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  چکیده

باشند و یکی از عوامل شواهد حاکی است که محصوالت غذایی سالم داراي قیمتی باالتر از محصوالت متداول می
 ها آندر اقدام به خرید و تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان براي چنین محصوالتی سطح آگاهی  تأثیرگذارم و مه

از آنجا که پاسخ به این پرسش که چه عواملی قادر به . باشدو باالخص آگاهی ایشان در خصوص دانش کشاورزي می
هاي تولیدي و مصرفی است، گذاريو سیاست ها ریزي برنامهافزایش خرید چنین محصوالتی هستند، موضوعی مهم در 

براي محصوالت  ها آنلذا هدف مطالعه حاضر محاسبه اثر آگاهی از دانش کشاورزي افراد در تمایل به پرداخت اضافی 
رهیافت اثرات . استفاده شده است» اثرات درمانی«رهیافت باشد و براي این منظور از تبریز می غذایی سالم در شهر

یک برنامه آموزشی یا دوره تحصیلی که  تأثیر سنجشاست که سعی در » انتخاب نمونه«مانی نوع خاصی از مسئله در
هاي این مطالعه از طریق داده. شود، بر روي یک متغیر وابسته ویژه مدنظر محقق داردنامیده می» درمان«در اصطالح 

نفر از  243جهاد کشاورزي تبریز به عنوان گروه تحت درمان و سازمان نفر از کارکنان  180گیري تصادفی، از بین نمونه
نتایج . آوري شده استجمع 1388با کشاورزي به عنوان گروه شاهد، در سال  مرتبط غیرافراد با شغل و تحصیالت 

 ها آنی مطالعه نشان داد، پیش زمینه دانش کشاورزي در افراد اثر معنی دار و مثبتی بر احتمال تمایل به پرداخت اضاف
  .براي محصوالت غذایی سالم، نسبت به انواع متداول دارد

 
  اثر درمانی، تمایل به پرداخت، محصوالت غذایی سالم: يکلیدي ها واژه
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Abstract  

Evidence has shown that safer food products has a premium price comparing to the conventional ones, 

and consumers’ higher knowledge, specifically their agricultural awareness is one of the most important 

factors in buying decision and willingness to pay a premium for these products. Since finding effecting 

factors of increasing consumers’ purchase willing for these foods is an important issue in production and 

consumption planning and policymaking, the aim of this study is to introduce treatment effect and apply it to 

calculate effect of individual’s agricultural knowledge on their Willingness to pay (WTP) for safer food 

products in Tabriz City. Treatment effect is a special kind of sample selection problem refers to impact of 

receiving specific sort of training or educational classes called treatment, on a particular outcome variable. 

Due to their applied nature, treatment effects have received lots of attention in the recent economic literature. 

Data, was gathered in 2010, through randomized sampling, from 180 employee of Agricultural 

Administration in Tabriz City as the treated group, and 243 individuals whom their jobs or education were 

not related to agriculture, as the controls. Results revealed that agricultural background has positive and 

significant effect on people’s willingness to pay a premium for safer food products comparing conventional 

ones. 
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  مقدمه 

ارگانیک کـه بـدون    محصوالت غذاییکلی  طور به
هـا، کودهــاي شـیمیایی و ترکیبــات   کــشآفـت اسـتفاده از  

محصوالت سـالم  اصالح شده ژنتیکی تولید شده باشد یا 
تعیـین   )دز( مقـدار  مصرف ایـن مـواد کمتـر از   که در آن 

هاي اخیر مورد توجـه  شده خطرناك باشد، در طول سال
ــراوان  ــانف ــدگان و    ،کارشناس ــزان، تولیدکنن ــه ری برنام
ــرف ــت   مص ــرار گرفتــه اس ــدگان ق ــد ایــن  در . کنن تولی

هــاي ســنتز شــده ماننــد کودهــاي  از نهــادهمحصــوالت، 

، داروهاي دامپزشکی، گیاهان اصالح ها کش ، آفتشیمیایی
تـابش   نگهدارنـده، مـواد افزودنـی و    شده ژنتیکـی، مـواد  

مـدیریت   ،کشاورزي ارگانیـک  .ها استفاده نمی شوداشعه
تولید مناسب است کـه باعـث تقویـت و توسـعه سـالمت      

هـاي زیسـتی و فعالیـت    اکوسیستم هاي زیسـتی، چرخـه  
 ایـن رویکـرد تولیـدي   بسیاري . بیولوژیکی خاك می شود

را پاسخی براي حل مشـکالت کشـاورزي و رسـیدن بـه     
-حفاظت محـیط  دراي که توسعه پایدار می دانند، به گونه

د ناپـذیر، بهبـود کیفیـت مـواد     زیست، حفـظ منـابع تجدیـ   
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هاي مازاد و غیرضـروري و  وردهآغذایی، کاهش تولید فر
گیري مجـدد بخـش کشـاورزي بـه سـوي نیازهـاي       جهت

، کـوچکی  1375دهقانیان و کوچکی ( بازار موثر می باشد
رغـم تلقـی   یعلـ  .)2008هاوارد و بري  ،1376و همکاران 

ربـه  کننـدگان از ایـن محصـوالت، تج   مثبت اکثـر مصـرف  
دهـد کـه مـانع    کشورهاي فعال در این زمینـه نشـان مـی   

اگرچـه  . فـروش آنهاسـت   ،اصلی در راه تولیدات ارگانیک
مصرف کنندگان به دنبـال محصـوالت متنـوع بـا کیفیـت      

در راه  تـر غـذایی  سـالم ترنـد، محصـوالت   باالتر و سـالم 
ورود به سبد مصرفی افراد با مشـکالتی روبـرو هسـتند،    

دیدي بوده، قیمـت بـاالتري دارنـد و    چرا که محصوالت ج
سیستم توزیع و بازاریابی آنها نیـز داراي نـواقص عمـده    

ــت ــاران  ( اي اس ــز و همک ــذا )2007رودریگ ــات ؛ ل مطالع
هاي اخیر سعی در بررسی نـوع نگـرش،   متعددي در سال

تمایل بـه پرداخـت و عوامـل مـوثر بـر آنهـا را در میـان        
فی را بیشـتر  کنندگان نمـوده انـد تـا بـازار مصـر     مصرف

شــناخته و بــویژه عــواملی را کــه ســبب خریــد ایــن نــوع 
محصوالت توسط مصـرف کننـدگان بـا قیمتـی بـاالتر و      

ریـزان  تلقی مثبت آنها می باشند را شناسایی و به برنامه
بـا   .و سیاستگذاران بخش تولید و مصرف معرفی نماینـد 

توجه به اینکه تولیـد و عرضـه محصـوالت غـذایی سـالم      
هیچ کجاي کشور بـه طـور کامـل صـورت نمـی      هنور در 

گیرد و هنوز در مرحله مقدماتی است، این نـوع مطالعـات   
بیشتر در زمینـه بازاریـابی و بررسـی عوامـل مـوثر بـر       
رفتار مصرف کننـدگان در قبـال چنـین محصـوالتی مـی      
باشند، چرا که قدم اول در پـرداختن و حرکـت بـه سـمت     

ــی    ــوع محصــوالت شناســایی هــدف یعن ــن ن مصــرف ای
بـا توجـه بــه اینکـه شـهر تبریـز یکــی از      . کننـدگان اسـت  

ــه ا   ــور و در نتیج ــهرهاي کش ــرین ش ــاي ز بزرگت بازاره
مصرفی مهمی براي مواد غذایی می باشد، مطالعه حاضر 
سعی در بررسی تاثیر پـیش زمینـه کشـاورزي مصـرف     
کنندگان بر تمایل به رداخت آنها براي محصوالت غـذایی  

  . سالم را دارد

ــاران  مطالعــات نتیجــه ، )2002( چینیســی و همک
) 2007(  بوکسال و همکارانو ) 2002( ونیهارپر و ماکات

نشان داده است که مصرف کنندگان نظر مساعدي نسبت 
به این نوع محصـوالت دارنـد و یکـی از مهمتـرین دالیـل      
عالقه آنها به ارگانیک و عاري از آفت کـش، عـدم وجـود    

ودن این نوع محصوالت ریسک هاي سالمتی و سالم تر ب
ســاچز و همکــاران . نســبت بــه انــواع متــداول مــی باشــد

هـاس و همکــاران  ، )2005( ییریـدو و همکــاران و ) 1987(
سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به خطـرات  ، )2013(

مواد شیمیایی و آفـت کـش هـا و نیـز اهمیـت معیارهـاي       
سالمت را از عوامل موثر بر نگرش و تمایل بـه پرداخـت   

. ا نسبت به محصـوالت غـذایی سـالم تـر دانسـته انـد      آنه
 ،)2005( ییریدو و همکـاران نتیجه برخی تحقیقات از قبیل 

ــاران  ــز و همک ــاران و ) 2007( رودریگ ــال و همک  بوکس
حاکی از اهمیت فاکتورهایی از قبیل طعـم و مـزه   ) 2007(

بهتر و طبیعی تر بودن در نوع نگـرش و تمایـل افـراد بـه     
در حـالی  . یی سالم و ارگانیک داشتخرید محصوالت غذا
کـوان و   و )2005( میالك و همکاران که برخی دیگر مانند

عـواملی نظیـر تجربـه پیشـین مصـرفی      ) 2007( همکاران
چنین محصوالتی و مقایسه مستقیم و همچنین تبلیغات را 

لـیکن  . از عوامل تاثیر گذار در این زمینه معرفی نموده اند
 داربــی، )2001(تورجوســن  در برخــی تحقیقــات از قبیــل

خــانم هــا، مصــرف  ) 2008( احمــد و جوهــديو ) 2006(
تر، افراد با سـابقه شـغلی یـا تحصـیلی در     کنندگان جوان

زمینه کشاورزي و افراد با تمـایالت بـاالي حفـظ محـیط     
زیست جزء مصرف کنندگان داراي دید مثبت و در نتیجه 

بـا  متمایل به خرید محصـوالت غـذایی ارگانیـک و سـالم     
بـه عقیـده شـفی و رنـی     . قیمت باالتري عنـوان شـده انـد   

، فــرديســالمت اهمیــت ، ارزش هــاي غــذایی،  )2012(
 -تمایالت زیسـت محیطـی در کنـار ویژگـی هـاي فـردي      

اجتماعی مصرف کنندگان از قبیل سن، جنسـیت و سـطح   
دیــدگاه آنهــا را نســبت بــه و نــوع تحصــیالت مــی توانــد 

همچنـین   .ر قرار دهدمحصوالت غذایی ارگانیک تحت تاثی
مناسب و آگاهی دهنده را ، برچسب هاي )2012(تایسون 
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عاملی تاثیرگذار در تمایل مثبت افراد به سمت محصوالت 
در ایران تحقیقـات انجـام شـده    . غذایی ارگانیک می دادند

بــراي بررســی نــوع نگــرش، ســطح آگــاهی و تمایــل بــه  
ــات    ــل مطالع ــراد از قبی ــت اف ــاران پرداخ ــانی و همک  قرب

