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چکيده
ثطضؾي تحٞالت ثبظاض ٛيطٝي ًبض زض ؾغح اؾتب٢ٛبي ًكٞض ٛكبٗ ٙي ز١س ً ٠اؾتب ٙيعز يٌي اظ اؾتتب٢ٛبيي اؾتت ًت ٠زاضاي
ثيكتطي ٚاكعايف ٛطخ ثيٌبضي زض ؾبٓ٢بي اذيط ثٞز ٟاؾت .ث ٠عٞضي ًٛ ٠طخ ثيٌبضي اي ٚاؾتتب ٙاظ  %5.2زض ؾتبّ  1375ثت٠
 %9.4زض ؾبّ  1389اكعايف يبكت ٠اؾت .زض ٘١ي ٚضاؾتب زض پػ١ٝف حبضط تالـ قس ٟاؾت تب ثب عطاحي ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ
اؾتب ٙيعز ػٞاْٗ ػ٘سٞٗ ٟثط ثط تٞؾؼ ٠اقتـبّ قٜبؾبيي قس ٝ ٟثب ٓحبػ ٞ٘ٛز ٙاضتجبعبت ٗتوبثْ آ٢ٛبٝ ،ضؼيت آيٜتس ٟاقتتـبّ
اؾتب ٙثب تٞخ ٠ث ٠قطايظ ٗرتٔق خ٘ؼيت قٜبذتي ٗ ٝحيغي پيف ثيٜي ُطزز .اخطاي ٗسّ كٞم ثط ٗجٜبي ان ّٞؾيؿتٖ١تبي
پٞيب ٗٞخت اضائ ٠ؾٜبضي١ٞبي ٗتؼسزي زض تٞؾؼ ٠اقتـبّ ٗيُطزز ًٗ ٠يتٞاٛس ته٘يٖ ُيطٛسُبً ٙال ٙضا زض اتربش ؾيبؾت١بي
ٜٗبؾت يبضي ز١سٗ .سّ ٗصًٞض ثط اؾبؼ ضٝـ١بي پٞيبيي قٜبؾي ؾيؿتٖ١ب عطاحي قس ٟاؾت .ث ٠ايٜٗ ٚظٞض اظ ٛتطٕ اكتعاض
 VensimPLEاهسإ ث ٠قجي ٠ؾبظي تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ثب زض ٛظط ُطكت ٚاهتهبز ثرف زٓٝتتي  ٝذهٞنتي قتسٟ
اؾت .ثبظ ٟظٗبٛي  30ؾبٓ ٠اظ  1385آي  1415ثطاي اخطا  ٝؾٜدف ضٝايي ٗسّ ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض ُطكت ٠اؾت .زض پبيب ٙپتؽ
اظ تكطيح ٝضؼيت ٗتهٞض ثطاي آيٜس ٟاقتـبّ اؾتب ٙثب اضائٛ ٠تبيح حبنْ اظ اخطاي ٗسّ ،پيك٢ٜبز١بيي ثطاي اتربش ؾيبؾت١بي
ٜٗبؾت زض ث٢طُ ٟيطي اظ كطنت١بي پيف ض ٝاكعايف تٞاٗ ٙسيطيت زض ٗٞاخ ٠ثب ت٢سيس ١بي آتي اضائ ٠قس ٟاؾت.
کلمات کليدي :تٞؾؼ ٠اقتـبّ ،پٞيبيي ؾيؿتٖ ،خ٘ؼيت ،اهتهبز ثرف ذهٞني ،اهتهبز ثرف زٓٝتي ،قجي ٠ؾبظي.
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 -1مقدمه
ٛطخ ثبالي ثيٌبضي  ٝػسٕ تؼبزّ زض ثبظاض ٛيطٝي ًبض يٌي اظ ثعضٍتطيٗ ٚكٌالت ًال ٙاهتهبزي اؾت ً ٠اٗطٝظ ٟثطذي اظ
ًكٞض١بي تٞؾؼ ٠يبكت ٝ ٠ؿبٓت ًكٞض١بي زض حبّ تٞؾؼ ٠ثب آ ٙض ٝث ٠ض١ ٝؿتٜس .ايٗ ٚؿئٔ ٠ؾجت ُطزيس ٟاؾت تب تٞاٛبيي١بي
ثبٓوٛ ٟٞيطٝي اٛؿبٛي ًٗ ٠يتٞاٛؿت ٗٞخت قٌٞكبيي  ٝضٛٝن اهتهبزي ُطزز ،ث ٠خ٢ت ثيٌبضي ٗ ٝكٌالت ٗتؼبهت آ ٙث ٠ت٢سيسي
خسي ثطاي خبٗؼ ٠تجسيْ قٞز .زض حويوت ٛيطٝي اٛؿبٛي يٌي اظ ٖٗ٢تطي ٚػٞاْٗ تٓٞيس اؾت ً ٠اُط ث ٠نٞضت نحيح ثً ٠بض
ُطكت ٠قٞز اظ عطين ٗكبضًت زض تٓٞيس چ ٠ثٓ ٠حبػ كيعيٌي  ٝچ ٠ثٓ ٠حبػ كٌطي ٛوف ثطخؿت٠اي زض ضٛٝس تٓٞيس ايلب ٗيًٜس
(ٗ .)Salimi far, 2004غبٓؼ٠ي ٝضؼيت ُصقت ٠اقتـبّ زض اؾتب ٙيعز ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠ايٜٗ ٚغوٛ ٠يع ثب تٞخ ٠ث ٠تٞؾؼ٠
نٜؼتي (ًبال  ٝذسٗبت) عي ؾبٓيب ٙاذيط ٗيب ٙػطض ٝ ٠توبضبي ٛيطٝي ًبض تؼبزّ ٜٗبؾجي ثطهطاض ٛكس ٟاؾت ٓ ٝصا ثيٌبضي ث٠
نٞضت يي ٗؼضْ ػ٘سٟي اهتهبزي -اخت٘بػي ظب١ط ُطزيس ٟاؾت .زض ؾبّ١بي اذيط ٛطخ ثيٌبضي زض اؾتب ٙيعز ث ٠ضؿٖ
تٞاٜ٘ٛسي١بي كطاٝا ٙاؾتب ٙزض ثرف١بي ٗرتٔق اهتهبزي ،اخت٘بػي  ٝكطِٜ١ي ض ٝث ٠كعٛٝي ٢ٛبز ٟاؾت .ثٜب ثط آٗبض ضؾ٘ي
ٜٗتكط قس ٟاؾتب ٙيعز ٛطخ ثيٌبضي اظ  %5/2زض ؾبّ  1375ث %9/4 ٠زض ؾبّ  1389اكعايف يبكت ٠اؾت ( Statistical
 .)Yearbook of Yazd province, 2011ضقس ٛطخ ثيٌبضي عي ايٗ ٚست ٗٞخت ُطزيس ٟاؾت تب ٗؿئٔ ٠تأٗيٛ ٚيطٝي
اٛؿبٛي ٗؿتؼس  ٝخُٔٞيطي اظ تجؼبت ٜٗلي آٖ٢ٗ ٙتطي١ ٚسف ثطاي ٗسيطيت  ٝثطٛبٗ٠ضيعي اهتهبزي اؾتب ٙيعز ثيب ٙقٞز .ثسيٚ
ؾجت قٜبذت ؾبظ ً ٝبض١بي ازاضًٜٜ ٟس ٟثبظاض ًبض زض تسٝي ٝ ٚاخطاي ثطٛبٗ١٠بي ٗٞثط ثٜٗ ٠ظٞض اكعايف اقتـبّ زض اؾتب ٙثؿيبض
ضطٝضي ثٛ ٠ظط ٗيضؾس .زض ٘١ي ٚضاؾتب ٗوبٓ ٠حبضط تالـ زاضز تب ثً٘ ٠ي عطاحي آِٞي پٞيبيي ؾيؿتٖ١ب اظ ٝضؼيت اهتهبزي
 ٝخ٘ؼيتي اؾتب ،ٙقطايظ حبًٖ ثط ثبظاض ًبض ضا قجي ٠ؾبظي ٞ٘ٛز ٝ ٟآيٜس ٟتٞؾؼ٠ي اقتـبّ اؾتب ٙثب ضٝيٌطز تٞؾؼ ٠اهتهبزي
ٗيپطزاظز .زض ثرف ا ّٝاثتسا ث ٠ضٝـ ؾيؿتٖ١بي پٞيب  ٝتٞاٜ٘ٛسي١بي آ ٙزض اضائ ٠ضاٌ١بض ٜٗبؾت زض ٗؿبئْ اهتهبزي پطزاذت٠
قس ٟاؾت .ؾپؽ ثب ثيب ٙضٝـ تحوين  ٝثطضؾي ٗغبٓؼبت پيكي ٚزض اي ٚظٗي ،٠ٜؾبظ ً ٝبض١بي ٜٗبؾت زض ث٢طُ ٟيطي نحيح اظ
اثعاض١بي ٗسّ ؾبظي ؾيؿتٖ ١بي پٞيب تكطيح قس ٟاؾت .ؾپؽ ثب تسٝيٗ ٚسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٝ ٙاع٘يٜب ٙاظ ضٝايي ٗسّ زض
٘ٛبيف ٝاهؼيت١بي اهتهبزي اهسإ ث ٠اخطاي ٗسّ ثطاي ثبظ ٟظٗبٛي ؾبّ١بي  1385تب  1415قس ٟاؾت .زض پبيب ٙپؽ اظ تكطيح
ٝضؼيت ٗتهٞض ثطاي آيٜس ٟاقتـبّ اؾتب ٙثب اضائٛ ٠تبيح حبنْ اظ اخطاي ٗسّ پيك٢ٜبز١بيي ثطاي اتربش ؾيبؾت١بي ٜٗبؾت زض
ث٢طُ ٟيطي اظ كطنت١بي پيف ض ٝاكعايف تٞاٗ ٙسيطيت زض ٗٞاخ ٠ثب ت٢سيس ١بي آتي اضائ ٠قس ٟاؾت.
عي چٜس ز ٠١اذيط پػ١ٝف١بي اهتهبزي ثب ٗؿئٔ ٠ثيٌبضي زض ًكٞض١بي زض حبّ تٞؾؼ ٠ث ٠ز ٝعطين ثطذٞضز ًطزٟاٛس ٠ً ،يٌي
ؾبذت آِ١ٞبي نٞضي  ٝزيِطي تحٔيْ١بي تدطثي اؾت .آِ١ٞبي نٞضي ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ُطكت ٠اؾبؾبً ثط ؾٞٛ ٠ع ١ؿتٜس:
 .1آِ١ٞبيي ً ٠ث ٠اٛتوبّ ٛيطٝي ًبض اظ ٜٗبعن ضٝؾتبيي ثٜٗ ٠بعن ق٢طي يب اظ ثرف ٗؼيكتي ث ٠ثرف ٗسض ٙپطزاذت٠اٛس،
 .2آِ١ٞبيي ً ٠ث ٠ثي تؼبزٓي هي٘ت ١بي ػٞاْٗ ٗرهٞنبً زض ظٗي ٠ٜاقتـبّ ٛيطٝي ًبض زض اضتجبط ثب ً٘يت١بي ٗؼيٜي اظ ؾطٗبي،٠
ظٗي ٝ ٚؾبيط ٜٗبثغ پطزاذت٠اٛس،
 .3آِ١ٞبيي ً ٠تٞخ ٠قب ٙػ٘ستبً ثط ضقس تٓٞيس  ٝاضتجبط آ ٙثب اقتـبّ ٗت٘طًع ثٞز ٟاؾت.
تحٔيْ١بي تدطثي زض ظٗي ٠ٜاقتـبّ ؿبٓجبً ث ٠تحٔيْ ٘١جؿتِي ٗتـيط١بي ٗؿتوْ ثط ٝضؼيت اقتـبّ تٞخٞ٘ٛ ٠زٟاٛس .ثط اي ٚاؾبؼ
ثب تٞخ ٠ثٗ ٠ب١يت ٗؿئٔ ٠ً ٠ثب ١سف پيفثيٜي ٝضؼيت اقتـبّ اؾتب ٙيعز زض آيٜس ٟتسٝي ٚقس ٟاؾتٓ ،ع ٕٝاؾتلبز ٟاظ پػ١ٝف١بي
تطًيجي ً ٠ث ٠نٞضت ٘١عٗب ٙاثعاض١بي ً٘ي ً ٝيلي ضا زض پػ١ٝف ثً ٠بض ٗيُيطٛس ا٘١يت ٗييبثس .ث٘١ ٠ي ٚزٓيْ اظ ضٝـ
پٞيبيي١بي ؾيؿتٖ اؾتلبز ٟقس ٟاؾت.
ثب تٞخ ٠ثٞٗ ٠ضٞع پػ١ٝف ،ضٝيٌطز ٛظطي ثٞٗ ٠ضٞع  ٝضٝـ تحٔيْ ٗٞضز اؾتلبزُ ،ٟط١ٝي اظ ٗغبٓؼبت زض ضاؾتبي پػ١ٝف حبضط
هطاض ٗيُيطٛس ً ٠زض ازاٗٞٗ ٠ضز اقبض ٟهطاض ٗيُيطٛس.
ٗ .1غبٓؼبتي ً ٠ثٗ ٠ؿئٔ ٠اقتـبّ زض اهتهبز ايطا ٙپطزاذتٜس؛
ايُ ٚط ٟٝاظ ٗغبٓؼبت ثطضؾي اقتـبّ زض ًْ ًكٞض يب ؾٜدف١بي اهتهبزي ضا ثً٘ ٠ي ٗؼبزالت تي ٗتـيط ٟاٛدبٕ زازٟاٛس ١ ٝسف
اًثط آ١ٙب ثيب ٙضاثغ ٠چٜس ٗتـيط تٞضيحي ثب ٗتـيط ٝاثؿت ٠اقتـبّ يب توبضبي ٛيطٝي ًبض ثٞز ٟاؾت .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ٗيتٞا ٙث٠
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پػ١ٝف تحٔيْ  ٝثطآٝضز توبضبي اقتـبّ زض ايطا ٙزض زاٗ ٠ٜظٗبٛي  1350آي  ،)Mottaghi, 1999( 1358ثطآٝضز آِٞي توبضبي
ٛيطٝي ًبض زض اهتهبز ايطا ٝ ٙپيف ثيٜي ا ٙعي ؾبّ١بي  )Amini, 2003( 1376-1378اقبضٞ٘ٛ ٟز.
ٗ .2غبٓؼبتي ً ٠ثٗ ٠ؿئٔ ٠اقتـبّ  ٝثيٌبضي زض اهتهبز اؾتب ٙيعز پطزاذت٠اٛس؛
ايُ ٚط ٟٝاظ ٗغبٓؼبت ث ٠ثطضؾي  ٝتحٔيْ اقتـبّ  ٝثيٌبضي  ٝػْٔ اكعايف ٛطخ ثيٌبضي ثٞز ٟاؾت .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ٗيتٞا ٙثٗ ٠وبٓ٠
١بي تحٔيْ ؾبذتبض اقتـبّ  ٝثيٌبضي اؾتب ٙيعز عي ؾبّ١بي  ،)Valizadeh & Khalili, 2005( 1382 ٝ 1381ثطضؾي ٝ
تحٔيْ ضٛٝس تـييطات ٛطخ كؼبٓيت  ٝثيٌبضي زض اؾتب ٙيعز عي ؾبّ١بيٗ ،)Hosseini Pour, 2004( 1375 -1381غبٓؼ٠
ٝضؼيت ثبظاض ًبض اؾتب ٙيعز  ٝقٜبؾبيي ػْٔ اكعايف ٛطخ ثيٌبضي آً ،)Fazeli, 2007( ٙبٓجس قٌبكي ثيٌبضي زض اؾتب ٙيعز:
ثيٖ١ب  ٝاٗيس١ب ( )Faiz Pur & Makyan, 2009اقبضٞ٘ٛ ٟز.
