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Abstract  

According to the designed objectives for the agricultural sector and its place in developing 

countries, it seems that planning of multi goal programming for the same is unavoidable. The 

current study attempted to use goal programming to determine cropping pattern system in three 

structures with two priority levels. The data collected by stratified random sampling method for the 

year 2006-7 and 225 farmers from 30 villages randomly selected. The results showed, the goal 

programming respect to energy structure placed between the same respect to environmental and 

economic objectives.  In addition, the cropping pattern respect to economic issue made gross 

revenue with more labor use and this carry more environmental degradation. Again address to result 

and place of environmental issues it may recommend asking policy makers to apply and extent the 

appropriate methods of farming.  

  

Key words: Cropping Pattern, Lexiugraphic Goal Programming, Optimum Use of Energy, Saqez 

County. 
  

  مقدمه
 يهابخش رینسبت به سا يکشاورزبخش 

 طیبا مح يترکینزدبیشتر و همواره ارتباط  ياقتصاد
از  ياریبس دگاهیکه از د يبه طور، داشته ستیز

در  يدیتول يهاتیفعال یاصل هیو پا ربنایز کارشناسان
هاي دهه طی. باشدیم ستیزطیمح يبخش کشاورز

 کشاورزي در شیمیائی مواد رویهبی مصرف، اخیر
 مشکالت اگرچه سبب افزایش عملکرد کشاورزي شد اما

بر همین . مختلفی را بوجود آورده است محیطیزیست
ریزان و سیاستاساس در دو دهه اخیر توجه برنامه

لغت . به پایداري کشاورزي افزایش یافته است رانگذا
شرایط . پایدار برشرایط یکنواخت و با ثبات داللت دارد

. گیردهاي دور دست را در برمییکنواخت افق
است که در جهت کشاورزي پایدار نوعی کشاورزي 

یی بیشتري در استفاده از منابع کارآ، منافع انسان بوده
 کهنسال و فیروز زارع( است محیط در توازن و با داشته
زمانی پایدار است که از  کشاورزيبه عبارتی . )1387

از نظر ، از نظر اقتصادي موجه، لحاظ فنی امکان پذیر
دیدگاه از ، شدنیجنبه مدیریتی اجرا از، سیاسی مناسب

 اجتماعی پذیرفتنی و به لحاظ محیطی سازگار باشد
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در توان گفت به طور کلی می. )1376 کوچکی(
حفظ سطح تولید کشاورزي پایدار دو هدف اساسی 

و کاهش آثار زیانبار زیست محیطی وجود  کشاورزي
 نیبا ا داریتوسعه پا. )1375 و امینی خاتون آبادي(دارد 
که نه  میاستفاده کن ياگونهبه دیکه از منابع با نگرش
 نیتأم امکان بلکه، را برآورده سازد ینسل فعل ازیتنها ن

ریزي برنامه، فراهم آورد زینده را نیآ يهانسل يازهاین
و  يابعاد اقتصاد یتمام را در ياهوستیجامع و به هم پ

  . دینمایم جابیا یاجتماع
یکی از اهداف  ،از منابع کارآاستفاده  تردیدیب

 هاينظام بوم در تمامی .عمده کشاورزي پایدار است

 و هانهاده سیستم به وابستگی کاهش اکولوژیک زراعی
اهداف  از انرژي کارآیی افزایش و انرژي مصرف
از  کارآاستفاده بر همین اساس . آیدمی شماره ب اساسی

انرژي در کشاورزي یکی از اصول مورد نیاز 
. )2004 دي جونگ(شودمحسوب میکشاورزي پایدار 

هاي مهم تولیدي در بخش  امروزه نه تنها انرژي از نهاده
تامین کننده اصلی  بلکه، رود شمار میه کشاورزي ب

نیاز به . هاي بخش کشاورزي استبسیاري از نهاده
افزایش تولید مواد غذایی و اهمیت تامین امنیت غذایی 

هرچه  باعث مصرفدر کشورهاي در حال توسعه 
بیشتر از انرژي و منابع طبیعی در بخش کشاورزي 

 در این بخش انرژي مصرفاز سوي دیگر . استهشد
بر همین . را بدنبال دارد زیادي مشکالت زیست محیطی

از انرژي در کشورهاي در حال  کارآاساس استفاده نا
اي براي تولید محصوالت محدودیت عمده، توسعه

-ایجاد می ،زي پایدارکشاورزي و همچنین تحقق کشاور

که با توجه به این. )2006کاران تانپاکان و هم(نماید 
انرژي در کشورهاي در حال توسعه و به خصوص در 

، شوداستفاده می کارآبخش کشاورزي به صورت نا 
-تواند به عنوان یک هدف در برنامهیی انرژي میکارآ

  . واحدهاي کشاورزي قرار گیرد رانریزي مدی
هاي انجام ریزيهاي اخیر برنامهدر طول دهه

شده جهت تخصیص منابع در کشاورزي به صورت تک 

که عمدتاً بر روي حداکثرسازي درآمد کشاورزان ، هدفه
. بوده است، هاي اقتصادي فعالیت کشاورزيو جنبه

که  ،شودنجا ناشی میآتوجه زیاد به این هدف از 
ر توسعه کشاورزي نقش حیاتی را در توسعه پایدار ه

اما توجه بیش از حد به این هدف . کندکشور ایفا می
 رشد. گرددموجب غفلت از پیامدهاي زیست محیطی می

 برداريبهره سبب، غذا کمبود رانبح و جمعیت فزاینده
 خوردن برهم نتیجه در و طبیعی منابع از اندازه از بیش

با توجه به . )1376 کوچکی( استشده بیولوژیکی توازن
پیامدهاي زیست محیطی خود به عنوان مانعی اینکه 

کاهش اثرات ، براي رسیدن به کشاورزي پایدار است
تواند به عنوان یک هدف مطرح زیست محیطی نیز می

  . گردد
در مناطق و نقاط  زیستمحیط تخریب امکان
هاي نظارتی، بیشتر یافته، به دلیل محدودیتکمتر توسعه

-گذاريسیاستدر این مناطق در تعیین  و همچنین است

-می يکمترتوجه محیطی و انرژي به اهداف زیست ها

  .گردد
در این مطالعه عالوه بر اهداف اقتصادي و 

یی انرژي نیز کارآهدف حداکثر کردن ، کشاورزي پایدار
با  ،شوددر این مطالعه سعی می. گنجانده شده است

، یی انرژيکارآتوجه به اهداف کلی کشاورزي پایدار و 
اي از اهداف در قالب ساختارهاي مختلف مجموعه

تعریف شده و الگوي کشت بهینه بر اساس این 
هاي معمولی برنامهدر روش. ساختارها محاسبه گردد

ریزي آرمانی اهداف مختلف در یک سطح بررسی 
با توجه ، اما در این مطالعه سعی شده است، خواهند شد

اي از اهداف ه مجموعهختار مورد بررسی بابه س
  . اولویت داده شود ،مرتبط

شهرستان سقز، یکی از شهرهاي استان 
کیلومتر مربع در  4370کردستان با مساحتی معادل 

خاك حاصلخیز و شرایط آب . استغرب ایران واقع شده
و هوایی مناسب این منطقه، مزیت نسبی باالیی را جهت 

منابع آبی این . استکشت محصوالت زراعی ایجاد کرده
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منطقه، منبع اصلی تامین آب رودهاي بزرگی همجون 
بر همین اساس طبیعی است . رودسفیدرود به شمار می

که استفاده بیش از حد از سموم و کودهاي شیمایی 
کند، خطر عالوه بر اینکه منابع آبی منطقه را تهدید می

بر . آیدبزرگی براي مناطق پایین دست به شمار می
ین اساس، ضروري است که در تعیین الگوي کشت هم

هاي پایداري زیست محیطی مدنظر این منطقه، شاخص
بنا به این مهم، در این مطالعه تالش گردید، . قرار گیرد

الگوي کشاورزي پایدار در راستاي تامین اهداف زیست 
محیطی، انرژي و اقتصادي در مزارع کشاورزي 

تعیین و بررسی شهرستان سقز در استان کردستان 
   .گردد

تعیین الگوي کشت در زمینه  متعدديمطالعات 
در این بخش به چند نمونه از . پایدار صورت گرفته است

موسوي . مطالعات داخلی و خارجی اشاره خواهیم کرد
یی کارآبه منظور بررسی ) 2011(کاراناول و هم

محصول  اقتصادي و تکنیکی مصرف انرژي در تولید
ها هتان از تکنیک تحلیل پوششی داداستان گلس کلزا

یی انرژي در این مطالعه به صورت کارآ. استفاده کردند
. نسبت انرژي خروجی به ورودي محاسبه شده است

یی در مزارع کلزا منطقه کارآمیانگین  ،نتایج نشان داد
مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به 

 کاراندانشور و هم. است 88/0و  74/0مقیاس به ترتیب 
الگوي کشت بهینه با هدف کاهش مخاطرات ، )2009(

ن یدر ا. تعیین کردند رانمحیطی را براي کشاورزي ای
ریزي فازي کسري با اهداف مطالعه آنان از برنامه

نسبت خالص  ،چندگانه استفاده کردند و نتیجه گرفتند
ها ها و نسبت مصرف نهادهبازدهی درون مصرفی نهاده

ریزي رعه با استفاده از الگوي خروجی برنامهدر مز
تانپاکان و . یابدفازي کسري با اهداف چندگانه بهبود می

در منطقه شمال اي واقع در مطالعه) 2006( کارانهم
شرقی هند به منظور تعیین محصوالتی که همزمان از 

جود در روستا بیشترین استفاده و وهاي مانرژي
ریزي از برنامه، هستند را داراحداکثر درآمد نقدي 

اگر تاکید بر ، نتایج نشان داد. دآرمانی استفاده کردن
روي حداکثر کردن محصوالتی است که بیشتر انرژي 

