تبضيد زضيبفت92/2/17 :

تبضيد پصيطـ92/12/21 :

تحميك حبضط ثب ّسف انلي ثطضؾي ػَاهل تأثيطگصاض ثط هيعاى توبيل وكبٍضظاى ثِ تجْيع هعضػِ ذَز ثِ فٌبٍضي
اًطغيّبي تجسيس پصيط زض قْطؾتبى تفطـ نَضت پصيطفت .تحميك حبضط اظ ًظط ًحَُ گطزآٍضي زازُّب،
غيطآظهبيكي (تَنيفي) ٍ ثط حؿت ضٍـ ّوجؿتگي اؾت .جبهؼِ آهبضي ايي تحميك ضا توبهي وكبٍضظاى فؼبل زض
ٍاحسّبي ثْطُثطزاضي زّمبً ي قْطؾتبى تفطـ زض چْبض زّؿتبى ثبظضجبى ،ضٍزثبض ،ذطاظاى ٍ وَُپٌبُ تكىيل -
زازًس ( )N=2470وِ ثط اؾبؼ جسٍل وطجؿي -هَضگبى ،تؼساز ً 300فط اظ آًبى اظ عطيك ضٍـ ًوًَِگيطي
عجمِاي ثب اًتؿبة هتٌبؾت اًتربة قسًس .ثطاي گطزآٍضي زازُّب اظ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ گطزيس ضٍايي پطؾكٌبهِ ثب
ًظط پبًلي اظ وبضقٌبؾبى ٍ هترههبى هَضز تأييس لطاض گطفت .ثطاي تؼييي پبيبيي اثعاض تحميك پيفآظهَى اًجبم
گطفت وِ همساض آلفبي وطًٍجبخ هحبؾجِ قسُ ثطاي هميبؼّبي انلي پطؾكٌبهِ ثيكتط اظ  0/75ثَزً .تبيج حبنل
اظ تحليل ضگطؾيَى ًكبى زاز وِ  32/3زضنس اظ تغييطات هتغيط ٍاثؿتِ هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػِ ثِ فٌبٍضي
اًطغيّبي تجسيسپصيط ضا ّفت هتغيط توبيل ثِ ًهت فٌبٍضي اًطغي ذَضقيسي زض نَضت حوبيت زٍلت ،توبيل
ثِ تغييط الگَي وكت فؼلي ،پصيطـ ذغطات ؾطهبيِگصاضي فٌبٍضي ذَضقيسي ،وؿت اعالع اظ تلَيعيَى زض
هَضز هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط ،تٌَع فؼبليتّبي تَليسي ،اػتوبز ثِ پطٍغُّبي تأهيي اًطغي اظ ذَضقيس يب ثمبيبي
گيبّي ٍ ّعيٌِ ؾبالًِ ثطق هٌعل ،تجييي وطزًس.
هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيطً ،ظبم ثْطُثطزاضي زّمبًي ،توبيل ،فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط.
ًَ يؿٌسُ هؿئَل هىبتجبتrazeghi.sm@gmail.com ،
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ٍاثؿتگي قسيس ٍ ًيبظ فعايٌسُ جْبى ثِ هٌبثغ اًرطغي

 .)1388اؾتفبزُ اظ هٌربثغ اًرطغي تجسيسپرصيط زاضاي

وِ ثِ ػٌَاى ػبهل اؾبؾي تَؾؼِ ٍ ظيطثٌربي انرلي

هعايبي هتؼسزي زض اثؼبز هرتلف التهبزي ،اجتوبػي

فؼبليتّبي التهربزي هحؿرَة هريقرَز ،اظ يره

ٍ غيطُ هيثبقرس ( )Reid, 2001ورِ اظ هْرنترطيي

عطف ٍ هحسٍزيت شذبيط ًفتي ٍ ؾبيط ؾَذتّبي

آى ّب هيتَاى ثِ هرَاضزي ّوچرَى افرعايف اهٌيرت

فؿيلي اظ عطف زيگط ،جْبى ضا زض ؾربلّربي اذيرط

ػطضِ اًطغي ٍ وبّف ٍاثؿرتگي ثرِ هٌربثغ اًرطغي

ثب هؿئلِ پيچيسُ چگًَگي تأهيي اًرطغي هرَضز ًيربظ

ذبضجي ٍ تَؾؼِ ثبظاض اًطغي ،ثْجَز ويفيت ظًرسگي

آيٌررسُ هَاجررِ ؾرربذتِ اؾررت (فررط الررِ حؿرريٌي ٍ

ٍ ضفربُ قرْطًٍساى ( ،)Silva, 2008وربّف هيرعاى

ّوىبضاىّ .)1391 ،وچٌيي هؿئلِ احتوبلي تغييرطات

گطهبيف جْربًي ،تحطيره ضقرس التهربزي ،ايجربز

اللين ٍ اضتجبط آى ثب ههطف ؾَذتّربي فؿريلي ٍ

اقتغبل ،افعايف هيعاى زضآهس ؾطاًِ ،افعايف ػرسالت

افررعايف گبظّرربي گلربًررِاي ؾررجت جْرربًي قررسى

اجتوبػي ،حفبظرت اظ هحريظ ظيؿرت ٍ زض ًْبيرت

ثحطاى اًطغي قسُ اؾرت چٌبًىرِ ًبٌّجربضيّربي

افعايف زؾتطؾي ثِ هٌبثغ اًرطغي پبيرساض ٍ هغورئي

الليورري زض لبلررت ضذررسازّبي گًَرربگَى ّوچررَى

ثطاي هٌبعك ضٍؾتبيي ٍ ووترط تَؾرؼِ يبفترِ اقربضُ

ذكىؿبلي ،ؾيالةّبي هرطة ،آترفؾرَظيّربي

ًوَز (ٍاػظي .)1390 ،ثِ ّط حبل ،ثب تَجِ ثِ لرعٍم

جٌگلي ،عَفبىّبي حبضُ اي ٍ فبجؼِّبي جرَي ٍ

اؾتفبزُ اظ اًرطغيّربي تجسيسپرصيط زض ظهيٌرِّربي

آلَزگي َّا زض ؾبلّبي اذيط ثؿيبض چكوگيط ثرَزُ

هرتلرف ،زض ؾربلّربي اذيرط عيرف گؿررتطزُاي اظ

ٍ هيتَاًس ضيكِ زض تغييط تطويجربت اتوؿرفط زاقرتِ

فٌبٍضيّربي هرطتجظ جْرت وٌترطل ٍ ثْرطُثرطزاضي

ثبقس (وبٍيبًي .)1381 ،اظ اييضٍ ،جْبى زض تىبپَي

اثطثرف اظ هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط ثِ ثبظاض هؼطفري

گصض اظ ايي تٌگٌبي اًطغي ،ثِ هٌربثغ اًرطغي تجسيرس

قسُاًس ورِ ثطذري اظ هْرنترطيي آىّرب قربهل آة

قًَسُ چكن زٍذتِ ٍ زض ضاؾتبي تىَيي ٍ تَؾرؼِ

گطموي ذَضقيسي ،اؾترط ٍ ذكهوي ذَضقيسي،

فٌبٍضي ثْطٍُضي اظ آى ثِ ؾطػت گربم ثرط هريزاضز

ؾيؿتنّبي فتٍَلتبييه ،ترَضثييّربي ثربزي ،پور

(.)Belessiotis and Lesourd, 2001

ذَضقيسي ،زؾتگبُ ثيَگبظ ٍ غيطُ هيقًَس وِ الجترِ

اًطغي تجسيسپصيط ثِ اًَاػي اظ اًرطغي اعرالق هري-
قَز وِ ثط ذالف اًطغيّبي تجسيسًبپرصيط لبثليرت
ثبظگكت هجسز ثِ عجيؼت ضا زاضًس .ايي هٌبثغ اًطغي
فٌبًبپصيط ثَزُ ،ثب هحيظ ظيؿت ؾبظگبض هي ثبقرٌس ٍ
آلَزگيّبي ظيؿرت هحيغري ثؿريبض ووترطي ضا زض
همبيؿررِ ثررب زيگررط هٌرربثغ اًررطغي ايجرربز هرريًوبيٌررس
(پطتررَي .)1386 ،افررعٍى ثررط ايرري ،اًررطغيّرربي
تجسيسپصيط اظ پتبًؿيل وبفي ثطاي تَليس هٌبثغ اًطغي
هَضز ًيبظ اًؿبى ثطذَضزاض ثرَزُ ٍ هربّيتي ايوري ٍ
نلح آهيرع ثرطاي تَليرس اًرطغي زاضًرس (گٌرسهىبض،

ًهت ٍ ضاُاًساظي آىّب تب حسٍزي پيچيرسُ ثرَزُ ٍ
ًيرربظ ثررِ ترهررم ٍ زاًررف فٌرري ذرربل زاضز
(.)McCormick, 2007

ثب تَجِ ثِ تٌَع اًطغيّربي تجسيسپرصيط ٍ هبّيرت
آى ّب ،ايي هٌبثغ اًطغي اظ ظهيٌِّربي وربضثطز ثؿريبض
گؿتطزُاي زض حَظُّبي هرتلف ثطذرَضزاض ّؿرتٌس
وِ زض ايي هيبى ،يىي اظ هْنتطيي ظيرط ثررفّربي
التهبزي وِ اظ پتبًؿيل ٍ ظطفيرت هؿربػس فطاٍاًري
ثطاي تَؾؼِ ٍ ثْطُگيطي اظ اًطغيّبي تجسيسپرصيط

عوامل تأثيزگذار بز ميشان تمايل كطاورسان به تجهيش مشرعه ...
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ثطذررَضزاض اؾررت ،ثرررف وكرربٍضظي هرريثبقررس .اظ

تحميك ًكبى زاز وِ ضاثغِ ثيي ؾرغح تحهريالت ٍ

آًجبيي وِ زض ايي ثرف اًطغي ثِ ػٌَاى يه ًْربزُ

هيعاى پصيطـ اًطغيّبي ًرَ ٍ هَفميرت ترطٍيج زض

تَليسي ثِ ههطف هيضؾس ،ثٌبثطايي تأهيي ثِ هَلرغ،

ثَهي ؾبظي اًطغيّبي ًَ هثجت ٍ هؼٌريزاض اؾرت.

