تبضيد زضيبفت90/10/1 :

تبضيد پصيطش92/7/16 :

ّسف اظ اًدبم ايي تحقيق ،ثطضسي ضاّکبضّبي آهَظضي -تطٍيدي هوَرط ثوط هوبّص عوبيگبد ٌوسم زض ضوطاي
ذطکسبلي زض ثيي ٌسم هبضاى استبى ايالم ثَز .تحقيق حبعط اظ لحبظ ّسف ،هبضثطزي ٍ اظ ًوَ پيوبيطوي ٍ ثوِ
ضيَُ تَغيفيّ -وجستگي اًدبم ضس .خبهگِ آهبضي ايي تحقيق هليِ ٌسم هبضاى آثوي ٍ زيون اسوتبى ايوالم ثَزًوس
( )N=45000هِ اظ ايي تگسازً 165 ،فط ثِ عٌَاى ًوًَِ آهبضي ٍ ثِ ضيَُ ًوًَِ يطي تػبزفي طجقِ اي هتٌبسوت
اًتربة ضسًس  .اثعاض تحقيق پطسطٌبهِ هحقق سبذتِ اي ثَز هِ ثوِ هٌووَض تطوريع پبيوبيي آى ،عوطيت آلفوبي
هطًٍجبخ هحبسجِ ضس ( )=0/95هِ ثطاي اًدبم تحقيق قبثل قجَل هيثبضسّ .وچٌويي ضٍايوي پطسطوٌبهِ ثوب ًووط
غبحت ًوطاى ٍ هترػػبى في تأييس ضسً .تبيح تحليل ّوجستگي ًطبى زاز هِ ثويي هتييطّوبي هيوعاى اسوتفبزُ اظ
هالسّبي آهَظضي -تطٍيدي ،هيعاى تَخِ هسئَليي ثِ زيس بُ ٌسم هبضاى هتضطض اظ ٍقَ پسيسُ ذطکسوبلي زض
سبلّبي اذيط ،هيعاى ا ضائِ ضاّکبضّبي هٌبست خْوت هوبّص عوبيگبد ٌوسم زض ضوطاي ذطکسوبلي ثوب هتييوط
هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم زض ضطاي ذطکسبلي ضاثطِ هثجت ٍ هگٌيزاض زض سطح ذطبي يک زضغوس ٍخوَز
زاضزّ .وچٌيي ،ثط اسبس تحليل ض طسيًَي 39 ،زضغس تيييطاد هتييط ٍاثستِ هسيطيت هبّص عوبيگبد ٌوسم زض
ضطاي ذطکسبلي ،ثِ ٍسيلِ زٍ هتييط تَخِ هسئَليي ثِ زيس بُ ٌسم هبضاى هتضطض اظ ٍقَ پسيسُ ذطکسبلي زض
سبلّبي اذيط ٍ استفبزُ اظ هالسّبي آهَظضي -تطٍيدي تجييي ضس.
ضاّکبضّبي آهَظضي تطٍيدي ،هسيطيت هبّص عبيگبدٌ ،سم ،ذطکسبلي ،استبى ايالم.
ًَ يسٌسُ هسئَل هکبتجبدH_chaharsoughi@yahoo.com ،
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هطَض هيطلجس .اظ تدعيِ ٍ تحليول آهوبض ثلٌسهوسد
ذطکسبلي پسيسُاي است هِ هطتت ٍ تقطيجبً زض ّوط

ثبضًوس ي زض هطوَض يٌويي اسوتٌجب هوي وطزز هوِ

ًَ آة ٍ َّايي ثوِ ٍقوَ هويپيًَوسز .ثوبضظتطيي

عطيت تيييط ثبضشّوبي سوبالًِ ٍ فػولي زض اهثوط

تگطيف ايي پسيسُ هبّص هقساض ثبضضي است هِ ثوِ

هٌبطق هطَض ثبال هيثبضس هِ ًطبى زٌّسُ ًَسوبًبد

طَض هتَس زض يک زٍضُ هگيي هثالً يک فػل سبل

ضسيس هيعاى ثبضش اظ سوبلي ثوب سوبل زيگوط اسوت.

ٍ يب زٍضُ طَالًيتط غَضد هي يطز .زض هقبيسِ ثوب

پسيسُ ذطکسبلي طي سبليبى صضوتِ زض هطوَض هوب

زيگط ثاليبي طجيگيً ،طبًِّبي ذطکسبلي ثِ تسضيح

ضخ زازُ ٍ پيبهسّبي ًوبهطلَة ذوَز ضا ًطوبى زازُ

ظووبّط ضووسُ ٍ ارووطاد آى ثووِ تووسضيح زض هٌطقووِ

است .ثطاي هقبثلِ ثب پسيسُ ذطکسبلي ثبيستي ثطًبهِ

خيطافيبيي ٍسيعتطي تَظيع هوي وطزز .ذطکسوبلي

زاضت ٍ ثِ غَضد اًفگبلي زض ظهبى ٍقَ ثب آروبض ٍ

ثيطتطيي ضاثطِ ضا ثب ثيبثبىظايوي زاضا ثوَزُ ٍ هگووَالً

پيبهووسّبي آى هجووبضظُ ًووَز ،عووالٍُ ثووط ايووي لووعٍم

ثب ضطَثت هن ،زهبي ثبال ٍ ضويَ آفوبد ٍ اهوطاؼ

افعايص ضاًسهبى استفبزُ اظ آة هطوبٍضظي ،اغوال

ّوطاُ است .زض سبل  2000هيالزي ذطکسبليّوبي

الگَي هػطف ٍ هسيطيت آثيبضي ٍ تَخوِ ثوِ ثْوطُ

هْوي زض خٌَة ضطقي اضٍپب ،ذبٍضهيبًِ ٍ هٌوبطقي

ٍضي آة ضا ثبيووس هووسًوط زاضووت (ضووطيگتوساضي،

اظ آسيبي هطهعي توب يويي ضا فطا طفتوِ هوِ اروطاد

.)1387

ضسيستطي زض افيبًستبى ،ثليبضسوتبى ،عوطاو ٍ ايوطاى

ايطاى زض ّط زٍضُ  10سبلِ ،زٍ ثبض ثب ذطکي هَاخِ

زض ثطزاضتِ است .طيِ عوسُ ذسبضاد ذطکسبلي

هيضَز .ثِ عٌَاى ًوًَِ زض سوبلّوبي 1379 ،1378

ثط ضٍي هحػَالد هطبٍضظي ٍ فگبليت زامپوطٍضي

ٍ  1380هتَس ثبضًس ي سبليبًِ هطوَض ثوِ تطتيوت

هتوطهع ثَزُ ٍلي ارطاد سَء اختووبعي ،فطٌّگوي ٍ

 80 ٍ 62 ،72زضغس پبيييتط اظ هتَسو سوي سوبلِ

سيبسي هتگسزي ضا ايدبز هويهٌوس هوِ هوتوط هوَضز

ثَز .ثط اسبس عاضشّب زض سبل  1380حوسٍز 2/6

تَخِ قطاض طفتِ اهب پيبهسّبي هٌفوي فطاٍاًوي ضا زض

ظضاعت آثي ٍ يْبض هيليَى ّکتوبض ظضاعوت زيون ٍ

پي زاضز هِ اظ ايي هيبى هيتَاى ثِ پسيوسُ هْوبخطد

 1/1هيليَى ّکتبض اظ ثبغبد تحت تأريط ذطکسوبلي

اظ ضٍسووتب ثووِ ضووْط ٍ حبضوويًِطوويٌي اضووبضُ ًوووَز.