و حق جو و همکاران ) 2008( علیزاده و همکاران، )2007(
، حاکی از اطالعـات ناکـافی مصـرف کننـدگان در     )1390(

این خصوص، لیکن تمایـل بـه خریـد ایـن محصـوالت در      
  . کنندگان بوده استمیان مصرف

با توجه به مطالب عنوان شده و از آنجا که نتیجـه  
ی از اثـر  تمام مطالعات مـرتبط بـا ادبیـات موضـوع حـاک     

مستقیم نوع نگرش و سطح آگـاهی مصـرف کننـدگان در    
خرید محصوالت سالم تر غـذایی اسـت، مطالعـه حاضـر     
سعی در معرفی و کاربرد رهیافت نوین اثرات درمانی در 

هـاي آموزشـی مـرتبط بـا     تحلیل تاثیر تحصیالت و دوره
. باشدکنندگان میکشاورزي در تمایل به پرداخت مصرف

در ایران و از جملـه شـهر تبریـز هیچگونـه     از آنجایی که 
ــراد از    ــوم اف ــاهی عم ــت آگ دوره آموزشــی خاصــی جه
محصوالت سالم تر غذایی وجـود نـدارد، و بـا توجـه بـه      
اینکه با در نظر گـرفتن مطالعـات پیشـین انجـام شـده در      
کشور، سطح آگاهی عمومی جامعه از چنین محصـوالتی  

هم سطح اگاهی بر باشد، جهت مطالعه اثر متغیر مباال نمی
تمایل به پرداخت مصرف کنندگان، ناگزیر به مراجعـه بـه   
افراد با پیش زمینـه شـغلی یـا تحصـیلی کشـاورزي مـی       

مطالعه حاضر سعی دارد به این سوال پاسخ دهد  .باشیم
اي مرتبط با علوم کشـاورزي،  که آیا دوره آموزشی ویژه

ه قادر به تغییر نـوع نگـرش و تمایـل بـه خریـد جامعـه بـ       
در این راسـتا از  . سمت این محصوالت خواهد بود یا خیر

  .رهیافت اثر درمانی براي پاسخگویی استفاده شده است
  

  هامواد و روش
مـی  » 2انتخاب نمونه«نوعی از مسئله  ،1اثر درمانی

اثر درمانی اشاره به اثر دریافت یک نوع خاصی از . باشد
                                                           

باشـد کـه   مـی » Treatment Effect«واژه انگلیسـی   معادل» درمانی اثر« 1
اثـر  «و » اثـر رویـه  «، »اثر بهبـود «دیگري از قبیل   هاي فارسیبراي آن معادل

بـر روي   )غیـره  رفتار، آمـوزش، دوره و : از قبیل(درمان 
براي مثال، در مورد . یک متغیر نتیجه و بازده خاص دارد

توان به پیش زمینه کشاورزي افراد در مطالعه حاضر می
تـر غـذایی،   تمایل به پرداخت آنها براي محصـوالت سـالم  

اثر درمانی نـوع خاصـی از اثـرات متوسـط     . اشاره نمود
جزئی هستند، یعنی تاثیري که براي یک متغیر توضـیحی  

رهیافـت اثـرات درمـانی    . گیري شـده اسـت  اندازه 3میاس
پیش از بکارگیري در اقتصاد، در ابتـدا بـراي آزمایشـات    

متغیـر اسـمی نماینـده درمـان     . دارویی استفاده مـی شـد  
پزشکی بوده که در صورتی که فـرد تحـت درمـان قـرار     

گیرد و در صورتی که فـرد  را به خود می 1گرفته، ارزش 
. پـذیرد گیـرد، ارزش صـفر را مـی   در گروه شـاهد قـرار ب  

تفاوت اصلی آن با محاسبات اقتصادي این اسـت کـه در   
تســت هــاي دارویــی افــراد بطــور تصــادفی بــراي گــروه 

شوند، اما براي مثال تصـمیم  درمانی یا شاهد انتخاب می
در . به پیوستن به یک برنامه آموزشـی، تصـادفی نیسـت   

رد برنامـه  گیرنـد کـه آیـا وا   حقیقت افراد خود تصمیم می
بنابراین رهیافت جدید براي تخمـین اثـرات   . شوند یا خیر

. درمان با تمرکز بر مسئله خودانتخابی توسعه پیدا نمـود 
توانـد میـان افـراد مختلـف     از آنجا که این اثر می همچنین

ــه     ــک برنام ــه ی ــراي ورود ب ــاوت باشــد و انتخــاب ب متف
ر آموزشی، عملی غیر تصادفی می تواند باشد، تخمـین اثـ  

درمانی در ادبیات معاصر اقتصادسنجی توجه زیـادي را  
،  1983بـاوم و روبـین   روزن (اسـت  به خود جلـب کـرده  

  ).1997، هکمن 1992هکمن 
در ساده ترین حالت، اثر درمـانی، ضـریب متغیـر    

درمان، در یک مـدل رگرسـیونی کلـی    ) موهومی(مجازي 
افتن مند به یـ از آنجا که در این نوع مطالعات، عالقه. است

اثر تصادفی درمـان هسـتیم، لـذا بایـد مسـئله درونزایـی       
بالقوه متغیر اسمی درمان، مورد توجه قرار گیـرد یـا بـه    

                                                                                           
اثـر  «پیشنهاد شده اسـت کـه بـه عقیـده نگارنـدگان مطالعـه، ترجمـه        » رفتار
  .تري براي این مفهوم می باشد، معادل مناسب»درمانی

2 -Sample Selection 
3 - Binary 
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در درمان، باید مورد توجه  »مسئله انتخاب«تر، بیان دقیق
درونزایی بدین معنـی اسـت کـه متغیرهـاي     (محقق باشد 

دیگري در خود اثر درمان موثر باشند که محقق قادر بـه  
اخت آنها بطور کامل نیست، در ایـن حالـت بـا مشـکل     شن
یـک  «یـا  » همبستگی جزء اخالل با متغیر هاي توضـیحی «

در ادامـه  ). مواجـه هسـتیم  » 1مسئله با داده از دست رفته
گیـرد کـه در آن   تخمین اثر درمانی مورد بحـث قـرار مـی   

-و مـی  2تاثیر درمان بر روي افراد مختلف متفاوت بـوده 

خاب درمان میان افراد را نیز تحـت تـاثیر   تواند احتمال انت
  .قرار دهد

شروع کار با تعریف دو نتیجـه بـالقوه بـراي یـک     
باشد که به ترتیب بـه معنـی   می و  صورت فرد به

در مطالعـه حاضـر سـطوح مختلـف     (ارزش متغیر نتیجه 
تمایل به پرداخت اضافی افـراد بـراي محصـوالت غـذایی     

یا همان داشتن پیش زمینـه  (درمان  »با«و  »بدون«، )سالم
در نتیجـه  . اسـت ) شغلی یا تحصیلی مرتبط با کشاورزي

ــه      ــیش زمین ــک پ ــتن ی ــرد از داش ــک ف ــاص ی ــدي خ عای
امـا  . شـود مشخص مـی ) : ( کشاورزي از طریق

. نکات مهـم دیگـري در تخمـین اثـر درمـانی وجـود دارد      
تیجــه بــالقوه، برحســب نخســت اینکــه فقــط یکــی از دو ن

تصمیم فرد به داشتن یا نداشتن شغل یا تحصالت مرتبط 
یعنـی در ایـن شـرایط    . با کشاورزي، قابل مشاهده اسـت 

در . باشـد محقق با مسئله داده از دست رفتـه مواجـه مـی   
 3شود که یک نمونه مسـتقل مشـخص  این حالت فرض می

ر با این فرض تاثیر درمـان یـک گـروه بـ    . از جامعه داریم
بدین معنـی کـه درمـان    . شودگروه دیگر کنار گذاشته می

. دهـد ام را تحت تاثیر قرار می iام فقط نتایج گروه  iگروه 
» فرض اسـتقالل ارزش درمـانی افـراد   «فرض فوق با نام 

                                                           
1  Missing data problem 

مختلف یکسان در نظر گرفته  در صورتی که تاثیر اثر درمانی براي افراد - 2
و در صورتی که تاثیر آن  )(homogeneousیا شود، اثر درمانی را همگن 

براي افراد مختلف، متفاوت تلقی شود، آنرا ناهمگن یا 
)heterogeneous( گویند می.  

3 - iid 

)4SUTVA (یـک نمونـه گیـري تصـادفی     . شودشناخته می
). 2002 وولدریج(شود می  SUTVAمنجر به تحقق فرض 

پـیش زمینـه   (متغیـر اسـمی نشـان دهنـده درمـان       اگر 
باشـد، در ایـن حالـت    ) شغلی یا تحصیلی کشاورزي فـرد 

  :هستیم )1(فقط قادر به مشاهده معادله
iiiii yryry 10)1( +−=                           [١] 

نکته دوم این است که عایدي حاصـل از درمـان، معمـوال    
ت و در نتیجـه پارامترهـاي   میان افراد مختلف متفاوت اس

جمعیتی متعددي براي خالصه سـازي اثـر درمـان بـراي     
یـک نـوع   .  یک گروه خاصی از افراد پیشنهاد شـده اسـت  

اثــر درمــانی «گیــري، اســتاندارد ایــن پارامترهــاي انــدازه
 )2(رابطــه باشــد کــه بــه صــورت مــی 5)ATE(» متوســط

  :شود تعریف می
{ }ii yyEATE 01 −=                           [٢] 

تواند بصورت میانگین شرطی برحسب یک یا چنـد   که می
تعریـف  ) »اثر درمانی متوسـط شـرطی  «( 6متغیر مشترك

  :بدین صورت که. گردد
{ }iiii xyyExATE 01 −=                    [٣] 

در واقع تاثیر انتظاري درمـان را بـراي یـک فـرد      3رابطه 
کنـد یـا بـه بیـان     توصیف مـی  هايبا ویژگی 7تصادفی

یک فرد از جامعه را در درمان  8دیگر اثر شرکت تصادفی
-مـی ) در این حالت داشتن پیش زمینه کشاورزي(درمان 

. این نظریه را مورد انتقاد قـرار داد ) 1997(هکمن . سنجد
انتخـاب یـک   «اي تحـت عنـوان   وي در این زمینـه از ایـده  

وزش شـغلی بـراي   میلیاردر بطور تصادفی در برنامه آمـ 
بعقیده وي این چنـین  . استفاده نمود »کارگران کم مهارت

انتخابی مرتبط با اهداف سیاستی و واجد شـرایط نیسـت   
و شاید بهتر و مفیدتر این باشد که جامعه مـورد مطالعـه   

ــف شــود    ــتی تعری ــه درس ــدریج (ب ــک  2002وول و وربی
2004.(  

                                                           
4 - Stable Unit Treatment Value Assumption 
5 - Average Treatment Effect 
6 - Covariates  
7 - Arbitrary  
8 - Randomly Assigning  
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اثـر  متوسـط  «معیار دیگر مـورد مطالعـه در ایـن زمینـه،     
-باشد که بهمی » ATT(1(درمانی براي افراد تحت درمان 

