تبضيد زضيبفت91/11/15 :

تبضيد پصيطـ92/8/27 :

ايي تحقيق ثب ّسف ثطضؾي هَاًؽ هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي اظ زيسگبُ گلربًِ زاضاى اؾتبى تْطاى ٍ الجطظ
اًجبم گطفتِ اؾت .تحقيق حبضط اظ ًػط ًَؼ کبضثطزي ٍ اظ لحبظ ضٍـ تحقيق ،پيوبيكي اؾت .جبهؿِ آهبضي
هَضز هطبلؿِ گلربًِ زاضاى اؾتبى تْطاى ٍ الجطظ هيثبقسً .وًَِ گيطي ثِ ضٍـ تهبزفي طجقِ اي هتٌبؾت اًجبم
قس .اًساظُ ًوًَِ ثسؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل کَکطاى ً 327فط ثسؾت آهس کِ ضٍايي آى ثِ ٍؾيلِ پبًل
هترههبى تبييس قس ٍ پبيبيي آى ثب هحبؾجِ آلفبيکطًٍجبخ 0/94 ،گعاضـ گطزيس .پؽ اظ تؿييي ضٍايي ٍ پبيبيي
پطؾكٌبهِ ،زازُّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبي  Winbugs ٍ SPSS V17هَضز تجعيِ ٍ تحليل قطاض گطفتً .تبيج
حبکي اظ آى اؾت کِ ؾسم آگبّي هسيطاى ًؿجت ثِ هعايبي کبضثطز اًطغيّبي ذَضقيسي زض گلربًِّب ،فقساى ًيبظ
ؾٌجي آهَظقي گلربًِ زاضاى ٍ ؾسم هكبضکت هحققبى ٍ هطٍجبى ،هْنتطيي هَاًؽ هَثط زض کبضثطز اًطغي
ذَضقيسي هيثبقس.
 :اًطغي ذَضقيسي ،گلربًِ زاضاى تْطاى ٍ الجطظ.


ًَيؿٌسُ هؿٍَل هکبتجبتParnazalimoradian@gmail.com ،
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ثحررطاىّرربي ؾيبؾرري ،اقتهرربزي ٍ هؿرربيلي ًػيررط

اهطٍظُ تَليسات گلربًِ اي ثبيس اؾتبًساضزّبي ثبالي

هحسٍزيت زٍام شذبيط فؿيليً ،گطاًيّربي ظيؿرت

کيفيت هحهَل اظ ًػط تغصيِ ٍ ؾتهتي ٍ حفبغت

هحيطي ،اظزيبز جوؿيت ،ضقس اقتهربزي ٍ ضرطيت

ظيؿت هحيطي ضا اظ ططيق کبّف ضّبؾبظي ؾوَم،

ههررطف ؾررَذت اظ هجرربح ي ّؿررتٌس کررِ فکررط

کَزّبي قيويبيي ٍ گبظّبي گلربًِ اي ثطآٍضزُ

اًسيكررروٌساى ٍ ؾيبؾرررتهرررساضاى ضا زض يررربفتي

ؾبذتِ ٍ آىّب ضا ضؾبيت ًوبيٌس & .( Joanna

ضاّکبضّبي هٌبؾرت زض حرل هؿضرتت اًرطغي زض

) Ooteghem, 2007ايي زض حبلي اؾت کِ

جْبى ٍ ثِ ذهَل ثحطاىّبي ظيؿتهحيطري ثرِ

ههطف ؾَذت گبظٍييل ثطاي هحهَالتي هبًٌس

ذَز هكغَل زاقتِ اؾرت .اظ ؾرَي زيگرط زيرسگبُ

ؾجعي ٍ نيفي هؿوَالً کوي ثيكتط اظ گلربًِّبيي

نطفبً اقتهبزي ،تجربضي ٍ فكربض ثريف اظ حرس ثرط

اؾت کِ زض آًجب گل پطٍضـ زازُ هيقَز .ثِ طَض

هٌبثؽ طجيؿي ثبؾث ثطٍظ ذؿبضات ظيؿت هحيطي ٍ

کلي ؾيؿتن گطهبيكي يک گلربًِ هيتَاًس اظ هسل

کبّف کيفيت ٍ ؾتهتي هٌربثؽ پبيرِ بآة ،ذرب ٍ

ّبي ؾيؿتن حطاضت هطکعي ٍ هَضؿي پيطٍي کٌس

َّا) زض ثؿيبضي اظ ًقرب جْربى قرسُ اؾرت .ايري

ٍ ّط کسام اظ ايي زٍ هسل هؿتلعم ؾَظاًسى حجن

ؾَاهرل ثبؾرث گؿرتطـ پسيرسُ فقرط ثرِ ٍيرػُ زض

ظيبزي اظ گبظٍييل اؾت .ثِ ّويي زليل زض کٌبض

کكَضّبي زض حبل تَؾؿِ گطزيسُ ٍ ًگطاًي زٍلرت

انتح ضٍـّبي ههطف اًطغي ،ثبيس ثِ زًجبل

ّب ٍ آحبز هطزم ضا زض ضاثطِ ثب اهٌيت غصايي افعايف

ؾيؿتنّبي ًَيٌي ثَز کِ زغسغِ ّبي هطثَ

ثِ

زازُ اؾت.(Comforti & Giampietro 1997).

ههطف اًطغي ضا تب حسٍز ثؿيبض ظيبزي کبّف زّس.

ثب پيكطفت ؾلن ،ضاُ ّبي تَليس غرصا ّرط ضٍظ ٍاضز

اظ ططفي زض نَضتي کِ يبضاًِ ّبي هطثَ ثِ ثرف

هطحلِ جسيسي هيقَز ،ثِ گًَِ اي کرِ ثرب حرصف

ههطف اًطغي زض ثرف تَليسات گلربًِ اي قبّس

ضٍـّبي ؾٌتي ٍ تلفيق تکٌَلَغيّربي هرسضى ثرب

تغييطاتي قَز ،تَجيِ اقتهبزي ؾبقتًِ ٍ هٌطقي زض

ًيبظّبي ًَيي ثكط ،اهرطٍظُ اًرَاؼ ٍ اقؿربم گيبّربى

اضتجب ثب هحهَالت گلربًِ اي هوکي اؾت زيگط

ههطفي ضا هيتَاى تَليس کطز ،زض حربلي کرِ اهکربى

هبًٌس گصقتِ ًجبقس ٍ ثِ ضاحتي هيتَاى زضيبفت کِ

ٍقَؼ چٌيي تحَلي زض گصقتِ فقط زض قبلت ضٍيبيي

ثطاي تَليس هحهَالتي هبًٌس تَت فطًگي ،آلَيِ

زؾت ًيبفتٌي هحهَض هيهبًس؛ اظ ايري ضٍ ،گلربًرِ

ٍضا ،نيفيجبت ،گلّبي هطغَة ٍ هَاضز ثيقوبض

ّبي ذَضقيسي ضا هيتَاى جعء يکي اظ ضٍـّربي

زيگط ثبيس ّعيٌِ ثؿيبض ظيبز ٍ گعافي ضا پطزاذت (.