قطاض طفتِاًس .ثط اسبس تحقيقوبد اًدوبم طفتوِ زض

ذسبضاد ًبضي اظ ذطکسبلي طي سبلّب 1377-80

هطَض ،ارط هستقين ًبضي اظ هبّص ّط يک هيليهتوط

زض ايطاى خوگبً  62395هيليبضز ضيبل ثطآٍضز طزيوسُ

ثبضًس ي ثطاثط  98هيليَى ضيبل هويثبضوس .ثوب فوطؼ

است .هجلغ  60697هيليبضز ضيبل اظ هحل هٌوبثع هلوي

آًکِ تفبٍد هيعاى آة استحػبلضسُ زض تط سبلي ٍ

ثِ اهط هقبثلِ ٍ پيطگيطي ٍ ّوچٌيي هبّص عَاضؼ

ذطکسبلي 13 ،هيليبضز هتط هکگت ثبضوس ،ذسوبضد

ًبضي اظ ذطکسبلي اذتػبظ يبفتِ است (هْسٍيبى

هبّص سطح ظيوط هطوت ًبضوي اظ آى ثطاثوط 1274

ٍ خَاًوطز.)1383 ،

هيليبضز ضيبل هي طزز (غفبضي.)1386 ،

تساٍم ذطکسبلي ٍ ارطاد سوَء ًبضوي اظ آى لوعٍم

زض ايي ثيي ،استبى ايالم اظ خولِ استبىّوبي هطوَض

زستيبثي ثِ يک ضاّجطز هوثرط ٍ پبيوساض ثوطاي تَليوس

است هِ ضٍي هوطثٌس ذطکسبلي ٍاقع ضوسُ اسوت.

هحػَالد ظضاعي ٍ ثبغي ضا زض اقلينّوبي هرتلوف

ايي زض حبلي است هِ اقتػبز استبى ايالم هجتٌوي ثوط

بررسي راهکارهاي آهوزضي -ترويجي هؤثر بر هديريت كاهص ضايعات گندم در ضرايط خطکسالي
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هطووبٍضظي ٍ زامپووطٍضي اسووت ٍ ايووي زٍ ضاثطووِ

زض هعاض استبى ايالم فطاّن هي طزز .زض سوبلّوبي

هستقيوي ثب هيوعاى آة ًبضوي اظ ثبضًوس ي زاضز .زض

اذيط ثب تطکيل تگبًٍيّبي هوجبيي زاضاى ٍ ًووبضد

سووبلّووبي  1386-87هيووعاى ثبضًووس ي ثووِ طووَض

ثووط هووبض هوجووبييّووب تووب حووسٍزي هطووکالد ٍ

يطوگيطي هبّص يبفتِ است ،ثِ طَضي هِ هوبّص

ًبّوووبٌّگيّووبي هَخووَز زض اهووط ثطزاضووت ايووي

هيعاى ثبضًس ي ٍ هبّص سوطح آةّوبي ظيطظهيٌوي

هحػَل هبّص يبفتِ ٍلوي ثوب تَخوِ ثوِ هطبلگوبد

ثبعث هبّص سطح ظيط هطت ٍ ًيوع هوبّص هيوعاى

اًدبم ضسُ ٍ ضَاّس هَخَز ٌّوَظ هقوساض عوبيگبد

تَليس ضسُ است .طجق آهوبض ايسوتگبُّوبي ضوبذع

ٌسم زض ايي استبى قبثل تَخِ هيثبضوس (ضحيووي ٍ

َّاضٌبسي ،هيعاى ثبضًس ي زض استبى ايوالم زض سوبل

ذسطٍاًي.)1384 ،

ّووبي ظضاعووي  1386 -87هوتووط اظ هيووعاى هتَس و

يکي اظ هْنتوطيي ًْبزّوبيي هوِ ًقطوي هبضآهوس زض

ثبضًس ي سبليبًِ زض هطَض ثَز ( 184/6هيليهتط).

افعايص زاًص ٍ تَاًوٌسسبظي ٌوسم هوبضاى خْوت

هيعاى عولکطز هحػَل ٌسم ثِ زليل ذطکسبلي زض

هػطف ثْيٌِ آة ٍ هقبثلِ ثب ذطکسبلي ايفوبء هوي-

سبلّبي ظضاعي  1386 -87ثِ هوتوطيي هيوعاى طوي

هٌووس ،تووطٍيح هطووبٍضظي اسووت (هطهووي ٍ فٌووبيي،

سبلّبي اذيط ضسيسُ اسوت .زض ايوي سوبل ظضاعوي،

 .)1373ثب استفبزُ اظ ضاّکبضّبي آهَظضي تطٍيدوي

هيعاى تَليس ٌسم آثي ٍ زيون  103/000توي ضسويسُ

هٌبست هيثبيست ضاّي ثطاي هقبثلِ ثوب ذطکسوبلي

هِ ًسجت ثِ سبل ظضاعي  1385 -86هِ هيعاى تَليس

زض استبى ايالم پيسا ًوَز .ثوب ًگوبّي ثوِ خبيگوبُ ٍ

ٌسم آثي ٍ زيون ثوِ  291/973توي ضسويس ،هوبّص

ًقص تطٍيح زض هطبٍضظي ايطاى هيتَاى زضيبفت هِ

يطوگيطي زاضتِ است .عولکطز ٌسم آثوي ٍ زيون

ايي ًقص ثسيبض ًبييع ثَزُ است .هبّص عولکطز زض

زض سبلّبي ظضاعي  1385 -86ثِ تطتيوت ثوِ 3662

هيعاى هحػَل ثِ علت پبضُ اي اظ هسبئل هبًٌس عسم

ٍ  1221هيلووَ طم زض ّکتووبض ضسوويسُ اسووت .هيووعاى

تْيِ ثستط هٌبست ثصض ،تَظيع غيط يکٌَاذت ثصض زض

سطح ظيط هطت سبليبًِ ٌسم (هْونتوطيي هحػوَل

ٍاحس سطح ،تطاهن ظيبز ثصض ٍ اسوتفبزُ اظ ثوصضهبضي

ظضاعي اسوتبى ايوالم) ّ 140وعاض ّکتوبض اسوت هوِ

ثب فبغلِ ذطَ ثيطتط ٍ عسم استفبزُ اظ ثصضّبي ثَ

حسٍز ّ 90عاض ّکتبض آى ( 65زضغس) آى زين ٍ 35

خبضي ضسُ هيثبضس هِ ثب افعايص فگبليتّوبي ًْوبز

زضغس ثِ غَضد آثي هيثبضس .ايي زض حوبلي اسوت

تطٍيح ايي ًيبظّب هطتفع ذَاّس ضس.

