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 چکيذُ

زض  يبًيز ستبى فبضس ضا ثط اسبس استبًساضزي وِا يػوَه يت وتبثربًِ ّبيپژٍّص حبضط ٍضؼ: ّذف
  لطاض زازُ است. يبثياضظهَضز پيطٌْبز ًوَزُ  1374سبل 

 ثبضس. يپطسطٌبهِ هخْت گطزآٍضي زازُ ّب  ٍ اثعاض هَضز استفبزُ يطيوبيضٍش پژٍّص پ :ؼٌبظیرٍغ

زض  .زٌّسپژٍّص ضا تطىيل هي يخبهؼِ آهبض 1388ّبي ػوَهي استبى فبضس زض سبل وليِ وتبثربًِ

س. يطُ استفبزُ گطزيي ٍ غيبًگيه ،ّوچَى چبضن تَغيفي آهبض يّباظ ضبذع يآهبض يّبليِ ٍ تحليتدع

ع يتبً اظ آًبلياػوبل ضس ٍ ًْب يبًيز يطٌْبزيپ يهَخَز ثب استبًساضزّب يبضّبيسِ هؼيهمب يع ثطايً tهَى آظ

 س. يهتفبٍت استفبزُ گطز يّبيخْت اًدبم عجمِ ثٌس ياذَضِ

ع زاز يتطر ّسف يّببى وتبثربًِيع زض هيتَاى سِ گطٍُ هتوبيه ياع ذَضِيثب استفبزُ اظ آًبل .:ّبیبفتِ 

زاضًس،  يبًياستبًساضز ز 3خِ زض يّبثِ هطاتت ثْتط اظ وتبثربًِ يتيگطٍُ اٍل ٍضؼ يّببثربًِوِ وت
ٍ تٌْب ه ذَضِ لطاض گطفتِ يزض  يبًياستبًساضز ز 3زضخِ  يّبگطٍُ زٍم ثب وتبثربًِ يّبوتبثربًِ
زضخِ  يًِ ّبضا ثب وتبثرب يهطتطو هغلَة تط لطاض زاضًس ٍ ذَضِت ًبيگطٍُ سَم زض ٍضؼ يّبوتبثربًِ

 يّببضّب زض وتبثربًِيهؼ يي وليبًگيي آهسى هييي اهط ثبػث پبيّو زٌّس وِيل هيتطى يبًيز 6ٍ  5
 استبى فبضس ضسُ است.  يػوَه

استبًساضز  6ٍ  5ّبي زضخِ : وتبثربًِ ّبي ػوَهي استبى فبضس ثِ عَض ولي هبثيي وتبثربًًِتيجِ گيري 

طز ضبهل يهصوَض لطاض گ يّبوِ الظم است هَضز تَخِ وتبثربًِ ييّبتياٍلَگيطًس. زيبًي لطاض هي
 .تؼساز اػضبء ٍ تؼساز وبضوٌبى هي ثبضس ،يص سبػبت وبضيافعا

  يبًي، استبًساضز زيػوَه يّب: استبى فبضس، وتبثربًِّب ذٍاشُيكل
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 هقذهِ

ًس. ضَ يهدبز يا ِ الطبض خبهؼِياستفبزُ ول يثطا يِ ػوَهيب سطهبث يػوَه يّب ًِوتبثرب

زض  يٍ ... سؼ يىي، الىتطًٍيساضيضٌ – يساضي، هَاز زيهَاز چبپ يثب فطاّن آٍض ّب ًِي وتبثربيا

ي يزاضًس. ا ياضائِ اعالػبت ٍ آثبض ثطط، اًتطبض، يبثي، ثبظي، سبظهبًسّي، ًگْساضيگطزآٍض

زض ٍالغ  (.1389 ،يليسْ) ثبضٌس يي هيًَ يزض حبل حبضط حبغل هطزم سبالض ّب ًِوتبثرب

اظ هْن  يىيگبى ثِ توبم الطبض خبهؼِ، يل اضائِ ٍ اضبػِ ذسهبت ضايثِ زل يػوَه يّب ًِثربوتب

وتبثربًِ (. 1387)هرتبضپَض،  ٌسيآ ياهطٍظ ثِ ضوبض ه يبيخَاهغ هطزم سبالض زض زً يي ًوبزّبيتط

ضٍ ثِ  يبظّبيً يٍ خَاثگَ بفتِيي ضسُ زست ييَاًس ثِ اّساف تؼآى وِ ثت ي، ثطايػوَه

. پس هبزُ ضًَسآثْتط  يٌسُ ايآ يز ضا ثب ظهبى، ٍفك زازُ ٍ ثطاس ذَيوگبى ثبضس، ثبگستطش ّ

ع ثِ يًسبظًس، خبهؼِ ضا  يٌسُ ّوطاُ هيآط ي، ػالٍُ ثط آى وِ ذَز ضا ثب هسيػوَه يّب ًِوتبثرب

 .سٌوٌ يت هيثْتط ّسا ييفطزا

هْن  يًِ ػوَهوتبثرب"ًَسىَ( ي) هلل هتحس يٍ فطٌّگ ي، ػلويثِ اػتمبز سبظهبى آهَظض

ٌِ يطيى پآ يبضياست وِ ثِ  يلِ ايي ٍسيٍ هبزام الؼوط ٍ ػوسُ تط يهَظش ػوَهي ًْبز آيتط

بض ّوگبى لطاض يگبى زض اذتيآظازاًِ ٍ ثِ ضا يذالق ثطط يطِ ّبيس ٍ حبغل اًسيافىبض ٍ ػمب

 يتيهَلؼ ّب ًِي وتبثربيزض ٍالغ ا .(1374، يًَسىَ زضثبضُ وتبثربًِ ػوَهيِ يبًي)ث "طزيگ يه

ثِ ذَز ٍ تَسؼِ ٍ  يستِ ٍ هتىيضب يطين گيهستوط، تػو يطيبزگيآهَظش ٍ  يثطا ياسبس

 يػوَه يّب ًِِ وتبثربيبًيس )ثًآٍض يخبهؼِ فطاّن ه يضا زض افطاز ٍ گطٍُ ّب يططفت فطٌّگيپ

گستطش ٍ  يزض ضاستب ّوَاضُ خَاهغ هرتلفاظ ّويي ضٍ است وِ  .(1994ًَسىَ، يفال/يا

  زاضتِ اًس. ياختوبػ يي ًْبزّبيثِ ا يژُ ايذَز ًگبُ ٍ يٍ آهَظض يفطٌّگ يتؼبل

سطًَضت سبظ زض تَسؼِ ّط  يثِ ػٌَاى ضوٌ يػوَه يّبًِوتبثرب ،ّوبًگًَِ وِ اضبضُ ضس

ي يّوَاضُ هتطغس ّستٌس وِ ا ،يخَاهغ هتطل وٌٌس ٍ خَاهغ، ثرػَظيه يٌيخبهؼِ ًمص آفط

ضٌبذتِ الظم وِ ثِ ػٌَاى استبًساضز  يّبب ٍ هَلفِّاظ ضبذع يسغح هغلَثزاضاي اضوبى هْن 

، اظ يثِ ػجبضتي ًحَ اضائِ زٌّس. يزاضتِ ثبضٌس تب ثتَاًٌس ذسهبت ذَز ضا ثِ ثْتط ضًَسهي

عاى يّوچَى اػضبء، وتبثساضاى، هدوَػِ، ذسهبت ٍ ه ّب ًِي ًَع وتبثربيا يّبت هَلفِيٍضؼ

