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  چکیده
هاي منتخب استان آذربایجان شرقی نهاي کشاورزي رایج شهرستابا هدف ارزیابی پایداري مولفهحاضر تحقیق 

هاي هاي اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی به عنوان شاخصشاخص. شامل تبریز، اهر و مراغه انجام شده است
 گیري از نظرات فنیبا بهرهها و اطالعات مورد نیاز در این مطالعه داده. گیري ارزیابی در نظر گرفته شدندتصمیم

جمع آوري  1391در سال هاي آماري استان سالنامهو از طریق تکمیل پرسشنامه کشاورزي  جهاد سازمانکارشناسان 
اهمیت نسبی هر . انجام گرفت(AHP) ها به روش تحلیل سلسله مراتبی خصها و زیر شاتعیین ارزش وزنی شاخص. شد

نشان داد  تحقیق نتایج. تعیین شدتاپسیس نیز با استفاده از تکنیک ) مناطق کشاورزي(ها ها در گزینهیک از زیرشاخص
افزون بر . که معیار زیست محیطی بیشترین و معیار اجتماعی کمترین تاثیر را در پایداري کشاورزي مناطق منتخب دارد

- ترین منطقه در بین سه شهرستان به لحاظ پایداري کشاورزي میاین نتایج بیانگر آن است که شهرستان اهر مطلوب

هاي اهر و تبریز داراي بیشترن تنوع شهرستان هاي زیست محیطی نشان داد کهي شاخصز مقایسهنتایج حاصل ا .باشد
  .گیاهان زراعی هستند و شهرستان مراغه داراي تنوع زراعی پایینی است

 
آذربایجان شرقی، ارزیابی، پایداري کشاورزي، تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی  :هاي کلیديژه وا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Email:ghdashti@yahoo.com


  1394بهار / 1شماره  25جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                ...داداشیان، دشتی و                            146
 

The Combined Use of AHP and TOPSIS Technique for Determining the Weighted Criteria 
and Evaluation of Agricultural Sustainability  

(Case Study: Selected Counties of East Azarbaijan Province)  
 

Masoomeh Dadashian1 ,Ghader Dashti1*, Babollah Hayati2, Mohammad Ghahremanzadeh2 
 

 

Received: July 27, 2014  Accepted: February 9, 2015 
1MSc Student of Agriculture Management, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 
2Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture,University of Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author: ghdashti@yahoo.com 

 

Abstract  

       This study aimed to assess the sustainability of current agricultural component of the selected 

counties of East Azarbaijan province, including Tabriz, Ahar and Maragheh done. Indicators of 

social, economic and environmental assessment decisions were considered as indicators. Data and 

information required in this study using technical comments Jihad Agriculture Organization experts 

through questionnaires and statistical yearbooks were collected in the year 1391. Value-weighted 

index and the index of the Analytic Hierarchy Process (AHP) were performed. The relative 

importance of each of the sub options (agricultural areas) also was determined using TOPSIS 

technique. The results showed that the highest standards of environmental and social criteria 

selected regions are minimal impact on agricultural sustainability. Moreover, the results indicate 

that the Ahar is most desirable area in terms of three agriculture sustainable index. Environmental 

indicators in the Ahar and Tabriz counties has the greatest diversity of crops are and crop diversity 

is low and the county of Maragheh. 

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Assessment, East Azerbaijan, Sustainable agriculture, 

TOPSIS 

  
  

  مقدمه
 دچار کشاورزي ن،قرو و اعصار طول در

 عامل مهمترین انسان همواره و گوناگونی شده تغییرات

 رشد علت به اخیر هايدر قرن .است بوده آن در تغییر

 که طبیعت به اولیه انسان نگرش جمعیت، روزافزون

 جانبه تعاملی یک به را خود جاي بود، دوستانه نگرشی

کودهاي  که صورت بدین  .استداده طبیعت برعلیه و
 هورمونی هايفرآورده نباتی، آفات دفع سموم میایی،شی

 بهره مدد به و شدند وارد کشاورزي بخش غیره به و

 افزایش در بزرگی هايجهش شده، ارقام اصالح از گیري

 تقاضاي به تا آمد بوجود محصوالت کشاورزي تولید

 ).2004جعفري (شود پاسخ داده موادغذایی رشد روبه

 محیطی و زیست مشکالت تولید، افزایش این اما

 نیز را ف کنندگان مصر و تولیدکنندگان براي بهداشتی

  .است تامل قابل که پی داشت در

mailto:ghdashti@yahoo.com


 147                                       ...                                           عیارهاکاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی م
 

تاکید بر کشاورزي پایدار از این جهت مهم است 
هاي که فهم ما نسبت به مشکالتی چون محدودیت زمین

کشاورزي دنیا، مشکل فراگیر تخریب خاك، کاهش 
اي، وابستگی گلخانه سریع کیفیت محیط زیست، اثر

شدید به منابع غیر قابل تجدید و نیاز به حفظ منابع 
کشی از دراز مدت در مقابل بهره خاك براي استفاده

-خاك براي استفاده کوتاه مدت روز به روز افزایش می

هاي در حال توسعه چرخه خطرناکی از در کشور. یابد
جاد عملکرد پایین، ویرانی خاك، سوء تغذیه و قحطی ای

بنابراین مدیریت پایدار منابع طبیعی . شده است
موضوعی جهانی بوده و نیاز به هماهنگی و تالش دراز 
مدت براي درك روابط علت و معلولی و توسعه راه 

  . هاي مناسب داردحل
هاي اخیر در کشور ایران نیز افزایش طی دهه

هاي تولید محصوالت کشاورزي با استفاده از فنّاوري
رچه بخشی از نیازهاي جمعیت روبه رشد را مدرن اگ

برطرف کرده، اما با گذشت زمان منابع طبیعی با 
مخاطراتی چون فرسایش خاك، آلودگی آب ناشی از 

- رویه مواد شیمیایی و ضایعات و فاضالبمصرف بی

و تخریب محیط زیست همراه بوده  هاي کشاورزي
کشاورزي رایج در شکل کالسیک خود نه تنها . است
یط زیست را نادیده گرفته، بلکه درك کشاورزان از مح

 اساس، این بر. حفاظت منابع را نیز کاهش داده است

 پایه منابع از حفاظت و مدیریت منظور به پایدار توسعه

 ساختار و فنی هاي بکارگیري پیشرفت و معرفی و

 می توصیه را اقداماتی زمینه، این در مناسب تشکیالتی

کشاورزي استان آذربایجان  در این بین بخش .کند
شرقی نیز به دالیل اشاره شده از پیامدهاي مصرف 

هاي بیرونی و بیش از حد و نیز مصرف نامناسب نهاده
برداري ناپایدار از منابع مولد کشاورزي، متاثر نیز بهره

بررسی وضعیت موجود بخش کشاورزي . باشدمی
ت استان به روشنی بیانگر این است که تولید محصوال

بر الگوي کشاورزي متعارف مبتنی است که به شدت 
در نتیجه با . هاي بیرونی تاکید داردبکارگیري نهاده

هاي پایداري ضرورت توجه به عنایت به اهمیت نظام
رعایت اصول زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی، تبیین 
سطوح پایداري و شناخت عوامل تاثیر گذار بر پایداري 

  .در استان مهم است
شرقی یک منطقه کوهستانی  ستان آذربایجانا

درصد از سطح آن را  40 شود که حدود محسوب می
درصد  8/31ماهورها و  درصد را تپه  2/28کوهستان و 

فرا ) کوهی میان هاي ها و جلگه دشت(هاي هموار  زمین را
 250میانگین بارندگی سالیانه در این استان . است گرفته 
ها مثل وجود یکسري ویژگی. باشد میر مت میلی 300الی

شرایط توپوگرافی، بارندگی، دسترسی به منابع آب و 
ها باعث شده است تا استان از تنوع مصرف نهاده

اقلیمی و نیز تنوع تولید محصوالت برخوردار شود 
ضمن اینکه شیوه بهره برداري از عوامل تولید در 

 دباشلف کشاورزي استان متنوع میمناطق مخت
 ).1391استانداري آذربایجان شرقی (

دهد نشان می 1نگاهی به آمار و اطالعات جدول 
هاي که مقادیر مصرف کود شیمیایی و شاخص

حاصلخیزي در کل کشور، استان آذربایجان شرقی و 
ز متفاوت بودن هاي منتخب استان  حاکی اشهرستان

- با عنایت به تفاوت. باشدها میسطوح پایداري در آن

ي موجود در شرایط طبیعی مناطق مد نظر، مصرف ها
هاي کودشیمیایی در شهرستان اهر کمتر از مناطق نهاده

باشد و میزان حاصلخیزي زمین نیز تبریز و مراغه می
به . براي این شهرستان بیشترین مقدار را داشته است

-هاي طبیعی و مصرف نهادهرسد وجود تفاوتنظر می

بایجان شرقی باعث شده هاي مختلف در استان آذر
هاي استان در تولید محصوالت است تا شهرستان

کشاورزي متفاوت عمل کرده و به لحاظ پایداري 
  . کشاورزي متفاوت از هم باشند
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مطالعات مختلفی پیرامون کشاورزي پایدار انجام 
توان به مطالعات شده است که از مطالعات داخلی می

، در سنجش پایداري )1391(تقدیسی و بسحاق 
ورزي در مناطق روستایی و شناسایی عوامل کشا

اجتماعی، اقتصادي و زراعی موثر بر آن، پور زند و 
، در استفاده از مدل پایداري کشاورزي )1391(بخشوده 

ریزي توافقی، در ارزیابی پایداري و رهیافت برنامه
هاي منتخب استان فارس و از کشاورزي شهرستان

در  ،)2006( کالتراواو  پارامطالعات خارجی به مطالعات 
سه سیستم  جهت ارزیابی ،1AHPبکارگیري روش 

کشاورزي کشت ارگانیک، رایج و کشت متراکم در 
 هاي پایداري،کشور اندونزي بر اساس شاخص