هغوئي ٍ اضظاى اًطغي هَضز ًيبظ آى اّويت ٍيرػُاي

ّوچٌيي ثط اؾبؼ يبفتِّبي تحميك ،ثريي آگربّي ٍ

زض افعايف تَليسات ٍ وبّف ّعيٌِّبي تَليرس زاضز

ػاللوٌسي هطزم اظ اّساف ٍ فَايس اًطغيّبي ًرَ ٍ

(ؾْيلي .)1386 ،اّويرت ايري هَضرَع ثرب زض ًظرط

ثطگعاضي والؼّبي آهَظقري -تطٍيجري ثرب هيرعاى

گطفتي ايٌىِ اهرطٍظُ ثررف وكربٍضظي ثرِ هٌظرَض

توبيل افطاز ثِ پصيطـ اًطغيّبي ًَ ضاثغِ هثجرت ٍ

پبؾرگَيي ثِ ًيبظ ضٍظ افعٍى غصا ثطاي جوؼيت ضٍ

هؼٌيزاضي ٍجرَز زاقرت .قربزي علرت ٍ ًبيرِزاض

ثِ ضقس وطُ ظهيي ٍ فطاّن وطزى هَاز غرصايي وربفي

( )1388زض ثطضؾرري ػَاهررل هررَثط ثررط پررصيطـ ٍ

ٍ هٌبؾت ثطاي آىّب ،ثرِ هيرعاى ظيربزي ٍاثؿرتِ ثرِ

ثِ وبضگيطي آثگطم وي ّربي ذَضقريسي ذربًگي زض

ههطف اًطغي هيثبقس ،زٍ چٌساى اؾت ( Hatirili

ًَاحي ضٍؾتبيي زضيبفتٌس وِ اظ هيبى هتغيطّبي هَضز

 .)et al., 2005اظ هٌرربثغ اًررطغي تجسيسپررصيط زض

ثطضؾي ،زٍ هتغيط هيعاى زضآهرس ذربًَاض ضٍؾرتبيي ٍ

ثرف وكبٍضظي هيتَاى زض ػوليبت ذربن ٍضظي،

هعيت ًؿجي آثگرطم وريّربي ذَضقريسي ذربًگي،

وبقرتٍ ،جريي ػلرف ّررطظ ،آثيربضي ،پررف وررَز

ثيكرتطيي هيرعاى ٍاضيربًؽ هتغيرط پرصيطـ ٍ هيرعاى

قيويبيي ،ثطزاقت ،حورل ٍ ًمرل ،شذيرطُؾربظي ٍ

اؾررتفبزُ اظ آثگررطم ورريّرربي ذَضقرريسي تَؾررظ

فطآٍضي هحهَالت وكبٍضظي اؾتفبزُ ًوَز .افرعٍى

ضٍؾتبييبى ضا تجييي هيوٌٌس .ػلرن جويلري ٍ اهيرسي

ثط هَاضز اقبضُ قسُ ،وبضثطز هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط

ًجفآثبزي ( )1390زض تحميمري ثرِ اهىربىؾرٌجي

وطزى آة ،ذكه وطزى زاًِ ،تأهيي آة،

وبضثطز اًطغيّبي تجسيسپصيط زض ثررف وكربٍضظي

گطهبيف ٍ تَْيِ انغجلّب ،ترأهيي آة هرَضز ًيربظ

اظ زيسگبُ اػضبي ّيئت ػلوي زاًكرگبُ آظاز ٍاحرس

چْبض پبيبى زض هٌبعك زٍض افتبزُ ،آثيربضي زض هميربؼ

ػلَم ٍ تحميمبت تْطاى پطزاذترِاًرسً .تربيج تحميرك

وَچه ،آثىكي زض ػوك ون ثطاي پرطٍضـ آثعيربى،

حبوي اظ آى ثَز وِ اظ ًظط پبؾرگَيبى هَضز هغبلؼِ

قيطيي وطزى آة ٍ ايجبز ؾطزذبًِّبي وَچه ًيرع

اؾررتفبزُ اظ اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط زض ثرررف

اظ زيگط وبضثطزّبي ايي هٌبثغ زض حَظُ وكبٍضظي ثِ

وكبٍضظي ايطاى زض ٍضؼيت ًبهغلَثي لطاض زاضز .ثرط

قوبض هيضًٍس (.)Cramer, 1996

اؾبؼ ًتبيج تحميك ،فطاّن ًوَزى ظيطؾربذت ّربي

زض ايرري ظهيٌررِ هغبلؼرربت ٍ پررػٍّفّرربي تجطثرري

فٌبٍضاًِ الظم ٍ حوبيت ٍ ؾيبؾرتگرصاضي هٌبؾرت

هتؼسزي زض زاذل ٍ ذبض اظ وكرَض اًجربم گطفترِ

زٍلت زض ايي حَظُ ،اظ هْنترطيي ػَاهرل هرَثط ثرط

اؾت وِ زض ايي ثرف ثِ هطٍض ذالنِ ًتبيج ثطذي

تَؾؼِ اؾتفبزُ اظ اًطغيّبي تجسيسپرصيط زض ثررف

اظ هْنتطيي آىّب پطزاذتِ قسُ اؾت.

وكبٍضظي ثَزًس .يبفتِّبي تحميك فط الرِ حؿريٌي

ػلرري هيطظايرري ( )1387زض هغبلؼررِاي ثررِ ثطضؾرري

ٍ ّوىبضاى ( )1391پيطاهَى ًمف اؾتفبزُ اظ اًرطغي

ؾبظٍوبض پرصيطـ ٍ ًمرف ترطٍيج زض ثرَهيؾربظي

ذَضقرريسي زض حفررا ٍ احيرربي هطاتررغ زض هٌرربعك

اًطغيّبي ًَ پطزاذتِ اؾتً .تبيج ثِ زؾت آهرسُ اظ

ذكه ًكبى زاز وِ ضٍؾتبييبى هَضز هغبلؼِ اظ هيعاى

ثطاي پو
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توبيل ظيبزي ثطاي اؾتفبزُ اظ اًطغي ذَضقريسي ثرِ

ؾبليبى هتوبزي وكبٍضظاى وكرَض تطويرِ اظ ظيؿرت

ػٌَاى اًطغي ًَ ٍ پبن زض ؾبلّبي آتري ثطذرَضزاض

تَزُ ثطاي تأهيي گطهب ٍ آقرزعي ٍ اظ اًرطغي ثربز ٍ

ثَزًس ٍ هؼتمس ثَزًس اؾتفبزُ اظ ايي اًطغي هيتَاًرس

آة ثطاي تأهيي اًرطغي هرَضز ًيربظ ذرَز زض ؾرغح

تأثيط ظيبزي ثط ثْجَز ؾغح زضآهس آًبى زاقتِ ثبقرس.

هعضػِ ٍ يب ههبضف ذربًگي اؾرتفبزُ ورطزُاًرس .ثرب

ثط اؾبؼ ًتبيج تحميرك ،هيرعاى آقرٌبيي ضٍؾرتبييبى

تَجِ ثِ يبفتِّبي تحميك ،هيعاى زؾتطؾي وكبٍضظاى

هَضز هغبلؼِ ثب اًرطغي ذَضقريسي ٍ هعايربي آى زض

ثِ هٌبثغ اعالػبتي ثِ ٍيرػُ قرطوت زض ورالؼّربي

ؾغح ظيبز ٍ ذيلري ظيربز ثرَزُ اؾرت ٍ توربؼ ثرب

آهَظقي ،توبيل ثِ ثْجَز ظيطؾبذتّربي هرطتجظ ثرب

هطٍجبى هٌبثغ عجيؼي ،ثبظزيسّبي هؿتوط اظ فؼبليت-

اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط زض ؾررغح هعضػررِ ،تٌررَع

ّبي هطاوع اًرطغي ًرَ ٍ اؾرتفبزُ اظ ؾررٌطاًيّربي

فؼبليتّبي تَليسي ،زضآهس وكربٍضظي ٍ زاهرساضي،

تطٍيجي ،اظ

تؼساز ٍ اًساظُ ثبؽ يب هعضػرِ ٍ تؼرساز زام اظ ػَاهرل

هْن تطيي فؼبليتّبي تطٍيجي زض ذهَل هؼطفري

هَثط ثط توبيل وكبٍضظاى ثِ اؾرتفبزُ اظ اًرطغيّربي

ٍ قٌبؾبًسى اًطغي ًَ زض هٌغمِ ثَزًس.

تجسيسپصيط ٍ فٌبٍضيّبي هطتجظ ثب آىّرب ثرَزُاًرس.

)Thyagarajan & Vasanthakumar (2000

زض هغبلؼِ ذَز ًكبى زازًس وِ ثيي ؾي ،هيعاى زضآهس
ٍ اؾتفبزُ اظ ضؾبًِّبي اًجَّي ثرب هيرعاى اؾرتفبزُ اظ
فٌربٍضي ،ضاثغرِ هثجرت ٍ هؼٌريزاض ٍجرَز زاضز ،زض
حبلي وِ ثط اؾبؼ ًتبيج ضاثغِ ثيي حطفرِ ثرب هتغيرط
ٍاثؿتِ توبيل ثِ هيعاى اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي ،هؼٌريزاض
ًجررَزُ اؾررتٍ Chaudhary et al. (2001) .
) Sharma et al. (2002هيرعاى اؾرتفبزُ اظ هٌربثغ
اعالػبتي ،هيعاى زضآهس ،تٌَع تَليسات وكربٍضظي ٍ
اًگيعُ ٍ آهربزگي شٌّري وكربٍضظاى ثرطاي پرصيطـ
ضيؿه ؾطهبيِگصاضي ثط فٌبٍضي اًطغي تجسيسپرصيط
ضا ػبهررلّرربي هْررن هررَثط ثررط هيررعاى اؾررتفبزُ اظ
اًطغيّربي تجسيسپرصيط زض ؾرغح هعضػرِ زض ًظرط
گطفتِاًرسSubashini & Thyagarajan (2002) .

