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چکيده
ايٗ تحميك تأثيط تطذي اظ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ اظ خّٕ ٝوٛپٗ ،ترفيف ليٕتٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،اي ٔدا٘ي ،تؿتٞ ٝاي خايعٚ ٜ
ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜضا تط أتحاٖ ٔحه ٚ َٛذطيس ٔدسز ٔهطف وٙٙس ٜتطضؾي ٔي وٙسٞ .سف اظ ا٘داْ ايٗ تحميك تطضؾي
تأثيط ايٗ اتعاض ت ٝػٛٙاٖ يىي اظ اخعاي آٔيرت ٝتاظاضياتي تط تهٕيٓ ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ اؾت تا تا اضائ٘ ٝتايح آٖ ت ٝتِٛيس
وٙٙسٌاٖ  ٚذطز ٜفطٚقاٖ تتٛاٖ ٌأي زض خٟت افعايف فطٚـ  ٚزض پي آٖ افعايف تِٛيس تطزاقت .تطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ اتعاض
پطؾكٙأ ٝاؾتفاز ٜقس ٜاؾت .ضٚـ پػٞٚف اظ ٘ظط ٞسف واضتطزي  ٚاظ ٘ظط قي ٜٛا٘داْ ٌ ٚطز آٚضي اعالػات اظ قاذٝ
ٕٞثؿتٍي ٔي تاقس .تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٞ ٜاي ايٗ پػٞٚف زض ز ٚؾغح آٔاض تٛنيفي  ٚآٔاض اؾتٙثاعي نٛضت ٌطفت ٝاؾت.
زض ؾغح آٔاض تٛنيفي اظ فطاٚا٘ي ،زضنسٔ ،ياٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔؼياض  ٚزض ؾغح آٔاض اؾتٙثاعي اظ ضطية ٕٞثؿتٍي پيطؾٖٛ
اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .خأؼٛٔ ٝضز آظٔايف زض ايٗ تحميك ذطيساضاٖ ٔٛاز غصايي زض فطٚقٍاٟٞاي ضفا ٜانفٟاٖ ٞؿتٙس .اظ تؼساز
ٔ 330كتطي ت ٝعٛض تهازفي ٘ظط ذٛاٞي ا٘داْ ٌطفت و ٝاظ ايٗ تؼساز 303 ،پطؾكٙأ ٝلاتُ اؾتفاز ٜتسؾت آٔس ٜاؾت.ؾپؽ
تا اؾتفاز ٜاظ ٘طْ افعاض  ٚ SPSSضطية ٕٞثؿتٍي ت ٝتطضؾي ضاتغ ٝتيٗ ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ ٚ ٚاتؿت ٚ ٝآظٔ ٖٛفطضيٞ ٝا
پطزاذت ٝقس ٜاؾت٘ .تايح تسؾت آٔس ٜاظ ايٗ تحميك تياٍ٘ط ايٗ اؾت و ٝتطاي تطغية ٔهطف وٙٙسٌاٖ ت ٝأتحاٖ ٔحهَٛ
ٔي تٛاٖ اظ ٕ٘ ٝ٘ٛضايٍاٖ ٕ٘ ٚايف زض فطٚقٍا ٜاؾتفاز ٜوطز  ٚترفيف ليٕت  ٚوٛپٗ زض تىطاض ذطيس ٘مف ٔؤثط تطي ضا ايفا
ٔي وٙٙس .تٙاتط ايٗ تا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝواالي ٔا زض وساْ ٔطحّ ٝاظ ػٕط ذٛز ٔي تاقس ٘ ٚياظٔٙس چ ٝتثّيغي اؾت ٔي تٛاٖ اظ
ٞطيه اظ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ زض خاي ٔٙاؾة اؾتفازٕٛ٘ ٜز تا تٟتطيٗ تاظز ٜضا زاقت ٝتاقٙس.
واژههاي كليدي :پيكثطز فطٚـ ،اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ ،أتحاٖ ٔحه ،َٛذطيس

ٔدسز.

فهّٙأٔ ٝسيطيت نٙؼتي زا٘كىس ٜػّ ْٛا٘ؿا٘ي ،زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔي
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ٔدّٔ ٝسيطيت نٙؼتي زا٘كىس ٜػّ ْٛا٘ؿا٘ي زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس ؾٙٙسج  -ؾاَ قكٓ  /قٕاض / 18 ٜظٔؿتاٖ1390