با استفاده از متد آنتروپی  ،)2007( نو جیا ژئوپینگ
هاي پایداري به وزن دهی شاخص) شاخص ذهنی(

 ،)2010( ا و راهوینوکاستانزاستان شانگهاي چین، 
 and AHP(  MCDM٢ترکیبی از دو رهیافت

TOPSISهاي پایداري در تعیین وزن شاخص )٣
                                                           
1Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2 Multiple- Criteria Decision Making (MCDM)  
3Technique for Order Preference by  Similarity to Ideal 
Solution  (TOPSIS) 

اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی براي هفت منطقه 
، با هدف ارزیابی و )2008(رومانی و  کارا و کنه 

مقایسه پایداري زیست محیطی در سطح مناطق کشور 
  .اشاره نمود  AHPترکیه با استفاده از روش

براساس اطالعات و شواهد موجود میزان 
هاي تاثیر گذار بر عملکرد مصرف عوامل تولید و مولّفه

تولیدات کشاورزي استان آذربایجان شرقی متفاوت 
رود سطح باشد و به واسطه همین امر انتظار میمی

پایداري کشاورزي در مناطق مختلف استان متفاوت 
و مقایسه پایداري کشاورزي در لذا براي ارزیابی . باشد

استان آذربایجان شرقی، سه شهرستان اهر، تبریز و 
مراغه که به لحاظ شرایط جغرافیایی متفاوت از هم 
بودند انتخاب شدند، چرا که شهرستان اهر بزرگترین 
منطقه کوهستانی، تبریز بزرگترین دشت استان و مراغه 

رد ارزیابی به دلیل نزدیکی نسبی به دریاچه ارومیه  مو
بر همین اساس تحقیق حاضر با . و مقایسه قرار گرفتند

هدف ارزیابی پایداري سه شهرستان استان آذربایجان 
هاي مختلف از نظر شاخص) اهر، تبریز و مراغه(شرقی 

پایداري کشاورزي  با استفاده از کاربرد ترکیبی تحلیل 

  هاي منتخبهاي موثر بر پایداري کشاورزي در ایران، استان آذربایجان شرقی و شهرستانبرخی از شاخص -1جدول 

کل مساحت   
زمین زراعی 

  )هکتار(

کل مساحت زیر 
  )هکتار(کشت 

مقدار مصرف کود 
 )کیلوگرم(شیمیایی

شاخص حاصلخیزي 
 زمین زراعی

شاخص مصرف کود در واحد 
 سطح

  )کیلوگرم/ هکتار(
 212  67/0  2699920000  12729169  19000000  ایران

 125  605/0  99681000  797932  1319713  استان

  93  615/0  5790000  62046  100887  اهر

  150  586/0  5260000  35048  59780  بریزت

  200  398/0  7137000  35305  88691  مراغه

  محاسبات تحقیقو  1391وزارت جهاد کشاورزي: منبع



 149                                       ...                                           عیارهاکاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی م
 

سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی 
  .ارهاي پایداري انجام گرفته استمعی

  
  هامواد و روش

براي تعیین میزان پایداري و تعامل کشاورزي با 
هاي کیفی از جنبهمحیط، نیاز به کمی کردن بسیاري

 هاي کمیت نماینده بعنوان است کمیتی شاخص. است

در حال حاضر کشاورزي پایدار به عنوان  .متعدد همگن
ین سه عامل مهم سود ي تعادل ظرفیت بتامین کننده

اقتصادي، فواید اجتماعی کشاورزان و دیگر افراد جامعه 
بدري و افتخاري (و حفاظت از محیط زیست مطرح است 

1386.(  
 وجود مختلفی هايروش ارزیابی پایداري براي

-شاخص و معیارها تبیین بر آنها کارآمدترین اما دارد،

 زیست محیطی، هايشاخص جمله مختلف، از هاي

در  )1377 سعیدي(است استوار اقتصادي و تماعیاج
 توسعه رویکرد به وسیله تنها ابعاد تمامی نظرگرفتن

 با پایدار توسعه زیرا .بگیرد صورت تواند می پایدار

 به و نیست همخوان عاملی تک یا تک بعدي هاي نگرش

 و زیست اقتصادي اجتماعی، مختلف اهداف تلفیق لحاظ

پس از ). 2007زاهدي (اردد کل گرایانه محیطی توجهی
گیري پایداري در هاي مربوط به اندازهتدوین شاخص
توان به سنجش و ارزیابی پایداري کشاورزي، می

 .پرداخت

هاي ارزیابی کمی اگرچه با رفع برخی روش
آوري ي فنهاي کیفی، موجب توسعهازمعایب روش

اند، اما به دلیل پیچیدگی موجود در زمینه ارزیابی شده
ها و قطعی در وروديسائل جهان واقعی و عوامل غیرم

هاي استفاده از داده هاي مدل و همچنین عدمخروجی
توصیفی در ارزیابی پایداري کشاورزي با مشکالتی 
روبرو بوده و جهت کارایی و دقت بیشتر نیازمند به 

حلّ راه. باشندهاي توصیفی میاستفاده از داده
حلیل سلسله مراتبی و تکنیک پیشنهادي، ترکیب رهیافت ت

هاي تاپسیس، روشی نوین براي استفاده ترکیبی از داده

 تصمیم روش). 1382 حیدریان( باشدکمی و کیفی می

 دارد کاربرد مواقعی در گانه چند هايشاخص با گیري

 انتخاب آن، هدف و باشند شده تعیین قبل از هاگزینه که

 در هاآن یسهمقا طریق از موجود هايگزینه از یکی

- گزینه ارجحیت بر گذار تاثیر متعدد هايشاخص حضور

  ).1377 اصغرپور( باشدمی ها
 به) (MCDMمعیاره  چند گیريتصمیم هايمدل

گیري چند هدفه هاي تصمیمکلّی مدل يدسته دو
١(MODM) شاخصه چند گیريتصمیم هايو مدل 

(MADM)شوندتقسیم بندي می ٢ .MODM 
تواند به طور  ند هدفه است که میگیري چ تصمیم

که متناقض هستند تمرکز کرده و   همزمان بر چند هدف
ریزي ریاضی بهترین راه حل را  هاي برنامه با روش
به برتري نسبی اهداف و ارتباط  MODM. ارائه دهد

زاهدي  و اکبري( کند ها توجه می بین اهداف و شاخص
  ).1387کیوان 

هترین گزینه از براي انتقال ب  MADMهايمدل
هاي  هاي پیشنهاد شده با توجه به شاخص بین گزینه

روند و به سهولت کاربرد  ارزیابی هر گزینه به کار می
چنانچه به درستی (هاي ترکیبی معروف هستند، رویه

توانند این نقطه قوت را حفظ کنند و می) ترکیب شوند
راین بناب .اي از دانش و تجربه ایجاد کنندمنابع چند گانه

به منظور دستیابی به تصمیمات کاراتر از ترکیب دو 
که نقاط ضعف هریک با   TOPSISو   AHPرویکرد 

 در. شودشود، استفاده مینقاط قوت دیگري جبران می

 هدف توجه به با تا دارد قصد گیرندهها تصمیممدل این

روي  پیش هايبه شاخص توجه با و مسئله در نظر مورد
 کاربردهایی که هامدل این. نماید انتخاب را گزینه بهترین

 هايمدل دارند به بنديرتبه مسائل در گسترده بسیار

  ).1995  یانگ(اند نیز معروف بنديرتبه
روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی یکی از 

است که به طور  شاخصهروش هاي تصمیم گیري چند 

                                                           
1.  Multiple- Objective Decision Making (MODM)  
 2. Multiple- Analysis Decision Making (MADM) 
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در هر روش تصمیم گیري و . گسترده کاربرد دارد
نامه ریزي از یک روش سیستماتیک و منطقی براي بر

در این مطالعه، براي  .شودرسیدن به جواب استفاده می
ي انتخاب و اولویت تصمیم گیري اهداف، پایدار

کشاورزي شهرستان هاي منتخب استان، با استفاده از 
دو فاز به در   AHPروش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی 

  .)1390 قدسی پور( مورد بررسی قرار گرفت 1شکل 
  

 

 

 

 

  

  

 

 

  )1390قدسی پور ( مراحل تحلیل سلسله مراتبی -1شکل 
 

روش اولویت بندي ترجیحی براساس تشابه به   
هاي یکی دیگر از روش) TOPSIS(آل هاي ایدهپاسخ

این روش بر . قوي در تصمیم گیري چند معیاره است
آل دهحلِّ ایها از راهي گزینهي فاصلهمبناي محاسبه
  ).2010لین (آل منفی استوار است مثبت و ایده
هاي تصمیم بررسی پایداري به روش جهت

گیري چند شاخصه به عنوان رهیافتی جدید که امکان 
بندي عوامل موثر بر پایداري ارزیابی پایداري و رتبه

توان اشاره باشد میهاي کشاورزي را دارا میسیستم
امل به منظور سنجش الزمه تعیین یک محاسبه ک. کرد

-میزان پایداري یک نظام کشاورزي این است که جنبه

هاي مختلفی که قادرند در پایداري یک نظام دخیل 
را با هم ) ابعاد اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی(باشند

ادغام نمود، تا در نهایت یک محاسبه جامع را جهت 

لذا در این تحقیق براي . سنجش پایداري ارائه داد
هاي میزان پایداري کشاورزي و ترکیب داده سنجش

کمی و کیفی، از ترکیب رهیافت تحلیل سلسله مراتبی 
 .استفاده شده است  TOPSISو

تحلیل سلسله مراتبی ابتدا عناصر به در فرآیند 
صورت زوجی مقایسه شده و ماتریس مقایسه زوجی 

گردد، سپس با استفاده از این ماتریس وزن تشکیل می
به طور کلی، یک . گرددر محاسبه مینسبی عناص

نمایش داده  1ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه 
  ):1990ساعتی و وارگاس، (شودمی

  

                 [1] 

