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  چکیده
هاي در راستاي نیل به خودکفایی و نیز پایداري کشاورزي، یکی از ابزارهاي مهم در ارزیابی عملکرد سیستم

رت یک سیستم تولیدي کشاورزي زمانی از لحاظ وري عوامل تولید است. در این صوکشاورزي استفاده از شاخص بهره
 رسدمینظر  به ترتیب بدینوري کل آن سیستم نسبت به سیستم دیگر بیشتر باشد. اقتصادي پایدارتر خواهد بود که بهره

 این هدف رو همین از دارد. وجود ارتباط تولید عوامل وريبهره و کشاورزي بخش تولیدي هايسیستم پایداري بین

حجم نمونه از  .است اردبیل دشت زمینیسیب مزارع در کشاورزي پایداري با تولید عوامل وريبهره رابطه بررسی مطالعه
 به پرسشنامه تکمیل و میدانی پیمایش طریق از نیاز مورد اطالعات و هاداده تعیین شد. نفر 231طریق فرمول کوکران 

میانگین  نتایج نشان داد گردید.آوريجمع1391-92زراعی در سال  ايمرحلهدو بنديطبقه گیري تصادفینمونه روش
می باشد بدین ترتیب به طور متوسط در ازاي مصرف یک  011/0وري کل عوامل تولید واحدهاي مورد بررسی بهره

همچنین نتایج حاصل از رهیافت زمینی تولید شده است. تن سیب 011/0زمینی منطقه، واحد از نهاده کل در مزارع سیب
هاي رگرسیونی مطالعه به سمت پایداري گرایش دارند. نتایج حاصل از مدلد ع منطقه موررانایاك نشان داد که مزاسن

وري کل، درآمد زارع، نوع مالکیت زمین، سطح سواد، سطح زیرکشت، سابقه بهره چند متغیره نشان داد که متغیرهاي
  .دهندد تغییرات شاخص پایداري را توضیح میدرص 25 در مجموع زمینی و دانش کشاورزي پایدارکشت سیب
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Abstract 

Using productivity index is one of the important tools in evaluating performance of agricultural 

systems in achieving self-sufficiency and also agricultural sustainability. In this regard, if the 

productivity of an agricultural production system is higher than another system, it would be 

economically sustainable. Therefore, it seems that there is a relationship between the sustainability 

of production system of agricultural sector and factor productivity. For this reason, the objective of 

this research is considering the relation between factor productivity and agricultural sustainability in 

potato farms in Ardabil plain. For this research 231 samples determined by Cochran’s formula. 

Research data belongs to 2012-2013 crop period and was gathered through field surveys and 

questionnaires complete by means of two-stage random sampling. The result of this research has 

shown that the most and limited amount of the partial productivity respectively are related to the 

land and water. The total factors productivity average of the evaluated units are 0.011, therefore in 

average for each unit usage of total input in potato farms 0.011 tone potato has been produced at the 

region. Also the result of the Senanayak has been shown that the farms in studied area has intent to 

sustainability. Results of multiple regression models showed that the variables; the total factor 

productivity, farmer income, type of land ownership, education level, experience of potato 

cultivation, land, the knowledge of sustainable agriculture, separately has explain 25 percent of the 

sustainability index changes. 
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  مقدمه

 منابع، و محدودیت رشد جمعیتفزاینده روند      

 بیش را عوامل تولید وري بهره ارتقاء اهمیت و ضرورت

محصوالت کشاورزي  سازد. افزایشمی   نمایان پیش از
از راه افزایش سطح زیر کشت و یا افزایش عملکرد 

 منابع به ویژه محدودیت. با عنایت به امکان پذیر است
-می هانهاده وريبهره بهبود  ،مرغوب  ايهزمین آب و

از  .)1382(سیدان به افزایش تولید منجر شود تواند
نیاز به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیري از  طرفی

کاهش عملکرد محصوالت مختلف از جمله سیب زمینی، 
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بیل قهاي گوناگونی از باعث شده تا کشاورزان نهاده
ستفاده قرار داده، سموم و کودهاي شیمیایی را مورد ا

- بدون آنکه پیامدهاي آنی و طوالنی مدت بر محیط 

زیست را در نظر بگیرند. بنابراین عدم اطالع زارعین و 
ز عدم محیطی و نی هاي زیستتوجهی آنان به جنبهبی

کارگیري صحیح  به کارایی سیب زمینی کاران در
وري این عوامل تولید و در نتیجه پایین بودن بهره

ل، باعث شده که عالوه بر کاهش توسعه کمی و عوام
کیفی این زراعت، حاصلخیزي خاك تضعیف و 

 .گرددناپایداري نظام زراعی تشدید 

 استان اردبیل با  در بین مناطق کشاورزي کشور،    
مندي از پتانسیل ها، شرایط آب و هوایی و منابع بهره

تولید گسترده یکی از مراکز اصلی تولید محصوالت 
 یمحصوالت زراع نیدر بشود. اورزي محسوب میکش

درصد و  2/37 با ینیزم بیس 1390در سال  استان
ناخالص  دیارزش تول نیدرصد باالتر 23گندم با 

 ،کشت ریسطح ز .بودندرا دارا  يمحصوالت کشاورز
به ترتیب  لیدر اردب ینیزم بیعملکرد س و دیتول زانیم

گرم بوده  لویک 35500تن و  624800هکتار،  15600
کشت  ریز یدرصد از کل اراض 7/13لیاستان اردب است.

کشور را به خود  ینیزم بیکل س دیدرصد تول 13و 
اردبیل درصد آن در دشت  97اختصاص داده که 

استان  واقع شده است.(شهرستان هاي اردبیل و نمین) 
 بیس دیاز نظر تول 1389-90 یدر سال زراع لیاردب
 در رتبه دومدرصدي 8/14دحدو با داشتن سهم ینیزم

). از 1390(وزارت جهاد کشاورزي شتقرار داکشور 
آنجائیکه سیب زمینی یکی از محصوالت اصلی منطقه 
مورد مطالعه می باشد در راستاي بهره گیري منطقی از 

وري عوامل عوامل و منابع موجود، ارزیابی میزان بهره
کنندگان تواند ضمن ارائه تصویر واقع بینانه به تولیدمی

در راستاي اتخاذ تصمیمات صحیح در مصرف عوامل، 
به سیاست گذاران بخش کشاورزي نیز این امکان را 

هاي آتی خود تدابیري اتخاذ ریزيبرنامه دهد که درمی

-نمایند که با حفظ پایداري واحدهاي کشاورزي، بهره

  وري عوامل تولید بهبود یابد.
وري و پایداري هي در زمینه بهرمطالعات متعدد     

لیکن تحقیقاتی که ارتباط بین  ،کشاورزي صورت گرفته
) 1382باشد. سیدان (محدود می، این دو را شامل شود

وري و تعیین مقدار بهینه در تحقیقی به تحلیل بهره
زمینی در شهرستان همدان استفاده از عوامل تولید سیب

و آب حیوانی پرداخت. نتایج  نشان داد استفاده از کود
کار بسیار نزدیک به بهینه اقتصادي، و بکارگیري نیروي

و مصرف سم بیشتر از حد بهینه اقتصادي است. 
-مقایسه مزارع کوچک و بزرگ نشان داد که بهره

هاي کشت بیشتري دارند از نهادهبردارانی که سطح زیر
 و مقصودي کنند.تري استفاده میمطلوب تولید به نحو

-کشت سیب پایداري بر مؤثر ملعوا) 1384( همکاران

 شهرستان زمینی کارانسیب  از نفر 160 بین در زمینی
از  پژوهش این در. دادند را مورد بررسی قرار فریدن
 متغیرهاي تعیین براي گام به گام رگرسیونی تحلیل
. است شده استفاده زمینیسیب کشت پایداري بر مؤثر

-زمینییبدرصد س 37/13نتایج نشان داد، نظام زراعی 

درصد در گروه نسبتاً  87/66کاران در گروه ناپایدار، 
درصد در گروه بسیار پایدار قرار  76/18پایدار و 

 ) به ارزیابی پایداري عملیات کشت1390هوشیار ( دارند.
زمینی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در دشت اردبیل سیب

هاي رایگبی و پرداخت. وي با استفاده از شاخص
) میزان پایداري 1991) و سنانایاك (2001( همکاران

عملیات کشت را ارزیابی کرد. نتایج هر دو رهیافت 
درصد مزارع به سمت  50نشان داد که بیش از 
) به 1391الفی و همکاران (ناپایداري گرایش دارند. 
ها و صرفه اقتصادي در تولید تحلیل روابط بین نهاده

 تایج نشان داداردبیل پرداختند. نزمینی استان سیب
آالت هاي قیمتی عوامل تولید بذر، کار و ماشینکشش

-هاي کار و بذر مکمل ماشین مینهادهمنفی بوده و 

محاسبه گردید  69/0باشند، نهایتاً، کشش هزینه برابر با 
که بیانگر وجود صرفه اقتصادي در فرآیند تولید این 
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-ه) براي انداز2007ملفو و همکاران (باشد. محصول می
وري کل بهره و پایداري از شاخص وريگیري بهره

توجهی در نتایج نشان داد تغییرات قابل استفاده کردند.
بین مناطق غیر ساحلی در چین وجود  90پایداري دهه 

 وريوري کل عوامل بجاي بهرهبهره ضمن اینکهدارد، 
زاده جنیدي شریعت. باشدتر میمناسبیک عامل تولید 

هاي تولید ؤثر بر پایداري سیستم) عوامل م2012(
با استفاده از را محصوالت کشاورزي در شوشتر 

روش رگرسیون چند متغیره مورد ارزیابی قرار داد. 
هاي تحقیق متغیرهاي سن، سابقه کشاورزي، برابر یافته

نوع سیستم زراعی، منزلت اجتماعی، دانش کشاورزي 
و  پایدار و نگرش به کشاورزي پایدار رابطه مثبت

د. نداري با پایداري تولید محصوالت کشاورزي دارمعنی
) پایداري سیستم کشت برنج را 2014روي و همکاران (

و با استفاده از  در بنگالدش مورد ارزیابی قرار داده
 کنندههاي ترکیبی به بررسی عوامل تعیینشاخص

پایداري پرداختند. نتایج نشان داد که کمتر از نیمی از 
-دگان برنج به لحاظ پایداري اقتصادي، زیستکننتولید

سرمایه  اند و توسعهمحیطی و کیفیت زندگی پایدار بوده
وري زمین، استفاده درست از انسانی، افزایش بهره

منابع و در دسترس بودن اطالعات عوامل مؤثر در 
  پایداري کشاورزي برنج هستند. 