هِ هيعاى تَليس ٌسم زين ضاثطِ هسوتقيوي ثوب هيوعاى

زض ضاثطِ ثب هَعَ هَضز هطبلگِ ،تحقيقبد ثسويبضي

ثبضش ٍ ثبضًوس ي سوبليبًِ زاضز ٍ ثوِ علوت هوجوَز

زض زاذل ٍ ذبضج اظ هطَض اًدبم ضسُ است هوِ ثوِ

ثبضًووس ي سووبليبًٌِ ،ووسم هووبضاى اسووتبى ثووب هطووکل

ثطذي اظ آىّب زض ظيط اضبضُ هيضَز:

ذطکسبلي هَاخِ ّستٌس هِ تأريط هستقيوي ثط ًوَ

ثيطخٌووسي ٍ ّوکووبضاى زض سووبل  1386ثووب ّووسف

ظًس ي ،هگيطت ٍ هيعاى تَليس آىّب ذَاّس زاضوت

ثطضسي سٌدص ارطثرطوي فگبليوتّوبي هٌْسسويي

ٍ هٌدط ثِ افعايص عبيگبد ايي هحػَل ًيع ذَاّس

ًبظط زض هبّص عبيگبد ٌسم پژٍّطي اًدبم زازًس.

ضس .ثب هبّص عبيگبد ٌسم ثِ ذػَظ زض هطحلِ

ًتبيح ايي هطبلگِ حوبهي اظ آى ثوَز هوِ ثويي تگوساز

ثطزاضت ،اهکبى افعايص تَليس ثِ هيعاى قبثل توَخْي

زفگووبد توووبس هٌْسسوويي ًووبظط ثووب هطووبٍضظاى ٍ
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ارطثرطي فگبليتّبي آًبى زض هبّص عبيگبد ٌسم

ايطاى ثوب عٌوَاى «ضوٌبذت ٍ اضتقوبي ثْوطٍُضي آة

ضاثطِ هثجت ٍ هگٌي زاضي ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ثويي

هطبٍضظي ثِ هٌووَض توأهيي اهٌيوت آثوي ٍ غوصايي

هيووعاى اسووتفبزُ اظ ٍسووبيل هوووک آهَظضووي ثووطاي

هطَض» ،اًدبم طفت .زض ايي پژٍّص ،پژٍّطوگطاى

آهَظش ٌسم هبضاى زض هبّص عبيگبد ٌسم ضاثطِ

ثِ ايي ًتيدِ ضسيسًس هِ زض ايطاى هطبٍضظاى ثِ علت

هثجت ٍ هگٌي زاضي هطبّسُ ضس ٍ ثيي تگساز هالس

ثْطُثطزاضيّبي ًبهٌبست ٍ ثيص اظ حوس هٌوبثع آة

ّبي ثط وعاض ضوسُ ثوطاي هطوبٍضظاى ثوب ارطثرطوي

هطبٍضظي ثب هحسٍزيتّوبي خوسي زض توأهيي آة

ًبظطيي ٌوسم زض خْوت هوبّص عوبيگبد ،ضاثطوِ

هطبٍضظي هَاخِ ّستٌس هِ ّويي اهط ًيل ثِ اّساف

هثجت ٍ هگٌي زاضي ٍخَز زاضت .تحليل ض طسيًَي

هسيطيت هطبٍضظي ضا ثب يبلصّبي هرتلفوي ضٍثوِ

ًيع ًطبى زاز هِ سِ هتييط استفبزُ اظ ٍسوبيل هووک

ضٍ هطزُ است .زض حبل حبعط ،اظ خولِ هْونتوطيي

آهَظضي ،هحتوَاي هوالسّوبي آهَظضوي ٍ هيوعاى

زاليل پبييي ثَزى ثْطٍُضي ٍ ثبظزُ آة آثيبضي ،هوي

آضووٌبيي هٌْسسوويي ًووبظط ثووب ضاّکبضّووبي هووبّص

تَاى ثِ هوجَز هيعاى زاًص فٌويً ،گوطش ٍ هْوبضد

عبيگبد ٌسم 45 ،زضغس تيييطاد هتييط ٍاثسوتِ ضا

هطووبٍضظاى ٍ زض هوول عووسم آهووَظش ٍ تووطٍيح

تجييي هطزًس.

هطبٍضظاى زض ظهيٌِ ثِهبض يطي ضيَُ ّوبي غوحيح

هحوسي ٍ ّوکبضاى زض سوبل  1386زض تحقيقوي ثوب

هسيطيت آة هطبٍضظي اضبضُ ًوَز.

عٌَاى «تحليل ض طسيًَي ًيبظسٌدي آهَظش توطٍيح

خبيووسضي زض سووبل  1389زض هطبلگووِاي ثووب عٌووَاى

هووسيطيت هووبّص عووبيگبد ٌووسم» ثووِ ايووي ًتيدووِ

«ثطضسي ضاّکبضّبي آهَظضوي -تطٍيدوي هوسيطيت

ضسيسًس هِ اٍليي بم ثطاي هبّص عبيگبد ٌوسم ٍ

هػطف ثْيٌِ آة ثطاي هقبثلِ ثب ذطکسبلي زض ثويي

افعايص سطح ثْطٍُضي ٌسم هبضاى ،تگييي ًيبظّوبي

ٌسم هبضاى استبى ايالم» ثب تحليل ض طسيًَي زض سِ

آهَظضي آًبى است.

بم ،ثِ ايي ًتيدِ ضسيس هوِ سوِ هتييوط «هطوکالد

قطيت زض سبل  1390هطبلگِ اي ثب عٌوَاى «اضظيوبثي

هسيطيت هٌبثع آة»« ،هطبضهت هطبٍضظاى» ٍ «ضٍش

ارطاد اقتػبزي -اختوبعي ذطکسبلي ثوط ٍعوگيت

ّبي آهَظضي» زض هدوَ  65زضغس تيييطاد هتييط

ٌسم هبضاى ٍ ضاّکبضّوبي آهَظضوي -تطٍيدوي ثوِ

ٍاثستِ (هسيطيت هػوطف ثْيٌوِ آة) ضا تجيويي هوي

هٌوَض هبّص ايي ارطاد (هطبلگِ هَضزي ضْطسوتبى

هٌٌس.

ًْجٌساى ذطاسبى خٌَثي) ،اًدبم زاز .ثط اسوبس ايوي

لطٌي زض سبل  1390هطبلگِاي ثب عٌَاى «ثطضسي ٍ

هطبلگِ ،ضاّکبضّبي آهَظضي -تطٍيدوي زض هوبّص

سٌدص ارطاد اقتػبزي – اختوبعي ذطکسوبلي ثوط

ارطاد اقتػوبزي -اختووبعي ذطکسوبلي زض يْوبض

ذبًَاضّبي ضٍستبيي استبى ايالم» اًدوبم زازً .توبيح

ضاّکبض :تطٍيح عوليوبد ظضاعوي هٌبسوت ،آهوَظش

ايي هطبلگِ ًطبى زاز هِ ضْطستبىّبي اسوتبى ايوالم

هسيطيت هعضعوِ ،تطغيوت هطوبٍضظاى ثوِ هقبثلوِ ثوب

اظ لحبظ زضخِ آسيتپصيطي اقتػبزي ٍ اختوبعي ثب

ذطکسبلي ،آهَظش ٍ تَاًوٌسسوبظي تقسوين ثٌوسي

يکسيگط هتفبٍد هيثبضٌسّ .وچٌيي زض ايوي هطبلگوِ

ضووسًس .پژٍّطووي زيگووط زض سووبل  ،1382تَسوو

«هيعاى سطهبيِ» اظ خولوِ پبضاهتطّوبي تأريط وصاض ثوط

احسبًي ٍ ذبلسي زض هويتِ هلي آثيبضي ٍ ظّکطوي

آسيتپصيطي ثَز هوِ زض ثگضوي اظ ضْطسوتبىّوبي
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استبى هَضز هطبلگًِ ،قص هْوي زض افعايص آسويت-

هحػَالد ٍاثستِ ثوِ ًيوطٍي هوبض ثبضوٌس .زض ايوي

پصيطي ذبًَاضّبي ضٍسوتبيي زض ظهوبى ذطکسوبلي

ظهيٌِ ،ايبلت هبضًبتبهبٍ ،احس هسيطيت سَاًح طجيگوي

زاضتِ است.