  
یکی از مزایاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی   

به عبارت دیگر همواره . کنترل سازگاري تصمیم است
توان میزان راتبی میدر فرآیند تحلیل سلسله م

سازگاري تصمیم را محاسبه نمود و نسبت به خوب و 
. بد بودن و یا قابل قبول و مردود بودن آن قضاوت کرد

باشد، نشان از آن دارد که  1/0اگر مقدار آن بیشتر از 
بایست هاي داده شده باهم سازگاري نداشته و میوزن

بی ساختار سلسله مرات. مورد بازنگري قرار گیرند
قابلیت در نظر گرفتن تصمیمات  AHPطراحی شده در 

در گام آخر نرمالیز . کارشناسان مختلف را داراست
-ها انجام میهاي نسبی در ماتریسکردن و یافتن وزن

منطبق با مقدار ) ω(هاي نسبی با بردار ویژه وزن. پذیرد
 2طوریکه رابطه داده شده، به) (ویژه صحیح 

  :باشدبرقرار 
Aω=      

 آن ارزش و اهمیت دهنده نشان فاکتور هر وزن
. است مکان تعیین عملیات در دیگر فاکتورهاي به نسبت
 بزرگی کمک هاوزن صحیح و آگاهانه انتخاب بنابراین

از میان . نماید می نظر مورد هدف تعیین جهت در
دهی نسبی میانگین هندسی به هاي مختلف وزنروش

تنظیم ماتریس مقایسات 
 زوجي

محاسبه وزن و  انتخاب 
 بهترین گزینه

ن سازگاريآزمو  

طراحی : 1فاز بنا کردن سلسله مراتب
 سلسله مراتب

ارزیابی: 2فاز  

[2] 
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ن دلیل که خاصیت معکوس بودن را در ماتریس ای
ترین قاعده کند، مناسبمقایسات زوجی حفظ می
  .ها در این شیوه استریاضی براي ترکیب قضاوت

ام براي   kمولفه مربوط به ارزیاب اگر 
باشد؛ میانگین هندسی  jبه سیستم  iمقایسه سیستم 

 3هاي متناظر به صورت رابطه براي تمامی مولفه
  :گرددمحاسبه می

 

حلِّ ي برتر، کمترین فاصله را از راهبر اساس آن، گزینه 
آل منفی حلِّ ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را از راهایده

  ).2010کاواالرو ( داشت خواهد

گیري به یک باید ماتریس تصمیمدر این روش ابتدا 
تبدیل  4با استفاده از فرمول  "بی مقیاس شده"ماتریس 
 :شود

   

 
  

آل مثبتحلِّ ایدهمرحله دوم مشخص کردن راه ( و  (
)آل منفی ایده   :به صورت زیر است (

= ={                    [5]      
    

= ={  

در مرحله سوم محاسبه اندازه فاصله از روابط 
  :زیر امکان پذیر است

       
  [6] 

    

لِّ ایده آل و به راه ح و نهایتا محاسبه نزدیکی نسبی 
با  ها براساس ترتیب نزولی رتبه بندي گزینه
  .گیردانجام می 7استفاده از فرمول 

,  
                                       [7] 

در این مطالعه به منظور دستیابی به مزایاي هر 
خاب بهترین گزینه، روش دو روش در رتبه بندي و انت

  . شوداستفاده می) AHP-TOPSIS(ترکیبی 
تفکیک کاربرد هریک از دو روش ذکر شده در 

  :این مطالعه، در قالب دو مرحله زیر بوده است

ها، طرّاحی ساختار سلسله انتخاب شاخص -1
ها ها و زیرشاخصمراتبی و تعیین ارزش وزنی شاخص

  .AHPدر قالب استفاده از روش 
ی و کیفی و استفاده از روش  -2 تعیین مقادیر کم

TOPSIS به منظور رتبه بندي مناطق .  
دهد با هدف پایداري نشان می 2شکل 

) E(، اقتصادي )z(کشاورزي، سه معیار زیست محیطی 
در نظر گرفته شده است که هریک از این ) S(و اجتماعی 

مناطق . معیارها خود شامل تعدادي زیرشاخص است
 A،Bاستان هم در گام آخر این فرآیند با حروف منتخب 

با کمک در گام اول  .نشان داده شده است Cو  
هاي کارشناسان مربوطه، مناطق مورد نظر و شاخص

اثر گذار بر روي این مناطق انتخاب گردید بدین منظور 
فهرست کاملی از معیارها و زیر معیارهاي مورد 

توجه به پارامترهاي استفاده در مطالعات قبلی تهیه و با 
مختلف موثر بر کشاورزي پایدار مناطق سه شهرستان 

معیار در قالب سه معیار زیست محیطی،  26منتخب 
معیارهاي زیست  .اقتصادي و اجتماعی انتخاب شد

[3] 

[4] 
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معیار و معیار اجتماعی  9محیطی و اقتصادي شامل 
 ).4 جدول(زیرمعیار بود  8شامل 

ورد نیاز هاي مالزم به ذکر است که داده
اي گردآوري پژوهش، بیشتر از طریق مطالعات کتابخانه

ي منابع آماري اي که پس از مطالعهبه گونه ،شده است
ها، نتایج سرشماري عمومی مورد اطمینان، شامل نشریه
هاي آماري و کشاورزي استان نفوس و مسکن، سالنامه

معیارهاي مورد نظر  1391آذربایجان شرقی در سال 
همچنین دو نوع . زي و محاسبه شدندشاخص سا

هاي متناسب با پرسشنامه در راستاي گردآوري داده
دهی به اول براي وزن. روش تحقیق، تهیه و تنظیم شد

هایی به صورت مقایسه هاي پایداري پرسششاخص
زوجی معیارها متناسب با جدول نه درجه ساعتی 

ها نیز طراحی شده و براي مقایسه شهرستان
، تهیه و در هریک از Topsisاي در قالب مهپرسشنا

هاي منتخب بین کارشناسان خبره مرتبط با شهرستان
  .  آوري گردیدموضوع توزیع و جمع

با استفاده از   Expert Choiceنرم افزار 
مقایسات زوجی، وزن هریک از معیارها و زیر 

بدین منظور . دهدمعیارهاي انتخابی را بدست می
هاي سات زوجی تشکیل گردیده و وزنهاي مقایماتریس

ها شاخصها و زیرنسبی و نهایی هریک از شاخص
   .محاسبه شدند

  
  نتایج  و بحث
و نهایی هریک از معیارها و  وزن نسبی 2جدول 

در بین زیرمعیارهاي  .دهدزیر معیارها را نشان می

شاخص زیست محیطی، زیرمعیارهاي کود و سم 
بیشترین  219/0سبی مصرفی در واحد سطح با وزن ن

اهمیت را و زیرمعیار رعایت تناوب زراعی با وزن 
کمترین  023/0و سپس زیرمعیار آیش با وزن  018/0

به بیان دیگر با . نقش را در پایداري کشاورزي دارند
کاهش مصرف کود و سم بهبود زیادي در پایداري 

در بین زیرمعیارهاي . پیونددکشاورزي به وقوع می
ي، زیرمعیار سود دهی مزرعه با وزن شاخص اقتصاد

بیشترین اهمیت و زیرمعیار ضریب  233/0نسبی 
پایداري کشاورزي دارد لذا حرکت به سمت کشاورزي 

هاي تولید و سوددهی آن همراه پایدار با کاهش هزینه
  . خواهد بود

در بین زیرمعیارهاي شاخص اجتماعی، زیر 
ي پایدار هاي کشاورزمعیار آگاهی کشاورزان از نظام

بیشترین اهمیت و زیرمعیار  265/0با وزن نسبی 
کمترین نقش را در  024/0مهاجرفرستی با وزن نسبی 

اهمیت باالي زیر معیار آگاهی . پایداري کشاورزي دارد
هاي کشاورزي پایدار بدین معنی کشاورزان از نظام

است که هرچه میزان این آگاهی در جهت پایداري بیشتر 
هاي الزم هاي ترویج و آموزشل کالسباشد، با تشکی

افزایش یافته و بیشترین تاثیر را در پایداري کشاورزي 
براساس مقایسه وزن نسبی نهایی . کندایفا می

زیرمعیارها، زیر معیارهاي مصرف کود و سم در واحد 
سطح بیشترین و مهاجرفرستی به ترتیب با وزن نهایی 

را در ارزیابی بیشترین و کمترین نقش  024/0و  219/0
  .پایداري کشاورزي دارند
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  )هاي تحقیقیافته(مراغه هاي اهر، تبریز وساختار سلسله مراتبی ارزیابی پایداري کشاورزي در شهرستان -2شکل 
  

  هاها و زیر شاخصارزش وزنی شاخص -2جدول 

 شاخص
ارزش 
وزنی 
 شاخص

 تعریف زیر شاخص
ارزش 

)نسبی(وزنی  
 زیر شاخص

ارزش 
)نهایی(وزنی  

 زیر شاخص
 
 
 
 

   Z 
زیست (

)محیطی  

 
 
 
 

644/0  
 
 
 

1 Z)مصرف کود شیمیایی(  
2Z )مصرف سموم( 
3Z )حاصلخیزي زمین زراعی( 
4Z )کود آلی                                               (
5Z )آیش( 
6Z )جنگل( 
7Z )سیستم آبیاري(  
 
8Z )رعایت تناوب زراعی(  
 
9Z )اعیتنوع کشت زر(  

کیلوگرم به (مصرف در واحد سطح 
  )هکتار

  )لیتربه هکتار(مصرف در واحد سطح
  نسبت سطح زیرکشت به کل زمین زراعی

  پرسشنامه
  نسبت آیش به کل زمین زراعی

نسبت مناطق جنگلی به مساحت 
  )درصد(کل

نسبت اراضی تحت پوشش آبیاري تحت 
  )درصد(فشار به کل اراضی

  پرسشنامه
  گیاهان زراعی درجه تنوع - Hفرمول 

  

