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  چکیده

در کشور ما تنها . اي در دنیا مرسوم می باشدتولید محصوالت کشاورزي به دو صورت انفرادي و منطقهبیمه 
بیمه انفرادي به اجرا در می آید و ضروري به نظر می رسد که در راستاي افزایش کارآمدي ابزارهاي مدیریت ریسک در 

به اي منطقهبیمه عملکرد  ر این پژوهش ضمن معرفینیز معرفی گردد، لذا داي منطقهبخش کشاورزي کشور، بیمه عملکرد 
در شهرستان اي منطقهبررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان چغندرکار جهت شرکت در طرح پیشنهادي بیمه عملکرد 

الجیت بهره گرفته شده و اطالعات مورد نیاز به صورت سرشماري از  مدلبراي این منظور از . خوي پرداخته شده است
درصد از  82افته هاي تحقیق نشان داد که ی. نفر جمع آوري شده است 202چغندرکاران شهرستان خوي شامل تمامی 

نتایج برآورد مدل الجیت نشان داد که متغیرهاي . دارنداي منطقهچغندرکاران تمایل به مشارکت در طرح بیمه عملکرد 
ران اثرات مثبت و معنی داري بر مشارکت در بیمه هاي ترویجی و سن چغندرکابرگزاري کالس ،نسبت خسارت به درآمد

همچنین متغیرهاي میزان حق بیمه و تجربه کشاورزان اثر منفی و معنی دار بر مشارکت . دارد) گروهی(اي منطقهعملکرد 
 مناسب خسارتها،هاي ترویجی منسجم، منطقی نمودن میزان حق بیمه و افزایش پوشش بنابراین تشکیل کالس. دارند
  .خواهد شد) گروهی(اي منطقهمشارکت کشاورزان در طرح جدید بیمه عملکرد سبب 

  
   .الجیت مدل، خوي  چغندرقند، گروهی، عملکرد بیمه :کلیدي هايواژه
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Abstract 

Crop yield insurance is common either individual or regional. In our country the individual 

insurance is executed. It seems that in order to increase the effectiveness of risk management tools in the 

agriculture, the area crop yield insurance should be introduced as a new tool. In this context, the study 

investigated the effective factors of sugar beet producers’ participation in proposal of area yield insurance 

in Khoy County. The logit model has been used and the required data gathered from 202 beet breeders in 

Khoy County as census. Results showed that 82 percent of farmers want to participate in the yield 

insurance and 18 percent do not want to participate in this plan. Results of logit model estimation indicated 

that damage-income ratio, propagation classes and farmers age variables have positive and significant 

effect on participation in area yield insurance. Also insurance level and farmers experience have negative 

and significant effect on participation. Holding training classes, rational premium and increasing coverage 

level will lead to participation of the farmers in new plans of area yield insurance. 

 

Keywords: Area crop yield insurance, Logit model, Khoy, Sugar beet.  
  

  مقدمه
 اقتصاد در را مهمی بسیار نقش کشاورزي بخش

. کندمی  ایفا توسعه حال در کشورهاي از بسیاري
 مختلف بخشهاي با مقایسه در بخش این در فعالیت

 با آن بر حاکم خاص شرایط علت به همواره اقتصادي
 برداران بهره و است همراه حتمیت عدم و ریسک

 خود، درآمد به نسبت بودن نامطمئن علت به کشاورزي

 هاي هزینه پرداخت وام، بازپرداخت توان ننگرا
 از بسیاري در و مالیات و) زمین اجاره مانند(ثابت

 رو این از. اند زندگی هاي هزینه پرداخت قدرت موارد
 حمایت راستاي در موثر و دقیق ابزار کارگیري به لزوم

 بخش در فعال جمعیت اقتصادي امنیت تامین و
 زیبایی و محمودزاده( شودمی احساس کشاورزي
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 صورت دو به دنیا در کشاورزي محصوالت بیمه
 محصوالت )تولید همان ای( عملکرد بیمه و درآمدي بیمه

 دو به نیز خود عملکرد بیمه. شود می اجرا کشاورزي
 بیمه ايمنطقه عملکرد بیمهو  انفرادي عملکرد بیمه حالت

 کشورها اکثر در رایج بیمه همانمورد اول  که است اي
 کشورهاي دراي ولی بیمه عملکرد منطقه باشدمی

 جزء  و شود می کارگرفته به آمریکا جمله از معدودي
 در. است کشاورزي محصوالت بیمه از جدیدي انواع
 بیمه را خود مزرعه کشاورزي هر انفرادي عملکرد بیمه
 کندمی انتخاب که پوششی سطح به توجه با وکند می

 خسارت اگر. کندمی پرداخت  بیمه حق بابت را مبلغی
 سطح از کمتر به عملکرد کاهش باعث مزرعه به وارده

 به وارده خسارت اي بیمه شرکت شود انتخابی پوشش
 این در غرامت پرداخت مالك. نماید می پرداخت را فرد
 بیمه نوع این در لذا باشد می زارع خود عملکرد بیمه نوع

 تک مزارع به وارده خسارت باید غرامت پرداخت جهت
 بیمه. گیرد قرار بررسی مورد شده بیمه کشاورزان تک

 به توان می جمله آن از که دارد معایبی انفرادي عملکرد
 اشاره آن اجرایی  عملیات سختی و اخالقی مخاطرات

 و معایب این حدودي تا ايمنطقه عملکرد بیمه که نمود
 در ايمنطقه عملکرد بیمه. سازد می برطرف را مشکالت

 که است متعددي محاسن داراي انفرادي بیمه با ایسهمق
هزینه هاي اداري  - 1 توان به موارد  می جمله این از

ادعاهاي دروغین وکالهبرداري ها به  -2، کمتري دارد
، )کاهش مشکل مخاطرات اخالقی(ابد یشدت کاهش می 

کشاورزان را به تناوب هاي زراعی غیر معمول  -3
نرخ حق بیمه بر اساس  تعیین - 4 ، کندمیتشویق 

براي عملیات  - 5پیشینه عملکردي شهرستان می باشد،
زراعی بزرگ و مزارع گسترده و پراکنده درسراسر 

سطح پوشش بیشتري  -6منطقه مناسب می باشد و 
 وزارت(نمود  ، اشارهنسبت به بیمه عملکرد انفرادي دارد

  ).2009 آمریکا کشاورزي
 بیمه که است آن دهنده نشان شواهد    
 الزم پویایی از ایران در کشاورزي محصوالت

 برخاسته عمده طور به موضوع این و نیست برخوردار
 محصوالت بیمه به نسبت کشاورزان محدود شناخت از

 به توجه با. است آنان درآمد محدودیت نیز و کشاورزي
 ارائه ایران در پویا اي بیمه نظام کارگیري به ضرورت
 بر موثر عوامل بررسی و اي بیمه جدید روشها

 به جدید اي بیمه طرحهاي در کشاورزان مشارکت
 می یاري نظام این مناسب فعالیت ادامه و گسترش
 تعهد سطح حداکثر انفرادي عملکرد بیمه همچنین. رساند
 مانند جدید بیمه روشهاي از استفاده با که دارد کمتري

 را کشاورزان ذهنیت توان می ايمنطقه عملکرد بیمه
 این رو این از. داد تغییر کشاورزي بیمه به سبتن

 ايمنطقه عملکرد بیمه معرفی ضمن دارد سعی مطالعه
 کشاورزان مشارکت بر موثر عوامل بررسی به

 عملکرد بیمه پیشنهادي طرح در شهرستان چغندرکار
  . بپردازد خوي شهرستان چغندرکاران براي ايمنطقه

ر بر تقاضاي پیش از این نیز در زمینه عوامل موث
بیمه مطالعات زیادي صورت گرفته است اما در مورد 

با توجه به تازگی موضوع  ايمنطقهبیمه عملکرد 
در اینجا به پاره اي از مطالعات . مطالعات محدود است
در مطالعه خود با ) 1388(شاکري . آنها اشاره می شود

پذیرش بیمه مراتع توسط  عنوان بررسی عوامل موثر بر
ن استان سمنان با به کارگیري مدل الجیت به این دامدارا

هاي ترویجی؛ میزان نتیجه رسید که شرکت در کالس
میزان دریافت وام قرق و درآمد مرتعدار  ،تولید مرتع

تاثیر مثبت و معنی دار و تعداد دام مرتعدار تاثیر منفی 
نجفی و . و معنی داري در پذیرش بیمه مرتع دارد

به تعیین عوامل موثر بر تقاضاي  اقدام) 1388(همکاران 
دام صنعتی در استان مازندران با استفاده از مدل 
الجیت مشخص کردند که متغیرهاي تعداد دام و 
دسترسی به خدمات پزشکی اثر مثبت و معنی دار بر 
پذیرش بیمه داشته و متغیرهاي میزان بدهی واحد 

سابقه فعالیت دامداري سطح  ،میزان حق بیمه ،دامداري
تحصیالت و نوسانات درآمدي داراي اثرات منفی بر 

در تحقیق ) 1996( اسمیت و باکت .  پذیرش بوده است
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خود با هدف بررسی تقاضاي بیمه محصوالت 
پس از بررسی  ،کشاورزي از سوي گندمکاران مونتانا

متغیرهاي تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در طرح 
ح پوشش خرید بیمه محصوالت کشاورزي و میزان سط

بیمه اي ، متغیرهایی از قبیل میزان تحصیالت 
کشاورزان ، سابقه خطر ، میزان بدهی و مؤسسات 

نوسانات میزان محصول تولیدي و  ،اعتباري و بانکها
نرخ بیمه را در مشارکت کشاورزان در طرح بیمه گندم 

  . موثر تشخیص داد 
  ویتنام شمال در اي مطالعه) 2001( دییر ون

  الجیت مدل از استفاده با لیتچی ولمحص درباره
 ،مطالعه این در نظر مورد متغیرهاي. است داده انجام
  غرامت، پرداخت میزان تحصیالت، سطح بیمه، حق نرخ

 میانگین به درآمد حداقل نسبت کشاورز، تجربه میزان
 نتایج. بودند زارع درآمد کل میانگین مزرعه، درآمد کل
 بیمه تصمیمات براي هبیم حق که داد نشان تحقیق این

 درصد90 سطح در بیمه نوع این براي تقاضا با ايمنطقه
 بیمه حق کاهش با عنیی .دارد داري معنی و منفی رابطه
 همچنین. ابدی می افزایش بیمه نوع این براي تقاضا
 99 سطح در پوشش سطح با ايمنطقه بیمه براي تقاضا

  . دارد داري معنی و مثبت رابطهدرصد 
  

   ها روش و مواد
از آنجایی که متغیر وابسته تصمیم کشاورزان 

ا عدم مشارکت بیمه گروهی در قالب یمبنی بر مشارکت 
ک متغیر اسمی دو وجهی بود، لذا باید از مدل ی

از . رگرسیونی مناسب متغیرهاي اسمی استفاده گردد
را  2و مدل پروبیت 1توان مدل الجیتها میجمله این مدل