ٗ .3غبٓؼبتي ً ٠ثٗ ٠ؿئٔ ٠اقتـبّ ثب ضٝيٌطز ؾيؿتٖ١بي پٞيب پطزاذت٠اٛس؛
كٞضؾتط زض ًتبة زيٜبٗيي خ٢ب ٙآِٞيي اظ ؾيؿتٖ زٛيب عطاحي ًطز ٟاؾت ً ٠خ٘ؼيت ،ؾطٗبي١ ٠بي كيعيي كضبي خـطاكيبيي،
ٜٗبثغ عجيؼي ،آٓٞزُي١بي ٗحيظ ٗ ٝيعا ٙتٓٞيس ٗٞاز ؿصايي ثرف١بي آ١ ٙؿتٜس .زض ايٗ ٚغبٓؼ ٠كٞضؾتط ضكتبض ٗتـيط١بي ٗرتٔق
ؾيؿتٖ خ٢ب ٙضا ثٝ ٠ؾئ ٠قجي ٠ؾبظي تؼبٗالت ث ٖ١ ٠پيٞؾت ٠ظيطؾيؿتٖ١بي خ٘ؼيتي ،نٜؼتي ً ٝكبٝضظي تحٔيْ ًٜس.
ٗٞؾؿ ٠پػ١ٝكي ٗئيٜي ٕٞزض آٗطيٌب آِ١ٞبي ؾيؿتٖ١بي پٞيب زض ظٗي ٠ٜعطاحي آِ١ٞبي تٞؾؼ ٠پبيساض ثطاي چٜس ًكٞض اظ خ٘ٔ٠
ثِٜالزـ ،چ ي ،ٚؿٜبُ ،ي ،٠ٜايتبٓيبٗ ،بالٝي ،ؾٗٞبٓي ،تٛٞؽ  ٝايبالت ٗتحس ٟاٛدبٕ زاز ٟاؾت.
ضؾبٓ ٠زًتطي ػٔي ٛوي ٗكبيري يٌي اظ آٝيٗ ٚغبٓؼبتي اؾت ً ٠اظ ضٝـ پٞيبيي ؾيؿت٘ي ثطاي تحٔيْ اهتهبز ايطا ٙاؾتلبزٟ
ًطز ٟاؾت اي ٚضؾبٓ ٠ثب ػٜٞا ٙاؾتطاتػي تٞؾؼ ٠اهتهبزي زض ايطا ،ٙتٞؾؼ ٠ثط پبيٜٗ ٠بثغ تدسيس ٛبپصيط زض ؾبّ  1378زض زاٛكِبٟ
 MITآٗطيٌب اٛدبٕ قس ٟاؾت .زض اي ٚپػ١ٝف آِٞي اهتهبز ايطا ٙثب تٞخ ٠ثٝ ٠اثؿتِي ؾبذتبضي اهتهبزي ث ٠شذبيط ٛلتي ٝ
ؿيطهبثْ احيب ثٞز ٙاي ٚشذبيط عطاحي قس ٟاؾت.
ٗغبٓؼ ٠زيِطي ً ٠زض ؾبّ ١بي اذيط ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝـ پٞيبيي ؾيؿت٘ي ث ٠تحٔيْ اقتـبّ زض اهتهبز ايطا ٙپطزاذت ٠اؾت ٗطثٞط ث٠
زًتط ٗ٢سي ضضٞي  ٝضؾبٕ ٗكطكي ( ) 2004اؾت .قيً ٟٞبض زض اي ٚپػ١ٝف ،عطاحي ٗسّ قجي ٠ؾبظي ٝضؼيت اقتـبّ ايطا ٙثط
اؾبؼ هب ٙٞٛاًب ٙثٞز ٟاؾت ً ٠عي ؾبّ١بي  1383آي ٛ 1384طخ ثيٌبضي ًكٞض ضا پيف ثيٜي ٞ٘ٛز ٟاؾت .زض ازاٗ ٠ث٠
تبضيرچ ،٠تؼطثق ٗ ٝعايبي اؾتلبز ٟاظ تٌٜيي پٞيبيي ؾيؿتٖ ذٞا١يٖ پطزاذت.
ث ٠ػٔت تؼبٗالت ثي ٚثرف١بي ٗرتٔق يي ؾيؿتٖ الظٕ اؾت ً ٠اكطاز تالـ ًٜٜس ً ٠ضكتبض ؾيؿتٖ ضا ثب ِٛطـ ؾيؿت٘ي
زضى ًٜٜس  .اي ٚزضى كوظ ٗيتٞاٛس اظ عطين ٗغبٓؼ ٝ ٠قٜبذت  ٠٘١اخعا  ٝاضتجبط ثي ٚآ١ٙب زض هبٓت يي ؾيؿتٖ ث ٠زؾت آيس.
ٗسّ١ب ٞ٘١اض ٟاثؼبز ؾبز ٟقسٝ ٟاهؼيت ١ؿتٜس ١ .سف اظ ٗسّ ؾبظي ؾيؿتٖ ١بي پٞيب ث ٠زؾت آٝضز ٙزضى  ٝزيسُب١ي زض ٗٞضز
ضٝاثظ ؾيؿتٖ اؾت ،تب ثتٞا ٙذظ ٗكي١بي ٌٗ٘ ٚثطاي ث٢جٞز ؾيؿتٖ ضا ٗٞضز ثطضؾي هطاض زاز ( .(Shi & Gill, 2005تٌٜيي
پٞيبيي ؾيؿتٖ ثطاي آٝي ٚثبض زض اٝاذط ز 1950 ٠١تٞؾظ يي ُط ٟٝاظ ٗحووي ٚث ٠ض١جطي كٞضؾتط 1زض زاٛكِب MITٟثطاي آٝيٚ
ثبض تٞؾؼ ٠زاز ٟقس كٞضؾتط ثطاي ٗسّ ؾبظي  ٝقجي ٠ؾبظي يي ضٝـ ته٘يٖ ُيطي ثٜٔسٗست زض ٗؿبئْ پٞيبي ٗسيطيت نٜؼتي،
اظ پٞيبيي ؾيؿتٖ اؾتلبزً ٟطز ( .(Forrester, 1961ثؼس اظ آ ٙپٞيبيي ؾيؿتٖ ثطاي ٗؿبئْ تسٝي ٚاؾتطاتػي  ٝذظ ٗكي
ُصاضي زض ًؿت ً ٝبض١بي ٗرتٔق ثً ٠بض ُطكت ٠قس) .(Barlas & Yasarcan, 2006قٞا١سي زاّ ثط ايٞٗ ٚضٞع ٝخٞز
زاضز ً ٠پٞيبيي ؾيؿتٖ ٗيتٞاٛس ث ٠زضى  ٝكٗ ٖ٢حيظ١بي پيچيسً٘ ٟي ًٜس ( .)Spector et al., 2001پٞيبيي ؾيؿتٖ ثب
ضكتبض ُؿتطز ٟؾيؿتٖ  ٝاي ٠ٌٜچِ ٠ٛٞآ ٙضكتبض ثط تٌبْٗ ؾيؿتٖ زض آيٜس ٟتأثيط ٗيُصاضز تبًيس زاضز  ٝثسي ٚتطتيت ته٘يٖ ُيطي
ضا تؿ٢يْ ٗيًٜس .تٌٜيي پٞيبيي ؾيؿتٖ ثط اؾبؼ تئٞضي اعالػبت  -ثبظذٞضز قٌْ ُطكت ٠اؾت ً ٠اظ ٘ٛبز١بيي ثطاي ِٛبقت
ؾيؿتٖ١بي ًؿت ً ٝبض زض هبٓت ٞ٘ٛزاض١ب ٗ ٝؼبزالت اؾتلبزٗ ٟيًٜس  ٝظثب ٙثطٛبٗٞٛ ٠يؿي ضا ثطاي قجي ٠ؾبظي ًبٗپيٞتطي ث٠
ً٘ي ٗيُيطز .تٌٜيي پٞيبيي ؾيؿتٖ كطو ٗيًٜس ً ٠اخعا زض يي آِٞي پيچيس ٟثب يٌسيِط ٗطتجظ ١ؿتٜس ٝ ،خ٢ب ٙاظ ٛطخ١ب،
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ؾغٞح  ٝحٔو١٠بي ثبظذٞضز تكٌيْ قس ٟاؾت  ٝخطيب ٙاعالػبت اظ خطيب ٙكيعيٌي ٖٗ٢تط ٗيثبقس  ٝؿيطذغي ثٞز ٝ ٙتأذيط اظ
اخعاي ٗ١ ٖ٢ط ؾيؿت٘ي اؾت (.)Pugh, 1998
ٗعايبي اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز زيٜبٗيٌي ؾيؿتٖ١ب ضا ث ٠اي ٚقطح ٗيتٞا ٙثطق٘طز:
 .1ث ٠زٓيْ ضٝيٌطز تحٔئي  ٝاٛتوبزي زض كطايٜس ٗسّ ؾبظي اي ٚكطايٜس زضى ث٢تطي اظ ؾبذتبض ؾيؿتٖ كطاٗ ٖ١يًٜس.
ٗ .2سّ١بي پٞيبيي ؾيؿتٖ اٌٗبٝ ٙاضز ًطزٗ ٙتـيط١بي ًيلي ً٘ ٝي ضا ث ٠نٞضت ٘١عٗب ٙزض ؾيؿتٖ كطاٗ ٖ١يًٜٜس ( Lane
.)& Oliva, 1998
3
2
ز ٝاثعاضي ً ٠ثطاي ك ٖ٢ث٢تط ٗسّ ؾبظي ؾيؿتٖ١بي پٞيب ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض ٗيُيطز ٞ٘ٛزاض ػّٔيٗ -ؼٔٓٞي ٞ٘ٛ ٝزاض خطيبٙ
ٗيثبقس.زض ازاٗ ٠ث ٠تٞضيح زض ٗٞضز اي ٚز ٝاثعاض پطزاذتٗ ٠يقٞز.
آقٞ٘ٛ -زاض ػٔيٗ -ؼٔٓٞيٞ٘ٛ ،زاضي اؾت ً ٠ضٝاثظ ػٔي ثيٗ ٚتـيط١بي ؾيؿتٖ ضا ث ٠ؾبزُي ٛكبٗ ٙيز١س .ثب اي ٚاثعاض ٗسّ١بي
شٜ١ي اكطاز ؾبز ٟتط زضى ٗيقٞز .ضاثغ ٠ثي ٚػٔت ٗ ٝؼٔ ّٞزض يي ؾيؿتٖ اظ عطين يي ذظ ٜٗحٜي ً ٠زاضاي يي كٔف ثطاي
ٛكب ٙزاز ٙخ٢ت ػ٘ٔيبت اؾت تطؾيٖ ٗيقٞز .ثبيس ث ٠ذبعط زاقت ً ٠حٔو١ ٠بي ػّٔي ؾبذتبض يي ؾيؿتٖ ضا تطؾيٖ ٗيًٜٜس
(.)Sterman, 2000
ةٞ٘ٛ -زاض خطيبٛ ،ٙح ٟٞتؼبْٗ ثيٗ ٚتـيط١بي يي ؾيؿتٖ ثب يٌسيِط ضا ٛكبٗ ٙيز١س ٗ ٝيتٞاٛس ٗجٜبيي ثطاي تٞؾؼ ٠يي ٗسّ
ًّ٘ي ثبقس (١ .)Kirkwood, 1998سف انٔي ٞ٘ٛزاض خطيب ،ٙثبظ٘ٛبيي ؾبذتبض خطيبٛي زهين ؾيؿتٖ زض هبٓت ؾبذتبض ؾيبؾت-
١بي ظطيق  ٝخعئي آ ٙثٜٗ ٠ظٞض تؿ٢يْ ايدبز ٗسّ ضيبضي ثطاي قجي٠ؾبظي اؾت .ايٞ٘ٛ ٚزاض ،ظيطؾيؿتٖ١بي كيعيٌي ضا اظ
اعالػبتي ت٘ييع زاز ٝ ٟت٘بٗي اٞٛاع ٗتـيط١ب  ٝتٞاثغ ضا ٛيع عجو٠ثٜسي ٗيًٜس (.)Sushil, 1993
 -2مواد و روش ها
ث ٠زٓيْ اثؼبز ٗرتٔق ؾيبؾي ،اهتهبزي ،اخت٘بػي ،خ٘ؼيتي ٞٗ ... ٝثط ثط ػطض ٝ ٠توبضبي ٛيطٝي ًبض ٘١ ٝچٜي ،ٚث ٠زٓيْ ػسٕ
ٝخٞز ؾطي ظٗبٛي هبثْ اتٌب اظ ٛطخ اقتـبّٜٗ ،بؾت تطي ٚضا ٟثطاي ثطضؾي اي ٚثبظاض  ٝتـييطات ٛطخ ثيٌبضي ث٢طُ ٟيطي اظ ضٝـ
قجي ٠ؾبظي اؾت .زض اي ٚضٝـ ٗي ت ٞا ٙثب اؾتلبز ٟاظ زاز١ ٟبي ٝاهؼي اهسإ ث ٠آظٗ ٙٞضكتبض١بي ٗتلبٝت ٗسّ ت٢ي ٠قسٞ٘ٛ ٟز .اظ
آٛدب ًٗ ٠غبٓؼ ٠ثط ضٝي ٗسّ اٛتعاػي اظ ٝاهؼيت نٞضت ٗي ُيطز ،ثٜبثطاي ٚضٝـ تحوين قج ٠آظٗبيكي اؾت  ٝث ٠زٓيْ تٞاٛبيي ايٚ
ضٝـ زض آِٞؾبظي اثؼبز ٗرتٔق ٗؿئٔ ٝ ٠زض ٛظط ُطكت ٚضٝاثظ زضٗ ٙٝسّٛ ،يبظ ث ٠اعالػبت تـييطات ٗتـيط١ب زض عي ظٗبٞٗ ٙضز
تحٔيْ ٛساضز .اثتسا الظٕ اؾت ٗتـيط١بي حبٓت ٗ ٝتـيط١بي ٛطخ ٗؿئٔٞٗ ٠ضز ثطضؾي ٗكرم ٗيقٛٞس  ٝؾپؽ ضٝاثظ ٗتوبثْ ٗيبٙ
ٗتـيط١ب تؼطيق قسٗ ٝ ٟوبزيط آٝي ٠آ١ٙب ٗكرم ُطزز .ؾپؽ ثب ًبضًطز ٗسّ عي ظٗب ٙثط اؾبؼ ضٝاثظ تؼطيق قسٗ ،ٟوساض
ٗتـيط١ب زض عي ظٗب ٙقجي ٠ؾبظي ٗكرم ذٞا١س قس .كطايٜس ؾبذت ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ ثب ثطضؾي ازثيبت تحوين ٗ ٝغبٓؼبت
ًتبثرب ٠ٛاي آؿبظ ٗيُطزز ٘ٛ .بيف ٗتـيط١بي ٗٞثط ثط تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙثب ت٘طًع ثط ػٞاْٗ ٗٞثط ثط ػطض ٝ ٠توبضب زض ثبظاض
اقتـبّ  ٝتجيي ٚاضتجبعبت ٗيب ٙآ٢ٛب نٞضت ٗيپصيطز .اظ آٛدب ً ٠ػٞاْٗ ٗتؼسز  ٝثيق٘بضي ثط ٝضؼيت اقتـبّ ٗٞثط ١ؿتٜس ،ثط
اؾبؼ هب ٙٞٛپبضت ٞزض نٞضتي ً ٠ثتٞا ٙػٞاْٗ انٔي تأثيط ُصاض ثط ٝضؼيت اقتـبّ ضا قٜبؾبيي  ٝزض ٗسّ ٓحبػ ٞ٘ٛزٗ ،يتٞا ٙاٗيس
زاقت ػال ٟٝثط ًب١ف پيچيسُي ٗسّ  ٝزقٞاضي١بي حبنْ اظ زض ٛظط ُطكت ٚضٝاثظ پيچيسٗ ٟيب ٙظيط ؾيؿتٖ١بٛ ،تبيح هبثْ هجّٞ
ٜٗ ٝبؾجي ضا ث ٠زؾت آٝضز .ثٜبثطاي ٚپؽ اظ عطاحي ٗسّ  ٝثٜٗ ٠ظٞض اع٘يٜب ٙاظ ًبضًطز نحيح آ ٙزض اضائٛ ٠تبيح نحيح قجي٠
ؾبظي ػٞاْٗ اخت٘بػي  ٝاهتهبزي ٗٞثط ثط اقتـبّ اؾتب ،ٙضطٝضي اؾت تب ٗسّ ث ٠تبئيس ذجطُب ٙاهتهبزي ثطؾس .ثب تبييس ٗسّ
ٗلٗٞ٢ي عطاحي قس ،ٟاهسإ ث ٠پيبز ٟؾبظي آ ٙزض ٛطٕ اكعاض ؾيؿتٖ١بي پٞيب ذٞا١س قس  ٝثب تؼطيق پبضاٗتط١بي ٗسّ (ٗوساض آٝي٠
ٗتـيط١ب ٛ ٝطخ اضتجبط ٗيبٗ ٙتـيط١ب) ٗسّ آٗبز ٟاخطا زض ثبظ ٟظٗبٛي ٗغٔٞة ٗيقٞز.

