تبريد زريبفت88/4/31 :

تبريد پذيزػ92/12/14 :

تحميك حبضز ثِ عٌدؼ اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي -تزٍيدي وبرؽٌبعبى زر حفبظت اس هٌبثغ عجيؼي ثب تأويدس
ثز اوَعيغتنّبي خٌگلي پززاذتِ اعت .ايي تحميك اس ًَع تحميمبت وبرثززي ٍ ثِ رٍػ تَفيفيّ -وجغدتگي ٍ
ثبس پغيي (هؼغَف ثِ گذؽتِ) اعت .خبهؼِ آهبري هَرز هغبلؼِ ؽبهل وليِ وبرؽٌبعبًي (ً 414فدز) اعدت ودِ زر
عبل  1387زر زٍرُ ّبي آهَسؽي ؽزوت ًوَزُ اًس .خوؼيت هَرز هغبلؼِ ثز اعبط فزهَل وَوزاى ثزاثدز ثدب 180
ًفز هحبعجِ ؽس .زر ايي تحميك ثِ هٌظَر اًدبم ًوًَِگيزي اس هيبى خبهؼِ آهدبري هَخدَز اس رٍػ ًوًَدِگيدزي
تقبزفي اعتفبزُ گززيس .ؽيَُ اخزاي تحميك ثِ فَرت هيساًي ٍ ثب اعتفبزُ اس پزعؾدٌبهِ فدَرت گزفدتً .تدبيح
حبفل اس ضزيت ّوجغتگي اعپيزهي ًؾبى هيزّس وِ ثديي هتييدز ّدبي عدغ تحقدي،ت زفؼدبت ؽدزوت زر
زٍرُ ّبي آهَسؽي اًغجبق اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي وبرؽٌبعبى هٌبعدت ثدَزى هىدبى ثزگدشاري زٍرُ ًدَ ثدَزى
هغبلت آهَسؽي هٌبعت ثَزى هحتَاي آهَسؽي رضبيت اس آهَسؽگز تغلظ آهَسؽگز ثِ هَضدَػبت آهَسؽدي
تدزثِ وبري آهَسؽگز اعتفبزُ اس ثحث گزٍّي ثبسزيسّبي ػلوي آهَسػ ػولي ٍ ٍعدبيل ووده آهَسؽدي ثدب
هتييز اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي راثغِ هثجت ٍ هؼٌي زاري ٍخَز زارزً .تبيح رگزعيَى چٌس هتييدزُ ًؾدبى زاز
وِ هتييزّبي عغ تحقي،ت اًغجبق اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي آهَسؽي وبرؽٌبعبى اعتفبزُ اس آهدَسػ ػولدي ٍ
اعتفبزُ اس ثحث گزٍّي ًمؼ هثجتي زر اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي زاؽتِاًس .ضوي ايٌىِ هتييزّبي هدذوَر 50
زرفس اس تيييزات هتييز ٍاثغتِ اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي را تجييي ًوَزُاًس.
اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي تزٍيدي هٌبثغ عجيؼي اوَعيغتنّبي خٌگلي.

نويسنده مسئول مکاتباتma.farzanehfar@yahoo.com ،
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زر ػقز حبضز آهَسػ وبروٌبى عبسهبى ّب يىدي اس

فددزفبً آهددَسػ ٍ اخددزاي زٍرُ ّددبي آهَسؽددي

هْددنتددزيي هغددبيل همبهددبت زٍلت دي زر وؾددَرّبي

ًوديتَاًددس ثددِ عددبسهبى زر راُ رعدديسى ثددِ اّددساف

هرتلف زًيدب هديثبؽدس .آهدَسػ هدساٍم ثدِ زليدل

ذَيؼ ووه وٌس ثٌبثزايي گبم هْدن زر ّدز ثزًبهدِ

عجيؼدت تىبهددل خَيبًدِ اًغددبى تيييدز ٍ تحددَ ت

آهَسؽي هزحلِ ارسؽديبثي آى هدي ثبؽدس .ارسؽديبثي

ػويدك زر ػزفددِ ّدبي هرتلددف زاًدؼ ٍ فٌددبٍري

اثزثرؾي ثزًبهِ ّبي آهَسؽي وبروٌدبى عدبسهبى ّدب

ثؾددزي ٍ پيچيددسُ ؽددسى ًيبسّددب ذَاعددتِّددب ٍ

ثبػث هديؽدَز ودِ هدسيزاى عدبسهبىّدب تقدَيزي

عبذتبرّبي اختوبػي آهَسػ وبروٌبى را همَلدِ اي

رٍؽدديتددز اس چگددًَگي وددن ٍ ويدف ثزًبهددِ ّددبي

اختٌبة ًبپذيز ٍ فزا رٍي توبم هلل لزار زازُ اعدت

آهَسؽ دي ثسعددت آٍرًددس ٍ ثزًبهددِ ريددشاى ٍ وددبزر

(فتحي ٍاخبرگدبُ  .)1386آهدَسػ زر عدبسهبى ّدب

آهَسؽي عبسهبى را هدْش هيعبسز تب ًغجت ثِ خٌجِ

اهزٍسُ ثِ ػٌَاى راّي هؤثز خْت ثْغبسي وبروٌدبى

ّبي هثجت ٍ هٌفي ثزًبهِ آگبّي پيسا وٌٌس ٍ اس ايدي

ٍ تدْيش ًيزٍي اًغبًي هغدز اعدت ٍ عدبسهبىّدب

راُ ثِ اثزثرؾي ثزًبهِّدب ٍ فؼبليدتّدبي آهَسؽدي

عجك لبًَى هَظف ثِ اًدبم آى هيثبؽٌس .ثزًبهِ ّبي

ًيزٍي اًغبًي يدبري ثزعدبًٌس (ػيدسي ٍ ّوىدبراى

آهَسػ وبروٌبى زر يه عبسهبى هديتَاًدس ًيدبس ثدِ

 .)1387تبوٌَى هغبلؼبت هتؼسزي زر سهيٌِ عدٌدؼ

ًيزٍي اًغبًي هترقدـ زر آيٌدسُ را رفدغ وٌدس ٍ

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي اًدبم ؽدسُ اعدت ودِ

تضويٌي ثزاي حل هؾى،ت وبروٌبى ثبؽس .ثٌدبثزايي

ّز يه اس ايي هغبلؼبت ثدِ گًَدِ ّدبي ذدبؿ ثدِ

چٌبًچِ وبروٌبى يه عبسهبى ذَة آهدَسػ ثجيٌٌدس

ارسيددبثي ثزًبهددِ ّددبي آهَسؽ دي هددَرز ًظددز ذددَز

ثْتز هيتَاًٌس زر ارتمبء عغ وبرايي عبسهبى عدْين

پززاذتِاًس.