عنی یبه گسسته بودن متغیر وابسته با توجه  .نام برد
، اگر ايمنطقها عدم مشارکت بیمه عملکرد یمشارکت 

ا عدم مشارکت در بیمه گروهی را یوضعیت مشارکت 
 ،نیز برداري از خصوصیات اقتصادي و  با 

                                                           
1 Logit model 
2 Probit model 

اکولوژیکی و تکنولوژیکی فرد  ،فردي، اجتماعی
دله رگرسیونی عوامل می توان معا ،چغندرکار باشد

  : موثر بر مشارکت را به صورت ذیل نشان داد
  

)1                                                  (iii uxZ ++= βα  
نیز  uiو  پارامترهاي الگو  βو  α ،در رابطه فوق

مجموعه اي از عواملی است که بر مشارکت 
ن مطالعه براي در ای. چغندرکاران تاثیر گذار باشند

ک تعریف می یک متغیر صفر و ی ،متغیر وابسته مدل
براي چغندرکارانی که تمایلی به  شود که 

براي مشارکت در بیمه گروهی نداشتند و 
چغندرکارانی که تمایلی به مشارکت در بیمه گروهی 

ا یمتغیرهاي توضیحی . داشتند در نظر گرفته می شود
بارت دیگر عوامل موثر بر تمایل مشارکت به ع

اي چغندرکاران جهت شرکت در طرح بیمه عملکرد منطقه
سابقه  ،پیشنهادي مطالعه حاضر در برگیرنده سن

چغندرکاري، درآمد کشاورز، کل سطح زیرکشت 
کشاورز، سطح زیر کشت چغندرقند، مبلغ غرامت 
دریافتی از طرح بیمه سنتی، حق بیمه پرداختی براي 

باشد که کمی  - یمه سنتی و میزان خسارت درهکتار میب
داشتن شغل جانبی، نوع بهره  ،هستند و تحصیالت
. کالس ترویجی که کیفی می باشند برداري و شرکت در

ام در طرح iاحتمال اینکه چغندرکار  ،در مدل الجیت
 بیمه گروهی شرکت کند به صورت زیر تعریف می شود

  :)1372ابریشمی، (

)2(                     )(1
1

1
1

ii xzi ee
P βα +−− +

=
+

=  

  
   .است) نپر عدد( طبیعی لگاریتم پایه e که

 با تقسیم احتمال مشارکت در طرح بیمه گروهی توسط 

iدر مشارکت عدم احتمال به چغندرکار کشاورز امین 
 به زیر روابط ،طرفین از طبیعی لگاریتم گرفتن و آن

    :   آید می دست
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   )3(     

)4(                   iii
i

i
i xZ

P
P

LnL βα +==







−

=
1

  

لگاریتم نسبت مشارکت به عدم مشارکت  Lکه 
در روابط . و پارامترهاي خطی است Xبوده و برحسب 

نیز   β و αبنام مدل الجیت معروف است و  Lفوق 
که جهت برآورد این پارامترها  پارامترهاي الگو هستند

 ابریشمی( از روش حداکثر درستنمایی استفاده می شود
1372( .  

  
  تعریف متغیرهاي تحقیق   

 طرح کی ايمنطقه عملکرد بیمه که این به توجه با
 آن نیاز مورد متغیرهاي لذا است ایران در جدید اي بیمه
 سطح و تعهد سطح حداکثر بیمه، حق نرخ بیمه، حق نظیر

 این از استفاده با تا گردند محاسبه بایستی پوشش
 قسمت این در. نماییم طراحی را ها پرسشنامه اطالعات

 بیمه حق محاسبه جهت موردنیاز متغیرهاي تعریف به
 پرداخته خوي شهرستان براي ايمنطقه عملکرد بیمه در
  :از عبارتند متغیرها این. شود می
  

  ايمنطقه عملکرد بیمه پوشش سطح -الف
 است شده داده نشان) 1( جدول در همانطوریکه 
 در اجرا به ما کشور در صورت دو به بیمه  طرحهاي

 یک براساس(2 گزینه - 2) عمومی( 1 گزینه - 1: آید می
 شهرستان در اینکه به توجه با). هکتار در تولید تن

 تعیین براي شود، می انجام بیمه 1 گزینه با فقط خوي
) 1( عمومی گزینه پوشش سطح باید ابتدا بیمه حق نرخ

  : داریم پوشش سطح تعریف طبق. شود مشخص
سطح پوشش) = گرحداکثر سطح تعهد بیمه÷هزینه تولید(×  100  

)5(  
حداکثر سطح تعهد بیمه گر براي محصول چغندرقند در 

برابر  1براي گزینه ) 1(هر هکتار با توجه به جدول 
اما هزینه تولید چغندرقند در هر . ریال است 7500000

هکتار براي محصول چغندرقند در شهرستان خوي با 
اد کشاورزي شهرستان خوي توجه آمار جه

بنابراین سطح پوشش بیمه . ریال می باشد 18925000
چغندرقند در شهرستان خوي به شکل  براي محصول

   :زیر محاسبه می شود
  سطح پوشش)= 7500000÷  18925000( ×   %100=  6/39

)6(  
 40 "مالحظه می گردد که سطح پوشش بیمه اي تقریبا 

حاضر چهار نوع سطح  در مطالعهلذا . درصد می باشد
پوشش با نرخ حق بیمه و حداکثر سطح پوشش مختلف 

 ، 0که شامل سطوح پوشش  هبه کشاورزان پیشنهاد شد
درصد 40 سطح پوشش. باشندمی درصد 85و  80 ، 75

به این دلیل انتخاب شد که وضعیت موجود در 
ک یشهرستان خوي در مورد بیمه چغندرقند است و 

 80 ، 75سطوح پوشش. ی باشدمعیاري براي مقایسه م
درصد  به این دلیل انتخاب شد که بر اساس  85و 

مطالعات خارجی صورت گرفته وضعیت مطلوب سطح 
  .باشدمی ايمنطقهپوشش در بیمه عملکرد 

  ايمنطقه بیمه براي بیمه حق نرخ تعیین نحوه -ب
 ایران در ايمنطقه عملکرد بیمه برنامه اینکه به توجه با  

. باشد نمی موجود واقعی بیمه حق نرخ لذا ارد،ند وجود
 عنوان به انفرادي بیمه حق نرخ از منظور این براي

 حق نرخ.  است شده گرفته بهره زیر شرح به راهنما
 شکل به تعریف مطابق انفرادي عملکرد بیمه براي بیمه
   :شود می محاسبه زیر
  مهبی حق نرخ) = بیمهحق÷گر بیمه تعهد سطح حداکثر(×  100

)7(    
حق بیمه براي چغندرقند در استان آذربایجان غربی  -1

  .ریال می باشد 200000برابر ) 1(براساس جدول 
طبق جدول  1حداکثر سطح تعهد بیمه گر براي گزینه -2
بنابراین نرخ حق . ریال می باشد 7500000برابر ) 1(

بیمه براي بیمه عملکرد انفرادي در شهرستان خوي 
  :برابر است با

 )8 (                66/2=  %100   × )7500000÷200000(  
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نظر به اینکه نرخ حق بیمه عملکرد انفرادي با بیمه     
لذا بایستی نرخ حق  ،متفاوت می باشد ايمنطقهعملکرد 

چغندرقند نیز براساس این تفاوت  ايمنطقهبیمه عملکرد 
-همنطقبا توجه به نبود طرح بیمه عملکرد . محاسبه گردد

از اطالعات سایر کشورها استفاده شده  ،در ایران اي
کی از این مطالعات که قابل دسترس و کاربردي ی. است

مربوط به مطالعه اي از ایالت ایلونویز آمریکا  ،می باشد
است که اطالعات مربوط  2004و  2003در سالهاي 

با توجه به مقایسه دو نوع بیمه  .آمده است) 3(درجدول 

می توان عنوان نمود که حق بیمه در بیمه  )3(در جدول 
کمتر از نصف حق بیمه در بیمه  ايمنطقهعملکرد 

بنابراین با استفاده از این . است) سنتی(عملکرد انفرادي 
اطالعات و اینکه بیمه در سطوح پوشش پایین در 
شهرستان خوي انجام می گیرد نرخ حق بیمه براي بیمه 

خ حق بیمه عملکرد معادل نصف نر ايمنطقهعملکرد 
 عملکرد بیمه حق نرخ بنابراین. انفرادي درنظر گرفته شد

  :با شودمی برابر خوي شهرستان براي ايمنطقه
  

  براي محصول چغندر قند در شهر خوي ايمنطقهنرخ حق بیمه عملکرد   =5/0×%66/2%=33/1
)9(
  

  1388- 89زراعی سال رد چغندرقند محصول براي گر بیمه تعهد حداکثر و بیمه حق- 1 جدول

طقه
ع من

نو
  

  استان
  )ک تن در هکتاریبراساس (2گزینه  برحسب ریال) عمومی(1گزینه 

  کل
  حق بیمه

  ارانهی
  دولت

  حداکثر
  سطح بیمه گر

  کل
  حق بیمه

ارانه ی
  دولت

  حداکثر
  سطح بیمه گر

  کم خطر
  

کهکیلویه ،کرمانشاه،فارس،کرج ،تهران
  %20  44000  همدان،زدی ،حمدراويیو 

 
 
 

7500000  

3600  -    
  
  

620000  
  
  
  

متوسط 
  خطر
  

ایالم ،اصفهان،اردبیل،آذربایجان شرقی
کردستان ،خوزستان،چهارمحال بختیاري
  مرکزي،لرستان 

114000  47%  9500  -  

  پر خطر
  

 ،خراسان رضوي،آذربایجان غربی
زنجان ،خراسان جنوب،خراسان شمالی 
  قزوین و کرمان،سمنان

200000  57%  16500  -  

  1388-89صندوق بیمه محصوالت کشاورزي : خذما
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در ایالت ایلونویز آمریکا در سال اي منطقهو بیمه عملکرد ) بیمه سنتی( تفاوت بین حق بیمه براي بیمه عملکرد انفرادي  -3جدول
  2004و  2003هاي 

  تفاوت حق بیمه براي بیمه عملکرد انفرادى  ايتفاوت حق بیمه براي بیمه عملکرد منطقه
رصد د

  تغییرات
 2004حق بیمه 

)reca/$(  
 2003حق بیمه 

)reca/$(  
سطح 
  پوشش

درصد 
  تغییرات

 2004حق بیمه 
)reca/$(  

   2003حق بیمه 
)reca/$(  

  سطح پوشش

        4-  42/1 48/1  50%  
        7/9  12/2 93/1  55%  
        4/10  60/2 35/2  60%  
        6/10  66/3 31/3  65%  

8/6-  00/2 15/2 70%  10  77/4 33/4  70%  
8/6-  68/2 88/2 75%  6/6  88/6 45/6 75%  

7-  13/4 44/4 80%  4/4  55/10 10/10 80%  
2/25  57/5 44/4 85%  8/3  73/16 12/16 85%  
4/37  21/8 97/5 90%        

  www.farmdoc.uiuc.edu:قابل دسترس در سایت 
     

ق بیمه مـی بایسـت میـزان    بعد از محاسبه نرخ ح
حــق بیمــه و حــداکثر ســطح تعهــد بــراي بیمــه گروهــی  

