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 وًع مقالٍ: پضيَؾی

 

 یمؾارکت مزدم ي اقتصادی فزَىگی -اجتماػی یاَ کىىذٌ لیمًاوغ ي تغُ ییؽىاعا

مًرد تا اعتفادٌ اس تحلیل میذان ویزي ) یاریآت یَا اس کاوال یتزدار در احذاث ي تُزٌ

 (ظیي مطالؼٍ ؽُزعتان

 
 3، عؼیذ محمذسادٌ*2مؼصًمٍ فزيساوی ،1سیىة وًريسی

 (09/05/99؛ پزيشؽ: 03/12/98)دسيبىت: 

 چکیذٌ
 ياػتيبد٥ ث٨ي٦٢ اص ٢ٝبثـ آة دس ٤١احيظ٥ ٣ ت٤ػق٦ ث٦اٍتلبدي ٣ ارتٞبفي  ي٧بثش١ب٦ٝ تي٣ػي٦ٚ ثشاي ٤ٝىَ ي٠تش ٧بي ٝشدٝي ٨ٜٝٝـبسّت

ت٤اٟ  ٧ب ٝي ٢ٝبثـ آة ّـ٤س ٣ ٝيضاٟ تأحيش آٟ ت٤ػق٦حيؼ ٣  دسيبٟ بيٝـبسّت س٣ػت ثش ثب ؿ٢بخت ف٤اٝ٘ ٝؤحش .آيذحؼبة ٝي ث٦ ييس٣ػتب
آي٢ذ٥ ك٤ست داد ٣ ٤ٝا١ـ ٝـبسّت سا ١يض تقذي٘  آة دس حيبء٧ب ٣ اٍذاٝبت الصٛ سا ر٨ت ٝـبسّت ٧شچ٦ ثيـتش ٝشدٛ دس حيؼ ٣ ا سيضي ثش١ب٦ٝ
دس  يٝؤحش ثش ٝـبسّت ٝشدٝ اٍتلبدي٣  ىش٢٧ٖي -يارتٞبف ي٧ب ٢٢ّذ٥٘ ي٤ٝا١ـ ٣ تؼ٨ ييؿ٢بػب س٣، پظ٧٣ؾ حبضش ثب ٧ذه . اص اي٤ٞ١٠د

٣يغ  ثشداساٟ ؿج٦ْ آثيبسيث٨ش٥ ثب اػتيبد٥ اص س٣ؽ پيٞبيؾ ا١زبٛ ؿذ. تٞبٛ غي٣ي دس ٢ٝغ٦َ بسيآث ي٧ب اص ّب١بٗ يثشداس احذاث ٣ ث٨ش٥
ا١تخبة ؿذ. اثضاس  ٧ب آ١ٟيش اص ٝيبٟ  217اي ث٦ حزٜ ٕيشي تلبدىي ػبد٥، ٦١٤ٞ١ربٝق٦ آٝبسي دس ١ؾش ٕشىت٦ ؿذ١ذ ٣ ث٦ س٣ؽ ٦١٤ٞ١ ف٤٢اٟ ث٦

٧ب اص س٣ؽ تحٚي٘  س٣ايي ٣ پبيبيي آٟ، دس ثي٠ افضبي ٦١٤ٞ١ ت٤صيـ ؿذ. ثشاي تحٚي٘ داد٥ تأييذ٧ب پشػـ٢ب٦ٝ ث٤د ٦ّ پغ اص آ٣سي داد٥رٞـ
اػتيبد٥ ؿذ. ١تبيذ ١ـبٟ داد ٦ّ ٝـبسّت ّبسثشاٟ دس ٝشح٦ٚ  ٣Pathmakerver 5.5 SPSSver 20 اىضاس٧بي  ب ِّٞ ١شٛٝيذاٟ ١يش٣ ث

٢٢ّذ٥ ٣ ثشداسي ٣ اسصيبثي ثبال ث٤د. ١تبيذ تحٚي٘ ١يش٧٣بي تؼ٨يٕ٘يشي ثؼيبس ضقيو، دس ٝشح٦ٚ ارشا ٝت٤ػظ ٣ دس ٝشح٦ٚ ث٨ش٥ تلٞيٜ
١ـبٟ داد ٦ّ دس ٦ٞ٧ ٤ٝاسد، ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ثيـتش اص ثشآي٢ذ اٝتيبص  ٣ اٍتلبدي ىش٢٧ٖي -ثبصداس١ذ٥ ٝشتجظ ثب ف٤اٝ٘ ارتٞبفي

ثشداساٟ ٢ٝغ٦َ ١ؼجت ث٦ تٞبي٘ ث٦ ايزبد تنييش يق٢ي تٞبي٘ ث٦ حيؼ ٣ضقيت ٤ٝر٤د ٣ فذٛ تنييش دس ثي٠ ث٨ش٥؛ ٢٢ّذ٥ اػت١يش٧٣بي تؼ٨ي٘
تش، ثقضي اص دػتيبثي ث٦ يِ ٣ضقيت ٝغ٤ٚة ٢ٝؾ٤س ث٦، ٧ب آ٣ٟ ػ٨ٜ  داس ٦أٙٝؼ٧بي ؿ٢بػبيي ٤ٍٝقيتػشا١زبٛ، پغ اص . تش اػت٤ٍي ثيـتش ٣

 يب تـذيذ ١يش٧٣بي تؼ٨يٖٚش يب ٧ش د٣ پيـ٨٢بد ؿذ. ثشاي تضقيو ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ٣ ٧ب ح٘سا٥ 

 

 .تحٚي٘ ٝيذاٟ ١يش٧٣بي ٝـبسّت،  ٢٢ّذ٥ سي ٣ ص٧ْـي، ٤ٝا١ـ ٝـبسّت، تؼ٨ي٘ؿج٦ْ آثيبکلیذی:  َایٌ ياص
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 مقذمٍ

٦ّ فبٝٚي ث٤د٥ ٤ٞ٧اس٥ ٞج٤د آة خـِ ٣ ١ي٦ٞ خـِ ر٨بٟ اػت، ّ غ٦َرضء ّـ٤س٧بي ٣اٍـ ؿذ٥ دس ٢ٝ شاٟيا ي٦ْ٢اثب فٜٚ ث٦ 

ٝبِٙ تٞبٝي ٢ٝبثـ  آ٦ْ١ثب ٣ر٤د  ػبخت٦ اػت.سا ثب ٝحذ٣ديت ٤ٝار٦ دس ١َبط ٝختٚو اي٠ ػشصٝي٠ ىشاي٢ذ ت٤ػق٦ ّـب٣سصي 

 ثقضبًتٞشّض ٣ ٝ دس ٍبٙت ػبختبس٧بي ؿ٤د، اٝب اص ٕزؿت٦ تب٤٢ّٟ ثحج ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة ٧ب دس ايشاٟ، د٣ٙت ٝحؼ٤ة ٝي آة

٧ٞچ٢ي٠ ثش٣ص تنييشات ٤ٝار٦٨ ثب اىضايؾ رٞقيت ٣ احش آٟ ثش ٕؼتشؽ ّـب٣سصي آثي ٣  ٙي٠ْ .٤ٝسد ت٤ر٦ ث٤د٥ اػتٝتٞشّض ميش

٧بي خـْؼبٙي ث٦ ٧ٞشا٥ داؿت٦  ثشاي ايشاٟ، د٣س٥ فٞذتبًآٟ( ٦ّ  فٚ٘ ٣ ف٤اٝ٘ عجيقي ٣ ا١ؼب١ي ايزبد٢٢ّذ٥ىبسك اص ثحج اٍٚيٞي )

تش ثشاي ث٨ج٤د ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة ٣ ا١تَبٗ اي٠  يبىت٦ ٝجبحج ٝشتجظ ثب ٝذاخالت ػبصٝبٟ ثيؾ اص يِ د٤ٝ٦٧رت ؿذ٥ ٦ّ  اػت،

دس اثتذاي اي٠ ىشاي٢ذ، ٝب٢١ذ ٧ش عشح ٣ . ؿ٤دس ّـ٤س ٧ؼت٢ذ، ٝغشح ثشداساٟ اكٚي ٢ٝبثـ آة د ٝذيشيت ث٦ ّـب٣سصاٟ ٦ّ ث٨ش٥

فٞٚيبت آثيبسي ثشاي ثؼيبسي اص  اػبػب٦ًّ  يا ٦١٤ٕ ث٦ ٤ٝسد ت٤ر٦ ٍشاس ٕشىت؛٧بي آثيبسي  ثش١ب٦ٝ ديٖش، ت٤ػق٦ ىيضيْي ػيؼتٜ

 ٣ )ٝي٢بيي ٝلشه ٝح٘ تب آة ي٠تأٝ ٝح٘ اص يؼبتتأػٝز٤ٞف٦  ف٤٢اٟ ث٦آثيبسي ٣ ص٧ْـي  ٧بي١َبط ّـ٤س دس ٍبٙت ؿج٦ْ

 اضبىي آة ٤ٞ١دٟ خبسد ١يض، ٣ ّبىي ٣ ٜيدا آة ٧ذه تأٝي٧٠ب ثب  اي٠ ؿج٦ْؿذ. ثي٢ي، عشاحي ٣ ارشايي  پيؾ ،(٧1384ْٞبساٟ، 

 ت٤ٙيذاىضايؾ سا١ذٝبٟ  ٣ ٧بخبُ ثبىت ت٤َيت ٣ ؿ٤سي سىـ ،حذ تشي٠٠پبيي ث٦ آثي يبت، ّب٧ؾ تّٚـب٣سصي ٝضاسؿ اص صائذ ٣

٧ب  دس پي ت٤ر٦ كشه ث٦ ت٤ػق٦ ىيضيْي اي٠ ؿج٦ْ (.1382 ا١لبسي،) ٧بي ثقذ عشاحي ٣ احذاث ؿذ١ذ دس ػبٗ صسافي ٝحل٤الت

پغ اص چ٢ذي  ٧ب، اص ؿج٦ْ ٨ٖ١ذاسي ٣ ثشداسي٣ ثش٣ص ٝـْالت دس ث٨ش٥ ٦ّ حبك٘ تزبسة ديٖش ّـ٤س٧بي ر٨بٟ ١يض ث٤د٥ اػت

اص يْي  دس ٣اٍـ، (.1386 چيزسي، ٣ ؿب٧ش٣دي) رٚت ؿذّـب٣سصاٟ  ٝـبسّت ٧ب ثب اي٠ ؿج٦ْ ٝذيشيت ٤ٝض٤ؿث٦ ػٞت  ٧ب ت٤ر٦

 ٧بيػبصٝبٟ دساصٝذت، دس٧بي آثيبسي ٣ ص٧ْـي  اص عشيٌ ؿج٦ْ آة ٢ٝبثـ اص ثشداسيث٨ش٥د٣ د٦٧ ٕزؿت٦ ٝـخق ؿذ ٦ّ 

 دس ّـب٣سصاٟ صيشا؛ خ٤ا٧ذ ٤ٞ١د٤ٝار٦ ٧ب  اص ؿج٦ْ داسي٦ٖ١ ٣ ثشداسيث٨ش٥ ٧بي٧ضي٦٢ ػ٢ٖي٠ ثبس ٝـْ٘ ثب سا آة ا٤ٝس ٝتلذي

ٝذيشيت  ثب س٣اد ثحج .(1385 خيبعي، ٣ اٝي٢ي)ذ ١٢٢ّٞي احؼبع ١٥ج٤د آ١بٟ ث٦ ٝتقٌٚ ٦ّ چيضي ث٦ ١ؼجت تق٨ذي خ٤د

٧بي ت٤ػق٦ اٍتلبدي ثب١ِ  دس ثش١ب٦ٝ ، ثشاي ٝخبٗثشداساٟ ٧بي آثيبسي دس ػغح ر٨بٟ ثب ٝـبسّت ّبسثشاٟ يب ث٨ش٥ّبسآٝذتش ؿج٦ْ

٣ػي٦ٚ  ي٠تش ٧ٜ٨ٝبي ٝشدٝي ٝـبسّت(، دس ايشاٟ ١يض، 1378)١زيي،  "(PIM) آثيبسي ٝـبسّتي ٝذيشيت"ر٨ب١ي تحت ف٤٢اٟ 

ىشم ثش اي٠ ث٤د ٦ّ  چشا٦ّ (.1391 ٧ْٞبساٟ، ٣ ي)ػش٣ػتب١ ١ذآٝذ حؼبة ث٦ى٤ً  ٧بي يبػتػث٦  ذٟيثشاي تحٌَ ثخـ

 ١تبيذ ثشخي ٝغبٙقبت ثبؿ٢ذ.ٝي آة ٝؤحشتش ٝذيشيت ثشاي تشي٤ٍي ا١ٖيض٥ داساي آثيبسي آة اكٚي ٝـتشّي٠ ف٤٢اٟ ث٦ ّـب٣سصاٟ

 خ٤د اص ّـب٣سصاٟ ٦ّ آة ٝلشه سا١ذٝبٟ ٣ ّبسي اٙتضاٛ اص ػغح آٟ ث٦ ١ت٤ا١ذ د٣ٙتي ػبصٝبٟ ٧يچ سػذ١ؾش ٝي ث١٦ـبٟ داد ٦ّ  ١يض

٦. (1391، ي ٣ ٧ْٞبساٟػش٣ػتب١ ؛1392 ٧ْٞبساٟ، ٣ ٨١تب١ي ث٦ ١َ٘ اص اخ٤ت ٣ ثشػذ )اثشا٧يٞيبٟ ،د٢٧ذٝي ١ـبٟ اص  يشٕي ث٨ش٥ چشّا

 دس آ١بٟ ثي٠ دس ٝؼئ٤ٙيت ٣ ٝبْٙيت حغ اىضايؾ ثبفج د٣ٙت، ٧بيٝختٚو ض٠ٞ ّب٧ؾ ٧ضي٦٢ ي٧ب ٝـبسّت ّـب٣سصاٟ دس عشح

ٝـبسّت  ؾياىضا ٠،يچ٢. ٧ٞؿ٤د يٝ ي٣ ٝغ٤ٚة اص ٢ٝبثـ آة ّـب٣سص ٦٢يحشّت ث٦ ػٞت اػتيبد٥ ث٨ ت٨١بي دس ٣ ٧ب عشح ثب ساثغ٦

ـ ٝحٚ س٣ ثؼيبس ت٤كي٦ ؿذ٥ اػت ٦ّ  اص اي٠ .د٧ذيٝ ؾياص ر٦ٚٞ ٢ٝبثـ آة سا اىضا يقيثب ٢ٝبثـ عج ذاسيؿب١غ ثشخ٤سد پب ،ير٤ٝا

٤س دس ّٚي٦ ٝشاح٘ عشاحي، ػبخت ٣ ث٨ش٥ ثشداساٟ ّـب٣سصاٟ يب ث٨ش٥ ٍشاس ٕشىت٦ ٣ ١ؾشات آ١بٟ ٤ٝسد ت٤ر٦ ٍشاس  ثشداسي دس رشيبٟ س١٣ذ ٝا

جبٗ ٣ ٍج٤ٗ ٝؼئ٤ٙيت ّبٝ٘  ٕيشد تب عشح ١لشآثبدي ٣ حيبتي، ؛ 1391 ٧ْٞبساٟ، ٣ ٖب٦١ي يٝحٞذ٤ٝار٦ ٕشدد ) آ١ب٧ٟبي ارشا ؿذ٥ ثب ٍا

ث٨ي٦٢ ٣ پبيذاس ٢ٝبثـ ت٤ا١ذ دس ٝلشه  ثب اي٠ حبٗ، ثب ٣ر٤د ا٧ٞيت ٣ ١َـي ٦ّ ٝذيشيت ٝـبسّتي آثيبسي ٝي (.Bogati, 1996؛ 1393

ثي٢ي ؿذ٥  ٧بي آثيبسي اص ١ؾش ّبسايي، ثؼيبس ّٞتش اص ٝيضاٟ پيؾ آة اييب ٢ّذ، ت٤ر٦ صيبدي ث٦ آٟ ١ـذ٥ اػت. دس ١تيز٦ فْٞٚشد ؿج٦ْ

٘ ىشا٣ا١ي دس ٝـبسّت  آ٦ْ١ثب ت٤ر٦ ث٦ . (1393)١لشآثبدي ٣ حيبتي،  ٧ب ث٤د٥ اػت ٧ب ٣ ٝغبٙقبت ت٤ري٨ي عشح سيضي  دس ثش١ب٦ٝ ف٤ٝا

ساػتبي تحشيِ دس  ٧ب آٟ يشتأح١َؾ ٣ ، الصٛ اػت ث٦ ثبؿ٢ذ دخي٘ ٝي ّـب٣سصي٢ٝبثـ آة ثشداسي اص  ٨ٖ١ذاسي ٣ ث٨ش٥ ثشاييبٟ يس٣ػتب

تلبدي ) ت٤ر٦ ّبىي ٝجز٣ٗ ؿ٤د. ٝـبسّت ٘ ٍا ٘  ،(، دسآٝذ ٣ تؼ٨يالتٝيضاٟ اساضي صيش ّـتٝغبٙقبت ١ـبٟ داد٥ اػت ٦ّ ف٤ٝا ف٤ٝا

٘ (، 1393)١لشآثبدي ٣ حيبتي،  ، پي٤ػتٖي ارتٞبفي(ّـب٣سصاٟ ٣ ػبيش ّبسؿ٢بػبٟ ،ٟٝش٣رب ّـب٣سصاٟ ثباستجبط ارتٞبفي ) ف٤ٝا

٘ ، (Ghosh et al., 2008( )٤ٝاىٌ يب ٝخبٙو ٧ٞيبسي )عج٦َ، ١ظاد، ػيؼتٜ ىش٢٧ٖي ىش٢٧ٖي إٓب٧ي، ؿ٢بختي ) س٣اٟ ٣ سىتبسيف٤ٝا

ثشداساٟ دس  ثش ٝيضاٟ ٣ ػغح ٝـبسّت ث٨ش٥ ،(Tohidyanfar & Rezaei Moghaddam, 2015) سىتبسي دسُ ؿذ١٥ٖشؽ، ٢ّتشٗ فال٦ٍ، 

 ٧ب آٟ شؽيىَذاٟ پز ،ٝـبسّتي ٧بي يبىتس٧ٝب١ـ ارشاي  ي٠تش ٨ٜٝ. ثب اي٠ حبٗ، يشٕزاس١ذتأح٧بي آثيبسي  ثشداسي ٣ ٨ٖ١ذاسي اص ؿج٦ْ ث٨ش٥

ـ ٝحٚ ٠يٝبث بي٣  يدس دس٣ٟ ر٤اٝـ ٝحٚ ييتضبد٧ب زبدي٢ٝزش ث٦ ا ٝق٤ٞالًت٤ػظ ربٝق٦ اػت ٦ّ   س٣، ٠ي. اص اؿ٤د يٝ ٧ب يش١٣ي٣ ث ير٤ٝا
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 يبديص تيَٝب٣ٝت ٢٢ّذ، اص ا٧ٞ ٧ب آٟ ٘دس َٝبث يث٦ ١ح٤ بيؿذ٥  ٧ب يتىقبٙ ٠يا يٝشدٛ حبٝ ؿ٤د ي٦ّ ثبفج ٝ ييػبص٣ّبس٧ب ٌيدسُ فٞ

 ي٧ب ثش١ذ٥ ؾيپ بي٤ٝا١ـ  ي ٣ ؿ٢بػبييث٦ ثشسػ بصي١ ،ٌيدسُ فٞ ٠يث٦ ا يبثيدػت يثشا. (1391ي ٣ ٧ْٞبساٟ، ػش٣ػتب١) ثشخ٤سداس اػت

تلبد ،يٝختٚو ارتٞبف يدس ثؼتش٧ب يٝـبسّت ٝشدٝ  اص ر٦ٚٞ ٣يغ ٦ّ ؿج٦ْ آثيبسي ٝغبٙق٦، اي٠ دس .ثبؿذ يٝ يىش٢٧ٖ ي٣ حت يٍا

 ؿج٦ْ عشاحي ٣ ا١تخبة ؿذ. ٝغبٙقبت ١ؾش ٤ٝسد ٧بيثشسػي ا١زبٛ ثبؿذ، ثشايٝي ا٤٧اص ؿشً ؿٞبٗ آثيبسي ؿج٦ْ فٞشا١ي ٣احذ٧بي

 ١يض آٟ سا ثش ارشاي ١ؾبست ٣ؽيي٦ ٦ّ ٍذع ٨ٝبة ٝـب٣س ٢٨ٝذػي٠ ؿشّت ت٤ػظ 72اٙي  64 ٧بيػبٗ عي ا٤٧اص ؿشً ؿٞبٗ آثيبسي

 خبت٦ٞ اث٤ىبض٘ ٢ٝغ٦َ دس 90 ػبٗ دس ٣ ؿش٣ؿ ٣يغ ٢ٝغ٦َ اص 72ػبٗ  دس آٟ ارشايي فٞٚيبت .اػت ٕشىت٦ ك٤ست داؿت٦، ف٨ذ٥ ثش

 ؿشّت سػب١ياعالؿ )پبيٖب٥ثشداسي سػيذ٥ اػت اي٠ ٣احذ فٞشا١ي ث٦ ث٨ش٥ 1377اػت. اي٠ دس حبٙي اػت ٦ّ دس ث٠ٞ٨ ػبٗ  يبىت٦

ثشداسي ؿج٦ْ آثيبسي ٣يغ د٣ د٦٧ اص صٝبٟ ث٨ش٥ثيؾ اص  آ٦ْ١ (. ثب ٣ر٤د1396ثضسٓ،  ّبس٣ٟ ص٧ْـي ٣ آثيبسي ٧بيؿج٦ْ اص ثشداسيث٨ش٥

ثؼيبسي اص ٤٢٧ص ثشداساٟ دس ٢ٝبعٌ ٣ س٣ػتب٧بيي ٦ّ تحت پ٤ؿؾ اي٠ ؿج٦ْ ٧ؼت٢ذ، ٧بي ثشخي اص ث٨ش٥ تٕزسد، دس ٢ّبس ٝـبسّٝي

