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 چکیذٌ
زض هٌبعك ضٍؾتبيي اؾت ٍ فبهل انلي ثطاي ضقس  اي ٍ ذسهبت حول ٍ ًمل زاضاي ًمف اؾبؾي زض تحطن التهبز ٍ وبّف فمط ثْجَز قجىِ خبزُ

هٌبعك ضٍؾتبيي فرطاّن   التهبزي هٌبعك ضٍؾتبيي، اضائِ اقتغبل ٍ اظ ثيي ثطزى هحسٍزيت زؾتطؾي ثِ ذسهبت هَضز ًيبظ اؾت وِ هٌبفـ هتقسزي ضا زض
ًوبيس. پػٍّف حبضط ثب ّسف ٍاوبٍي ًمف حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي زض اثقبز التهبزي هٌبعك ضٍؾتبيي اًدبم قسُ اؾت. ايي پػٍّف اظ لحبػ ّرسف   هي

زّؿرتبى   ضٍؾرتبي  12گطزز. خبهقِ آهربضي پرػٍّف    تحليلي اؾت وِ ضٍيىطز حبون ثط آى ووي هحؿَة هي -وبضثطزي ٍ ثط اؾبؼ هبّيت تَنيفي
ّرب   ًفط ثطآٍضز گطزيس. پطاوٌسگي تقساز ًوًَِ 356ذبًَاض اؾت. حدن ًوًَِ ثط اؾبؼ فطهَل وَوطاى،  2946ولرَضاى قْطؾتبى اضزثيل اؾت وِ زاضاي 

. خْرت ثطضؾري   زض ضٍؾتبّب، هتٌبؾت ثب تقساز ذبًَاض هَخَز ثَزُ ٍ قيَُ اًتربة ًوًَِ زض ّط ضٍؾتب ثِ نَضت تهبزفي ؾيتوبتيه اًدبم گطفتِ اؾرت 
ًوربگط اًترربة گطزيرس. پبيربيي ورل       23ًوبگط ٍ چْبض قبذم تَؾقِ التهربزي زض لبلرت    15هَضَؿ، چبضچَثي اظ ؾِ قبذم حول ٍ ًمل زض لبلت 

ٍ   ته ًوًَِ tّب ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  ثطآٍضز گطزيس. تحليل زازُ 84/0پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ آلفبي وطًٍجبخ  پري قربًَى ٍ   اي، ضگطؾيَى چٌرس هتغيرطُ، آًتط
ّبي حول ٍ ًمل ًمف هْوي زض تَؾقِ آًْب زاضز ٍ زؾتطؾري   زض هٌبعك ضٍؾتبيي ؾيبؾتايي اؾت وِ تىٌيه تبپؿيؽ فبظي اًدبم قس. ًتبيح ثيبًگط 

لتهربزي  ّبي حول ٍ ًمل ثيكتطيي ًمف ضا زض تجييي اثقبز تَؾقِ ا ظيطؾبذتهٌبؾت ثِ آى فبهل هْوي زض وبّف اًعٍاي خغطافيبيي اؾت ٍ ّوچٌيي 
 ا اؾت.زاض
 

 حول ٍ ًمل، تَؾقِ التهبزي، تَؾقِ پبيساض ضٍؾتبيي، زّؿتبى ولرَضاى ياصگان کلیذی:
 

 

 ممذمٍ
ّبي حول ٍ ًمل تب لطى ّيدسّن  ثؿيبض هحسٍز ثَز، اهب ثب اذتطاؿ هبقيي ثربض، تَؾقِ ثرف حول ٍ ًمرل   ؾطفت اضتجبعبت ٍ ؽطفيت

ِ   اي وِ  (، ثِ گ72ًَِ: 1393ٍ حيسضي چيبًِ، پصيط قس)ضضب عجـ  ثب ؾطفت ثيكتطي اهىبى يربفتگي وكرَضّب پرؽ اظ     اهرطٍظُ هر ن تَؾرق
نٌقت، هطثَط ثِ تَؾقِ اضتجبعبت ٍ حول ٍ ًمل اؾت ٍ ثِ فٌَاى يىي اظ ًيبظّبي اؾبؾي پيكطفت التهبزي، تَؾقِ ٍ تَؾقِ پبيساض هغطح 