تلفيقي ًَيي ٍ هَثط زاًؿت کرِ زض حربل حبضرط اظ

)Flavin and Hull Aeck, 2011

جبيگبُ ٍيػُ اي زض اهط تَليس غصا ،افرعايف ؾرتهت
جبهؿِ ،کبّف تَضم ،ضًٍق کؿت ٍ کبض ٍ قربذم
ّبي هْن اقتهبزي ثطذَضزاض اؾت ٍ ثبؾث زؾتيبثي
ثِ تَؾرؿِ اجتوربؾي ،ظيؿرت هحيطري ٍ اقتهربزي
ذَاّس قس.

ثب تَجِ ثِ هكکتت شکط قسُ ،ؾيبؾتّربي اترربش
قسُ زض ثؿيبضي اظ کكَضّب اظ زّرِ ّفتربز هريتزي
هَجت تَجِ ضٍظافعٍى ثِ اًطغيّبي تجسيسپصيط ٍ
ثٍِيػُ اًطغي ذَضقيسي قسُ اؾت ثرِ ًحرَي کرِ
قَضاي جْبًي اًطغي زض ثطًبهِّبي آيٌسُ ذَز ؾْن
ؾوسُاي اظ تأهيي اًطغي جْبى ضا ثِ اًطغيّبي ًَ ٍ
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زض ضأؼ آىّررب اًررطغي ذَضقرريسي اذتهرربل زازُ

اضتقبي زضآهس ذبًَاضّبي کن زضآهس ٍ حتري نرطفِ

اؾت بؾبًب .)1390 ،اؾرتفبزُ اظ اًرطغي ذَضقريسي

جَيي زض ّعيٌِ ّبي گلربًرِّرب هريقرَز ثلکرِ اظ

ثب اجطاي ططح ّسفوٌسي يبضاًِّرب قرست ثيكرتطي

ططيق ايجبز فؿبليتّبي کبضآفطيٌي ظهيٌِ اقرتغبل ضا

گطفتِ ٍ تَليس کٌٌسگبى ظيبزي ثرطاي کربّف اثرطات

فطاّن هيکٌس .زض ايي هيبى ًقف زٍلت ضا ّن ًجبيرس

افعايف قيوت ؾَذت ٍ کبّف قيوت توبم قرسُ ٍ

ًبزيسُ پٌساقت .زض حقيقت زٍلت هؿئَليت هْرن ٍ

زض

ذطيطي ضا زض ؾيبؾت گصاضي ٍ ؾبظهبًسّي هٌبثؽ ٍ

ٍاحسّبي تَليرسي ذرَز اقرسام هريکٌٌرس .(Leal,

فطاّن ؾبظي ظيطؾبذتّبيي ّوهَى تأهيي هٌبثؽ ٍ

) 1998اؾررتفبزُ اظ اًررطغي ذَضقرريسي ثررِ ؾٌررَاى

تؿْيتت هبلي ،فطٌّر

ؾربظي ٍ تٌػرين قرَاًيي ٍ

ؾَذت هفيس ٍ اضظاى زض ثرف کكبٍضظي ضٍيکرطز

هقطضات الظم زض ضاؾرتبي انرتح الگرَي ههرطف

جسيسي ذَاّس ثَز ٍ هريترَاى اظ ايري هٌجرؽ غٌري

اًطغي ثط ؾْسُ ذَاّس زاقت.

افعايف ثْطٍُضي ثِ اؾتفبزُ اظ ايي اًرطغي پرب

اًطغي زض گلربًِّرب ،هکبًيعاؾريَى ٍ هبقريي آالت

کبضقٌبؾبى ؾبًب 1ب )1390هَاًؿي ضا جْرت تَؾرؿِ

کكبٍضظي کِ ههطف کٌٌرسُ ؾرَذتّربي فؿريلي

اؾتفبزُ اظ اًطغيّبي تجسيسپصيط هيزاًٌس کرِ اظ آى

ّؿتٌس اؾتفبزُ کطز کِ ايي اهط ثِ کبّف قبثل تَجرِ

جولِ هيتَاى ثرِ هرَاضز ظيرط اقربضُ کرطزٍ :جرَز

هكکتت آًبى ذَاّس اًجبهيس ٍ هب ضا زض زؾتيبثي ثِ

ؾَذت اضظاى ،ؾسم ٍجَز يک ثطًبهِ جبهؽ ٍ هسٍى

تَؾؿِ پبيساض يبضي ذَاّس ضؾبًس.

هلي ثب هؿيبضّبي کوي هكرم کِ ثِ قکل قربًًَي

ثطضؾي اک ط فطنتّبي هَجَز ،هفيرس ثرَزى ايري

ت جيت قسُ ثبقرسٍ ،جرَز هكرکتت ؾربذتبضي ترب

تکٌَلَغيّب ضا ثبثت کطزُ اؾرت؛ چٌبًهرِ فطنرت

اًتْبي ثطًبهِ ؾَم هجٌي ثط فؿبليت ًوَزى چٌس ًْربز

ّبي اؾتفبزُ اظ ايري ًرَؼ اًرطغي هوکري اؾرت زض

زٍلتي زض ثحث اًطغيکِ ثبؾث پطاکٌسگي ٍ هرَاظي

کكَضّبي هرتلف ثب هحسٍزيتّبيي هَاجرِ قرَز

کبضي هيگطزيس ،هكکتت ٍضٍز ثررف ذهَنري

ٍلي ثطططف کطزى ايي هَاًؽ فقط ثرِ زليرل فقرساى

ثِ ؾطنِ تَؾرؿِ اًرطغيّربي تجسيسپرصيط ،کوجرَز

اطتؾبت کبفي زض هرَضز ايري ًرَؼ تکٌَلرَغيّرب،

اؾتجبضات هَضز ًيبظ جْت اًجبم ططحّب ٍ پرطٍغُّرب

فطنتّبّ ،عيٌِ ،فبيسُ ٍ ثؿتٍُ ؾسم ٍجرَز هٌربثؽ

ٍ ؾسم ترهيم کبهل ٍ ثرِ هَقرؽ آىّرب ،هحرسٍز

اًؿبًي هترهم ،ؾبظهبى ٍ هؤؾؿربت الظم جْرت

ثَزى هكبٍضاى ٍ پيوبًکبضاى ٍ ًربغطاى شيهرتح زض

اضظيبثي ٍ ّسايت ؾطهبيِّب ثِ ايي ؾوت هيثبقس (.