  :گردد تعریف می )4(رابطه صورت 
{ }101 =−= iii ryyEATT                            [۴] 

را به صورت میانگین شرطی بـر حسـب یـک یـا      4ابطه ر
بـراي  » اثر درمانی متوسط شـرطی «(چند متغیر مشترك 
  :نوشت )5(رابطه صورت هتوان بمی) افراد تحت درمان

{ }1,01 =−= iiiii rxyyExATT                    [۵] 
در واقع اثر میانگین درمـان بـراي آنهـایی     بنابراین 

ــا تحصــیالتی   ــه شــغلی ی اســت کــه در واقــع داراي زمین
 و  در شــرایط خــاص، . انــدکشــاورزي کــرده

در کـل بـا هـم متفاوتنـد چـرا کـه       معادل هم هسـتند، امـا   
انتخاب داشتن یک چنین شغل یا تحصیالتی ممکـن اسـت   
غیر تصادفی بوده و مرتبط به درآمد مورد انتظار فرد از 
این نوع زمینه کاري و تحصـیلی یـا بـه اصـطالح درمـان      

ممکن است این انتظار وجود داشته باشـد کـه   . بوده باشد
کنند تا چنـین  اد که انتخاب میبراي آن دسته از افر 

براي کـل   شغل یا تحصیلی داشته باشند، بزرگتر از 
ــه صــورت  . جامعــه باشــد ــراد ب از ســوي دیگــر، اگــر اف

 تصادفی این انتخاب را کرده باشند، اختالفـی میـان   
  . وجود نخواهد داشت و 

از  یـا   مسئله اقتصـاد سـنجی تعریـف    
ــه    ــوط ب ــاهدات مرب ــت و  ، مش ــر  . اس ــل ذک   قاب

ــه شناســایی   و  اســت ک
امـا در کـل    . آسان است 

 این معادالت براي شناسایی هر یـک از معیارهـاي    
براي روشـن شـدن مطلـب، فـرض     . ناکافی است یا 

 تواننـد بـه   از طریق یک مدل خطی مـی  و کنیم 
  :وابسته شوند

iii xy 0000 εβα +′+=                           [۶] 

iii xy 1111 εβα +′+=                             [٧] 
ــه در آن  ــانگین صــفر    و  ک ــا می ــزاي اخــالل ب اج

زم به ذکر است کـه فـرض خطـی بـودن قطعـی      ال. هستند

                                                           
1 - ATE for the treated 

) 8(رابطـه  با این فروض نتیجه حاصـله از طریـق   . نیست
  :آید دست می

[ ])()()( 010101

0001

iiii

iii

xr
xy

εεββαα
εβα

−+−′+−+
+′+=     [٨] 

نشــان دهنــده درآمــد  هکــه در آن اجــزاي داخــل کروشــ
ایـن یـک   . دباشـ  مـی ...) برنامه، دوره و (حاصل از درمان 

نمونه از انتخـاب یـک مـدل رگرسـیونی اسـت کـه در آن       
. بسـتگی دارد  یـا   بـه  ) 8معادله (معادله نتیجه 

عـرض از  : درآمد خاص فرد از برنامه مشمول سه مولفه
هاي قابل مشاهده، یک مولفـه  مبدا، مولفه مرتبط با ویژگی

ر قابـل مشـاهده   ویژه اختصاصی وابسـته بـه مـوارد غیـ    
تـوان بـه صـورت زیـر بازنویسـی      را مـی  8معادله . است
  :نمود

iiiii xrrxy εγδβα +′++′+= 001           [٩] 
ــه در آن                 و  ، کـ

 ATEدر ایـن مـدل   . باشدمی 
توسـط معادلـه زیـر مشـخص      براي افـراد بـا ویژگـی    

  :دشو می
γδ ii xxATE ′+=)(                            [١٠] 

رفتار، شـرکت کننـده در   (براي گروه تحت درمان  ATEو 
  :شودبه صورت زیر دیده می) دوره

{ }1,)( 01 =−+′+= iiiiii rxExxATT εεγδ         [١١] 
دو مفهوم فوق الذکر با هم معادل اند اگـر آخـرین   

در دو حالـت   مولفه در این تصریح صفر باشد که این امر
حالـت اول زمـانی کـه هـیچ متغیـر غیرقابـل       . دهـد رخ می
اي از فواید درمان وجود نداشـته باشـد و در آن   مشاهده

خواهد بود و حالت دوم زمـانی رخ    صورت  
دهــد کــه تصــمیم درمــان مســتقل از فوایــد غیرقابــل مــی

 :  مشاهده از درمان باشد که در این حالت

 
   

کند افراد زمانی که تصمیم به معادله فوق بیان می
ــرکت در دوره  ــان(شـ ــی) درمـ ــزان  را مـ ــد از میـ گیرنـ

آگاه نیسـتند، یـا بـه بیـان سـاده از آن چشـم        
، نیازمند یـافتن  ATEتخمین سازگاري از . پوشی می کنند
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الزم به ذکر . اشدبمی  و   هاي سازگاري براي تخمین
به طور ثابت از طریـق   7و  6است که پارامترهاي معادله 

  :بر روي یک نمونه مناسب قابل تخمین است اگر OLSیک 
{ } 00,0 ==iii rxE ε                                [١٢] 
{ } 01,1 ==iii rxE ε                                 [١٣] 

معادل فـرض   7و  6دالت اگر ضرایب شیب در معا
به یک مقـدار ثابـت تقلیـل     ATE، ]: شوند
قابل برآورد  OLSیابد و از طریق معادله زیر از طریق می
  :است

iiiii xrrxy εγδβα +′++′+= 0               [١۴] 
و  ATEنشــــــان دهنــــــده کــــــه در آن           

ل باشند که این جزء اخالمی 
، داراي شرط 13و  12به دلیل فروض پیشین در معادالت 

هـر حـال ایـن فـروض      در .باشـد می 
باشـند کـه   بسیار محدودکننـده بـوده و نیازمنـد ایـن مـی     

تاثیرگـذاري بـر    فرض گردد هیچ فاکتور مشـاهده نشـده  
 وجود ندارد که تصمیم فرد بـراي شـرکت در    و  

بدین معنی که افراد ممکـن  . برنامه را تحت تاثیر قرار دهد
مانند جنسیت یا تحصیالت ( است براساس متغیرهاي 

تصمیم به داشـتن تحصـیالت یـا شـغل مـرتبط بـا       ) قبلی
بگیرند، ولـی نـه براسـاس    ) شرکت در درمان(کشاورزي 

  چـه بـراي   متغیرهاي غیرقابل مشاهده چـه بـراي  
البتـه،  ). »1فرض قابلیت چشم پوشی در اثـرات درمـانی  «(

-در صورتی که این فروض را نادیده گرفته شـود، روش 

 ).2004وربیک، (هاي جایگزینی براي تخمین وجود دارند 

هـاي عمـومی تـر، تصـمیم جهـت      در مـورد حالـت  
را ) داشتن زمینه شـغلی یـا تحصـیلی کشـاورزي    (درمان 

تـوان  لسازي کرد، مییک مدل پروبیت مدمی توان توسط 
  :فرض نمود که

iii xr ηβ +′=*                                          [١۵] 
برابر یک خواهـد بـود و    باشد،   که در آن اگر 

طـور  همـین . برابر صفر می باشـد  در غیر این صورت 
داراي توزیع نرمال با میـانگین صـفر و    فرض شده که 

                                                           
1 -Ignorability of  Treatment Assumption  

ــک   ــانس ی ــاي  ) NID(0 , 1)(واری ــتقل از متغیره و مس
همچنین فرض می شـود معـادالت   . باشدمی توضیحی 

و  و  هاي داراي جز اخالل نرمال با واریانس 7و  6
بنـابراین  . هسـتند  با جز اخـالل   و  کواریانس 

  :در این حالت می توان نوشت
{ } { }

)(
,0,

02

020

βλσ

βηησε

ii

iiiiiii

x
xxErxE

′=

′≤==          [١۶] 

{ } { }
)(
,1,

12

121

βλσ

βηησε

ii

iiiiiii

x
xxErxE

′=

′−>==          [١٧] 

  :که در آن
{ } ( ) )(

)(1)(
)(,)( βφ

βφβφ
βφ

ηβλ i
ii

ii
iiiii x

xx
xrrxEx ′

′−′
′−

==′      

[١٨] 
کــه در واقــع رابطــه  بــراي اصــالح اجــزاي اخــالل مــدل  

ــه بــراي   .پروبیــت آورده شــده اســت  18، معادل
در . می باشد) ضریب معکوس میلز(تعریف النداي هکمن 

ــه در آن   ــی ک ــت کل ــن اســت صــفر   و  حال ممک
مـی   7و  6نباشند، این نتایج نشان می دهند که معـادالت  

توانند توسط نوعی از روش دومرحله اي، که شـامل جـز   
عنوان جز اضـافه شـده اسـت، تخمـین زده      ، به

بر مبناي این شروط میانگین اثر درمانی در گـروه  . شوند
بـه صـورت زیـر    ) 11(تحت درمـان بـا توجـه بـه رابطـه      

  :محاسبه می شود
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از طریـق یـک    و  ، که نشان می دهـد پارامترهـاي   

رگرسیون واحد قابل تخمین است، بـه شـرطی کـه تـاثیر     
اجزاي اخالل با متغیر اسمی اثر درمانی را در مدل لحـاظ  

، در آن : در صورتی کـه فـرض شـود   . گردد
برابــر خواهنــد بــود    و  صــورت 

 ).2004و وربیک  2002وولدریج (
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با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده، در مقالـه حاضـر       
هــاي دوره ت  أثیررهیافــت اثــرات درمــانی بــراي بررســی  

مرتبط با کشـاورزي در تمایـل بـه پرداخـت افـراد بـراي       
. شـود محصوالت غذایی سالم در شهر تبریز استفاده مـی 

رد نیاز از طریق یـک نمونـه گیـري تصـادفی     هاي موداده
نفـر از خانوارهـاي شـهر     243از  1388ساده و در سال 

نفــر از کارکنــان  180تبریــز، بــه عنــوان گــروه شــاهد و 
سازمان جهاد کشاورزي شهر تبریز، بعنوان گروه تحـت  
دوره یا گروهی که زمینه شغلی یـا تحصـیلی آنهـا سـبب     

اسـت، حاصـل    کسب اطالعات کشـاورزي در آنهـا شـده   
اضافه می شود که تعداد اعضاي نمونه در هر . استشده

براساس فرمـول کـوکران تعییـد    ) شاهد و درمانی(گروه 
الگوي تجربی تحقیق بـا توجـه بـه ایـن کـه      . گردیده است

با در نظـر گـرفتن گرایشـات    (تاثیر تحصیالت کشاورزي 
هـاي متفـاوت و   هاي کشاورزي، دانشـگاه متعدد در رشته

را نمـی تـوان همگـن فـرض     ) تفاوت تحصـیالتی سطوح م
اي و به صورت زیر تصریح مـی  نمود، به طریق دومرحله

