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بب تبکید بسازتببط آى ببهیبًگیي هَشٍى  طساحي ٍتبییي هدل پیؽ بیٌي هحبفظِ کبزی حػببدازی

 دزؾسکتْبی پریسفتِ ؾدُ دز بَزظ اٍزاق بْبداز تْساى ّصیٌِ غسهبیِ

 

 (زؾتِ حػببدازی ، داًؿگبُ تسبیت هدزظ داًؿیبز)دکتس حػیي اػتوبدی 

 (تْساىزؾتِ حػببدازی، داًؿگبُ  اغتبد)دکتس ایسج ًَزٍؼ 

 (اغتبد زؾتِ هدیسیت ، داًؿگبُ تسبیت هدزظ)دکتس ػبدل آذز 

 (داًؿگبُ تسبیت هدزظداًؿجَی دٍزُ دکتسی حػببدازی، ) ػي غساجيح

 

  چکیدُ

تَزُ ٍ ؾْاهساضاى تاظزُ هَضز اًتظاض ذوَز  ( تؼٌَاى تاظزُ هَضز اًتظاضقاى) اػتثاض زٌّسگاى تسًثال وؿة انل ٍ تْطُ ٍاهْا 

 -وِ زض اظاء فؼاليت ضٍتِ ضقس قطوت حانول هوگ گوطزز    -حانل اظ فؼاليتْاي قطوت ٍتغييطات ليوت ؾْام  ضا اظ هحل ؾَز

 .زًثال هگ وٌٌس

زض ايي هياى هسيطاى قطوتْا تطاي واّف ّعيٌِ ّاي هالگ ٍ تحمك ؾَز پايوساض هوَضز اًتظواض ؾوْاهساضاى توِ زًثوال وٌتوطل        

يي هحافظِ واضي حؿاتساضي هيثالگ اؾت وِ تا اًساظُ گيطي نحيح ٍ هحافظوِ  زضايي ت. هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ هگ تاقٌس

هٌدط تِ واّف ؾَز اًساظُ گيطي قسُ  ٍ ؾَز ًمسي تَظيغ قسُ هگ گوطزز   واضاًِ ًتايح حانل اظ فؼاليت تٌگاّْاي التهازي ،

ضز اًتظاض تلٌس هست ؾْاهساضاى ضا هحمك هوگ  ٍ ًْايتاً اظ ايي عطيك اعويٌاى الظم تطاي تؿَيِ انل ٍ تْطُ تسّيْا ٍ تحمك تاظزُ هَ

 .ؾاظز

ّسف ايي تحميك تطضؾگ اضتثاط تيي هيثاق هحافظِ واضي ٍ اخعاء ّعيٌِ ّواي تواهيي هوالگ زضقوطوتْاي پصيطفتوِ قوسُ زض       

ضٍـ تحميوك  . تَضؼ اٍضاق تْازاضتْطاى ٍاضائِ هسلگ تطاي پيف تيٌگ هيعاى ضػايت هحافظِ واضي حؿاتساضي زض قوطوتْا اؾوت  

للوطٍ هىاًگ تحميك قطوتْاي پصيطفتوِ قوسُ زض توَضؼ اٍضاق تْوازاضتْطاى ٍ للووطٍ       ،اؾتمطايگ ٍ ضٍـ وتاتراًِ اي  –لياؾگ 

ّوچٌيي تطاي تدعيِ ٍ تحليول ٍ آظهوَى فطهويِ ّواي تحميوك  اظ      . هگ تاقس 1385تا  1375ظهاًگ آى، زٍضُ زُ ؾالِ تيي ؾالْاي 

 .ضٍـ ضگطؾيَى اؾتفازُ قسُ اؾت

ِ  حؿواتساضي  هحافظِ وواضي  تاي تحميك ٍخَز ّوثؿتگگ تيي تطذگ اظ اخعاء ّعيٌِ تاهيي هالگ ًتيدِ اي هوسلگ توطاي    ٍ اضائو

 .هگ تاقس حؿاتساضي اًساظُ گيطي هحافظِ واضي



2 

 

 ّعيٌِ ؾطهايِ, ّعيٌِ تسّگ , هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ , هحافظِ واضي حؿاتساضي : ٍاضُ ّبی کلیدی

 یف هػبلِتؼس

ّوط ووسام اظايوي زٍ گوطٍُ     . گ تاهيي وٌٌسُ هٌاتغ هالگ قطوت اػتثاض زٌّسگاى ٍ ؾوطهايِ گوصاضاى هوگ تاقوٌس    زٍگطٍُ انل

اػتثاض زٌّسگاى ّويكِ تِ زًثال ٍنَل انل ٍ فطع ٍاهْاي اػغوائگ توَزُ   . ّوَاضُ تِ زًثال وؿة هٌافغ هَضز ًظطقاى هگ تاقٌس 

فؼاليتْواي قوطوت ٍ تغييوطات ليووت ؾوْام زض اظاء فؼاليوت ضٍتوِ ضقوس         ٍ ؾْاهساضاى تِ زًثال وؿة تاظزُ هَضز اًتظاض ذَز اظ 

 .قطوت هگ تاقٌس 

توط ايوي   . زض ايي هياى قطوتْا تا زضاذتياض گطفتي هٌاتغ هالگ اظ ّط زٍگطٍُ تايس لازض تاقٌس اًتظاضات آًْا ضا تطآٍضزُ ؾواظًس 

تسؾت تياٍضز تا تتَاًس تاظزُ هوَضز اًتظواض ؾوطهايِ     حسالل ًطخ تاظزّگ وِ قطوت تايس"اؾاؼ هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ ضا 

اها ّوَاضُ تا افعايف هيواًگيي هوَظٍى ّعيٌوِ ؾوطهايِ هٌوافغ زٍ گوطٍُ       . تؼطيف ًوَزُ اًس ]1["گصاضاى زض قطوت ضا تاهيي وٌس

ي ؾوَز هوَضز   تاهيي وٌٌسُ هٌاتغ هالگ قطوت تا ذغط ضٍتطٍ ذَاّس قس ٍ احتوال پطزاذت انل ٍ فطع ٍاهْواي زضيوافتگ ٍ تواهي   

 .اًتظاض ؾْاهساضاى اظ هحل هٌافغ حانل اظ فؼاليت قطوت زچاض هراعطُ ذَاّس قس 

زض ايطاى تا افعايف هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ ٍ ّعيٌِ ّاي هالگ قطوت ، قطوتْا تداي اذص اػتثاض اظ تاًىْاي زٍلتوگ   

اذص ٍاهْايگ توا تْوطُ تواالتط توَزُ ٍ يوا زض لثوال ٍاهْواي        هدثَض تِ اذص ٍام اظ تاًىْاي ذهَنگ قسُ وِ زض اظاء آى هدثَض تِ 

زضيافتگ اظ تاًىْاي زٍلتگ تايؿتگ تركگ اظ زاضائيْاي قطوت ضا تِ ٍثيمِ گصاقتِ وِ ايي هَهَع تاػث واّف اًؼغاف پصيطي 

زُ هوَضز اًتظواض   قطوت قسُ ٍ ًْايتاً هٌدط تِ واّف ؾَز حانل اظ هٌافغ قطوت ٍ ؾَز ًاقگ اظافعايف ليوت ؾْام قسُ ٍ تاظ

زض چٌيي قطايغگ ػسم اًساظُ گيطي هحافظِ واضاًِ ؾَز حؿاتساضي ٍ تَظيغ ؾَز ًمسي غيوط  . ؾْاهساضاى ضا هحمك ًرَاّس ًوَز

هحافظِ واضاًِ ؾْام تِ هؼٌواي تَظيوغ هٌواتغ قوطوت توِ خواي تَظيوغ ؾوَز اظ هحول هٌوافغ حانول اظ فؼاليوت قوطوت توَزُ ٍ               

تِ ّويي هٌظَض هسيطاى قطوتْا ّوعهاى تا افعايف هياًگيي هوَظٍى  . ضٍتطٍ ذَاّس ؾاذت  ؾَزآٍضي آتگ قطوت ضا تا هراعطُ

 .ّعيٌِ ؾطهايِ تِ زًثال ضاّىاضّايگ ّؿتٌس تا اظ ايي عطيك تتَاًٌس هاًغ تَخَز آهسى قطايظ فَق گطزًس

َ . يىگ اظ ايي اتعاضّا اًساظُ گيطي هحافظِ واضاًِ ؾَز حؿواتساضي هوگ تاقوس     فظوِ وواضي حؿواتساضي ضا    هحا( 1997)تاؾو

توايل حؿاتساضاى تِ العام زاقتي زض خِ تاالئگ اظ اثثات ٍ تائيس تطاي قٌاذت اذثاض ذَب هاًٌس زضآهس ٍ ؾَز ، زضهماتل قٌاذت 

توا تَخوِ توِ ايوي تؼطيوف هيثواق هحافظوِ وواضي ، ووِ يىوگ اظ ٍيػگيْواي ويفوگ             . اذثاض تسهاًٌس ّعيٌِ ٍ ظياى تؼطيف هگ وٌس

اضي زض اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي ايطاى هگ تاقس، ػاهلگ اؾت وِ تا اًساظُ گيطي نحيح ٍ هحافظِ واضاًِ ًتايح اعالػات حؿاتس

حانل اظ فؼاليت تٌگاّْاي التهازي ، هٌدط تِ واّف ؾَز اًساظُ گيطي قسُ هگ گطزز ٍ ًْايتاً هٌدوط توِ وواّف ؾوَز ًموسي      