باید به ، شودآنها در خود روستا تامین می مورد نیاز
هاي آنها در خود سمت تولید محصوالتی که نهاده

 کاراناولیوریا و هم. حرکت کرد، شودروستا تهیه می
ریزي مدیریت جنگل در در یک مدل برنامه) 2003(

. ریزي آرمانی استفاده کردندبرزیل از مدل برنامه
اهداف مورد مطالعه حداکثر کردن برداشت برگ 

حداکثر ، حداکثر کردن توریسم، درختان مناطق بومی
حفظ نیروي کار موجود و ، کردن چراگاه براي دام

در ، )2004(کروز . ودافزایش تنوع گیاهی و جانوري ب
با استفاده از یک برنامه ، بررسی بخش انرژي کلمبیا

، سیستمی براي دسترسی به پایداري بخش انرژي
هاي مختلف و نوع هاي بخشگذاريروابط میان سیاست

تعامل بین بخشی جهت دستیابی به این پایداري را 
با استفاده از ، )1389(کارانمحمدیان و هم. تشریح کرد

ریزي آرمانی الگوي کشت هاي مختلف برنامهروش
در این . بهینه را در شهرستان فریمان محاسبه کردند

مطالعه استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی به عنوان 
نتایج تحقیق . شاخص پایداري در نظر گرفته شده است

دهد که استفاده از الگوي کشت بهینه میزان نشان می
ن مترمکعب در منطقه مورد میلیو 2/1مصرف آب را تا 

) 1386(منصوري و کهنسال  .مطالعه کاهش خواهد داد
از برنامه ریزي آرمانی جهت تعیین الگوي بهینه کشت 

اهدافی که در  .در یک مزرعه تحقیقاتی استفاده کردند
اي و رسی شد حداکثر کردن بازده برنامهراین مطالعه ب

صادي و حداقل کردن نیروي کار به عنوان اهداف اقت
حداقل کردن مصرف آب و کود شیمیایی به عنوان 

، )1383(نژاد و یزدانی بریم. اهداف زیست محیطی بود
اي تحت عنوان تحلیل پایداري در مدیریت در مطالعه

ریزي منابع آب در بخش کشاورزي با استفاده از برنامه
گیري پایداري براي استان کرمان به اندازه، کسري

در این مطالعه آنان به صورت تئوري و . پرداختند
تجربی کاربرد این روش را براي محاسبه پایداري نشان 
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 از. هایی براي پایداري محاسبه نمودنددادند و شاخص
- از مدل برنامهتعیین الگوي کشت مطالعاتی که در  دیگر

توان به مطالعات زیر می ،اندریزي آرمانی استفاده کرده
، )1379( عبدشاهی ترکمانی و: اشاره کرد

بیسواس و  -)1384(کارانهم چیذري و، )1382(اسدپور
  . )2005( پال

در این مطالعه عالوه بر اینکه اهداف اقتصادي و 
مدنظر قرار گرفت، زیست محیطی در تعیین الگوي کشت 

هدف حداکثر کردن کارایی انرژي نیز در کنار سایر 
انرژي در با وجود اهمیت کارایی . اهداف بررسی گردید

دهد ، بررسی مطالعات پیشین نشان میبخش کشاورزي
به عنوان یک آرمان در این موضوع در این مطالعات  که

بر است، نگرفته تعیین الگوي کشت مورد بررسی قرار 
در این مطالعه سعی گردید که حداکثر همین اساس 

و در کنار  مجزا کردن کارایی انرژي به عنوان یک هدف
مورد بررسی قرار تعیین الگوي کشت  سایر اهداف در

  .گیرد
  

  هامواد و روش
در این مطالعه به منظور تعیین الگوي کشت 

. از اهداف متعدد و متضادي استفاده خواهد شد، بهینه
ریزي آرمانی انتخاب با توجه به این موضوع مدل برنامه

ریزي آرمانی که به اختصار آن را روش برنامه. گردید
1GP هاي  ترین روشترین و معروفاز قدیمی ،نامند می

این روش . است حـــل مسائل بهینه ســازي چند هدفه
 2و توسط لی ابداع )1961(به وسیله چارنز و کوپر 

در این روش یک سري آرمان از . گسترش یافت) 1965(
شود و تمام قیود و تابع طرف تصمیم گیرنده مطرح می

تابع هدف شامل  گیرد و ها قرار میهدف در محدودیت
ها و مقادیر به حداقل رساندن انحرافات از این آرمان

در اکثر مسائل عالوه . ها استموجود براي محدودیت
درجه ، بر مشخص شدن اهداف توسط تصمیم گیرنده

                                                 
1 Goal Programming 
2 Lee 

اي و یا به صورت اوزان اهمیت اهداف به صورت رتبه
از این رو مدل . گردند نیز مشخص می (wj)کمی 

  که امروزه بیشتر مورد استفاده واقععمومی آرمانی 
  . )2004، و رحمان رومرو(شود به قرار زیر استمی
}{ )dd(h),...,dd(h),dd(hZMin k21

−+−+−+=  

  
0d.d0d,d,x

k,...,2,1jbdd)x(f

m,...,2,1i0)x(g

jjjj

jjji

i

=≥

==−+

=≤

−+−+

−+  

  :در این الگو
kh  مشخص کننده آرمانkام،)x(gi  میزان

 jbتولیدي،شده براي فعالیتهاي مختلف منابع استفاده 
ام حاصل iتابع هدف  x(fi(ام، jجودي منبع ومیزان م

هاي تولیدي،از فعالیت
+
jd ،معرف متغیر مازاد

−
jd 

  .باشندمی معرف متغیر کمبود
ریزي آرمانی با توجه به اینکه روش برنامه 
 رانامکان اولویت بندي بین اهداف را براي مدی 3یاولویت

 این روشدر این مطالعه از ، سازدامکان پذیر می
براي تعیین الگوي کشت تحت این . استاستفاده گردیده

بندي روش از دو سطح اولویت با سه ساختار اولویت
استفاده شده که در هر یک از ساختارها یکی از اهداف 

و زیست محیطی در اولویت انرژي ، اجتماعی- اقتصادي
هاي گیرند و اهداف دیگر در اولویتنخست قرار می

  . باشندبعدي می
از طریق تحقیق حاضر هاي مورد نیاز داده

روش . آوري گردیدمصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع
تصادفی با مصاحبه حضوري با  بنديطبقه گیرينمونه
 زارع از روستاهاي نمونه توابع شهرستان سقز 225
هاي آماري و همچنین بر اساس تحلیل. آوري شدجمع

، یک نمونه از زارعین در هر طبقه هاهمگن بودن نمونه
به این صورت که از   .منطقه مورد بررسی قرار گرفت

از هر بخش تعداي روستا بصورت تصادفی انتخاب و 

                                                 
3 Lexicographic goal  programming 
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هر روستا بسته به جمعیت آن چند نمونه تصادفی 
  . انتخاب گردید

دلیل اهداف و آرمانه همانطور که اشاره شد ب
ها از نظر هاي متعدد و تفاوت در اهمیت و اولویت آن

و همچنین با توجه به  رانگیو تصمیم رانگذاسیاست
ریزي هاي موجود ضرورت تدوین مدل برنامهمحدودیت

از شش هدف به این منظور . اجتناب ناپذیر استآرمانی 
انرژي و ، اجتماعی- اقتصادي(ساختار سهدر قالب 

که با توجه به این. استفاده گردیده است )زیست محیطی
 .متفاوت است رانگذااولویت این اهداف براي سیاست

الگوي کشت ، در این مطالعه بسته به اولویت هر ساختار
الگوي کشت فعلی مقایسه مشخصی محاسبه شده و با 

هاي مورد بررسی به تفصیل در ادامه آرمان. خواهد شد
   . توضیح داده خواهند شد

  
 اجتماعی-اقتصاديساختار 

دستیابی به سطح ، در این ساختار دو آرمان
. گیردمطلوب درآمد ناخالص و اشتغال مد نظر قرار می

کشاورزي به عنوان یک فعالیت اقتصادي به شمار می
از این رو کشاورزانی که به این فعالیت مشغولند ، رود

باشند که در معموال داراي یکسري اهداف اقتصادي می
دلیل  هلص باهدف حداکثرسازي بازده ناخ این میان

پوشش دادن نسبی اهداف دیگر بین کشاورزان از 
از طرف . )1389، باللی( اهمیت بیشتري برخوردار است
اشتغال به عنوان یک  دیگر دستیابی به سطح مطلوب

است  رانآرمانی اجتماعی که مورد توجه سیاست گذا
ها به صورت زیر در این آرمان. استدر مدل وارد شده

  :مدل وارد شده است
  آرمان دستیابی به سطح مطلوب بازده ناخالص -1

)2(111

7

1
gnpXY

j
jj =++∑

=

 

  آرمان دستیابی به سطح مطلوب اشتغال -2

)3(222

7

1

gnpXLab
j

jj =++∑
=

 

، درآمد حاصل از jY، )3(و ) 2(طبدر روا
نیروي jLabمحصوالت کشت شده jXام وjمحصول 
  . ام استjبراي کشت محصول  )روز-نفر( نیاز کار مورد

  
 اهداف انرژي

یی انرژي دنبال میکارآدر این ساختار هدف 
 نهاده ییکارآافزایش ، اشاره شدهمانطور که . شود

در سطح محلی  رانارزشمندي است و مدیهدف  انرژي
 )ورودي(کنند به ازاي انرژي مصرفیسعی می و ملی
بیشتري کسب  )خروجی(مقدار انرژي تولیدي ، کمتر
هاي مطرح شده در بحث امروزه یکی از مهمترین. نمایند

به ازاي توسعه پایدار کشاورزي مقدار انرژي تولیدي 
 هرچه مقدار انرژي تولیدي، مقدار انرژي مصرفی است

