تبضيد پصيطـ92/11/6 :

تبضيد زضيبفت91/12/25 :

ّسف كلي ايي تحقيق ثطضؾي زاًف ثبغساضاى اؾتبى ؾوٌبى زض ثِكبضگيطی ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ثَز .ايي
هطبلؿِ اظ خٌجِ ّسف اظ ًَؼ كبضثطزی ٍ ثِ لحبظ ضٍـ ،تَنيفيّ -وجؿتگي ثَز ٍ ثطای خوعؽ آٍضی االعؾعب
اظ اثعاض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ گطزيس .ضٍايي غبّطی ٍ هحتَايي پطؾكٌبهِ ًيع ثعب كؿعت ًػعطا
ككبٍضظی ٍ آثيبضی ٍ اؾوبل انعحب

هترههعبى تعطٍيح

الظم ثسؾت آهسّ .وچٌيي ثطای تؿييي پبيعبيي پطؾكعٌبهِ ،ؾوليعب

پعيف

آظهَى زض ذبضج اظ خبهؿِ انلي زض هَضز ً 30فط اظ ثبغساضاى هدطی ؾيؿتنّبی آثيعبضی تحعت فكعبض زض ثبغعب
قْطؾتبى ؾوٌبى نَض

گطفت .ضطيت آلفبی كطًٍجبخ ثطای هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿعتنّعبی آثيعبضی

تحت فكبض  0/95هحبؾجِ گطزيس .خبهؿِ آهبضی ايي تحقيق قعبهل ً 984فط اظ ثبغساضاًي ثَزًعس كعِ ؾيؿعتنّعبی
آثيبضی تحت فكبض ضا ثكبض گطفتٌس كِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل كَكطاى ،حدعن ًوًَعِ ايعي تحقيععق ً 100فعط ثعطآٍضز
گطزيسً .تبيح ايي تحقيق ًكبى زاز كِ هتغيطّبی ؾطح تحهيع  ،ؾعبثقِ فؿبليعت ثبغعساضی ،ؾعبثقِ ثعِكعبضگيطی
ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض ،قطكت زض كعؼّبی آهَظقي تطٍيدي ،هكبّسُ فيلنّبی آهَظقي تطٍيدعي ،توعبؼ
ثب هطٍخبى ،هطبلؿِ ًكطيب

تطٍيدي ٍ ثبظزيس اظ ؾيؿتن ّبی آثيعبضی تحعت فكعبض ثعب هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى زض

ثِكبضگيطی هٌبؾت ؾبهبًِ ّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌعبزاضی زاقعتٌسً .تعبيح حبنعل اظ ضگطؾعيَى
چٌسگبًِ گبم ثِ گبم ًيع ثيبًگط آى ثَز كِ هتغيطّعععبی پيف ثيي هيععاى توعبؼ ثعب هطٍخعبى ٍ هيععاى قعطكت زض
كعؼّبی تطٍيدي  15زضنس اظ تغييطا

هتغيط ٍاثؿتِ زاًف ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی هٌبؾت ؾيؿتنّبی آثيعبضی

تحت فكبض ضا تجييي ًوَزًس.
زاًف ،ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ،ثبغساضاى ،اؾتبى ؾوٌبى
نويسنده مسئول مکاتباتassarmaryam@yahoo.com :
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اؾتعععععفبزُ نععحيح ٍ هٌععععطقي اظ هٌععععبثؽ آة
تقبضبی فعايٌسُ ههطف آة زض خْبى اظ يك ؾعَ ٍ

هحععععسٍز ككععَض اؾععت (ككععبٍضظ ٍ نععبز ظازُ،

هحسٍزيت هٌبثؽ آة تدسيس قًَسُ اظ ؾعَی زيگعط

ّ .)1386وچٌيي كبضايعي ههطف آة زض ايععطاى زض

ثط اّويعت ٍ حعععؿبؾيت هععععسيطيت هٌعبثؽ آة

حعععسٍز  0/9كيعععلَگطم ثعععِ اظای ههعععطف 1000

افعٍزُ اؾت ) .(Haworth et al., 2005هعسيطيت

كيععلَگطم آة ه عيثبقععس كععِ زض هقبيؿععِ ثععب اضقععبم

هٌبثؽ آة ثركي اظ ثطًبهعِ ضيععی تَؾعؿِ ككعَضّب

ككَضّبی پيكطفتِ پعبييي اؾعت (حيعسضی)1388 ،؛

تلقي هي قَز ٍ ّط ككَضی ثط هجٌعبی هيععاى هٌعبثؽ

لصا ثِ زليل هحسٍزيت هٌبثؽ آة قبثل اؾتحهعبل زض

آة زض زؾععتطؼ ،ضاّععكبضّب ٍ ثطًبهِ ّبی ذبني

ككَض ،افعايف ؾطح ظيط ككت ثعب الگعَی ههعطف

ضا ثطای ثْطُ ثعطزاضی ثْيٌعِ اظ هٌعبثؽ آة ثعِ اخعطا

آة فؿلي هقسٍض ًويثبقس .ثٌبثطايي ثبيس ثب تحقيق ٍ

هيگصاضز .زض ايي ضاؾتب آة ٍ هسيطيت نحيح هٌبثؽ

زضايت ثِ ؾوت ضٍـّبی آثيبضی ثطٍين كِ ضعوي

اؾبؾي ككعَضّبی زض حعبل

ٍ هحعي ظيؿعت ،اضاضعي

آة ،يكي اظ هككع

حفع پبيساض آة ،ذعب

تَؾؿِ ًيع هي ثبقس ،ثِ العَضی كعِ اهعطٍظُ تَؾعؿِ

فبضيبة هَخعَز ضا ثب ثْطُ ٍضی ثبالتط آثيعبضی ًوعَز

اًؿبًي ثِ ٍيػُ زض اكثط ككعَضّبی زض حعبل تَؾعؿِ

(ٍلي ظازُ ٍ ّوكبضاى.)1388 ،

ثِ قس

ٍاثؿتِ ثِ تَؾؿِ ٍ انعح هسيطيت هٌعبثؽ

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ثعِ زليعل ثعبال ثعَزى

آة اؾت (الجبالجبيي اهيطی ٍ ّوكبضاى.)1389 ،

ثبظزُ آثيبضی ( )%70-95زض هقبيؿِ ثعب ؾيؿعتنّعبی

زض ككععَضّبی ذكععك ٍ كن آة ،حفع پبيعساضی

آثيععبضی ؾٌععععتي (حععسٍز  )%30-40خبيگععبُ قبثععل

ؾيؿتنّبی آثي ًيبظهعععععٌس ثعِكعبضگيطی انعَل ٍ

هعحػععِ ای زض ؾيبؾععتگععصاضی ككععبٍضظی ٍ ثععِ

ثطًبهِ ضيعیّبی زقيقتط هيثبقعس (.)Kijne, 2001

ذهععَل زض هٌععبالق كععن آة زاضًععس (ٍلععي ظازُ ٍ

ايطاى يكي اظ ايي ككَضّبؾت كعِ ثعِ لحعبظ ٍاقعؽ

ّوكععبضاى .)1388 ،ثععط ايععي اؾععععبؼ اؾتععععفبزُ اظ

ثعَزى زض كوطثٌععس هٌععبالق ًيوععِ ذكععك ٍ ذكععك،

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحعت فكعبض ؾععٍُ ثعط نعطفِ

اضاضي ظضاؾي آى ثب هحسٍزيت ّعبی آثعي قعسيسی

خعَيي زض ههعطف آة ،پرعف يكٌَاذعت آة زض

هَاخعععِ اؾعععت ،ثعععِ ذهعععَل پعععؽ اظ ٍقعععَؼ

ؾطتبؾط هعضؾِ ،ؾسم ًيبظ ثِ تؿعطيح اؾبؾعي ظهعيي،

ذككؿبليّبی هتؿسز زض ؾبلّبی اذيط ٍ ثطزاقعت

خلَگيطی اظ فطؾبيف ذعب  ،كعبّف ّعيٌعِ ّعبی

ثععي ضٍيععِ اظ شذععبيط آثععي ،ثرععف ككععبٍضظی ثععب

كععبضگطی ،افعععايف تَليععس ضا ثععِ زًجععبل زاضز .ثععب

چععبلفّععبی خععسی ضٍثععطٍ قععسُ اؾععت .هتَؾ ع

ثِكعبضگيطی ؾيؿعتنّعبی آثيععبضی تحعت فكعبض ٍ

ثبضًسگي ؾبالًِ ايطاى حسٍز  250هيلي هتط اؾت كعِ

افعايف ضاًسهبى آثيعبضی ،زض ههطف آة ًيع نعطفِ

اظ هتَؾ ثبضًسگي زض خْبى ( 860هيلي هتط) ثؿعيبض

خَيي قسُ ٍ اضاضعي ثيكتععطی ضا هعيتعَاى تحعت

كوتط اؾت .ذككي ٍ پعطاكٌف ًبهٌبؾعت ظهعبًي ٍ

پَقف ككت آثي زض آٍضز .آثيبضی قططُ ای يكي اظ

هكبًي ثبضًعسگي ثعِ زليعل قعطاي ذعبل اقليوعي

قيَُ ّبی ًَيي آثيبضی اؾت كِ هيتعَاى ثعب تَخعِ

ككَضهبى ٍاقؿيتي اختٌبة ًبپصيط اؾت؛ لصا ّطگًَعِ

ثِ قبثليتّبی شاتي آى اظ يك ؾَ ثيكتطيي كٌتطل ضا

تَليس هَاز غعصايي ٍ ككععبٍضظی پبيعساض هٌعَب ثعِ

اؾوبل ًوَز ٍ اظ ؾَی زيگط ثعب هعسيطيت آگبّبًعِ،
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ثععبظزُ آثيععبضی ضا زض حععس ثععباليي حفععع كععطز ٍلععي