ضا ثطاي هقبثلِ ثب ذطکسبليّبي هکطض ايدبز ًووَزُ

اظ خولِ ضٍشّبي هطط زض هطبلگبد طوط ّوبي

است.

ذطکسبلي هيتَاى ثِ طوط زُ هطحلوِاي آهطيکوب،

( Coeelho (2000زض هطبلگِ اي پيطاهوَى هقبثلوِ

قبًَى هسيطيت ثاليب ٍ فَضيوتّوبي ضوطهت هلوي

ضٍاًي ثب ذطکسبلي زض ثطظيل ،زٍ هٌطقِ ضا اظ لحبظ

پطتيجبًي حطيق آهطيکب ،ضٍشّبي هوبّص ضيسوک

ضسد ذطکسبلي هَضز هقبيسِ قطاض زاز ٍ ًطوبى زاز

ذطکسبلي تْيِ ضسُ تَس آهطيکب ٍ سبظهبى هلول

فطبض ضٍاًي ًبضي اظ ذطکسبلي زض هٌوبطقي هوِ ثوب

هتحس ٍ طط آهوبز ي هطوَضّبي حوَظُ هسيتطاًوِ

ايي ثحطاى ضٍثطٍ ثَزًس ًسجت ثِ هٌطقِ زيگط ثيطتط

اضبضُ هطز .هسيطيت زُ هطحلِ اي ثطاي اٍليي ثبض زض

ثَزُ استٍ .ي ّوچٌيي ضاّجطزّبي هقبثلِ ضا زض زٍ

سبل  1990زض آهطيکوب اضائوِ طزيوس .ايوي ضٍيکوطز

هٌطقِ هَضز هقبيسِ قطاض زاز .ثط اسبس ايوي هطبلگوِ،

حبغل تحقيقي است هِ زض آهطيکب ثب حوبيت هوبلي

ضاّجطزّبي ًصض ٍ ًيبظ ،ذَش ثيٌي ،عسم اًکبض ٍ ثي

ثٌيبز علَم اًدبم ضس .هطاحل اًدبم آى عجبضد اسوت

ذيبلي زض هٌبطق ثحوطاى ظزُ ثيطوتط ثوِ يطون هوي

اظ :تگييي يوک وطٍُ هوبضي ،تگيويي اّوساف طوط

ذَضز.

ذطکسووبلي ،خلووت هطووبضهت شيًفگووبى ٍ ضفووع

( Vogel (2000آروووبض ذطکسوووبلي زض خَاهوووع

اذتالفبد ،هَخَزي هٌبثع ٍ ضٌبسبيي طٍُّوبي زض

ضٍستبيي هطَضّبي خٌَة آفطيقب ضا ثط ّفت ثرص

ذطوط ،تْيوِ ٍ توسٍيي طوط  ،ضٌبسوبئي ًيبظّوبي

ضبهل هحػَالد ظضاعي ،زام ،آة ،اضوتيبل ،قيووت

تحقيقوبتي ٍ ثططوطف هوطزى ًبضسوبييّوب ،پيًَوس

ّبي هَاز غصايي ،يطا بُ ٍ سوَذت تقسوين ثٌوسي

هالحوبد علوي ٍ سيبسي ،اعالم طط ذطکسبلي

ًوَزٍ .ي ارط ذطکسبلي ثط ثرص آة ضٍسوتبيي ضا

ٍ خلت تَخِ عوَهي ،تَسگِ ثطًبهِ ّبي آهَظضوي

ثِ غَضد آلَزُ ضسى ٍ هبّص آة تَغيف هطز ٍ

(ثْدتي ٍ ّوکبضاى.)1389 ،

پيبهس ايي اهط ضا ثيوبضيّبي اًسوبًي ٍ هوطو ٍ هيوط

) Nagaraja et al. (2009زض تحقيقي ثوِ ثطضسوي

احطووبم ،آفووت ٍ اتووالف هحػووَالد ٍ هْووبخطد

ارووطاد ذطکسووبلي ثووط ضٍي ضووطاي اقتػووبزي -

زاًست.

اختووووبعي ٍ هطوووبٍضظي هٌطقوووِ هبضًبتبهوووب 1زض

) Simelton et al. (2009پژٍّطوي ضا ثوب عٌوَاى

ٌّسٍستبى پطزاذتٌس .ثط اسبس ايي هطبلگوِ ،تٌوبٍة

«ًَ ضٌبسي آسيت پصيطي هحػَالد ذطکسوبلي»

ذطکسبليّب هٌدط ثِ افعايص ثْطُ هطي اظ آةّبي

اًدبم زازًس .آىّب زض ايي تحقيق ثِ ثطضسوي عَاهول

ظيطظهيٌي ٍ افعايص احتوبل آتص سَظي زض ًوَاحي

اختوبعي – اقتػبزي هِ ثبعث هويضوَز ثگضوي اظ

ذطووک ٍ ًيوووِ ذطووک ضووسُ ٍ زضآهووس سووبليبًِ

هٌبطق ثب ٍخوَز ضوسد ذطکسوبلي پوبييي ،آسويت

ذبًَاضّب زض سبلّبي ذطکسبلي ثِ ًػوف هوبّص

پصيطتط اظ هٌوبطقي ثبضوٌس هوِ ذطکسوبلي زض آًدوب

يبفتِ است .ايي هبّص ثيطتط زض هَاضزي اسوت هوِ

ضسد ثيطتطي زاضز ،پطزاذتٌس .ثط اسبس ًتيدِ ايوي
تحقيق ،اًساظٓ ظهييً ،يطٍي هوبض ،سوطهبيِ ،فٌوبٍضي

Karnataka
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هطووبٍضظي ٍ ظيطسووبذتّووب ارووطاد ذطکسووبلي ضا

هتضطض اظ ٍقَ پسيسُ ذطکسبلي زض سبلّبي اذيط

تحت تأريط قطاض هيزّس.

ٍ ثطضسووي ٍعووگيت اسووتبى ايووالم اظ لحووبظ پسيووسُ

( Knutson et al. (2001هِ آسويت پوصيطي ضا اظ

ذطکسبلي زض سبلّبي اذيط.

