص فاب4جذٍل
٥ٗ وُ  ٥ٔاٍ٘
 قاذم

 وأالً
ٔراِفٓ 
)%( 

ٔراِفٓ 
)%( 

٘ظط٢ 
٘ساضْ 
)%( 

ٔٛافمٓ 
)%( 

 ثبس ؽْزٕ ّبٕ ؽبخص فاب ٔٛافمٓ )%( وأالً

72/2 

 . ٔح٥ٍ قٟط زِپص٤ط ٚ ا٥ٕع اؾت.1 79/10 58/31 32/6 32/31 00/20

05/16 63/22 84/21 68/28 79/10 
 ٞا٢  ٘أُّٛب ٚ آِٛز٣ٌ ٞٛا زض ٔىاٖ ٞا٢ . ٚيؼ٥ت وٙتطَ ؾط ٚ نسا ٚ ت2ٛ

 قٛز. ػ٣ٕٔٛ تٝ ذٛت٣ اجطا ٣ٔ

ٙساٖ اؼث٥ٝ ٞا٤  . تٝ اؼساز واف٣ ٔح3ُ 84/6 74/24 58/21 37/27 47/19  قسٜ اؾت.٣ تطا٢ اؾتطاحت ؾإِ

42/18 16/23 89/17 63/32 89/7 
زاض تٝ  ٔؿم  ٚ ؾا٤ٝ ٞا٢  ٞا ٔىاٖ ؾثع تٝ ذهٛل زض پاضن ٞا٢ . زض فًا4

ٜ نٙس٣ِ ُ ٔٙظٓ ٚجٛز زاضز. ٞا٢  ٕٞطا  ضاحت ٚ ا٤ٕٗ تٝ اؼساز واف٣ زض فٛان

58/16 89/27 49/13 89/32 21/9 
ٞا٢   اِرهٛل نٙس٣ِ ٞا٢ حُٕ ٚ ٘مُ ػ٣ٕٔٛ ٔح٥ٍ ٚ ػ٣ّ  زض ا٤ؿتٍاٜ .5

 ضاحت، ا٤ٕٗ ٚ تٝ ٥ٔعاٖ واف٣ ٚجٛز زاضز.

79/20 95/28 26/15 37/32 63/2 
ٞا٢ قٟط، ذا٣ِ اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔا٘غ، ق٥ة ٤ا تط٤س٣ٌ ٚ غ٥طٞٓ ؾُ   ضٚ . پ٥از6ٜ

 اؾت.

53/20 26/30 05/16 11/27 05/6 
ٙساٖ تٝ ا٘يساظ٠   اؾتفازٜ ٤ّٚنط ٚ چطخضٚٞا تطا٢  . پ٥از7ٜ زؾت٣ ذط٤س ؾإِ

 واف٣ پٟٗ ٚ ٔٙاؾة اؾت.

79/20 47/24 84/16 95/28 95/8 
ٙس ضػا٤ت قسٜ اؾت ٚ ٔحُ ااهيَا تيٝ    . زض پ٥از8ٜ ضٚٞا ا٤ِٛٚت ػثٛض ؾإِ

 زؾت٣ زاضز. جاز٠ ان٣ّ، ٔؼاتط ٤ٚػٜ تطا٢ ٤ّٚنط ٚ چطخ

ٖ واف٣ اٛاِت ػ٣ٕٔٛ تا أىا٘ا  ٚ تٟساقت ٔٙاؾة ٚجٛز.. زض 9 68/8 47/29 53/15 26/25 05/21  قٟط تٝ ٥ٔعا
ٙساٖ اؼث٥ٝ قسٜ اؾت.  . زض اٛاِت10 84/6 58/26 84/16 11/27 63/22  ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ، اٛاِت ٔٙاؾة تطا٢ ؾإِ

٠5/6٢ 05/26 53/15 05/21 32/6 
ضٚٞيا تيطا٢    ٞا٢ تٟسقت٣ ػ٣ٕٔٛ زض پ٥ازٜ  . زؾتطؾ٣ ؾط٤غ تٝ ؾط٤ٚؽ11

ٙساٖ ٚجٛز زاضز ٚ اظ آٖ  قٛز. ٞا تٝ ذٛت٣ ٍٟ٘ساض٢ ٣ٔ ؾإِ

21/24 11/27 16/18 37/22 16/8 
ٞا٢ ػياتط پ٥يازٜ     وك٣ ٞا تسٖٚ ق٥ة تٛزٜ ٚ تا لطاض زاقتٗ ذٍ . ذ٥اتا12ٖ

ٙساٖ ضا فيطاٞٓ ويطزٜ    ٘عز٤ه تٝ ٞٓ أىاٖ ػثٛض ا٤ٕٗ ٚ ُٕٔالٗ تطا٢ ؾإِ
 اؾت.

95/23 26/25 47/19 42/23 89/7 
ٞا٢ نٛا٣ ٚ اه٤ٛط٢ ٔٙاؾة ٚ لاتيُ    ٞا٢ ػاتط پ٥ازٜ ٚ ؾ٥ٍَٙا  چطاؽ. 13

ٙساٖ تٝ ٔٙظٛض ػثٛض ؾآِ ُٕٚٔالٗ تطا٢ آٖ  ٞا ٚجٛز زاضز. ض٤ٚت تطا٢ ؾإِ

37/22 89/27 53/15 26/25 95/8 
ٙساٖ  . ذ٥اتا14ٖ ٞا تا َط  ٟٔٙسؾ٣ ٚ ٚيؼ٥ت ف٥ع٤ى٣ ٔٙاؾة تطا٢ ؾإِ

واف٣ تطا٢ اؾيتفازٜ اظ تياال ٤يا     ٞا٢ ٟٔٙسؾ٣ َطاح٣ قسٜ اؾت ٚ ؾاذتاض
ٙساٖ ٚجٛز زاضز.  ظ٤طٌصض )پّٝ تطل٣، آؾا٘ؿٛض ٚ...( اٛؾٍ ؾإِ

74/19 00/30 26/15 68/28 32/6 
ٖ چطاؽ15 ٙس ٤ا تا ٤ّٚنط تؿ٥اض وٓ   . ظٔا ٞا٢ ؾثع تطا٢ ػثٛض ػاتط پ٥ازٜ ؾإِ

ٙساٖ اؼث٥ٝ قسٜ ْ ٥٘ع تطا٢ ؾإِ  ٚ ٘أٙاؾة اؾت ٚ ػالئٓ نٛا٣ ٚ تهط٢ الظ
 اؾت.

95/18 26/30 37/22 58/21 84/6 
ٙساٖ تيٛزٜ ٚ ٔؿي٥ط       . ٔح16ُ ٞا٢ اٛل  ااوؿ٣ ٚ ااٛتٛؼ ٔٙاؾية ؾيإِ

ا٘ٝ تطا٢ زٚچطذٝ زض ذ٥اتاٖ  ٞا٢ ان٣ّ ٚجٛز زاضز.  ٔرهٛل ٚ جسٌا

 زؾت٣ ٚ غ٥طٜ ٔٙاؾة اؾت. ٞا تطا٢ ٤ّٚنط ٚ چطخ . ٚضٚز٢ پاضن17 53/5 05/26 58/16 84/31 00/20

42/23 16/28 26/20 74/24 42/3 
ٙساٖ زض ٘ظيط    ٞا ٔحُ . تٝ اؼساز واف٣ زض پاضن18 ٞا٣٤ تطا٢ ٘كؿتٗ ؾإِ

ٜ اؾت ٚ زؾتطؾ٣ تٝ نٙس٣ِ ٔٙاؾة تطا٢ اؾتطاحت ٚجٛز زاضز.  ٌطفتٝ قس

95/18 84/26 84/16 47/24 89/٢١ 
ٖ ٚجٛز زاضز   ٞا نٙس٣ِ . زض پاضن19 ٙسا ٚ نا  ٚ ٔٙاؾة تطا٢ ؾإِ  ْ ٞا٢ ٘ط
 ت٥ٙٙس. ٞا ٍٟ٘ساض٢ قسٜ ٚ ؾط٤ٚؽ ٣ٔ ذٛت٣ ٥٘ع اظ آٖٚ تٝ 

اض٘سٌاٖ  ٔٙثغ: ٍ٘
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ٛافماٖزضنس پاؾد  زٞٙس٠ ٘كاٖ 3قىُ  ٔ  ٚ ٖ تيٝ   ٔراِفيا