 انجام مطالعاتبندي و جمعمرور منابع از  در مجموع    

 وريبهره زمینه در کشور از خارج و داخل در شده

 مطالعات اکثردر که بدست آمدنتیجه  این تولید عوامل

 یا تولید برآورد تابع نظیر پارامتریک هايروش از عمدتا

 عددي شاخص نظیر ناپارامتریک یا هزینه و تابع

- ي بهرهمحاسبه براي 2و شاخص کندریک 1ترنکویست

 (TFP)وري کل عوامل تولید و بهره )PP( وري جزئی
همچنین مطالعاتی که در مورد  .است شده استفاده

کشاورزي پایدار انجام شده بیشتر عوامل مؤثر بر 
اند پایداري عملیات کشاورزي را مورد بررسی قرار داده

                                                           
1 Tornquist & Tilh index 
2 Kendrik index 

مطالعات  از شاخص سنانایاك جهت  برخی از و در
شده است. گیري پایداري نظام کشاورزي استفاده اندازه

وري و پایداري بهرهمطالعاتی که ارتباط نهایتا 
به همین جهت  ه ورا نشان دهد محدود بود کشاورزي

  دارد.این تحقیق گامی در این راستا بر می
زمینی دشت اردبیل به عنوان دومین تولیدکننده سیب     

باشد. بر این اساس و به دلیل در سطح کشور مطرح می
صول در تأمین امنیت غذایی مردم، اهمیت زیاد این مح

توجه به پایدار نمودن عملیات کشاورزي این محصول 
وري مزارع منطقه مورد مطالعه و در جهت افزایش بهره

زیست و کاهش اثرات منفی آن ضروري حفظ محیط
است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه 

در وري عوامل تولید و پایداري کشاورزي بین بهره
  زمینی دشت اردبیل صورت پذیرفت.  مزارع سیب

  
  هامواد و روش

از دو وري بهرهگیري در حال حاضر براي اندازه      
شود که شامل رهیافت اصلی و عمده استفاده می

 باشند.می 4و رهیافت ناپارامتریک 3رهیافت پارامتریک
در رهیافت پارامتریک (اقتصادسنجی) ساختار تولید را 

ان با استفاده از تابع تولید یا هزینه مورد بررسی تومی
نیز در رهیافت ناپارامتریک  ).1376قرار داد (سالمی 

ریزي ریاضی و یا با استفاده از برنامهوري بهره  معیار
شود (امامی میبدي محاسبه عدد شاخص تعیین می

1379.(  
وري وري به دو نوع بهرهبا توجه به اینکه بهره     

شود، بر وري کل عوامل تولید تقسیم میبهرهو  جزئی
وري نیز به دو گیري بهرههاي اندازهاین اساس شاخص
وري جزئی عوامل تولید و هاي بهرهدسته شاخص

وري بهره د.گردفکیک میوري کل عوامل تولید تبهره
 نسبت از که است وريهاي بهرهشاخص از یکی جزئی

 براي استفاده مورد هاينهاده از یک هر به ستاده کل

                                                           
3 Parametric approach 
4 Non-Parametric approach 
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. گرددمی محاسبه جداگانه صورت به ستاده آن تولید
  شود:به صورت زیر تعریف می  iوري عامل تولیدبهره

( )n
ii

i XXXf
XX

QFSP ,...,,1
21==            [1] 

مقدار  i ،Q نهاده جزئی وريبهره iFSPدر رابطه فوق 
باشد می iي مقدار نهاده iX محصول تولید شده و

 هايروش از یکی شاخص عدد روش. )1376(سالمی،

 لیکن ت.اس وريبهره تعیین کاربردي و متداول عمده

 روش وري بهبهره تغییرات بررسی در مسئله مهمترین

 هايستاده و هاهنهاد سازيجمع نحوه شاخص، عدد

وري ). شاخص بهره2002(روتان  تاس ناهمگن
از تقسیم شاخص تولیدات بر شاخص  5 (TFP)کل

ها در یک مقطع زمانی و یا در طی دو دوره زمانی نهاده
  :)1989شود (لینام و هردت گیري میاندازه

∑
=

j
ijj

i
i XS

TP
TFP                                           [2] 

وري کل عوامل تولید الزم است که در محاسبه بهره
ها با یکدیگر و به طور همزمان در مقابل تمامی نهاده

ه دست آمده مقایسه شوند. از این رو الزم است ستاده ب
ها را وري واحدها نهادههاي بهرهکه براي کسب نسبت

گیري همگن نمود و آنها را با معیارهاي قابل اندازه
پذیر کرد. معیارهاي مورد استفاده عمدتاً مقداري و جمع

ارزشی هستند. لیکن با توجه به متفاوت بودن واحدهاي 
عدم جایگزینی بین آنها و لزوم حضور  ها وکمی نهاده

همزمان آن در جریان تولید، باید بتوان شاخص مقداري 
ها ارائه نمود. بدین منظور از مقدار مناسبی از نهاده

مصرف هر نهاده در واحدهاي مورد نظر و نیز از 
متوسط سهم هر نهاده از هزینه کل واحدها استفاده شد. 

  توان نوشت:بنابراین می

iiiiiii

i
i XXXXXXX

TPTFP
7654321 044.007.007.0105.005.0022.063.0 ++++++

=

  در رابطه فوق متغیرها عبارتند از:
iTFPوري کل عوامل در مزرعه : بهرهiما ،iTP:  مقدار

: مقدار بذر 1iXام، iزمینی در مزرعه کل سیبتولید 
                                                           
5 Total factor  productivity 

: مقدار کل سم مصرفی 2iXام، iبردار مصرفی بهره
شیمیایی : مقدار کل نهاده کود3iXام، iبردار بهره

: مقدار کل 4iXام، iبردار رهمصرف شده توسط به
: مقدار کل 5iXام، iبردار ساعات استفاده از ماشین بهره

: مقدار آب مصرفی توسط 6iXام، iکار مصرفی نیروي
حیوانی مصرف شده : مقدار کل کود7iXام، iبردار بهره

رابطه ضرایب عوامل تولید این در  ام.iبردار توسط بهره
ها در مجموع ک از نهادهبیانگر متوسط سهم هزینه هر ی

 باشد.هاي تولیدي میهاي واحدهزینه

در کل دو رهیافت کلی براي ارزیابی پایداري مطرح      
  :)2009(پیج شده است

 ها براي ارزیابی پایداريها و شاخصرهیافت سنجه -1
  رهیافت تولید مدارانه براي ارزیابی پایداري  -2

زمینی به بدر تحقیق حاضر پایداري کشت سی     
ي ) که زیر مجموعه1991ي رهیافت سنانایاك (وسیله

باشد، هاي تلفیق شده میرهیافت اول و در قالب شاخص
در مدل سنانایاك که به  .شودمورد سنجش واقع می

سازي مرکب صورت گرفته است، از روش شاخص
 براي ایجاد شاخص استفاده شده است: 3رابطه 









−= ∑ ∑

= =

8

1

3

1i i
iii yxSI                               [3] 

متوسط  :1y  6: شاخص پایداريiSI که در آن:     
: رعایت تناوب 2xزمینی در واحد سطح، عملکرد سیب

: استفاده از 4xهاي حیوانی، : استفاده از کود3xزراعی، 
: انجام انواع شخم 5xبقایاي گیاهی و کاه و کلش، 

: 7xدرطول زمان،  : روند تغییر در منابع آبی6xحفاظتی، 
: روند تغییر در 8xکشت گیاهان لگومینوز در تناوب، 
 ها،کشمقدار آفت: 1y، حاصلخیزي خاك در طول زمان

کش در مزرعه در یک فصل ها، و مصرف قارچکشعلف
: 3yهاي ازته در هکتار، : میزان مصرف کود2yزراعی، 

در واقع،   هاي فسفاته در هکتار.میزان مصرف کود
با افزایش خود، پایداري نظام  8xتا  1x امترهايپار

با افزایش  3yتا  1y و پارامترهايزراعی را افزایش 
                                                           
6 Sustainability index 



  1394نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/  تابستان ویژه                                و...                                دشتی، نگهبان                           104
 

دهند مقدار خود پایداري نظام زراعی را کاهش می
  ).2011تی و همکاران حیا(

در قالب  3در رابطه  3yتا  1yو  8xتا  1xمتغیرهاي      
ستفاده گیري طیف لیکرت در پنج سطح، امقیاس اندازه

همیشه، اغلب، بعضی اوقات، بندرت، هیچ وقت طراحی 
-شده و از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه جمع

 3 رابطهآوري گردید. در نهایت امتیاز پایداري از طریق 
شاخص بدست آمده براي تمامی  گردد.می محاسبه

 4بر اساس رابطه  کردن کشاورزان از طریق استاندارد
  گیرد:ر میبین صفر و یک قرا

minmax

min

SS
SS

ES j
ij −

−
=                                           [4] 

SDMeanAMin 2−≤≤          کامالً ناپایدار      
SDMeanBSDMean −≤<− 2      ناپایدار  

SDMeanCSDMean +≤<−       متوسط        ]5[
    

SDMeanDSDMean 2+≤<+        پایدار
MaxESDMean ≤<+ 2              کامالً پایدار 

ام، jکشاورز شاخص پایداري : jiES فوق در رابطه     
jSامتیاز شاخص کشاورز :j  ،امminS حداقل امتیاز در :

