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 درجِ تَظعِ یبفتگی ؼْرظتبى ّبی اظتبى تْراى  ظٌجػ

 
1کبهیبربسرگ ًصاد

 2کراهت الِ زیبری، *

  زا٘طزٛی وبضضٙبسی اضضس ضٟطسبظی ٌطایص ثط٘بٔٝ ضیعی ٔٙغمٝ ای ، زا٘طىسٜ ٔقٕبضی ٚ ضٟطسبظی ، زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس لعٚیٗ -1

 زا٘طىسٜ ٔقٕبضی ٚ ضٟطسبظی ، زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس لعٚیٗ  ی ، ، استبز ٌطٜٚ ضٟطسبظط٘بٔٝ ضیعی ضٟطی ٚ ٔٙغمٝ ای زوتطای ث -2

 

 

 

  چكیذُ
 رٝ ثٝ تٛظیـتٛسقٝ یبفتٍی ٔٙبعك یه وطٛض، ٕٞب٘ٙس ضٚ٘س تٛسقٝ یبفتٍی زض وطٛضٞبی ٔرتّف رٟبٖ، ثب تٛ

 فضبیی ٘بٍٕٞٗ ٔٙبثـ ٚ ٕٞچٙیٗ فٛأُ ٔرتّف التػبزی، ارتٕبفی ٚ الّیٕی ٔٙبعك، زاضای ٔطاتت ٔتفبٚتی

 است. ثٝ فجبضت زیٍط، ثٝ فّت أىب٘بت ثبِمٜٛ ٔٙغمٝ ای، تٛسقٝ یبفتٍی ٔٙبعك زض ثرص ٞبی ٔرتّف

 ثٝ ایٗ ٔقٙب وٝ ٕٞٝ افطاز ثبیس اظغٙقتی، وطبٚضظی، ذسٔبت ٚ... ثب یىسیٍط ٔتزب٘س ٘رٛاٞس ثٛز. ثطاثطی 

 فطغت ٞبی یىسب٘ی ثطذٛضزاض ثبضٙس، ٘بثطاثطی ضا ثب تفبٚت زض فطغت ٞب ثطای افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب زض ٔمبیسٝ

 ثب ٔیبٍ٘یٗ ربٔقٝ ٔقبزَ ٔی سبظز.

 ٞسف اظ ایٗ پژٚٞص تحّیُ ٘بثطاثطی ٞبی فضبیی زض استبٖ تٟطاٖ زض ضاستبی تقییٗ ضاٞجطزٞبی ایزبز تٛسقٝ

 تحّیّی ٚ ضٚیىطز آٖ وبضثطزی-ضٚش تحمیك تٛغیفیتقبزَ فضبیی زض ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ است. ٔ

 ضٟطستبٖ ٔی ثبضس. زض ایٗ تحمیك ٘بحیٝ 16ٔی ثبضس. ربٔقٝ آٔبضی، ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ وٝ ضبُٔ 

 ضبذع 33بزٜ ٔقبزَ ضٟطستبٖ ٚ ٔٙغمٝ ٔقبزَ استبٖ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ است . ضبذع ٞبی ٔٛضز استف

 ضفبٞی ، –زضٔب٘ی، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اضتجبعبت ، ظیطثٙبیی تٛسقٝ ، ارتٕبفی ، التػبزی ،فطٍٞٙی  –ثٟساضتی 

 ثبضس. رٟت تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب اظ ٔسَ تىسٛ٘ٛٔی فسزی ٚ -عجیقی ٔی –رٕقیتی  –آٔٛظضی 

 ٚ ثطای ثطضسی اضتجبط ثیٗ LSD( ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٚ ٔسَ T Test)ٚ آظٖٔٛ تی  zاستفبزٜ اظ ٔسَ استب٘ساضز 

 ٔتغیطٞب اظ ضطایت آٔبضی ضٌطسیٖٛ چٙس ٔتغیطٜ استفبزٜ ضسٜ است. عجك ٘تبیذ تىسٛ٘ٛٔی فسزی،

 ضٟطستبٖ زٔبٚ٘س زض ضبذع ٞبی ا٘تربثی زض ضتجٝ اَٚ، زض ضتجٝ زْٚ ضٟطستبٖ ضٕیطا٘بت ٚ زض ضتجٝ سْٛ

 ٝ ٞطتٓ لطاض ٌطفتٝ است. یبفتٝ ٞبی تحّیُضٟطستبٖ فیطٚظوٜٛ لطاض ٌطفتٙس.  ضٟطستبٖ تٟطاٖ ٘یع زض ضتج

 ضٌطسیٖٛ ٘طبٖ ٔی زٞس تقبزَ فضبیی زض ثیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٚرٛز ٘ساضز چطا وٝ ٕٞٛاضٜ

 ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٘سجت ثٝ یىسیٍط ثٝ ِحبػ ضبذع ٞبی تٛسقٝ یبفتٍی زض عجمبت ٔرتّف

 ػ ضبذع ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ ٔی تٛاٖ ٌفت ثٝ ِحب Tلطاض زاض٘س.ثط اسبس آظٖٔٛ 

 ٘یع تفبٚت ضتجٝ ضٟطستبٖ ٞبی LSDاظ ٘ؾط ٔیعاٖ تٛسقٝ یبفتٍی ثبیىسیٍط تفبٚت زاضز. استفبزٜ اظ ٔسَ  تٟطاٖ

 ٔرتّف ٚ ضبذع ٞبی ثرص ٞبی ٔرتّف ضا ثب ٕٞسیٍط ثٝ ٔزعا ٘طبٖ ٔی زٞس. زض ٟ٘بیت رٟت تٛسقٝ

 طاٖ ضاٞجطزٞبیی اضائٝ ضسٜ است.ٔغّٛة ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟ
 

 ضبذع ٞبی تٛسقٝ یبفتٍی ، ٘بثطاثطی ، ٔسَ تىسٛ٘ٛٔی فسزی ، تقبزَ فضبیی ، استبٖ تٟطاٖ کلیذی: ّبی ٍاشُ
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  هقذهِ
تحمیك فّٕی ثب ؽٟٛض ٔسئّٝ یب ٔزِٟٛی زض شٞٗ ٔحمك ضطٚؿ ٔی ضٛز، ٞسف اغّی تحمیك فّٕی ضا ثبیس ٔقّْٛ وطزٖ آٖ      

جبضتی حُ ٔسئّٝ ٚ پبسد یبفتٗ ثطای آٖ زاضت؛ أب تحمیك فّٕی یه ٞسف اِٚیٝ ٚ یه ٞسف غبیی زاضز. ٞسف ٔزَٟٛ ٚ ثٝ ف

اِٚیٝ ٔحمك ضٚضٗ وطزٖ ٔسئّٝ ذبغی است وٝ ثب آٖ ضٚثٝ ضٚ ضسٜ است، ِٚی ٞسف غبیی اٚ زستیبثی ثٝ ٔقّٛٔبت وّی ٚ ثٝ 

 (17:1392ؼ ٘یب،فجبضتی لضبیبی فّٕی وّی است وٝ ذػّتی رٟبٖ ضَٕٛ زاضز. )حبف

٘بثطاثطی ٚ فسْ تقبزَ فضبیی ظٔب٘ی ثطٚظ ٔی ٕ٘بیس وٝ سبذتبض فضبیی ٘ٛاحی ٔرتّف یه ٔٙغمٝ زاضای تفبٚت ٞبی ثبضظ ٚ آضىبض 

ثبضٙس. تفبٚت ٞبیی وٝ ٘یبظ ثٝ تسٚیٗ ضاٜ حُ ٞبی ثط٘بٔٝ ضیعی ٔتفبٚتی زضٔٛضز ٘ٛاحی ٔرتّف زاضتٝ ٚ رٛاثٍٛی ٞسف ٚاالی 

 زض یه ٔٙغمٝ ثبضس. ایزبز تقبزَ فضبیی

٘مص سیبست ٞبی ّٔی ٚ ٔٙغمٝ ای زض اٍِٛی پطاوٙص فٙبغط فضبیی حبئع إٞیت است. ٘جٛز تٛاظٖ زض رطیبٖ تٛسقٝ ٔیبٖ 

 ٔٙبعك ٌٛ٘بٌٖٛ، ٔٛرت ایزبز ضىبف ٚ تطسیس ٘بثطاثطی ضسٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔب٘قی زض ثطاثط تٛسقٝ ّٔی ثٝ ضٕبض ٔی ضٚز. 

 (22:ظ1386ض ٚ ٕٞىبضاٖ،ٚ احٕسی پٛ 6:ظ1384)حبری پٛض،

ایٗ ٔفبٞیٓ اظ زیسٌبٜ ٞبی ٔرتّف لبثُ ثطضسی ٞستٙس وٝ زض ایٗ تحمیك ثیطتط اظ زیسٌبٜ سٙزص زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی 

    ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی ٌیط٘س.