٢ٝغ٦َ ٣ ٣ر٤د داسد. ثش اػبع ٝـب٧ذات ك٤ست ٕشىت٦ اص ٢ٝبعٌ تحت پ٤ؿؾ ؿج٦ْ آثيبسي ٣يغ  شخيث٧ب دس ّبسي ّٞج٤د٧ب ٣ ّٜ

ثؼيبسي اص ٝـخق ؿذ ٦ّ ، ا١زبٛ ؿذثشداساٟ ؿج٦ْ آثيبسي ٣يغ  ث٨ش٦ْ٥ آثيبسي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص ٣ ٧بيي ٦ّ ثب ّبس٢ّبٟ ؿجٝلبحج٦

. ثش ٣يغ داسدؿج٦ْ آثيبسي  ت٤ػق٣٦  ثشداسي ث٨ش٥ ،حيؼثشداساٟ دس تٞبٛ ٝشاح٘ اي٠ ٝـْالت سيـ٦ دس فذٛ حض٤س ٣ ٝـبسّت ث٨ش٥

تلبديىش٢٧ٖي ٣  -ارتٞبفي ٧بي ٢٢ّذ٥ تؼ٨ي٘ ٣ ث٦ ثشسػي ٣ ؿ٢بػبيي ٤ٝا١ـ حبضشٝغبٙق٦  ،٧ٞي٠ اػبع  دس ٝشدٝي ٝـبسّت ٍا

٧بي ف٤ٚٛ ػيبػي،  حيغ٦پظ٧٣ـٖشاٟ  ي٦ْ٢اثب فٜٚ ث٦  .آثيبسي دس اي٠ ٢ٝغ٦َ پشداخت٦ اػت ٧بي ّب١بٗ اص ثشداسي ث٨ش٥ ٣ احذاث

تلبددا١بٟ ٣ ٝذيشاٟ ارشايي ّٞتش اص ديٖش اثقبد سخ )مبٙجبً خيٚي ثشداسي ٣ اسصيبثي  ٕيشي، ارشا، ث٨ش٥ ٝـبسّت سا دس چ٨بس ٝشح٦ٚ تلٞيٜ ،ٍا

ثش١ذ٥  پيؾثشسػي ٤ٝا١ـ ٣ ف٤اٝ٘  (،Cohen & Aphoff, 1980; Bagdi & Kurothe, 2015) دا٢١ذ ثشاي ٧ش پش٣ط٥ ضش٣سي ٝي د٧ذ(ٝي

دس ارشا  يٝشدٝ ي٧بثش ٝـبسّت يپظ٧٣ؾ آٟ اػت ٦ّ چ٦ ف٤اٝٚ ٠ياي ػؤاٗ اكٚث٢بثشاي٠، ؛ ١ٞبيذ اص اي٠ ٝشاح٘ ضش٣سي ٝي دس ٧ش يِ

٘ ٠ياص ا ٝؤحش١ذ ٣ ؿج٦ْ آثيبسي ٣يغ  ثشداسي اص عشح ث٨ش٣٥  ؟ ثبؿ٢ذ يثبصداس١ذ٥ ٣ ٝب١ـ ٝ يچ٦ ف٤اٝٚ ٢٢ّذ٥ ٣ـيّذاٛ تؼش ،دػت٦ ف٤ٝا

١تبيذ ٝشتجظ ثب  ٤د.١ٞ ٦ياساسا  احتٞبٙي ي٧بسا٧ْبست٤اٟ  ٝي آٟ، ٤ٝا١ـ ٢٢ّذ٥ ٣٘يتؼ٨ ٘ف٤ٝا يثشسػ ٣ ييض٠ٞ ؿ٢بػب تيتشت ٠يثذ

 ؿذ٥ اػت. ٦ياسا ٧1ب ٣ ٤ٝا١ـ ٝـبسّت دس رذ٣ٗ ٢٢ّذ٥تؼ٨ي٘ثشسػي ٝغبٙقبت ٝشث٤ط ث٦ 
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ّبسؿ٢بػبٟ، ثشداس، ثبصديذ اص ٝضاسؿ ١ٞبيـي، ٝالٍبت ثب ٝش٣ربٟ ٣ ٝشارق٦ ػبيش ّـب٣سصاٟ ث٦ ث٨ش٥

دػتشػي ث٦ افتجبسات ٣ تؼ٨يالت، تحليالت، ٝيضاٟ آة دس دػتشع، َٝذاس اساضي صيش ّـت، 

 إٓب٧ي اص ٝضايب ٣ ٝقبيت ٝـبسّت، ػبث٦َ اختاله ثب ر٨بد ّـب٣سصي، سضبيت٢ٞذي ؿنٚي

 ١1393لشآثبدي ٣ حيبتي، 

 1392ؿيجب١ي ٣ ّبؽٞي،  سػب١ي ّبىيت٤ر٦ ث٦ ٝـبسّت ٝشدٛ دس ٝشاح٘ ٍج٘ ٣ حي٠ ارشا، اعالؿ

٣ ص٧ْـي،  آثيبسي ىشفي  ؿج٦ْ ٝغبٙقبت ٝشدٝي ثب ٝـبسّت ٣ ارتٞبفي ٝغبٙقبت يصٝب١ ٧ٜ

 ؿي٥٤ ّـت، ا٤ٖٙي ؿج٦ْ، رب١ٞبيي خل٤ف دس ثشداساٟ ث٨ش٥ اكالحي ٣ افٞبٗ ١ؾشات ٝـ٤ستي

 ٧بي ٕش٥٣ تشّيت ٣ ٝضاسؿ ٝشص آثٖيش٧ب، ٝح٘ ٣ ٧ب ص٧ْؾ ٧ب، ّب١بٗ ٧ب، ٦ٙ٤ٙ فج٤س ٝؼيش آثيبسي،

٧بي ّبسىشٝب ٣ ١ؾبٛ ػ٢تي دس  ٝذيشيتي، تشّيت ػيبػت ٣ ى٢ي ٧بي ٕيشي تلٞيٜ دس آة ٧ٜ

 ٝذيشيت ٣ َٝشسات ٣ ٤ٍا١ي٠ چبسچ٤ة دس ثشاٟ آة ٧بي تـْ٘ ايزبد چ١٤ٖٖي ٣ ٝبٙي ٝـبسّت

 تأػيؼبت اص ٨ٖ١ذاسي ٣ ثشداسي ث٨ش٥

 ٧1390ْٞبساٟ،  ٣ سػتٖبس ىالح

 ػ٤ي اص ٧بي تش٣يزي تٞبع ثشٍشاسي حض٤سي، رٚؼبت ف٤ٞٝي، ٝيضاٟػشٝبي٦ ارتٞبفي، تٞبع 

  ٧بي ّالع دس ثشداساٟ ث٨ش٥ ؿشّت استجبعي؛ ٧بي ٣ ّب١بٗ اعالفبتي ٢ٝبثـ ثب ثشداساٟ ث٨ش٥

 آة ٝـبسّتي ٝذيشيت دس صٝي٦٢ تش٣يزي -آ٤ٝصؿي

؛ ١زيي ٣ 1391پ٤س ٣ ٤١سي،  ٤١سي

 ؛٧1393ْٞبساٟ، 

Duram & Brown, 1999 

٧بي ٝـخق ثشاي پزيش، تقشيو ثش١ب٦ٝفٞٚيبتي ا١قغبه ي٧ب س٣ؽ٧بي ؿيبه ٣ دػت٤ساٙقٞ٘

 ث٤در٦ ٣ ارشا، ا١ٖيض٥ ٤ٍي دس ثي٠ ّبس٢ّبٟ پش٣ط٥
Bogati, 1996 

٧بي رذيذ دس ٝذيشت آة ٣ خبُ، اعٞي٢بٟ اص پي٤ػتٖي ٣ ٧ٞب٢٧ٖي ثي٠   ٕزاسي ػيبػت پبي٦

ٕزاسي  ٣ ٢ّـٖش٧بي ٝختٚو، ٣ر٤د ػبختبس٧بي ٝذيشيتي ميشٝتٞشّض ٣ ٝحٚي ٣ پبي٦ ٧ب ثخؾ

 س٧جشي ٤ٍي ٝحٚي
Knüppe & Meissner, 2016 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464515300671#!
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 1392مالٝشضبيي ٣ ٧ْٞبساٟ،  ت٤ر٨ي ٝؼئ٤الٟ، فذٛ ٝـ٤ست ثب ٝشدٛ، ١َق ٤ٍا١ي٠ ٣ ثذ٤ٍٙي ٝؼئ٤الٟ ثي

ذػددي عددشح، ١بٝـددخق ثدد٤دٟ ٣ضددقيت  ىَددذاٟ ٝغبٙقددبت اٍتلددبدي ٣ ارتٞددبفي ت٤ػددظ ٢٨ٝ 

٧بي د٣ٙتدي ١ؼدجت ثد٦ ٤ٝضد٤ؿ،     ثشداسي ٣ ٨ٖ١ذاسي عشح، فذٛ يْپبسچٖي ٣ ا١ؼزبٛ دػتٖب٥ ث٨ش٥

 افتٞبدي ٝشدٛ ١ؼجت ث٦ اداسات د٣ٙتي٧ب، ثيصاسفي٠ ١ؼجت ث٦ ا٧ذاه د٣ٙت دس عشحفذٛ إٓب٧ي 

 1391ػش٣ػتب١ي ٣ ٧ْٞبساٟ، 

٧بي ثبال، ضقو آ٤ٝصؽ ٣ ١بّبٝي تش٣يذ دس ا١تَبٗ ى٢ب٣سي، ىَذاٟ تؼ٨يالت افتجبسي ّبىي، ٧ضي٦٢

 سػب١ي ّبىيفذٛ اعالؿ
 1392ؿيجب١ي ٣ ّبؽٞي، 

ث٤در٦ ّبىي  ي٠تأٝثشاٟ، ١بت٤ا١ي ّـب٣سصاٟ ثشاي ٝـْالت اٍتلبدي آةّٞج٤د دسآٝذ س٣ػتبييبٟ، 

ثشداسي ٣ ٨ٖ١ذاسي اص ؿدج٦ْ ثد٦ فٚدت ٝـدْالت ى٢دي،      آ٣سي ث٤در٦ ثشاي ث٨ش٣٥ ١شخ پبيي٠ رٞـ

 ٕزاسي، ٧ضي٦٢ ٝبٙي ٝـبسّت، ثبال ث٤دٟ ٧ضي٦٢ ػشٝبي٦يى٢ يشم٨١بدي ٣ 

١زيي  1391يٖب٦١ ٣ ٧ْٞبساٟ، ٝحٞذي

؛ خ٤ؿبة ٣ ١ٞبصي، ٣1385 ؿيش٣ا١يبٟ، 

 Hafied & Gany, 2007؛ 1385

 فذٛ ٧ٞب٢٧ٖي ٣ ٧ْٞبسي الصٛ ثي٠ ٝت٤ٙيبٟ آة ٣ صٝي٠
؛ پش٧يضٕبسي، 1390پش٣ي٠ ٣ ٧ْٞبساٟ، 

1378 

٧بي ّدبىي   ٧بي ٝبٙي ىشا٣اٟ ثذ٣ٟ ٢ٝبثـ ٝبٙي ٝـخق، ١ج٤د ٝـ٧ً٤بي ٝبٙي، ٧ضي١٦٢ج٤د حٞبيت

 ١َؾ اكٚي سا ا١زبٛ د٢٧ذ.ثشداسٟ ٦ّ ثبيذ ٣ ٢ٝبػت ثشاي ث٨ش٥
 1391سضبيي ٣ ٧ْٞبساٟ؛ 

٧دب ٣ فدذٛ    ح ث٦ خ٤د س٣ػتبييبٟ دس ا١زدبٛ عدش   يافتٞبد ّبىتزشث٦ ٢ٝيي ٍجٚي دس ٝـبسّت، فذٛ 

 ٧بي ٝحٚياػتيبد٥ اص ؽشىيت
 1387يق٤َثي، 

٧بي ٧بي ٕش٧٣ي، فذٛ افتٞبد ث٦ عشح٧بي ١بدسػت اػتحلبٗ آة، فذٛ ٧ٞب٢٧ٖي ثب تـْ٘ؿي٥٤

٧ب ٣ فذٛ دخبٙت دادٟ ث٤دٟ عشح د٥يشثبصد٧بي ارشايي، ا٣ٙي٦، ىَذاٟ ١يش٧٣بي ٝتخلق، دػتٖب٥

 ٝشدٛ دس ٝشح٦ٚ ٝغبٙقبت ٣ عشاحي

 1385خ٤ؿبة ٣ ١ٞبصي، 

٧بي ا١تَبٗ يبىتد٦ ثد٦   ٕيش، ىَذاٟ تقشيو دسػت ٣ ٝـخق اص ٝؼئ٤ٙيت پب ٣ ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات دػت

ثشداساٟ ثذ٣ٟ اختيبسات ّبىي، ٍد٤ا١ي٠ ضدقيو ثدشاي ا١زدبٛ     ث٨ش٧٥ب ث٦ ّـب٣سصاٟ، ا١تَبٗ ٝؼئ٤ٙيت

 ٧بٝؼئ٤ٙيت

؛ خ٤ؿبة ٣ ١ٞبصي، 1387يق٤َثي، 

 1376اٙذي٢ي، ؛ ػيو1385

افتَدبدي ثد٦   ٝحٚدي، ثدي   ي٧ب ػبصٝبٟد٣ٙتي ٣  ي٧ب ػبصٝبٟفذٛ ت٤ر٦ ّبىي ث٦ آ٤ٝصؽ ٣ تش٣يذ، 

 ٧بي د٣ٙتي ٝـبسّت ٝشدٛ س٣ػتبيي اص ػ٤ي دػتٖب٥

؛ عبٙت ٣ 1385ؿيش٣ا١يبٟ، ١زيي ٣ 

 ٧1391ْٞبساٟ، 

ت٤صيـ ١ب٢ٝبػت اْٝب١بت ٣ ٢ٝبثـ، ػبص٣ّبس ١بدسػدت، ١بّدبىي ثد٤دٟ ٣ فدذٛ ت٤صيدـ دٍيدٌ آة دس       

 ػشاػش ؿج٦ْ

؛ ١زيي ٣ 1376اٙذي٢ي، ػيو

؛ مالٝشضبيي ٣ 1385ؿيش٣ا١يبٟ، 

 Ozmen, 2014؛ ٧1392ْٞبساٟ، 

تزشث٦، ٝيضاٟ ٝبْٙيت اساضي، فذٛ ٝبْٙيت صٝدي٠  اي ٝب٢١ذ تحليالت،  ٧بي ىشدي ٣ حشى٦ ٣يظٕي

١ٖشي ، ضقو استجبط ٝشدٛ ١ؼجت ث٦ ٧ٞذيٖش، ىَذاٟ آي٢ذ٥يضيٕش يتٝؼئ٤ٙآث٦، ىشدٕشايي، ٣ حٌ

 ٧بي ٤ٍٝياٍتلبدي ضقيو، اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص چبٙؾ -٧بي ىش٢٧ٖي ٣ ارتٞبفي٣ صٝي٦٢

؛ ؿبيبٟ ٣ 1385خ٤ؿبة ٣ ١ٞبصي، 

 ,Hafied & Gany ؛ ٧1390ْٞبساٟ، 

2007 

ـ  ث٦ت٤صيـ ١بفبدال٦١ آة، فذٛ تح٤ي٘  آة، ١بسضدبيتي اص پيٞب١ْدبساٟ ايؼدتٖب٥، ىبكد٦ٚ اساضدي       ٤ٍٝد

٧بي آثيبسي، فذٛ ١ؾشخد٤ا٧ي اص ّـدب٣سصاٟ، ثد٦    ّـب٣سصي تب دسيچ٦ َٝؼٜ آة، ىشػ٤دٕي ؿج٦ْ

 ىش٣ؽ ١شىت٠ ٝحل٤الت ّـب٣سصي

Etaati, 2001 

 

دس صٝي٦٢  فٞذتب٧ًبي ا١زبٛ ٕشىت٦ دس صٝي٦٢ ٝـبسّت ٣ افٜ پظ٧٣ؾ ،ي٦ْ٢اػبصد، ا٣ٗ  ١ْت٦ سا آؿْبس ٝي٧بي ٝشتجظ، چ٢ذ ٝش٣س پظ٧٣ؾ

ثش ٝـبسّت  ٝؤحش٧بي ٢٢ّذ٥دس ساثغ٦ ثب تؼ٨ي٘ا١ذ ٣  ثش ٝـبسّت ٝشدٛ پشداخت٦ ٝؤحش٧بي آثي دس ّـب٣سصي، ث٦ ٣اّب٣ي ٤ٝا١ـ  عشح

 ثقضبًفٞذ٥ ٝغبٙقبت ثب دس ١ؾش ٕشىت٠ ٝشاح٘ ٝـبسّت، ٤ٝا١ـ ٣  ،ي٦ْ٢اد٣ٛ ك٤ست ٕشىت٦ اػت؛  ّٞتشي ّـب٣سصاٟ، پظ٧٣ؾ

٧ب ٣ اسصيبثي پغ اص آٟ ٤ٝسد  ثشداسي اص پش٣ط٥ ا١ذ ٣ ٝشاح٘ ث٨ش٥   ٧بي ٝـبسّت سا دس ٝشاح٘ ٍج٘ ٣ حي٠ ارشا ثشسػي ٤ٞ١د٥ ثش١ذ٥ پيؾ

ا١ذ ٣ ثشخي دس ػغ٤ح   ٝ٘ احشٕزاس ثش آٟ پشداخت٦ثشخي ٝغبٙقبت دس ػغح ّالٟ ث٦ ثحج ٝـبسّت ٣ ف٤اا١ذ. ػ٤ٛ،  ت٤ر٦ ٍشاس ١ٖشىت٦

تلبدي دس تحٚي٘ ا١ذ. چ٨بسٛ،  ىشدي ٣ دس ػغح ٝضسف٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ سا ثشسػي ّشد٥ ٘ ىشدي، ارتٞبفي، ىش٢٧ٖي ٣ ٍا تشّيجي اص ف٤ٝا

٘ ١شٛ ارتٞبفي ٣ س٣ا١ي  ،فٞذتبًا١ذ ٦ّ ١تيز٦ ٝغبٙقبت  ٧بي ٝـبسّت ٤ٝسد ت٤ر٦ ٍشاس ٕشىت٦ ٢٢ّذ٥ ٤ٝا١ـ ٣ تؼ٨ي٘ ٤ٝا١ـ  ف٤٢اٟ ث٦ثش ف٤ٝا

٘ استجبعبت ثي٠ ىشدي )ٝيبٟ  يا ٦١٤ٕ ث٦ ؛داس١ذ يذتأ٧ّبي ت٤ػق٦ س٣ػتبيي  ثشداساٟ پش٣ط٥ ٢٢ّذ٥ ٝـبسّت دس ثي٠ ث٨ش٥ يب تؼ٨ي٘ ٦ّ ف٤ٝا
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 ف٤٢ٟا ث٦ ٧ب آٟضقو  ٣ ١ج٤دا١ذ ٦ّ  ث٤د٥ ثشداساٟ ٣ ٝش٣ربٟ ٣ ّبسؿ٢بػبٟ( ٣ ثي٠ ػبصٝب١ي ف٤اٝ٘ ٨ٝٞي ثشداساٟ ثب يْذيٖش ٣ ثي٠ ث٨ش٥ ث٨ش٥

چبسچ٤ة ١ؾشي اي٠ پظ٧٣ؾ، ثش ثش ٧ٞي٠ اػبع، ا١ذ.  ؿذ٧٥بي ٝـبسّت ثيبٟ  ٢٢ّذ٥ تؼ٨ي٘ ف٤٢اٟ ث٦ ٧ب آ٣ٟ ٣ر٤د  ٤ٝا١ـ ٝـبسّت

٘  ؛( عشاحي ؿذCohen & Aphoff, 1980ٝج٢بي ٝذٗ تقذي٘ ؿذ٥ ٠٧٤ّ ٣ آپ٤٨ه ) ٧ٞچ٢ي٠ تالؽ ؿذ ٦ّ عيو ٣ػيقي اص ف٤ٝا

٤ٝا١ـ ٣ ثبصداس١ذ٥ ٤ٝسد  ف٤٢اٟ ث٦ثش١ذ٥ ٣ ٧ٜ  ٢٢ّذ٥ ٣ پيؾ تؼ٨ي٘ ف٤٢اٟ ث٦ي ٣ اٍتلبدي دس ٧ش يِ اص اي٠ ٝشاح٘ ٧ٜ ىش٢٧ٖ -يارتٞبف

 اداس٥ دس ٝشدٛ ٝـبسّت ٕيشي، تلٞيٜ دس (، ٝـبسّتCohen & Aphoff, 1980. اص ١ؾش ٠٧٤ّ ٣ آپ٤٨ه )(1)١ٖبس٥ ثشسػي ٍشاس ٕيش١ذ 

٤س  ٤س دس ٕيشيتلٞيٜ اػت. اختيبس ٕيشيتلٞيٜ اختيبس داؿت٠ ثب خ٤د ٝحٚيٝا  ىشا٧ٜ ثشاي ٝبٙي اختيبسات اص ٝزضا ت٤ا١ذ١ٞي ٝحٚي ٝا

 ٝـبسّت اص ت٤ا٢١ذ ٝي سيضا٧ٟب، ث٦ ٝق٢بي آٟ اػت ٦ّ ثش١ب٦ٝعشح ارشاي ٝـبسّت دس. ثبؿذ تلٞيٞبت ٣ ٧بػيبػت ارشايي اْٝبٟ آ٣سدٟ

ثشداسي ١يض ث٨ش٥ دس ٝـبسّت. ثٖيش١ذ ِّٞ پش٣ط٥ ٨ٖ١ذاسي دس ثشخي ديٖش ٧ٜ ٣ ٝذيشيتي ٣ عشاحي ىْشي، ٝبٙي، يذي، ك٤ست ث٦ ٝشدٛ