٘ظيط٢  "  اؾت. تط ا٤ٗ اؾاؼ، نط  ٘ظط اظ ٔؼ٥ياض  ؾؤاال

ٝ   ، "٘ساضْ ٔرياِفٓ ٚ   ٞيا٢ ويأالً    پاؾد افيطاز٢ ويٝ ٌع٤ٙي

تيا ٤ىيس٤ٍط جٕيغ قيسٜ ٚ تيٝ      ا٘س  ٔراِفٓ ضا ا٘تراب وطزٜ

 ؛زض ٕ٘ٛزاض ٘كياٖ زازٜ قيسٜ اؾيت    ٔراِفاٖنٛض  زضنس 

ٚا٘يي٣    ٛافميياٖتييٝ ٕٞيي٥ٗ نييٛض  زضنييس فطا اظ جٕييغ  ٔ

ٛافمٓ تٝ زؾت آٔسٜ اؾيت ايا    ٞا٢ وأالً  ٌع٤ٙٝ ٛافمٓ ٚ ٔ ٔ

تيط    تٟتيط اث٥ي٥ٗ قيٛز    وٙٙسٌاٖ ٔكاضوتٚيؼ٥ت پاؾد 

تياظ   ٞيا٢  فًيا ٞيا٢    زض اضاثياٌ تيا قياذم   ا٤ٗ اؾياؼ،  

ٛافميت ٚ ضييا٤ت ٔطتيٌٛ تيٝ       قٟط٢، ت٥كتط٤ٗ زضنيس ٔ

( ٚ ؾيؤاَ  قيٟط  ٔح٥ٍتٛزٖ  تٛزٖ ٚ ا٥ٕع زِپص٤ط) 1 ؾؤاَ

ضاحت، ا٤ٕٗ ٚ تٝ ٥ٔيعاٖ وياف٣ زض    ٞا٢  نٙس٣ِ)ٚجٛز  5

ت٥كيتط٤ٗ  زض ٔماتيُ  ٚ  (حُٕ ٚ ٘مُ ػ٣ٕٔٛ ٞا٢  ا٤ؿتٍاٜ

    ٝ َ  زضنييس ٘اضيييا٤ت٣ ٚ ٔراِفييت ٔطتييٌٛ تيي  11ؾييؤا

تيٛزٜ   (ٞيا٢ تٟساقيت٣ ػٕي٣ٔٛ     زؾتطؾ٣ تيٝ ؾيط٤ٚؽ  )

 . اؾت

 
 ّبٕ ثبس ؽْزٕ : درصذ فزاٍاًٖ عؤاالت ؽبخص فاب6ؽکل 

 
اض٘سٌاٖ  ٔٙثغ: ٍ٘

 

ّتبٕ ػوتَهٖ ٍ    ّتب ٍ هکتبى   هؤلفِ عبختوبى -١

 هذّجٖ
 َ تيطا٢ اضظ٤يات٣   ٔكيرم اؾيت،    5ٕٞاُ٘ٛض وٝ زض جيسٚ

ٖ  ٞا ٞا٢ ٔؤِفٝ ؾاذتٕاٖ  قاذم ػٕي٣ٔٛ ٚ   ٞيا٢  ٚ ٔىيا

قسٜ اؾت ويٝ ؾيإِٙساٖ تيط    اؾتفازٜ  ؾؤاَ 5ٔصٞث٣ اظ 

 ٝ پٙوٍا٘ييٝ ضا ٞييا٢   اؾيياؼ ٥َيي  ٥ِىييط  ٤ىيي٣ اظ ٌع٤ٙيي

تيط اؾياؼ اَالػيا  جيسَٚ، ت٥كيتط٤ٗ       ا٘س. ا٘تراب وطزٜ

َ ٔراِفٓ ٔطتٌٛ تٝ  وأالًزضنس   ٞيا٢  اؾيتا٘ساضز ) 1 ؾيؤا

ٖ پّيٝ تطلي٣ ٚ...    آؾا٘ؿيٛض،  ٖ   زض ؾياذتٕا ٞييا٢   ٞيا ٚ ٔىيا

اظ ٘ظيط   ٛافمٓٔي  ويأالً اؾت ٚ ت٥كيتط٤ٗ زضنيس   ػ٣ٕٔٛ( 

َ ؾإِٙساٖ ٔطتٌٛ  ضإٞٙيا٢ ػال٤يٓ ٔٙاؾية    ) 5تٝ ؾيؤا

ىا٘ا   اؾت. (تطا٢ زؾتطؾ٣ تٝ ٔا
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

 ّجّٖبٕ ػوَهٖ ٍ هذ ّب ٍ هکبى : ؽبخص عبختوبى5جذٍل 

 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘

وُ 

 قاذم

 وأالً

ٔراِفٓ 

)%( 

ٔراِفٓ 

)%( 

٘ظط٢ 

٘ساضْ 

)%( 

ٔٛافمٓ 

)%( 

ٔٛافمٓ  وأالً

)%( 
 ّبٕ ػوَهٖ ٍ هذّجٖ ّب ٍ هکبى ؽبخص عبختوبى

 

 

75/١  

 

٠٠/١5  21/24  42/18  16/28  21/4  

ٞا٢ تا ق٥ة   ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ زاضا٢ آؾا٘ؿٛض، پّٝ تطل٣ ٤ا پّٝ  . ؾاذتٕا1ٖ

ٚ زاضا٢ ُ ػثٛض ٞٓ  ٚ اضافاع وٓ  ٜ ٞؿتٙس ٤ا ٔح ٚ ؾُٛ  غ٥طِغع٘س  ٜ ٘طز

 ؾُ  تطا٢ ػثٛض تٝ ؾُ  تاالاط ٚجٛز زاضز.

84/16  68/23  63/17  47/34  37/7  
زازٖ ٔؿ٥ط ٚ ٕٞن٥ٙٗ ػالئٓ  . اَالػا  واف٣ تطا٢ ٘كا2ٖ

 ٞكساضزٞٙسٜ ٔٙاؾة ٚجٛز زاض٘س.

05/21  74/24  05/21  37/27  79/5  
ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ اٛاِت تٝ ا٘ساظ٠ واف٣   ٔىاٖٞا ٚ  . زض َثما  ؾاذتٕا3ٖ

 ٚجٛز زاضز.

74/24  05/26  47/19  26/25  47/4  
ٞا٢ اؾتطاحت تا   ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ ٔىاٖ  ٞا ٚ ٔىاٖ . زض َثما  ؾاذتٕا4ٖ

 ٞا٢ ضاحت تٝ ا٘ساظ٠ واف٣ ٚجٛز زاضز.  نٙس٣ِ

84/16  68/23  74/19  79/30  68/8  
ٔكرم ٚ ٔٙاؾة ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ ػال٤ٓ   ٞا ٚ ٔىاٖ . زض ؾاذتٕا5ٖ

 زؾتطؾ٣ تٝ أىا٘ا  ٔرتّ  ٚجٛز زاضز.

اض٘سٌاٖ       ٔٙثغ: ٍ٘
 

ٛافميت ؾيإِٙساٖ تيا     4قىُ  ٚيؼ٥ت و٣ّ ٔراِفت ٤ا ٔ

تيط ا٤يٗ اؾياؼ، زض     زٞس. ٔؤِفٝ فٛق ضا ٘كاٖ ٣ٔ  ؾؤاال

   ٝ ٚا٘ي٣ ٌع٤ٙي ٔرياِفٓ ٚ   ٞيا٢ ويأالً    ا٤ٗ ٕ٘ٛزاض زضنيس فطا

ٔراِفٓ ٘كياٖ   ١ٔراِفٓ تا ٞٓ جٕغ قسٜ ٚ زض لاِة ٌع٤ٙ

ٚا٘يي٣ ٌع٤ٙييٝ زازٜ قييسٜ اؾييت. ٚ  ٞييا٢ وييأالً  زضنييس فطا

ٛافمٓ ٥٘ع تا ٤ىس٤ٍط جٕيغ قيسٜ ٚ تيٝ نيٛض       ٛافمٓ ٚ ٔ ٔ

ٛافمييت زض ٕ٘ييٛزاض ٘كيياٖ زازٜ قييسٜ اؾييت.      ١ٌع٤ٙيي ٔ

ت٥كتط٤ٗ اافياق ٘ظيط ٚ زضنيس     ٕٞنٙا٘ىٝ ٔكرم اؾت،

َ طتٌٛ تيٝ  ضيا٤ت ؾإِٙساٖ ٔ اَالػيا   ٚجيٛز  ) 2 ؾيؤا

  ٖ ٕٞنٙيي٥ٗ ػالئييٓ    زازٖ ٔؿيي٥ط ٚ  ويياف٣ تييطا٢ ٘كييا

ٚ ت٥كتط٤ٗ زضنس ٘اضييا٤ت٣   اؾت (ٞكساضزٞٙس٠ ٔٙاؾة

ٞيا٢ ضاحيت تيٝ ا٘يساظ٠       ٚجٛز نٙس٣ِ) 4 ؾؤأَطتٌٛ تٝ 

ٖ  َثميا   زض وياف٣  ٖ  ٚ ٞيا  ؾياذتٕا  ػٕيي٣ٔٛ( ٞيا٢   ٔىيا

 اؾت.
 