  :شود
WTP = β0 + β1Fext + β2Gshop + β3ENV + β3Know +  
β4Age2 + β5EDU + δAGRI(= age + ENV + Rural + 
Gender)               

خت اضافی درصد تمایل به پردا WTPکه در رابطه فوق  
 ام براي محصـوالت سـالم غـذایی،    iمصرف کننده 
 ،Gshopتعداد افـراد خـانوار فـرد،     و  1مجذور سن

شاخص عمومی خرید است کـه میـزان خریـد آگاهانـه و     
رعایت معیارهاي عمـومی در هنگـام خریـد مـواد غـذایی      

کننده را از طریق یک شاخص طیف لیکرت توسط مصرف
هایی از قبیل قیمت، تـازگی محصـول و   سطحی با گویه 5

، شـاخص  ENVمتغیر . دهددسترسی آسان را نشان می
گویـه از   5تمایالت حفظ محیط زیست افراد اسـت کـه بـا    

قبیل چشم پوشی از برخی امکانـات در جهـت حفاظـت از    
هاي فعلی کشت بـراي  محیط زیست و خطرزا بودن روش

شـاخص   ،متغیر . زیست سنجیده شده استمحیط
                                                           

دلیل مجذور نمودن متغیر سن، واریانس کم میان سن افراد بـوده اسـت    - ١
  .که باعث عدم معنی داري متغیر در حالت عادي می شد

هـاي محصـوالت   کنندگان از ویژگیسطح آگاهی مصرف
گویه از قبیل داشتن سالمتی بیشتر، طعم بهتـر   8سالم با 
هـاي عنـوان شـده از    کلیه شـاخص . تر بودن استو گران

کـامال  (1نوع طیف لیکرتی چندگانه بوده و بـا کـدهایی از   
انـدازه هـر   . انـد کدگـذاري شـده  ) کامال مهم( 5تا ) غیرمهم

هـاي وي بـه   شاخص براي فرد از میـانگین امتیـاز پاسـخ   
نشان  EDUمتغیر . هاي یک سوال سنجیده شدتمام گویه

 8تـا  ) بی سواد( 1دهنده سطح تحصیالت فرد است که از 
در نهایــت متغیرهــاي  . کدگــذاري شــده بــود  ) دکتــرا(

Gender ــرد ــرد= 0زن، = 1(، جنســیت ف ــه AGRI، )م ، ک
درمانی است، پیش زمینـه شـغلی یـا تحصـیلی      متغیر اثر

 و در نهایـت  ) نداشـتن = 0داشـتن ،  =1(کشاورزي فـرد  
میزان اثر درمانی سطح آگاهی کشاورزي افراد، در تمایل 
به پرداخت آنها براي محصوالت غذایی سالم را محاسـبه  

متغیرهاي تاثیرگـذار در معنـی داري تـابع اثـر     . می نماید
شـاخص تمـایالت حفـظ    ، )Age(امل سن افراد درمانی ش

اي بـا ریشـه   ، داراي خـانواده )ENV(محیط زیست افـراد  
و ) نبـودن = 0بـودن،  = 1، به طوري کـه  Rural(روستایی 

مرد = 1، به طوري که Gender(در نهایت متغیر جنسیت 
هاي اقتصادسنجی، براي برآورد مدل. باشدمی) زن= 0و 

  .استفاده شده است Stata 11.00از نرم افزار 
  

  نتایج و بحث
نتایج توصیفی سنجش برخی از متغیرهاي مورد        

دهد که اکثریت اعضاي نمونه را مردان مطالعه نشان می
ل سا 4/40نفر و میانگین سنی  3/3با میانگین خانوار 

درصد اعضاي نمونه متشکل از افراد  27. دهندتشکیل می
درصد آنها،  24ي و با زمینه شغلی یا تحصیلی کشاورز

براساس . باشندافراد با اصالت خانوادگی روستایی می
کنندگان مورد مطالعه تجربه درصد مصرف 14نتایج فقط 

همچنین، . قبلی مصرف محصوالت غذایی سالم را داشتند
میانگین شاخص عمومی خرید در میان اعضاي نمونه 

واحد، میانگین شاخص سطح آگاهی مصرف  5/3
 6/3هاي محصوالت غذایی سالم حدود ویژگی کنندگان از



    
 139                             ............                                             بررسی تأثیر پیش زمینه کشاورزي در تمایل به پرداخت براي محصوالت غذایی سالم

 

  

متغیر ترتیبی سطح تحصیالت داراي مد . واحد می باشد
یعنی سطح تحصیالت فوق دیپلم بوده و نتیجه سنجش  5

شاخص تمایالت حفظ محیط زیست در میان اعضاي 

نشان دهنده سطح نسبتا مناسب  8/3نمونه با میانگین 
  .این شاخص در میان اعضاي نمونه دارد

  
  

  توزیع فراوانی سطوح تمایل به پرداخت اضافی افراد  -1 جدول
  در گروه شاهد  در گروه تحت درمان 

فراوانی  کد میزان تمایل به پرداخت
)تعداد(  

)تعداد(فراوانی   )درصد(فراوانی نسبی   فراوانی نسبی  

  )درصد(
 9 21 3 6 0 صفر

درصد 5کمتر از   1 17 9 31 14 
درصد 5-15  2 48 27 67 27 
درصد 25- 15  3 46 26 67 27 

25 -35  4 39 22 38 15 
درصد 35باالتر از   5 24 13 19 8 

  
  اي اثرات درمانینتایج حاصل از تخمین مدل دو مرحله -2 جدول 

  مدل تمایل به پرداخت
  سطح معنی داري  Z آماره خطاي استاندارد مقدار ضریب متغیر

 000/0 - 27/7 674/0 - 10/3 جزء ثابت

  005/0  84/2  04/0  126/0  تعداد اعضاي خانوار
  000/0  01/4  09/0  357/0 شاخص عمومی خرید
 004/0 87/2 10/0 276/0 زیستشاخص تمایالت حفظ محیط

شاخص سطح آگاهی از محصوالت غذایی 
 سالم

539/0 077/0 98/6 000/0 

 036/0 - 10/2 0001/0 - 0002/0 مجذور متغیر سن

  054/0  93/1  042/0  082/0  سطح تحصیالت
  000/0  71/3  674/0  50/2  پیش زمینه شغلی و تحصیلی کشاورزي

  مدل اثر درمانی
 000/0 - 21/7 50/0 - 58/3 جزء ثابت

 000/0 80/4 008/0 038/0 سن

 09/0 70/1 086/0 15/0  زیستشاخص تمایالت حفظ محیط

  005/0  83/2  34/0  1/0  اصلیت روستایی
 009/0 62/2 151/0 397/0 جنسیت

  001/0  - 20/3  41/0  - 30/1  ضریب الندا
Wald Chi- squared : 95/341                 ,              Prob[ChiSqd > value] = ٠٠٠٠/٠  
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 پرداخـت  بـه  توزیع فراوانی سـطح تمایـل   1جدول 

اضـافی پاسـخگویان را بــراي محصـوالت غـذایی ســالم،     
ازمان نسبت به محصوالت رایج را در میـان کارکنـان سـ   

و در میـان  ) گـروه تحـت درمـان   (جهاد کشاورزي تبریز 
. دهـد نشـان مـی  ) گـروه شـاهد  (خانوارهاي شـهر تبریـز   

مطابق این جدول، میانگین تمایل بـه پرداخـت اضـافی در    
و مقـادیر حـداقل و حـداکثر     3میان اعضاي نمونه حدود 

همچنین با توجـه بـه نتـایج جـدول،     . می باشند 5و  0آن 
به پرداخت اضافی در میان اعضاي نمونـه   میانگین تمایل

کمتر از گروه تحت درمان یا افـراد بـا زمینـه    ( 5/2حدود 
و مقادیر حداقل و حـداکثر  ) شغلی یا تحصیلی کشاورزي

نتـایج حـاکی اسـت در گـروه تحـت      . می باشند 5و  0آن 
درصد پاسخگویان تمایل به پرداخـت بـیش از    61درمان 

درصـد   50گـروه شـاهد    درصد دارند، درحالی که در 15
  .افراد این مقدار تمایل به پرداخت اضافی را عنوان نمودند

در نهایت به دلیـل فروضـی کـه در بخـش پیشـین      
ذکر گردیـد، مـدل اثـرات درمـانی آگـاهی کشـاورزي بـر        

اي تمایـل بـه پرداخـت اضـافی افـراد بـه روش دومرحلــه      
 گزارش شده 2تخمین زده شد و نتایج حاصله در جدول 

  .است
ــدول        ــه جـ ــه بـ ــا توجـ ــد  )1(بـ ــاره والـ ــدار آمـ ، مقـ

ــی ) 95/341( ــا ســطح معن ــک درصــد ب و ضــریب داري ی
النــدا، بــا عالمــت منفــی و معنــی دار، نشــان از تصــریح  

ــه  ــر دومرحل ــدل اث ــایج  . . اي داردمناســب م ــا توجــه نت ب
جدول، مشاهده می شـود کـه بـه جـز متغیـر سـن، کلیـه        

پرداخـت، اثـر    متغیرهاي لحـاظ شـده در مـدل تمایـل بـه     
مثبــت و معنـــی داري را بـــر روي احتمــال تمایـــل بـــه   
پرداخــت اضــافی افــراد بــراي محصــوالت غــذایی ســالم 

ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه افــراد مســن تــر  . داشــتند
تمایــل بــه پرداخــت کمتــري بــراي مصــرف محصــوالت  

ــه       ــایج مطاالع ــا نت ــه ب ــد ک ــالم دارن ــذایی س ــد و غ احم
ــوانی دارد )2008(جوهـــدي  ــ. همخـ ــان مـــی نتـ ایج نشـ

دهــد تمایــل بــه پرداخــت افــراد بــا تعــداد اعضـــاي        

ــد    ــا رابطــه مثبتــی دارد، ایــن امــر مــی توان خــانواده آنه
ــر    ــاي بزرگت ــانواده ه ــدان در خ ناشــی از حضــور فرزن
و توجه بیشتر والـدین  نسـبت بـه  سـالمت غـذایی آنهـا       

ــد ــه تحصــیالت    . باش ــر چ ــان داد ه ــایج نش ــین نت همچن
ــاالتر باشــ    ــدگان ب ــرف کنن ــت   مص ــه پرداخ ــل ب د، تمای

ــه      ــبت ب ــالم نس ــذایی س ــوالت غ ــراي محص ــتري ب بیش
ــد داشــت  ــداول خواهن ــواع مت ــی دار  . ان ــت و معن ــر مثب اث

ــاهی    ــطح آگـ ــاخص سـ ــد، شـ ــومی خریـ ــاخص عمـ شـ
ــیط     ــظ مح ــایالت حف ــاخص تم ــدگا ن و ش مصــرف کنن
زیست نشـان مـی دهـد کـه افـرادي کـه دقـت بـاالیی در         