براي این منظور مراحل زیر طـی شـده   . محاسبه می شد
  : است

  گذشته سال 5 طی کشاورزان متوسط درآمد تعیین -1

سال  5براي تعیین درآمد متوسط کشاورزان در 
اخیر باید میانگین تولید در هـر هکتـار و قیمـت هـر تـن      

ایــن . ســال گذشــته محاســبه گــردد 5قنــد در طــیچغندر
  .آمده است) 4(اطالعات در جدول 

  
  در شهرستان خوي 1388تا  1384میزان تولید چغندرقند طی  سال هاي -4جدول

 )ریال(قیمت هر تن چغندر )تن(میانگین تولید درهکتار سطح زیرکشت میزان کل تولید شهرستان سال
 420000 2/42 هکتار 657 تن 958/27746 1384
 460000 60 هکتار 790 تن 112/47448 1385
 460000 7/38 هکتار 994 تن 292/38496 1376
 500000 4/39 هکتار 90 تن 799/3546 1387
 620000 3/57 هکتار 175 تن 075/10041 1388

  1388مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان خوي : ماخذ       
  

 میـانگین  نتوا می) 4( جدول اطالعات به توجه با
 ترتیـب  بـه  هکتـار  هر در چغندرقند درآمد میزان و تولید

 البتـه   .باشـد  مـی  هکتار در ریال 23271600 و تن 3/47
 به نسبت1387 سال در چغندرقند زیرکشت سطح کاهش
 کارخانـه 1386 سـال  در که بود خاطر این به 1386 سال
 نکرده پرداخت را چغندرکار کشاورزان پول موقع به قند

 شـدن  عملی با. داد شکرتحویل زارعین به پول ايج به و
 ،چغنــدرکار کشـاورزان  قبــال در قنـد  کارخانــه تعهـدات 

 سـال  در خوي شهرستان در چغندرقند  زیرکشت سطح
  .است افتهی افزایش هکتار 435 به1389

-تعیین نرخ حق بیمه براي بیمه عملکرد منطقه -2

  . درصد است 33/1برابر با ) 9(که طبق رابطه : اي

http://www.farmdoc.uiuc.edu
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: ايمنطقه تعیین سطوح پوشش بیمه عملکرد -3
 . درصد انتخاب شد 85و  75،80، 40که سطوح پوشش  

تعیین حداکثر سطح تعهد بیمه گر در بیمه  – 4
  :که به صورت زیر محاسبه می شود: ايمنطقه عملکرد

حداکثر = سطح پوشش× میانگین درآمد هرهکتار
  سطح تعهد

: ايمنطقه لکردتعیین حق بیمه براي بیمه عم - 5 
  : که به صورت زیر محاسبه می شود

میزان حـق   ،در نهایت براساس مطالب گفته شده
بیمه و حداکثر سطح تعهد محاسبه شده کـه خالصـه آن   

  . منعکس شده است) 5(در جدول 

  )ریال: واحد(        اي حق بیمه و حداکثر سطح تعهد در هر هکتار بیمه عملکرد منطقه -5 جدول
د هر هکتاردرآم (%) سطح پوشش  ارانه دولتی% 57 کل حق بیمه حداکثر تعهد   سهم کشاورز 

23271600 40 9308640 123805 70568 53236 
23271600 70 16290120 216658 123495 93163 
23271600 75 17453700 232134 132316 99818 
23271600 80 18617280 247610 141138 106472 
23271600 85 19780860 263085 149959 113127 

  

  
آوري آمار و اطالعات الزم براي جمع 

حق بیمه  ،هایی را با توجه به سطوح پوششپرسشنامه
و حداکثر سطح تعهد بیمه گر متفاوت ذکر شده در 

تنظیم شد و با مراجعه حضوري در اختیار  ، )5(جدول 
از آنجا که کل چغندرکاران  .چغندرکاران قرار گرفت

نفر بود اطالعات به صورت سرشماري جمع  202قه منط
  آوري گردید

  
  نتایج و بحث

  نتایج آمار توصیفی
ــاري و    ــیات آمـ ــی از خصوصـ ــمت برخـ ــن قسـ در ایـ

ــاي چغنــدرکاران شهرســتان خــوي در قالــب      ویژگیه
شاخص هایی مانند میـانگین، انحـراف معیـار و مقـادیر     

 لجـدو  نتـایج   .آمده است) 6(حداقل و حداکثر در جدول 

 زیرکشت سطح و درآمد متغیرهاي که دهد می نشان) 6(
 مشـارکت  عـدم  و کننده مشارکت گروه دو در چغندرقند

 بـه . میدهـد  نشان زیادي اختالف متغیرها سایر به نسبت
 کننــده مشــارکت گــروه در درآمــد میــانگین کــه طــوري

 36/59 مشـارکت  عـدم  گـروه  در و ریـال  میلیون 98/67
 در چغندرقند زیرکشت سطح میانگین. است ریال میلیون
 عــدم گــروه در و هکتــار 93/1  کننــده مشــارکت گــروه

   .است هکتار 67/0 مشارکت
به منظور بررسی معنی دار بودن اختالف بین      

بین دو گروه ) 6(میانگین متغیرهاي ذکر شده در جدول 
از کشاورزان مشارکت کننده و عدم مشارکت از آزمون 

t فاده شده است که نتایج مقایسه میانگین ها است
   .آمده است) 7(مربوطه در جدول 
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  چغندر کاران شهرستان خوي ویژگیهاي از برخینتایج توصیفی  -6 جدول
  متغیر  گروه مشارکت در طرح بیمه عملکرد منطقه اي    اي منطقه عملکرد  بیمه طرح در مشارکت گروه عدم

  میانگین انحراف معیار قلحدا حداکثر  میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

66 26 20/11 5/44  73 27 48/10  94/45  )سال(سن  

 )سال(سابقه کشاورزي 50/25 30/11 5 55  36/22 04/11 6 46

 )میلیون ریال(درآمد 98/67 18/27 30 180  36/59 5/14 12 80

5/3  5/0  21/1 33/3  15 5/0  )هکتار(اراضی تحت اختیار  87/3 93/1 

  )سال(چغندر سابقه کشت  35/19 25/11 1 55  39/18 78/9 3 38

5/3  5/0  93/1 67/0  5 5/0  )هکتار(چغندر سطح زیرکشت  93/1 98/0 

3/5  8/0  4/1 24/3  15 2/0   ) ریال( کذشته درسال دریافتی غرامت 34/3 04/3 

5/5  1 4/1 24/3  15 5/0  51/2 12/3 
 سال گذشته دو در دریافتی غرامت

 )ریال(

  
  کننده مشارکت عدم و کننده مشارکت چغندرکاران براي ها میانگین مقایسه آزمون نتایج -7 لجدو

  سطح معنی داري tآماره   متغیر
  258/0  -34/1 )سال(سن 

  05/0  947/1* )سال(سابقه کشاورزي 
  001/0  -792/5** )میلیون تومان(درآمد

  039/0  -099/2* )هکتار(میزان اراضی تحت اختیار
  416/0  -816/0 ) سال(ت چغندرقندسابقه کش

  665/0  -434/0 )هکتار(سطح زیر کشت چغندرقند
  001/0  -711/11** ) میلیون تومان(غرامت سال گذشته

  
  الجیت مدل برآورد نتایج

در ایــن بخــش نتــایج حاصــل از الگــوي تجربــی  
 به منظـور شناسـایی  . الجیت بررسی و تحلیل شده است

سـته، متغیرهـاي توضـیحی    عوامل تبیین کننده متغیر واب
براساس چارچوب نظري و پیشینه تحقیق در مدل هـاي  

در نهایت، بهترین مدل با توجـه بـه   . مختلف قرار گرفتند
داري کلــی رگرســیون و معنــی  -خــوبی بــرازش، معنــی

در بـرآورد مـدل    .داري متغیرهاي توضیحی انتخاب شد
تجربـه کشـاورز، میـزان غرامـت      سن،الجیت متغیرهاي 

ی از بیمه عملکـرد انفـرادي توسـط چغنـدرکاران،     دریافت
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میزان آشنایی بـا بیمـه، حـق بیمـه بـراي بیمـه عملکـرد        
، نوع مالکیـت، میـزان درآمـد، میـزان خسـارت       ايمنطقه

وارده، نقـــش کالســـهاي ترویجـــی، ســـطح زیرکشـــت 
ــد، تحصــیالت، ــه خســارت نســبت چغندرقن ــد ب  و درآم

 اينطقـه م عملکـرد  بیمـه  در گـر  بیمـه  تعهد سطح حداکثر
نتـایج بـرآورد مـدل الجیـت     . مورد بررسی قـرار گرفـت  

بیانگر آن بود که متغیرهـاي میـزان غرامـت دریـافتی از     
بیمه عملکرد انفرادي توسط چغندرکاران، میزان آشنایی 

، نـوع   ايمنطقـه با بیمه، حـق بیمـه بـراي بیمـه عملکـرد      
میــزان خســارت وارده، ســطح ، مالکیــت، میــزان درآمــد

رقند و تحصیالت از لحاظ آمـاري معنـی   زیرکشت چغند
 دلیــل آنهــا شــاید بــه داري معنــی عــدمدار نشــدند کــه 

 "هاي جمع آوري شده باشد و یا واقعـا  داده تغییرات کم
در نتیجه این متغیرهـا از مـدل   . از عوامل اثرگذار نیستند

  .برآورد شده حذف گردیده اند

  
  الجیت مدل برآورد نتایج -8 جدول

 tآماره  کشش در میانگین وزنی کشش اثر نهایی
ضریب برآورد 

 شده
 نام متغیر

 -- 155/2-  60/3 -  15/2 -  عرض از مبدا   - 05/4 

011/0-  468/1-  67/2 -  **218/3 -  12/-  تجربه 

0000019/0 -  129/2-  91/3 -  *094/2 -  00002/ -  حق بیمه 

157/0  337/0  518/0  *176/2  621/1  
نسبت درآمد به 
 خسارت

011/0  829/2  798/ 4  **974/2  115/0  سن 

078/0  58/1  411/2  **88/2  811/0  کالسهاي ترویجی 

025/0  311/0  596/0  533/0  262/0   سطح پوشش 
LOG-LIKELIHOOD FUNCTION= -64/183                 LOG-LIKELIHOOD(0)= -94/67 

LIKELIHOOD RATIO TEST= 60/98         WITH        D.F.= 6           P-VALUE= 0/00000 

R2  مک فادن= 322/0 1/88 =                                   درصد صحت پیش بینی        
  .درصد می باشد 1و  5به ترتیب معنی داري در سطح ** و *                         

    
نتایج برآورد مدل الجیت موید آن است  در نهایت

کت در تجربه کشاورز  و شر که متغیرهاي سن،
درصد و  1در سطح احتمال  کالسهاي ترویجی،

درآمد در  به خسارت متغیرهاي میزان حق بیمه و نسبت
متغیرهاي .  درصد معنی دار می باشند 5سطح احتمال 