كٌس .زض ايي هيبى هتَؾع ثبضًعسگي ؾعبليبًِ اؾعتبى

چٌبًچِ زض الطاحي ،اخطا ،حفع ٍ ًگْساضی ؾيؿعتن

ؾوٌبى  140هيلي هتط هي ثبقعس كعِ ثؿعيبض كوتعط اظ

خعععسی ضا

هتَؾ ثبضًعسگي ؾعبالًِ ككعَض ( 250هيلعي هتعط)

هَخت هيقَز .زض ايي ضٍـ هعيتعَاى ثعب نعطف

اؾتّ .وچٌيي زض ثؿضي اظ ًقبب اؾتبى هيعاى تجريط

كوتطيي هقساض آة ٍ ثيكتطيي كٌتطل ،ثعِ ذهعَل

ثِ  15تب  20ثطاثط هيعاى ثبضًسگي ؾبالًِ هيضؾس .ثعب

ثطای گيبّبى ضزيفي ٍ زضذتبى ،نطفِ خععَيي قبثعل

تَخِ ثِ ايٌكِ اؾتبى ؾوٌبى خعء هٌعبالق ذكعك ٍ

هعحػِای زض ههطف آة ٍ زيگط ّعيٌعِّعب ايدعبز

ًيوِ ذكك هعيثبقعس ،كوجعَز آة ثحعا انعلي ٍ

كطز (حؿي لي .)1386 ،پبييي ثَزى ضاًسهبى آثيبضی،

هككل اؾبؾعي ثعِ حؿعبة هعي آيعس .اظ هكعكع

زقت الظم هجعصٍل ًگعطزز ،هكعععكع

آؾوبًي ،ؾسم تَظيؽ هٌبؾت ظهبًي ٍ

هَخَز زض ظهيٌعِ آة ٍ آثيعبضی زض ايعي اؾعتبى ثعِ

كوجَز ًعٍال

هكبًي ثبضـ ّب ٍ ثععطٍظ ذككؿبلي ّبی هتؿعسز زض

كوجَز هيعاى ثبضًسگيً ،بهتٌبؾت ثَزى تَظيؽ هكبًي

اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی آثيبضی

ٍ ظهبًي ثبضـّب ،قسيس ثَزى تعبثف آفتعبة ٍ ثعبال

تحععت فكععبض ضا ث عيف اظ پ عيف آقععكبض ه عيؾععبظز

ثَزى هيعاى تجريط هي تَاى اقبضُ ًوعَزً .بهٌعععبؾت

(الجبالجععبيي اهي عطی ٍ اثطاّيو عي پععب )1388 ،؛ لععصا

ثَزى قطاي تَپععَگطافي ٍ ٍخَز قعيتّعبی تٌعس

اضتعععقبء ثْطُ ٍضی آة ككعبٍضظی ٍ تعمهيي اهٌيعت

زض گصض اظ حَضِ ّبی آثطيع ثعِ زقعتّعب ،كوجعَز

غصايي ،هؿتلعم افعايف كبضايي ههطف آة ،انععح

هٌبثؽ آة ثطای تعمهيي آة آثيعععبضی ،ثعبال ثعععَزى

ؾععبذتبض هععسيطيتي آة ثععطاى ٍ ثْيٌععِ ؾععبظی ثْععطُ

ّعيٌِ ّبی ثْطُ ثطزاضی اظ هٌبثؽ آة هَخعَز ًيعع اظ

ثطزاضی اظ آة هي ثبقس كِ آى ّن ًيبظهٌعس تغييعطا

تٌگعععععٌبّبی آة ٍ آثيععععبضی زض اؾععتبى ؾععوٌبى

اؾبؾي زض زاًف ككعبٍضظاى ٍ آة ثعطاى اؾعت .زض

هحؿَة هيقَز .زض ايي ظهيعٌِ هيتَاى ثعِ ٍخعَز

ايي ضاُ ًقف تطٍيح ككبٍضظی زض آهَظـ ٍ تطثيت

هككع

فٌي ،اقتععهبزی ،هسيطيتي ٍ ثطًبهِ ضيعی،

آة ثطاى ٍ افعايف زاًعععف آىّب غيعط قبثعل اًكعبض

هَقؿيت ًبهتٌبؾت ٍ فَانل العععَالًي اغلت هٌبثؽ

هيثبقس ( .)kijne, 2001زض تؿييي هؿعيط آهعَظـ

آثي ثب هعععاضؼ ،ثبغب

ٍ هحلّعبی ههعطف ،پعبييي

ًيع ،آهَظقگطاى هيثبيؿعت اثتعسا زاًعفً ،گعطـ ٍ

ثَزى كيفيت هٌبثؽ آة ؾطحي ٍ ظيطظهيٌي ٍ پعبييي

هطزم ضا زض هَقؿيت ثؿٌدٌس ،آى گبُ ثب تَخِ

ثَزى ضاًسهبى ثْعطُ ثعطزاضی اظ هٌعبثؽ آة ثطزاقعت

ثِ ٍضعؿيت هَخعَز ،خْعت ٍ هؿععيط آهعَظـ ضا

قسُ اقبضُ ًوَز؛ لصا زض ؾبلّبی اذيعط ؾعؿي قعسُ

هكرم ًوعَزُ تعب ثعِ ؾعطح ايعسُ آل ثطؾعٌس .زض

زض حعيي اؾتحهععبل هٌععبثؽ آة هَخععَز ،كععبضايي ٍ

ثؿيبضی اظ ثطًبهِ ّبی تَؾؿِ ككععبٍضظی ،تغيعععيط

ضاًسهبى آثيبضی زض هطاحعل هرتلعف اؾعن اظ اًتقعبل،

ؾععطح زاًف ٍ هْععبض ّ ،وطاُ ثعب تغييعط ًگعطـ

افععايف

ؾبلّبی اذيط ضطٍض

هْبض

تَظيؽ ٍ ههعطف آة زض هععاضؼ ٍ ثبغعب

اغلت هَضز تمكيس اؾت ).)Beyene, 2003

يبفتِ ٍ اظ تلفعب

ثب تَخِ ثِ ايي كِ ككَض ايطاى ثب هؿئلِ كوجععَز آة

گطزز .خْت ًيل ثِ اّساف فَ  ،تَؾؿِ ؾيؿتنّبی

هَاخععِ اؾععت ،لععصا كععن آثععي زض اؾععتبىّععب ٍ

اؾععتبى

قْطؾتبىّبی هرتلف ككَضهبى ًيع تساٍم پيسا هعي-

آة زض هطاحعل فعَ خلعَگيطی

آثيبضی تحت فكبض زض ؾطح هعاضؼ ٍ ثبغب
كِ ثِ نَض

آثي هَضز ثْطُ ثطزاضی قطاض هي گيطًس،
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يكي اظ ضاُ كبضّبی هْن ٍ قبثل تَخِ ثِ قوبض هعي-
ضٍز .ثعط اؾعبؼ هطبلؿععب

اًدعبم قعسُ تَؾع

يبفتٌس كِ ثيي هتغيطّبی زيساض هطٍج ثعب ككعبٍضظ زض
ضٍؾتب ٍ هعضؾِ ٍ ثبظزيس ؾلوي اظ قجكِّب ٍ ؾعبهبًِ

هٌْسؾيي هكبٍض هطبلؿِ كٌٌسُ العطح اهكعبى ؾعٌدي

ّبی آثيبضی ثب هتغيط زاًف فٌي ككبٍضظاى زض ظهيٌعِ

تَؾؿِ ؾيؿتنّبی آثيعبضی تحعت فكعبض ،زض ؾعطح

هسيطيت ثْيٌِ آة ككبٍضظی ضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌعي

ككَض  1661پٌْعِ هؿعتؿس ثعب هدوعَؼ  7/5هيليعَى

زاضی ٍخَز زاقت.

ّكتبض خْت تَؾؿِ ضٍـّبی آثيبضی تحعت فكعبض

ًَضٍظی ( )1384زض تحقيقي ثب «ؾٌَاى ؾَاهل هعؤثط

ًكعبى هعيزّعس كعِ

گٌعسم كعبضاى قْطؾعتبى

قٌبؾبيي قسُاًس .ايي هطبلؿب

ثط زاًفً ،گطـ ٍ هْبض

اؾتبى ؾعوٌبى زاضای  24پٌْعِ هؿعتؿس ثعِ هؿعبحت

ًْبًٍععس» هيعععاى زاًععفً ،گععطـ ٍ هْععبض

ّ 51039عععكتبض ثطای تَؾععؿِ ؾيؿتنّبی آثيعبضی

ذهَل هعسيطيت آة ظضاؾعي ضا زض چْعبض ؾعطح

تحت فكبض هيثبقس (ٍلي ظازُ ٍ ّوكعبضاى.)1388 ،

ضؿيف ،هتَؾ  ،ذَة ٍ ؾبلي ثعطآٍضز كعطز ٍ ثعِ

ثب تَخِ ثِ هَاضز شكط قسُ تَؾؿِ كيفي ؾيؿتنّبی

ايي ًتيدِ زؾت يبفت كِ هيععاى زاًعفً ،گعطـ ٍ

آثيبضی تحعت فكعبض ّوعطاُ ثعب تَؾعؿِ كوعي ايعي

هْبض

اكثطيت گٌسم كعبضاى پيطاهعَى هعسيطيت آة

ؾيؿتنّب زض ؾطح اؾتبى ؾععوٌبى اظ اّويت ذبني

ظضاؾي زض ؾطح هتَؾطي قطاض زاضزً .تبيح ًكعبى زاز

ثطذَضزاض هيثبقس.