ثبؽددٌس ٍ زر ػدديي حددبل هدديتَاًٌددس ثددزاي احددزاس

ذبزهي زر عبل  1380زر هغبلؼِ اي تحدت ػٌدَاى

هغئَليتّبي ذغيز آهبزُ ؽدًَس .سيدزا وبروٌدبى زر

«ثزرعي اثزثرؾي آهَسػّبي تزٍيدي اًدبر ودبراى

پزتَ آهَسػ فحي هيتَاًٌس ٍظدبيف ذدَز را ثدِ

ؽْزعتبى گزهغبر» ثِ ايي ًتيدِ زعت يبفت وِ ثيي

ًحَ هغلدَة اًددبم زٌّدس (ؽدزيؼتوساري .)1383

هتييز ّبي هغتمل عغ عدَاز هيدشاى ؽدزوت زر

عددبسهبى خٌگددلّددب ٍ هزاتددغ وؾددَر ًيددش اس اثتددساي

و،طّدبي آهَسؽدي تزٍيددي زفؼدبت ثبسزيدس اس

تأعيظ تبوٌَى ّوِ عبلِ زٍرُ ّبي آهَسؽي وَتدبُ

ثبؽّبي ًوًَِ ٍ ًوبيؾي تدبرة وبري آهَسؽگز ثب

هست ثزاي وبرؽٌبعدبى تحدت ػٌدبٍيي هرتلدف زر

اثزثرؾي زٍرُ آهَسػ راثغِ هؼٌي زاري زاؽتِاًدس.

سهيٌِ حفبظت اس ػزفِ ّبي هٌدبثغ عجيؼدي ثزگدشار

اس عددزف زيگددز هتييزّددبيي هثددل عددي اعددتفبزُ اس

هيوٌس .هغلوبً اًتظبر ايي اعت وِ ثب تَخِ ثدِ ثْدزُ

تغْي،ت حوبيتي پدظ اس زٍرُ ثدب اثزثرؾدي زٍرُ

گيددزي اس هٌددبثغ هددبلي ٍ اًغددبًي فددزاٍاى زر خْددت

آهَسػ راثغِ هؼٌي زاري ًسارًس.

ثزگشاري ايي زٍرُّب ارتمبء ويفي ًيزٍي اًغدبًي را

لٌبػت زر عبل  1386زر هغبلؼِ اي تحدت ػٌدَاى

ثِ ّوزاُ زاؽتِ ثبؽس .ايي ًىتِ لبثل تأهل اعت وِ

«ثزرعي اثزثرؾي زٍرُ ّبي تزٍيدي چٌس هٌظدَرُ
زر حفظ ٍ احيبء هزاتغ ؽْزعتبى گزهغدبر» ثدِ ايدي
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ًتيدِ زعت يبفت وِ راثغِ ثيي هتييدز ّدبي عدغ

هْبرت فزاگيزاى راثغِ هثجدت ٍ هؼٌدي زاري ٍخدَز

تحقي،ت هيشاى اًغجبق هحتدَا ثدب ًيدبس آهَسؽدي

زارز (گل ؽيزي .)1384

هيشاى ارتجبط آهَسؽگز ثب فزاگيزاى توبيل ثِ ؽزوت

هؼتوس زر عبل  1384زر هغبلؼدِ اي تحدت ػٌدَاى

هدسز زر و،طّدبي آهَسؽدي ًدَ ثدَزى هغبلدت

«ثزرعي اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي تزٍيدي ارايِ

آهَسؽددي ٍ اًغجددبق هحدديظ آهَسؽددي ثددب ؽددزايظ

ؽسُ ثزاي زاٍعلجبى عز ثغيح عبسًسگي ؽْزعدتبى

فزاگيزاى ثدب هتييدز اثزثرؾدي زٍرُ ّدبي تزٍيددي

وزج» ًتيدِ گزفت وِ ثيي هتييز ّبي هغتمل هيدشاى

هثجت ثَزُ اعت.

اعددتفبزُ اس ّوىددبراى ثددب تدزثددِ اعددتفبزُ اس ف ديلن

وبر پيؾِ زر عبل  1383زر هغبلؼِ اي تحت ػٌدَاى

آهَسؽي ٍ ٍيدسيَيي ثبسزيدس ٍ گدززػ ػلودي ثدب

«اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي فٌي ٍ حزفِ اي غيدز

اثزثرؾدي زٍرُ ّددبي آهَسؽدي راثغددِ هؼٌددي زاري

رعوي زر هزوش آهَسػ وؾبٍرسي اعتبى فدبرط اس

ٍخَز زارز ٍلي ثيي عي افزاز ٍ اثزثرؾدي زٍرُّدب

زيسگبُ فزاگيزاى» ثِ ايي ًتيدِ زعت يبفت ودِ ثديي

راثغِ اي ٍخَز ًسارز (هؼتوس .)1384

هتييز تؼدساز زفؼدبت ؽدزوت فزاگيدزاى ثدب زيدسگبُ

هَ يي زر عبل  1381زر هغبلؼِ اي تحدت ػٌدَاى

فزاگيزاى ًغجت ثِ اثزثرؾي زٍرُّب راثغدِ هثجدت ٍ

«عٌدؼ اثزثرؾي آهَسػ ّبي تزٍيدي هزتغ زاراى

هؼٌي زاري ٍخَز زارز (وبر پيؾِ .)1383

زر حفظ ٍ احيبء هزاتغ اعتبى سًدبى» ثِ ايدي ًتيددِ

وٌؾلَ زر عبل  1381زر هغبلؼدِ اي تحدت ػٌدَاى

زعت يبفت وِ هىبى ثزگشاري زٍرُ ّبي آهَسؽدي

«ثزرعي اثزثرؾي آهَسػ ّبي تزٍيدي گٌسم وبراى

اًغجبق هَضَع ثب ًيبسّبي آهَسؽدي ٍ ثدِودبرگيزي

ؽْزعتبى گزهغبر زر افشايؼ تَليس هحقَل گٌدسم»

رٍػ آهَسػ ػولي تدأثيزات هثجتدي ثدز اثزثرؾدي

ثِ ايي ًتيدِ زعت يبفت وِ ثديي هتييزّدبي عدغ

زٍرُ ّبي آهَسؽي زاؽتِاًس (هَ يي .)1381

تحقي،ت زفؼبت ؽزوت زر و،ط ّبي آهَسؽدي

ّسايت ًدضاز زر عدبل  1389زر هغبلؼدِ اي تحدت

تزٍيدي اعتفبزُ اس عدرٌزاًي اعدتفبزُ اس آهدَسػ

ػٌددَاى «ثزرعددي اثزثرؾددي آهددَسػّددبي ػلو دي-

ػولي اعتفبزُ اس وبرگبُ آهَسؽي اعتفبزُ اس ثحدث

وبرثززي پَزهبًي هزوش آهدَسػ خْدبز وؾدبٍرسي»

گزٍّي اعتفبزُ اس رعبًِ ّدبي آهَسؽدي ثدب هتييدز

ًتيدِ گزفت وِ ثديي هحتدَاي زٍرُّدب ثدب افدشايؼ

ٍاثغتِ اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي راثغِ هثجدت ٍ

زاًؼ ٍ اع،ػبت ارتمبي هْدبرت ٍ تيييدز ًگدزػ

هؼٌي زاري ٍخَز زارز ٍلي ثيي هتييزّدبي هغدتمل:

راثغِ هثجت ٍ هؼٌي زاري ٍخَز زارز ّوچٌيي ثيي

عي ٍ ًوبيؼ فيلن ٍيسيَئي ثب اثزثرؾي زٍرُ ّدبي

هيشاى ًَ خسيس ٍ خذاة ثَزى هحتَاي زٍرُّدب ثدب

آهَسؽي راثغِ هؼٌي زاري ٍخدَز ًدسارز (وٌؾدلَ

هيشاى اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي راثغدِ هثجدت ٍ

.)1381

هؼٌي زاري ٍخَز زارز ٍلي ثيي عي افزاز ٍ افشايؼ

گددل ؽدديزي زر عددبل  1384زر هغبلؼددِ اي تحددت

زاًؼ راثغِ اي ٍخَز ًسارز (ّسايت ًضاز .)1389

ػٌددَاى «ثزرعددي اثزثرؾددي زٍرُ ّددبي آهَسؽددي

گبتي زر عدبل  2009عدي هغبلؼدِ اي ثدِ ارسيدبثي

تزٍيدي اًبر زر اعتبى يدشز» ثدِ ايدي ًتيددِ زعدت

عبهبًِ آهَسؽي زر ثزسيل ثب تَخِ ثدِ رًٍدس رٍ ثدِ

يبفددت وددِ ثدديي ذقَفدديبت هزثيددبى ثددب ًگددزػ ٍ

خلددَ زر تيييددز ٍ تحددَل ًظددبم آهَسؽددي ثزسيددل
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پززاذتِ ٍ ثِ ايدي ًتيددِ رعديسُ اعدت ودِ ثْجدَز