الِ اؾاؾگ زض ايي تحميك اًساظُ گيوطي هحافظوِ وواضي حؿواتساضي     تا تَخِ تِ تَهيحات فَق هؿ  ]11[.تَظيغ قسُ ذَاّس قس

ٍ تطضؾوگ اضتثواط آى توا اخوعاء هيواًگيي       1385الوگ   1375زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاضتْطاى عوگ ؾوالْاي   

اهىاى تطضؾگ هيعاى ضػايوت  هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ تَزُ تا ًْايتاً تا اضائِ هسلگ تطاي پيف تيٌگ هحافظِ واضي حؿاتساضي زض ايطاى 

هحافظِ واضي حؿاتساضي زض ؾَز اًساظُ گيطي قسُ تَؾظ هسيطاى ، تطاي اػتثواض زٌّوسگاى ٍ ؾوطهايِ گوصاضاى هوىوي قوسُ ٍ       
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اػتثاض زٌّسگاى اظ ايي عطيك ًؿثت تِ ٍنَل انول ٍ تْوطُ ٍاهْواي اػغوائگ ٍ ؾوطهايِ گوصاضاى ًؿوثت توِ تحموك تواظزُ هوَضز            

 .ت قطوت اعويٌاى حانل ًوايٌساًتظاضقاى اظ هحل فؼالي

 اّویت تحمیك

زض ايطاى ايي هَهَع تا تَخِ تِ اخطاي . اهطٍظُ وٌتطل ّعيٌِ ّاي هالگ زض قطوتْا يىگ اظ اّساف انلگ هسيطاى هگ تاقس 

لاًَى اؾاؾگ زض ضاؾتاي ذهَنگ ؾاظي قطوتْاي زٍلتگ ٍ گؿتطـ قطوتْاي ذهَنگ ّوطاُ تا حوصف ووىْواي    44انل 

ل ّعيٌِ ّاي هالگ ، تَاًوائگ قوطوت توطاي تاظپطزاذوت توسّيْا ٍ ّوچٌويي تواهيي تواظزُ هوَضز اًتظواض تلٌوس هوست             زٍلتگ ،وٌتط

 .اّويت فطاٍاًگ پيسا وطزُ اؾت ( هالىاى ذهَنگ ٍ خسيس قطوتْا) ؾْاهساضاى 

يؿِ تا ظهواًگ  ػالٍُ تطآى تا گؿتطـ ذهَنگ ؾاظي اػتثاض زٌّسگاى ًؿثت تِ ٍنَل انل ٍ تْطُ ٍاهْاي اػغائگ زض هما

ّوچٌيي هالىاى خسيوس قوطوتْا توِ زًثوال افوعايف توَاى       . وِ هالىيت قطوتْا زٍلتگ تَزُ ، حؿاؾيت تيكتطي ًكاى ذَاٌّس زاز

قطوت زض تؿَيِ انل ٍ تْطُ ٍاهْا ٍواّف ّعيٌِ ّاي هالگ قطوت تَزُ ٍ ًْايتاً ايداز اضظـ اظ عطيك افوعايف ليووت ؾوْام    

 .زًثال هگ وٌٌس قطوت حانل قسُ اؾت ، ضاوِ زض اظاء فؼاليت ضٍتِ ضقس 

تا تَخِ تِ هَهَػات فَق اتعاضّاي هرتلفگ تطاي تحمك اّساف فَق هغطح تَزُ وِ اظ ايي هياى هگ تَاى تِ ًموف اًوساظُ   

تحميك حاهط لهس زاضز توا اظ عطيوك تطضؾوگ هحافظوِ وواضي      . گيطي هحافظِ واضاًِ ًتايح حانل اظ فؼاليت قطوت اقاضُ وطز

ي ٍ هيعاى تاثيطپصيطي آى اظهياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ تِ تطضؾگ ًمف هحافظِ وواضي حؿواتساضي زض وٌتوطل ّعيٌوِ     حؿاتساض

ّاي هالگ پطزاذتِ ٍ هسلگ تطاي پيف تيٌگ هيعاى ضػايت هحافظِ واضي حؿاتساضي زض قطوتْا تا تَخوِ توِ اضتثواط آى توا اخوعاء      

 ]4[. هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ اضائِ ًوايس

 تحمیك هسٍی بس پیؿیٌِ

هثاقوط  . زضآى ظهاًْا ناحثاى اهالن ، ازاضُ اهالن ذَز ضا تِ هثاقطهگ ؾورطزًس .هحافظِ واضي ضيكِ زضلطٍى ٍؾغگ زاضز

ّن هگ زاًؿت اگط هحافظِ واضي پيكِ وٌس ٍ افعايف اضظـ زاضاييْا ضا پيف تيٌگ ًىٌوس، ذوَز ضا زض لثوال هؿوتَليتگ ووِ توِ اٍ       

ظيطا اگط افعايكْا تِ ٍالؼيت ًوگ پيَؾوت ، زض آى نوَضت هالوه هوىوي توَز هثاقوط ضا       . يوِ وطزُ اؾت ٍاگصاض قسُ اؾت ، ت

زض اٍاذط لطى ًَظزّن زض اًگلؿتاى ، زػاٍي وِ پؽ اظ ٍضقىؿتگگ قطوتْا اظ ؾَي ؾطهايِ گوصاضاى هغوطح هوگ    . همهط تساًس

اظ آى پؽ حؿاتطؾاى زضيافتٌس وِ تط هثٌاي نوَضتْاي هوالگ    .قس، غالثاً حؿاتطؾاى تِ ػٌَاى ذَاًسُ تِ زازگاُ وكاًسُ هگ قسًس

هحافظِ واضاًِ ،ّطگع زػَايگ ػليِ آًْا الاهِ ًوگ قَز ٍ فمظ تيف اظ ٍالغ ًكاى زازى ؾَز ٍ زاضاييْا اؾت ووِ هَخوة چٌويي    

اض ضٍيىوطزي هحافظوِ   زض آهطيىا ًيع تاًىساضاى ، هٌتمستطيي اؾتفازوٌٌسگاى اعالػات حؿاتساضي ٍ ذَاؾت ]10[. اهطي هگ قَز

ايوي  . توايل تِ هحافظِ واضي حؿاتساضي زض آهطيىا ضااؾتحىام تركويس   1929ّوچٌيي ؾمَط تاظاض ؾْام زض ؾال . واضاًِ تَزًس

هَهَع وِ آيا حؿاتساضي تِ ؾوت هحافظِ واضي تيكتط حطوت هگ وٌس تطاي ؾطهايِ گصاضاى، زاًكگاّياى  ٍ ّياتْا  ٍ هطاخوغ  

ٍ زض زِّ اذيط تطضؾگ ًمف هحافظِ واضي حؿاتساضي زض وٌتطل واّف ّعيٌِ ّواي هوالگ   . تا اّويت اؾتلاًَى گصاضي هْن ٍ 
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قطوت ٍ افعايف تاظزُ هَضز اًتظاض ؾطهايِ گصاضاى زض تلٌس هست ، هس ًظط حؿاتساضاى ،زاًكوگاّياى ،اػتثاضزٌّوسگاى ٍ ؾوطهايِ    

 ]11[ .گصاضاى لطاض گطفتِ اؾت

 ٍچبزچَة ًظسی ادبیبت

عگ ايي همالِ ؾِ هؼياض ولگ تطاي . واضي حؿاتساضي پطزاذت عگ هماالتگ تِ تطضؾگ ازتيات تحميك هحافظِ( 2003)ٍاتؽ 

گيطي ذالم زاضائيْوا، ػايوسات ٍ الوالم تؼْوسي، ٍ ًؿوثت ػايوسات توِ         اًساظُ: واضي تكطح هماتل اضائِ قس گيطي هحافظِ اًساظُ

تفؿويط لوطاضزازي ،تفؿويط حموَلگ، تفؿويط      . چْاض تفؿويط هغوطح ًووَز    ّوچٌيي تطاي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍي .تاظزُ ؾْام

 ]28[ .هالياتگ ٍ تفؿيط لاًًَگ

واضي ٍ اًؼىاؼ توَلوغ ػايوسات حؿواتساضي پطزاذوت ٍ زضيافوت ووِ تغييوطات زض         تِ تطضؾگ انل هحافظِ( 1997)تاؾَ 

تِ هغالؼوِ ؾوطي ظهواًگ    ( 2000)يَلگ ٍ ّيي گ. ]11[ ػايسات هٌفگ زض همايؿِ تا ػايسات هثثت اظ ثثات ووتطي تطذَضزاض اؾت

تغييطات زض ػايسات، خطياًْاي ًمسي ٍ الالم تؼْوسي پطزاذتٌوس ٍ زضيافتٌوس ووِ الگَّواي ػايوسات، خطياًْواي ًموسي ٍ الوالم          

ِ ( 1967-1997ؾوالِ   30زٍضُ )تؼْسي ثاتت تَزُ ٍ ًتيدِ گطفتٌس ووِ زض زٍضُ ظهواًگ هوَضز هغالؼوِ      وواضي حؿواتساضي    هحافظو

ِ      تِ تطضؾگ ٍ همايؿِ هحافظِ( 2004)الضا ٍ هَضا . ]15[ يف يافتِ اؾتافعا وواضي   واضي زض ؾوغح تويي الولول پطزاذتوِ ٍ هحافظو