كِ ثيي هتغيطّبی ؾي ،ؾبثقِ فؿبليت ّبی ككبٍضظی

زاٍزی ٍ هقهععَزی ( )1390زض تحقيقعي ثععب ؾٌععَاى

ٍ ؾبثقِ ككت گٌعسم ثعب زاًعف فٌعي گٌعسم كعبضاى

«زاًف ككبٍضظی پبيساض زض ثيي ؾيت ظهيٌعي كعبضاى

پيطاهَى هسيطيت آة ظضاؾعي ضاثطعِ هٌفعي ٍ هؿٌعي

قْطؾتبى قَقتط» ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفتٌس كِ ثيي

زاضی ٍخَز زاقتِ اؾت .زض حبلي كِ ثيي هتغيطّبی

هتغيط ؾبثقِ كبض ككبٍضظی ثب هتغيط زاًف ككبٍضظاى

ؾطح تحهعيع  ،هيععاى ؾولكعطز ،هيععاى اضاضعي

زض ظهيٌِ ككبٍضظی پبيساض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی

ككبٍضظی ،هيعاى اضاضي آثي ٍ اضاضي تحت ككعت

ٍخَز زاقت.

گٌسم آثيٍ ،ضعؿيت اقتهعبزی ،هيععاى توعبؼّعبی

ؾوععبًي ( )1389زض تحقيق عي ثععب ؾٌععَاى «قٌبؾععبيي

تطٍيدي ،هيععاى اؾعتفبزُ اظ كبًعبلّعبی اضتجعبالي ٍ

ؾَاهل هؤثط ثط زاًف پبيعساضی آة ظضاؾعي زض ثعيي

هيعاى هكعبضكت اختوعبؾي ثعب زاًعف گٌعسم كعبضاى،

گٌسم كبضاى قْطؾتبى اَّاظ» ثعِ ايعي ًتيدعِ زؾعت

پيطاهَى هسيطيت آة ظضاؾي ضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌعي

يبفت كِ ثيي هتغيطّعبی هيععاى توعبؼ هطٍخعبى ثعب

زاضی ٍخَز ًساقت.

گٌسم كبضاى ٍ هيعاى اؾتفبزُ اظ ًكطيب

آهَظقي ثعب

زض هعطبلؿب

آًععبى زض

يؿقَثي ًعػاز ( )1382ضاثطعِ هثجعت ٍ
تطٍيدعي

هتغيط زاًف پبيساضی آة ظضاؾي ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي

هؿٌي زاضی ثيي هيعاى اؾتفبزُ اظ ذعسهب

زاضی ٍخَز زاقت.

تَؾ ككبٍضظاى ٍ ّوچٌيي افعايف زاًفً ،گعطـ

اهيطذبًي ٍ ّوكبضاى ) )1389زض تحقيقي ثعب ؾٌعَاى

ٍ هْبض

«ؾبهل ّبی آهَظقي  -تطٍيدعي هعَثط ثعط اًتقعبل ٍ

آهس ،ثِ الَضی كِ ٍی ًقعف تعطٍيح ككعبٍضظی زض

افعايف زاًف فٌي گٌسم كبضاى قْطؾتبى ٍضاهيي» زض

آهَظـ ٍ تطثيعت آة ثطاى ٍ تَظيؽ كٌٌسگبى آة ٍ

ظهيٌِ هسيطيت آة ككبٍضظی ثِ ايعي ًتيدعِ زؾعت

آة ثعطاى ٍ تَظيعؽ كٌٌعسگبى آة ثسؾعت

عوامل آموزضي مؤثر در ارتقاي دانص باغداران استان سـمنان...
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آهَظقي ٍ تطٍيدي آثيعبضی ًيعع زض ؾعطح ثعبالتطی

اًكبض زاًؿتِ اؾت (ًَضٍظی.)1384 ،

قطاض زاقتٌس.

ؾوبًي ٍ چيعصضی ( )1381زض تحقيقعي ثعب «ؾٌعَاى

زض تحقيقي كعِ تَؾع ) Starkloff (2001تحعت

ًقف آهَظـ ٍ تطٍيح ثط ؾعطح زاًعف فٌعي گٌعسم

ؾٌععَاى «پععصيطـ ككععبٍضظاى زض ظهيٌععِ ؾععبهبًسّي

كبضاى اؾتبى ذَظؾتبى» ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفتٌس كِ

اختوععبؾي ؾععبظهبىّععبی ههععطف كٌٌععسگبى آة زض

ثيي قطكت زض كعؼّبی آهَظقعي ٍ تطٍيدعي ثعب

پبكؿتبى» اًدبم قس ،هكرم گطزيس كِ ككعبٍضظاًي

زاًف گٌسم كبضاى ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخعَز

كِ زض ؾطح ثعبالتطی اظ زاًعف قعطاض زاقععععتٌس ،اظ

زاقت.

لحبظ هكبضكت زض هسيطيت قجكِ ّبی آثيعبضی ًيعع

زض تحقيقي كعِ تَؾع

)Ommani et al. (2009

زض ؾطح ثبالتطی قطاض زاقتٌس.

تحعت ؾٌعَاى «ضفتعبض پعصيطـ ككعبٍضظاى پيطاهععَى

زض تحقيقي كعِ تَؾع ( Cramb (2004زض ظهيٌعِ

هععسيطيت پبي عساض هٌععبثؽ آث عي هعضؾععِ» اًدععبم قععس،

«ؾ عطهبيِ اختوععبؾي ٍ حفبغععت ذععب زض فيليپ عيي»

هكععرم گطزيععس كععِ ثععيي هيعععاى قععطكت زض

اًدبم قس ،هكرم گطزيس كعِ ككعبٍضظاًي كعِ زض

فؿبليت ّبی آهَظقي ٍ پبيعساضی ككعبٍضظی ضاثطعِ

ؾطح ثبالتطی اظ زاًعف قعطاض زاقععتعععٌس اظ لحعبظ

هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت.

ؾطح ؾطهبيِ اختوبؾي ًيع زض ؾعطح ثعبالتطی قعطاض

زض تحقيقععي كععِ تَؾعع ( kessler )2006تحععت

زاقتٌس.

ؾٌععَاى «ؾَاهععل كليعسی هععَثط ثععط ؾععطهبيِ گععصاضی

زض تحقيقععي كععِ تَؾعع ( Burton et al.

ذبًَاضّععبی ككععبٍضظ زض ظهيٌععِ تكٌَلععَغیّععبی

(2007تحععت ؾٌععَاى «ًگععطـ اختوععبؾي زض ظهيٌععِ

حفبغت آة ٍ ذب » اًدبم قس ،هكرم گطزيس كِ

هععسيطيت آة زض اؾععتطاليبی غطثععي» اًدععبم قععس،

ككععبٍضظاًي كععِ زض ؾععطح ثععبالتطی اظ زاًععف قععطاض

هكرم گطزيس كِ ككبٍضظاًي كِ زض ؾطح ثبالتطی

ًيعع زض ؾععطح

اظ زاًععف قععطاض زاقععتٌس اظ لحععبظ زضآهععس ؾععبالًِ

زاقععتٌس اظ لحععبظ هيععاى تحهعيع
ثبالتطی قطاض زاقتٌس.
زض تحقيقي كِ تَؾ

ككععععبٍضظی ًيع زض ؾطح ثبالتطی قطاض زاقتٌس.
)Pender and Kerr )1998

زض تحقيقعععي كعععِ تَؾععع

& Illukpitiya

تحت ؾٌَاى «ؾَاهل تؿييي كٌٌسُ زض ؾطهبيِ گعصاضی

 )2004) Gopalakrishnanتحت ؾٌعَاى «تهوين

هٌبالق تَؾ ككبٍضظاى

گيعطی زض حفبغت ذب (يك الگَی ضفتبضی ثعطای

ثَهي زض ًَاحي ًيوِ ذكك ٌّعس» اًدعبم قعس ًيعع

ككبٍضظاى ؾيت ظهيٌي كبض زض ؾطی الًكب) » اًدعبم

ًتبيح هكبثْي ثسؾت آهس.

قس ،هكرم گطزيس كِ ككععبٍضظاًي كِ زض ؾعطح

زض تحقيقعي كعِ تَؾع )Howarth et al. (2005

ثعبالتطی اظ زاًعف قععطاض زاقتععٌس اظ لحعبظ ؾععٌي ٍ

تحت ؾٌَاى «پصيطـ هؿئَليت تَؾ اًدوعيّعبی

ؾعبثععقِ كبض ككبٍضظی زض ؾعطح پعبيييتعطی قعطاض

ههطف كٌٌسگبى آة زض ًپبل» اًدبم قعس ،هكعرم

زاقتٌس.