 -1مقدمه
ٌؿتطـ قطوتٟاي تِٛيسي ،تِٛيس تٔ ٝمساض ظيازٚ ،اضزات تي ضٚي ،ٝخٟا٘ي قسٖ تاظاضٞا ٚتٛؾؼ ٝالتهازي ،تس ٖٚافعايف تِٛيس ٔيؿط
٘يؿت .افعايف تِٛيس ذٛز ٔؿائُ ٔطتٛط ت ٝفطٚـ  ٚتاظاضٞاي ٔهطفي ضا ت ٝز٘ثاَ زاضزٌ.ؿتطـ قطوتٟا ،ضلاتت زض تاظاضٞأ ٚؿائُ
تاظاضياتي ضا ت٘ ٝحٛي پيچيس ٜؾاذت ٝو ٝزيٍط ٔكىُ اؾت قطوتٟا تتٛا٘ٙس ت ٝؾازٌي واالي ذٛز ضا ت ٝفطٚـ تطؾا٘ٙس .تطفيغ اظ
اخعاي ٔ ٟٓآٔيرت ٝتاظاضياتي اؾت ٕٟٔ ٚتطيٗ اخعاي آٔيرت ٝي تطفيغ ػثاضتٙس اظ :آٌٟي ،ضٚاتظ ػٕٔٛي ،فطٚـ قرهي  ٚپيكثطز
فطٚـِ .صا زض ايٗ تحميك ت ٝتطضؾي پيكثطز فطٚـ  ٚػىؽ اِؼُٕ ٔهطف وٙٙس٘ ٜؿثت ت ٝاتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ ٔي پطزاظيٓ.
زض ؾاِٟاي اذيط تؿياضي اظ قطوتٟا تيف اظ  %70تٛزخ ٝي اضتثاعات تاظاضياتي ذٛز ضا ت ٝپيكثطز فطٚـ اذتهال زاز ٜا٘س و ٝايٗ
أط ٘كاٖ زٙٞس ٜي إٞيت ايٗ ٔٛضٛع اؾت .اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ اثط ترف ٔٛخة وؿة ؾ ٟٓتيكتط قطوتٟا اظ تاظاض واال ٚ
زض ٘تيد ٝفطٚـ تيكتط  ٚؾٛز آٚضي قطوت اظ عطيك تطغية  ٚتكٛيك ٔهطف وٙٙسٌاٖ ت ٝضفتاضٞاي ٔتفاٚت ذطيس ٔي ٌطز٘س .اظ
ؾٛي زيٍط تٛخ ٝت ٝضفتاضٞاي ٔهطف وٙٙسٍٙٞ ٜاْ ذطيس  ٚزٚضٞ ٜاي پؽ اظ ذطيس اظ ٔثاحث ٔٞ ٟٓط ؾاظٔاٖ ت ٝقٕاض ٔي ضٚز
ظيطا حفظ  ٚتماي ٞط ؾاظٔاٖ زض ٌطٔ ٚكتطياٖ آٖ ؾاظٔاٖ اؾت .عثك ٘ظط قيٙسِط پيكثطز فطٚقي و ٝتا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٚاوٙكٟاي
ضفتاضي ٔهطف وٙٙسٌاٖ عطاحي ٔي قٛز ٘ؿثت ت ٝظٔا٘ي وٚ ٝاوٙكٟاي ضفتاضي ٔهطف وٙٙسٌاٖ ٔٛضز تٛخ٘ ٝثاقس ،خٛاب
ٔغّٛتتطي زاضز).(Oly, 2005
ِصا زض ايٗ تحميك ت ٝتطضؾي تأثيط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ تط ٚاوٙكٟاي ضفتاضي ٔهطف وٙٙس ٜپطزاذت ٝقس ٜاؾت ٘ ٚمف
اتعاضٞايي اظ خّٕ :ٝوٛپٗ ،ترفيف ليٕتٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،اي ٔدا٘ي ،تؿتٞ ٝاي خايع ٜتطضؾي ٌطزيس ٜاؾت .زض ايٗ تحميكٔ ،حمك تٝ
ز٘ثاَ آٖ اؾت و٘ ٝكاٖ زٞس اؾتفاز ٜاظ اتعاض پيكثطز فطٚـ ٔي تٛا٘س يه ٔعيت ضلاتتي ٘ؿثي ضا ايداز وٙس.
زض تياٖ إٞيت  ٚضطٚضت تحميك ٔي تٛاٖ ت ٝافعايف ضلاتت تيٗ قطوتٟا اقاضٕٛ٘ ٜز و ٝقطوتٞا ضا ٔدثٛض ٔي وٙس تا تطاي
ٔٛفمي ت زض تاظاض ٞطچ ٝتيكتط تالـ وٙٙس  ٚتطاي زؾت ياتي ت ٝتاظاضٞاي تيكتط ،ؾٛز تيكتط  ٚيا حفظ ٚضغ ٔٛخٛز ت ٝتثييٗ ٚ
پيف تيٙي پسيسٜٞا تپطزاظ٘س .اٌطچ ٝزض ػّ ْٛا٘ؿا٘ي ت ٝزِيُ پيچيسٌي ضٚاتظ تيٗ پسيسٜٞا ايٗ أط ٔكىُ اؾت ،أا ٔيتٚاٖ تا
اؾتفاز ٜاض ٔغاِؼات ٔيسا٘ي تا حسٚزي ت ٝايٗ ٔ ٟٓزؾت يافت.
حّم ٝاضتثاط تا ٔكتطي پيكثطز اؾتِ .صا زض ٔحيغٟاي ضلاتتئ ،سيطاٖ ت ٝاتعاضٞاي آٔيرت ٝتاظاضياتي ٘ياظٔٙس٘س و ٝاظ ٕٟٔتطيٗ ايٗ
اتعاضٞا ،پيكثطز فطٚـ اؾت ) .(Peattie, 1995اؾتفاز ٜاظ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ ت ٝػٛٙاٖ يه اؾتطاتػي تاظاضياتي زض
وكٛضٞاي تٛؾؼ ٝيافت ٝضٚظ ت ٝضٚظ افعايف ٔي ياتس زض ايطاٖ  ٓٞاؾتفاز ٜاظ ايٗ اٞطْ تاظاضياتي زض ؾاِٟاي اذيط پيكطفت زاقتٝ
اؾت .تٙاتطايٗ تطاي اؾتفازٔ ٜؤثطتط  ٚواضاتط اظ ايٗ اتعاض ،ا٘داْ تحميمي زض ذهٛل تطضؾي ٘مف اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ تط ضفتاض
ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ تؿياض حياتي تٛز.
ٞسف انّي ايٗ تحميك تطضؾي ضاتغ ٝي تيٗ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚتهٕيٓ ذطيساضاٖ ت ٝذطيس ٔحهٛالت ذٛضاوي اؾت.زض
ايٗ تطضؾي تطذي اظ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ اظ خّٕ ٝوٛپٗ ،ترفيف ليٕتٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،اي ٔدا٘ي ،تؿت ٝي خايعٕ٘ ٚ ٜايف زض
فطٚقٍأ ،ٜس ٘ظط ٔي تاقٙس .تا ا٘داْ ايٗ تحميك ،زضن پاؾد ضفتاضي ٔهطف وٙٙسٌاٖ ت ٝاتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ ٔيؿط ٔي قٛز.
تِٛيس وٙٙسٌاٖ  ٚذطز ٜفطٚقاٖ ٔي تٛا٘ٙس تا تٟطٌ ٜيطي اظ ٘تايح ايٗ تحميك اتعاضٞاي پيكثطزي ضا و ٝتيكتط ٔٛضز تٛخٔ ٝهطف
وٙٙسٌاٖ اؾت قٙاؾايي وطز ٚ ٜتا اؾتفاز ٜتيكتط اظ آٟ٘ا فطٚـ وٛتأ ٜست ذٛز ضا افعايف زٙٞسٔ .سيطاٖ تاظاضياتي ٘يع ٔي تٛا٘ٙس
تٛزخ ٝي پيكثطز ضا ت ٝقىُ ٔٙاؾة ت ٝاتعاضٞاي ٔرتّف پيكثطز فطٚـ اذتهال زٙٞس.
اظ آ٘داي و ٝتا تطضؾي پيكي ٝٙتحميك ٔي تٛاٖ ت ٝزضن خأغ تطي اظ ٔٛضٛع  ٚپػٞٚكٟاي ا٘داْ قس ٜزؾت يافت تٔ ٝرتهطي
اظ پػٞٚكٟاي ا٘داْ قس ٜاقاضٔ ٜي ٌطزز .زض ؾاَ  2009زض آٔطيىا تحميمي تا ػٛٙاٖ " تطفيغ  ٚتط٘س زض فطٚـ آٖ اليٗ" تٛؾظ
پاضن ٔيٗ خ ِٗٙ ٚ ً٘ٛقاض ٖٚا٘داْ قسٞ .سف اظ ايٗ تحميك تطضؾي اثط ٘اْ تداضي  ٚپيكثطز فطٚـ تط اضظـ ازضان قس ٜاظ
فطٚقٍاٞ ٚ ٜسف اظ ذطيس اظ عطف ٔهطف وٙٙس ٜتٛز٘.تايح ايٗ تحميك ٘كاٖ زاز تط٘س اثط ٔثثت تط ازضان ٔكتطي اظ تهٛيط
فطٚقٍا ٜزاضز  ٚتطفيغ ت ٝعٛض ٔثثت ضٚي اضظـ زضن قس ٜاظ خا٘ة ٔكتطي اثط ٔي ٌصاضز .تيٗ اضظـ زضن قس ٬ٜتهٛيط فطٚقٍاٜ
 ٚضفتاض ٔكتطي اضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاضز.