 : حداکثر امتیاز در بین کشاورزانmaxSبین کشاورزان، 
 منظور ارزیابی کیفی پایداري کشت به د.دهمیرا نشان 
 بر مبناي ISDMاساس شاخص  زمینی، برسیب

، 5و با استفاده از روابط میانگین و انحراف معیار 
مزارع کشاورزان از لحاظ پایداري به پنج گروه کامالً 
ناپایدار، ناپایدار، متوسط، پایدار، کامالً پایدار طبقه بندي 

  ).2002اند ( گمر شده
وري عوامل تولید و بین بهره به منظور بررسی رابطه    

پایداري کشاورزي و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر 
مدل رگرسیونی چند متغیره  یکپایداري کشاورزي 
داري در نهایت با توجه به معنیبرآورد گردید که 

  :باشدمی 6 هرابط مورد استفاده به قرارمتغیرها الگوي 
iUXXXXXXXY ++++++++= 776655443322110 ββββββββ   

]6[  

-دل میمتغیرهاي مستقل م  7Xتا   1X، 6در مدل      

  باشند، که عبارتند از:
1X2وري کل عوامل تولید، : بهرهXسابقه کشت سیب :-

هاي سال : سطح تحصیالت(تعداد3Xزمینی(سال)، 
: درآمد 5X: سطح زیر کشت(هکتار)، 4Xتحصیل)، 

متغیر : 6Xساالنه کشاورز(میلیون ریال در سال)، 
: X7شخصی)، یا اي (اجارهنوع مالکیت زمینموهومی 

  کشاورزي پایدار.دانش 
دهنده میزان نشان 5شده در جدول  برآوردضرایب      

تغییرات مطلق صورت گرفته در متغیر وابسته به 
تغییرات نسبی در متغیرهاي توضیحی است. به لحاظ 
اهمیت بحث کشش در موضوعات اقتصادي ضرایب 

هاي جزئی به کشش 7برآورد شده بر اساس رابطه 
  ند.شومیعوامل تبدیل 

]7[                                                 
y
x

x
yExi .

σ
σ

=  

ام، i: بیانگر کشش متغیر iExدر این رابطه، 
x
y

σ
σ :

 yو  xبیانگر مشتق متغیر وابسته به متغیر مستقل، 
  است. yو  xتغیرهاي به ترتیب نمایانگر میانگین م

جامعه آماري این تحقیق شامل کشاورزانی است که      
-محصول سیب زمینی را در دشت اردبیل ( شهرستان

کشت  1391-92هاي اردبیل و نمین ) در سال زراعی 
جهاد کشاورزي  دیریتاند. بر اساس آمار منموده

نفر به تولید  9414هاي اردبیل و نمین تعداد شهرستان
پردازند. حجم نمونه مورد نیاز از طریق می ینیزمسیب

که به صورت  نفر برآورد گردید. 231فرمول کوکران 
  زیر است:

222

22

stNd
sNtn

+
=

231
87.9*96.14.0*9414

87.9*96.1*9414
22

2

=
+

⇒  
  

حجـم کـل   : Nمـورد نیـاز،    : حجم نمونـه nدر رابطه فوق
اسـتیودنت در سـطح احتمـال     tمقدار :  t2جامعه آماري،
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پـارامتر   تقریـب در بـرآورد  :  d2درصـد)،  5مـورد نظـر(  
: واریانس صفت مورد مطالعه در جامعـه کـه    s2جامعه،

بجــاي واریــانس شــاخص پایــداري  در تحقیــق حاضــر
عملیات کشـاورزي از واریـانس عملکـرد اسـتفاده شـده      

گیـري  نمونـه بـا اسـتفاده از روش   این حجم نمونه  است.
 از بـین جامعـه آمـاري   اي بندي تصادفی دو مرحلـه طبقه

هر دهستان به عنـوان یـک طبقـه     اند.تحقیق انتخاب شده
ي اول تعـداد روسـتا و در   در نظر گرفته شده، در مرحله

ــه ــرداران بصــورت انتســاب ي بعــد تعــداد بهــرهمرحل ب
بـرداران در  متناسب تعیین شدند. روستاها و تعداد بهره

روستاها بر اسـاس بیشـترین سـطح زیرکشـت انتخـاب      
نیـاز از تکمیـل    هاي موردي دادهشدند. جهت گردآورمی

    پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوري استفاده شد.
  

  نتایج و بحث
-نتایج توصیفی متغیرهاي مهم تحقیق براي نمونه      

با  ارائه گردیده است. 1هاي مورد مطالعه در جدول 
-توجه به میانگین و توزیع فراوانی سنی کشاورزان می

 هايریسک به دلیل کشاورزي بخشتوان بیان کرد که 

 سال و طول در اشتغال کامل عدم کار، سختی متعددش،

 با ارتباط در ثبات کم هايسیاست نیز و شغلی آینده

 به خود را جوان کارنیروي نتوانسته کشاورزي، بخش

 این پایداري به درازمدت در امر این و نماید جذب

  .کرد خواهد وارد لطماتی منطقه در محصول
مورد مطالعه از کشاورزان  1 بر اساس نتایج جدول     

سبی قرار ندارند به نظر سطح سواد در وضعیت منا
سواد درصد نمونه مورد مطالعه بی 23 طوري که حدود

سال یعنی معادل  7و میانگین سطح سواد حدود 
درصد این  5/3باشد و تنها  میاول راهنمایی تحصیالت 

مطابق  هی هستند.کشاورزان داراي تحصیالت دانشگا
کشاورزان مورد مطالعه داراي سابقه  هاي تحقیقیافته

زمینی هستند. میانگین سابقه کشت باالیی در تولید سیب
درصد  2/69سال بوده و  24زمینی در این منطقه سیب

سال سابقه  18از کشاورزان مورد مطالعه بیش از 
 این اهمیت و قدمت کشت مسئله این کشت دارند.

  .کندمی بیان منطقه در ار محصول
 6/70مشخص شد که حدود  1بر اساس نتایج جدول      

درصد کشاورزان هیچ گونه وامی به منظور تولید سیب 
مطالعه وضعیت سطح زیر  اند.زمینی دریافت نکرده

دهد که به طور کشت محصول مورد مطالعه نشان می
میانگین سه هکتار از اراضی کشاورزان زیر کشت 

درصد از  5/67اي که ینی است به گونهزمسیب
کشاورزان داراي سطح زیر کشت کمتر از سه هکتار 

  باشند.می
میانگین درآمد سالیانه  ،نتایج تحقیق براساس        

میلیون تومان بوده است و توزیع  5/179کشاورزان 
درصد کشاورزان  7/69دهد که درآمد فراوانی نشان می

تومان قرار دارد. دلیل باال میلیون  16-200در محدوده 
زمینی در سال بودن درآمد افزایش قیمت فروش سیب

  باشد.می 1391-92زراعی 
 1نتایج حاصل از متغیرهاي اسمی در جدول          
درصد کشاورزان مورد مطالعه  9/45دهد، می نشان

-کشاورزي میعالوه بر کشاورزي داراي مشاغل غیر

رعین داراي نظام زراعی، درصد زا 2/31باشند. همچنین 
درصد کشاورزان  8/68اند و زراعت و دامپروري بوده

 باعث دام نگهداريباشد. نظام زراعی شان زراعت می

به  استفاده حداکثر مزرعه در موجود منابع از شودمی
 کشاورز براي اضافی درآمد ایجاد موجب و آمده عمل

 از حاصل کود از و گردد کشاورزان شغل تثبیت و

نوع مالکیت اکثر . گردد استفاده زراعت در امداريد
درصد) مالکیت شخصی بوده و این  3/98کشاورزان (
هاي بلند مدت براي شود زارعین برنامهامر باعث می

حفاظت خاك داشته باشند و در جهت حفظ این منبع 
  کوشش کنند.
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  1391-92اردبیل در سال زراعی کار دشت زمینینتایج توصیفی متغیرهاي مهم کشاورزان سیب -1جدول 
  توزیع فراوانی  انحراف معیار  میانگین    حداکثر  حداقل  نام متغیر
-35)34،(35-50)108،(50-65)61،(65-81)28(  46/12  25/49  81  20  سن(سال)

20  
  0)54،(1-6)54،(6-9)63،(9-12)52،(12- 16)8(  586/4  61/6  16  0  سطح سواد(سال)
  3-18)71،(18-33)110،(33-48)41،(48- 60)9(  016/11  22/24  60  3  سابقه کشت(سال)

  0-2)42،(2-4)110،(4-6)65،(6-8)11،(8- 11)3(  65/1  99/3  11  0  اعضاي خانواده(نفر)
  0-2)205،(2-4)23،(4-6)3(  21/1  85/0  6  0  نیروي کار خانوادگی(نفر)
  1-3)156،(3-6)58،(6-9)11،(9-12)5،(12- 15)1(  099/2  12/3  15  1  سطح زیر کشت(هکتار)
  0)163،(1-5)16،(5-10)35،(10-15)8،(15- 30)9(  331/5  84/2  30  0  مبلغ وام(میلیون تومان)

-600)10،(600-800)3،(800-1000)1(  77/137  5/179  1026  1/16  درآمد سالیانه(میلیون ریال)
400)،56(400-200)،161(200-16  

  شغل
)، 0فاقد شغل غیرکشاورزي(

  )1کشاورزي(داشتن شغل غیر

        )125(0 ) ،106(1  

  سیستم زراعی
)، زراعت و 0زراعت(

  )1دامپروري(

        )159(0 ) ،72(1  

  نوع مالکیت زمین
  )1)، شخصی(0اجاره اي(

        )4(0 ) ،227(1  

    

شود، بیشترین و مشاهده می 2همانطور که در جدول 
-می هاي زمین و آبوري مربوط به نهادهکمترین بهره