خْت حفبغت آة ٍ ذب

گطزيس كِ ككبٍضظاًي كِ زض ؾطح ثبالتطی اظ زاًعف
قطاض زاقتٌس اظ لحبظ هيععاى قعطكت زض زٍضُ ّعبی

مجله پژوهصهاي ترويج و آموزش كطاورزي ،سال ضطم ،ضماره  ،5زمستان( 24:3پياپي)35

47

اظ پطؾكٌبهِ الطاحي قسُ زض اذتيعبض اؾعبتيس گعطٍُ
ثط ايي اؾبؼ ّسف كلي ايي تحقيق ثطضؾعي ؾعطح

تطٍيح ٍ آهَظـ ككعبٍضظی زاًكعگبُ آظاز اؾععهي

زاًف ثبغساضاى اؾتبى ؾوٌبى زض ظهيٌعِ ثعِكعبضگيطی

ٍاحععس گطهؿععبض ٍ تؿععسازی اظ كبضقٌبؾععبى آثيععبضی

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض هيثبقس .كِ اّعساف

ؾبظهبى خْبز ككبٍضظی اؾتبى ؾوٌبى قطاض گطفت ٍ

ثَزًعس اظ :قعٌبذت ٍ

پطؾكعٌبهِ

اذتهبنعي تحقيعق ؾجعبض

ثِ نَض

حضَضی زض ضاثطِ ثب ؾؤاال

تَنيف ٍيػگعيّعبی فعطزی ٍ حطفعِای ثبغعساضاى

ثب آًبى ثحا ٍ تجبزل ًػط گطزيس .پعؽ اظ انععح ٍ

هدطی ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض اؾتبى ؾوٌبى؛

ثبظًگطیً ،ؿرِ ًْبيي پطؾكٌبهِ تسٍيي گطزيس .پؽ

تؿييي ؾَاهل هَثط زض اضتقبی ؾطح زاًعف ثبغعساضاى

اظ اؾوبل انعحب

الظم زض پطؾكٌبهِ ثعطای تؿيعيي

اؾتبى ؾععوٌبى زض ثكبض گيطی ؾيؿعتنّعبی آثيعبضی

پبيبيي پطؾكٌبهِ ،ؾوليب

تحت فكبض؛ اٍلَيت ثٌسی هٌعبثؽ كؿعت االعؾعب

خبهؿِ انلي زض هَضز ً 30فعط اظ ثبغعساضاى هدعطی

پيف آظهَى زض ذعبضج اظ

فٌي ثبغساضاى اؾتبى ؾعوٌبى زض ظهيٌعِ ؾيؿعتن ّعبی

ؾيؿتن ّبی آثيبضی تحت فكبض نَض

آثيبضی تحت فكبض.

اؾعتفبزُ اظ ًعطم افععاض  SPSS V18هقعساض ضعطيت

گطفت ٍ ثعب

آلفبی كطًٍجبخ ثطای هقيبؼ ؾٌدف زاًف ثبغعساضاى
زض ثِ كبضگيطی ؾيؿتن ّبی آثيبضی تحت فكبض ثطاثعط
ضٍـ تحقيق هَضز اؾتفبزُ زض ايعي هطبلؿعِ اظ ًػعط

ثب  0/95ثسؾت آهس .زض ايي تحقيق تدعيِ ٍ تحليعل

ّسف كبضثطزی ،اظ ًػعط گعطزآٍضی زازُ ّعب اظ ًعَؼ

زازُّب زض زٍ ؾطح تَنيفي (قبذمّعبی گعطايف

تَن عيفي ٍ ّوجؿععتگي ٍ اظ ًػععط ًحععَُ

ثِ هطكع قبهل هيبًگيي ،هيبًِ ،زضنس فطاٍاًي ،زضنس

كٌتطل هتغيطّب غيط تدطثي ثَز .خبهؿعِ آهعبضی ايعي

تدوؿي ٍ قبذم ّبی پطاكٌعسگي ًػيعط ٍاضيعبًؽ،

تحقي عق قعععبهل ً 984فععط اظ ثبغععساضاًي ثَزًععس كععِ

اًحطاف هؿيبض) ٍ اؾتٌجبالي (ضطايت ّوعععععجؿتگي

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحعت فكعبض ضا العي ؾعبلّعبی

ٍ ضگطؾيَى چٌسگبًِ) اًدعبم قعس .ؾعطح زاًعععف

 1372 -1389ثكبض گطفتٌس .خوؿيت هعَضز هطبلؿعِ

ثبغساضاى زضثِكبضگيطی ؾيؿعتنّعبی آثيعبضی تحعت

ايي تحقيق قبهل ًوًَعِ هٌترجعي اظ خبهؿعِ آهعبضی

فكبض ثعب اؾعتفبزُ اظ  10گَيعِ هعَضز ؾعٌدف قعطاض

ثَز .ثب تَخِ ثِ حدن خبهؿِ آهبضی ٍ ثعب اؾعتفبزُ اظ

گطفت .ثطای اهتيبظزّي هيعاى زاًف ًيع اظ اليف پٌح

فطهَل كَكطاى حدن ًوًَِ ّبی ايعي تحقيععق 100

گعيٌِ ای ليكط

(ذيلي كن; ،1كن; ،2هتَؾع ;،3

ًفط ثطآٍضز گطزيس .زض تحقيق حبضط ثطای اًتععربة

ظيبز; ٍ 4ذيلي ظيبز; )5اؾتفبزُ قس.

تحقيقععب

ًوًَععِ ّععبی هععَضز هطبلؿععِ اظ ضٍـ ًوًَععِ گيععطی
تهبزفي ؾبزُ ثب اًتؿبة هتٌبؾت اؾتفبزُ قس .ثعطای
زؾتطؾي ثِ ًوًَِّب زض ايي تحقيعق اظ ضٍـ قطؾعِ
ككي اؾتفبزُ قس .اثعاض انعلي ايعي تحععقيق ثعطای
گطزآٍضی االعؾب  ،پطؾكٌبهِ ثَز .ثطای زؾتيبثي ثِ
ضٍايي غبّطی ٍ هحتَايي پطؾكٌبهِ ،چٌسيي ًؿعرِ

يبفتِ ّبی ايي تحقيعق ًكبى زاز كعِ هيعبًگيي ؾعٌي
ثبغساضاى هَضز هطبلؿِ  49/53ؾعبل ثعَز .ثيكتطيععي
فطاٍاًي افطاز هَضز هطبلؿعِ زض گعطٍُ ؾعٌي 51-55
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عوامل آموزضي مؤثر در ارتقاي دانص باغداران استان سـمنان..

ؾبل ٍ كوتطيي فطاٍاًي هطثَب ثِ گعطٍُ ؾعٌي -35

كوتطيي فطاٍاًي ( 3زضنس) ًيع ؾيؿتن آثيبضی تحت

 31ؾبل ثَز .ثط اؾبؼ يبفتِ ّعبی تحقيعق اظ هيعبى

فكبض ثبـ ذَز ضا زض فَانل ؾبلّعبی 1371-7513

افطاز هعَضز هطبلؿعِ ،ثيكعتطيي فطاٍاًعي هطثعَب ثعِ

اخطا كطزُ اًعس 28 .زضنعس ثبغعساضاى هعَضز هطبلؿعِ

زيپلن ثب فطاٍاًي ( 35زضنعس) ٍ

ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض ثعبـ ذعَز ضا زض فَانعل

كوتطي ععي فطاٍاً عي ( 2زضنععس) هطثععَب ثععِ هي ععاى

ؾبلّبی ّ ،1381-1385وچٌيي 13زضنععس ًيعع زض

هيععاى تحهيعع
تحهيعع

ثعي ؾعَاز ثعَز .ؾعطح تحهعيع

24

فَانل ؾبلّبی  1376-1380اخطا كطزُاًس.

زضنعس افععطاز هععَضز هطبلؿعِ ليؿععبًؽ ٍ ثععبالتط19 ،
زضنس ضاٌّوبيي 14 ،زضنس فعَ زيعپلن 6 ،زضنعس
زاضای ؾَاز ذَاًسى ٍ ًَقتي ثَز .يبفتِ ّبی تحقيق
ّوچٌيي ًكبى زاز كِ ثيكتطيي فطاٍاًعي هطثعَب ثعِ
گطٍُ ؾبثقِ ( )11-20ؾبل (ثب فطاٍاًي  40زضنس) ٍ
كوتطيي فطاٍاًي هطثَب ثِ گعطٍُ  41-50ؾعبل (ثعب
فطاٍاًي  2زضنعس) ثعَز .گعطٍُ ؾعبثقِ  1-10ؾعبل
زاضای فطاٍاًي  39زضنس ،گطٍُ ؾبثقِ  21-30ؾعبل
زاضای فطاٍاًععي  16زضنععس ٍ گععطٍُ ؾععبثقِ 31-40
ؾبل زاضای فطاٍاًي  3زضنعس ثعَز .هيعبًگيي ؾعبثقِ
ثبغساضی افطاز هَضز هطبلؿِ ًيع  15/27ثَز.
يبفتِّب ًكبى زاز كِ اكثطيت ثبغساضاى هعَضز هطبلؿعِ
( 56زضنس) ؾيؿتن آثيبضی تحت فكعبض ثبـ ذَز ضا
زض فَانل ؾبلّعبی  1386-1390اخعطا كعطزُاًعس.
خسٍل  -1اٍلَيت ثٌسی هٌبثؽ كؿت االعؾب
گَيِ

يبفتِ ّبی خسٍل قوبضُ  1زض ذهعَل اٍلَيعت -
ثٌسی هٌبثؽ كؿت االعؾب

زض ظهيٌعِ ؾيؿعتنّعبی

آثيبضی تحت فكبض ثعب اؾعتفبزُ اظ قعبذم ضعطيت
تغييعطا

ًكبى زاز كعِ افعطاز هعَضز هطبلؿعِ اغلعت

االعؾب

هَضز ًيبظ ذَز زض ظهيٌعِ ؾيؿعتن آثيعبضی

تحت فكبض ضا اظ ثبغساضاى ّن هحعل ٍ ّوؿعبيگبى،
هسزكبضاى تطٍيعح ،قعطكت زض كععؼّعب ٍ كبضگعبُ
ّبی آهَظقعي ٍ تطٍيدعي ٍ قعطكتّعبی هدعطی
ؾيؿتن ّبی آثيعبضی تحعت فكعبض قطعطُ ای كؿعت
ًوَزُ ٍ ضٍقي كِ كوتط هَضز اؾعتفبزُ قعطاض گطفتعِ
كؿت االعؾعب

اظ الطيعق ضايبًعِ ٍ ايٌتطًعت ثعَز.