زض هغبلؼِاي ًكبى زازًس وِ ؾغح تحهيالت ،اًساظُ
ظهريي ،هكربضوت اجتوربػيٍ ،ضرؼيت اجتوربػي-
التهبزي ٍ توبؼ ثب ؾبظهبىّبي تطٍيجي ثرب هيرعاى
اؾتفبزُ اظ فٌبٍضي زض ؾغح يه زضنس ضاثغِ هثجت
ٍ هؼٌررريزاضي زاضًرررس& Ahmet (2003) .

 Kaygusuzزض ثطضؾي ذَز زضيبفتٌس وِ زض عرَل

ًتبيج تحميك )ً Faiers et al (2007كبى زاز وِ زض
ظهيٌِ پرصيطـ ؾيؿرتنّربي ذَضقريسي ذربًگي ٍ
فطآيٌررس اضظيرربثي ٍيػگرريّرربي هحهررَل ،زض ثرريي
ٍيػگيّربي ًرَآٍضي ،هعيرت ًؿرجي ٍ ؾرَزآٍضي
ثلٌسهست ثطاي ًرَ پرصيطاى زاضاي اّويرت ثيكرتطي
ثَزُ اؾتّ .وچٌيي ًَ ،پصيطاى اٍليرِ زاضاي زضآهرس
ثيكتط ،ؾي ووتط ٍ تحهيالت ثبالتطي ثرَزُاًرس .ثرِ
ّويي هٌَال Shabanali Fami et al (2010) ،زض
هغبلؼِ ذَز هكررم ًوَزًرس ورِ فرطاّن ًورَزى
ظيطؾبذتّبي لبًًَيًْ ،بزي ،آهَظقري ،اػتجربضي،
اجتوبػي ٍ فٌبٍضاًِ اظ هْرنترطيي ػَاهرل هرَثط ثرط
تَؾؼِ ثِ وبضگيطي اًطغيّبي تجسيسپصيط زض ثرف
وكبٍضظي هيثبقٌس.
ػليطغن اّويت هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط ٍ ضرطٍضت
حطوررت جَاهررغ ثكررطي زض ضاؾررتبي تَؾررؼِ ٍ ث رِ
وبضگيطي ايي هٌبثغ ،زض ػورل وربضثطز اًرطغي ّربي
تجسيسپصيط ثب چبلفّب ٍ هَاًغ هتؼسزي هَاجِ هي-
ثبقس وِ ًفَش ٍ تَؾؼِ آىّب زض ثرف ّبي هرتلف
ضا ثؿيبض زقَاض ٍ وٌس ؾبذتِ اؾت (ًكطيِ ؾربظهبى
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اًطغي ّبي ًَ ايطاى .)1386 ،ثرِ ّرط حربل ،زض ايري

قْطؾتبى تفطـ ثب هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػِ ثرِ

ظهيٌِ ضطٍضي اؾت ثب تَجِ ثِ اّويت هٌبثغ اًرطغي

فٌبٍضيّبي اًطغي تجسيسپصيط.

تجسيسپررصيط ٍ ورربضثطز گؿررتطزُ آىّررب زض ثرررف
وكبٍضظي اظ يه ؾَ ٍ لبثليرتّرب ٍ ظطفيرتّربي
هَجَز زض هٌبعك هرتلف وكَض زض حرَظُ اًرطغي-

تحميك حبضرط اظ اظ ًظرط ًحرَُ گرطزآٍضي زازُّرب،

ّبي تجسيسپرصيط اظ ؾرَي زيگرط ،اظ عطيرك عرط

غيطآظهبيكررري( تَنررريفي) ٍ ثرررط حؿرررت ضٍـ

هغبلؼبتي ثِ ثطضؾي ٍضؼيت هَجَز ثِ ٍيػُ ػَاهل

ّوجؿتگي اؾت .جبهؼِ آهبضي تحميك قبهل توربهي

هَثط ثرط اًگيرعـ ٍ توبيرل وكربٍضظاى ثرِ تَؾرؼِ

وكبٍضظاى فؼبل زض ٍاحسّبي ثْطُ ثرطزاضي زّمربًي

اؾتفبزُ اظ اًطغيّبي تجسيسپصيط پطزاذت ترب ثترَاى

قْطؾتبى تفطـ زض چْبض زّؿتبى ثبظضجبى ،ضٍزثبض،

زض لبلت يه ثطًبهِضيعي هٌؿجن ٍ ّسفوٌس ظهيٌرِ-

ذطاظاى ٍ وَُپٌبُ ثَزًس ( )N=2470وِ ثب تَجرِ ثرِ

ّبي ضرطٍضي ثرطاي تَؾرؼِ وربضثطز هٌربثغ اًرطغي

جسٍل وطجؿي -هَضگبىً 330 ،فط اظ آًبى ثِ ػٌَاى

تجسيسپصيط زض ثرف وكبٍضظي ضا فطاّن ؾبذت.

ًوًَِ آهبضي ثطاي اًجربم تحميرك ٍ پبؾررگَيي ثرِ
پطؾفّبي پػٍّف اًتربة قسًس .الجتِ الظم ثِ شوط
اؾت وِ پؽ اظ اضظيبثي پطؾكٌبهِّربي جورغآٍضي

پرػٍّف حبضرط ثرب ّرسف انرلي ثطضؾري ػَاهررل

قسُ ،تؼساز  30پطؾكٌبهِ ثِ زليل ًبلم ثَزى زازُ-

تأثيطگصاض ثط هيعاى توبيل وكبٍضظاى ثِ تجْيع هعضػِ

ّب اظ فطايٌس تحليل حرصف قرسُ ٍ زض ًْبيرت 300

ذَز ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط زض قْطؾتبى

پطؾكٌبهِ ثطاي تحليل هَضز اؾرتفبزُ لرطاض گطفتٌرس.

تفطـ ٍ اّساف اذتهبني ظيط اًجبم گطفرت .ايري

ثطاي زؾتيبثي ثِ ًوًَِّب ٍ تىويل پطؾكرٌبهِّرب ،اظ

اّرساف ػجبضتٌرس اظ :تؼيريي ٍيػگريّربي فرطزي،

ضٍـ ًوًَررِگيررطي عجمررِاي ثررب اًتؿرربة هتٌبؾررت

التهرربزي ،ظضاػرري ،اجتورربػي ٍ ضٍاىقررٌبذتي

(زّؿتبىّبي هَضز هغبلؼِ ثِ ػٌرَاى عجمربت) ثْرطُ

وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ زض قْطؾتبى تفطـ تؼيريي

گطفتِ قس وِ پؽ اظ هحبؾجِ ،تؼساز ًوًَِّبي ظيرط

ٍضرؼيت هيرعاى توبيرل ثرِ تجْيرع هعضػرِ ثرِ

ثِ قط جسٍل قوبضُ  1ثِ ّط يره اظ زّؿرتبىّرب

فٌبٍضيّبي اًطغي تجسيسپصيط زض ٍاحرسّبي ثْرطُ

اذتهبل يبفت ؾزؽ ،ثرب هطاجؼرِ ثرِ چربضچَة

ثطزاضي هَضز هغبلؼِ زض قْطؾتبى تفرطـ ٍ تؼيريي

ًوًَِ ،تؼساز وكبٍضظاى هرَضز ًظرط زض ّرط يره اظ

ضاثغِ ثيي ٍيػگيّبي وكربٍضظاى هرَضز هغبلؼرِ زض

عجمبت ثِ نَضت تهبزفي اًتربة قسُ ٍ زازُّربي
هَضز ًيبظ اظ عطيك آىّب گطزآٍضي قس.
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جسٍل  -1تؼساز ول وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ ٍ ًوًَِّبي اذتهبل يبفتِ
ضزيف

ًبم زّؿتبى

تؼساز ثْطُثطزاضاى

تؼساز ًوًَِ اذتهبل يبفتِ

1

ثبظضجبى

1248

155

2

ضٍزثبض

592

72

3

ذطاظاى

321

36

4

وَُپٌبُ

309

37

5

جوغ ول

2470

300

اثعاض گطزآٍضي زازُّب زض ايي تحميك پطؾكٌبهِ ثرَز

تؼييي پبيبيي پطؾكٌبهِ ،پيف آظهرَى اًجربم گطفرت

وِ قبهل  9ثرف ٍيػگيّبي فرطزي ( 10پطؾرف)،

وِ همساض آلفبي وطًٍجبخ هحبؾجِ قسُ ثطاي هميبؼ-

ٍيػگرريّرربي ظضاػرري ( 5پطؾررف)ٍ ،يػگرريّرربي

ّبي انلي پطؾكٌبهِ ثيكتط اظ  0/75ثرَز ورِ ًكربى

التهبزي ( 5پطؾف) ٍ ٍيػگريّربي ضٍاىقرٌبذتي

زٌّسُ پبيبيي لبثل لجَل ثَز .پطؾكرٌبهِ تأييرس قرسُ

وكبٍضظاى ( 6پطؾف) ،ظهيٌِّربي هرتلرف فؼبليرت

ثطاي پبؾرگَيي زض اذتيبض ًوًَِ آهبضي هرَضز ًظرط

وكرربٍضظي -زاهررساضي پبؾرررگَيبى (قرربهل 13

لطاض گطفت ٍ پؽ اظ تىويرل ،زازُّربي گرطزآٍضي

پطؾرف) ،هيررعاى زؾتطؾرري ثررِ هٌرربثغ اعالػرربتي زض

قسُ ثرب اؾرتفبزُ اظ ًرطمافرعاض  SPSSV18پرطزاظـ ٍ

ذهررَل هٌرربثغ اًررطغي تجسيسپررصيط (قرربهل 9

تحليل گطزيس .ثطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُّرب اظ آهربض

پطؾررف) ،هيررعاى آقررٌبيي ثررب فٌرربٍضيّرربي اًررطغي

تَنيفي ٍ اؾتٌجبعي اؾتفبزُ قس.