استفبزُ  يٍ اختوبػ يتَسؼِ فطٌّگ يّباظ ضبذع يتَاى ثِ ػٌَاى ثرطياستفبزُ اظ وتبثربًِ ه
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 يفطٌّگ يبفتگيعاى تَسؼِ يتَاى ثِ هيه يبزيّب تب حسٍز ظي هَلفِيت ايوطز ٍ ثب زاًستي ٍضؼ

لسض هسلن آًىِ،  . (1386)فطج پْلَ، ثطز يّب زض خَاهغ پآى يّبتّب ٍ لٍَّ ضؼف يٍ اختوبػ

 يهَخَز، ّن اظ سَ يت ّبيظطف يل اظ توبهوبه يطيِ ثْطُ گياّساف هَضز ًظط تٌْب زض سب

 يتب ظهبًط ذَاّس ثَز ٍ ياهىبى پص يػوَه يّب ًِزست اًسضوبضاى وتبثرب يوبضثطاى ٍ ّن اظ سَ

 ،ٍخَز ًساضتِ ثبضس ّب ًِي وتبثربيبت هَخَز زض ايت ٍ ٍالؼياظ ٍضؼ يتػَض زضست وِ

 ياظ عطف. وىي ًرَاّس ثَزه سى ثِ سغح هغلَةيضس يثطا ّبًِي وتبثربيٍ تَسؼِ ا يثبظسبظ

زض حَظُ فطٌّگ ٍ ازة  يٌِ غٌيطيٍ پ يوتبثربًِ ػوَه 120ص اظ يثب زاضتي ثاستبى فبضس 

ضه ثب  ي. ثوطَض ثِ ذَز اذتػبظ زازُ است يضا زض حَظُ فطٌّگ يگبُ ذبغيّوَاضُ خب

 يبّي استبى اظ خولِ وتبثربًِيا يفطٌّگ يت ًْبزّبيٍضؼ يثطضس ،بى ضسيتَخِ ثِ آى چِ ث

ي يتط زض اصيتَاًس ضاُ تَسؼِ ثيآى، ضوي هطرع ًوَزى ًمبط ضؼف ٍ لَت ه يػوَه

وِ است  ايي حبضط كيتحمّسف  ،ي ضطٍضتيثط اسبس ّوسبظز.  حَظُ ّب ضا ّوَاضتط

 يبًياستبًساضز ز يبضّبيثط اسبس هؼاستبى فبضس ضا  يػوَه يّبت هَخَز وتبثربًِيٍضؼ

  س. يطًس هطرع ًوبيالظم است زض وبًَى تَخِ لطاضگ وِضا  ييبضّبيًوَزُ ٍ هؼ يبثياضظ
 

 پصٍّػ يپرظػ ّب
 يثطا يبًيز يسِ ثب عجمِ ثٌسياستبى فبضس زض همب يػوَه يّب ًِوتبثرب يول تيٍضؼ  -1

 ست؟اطاى چگًَِ يا يػوَه يّب ًِوتبثرب

چِ  يبًيز يطٌْبزيپ يسِ ثب استبًساضزّبيفبضس زض همب استبى يػوَه يّب ًِوتبثرب -2

 زٌّس؟ يگط ًطبى هيىسيضا ثب  ييبتفبٍت ّ

 يّبًِس زض وتبثربيثب استبًساضز زيبًي گبًِ 9 يهَضز ثطضس يبضّبيه اظ هؼيتَسؼِ وساه -3

 طز؟يت لطاض گياستبى فبضس زض اٍلَ يػوَه

 تعریف عوليبتی

ي زض وتبثربًِ ّبي هؼيبض ووّ 9استبًساضز پيطٌْبزي ثطاي سٌدص تبًساضزّبي ووي زيبًي: اس

هؼيبض هَضز ًظط زض  9ّبي ػوَهي ايطاى ثط اسبس  زضايي استبًساضز، وتبثربًِ ػوَهي وطَض.

 ضًَس.ضتجِ ثٌسي هي 6تب زضخِ  3زضخبت هرتلف اظ زضخِ 
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 رٍغ پصٍّػ
بظ يهَضز ً ياًدبم گطفتِ است. زازُ ّب يطيوبيضٍش پ ثَزُ ٍ ثِ يفيحبضط تَغپژٍّص 

ثسيي تطتيت وِ خساٍلي حبٍي س. ض يخْت اًدبم پژٍّص ثب استفبزُ اظ پطسطٌبهِ گطزآٍض

 (1374)زيبًي ٍ سمبء پيطهطز،  زيبًي پيطٌْبزي هؼيبضّبي ووي هَضز ًظط ثط اسبس استبًساضز

تْيِ ٍ پس اظ ضٌبسبيي وتبثربًِ ّبي ػوَهي استبى فبضس خْت تىويل اضسبل ضس. پس اظ 

ز ًْبغحت ٍ سمن زازُ ّب اظ آهبضّبي هَخَز زض  يخْت ثطضسزضيبفت پبسد ّب، 

ِ يولضبهل  1388زض سبل  خبهؼِ پژٍّص س.ياستفبزُ گطزًيع استبى  يػوَه يّب ًِوتبثرب

ثِ  وتبثربًِ 15 ي تؼسازيوِ اظ اثَزُ است  (وتبثربًِ 120( استبى فبضس يػوَه يّب ًِوتبثرب

 سًس. يحصف گطزپژٍّص ثِ ًبچبض اظ خبهؼِ  ،ييل ػسم پبسرگَيزل

هسًظط  يػوَه يوتبثربًِ ّب يثطا يبًيز يطٌْبزيپ ي پژٍّص استبًساضزياظ آى خب وِ زض ا

 يآهبض يهحبسجِ ضبذع ّب اثتسا اظ يآهبض يل ّبيِ ٍ تحليخْت اًدبم تدعثَزُ است، 

 يبضّبيسِ هؼيهمب يع ثطايً tآظهَى  ثْطُ ثطزُ، وتبثربًِ يطُ ثطايي ٍ غيبًگي، ه چبضن ّوچَى

 خْت اًدبم يع ذَضِ ايتبً اظ آًبليْباػوبل ضس ٍ ً يبًيز يطٌْبزيپ يثب استبًساضزّب هرتلف

بفتِ ّب ثِ آى اضبضُ ضسُ است. ثِ عَض يوِ زض ثرص  سيهتفبٍت استفبزُ گطز يّب يعجمِ ثٌس

 ل والى ثِ وبض گطفتِ ضسُ است.يي همبلِ ضٍش تحليزض ا يلو

 

 پصٍّػ ٌِيؽيپ
اهب غَضت گطفتِ  يبت هتؼسزطاى هغبلؼيا يػوَه يّب ًِت وتبثربيٍضؼ يزض هَضز ثطضس

 يضا ثط اسبس استبًساضزّب هَضز ثطضس يػوَه يّب ًِمبت وتبثربيي تحميازض چٌس هَضز هحسٍز 

 .نيپطزاظ يٌِ هيي ظهياًدبم ضسُ زض ا ياظ پژٍّص ّب يثِ ثطذ ُ است وِزازلطاض 

 كؽَر: داخلثرخی پصٍّػ ّبي اًجبم ؼذُ در 

وطَض  يػوَه يّب بثربًِاستبًساضز وت يثِ ثطضس ي( زض پژٍّط1374) طهطزيٍ سمبءپ يبًيز

ص يطثٌب، تؼساز وتت، تؼساز افعاياستبًساضز )سبػبت وبض، هسبحت ول، هسبحت ظ 9ثط اسبس 

ى آّب( پطزاذتِ اًس. سپس  يبًِ، تؼسا اػضبء، تؼساز وبضوٌبى، تؼساز لفسِ ّب ٍ تؼساز غٌسليسبل