 ]20[. واضي هٌسضج زض نَضت ؾَز ٍ ظياى زض قطوتْاي اضٍپايگ همايؿِ ًوَزًس اي تا هحافظِ تطاظًاهِ

ًگلؿتاى تطضؾگ وطزُ ٍ زضيافتٌس توِ زليول تماهواي    ويفيت ؾَز ضا زض قطوتْاي ؾْاهگ ذال ا( 2005)تال ٍ قيَاوَهاض 

اعالػاتگ ًاّوگَى تاظاض ؾْام، ؾَز حؿاتساضي گعاضـ قسُ زض نَضتْاي هوالگ قوطوتْاي ؾوْام ذوال ويفيوت ووتوطي ضا       

هازاهيىوِ  . قوَز  آًْا ايي فطو ضا هغطح وطزًس وِ ويفيت ؾَز انَالً تَؾظ اؾتفازُ وٌٌسگاى نَضتْاي هالگ تؼييي هگ. زاضًس

العاهات حؿاتطؾگ، اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي ٍ لَاًيي هالياتگ تطاي قطوتْاي ؾْاهگ ذال تِ زليل العاهات تواظاض ؾوْام پواييي    

 ]9[ز ًرَاّس تَ

. واضي توطاي اػتثاضزٌّوسگاى ٍ اػتثاضگيطًوسگاى پطزاذوت     تيٌگ قسُ هحافظِ تِ تحليل هعاياي ٍالؼگ ٍ پيف( 2004)غاًگ 

واضي تطاي اػتثاضزٌّسگاى اػالم ّكساضّاي توَلغ زض لثال ضيؿه ػسم ضػايت  اظ هعاياي هحافظِ اٍليي تحث ايي تَز وِ يىگ

ٍ زٍهويي هَهوَع ايوي توَز ووِ يىوگ اظ هعايواي انولگ ضػايوت          . تاقوس  هفاز لطاضزازّواي اذوص ٍام تَؾوظ اػتثواض گيطًوسُ هوگ      

ِ  . توطاي آًْوا اؾوت   واضي حؿاتساضي تطاي اػتثاضگيطًسُ واّف ًطخ تْطُ ٍاهْواي زضيوافتگ    هحافظِ واضاًوِ   گعاضقوگطي هحافظو

ؾاظز تا اعالػات ٍ ػالئن توَلغ زض ذهَل ػولىطز ًاهٌاؾة هالگ قطوت ضا زضيافت ًووَزُ توا اظ    اػتثاضزٌّسگاى ضا لازض هگ

 ]31[. ايي عطيك الساهات الظم ضا توَلغ تؼول آٍضزُ ٍ ضيؿه ٍنَل انل ٍ فطع ٍاهْاي اػغائگ ضا واّف زٌّس

تِ تطضؾوگ اّويوت تغييوطات حؿواتساضي زض لطاضزازّواي توسّگ ٍ تحليول تغييوطات حؿواتساضي          ( 2003)اضاى تگ ٍ ّوى تگ

آًْا پؽ اظ تطضؾگ تِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ تؿياضي اظ لطاضزازّاي اذص ٍام توِ ٍام گيطًوسُ اخواظُ    . اخثاضي ٍ اذتياضي پطزاذت

يوي توَز ووِ اػتثاضزٌّوسگاى اػتمواز زاقوتٌس ووِ هوىوي اؾوت          ػووسُ زليول ايوي الوسام ا    . زازًوس  تغييط ضٍـ حؿواتساضي ضا ًووگ  

گيطي تيكتط ؾَز حؿاتساضي ٍ تَظيغ تيكتط ؾَز ًمسي ؾْام  اػتثاضگيطًسُ تا اًتراب ضٍقْاي حؿاتساضي هرتلف ًؿثت تِ اًساظُ

 ]12[. سالسام ًوَزُ ٍ ضيؿه ػسم ٍنَل انل ٍ فطع ٍاهْاي اػغائگ افعايف پيسا وٌ
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ـ   تط ايي اػتماز تَزًس وِ هحافظِ( 1995)فلتْام ٍ اٍلؿَى  . گوصاضي قوطوتْا زاضًوس    واضي حؿاتساضي ًموف هْووگ زض اضظ

. گوطزز  واضي حؿاتساضي زض قطوتْا تركگ اظ زاضائيْاي ػولياتگ هثل ؾطلفلگ قٌاؾايگ ٍ ثثت ًوگ چًَىِ تا تىاضگيطي هحافظِ

       ِ خولوِ ؾوطلفلگ تايوس قٌاؾوايگ گوطزز اهوا تطاؾواؼ        گوصاضي اظ   زض حالت هؼووَل وليوِ زاضائيْواي ايدواز قوسُ اظ هحول ؾوطهاي

تيٌگ وطزًس وِ ػسم قٌاؾايگ واهل زاضاييْا  آًْا تيف. گطزز واضي حؿاتساضي تٌْا تركگ اظ زاضائيْا قٌاؾايگ ٍ ثثت هگ هحافظِ

ـ  ػولياتگ تاػث ايداز يه ضاتغِ هثثت تيي هحافظِ وليواتگ  هتٌوَع زاضائيْواي ػ  گوصاضي چٌوس گاًوِ يوا      واضي حؿواتساضي ٍ اضظ

 ]18[س ذَاّس ق

   ُ توِ تطضؾوگ تاثيطهحافظوِ وواضي حؿواتساضي تطپايوساضي ؾوَز         (1388) تيتا هكايد ،هْسي هحوس آتوازي ٍضهوا حهواضظاز

آًْا تِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ تا افعايف هحافظِ واضي حؿاتساضي زض قطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض توَضؼ اٍضاق تْوازاض   . پطزاذتٌس

ّوچٌيي تٌاتِ ًتايح تسؾت آهسُ زضايي تحميك هحمك ًؿثت تِ ضز يا پصيطـ ايي فطهيِ .ّف هگ ياتستْطاى، تَظيغ ؾَز ؾْام وا

 ]3[. تاّس يافت، اظْاض ًظطي ًٌوَزُ اؾوِ پايساضي ؾَز ّوعهاى تا افعايف هيعاى هحافظِ واضي حؿاتساضي واّف ذَ

زي اظ هتغيطّواي تطاظًاهوِ اي ،ؾوَز ٍظيواًگ     تِ تطضؾگ ضاتغِ تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي توا تؼوسا  (1385)تْوي تٌگ هْس 

ٍي پؽ اظ اثثات ٍخَز ضاتغِ تيي تؼسازي اظ ايي هتغيطّا تا اؾتفازُ اظ . ٍهتغيطّاي هطتَط تِ نَضت گطزـ ٍخَُ ًمس پطزاذت

ي هحافظوِ وواضي حؿواتسضي    هتغيطّاي زاضاي ضاتغِ ّوثؿتگگ تا هحافظِ واضي حؿاتساضي، يه هسل هفَْهگ تطاي اًساظُ گيط

 ]4[. زاضائِ ًوَ

 غَاالت ٍ فسضیِ ّبی تحمیك

هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض توَضؼ اٍضاق تْوازاضتْطاى توا چوِ اًوساظُ       :غَال اصلي تحمیك

 ّعيٌِ ؾطهايِ هگ تاقس ؟  هَظٍىتحت تاثيط هياًگيي 

ؾطهايِ هيعاى اثط گوصاضي ّوط ووسام     يٌِّعزض ايي تحميك ؾؼگ قسُ تا تا تدعيِ هياًگيي هَظٍى  :غَاالت فسػي تحمیك

 .اظ آًْا تط هحافظِ واضي حؿاتساضي هفطٍهات  هَضز تطضؾگ لطاضگيطز

تواثيط ًؿوثت    تحوت هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاضتْطاى توا چوِ اًوساظُ     1-1 

 هگ تاقس ؟  اٍل زٍضُ يؾَز ًمسي ّط ؾْن تِ هدوَع زاضائيْا

تاثيط ًؿثت ّعيٌِ  تحتهحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاضتْطاى تا چِ اًساظُ 2-1

 هگ تاقس ؟ اٍل زٍضُ يّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْا

هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْوازاضتْطاى توا چوِ اًوساظُ تحوت تواثيط ًؿوثت         3-1

 قطوت هگ تاقس ؟ اٍل زٍضُ ْاي تلٌس هست تِ هدوَع زاضائيْايتسّي

هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْوازاضتْطاى توا چوِ اًوساظُ تحوت تواثيط ًؿوثت         4-1

ت هوگ  قوطو  اٍل زٍضُ توِ هدووَع زاضائيْواي    (تْاي توام قسُ ؾطهايِ هالىاًِ اظ هحول ؾوْام ػوازي   ) ّعيٌِ ذال ؾْام ػازي

 ؟تاقس
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هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض توَضؼ اٍضاق تْوازاضتْطاى توا چوِ اًوساظُ تحوت تواثيط ًؿوثت         5-1

 قطوت هگ تاقس ؟ اٍل زٍضُ حمَق ناحثاى ؾْام تِ هدوَع زاضائيْاي

تحت تاثيط ًؿثت ؾوَز  هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاضتْطاى تا چِ اًساظُ 6-1

 تاقس ؟ ّط ؾْن تِ ؾَز ػولياتگ قطوت هگ

هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقطوتْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاضتْطاى تا چِ اًساظُ تحت تاثيط ًؿثت ؾَز  7-1