تجربه کشاورز و میزان حق بیمه داراي اثر منفی و 
معنی دار بر احتمال مشارکت در طرح بیمه عملکرد 

فزایش مقدار آنها احتمال یعنی با ا. دارند ايمنطقه
کاهش می یابد و  ايمنطقهمشارکت در بیمه عملکرد 

متغیرهاي نسبت خسارت به درآمد، سن . بالعکس
چغندرکار و کالسهاي ترویجی اثر مثبت و معنی دار بر 

یعنی با افزایش مقدار آنها احتمال . متغیر وابسته دارند
در  .بدافزایش می یا ايمنطقهمشارکت در بیمه عملکرد 

- منطقهادامه عوامل اثرگذار بر مشارکت در بیمه عملکرد 

  عامل اثر به مربوط مورد اولینتحلیل می شود که  اي
 طرح در مشارکت بر  تجربه ای کشاورزي سابقه

 به توجه با. باشدمی ايمنطقه عملکرد بیمه پیشنهادي
 نشان - 21/0 شده برآورد ضریب و) -t )218/3 آماره
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 احتمال در معکوسی رابطه متغیر این "الاو که دهد می
 درصد1احتمال سطح در اینکه دوم و دارد بیمه پذیرش
 داده وزن کل کشش به توجه با. باشد می دار معنی
 با متوسط طور به که گفت توان می) -46/1( شده

 فرض ثابت با چغندرکاري سابقه درصد 1 افزایش
 46/1 مشارکت احتمال ،موثر عوامل سایر نمودن
اگر متغیر سابقه  ،دیگر بیان به. ابدی می کاهش درصد

-درصد از مقدار متوسط خود افزایش یابد 1کشاورزي 
احتمال مشارکت  - برسد159/25به  91/24یعنی از 

اثر نهایی به دست آمده . درصد کاهش می یابد 46/1
است در تفسیر این ضریب  011/0براي این متغیر برابر 

ش یک واحدي بر تجربه می توان گفت که با افزای
درصد  1/1کشاورزان چغندرکار، احتمال مشارکت 

  .کاهش  می یابد
در خصوص تاثیر حق بیمه بر مشارکت با توجـه  
به ضرایب به دست آمده می توان عنـوان کـرد کـه ایـن     

درصـد،   5متغیر نیز رابطه معکوس و در سـطح احتمـال   
با توجـه بـه ایـن کـه ضـریب      . بر احتمال مشارکت دارد

می باشد ) -12/2(شش وزن داده شده براي این متغیر ک
درصـدي حـق   1می توان چنین تفسیرکرد که با افـزایش  

 12/2 ايمنطقـه بیمه احتمال مشـارکت در بیمـه عملکـرد    
درمورد متغیر نسبت خسارت به . درصد کاهش می یابد

درآمد می توان عنـوان کـرد کـه ایـن متغیـر بـا احتمـال        
ر در طرح پیشنهادي بیمـه  مشارکت کشاورزان چغندرکا

رابطـه مسـتقیم و معنـی دار در سـطح      ايمنطقهعملکرد 
کشش کـل وزن داده شـده بـراي    . درصد دارد 5احتمال 

است لـذا مـی تـوان گفـت کـه بـا        337/0این متغیر برابر 
درصدي نسبت خسارت به درآمد چغندرکاران 1افزایش 

اي احتمــال مشــارکت آنهــا در بیمــه عملکــرد منطقــه     
ضریب اثر نهایی براي ایـن  . رصد افزایش می یابدد33/0

است که بیانگر این مطلب است کـه بـا ثابـت     15/0متغیر 
واحدي ایـن  1با افزایش  ،فرض کردن سایر عوامل موثر

درصــد افــزایش خواهــد  7/15متغیــر احتمــال مشــارکت 
  . یافت

چهارمین عامل متغیر سن می باشد که این متغیر 
ــطح   ــز در س ــی د 1نی ــد معن ــه اي  درص ــوده و رابط ار ب

 ايمنطقـه مستقیم با احتمال مشـارکت در بیمـه عملکـرد    
جهت تفسیر این متغیر با ضـریب کشـش کـل وزن    . دارد

می باشد می توان بیان کرد که  82/2داده شده که برابر 
بـا   ،در صورت ثابـت نگـه داشـتن سـایر عوامـل مـوثر      

درصدي سن چغنـدرکاران احتمـال مشـارکت     1افزایش 
یعنـی اگـر میـانگین سـن     . صد افزایش می یابـد در 82/2

افـزایش یابـد احتمـال     10/47بـه   63/43چغندرکاران از 
درصـد   82/2 ايمنطقـه مشارکت در طرح بیمـه عملکـرد   

اما مقدار اثر نهایی براي این متغیـر کـه   . افزایش می یابد
سال بر  1است می توان گفت که با افزایش  011/0برابر 

درصـد افـزایش    1/1مشـارکت   سن چغندرکاران احتمال
آخرین فاکتوري که مورد بررسی قـرار گرفـت   . می یابد

تاثیر کالسهاي ترویجی بـر احتمـال مشـارکت در طـرح     
با توجه بـه نتـایج تحقیـق ایـن     . بیمه عملکرد منطقه است

درصـد معنـی دار بـوده و رابطـه     1متغیر نیـز در سـطح  
 کشش کـل وزن داده . مستقیمی با احتمال مشارکت دارد

است پس بـا ثابـت نگـه     58/1شده براي این متغیر برابر 
درصد شرکت در  1داشتن سایر عوامل موثر با افزایش 
درصد افزایش  58/1کالسهاي ترویجی احتمال مشارکت 

درتفسیر اثر نهایی براي این متغیر نیز مـی  . خواهد یافت
واحــد تشــکیل کالســهاي 1تــوان گفــت کــه بــا افــزایش  

 ايمنطقهت در طرح بیمه عملکرد ترویجی احتمال مشارک
بـه طـور کلـی نتـایج مـدل      . درصد افزایش می یابـد  8/7

الجیت نشان میدهد که  متغیر نسبت خسارت بـه درآمـد   
بیشترین و متغیر سن بـا اثـر نهـایی     157/0با اثر نهایی 

ــدرکاران در    01/0 ــارکت چغن ــاثیر را در مش ــرین ت کمت
  . داردپیشنهادي  ايمنطقهبرنامه بیمه عملکرد 

در ادامه تحقیق به بررسی مشکالت بیمه  
چغندرکاران   گاه دید ازانفرادي محصوالت کشاورزي 
بدین منظور، سواالتی . شهرستان خوي نیز پرداخته شد

 به پاسخو نتایج حاصل از  شد طراحی پرسشنامهدر 
 عدم و کننده مشارکت گروه  توسط سواالت این
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)  8( جدول در اي منطقه عملکرد بیمه طرح در مشارکت
 گرفت نتیجه توان می فوق جدول به توجه با. آمده است

 با کم غرامت پرداخت کننده مشارکت گروه عقیده به که
 ترین اساسی) درصد 28( فراوانی درصد بیشترین
 بیمه با آشنایی عدم و است انفرادي عملکرد بیمه مشکل

 عملکرد بیمه در مشکل کمترین) درصد 7/5( کشاورزي

 پوشش ،مشارکت عدم گروه عقیده به. است راديانف
و عدم پرداخت به  )درصد 04/26( خسارتها نامناسب

به ترتیب بیشترین و کمترین ) درصد 3/7(موقع غرامت 
نقش را در ایجاد مشکل براي بیمه عملکرد انفرادي 

. دارند

  
 تان خويکشاورزي از نظر چغندرکاران شهرس بیمه انفرادي مشکالتمهم ترین  -9 جدول

 مشکل نوع دارند مشارکت به تمایل که کشاورزانی ندارند مشارکت به تمایل که کشاورزانی
 فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی مطلق فراوانی نسبی

 بیمه حق بودن گران 102 4/23 15 6/15

 خسارتها نامناسب پوشش 69 9/15 25 04/26

 غرامت موقع به پرداخت عدم 33 5/7 7 3/7

 کم غرامت پرداخت 122 28 21 8/21

 کشاورزي بیمه با آشنایی عدم 25 7/5 8 3/8

 گذار بیمه و گر بیمه بین اطمینان عدم 85 5/19 20 96/20
  

  و پیشنهادها نتیجه گیري
 آن در که است مناطقی جزء خوي شهرستان

 از.  است برخوردار باالیی اهمیت از چغندرقند کشت
 بیمه جمله از کشاورزي، تمحصوال بیمه که آنجایی

 سطح با انفرادي عملکرد روش به آن در چغندرقند
 نارضایتی سبب لذا گیرد می صورت پایین پوشش

 بیمه اهمیت به توجه با. است شده چغندرکاران
 تا اندیشید مورد این در بیشتري تدابیر باید کشاورزي،

 عملکرد بیمه مانند جدید، هاي بیمه انواع از استفاده با
 با. نمود فراهم را کشاورزان رضایت موجبات ايمنطقه
 بیمه به نسبت ايمنطقه عملکرد بیمه مزایاي به توجه

 در مشارکت بر موثر عوامل است الزم انفرادي عملکرد
 شناسایی با تا گیرد قرار بررسی مورد اي بیمه طرح این
 آن در مشارکت میزان سرعت عوامل این کارگیري به و

   .ابدی افزایش

 سن میانگین که داد نشان توصیفی نتایج    
 از بیشتر ،ايمنطقه عملکرد بیمه در کننده مشارکت گروه

 نتایج همچنین است مشارکت عدم گروه در سن میانگین
 در مشارکت با متغیر این که داد نشان رگرسیونی تحلیل
 رابطه چغندرکاران توسط ايمنطقه عملکرد بیمه طرح
می  نهایی اثر ضریب به توجه با. اردد دار معنی و مثبت

توان گفت به ازاي هر سال افزایش سن چغندرکار 
نتیجه گیري . واحد افزایش می یابد 1/1احتمال مشارکت 

می شود، که  با افزایش سن، ریسک گریزي فرد افزایش 
می یابد در نتیجه فرد تمایل بیشتري جهت مدیریت 

  . ریسک فعالیت خود دارد
ن تجربه کشاورزان چغندرکار همچنین میانگی

کمتر از  ايمنطقهمشارکت کننده در طرح بیمه عملکرد 
نتایج تحلیل . چغندرکاران مشارکت نکننده می باشد

رگرسیونی نشان داد که بین تجربه چغندرکار و 
رابطه معکوس و  ايمنطقهمشارکت در بیمه عملکرد 
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ه معنی دار وجود دارد به عبارت دیگر، با افزایش تجرب
با توجه به .  چغندرکار احتمال مشارکت کاهش می یابد

مشاهدات و مصاحبه هاي انجام گرفته با کشاورزان 
اکثر آنان نارضایتی بسیار زیادي از عملکرد صندوق 
بیمه محصوالت کشاورزي داشتند بنابراین می توان 
نتیجه گیري کرد که علت آن مربوط به طرز فکر و 