 ساثغ٦ ،دس ٧ٞي٠ ساػتب. اػت س٣ػتبييبٟ رب١ج٦ ٦ٞ٧ ٧بي ت٤ػق٦ س٣ػتبيي ارشا ؿذ٥ ثب ٝـبسّت شحع٢ٝبىـ  فبدال٦١ ث٦ ٝق٢بي ت٤ػق٦

ْبٟ حذ تب ٦ّ اػت آٟ ثش يذتأّ دس ٧ٞي٠ ساثغ٦، .داسد ٣ر٤د ثيـتش ٝـبسّت ا١ٖيض٥ ٣ ٢ٝيقت ت٤صيـ ثي٠ ٝتَبثٚي  اص ١بؿي ٢ٝبىـ ٝا

اسصيبثي ث٦ ٝق٢بي  دس ٝـبسّت يتب٨١ًب .ثبؿ٢ذ ٝغشح خبكي پش٣ط٥ ثب خبكي ٕش٥٣ ي٦ْ٢ا ٖٝش ثبؿذ، س٣ػتب ف٤ٞٛ ثشاي فٞشا١ي پش٣ط٥

 ٣ آ٣سيرٞـ ثبص١ٖشي، ؿبٝ٘ ٝشح٦ٚ اي٠. ٕشدد ثشعشه ٧بپش٣ط٥ ١َق تب اػت پش٣ط٥ ٝذيش ث٦ پبيي٠ ػغ٤ح اىشاد ت٤ػظ اعالفبت سػب١ذٟ

 دس چبسچ٤ة ١ؾشي پظ٧٣ؾ، .ؿ٤د ٝي ٧بپش٣ط٥ ٤ٝىَيت ثشاي تْٞيٚي ٧بيىقبٙيت ٣ ا٧ذاه، ؿشايظ ٧ب،پش٣ط٥ ث٦ ٝشث٤ط اعالفبت پيٖيشي

 ٢ٝبىـ اص ثشداسيث٨ش٥ دس ٝشدٛ ٝـبسّت ٦ّ حبٙي دس ،س٣ػتبيي ٧ؼت٢ذ ت٤ػق٦ ٧بيپش٣ط٥ ٣س٣دي رضء ارشا ٣ ٕيشيتلٞيٜ دس ٝـبسّت

 .ؿ١٤ذ ٝحؼ٤ة ٝي ٧بپش٣ط٥ اي٠ خش٣ري ت٤ػق٦، ٧بيىقبٙيت اسصيبثي ٣

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چارچًب وظزی پضيَؼ -1وگارٌ 
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 ريػ پضيَؼ

ثش  ٝؤحش ياٍتلبد ٣ يىش٢٧ٖ -يارتٞبف ي٧ب ٢٢ّذ٥٘ ي٤ٝا١ـ ٣ تؼ٨ ييؿ٢بػب ٢ٝؾ٤س ث٦ پيٞبيؾ س٣ؽ اص اػتيبد٥ پظ٧٣ؾ حبضش ثب

 Force Field) ١يش٣ تحٚي٘ ٝيذاٟ ٝج٢بي ثشي ؿج٦ْ آثيبسي ٣يغ، بسيآث ي٧ب اص ّب١بٗ يثشداس دس احذاث ٣ ث٨ش٥ يٝـبسّت ٝشدٝ

Analysisٛعجٌ ٝغبٙقبت ا١زبٛ ؿذ٥ )پظ٧٣ؾ،   ٧بي ٢ٝبػت ثشاي تحٌَ ا٧ذاه اي٠ دس ثشسػي س٣ؽ ؿذ. ( ا١زبKhanya, 2001; 

Kumar, 2001; Mak & Change, 2019اي دػتيبثي ث٦ اي٠ ا٧ذاه ( ٝـخق ؿذ ٦ّ س٣ؽ تحٚي٘ ٝيذاٟ ١يش٣، س٣ؽ ٢ٝبػجي ثش

 يخ٤ث ث٦ ٧ب آٟ ثي٠ استجبط ٣ ٤ٝض٤ؿ ٦ٙ يبٝؼأ يِ فٚ٘ ٣ سيـ٦ ٦ّ دس آٟ بىتيت٤ػق٦  ٠يّشت ٤ٙ س٣ؽ ت٤ػظ ٠يا. ثبؿذ ٝي

ؿ٤د  ٝي اسائ٦ ا٧ذاه تحٌَ ر٨ت ٢ٝبػت ٧بياػتشاتظي تذ٣ي٠ ثشاي چبسچ٤ثي ٣ تقيي٠ ٧ب،ح٘سا٥ آٟ تجـ ث٦ ؿ٤د ٣ٝي ٝـخق

(Rietbergen & Narayan, 1998؛ اي٠) اػت ١يش٧٣بيي تحٚي٘ ٣ تزضي٦ ٣ تـخيق يثشا يتيشيٝذ ِيت٢ْ ِس٣ؽ دس ٣اٍـ، ي 

 ا١ذ،داد٥ ٧ب آٟ ث٦ پبػخ٤ٖيبٟ ٦ّ اٝتيبصي ث٦ ت٤ر٦ ثب ٕزاس١ذ. ث٦ اي٠ ك٤ست ٦ّ ٣صٟ ٧ش ١يش٣،ٝي تأحيش ٦ٙأٝؼ ٣ضقيت ثش ٦ّ

ؿ١٤ذ  ٝـخق ٝي دٍيَبً داس١ذ، تضقيو ث٦ ١يبص ٦ّ يي٧ب آٟ ٣ داس١ذ ت٤َيت ث٦ ثيـتشي ١يبص ٦ّ ؿ٤د ٣ دس ادا٦ٝ ١يش٧٣بيي ٝي تقيي٠

 ثبصداس١ذ٥ ١يش٣ي د٣ ٤ٍٝقيتي ٧ش دس ٦ّ اػت اي٠ تل٤س ٤ٙي٠ .(Kumar, 2001) دػت يبىت ٝخجت تنييشدس ساػتبي  ايث٦ ثش١ب٦ٝ تب

 ت٤ٍو اي ٙحؾ٦ ٣ ص٢١ذ ٝي دػت يِ دٕش١٤ٕي ث٦ ٣ ٕزاس١ذٝي تأحيش ،د٧ذ سخ اػت ٠ْٞٝ ٦ّ تنييشي ٧ش ثش ٢٢ّذ٥٘ يتؼ٨ ٣

 ثب ث٢بثشاي٠ ثبيذ؛ ؿ١٤ذ ٝؼب٣ي ثبصداس١ذ٥ ٣ ٢٢ّذ٥٘ يتؼ٨ ١يش٧٣بي ٝز٤ٞؿ ٦ّ ؿ٤دثشٍشاس ٝي صٝب١ي ،٤ٝاص٦١ (.٢٢ّ2ذ )١ٖبس٥  ١ٞي

فبٝشي٤ٟ ٣ ٧ْٞبساٟ، ) ٣ضقيت ٝغ٤ٚة سػيذ د٣ فٞ٘، ث٦ ٧ش يب ٣ ٢٢ّذ٥تؼ٨ي٘ ١يش٧٣بي تـذيذ يب ٣ ثبصداس١ذ٥ ١يش٧٣بي تضقيو

1390.) 

 

 
 (Khanya, 2001ومًدار تحلیل میذان ویزي ) -2وگارٌ 

 

 ٣ ثبؿذ ٦ّ ثش عجٌ آٝبس ثذػت آٝذ٥ اص ؿج٦ْ آثيبسيثشداساٟ ٣احذ فٞشا١ي ٣يغ ٝيؿبٝ٘ تٞبٛ ث٨ش٥ربٝق٦ آٝبسي پظ٧٣ؾ 

 اٙنشيت،اٛ ٦ٝ٤،جدس ثخؾ ٣يغ ٣ ؿؾ س٣ػتبي تٚ ٧ب آ١ٟيش ث٤د٥ ٣ اساضي ّـب٣سصي  500ا٤٧اص، تقذاد  ؿشً ؿٞبٗ ص٧ْـي

، ٝلبحج٦ حض٤سي ثب ٝذيش 1396ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص، )ٝذيشيت ؿج٦ْ  اػت ؿذ٥ ؿزيشات ٣اٍـ س٣ثيخ٦، ٤ٝٙح٦ ٣ اٙجالثي٘، اٛ

١يش تقيي٠ ؿذ ٦ّ ث٦ س٣ؽ تلبدىي ػبد٥  217(. حزٜ ٦١٤ٞ١ ثب اػتيبد٥ اص رذ٣ٗ ّشرؼي ٣ ٤ٝسٕبٟ، ؿج٦ْ ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص

ّبس٢ّبٟ ثشداساٟ ٣ ٧بي ٤ٝسد ١يبص، اص اثضاس٧بي پشػـ٢ب٦ٝ ٣ ٝلبحج٦ ثب ث٨ش٥آ٣سي داد٥ثشاي رٞـ افضبي ٦١٤ٞ١ ا١تخبة ؿذ١ذ.

اص  ثؼت٦ ٣ ثبص ػؤاالت ؿج٦ْ ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص دس ٢ٝغ٦َ ٤ٝسد ثشسػي ٣ ١يض ٝـب٧ذات ىشدي اػتيبد٥ ٕشديذ. پشػـ٢ب٦ٝ دس ٍبٙت

ثشداساٟ دس ٝـبسّت ث٨ش٥ ػغح ،ثخؾ د٣ٛ ؛٧بي ىشدي پبػخ٤ٖيب٣ٟيظٕي : ثخؾ ا٣ٗ،اص ا١ذ فجبست٦ّ  چ٨بس ثخؾ تـْي٘ ؿذ

٢٢ّذ٥ ف٤اٝ٘ تؼ٨ي٤ٝ٘سد ثخؾ ػ٤ٛ ٣ چ٨بسٛ ث٦ تشتيت ديذٕب٥ پبػخ٤ٖيبٟ دس  ؛٧بي آثيبسيثشداسي اص ّب١بٗاحذاث ٣ ث٨ش٥

)پ٤ؿؾ اداسي، دػتشػي اداسي، تزشث٦، ىش٢٧ٖي  -، ارتٞبفي(٧ب يتٍبثٚ)استجبعبت ٣  دس ػ٦ صٝي٦٢ اٍتلبديٝـبسّت 
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اٍتلبدي  )پيچيذٕي ػ٦ صٝي٦٢ اٍتلبدي٣ ١يض ٤ٝا١ـ ٝـبسّت دس  )ى٤سيت( ىيضيْي -٣ عجيقيپزيشي ٣ ت٤ا٢ٞ١ذػبصي(  ا١قغبه

٣  ت٤ا٢ٞ١ذػبصي( فذٛ احتٞبٗ ؿْؼت، تزشث٦ ٢ٝيي، ى٢ي ت٤ٙ٤٢ْطي، )پيچيذٕي ىش٢٧ٖي -، ارتٞبفي٢ٝبثـ( اٙضاٝبت ٣ ت٤ٙ٤٢ْطي

٠٧٤ّ ٣ آپ٤٨ه  ٝذٗ ث٢ذي ٝتنيش٧ب ثش اػبع . الصٛ ث٦ رّش اػت ٦ّ اي٠ عج٦َ)ف٤اٝ٘ عجيقي ٣ ىيضيْي( ىيضيْي -عجيقي

(Cohen & Aphoff, 1980 ) ٣ احذاث دس ٝشدٝي ٣اثؼت٦ پظ٧٣ؾ، ٝيضاٟ ٝـبسّت ٝتنيش (.2)رذ٣ٗ ك٤ست ٕشىت٦ اػت 

ػبيش ٝتنيش٧بي ٤ٝسد ػ٢زؾ  ؛ثبؿذ ٣ اسصيبثي ٝي ثشداسي، ث٨ش٥، ارشإيشيتلٞيٜ آثيبسي دس چ٨بس ػغح ٧بي ّب١بٗ اص ثشداسي ث٨ش٥

ٝتنيش٧بي ٝؼتَ٘ تحَيٌ دس ١ؾش  ف٤٢اٟ ث٦( ١يض ٣ ٤ٝا١ـ ٝـبسّت٢٢ّذ٥ ف٤اٝ٘ تؼ٨ي٘اي،  )ؿبٝ٘ ٝتنيش٧بي ىشدي ٣ حشى٦

 .(2)رذ٣ٗ  ٕشىت٦ ؿذ١ذ
 َا ي وحًٌ عىجؼ آن متغیزَای پضيَؼ -2جذيل 

 تقشيو ٝتنيش ١بٛ ٝتنيش ٤١ؿ ٝتنيش

ل
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ي
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ٗ    ٧بيىقبٙيت دس تحليالت )ػبٗ(، ػبث٦َ خب٤١اس )١يش(، ٝيضاٟ اىشاد ػ٠ )ػبٗ(، تقذاد   ّـدب٣سصي )ػدبٗ(، عد٤

اساضدي، ٝيدضاٟ    ٝبْٙيدت  اكٚي، ٤١ؿ ػبٙيب٦١ )ت٤ٝبٟ(، ؿن٘ دسآٝذ تَشيجي س٣ػتب )ػبٗ(، ٝيضاٟ دس اٍبٝت ٝذت

 تدب  اساضدي  )٧ْتبس(، ىبك٦ٚ ؿج٦ْ پ٤ؿؾ تحت اساضي اساضي آثي )٧ْتبس(، ٝيضاٟ اساضي ديٜ )٧ْتبس(، ٝؼبحت

 ث٨ب )ت٤ٝبٟ(اساضي، ٝيضاٟ آة آثيبسي ر٨ت ّب١بٗ آة اص ميش آة ٢ٝجـ آثي، اساضي ّب١بٗ )ٝتش(، ٤ٍٝقيت
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 ٤ٕي٦( 2استجبعبت )

ثدشداساٟ ٣ ٝؼدئ٤ٙي٠    ٕيشي استجبط ٝبٙي ثي٠ ث٨ش٥ ؿْ٘

 ٧دبي  ي٢د٦ ٧ضٝدبٙي، تخييدو دس    ٧دبي  يتحٞبدس ٍبٙت 

 ٣ ... ثشداساٟ ث٨ش٥پشداختي اص ػ٤ي 

 پش٣ط٥ ّيييت ٢ٝبػت يب ريلالح ث٤دٟ ٤ٕي٦( 6) ٧ب يتٍبثٚ

ي
ارتٞبف

- 
ي

ىش٢٧ٖ
 

 

 ٤ٕي٦( 5پ٤ؿؾ اداسي )
ثدشداساٟ اص ػد٤ي    ٧دبي اداسي اص پدش٣ط٥ ٣ ث٨دش٥    حٞبيت

 ٝؼئ٤ٙي٠

 ث٦ ٝؼئ٤ٙي٠ ٣ ّبسٕضاساٟ ثشداساٟ دػتيبثي ث٨ش٥ٍذست  ٤ٕي٦( 3دػتشػي اداسي )

 ٤ٕي٦( 2تزشث٦ )
اص ٝضايددبي   تددش ٣ ث٨ددش٥ پيددش٣ي اص ّـددب٣سصاٟ ثبتزشثدد٦ 

 ٍجٚي ي٧ب پش٣ط٥

 ٤ٕي٦( 5پزيشي )ا١قغبه
ثدشداساٟ اص   ٥ ي ىْدشي ٣ سىتدبسي دس ث٨دش   ػدبصٕبس ايزبد 

 ٧ب ٣ ... ، ثشٕضاسي د٣س٥يرٞق استجبطعشيٌ ٣ػبي٘ 

 ٤ٕي٦( 9ت٤ا٢ٞ١ذػبصي )

ايزبد ٧ٞجؼتٖي ثي٠ اىشاد، اىدضايؾ ؿد٢بخت اىدشاد اص    

ٝذيشاٟ پش٣ط٥، ايزبد كٞيٞيت ٣ كذاٍت ثدي٠ اىدشاد ٣   

 ٕيشي ٣ ... ّبسٕضاساٟ، ث٨ج٤د ىشاي٢ذ تلٞيٜ

ي
عجيق

ي -
ىيضيْ

 

 ٤ٕي٦( 4ى٤سيت )
اٍددذاٛ ػددشيـ ٣ تضددٞي٠ ؿددشايظ ٤ٝردد٤د ر٨ددت      

 پش٣ط٥ يؼبتتأػثشداسي ثزب ٣ ٢ٝبػت اص اْٝب١بت ٣  ث٨ش٥

٘
ف٤اٝ

 
ثبصداس١ذ٥
 

ت
ٝـبسّ

 

ي
لبد

اٍت
 ٤ٕي٦( 7ت٤ٙ٤٢ْطي ) پيچيذٕي اٍتلبدي 

ثدشداساٟ ثدب    ٧بي پشداختي اص ػد٤ي ث٨دش٥   ت٢بػت ٧ضي٦٢

 ٧ب آٟت٤اٟ ٝبٙي 

 ٤ٕي٦( ٢ٝ2بثـ ) اٙضاٝبت
ٟ  ٝتق٨دذ ؿددذٟ ث٨ددش٥  ٧ددب ٣  دس پشداخددت ٧ضي٢دد٦ ثدشداسا

 ثشخي ٢ٝبثـ ي٠تأ٣ٝإزاسي اساضي ٣ 

ي
ارتٞبف

- 
ي

ىش٢٧ٖ
 ٤ٕي٦( 8) ى٢ي ت٤ٙ٤٢ْطي پيچيذٕي 

٣ر٤د ٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات دػت ٣ پبٕيش ٣ پيچيذ٥ ثد٤دٟ  

الصٛ ٣  ي٧دب  آٝد٤صؽ س١٣ذ اداسي، اسائد٦ يدب فدذٛ اسائد٦     

داؿددت٠ تخلددق ّددبىي ر٨ددت اػددتيبد٥ ٣ تقٞيددش    

 يؼبتتأػ

 ٧ب  ٧بي ٝـبث٦ ٣ ثش١ب٦ٝ تزبسة ٢ٝيي ٕزؿت٦ دس عشح ٤ٕي٦( 6) تزشث٦

 ٤ٕي٦( 5) احتٞبٗ ؿْؼت

سيؼِ دس ٤ٝىَيت يب ؿْؼت پش٣ط٥ ثد٦ دٙيد٘ ت٤صيدـ    

١بفبدال١دد٦ ٢ٝددبثـ اص ػدد٤ي ٝؼددئ٤ٙي٠ ٣ ت٤ردد٦ ثدد٦      

 ١بفبدال٦١ ع٤س ث٦ثشداساٟ  ث٨ش٥
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 2ادامٍ جذيل 

 تقشيو ٝتنيش ١بٛ ٝتنيش ٤١ؿ ٝتنيش

غتٍ
يات

 

ت
ٝيضاٟ ٝـبسّ

 
 دس

ث
احذا

 

٣ 
ث٨ش٥
 

ي
ثشداس

اص 
 

ّب١بٗ
 

ي
٧ب

 

ي
آثيبس

 

 ثشداساٟ ثشاي ارشاي پش٣ط٥ ح٘ اص ػ٤ي ث٨ش٥ ١ؾشات ٣ ا١تخبة سا٥اسائ٦  ٤ٕي٦( 9) ٕيشيتلٞيٜ

 ٤ٕي٦( 5ارشا )
 ٣ عشاحدي  ىْدشي،  يدذي،  ٧دبي ٝدبٙي،   ٧ْٞبسي دس ارشاي عشح ثدب حٞبيدت  

 پش٣ط٥ ٣ حتي ٨ٖ١ذاسي ٝذيشيت

 فٞشا١ي پش٣ط٥ اص ١بؿي اػتيبد٥ اص ٢ٝبىـ ٤ٕي٦( 5ثشداسي ) ث٨ش٥

 ٤ٕي٦( 10اسصيبثي )
ثدشاي ثشعدشه    پدش٣ط٥  ٝدذيش  ثد٦  پبيي٠ ػغ٤ح اىشاد ت٤ػظ اعالفبت سػب١ذٟ

 پش٣ط٥ ّشدٟ ١َبيق

 

٣ خيٚي صيبد;  4، صيبد ;3، تب حذ٣دي ;2;، ّٜ 1خيٚي ّٜ ; ٙيْشت ؿبٝ٘ ثب اػتيبد٥ اص عيوي ٝتنيش٧بي ٝؼتَ٘ ٧ب ٤ٕي٦تٞبٛ 

 4;٤ٝاىَٜ  ،3;١ؾشي ١ذاسٛ  ،2;ٝخبٙيٜ  ،1;ثؼيبس ٝخبٙيٜ  ؿبٝ٘ٙيْشت  اػبع عيو٧بي ٝتنيش ٣اثؼت٦ ثش  ٣ تٞبٛ ٤ٕي٦ اٝتيبص 5

 .ؿذ اٝتيبص ػ٢زيذ٥ 5;ثؼيبس ٤ٝاىَٜ  ٣

ٕش٥٣ تش٣يذ ٣ آ٤ٝصؽ ّـب٣سصي دا١ـٖب٥ ف٤ٚٛ  ت فٚٞيأس٣ايي ؽب٧شي پشػـ٢ب٦ٝ ثب اػتيبد٥ اص ١ؾش تقذادي اص افضبي ٧ي

ٕشديذ.  ييذتأ ا٤٧اص ؿشً ؿٞبٗ ص٧ْـي ٣ ّـب٣سصي ٣ ٢ٝبثـ عجيقي خ٤صػتبٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ تقذادي اص ّبسؿ٢بػبٟ ؿج٦ْ آثيبسي

دس خبسد اص ٦١٤ٞ١ اكٚي  )پبي٤ٚت( آ٧ٔ٢٧بي عشح ؿذ٥ ٣ ا١زبٛ اكالحبت الصٛ، آص٤ٟٝ پيؾ ثشاي ػ٢زؾ ٝيضاٟ پبيبيي ٤ٕي٦

آٝذ٥ اػت. اي٠  ١3يش ا١زبٛ ٣ آٙيبي ّش١٣جبخ ٝحبػج٦ ؿذ. ضشيت آٙيبي ّش١٣جبخ ارضاي ٝختٚو پشػـ٢ب٦ٝ، دس رذ٣ٗ  30ثشاي 

( ١ـبٟ اص ٍبث٘ ٍج٤ٗ ث٤دٟ George & Mallery, 2003 cited in: Matkar, 2012ٝب٤ٙسي ) ٣ ر٤سد ث٢ذي سد٥ اػبع ١تبيذ ثش