تجسيسپررصيط (قرربهل  10پطؾررف) ،هيررعاى ورربضثطز
فٌبٍضيّبي اًطغي تجسيسپصيط (قبهل  10پطؾرف)،
هيعاى توبيرل ثرِ تجْيرع هعضػرِ ثرِ فٌربٍضي ّربي
اًطغيّبي تجسيسپصيط (ثِ ػٌَاى هتغيط ٍاثؿتِ) ثَز.
ثِ هٌظَض اًساظُگيطي هتغيط ٍاثؿرتِ تحميرك اظ يره
پطؾف ثبظ اؾتفبزُ قس ثِ ًحرَي ورِ اظ وكربٍضظاى
ذَاؾتِ قس تب هيعاى توبيل ثِ تجْيرع هعضػرِ ذرَز
ثِ فٌبٍضي اًرطغيّربي تجسيسپرصيط ضا ثرِ نرَضت
زضنس (ثيي نفط تب  )100هكررم ًوبيٌرس .ضٍايري
پطؾكٌبهِ ثرب ًظرط پربًلي اظ اػضربي ّيئرت ػلوري
زاًكگبُ تْطاى ٍ ظًجبى ٍ ًيع ثطذري وبضقٌبؾربى ٍ
هغلؼبى وليسي زض حَظُ اًطغيّربي تجسيسپرصيط ٍ
پؽ اظ اًجبم انالحبت الظم ثرِ زؾرت آهرس .ثرطاي

ثط اؾبؼ يبفتِّبي تحميرك  93زضنرس پبؾررگَيبى
هررطز ٍ  7زضنررس آىّررب ظى ثَزًررس .هيرربًگيي ؾرري
پبؾرگَيبى ٍ ّوؿط آًبى ثِ تطتيرت  55 ٍ 59ؾربل
ثَزّ .وچٌيي ثط اؾبؼ ًتبيج ثسؾت آهسُ هكررم
قررس وررِ هيرربًگيي تؼررساز فطظًررساى ٍ ثؼررس ذرربًَاض
وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ ثِ تطتيت ً 7 ٍ 4/5فط ثرَز.
اظ ًظررط قررغل انررلي 50/7 ،زضنررس پبؾرررگَيبى
وكرربٍضظ -زاهررساض 16 ،زضنررس وبضهٌررس 10 ،زضنررس
قغل آظاز 4/7 ،زضنرس وربضگط ٍ  18/7زضنرس ًيرع
ؾبيط هكربغل ثَزًرسً .تربيج تحميرك ًكربى زاز ورِ
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هيرربًگيي ؾرربثمِ فؼبليررت وكرربٍضظي ٍ زاهررساضي

اؾت .ثب تَجِ ثِ اعالػربت وؿرت قرسُ ،ثيكرتطيي

پبؾرگَيبى هَضز هغبلؼرِ ثرِ تطتيرت 18/4 ٍ 17/8

فطاٍاًي ( 29زضنس) هتؼلك ثِ پبؾرگَيبًي ثرَز ورِ

ؾبل ثرَز .زض حرسٍز  63/7زضنرس اظ پبؾررگَيبى

زاضاي هسضن تحهيلي اثتسايي ثَزًس .زض ضروي ،زض

هَضز هغبلؼِ ػضرَ تؼربًٍيّربي ضٍؾرتبيي ٍ 26/3

حسٍز  27زضنس اظ وكبٍضظاى ضا ًيع افطاز ثي ؾرَاز

زضنس ّيچ گًَِ ػضَيتي زض تؼبًٍيّب ًساقتٌس.

تكىيل زازُ ثَزًس.

تَظيغ فطاٍاًي پبؾرگَيبى هَضز هغبلؼِ ثرط حؿرت
ؾغح تحهيالت زض جرسٍل قروبضُ  2آٍضزُ قرسُ
جسٍل  -2تَظيغ فطاٍاًي پبؾرگَيبى ثط حؿت ؾغح تحهيالت
فطاٍاًي

زضنس

زضنس تجوؼي

ضزيف

ؾغح تحهيالت

1

ثيؾَاز

82

27/3

27/3

2

اثتسايي

88

29/3

56/6

3

ضاٌّوبيي

30

10

66/6

4

هتَؾغِ

25

8/3

73/9

5

زيزلن

47

15/7

89/6

6

فَق زيزلن

20

6/7

96/3

7

وبضقٌبؾي ٍ ثبالتط

8

2/7

100

8

ول

300

100

ًوب :اثتسايي
ثب تَجِ ثرِ يبفترِّربي تحميرك هكررم قرس ورِ

وِ هيبًگيي ايي هتغيط ّ 2/4ىتربض اؾرتّ .وچٌريي،

هيبًگيي تؼساز هحهَالت ثبغي ،هحهَالت ظضاػري

ثيكتطيي فطاٍاًي ( 33/3زضنس) هتؼلك ثِ وكبٍضظاى

ٍ هحهَالت ؾجعي -نريفي وكربٍضظاى زض هٌغمرِ

ثب هؿبحت اضاضي ظضاػي ثيي  1/1تب ّ 2ىتربض ثرَز.

هَضز هغبلؼِ ثِ تطتيت زض حسٍز  4 ٍ 3 ،4هحهرَل

ًىتِ لبثل تَجِ آى اؾت وِ زض حسٍز  95زضنس اظ

ثَز .زض ذهَل هؿبحت اضاضي ظضاػي وكبٍضظاى

پبؾرگَيبى هَضز هغبلؼرِ ووترط اظ ّ 5ىتربض ظهريي

هَضز هغبلؼِ ،اعالػبت ثسؾت آهسُ حبوي اظ آى ثَز

ظضاػي زاقتٌس (جسٍل .)3
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جسٍل  -3تَظيغ فطاٍاًي پبؾرگَيبى ثط حؿت هؿبحت اضاضي ظضاػي
ضزيف

هؿبحت اضاضي ظضاػي

فطاٍاًي

زضنس

زضنس تجوؼي

1

ووتط اظ 0/5

28

9/3

9/3

2

0/51 -1

58

19/4

28/7

3

1/1 -2

100

33/3

62

4

2/1 -3

41

13/7

65/7

5

3/1 -4

40

13/3

89

6

4/1 -5

17

5/7

94/7

7

ثيكتط اظ 5

16

5/3

100

8

ول

300

100

ًتبيج ثسؾت آهسُ زض ذهَل تؼساز ثبؽ يب هعضػِ وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ ًكبى زاز وِ هيبًگيي ايي هتغيرط ثرطاي
پبؾرگَيبى هَضز هغبلؼِ زض حسٍز  2ػسز ثَزّ .وبىعَض وِ اظ ًتربيج هٌرسض زض جرسٍل قروبضُ  4پيساؾرت زض
حسٍز  41زضنس پبؾرگَيبى يه ثبؽ يب هعضػِ ٍ حسٍز  11زضنس ًيع ثيف اظ  4ثبؽ يب هعضػِ زاقتٌس.
جسٍل  -4تَظيغ فطاٍاًي وكبٍضظاى ثط حؿت تؼساز ثبؽ يب هعضػِ (ػسز)
ضزيف

تؼساز ثبؽ يب هعضػِ

فطاٍاًي

زضنس

زضنس تجوؼي

1

1

124

41/3

41/3

2

2

92

30/7

72

3

3

50

16/7

88/7

4

ثيكتط اظ 4

34

11/3

100

5

ول

300

100

ًترربيج حبنررل اظ اٍلَيررتثٌررسي ٍيػگرريّرربي

هَضز توبيل ثِ زضيبفرت ٍام جْرت ذطيرس فٌربٍضي

ضٍاى قٌبذتي وكربٍضظاى هرَضز هغبلؼرِ زض جرسٍل

اًطغي ذَضقيسي يرب ثيَگربظ ٍ پرصيطـ ضيؿره ٍ

قوبضُ ً 5كبى زازُ قسُ اؾت .ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثرِ

ذغطات ؾطهبيِ گصاضي ًهت فٌبٍضي ذَضقريسي،

زؾت آهسُ ،توبهي ػَاهل هغبلؼِ قسُ ثِ غيرط اظ زٍ

زاضاي هيبًگيي ثبالتط اظ حس هتَؾظ ثَزًس.
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جسٍل  -5اٍلَيتثٌسي ٍيػگيّبي ضٍاىقٌبذتي وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ
ضتجِ

هيبًگيي

هَضز

*

اًحطاف

ضطيت

هؼيبض

تغييطات

1

توبيل ثِ تغييط الگَي وكت فؼلي ثِ الگَي جسيس

3/46

1/36

0/39

2

توبيل ثِ ثْجَز ظيطؾبذتّبي هعضػِ (حهبضوكي ،ذطيس ثطق ٍ )...