ِ        اؾت. زض ايي هيبى، حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي هَضَؿ هْوي اؾت ورِ هرَضز   اي ورِ   تَخرِ ثؿريبضي اظ هترههربى تَؾرقِ اؾرت ثرِ گًَر
اًس ورِ زض   ّبي هتقسزي ضا عطاحي وطزُ ّبي هطتجظ زض ضاثغِ ثب تَؾقِ ضٍؾتبيي، ثطًبهِ الوللي، ثبًه خْبًي ٍ ؾبيط ؾبظهبى ّبي ثيي ؾبظهبى

(. حورل ٍ ًمرل زض خبهقرِ    222: 1396ى، تط اؾت)ؾدبؾي ليرساضي ٍ ّوىربضا   ايي ثيي ًمف حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي اظ ؾبيط هَاضز ثب اّويت
ضٍؾتبيي هتأثط اظ لبثليت تحطن ٍ زؾتطؾي اؾت، اهطٍظُ ًيع زض اثط گؿتطـ ٍ پيكطفت گؿتطزُ ٍؾبيل حول ٍ ًمل فوَهي ٍ ذهَنري،  

يي وربال ٍ  تغييط زض الگَي ظًسگي، تدبضي قسى هحهَالت تَليسي ضٍؾتبّب ٍ ... لبثليت زؾتطؾي گؿتطـ ضٍظ افعٍى زاقتِ اؾت ٍ خبثدب
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(. اظ ايي ضٍ زض ًَاحي ضٍؾتبيي ايدبز الساهبتي هبًٌس ثْجرَز ًؾربم   26: 1394افطاز ؾطفت ٍ قتبة ثيكتطي زاقتِ اؾت)آلبيبضي ٍ ّوىبضاى، 
حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي خْت زؾتطؾي ثيكتط ثِ ذسهبت، ثبظاض ٍ اضتمبي قطايظ التهبزي ضٍؾتبئيبى، وبّف ٍ اظ ثيي ضفتي فمط ضا ثرِ زًجربل   

زض هٌربعك ضٍؾرتبيي هتفربٍت    گيرطي   تهوين ذسهبت ثط اؾبؼ ًيبظّب، زؾتطؾي ثِ هٌبثـ ٍ ًمف آى زض فطآيٌس (. اييHine, 2014: 6ضز)زا
ّربيي ورِ زض ًرَاحي     ( ظيطا ثِ زليل ٍيػگي ذبل ًَاحي ضٍؾتبيي، ثِ عرَض هقورَل، اهرَض ٍ فقبليرت    Odufuwa et al, 2012: 24اؾت)

ّب زض هٌربعك قرْطي فربزي اؾرت، اهرب زض ًرَاحي        س ضفت ٍ آهس ثِ هٌبعك زيگط اؾت، ايي حطوبت ٍ ضفتگيطز، ًيبظهٌ ضٍؾتبيي اًدبم هي
گطزز)هغيقري   ضٍؾتبيي هكى ت حول ٍ ًمل زض حس ظيبزي اؾت وِ ثطاي ثيكتط هطزم هٌدط ثرِ تحورل ؾررتي ٍ ايدربز هكرى ت هري      

 (.  91: 1391؛ پَضعبّطي ٍ ّوىبضاى، 1382لٌگطٍزي، 
گطزز وِ زاضاي ًمف هْوي زض ثطلطاضي ضٍاثظ فضبيي  ّب ٍ اظ اخعاي ضطٍضي التهبز هحؿَة هي ظ هْوتطيي فقبليتحول ٍ ًمل يىي ا
ِ  هبًٌس ثؿيبضي اظ قجىِ( ٍ Rodrigue et al, 2013: 3ثيي ًمبط هرتلف اؾت) ّرب ٍ پيًَرسّب ضا زض ثرط     اي اظ هىربى  ّبي هَخَز، هدوَفر