 .(3)رذ٣ٗ  ثشاي ا١زبٛ تحَيٌ اػت پبيبيي پشػـ٢ب٦ٝ

 
 َای مًرد تزرعی در پزعؾىامٍکزيوثاخ محاعثٍ ؽذٌ تزای مقیاط آلفای ضزیة -3 جذيل

 کزيوثاخ ضزیة آلفای َا تؼذاد گًیٍ متغیزَا

 93/0 29 ٝيضاٟ ٝـبسّت

 82/0 39 ٧ب٢٢ّذ٥تؼ٨ي٘

 71/0 43 ٧بثبصداس١ذ٥

 

ثب اػتيبد٥ اص  ١يش٣، ٝيذاٟ تحٚي٘ س٣ؽ ٝج٢بي ثذػت آٝذ٥ ّذٕزاسي ؿذ ٣ ثش٧بي ٧ب، داد٥پشػـ٢ب٦ٝ پغ اص تْٞي٘

 ١يش٣، ٝشاح٘ صيش ٦ّ ت٤ػظ ٝشّض ٝيذاٟ تحٚي٘ ىشاي٢ذ ثشاي ت٤كيو ٣ تحٚي٘ ؿذ١ذ. ٣Pathmakerver 5.5 SPSSver 20 اىضاس٧بي  ١شٛ

( اػتيبد٥ ؿذ٥ اػت، European Center for Development Policy Managerial, 2004ٝذيشيتي ) ٧بيػيبػت ت٤ػق٦ اس٣پبيي

 :د١جبٗ ؿذ
 آٟ ثبصداس١ذ٥( ثش ٣ ٝخبٙو تنييش )١يش٧٣بي ٢٢ّذ٥(٤ٝاىٌ تنييش )١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ف٤اٝ٘ ٦ّ ٣ضقيتي يب ٝـْ٘ تقيي٠ .1

 .ثبؿذ٧بي آثيبسي ٝيثشداسي اص ّب١بٗتأحيشٕزاس١ذ؛ دس اي٠ پظ٧٣ؾ، ٣ضقيت دس ثشٕيش١ذ٥، ٝـبسّت ٝشدٛ دس ػبخت ٣ ث٨ش٥

 يْذيٖش؛ َٝبث٘ ثبصداس١ذ٥ دس ٢٢ّذ٥ ٣ ١يش٧٣بيتؼ٨ي٘ ١يش٧٣بي ّشدٟ ى٨شػت .2

ت٤ػظ پبػخ٤ٖيبٟ اص  ١يش٣ اٝتيبص داد٥ ؿذ٥ ث٦ ٧ش اػبع ثش ٣ ثبصداس١ذ٥؛ ٦ّ ٢٢ّذ٥تؼ٨ي٘ ١يش٧٣بي ا٧ٞيت ٝيضاٟ تحٚي٘ .3

 اػتيبد٥ ؿذ. 1 . ثشاي ٝحبػج٦ ٝيضاٟ تقبدٗ يب ١َغ٦ تقبدٗ اص ساثغ٦ؿذعشيٌ پشػـ٢ب٦ٝ حبك٘ 

                                           (                                                       1 )ساثغ٦
∑  ̅    ∑  ̅ 

 
   

 
   

 
                                       

=Eq ٗ١َغ٦ تقبد 

 ٢٢ّذ٥ٝيب١ٖي٠ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘   ̅ =

 ي ثبصداس١ذ٥ٝيب١ٖي٠ ١يش٧٣ب ;  ̅ 

= n ٘يب ثبصداس١ذ٥ ٢٢ّذ٥تقذاد ١يش٧٣بي تؼ٨ي 
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ي ٝخبٙو؛ دس اي٠ پظ٧٣ؾ ثشاي تقيي٠ سا٧ْبس٧ب ١يش٧٣بي تضقيو ٣ ٤ٝاىٌ ١يش٧٣بي ت٤َيت ٧بيسا٥ ٤ٝسد دس ثحج ٣ تجيي٠ .4

اص ٝش٣س ٝغبٙقبت پيـي٠ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٝلبحج٦ ثب ّبسؿ٢بػبٟ ؿج٦ْ ؿٞبٗ ٢٢ّذ٥ ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ٣ تؼ٨ي٘ احشٕزاس ثش

ٝيضاٟ  صٝبٟ ٣ٜ٧  ّبسؿ٢بع ؿج٦ْ ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص ٝلبحج٦ ؿذ١يش  5 تقذادؿشً ا٤٧اص اػتيبد٥ ؿذ. ثذي٠ ٢ٝؾ٤س ثب 

شاي ػ٢زؾ ٧ب، ث ػپغ دس ىشاي٢ذ تحٚي٘ داد٥ اٝتيبصد٧ي ؿذ. 5رذإب٦١ اص  ع٤س ث٦ ٧ش سا٧ْبس يشٕزاسيتأحپزيشي ٣  ٢ّتشٗ

 اػتيبد٥ ؿذ. 2ٝيضاٟ ّبسايي ٧ش سا٧ْبس اص ساثغ٦ 

 

                                                                                                                                                     ( 2)ساثغ٦ 
  

∑  
  

Yi= Ci Ii                                                                                                                      ٦ّ دس آٟ:           

Eiٝيضاٟ ّبسايي سا٧ْبس ; 

Yiٗيشٕزاسيتأحپزيشي ٣ ; احش اىضايـي ٢ّتش 

Ci; ٗپزيشيٝيضاٟ ٢ّتش 

Ii ٟيشٕزاسيتأح; ٝيضا 

اػتيبد٥  3سا٧ْبس٧ب، اص ساثغ٦ ىشضي ٢٢ّذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ ثقذ اص افٞبٗ ٝيب١ٖي٠ حب٤١ي٦ يب تنييشيبىت٦ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ثشاي ػ٢زؾ 

 ؿذ.

 ̅  =  ̅   + ∑        ̅    
 
(3)ساثغ٦                     

 ̅  =  ̅   - ∑        ̅    
 
         

 ٢٢ّذ٥ٝيب١ٖي٠ حب٤١ي٦ يب تنييشيبىت٦ ١يش٣ي تؼ٨ي٘ =     ̅ 

 ٝيب١ٖي٠ حب٤١ي٦ يب تنييشيبىت٦ ١يش٣ي ثبصداس١ذ٥ =     ̅ 

 ٢٢ّذ٥ يب ثبصداس١ذ٥ٝيب١ٖي٠ ا٣ٙي٦ ١يش٣ي تؼ٨ي٘ =     ̅ 

اي٠ عشيٌ ثشاي ٤ٝاص٦١ ث٤د٥ ٣ اص  يشٕزاستأح٢٢ّذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ ؿذ٥، ثش تقذادي اص ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ اسائ٦ اص سا٧ْبس٧بي ٧شّذاٛ

اىضاي٢ذ. رّش ٢٢ّذ٥ ٝي١يش٧٣ب ٣ سػيذٟ ث٦ ١َغ٦ تقبدٗ، اص ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ّبػت٦ ٣ دس َٝبث٘ ثش ؿذت ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘

ؿ٤د، ثبال ث٤دٟ ت٤ا١ذ ث٦ دسُ ث٨تش ٤ٝض٤ؿ ِّٞ ٢ّذ: يْي اص ١يش٧٣بيي ٦ّ دس اي٠ پظ٧٣ؾ ٝب١ـ ٝـبسّت ٝشدٛ ٝييِ ٝخبٗ ٝي

ث٢بثشاي٠ ثبيذ ثب افٞبٗ سا٧ْبس٧بي ٢ٝبػت، اص ؿذت اي٠ ١يش٣ ّبػت٦ ؿ٤د. ؛ اػت 50/4ٕزاسي ا٣ٙي٦ ثب ٝيب١ٖي٠ ػشٝبي٦ ٧بي٧ضي٦٢

ت٤ا٢١ذ ثشاي ّب٧ؾ ؿذت اي٠ سؿ٢بػبٟ ٣ ٝش٣س ٝغبٙقبت پيـي٠، د٣ سا٧ْبس صيش ٝيبعجٌ سا٧ْبس٧بي ثذػت آٝذ٥ اص ٝلبحج٦ ثب ّ

 ثبؿ٢ذ: يشٕزاستأح١يش٣ 

 ( دادٟ ٣اٛ ٣ افتجبسات ثب ٝيضاٟ ّبسايي يب ٍذست احش٣2  269/0 ٧ب ثب ٝيضاٟ ّبسايي يب ٍذست احشخييو دس ٧ضي٦٢ث٢ذي ٣ ت( ٍؼظ1

 ؿ٤د:صيش فٞ٘ ٝي ك٤ست ث٦؛ ث٢بثشاي٠، ثشاي اي٠ ٝخبٗ 086/0

 ̅  =  ̅   - ∑        ̅    
 
    

 ̅   50/4  – ((50/4×086/0(+)50/4×269/0))                    

 ̅   50/4  – 59/1                   

 ̅   91/2                  

ـ اي٠ د٣ سا٧ْبس، ٣ اص ؿذت آٟ ّبػت٦ ٝييبثذ  ٝيّب٧ؾ  91/2ث٦  50/4ثب افٞبٗ د٣ سا٧ْبس ٤ٝسد ١ؾش، ٝيب١ٖي٠ اي٠ ١يش٣، اص  ؿ٤د. دس ٣ٍا

ؿ٤د ثب اي٠ تيب٣ت ٦ّ ٢٢ّذ٥ ٧ٜ ث٦ ٧ٞي٠ ك٤ست فٞ٘ ٝيؿ١٤ذ. ثشاي ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘، ثبفج ربثزبيي فذد تقبدٗ ٝي59/1ث٦ ٝيضاٟ 

ص ٝيب١ٖي٠ ٍذست ١يش٧٣بي ٝخبٙو ، اسا٧ْبس٧ب اي٠ؿ٤د. ٝيرٞـ ثؼت٦    ̅ ، ٝيب١ٖي٠ ١يش٣ ثب َٝبديش   ̅ ثشاي ثذػت آ٣سدٟ َٝذاس 

 اىضاي٢ذ. ٢٢ّذ٥ ٝيّب٢٧ذ ٣ ث٦ ٍذست ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ٝي

 وتایج ي تحج

ثبؿ٢ذ. ثيؾ اص د٣ ػ٤ٛ ػبٗ ٝي 40-60 يػ٢دسكذ( ٝشث٤ط ث٦ سد٥  1/46ثشداساٟ ٢ٝغ٦َ ٤ٝسد ٝغبٙق٦ )ثيـتشي٠ تقذاد ث٨ش٥

دسكذ( داساي  8/48ثبؿ٢ذ. ٧ٞچ٢ي٠ اص ١ؾش ػغح تحليالت، ثيـتش پبػخ٤ٖيبٟ )١يش ٣ ثيـتش ٝي 4پبػخ٤ٖيبٟ داساي خب٤١اد٥ 

ثبؿذ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ دسكذ ثباليي ٝي يّـب٣سص يشمّـب٣سصي ٣ ثَي٦ دسكذ پبػخ٤ٖيبٟ  6/82ثبؿ٢ذ. ؿن٘ اكٚي ، ٝييپٜٚد يشصتحليالت 
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ْٝٚي اػت ٣  ك٤ست ث٦دسكذ اص پبػخ٤ٖيبٟ  6/92ػبٗ دس س٣ػتب اٍبٝت داس١ذ. ٤١ؿ ٝبْٙيت  20دسكذ( ثيؾ اص  9/83اص پبػخ٤ٖيبٟ )

تحت  ؿبٟ ياساض٧ْتبس اص  20ثيؾ اص  ثشداساٟ،٢٢ّذ. حذ٣د يِ چ٨بسٛ اص ث٨ش٥اي س٣ي اساضي ىقبٙيت ّـب٣سصي ٝياربس٥ ك٤ست ث٦ثَي٦ 

دسكذ اص  64بك٦ٚ داسد. حذ٣د ىشفي آة ى ٝتش ثب ّب١بٗ 500ثشداساٟ، ّٞتش اص پ٤ؿؾ ؿج٦ْ آثيبسي ٍشاس داسد. اساضي ثيـتش ث٨ش٥

دسكذ( دس ٢ّبس اػتيبد٥ اص  ٢٢ّ9/35ذ ٣ ثَي٦ )آثيبسي ؿج٦ْ اػتيبد٥ ٝي ي٧ب ّب١بٗثشداساٟ، ثشاي آثيبسي اساضي خ٤د، ىَظ اص  ث٨ش٥

 (.4پشداص١ذ )رذ٣ٗ آثيبسي، ث٦ پٞپبط آة س٣دخب٦١ ٝزب٣س ر٨ت آثيبسي اساضي ١يض ٝي ي٧ب ّب١بٗ

ثشداساٟ  ٝـخق ؿذ ٦ّ ثيـتشي٠ ٝـبسّت ث٨ش٥ آثيبسي، ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص ثشداساٟ دس احذاث ٣ ث٨ش٥دس ثشسػي ٣ضقيت ٝـبسّت ث٨ش٥

دسكذ( ٣ ارشا يب  20/76آثيبسي ) ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص دسكذ( ث٤د٥ اػت. دس ٝشح٦ٚ ث٨ش٥ 6/82آثيبسي ) ي٧ب ّب١بٗاسصيبثي اص دس ٝشح٦ٚ 

دسكذ(  60/33ٕيشي ثشاي پش٣ط٥ )اٝب دس ٝشح٦ٚ تلٞيٜ؛ ا١ذدسكذ( ٧ٜ ٝـبسّت س٣ ث٦ ثباليي داؿت٦ ٧80/62بي آثيبسي ) احذاث ّب١بٗ

ثشداساٟ ٣ ّبس٢ّبٟ ؿج٦ْ ث٦ فٞ٘ آٝذ، ٝـبسّت ٧بيي ٦ّ اص ث٨ش٥(. ثش اػبع ٝلبحج5٦ث٤د٥ اػت )رذ٣ٗ ٝـبسّت اىشاد ثؼيبس ضقيو 

 عشح ارشا ؿذ٥، ثبال ث٤د٥ اػت. ٝؼبئ٘دس اسصيبثي يب ث٦ فجبست ث٨تش ثبصخ٤سد  ثشداساٟ ث٨ش٥

 
 َای فزدیتًسیغ فزاياوی پاعخگًیان تزحغة يیضگی -4جذيل 

 اوحزاف مؼیار میاوگیه متغیز

 35/11 13/48 ػ٠ )ػبٗ(

 34/18 37/41 ع٤ٗ ٝذت اٍبٝت دس س٣ػتب )ػبٗ(

 37/11 79/21 ّـب٣سصي )ػبٗ( ٧بي يتىقبٙػبث٦َ 

 93/38 42/49 ثشداساٟ )ٝيٚي٤ٟ ت٤ٝبٟ(دسآٝذ ػبال٦١ ث٨ش٥

 73/13 60/17 ٝيضاٟ اساضي آثي )٧ْتبس(

 36/10 91/5 ٝيضاٟ اساضي ديٜ )٧ْتبس(

 50/16 15/12 آثيبسي )٧ْتبس( ي٧ب ّب١بٗٝيضاٟ اساضي تحت پ٤ؽ 

 99/324 92/450 ىبك٦ٚ اساضي تب ّب١بٗ ىشفي )ٝتش(

 75/123 23/320 ث٨ب )٧ضاس ت٤ٝبٟ(ٝيضاٟ آة

 
 آتیاری یَا کاوالتزداری اس تًصیف مزاحل مختلف مؾارکت در احذاث ي تُزٌ -5جذيل 

 اوحزاف مؼیار ایرتثٍمیاوگیه  میشان مؾارکت )%( َاگًیٍ

 68/0 68/1 60/33 ٕيشي ثشاي پش٣ط٥ٝـبسّت دس ٝشح٦ٚ تلٞيٜ

 70/0 14/3 80/62 ٝـبسّت دس ٝشح٦ٚ ارشاي پش٣ط٥

 77/0 81/3 20/76 آثيبسي ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص ٝـبسّت دس ٝشح٦ٚ ث٨ش٥

 72/0 13/4 60/82 آثيبسي ي٧ب ّب١بٗٝـبسّت دس ٝشح٦ٚ اسصيبثي اص 

 19/3کل: میاوگیه 

 
 کىىذٌ ي تاسداروذٌ تحلیل ویزيَای تغُیل

 ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص ثش ٝـبسّت ٝشدٛ دس احذاث ٣ ث٨ش٥ ٝؤحش٣ ثبصداس١ذ٥ اٍتلبدي  ٢٢ّذ٥، ٣ضقيت ١يش٧٣بي تؼ٨ي١3ٖ٘بس٥ 

ّب٧ؾ اتاله آة ٣  ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي"٢٢ّذ٥ اٍتلبدي ٝشث٤ط ث٦ ٤ٕي٦ د٧ذ. ثيـتشي٠ اٝتيبص ف٤اٝ٘ تؼ٨ي٘آثيبسي سا ١ـبٟ ٝي

 ٧بي٧ضي٦٢ ث٤دٟ ثبال"( ٣ ثيـتشي٠ اٝتيبص ف٤اٝ٘ ثبصداس١ذ٥ اٍتلبدي ٝشث٤ط ث٦ ٤ٕي13/4٦ثب ١ٞش٥ ) "اىضايؾ ثبصد٥ آثيبسي

ثبؿذ. ث٦ فجبست ث٨تش، پيْبٟ ٝشث٤ط ث٦ اي٠ د٣ ٤ٕي٦ ٦ّ دس ( ٝي50/4ثب ١ٞش٥ ) "ٝبْٙبٟثشاي خشد٥ خل٤ف ث٦ا٣ٙي٦  ٕزاسي ػشٝبي٦

ٗ ثي٠ اي٠ دػت٦ اص ١يش٧٣بي اػت. ١َغ٦ تقبد تش ثضس٧ٓب ١يض ثب ػتبس٥ ٝـخق ؿذ٥ اػت، ١ؼجت ث٦ ديٖش ٤ٕي٦ 3 ١ٖبس٥

ث٢بثشاي٠، ثشاي سػيذٟ ث٦ تقبدٗ، ثبيذ ثشآي٢ذ اٝتيبص ؛ ثذػت آٝذ٥ اػت 1اػت ٦ّ عجٌ ساثغ٦  ٢٢ّ82/27ذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥،  تؼ٨ي٘

ت٤ا١ذ ث٦ ١يـ ١يش٧٣بي ي ٝيثشػذ ٣ يب حت ١82/27يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥، ٧ش د٣ ث٦  ٢٢ّذ٥ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ثشآي٢ذ اٝتيبص١يش٧٣بي تؼ٨ي٘

٢٢ّذ٥ )ثشآي٢ذ اي٠ ١يش٧٣ب ثيـتش اص َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ( ٣ ث٦ ضشس ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ثبؿذ )ثشآي٢ذ اي٠ ١يش٧٣ب ّٞتش اص  تؼ٨ي٘

 َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ(.
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تشي٠ ف٢لشي ٦ّ اص ١ؾش اٍتلبدي، ثبفج ٝـبسّت د٧ذ ٤ٍي ساٟ، ١ـبٟ ٝيثشداٝـبسّت ث٨ش٥ ٧بي٢٢ّذ٥ث٢بثشاي٠ ثشسػي تؼ٨ي٘

اػت ٦ّ آ١بٟ ثشاي ّب٧ؾ اتاله آة ٣ اىضايؾ  ايآثيبسي ؿذ٥ اػت، ا١ٖيض٥ ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص ثشداساٟ دس احذاث ٣ ث٨ش٥ث٨ش٥

٦ اي٠ ا١ٖيض٥ آ١بٟ دس ساػتبي اىضايؾ ثشداسي آؿْبس ػبخت ّ ٧بي تْٞيٚي ٢٧ٖبٛ داد٥ ثبصد٥ آثيبسي داس١ذ؛ ٝـب٧ذات ٣ ٝلبحج٦

ثشداس ثب اي٠ عشص تيْش ٦ّ دس ك٤ست ٝـبسّت ٣ي دس ثبصد٥ آثيبسي، اىضايؾ ت٤ٙيذات ّـب٣سصي ٣ اىضايؾ ٍيٞت صٝي٠ اػت ٣ ث٨ش٥

اص  ٦ّ دس ثؼيبسي ٧بي ٝبٙي د٣ٙتحٞبيت ،اٝب دس َٝبث٘؛ سػذ، ٝـبسّت داؿت٦ اػت٧ب ٝي٧بي عشح، ث٦ تٞبٛ اي٠ ٝضيتثش١ب٦ٝ

ثشداساٟ ث٦ يِ ٝب١ـ ثشاي ٝـبسّت اىشاد اػت، دس ٢ٝغ٦َ ٤ٝسد ٝغبٙق٦ ػ٨ٜ ثؼيبس ّٞي دس ػ٤ً ث٨ش٥ ف٤٢اٟ ث١٦ج٤د آٟ  ،ٝغبٙقبت

ثشداساٟ، ٝـخق ؿذ ٦ّ اص ر٦ٚٞ ف٤اٝ٘ اٍتلبدي ٦ّ ثبفج دس ثشسػي ٤ٝا١ـ ٝـبسّت ث٨ش٥ فال٥٣ ثش اي٠،؛ ٝـبسّت داؿت٦ اػت

٧بي پشداختي ا٣ٙي٦ ٣ ارجبس دس پشداخت اي٠ اػت، ثبال ث٤دٟ ٧ضي٦٢ ٦ ٝـبسّت دس عشح ؿذ٥ثشداساٟ ١ؼجت ثث٨ش٥ تٞبي٘ ّٜ

 ٍشاسداد فَذ ثشاي ١يبص ٤ٝسد ٝجٚل ٤ٍٝـ ث٦ پشداخت ٍذست حتي ١َذي٢ٖي ١ذاؿت٠ دٙي٘ ث٦ ثشداساٟث٨ش٥ اص ثشخي ؛ثبؿذ٧ب ٝي٧ضي٦٢

 ىشا٧ٜ ثشايـبٟ اػت، رذيذ ٍشاسداد فَذ ثشاي الصٛ ؿش٣ط اص يْي ٦ّ ثذ٧ي تؼ٤ي٦ اْٝبٟ اي٦ْ٢ يب ٣ ١ذاس١ذ سا آة خشيذ ٣

 ٝـْ٘ ح٘ ثشاي ٨ٖ١ذاسي ٣ ثشداسيث٨ش٥ ٝشح٦ٚ دس ثب١ْي تؼ٨يالت يب ٝؼبفذ٥ ٦١٤ٕ يچ٧ ٦ّ اػت حبٙي دس اي٠. ٕشدد ١ٞي

ثشداساٟ ثش اي٠ افتَبد ث٤د١ذ ٦ّ دس  ث٨ش٥ ،٧بي تْٞيٚي عي ٝلبحج٦ ثب ٣ر٤د تٞبٛ اي٠ ٤ٝا١ـ،. ١ذاسد ٣ر٤د ثشداساٟث٨ش٥ اٍتلبدي

تش تش ٣ پشثبصد٥كشى٦ٝذيشيت دسػت ؿج٦ْ، اي٠ س٣ؽ آثيبسي ١ؼجت ث٦ س٣ؽ ٍجٚي يق٢ي پٞپبط ػ٢تي ٣ دػتي آة اص س٣دخب٦١ ث٦ك٤ست 

 اػت.