ع ثب زضخبت هتفبٍت يًّب ضا  استبًساضز زض وتبثربًِ 9ي يي ايث يب ػسم ٍخَز ّوجستگيّب ٍخَز 
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وطَض  يػوَه يّب وتبثربًِ يه ًَع استبًساضز ثطاياستبًساضز هصوَض  9ي وطزُ ٍ ثط اسبس ييتؼ

 6تب  3زض زضخبت هرتلف اظ  فَقبض يهؼ 9ضا ثط اسبس  هصوَض يّب اًس وِ وتبثربًِ طٌْبز زازُيپ

 وٌس. يه يضتجِ ثٌس

لطاض  يثطضسبى هبظًسضاى ضا هَضز است يػوَه يّب ًِت وتبثربي( ٍضؼ1375) آلبخبًعازُ

ت ضْطستبًْب يهَخَز ثب خوؼ يػوَه يّب ًِپژٍّص ًطبى زاز وِ تؼساز وتبثرب يبفتِ ّبيزاز.

ست ٍ افطاز يً ياًدبم اهَض هطثَط ثِ وتبثربًِ وبف يثطاًساضز. تؼساز وبضوٌبى ضبغل  يّورَاً

ٍ  ياهىبًبت ضفبّ ،بًِ ونستٌس. سبػبت وبض وتبثريثطذَضزاض ً يالت وتبثساضيضبغل اظ تحػ

ستٌس. هدوَػِ يهٌبست ثطذَضزاض ً ياظ فضب ّب ًِوتبثربهحسٍز ٍ  ّب ًِوتبثرب يذسهبت

 .لطاض ًساضز ّب ًِبض وتبثربيزض اذت يثبضس. ثَزخِ وبف يبظ هطاخؼبى ًويً يپبسرگَ ّب ًِوتبثرب

زستبى ثط استبى وط يػوَه يّب ًِوتبثرب يثِ ثطضس ي( زض پژٍّط1380) يٌي، حسيگسليث

 يػوَه يّب ًِتبثربسّس وِ ويپژٍّص ًطبى ه يبفتِ ّبي. پطزاذتِ اًس يبًياسبس استبًساضز ز

گبُ ي، زض خبهسبحت ول بضي، ثِ خع زض هؼ6زضخِ  يّب ًِسِ ثب وتبثربيزض همب استبى وطزستبى

ٍ بًِ وتبة يص سبلي)افعا بضيزض زٍ هؼ 5زضخِ  يّب ًِثربسِ ثب وتبيثَزُ ٍ زض همب يثبالتط

ص ياستبى وطزستبى اظ ًظط افعا يّب ًِي وتبثربيبًگيهي يثبضٌس. ّوچٌ يطثٌب( ثبالتط هيهسبحت ظ

سِ يزض همبثبضس.  يي تط هييٍ اظ ًظط هسبحت ول پب 4زضخِ  يّب ًِسبالًِ وتبة ثطتط اظ وتبثرب

 يٌسل، تؼساز غطثٌب، تؼساز وتبة، تؼساز لفسِي)هسبحت ظ بضيهؼ 5، زض 3زضخِ  يّب ًِثربثب وتب

 يثبالتط گبُيبًِ وتبة زض خبيص سبليفعاا بضيثَزُ ٍ زض هؼ يتط يييپبگبُ يٍ تؼساز اػضب( زض خب

 لطاض زاضز.

 يوتبثربًِ زضٍى ضْط 14ن ضخ يٍ ً يت ًسجيٍضؼ يثِ ثطضس يمي( زض تحم1384)يسپْط

ٍّص ي پژيح ايپطزاذتِ است. ًتب يبًيز يَُ استبًساضزسبظيثب استفبزُ اظ ض يآستبى لسس ضضَ

 يآستبى لسس زض ّطت هَضز زض سغح وتبثربًِ ّب يالوبض يزّس وِ وتبثربًِ ّب يًطبى ه

 يهسبحت زچبض ووجَز ه يؼٌي 2بض ضوبضُ يه هَضز هؼيلطاض گطفتِ اًس ٍ تٌْب زض  3زضخِ 

هثل تؼساز وتبة ّب،  ييبضّبيزض هؼ ًطبى هي زّس وتبثربًِ ّبثبضٌس. اعالػبت ثسست آهسُ 

ي لطاض يت تَخِ هسئَليس زض اٍلَيزچبض ضؼف ّستٌس ٍ ثب يٍ تؼساز غٌسل سبػبت وبض ، فضب

 طًس. يگ

استبى وطهبًطبُ ثط اسبس  يػوَه يّب ًِوتبثرب يثِ ثطضس يزض پژٍّط (1389) يليسْ
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استبى  يػوَه يّب ًِسّس وِ وتبثربيپژٍّص ًطبى ه يبفتِ ّبيپطزاذتِ است.  يبًياستبًساضز ز

ه استبًساضز )هسبحت ول(، زض ي، ثِ خع زض 6زضخِ  يّب ًِثربسِ ثب وتبيوطهبًطبُ زض همب

بًِ يص سبليزض زٍ استبًساضز )افعا 5زضخِ  يّب ًِسِ ثب وتبثربيثَزُ ٍ زض همب يگبُ ثبالتطيخب

، زض چْبض 4زضخِ  يّب ًِسِ ثب وتبثربيي زض همبيثبضٌس. ّوچٌ يوتبة ٍ تؼساز لفسِ( ثبالتط ه

 يي تطييگبُ پبيزض خب( ياز اػضب، تؼساز وبضوٌبى ٍ تؼساز غٌسلط ثٌب، تؼسياستبًساضز )هسبحت ظ

سِ ثب يبًِ وتبة( ثبالتط ّستٌس. زض همبيص سبليه استبًساضز )افعايزض  يلطاض زاضًس ٍل

طثٌب، تؼساز وتبة، تؼساز وبضوٌبى، تؼساز ياستبًساضز )هسبحت ظ 5، زض 3زضخِ  يّب ًِوتبثرب

بًِ وتبة ٍ يص سبليثَزُ ٍ زض زٍ استبًساضز )افعا يتط يييگبُ پبيٍ تؼساز اػضب( زض خب يغٌسل

 تؼساز لفسِ( ثبالتط ّستٌس.

 

 ثرخی پصٍّػ ّبي اًجبم ؼذُ در خبرج از كؽَر:

، اظ لحبػ 2002-1998(، وتبثربًِ ّبي ػوَهي ضٍهبًي ضا عي سبلْبي 2004پَپب )

طاض زاز. ًتبيح ًطبى هدوَػِ، ذسهبت ٍ سبيط فؼبليت ّبي وتبثربًِ اي هَضز تدعيِ ٍ تحليل ل

ضسيسُ  49348344هسضن افعايص زاضتِ ٍ ثِ  907439هي زّس وِ هدوَػِ وتبثربًِ زض حسٍز 

ًفط ٍ هيعاى استفبزُ  166ًفط ثِ  279تؼساز وبضهٌساى اظ  1999است. ّوچٌيي زض همبيسِ ثب سبل 

اهط زاًست وِ زضغس  وبّص يبفتِ است. ضبيس ثتَاى ايي وبّص ضا هٌَط ثِ ايي  9.12وٌٌسگبى 

اظ  هؼتجط ٍ لبثل استفبزُ ثَز، لصا ثطاي ّط فطز وبضتي غبزض ضس وِ زض توبم ًمبط 2001اظ سبل 

خلَگيطي ٍ سجت زض ًمبط هرتلف خْت استفبزُ اظ وتبثربًِ ّبي ػوَهي افطاز ًبم هدسز  ثجت

 وبّص آهبض ضسُ است.