3/49

1/45

0/41

3

اػتوبز ثِ پطٍغُّبي تأهيي اًطغي اظ ذَضقيس يب ثمبيبي گيبّي

3/13

1/59

0/50

4

توبيل ثِ ًهت تأؾيؿبت اًطغي ذَضقيسي يب ثيَگبظ زض هعضػِ زض

3/06

1/60

0/52

نَضت حوبيت زٍلت
5

توبيل ثِ زضيبفت ٍام جْت ذطيس فٌبٍضي اًطغي ذَضقيسي يب ثيَگبظ

2/94

1/59

0/54

6

پصيطـ ضيؿه ٍ ذغطات ؾطهبيِگصاضي ًهت فٌبٍضي ذَضقيسي

1/40

1/48

1/05

* ثط اؾبؼ عيف ليىطت ( -0انالً  -1ذيلي ون  -2ون  -3هتَؾظ  -4ظيبز  -5ذيلي ظيبز)

نيفيجربت ،ظضاػرت غرالت ٍ ظضاػرت ػلَفرِ8 ،
ثرط اؾرربؼ زازُّرربي گررطزآٍضي قررسُ ،ثرريف اظ 80
زضنس اظ وكبٍضظاى جبهؼِ هَضز هغبلؼِ ثرِ تطتيرت
زض فؼبليررتّرربي ثبغررساضي ،ؾررجعيورربضي ،ظضاػررت

زضنس زض فؼبليتّبي پطٍضـ ظًجرَض ػؿرل ٍ تٌْرب
 1/3زضنرررس ًيرررع ثرررِ پرررطٍضـ هررربّي اقرررتغبل
زاقتٌس(جسٍل .)6

جسٍل  -6تَظيغ فطاٍاًي وكبٍضظاى ثط حؿت ظهيٌِّبي فؼبليت وكبٍضظي -زاهساضي
ضزيف

ثلي
فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

ظهيٌِ اقتغبل

ذيط

1

ثبغساضي

281

93/7

19

6/3

2

ؾجعيوبضي

260

86/7

40

13/3

3

ظضاػت نيفيجبت

255

85

45

15

4

ظضاػت غالت

253

84/3

47

15/7

5

ظضاػت ػلَفِ

241

80/3

59

19/7

6

پطٍضـ گَؾفٌس ٍ ثع

197

65/7

103

34/3

7

پطٍضـ عيَض

191

63/7

109

36/3

8

پطٍضـ گبٍ قيطي

180

60

120

40

9

ظضاػت حجَثبت

173

57/7

127

42/3

10

پطٍضـ گَؾبلِ پطٍاضي

140

46/7

160

53/3

11

پطٍضـ حيَاًبت ثبضوف ٍ ؾَاضي

104

34/7

196

65/3

12

پطٍضـ ظًجَض ػؿل

24

8

276

92

13

پطٍضـ هبّي

4

1/3

296

98/7
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-

اظ حبنل جوغ هتغيطّبي جسٍل قوبضُ  ،6هتغيرطي
ثِ ػٌَاى «تٌَع فؼبليت ّبي تَليرسي» ثسؾرت آهرس.
هتَؾظ تٌَع فؼبليتّبي تَليسي وكربٍضظاى هرَضز
هغبلؼِ  7/67ثب اًحطاف هؼيبض  2/66ثَز .ثرط اؾربؼ
ًتبيج پػٍّف 76 ،زضنس اظ پبؾرگَيبى ثِ ثريف اظ
پٌج فؼبليت تَليسي اقتغبل زاقتٌس.

اٍلَيتثٌسي هٌبثغ اعالػربتي زض ذهرَل اًرطغي
ّرربي تجسيسپررصيط ثررط اؾرربؼ هيررعاى زؾتطؾرري
وكبٍضظاى ثِ آىّب زض جسٍل قروبضُ  7آٍضزُ قرسُ
اؾت .ثط اؾربؼ ًتربيج ثسؾرت آهرسُ ،پبؾررگَيبى
هررَضز هغبلؼررِ ثيكررتطيي زؾتطؾرري ضا ثررِ زٍ هٌجررغ
اعالػبتي تلَيعيَى ٍ ضازيَ زاقتٌس.

.
جسٍل  -7اٍلَيتثٌسي هٌبثغ اعالػبتي زض ذهَل اًطغيّبي تجسيسپصيط ثط اؾبؼ هيعاى زؾتطؾي وكبٍضظاى ثِ آىّب
هٌبثغ اعالػبتي

ضتجِ

هيبًگيي

*

اًحطاف هؼيبض

ضطيت تغييطات

1

تلَيعيَى

0/99

1/25

1/26

2

ضازيَ

0/32

0/78

2/43

3

ضٍظًبهِ ٍ هجلِ

0/29

0/81

2/79

4

ّوؿبيگبى

0/28

0/78

2/78

5

وتبة

0/23

0/72

3/13

6

وبضقٌبؾبى

0/20

0/69

3/45

7

والؼ آهَظقي (جْبز وكبٍضظي)

0/15

0/57

3/8

8

وبهزيَتط

0/09

0/46

5/11

9

ايٌتطًت

0/08

0/47

5/87

* ثط اؾبؼ عيف ليىطت ( -0انالً  -1ذيلي ون  -2ون  -3هتَؾظ  -4ظيبز  -5ذيلي ظيبز)

يبفتِّبي تحميك زض ظهيٌِ هيعاى آقرٌبيي وكربٍضظاى

ثِ اٍلَيتّبي وؿت قرسُ ،پبؾررگَيبى ثيكرتطيي

هَضز هغبلؼِ ثب فٌبٍضيّبي اًطغيّربي تجسيسپرصيط

آقررٌبيي ضا ثررب آثگررطم ورري ذَضقرريسي ٍ ووتررطيي

ًكبى زاز وِ زض هجوَع هيرعاى آقرٌبيي وكربٍضظاى

آقٌبيي ضا ثب تَليس ؾَذت اظ هحهَالت وكبٍضظي

هَضز هغبلؼِ زض ؾغح ذيلي ون ثَزُ اؾت .ثب تَجِ

هثل شضت زاقتٌس (جسٍل .)8
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جسٍل  -8اٍلَيتثٌسي فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط ثط اؾبؼ هيعاى آقٌبيي وكبٍضظاى ثب آىّب
هَضز

ضتجِ

هيبًگيي

*

اًحطاف هؼيبض

ضطيت تغييطات

1

آة گطموي ذَضقيسي

0/51

1/02

2/01

2

ضٍقٌبيي ذَضقيسي

0/35

1/5

4/26

3

ذكه وي ذَضقيسي

0/27

0/86

3/13

4

اؾترط ذَضقيسي

0/22

0/68

3/09

5

َّا گطم وي ذَضقيسي

0/17

0/61

3/46

6

پو

ذَضقيسي

0/14

0/56

3/85

7

اجبق ذَضقيسي

0/13

0/52

4/03

8

وَلط ذَضقيسي

0/11

0/46

4/09

9

زؾتگبُ ثيَگبظ

0/08

0/38

4/65

11

تَليس ؾَذت اظ هحهَالت وكبٍضظي هثل

0/06

0/34

5/11

شضت
* ثط اؾبؼ عيف ليىطت ( -0انالً  -1ذيلي ون  -2ون  -3هتَؾظ  -4ظيبز  -5ذيلي ظيبز)

ثط اؾبؼ يبفتِّبي ثسؾت آهسُ زض ذهَل هيرعاى

ذَضقيسي ،اؾترط ذَضقيسي ،اجربق ذَضقريسي،

وبضثطز فٌربٍضيّربي اًرطغي تجسيسپرصيط هكررم

وررَلط ذَضقرريسي ،پورر

ذَضقرريسي ،ضٍقررٌبيي

گطزيس وِ وكبٍضظاى هَضز هغبلؼرِ اظ ّريچ فٌربٍضي

ذَضقرريسي ،زؾررتگبُ ثيَگرربظ ،تَليررس ؾررَذت اظ

هطتجظ ثب اًطغيّبي تجسيسپصيط قبهل آة گرطموري

هحهَالت وكبٍضظي هثل شضت اؾتفبزُ ًويوٌٌس.

ذَضقيسيَّ ،ا گطموري ذَضقريسي ،ذكره وري

ثط اؾبؼ يبفتِّبي تحميك ،هيربًگيي زضنرس توبيرل

وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ ّيچ توبيلي ثِ تجْيع هعضػِ

وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ ثطاي تجْيع هعضػِ ذَز ثرِ

ذَز ثِ فٌبٍضيّبي اًطغيّبي تجسيسپصيط ًساقتٌس.

فٌبٍضي اًرطغيّربي تجسيسپرصيط  39/53زضنرس ثرب

ايي زض حربلي اؾرت ورِ ثرط اؾربؼ ًتربيج تحميرك

اًحطاف هؼيبض  32/64ثَزّ .وربىعرَض ورِ اظ ًتربيج

هكرم گطزيس زض حسٍز  40زضنس اظ پبؾرگَيبى

هٌسض زض جسٍل قوبضُ  9پيساؾت  10/7زضنرس اظ

ثيف اظ حرس هتَؾرظ توبيرل ثرِ ايري اهرط زاقرتٌس
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جسٍل  -9تَظيغ فطاٍاًي وكبٍضظاى ثط حؿت هيعاى توبيل آًبى ثِ تجْيع هعضػِ ذَز ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي
تجسيسپصيط
فطاٍاًي

زضنس

زضنس تجوؼي

هيعاى توبيل (زضنس)

ضزيف
1

انالً

32

10/7

10/7

2

ذيلي ون (ووتط اظ )20

98

32/7

43/4

3

ون ()21 -40

51

17

60/4

4

هتَؾظ ()41 -60

42

14

74/4

5

ظيبز ()61-80

40

13/3

87/7

6

ذيلي ظيبز ()81-100

37

12/3

100

7

جوغ ول

300

100

---

ًوب :ووتط اظ  20زضنس

هيبًگيي39/53 :

اًحطاف هؼيبض32/64 :

ًتبيج حبنل اظ تحميك زض ثرف اؾرتٌجبعي زض ؾرِ
ثرررف قرربهل تحليررل همبيؿررِايّ ،وجؿررتگي ٍ
ضگطؾيَى اضايِ قسُ اؾت.

