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  چکیده
هاي مختلف زراعی به نحوي که همراه با در نظر گرفتن اهداف مناسب تخصیص عوامل تولید بین فعالیت

-در طی سال. تر است هاي کشاورزي پایدار نزدیکست محیطی واحد کشاورزي باشد، به واقعیتاقتصادي، اجتماعی و زی

-رویه از آب و بکارگیري روشو استفاده بیهاي اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزي 

به نظر . بوجود آورده استکشور زي هاي کشاوروضعیت نگران کننده و ناپایداري را در فعالیتهاي نامناسب آبیاري 
نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر ) بناب-دشت مراغه(رسد مجموعه اراضی کشاورزي زیر سد و شبکه علویانمی

بر این اساس . شودساله مقادیر زیادي از مواد شیمیایی مضر در قالب کودها و سموم شیمیایی در آنجا بکار گرفته  می
الگوي بهینه کشت محصوالت زراعی با تاکید بر برخی اهداف مهم کشاورزي پایدار  ه است تای شددر مطالعه حاضر سع

این پژوهش با استفاده از اطالعات مورد نیاز . شوددر این منطقه تعیین  1389- 90هاي مقطعی سال زراعی براساس داده
بناب بدست  -روستاي دشت مراغه 26طح نامه از سپرسش 288اي از طریق تکمیل گیري تصادفی دومرحلهروش نمونه

- هر چند در الگوي برنامه. ریزي کسري با اهداف چندگانه استفاده شدبرنامه  از الگوي  ،براي نیل به اهداف تحقیق .آمد

ریزي کسري در کوتاه مدت درآمد ناخالص، کمتر از وضعیت فعلی است ولیکن با در نظر گرفتن عوارض منفی وضعیت 
. کند، قابل توجیه خواهد بودهاي غیرمستقیم زیادي را بر جامعه و محیط کشاورزي تحمیل میهزینه ی، کهناپایدار فعل

هاي مختلف کمبودي از لحاظ که عمدتا در ماه شودمی اي تنظیمهمچنین براساس الگوي فوق الذکر مصرف آب به گونه
ریزي کسري مصرف مواد شیمیایی نتایج الگوي برنامه در ضمن با در نظر گرفتن. نداشته باشداین منبع در منطقه وجود 

  .ایی نیز در حداقل خود خواهد بودآور از جمله کودها و سموم شیمیزیان
  

  ریزي کسري با اهداف چندگانه، کشاورزي پایدار   الگوي کشت، اراضی زیر سد و شبکه علویان، برنامه :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Allocation of production factors is closer to reality of sustainable agriculture if this allocation 

accompanied by economic, social and environmental goals. In recent years the use of excessive and 

unreasonable chemicals in agriculture has led to soil and water pollution and also cause to human 

disease. Also Irregular  usage of water and using inappropriate methods of irrigation has caused 

many environmental and economic problems. Therefore, the supply of this vital resource is limited. 

Adverse effects of chemicals uses in many parts of Iran’s rural are considered. The lands under 

Alavian dam (Maragheh- Bonab plain) are one of these areas, that every year a large amount of 

harmful chemicals used there. Accordingly, the present study was to optimize the pattern of 

cultivated crops with emphasis on some important objectives of sustainable agriculture. To achieve 

the objectives of this study we use from multiobjective fractional programming. Although the 

income that obtain from fractional programming model be less than current situation’s income but 

with considering the negative effects of the current unstable situation and a lot of indirect costs on 

society, environment and agriculture it would be justifiable. Also if we use fractional programming 

pattern, there will be no shortage of water consumption in region and also consumption of harmful 

chemicals such as fertilizers and pesticides would be minimal. 

 

Keywords: Alavian dam, Maraghe- Bonab plain, Multiobjective fractional programming, Optimal 

allocation , Sustainable agriculture. 

                                                                                                              
 مقدمه

کشاورزي به عنوان یکی از محورهاي اساسی 
مهمی در توسعه اقتصادي  رشد و توسعه، نقش

در جهان امروز یکی از مشکالت اساسی . کشورها دارد

اي که امنیت بشر تامین نیازهاي غذایی است، به گونه
 هاي غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه

با گذشت زمان، مدیریت منابع . ها قرار گرفته استدولت
ود و همزمان با شتر میبه موازات رشد جوامع، پیچیده
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افزایش جمعیت و رشد اقتصادي کشورها، تقاضا براي 
پاسخگویی به . مواد غذایی نیز رو به افزایش می گذارد

این نیازها موجب به کارگیري ابزارهاي مدرن و مواد 
شیمیایی جدید مانند انواع کودهاي شیمیایی و سموم 

ولیکن استفاده بیش از حد و خارج از . شده است
 آثار منفیرد این مواد شیمیایی موجب بروز استاندا
براي مصرف کنندگان و آلودگی محیط زیست  جسمی

ها بر کشتأثیرات نامطلوب کودها و آفت. شده است
-محیط زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش

هایی گردیده که در آن نیازي به مصرف مواد شیمیایی 
ه که بحث نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شد

پایداري در کشاورزي و توجه به کشاورزي بوم 
کشاورزي پایدار نوعی . شناختی مورد توجه قرار گیرد

کشاورزي است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی 
بیشتري در استفاده از منابع داشته و با محیط در 

 1990کنگره ایالت متحده آمریکا در سال . توازن است
: کنداین گونه تعریف می کشاورزي پایدار را

کشاورزي پایدار به سامانه یکپارچه تولید محصوالت "
-شود که در هر منطقه ویژگیگیاهی و دامی اطالق می

هاي آن در هاي منطبق با آن منطقه را دارد و ویژگی
بلندمدت شامل استفاده کارآمد از منابع، حفاظت از منابع 

رون مزرعه، عدم تجدیدپذیر، حداکثر استفاده از منابع د
-خواه، جایگزینی انرژيهاي انرژياستفاده از فناوري

هاي نوین از قبیل انرژي خورشیدي و باد، تعدیل 
استفاده از ماشین آالت و جایگزینی ماشین آالت 
چندمنظوره در مزارع، استفاده از کنترل زیستی و 
-چرخش مواد در داخل کشت بوم و افزایش تنوع گونه

). 1999میناشین استانکو الرا و ("است زراعی دامی هاي
-از دیدگاه مدیریتی، پایداري در کشاورزي به راه

کند گردد که به مدیر مزرعه کمک میکارهایی اطالق می
هاي زراعی، اي از عملیات، فرآیندها، گونهتا مجموعه

هاي خاك ورزي و ها، نظاممدیریت آفات و بیماري
زینه تولیدش را کاهش تناوب زراعی را انتخاب کند که ه

هاي مجاور دهد، اثرات جانبی کشت بوم را بر بوم نظام

به حداقل رساند و تولید و درآمدهاي حاصل از مزرعه 
 ). 1996 هانسن(را در سطح رضایت بخشی تثبیت کند

از آنجایی که هدف اصلی علم اقتصاد، تخصیص 
هاي رقیب است، لذا استفاده از منابع کمیاب بین فعالیت

هایی که بتواند به اهداف مذکور تحقق ها و تکنیکوشر
هایی که در یکی از روش. باشدبخشد ضروري می

زمینه تخصیص بهینه منابع کمیاب کاربرد فراوان دارد، 
الگوهاي . ریزي ریاضی استاستفاده از الگوهاي برنامه

هاي گذشته و بویژه در ریزي ریاضی از دههبرنامه
گذاري ه اهدافی از قبیل سیاستعصر حاضر براي نیل ب

در بخش کشاورزي، تعیین الگوي بهینه کشت و ترکیب 
هاي کشاورزي و بررسی الگوهاي مختلف کشت نهاده

هرچند در اغلب مناطق هدف . کاربرد فراوانی یافته است
سازي درآمد خالص است، اما در کشاورزان حداکثر

د اهداف کشاورزي پایدار عالوه بر دستیابی به سو
مورد نظر اهداف دیگري از جمله تولید کارآمد، کاهش 

هاي شیمیایی و مصرف آب، زمین و کاهش مصرف کود
سموم و در نتیجه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار 

منصوري و کهنسال (باشندکشاورزي نیز مدنظر می
ریزي باید به نحوي بنابراین الگوهاي برنامه). 1384

اهداف درآمدي، اهداف  طراحی گردند که عالوه بر
از جمله الگوهاي . پایداري را نیز مدنظر قرار دهند

ریزي ریزي براي این کار رهیافت برنامهمناسب برنامه
ریزي کسري از برنامه. باشدریاضی کسري می

ریزي ریاضی براي اهدافی برنامه هايترین مدلمعروف
ها این مدل. است که نسبتی از دو تابع هستند

ریزي و مدیریت منابع و برنامه هاي فراوانی درکاربرد
و ) 1989رومرو و رحمان (هاي زراعی دارندسیستم
هاي ناشی از غیر خطی بودن، ریسک و عدم پیچیدگی

حتمیت در مسائل کشاورزي و نیز افزودن تعداد 
هاي کسري توان با فرمگیري را میمعیارهاي تصمیم

هاي مدل غیرخطی و افزودن تعداد توابع هدف در
  ). 1999میناشین استانکو الرا و (ریاضی لحاظ نمود
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ریزي ریاضی هاي برنامهگرچه بکارگیري مدل
هاي زراعی داراي سابقه و دامنه ریزيبراي برنامه
لیکن استفاده از نوع خاصی از  ،اي استبسیار گسترده

ریزي کسري براي منظور ها یعنی برنامهاین مدل
، موضوعی تقریبا تازه ایداريخاصی مانند ارزیابی پ

با استفاده از الگوي ) 1383(بریم نژاد و یزدانی . است
گیري و تحلیل پایداري در ریزي کسري به اندازهبرنامه

مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي استان کرمان 
در این مطالعه آنان به صورت تئوري و . پرداختند

داري نشان تجربی کاربرد این روش را براي محاسبه پای
دادند و شاخصی براي پایداري محاسبه نمودند و در 
انتها به این نتیجه رسیدند که اگر دولت یا مدیر، 
سیاستی خاص را جهت الگوي کشت منطقه در نظر 