Causal Diagram
Flow Diagram
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عطاحي ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز پٞيبيي ؾيؿتٖ

زض پػ١ٝف حبضط تالـ ق س ٟاؾت تب ثب اؾتلبز ٟاظ ٛظطيبت اهتهبزي ٗغطح زض ظٗي ٠ٜتٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ٗسّ ؾيؿتٖ١بي
پٞيب اظ ٝضؼيت اقتـبّ اضائ ٠قٞز .ثب تٞخ ٠ثٛ ٠وف ػٞاْٗ ٗتؼسز زض تٞؾؼ ٠اقتـبّ الظٕ اؾت ٗسّ عطاحي قس ٟاظ خبٗؼيت ٜٗبؾجي
زض تٞخ ٠ث ٠قطايظ ذبل اهتهبزي  ٝاخت٘بػي ٜٗغو ٠ثطذٞضزاض ثبقس ،تب ٛتبيح حبنْ اظ قجي٠ؾبظي ٗسّ ،زض زٛيبي ٝاهؼي (قطايظ
ثيطٛٝي) ث ٠ثبظ ٟثٜٔس ٗست هبثْ تؼ٘يٖ ثبقس .زض ؿيط اي ٚنٞضت ٗسّ ت٢ٜب ثطاي ثبظًٞ ٟتبٗ ٟست ًبضثطز ذٞا١س زاقت ٗ ٝبزاٗي ً٠
قطايظ ٗحيغي تـييطات قسيسي ضا تدطثٌٜٜٛ ٠س ٛتبيح ٜٗبؾجي ضا اضائٗ ٠يًٜس.
ثطاي پيف ثيٜي  ٝقجي ٠ؾبظي ٝضؼيت اقتـبّ اؾتب ٙيعز تالـ قس ٟاؾت تب ٗسّ اٛتعاػي ثب ضٝيٌطز ؾيؿتٖ١بي پٞيب عطاحي
قٞز .ثب تٞخ ٠ثُ ٠ؿتطزُي ٗٞضٞع  ٝپيچيسُي ضٝاثظ ٗٞخٞز ٗيب ٙػٞاْٗ ٗتؼسز تأثيط ُصاض ثط اقتـبّٗ ،سّ ت٢ي ٠قس ٟاظ ز ٝظيط
ؾيؿتٖ خ٘ؼيت (قبْٗ ظاز ٓٝ ٝس ،ثٔٞؽ٢ٗ ،بخطت ٗ ٝطٍ ٗ ٝيط)  ٝثبظاض اقتـبّ (قبْٗ ػطضٛ ٠يطٝي ًبض ،اقتـبّ زض ثرف
ذهٞني  ٝزٓٝتي ُ ٝطزـ ٗبٓي حبنْ اظ اقتـبّ) تكٌيْ قس ٟاؾت١ .ط يي اظ اي ٚظيط ؾيؿتٖ١ب ضا ث ٠نٞضت خساُبٞٗ ٠ٛضز
ثطضؾي هطاضُطكت ٝ ٠اخعاي آ٢ٛب تٞضيح زازٗ ٟيقٛٞس.
 -1ظيط ؾيؿتٖ خ٘ؼيت ،اهتهبز ٗ ٝجبزالت پٓٞي ٗ ٝبٓي زض ٗيب ٙخٞاٗغ قٌْ ٗيُيطز ،انٔيتطي ٚثبظيِطا١ ٙط خبٗؼٛ ٠يع اٛؿب١ٙب
 ٝخ٘ؼيت ١ب ١ؿتٜس .ثٜبثطاي ٚتٞخ ٠ث ٠ػٞاْٗ خ٘ؼيتي ١ط ٜٗغوٗ ٠بٜٛس تؼساز ،خٜؿيت ،ؾ٘١ ٝ ٚچٜي ٚزؾت ٠ثٜسي خ٘ؼيت١ب ثط
اؾبؼ اي ٚػٞاْٗٞٗ ،ضٞع ٗ٘٢ي اؾت ً ٠زض تٞنيق ٝضؼيت اقتـبّ الظٕ اؾت ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ُيطز .اي ٚا٘١يت اظ ٛوف
اٛؿب١ ٙب زض اقتـبّ  ٝتٓٞيس ،ػطضٗ ٠حهٞالت  ٝذسٗبت ٝ ،ايدبز توبضب ثطاي ًبال١بي ٗتلبٝت اؾت ً ٠٘١ ٠ايٞٗ ٚاضز ٗٞخت
ُطزـ پٓٞي ٗ ٝبٓي ٗي ُطزز .تالـ ثط اي ٚثٞز ٟاؾت تب ظيط ؾيؿتٖ خ٘ؼيتي ٗسّ حبضطٝ ،ضؼيت خ٘ؼيتي اؾتب ٙضا اظ حيث عجو٠
ثٜسي ؾٜي ،ظاز ٓٝ ٝس  ٝثٔٞؽ (ثطاي اٛتوبّ خ٘ؼيت ٗيب ٙعجوبت ؾٜي)ٗ ،طٍ ٗ ٝيط زض ١ط يي اظ عجوبت ؾٜي ٘١ ٝچٜي٢ٗ ٚبخطت
اظ زيِط ٜٗبعن ضا ث ٠ػٜٞا ٙػٞاْٗ ًٔيسي ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ز١س .قٌْ( )1ظيط ؾيؿتٖ خ٘ؼيت ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ضا
٘ٛبيف ٗيز١س.