زض ظهيٌِ ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض
اًحطاف
هؿيبض
1/11
0/99
1/18

2/71
2/11
2/53

0/41
0/47
0/47

1
2
2

1/11

2/29

0/49

3

0/93

1/78

0/52

4

1/15

2/15

0/53

5

 -ثطًبهِ ّبی ككبٍضظی تلَيعيَى ٍ ضازيَيي

0/99

1/83

0/54

6

 كبضقٌبؾبى ٍ هترههبى ثرف زٍلتي -ضايبًِ ٍ ايٌتطًت

1/13
1/22

1/95
2/07

0/58
0/59

7
8

 ثبغساضاى ّن هحل ٍ ّوؿبيگبى هسزكبضاى تطٍيح قطكت زض كعؼّب ٍ كبضگبُّبی آهَظقي ٍ تطٍيدي قطكتّبی هدطی ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض قططُ ای قطكتّبی ذسهب -هطبلؿِ ًكطيب

هكبٍضُ ای فٌي هٌْسؾي ككبٍضظی

ٍ ثطٍقَض ّبی تطٍيدي

هيبًگيي

ضطيت تغييطا
)(C. V

ضتجِ
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آثيبضی تحعت فكعبض قطعطُ ای زض ضتجعِ اٍل ،هيععاى
ثِ هٌػَض ؾٌدف هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى زض ظهيٌعِ
ؾيؿتن آثيبضی تحعت فكعبض ؾعؤاالتي زض ضاثطعِ ثعب
االعؼ اظ ًحَُ آهبزُ ؾبظی ٍ ؾولكطز ايؿتگبُ پوپبغ
قجععل اظ قععطٍؼ فهععل آثيعبضی ،آقععٌبيي ثععب اخعععای
ايؿتگبُ كٌتطل هطكعی قبهل ؾعيكلَى ،نعبفيّعبی
قٌي ٍ تَضی ٍ تبًك تعضيق كَز ،آقٌبيي ثب اخععای
قجكِ لَلِّب ٍ هتؿلقب  ،آقعٌبيي ثعب انعَل ًوًَعِ
ثطزاضی اظ هٌجؽ آة آثيبضی ثِ هٌػَض اضظيعبثي كيفعي
آة ،االعععؼ اظ هطاحععل ضاُ اًععساظی اٍليععِ ؾيؿععتن
آثيبضی تحت فكبض قططُ ای ،آقٌبيي ثب ؾَاهل هعؤثط
زض تغييط فكبض ثرفّعبی هرتلعف ؾيؿعتن آثيعبضی
تحت فكبض قططُای ،آگبّي اظ ًحَُ كعبضكطز تبًعك
تَظيؽ كَزّبی قيويبيي زض ؾيؿتن آثيبضی قططُ ای،
آقععٌبيي ثععب هؿيبضّععبی كيفععي آة آثيععبضی خْععت
اؾتعععفبزُ زض ؾيؿتن آثيبضی تحت فكعبض قطعطُای،
آگععبّي زض ه عَضز ذهَن عيب

ق عيويبيي ،ظهععبى ٍ

هقساض هٌبؾت كَزّبی ههعطفي خْعت اؾعتفبزُ زض
ؾيؿتن آثيبضی تحععت فكعبض قطعطُ ای ٍ االععؼ اظ
انَل ضفؽ آلَزگي اؾترط شذيععطُ آة ٍ گطفتگعي
قططُ چكبىّب هططح قس ٍ اظ اليف پعٌح گعيٌعِ ای
ليكط

(ثؿيبض كن تب ثؿعيبض ظيعبز) ثعطای پبؾعد ّعب

اؾتفبزُ گطزيعس .زض ًْبيعت هيععاى زاًعف ثبغعساضاى
ًؿجت ثِ ايي فؿبليتّب ضتجِ ثٌسی گطزيس.
ّوبى الَض كِ هكبّسُ هيقَز زض خسٍل قعوبضُ ،2
هيعاى االعؼ ثبغساضاى اظ هطاحل ضاُ اًعساظی ؾيؿعتن

االعؼ اظ ًحَُ آهبزُ ؾبظی ٍ ؾولكطز ايؿتگبُ پوپبغ
قجل اظ قطٍؼ فهعل آثيعبضی زض ضتجعِ زٍم ٍ هيععاى
آقٌبيي ثب اخعای قجكِ لَلِّعب ٍ هتؿلقعب

زض ضتجعِ

ؾَم قطاض گطفتِ اًس .يبفتِّب ّوچٌيي ًكبى هعيزّعس
كِ هيعاى آگعبّي زض هعَضز ذهَنعيب

قعيويبيي،

ظهععبى ٍ هقععساض هٌبؾععت كَزّععبی ههععطفي خْععت
اؾتفبزُ زض ؾيؿعتن آثيعبضی تحعت فكعبض قطعطُای،
هيعاى آگبّي اظ ًحَُ كبضكطز تبًك تَظيؽ كَزّعبی
قيويبيي زض ؾيؿتن آثيبضی قططُای ٍ هيعاى آقعٌبيي
ثب انَل ًوًَعِ ثعطزاضی اظ هٌجعؽ آة آثيعععبضی ثعِ
هٌػَض اضظيععبثي كيفي آة زض ضتجِ ّبی آذعط قعطاض
گطفتِاًس.
ثط اؾبؼ پبؾدّبی اضائِ قسُ تَؾ ثبغساضاى هعَضز
هطبلؿِ زض خسٍل قوبضُ  ،3زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ
ثِكبضگيطی هٌبؾت ايي ؾيؿتنّب ثط هجٌعبی هيعبًگيي
ٍ اًحطاف هؿيبض ًوطُ آى ّب ثِ پٌح ؾطح ذيلي كعن،
كن ،هتَؾ  ،ظيبز ٍ ذيلي ظيعبز گعطٍُ ثٌعسی قعسُ
اؾت .ثط اؾبؼ ايعي اهتيبظثٌعسی اكثطيعت ثبغعساضاى
( 53زضنس) اظ زاًععف ظيبزی زض ظهيٌِ ثِكعبضگيطی
ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ثطذَضزاض ثَزًعس .زض
حبلي كِ  29زضنس اظ ثبغساضاى زض ؾعطح هتَؾع ،
 14زضنس زض ؾطح ذيلي ظيبز ٍ  4زضنس زض ؾطح
كن ثِ لحبظ زاًف زض ظهيٌِ ثِكبضگيطی ؾيؿتنّعبی
آثيبضی تحت فكبض قطاض زاقتٌس.
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خسٍل  -2اٍلَيت ثٌسی زاًف فٌي ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض
هيبًگيي

گَيِ

اًحطاف هؿيبض

ضطيت تغييطا
)(C. V

ضتجِ ای
 -هيعاى االعؼ اظ هطاحل ضاُ اًساظی اٍليِ ؾيؿتن آثيعبضی

3/60

ضتجِ

0/87

1

0/241

تحت فكبض قططُ ای
 -هيعاى االعؼ اظ ًحَُ آهبزُ ؾعبظی ٍ ؾولكعطز ايؿعتگبُ

3/51

0/86

2

0/245

پوپبغ قجل اظ قطٍؼ فهل آثيبضی
 -هيعاى آقٌبيي ثب اخعای قجكِ لَلِّب ٍ هتؿلقب

3/63

0/91

0/250

3

 -هيعاى آقٌبيي ثب اخعای ايؿتگبُ كٌتعطل هطكععی قعبهل

3/59

0/95

0/264

4

ؾيكلَى ،نبفيّبی قٌي ٍ تَضی ٍ تبًك تعضيق كَز
 -هيعاى االعؼ اظ انَل ضفؽ آلَزگي اؾترط شذيطُ آة ٍ

3/52

0/94

5

0/267

گطفتگي قططُ چكبىّب
 -هيعاى آقٌبيي ثب ؾَاهل هؤثط زض تغييط فكبض ثرعفّعبی

3/51

1/02

6

0/290

هرتلف ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض قططُ ای
 -هيعاى آقعٌبيي ثعب هؿيبضّعبی كيفعي آة آثيعبضی خْعت