 
 A B C D  

   اقتصادی  

 5 ویزيَای تاسداروذٌ   کىىذٌ ویزيَای تغُیل 5

 50/4 ٕزاسي ا٣ٙي٦ ٧بي ػشٝبي٦ ثبال ث٤دٟ ٧ضي٦٢   د٣ٙت اص ٝشد٧ٛبي ٝبٙي  حٞبيت 54/1

33/3 
٧بي  ٍؼغي ّشدٟ ٣ تخييو دس ٧ضي٦٢

 پشداختي ارجبسي

 ١ب٢ٝبػت ث٤دٟ ٣ضقيت اٍتلبدي خب٤١اد٥  
17/4 

13/4 
ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي ّب٧ؾ اتاله آة ٣ 

 اىضايؾ ثبصد٥ آثيبسي

ث٦ ٝحذ٣د ؿذٟ دػتشػي ث٦ آة ّب١بٗ ١ؼجت   

 س٣ؽ ٍجٚي
43/3 

 70/3 ١بّبىي ث٤دٟ آة ت٤صيقي   ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي اىضايؾ ٍيٞت اساضي 11/4

4 
ثش ث٤دٟ خشيذ آة ّب١بٗ ١ؼجت ث٦ س٣ؽ  ٧ضي٦٢   ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي اىضايؾ ت٤ٙيذ ٝحل٤الت

 ٍجٚي
05/3 

35/3 
٧ب دس  ٧ب ٣ دسيچ٦ ّب١ب١ٗيبص ث٦ تقٞيش ٣ ٨ٖ١ذاسي    ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي ّب٧ؾ تخشيت اساضي

 اي٠ س٣ؽ
49/2 

88/1 
دسيبىت دػتٞضد ث٦ اصاي ِّٞ دس ػبخت 

 ّب١بٗ

ديشثبصد٥ ث٤دٟ عشح احذاث ّب١بٗ اص ٙحبػ   

 اٍتلبدي
35/2 

 19/4 ٧بي ا٣ٙي٦ ارجبس دس پشداخت ٧ضي٦٢   ٧ب دس اي٠ س٣ؽ آثيبسي ّٞتش ؿذٟ ٧ضي٦٢ 79/1

 - 
اساضي ثشاي احذاث ارجبس دس ٣إزاسي ٍؼٞتي اص   

 ّب١بٗ
21/3 

  جمغ -33/31* 31/24 جمغ 

 ي ثبصداس١ذٕي ف٤اٝ٘ اػت.د٢٧ذ٥* فالٝت ٢ٝيي، ١ـبٟ

 کىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اقتصادی ویزيَای تغُیل -3وگارٌ 

 

 ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص ثش ٝـبسّت ٝشدٛ دس احذاث ٣ ث٨ش٥ ٝؤحشىش٢٧ٖي  -د٢٧ذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ ارتٞبفي٣ضقيت ١يش٧٣بي ػ٤ً ١4ٖبس٥ 

 ٣ حض٤سي استجبط" ىش٢٧ٖي ٝشث٤ط ث٦ ٤ٕي٦ -ارتٞبفي ٢٢ّذ٥تؼ٨ي٘ ثيـتشي٠ اٝتيبص ف٤اٝ٘. د٧ذآثيبسي سا ١ـبٟ ٝي

ف٤اٝ٘ ثبصداس١ذ٥  ( ٣ ثيـتشي٠ اٝتيبص19/4ثب ١ٞش٥ ) "٧ب آٟ ث٦ ٧ب  ا١تَبد ٣ ٧ب پيـ٨٢بد ا١تَبٗ ر٨ت د٣ٙتي ٝؼئ٤الٟ ثب ميشحض٤سي

، يٖشد فجبست ث٦ثبؿذ. ( ٝي09/4ثب ١ٞش٥ ) "ٝـبسّت ر٨ت ٧ٞيبسي ٧بيٕش٥٣ ٣ ٧بتـْ٘ ١ج٤د"ىش٢٧ٖي ٝشث٤ط ث٦ ٤ٕي٦  -ارتٞبفي

اػت. ١َغ٦  تش ثضسٓ ٧ب يْبٟپثب ػتبس٥ ٝـخق ؿذ٥ اػت، ١ؼجت ث٦ ديٖش ١يض  4 ١ٖبس٥پيْبٟ ٝشث٤ط ث٦ اي٠ د٣ ٤ٕي٦ ٦ّ دس 
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ث٢بثشاي٠، ثشاي سػيذٟ ث٦ تقبدٗ، ثبيذ ثشآي٢ذ اٝتيبص ؛ اػت ٢٢ّ015/73ذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥، اص ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ تقبدٗ ثي٠ اي٠ دػت٦

فبٝ٘ ثبصداس١ذ٥  ي٠تش ٧ٜ٨ٝب حبّي اص آٟ ٧ؼت٢ذ ٦ّ  اي٠ يبىت٦ ثشػذ. 015/73، ث٦ ٢٢ّذ٥ ٣ ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ١٥يش٧٣بي تؼ٨ي٘

٧بي تْٞيٚي ٝـخق  ١تبيذ ٝلبحج٦ ٧ٞيبسي ر٨ت ٝـبسّت اػت. اص عشىي٧بي ٧ب ٣ ٕش٥٣ارتٞبفي ٣ ىش٢٧ٖي، ١ج٤د تـْ٘

دس فذٛ ٝـبسّت آ١بٟ  ،٧بي ٤ٍٝي ٣ فذٛ ٣ر٤د تيب٧ٜ ٣ ٧ْٞبسي ٝيبٟ ّـب٣سصاٟ اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص دسٕيشي ػبخت٢ذ ٦ّ

شدٛ دس اي٠ عشح اص ػ٤ي ٧بي آثيبسي ٣ حتي ٝـبسّت ٝ تٞبٛ ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦ ّب١بٗ ٧ٞچ٢ي٠،ا١ذ. اي داؿت٦ٍبث٘ ت٤ر٦ يشتأح

 ٦١٤ٕ ٧ٞب٧ٟب داؿت٦ اػت.  حض٤س ّٞتشي دس اي٠ ثش١ب٦ٝ ،ػبصٝبٟ ر٨بد ّـب٣سصي اػتبٟ اداس٥ ؿذ٥ ٣ػبصٝبٟ آة ٣ ثشً خ٤صػتبٟ 

٧بيي اص ر٦ٚٞ  اػت ٦ّ ٤ٕي٦ "فذٛ ت٤ر٦ ّبىي ث٦ آ٤ٝصؽ ٣ تش٣يذ"ثشداساٟ آٝذ٥ اػت يْي اص ٤ٝا١ـ ٝـبسّت ث٨ش٥ ٦ّ4 دس ١ٖبس٥ 

ثب ٝيب١ٖي٠  "پيچيذ٥ ث٤دٟ س١٣ذ اداسي فَذ ٍشاسداد خشيذ آة"، 44/2ثب ٝيب١ٖي٠  "٧ب ا١ذاصي تـْ٘آ٤ٝصؽ الصٛ ثشاي سا١٥ج٤د "

ثب  "پيـي٠ ٣ ػ٢تي آثيبسي ي٧ب س٣ؽافتَبد ث٦ "٣  90/1ثب ٝيب١ٖي٠  "٧ب ّب١ب١ٗذاؿت٠ تخلق ّبىي ر٨ت اػتيبد٥ اص "، 96/2

٣  ٧ب سد٥ثشداساٟ ث٦ دٙي٘ فذٛ ثشٕضاسي  ثب ٣ر٤د پبيي٠ ث٤دٟ ػغح اعالفبت ث٨ش٥ ؛ اٝب، ٤ٕيبي ٧ٞي٠ ٣اٍقيت ٧ؼت٢ذ74/1ٝيب١ٖي٠ 

ثشداساٟ ٣ ٝـبسّت ٧شچ٦ ث٨تش آ١بٟ دس ثشاٟ ثشاي ٧ٞيبسي ث٨ش٧٥بي آ٤ٝصؿي اص ػ٤ي ػبصٝبٟ ٝت٤ٙي ٣ فذٛ ٣ر٤د تـْ٘ آةد٣س٥

٣  ٧ب يِ ف٢لش ثؼيبس ٨ٜٝ ثشاي ا١تَبٗ پيـ٨٢بد ف٤٢اٟ ث٦ ث٤د٧بي عشح، حض٤س اىشاد ػشؿ٢بع ٣ ىقبٗ دس ٢ٝغ٦َ ت٤ا١ؼت٦ ثش١ب٦ٝ

ثشداساٟ ث٦ ٝؼئ٤الٟ ٣ ثبٙقْغ، يق٢ي ا١تَبٗ ٤١آ٣سي دس ٢ٝغ٦َ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ا١تَبٗ ديذٕب٥ ٣ ١ؾشات ٝؼئ٤الٟ ث٦ ث٨ش٥ ٧بي ا١تَبد

٤صيـ آة ٝقتشم ث٤د١ذ ٣ ثش فذاٙتي دس تثشداساٟ ١ؼجت ث٦ ثياص ػ٤ي ديٖش، ثؼيبسي اص ث٨ش٣٥اٍـ ؿ٤د.  ٝؤحشثشداساٟ ثؼيبس ث٨ش٥

ثشداسي ٣ ٣إزاسي اص ػ٤ي ؿشّت ث٨ش٥ ٣4  3ىشفي  ي٧ب ّب١بٗاي٠ فَيذ٥ ث٤د١ذ ٦ّ ث٦ دٙي٘ فذٛ ثشسػي ٣ ت٤ر٦ ث٦ ت٤صيـ آة دس 

ثشداساٟ تَؼيٜ ١بٝؼب٣ي ثي٠ ث٨ش٥ ع٤س ث٦ثشاٟ دس ٢ٝغ٦َ ٣يغ، آة آٟ ث٦ خ٤د ٝشدٛ ٣ اص عشىي ث٦ دٙي٘ فذٛ ٣ر٤د تـْ٘ آة

سػذ. ٦ٞ٧ اي٠ ١ٞي دػت يي٠پب١ضديِ دسيچ٦ اػت ٧ذس سىت٦ ٣ ث٦ اساضي  ٧ب آ٣ٟ آة اص عشيٌ اىشادي ٦ّ اساضي ؿ٤د ٝي

 ث٦ ٝـبسّت ؿذ٥ اػت. ٧ب آٟثشداس ث٦ ؿج٦ْ آثيبسي ٣ ث٦ د١جبٗ آٟ ّٜ ٝي٘ ؿذٟ ٝـْالت دس ٢ّبس ٧ٜ ثبفج ثذثي٠ ؿذٟ ث٨ش٥

پٞپبط  اص ر٦ٚٞ آة تأٝي٠ ٢ٝبثـ ػبيش ث٦ ؿج٦ْ آة اص ٕشىت٠ ث٨ش٥ ثش فال٥٣ ثشداساٟث٨ش٥ اص ثشخي ٦ّ اػت ؿذ٥ ػجت ٧ٞي٠ اٝش

 ٧بي يتىقبٙ ١يبص ٤ٝسد آة تأٝي٠ دس صٝي٦٢ اّٟـب٣سص ١ؼجي اػتَالٗ خ٤د ي ٤١ث٦ ث٦ ٤ٝض٤ؿ اي٠ آ٣س١ذ. س٣ي دػتي آة اص س٣دخب٦١

 آثيبسي ؿج٦ْ ا٤ٝس اداس٥ دس ثشداساٟث٨ش٥ ٝـبسّت ٝيضاٟ ٣ ؿت٦دا ٧ٞشا٥ ث٦ سا ؿج٦ْ آثيبسي ّبسايي ث٦ ٧ب آٟ افتٞبدي يث ١يض ٣ صسافي

ثش ٝـبسّت ٝشدٛ دس احذاث ٣  ٝؤحشىيضيْي  -د٢٧ذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ عجيقي٣ضقيت ١يش٧٣بي ػ٤ً ١5ٖبس٥  داد٥ اػت. سا ّب٧ؾ

ٝشث٤ط ث٦ ٤ٕي٦ ىيضيْي  -٢٢ّذ٥ عجيقيد٧ذ. ثيـتشي٠ اٝتيبص ف٤اٝ٘ تؼ٨ي٘آثيبسي سا ١ـبٟ ٝي ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص ث٨ش٥

ىيضيْي ٝشث٤ط ث٦  -( ٣ ثيـتشي٠ اٝتيبص ف٤اٝ٘ ثبصداس١ذ٥ عجيقي04/4ثب ١ٞش٥ ) "ٝضسف٦ ث٦ آثي ّٜ ت٢ؾ اص ر٤ٕٚيشي تضٞي٠"

، 1ثبؿذ. ثش اػبع ساثغ٦ ( ٝي17/3ثب ١ٞش٥ ) "٧ب آثيبسيصٝي٠ ث٦ ١بٍق يسػب١ آة ٣ ٧ب ّب١بٗ اص ثقضي ع٤ٗ دس دسيچ٦ ١ج٤د"٤ٕي٦ 

ث٢بثشاي٠ ثشاي سػيذٟ ث٦ تقبدٗ، ثبيذ ثشآي٢ذ اٝتيبص  ،اػت ٢٢ّ95/13ذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥، ١يش٧٣بي تؼ٨ي١َ٘غ٦ تقبدٗ ثي٠ اي٠ دػت٦ اص 

٢٢ّذ٥ )ثشآي٢ذ اي٠ ١يش٧٣ب ثيـتش ت٤ا١ذ ث٦ ١يـ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ثشػذ ٣ يب حتي ٝي ٢٢ّ95/13ذ٥ ٣ ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥، ث٦ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘

٧بي تْٞيٚي دس  اص َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ( ٣ ث٦ ضشس ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ثبؿذ )ثشآي٢ذ اي٠ ١يش٧٣ب ّٞتش اص َٝذاس تقبدٗ ثبؿذ(. عي ٝلبحج٦

يبسي اساضي ٧ب ٝـخق ؿذ ٦ّ ث٦ دٙي٘ ١ج٤د دسيچ٦ دس ١ضديْي ثقضي اص اساضي دس ٢ٝغ٦َ، ّـب٣سصاٟ ثشاي آث آ٣سي داد٥ صٝبٟ رٞـ

ٝزج٤س ث٦ اػتيبد٥ اص ػيي٤ٟ ٧ؼت٢ذ ٦ّ دس اي٠ خل٤ف ثب ٝـْالتي اص ر٦ٚٞ ّٜ ث٤دٟ ٍغش ػيي٤ٟ ١ؼجت ث٦ ٣ػقت اساضي ٣ ػختي 

٣ ٝـْالت ى٢ي ؿج٦ْ اؿبس٥ ّشد١ذ ٣  ٧ب ّب١بٗدس صٝؼتبٟ دسٕيش ٧ؼت٢ذ. ثشخي ١يض ث٦ ١ب٢ٝبػت ث٤دٟ ؿيت  خل٤ف ث٦اػتيبد٥ اص آٟ 

 ٤ٍٝـ ث٦ثشداساٟ ٢ٝغ٦َ ثش اي٠ فَيذ٥ ث٤د١ذ ٦ّ آة ّب١بٗ ٕيشد. ٧ٞچ٢ي٠، ث٨ش٥ك٤ست ١ٞي يخ٤ث ث٦ ٧ب ّب١بٗخي اص ٝقتَذ ث٤د١ذ آثذ٧ي ثش

ب دس َٝبث٘، ١ؼجت ث٦ اي٦ْ٢ ؛ ٝقتشم ث٤د١ذ يؼبتتأػ٣  ٧ب ّب١بٗ ٤ٍٝـ ث٦ٕيشد ٣ ١ؼجت ث٦ فذٛ اليش٣ثي ٣ تقٞيش دس اختيبسؿبٟ ٍشاس ١ٞي ٝا

دس اختيبس صٝي٠  ػشفت ث٢ّ٦ذ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ آة آثي ث٦ ٝضسف٦ ر٤ٕٚيشي ٝيٚي اص ٣اسد ؿذٟ ت٢ؾ ّٜاي٠ ؿي٥٤ ت٤صيـ آة دس حبٙت ّ

يذ٣اسي ّشد١ذ ٣ اي٠ ٤ٝاسد سا ٍشاس ٝي ٘ عجيقي ف٤٢اٟ ث٦ٕيشد، اؽ٨بس ٝا ٢ذ٥ ثشاي ٝـبسّت دس احذاث ٣ د٧ىيضيْي ػ٤ً -ف٤ٝا

تيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ١ؼجت ث٦ ٝي 5تب  3بي ٧ ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ٖبس٥ آثيبسي دا١ؼت٢ذ. ي٧ب ّب١بٗثشداسي اص  ث٨ش٥ ت٤اٟ دسيبىت ٦ّ ثشآي٢ذ ٝا

تيبص ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ٢٢ّذ٥ ثيـتش اػت. اي٠ يبىت٦ ثيب١ٖش اي٠ اػت ٦ّ تٞبي٘ ث٦ حيؼ ٣ضقيت ٤ٝر٤د ٣ فذٛ تنييش دس ثي٠ ثشآي٢ذ ٝا

ث٢بثشاي٠ عجٌ ت٢ْيِ  ،تش اػت٧بي آثيبسي، ثيـتش ٣ ٤ٍيثشداسي اص ّب١بٗثشداساٟ ٢ٝغ٦َ ١ؼجت ث٦ ايزبد تنييش ٣ ٝـبسّت دس ث٨ش٥ ث٨ش٥

٣ضقيت  ث٦ د٣ فٞ٘، ثشاي سػيذٟ ٧ش يب ٣ ٢٢ّذ٥تؼ٨ي٘ ١يش٧٣بي تـذيذ يب ٣ ثبصداس١ذ٥ ١يش٧٣بي تضقيو ثب تحٚي٘ ٝيذاٟ ١يش٣ ثبيذ
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ثب ٧ٜ ثشاثش ٣ يب ٝز٤ٞؿ ٢٢ّذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ ٣ضقيت ٝغ٤ٚة، ٣ضقيتي اػت ٦ّ دس آٟ ٝز٤ٞؿ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ٝغ٤ٚة تالؽ ٤ٞ١د.