تطضؾي اضتثاط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚضفتاض ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ زض نٙايغ غصايي (فطٚقٍاٟٞاي ضفا ٜانفٟاٖ)
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تحميمي تا ػٛٙاٖ "يه پػٞٚف اوتكافي اظ پيكثطز فطٚـ تطاي فطٚقٍاٟٞاي چٙس ٔٙظٛض ٜزض تؼغيالت" زض ؾاَ  2009تٛؾظ
ٞي ٖٛخٛزض آٔطيىا ا٘داْ قس ٞسف اظ ايٗ تحميك وكف ايٗ ٘ىت ٝتٛز ؤ ٝهطف وٙٙسٌاٖ ت ٝتطفيؼات ليٕتي زض فطٚقٍاٟٞا  ٚزض
ايٙتط٘ت زض ع َٛفهُ تؼغيالت چٍ ٝ٘ٛپاؾد ٔي زٙٞس .يافتٞ ٝا تياٖ وٙٙس ٜاثط تركي تطفيؼات ليٕتي زض ع َٛزٚض ٜتؼغيالت
تٛز .تطفيؼات ليٕتي و ٝزض فطٚقٍاٟٞا اخطا ٔيكٛز تاػث تكٛيك ذطيس اظ فطٚقٍاٟٞا زض زٚض ٜتؼغيالت قس ٜتٛز .ت ٝػال ٜٚافعايف
تطفيؼات ليٕتي زض ايٙتط٘ت ٔي تٛا٘س تاػث ا٘تماَ ذطيس اظ فطٚقٍاٟٞا ت ٝذطيس اظ ايٙتط٘ت قٛزٌٔٛ .ع  ٚضائ ٛزض ؾاَ  2009زض
آٔطيىا تحميمي تا ػٛٙاٖ " لسضت تاظاض  ٚتطفيغ تداضت زض ؾٛپطٔاضوتٟاي آٔطيىا" ا٘داْ زاز٘س ٞ ٚسف اظ آٖ ا٘ساظٌ ٜيطي ٘فٛش
لسضت تاظاض تط تاظز ٜايداز قس ٜاظ تطفيغ تداضت تيٗ تِٛيس وٙٙسٌاٖ ٔٛاز غصايي  ٚؾٛپط ٔاضوتٟا تٛز .تطفيغ تداضت اظ ٔكٛلٟايي
اؾت و ٝتِٛيس وٙٙس ٜتا ٞسف تاثيط ٌصاقتٗ تط ذطز ٜفطٚقاٖ اؾتفازٔ ٜي وٙس ؤ ٝي تٛا٘س اظ عطيك واال يا ليٕت تاقس.يافتٞ ٝا
٘كاٖ ٔي زٞس و:ٝاضتماي تداضت تطذي اٚلات ٔٛخة ٍ٘طا٘ي زض ضاتغ ٝتا تاثيط آٖ تطضٚي واضايي ٕٞ ٚاٍٙٞي زض چطذ ٝتِٛيس ٔٛاز
ذٛضاوي ٔي قٛز و ٝايٗ أط تط ضٚي ليٕت ذطز ٜفطٚقي ٔٛاز ذٛضاوي تأثيط ٔتماتُ زاضز.
زض ؾاَ  2005زض اؾتطاِيا تحميمي تا ػٛٙاٖ اثط تركي پيف تطز فطٚـ تا زض ٘ظط ٌطفتٗ اذتالفات فطٍٙٞي ٔهطف وٙٙسٌاٖ
تٛؾظ "ؾيٕ ٖٛوٛن" ا٘داْ قس .خأؼٛٔ ٝضز آظٔايف تطاي ايٗ تحميك اؾتطاِيايي ٞاي آٍ٘ٛاليي  ٚاؾتطاِيايي ٞاي چيٙي تٛز٘س
و 250 ٝپطؾكٙأ ٝتٛؾظ زا٘ف آٔٛظاٖ اؾتطاِيايي آٍ٘ٛاليي  ٚاؾتطاِيايي چيٙي وأُ قس و ٝزض ٟ٘ايت ٕٝٞي فطضيات تأييس قس
٘ٚتايح ايٗ تحميك ٘كاٖ زاز و ٝتا ٚخٛز تفاٚتٟاي فطٍٙٞي تيٗ ٔهطف وٙٙسٌاٖ ،تفاٚت ظيازي تيٗ پاؾد ضفتاضي آٟ٘ا ت ٝپيكثطز
فطٚـ ٚخٛز ٘ساضز .زض ؾاَ  2004زض اؾپا٘يا تحميمي تحت ػٛٙاٖ اضظياتي ٔهطف وٙٙس ٜاظ پيكثطز فطٚـ  ٚتأثيط آٖ تط ا٘تراب
تط٘س .تٛؾظ "ضازِٚف ٚاظوٛيع  ٚتٍ٘ٛا آِٛاضظ" ا٘داْ قس .ايٗ تحميك يه فطضي ٝزاقت و ٝػثاضت تٛز اظ :اثطي و ٝاتعاض پيكثطزي
ترفيف ليٕت ،ضٚي ا٘تحاب تط٘س زاضز ،احتٕاالً اظ اثط تمي ٝاتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ تيكتط اؾت.تطاي ايٗ تحميك تؼساز200
پطؾكٙأ ٝتيٗ ذطيساضاٖ  54زؾت ٝاظ واال ٞا زض ٔ 12ا ٜؾاَ پرف قس و ٝتؼساز  187پطؾكٙأ ٝلاتُ اؾتفاز ٜتسؾت آٔس .زض
ٟ٘ايت فطضي ٝايٗ تحميك تاييس قس٘ ٚتايح آٖ ٘كاٖ زاز ،تطفيغ اتعاضي اؾت ؤ ٝي تٛا٘س ت ٝتِٛيس وٙٙس ٜيا ذطز ٜفطٚـ وٕه وٙس
تا ت ٝاٞسافف زؾت پيسا وٙس.واٞف ليٕت فٛضي تىٙيىي اؾت و ٝضٚي فطآيٙس ا٘تراب تط٘س ٘فٛش ظيازي زاضز.
زض ؾاَ  1384زض زا٘كٍا ٜتٟطاٖ پاياٖ ٘أ ٝاي تا ػٛٙاٖ عطاحي يه اٍِٛي تط٘أ ٝضيعي پيكثطز فطٚـ تٙٔ ٝظٛض تؼييٗ
آٔيرتٝي پيكثطز فطٚـ ٔٙاؾة تطاي قطوتٟاي اضائ ٝوٙٙس ٜذسٔات ٘طْ افعاضي ؾاظٔا٘ي تٛؾظ احؿاٖ ػؿٍطي  ٚضإٙٞايي زوتط
زاٚض ٛ٘ٚؼ ا٘داْ قس ٜاؾت .تٛوّي ظاز )1384( ٜزض تحميمي تحت ػٛٙاٖ (تطضؾي تأثيط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ تط ٚفازاضي
ٔكتطياٖ تا٘ىٟاي تداضي) ،ت ٝتطضؾي تأثيط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ قأُ :لطػ ٝوكي حؿاتٟا ،اقا٘تيٞ ،ٖٛسايا ،ترفيفات،
تؿٟيالت اػتثاضي ،تط٘أٞٝاي ٚفازاضي ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚاي ٔدا٘ي تط ٚفازاضي ٔكتطياٖ تا٘ىٟا پطزاذت ٝاؾت .زضايٗ پػٞٚف يه فطضيٝ
انّي ٞ ٚفت فطضي ٝفطػي ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاضٌطفت ٝاؾت .يافتٞ ٝاي ايٗ پػٞٚف ٘كاٖ زاز ٜاؾت و ٝاظ ٔياٖ اتعاضٞاي پيكثطزي:
اقا٘تيٞ ،ٖٛسايا ،ترفيفات ،تؿٟيالت اػتثاضي  ٚتط٘أٞٝاي ٚفازاضي تا ؾغح اعٕيٙاٖ  %99تط ٚفازاضي ٔكتطياٖ تا٘ىٟاي تداضي
ايطاٖ تأثيط زاقت ٝاؾتِ ،يىٗ تأثيط لطػ ٝوكي حؿاتٟا ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚاي ٔدا٘ي تط ٚفازاضي ٔكتطياٖ ت ٝاثثات ٘طؾيس ٜاؾت .ػسْ تأثيط
لطػ ٝوكي تط ٚفازاضي ٔكتطياٖ تا٘ىٟاي تداضي اظ يافتٞ ٝاي ايٗ پػٞٚف اؾت.
فطضيات تحميك ضا ٔي تٛاٖ زض تٙسٞاي ظيط تؼطتف ٕ٘ٛز:
اِف) تيٗ وٛپٗ  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاضز.
ب) تيٗ ترفيف ليٕت  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاضز.
ج) تيٗ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛدا٘ي  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاضز.
ز) تيٗ تؿت ٝي خايع ٚ ٜأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاضز.
 )ٜتيٗ ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٚ ٜأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاضز.
 )ٚتيٗ أتحاٖ ٔحه ٚ َٛذطيس ٔدسز ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔ ٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز.
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 -5مواد و روش ها
ضٚـ تحميك تط ٔثٙاي ٞسف واضتطزي اؾت .اظ آ٘دايي و ٝايٗ تحميك ت ٝتطضؾي ٚضغ ٔٛخٛز ٔي پطزاظز زض لّٕط ٚتحميمات
تٛنيفي لطاض زاز ٚتا تٛخ ٝت ٝايٙى ٝت ٝتطضؾي ضاتغ ٝتيٗ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚتهٕيٓ ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ ٔٛاز غصايي
ٔي پطزاظز تحميك اظ ٘ٛع ٕٞثؿتٍي ٔي تاقس .زض ايٗ تحميك تٙٔ ٝظٛض خٕغ آٚضي زازٞ ٜا تطاي تدعي ٚ ٝتحّيُ ،اظ پطؾكٙأٝ
اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .ؾٛاِٟاي پطؾكٙأ ٝقأُ ز ٚترف اعالػات خٕؼيت قٙاذتي  ٚؾٛاالت ترههي ا٘س .تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٜ
ٞاي ايٗ پػٞٚف زض ز ٚؾغح آٔاض تٛنيفي  ٚآٔاض اؾتٙثاعي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .زض ؾغح آٔاض تٛنيفي اظ فطاٚا٘ي ،زضنس،
ٔياٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔؼياض  ٚزض ؾغح آٔاض اؾتٙثاعي اظ ضطية ٕٞثؿتٍي پيطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس ٜاؾت .تا اؾتفاز ٜاظ آظٔ ٖٛضطية
ٕٞثؿتٍي پيطؾ ٚ ٖٛتا ٘طْ افعاض  Spssت ٝتطضؾي ضاتغ ٝتيٗ ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ ٚ ٚاتؿت ٚ ٝتطضؾي فطضيٞ ٝاي تحميك پطزاذتٝ
قس ٜاؾت .خأؼ ٝآٔاضي ايٗ پػٞٚف قأُ وّئ ٝهطف وٙٙسٌاٖ ٔحهٛالت غصائي زض فطٚقٍاٞ ٜاي ضفا ٜانفٟاٖ ٔي تاقس .زض
ايٗ تحميك ت ٝػّت ٚؾيغ تٛزٖ خأؼ ٝاظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي ذٛق ٝاي اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
تٙٔ ٝظٛض تؼييٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛايٗ پػٞٚف تا تٛخ ٝت ٝزض زؾتطؼ ٘ثٛزٖ ٚاضيا٘ؽ نفت ٔٛضز ٔغاِؼ ٝاتتسا تا اؾتفاز ٜاظ 30
پطؾكٙأٔ ٝمسٔاتي ٚاضيا٘ؽ تطآٚضز  ٚؾپؽ تا اؾتفاز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تا ؾغح اعٕيٙاٖ  95زضنس تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛتطآٚضز ٌطزيس.
تؼساز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ٔٛضز ٘ياظ زض ايٗ پػٞٚف ٘ 322فط ٔي تاقس و ٝاظ ايٗ تؼساز پطؾكٙأ ٝتٛظيغ قس 303 ٜپطؾكٙأ ٝتطٌكت زازٜ
قس ٜاؾت و٘ ٝطخ تاظٌكت پطؾكٙأ 95 ٝزضنس ٔي تاقسٔ .تغيط ٔؿتمُ زض ايٗ تحميك اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ اظ خّٕ:ٝوٛپٗ،
ترفيف ليٕتٕ٘ ،ايف زض فطٚقٍا ،ٜتؿتٞ ٝاي خايعٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜاي ٔدا٘ي ا٘س .و ٝتا تٛخ ٝت ٝآٟ٘ا تغييطات ٔتغيط ٚاتؿت ٝو ٝضفتاض
ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ اؾت ،ؾٙديسٔ ٜي قٛز.
1
يىي زيٍط اظ ٔٛاضز ٔٛضز تحث زض ايٗ لؿٕت اظ تحميك پيكثطز فطٚـ ٔي تاقس .تالتثطي ٘ ٚؿّيٗ ( )1990پيكثطز فطٚـ ضا
اي ٍٝ٘ٛٙتؼطيف وطز ٜا٘س :فؼاِيتي و ٝتط ضٚيسازٞاي تاظاضياتي تٕطوع زاضز ٞ ٚسف آٖ ايداز اثط ٔؿتميٓ ضٚي ضفتاض ٔهطف وٙٙسٌاٖ
اؾت ).(Srinivasan & Anderson, 1998
تؼطيف ٘ؿثتاً ػّٕي اظ پيكثطز فطٚـ ػثاضت اؾت اظ :فؼاِيتٟاي تاظاضياتي ؤ ٝؼٕٛال" ٔرهٛل يه زٚض ٜظٔا٘ئ،ىاٖ يا ٌطٜٚ
ٔكتطياٖ اؾت  ٚاظ عطيك اضائٔ ٝعاياي اضافئ ،كتطي ضا ت ٝذطيس ٔحهٛالت تطغية ٔي ٕ٘ايس).(Peattie, 1995
پيكثطز فطٚـ زاضاي ؾٛ٘ ٝع ٞسف ٘ؿثتاً ٔتفاٚت ٔطتثظ ت ٝؾ ٝزؾتٔ ٝرتّف ٔراعثاٖ ذال آٖ اؾت:
اِف) افعايف ذطيس ٔهطف وٙٙس ٜزض وٛتأ ٜست
ب) افعايف حٕايت تيٗ ٘يطٚي فطٚـ(زاز  ٚؾتس وٙٙسٌاٖ)
ج) وؿة حٕايت اظ خا٘ة ٚاؾغٞ ٝا(فطٚقٙسٌاٖ زؾت ز )ْٚزض تاظاضياتي ٔحه.(Ghorbanloo, 2004)َٛ
يىي اظ لسيٕي تطيٗ ٔ ٚتساِٚتطيٗ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ اضائ ٝي وٛپٗ اؾت .اؾتفاز ٜاظ وٛپٗ حسٚزاً اظ ؾاَ  1895ضٚاج يافت.
زض ؾاِٟاي اذيط ،وٛپٗ تٚ ٝاغ ٜاي تؿياض آقٙا تطاي ٔكتطياٖ تثسيُ قس ٜاؾت ،ظيطا واضتطز آٖ زض تيٗ تِٛيس وٙٙسٌاٖ  ٚذطزٜ
فطٚقاٖ ت ٝػٛٙاٖ اتعاضي خٟت تكٛيك ٔكتطياٖ ت ٝذطيس زاضاي ضقس تؿياض ؾطيغ تٛز ٜاؾت ٔ ٚؼٕٛال" تٕأي قطوتٟاي تِٛيس
وٙٙسٔ ٜح هٛالت تؿت ٝتٙسي قس ٜاظ ايٗ ضٚـ اؾتفازٔ ٜي وٙٙس .وٛپٟٙا ت ٝؾازٌي تٛؾظ ٔهطف وٙٙسٌاٖ پصيطفتٔ ٝي ق٘ٛس ٚ
ٔي تٛا٘ٙس تطاي أتحاٖ ٔحه َٛتؿياض ٔٙاؾة تاقٙس ).(Garretson,1999
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛدا٘ي يىي زيٍط اظ اتعاضٞاي ٔ ٟٓپيكثطز فطٚـ اؾت و ٝاغّة تٚ ٝؾيّ ٝي تاظاضياتاٖ اؾتفازٔ ٜي قٛز .قأُ ضٚيٞ ٝاي
ٔرتّفي اؾت و ٝزض آٖٔ ،مساضي اظ ٔحه ،َٛتس ٖٚزضيافت ٚخ ٝتٔ ٝهطف وٙٙسٌاٖ زازٔ ٜي قٛز تا آٟ٘ا ضا ت ٝأتحاٖ وطزٖ
ٔحه َٛتطغية ٕ٘ايسٞ.طچٙس ٞعي ٝٙايٗ ضٚـ تؿياض ظياز اؾت ِٚي يىي اظ اثط ترف تطيٗ ضٚقٟاي پيكثطز فطٚـ خٟت تكٛيك
ٔهطف وٙٙس ٜت ٝأتحاٖ وطزٖ ٔحهٔ َٛي تاقس).(Parsaian, 2005
يىي زيٍط اظ اتعاضٞاي ٔ ٟٓپيكثطز فطٚـ تؿت ٝي خايع ٜتطاي افعايف أتحاٖ تط٘س تٛؾظ ٔهطف وٙٙس ٜاؾتفازٔ ٜي قٛز.ايٗ
ضٚـ تاػث نطف ٝخٛيي ٔهطف وٙٙسٌاٖ زض پطزاذت ليٕت ٔؼِٕٛي ٔحهٔ َٛي قٛز.ايٗ تؿتٞ ٝا حاٚي ٔحهٛالت ٔٙفطزي
. Blattberg & Neslin,1994
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تطضؾي اضتثاط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚضفتاض ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ زض نٙايغ غصايي (فطٚقٍاٟٞاي ضفا ٜانفٟاٖ)