3/22

0/99

7

0/307

اؾتفبزُ زض ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض قططُای
 -هيعاى آگبّي زض هَضز ذهَنعيب

قعيويبيي ،ظهعبى ٍ

3/17

1/03

8

0/325

هقععساض هٌبؾععت كَزّععبی ههععطفي خْععت اؾععتفبزُ زض
ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض قططُ ای
 -هيعاى آگبّي اظ ًحَُ كعبضكطز تبًعك تَظيعؽ كَزّعبی

3/37

1/11

9

0/329

قيويبيي زض ؾيؿتن آثيبضی قططُ ای
 -هيعاى آقعٌبيي ثعب انعَل ًوًَعِ ثعطزاضی اظ هٌجعؽ آة

2/89

1/00

10

0/346

آثيبضی ثِ هٌػَض اضظيبثي كيفي آة

ذيلي كن; ، 1

هتَؾ ;،3

كن;،2

ظيبز;،4

ذيلي ظيبز;5

خسٍل  -3زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض
هيعاى زاًف

فطاٍاًي

زضنس

زضنس تدوؿي

(11-20كن)

4

4

4

( 21-30هتَؾ )

29

29

33

(31-40ظيبز)

53

53

86

(41-50ذيلي ظيبز)

14

14

100

خوؽ

100

100

هيبًگيي 34/01؛ هيبًِ 35؛ ٍاضيبًؽ 54/17؛ اًحطاف هؿيبض 7/39؛ حساقل 11؛ حساكثط 50
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54

يبفتِ ّبی حبنل اظ آظهَى ضطايت ّوجؿتگي ثط اؾبؼ خساٍل قوبضُ ً 4كبى زاز كِ هتغيط ؾطح تحهعيع

ثعب

هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ثِكبضگيطی ؾبهبًِ ّبی آثيبضی قططُ ای ضاثطِ هثجعت ٍ هؿٌعي زاضی زاقعت .يبفتعِ
ّبی ايي تحقيق ّوچٌيي ًكبى زاز كِ هتغيط ؾبثقِ فؿبليعت ثبغعساضی ثعب هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى زض ثعِكعبضگيطی
ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی زاقت .ثط اؾعبؼ يبفتعِ ّعبی تحقيعق ،هتعععغيط ؾعبثقِ
اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض ثب هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی ايي ؾيؿتنّعب ضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌعي
زاضی زاقت .يبفتِ ّبی ايي تحقيق ّوچٌيي ًكبى زاز كِ ثيي هيعاى قطكت زض كعؼّبی آهَظقي ٍ تطٍيدي ثعب
هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخعَز زاقعت .ثعط
اؾبؼ يبفتِ ّبی تععحقيق ثيي هيعععاى هكبّسُ فيلنّبی آهَظقي ٍ تطٍيدي ٍ زاًف ثبغساضاى زض اؾتفبزُ اظ ايعي
ؾيؿتنّب ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقتّ .وچٌيي ثط اؾبؼ يبفتِ ّعبی تحقيعق ثعيي هيععاى هعقعب

ثعب

هطٍخبى افطاز هَضز هطبلؿِ ٍ هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكعبض ضاثطعِ هثجعت ٍ
هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت .ثط اؾبؼ يبفتِ ّبی ايي تحقيق ّوچٌيي هكرم قس كِ ثعيي هيععاى هطبلؿعِ ًكعطيب
تطٍيدي ٍ زاًف ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقعت.
يبفتِ ّبی تحقيق ًكبى زاز كِ ثيي هيعاى ثبظزيس اظ ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكعبض ثعب هتغيعط زاًعف ثبغعساضاى زض
ثِكبضگيطی هٌبؾت ايي ؾيؿتنّب ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت.
خسٍل  -4يبفتِ ّبی آظهَى ضطايت ّوجؿتگي هيبى هتغيطّبی پيف ثيي ثب هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ
ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض
ضزيف

( rهقساض ضطيت ّوجؿتگي)

هتغيط

1

ؾبثقِ فؿبليت ثبغساضی

**

2

ؾبثقِ اؾتفبزُ اظ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض

*

3

هيعاى قطكت زض كعؼّبی آهَظقي ٍ تطٍيدي

**

4

هيعاى هكبّسُ فيلنّبی تطٍيدي

**

5

هيعاى توبؼ ثبغساض ثب هطٍخبى

*0/115

6

هيعاى هطبلؿِ ًكطيب

تطٍيدي

*0/127

7

ؾطح تحهيع

*0/050

8

ثبظزيس اظ ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض

**0/631

*هؿٌي زاضی زض ؾطح  ** 0/05هؿٌي زاضی زض ؾطح0/01

0/335

0/283
0/235
0/404
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زض ايي تحقيق اظ تدعيِ ٍ تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ

افطاز هعَضز هطبلؿعِ ٍ ًيعع قعطكت زض كععؼّعبی

ثِ ضٍـ گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قسُ اؾت .يبفتِ ّعبی

تطٍيدي  15زضنس اظ تغييطا

هتغيعط هعع زاًعف

حبنععل اظ تحليعل ضگطؾعيَى زض خععسٍل قععوبضُ 5

ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی هٌبؾت ؾيؿتن آثيبضی تحت

ًكبى زاز كِ هتغيطّبی پيف ثيي توبؼ ثعب هطٍخعبى

فكبض ضا تجييي ًوَزًس.

خسٍل  -5ضطايت ضگطؾيَى چٌسگبًِ گبم ثِ گبم ثطای هتغيط هع زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض
ضزيف هتغيط ّبی هؿتقل

ضطيت ّوجؿتگي چٌسگبًِ

1

تطٍيدي

2

ضطيت تؿييي
)(R2

قسُ

0/332

0/110

0/101

0/399

0/159

0/141

)(R

قطكت زض كعؼّبی
توبؼ ثب هطٍخبى

ضطيت تؿييي تؿسيل

هقبزيط ضطيت  Betaزض خسٍل قعوبضُ ً 6كعبى زاز

هتغيط تمثيط گصاض ثط زاًف ثبغعساضاى زض ثعِكعبضگيطی

كِ هتغيط قطكت زض كعؼّبی تطٍيدي هْنتطيي

هٌبؾت ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض ثَز.

خسٍل  -6هيعاى تمثيط هتغيطّبی پيف ثيي ثط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض
هتغيط
قطكت زض كعؼّبی تطٍيدي ()x1
هعقب

ثب هطٍخبى ()x2

ؾسز ثبثت

B

Beta

T

P

3/614

0/421

4/171

0/000

2/135

0/239

2/366

0/020

26/636

0/000

65/005

ٍ هتغيعط

ثٌبثطايي هؿبزلِ ضگطؾيَى ثِ قطح شيل اؾت:

ّوجؿتگي هيعبى هتغيعط ؾعطح تحهعيع

Y=65/005+ 2/135 x1 + 3/614 x 2

زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿتن ّبی آثيعبضی تحعت
فكعبض هيتَاى ًتيدِ گيطی كعطز ّعط چقعسض ؾعطح

ًتبيح تحقيق ًكبى زاز كعِ ثبغعساضاى هعَضز هطبلؿعِ
زاضای پطاكٌسگي ؾٌي ثَزُ ٍ هيتَاى ًتيدعِ گطفعت
كِ خبهؿِ هَضز هطبلؿِ هيبىؾبل ثَز .ثط اؾبؼ ًتبيح
تحقيق هيتَاى ًتيدِ گطفت كِ  84زضنعس اظ افعطاز
هَضز هطبلؿِ زاضای ؾطح تحهيع

ثبالتط اظ زيعپلن

ثَزُاًس .ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنل اظ آظهَى ضطيت

تحهيع

ثبغساضاى ثبالتط ثَزُ اؾت ،زاًف آًبى زض

ثِكبضگيطی هٌبؾت ؾيؿتنّبی آثيبضی تحعت فكعبض
ثيكتط قسُ اؾت .زض ايي اضتجعبب )(kessler, 2006

ًيع زض ثطضؾي ؾَاهل كليسی هؤثط ثط ؾطهبيِ گصاضی
ذبًَاضّععبی ككععبٍضظ زض ظهيٌععِ تكٌَلععَغیّععبی
حفبغت آة ٍ ذب پي ثطز كِ ككعبٍضظاًي كعِ زض
ؾطح ثبالتطی اظ زاًف قطاض زاقتٌس ،اظ لحبظ هيععاى
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ًيع زض ؾطح ثبالتطی ثَزًسً .تبيح تحقيق

تحقيقب

ذَز ًتيدِ گطفتٌس كِ ككعبٍضظاًي كعِ زض

ًَضٍظی (ً )1384يع ًكبى زاز كِ ثيي هتغيعط ؾعطح

ؾطح ثبالتطی اظ حيطعِ ّعبی ضفتعبضی زاًعف قعطاض

ثب زاًف گٌسم كعبضاى پيطاهعَى هعسيطيت

زاقععتٌس اظ لحععبظ هيعععاى قععطكت زض زٍضُ ّععبی

آة ظضاؾي ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت.