تطيي فٌبنط قرجىِ حورل ٍ ًمرل ٌّسؾرِ قرجىِ ٍ ؾرغا اضتجربط         گطزز. ثٌيبزي ب هحؿَة هيّ گيطًس وِ ًكبًگط اضتجبعبت  ثيي هىبى هي
ّبي هٌبؾت خْت تَؾقِ اؾت ظيطا تَؾقِ التهبزي زض ّط  ّبي حول ٍ ًمل يىي اظ ضاُ گصاضي زض ظيطؾبذت (. ؾطهبي42ِ: 1392اؾت)له، 

 &Mateocترَاى اًتؾربض ضفربُ ضا زاقرت)     ت ٍ ثسٍى آى ًوري ّبي هرتلف التهبزي اؾ ّب ٍ فقبليت گصاضي زض ثرف وكَض ًيبظهٌس ؾطهبيِ

Otmin, 2011: 3ُّبي ضٍؾتبيي ٍ حول ٍ ًمل هٌبؾت ًمف هْوي زض تؿرْيل فرطٍـ ٍ نربزضات هحهرَالت وكربٍضظي ٍ       (، ٍخَز ضا
(. زض 38: 1392ازُ، وٌرس)وطيوي ٍ پبقربظ   تَليسات ضٍؾتبئيبى زاضز ٍ ضاُ هٌبؾجي زض ؾَْلت فطضِ هحهَالت وكبٍضظي زض ثبظاض فطاّن هري 

ايطاى ايي ثرف ًتَاًؿتِ اؾت ثِ خبيگبُ ٍالقي ذَز زؾت يبثس ٍ ًيبظهٌس تَؾقِ ٍ ثْجَز اؾت، ظيطا ثؿيبضي اظ هكى ت ظًسگي ضٍؾتبيي ٍ 
ٌْب ثرب  ّبي اذيط ت (. زض ؾبل2: 1396؛ ذبزم گطايلي ٍ ؾليوبًي وطهبًي، 1391قْطي ضيكِ زض حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي زاضز)اثغحي فطٍقبًي، 

ّبي حول ٍ ًمل ضا ثرِ فطنرِ ظًرسگي     تَاى هؿبئل حول ٍ ًمل ضٍؾتبّب ضا ثِ ًؾن زضآٍضز ٍ ذسهبت ؾيؿتن ضيعي وبضآهس ٍ هؤثط هي ثطًبهِ
ّربي ظًرسگي ضٍؾرتبئيبى ضا حرل      ضٍؾتبئيبى ٍاضز وطزُ ٍ ؾغا ظًسگي التهبزي ٍ اضتجبط ضٍؾتبئيبى ضا ثْجَز ثركيس ٍ ثؿيبضي اظ ًبه يوت

وٌس، حول ٍ ًمل ضٍؾرتبيي   هٌبعك ضٍؾتبيي قْطؾتبى اضزثيل وِ ثرف لبثل تَخْي اظ خوقيت آى زض ًَاحي ضٍؾتبيي ظًسگي هي زض ًوَز.
ٍاؾِ ثب  تَاًس قطايظ ٍ ويفيت ظًسگي ضٍؾتبئيبى ضا اضتمب زّس ٍ ضقس ٍ تَؾقِ التهبزي، اًتمبل ؾطيـ وبال ثِ ثبظاض ٍ اضتجبط ثي ٍ ثْجَز آى هي

ّرب ضا ثرِ    هبًسگي، ثيىبضي ٍ ضقف ظيطؾبذت اُ زاقتِ ثبقس؛ ظيطا فسم زؾتطؾي هٌبؾت ايي هٌبعك ثِ حول ٍ ًمل، فمتهكتطي ضا ثِ ّوط
گطزز. لصا ثب تَخِ ثِ اّويت هَضَؿ، پػٍّف حبضط ثِ لهس ٍاوربٍي ًمرف    زًجبل زاضز ٍ هٌدط ثِ هْبخطت ضٍؾتبئيبى ثِ هطاوع قْطي هي

تهبزي هٌربعك ضٍؾرتبيي زض ثررف هطورعي قْطؾرتبى اضزثيل)زّؿرتبى ولررَضاى( زض ضاؾرتبي         حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي زض تَؾقِ اثقبز ال
 پبؾرگَيي ثِ ؾَاالت ظيط اًدبم قسُ اؾت:

 اظ زيسگبُ ؾطپطؾتبى ذبًَاض، ٍضقيت حول ٍ ًمل زض ضٍؾتبّب زض چِ ؾغحي لطاض زاضز؟ 

 ِچِ هيعاى اؾت؟ ّبي حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي ثط اثقبز تَؾقِ التهبزي ثِ هيعاى اثطگصاضي هؤلف 

 اثقبز تَؾقِ التهبزي زض ضٍؾتبّبي هَضز هغبلقِ زض چِ ٍضقيتي لطاض زاضًس؟ 

هرسل   ض پرػٍّف ( ز1398احوسي ٍ ّوىبضاى)ّبي هتقسزي نَضت گطفتِ اؾت اظ خولِ آًْب  زض ضاثغِ ثب حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي پػٍّف
طيع ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازُ ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسُ اًس وِ ضاّجطز تطويجي اٍلَيت ثٌسي اؾتطاتػي ّبي حول ٍ ًمل َّقوٌس زض و ًكْط تج

ّوبٌّگي وليِ ؾبظهبى ّب ٍ اضگبى ّبي زٍلتي زض ذهَل ثْجَز ظيطؾبذت فوَهي تَؾقِ ؾيؿتن ّبي َّقوٌس حول ٍ ًمرل زض ّرط زٍ   
ٌسي هتفبٍت اظ ّوسيگط زاضًرس. ًدفري ٍ   ( زض اٍلَيت اٍل لطاض گطفتِ ٍ ؾبيط اؾتطاتػي ّب اٍلَيت ثANP( ٍ )GSPMضٍـ تحليل قجىِ )

( ثِ تجييي اثطات فضبيي قجىِ حول ٍ ًمل ثط تَؾرقِ ضٍؾرتبيي اؾرتبى تْرطاى پطزاذتٌرس ٍ ثرِ ايري ًتيدرِ ضؾريسًس ورِ           1397ّوىبضاى)
ّ   زّؿتبى ّربي   ؿرتبى ّبي قطلي ٍ قوبلي  حبقيِ قْط تْطاى  حول ٍ ًمل ثيكتطيي تأثيط ضا ثط تَؾقِ  ضٍؾتبيي آًْب زاقتِ اؾرت ٍلري ز

( زض ثطضؾي ضاّجطز تَؾقِ پبيساض حول ٍ ًمل قْطي ثرب اؾرتفبزُ اظ تحليرل    1396فٌي ٍ ّوىبضاى)اًس.  غطثي اظ ووتطيي تأثيط ثطذَضزاض ثَزُ
قجىِ زض و ًكْط تجطيع ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس وِ ضاّجطز هَضز لجَل زض ثطًبهِ ضيعي، ضاّجطزّربي تْربخوي ثطپبيرِ تمَيرت ًمربط لرَت ٍ       

( زض پػٍّكي ثِ ثطضؾي تأثيط حول ٍ ًمل ثط اثقبز هرتلرف تَؾرقِ ضٍؾرتبيي زض    1396ؽبّطي ٍ ّوىبضاى)بزُ اظ فطنت ّب هي ثبقس. اؾتف
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زاضي ٍخرَز زاضز. زض پػٍّكري    ثرف هطوعي تجطيع پطزاذتٌس ٍ زضيبفتٌس ثيي حول ٍ ًمل ٍ تغييطات اًساهَاض ضٍؾتبّب ضاثغِ هثجرت ٍ هقٌري  
( ثب ّسف ًمف ًؾبم حول ٍ ًمل ضٍؾرتبيي زض تَؾرقِ يربفتگي التهربزي ًرَاحي ضٍؾرتبيي       1396ّوىبضاى ) زيگط وِ ؾدبؾي ليساضي ٍ

ّب ثيكتطيي تأثيطپصيطي ٍ افرعايف   خَيي زض ّعيٌِ ّبي تَليس ٍ نطفِ زّؿتبى عبغٌىَُ قوبلي ثِ ًتيدِ ضؾيسًس وِ قبذم وبّف ّعيٌِ
( زض پػٍّكي ثرِ  1394م حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي ضا زاقتِ اؾت. آلبيبضي ٍ ّوىبضاى)گصاضي ثب هٌكب قْطي ووتطيي تأثيطپصيطي اظ ًؾب ؾطهبيِ
ثٌسي نَضت گطفتِ زض اضتجبط ثب حول ٍ ًمرل ضٍؾرتبيي، ثرط هجٌربي      ثٌسي حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي زض ايطاى پطزاذتٌس ٍ زضيبفتٌس هٌغمِ هٌغمِ