بثربًِ ّبي ػوَهي ٍ (، زض پژٍّطي ثِ ثطضسي تَسؼِ وت2003ػجسل هَتي ٍ االًػبضي )

يبفتِ ّب حبوي اظ آى است وِ وتبثربًِ ّب زاذتٌس. هغبلؼبت وليسي زض وتبثربًِ ّبي وَيت پط

ّستٌس.، ّوچٌيي هدوَػِ هٌبثغ زض ايي س ضطايظ ٍ آضائِ فطغتْبي آهَظضي ًيبظهٌس پطسٌل ٍاخ

سٌتي ّستٌس ٍ زض  وتبثربًِ ّب ًيبظ حيبتي ثِ اضظيبثي ٍ تَسؼِ زاضًس چطا وِ اوثط وتت ػطثي ٍ

هَضز هدالت ٍ وتت زض ظهيٌِ ّبي ػلَم ٍ فٌبٍضي غفلت ضسُ است. زض ايي وتبثربًِ ّب ووتط 

اظ يه ٍ ًين هيليَى خلس وتبة ٍخَز زاضز وِ اظ استبًساضز ايفال چْبض هيليَى ووتط است. آًْب 
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ِ ضست سٌتي ٍ ّوچٌيي تبويس زاضًس وِ ذسهبت اعالع ضسبًي اضائِ ضسُ زض ايي وتبثربًِ ّب ث

 زستي هي ثبضس. 
 

 پصٍّػ يبفتِ ّبی
 بتيالف: كل

ت يٍضؼ يك حبضط ثِ زًجبل ثطضسيّوبًغَض وِ زض اّساف پژٍّص اضبضُ ضس، تحم

 يطٌْبزيبت عجك عطح پيٍ ثب اػوبل خعئ يثِ غَضت ول فبضس استبى يػوَه يّب ًِوتبثرب

اثتسا خساٍل هطثَط  يبًيز يثٌس عجمِ يثب ًحَُ  ييآضٌب يي اسبس ٍ ثطايثَزُ است. ثطا يبًيز

 يػوَه يّب ًِ، وتبثربيبًيز يطٌْبزيز. ثط اسبس استبًساضز پضَ يهاضائِ  يي عجمِ ثٌسيثِ ا

طثٌب، تؼساز وتت، تؼساز يبض ضبهل سبػت وبض، هسبحت ول، هسبحت ظيهؼ 9وطَض ثط اسبس 

ّب ثِ چْبض  يغٌسل ، تؼساز وبضوٌبى، اػضب ٍيي هدالت خبضيص سبالًِ وتت، تؼساز ػٌبٍيافعا

 ّبًِوتبثرباًَاع ي يه اظ ايّط يًس. ثطاضَ يهن يتمس 6تب زضخِ  3زضخِ  يّب ًِزستِ وتبثرب

-هيهطبّسُ  پيَست همبلِهصوَض شوط ضسُ است وِ زض خساٍل  يبضّبيهؼ يآهبض يضبذع ّب

 ضَز.
 

 

 صٍّػ: پ يپرظػ ّبة. 

 . ظئَال اٍل پصٍّػ1

ٍ ثب ووه زازُ  يبًيز يطٌْبزيثط اسبس عطح پ ،صثِ سئَال اٍل پژٍّ ييپبسرگَ يثطا

ي، اًحطاف استبًساضز، چبضن اٍل ٍ زٍم ٍ يبًگيه ي، پبضاهتطّبثسست آهسُ اظ پطسطٌبهِ يّب

س. اعالػبت هطثَعِ ضا زض يي گطزيياستبى فبضس تؼ يػوَه يّب ًِته ته وتبثرب يسَم ثطا

س استبى فبض يّب ًِوتبثربزازُ ّبي   يسِ ضوٌيثب تَخِ ثِ همب س.ييًوب يهطبّسُ ه 2خسٍل 

ن وِ يبثي يزض ه يبًيز يطٌْبزيپ 6ٍ  5، 4، 3زضخِ  يّب ًِوتبثرب يثب استبًساضّب( 2)خسٍل 

استبى فبضس ثبالتط اظ سغح  يّب ًِوتبثربزض آى ص سبالًِ وتت وِ يافعا هؼيبض  ثدع زض

ي استبًساضزّب يث ييّب طّب تفبٍتيط هتغيزض سب ػول وطزُ اًس، يبًيز 6تب  3زضخِ  يّب ًِوتبثرب

 .فبضس ٍخَز زاضز يّب ًِتبثربٍ و
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 اظتبى فبرض یعوَه يگبًِ در كتبثخبًِ ّب 9 يبرّبيهع يآهبر ي. ؼبخص ّب2جذٍل

 

ّبي فبضس ضا ثب استبًساضزّبي زيبًي ، هيبًگيي وتبثربtًِثٌبثطايي ثب ثىبضگيطي آظهَى 

خسٍل   tّب ًسجت ثِ زاضي آىهحبسجبتي ٍ  سغح هؼٌي t همبزيط ،3، زضخسٍل ضَزسٌديسُ هي

اظ ًظط سغح هسبحت ظهيي  ،ًيع لبثل هطبّسُ است 3ضَز. ّوبًغَض وِ زض خسٍل زيسُ هي

ّبي استبى فبضس ثب استبًساضزّبي زيبًي ٍخَز ًساضز، اظ ًظط سبػبت وبض  فبٍتي هيبى وتبثربًِت

ّب زض استبًساضز زيبًي تفبٍت هؼٌبزاضي ًسجت ، ثب سبيط وتبثرب3ًِّبي زضخِ  ًيع ثِ خع وتبثربًِ

تت زض ضَز. ثِ زليل ثبال ثَزى افعايص سبالًِ و ّبي ػوَهي استبى فبضس زيسُ ًوي ثِ وتبثربًِ

ّبي استبى فبضس ًسجت ثِ استبًساضزّبي هصوَض، تفبٍت چطوگيطي زض سغح يه  وتبثربًِ

 زضغس زض ايي هؼيبض لبثل هطبّسُ است. 