( Sharma (1997زر هغبلؼِ ذدَز زر ٌّسٍعدتبى

هحتَاي آهَسؽي تيييدز زر ًگدزػ آهَسؽدگزاى ٍ

ثِ ايي ًتيدِ رعيس وِ راُ رعيسى ثِ هسيزيت پبيسار

اعددتفبزُ اس هددَاز ٍ تدْيددشات آهَسؽددي (چددبپي

هٌبثغ عجيؼي ارائِ آهَسػّبي سم زر سهيٌِ حفدظ

لَ ّبي فؾززُ ٍ غيزُ) زر اثزثرؾي آهَسػ هدَثز

احيبء ٍ تَعؼِ ٍ ثْدزُ ثدززاري اس هٌدبثغ عجيؼدي ٍ

اعت ).)Gatti, 2009

تسارن ثبسزيس اس هٌبعك هَرز ًظز هيثبؽس.

) Jemison et al. (2004زر عبل  2004زر هغبلؼِ

) Wang, et al. (2008زر پضٍّؾدي ثدِ ارسيدبثي

اي ثددِ هٌظددَر تؼيدديي «ارسيددبثي اثزثرؾددي ثزًبهددِ

اثزثرؾي ثزًبهِ ّبي آهَسؽي ثِ وبروٌدبى ثْساؽدت

آهَسؽي ثِ هغئَ ى رٍزذبًِ» ثِ ايي ًتيددِ زعدت

ّوگبًي زر چيي پززاذتِاًس ٍ ثِ ايي ًتيددِ زعدت

يبفتٌس وِ ؽزوت زر ثزًبهِ ّبي آهَسؽي هٌددز ثدِ

يبفتٌس وِ ثزًبهِ آهَسؽي هٌددز ثدِ افدشايؼ عدغ

افشايؼ زرن ٍ زاًؼ فزاگيزاى ؽسُ اعت.

زاًؼ ٍ ًگزػ فزاگيزاى ؽسُ اعت.

) Lorenzet et al. (2006زر پضٍّؾي ثب ػٌدَاى

) Warmbroad (1988زر هغبلؼددِ ذددَز ثددِ اي دي

«ثْجَز ػولىزز زر عبسهبى ّبي وَچده ثدِ ٍعديلِ

ًتيدِ زعت يبفت ودِ هْدنتدزيي ػَاهدل هَفميدت

ارسيبثي اثزثرؾي ثزًبهِ آهَسؽي ٍ ثبسذَرز آى» ثدِ

ثزًبهددِ ّددبي آهَسؽدي اًترددبة هزثيددبى وبرآهددس ٍ

ايي ًتيدِ رعيسُ اعت وِ هٌبثغ آهَسؽدي فزاگيدزاى

ثبتدزثددِ ٍ اًترددبة اعددتزاتضي فددحي اس خبًددت

ثِ ػٌَاى هْنتزيي ػبهل رلبثدت ثديي عدبسهبىّدب ٍ

هغئَليي ثَزُ اعت .زر تدشيِ ٍ تحليدل زازُّدب 19

ثْجَز ػولىزز عبسهبًي اعت.

ػٌقز آهَسؽي هَرز ثزرعي لزار گزفتِ ودِ اس ايدي

( Powell et al. (2002زر پضٍّؼ ذَز ثدِ ايدي

هيبى  4ػٌقز ثِ ػٌَاى هْن تزيي هد،نّدب ؽدٌبذتِ

ًتيدِ رعيس وِ آهَسػ فزايٌسي اعت وِ ودبرايي ٍ

ؽسًس وِ ؽبهل عَزهٌسي هحتدَاي آهَسؽدي ًيدبس

اثزثرؾي ووي ٍ ويفي وبروٌبى ٍ ثبلغجغ عدبسهبى را

ؽيلي ٍيضگيّبي هربعجدبى ٍ ٍيضگديّدبي هزثدي

افشايؼ هيزّس ٍ ّن ػبهلي ثزاي رضبيت ؽديلي ٍ

زٍرُ هيثبؽس.

رٍحيِ ثْتز وبروٌبى تلمي هيگززز.

ثب تَخِ ثِ هغبلت فَق ايي تحميك ثز آى اعت تدب

)Renchie et al. (2004

زر همبلِ اي ثدب ػٌدَاى

ثب تؼييي اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي ودِ اس عدَي

«اثزثرؾي ثزًبهِ ّبي آهَسؽي وؾبٍرساى» ثدِ ايدي

عبسهبى خٌگلّدب هزاتدغ ٍ آثريدشزاري وؾدَر زر

ًتيدِ زعت يبفتٌس ودِ هْدبرت وؾدبٍرساى پدظ اس

راثغِ ثب حفبظت اس خٌگلّب اخزا ؽدسُ ثدِ تؼيديي

اتوبم ثزًبهدِ ّدبي آهَسؽدي ثدِ عدَر هؼٌدي زاري

ثبسزُ آهَسؽي ايي فؼبليت ّبي آهَسؽدي ثپدززاسز ٍ

افشايؼ يبفتِ اعتّ .وچٌيي ثيي عي عبثمِ ودبر ٍ

ثِ ايي هغئلِ پبعدد زّدس ودِ زٍرُ ّدبي آهَسؽدي

عغ تحقي،ت فزاگيزاى ثب اثزثرؾي ثزًبهدِ ّدبي

ثزگشار ؽسُ تب چِ حسي تَاًغتِ اًس اثزثرؼ ثبؽٌس.

آهَسؽي راثغِ هؼٌي زاري ٍخدَز ًدسارز ٍ اس ًظدز
فزاگيزاى ثْتزيي ًحَُ آهدَسػ اعدتفبزُ اس ٍعدبيل
ووه آهدَسػ هبًٌدس اعد،يس عدرٌزاًي ٍ ثحدث
گزٍّي اعت.

ّسف ولي ايي تحميك عٌدؼ اثزثرؾي زٍرُ ّدبي
آهَسػ تزٍيدي وبرؽٌبعدبى زر حفبظدت اس هٌدبثغ
عجيؼي ثب تأويس ثز اوَعيغتنّبي خٌگلي هيثبؽدس.
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اّدددساف اذتقبفد دي ًيد دش ػجبرتٌدددس اس :ثزرعد دي

آلفبي وزًٍجبخ هَرز عٌدؼ لزار زازُ ؽس وِ ثزاثدز

ٍيضگيّبي فززي وبرؽٌبعبى ؽزوت وٌٌسُ زر زٍرُ

 0/88گززيددس وددِ ًؾددبى زٌّددسُ اػتجددبر ذددَة آى

ّبي آهَسؽي ٍ تؼييي راثغِ آى ثب اثزثرؾي زٍرُّب؛

هيثبؽس.