صندوق بیمه محصوالت  ذهنیت کشاورزان از عملکرد
کشاورزي است و شاید این امر ریسک مسئله یاد شده 

  .باشد
نتایج مدل الجیت بیانگر رابطه معکوس و معنی 

همچنین کالس . دار بین میزان حق بیمه و مشارکت است
درصد  1دار در سطح هاي ترویجی رابطه مثبت و معنی

اي دارد به بر مشارکت در طرح بیمه عملکرد منطقه
هاي درصدي در تشکیل کالس 1وري که افزایش ط

 8/7ترویجی باعث افزایش احتمال مشارکت به میزان 
بررسی تاثیر متغیر نسبت خسارت . درصد خواهد شد

به درآمد بر مشارکت نشان داد که بین این متغیر و 
رابطه مثبت و معنی  ايمنطقهمشارکت در بیمه عملکرد 

ا توجه به ضریب ب. درصد وجود دارد 1دار در سطح 
اثر نهایی این متغیر نتیجه گیري می شود که با افزایش 

درصدي نسبت خسارت به درآمد احتمال مشارکت  1
درصد افزایش می  7/15 ايمنطقهدر طرح بیمه عملکرد 

 ايمنطقهمی توان گفت که چون بیمه عملکرد . یابد
غرامت بیشتري را نسبت به بیمه عملکرد انفرادي 

فرد  ،با افزایش نسبت خسارت به درآمد کندمیپرداخت 
چغندرکار تمایل بیشتري به مشارکت در طرح بیمه 

 .      دهدنشان می ايمنطقهعملکرد 
با مقایسه میزان خسارت وارده به کشاورزان 
چغندرکار و میزان غرامت دریافتی آنان از بیمه عملکرد 

صد در 60 "انفرادي می توان نتیجه گیري کرد که تقریبا
افراد خسارت دیده هم در گروه مشارکت و هم در گروه 
عدم مشارکت از بیمه عملکرد انفرادي غرامت دریافت 

که با توجه به مصاحبه اي که با کشاورزان . کردند
انجام شد دو علت اصلی را براي این مشکل عنوان می 

کردند که کارشناسان بیمه در تعیین میزان خسارت به 
می کنند و بیمه عملکرد انفرادي طور سلیقه اي عمل 

. خسارت ناشی از آفات و بیماریها را پوشش نمی دهد
دارد،  ايمنطقهبا توجه به ویژگی هایی که بیمه عملکرد 

لذا  کندمیاین معایب را تا حدود بسیار زیادي برطرف 
داراي پتانسیل باالیی جهت  ايمنطقهبیمه عملکرد 

  .  دارا می باشدپذیرفته شدن در بین کشاورزان را 
در نهایت با توجه به نتایج حاصله می توان 

  : پیشنهادهاي به شرح زیر نمود
با توجه به اثر مثبت و معنی دار کالسهاي  -1

 ايمنطقهترویجی بر احتمال مشارکت در بیمه عملکرد 
 از  چغندرکاران آگاهی منظور بهگردد می پیشنهاد
 با آن یايمزا و  جدید هاي بیمه کار روش و اصول

 و مدیران حضور با ترویجی کالسهاي برگزاري
 محصوالت بیمه صندوق و کشاورزي کارشناسان
   .گیرد صورت حیث هر از رسانی اطالع این کشاورزي

از آنجایی که بین تجربه کشاورزان و احتمال -2
رابطه منفی و  ايمنطقهمشارکت در طرح بیمه عملکرد 

ر مرحله اول، طرح به معنی دار وجود دارد، الزم است د
چغندرکارانی که تجربه خوبی از بیمه دارند معرفی 
گردد تا میزان مشارکت افزایش یافته و آثار آن براي 

  .سایر کشاورزان دیده شود
با توجه بـه اثـر معکـوس و معنـی دار میـزان       -3

حق بیمـه بـر احتمـال مشـارکت در طـرح بیمـه عملکـرد        
منصفانه و متناسب  پیشنهاد می گردد حق بیمه ايمنطقه

  .  با سطح پوشش از کشاورزان دریافت گردد
چون نسبت خسارت به درآمد رابطه مثبت و  -4

 ايمنطقهمعنی دار با احتمال مشارکت در بیمه عملکرد 
دارد ابتدا چغندرکارانی که خسارت بیشتري را متحمل 

-این کار می. شده اند به عنوان گروه هدف قرار گیرند

ان یک عامل انگیزشی براي سایر تواند به عنو
 ايمنطقهچغندرکاران جهت مشارکت در بیمه عملکرد 

  .باشد
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کشاورزان، بر احتمال مشارکت الزم است در اجراي 