 5/32عامل زمین( عملکرد) وري جزئی بهره    باشد. 
بدست آمد. بنابراین به ازاي هر هکتار زمین در یک 

زمینی تولید تن محصول سیب 5/32دوره تولید، حدود 
هاي بذر، آب، وري جزئی نهادهشده است. همچنین بهره

حیوانی آالت، کودکار، ماشینشیمیایی، سم، نیرويکود
مکعب یک متر دهد که به ازاي یک کیلوگرم بذر،نشان می

شیمیایی، یک لیتر سم، هر نفر آب، یک کیلوگرم کود
-کار، یک ساعت استفاده از ماشین، یک تن کودنیروي

، 9/11، 07/23، 26/0، 025/0، 026/0حیوانی به ترتیب 
  محصول بدست آمده است.ن ت 62/9، 7/4

  
  1391-92سال زراعی زمینی دشت اردبیل در وري جزئی عوامل تولید محصول سیببهره -2 جدول

  وري جزئیبهره بذر سم کودشیمیایی کودحیوانی ماشین کارنیروي زمین آب
 متوسط 026/0 07/23 26/0 62/9 7/4 9/11 5/32 025/0

 حداقل 002/0 85/2 03/0 625/0 37/0 71/0 20 001/0

 حداکثر 16/0 148 48/1 5/92 6/31 100 45 107/0

 

وري کل میانگین بهره، 3جدول بر اساس نتایج      
باشد، می 011/0عوامل تولید واحدهاي مورد بررسی 

بنابراین به طور متوسط در ازاي مصرف یک واحد از 

تن  011/0زمینی مورد مطالعه، نهاده کل در مزارع سیب
در مطابق نتایج حاصله، زمینی تولید شده است. سیب
کل وري وري بذر باالتر بوده بهرههایی که بهرهواحد
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باشد که این به دلیل عوامل تولید نیز در حد باالتري می
هاست. ضمن اینکه سهم بیشتر هزینه بذر در کل هزینه

ی در منطقه زمیناستفاده از ارقام جدید و پر بازده سیب
  . وري بوده استدهنده بهرهاز جمله عوامل افزایش 

  
  1391-92اردبیل در سال زراعی  زمینی دشتوري کل عوامل تولید محصول سیببهره- 3جدول 

  متوسط حداقل حداکثر

023/0  0011/0  011/0 وري کل عوامل تولیدبهره   

   

درصد از  3/4، 4در جدول  مطابق نتایج بدست آمده
درصد از مزارع در  4/7مزارع در طبقه کامالً ناپایدار، 

 3/11درصد در طبقه متوسط، 8/75طبقه ناپایدار، 
درصد در طبقه کامالً پایدار  3/1دار، درصد در طبقه پای

اند. در مجموع نتایج حاصل از این مدل نشان قرار گرفته
داد که مزارع کشاورزان به سمت پایداري تمایل پیدا 

  .هاي تحقیق)(منبع: یافتهاندکرده

  
  انایاكسن رهیافت اساس بر اردبیل، دشت کارانزمینیسیب مزارع در کشاورزي عملیات پایداري -4جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  دامنه  سطح پایداري
  3/4  3/4  10  0-239/0  کامالً ناپایدار
  7/11  4/7  17  239/0-401/0  ناپایدار
  5/87  8/75  175  401/0-725/0  متوسط
  8/98  3/11  26  725/0-887/0  پایدار

  100  3/1  3  887/0-1  کامالً پایدار
    100  231  جمع

     هاي تحقیقیافته منبع:                 

 عملیات پایداري برشاخص مؤثر عوامل تعیین جهت

کشاورزي و همچنین رابطه بین پایداري کشاورزي و 
 استفاده اقتصادسنجی مدل از وري عوامل تولیدبهره

(به ویژه انتخاب معیارهاي به توجه با نهایت در. شد
دار و سازگاري معنی    ضریب تعیین، تعداد متغیرهاي

 مناسب تابعی فرم عنوان به خطی، فرم ،انتظارات) با

 متغیرهاي؛ مدل این نتایج اساس بر. شد داده تشخیص

مالکیت، درآمد ساالنه، سابقه کشت نوع  سواد، سطح
وري کل عوامل تولید و دانش بهره زمینی،سیب

 متغیرهاي میان از اي)(متغییر رتبهکشاورزي پایدار
سطح  متغیر و مثبت، اردمعنی اثر داراي بررسی مورد
 است، داشته کشاورزي پایداري بر منفی تأثیر کشتزیر

 را وابسته متغیر تغییرات درصد 45 مجموع در که

نتایج مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر  .دهندمی توضیح

وري کل عوامل شاخص پایداري با لحاظ کردن بهره
در  7هاي محاسبه شده از رابطه و همچنین کششتولید 
   گزارش شده است.  5ول جد
دهد که نشان می کل عواملوري مقدار کشش بهره     

در میانگین این متغیر، مقدار  افزایشبه ازاي یک درصد 
درصد افزایش  38/0زمینی یداري کشت سیبشاخص پا

ایروانی و دربان  هايیافتهنتیجه این تحقیق با یابد. می
وجود ارتباط  بدین ترتیب ) مطابقت دارد. 1382آستانه(

وري کل مستقیم بین پایداري کشت سیب زمینی و بهره
  تایید میگردد.

بیانگر آن  کشش جزئی متغیر درآمد ساالنه زارع     
در درآمد، مقدار  يکه به ازاي افزایش یک درصد است

یابد. مقدار درصد افزایش می 19/0شاخص پایداري 
ه با کند کمی زمینی بیانکشش جزئی سابقه کشت سیب
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ثابت بودن سایر عوامل، با افزایش یک درصدي در 
زمینی، میانگین شاخص پایداري سابقه کشت سیب

رسد به نظر می درصد افزایش خواهد یافت. 085/0
کشاورزان با تجربه از توانایی فنی و عملی مناسبی 

ایکه عملیات کشت براي انجام عملیات زراعی به گونه
  ماید برخوردار محصول پایداري خود را حفظ ن

  باشند.می
کشش بدست آمده براي متغیر سطح سواد، بیان      
تحصیالت در  يکند که به ازاي افزایش یک درصدمی

درصد  082/0، میانگین متغیر شاخص پایداري زارعین
از این رو با عنایت به سطح سواد یابد. می  افزایش

الت گیري از افراد با تحصینسبتا پایین کشاورزان بهره
تواند به پایدار بودن عملیات مرتبط و دانش کافی می

کشت مقدار کشش جزئی سطح زیر زراعی کمک نماید. 
کند که با ثابت بودن سایر عوامل، افزایش یک می بیان 

کشت، میانگین شاخص پایداري درصدي در سطح زیر
درصد کاهش  23/0زمینی مورد مطالعه سیب مزارع

یگر پایداري مزارع با سطح خواهد یافت به عبارت د
کشت بزرگ زیرکشت پایین بیشتر از مزارع با سطح زیر

که سطح زیرکشت سیب براین اساس هنگامیباشد. می
یابد استفاده از سموم براي کنترل زمینی افزایش می
ها و ماشین آالت جهت انجام به موقع آفات و بیماري

منفی بر عملیات زراعی افزایش یافته که نهایتا تاثیر 
  پایداري را به دنبال دارد.

داري بر متغیر موهومی نوع مالکیت زمین اثر معنی     
پایداري کشاورزي مزارع دارد. عالمت مثبت متغیر 

هاي خصوصی دهد که مزارع با مالکیتمالکیت نشان می
باشند چرا که تر میاي پایدارهاي اجارهنسبت به مالکیت

گذاري ه کافی براي سرمایهکشاورزان مالک زمین، انگیز
بیشتر در راستاي پایدار بودن عملیات زراعی را انجام 
 داده و به عبارتی بر منافع بلند مدت نیز تاکید دارند.

 نشان پایدار کشاورزي دانش جزئی کشش مقدارنهایتا 

 این میانگین در تغییر درصد یک ازاء به که دهدمی

 26/0 مینیزکشت سیبپایداري  مقدار شاخص متغیر،
 نتایج این نتیجه همسو با یابد.می افزایش درصد

) 1390هوشیار( و )1384(و همکاران مقصودي تحقیقات
  باشد.می

  

  وري کلپایداري با لحاظ بهره شاخص بر مؤثر عوامل رگرسیونی مدل نتایج -5جدول 

  کشش جزئی t آماره  ضریب  متغیر
  _  -14/1  -2/0  عرض از مبدا

  38/0  35/4  019/0***  مل تولیدوري کل عوابهره
  19/0  77/3  0006/0***  درآمد ساالنه
  082/0  63/2  007/0***  سطح سواد

  -23/0  -84/3  -043/0***  سطح زیر کشت
  085/0  33/2  002/0**  زمینیسابقه کشت سیب

  _  02/2  14/0**  نوع مالکیت زمین
  26/0  93/1  006/0**  دانش کشاورزي پایدار

  7/1  واتسون -ماره دوربینآ  F ***67/11 آماره

2R  27/0  2R45/0  تعدیل شده  
     .هاي تحقیق)(منبع: یافتهدهدرا نشان می 1، 5، 10*، **، ***؛ به ترتیب معنی داري در سطح                        
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در راستاي بهبود  با توجه به نتایج حاصل از تحقیق

زیر ي هاپیشنهاد وري عوامل و پایداري مزارع ،بهره
  شود:ارائه می

با توجه به اینکه نهاده آب سهم قابل توجهی در 
هزینه کل داشته و در چند سال اخیر کشور با کم آبی 

هاي کاهش هزینه مواجه بوده است، یکی از بهترین راه
وري زمینی در منطقه به منظور افزایش بهرهتولید سیب
-وشگذاري در امر آبیاري و بکارگیري رکل، سرمایه

هایی براي آبیاري که راندمان آبیاري را افزایش و 
 باشد. هزینه آبیاري را کاهش بدهد، می