 ّط ؾْن تِ زض آهس غيطػولياتگ  قطوت هگ تاقس ؟

 فسضیبت تحمیك

 :تكطح ظيط تسٍيي قسُ اؾت  فطهيِ ّاي تحميك تط اؾاؼ ؾَاالت تحميك ٍ

 كفسضیِ اصلي تحمی

 . ّعيٌِ ؾطهايِ قطوت ضاتغِ هؼٌگ زاضي ٍخَز زاضز هَظٍىهياًگيي  ٍ تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي

 فسضیِ ّبی  فسػي تحمیك

قوطوت ضاتغوِ هؼٌوگ زاضي     اٍل زٍضُ زاضائيْايتيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ًؿثت ؾَز ًمسي ّط ؾْن تِ هدوَع  -1

  زاضز   ٍخَز

قوطوت ضاتغوِ هؼٌوگ زاضي     اٍل زٍضُ تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ًؿثت ّعيٌِ ّواي هوالگ توِ هدووَع زاضائيْواي      -2

  .ٍخَز زاضز

قوطوت ضاتغوِ هؼٌوگ زاضي     اٍل زٍضُ تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ًؿثت تسّيْاي تلٌس هست تِ هدوَع زاضائيْواي  -3

  .ٍخَز زاضز

 (تْاي توام قسُ ؾطهايِ هالىاًِ اظ هحل ؾوْام ػوازي  ) ساضي ٍ ًؿثت ّعيٌِ ذال ؾْام ػازيتيي هحافظِ واضي حؿات -4

  .قطوت ضاتغِ هؼٌگ زاضي ٍخَز زاضز اٍل زٍضُ تِ هدوَع زاضائيْاي

قطوت ضاتغِ هؼٌوگ زاضي   اٍل زٍضُ تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ًؿثت حمَق ناحثاى ؾْام تِ هدوَع زاضائيْاي -5

 .ٍخَز زاضز

 .تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ ؾَز ػولياتگ قطوت ضاتغِ هؼٌگ زاضي ٍخَز زاضز -6

 .تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ قطوت ضاتغِ هؼٌگ زاضي ٍخَز زاضز -7

 ٍ للوسٍ شهبًي تحمیك جبهؼِ آهبزی، ًوًَِ آهبزی

ًوًَوِ  . هوگ تاقوس   1385توا   1375ْاي پصيطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى عگ ؾالْاي خاهؼِ آهاضي تحميك، قطوت

 :ّاي اًتراتگ زضتَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى قاهل قطوتْايگ اؾت وِ اظ قطايظ ظيط تطذَضزاض تاقٌس

 قطوت ؾطهايِ گصاضي ًثاقٌس   -

 اؾفٌس ّط ؾال تاقس 29وِ پاياى ؾال هالگ آًْا  قطوتْائگ -

 وِ زازُ ّاي آًْا زض زؾتطؼ تاقس گقطوتْائ -
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. اًترواب قوسُ اؾوت    1385الوگ   1375قطوت زض زٍضُ ظهاًگ   115تا تَخِ تِ هدوَع قطايظ فَق زض ايي تحميك، تؼساز 

 .ؾال قطوت هگ تاقس 1150تسيي تطتية تؼساز ول ًوًَِ ّاي تحميك تطاتط 

 زٍؼ تحمیك

تحميوك حاهوط اظ ًظوط ضٍـ     .ـ وتاتراًِ اي اؾتفازُ قوسُ اؾوت   اؾتمطايگ ٍ ضٍ –زض ايي تحميك اظ ضٍـ تحميك لياؾگ 

زض ايي ًَع اظ ضٍقْاي خوغ آٍضي زازُ ّوا تغيوط زض هتغيطّواي هؿوتمل     . خوغ آٍضي زازُ ّا اظ ًَع تطضؾيْاي هيساًگ هگ تاقس

پوؽ اظ آى توا تَخوِ توِ     هٌغك تتَضي تا اؾتفازُ اظ ضٍـ لياؾگ تَهويح زازُ قوسُ ٍ    .واهالً تيطٍى اظ وٌتطل پػٍّكگط لطاضزاضز

ضٍـ اؾتمطايگ ٍ خوغ آٍضي ٍ تدعيِ ٍ تحليل زازُ ّا تِ تفؿيط ًتايح حانلِ ٍ تغثيك ًتايح تا پويف فطهوْاي لياؾوگ پطزاذتوِ     

 .ّوچٌيي تطاي تدعيِ ٍ تحليل ٍ آظهَى فطهيِ ّاي تحميك  اظ ضٍـ ّوثؿتگگ اؾتفازُ قسُ اؾت قسُ اؾت

 یبفتِ ّبی تحمیك

تِ ػميوسُ گيوَلگ   . اظ هسل گيَلگ ٍّيي اؾتفازُ قسُ اؾت  حؿاتساضي هحاؾثِ قاذم هحافظِ واضيزضايي تحميك، تطاي 

تٌواتطايي زض يوه زٍضُ تلٌوس هوست ،     . ٍ ّيي هحافظِ واضي حؿاتساضي هٌدط تِ افعايف الالم تؼْوسي زض عوَل ظهواى هوگ قوَز     

تِ تياًگ زيگط، هحافظِ واضي حؿواتساضي  .ى زّسهياًگيي الالم تؼْسي قطوت ، هگ تَاًس ضًٍس هحافظِ واضي ضا زض قطوت ًكا

الوالم  . اؾت( زاضاييْاي خاضي تغيطاظ ٍخِ ًمس ) ٍاثطات آى ػوستاً زض الالم تؼْسي . ًاقگ اظ تىاضگيطي فطو تؼْسي هگ تاقس

تا قواذم  تؼْسي هؿتميواً اظ اعالػات تطاظًاهِ قطوتْا هحاؾثِ ٍ تطخوغ زاضاييْاي اٍل زٍضُ ّطقطوت زضّطؾال،تمؿين قسُ 

تِ زليل ايٌىِ تفاٍت هياى هياًگيي ٍ اًحطاف اؾتاًساضز تَظيغ قواذم هحافظوِ وواضي    . هحافظِ واضي حؿاتساضي هحاؾثِ قَز

ووِ قواذم هعتوَض توا      اظ ًظط آهاضي تطاي ايي تحميك تگ اّويت هگ تاقسهگ تَاى ًتيدوِ گطفوت   اؾت ٍ 0.18حؿاتساضي تطاتط 

 .تمطيثاً اظ تَظيغ ًطهالگ تطذَضزاض اؾت تَخِ تِ زٍضُ ظهاًگ ٍ ًوًَِ آهاضي ،
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 ًتايح آظهَى هتغيطّائگ وِ تا هحافظِ واضي حؿاتساضي ضاتغِ زاضًس -1 خسٍل قواضُ

sig t 
Standardized  

coefficient 

Unstandardized  

coefficient Model 

STD.Error B 
 زاضائيْاي اٍل زٍضًُؿثت ؾَز ًمسي ّطؾْن تِ هدوَع  4.418 1.239 0.118 3.890 .000

 ًؿثت تسّيْاي تلٌس هست تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ- 0.012 048.- 0.008 -0.248 .004

 ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ 1.699 0.0140 0.349 12.167 .000

 ثاى ؾْام تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضًُؿثت حمَق ناح 0.273 0.016 0.458 16.750 .000

 ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ 0.011 0.003 0.120 3.904 .000

 

 ًتايح آظهَى هتغيطّائگ وِ تا هحافظِ واضي حؿاتساضي ضاتغِ ًساضًس -2 خسٍل قواضُ

sig t 
Standardized  

coefficient 

Unstandardized  

coefficient 
Model 

STD.Erro

r 
B 

712. 0.369 0.011 187.398 69.159 
تْاي توام قسُ ؾطهايِ ) ًؿثت ّعيٌِ ذال ؾْام ػازي

 تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ( هالىاًِ اظ هحل ؾْام ػازي

 ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس ػولياتگ 0.151 0.109 0.042 1.391 .165

 ازائِ هدل هحبفظِ کبزی حػببدازی

تِ ًتايح تسؾت آهسُ اظ آظهَى فطهيات ، هسل ًْايگ تطاي اًساظُ گيطي هحافظِ واضي حؿواتساضي   تا تَخِلؿوت زض ايي 

 .اضائِ هگ قَز

زض ايوي  . اؾوتفازُ قوسُ اؾوت      stepwiseتطاي تسٍيي هسل ًْايگ هحافظِ واضي حؿاتساضي اظ ضٍـ  تدعيوِ ٍ تحليول   

تغيط ٍاتؿتِ هحافظِ واضي حؿاتساضي تاييس قسُ اؾت ، تِ ؾيؿتن ضٍـ اتتسا وليِ هتغيطّاي هؿتملگ وِ ٍخَز ضاتغِ تيي اًْا ٍ ه

زض نَضت . اتتسا ضاتغِ يه هتغيط هؿتمل تا هتغيط ٍاتؿتِ هحافظِ واضي آظهَى هگ قَز  stepwiseعثك ضٍـ . ٍاضز هگ قَز 

ياتوس ٍ زض نوَضت ٍخوَز    ػسم ٍخَز ضاتغِ تيي ايي زٍ، هتغيط هؿتمل اظ هسل حصف قسُ ٍ واض تا هتغيط هؿتمل تؼسي ازاهِ هگ 

ضاتغِ تيي هتغيط هؿتمل اٍل تا هتغيط ٍاتؿتِ هحافظِ واضي حؿاتساضي ، آى هتغيط زضهسل حفظ قسُ ، ؾورؽ ضاتغوِ هتغيوط هؿوتمل     