. کنددر این حالت شاخص پایداري تفاوت می بگیرد،
هاي شاخص به محاسبه) 1388(موسوي و قرقانی 

ستان مرودشت با استفاده پایداري آب کشاورزي شهر
به دلیل اهمیت . ریزي کسري پرداختنداز مدل برنامه

، میزان آب مصرفی کشاورزي در این شهرستان
هاي پایداري نسبت درآمد ناخالص به استفاده شاخص
و نسبت اشتغال به استفاده از آب ) 53/0و  06/3(از آب 

-86(در دو سناریو در سال زراعی ) 072/0و  265/0(
ایشان به این نتیجه رسیدند که، . بدست آمد) 1385

آوري هاي کاهش آب مصرفی محصوالت از طریق فن
جدید آبیاري و افزایش راندمان آبیاري در واحد سطح 

ها، نشاندهنده حرکت در جهت براي افزایش این شاخص
امینی فسخودي و نوري  .پایداري آب کشاورزي است

اي تم زراعی منطقهبه ارزیابی پایداري در سیس) 1390(
روستایی در شرق شهر اصفهان پرداختند و سعی 
نمودند الگوي کشتی متناسب با بهره برداري بهینه از 
منابع آب و خاك آن منطقه با استفاده از رهیافت 

ایشان نتیجه . ریزي ریاضی تدوین نمایندالگوهاي برنامه
ریزي کسري روش مناسبی گرفتند که الگوي برنامه

العه پایداري در چارچوب تصمیم گیري هاي براي مط
الرا و استانکو میناشین  .رسدمی چندمعیاره به نظر

ریزي کسري را به عنوان ابزاري جهت برنامه) 1999(
هدف کلی این مطالعه، . سنجش پایداري معرفی کردند

ریزي کسري به عنوان ابزاري براي معرفی روش برنامه
ایشان، با . اشدبهاي کشاورزي میمدیریت سیستم

استفاده از مثالی، نسبت سود به میزان آب مصرفی و 
نسبت نیروي کار به میزان آب مصرفی را به شرط 

هایی از جمله سرمایه، زمین مورد استفاده و محدودیت
تناوب زراعی، حداکثر کردند و به این نتیجه رسیدند که 

تیواري کمتر از  -رائو -موانع محاسباتی روش  داتا
کاسترودز و . باشدنیکوفسکی و زولکیفسکی میروش 

ها با هدف جیره نویسی براي تغذیه دام) 2005(همکاران 
هاي چندهدفه کسري با در نظر گرفتن معیارهاي از مدل

. اي و زیست محیطی استفاده نمودنداقتصادي، تغذیه
هاي ایشان سعی کردند عالوه بر هدف کاهش هزینه

که در مدلهاي مرسوم جیره  اي دامهاي تغذیهبرنامه
هاي چندهدفه کسري نویسی وجود دارد، از طریق مدل

محیطی یک جیره به هدف حداکثرسازي کارایی زیست
محیطی نیز دست هاي زیستجهت جلوگیري از آسیب

توان از جمله مطالعات دیگر در این زمینه می. پیدا کنند
ن ، زمانی و همکارا)1387(به کهنسال و فیروز زارع 

دانشور و همکاران  ،)2007(همکاران  و پومار، )1389(
  .اشاره کرد)  2009(

با توجه به اهمیت موضوع و در تکمیل تحقیقات 
انجام گرفته در مطالعه حاضر نیز سعی شده است تا با 

ریزي کسري الگوي بهینه گیري از الگوي برنامهبهره
کشت با توجه به برخی اصول کشاورزي پایدار براي 

این . ی از مناطق مستعد کشاورزي ایران تعیین شودیک
منطقه اراضی زراعی پایاب سد علویان واقع در دشت 

شود که داراي مساحتی در بناب را شامل می - مراغه
اراضی زیر پوشش نهر . باشدهکتار می 58/2801حدود 

چاي و پائین علویان در سمت راست رودخانه صوفی
محدوده . رفته استدست سد مخزنی علویان قرار گ
چاي قرار دارد مشتمل مورد مطالعه که در حوزه صوفی

منبع اصلی آب سطحی . باشدروستا می 30بر 
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عالوه . باشدچاي میروستاهاي مذکور رودخانه صوفی
بر منبع آب سطحی در بعضی روستاها از منابع آب زیر 

چاه نیز به منظور جبران کمبود آب ) عمدتا(زمینی 
. شودیاري در کشاورزي استفاده میسطحی جهت آب

زیر (چاي اراضی محدوده آبیاري و زهکشی صوفی
شوند به چهار بخش اصلی تقسیم می) دست سد علویان
، منطقه دو )اطراف شهر مراغه(منطقه یک: که عبارتند از

ساحل (ه سه ، منطق)ساحل راست رودخانه صوفی چاي(
دشت (منطقه چهار  ،)چپ رودخانه صوفی چاي

محصوالت زراعی مختلفی در ). 1383حسین زاد )(اببن
توان ها میشوند که از مهمترین آناین منطقه کشت می

  .اي و پیاز اشاره کردبه گندم، جو، یونجه، ذرت علوفه
رسد در مجموعه اراضی زیر سد و به نظر می

شبکه علویان هر ساله مقادیر زیادي کودها و سموم 
. شودی به کار گرفته میهاي زراعشیمیایی در فعالیت

عوارض زیست محیطی ناشی از کاربرد بیش از حد 
         مواد شیمیایی و همچنین مصرف نامناسب و 

رویه از منابع محدود آبی که به بهانه برداري بیبهره 
هاي کشاورزي در این منطقه رواج دارد، انجام فعالیت

تولیدي وضعیت ناپایداري را از لحاظ استفاده از منابع 
بخصوص آب و خاك و مسائل زیست محیطی و 

توجه  بر همین اساس و با. سالمتی بوجود آورده است
به اهمیت محصوالت زراعی در ترکیب تولیدات 
کشاورزي مناطق پایاب سد علویان و نیز فقدان 
مطالعات در زمینه بهره گیري مطلوب از امکانات 

با  اي را در رابطهموجود، ضرورت انجام مطالعه
شناخت ترکیب بهینه تولیدات زراعی با در نظر گرفتن 
برخی اصول مهم کشاورزي پایدار و سازگار با محیط 

هاي مدل     با توجه به قابلیت. نمایدزیست ایجاب می
هاي پایداري ریزي کسري براي لحاظ محدودیتبرنامه

شود سعی می، در این مطالعه نیز در انتخاب الگوي کشت
نتایج حاصل از حل . فت بهره گرفته شوداز این رهیا
ریزي کسري با نتایج الگوي کشت فعلی در الگوي برنامه

شود تا تحلیل مناسبی از منطقه مورد مطالعه مقایسه می

وضعیت تولید محصوالت زراعی با رعایت اصول 
بر .  .پایداري در مقایسه با عدم رعایت آن به عمل آید

شده است تا الگوي این اساس در مطالعه حاضر سعی 
بهینه کشت محصوالت زراعی با تاکید بر برخی اهداف 

  .مهم کشاورزي پایدار در این منطقه تعیین شود
  

  هامواد و روش
      یابی از طریق معمول بهینههاي روشدر 

هاي ریزي خطی، تابع هدف نسبت به محدودیتبرنامه
در این حالت نقش . شودموجود حداکثر یا حداقل می

گردد، ها در جریان تولید یکسان فرض میتمامی نهاده
توان ریزي کسري میدر حالی که در روش برنامه

هاي کشاورزي پایدار را در تابع هدف وارد و محدودیت
هاي مختل کننده کشاورزي پایدار را استفاده از نهاده

استفاده از ). 1999میناشین  استانکو الرا و(حداقل کرد
کند که براي حرکت به سمت یاین روش مشخص م

کشاورزي پایدار چه تغییراتی باید در الگوي کشت و 
بر همین اساس و با توجه به . مدیریت منطقه ایجاد شود

ریزي کسري در مطالعه حاضر هاي مدل برنامهقابلیت
 .          شودنیز از این رهیافت بهره گرفته می
 ریزي کسري خطیشکل کلی مدل برنامه

(LFP1) میناشین  استانکو الرا و(به صورت زیر است
1999(:  

Max r(x)=
β
α

+
+

Xb
Xa

T

T

                  [1] 

s.t: 
A X C≤  

0≥X  ; nRX ∈  ; A nmR *∈  , nRb∈ , mRC ∈  
α , β  R∈   

  :در این مدل
A  ،نشاندهنده ماتریس ضرایب فنی

X،نشاندهنده ماتریس متغیر هاي تصمیمCس ماتری
baمنابع یا ماتریس مقادیر سمت راست، نشاندهنده  ,

                                                           

1 -Linear Fractional Programming 
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نشاندهنده ماتریس اعداد حقیقی  nRماتریس ضرایب،
nmRسطر، nشامل  نشاندهنده ماتریس اعداد حقیقی  *
βαستون و nسطر و  mشامل  - ها میهم پارامتر ,

  . باشند
،  Xامکان دارد براي هر مقدار) 1(در رابطه 

. برابر با صفر در نظر گرفته شود β+XbTمقدار 
شود که شرایط زیر براي اجتناب از این واقعه فرض می

  :برقرار باشند
]2             [0fβ+XbT → ][ CAXX ≤≥ ,0       

ریزي صورت کسر بیانگر در این نوع از برنامه
هدفی است که مایل به حداکثر کردن آن و مخرج بیانگر 

. باشیمهدفی است که مایل به حداقل کردن آن می
بنابراین در کل، هدف حداکثر نمودن نسبت تبیین شده 

  ).1978 همکارانچارنز و ( باشدمی) 1(در رابطه 
هاي خطی نچه چندین هدف کسري با عبارتچنا

در صورت و مخرج تابع هدف در نظر گرفته شود در 
آن صورت بایستی به منظور دستیابی به همه اهداف 