جمعيت كل
وزخ مهاجزت  54تا
لاص65

وزخ مهاجزت 56
سال به باال

وزخ مهاجزت  51تا
لاص 44

وزخ فعاليت جمعيت

تعذاد كل مهاجزت ها

وزخ مهاجزت  0تا 41سال
ويزوي كار

تعذاد مهاجزت 56
سال به باال

تعذاد مهاجزت  54تا
لاص 65

تعذاد مهاجزت  51تا  44سال

تعذاد مهاجزت  0تا  41سال
طىل عمز باروري

تعذاد وفات ها  56سال به باال

جمعيت  56سال
به باال

ميشان بلىغ افزاد 46
تا  56سال

جمعيت 54
تا46سال

جمعيت
لاص44ات15

ميشان بلىغ افزاد 44
تا  54سال

ميشان بلىغ افزاد 41
تا  51سال

جمعيت 0تا 41
سال

تعذاد والدت

+
تعذاد وفات ها  54تا  46سال

وزخ مزگ وميز  56سال به باال

وزخ مزگ وميز  54تا  46سال

تعذاد وفات ها  51تا  44سال

وزخ مزگ وميز  51تا  44سال

تعذاد وفات ها  0تا  41سال

وزخ مزگ وميز  0تا  41سال

تعذاد كل وفات ها

قٌْ ق٘بض :)1( ٟظيطؾيؿتٖ خ٘ؼيت زض ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز

وزخ باروري
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خس ّٝق٘بضٗ :)1( ٟتـيط١ب ٘ٛ ٝبز١بي انٔي ٗٞضز اؾتلبز ٟزض ظيط ؾيؿتٖ خ٘ؼيت زض ٗسّ پيك٢ٜبزي
متغيرها

واحد سنجش

خ٘ؼيت ًْ

كطز

ع ّٞػ٘ط ثبضٝضي

ؾبّ

تؼساز ٝالزت ١ب

ؾبّ /كطز

ٛطخ ثبضٝضي

Dmnl

نحوه محاسبه متغيرها
خ٘ؼيت 0تب  14ؾبّ +خ٘ؼيت 15تب44ؾبّ+
خ٘ؼيت  45تب  64ؾبّ +خ٘ؼيت  65ؾبّ ث ٠ثبال
30

مآخذ
ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز
ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ٛطخ ثبضٝضي * خ٘ؼيت 15تب 44ؾبّ * 0/5

ع ّٞػ٘ط ثبضٝضي
3

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز
ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

تؼساز ًْ ٗ٢بخطت ١ب

ؾبّ /كطز

تؼساز ٗ٢بخطت  0تب  14ؾبّ +تؼساز ٗ٢بخطت  15تب  44ؾبّ+
تؼساز ٗ٢بخطت  45تب  65ؾبّ +تؼساز ٗ٢بخطت  65ؾبّ ث ٠ثبال

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

تؼساز ًْ ٝكبت ١ب

ؾبّ /كطز

تؼساز ٝكبت ١ب  0تب  14ؾبّ +تؼساز ٝكبت ١ب  15تب  44ؾبّ+
تؼساز ٝكبت ١ب  45تب  64ؾبّ +تؼساز ٝكبت ١ب  65ؾبّ ث ٠ثبال

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ٛطخ كؼبٓيت خ٘ؼيت

ؾبّDmnl/

0/75

ؾٜس اقتـبّ اؾتب ٙيعز

( خ٘ؼيت 15تب44ؾبّ  +خ٘ؼيت  45تب 64ؾبّ )
* ٛطخ كؼبٓيت خ٘ؼيت

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ٗيعا ٙثٔٞؽ اكطاز
 14تب  15ؾبّ

ؾبّ /كطز

( خ٘ؼيت 0تب  14ؾبّ ) * (ٛطخ ٗطٍ ٗٝيط  0تب  14ؾبّ )1-
15

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ٗيعا ٙثٔٞؽ اكطاز
 44تب  45ؾبّ

ؾبّ /كطز

(خ٘ؼيت 15تب44ؾبّ ) * (ٛطخ ٗطٍ ٗٝيط  15تب  44ؾبّ)1-
30

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ٛيطٝي ًبض

ٗيعا ٙثٔٞؽ اكطاز
 64تب  65ؾبّ

كطز

ؾبّ /كطز

(خ٘ؼيت  45تب64ؾبّ) * (ٛطخ ٗطٍ ٗٝيط  45تب  64ؾبّ)1-
20

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

٘١بٗ ٠ً ٠ُٛٞٙكب١سٗ ٟيقٞز زض ظيط ؾيؿتٖ كٞم خ٘ؼيت اظ ٓحبػ ؾٜي ث ٠چ٢بض ثبظٟي  0تب  14ؾبّ 15 ،تب  44ؾبّ 45 ،تب 65
ؾبّ 65 ٝ ،ؾبّ  ٝثيكتط ،توؿيٖ قس ٟاؾت .اؾتلبز ٟاظ اي ٚتوؿيٖ ثٜسي ث ٠زٓيْ تٞخ ٠ث ٠تـييطات زض١ ٙٝط يي اظ اي ٚثبظ١ ٟبي
ؾٜي ٘١ ٝچٜي ٚزض ٛظط ُطكتٗ ٚوبعغ ؾٜي ٗرتٔق هبزض ثٝ ٠ضٝز ث ٠ثبظاض ًبض ٘١ ٝچٜي ٚتٞاٛبيي ثطاي ظاز ٓٝ ٝس اكعايف خ٘ؼيت
حبئع ا٘١يت اؾت .ثب اي ٚقي ٟٞتوؿيٖ ثٜسي ٗيتٞا ٙتـييطات زض ٙٝخ٘ؼيت اؾتب ٙضا ثب زهت ثبالتطي ٗٞضز ثطضؾي هطاض زاز.
اكعايف ظاز ٓٝ ٝس اثتسا اكعايف خ٘ؼيت ضا زض ثبظ ٟؾٜي  0تب  14ؾبّ ،زض پي زاضز .ظاز ٓٝ ٝس اضتجبط ٗؿتوي٘ي ثب تؼساز ظٛب ٙزاضاي
هبثٔيت ثبضٝضي زض ثبظ ٟؾٜي  15تب  44ؾبّ زاضز ًٞٗ ٠خت اكعايف ٛطخ ثبضٝضي ٗيقٛٞسٛ .طخ ثبضٝضي ًْ ،ػجبضت اؾت اظ ق٘بض
كطظٛساٛي ً ٠يي ظ( ٙزض ثبظ 15 ٟتب  44ؾبّ) زض ع ّٞزٝضا ٙثبضٝضي ذٞز ٗيظايس .اظ ؾٞي زيِط ثب تٞخ ٠ثٝ ٠خٞز ٗطٍ ٗ ٝيط زض
١ط يي اظ ثبظ١ ٟبي ؾٜي ٗرتٔق ،ثب ٗطاخؼ ٠ثٜٗ ٠بثغ آٗبضي ،قبذم ٗطٍ ٗ ٝيط ( 4(CDRثطاي ١ط يي اظ عجوبت خ٘ؼيتي
اؾترطاج قس ٟاؾتٗ .يعاٗ ٙطٍ ٗ ٝيط زض ١ط يي اظ ثبظ١ ٟبي ؾٜي ثط اؾبؼ ٛؿجت١بي كٞم ؾٜديسٗ ٟيقٞز ،ثسي ٚنٞضت ً٠
Crude Birth Rate

5
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زض ١ط ثبظ ٟؾ ٜي اثتسا ٗوساض ٗطٍ ٗ ٝيط ٗحبؾج ٠قس ،ٟؾپؽ ثطاي اٛتوبّ اكطاز اظ يي عجو ٠ث ٠عجو ٠ؾٜي ثبالتط (ًٛ ٠كب ٙزٜ١سٟ
ثٔٞؽ اؾت) اثتسا خ٘ؼيت كٞت ًطز ٟآ ٙعجو ٠اظ خ٘ؼيت آً ٙؿط قس ،ٟؾپؽ ثبهي٘بٛس ٟث ٠عجو ٠ؾٜي ثبالتط اٛتوبّ ٗييبثس .ثٜبثطايٚ
ٗد٘ٞع ٗيعاٗ ٙطٍ ٗ ٝيط ١بي ١ط يي اظ عجوبت ٛكب ٙزٜ١سٗ ٟطٍ ٗ ٝيط خبٗؼ ٠ذٞا١س ثٞز .اظ ؾٞي زيِط ١ط يي اظ عجوبت
ؾٜي ُ 4ب ٠ٛث ٠زٓيْ ٝيػُي١بي خ٘ؼيت قٜبذتي  ٝتٞاٛبيي ١بي كيعيٞٓٞغيٌي قٌْ زٜ١سٗ ٟيعا ٙػطضٛ ٠يطٝي ًبض ،خ٘ؼيت
ٗؿتؼس ثبضٝضي ،خ٘ؼيت تحت تٌلْ ٗيثبقٜس٘١ .چٜي٢ٗ ٚبخطت اٛؿب١ٙب ٗيبٜٗ ٙبعن ٗرتٔق خـطاكيبيي يٌي اظ ػٞاْٗ تأثيط
ُصاض ثط ٝضؼيت اهتهبزي ٜٗبعن  ٝث ٠ذهٞل اقتـبّ اؾت٢ٗ .بخطت ػجبضت اؾت اظ خبث٠خبيي ٗطزٕ اظ ٌٗبٛي ثٌٗ ٠بٛي زيِط
ثطاي ًبض يب ظٛسُيٗ .طزٕ ٗؼ٘ٞالً ث ٠زٓيْ زٝض قس ٙاظ قطايظ يب ػٞاْٗ ٛبٗؿبػس زٝض ًٜٜسٟاي ٗبٜٛس كوطً٘ ،جٞز ؿصا ،ثاليبي
عجيؼي ،خ ،َٜثيٌبضي ً٘ ٝجٞز اٜٗيت ٗ٢بخطت ٗيًٜٜس .زٓيْ زٗ ٕٝيتٞاٛس قطايظ  ٝػٞاْٗ ٗؿبػس خصة ًٜٜسٗ ٟبٜٛس اٌٗبٛبت
ث٢ساقتي ثيكتط ،آٗٞظـ ث٢تط ،زضآٗس ثيكتط ٗ ٝؿٌ ٚث٢تط زض ٗوهس ٗ٢بخطت ثبقس ( Haji Hosseini & Sohrabynzhad,
 .)2009زض ٗسّ ؾيؿتٖ١بي پٞيب تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ٗ٢بخطت ا٘١يت ظيبزي زاضز .ظيطا ٗغبثن تحويوبت اٛدبٕ قسٝ ٟ
ٗؿتٜسات ٗٞخٞز اي ٚاؾتب ٙاظ ٗ٢بخط پصيطتطيٜٗ ٚبعن ًكٞض اؾت  ٝثرف ظيبزي اظ كطنت١بي اقتـبّ اؾتب ٙث ٠ذهٞل
ًبضُطا ٙكٜي تٞؾظ ٗ٢بخطا ٙاقـبّ قس ٟاؾت .آجتٗ ٠كرم اؾت ً٢ٗ ٠بخطت زض ُ١ ٠ٛٞبي زيِطي ثب ١سف تحهيْ  ٝاهبٗت
زائٖ ٛيع اٛدبٕ ٗيقٞز .اٗب زض ١ط نٞضت ٝاضح اؾت ً٢ٗ ٠بخطت پسيس ٟاي ً ٠ؿبٓجبً ث ٠نٞضت ُط١ٝي نٞضت ٗيپصيطز  ٝثٜبثطايٚ
اكعايف خ٘ؼيت ٛبقي اظ اي ٚپسيس ٟثبيس ث ٠زهت ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ُيطز .زض اخطاي ٗسّ پيك٢ٜبزي ثب اخطاي تحٔئي١بي آٗبضي
ٗيعا٢ٗ ٙبخطت ثٜٗ ٠غو ٠ث ٠تلٌيي ١ط يي اظ ثبظ١ ٟبي ؾٜي خ٘ؼيتي ٗحبؾجُ ٠طزيس ٝ ٟثٗ ٠سّ اكعٝز ٟقس ٟاؾت .ثٜبثطايٚ
خ٘ؼيت ًْ اؾتب ٙزض ١ط ثبظ ٟظٗبٛي ثطاثط ثب ٗيعا ٙخ٘ؼيت زض زٝض ٟپيكي٘١ ٚطا ٟثب تٞخ ٠ث ٠تـييطات آ ٙعي ١ط زٝض ٟاؾت٠ً ،
ٗغبثن ضاثغ ٠ظيط ٗحبؾج ٠قس ٟاؾت.
خ٘ؼيت اؾتب ٙزض زٝضi ٟإ +
ٗيعا ٙظاز ٓٝس زض زٝضi ٟإ -
ٗد٘ٞع ٗطٍ ٗ ٝيط زض عجوبت ؾٜي ٗرتٔق زض زٝضi ٟإ +
ٗد٘ٞع ٗ٢بخطيٝ ٚاضز قس ٟزض زٝضi ٟإ ;
خ٘ؼيت زٝضi+1 ٟإ