آهَظقي ٍ تطٍيدي آثيعبضی ًيعع زض ؾعطح ثعبالتطی

ثٌبثطايي ًتعبيح تحقيعق حبضعط ثعب ًتعبيح تحقيقعب

قطاض زاقتٌسً .تبيح تحقيق ؾوبًي ٍ چيصضی ()1381

)ً ٍ (kessler , 2006ععَضٍظی ( )1384هطبثقععت

ًيع ًكبى زاز كِ ثيي هتغيط قعععطكت زض كعؼّبی

زاضزّ .وچٌيي ثب تَخِ ثِ ًتعبيح حبنعل اظ آظهعَى

آهَظقي تطٍيدي ثب هتغيط زاًف فٌعي گٌعسم كعبضاى

ضطيت ّوجؿعتگي هيعبى هتغيعط ؾعبثقِ ثبغعساضی ٍ

پيطاهَى هسيطيت تَليس گٌسم ضاثطعِ هثجعت ٍ هؿٌعي

هتغيط زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌِ ؾيؿعتنّعبی آثيعبضی

زاضی ٍخَز زاقت .ثٌبثطايي ًتبيح تحقيق حبضعط ثعب

تحت فكبض هكرم قس ثبغساضاى ثب تدطثِ ثيكتط اظ

ًتععبيح تحقيقععب

(،)Ommani et al. , 2009

ؾطح زاًف ثبالتطی زض ظهيٌعِ ثعِكعبضگيطی ؾيؿعتن

( ٍ )Howarth et al. , 2005ؾوعبًي ٍ چيعصضی

آثيبضی تحت فكبض ثطذَضزاض ثَزًس .زض ايعي اضتجعبب

( )1381هطبثقت زاضز .ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ثعيي هتغيعط

ًتبيح تحقيق زاٍزی ٍ هقهَزی (ً )1390يعع ًكعبى

هيعاى هكبّسُ فيلنّبی تطٍيدي ٍ آهَظقي ٍ زاًف

زاز كِ ثيي هتغيط ؾبثقِ كبض ككبٍضظی ٍ هتغيط زاًف

ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی ؾيؿتنّعبی آثيعبضی تحعت

ؾيت ظهيٌي كبضاى زض ظهيٌِ ككبٍضظی پبيساض ضاثطعِ

فكععبض ضاثطععِ هثجععت ٍ هؿٌععي زاضی ٍخععَز زاقععت،

هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت .ثعط اؾعبؼ ًتعبيح

ه عيتععَاى ًتيدععِ گطفععت افعععايف هيعععاى هكععبّسُ

آظهَى ضطيت ّوجؿتگي هكعرم قعس كعِ ضاثطعِ

فيلنّبی تطٍيدي ٍ آهَظقي هٌدط ثِ اضتقعبء زاًعف

هثجت ٍ هؿٌي زاضی ثعيي ؾعبثقِ اؾعتفبزُ اظ ؾيؿعتن

ثبغساضاى زض ثِكبضگيطی ؾيؿتنّعبی آثيعبضی تحعت

آثيبضی تحت فكبض ٍ زاًف ثبغساضاى زض ظهيٌعِ ايعي

فكبض گطزيسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ ًتبيح آظهَى ضعطيت

ؾيؿتنّب ٍخَز زاقتِ اؾت .ثِ ثيبى زيگط ثب افعايف

ّوجؿتگي ثيي هتغيط هعقعب

ثعب هطٍخعبى ٍ هتغيعط

ؾبثعقِ اؾتفبزُ اظ ؾيؿتنّبی آثيعبضی تحعت فكعبض،

زاًف ثبغعساضاى زض ظهيٌعِ اؾعتفبزُ اظ ؾيؿعتن ّعبی

ؾطح زاًف ثبغعساضاى زض اؾعتفبزُ هٌععبؾت اظ ايعي

آثيبضی تحت فكبض ،هيتعَاى ًتيدعِ گطفعت ّطچعِ

ؾيؿتنّب اضتقبء يبفتِ اؾتً .تبيح حبنعل اظ آظهعَى

ثيكعتطی ثعب هطٍخعبى زاقعتِاًعس،

تحهيع

ثبغساضاى هعقعب

ثيكعتط ٍ خسيعستطی زض ظهيٌعِ اؾعتفبزُ اظ

ضطيت ّوجؿتگي ًكبى زاز ثب افعايف هيعاى قطكت

االعؾب

زض كعؼ ّبی آهَظقي تطٍيدي ،زاًف ثبغساضاى زض

ؾيؿتنّبی ًَيي آثيبضی كؿععت كطزُاًس ٍ ايي اهعط

ظهيٌِ اؾتفبزُ اظ ايي ؾيؿتنّب ًيع افععايف يبفععععتِ

هٌدط ثِ اضتقبء ؾطح زاًف آًبى قسُ اؾت .زض ايعي

اؾعععععت .زض ايععي اضتععجععععبب زض هععطبلعععععؿب

اضتجبب ًتبيح تحقيق اهيطذعبًي ٍ ّوكعبضاى ()1389

(ً )Ommani et al. , 2009يع هكعرم قعس كعِ

ًكبى زاز كِ ثيي هتغيط زيساض هعطٍج ثعب ككعبٍضظ زض

ث عيي هي ععاى قععطكت زض فؿبلي عتّععبی آهَظقععي ٍ

ضٍؾتب ٍ هعضؾِ ٍ هتغيط زاًعف فٌعي ككعبٍضظاى زض

پبيساضی ككبٍضظی ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز

ظهيٌِ هسيطيت ثْيٌِ آة ككعبٍضظی ضاثطعِ هثجعت ٍ

زاقعتّ .وچٌعيي( ) Howarth et al., 2005زض

هؿٌي زاضی ٍخَز زاقتِ اؾتً .تبيح تحقيق ؾوعبًي
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(ً )1389يع هكعرم ًوعَز كعِ ثعيي هتغيعط هيععاى

زاقت .ثٌبثطايي ًتيدِ تحقيق حبضط ثب ًتبيح تحقيعق

توععبؼ هطٍخععبى ثععب گٌععسم كععبضاى ٍ هتغي عط زاًععف

اهيطذبًي ٍ ّوكبضاى ( )1389هطبثقت زاضز.

پبيساضی آة ظضاؾي گٌسم كبضاى ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي

ًتبيح ضگطؾيَى چٌسگبًِ گبم ثِ گبم ًيع ًكبى زاز كِ

زاضی ٍخَز زاقت .ثٌبثطايي ًتيدِ تحقيق حبضط ثعب

هتغيطّععبی هعقععب

ثععب هطٍخععبى ٍ قععطكت زض

ًتبيح تحقيق اهيطذبًي ٍ ّوكبضاى ( ٍ )1389ؾوبًي

كعؼّبی تطٍيدي ثِ تطتيت ثيكعتطيي تعمثيط ضا زض

( )1389هطبثقعععت زاضزً .تعععبيح آظهعععَى ضعععطيت

هتغيععط زاًععف ثبغععساضاى زض ثععِكععبضگيطی هٌبؾععت

ّوجؿتگي ّوچٌيي ًكبى زاز ثعيي هطبلؿعِ ًكعطيب

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض زاضًعس ٍ زض هدوعَؼ
هتغي عط زاًععف ثبغععساضاى زض

تطٍيدي ٍ زاًعف ثبغعساضاى زض ظهيٌعِ ؾيؿعتنّعبی

 15زضنععس اظ تغيي عطا

آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هثجت ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز

ثِكبضگيطی هٌبؾت ايي ؾيؿتنّب ضا تجييي ًوَزًس.

زاقت ،ثٌبثطايي هيتعَاى ًتيدعِ گطفعت ثعب افععايف
هيعاى هطبلؿِ ًكطيب

تطٍيععدي زض ظهيٌِ ؾيؿعتن-

ّبی آثيبضی تحعت فكعبض تَؾع ثبغعساضاى ،هيععاى

ثط اؾبؼ ًتبيح ايي تحقيق هيتَاى پيكٌْبزّبی شيل

زاًعف آًعبى ثععِ هٌػعَض ثْععطُ ثعطزاضی ٍ ًگْععساضی

ضا اضائِ زاز:

هٌبؾت اظ ؾيؿتن آثيبضی تحت فكبض افععايف يبفتعِ

 -ثب تَخِ ثِ پطاكٌسگي ؾٌي افطاز هَضز هطبلؿِ ،تَخعِ

اؾت .زض ايي اضتجبب ًتبيح تحقيق ؾوبًي(ً )1389يع

ثِ ؾبهل ؾعٌي افعطاز زض ؾيبؾعت گعصاضی ٍ ثطًبهعِ

آهَظقعي

ضيعی فؿبليتّبی تطٍيدي ٍ آهَظقعي ٍ ّوچٌعيي

ٍ زاًف پبيساضی آة ظضاؾي گٌسم كبضاى ضاثطِ هثجت

ثطًبهععِ ّععبی پكععتيجبًي زٍلععت ضععطٍضی اؾععت.

ٍ هؿٌي زاضی ٍخَز زاقت .ثٌبثطايي ًتيدعِ تحقيعق

ثٌعععبثطايي پيكٌْبز هيقَز ثطًبهعِ ضيععی ٍ االععؼ

حبضط ثب ًتبيح تحقيق ؾوبًي ( )1389هطبثقت زاضز.