ریزي کسري با اهداف چندگانه کسري از الگوي برنامه
از آنجائیکه در مباحث مربوط به پایداري . استفاده شود

صورت یکجا  کشاورزي معموال چندین هدف کسري به
شوند معموال از این روش براي تعیین الگوي استفاده می

در حالت عمومی شکل . شودبهینه کشت بهره گرفته می
ریزي کسري خطی با اهداف چندگانه به فرم کلی برنامه

  ): 1999میناشین استانکو الرا و (باشدمی) 3(رابطه 
 ]3[       

S.t: 
A X C≤  

0≥X  ; nRX ∈  ; A nmR *∈  , nRb∈ , mRC ∈  
α , β R∈          

         ni ,...,3,2,1=     
i

T
i

i
T
i

i Xb
Xa

Z
β
α

+
+

=  

 Z  ها نشانگر اهداف کسري وi  نشانگر هدف کسر
  .باشدمی

  

  ریزي کسري هاي حل برنامهروش
ریزي کسري به منظور حل الگوي برنامه     

ریزي خطی خطی ابتدا بایستی آن را به فرم برنامه
معمولی تبدیل نموده و سپس با استفاده از روش 

داتا و و ) 1978( مکارانهچارنز و  .سیمپلکس حل کرد
ریزي با بکارگیري روشی، برنامه )1993(همکاران 

 .ریزي معمولی تبدیل کردندکسري خطی را به برنامه
این روش براساس تغییر متغیرهاي اصلی براي مسئله 

LFP 4(این تغییر به صورت رابطه . بنا نهاده شده است (
           :باشدمی

و        ( )Xd
t δ

=
     

 

]4[  
می توان یک راه ساده ) 1(با ایجاد تغییراتی در معادله 

 . ریزي خطی به دست آوردبراي حل برنامه
Max   ta T α+                                           ]5[  
s.t . 

0≤− CtAyT  
1=+ tybT β  

0, ≥ty  
 

ر این حالت تابع هدف، شکل تغییریافته صورت د
باشد و شکل تغییریافته مخرج کسر به عنوان کسر می

اساس . یک قید در ناحیه قابل دسترس اضافه شده است
جواب بهینه مسئله  ,tyاین روش این است که اگر

تغییریافته باشد، آنگاه 
t
yX ئله اولیه جواب بهینه مس =

 - رائو -روش فوق به نام روش داتا. کسري است
 .تیواري معروف است

ریزي کسري با بر این اساس اگر مدل برنامه
  :نشان داده شود )6(رابطه اهداف چندگانه به صورت 

 
]6[  
  

s.t. 
CAX ≤  

0≥X  

{ })(),...,(),()( 21 XZXZXZXMaxZ n=

( ) X
Xd

y 1
=

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )









=
xd
xn

xd
xn

xd
xnxFeff

q

q,...,,.
2

2

1

1
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نشان داده ) 7(آنگاه مسئله تغییریافته به صورت رابطه 
  :شودمی

( ) { ( ) ( ) ( )}ynynynxFeff q,..,,. 21= ]7  [              
s.t. 

0≤− CtAy  
( ) δ=yd1  

0, ≥ty  
در رابطه با ) 7(هاي کارا براي الگوي جواب

در نتیجه بجاي مسئله . نیز کارا خواهد بود) 6(الگوي 
داتا و همکاران (ل کردرا ح) 7(توان مسئله می  ) 6(

1993.(  
ریزي در این مطالعه تابع هدف الگوي برنامه

-تبیین می) 8(کسري با اهداف چندگانه به شکل رابطه 

هایی از جمله محدودیت زمین گردد که تحت محدودیت
هاي مربوط به کودها و سموم محدودیت ،زراعی
 ،هاي آبیاريهاي آب در ماهمحدودیت ،شیمیایی
، هاي مختلف سالاي نیروي کار در ماههمحدودیت
هاي مربوط به و محدودیتآالت هاي ماشینمحدودیت

  .شود، در نظر گرفته   مینیاز خودمصرفی

 ]8  [                    

)(

)(

)(

5

1

5

17

1

5

1

5

12

1

5

1

5

13

1

ii
i

i iji

j

ii
i

i iji

j

ii
i

i iji

j

XC

XW

XC

XS

XC

XF
MinQ

∑
∑∑

∑
∑∑

∑
∑∑

=

=
=

=

=
=

=

=
=

+

+

=

  

  :در رابطه فوق
Q  =ریزي کسريتابع هدف برنامه    

iX  = نوع فعالیت یا محصولi ام  
jiF  = شیمیایی میزان کودjمصرف شده براي هر  ام

  ام به واحد کیلوگرم iهکتار محصول 

jiS  = شیمیایی میزان سمjمصرف شده براي هر  ام
  ام به واحد لیتر iهکتار محصول 

jiW  =در ماه رف شده میزان آب مصj براي هر ام
  ام در به واحد متر مکعب  iهکتار از محصول 

iC  =اي یا درآمد ناخالص حاصل از هر بازده برنامه
  ام به واحد ریال iواحد فعالیت یا محصول 

تابع هدف مدل ، دهدنشان می) 8(همانطور که رابطه      
ریزي کسري با اهداف چندگانه شامل دو قسمت برنامه
  :باشدمی

-که در صورت تابع هدف لحاظ شدهیی هامحدودیت -1

، ها مربوط به کودهاي شیمیایی ازتهاین محدودیت. اند
هاي مربوط به سموم فسفاته و پتاسه، محدودیت

شیمیایی علف کش، حشره کش و قارچ کش و 
ر هر مربوط به میزان مصرف آب د هیی کهامحدودیت
   .باشندهاي سال مییک از ماه

اي محصوالت که در درآمد ناخالص یا بازده برنامه -2
  .اندمخرج تابع هدف لحاظ شده

       بنابراین در این حالت بایستی تابع هدف      
 هاریزي کسري حداقل شود تا صورت کسربرنامه

ایی، سموم شیمیایی میزان مصرف انواع کودهاي شیمی(
میزان درآمد ناخالص یا (ها حداقل و مخرج کسر) و آب

  . حداکثر شود) اي محصوالتبازده برنامه

  
  هاي پایداريشاخص

 پدیده یک تغییرات مقایسه براي ابزاري شاخص

 پایش و ارزیابی براي اصوال .متفاوت است دو زمان در

براي . شود تعیین می هاییشاخص موضوعی هر بهتر
 شده گرفته نظر در هایی شاخص نیز پایدار کشاورزي

  تا کندفراهم می را امکان است که کاربرد آنها  این
 جهت کشاورزي در ما اقدامات آیا مشخص شود  که

در مطالعه  ).1376 کوچکی(خیر یا است بوده پایدار
پایداري زیست محیطی که  حاضر سه نوع شاخص

یی و همچنین مربوط به مصرف کودها، سموم شیمیا
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باشند، به هاي گرم سال میمیزان مصرف آب در ماه
  . اندصورت زیر در نظر گرفته شده

  

شاخص پایداري نسبت به نهاده کود شیمیایی = ]     9[   
میزان مصرف کود شیمیایی/  سطح زیر کشت   

 
  شاخص پایداري نسبت به نهاده سم شیمیایی=]     10[

مصرف سم شیمیایی میزان /  سطح زیر کشت       
 

شاخص پایداري نسبت به نهاده آب =]                   11[  
میزان مصرف آب/  سطح زیر کشت   

 
 ها مبین پایداريارقام کوچکتر این شاخص

-نهاده به عبارت دیگر هرچه نسبت مصرف. تبیشتر اس

هاي فوق در یک دوره زمانی کاهش یابد، بهره برداران 
ی کنند و یا سیاست هاي دولت در جهت پایداري عمل م

  .                                                 کندنظام تولید را به سمت پایداري هدایت می
  
  ها ادهد

    ها به روش در این تحقیق قسمتی از داده
هاي سازمان جهاد کشاورزي اي و از آمارنامهکتابخانه

اي مراغه و قهاستان آذربایجان شرقی، سازمان آب منط
مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراغه و بناب 
بدست آمده و قسمت دیگر به روش میدانی و با تکمیل 

در سال  پرسشنامه از کشاورزان منطقه مورد مطالعه
به منظور نمونه گیري . شد حاصل 1389- 90زراعی 

بناب به  - روستاي دشت مراغه 26تعداد بهره برداران 

در نظر گرفته شد که در حدود  عنوان جامعه آماري
سپس تعداد نمونه با . نفر بهره بردار زراعی بود 3760

توجه به معیار واریانس سطح زیر کشت از طریق رابطه 
اطالعات . بردار محاسبه شدبهره 288به میزان کوکران 

نیاز که به صورت مصاحبه حضوري و از طریق مورد 
عملکرد در  شاملتکمیل پرسشنامه ها جمع آوري شدند 

واحد سطح محصوالت زراعی، قیمت محصول، میزان 
هاي مربوط به ها در واحد سطح و قیمتمصرف نهاده

هاي بهره برداران هاي مصرفی و برخی ویژگینهاده
   .می باشند جامعه مورد مطالعه

  
  نتایج و بحث

 ریزي کسري بادر این قسمت نتایج الگوي برنامه
با الگوي کشت فعلی  اهداف چندگانه گزارش شده و

اما قبل از حل مدل نیاز به . منطقه مقایسه خواهند شد
که شامل میانگین مصرف  محاسبه ضرایب تابع هدف

درآمد و  هاي شیمیایی، سموم شیمیایی، آبکود
که شامل ها محدودیتضرایب توابع ناخالص و همچنین 

ضرایب تکنیکی مربوط به سطح زیر کشت، آب، نیروي 
اي شیمیایی، سموم شیمیایی و ماشین آالت هکار، کود

. ها استخراج شدندپرسشنامه که از اطالعات  باشدمی
به ترتیب نشاندهنده ماتریس ضرایب تابع  2و  1 جداول

که منطبق هاست هدف و ماتریس ضرایب فنی محدودیت
) MLFP(ریزي کسري خطی چند هدفه بر مساله برنامه