تؼييي راثغِ ثيي ذقَفديبت زٍرُ ّدبي آهَسؽدي

هتييزّددبي هغددتمل هددَرز هغبلؼددِ زر ايددي تحميددك

(اّساف آهَسؽي ػَاهل هحيغدي هحتدَاي ثزًبهدِ

ؽبهل :عي عدغ تحقدي،ت عدبثمِ ودبر رؽدتِ

آهَسؽي آهَسؽگز ٍعبيل ووه آهَسؽي ٍ رٍػ

تحقيلي خٌغيت زفؼدبت ؽدزوت زر زٍرُ ّدبي

آهَسؽي) ثب هيشاى اثزثرؾدي زٍرُ ّدبي آهَسؽدي؛

آهَسؽي هيشاى اًغجبق اّساف زٍرُ ّدبي آهَسؽدي

تؼييي هيشاى اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي زر سهيٌدِ

ثب ًيبسّبي ٍالؼي وبرؽٌبعبى هيدشاى هٌبعدت ثدَزى

ّبي زاًؼ ثيٌؼ ٍ هْبرت وبرؽٌبعبى.

هىبى ٍ سهبى ثزگشاري زٍرُ ّدبي آهَسؽدي هيدشاى
ٍاض ٍ لبثل فْن ٍ ًَ ثَزى هغبلت هيشاى تٌبعدت
هغبلت آهَسؽي ثب ًيبسّبي ؽيلي هيشاى رضبيت اس

تحميك حبضز اس ًَع تحميمبت وبرثززي ٍ ثِ رٍػ

آهَسؽگز تغلظ آهَسؽگز ثِ هَضَػبت آهَسؽدي

تَفدديفيّ -وجغددتگي ٍ ثددبس پغ ديي (هؼغددَف ثددِ

تدزثددِ وددبري آهَسؽددگز هيددشاى اعددتفبزُ اس ثحددث

گذؽتِ) اعت .خبهؼِ آهدبري هدَرز هغبلؼدِ ؽدبهل

گزٍّي ثبسزيدسّبي ػلودي فديلن ّدبي آهَسؽدي

وليِ وبرؽٌبعبًي (ً 414فز) اعت وِ زر عبل 1387

آهَسػ ػولي ٍ ٍعبيل ووه آهَسؽي هديثبؽدس ٍ

زر زٍرُ ّبي آهَسؽي هزوش آهَسػ هٌدبثغ عجيؼدي

هتييز ٍاثغتِ تحميك اثزثرؾي زٍرُ ّدبي آهَسؽدي

و،رآثبز ؽزوت ًوَزُ اًس .خوؼيت هَرز هغبلؼِ ثدز

هي ثبؽس وِ اس عزيك ؽبذـّدبي افدشايؼ زاًدؼ

اعبط فزهَل وَوزاى ثزاثز ثب ً 180فز هحبعجِ ؽدس.

ثيددٌؼ ٍ هْددبرت وبرؽٌبعددبى هددَرز عددٌدؼ لددزار

زر ايي تحميك ثِ هٌظَر اًدبم ًوًَدِگيدزي اس هيدبى

گزفتِ ؽس.

خبهؼددِ آهددبري هَخددَز اس رٍػ تقددبزفي ًغددجي

زر ايددي تحميددك ًتددبيح ٍ اع،ػددبت حبفددلِ زر زٍ

اعتفبزُ گززيس .ثسيي تزتيت وِ اثتدسا ػٌدبٍيي زٍرُ

ثرؼ تَفيفي ٍ تحليلي ثزرعي ؽس ودِ زر ثردؼ

ّبي آهَسؽي اخزا ؽسُ ٍ تؼدساز فزاگيدزاى ؽدزوت

تَفيفي هؾرقدِ ّدبي آهدبري ّوچدَى خدساٍل

وٌٌسُ زر ّدز زٍرُ اس عزيدك هزودش آهدَسػ هٌدبثغ

فزاٍاًي هيبًگيي هيبًِ هس اًحزاف هؼيبر ضدزيت

عجيؼي و،رآثبز ثسعت آهس ٍ عپظ خوؼيت هدَرز

تيييزات وويٌِ ٍ ثيؾيٌِ ثدزآٍرزُ ؽدسُ اعدت ٍ زر

هغبلؼِ ثِ ًغجت تؼساز فزاگيزاى ّز زٍرُ ثِ فَرت

ثرددؼ تحليلددي اس ضددزيت ّوجغددتگي اعددپيزهي ٍ

تقبزفي اًتربة ؽسًس .پزعؾدٌبهِ ثدِ ػٌدَاى اثدشار

ضزيت رگزعيَى چٌس هتييزُ اعتفبزُ گززيس.

گززآٍري زازُّب زر ايي تحميدك زر لبلدت عدؤا ت
ثغتِ ٍ ثِ فَرت عيف  5گشيٌِ اي ليىزت اعتفبزُ
ؽس وِ پظ اس تؼييي رٍايي ايي اثدشار ثدب اعدتفبزُ اس
ًظزات اعبتيس ٍ فبحتًظزاى اػتجبر پزعؾٌبهِ ًيدش
ثب ثْزُ گيزي اس آسهَى همسهبتي ٍ هحبعدجِ ضدزيت

زر تحميك حبضز ثيؾتزيي فزاٍاًي هزثَط ثدِ عجمدِ
عددٌي  36-40عددبل هددي ثبؽددس ٍ هيددبًگيي عددٌي
وبرؽٌبعبى  38/5عبل ثَزُ اعت .اوثدز وبرؽٌبعدبى
ؽزوت وٌٌسُ ( 81/5زرفس) هدزز ٍ ( 18/5زرفدس)
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سى ثَزُاًس .ثزرعيّب ًؾبى زاز وِ ( 56/5زرفس) اس