 

 : تحقیق ِئلهع بیبى

رتّفی ٔغطح ٔی وٙٙس: اَٚ، تبٔیٗ فساِت ارتٕبفی ثٝ ٔٙؾٛض ثط٘بٔٝ ضیعاٖ ٚ وبضضٙبسبٖ، ضطٚضت تٛسقٝ ٔتقبزَ ضا ثٝ زالیُ ٔ

ثطذٛضزاضی فبزال٘ٝ ٚ ٔٙبست ٔٙبعك ٔرتّف اظ أىب٘بت، زْٚ ٔالحؾبت سیبسی ثٝ فٙٛاٖ فبّٔی ثطای وبٞص ٘بآضأی ٞبی 

مط، وبٞص سیبسی ٚ سْٛ ٔالحؾبت التػبزی ٚ ارتٕبفی وٝ ثبفج رٌّٛیطی اظ ٟٔبرطت ٚ تٕطوع ٔی ضٛز. ایزبز ضفبٜ، ضفـ ف

ٔحطٚٔیت، تبٔیٗ فساِت ارتٕبفی ٚ فساِت ٔٙغمٝ ای زض ثط٘بٔٝ ٞبی تٛسقٝ وطٛض ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ ٚ زِٚت ّٔعْ ثٝ 

وبٞص ٘بثطاثطی ٞبی ٔٙغمٝ ای اظ عطیك تٟیٝ عطح ٞبی آٔبیص ٔٙغمٝ ای ٚ ّٔی ضسٜ است. تٛظیـ ٘بثطاثط أىب٘بت، ٘تیزٝ 

، فقبِیت ٞب ٚ ذسٔبت زض ثقضی ٔٙبعك ٚ ٚظٖ وٓ ٚ ٘بٔٛظٖٚ رٕقیت، فقبِیتٟب ٚ ارتٙبة ٘بپصیط تٕطوعٞبی ضسیس رٕقیت

ذسٔبت زض ٔٙبعك زیٍط است وٝ ثبفج تطسیس رطیبٖ ٞبی رٕقیتی ٌطزیسٜ ٚ ٔسئٛالٖ ضا ثب ٔطىالت فسیسٜ ای ٔٛارٝ سبذتٝ 

عك، ٔتحطن ضسٖ ثیص اظ پیص است. ایٗ پسیسٜ ثبفج ٔٙفقُ ٔب٘سٖ ضٟطٞبی وٛچه ٚ ضٚستبٞب زض رطیبٖ حیبت التػبزی ٔٙب

 رٕقیت ضٟطٞبی وٛچه ٚغیط لبثُ ٟٔبض ضسٖ ضضس رٕقیت ضٟطٞبی ثعضي ضسٜ است.

ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس ٞیچ عطح ٚ ثط٘بٔٝ ای ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ پرطبیص غحیح أىب٘بت ٚ ذسٔبت ارتٕبفی  لبزض ثٝ غّجٝ یب رٌّٛیطی اظ 

 تطسیس ٘بثطاثطی ٞب ٚ فسْ تقبزَ ٞب ٘رٛاٞس ثٛز.

ظٔیٙٝ، تٛرٝ ثٝ ٘بثطاثطی ٞبی ٔٙغمٝ ای زض لبِت ضبذع ٞب، اظ رّٕٝ ٟٕٔتطیٗ اثعاضٞبی ثط٘بٔٝ ضیعی ثٝ ضٕبض ٔی ضٚز زض ایٗ 

وٝ اظ عطیك آٖ ثط٘بٔٝ ضیعاٖ لبزض ثٝ اضظیبثی ٘تبیذ ارطای ثط٘بٔٝ ٞب زض ثستط ٔحسٚزٜ ٞبی رغطافیبیی ذٛاٞٙس ثٛز. ایٗ ٔٛضٛؿ زض 

ضز تٛرٝ ثط٘بٔٝ ضیعاٖ لطاض ٌیطز، ٔی تٛا٘س ٘مبط ضقف ٚ لسضت ثط٘بٔٝ ضیعی ضا زض ثرطٟبی غٛضتی وٝ ثٝ عٛض ٔٙغمی ٚ فّٕی ٔٛ

ٔرتّف ثٝ ضىُ ثبضظ ٕ٘بیبٖ سبذتٝ، ٔٙبعك ثط٘بٔٝ ضیعی ضا اظ ٘ؾط ٔیعاٖ ثطذٛضزاضی زض لبِت سّسّٝ ٔطاتت ٚ ٚاحسٞبی ٍٕٞٗ 

 (2،1379ٔطرع ٕ٘بیس.)ظاِی،

زض آٖ ثٝ فٙٛاٖ پبیترت وطٛض إٞیت ذبغی پیسا وطزٜ است ٚ اظ ٔعیت ٞبیی استبٖ تٟطاٖ ثٝ سجت لطاضٌیطی ضٟط تٟطاٖ 

٘سجت ثٝ سبیط ٔٙبعك )استبٖ ٞب( ثطذٛضزاض ضسٜ است ٚ ٕٞیٗ فبُٔ زض زاذُ استبٖ ٘یع غسق ٔی وٙس ثٝ عٛضی وٝ ضٟط تٟطاٖ 

اذتالف فبحطی پیسا وطزٜ است ٚ ذٛزش ضا ثٝ فٙٛاٖ ٘رست ضٟط اظ ٘ؾبْ سّسّٝ ٔطاتجی رسا ٕ٘ٛز. ٚ ثب ضٟطٞبی زیٍط استبٖ 

اوخط أىب٘بت ضا ثٝ ذٛز رصة ٕ٘ٛزٜ است ٚ ثمیٝ ثٝ غٛضت ضٟطٞبی وٛچه زض ٔٙغمٝ ٔغطح ٚ تٛا٘بیی وبفی رٟت اضائٝ ذسٔبت 

 ثٝ سبوٙیٗ ذٛز ثطذٛضزاض ٘یستٙس ٚ ایٗ ثبفج ثٝ ٞٓ ذٛضزٖ فساِت ارتٕبفی زض سغح  ٔٙغمٝ ضسٜ است.
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اظ عطیك ثطضسی ضبذع ٞبی  سٙزص زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖایٗ پژٚٞص سقی زاضز ثٝ تحّیُ 

وّی ٚ ظیطثٙبیی ٚ ٘حٜٛ تٛظیـ ایٗ أىب٘بت زض ٔٙغمٝ، اِٛیت ٞبی تٛرٝ یٙٝ ٞبی ارتٕبفی، التػبزی، ا٘تربثی ٔرتّف زض ظٔ

 ثپطزاظز. استبٖٔسئٛالٖ زض ضاستبی وبٞص ٘بثطاثطی فضبیی ٚ ضسیسٖ ثٝ تٛسقٝ ٔتقبزَ فضبیی زض 

 

 اّذاف تحقیق :
 تحّیُ ٘بثطاثطی ٞبی فضبیی زض استبٖ تٟطاٖ -1

 زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ )استبٖ تٟطاٖ( زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍیتقییٗ ضبذع ٞبی ٔٙبست سٙزص  -2

 تقییٗ ضاٞجطزٞبی ایزبز تٛسقٝ ٔتقبزَ فضبیی زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ )استبٖ تٟطاٖ( -3

 فرضیِ ّبی تحقیق:
 فضبیی ثیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٚرٛز ٘ساضز.ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس تقبزَ  -1

 ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس سغح تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ استبٖ تٟطاٖ ثب یىسیٍط ٔتفبٚت است. -2

ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس تٛظیـ ٘بٍٕٞٗ ٔٙبثـ ٚ ضطایظ التػبزی ٚ ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٚ الّیٕی ایٗ ٔٙغمٝ )تٟطاٖ( زاضای  -3

 عجمبت ٔرتّفی است

 پیؽیٌِ تحقیق :

ٔیٙٝ تحّیُ ٘بثطاثطی فضبیی ٚ سٙزص سغح تٛسقٝ یبفتٍی ٔغبِقبت ٔرتّفی ا٘زبْ ضسٜ است وٝ اظ ٔیبٖ آٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ زض ظ

 ٔٛاضز ظیط اضبضٜ ٕ٘ٛز:

 

 هطبلعبت تحلیل ًببرابری در ایراى: 
 9 ٘مغٝ ضٟطی ٚ 16( ثب استفبزٜ اظ ضٚش تبوسٛ٘ٛٔی فسزی، زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی 1383لسیطی ٔقػْٛ ٚ حجیجی ) -

ضٟطستبٖ استبٖ ٌّستبٖ ضا اظ ٘ؾط ضبذع ٞبی ٔتقسز ٔسىٗ ٚ سبذتٕبٖ، تبسیسبت ٚ تزٟیعات ضٟطی، فطٍٞٙی، 

٘یطٚی ا٘سب٘ی ٚ آٔٛظضی ضا ثٝ غٛضت ٔزعا ٚ تطویجی تقییٗ وطزٜ، ضاٞجطزٞبی ثرطی ٚ تطویجی ضا رٟت حػَٛ 

 تٛسقٝ اضائٝ ٕ٘ٛزٜ ا٘س.