 ّبٕ ػوَهٖ ٍ هذّجٖ ّب ٍ هکبى درصذ فزاٍاًٖ عؤاالت ؽبخص عبختوبى: 4ؽکل 

 
اض٘سٌاٖ                  ٔٙثغ: ٍ٘

 

ٝ  ٕٞاُ٘ٛضحول ٍ ًقل درٍى ؽْزٕ: هؤلفِ  -6 زض  وي

 َ تييطا٢ تطضؾيي٣ ٚ اضظ٤يييات٣    ٔكييرم اؾيييت  6جييسٚ

ؾيؤاَ   8ٞا٢ ٔؤِفٝ حٕيُ ٚ ٘ميُ زضٖٚ قيٟط٢      قاذم

زض پطؾكٙأٝ تٝ قط  جيسَٚ ظ٤يط ُٔيط  قيسٜ اؾيت:،      

اؾيت ويٝ تيا اٛجيٝ تيٝ       ٥ٔ2.55ا٥ٍ٘ٗ وُ ا٤ٗ قاذم 

 زٞس. ، ٚيؼ٥ت ٔتٛؾٍ ضا ٘كاٖ 5٣ٔاا  1ٕ٘ط٠ 
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 : ؽبخص حول ٍ ًقل درٍى ؽْز6ٕجذٍل

 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘
وُ 
 قاذم

وأالً 
ٔراِفٓ 
)%( 

ٔراِفٓ 
)%( 

٘ظط٢ 
٘ساضْ 
)%( 

ٔٛافمٓ 
)%( 

وأالً 
ٔٛافمٓ 
)%( 

 قاذم حُٕ ٚ ٘مُ زضٖٚ قٟط٢

55/2  

42/18  74/24  37/17  74/34  74/4  
ٖ زض پا٤ا1ٝ٘ ٙسا ٞا٢ حُٕ ٚ ٘مُ ػ٣ٕٔٛ ٔا٘ٙس   ٞا ٚ ا٤ؿتٍاٜ . او٥ٟعا  ٔٙاؾة ؾإِ

 آؾا٘ؿٛض ٚ.... ٚجٛز زاضز.

68/23  63/22  74/9  32/36  63/7  ٞا٢ و٥ّس٢ قٟط ٚ ٔطاوع ػ٣ٕٔٛ ٔٛضز ٥٘اظ ٚجٛز زاضز. . ٔؿ٥ط ااٛتٛؼ تٝ ٔمهس2 
32/21  68/28  42/13  26/30  32/6 ٖ اضائٝ ٣ٔ  . زض ا٤ؿتٍا3ٜ  ٙسا ٜ تٝ ؾإِ ٚ ااٛتٛؼ، ذسٔا  ٔٙاؾة ٚ ٤ٚػ  ٚ  قٛز ٞا٢ ٔتط

95/38  42/28  84/11  68/18  11/2  
ٙساٖ ٚ ٔؼّٛالٖ ٚجٛز زاضز ٚ ا٤ِٛٚت   ٔتطٚ نٙس٣ِ. زض ااٛتٛؼ ٚ 4 ٞا٢ ٤ٚػ٠ ؾإِ

 قٛز. ٘كؿتٗ ضػا٤ت ٣ٔ

47/29  84/26  21/14  42/23  05/6  
اِرهٛل ؾاػا  پا٤ا٣٘ قة ٚؾا٤ُ ٘م١٥ّ ػ٣ٕٔٛ ٚجٛز  . زض إا٣ٔ اٚلا  ػ5٣ّ

 زاضز.

42/33  00/30  26/15  11/17  21/4  
س أىاٖ . ٚؾا٤ُ ضاحت٣ ٔٙاؾة ؾإِٙساٖ تطا٢ 6 اؾتفازٜ اظ ٚؾا٤ُ ٘م١٥ّ ػ٣ٕٔٛ ٔاٙ٘

٤ّٚنط ٔٛجٛز اؾت. ؾٛاض  قسٖ ؾإِٙساٖ پ٥ازٜ ٤ا تا 

63/27  16/23  16/23  68/18  37/7  
ٚ تٝ آٖ  . ااوؿ7٣ ٖ ٚجٛز زاضز  ٙسا ٜ   ٞا واض  ٞا٢ ٔره٢ٛ ؾإِ ٜ زاز ٞا٢ ارف٥  ٤ٚػ
 قٛز. ٣ٔ

53/25  00/25  32/21  32/21  84/4 ٙساٖ زض قٟط تٝ ا٘ساظٜ واف٣ ٚجٛز زاضز.ٞا٢ ٔٙاؾة   . پاضو8ًٙ٥   ؾإِ

اض٘سٌاٖ     ٔٙثغ: ٍ٘
 

تيط اؾياؼ جٕيغ     لثيُ، ٕ٘يٛزاض ظ٤يط    ٞا٢ ٕٞا٘ٙس ٕ٘ٛزاض 

ٛافميت      ٌع٤ٙٝ ٛافمٓ( تيطا٢ اػيالْ ٔ ٛافمٓ ٚ ٔ ٞا٢ )وأالً ٔ

ٞا٢ )ٔراِفٓ ٚ وأالً ٔرياِفٓ( تيطا٢     و٣ّ ٚ جٕغ ٌع٤ٙٝ

ٞيا٢ ٔؤِفي١     اػالْ ٔراِفت وّي٣ ؾيإِٙساٖ تيٝ پطؾيف    

حُٕ ٚ ٘مُ زضٖٚ قٟط٢ اس٤ٚٗ قسٜ اؾيت. ٕٞنٙا٘ىيٝ   

كييتط٤ٗ زضنييس ضيييا٤ت ٚ ت٥ٔكييرم اؾييت، ٕ٘يٛزاض  زض 

ط ؾيإِٙساٖ زض ٔييٛضز قياذم حٕيُ ٚ ٘مييُ    اافياق ٘ظي  

َ زضٖٚ قٟط٢ ٔطتٌٛ تٝ  ٚجيٛز ٔؿي٥ط ااٛتيٛؼ    ) 2 ؾيؤا

ٚ ت٥كيتط٤ٗ زضنيس    اؾت (تطا٢ ٔطاوع ٟٔٓ ٚ و٥ّس٢ قٟط

ػيسْ ٚجيٛز نيٙس٣ِ ٤ٚيػ٠     ) 4 ؾؤاَ٘اضيا٤ت٣ ٔطتٌٛ تٝ 

    ٖ  (ؾإِٙساٖ زض ااٛتٛؼ ٚ ٔتيطٚ ٚ ضػا٤يت حيك ؾيإِٙسا

ُ ٚ ػيالٜٚ تييط تؼييس حٕييُ ٚ ٘ميي  ٔؿييأِٝا٤ييٗ اؾيت وييٝ  

تييٛزٖ  ض٘ييً ٠ وييٓزضتط٥ٌط٘ييس، اؿيي٥ٟال  ٔطتييٌٛ تييٝ آٖ

 .ؾيإِٙساٖ زض جأؼيٝ اؾيت   احتيطاْ اجتٕياػ٣   فطٞٙيً  

 6، ؾإِٙساٖ ٘ؿثت تٝ قياذم ؾيؤاَ   2 ؾؤاَػالٜٚ تط 

ٛاض ٚ پ٥ازٜ قيسٖ ؾيإِٙساٖ    )ػسْ ٚجٛز او٥ٟعا  تطا٢ ؾ

ٞا٢ حٕيُ ٚ ٘ميُ ػٕي٣ٔٛ( ٥٘يع اتيطاظ ػيسْ        زض ؾط٤ٚؽ

 ا٘س. ضيا٤ت ظ٤از٢ وطزٜ
 

 : درصذ فزاٍاًٖ عؤاالت ؽبخص حول ٍ ًقل درٍى ؽْز5ٕؽکل

 
اض٘سٌاٖ              ٔٙثغ: ٍ٘
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

تيطا٢ تطضؾي٣   اٗوٌتٖ ٍ عتَْلت تتزدد:    هؤلفٔ  -4

ا٤ٕٙيي٣ ٚ ؾييِٟٛت اييطزز ٤ٚييػٜ  ٞييا٢   ٚيييؼ٥ت قيياذم

زض پطؾكييٙأٝ  ؾييؤاَ 7زض قييٟط ٔكييٟس، اظ ؾييإِٙساٖ 

وٝ ٕٞاُ٘ٛض وٝ لثالً شوط قس إيا٣ٔ   اؾتفازٜ قسٜ اؾت

ٞييا٢ ؾيياظٔاٖ تٟساقييت  ؾييؤاال  تطٌطفتييٝ اظ اؾييتا٘ساضز

ٞييا٢   پاؾييد ٠جييسَٚ ظ٤ييط ٘كييا٘سٞٙس  جٟييا٣٘ اؾييت. 