اؾت و ٝتا ترفيف ت ٝفطٚـ ٔي ضؾٙس (ٔا٘ٙس زٚ ٚاحساظ ٔحه َٛت ٝخاي يىي) ايٗ ضٚـ ٕٔىٗ اؾت اظ تىاض تطزٖ وٛپٗ ٘يع
ٔؤثطتط تاقس).(Gomez & Rao, 2009
زيٍط قئ ٜٛؼٕٕ٘ َٛايف زض فطٚقٍا ٜاؾت .عثك تؼطيف ظاخٙٔ ،2)1980(ٖٛظٛض اظ ٕ٘ايف ٔحهٛالت ،قي ٜٛچيسٖ ٔحهٛالت
زض لفؿٞ ٝا اؾت ،ت٘ ٝحٛي ؤ ٝكتطياٖ ضا تحطيه ت ٝذطيس وٙس).(Zajonc, 1980
يىي زيٍط اظ تىٙيىٟاي تطفيؼي ٔكتطي ٌطا ،ترفيف ليٕت اؾت و ٝزض آٖ ٔحهٛالت ت ٝليٕتي پاييٗ تط اظ ليٕت زضج قس ٜضٚي
تؿت ٝتٙسي ٔحه َٛػطضٔ ٝي ٌطزز.ػٕٔٛاً ترفيف ليٕت ت ٝنٛضت ٔؿتميٓ ضٚي تؿتٔ ٝحهٔ َٛي تاقس.اِثت ٝايٗ ترفيف اظ
حاقي ٝؾٛز تِٛيس وٙٙسٔ ٜي واٞس ٘ ٝؾٛز ذطز ٜفطٚـ ،چطا و ٝحفظ حاقي ٝؾٛز ذطز ٜفطٚقاٖ ٔٛخة تسإٞ ْٚىاضي  ٚحٕايت
آٟ٘ا اظ ٔحهٛالت قطوت ٔي ٌطزز.ا٘تظاض ٔي ضٚزتيٗ تطفيؼات ليٕتي(ترفيف)  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٚخٛز زاقت ٝتاقس
).(Parsaian, 2005
أتحاٖ ٔحه َٛاظ زيٍط قيٞ ٜٛاي ٔؼٕ َٛاؾت و ٝقأُ آظٔايف ػّٕي يا اؾتفاز ٜوطزٖ يه ٔحه َٛاؾت ).(Oly, 2005