0/219 
0/176 
0/219 
0/085 
0/023 
0/031 
0/14 

 
0/018 
0/089 

0/141036 
0/113344 
0/141036 
0/05474 
0/014812 
0/019964 
0/09016 

 
0/011592 
0/057316 

 
 
 
 

  E 
)اقتصادي(  
 
 

 
 
 

271/0  

1E )عملکرد تولیدات زراعی( 
2E )ریسک(  
  
 
3E )نرخ مشارکت اقتصادي( 
4 E)هاي ورزان به کمکوابستگی کشا

 )دولتی

  )کیلوگرم(عملکرد در هکتار 
نسبت بیمه اراضی باغی به کل اراضی 

  باغی
  

 جمعیت شاغل به کل جمعیت روستایی
  پرسشنامه

0/181 
0/132 

 
0/039 
0/069 
0/044 

 

0/049051 
0/035772 

 
0/010569 
0/018699 
0/011924 
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5E )وري اقتصادي آببهره(  
  
 
6E )سوددهی مزرعه( 
7E )ايتلفیق اشتغال درون و برون مزرعه(  
 
8E )سطح اشتغال(  
  
  
  
9E )ضریب مکانیزاسیون( 

سبت محصول تولید شده زراعی به ن
  مقدار آب مصرفی

  
  متوسط عملکرد به ازاي هر بهره بردار

   پرسشنامه
  

نسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزي 
  به کل جمعیت روستایی

 
  راسب بخار در هکتا

 

 
0/233 
0/182 

 
0/085 

 
 

0/035 

 
0/063143 
0/049322 

 
0/023035 

 
 

0/009485 

 
 
 
 

 S 
)اجتماعی(  

 
 

085/0  

1S )بهداشت(  
  
 
2S )تراکم جمعیت( 
3S )هاي ترویج پایداريتشکیل کالس( 
4S )میزان مهاجر فرستی منطقه( 
5S )ارتباطات(  
  
  
 
6S )باسوادي(  
  
7S )هاي آگاهی کشاورزان از نظام

  )کشاورزي پایدار
 
8S )آموزش( 

هاي بهداشت به ازاي هرده تعداد خانه
  هزار نفر

  
 

نسبت جمعیت روستایی به مساحت 
 روستایی
  پرسشنامه
  پرسشنامه

نسبت راه هاي روستایی زیر پوشش به 
  ازاي هر ده هزارنفر

 
  سوادنسبت افراد باسواد به بی

  
  پرسشنامه

 
  نسبت مروج به جمعیت روستایی

0/148 
 
 

0/128 
0/198 
0/024 
0/038 

 
 
 

0/138 
 

0/265 
 

0/062 

0/01258 
 
 

0/01088 
0/01683 
0/00204 
0/00323 

 
 
 

0/01173 
 

0/022525 
 

0/022525 

   

به منظور بررسی تغییرات پایداري کشاورزي 
نسبت به روند تغییرات ارزش وزنی هریک از معیارهاي 
. ارزیابی، تحلیل حساسیت پایداري کشاورزي انجام شد

شهرستان اهر به لحاظ زیست  نتایج نشان داد که
محیطی، شهرستان تبریز به لحاظ اقتصادي و مراغه به 

به طور . لحاظ اجتماعی داراي پایداري قابل قبولی است
کلی حساسیت نتایج آنالیز نسبت به تغییر در مقادیر 
اولویت معیارها و زیر معیارها روي اولویت مناطق 

دهد به طوریکه تاثیر گذاشته و رتبه مناطق را تغییر می
با کاهش وزن معیار زیست محیطی رتبه مربوط به 

وزن نهایی هریک از زیر  .یابدشهرستان اهر کاهش می
ضرب وزن نسبی معیار معیارها در هر معیار از حاصل

در ). 3شکل (دست آمده استو زیرمعیار مربوطه به
اي مقابل نام هریک از زیر معیارها، نمودار میله 3شکل 

ایی هر زیر معیار را در پایداري کشاورزي وزن نه
براساس مقایسه وزن نهایی زیرمعیارها،  .دهدنشان می

زیر معیارهاي مصرف کود و سم در واحد سطح با 
بیشترین و مهاجرفرستی با وزن  141036/0وزن نهایی 

کمترین نقش را در ارزیابی پایداري  0024/0نهایی 
 .کشاورزي دارند
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  زن نهایی زیرمعیارها در ارزیابی پایداري کشاورزينمودار و - 3شکل
  

هاي ناسازگاري مربوط به ماتریسنرخ  3جدول     
. دهدمقایسه زوجی هریک از معیارها را نشان می

- شود نرخ ناسازگاري ماتریسهمانگونه که مشاهده می

 1/0کمتر از  هاي مقایسه زوجی مربوط به کلیه معیارها
ها در فرآیند گیريبودن تصمیم بوده که بیانگر سازگار

بیشترین مقدار ناسازگاري . تحلیل سلسله مراتبی است
و کمترین مقدار آن  07/0مربوط به معیار اجتماعی با 

) 04/0(هاي زیست محیطی و اقتصاديمربوط به معیار
نرخ ناسازگاري براي تعیین وزن کلی معیارها . است

  .به دست آمد 05/0
   

  هاي مقایسه زوجی هریک از معیارهازگاري ماتریسنرخ ناسا -3جدول 
  

  

           

ها و محاسبه نتایج نهایی حاصل از اعمال وزن 
-ارایه شده 4آل در جدول حل ایدهمقدار نزدیکی به راه

براي  هاي محاسبه شدهبه این صورت که وزن. است

به عنوان بردار وزن  AHPها در روش شاخص
  .انتقال داده شدند TOPSISمفروض به الگوریتم 

  
  رتبه بندي پایداري کشاورزي مناطق منتخب استان آذربایجان شرقی -4جدول 

حل نزدیکی به راه  شهرستان
  ایده آل

  رتبه

  1  362/0  اهر
  2  334/0  مراغه
  3  304/0  تبریز

   

  نرخ ناسازگاري  معیار
 0/04  زیست محیطی
 0/04  اقتصادي
 0/07  اجتماعی
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دهد که شهرستان اهر با مقدار نتایج نشان می
362/0 A= ترین پایداري و شهرستان تبریز مطلوب
304/0  C=ترین پایداري کشاورزي در بین سه ضعیف

. دهدمنطقه منتخب استان را به خود اختصاص می
پایداري بین این دو =B 334/0شهرستان مراغه نیز با 

  .منطقه را در کشاورزي دارد
معیارها و زیرمعیارهاي نتایج نشان داد در بین 

انتخابی، معیار زیست محیطی بیشترین و معیار 
اجتماعی کمترین اهمیت را در پایداري کشاورزي مناطق 

شهرستان اهر بهترین  .نمایدمنتخب استان ایفا می
وضعیت پایداري در کشاورزي را نسبت به دو 

ترین دالیل وضعیت و از مهم شهرستان دیگر دارد
کشاورزي در شهرستان اهر  نسبت به مطلوب پایداري 

هاي توان به باال بودن شاخصدو شهرستان دیگر می
جنگل، تنوع کشت زراعی، بیمه محصوالت زراعی، 

مصرف کود و بهداشت و آموزش و پایین بودن شاخص
  .سموم شیمیایی اشاره کرد

هاي زیست ي شاخصنتایج حاصل از مقایسه
هر و تبریز داراي هاي اشهرستان محیطی نشان داد که

ن تنوع گیاهان زراعی هستند و شهرستان مراغه یبیشتر
داراي تنوع زراعی پایینی است که دلیل آن کاهش تعداد 

گردد در این گیاهان زراعی بوده است، لذا توصیه می
شهرستان گیاهان زراعی همانند غالت، حبوبات، 
-محصوالت صنعتی، جالیزي، سبزیجات و نباتات علوفه