بت ارشايي ثشاي ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ٢٢ّذ٥ اص ٝز٤ٞؿ ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ثيـتش اػت. ثش اػبع ت٢ْيِ تحٚي٘ ٝيذاٟ ١يش٣، سا٧ْبس٧ب ٣ اٍذٝا

ش ٧ّب آٟ يشٕزاسيتأحاص اي٠ سا٧ْبس٧ب ٣ ٝيضاٟ  ٧شّذاٛپزيشي تنييش، ٝيضاٟ ٢ّتشٗ ٦ دس اي٠ ، عجٌ ١ؾش ّبسؿ٢بػبٟ ٝشث٤ع٦ ٣ ٝت٤ٙي ٝا

بت ارشايي ثشاي تنييش، ٝيضاٟ ٢ّتشٗ 6صٝي٦٢ ىقبٙيت ٣ ١ؾبست داس١ذ، ثيبٟ ؿذ. دس رذ٣ٗ   يشٕزاسيتأحپزيشي ٣ ٝيضاٟ سا٧ْبس٧ب ٣ اٍذٝا

٦ّ عي ٝلبحج٦ ثب ّبسؿ٢بػبٟ ؿج٦ْ ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص حبك٘ ؿذ١ذ، آ٣سد٥ ؿذ٥ اػت. الصٛ ث٦ ت٤ضيح اػت ٦ّ ثب اػتيبد٥ اص  ٧ب آٟ

بت ارشايي ثشاي ايزبد تنييش دس تحٚي٘ ١يش٧٣ب ٝحبػج٦ ؿذ.ٝيضا 2ساثغ٦   ٟ ّبسايي ٧ش يِ اص اٍذٝا

 
 A B C D  

   فزَىگی-اجتماػی  

 5 ویزيَای تاسداروذٌ   کىىذٌ ویزيَای تغُیل 5

 87/3 سيضي آثيبسي دس اي٠ س٣ؽ ١يبص ث٦ ثش١ب٦ٝ   استجبط ١ضديِ ثب ٝقتٞذي٠ دس س٣ػتب 07/4

 85/3 ١يبص ث٦ ٝيشاة دس اي٠ س٣ؽ   ١ضديِ ثب ١ٞبي٢ذٕبٟ ٢ٝتختاستجبط  18/3

 82/3 ٧ب ا١ذاصي تـْ٘  ٧بي الصٛ ثشاي سا٥ ١ج٤د آ٤ٝصؽ   ٧بي ٧ٞيبسي ٧ب ٣ ٕش٥٣ استجبط ١ضديِ ثب تـْ٘ 35/1

 29/3 پيچيذ٥ ث٤دٟ س١٣ذ اداسي فَذ ٍشاسداد خشيذ آة   ٧ب حض٤س ٝـب٣سي٠ عشح ٣ داؿت٠ استجبط ثب آٟ 90/1

 حض٤س ّبسؿ٢بػبٟ ٝتخلق دس س٣ػتب 90/1
٣ ارشاي ثش١ب٦ٝ  اداسي ٕيش٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات دػت ٣ پب   

 ٣إزاسي
10/3 

 98/2 ٧ب ١ذاؿت٠ تخلق ّبىي ر٨ت اػتيبد٥ اص ّب١بٗ   استجبط حض٤سي ٣ ميشحض٤سي ثب ٝؼئ٤الٟ د٣ٙتي 19/4

02/4 
ث٦ ٝؼئ٤الٟ اص عشيٌ  ٧ب ٧ب ٣ ا١تَبد ا١تَبٗ پيـ٨٢بد

 ٝقتٞذي٠

١ذاؿت٠ تخلق ّبىي ر٨ت تقٞيش ٣ ٨ٖ١ذاسي اص   

 ٧ب ّب١بٗ
52/2 

37/3 
ث٦ ٝؼئ٤الٟ اص عشيٌ  ٧ب ٧ب ٣ ا١تَبد ا١تَبٗ پيـ٨٢بد

 ١ٞبي٢ذٕبٟ

  
 33/2 دس دػت ١ذاؿت٠ ػ٢ذ ٝتقٌٚ ث٦ اساضي

 91/3 ثشاٟ دس ٢ٝغ٦َ آة ٧بي ١ج٤د ػبث٦َ ٣ر٤د تـْ٘   تش پيش٣ي اص ّـب٣سصاٟ ثبتزشث٦ 01/3

 35/3 ٧بي د٣ٙتي اعٞي٢بٟ ١ذاؿت٠ ّـب٣سصاٟ ث٦ عشح   ٧بي ٍجٚي د٣ٙت ٢ٝذي اص ٝضايبي ثش١ب٦ٝ ث٨ش٥ 81/1

 43/3 ٧بي تش٣يزي ٍج٘ اص ارشاي پش٣ط٥ ١ج٤د ىقبٙيت   ت٤ري٨ي-٧بي آ٤ٝصؿي ٧ب ٣ ّبسٕب٥ ثشٕضاسي ّالع 64/1

 04/3 تٞبي٘ ّـب٣سصاٟ ث٦ حيؼ ٣ضـ ٤ٝر٤د ٣ پٞپبط آة   ٧بي ٝختٚو ْٝب٧ٟبي آ٤ٝصؿي دس  ثشٕضاسي ّالع 59/1

 53/2 ٧بي د٣ٙت داؿت٠ تزشث٦ ٍجٚي ٢ٝيي ٝـبسّت دس ثش١ب٦ٝ   ٧بي آ٤ٝصؿي ٝختٚو ثْبسٕيشي س٣ؽ 55/1

 94/1 ٧بي پيـي٠ ٣ ػ٢تي آثيبسي افتَبد ث٦ س٣ؽ   ػ٤اد ثياػتيبد٥ اص تلب٣يش ٣ پخؾ ىيٜٚ ثشاي اىشاد  51/1

 94/3 د٣س ث٤دٟ ثقضي اص اساضي ١ؼجت ث٦ ّب١بٗ   اْٝبٟ آثيبسي اساضي دس ٧ش صٝب١ي اص س٣ص 37/1

 01/3 ٝبْٙبٟ ت٨٢ب ث٦ ١ؾشات ثضسٓ ،ت٤ر٦ ٝذيشاٟ   اىضايؾ ٣حذت ٣ ٧ٞجؼتٖي 78/3

 85/2 ت٨٢ب ث٦ ١ؾشات اعشاىيبٟ ١ٞبي٢ذٕبٟ ؿج٦ْ ،ت٤ر٦ ٝذيشاٟ   ت٤كي٦ دي٠ ٣ افتَبدات ث٦ ٝـبسّت ّشدٟ 60/3

 22/2 ت٨٢ب ث٦ ١ؾشات ثضسٕبٟ ٣ س٧جشاٟ ،ت٤ر٦ ٝذيشاٟ   ث٨تش ؿذٟ ّيييت ّبس٧ب 49/3

77/2 
اىضايؾ ٝيضاٟ ؿ٢بخت ٝشدٛ اص ت٤ا١بيي ٝذيشاٟ ٣ 

 ٝـب٣ساٟ

  
 70/3 ت٤صيـ ١بفبدال٦١ ٣ ١بثشاثش آة

 09/4 ٧بي ٧ٞيبسي ر٨ت ٝـبسّت ٧ب ٣ ٕش٥٣ ١ج٤د تـْ٘   اىشاد ٝحٚي٧ب ثب ١يبص٧بي  ٧ٞؼ٤يي ثش١ب٦ٝ 76/2

 97/2 سايذ ١ج٤دٟ ىش٢٧ٔ ٝـبسّت دس ا٤ٝس ثي٠ ّـب٣سصاٟ   كٞيٞيت ٣ كذاٍت ثي٠ اىشاد ٝحٚي ٣ ّبسٕضاساٟ 73/2

70/2 
ٕيشي دس ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦  ث٨ج٤د ىشاي٢ذ تلٞيٜ

 ٧ب ّب١بٗ

  
 69/2 ٤ٍٝي ٧بي اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص دسٕيشي

 64/2 ١ج٤د ٢ٝبىـ ؿخلي دس ٧ْٞبسي ثب پش٣ط٥   سٍبثت ثب اىشاد ديٖشي ٦ّ ٝـبسّت داس١ذ 10/2

 34/3 فذٛ افتَبد ٝشدٛ ث٦ ٝـب٣ساٟ، ٝذيشاٟ ٣ د٣ٙت   رٞقي استجبطاػتيبد٥ اص ٣ػبي٘  09/2

 47/2 ث٦ ٝـبسّت ٝشدٛ ٝحٚي اص ػ٤ي ٝذيشاٟ افتَبدي ثي   ٧ب دس ػبفبتي ميش اص ػبفبت ّبسي ثشٕضاسي ّالع 50/1

 20/2 فذٛ ٣ر٤د تيب٧ٜ ٣ ٧ْٞبسي ثي٠ ّـب٣سصاٟ   - 

 - 
٣ر٤د اختاله ثي٠ اىشاد ث٦ دٙي٘ ٝـخق ١ج٤دٟ   

 ٝبْٙيت
97/1 

  جمغ -05/82* 98/63 جمغ 

 ي ثبصداس١ذٕي ف٤اٝ٘ اػتد٢٧ذ٥* فالٝت ٢ٝيي، ١ـبٟ
 فزَىگی -تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اجتماػیکىىذٌ ي  ویزيَای تغُیل -4وگارٌ 
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 A B C D  

   فیشیکی-طثیؼی  

 5 ویزيَای تاسداروذٌ   کىىذٌ ویزيَای تغُیل 5

04/4 
آثي ث٦  تضٞي٠ ر٤ٕٚيشي اص ت٢ؾ ّٜ

 ٝحل٤ٗ

ؿج٦ْ  تأػيؼبت٧ب ٣ ديٖش  ىشػ٤دٕي ّب١بٗ  

 آثيبسي
35/2 

27/3 
تضٞي٠ دػتشػي ػشيـ ث٦ آة ر٨ت 

 اساضيآثيبسي 

  
 17/3 ٧ب ١ج٤د دسيچ٦ دس ع٤ٗ ثقضي اص ّب١بٗ

70/2 
٤ٍٝـ  تقٞيش ٣ ٨ٖ١ذاسي دسػت ٣ ث٦

 ؿج٦ْ تأػيؼبت

  
 3 ٧ب ؿيت ١ب٢ٝبػت ثقضي اص ّب١بٗ

39/2 
٤ٍٝـ آة ر٨ت آثيبسي  تضٞي٠ تح٤ي٘ ث٦

 اساضي

ٝب١ـ ثشٕضاسي  ف٤٢اٟ ث٦ثبال ث٤دٟ دٝبي ٤٧ا   

 ٧ب ّالع
53/2 

 09/2 ٝب١ـ ٝـبسّت يذي ف٤٢اٟ ث٦ثبال ث٤دٟ دٝبي ٤٧ا    - 

 
ٝب١ـ ؿشّت دس  ف٤٢اٟ ث٦دٝبي ٤٧ا  ث٤دٟثبال    -

 ٧ب ّالع
36/2 

  جمغ -50/15* 40/12 جمغ 

 ي ثبصداس١ذٕي ف٤اٝ٘ اػتد٢٧ذ٥*فالٝت ٢ٝيي، ١ـبٟ     

 فیشیکی -کىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل طثیؼیویزيَای تغُیل -5وگارٌ 

 

 

 
 کىىذٌ تز ویزيَای تاسداروذٌ ي تغُیل َا آن یزگذاریتأحپذیزی ي میشان  اقذامات اجزایی، میشان کىتزل -6جذيل 

 اٍذاٝبت ارشايي
 ٝيضاٟ

 پزيشي*٢ّتشٗ

ٝيضاٟ 

 *يشٕزاسيتأح

احش اىضايـي 

پزيشي ٣ ٢ّتشٗ

 يشٕزاسيتأح

 ٝيضاٟ ّبسايي

 108/0 10 5 2 ثشاٟ(٣إزاسي ٝذيشيت آة ث٦ ٝشدٛ )تـْي٘ تـْ٘ آة

 269/0 25 5 5 ٧بث٢ذي ٣ تخييو دس ٧ضي٦٢ٍؼظ

 269/0 25 5 5 ٧بي آ٤ٝصؿيثشٕضاسي ّالع ٣ د٣س٥

ج٦ْ )تنييدش ٝؼديش ّب١دبٗ، ايزدبد     ايزبد تنييشات ى٢دي دس ؿد  

 ث٢ذ، ايزبد دسيچ٦ رذيذ، ٕزاؿت٠ ػيي٤ٟ ٣ ...( آة
3 3 9 097/0 

 086/0 8 2 4 ٝبٙي د٣ٙت( ٧بي يتحٞبدادٟ ٣اٛ ٣ افتجبسات )

 172/0 16 4 4 ا١تخبة ٝذيشاٟ ٣ ّبس٢ّبٟ ثب ا١ٖيض٥، ثبتزشث٦ ٣ ٝشدٝي

 00/1                93رٞـ:   

 .ثبؿذٝي 1-5* عيو اٝتيبصات 

 

 اقذامات اجزایی تغییز فزضی کىىذٌ ي تاسداروذٌ تؼذ اس اػمال تغُیلتحلیل ویزيَای 

د٧ذ. الصٛ ث٦ ت٤ضيح اػت ٦ّ ثبصداس١ذ٥ اٍتلبدي ثقذ اص افٞبٗ سا٧ْبس٧ب سا ١ـبٟ ٝي٢٢ّذ٥ ٣ ٣ضقيت ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ١6ٖبس٥  

ثشسػي ؿذ. اص ثي٠ اٍذاٝبت ارشايي اسائ٦ ؿذ٥ دس رذ٣ٗ  3تنييشات ١َغ٦ تقبدٗ ثب اػتيبد٥ اص ساثغ٦  ٢ٝؾ٤س ث٦احش افٞبٗ سا٧ْبس٧ب 

ٍؼغي "، 086/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "ادٟ ٣اٛ ٣ افتجبساتد"، 108/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "ثشاٟتـْي٘ تـْ٘ آة"، چ٨بس اٍذاٛ 5

ا١تخبة ٝذيشاٟ ٣ ّبس٢ّبٟ ثب ا١ٖيض٥، ثبتزشث٦ ٣ ٝشدٝي ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "٣  269/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "٧بّشدٟ، تخييو دس ٧ضي٦٢

ٍتلبدي ٣ دس ٨١بيت، ٢٢ّذ٥ دس فبٝ٘ ات٤ا٢١ذ ر٨ت ّب٧ؾ ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ٣ اىضايؾ ؿذت ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ٝي 172/0

 31/24:  -33/31اص  تقبدٗ تنييشات ث٢بثشاي٠،؛ ثبؿ٢ذ ٝؤحش 82/27سػيذٟ ٧ش د٣ َٝذاس ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣ب ث٦ ١َغ٦ تقبدٗ يق٢ي 

 ثبؿذ.عشح( ٝي ١يـ ث٦) 97/27:  -73/24ث٦  ،(عشح فٚي٦)
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 A B C D  

   اقتصادی  

 5 تاسداروذٌویزيَای    کىىذٌ ویزيَای تغُیل 5

 97/2 ٕزاسي ا٣ٙي٦ ٧بي ػشٝبي٦ ثبال ث٤دٟ ٧ضي٦٢   ٧بي ٝبٙي د٣ٙت اص ٝشدٛ حٞبيت 82/1

19/4 
٧بي  ٍؼغي ّشدٟ ٣ تخييو دس ٧ضي٦٢

 پشداختي ارجبسي

  
 75/2 ١ب٢ٝبػت ث٤دٟ ٣ضقيت اٍتلبدي خب٤١اد٥

53/4 
ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي ّب٧ؾ اتاله آة ٣ 

 اىضايؾ ثبصد٥ آثيبسي

ٝحذ٣د ؿذٟ دػتشػي ث٦ آة ّب١بٗ ١ؼجت ث٦   

 س٣ؽ ٍجٚي
08/3 

 36/3 ١بّبىي ث٤دٟ آة ت٤صيقي   ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي اىضايؾ ٍيٞت اساضي 11/4

 ا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي اىضايؾ ت٤ٙيذ ٝحل٤الت 43/4
ثش ث٤دٟ خشيذ آة ّب١بٗ ١ؼجت ث٦ س٣ؽ  ٧ضي٦٢  

 ٍجٚي
01/2 

 تخشيت اساضيا١ٖيض٥ اىشاد ثشاي ّب٧ؾ  44/4
٧ب دس  ٧ب ٣ دسيچ٦ ١يبص ث٦ تقٞيش ٣ ٨ٖ١ذاسي ّب١بٗ  

 اي٠ س٣ؽ
24/2 

20/2 
دسيبىت دػتٞضد ث٦ اصاي ِّٞ دس ػبخت 

 ّب١بٗ

ديشثبصد٥ ث٤دٟ عشح احذاث ّب١بٗ اص ٙحبػ   

 اٍتلبدي
35/2 

 76/2 ٧بي ا٣ٙي٦ ارجبس دس پشداخت ٧ضي٦٢   ٧ب دس اي٠ س٣ؽ آثيبسي ّٞتش ؿذٟ ٧ضي٦٢ 25/2

 - 
ارجبس دس ٣إزاسي ٍؼٞتي اص اساضي ثشاي احذاث   

 ّب١بٗ
21/3 

97/27 جمغ   *73/24-   جمغ 

 ي ثبصداس١ذٕي ف٤اٝ٘ اػتد٢٧ذ٥*فالٝت ٢ٝيي، ١ـبٟ     

 کىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اقتصادی تؼذ اس اػمال اقذامات اجزایی تغییز ویزيَای تغُیل -6وگارٌ 

 

د٧دذ. اص ثدي٠ اٍدذاٝبت    ثقذ اص افٞبٗ سا٧ْبس سا ١ـدبٟ ٝدي   ىش٢٧ٖي -٣ ثبصداس١ذ٥ ارتٞبفي ٢٢ّذ٣٥ضقيت ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ ١7ٖبس٥ 

 "ثشٕضاسي ّالع ٣ د٣س٥ آ٤ٝصؿي"، 108/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "ثشاٟتـْي٘ تـْ٘ آة"، چ٨بس اٍذاٛ 5ارشايي اسائ٦ ؿذ٥ دس رذ٣ٗ 

ث٢دذ، ايزدبد دسيچد٦ رذيدذ،     ؿج٦ْ )تنييدش ٝؼديش ّب١دبٗ، ايزدبد آة     يؼبتتأػى٢ي دس ايزبد تنييشات "، 269/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي 

ثدب ٝيدضاٟ ّدبسايي     "ا١تخبة ٝذيشاٟ ٣ ّبس٢ّبٟ ثب ا١ٖيض٥، ثبتزشث٦ ٣ ٝشدٝي"٣  097/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "(ميش٥ٕزاؿت٠ ػيي٤ٟ ٣ 

٣  ىش٢٧ٖدي  -٢٢ّذ٥ دس فبٝ٘ ارتٞبفيؼ٨ي٘ت٤ا٢١ذ ر٨ت ّب٧ؾ ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ٣ اىضايؾ ؿذت ١يش٧٣بي ت، ٝي172/0

 ثبؿ٢ذ. ثب ا١زدبٛ ايد٠ اٍدذاٝبت ارشايدي،     ٝؤحش 015/73دس ٨١بيت، سػيذٟ ٧ش د٣ َٝذاس ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣ب ث٦ ١َغ٦ تقبدٗ يق٢ي 

 ثبؿذ.عشح( ٝي ١يـ ث٦) 29/74 : -54/67ث٦  ،(عشح فٚي٦) 98/63:  -05/82اص  تقبدٗ تنييشات
، ػد٦  6ىيضيْي، اص ثي٠ اٍذاٝبت ارشايي اسائ٦ ؿدذ٥ دس ردذ٣ٗ    -٢٢ّذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ عجيقي١يش٧٣بي تؼ٨ي٘ث٦ ٧ٞي٠ تشتيت ثشاي 

ج٦ْ )تنييدش ٝؼديش ّب١دبٗ، ايزدبد     ؿد  يؼبتتأػايزبد تنييشات ى٢ي دس "،108/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "ثشاٟتـْي٘ تـْ٘ آة"اٍذاٛ 

ا١تخبة ٝذيشاٟ ٣ ّبس٢ّبٟ ثب ا١ٖيض٥، ثبتزشثد٦ ٣  "٣ 097/0ٝيضاٟ ّبسايي ثب  "ث٢ذ، ايزبد دسيچ٦ رذيذ، ٕزاؿت٠ ػيي٤ٟ ٣ ميش٥( آة

٘  ، ٝي172/0ثب ٝيضاٟ ّبسايي  "ٝشدٝي ٢٢ّدذ٥ دس  ت٤ا٢١ذ ر٨ت ّب٧ؾ ؿذت ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ٣ اىضايؾ ؿذت ١يش٧٣دبي تؼد٨ي

 ث٢دبثشاي٠  ،ثبؿ٢ذ ٝؤحش 95/13يق٢ي  اٝتيبص ١يش٧٣ب ث٦ ١َغ٦ تقبدٗ ي٢ذثشآىيضيْي ٣ دس ٨١بيت، سػيذٟ ٧ش د٣ َٝذاس  -فبٝ٘ عجيقي

 (.8)١ٖبس٥  ٧ؼتعشح(  ١يـ ث٦) 98/13 : -08/13ث٦  ،(عشح فٚي٦) 40/12:  -50/15اص  تقبدٗ تنييشات
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 تتتتتتتتتتتتتتت
 A B C D  

   فزَىگی-اجتماػی  

 5 ویزيَای تاسداروذٌ   کىىذٌ ویزيَای تغُیل 5

 48/3 سيضي آثيبسي دس اي٠ س٣ؽ ١يبص ث٦ ثش١ب٦ٝ   س٣ػتباستجبط ١ضديِ ثب ٝقتٞذي٠ دس  47/4

 46/3 ١يبص ث٦ ٝيشاة دس اي٠ س٣ؽ   استجبط ١ضديِ ثب ١ٞبي٢ذٕبٟ ٢ٝتخت 18/3

 44/2 ٧ب ا١ذاصي تـْ٘  ٧بي الصٛ ثشاي سا٥ ١ج٤د آ٤ٝصؽ   ٧بي ٧ٞيبسي ٧ب ٣ ٕش٥٣ استجبط ١ضديِ ثب تـْ٘ 48/1

 96/2 پيچيذ٥ ث٤دٟ س١٣ذ اداسي فَذ ٍشاسداد خشيذ آة   ٧ب داؿت٠ استجبط ثب آٟحض٤س ٝـب٣سي٠ عشح ٣  41/2

 حض٤س ّبسؿ٢بػبٟ ٝتخلق دس س٣ػتب 39/2
٣ ارشاي  اداسي ٕيش٤ٍا١ي٠ ٣ َٝشسات دػت ٣ پب   

 ثش١ب٦ٝ ٣إزاسي
79/2 

 90/1 ٧ب اص ّب١بٗ ١ذاؿت٠ تخلق ّبىي ر٨ت اػتيبد٥   استجبط حض٤سي ٣ ميشحض٤سي ثب ٝؼئ٤الٟ د٣ٙتي 90/4

42/4 
ث٦ ٝؼئ٤الٟ اص عشيٌ  ٧ب ٧ب ٣ ا١تَبد ا١تَبٗ پيـ٨٢بد

 ٝقتٞذي٠

١ذاؿت٠ تخلق ّبىي ر٨ت تقٞيش ٣ ٨ٖ١ذاسي اص   

 ٧ب ّب١بٗ
61/1 

70/3 
ث٦ ٝؼئ٤الٟ اص عشيٌ  ٧ب ٧ب ٣ ا١تَبد ا١تَبٗ پيـ٨٢بد

 ١ٞبي٢ذٕبٟ

  
 33/2 دس دػت ١ذاؿت٠ ػ٢ذ ٝتقٌٚ ث٦ اساضي

 51/3 ثشاٟ دس ٢ٝغ٦َ ٧بي آة ١ج٤د ػبث٦َ ٣ر٤د تـْ٘   تش پيش٣ي اص ّـب٣سصاٟ ثبتزشث٦ 31/3

 47/2 ٧بي د٣ٙتي اعٞي٢بٟ ١ذاؿت٠ ّـب٣سصاٟ ث٦ عشح   ٧بي ٍجٚي د٣ٙت ٢ٝذي اص ٝضايبي ثش١ب٦ٝ ث٨ش٥ 81/1

 19/2 اص ارشاي پش٣ط٥ ٧بي تش٣يزي ٍج٘ ١ج٤د ىقبٙيت   ت٤ري٨ي-٧بي آ٤ٝصؿي ٧ب ٣ ّبسٕب٥ ثشٕضاسي ّالع 23/2