ثزرعي هؾرقدبت زٍرُ ّدبي آهَسؽدي زر سهيٌدِ

وبرؽٌبعدددبى زاراي تحقدددي،ت ليغدددبًظ ٍ (22

اّددساف آهَسؽددي ًؾددبى زاز وددِ تٌبعددت اّددساف

زرفددس) فددَق زيددپلن ٍ ( 21/5زرفددس) زاراي

آهَسؽي ثدب ًيبسّدبي ٍالؼدي وبرؽٌبعدبى زر سهيٌدِ

تحقي،ت فَق ليغبًظ ثدَزُاًدسّ .وچٌديي رؽدتِ

خٌگل ( )M=3/57زر حس هتَعظ رٍ ثدِ ثدب ثدَزُ

تحقدديلي اوثددز افددزاز هددَرز هغبلؼددِ هددزتجظ ثددب

اعددتّ .وچٌدديي ثزرعددي هؾرقددبت زٍرُ ّددبي

گزايؼ ّبي هٌبثغ عجيؼي ًظيز خٌگلدساري خٌگدل

آهَسؽي زر سهيٌِ هحتَاي ثزًبهِ آهَسؽي ًؾبى زاز

هزتددغ ٍ آثريددشزاري التقددبز خٌگددل تىٌَلددَصي

وددِ هغبلددت آهَسؽددي ارائددِ ؽددسُ زر زٍرُ ّددبي

خٌگددل تَليددسات گيددبّي ػلددَم گيددبّي چددَة

آهَسؽي ثزاي وبرؽٌبعبى تب حسٍز سيبزي ٍاضد ٍ

ؽٌبعددي ٍ فددٌبيغ چددَة ثبغجددبًي آثريددشزاري

لبثددل فْددن ثددَزُ ٍ زر حددس هتَعددظ رٍ ثددِ ثددب

ذبنؽٌبعي گيبُپشؽىي سراػت ٍ افً ،جبتدبت

( )M=3/76ثب ًيبسّبي ؽيلي وبرؽٌبعدبى زر سهيٌدِ

ثَزُ اعت .هتَعظ عبثمِ وبر وبرؽٌبعبى زر ازارات

خٌگل تٌبعت زاؽتِاًس ّوچٌديي هيدشاى اعدتفبزُ اس

وددل هٌددبثغ عجيؼددي ٍ عددبسهبى خٌگددلّددب هزاتددغ ٍ

ٍعددددبيل وودددده آهَسؽددددي زر عددددَل زٍرُ

آثريشزاري وؾَر زر سهيٌِ خٌگدل حدسٍز  10عدبل

آهَسؽي( )M=2/41زر حس ون ثَزُ وِ ثبيس ثدِ آى

ثَزُ اعتّ .وچٌيي اوثز افزاز زر زٍ زٍرُ آهَسؽي

تَخِ گدززز .عدبيز يبفتدِ ّدب زر خدسٍل ؽدوبرُ 1

ؽزوت زاؽتِاًس.

هَخَز اعت.
خسٍل ً -1ظزات وبرؽٌبعبى زر ذقَؿ هؾرقبت زٍرُ ّبي آهَسؽي
هيبًگيي

اًحزاف هؼيبر

هتييزّب
تٌبعت هغبلت آهَسؽي ثب ًيبسّبي ؽيلي

3/76

1/04

ٍاض ٍ لبثل فْن ثَزى هغبلت آهَسؽي

3/68

0/93

هٌبعت ثَزى هىبى ثزگشاري زٍرُ ّبي آهَسؽي

3/61

0/86

تٌبعت اّساف آهَسؽي ثب ًيبس ّبي ٍالؼي وبرؽٌبعبى

3/57

1/00

هٌبعت ثَزى سهبى ثزگشاري زٍرُ ّبي آهَسؽي

3/42

0/90

خسيس ٍ ًَ ثَزى هغبلت آهَسؽي

3/09

0/97

هيشاى اعتفبزُ اس ٍعبيل ووه آهَسؽي زر عَل زٍرُ آهَسؽي

2/41

1/15

عيف ليىزت :ذيلي ون; 1ون; 2هتَعظ; 3سيبز; 4ذيلي سيبز;5

ثزرعي هؾرقدبت زٍرُ ّدبي آهَسؽدي زر سهيٌدِ

فزاگيزاى زر و،ط زرط لبئدل ثدَزُاًدسّ .وچٌديي

آهَسؽددگزّبي زٍرُ ّددبي آهَسؽددي ًؾددبى زاز وددِ

آهَسؽگزّب تَاًبيي پبعد هٌبعدت ثدِ پزعدؼّدبي

هيشاى تغلظ آهَسؽگزاى ثز هَضَػبت آهَسؽدي زر

فزاگيددزاى را زر حددس ذددَثي زاؽددتِاًددس ٍ ارتجددبط

و،ط زرط ( )M=3/75زر حس هتَعظ رٍ ثِ ثدب

زٍعتبًِ ٍ فويوبًِ اي ثب فزاگيزاى ثزلزار ًوَزُاًدس

ثَزُ ٍ آهَسؽگزّب اّويت سيبزي ثزاي هؾبروت

ٍلي هيشاى تدزثِ آهَسؽگزّب زر سهيٌدِ هَضدَػبت
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آهَسؽدي ( )M=3/17زر حدس هتَعدظ ثدَزُ اعدت

ػلوي آهَسؽدگزّب ( )M=3/82زر حدس هتَعدظ رٍ

ضوي ايٌىدِ هيدشاى رضدبيت وبرؽٌبعدبى اس عدغ

ثدددددِ ثدددددب ثدددددَزُ اعدددددت (خدددددسٍل .)2

خسٍل ً -2ظزات وبرؽٌبعبى زر ذقَؿ آهَسؽگزاى زٍرُ ّبي آهَسؽي
هيبًگيي

اًحزاف هؼيبر

هتييز
ارتجبط زٍعتبًِ ٍ فويوبًِ آهَسؽگزّب

4/05

0/92

اّويت زازى آهَسؽگزّب ثِ هؾبروت فزاگيزاى زر و،ط زرط

3/90

0/89

پبعد هٌبعت آهَسؽگزّب ثِ پزعؼّبي فزاگيزاى

3/85

0/92

رضبيت اس عغ ػلوي آهَسؽگزّب

3/82

0/91

تغلظ آهَسؽگزّب ثز هَضَػبت آهَسؽي زر و،ط

3/75

0/90

تدزثِ آهَسؽگزّب زر سهيٌِ هَضَػبت آهَسؽي

3/17

1/00

عيف ليىزت :ذيلي ون; 1ون; 2هتَعظ; 3سيبز; 4ذيلي سيبز;5

زر ذقددَؿ اٍلَيددت ثٌددسي هيددشاى اعددتفبزُ اس

تيييزات  23/35زر اٍلَيدت اٍل لدزار زارز .ثحدث

رٍػّبي آهَسؽدي زر عدَل زٍرُ ّدبي آهَسؽدي

گزٍّي ثبسزيس ػلوي اس خٌگل ًوبيؼ فديلن ّدبي

ثزاي وبرؽٌبعبى ًتبيح ًؾبى زاز وِ هيدشاى اعدتفبزُ

آهَسؽي ٍ آهَسػ ػولي زر خٌگدل ثدِ تزتيدت زر

اس رٍػ عددرٌزاًي ثددب هيددبًگيي  ٍ 3/64ضددزيت

اٍلَيت زٍم تب پٌدن لزار گزفتِاًس (خسٍل .)3

خسٍل  -3اٍلَيت ثٌسي هيشاى اعتفبزُ اس رٍػّبي آهَسؽي زر عَل زٍرُ ّبي آهَسؽي
هيبًگيي

اًحزاف هؼيبر

ضزيت تيييزات

اٍلَيت

رٍػّبي آهَسؽي
عرٌزاًي

3/64

0/85

23/35

1

ثحث گزٍّي

3/46

1/02

29/47

2

ثبسزيس ػلوي اس خٌگل

2/70

1/28

36/99

3

ًوبيؼ فيلنّبي آهَسؽي

2/03

1/17

57/63

4

آهَسػ ػولي زر خٌگل

2/24

1/31

58/48

5

عيف ليىزت :ذيلي ون; 1ون; 2هتَعظ; 3سيبز; 4ذيلي سيبز;5

ثزرعي اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي زر سهيٌِ زاًؼ

زازُ اعت ،ضوي ايٌىِ زٍرُ ّبي آهَسؽي تَاًبيي

افزاز هَرز هغبلؼِ ًؾبى زاز وِ زٍرُ ّبي آهَسؽدي

اعتفبزُ وبرؽٌبعبى اس زاًؼ فدزا گزفتدِ ؽدسُ ثدزاي

ثددز افددشايؼ زاًددؼ وبرؽٌبعددبى زر سهيٌددِ وبرّددبي

حفبظت ٍ احيدبء خٌگدلّدب را ( )M=3/46زر حدس

ترققي خٌگل ( )M= 3/32زر حس هتَعدظ تدأثيز

هتَعظ ثب ثززُ اعت.