ا٤ٕٙي٣ ٚ ؾيِٟٛت ايطزز تيط     ٞيا٢    ؾإِٙساٖ تٝ قياذم 

ٛافمٓ    ٥َ  ٥ِىيط  ٞا٢ پٙوٍا١٘    ٔثٙا٢ ٌع٤ٙٝ )ويأالً ٔي

 اؾت. ٔراِفٓ( اا وأالً

 

وٌٖ ٍ عَْلت تزدد7جذٍل   : ؽبخص ٗا
 ٗ٥ ٥ٔاٍ٘
وُ 
 قاذم

وأالً 
ٔراِفٓ 
)%( 

ٔراِفٓ 
)%( 

٘ظط٢ 
٘ساضْ 
)%( 

ٔٛافمٓ 
)%( 

وأالً 
ٔٛافمٓ 
)%( 

 قاذم ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز

66/2 

 ٘ٛض واف٣ )زض قة( ٚجٛز زاضز. ضٚٞا ٞا ٚ پ٥ازٜ . زض ذ٥اتا1ٖ 37/7 11/32 89/12 79/25 84/21

32/21 00/25 89/12 63/27 16/13 
اِرهٛل  . ضا٘ٙسٌاٖ ؾطػت ٔواظ ضا ضػا٤ت وطزٜ ٚ حك امسْ ػثٛض ػاتطاٖ ػ2٣ّ

ٙساٖ ضا ضػا٤ت ٣ٔ  وٙٙس. ؾإِ

ٙساٖ ا٣ٕٙ٤ ػثٛض زاض٘س ٚ ؾالٔت٣ آٖ . زض فًا3 00/5 84/21 89/22 21/24 05/26  اؾت. ٞا ا٥ًٕٗ قسٜ ٞا٢ تاظ ؾإِ

ٙساٖ قٟط پ٥از4ٜ 21/9 11/22 79/20 23/27 53/20 ٝ ٔٙظٛض ؾِٟٛت اطزز ؾإِ  ٞا٢ ػط٤ى زض قٟط ٚجٛز زاضز. ضٚ . ت

21/29 37/32 42/13 53/20 47/4 
ٞا٢ قّٛؽ قٟط أىا٘اا٣ ٘ظ٥ط چطاؽ ضإٞٙا٢ وٙتط٣ِ تطا٢ ؾِٟٛت   . زض چٟاض ضا5ٜ

ٙس ٚجٛز زاضز.  ضفت ٚ آٔس ؾإِ

 ًگارًذگاىهٌبع: 
 

 ًوَدار زیر ًیس ٍضعیت کلی هخالفت یا هَافقت ساالوٌذاى ااا  

َلت تردد  هؤلفۀت سؤاال دّذ. ار ایي  هی را ًشاىایوٌی ٍ سْ
ًظاری  "قبل، صرف ًظر از هعیاار   ّای اساس، ّواًٌذ ًوَدار

هخاالفن ٍ هخاالفن ااا     ّای کاهالً  درصذ فراٍاًی گسیٌِ "ًذارم
هخالفن در ًواَدار ًشااى دادُ    ۀّن جوع شذُ ٍ در قالب گسیٌ

ِ    شذُ اسات. ٍ  هاَافقن ٍ   ّاای کااهالً    درصاذ فراٍاًای گسیٌا

هَافقات   ۀهَافقن ًیس اا یکذیگر جوع شذُ ٍ اِ صَرت گسیٌا 
 6شااکل  در ًوااَدار ًشاااى دادُ شااذُ اساات. ّورٌاًکااِ در 

تفااان ًظاار ایشاایریي درصااذ رضااایت ٍ ا ، هشااخا اساات

َلت تاردد هرااَب ااِ     سالوٌذاى در هَرد شاخا ایوٌی ٍ سْ
ْ  حكٚ  ٔواظ ؾطػتضػا٤ت ) 2 ؾؤاَ ٖ  ػثيٛض  اميس  ػياتطا

ٚ  اؾييت (اٛؾييٍ ضا٘ٙييسٌاٖ ؾييإِٙساٖ اِرهييٛل ػّيي٣

   ٝ َ  ت٥كتط٤ٗ زضنس ٘اضييا٤ت٣ ٔطتيٌٛ تي فميساٖ  ) 5 ؾيؤا

ٞيا ٚ ٔؼياتط قيّٛؽ تيطا٢      ٞا٢ وٙتطِي٣ زض چٟياضضاٜ    چطاؽ

 تٛزٜ اؾت.اطزز ؾإِٙساٖ( 

 

 عَْلت تزدد ؽبخص اٗوٌٖ ٍ تعؤاال: درصذ فزاٍاًٖ 6ؽکل 

 
اض٘سٌاٖ                  ٔٙثغ: ٍ٘
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 ّبٕ تحل٘لٖ   ٗبفتِ -
ٞيا زض پطؾكيٙأٝ، ٍٕٞي٣ زاضا٢     ؾؤاال  ان٣ّ قاذم 

لؿٕت٣ ٞؿيتٙس ٚ ُٔياتك تيا ٘ظط٤يا       5ٔم٥اؼ ٥ِىط  

   ٝ ت٥ياظز٣ٞ تيٝ ٌع٤ٙي ٞيا٢    اثثا  قسٜ جا٘ؿٖٛ زض ٔٛضز ٔا

ت٥اظتٙس٢ اؾيتفازٜ قيسٜ    ؾؤاال  زاضا٢ ٔم٥اؼ ٥ِىط ، ٔا

 تٝ نٛض  ظ٤ط اؾت :

 
 هَاف  کبهوً هَاف  ثذٍى ًظز هخبلف هخبلف کبهوً گشٌِٗ

 5 4 3 2 1 اهت٘بس

 

ٖ      ١تطا٢ ٔحاؾث ت٥ياظ ٞيط قياذم اظ ز٤يسٌاٜ ؾيإِٙسا  ،ٔا

  ٔطتٌٛ تٝ ٞيط قياذم ٔحاؾيثٝ قيسٜ     ؾؤاال٥ٔا٥ٍ٘ٗ 

(، وييٝ ا٤ييٗ ٥ٔييا٥ٍ٘ٗ زاضا٢ ٔم٥يياؼ   8)جييسَٚ  اؾييت

پيؽ  اؾيت؛   5ايا   1َث٥ؼتاً ػيسز٢ تي٥ٗ    ،ا٢ تٛزٜ فانّٝ

ٛاٖ لاػس ٣ٔ ويٝ اٌيط   اه٥ٕٓ تٝ ا٤ٗ اطا٥ة اضائيٝ ويطز    ٠ا

تاقيس پيؽ اظ    ٥ٔ5/2ا٥ٍ٘ٗ ٕ٘طا  ٞط قاذم ت٥كيتط اظ  

ز٤سٌاٜ ؾإِٙساٖ آٖ قاذم ايا حيس٢ ٔمث٥ِٛيت زاضز ٚ    

زض قييٟط تطلييطاض اؾييت وييٝ ا٤ييٗ ضا ٔؼييازَ تييا ُٔيياتك    

ٚ اٌييط  ٥ٌييط٤ٓ آٖ قيياذم زض ٘ظييط ٔيي٣تييٛزٖ  اؾييتا٘ساضز

تاقييس ا٤ييٗ ٔؿييالّٝ  ٥ٔ5/2يا٥ٍ٘ٗ وييٛچىتط ٤ييا ٔؿييا٢ٚ  

حييياو٣ اظ اؾيييتا٘ساضز٘ثٛزٖ ٤يييا تطلطاض٘ثيييٛزٖ زض حيييس  

ٛاٞيس تيٛز.      زض اتتييسا  اؾيتا٘ساضزٞا اظ ز٤يسٌاٜ ؾيإِٙساٖ ذ

الظْ تٝ شوط اؾيت ويٝ َثيك لاػيسٜ اهي٥ٕٓ اؾيتفازٜ اظ       

٢ زاض ٔؼٙي٣ ٞا زض ؾيُ    ٔمساض احتٕاَ تطا٢ ا٘واْ آظٖٔٛ

 ،تاقيس  05/0احتٕاَ آظٔيٖٛ ويٛچىتط اظ   اٌط ٔمساض  05/0

 05/0قيٛز ٚ اٌيط تعضٌتيط ٤يا ٔؿيا٢ٚ       فطو نفط ضز ٔي٣ 

ٛاٞيس زاقيت.         ،تاقس ز٥ِيُ تيط ضز فيطو نيفط ٚجيٛز ٘ر

ٕٞن٥ٙٗ الظْ تٝ شوط اؾت وٝ فطي٥ا  ٔيٛضز آظٔيٖٛ تيٝ    

 :ٞؿتٙس نٛض  ظ٤ط

 .اؾت ٥ٔ5/2ا٥ٍ٘ٗ قاذم تطاتط تا  فزض صفز:

 .٥٘ؿت ٥ٔ5/2ا٥ٍ٘ٗ قاذم تطاتط  فزض هقبثل:
اؾت ٤ا  ٤5/2ؼ٣ٙ ٔمساض ٥ٔا٥ٍ٘ٗ وٕتط اظ ز٤ٍط تٝ ػثاض  

ا اٌط فطو نفط  ٥٘ؿت؛ا٤ٙىٝ قاذم زض حس اؾتا٘ساضز  ٔا

٤ؼ٣ٙ  ،ضز ٘كس ٤ا ضز قس ٚ ٔمساض آٔاض آظٖٔٛ ٔیثت تٛز
ٗ تعضٌتط ٤ا ٔؿا٢ٚ  ٤ؼ٣ٙ قاذم  ،اؾت 5/2ٔمساض ٥ٔا٥ٍ٘

 زض حس اؾتا٘ساضز تٛزٜ اؾت.
 