وويٌِ0:

ثيكيٌِ100 :

وكرربٍضظاى ثررِ تجْي رع هعضػررِ ذررَز ثررِ فٌرربٍضي
اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط ثررط حؿررت ٍيػگرريّرربي
ضٍاىقررٌبذتي هبًٌررس پررصيطـ ضيؿرره ٍ ذغررطات
ؾطهبيِ گصاضي ًهت فٌبٍضي ذَضقيسي ،توبيل ثرِ
ًهت تأؾيؿبت اًرطغي ذَضقريسي يرب ثيَگربظ زض

ثطاي همبيؿرِ هيرعاى توبيرل ثرِ تجْيرع هعضػرِ ثرِ
فٌرربٍضي اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط ثررط حؿررت
ٍيػگيّربي ضٍاى قرٌبذتي وكربٍضظاى اظ آظهرَى F

اؾتفبزُ قسً .تبيج جساٍل قروبضُ ً 10كربى زاز ورِ
تفبٍت هؼٌيزاضي زض ؾغح  0/01ثيي هيعاى توبيل

هعضػِ زض نَضت حوبيت زٍلت ،توبيل ثِ زضيبفت
ٍام جْررت ذطي رس فٌرربٍضي اًررطغي ذَضق ريسي ي رب
ثيَگرربظ ،اػتورربز ثررِ پررطٍغُّرربي تررأهيي اًررطغي اظ
ذَضقيس يب ثمبيبي گيبّيٍ ،جَز زاقت.
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جسٍل ً -10تبيج آظهَى  Fثطاي همبيؿِ هيعاى توبيل وكبٍضظاى ثِ تجْيع هعضػِ ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي
تجسيسپصيط ثط حؿت ثطذي اظ ٍيػگيّبي ضٍاىقٌبذتي آًبى
هتغيط گطٍُثٌسي

ؾغح هتغيط

همساض F

آهبضُ

گطٍُثٌسي

n

sd

پصيطـ ضيؿه ٍ ذغطات

.0انالً

105

31/77

28/80

ؾطهبيِگصاضي ًهت فٌبٍضي

 .1ون

124

30/65

39/39

ذَضقيسي

 .2هتَؾظ

37

30/62

53/10

 .3ظيبز

34

31/75

58/38

توبيل ثِ ًهت تأؾيؿبت

.0انالً

38

17/70

15/26

اًطغي ذَضقيسي يب ثيَگبظ

 .1ون

50

27/78

22/10

زض هعضػِ زض نَضت حوبيت

 .2هتَؾظ

54

27/50

32/77

زٍلت

 .3ظيبز

158

33/30

53/19

توبيل ثِ زضيبفت ٍام جْت

.0انالً

32

20/77

15/15

ذطيس فٌبٍضي اًطغي

 .1ون

77

26/37

25/71

ذَضقيسي يب ثيَگبظ

 .2هتَؾظ

48

25/55

42/29

 .3ظيبز

143

34/29

51/50

اػتوبز ثِ پطٍغُّبي تأهيي

.0انالً

35

31/77

19/85

اًطغي اظ ذَضقيس يب ثمبيبي

 .1ون

50

27/65

25/30

گيبّي

 .2هتَؾظ

55

26/62

37/54

 .3ظيبز

160

32/73

48/96

Sig.

آظهَى همبيؿبت
ظٍجي زاًىي

**10/626

0/000

( 0ثب )1،2،3
( 1ثب )3،2

**

27/550

0/000

( 3ثب )0،1،2
()2،0

**

**

20/396

13/419

0/000

0/000

( 1 ٍ 0ثب )3،2

( 1 ٍ 0ثب )3،4
()4،3

ًتبيج ثرِ زؾرت آهرسُ اظ تحليرل ّوجؿرتگي هتغيرط

قوبضُ  11آٍضزُ قسُ اؾتّ .وبىعَض ورِ اظ ًتربيج

ٍاثؿتِ هيعاى توبيل وكبٍضظاى ثِ تجْيع هعضػِ ذَز

پيساؾت ثِ جع ضاثغِ ؾي ثب هتغيط ٍاثؿتِ تحميك وِ

ثِ فٌربٍضي اًرطغيّربي تجسيسپرصيط ثرب هتغيطّربي

هٌفرري ٍ هؼٌرريزاض قررسُ اؾررت ،زض هررَضز ؾرربيط

هطتجظ ثب ٍيػگيّربي هرتلرف فرطزي ،التهربزي ٍ

هتغيطّبي هَضز هغبلؼرِ ضاثغرِ هثجرت ٍ هؼٌريزاضي

ظضاػي ٍ ًيع زؾتطؾي ثِ هٌبثغ اعالػبتي زض جرسٍل

ٍجَز زاقتِ اؾت.
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جسٍل  -11ضاثغِ ثيي هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػِ ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط ثب هتغيطّبي هؿتمل تحميك
ًَع ضطيت

ضطيت

ؾغح

ّوجؿتگي

ّوجؿتگي

هؼٌبزاضي

ؾي

پيطؾَى

*-0/136

0/019

ّعيٌِ ؾبليبًِ ثطق هٌعل

پيطؾَى

**

0/176

0/002

ّعيٌِ ؾبليبًِ ثٌعيي ثطاي هعضػِ

پيطؾَى

**0/163

0/005

ّعيٌِ ؾبليبًِ ذطيس ًفت

پيطؾَى

**

0/213

0/000

زضآهس زاهساضي

پيطؾَى

**0/167

0/004

هيعاى اؾتفبزُ اظ ثطق

پيطؾَى

**

0/003

ؾغح ظيط وكت يًَجِ ٍ قجسض

پيطؾَى

*

0/135

0/020

تؼساز هحهَالت ثبغي

پيطؾَى

**0/161

0/005

تؼساز هحهَالت ؾجعي -نيفي

پيطؾَى

*

0/130

0/024

تٌَع فؼبليتّبي تَليسي

پيطؾَى

**0/194

0/001

وؿت اعالع اظ تلَيعيَى زض هَضز هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط

اؾزيطهي

**0/203

0/000

وؿت اعالع اظ ضازيَ زض هَضز هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط

اؾزيطهي

*

0/124

0/032

وؿت اعالع اظ ايٌتطًت زض هَضز هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط

اؾزيطهي

**0/163

0/005

هتغيطّبي هؿتمل
فطزي

التهبزي

ظضاػي

زؾتطؾي ثِ
هٌبثغ اعالػبتي

** هؼٌي زاضي زض ؾغح 0/01

0/169

* هؼٌي زاضي زض ؾغح 0/05

وكررت فؼل ري ،پررصيطـ ذغررطات ؾررطهبيِگررصاضي
زض ايي لؿوت ثطاي ثطضؾي تأثيط هتغيطّبي هؿرتمل

فٌبٍضي ذَضقيسي ،وؿرت اعرالع اظ تلَيعيرَى زض

هَضز هغبلؼِ ثط هتغيط ٍاثؿتِ «هيعاى توبيل ثِ تجْيع

هَضز هٌبثغ اًطغي تجسيسپرصيط ،تٌرَع فؼبليرتّربي

هعضػِ ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط» اظ تحليرل

تَليرسي ،اػتورربز ثررِ پررطٍغُّرربي تررأهيي اًررطغي اظ

ضگطؾرريَى چٌسگبًررِ اؾررتفبزُ قررسّ .ررسف اظ ايرري

ذَضقيس يب ثمبيبي گيبّي ٍ ّعيٌِ ؾبالًِ ثطق هٌعل،

تحليل ،اضظيبثي تأثيط ّط يه اظ هتغيطّبي هؿتمل ثط

تجيرريي وطزًررسّ .وچٌ ريي ًترربيج حبنررل اظ تحليررل

هتغيط ٍاثؿتِ ،پريفثيٌري تغييرطات هتغيرط ٍاثؿرتِ ٍ

ضگطؾيَى ًكربى زاز ورِ ثيكرتطيي هيرعاى ٍاضيربًؽ

تؼييي ؾْن ّط يه اظ هتغيطّربي هؿرتمل زض تجيريي

تَؾررظ هتغيررط «توبيررل ثررِ ًهررت فٌرربٍضي اًررطغي

ٍاضيبًؽ هتغيرط ٍاثؿرتِ هريثبقرس 32/3 .زضنرس اظ

ذَضقيسي زض نَضت حوبيت زٍلت» ورِ زض گربم

تغييطات هتغيط ٍاثؿتِ هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػرِ

ًرؿررت ٍاضز تحليررل گطزيررسُ ،تجيرريي قررسُ اؾررت

ثِ فٌبٍضي اًطغيّربي تجسيسپرصيط ضا ّفرت هتغيرط

(جسٍل .)12

توبي رل ثررِ ًهررت فٌرربٍضي اًررطغي ذَضق ريسي زض
نَضت حوبيرت زٍلرت ،توبيرل ثرِ تغييرط الگرَي
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جسٍل  -12ضطايت تؼييي هتغيطّبي تأثيطگصاض زض توبيل ثِ تجْيع هعضػِ ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط
ضطيت

گبم

هتغيطّب

1

توبيل ثِ ًهت فٌبٍضي اًطغي ذَضقيسي زض نَضت

ّوجؿتگي

ضطيت
2

تؼييي ( )R

تؼسيل قسُ (Ad
2

()R
0/443

ضطيت تؼييي

0/196

)R

0/193

حوبيت زٍلت
2

توبيل ثِ تغييط الگَي وكت فؼلي

0/485

0/235

0/230

3

پصيطـ ضيؿه ٍ ذغطات ؾطهبيِگصاضي فٌبٍضي ذَضقيسي

0/508

0/258

0/250

4

وؿت اعالع اظ تلَيعيَى زض هَضز هٌبثغ تجسيسپصيط

0/528

0/278

0/269

5

تٌَع فؼبليتّبي تَليسي

0/542

0/294

0/282

6

اػتوبز ثِ پطٍغُّبي تأهيي اًطغي اظ ذَضقيس يب ثمبيبي

0/554

0/307

0/293

گيبّي
7

ّعيٌِ ؾبالًِ ثطق هٌعل

0/568

0/323

0/307

ثب تَجِ ثِ يبفتِّبي اضايرِ قرسُ زض جرسٍل قروبضُ

 :X4وؿت اعالع اظ تلَيعيَى زض هَضز هٌبثغ اًرطغي

 ،13هؼبزلِ ذغي حبنل اظ تحليل ضگطؾريًَي گربم

تجسيسپصيط.