ها محاسبه شنامهاین ضرایب از اطالعات پرس. است
.اندشده
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  ریزي کسري با اهداف چندگانه براي منطقه مورد مطالعهماتریس ضرایب تابع هدف الگوي برنامه -1جدول
 هدف  شاخص

 ضرایب تابع هدف
 (x5)پیاز (x4)ذرت (x3)یونجه (x2)جو (x1)گندم

 ٣٨٣۶١٢ ١۵۴۵٠٠ ٣٧٨٠٠٠ ١٣۶٢٣۴ ٣٠۵٠٠٠ max )ریال(درآمد ناخالص درآمد

کودهاي 
 شیمیایی

 ۶٠٠ ١۵٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ min )کیلوگرم(کود فسفاته

)کیلوگرم(کود ازته  min ١ ١٢٠ ٢٠٠۵٢ ٠۵٣٠٠ ٠ 
)کیلوگرم(کود پتاسه  min ١٠٠ ٠ ٠ ۵١٠٠ ٠ 

سموم 
 شیمیایی

)لیتر(کشسم علف  min ١ ٢ ٢ ٣ ۵ 

- کش و قارچسموم حشره
)لیتر(کش  

min ٢ ٣ ٠ ٠ ۶ 

  
  
  

 آب مصرفی

)مترمکعب(فروردین آب  min ٠ ٠ ١٠٠٠ ٩٠٠ ١١٣٠ 

)مترمکعب(آب اردیبهشت  min ١٢۶١ ٩٧٠ ٠۵١ ١٠۶١٠٧ ٠٠۶ 
)مترمکعب(آب خرداد  min ١ ٠ ٠۵٢ ١٠۴٣ ٠٠۴٣٣ 

)مترمکعب(آب تیر  min ١ ٠ ٠۵١٧٠٠ ١٠ ۴٣٧٠ 

)مترمکعب(آب مرداد  min ١ ٠ ٠۵٣ ٠ ١٠۵٠٩ 

)مترمکعب(آب شهریور  min ١ ٠  ٠۴۶٨٩٣ ٠ ٠ 
)مترمکعب(آب آبان  min ٩۶٩ ٠۴۵ ٠ ٠ ٠ 

          
  

 هاماتریس ضرایب فنی محدودیت -2جدول 
مقادیر سمت  هامحدودیت

 راست
جهت 
 نامساوي

 ضرایب فنی 

58/2801 سطح زیر کشت سطح زیر کشت  <=  1 1 1 1 1 
 
 

 آب مصرفی

)مترمکعب(آب فروردین  2767000 <=  1130 900 1000 0 0 
)رمکعبمت(آب اردیبهشت  2985000 <=  1260 970 1510 1600 1076 
)مترمکعب(آب خرداد  3050000 <=  0 0 1510 2400 3433 
)مترمکعب(آب تیر  2880000 <=  0 0 1510 1700 4370 
)مترمکعب(آب مرداد  2780000 <=  0 0 1510 0 3509 
)مترمکعب(آب شهریور  2880000 <=  0 0 1460 0 893 
)مترمکعب(آب آبان  2767000 <=  960 945 0 0 0 

 
 
 

 
 نیروي کار   

)نفرروز(نیروي کار فروردین  28500 <=  2 2 5 0 7 
)نفرروز(نیروي کار اردیبهشت  28500 <=  2 2 3 7 5 
)نفرروز(نیروي کار خرداد  31120 <=  2 3 6 5 5 
)نفرروز(نیروي کار تیر  32000 <=  5 3 3 5 5 
)نفرروز(نیروي کار مرداد  32000 <=  0 0 6 6 5 
)نفرروز(نیروي کار شهریور  33170 <=  0 0 4 7 0 
)نفرروز(نیروي کار مهر  33170 <=  1 1 3 0 7 
)نفرروز(نیروي کار آبان  30000 <=  6 4 0 0 0 

 
 کودهاي شیمیایی

)کیلوگرم(کود فسفاته  3134000 <=  200 200 200 150 600 
)کیلوگرم(کود ازته  7694500 <=  200 120 150 250 300 
)کیلوگرم(کود پتاسه  468000 <=  0 0 100 50 100 

 
 سموم شیمیایی

)لیتر(کشسم علف  35300 <=  3 2 2 1 5 
)لیتر(کشکش و قارچسموم حشره  56900 <=  0 0 3 2 6 

 
 ماشین آالت     

 
 

)ساعت(کمباین  12420 <=  10 8 0 0 0 
)ساعت(خرمنکوب  13500 <=  4 3 0 0 0 
)ساعت(تراکتور پاییز  35000 <=  9 8 0 0 0 
)ساعت(تراکتور بهار  35000 <=  0 0 8 0 15 
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درآمد ناخالص هر یک از محصوالت از  1در جدول  

تفاضل بین درآمد حاصل از فروش محصوالت کشت 
هاي متغیر در مراحل مختلف شده مورد مطالعه و هزینه

میانگین  .کاشت، داشت و برداشت، بدست آمده است
درآمد ناخالص براي هر یک از محصوالت در سطح 

جدول . منطقه به عنوان ضرایب در نظر گرفته شده است
ستاده و مقدار سمت راست را براي  - نیز ضرایب داده 2

 -ضرایب داده. دهدها نشان میهر یک از محدودیت

میزان مصرف آن منبع را براي هر  ،ستاده هر محدودیت
دهد و مقدار ت مورد مطالعه نشان میهکتار از محصوال

- سمت راست نیز میزان موجودي آن منبع را نشان می

-الگوي برنامه 2و  1با استفاده از مقادیر جداول . دهد

ریزي کسري با اهداف چندگانه حل شد که نتایج آن در 
عالوه بر الگوي  3در جدول . گزارش شده است 3جدول 

سري الگوي کشت ریزي ککشت حاصل از الگوي برنامه
. فعلی منطقه نیز گزارش و با همدیگر مقایسه شده است

  
 

 )هکتار: واحد(کسري و الگوي کشت فعلی در منطقه مورد مطالعه ریزينتایج الگوي برنامه -3جدول

 ریزي کسري با اهداف چندگانهالگوي برنامه الگوي فعلی محصول

 31/1101 78/1257 گندم

 86/175 58/949 جو

 53/116 17/416 جهیون

 39/3 05/26 ايذرت علوفه

 24/18 152 پیاز

 33/1415 58/2801 مجموع سطح زیر کشت

 5114268390 7326339900 )ریال(درآمد ناخالص
             

پیداست سطح زیر کشت  3همانطور که از جدول 
با الگوي ریزي کسري در مقایسه گندم در مدل برنامه

هکتار  31/1101کاهش یافته و به هکتار  47/156فعلی 
سطح زیر کشت چهار محصول جو، . رسیده است

اي و پیاز کاهش چشمگیري داشته و یونجه، ذرت علوفه
هکتار  24/18و  39/3، 53/116، 86/175به ترتیب به 

این مقادیر در واقع حداقل سطح زیر . تقلیل پیدا کرده اند
منطقه هایی است که در تناوب محصوالت زراعی کشت

یعنی از نقطه نظر پایداري بایستی . انددر نظر گرفته شده
عمدتا گندم در منطقه تولید شود و تولید سایر 

بیشترین . محصوالت زراعی در حداقل خود خواهند بود

ریزي سطح زیر کشت در الگوي فعلی و مدل برنامه
کسري به گندم و کمترین سطح زیر کشت به ذرت 

-با اجراي الگوي برنامه. استاي تخصیص یافته علوفه

 5114268390ریزي کسري میزان درآمد ناخالص به 
رسد که نسبت به حالت فعلی کاهش را نشان ریال می

این وضعیت حاکی از آن است که براي رسیدن . دهدمی
به برخی از اهداف کشاورزي پایدار در منطقه مورد 

ریال درآمد ناخالص  2212071510مطالعه بایستی از 
نتایج حاصل از محاسبه  4 جدول .نظر شودرفص

-و برنامههاي پایداري در الگوهاي کشت فعلی  شاخص

  .دهدنشان می مورد مطالعه را ریزي کسري در منطقه
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 ریزي کسري هاي پایداري در الگوي کشت فعلی و الگوي برنامهنتایج محاسبه شاخص -4جدول 
 ریزي کسري با اهداف چندگانهوي برنامهالگ الگوي کشت فعلی هاي پایداريشاخص

 04/205 23/221 )کیلوگرم در هکتار(کود فسفاته

 77/181 8/190 )کیلوگرم در هکتار(کود ازته

 64/9 74/20 )کیلوگرم در هکتار(کود پتاسه

 81/2 5/3 )لیتر در هکتار(کشسم علف

 32/0 78/0 )لیتر در هکتار(کشکش و قارچسموم حشره

 78/373 88/432 )مترمکعب در هکتار(اد ماهآب در خرد

 53/382 2/477 )مترمکعب در هکتار(آب در تیر ماه

 72/369 68/414 )مترمکعب در هکتار(آب در مرداد ماه 

 08/330 47/350 )مترمکعب در هکتار(آب در شهریور ماه

   

شود مالحظه می 4از جدول  همانطور که
مصرف کودها و  هاي پایداري مربوط به میزانشاخص

-سموم شیمیایی و همچنین میزان مصرف آب در ماه

ریزي کسري کمتر از هاي گرم سال در الگوي برنامه
به عنوان نمونه میزان . الگوي کشت فعلی منطقه است

 8/190مصرف کود ازته در الگوي کشت فعلی برابر 
باشد و لیکن با در نظر گرفتن کیلوگرم در هر هکتار می

ریزي کسري این میزان مصرف به هالگوي برنام
با تغییر . کندکاهش پیدا میکیلوگرم در هکتار  77/181

ریزي کسري، الگوي برنامه الگوي کشت فعلی منطقه به
، میزان مصرف کود فسفاته هاي شیمیاییهادهناز بین 

کش و بیشترین تغییر و میزان مصرف سموم حشره
در مورد  .خواهند داشتکش کمترین تغییر را قارچ