ٚ  1373ٚ ضفبٜ ارتٕبفی استبٖ ٞبی وطٛض ضا عی سبَ ٞبی  ( زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی ثرص ذسٔبت1386ٔٛالیی ) -

ثب استفبزٜ اظ ضٚش ٞبی تحّیُ فبّٔی ٚ تبوسٛ٘ٛٔی فسزی ٔٛضز ثطضسی لطاض زازٜ است. ٘تبیذ ایٗ تحمیك  1383

حبوی اظ آٖ است وٝ زضثبظٜ ظٔب٘ی ٔٛضز ٔغبِقٝ، سغح تٛسقٝ ذسٔبت ٚ ضفبٜ ارتٕبفی زض استبٖ ٞبی وطٛض افعایص 

 أب تٛظیـ آٖ ٘بٔتٛاظٖ تط ضسٜ است. یبفتٝ،

 45( سغح تٛسقٝ ٚ ٔیعاٖ فسْ تٛاظٖ آٖ زض ٔٙبعك ضٚستبیی استبٖ وطزستبٖ ضا اظ ٘ؾط 1388ضطیفی ٚ ذبِسی) -

ٔٛضز ثطضسی لطاض زازٜ ا٘س. ثسیٗ تطتیت وٝ زض اثتسا ضبذع ٞبی ٔٛضز  1385ٚ  1375ضبذع تٛسقٝ ثطای سبَ ٞبی 

تحّیُ فبّٔی ثٝ تقساز ٔحسٚزی اظ فبُٔ ٞب ذالغٝ وطزٜ ٚ سپس ثب استفبزٜ اظ ضٚش  ٔغبِقٝ ضا ثب استفبزٜ اظ ضٚش

 تبوسٛ٘ٛٔی فسزی، زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی ٔٙبعك ضٚستبیی ضا تقییٗ ٕ٘ٛزٜ ا٘س.
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چبضچٛثی ثطای تحّیُ ٚ تّفیك ضبذع "زفتط ثط٘بٔٝ ضیعی أٛض ٔٙبعك سبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزرٝ، ٔغبِقٝ ای ثب فٙٛاٖ  -

ضا ا٘زبْ زاز. زض ایٗ ٔغبِقٝ اظ ضٚش تحّیُ فبّٔی زض تطویت ضبذع ٞب استفبزٜ ٚ ثب ٔقیبض لطاضزازٖ  "مٝ ایٞبی ٔٙغ

أتیبظ زض ضاس ٚ استبٖ  160ضبذع ثٝ ضتجٝ ثٙسی استبٖ ٞب پطزاذتٝ ضسٜ است. زض ایٗ ٔغبِقٝ استبٖ تٟطاٖ ثب  18

ّٛیٝ ٚ ثٛیط احٕس ٚ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ زض ضزیف ٞبی ٞبی ٕٞساٖ، ِطستبٖ، ایالْ، ٞطٔعٌبٖ، ثٛضٟط، وطزستبٖ، وٟىی

 آذط لطاضا ٌطفتٝ ا٘س.

 هطبلعبت تحلیل ًببرابری در جْبى: 
 

- Emes  وHahn (2001 ٚضقیت پیططفت )تب  1975ضبذع تٛسقٝ عی سبَ ٞبی  10وطٛض رٟبٖ ضا اظ ٘ؾط  128

یسٙسٌبٖ، ایٗ ضٚش ضا ثٝ ز٘جبَ ٘مس ٚ تططیح ثب استفبزٜ اظ ضٚش ضبذع پیططفت ا٘سب٘ی اضظیبثی ٕ٘ٛزٜ ا٘س. ٘ٛ 1999

٘مبط ضقف ضٚش ضبذع تٛسقٝ ا٘سب٘ی، پیطٟٙبز وطزٜ ا٘س. ثسیٗ تطتیت وٝ ٟٕٔتطیٗ ضقف ضٚش ضبذع تٛسقٝ 

 ( ثطضٕطزٜ ا٘س.GDP)ا٘سب٘ی ضا ایزبز تغییط زض ٘حٜٛ استفبزٜ اظ سطا٘ٝ تِٛیس ٘بذبِع زاذّی 

- Joae ( ٖٔٙبعك ٔرتّف وطٛض 2001ٚ ٕٞىبضا ) ضبذع ٔرتّف زض ثرص ٞبی التػبزی،  33ثّژیه ضا اظ ٘ؾط

آٔٛظضی، فطٍٞٙی ٚ غیطٜ ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ضٚش ٞبی آٔبضی چٙس ٔتغیطٜ ضبُٔ تحّیُ فبّٔی ٚ تحّیُ ذٛضٝ ای عجمٝ 

 ثٙسی ٕ٘ٛزٜ ا٘س.

- Molnar (2007 سغح تٛسقٝ سىٛ٘ت ٌبٜ ٞبی )Sout-Transdanubia  التػبزی-ضبذع ارتٕبفی 17ضا اظ ٘ؾط 

 ثب استفبزٜ اظ ضٚش ضبذع تطویجی تٛسقٝ ٕ٘ٛزٜ است. 2004تب  2000ٚ ظیط ثٙبیی ثطای سبَ ٞبی 

ٔغبِقبت ا٘ستیتٛی رٟب٘ی ٚ ٔغبِقبت التػبزی تٛسقٝ زض سبظٔبٖ ُّ٘ ٘سبٖ زٞٙسٜ ٚرٛز ٘بثطاثطی فضبیی زض ثسیبضی  -

وطٛض ٔٛضز ٔغبِقٝ زض سبَ  12وطٛض اظ  7وطٛضٞب ٚ افعایص ایٗ ٘بثطاثطی عی سبَ ٞبی اذیط است. ٔخالٌ زض آفطیمب 

زضغس زض ٔٙبعك ضٚستبیی ثیص اظ ٔٙبعك ضٟطی  50، زضغس افطازی وٝ ظیط ذظ فمط ٔغّك ظ٘سٌی ٔی وٙٙس 2003

، ثسٖٚ ٞیچ ضضس التػبزی ضخ زازٜ است. ٘تیزٝ آ٘ىٝ فسْ 1980است. زض آفطیمب ضٟط٘طیٙی حسالُ زض اٚاذط زٞٝ 

أطٚظٜ ٞعیٙٝ ٞبی فطاٚاٖ ٘بثطثطی فضبیی ضسیس ٕٞچٖٛ رطْ ٚ رٙبیت، ٔسىٗ  تٛسقٝ التػبزی ٚ ارتٕبفی ٚ ...

 .٘بٔٙبست، ذسٔبت ثٟساضتی ٘بوبفی ٚ ترػیع ٘بٔٙبست أىب٘بت ٚ ٔٙبثـ ضا ثٝ ضٟطٞب ٚ ٔٙبعك تحٕیُ ٔی وٙس

  هعرفی اجوبلی هحذٍدُ هَرد هطبلعِ :

 34ٞعاض ویّٛٔتط ٔطثـ ثیٗ  14ٚسقتی حسٚز  ( ٚ 1390٘فط عجك آذطیٗ سطضٕبضی )سبَ  12183391رٕقیت  استبٖ تٟطاٖ ثب

زلیمٝ عَٛ ضطلی ٚالـ ضسٜ  9زضرٝ ٚ  53زلیمٝ تب 20زضرٝ ٚ 50زلیمٝ فطؼ ضٕبِی ٚ  7زضرٝ ٚ 36زلیمٝ تب  53زضرٝ ٚ 

ة ثٝ استبٖ است.ایٗ استبٖ اظ ضٕبَ ثٝ استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ، اظ رٙٛة ضطلی ثٝ استبٖ لٓ ، اظ رٙٛة غطثی ثٝ استبٖ ٔطوعی ، اظ غط

اِجطظ ٚ اظ ضطق ثٝ استبٖ سٕٙبٖ ٔحسٚز است. استبٖ تٟطاٖ ثیٗ ذظ اِطأس چیٗ ذٛضزٌی اِجطظ ٔطوعی ٚ حبضیٝ غطثی زضت 

وٛیط ٚالـ ضسٜ ٚ ثٝ ایٗ تطتیت آة ٚ ٞٛای استبٖ فٕستبً ٔتأحط اظ فبُٔ اضتفبؿ ٔی ثبضس. استبٖ تٟطاٖ ، اظ ٘ؾط تمسیٕبت ازاضی، 

 16تبٖ ثٝ چٙس زٞستبٖ تمسیٓ ٔی ضٛز. ثط اسبس آذطیٗ تمسیٕبت وطٛضی،استبٖ تٟطاٖ زاضای چٙس ضٟطستبٖ ٚ ٞط ضٟطس

ضٟطستبٖ ٞبی فیطٚظوٜٛ ٚ ضی ثٝ تطتیت ثعضٌتطیٗ  1391آثبزی ٔی ثبضس. زض سبَ  1026زٞستبٖ ٚ 71ضٟط، 44ضٟطستبٖ، 

ثٝ ذٛز اذتػبظ زازٜ ا٘س. ٕٞچٙیٗ  ٞعاض ویّٛٔتط ٔطثـ ضا 2ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ ٔی ثبضٙس وٝ ٞط یه ٔسبحتی ثیص اظ 