 -2ظيطؾيؿتٖ ثبظاض اقتـبّ ،ثبظاض اقتـبّ ٛ ٝيطٝي ًبض خبٗؼٗ ٠ؼ٘ٞالً زض ثبظ ٟؾٜي  14تب  65ؾبّ هطاض زاضٛسٜٗ .بثغ آٗبضي ٛكبٙ
ٗيزٜ١س زض اؾتب ٙيعز حسٝز  % 65اظ خ٘ؼيت اي ٚثبظ ٟؾٜي خ٘ؼيت كؼبّ خٞيبي ًبض تٔوي ٗيقٛٞس .آجت ٠ثطاي ٗحبؾج ٠ػطض٠
ٛيطٝي ًبض زض اؾتب ،ٙثب تٞخ ٠ث ٠تـييطات خ٘ؼيتي عي ؾبٓيب ٙاخطاي ٗسّ قجي ٠ؾبظيٗ ،وساض ػطضٛ ٠يطٝي ًبض ث ٠نٞضت ؾبال٠ٛ
تٞؾظ ٗسّ انالح ٗيُطززٗ .غبٓؼبتي ً ٠ث ٠ثطضؾي ٝضؼيت اقتـبّ زض ٜٗبعن پطزاذت٠اٛس ث ٠ز ٝنٞضت اهسإ ث ٠توؿيٖ ثٜسي ٝ
تٞظيغ ٛيطٝي ًبض زض كؼبٓيت١بي اهتهبزي ٞ٘ٛزٟاٛس ،ثطذي ٛيطٝي ًبض ضا ث ٠كؼبٓيت١بي اهتهبزي زض حٞظ١ ٟبي نٜؼت ،ذسٗبت ٝ
ًكبٝضظي ترهيم ٗي زٜ١س ٝ ٝضؼيت ١ط يي اظ اي ٚنٜبيغ ضا اظ حيث اقتـبّ ظايي خساُبٞٗ ٠ٛضز ثطضؾي هطاض زازٟاٛس ٝ ،زؾت٠
زيِط كؼبٓيت١بي اهتهبزي  ٝاقتـبّ ظايي ضا ث ٠زٓيْ ػسٕ زؾتطؾي ث ٠زاز١ٟبي زهين ث ٠ز ٝثرف ًٔي ػ٘ٗٞي (زٓٝتي) ٝ
ذهٞني توؿيٖ ًطزٟاٛس (.)Rhoten & et al., 2011
زض اي ٚپػ١ٝف ثب تٞخ ٠ثٓ ٠ع ٕٝتٞخ ٠ث ٠ػٞاْٗ ٗتؼسز ٗ ٝتلبٝت زض ١ط يي اظ كؼبٓيت١بي اهتهبزي نٜؼتي ،ذسٗبتي ً ٝكبٝضظي،
٘١ ٝچٜي ٚكوسا ٙزاز١ٟبي ٗؿتٜس  ٝزهين ،توؿيٖ ثٜسي ٞٛع زٞٗ ٕٝضز تٞخ ٠هطاض ُطكت ٠اؾت .ث ٠ػجبضت زيِط ثب ٗطاخؼ ٠ثٜٗ ٠بثغ
آٗبضي  ٝثطضؾي ضٛٝس ُصقت ٠اقتـبّ زض اؾتب ٙيعز زضنس اقتـبّ ػطضٛ ٠يطٝي ًبض (ٗوساض ثيٌبضي) ث١ ٠ط يي اظ اي ٚثرف١ب
ٗحبؾجُ ٠طزيس  ٝايٗ ٚوساض ػبْٗ ترهيم ٛيطٝي ًبض ث١ ٠ط يي اظ ز ٝثرف ٗصًٞض توؿيٖ ُطزيس .ثب تٞظيغ زٝض ٟاي ػطض٠
ٛيطٝي ًبض ث١ ٠ط يي اظ اي ٚثرف١ب اظ ٗوساض ٛيطٝي ًبض ًبؾت ٠قس ٝ ٟكؼبٓيت١بي اهتهبزي ُؿتطـ ٗييبثس .اقتـبّ زض اي ٚزٝ
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ثرف ثٜٗ ٠عٓ ٠تٓٞيس ًبال١ب  ٝذسٗبت اؾت ً ٠زض پي آ ٙثب اخطاي ٛظبٕ خجطا ٙذسٗبت  ٝزضيبكت حوٞم ،اكطاز هبزض ذٞاٜ١س ثٞز
زؾت٘عز زضيبكتي ضا ثطاي ذطيس ًبال١ب  ٝذسٗبت زيِط ثِٜب١ٟب  ٝيب ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗٞضز اؾتلبز ٟهطاض زٜ١س.
اهتهبز ثرف زٓٝتي ث ٠ثِٜب١ٟب  ٝكؼبٓيت١بي اهتهبزي ٛعز زٓٝت اعالم ٗيقٞز ٠ً ،ػٞايس حبنْ اظ آ ٙث ٠ذعاٝ ٠ٛاضيع ٗيقٞز.
زٓٝت ثب اؾتلبز ٟاظ حدٖ پ ّٞزض اذتيبضٗ ،يتٞاٛس ٛؿجت ث١ ٠عيً ٠ٜطز زض ضاؾتبي اضائ ٠ذسٗبت ػ٘ٗٞي  ٝيب اػغبي تؿ٢يالت ث٠
ثرف ذهٞني اهسإ ٘ٛبيس .ذعا ٠ٛزٓٝت اظ ٜٗبثغ ٗتؼسزي تـصيٗ ٠يقٞز ،ثركي اظ آ ٙضا ثٞزخ ٠ؾبٓيب٠ٛاي ً ٠زض اذتيبض اؾتب ٙهطاض
ٗيُيطز تكٌيْ ٗيز١س .ثرف زيِط زضآٗس١بيي اؾت ً ٠زٓٝت تحهيْ ٗيًٜس .اي ٚزضآٗس١ب قبْٗ ػٞاضو زضيبكتي اظ
ق٢طٛٝسا٘١ ٝ ٙچٜي ٚخطايٖ زضيبكتي زض ظٗي١ ٠ٜبي ٗتؼسز ٗيثبقسٗ .يعا ٙزضآٗس ؾبال ٠ٛزٓٝت توطيجبً ٛؿجت ٗؿتوي٘ي ثب تؼساز
خ٘ؼيت اؾتب ٙزاضز ،ث٘١ ٠يٜٗ ٚظٞض ثب تؼيي ٚؾطا ٠ٛتوطيجي زضآٗس اؾتب ٙث ٠اظا ١ط ٛلطٗ ،يتٞا ٙزضآٗس ًٔي زٓٝت ضا زض ١ط ؾبّ
ثطآٝضز ٞ٘ٛز ٝ .ضٝزي ثب ا٘١يت زيِط ث ٠حؿبة ذعا ٠ٛزٓٝتٗ ،بٓيبت زضيبكتي اظ ٗكبؿْ ،نٜبيغ ًٔ ٝي ٠كؼبٓيت١بي اهتهبزي ٗدبظ
زض ؾغح اؾتب ٙاؾت ً ٠ث ٠نٞضت ؾبال ٠ٛزضيبكت ٗيُطزز .ػال ٟٝثط اي %5 ٚاضظـ اكعٝز ٟكؼبٓيت١بي اهتهبزي زض ثرف١بي
تٓٞيسي  ٝذسٗبتي زض ؾغح اؾتب ،ٙث ٠ػٜٞاٗ ٙبٓيبت ثط اضظـ اكعٝز ٟاظ ٗٞزيب ٙزضيبكت  ٝث ٠حؿبة ذعاٝ ٠ٛاضيع ٗيُطزز .ثركي اظ
ٗبٓيبت زٓٝت ً ٠ث ٠نٞضت زٝضٟاي (ٗؼ٘ٞالً ٗب١ب )٠ٛاظ حوٞم  ٝزؾت٘عز قبؿٔي ٚزض ثرف١بي زٓٝتي  ٝذهٞني ًؿط ٗيقٞز ث٠
حؿبة ذعاٝ ٠ٛاضيع ٗيُطزز .اي ٚزؾت ٠اظ ٗبٓيبت١ب ث ٠زٓيْ تأثيط پصيطي ٗؿتويٖ اظ ٗيعا ٙاقتـبّ زض اؾتب ،ٙزض ٗسّ ت٢ي ٠قسٟ
٘ٛبيف زاز ٟقس ٟاؾت .ايٗ ٚوساض ثطاثط ثب  %5زضآٗس ١ط يي اظ قبؿٔي ٚاؾت .ؾيبؾت١بي زٓٝت اي ٚاؾت تب ثركي اظ ٝخٟٞ
ٗٞخٞز زض حؿبة ذعا ٠ٛاؾتب ٙضا ثطاي ٗهبضف اؾتبٗ ٙبٜٛس ت٢ي ٠ظيط ؾبذت١ب ،كؼبٓيت١بي ػ٘طاٛي ،كطِٜ١ي ،اٜٗيتي  ... ٝنطف
٘ٛبيس ،ايٗ ٚوساض ً ٠ػ٘سٞٗ ٟخٞزي حؿبة ضا قبْٗ ٗيقٞز تٞؾظ ذٞز زٓٝت ٗهطف ٗيُطزز ٗ ٝجبٓؾ پطزاذتي ثٗ ٠دطيبٙ
پطٝغ١ٟب پطزاذت ٗيُطزز ( .)Kalantari, 2007ثركي زيِط اظ حؿبة ذعا ٠ٛزض هبٓت ٝإ  ٝتؿ٢يالت ضيبٓي ث ٠ثرف اهتهبز
ذهٞني اؾتب ٙتعضين ٗيقٞز تب ثب ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗدسز تٓٞيس ثطٝت ٘ٛبيسٗ .يعا ٙايٝ ٚإ ؾبال ٠ٛزض ذهٞل  30زضنس
ٗٞخٞزي حؿبة ذعا ٠ٛاؾتب ٙاؾت ً ٠زض ٗسّ ت٢ي ٠قس ٟايٗ ٚوساض ث ٠نٞضت ؾبال ٠ٛاظ ذعا ٠ٛثطزاقت قس ٝ ٟثٛ ٠وسيِٜي زض
اذتيبض ثرف ذهٞني تعضين ٗيقٞز .آجت ٠زٓٝت زض ًٞتبٗ ٟست  ٝثطحؿت ٗٞضز ،ثب تٞخ ٠ث ٠قطايظ اهتهبزي ،ؾيبؾي  ٝاخت٘بػي
ٌٗ٘ ٚاؾت اي ٚزضنس ضا ًب١ف يب اكعايف ز١س ً ٠تأثيطات آ٢ٛب ثبيس ٗٞضز ٗغبٓؼ ٠هطاض ُيطزًٔ .يس ٗحطى اهتهبز زض ثرف
ذهٞني ٛوسيِٜي زض اذتيبض خبٗؼ ٠اؾتٗ ،د٘ٞع اؾٌٜبؼ ٗ ٝؿًٌٞبت ٜٗ ٝبثغ اػتجبضات ثبٌٛيٖ٢ٗ ،تطي ٚاخعاي تكٌيْ زٜ١سٟ
ٛوسيِٜي ١ؿتٜسٛ .وسيِٜي زض يي اهتهبز ٜٗغو ٠اي اظ چٜسي ٚضٝـ تـييط ٗيًٜس ً ٠اظ خ٘ٔٗ ٠يتٞا ٙث ٠زضآٗس قبؿٔي ٚزض
ثرف١بي اهتهبزي ،ؾٞز ٛبقي اظ ؾطٗبيُ ٠صاضي زض ثرف١بي اهتهبزي  ٝزضيبكت تؿ٢يالت اظ زٓٝت اقبضٞ٘ٛ ٟز .زض ٗسّ ت٢ي٠
قس ٟؾ ٠قي ٟٞكٞم ثطاي اكعايف ٛوسيِٜي زض زؾت خبٗؼٞٗ ٠ضز تٞخ ٠هطاض ُطكت ٠اؾت .ايٗ ٚوبزيط ثب ٗغبٓؼ ٠ضٛٝس تـييطات آ٢ٛب
عي ثبظ 10 ٟؾبُٓ ٠صقت ٠ثٝ ٠ؾئٗ ٠يبِٛيٞ٘١ ٚاض ٝظٛي اؾترطاج قس ٟاؾت .خبٗؼٗ ٠ؼ٘ٞالً ث ٠ز ٝنٞضت اهسإ ثٗ ٠هطف ٛوسيِٜي
ٗي٘ٛبيس ،اثتسا ثطاي تأٗيٗ ٚبيحتبج ً ٝبال١بي ٗٞضز ٛيبظ ١عيٗ ٠ٜيقٞز .زض اي ٚنٞضت ثركي اظ آ ٙث ٠ػٜٞاٗ ٙبٓيبت ث ٠ذعا٠ٛ
زٓٝت ٝاضيع ٗي قٞز .آجت١ ٠عي١ ٠ٜبي خبضي نطف قس ٟزض ثبظاض١ب تٞؾظ ثرف ذهٞنيٞٗ ،خت اكعايف توبضب ثطاي ًبال١ب ٝ
ذسٗبت قس ٝ ٟث ٠تجغ آ ٙتٓٞيسات  ٝاقتـبّ ظايي تحت تأثيط هطاض ٗيُيطز .ث ٠اي ٚتطتيت ٗيتٞا ٙاضتجبعبت ٗتوبثْ ٗيب ٙثرف١بي
تٓٞيسي ٗ ٝهطكي اهتهبزي ضا ٗكب١سً ٟطز ً ٠زض هبٓت حٔو١ ٠بي توٞيتي ٗٞخت تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتبٗ ٙيقٛٞس .آجت ٠اي ٚحٔو١٠ب
٘١يك ٠پبيساض ٛرٞاٜ١س ثٞز  ٝضٝيساز١بي اهتهبزي ،ؾيبؾي  ٝاخت٘بػي ٛظٖ ٗٞخٞز زض اي ٚحٔو١٠ب ضا ثٗ ٖ١ ٠يظٛس.
ثطاي اخطاي ٗسّ ت٢ي ٠ق سٛ ٟيبظ ث ٠تؼيي ٚپبضاٗتط١بي ثط ٙٝظا زض ٗسّ اؾت ،ث ٠اي ٚخ٢ت ثب ٗطاخؼ ٠ثٜٗ ٠بثغ آٗبضي ٗيعاٗ ٙهطف
زض اهتهبز ث ٠نٞضت ضطيجي اظ خ٘ؼيت اظ ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙاؾترطاج قسٟاٛس .ثب زض ٛظط ُطكتٗ ٚهطف ؾطا١ ٠ٛط كطزٗ ،يتٞاٙ
ًْ ٗهطف اؾتب ٙضا تؼييٞ٘ٛ ٚز ٠ً ،اظ ٗحْ ٛوسيِٜي ١عيٗ ٠ٜيقٛٞس.
زض حبٓت زيِط اكطاز ٗبٛس ٟپٓٞي ذٞز ضا زض ثبظاض ١بي ٗرتٔق ٗبٓي  ٝپٓٞي ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗيًٜٜسٗ .يعاٗ ٙتٞؾظ ؾطٗبيُ ٠صاضي
١ط كطز ثطاي اخطاي ٗسّ ت٢ي ٠قس ٟاظ ٗطاخغ آٗبضي ث ٠زؾت آٗس ٟاؾتٗ .يعا ٙؾطٗبيُ ٠صاضي زض ثرف١بي ٗرتٔق اهتهبزي
ٗٞخت اقتـبّ ظايي  ٝثٜبثطاي ٚاؾتلبز ٟاظ ٛيطٝي ًبض ػطض ٠قسٗ ٟيقٞز  ٝاظ عطف زيِط ٛيع ثب اكعايف ُطزـ ٗبٓي زض خبٗؼ٠
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عطاحي ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز پٞيبيي ؾيؿتٖ