که شودنیز مالحظه می هاي گرم سالمصرف آب در ماه
ریزي کسري کمتر میزان مصرف آب در الگوي برنامه
مثال متوسط میزان . از الگوي کشت فعلی منطقه است

مصرف آب در خرداد ماه در الگوي کشت فعلی منطقه 
ولی با . باشدمترمکعب در هکتار می 88/432برابر

ریزي کسري میزان مصرف آب در اجراي الگوي برنامه
مترمکعب در هکتار  78/373این ماه کاهش یافته و به 

هاي رسد و به همین ترتیب میزان مصرف آب در ماهمی
، 2/477تیر، مرداد و شهریور نیز از الگوي فعلی که 

باشد متر مکعب براي هر هکتار می 47/350و  68/414
ر مکعب در مت 08/330و  72/369، 53/382به ترتیب به 

شود می جویی موجبصرفه این. یابدهکتار کاهش می
ود محسوب می هاي کم آبماهها که جزو که در این ماه
در یک .منابع آبی کاسته شودرویه روي از فشار بی

توان بیان داشت که، الگوي کشت گیري کلی مینتیجه
کسري با الگوي فعلی  ریزيارائه شده بر مبناي برنامه

این تفاوت مبین موثر بودن شروط . ختالف داردمنطقه ا
. کسري است ریزيپایداري لحاظ شده در الگوي برنامه

توان گفت که زارعین منطقه مورد به عبارت دیگر می
هاي مطالعه در تدوین الگوي کشت فعلی خود به ویژگی

محیطی و پایداري منطقه چندان توجهی ندارند، در زیست
توان با ریزي کسري میبرنامه که با استفاده ازحالی

هاي پایداري، الگوي کشتی را تدوین معرفی شاخص
، استفاده از الزم سودکرد که ضمن ممکن ساختن کسب 

هاي کودها، سموم شیمیایی و همچنین آب حداقل نهاده
هاي پایداري با محاسبه شاخص. را میسر سازد

مشخص شد که مصرف سموم و کودهاي شیمیایی در 
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ریزي کسري نسبت به الگوي فعلی مقادیر برنامهالگوي 
- اگرچه اجراي الگوي برنامه دهدتري را نشان میپایین

دهد ریزي کسري درآمد ناخالص کمتري را بدست می
ولی در صورت اجراي این الگو برخی از اهداف پایداري 
بخصوص کاهش مصرف مواد شیمیایی مضر در منطقه 

یزان مصرف آب رعایت شده و همچنین از لحاظ م
هاي گرم سال کمبودي وجود نخواهد بخصوص در ماه

مطالعه کهنسال و  ایج مطالعات قبلی از جملهنت .داشت
که به تعیین الگوي بهینه کشت ) 1387(فیروز زارع 

استان خراسان شمالی با اهداف کشاورزي پایدار 
دهد که الگوي حاصل از برنامهپرداختند نیز نشان می

اي دستیابی به پایداري با الگوي کشت ریزي کسري بر
همچنین نتایج . فعلی منطقه اختالف چشمگیري دارد

که به تعیین الگوي ) 1389(مطالعه زمانی و همکاران 
شهرستان  زراعی در جهت کشاورزي پایدار براي

پیرانشهر پرداختند حاکی از آن است که الگوي بهینه 
لگوي فعلی ریزي کسري با اکشت با استفاده از برنامه
  .  کشت اختالف زیادي دارد

  
  پیشنهادها

با توجه به اینکه حرکت به سمت الگوي کشت 
-بهره ايبرنامه ازدهمدت باعث کاهش بپایدار در کوتاه 

توان با تمهیدات و اقدامات مناسبی ، میشودبرداران می
هاي بیشتر براي قیمت(هاي متفاوت مانند اعمال قیمت

ها از سموم و کودهاي ید آنمحصوالتی که در تول
بخشی از کاهش ) شیمیایی کمتري استفاده شده است

همچنین از آنجاییکه با اجراي . درآمد را جبران کرد

ریزي کسري میزان مصرف کودها و الگوي برنامه
-می  سموم شیمیایی نسبت به الگوي کشت فعلی کاهش

شود بایستی با یابد و در نتیجه باعث کاهش تولید می
هایی داماتی همچون در نظر گرفتن یارانه براي نهادهاق

از قبیل کودهاي سبز و بذرهاي اصالح شده، شناسایی 
هاي مبارزه کاراتر و ارزانتر بیولوژیک و و رواج روش

بکارگیري فنون کشاورزي علمی و پیشرفته و استفاده 
هاي پایدار در میان مدت و بلند مدت کاهش از تناوب

اهش مصرف کودها و سموم شیمیایی تولید ناشی از ک
  .جبران شود

شود در کوتاه مدت به منظور توصیه می
پیشگیري و کاهش خسارات حاصل از مصرف مواد 
 ،شیمیایی بر محیط زیست و به منظور افزایش انگیزه

براي کشاورزانی که به منظور تشویق  هایی راکمک
-کنند و از نهادهاصول کشاورزي پایدار را رعایت می

، در نظر گرفته کنندآور استفاده کمتري میهاي زیان
هایی به نفع جامعه رسد چنین سیاستبه نظر می. شود

و دولت خواهد بود چرا که در این حالت هم آسیب و 
هاي شود وهزینهضرر کمتري به محیط زیست وارد می

یابد و هم تخریب و بازسازي به مراتب کاهش می
  .شودمی رزان جبرانقسمتی از کاهش درآمد کشاو

که شرایط اقلیمی و اقتصادي مناطق  از آنجایی
هاي شاخص متفاوت است بنابراین ممکن است  مختلف

بنابراین . پایداري هم در مناطق مختلف متفاوت باشد
 بایستی استفاده از چنینتر میبراي اخذ نتایج دقیق