فبضس ثب استبى  يػوَه يّب ًِوتبثرب يزاض يطّب ٍ ٍخَز ػسم هؼٌيِ هتغيثِ ول يثب ًگطض

 يّب ًِوتبثرب يس ثتَاى ازػب ًوَز وِ ثِ عَض وليضب 5زضخِ  يوتبثربًِ ّب ياستبًساضزّب

 يثطا ىي يل، هغبثمت زاضًس يبًياستبًساضز زثب  5زضخِ  يّب ًِفبضس خع وتبثرب استبى يػوَه

 9 يطّبيِ هتغيي وليبًگي، ههصوَض ياستبى ثب استبًساضزّب ييا يّب ًِوتبثرب يٍالؼ ي ضجبّتييتؼ

 ن.يزّيهّب اًدبم آى يزستِ ثٌس يثطا ياع ذَضِيٍ آًبل گطفتِگبًِ فَق ضا زض ًظط 

 

 برّبيهع چبرک ظَم چبرک اٍل بًِيه اًحراف اظتبًذارد ييبًگيه

 سبػبت وبض 12 75/6 7 58/2 07/9

 هسبحت  ظهيي 1500 366 700 45/981 98/1072

 ظيطثٌب سبذتوبًي 497 154 290 46/397 97/415

 از وتبةتؼس 13032 7075 8700 15/5543 79/10556

 ص سبالًِيافعا 5/1707 953 1265 81/1222 18/1255

 تؼساز اػضبء 594 183 336 62/610 22/527

 تؼساز وبضوٌبى 3 1 1 61/1 027/2

 تؼساز لفسِ 5/46 5/19 27 09/27 99/35

 يتؼساز غٌسل 5/78 30 46 99/44 98/56
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 آى ّب يٍ ظطح هعٌبدار tثب آزهَى  یبًید يفبرض ٍ اظتبًذارّب يّب ًِي كتبثخبيبًگيعِ هیهقب .3جذٍل 

يهع
رّ

ب  ا

 یبًیثر اظبض اظتبًذارد د ّب ًِكتبثخب

 6درجِ  5درجِ  4درجِ  3درجِ 

 ns 22/1- ns 55/0 ns -30/1 * -61/2 سبػبت وبض

هسبحت 
 ييظه

06/1- ns 95/0- ns 51/1 ns 87/0- ns 

 ** ns 55/1 ns 42/7 -48/1 ** -77/2 ظيطثٌب

 ** ns 23/1 ns 10/6 -34/0 ** -62/5 تؼساز وتبة

ص يافعا
 سبالًِ

37/9 ** 82/24 ** 58/32 ** 93/41 ** 

 * ns 51/2 -83/1 * -44/2 ** -09/4 تؼساز اػضبء
تؼساز 
 وبضوٌبى

38/2- * 05/2- * 02/0 ns 83/2 ** 

 ** ns 87/0 ns 06/4 -82/0 ** -35/3 تؼساز لفسِ

 ** ns 45/1 ns 83/4 -29/1 ** -71/2 يتؼساز غٌسل

 يآهبر يدار یعذم هعٌ   nsک درصذ ٍ عالهت یتفبٍت هعٌب دار در ظطح پٌج ٍ  يت ثرايثترت   **ٍ*
   

 آهسُ است.  1ًوَزاض ( زض ّب ييبًگيه) UPGMAضٍش  يطيزًسضٍگطام ضجبّت ّب ثب ثىبضگ
 

 
1ّبي عوَهی اظتبى فبرض در هقبیعِ ثب اظتبًذارد پيؽٌْبدي دیبًی ًذرٍگرام كتبثخبًِ. د1ًوَدار

 

                                                 

 - 
1
 d3-d6الظم ثِ شوط است زض ايي زستِ زًسٍگطام ّب وِ زض همبلِ حبضط ثِ آى ّب اضخبع ضسُ است،  

 طٌْبزي زيبًي هي ثبضٌس.زض استبًساضز پي 6تب زضخِ  3ثِ تطتيت ثِ هؼٌبي وتبثربًِ ّبي زضخِ 
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ص ياستبى فبضس ث يػوَه يّب ًِز  وِ وتبثربضَ يهثب تَخِ ثِ زًسٍگطام فَق، هطبّسُ 

ه ذَضِ يزاضًس ٍ زض  6ٍ  5زضخِ  يّب ًِزضغس( ضا ثب وتبثرب 80ه ثِ يي ضجبّت )ًعزيتط

خساي اظ  3ٍ  4ذَضِ وتبثربًِ ّبي زضخِ  يي زض حبلي است وِ ، اطًسيگ يههطتطن لطاض 

 يّب ًِتَاى گفت وتبثرب يي هيثٌبثطا . (1)ًوَزاض وتبثربًِ ّبي ػوَهي استبى فبضس است 

 لطاض گطفتِ اًس. يٌييزض استبًساضز پب يول يه خوغ ثٌسيي استبى زض يا يػوَه

 

 ظئَال دٍم پصٍّػ:

ضا زض  يثطخستِ ا ياستبى، تفبٍت ّب يػوَه يّب ًِزض وتبثرب يوو يزازُ ّب يثطضس

 يت است وِ توبهيي ٍالؼيي ًطبى زٌّسُ ايسبظز ٍ ا يآضىبض ه ّب ًِوتبثرب يثؼض

 يبًيزض استبًساضز ز 6ٍ  5زضخِ  يّب ًِطاظ وتبثربغتَاى ّو يضا ًو يهَضز ثطضس يّب ًِوتبثرب

 يىيهطبثِ اظ ًظط ًعز يّب ًِتبثربو ايثطضا  يزستِ ثٌس ثط ايي اسبس هٌغمي است وِلطاض زاز، 

ع پبسد يتَاى ثِ سئَال زٍم پژٍّص ً يي اسبس هيطبى اػوبل ًوَز. ثط ّويبضّبيي هؼيبًگيه

استبى  يتحت ثطضس يػوَه يّب ًِثط ول وتبثرب يع ذَضِ ايه آًبليهٌظَض  ييا يثطا زاز.

ي يي پژٍّص اي(. زض ا2وٌس )ًوَزاض يت هيّسا يگطٍُ اغل 3ح هب ضا ثِ ين ٍ ًتبيزّ ياًدبم ه

 ن.يًبه يگطٍُ اٍل، زٍم ٍ سَم ه يػوَه يّب ًِسِ گطٍُ ضا وتبثرب

 
 ّبي عوَهی اظتبى فبرض : دًذرٍگرام كتبثخب2ًًِوَدار

 



 117                                            ارزیبثی ٍضعيت هَجَد كتبثخبًِ ّبي عوَهی اظتبى فبرض

طز ٍ يگ يهطاظ ضا زض ثط يت ضيس زستغيگطٍُ اٍل، تٌْب وتبثربًِ ضْ يػوَه يّب ًِوتبثرب

 16استبى فبضس،  يػوَه يّب ًِطٍُ زٍم وتبثربزض گ. 1هتفبٍت است ّب ًِط وتبثربيوبهالً ثب سب

هبًسُ( زض گطٍُ سَم  يوتبثربًِ ثبل 88 يؼٌي) ّب ًِط وتبثربيطز ٍ سبيگ يهوتبثربًِ لطاض 

 اًس. استبى فبضس لطاض گطفتِ يػوَه يّب ًِوتبثرب

ن وِ يبثي ين زض هيطاظ تَخِ وٌيت ضيس زستغيوتبثربًِ ضْ يطّبيچٌبًچِ ثِ هتغزض گطٍُ اٍل 

 يّب ًًِسجت ثِ وتبثرب يي زض ضزُ ثبالتطي، ثِ خع هسبحت ظهِ هؼيبضّبيي وتبثربًِ زض وليا

هيبًگيي هتغيطّبي هرتلف زض استبى فبضس،  4زض خسٍل  .(4)خسٍل  ثطذَضزاض است 3زضخِ 

 گطٍّْبي سِ گبًِ استبى ٍ استبًساضّبي زيبًي ثطاي همبيسِ آهسُ است.

وَض ثِ ػٌَاى تٌْب وتبثربًِ ػضَ گطٍُ اٍل ٍ هيبًگيي اوٌَى ثب زض ًظط گطفتي وتبثربًِ هص

استبًساضز زيبًي ثِ اًدبم آًبليع ذَضِ اي  6الي زضخِ  3ّبي زضخِ  هتغيطّب زض گطٍُ وتبثربًِ

 يه اظ گطٍُ ّبيچ يهصوَض زض ّ  وٌس وِ وتبثربًِ يح  هطرع هيًتبثطاي آى ّب هي پطزاظين. 