 ییکارآیا بعبارت دیگر ، نسبت به مصرفی بیشتر باشد
در جهت توسعه پایدار کشاورزي ، انرژي باالتر باشد

- و هرچه این نسبت کوچکتر باشد تخریب محیط، بوده

یی کارآ. دهدرا نشان میزیست و ناپایداري اکولوژیکی 
 بهشتی تبار( شودتعریف می) 4(صورت رابطهانرژي به 

  . )2010کاران، وهم

)(
)haMJ(inputEnergy
)haMJ(outputEnergyEffeciencyEnergy 41

1

−

−

=  

هر چقدر انرژي خروجی از سیستم ) 4(در رابطه
تم کمتر باشد سبیشتر باشد و یا انرژي ورودي به سی

قسمت اعظم . یابدیی انرژي در مزرعه افزایش میکارآ
کود ، ياریآب بیرا به ترت يدر کشاورز یمصرف يانرژ
کش  کش و قارچ و سموم حشره تروژنین ییایمیش

در این مطالعه به منظور محاسبه انرژي . دهد یم لیتشک
ورودي و خروجی به مزرعه از بیالن انرژي براي 

بدین . محصوالت کشت شده در منطقه استفاده شد
هاي مستقیم و غیر مستقیم براي صورت که انرژي

برداشت به عنوان انرژي انجام عملیات کاشت داشت و 
همچنین از طریق . ورودي به سیستم محاسبه گردید

میزان انرژي بدست ، عملکرد مزرعهضرایب مشخص و 
از هر هکتار از محصوالت مختلف به عنوان انرژي آمده 
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استفاده ) 5(، به این منظور از رابطهخروجی بدست آمد
   .گردید

)(ECyoutputEnergy ii 5×=  
ام بر iعملکرد محصول iy که در این رابطه

ضریب انرژي تولیدي  iECحسب کیلوگرم بر هکتار و 

همچنین ضرایب انرژي به . باشدبه ازاي هر کیلو می
نشان داده ) 2(منظور محاسبه انرژي ورودي در جدول

  .استشده

 
  محصوالت کشاورزي ددر تولیها نهادهانرژي  معادل ضرایب -1 جدول

  منبع  ضریب انرژي  واحد  نهاده
  )2005(یلماز و همکاران  96/1  ساعت  نیروي کار
  )2002(سینگ  7/62  ساعت  ماشین آالت
  )2002(سینگ  31/56  لیتر  سوخت دیزل
      کیلوگرم  کود شیمیایی

  )2007(اردال و همکاران  14/66    نیتروژن -
  )2007(اردال و همکاران  44/12    فسفات -
  )2007(اردال و همکاران  15/11    پتاسیم -

  )2010(محمدي و امید  30/0    کود حیوانی
  )2010(محمدي و امید  120  کیلوگرم  سموم شیمیایی
  )1998(آکارگلو  02/1  مترمکعب  آب آبیاري
  )2004(ازکان و همکاران  793/11  کیلووات ساعت  نیروي برق
  )2004(ازکان و همکاران  7/14  کیلوگرم  بذر

  
دستیابی به زیر براي  هايآرماناین اساس  بر

  . در مدل لحاظ شده استاهداف  این
از  يانرژي تولیدآرمان دستیابی به سطح مطلوب  -  3

    محصوالت

  )6(
7

1
333∑

=

=++
j

jj gnpXE 

مصرف شده آرمان دستیابی به سطح مطلوب انرژي  -4
  کشاورزي

           )7(444

7

1
gnpXC

j
jj =++∑

=

   

انرژي تولید شده از  jE، در روابط باال
انرژي مصرف شده جهت کشت  jCام و j محصول
  ام استj محصول

  
  اهداف زیست محیطی

به همواره طبیعی منابع از انسان برداريبهره
 این از برداريبهره و بوده رویهبی و جانبهیک صورت

 تنها و آن حفاظتی هايجنبه رعایت بدون منابع
از طرف . گیردمی انجام مدتکوتاه منافع تأمین براساس

هاي اخیر مصرف سموم شیمیایی روند دیگر در سال
، استها نشان داده بررسی، روبه افزایشی داشته است
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هاي فنی بکار  اگر سموم شیمیائی براساس توصیه
تنها یک درصد از آنها به آفات و سایر ، گرفته شوند

 زیستبقیه وارد محیط، رسد زا می عوامل خسارت
و از طریق آب به نهرها و سپس به دریاها ، شوند می

ه افزایش کود بمصرف رو بنابراین. شود منتقل می
 رانصدمات جب و انواع سموم شیمیایی شیمیایی

 همچنین، در پی دارد زیستناپذیري بر روي محیط
حیات  و شده کاهش کیفیت محصوالت غذاییباعث 

کاهش  بنابراین .کندانسان و دیگر موجودات را تهدید می
به عنوان یک  و سموم شیمیایی مصرف کود شیمیایی

واحدهاي  رانریزي مدیهدف زیست محیطی در برنامه
رسیدن به کشاورزي پایدار الزامی  برايکشاورزي 

این اهدافی که در این ساختار مد نظر هستند بنابر. است
  . باشدبه صورت زیر می

 سموم صرفمآرمان دستیابی به سطح مطلوب  -5
  شیمیایی

  )8(555

7

1

gnpXF
j

jj =++∑
=

   

 کودمصرف آرمان دستیابی به سطح مطلوب  -6
  شیمیایی

    )9(666

7

1

gnpXP
j

jj =++∑
=  

سموم شیمیایی استفاده jF، در روابط مذکور
کود شیمیایی  jP، امjمحصول  شده براي کشت

  . ام استjمحصول  استفاده شده جهت کشت
ریزي آرمانی به هاي مربوط به برنامهمحدودیت

ریزي خطی و هاي معمول مدل برنامهدو قسم محدودیت
. شوندهاي مدل آرمانی تقسیم میمعادالت یا محدودیت

هاي مختلف در هاي آرمانی در قالب آرمانمحدودیت
هاي مربوط به مدل محدودیت. بخش قبلی تشریح گردید

محدودیتهاي منابع تولیدي ، ریزي خطی که بیشتربرنامه
و  زیرزمینی(هاي منابع آبیشامل محدودیت، هستند
نیروي کار، کود  آالت، زمین،، محدودیت ماشین)سطحی

سرمایه، محدودیت ، )نیتروژن، فسفات و پتاس(شیمیایی

محصوالت  کشت معیشتیبازار و همچنین محدودیت 
 لمعادله در مد 87ها که در قالب این محدودیت. باشدمی

باید اشاره کرد که در این مطالعه . ریاضی لحاظ گردید
، ابتدا هر )g(طح مطلوب هر آرمان براي محاسبه س

منابع با استفاده از یک مدل  هدف با توجه به محدودیت
برنامه ریزي خطی بسته به نوع آن حداکثر و یا حداقل 
گردید، سپس این مقدار به عنوان سطح مطلوب در 

تابع هدف در مدل . محدودیت آرمانی لحاظ گردید
کردن حداقلریزي آرمانی معموال به صورت برنامه

ه اشکال مختلف، به منظور دستیابی بمتغیرهاي انحرافی 
در این مطالعه تابع هدف . به آرمانهاي مشخص است

مدل بر اساس ساختارهاي مختلف به صورت روابط 
  . باشدمی) 12(تا ) 10(

  اجتماعی-ساختار اقتصادي
( ) ( )[ ] )10(, 6543211 nnnpppZMin ++++=

 ساختار انرژي  
( ) ( )[ ] )11(, 6521432 nnppnpZMin ++++=

 ساختار زیست محیطی 
( ) ( )[ ] )12(, 4321653 npppnnZMin ++++=

      
ست یگونه افوق به ریزي حل مدل برنامه روش

تا زمانی که اهداف لحاظ شده در اولویت اول تا حد ، که
اند به سراغ اهداف موجود در اولویت امکان تامین نشده

 . )2004، رومرو و رحمان( رودبعدي نمی

    
  بحث و  نتایج

ابتدا با استفاده از مدل برنامه مطالعه حاضردر 
حداکثر ، ریزي خطی تک تک اهداف با توجه به نوع هدف

و حداقل  گردید و مقادیر بدست آمده به عنوان مقادیر 
   . شدریزي آرمانی لحاظ هدف در برنامه

  
  ساختار اقتصادي

 هــايآرمــاندر ســاختار اقتصــادي اولویــت بــه  
الگـوي  . اختصـاص داده شـد   اشـتغال درآمد ناخالص و 
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بـا   ریـزي کشت بدست آمده از طریـق حـل مـدل برنامـه    
نتـایج بدسـت    . 2جدول مقایسه گردیدالگوي کشت فعلی 

ریـزي آرمـانی بـا اولویـت     بر اساس الگوي برنامـه آمده 
بـه   بیشـترین سـطح زیرکشـت   ، دهـد نشان میاقتصادي 

نخـود و جـو  بـه    ، و محصـوالت یونجـه  ، محصول گندم
 و داده اختصــاص  هــاي بعــدي را بــه خــود ردهترتیــب 

گندم آبـی و جـو آبـی از الگـوي     ، محصوالت آفتابگردان
   . ذف شدندحکشت 

  
  ساختار انرژي

تعیین الگوي بهینه بر اساس ساختار انرژي 
انرژي تولیدي و انرژي ورودي به  هايآرماناولویت به 

ي الگوي کشت طبق این ساختار مقایسه. سیستم است
محصول  که دهدنشان می، الگوي کشت فعلیبا 

 هکتار 48 اي بهآفتابگردان با افزایش قابل مالحظه
بر اساس برنامه راکشت رسیده و بیشترین سطح زیر

ریزي آرمانی به خود اختصاص داده و محصوالت گندم 

بر اساس . اندو جو آبی از الگو به طور کامل خارج شده
به انرژي ورودي این ساختار محصوالتی که نیاز 