وري در بین عوامل تولید زمین داراي بیشترین بهره
باشد، از آنجائیکه که افزایش در عملکرد جزئی می

شود لذا توصیه میتلقی وري افزایش در بهره معادل
و تکنولوژي ابع موجود گردد با استفاده کارا از منمی

 را افزایش داد. عملکرد مزارعمقدار متناسب 

 011/0وري کل براي سال زراعی مورد نظر بهره
باشد لیکن براي درك صحیح از وضعیت حاکم بر می

در وري گیري و ارزیابی رشد میزان بهرهتولید، اندازه
 شود.توصیه میطی سالهاي آتی 

 در کشاورزان هسابق زانیم مثبت نقش به باتوجه
 هايبرنامه و هاکالس ،ینیزمبیس کشت يداریپا جادیا

 جادیا بزرگساالن يبرا نهیزم نیا در شتریب یجیترو
 د.شو

 مهم عوامل از یکی کشاورزان تحصیالتپایین بودن 

 مطالعه مورد کشاورزي نظام پایداري امتیاز بودن پایین

و  سوادیب کشاورزان درصد 23 از بیش وجود. است
 نظام این کارایی ابتدایی، با سواد کشاورزان درصد 23

 5/3 حدود تنها طرفی از و داده است کاهش را

 انتظار. اندداشته تحصیالت دانشگاهی درصدکشاورزان

 این سوي پایداري از با منطبق عملیات پذیرش
 از سوي رسد.نمی نظر به منطقی چندان کشاورزان

کشاورزي،  تحصیالنالغرفا زیاد تعداد وجود با دیگر،
 در آنها اشتغال براي مناسب بسترهاي ساختن فراهم

 .کند کمک بحران این رفع به تواند می بخش کشاورزي

داري بین پایداري کشاورزي و رابطه مثبت و معنی
 ارتقاء ماتوملز ازدانش کشاورزي پایدار بدست آمد. 

 در رسانی اطالع وضعیت بهبود پایدار، کشاورزي دانش
 مخاطبان به پایدار کشاورزي فنی هايدانشي هزمین
 پایدار کشاورزي توسعه راستاي در باید که باشدمی