ضؾبًي زض ظهيٌِ ثطگعععاضی كعؼّب ٍ كبضگبُ ّعبی

ثط اؾبؼ ًتبيح حبنل اظ آظهَى ضطيت ّوجؿعتگي

آهَظقي اظ الطيق هؿئَالى تطٍيح ثِ ًحَی نَض

ثيي هتععغيط ثععبظزيس ثبغساضاى اظ ؾيؿتنّبی آثيبضی

گيطز كِ ثبغساضاى اظ گطٍُ ّبی ؾٌي هرتلف ثتَاًٌس

تحت فكبض ٍ زاًف آًبى زض ظهيٌعِ ايعي ؾيؿعتنّعب

زض آهَظـّب حضَض يبثٌس.

ًكبى زاز كِ ثيي هيعاى اؾتفبزُ اظ ًكطيب

ًتيدِ گيعطی هعيقعَز كعِ افععايف هيععاى ثبظزيعس

-ثب تَخِ ثِ ايعي كعِ ثعيي ؾعطح تحهعيع

ثبغساضاى اظ ؾيؿتنّبی آثيععبضی تحت فكعبض قطعطُ

زاًععف ثبغعععععساضاى زض ثععِكععبضگيطی هٌبؾععت

ٍ آگعبّي آًعبى

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هؿٌي زاضی

زض ظهيٌِ ثِكعبضگيطی هٌبؾعت ؾيؿعتنّعبی آثيعبضی

ٍخَز زاقت ،پيكٌْبز هعي گعطزز اقعساهب

الظم

تحت فكبض افعايف يبثسً .تبيح تحقيعق اهيطذعبًي ٍ

خْت اضتقبء ؾطح تحهيلي ؾبيط ثبغعساضاى ًيعع

ّوكبضاى (ً )1389يع ًكبى زاز كِ ثيي هتغيط ثبظزيعس

نعععَض

گيطز ٍ كعؼّبی آهَظقي زض ظهيٌِ

ؾلوي اظ قجكِّب ٍ ؾعبهبًِ ّعبی آثيعبضی ثعب هتغيعط

ثْطُ ثطزاضی ٍ ًگْساضی اظ ؾيؿتنّعبی آثيعبضی

زاًف فٌي ككبٍضظاى زض ظهيٌعِ هعسيطيت ثْيٌعِ آة

تحت فكبض ثطای آًبى ثطگعاض گطزز.

ای ثبؾا گطزيسُ اؾت كِ االعؾب

ككععبٍضظی ضاثطِ هثععععجت ٍ هؿٌعي زاضی ٍخعَز

ٍ
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 -ثب تَخِ ثِ ايي كِ ثيي ؾبثقِ فؿبليت ثبغعساضی

آهَظقعي تطغيعت قعًَس ٍ ثطگععاضی كععؼّعبی

ٍ زاًععف ثبغعععععساضاى زض ثععِكععبضگيطی هٌبؾععت

آهَظق عي زض ظهيٌععِ ثْععطُ ثععطزاضی ٍ ًگْععساضی اظ

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحت فكبض ضاثطِ هؿٌي زاضی

ؾيؿتنّبی آثيبضی تحعت فكعبض ثعِ العَض هؿعتوط

ٍخَز زاقت ،پيكٌْبز هي قَز ًيبظّبی آهَظقي

نَض

گيطز ٍ هحتَای ايي زٍضُ ّب ًيع ثعط هجٌعبی

افطاز زاضای ؾبثقِ ثبغعساضی كوتعط هعَضز تَخعِ

ًيبظ ٍاقؿي ككبٍضظاى ثبقس.

قطاض گيطز.

-ثب تَخِ ثعِ ايٌكعِ ثعيي هيععاى توعبؼ ثبغعساض ثعب

 -ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثسؾعت آهعسُ زض اضتجعبب ثعب

هطٍخبى ٍ زاًف ثبغساضاى زض ثعِكعبضگيطی هٌبؾعت

زض ظهيٌعِ

ؾيؿععتنّبی آثيبضی تحعت فكعبض ضاثطعِ هثجعت ٍ

ثععِكععبضگيطی ؾيؿععتن آثيععبضی تحععت فكععبض كععِ

هؿٌي زاضی ٍخَز زاقعععت ،ثٌبثطايي پيكٌعْبز هي-

ًكععبى هي زّس ثبغساضاى ّن هحل ٍ ّوؿبيگبى،

قَز هطٍخبى هترهم زض ظهيٌِ ضٍـّعبی ًعَيي

هسزكبضاى تطٍيح ،قطكت زض كعؼ ّب ٍ كبضگعبُ

آثيبضی تطثيت ٍ ثِ كبض گطفتِ قًَس .ظيعطا هطٍخعبى

ّععبی آهَظق عي ٍ تطٍيععععدي ،قطكععععتّ عبی

ككعععبٍضظی ظهبًي هعي تَاًٌعس زاًعف هطثعَب ثعِ

هدطی ؾيؿتن ّبی آثيبضی تحت فكعبض قطعطُای

ؾيؿتن ّبی ًَيي آثيعبضی ضا ثعِ ككعبٍضظاى هٌتقعل

ثِ تطتيت زض اٍلَيت اٍل تب چْعبضم كبًعبلّعبی

كٌٌععس كععِ ذععَز اظ زاًععف فٌععي ٍ چگععًَگي اي عي

اضتجبالي قطاض زاقعتٌس .پيكعٌْبز هعي قعَز ظهيٌعِ

ؾيؿتنّب آگبّي زاقتِ ثبقٌسّ ،وچٌعيي زٍضُ ّعبی

ثطای ثبغعساضاى

آهَظقي زض ضاثطِ ثعب چگعًَگي احعسا  ،حفعع ٍ

هدطی ؾيؿتنّبی آثيعبضی تحعت فكعبض ّطچعِ

ًگْساضی ايي ؾيؿتنّب ثطای هطٍخبى ثطگعاض گطزز.

ثيكتط فطاّن گطزز .هؿئَالى تطٍيح ًيعع قعطاي

 -ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ثبغساضاى اظ كوتعطيي آگعبّي زض

هيعاى اؾتفبزُ اظ هٌبثؽ كؿت االعؾب

تساٍم ثطقطاضی ايي ًَؼ اضتجبالب

الظم ثطای ثطقطاضی اضتجبب ثب هسزكبضاى تطٍيدعي
هدطی ؾيؿتن ٍ اضائِ االعؾب

ظهيٌِ ذهَنيب

قيويبيي ،ظهبى ٍ هقساض هٌبؾعت

فٌي ثعِ آىّعب ضا

كَزّبی ههطفي خْت اؾتفبزُ زض ؾيؿعتن آثيعبضی

زض الَل ؾبل فطاّن ًوبيٌسّ .وچٌعيي پيكعععٌْبز

تحت فكبض قططُای ،انَل ًوًَِ ثعطزاضی اظ هٌجعؽ

هي گطزز زض كعؼّب ٍ كبضگبُ ّبی آهَظقعي اظ

آة آثيبضی ثِ هٌػعَض اضظيعبثي كيفعي آة ٍ ًحعَُ

ثبغساضاى هَفعق ٍ ًوًَعِ اؾعتبى زض ظهيٌعِ ثْعطُ

كبضكطز تبًك تَظيعؽ كَزّبی قيويبيي زض ؾيؿعتن

ثطزاضی ثْيٌِ اظ ؾيؿتنّبی آثيبضی تحعت فكعبض

آثيعبضی قططُای ثطذَضزاض ثَزًس ،ثٌبثطايي پيعكٌْبز

ثععِ ؾوععل آيععس تععب ظهيٌععِ تجععبزل ثيكععتط

هيقَز هؿئَالى تطٍيح ،زاًف فٌي الظم ضا زض ايعي

زؾععَ

ثيي ثبغساضاى فطاّن قَز.

ظهيٌععِ اظ الطيععق ثطگعععاضی زٍضُ ّععبی آهَظقععي

االعؾب

 -ثب تَخِ ثِ ايي كِ ثعيي قعطكت زض كععؼّعبی

كبضثطزی ثِ ثبغساضاى هدطی ؾيؿتن آثيعبضی تحعت

آهَظقععي تطٍيدععي ٍ هتغيععط زاًععف ثبغععساضاى زض

فكبض هٌتقل ًوبيٌس.

ؾيؿعععتن آثيعبضی تحعت فكعععبض ضاثطعِ هثجعت ٍ

-ثب تَخِ ثِ ايٌكِ هتغيطّبی هعقب

هؿٌععي زاضی ٍخععَز زاقععت ،پيكععٌْبز هععيقععَز

قطكت زض كعؼ ّبی تطٍيدي ثِ تطتيت ثيكعتطيي

ككبٍضظاى ثِ ًحَی خْت قطكت زض كععؼّعبی

تمثيط ضا زض هتغيط زاًعف ثبغعساضاى زض ثعِ كعبضگيطی

ثعب هطٍخعبى ٍ
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هٌبؾت ؾيؿتنّبی ّبی آثيبضی تحت فكبض زاقتٌس،

ثبغععساضاى اظ كعععؼّععبی آهَظق عي ٍ تطٍيد عي ٍ

ثٌبثطايي پيكٌْبز هيقعَز ثعب فعطاّن آٍضزى قعطاي

اضتقبی كيفي هحتَای ايي كعؼّب هيعاى اثط ثركي

هعقب

ثبغساضاى ثب هطٍخبى ّعن زض هطاكعع تعطٍيح

ايي ؾَاهل ضا زض ثِكبضگيطی هٌبؾت ؾيؿتن آثيعبضی

ذسهب
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