الگوهایی متناسب با شرایط و متغیرهاي هر منطقه 
  .ردانجام گی
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	يﻮﮕﻟا زاﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﺎﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر .ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا رد ﺪﻨﭼ ﺮﻫ
	ﺖﯿﻌﺿو ﯽﻔﻨﻣ ضراﻮﻋ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﻦﮑﯿﻟو ﺖﺳا ﯽﻠﻌﻓ ﺖﯿﻌﺿو زا ﺮﺘﻤﮐ ،ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد تﺪﻣ هﺎﺗﻮﮐ رد يﺮﺴﮐ يﺰﯾرﻠﻌﻓ راﺪﯾﺎﭘﺎﻧﻪﮐ ،ﯽﻪﻨﯾﺰﻫﯽﻣ ﻞﯿﻤﺤﺗ يزروﺎﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ و ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﺑ ار يدﺎﯾز ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ يﺎﻫدﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﯿﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ،ﺪﻨﮐ . ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ بآ فﺮﺼﻣ ﺮﮐﺬﻟا قﻮﻓ يﻮﮕﻟا سﺎﺳاﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻢﯿﻈﻨﺗ يا
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،نﺎﯾﻮﻠﻋ ﻪﮑﺒﺷ و ﺪﺳ ﺮﯾز ﯽﺿارا ،ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ،ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﺎﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر
	ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ،ﺖﺳا ﯽﯾاﺬﻏ يﺎﻫزﺎﯿﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺮﺸﺑ ﺖﯿﻨﻣا ﻪﮐ ياﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺣﻮﻟﺮﺳ ﻢﻬﻣ فاﺪﻫا زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ يﺎﻫ ﺖﻟودﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺎﻫ . ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ،نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑهﺪﯿﭽﯿﭘ ،ﻊﻣاﻮﺟ ﺪﺷر تازاﻮﻣ ﻪﺑﯽﻣ ﺮﺗﺷ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ و دﻮ
	ﯽﺳﺎﺳا يﺎﻫرﻮﺤﻣ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐﺶﻘﻧ ،ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷر يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﻌﺳﻮﺗ رد ﯽﻤﻬﻣ دراد ﺎﻫرﻮﺸﮐ . ﯽﺳﺎﺳا تﻼﮑﺸﻣ زا ﯽﮑﯾ زوﺮﻣا نﺎﻬﺟ رد
	ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ،ﺎﻫرﻮﺸﮐ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر و ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﯾاﺰﻓادراﺬﮔ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ور ﺰﯿﻧ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ . ﻪﺑ ﯽﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ داﻮﻣ و نرﺪﻣ يﺎﻫراﺰﺑا يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﺎﻫزﺎﯿﻧ ﻦﯾا مﻮﻤﺳ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ عاﻮﻧا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﯾﺪﺟ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺖﺳا هﺪﺷ . زا جرﺎﺧ و ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﮑﯿﻟو اﺪﻧﺎﺘﺳا زوﺮﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﯽﯾﺎﯿ
	ﻪﻋرﺰﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫﺪﻣآرد و ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﺪﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑﺪﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﯽﺸﺨﺑ ﺖﯾﺎﺿر ﺢﻄﺳ رد ار)ﻦﺴﻧﺎﻫ1996 .( ﺺﯿﺼﺨﺗ ،دﺎﺼﺘﻗا ﻢﻠﻋ ﯽﻠﺻا فﺪﻫ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ زاﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﯿﺑ بﺎﯿﻤﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا اﺬﻟ ،ﺖﺳا ﺐﯿﻗر يﺎﻫ رشوﮏﯿﻨﮑﺗ و ﺎﻫ ﻖﻘﺤﺗ رﻮﮐﺬﻣ فاﺪﻫا ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﯽﻣ يروﺮﺿ ﺪﺸﺨﺑﺪﺷﺎﺑ .شور زا 
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ﻪﺑ يزﺎﯿﻧ نآ رد ﻪﮐ هﺪﯾدﺮﮔ ﯽﯾﺎﻫﺪﺷ ﺐﺟﻮﻣ فﺪﻫ ﻦﯾا و ﺪﺷﺎﺑ ﻢﮐ ﺎﯾ هدﻮﺒﻧ ﺚﺤﺑ ﻪﮐ ه مﻮﺑ يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ و يزروﺎﺸﮐ رد يراﺪﯾﺎﭘدﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ . ﯽﻋﻮﻧ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﯽﯾارﺎﮐ ،هدﻮﺑ نﺎﺴﻧا ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺖﻬﺟ رد ﻪﮐ ﺖﺳا يزروﺎﺸﮐ رد ﻂﯿﺤﻣ ﺎﺑ و ﻪﺘﺷاد ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ه
	تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﭼرﺎﭙﮑﯾ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐﯽﻣ قﻼﻃا ﯽﻣاد و ﯽﻫﺎﯿﮔﯽﮔﮋﯾو ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﻫ رد ﻪﮐ دﻮﺷ
	ﯽﮔﮋﯾو و دراد ار ﻪﻘﻄﻨﻣ نآ ﺎﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ يﺎﻫ رد نآ يﺎﻫ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺖﻇﺎﻔﺣ ،ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺪﻣآرﺎﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﻣﺎﺷ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑد ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺜﮐاﺪﺣ ،ﺮﯾﺬﭘﺪﯾﺪﺠﺗ مﺪﻋ ،ﻪﻋرﺰﻣ نور يروﺎﻨﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳايژﺮﻧا يﺎﻫيژﺮﻧا ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ،هاﻮﺧ
	ﻞﯾﺪﻌﺗ ،دﺎﺑ و يﺪﯿﺷرﻮﺧ يژﺮﻧا ﻞﯿﺒﻗ زا ﻦﯾﻮﻧ يﺎﻫ تﻻآ ﻦﯿﺷﺎﻣ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ و تﻻآ ﻦﯿﺷﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﯽﺘﺴﯾز لﺮﺘﻨﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،عراﺰﻣ رد هرﻮﻈﻨﻣﺪﻨﭼﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و مﻮﺑ ﺖﺸﮐ ﻞﺧاد رد داﻮﻣ ﺶﺧﺮﭼ
	) و ارﻻ ﻮﮑﻧﺎﺘﺳا ﻦﯿﺷﺎﻨﯿﻣ1999 .(هار ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ رد يراﺪﯾﺎﭘ ،ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣ هﺎﮔﺪﯾد زا
	يﺎﻫﯽﻣاد ﯽﻋارزﺖﺳا
	ﯽﻣ قﻼﻃا ﯽﯾﺎﻫرﺎﮐﯽﻣ ﮏﻤﮐ ﻪﻋرﺰﻣ ﺮﯾﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ددﺮﮔ ﺪﻨﮐ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﺗﻪﻧﻮﮔ ،ﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ ،تﺎﯿﻠﻤﻋ زا يا ،ﯽﻋارز يﺎﻫ يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣمﺎﻈﻧ ،ﺎﻫ و يزرو كﺎﺧ يﺎﻫ ﻫ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ بﺎﺨﺘﻧا ار ﯽﻋارز بوﺎﻨﺗ ﺶﻫﺎﮐ ار شﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻨﯾﺰمﺎﻈﻧ مﻮﺑ ﺮﺑ ار مﻮﺑ ﺖﺸﮐ ﯽﺒﻧﺎﺟ تاﺮﺛا ،ﺪﻫد روﺎﺠﻣ يﺎﻫ
	)1999 (ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻬﺟ يراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار يﺮﺴﮐ يﺰﯾرﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻓﺮﻌﻣ يراﺪﯾﺎﭘ ﺶﺠﻨﺳ . ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﯽﻠﮐ فﺪﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ شور ﯽﻓﺮﻌﻣ ياﺮﺑ يراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯽﻣ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫﺑﺪﺷﺎ . ﺎﺑ ،نﺎﺸﯾا و ﯽﻓﺮﺼﻣ بآ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ دﻮﺳ ﺖﺒﺴﻧ ،ﯽﻟﺎﺜﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا طﺮﺷ ﻪﺑ ار ﯽﻓﺮﺼﻣ بآ ناﺰﯿﻣ 
	لﺪﻣ يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ ﻪﭼﺮﮔﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎﻫ ﯽﺿﺎﯾر يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮﺑيﺰﯾر ﻪﻨﻣاد و ﻪﻘﺑﺎﺳ ياراد ﯽﻋارز يﺎﻫ هدﺮﺘﺴﮔ رﺎﯿﺴﺑﺖﺳا يا، زا ﯽﺻﺎﺧ عﻮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﮑﯿﻟ لﺪﻣ ﻦﯾاﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻨﻌﯾ ﺎﻫ رﻮﻈﻨﻣ ياﺮﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﺻﺎﺧيراﺪﯾﺎ هزﺎﺗ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ ، ﺖﺳا . ﯽﻧادﺰﯾ و داﮋﻧ ﻢﯾﺮﺑ)1383 ( 
	ﻦﯿﺷﺎﻨﯿﻣ ﻮﮑﻧﺎﺘﺳا و ارﻻ
	ﯽﻓﻮﺻ ﻪﻧﺎﺧدور رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫﺎﺘﺳورﯽﻣ يﺎﭼﺪﺷﺎﺑ . هوﻼﻋ ﺮﯾز بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺎﻫﺎﺘﺳور ﯽﻀﻌﺑ رد ﯽﺤﻄﺳ بآ ﻊﺒﻨﻣ ﺮﺑ ﯽﻨﯿﻣز)ﺎﺗﺪﻤﻋ ( بآ دﻮﺒﻤﮐ ناﺮﺒﺟ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ هﺎﭼﺑآ ﺖﻬﺟ ﯽﺤﻄﺳﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا يزروﺎﺸﮐ رد يرﺎﯿدﻮﺷ . ﯽﻓﻮﺻ ﯽﺸﮑﻫز و يرﺎﯿﺑآ هدوﺪﺤﻣ ﯽﺿارا يﺎﭼ) ﺮﯾز نﺎﯾﻮﻠﻋ ﺪﺳ ﺖﺳد (ﯽﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﯽﻠﺻا ﺶﺨﺑ 
	ردشور يﺎﻫﻪﻨﯿﻬﺑ لﻮﻤﻌﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﺑﺎﯾ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ،ﯽﻄﺧ يﺰﯾر يﺎﻫ ﯽﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﯾ ﺮﺜﮐاﺪﺣ دﻮﺟﻮﻣدﻮﺷ . ﺶﻘﻧ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد هدﺎﻬﻧ ﯽﻣﺎﻤﺗﯽﻣ ضﺮﻓ نﺎﺴﮑﯾ ﺪﯿﻟﻮﺗ نﺎﯾﺮﺟ رد ﺎﻫ ،ددﺮﮔ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ شور رد ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ ردﯽﻣ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ناﻮﺗ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ و دراو فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ رد ار راﺪﯾﺎﭘ يزرو
	ﺖﺳا ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ)و ارﻻﻮﮑﻧﺎﺘﺳا ﻦﯿﺷﺎﻨﯿﻣ 1999(:
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	،ﻢﯿﻤﺼﺗ يﺎﻫ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ هﺪﻨﻫﺪﻧﺎﺸﻧ
	هﺪﻨﻫﺪﻧﺎﺸﻧ
	ﯽﻘﯿﻘﺣ داﺪﻋا ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ هﺪﻨﻫﺪﻧﺎﺸﻧ ﻞﻣﺎﺷ
	،ﺐﯾاﺮﺿ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ
	ﯽﻘﯿﻘﺣ داﺪﻋا ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ هﺪﻨﻫﺪﻧﺎﺸﻧ ﻞﻣﺎﺷ
	،ﺮﻄﺳ