بیشتري جهت عملیات کشاورزي دارند و انرژي کمتري 
  . اندکنند از الگو حذف شدهتولید می

   
  ساختار زیست محیطی

 آرمان سطح مطلوبطبق ساختار زیست محیطی 
استفاده از کود شیمیایی و سـموم شـیمیایی در اولویـت    

میزان سطح زیر کشت به  در این ساختار . اندقرار گرفته
کمتـر مـی  زمین در دسـترس   کل کاربرده شده از میزان

همچنین الگوي کشت بر اساس این ساختار نسبت . باشد
ساختارهاي دیگر از نهـاده زمـین بـه میـزان کمتـري      به 

ــین . اســتاســتفاده کــرده ، دهــدنتــایج نشــان مــیهمچن
کـه نیـاز    آفتاب گردان و گنـدم آبـی  ، محصوالت جو دیم
  خـارج از الگـو   هـاي شـیمیایی دارنـد   بیشتري بـه نهـاده  

  . اندشده

  
 

  )ارقام به  هکتار(     *مقایسه سطح زیر کشت فعلی با الگوي بهینه کشت بر اساس مدل برنامه ریزي آرمانی -2 جدول
ریزي آرمانیبرنامه   

محصول            الگوي فعلی  
اجتماعی-ساختار اقتصادي ساختار انرژي ساختار زیست محیطی  

5/16  5/16  5/94  25/74  گندم 

دیم
 0 5/10  5/10  2/10  جو 

15 15 65/16  42/3  نخود 

0 65/79  0 7/5  آفتابگردان 

0 0 0 5/22  گندم 

آبی
 5/10  0 0 25/5  جو 

5/32  48 48 3/9  یونجه 

  
 هر یک از الگوهاي طراحی شـده  ايمقایسه بازده برنامه

بـر اسـاس   اي بازده برنامـه ، دهدنشان می )3(در جدول 
بر اي بیشترین و بازده برنامه اجتماعی-الگوي اقتصادي

مقـدار را بـه خـود     الگوي زیست محیطی کمتریناساس 
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این موضوع به این دلیـل اسـت کـه     .استاختصاص داده
داف اقتصـادي همچـون   هـ در الگوي اقتصادي اجتماعی ا

و بــر  افــزایش درآمــد زارعــین در اواویــت قــرار گرفــت
. اســاس الگــو درآمــد بیشــتري عایــد زارع خواهــد شــد 

کاهش مصـرف  بر اساس الگوي زیست محیطی  همچنین
هـا در  نسـبت بـه سـایر آرمـان     کود و سـموم شـیمیایی  

میـزان مصـرف    و بـر همـین اسـاس    اولویت قرار گرفت
-نتایج نشـان مـی  . مواد شیمیایی در این الگو کمتر است

اي الگوهــاي ســاختار اقتصــادي و بــازده برنامــه، دهــد
انرژي در مقایسه با الگوي فعلی بهبود و الگوي سـاختار  

بیـان   همچنین نتایج. دهدزیست محیطی کاهش نشان می
در ســاختارهاي  ي افــزایش نیــاز بــه نیــروي کــارکننــده

ایـن  . اقتصادي و انرژي در مقایسه با الگوي فعلی اسـت 
در حــالی اســت کــه در الگــوي زیســت محیطــی میــزان  

تقاضا براي میزان . اشتغال نیروي کار کاهش یافته است
کود و سموم شیمایی در کلیه ساختارهاي بررسی شده 

را نشـان   يفعلـی کـاهش چشـمگیر    در مقایسه با الگوي
که این موضوع بر افزایش پایداري الگوي کشـت   دهدمی

میـزان مصـرف انـرژي سـاختار اقتصـادي      . داردداللت 
افزایش قابل مالحظه و ساختار انـرژي افـزایش انـدك و    

گیري را در مقایسـه  ساختار زیست محیطی کاهش چشم
شـده  در حـالی کـه انـرژي تولیـد     ، با الگوي فعلی داشته

بــه جــز زیســت ، ي ســاختارهاي پیشــنهادي مــدلکلیــه
ــل مالحظــه  ــزایش قاب ــیاي را محیطــی اف  دهــدنشــان م

حــال اگــر کــل انــرژي تولیــدي را بــر انــرژي . )3جـدول (
در  مصرفی براي هر ساختار محاسبه کنـیم ایـن نسـبت   

و انـرژي  اجتمـاعی،  -هر یـک از سـاختارهاي اقتصـادي   
ایـن  . است 882/0 و53/1، 05/1به ترتیب زیست محیطی 

درحالی است که این نسبت در الگوي کشت فعلـی برابـر   
در ســاختار  رود،همانگونــه کــه انتظــار مــی. اســت93/0

حداکثر کارایی انرژي در اولویـت قـرار    انرژي که آرمان
بررسـی پیشـینه تحقیـق    . این نسبت حداکثر باشد گرفت،

عــات صــورت گرفتــه تــاثیر مطالدر دهــد کــه نشــان مــی
انرژي بر الگوي کشـت بصـورت مسـتقیم مـورد      کارایی

بررسی قرار نگرفتـه اسـت، بخشـی از ایـن مطالعـات از      
ــاران   ــه موســوي اول و همک ــارایی )2011(جمل ــا ک ، تنه

) کلـزا (انرژي را در مزارع مختلف یـک محصـول خـاص    
تـوان  و بر همین اسـاس نمـی   اندمورد بررسی قرار داده

گـذاري  سیاسـت  را در جهتنتایج این دست از مطالعات 
برخـی دیگـر از مطالعـات    . الگوي کشت مد نظر قرار داد

صــورت گرفتــه بــه بررســی الگــوي کشــت در راســتاي 
از این  اند،اهداف زیست محیطی و توسعه پایدار پرداخته

ــی   ــات م ــت مطالع ــه  دس ــه مطالع ــوان ب ــدیان و  ت محم
نـژاد  ، بریم)1386(منصوري و کهنسال ، )1389(همکاران

نتایج این مطالعات نیـز در  اشاره کرد، ) 1383(و یزدانی 
، بـه ایـن صـورت کـه     باشدراستاي تامین این اهداف می

-و زیسـت  الگوي تعیین شده بر اساس آرمان اقتصـادي 

بیشـترین تـاثیر    محیطی به ترتیـب بیشـترین و کمتـرین   
، در گــذاردرا بــر محــیط زیســت بــر جــاي مــی  مخــرب

-یسـت عـالوه بـر اهـداف ز   صورتی که در ایـن مطالعـه   

در نظـر  محیطی و اقتصادي، آرمان کـارایی انـرژي نیـز    
، بــر همــین اســاس طبیعــی اســت کــه نتــایج گرفتــه شــد

-کلی نتایج نشان مـی  طوربه  متفاوتی را نیز نشان دهد،

دهد که الگوي کشت با اولویت آرمان کارایی انـرژي، دو  
دهد، به این شـکل کـه   تا حدي پوشش میآرمان دیگر را 
توجه به هدف تـامین کـارایی انـرژي مـا     الگوي کشت با 

دي و زیســت هــاي اقتصــاآرمــان بــا بــین الگــوي کشــت
-هـاي زیسـت  همچنین شاخص. محیطی قرار گرفته است

دهد که الگوي کشت تعیـین  محیطی و اقتصادي نشان می
 شده بر اساس آرمان کارایی انرژي هم آرمان اقتصادي

  .دهدو هم آرمان زیست محیطی را پوشش می
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  گیري و پیشنهادهانتیجه
ریزي در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه

الگوي کشت زراعی شهرستان سقز با توجه به آرمانی، 
محیطی و انرژي محاسبه معیارهاي اقتصادي، زیست

همانطور که ذکر شد، توجه به معیار کارایی . گردید
انرژي در تعیین الگوي کشت از جمله نوآوري این 

تاکید بر دهد که نتایج نشان می .باشدپژوهش می
مختلف نتایج متفاوتی را در بر دارد و این  هايآرمان
 گیري و استفادهي این مطلب است که تصمیمکنندهبیان

در  آرمانهاي مختلف باید منطبق با اهمیت هر از مدل
اي ي نسخهمنطقه مورد مطالعه صورت گیرد و ارائه

بر اساس  .پذیر نیستي مناطق امکانواحد براي کلیه
توان  پیشنهاداتی به شرح ذیل می هنتایج بدست آمد

نظر به تفاوت نتایج حاصل از ساختارهاي  :کرد ارائه
در  رانگیو تصمیم رانمدیگردد پیشنهاد می، مختلف

فاکتورهاي مهم ، پس از شناسایی هاهنگام تدوین برنامه
-گزاري بپردازند تا هزینهاستیو سریزي امر برنامه به

ها از هر نظر به حداقل ممکن تقلیل هاي اجراي پروژه
   .یابد

 با توجه به اهمیت کارایی انرژي در کشاورزي-1
، عالوه بر به این اهداف همچنین از آنجا که توجه و

، در جهت کشاورزي پایدار نیز افزایش کارایی انرژي

ت تدوین هموثر خواهد بود، لزوم توجه به این اهداف ج
اي و منطقه در سطح هاریزيها و برنامهگزاريسیاست

  . گرددپیشنهاد می ملی
مستلزم وجود دقیق ریزي از آن جا برنامه-2

باید لذا  .و به هنگام است، کامل دقیق، هاي الزمداده
گزاران براي این امر تالش اساسی از سوي سیاست

هاي آموزش اهمیت مدلدر این راستا . صورت گیرد
جهت به کاربست  رانریزي به مدیمختلف برنامه

هاي اطالعاتی برحسب نیاز الگوهاي علمی و ایجاد بانک
  .گرددپیشنهاد می، و بر اساس اهداف کشاورزي پایدار

با توجه به اهیمت مسایل زیست محیطی،  -3
ي استفاده از منابع و انجام در زمینه يکشاورز جیترو