ايي حَظُ ٍ ّعيٌِ ٍ ظهبى ثط ثرَزى ايجربز پتبًؿريل

)Culter, 2004

ّبي فٌي ،ؾلوي ٍ نٌؿتي هَضز ًيربظ ثرطاي اجرطاي

اک ط گلربًِ زاضاى کكرَض اظ هعايرب ٍ هٌربفؽ کربضثطز
اقتهبزي اًطغي ذَضقيسي ثي اطتؼ هيثبقرٌس .ثرِ
هٌػَض اؾتفبزُ نحيح ٍ ثْيٌرِ اظ ايري هٌجرؽ ؾػرين
اًطغي هيثبيؿت ثرِ ترطٍيج ٍ اقربؾِ اطتؾربت ٍ
افررعايف آگرربّي ثْررطُ ثررطزاضاى پيطاهررَى هعايرربي
اقتهبزي ،ظيؿت هحيطي ٍ اجتوبؾي ايري فٌربٍضي
پطزاذت .چرطا کرِ اؾرتفبزُ اظ آى ًرِ تٌْرب هَجرت

ايي زؾتِ اظ پطٍغُّب زض کكرَض ،جسيرس ٍ زض ؾريي
حبل پيكطفتِ ثَزى ثطذي اظ تکٌَلَغيّبي هطثَطرِ
ٍ ؾسم ٍجَز زاًف کبفي زض ايري ظهيٌرِّرب .هَاًرؽ
هَجَز زض جْت ؾقس قطاضزازّبي جسيرس ثرِ ؾلرت
ضٍاثط ذبل ثرييالوللري ٍ ؾرسم ٍجرَز زاًرف ٍ
 1ؾبظهبى اًطغي ذَضقيسي ايطاى
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تکٌَلَغي ضٍظ ،ثِ زليل تحطينّبي هرتلف جْربًي

هقطضاتي ضا قبهل قريَُ ّربي ًػربضتي هغطضربًِ ٍ

ٍ افعايف ّعيٌِّربي ترأهيي هرَاز اٍليرِ قطؿربت ٍ

قطايط ًبهٌبؾت ثطاي هٌبقهِ ٍ ؾَاهل فٌي ضا قبهل

تجْيعات اظ کكَضّبي اضٍپربييً ،بقري اظ افرعايف

فقساى اثعاضّبي ثطًبهِ ضيعي ثطاي اضظيربثي ّعيٌرِ ٍ

ًطخ يَضٍ زض هقبثل ضيبل ٍ تحطينّبي اؾوربل قرسُ

فبيسُ ٍ زض زؾتطؼ ًجَزى ٍضٍزي شکط کطزُ اؾت.

هصکَض).(Diver, 2000
ؾجسٍؾي ب )1386اظ هَاًؽ ٍ هكکتت هَجَز ثطاي
تطٍيج اًطغيّبي تجسيس قًَسُ هَاضز ظيرط ضا ثيربى

ّسف انلي تحقيق ثطضؾي هَاًرؽ هرَثط زض کربضثطز

هيکٌس :فقساى ثطًبهِ ضيعي ثلٌسهرست زض ذهرَل

اًطغي ذَضقريسي اظ زيرسگبُ گلربًرِ زاضاى اؾرتبى

اؾتفبزُ اظ اًطغيّبي ًَ ،اضجح زاًؿرتي هٌربفؽ آًري

تْطاى ٍ الجطظ اؾت ٍ اّساف اذتهبني ًيع قربهل:

ثِ هٌبفؽ آتي ،غٌي ثَزى ايطاى اظ اًطغيّبي فؿريلي

اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ اقتهبزي ،ؾيبؾت گصاضي ،فٌي،

ًفت ٍ گبظ ،ؾسم اطتؼ ٍ آگبّي هطزم زضثبضُ فَايرس

اجتوبؾي ،آهَظقي -تطٍيجي ٍ هَاًؽ هسيطيتي هَثط

اؾتفبزُ اظ اًطغيّبي ًَ ،ؾيبؾرتّربي ًبهكررم

زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي هيثبقس.

زٍلت ٍ هكرم ًجرَزى چربضچَة قربًًَي ثرطاي
اجطاي ططح اؾتفبزُ اظ اًرطغي ًرَ ،ؾرسم ّوکربضي
ؾبظهبىّبي زٍلتي ثب ؾبظهبىّبي هرطتجط ثرب اًرطغي
ّبي ًَ زض ذهَل اؾتفبزُ اظ اًطغيّبي ًَ ،ؾرسم
ّوکبضي هسيطاى اجطايي کكَض جْت اًجربم طرطح،
کوجررَز ًيررطٍي هترهررم زض ظهيٌررِ فؿبليررتّرربي
تطٍيجي زض ؾبظهبى اًطغيّبي ًَ ،ؾسم اؾتوبز هطزم
ثِ اًطغيّبي ًرَ ،ؾرسم اضتجرب فؿربل ٍ هرَثط ثريي
ؾبظهبىّبي هرطتجط ثرب اًرطغيّربي ًرَ ٍ ؾربظهبى
تررطٍيج ،فقررساى قررسضت اقتهرربزي هررطزم ،ضررؿف
هسيطيت هبلي ؾبظهبىّبي هطتجط ثب اًرطغيّربي ًرَ
ايطاى ٍ ضؿف هسيطيت ؾبظهبًي.
) Culter(2004زض تحقيقي ثب ؾٌَاى «ؾَاهل هرطتجط
ثب کبضثطز تکٌَلَغي تجسيس پصيط» ؾَاهرل اقتهربزي
ضا قبهل ّعيٌِ ثبال ،ؾسم قسضت ضقبثت ثرب ؾرَذت
ّبي زيگطّ ،عيٌِ اًتقبل ،ؾسم قطؿيرت زض تجعيرِ ٍ
تحليررل اقتهرربزي ٍ هحبؾررجِ تررأثيطات هحيطرري ٍ
ؾَاهل ًْبزي ضا قبهل فقساى تجطثرِ ٍ اطتؾربت ٍ
ؾررسم قطؿيررت فٌرري ٍ هرربلي ٍ ؾَاهررل حقررَقي ٍ