زاؽتِ ٍ تَاًدبيي وبرؽٌبعدبى زر اًتمدبل زاًدؼ فدزا

ثزرعددي اثزثرؾددي زٍرُ ّددبي آهَسؽددي زر سهيٌددِ

گزفتِ ؽسُ ثِ زيگزاى را ،زر حس لبثل لجَلي افشايؼ

ثيٌؼ افزاز هَرز هغبلؼِ ًؾبى زاز ودِ هغبلدت ارائدِ
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ؽددسُ زر افددشايؼ اًگيددشُ وبرؽٌبعددبى ًغددجت ثددِ

سهيٌِ هْبرت افزاز هَرز هغبلؼِ ًؾدبى زاز ودِ زٍرُ

حفبظدت ٍ احيدبء خٌگدلّدب ( )M = 3/70تدب حدس

ّبي آهَسؽي ثزگشار ؽسُ هيشاى تَاًبيي وبرؽٌبعبى

سيبزي تأثيز زاؽتِ اعت ٍ تب حدسٍز سيدبزي (3/95

زر ثِودبرگيزي زاًدؼ فزاگزفتدِ ؽدسُ زر ػودل را

= )Mثبػث افشايؼ زيس خبهغ تدز ٍ زليدك تدز آًدبى

( )M= 3/35تب حسٍزي افشايؼ زازُ اعت (خدسٍل

ًغجت ثِ ٍظبيف ؽيلي زر سهيٌِ خٌگل ؽسُ اعت.

. )4

ّوچٌيي ثزرعي اثزثرؾي زٍرُ ّدبي آهَسؽدي زر
خسٍل ً -4ظزات وبرؽٌبعبى زر سهيٌِ افشايؼ زاًؼ ثيٌؼ ٍ هْبرت
هتييز
زاًؼ
ثيٌؼ
هْبرت

هيبًگيي

اًحزاف هؼيبر

تَاًبيي اًتمبل زاًؼ فزاگزفتِ ؽسُ ثِ زيگزاى

3/51

0/92

تَاًبيي اعتفبزُ اس زاًؼ فزاگزفتِ ؽسُ ثزاي حفبظت ٍ احيبء خٌگلّب

3/46

0/95

افشايؼ زاًؼ وبرؽٌبعبى زر سهيٌِ وبرّبي ترققي خٌگل

3/32

0/97

افشايؼ اًگيشُ وبرؽٌبعبى ًغجت ثِ حفبظت ٍ احيبء خٌگلّب

3/70

0/90

افشايؼ زيس خبهغتز ٍ زليكتز وبرؽٌبعبى ًغجت ثِ ٍظبيف ؽيلي

3/59

0/93

تَاًبيي ثِوبرگيزي زاًؼ فزاگزفتِ ؽسُ زر ػول

3/35

0/94

عيف ليىزت :ذيلي ون; 1ون; 2هتَعظ; 3سيبز; 4ذيلي سيبز;5

ّوچٌيي ثزرعي ّب ًؾبى زاز وِ توبيدل وبرؽٌبعدبى

ثيبًگز ايي هَضَع اعت وِ وبرؽٌبعبى ثدِ اّويدت

ثِ ؽزوت هدسز زر زٍرُ ّبي آهَسؽدي ترققدي

ايي آهَسػّب ٍالف ّغتٌس ٍ ًيبس ذدَز را ثدِ ايدي

خٌگل ( )M= 4/17زر حس سيبز اعت ودِ ايدي اهدز

آهَسػّب زرن هيوٌٌس (خسٍل .)5

خسٍل ً -5ظزات وبرؽٌبعبى زر سهيٌِ رضبيتوٌسي اس زٍرُ ّبي آهَسؽي
هيبًگيي

اًحزاف هؼيبر

هتييز هغتمل
توبيل ثِ ؽزوت هدسز زر زٍرُ ّبي آهَسؽي

4/17

1/03

رضبيت اس زٍرُ آهَسؽي زر سهيٌِ هْبرتّبي خسيس

3/42

0/97

عيف ليىزت :ذيلي ون; 1ون; 2هتَعظ; 3سيبز; 4ذيلي سيبز;5

ثِ عَر ولي ًتبيح ًؾبى هيزّس وِ هيشاى اثزثرؾدي

هتَعظ رٍ ثِ ثدب ثدَزُ اعدت  .ثميدِ يبفتدِ ّدب زر

زٍرُ ّبي آهَسؽي زر سهيٌِ ّدبي زاًدؼ ثيدٌؼ ٍ

خسٍل ؽوبرُ  6لبثل هؾبّسُ اعت.

هْبرت وبرؽٌبعبى ؽزوت وٌٌسُ( )M= 3/61زر حس
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خسٍل  -6تَسيغ فزاٍاًي هيشاى اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي
عيف ارسيبثي
ذيلي ون
ون
هتَعظ
سيبز
ذيلي سيبز
ثسٍى پبعد
خوغ

فزاٍاًي
5
12
47
89
20
7
180

زرفس ًغجي
2/9
6/9
27/2
51/4
11/6
100

زرفس
2/8
6/7
26/1
49/4
11/1
3/9
100

زرفس تدوؼي
2/9
9/8
37
88/4
100
-

هيبًگيي 3/61:هيبًِ 4 :هس 4 :اًحزاف هؼيبر0/88 :

ًتبيح حبفل اس ضزيت ّوجغدتگي اعدپيزهي ًؾدبى

آهَسؽگز تغلظ آهَسؽگز ثِ هَضَػبت آهَسؽدي

هيزّس وِ راثغِ ثيي هتييز ّبي عدغ تحقدي،ت

تدزثِ وبري آهَسؽگز اعدتفبزُ اس ثحدث گزٍّدي

زفؼددبت ؽددزوت زر زٍرُ ّددبي آهَسؽددي اًغجددبق

اعتفبزُ اس ثبسزيدسّبي ػلودي اعدتفبزُ اس آهدَسػ

اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي وبرؽٌبعدبى هٌبعدت ثدَزى

ػولي ٍ اعتفبزُ اس ٍعبيل ووه آهَسؽي ثدب هتييدز

هىبى ثزگدشاري زٍرُ ًدَ ثدَزى هغبلدت آهَسؽدي

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي هثجت ٍ هؼٌدبزار ؽدسُ

هٌبعددت ثددَزى هحتددَاي آهَسؽددي رضددبيت اس

اعت (خسٍل .)7

خسٍل  -7راثغِ ثيي هتييزّبي تحميك ثب هتييز اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي تزٍيدي
هتييز هغتمل هتييز ٍاثغتِ :اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي تزٍيدي
عي
عغ تحقي،ت
عبثمِ وبر
زفؼبت ؽزوت زر زٍرُ ّبي آهَسؽي
اًغجبق اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي وبرؽٌبعبى
هٌبعت ثَزى هىبى ثزگشاري زٍرُ
هٌبعت ثَزى سهبى ثزگشاري زٍرُ
ٍاض ٍ لبثل فْن ثَزى هغبلت آهَسؽي
ًَ ثَزى هغبلت آهَسؽي
هٌبعت ثَزى هحتَاي آهَسؽي
رضبيت اس آهَسؽگز
تغلظ آهَسؽگز ثِ هَضَػبت آهَسؽي
تدزثِ وبري آهَسؽگز
اعتفبزُ اس ثحث گزٍّي
اعتفبزُ اس ثبسزيسّبي ػلوي
اعتفبزُ اس فيلنّبي آهَسؽي
اعتفبزُ اس آهَسػ ػولي
اعتفبزُ اس ٍعبيل ووه آهَسؽي
P * ;0/05