ٗٞخت ؾٞزآٝضي ٗيقٞز ً ٠ذٞز ثركي اظ ٛوسيِٜي ٗٞخٞز زض خبٗؼ ٠ضا تكٌيْ ٗيز١س  ٝث ٠اي ٚتطتيت يي حٔو ٠توٞيتي زيِط
ٛيع زض ايٜدب پسيساض ٗيُطزز.
قٌْ( )2ظيطؾيؿتٖ ثبظاض اقتـبّ اؾتب ٙيعز ضا ٘ٛبيف ٗيز١س ٠ً ،ز ٝخطيب ٙپٓٞي ثرف زٓٝتي  ٝذهٞني ثطاي ١ط يي اظ ايٚ
ز ٝثرف تهٞيط قس ٟاؾت .پيٞؾتِي ٗيب ٙخطيب١ٙب ث ٠خ٢ت ُطزـ پ ّٞزض اهتهبز اؾت .زٓٝت ثب اػغبي تؿ٢يالت حدٖ
ٛوسيِٜي خبٗؼ ٠ضا اكعايف ٗيز١س  ٝثب اذص ٗبٓيبت  ٝاظ عطين زضآٗس١ب ذٞز ٗٞخٞزي حؿبة ذعا ٠ٛضا اكعايف ٗيز١س .زض ثرف
ذهٞني ٛيع ٛوسيِٜي ثب زضيبكت حوٞم  ٝزؾت٘عز ٛبقي اظ اقتـبّ اكعايف ٗييبثس (تؿ٢يالت زضيبكتي  ٝؾٞز حبنْ اظ ؾطٗبي٠
ُصاضي ،ثرف زيِطي اظ ٛوسيِٜي ضا تكٌيْ ٗيزٜ١س) .اظ زيِط ؾ ٞثب ؾطٗبيُ ٠صاضي زض ثرف١بي اهتهبزي  ٝنطف ٛوسيِٜي
ثطاي ذطيس ًبال١بي ٗهطكي ،اظ حدٖ ٛوسيِٜي ٛعز خبٗؼً ٠بؾتٗ ٠يقٞز.
وزخ باسوطستگان
بخص دولتي

وزخ استخذام بخص دولتي

وزخ سزمایه گذاري

سزمایه های
بخص خصىصی

تعذاد باسوطتگان
بخص دولتي

وزخ رضذ
اقتصادی

سزمایه گذاری بخص
خصىصی

ضاغليه بخص
دولتي

درآمذ در بخص دولتی به تعذاد باسوطستگان كل
اساء هز وفز

ويزوي كار

رضذ سىد خالص
مصزف بخص خصىصی

><Time

وقذیىگي جامعه

تعذاد باسوطستگان
بخص خصىصي

درامذ بخص خصىصي
درآمذ در بخص خصىصي
به اساء هز وفز
وزخ سزمایه گذاري مجذد

وزخ مصزف بخص
خصىصي

تعذاد استخذام بخص دولتي

ضاغليه بخص
خصىصي

تعذاد استخذام بخص
خصىصي

وزخ باسوطستگي
بخص خصىصي

وزخ استخذام بخص
خصىصي

مقذار وام
خشاوه دولت

وزخ وام

بىدجه دولت

بىدجه سزاوه

>لك تيعمج<
هشیىه های عمىمی

هشیىه حقىق ودستمشد
بخص دولتي

وزخ درآمذ سزاوه

درامذ دولت

متىسط هشیىه حقىق
ودستمشد بخص دولتي
وزخ مخارج بخص دولتي

>يتلود شخب نيلغاش<

مقذار ماليات
وزخ ماليات
وزخ ماليات بز درآمذ

قٌْ ق٘بض :)2(ٟظيطؾيؿتٖ ثبظاض اقتـبّ زض ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز

خس ّٝق٘بضٗ .1 ٟتـيط١ب ٘ٛ ٝبز١بي انٔي ٗٞضز اؾتلبز ٟزض ظيط ؾيؿتٖ ثبظاض اقتـبّ زض ٗسّ پيك٢ٜبزي
متغيرها

واحد سنجش

نحوه محاسبه متغيرها

تؼساز اؾترسإ ثرف
زٓٝتي
تؼساز اؾترسإ ثرف
ذهٞني
قبؿٔي ٚثرف زٓٝتي

كطز

تؼساز اؾترسإ ثرف زٓٝتي-تؼساز ثبظٛكتِب ٙثرف زٓٝتي

قبؿٔي ٚثرف ذهٞني

كطز

تؼساز اؾترسإ ثرف ذهٞني-تؼساز ثبظٛكؿتِب ٙثرف
ذهٞني

مآخذ

ؾبّ /كطز

ٛطخ اؾترسإ ثرف زٓٝتي* ٛيطٝضي ًبض

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ؾبّ /كطز

ٛطخ اؾترسإ ثرف ذهٞني* ٛيطٝضي ًبض

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز
ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز
ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز
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ؾبّ /كطز

قبؿٔي ٚثرف زٓٝتي*ٛطخ ثبظٛكؿتِب ٙثرف زٓٝتي

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

تؼساز ثبظٛكتِب ٙثرف
زٓٝتي

تؼساز ثبظٛكؿتِب ٙثرف
ذهٞني

ؾبّ /كطز

قبؿٔي ٚثرف ذهٞني*ٛطخ ثبظٛكؿتِي ثرف ذهٞني

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ثٞزخ ٠زٓٝت

ؾبّ /ضيبّ

ثٞزخ ٠ؾطا*٠ٛخ٘ؼيت ًْ

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

زضاٗس زٓٝت

ؾبّ /ضيبّ

ٛطخ زضآٗس ؾطا*٠ٛخ٘ؼيت ًْ

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ٗوساض ٗبٓيبت

ؾبّ /ضيبّ

(ٗهطف ثرف ذهٞني* ٛطخ ٗبٓيبت)+
(ٛطخ ٗبٓيبت ثط زضآٗس* زضآٗس ثرف ذهٞني)

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ذعا ٠ٛزٓٝت
١عي١ ٠ٜبي ػ٘ٗٞي
ٗوساض ٝإ
ٛوسيِٜي خبٗؼ٠
ٗهطف ثرف ذهٞني
زضاٗس ثرف ذهٞني

ثٞزخ ٠زٓٝت +زضاٗس زٓٝتٗ +وساض ٗبٓيبت-
١عي ٠ٜحوٞم ٝزؾت٘عز ثرف زٓٝتيٗ -وساض ٝإ-
ضيبّ
١عي١ ٠ٜبي ػ٘ٗٞي
ٛطخ ٗربضج ثرف زٓٝتي*خ٘ؼيت ًْ
ؾبّ /ضيبّ
ٛطخ ٝإ*ذعا ٠ٛزٓٝت
ؾبّ /ضيبّ
ٗوساض ٝإ+ضقس ؾٞز ذبٓم +زضاٗس ثرف ذهٞني-
ضيبّ
ٗهطف ثرف ذهٞني -ؾطٗبيُ ٠صاضي ثرف ذهٞني
ٛطخ ٗهطف ثرف ذهٞني*ٛوسيِٜي خبٗؼ٠
ضيبّ
ؾبّ /ضيبّ (زضآٗس زض ثرف ذهٞني ث ٠اظاء ١ط ٛلط*قبؿٔي ٚثرف ذهٞني)+
(زضآٗس زض ثرف زٓٝتي ث ٠اظاء ١ط ٛلط*قبؿٔي ٚثرف زٓٝتي)+
(ٗهطف ثرف ذهٞني*ٛطخ ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗدسز)

ذجطُب ٙاهتهبزي

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز
ٗؼبٛٝت ثطٛبٗ ٠ضيعي اؾتبٛساضي يعز
ٗؼبٛٝت ثطٛبٗ ٠ضيعي اؾتبٛساضي يعز
ٗؼبٛٝت ثطٛبٗ ٠ضيعي اؾتبٛساضي يعز

ؾبٜٓبٗ ٠آٗبضي اؾتب ٙيعز

ثطاي اي ٠ً ٚيي ٗسّ ؾبذت ٠قس ٟزض تدعي ٝ ٠تحٔيْ ؾيبؾت ١ب ٗليس ثبقس ،ثبيؿتي ذطٝخي١بي ٗسّ ٗٞضز تبئيس اكطاز زضُيط زض
ٗٞهؼيت ٗطثٞع ٠ثبقس .ث ٠قٌْ ؾٜتي ٗسّ ثً٘ ٠ي تٞاٛبيي آ ٙزض قجي ٠ؾبظي ضكتبض تدطثي ؾيؿتٖ ٗٞضز آظٗ ٙٞهطاض ٗيُيطز.
ثؼس اظ آٗ ٠ً ٙسّ آظٗ١ٙٞبي اػتجبض ضا پكت ؾط ُصاقت ٗيتٞا ٙاظ آ ٙثطاي ثطضؾي اثط ؾيبؾت١بي ٗرتٔق ثط ؾيؿتٖ اؾتلبزٟ
ًطز ( ،)Morecroft, 1988يب ثً٘ ٠ي آ ٙته٘ي٘بت ًٔيسي ضا ث٢يً ٠ٜطز (ٗ .)Evans et al., 2001سّ١بي پٞيبيي ؾيؿتٖ
ضا ٗيتٞا ٙثً٘ ٠ي زاز١ٟبي خ٘غ آٝضي قس ٟث ٠نٞضت ٗيساٛي  ٝثب اؾتلبز ٟاظ ازثيبت ٗٞخٞز ث ٠ُٛٞ ٠اي تؼسيْ ًطز  ٝاػتجبض
ثركيس ً٢ٛ ٠بيتبً اثعاضي ثطاي آظٗ ٙٞقجي٠ؾبظي١بي ٗرتٔق كطا ٖ١آيس .آظٗٗ ٙٞسّ  ٝاػتجبض آ ٙهبثٔيت اػت٘بز ثٗ ٠سّ ضا اكعايف
ٗيز١س  ٝاػت٘بز ثً ٠بضثطزي ثٞزٗ ٙسّ ضا ثبال ٗيثطز ( .)Shi & Gill, 2005زض اي ٚپػ١ٝف ثطاي اضظيبثي پبيبيي ٗسّ
آظٗ١ٙٞبي ظيط اٛدبٕ قسٟاٛس.
 .1آظٗ ٙٞحس ٢ٛبيي :زض اي ٚآظٗٗ ٙٞوساض چٜس ٗتـيط انٔي ٗسّ (ٛظيط ٛطخ ضقس خ٘ؼيتٗ ،يعا ٙؾطٗبيُ ٠صاضي ٛ ٝطخ ٗ٢بخطت) زض
حبٓت ١بي حسي (ثؿيبض ظيبز  ٝثؿيبض ًٖ) تـييط زاز ٟقسٛس ٗ ٝيعا ٙحؿبؾيت ٗسّ زض ثطاثط اي ٚتـييطات ثطضؾي ُطزيس ًٛ ٠تبيح
ٛكب ٙزٜ١س ٟضكتبض ٜٗغوي ٗسّ زض حبالت حسي ثٞز.
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عطاحي ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز پٞيبيي ؾيؿتٖ