 . تؼسي تا هتغيط ٍاتؿتِ  ّوطاُ تا هتغيط هؿتمل لثلگ ، هَضز آظهَى لطاض هگ گيطز

.  ّط ؾْن تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ اظ هوسل حوصف هوگ قوَز     اظ هياى هتغيطّاي هؿتمل هسل ، هتغيط ًؿثت ؾَز ًمسي

زضنس هگ تاقس ٍ اظ هسل وٌاض گصاقتِ قسُ ٍ زض ًْايت هسل ًْوايگ توا    5زضنس تَزُ وِ تيف اظ  66.4ًؿثت فَق  sig همساض

  َ ق نواحثاى ؾوْام توِ    اؾتفازُ اظ چْاض هتغيط هؿتمل ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ ، ًؿثت هدووَع حمو
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ًؿوثت ؾوَز ّوط ؾوْن توِ زضآهوس       هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ ، ًؿثت تسّيْاي تلٌوس هوست توِ هدووَع زاضائيْواي اٍل زٍضُ ،      

 :تكطح ظيط اضائِ هگ قَز 3هتغيط ٍاتؿتِ هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ تا تَخِ تِ اعالػات خسٍل قواضُ تا  غيطػولياتگ 

 Y= 0.354X1 + 0.347X2 – 0.534X3 + 0.005X4 + Є 
 :Y هحافظِ واضي حؿاتساضي زض ّط ؾال هالگ 

     :X1ًؿثت هدوَع حمَق ناحثاى ؾْام تِ هدوَع زاضاييْاي اٍل زٍضُ

 X 2 :ًؿثت تسّيْاي تلٌس هست تِ هدوَع زاضاييْاي اٍل زٍضُ

 X 3 :ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضاييْاي اٍل زٍضُ

 X 4 :ػولياتگ ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيط

 :Є هيعاى ذغاي هسل 

sig t Standardized  

coefficient 

Unstandardized  

coefficient 
Model 

STD.Erro

r 
B 

 زاضائيْاي اٍل زٍضًُؿثت ؾَز ًمسي ّطؾْن تِ هدوَع  0.518 1.192 0.014 0.434 0.664

 زاضائيْاي اٍل زٍضًُؿثت تسّيْاي تلٌس هست تِ هدوَع  0.347 0.044 0.237 7.840 .000

 ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ -0.534 0.173 -0.101 -3.090 .000

 ًؿثت حمَق ناحثاى ؾْام تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ 0.354 0.021 0.587 16.518 .000

 ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ 0.005 0.002 0.064 2.314 .021

 

 STEPWISEًْايگ ًتايح آظهَى  -3 اضُخسٍل قو

sig t 
Standardized  

coefficient 

Unstandardized  
coefficient Model 

STD.Error B 

 زاضائيْاي اٍل زٍضًُؿثت ؾَز ًمسي ّطؾْن تِ هدوَع  0.518 1.192 0.014 0.434 0.664

 زاضائيْاي اٍل زٍضُ ًؿثت تسّيْاي تلٌس هست تِ هدوَع 0.347 0.044 0.237 7.840 .000

 ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ -0.534 0.173 -0.101 -3.090 .000

 ًؿثت حمَق ناحثاى ؾْام تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ 0.354 0.021 0.587 16.518 .000

 ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ 0.005 0.002 0.064 2.314 .021

 

 ٍازیبًع آًبلیص
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توٌظَض اضظياتگ تَاى ذظ ضگطؾيَى تطاي تياى همازيط هكاّسُ قسُ هوَضز تطضؾوگ لطاضهوگ     ANOVA)) آًاليع ٍاضياًؽ

 .گيطز 

 :فطهيِ ّاي ايي آظهَى تكطح ظيط تياى هگ قًَس

H0  :ضاتغِ ذظ ضگطؾيَى هياى هتغيط ٍاتؿتِ ٍ هتغيط ّاي هؿتمل ٍخَز ًساضز.  

H1  :هتغيط ٍاتؿتِ ٍ هتغيط ّاي هؿتمل ٍخَز زاضز ضاتغِ ذظ ضگطؾيَى هياى. 

اگط هدوَع ٍاضياًؽ تياى قسُ تَؾظ ذظ ضگطؾيَى ضا تط هدووَع ٍاضيواًؽ تيواى ًكوسُ تَؾوظ ذوظ ضگطؾويَى تمؿوين         

ٍ  2.15هدصٍض هياًگيي تطاي ٍاضياًؽ تيواى قوسُ ٍ تيواى ًكوسُ هوسل توِ تطتيوة تطاتوط         . ًوايين ، هدصٍض هياًگيي تسؾت هگ آيس

ووتوط  (  Fّواى آهاضُ ) تطاتط  86.836ًگيي ٍاياًؽ تياى ًكسُ تمطيثاً ّواًگًَِ وِ هكاّسُ هگ قَز ، هدصٍض هيا.هگ تاقس 0.025

. ًيعنفط گطزز( sig)ايي هَهَع تاػث هگ قَز تا آهاضُ ؾغح هؼٌگ زاضي . اظ هدصٍضهياًگيي ٍاضياًؽ تياى قسُ هسل هگ تاقس

هثٌوگ تطػوسم خوَز     H0فوطو   تٌواتطايي .تاييس هگ قوَز   H1هگ افتس ٍ فطهيِ H0زضآظهَى فَق ؾغح هؼٌگ زاضي زض ًاحيِ ضز 

 (.4خسٍل قواضُ)زضنس ضز هگ قَز 1زضنس ٍ يا ذغاي 99ذظ ضگطؾيَى زض ؾغح اػتواز 

 ANOVA - 4 خسٍل

sig f Mean Square df Sum Of Squares Model 
.000 86.836 

 

2.150 

0.025 

4 

999 

1003 

8.601 

24.737 

33.338 

Regression 

Regression 

Total 
 

 Durbin - Watsonآشهَى 

توسيي  . اؾوتفازُ هوگ قوَز    (Residuals)ايي آهاضُ تطاي تطآٍضز ٍخَز يا ػسم ٍخَز ذَز ّوثؿتگگ زض خولوِ پؿوواًس   

 :تهَضت ظيط تٌا گطزيسُ اؾت  H0نَضت وِ تاتغ آظهَى آى تط هثٌاي فطهيِ 

H0  :ذَز ّوثؿتگگ ٍخَز زاضز( پؿواًس) زض خولِ اذالل.  

H1  :ّوثؿتگگ ٍخَز ًساضزذَز ( پؿواًس) زض خولِ اذالل. 

هثٌگ تط ٍخَز ذَز ّوثؿتگگ زض خولِ  H0تطآٍضز گطزز، زض آى نَضت فطهيِ  2.3تا  1.7اگط همساض آهاضُ هصوَض تيي 

 .تاييس هگ گطزز H1اذالل ، ضز ٍ فطهيِ 

ضز ٍ  H0تٌاتطايي فطهويِ  .اؾت  2.051تطاتط  Durbin – Watsonهمساض آهاضُ   5زض ايدا تا تَخِ تِ خسٍل قواضُ  

ّوچٌويي هوطية تؼيويي     .هثٌگ تط ػسم ٍخَز ذَز ّوثؿتگگ زض خولِ پؿواًس تاييس هگ قَز  H1فطهيِ هماتل آى يؼٌگ فطهيِ 
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 25.8تطاتط   5وِ ًؿثتگ  اظ ٍاضياًؽ تياى قسُ تِ ول ٍاضياًؽ ضا ًكاى هگ زّس تا تَخِ تِ خسٍل قواضُ  (  R2)هسل ضگطؾيَى 

زضنس تغيطات هتغيط ٍاتؿتِ هحافظِ واضي حؿواتساضي توط اؾواؼ تغييوطات      25.8اؾت وِ  ايي هَهَع تياًگط آى. زضنس اؾت 

 .هتغيطّاي هؿتمل هسل تياى هگ قَز ٍ هاتمگ آى هتاثط اظ ؾايط ػَاهلگ اؾت وِ لاتل هكاّسُ ًيؿتٌس

 

 Durbin – Watson – 5خسٍل قواضُ 

Durbin  

Watson 

Std.Error of the 

Estimation 

Adjusted 

R Square 
R Square R Model 

2.051 0.1573600 0.255 0.258 0.508 

ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْاي 

ًؿثت تسّيْاي تلٌس هست تِ  اٍل زٍضُ ،

ًؿثت حمَق  هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ ،

ناحثاى ؾْام تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ 

 ٍ ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ

 

 ى اػتببز هدل یب زٍایي خبزجي آى  بسزغي هیصا

ّويي ٍ هوسل    –تطاي تطضؾگ هيعا ى اػتثاض يا ضٍايگ ذاضخگ هسل ، هحافظِ واضي حؿاتساضي حؿاتساضي توِ ضٍـ گيوَلگ   

هحاؾوثِ   1385تا  1375قطوت عگ زٍضُ زُ ؾالِ  20اؾترطاج قسُ اظ عطيك ًتايح آهاضي آظهًَْاي فطهيات پاياى ًاهِ ، تطاي 

ظٍخگ  tتطاي آظهَى اػتثاض هسل اظ آظهَى  .طوت قطوتْاي ّؿتٌس وِ زضعطاحگ هسل اظ آًْا اؾتفازُ ًكسُ اؾتق 20ايي . قس

ّوچٌيي تِ زليل ايٌىِ هتغيط هحافظِ واضي حؿاتساضي يه هتغيط ٍاتؿتِ تَزُ ٍ عطح تحميك اظ ًَع . قسُ اؾت يا خفتگ اؾتفازُ