P** ;0/01

r

p

0/047
**0/358
0/125
*0/192
**0/307
*0/165
-0/035
0/133
*0/165
*0/167
**0/236
**0/278
*0/176
*0/161
*0/178
0/139
**0/300
*0 /185

0/542
0/000
0/104
0/012
0/000
0/031
0/651
0/084
0/034
0/030
0/002
0/000
0/023
0/037
0/021
0/073
0/000
0/017
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ًتبيح ًؾبى زاز وِ ثِ تزتيت چْبر هتييز ٍارز هؼبزلِ

يبفتِ ّبي هَخَز هتييزّبي x17 ٍ x14 ٍ x5 ٍ x1

رگزعيَى چٌس هتييزُ گززيسًس .زر گبم اٍل اٍليي

حسٍز  50زرفس اس تيييزات هتييز ٍاثغتِ هيشاى

هتييزي وِ ٍارز هؼبزلِ گززيس  x2يؼٌي عغ

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي را تجييي هي وٌٌس .ثب

تحقي،ت وبرؽٌبعبى ثَز ٍ زر گبم زٍم هتييز x5

تَخِ ثِ ضزايت خسٍل ؽوبرُ  9هؼبزلِ ذظ

يؼٌي اًغجبق اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي آهَسؽي

رگزعيَى ثِ فَرت:

وبرؽٌبعبى ٍارز هؼبزلِ ؽس ٍ زر گبم عَم هتييز

Y ;0/54 x2+0/29x5 +0/16 x17+0/15 x14+ 0/622

 x17يؼٌي هيشاى اعتفبزُ اس آهَسػ ػولي ٍارز

ٍ هؼبزلِ اعتبًسارز ؽسُ آى ثِ فَرت:

هؼبزلِ ؽس ٍ زر گبم چْبرم هتييز  x14يؼٌي هيشاى

 Y ;0/38 x2+0/33x5 +0/25 x17+0/16x14هيثبؽس.

اعتفبزُ اس ثحث گزٍّي ٍارز هؼبزلِ ؽس .ثز اعبط
خسٍل  -8ذ،فِ هزاحل هرتلف ٍرٍز هتييزّبي هغتمل ثز هيشاى اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي
R

R square

1

عغ تحقي،ت

0/427

0/283

Adj
R square
0/276

*26/82

2

اًغجبق اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي وبرؽٌبعبى

0/575

0/431

0/420

*29/40

0/000

3

اعتفبزُ اس آهَسػ ػولي

0/627

0/493

0/478

*25/51

0/000

4

اعتفبزُ اس ثحث گزٍّي

0/648

0/520

0/500

*21/16

0/000

هزاحل

هتييزّب

F

Sig
0/000

*; عغ  %1ذظ

خسٍل  -9ضزايت هتييزّبي ٍارز ؽسُ ثِ هؼبزلِ رگزعيَى چٌس هتييزُ
B

اؽتجبُ اعتبًسارB

Beta

T

Sig

عغ تحقي،ت

0/544

0/102

0/385

5/36

0/000

اًغجبق اّساف زٍرُ ثب ًيبسّبي وبرؽٌبعبى

0/290

0/063

0/335

4/59

0/000

اعتفبزُ اس آهَسػ ػولي زر خٌگل

0/167

0/050

0/249

3/38

0/001

اعتفبزُ اس ثحث گزٍّي

0/150

0/065

0/164

2/30

0/023

ػسز ثبثت

0/622

0/391

-

-

-

گبم ّب هتييز
1
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ثزرعددي ضددزيت ّوجغددتگي ثدديي زٍ هتييددز عددي

ٍخَز زارز .تحميمدبت اًددبم ؽدسُ تَعدظ لٌبػدت

وبرؽٌبعبى ٍ اثزثرؾي زٍرُ ّدبي آهَسؽدي ًؾدبى

( ٍ )1386هَ يي (ً )1381يدش ايدي ًىتدِ را تأييدس

زاز وِ ثيي زٍ هتييز هذوَر راثغِ هؼٌي زاري ٍخَز

هيًوبيٌس ٍ تحميك حبضز ًيش آى را هَرز تأييس لدزار

ًسارز .ثِ ػجبرت زيگز اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي

زازُ اعت.

هغتمل اس عي وبرؽٌبعبى ثَزُ اعدت ٍ تفدبٍت زر

ثزرعدي ضددزيت ّوجغددتگي ثدديي زٍ هتييددز هيددشاى

ٍيضگي ّدبي فدززي (عدي) وبرؽٌبعدبى تدأثيزي زر

هٌبعت ثَزى هحتدَاي آهَسؽدي ٍ اثزثرؾدي زٍرُ

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي ًسارز .تحميمبت اًدبم

ّبي آهَسؽي ًؾبى زاز ودِ ثديي زٍ هتييدز هدذوَر

گزفتددِ تَعددظ وٌؾددلَ ( )1381ذددبزهي ()1380

راثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاري ٍخَز زارز .تحميمبت اًدبم

ّدسايت ًدضاز (Renchie et al.(2004) ٍ )1389

ؽدسُ تَعدظ );Gatti ; Lorenzet et al. (2006

ايي ًىتِ را تأييس هيًوبيٌس وِ تحميك حبضز ًيدش آى

)ّ Wormbrod (1988) (2009ددسايت ًددضاز

را هددَرز تأييدس لددزار زازُ اعددت .ثزرعدي ضددزيت

( ٍ )1389گل ؽيزي (ً )1384يش ايي ًىتِ را تأييدس

ّوجغددتگي ثدديي زٍ هتييددز عددغ تحقددي،ت ٍ

هي ًوبيٌس ٍ زر تحميك حبضز ًيش ايي هغلدت تأييدس

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي ًؾبى زاز وِ راثغِ ثيي

ؽسُ اعت .ثزرعي ضزيت ّوجغتگي ثيي زٍ هتييدز

زٍ هتييددز هثجددت ٍ هؼٌددبزار ؽددسُ اعددت تحميمددبت

هيشاى رضبيت اس آهَسؽگز ٍ اثزثرؾدي زٍرُ ّدبي

فددَرت گزفتددِ تَعددظ وٌؾددلَ ( )1381ذددبزهي

آهَسؽي ًؾبى زاز وِ ثيي زٍ هتييدز هدذوَر راثغدِ

( ٍ )1380لٌبػدددت ( )1386ايددي ًىتدددِ را تأييددس

هثجت ٍ هؼٌبزار ٍخَز زارز .تحميك فدَرت گزفتدِ

هي ًوبيٌس ٍ تحميدك حبضدز ًيدش آى را تأييدس ودززُ

تَعظ لٌبػت ( )1386ايي ًىتِ را تأييس هيًوبيدس ٍ

اعت.

زر تحميك حبضز ًيش ايي هغلت تأييس ؽس.

ًتددبيح ضددزيت ّوجغددتگي ثدديي زٍ هتييددز زفؼددبت

ًتبيح ضزيت ّوجغتگي ثيي زٍ هتييز هيشاى تدزثدِ

ؽددزوت وبرؽٌبعددبى زر زٍرُ ّددبي آهَسؽددي ٍ

وبري آهَسؽدگز ٍ اثزثرؾدي زٍرُ ّدبي آهَسؽدي

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي ًؾبى زاز وِ راثغِ ثيي

ًؾبى زاز وِ ثيي زٍ هتييدز هدذوَر راثغدِ هثجدت ٍ

زٍ هتييددز هددذوَر هثجددت ٍ هؼٌددبزار ؽددسُ اعددت.