ذطيس ٔدسز آذطيٗ قي ٜٛتحث قس ٜزض ايٗ تحميك اؾت .تطاي ٔحهٛالت تي زٚاْ ذطيس ٔدسز يؼٙي ذطيس ز ٚتاض ٜتؼس اظ ذطيس
ا ،َٚزض نٛضتي و ٝتطاي ٔحهٛالت تا زٚاْ ؤٕ ٝىٗ اؾت ذطيس زيٍط ٘ياظ ٘ثاقس ٔي تٛا٘س تٔ ٝؼٙي تٕايُ تطاي ذطيس زٚتاض ٜيا
حسالُ پيكٟٙاز آٖ ت ٝزيٍطاٖ تاقس ) .(Oly, 2005تٕايُ ٔكتطي ت ٝذطيس ٔدسز ٔطتٛط اؾت ت ٝاضظـ تسؾت آٔس ٜاظ ٔؼأّٝ
ٌصقت .ٝلهس ذطيس آيٙس ٜتا ضضايتٕٙسي ٔكتطي اضتثاط زاضز .ت ٝعٛض وّئ ،كتطياٖ تا اضتثاط زازٖ ؾٛز ٔٛخٛز ،ت ٝػٛٙاٖ ٔؼياضي
تطاي تطآٚضز ؾٛز آيٙس٘ ،ٜؿثت ت ٝذطيس ٔدسز تهٕيٓ ٌيطي ٔي ٕ٘ايٙس).(Olaru & Purchase, 2008
اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ ٔا٘ٙس:وٛپٗ ،ترفيف ليٕت ٕٝ٘ٛ٘ ،ي ٔدا٘ي ،تؿت ٝي خايعٕ٘ ٚ ٜايف زض فطٚقٍاٚ ،ٜلتي ت ٝعٛض
اؾتطاتػيه زض نٙايغ ٌ٘ٛاٌ ٖٛاؾتفازٔ ٜي ق٘ٛس ٘ ٝتٟٙا تاػث افعايف آٌاٞي اظ ٘اْ ٘ ٚكاٖ تداضي ٔي ق٘ٛس ٕٞ ٬چٙيٗ ٔهطف
وٙٙس ٜضا ت ٝأتحاٖ ٔحهٛالت خسيس تكٛيك ٔي وٙٙس.زض ايٗ تحميك اضتثاط تيٗ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚأتحاٖ ٔحهٚ َٛ
ذطيس ٔدسز ضا عثك ٔسَ ظيط تياٖ وطزيٓٔ.تغيط ٞاي ايٗ ٔسَ ػثاضتٙس اظ :وٛپٗ،تؿتٞ ٝاي خايعٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،ٜاي ٔدا٘ي ،ترفيف
ليٕتٕ٘ ،ايف زض فطٚقٍا ،ٜأتحاٖ ٔحه ٚ َٛذطيس ٔدسز.