فوطو  . ظٍخوگ يوا خفتوگ اؾوتفازُ هيكوَز      tض زٍ ًوًَِ ٍاتؿتِ اظ آظهَى عطح فمظ پؽ آظهَى هگ تاقس تطاي همايؿِ هياًگيي ز

 :نفط ٍ فطو هماتل تِ نَضت ظيط ًَقتِ هيكَز











BA

BA

H

H





:

:

1

0

 

 .اؾت 14/0ٍ  04/0ّيي ٍ هسل پاياى ًاهِ تِ تطتية تطاتط تا  –همازيط هياًگيي قاذم تطاي گيَلگ 

 هحافظِ واضي هحاؾثِ هياًگيي زٍضٍـ هحاؾثِ – 6خسٍل قواضُ 
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 آظهَى همايؿِ ظٍخْا – 7خسٍل قواضُ 

 

 :اؾت ٍ ًاحيِ ضز ٍ لثَل فطو نفط تِ نَضت ظيط اؾت -24/1همساض آهاضُ آظهَى تطاتط تا 

 

 تٌواتطايي فوطو نوفط ضز   . ت اهسُ زض ًاحيِ ػسم ضز فطو نفط لوطاض هيگيوطز  ّواًگًَِ وِ هكاّسُ هيكَز همساض اهاضُ تسؾ

 .ًويكَز يؼٌگ تفاٍتگ تيي هياًگيي ايي زٍ ٍخَز ًساضز

 بحث دزخصَـ یبفتِ ّبی پطٍّؽ

بتب  ( هتغیس هػتتم  ) زابطِ ًػبت هجوَع حمَق صبحببى غْبم بِ هجوَع دازائیْبی اٍل دٍزُ  بسزغي 

 (ٍابػتِهتغیس ) هحبفظِ کبزی حػببدازی

 تفػیس آهبزی 

69/1 

 H0 عدم رد  

 H0رد  

69/1- 

 H0رد  
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ًؿثت هدوَع حمَق ناحثاى ؾْام توِ هدووَع زاضائيْواي اٍل زٍضُ    هحافظِ واضي حؿاتساضي تا عثك هؼازلِ ضگطؾيَى ، 

ايي تساى هؼٌا اؾت وِ تا افعايف يوه ٍاحوس زض ًؿوثت    . هگ تاقس 0.354هطية هتغيط هؿتمل تطاتط  . قطوت ضاتغِ هؿتمين زاضز

 .افعايف ذَاّس يافت  0.354هؼازل  فَق هحافظِ واضي حؿاتساضي

 تفػیس حػببدازی 
تفؿويط  ٍ تفؿيط لطاضزازي اظ هحافظوِ وواضي حؿواتساضي ٍ تَخوِ توِ ايوي هَهوَع ووِ         تا تَخِ تِ چاضچَب ًظطي تحميك 

ّط ٍاحس تدواضي هتكوىل اظ هدوَػوِ    وِ عگ آى َضي لطاضزاز هگ تاقس تلطاضزازي هحافظِ واضي حؿاتساضي ًكات گطفتِ اظ ت

يىوگ اظ عطفْواي   . وِ تا تَخِ تِ اًساظُ قطوت حدن تؼساز عطفيي لطاضزاز هگ تَاًوس وون يوا ظيواز تاقوس      اؾتاظ لطاضزازّا اي 

ؾْاهساضاى هٌاتغ هالگ هَضز ًياظ ٍاحس تداضي ضا تواهيي ًووَزُ ٍ زض   .انلگ لطاضزاز تا قطوت ، ؾطهايِ گصاضاى قطوت هگ تاقٌس

 .لثِ هگ وٌٌسػَو آى تاظزُ هَضز اًتظاض ذَيف ضا هغا

آًْوا اًتظواض زاضًوس توا توا      .يىگ اظ اًتظاضات انلگ ؾْاهساضاى وؿة تاظزُ اظ هحل ؾطهايِ گصاضيْاي تؼول آهسُ هوگ تاقوس  

ؾطهايِ گصاضي هدسز ؾَز حانلِ تداي تَظيغ آى تويي ؾوْاهساضاى ، ًؿوثت توِ ايدواز ظطفيتْواي تَليوسي ٍ گؿوتطـ فؼاليوت          

تا تَخِ تِ تَهيحات فَق افعايف زض حمَق ناحثاى ؾْام اظ زٍ . پايساض تسؾت آٍضًسقطوت السام ًوَزُ تا اظ هحل آى ؾَز 

زضّوط زٍ نوَضت توطاي    .اٍل افوعايف ؾوَز حؿواتساضي ٍ زٍم ؾوطهايِ گوصاضي هدوسز ؾوْاهساضاى        . هحل نَضت هوگ گيوطز   

ا هحافظِ واضاًِ اًساظُ گيوطي  خلَگيطي اظ تَظيغ هٌاتغ قطوت تيي ؾْاهساضاى هسيطاى قطوتْا توايل زاضًس تا ؾَز حؿاتساضي ض

وطزُ تا اظ ايي عطيك اظ تَظيغ تيكتط ؾَز ًمسي قطوت خلَگيطي تؼوول آٍضزُ ٍ هٌواتغ تيكوتطي توطاي ؾوطهايِ گوصاضي فوطاّن        

ػالٍُ تط آى يىگ اظ ػَاهل افعايٌسُ ّعيٌِ تاًيي هالگ قطوتْا ؾَز حؿاتساضي ٍ ؾوَز ًموسي ّوط ؾوْن هوگ تاقوس ووِ توا         .گطزز

 .اظ عطيك ضػايت هحافظِ واضي حؿاتساضي، هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ ؾطهايِ ًيع زض قطوتْا واّف هگ ياتس وٌتطل ايي زٍ 

اهوا  . َضز اًتظاض زض فضاي التهازي هٌاؾة ٍ وا ضآ هوگ تاقوس  هِ قسُ هطتَط تِ هفاّين تتَضي ٍ ضٍيِ ّاي ئتَهيحات اضا

ط واضآ توَزُ ٍ قوطوتْاي ايطاًوگ پصيطفتوِ قوسُ زض توَضؼ اٍضاق       ّواًگًَِ وِ هگ زاًين تاظاضّاي تاهيي هالگ ايطاى تاظاضّاي غي

ػوسُ ايي قطوتْا تَاؾغِ حوايتْاي ّوِ خاًثِ زٍلتوگ زض فضواي غيوط ضلواتتگ فؼاليوت هوگ       .تْازاض ايطاى ػوستاً زٍلتگ هگ تاقٌس

ظ خولوِ ؾوطهايِ ّواي    وٌٌس ٍ تِ زليل ػسم اؾتفازُ اظ ضٍقْاي ًَيي تَليس ٍ ؾطهايِ گصاضي هٌاؾة زض ّوِ تركوْاي قوطوت ا  

فيعيىگ ٍ ؾطهايِ ّاي فىطي ،توطٍض ظهاى زچاض هكىل ؾَز آٍضي قسُ اًس ٍ تطاي ضفغ ايي هكىل ًؿثت توِ ؾوطهايِ گوصاضي    

. قَز گ هدسز اظ هحل هغالثات حال قسُ اػتثاض زٌّسگاى السام هگ وٌٌس وِ ايي هَهَع تاػث افعايف حمَق ناحثاى ؾْام ه

ق زض وؿة ؾَز ٍ تَظيغ ؾَز ًمسي تا هكىل هَاخِ تَزُ وِ تا اؾتفازُ اظ هفَْم هحافظِ وواضي  اظ عطفگ تِ زليل هكىالت فَ

 .السام تِ ووتط ًكاى زازى ؾَز حؿاتساضي ٍ تَظيغ هحسٍزتط ؾَز ًمسي هگ ًوايٌس

ثاى تا تَخِ تِ تَهيحات فَق تِ ًظط هگ ضؾس زليل افعايف ضػايت هحافظِ واضي حؿاتساضي زض لثال افعايف حمَق ناح

 .زٍلتگ تَزى آًْا ٍ ًاواضآهسي قطوتْا تطاي وؿة ؾَز حؿاتساضي ٍ اػالم ؾَز ًمسي هگ تاقس،ؾْام زض ايطاى

بتب هحبفظتِ   ( هتغیتس هػتتم   ) زابطِ ًػبت بدّیْبی بلٌد هدت بِ هجوَع دازائیْبی اٍل دٍزُ بسزغي  

 (هتغیس ٍابػتِ) کبزی حػببدازی
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 تفػیس آهبزی  

ًؿثت توسّيْاي تلٌوس هوست توِ هدووَع زاضائيْواي اٍل زٍضُ قوطوت        ظِ واضي حؿاتساضي تا هحافعثك هؼازلِ ضگطؾيَى، 

ايي تساى هؼٌا اؾوت ووِ توا افوعايف يوه ٍاحوس زض ًؿوثت فوَق         . هگ تاقس 0.347هطية هتغيط هؿتمل تطاتط  . ضاتغِ هؿمين زاضز

 .افعايف ذَاّس يافت  0.347هحافظِ واضي حؿاتساضي هؼازل 

 تفػیس حػببدازی 

يي تحميك تطاي تفؿيط هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ تطضؾوگ ضاتغوِ آى توا اخوعاء هيواًگيي ّعيٌوِ تواهيي هوالگ اظ تفؿويط          زض ا