ايي تحقيق اظ ًػط ّسف کربضثطزي ،اظ ًػرط هبّيرت
زازُّب کوي ٍ اظ زيسگبُ کٌتطل هتغيطّب ثرِ نرَضت
غيط آظهبيكي ٍ ثِ ضٍـ تَنيفي ٍ تحليلري اًجربم
قس .زازُ ّبي ايي تحقيرق اظ ططيرق پيوربيف ٍ ثرِ
ٍؾرريلِ پطؾكررٌبهِ ،جوررؽ آٍضي قررسًسّ .وهٌرريي
ضٍايي ٍ پبيبيي آى ًيع ثِ ٍؾريلِ هترههربى ضقرتِ
تطٍيج ٍ آهَظـ کكبٍضظي ٍ تَؾؿِ ضٍؾتبيي ٍ زض
هطحلِ ثؿس ثب اًجبم پبيلَت ٍ هحبؾجِ آلفب کطًٍجربخ
ب )%86تبييس قس .جبهؿِ آهبضي ايي تحقيرق ضا کليرِ
گلربًِ زاضاى اؾتبى تْطاى ٍ الجطظ کِ زض ؾبل ظضاؾي
 1390-91اقسام ثِ کبقرت هحهرَالت گلربًرِ اي
کطزُ ثَزًس ،تكکيل هيزّس .تؿساز ايي افطاز هطربثق
ثب آهبض ؾبظهبى جْبز کكبٍضظي اؾتبى تْطاى زض ؾبل
ً 2229 ،1390فط ثَزُ اؾت .ثطاي ثطضؾي ًػط گرل
ذبًِزاضاى ثِ ؾلت ثعضگ ثَزى جبهؿِ آهبضيً ،وًَِ
آهبضي تْيِ قس .ضٍـ ًوًَِ گيطي زض ايري تحقيرق
ًوًَِ گيرطي طجقرِاي هتٌبؾرت هريثبقرس .اظ هيربى
گلربًِ زاضاى ايي قْطؾتبىّب حجن ًوًَِ ّط گرطٍُ
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ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِ گيطي طجقِ اي هتٌبؾت اًترربة

ؾجرربضت اظ هَاًررؽ اجتورربؾي ،هررسيطيتي ،آهررَظـ-

ٍ زض زاذل طجقِ ًيع افطاز ثِ طَض کربهتً تهربزفي ٍ

تطٍيجي ،ؾيبؾت گصاضي ٍ اقتهبزي هريثبقرس کرِ

هتٌبؾت ثرب ثعضگري طجقرِ زض هقبثرل حجرن ًوًَرِ

زض قبلت يک هجوَؾِ اظ هَاًؽ هَضز ؾرٌجف قرطاض

اًتربة قسًس ٍ ثِ ؾجبضت زيگط ثِ طجقبت ثعضگترط

گطفتٌس .ثب تَجِ ثِ ًَؼ تحقيق زض هطحلرِ تَنريفي

حجن ثعضگتطي اظ ًوًَِ تؿلرق هريگيرطز ٍ حجرن

اٍلَيت ثٌسيّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض

ٍ SPSS

ًوًَِ ) (nثط اؾبؼ فطهَل کَکطاى ً 327فط ثسؾت

 Winbugsاًجبم قس.
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آهس ٍ ؾْن ّط قْطؾتبى اظ کرل ًوًَرِ آهربضي
قبهلٍ :ضاهيي ً43فط ،پبکسقت ً120فرط ،کرط
ً 13فط ،زهبًٍس ً 5فط ،قْط ضي ً 1فط ،ثْبضؾتبى
ً1فط ،اؾتهكْط ً 2فط ،قْطيبض ً 8فط ،هرتضز 2
ًفط ،پيكَا ً 92فط ،ؾبٍججتـ ً 28فطً ،ػط آثربز

زض پبؾد ثرِ ؾرؤاالتي کرِ هكررم کٌٌرسُ طيرف

ً 7فط،گلربًِ زاض هيثبقس .زض ايري تحقيرق هتغيرط

اضظيبثي هَاًؽ فٌي ثَزُ اؾت ،ترأثيط ايري ؾبهرل زض

ٍاثؿتِ کبضثطز اًطغي ذَضقيسي ٍ هتغيطّبي هؿتقل

طيررف ظيرربز اضظيرربثي قررسُ اؾررت ب جررسٍل .)1

جسٍل  -1تَظيؽ فطاٍاًي زيسگبُ گلربًِ زاضاى زض اضتجب ثب هَاًؽ فٌي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
فزاواني

درصد

درصد تجمعي

طيف ارسيابي
ذيلي کن ب)6-10

2

0/6

0/6

کن ب)11-16

30

9/2

9/8

هتَؾط ب)17-22

126

38/5

48/3

ظيبز ب)23-28

146

44/6

93/0

ذيلي ظيبز ب)29-34

23

7/0

100

جوؽ

327

100

هيبًگيي3/48:

هيبًِ :ظيبز

هس :ظيبز

اًحطاف هؿيبض0/782:

ؾسم زؾتطؾي ثِ تكؿكؿبت ذَضقيسي زض قطايط

اجطايررري ب )SD =1/191ٍ MD=4پررربيييترررطيي

اثرررطي ٍ ثررربضاًي ب )SD =0/882 ٍ MD=4زض

اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهربل زازُاًرس بجرسٍل .)2

ثرربالتطيي اٍلَيررت ٍ ؾررسم ٍجررَز يررک اؾررتبًساضز
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جسٍل  -2اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ فٌي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
ميانه

موانع فني

انحزاف معيار

ضزيب

تزتيبي

تغييزات

اولويت

تزتيبي
زض قطايط اثطي ٍ ؾسم زؾتطؾي ثِ تكؿكؿبت ذَضقيسي

0/8829

4

0/2207

1

ثبضاًي
ؾسم زؾتطؾي ثِ زاًف فٌي

4

0/9020

0/2255

2

هتغيط ثَزى پتبًؿيل ذَضقيسي زض فهَل هرتلف

4

0/9205

0/2301

3

ّبي اضظاى قيوت ٍ ضٍظ زًيبؾسم زؾتطؾي ثِ تکٌَلَغي

4

1/0000

0/2500

4

ّبي فؿيليغٌي ثَزى کكَض اظ ًػط ؾَذت

4

0/0796

0/2699

5

ؾسم ٍجَز يک اؾتبًساضز اجطايي

4

1/1917

0/2979

6

طيف اضظيبثي ;1 :ذيلي کن  ;2کن

 ;3هتَؾط  ;4ظيبز  ;5ذيلي ظيبز

زض پبؾد ثِ ؾؤاالتي کِ هكرم کٌٌسُ طيف
اضظيبثي هَاًؽ آهَظقي -تطٍيجي ثَزُ اؾت ،تأثيط
ايي ؾبهل زض طيف ظيبز اضظيبثي قسُ اؾت بجسٍل
.)3
جسٍل  -3تَظيؽ فطاٍاًي زيسگبُ گلربًِ زاضاى زض اضتجب ثب هَاًؽ آهَظقي – تطٍيجي هَثط زض کبضثطز اًطغي
ذَضقيسي
فزاواني

درصد

درصد تجمعي

طيف ارسيابي
ذيلي کنب)11-19

8

2/4

2/4

کن ب)20-29

31

9/5

9/5

هتَؾطب)30-39

84

25/7

25/7

ظيبزب)40-49

143

43/7

43/7

ذيلي ظيبزب)50-59

61

18/7

18/7

جوؽ

327

100

100

هيبًگيي3/66:

هيبًِ :ظيبز

هس :ظيبز

اًحطاف هؿيبض0/966:

کوجَز ًيطٍي اًؿبًي هترهم زض ظهيٌِ گلربًِ

ٍ )SD =1/126پبيييتطيي اٍلَيت ضا ثِ ذَز

ذَضقيسي ب )SD =1/004 ٍ MD=4زض ثبالتطيي

اذتهبل زازُاًس .بجسٍل .)4

اٍلَيت ٍ نتحيت ًبکبفي هطٍجبى بMD=4
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جسٍل  -4اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ آهَظقي -تطٍيجي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
ميانه

موانع آموسشي -تزويجي

انحزاف معيار

ضزيب

تزتيبي

تغييزات

اولويت

تزتيبي
کوجَز ًيطٍي اًؿبًي هترهم زض ظهيٌِ گلربًِ ذَضقيسي

4

1/0046

0/2512

1

زض زؾتطؼ ًجَزى آهبض ٍ اطتؾبت

4

1/0154

0/2539

2

کوجَز هٌبثؽ هکتَة زض ظهيٌِ اًطغي ذَضقيسي

4

1/0351

0/2588

3

ّبي ؾسم زؾتطؾي گلربًِ زاضاى ثِ تجْيعات ٍ فطنت

4

1/0356

0/2588

4

آهَظقي
ؾسم اًؿطبف پصيطي ثطًبهِ ّبي آهَظقي

4

1/0787

0/2697

5

ًجَز ثطًبهِ ّبي زضاظ هست آهَظقي

4

1/1003

0/2751

6

ؾسم هكبضکت هحققبى ٍ هطٍجبى

4

1/1043

0/2761

7

فقساى ًيبظ ؾٌجي آهَظقي گلربًِ زاضاى

4

1/1082

0/2771

8

نتحيت ًبکبفي هطٍجبى

4

1/1265

0/2816

9

فقساى اًگيعُ کبضکٌبى تطٍيج جْت اضايِ ذسهبت

4

1/1268

0/2817

10

ّبي ثِ ضٍظ ًجَزى هحتَاي آهَظقي زض ظهيٌِ اؾتفبزُ اظ اًطغي

4

1/2021

0/3005

11

ًَ

طيف اضظيبثي ;1 :ذيلي کن  ;2کن

 ;3هتَؾط  ;4ظيبز  ;5ذيلي ظيبز
زض پبؾد ثِ ؾؤاالتي کِ هكرم کٌٌسُ طيف
اضظيبثي هَاًؽ ؾيبؾتگصاضي ثَزُ اؾت ،تأثيط ايي
ؾبهل زض طيف ،ظيبز اضظيبثي قسُ اؾت بجسٍل )5

جسٍل  -5تَظيؽ فطاٍاًي زيسگبُ گلربًِ زاضاى زض اضتجب ثب هَاًؽ ؾيبؾت گصاضي هَثط زض کبضثطز اًطغي
ذَضقيسي
فزاواني

درصد

درصد تجمعي

طيف ارسيابي
ذيلي کنب)6-10

2

0/6

0/6

کن ب)11-16

24

7/3

7/3

هتَؾطب)17-22

87

26/6

26/6

ظيبزب)23-28

162

49/5

49/5

ذيلي ظيبزب)29-34

52

15/9

15/9

جوؽ

327

100

100

هيبًگيي3/72:

هيبًِ :ظيبز

هس :ظيبز

اًحطاف هؿيبض0/837:
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هطلؽ ًجَزى ؾيبؾتوساضاى اظ هعايبي گلربًِ ّبي

ذهَني ب )SD =1/061ٍ MD=4پبيييتطيي

ذَضقيسي ب )SD =0/777 ٍ MD=4زض ثبالتطيي

اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس ب جسٍل .)6

اٍلَيت ٍ ؾسم ّوکبضي ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ
جسٍل  -6اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ ؾيبؾت گصاضي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
ميانه

موانع سياست گذاري

انحزاف

ضزيب

معيار تزتيبي

تغييزات

اولويت

تزتيبي
هطلؽ ًجَزى ؾيبؾتوساضاى اظ هعايبي گلربًِ ّبي ذَضقيسي

4

0/7778

0/1944

1

تؿْس ًبکبفي زٍلت زض حوبيت اظ گلربًِ ذَضقيسي

4

0/8470

0/2118

2

ّب ثب تهوين گيطي اظ ثبال ثِ پبييي ٍ ؾسم ّوبٌّگي ثطًبهِ

4

0/9094

0/2274

3

ًيبظّبي گلربًِ زاضاى
فقساى چبضچَة ؾبظهبًي هٌبؾت ثطاي اضايِ ذسهبت ثِ گلربًِ

4

0/9253

0/2313

4

زاضاى
ّب ٍ پطٍغُ ّبي هطثَ ثِ اًطغي ؾسم ًػبضت ثط ططح

4

1/0337

0/2584

5

ذَضقيسي
4

ّبي زٍلتي ٍ ذهَنيؾسم ّوکبضي ؾبظهبى

طيف اضظيبثي ;1 :ذيلي کن  ;2کن

1/0614

0/2654

6

 ;3هتَؾط  ;4ظيبز  ;5ذيلي ظيبز
زض پبؾد ثِ ؾؤاالتي کِ هكرم کٌٌسُ طيف
اضظيبثي هَاًؽ اجتوبؾي ثَزُ اؾت ،تأثيط ايي ؾبهل
زض طيف هتَؾط اضظيبثي قسُ اؾت بجسٍل .)7

جسٍل  -7تَظيؽ فطاٍاًي زيسگبُ گلربًِ زاضاى زض اضتجب ثب هَاًؽ اجتوبؾي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
فزاواني

درصد

درصد تجمعي

طيف ارسيابي
ذيلي کنب)6-10

9

2/8

2/8

کن ب)11-16

57

17/4

17/5

هتَؾطب)17-22

121

37/0

37/1

ظيبزب)23-28

86

26/3

26/4

ذيلي ظيبزب)29-34

53

16/2

16/3

ثسٍى پبؾد

1

0/3

100.0

327

100

جوؽ

هيبًگيي3/35:

هيبًِ :هتَؾط

هس :هتَؾط

اًحطاف هؿيبض1/03:
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زض ضؿيف ثطًبهِ ضيعاى زض هَضز هؿبيل فطٌّگي

ًؿجت ثِ اًطغي ذَضقيسي بSD 1/420ٍ MD=4

ٍ اجتوبؾي گلربًِ زاضاى بSD 0/970 ٍ MD=4

=) پبيييتطيي اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس

=) زض ثبالتطيي اٍلَيت ٍ ًگطـ هٌفي گلربًِ زاضاى
بجسٍل .)8
جسٍل  -8اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ اجتوبؾي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
موانع اجتماعي