16/2 
٧بي  ٧بي آ٤ٝصؿي دس ْٝبٟ ثشٕضاسي ّالع

 ٝختٚو

  
 73/2 تٞبي٘ ّـب٣سصاٟ ث٦ حيؼ ٣ضـ ٤ٝر٤د ٣ پٞپبط آة

 ٧بي آ٤ٝصؿي ٝختٚو ثْبسٕيشي س٣ؽ 10/2
٧بي  داؿت٠ تزشث٦ ٍجٚي ٢ٝيي ٝـبسّت دس ثش١ب٦ٝ  

 د٣ٙت
87/1 

05/2 
اػتيبد٥ اص تلب٣يش ٣ پخؾ ىيٜٚ ثشاي اىشاد 

 ػ٤اد ثي

  
 74/1 ٧بي پيـي٠ ٣ ػ٢تي آثيبسي افتَبد ث٦ س٣ؽ

 58/3 د٣س ث٤دٟ ثقضي اص اساضي ١ؼجت ث٦ ّب١بٗ   اْٝبٟ آثيبسي اساضي دس ٧ش صٝب١ي اص س٣ص 37/1

 19/2 ٝبْٙبٟ ت٨٢ب ث٦ ١ؾشات ثضسٓ ،ت٤ر٦ ٝذيشاٟ   اىضايؾ ٣حذت ٣ ٧ٞجؼتٖي 15/4

 ت٤كي٦ دي٠ ٣ افتَبدات ث٦ ٝـبسّت ّشدٟ 60/3
ت٨٢ب ث٦ ١ؾشات اعشاىيبٟ ١ٞبي٢ذٕبٟ  ،ت٤ر٦ ٝذيشاٟ  

 ؿج٦ْ
08/2 

 62/1 ت٨٢ب ث٦ ١ؾشات ثضسٕبٟ ٣ س٧جشاٟ ،ت٤ر٦ ٝذيشاٟ   ث٨تش ؿذٟ ّيييت ّبس٧ب 83/3

51/3 
اىضايؾ ٝيضاٟ ؿ٢بخت ٝشدٛ اص ت٤ا١بيي ٝذيشاٟ ٣ 

 ٝـب٣ساٟ

  
 36/3 ١بفبدال٦١ ٣ ١بثشاثش آةت٤صيـ 

 68/3 ٧بي ٧ٞيبسي ر٨ت ٝـبسّت ٧ب ٣ ٕش٥٣ ١ج٤د تـْ٘   ٧ب ثب ١يبص٧بي اىشاد ٝحٚي ٧ٞؼ٤يي ثش١ب٦ٝ 50/3

 19/2 سايذ ١ج٤دٟ ىش٢٧ٔ ٝـبسّت دس ا٤ٝس ثي٠ ّـب٣سصاٟ   كٞيٞيت ٣ كذاٍت ثي٠ اىشاد ٝحٚي ٣ ّبسٕضاساٟ 46/3

67/3 
دس ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦ ٕيشي  ث٨ج٤د ىشاي٢ذ تلٞيٜ

 ٧ب ّب١بٗ

  
 42/2 ٧بي ٤ٍٝي اختالىبت ٝحٚي ١بؿي اص دسٕيشي

 37/2 ١ج٤د ٢ٝبىـ ؿخلي دس ٧ْٞبسي ثب پش٣ط٥   سٍبثت ثب اىشاد ديٖشي ٦ّ ٝـبسّت داس١ذ 31/2

 77/2 فذٛ افتَبد ٝشدٛ ث٦ ٝـب٣ساٟ، ٝذيشاٟ ٣ د٣ٙت   رٞقي استجبطاػتيبد٥ اص ٣ػبي٘  63/2

 05/2 ث٦ ٝـبسّت ٝشدٛ ٝحٚي اص ػ٤ي ٝذيشاٟ افتَبدي ثي   ٧ب دس ػبفبتي ميش اص ػبفبت ّبسي ثشٕضاسي ّالع 65/1

 98/1 فذٛ ٣ر٤د تيب٧ٜ ٣ ٧ْٞبسي ثي٠ ّـب٣سصاٟ   - 

 - 
٣ر٤د اختاله ثي٠ اىشاد ث٦ دٙي٘ ٝـخق ١ج٤دٟ   

 ٝبْٙيت
77/1 

  جمغ -54/67* 29/74 جمغ 

 ي ثبصداس١ذٕي ف٤اٝ٘ اػت.                                                                                      د٢٧ذ٥*فالٝت ٢ٝيي، ١ـبٟ
 فزَىگی تؼذ اس اػمال اقذامات اجزایی تغییز -کىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل اجتماػیویزيَای تغُیل -7وگارٌ 
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 A B C D  

   فیشیکی-طثیؼی  

 5 ویزيَای تاسداروذٌ   کىىذٌ تغُیل ویزيَای 5

04/4 
آثي ث٦  تضٞي٠ ر٤ٕٚيشي اص ت٢ؾ ّٜ

 ٝحل٤ٗ

ؿج٦ْ  تأػيؼبت٧ب ٣ ديٖش  ىشػ٤دٕي ّب١بٗ  

 آثيبسي
07/2  

89/3  
تضٞي٠ دػتشػي ػشيـ ث٦ آة ر٨ت 

 آثيبسي اساضي

  
82/2 ٧ب ١ج٤د دسيچ٦ دس ع٤ٗ ثقضي اص ّب١بٗ  

21/3  
٤ٍٝـ  تقٞيش ٣ ٨ٖ١ذاسي دسػت ٣ ث٦

 ؿج٦ْ تأػيؼبت

  
 64/2 ٧ب ؿيت ١ب٢ٝبػت ثقضي اص ّب١بٗ

84/2  
٤ٍٝـ آة ر٨ت آثيبسي  تضٞي٠ تح٤ي٘ ث٦

 اساضي

ٝب١ـ ثشٕضاسي  ف٤٢اٟ ث٦ثبال ث٤دٟ دٝبي ٤٧ا   

 ٧ب ّالع
25/2 

86/1 ٝب١ـ ٝـبسّت يذي ف٤٢اٟ ث٦ثبال ث٤دٟ دٝبي ٤٧ا    -   

 - 
ٝب١ـ ؿشّت دس  ف٤٢اٟ ث٦دٝبي ٤٧ا  ث٤دٟثبال   

 ٧ب ّالع
10/2 

98/13 جمغ   *08/13-   جمغ 

 ي ثبصداس١ذٕي ف٤اٝ٘ اػت.د٢٧ذ٥* فالٝت ٢ٝيي، ١ـبٟ    

 فیشیکی تؼذ اس اػمال اقذامات اجزایی تغییز -کىىذٌ ي تاسداروذٌ مزتثط تا ػامل طثیؼیویزيَای تغُیل -8وگارٌ 

 

 گیزی ي پیؾىُادَاوتیجٍ

ىيضيْي  -عجيقي ىش٢٧ٖي ٣ -٢٢ّذ٥ ٣ ثبصداس١ذ٥ ٝشتجظ ثب ف٤اٝ٘ اٍتلبدي، ارتٞبفيدس حبٙت ّٚي، ١تبيذ تحٚي٘ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘

يق٢ي تٞبي٘ ث٦ ؛ ٢٢ّذ٥ اػت تؼ٨ي٘ ١ـبٟ داد ٦ّ دس ٦ٞ٧ ٤ٝاسد، ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي ثبصداس١ذ٥ ثيـتش اص ثشآي٢ذ اٝتيبص ١يش٧٣بي

اي٠ دس حبٙي تش اػت. ثشداساٟ ٢ٝغ٦َ ١ؼجت ث٦ تٞبي٘ ث٦ ايزبد تنييش ثيـتش ٣ ٤ٍينييش دس ثي٠ ث٨ش٥حيؼ ٣ضقيت ٤ٝر٤د ٣ فذٛ ت

ت٤اٟ تنييشات تقبدٗ سا ث٦ ١يـ عشح تنييش داد. اي٠ سا٧ْبس٧ب ثب افٞبٗ سا٧ْبس٧بي ٝختٚو ثشاي سػيذٟ ث٦ ١َغ٦ تقبدٗ ٝياػت ٦ّ 

ثشاٟ(، ٝشدٛ )تـْي٘ تـْ٘ آة اص: ٣إزاسي ٝذيشيت آة ث٦ ا١ذ فجبستثش اػبع ١ؾش ّبسؿ٢بػبٟ ؿج٦ْ ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص 

٧بي آ٤ٝصؿي، ايزبد تنييشات ى٢ي دس ؿج٦ْ )تنييش ٝؼيش ّب١بٗ، ايزبد ٧ب، ثشٕضاسي ّالع ٣ د٣س٥ث٢ذي ٣ تخييو دس ٧ضي٦٢ ٍؼظ

ٝبٙي د٣ٙت( ٣ ا١تخبة ٝذيشاٟ ٣  ٧بي يتحٞبث٢ذ، ايزبد دسيچ٦ رذيذ، ٕزاؿت٠ ػيي٤ٟ ٣ ميش٥(، دادٟ ٣اٛ ٣ افتجبسات )آة

ٍبدس اػت ٍذست ٤ٝا١ـ سا  ،ّبس٢ّبٟ ثب ا١ٖيض٥، ثبتزشث٦ ٣ ٝشدٝي. افٞبٗ ثشخي اص اي٠ سا٧ْبس٧ب ث٦ ت٢بػت ٤ٝا١ـ ثشسػي ؿذ٥

 ؿ٤د:ٝي اسائ٦صيش  ٧بي ٧ب ٣ ١تبيذ تحَيٌ پيـ٨٢بد دس ٝز٤ٞؿ ثب ت٤ر٦ ث٦ يبىت٦ ٢٢ّذ٥ ربثزب ٢ّذ. تضقيو ٣ ث٦ ١يـ ١يش٧٣بي تؼ٨ي٘

٧ب )تـْ٘ تـْ٘ ثشداساٟ،٣ اىضايؾ ٝيضاٟ تيب٧ٜ ٣ ٧ْٞبسي ثي٠ ث٨ش٥ ٝزب٣س ثي٠ س٣ػتب٧بي اختالىبت ثشدٟ ٝيبٟ اص ثشاي -

ٍشاس  تـْ٘ يِ دس داس١ذ اختالىبتي ثب يْذيٖش ٦ّ ، س٣ػتب٧بيي٧ب تـْ٘ ث٢ذيپ٦٢٨ ٝحٚي ايزبد ٣ دس ي٧ب ػبصٝبٟ ٣ ثشاٟ( آة

 ٝبٙي ٣ ٝـبسّت ث٨بآة پشداخت فذٛ ٝـْ٘ ٧ب،تـْ٘ ث٦ ث٨بآة آ٣سيرٞـ ٣ تقيي٠ ٝؼئ٤ٙيت ّشدٟ ٝح٤ٗ ثب ٧ٞچ٢ي٠، .١ٖيش١ذ

 يِ ٣ر٤د ،ثشداساٟ ث٨ش٥ ثي٠ دس ٝـبسّت ثشٍشاسييْي اص ؿش٣ط  ي٦ْ٢اثب فٜٚ ث٦  .ؿذ ثشعشه خ٤ا٧ذ حذ٣دي تب ثشداساٟث٨ش٥

س٣حي٦  ت٤َيت ٣ ثب٣سيخ٤د ايزبد ر٨ت ػبصيت٤ا٢ٞ١ذ ثشاٟ،آة ٧بي تـْ٘ ايزبد ػبصيصٝي٦٢ ،ثبؿذ يٝ يب تـْ٘ ٣ ػبصٝبٟ

٤ٝسد  ثبيذٝي ٦ّ اػت ٤ٝاسدي اص ػبصيتلٞيٜ ٣ ٕيشيدس تلٞيٜ حض٤س ٢ٝؾ٤س ث٦ ٣ ميش٥ ػبصيؽشىيت ثشداساٟ، ث٨ش٥ ٝـبسّتي

 ا٧ٞيت اػت. ضئحب ثؼيبس اثتذايي ٝشح٦ٚ دس ٧بتـْ٘ اي٠ اص د٣ٙت حٞبيت ٕيشد. ٍشاس رذي ت٤ر٦

 ٝـبسّت ٤ٝا١ـ ٤ٞ١د. يْي اص ثشداساٟ اؿبس٥ث٨ش٥ تش٣يذ ٣ ث٦ آ٤ٝصؽ ت٤اٟٝي تضقيو ٤ٝا١ـ ارتٞبفي، ثشاي ديٖش سا٧ْبس٧بي اص -

 دس تش٣يذ ٣ آ٤ٝصؽ ث٦ ت٤ر٦ّ٦  يا ٦١٤ٕ ث٦اػت؛  تش٣يذ ٣ آ٤ٝصؽ ث٦ ّبىي ت٤ر٦ فذٛ ٣يغ، آثيبسي ٝذيشيت ؿج٦ْ دس ثشداساٟث٨ش٥

 اؽ٨بس ث٦ ث٢ب ٦ّ ر٨بد ّـب٣سصي ٝذيشيت ٦ّ اػت دٙي٘ ثذاٟ اي٠ ١يؼت. ثشخ٤سداس ٢ٝبػجي ٣ضقيت اص ثشداساٟٝـبسّت ث٨ش٥ صٝي٦٢

 اي٠ دس ىقبٙيت ٣ دخبٙتي اػت، ٣ آ٤ٝصؽ تش٣يذ اكٚي ٝت٤ٙي ثشداسي ؿٞبٗ ؿشً ا٤٧اص،ؿشّت ث٨ش٥ ّبسؿ٢بػبٟ اص ثشخي ١ؾش

 ٝـبسّت ٍج٤ٗ ٍبث٘ ػغ٤ح ث٦ دػتيبثي ثشاي ،ت٤ػق٦ اٝش دس تش٣يذ ٣ آ٤ٝصؽ ١َؾ ٨ٜٝ ث٦ ت٤ر٦ ثب .اػت ١ذاؿت٦ ٢ٝغ٦َ صٝي٦٢ دس
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 ثشداساٟ ث٨ش٥ اعالفبت ٣ إٓب٧ي ٧ب ٣ استَبؿج٦ْ اص ٣ ٨ٖ١ذاسي ثشداسي ث٨ش٥ فٞٚيبت ا١زبٛ ثشاي الصٛ ٧بيآ٤ٝصؽ ثبيذيٝ ثشداساٟ،ث٨ش٥

فال٥٣ ثش ٝـبسّت  ٧ٞچ٢ي٠، ؿ٤د. اسائ٦ ٤ٍٝـ ث٦ ثشداساٟث٦ ث٨ش٥ ٝـبسّت، إٓب٧ب٦١ پزيشؽ ٢ٝؾ٤س ث٦ ٝـبسّت ىش٢٧ٔ اص

ثشداساٟ ثبيذ ث٦ ٝـبسّت تٞبٝي ري٢يقبٟ ٣ ٢ّـٖشاٟ ٝشتجظ ت٤ر٦ ؿ٤د ٦ّ يْي اص اي٠ ٢ّـٖشاٟ ٨ٜٝ ػبصٝبٟ ر٨بد  ث٨ش٥

 ثبؿذ.ّـب٣سصي اػتبٟ ٝي

ت٤ا١ذ دس رٚت ٝـبسّت  آ١بٟ ٝي ٝـبسّت رٚت دس ٢٢ّذ٥ يـتؼشا٧شٛ  ف٤٢اٟ ث٦ ّـب٣سصاٟ افتٞبد ٤ٝسد ٣ ١ي٤ر ثب اىشاد اص اػتيبد٥ -

، ٧ب آٟؿ٤د ثب دادٟ ؿخليت ٍب١٤١ي ث٦ اي٠ اىشاد ٣ دس ١ؾش ٕشىت٠ دػتٞضد ثشاي ث٢بثشاي٠ پيـ٨٢بد ٝي؛ ثبؿذ ٝؤحشثشداساٟ  ث٨ش٥

٧بي دس خل٤ف ؿج٦ْ يي٧ب آ٤ٝصؽثشاي ٝـبسّت ٣ ٧ٞيبسي ثيـتش ىشا٧ٜ ؿ٤د ٣ ٧ٞچ٢ي٠  ٧ب آ٤ٟٝرجبت ثبال سىت٠ ا١ٖيض٥ 

ؿ٤د ٦ّ اص اي٠ عشيٌ تشميت ٣ حٞبيت اي٠ اىشاد اص عشح ؿج٦ْ آثيبسي ٣ ا٤ٝسات ٝشث٤ط ث٦ آٟ  اسائ٦ى٤ايذ ٝـبسّت  آثيبسي ٣

 تش ٕشدد.ٝغ٤ٚة

 ٣ ثشداسي ث٨ش٥ ٝشح٦ٚ دس خل٤كبً آ١بٟ ٝـبسّت ٤ٝا١ـ اص پشداختي، ٧بي٧ضي٦٢ ث٤دٟ ثبال ٣ ثشداساٟث٨ش٥ اٍتلبدي ٝـْالت -

 س٣ػتب، خشد افتجبسات ك٢ذ٣ً تـْي٘ يب ٣ ثب١ْي تؼ٨يالت افغبي عشيٌ اص اٍتلبدي ٝـْ٘ ح٘. س٣دٝي ؿٞبس ث٦ ٨ٖ١ذاسي

ت٤اٟ اص ٧ب ٝيدسيبىت ١َذي ٧ضي٦٢ يرب ث٦اص ػ٤ي ديٖش  .١ٞبيذ ىشا٧ٜ ثشداساٟث٨ش٥ ٝـبسّت ٣ضقيت ث٨ج٤د ثشاي سا صٝي٦٢ ت٤ا١ذ ٝي

 ٤ٞ١د.اػتيبد٥  ٧ب ّب١بٗدس ٨ٖ١ذاسي اص  ،٧ب سا ١ذاس١ذثشداسا١ي ٦ّ ٍذست پشداخت ٧ضي٦٢ ٝـبسّت يذي ث٨ش٥

 ٧بيىقبٙيت ا١زبٛ آٟ ثشاي ث٤دٟ آة ٣ ١بفذاٙتي دس ت٤صيـ ١بّبىي ث٦ ثشداساٟث٨ش٥ اص ثشخي ثب٣س ٝـبسّت، ٤ٝا١ـ اص يْي ديٖش -

 .ؿذ خ٤ا٧ذ ٣اٍـ ٝؤحش ثشداساٟث٨ش٥ ٝـبسّت ث٨ج٤د ٣ضقيت دس آة تش٢ٝبػت چ٦ ٧ش ت٤صيـ ر٨ت دس تالؽ٢بثشاي٠، ث؛ اػت صسافي

ٝيشاة ثشاي ٝحبىؾت اص ؿج٦ْ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ١ؾبست ر٨ت ت٤صيـ فبدال٦١ آة دس ع٤ٗ  يرب ث٦ت٤اٟ اص اىشاد ث٤ٝي دس اي٠ ساثغ٦ ٝي

غ ا١تخبة ّشد ٦ّ دس اي٠ ك٤ست دسآٝذ ٢ٝغ٦َ ٣يت٤اٟ اي٠ اىشاد سا اص ثي٠ اىشاد ّٜٝي ؛ ٧ٞچ٢ي٠اػتيبد٥ ّشد ٣4  ٧3بي ّب١بٗ

 ١يض افغب ؿ٤د. دػتٞضد ٧ب آٟث٦ 

 ٣صاست ثش ف٨ذ٥ ّـب٣سصي ثخؾ آة ٣ ت٤صيـ تَؼيٜ آة، فبدال٦١ ت٤صيـ ٍب٤١ٟ 22 ٝبد٥ عجٌ ٦ّ اػت ضش٣سي ١ْت٦ اي٠ ث٦ ت٤ر٦ -

٧ؼت٦  ٦ّ ّـب٣سصي ٧بيتـْ٘ ايزبد ّـب٣سصي، آة ث٨ي٦٢ ٝلشه ١ب٦ٝآيي٠ 15 اػبع ٝبد٥ ثش اػت. ٧ٞچ٢ي٠، ّـب٣سصي ر٨بد

 ثي٠ دس ر٨بد ّـب٣سصي ػبصٝبٟ اي٠، فال٥٣ ثش (.1378 اػت )ىشر٤دي، ٣صاستخب٦١ ٧ٞي٠ ف٨ذ٥ ثش ٧ؼت٢ذ، ثشاٟآة ٕش٥٣ اكٚي

 اػت تش٣يذ ٣ اٝش آ٤ٝصؽ ٝت٤ٙي ١يض ٣ اػت ثشخ٤سداس ثشداسي ث٨ش٥ ؿشّت ٣ آة ث٦ ػبصٝبٟ ١ؼجت تشي٢ٝبػت ٤ٍٝقيت اص ثشاٟ آة

٧بي آثيبسي ٣  اي٠ دس حبٙي اػت ٦ّ تٞبٛ ا٤ٝس ٝشث٤ط ث٦ ّب١بٗ ثبؿذ.ٝـبسّت ٝي ثب ٝٚض٣ٝي ٣ الصٛ ٣ ت٢ٖبت٢ٔ ساثغ٦ داساي ٦ّ

حتي ٝـبسّت ٝشدٛ دس اي٠ عشح اص ػ٤ي ػبصٝبٟ آة ٣ ثشً خ٤صػتبٟ اداس٥ ؿذ٥ ٣ ػبصٝبٟ ر٨بد ّـب٣سصي اػتبٟ حض٤س 

 دس ٝذيشيت شداساٟثث٨ش٥ ٝـبسّت صٝي٦٢ دس ّـب٣سصي ر٨بد ػبصٝبٟ ث٤دٟ پيـٖبٛ ث٢بثشاي٧،٠ب داؿت٦ اػت.  ّٞتشي دس اي٠ ثش١ب٦ٝ

 د٣ٙتي ٧بيػبصٝبٟ ٣ ٧باسٕبٟ ػبيش ٧ْٞبسي ٦ّ اػت ثذي٨ي .ثبؿذ داؿت٦ ثش دس يتش ٍج٤ٗ ٍبث٘ ١تبيذ ثؼب چ٦ ٣يغ آثيبسي ؿج٦ْ

 اداسي ثش٣ّشاػي ّب٧ؾ يب حزهفال٥٣ ثش اي٠،  .اػت ضش٣سي صٝي٦٢ اي٠ دس ثشداسيث٨ش٥ ٣ ؿشّت ٣ ثشً آة ػبصٝبٟ ٝخل٤كبً

 اػت. ديٖش سا٧ْبس٧بي پيـ٨٢بدي اص ١يض آثيبسي ٧بيؿج٦ْ ٝذيشيت اٝش دس پيچيذ٥

 