ــه ســطح آ   ــرادي ک ــد، اف ــذایی دارن ــواد غ ــد م ــاهی خری گ
ــد و    ــذایی ســالم دارن ــه محصــوالت غ ــاالتري نســبت ب ب
ــایالت دوســتانه اي در قبــال       ــین افــرادي کــه تم همچن
ــغ   ــد، حاضـــر بـــه پرداخـــت مبلـ محـــیط زیســـت دارنـ
ــاالتري بــراي خریــد محصــوالت غــذایی ســالم نســبت   ب
ــی        ــایج برخ ــا نت ــه ب ــند ک ــی باش ــداول م ــواع مت ــه ان ب

ــوانی دارد  ــابه همخــ ــات مشــ ــن و ( مطالعــ تورجوســ
ــار ــدو ، 2001ان همکـ ــاران ییریـ ــی  2005و همکـ و داربـ

2006.( 

در مورد متغیرهـاي تـابع اثـر درمـانی نیـز، هـدف از            
تخمین این تابع خارج کردن اثرات ایـن متغیرهـا و یـا بـه     
اصطالح خـالص سـازي اثـر درمـانی در تـابع تمایـل بـه        
پرداخت است و صرفا ذکر این نکته کـه کلیـه متغیرهـاي    

عنی داري بر پـیش زمینـه شـغلی و یـا     مدل اثر مثبت و م
 .انـد، کفایـت مـی کنـد    تحصیلی کشاورزي افـراد گذاشـته  

نتایج کلی مدل دو مرحله اي نشـان داد کـه داشـتن پـیش     
زمینه شغلی مرتبط با کشاورزي، اثر مثبت و معنی داري 
بر تمایل به پرداخت افراد براي محصـوالت غـذایی سـالم    

 .دارد

اي حـاکی از  خمین مـدل دومرحلـه  طور کلی، نتایج تبه     
اثر مثبت و معنی دار پـیش زمینـه شـغلی افـراد بـر روي      
احتمال تمایل به پرداخت اضـافی آنهـا بـراي محصـوالت     
-غذایی سالم است، به طوري که داشتن چنین پیش زمینه
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اي یا بعبارت دیگر، داشتن سطح آگاهی کشاورزي افراد، 
نهـا بـه میـزان    سبب افزایش احتمال تمایـل بـه پرداخـت آ   

در این زمینه می توان پیشنهاد نمود که . خواهد شد 50/2
آشنایی کلیه اعضاي جامعه با تحصیالت مختلف، با علـم  
نوین کشاورزي، سبب باال رفتن آگاهی تغییر نوع نگـرش  

تر شده و در نتیجـه  آنها نسبت به محصوالت غذایی سالم
ــ   ــه ایــن ن ــا را نســبت ب ــراد آنه ــه پرداخــت اف وع تمایــل ب

محصوالت باالتر خواهد برد که توجه به ایـن نکتـه بـراي    
سیاســتگذاران عرصــه تولیــد و مصــرف محصــوالت     

  . کشاورزي می تواند حائز اهمیت باشد
 این از افراد آگاهی سطح مثبت اثر به توجه با همچنین     
 مقاطع تمام در هدفمند هايآموزش ارائه محصوالت، نوع

 تـر پـایین  سـنین  ویژهبه ی،سن مقاطع تمام براي تحصیلی
 در محصـوالت  ایـن  تولیـد  و مصرف سازيفرهنگ جهت

ــه ــات و جامع ــنظم و وســیع تبلیغ ــن م  در محصــوالت ای
ــانه ــايرس ــی ه ــش و گروه ــب و پخ ــورهاي نص  بروش
 در ســالم و ارگانیــک محصــوالت خصــوص در تبلیغــاتی

 . شهر متمرکز نقاط

 در موجـود  تبلیغـاتی  و اطالعـاتی  ضـعف  بـه  توجـه  با   
ــه ــه در جامع ــذایی محصــوالت زمین  و تشــکیل ســالم، غ

-محـیط  حامی) NGO( نهاد مردم سازمانهاي از حمایت

 انجـام  جهـت  آنهـا  تشـویق  و پایـدار  کشاورزي و زیست
 جامعـه  سطح در رسانیاطالع ویژهبه مختلف هايفعالیت

 واقـع  در کـه  افـراد  محیطـی  زیسـت  گرایشـات  افزایش و
  .باشد تواندمی مناسب امیاقد است نهادهایی چنین فلسفه

تولید هدفمند محصوالت سالم با تمرکز بـر رژیـم   
غذایی ویژه افراد با سنین باالتر و ارائـه ایـن محصـوالت    
در بسته بندي هاي مناسب و دادن اطالعـات و محتویـات   

و اسـتفاده از  ) آنـالیز مـواد  (بر روي محصـوالت غـذایی   
ه حاضر برچشب هاي تضمینی از دیگر پیشنهادات مطالع

جهت افزایش اقبال عمومی ایـن محصـوالت در راه ورود   
  .  به سبد غذایی مصرف کنندگان می باشد

شود کـه هـدف اصـلی مطالعـه     در انتها، اشاره می
حاضر، معرفی و آشنایی با رهیافـت اثـرات درمـانی، بـه     
ــات     ــر در ادبی ــراي ســنجش اث ــوین ب ــافتی ن ــوان رهی عن

ایــن روش در اقتصادســنجی مــی باشــد و مــی تــوان از  
مطالعات متعددي دیگري براي محاسبه تـاثیر متغیرهـاي   