ميانه

زض ضؿيف ثطًبهِ ضيعاى زض هَضز هؿبيل فطٌّگي ٍ اجتوبؾي

4

انحزاف

ضزيب

معيار تزتيبي

تغييزات تزتيبي

0/9700

0/2425

اولويت
1

گلربًِ زاضاى
4

1/0880

0/2720

2

ًجَز فطٌّ

پصيطـ اًطغي ذَضقيسي

4

1/2656

0/3164

3

4

1/3090

0/3272

4

ؾسم اؾتوبز گلربًِ زاضاى ثِ اًطغي ذَضقيسي

4

1/3941

0/3485

5

ًگطـ هٌفي گلربًِ زاضاى ًؿجت ثِ اًطغي ذَضقيسي

4

1/4208

0/3552

6

ؾسم اطتؼ گلربًِ زاضاى ًؿجت ثِ هعايبي اًطغي ذَضقيسي
ًجَز فطٌّ

هكبضکت زض گلربًِ زاضاى

طيف اضظيبثي ;1 :ذيلي کن  ;2کن

 ;3هتَؾط  ;4ظيبز  ;5ذيلي ظيبز

زض پبؾد ثِ ؾؤاالتي کِ هكرم کٌٌسُ طيف
اضظيبثي هَاًؽ اقتهبزي ثَزُ اؾت ،تأثيط ايي ؾبهل
زض طيف ظيبز اضظيبثي قسُ اؾتب جسٍل .)9
جسٍل  -9تَظيؽ فطاٍاًي زيسگبُ گلربًِ زاضاى زض اضتجب ثب هَاًؽ اقتهبزي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
فزاواني

درصد

درصد تجمعي

طيف ارسيابي
ذيلي کنب)6-10

1

0/3

0/3

کن ب)11-16

9

2/8

2/8

هتَؾطب)17-22

88

26/9

26/9

ظيبزب)23-28

160

48/9

48/9

ذيلي ظيبزب)29-34

69

21/1

21/1

جوؽ

327

100.0

100.0

هيبًگيي3/87:

هيبًِ :ظيبز

هس :ظيبز

اًحطاف هؿيبض0/777:
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ٍ ثبال ثَزى ّعيٌِ اؾتفبزُ اظ اًطغي ذَضقيسي زض

ذَضقيسي ب )SD =1/057ٍ MD=4پبيييتطيي

گلربًِّب ب )SD =0/898 ٍ MD=5زض ثبالتطيي

اٍلَيت ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًسب جسٍل .)10

اٍلَيت ٍ تغييط زض قيوت توبم قسُ تأؾيؿبت

جسٍل  -10اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ اقتهبزي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
اولويت

ضزيب

انحزاف معيار

تغييزات

تزتيبي

موانع اقتصادي

ميانه

تزتيبي
1

0/1797

0/8986

5

ّباؾتفبزُ اظ اًطغي ذَضقيسي زض گلربًِ ثبال ثَزى ّعيٌِ

2

0/2015

0/8061

4

ؾسم تَجِ زٍلت ثِ اضايِ يبضاًِ ٍ اؾطبي ٍام ثِ گلربًِ زاضاى زض

3

0/2235

0/8941

4

4

0/2411

1/0847

4.5

5

0/2577

1/0309

4

ذَضقيسي قکبف ثيي ؾطضِ ٍ تقبضبي اًطغي

6

0/2644

1/0575

4

تغييط زض قيوت توبم قسُ تأؾيؿبت ذَضقيسي

ايي ذهَل
ّبي پػٍّكي ٍ ؾوطاًيؾسم تأهيي اؾتجبض کبفي ططح
جْت ثْطُ گيطي اظ تجْيعات ؾسم تَاًبيي هبلي گلربًِ زاضاى
ذَضقيسي

طيف اضظيبثي ;1 :ذيلي کن  ;2کن

 ;3هتَؾط  ;4ظيبز  ;5ذيلي ظيبز
زض پبؾد ثِ ؾؤاالتي کِ هكرم کٌٌسُ طيف
اضظيبثي هَاًؽ هسيطيتي ثَزُ اؾت ،تأثيط ايي ؾبهل
زض طيف ظيبز اضظيبثي قسُ اؾت بجسٍل .)11

جسٍل  -11تَظيؽ فطاٍاًي زيسگبُ گلربًِ زاضاى زض اضتجب ثب هَاًؽ هسيطيتي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
درصد تجمعي

درصد

فزاواني

2/8

2/8

9

ذيلي کنب)4-6

8/9

8/9

29

کن ب)7-10

24/0

23/9

78

هتَؾطب)11-14

42/2

41/9

137

ظيبزب)15-18

22/2

22/0

72

ذيلي ظيبزب)19-22

100.0

0/6

2

ثسٍى پبؾد

100.0

327

هيبًگيي3/72:

هيبًِ :ظيبز

هس :ظيبز

طيف ارسيابي

جوؽ

اًحطاف هؿيبض0/996:

03
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ؾسم ّوکبضي هسيطاى اجطايي کكَض جْت اًجبم

هعايبي کبضثطز اًطغيّبي ذَضقيسي زض گلربًِّب

ططحّب ٍ پطٍغُّب ب )SD =0/973 ٍ MD=4زض

ب )SD =1/207ٍ MD=4پبيييتطيي اٍلَيت ضا ثِ

ثبالتطيي اٍلَيت ٍ ؾسم آگبّي هسيطاى ًؿجت ثِ

ذَز اذتهبل زازُاًس بجسٍل .)12

جسٍل  -12اٍلَيت ثٌسي هَاًؽ هسيطيتي هَثط زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي
اولويت ضزيب تغييزات
تزتيبي

انحزاف معيار

موانع مديزيتي

ميانه

تزتيبي
ّب ٍ ؾسم ّوکبضي هسيطاى اجطايي کكَض حْت اًجبم ططح

1

0/2433

0/9731

4

2

0/2508

1/0031

4

ؾسم تَاًوٌسي هسيطاى زض کبضثطز اًطغي ذَضقيسي

3

0/2946

1/1784

4

ّبي هتساٍلاضجح زازى هسيطاى ثِ اؾتفبزُ اظ اًطغي

4

0/3018

1/2073

4

ّبي ؾسم آگبّي هسيطاى ًؿجت ثِ هعايبي کبضثطز اًطغي

پطٍغُ ّب

ّبذَضقيسي زض گلربًِ

طيف اضظيبثي ;1 :ذيلي کن  ;2کن

 ;3هتَؾط  ;4ظيبز  ;5ذيلي ظيبز
پبضاهتط ٍ ضفتبض احتوربلي آى ضا گطفترِ ،ثرب زازُّربي

زض ايي ثرف ثطاي آظهَى فطضيبت ٍ تحقق اّساف

ذبم تطکيت هيکٌس ٍ اطتؾبت ثرِ ضٍظ قرسُاي زض

تحقيررق اظ آهرربض اؾررتٌجبطي ٍ هؿرربزالت ؾرربذتبضي

هَضز آى پبضاهتط اضايِ هيزّس .ثِ اطتؾبت اٍليرِ زض

اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض هؿبزالت ؾربذتبضي ،ثرطآٍضز