  هعوبرایراى ي ّبی صٌفی هٌْذظبىظراظری اًجو کبًَى

 ّوبیػ بیي الوللی هعوبری،عوراى ٍ ؼْرظبزی در ّسارُ ظَم

 44تیر هبُ  -تْراى 

 5 

تبٖ تٟطاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔطوع ضٟطستبٖ ٞبی ثٟبضستبٖ ٚ لسس ٘یع وٛچىتطیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ ٔی ثبضٙس. ٔسبحت ضٟطس

ضٟطستبٖ استبٖ زاضای ضتجٝ پٙزٓ ٔی ثبضس. 16ویّٛٔتط ٔطثـ است وٝ اظ ٘ؾط ٚسقت زض ثیٗ  1301 استبٖ   

ستبٖ ٞبی آٖ زض ظیط آٚضزٜ ضسٜ است . ٘مطٝ استبٖ تٟطاٖ ثٝ تفىیه ضٟط  
 

 
 

 :رٍغ تحقیق )هتذٍلَشی تحقیق(
 تحّیّی است ٚ اظ زیسٌبٜ ضٚیىطز یه تحمیك وبضثطزی ٔی ثبضس.-زض ایٗ پژٚٞص ضٚش تحمیك اظ زیسٌبٜ ٔبٞیت تٛغیفی

اضات ٚ آٔبض٘بٔٝ ٞب ٚ سبِٙبٔٝ ضٚش ٌطزآٚضی اعالفبت ثٝ غٛضت اسٙبزی ٚ وتبثرب٘ٝ ای ٔی ثبضس ٚ ثب ٔطارقٝ ثٝ سبظٔبٖ ٞب ٚ از

 ٞبی آٔبضی ٚ فضبی ٔزبظی استرطاد ضسٜ است .

ضٟطستبٖ ٔی ثبضس وٝ ثب ٔغبِقٝ ٚ رٕـ آٚضی اعالفبت ثٝ تحّیُ ٔٙغمٝ  16ربٔقٝ آٔبضی، ضٟطستبٖ ٞبی تٟطاٖ وٝ ضبُٔ 

 ٔٛضز ٘ؾط پطزاذتٝ ضسٜ است 

زضٔب٘ی ،  –ثٟساضتی  سی ضسٜ ا٘س ضبُٔ  : ضبذع ٞبیضبذع اغّی عجمٝ ثٙ 7وٝ زض  ضبذع 33ضبذع ٞبی ٔٛضز استفبزٜ 

 . عجیقی  ٔی ثبضٙس -رٕقیتی –آٔٛظضی  ضفبٞی ، –فطٍٞٙی  حُٕ ٚ ٘مُ ٚ اضتجبعبت ، ظیطثٙبیی تٛسقٝ ، ارتٕبفی ، التػبزی ،

ضبذع ٞب  رٟت تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب اظ آٔبض تٛغیفی ٚ استٙجبعی استفبزٜ ضسٜ است ثٝ ایٗ غٛضت وٝ اثتسا ثٝ تٛغیف

ثٝ ضتجٝ ثٙسی ضٟطستبٖ ٞب اظ ٘ؾط  z٘ٛٔی فسزی ٚ استفبزٜ اظ ٔسَ استب٘ساضز ٛىسزاذتٝ ضسٜ است سپس ثط اسبس ٔسَ تپط

تٛسقٝ یبفتٍی الساْ ضسٜ است ٚ زض ٟ٘بیت ثطای ثطضسی اضتجبط ثیٗ ٔتغیطٞب اظ ضطایت آٔبضی ضٌطسیٖٛ چٙس ٔتغیطٜ استفبزٜ 

 ضسٜ است.
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 ُ در تحقیق : ؼبخص ّبی هَرد اظتفبد
 

 درهبًی ؼبهل :  –ؼبخص ّبی بْذاؼتی 
 ضٟطستبٖ سغح زض رٕقیت ٘فط10000 ٞط اظای ثٝ زضٔب٘ی ثٟساضتی ٔطاوع ٘سجت

 ضٟطستبٖ زض رٕقیت ٘فط10000 ٞط اظای ثٝ آظٔبیطٍبٜ تقساز

 ضٟطستبٖ زض رٕقیت ٘فط 10000 ٞط اظای ثٝ ضٚستبیی ثٟساضت ٞبی ذب٘ٝ تقساز

 زض رٕقیت ٘فط10000 ٞط اظای ثٝ(  زضٔب٘ی ثٟساضتی ذسٔبت ٚ پعضىی فّْٛ ٞبی زا٘طٍبٜ ضز) ٔترػع پعضه تقساز

 ضٟطستبٖ

 

 ؼبخص ّبی حول ٍ ًقل ٍ ارتببطبت ؼبهل:
 ضٟطستبٖ ٞط ٔسبحت اظای ثٝ ضٚستبیی ٞبی ضاٜ عَٛ ٘سجت

 ستبٖضٟط ٔسبحت ٔطثـ ویّٛٔتط 100 ٞط اظای ثٝ ٚضٟطسبظی ضاٜ ٚظاضت پٛضص تحت ٞبی ضاٜ عَٛ ٘سجت

 ضٟطستبٖ زض رٕقیت ٘فط10000 ٞط اظای ثٝ ضٚستبیی ٚ ضٟطی پستی زفبتط تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ زض رٕقیت ٘فط10000 ٞط اظای ثٝ اضتجبعی ذسٔبت زفبتط تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ ٞط رٕقیت اظای ثٝ حبثت ٞبی تّفٗ تقساز ٘سجت

 تبٖضٟطس زض رٕقیت ٘فط1000 ٞط اظای ثٝ ٍٕٞب٘ی ٞبی تّفٗ تقساز ٘سجت

 

 ؼبخص ّبی زیربٌبیی تَظعِ ؼبهل : 
 ضٟطستبٖ ٞط رٕقیت اظای ثٝ آة ٞبی ا٘طقبة تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ ٔسبحت ٔطثـ ویبٚٔتط 10 ٞط اظای ثٝ فبضالة ضجىٝ وُ عَٛ ٘سجت

 ضٟطستبٖ ٞط رٕقیت اظای ثٝ ثطق ٔطتطویٗ تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ زض ٌبظ ا٘طقبة زاضای ذب٘ٛاض زضغس

 ضٟطستبٖ رٕقیت ٘فط100000 ٞط اظای ثٝ ٘طب٘ی آتص یٞب ایستٍبٜ تقساز

 

 ؼبخص اجتوبعی :
 ذب٘ٛاض ثقس فىس

 ؼبخص ّبی اقتصبدی ؼبهل :
 ضٟطستبٖ رٕقیت حست ثط أالن ٚ اسٙبز حجت زفبتط زض ضسٜ حجت ٔقبٔالت ا٘ٛاؿ تقساز

 التػبزی تىفُ ثبض ٔقىٛس

 ( وبض ٚی٘یط ٔطبضوت ٘طخ) ثبال ثٝ سبَ 10 رٕقیت ثٝ فقبَ رٕقیت ٘سجت

 ( اضتغبَ ضطیت) التػبزی فقبَ رٕقیت ثٝ ضبغالٖ تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ رٕقیت ٘فط 100 ٞط اظای ثٝ(  پطٚضش ٚ آٔٛظش)  آٔٛظضی ثرص ضبغالٖ ٘سجت

 ضٟطستبٖ رٕقیت ٘فط 100000 ٞط اظای ثٝ(  آثی ٌطْ ٚ آثی سطز ٔٙؾٛضٜ زٚ)  ٔبٞی پطٚضش ٞبی وبضٌبٜ تقساز

 ضٟطستبٖ زض رٕقیت ٘فط 1000 ٞط اظای ثٝ ضسٜ زضغب سبذتٕب٘ی ٞبی پطٚا٘ٝ

 ضٟطستبٖ زض ذب٘ٛاض 100 ٞط اظای ثٝ ٔسىٛ٘ی ٚاحسٞبی تقساز ٘سجت
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 رفبّی ؼبهل : –ؼبخص ّبی فرٌّگی 
 ضٟطستبٖ رٕقیت ٘فط 100000 ٞط اظای ثٝ تٟطاٖ استبٖ ٞبی ضٟطستبٖ سیٕٙبٞبی تقساز

 ثٝ تٟطاٖ استبٖ ٞبی ضٟطستبٖ(  ٘ٛرٛاٖ ٚ وٛزوبٖ فىطی پطٚضش وبٖ٘ٛ ٞبی وتبثرب٘ٝ ٚ فٕٛٔی) ٞبی وتبثرب٘ٝ تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ زض رٕقیت ٘فط 10000 ٞط اظای

 ضٟطستبٖ رٕقیت ٘فط1000 ٞط اظای ثٝ ٚضظضی أبوٗ اظ ٚضی ثٟطٜ ٔیعاٖ

 

 طبیعی  ؼبهل : -جوعیتی –ؼبخص ّبی آهَزؼی 
 تٟطاٖ استبٖ ٞبی ضٟطستبٖ زض پسط ثٝ زذتط آٔٛظ زا٘ص ٘سجت