ثِ گبم ضا هيتَاى ثِ قىل ظيط ًَقت:

 :X5تٌَع فؼبليتّبي تَليسي.

Y = 0/211 X1+ 0/159 X2+ 0/145X3+ 0/142

 :X6اػتوبز ثِ پطٍغُّبي تأهيي اًطغي اظ ذَضقيس يب

X4 + 0/113 X5+ 0/152 X6+ 0/129X7

ثمبيبي گيبّي ٍ

وِ زض آى:

ّ :X7عيٌِ ؾبالًِ ثطق هٌعل.

 :Yهيررعاى توبيررل ثررِ تجْيررع هعضػررِ ثررِ فٌرربٍضي

ثط اؾبؼ ًتربيج حبنرل اظ ضرطايت ( Betaجرسٍل

اًطغيّبي تجسيسپصيط.

 )13هكبّسُ هيقَز ورِ هتغيرط «توبيرل ثرِ ًهرت

 :X1توبيل ثِ ًهت فٌربٍضي اًرطغي ذَضقريسي زض

فٌرربٍضي اًررطغي ذَضق ريسي زض نررَضت حوبي رت

نَضت حوبيت زٍلت.

زٍلت» ثيف اظ ؾبيط هتغيطّب ثط ضٍي هيعاى توبيل ثِ

 :X2توبيل ثِ تغييط الگَي وكت فؼلي.

تجْيع هعضػِ ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط تأثيط

 :X3پررصيطـ ضيؿرره ٍ ذغررطات ؾررطهبيِ گررصاضي

هيگصاضز.

فٌبٍضي ذَضقيسي.
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جسٍل  -13هكرهِّبي هسل ًْبيي هؼبزلِ ضگطؾيًَي
هتغيط
ضطيت ثبثت:
توبيل ثِ ًهت فٌبٍضي اًطغي ذَضقيسي زض نَضت حوبيت

ضطيت غيط

ضطيت اؾتبًساضز

اؾتبًساضز ()B

قسُ ()Beta

همساض t

Sig. t

-20/432

-

-3/219

0/001

4/283

0/211

3/551

0/000

زٍلت
توبيل ثِ تغييط الگَي وكت فؼلي

3/781

0/159

2/787

0/006

پصيطـ ضيؿه ٍ ذغطات ؾطهبيِگصاضي فٌبٍضي ذَضقيسي

3/191

0/145

2/777

0/006

وؿت اعالع اظ تلَيعيَى زض هَضز هٌبثغ تجسيسپصيط

3/702

0/142

2/917

0/004

تٌَع فؼبليتّبي تَليسي

1/378

0/113

2/300

0/022

اػتوبز ثِ پطٍغُّبي تأهيي اًطغي اظ ذَضقيس يب ثمبيبي گيبّي

3/121

0/152

2/764

0/006

ّعيٌِ ؾبالًِ ثطق هٌعل

0/004

0/129

2/597

0/010

ذيلي ون) ثَزُ اؾت .ثِ هَاظات پبييي ثَزى ؾرغح
ًترربيج ثررِ زؾررت آهررسُ اظ تحميررك پيطاهررَى هيررعاى

آقٌبيي وكبٍضظاى زضهٌغمِ هَضز هغبلؼِ ثب فٌربٍضي-

زؾتطؾي وكبٍضظاى ثِ هٌبثغ اعالػبتي زض ذهرَل

ّبي اًطغيّبي تجسيسپصيطً ،تبيج حبوي اظ آى ثرَز

هٌبثغ اًطغي تجسيسپصيط ًكربى زاز ورِ پبؾررگَيبى

وِ هيعاى اؾتفبزُ وكبٍضظاى اظ ايري فٌربٍضيّرب ًيرع

هررَضز هغبلؼررِ ثيكررتطيي زؾتطؾرري ضا ثررِ زٍ هٌجررغ

تمطيجبً زض حس نفط ثَزُ ٍ وكبٍضظاى اظ ّيچ فٌبٍضي

اعالػبتي تلَيعيَى ٍ ضازيَ زاقرتٌس .ايري زض حربلي

هطتجظ ثب اًطغيّبي تجسيسپصيط قبهل آة گرطموري

اؾت وِ ثط اؾبؼ هيبًگييّربي هحبؾرجِ قرسُ ورِ

ذَضقيسيَّ ،ا گرطموري ذَضقريسي ،ذكرهوري

همساض آى ثطاي توبهي هتغيطّبي هَضز ثطضؾي ووترط

ذَضقيسي ،اؾترط ذَضقيسي ،اجربق ذَضقريسي،

اظ ( 1اظ  )5ثَز ،هيتَاى ثيبى زاقت وِ زض هجورَع

وررَلط ذَضقرريسي ،پورر

ذَضقرريسي ،ضٍقررٌبيي

وكبٍضظاى هَضز هغبلؼِ اظ زؾتطؾي ثؿيبض پبييٌي ثرِ

ذَضقرريسي ،زؾررتگبُ ثيَگرربظ ،تَليررس ؾررَذت اظ

هٌرربثغ اعالػرربتي هرتلررف ثررطاي وؿررت آگرربّي ٍ

هحهَالت وكبٍضظي هثل شضت اؾتفبزُ ًوريوٌٌرس.

اعالػبت الظم زض هَضز هٌبثغ اًرطغي تجسيسپرصيط ٍ

ػليطغن پربييي ثرَزى ؾرغح آقرٌبيي وكربٍضظاى ثرب

فٌبٍضيّبي هطتجظ ثب آىّب ثطذَضزاض ثَزًس ورِ ايري

فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط ٍ هيعاى اؾتفبزُ آىّب

هؿئلِ ؾجت قسُ اؾت تب وكبٍضظاى هيرعاى آقرٌبيي

اظ ايي فٌبٍضيّرب ،ثرط اؾربؼ يبفترِّربي پرػٍّف

ثؿيبض ووي ثب فٌبٍضيّبي اًطغي تجسيسپصيط زاقرتِ

هكرم قس وِ زض حسٍز  40زضنس اظ پبؾرگَيبى

ثبقٌس ،ثِ ًحَي زض ايري ظهيٌرِ ،يبفترِّربي تحميرك

زاضاي توبيل ثيف اظ حس هتَؾظ ثطاي تجْيع هعضػِ

ًكبى زاز هيبًگيي هيرعاى آقرٌبيي وكربٍضظاى هرَضز

ذَز ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپرصيط ثَزًرسّ ،رط

هغبلؼررِ ثررب فٌرربٍضيّرربي هرتلررف اًررطغيّرربي

چٌس 60 ،زضنس وكبٍضظاى ًيع توبيل ذيلري ورن يرب

تجسيسپصيط هَضز ثطضؾي ووتط اظ ( 1يؼٌي زض ؾرغح

ووي ثطاي ايي هَضَع زاقتٌس.
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ثب تَجِ ثِ ًتبيج تحميك هكررم قرس ورِ تفربٍت

ّعيٌِ ؾبليبًِ ذطيس ًفت ،زضآهرس زام زاضي ٍ هيرعاى

هؼٌيزاضي ثيي هيعاى توبيرل وكربٍضظاى ثرِ تجْيرع

اؾتفبزُ اظ ثطق ٍ اظ ثيي هتغيطّبي هطتجظ ثب ٍيػگي-

هعضػِ ذَز ثِ فٌبٍضي اًرطغيّربي تجسيسپرصيط ثرط

ّبي ظضاػي ًيع ضاثغِ هتغيطّبي ؾرغح ظيرط وكرت

حؿرت ٍيػگرريّربي ضٍاىقررٌبذتي هبًٌرس پررصيطـ

يًَجررِ ٍ قررجسض ،تؼررساز هحهررَالت ثرربغي ،تؼررساز

ذغطات ؾطهبيِ گصاضي ًهت فٌبٍضي ذَضقريسي،

هحهررَالت ؾررجعي -نرريفي ٍ تٌررَع فؼبليررتّرربي

توبيل ثِ ًهرت تأؾيؿربت اًرطغي ذَضقريسي يرب

تَليسي ثب هتغيط ٍاثؿتِ هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػِ

ثيَگبظ زض هعضػِ زض نَضت حوبيت زٍلت ،توبيرل

ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط هؼٌريزاض ٍ هثجرت

ثررِ زضيبفررت ٍام جْررت ذطيررس فٌرربٍضي اًررطغي

قسُ ثَزّ .وچٌييً ،تبيج تحميك حبوي اظ آى ثَز وِ

ذَضقيسي يب ثيَگبظ ،اػتوبز ثرِ پرطٍغُّربي ترأهيي

ضاثغِ ثيي ؾِ هتغيط وؿت اعالع اظ تلَيعيَى ،ضازيَ

اًطغي اظ ذَضقيس يب ثمبيبي گيبّي ،توبيل ثِ ثْجرَز

ٍ ايٌتطًت زض هَضز هٌبثغ اًطغي تجسيسپرصيط ًيرع ثرب

ظيطؾبذتّبي هعضػرِ ٍ توبيرل ثرِ تغييرط الگرَي

هتغيط ٍاثؿتِ تحميك هثجت ٍ هؼٌيزاض ثَز.