هَضز يک پبضاهتط کِ زض قبلت يک تَظيرؽ احتوربلي

پبضاهتطّرربي هجْررَل ،ثررب ضٍيکطزّرربي هرتلررف

ثيبى هيقَز ،تَظيؽ پيكريي ()prior-distribution

کتؾيک ،ثَت اؾتطپي ٍ ثيعي اًجبم هيقَز .آهربض

ٍ ثِ اطتؾبت ثِ ضٍظ قسُ کِ اظ تطکيرت اطتؾربت

ثيعي ضٍقي ًَيي ثطاي اؾتفبزُ اظ اطتؾبت هَجَز

اٍليِ زض هَضز يک پبضاهتط ٍ زازُّربي ذربم حبنرل

زض زٍ هٌجؽ اطتؾبتي اؾرت .آهبضزاًربى اظ اطتؾربت

قسُ ٍ زض قبلت يک تَظيؽ احتوبلي ثيربى هريقرَز

يک هٌجؽ ،تبثؽ تَظيؽ پيكيي ضا ؾربذتِ ٍ ؾرسؽ ثرب

تَظيؽ پؿيي ( )postrior-distributionگَيٌرس .زض

تطکيت آىثب اطتؾبت هٌجرؽ زٍم اطتؾربت ثرِ ضٍظ

تحليرل هؿرربزالت ؾرربذتبضي ،اظ ضٍـ قررجيِؾرربظي

قسُاي بثب ؾٌَاى تَظيؽ پؿيي) ثسؾرت هريآٍضًرس.

ظًجيط هبضکف هًَت کبضلَ ( )MCMCاؾتفبزُ هري

ثطاي ثطآٍضز پبضاهتطّربي يرک ؾربذتبض ثرب ضٍيکرطز

قَز .ثب اؾتفبزُ اظ ثبظُّبي اطويٌبى ثيعي هيتَاى زض

ثيعي ،کربضثط تَظيرؽ پؿريي پبضاهتطّربي هجْرَل ضا

هَضز تفبٍت هؿٌيزاضي يک پبضاهتط ثب نفط تهروين

تؿيرريي کررطزُ ٍ اظ هيرربًگيي ايرري تَظيررؽ ثررِ ؾٌررَاى

گيطي ًوَز .اگط ثبظُ اطويٌبى ثيعي  %95قبهل نفط

ثطآٍضزگط ثيع ثطاي پبضاهتطّبي هجَْل اؾرتفبزُ هري

ثبقس ،هيتَاى ًتيجِ گطفت کِ فطو ثطاثطي پبضاهتط

کٌس .ثِ ظثبى ؾبزُ ،تحليل ثيعي ،تحليل آهبضي اؾت

ثب نفط زض ؾطح هؿٌيزاضي  %5هَضز پصيطـ ٍاقرؽ

کِ اثتسا هحقرق ،اطتؾربت اٍليرِاي زض هرَضز يرک
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هيقَز .زض غيط ايي نَضت ،فرطو هرربلف نرفط

تک هسي ٍ ّوَاض ّؿتٌس بثِ ؾجبضت زيگط ًبنربف

ثَزى پبضاهتط زض ؾطح اطويٌبى  %95پصيطفتِ هيقَز.

(ً )lumpyيؿتٌس)ًَ .ؾربًبت زض ًوَزاضّربي ذرَز

:MCMC

زض غيرربة تَظيررؽ پيكرريي هررعزٍ  win bugs ،اظ
ضٍـّبي ًوًَِگيرطي اؾرتفبزُ هريکٌرس .ثرِ طرَض
هؿوَل ،ايي ضٍـّبي ًوًَِگيطي تضويي هيکٌٌرس
کِ تحت قطايط هٌػنً ،وًَِ ًْبيي ثِ ؾوت تَظيؽ
پؿيي زلررَاُ ّوگرطا هريقرَز .ثٌربثطايي ،ثطضؾري

ّوجؿتگي اظ يک جبيي ثرِ ثؿرس کربّف هرييبثرس.
ّوهٌيي پؽ اظ ّوگطاييً ،وَزاضّبي ؾطي ظهربًي
هبًٌس يک ثبًس افقي ثَزُ ٍ ضًٍس ثرِ ؾروت ثربال يرب
پربييي ًساضًرس .زض ظيرط ًوًَرِّربيي اظ ًوَزاضّربي
هطثَ ثِ ثطذي گَيِّب اضايِ قرسُ اؾرت بًورَزاض
.)3،2،1

ّوگطايي زض ايي ضٍـ ضطٍضي اؾت .ثطاي ثطضؾي
ّوگطايي ،هيتَاى اظ ًوَزاضّربي ّوجؿرتگي اثرطي
( ٍ )traceچگررربلي ّؿرررتِ (،)kernel density
ًوَزاضّربي ذرَز ّوجؿرتگي ٍ ًوَزاضّربي ؾررطي
ظهبًي اؾتفبزُ ًوَز .پؽ اظ ّوگطايريً ،وَزاضّربي
ّوجؿتگي اثطي ،حَل هس تَظيؽ ،حطکرت ذَاٌّرس
کطزً .وَزاضّبي چگبلي ّؿتِاي ،پؽ اظ ّوگطايي،

نمودار  -1نمودارهاي همبستگي اثري براي گويههاي 77 ،11
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نمودار  -7نمودارهاي خودهمبستگي براي گويههاي 11 ،4

نمودار  -1نمودارهاي سري زماني براي گويههاي 77 ،11

ّبي هکٌَى هَضز ًػط هيثبقٌس .کِ ايي هتغيطّب ًيع
زض تحليل ؾبذتبضي ثيعي ،هؿيبضّبي ثطاظـ ظيبزي

ظيط هجوَؾِ اي اظ هتغيط هکٌَى انلي هيثبقٌس.

ثطاي هسل ٍجَز ًساضز .يکي اظ هؿيبضّبي ًيکَيي

ثط اؾبؼ ضطيت هؿيطّبي ثِ زؾت آهسُ هيتَاى

ثطاظـ  DICاؾت .هقساض  DICثطاي ايي هسل
ؾبذتبضي ثطاثط  ٍ 35220/500هقساض R2 ;0/8967

اؾت .ايي هقساض ً R2يکَيي ثطاظـ ضا تبييس هيکٌس.
هيعاى ضطيت هؿيط ًكبى زٌّسُ ضاثطِ هيعاى
تأثيطگصاضي ّطکسام اظ ايي فبظّب ،ثط ضٍي هتغيط