 ضٟطستبٖ ٞط آٔٛظ زا٘ص 100 ٞط اظای ثٝ(  ازاضی ٚ زفتطی) آٔٛظضی وبضوٙبٖ سجت٘

 ضٟطستبٖ سغح زض ٔتٛسغٝ زٚضٜ آٔٛظ زا٘ص 100 ٞط اظای ثٝ آٔٛظضی وبزض ٘سجت

 اثتسایی آٔٛظ زا٘ص ٘فط 100 ٞط اظای ثٝ زضس والس تقساز ٘سجت

 ٕبییضاٞٙ زٚضٜ آٔٛظ زا٘ص ٘فط 100 ٞط اظای ثٝ زضس والس تقساز ٘سجت

 ضٟطستبٖ ٔسبحت ثٝ ٔطاتـ ٚ ٞب رٍُٙ ٔسبحت ٘سجت

 

 : تحقیق ًتبیج

 :  كعًََهی عذدیى ّبی اظتبى تْراى بر اظبض هذل تظطح بٌذی ؼْرظتب
 

. ٘ٛؿ ذبغی اظ ایٗ ضٚش، آ٘بِیع ىسٛ٘ٛٔی استزضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی، ضٚش آ٘بِیع تیىی اظ ضٚش ٞبی زضرٝ ثٙسی ٘ٛاحی اظ ِحبػ 

ٔیالزی پیطٟٙبز ٌطزیس. ایٗ ضٚش لبزض است  1763. ایٗ ضٚش ثطای اِٚیٗ ثبض تٛسظ آزا٘سٖٛ زض سبَ ىسٛ٘ٛٔی فسزی استت

یه ٔزٕٛفٝ ضا ثٝ ظیط ٔزٕٛفٝ ٞبی وٓ ٚ ثیص ٍٕٞٗ تمسیٓ وطزٜ، یه ٔمیبس ضا وٝ ٔٛضز استفبزٜ زض أط ثط٘بٔٝ ضیعی ثبضس 

 (.220: 1385ٖ، )حىٕت ٘یب ٚ زیٍطا. ثطای ضٙبذت زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی اضائٝ زٞس 

 

 هرحلِ اٍل:  هحبظبِ هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ؼبخص ّبی تحقیق 
ضبذع تٛسقٝ  ٞستٙس زض ٘ؾط ٔی ٌیطیٓ سپس ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف  33ضٟطستبٖ استبٖ تٟطاٖ  ضا وٝ زاضای  16زض ٔطحّٝ اَٚ 

 ٔقیبض ٞط یه اظ ستٖٛ ٞب ضا ٔحبسجٝ ٔی وٙیٓ.

 

 بی هختلف الجٌطهرحلِ دٍم: اظتبًذارد ظبزی دادُ ّ
 استب٘ساضز (   Zفجبضت است اظ استب٘ساضز سبظی زازٜ ٞبی ٔرتّف اِزٙس ) 

 

 هرحلِ ظَم: هحبظبِ فَاصل هرکب بیي هٌبطق ٍ تعییي کَتبُ تریي فَاصل
ب ٔی تٛاٖ تفبٚت )فبغّٝ( ٞط ٔٙغمٝ ٘سجت ثٝ زیٍط ٔٙغمٝ ضا زض ٞط یه اظ ضبذع ٞ Zثب زض اذتیبض زاضتٗ ٔبتطیس استب٘ساضز 

 آٍ٘بٜ ثب استفبزٜ اظ فطَٔٛ ظیط، ٔی تٛاٖ فٛاغُ ٔطوت ثیٗ ٔٙبعك اظ ِحبػ ٔزٕٛفٝ ضبذع ٞب ضا ثسست آٚضز: ،  پیسا وطز 
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  a , b :ٝ٘طبٖ زٞٙسٜ زٚ ٔٙغمٝ ٔٛضز اضظیبثی اظ ٘ؾط فبغّٝ ٔطوت ضبٖ ٞستٙس ثٝ عٛضی و 

                                                   
 

لِ چْبرم: پیذا کردى هٌبطق ّوگيهرح  

 

= 93606/5              =  24868/1  

 
D+ = D + 2Sd = 24/44/2                 D- = D – 2Sd = 44/42/3 

 
تٕبْ اتػبالتی وٝ عَٛ آٟ٘ب ثعضٌتط اظ حس ثبال )فبغّٝ ثحطا٘ی ثبال( ٞستٙس ٔی تٛا٘ٙس وٙبض ٌصاضتٝ ضٛ٘س. ٕٞچٙیٗ تٕبْ اتػبالتی 

آٟ٘ب وٛچىتط اظ حس پبییٗ )فبغّٝ ثحطا٘ی پبییٗ( ٞستٙس ٔی تٛا٘ٙس وٙبض ٌصاضتٝ ضٛ٘س، چٖٛ عَٛ ایٗ فٛاغُ وٕتط اظ وٝ عَٛ 

آٖ است وٝ تفبٚتی ضا ثیٗ زٚ ٔٙغمٝ ٘طبٖ زٞٙس، ثٝ فجبضتی زیٍط زض چٙیٗ حبِتی آ٘مسض ضجیٝ ثٝ ٞٓ ٞستٙس وٝ ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ 

.فٙٛاٖ زٚ ٔٙغمٝ ٔتفبٚت زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضٛ٘س  

ثبضٙس ٍٕٞٗ ا٘س ٚ زض یه ٌطٜٚ لطاض ٔی ٌیط٘س ٚ زٚ ٔٙغمٝ وٝ فبغّٝ  -D+  ٚDزض ٟ٘بیت ٔٙبعمی وٝ فٛاغُ آٟ٘ب ثیٗ زٚ حس 

ثبضس، ثیبٍ٘ط آٖ است وٝ ثٝ ٞیچ ٚرٝ تطبثٟی اظ ِحبػ تٛسقٝ ٘ساض٘س. زض ٘تیزٝ ٔب  -Dثبضس  ٚ وٕتط اظ  +Dٔطوجطبٖ ثیص اظ 

 عجمٝ ٔتفبٚت زاضتٝ ثبضیٓ: 3تٛا٘یٓ  ٔی

 +D: ثعضٌتط اظ  1عجمٝ 

 -D: وٛچىتط اظ  2عجمٝ 

 -D+  ٚD: ثیٗ  3عجمٝ 

وٝ ایٗ ضٚش ثٝ فٙٛاٖ ٚسیّٝ ای ثطای عجمٝ ثٙسی زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی ثیٗ ُّٔ ٔرتّف ٚ زض ٔمیبس والٖ ٔغطح  اظ آ٘زبئی

س ثٝ ا٘ساظٜ ٔمیبس والٖ ٚ وطٛضی ضفبف ٚ ضٚضٗ ثبضس ضسٜ است  ٚ چٖٛ تفبٚت ٞبی ٘بحیٝ ای زض یه ضٟط وٛچه ٕ٘ی تٛا٘

 16ِصا زض ایٗ ٔطحّٝ اظ ٔسَ تىسٛ٘ٛٔی، ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ثٝ غٛضت ضٟطستبٖ ٞبی ٍٕٞٗ ٔیجبضس. اظ ایٙطٚ اظ 

 ضٟطستبٖ تٟطاٖ، ثط اسبس استب٘ساضز سبظی زازٜ ٞب ٍٕٞی ثٝ فٙٛاٖ ضٟطستبٖ ٞبی  ٍٕٞٗ ضٙبذتٝ ضسٜ ا٘س.

 

جن : دظتِ بٌذی ًَاحی ّوگي ٍ تعییي هقذار ظرهؽق تَظعِهرحلِ پٌ  

ضا ثطای ٌطٜٚ  Xچٖٛ تٕبْ ٘ٛاحی زض ٔطحّٝ لجُ زض یه ٌطٜٚ ٍٕٞٗ لطاض ٔی ٌیط٘س ِصا زازٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ اِٚیٗ ٔبتطیس 

ستٖٛ ثعضٌتطیٗ  ٍٕٞٗ تطىیُ زازٜ ٚ ثقس اظ آ٘ىٝ ٔزسزاً ٔبتطیس استب٘ساضز ضا حسبة وطزیٓ، زض ٔبتطیس استب٘ساضز ثطای ٞط

ٔمساض ضا پیسا ٔی وٙیٓ ٚ ٘بْ آٖ ضا ٔمساض ایسٜ آَ ٔی ٘بٔیٓ. فبغّٝ ٞط ٘بحیٝ ٚ ٘بحیٝ ایسٜ آَ زض ٔٛضز ٞط یه اظ ضبذع ٞب، یه 

رعء اظ یه فطْ ضا ثٝ زست ٔی زٞس وٝ ضبذع ٔطوت ایٗ فٛاغُ یه فطْ وّی ضا ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ وٝ ٘طبٖ زٞٙسٜ فبغّٝ ٔطوت 
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ٚ اظ فطَٔٛ ظیط  oتب ٔٙغمٝ  i٘طبٖ ٔی زٞیٓ وٝ فجبضت است اظ فبغّٝ ٔٙغمٝ  Cioآٖ ضا ثب ٝ ایسٜ آَ است ٚیه ٔٙغمٝ اظ ٔٙغم

                                                               :ٔحبسجٝ ٔی ضٛز

Cio ت، یقٙی فبغّٝ ثیٗ سطٔطك تٛسقٝ ٘بٔیسٜ ٔی ضٛز وٝ ٞط لسض وٛچه ثبضس زاَ ثط تٛسقٝ یبفتٍی آٖ ٘بحیٝ اسi  ثب

 i ثیطتط ثبضس، زِیُ ثط فسْ تٛسقٝ ٘بحیٝ Cioٔٙغمٝ ایسٜ آَ وٕتط است ٚ ٞط چمسض 

 خواهد بود.