يىگ اظ انلگ تطيي گطٍّْوا ووِ توا ٍاحوس تدواضي زض اضتثواط هوگ         .اؾتفازُ قسُ اؾت  ،هحافظِ واضي حؿاتساضيلطاضزازي اظ 

هغالثِ تْطُ هكرم ٍ ٍنَل انول ٍام پطزاذتوگ اظ قوطوت ، تركوگ اظ      اػتثاض زٌّسگاى زض لثال. تاقٌس اػتثاضزٌّسگاى ّؿتٌس

 . هٌاتغ هَضز ًياظ قطوت ضا تاهيي هگ وٌٌس

اػتثاض زٌّسگاى ّوَاضُ ًگطاى ٍنَل انل ٍ فطع ٍاهْاي اػغايگ تِ قطوتْا تَزُ ٍ ّوَاضُ تويي آًْوا ٍ ؾوايط گطٍّْواي     

َ   عثوك تح . شيٌفغ اظ خولِ ؾْاهساضاى تضاز هٌافغ ٍخَز زاضز اػتثاضزٌّوسگاى ّووَاضُ ًگوطاى تَظيوغ ٍاهْواي       ضميموات احووس اًو

اػغايگ تيي ؾْاهساضاى تَزُ ٍ زض لثال اذص ٍام خسيس تَؾظ قوطوت ٍ اٍلَيوت زازى توِ تؿوَيِ آًْوا زض هماتول ٍاهْواي لثلوگ         

هٌوافغ تويي    ّوچٌيي احوس اًَض اثثات ًوَز وِ هحافظِ واضي حؿواتساضي هىاًيؿووگ اؾوت ووِ تضواز     .حؿاؾيت ًكاى هگ زٌّس

يىِ هحافظوِ  ئاػتثاضزٌّسگاى ٍ ؾْاهساضاى ضا واّف زازُ ٍ تاػث هگ قَز اػتثاضزٌّسگاى هحسٍزيتْاي ووتطي توطاي قوطوتْا  

 .ل قًَسئواضي حؿاتساضي ضا ضػايت هگ وٌٌس، لا

بب هحبفظِ کتبزی  ( هتغیس هػتم ) زابطِ ًػبت ّصیٌِ ّبی هبلي بِ هجوَع دازائیْبی اٍل دٍزُ بسزغي 

 تفػیس آهبزی (هتغیس ٍابػتِ) ازیحػببد

ًؿثت ّعيٌِ ّاي هالگ تِ هدوَع زاضائيْاي اٍل زٍضُ قوطوت ضاتغوِ   هحافظِ واضي حؿاتساضي تا عثك هؼازلِ ضگطؾيَى ، 

ايي توساى هؼٌوا اؾوت ووِ توا افوعايف يوه ٍاحوس زض ًؿوثت فوَق           . هگ تاقس - 0.534هطية هتغيط هؿتمل تطاتط  . هؼىَؼ زاضز

 .واّف ذَاّس يافت   - 0.534اضي هؼازل هحافظِ واضي حؿاتس

 تفػیس حػببدازی

عثك چاضچَب ًظطي تحميك ٍ تا تاويس تط تفؿيط لطاضزازي اظ هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ ّوچٌيي تَخِ توِ ايوي هَهوَع    

زٌّوسگاى  تطاي واّف تضاز هٌافغ تيي اػتثاض. وِ اػتثاضزٌّسگاى اظ گطٍّْاي انلگ شيٌفغ ٍ عطف لطاضزاز تا قطوت هگ تاقٌس

ٍ ؾْاهساضاى، اًتظاض هگ ضٍز تا افعايف ّعيٌِ ّاي هالگ قطوت ، هحافظِ واضي حؿاتساضي زض ضاؾتاي واّف ؾَز حؿاتساضي 

ليىي زض هسل تسؾت آهوسُ اظ اعالػوات قوطوتْاي پصيطفتوِ قوسُ زض توَضؼ اٍضاق       .ٍ تَظيغ ًمسي ّط ؾْن ، افعايف پيسا وٌس

 .اؾت تْازاض تْطاى ًتيدِ هؼىَؼ تسؾت آهسُ 

زض ايطاى قطوتْاي زٍلتگ زض هطحلِ اٍل ػوستاً اظ تاًىْاي زٍلتگ ٍام هگ گيطًس تؼضگ اظ ايي قطوتْا تٌْا زض لثال ؾفتِ ٍ 

مِ لطاضزازى زاضاييْا اظ تاًىْاي زٍلتگ ٍام اذوص هوگ   يٍليىي ػوسُ ايي قطوتْا زض لثال ٍث. چه تضويي ، ٍام زضيافت هگ وٌٌس

اذص ٍام اظ تاًىْاي زٍلتگ همسٍض ًثاقس قطوتْا هدثَضًس تِ تاًىْاي ذهَنگ هطاخؼوِ ًووَزُ ٍ    وٌٌس ٍ زض قطايغگ وِ اهىاى
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 ّ يٌوِ ّواي هوالگ قوطوتْا ذَاّوس قوس ٍ       عٍاهْاي تاًىگ تا ًطخ تْطُ تاالتطي ضا زضيافت وٌٌس وِ ايي هَهَع هٌدط تِ افوعايف 

 .هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ تاهيي هالگ زض قطوتْا ضا افعايف ذَاّس زاز

ِ ئو زض ضاؾوتاي اضا ْا قوطوت  ايوي  ولىوطز هوؼيف  ػوايتْواي زٍلوت ٍ   حتِ ًظط هگ ضؾس هسيطاى قطوتْاي زٍلتوگ توِ زليول    

هحهَالت تا ويفيت تط، زض ٍهؼيت هٌاؾثگ اظ خْت ؾَزآٍضي ًثَزُ ٍ تٌْا تطاي اضائِ ٍهؼيت تْتطي اظ ػولىوطز قوطوت ٍ   

 .حؿاتساضي الساهات هٌاؾثگ ضا اًدام ًوگ زٌّساذص هٌافغ قرهگ ًؿثت تِ اًساظُ گيطي هحافظِ واضاًِ ؾَز 

اظ هٌظط تتَضي افعايف ؾَز حؿاتساضي ٍ تمؿين ؾَز ًمسي اظ عطيك اؾتمطاو اظ تاًىْا هَخة توطٍظ تضواز هٌوافغ قوسيس     

ستاً تيي ؾْاهساضاى ٍ اػتثاضزٌّسگاى ذَاّس قس ليىي تِ زليل ايٌىِ زض هحيظ التهازي ايطاى هسيطاى ، ؾوْاهساضاى ٍ تاًىْوا ػوو   

زٍلتگ هگ تاقٌس تضاز هٌافغ فَق زض قطوتْا ضخ ًسازُ ٍتا ظهاًيىِ ذهَنگ ؾاظي زض قطوتْا تِ هؼٌگ ٍالؼگ آى اًدام ًگيوطز  

اهىاى تطضؾگ هعاياي اؾتفازُ اظ هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ تاثيط آى زض واّف ّعيٌِ ّاي هالگ ٍ هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ تواهيي  

 .سهالگ زض ايطاى همسٍض ًوگ تاق

) بب هحبفظِ کبزی حػتببدازی ( هتغیس هػتم  )زابطِ ًػبت غَد ّس غْن بِ دزآهد غیسػولیبتي  بسزغي  

 (هتغیس ٍابػتِ

 تفػیس آهبزی 

. ًؿثت ؾَز ّط ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ قطوت ضاتغِ هؿوتمين زاضز هحافظِ واضي حؿاتساضي تا عثك هؼازلِ ضگطؾيَى، 

ايوي توساى هؼٌوا اؾوت ووِ توا افوعايف يوه ٍاحوس زض ًؿوثت فوَق هحافظوِ وواضي              . تاقس هگ  0.005هطية هتغيط هؿتمل تطاتط 

  .واّف ذَاّس يافت  0.005حؿاتساضي هؼازل 

 تفػیس حػببدازی 

تفؿيط لطاضزازي اظ هحافظِ واضي حؿاتساضي هگ تَاى ايٌگًَِ ػٌوَاى ًووَز ووِ     تَخِ تِ عثك چاضچَب ًظطي تحميك ٍ تا

هوسيطاى ٍاحوس تدواضي    . زيگط اظ اقرال عطف لطاضزاز تا ٍاحسّاي تداضي ، هسيطاى هگ تاقوٌس  زض لالة تتَضي لطاضزاز، يىگ

زض لثال اضائِ ذسهات هسيطيتگ ذَز ٍ تا زض اذتياض گطفتي اهىاى هسيطيت هٌاتغ قطوت ، اظ قوطوت حموَق ٍ پوازاـ زضيافوت     

سيطاى هحافظوِ وواض ػووستاً هٌواتغ قوطوت ضا زض      هو .ضفتاضهسيطاى قطوتْا عيف هحافظِ واض تا هتَْض ضا قاهل هگ قَز. هگ وٌٌس

اظؾوَي ؾوْاهساضاى    انولگ وؿوة  زضآهوس    هحول  فؼاليتْاي انلگ قطوت ؾطهايِ گصاضي هگ وٌٌس يؼٌگ فؼاليتْايگ وِ تؼٌوَاى 

 .اًسقسُ  هغلغتتهَية ضؾيسُ ٍ اػتثاضزٌّسگاى لثل اظ اذص ٍام اظ آًْا 

لياتگ ؾطهايِ گصاضي وطزُ ٍ تِ زًثال وؿة ؾوَز اظ ايوي حوَظُ ّوا هوگ      زض هماتل هسيطاى هتَْض تيكتط زض فؼاليتْاي غيطػو