هاي زیست محیطی از اهیمت ها با کمترین تخریبفعالیت
و جایگاه قابل توجهی برخوردار است، لذا این مهم باید 

س همین اسا بر .مورد اهتمام مسئولین قرار گیرد
باال بردن سطح  آموزشی به منظورخدمات ترویجی و 

آگاهی عمومی راهکار مناسب جهت کاهش مصرف این 
 .گرددها پیشنهاد مینهاده

هاي بهتر با لحاظ مدلانجام مطالعات گسترده-4
تواند در تصمیمروزتر در راستاي مطالعه حاضر می

  ..ها مفید واقع شودریزيها و برنامهگیري

  

مقایسه اهداف بر اساس الگوي برنامه ریزي آرمانی و شرایط فعلی  -3 جدول  
  برنامه ریزي آرمانی

 شرایط فعلی
 

 ساختار
اهداف  اجتماعی-ساختار اقتصادي ساختار انرژي ساختار زیست محیطی   

5/11049995  96/29076672  11/36668326  36/27034573 )ریال(درآمد ناخالص   
9/705  57/2573  32/2673  91/1735 )روز-نفر(نیروي کار   

21/1257555  8/5704168  92/5297926  88/3512903 )مگا ژول(انرژي تولیدي   
6/1425790  38/3717800  65/5007163  89/3739543 )مگا ژول(انرژي مصرفی   