وٛپٗ

ترفيف ليٕت
ذطيس ٔدسز ٔحهَٛ

أتحاٖ ٔحهَٛ

ٕ٘ ٝ٘ٛي ٔدا٘ي
تؿت ٝي خايعٜ
ٕ٘ايف زض فطٚقٍاٜ

قىُ قٕاضٔ :)1( ٜسَ تحميك

 -5نتايج و بحث
زازٞ ٜاي ٞاي اؾترطاج قس ٜاظ پطؾكٙأٞ ٝا ٘كاٖ ٔي زٞس  58/7زضنس پاؾرٍٛياٖ ٔطز  41/3 ٚزضنس ظٖ تٛز ٜا٘س 7/6.زضنس
پاؾرٍٛياٖ زض ٌط ٜٚؾٙي وٕتط اظ  20ؾاَ 45/5 ،زضنس زض ٌط ٜٚؾٙي  21-30ؾاَ 38/9 ،زضنس زض ٌط ٜٚؾٙي  31-50ؾاَ ٚ
 6/9زضنس زض ٌط ٜٚؾٙي  50ؾاَ ت ٝتاال تٛز ٜا٘س 29/7.زضنس پاؾرٍٛياٖ ٔدطز  70/3 ٚزضنس ٔتأ ُٞتٛز ٜا٘س 7/9 .زضنس
. Zajone,1980
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پاؾرٍٛياٖ زاضاي ٔسضن ظيط زيپّٓ 43/9 ،زضنس زيپّٓ  ٚفٛق زيپّٓ 40/3 ،زضنس ِيؿا٘ؽ  7/9 ٚزضنس زاضاي ٔسضن فٛق
ِيؿا٘ؽ  ٚتاالتط تٛز ٜا٘س.تيكتطيٗ زضآٔس ٔاٞيا٘ ٝپاؾرٍٛياٖ تا ٞ 400عاض تٔٛاٖ تا  39/3زضنس  600 ٚتا ٞ 400عاضتٔٛاٖ تا 35
زضنس تٛز ٜاؾت.
تٛظيغ ٔياٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔؼياض ؾٛاالت پطؾكٙأ ٝزض خسا َٚظيط ٔكرم قسٜا٘س .تا تٛخ ٝت ٝخس َٚظيط وّيٝي فطضيات تاييس
ٔيق٘ٛس چ ٖٛضطية ٕٞثؿتٍي تاالتط اظ نفط اؾت  ٚاضتثاط تيٗ ٔتغيطٞا ضا تاييس ٔيوٙس.
قٕاض ٜؾؤاَ
1
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ضايٍاٖ
2
3
4
5

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

2/70
2/63
2/58
2/68
2/63

1/28
1/21
1/15
1/15
1/20

خس َٚقٕاض :)1( ٜؾٛاالت ٔطتٛط ت ٕٝ٘ٛ٘ ٝضايٍاٖ

تطٌٞ ٝاي ترفيف

قٕاض ٜؾؤاَ
6
7
8
9
10

ٔياٍ٘يٗ
2/90
2/80
2/78
2/81
3/24

ا٘حطاف ٔؼياض
1/18
1/10
1/09
1/09
1/07

خس َٚقٕاض :)2( ٜؾٛاالت ٔطتٛط ت ٝتطٌٞ ٝاي ترفيف

ترفيف ليٕت

قٕاض ٜؾؤاَ
11
12
13
14
15

ٔياٍ٘يٗ
3/24
3/12
3/03
2/92
2/93

ا٘حطاف ٔؼياض
1/07
1/03
1/05
1/05
1/13

خس َٚقٕاض :)3(ٜؾٛاالت ٔطتٛط ت ٝترفيف ليٕت

قٕاض ٜؾٛاَ

24
25
26

2/98
3/08
3/65

1/08
1/12
1/07

خس َٚقٕاض :)4(ٜؾؤاالت ٔطتٛط ت ٝضفتاض ٔهطف وٙٙسٜ

25

تطضؾي اضتثاط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚضفتاض ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ زض نٙايغ غصايي (فطٚقٍاٟٞاي ضفا ٜانفٟاٖ)