زيس بُ تَليسهٌٌس بى هطبٍضظي هَضز ثطضسوي قوطاض
زازًس ثِ ايي ًتيدوِ ضسويسًس هوِ هطوبٍضظاى ثوطاي
هقبثلِ ثب ذطکسبلي اظ ذبًَازُ ،خبهگوِ ٍ اعتقوبزاد

تحقيق حبعط اظ لحبظ ّسف ،هوبضثطزي ٍ اظ لحوبظ

ٍ ثبٍضّبي هصّجي ذَز هووک هوي يطًوس .ايوي زض

ًحَُ طزآٍضي زازُّب اظ ًَ پيوبيطي است .ضٍش

حبلي است هِ ثبًکّوب ،هثسسوبد حوبيوت هٌٌوسُ

تحقيق اظ ًَ تَغويفيّ -وجسوتگي اسوت .هتييوط

هبلي ،زٍلت ٍ هطٍخبى زض ضتجِ ّوبي پوبيييتوطي اظ

ٍاثستِ ايي تحقيق هسيطيت هبّص عوبيگبد ٌوسم

لحبظ هٌبثع حوبيتي قطاض هوي يطًوس .ايوي هحققوبى

زض زٍضُ ذطکسووبلي ٍ هتييطّووبي هسووتقل ضووبهل:

عَاهل هثرط ثط آسيت پصيطي ضا ثِ تطتيوت اّويوت:

ٍيژ ي فطزي ،عَاهل اقتػبزي ٍ اختوبعي ،عَاهول

آثيبضي ،اقلين ،عوليبد ذبک ٍضظيً ،وَ هحػوَل،

آهَظضي -تطٍيدي هويثبضوس .خبهگوِ آهوبضي ايوي

هيعاى سطهبيِ ًَ ،ذبک ،زستطسي ثِ علَفِ ،زضآهوس

تحقيق ضبهل هليِ ٌوسم هوبضاى آثوي ٍ زيون اسوتبى

غيط ظضاعي ،اعتقبزاد هصّجي ٍ ًيبيص ثطضوطزًس.

ايالم ثَزًس هِ تگساز آىّب ثوط اسوبس آذوطيي آهوبض
سبظهبى خْبز هطبٍضظي استبى ايالم ،ثبلغ ثط 45000
ًفط ثَز .ثطاي اًتربة ًوًَِ اظ ايي خبهگِ آهوبضي اظ

ّسف هلي ايي تحقيق ،ثطضسي ضاّکبضّبي آهَظضي

ضٍش ًوًَووِ يووطي تػووبزفي طجقووِاي ثووب اًتسووبة

تطٍيدي هَرط ثط هسيطيت هبّص عبيگبد ٌوسم زض

هتٌبست استفبزُ طزيس ٍ حدن ًوًَِ ثب اسوتفبزُ اظ

زٍضُ ذطکسبلي زض ثيي ٌسم هبضاى استبى ايالم هي

اًدبم هطبلگِ هقسهبتي ٍ فطهوَل هوَهطاىً 210 ،فوط

ثبضس .هِ زض ضاستبي حػَل ثِ ايي ّوسف ،اّوساف

ثوطآٍضز طزيوسٍ .لوي اظ آًدووب هوِ زض ايوي تحقيووق

اذتػبغي ظيط تسٍيي ضسُاًس:

زستطسي ثِ توبهي ًوًَِ هَضز هطبلگوِ اهکوبىپوصيط

ضوٌبذت ٍ اٍلَيوت ثٌووسي ضاّکبضّوبي آهَظضووي-

ًطس ،لصا عوالً ً 165فط اظ ٌوسم هوبضاى زض تحقيوق

تطٍيدي هَرط ثط هسيطيت هبّص عبيگبد ٌوسم زض

ضطهت هطزًوس .اثوعاض تحقيوق زض عوليوبد هيوساًي

زٍضُ ذطکسووبليش ضووٌبذت ٍيژ وويّووبي فووطزي،

پطسطٌبهِ ثَز .ثب تَخِ ثِ هبّيت ٍ اّساف تحقيوق،

اختوبعي ٍ اقتػوبزي ٌوسم هوبضاى هوَضز هطبلگوِش

ضٍايي غَضي پطسطٌبهِ ثطضسي ضس .ثوسيي هٌووَض،

ثطضسي هيعاى ثْطُ هٌسي ٌسم هبضاى هَضز هطبلگِ اظ

پطسطٌبهِ هقسهبتي زض اذتيبض اسوبتيس ٍ هترػػويي

ضاّکبضّبي آهَظضي -تطٍيدوي هوَرط ثوط هوسيطيت

قطاض زازُ ضس ٍ پس اظ ًوطذَاّي آىّب اغوالحبد

هبّص عبيگبد ٌسم زض زٍضُ ذطکسبليش ثطضسوي

الظم اًدبم طزيوسّ .وچٌويي ثوِ هٌووَض تطوريع

اثگبز هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم ثِ هٌوَض هقبثلِ

پبيبيي پطسطٌبهًِ ،وًَِ اي آهبضي هطبثِ ثوب خبهگوِ

ثب پسيسُ ذطکسبلي ٍ اٍلَيت ثٌسي آىّب اظ زيس بُ

آهبضي ٍ ثِ تگساز ً 30فط اًتربة ٍ پوس اظ تکويول

افطاز هَضز هطبلگِش ثطضسوي ٍعوگيت ٌوسم هوبضاى

پطسطٌبهِ ،ثب استفبزُ اظ ًطمافوعاض  ،SPSSv19هقوساض
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عطيت هطًجبخ آلفب  0/95هحبسجِ ضس هِ ثطاي اًدبم

فطاٍاًي سطح ظيط هطت ٌسم هوبضاى ضا ثوط حسوت

تحقيق قبثل قجَل هيثبضس.

ّکتبض ًطبى زاز هِ ثيطتطيي فطاٍاًي ثِ طٍُ ثيطوتط
اظ ّ 6کتبض ( 88زضغس) ٍ هوتطيي فطاٍاًي ثِ وطٍُ

ًتيدِ زازُپطزاظي ،زض قبلت يبفتِ ّبي تحقيق زض زٍ
ثرص خسا بًِ آهبض تَغيفي ٍ تحليلي زض ظيط اضائوِ
هيضَز.

هوتط اظ ّ 2کتبض تگلق زاضت .تَظيع فطاٍاًوي ٌوسم
هبضاى ثط حست سبثقِ هبضي ًطبى زاز هوِ ثيطوتطيي
فطاٍاًي ثِ طٍُ ثيطتط اظ  20سبل ثب فطاٍاًوي (53/9
زضغس) ٍ هوتطيي فطاٍاًي ثِ وطٍُ  10توب هوتوط اظ
 15سبل ( 9/1زضغس) تگلق زاضز هِ ثب سوبثقِ ثوَزى
افطاز هَضز هطبلگِ ضا ًطبى هيزّس .اهثط ٌسم هوبضاى