  .اجتماعی استفاده نمود-مختلف اقتصادي
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	ﻢﻟﺎﺳ ﯽﯾاﺬﻏ تﻻﻮﺼﺤﻣ ،ﺖﺧادﺮﭘ ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ ،ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺖﻓآ ،ﺶﮐﺎﻫ حﻼﺻا نﺎﻫﺎﯿﮔ ،ﯽﮑﺷﺰﭙﻣاد يﺎﻫوراد ، داﻮـﻣ ،ﯽـﮑﯿﺘﻧژ هﺪﺷ و ﯽـﻧدوﺰﻓا داﻮـﻣ ،هﺪـﻧراﺪﻬﮕﻧ ﺶﺑﺎـﺗ ﻪﻌﺷادﻮﺷ ﯽﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ. ﮏـﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ، ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ ﺖﻣﻼـﺳ ﻪﻌـﺳﻮﺗ و ﺖـﯾﻮﻘﺗ ﺚـﻋﺎﺑ ﻪـﮐ ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪـﺧﺮﭼ ،ﯽﺘـﺴﯾز يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا ﺖـﯿﻟﺎﻌﻓ و ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫ دﻮﺷ ﯽﻣ
	ﻪﺑرﻮﻃ ﯽﻠﮐﯽﯾاﺬﻏ تﻻﻮﺼﺤﻣ نوﺪـﺑ ﻪـﮐ ﮏﯿﻧﺎﮔرا زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺖـﻓآﺶــﮐ تﺎــﺒﯿﮐﺮﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ يﺎــﻫدﻮﮐ ،ﺎـﻫ ﺎﯾ ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﮑﯿﺘﻧژ هﺪﺷ حﻼﺻا ﻢﻟﺎـﺳ تﻻﻮﺼﺤﻣ نآ رد ﻪﮐ زا ﺮـﺘﻤﮐ داﻮـﻣ ﻦـﯾا فﺮﺼﻣ راﺪـﻘﻣ)زد( ﻦﯿـﯿﻌﺗ لﺎﺳ لﻮﻃ رد ،ﺪﺷﺎﺑ كﺎﻧﺮﻄﺧ هﺪﺷ ﻪـﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺮﯿﺧا يﺎﻫ ناواﺮــﻓنﺎــﺳ
	ـﯾﺪﺠﺗ ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﻆـﻔﺣ ،ﺖﺴﯾز داﻮـﻣ ﺖـﯿﻔﯿﮐ دﻮـﺒﻬﺑ ،ﺮﯾﺬـﭘﺎﻧ ﺪ
	ﺮﻓ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ،ﯽﯾاﺬﻏآهدرو و يروﺮـﺿﺮﯿﻏ و دازﺎﻣ يﺎﻫ ﺖﻬﺟ يﺎـﻫزﺎﯿﻧ يﻮـﺳ ﻪـﺑ يزروﺎـﺸﮐ ﺶـﺨﺑ دﺪـﺠﻣ يﺮﯿﮔﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﺛﻮﻣ رازﺎﺑ) ﯽﮑﭼﻮﮐ و نﺎﯿﻧﺎﻘﻫد1375 ﯽﮑﭼﻮـﮐ ، نارﺎﮑﻤﻫ و1376، يﺮﺑ و دراوﺎﻫ2008(. ـﻠﻋﯽ ﯽـﻘﻠﺗ ﻢـﻏر فﺮـﺼﻣ ﺮـﺜﮐا ﺖﺒﺜﻣ ﺠﺗ ،تﻻﻮـﺼﺤﻣ ﻦـﯾا زا نﺎﮔﺪـﻨﻨﮐ ﻪـﺑﺮ ﯽـﻣ نﺎـﺸﻧ
	نﺎﻣرد)ﻞﯿﺒﻗ زا : و هرود ،شزﻮـﻣآ ،رﺎﺘﻓر هﺮـﯿﻏ( يور ﺮـﺑ دراد صﺎﺧ هدزﺎﺑ و ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﮏﯾ . درﻮﻣ رد ،لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ ﯽﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد داﺮﻓا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻨﯿﻣز ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﻢﻟﺎـﺳ تﻻﻮـﺼﺤﻣ ياﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﺖﺧادﺮﭘ ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ ،ﯽﯾاﺬـﻏ ﺮـﺗ دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا . ﻂـﺳﻮﺘﻣ تاﺮـﺛا زا ﯽـﺻﺎﺧ عﻮـﻧ ﯽﻧﺎﻣرد 
	تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ داﺮﻓا ﺖﺒﺜﻣ ﻞﯾﺎﻤﺗ رد راﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﻠﻣﺎﻋﺪﻧداد ﯽﻣ ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﯾاﺬﻏ . هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ناﺮﯾا رد ﻪــﺑ ﻞــﯾﺎﻤﺗ و ﯽﻫﺎــﮔآ ﺢﻄــﺳ ،شﺮــﮕﻧ عﻮــﻧ ﯽــﺳرﺮﺑ ياﺮــﺑ تﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ ﻞــﯿﺒﻗ زا داﺮــﻓا ﺖــﺧادﺮﭘ نارﺎــﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎــﺑﺮﻗ )2007( ،نارﺎﮑﻤﻫ و هداﺰﯿﻠﻋ)2008 ( نار
	هزاﺪﻧا ﺖـﺳا هﺪـﺷ يﺮﯿﮔ . ﯽﻧﺎـﻣرد تاﺮـﺛا ﺖـﻓﺎﯿﻫر تﺎـﺸﯾﺎﻣزآ ياﺮـﺑ اﺪـﺘﺑا رد ،دﺎﺼﺘﻗا رد يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ زا ﺶﯿﭘ ﺪـﺷ ﯽـﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾوراد . نﺎـﻣرد هﺪـﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻤـﺳا ﺮـﯿﻐﺘﻣ راﺮـﻗ نﺎـﻣرد ﺖـﺤﺗ دﺮـﻓ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﻪﮐ هدﻮﺑ ﯽﮑﺷﺰﭘ شزرا ،ﻪﺘﻓﺮﮔ1ﯽﻣ دﻮﺧ ﻪﺑ ار دﺮـﻓ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد و دﺮﯿﮔ ﺑ را
	« ﯽـﻣ ﺪﺷﺎﺑ . زا ﯽﺻﺎﺧ عﻮﻧ ﮏﯾ ﺖﻓﺎﯾرد ﺮﺛا ﻪﺑ هرﺎﺷا ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا
	، ﻪﻠﺌﺴﻣ زا ﯽﻋﻮﻧ»ﻪﻧﻮﻤﻧ بﺎﺨﺘﻧا
	ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا
	(ﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷدﻮﺷ . ﯽﻓدﺎـﺼﺗ يﺮـﯿﮔ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﮏـﯾ ضﺮﻓ ﻖﻘﺤﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ
	)
	ﻖﯿﻗد نﺎﯿﺑ ،ﺮﺗ»بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻠﺌﺴﻣ« ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺪﯾﺎﺑ ،نﺎﻣرد رد ﺪﺷﺎﺑ ﻖﻘﺤﻣ) يﺎـﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪـﮐ ﺖـﺳا ﯽـﻨﻌﻣ ﻦﯾﺪﺑ ﯽﯾاﺰﻧورد ﻪـﺑ ردﺎﻗ ﻖﻘﺤﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ نﺎﻣرد ﺮﺛا دﻮﺧ رد يﺮﮕﯾدﻨﺷ ﻞﮑـﺸﻣ ﺎـﺑ ﺖـﻟﺎﺣ ﻦـﯾا رد ،ﺖﺴﯿﻧ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻄﺑ ﺎﻬﻧآ ﺖﺧﺎ » ﯽﺤﯿـﺿﻮﺗ يﺎﻫ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺎﺑ لﻼﺧا ءﺰﺟ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ « ﺎـﯾ» ﮏـﯾ 
	ﯽﻣ دﻮﺷ)ﺞﯾرﺪﻟوو2002 .( ﺮﮔا نﺎـﻣرد هﺪـﻨﻫد نﺎـﺸﻧ ﯽﻤـﺳا ﺮـﯿﻐﺘﻣ) ﻪـﻨﯿﻣز ﺶﯿـﭘ دﺮـﻓ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺎﯾ ﯽﻠﻐﺷ ( ﺖـﻟﺎﺣ ﻦـﯾا رد ،ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﻟدﺎﻌﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﻂﻘﻓ)1(ﻢﯿﺘﺴﻫ:
	« ﻢﯿﺘـﺴﻫ ﻪـﺟاﻮﻣ .( ﻪـﻣادا رد ﯽـﻣ راﺮـﻗ ﺚـﺤﺑ درﻮﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا ﻦﯿﻤﺨﺗ نآ رد ﻪـﮐ دﺮـﯿﮔ هدﻮـﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ داﺮﻓا يور ﺮﺑ نﺎﻣرد ﺮﯿﺛﺎﺗ
	ﻻﻮـﻤﻌﻣ ،نﺎـﻣرد زا ﻞـﺻﺎﺣ يﺪﯾﺎﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا مود ﻪﺘﮑﻧﺳا توﺎﻔﺘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ داﺮﻓا نﺎﯿﻣ يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪـﺠﯿﺘﻧ رد و ﺖ ياﺮـﺑ نﺎـﻣرد ﺮـﺛا يزﺎـﺳ ﻪﺻﻼﺧ ياﺮﺑ يدﺪﻌﺘﻣ ﯽﺘﯿﻌﻤﺟ ﺖـﺳا هﺪـﺷ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ داﺮﻓا زا ﯽﺻﺎﺧ هوﺮﮔ ﮏﯾ . عﻮـﻧ ﮏـﯾ هزاﺪــﻧا يﺎــﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦــﯾا دراﺪﻧﺎﺘــﺳا ،يﺮــﯿﮔ» ﯽﻧﺎــﻣ
	ﯽـﻣ و
	ﺘﻧا لﺎﻤﺘﺣا ﺪﻧاﻮﺗ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﺖـﺤﺗ ﺰﯿﻧ ار داﺮﻓا نﺎﯿﻣ نﺎﻣرد بﺎﺨ ﺪﻫد راﺮﻗ. ﮏـﯾ ياﺮـﺑ هﻮﻘﻟﺎـﺑ ﻪـﺠﯿﺘﻧ ود ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺎﺑ رﺎﮐ عوﺮﺷ ﻪﺑ دﺮﻓ ترﻮﺻ وﯽﻣ ﯽـﻨﻌﻣ ﻪـﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺮﯿﻐﺘﻣ شزرا) ﻒـﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄـﺳ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﯽﯾاﺬـﻏ تﻻﻮـﺼﺤﻣ ياﺮـﺑ داﺮـﻓا ﯽﻓﺎﺿا ﺖﺧادﺮﭘ ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗﻢﻟﺎ
	ﯽــﻣ ترﻮــﺻ ﻪــﺑ ﻪــﮐ ﺪــﺷﺎﺑ ﻪــﻄﺑار)2( ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗدﻮﺷ:
	(
	ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪـﻨﭼ ﺎﯾ ﮏﯾ ﺐﺴﺣﺮﺑ ﯽﻃﺮﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ترﻮﺼﺑ ﺪﻧاﻮﺗكﺮﺘﺸﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ
	)» ﯽﻃﺮـﺷ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا« ( ﻒـﯾﺮﻌﺗ ددﺮﮔ .ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ:
	ﻪﻄﺑار3 دﺮـﻓ ﮏـﯾ ياﺮـﺑ ار نﺎـﻣرد يرﺎﻈﺘﻧا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻊﻗاو رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ
	ﯽﮔﮋﯾو ﺎﺑيﺎﻫ ﯽـﻣ ﻒﯿﺻﻮﺗ نﺎـﯿﺑ ﻪـﺑ ﺎـﯾ ﺪـﻨﮐ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﺮﺛا ﺮﮕﯾد