طرح گروهی از چغندرکاران که داراي سن زیاد هستند 
  . یابد در اولویت قرار گیرند، تا میزان مشارکت افزایش
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	ﯾ و ﺮﻔﺻ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﮏﯾ ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﮏ ﻪﮐ دﻮﺷ ﻪﺑ ﯽﻠﯾﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﯽﻧارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ ياﺮﺑ و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﯽﻫوﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ ياﺮﺑ ﯽﻫوﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﻪﺑ ﯽﻠﯾﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﯽﻧارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼدﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺪﻨﺘﺷاد . ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣﯾ ﺎ ﻋ ﻪﺑ ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﻞﯾﺎﻤﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻪﻘﻄﻨﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ حﺮﻃ
	خﺮﻧﻖﺣ،ﻪﻤﯿﺑﺢﻄﺳ،تﻼﯿﺼﺤﺗناﺰﯿﻣﺖﺧادﺮﭘ،ﺖﻣاﺮﻏ ناﺰﯿﻣﻪﺑﺮﺠﺗ،زروﺎﺸﮐﺖﺒﺴﻧﻞﻗاﺪﺣﺪﻣآردﻪﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻞﮐﺪﻣآرد،ﻪﻋرﺰﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻞﮐﺪﻣآردعرازﺪﻧدﻮﺑ .ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾاﻖﯿﻘﺤﺗنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻖﺣﻤﯿﺑﻪياﺮﺑتﺎﻤﯿﻤﺼﺗﻪﻤﯿﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣياﺎﺑﺎﺿﺎﻘﺗياﺮﺑﻦﯾاعﻮﻧﻪﻤﯿﺑردﺢﻄﺳ90ﺪﺻرد ﻪﻄﺑارﯽﻔﻨﻣوﯽﻨﻌﻣيراددراد
	ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺖﺸﮐﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﻞﮐ ،زروﺎﺸﮐ ﺪﻣآرد ،يرﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ ﺖﻣاﺮﻏ ﻎﻠﺒﻣ ،ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ،زروﺎﺸﮐ ياﺮﺑ ﯽﺘﺧادﺮﭘ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ ،ﯽﺘﻨﺳ ﻪﻤﯿﺑ حﺮﻃ زا ﯽﺘﻓﺎﯾردﺑﯽﻣ رﺎﺘﮑﻫرد ترﺎﺴﺧ ناﺰﯿﻣ و ﯽﺘﻨﺳ ﻪﻤﯿ - ﯽﻤﮐ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ تﻼﯿﺼﺤﺗ و ﺪﻨﺘﺴﻫ
	ﯾﯽﻨﻌﺎﺑﺶﻫﺎﮐﻖﺣﻪﻤﯿﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗياﺮﺑﻦﯾاعﻮﻧﻪﻤﯿﺑﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣﯾﺪﺑﺎ.ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﺿﺎﻘﺗياﺮﺑﻪﻤﯿﺑﻪﻘﻄﻨﻣياﺎﺑﺢﻄﺳﺶﺷﻮﭘردﺢﻄﺳ99 ﺪﺻردﻪﻄﺑارﺖﺒﺜﻣوﯽﻨﻌﻣيراددراد .
	هﺮﻬﺑ عﻮﻧ ،ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻞﻐﺷ ﻦﺘﺷاد رد ﺖﮐﺮﺷ و يرادﺮﺑﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻔﯿﮐ ﻪﮐ ﯽﺠﯾوﺮﺗ سﻼﮐ . ﺖﯿﺟﻻ لﺪﻣ رد
	رﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ ﻪﮑﻨﯾا لﺎﻤﺘﺣا
	حﺮﻃ رد مادﻮﺷ ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺪﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﻫوﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ) ،ﯽﻤﺸﯾﺮﺑا1372(: )2(
	نازروﺎﺸﮐ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ زا ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣﯾ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﻫوﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ ﺖﮐرﺎﺸﻣ مﺪﻋ ﺎ ﯾ لﺪﻣ زا ﺪﯾﺎﺑ اﺬﻟ ،دﻮﺑ ﯽﻬﺟو ود ﯽﻤﺳا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﮏددﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻤﺳا يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر . زا لﺪﻣ ﻦﯾا ﻪﻠﻤﺟﯽﻣ ﺎﻫﺖﯿﺟﻻ لﺪﻣ ناﻮﺗ
	ار دﺮﺑ مﺎﻧ. ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ندﻮﺑ ﻪﺘﺴﺴﮔ ﻪﺑﯾ ﯽﻨﻌ ﺖﮐرﺎﺸﻣﯾ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ﺖﮐرﺎﺸﻣ مﺪﻋ ﺎﻪﻘﻄﻨﻣيا ﺮﮔا ، ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﺖﯿﻌﺿوﯾ ار ﯽﻫوﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ مﺪﻋ ﺎ ﺎﺑ ويدﺎﺼﺘﻗا تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ زا يرادﺮﺑ ﺰﯿﻧ
	ﺖﯿﺑوﺮﭘ لﺪﻣ و
	ﻪﯾﺎﭘﻢﺘﯾرﺎﮕﻟﯽﻌﯿﺒﻃ)دﺪﻋﺮﭙﻧ (ﺖﺳا. ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻫوﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ حﺮﻃ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺎﺑ
	ﻪﮐ
	ﻦﯿﻣازروﺎﺸﮐرﺎﮐرﺪﻨﻐﭼﻪﺑلﺎﻤﺘﺣامﺪﻋﺖﮐرﺎﺸﻣرد نآوﻦﺘﻓﺮﮔﻢﺘﯾرﺎﮕﻟﯽﻌﯿﺒﻃزاﻦﯿﻓﺮﻃ
	ﻂﺑاورﺮﯾزﻪﺑ ﺖﺳدﯽﻣﺪﯾآ :
	ﺎﺑ يﻮﺧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ لﻮﺼﺤﻣ ياﺮﺑ رﺎﺘﮑﻫﻬﺟ رﺎﻣآ ﻪﺟﻮﺗ يﻮﺧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يزروﺎﺸﮐ دﺎ 18925000ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ لﺎﯾر . ﻪﻤﯿﺑ ﺶﺷﻮﭘ ﺢﻄﺳ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ لﻮﺼﺤﻣ ياﺮﺑ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ يﻮﺧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼدﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز:
	)3( )4(
	ﺖﮐرﺎﺸﻣ مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻢﺘﯾرﺎﮕﻟ ﺐﺴﺣﺮﺑ و هدﻮﺑ
	ﻪﮐ
	ﺖﺳا ﯽﻄﺧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و . ﻂﺑاور رد قﻮﻓ
	ﺰﯿﻧ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻮﮕﻟا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا دروآﺮﺑ ﺖﻬﺟ ﻪﮐدﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾﺎﻤﻨﺘﺳرد ﺮﺜﮐاﺪﺣ شور زا)ﯽﻤﺸﯾﺮﺑا 1372(.
	و
	و ﺖﺳا فوﺮﻌﻣ ﺖﯿﺟﻻ لﺪﻣ مﺎﻨﺑ
	)6(ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ يا ﻪﻤﯿﺑ ﺶﺷﻮﭘ ﺢﻄﺳ ﻪﮐ ددﺮﮔ ﯽﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ
	40 ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺪﺻرد . اﺬﻟﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺢﻄﺳ عﻮﻧ رﺎﻬﭼ ﺮﺿﺎﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺶﺷﻮﭘ ﺢﻄﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ خﺮﻧ ﺎﺑ ﺶﺷﻮﭘﺪﺷ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ نازروﺎﺸﮐ ﻪﺑه ﺶﺷﻮﭘ حﻮﻄﺳ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ0
	80 و85ﺪﺻردﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ .ﺶﺷﻮﭘ ﺢﻄﺳ40 ﺪﺻرد رد دﻮﺟﻮﻣ ﺖﯿﻌﺿو ﻪﮐ ﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻞﯿﻟد ﻦﯾا ﻪﺑ و ﺖﺳا ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ﻪﻤﯿﺑ درﻮﻣ رد يﻮﺧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﯾ ﮏ ﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ يرﺎﯿﻌﻣﺪﺷﺎﺑ ﯽ .ﺶﺷﻮﭘ حﻮﻄﺳ75
	75
	ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻦﯾاﻪﮐﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياﯾﮏحﺮﻃ ﻪﻤﯿﺑياﺪﯾﺪﺟردناﺮﯾاﺖﺳااﺬﻟيﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣدرﻮﻣزﺎﯿﻧنآ ﺮﯿﻈﻧﻖﺣ،ﻪﻤﯿﺑخﺮﻧﻖﺣ،ﻪﻤﯿﺑﺮﺜﮐاﺪﺣﺢﻄﺳﺪﻬﻌﺗوﺢﻄﺳ ﺶﺷﻮﭘﯽﺘﺴﯾﺎﺑﻪﺒﺳﺎﺤﻣﺪﻧدﺮﮔﺎﺗﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاﻦﯾا تﺎﻋﻼﻃاﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘﺎﻫارﯽﺣاﺮﻃﻢﯿﯾﺎﻤﻧ .ردﻦﯾاﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑﻒﯾﺮﻌﺗيﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣزﺎﯿﻧدرﻮﻣﺖﻬﺟﻪﺒﺳﺎﺤﻣﻖﺣﻪﻤﯿﺑ ردﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣيايا
	80 و85 سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻞﯿﻟد ﻦﯾا ﻪﺑ  ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ بﻮﻠﻄﻣ ﺖﯿﻌﺿو ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﯽﺟرﺎﺧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ رد ﺶﺷﻮﭘﻪﻘﻄﻨﻣياﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.
	ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻪﮑﻨﯾاﻪﻣﺎﻧﺮﺑﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياردناﺮﯾا دﻮﺟوﺪﻧ،درااﺬﻟخﺮﻧﻖﺣﻪﻤﯿﺑﯽﻌﻗاودﻮﺟﻮﻣﯽﻤﻧﺪﺷﺎﺑ . ياﺮﺑﻦﯾارﻮﻈﻨﻣزاخﺮﻧﻖﺣﻪﻤﯿﺑيداﺮﻔﻧاﻪﺑناﻮﻨﻋ ﺎﻤﻨﻫارﻪﺑحﺮﺷﺮﯾزهﺮﻬﺑﻪﺘﻓﺮﮔهﺪﺷﺖﺳا .خﺮﻧﻖﺣ ﻪﻤﯿﺑياﺮﺑﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋيداﺮﻔﻧاﻖﺑﺎﻄﻣﻒﯾﺮﻌﺗﻪﺑﻞﮑﺷ ﺮﯾزﻪﺒﺳﺎﺤﻣﯽﻣدﻮﺷ:
	ﻪﮑﯾرﻮﻄﻧﺎﻤﻫردلوﺪﺟ)1 (نﺎﺸﻧهدادهﺪﺷﺖﺳا يﺎﻬﺣﺮﻃﻪﻤﯿﺑﻪﺑودترﻮﺻردرﻮﺸﮐﺎﻣﻪﺑاﺮﺟارد ﯽﻣﺪﯾآ :1 -ﻪﻨﯾﺰﮔ1)ﯽﻣﻮﻤﻋ (2 -ﻪﻨﯾﺰﮔ2)سﺎﺳاﺮﺑﮏﯾ ﻦﺗﺪﯿﻟﻮﺗردرﺎﺘﮑﻫ .(ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻪﮑﻨﯾاردنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يﻮﺧﻂﻘﻓﺎﺑﻪﻨﯾﺰﮔ1ﻪﻤﯿﺑمﺎﺠﻧاﯽﻣ،دﻮﺷياﺮﺑﻦﯿﯿﻌﺗ خﺮﻧﻖﺣﻪﻤﯿﺑاﺪﺘﺑاﺪﯾﺎﺑﺢﻄﺳﺶﺷﻮﭘﻪﻨﯾﺰﮔﯽﻣﻮﻤﻋ)1 ( ﺺﺨﺸﻣدﻮﺷ .ﻖﺒﻃﻒﯾﺮﻌﺗﺢﻄﺳﺶﺷﻮﭘ
	)7( 1- ﯽﺑﺮﻏ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا رد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ياﺮﺑ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ لوﺪﺟ سﺎﺳاﺮﺑ)1 ( ﺮﺑاﺮﺑ200000ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ لﺎﯾر. 2-ﻪﻨﯾﺰﮔ ياﺮﺑ ﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ ﺪﻬﻌﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ1 لوﺪﺟ ﻖﺒﻃ )1 ( ﺮﺑاﺮﺑ7500000ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ لﺎﯾر . ﻖﺣ خﺮﻧ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ يﻮﺧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد يداﺮﻔﻧا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ياﺮﺑ ﻪﻤﯿﺑﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ: )8 (66/2=