هحافظِ واضي حؿاتساضي زض ايي هياى ؾؼگ زاضز تا تا اخطاي هىاًيؿن وٌتطلگ ، ضفتاض هوسيطاى هتْوَض ضا وٌتوطل ووطزُ ٍ      .تاقٌس 

 .ْاهساضاى ػول ًوايس زض لالة تتَضي ًوايٌسگگ تؼٌَاى ػاهل وٌتطلگ زض خْت واّف ًگطاًيْاي اػتثاضزٌّسگاى ٍ ؾ

ًؿثت ؾَز ّوط  ًتايح آهاضي تسؾت آهسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى ًكاى هگ زّس وِ تيي هحافظِ واضي حؿاتساضي ٍ 

ليىي هيعاى ايي ضاتغِ تؿياض ًاچيع توَزُ ٍ زض اظاء يوه ٍاحوس افوعايف زض ٍاحوس      . ؾْن تِ زضآهس غيطػولياتگ ضاتغِ ٍخَز زاضز 

ايي ًتيدِ تيواًگط ايوي هَهوَع اؾوت ووِ هوسيطاى قوطوتْاي        . ٍاحس افعايف هگ ياتس 0.005تٌْا تساضي هحافظِ واضي حؿافَق 
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ػوسم تطلوطاضي واهول ٍ خواهغ تتوَضي ًوايٌوسگگ اظ ؾوَي زٍلوت زض         . زٍلتگ تيكتط تِ ؾوت ضفتاضّاي هتَْاضاًِ گطايف زاضًس 

گ ضٍز زض فضواي هالىيوت ذهَنوگ وٌتطلْواي اػووال      اًتظاض ه. قطوتْاي زٍلتگ هگ تَاًس يىگ اظ تَخيْات ضفتاض فَق تاقس 

قسُ زض لالة تتَضي ًوايٌسگگ زض قطوتْا زض همايؿِ تا فضاي هالىيت زٍلتگ ، اضتما يافتِ ٍ هحافظِ وواضي حؿواتساضي تؼٌوَاى    

 .يه هىاًيؿن وٌتطلگ واضوطز هَثط تطي زاقتِ تاقس

ُ ًكوَز ٍ ؾوْن هالىيوت تروف ذهَنوگ زض قوطوتْا       زض ايطاى ًيع تا ظهاًيىِ فطآيٌس ذهَنگ ؾاظي تغوَض واهول پيواز   

ض هوسيطاى هموسٍض ًووگ    اافعايف ًياتس اهىاى تطضؾگ هعاياي ًاقگ اظ تگاضگيطي  هحافظِ واضي حؿاتساضي زض خْت وٌتوطل ضفتو  

 .تاقس

 ًتیجِ ًْبیي تحمیك

ىاًيؿووگ اؾوت توطاي    عثك تتَضي لطاضزازّا ٍ تفؿيط لطاضزازي اظ هحافظِ واضي حؿاتساضي ، هحافظِ واضي حؿاتساضي ه

ّوط چوِ زض يوه هحويظ التهوازي ، ضفتاضّواي هوسيطاى ٍ        . واّف تضاز تيي اػتثاضزٌّسگاى ٍ ؾْاهساضاى ٍ حفوظ هٌوافغ آًْوا    

گعاضقْاي هالگ هحافظِ واضاًِ تط تاقٌس ؾَز حؿاتساضي هؼمَل تط ٍ لاتل اتىاتط اًساظُ گيطي ذَاّس قس ٍ ظهيٌِ خلوَگيطي اظ  

ّوچٌيي تا ضػايت هحافظِ وواضي  . هْاي اذص قسُ اظ اػتثاضزٌّسگاى تيي ؾْاهساضاى فطاّن ذَاّس قس تَظيغ هٌاتغ قطوت يا ٍا

لىي هيعاى ضػايت هحافظِ واضي حؿاتساضي تا حسٍز ظيازي .هياًگيي هَظٍى ّعيٌِ تاهيي هالگ واّف ذَاّس يافتحؿاتساضي 

َاهؼگ ووِ زٍلوت ًموف پطضًگوگ زض فؼاليتْواي التهوازي       زض خ. ٍاتؿتِ تِ هحيظ التهازي ، ؾياؾگ ٍ فطٌّگگ خَاهغ هگ تاقس 

زاضز ٍ ذهَنگ ؾاظي تِ هؼٌگ ٍالؼگ آى پيازُ ًكسُ اؾت ًِ زٍلتْا تؼٌَاى هالىاى ٍ ًوِ هوسيطاى تؼٌوَاى وطزاًٌوسگاى قوطوتْا      

ىْواي زٍلتوگ   ّوچٌاى اؾت وِ تا ٍخَز تاً. چٌساى توايلگ تِ اؾتمطاض ؾيؿتوْاي وٌتطلگ اظ عطيك ضػايت هحافظِ واضي ًساضًس

زضايي وكَضّا تاًىْا ًيع چٌساى ًؿثت تِ ضػايت هحافظِ واضي حؿاتساضي زضقوطوتْاي زٍلتوگ توايول ٍ پيگيوطي ًكواى ًووگ       

 .زٌّس

 پیؿٌْبدّبیي بسای تحمیمبت آتي دزحَشُ تحمیمبت تئَزیک 

يٌوِ تواهيي هوالگ زض    اثط هحافظِ وواضي حؿواتساضي زض وواّف هيواًگيي هوَظٍى ّع      ؾگاًدام هغالؼِ تغثيمگ خْت تطض -1

 هحيظ التهازي زٍلتگ ٍ هحيظ التهازي ذهَنگ

 تطضؾگ ًمف فطٌّگ زض تىاضگيطي ٍ پيازُ ؾاظي هحافظِ واضي حؿاتساضي -2

اثطات ًاقگ اظ تگاضگيطي يوا حوصف ٍيػگوگ ويفوگ هحافظوِ وواضي حؿواتساضي زضهحويظ التهوازي،           تغثيمگ تطضؾگ -3

 ؾياؾگ ٍ فطٌّگگ ايطاى

تاثيط حصف هحافظِ واضي حؿاتساضي اظ چاضچَب ًظطي ّيات تسٍيي اؾتاًساضزّاي حؿواتساضي  هغالؼِ زض ذهَل  -4

 هيالزي تِ تؼس 2006آهطيىا اظ ؾال 

 لؼِ زض ذهَل اثط هحافظِ واضي حؿاتساضي زض وٌتطل تهويوات هتَْضاًِ ؾطهايِ گصاضي هسيطاىغاه -5

 پیؿٌْبدّبیي بسای تحمیمبت آتي دزحَشُ تحمیمبت تجسبي 
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طضؾگ اثط هحافظِ واضي حؿاتساضي تطؾَز حؿاتساضي ٍ ضفتاض هسيطاى قطوتْا تا تَخوِ توِ تفؿويط هاليواتگ اظ هحافظوِ      ت -1

 واضي حؿاتساضي

تطضؾگ اثط هحافظِ واضي حؿاتساضي تطؾَز حؿاتساضي ٍ ضفتاض هسيطاى قطوتْا توا تَخوِ توِ تفؿويط لواًًَگ اظ هحافظوِ        -2

 واضي حؿاتساضي

 ذهَنگ زض گؿتطـ اؾتفازُ اظ هحافظِ واضي حؿاتساضي زض هحيظ التهازي ايطاى تطضؾگ ًمف تاًىساضي -3

تطضؾگ ًمف ٍ ضاتغِ هحافظِ واضي حؿاتساضي زضپيف تيٌگ ؾَز ّط ؾوْن قوطوتْاي پصيطفتوِ قوسُ زض توَضؼ اٍضاق       -4

 تْازاض تْطاى

ظوطي حؿواتساضي ايوطاى زض    تطضؾگ ًمف ٍ اثط هحافظِ واضي حؿاتساضي تؼٌَاى يىوگ اظ ٍيػگيْواي ويفوگ چواچَب ً     -5

 ضؾيسگگ ٍ گعاضقگطي حؿاتساضاى ضؾوگ زض ايطاى

 :هٌببغ ٍ هبخر

تطخوِ ٍ التثواؼ زوتوط ػلوگ خْاًرواًگ ٍ زوتوط ػلوگ پاضؾوائياى ، تْوطاى         ،«هدیسیت هبلي»،1378،ضيوًَس پگ ،ًٍَ -1

 ؾوت، خلس زٍم  اًتكاضات،

 «دیدگبُ زٍؼ ؾٌبختي : جسبي دزحػببدازی پطٍّؿْبی ت» ،1379آخيي ويوا ، .ب ضقاز ػثسالرليك ٍ تيريي -2

 چاپراًِ هطوع ًكط زاًكگاُ قيطاظ قيطاظ، ،چاج اٍل، ًواظيتطخِ زوتط هحوس 

تبثیس هحبفظِ کبزی حػتببدازی بتس پبیتدازی    » ،(، (1388)تيتا هكايد ،هْسي هحوسآتازي ٍضها حهاض ظازُ، -3

 56، فهلٌاهِ تطضؾيْاي حؿاتساضي ٍ حؿاتطؾگ،خلس «غَد

زاًكوگاُ آظاز اؾوالهگ ٍاحوس     ،«اًداشُ گیسی هحبفظِ کبزی حػتببدازی دزایتساى  »،(1385)وي تٌگ هْس،تْ -4
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