  .گیرد قرار کارانرانددست و سیاستگزاران توجه مورد
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	.ﺪﺑﺎﯾ دﻮﺒﻬﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ يرودﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺮﻬﺑ ﻪﻨﯿﻣز رد يه يراﺪﯾﺎﭘ و يرو ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يزروﺎﺸﮐ، ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﮑﯿﻟ دﻮﺷ ﻞﻣﺎﺷ ار ود ﻦﯾا ،ﯽﻣ دوﺪﺤﻣ) ناﺪﯿﺳ .ﺪﺷﺎﺑ1382 ( هﺮﻬﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻪﺑ ﯽﻘﯿﻘﺤﺗ رد ﻪﻨﯿﻬﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ و يروﺐﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد
	و ﻦﯿﻋراز عﻼﻃا مﺪﻋ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ﺮﻈﻧ رد ار ﺖﺴﯾزﯽﺑﻪﺒﻨﺟ ﻪﺑ نﺎﻧآ ﯽﻬﺟﻮﺗﺖﺴﯾز يﺎﻫﯿﻧ و ﯽﻄﯿﺤﻣ مﺪﻋ ﺰ رد نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﯽﯾارﺎﮐﻪﺑ ﺢﯿﺤﺻ يﺮﯿﮔرﺎﮐهﺮﻬﺑ ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا يرو ﻣاﻮﻋ و ﯽﻤﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﮐ هﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ ،ﻞ و ﻒﯿﻌﻀﺗ كﺎﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ ،ﺖﻋارز ﻦﯾ
	ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﻪﮐ ﯽﻧارادﺮﺑهدﺎﻬﻧ زا ﺪﻧراد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ ﻮﺤﻧ ﻪﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗبﻮﻠﻄﻣﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا يﺮﺗ.ﺪﻨﻨﮐيدﻮﺼﻘﻣو نارﺎﮑﻤﻫ)1384 (اﻮﻋﻞﻣﺮﺛﺆﻣﺮﺑيراﺪﯾﺎﭘﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ
	ﯽﻨﯿﻣزردﻦﯿﺑ160ﺮﻔﻧزاﺐﯿﺳنارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ نﺪﯾﺮﻓراﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ارﺪﻧداد .ردﻦﯾاﺶﻫوﮋﭘ زا ﻞﯿﻠﺤﺗﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔرمﺎﮔﻪﺑمﺎﮔياﺮﺑﻦﯿﯿﻌﺗيﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﺛﺆﻣﺮﺑيراﺪﯾﺎﭘﺖﺸﮐﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزهدﺎﻔﺘﺳاهﺪﺷﺖﺳا . ﯽﻋارز مﺎﻈﻧ ،داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ37/13ﺳ ﺪﺻردﺐﯿﯽﻨﯿﻣز
	،راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ هوﺮﮔ رد نارﺎﮐ87/66 ًﺎﺘﺒﺴﻧ هوﺮﮔ رد ﺪﺻرد و راﺪﯾﺎﭘ76/18 راﺮﻗ راﺪﯾﺎﭘ رﺎﯿﺴﺑ هوﺮﮔ رد ﺪﺻرد .ﺪﻧراد) رﺎﯿﺷﻮﻫ1390ﺖﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻪﺑ ( ﺐﯿﺳ ﻞﯿﺑدرا ﺖﺷد رد نآ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﯽﻨﯿﻣزﺺﺧﺎﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يو .ﺖﺧادﺮﭘ و ﯽﺒﮕﯾار يﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ)2001) كﺎﯾﺎﻧﺎﻨ
	ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﺸﮐ ،ًﺎﺘﯾﺎﻬﻧ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ69/0 ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﻓﺮﺻ دﻮﺟو ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﮐ
	رد وزا ﯽﺧﺮﺑ ﺖﻬﺟ كﺎﯾﺎﻧﺎﻨﺳ ﺺﺧﺎﺷ زا  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ هزاﺪﻧا هدﺎﻔﺘﺳا يزروﺎﺸﮐ مﺎﻈﻧ يراﺪﯾﺎﭘ يﺮﯿﮔ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺎﺘﯾﺎﻬﻧ طﺎﺒﺗرا ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣهﺮﻬﺑ يراﺪﯾﺎﭘ و يرو يزروﺎﺸﮐدﻮﺑ دوﺪﺤﻣ ﺪﻫد نﺎﺸﻧ ارو ه ﺖﻬﺟ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﻣ ﺮﺑ ﺎﺘﺳار ﻦﯾا رد ﯽﻣﺎﮔ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا.درادﺐﯿﺳ هﺪﻨﻨﮐﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﻣود ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻞﯿﺑدرا ﺖ
	ﯽﻣ لﻮﺼﺤﻣ .ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻔﻠﻣ2007زاﺪﻧا ياﺮﺑ (ه
	هﺮﻬﺑ يﺮﯿﮔيروﺺﺧﺎﺷ زا يراﺪﯾﺎﭘ وهﺮﻬﺑ ﻞﮐ يرو .ﺪﻧدﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳاﻞﺑﺎﻗ تاﺮﯿﯿﻐﺗ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ رد ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻪﻫد يراﺪﯾﺎﭘ90 دﻮﺟو ﻦﯿﭼ رد ﯽﻠﺣﺎﺳ ﺮﯿﻏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﯿﺑ ،درادﻪﮑﻨﯾا ﻦﻤﺿهﺮﻬﺑهﺮﻬﺑ يﺎﺠﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐ يرويرو ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﮏﯾﺐﺳﺎﻨﻣﯽﻣ ﺮﺗﺪﺷﺎﺑ .ﺖﻌﯾﺮﺷ يﺪﯿﻨﺟ هداز )2012ﻣ ﻞﻣاﻮﻋ (ﻢﺘﺴﯿﺳ يراﺪﯾﺎﭘ 
	هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد يﺮﯿﮔهﺮﻬﺑ يرو ود زا ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا هﺪﻤﻋ و ﯽﻠﺻا ﺖﻓﺎﯿﻫر ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ دﻮﺷ ﮏﯾﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺖﻓﺎﯿﻫر
	هدﻮﺑ راﺪﯾﺎﭘ ﯽﮔﺪﻧز ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﯽﻄﯿﺤﻣﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﻧا ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ هﺮﻬﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﯽﻧﺎﺴﻧا زا ﺖﺳرد هدﺎﻔﺘﺳا ،ﻦﯿﻣز يرو رد ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ تﺎﻋﻼﻃا ندﻮﺑ سﺮﺘﺳد رد و ﻊﺑﺎﻨﻣ .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺞﻧﺮﺑ يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘعﻮﻤﺠﻣ رد زا ﻊﺑﺎﻨﻣ روﺮﻣﻊﻤﺟ و يﺪﻨﺑتﺎﻌﻟﺎﻄﻣمﺎﺠﻧا هﺪﺷردﻞﺧادوجرﺎﺧزارﻮﺸﮐردﻪﻨﯿﻣزهﺮﻬﺑيرو ﻞﻣاﻮﻋﺪﯿﻟﻮﺗ
	ﮏﯾﺮﺘﻣارﺎﭘﺎﻧ ﺖﻓﺎﯿﻫر و
	ﯽﻣ.ﺪﻨﺷﺎﺑ ار ﺪﯿﻟﻮﺗ رﺎﺘﺧﺎﺳ (ﯽﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا) ﮏﯾﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺖﻓﺎﯿﻫر ردﯽﻣﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺎﯾ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻊﺑﺎﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نا ﯽﻣﻼﺳ) داد راﺮﻗ1376.( ﮏﯾﺮﺘﻣارﺎﭘﺎﻧ ﺖﻓﺎﯿﻫر رد ﺰﯿﻧ رﺎﯿﻌﻣهﺮﻬﺑ يروﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﯾ و ﯽﺿﺎﯾر يﺰﯾر ﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺺﺧﺎﺷ دﺪﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻣﺎﻣا) دﻮﺷ 1379.(ه
	ﮏﯾرﺪﻨﮐ ﺺﺧﺎﺷ و
	ياﺮﺑﻪﺒﺳﺎﺤﻣهﺮﻬﺑ ي
	ﯽﺋﺰﺟ يرو)
	(هﺮﻬﺑ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐ يرو
	درﻮﻣ رد ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﺘﺸﯿﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐهداد راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ار يزروﺎﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ يراﺪﯾﺎﭘ ﺪﻧا
	هدﺎﻔﺘﺳاهﺪﺷﺖﺳا
	ﺪﯿﻟﻮﺗنآهدﺎﺘﺳﻪﺑترﻮﺻﻪﻧﺎﮔاﺪﺟﻪﺒﺳﺎﺤﻣﯽﻣددﺮﮔ . هﺮﻬﺑﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣﺎﻋ يرو
	،ما
	ﯽﻓﺮﺼﻣ ﻢﺳ ﻞﮐ راﺪﻘﻣ : هﺮﻬﺑ رادﺮﺑ
	هﺮﻬﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ رادﺮﺑ
	دﻮﮐ هدﺎﻬﻧ ﻞﮐ راﺪﻘﻣ : ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻬﺑ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ فﺮﺼﻣهﺮ رادﺮﺑ
	ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ:دﻮﺷ
	،ما
	ﻞﮐ راﺪﻘﻣ : هﺮﻬﺑ ﻦﯿﺷﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا تﺎﻋﺎﺳ رادﺮﺑ
	،ما
	[1] قﻮﻓ ﻪﻄﺑار رد
	ﻞﮐ راﺪﻘﻣ : يوﺮﯿﻧ ﯽﻓﺮﺼﻣ رﺎﮐ
	،ما
	،
	راﺪﻘﻣ و هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ لﻮﺼﺤﻣ
	هﺮﻬﺑيروﯽﺋﺰﺟهدﺎﻬﻧ
	،ما
	ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻓﺮﺼﻣ بآ راﺪﻘﻣ : هﺮﻬﺑ رادﺮﺑ
	هدﺎﻬﻧ راﺪﻘﻣ ي
	ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ ،ﯽﻣﻼﺳ)1376( .شوردﺪﻋﺺﺧﺎﺷﯽﮑﯾزاشوريﺎﻫ هﺪﻤﻋلواﺪﺘﻣويدﺮﺑرﺎﮐﻦﯿﯿﻌﺗهﺮﻬﺑيروﺳا.ﺖﻦﮑﯿﻟ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻪﻠﺌﺴﻣردﯽﺳرﺮﺑتاﺮﯿﯿﻐﺗهﺮﻬﺑﻪﺑ يروشور دﺪﻋ،ﺺﺧﺎﺷهﻮﺤﻧﻊﻤﺟيزﺎﺳدﺎﻬﻧهﺎﻫوهدﺎﺘﺳيﺎﻫ ﻦﮕﻤﻫﺎﻧﺳاﺖ نﺎﺗور)2002هﺮﻬﺑ ﺺﺧﺎﺷ .( يرو ﻞﮐ
	دﻮﮐ ﻞﮐ راﺪﻘﻣ : هﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﯽﻧاﻮﯿﺣ هﺮﻬﺑ ﻂﺳﻮﺗ رادﺮﺑ
	،ما
	.ما رد ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﺐﯾاﺮﺿ ﻪﻄﺑارﯾ ﺮﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﻢﻬﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑهدﺎﻬﻧ زا ﮏ عﻮﻤﺠﻣ رد ﺎﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫﺪﺣاو يﺎﻫﯽﻣ يﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ.ﺪﺷﺎﺑ حﺮﻄﻣ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ ﯽﻠﮐ ﺖﻓﺎﯿﻫر ود ﻞﮐ ردﺖﺳا هﺪﺷ ﺞﯿﭘ)2009(: 1-ﻪﺠﻨﺳ ﺖﻓﺎﯿﻫرﺺﺧﺎﺷ و ﺎﻫيراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ ﺎﻫ 2- يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ ﻪﻧاراﺪ
	ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ تاﺪﯿﻟﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ زا هدﺎﻬﻧ ﯽﻧﺎﻣز هرود ود ﯽﻃ رد ﺎﯾ و ﯽﻧﺎﻣز ﻊﻄﻘﻣ ﮏﯾ رد ﺎﻫهزاﺪﻧاﯽﻣ يﺮﯿﮔ تدﺮﻫ و مﺎﻨﯿﻟ) دﻮﺷ1989(:
	[2]هﺮﻬﺑ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رد ﻪﮐ ﺖﺳا مزﻻ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐ يرو هدﺎﻬﻧ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻃ ﻪﺑ و ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﺎﻫ ﺑ هدﺎﺘﺳ ﺖﺳا مزﻻ ور ﻦﯾا زا .ﺪﻧﻮﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺖﺒﺴﻧ ﺐﺴﮐ ياﺮﺑ ﻪﮐهﺮﻬﺑ يﺎﻫهدﺎﻬﻧ ﺎﻫﺪﺣاو يرو ار ﺎﻫ هزاﺪﻧا ﻞﺑﺎﻗ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﺎﺑ ار ﺎﻬﻧآ و دﻮﻤﻧ ﻦﮕﻤﻫ يﺮﯿﮔ ﻊﻤﺟ و يراﺪﻘﻣ 