اهثطيووت ٌووسم هووبضاى ( 75/8زضغووس) زض ضٍسووتب

يگٌي ً 118فط ( 71/5زضغس) هحػَل ٌسم ذَز ضا

سکًَت زاضوتٌس .زض هيوبى ٌوسم هوبضاى ،ثيطوتطيي

ثيوِ هطزُ ،ثيطتطيي فطاٍاًوي ثوِ طجقوِ هوتوط اظ 10

فطاٍاًي ثِ طٍُ سٌي  38تب هوتط اظ  45سبل (24/8

سبل ( 77/6زضغوس) ٍ هوتوطيي فطاٍاًوي ثوِ طجقوِ

زضغس) ٍ هوتطيي فطاٍاًي ثِ طٍُ سٌي هوتط اظ 38

ثيطتط اظ ّ 20کتبض ( 10/9زضغس) تگلق زاضوت .ثوط

سبل تگلق زاضوت .ثٌوبثطايي ،تطهيوت سوٌي خبهگوِ

حسووت قطگووبد تحووت پَضووص تسووْيالد ثبًووک

هَضز هطبلگِ هيبىسبل است .اهثطيوت (ٌ )21/2وسم

هطبٍضظي ،ثيطوتطيي فطاٍاًوي ثوِ طجقوِ هوتوط اظ 2

هبضاى ثيسَاز ثَزًس .ثيطتطيي فطاٍاًي تَظيع زضآهوس

قطگِ ( 49/7زضغس) ٍ هوتطيي فطاٍاًي ثِ طجقِ  4تب

سبليبًِ ثوِ طجقوِ هوتوط اظ  50هيليوَى ضيوبل (82/5

هوتط اظ  6قطگِ ( 1/2زضغس) هتگلق ثَز.

زضغس) ٍ هوتطيي فطاٍاًي ( 2زضغوس) ثوِ ثيطوتط اظ
 200هيليَى ضيبل تگلق زاضت .اظ ًوط ًوَ هبلکيوت
ثْطُ ثطزاضي ،اهثوط ٌوسم هوبضاى ً 143فوط ()%86/7
ضرػي ثَز 51/5 .زضغوس اظ ٌوسم هوبضاى ًيوطٍي
هبضضبى ضا اظ ذبًَازُ ذَز تأهيي هيهطزًس.

ثط اسبس خسٍل ضوبضُ  ،1ثِ «تطتيت اطال ضسبًي»
ٍ «آهَظش ثْطُ ثوطزاضاى ظضاعوي» زض هوَضز پسيوسُ
ذطکسبليٍ ،اخس ثوبالتطيي ٍ پوبيييتوطيي اٍلَيوت
خْت هبّص عبيگبد ٌسم زض ضطاي ذطکسوبلي

تَظيع فطاٍاًي ٌسم هبضاى ثوط حسوت ًوَ هطوت

ثَزًس.

ًطبى زاز هِ ثيطتطيي تگساز ٌسم هبضاى ثوب فطاٍاًوي
ً 119فط ( 72/1زضغس) هطوت زيون زاضًوس .تَظيوع
خسٍل  -1اٍلَيت ثٌسي ضاّکبضّبي هبّص عبيگبد ٌسم زض ضطاي ذطکسبلي
مؤلفه
اطال ضسبًي
آ بّي عوَهي ًسجت ثِ ذطکسبلي
فطٌّگ سبظي هػطف غحيح ًبى
آ بّي اظ هػطف ثْيٌِ آة
آهَظش ثْطُ ثطزاضاى ظضاعي

انحراف معيار
42/1
39/1
24/1
31/1
5/74

ميانگين رتبه اي
3
3
3
4
3

ضريب تغييرات
14/03
13/03
8/03
7/77
1/91

اولويت
1
2
3
4
5
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02

آٍضي ضسُ ،آثيبضي سٌتي ثب ً 95فوط ( 57/6زضغوس)
تَظيع فطاٍاًي ٌوسم هوبضاى ،ثوط حسوت ٍعوگيت

ثيطتطيي استفبزُ ضا ًعز ٌسم هبضاى زاضتِ است.

استفبزُ اظ ضيَُ ّوبي آثيوبضي زض خوسٍل ضووبضُ 2
ًطبى زازُ ضسُ است .ثب تَخوِ ثوِ اطالعوبد خووع
خسٍل  -2تَظيع فطاٍاًي ٌسم هبضاى ثط حست ضيَُ آثيبضي
شيوه آبياري

فراواني

درصد

درصد واقعي

آثيبضي تحت فطبض

17

10/3

15

آثيبضي سٌتي

95

57/6

84/1

آثيبضي ّيسضٍفلَم

1

6

9

ثي پبسد

52

31/5

-

خوع

265

100

100

خسٍل  -3اٍلَيت ثٌسي ضاّکبضّبي هبّص عبيگبد ٌسم زض ضطاي ذطکسبلي

مؤلفه

انحراف معيار

ميانگين رتبهاي

ضريب پراکندگي

اولويت

اطال ضسبًي

42/1

3

14/03

1

آ بّي عوَهي ًسجت ثِ ذطکسبلي

39/1

3

13/03

2

فطٌّگ سبظي هػطف غحيح ًبى

24/1

3

8/03

3

آ بّي اظ هػطف ثْيٌِ آة

31/1

4

7/77

4

آهَظش تَليسهٌٌس بى ٍ ثْطُ ثطزاضاى

5/74

3

1/91

5

ثط اسبس خسٍل ضوبضُ « 3اطال ضسبًي» ٍ «آ بّي
عوَهي ًسجت ثِ ذطکسبلي» اظ زيس ٌوسم هوبضاى

ثط اسبس ًتبيح خوسٍل ضووبضُ ٌ ،4وسم هوبضاى ثوِ

هَضز هطبلگوِ ٍاخوس ثوبالتطيي اٍلَيوتّوب خْوت

تطتيووت تلفووي (ربثووت يووب ّوووطاُ) ٍ ضسووبًِ ّووبي

هبّص عبيگبد ٌسم زض ضطاي ذطکسوبلي ثوَزُ

الکتطًٍيکي ضا زض ثبالتطيي ٍ پبيييتوطيي اٍلَيوت اظ

است.

ًوط ثْطُهٌسي ثِ هٌوَض هسوت اطوال ٍ آ وبّي اظ
ضيَُّبي هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم زض ضطاي
ذطکسبلي قطاض زازُاًس.

02

بررسي راهکارهاي آهوزضي -ترويجي هؤثر بر هديريت كاهص ضايعات گندم در ضرايط خطکسالي

خسٍل  -4اٍلَيت ثٌسي ثْطُهٌسي ٌسم هبضاى اظ ضٍشّب ٍ ضسبًِ ّبي آهَظضي -اضتجبطي
ضٍشّب ٍ ضسبًِّبي آهَظضي -اضتجبطي

اًحطاف هگيبض

هيبًگيي ضتجِاي

عطيت تيييطاد

اٍلَيت

تلفي (ربثت يب ّوطاُ)

1/40

2

20/05

1

ضطهت زض هالسّبي تطٍيدي

1/58

3

19/36

2

تػبٍيط آهَظضي

1/35

2

17/55

3

ًوبيطگبُّب ٍ خطٌَاضُ ّبي تطٍيدي

1/31

2

15/55

4

سرٌطاًي

1/28

2

14/05

5

ثبظزيسّبي علوي

1/40

3

13/36

6

ًططيبد تطٍيدي

1/40

3

13/36

6

هالقبد زض هعضعِ ثب هطٍج

1/36

3

12/03

7

تبثلَي اعالًبد

1/34

3

11/36

8

ضازيَ

1/31

3

10/36

9

تلَيعيَى

1/37

4

9/27

10

ضٍظًبهِ ّبي هحلي

1/17

2

8/55

11

استفبزُ اظ سبيتّبي ايٌتطًتي

1/19

1

1/19

12

هدالد هطبٍضظي

3/63

2

1/81

13

پَستط

1/25

2

0/625

14

هالقبد زض زفتط هبض هطٍج

1/56

3

0/52

15

ضسبًِ ّبي الکتطًٍيکي

1/30

2

0/65

16

ّوچٌيي ثيي هتييط تَخِ هسئَليي ثِ زيوس بُ ٌوسم
ثطضسي ّوجستگي ثيي هتييطّبي تحقيق ًطبى زاز هِ
ثوويي هتييطّووبي هيووعاى اسووتفبزُ اظ هووالسّووبي
آهَظضي -تطٍيدوي ٍ ضاّکبضّوبي هٌبسوت خْوت
هبّص عبيگبد ٌوسم ثوب هتييوط هوسيطيت هوبّص
عووبيگبد ضاثطووِ هثجووت ٍ هگٌووي زاض ٍخووَز زاضز.