هؼٌبزار ٍخَز زارز .ثزرعي ّبي اًدبم ؽدسُ تَعدظ

تحميمبت فَرت گزفتدِ تَعدظ وبرپيؾدِ ()1383

ذددبزهي ( )1380گددل ؽدديزي ((1988) ٍ )1384

ذدبزهي (Wang (2008) ; Jemison )1380

ً Wormbrodيش ايي ًىتِ را تأييس هديًوبيٌدس ٍ زر

)ً(2004يش ايي ًىتِ را تأييس هيًوبيٌس ودِ تحميدك

تحميك حبضز ًيش ايي هغلت تأييس ؽسُ اعتً .تدبيح

حبضز ًيش آى را هَرز تأييس لزار زازُ اعت .ثزرعدي

ضزيت ّوجغتگي ثديي زٍ هتييدز هيدشاى اعدتفبزُ اس

ضزيت ّوجغتگي ثديي هتييزّدبي هىدبى ثزگدشاري

ٍعددبيل وودده آهَسؽددي ٍ اثزثرؾددي زٍرُ ّددبي

زٍرُ ّب هيشاى اًغجبق اّساف زٍرُ ّبي آهَسؽي ثدب

آهَسؽي ًؾبى زاز وِ ثيي زٍ هتييدز هدذوَر راثغدِ

ًيبسّبي ٍالؼي وبرؽٌبعبى ثب هتييدز اثزثرؾدي زٍرُ

هثجت ٍ هؼٌبزار ٍخَز زارز.

ّبي آهَسؽي ًؾبى زاز وِ راثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاري
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تحميمبت اًدبم ؽسُ تَعظ وٌؾلَ ( )1381هؼتودس

 -خْت ارتمبي ويفي زٍرُ ّبي آهَسؽدي وبروٌدبى

Renchie et

پيؾٌْبز هيگززز وِ تؼبزل هٌبعجي ثيي آهَسػّدبي

)ً al.(2004يش ايي ًىتِ را تأييس هديًوبيٌدس ودِ زر

تئَري ٍ ػولي ثزلزار گززز ٍ سهيٌدِ ّدبي ثبسزيدس

تحميك حبضز ًيدش ايدي هغلدت تأييدس ؽدسُ اعدت.

ػلوي فزاگيزاى زر زٍرُ ّبي آهَسؽي ثيؾتز فدزاّن

ثزرعدي ضددزيت ّوجغددتگي ثدديي زٍ هتييددز هيددشاى

گززز.

اعتفبزُ اس ثبسزيسّبي ػلوي ٍ اثزثرؾي زٍرُ ّدبي

 -پيؾٌْبز هيگززز ودِ اػضدبي وويغديَى اًتردبة

آهَسؽي ًؾبى زاز وِ راثغِ ثديي زٍ هتييدز هدذوَر

اعتبز زر هسيزيت آهَسػ عبسهبى خٌگلّب هزاتغ ٍ

هثجت ٍ هؼٌبزار ؽسُ اعت .تحميمبت فَرت گزفتِ

آثريشزاري وؾَر ثدزاي اًتردبة اعدبتيس هدَارزي

تَعدددددظ ذدددددبزهي ( )1380هؼتودددددس ()1384

ًظيز تدزثِ وبري آهَسؽگز هيشاى تغلظ آهَسؽدگز

؛ )ًSharm(1997يش ايي ًىتِ را تأييس هيًوبيٌدس ٍ

ثِ هَضَػبت آهَسؽي ٍ ارسؽيبثي آهَسؽدگزاى زر

زر تحميك حبضز ًيش ايي هغلت تأييدس ؽدسُ اعدت.

پبيبى زٍرُ آهَسؽي را ثيؾتز هسًظز لزار زٌّس.

ّوچٌدديي ًتددبيح ًؾددبى زاز وددِ  4هتييددز عددغ

 -ثددب تَخددِ ثددِ ًمددؼ ثغدديبر هْددن ٍعددبيل وودده

تحقددي،ت وبرؽٌبعددبى اًغجددبق اّددساف زٍرُ ثددب

آهَسؽي زر تغْيل يبزگيزي ٍ ثب تَخِ ثِ اهىبًدبت

ًيبسّددبي آهَسؽددي وبرؽٌبعددبى هيددشاى اعددتفبزُ اس

هَخَز پيؾٌْبز هي ؽَز وِ ّدز چدِ ثيؾدتز اس ايدي

آهَسػ ػولي ٍ هيدشاى اعدتفبزُ اس ثحدث گزٍّدي

ٍعبيل ووه آهَسؽي زر اهدز تدسريظ ٍ آهدَسػ

حسٍز  50زرفس اس تيييدزات هتييدز ٍاثغدتِ هيدشاى

ثْزُ گيزي ؽَز.

اثزثرؾي زٍرُ ّبي آهَسؽي را تجييي هي وٌٌس.

 -ثِ هٌظدَر افدشايؼ اًگيدشُ ٍ ػ،لدِ وبروٌدبى ثدِ

()1384

)ٍ Gatti (2009

ؽزوت زر زٍرُ ّبي آهَسؽي ثْتدز اعدت عدبسهبى
اثتددسا ًيبسّددبي آهَسؽددي فزاگيددزاى را زر عددغَ
ثب تَخِ ثدِ ًتدبيدي ودِ زر ايدي همبلدِ ثيدبى ؽدس

هرتلف ثزرعي ًوَزُ ٍ عپظ ثب اػوبل وززى آىّدب

پيؾٌْبزّبيي ثِ ؽز سيز ارايِ هيگززز:

ًغجت ثِ ثزگشاري زٍرُ ّبي آهَسؽي السام ًوبيٌدس.
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ِ پبيبى ًبهد.ّبي آهَسؽي تزٍيدي اًبر زر اعتبى يشز
.وبرؽٌبعي ارؽس رؽتِ تزٍيح ٍ آهَسػ وؾدبٍرسي
.زاًؾگبُ تزثيت هسرط تْزاى
 ثزرعي اثزثرؾي زٍرُ ّدبي.)1384( . هؼتوس ر.9
آهَسؽي تزٍيدي ارايِ ؽسُ ثدزاي زاٍعلجدبى عدز
ِ پبيددبى ًبهدد.ثغدديح عددبسًسگي ؽْزعددتبى وددزج
وبرؽٌبعي ارؽس رؽتِ تزٍيح ٍ آهَسػ وؾدبٍرسي
هي ٍاحددس ػلددَم ٍ تحميمددبت،زاًؾددگبُ آساز اعدد
.تْزاى
 عددددٌدؼ اثزثرؾددددي.)1381( . هددددَ يي ر.10
آهَسػّبي تزٍيددي هزتدغ زاراى زر حفدظ احيدبء
 پبيدبى ًبهدِ وبرؽٌبعدي ارؽدس.هزاتغ اعتبى سًددبى
رؽتِ تدزٍيح ٍ آهدَسػ وؾدبٍرسي زاًؾدگبُ آساز
.هي ٍاحس ػلَم ٍ تحميمبت تْزاى،اع
 ثزرعددي هيددشاى.)1389( . ا. ّددسايت ًددضاز ع.11
اثزثرؾي آهَسؽديّدبي ػلودي ودبرثززي پَزهدبًي
 پبيبى ًبهِ وبرؽٌبعي.هزوش آهَسػ خْبز وؾبٍرسي
هي،ارؽس رؽتِ هسيزيت آهَسؽي زاًؾگبُ آساز اع
.ٍاحس ػلَم ٍ تحميمبت تْزاى