قٕاض ٜؾؤاَ
16
17
18
19
20

تؿتٞ ٝاي خايعٜ

ا٘حطاف ٔؼياض
1/18
1/17
1/14
1/13
1/19

ٔياٍ٘يٗ
2/83
2/71
2/61
2/61
2/68

خس َٚقٕاض :)5( ٜؾؤاالت ٔطتٛط ت ٝتؿتٞ ٝاي خايعٜ

ٕ٘ايف زض فطٚقٍاٜ

قٕاض ٜؾٛاَ
21
22
23

ا٘حطاف ٔؼياض
1/10
1/05
1/09

ٔياٍ٘يٗ
3/15
3/02
2/89

خس َٚقٕاض :)6(ٜؾؤاالت ٔطتٛط تٕ٘ ٝايف زض فطٚقٍاٜ

ضطية ٕٞثؿتٍي

أتحاٖ ٔحهَٛ

وٛپٗ

0/207

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ٔدا٘ي

0/376

تؿتٞ ٝاي خايعٜ

0/169

ٕ٘ايف زض فطٚقٍاٜ

0/457

ترفيف ليٕت

0/236

ضطية ٕٞثؿتٍي
أتحاٖ ٔحهَٛ

ذطيس ٔدسز
0/514

خس َٚقٕاض :)7(ٜضطية ٕٞثؿتٍي ٔتغيطٞا

تدعيٚ ٝتحّيُ زازٞ ٜاي تحميك ٘كاٖ زٙٞس ٜايٗ اؾت و ٝاتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ ٘مف ٕٟٔي زضتحطيه ٔكتطياٖ ت ٝأتحاٖ
ٔحه ٚ َٛذطيس ٔدسز آٖ زاض٘س  ٚتِٛيس وٙٙسٌاٖ  ٚذطز ٜفطٚقاٖ ٔي تٛا٘ٙس تطاي تاال تطزٖ فطٚـ ذٛز اظ ايٗ اتعاض اؾتفاز ٜوٙٙس.
زض تيٗ اتعاضٞاي پيكثطز تطضؾي قس ٜزض ايٗ تحميك ،ت ٝتطتية:
ٕ٘-1ايف زض فطٚقٍاٞ ٕٝ٘ٛ٘ -2 ٜاي ضايٍاٖ  -3ترفيف ليٕت  -4وٛپٗ  -5 ٚتؿتٞ ٝاي خايع ٜزض أتحاٖ ٔحه٘ َٛمف
ٔؤثطي ايفا وطز٘س٘ .تيدٌ ٝيطي و ٝاظ ايٗ تحميك تط اؾاؼ فطضيٞ ٝا تسؾت آٔس ت ٝقطح ظيط ٔي تاقس:
اِف) فطضي ٝا :َٚتيٗ وٛپٗ (تطٌٞ ٝاي ترفيف)  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز .تا تٛخ ٝت ٝضطية
ٕٞثؿتٍي  /207ايٗ فطضي ٝاثثات ٔي قٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝضطية تؼييٗ ٔ 0/04ي تٛاٖ ٌفت  4زضنس اظ تغييطات أتحاٖ ٔحهَٛ
٘اقي اظ تغييطات وٛپٗ اؾت تٙاتط ايٗ تا ٚخٛز ايٙى ٝضاتغٔ ٝثثت ٔٚؿتميٓ تيٗ وٛپٗ  ٚأتحاٖ ٔحهٚ َٛخٛز زاضز أا قست ايٗ
ضاتغ ٝظياز ٘يؿت ت٘ ٝظط ٔي ضؾس و ٝوٛپٗ تيف اظ ايٙى ٝتاػث أتحاٖ ٔحه َٛقٛز تاػث ذطيس ٔدسز ٔحهٔ َٛي قٛز .زض
تحميك ّ٘ؿ ٖٛاِٚي اضتثاعي تيٗ وٛپٗ  ٚأتحاٖ ٔحه َٛزيس٘ ٜكسٌ .طچ ٝزض تحميك حاضط ٘يع اضتثاط ظيازي تيٗ وٛپٗ ٚ
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أتحاٖ ٔحهٚ َٛخٛز ٘ساقت اذتالفي و ٝتيٗ ٘تايح ايٗ ز ٚتحميك اؾتٔ ،ي تٛا٘س ٘اقي اظ اذتالفات فطٍٙٞي ٘ ٚح ٜٛاؾتفاز ٜاظ
وٛپٗ زض ز ٚوكٛض تاقس.
ب) فطضي ٝز :ْٚتيٗ ترفيف ليٕت  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔ ٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز .تا تٛخ ٝت ٝضطية ٕٞثؿتٍي  0/23ايٗ
فطضي ٝاثثات ٔي قٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝضطية تؼييٗ ٔ 0/05ي تٛاٖ ٌفت  5زضنس اظ تغييطات أتحاٖ ٔحه٘ َٛاقي اظ تغييطات
ترفيف ليٕت اؾت .ت٘ ٝظط ٔي ضؾس ايٗ اتعاض ٔ ٓٞثُ تطٌٞ ٝاي ترفيف (وٛپٗ) تيف اظ آ٘ى ٝتاػث قٛز ٔهطف وٙٙسٌاٖ تٕايُ
ت ٝأتحاٖ ٔحه َٛپيسا وٙٙس تاػث ذطيس ٔدسز ٔحهٔ َٛي قٛز .تٙاتط ايٗ تطاي افعايف تّٙس ٔست فطٚـ اتعاض ٔٙاؾثي اؾت .زض
تحميك اِٚي ٘يع ايٗ فطضي ٝاثثات قس ٜاؾت .زض تحميك زيٍطي و ٝتٛؾظ ضازِٚف ٚاظوٛيع  ٚتٍ٘ٛا آِٛاضظ زض اؾپا٘يا ا٘داْ قس ٘يع
٘تيدٔ ٝكاتٟي تسؾت آٔس و٘ ٝكاٖ زٙٞس ٜايٗ اؾت و ٝتا ٚخٛز اذتالفات فطٍٙٞي ،افطاز ،ػىؽ اِؼُٕ ٔكاتٟي ٘ؿثت ت ٝايٗ
اتعاض پيكثطزي اظ ذٛز ٘كاٖ زاز ٜا٘س.
ج) فطضي ٝؾ :ْٛتيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛضايٍاٖ  ٚأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔ ٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز .تا تٛخ ٝت ٝضطية ٕٞثؿتٍي  0/37ايٗ
فطضي ٝاثثات ٔي قٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝضطية تؼييٗ ٔ 0/13ي تٛاٖ ٌفت  13زضنس اظ تغييطات أتحاٖ ٔحه٘ َٛاقي اظ تغييطات
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛدا٘ي اؾتٔ ٕٝ٘ٛ٘ .دا٘ي پؽ اظ ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜتاالتطيٗ ضطية تؼييٗ ضا زاضز  ٚاظ خّٕ ٝاتعاضٞاي ٔؤثط تطاي أتحاٖ
ٔحه َٛت ٝقٕاض ٔي ضٚز٘ .مف ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ٔدا٘ي زض ذطيس ٔدسز ٔحه٘ َٛاچيع اؾت  ٚتيكتط تطاي أتحاٖ ٔحه َٛواضتطز
زاضز .زض تحميك ّ٘ؿ ٖٛاِٚي ٘يع ايٗ فطضي ٝتأييس قس ٜاؾت.
ز) فطضي ٝچٟاضْ :تيٗ تؿت ٝي خايع ٚ ٜأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔ ٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز .تا تٛخ ٝت ٝضطية ٕٞثؿتٍي 0/16
ايٗ فطضي ٝاثثات ٔي قٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝضطية تؼييٗ ٔ 0/02ي تٛاٖ ٌفت  2زضنس اظ تغييطات أتحاٖ ٔحه٘ َٛاقي اظ تغييطات
تؿت ٝي خايع ٜاؾت .تا تٛخ ٝت٘ ٝتايح تسؾت آٔسٔ ٜي تٛاٖ ٌفت تا ٚخٛز اثثات ايٗ فطضئ ،ٝكرم اؾت و ٝايٗ اتعاض ٘مف
ظيازي زض أتحاٖ ٔحه٘ َٛساضز ٕٞچٙيٗ ت٘ ٝظط ٔي ضؾس زض ذطيس ٔدسز ٘يع ٘مف لاتُ تٛخٟي ضا ايفا ٘ىٙس.زض تحميك ا٘داْ قسٜ
تٛؾظ ّ٘ؿ ٖٛاِٚي ٘يع ايٗ فطضي ٝاثثات قس ٕٞ ٚا٘ٙس ايٗ تحميك تيٗ پٙح اتعاض پيكثطزي و ٝآظٔايف قس٘س آذطيٗ ٔطتث ٝضا تطاي
تحطيه ٔطزْ ت ٝأتحاٖ ٔحه َٛزاقت.
 )ٜفطضي ٝپٙدٓ :تيٗ ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٚ ٜأتحاٖ ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔ ٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز .تا تٛخ ٝت ٝضطية ٕٞثؿتٍي
 0/45ايٗ فطضي ٝاثثات ٔي قٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝضطية تؼييٗ ٔ 0/20ي تٛاٖ ٌفت  20زضنس اظ تغييطات أتحاٖ ٔحه٘ َٛاقي اظ
تغييطات ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜاؾت .تاتٛخ ٝت ٝايٙى ٝتيٗ اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ تطضؾي قس ٜزض ايٗ تحميكٕ٘ ،ايف زض فطٚقٍا،ٜ
اظ ضطية تؼييٗ تاالتطي تطذٛضزاض اؾتٔ ،ي تٛاٖ ٌفت ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜتيكتط اظ ؾايط اتعاض تاػث أتحاٖ ٔحهٔ َٛي قٛز.زض
تحميك ّ٘ؿ ٖٛاِٚي ٘يع ايٗ فطضي ٝتأ ييس قس ٔ ٚكاتٕٞ ٝيٗ تحميك ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜتاالتطيٗ اثط ضا تطاي أتحاٖ ٔحهَٛ
زاقت.
 )ٚفطضي ٝقكٓ :تيٗ أتحاٖ ٔحه ٚ َٛذطيس ٔدسز ٔحه َٛاضتثاط ٔثثت ٔ ٚؿتميٓ ٚخٛز زاضز .تا تٛخ ٝت ٝضطية ٕٞثؿتٍي
 0/51ايٗ فطضي ٝاثثات ٔي قٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝضطية تؼييٗ ٔ 0/26ي تٛاٖ ٌفت  26زضنس اظ تغييطات ذطيس ٔدسز ٘اقي اظ
تغييطات أتحاٖ ٔحه َٛاؾت .ضضايتي و ٝاظ أتحاٖ ٔحه٘ َٛاقي ٔي قٛز تاػث ذطيس ٔدسز ٔحهٔ َٛي قٛز .اٌطچٝ
اتعاضٞاي پيكثطز زض وٛتأ ٜست ٔي تٛا٘ٙس فطٚـ ضا افعايف زٙٞس ،ويفيت ٔحه َٛو ٝتاػث ضضايت ٔكتطي ٔي قٛز ،ذطيس
ٔدسز  ٚفطٚـ ضا زض تّٙس ٔست افعايف ٔي زٞس.زض تحميك ّ٘ؿ ٖٛاِٚي ٘يع ايٗ فطضي ٝتاييس قس.
ايٗ تحميك ت ٝزضن تٟتط ٍ٘طـ ٔهطف وٙٙسٌاٖ ٘ؿثت ت ٝاتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ وٕه ٔي وٙس  ٚت ٝفطٚقٙسٌاٖ  ٚتِٛيس
وٙٙسٌاٖ تٟتطيٗ اتعاض ضا ٔؼطفي ٔي وٙس.ايٗ ٘تايح تطاي ٔسيطاٖ ػاللٕٙس ٘يع ٔي تٛا٘س لاتُ اؾتفاز ٜتاقس .تِٛيس وٙٙسٌاٖ  ٚذطزٜ
فطٚقاٖ تا اؾتفاز ٜاظ ايٗ ٘تايح ٔي تٛا٘ٙس تا ػطض ٝزضؾت اتعاضٞاي پيكثطزي تطاي خصب ٔكتطياٖ تطاي ذطيس ٔحهٛالت ٚ
أتحاٖ ٔحه َٛتطاي اِٚيٗ تاض فطٚقكاٖ ضا افعا يف زٙٞسٔ.سيطاٖ تاظاضياتي تايس تٛزخ ٝتطفيؼي ذٛز ضا ت ٝزلت تط٘أ ٝضيعي وٙٙس ٚ
ت ٝاتعاضٞاي ٔٙاؾثتط تٛزخ ٝتيكتطي ترهيم زٙٞس و ٝتا تٛخ ٝت ٝتحميك ا٘داْ قس ٜاثطتركي ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜتيكتطيٗ ٚ
تؿتٞ ٝاي خايع ٜوٕتطيٗ اؾت.