 5/١ّب ثب ػذد  : ًتبٗج هقبٗغٔ ه٘بًگ٘ي8جذٍل 

 5/١ّب ثب ػذد  ه٘بًگ٘ي ٔثزإ هقبٗغ tآسهَى 

 آظٖٔٛ ١٘ت٥و ٔمساض احتٕاَ tآٔاضٜ آظٖٔٛ  ٥ٔا٥ٍ٘ٗ ػأُ ًبم ػبهل

 ضز فطو نفط 0001/0 43/9 72/2 ثبس ؽْزٕ ّبٕ فاب

 ضز فطو نفط 0001/0 35/6 75/2 ػوَهٖ ٍ هذّجٖ ّبٕ  ٍ هکبى ّب عبختوبى

 ٢/٠ 65/1 55/2 ًقل درٍى ؽْزٍٕ  ًقل ٍ حولٍ  حول ّبٕ  پبٗبًِ
پص٤طـ فطو 

 نفط

 ضز فطو نفط 0001/0 98/3 66/2 اٗوٌٖ ٍ عَْلت تزدد

اض٘سٌاٖ  ٔٙثغ: ٍ٘
 

ل: ٔفزض٘ تياظ قيٟط٢ زض    ٞيا٢  ضؾيس فًيا   ٣ٔ تٝ ٘ظط ٍا

 قٟط ٔكٟس ُٔاتك تا ٥٘اظ ؾإِٙساٖ اؼث٥ٝ ٘كسٜ اؾت.

تا اٛجٝ تٝ ٔؼ٥اض ٔمساض احتٕاَ تيٝ تطضؾي٣ ا٤يٗ فطيي٥ٝ     

احتٕياَ   قٛز ٔمساض پطزاظ٤ٓ. ٕٞاُ٘ٛض وٝ ٔكاٞسٜ ٣ٔ ٣ٔ

اؾييت وييٝ تؿيي٥اض وييٛچىتط اظ ؾييُ       0001/0تطاتييط 

فيٛق زض ؾييُ   ١ ٤ؼٙي٣ فطييي٥  ؛اؾييت ٢05/0 زاض ٔؼٙي٣ 

تيٝ ػثياض  ز٤ٍيط اظ ز٤يسٌاٜ     قيٛز.   ٣ٔ ضز% ٢5 زاض ٔؼ٣ٙ

ٝ  ؾإِٙساٖ فًاٞا٢ تاظ قٟط٢ زض حس ضفغ ٥٘اظٞيا٢  ٥ِي  ٚا

٥ٔا٥ٍ٘ٗ ٤ؼٙي٣  تٛزٖ  تّىٝ تا اٛجٝ تٝ تعضٌتط ،٥٘ؿتٞا  آٖ

٥ِٝ ت٥كتط اؾت. تٝ ػثياض    5/2اظ ػسز  76/2 اظ حسالُ ٚا
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

وٕي٣  تياظ قيٟط٢    ٞيا٢  فًيا ٞيا٢ ٔؤِفيٝ     قاذمز٤ٍط 

يا   ؛حيس٢ ٔٙاؾية اؾيت   ت٥كتط اظ حس اؾتا٘ساضز ٚ اا ايا  ٔا

( 4ٔؿيا٢ٚ  ٤يا  تعضٌتط ٥ٔا٥ٍ٘ٗ) ُّٔٛب ؾُ ضؾ٥سٖ تٝ 

 فان١ّ ظ٤از٢ زاضز.

ٖ  ٞيا  ؾاذتٕاٖضؾس  ٣ٔ تٝ ٘ظطدٍم:  ٔفزض٘ ٞيا٢    ٚ ٔىيا

ػٕيي٣ٔٛ ٚ ٔييصٞث٣ زض قييٟط ٔكييٟس ُٔيياتك تييا ٥٘يياظ     

 8ؾإِٙساٖ اؼث٥ٝ ٘كسٜ اؾت. ٕٞياُ٘ٛض ويٝ زض جيسَٚ    

َ  ١ٔمييساض احتٕيياَ ٔا٘ٙييس فطييي٥    ،ٔكييرم اؾييت  ٚا

٢ زاض ٔؼٙي٣ اؾت وٝ تؿي٥اض ويٛچىتط اظ ؾيُ      0001/0

% ٢5 زاض ٔؼٙي٣ فٛق زض ؾيُ    ١اؾت. ٤ؼ٣ٙ فطي٥ 05/0

ٖ  قييٛز.  ٔيي٣ ضز  ،تييٝ ػثيياض  ز٤ٍييط اظ ز٤ييسٌاٜ ؾييإِٙسا

حيس  تي٥ف اظ  ٞا٢ ػ٣ٕٔٛ ٚ ٔصٞث٣  ٚ ٔىاٖٞا  ؾاذتٕاٖ

٥ِٝ آٖ  تيا اٛجيٝ   اط  اؾت ٚ تٝ ػثاض  زل٥كضفغ ٥٘اظٞا٢ ٚا

اظ  5/2اظ ػييسز  ٥ٍ57/2ٗ ٤ؼٙيي٣ ٥ٔييا٘تييٛزٖ  تييٝ تعضٌتييط

٥ِٝ ت٥كتط اؾت ٞيا٢ ا٤يٗ ٔؤِفيٝ اٌيط       . قياذم حسالُ ٚا

يا ايا ضؾي٥سٖ      چٝ اظ ٔؤِف١ فًا٢ قٟط٢ تٟتط ٞؿيتٙس؛ ٔا

 فان١ّ ٔحؿٛؾ٣ زاض٘س. ؾُ  ُّٔٛبتٝ 

ؾ٥ؿيتٓ حٕيُ ٚ ٘ميُ    ضؾيس   ٔي٣  تٝ ٘ظطعَم:  ٔفزض٘

ؾيإِٙساٖ   ٞيا٢  ٔتٙاؾة تيا ٥٘ياظ  قٟط٢ زض قٟط ٔكٟس 

 ٔكياٞسٜ  8ٕٞياُ٘ٛض ويٝ زض جيسَٚ     اؼث٥ٝ ٘كسٜ اؾيت. 

ٝ   ،قٛز ٣ٔ  1/0لثيُ  ٞيا٢    ٔمساض احتٕاَ تط ذيال  فطيي٥

اؾيت. ٤ؼٙي٣    ٢05/0 زاض ٔؼٙي٣ اؾت وٝ تعضٌتط اظ ؾُ  

تيٝ   قيٛز؛  ٕ٘ي٣ % ضز ٢5 زاض ٔؼٙي٣ فٛق زض ؾيُ    ١فطي٥

ؾ٥ؿيتٓ حٕيُ ٚ ٘ميُ     ،ػثاض  ز٤ٍط اظ ز٤سٌاٜ ؾإِٙساٖ

٥ِ ٝ  آٖ اؾت ٘ٝ وٕ ١قٟط٢ زض حس ضفغ ٥٘اظٞا٢ ٚا  تيط ٚ ٘ي

ت٥كتط. ا٤ٗ ٔؼ٥ياض زض ٔما٤ؿيٝ تيا زٚ ٔؼ٥ياض فًياٞا٢ تياظ       

  ٖ  ٞيا٢ ػٕي٣ٔٛ ٚ ٔيصٞث٣ زض ؾييُ     قيٟط٢ ٚ ؾياذتٕا

ؾإِٙساٖ نيطفاً ٥٘اظٞيا٢    ٠اط٢ لطاض زاضز ٚ تٝ ػم٥س پا٥٤ٗ

٥ِٝ ٚ اا حس٢ اؾتا٘ساضز ٚ تيٝ   ضا تطآٚضزٜ ٔي٣ وٙيس  ٞا  آٖ ٚا

 ٥ٞ  ٚجٝ زض ٚيؼ٥ت ُّٔٛت٣ لطاض ٘ساضز.