	نﺎﻣرد رد ار ﻪﻌﻣﺎﺟ زا دﺮﻓ ﮏﯾ نﺎﻣرد)يزروﺎﺸﮐ ﻪﻨﯿﻣز ﺶﯿﭘ ﻦﺘﺷاد ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد ( ﯽـﻣ
	( داد راﺮـﻗ دﺎﻘﺘﻧا درﻮﻣ ار ﻪﯾﺮﻈﻧ ﻦﯾا . هﺪـﯾا زا ﻪـﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد يو ناﻮـﻨﻋ ﺖـﺤﺗ يا» ﮏـﯾ بﺎـﺨﺘﻧا ـﻣآ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ رﻮﻄﺑ ردرﺎﯿﻠﯿﻣ ياﺮـﺑ ﯽﻠﻐـﺷ شزﻮ ترﺎﻬﻣ ﻢﮐ ناﺮﮔرﺎﮐ«دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا . ﻦﯿـﻨﭼ ﻦﯾا يو هﺪﯿﻘﻌﺑ ﺖـﺴﯿﻧ ﻂﯾاﺮـﺷ ﺪﺟاو و ﯽﺘﺳﺎﯿﺳ فاﺪﻫا ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ در
	ﺪﺠﻨﺳ . ﻦﻤﮑﻫ)
	ﻢﯾراد ﻪﻌﻣﺎﺟ زا . ـﺑ هوﺮـﮔ ﮏـﯾ نﺎـﻣرد ﺮﯿﺛﺎﺗ ضﺮﻓ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺮ ﯽﻣ ﻪﺘﺷاﺬﮔ رﺎﻨﮐ ﺮﮕﯾد هوﺮﮔدﻮﺷ . نﺎـﻣرد ﻪـﮐ ﯽـﻨﻌﻣ ﻦﯾﺪﺑ هوﺮﮔ
	ﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار ما ﺪـﻫد . مﺎﻧ ﺎﺑ قﻮﻓ ضﺮﻓ» داﺮـﻓا ﯽﻧﺎـﻣرد شزرا لﻼﻘﺘـﺳا ضﺮﻓ «
	هوﺮﮔ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻂﻘﻓ ما
	،ﻪـﻨﯿﻣز ﻦـﯾا رد ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ ﺮﮕﯾد رﺎﯿﻌﻣ» ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﺮـﺛا نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ داﺮﻓا ياﺮﺑ ﯽﻧﺎﻣرد)
	ﺖﺴﯿﻧ . ﻖـﯾﺮﻃ زا ﻪﻠـﺻﺎﺣ ﻪﺠﯿﺘﻧ ضوﺮﻓ ﻦﯾا ﺎﺑ ﻪـﻄﺑار)8 ( ﯽﻣ ﺖﺳدﺪﯾآ:
	(
	«ﯽﻣﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ
	ترﻮﺻ ﻪﻄﺑار)4(ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗددﺮﮔ:
	ــﺷوﺮﮐ ﻞــﺧاد ياﺰــﺟا نآ رد ﻪــﮐﻪ ﺪــﻣآرد هﺪــﻨﻫد نﺎــﺸﻧ نﺎﻣرد زا ﻞﺻﺎﺣ) و هرود ،ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ (... ﯽـﻣ ـﺷﺎﺑﺪ . ﮏـﯾ ﻦـﯾا نآ رد ﻪـﮐ ﺖـﺳا ﯽﻧﻮﯿـﺳﺮﮔر لﺪـﻣ ﮏـﯾ بﺎـﺨﺘﻧا زا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﻟدﺎﻌﻣ) ﻪﻟدﺎﻌﻣ8 ( ﻪـﺑ ﺎـﯾ دراد ﯽﮕﺘـﺴﺑ . ﻪﻔﻟﻮﻣ ﻪﺳ لﻮﻤﺸﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا دﺮﻓ صﺎﺧ ﺪﻣآرد : زا ضﺮ
	ر ﻪﻄﺑا4 ﺎـﯾ ﮏـﯾ ﺐـﺴﺣ ﺮـﺑ ﯽﻃﺮﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ار كﺮﺘﺸﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺪﻨﭼ)» ﯽﻃﺮـﺷ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا « ياﺮـﺑ نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ داﺮﻓا (ﯽﻣﺑ ناﻮﺗﻪ ترﻮﺻ ﻪﻄﺑار)5(ﺖﺷﻮﻧ:
	ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﯽﯾﺎـﻬﻧآ ياﺮـﺑ نﺎـﻣرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺮﺛا ﻊﻗاو رد ﯽﺗﻼﯿــﺼﺤﺗ ﺎــﯾ ﯽﻠﻐــﺷ ﻪــﻨﯿﻣز ياراد ﻊــﻗاو رد ﻪــﮐ ﺖــﺳاهدﺮــﮐ يزروﺎــﺸﮐﺪــﻧا . ،صﺎــﺧ ﻂﯾاﺮــﺷ رد و ﺎـﻣا ،ﺪﻨﺘـﺴﻫ ﻢﻫ لدﺎﻌﻣ ﻪـﮐ اﺮـﭼ ﺪـﻨﺗوﺎﻔﺘﻣ ﻢـﻫ ﺎـﺑ ﻞـﮐ رد ﺖـﺳا ﻦـﮑﻤﻣ ﯽﺗﻼﯿﺼﺤﺗ ﺎﯾ ﻞﻐﺷ ﻦﯿﻨﭼ ﮏﯾ ﻦﺘﺷاد بﺎﺨﺘﻧا زا 
	نآ رد ﻪـــﮐ ، و ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . لﺪـﻣ ﻦـﯾا رد
	ﯽـﮔﮋﯾو ﺎـﺑ داﺮـﻓا ياﺮﺑ ﺺﺨـﺸﻣ ﺮـﯾز ﻪـﻟدﺎﻌﻣ ﻂـﺳﻮﺗ ﯽﻣﻮﺷد:
	و
	نﺎﻣرد ﺖﺤﺗ هوﺮﮔ ياﺮﺑ) رد هﺪـﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮـﺷ ،رﺎﺘﻓر هرود (ﯽﻣ هﺪﯾد ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑدﻮﺷ:
	ﻦﯾﺮـﺧآ ﺮـﮔا ﺪﻧا لدﺎﻌﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ ﺮﮐﺬﻟا قﻮﻓ مﻮﻬﻔﻣ ودﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﻔﺻ ﺢﯾﺮﺼﺗ ﻦﯾا رد ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺖـﻟﺎﺣ ود رد ﯽﻣ خر ﺪـﻫد . ﻞـﺑﺎﻗﺮﯿﻏ ﺮـﯿﻐﺘﻣ ﭻﯿـﻫ ﻪـﮐ ﯽﻧﺎـﻣز لوا ﺖـﻟﺎﺣ هﺪﻫﺎﺸﻣ نآ رد و ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاﺪﻧ دﻮﺟو نﺎﻣرد ﺪﯾاﻮﻓ زا يا ترﻮﺻ خر ﯽﻧﺎـﻣز مود ﺖﻟﺎﺣ و دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﯽــﻣ ﻞــﺑﺎﻗﺮﯿﻏ ﺪ
	نآ رد ﻪــﮐ و ﺮﻔــﺻ ﻦﯿﮕﻧﺎــﯿﻣ ﺎــﺑ لﻼــﺧا ياﺰــﺟا ﺪﻨﺘﺴﻫ .ﻻ ﯽـﻌﻄﻗ ندﻮـﺑ ﯽـﻄﺧ ضﺮـﻓ ﻪـﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مز
	ﻦﺘﻓﺎـﯾ ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ ،
	ﻦﯿﻤﺨﺗ ياﺮﺑ يرﺎﮔزﺎﺳ يﺎﻫ وﯽﻣﺑﺪﺷﺎ . ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ ﻪﻟدﺎﻌﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﮐ ﺖﺳا6 و7 ﻖـﯾﺮﻃ زا ﺖﺑﺎﺛ رﻮﻃ ﻪﺑ ﮏﯾ
	ﮏــﯾ ﺲﻧﺎــﯾراو)
	( يﺎــﻫﺮﯿﻐﺘﻣ زا ﻞﻘﺘــﺴﻣ و ﯽﺤﯿﺿﻮﺗﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . تﻻدﺎـﻌﻣ دﻮـﺷ ﯽﻣ ضﺮﻓ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ 6 و7ﺲﻧﺎﯾراو ﺎﺑ لﺎﻣﺮﻧ لﻼﺧا ﺰﺟ ياراد يﺎﻫ و و ﺲﻧﺎﯾراﻮﮐ و لﻼـﺧا ﺰﺟ ﺎﺑ ﺪﻨﺘـﺴﻫ . ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ ﺖﺷﻮﻧ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد:
	ﺮﮔا ﺖﺳا ﻦﯿﻤﺨﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾ يور ﺮﺑ:
	ﺎﻌﻣ رد ﺐﯿﺷ ﺐﯾاﺮﺿ ﺮﮔا تﻻد6 و7 ضﺮـﻓ لدﺎﻌﻣ ﺪﻧﻮﺷ :
	ﻞـﯿﻠﻘﺗ ﺖـﺑﺎﺛ راﺪـﻘﻣ ﮏﯾ ﻪﺑ ﯽﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺮﯾز ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا و ﺪﺑﺎﯾ
	دروآﺮﺑ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﺳا
	نآ رد ﻪﮐ:
	و ﯽﻣﻼﺧا ءﺰﺟ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ ل تﻻدﺎﻌﻣ رد ﻦﯿﺸﯿﭘ ضوﺮﻓ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ12 و13 طﺮﺷ ياراد ، ﯽﻣ ﺪـﺷﺎﺑ.رد ضوﺮـﻓ ﻦـﯾا لﺎـﺣ ﺮـﻫ ﯽـﻣ ﻦـﯾا ﺪـﻨﻣزﺎﯿﻧ و هدﻮـﺑ هﺪـﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﻪـﮐ ﺪﻨـﺷﺎﺑ هﺪـﺸﻧ هﺪﻫﺎـﺸﻣ رﻮﺘﮐﺎﻓ ﭻﯿﻫ ددﺮﮔ ضﺮﻓ ﺮـﺑ يراﺬـﮔﺮﯿﺛﺎﺗ و رد ﺖﮐﺮـﺷ ياﺮـﺑ دﺮﻓ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﮐ دراﺪﻧ دﻮﺟوﺪﻫد ر
	نآ رد ﻪــــــﮐ هﺪــــــﻨﻫد نﺎــــــﺸﻧ
	لﺪــﻣ لﻼــﺧا ياﺰــﺟا حﻼــﺻا ياﺮــﺑ  ﻪــﻄﺑار ﻊــﻗاو رد ﻪــﮐﺖــﺳا هﺪــﺷ هدروآ ﺖــﯿﺑوﺮﭘ. ياﺮــﺑ ﻪــﻟدﺎﻌﻣ ،18 ﻦﻤﮑﻫ ياﺪﻧﻻ ﻒﯾﺮﻌﺗ)ﺰﻠﯿﻣ سﻮﮑﻌﻣ ﺐﯾﺮﺿ (ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ . رد نآ رد ﻪــﮐ ﯽــﻠﮐ ﺖــﻟﺎﺣ و ﺮﻔــﺻ ﺖــﺳا ﻦــﮑﻤﻣ تﻻدﺎـﻌﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ،ﺪﻨﺷﺎﺒﻧ6 و7 ﯽـﻣ ﺰـﺟ ﻞﻣﺎـ
	« .( ،ﻪـﺘﺒﻟا شور ،دﻮـﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺪﯾدﺎﻧ ار ضوﺮﻓ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد
	طﺮــﺷ ﻪــﮐ ﯽﺗرﻮــﺻ رد
	،ددﺮــﮔ ﻞــﯿﻤﺤﺗ ﺖﺷاد ﻢﯿﻫاﻮﺧ:
	ﺪﻧراد دﻮﺟو ﻦﯿﻤﺨﺗ ياﺮﺑ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ يﺎﻫ) ،ﮏﯿﺑرو2004.( ﺖـﻟﺎﺣ درﻮـﻣ رد ﺖـﻬﺟ ﻢﯿﻤـﺼﺗ ،ﺮـﺗ ﯽﻣﻮـﻤﻋ يﺎـﻫ نﺎﻣرد) يزروﺎـﺸﮐ ﯽﻠﯿـﺼﺤﺗ ﺎـﯾ ﯽﻠﻐـﺷ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﺘﺷاد ( ار ﻂﺳﻮﺗ ناﻮﺗ ﯽﻣﺪﻣ ﺖﯿﺑوﺮﭘ لﺪﻣ ﮏﯾﯽﻣ ،دﺮﮐ يزﺎﺴﻟ ناﻮـﺗ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ ضﺮﻓ:
	يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺪـﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ، و ﮏـﯾ ﻖـﯾﺮﻃ زا ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﻪـﮐ ﯽﻃﺮـﺷ ﻪـﺑ ،ﺖﺳا ﻦﯿﻤﺨﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺪﺣاو نﻮﯿﺳﺮﮔر ظﺎـﺤﻟ لﺪﻣ رد ار ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا ﯽﻤﺳا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺎﺑ لﻼﺧا ياﺰﺟاددﺮﮔ . دﻮـﺷ ضﺮـﻓ ﻪـﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد : نآ رد ، ترﻮــﺻ و دﻮــﺑ ﺪــﻨﻫاﻮﺧ ﺮــﺑاﺮﺑ ) ﺞﯾرﺪﻟوو2002 ﮏﯿﺑرو و2004.(