 

 هرحلِ ؼؽن : هحبظبِ درجِ تَظعِ هٌبطق

:  پس اظ تقییٗ سطٔطك تٛسقٝ ثطای ٞط یه اظ ٔٙبعك، زضرٝ تٛسقٝ یبفتٍی ٔٙبعك اظ فطَٔٛ ظیط ثٝ زست ٔی آیس     

                                                                                          

                                                                                                                                     
 

چمسض ثٝ غفط ٘عزیه تط ثبضس ٘طبٖ زٞٙسٜ تٛسقٝ یبفتٍی ثیطتط ٚ ٞطلسض ثٝ یه  ثیٗ غفط ٚ یه ٔتغیط است. ٞط  Fiٔمساض 

 .٘عزیه تط ثبضس فالٔت فسْ تٛسقٝ یبفتٍی است

عجك ٘تبیذ تىسٛ٘ٛٔی فسزی، ضٟطستبٖ زٔبٚ٘س زض ضبذع ٞابی ا٘ترابثی زض ضتجاٝ اَٚ، ضٟطساتبٖ ضإیطا٘بت زض ضتجاٝ زْٚ ٚ       

 .) 1تبٖ تٟطاٖ ٘یع زض ضتجٝ ٞطتٓ لطاض ٌطفتٝ است )رسَٚ فیطٚظوٜٛ زض ضتجٝ سْٛ لطاض ٌطفتٙس.  ضٟطس

 
(: درجِ تَظعِ یبفتگی هٌبطق بر اظبض ؼبخص ّبی اًتخببی1جذٍل)  

 سغح تٛسقٝ زضرٝ تٛسقٝ سطٔطك تٛسقٝ ضٟطستبٖ ضزیف
52495/8 زٔبٚ٘س 1  53766/0   

49813/9 ضٕیطا٘بت 2 ذیّی ثبال  59904/0  
83343/9 فیطٚظوٜٛ 3  62018/0   

55208/10 ضثبط وطیٓ 4 ثبال  66551/0  
98437/10 ضی 5  69277/0  
52733/11 پیطٛاض 6  72702/0   

86571/11 ضٟطیبض 7 ٔتٛسظ  74836/0  
03067/12 تٟطاٖ 8  75876/0  
31087/12 اسالْ ضٟط 9  77643/0  
53397/12 پبوسضت 10  79050/0   

 
 پبییٗ

78226/12 پطزیس 11  80616/0  
31209/13 لطچه 12  83958/0  
99764/13 ٚضأیٗ 13  88282/0  
31584/14 لسس 14  90282/0   

62474/14 ثٟبضستبٖ 15 ذیّی پبییٗ  92237/0  
26124/15 ٔالضز 16  96251/0  
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 (: رتبِ بٌذی ؼْرظتبى ّبی اظتبى تْراى از ًظر ؼبخص ّبی تَظع2ًِقؽِ )

 

 

ظ ضٟطستبٖ ٞب ٔب٘ٙس ضٟطستبٖ تٟطاٖ زض ربیٍبٜ ٞطتٓ شوط ایٗ ٘ىتٝ اِعأی است وٝ ایٗ زض اضتجبط ثب ربیٍبٜ لطاضٌیطی ثطذی ا

ضٟطستبٖ ثٝ رٟت ضبذع ٞبی ا٘تربثی ٔٛضز ٔغبِقٝ زض ایٗ ربیٍبٜ لطاض ٌطفتٝ است. ایٗ ضٟطستبٖ زض ثطذی اظ ضبذع ٞبی 

ح پبییٙی لطاض زاضز. ٕٞچٙیٗ ثٝ رٟت ثط٘بٔٝ تٛسقٝ ٔب٘ٙس ذب٘ٝ ثٟساضت ضٚستبیی، ٔسبحت ٔطاتـ، عَٛ ضاٜ ٞبی ضٚستبیی زض سغ

ٞبی تقبزَ فضبیی زض ضٟطستبٖ تٟطاٖ اظ ٔیعاٖ سبذت ٚ سبظٞب ثٝ غٛضت ٌستطزٜ رٌّٛیطی ضسٜ است ثٙبثطایٗ زض ایٗ ضبذع 

ی ٘یع ثٝ رٟت فسْ لطاضٌیطی زض ضٚ٘س تٛسقٝ ثب تٛرٝ ثٝ فططزٌی ٚ تطاوٓ ایٗ ضٟطستبٖ زض ضتجٝ پبییٗ تطی اظ ضٟطستبٖ ٞبی

لطاض زاض٘س وٝ أطٚظٜ ثٝ ضست زض ضٚ٘س تٛسقٝ ٚ ٌستطش سبذت ٚ سبظٞب لطاض زاض٘س ثٝ ٕٞیٗ رٟت تقساز ا٘طقبثبت آة، ثطق ٚ 

 ٌبظ زض چٙیٗ ضٟطستبٖ ٞبیی وٝ ثٝ ضست زض ضٚ٘س تٛسقٝ ٚ ٌستطش فیعیىی لطاض زاض٘س، ضٚ ثٝ افعایص است.

 

 : آزهَى فرضیبت تحقیق
 

ُ ضبذع ٞبی تبحیطٌصاض زض ٔیعاٖ تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ثب استفبزٜ اظ زض ایٗ ثرص ثٝ تزعیٝ ٚ تحّی

تىٙیه ٞبی پیططفتٝ آٔبضی ٕٞچٖٛ تحّیُ ٚاضیب٘س چٙس ٔتغیطٜ، تحّیُ ضٌطسیٖٛ چٙسٌب٘ٝ پطزاذتٝ ٔی ضٛز ٚ ثط اسبس آٟ٘ب 

 س ٌطفت.ضٚثظ ثیٗ ِٔٛفٝ ٞب ٚ ٔتغیطٞب رٟت آظٖٔٛ فطضیٝ ٞب ٔٛضز ثطضسی لطاض ذٛاٞ

 

 ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس تقبزَ فضبیی ثیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٚرٛز ٘ساضز. -1

ثاب  ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖٞبی اضائٝ ضسٜ، زستیبثی ثٝ تقبزَ فضبیی، زض ٌطٚ ٔیاب٘ىاٙص ٔٙبسات  ب تٛرٝ ثٝ فطضیٝث

٘ؾط  ثطای ضسیسٖ ثٝ تقبزَ ٟٕٔتط ثٝ بٖ ٞبضٟطستیىاسیٍط ٚ سابذتبض ٕٞپیٛ٘س ثیٗ آٟ٘ب است؛ أب آ٘چٝ زض سبذتبض فضبیی 

ثب یىسیٍط است؛ ظیطا ٕٔىٗ است سبذتبض  ضٟطستبٖ ٞبٔیطسس، ٔیعاٖ ٚاثستٍی ایٗ زٚ فبُٔ، یقٙی ٔیب٘ىٙص ٚ یىپبضچٍی 
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ٞبی ٔىب٘ی یىپبضچٝ، ٔیب٘ىٙص فضبیی  فضبیی ثب ٔیب٘ىٙص ٔٙبسات، اظ ٘ؾط ٔىب٘ی ٕٞپیٛ٘س ٘جبضس یب زض سبذتبضی ثب ٔٛلقیت

تٛاٖ ٌفت، ٞطچٝ ٔیعاٖ ٚاثستٍی ٔیب٘ىٙص  ٘ساضاتٝ ثبضس. ثٙبثطایٗ ثب پصیطفتٗ ایٗ ٔغّت ٔی ضٟطستبٖ ٞب ٚرٛزسجی ثیٗ ٔٙب

 .ثٝ تقبزَ ٘عزیىتط است ضٟطستبٖ ٞبثیطاتط ثبضس، سبذتبض فضبیی  ضٟطستبٖ ٞبفضبیی ٚ یىپبضچٍی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رظتبى اظتبى تْراىؼْ 16(: ارتببط بیي کٌػ فضبیی ٍ یكپبرچگی 1ًوَدار )

 

یبفتٝ ٞبی تحّیُ ضٌطسیٖٛ ٘طبٖ ٔی زٞس تقبزَ فضبیی زض ثیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٚرٛز ٘ساضز چطا وٝ اظ یه عطف 

ٕٞٛاضٜ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٘سجت ثٝ ضٟطستبٖ تٟطاٖ زض سغح پبییٗ تطی ثٝ ِحبػ ضبذع ٞبی تٛسقٝ یبفتٍی لطاض 

ت وٕجٛز ذسٔبت ٚ أىب٘بت زض اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ، ایٗ ضٟطستبٖ ٞب ٕٞٛاضٜ ثٝ ضٟطستبٖ زاض٘س ٚ اظ سٛی زیٍط ثٝ رٟ

 تٟطاٖ رٟت تٛسقٝ یبفتٍی ٚاثستٝ ٞستٙس. 