هبضاى هتضطض اظ پسيسُ ذطکسبلي ثب هتييط هوسيطيت
هبّص عبيگبد ضاثطِ هٌفي ٍ هگٌي زاض ٍخَز زاضز.
ثيي سوبيط هتييطّوبي تحقيوق ًيوع ضاثطوِ هگٌوي زاض
هطبّسُ ًطس (خسٍل ضوبضُ .)5
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02

خسٍل ّ -5وجستگي ثيي هتييطّبي تحقيق
متغير مستقل

متغير وابسته

r

p

0/117

0/133

سطح تحػيالد

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

هيعاى استفبزُ اظ هالسّبي تطٍيدي

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

**

0/401

تَخِ هسئَليي ثِ زيس بُ ٌسم هبضاى

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

**

0/576

0/000
0/000

سبثقِ هبضي ٌسم هبضاى

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

0/066

0/405

هيعاى اضاعي تحت پَضص

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

-0/050

0/539

هيعاى سطح ظيط هطت

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

0/116

0/139

هيعاى زضآهس

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

-0/119

0/142

ضاّکبضّبي هبّص عبيگبد ٌسم

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

**

0/001

0/248

هيعاى ثِهبض يطي فٌبٍضيّبي آثيبضي

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

0/062

0/513

تگساز قطگبد تحت پَضص تسْيالد

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

0/159

0/062

سي

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم

-0/079

0/314

* سطح هگٌيزاضي p < 0.05

** سطح هگٌيزاضي p < 0.01

 ٍ Rعطيت تگيويي تگوسيل ضوسُ ثطاثوط ثوب 0/264
ثطآٍضز طزيس ٍ اظ ططف زيگط هقساض  Fحبغول اظ
زض ايي تحقيق ثطاي ثطضسي ًقص هتييطّبي هسوتقل
ثط هتييط ٍاثستِ هسيطيت هبّص عوبيگبد ٌوسم زض
ضطاي ذطکسبلي اظ ض طسيَى يٌس بًوِ ثوب ضٍش
بم ثِ بم استفبزُ ضس هوِ زض ًْبيوت زٍ هتييوط زض
زٍ هطحلِ ٍاضز هگبزلِ ض طسيَى ضسًس هِ ثِ تطتيت
شهط هي طزًس.
زض بم اٍل« ،تَخِ هسئَليي ثِ زيس بُ ٌسم هوبضاى
هتضطض اظ ٍقوَ پسيوسُ ذطکسوبلي زض سوبلّوبي
اذيط» ( )x1ثِ عٌَاى اٍليي هتييوط ٍاضز هگبزلوِ ضوس
هِ ايي ثساى هفَْم است هِ هتييط هعثوَض ثيطوتطيي
تووأريط ضا زاضووتِ اسووت .هيووعاى عووطيت ّوجسووتگي
يٌس بًِ ( )Rثب هتييط ٍاثسوتِ  0/518ثسسوت آهوس.
زض ايي هطحلِ هيعاى عطيت تگييي ثطاثط ثب ;0/268

2

تدعيِ ٍاضيوبًس ثطاثوط ثوب  ٍ 59/351سوطح هگٌوي
زاضي آى ثطاثط  0/000هيثبضس هِ زض سطح هوتوط اظ
يک ّعاضم هگٌي زاض استش لصا ثوب هطوبّسُ عوطيت
تگييي هيتَاى اظْبض ًوَز هِ هتييوط  x1ثوِ تٌْوبيي
حسٍز  26زضغس تيييطاد زض هتييط ٍاثستِ هسيطيت
هووبّص عووبيگبد ٌووسم زض ضووطاي ذطکسووبلي ضا
تجييي ًوَزُ است.
زض بم زٍم ثب ٍاضز ضسى زٍهيي هتييط تحقيق يگٌوي
«استفبزُ اظ هالسّوبي آهَظضوي -تطٍيدوي» ()x2
عووطيت ّوجسووتگي يٌس بًووِ ( )Rثووِ ٍ 0/630
عطيت تگييي ًيع ثِ  ٍ 0/396عطيت تگييي تگوسيل
ضسُ ثِ  0/389افعايص يبفت .ثِ عجبضد زيگوط ،ثوط
اسووبس عووطيت تگيوويي تگووسيل ضووسُ 39 ،زضغووس
تيييطاد هتييط ٍاثسوتِ هوسيطيت هوبّص عوبيگبد

03
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ٌسم زض هَاقوع ذطکسوبلي ،ثوِ ٍسويلِ زٍ هتييوط

ططف زيگط هقوساض  Fحبغول اظ تدعيوِ ٍاضيوبًس

تَخِ هسئَليي ثِ زيوس بُ ٌوسم هوبضاى هتضوطض اظ

ثطاثط  52/868است هِ زض سطح يک ّوعاضم هگٌوي

ٍقَ پسيسُ ذطکسبلي زض سبلّبي اذيط ٍ استفبزُ

زاض ضسُ است (خسٍل ضوبضُ .)6

اظ هالسّبي آهَظضي -تطٍيدي تجييي هيضوَز .اظ
خسٍل  -6عطايت هتييطّبي ٍاضز ضسُ ثط هگبزلِ ض طسيَى زض بم زٍم
B

خطاي استاندارد B

Beta

T

Sig

تَخِ هسئَليي ()x1

0/407

0/051

0/487

7/916

0/000

استفبزُ اظ هالسّبي آهَظضي -تطٍيدي ()x2

0/437

0/075

-

5/849

0/002

عسز ربثت

53/058

7/027

0/360

7/550

0/000

متغير

ثب تَخِ ثِ عطايت خسٍل ثبال هگبزلِ ذ ض طسيَى زض بم زٍم ثِ غَضد ظيط است:
(Y'= 53/08 +0/407 )x1( + 0/437 )x2
ٍ هگبزلِ استبًساضز ضسُ آى ثط اسبس عطيت ثتب ثِ غَضد ظيط است:
(Y'=0/487 )x1( + 0/360 )x2

ًتبيح ض طسيَى يٌس بًِ ثِ ضٍش بم ثِ بم ًطوبى
ًتووبيح ًطووبى زاز هووِ زٍ هتييووط هيووعاى اسووتفبزُ اظ

زاز هِ هتييطّبي تَخِ هسئَليي ثوِ زيوس بُ ٌوسم

هالسّبي آهَظضي -تطٍيدي ثطاي ٌسم هوبضاى ٍ

هبضاى هتضطض اظ ٍقَ پسيسُ ذطکسوبلي زض سوبل-

هسيطيت هبّص عبيگبد ٌسم زض زٍضُ ذطکسبلي

ّبي اذيط ٍ هيعاى استفبزُ اظ هالسّبي آهَظضوي-

ضاثطِ هثجت ٍ هگٌي زاضي ٍخَز زاضت هوِ ًتيدوِ

تطٍيدووي ،ثيطووتطيي تووأريط ضا ثووط هووسيطيت هووبّص

هطبلگِ هحوسي (ً )1386يع ٍخوَز ضاثطوِ ثويي زٍ

عووبيگبد ٌووسم زض هَاقووع ذطکسووبلي زاضووتِاًووس.