 .2آظٗ١ٙٞبي ثركي اخعاي ٗسّ  :زض اي ٚآظٗٗ ٙٞسّ ث ٠ظيط ٗسّ١بي ؾبز ٟتطي توؿيٖ قس ٝ ٟؾپؽ آظٗ١ٙٞبي ٗرتٔلي(اظ
خ٘ٔ ٠آظٗ١ٙٞبي حس ٢ٛبيي) ضٝي ١ط يي اظ ظيط ٗسّ١ب اٛدبٕ ُطكت٢ٛ ٝ ٠بيتبً ظيط ٗسّ١ب زض ٗسّ ٢ٛبيي هطاض زاز ٟقس ٟاؾت.
زض ذهٞل اع٘يٜب ٙاظ ضٝايي ٗسّ ٛيع اهساٗبت ظيط اٛدبٕ ُطزيس.
ٗ .1سّ ت٢ي ٠قس ٟثط اؾبؼ ضٝاثظ اهتهبزي ثيب ٙقس ٟزض ًتت ٗ ٝؿتٜسات ثٞز ٝ ٟث ٠تبئيس ذجطُب ٙآقٜب ثٝ ٠ضؼيت اقتـبّ زض
اؾتب ٙضؾيس ٟاؾت.
ٗ .2سّ پيك٢ٜبزي اثتسا ثطاي ثبظ 5 ٟؾبّ ُصقت ٠اخطا ُطزيس  ٝپؽ اظ اع٘يٜب ٙاظ حهٛ ّٞتبيح ٗكبث ٠ثب ٝاهؼيت١بي اٗطٝظ (اظ
حيث ٗتـيط١بي حبٓت) ،اهسإ ث ٠قجي ٠ؾبظي آيٜس ٟثب اؾتلبز ٟاظ آُ ٙطزيس.
 -3نتايج و بحث
زض ايٗ ٚوبٓ ٠تالـ قس ٟاؾت تب ثب عطاحي ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ،ػٞاْٗ ػ٘سٞٗ ٟثط ثط تٞؾؼ ٠اقتـبّ قٜبؾبيي ُطزيسٝ ٟ
ثب ٓحبػ ٞ٘ٛز ٙاضتجبعبت ٗتوبثْ ٗيب ٙظيط ؾيؿتٖ١بي ًٔيسيٝ ،ضؼيت آيٜس ٟاقتـبّ اؾتب ٙثب تٞخ ٠ث ٠قطايظ ٗرتٔق خ٘ؼيت
قٜبذتي ٗ ٝحيغي پيفثيٜي ُطززٗ .سّ ٗصًٞض ثط اؾبؼ ضٝـ پٞيبيي قٜبؾي ؾيؿتٖ١ب عطاحي ُطزيس ٝ ٟث ٠ايٜٗ ٚظٞض اظ ٛطٕ
اكعاض ِٛ Vensimبضـ  PLEاهسإ ثٗ ٠سّ ؾبظي ضايب٠ٛاي  ٝاخطاي قجي ٠ؾبظي ثطاي ثبظ ٟظٗبٛي  30ؾبُٓ ٠طزيس .پؽ اظ
اع٘يٜب ٙاظ ضٝايي  ٝپبيبيي ٗسّٛ ،تبيح انٔي زض هبٓت ٞ٘ٛزاض١بي ؾطي ظٗبٛي اضائُ ٠طزيس تب ته٘يٖ ُيطٛسُبٜٗ ٙغو ٠ضا زض اذص
ته٘ي٘بت ٜٗبؾت يبضي ز١سٛ ٠ً .تبيح حبنْ اظ اخطاي ٗسّ ث ٠قطح ظيط اؾت.
 -1ظيطؾيؿتٖ خ٘ؼيت ،تـييطات خ٘ؼيتي ً ٠زض پبيب ٙزٝض ٟقجي ٠ؾبظي ٗكب١سٗ ٟيقٞز ،ثطآيٜس تـييطات خ٘ؼيتي زض عجوبت ؾٜي
چ٢بضُب ٠ٛاؾت .ضكتبض ايٗ ٚتـيط حبٓت زض قٌْ(ٛ )3كب ٙزاز ٟقس ٟاؾت.
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قٌْ ق٘بضٛ :)3( ٟتبيح قجي ٠ؾبظي زض ضقس خ٘ؼيت اؾتب ٙيعز (ثبظ 30 ٟؾبٓ)٠

خ٘ؼيت اؾتب ٙيعز زض اثتساي زٝض ٟقجي ٠ؾبظي (ؾبّ  )1385ثطاثط ثب ١كتهس ١عاض ٛلط ثٞز ٟاؾت ٠ً ،زض عي ظٗب 30 ٙؾبٓ ٠ث٠
ثيف اظ زٗ ٝئي ٝ ٙٞقكهس ١عاض ٛلط اكعايف يبكت ٠اؾت .اي ٚضقس ٛكب ٙزٜ١س ٟاي ٚاؾت ً ٠ذبٓم تـييطات خ٘ؼيتي ٢ٗ ٝبخطت
زض اؾتب ٙاكعايكي ٗيثبقس ،ث ٠ُٛٞ ٠اي ً ٠قب١س اكعايف  225زضنسي زض ؾبًٜي ٚاؾتب١ ٙؿتيٖ.
قٌْ(ٗ ) 4يعا ٙظاز ٓٝ ٝسٗ ،طٍ ٗ ٝيط ٢ٗ ٝبخطيٝ ٚضٝزي ث ٠اؾتب ٙضا عي ٗست ظٗب ٙاخطاي ٗسّ ٛكبٗ ٙيز١س.
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ٗدٔٗ ٠سيطيت نٜؼتي زاٛكٌس ٟػٔ ٕٞاٛؿبٛي زاٛكِب ٟآظاز اؾالٗي ٝاحس ؾٜٜسج  -ؾبّ ١كتٖ  /ق٘بض / 25 ٟپبييع1392
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قٌْ ق٘بضٛ :)4( ٟتبيح قجي ٠ؾبظي ٗيعا ٙظاز ٓٝ ٝسٗ ،طٍٗٝيط ٢ٗ ٝبخطت زض اؾتب ٙيعز (ثبظ 30 ٟؾبٓ)٠

ٗغبثن ٘ٛبي ٠كٞم ٗيعا ٙظاز ٓٝ ٝس عي ٗست قجي ٠ؾبظي ث ٠نٞضت ٘ٛبيي اكعايف زاقت ٠اؾت ً ٠اي ٚث ٠زٓيْ اكعايف خ٘ؼيت
ظٛب ٙزاضاي هبثٔيت ثبضٝضي (ثبظ ٟؾٜي  15تب  44ؾبّ) اؾت ،ثب اكعايف خ٘ؼيت هبزض ث ٠ثبضٝضي ،خ٘ؼيت ٛيع اكعايف ٗييبثس (حٔو٠
توٞيتي) .ثب ُصقت ظٗبٗ ،ٙوساض ظاز ٓٝ ٝس زض ؾبّ  1415ؾبال ٠ٛتوطيجبً ث١ 60 ٠عاض ٛلط ٗيضؾسٗ ،طٍ ٗ ٝيط ٛيع ؾبال ٠ٛتوطيجبً ث20 ٠
١عاض ٛلط زض ؾبّ ذٞا١س ضؾيس .اظ اذتالف اي ٚزٗ ٝوساض ذبٓم ضقس خ٘ؼيت اؾتبٗ ٙكرم ٗيقٞز .اظ زيِط ػٞاْٗ ٗٞثط ثط
خ٘ؼيت اؾتب ٙيعز ،ػبْٗ ٗ٢بخطت اؾت .ث ٠زٓيْ قطايظ اهتهبزي  ٝكؼبٓيت ثبالي ثرف ذهٞني زض تٓٞيس ًبال١ب  ٝذسٗبت،
كطنت١بي قـٔي ٜٗبؾجي زض اي ٚاؾتبٝ ٙخٞز زاضز ً ٠خصاثيت كطاٝاٛي ثطاي ٗ٢بخطت ث ٠ايٜٗ ٚغو ٠ايدبز ٗيًٜس .ثط اي ٚاؾبؼ
ثب تٞخ ٠ث ٠پبضاٗتط١بي تؼيي ٚقس ٟثطاي ٗسّ ٗيعا٢ٗ ٙبخطت ث ٠اؾتب ٙزض پبيب ٙزٝض ٟقجي ٠ؾبظي ث ٠ثيف اظ ١ 51عاض ٛلط زض ؾبّ
ٗيضؾس .ا٘١يت ٗ٢بخطت زض ٛيبظ١بي آيٜس ٟاؾتب ٙث ٠ظيط ؾبذت١ب  ٝاٌٗبٛبت ٗؼيكتي  ٝضكب١ي اؾت ًٛ ٠يبظٜٗس ثطٛبٗ ٠ضيعي ٠٘١
خبٛج ٝ ٠ثٜٔس ٗست زض اي ٚظٗي ٠ٜاؾت.
 -2ظيط ؾيؿتٖ ثبظاض ًبض  ٝاقتـبّٝ ،ضؼيت ثبظاض ًبض يي ٜٗغو ٠ضا ؿبٓجبً ثب ٛطخ ثيٌبضي آٛدب ٗيؾٜدٜس .اؾتب ٙيعزٗ ،غبثن
ٗؿتٜسات آٗبضي ٛ ٝظط ذجطُب ٙعي چٜس زُ ٠١صقت ٠ؿبٓجبً ٛطخ ثيٌبضي پبييٜي زاقت ٠اؾت ،ثٛ ٠حٞي ً ٠اي ٚاؾتب ٙثب تٞخ٠
ث ٠حدٖ ثبالي كؼبٓيت١بي اهتهبزي ثرف ذهٞني (اًثطاً زض حٞظ ٟنٜؼت) پصيطاي ٗ٢بخطاٛي ثٞز ٟاؾت ً ٠ثب ١سف اقتـبّ
ً ٝؿت زضآٗس اظ زيِط ٜٗبعن ًكٞض ث ٠اي ٚاؾتبًٞ ٙذ ٞ٘ٛزٟاٛس .قٌْ(ٝ )5ضؼيت ٛيطٝي ًبض اؾتب ٙضا زض پبيب ٙزٝض ٟقجي٠
ؾبظي تٞؾظ ٗسّ پيك٢ٜبزي ٘ٛبيف ٗيز١س.
Labor supply, Public recuirment and Private recuirement
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قٌْ ق٘بضٛ :)5( ٟتبيح قجي ٠ؾبظي ٝضؼيت ػطضٛ ٠يطٝي ًبض ،اؾترسإ زض ثرف زٓٝتي  ٝذهٞني (ثبظ 30 ٟؾبٓ)٠

ٗالحظٗ ٠يقٞز زض اثتساي زٝض ٟقجي ٠ؾبظي ٝضؼيت ػطضٛ ٠يطٝي ًبض اؾتب ٙيعز ثطاثط ثب ١ 450عاض ٛلط (زض ؾبّ) ثٞز ٟاؾت
(" .)Statistical Yearbook of Yazd province, "2011ثب آؿبظ كطايٜس قجي ٠ؾبظي  ٝاؾترسإ زٝض ٟاي ٗتوبضيب ٙزض
كطنت١بي قـٔي زٓٝتي  ٝذهٞني ،خ٘ؼيت كؼبّ خٞيبي ًبض اؾتب ٙضقس ًبٜ١س ٟزاقت ٠اؾت.
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عطاحي ٗسّ تٞؾؼ ٠اقتـبّ اؾتب ٙيعز ثب اؾتلبز ٟاظ ضٝيٌطز پٞيبيي ؾيؿتٖ