	[3] :نآ رد ﻪﮐ
	يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ :
	: ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣز
	بوﺎﻨﺗ ﺖﯾﺎﻋر : ،ﯽﻋارز
	دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا : ،ﯽﻧاﻮﯿﺣ يﺎﻫ
	زا هدﺎﻔﺘﺳا : ،ﺶﻠﮐ و هﺎﮐ و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ
	ﻢﺨﺷ عاﻮﻧا مﺎﺠﻧا : ،ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ
	ﯽﺑآ ﻊﺑﺎﻨﻣ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور : ،نﺎﻣز لﻮﻃرد
	: ،بوﺎﻨﺗ رد زﻮﻨﯿﻣﻮﮕﻟ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ
	رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور : نﺎﻣز لﻮﻃ رد كﺎﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ ،
	:ﺖﻓآ راﺪﻘﻣﺶﮐ،ﺎﻫ ﻒﻠﻋﺶﮐچرﺎﻗ فﺮﺼﻣ و ،ﺎﻫ ﻞﺼﻓ ﮏﯾ رد ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺶﮐ ،ﯽﻋارز
	: دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ.رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﺎﻔﺴﻓ يﺎﻫ ،ﻊﻗاو رد رﺎﭘيﺎﻫﺮﺘﻣا
	دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ : ،رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗزا يﺎﻫ
	:زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ قﻮﻓ ﻪﻄﺑار رد
	ﺎﺗ
	مﺎﻈﻧ يراﺪﯾﺎﭘ ،دﻮﺧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ار ﯽﻋارزيﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و
	: راﺪﻘﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗﺐﯿﺳ ﻞﮐ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﯽﻨﯿﻣز
	ام ،
	هﺮﻬﺑ : ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐ يرو
	ﺎﺗ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ
	،ما
	رﺬﺑ راﺪﻘﻣ :
	لﺪﻣ رد6 ،
	ﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣﯽﻣ لﺪ
	ﺎﺗ
	ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ار ﯽﻋارز مﺎﻈﻧ يراﺪﯾﺎﭘ دﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﺪﻨﻫد )ﺎﯿﺣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺗ2011.( يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ
	:زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻪﮐ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ
	ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﻘﺑﺎﺳ :
	ﺎﺗ
	و
	ﺎﺗ
	هﺮﻬﺑ : ،ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐ يرو
	ﻪﻄﺑار رد3 ﺐﻟﺎﻗ رد هزاﺪﻧا سﺎﯿﻘﻣا ،ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد تﺮﮑﯿﻟ ﻒﯿﻃ يﺮﯿﮔ هدﺎﻔﺘﺳ ﯽﺣاﺮﻃ ﺖﻗو ﭻﯿﻫ ،ترﺪﻨﺑ ،تﺎﻗوا ﯽﻀﻌﺑ ،ﺐﻠﻏا ،ﻪﺸﯿﻤﻫﻊﻤﺟ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نازروﺎﺸﮐ زا و هﺪﺷ
	،(لﺎﺳ)ﯽﻨﯿﻣز
	داﺪﻌﺗ)تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ :لﺎﺳ يﺎﻫ ،(ﻞﯿﺼﺤﺗ
	ﺪﻣآرد : ،(لﺎﺳ رد لﺎﯾر نﻮﯿﻠﯿﻣ)زروﺎﺸﮐ ﻪﻧﻻﺎﺳ
	،(رﺎﺘﮑﻫ)ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ :
	: ﺮﯿﻐﺘﻣ ﯽﻣﻮﻫﻮﻣﻦﯿﻣز ﺖﯿﮑﻟﺎﻣ عﻮﻧهرﺎﺟا) يا ﺎﯾ ،(ﯽﺼﺨﺷ
	: ﺶﻧاد.راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺐﯾاﺮﺿدروآﺮﺑ لوﺪﺟ رد هﺪﺷ5نﺎﺸﻧ ناﺰﯿﻣ هﺪﻨﻫد ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻖﻠﻄﻣ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ .ﺖﺳا ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ رد ﯽﺒﺴﻧ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺐﯾاﺮﺿ يدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ رد ﺶﺸﮐ ﺚﺤﺑ ﺖﯿﻤﻫا ﻪﻄﺑار سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷ دروآﺮﺑ7ﺶﺸﮐ ﻪﺑ ﯽﺋﺰﺟ يﺎﻫ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻞﻣاﻮﻋﯽﻣﻮﺷ.ﺪﻧ ]7[
	ﻖﯾﺮﻃ زا يراﺪﯾﺎﭘ زﺎﯿﺘﻣا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد .ﺪﯾدﺮﮔ يروآﻪﻄﺑار3 ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﯽﻣ.ددﺮﮔ ﯽﻣﺎﻤﺗ ياﺮﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺺﺧﺎﺷدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻖﯾﺮﻃ زا نازروﺎﺸﮐندﺮﮐ ﻪﻄﺑار سﺎﺳا ﺮﺑ4 اﺮﻗ ﮏﯾ و ﺮﻔﺻ ﻦﯿﺑﯽﻣ ر:دﺮﯿﮔ
	[4]
	راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ ًﻼﻣﺎﮐ
	راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ
	]5[ﻂﺳﻮﺘﻣ
	ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺶﺸﮐ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ :
	،ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد
	،ما
	: ،ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻖﺘﺸﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ
	راﺪﯾﺎﭘ
	و
	راﺪﯾﺎﭘ ًﻼﻣﺎﮐﻪﻄﺑار ردقﻮﻓ
	ﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺮﮕﻧﺎﯾﺎﻤﻧ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘ
	و
	.ﺖﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻧازروﺎﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ) ﻞﯿﺑدرا ﺖﺷد رد ار ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ لﻮﺼﺤﻣ
	،ما
	: يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ زروﺎﺸﮐ
	،ما
	زروﺎﺸﮐ ﺺﺧﺎﺷ زﺎﯿﺘﻣا :
	رد زﺎﯿﺘﻣا ﻞﻗاﺪﺣ : ،نازروﺎﺸﮐ ﻦﯿﺑ
	نازروﺎﺸﮐ ﻦﯿﺑ رد زﺎﯿﺘﻣا ﺮﺜﮐاﺪﺣ : نﺎﺸﻧ ارﯽﻣﻫد.ﺪﻪﺑﺖﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﻔﯿﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﺐﯿﺳﺮﺑ ،ﯽﻨﯿﻣز ﺺﺧﺎﺷ سﺎﺳا
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ( ﻦﯿﻤﻧ و ﻞﯿﺑدرا يﺎﻫ92-1391 ﺖﺸﮐ هدﻮﻤﻧﻣ رﺎﻣآ سﺎﺳا ﺮﺑ .ﺪﻧاﺖﯾﺮﯾﺪ يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯿﻤﻧ و ﻞﯿﺑدرا يﺎﻫ9414 ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﻔﻧ ﺐﯿﺳﻣزﯽﻨﯿﯽﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ .ﺪﻧزادﺮﭘ ناﺮﮐﻮﮐ لﻮﻣﺮﻓ231.ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ ﺮﻔﻧ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ :ﺖﺳا ﺮﯾز
	يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻂﺑاور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و5 ، ًﻼﻣﺎﮐ هوﺮﮔ ﺞﻨﭘ ﻪﺑ يراﺪﯾﺎﭘ ظﺎﺤﻟ زا نازروﺎﺸﮐ عراﺰﻣ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ راﺪﯾﺎﭘ ًﻼﻣﺎﮐ ،راﺪﯾﺎﭘ ،ﻂﺳﻮﺘﻣ ،راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ ،راﺪﯾﺎﭘﺎﻧهﺪﺷ ﺮﻤﮔ ) ﺪﻧا2002.(ﻪﻄﺑار ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑهﺮﻬﺑ ﻦﯿﺑ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ يرو ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ 
	قﻮﻓ ﻪﻄﺑار رد
	ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ : ،زﺎـﯿﻧ درﻮـﻣ
	: ﻞـﮐ ﻢـﺠﺣ ،يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ
	: راﺪﻘﻣ
	لﺎـﻤﺘﺣا ﺢﻄـﺳ رد ﺖﻧدﻮﯿﺘـﺳا
	]6[
	: دروآﺮـﺑ رد ﺐـﯾﺮﻘﺗ ﺮﺘﻣارﺎـﭘ ،ﻪﻌﻣﺎﺟ
	زا ﺶﯿﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نازروﺎﺸﮐ زا18 ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ .ﺪﻧراد ﺖﺸﮐﻦﯾاﻪﻠﺌﺴﻣﺖﺸﮐ ﺖﻣﺪﻗوﺖﯿﻤﻫاﻦﯾا لﻮﺼﺤﻣراردﻪﻘﻄﻨﻣنﺎﯿﺑﯽﻣﺪﻨﮐ. لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ1 دوﺪﺣ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ6/70 ﺐﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻣاو ﻪﻧﻮﮔ ﭻﯿﻫ نازروﺎﺸﮐ ﺪﺻردهدﺮﮑﻧ ﺖﻓﺎﯾرد ﯽﻨﯿﻣز.ﺪﻧا ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﺖﯿﻌﺿو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ لﻮﺼ
	)ﺮـﻈﻧ درﻮـﻣ5 ،(ﺪـﺻرد
	ﻪـﮐ ﻪـﻌﻣﺎﺟ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺖﻔﺻ ﺲﻧﺎﯾراو :ﺮــﺿﺎﺣ ﻖــﯿﻘﺤﺗ رد يراﺪــﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎــﺷ ﺲﻧﺎــﯾراو يﺎــﺠﺑ هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎـﯾراو زا يزروﺎـﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ.ﺖﺳا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﻦﯾا شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻪـﻧﻮﻤﻧ يﺮـﯿﮔ ﻪﻘﺒﻃ ﻪـﻠﺣﺮﻣ ود ﯽﻓدﺎﺼﺗ يﺪﻨﺑ يا يرﺎـﻣآ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ﻦﯿـﺑ زا هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻖ
	ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻢﻬﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﯽﻔﯿﺻﻮﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	لوﺪﺟ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ1.ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺋارا ﺎﺑﯽﻣ نازروﺎﺸﮐ ﯽﻨﺳ ﯽﻧاواﺮﻓ ﻊﯾزﻮﺗ و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
	ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗﺶﺨﺑيزروﺎﺸﮐﻞﯿﻟد ﻪﺑﮏﺴﯾريﺎﻫ ،شدﺪﻌﺘﻣﯽﺘﺨﺳ،رﺎﮐمﺪﻋﻞﻣﺎﮐ لﺎﻐﺘﺷاردلﻮﻃو لﺎﺳ هﺪﻨﯾآﯽﻠﻐﺷوﺰﯿﻧﺖﺳﺎﯿﺳيﺎﻫﻢﮐتﺎﺒﺛردطﺎﺒﺗراﺎﺑ ﺶﺨﺑ،يزروﺎﺸﮐﻪﺘﺴﻧاﻮﺘﻧيوﺮﯿﻧرﺎﮐناﻮﺟاردﻮﺧ ﻪﺑ بﺬﺟﺪﯾﺎﻤﻧوﻦﯾاﺮﻣاردتﺪﻣزاردﻪﺑيراﺪﯾﺎﭘﻦﯾا لﻮﺼﺤﻣردﻪﻘﻄﻨﻣﯽﺗﺎﻤﻄﻟدراوﺪﻫاﻮﺧدﺮﮐ