39/36868  27/47148  58/60477  54/113695 )کیلوگرم(کود شیمیایی   
51/87  34/204  32/244  42/281 )کیلوگرم(سموم شیمیایی   
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	يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ ﺖﯿﻤﻫا ﻪﺑ ﺮﻈﻧﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮﺟا موﺰﻟ ،ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد ﺖﺳا يروﺮﺿ دﺪﻌﺘﻣ فاﺪﻫا .ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﯽﻣ شﻼﺗ ﺮﺿﺎﺣ يﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﺪﯾﺎﻤﻧ دزادﺮﭙﺑ ،ﺖﯾﻮﻟوا ﺢﻄﺳ ود و رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﺳ رد ﺖﺸﮐ .هدادﻪﻘﺒﻃ شور ﻪﺑ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ ﺢﻄﺳ زا ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ30 ﯽﻋارز لﺎﺳ ياﺮﺑ ،نﺎﺘﺳدﺮ
	يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ ﺖﯿﻤﻫا ﻪﺑ ﺮﻈﻧﺖﺳا يروﺮﺿ دﺪﻌﺘﻣ فاﺪﻫادزادﺮﭙﺑ ،ﺖﯾﻮﻟوا ﺢﻄﺳ ود و رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﺳ رد ﺖﺸﮐ ﺢﻄﺳ زا ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،داد نﺎﺸﻧﺖﺴﯾز فاﺪﻫا و يدﺎﺼﺘﻗاﯽﻣ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ار رﺎﮐ يوﺮﯿﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و دﺎﺠﯾا اردراﺬﮔ ﯽﻣ يﺎﺟ ﺮﺑ ار ﺖﺴﯾزﻪﻨﯿﻬﺑﯽﻣ ﺶﺷﻮﭘ ﺎﺘﺒﺴﻧ
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮﺟا موﺰﻟ ،ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد سﺎﺳا ﺮﺑ ﺶﺨﺑ ﻦﯾا رد يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﺪﯾﺎﻤﻧ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻪﺑ ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾر ﻪﻘﺒﻃ شور ﻪﺑ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ زا ،ﯽﻓدﺎﺼﺗ يﺪﻨﺑ ﻞﯿﻤﮑﺗ ﻖﯾﺮﻃ225 ﯽﻋارز لﺎﺳ ياﺮﺑ ،نﺎﺘﺳدﺮﮐ نﺎﺘﺳا ﺰﻘﺳ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يﺎﺘﺳور87-1386ﻊﻤﺟ ،ﺪﺷ يروآ . ﺞﯾﺎﺘﻧ فاﺪﻫا ﺖ
	:،ﺖﺸﮐ ﻪﻨﯿﻬﺑ يﻮﮕﻟاﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﯽﺘﯾﻮﻟوا ، ،ﺰﻘﺳ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ
	اﺬﮔنارﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﻪﺑ . ﺖﻐﻟ دراد ﺖﻟﻻد تﺎﺒﺛ ﺎﺑ و ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ ﻂﯾاﺮﺷﺮﺑ راﺪﯾﺎﭘ . ﻂﯾاﺮﺷ ﻖﻓا ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾﯽﻣﺮﺑ رد ار ﺖﺳد رود يﺎﻫدﺮﯿﮔ . يزروﺎﺸﮐ ﯽﻋﻮﻧ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺖﻬﺟ رد ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ نﺎﺴﻧا ﻊﻓﺎﻨﻣ ،آرﺎﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾ ﻪﺘﺷادﺎﺑ ونزاﻮﺗ رد ﻂﯿﺤﻣ
	ﺶﺨﺑزروﺎﺸﮐيﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﯾﺮﺶﺨﺑﺎﻫي دﺎﺼﺘﻗاي طﺎﺒﺗرا هراﻮﻤﻫ و ﺮﺘﺸﯿﺑدﺰﻧﯾﮏﺮﺗيﺤﻣ ﺎﺑﯿﻂ زﯾﺖﺴﻪﺘﺷاد ،رﻮﻃ ﻪﺑيد زا ﻪﮐﯾهﺎﮔﺪﺴﺑﯿرﺎي زا نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐزﯾﺎﻨﺑﺮﺎﭘ وﯾﻪﻠﺻاﯽﻟﺎﻌﻓﯿﺖﺎﻫيﻟﻮﺗﯿﺪي رد زروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑيﺤﻣﯿﻂزﯾﺖﺴﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .ﯽﻃﻪﻫد يﺎﻫ ﺮﯿﺧا ،فﺮﺼﻣﯽﺑﻪﯾورداﻮﻣﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷرديزروﺎﺸﮐﺎﻣا ﺪﺷ يزروﺎﺸﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾا
	ﻪﻓﺪﻫ ، نازروﺎﺸﮐ ﺪﻣآرد يزﺎﺳﺮﺜﮐاﺪﺣ يور ﺮﺑ ًﺎﺗﺪﻤﻋ ﻪﮐﻪﺒﻨﺟ ويزروﺎﺸﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ ،ﺖﺳا هدﻮﺑ . زا فﺪﻫ ﻦﯾا ﻪﺑ دﺎﯾز ﻪﺟﻮﺗآﯽﻣ ﯽﺷﺎﻧ ﺎﺠﻧدﻮﺷ، ﻪﮐﻫ راﺪﯾﺎﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ رد ار ﯽﺗﺎﯿﺣ ﺶﻘﻧ يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮ ﯽﻣ ﺎﻔﯾا رﻮﺸﮐﺪﻨﮐ . فﺪﻫ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻣاﯽﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫﺪﻣﺎﯿﭘ زا 
	)ﯽﮑﭼﻮﮐ1376( .ﯽﻣ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ رد ﯽﺳﺎﺳا فﺪﻫ ود راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺢﻄﺳ ﻆﻔﺣ يزروﺎﺸﮐ دﻮﺟو ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز رﺎﺒﻧﺎﯾز رﺎﺛآ ﺶﻫﺎﮐ و دراد)يدﺎﺑآ نﻮﺗﺎﺧﯽﻨﯿﻣا و1375( .ﺎﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗﯾراﺪا ﺎﺑﯾﻦ شﺮﮕﻧﺎﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﻪﮐﯾﺪﻪﺑﻪﻧﻮﮔايﻨﮐ هدﺎﻔﺘﺳاﯿﻢ ﻪﻧ ﻪﮐ ﻧ ﺎﻬﻨﺗﯿزﺎﻠﻌﻓ ﻞﺴﻧﯽدزﺎﺳ هدروآﺮﺑ ار ،ﻪ
	ﺎﻫﺖﺴﯾز فاﺪﻫا ﻪﺑ يژﺮﻧا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻪﺟﻮﺗﺮﺘﻤﮐيﯽﻣ
	ددﺮﮔ. و يدﺎﺼﺘﻗا فاﺪﻫا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ردراﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ، ندﺮﮐ ﺮﺜﮐاﺪﺣ فﺪﻫآرﺎﮐ ﺰﯿﻧ يژﺮﻧا ﯽﯾ ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻧﺎﺠﻨﮔ .ﯽﻣ ﯽﻌﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رددﻮﺷ، ﺎﺑ و راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻠﮐ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗآرﺎﮐيژﺮﻧا ﯽﯾ ، ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺐﻟﺎﻗ رد فاﺪﻫا زا يا ﻦﯾا سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟ
	ﺪﯾﺎﻤﻧ)ﻤﻫ و نﺎﮐﺎﭙﻧﺎﺗ نارﺎﮑ2006( .ﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮑ رد صﻮﺼﺧ ﻪﺑ و ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد يژﺮﻧا ﺎﻧ ترﻮﺻ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑآرﺎﮐﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳادﻮﺷ ، آرﺎﮐﯽﻣ يژﺮﻧا ﯽﯾﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد فﺪﻫ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
	ﯾﺪﻣ يﺰﯾرناﺮدﺮﯿﮔ راﺮﻗ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫﺪﺣاو . ﻪﻫد لﻮﻃ ردﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﯿﺧا يﺎﻫيﺰﯾر مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﮏﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ رد ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺖﻬﺟ هﺪﺷ
	نﻮﺠﻤﻫ ﯽﮔرﺰﺑ يﺎﻫدور بآ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﯽﻠﺻا ﻊﺒﻨﻣ ،ﻪﻘﻄﻨﻣﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ دورﺪﯿﻔﺳدور . ﺖﺳا ﯽﻌﯿﺒﻃ سﺎﺳا ﻦﯿﻤﻫ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ و مﻮﻤﺳ زا ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐﯽﻣ ﺪﯾﺪﻬﺗ ار ﻪﻘﻄﻨﻣ ﯽﺑآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﮑﻨﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺮﻄﺧ ،ﺪﻨﮐﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺖﺳد ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻖﻃﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﯽﮔرﺰﺑﺪﯾآ . ﺮﺑ ﻤﻫ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﻪﮐ 
	ﻪﺒﺗر ترﻮﺻ ﻪﺑ فاﺪﻫا ﺖﯿﻤﻫا نازوا ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﯾ و يا ﯽﻤﮐ
	ﺺﺧﺎﺷ و ﺪﻧدادﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يراﺪﯾﺎﭘ ياﺮﺑ ﯽﯾﺎﻫ .زا ﺮﮕﯾد رد ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ زا
	ﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﺰﯿﻧﺪﻧدﺮﮔ . لﺪﻣ ور ﻦﯾا زا ﯽﻧﺎﻣرآ ﯽﻣﻮﻤﻋﻊﻗاو هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ هزوﺮﻣا ﻪﮐ ﯽﻣﺖﺳا ﺮﯾز راﺮﻗ ﻪﺑ دﻮﺷ)وﺮﻣورنﺎﻤﺣر و ،2004( .
	هدﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾرﺪﻧا،ﯽﻣ ﺮﯾز تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ دﺮﮐ هرﺎﺷا :و ﯽﻧﺎﻤﮐﺮﺗﯽﻫﺎﺷﺪﺒﻋ)1379( ، رﻮﭘﺪﺳا)1382( ،و يرﺬﯿﭼﻤﻫنارﺎﮑ)1384(- و ساﻮﺴﯿﺑ لﺎﭘ)2005( . و يدﺎﺼﺘﻗا فاﺪﻫا ﻪﮑﻨﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز ،ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺮﯾﺎﺳ رﺎﻨﮐ رد ﺰﯿﻧ يژﺮﻧ
	ﻮﮕﻟا ﻦﯾا رد:
	نﺎﻣرآ هﺪﻨﻨﮐ ﺺﺨﺸﻣ
	ما،
	ناﺰﯿﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﺘﯿﻟﺎﻌﻓ ياﺮﺑ هﺪﺷ،يﺪﯿﻟﻮﺗ
	ﻞﺻﺎﺣ ما ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زا،يﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ
	،ما
	ﻣ ناﺰﯿﻣﻮ ﻊﺒﻨﻣ يدﻮﺟ
	فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ
	،دازﺎﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ فﺮﻌﻣ
	دﻮﺒﻤﮐ ﺮﯿﻐﺘﻣ فﺮﻌﻣﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ.ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ شور ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾر ﺘﯾﻮﻟواﯽ
	ﯾﺪﻣ ياﺮﺑ ار فاﺪﻫا ﻦﯿﺑ يﺪﻨﺑ ﺖﯾﻮﻟوا نﺎﮑﻣاناﺮ ﯽﻣ ﺮﯾﺬﭘ نﺎﮑﻣادزﺎﺳ ، زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ردشور ﻦﯾا هﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳاﺖﺳا . ﻦﯾا ﺖﺤﺗ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑﺖﯾﻮﻟوا رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﺳ ﺎﺑ ﺖﯾﻮﻟوا ﺢﻄﺳ ود زا شور يﺪﻨﺑ فاﺪﻫا زا ﯽﮑﯾ ﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ زا ﮏﯾ ﺮﻫ رد ﻪﮐ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳايدﺎﺼﺘﻗا -ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ، يژﺮﻧا ﺖﯾ
	ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﻪﻨﯿﻬﺑ ،ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ هدﺎﻔﺘﺳا يدﺎﻀﺘﻣ و دﺪﻌﺘﻣ فاﺪﻫا زا . ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾر ﺪﯾدﺮﮔ .ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ شور ار نآ رﺎﺼﺘﺧا ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾر
	ﯽﻣﺪﻨﻣﺎﻧ،ﯽﻤﯾﺪﻗ زافوﺮﻌﻣ و ﻦﯾﺮﺗشور ﻦﯾﺮﺗ يﺎﻫ ﻪﻓﺪﻫ ﺪﻨﭼ يزﺎــﺳ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻞـــﺣﺖﺳا . شور ﻦﯾا ﺮﭘﻮﮐ و ﺰﻧرﺎﭼ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ)1961(عاﺪﺑاﯽﻟ ﻂﺳﻮﺗ و
	)1965 (ﺖﻓﺎﯾ شﺮﺘﺴﮔ . زا نﺎﻣرآ يﺮﺳ ﮏﯾ شور ﻦﯾا ردﯽﻣ حﺮﻄﻣ هﺪﻧﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ فﺮﻃ ﻊﺑﺎﺗ و دﻮﯿﻗ مﺎﻤﺗ و دﻮﺷ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ رد فﺪﻫﯽﻣ راﺮﻗ ﺎﻫو دﺮﯿﮔ ﻞﻣﺎﺷ فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗنﺎﻣرآ ﻦﯾا زا تﺎﻓاﺮﺤﻧا نﺪﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﺎﻫ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ياﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣﺖﺳا ﺎﻫ . هوﻼﻋ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺮﺜﮐا ردهﺪﻧﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻂﺳﻮﺗ فاﺪﻫا
	زا ﻞﺻﺎﺣ ﺪﻣآرد ، لﻮﺼﺤﻣ
	اور ردﺑﻂ)2 ( و)3( ،
	ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﻨﭼ نآ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﺎﺘﺳور ﺮﻫﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا .ﺑ ﺪﺷ هرﺎﺷا ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﻪنﺎﻣرآ و فاﺪﻫا ﻞﯿﻟدنآ ﺖﯾﻮﻟوا و ﺖﯿﻤﻫا رد توﺎﻔﺗ و دﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ ﺮﻈﻧ زا ﺎﻫ ﺖﺳﺎﯿﺳاﺬﮔنارﻢﯿﻤﺼﺗ وﯿﮔناﺮ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺖﯾدوﺪﺤﻣﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ ﻦﯾوﺪﺗ تروﺮﺿ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ يﺰﯾر ﯽﻧﺎﻣرآﺖﺳا ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ بﺎﻨﺘ
	هﺪﺷ ﺖﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ
	يوﺮﯿﻧ درﻮﻣ رﺎﮐزﺎﯿﻧ )ﺮﻔﻧ-زور( لﻮﺼﺤﻣ ﺖﺸﮐ ياﺮﺑ
	و ما
	ﺖﺳا ما .
	فﺪﻫ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾا ردآرﺎﮐﯽﻣ لﺎﺒﻧد يژﺮﻧا ﯽﯾ دﻮﺷ . ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫﺪﺷ هرﺎﺷا ، ﺶﯾاﺰﻓاآرﺎﮐﯽﯾهدﺎﻬﻧ يژﺮﻧا فﺪﻫﯾﺪﻣ و ﺖﺳا يﺪﻨﻤﺷزراناﺮ ﯽﻠﺤﻣ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻠﻣ وﯽﻣ ﯽﻌﺳﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا يازا ﻪﺑ ﺪﻨﻨﮐ)يدورو( ﺮﺘﻤﮐ ، يﺪﯿﻟﻮﺗ يژﺮﻧا راﺪﻘﻣ)ﯽﺟوﺮﺧ( ﺐﺴﮐ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ .ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ هزوﺮﻣاﺚﺤﺑ رد هﺪﺷ حﺮ
	نﺎﻣرآ ود رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾا رد ، ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳدﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ لﺎﻐﺘﺷا و ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد بﻮﻠﻄﻣدﺮﯿﮔ .ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐدور ، ﺪﻨﻟﻮﻐﺸﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻧازروﺎﺸﮐ ور ﻦﯾا زاﯽﻣ يدﺎﺼﺘﻗا فاﺪﻫا يﺮﺴﮑﯾ ياراد ﻻﻮﻤﻌﻣ رد ﻪﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ نﺎﯿﻣ ﻦﯾاﺧﺎﻧ هدزﺎﺑ يزﺎﺳﺮﺜﮐاﺪ
	ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا يراﺪﯾﺎﭘﺎﻧ و ﺖﺴﯾزﯽﻣ نﺎﺸﻧ ارﺪﻫد .آرﺎﮐ ﯽﯾ ﻪﺑ يژﺮﻧاﻪﻄﺑار ترﻮﺻ)4 (ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗدﻮﺷ)رﺎﺒﺗ ﯽﺘﺸﻬﺑ ﻤﻫو ،نارﺎﮑ2010( .
	ﻪﻄﺑار رد)4 ( ﻢﺘﺴﯿﺳ زا ﯽﺟوﺮﺧ يژﺮﻧا رﺪﻘﭼ ﺮﻫﯿﺳ ﻪﺑ يدورو يژﺮﻧا ﺎﯾ و ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑﺴ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﻢﺘ آرﺎﮐﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻋرﺰﻣ رد يژﺮﻧا ﯽﯾﺪﺑﺎﯾ . ﻢﻈﻋا ﺖﻤﺴﻗ ژﺮﻧايﻓﺮﺼﻣﯽزروﺎﺸﮐ رديﺗﺮﺗ ﻪﺑ ارﯿﺐﺑآﯿرﺎي ، دﻮﮐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾﻧﯿنژوﺮﺘهﺮﺸﺣ مﻮﻤﺳ وچرﺎﻗ و ﺶﮐ ﺶﮐ ﮑﺸﺗﯿﻞﻣﯽﺪﻫد . يژﺮﻧا ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻌ
	2-لﺎﻐﺘﺷا بﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد نﺎﻣرآ
	ﯽﻣ ﻮﻠﯿﮐ ﺮﻫ يازا ﻪﺑﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺑ يژﺮﻧا ﺐﯾاﺮﺿ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫلوﺪﺟ رد يدورو يژﺮﻧا ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﻮﻈﻨﻣ)2 ( هداد نﺎﺸﻧ هﺪﺷﺖﺳا.
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﺟوﺮﺧﻪﻄﺑار زا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ،)5 ( هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﯾدﺮﮔ.
	ﺮﺑ ما و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺐﺴﺣ
	لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد ﻪﮐ
	يﺪﯿﻟﻮﺗ يژﺮﻧا ﺐﯾﺮﺿ
	ﺮﺑ سﺎﺳا ﻦﯾانﺎﻣرآيﺎﻫ ياﺮﺑ ﺮﯾز ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ﻦﯾا فاﺪﻫاﺖﺳا هﺪﺷ ظﺎﺤﻟ لﺪﻣ رد . 3 - بﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد نﺎﻣرآﺪﯿﻟﻮﺗ يژﺮﻧاي زا تﻻﻮﺼﺤﻣ
	زا هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ يژﺮﻧا لﻮﺼﺤﻣ
	ﻻﺎﺑ ﻂﺑاور رد ،
	و ما
	ﺖﺸﮐ ﺖﻬﺟ هﺪﺷ فﺮﺼﻣ يژﺮﻧا لﻮﺼﺤﻣ
	ﺖﺳا ما
	هﺮﻬﺑيرادﺮﺑنﺎﺴﻧازاﻊﺑﺎﻨﻣﯽﻌﯿﺒﻃهراﻮﻤﻫﻪﺑ ترﻮﺻﮏﯾﻪﺒﻧﺎﺟوﯽﺑﻪﯾورهدﻮﺑوهﺮﻬﺑيرادﺮﺑزاﻦﯾا ﻊﺑﺎﻨﻣنوﺪﺑﺖﯾﺎﻋرﻪﺒﻨﺟيﺎﻫﯽﺘﻇﺎﻔﺣنآوﺎﻬﻨﺗ سﺎﺳاﺮﺑﻦﯿﻣﺄﺗﻊﻓﺎﻨﻣهﺎﺗﻮﮐتﺪﻣمﺎﺠﻧاﯽﻣدﺮﯿﮔ . فﺮﻃ زا لﺎﺳ رد ﺮﮕﯾد ﺪﻧور ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ فﺮﺼﻣ ﺮﯿﺧا يﺎﻫﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﯽﺸﯾاﺰﻓا ﻪﺑور ،ﯽﺳرﺮﺑهداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﺖﺳا ،
	4- يژﺮﻧا بﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد نﺎﻣرآ هﺪﺷ فﺮﺼﻣ يزروﺎﺸﮐ
	ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و رازﺎﺑﯽﺘﺸﯿﻌﻣ ﺖﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﯾا ﺐﻟﺎﻗ رد ﻪﮐ ﺎﻫ87ﺪﻣ رد ﻪﻟدﺎﻌﻣل ﺪﯾدﺮﮔ ظﺎﺤﻟ ﯽﺿﺎﯾر . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ دﺮﮐ هرﺎﺷا ﺪﯾﺎﺑ ﺳ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ نﺎﻣرآ ﺮﻫ بﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄ)
	ﻪﯿﺻﻮﺗ سﺎﺳاﺮﺑ ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ ﺮﮔا رﺎﮑﺑ ﯽﻨﻓ يﺎﻫ ﺪﻧﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ، ﺮﯾﺎﺳ و تﺎﻓآ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ زا ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺎﻬﻨﺗترﺎﺴﺧ ﻞﻣاﻮﻋﯽﻣ ازﺪﺳر ،ﻂﯿﺤﻣ دراو ﻪﯿﻘﺑﺖﺴﯾز ﯽﻣﺪﻧﻮﺷ ، ﺎﻫﺎﯾرد ﻪﺑ ﺲﭙﺳ و ﺎﻫﺮﻬﻧ ﻪﺑ بآ ﻖﯾﺮﻃ زا و ﯽﻣ ﻞﻘﺘﻨﻣدﻮﺷ .ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑور فﺮﺼﻣﺑ دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ عاﻮﻧا وﺒﺟ تﺎﻣﺪﺻ
	( ﺮﻫ اﺪﺘﺑا ، ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ فﺪﻫ لﺪﻣ ﮏﯾ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﯾ و ﺮﺜﮐاﺪﺣ نآ عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﯽﻄﺧ يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد بﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾا ﺲﭙﺳ ،ﺪﯾدﺮﮔﺪﯾدﺮﮔ ظﺎﺤﻟ ﯽﻧﺎﻣرآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ . لﺪﻣ رد فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻻﻮﻤﻌﻣ ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾرﻞﻗاﺪﺣ ندﺮﮐ ﯽﻓاﺮﺤﻧا يﺎﻫﺮﯿﻐﺘ
	6- بﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد نﺎﻣرآ فﺮﺼﻣدﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	شورﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ ﻞﺣ يﺰﯾر ﻪﺑ قﻮﻓا ﻪﻧﻮﮔﯾ ﺖﺴ ﻪﮐ ، ﺪﺣ ﺎﺗ لوا ﺖﯾﻮﻟوا رد هﺪﺷ ظﺎﺤﻟ فاﺪﻫا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺎﺗهﺪﺸﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ نﺎﮑﻣا ﺖﯾﻮﻟوا رد دﻮﺟﻮﻣ فاﺪﻫا غاﺮﺳ ﻪﺑ ﺪﻧا ﯽﻤﻧ يﺪﻌﺑدور)نﺎﻤﺣر و وﺮﻣور ،2004( .
	هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ ﺖﺸﮐ ياﺮﺑ هﺪﺷ لﻮﺼﺤﻣ
	رﻮﮐﺬﻣ ﻂﺑاور رد ،
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺖﺸﮐ ﺖﻬﺟ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا لﻮﺼﺤﻣ
	ما ،
	ﺖﺳا ما . ﺖﯾدوﺪﺤﻣﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻪﺑ ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾر ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻢﺴﻗ ودﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ لﻮﻤﻌﻣ يﺎﻫ و ﯽﻄﺧ يﺰﯾر ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺎﯾ تﻻدﺎﻌﻣﯽﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﯽﻧﺎﻣرآ لﺪﻣ يﺎﻫﺪﻧﻮﺷ . ﺖﯾدوﺪﺤﻣنﺎﻣرآ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﻧﺎﻣرآ يﺎﻫ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ ﺢﯾﺮﺸﺗ ﯽﻠﺒﻗ ﺶﺨﺑ .ﺖﯾدوﺪﺤﻣ لﺪﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﯽﻄﺧ ي
	ردﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ اﺪﺘﺑافﺪﻫ عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ فاﺪﻫا ﮏﺗ ﮏﺗ ﯽﻄﺧ يﺰﯾر ، ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﺪﯾدﺮﮔ  ﻞﻗاﺪﺣ وﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد فﺪﻫ ظﺎﺤﻟ ﯽﻧﺎﻣرآ يﺰﯾرﺪﺷ .
	ﻪــﺑ ﺖــﯾﻮﻟوا يدﺎــﺼﺘﻗا رﺎﺘﺧﺎــﺳ ردنﺎــﻣرآيﺎــﻫ و ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد لﺎﻐﺘـﺷا ﺪـﺷ هداد صﺎـﺼﺘﺧا . يﻮـﮕﻟا
	هﺪﺷ جرﺎﺧ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻮﮕﻟا زا ﯽﺑآ ﻮﺟ وﺪﻧا . سﺎﺳا ﺮﺑ زﺎﯿﻧ ﻪﮐ ﯽﺗﻻﻮﺼﺤﻣ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾا يدورو يژﺮﻧا ﻪﺑ يﺮﺘﻤﮐ يژﺮﻧا و ﺪﻧراد يزروﺎﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺖﻬﺟ يﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗهﺪﺷ فﺬﺣ ﻮﮕﻟا زا ﺪﻨﻨﮐﺪﻧا .
	ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪـﻣ ﻞـﺣ ﻖـﯾﺮﻃ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺖﺸﮐ يﺰـﯾر ﺎـﺑ ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟاﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣلوﺪﺟ2 . ﺖـﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎـﺘﻧ هﺪﻣآ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖـﯾﻮﻟوا ﺎـﺑ ﯽﻧﺎـﻣرآ يﺰـﯾر يدﺎﺼﺘﻗاﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺪـﻫد ، ﺖـﺸﮐﺮﯾز ﺢﻄـﺳ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪـﺑ مﺪﻨﮔ لﻮﺼﺤﻣ ، ﻪـﺠﻧﻮﯾ تﻻﻮـﺼﺤﻣ و ، ﻪـﺑ  ﻮـﺟ و دﻮـﺨﻧ ﺐــﯿﺗﺮﺗهد
	ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻖﺒﻃبﻮﻠﻄﻣ ﺢﻄﺳ نﺎﻣرآ ﺖـﯾﻮﻟوا رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ مﻮﻤـﺳ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗﺪﻧا .رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾا رد ﻪﺑ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ناﺰﯿﻣ ناﺰﯿﻣ زا هﺪﺷ هدﺮﺑرﺎﮐﻞﮐ سﺮﺘـﺳد رد ﻦﯿﻣز ﯽـﻣ ﺮـﺘﻤﮐ ﺪﺷﺎﺑ . ﺖﺒﺴﻧ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾا سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﺑ يﺮـﺘﻤﮐ ناﺰـﯿﻣ ﻪـﺑ ﻦﯿ
	يژﺮﻧا رﺎﺘﺧﺎﺳ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﻨﯿﻬﺑ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻪﺑ ﺖﯾﻮﻟوانﺎﻣرآيﺎﻫ ﻪﺑ يدورو يژﺮﻧا و يﺪﯿﻟﻮﺗ يژﺮﻧا ﺖﺳا ﻢﺘﺴﯿﺳ .ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﯾا ﻖﺒﻃ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ي ﺎﺑﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ،ﯽﻣ نﺎﺸﻧﺪﻫدﻪﮐ لﻮﺼﺤﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﻪﺑ يا48رﺎﺘﮑﻫ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و هﺪﯿﺳر ﺖﺸﮐارﻪﻣﺎﻧﺮﺑ سﺎﺳا ﺮﺑ
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ هدزﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣيا هﺪـﺷ ﯽﺣاﺮﻃ يﺎﻫﻮﮕﻟا زا ﮏﯾ ﺮﻫ لوﺪﺟ رد)3(ﯽﻣ نﺎﺸﻧﺪﻫد ، ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ هدزﺎﺑ يا سﺎـﺳا ﺮـﺑيدﺎﺼﺘﻗا يﻮﮕﻟا-ﯽﻋﺎﻤﺘﺟاﻪﻣﺎﻧﺮﺑ هدزﺎﺑ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يا ﺮﺑ سﺎﺳاﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﻮﮕﻟا دﻮـﺧ ﻪـﺑ ار راﺪـﻘﻣ
	زا تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﯾا زا ﯽـﺸﺨﺑ ،ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ نارﺎــﮑﻤﻫ و لوا يﻮــﺳﻮﻣ ﻪــﻠﻤﺟ)2011( ﯽﯾارﺎــﮐ ﺎــﻬﻨﺗ ، صﺎـﺧ لﻮـﺼﺤﻣ ﮏـﯾ ﻒﻠﺘﺨﻣ عراﺰﻣ رد ار يژﺮﻧا) اﺰـﻠﮐ ( هداد راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣﺪﻧا ﯽـﻤﻧ سﺎـﺳا ﻦﯿﻤﻫ ﺮﺑ و ناﻮـﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺖﺳد ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧﺖﻬﺟ رد ار ﺖـﺳﺎﯿﺳ يراﺬـﮔ دا
	هداد صﺎﺼﺘﺧاﺖﺳا. ﻪـﮐ ﺖـﺳا ﻞـﯿﻟد ﻦﯾا ﻪﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾاا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يدﺎﺼﺘﻗا يﻮﮕﻟا رد ـﻫ نﻮـﭽﻤﻫ يدﺎـﺼﺘﻗا فاﺪﺖــﻓﺮﮔ راﺮــﻗ ﺖــﯾواوا رد ﻦﯿــﻋراز ﺪــﻣآرد ﺶﯾاﺰــﻓا ﺮــﺑ و ﺪــﺷ ﺪــﻫاﻮﺧ عراز ﺪــﯾﺎﻋ يﺮﺘــﺸﯿﺑ ﺪــﻣآرد ﻮــﮕﻟا سﺎــﺳا . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﻮﮕﻟا سﺎﺳا ﺮﺑ فﺮـﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ 
	ﺪــﻫد ،ﻪــﻣﺎﻧﺮﺑ هدزﺎــﺑ و يدﺎــﺼﺘﻗا رﺎﺘﺧﺎــﺳ يﺎــﻫﻮﮕﻟا يا رﺎﺘﺧﺎـﺳ يﻮﮕﻟا و دﻮﺒﻬﺑ ﯽﻠﻌﻓ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد يژﺮﻧاﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزﺪﻫد .ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ نﺎـﯿﺑ هﺪــﻨﻨﮐرﺎــﮐ يوﺮــﯿﻧ ﻪــﺑ زﺎــﯿﻧ ﺶﯾاﺰــﻓا ي يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎــﺳ رد ﺖـﺳا ﯽﻠﻌﻓ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد يژﺮﻧا و يدﺎﺼ
	ﻦﯾﺮـﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ بﺮــﺨﻣ ﯽــﻣ يﺎــﺟ ﺮــﺑ ﺖــﺴﯾز ﻂﯿــﺤﻣ ﺮــﺑ اردراﺬــﮔ رد ، ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﯾا رد ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ ز فاﺪـﻫا ﺮـﺑ هوﻼـﻋ ﺖـﺴﯾ
	ﺰـﯿﻧ يژﺮـﻧا ﯽﯾارﺎـﮐ نﺎﻣرآ ،يدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺮـﻈﻧ رد ﺪــﺷ ﻪــﺘﻓﺮﮔ ﺞﯾﺎــﺘﻧ ﻪــﮐ ﺖــﺳا ﯽــﻌﯿﺒﻃ سﺎــﺳا ﻦﯿــﻤﻫ ﺮــﺑ ،،ﺪﻫد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ار ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﻪﺑرﻮﻃ ﯽـﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻠﮐ
	ود ،يژﺮـﻧا ﯽﯾارﺎﮐ نﺎﻣرآ ﺖﯾﻮﻟوا ﺎﺑ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻪﮐ ﺪﻫد ار ﺮﮕﯾد نﺎﻣرآﯽﻣ ﺶﺷﻮﭘ يﺪﺣ ﺎﺗ ﻪـﮐ ﻞﮑـﺷ ﻦﯾا ﻪﺑ ،ﺪﻫد ﺎﺑ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﺎـﻣ يژﺮـﻧا ﯽﯾارﺎـﮐ ﻦﯿﻣﺎـﺗ فﺪﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺖــﺸﮐ يﻮــﮕﻟا ﻦﯿــﺑﺎــﺑنﺎــﻣرآﺎــﺼﺘﻗا يﺎــﻫ ﺖــﺴﯾز و يد ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﻄﯿﺤﻣ .ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖـﺴﯾز يﺎـﻫ
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ يدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻪﮐ ﺪﻫديدﺎﺼﺘﻗا نﺎﻣرآ ﻢﻫ يژﺮﻧا ﯽﯾارﺎﮐ نﺎﻣرآ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷﯽﻣ ﺶﺷﻮﭘ ار ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز نﺎﻣرآ ﻢﻫ وﺪﻫد.
	ﺟ فاﺪﻫا ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ موﺰﻟ ،دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﺛﻮﻣﻬ ﻦﯾوﺪﺗ ﺖ ﺖﺳﺎﯿﺳيراﺰﮔﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺎﻫيﺰﯾرﺎﻫﺢﻄﺳ ردﻪﻘﻄﻨﻣ و يا ﯽﻠﻣﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘددﺮﮔ . 2-ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﺟ نآ زا يﺰﯾر ﻖﯿﻗد دﻮﺟو مﺰﻠﺘﺴﻣ هدادمزﻻ يﺎﻫ ،ﻖﯿﻗد ﻞﻣﺎﮐ ،ﺖﺳا مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ و. اﺬﻟ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﺳﺎﯿﺳ يﻮﺳ زا ﯽﺳﺎﺳا شﻼﺗ ﺮﻣا ﻦﯾا ياﺮﺑ ناراﺰﮔ دﺮﯿﮔ ترﻮﺻ 
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد يﺰﯾر ،ﯽﻧﺎﻣرآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺰﻘﺳ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﯽﻋارز ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟاﺖﺴﯾز ،يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يژﺮﻧا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺪﯾدﺮﮔ . ﯽﯾارﺎﮐ رﺎﯿﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺪﺷ ﺮﮐذ ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﻦﯾا يروآﻮﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ رد يژﺮﻧاﯽﻣ ﺶﻫوﮋﭘﺪﺷﺎﺑ.ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺪ
	هژوﺮﭘ ياﺮﺟا يﺎﻫ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻦﮑﻤﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﺮﻫ زا ﺎﻫ ﺪﺑﺎﯾ.1-يزروﺎﺸﮐ رد يژﺮﻧا ﯽﯾارﺎﮐ ﺖﯿﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ وﻪﺟﻮﺗ ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫفاﺪﻫا ﻦﯾا ﻪﺑ ﺮﺑ هوﻼﻋ ، يژﺮﻧا ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺖﻬﺟ رد ،
	تﺎﻋﻼﻃا يروﺎﻨﻓ و رﺎﻣآ هرادا،1381.ﯽﻋارز لﺎﺳ يزروﺎﺸﮐ ﻪﻣﺎﻧرﺎﻣآ80-1381،ﻬﺗناﺮ.ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻧوﺎﻌﻣ تارﺎﺸﺘﻧاﺰﯾر و ي دﺎﻬﺟ ترازو ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘيزروﺎﺸﮐ . رﻮﭘﺪﺳاح وﻨﺴﺣﯽمﺪﻘﻣموﺪﻤﺣايغ،1386.ﺣاﺮﻃﯽﯾﮏﻤﺼﺗ لﺪﻣﯿﻢﯿﮔﺮيﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻓﺪﻫﺪﻨﭼﯿﯿﻦﻮﮕﻟايﻬﺑﯿﻪﻨ ﺖﺸﮐ رﺎﺳ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ زﺎﻧ ﺖﺷد ردي ،ﻤﺸﺷﯿﻦﻔﻨﮐﻧاﺮز
	يﺎﻫ1 ﺎﺗ31 . نﺎﯾﺪﻤﺤﻣف وﯽﺷﻮﻨﻫﺎﺷن وﯽﻧﺎﺑﺮﻗموﻞﻗﺎﻋح،1389.نﺎﻤﯾﺮﻓ ﺖﺷد رد راﺪﯾﺎﭘ ﯽﻋارز يﻮﮕﻟا ﻦﯾوﺪﺗمﺎﺟ ﺖﺑﺮﺗ. دﺎﺼﺘﻗا يزروﺎﺸﮐ هرﺎﻤﺷ ،2ﻪﺤﻔﺻ ،يﺎﻫ1 ﺎﺗ42 .
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