  .سطح وسیعی کشت شوند اي در
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	ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺮﺿﺎﺣﻪﻔﻟﻮﻣ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا فﺪﻫ ﺎﺑﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﺞﯾار يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫن ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا ﺐﺨﺘﻨﻣ يﺎﻫ ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﻏاﺮﻣ و ﺮﻫا ،ﺰﯾﺮﺒﺗ ﻞﻣﺎﺷ .ﺺﺧﺎﺷﺺﺧﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز و يدﺎﺼﺘﻗا ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ يﺎﻫ ﻢﯿﻤﺼﺗﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﺑﺎﯾزرا يﺮﯿﮔ .هداد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ت
	ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا . ﺮﻫ ﯽﺒﺴﻧ ﺖﯿﻤﻫا ﺺﺧﺎﺷﺮﯾز زا ﮏﯾﻪﻨﯾﺰﮔ رد ﺎﻫ ﺎﻫ)يزروﺎﺸﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ ( ﮏﯿﻨﮑﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺲﯿﺴﭘﺎﺗﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ .ﺞﯾﺎﺘﻧﻖﯿﻘﺤﺗ داد نﺎﺸﻧ دراد ﺐﺨﺘﻨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ رد ار ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا رﺎﯿﻌﻣ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز رﺎﯿﻌﻣ ﻪﮐ . ﺮﺑ نوﺰﻓا بﻮﻠﻄﻣ ﺮﻫا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ 
	ﺪﺷﺎﺑ.ا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﺴﯾﺎﻘﻣ زﺺﺧﺎﺷ يﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ عﻮﻨﺗ نﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ﺰﯾﺮﺒﺗ و ﺮﻫا يﺎﻫ ﺖﺳا ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ ﯽﻋارز عﻮﻨﺗ ياراد ﻪﻏاﺮﻣ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ.
	ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ،ﺲﯿﺴﭘﺎﺗ ،يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ،ﯽﺑﺎﯾزرا ،ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ
	وﻪﺑ هﺮﯿﻏﺶﺨﺑيزروﺎﺸﮐدراوﺪﻧﺪﺷوﻪﺑدﺪﻣهﺮﻬﺑ يﺮﯿﮔزاحﻼﺻا مﺎﻗرا،هﺪﺷﺶﻬﺟيﺎﻫﯽﮔرﺰﺑردﺶﯾاﺰﻓا ﺪﯿﻟﻮﺗيزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣدﻮﺟﻮﺑﺪﻣآﺎﺗﻪﺑيﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪﺑورﺪﺷرﯽﯾاﺬﻏداﻮﻣهداد ﺦﺳﺎﭘدﻮﺷ) يﺮﻔﻌﺟ2004.( ﺎﻣاﻦﯾاﺶﯾاﺰﻓا،ﺪﯿﻟﻮﺗتﻼﮑﺸﻣﺖﺴﯾزو ﯽﻄﯿﺤﻣ ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑياﺮﺑنﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺪﯿﻟﻮﺗوﺮﺼﻣنﺎﮔﺪﻨﻨﮐ فارﺰﯿﻧ ردﺖﺷاد ﯽﭘﻪﮐﻞﺑﺎﻗﻞﻣﺎﺗﺖﺳا
	ردلﻮﻃرﺎﺼﻋاووﺮﻗ،نيزروﺎﺸﮐرﺎﭼد تاﺮﯿﯿﻐﺗهﺪﺷ ﯽﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔوهراﻮﻤﻫنﺎﺴﻧاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻞﻣﺎﻋ ﺮﯿﯿﻐﺗردنآهدﻮﺑﺖﺳا
	نﺮﻗ رديﺎﻫﺮﯿﺧاﻪﺑﺖﻠﻋﺪﺷر نوﺰﻓازور،ﺖﯿﻌﻤﺟشﺮﮕﻧنﺎﺴﻧا ﻪﯿﻟواﻪﺑﺖﻌﯿﺒﻃﻪﮐ ﯽﺷﺮﮕﻧﻪﻧﺎﺘﺳود،دﻮﺑيﺎﺟدﻮﺧارﻪﺑﮏﯾ ﯽﻠﻣﺎﻌﺗﻪﺒﻧﺎﺟ وﻪﯿﻠﻋﺮﺑﺖﻌﯿﺒﻃهدادﺖﺳا.ﻦﯾﺪﺑترﻮﺻﻪﮐ يﺎﻫدﻮﮐ ﯿﺷ،ﯽﯾﺎﯿﻤمﻮﻤﺳﻊﻓدتﺎﻓآ،ﯽﺗﺎﺒﻧهدروآﺮﻓيﺎﻫﯽﻧﻮﻣرﻮﻫ
	مﺎﻈﻧ ﺖﯿﻤﻫا ﻪﺑ ﺖﯾﺎﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ تروﺮﺿ يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫ ﻦﯿﯿﺒﺗ ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻆﻔﺣ ،ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز لﻮﺻا ﺖﯾﺎﻋر يراﺪﯾﺎﭘ ﺮﺑ راﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺧﺎﻨﺷ و يراﺪﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳﺖﺳا ﻢﻬﻣ نﺎﺘﺳا رد. انﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳ ﯽﻧﺎﺘﺴﻫﻮﮐ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﮏﯾ ﯽﻗﺮﺷ ﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣدوﺪﺣ ﻪﮐ دﻮﺷ40 ار نآ ﺢﻄﺳ زا ﺪﺻرد و نﺎﺘﺴﻫﻮﮐ2/28 ﻪﭙﺗ 
	ﺖﺳا ﻢﻬﻣ ﺖﻬﺟ ﻦﯾا زا راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺮﺑ ﺪﯿﮐﺎﺗﻦﯿﻣز ﺖﯾدوﺪﺤﻣ نﻮﭼ ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻣ ﻢﻬﻓ ﻪﮐ يﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐ ،كﺎﺧ ﺐﯾﺮﺨﺗ ﺮﯿﮔاﺮﻓ ﻞﮑﺸﻣ ،ﺎﯿﻧد يزروﺎﺸﮐﺮﺛا ،ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻊﯾﺮﺳﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﯽﮕﺘﺴﺑاو ،يا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻆﻔﺣ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ و ﺪﯾﺪﺠﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﺪﯾﺪﺷهدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ كﺎﺧهﺮﻬﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد تﺪﻣ ز
	ﺪﺑﺎﯾ .رﻮﺸﮐ رد زا ﯽﮐﺎﻧﺮﻄﺧ ﻪﺧﺮﭼ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫﯾا ﯽﻄﺤﻗ و ﻪﯾﺬﻐﺗ ءﻮﺳ ،كﺎﺧ ﯽﻧاﺮﯾو ،ﻦﯿﯾﺎﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﺎﺠ ﺖﺳا هﺪﺷ . ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ راﺪﯾﺎﭘ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ زارد شﻼﺗ و ﯽﮕﻨﻫﺎﻤﻫ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ و هدﻮﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ هار ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﯽﻟﻮﻠﻌﻣ و ﺖﻠﻋ ﻂﺑاور كرد ياﺮﺑ تﺪﻣﻞﺣدراد ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫ . ﻪﻫد ﯽﻃ
	يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ هدﻮﺑ هاﺮﻤﻫ ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﺐﯾﺮﺨﺗ و ﺖﺳا . ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ دﻮﺧ ﮏﯿﺳﻼﮐ ﻞﮑﺷ رد ﺞﯾار يزروﺎﺸﮐ ﺤﻣ زا نازروﺎﺸﮐ كرد ﻪﮑﻠﺑ ،ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺪﯾدﺎﻧ ار ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺖﺳا هداد ﺶﻫﺎﮐ ﺰﯿﻧ ار ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻇﺎﻔﺣ .ﺮﺑﻦﯾا،سﺎﺳا ﻪﻌﺳﻮﺗراﺪﯾﺎﭘﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺖﯾﺮﯾﺪﻣوﺖﻇﺎﻔﺣزاﻊﺑﺎﻨﻣﻪﯾﺎﭘ وﯽﻓﺮﻌﻣوﺖﻓﺮﺸﯿﭘ يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑيﺎﻫﯽﻨﻓورﺎﺘﺧﺎﺳ 
	ﺎﻫ فﺮﺼﻣ ،ﺮﻈﻧ ﺪﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻂﯾاﺮﺷ رد دﻮﺟﻮﻣ يهدﺎﻬﻧ ﻖﻃﺎﻨﻣ زا ﺮﺘﻤﮐ ﺮﻫا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷدﻮﮐ يﺎﻫﯽﻣ ﻪﻏاﺮﻣ و ﺰﯾﺮﺒﺗ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﻣز يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ ناﺰﯿﻣ و ﺪﺷﺎﺑﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ار راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻦﯾا ياﺮﺑ . ﻪﺑ ﯽﻣ ﺮﻈﻧتوﺎﻔﺗ دﻮﺟو ﺪﺳرهدﺎﻬﻧ فﺮﺼﻣ و ﯽﻌﯿﺒﻃ يﺎﻫ
	رذآ نﺎﺘﺳا رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﺎﺗ ﺖﺳا تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد نﺎﺘﺳا يﺎﻫ يراﺪﯾﺎﭘ ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ و هدﺮﮐ ﻞﻤﻋ توﺎﻔﺘﻣ يزروﺎﺸﮐﺪﻨﺷﺎﺑ ﻢﻫ زا توﺎﻔﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ .
	ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺖﻔﻫ ياﺮﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ،يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﻨﮐ و ارﺎﮐ  و ﯽﻧﺎﻣور)2008( و ﯽﺑﺎﯾزرا فﺪﻫ ﺎﺑ ، رﻮﺸﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يراﺪﯾﺎﭘ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣشور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﯿﮐﺮﺗ
	مﺎﺠﻧا راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ نﻮﻣاﺮﯿﭘ ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﯽﻣ ﯽﻠﺧاد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ناﻮﺗ قﺎﺤﺴﺑ و ﯽﺴﯾﺪﻘﺗ)1391( يراﺪﯾﺎﭘ ﺶﺠﻨﺳ رد ، ﺎﺸﮐ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و ﯽﯾﺎﺘﺳور ﻖﻃﺎﻨﻣ رد يزرو و ﺪﻧز رﻮﭘ ،نآ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﻋارز و يدﺎﺼﺘﻗا ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا هدﻮﺸﺨﺑ)1391( يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ لﺪﻣ زا هد
	دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا. ناﺰﯿﻣ دﻮﺟﻮﻣ ﺪﻫاﻮﺷ و تﺎﻋﻼﻃا سﺎﺳاﺮﺑﻪﻔّﻟﻮﻣ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ فﺮﺼﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ راﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ يﺎﻫ توﺎﻔﺘﻣ ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا يزروﺎﺸﮐ تاﺪﯿﻟﻮﺗﯽﻣﯽﻣ رﺎﻈﺘﻧا ﺮﻣا ﻦﯿﻤﻫ ﻪﻄﺳاو ﻪﺑ و ﺪﺷﺎﺑ ﺢﻄﺳ دور توﺎﻔﺘﻣ نﺎﺘﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘﺪﺷﺎﺑ . ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ اﺬﻟ رد يز
	،ﯽﺑﺎﯾزرا ﺖﻬﺟ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺳ رد ﻢﮐاﺮﺘﻣ ﺖﺸﮐ و ﺞﯾار ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﺖﺸﮐ يزروﺎﺸﮐﺺﺧﺎﺷ سﺎﺳا ﺮﺑ يﺰﻧوﺪﻧا رﻮﺸﮐ،يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫ ﮓﻨﯿﭘﻮﺋژﺎﯿﺟ ون)2007(، ﯽﭘوﺮﺘﻧآ ﺪﺘﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ )ﯽﻨﻫذ ﺺﺧﺎﺷ (ﺺﺧﺎﺷ ﯽﻫد نزو ﻪﺑ يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫ ،ﻦﯿﭼ يﺎﻬﮕﻧﺎﺷ نﺎﺘﺳاﺰﻧﺎﺘﺳﺎﮐﻮﻨﯾﻮﻫار و ا)2010(، ﺖﻓﺎﯿﻫر ود زا ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ
	(ﺺﺧﺎﺷ نزو ﻦﯿﯿﻌﺗ رد يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫ
	ﯽﻣ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐﺪﺷﺎﺑ)نﺎﯾرﺪﯿﺣ1382 .(شورﻢﯿﻤﺼﺗ يﺮﯿﮔﺎﺑﺺﺧﺎﺷيﺎﻫﺪﻨﭼﻪﻧﺎﮔردﯽﻌﻗاﻮﻣدﺮﺑرﺎﮐدراد ﻪﮐﻪﻨﯾﺰﮔﺎﻫزاﻞﺒﻗﻦﯿﯿﻌﺗهﺪﺷﺪﻨﺷﺎﺑوفﺪﻫ،نآبﺎﺨﺘﻧا ﯽﮑﯾزاﻪﻨﯾﺰﮔيﺎﻫدﻮﺟﻮﻣزاﻖﯾﺮﻃﺎﻘﻣﻪﺴﯾنآﺎﻫرد رﻮﻀﺣﺺﺧﺎﺷيﺎﻫدﺪﻌﺘﻣﺮﯿﺛﺎﺗراﺬﮔﺮﺑﺖﯿﺤﺟراﻪﻨﯾﺰﮔ
	ﯽﻧزو شزرا ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﺲﯿﺴﭘﺎﺗ ﮏﯿﻨﮑﺗ و ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳﯿﻌﻣﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يراﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫرﺎ.
	ﺎﺑ يزروﺎﺸﮐ ﻞﻣﺎﻌﺗ و يراﺪﯾﺎﭘ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑيرﺎﯿﺴﺑ ندﺮﮐ ﯽﻤﮐ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ،ﻂﯿﺤﻣﻪﺒﻨﺟ زا ﯽﻔﯿﮐ يﺎﻫ ﺖﺳا .ﺺﺧﺎﺷﯽﺘﯿﻤﮐﺖﺳاناﻮﻨﻌﺑهﺪﻨﯾﺎﻤﻧﺖﯿﻤﮐيﺎﻫ ﻦﮕﻤﻫدﺪﻌﺘﻣ. ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﻣﺎﺗﺑ ﺖﯿﻓﺮﻇ لدﺎﻌﺗ ي دﻮﺳ ﻢﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺳ ﻦﯿ ﻪﻌﻣﺎﺟ داﺮﻓا ﺮﮕﯾد و نازروﺎﺸﮐ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا 
	ﺎﻫﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)رﻮﭘﺮﻐﺻا1377.( لﺪﻣيﺎﻫﻢﯿﻤﺼﺗيﺮﯿﮔﺪﻨﭼ هرﺎﯿﻌﻣ
	(ﻪﺑ ودﻪﺘﺳديلﺪﻣ ﯽّﻠﮐﻢﯿﻤﺼﺗ يﺎﻫ ﻪﻓﺪﻫ ﺪﻨﭼ يﺮﯿﮔ
	لﺪﻣ ويﺎﻫﻢﯿﻤﺼﺗيﺮﯿﮔﺪﻨﭼﻪﺼﺧﺎﺷ
	ﯽﻣ يﺪﻨﺑ ﻢﯿﺴﻘﺗﺪﻧﻮﺷ .
	ﻢﯿﻤﺼﺗﭼ يﺮﯿﮔﯽﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﻓﺪﻫ ﺪﻨ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ فﺪﻫ ﺪﻨﭼ ﺮﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ و هدﺮﮐ ﺰﮐﺮﻤﺗ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺾﻗﺎﻨﺘﻣ ﻪﮐ شور ﺎﺑﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎﻫ ار ﻞﺣ هار ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﯽﺿﺎﯾر يﺰﯾر ﺪﻫد ﻪﺋارا .
	طﺎﺒﺗرا و فاﺪﻫا ﯽﺒﺴﻧ يﺮﺗﺮﺑ ﻪﺑﺺﺧﺎﺷ و فاﺪﻫا ﻦﯿﺑﯽﻣ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻫﺪﻨﮐ)يﺮﺒﮐاو يﺪﻫاز ناﻮﯿﮐ1387.( لﺪﻣيﺎﻫ
	يﺎﻫزا ،ﻒﻠﺘﺨﻣﻪﻠﻤﺟﺺﺧﺎﺷيﺎﻫ،ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز ﺟاﯽﻋﺎﻤﺘويدﺎﺼﺘﻗاراﻮﺘﺳاﺖﺳا)يﺪﯿﻌﺳ1377( رد ﻦﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧﯽﻣﺎﻤﺗدﺎﻌﺑاﺎﻬﻨﺗﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑدﺮﮑﯾورﻪﻌﺳﻮﺗ راﺪﯾﺎﭘﯽﻣﺪﻧاﻮﺗترﻮﺻدﺮﯿﮕﺑ.اﺮﯾزﻪﻌﺳﻮﺗراﺪﯾﺎﭘﺎﺑ شﺮﮕﻧيﺎﻫيﺪﻌﺑ ﮏﺗﺎﯾﮏﺗﯽﻠﻣﺎﻋناﻮﺨﻤﻫﺖﺴﯿﻧوﻪﺑ ظﺎﺤﻟﻖﯿﻔﻠﺗفاﺪﻫاﻒﻠﺘﺨﻣ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟايدﺎﺼﺘﻗاﺖﺴﯾز و ﯽﻬﺟﻮﺗ ﯽﻄﯿﺤﻣﻪﻧﺎﯾاﺮﮔ ﻞﮐ
	ﺑ لﺎﻘﺘﻧا ياﺮﺑ زا ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻦﯾﺮﺘﻬ ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻦﯿﺑﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هﺪﺷ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ يﺎﻫ يﺎﻫ ﯽﻣ رﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﻨﯾﺰﮔ ﺮﻫ ﯽﺑﺎﯾزرا دﺮﺑرﺎﮐ ﺖﻟﻮﻬﺳ ﻪﺑ و ﺪﻧور ﻪﯾور ،ﺪﻨﺘﺴﻫ فوﺮﻌﻣ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ يﺎﻫ) ﯽﺘﺳرد ﻪﺑ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ﺪﻧﻮﺷ ﺐﯿﮐﺮﺗ (ﯽﻣ و ﺪﻨﻨﮐ ﻆﻔﺣ ار تﻮﻗ ﻪﻄﻘﻧ ﻦﯾا ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻪﻧﺎﮔ ﺪﻨﭼ ﻊﺑﺎﻨﻣﺪﻨﻨﮐ دﺎﺠﯾا ﻪﺑﺮﺠﺗ و ﺶﻧاد
	ﺑﺎﻨﺑ ﻦﯾاﺮ ود ﺐﯿﮐﺮﺗ زا ﺮﺗارﺎﮐ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ دﺮﮑﯾور
	ﺎﺑ ﮏﯾﺮﻫ ﻒﻌﺿ طﺎﻘﻧ ﻪﮐ ﯽﻣ ناﺮﺒﺟ يﺮﮕﯾد تﻮﻗ طﺎﻘﻧﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ،دﻮﺷدﻮﺷ .رد ﻦﯾالﺪﻣﻢﯿﻤﺼﺗ ﺎﻫهﺪﻧﺮﯿﮔﺪﺼﻗدرادﺎﺗﺎﺑﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗفﺪﻫ درﻮﻣﺮﻈﻧردﻪﻠﺌﺴﻣوﺎﺑﻪﺟﻮﺗﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑيﺎﻫﺶﯿﭘ يور ﻦﯾﺮﺘﻬﺑﻪﻨﯾﺰﮔاربﺎﺨﺘﻧاﺪﯾﺎﻤﻧ .ﻦﯾالﺪﻣﺎﻫﻪﮐﯽﯾﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ رﺎﯿﺴﺑهدﺮﺘﺴﮔردﻞﺋﺎﺴﻣﻪﺒﺗريﺪﻨﺑﻪﺑ ﺪﻧرادلﺪﻣيﺎﻫ ﻪﺒﺗريﺪﻨﺑفوﺮﻌﻣ ﺰﯿﻧ ﺪﻧ
	و
	داد ﻪﺋارا يراﺪﯾﺎﭘ ﺶﺠﻨﺳ . ياﺮﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد اﺬﻟ ﺶﺠﻨﺳهداد ﺐﯿﮐﺮﺗ و يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ناﺰﯿﻣ يﺎﻫ ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺖﻓﺎﯿﻫر ﺐﯿﮐﺮﺗ زا ،ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐو
	دراد دﺮﺑرﺎﮐ هدﺮﺘﺴﮔ . و يﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ شور ﺮﻫ رد ﺮﺑ ياﺮﺑ ﯽﻘﻄﻨﻣ و ﮏﯿﺗﺎﻤﺘﺴﯿﺳ شور ﮏﯾ زا يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا باﻮﺟ ﻪﺑ نﺪﯿﺳردﻮﺷ. ياﺮﺑ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ردراﺪﯾﺎﭘ ،فاﺪﻫا يﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﺖﯾﻮﻟوا و بﺎﺨﺘﻧا ي زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،نﺎﺘﺳا ﺐﺨﺘﻨﻣ يﺎﻫ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يزروﺎﺸﮐ ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗو ﻪﯾﺰﺠﺗ شور
	ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد ﻪﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ اﺪﺘﺑا ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ و هﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﺟوز ترﻮﺻﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ نزو ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ،ددﺮﮔﺻﺎﻨﻋ ﯽﺒﺴﻧﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮددﺮﮔ . ﮏﯾ ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻄﺑار ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ1 هداد ﺶﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣدﻮﺷ) ،سﺎﮔراو و ﯽﺘﻋ
	رد ﻪﺑ زﺎﻓ ود ﻞﮑﺷ1ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ)رﻮﭘ ﯽﺳﺪﻗ1390(.
	1
	ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ يﺎﯾاﺰﻣ زا ﯽﮑﯾﺖﺳا ﻢﯿﻤﺼﺗ يرﺎﮔزﺎﺳ لﺮﺘﻨﮐ . هراﻮﻤﻫ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ردﯽﻣ ﯽﺒﺗاﺮ ناﺰﯿﻣ ناﻮﺗ و بﻮﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و دﻮﻤﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ار ﻢﯿﻤﺼﺗ يرﺎﮔزﺎﺳدﺮﮐ توﺎﻀﻗ نآ ندﻮﺑ دودﺮﻣ و لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ﺎﯾ و ندﻮﺑ ﺪﺑ . زا ﺮﺘﺸﯿﺑ نآ راﺪﻘﻣ ﺮﮔا1/0 ﻪﮐ دراد 