ٚييؼ٥ت ا٤ٕٙي٣ ٚ   ضؾيس   ٔي٣  تيٝ ٘ظيط  چْتبرم:   فزض٘ٔ

 ٞييا٢ ؾيِٟٛت اييطزز زض قيٟط ٔكييٟس ٔتٙاؾيية تيا ٥٘يياظ   

 . ؾإِٙساٖ ٥٘ؿت

تطا٢ اضظ٤يات٣ ا٤يٗ فطيي٥ٝ ٥٘يع اظ ٔؼ٥ياض ٔميساض احتٕياَ        

 ٔكياٞسٜ  8ٕٞياُ٘ٛض ويٝ زض جيسَٚ    اؾيتفازٜ ٔي٣ و٥ٙٓ.  

٣ٔ    ٝ َ ٚ زْٚ ٞيا٢     قٛز، ٔمساض احتٕاَ تيٝ ٔا٘ٙيس فطيي٥ ٚا

وييٛچىتط اظ ؾييُ   اؾييت وييٝ تؿيي٥اض    0001/0تطاتييط

فيٛق زض ؾييُ    فطييي١٥اؾييت. ٤ؼٙي٣   05/0 ٢زاض ٔؼٙي٣ 

قيٛز. تيٝ ػثياض  ز٤ٍيط اظ ز٤يسٌاٜ       ٣ٔ % ضز٢5 زاض ٔؼ٣ٙ

ٚيييؼ٥ت ا٤ٕٙيي٣ ٚ ؾييِٟٛت اييطزز زض قييٟط   ؾييإِٙساٖ 

    ٝ ٥ِي  اؾيت ٞيا   آٖ ٔكٟس و٣ٕ ت٥كيتط اظ ضفيغ ٥٘اظٞيا٢ ٚا

ا٤ٗ ٔؼ٥اض زض ٔما٤ؿيٝ تيا زٚ ٔؼ٥ياض    . (٥ٔ66/2ا٥ٍ٘ٗ تطاتط )

ٔيصٞث٣   ٞيا٢ ػٕي٣ٔٛ ٚ   قٟط٢ ٚ ؾاذتٕاٖفًاٞا٢ تاظ 

زض ا٘يس   ٢ ضا ٘كياٖ زازٜ زاض ٔؼٙي٣ % اذتال  5وٝ زض ؾُ  

 ٗ ٥٘اظٞيا٢  ايط٢ ليطاض زاضز ٚ تيا ٚجيٛز ا٤ٙىيٝ       ؾُ  پيا٥٤

٥ِٝ ضا تطآٚضزٜ ٣ٔ يا تياظٞٓ زض ٚييؼ٥ت ُّٔيٛت٣      ؛وٙس ٚا ٔا

 لطاض ٘ساضز.

فطيي٥ٝ تيٝ تطضؾي٣ افياٚ  تي٥ٗ ٘يٛع       ا٤ٗ  پٙوٓ: فطي١٥

قيٟطزاض٢  ٔرتّي   ٔٙياَك  زض ٗ ٍ٘طـ ؾيإِٙساٖ ؾياو  

 قيٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس   ٞيا٢    ٘ؿثت تٝ ٚيؼ٥ت قاذم

ٝ  ،پييطزاظز ٔي٣  اظ ضٚـ جييسَٚ  تييطا٢ تطضؾي٣ ا٤ييٗ فطييي٥

ٚاض٤ا٘ؽ اؾتفازٜ قيسٜ اؾيت ويٝ ٘تيا٤  حانيُ اظ       آ٘ا٥ِع 

. ٕٞنٙا٘ىيٝ زض جيسَٚ   ٖ زض جسَٚ ظ٤يط ٔكيٟٛز اؾيت   آ

ٔرتّيي  ٔٙيياَك زض تيي٥ٗ افييطاز ؾيياوٗ ٔكييرم اؾييت 

تيٛزٜ   زاض ٞا ٔؼٙي٣  اٟٙا زض ٤ى٣ اظ قاذمافاٚ  قٟط٢، 

ٚالغ اؾت قيٟط٢، افياٚ     تياظ  ٞيا٢  فًيا ٔؤِف١ اٟٙا . زض 

٢ ضا زض ٘ظطا  افطاز زض ٔٙياَك قيٟطزاض٢ ٔحيُ    زاض ٔؼ٣ٙ

 ٝ ٝ  ١ٚ تيطا٢ تم٥ي  ا٘يس   ؾىٛ٘ت ٔرتّ  زاقيت ا٤يٗ  ٞيا   ٔؤِفي

٘ظيطا  ٔتفياٚا٣ اظ ٘ظيط    ٚ ٘ثيٛزٜ اؾيت    زاض ٔؼ٣ٙافاٚ  

ٝ    زض ٔٙاَكٞا  تطلطاض٢ آٖ قاذم  ٔرتّي  ٚجيٛز ٘ساقيت

ايط، زض ٔؤِفي١ فًيا٢ تياظ قيٟط٢       تٝ ػثاض  زل٥يك  اؾت.

ا٘يس تيٝ    تيٛزٜ  7ٚ  11ٚ  1افطاز٢ وٝ زض ٔٙاَك قيٟطزاض٢  

٘ؿثت ؾإِٙساٖ ؾاوٗ ٔٙاَك ز٤ٍط، اػتماز ت٥كتط٢ تيٝ  

تيياظ قييٟط٢  ٞييا٢ فًيياٞييا  ٚيييؼ٥ت ٔٙاؾيية قيياذم 

 ا٘س. زاقتٝ
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 ؽْزدارٕ هحل سًذگٖ ٔثِ تفک٘ک هٌطقّب  ه٘بًگ٘ي ٔج آًبل٘ش ٍارٗبًظ ثزإ هقبٗغًتبٗ :9جذٍل 

 ؽْزدارٕ هحل سًذگٖ ّٔب ثِ تفک٘ک هٌطق ه٘بًگ٘ي ٔجذٍل آًبل٘ش ٍارٗبًظ ثزإ هقبٗغ
 ٘ت٥و١ آظٖٔٛ ٔمساض احتٕاَ Fآٔاضٜ آظٖٔٛ  ٘اْ ػأُ

 ضز فطو نفط ٠٠7/٠ 33/2 تاظ قٟط٢ ٞا٢ فًا

 پص٤طـ فطو نفط 42/0 03/1 ػ٣ٕٔٛ ٚ ٔصٞث٣ ٞا٢  ٚ ٔىاٖ ٞا ؾاذتٕاٖ

 پص٤طـ فطو نفط 597/0 85/0 ٘مُ زضٖٚ قٟط٢ٚ  ٘مُ ٚ حُٕٚ  حُٕ ٞا٢  پا٤اٝ٘

 پص٤طـ فطو نفط 125/0 49/1 ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾِٟٛت اطزز

 ٔٙثغ: ٍ٘اض٘سٌاٖ 

 