ًسجت ثِ آى ّب  يت ثْتطيطز ٍ اظ هَلؼيگ يلطاض ًو يبًياستبًساضز ز 6تب  3وتبثربًِ زضخِ 

چ يثب ّ يي وتبثربًِ زض ذَضِ هطتطويس وِ ايوٌ يهطبّسُ ه 3ثبضس. زض ًوَزاض  يثطذَضزاض ه

 هصوَض لطاض ًگطفتِ است. يّب ه اظ وتبثربًِي

 
 دیبًی: دًذرٍگرام كتبثخبًِ عوَهی گرٍُ اٍل اظتبى فبرض در هقبیعِ ثب اظتبًذارّبي 3ًوَدار   

                                                 

ثِ زليل ته ػضَي ثَزى ذَضِ وتبثربًِ ّبي گطٍُ اٍل ٍ فبغلِ ظيبز آى ّب ثب سبيط ذَضِ ّب،  -1

 احتوبالً تطريع آى زض وٌبض ثميِ وتبثربًِ ّب هطىل است.



 

 
 

 یبًید يظِ گبًِ اظتبى ٍ اظتبًذارّب يگبًِ در گرٍّْب 9 يبرّبيعِ هعیهقب. 4جذٍل

 ظبعبت

 كبر

 هعبحت

 زهيي

 زیرثٌب

 ظبختوبًی

 ذادـتع

 كتبة

 ػیافسا
 ظبالًِ

 تعذاد

 اعضبء

  تعذاد

 كبركٌبى

 تعذاد

 قفعِ

 تعذاد

 یصٌذل

 بريهع
 كتبثخبًِ

39/10 1 691 15370 317 1991 3 64 89 
 وتبثربًِ
 3زضخِ 

48/10 1309 567 11141 312 993 8/2 42 71 
وتبثربًِ 

 4زضخِ 

36/10 778 318 9141 249 779 02/2 32 46 
وتبثربًِ 

 5زضخِ 

51/8 1248 159 4974 221 320 43/1 21 31 
وتبثربًِ 

 6زضخِ 

08/9 1073 416 8/10556 02/1255 02/527 2 36 57 
 يي وليبًگيه

 ّب وتبثربًِ

 گطٍُ اٍل 37 176 13 3165 4109 41827 1659 959 12

 زٍم گطٍُ 111 31/75 63/3 7/1328 65/1661 3/1779 1/1027 44/2525 12

 سَم گطٍُ 7/48 24/30 79/1 97/401 89/1025 9336 33/310 71/832 63/8
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 ّبي گرٍُ دٍم اظتبى فبرض ثب اظتبًذارّبي دیبًی : دًذرٍگرام كتبثخب4ًًِوَدار

 

ِ ياًساظ يگطٍُ زٍم ه يػوَه يّب ت وتبثربًِيثِ ٍضؼ يحبل ًگبّ  ييّالب  ن. وتبثربًال

ي گطٍُ لالطاض گطفتالِ اًالس.    يزض اوتبثربًِ ػوَهي هحمك الؼلوبء ٍ ػوَهي آثبزُ  ّوچَى وتبثربًِ

 يبًيز يطٌْبزيي گطٍُ ثب استبًساضز پيا يّب سِ هؼسل وتبثربًِيٍ همب يع ذَضِ ايه آًبلياًدبم 

استبًساضز  3زضخِ  يّب وتبثربًِي ضجبّت ضا ثب يطتطيي گطٍُ ثيا يّب بًِزّس وِ وتبثر يًطبى ه

زضخالِ   يّالب  ي آى ّب ثِ خع زض تؼساز اػضب اظ وتبثربًِيبًگي(. ّطچٌس وِ ه4زاضًس)ًوَزاض  يبًيز

ِ  يا يّب ع ثبال تط است. لطاض گطفتي وتبثربًِيً 3 اسالتبًساضز   3زضخالِ   يّالب  ي گطٍُ  ثالب وتبثربًال

  ع است.يثِ ٍضَح لبثل تطر 4هطتطن زض ًوَزاض  ه ذَضِيزض  يبًيز

 
 ّبي گرٍُ ظَم اظتبى فبرض ثب اظتبًذارّبي دیبًی : دًذرٍگرام كتبثخب5ًًِوَدار
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ثط ايي اسبس ٍ ثب تَخِ ثِ ًتيدِ اٍليِ پژٍّص حبضط يؼٌي ًعزياله ثالَزى، هيالبًگيي    

هالي تالَاى پاليص ثيٌالي      5ّبي زضخِ  ّبي ػوَهي استبى ثِ وتبثربًِ ولي استبًساضزّبي وتبثربًِ

ّبي گطٍُ سَم استبى فبضس ثِ ضىلي ثَزُ است والِ هيالبًگيي ولالي     ًوَز وِ ٍضؼيت وتبثربًِ

پبييي آٍضزُ است. اًدبم آًبليع ذَضِ اي ٍ  5ّبي زضخِ  ّبي استبى ضا زض حس وتبثربًِ وتبثربًِ

ّبي ايي گالطٍُ   بثربًِّب ثب استبًساض زيبًي ايي پيص ثيٌي ضا تبييس هي وٌس، وت همبيسِ هيبًگيي آى

  ِ (. ثٌالبثطايي  5اسالتبًساضز زيالبًي زاضًالس )ًوالَزاض     5ّالبي زضخالِ    ثيطتطيي ضجبّت ضا ثالب وتبثربًال

گبًالِ ٍضالؼيت    9ّبيي زاًست والِ زض هؼيبضّالبي    ّبي ايي گطٍُ  ضا هي تَاى وتبثربًِ وتبثربًِ

بال ضفالتي  هغلَثي ًساضًس ٍ ًيبظهٌس اغالحبت ٍ تَخِ ثيص تط هسئَليي ّستٌس. ثالسيْي اسالت ثال   

ّبي استبى ضا ًيع ثالِ عالطظ    ّب ٍضؼيت ولي وتبثربًِ هيبًگيي هؼيبضّبي اضظيبثي زض ايي وتبثربًِ

 چطوگيطي ثْجَز ذَاّس ثرطيس. 