ٚ استفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطسیٛ٘ی چٙسٌب٘ٝ تٛاًْ فٛأُ ٚ ضبذع ٞبی تبحیطٌصاض زض تٛسقٝ  Spssثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ٘طْ افعاض ضایب٘ٝ ای 

٘تبیذ حبغّٝ حىبیت اظ آٖ زاضز وٝ تٕبْ ثرص ٞبی التػبزی، فطٍٞٙی،  ی استبٖ تٟطاٖ ٔطرع ٌطزیس ،ستبٖ ٞبیبفتٍی ضٟط

زضغس اضتجبط ٔقٙی زاضی ثب تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی تٟطاٖ زاض٘س.  99ظیطثٙبیی ٚ اضتجبعبت ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ثب سغح اعٕیٙبٖ 

ات تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ضا تجییٗ ٔی وٙس زضغس اظ تغییط 4/85ایٗ ثرص ٞب زازٜ ضسٜ ثط ٔسَ ثٝ ٔیعاٖ 

 .جییٗ ٚ پیص ثیٙی ٔی ضٛ٘س ٚ ثبلی ٔب٘سٜ ا٘سن ٚاضیب٘س ٞب ثٝ ٚسیّٝ فٛأُ ٘بضٙبذتٝ وٝ زض ایٗ تحمیك ٘یبٔسٜ است، ت

 

 (: آهبرُ ّبی تحلیل رگرظیَى چٌذگبًِ تَظعِ یبفتگی ؼْرظتبى ّبی اظتبى تْراى2جذٍل )

 ضطیت ٕٞجستٍی چٙسٌب٘ٝ ضطیت  تجییٗ ضطیت تجییٗ تػحیح ضسٜ اضتجبٜ ٔقیبض

0124/0 853/0 871/0 867/0 

 

یبفتٝ ٞبی تحّیُ ٚاضیب٘س اضتجبط ثیٗ ِٔٛفٝ ٞبی تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٚ ٔیعاٖ ٚاثستٍی ایٗ ضٟطستبٖ 

یٗ ٔقٙی وٝ ٞط چٙس اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٞب ثٝ یه لغت ضضس اغّی یقٙی ضٟطستبٖ تٟطاٖ ضا تبییس ٔی ٕ٘بیس ثٝ ا

ثٝ ِحبػ تقبزَ ٞبی فضبیی زض سبذتبضٞبی تٛسقٝ ای ذٛز ٘سجتب ٚضقیت ٔغّٛثی زاض٘س أب ازأٝ ضٚ٘س تٛسقٝ یبفتٍی آٟ٘ب ثب 

َٚ ظیط ثیبٖ زضغس زض رس 99اضتجبط ٚ پیٛستٍی ٚ یىپبضچٍی ثیطتط ثب لغت ضضس تساْٚ ٔی یبثس. ایٗ ضاثغٝ ثب سغح اعٕیٙبٖ 

 ضسٜ است.
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 (: تحلیل ٍاریبًط رگرظیَى چٌذگبًِ تَظعِ یبفتگی ؼْرظتبى ّب ٍ ارتببط درًٍی ٍ بیرًٍی آًْب بب یكذیگر3جذٍل )

 سغح ٔقٙی زاضی Fوٕیت  ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت زضرٝ آظازی ٔزٕٛؿ ٔطثقبت ٔٙجـ تغییطات

  851/0 8 851/0 احط ضٌطسیٛ٘ی

867 

 

 314/0 43 002/0 ثبلیٕب٘سٜ 000/0

 - 51 851/0 وُ

         

ثط ایٗ اسبس ٔی تٛاٖ ٌفت ثٝ رٟت اضتجبط ٚ ٚاثستٍی اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ثٝ ضٟطستبٖ تٟطاٖ ثٝ فٙٛاٖ لغت 

ضضس اغّی زض سغح ٔٙغمٝ ٚ وطٛض، ٕٞٛاضٜ ثٝ رٟت یه سٛیٝ ثٛزٖ ایٗ ضٚاثظ ٚ تبحیطپصیطی ثیطتط ضٟطستبٖ ٞب استبٖ تٟطاٖ 

بحیطٌصاضی ثیطتط ضٟطستبٖ تٟطاٖ ثط تٕبْ ضٟطستبٖ ٞبی ٔٙغمٝ، اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ ثٝ یه تقبزَ فضبیی ٔغّٛة زض ٚ ت

 ٔی ٌیطز.ٛضز تبییس لطاض سبذتبض تٛسقٝ ای ذٛز زست پیسا ٘ىطزٜ ا٘س. ثٙبثطایٗ فطضیٝ ٔٛضز ٘ؾط ٔ

 

 ب یىسیٍط ٔتفبٚت است.ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس سغح تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ث -2

( ٔیبٍ٘یٗ، ا٘حطاف ٔقیبض ٚ 4ٔستمُ استفبزٜ ضسٜ است. ٘تبیذ ٔحبسجبت زض رسَٚ ) T-testثطای آظٖٔٛ ایٗ فطضیٝ اظ ضٚش 

آظٖٔٛ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٞب ضا زض ثرص ٞبی رٕقیتی، ارتٕبفی، التػبزی، ثٟساضتی، فطٍٞٙی، ظیطثٙبیی ثٝ تفىیه ٘طبٖ ٔی 

ٞسٜ ٔی ضٛز ثیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ اظ ٘ؾط ضبذع ٞبی تٛسقٝ یبفتٍی ضٟط تفبٚت ٔقٙی زٞس.  ٕٞبٖ عٛض وٝ ٔطب

ی تٛاٖ ثط زاضی ٚرٛز زاضز. زض اوخط ثرص ٞب ٚ ضبذع ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ ایٗ تفبٚت ٔقٙی زاض ثٛزٜ است. ایٗ ٔقٙی زاضی ضا ٔ

 ز ٚ ٔساضن ٘یع تبییس وطز. ٞب ثط اسبس اسٙب ٚ زض اضتجبط ثب ضبذع ٞبی تحمیك ٚ آٔبض ٚ اضلبْ ضبذعاسبس ٔغبِقبت 
  

 (: آزهَى تفبٍت هیبًگیي ّب بیي تَظعِ یبفتگی ؼْرظتبى ّبی اظتبى تْراى4جذٍل)
 سغح ٔقٙی زاضی tآظٖٔٛ  ا٘حطاف ٔقیبض ٔیبٍ٘یٗ فطاٚا٘ی ٔتغیطٞب
 008/0 412/2 12/0 25/0 4 رٕقیتی
 004/0 0317/3 09/0 31/0 6 ارتٕبفی

 015/0 457/2 23/0 48/0 7 التػبزی

 0056/0 158/2 09/0 26/0 5 ثٟساضتی
 041/0 984/2 21/0 17/0 5 ظیطثٙبیی ٚ تبسیسبت

 038/0 148/2 08/0 13/0 6 اضتجبعبت ٚ حُٕ ٚ ٘مُ

 

ٔی تٛاٖ ٌفت ثٝ ِحبػ ضبذع ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ اظ ٘ؾط ٔیعاٖ تٛسقٝ  Tثط اسبس آظٖٔٛ 

 ثبیىسیٍط تفبٚت زاضز. ثٙبثطایٗ فطضیٝ ٔٛضز ٘ؾط ٔٛضز تبییس لطاض ٔی ٌطز. یبفتٍی

 

ثٝ ٘ؾط ٔی ضسس تٛظیـ ٘بٍٕٞٗ ٔٙبثـ ٚ ضطایظ التػبزی ٚ ارتٕبفی ٚ فطٍٞٙی ٚ الّیٕی ایٗ ٔٙغمٝ )استبٖ تٟطاٖ( زاضای  -3

  عجمبت ٔرتّفی است.