 ٕگ٘ز ًت٘جِثحث ٍ 
الكياض ٞيط    اط٤ٗپيص٤ط  آؾي٥ة ترك٣ اظ ٚالغ  تٝ ؾإِٙساٖ

 ٞيا٢  آ٤ٙيس ٚ زض نيٛضا٣ ويٝ فًيا     ٣ٔ تٝ قٕاضا٢  جأؼٝ

يٕٗ ايأ٥ٔٗ  قٛز، ؾاظ٢  قٟط٢ تطا٢ ؾإِٙساٖ ٔٙاؾة

ف ا٤ٗ لكط اضظقٕٙس،  ؾا٤ط الكياض جأؼيٝ ٥٘يع    ٥٘اظ ٚ آضٔا

ٛاٞاظ ٔٙافغ آٖ تٟطٜ  . ٞس  ا٤ٗ احم٥يك تطضؾي٣   زطس تٙذ

 ٞيا٢  )فًيا ٔؤِف١ اض تط چٟ اأو٥سقٟط زٚؾتساض ؾإِٙس تا 

 ػٕي٣ٔٛ ٚ ٔيصٞث٣،  ٞيا٢    ٚ ٔىاٖ ٞا ؾاذتٕاٖتاظ قٟط٢، 

حُٕ ٚ ٘مُ زضٖٚ قيٟط٢، ا٤ٕٙي٣ ٚ ؾيِٟٛت ايطزز( زض     

 .افيطاز تيٝ ذهيٛل ؾيإِٙساٖ تيٛز     ١ و٥ف٥ت ظ٘س٣ٌ ٕٞ

  ٝ ٛا٘ييس  ٔي٣  حانيُ اظ آٔياض اٛني٥ف٣   ٞيا٢    ٘تيا٤  ٚ ٤افتي ا

٥ٌط٢ ٔؤثط ٔيس٤طاٖ قيٟط٢    جٟت اه٥ٕٓ ٔؤثطضإٞٙا٣٤ 

 اِرهيٛل  ػّي٣ زض تٟثٛز و٥ف٥ت ذسٔا  تٝ قيٟطٚ٘ساٖ،  

٤ِٛيت ٌيطفتٗ   ؾيإِٙس ٚ زض ٘ظيط   پص٤ط آؾ٥ةلكط  ٚ ٞيا   ٚا

 آ٘اٖ تاقس.  ٞا٢ ٥٘اظ

٥ٔسا٣٘ پيػٚٞف حاييط ت٥ياٍ٘ط    ٞا٢   ٘تا٤  حانُ اظ ٤افتٝ

 اظايط   ٔٛضز ُٔاِؼٝ ٌطچٝ پا٥٤ٗٞا٢   ا٤ٗ اؾت وٝ قاذم

ليطاض   لثي٣ِٛ ٘ؿثتاً لاتُ اؾتا٘ساضزٞا ٥٘ؿتٙس ٚ زض ٚيؼ٥ت 

ييا اٟٙييا ٥٘يياظ  زاض٘ييس؛ ٥ِيي ٞييا٢ ٔا اييأ٥ٔٗ ؾييإِٙساٖ ضا  ١ٚا

ٛاٖ ٌفت تا ٚيؼ٥ت  ٣ٔ س ٚٙوٙ ٣ٔ  ظ٤ياز٢ ١ فانيّ  ا٤سئاَا

ٚ تا اٛجٝ تٝ ٥َ  ٥ِىط  وٝ ٔثٙيا٢ ٔما٤ؿيٝ    ٚجٛز زاضز

 ٤5يا   ٠4 ٕ٘يط ٞيا،   ٞي٥  ويساْ اظ قياذم    ،ٚ تطضؾ٣ تيٛز 

ضا وؿة ٘ىطز٘يس. اظ ؾي٢ٛ ز٤ٍيط تيا     )حساویط ُّٔٛت٥ت( 

ٝ قٟطؾاذتٗ  تٝ ا٤ٙىٝ اٛجٝ تا٤يس تيط    ٢ ؾآِ تطا٢ ٕٞي

ٛاؾتٝ ٞيس   ١ ٚ جأؼي  ٚ ٥٘اظ قٟطٚ٘ساٖ تاقسٞا  اؾاؼ ذ

ٗ پيػٚٞف حاييط لكيط ؾييإِٙس تيٛز، زض      ٥٘اظٞييا ٚ  ايأ٥ٔ

ىا٘ا  ٔٛضز ٥٘اظ ؾياظٔاٖ   ٞيا٢  ُٔاتك تا اؾتا٘ساضزٞا  آٖ ٔا

ٝ  ، قييٟطتٟساقييت جٟييا٣٘ ٞييا  ٔكييٟس زض تؼًيي٣ ظ٥ٔٙيي

ٝ زاقيتٝ  ػّٕىيطز٢ ٔیثيت ٚ ٔييؤثط    ٛا٘يس اٍِيي٢ٛ   ٔيي٣ وي ا

ُز٤ٍط  زض ضاؾتا٢ واضآٔس ٛٔا تاقيس ٚ اظ ؾي٢ٛ ز٤ٍيط زض     ػ

ٛاضز پا٥٤ٗ تطذي٣   ليطاض زاضز. اظ حيس اؾيتا٘ساضز   اط  تؼ٣ً ٔ

ٛاضز وٝ اظ ز٤س ؾإِٙساٖ ػّٕىيطز٢ ٔیثيت   اط٤ٗ  اظ ٟٔٓ ٔ

اظ ٘يٛضپطزاظ٢   ا٘يس  ػثياض  نٛض  ٌطفتٝ اؾيت،  ٞا  آٖ تطا٢

 ٖ ٚجييٛز ؾييُ  قييٟط، ٞيا٢    ٔٙاؾية زض قيية زض ذ٥اتييا

ٍٟ٘ييساض٢  ٞيا،  ضاحيت ٚ ٔٙاؾيية زض پياضن  ٞيا٢    نيٙس٣ِ 

ىا٘يا ، ظ٤ثييا٣٤ ٚ ا٥ٕيع     قييٟط ٚتييٛزٖ  ٔٙاؾية اظ ا٤ييٗ ٔا

 ؾيُ  قيٟط   ٞيا٢  زؾتطؾ٣ تٝ ااٛتٛؼ تطا٢ إاْ ٔؿ٥ط

ٛاضز٢ ويٝ ؾيإِٙساٖ   اؾت. زض ٔماتُ  زض ٘ظيطا  ذيٛز   ٔ

ا٘ييس، تييٝ ػثيياض  ز٤ٍييط اظ ز٤ييس    يييؼ٥  اضظ٤ييات٣ وييطزٜ 

ٛاضز تٝ وٕث ىا٘ا ؾإِٙساٖ، ا٤ٗ ٔ ػيسْ ػيساِت   ٤يا   ٛز ٔا

٘ثيٛز   اظ: ا٘يس  ػثاض  زاضزاٛظ٤غ فًا٣٤ زض ٔٛضز آ٘اٖ اقاضٜ 

زازٖ ٔؿ٥ط ٚ ٕٞنٙي٥ٗ ػالئيٓ    اَالػا  واف٣ تطا٢ ٘كاٖ

 ٤ٚ٠يػ ٞيا٢    نٙس٣ِ، وٕثٛز ٤ا فمساٖ ٔٙاؾة ٠ٞكساضزٞٙس

، وٕثييٛز ٤ييا  زض ااٛتييٛؼ ٚ ٔتييطٚ  ٔؼّييٛالٖؾييإِٙساٖ ٚ 

ىا٘ا  ٤ٚػٜ تطا٢ حُٕ ٚ ٘ميُ  فمساٖ  ؾيإِٙساٖ، ػيسْ   ٔا

ٞييا تييطا٢ ٤ّٚنييط ٚ   ٚضٚز٢ إيياْ پيياضنؾيياظ٢  ٔٙاؾيية

اظ ؾيي٢ٛ ز٤ٍييط ٕٞيياُ٘ٛض وييٝ  .ؾييإِٙساٖ ٣زؾييت چييطخ

پ٥كتط ُٔط  قس تا اٛجٝ تيٝ ٘تيا٤  فطيي٥ا  حانيُ اظ     

ٔٛضز ُٔاِؼٝ قا٤س ُٔياتك  ٞا٢    ، إا٣ٔ قاذم7جسَٚ 

٥ِٝ ؾإِٙساٖ ضا  ٞا٢ تا اؾتا٘ساضزٞا تاقٙس ٚ ٥٘اظ ٗ ٚا  ايأ٥ٔ

ٔا تٝ ٥ٞ  ٚجٝ زض ٚيؼ٥ت٣ ُّٔيٛب ٥٘ؿيتٙس ٚ تيا    وٙٙس، ا

؛ حاَ آ٘ىيٝ تيا اٛجيٝ تيٝ     ظ٤از٢ ٚجٛز زاضز١ فانّ ا٤سئاَ
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 ....   واِثس٢ قٟط ٔكٟس  زض ضاؾتا٢-ٞا٢ فًا٣٤اضظ٤ات٣ قاذم

ٛا٣٘ ٞييا٢ ٤ٚييػ٠ جؿيي٣ٕ ؾييإِٙساٖ اظ ٤ىؿييٛ ٚ        ٘يياا

ٖ   حؿاؾي٥ت  ٚا٘يي٣ آ ٞيا اظ ؾيي٢ٛ ز٤ٍييط،   ٞييا٢ ضٚحي٣ ٚ ض

ٞيا٢ قيٟط٢ تيٝ ؾيٕت ٚ       ض٤ع٢ ٞا ٚ تط٘أٝ تا٤ؿت٣ َط 

      ٖ زض آغيياظ ػع٤يع   ؾي٣٤ٛ ٌيطا٤ف پ٥يسا وٙيس ايا ؾيإِٙسا

ىا٘ييا  ٚ  ؾيي٥ٙٗ تاظ٘كؿييت٣ٍ ٚ زٚضاٖ ؾييإِٙس٢    اظ ٔا

ذيسٔا  ٔٛجييٛز زض قيٟطٞا حييساویط اؾيتفازٜ ضا تثط٘ييس.    

قٟط ٔكٟس ٕٞاٞٙيً تيا ؾياذتاض جٕؼ٥تي٣ وكيٛض تيٝ       

ضٚز؛  ؾٕت افعا٤ف ٔحؿٛؼ جٕؼ٥ت ؾإِٙس پي٥ف ٔي٣  

ػالٜٚ تط ا٤ٗ تٝ ز٥ُِ ٚجيٛز تاضٌياٜ ضيي٢ٛ اؼيساز لاتيُ      

٤ط ٔٙياَك ٚ قيٟطٞا ٥٘يع تيطا٢     اٛج٣ٟ اظ ؾإِٙساٖ ؾيا 

ٞا٢ تاظ٘كؿت٣ٍ ؾيىٛ٘ت زض ا٤يٗ قيٟط ضا ا٘ترياب       ؾاَ

ٚا٘ي٣     وٙٙس، اظ ا٤ٙيطٚ قيٙاذت ٥٘ياظ    ٣ٔ ٞيا٢ جؿي٣ٕ ٚ ض

ٞيا٢ زض لاِية    ؾإِٙساٖ ٚ ايالـ تيطا٢ ضفيغ ا٤يٗ ٥٘ياظ     

ٞا٢ وٛااٜ ٔيس  ٚ تّٙيس ٔيس  ٌيا٣ٔ اؾاؾي٣ زض        تط٘أٝ

ضاؾتا٢ اثس٤ُ ٔكٟس تٝ قيٟط زٚؾيتساض ؾيإِٙس اؾيت.     