	)5( رد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ لﻮﺼﺤﻣ ياﺮﺑ ﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ ﺪﻬﻌﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ لوﺪﺟ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﻫ)1 ( ﻪﻨﯾﺰﮔ ياﺮﺑ1 ﺮﺑاﺮﺑ 7500000ﺖﺳا لﺎﯾر . ﺮﻫ رد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺎﻣا
	لوﺪﺟ رد)3( ﻪﻤﯿﺑ رد ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ناﻮﺗ ﯽﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣيا ﻪﻤﯿﺑ رد ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ ﻒﺼﻧ زا ﺮﺘﻤﮐ يداﺮﻔﻧا دﺮﮑﻠﻤﻋ)ﯽﺘﻨﺳ (ﺖﺳا . ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ رد ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺶﺷﻮﭘ حﻮﻄﺳ رد ﻪﻤﯿﺑ ﻪﮑﻨﯾا و تﺎﻋﻼﻃا ﻪﻤﯿﺑ ياﺮﺑ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ خﺮﻧ دﺮﯿﮔ ﯽﻣ مﺎﺠﻧا يﻮﺧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياﺮﻧ ﻒﺼﻧ ل
	ﻪﻤﯿﺑ ﺎﺑ يداﺮﻔﻧا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ خﺮﻧ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ توﺎﻔﺘﻣ
	ﻖﺣ خﺮﻧ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ اﺬﻟ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑﻪﻘﻄﻨﻣيا توﺎﻔﺗ ﻦﯾا سﺎﺳاﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ددﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ . دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ حﺮﻃ دﻮﺒﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻘﻄﻨﻣﻪ
	هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫرﻮﺸﮐ ﺮﯾﺎﺳ تﺎﻋﻼﻃا زا ﺖﺳا .ﯾ يدﺮﺑرﺎﮐ و سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﻪﮐ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا زا ﯽﮑﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ
	ياناﺮﯾا رد
	ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺰﯾﻮﻧﻮﻠﯾا ﺖﻟﺎﯾا زا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻬﻟﺎﺳ رد2003 و2004 طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﮐ ﺖﺳا لوﺪﺟرد)3 (ﺖﺳا هﺪﻣآ. ﻪﻤﯿﺑ عﻮﻧ ود ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
	5/0= دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ خﺮﻧﻪﻘﻄﻨﻣيايﻮﺧ ﺮﻬﺷ رد ﺪﻨﻗ رﺪﻨﻐﭼ لﻮﺼﺤﻣ ياﺮﺑ )9(
	ﺣ خﺮﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ زا ﺪﻌﺑ ناﺰـﯿﻣ ﺖـﺴﯾﺎﺑ ﯽـﻣ ﻪﻤﯿﺑ ﻖ ﯽــﻫوﺮﮔ ﻪــﻤﯿﺑ ياﺮــﺑ ﺪــﻬﻌﺗ ﺢﻄــﺳ ﺮﺜﮐاﺪــﺣ و ﻪــﻤﯿﺑ ﻖــﺣﺪﺷ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ . هﺪـﺷ ﯽـﻃ ﺮﯾز ﻞﺣاﺮﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﺖﺳا : 1-ﻦﯿﯿﻌﺗﺪﻣآردﻂﺳﻮﺘﻣنازروﺎﺸﮐﯽﻃ5لﺎﺳﻪﺘﺷﺬﮔ رد نازروﺎﺸﮐ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﻣآرد ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ5 لﺎﺳ ﻦـﺗ ﺮـﻫ ﺖـﻤﯿﻗ و رﺎـﺘﮑﻫ
	ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑتﺎﻋﻼﻃالوﺪﺟ)4 (ﯽﻣاﻮﺗن ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗوناﺰﯿﻣﺪﻣآردﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼردﺮﻫ رﺎـﺘﮑﻫ ﻪـﺑ ﺐـﯿﺗﺮﺗ 3/47ﻦﺗو23271600لﺎﯾرردرﺎﺘﮑﻫ ﯽـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ. ﻪـﺘﺒﻟا ﺶﻫﺎﮐﺢﻄﺳﺖﺸﮐﺮﯾزﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼردلﺎﺳ1387ﺖﺒﺴﻧﻪﺑ لﺎﺳ1386ﻪﺑﻦﯾاﺮﻃﺎﺧدﻮﺑﻪﮐرد لﺎـﺳ1386 ﻪـﻧﺎﺧرﺎﮐ ﺪﻨﻗﻪﺑﻊﻗﻮﻣلﻮﭘنازروﺎﺸﮐرﺎﮐرﺪﻨﻐﭼارﺖﺧادﺮﭘهدﺮﮑﻧوﻪﺑﺟيﺎ
	ﺢﻄﺳﺖﺸﮐﺮﯾزﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼردنﺎﺘﺳﺮﻬﺷيﻮﺧرد لﺎـﺳ 1389ﻪﺑ435رﺎﺘﮑﻫﺶﯾاﺰﻓاﯾﻪﺘﻓﺎﺖﺳا. 2-ﻪﻘﻄﻨﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ياﺮﺑ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ خﺮﻧ ﻦﯿﯿﻌﺗ
	يا : ﻪﻄﺑار ﻖﺒﻃ ﻪﮐ)9 ( ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ33/1ﺖﺳا ﺪﺻرد .
	5 -ﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ياﺮﺑ ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ ﻦﯿﯿﻌﺗدﺮﮑﻠﻪﻘﻄﻨﻣيا : دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ :هﺪﺷ ﻪﺘﻔﮔ ﺐﻟﺎﻄﻣ سﺎﺳاﺮﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد
	3-دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ﺶﺷﻮﭘ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗﻪﻘﻄﻨﻣيا : ﺶﺷﻮﭘ حﻮﻄﺳ ﻪﮐ40 ،75،80 و85ﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﺪﺻرد . 4
	ﻖـﺣ ناﺰﯿﻣ نآ ﻪـﺻﻼﺧ ﻪـﮐ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﻬﻌﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻪﻤﯿﺑ لوﺪﺟ رد)5 (ﺖﺳا هﺪﺷ ﺲﮑﻌﻨﻣ .
	ﻪﻤﯿﺑ رد ﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ ﺪﻬﻌﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻦﯿﯿﻌﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣيا :دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ: رﺎﺘﮑﻫﺮﻫ ﺪﻣآرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ×ﺶﺷﻮﭘ ﺢﻄﺳ = ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﺢﻄﺳ
	)6 (نﺎﺸﻧﯽﻣﺪﻫدﻪﮐيﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣﺪﻣآردوﺢﻄﺳﺖﺸﮐﺮﯾز ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼردودهوﺮﮔﺖﮐرﺎﺸﻣهﺪﻨﻨﮐو مﺪـﻋ ﺖﮐرﺎـﺸﻣ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺮﯾﺎﺳﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣفﻼﺘﺧايدﺎﯾزنﺎﺸﻧ ﺪـﻫﺪﯿﻣ . ﻪـﺑ يرﻮــﻃﻪــﮐﻦﯿﮕﻧﺎــﯿﻣﺪــﻣآردردهوﺮــﮔﺖﮐرﺎــﺸﻣهﺪــﻨﻨﮐ 98/67نﻮﯿﻠﯿﻣ لﺎـﯾرورد هوﺮـﮔ مﺪـﻋ ﺖﮐرﺎـﺸﻣ36/59 نﻮﯿﻠﯿﻣلﺎﯾرﺖﺳا .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺢﻄﺳﺖﺸﮐﺮﯾزﺪﻨﻗر
	ﻊﻤﺟ ياﺮﺑ مزﻻ تﺎﻋﻼﻃا و رﺎﻣآ يروآ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘﺶﺷﻮﭘ حﻮﻄﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ار ﯽﯾﺎﻫ
	ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ رد هﺪﺷ ﺮﮐذ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﮔ ﻪﻤﯿﺑ ﺪﻬﻌﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ و لوﺪﺟ)5(
	رﺎﯿﺘﺧا رد يرﻮﻀﺣ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺎﺑ و ﺪﺷ ﻢﯿﻈﻨﺗﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ نارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ. نارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ ﻞﮐ ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا ﻄﻨﻣ ﻪﻘ202 ﻊﻤﺟ يرﺎﻤﺷﺮﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑ تﺎﻋﻼﻃا دﻮﺑ ﺮﻔﻧﺪﯾدﺮﮔ يروآ
	و يرﺎـــﻣآ تﺎﯿـــﺻﻮﺼﺧ زا ﯽـــﺧﺮﺑ ﺖﻤـــﺴﻗ ﻦـــﯾا رد ﺐــﻟﺎﻗ رد يﻮــﺧ نﺎﺘــﺳﺮﻬﺷ نارﺎﮐرﺪــﻨﻐﭼ يﺎــﻬﯿﮔﮋﯾو ﺮﯾدﺎـﻘﻣ و رﺎـﯿﻌﻣ فاﺮـﺤﻧا ،ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﯾﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ لوﺪﺟ رد ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻞﻗاﺪﺣ)6 (ﺖﺳا هﺪﻣآ. ﺞﯾﺎـﺘﻧ وﺪـﺟل
	ﺘﺳا ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔ لوﺪﺟ رد ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ)7 (ﺖﺳا هﺪﻣآ.
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣ . ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎﺑ لﺪﻣ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ،ﺖﯾﺎﻬﻧ ردﯽــﻨﻌﻣ ،شزاﺮــﺑ ﯽﺑﻮــﺧ- ﯽــﻨﻌﻣ و نﻮﯿــﺳﺮﮔر ﯽــﻠﮐ يرادﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﯽﺤﯿﺿﻮﺗ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ يراد. لﺪـﻣ دروآﺮـﺑ رد يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖﯿﺟﻻ،ﻦﺳ ﺖـﻣاﺮﻏ ناﺰـﯿﻣ ،زروﺎـﺸﮐ ﻪـﺑﺮﺠﺗ ﺘﻓﺎﯾرد ،نارﺎﮐرﺪـﻨﻐﭼ ﻂـﺳﻮﺗ يداﺮـﻔﻧا دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ زا ﯽ
	ﯽــﺑﺮﺠﺗ يﻮــﮕﻟا زا ﻞــﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎــﺘﻧ ﺶــﺨﺑ ﻦــﯾا ردﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﯿﺟﻻ . ﯽﯾﺎـﺳﺎﻨﺷ رﻮـﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﺒﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﺤﯿـﺿﻮﺗ يﺎـﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ،ﻪﺘـﺴ يﺎـﻫ لﺪﻣ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻪﻨﯿﺸﯿﭘ و يﺮﻈﻧ بﻮﭼرﺎﭼ سﺎﺳاﺮﺑ
	دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪـﻤﯿﺑ ياﺮـﺑ ﻪـﻤﯿﺑ ﻖـﺣ ،ﻪـﻤﯿﺑ ﺎـﺑ ﯽﯾﺎﻨﺷآ ناﺰﯿﻣﻪﻘﻄﻨﻣيا ترﺎـﺴﺧ ناﺰـﯿﻣ ،ﺪـﻣآرد ناﺰـﯿﻣ ،ﺖـﯿﮑﻟﺎﻣ عﻮﻧ ، ﺖـــﺸﮐﺮﯾز ﺢﻄـــﺳ ،ﯽـــﺠﯾوﺮﺗ يﺎﻬـــﺳﻼﮐ ﺶـــﻘﻧ ،هدراو،تﻼﯿــﺼﺤﺗ ،ﺪــﻨﻗرﺪﻨﻐﭼﺖﺒــﺴﻧترﺎــﺴﺧﻪــﺑﺪــﻣآردو ﺮﺜﮐاﺪﺣﺢﻄﺳﺪﻬﻌﺗ ﻪـﻤﯿﺑ ﺮـﮔرد ﻪـﻤﯿﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋﻣ ﻪـﻘﻄﻨيا ﺖـﻓﺮ
	ﺢﻄــﺳ ،هدراو ترﺎــﺴﺧ ناﺰــﯿﻣ ﺪﻨﻐﭼ ﺖﺸﮐﺮﯾز ﯽـﻨﻌﻣ يرﺎـﻣآ ظﺎﺤﻟ زا تﻼﯿﺼﺤﺗ و ﺪﻨﻗر ﻪــﮐ ﺪﻧﺪــﺸﻧ رادمﺪــﻋﯽــﻨﻌﻣيرادﻪــﺑ ﺪﯾﺎــﺷ ﺎــﻬﻧآﻞــﯿﻟد ﻢﮐ تاﺮﯿﯿﻐﺗهداد ﺎـﻌﻗاو ﺎﯾ و ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ يﺎﻫ
	ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ راﺬﮔﺮﺛا ﻞﻣاﻮﻋ زا . لﺪـﻣ زا ﺎـﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧ ردﺪﻧا هﺪﯾدﺮﮔ فﺬﺣ هﺪﺷ دروآﺮﺑ.
	ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﺖﺳا نآ ﺪﯾﻮﻣ ﺖﯿﺟﻻ لﺪﻣ دروآﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ،ﻦﺳ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﮐﺮﺷ و  زروﺎﺸﮐ ﻪﺑﺮﺠﺗ رد ﺖﮐ ،ﯽﺠﯾوﺮﺗ يﺎﻬﺳﻼﮐ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1 و ﺪﺻرد ﺖﺒﺴﻧ و ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ ناﺰﯿﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣترﺎﺴﺧﻪﺑ رد ﺪﻣآرد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد . يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ و ﯽﻔﻨﻣ ﺮﺛا ياراد ﻪﻤﯿﺑ ﻖﺣ ناﺰﯿﻣ و زروﺎﺸﮐ ﻪﺑﺮﺠﺗ 
	يا ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗﻦﯿﻟوادرﻮﻣطﻮﺑﺮﻣﻪﺑﺮﺛاﻞﻣﺎﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳيزروﺎﺸﮐﯾﺎﻪﺑﺮﺠﺗﺮﺑﺖﮐرﺎﺸﻣردحﺮﻃ يدﺎﻬﻨﺸﯿﭘﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑ هرﺎﻣآ
	)218/3- (وﺐﯾﺮﺿدروآﺮﺑهﺪﺷ21/0 -نﺎﺸﻧ
	ﻦﯾاﺮﯿﻐﺘﻣﻪﻄﺑارﯽﺳﻮﮑﻌﻣردلﺎﻤﺘﺣا شﺮﯾﺬﭘﻪﻤﯿﺑدرادومودﻪﮑﻨﯾاردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا1ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣرادﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺶﺸﮐﻞﮐنزوهداد هﺪﺷ)46/1- (ﯽﻣناﻮﺗﺖﻔﮔﻪﮐﻪﺑرﻮﻃﻂﺳﻮﺘﻣﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا1ﺪﺻردﻪﻘﺑﺎﺳيرﺎﮐرﺪﻨﻐﭼﺎﺑﺖﺑﺎﺛضﺮﻓ ندﻮﻤﻧﺮﯾﺎﺳﻞﻣاﻮﻋﺮﺛﻮﻣ
	ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﺳ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯿﻣرﺎﻬﭼ ﺢﻄــﺳ رد ﺰــﯿﻧ1 د ﯽــﻨﻌﻣ ﺪــﺻرد يا ﻪــﻄﺑار و هدﻮــﺑ را دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪـﻤﯿﺑ رد ﺖﮐرﺎـﺸﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺎﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻪـﻘﻄﻨﻣيا دراد . نزو ﻞـﮐ ﺶـﺸﮐ ﺐﯾﺮـﺿ ﺎﺑ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا ﺮﯿﺴﻔﺗ ﺖﻬﺟ ﺮﺑاﺮﺑ ﻪﮐ هﺪﺷ هداد82/2 ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﺛﻮـﻣ ﻞـ
	ﯽﻣﺪﻫدﻪﮐواﻻ
	ﺎـﺑ ﺶﯾاﺰﻓا1 ﺖﮐرﺎـﺸﻣ لﺎـﻤﺘﺣا نارﺎﮐرﺪـﻨﻐﭼ ﻦﺳ يﺪﺻرد 82/2رد ﺪـﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻ . ﻦـﺳ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺮـﮔا ﯽـﻨﻌﯾ زا نارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ63/43 ﻪـﺑ10/47 لﺎـﻤﺘﺣا ﺪـﺑﺎﯾ ﺶﯾاﺰـﻓا دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪـﻤﯿﺑ حﺮﻃ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﻪـﻘﻄﻨﻣيا82/2 ﺪـﺻرد ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا . ﻪـﮐ ﺮـﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺮﺛا راﺪﻘﻣ ﺎﻣا ﺮ
	لﺎﻤﺘﺣاﺖﮐرﺎﺸﻣ46/1 ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐﯽﻣﯾﺪﺑﺎ .ﻪﺑنﺎﯿﺑﺮﮕﯾد
	ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﮔا يزروﺎﺸﮐ1 ﺪﺑﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا دﻮﺧ ﻂﺳﻮﺘﻣ راﺪﻘﻣ زا ﺪﺻرد- زا ﯽﻨﻌﯾ91/24 ﻪﺑ159/25ﺪﺳﺮﺑ - ﺖﮐرﺎﺸﻣ لﺎﻤﺘﺣا 46/1ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد . هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺮﺛا ﺮﺑاﺮﺑ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ011/0 ﺐﯾﺮﺿ ﻦﯾا ﺮﯿﺴﻔﺗ رد ﺖﺳا ﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺮﺑ يﺪﺣاو ﮏﯾ ﺶ ﺖﮐرﺎﺸﻣ لﺎﻤﺘﺣا 
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ1 ﻦـﯾا يﺪﺣاو ﺖﮐرﺎــﺸﻣ لﺎــﻤﺘﺣا ﺮــﯿﻐﺘﻣ7/15 ﺪــﻫاﻮﺧ ﺶﯾاﺰــﻓا ﺪــﺻرد ﺖﻓﺎﯾ .
	ﺶﺷﻮﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧﺎﻬﺗرﺎﺴﺧ)04/26ﺪﺻرد( ﻪﺑ ﺖﺧادﺮﭘ مﺪﻋ و ﺖﻣاﺮﻏ ﻊﻗﻮﻣ)3/7ﺪﺻرد ( ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يداﺮﻔﻧا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ياﺮﺑ ﻞﮑﺸﻣ دﺎﺠﯾا رد ار ﺶﻘﻧﺪﻧراد .
	ﺖﮐرﺎﺸﻣردحﺮﻃﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياردلوﺪﺟ)8 ( ﺖﺳا هﺪﻣآ .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑلوﺪﺟقﻮﻓﯽﻣناﻮﺗﻪﺠﯿﺘﻧﺖﻓﺮﮔ ﻪﮐﻪﺑهﺪﯿﻘﻋهوﺮﮔﺖﮐرﺎﺸﻣهﺪﻨﻨﮐﺖﺧادﺮﭘﺖﻣاﺮﻏﻢﮐﺎﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺪﺻردﯽﻧاواﺮﻓ)28ﺪﺻرد (ﯽﺳﺎﺳاﻦﯾﺮﺗ ﻞﮑﺸﻣﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋيداﺮﻔﻧاﺖﺳاومﺪﻋﯽﯾﺎﻨﺷآﺎﺑﻪﻤﯿﺑ يزروﺎﺸﮐ)7/5ﺪﺻرد (ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻞﮑﺸﻣردﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻔﻧايداﺮﺖﺳا .ﻪﺑهﺪﯿﻘﻋ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻔﯿﺻﻮﺗنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻦﺳ هوﺮﮔﺖﮐرﺎﺸﻣهﺪﻨﻨﮐردﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣيا،ﺮﺘﺸﯿﺑزا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻦﺳردهوﺮﮔمﺪﻋﺖﮐرﺎﺸﻣﺖﺳاﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺞﯾﺎﺘﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔرنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻦﯾاﺮﯿﻐﺘﻣﺎﺑﺖﮐرﺎﺸﻣرد حﺮﻃﻪﻤﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻘﻄﻨﻣياﻂﺳﻮﺗنارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼﻪﻄﺑار ﺖﺒﺜﻣوﯽﻨﻌﻣرادددرا .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺐﯾﺮﺿﺮﺛاﯽﯾﺎﻬﻧ ﯽﻣ رﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ ﻦﺳ ﺶﯾاﺰﻓا لﺎ
	نﺎﺘﺳﺮﻬﺷيﻮﺧءﺰﺟﯽﻘﻃﺎﻨﻣﺖﺳاﻪﮐردنآ ﺖﺸﮐﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼزاﺖﯿﻤﻫاﯽﯾﻻﺎﺑرادرﻮﺧﺮﺑﺖﺳا .زا ﯽﯾﺎﺠﻧآﻪﮐﻪﻤﯿﺑﻻﻮﺼﺤﻣت،يزروﺎﺸﮐزاﻪﻠﻤﺟﻪﻤﯿﺑ ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼردنآﻪﺑشوردﺮﮑﻠﻤﻋيداﺮﻔﻧاﺎﺑﺢﻄﺳ ﺶﺷﻮﭘﻦﯿﯾﺎﭘترﻮﺻﯽﻣدﺮﯿﮔاﺬﻟﺐﺒﺳﯽﺘﯾﺎﺿرﺎﻧ نارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼهﺪﺷﺖﺳا .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺖﯿﻤﻫاﻪﻤﯿﺑ ،يزروﺎﺸﮐﺪﯾﺎﺑﺮﯿﺑاﺪﺗيﺮﺘﺸﯿﺑردﻦﯾادرﻮﻣﺪﯿﺸﯾﺪﻧاﺎﺗ ﺎﺑ
	ﻪﺑ ترﺎﺴﺧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﻪﻤﯿﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﻞﻤﻋ يا ﻪﻘﯿﻠﺳ رﻮﻃ يداﺮﻔﻧا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣﺪﻫد ﯽﻤﻧ ﺶﺷﻮﭘ ار ﺎﻬﯾرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ زا ﯽﺷﺎﻧ ترﺎﺴﺧ . دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪﻘﻄﻨﻣيا ،دراد فﺮﻃﺮﺑ يدﺎﯾز رﺎﯿﺴﺑ دوﺪﺣ ﺎﺗ ار ﺐﯾﺎﻌﻣ ﻦﯾاﯽﻣﺪﻨﮐ اﺬﻟ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑﻪﻘﻄﻨﻣ
	ﺑﺮﺠﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ دراد دﻮﺟو راد ﯽﻨﻌﻣ ﻪ ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﮐرﺎﺸﻣ لﺎﻤﺘﺣا رﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ . ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ نازروﺎﺸﮐ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ و تاﺪﻫﺎﺸﻣ قوﺪﻨﺻ دﺮﮑﻠﻤﻋ زا يدﺎﯾز رﺎﯿﺴﺑ ﯽﺘﯾﺎﺿرﺎﻧ نﺎﻧآ ﺮﺜﮐا ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺪﻨﺘﺷاد يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻤﯿﺑ و ﺮﮑﻓ زﺮﻃ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ن
	60رد ﺪﺻ هوﺮﮔ رد ﻢﻫ و ﺖﮐرﺎﺸﻣ هوﺮﮔ رد ﻢﻫ هﺪﯾد ترﺎﺴﺧ داﺮﻓا ﺖﻓﺎﯾرد ﺖﻣاﺮﻏ يداﺮﻔﻧا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ زا ﺖﮐرﺎﺸﻣ مﺪﻋﺪﻧدﺮﮐ . نازروﺎﺸﮐ ﺎﺑ ﻪﮐ يا ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﻣ ناﻮﻨﻋ ﻞﮑﺸﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ ار ﯽﻠﺻا ﺖﻠﻋ ود ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﺮﯾﺎﺳ ياﺮﺑ ﯽﺷﺰﯿﮕﻧا ﻞﻣﺎﻋ ﮏﯾ نا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﺖﻬﺟ نارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼﻪﻘﻄﻨﻣيا ﺪﺷﺎﺑ.
	5- ﻦﺳ راد ﯽﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ياﺮﺟا رد ﺖﺳا مزﻻ ﺖﮐرﺎﺸﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺮﺑ ،نازروﺎﺸﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ دﺎﯾز ﻦﺳ ياراد ﻪﮐ نارﺎﮐرﺪﻨﻐﭼ زا ﯽﻫوﺮﮔ حﺮﻃﺶﯾاﺰﻓا ﺖﮐرﺎﺸﻣ ناﺰﯿﻣ ﺎﺗ ،ﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺖﯾﻮﻟوا ردﺪﺑﺎﯾ .
	ﯽﻤﺸﯾﺮﺑاح ،1372 . ﯽﺠﻨﺳ دﺎﺼﺘﻗا ﯽﻧﺎﺒﻣ) ،ﻒﯿﻟﺎﺗد .ﯽﺗاﺮﺠﮔ(.ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا ﺮﮐﺎﺷيا ،1388 .نﺎﻨﻤﺳ نﺎﺘﺳا ناراﺪﻣاد ﻂﺳﻮﺗ ﻊﺗاﺮﻣ ﻪﻤﯿﺑ شﺮﯾﺬﭘ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﺳرﺮﺑ.ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ
	ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد. ﻪﻤﯿﺑ قوﺪﻨﺻيزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ،1389 . لﺎﺳ رد ناﺮﯾا ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻤﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ شراﺰﮔ1388-1387 . ،ناﺮﻬﺗ يزروﺎﺸﮐ ﮏﻧﺎﺑ.م ﯽﯾﺎﺒﯾز و م هداز دﻮﻤﺤﻣ،1383 . ،ﻪﻤﯿﺑ حﺮﻃ رد ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ نارادﺮﺑ هﺮﻬﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﺳرﺮﺑ يدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ :نﺎ
	تﺎﺤﻔﺻ ،مود هرﺎﻤﺷ 27 ﺎﺗ45. ب ﯽﻔﺠﻧ .خ يردﺎﻗوق يزورﻮﻧ،1388 .هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ نﺎﺘﺳا يدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﺘﻌﻨﺻ ماد ﻪﻤﯿﺑ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ. يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻤﯿﺑ قوﺪﻨﺻ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ.ﻢﺸﺷ لﺎﺳ، هرﺎﻤﺷ20 و19تﺎﺤﻔﺻ ،67 ﺎﺗ81. ﻣآ يزروﺎﺸﮐ ترارزو ﺎﮑﯾﺮ.2009 .ﺖﯾﺎﺳ رد سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ) :
	لوا لﺎﺳ
	.(