هتييط هصهَض ضا تأييوس هوطزً .توبيح هطبلگوِ قطيوت

( .Knutson et al. (2001ثط ايي ًکتِ تأهيس زاضًس

(ً ،)1390يع ًطوبى زاز هوِ هطوبضهت پوبييي ٌوسم

هِ عسم تَخِ هسئَليي ٍ عسم حوبيتّبي زٍلتوي

هبضاى زض زٍضُ ّبي آهَظضي -تطٍيدوي هوطتج ثوب

ٍ عووسم زستطسووي ثووِ تسووْيالدً ،قوص هْوووي زض

ضاّکبضّبي هبّص ارطاد سوَء ذطکسوبلي ثبعوث

افعايص آسيتّبي ًبضي اظ ٍقَ پسيسُ ذطکسبلي

ضسُ سطح آ بّي هطبٍضظاى ٌسمهبض ًسجت ثِ ايي

زاضز ٍ ًتيدِ يبز ضسُ ضا ًيع تأييس هيهٌس.

پسيسُ پبييي ثبضس هِ ايي اهط ،هوسيطيت ذطکسوبلي
ضا زض ظهبى ٍقَ آى ثِ هربططُ ذَاّس اًساذت.
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 اظ آًدب هِ ثط اسبس يبفتِّبي ايوي هطبلگوِ عوسمثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي تحقيق ،پيطٌْبزّبي ظيط ضا هي

تَخِ هسئَليي ثبعث افعايص آسيتّوبي ًبضوي اظ

تَاى اضائِ ًوَز:

ٍقَ پسيسُ ذطکسبلي هيضَز لصا ايوي اهوط ًقوص

 -آهَظشّبي هبضثطزي ٍ هکفي زض ظهيٌِ هوسيطيت

حسبس ٍ هليسي هسئَليي ٍ اهط ذطيط آهوَظش ضا

هووبّص عووبيگبد ٌووسم زض اسووتبى ايووالم تَس و

ثيص اظ ثيص ًوبيبى هيسبظز هِ ثصل تَخوِ ثيطوتط

سبظهبى خْبز هطبٍضظي ٍ ًْوبز توطٍيح ٍ آهوَظش

هسئَليي ثِ ٌوسم هوبضاى هتضوطض اظ ٍقوَ پسيوسُ

هطبٍضظي ٍ ًْبزّبي هطتج ثب فگبليت ٌسم هبضاى،

ذطکسبلي ٍ ّوسلي ٍ هػبحجِ ثب ايطبى ّوچٌويي

هووسيطيت هووبّص عووبيگبد زض زٍضُ ذطکسووبلي

افعايص ثط عاضي هالسّوبي آهَظضوي -تطٍيدوي،

افعايص يبثس.

عبهي ثْجَز هوسيطيت هوبّص عوبيگبد ٌوسم زض
استبى ايالم زض ضطاي ذطکسبلي است.

 -ضاّکبضّبي اضائِ هػطف زضست ٍ غحيح آة تَس

هلي آثيبضي ٍ ظّکطي ايطاى ،تْطاى .قبثل زستطسوي

ثرص تطٍيح ٍ آهَظش هَضز هطبلگِ قطاض يطز.
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 هٌووبطقي اظ هطووَض هووِ اظ ٍعووگيت ذطکسووبليثيطتطي ثطذَضزاضًس ثب تَخوِ ثوِ اّويوت هَعوَ
ثيطتط هس ًوط قطاض يطًس.
 ثطاي افعايص تَاًبيي ٌوسم هوبضاى زض هقبثلوِ ثوبذطکسووبلي پيطووٌْبز هوويضووَز هووِ هووالسّووبي
آهَظضي ،تطٍيدي ثِ غَضد ّوگبًي زض ضاثطوِ ثوب
هوووسيطيت هوووبّص عوووبيگبد ٌوووسم زض هَاقوووع
ذطکسبلي ثط عاض ضَز.
 استفبزُ اظ ضسبًِ ّبي عوَهي خْت آ بّي ّوط يوِثيطتط ٍ ثْتط هطزم ثطاي هقبثلوِ ثوب ذطکسوبلي پيطوٌْبز
هيضَز.
 اظ ضٍشّوبي آهوَظش عولوي اظ خولوِ ًووبيصططيقِاي ثوطاي هقبثلوِ ثوب ذطکسوبلي ٍ هوسيطيت
هبّص عبيگبد ٌسم استفبزُ ضَز.

 .2ثيطخٌوووسي ،.ٍ ،فوووطج اس حسووويٌي ،س .جٍ ،.
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ضٍستب ٍ تَسگِ ،سبل  ،12ضوبضُ  ،1غفحبد -146
.129
 .3ثْدتووي ،د ،.هطتضووَي ،اّ ،.بضووويٍ ،. ،
عجساللْي ،ة .)1389( .هسيطيت خبهع ذطکسوبلي
ضاّکوبضي ثوطاي هوسيطيت ضيسوک زض افوق آيٌوسُ
هطبٍضظي ،پبيبى ًبهِ هبضضٌبسي اضضس ،زاًطگبُ آظاز
اسالهي ضضت.
 .4خبيوووسضي ،ض .)1389( .ثطضسوووي ضاّکبضّوووبي
آهَظضي -تطٍيدي هسيطيت هػطف ثْيٌِ آة ثطاي
هقبثلِ ثب ذطکسبلي زض ثيي ٌسم هبضاى استبى ايالم.
پبيبى ًبهِ هبضضٌبسي اضضس ،ضضتِ تطٍيح ٍ آهوَظش

 .1احسووبًي ،م ٍ ،.ذبلووسي .)1382( .ُ ،ضووٌبذت ٍ
اضتقبي ثْطٍُضي آة هطوبٍضظي ثوِ هٌووَض توأهيي
اهٌيت آثي ٍ غصايي هطَض .يبظزّويي ّوبيص هويتِ

هطبٍضظيٍ ،احس علَم ٍ تحقيقبد تْطاى.
 .5ضحيوووي ٍ ،.ُ ،ذسووطٍاًي .)1384( . ،تگيوويي
عبيگبد ٌسم زض هطحلِ ثطزاضت ٍ ثطضسي ثطذوي

عَاهل هَرط ثط آى زض استبى فبضس .هدلِ پژٍّص ٍ
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