تطضؾي اضتثاط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ  ٚضفتاض ذطيس ٔهطف وٙٙسٌاٖ زض نٙايغ غصايي (فطٚقٍاٟٞاي ضفا ٜانفٟاٖ)
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يافتٞ ٝا ٘كاٖ ٔي زٞس وٕ٘ ٝايف زض فطٚقٍا ٜزض ٔمايؿ ٝتا ؾايط اتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ اثط تيكتطي تط أتحاٖ ٔحهَٛ
زاضز .خصاتيت  ٚوكف ضٚقٟاي ٕ٘ايف زض فطٚقٍا ٜتطاي تسؾت آٚضزٖ فطٚـ تيكتط اظ عطيك أتحاٖ ٔحهٛالت خسيس  ٚذطيس
ٔدسز آٟ٘ا الظْ اؾت تطاي ايٗ ٔٙظٛض ٔي تٛاٖ ٔحهٛالت خسيس ضا زض لفؿٞ ٝا ي ٚضٚزي فطٚقٍا ٜزض ٔؼطو زيس لطاض زاز  ٚيا اظ
ٔاوتٟاي تعضي ٔحه َٛزض فطٚقٍا ٜاؾتفاز ٜوطز و ٝتاػث خّة تٛخٔ ٝهطف وٙٙسٌاٖ ٔي قٛز  ٚآٟ٘ا ضا ػاللٕٙس ت ٝأتحاٖ
ٔحه َٛخسيس ٔي وٙس.
٘تايح تحميك ٘كاٖ زٙٞس ٜايٗ اؾت و ٝوٛپٗ اثط لاتُ تٛخٟي ضٚي أتحاٖ ٔحه٘ َٛساضز و ٝايٗ ٔي تٛا٘س ت ٝػّت ٘ا آقٙايي
ٔكتطي تا ايٗ اتعاض  ٚيا ت ٝػّت اضظـ وٓ وٛپٗ  ٚزٚض ٜوٛتا ٜتاظ ذطيس  ٚاؾتفاز ٜاظ وٛپٗ تاقس ،زِيُ زيٍط خصاتيت وٓ وٛپٗ
تطاي ٔهطف وٙٙسٌاٖ ٔي تٛا٘س وٓ قسٖ آضأف ذطيس تاقس ،ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ٔٛاضز ظيط ٕٔىٗ اؾت آضأف ذطيس ضا وٓ وٙٙس:
ٍٟ٘ساضي وٛپٗ  ٚتاظٌطزا٘سٖ آٖ لثُ اظ ؾط ضؾيس ،خؿتد ٛتطاي وااليي و ٝتتٛاٖ تطاي ذطيس آٖ اظ وٛپٗ اؾتفاز ٜوطز  ٚخؿتدٛ
تطاي تط٘س زِرٛاٞي و ٝوٛپٗ آ٘طا پٛقف زٞس.تٙاتطايٗ پيكٟٙاز ٔي قٛز تِٛيس وٙٙس ٚ ٜذطز ٜفطٚـ زض تالقٟاي تطفيؼي ذٛز
تيكتط اظ وٛپٗ تا زٚضٞ ٜاي اؾتفاز ٜعٛال٘ي تط اؾتفاز ٜوٙٙس  ٚآٌاٞي تيكتطي ٘ؿثت تٔ ٝعاياي وٛپٗ ايداز وٙٙس .تؿتٞ ٝاي
خايع ٜاظ خّٕ ٝاتعاضٞاي پيكثطز فطٚـ تطضؾي قس ٜزض ايٗ تحميك اؾت و ٝاظ زيٍط اتعاضٞا خصاتت وٕتطي زاقت ٝاؾت ،يىي اظ
ضاٟٞاي تٟثٛز خصاتيت تؿتٞ ٝاي خايعٍٟ٘ ٜساضي يه تؿت ٝػازي زض وٙاض يه تؿت ٝخايع ٜزض يه لفؿ ٝاؾت تا ٔهطف وٙٙسٜ
تتٛا٘س آٟ٘ا ضا تا ٔ ٓٞمايؿ ٝوٙس ،چٙيٗ فطنتٟايي تطاي يه ٔكاٞسٔ ٜمايؿ ٝاي ت ٝآٟ٘ا وٕه ٔي وٙس تا اعٕيٙاٖ ياتٙس و ٝحميمتاً
يه ٔعيتي تطاي آٟ٘ا زاضز  ٚيه حم٘ ٝيؿت .چٙيٗ ضٚقٟايي اعٕيٙاٖ ٔهطف وٙٙس ٜضا ٘ؿثت ت ٝتؿتٞ ٝاي خايع ٜافعايف ٔي
زٞس .اغّة ذطيساضاٖ اظ وٕثٛز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ضايٍاٖ ٘اضاضي تٛز٘س  ٚايٗ اتعاض پيكثطز ضا ٚؾيّٙٔ ٝاؾثي تطاي أتحاٖ ٔحهٛالت
خسيس ٔي زا٘ؿتٙس ،تٙاتط ايٗ تا افعايف ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي ضايٍاٖ ٔي تٛاٖ افطاز ضا ضاغة ت ٝأتحاٖ ٔحه ٚ َٛتط٘س خسيس وطز  ٚزض
نٛضتي و ٝايٗ ٔحه َٛاظ ويفيت ٔغّٛتي تطذٛضزاض تاقس تاػث ذطيس ٔدسز  ٚافعايف فطٚـ ٔي ٌطزز.
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