	ﻪﺑ ﻪﺑﺎﺸﺗ سﺎﺳاﺮﺑ ﯽﺤﯿﺟﺮﺗ يﺪﻨﺑ ﺖﯾﻮﻟوا شور ﺦﺳﺎﭘهﺪﯾا يﺎﻫ لآ)
	(شور زا ﺮﮕﯾد ﯽﮑﯾ يﺎﻫ ﺖﺳا هرﺎﯿﻌﻣ ﺪﻨﭼ يﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ رد يﻮﻗ . ﺮﺑ شور ﻦﯾا ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻨﺒﻣﻪﻠﺻﺎﻓ يﻪﻨﯾﺰﮔ يهار زا ﺎﻫﯾا ِّﻞﺣهﺪ لآ هﺪﯾا و ﺖﺒﺜﻣ ﺖﺳا راﻮﺘﺳا ﯽﻔﻨﻣ لآ) ﻦﯿﻟ2010.( ﺖﻬﺟشور ﻪﺑ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺳرﺮﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ يﺎﻫ نﺎﮑﻣا ﻪﮐ ﺪﯾﺪﺟ ﯽﺘﻓﺎﯿﻫر ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﺼﺧﺎﺷ ﺪﻨﭼ يﺮﯿﮔﻪﺒﺗر و يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾ
	تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺖﯿﻠﺑﺎﻗﺖﺳاراد ار ﻒﻠﺘﺨﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ . ﺰﯿﻟﺎﻣﺮﻧ ﺮﺧآ مﺎﮔ رد نزو ﻦﺘﻓﺎﯾ و ندﺮﮐﺲﯾﺮﺗﺎﻣ رد ﯽﺒﺴﻧ يﺎﻫﯽﻣ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ
	دﺮﯾﺬﭘ .نزو هﮋﯾو رادﺮﺑ ﺎﺑ ﯽﺒﺴﻧ يﺎﻫ)
	( راﺪﻘﻣ ﺎﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ﺢﯿﺤﺻ هﮋﯾو) (ﻪﺑ ،هﺪﺷ هداد ﻪﻄﺑار ﻪﮑﯾرﻮﻃ2 راﺮﻗﺮﺑﺪﺷﺎﺑ:
	2
	نزوﺮﻫرﻮﺘﮐﺎﻓنﺎﺸﻧهﺪﻨﻫدﺖﯿﻤﻫاوشزرانآ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑيﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓﺮﮕﯾدردتﺎﯿﻠﻤﻋﻦﯿﯿﻌﺗنﺎﮑﻣﺖﺳا . ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑبﺎﺨﺘﻧاﻪﻧﺎﻫﺎﮔآوﺢﯿﺤﺻنزوﺎﻫﮏﻤﮐﯽﮔرﺰﺑ ردﺖﻬﺟﻦﯿﯿﻌﺗفﺪﻫدرﻮﻣﺮﻈﻧﯽﻣﺪﯾﺎﻤﻧ . نﺎﯿﻣ زا شورنزو ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺑ ﯽﺳﺪﻨﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﯽﺒﺴﻧ ﯽﻫد
	ﻞﯿﺧد مﺎﻈﻧ ﮏﯾ يراﺪﯾﺎﭘ رد ﺪﻧردﺎﻗ ﻪﮐ ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺪﻨﺷﺎﺑ)ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ،يدﺎﺼﺘﻗا دﺎﻌﺑا ( ﻢﻫ ﺎﺑ ار ﺖﻬﺟ ار ﻊﻣﺎﺟ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﮏﯾ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﺎﺗ ،دﻮﻤﻧ مﺎﻏدا
	اﺪﺘﺑا شور ﻦﯾا ردﻢﯿﻤﺼﺗ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ﺪﯾﺎﺑ ﮏﯾ ﻪﺑ يﺮﯿﮔ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ
	ﯾا ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ رد ار ندﻮﺑ سﻮﮑﻌﻣ ﺖﯿﺻﺎﺧ ﻪﮐ ﻞﯿﻟد ﻦﯽﻣ ﻆﻔﺣ ﯽﺟوز تﺎﺴﯾﺎﻘﻣﺐﺳﺎﻨﻣ ،ﺪﻨﮐ هﺪﻋﺎﻗ ﻦﯾﺮﺗ توﺎﻀﻗ ﺐﯿﮐﺮﺗ ياﺮﺑ ﯽﺿﺎﯾرﺖﺳا هﻮﯿﺷ ﻦﯾا رد ﺎﻫ. ﺮﮔابﺎﯾزرا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻔﻟﻮﻣ
	لﻮﻣﺮﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ4 ﻞﯾﺪﺒﺗ دﻮﺷ:
	هﺪﺷ سﺎﯿﻘﻣ ﯽﺑ
	ياﺮﺑ ما ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	4
	ﯽﺳﺪﻨﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ؛ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻔﻟﻮﻣ ﯽﻣﺎﻤﺗ ياﺮﺑ ﻪﻄﺑار ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺮﻇﺎﻨﺘﻣ يﺎﻫ3 ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣددﺮﮔ:ﻪﻨﯾﺰﮔ ،نآ سﺎﺳا ﺮﺑهار زا ار ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ،ﺮﺗﺮﺑ ي ِّﻞﺣ هﺪﯾاهار زا ار ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺖﺒﺜﻣ لآهﺪﯾا ِّﻞﺣ ﯽﻔﻨﻣ لآ ﺪﻫاﻮﺧﺖﺷاد) ورﻻاوﺎﮐ2010.(
	ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑ
	هار ندﺮﮐ ﺺﺨﺸﻣ مود ﻪﻠﺣﺮﻣهﺪﯾا ِّﻞﺣﺖﺒﺜﻣ لآ
	و هﺪﯾا ﯽﻔﻨﻣ لآ
	3
	ﺖﺳا ﺮﯾز ترﻮﺻ ﻪﺑ:
	5
	1-ﺺﺧﺎﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻠﺴﻠﺳ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﯽﺣاّﺮﻃ ،ﺎﻫﺺﺧﺎﺷ ﯽﻧزو شزرا ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﯽﺒﺗاﺮﻣﺺﺧﺎﺷﺮﯾز و ﺎﻫ ﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺐﻟﺎﻗ رد
	ﻂﺑاور زا ﻪﻠﺻﺎﻓ هزاﺪﻧا ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ مﻮﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ ردﺖﺳا ﺮﯾﺬﭘ نﺎﮑﻣا ﺮﯾز:
	2- شور زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ
	6
	ﻖﻃﺎﻨﻣ يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ . ﻞﮑﺷ2ﯽﻣ نﺎﺸﻧ يراﺪﯾﺎﭘ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺪﻫد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز رﺎﯿﻌﻣ ﻪﺳ ،يزروﺎﺸﮐ)
	( يدﺎﺼﺘﻗا ،)
	( ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا و)
	ﯽﺒﺴﻧ ﯽﮑﯾدﺰﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﺘﯾﺎﻬﻧ وﺣ هار ﻪﺑ و لآ هﺪﯾا ِّﻞ ﻪﻨﯾﺰﮔ يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر ﯽﻟوﺰﻧ ﺐﯿﺗﺮﺗ سﺎﺳاﺮﺑ ﺎﻫ ﺎﺑ لﻮﻣﺮﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا7ﯽﻣ مﺎﺠﻧادﺮﯿﮔ.
	( ﻦﯾا زا ﮏﯾﺮﻫ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردﺖﺳا ﺺﺧﺎﺷﺮﯾز يداﺪﻌﺗ ﻞﻣﺎﺷ دﻮﺧ ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ . ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺐﺨﺘﻨﻣ فوﺮﺣ ﺎﺑ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﻦﯾا ﺮﺧآ مﺎﮔ رد ﻢﻫ نﺎﺘﺳا
	،
	و
	ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ. لوا مﺎﮔ رد ﮏﻤﮐ ﺎﺑﺺﺧﺎﺷ و ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ يﺎﻫ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾﺪﺑ ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﯾا يور ﺮﺑ راﺬﮔ ﺮﺛا درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﺮﯾز و ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ زا ﯽﻠﻣﺎﮐ ﺖﺳﺮﻬﻓ ﺎﺑ و ﻪﯿﻬﺗ ﯽﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد هدﺎﻔﺘﺳا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻪﺳ ﻖﻃﺎﻨﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸ
	7
	ﺮﻫ يﺎﯾاﺰﻣ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ردﺘﻧا و يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر رد شور ود شور ،ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ بﺎﺨ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ)
	(ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳادﻮﺷ . رد هﺪﺷ ﺮﮐذ شور ود زا ﮏﯾﺮﻫ دﺮﺑرﺎﮐ ﮏﯿﮑﻔﺗﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﯾز ﻪﻠﺣﺮﻣ ود ﺐﻟﺎﻗ رد ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا:
	ﻢﺳ و دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣﺮﯾز ،ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز ﺺﺧﺎﺷﻧ نزو ﺎﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻓﺮﺼﻣ ﯽﺒﺴ219/0 ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ نزو ﺎﺑ ﯽﻋارز بوﺎﻨﺗ ﺖﯾﺎﻋر رﺎﯿﻌﻣﺮﯾز و ار ﺖﯿﻤﻫا018/0 نزو ﺎﺑ ﺶﯾآ رﺎﯿﻌﻣﺮﯾز ﺲﭙﺳ و023/0 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻧراد يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ رد ار ﺶﻘﻧ . ﺎﺑ ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ يراﺪﯾﺎﭘ رد يدﺎﯾز دﻮﺒﻬﺑ ﻢﺳ و دﻮﮐ فﺮﺼﻣ 
	ﻞﻣﺎﺷ يدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻄﯿﺤﻣ9 ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا رﺎﯿﻌﻣ و رﺎﯿﻌﻣ ﻞﻣﺎﺷ8 دﻮﺑ رﺎﯿﻌﻣﺮﯾز)لوﺪﺟ4.(هداد ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻﻣ يﺎﻫ زﺎﯿﻧ درﻮ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﺶﻫوﮋﭘ يروآدﺮﮔ يا ﺖﺳا هﺪﺷ،ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺲﭘ ﻪﮐ يا يرﺎﻣآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ي ﻪﯾﺮﺸﻧ ﻞﻣﺎﺷ ،نﺎﻨﯿﻤﻃا درﻮﻣ ﯽﻣﻮﻤﻋ يرﺎﻤﺷﺮﺳ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﺎﻫ ﻪﻣﺎ