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا ﻞﺣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾرﻪﻣﺎﻧﺮﺑ مﺮﻓ ﻪﺑ ار نآ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ اﺪﺘﺑا ﯽﻄﺧ ﯽﻄﺧ يﺰﯾر شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ و هدﻮﻤﻧ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣدﺮﮐ ﻞﺣ ﺲﮑﻠﭙﻤﯿﺳ. و ﺰﻧرﺎﭼﻫنارﺎﮑﻤ)1978 ( و و ﺎﺗاد نارﺎﮑﻤﻫ)1993(ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﯽﺷور يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ ﺎﺑ يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ ار ﯽﻄﺧ يﺮﺴﮐﺪﻧدﺮﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ يﺰﯾر
	و ﺮﻄﺳ
	ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻢﻫﯽﻣ ﺎﻫ
	و نﻮﺘﺳ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ . ﻪﻄﺑار رد)1 (راﺪﻘﻣ ﺮﻫ ياﺮﺑ دراد نﺎﮑﻣا
	، راﺪﻘﻣ
	دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﻔﺻ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ . ﯽﻣ ضﺮﻓ ﻪﻌﻗاو ﻦﯾا زا بﺎﻨﺘﺟا ياﺮﺑ ﺮﯾز ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﮐ دﻮﺷ ﺪﻨﺷﺎﺑ راﺮﻗﺮﺑ:
	ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻬﻧ ﺎﻨﺑ . ﻪﻄﺑار ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻦﯾا)4 ( ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ:و
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا عﻮﻧ ﻦﯾا رد ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺮﺴﮐ ترﻮﺻ يﺰﯾر ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ جﺮﺨﻣ و نآ ندﺮﮐ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻓﺪﻫﯽﻣ نآ ندﺮﮐ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻓﺪﻫﻢﯿﺷﺎﺑ . هﺪﺷ ﻦﯿﯿﺒﺗ ﺖﺒﺴﻧ ندﻮﻤﻧ ﺮﺜﮐاﺪﺣ فﺪﻫ ،ﻞﮐ رد ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪﻄﺑار رد)1 (ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ) و ﺰﻧرﺎﭼنارﺎﮑﻤﻫ1978.( ﺎﻨﭼترﺎﺒﻋ ﺎﺑ يﺮﺴﮐ فﺪﻫ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻪﭽﻧ ﯽﻄ
	]4[ ﻪﻟدﺎﻌﻣ رد ﯽﺗاﺮﯿﯿﻐﺗ دﺎﺠﯾا ﺎﺑ)1 ( هدﺎﺳ هار ﮏﯾ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﺣ ياﺮﺑدروآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﻄﺧ يﺰﯾر .
	]5[
	د ترﻮﺻ ﻪﺘﻓﺎﯾﺮﯿﯿﻐﺗ ﻞﮑﺷ ،فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رﯽﻣ ﺮﺴﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺴﮐ جﺮﺨﻣ ﻪﺘﻓﺎﯾﺮﯿﯿﻐﺗ ﻞﮑﺷ و ﺪﺷﺎﺑﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﻪﯿﺣﺎﻧ رد ﺪﯿﻗ ﮏﯾ . سﺎﺳا ﺮﮔا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا شور ﻦﯾا
	ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ باﻮﺟ هﺎﮕﻧآ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾﺮﯿﯿﻐﺗ
	ﺴﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ باﻮﺟ ﻪﯿﻟوا ﻪﻠﺌ ﺖﺳا يﺮﺴﮐ .ﺎﺗاد شور مﺎﻧ ﻪﺑ قﻮﻓ شور-ﻮﺋار - ﺖﺳا فوﺮﻌﻣ يراﻮﯿﺗ.ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ ﺮﮔا سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ ﺎﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﻪﻄﺑار)6(دﻮﺷ هداد نﺎﺸﻧ: ]6[
	و يﺮﺴﮐ فاﺪﻫا ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺎﻫ
	ﺮﺴﮐ فﺪﻫ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.
	ﻪﻄﺑار ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﻠﺌﺴﻣ هﺎﮕﻧآ)7 ( هداد نﺎﺸﻧ ﯽﻣدﻮﺷ:
	ما ﺮﻫ ياﺮﺑ هﺪﺷ فﺮﺼﻣ لﻮﺼﺤﻣ رﺎﺘﮑﻫ
	= ﻢﺳ ناﺰﯿﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	ﺮﺘﯿﻟ ﺪﺣاو ﻪﺑ ما
	]7 [
	ما ﺮﻫ ياﺮﺑ لﻮﺼﺤﻣ زا رﺎﺘﮑﻫ
	=ﺼﻣ بآ ناﺰﯿﻣ هﺪﺷ فﺮ هﺎﻣ رد
	ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﺪﺣاو ﻪﺑ رد ما
	=ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ هدزﺎﺑ ﺮﻫ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد ﺎﯾ يا لﻮﺼﺤﻣ ﺎﯾ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﺣاو
	لﺎﯾر ﺪﺣاو ﻪﺑ ما ﻪﻄﺑار ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ)8 (ﯽﻣ نﺎﺸﻧﺪﻫد ، لﺪﻣ فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻤﺴﻗ ود ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﺎﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ: 1-ﺖﯾدوﺪﺤﻣﺎﻫ ﯽﯾهﺪﺷ ظﺎﺤﻟ فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ترﻮﺻ رد ﻪﮐ
	باﻮﺟ يﻮﮕﻟا ياﺮﺑ ارﺎﮐ يﺎﻫ)7 ( ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد يﻮﮕﻟا)6 (دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ارﺎﮐ ﺰﯿﻧ . ﻪﻠﺌﺴﻣ يﺎﺠﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد )6 (ﯽﻣ ﻪﻠﺌﺴﻣ ناﻮﺗ)7 (ﺣ اردﺮﮐ ﻞ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﺗاد 1993.(ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد يﺰﯾر ﻪﻄﺑار ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﺎﺑ يﺮﺴﮐ)8 (ﯽﻣ ﻦﯿﯿﺒﺗ
	ﺪﻧا .ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﯾاﻪﺗزا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺎﻫ ، ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ،ﻪﺳﺎﺘﭘ و ﻪﺗﺎﻔﺴﻓ مﻮﻤﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ و ﺶﮐ چرﺎﻗ و ﺶﮐ هﺮﺸﺣ ،ﺶﮐ ﻒﻠﻋ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺖﯾدوﺪﺤﻣﺎﻫﮐ ﯽﯾﻪد بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺮﻫ ر هﺎﻣ زا ﮏﯾﯽﻣ لﺎﺳ يﺎﻫﺪﻨﺷﺎﺑ. 2-ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ هدزﺎﺑ ﺎﯾ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد رد ﻪﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ يا هﺪﺷ ظﺎﺤﻟ فﺪﻫ
	ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺖﺤﺗ ﻪﮐ ددﺮﮔ ﻦﯿﻣز ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﯾﺎﻫ ﯽﻋارز،ﺖﯾدوﺪﺤﻣ مﻮﻤﺳ و ﺎﻫدﻮﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ،ﺖﯾدوﺪﺤﻣهﺎﻣ رد بآ يﺎﻫيرﺎﯿﺑآ يﺎﻫ، ﺖﯾدوﺪﺤﻣﻫهﺎﻣ رد رﺎﮐ يوﺮﯿﻧ يﺎلﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ، ﺖﯾدوﺪﺤﻣﻦﯿﺷﺎﻣ يﺎﻫ تﻻآﺖﯾدوﺪﺤﻣ و ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﯽﻓﺮﺼﻣدﻮﺧ زﺎﯿﻧﯽﻣ   ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ،دﻮﺷ.
	]8 [
	ﺺﺧﺎﺷيراﺰﺑاياﺮﺑﻪﺴﯾﺎﻘﻣتاﺮﯿﯿﻐﺗﮏﯾهﺪﯾﺪﭘ ردنﺎﻣز ودﺖﺳا توﺎﻔﺘﻣ
	ﻻﻮﺻاياﺮﺑﯽﺑﺎﯾزراوﺶﯾﺎﭘ ﺮﺘﻬﺑﺮﻫﯽﻋﻮﺿﻮﻣﺺﺧﺎﺷﯽﯾﺎﻫﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗدﻮﺷ . ياﺮﺑ يزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘﺰﯿﻧﺺﺧﺎﺷﯽﯾﺎﻫردﺮﻈﻧﻪﺘﻓﺮﮔهﺪﺷ ﻦﯾا  ﺎﻬﻧآ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺖﺳانﺎﮑﻣاارﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓﺪﻨﮐﺎﺗ ﻪﮐ  دﻮﺷ ﺺﺨﺸﻣﺎﯾآتﺎﻣاﺪﻗاﺎﻣرديزروﺎﺸﮐ ﺖﻬﺟ راﺪﯾﺎﭘهدﻮﺑﺖﺳاﺎﯾﺮﯿﺧ)ﯽﮑﭼﻮﮐ1376.( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺺﺧﺎﺷ عﻮﻧ ﻪﺳ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﮐ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يراﺪ
	قﻮﻓ ﻪﻄﺑار رد:
	=ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗيﺮﺴﮐ يﺰﯾر
	= لﻮﺼﺤﻣ ﺎﯾ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ عﻮﻧ
	ما
	= دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	ما ﺮﻫ ياﺮﺑ هﺪﺷ فﺮﺼﻣ لﻮﺼﺤﻣ رﺎﺘﮑﻫ
	مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﺣاو ﻪﺑ ما
	يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ ناﻮﻨﻋ دوﺪﺣ رد ﻪﮐ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد 3760دﻮﺑ ﯽﻋارز رادﺮﺑ هﺮﻬﺑ ﺮﻔﻧ . ﺎﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ ﺲﭙﺳ ﻪﻄﺑار ﻖﯾﺮﻃ زا ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﺲﻧﺎﯾراو رﺎﯿﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ناﺮﮐﻮﮐ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ288هﺮﻬﺑﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رادﺮﺑ . تﺎﻋﻼﻃا درﻮﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا و يرﻮﻀﺣ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ زﺎﯿﻧ ﺪﻧﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻨﺸ
	هﺎﻣ رد بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣﯽﻣ لﺎﺳ مﺮﮔ يﺎﻫ ﻪﺑ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﯾز ترﻮﺻﺪﻧا . ]9 [ = ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ هدﺎﻬﻧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ /ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ]10 [=ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻢﺳ هدﺎﻬﻧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ / ناﺰﯿﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻢﺳ فﺮﺼﻣ ]11 [= بآ هدﺎﻬﻧ ﻪﺑ
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﻤﺴﻗ ﻦﯾا ردﺎﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر و هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ . ﻪﺑ زﺎﯿﻧ لﺪﻣ ﻞﺣ زا ﻞﺒﻗ ﺎﻣا فﺪﻫ ﻊﺑﺎﺗ ﺐﯾاﺮﺿ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ فﺮﺼﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ دﻮﮐبآ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ و ﺪﻣآرد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﻊﺑاﻮﺗ ﺐﯾاﺮﺿﺖﯾدوﺪﺤﻣ
	نارادﺮﺑ هﺮﻬﺑ ،ﺪﺑﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻧﺎﻣز هرود ﮏﯾ رد قﻮﻓ يﺎﻫﻣ ﻞﻤﻋ يراﺪﯾﺎﭘ ﺖﻬﺟ رد ﺖﻟود يﺎﻫ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﺎﯾ و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﯽﻣ ﺖﯾاﺪﻫ يراﺪﯾﺎﭘ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ار ﺪﯿﻟﻮﺗ مﺎﻈﻧﺪﻨﮐ .