زضيبفت کِ ثيكتطيي اثط هؿتقين هطثَ

ثِ هَاًؽ

اقتهبزي ثب ضطيت هؿيط ب ) 0/620هيثبقس بجسٍل
.)13

مجله پصوهشهاي ترويج و آموزش كشاورزي ،سال ششم ،شماره  ،3پاييس ( 2331پياپي)13

31

جسٍل  -13تحليل هؿيط کلي اثطات هؿتقين
هتغيطّبي هتغيطّبي هكبّسُ قسُ ثطآٍضزگط
پٌْبى

ضطيت

کطاى پبييي ثبظُ

کطاى ثبالي ثبظُ

ثيع

هؿيط

اطويٌبى %95

اطويٌبى %95

ثيعي

ثيعي

ًتيجِ

اٍلَيت

هَاًؽ فٌي

-3/446

-0/038

-17/28

-0/7056

معنادار
است

4

هَاًؽ آهَظقي –

-21/3

-0/232

-23/94

-15/27

معنادار
است

5

هَاًؽ ؾيبؾت گصاضي

-47/02

-0/513

-16/22

-69/12

هَاًؽ اجتوبؾي

-3/607

-0/039

-1/159

-9/798

هَاًؽ اقتهبزي

-56/89

-0/620

-29/78

-69/6

هَاًؽ هسيطيتي

-49/91

-0/544

-60/08

-37

معنادار
است
معنادار
است
معنادار
است
معنادار
است

هَاًؽ

تطٍيجي

،

7
1
1
6

اطتؾبت ؾِ ؾربهلي ّؿرتٌس کرِ هَجرت قکؿرت

هَضَؼ ثْطُ گيرطي اظ اًرطغي ذَضقريسي هكربثِ

ثبظاض قسُاًس.

ؾبيط تکٌَلَغيّبي ضٍظ زًيب زضگيط فرطاظ ٍ ًكريت

ّوهٌرريي ثطًبهررِ پيكررطفت ٍ تَؾررؿِ هلررل هتحررس(

ّبي ذَز ثَزُ ٍ طجيؿتبً هَاًؿي زض ثْطُ گيطي اظ آى

 (2007( )UNDPزض تحقيقبت ذَز ثِ هرَاًؿي اظ

ٍجَز ذَاّس زاقتّ .ط چٌرس کرِ زض ايري تحقيرق

قجيررل اقتهرربزي ،آهَظقرري ،فطٌّگرري ،اجتورربؾي ٍ

هرربًؽ اقتهرربزي ،ثيكررتطيي ثرربض ٍيررػُ ضا ثررِ ذررَز

تکٌيکي زض ضٍؾتبّب ثِ ؾٌَاى زؾت يبثي ثِ ؾيؿرتن

اذتهرربل زازُ اؾررت ٍ تأثيطگررصاضتطيي هرربًؽ ثررِ

ّبي ذَضقيسي اقبضُ زاقرتٌس کرِ ثرب ٍجرَز ؾرسم

حؿبة هيآيس.

تطتيت اثطگصاضي ،تأييسي ثرط ٍجرَز ايري زؾرتِ اظ

) Cherry & Saba (2008زض تحقيقررربت ٍ

هَاًؽ هيثبقٌس.

هطبلؿرربتي کررِ اًجرربم زاز ،ثررِ ؾررِ هرربًؽ اقتهرربزي،

ّوبىطَض کرِ زض ايري تحقيرق يکري اظ ؾبهرلّربي

غطفيت ؾبظي ٍ تضويي کيفيرت زض کكرَضّبي زض

تأثيطگصاض ،ؾبهل اقتهربزي ثرَزُ اؾرتComforti ،

حبل تَؾؿِ اقبضُ کطز کِ ثب ؾبهلّربي اؾرترطاجي

زض ؾبل ً 1997يرع هَاًرؽ اؾرتفبزُ اظ ؾيؿرتنّربي

زض ايي تحقيق تب حسٍزي هطبثقرت زاضز .ؾرتٍُ ثرط

فتٍَلتبييک ضا هكکتت هبلي ،ؾسم غطفيت ؾبظي ٍ

آى اظ ًػرررط اٍ ثَزجرررٍِ ،ضرررؿيت جغطافيررربيي ٍ

اطويٌبى اظ ؾيؿتنّبٍ ،ضرؿيت جغطافيربيي هٌطقرِ،
کوجَز اطتؾبت ٍ قطکتّبي ٍضقکؿرتِ زاًؿرت،
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کِ اظ زيسگبُ آىّب آگبّي ههطف کٌٌسُ اظ ؾيؿتن ٍ

ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثرِ زؾرت آهرسُ زض ايري تحقيرق،

کوکّبي هبلي اظ ؾَي زٍلت هْنترطيي هؿرئلِ زض

پطزاذت ٍامّبي ثلٌرس هرست ٍ تؿرْيتت ثربًکي،

ضفؽ هكکل ثَزًرسّ .وهٌريي زض تبييرس ًتربيج ايري

کرربّف ّعيٌررِ ّرربي تجْيررعات ذَضقرريسي ،ثيوررِ

تحقيررق ،ايطاًيرربى بً )1382يررع ثررِ ٍجررَز هَاًررؽ

تجْيررعات ذَضقرريسي ،اطررتؼ ضؾرربًي ٍ آهررَظـ

اقتهرربزي ،فٌرري ،فطٌّگرري ٍ هحيطرري ثررط ؾررط ضاُ

گلربًِ زاضاى ٍ آگبُ ؾبظي آًبى اظ هعايبي اجتوبؾي،

گؿررتطـ ايرري ؾيؿررتنّررب اقرربضُ کررطزُ اؾررت .زض

اقتهبزي ٍ ظيؿرت هحيطري اًرطغي تجسيرس پرصيط،

تحقيقربتي زيگرط ،اظ زيرسگبُ )Haw et al (2006

ثطططف ؾبظي هكکتت فٌي تجْيعات ذَضقريسي

اًطغي تجسيس پصيط زاضاي هؿبيت ٍ هحسٍزيتّبيي

ٍ آهررَظـ تکٌؿررييّررب هرربّط ٍ ّوهٌريي فطٌّر

هيثبقس کِ ؾجبضتٌس اظّ :عيٌِ ّبي ؾرطهبيِ گرصاضي

ؾبظي زض ظهيٌِ حفع هحريط ظيؿرت پيكرٌْبز هري

ظيبز هحسٍزيتّبي ظهربًي ٍ هکربًي کرِ زض زؾرتِ

گطزز.

هَاًؽ اقتهبزي ٍ ظيؿرت هحيطري زض ايري تحقيرق
زؾتِ ثٌسي قسًس.
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کرربضثطز اًررطغي ذَضقرريسي اظ زيررسگبُ هترههرربى
ؾرربظهبى اًررطغيّرربي تجسيررس پررصيط .پبيرربى ًبهررِ
کبضقٌبؾي اضقس .ضقتِ تَؾؿِ کكربٍضظي ،زاًكرگبُ
آظاز اؾتهي ٍاحس ؾلَم ٍ تحقيقبت تْطاى.20-40 .
.2ايطاًيبى،

 .ب .)1382ثطضؾي اًرطغي ذَضقريسي

زض ثْجَز ظًسگي ٍ تَؾؿِ اقتهربزي هٌربطق ثيبثربًي
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