	زا ﮏﯾﺮﻫ رد و ﻪﯿﻬﺗ ، نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ هﺮﺒﺧ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻦﯿﺑ ﺐﺨﺘﻨﻣ يﺎﻫﻊﻤﺟ و ﻊﯾزﻮﺗ عﻮﺿﻮﻣﺪﯾدﺮﮔ يروآ . راﺰﻓا مﺮﻧ
	زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﯾز و ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ زا ﮏﯾﺮﻫ نزو ،ﯽﺟوز تﺎﺴﯾﺎﻘﻣﯽﻣ ﺖﺳﺪﺑ ار ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣﺪﻫد . رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾﺪﺑ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣﯾﺎﻘﻣ يﺎﻫنزو و هﺪﯾدﺮﮔ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﯽﺟوز تﺎﺴ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ زا ﮏﯾﺮﻫ ﯽﯾﺎﻬﻧ و ﯽﺒﺴﻧﺮﯾز و ﺎﻫﺺﺧﺎﺷ ﺎﻫ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ.
	لوﺪﺟ2ﯽﺒﺴﻧ نزو و ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ زا ﮏﯾﺮﻫ ﯽﯾﺎﻬﻧ و ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﺮﯾزﺪﻫد. يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣﺮﯾز ﻦﯿﺑ رد
	يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ زا ﮏﯾﺮﻫ ﯽﻧزو شزرا تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺪﺷ مﺎﺠﻧا يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ ،ﯽﺑﺎﯾزرا . ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﺴﯾز ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ ﺮﻫا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻪﺑ ﻪﻏاﺮﻣ و يدﺎﺼﺘﻗا ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ،ﯽﻄﯿﺤﻣﺖﺳا ﯽﻟﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ يراﺪﯾﺎﭘ ياراد ﯽﻋ
	ﺖﺳا ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ . يرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا رﺎﯿﻌﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ07/0 نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و رﺎﯿﻌﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣيدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ)04/0 ( ﺖﺳا . ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﯽﻠﮐ نزو ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ يرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ خﺮﻧ 05/0ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ.
	لوﺪﺟ3 خﺮﻧﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ يﺎﻫ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ زا ﮏﯾﺮﻫ ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺪﻫد . ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫﺲﯾﺮﺗﺎﻣ يرﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ خﺮﻧ دﻮﺷ
	ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﻪﯿﻠﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ يﺎﻫ زا ﺮﺘﻤﮐ1/0 رﺎﮔزﺎﺳ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﮐ هدﻮﺑﻢﯿﻤﺼﺗ ندﻮﺑيﺮﯿﮔ ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد ﺎﻫ
	نزو رادﺮﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ﻪﺑ ضوﺮﻔﻣ
	ﺺﺧﺎﺷ شور رد ﺎﻫ
	نزو لﺎﻤﻋا زا ﻞﺻﺎﺣ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ و ﺎﻫ هار ﻪﺑ ﯽﮑﯾدﺰﻧ راﺪﻘﻣهﺪﯾا ﻞﺣ لوﺪﺟ رد لآ4هﺪﺷ ﻪﯾارا
	ﺪﻧﺪﺷ هداد لﺎﻘﺘﻧا.
	ﺖﺳا .نزو ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾا ﻪﺑهﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻫ ياﺮﺑ
	ﯽﻣ ﺮﮕﯾد نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ودﺺﺧﺎﺷ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ناﻮﺗ يﺎﻫ ،ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻤﯿﺑ ،ﯽﻋارز ﺖﺸﮐ عﻮﻨﺗ ،ﻞﮕﻨﺟﺺﺧﺎﺷ ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ و شزﻮﻣآ و ﺖﺷاﺪﻬﺑ و دﻮﮐ فﺮﺼﻣ دﺮﮐ هرﺎﺷا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ.ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﺺﺧﺎﺷ ي ﺖﺴﯾز يﺎﻫ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﻄﯿﺤﻣنﺎﺘﺳﺮﻬﺷا يﺎﻫ ياراد ﺰﯾﺮﺒﺗ و ﺮﻫ ﺮﺘﺸﯿﺑﯾ ﻪﻏاﺮﻣ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ و
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ راﺪﻘﻣ ﺎﺑ ﺮﻫا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻪﮐ ﺪﻫد 362/0
	بﻮﻠﻄﻣ ﺰﯾﺮﺒﺗ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ و يراﺪﯾﺎﭘ ﻦﯾﺮﺗ 304/0
	ﻒﯿﻌﺿ ﻪﺳ ﻦﯿﺑ رد يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﻦﯾﺮﺗﯽﻣ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار نﺎﺘﺳا ﺐﺨﺘﻨﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣﺪﻫد . ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﻏاﺮﻣ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ334/0
	ود ﻦﯾا ﻦﯿﺑ يراﺪﯾﺎﭘ دراد يزروﺎﺸﮐ رد ار ﻪﻘﻄﻨﻣ. ﻦﯿﺑ رد داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣﺮﯾز و ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ رﺎﯿﻌﻣ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز رﺎﯿﻌﻣ ،ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا ﻖﻃﺎﻨﻣ يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ رد ار ﺖﯿﻤﻫا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟاﯽﻣ ﺎﻔﯾا نﺎﺘﺳا ﺐﺨﺘﻨﻣﺪﯾﺎﻤﻧ. ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺮﻫا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ود ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يزروﺎﺸﮐ رد يراﺪﯾﺎﭘ
	رد ياﺪﻧﻮﺷ ﺖﺸﮐ ﯽﻌﯿﺳو ﺢﻄﺳ.
	ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ يراﺪﻧﺎﺘﺳا،1391.يﺎﻤﯿﺳنﺎﺘﺳﺮﻬﺷنﺎﺘﺳا يﺎﻫ . ﺮﻐﺻارﻮﭘم،1377 .ﻢﯿﻤﺼﺗيﺮﯿﮔيﺎﻫﺪﻨﭼهرﺎﯿﻌﻣ،تارﺎﺸﺘﻧاهﺎﮕﺸﻧادناﺮﻬﺗ،ناﺮﻬﺗ . م ناﻮﯿﮐ يﺪﻫاز و ن يﺮﺒﮐا،1387 .شور دﺮﺑرﺎﮐﻪﺒﺗر يﺎﻫﻢﯿﻤﺼﺗ و يﺪﻨﺑﻪﺼﺧﺎﺷ ﺪﻨﭼ يﺮﯿﮔ . نﺎﻣزﺎﺳ تارﺎﺸﺘﻧا يرادﺮﻬﺷيرﺎﯿﻫد و ﺎﻫرﻮﺸﮐ يﺎﻫ. رﻮﭘهدﻮﺸﺨﺑ و ف ﺪ
	. م قﺎﺤﺴﺑ و ا ﯽﺴﯾﺪﻘﺗ،1391 .ﻨﻣ رد يزروﺎﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا و ﻞﯿﻠﺤﺗ نازروﺎﺸﮐ ﺶﻘﻧ ﯽﺳرﺮﺑ و ﯽﯾﺎﺘﺳور ﻖﻃﺎ) ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يدرﻮﻣ :ﺎﻧزا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﯽﯾﺎﺘﺳور ﻖﻃﺎﻨﻣ .(ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ-ناﺮﯾا يﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ﻦﻤﺠﻧا ﯽﺸﻫوﮋﭘ،
	س نﺎﯾرﺪﯿﺣ،1382 .ﻪﻠﺣﺮﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا لﺪﻣﻪﮑﺒﺷ ياﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺑ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺎﺑ ﯽﺸﮑﻫز و يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫ ﺎﺑ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يزﺎﻓ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا .يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘوﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ،ﯽﻧادﺎﺑآ و يرﺎﯿﺑآ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هوﺮﮔ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد . نﺎﻣزﺎﺳيزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ،1391
	ﮏﻧﺎﺑتﺎﻋﻼﻃاﺖﻋارز.ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا يزروﺎﺸﮐ و يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻤﯿﺳ . ،ع يﺪﯿﻌﺳ1377 .ﻪﻌﺳﻮﺗﻪﻌﺳﻮﺗ يراﺪﯾﺎﭘﺎﻧ و راﺪﯾﺎﭘ يﯽﯾﺎﺘﺳور ي . ،بﻼﻘﻧا و ﻦﮑﺴﻣ ﻪﯾﺮﺸﻧ
	،ح رﻮﭘ ﯽﺳﺪﻗ1390 .ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ . ﺮﯿﺒﮐﺮﯿﻣا ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد ﺮﺸﻧ ﺰﮐﺮﻣ)ناﺮﻬﺗ ﮏﯿﻨﮑﺗ ﯽﻠﭘ.(
	.