زض ا٤ٗ پػٚٞف االـ قس ايا تيا ٔطاجؼيٝ تيٝ ؾيإِٙساٖ      

ٞيا٢ ٤ٚيػ٠ آ٘ياٖ زض اؾيتفازٜ اظ      قٟط ٔكٟس، اظ ٤ىؿٛ ٥٘اظ

ٚاويا٢ٚ ليطاض ٥ٌيطز ٚ اظ       ذسٔا  قٟط٢ ٔيٛضز تطضؾي٣ ٚ 

ؾ٢ٛ ز٤ٍط ٚيؼ٥ت قيٟط ٥٘يع اظ ٔٙظيط ؾيإِٙساٖ ٔيٛضز      

    ٝ ٥يس ويٝ ٔيس٤طاٖ ٚ تط٘أي ض٤يعاٖ   اضظ٤ات٣ لطاض ٥ٌطز، تساٖ ٔا

ٞيا٣٤ زض ضفيغ     ٜ اظ ٘تا٤  چ٥ٙٗ پيػٚٞف قٟط٢ تا اؾتفاز

 ٞا٢ فؼ٣ّ ٚ آا٣ ا٤ٗ لكط اضظقٕٙس االـ ٕ٘ا٤ٙس. ٥٘اظ

 

 ارائِ پ٘ؾٌْبد ٍ راّکبر

ٞا٢ لاتُ اأٔيُ ٚ اجيطا زض    ٞا ٚ ضاٞىاض ترك٣ اظ پ٥كٟٙاز 

ظ١ٙ٥ٔ اثس٤ُ ٔكٟس تٝ قٟط زٚؾتساض ؾيإِٙس تيٝ قيط     

 ظ٤ط اؾت: 

 ٞيا ٚ   زض پياضن ؾيإِٙساٖ  ٤ٚػ٠ اوٕغ ٞا٣٤ تطا٢  فًا

   ٝ اوٗ فط٣ٍٙٞ ٔا٘ٙيس فطٍٞٙؿيطاٞا ٚ وتاترا٘ي ٞيا ا٤وياز    ٔا

 قٛز  

  ٞيا ٚ... تيطا٢    ٕٞا٘ٙس جا٤ٍاٜ ٤ٚػ٠ ٔؼّٛالٖ زض ااٛتيٛؼ

 ٞا٢ ٤ٚػٜ اذتهال ٤اتس  ؾإِٙساٖ ٥٘ع نٙس٣ِ

 ٛتيٝ او٥ٟيعا  ا٘تمياَ ٤ّٚنيط ٚ     ٞيا   ٚ ٔتيطٚ ٞا  ؼااٛت

 ٣ ٔوٟع قٛ٘س زؾت چطخ

  ٕٞيطاٜ تيا   تطذيٛضز نيح٥   ١تٝ قٟطٚ٘ساٖ زض ظ٥ٔٙي ٚ  

 الظْ زازٜ قٛز.ٞا٢   احتطاْ تا ؾإِٙساٖ آٔٛظـ

   ٞيا٢    تا اٛجٝ تٝ قطا٤ٍ جؿ٣ٕ ؾيإِٙساٖ ؾيط٤ٚؽ

 تٟساقت٣ ػ٣ٕٔٛ زض ؾُ  قٟط افعا٤ف ٤اتس

 ٜٛاض٢ انيال  قيٛز ايا     ضٚٞا اظ ٘ظط چاِٝ پ٥از ٞا ٚ ٘إٞ

 تطا٢ ؾإِٙساٖ تٝ ضاحت٣ لاتُ اطزز قٛز.

  ٞيا   آٖ واِثيس٢ ٢ ٞيا   ٞيا ٚ ٤ٚػٌي٣  ضٚ پ٥ازٜزض َطاح٣

ؾييإِٙساٖ زض ٘ظييط  ٠قيي٥ة ٚ... ٔالحظييا  ٤ٚييػ ػييطو،

 ٌطفتٝ قٛز.

 ٝٔذاني٣ تيطا٢ ؾيإِٙساٖ اجيطا      ٔتٙيٛع ٚ  ٞيا٢   تط٘ا

 تطٌصاض قٛز.ٞا  آٖ ٣ ٔرهٛلٞا٤  قسٜ ٚ ٌطزٕٞا٣٤

 ٞيا٢ ػٕي٣ٔٛ ٚ ظ٤ياضا٣     تطا٢ اطزز ؾإِٙساٖ تٝ فًا

 ٞا٢ ٤ٚػ٠ حُٕ ٚ ٘مُ زض ٘ظط ٌطفتٝ قٛز    ؾط٤ٚؽ

   تيطا٢ ٍٟ٘يساض٢ اظ ؾيإِٙساٖ ت٥ٕياض فييطاٞٓ     ٔطاويع٢

 قٛز.

 

ارزیااای  »ایي هقاِل از طرح پژٍّشی ااا نٌاَاى   قدردرانی: 

در شاْرداری هشاْذ   « ّای شاْر دٍسایذار ساالوٌذ     شاخا
داًٌااذ از  اساایخراش شااذُ اساات ٍ هؤلفاااى ٍ یفااۀ خااَد هاای 

 ّای هادی ٍ هعٌَی ایي سازهاى قذرداًی ًوایٌذ.  حوایت
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 . اٟطاٖ
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٣٘ٛ  پتط٤ه،   پٛض، ٕٞا٤ٖٛ ٞطٔع اطج١ٕ ."ضفاٜ ٘ظط١٤" ،(1381)ا

ٛ. ٌاْ : ٘كطاٟطاٖ ٘ 

اغ٥٥ط فًا٢ تاظ  "(، 1387ح٥سض٢، ٟٔتا، حؿ٣ٙ٥، ؾ٥س تالط، ) 

ٓ زض اٛؾؼ١ ٔٙظط قٟط٢؛ ضا٣ٞ تطا٢ ا٤واز قٟط  ـ ٔؿتم٥ ضٚ

، تٟياض،  27٘ا١ٔ  ٞا، ٤ٚػٜ . ٔاٞٙا١ٔ قٟطزاض٢"زٚؾتساض ؾإِٙس
 .45-21نم

ٚتٛآض، ؾ٥ٕٖٛ )  . اطجٕي١ ٔحٕيس ػّي٣    "وٟٙؿيا٣ِ "(، 1375ز

تكاضا  قثا٤ٚع.اٟطاَٖٛؾ٣،   : ٘ا

ٞيا٢ اجتٕياػ٣ ٚ     ٚيؼ٥ت فؼا٥ِت"(، 1391 ، ؾ٥س تالط، )ٔسا 
ٛئس ٖ اٚلا  فطاغت زض ؾإِٙساٖ ا٤طاٖ ٚ ؾ س . ٔو١ّ "٘ح٠ٛ ٌصض٘ا

َ ؾْٛ، قٕاض٠ ٞكتٓ، ااتؿتاٖ  .29-8، نمؾإِٙس ا٤طاٖ، ؾا

 ؾإِٙساٖ جٕؼ٥ت ؾاذت تطضؾ٣ ،(1377)ٟٔط٘ٛـ،  ٔكا٤ر٣، 

نم ، 26-25 قٕاض٠ جٕؼ٥ت، فهّٙا١ٔ .1375 ؾاَ زض وكٛض
141-167. 

ؾاظ٢ ٔثّٕاٖ قٟط٢ تطا٢  ٔٙاؾة"(، 1388ٔؼٕاض، ٟٔط٘ٛـ، )

. ٔؼٕاض٢ ٚ قٟطؾاظ٢ آضٔاٖ قيٟط،  "ؾإِٙساٖ قٟط اٙىاتٗ
 .81-46، نم91ٖ، پا٥٤ع ٚ ظٔؿتا9قٕاض٠ 

َط  اجطا٣٤ تافت پ٥طأٖٛ  "(، 1385ٟٔٙسؾاٖ ٔكاٚض َاـ، )

ٞا٢ َطاح٣ قيٟط٢ ٚ    . قاذم"حطْ ُٟٔط حًط  ضيا)ع(

ض٢. قطوت ػٕطاٖ ٚ ٔؿيىٗ ؾياظاٖ ُٔٙمي١ ثيأٗ،     ٌصا جطْ
.ْ  ٤ٚطا٤ف زٚ
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