وكت فؼلي ثرِ الگرَي جسيرس ٍجرَز زاقرت .ثرِ

ثب تَجِ ثِ پبييي ثَزى ًؿجي هيعاى توبيل وكبٍضظاى

ػجبضت زيگط ،وكبٍضظاى ثرب ضيؿرهپرصيطي ثربالتط،

ثرِ تجْيرع هعضػررِ ذرَز ثرِ فٌرربٍضي اًرطغي ّرربي

توبيل ثيكتط ثِ ًهت فٌبٍضي زض نرَضت حوبيرت

تجسيسپررصيطً ،ترربيج تحميررك ًكرربى زاز وررِ ػَاهررل

زٍلت ،توبيل ثيكتط ثرِ زضيبفرت ٍام جْرت ذطيرس

هتؼسزي هيتَاًٌس ثط ثْجَز هيعاى توبيرل وكربٍضظاى

فٌبٍضي اًطغي تجسيسپصيط ،اػتوبز ثيكرتط ثرِ پرطٍغُ

تأثيطگصاض ثبقٌس ورِ ثرط اؾربؼ يبفترِّربي تحليرل

ّبي ترأهيي اًرطغي اظ ذَضقريس ٍ ثمبيربي گيربّي،

ضگطؾيَى چٌسگبًِ ايي ػَاهرل قربهل ّفرت هتغيرط

توبيل ثيكتط ًؿجت ثِ ثْجَز ظيطؾبذتّربي هعضػرِ

توبي رل ثررِ ًهررت فٌرربٍضي اًررطغي ذَضق ريسي زض

ٍ توبيل ظيبزتط ثرطاي تغييرط الگرَي وكرت فؼلري،

نَضت حوبيرت زٍلرت ،توبيرل ثرِ تغييرط الگرَي

زاضاي توبيل ثيكرتطي ثرِ تجْيرع هعضػرِ ذرَز ثرِ

وكت فؼلي ،پرصيطـ ضيؿره ٍ ذغرطات ؾرطهبيِ

فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط ثَزًسً .تبيج ثِ زؾت

گررصاضي فٌرربٍضي ذَضقرريسي ،وؿررت اعررالع اظ

آهررسُ اظ تحليررل ّوجؿررتگي ًكرربى زاز وررِ اظ ثرريي

تلَيعيَى زض هَضز هٌبثغ تجسيسپصيط ،تٌرَع فؼبليرت

هتغيطّبي هرتلف هطتجظ ثب ٍيػگيّبي فطزي ،تٌْرب

ّبي تَليسي ،اػتوبز ثِ پطٍغُّبي ترأهيي اًرطغي اظ

ضاثغِ ثيي ؾي ثب هتغيط هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػِ

ذَضقيس يب ثمبيبي گيبّي ٍ ّعيٌِ ؾبالًِ ثطق هٌرعل

ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط هؼٌري زاض (هٌفري)

ثَزًررس وررِ زض هجوررَع زض حررسٍز  32زضنررس اظ

قسُ ثَز .ثِ ّويي هٌَال ،اظ ثريي هتغيطّربي هرطتجظ

تغييطات هتغيط ٍاثؿتِ هيعاى توبيل ثِ تجْيع هعضػرِ

ثب ٍيػگيّربي التهربزي ضاثغرِ پرٌج هتغيرط ّعيٌرِ

ثِ فٌبٍضي اًطغيّبي تجسيسپصيط ضا تجيريي ًوَزًرس.

ؾبليبًِ ثطق هٌعلّ ،عيٌِ ؾبليبًِ ثٌعيي ثطاي هعضػرِ،
زض هيبى هتغيطّربي اقربضُ قرسُ ،ثرط اؾربؼ ًتربيج

نَضت حوبيت زٍلت ثيكرتط اظ ؾربيط هتغيطّرب ثرط

حبنررل اظ ضررطايت ثتررب ًيررع هكرررم قررس وررِ

ضٍي هيعاى توبيل وكبٍضظاى ثِ تجْيع هعضػرِ ذرَز

هتغيطتوبيل ثِ ًهت فٌبٍضي اًرطغي ذَضقريسي زض

ثِ فٌبٍضي اًرطغيّربي تجسيسپرصيط تأثيطگرصاض هري
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ثبقس .زض ايي ظهيٌِ ،اّويت هتغيط حوبيت زٍلت زض

( ،)1391ػلري هيطظايري (Chaudhary et ،)1387

پػٍّفّربي )ٍ Shabanali Fami et al. (2010

) ٍ Sharma et al. (2002) ٍ al.(2001اّويررت

ػلن جويلي ٍ اهيسي ًجفآثربزي ( )1390اّويرت

هتغيررط تٌررَع فؼبليررتّرربي تَليررسي زض هغبلؼرربت

هتغيط پرصيطـ ضيؿره ٍ ذغرطات ؾرطهبيِگرصاضي

)Sharma et al. ،Chaudhary et al.(2001

فٌرربٍضي اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط زض هغبلؼرربت

) Kaygusuz & Ahmet (2003) ; (2002هرَضز

et al. (2002) Chaudhary et

)al.(2001
 Sharmaاّويت هتغيط وؿت اعالع زض هَضز هٌبثغ

تأويس لطاض گطفتِ اؾت.

تجسيسپصيط زض هغبلؼبت فط الِ حؿيٌي ٍ ّوىربضاى

ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثسؾت آهسُ اظ تحميك پيكرٌْبزّبي

هؤؾؿبت اػتجبضي ثِ ٍيػُ ثبًه وكبٍضظي اػتجبضات

ظيط اضايِ هيگطزز:

ذبني ضا ثطاي ثِوبضگيطي فٌبٍضيّبي اًرطغيّربي

 -ثب تَجِ ثرِ ايٌىرِ آهرَظـ وكربٍضظاى ٍ اعرالع

تجسيسپصيط ٍ يب احساث ظيطؾبذتّبي الظم ثب ثْطُ

ضؾبًي ثِ آىّب زض ظهيٌِ اًرطغيّربي تجسيسپرصيط ٍ

ون هٌظَض ٍ آى ضا ثِ وكبٍضظاى هتمبضري پطزاذرت

فٌبٍضيّبي هطتجظ يىي اظ العاهبت ّط گًَرِ ثطًبهرِ

ًوبيس.

تَؾؼِ ثِ وبضگيطي ايي فٌبٍضيّب ثِ قروبض هريضٍز،

 -ثب زض ًظط گطفتي ًتبيج تحليرل ضگطؾريَى ٍ ٍاضز

پيكٌْبز هيقَز ضوي ثطگعاضي زٍضُّبي آهَظقري

قسى هتغيط تٌرَع فؼبليرتّربي تَليرسي ،تحليرل ٍ

وَتبُ هست ،اظ عطيك وبًبلّبي اضتجبعي هؤثط هبًٌرس

ثْجَز ٍ تٌَع ثركي تَليرسات وكربٍضظي ٍ ضًٍرك

تلَيعيَى ،ضازيَ ،وبضقٌبؾبى وكبٍضظي ٍ هجالت ٍ

ثركيسى ثِ فؼبليتّربي وكربٍضظي زض هٌغمرِ هري

ًكررطيبت تطٍيجرري ،وكرربٍضظاى ثررب هفرربّين پبيررِ ٍ

تَاًس يىي اظ ػَاهل ظهيٌِؾبظ ثطاي تَؾرؼِ اؾرتفبزُ

قيَُّبي اؾتفبزُ ٍ ثِ وبضگيطي هسضى ايي اًطغيّرب

اظ اًطغيّبي تجسيسپصيط ثبقس .ثب تَجِ ثرِ اّويرت

آقٌب قًَس .اّويت ايي هَضَع ،ثب زض ًظرط گرطفتي

هَضَع ،زض ايي ظهيٌِ پيكرٌْبز هريقرَز اظ عطيرك

پبييي ثَزى ؾغح آقٌبيي وكبٍضظاى هٌغمِ ثب اًطغي-

ؾبظٍوبضّبي هرتلرف اػرن اظ ضفرغ هَاًرغ تَليرسي

ّبي تجسيسپصيط ٍ فٌبٍضيّبي هرطتجظ ثرب آىّرب زٍ

افعايف هحهَالت وكبٍضظي ،افعايف زؾتطؾري ٍ

چٌساى اؾت.

فطاّن ًوَزى فٌربٍضيّربي هرتلرف ثرطاي اؾرتفبزُ

 -ثب تَجِ ثِ ًتبيج تحليرل ضگطؾريَى ٍ اذتهربل

وكرربٍضظاى زض هٌغمررِ ،افررعايف ؾررغح ظيطوكررت

هيعاى ٍاضيبًؽ لبثل تَجِ ثِ هتغيط توبيل ثرِ ًهرت

هحهَالت زض هٌغمِ ٍ ؾبيط هَاضز ًؿجت ثِ ثْجرَز

فٌرربٍضي اًررطغي ذَضق ريسي زض نررَضت حوبي رت

اؾررتفبزُ اظ اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط الررسام ًوررَز.

زٍلت ٍ ًيع ثب زض ًظط گطفتي ايي هؿئلِ وِ ثؿريبضي

اّويت ايي هَضَع ثب زض ًظط گرطفتي ظطفيرتّرب ٍ

اظ وكبٍضظاى هَضز هغبلؼرِ توىري هربلي الظم ثرطاي

پتبًؿيلّبي ثؿيبض هٌبؾجي وِ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اظ

پررصيطـ فٌرربٍضيّرربي اًررطغيّرربي تجسيسپررصيط ضا

ًظط وكبٍضظي ٍ زام زاضي زاضز ،زٍ چٌساى اؾت.

ًساضًس ،اظ اييضٍ ،پيكٌْبز هيقَز زٍلرت اظ عطيرك
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