َ تحّیُ ٚاضیب٘س چٙس ٔتغیطٜ )عطح فبّٔی( ٘بثطاثطی ثیٗ ضٟطستبٖ ٚ استفبزٜ اظ ٔس Spssثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ٘طْ افعاض ضایب٘ٝ ای 

( ٘طبٖ ٔی زٞس 5ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٚ ٘بثطاثطی ثیٗ ثرص ٞبی ٔرتّف ضبذع ٞب ٔٛضز ثطضسی ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت. رسَٚ)

ضٟطستبٖ ٞبی  زضغس ٔٛضز تبییس لطاض ٔی ٌیطز. یقٙی ثیٗ 99٘بثطاثطی ثیٗ ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ثب سغح اعٕیٙبٖ 

ٔرتّف استبٖ زض ضبذع ٞبی ٔرتّف زض ضتجٝ آٟ٘ب تفبٚت ٚرٛز زاضز ٚ ایٗ تفبٚت ثبفج ٔی ضٛز تٛظیـ ٔٙبثـ ٚ ضطایظ 

التػبزی، ارتٕبفی ضىُ ٘بٍٕٞٙی ثٝ ذٛز ثٍیطز ٚ ثبفج ضٛز تٛظیـ ٔٙبثـ ٔرتّف زض عجمبت ٔرتّف ٚ ثط اسبس تٛإ٘ٙسی ٞب ٚ 
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ك ثٝ آٖ اضبضٜ ٘طسٜ است ٚ غبِجب تحت تبحیط ضطایظ التػبزی، سیبسی، ارتٕبفی ٚ ... لطاض ٔی سبیط ِٔٛفٝ ٞبی زیٍط وٝ زض تحمی

 ٌیطز، پرص ٌطزز.

 

 (: ًتبیج آهبرُ ّبی تحلیل ٍاریبًط )طرح عبهلی( برای ؼْرظتبى ّبی اظتبى تْراى5جذٍل)

 ٔزٕٛؿ تمسیٓ ٚاضیب٘س

 ٔطثقبت

 زضرٝ

 آظازی

 ٔیبٍ٘یٗ

 ٔطثقبت

 F sigآٔبضٜ 

 000/0 461/3 496/0 18 315/5 ح ضسٜٔسَ تػحی

 032/0 452/195 289/16 1 289/16 اظ ٔجساً

 004/0 168/4 3147/0 16 542/1 ضٟطستبٖ ٞب

 027/0 486/9 843/0 32 683/3 ثرص ٞب)ضبذع ٞب(

 - - 048/0 37 217/3 ذغب

 - - - 106 411/15 وُ

 منبع: محاسبات نگارنده.

ٞس تفبٚت ضتجٝ ضٟطستبٖ ٞبی ٔرتّف ٚ ضبذع ٞبی ثرص ٞبی ٔرتّف ضا ثب ٕٞسیٍط ثٝ ٘طبٖ ٔی ز LSDاستفبزٜ اظ ٔسَ  

( ٘بثطاثطی ٞبی ثیٗ ضٟطستبٖ ٔرتّف استبٖ تٟطاٖ ضا زض ثرص ٞب ٘طبٖ ٔی زٞس ٚ ایٗ ٘بثطاثطی 2)ٕ٘ٛزاضٔزعا ٘طبٖ ٔی زٞس. 

 ٞب ٔٙزط ٔی ٌطزز تٛظیـ ٔٙبثـ زض عجمبت ٔرتّف لطاض ٌیط٘س. 

 

 ببرابری در ؼبخص ّبی هختلف بیي ؼْرظتبى ّبی اظتبى تْراى(:  2ً) ًوَدار

 

 ثط اسبس یبفتٝ ٞبی تحمیك، فطضیٝ ٔٛضز ٘ؾط ٔٛضز تبییس لطاض ٔی ٌیطز.
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 : ارائِ راّبردّب ٍ پیؽٌْبدات
 

 ثط اسبس یبفتٝ ٞبی تحمیك رٟت تٛسقٝ یبفتٍی ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ضاٞجطزٞبی ظیط اضائٝ ٔی ضٛز:
 

بزال٘ٝ ذسٔبت ٚ أىب٘بت زض سغح ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ثط اسبس ٘یبظٞبی ٞطضٟطستبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثط اسبس تٛظیـ ف -

 پتب٘سیُ ٞب ٚ ؽطفیت ٞبی ٞط ضٟطستبٖ.

استفبزٜ اظ ؽطفیت ٞبی ٞط ضٟطستبٖ زض ضاستبی زست یبثی ثٝ زضآٔس پبیساض زض ثرص ٞبی ٔرتّف التػبزی رٟت ضسیسٖ ثٝ  -

 . ض ٚ لٛیالتػبز ضٟطی پبیسا

تبٔیٗ أىب٘بت ٚ ذسٔبت ثٟساضتی ٚ زضٔب٘ی زض اوخط ضٟطستبٖ ٞبی تٟطاٖ رٟت وٓ وطزٖ حزٓ تطزز ثٝ لغت ضضس اغّی  -

 یقٙی ضٟطستبٖ تٟطاٖ وٝ اغّت ایٗ ذسٔبت زض سغح ٌستطزٜ زض ایٗ ضٟطستبٖ لطاض زاضز.

 ت، ضثبط وطیٓ رٟت تحمك تٛسقٝ یبفتٍی آٟ٘بثٟجٛز ظیطسبذت ٞبی اضتجبعی زض ضٟطستبٖ ٞبیی ٔب٘ٙس زٔبٚ٘س، ضٕیطا٘ب -

 ارتٕبفی زض ضٟطستبٖ ٔحطْٚ استبٖ. ضفبٜ ٚ ثٟساضت ، سالٔت سغح اضتمب -

 . ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٔرتّف ثرطٟبی زض التػبزی ٚ ارتٕبفی فساِت تحمك -

ٝ ضٟطستبٖ ٞبی تٛسقٝ یبفتٝ تط سبوٙیٗ ث ٟٔبرطت ضٚ٘س وبٞص ٚ زضآٔس اضتغبَ، افعایص ثطای ٔٙبست ظٔیٙٝ ٞبی ایزبز -

 ٔب٘ٙس تٟطاٖ.

 ٌطزضٍطی زض ضٟطستبٖ زاضای ایٗ پتب٘سیُ ّٔٙٙس زٔبٚ٘س، ضٕیطا٘بت. حٛظٜ زض زضآٔسی ؽطفیت ٞبی ٚ ٔٙبثـ تٛسقٝ -

 زأساضی زض ضٟطستبٖ ٞبی زاضای ایٗ پتب٘سیُ ٚ وطبٚضظی ٔحػٛالت فطآٚضی غٙبیـ تٛسقٝ ٚ ایزبز -

 زض اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ. غٙقت ٚ وبض ٚ وست سبٔب٘سٞی عطیك اظ اضتغبَ افعایص -

ٞب زض ضٟطستبٖ ٞبیی وٝ  ٚسطزذب٘ٝ ا٘جبضٞب لجیُ اظ وطبٚضظی ٔحػٛالت ٍٟ٘ساضی ٔطاوع ٚ ثٙسی ثستٝ غٙبیـ تٛسقٝ ٚ ایزبز -

 لبثّیت ٌستطزٜ وطبٚضظی ٚ زأساضی ضا زاض٘س.

 ثیٗ زض ٔطتطن تٛظیـ ٚ تأٔیٗ ٞبی تقبٚ٘ی ا٘ساظی ضاٜ ثطای آٟ٘ب یكتطٛ ثب ٚیژٜ ثٝ وٛچه التػبزی فقبِیت ٞبی وطزٖ ضجىٝ -

 . ٔٛرٛز زض اوخط ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ تٟطاٖ ٞبی تقبٚ٘ی ٚ تٛسقٝ آٟ٘ب

تِٛیس زض ضٟطستبٖ ٞبیی وٝ فقبِیت ٞبی حٛظٜ  ٚ وبضآفطیٙی ثٝ وٛچه ٞبی سطٔبیٝ ٞسایت ٚ ا٘ساظ پس ثٝ ٔطزْ تطٛیك -

 ضٚستبیی ٌستطزٜ تط است.

 ضٟطستبٖ ٞبی استبٖ ربٔـ اعالفبت ثب٘ه تٟیٝ -

 ٔرتّف. ٞبی ظٔیٙٝ زض سبظی ضجىٝ ٚ ضٟطستبٖ ٞب اظ ذبضد ٚ زاذُ فّٕی ٔطاوع ثب ضٟطستبٖ ٞب زا٘طٍبٟٞبی اضتجبط ثطلطاضی -

 ضٟطستبٖ ٞبی زاضای پتب٘سیُ ٚ ؽطفیت سطٔبیٝ ٌصاضی. ٌصاضاٖ سطٔبیٝ ٘یبظٞبی ضفـ رٟت ضیعی ثط٘بٔٝ -
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 قذرداًی :

 
تحّیُ ٘بثطاثطی ٞبی فضبیی ٔیبٖ ٘ٛاحی ٔٙغمٝ  "ایٗ ٔمبِٝ ثطٌطفتٝ اظ پبیبٖ ٘بٔٝ وبضضٙبسی اضضس وبٔیبض ثعضي ٘ژاز ثب فٙٛاٖ 

است  وٝ ثب ضإٞٙبیی زوتط وطأت اِٝ ظیبضی زض زا٘طىسٜ ٔقٕبضی ٚضٟطسبظی  "ٚ اضئٝ ضاٞىبضٞبی تٛسقٝ ٔتقبزَ فضبیی  تٟطاٖ

     وٝ وٕبَ تطىط ضا اظ استبز ٌطا٘مسضْ زاضْ .ٚیٗ ا٘زبْ ٌطفتٝ است زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس لع
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