	ﺮﮔا نآ رد ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ و دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ ﮏﯾ ﺮﺑاﺮﺑ ترﻮﺻ ﻦﯾا ﺮﯿﻏ رد ﺪـﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﻔﺻ ﺮﺑاﺮﺑ . ﻦﯿـﻤﻫ رﻮـﻃ ﻪﮐ هﺪﺷ ضﺮﻓ و ﺮﻔـﺻ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺎﺑ لﺎﻣﺮﻧ ﻊﯾزﻮﺗ ياراد
	فﺮﺼﻣ ﯽﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳﯽﮔﮋﯾو زا نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ تﻻﻮـﺼﺤﻣ يﺎـﻫ ﺎﺑ ﻢﻟﺎﺳ8 ﺮـﺘﻬﺑ ﻢﻌﻃ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﻣﻼﺳ ﻦﺘﺷاد ﻞﯿﺒﻗ زا ﻪﯾﻮﮔ ناﺮﮔ وﺖﺳا ندﻮﺑ ﺮﺗ . ﺺﺧﺎـﺷ ﻪﯿﻠﮐ زا هﺪـﺷ ناﻮـﻨﻋ يﺎـﻫ زا ﯽﯾﺎﻫﺪـﮐ ﺎـﺑ و هدﻮﺑ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ ﯽﺗﺮﮑﯿﻟ ﻒﯿﻃ عﻮﻧ1) ﻼﻣﺎـﮐ ﻢﻬﻣﺮﯿﻏ ( ﺎﺗ5)ﻢﻬﻣ ﻼﻣﺎﮐ ( هﺪـﺷ يراﺬـﮔﺪﮐ ﺪـﻧا . ﺮـﻫ هزاﺪـﻧا 
	ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻟﺎﻘﻣ رد ،هﺪـﺷ ﺮـﮐذ ﺐـﻟﺎﻄﻣ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽــﺳرﺮﺑ ياﺮــﺑ ﯽﻧﺎــﻣرد تاﺮــﺛا ﺖــﻓﺎﯿﻫر
	هرود يﺎــﻫ ياﺮـﺑ داﺮـﻓا ﺖـﺧادﺮﭘ ﻪـﺑ ﻞـﯾﺎﻤﺗ رد يزروﺎـﺸﮐ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﯽـﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﯾﺮﺒﺗ ﺮﻬﺷ رد ﻢﻟﺎﺳ ﯽﯾاﺬﻏ تﻻﻮﺼﺤﻣ دﻮـﺷ . هدادﻮﻣ يﺎﻫ ﯽﻓدﺎـﺼﺗ يﺮـﯿﮔ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﮏـﯾ ﻖﯾﺮﻃ زا زﺎﯿﻧ در لﺎﺳ رد و هدﺎﺳ1388 زا243 ﺮﻬـﺷ يﺎـﻫراﻮﻧﺎﺧ زا ﺮـﻔﻧ و ﺪﻫﺎــﺷ هوﺮــﮔ ناﻮــﻨﻋ ﻪــﺑ ،ﺰــﯾﺮﺒﺗ180 ن
	نﺎﺸﻧ زا ﻪﮐ ﺖﺳا دﺮﻓ تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ هﺪﻨﻫد1 )داﻮﺳ ﯽﺑ ( ﺎـﺗ8 )اﺮــﺘﮐد ( دﻮــﺑ هﺪــﺷ يراﺬــﮔﺪﮐ . يﺎــﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖــﯾﺎﻬﻧ رد
	دﺮــﻓ ﺖﯿــﺴﻨﺟ ،)1 = ،نز0 =دﺮــﻣ( ،
	ﻪــﮐ ، ﺮﺛا ﺮﯿﻐﺘﻣ ﯽﻠﯿـﺼﺤﺗ ﺎـﯾ ﯽﻠﻐـﺷ ﻪـﻨﯿﻣز ﺶﯿﭘ ،ﺖﺳا ﯽﻧﺎﻣرد دﺮـﻓ يزروﺎﺸﮐ)1= ، ﻦﺘـﺷاد0 = ﻦﺘـﺷاﺪﻧ ( ﺖـﯾﺎﻬﻧ رد و ﻞﯾﺎﻤﺗ رد ،داﺮﻓا يزروﺎﺸﮐ ﯽﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳ ﯽﻧﺎﻣرد ﺮﺛا ناﺰﯿﻣ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ار ﻢﻟﺎﺳ ﯽﯾاﺬﻏ تﻻﻮﺼﺤﻣ ياﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﺖﺧادﺮﭘ ﻪﺑﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ . ﺮـﺛا ﻊﺑﺎـﺗ يراد ﯽـﻨﻌﻣ رد راﺬـﮔﺮﯿﺛﺎﺗ يﺎ
	( ، ﻆـﻔﺣ تﻼﯾﺎـﻤﺗ ﺺﺧﺎـﺷ داﺮـﻓا ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ)
	( هداﻮﻧﺎـﺧ ياراد ، ﻪـﺸﯾر ﺎـﺑ يا ﯽﯾﺎﺘﺳور)
	ﻪـﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،1 = ،ندﻮـﺑ0 = ندﻮـﺒﻧ ( و ﺖﯿﺴﻨﺟ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد)
	ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،1 = دﺮﻣ و0 =نز (ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .لﺪﻣ دروآﺮﺑ ياﺮﺑ ،ﯽﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ راﺰﻓا مﺮﻧ زا
	قﻮﻓ ﻪﻄﺑار رد ﻪﮐ
	ادﺮﭘ ﻪﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ ﺪﺻرد ﯽﻓﺎﺿا ﺖﺧ هﺪﻨﻨﮐ فﺮﺼﻣ
	ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.
	،ﯽﯾاﺬـﻏ ﻢﻟﺎـﺳ تﻻﻮـﺼﺤﻣ ياﺮﺑ ما ﻦﺳ روﺬﺠﻣ
	، و ﻪـﻧﺎﻫﺎﮔآ ﺪـﯾﺮﺧ ناﺰـﯿﻣ ﻪـﮐ ﺖﺳا ﺪﯾﺮﺧ ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﯾاﺬـﻏ داﻮـﻣ ﺪـﯾﺮﺧ مﺎـﮕﻨﻫ رد ﯽﻣﻮـﻤﻋ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﺖﯾﺎﻋرفﺮﺼﻣ ﻂﺳﻮﺗ تﺮﮑﯿﻟ ﻒﯿﻃ ﺺﺧﺎﺷ ﮏﯾ ﻖﯾﺮﻃ زا ار هﺪﻨﻨﮐ 5ﻪﯾﻮﮔ ﺎﺑ ﯽﺤﻄﺳ و لﻮـﺼﺤﻣ ﯽﮔزﺎـﺗ ،ﺖﻤﯿﻗ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﯾﺎﻫﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار نﺎﺳآ ﯽﺳﺮﺘﺳدﺪﻫد . ﺮﯿﻐﺘﻣ
	و ،دﺮـﻓ راﻮﻧﺎـﺧ داﺮـﻓا داﺪﻌﺗ
	درﻮﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ زا ﯽﺧﺮﺑ ﺶﺠﻨﺳ ﯽﻔﯿﺻﻮﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ نادﺮﻣ ار ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻀﻋا ﺖﯾﺮﺜﮐا ﻪﮐ ﺪﻫد راﻮﻧﺎﺧ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ3/3 ﯽﻨﺳ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﺮﻔﻧ4/40ﺎﺳ ل ﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗﺪﻨﻫد .27 داﺮﻓا زا ﻞﮑﺸﺘﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻀﻋا ﺪﺻردزروﺎﺸﮐ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺎﯾ ﯽﻠﻐﺷ ﻪﻨﯿﻣز ﺎﺑ و ي24 ،ﺎﻬﻧآ ﺪﺻرد ﯽﻣ ﯽﯾﺎﺘﺳور ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ ﺖﻟﺎﺻ
	ﺺﺧﺎـﺷ ، ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﺖـﺳا داﺮﻓا ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻆﻔﺣ تﻼﯾﺎﻤﺗ5 زا ﻪـﯾﻮﮔ زا ﺖـﻇﺎﻔﺣ ﺖـﻬﺟ رد تﺎـﻧﺎﮑﻣا ﯽﺧﺮﺑ زا ﯽﺷﻮﭘ ﻢﺸﭼ ﻞﯿﺒﻗشور ندﻮﺑ ازﺮﻄﺧ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ياﺮـﺑ ﺖﺸﮐ ﯽﻠﻌﻓ يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﯿﺠﻨﺳ ﺖﺴﯾز . ﺮﯿﻐﺘﻣ، ﺺﺧﺎـﺷ
	ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺪﺣاو . ﺪﻣ ياراد تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ ﯽﺒﯿﺗﺮﺗ ﺮﯿﻐﺘﻣ 5 ﺶﺠﻨﺳ ﻪﺠﯿﺘﻧ و هدﻮﺑ ﻢﻠﭙﯾد قﻮﻓ تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ ﯽﻨﻌﯾ يﺎﻀﻋا نﺎﯿﻣ رد ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻆﻔﺣ تﻼﯾﺎﻤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ8/3 ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺎﺘﺒﺴﻧ ﺢﻄﺳ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧدراد ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻀﻋا نﺎﯿﻣ رد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا.
	ﺪــﻧاﻮﺗ ﯽــﻣ ﺮــﻣا ﻦــﯾا ،دراد ﯽــﺘﺒﺜﻣ ﻪــﻄﺑار ﺎــﻬﻧآ هداﻮﻧﺎــﺧ ﺮــﺘﮔرﺰﺑ يﺎــﻫ هداﻮﻧﺎــﺧ رد ناﺪــﻧزﺮﻓ رﻮــﻀﺣ زا ﯽــﺷﺎﻧ ﺎـﻬﻧآ ﯽﯾاﺬـﻏ ﺖﻣﻼـﺳ  ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ  ﻦﯾﺪـﻟاو ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺟﻮﺗ وﺪــﺷﺎﺑ . تﻼﯿــﺼﺤﺗ ﻪــﭼ ﺮــﻫ داد نﺎــﺸﻧ ﺞﯾﺎــﺘﻧ ﻦﯿــﻨﭽﻤﻫ ــﺷﺎﺑ ﺮﺗﻻﺎــﺑ نﺎﮔﺪــﻨﻨﮐ فﺮــﺼﻣ
	لوﺪﺟ1 ﻞـﯾﺎﻤﺗ ﺢﻄـﺳ ﯽﻧاواﺮﻓ ﻊﯾزﻮﺗ ﻪـﺑ ﺖـﺧادﺮﭘ ،ﻢﻟﺎــﺳ ﯽﯾاﺬـﻏ تﻻﻮـﺼﺤﻣ ياﺮــﺑ ار نﺎﯾﻮﮕﺨـﺳﺎﭘ ﯽﻓﺎـﺿا ـﺳ نﺎـﻨﮐرﺎﮐ نﺎـﯿﻣ رد ار ﺞﯾار تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻣزﺎ ﺰﯾﺮﺒﺗ يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ) نﺎـﻣرد ﺖـﺤﺗ هوﺮـﮔ ( نﺎـﯿﻣ رد و ﺰـﯾﺮﺒﺗ ﺮﻬـﺷ يﺎﻫراﻮﻧﺎﺧ) ﺪﻫﺎـﺷ هوﺮـﮔ ( ﯽـﻣ نﺎـﺸﻧ ﺪـﻫد . رد ﯽﻓﺎ
	ﺞﯾﺎــﺘﻧ ﻪــﺟﻮﺗ ﺎــﺑ ﻪـﯿﻠﮐ ،ﻦـﺳ ﺮـﯿﻐﺘﻣ ﺰـﺟ ﻪـﺑ ﻪـﮐ دﻮـﺷ ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ،لوﺪﺟ ﻪـﺑ ﻞـﯾﺎﻤﺗ لﺪـﻣ رد هﺪـﺷ ظﺎـﺤﻟ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮـﺛا ،ﺖـﺧادﺮﭘ ﻪـــﺑ ﻞـــﯾﺎﻤﺗ لﺎــﻤﺘﺣا يور ﺮـــﺑ ار يراد ﯽـــﻨﻌﻣ و ﺖــﺒﺜﻣ ﻢﻟﺎــﺳ ﯽﯾاﺬــﻏ تﻻﻮــﺼﺤﻣ ياﺮــﺑ داﺮــﻓا ﯽﻓﺎــﺿا ﺖــﺧادﺮﭘﺪﻨﺘــﺷاد . ﺮــﺗ ﻦـ
	ﯽﻣﺎﺣ ﻂﯿـﺤﻣ
	،داﺮﻓا يزروﺎﺸﮐ ﯽﻫﺎﮔآ ﺢﻄﺳ ﻦﺘﺷاد ،ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻌﺑ ﺎﯾ يا آ ﺖـﺧادﺮﭘ ﻪـﺑ ﻞـﯾﺎﻤﺗ لﺎﻤﺘﺣا ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ناﺰـﯿﻣ ﻪـﺑ ﺎـﻬﻧ 50/2ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ . ﻪﮐ دﻮﻤﻧ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﻢـﻠﻋ ﺎﺑ ،ﻒﻠﺘﺨﻣ تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺎﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ يﺎﻀﻋا ﻪﯿﻠﮐ ﯽﯾﺎﻨﺷآ شﺮـﮕﻧ عﻮﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻫﺎﮔآ ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ ﺐﺒﺳ ،يزروﺎﺸﮐ ﻦﯾﻮﻧﻢﻟ
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