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻨﺷﺎﺑ2/31از ﺪﺻرد ،ﯽﻋارز مﺎﻈﻧ ياراد ﻦﯿﻋر هدﻮﺑ يروﺮﭙﻣاد و ﺖﻋارز و ﺪﻧا8/68 نازروﺎﺸﮐ ﺪﺻرد ﯽﻣ ﺖﻋارز نﺎﺷ ﯽﻋارز مﺎﻈﻧ .ﺪﺷﺎﺑيراﺪﻬﮕﻧمادﺚﻋﺎﺑ ﯽﻣدﻮﺷزاﻊﺑﺎﻨﻣدﻮﺟﻮﻣردﻪﻋرﺰﻣﺮﺜﮐاﺪﺣهدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺑ ﻞﻤﻋهﺪﻣآوﺐﺟﻮﻣدﺎﺠﯾاﺪﻣآردﯽﻓﺎﺿاياﺮﺑزروﺎﺸﮐ وﺖﯿﺒﺜﺗﻞﻐﺷنازروﺎﺸﮐددﺮﮔوزادﻮﮐﻞﺻﺎﺣزا ديراﺪ
	لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ1 نازروﺎﺸﮐ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺎﻨﻣ ﺖﯿﻌﺿو رد داﻮﺳ ﺢﻄﺳ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﻧراﺪﻧ راﺮﻗ ﯽﺒﺳ دوﺪﺣ ﻪﮐ يرﻮﻃ23ﯽﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﺻرد داﻮﺳ دوﺪﺣ داﻮﺳ ﺢﻄﺳ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و7 لدﺎﻌﻣ ﯽﻨﻌﯾ لﺎﺳ تﻼﯿﺼﺤﺗ ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار لواﯽﻣ ﺎﻬﻨﺗ و ﺪﺷﺎﺑ5/3 ﻦﯾا ﺪﺻرد ﺎﮕﺸﻧاد تﻼﯿﺼﺤﺗ ياراد نازروﺎﺸﮐ.ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽ
	دﻮﮐيوﺮﯿﻧ ،ﻢﺳ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻦﯿﺷﺎﻣ ،رﺎﮐدﻮﮐ ،تﻻآ ﯽﻧاﻮﯿﺣ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ،رﺬﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﮏﯾ يازا ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﻫدﺮﺘﻣ ﮏﯾ ﺐﻌﮑﻣ دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﮏﯾ ،بآ ﺮﻔﻧ ﺮﻫ ،ﻢﺳ ﺮﺘﯿﻟ ﮏﯾ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يوﺮﯿﻧدﻮﮐ ﻦﺗ ﮏﯾ ،ﻦﯿﺷﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻋﺎﺳ ﮏﯾ ،رﺎﮐ
	لوﺪﺟ رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ2ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،دﻮﺷ هﺮﻬﺑ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐهدﺎﻬﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يروبآ و ﻦﯿﻣز يﺎﻫﯽﻣ
	.ﺪﺷﺎﺑهﺮﻬﺑ ﯽﺋﺰﺟ يرو (دﺮﮑﻠﻤﻋ )ﻦﯿﻣز ﻞﻣﺎﻋ5/32 ﮏﯾ رد ﻦﯿﻣز رﺎﺘﮑﻫ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ دوﺪﺣ ،ﺪﯿﻟﻮﺗ هرود5/32ﺐﯿﺳ لﻮﺼﺤﻣ ﻦﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻨﯿﻣز هﺮﻬﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺖﺳا هﺪﺷهدﺎﻬﻧ ﯽﺋﺰﺟ يرو ،بآ ،رﺬﺑ يﺎﻫ
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻧاﻮﯿﺣ026/0 ،025/0 ،26/0 ،07/23 ،9/11 ، 7/4 ،62/9ﺗ ﻦ.ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ لﻮﺼﺤﻣ
	ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ لوﺪﺟ3 ،هﺮﻬﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻞﮐ يرو ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫﺪﺣاو ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ011/0ﯽﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ زا ﺪﺣاو ﮏﯾ فﺮﺼﻣ يازا رد ﻂﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﺐﯿﺳ عراﺰﻣ رد ﻞﮐ هدﺎﻬﻧ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﯽﻨﯿﻣز011/0 ﻦﺗ ﺐﯿﺳ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻨﯿﻣز ،ﻪﻠﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﺑﺎﻄﻣ رد ﺪﺣاوهﺮﻬﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫهﺮﻬﺑ هدﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎ
	ﯽﻣ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﺣ رد ﺰﯿﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑﻪﻨﯾﺰﻫ ﻞﮐ رد رﺬﺑ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﻬﺳ ﻪﮑﻨﯾا ﻦﻤﺿ .ﺖﺳﺎﻫﺐﯿﺳ هدزﺎﺑ ﺮﭘ و ﺪﯾﺪﺟ مﺎﻗرا زا هدﺎﻔﺘﺳاﻨﯿﻣز ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﯽ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻠﻤﺟ زاهﺮﻬﺑ هﺪﻨﻫدﺖﺳا هدﻮﺑ يرو .
	هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﺑﺎﻄﻣ لوﺪﺟ رد4 ،3/4 زا ﺪﺻرد ،راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ ًﻼﻣﺎﮐ ﻪﻘﺒﻃ رد عراﺰﻣ4/7 رد عراﺰﻣ زا ﺪﺻرد ،راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ ﻪﻘﺒﻃ8/75،ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻪﻘﺒﻃ رد ﺪﺻرد3/11 ﯾﺎﭘ ﻪﻘﺒﻃ رد ﺪﺻرد ،راﺪ3/1 راﺪﯾﺎﭘ ًﻼﻣﺎﮐ ﻪﻘﺒﻃ رد ﺪﺻردﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﺎﺸﻧ لﺪﻣ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ رد .ﺪﻧا اﺪﯿﭘ ﻞﯾﺎﻤﺗ يراﺪﯾﺎﭘ
	هﺮﻬﺑ ندﺮﮐ ظﺎﺤﻟ ﺎﺑ يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐ يرو ﺪﯿﻟﻮﺗﺶﺸﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻪﻄﺑار زا هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻫ7 رد ﺪﺟ لو5.ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔهﺮﻬﺑ ﺶﺸﮐ راﺪﻘﻣ يروﻞﻣاﻮﻋ ﻞﮐﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻫد ﺪﺻرد ﮏﯾ يازا ﻪﺑﺶﯾاﺰﻓا راﺪﻘﻣ ،ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ رد ﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ يراﺪﯾ ﯽﻨﯿﻣز38/0 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد ﯽﻣ .ﺪﺑﺎﯾ ﺎﺑ 
	ﺖﻬﺟﻦﯿﯿﻌﺗﻞﻣاﻮﻋﺮﺛﺆﻣﺺﺧﺎﺷﺮﺑيراﺪﯾﺎﭘتﺎﯿﻠﻤﻋ و يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﻦﯿﺑ ﻪﻄﺑار ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و يزروﺎﺸﮐهﺮﻬﺑﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ يروزالﺪﻣﯽﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗاهدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺷ .ردﺖﯾﺎﻬﻧﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑيﺎﻫرﺎﯿﻌﻣبﺎﺨﺘﻧا هﮋﯾو ﻪﺑ) يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ داﺪﻌﺗ ،ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺐﯾﺮﺿﯽﻨﻌﻣ يرﺎﮔزﺎﺳ و راد ﺎﺑ(تارﺎﻈﺘﻧا،مﺮﻓ،ﯽﻄﺧﻪﺑناﻮﻨﻋمﺮﻓﯽﻌﺑﺎﺗﺐﺳﺎﻨﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ
	ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	رد يﺪﺻرد ﮏﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﯾﺎﺳ ندﻮﺑ ﺖﺑﺎﺛﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﻘﺑﺎﺳ يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﯽﻨﯿﻣز 085/0.ﺖﻓﺎﯾ ﺪﻫاﻮﺧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻردﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﯽﻠﻤﻋ و ﯽﻨﻓ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ زا ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ نازروﺎﺸﮐﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﯽﻋارز تﺎﯿﻠﻤﻋ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ ﺖﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻪﮑﯾاﻧ ﻆﻔﺣ ار دﻮﺧ يراﺪﯾﺎﭘ لﻮﺼﺤﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ 
	وﺮﺗﯾﺠﯽﺑﯿﺮﺘﺸرداﯾﻦﻣزﯿﻪﻨاﺮﺑينﻻﺎﺴﮔرﺰﺑاﯾدﺎﺠ ﻮﺷ.د ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘتﻼﯿﺼﺤﺗنازروﺎﺸﮐﯽﮑﯾزاﻞﻣاﻮﻋﻢﻬﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘندﻮﺑزﺎﯿﺘﻣايراﺪﯾﺎﭘمﺎﻈﻧيزروﺎﺸﮐدرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺳا
	ﻖﯿﻘﺤﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ دﻮﺒﻬﺑ يﺎﺘﺳار رد هﺮﻬﺑ، عراﺰﻣ يراﺪﯾﺎﭘ و ﻞﻣاﻮﻋ يرودﺎﻬﻨﺸﯿﭘﺎﻫ ي ﺮﯾز ﯽﻣ ﻪﺋارا:دﻮﺷ رد ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻢﻬﺳ بآ هدﺎﻬﻧ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﺑآ ﻢﮐ ﺎﺑ رﻮﺸﮐ ﺮﯿﺧا لﺎﺳ ﺪﻨﭼ رد و ﻪﺘﺷاد ﻞﮐ ﻪﻨﯾﺰﻫهار ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ زا ﯽﮑﯾ ،ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻪﺟاﻮﻣ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﻫﺎﮐ يﺎﻫ ﺐﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ
	دﻮﺟوﺶﯿﺑزا23ﺪﺻردنازروﺎﺸﮐﺑﯽداﻮﺳ و 23ﺪﺻردنازروﺎﺸﮐداﻮﺳ ﺎﺑ،ﯽﯾاﺪﺘﺑاﯽﯾارﺎﮐﻦﯾامﺎﻈﻧ ارﺶﻫﺎﮐﺖﺳا هدادوزاﯽﻓﺮﻃﺎﻬﻨﺗدوﺪﺣ5/3 نازروﺎﺸﮐﺪﺻردﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد تﻼﯿﺼﺤﺗﻪﺘﺷادﺪﻧا .رﺎﻈﺘﻧا شﺮﯾﺬﭘتﺎﯿﻠﻤﻋﻖﺒﻄﻨﻣﺎﺑزا يراﺪﯾﺎﭘيﻮﺳﻦﯾا نازروﺎﺸﮐناﺪﻨﭼﯽﻘﻄﻨﻣﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻤﻧ.ﺪﺳريﻮﺳ زا ،ﺮﮕﯾدﺎﺑدﻮﺟوداﺪﻌﺗدﺎﯾزﺎﻓرغﻟانﻼﯿﺼﺤﺘ
	و ﺶﯾاﺰﻓا ار يرﺎﯿﺑآ نﺎﻣﺪﻧار ﻪﮐ يرﺎﯿﺑآ ياﺮﺑ ﯽﯾﺎﻫﯽﻣ ،ﺪﻫﺪﺑ ﺶﻫﺎﮐ ار يرﺎﯿﺑآ ﻪﻨﯾﺰﻫ .ﺪﺷﺎﺑهﺮﻬﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ﻦﯿﻣز ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯿﺑ رد يرو ﯽﻣ ﯽﺋﺰﺟ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﻪﮑﯿﺋﺎﺠﻧآ زا ،ﺪﺷﺎﺑ لدﺎﻌﻣهﺮﻬﺑ رد ﺶﯾاﺰﻓا يرو ﯽﻘﻠﺗﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ اﺬﻟ دﻮﺷ ﯽﻣﻨﻣ زا ارﺎﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ددﺮﮔ دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑ
	ﯽﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﻪﻄﺑار و يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﻦﯿﺑ يراد .ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧادزاﺰﻠﻣوتﺎﻣءﺎﻘﺗرا ﺶﻧاديزروﺎﺸﮐ،راﺪﯾﺎﭘدﻮﺒﻬﺑﺖﯿﻌﺿوعﻼﻃاﯽﻧﺎﺳررد ﻨﯿﻣزﻪ يﺶﻧاديﺎﻫﯽﻨﻓيزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘﻪﺑنﺎﺒﻃﺎﺨﻣ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﮐﺪﯾﺎﺑرديﺎﺘﺳارﻪﻌﺳﻮﺗيزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘ درﻮﻣﻪﺟﻮﺗناراﺰﮕﺘﺳﺎﯿﺳوﺖﺳدﺪﻧارنارﺎﮐراﺮﻗدﺮﯿﮔ.
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