	هداد زا ﯽﺘﻤﺴﻗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد شور ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐﻪﻣﺎﻧرﺎﻣآ زا و يا يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ يﺎﻫﻄﻨﻣ بآ نﺎﻣزﺎﺳ ،ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳاﻪﻘ و ﻪﻏاﺮﻣ يا بﺎﻨﺑ و ﻪﻏاﺮﻣ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻞﯿﻤﮑﺗ ﺎﺑ و ﯽﻧاﺪﯿﻣ شور ﻪﺑ ﺮﮕﯾد ﺖﻤﺴﻗ و هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نازروﺎﺸﮐ زا ﻪﻣﺎﻨﺸ
	( ﺖﺳا .ﺳﺮﭘ تﺎﻋﻼﻃا زا ﺐﯾاﺮﺿ ﻦﯾاﻪﻣﺎﻨﺸ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﻫ هﺪﺷﺪﻧا.
	لوﺪﺟ رد1 زا تﻻﻮﺼﺤﻣ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد ﺖﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ شوﺮﻓ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺪﻣآرد ﻦﯿﺑ ﻞﺿﺎﻔﺗﻪﻨﯾﺰﻫ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ هﺪﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﺮﯿﻐﺘﻣ يﺎﻫﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ،ﺖﺷادﺮﺑ و ﺖﺷاد ،ﺖﺷﺎﮐ. ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺢﻄﺳ رد تﻻﻮﺼﺤﻣ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآردﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺐﯾاﺮﺿ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ . 
	ﺮﻫ ياﺮﺑ ار ﻊﺒﻨﻣ نآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻻﻮﺼﺤﻣ زا رﺎﺘﮑﻫﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ت راﺪﻘﻣ و ﺪﻫدﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻊﺒﻨﻣ نآ يدﻮﺟﻮﻣ ناﺰﯿﻣ ﺰﯿﻧ ﺖﺳار ﺖﻤﺳ
	ﺪﻫد . لواﺪﺟ ﺮﯾدﺎﻘﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ1 و2ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا
	رد نآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺣ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﺎﺑ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر لوﺪﺟ3ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ . لوﺪﺟ رد3 يﻮﮕﻟا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺖﺸﮐﮐ يﺰﯾر ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا يﺮﺴﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺮﮕﯾﺪﻤﻫ ﺎﺑ و شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﯽﻠﻌﻓ .
	لوﺪﺟ زا ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ3 ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﺖﺳاﺪﯿﭘ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ رد مﺪﻨﮔ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد يﺮﺴﮐ يﺰﯾر يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﯽﻠﻌﻓ47/156 رﺎﺘﮑﻫ ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ31/1101 رﺎﺘﮑﻫ ﺖﺳا هﺪﯿﺳر . ،ﻮﺟ لﻮﺼﺤﻣ رﺎﻬﭼ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳﻪﻓﻮﻠﻋ ترذ ،ﻪﺠﻧﻮﯾ و ﻪﺘﺷاد يﺮﯿﮕﻤﺸﭼ ﺶﻫﺎﮐ زﺎﯿﭘ و يا ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ86/175 ،53/116 ،39/3 و24/1
	ﻪﺑ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد ناﺰﯿﻣ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر5114268390 ﯽﻣ لﺎﯾر نﺎﺸﻧ ار ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻠﻌﻓ ﺖﻟﺎﺣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ ﺪﺳر ﯽﻣﺪﻫد . نﺪﯿﺳر ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺖﯿﻌﺿو ﻦﯾا درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ فاﺪﻫا زا ﯽﺧﺮﺑ ﻪﺑ زا ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ2212071510 ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد لﺎﯾر ﺻفﺮدﻮﺷ ﺮﻈﻧ
	لوﺪﺟ4 ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و
	ﻪﻘﻄﻨﻣ رد يﺮﺴﮐ يﺰﯾرار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣﯽﻣ نﺎﺸﻧﺪﻫد.
	ﯽﻣهﺎﻣ رد بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ و ﺪﺳر يﺎﻫ ﻪﮐ ﯽﻠﻌﻓ يﻮﮕﻟا زا ﺰﯿﻧ رﻮﯾﺮﻬﺷ و دادﺮﻣ ،ﺮﯿﺗ2/477 ، 68/414 و47/350ﯽﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ53/382 ،72/369 و08/330ﺘﻣ رد ﺐﻌﮑﻣ ﺮ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ رﺎﺘﮑﻫﺪﺑﺎﯾ .ﻦﯾاﻪﻓﺮﺻﺐﺟﻮﻣ ﯽﯾﻮﺟﯽﻣ دﻮﺷ هﺎﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ وﺰﺟ ﻪﮐ ﺎﻫهﺎﻣبآ
	ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ لوﺪﺟ زا4ﯽﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ دﻮﺷ ﺺﺧﺎﺷناﺰﯿﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫ و ﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣهﺎﻣ رد بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا رد لﺎﺳ مﺮﮔ يﺎﻫ زا ﺮﺘﻤﮐ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ﺖﺳا ﻪﻘﻄﻨﻣ ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا . ناﺰﯿﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا رد ﻪﺗزا دﻮﮐ فﺮﺼﻣ8/190 ﯽﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﻦﮑﯿﻟ و ﺪﺷﺎﺑ ﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟاﻪ ﻪﺑ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾا يﺮﺴﮐ يﺰﯾر 77/181 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻣ ا
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا و ﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ يﺮﺴﮐ يﺰﯾرﺶﻫﺎﮐ ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳﯽﻣ
	يﻮﮕﻟاﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽﻠﻌﻓ يﻮﮕﻟا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ﻦﯿﯾﺎﭘﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار يﺮﺗﺪﻫدﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﻮﮕﻟا ياﺮﺟا ﻪﭼﺮﮔا
	ﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺪﺑﺎﯾ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ دﻮﺷ ﻗاهدﺎﻬﻧ ياﺮﺑ ﻪﻧارﺎﯾ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد نﻮﭽﻤﻫ ﯽﺗﺎﻣاﺪ ﯽﯾﺎﻫ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ،هﺪﺷ حﻼﺻا يﺎﻫرﺬﺑ و ﺰﺒﺳ يﺎﻫدﻮﮐ ﻞﯿﺒﻗ زاشور جاور و و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺮﺘﻧازرا و ﺮﺗارﺎﮐ هزرﺎﺒﻣ يﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا و ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ و ﯽﻤﻠﻋ يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑبوﺎﻨﺗ زا ﺶﻫﺎﮐ ت
	ﯽﻣ ﺖﺳﺪﺑ ار يﺮﺘﻤﮐ ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻣآرد يﺮﺴﮐ يﺰﯾر ﺪﻫد يراﺪﯾﺎﭘ فاﺪﻫا زا ﯽﺧﺮﺑ ﻮﮕﻟا ﻦﯾا ياﺮﺟا ترﻮﺻ رد ﯽﻟو ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﺮﻀﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ صﻮﺼﺨﺑﻣ ظﺎﺤﻟ زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و هﺪﺷ ﺖﯾﺎﻋر بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿ هﺎﻣ رد صﻮﺼﺨﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ دﻮﺟو يدﻮﺒﻤﮐ لﺎﺳ مﺮﮔ يﺎﻫ ﺖﺷاد.ﺘﻧﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎ و لﺎ
	نﺎﯾز يﺎﻫﯽﻣ يﺮﺘﻤﮐ هدﺎﻔﺘﺳا روآﺪﻨﻨﮐ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ، دﻮﺷ .ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺖﺳﺎﯿﺳ ﻦﯿﻨﭼ ﺪﺳر ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻊﻔﻧ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻫ و ﺐﯿﺳآ ﻢﻫ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ اﺮﭼ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺖﻟود وﯽﻣ دراو ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ يﺮﺘﻤﮐ رﺮﺿﻪﻨﯾﺰﻫو دﻮﺷ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ يزﺎﺳزﺎﺑ و ﺐﯾﺮﺨﺗ ﻢﻫ و ﺪﺑﺎﯾ وﺎﺸﮐ ﺪﻣآرد ﺶﻫﺎﮐ زا ﯽﺘﻤﺴﻗناﺮﺒ
	ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺖﮐﺮﺣ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هﺎﺗﻮﮐ رد راﺪﯾﺎﭘﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ تﺪﻣهدزﺎﻪﻣﺎﻧﺮﺑياهﺮﻬﺑ
	ﯽﻣ نارادﺮﺑدﻮﺷﯽﻣ ، ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ تﺎﻣاﺪﻗا و تاﺪﯿﻬﻤﺗ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﺖﻤﯿﻗ لﺎﻤﻋا ﺪﻨﻧﺎﻣ توﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ)ﺖﻤﯿﻗ ياﺮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ يﺎﻫ ﻟﻮﺗ رد ﻪﮐ ﯽﺗﻻﻮﺼﺤﻣنآ ﺪﯿ يﺎﻫدﻮﮐ و مﻮﻤﺳ زا ﺎﻫﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا يﺮﺘﻤﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ( ﺶﻫﺎﮐ زا ﯽﺸﺨﺑ دﺮﮐ ناﺮﺒﺟ ار ﺪﻣآرد . ياﺮﺟا ﺎﺑ ﻪﮑﯿﯾﺎﺠﻧآ زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
	ع يدﻮﺨﺴﻓ ﯽﻨﯿﻣا .س يرﻮﻧ و.ه .1390 .ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ و يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزراﻪﻨﯿﻬﺑ سﺎﺳاﺮﺑ ﯽﻋارز يﺎﻫ يزﺎﺳ هﺮﻬﺑﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ يﺎﻫﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ كﺎﺧ و بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يرادﺮﺑﯽﺿﺎﯾر يﺰﯾر . يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ﺧ و بآ مﻮﻠﻋ ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ وكﺎ .ﻢﻫدﺰﻧﺎﭘ لﺎﺳ . هرﺎﻤﺷ55 .
	و داﮋﻧ ﻢﯾﺮﺑ .س ﯽﻧادﺰﯾ .1383 .ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا   ﺎﺑ يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ رد بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد يراﺪﯾﺎﭘ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺰﯾر ،يﺮﺴﮐ)نﺎﻣﺮﮐ نﺎﺘﺳا يدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .(ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ. هرﺎﻤﺷ63 . تﺎﺤﻔﺻ2 ﺎﺗ16 . ج داز ﻦﯿﺴﺣ.1383 .يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ رد بآ يراﺬﮔ ﺖﻤﯿﻗ شور ﻦﯿﯿﻌﺗ)نﺎﯾﻮﻠﻋ ﻪﮑﺒﺷ و ﺪﺳ