 ظئَال ظَم پصٍّػ:

وِ ًمبط ضؼف  ييبضّبيثِ سئَال سَم پژٍّص ٍ هطرع ضسى هؼ ييپبسرگَ يثطا

وِ  ييبضّبيهؼ يؼٌيضًٍس،  يبض هاستبى فبضس ثِ ذػَظ زض گطٍُ سَم ثِ ضو يّب وتبثربًِ

زٍثبضُ  يطًس، ًگبّياستبى لطاض گ يػوَه يّب ي ٍ ًْبز وتبثربًِيت تَخِ هسئَليس زض اٍلَيثب

 ن.ياًساظياًدبم ضسُ ه يثِ گطٍُ ثٌس

گبًِ زض  9 يبضّبيهؼ يطاظ، توبهيت ضيس زستغيوتبثربًِ ضْ يب ثِ ػجبضتيزض گطٍُ اٍل 

س زض يي وتبثربًِ ضا ثبيگبُ اياًس ٍ خبلطاض گطفتِ يت ثْتطيٍضؼ زض يبًيسِ ثب استبًساضز زيهمب

 8ّب زض ييبًگيع هيوطَض خستدَ ًوَز. زض گطٍُ زٍم ً 1ب زضخِ ي 2زضخِ  يّب هؼسٍز وتبثربًِ

ِ ٍ اظ آى ّب ثبالتط است. تٌْب يضج يبًياستبًساضز ز 3زضخِ  يّبي وتبثربًِيبًگيبض ثِ هيهؼ

(. 5س )خسٍل يوٌ يبض تؼساز اػضب هطبّسُ هيضا زض هؼ 3زضخِ  يّب ربًِي تط اظ وتبثييي پبيبًگيه

 ي هغلت است.يا يبيگَ 5ػسز هطثَعِ زض خسٍل  يخلَ يػالهت هٌف
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  یبًید ياظتبًذارّب ثبگرٍُ دٍم اظتبى فبرض  یعوَه  يّب ًِكتبثخب يبرّبيهع  tر یهقبدعِ ی. هقب5جذٍل

يهع
ّب

بر
 

 یبًیدثر اظبض اظتبًذارد  ّب ًِكتبثخب

 6درجِ  5درجِ  4درجِ  3درجِ 

 ** 11/12 ** 41/5 ** 78/3 ** 68/3 سبػبت وبض

 ** 61/3 ** 22/5 ** 35/3 * 23/2 ييهسبحت ظه

 ** 78/6 ** 49/5 ** 27/3 * 35/2 ظيطثٌب

 ** 47/13 ** 61/8 ** 37/5 * 13/2 تؼساز وتبة

 ** 28/6 ** 16/6 ** 86/5 ** 84/5 ص سبالًِيافعا

 ** ns 46/1 ** 20/2 * 35/4 -57/1 ساز اػضبءتؼ

 ns 003/0 ns 006/0 ns 009/0 ns 002/0 تؼساز وبضوٌبى

 ** ns 45/4 ** 43/6 ** 09/8 11/1 تؼساز لفسِ

 ** ns 51/4 ** 76/9 ** 17/12 77/1 يتؼساز غٌسل

 

 يآهبر يدار یهعٌ عذم   nsک درصذ ٍ عالهت یتفبٍت هعٌب دار در ظطح پٌج ٍ  يت ثرايثترت   **ٍ*
 

گصض  يگطٍُ زٍم استبى فبضس الظم است ثطا يػوَه يّب تَاى گفت وتبثربًِ يه ،ييثٌبثطا

ص تط ٍ يثِ فىط خصة هربعجبى ث يبًيز يطٌْبزيپ 3زضخِ  يّب اظ سغح استبًساضز وتبثربًِ

، يذسهبت وتبثربًِ ا يبثيثبظاض يثبالثطزى تؼساز وبضثطاى ذَز ثبضٌس. استفبزُ اظ ضٍش ّب

 يبظ ٍ تمبضبيهَضز ً يثطًبهِ ّب يثبلمَُ ٍ ثبلفؼل، ثطگعاض ياػضب يٍالؼ يبظّبيضٌبذت ً

 يٍ سبظهبى ّب ٍ هَسسبت ترػػ يثب هساضس، هَسسبت آهَظش ػبل ي، ّوىبضيوبضثطاى ثَه

 ي ضاُ ذَاّس ثَز. يزض ا يبًيس ووه ضبيخس يّب يع استفبزُ اظ فٌبٍضيٍ ً

 ياستبى خستدَ ًوَز. ثطا يػوَه يسَم وتبثربًِ ّب س زض گطٍُيضا ثب ياهب هطىل اغل

 ياستفبزُ ضس. ثط اسبس زازُ ّب  tي گطٍُ اظ آظهَى يگبًِ زض ا 9 يبضّبيت ّب زض هؼيي اٍلَييتؼ

استبًساضز  6ٍ  5زضخِ  يي وتبثربًِ ّبيگطٍُ سَم هبث يوِ وتبثربًِ ّب هطرع است  6خسٍل

 5زضخِ  يّب ًِي ّب ضا ثب وتبثربيبًگيت ّب، هياٍلَي ييتؼ يي ثرص ثطايلطاض زاضًس. زض ا يبًيز

استبى فبضس ثِ  3گطٍُ  يػوَه يّب ًِوتبثرب يت ّبيي اسبس اٍلَين، ثط ايوٌ يسِ هيهمب

ص يطّب ثيي هتغيت تؼساز سبػبت وبض، تؼساز اػضب ٍ سپس تؼساز وبضوٌبى ذَاّس ثَز. زض ايتطت
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ٍ الظم است خْت  (6)خسٍل  زضَ يهسُ يز 5زضخِ  يّب ًِثب وتبثرب يي تفبٍت آهبضيتط

 سُ ضَز. يطياًس يهٌبسج يآى ّب ضاّىبضّب يفيٍ و يعاى وويص هيافعا
 

 

  یبًید يگرٍُ ظَم اظتبى ثب اظتبًذارّب یعوَه  يّب كتبثخبًِ يبرّبيهع  tر یعِ هقبدیهقب .6جذٍل

يهع
ّب

بر
 

 یبًیثر اظبض اظتبًذارد د ّب ًِكتبثخب

 6 درجِ 5درجِ  4درجِ  3درجِ 

 ns 21/0 ** -40/4 ** -93/3 ** -52/3 سبػبت وبض

 * -ns 20/2- * 32/0 ns 07/2 -72/1 هسبحت

 ** ns 42/5 -61/0 ** -41/3 ** -23/4 ظيطثٌب

 ** ns 25/9 -32/0 * -41/2 ** -50/8 تؼساز وتبة

 ** 95/8 ** 68/8 ** 93/7 ** 92/7 ص سبالًِيافعا

 ns 09/1 ** -93/3 ** -61/20 ** 58/4 تؼساز اػضبء

 ns -32/1 * -07/2 ** -33/4 ** -41/3 تؼساز وبضوٌبى

 ** ns 3 -32/1 ** -21/3 ** -38/4 تؼساز لفسِ

 ** ns 53/3 -23/0 ** -63/3 ** -90/3 يتؼساز غٌسل

 يآهبر يدار یعذم هعٌ   nsک درصذ ٍ عالهت یتفبٍت هعٌب دار در ظطح پٌج ٍ  يت ثرايثترت   **ٍ*

 

ن ذَاّس يبض تؼساز وبضوٌبى ضاثغِ هستمياحتوبالً ثب هؼ ّب ًِسبػبت وبض وتبثرب هيعاىص يافعا

تَاًٌس ذسهبت ذَز ضا  يزض ذسهت زاضتِ ثبضٌس، ه يص تطيوِ وبضوٌبى ث ييّب ًِزاضت، وتبثرب

ي ضاستب الظم است ًْبز ياضئِ زٌّس. زض ا يفت وبضيب زض چٌس ضيتط ٍ  يزض سبػبت عَالً

ي زستِ اظ يزض ا يوبف يطٍّبيً يطيي ثَزخِ الظم ٍ ثِ وبض گيًسجت ثِ تأه يَهػو يّب ًِوتبثرب

ع اضبضُ يع ّوچٌبى وِ لجالً ًيٌِ خصة وبضثطاى ًيس. زض ظهياستبى السام ًوب يػوَه يّب ًِوتبثرب

وبضثطاى ٍ سبوٌبى حَظُ  يبظّبيً ييذسهبت، ضٌبسب يبثيثبظاض ياظ ضٍش ّب يطيضس ثْطُ گ

 يتَاًس ضاّىبضّب يهتٌَع ه يٍ اضائِ ثطًبهِ ّب ّب ًِوطزى هدوَػِ وتبثرب ي، غٌّب ًِوتبثرب