 مىاتغ

 دس ثخؾ آة ٢ٝبثـ ث٨ي٦٢ ٝذيشيت فذٛ چبٙؾ اص ١بؿي حبضش حبٗ دس آثيّٜ ثحشاٟ ثشسػي (.٨١1392تب١ي، ٛ. ) اثشا٧يٞيبٟ، ف.،

 ٣ آثيبسي ، ا١ز٠ّٞـب٣سصي ٣ آة ٢ٝبثـ ٧بي چبٙؾ ٝٚي ٧ٞبيؾ ا٣ٙي٠پبيذاس ّـب٣سصي.  ت٤ػق٦ تحٌَ ساػتبي دس ّـب٣سصي

 .1-9ث٠ٞ٨، كق  24خ٤ساػٖبٟ،  ٣احذ اػالٝي آصاد دا١ـٖب٥ ايشاٟ، اكي٨بٟ، ص٧ْـي

ي٢ي، ا.، ٣ خيبعي، ٛ. ) ٘ 1385ٝا تلبد ّـب٣سصي ٣ ت٤ػق٦  ٝز٦ٚثشاٟ. ٧بي آةثش فذٛ ٤ٝىَيت عشح تـْي٘ تقب١٣ي ٝؤحش(. ف٤ٝا ، د٣س٥ ٍا

 .69-91، كق 53، ؿٞبس٥ 14

 ٤١س. پيبٛ دا١ـٖب٥ يبصد٧ٜ، ت٨شاٟ: ا١تـبسات چبح .(ارتٞبفي ف٤ٚٛ سؿت٦) تقب٣ٟ ٝجب١ي (.1382) .ح ا١لبسي،

٧بي  ثشداسي اص ؿج٦ْ (. ٝقشىي ؿشّت ث٨ش1396٥) ثضسٓ. ّبس٣ٟ ص٧ْـي ٣ آثيبسي ٧بيؿج٦ْ اص ثشداسيث٨ش٥ ؿشّت سػب١ياعالؿ پبيٖب٥

 .<http:// http://gr-karun.ir>آثيبسي ٣ ص٧ْـي ّبس٣ٟ ثضسٓ. ٍبث٘ دػتشع دس آدسع اي٢تش١تي: 
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 ٝـبسّت ٧بيىشكت ٣ ٧بچبٙؾ دػتب٣سد٧ب، احشات (. ثشسػي1390) ّشدا١ي، ٛ. ٣ ه.، خذسي، ه.ا.، د٧ْشدي، دا٣سي ا.، پش٣ي٠،

ـيش )چْيذ٥( ص٧ْـي ٣ آثيبسي پش٣ط٥ دس رذيذ سا٧ْبس٧بياسائ٦  ٢ٝؾ٤س ث٦ آة ٢ٝبثـ ٧بيعشحدس  ثشداساٟ ث٨ش٥  ٧ٞبيؾ. سٝا
ٕشٕبٟ، دا١ـٖب٥ ف٤ٚٛ ّـب٣سصي ٣ ٢ٝبثـ عجيقي  عجيقي، ٢ٝبثـ ٣ ّـب٣سصي پبيذاس ٝذيشيت دس ٝح٤سي دا١ؾ اي٢ٝغ٦َ

 اسديج٨ـت.  31، ٕشٕبٟ

 ٧بي ؿج٦ْ ٝذيشيت دس ّـب٣سصاٟ ٧ٞبيؾ ٝـبسّت دس٣دصٟ. آثيبسي ؿج٦ْ ٝذيشيت دس ّـب٣سصاٟ (. ٝـبسّت1378پش٧يضٕبسي، ٛ. )
 .41-47 آثبٟ، كق 27ايشاٟ.  ص٧ْـي ٣ آثيبسي ٝٚي ّٞيت٦ ،ت٨شاٟ آثيبسي

 ٝذيشيت ٝٚي ٧ٞبيؾا٣ٙي٠ . ٝشدٝي ٝـبسّت ي٧ب عشح اص ّـب٣سصاٟ اػتَجبٗ فذٛ فٚ٘ ثشسػي .1385 .ؿ ١ٞبصي، ٣.، ا خ٤ؿبة،

 .44-50 اسديج٨ـت، كق 12، ا٤٧اص چٞشاٟ ؿ٨يذ دا١ـٖب٥ا٤٧اص:  ،ص٧ْـي ٣ آثيبسي ٧بي ؿج٦ْ

٘ ثشسػي. 1391 خ. ٨ٝشد٣ػت، ٣ ا. سضبيي، س. ا.، ٣دادي،  آثخيض ح٤ص٥ آثخيضداسي ٧بيعشح دس ٝـبسّت س٣ػتبييبٟ ثش تأحيشٕزاس ف٤ٝا

 .199-221، كق 9، ؿٞبس٥ 3، د٣س٥ ٧بي س٣ػتبييٝز٦ٚ پظ٧٣ؾ. رالٗ( د٥ س٣ػتبي ٤ٝسدي )ٝغبٙق٦ خٞبسُ

ـ ٝـبسّت ا٧ٞيت ٣ ١َؾ ثشسػي (.1391) .ٗ ثَبيي، ، ٣.ٛ ّشدا١ي، ،.ح ثَبيي، ،.ا پش٣ي٠، ،.ٛ ػش٣ػتب١ي،  ي٧ب عشح دس س٣ػتبيي ر٤ٝا

٤س  سؿت. ،س٣ػتبيي ت٤ػق٦ ٝٚي ٧ٞبيؾ(. ؿ٤ؿتش ٝيب١بة آثيبسي پش٣ط٥: ٤ٝسدي ٝغبٙق٦) س٣ػتبيي ٤١احي ت٤ػق٦ دىتش ٝا

 .1-8ؿ٨شي٤س، كق  14، ؿ٤سا٧بي اػتب١ذاسي ٕيالٟ، ر٨بد دا١ـٖب٧ي ٣احذ اػتبٟ ٕيالٟس٣ػتبيي ٣ 

، 2، ؿٞبس٥ 12، ػبٗ دا١ـٖب٥ ؿيشاص ا١ؼب١ي ٣ ارتٞبفي ف٤ٚٛ ٝز٦ٚ. ت٤ػق٦ سيضيثش١ب٦ٝ ٣ ٝشدٝي ٝـبسّت (.1376ه. ) اٙذي٢ي،ػيو

 . 147-164كق. 

٘ (.1386) .ٛ چيزسي، ، ٣.ؿ ؿب٧ش٣دي،  اػتبٟ دس ٤ٝسدي يٝغبٙق٦ ثشاٟآة تقب١٣ي دس ٝـبسّت ث٦ ّـب٣سصاٟ ١ٖشؽ ثش ٕزاستأحيش ف٤ٝا

-312)اٙو(، كق  42، ؿٞبس٥ 11ػبٗ  عجيقي(، ٢ٝبثـ ٣ ّـب٣سصي ى٤٢ٟ ٣ ٝز٦ٚ ف٤ٚٛ آة ٣ خبُ )ف٤ٚٛ. سض٤ي خشاػبٟ

299. 

ثش يذ تأّ(. ثشسػي ٣ تحٚي٘ ف٤اٝ٘ ثبصداس١ذ٥ ٝـبسّت ٝشدٛ دس ت٤ػق٦ س٣ػتبيي ثب ٤ٙ1390، ؿ. ا.، ٣ ف٢بثؼتب١ي، ؿ. ا. )  ؿبيبٟ، ح.، تَي

، 38، ؿٞبس٥ 16ػبٗ  سيضي )دا١ـٖب٥ تجشيض(، رنشاىيب ٣ ثش١ب٦ٝ ٝز٦ٚآثبد(.  تيْش فَاليي )٦١٤ٞ١ ٤ٝسدي د٧ؼتبٟ ػ٢ج٘ س٣ؽ

 .75 -100كق 

 دس آة ٝلشه ّب٧ؾ ر٨ت آثيبسي ٤١ي٠ ٧بي س٣ؽ اص اػتيبد٥ دس ٝشدٝي ٝـبسّت دسٝؤحش  ف٤اٝ٘ (.1392.، ٣ ّبؽٞي، س. )ؿيجب١ي، ة

ايشاٟ،  ص٧ْـي ٣ آثيبسي ، ا١ز٠ّٞـب٣سصي ٣ آة ٢ٝبثـ ٧بيچبٙؾ ٝٚي ٧ٞبيؾ ا٣ٙي٠. صيؼت يظٝح پبيذاس ت٤ػق٦ ساػتبي

 .1-7ث٠ٞ٨، كق  24خ٤ساػٖبٟ،  ٣احذ اػالٝي آصاد دا١ـٖب٥ اكي٨بٟ:

 ي٧ب : عشح٤ٝسدي ثشسػي)س٣ػتبيي  ٢ٝبعٌ ت٤ػق٦ ٧بيعشح دس ٝـبسّت ١َؾ (. اسصيبثي1391ؿ. ) ح.، ٣ ١بدسي، ٝيشصايي، ٛ.، عبٙت،

 .1-18، كق 1، ؿٞبس٥ 4د٣س٥  ؿ٨شي(،-ٝحٚي )س٣ػتبيي ت٤ػق٦ ٝز٦ٚ .(س٣ػتبيي ٢ٝغٌ تزٞيـ

 ي( دس ثشسػ٤ٙي٠ ّشت) ١يش٣ ٝيذاٟ احش تحٚي٘ (.1390) .ؿ فبٝشي٤ٟ، ، ٣.ح سىقتي، ،.ؽ ت٤ىيَي، ،.ً فبثذي، ،.ح سض٤ي، ،.فبٝشي٤ٟ، ا 

ض ّبس٢ّبٟ ىقٚي خذٝبت ػغح ثشٝؤحش  ف٤اٝ٘  پظ٧٣ـي فٚٞي ٝز٦ٚ. ٝبص١ذساٟ اػتبٟ ١ؾبٝي ٢ٝتخت دسٝب١ي ٣ ث٨ذاؿتي ٝشّا
  .87-98 ، كق2، ؿٞبس٥ 9، د٣س٥ ايشاٟ اػالٝي ر٤٨ٞسي استؾ پضؿْي ف٤ٚٛ دا١ـٖب٥

 دس تـْي٘ ّض١بس ػذ ح٤ص٥ ثشداساٟ ث٨ش٥ ٝـبسّت ػيبػتي-اداسي ٤ٝا١ـ (. ثشسػي1392مالٝشضبيي، ع.، ٤ٝػ٤ي، ص.، ٣ سحيٞيبٟ، ٛ. )

 .103-116، كق 2، ؿٞبس٥ 5د٣س٥ ؿ٨شي(، -ٝحٚي )س٣ػتبيي ت٤ػق٦ ٝز٦ٚثشاٟ.  آة تقب١٣ي

 دس ّـب٣سصاٟ ٝـبسّت ٧ٞبيؾ. ّـب٣سصي آة ث٨ي٦٢ ٝلشه ١ب٦ٝ يي٠آ ٣ آة فبدال٦١ ت٤صيـ ٍب٤١ٟ ثشرؼت٦ ١ْبت (.1378) .ُ ىشر٤دي،
 .21-29 آثبٟ، كق 27ايشاٟ،  ص٧ْـي ٣ آثيبسي ٝٚي ّٞيت٦ ،ت٨شاٟ آثيبسي ٧بيؿج٦ْ ٝذيشيت

سيضي،  ١َؾ ٝذيشيت ػ٢تي ٣ ٝذسٟ آة دس ٝـبسّت ٝشدٝي دس ٝشاح٘ ثش١ب٦ٝ(. 1390ىالح سػتٖبس، ؿ.، ي٤ػيي، ٛ.، ٣ ٧ضاسخب١ي، ٛ. )

اٙٞٚٚي  ٝشّض ثي٠ :يضد ،اٙٞٚٚي دا١ؾ ػ٢تي ٝذيشيت ٢ٝبثـ آة ٞبيؾ ثي٧٧٠بي آثيبسي ٣ ص٧ْـي.  ثشداسي ؿج٦ْ احذاث ٣ ث٨ش٥

 .1-11اػي٢ذ، كق  2. ٧بي تبسيخي آثي ٢ٍبت ٣ ػبص٥

 دس س٣ػتبييبٟ ٝـبسّت ارتٞبفي - اٍتلبدي ٤ٝا١ـ ثش تحٚيٚي (.1391) .ه ىشيحي، ٣ ٛ.، چشامي، د.، في٢بٙي، ة.، يٖب٦١،ٝحٞذي

، 26د٣س٥  ٣ ت٤ػق٦، ٝذيشيت ىشاي٢ذ ٝز٦ٚ .ٕچؼبساٟ ؿ٨شػتبٟ ٙيـتش، د٧ؼتبٟ: ٤ٝسدي ٝغبٙق٦ س٣ػتبيي ٝذيشيت ىشآي٢ذ

 .109-124ؿٞبس٥ يِ، كق 
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تلبدي ٣ ى٢ي َٝبيؼ٦ (.1384) .ؿ پ٤س، ٝقش٣ه ، ٣.ٛ ١ؼت، ث٨ضادي ،.ع ٝي٢بيي،  آثيبسي ٧بي ػيؼتٜ ثب ىـبس ّٜ ت٤صيـ ٧بي يؼتٜػ ٍا

 .159-172 ّٞيت٦ ٝٚي آثيبسي ٣ ص٧ْـي ايشاٟ، كق ْٝب١يض٥، ػغحي آثيبسي ى٢ي ّبسٕب٥ ثبسا١ي. ٣ ػغحي

 ا٧ٞيت ّبسثشدي ٣ فٚٞي ٕشد٧ٞبيي ا٣ٙي٠ .ر٨ب١ي تزشثيبت ٣ چبسچ٤ة ٝيب٧يٜ،: ٝـبسّتي آثيبسي ٝذيشيت (.1378) .ة ١زيي،

تلبد ٣ سيضيثش١ب٦ٝ ٧بيپظ٧٣ؾ ٝؤػؼ٦ ت٨شاٟ: ص٧ْـي. ٣ آثيبسي ٧بيؿج٦ْ ٝذيشيت  .ّـب٣سصي ٍا

 ،ت٤ػق٦ ٣ س٣ػتب ٝز٦ٚ. ص٧ْـي ٣ آثيبسي ٧بيؿج٦ْ ٝذيشيت دسثشاٟ  آة ٝـبسّت ٤ٝا١ـ ثشسػي. (1385). ؿ.س ؿيش٣ا١يبٟ، ٣ ة.، ١زيي،

 .53-71 ، كق3، ؿٞبس٥ 9ػبٗ 

٘ ؿ٢بػبيي (.1393) .ؿ دحيٞب٣ي، ٣ ٛ.، ثشادساٟ، ة.، پ٤س، خؼش٣ي ٛ.، م٢يبٟ، ٟ.، ١زيي، : ثشاٟ آة ٧بي تـْ٘ ٤ٝىَيت ثش ٝؤحش ف٤ٝا

، 10، رٚذ ّـب٣سصي آ٤ٝصؽ ٣ تش٣يذ ف٤ٚٛ ٝز٦ٚ. خ٤صػتبٟ اػتبٟ ر٤٢ثي ٣ ؿٞبٙي ّشخ٦ ٧بي ح٤ص٥ ثشداساٟ ث٨ش٥ ديذٕب٥

 .105-120 ، كق2ؿٞبس٥ 

 ّبسثشد: ص٧ْـي ٣ آثيبسي ىشفي ٧بي ؿج٦ْ ت٤ػق٦ دس ثشداساٟ ث٨ش٥ ٝـبسّت ثشٝؤحش  ٧بي ػبص٥ (.1393). د حيبتي، ح.، ٣ ١لشآثبدي،

 .89-100 ، كق1، ؿٞبس٥ 10، رٚذ ّـب٣سصي آ٤ٝصؽ ٣ تش٣يذ ف٤ٚٛ ٝز٦ٚ. ٝؼيش تحٚي٘

. ٙيـتش دؿت ٤ٝسد: ص٧ْـي ٣ آثيبسي ؿج٦ْ ثشاٟ آة ٝـبسّت دس ارتٞبفي ػشٝبي٦ ١َؾ تحٚي٘ (.1391). ٛ ٛ.، ٣ ٤١سي، پ٤س، ٤١سي

 .53-71 ، كق1، ؿٞبس٥ 8، رٚذ ّـب٣سصي آ٤ٝصؽ ٣ تش٣يذ ف٤ٚٛ ٝز٦ٚ

٧بي د٣ٝي٠ ٧ٞبيؾ ٝٚي ٝذيشيت ؿج٧٦ْبي آثيبسي. ثشداساٟ ٝحٚي دس ٝذيشيت ؿج٦ْ(. ثشسػي ٤ٝا١ـ ٝـبسّت ث٨ش1387٥يق٤َثي، د. )
 .1-6كق ث٠ٞ٨،  1، ا٤٧اص، دا١ـٖب٥ ؿ٨يذ چٞشاٟ ا٤٧اص. آثيبسي ٣ ص٧ْـي

 
Bagdi, G. L. and Kurothe, R. S. (2015). People’s participation in watershed management programmes: 

Evaluation study of Vidarbha region of Maharashtra in India. International Soil and Conservation 

Research, 2(3), 57-66. 

Bogati, R. (1996). A case study of people's participation in Beegn astal and Rupatal (BTRT) watershed 

management in Nepal. In: N. Sharma and M.P. Waglg (Eds). Case studies of participation in watershed 

management in Asia (pp. 1-20). Netherlands ,UNDP, FAO. 
Cohen, J. M. and Uphoff, N. T. (1980). Participations place in rural development: Seeking clarity through 

specification. World Development, 8, 213-235. 

Duram, L. A. and Brown. K. G. (1999). Assessing public participation in U.S. watershed planning initiatives. 

Society & Natural Resources, 12, 455-460. 

Etaati, D. (2001). Assessment of farmers' participation plan on water utilities (case study: Zanjan province). 

Tehran: Research and Education Institution of Management.  
European Centre for Development Policy Management (ECDPM). (2004). Institutional development: Learning 

by doing and sharing approaches and tools for supporting institutional development. Netherlands 

Ministry of Foreign Affairs, Poverty Policy and Institutional Development Division (DSI/AI), PP. 1-15. 

Ghosh, S., Singh, R., Kundu, D. K. and Kumar, A. (2008). Farmers' participation in irrigation management. 

Journal of Rural Development, 27(2), 231-244. 

Hafied, A., and Gany, A. (2007). Problems and perspectives of participatory irrigation management under the 

small land-holding condition: with a special reference to Indonesian practice. 4th Asian Regional 

Conference and 10
th

 International Seminar on Participatory Irrigation Management. Iran. Tehran, May 

2-5, PP 1-17. 

Khanya, M. (2001). Managing rural change, force field analysis. Manual for community-based Planning, draft 

1. IAC  / Wageningen UR. Available at: 

<https://www.12manage.com/methods_lewin_force_field_analysis.html>. 

Knüppea, K., and Meissner, R. (2016). Drivers and barriers towards sustainable water and land management in 

the Olifants-Doorn water management area, south Africa. Environmental Development, 20, 3-14. 

Kumar, S. (2001). Force field analysis: applications in PRA, PLA notes, London. IIED, 199(36), 17-23. 

Mak, A. H. N., and Chang, R. (2019). The driving and restraining forces for environmental strategy adoption in 

the hotel Industry: A force field analysis approach. Tourism Management, 73, 48-60. 

Matkar, A. (2012). Cronbachs alpha reliability coefficient for standard of customer services in Maharashtar state 

cooperative Bank. IUP Journal of Bank Management, 11(3), 89-95. 
Ozmen, S. (2014). Evaluation of management transfer of irrigation scheme in Düzce valley located in western 

Black Sea Region of Turkey. Scientific Research and Essays, 9(4), 77-84. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464515300671#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464515300671#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300123#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300123#!


6911/  6/ شماره  61علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران / جلد     

77 

 

Rietbergen-McCracken, J., and Narayan, D. (1998). Participation and social Assessment: Tools and techniques. 

The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), World Bank Research Institute: 

N.W. Washington, D.C. USA. 

Tohidyan Far, S., and Rezaei Moghaddam. K. (2015). Attitudes of farmers toward participation in irrigation and 

drainage projects: the structural equations modeling analysis. Iran Agricultural Research, 34(1), 80-91. 

 



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol.16 / No.1/ 2020 

78 
 

 
Article Type: Research Article 
 

Identification of the Socio-Cultural and Economic Driving and Restraining 

Forces Influencing Public Participation in Establishing and Operation of 

Irrigation Canals Using Force Field Analysis (The Case of Veys County) 

 
Z. Norouzi

1
, M. Forouzani

2*
, S. Mohammadzadeh

3 

 (Received: Feb 22. 2020; Accepted: Jul 30. 2020) 

Abstract 
People participation is the most important tool for the success of economic and social development programs, 

especially the optimal use of water resources in rural areas. Recognizing factors influencing villagers' 

participation and their impacts makes it possible to plan and act to involve people more intensively in the future 

water conservation and restoration program as well as restrict the barriers of participation. In this regard, the 

present study was aimed to identify the socio-cultural and economic driving and restraining forces affecting 

public participation in the construction and operation of irrigation canals in Veys area. For this purpose, a survey 

method was used in which all Veys's Irrigation Network users were considered as the statistical population. 

Then, by simple random sampling, 217 users were selected. The data collection instrument was a questionnaire 

which was employed after confirming its validity and reliability. Data analysis was performed by SPSS and 

Pathmaker software based on the force field analysis to identify the driving and restraining  forces of rural 

participation. Results showed that the users' participation was very poor in the decision-making stage, moderate 

in the implementation, and high in the exploitation and evaluation phase. The results of the analysis of driving 

and restraining forces related to socio-cultural and economic factors revealed that in all cases, the score of the 

restraining forces was higher than the score of the driving forces. That is, the desire to maintain the status quo 

and the lack of willingness to change among the water users is stronger than their desire to make a difference. 

Finally, after identifying the problematic factors and their contribution in the current situation, in order to 

achieve a more favorable situation, some solutions were proposed to weaken the deterrent forces and/or to 

exacerbate the driving forces or both.  

 

Keywords: Irrigation and drainage network, Participation restraining forces, Participation driving forces, 

force field analysis. 
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