ٗكرم اؾت ً ٠اقتـبّ زض ثرف ذهٞني تبثؼي اظ ٝضؼيت ؾطٗبيُ ٠صاضي زض اؾتب ٙاؾتٗ .ؿتٜسات آٗبضي ٛكبٗ ٙيز١س ث٠
اظا ١ط يي ٗئيبضز  ٝزٝيؿت  ٝزٗ ٟئي ٙٞضيبّ ؾطٗبيُ ٠صاضي زض ثرف ذهٞني يي كطنت قـٔي ايدبز ٗيقٞز
(" .)Employment document Yazd, "2012ثٜبثطاي ٚثب ػٜبيت ث ٠اكعايف ؾطٗبيُ ٠صاضي ثرف ذهٞني اؾتب ٙزض
پبيب ٙزٝض ٟقجي ٠ؾبظي ثبٓؾ ثط ١ 98عاض ٗئيبضز ضيبّ ٗيضؾس ً ٠اقتـبّ ؾبال ٠ٛاي ٛعزيي ث١ 81 ٠عاض ٛلط ايدبز ٗيًٜس.
اظ زيِط ؾ ٞثب تٞخ ٠ث ٠ؾيبؾت١بي ثٜٔس ٗست ًكٞض زض ضاؾتبي ًٞچي ؾبظي ثس ٠ٛزٓٝتٛ ،طخ اقتـبّ اي ٚثرف ث ٠زٓيْ ٛيبظ ث٠
تأٗيٛ ٚيطٝي اٛؿبٛي زض ثرف١ب ي ؿيط ضهبثتي  ٝثس ٙٝخصاثيت ثطاي ثرف ذهٞنيٗ ،يعا ٙاقتـبّ ثرف ذهٞني زض ٗسّ ثطاثط
ثب ؾبالً٘ ٠ٛتط اظ ٛ %5يطٝي اٛؿبٛي خٞيبي ًبض ٗيثبقس .ثب اي ٚكطو٘١ ،ب ٠ً ٠ُٛٞٙزض قٌْ(ٗ )5كرم قس ٟاؾتٗ ،يعاٙ
اقتـبّ ايدبز قس ٟؾبال ٠ٛزض ثرف زٓٝتي اظ ٛ 600لط زض ؾبّ ثٛ 3700 ٠لط زض ؾبّ  1415ذٞا١س ضؾيس.
ػطضٛ ٠يطٝي ًبض ،خ٘ؼيت خٞيبي ًبض ضا ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠ؿبٓجبً زض ثبظ ٟؾٜي  15تب  64ؾبّ هطاض زاضٛس .آجت ٠ثطضؾي ازثيبت تحوين
ٗ ٝؿتٜسات آٗبضي ٛكبٗ ٙيز١س ً ٠ت٢ٜب  %75اظ ًْ خ٘ؼيت اي ٚثبظ ٟؾٜي تٞاٛبيي ًؿت قـْ  ٝزضآٗس ظايي ضا زاضٛس .اظ ثطضؾي
ٛتبيح اخطاي ٗسّ ٗكرم ٗيقٞز ،ػطضٛ ٠يطٝي ًبض زض اثتساي زٝض ٟقجي ٠ؾبظي ثطاثط ثب ٛ 30500لط ثٞز ٟاؾت ٠ً ،ثب ضقس ٘ٛبيي
ًبٜ١س ٟزض اٛت٢بي زٝض ٟتوطيجبً ث١180 ٠عاض ٛلط ضؾيس ٟاؾت٘١ .چٜي ٚاظ قٌْ تبثغ تـييطات ػطضٛ ٠يطٝي ًبض ٗكرم اؾت ً ٠تب
ؾبّ ز ٖ١زٝض ٟقجي ٠ؾبظي ضقس ٛيطٝي اٛؿبٛي اكعايكي ثٞز ٟاؾت ،اظ اي ٚؾبّ ث ٠ثؼس ث ٠زٓيْ قتبة ُطكت ٚاقتـبّ زض ثرف
ذهٞني تبثغ ضقس ًبٜ١س ٟزاقت ٠اؾت.
ث ٠عٞض ٗتٞؾظ اظ ؾبّ ز ٖ١تب اٛت٢بي زٝض ٟقجي ٠ؾبظي ١ 180عاض ٛلط ٛيطٝي اٛؿبٛي كؼبّ خٞيبي ًبض ٝخٞز زاقت ٠اؾت ً ٠ث٠
زٓيْ ٗحسٝزيت اقتـبّ ظايي خصة ثبظاض ًبض ٛكسٟاٛس .ث ٠عٞض ٗتٞؾظ حسٝز ١ 30عاض ٛلط اظ اي ٚاكطاز ضا ٗ٢بخطي ٚخٞيبي ًبض
تكٌيْ ٗيزٜ١س .قٌْ(ٝ ) 6ضؼيت ػطضٛ ٠يطٝي ًبض زض ًْ اؾتب ٙضا زض ٗوبيؿ ٠ثب خ٘ؼيت ٗ٢بخطي ٚخٞيبي ًبض ٛكبٗ ٙيز١س.
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قٌْ ق٘بضٗ :)6( ٟوبيؿ ٠خ٘ؼيت خٞيبي ًبض ًْ اؾتب ٙثب ٗ٢بخطيٝ ٚاضز قس( ٟثبظ 30 ٟؾبٓ)٠

ثٜبثطاي ٚيٌي اظ ثحطا١ٙبي ثبٓو ٟٞاؾتب ٙزض ظٗي ٠ٜاقتـبّ زض  30ؾبّ آيٜس ٠ً ٟتٞخ ٠ته٘يٖ ُيطٛسُب ٙاؾتب ٙضا ٗيعٔجسٝ ،ضٝز
ٗ٢بخطا ٙاظ ٜٗبعن ٗرتٔق ًكٞض ث ٠اؾتب ٙاؾت .اظ آٛدب ًٝ ٠ضٝز ٗ٢بخطا ٙث ٠اؾتب ٙعي ؾبٓيبُ ٙصقت ٠ثب ١سف اقتـبّ ثٞزٟ
اؾت ،اي ٚثيٖ ٝخٞز زاضز ًٝ ٠ضٝز ثي ضٝي٢ٗ ٠بخطا ٙثب تٞخ ٠ثٗ ٠حسٝزيت١بي كطنت١بي قـٔي زض ثرف زٓٝتي  ٝذهٞني
قب١س اكعايف ٛطخ ثيٌبضي زض اؾتب ٙثبقيٖ .اظ آٛدب ًٝ ٠ضٝز تٌٜٞٓٞغي١بي خسيس زض كطايٜس١بي تٓٞيس ث ٠ؾ٘ت اؾتلبز ٟاظ ٛيطٝي
ًبض ً٘تط ١ؿتٜس ،حتي اضتوبء تٞا ٙثرف ذهٞني زض ؾطٗبيُ ٠صاضي١بي خسيس ٘ٛيتٞاٛس ت٘بٕ ٗتوبضيب ٙاقتـبّ ضا خصة ثبظاض ًبض
٘ٛبيس .ثٜبثطاي ٚضطٝضي اؾت تب ثب تٞخ ٠ثٗ ٠ؿبئْ اهتهبزي  ٝؿيط اهتهبزي ٝضٝز ٗ٢بخطيٗ ٚتوبضي اقتـبّ (اكعايف خ٘ؼيت ث٠
زٓيْ ٗ٢بخطت ذبٞٛازُيٗ ،ؿبئْ كطِٜ١ي ،تأٗي ٚاٌٗبٛبت ٗؼيكتي  ٝضكب١ي  )... ٝالظٕ اؾت تب ثب اتربش تساثيطي نحيح چ ٠زض
ؾغح اؾتب ٝ ٙچ ٠زض ؾغٞح ًالٗ ٙسيطيتي ًكٞض ٗبٛغ اظ ٗ٢بخطت١بي ثي ضٝي ٠ث ٠اؾتب ٙقٞز .ثٛ ٠ظط ٗيضؾس ػسٕ تٞخ ٠ث ٠ايٚ
ٗؿئٔٞٗ ٠خت ثطٝظ ٗكٌالت اهتهبزي ،اخت٘بػي  ٝكطِٜ١ي ث ٠زٓيْ اكعايف ٛطخ ثيٌبضي ٝ ٝضٝز ٗ٢بخطي ٚكبهس قـْ  ٝپيك ٠ضا
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قب١س ثبقيٖ ً ٠اتربش ته٘ي٘بت ضا١جطزي  ٝثٞٗ ٠هغ ضا عٔت ٗي٘ٛبيس .زض اي ٚثرف ثط اؾبؼ تحٔيْ ٛتبيح قجي ٠ؾبظي
پيك٢ٜبز١بيي اضائٗ ٠ي ُطزز.
 ضقس خ٘ؼيت ٓ ٝع ٕٝتٞخ ٠ثٛ ٠يبظ١بي كعايٜس ٟاخت٘بع؛ ثب تٞخ ٠ث ٠اكعايف ثيف اظ ز ٝثطاثطي خ٘ؼيتي اؾتب ٙزض اٛت٢بي زٝضٟقجي ٠ؾبظي (ثبٓؾ ثط ٗ 2ئي١ 600 ٝ ٙٞعاض ٛلط) ،ضطٝضت ثطٛبٗ ٠ضيعي١بي زهين زض قي ٟٞتٞظيغ ٜٗبثغ ،اؾٌب ٙاكطاز ،تأٗيٚ
ظيط ؾبذت١ب  ٝاٌٗبٛبت ٗؼيكتي  ٝضكب١ي ٗكرم ٗيقٞز٘١ .چٜي ٚپيك٢ٜبز ٗيقٞز ثب ثطضؾي زهين زض ذهٞل ١طٕ ؾٜي
اؾتب ٙزض آيٜسٛ ،ٟيبظ١بي ٗتلبٝت عجوبت ؾٜي ٗٞضز تٞخ ٠هطاض ُيطز.
 ح٘بيت اظ تٞؾؼ ٠ثرف ذهٞني؛ ثب تٞخ ٠ث ٠كط َٜ١تالقِطي ٗطزٗب ٙاؾتب ٝ ،ٙاقتـبّ ثرف ػ٘س ٟاي اظ ٛيطٝي ًبض زضاي ٚثرف ،ضطٝضي اؾت ثب اتربش ؾيبؾت١بي ٜٗبؾت  ٝترهيم اػتجبضات ًبكي ح٘بيت خسي اظ اي ٚثرف نٞضت پصيطز.
ثطضؾي ٛتبيح اخطاي ٗسّ ٛكب ٙاظ اي ٚزاضز ً ٠زض پبيب ٙزٝض ٟقجي ٠ؾبظي زض حسٝز قكهس  ٝپٜدب١ ٟعاض ٛلط زض ثرف
ذهٞني اؾتبٗ ٙكـ ّٞثً ٠بض ذٞاٜ١س ثٞز٘١ .چٜي ٚتٞؾؼ ٠تٌٜٞٓٞغي١ب ً ٝب١ف ٛيبظ نٜبيغ ثٛ ٠يطٝي يسي ٗيتٞاٛس
ًب١ف ٛطخ اقتـبّ  ٝاكعايف ؾطٗبي ٠ضيبٓي الظٕ ثطاي ايدبز ١ط ٝاحس اقتـبّ ضا زض پي زاقت ٠ثبقس ،ثٜبثطايٓ ٚع ٕٝح٘بيت اظ
اي ٚثرف ز ٝچٜساٗ ٙيقٞز.
 خُٔٞيطي اظ ٝضٝز ثيف اظ حس ٗ٢بخطي ٚثب تٞظيغ ػبزال ٠ٛاٌٗبٛبت؛ اؾتب ٙيعز ث ٠زٓيْ كطنت١بي قـٔي ٜٗبؾتٝ ،خٞز ٗطاًعآٗٞظـ ػبٓي ،ثطذٞضزاضي اظ اٌٗبٛبت ٗؼيكتي ٗغٔٞة ٘١ ٝچٜيٞٗ ٚهؼيت خـطاكيبيي (هطاضُيطي زض چ٢بضضا ٟتجبزالت ًكٞض)،
٘١يك ٠يٌي اظ ٗوبنس انٔي ٝضٝز ٗ٢بخطي ،ٚثبالذم اظ اؾتب١ٙبي ٖ١خٞاض ثٞز ٟاؾت ( .)Ziary, 2011اظ آٛدب ًٛ ٠تبيح
حبنْ اظ اخطاي ٗسّ قجي ٠ؾبظي ٛكبٗ ٙيز١س زض  30ؾبّ آيٜس ٟقب١س كوسا ٙكطنت قـٔي ثطاي ثيف اظ ١ 180عاض ٛلط اظ
ٗتوبضيب ٙاقتـبّ ١ؿتيٖ ،اظ آٛدب ً ٠ثركي اظ اي ٚاكطاز ضا ٗ٢بخطي ٚخٞيبي ًبض زض اؾتب ٙتكٌيْ ٗيزٜ١س٘١ ٝ ،چٜيٚ
ٝهٞف ث ٠تجؼبت اهتهبزي ،اخت٘بػي  ٝكطِٜ١ي ٛبقي اظ اكعايف ثيٌبضي ،الظٕ اؾت تطتيجي اتربش ُطزز تب ثب تٞظيغ ػبزال٠ٛ
اٌٗبٛبت  ٝتؿ٢يالت ثطاي اقتـبّ ظايي زض اؾتب١ٙبي زيِط ،اظ ٝضٝز ثي ضٝي٢ٗ ٠بخطي ٚث ٠اؾتب ٙيعز خُٔٞيطي قٞز.
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