اًدبم  يلغؼ يي ضاّىبضّبييىي الظم ثِ شوط است وِ خْت تؼيٌِ ثبضس. ليي ظهيزض ا يهٌبسج
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هَخَز  يت ّبيٍ اهىبًبت ٍ هحسٍز ّب ًِوتبثرب يّب يژگيثب تَخِ ثِ ٍ يگطيمبت زيتحم

 . سيًوب يه يضطٍض
 

  يريگجِيًتٍ  ثحث
 يّب ًِتَاى گفت، وتبثرب يپژٍّص ه يبفتِ ّبيثط اسبس هجبحث هغطح ضسُ زض ثرص 

ثِ عَض  يػوَه يّب ًِوتبثرب يثطا يبًيز يطٌْبزيپ استبًساضزسِ ثب ياستبى فبضس زض همب يػوَه

ي تفبٍت هؼٌب زاض يص تطيبى ثيي هيلطاض گطفتِ اًس. زض ا 6ٍ  5زضخِ  يّب ًِي وتبثربيهب ث يول

ص سبالًِ وتت ياستبى فبضس زض افعا يػوَه يّب ًٍِ وتبثرب يبًيًِ گبًِ ز يبضّبيهؼبى يه

ت ياستبى فبضس زض ٍضؼ يػوَه يّب ًِست وِ ّوِ وتبثربيي هؼٌب ًيي اهط ثسيىي اياست. ل

 يهصوَض ضا زض سِ گطٍُ هدعا هَضز ثطضس يّب ًِتَاى وتبثرب يثطًس، ثلىِ ه يثِ سط ه يًبهٌبسج

 يطاظ، ضا ضبهل هيض يػوَه ي،وتبثربًِ هطوع طاظيت ضيس زستغياٍل وتبثربًِ ضْلطاض زاز. گطٍُ 

س زض گطٍُ يثبالتط است ٍ ثب 3زضخِ  يّب ًِگبًِ زض آى اظ وتبثرب 9 يبضّبيي هؼيبًگيهضَز وِ 

وتبثربًِ ّستٌس وِ  16گطٍُ زٍم ضبهل  يّب ًِطز. وتبثربيلطاض گ 1ب ي 2زضخِ  يّب ًِوتبثرب

بضّب ثِ خع يهؼ يٍ زض توبه 3زضخِ  يّب ًِه ثِ استبًساضز وتبثربيزض آى ّب ًعز بضّبيي هؼيبًگيه

سِ ثب يضا زض همب يت هغلَثيي زٍ گطٍُ ٍضؼيثبضس. ا يع هيتؼساز هطاخؼبى ثبالتط اظ آى ً

وبًسُ ضا زض ثط يثبل وتبثربًِ 89گطٍُ سَم وِ  يّب ًِىي وتبثربيهصوَض زاضًس. ل ياستبًساضزّب

گطفتِ اًس ٍ الظم است ثِ  يخب يبًياستبًساضز ز 6ٍ  5زضخِ  يّب ًِوتبثرب بىيطًس، هيگ يه

ي يبضّب زض ايي هؼيبًگيطا ثبالضفتي هيهرتلف زض آى ّب تَخِ ضَز. ظ يبضّبيگستطش هؼ

ي زضخِ ثبال ذَاّس ياستبى فبضس ضا چٌس يػوَه يّب ًِوتبثرب يوطخ وليثغجغ ً ّب ًِوتبثرب

 ثطز. 

 يػوَه يّب ًِوتبثرب يت ّبيبض هَضز هغبلؼِ اٍلَيهؼ 9بى يوِ اظ ه زَس تَخِ ًويتبً ثبيًْب

ص يگطٍُ سَم ثط افعا يّب ًِص تط ٍ زض وتبثربيث يس ثط خصة اػضبياستبى زض گطٍُ زٍم ثب

 طز.ي، تؼساز اػضب ٍ تؼساز وبضوٌبى لطاض گيتؼساز سبػبت وبض
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 ّبي عوَهی ایراى يَظت: جذٍل اظتبًذارد دیبًی ثراي كتبثخبًِجذٍل پ
 3كتبثخبًِ ّبي درجِ 

 هيبًگيي اظتبًذاردّب
اًحراف 
 اظتبًذارد

چبرک 
 اٍل

 هيبًِ
چبرک 

 ظَم
50/11 75/9 31/2 39/10 زض ضٍظ سبػبت وبض  12 

 2025 808 342 1922 1471 هسبحت ول
 987 700 252 485 691 ظيطثٌبهسبحت 
 19944 14165 7088 3551 15370 وتتتؼساز 
 405 288 210 108 317 يبًِ وتبةافعايص سبل

 3303 1487 348 1865 1991 تؼساز اػضبء
 5 3 1 2 3 تؼساز وبضوٌبى
 80 54 32 42 64 تؼساز لفسِ

 105 88 50 58 89 تؼساز غٌسلي
 4كتبثخبًِ ّبي درجِ 

 هيبًگيي اظتبًذاردّب
اًحراف 
 اظتبًذارد

چبرک 
 ٍلا

 هيبًِ
چبرک 

 ظَم
50/11 25/9 16/2 48/10 زض ضٍظ سبػبت وبض  12 

 1907 1025 391 1096 1309 هسبحت ول
 810 450 340 416 567 ظيطثٌبهسبحت 

 13991 10933 8651 4496 11141 تؼساز وتت
 363 288 210 123 312 يبًِ وتبةافعايص سبل

 1386 865 409 17 993 تؼساز اػضبء

 4 3 2 30/1 8/2 تؼساز وبضوٌبى

 85 40 24 21 42 تؼساز لفسِ
 93 60 46 36 71 تؼساز غٌسلي

 5كتبثخبًِ ّبي درجِ 

 هيبًگيي اظتبًذاردّب
اًحراف 
 اظتبًذارد

چبرک 
 اٍل

 هيبًِ
چبرک 

 ظَم
50/11 50/9 14/2 36/10 زض ضٍظ سبػبت وبض  12 

 887 500 244 1050 778 هسبحت ول

 450 236 155 227 318 ظيطثٌبهسبحت 

 11278 8924 647 2948 9141 تؼساز وتت

 288 210 210 55 249 يبًِ وتبةافعايص سبل
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 955 541 272 703 779 تؼساز اػضبء
 3 2 1 98/0 02/2 تؼساز وبضوٌبى
 42 32 19 15 32 تؼساز لفسِ

 55 40 30 23 46 تؼساز غٌسلي
 6كتبثخبًِ ّبي درجِ

 هيبًگيي اظتبًذاردّب
اًحراف 

 رداظتبًذا

چبرک 
 اٍل

 هيبًِ
چبرک 

 ظَم
5/7 50/6 25/2 51/8 زض ضٍظ سبػبت وبض  11 

 1800 759 280 1458 1248 هسبحت ول

 192 120 72 128 159 ظيطثٌبهسبحت 
 6435 4800 3386 2068 4974 تؼساز وتت

 210 210 210 49 221 يبًِ وتبةافعايص سبل
 425 232 144 272 320 تؼساز اػضبء
 2 1 1 65/0 43/1 تؼساز وبضوٌبى
 23 18 14 16 21 تؼساز لفسِ

 37 26 18 24 31 تؼساز غٌسلي

 