ّط وسام اظ آًْب ثِ ّوبى ًؿجت هَخجبت تغييط زض هطظّبي هٌربعك   ّب ٍ تَاثـ هَضز اؾتفبزُ ثَزُ ٍ ّط گًَِ تغييط زض انَل، ّسف ٍ قبذم
ظايي خَاهـ ضٍؾتبيي پطزاذتٌرس ٍ   ( اؾت وِ ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي ٍ اقتغبل1392وطيوي ٍ پبقبظازُ) آٍضز. ضا فطاّن هي

زيَاًسضُ ضاثغِ هقىَؾي ٍخَز زاضز  -هحَض اضتجبعي ؾٌٌسج ظايي ٍ فبنلِ اظ ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفتٌس وِ ثيي اضتمبي ؾغا زضآهس ٍ اقتغبل
( زض 2019ث ًىت ٍ ّوىبضاى)اًس، ٍخَز زاضز.  ٍ تفبٍت هقٌبزاضي ثيي ٍضقيت زضآهس ٍ اقتغبل ضٍؾتبّبيي وِ زض حبقيِ ايي هحَض ٍالـ قسُ

ل ٍ ًمرل فقربل پطزاذتٌرس ٍ زضيبفتٌرس ثْجرَز      اي ثيي قْط ٍ ضٍؾتب ثِ ثطضؾي فسم تَاًبيي همبهبت قْطزاضي ًؿجت ثِ حور  تحليلي همبيؿِ
ّربي   تَاًس وٌترطل ٍ ؾيبؾرت   گصاضي ثيكتط زض هٌبثـ هي ّبي حول ٍ ًمل ّوطاُ ثب ؾطهبيِ قبيؿتگي ٍ پكتيجبًي همبهبت قْطزاضي اظ قجىِ

گرصاضي زض  ِ اثرطات ثلٌسهرست ؾرطهبي    ( زض پػٍّكري 2019هطثَط ضا ثِ ذهَل زض خَاهـ ضٍؾتبيي افرعايف زّرس. گرًَعالؽ ٍ ًَگرَؼ)    
ّبي حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي اًدبم زازًس، ًتربيح ًكربى زاز ورِ زض حبليىرِ قرىبف ثريي هٌربعك قرْطي ٍ ضٍؾرتبيي ثرب احرسا               ظيطؾبذت
وٌس ٍ اهىبى  ّبي  ثب ؽطفيت ثبال زض ًيوِ اٍل زٍضُ تمَيت قسُ اؾت، تىويل ايي قجىِ زض زٍضُ زٍم، ايي ٍضقيت ضا هتقبزل هي ظيطؾبذت

ّربي   ّب ثطاي ايدربز وربّف ًبؾربظگبضي    آٍضز، ٍلي ايي پيكطفت ّب ضا فطاّن هي تطي ثِ ذسهبت اؾبؾي، وبالّب ٍ فطنت ًِزؾتطؾي  فبزال
( ثرِ ثطضؾري اضتجربط ثريي حورل ٍ ًمرل       2017اختوبفي هٌبعك ضٍؾتبيي زض ثطاثط قْطّب وبفي ًجَزُ اؾت. اؾتبؾتٌب ٍ ٍيكبضز) -التهبزي

ي پطزاذتٌس، ًتبيح تحميك آًْب ًكبى زاز هيعاى حول ٍ ًمل زض هجرس  ٍ همهرس زض ؾطاؾرط هٌغمرِ     فوَهي ٍ تَؾقِ تسضيدي هٌبعك ضٍؾتبي
گطزز ٍ تَؾقِ تسضيدي ضا زض ول ًَاحي ضٍؾتبيي ثِ  هٌبؾت اؾت ٍ ايي اهط ثبفث تَؾقِ گطزقگطي ٍ خلَگيطي اظ هحطٍهيت اختوبفي هي

ٍضقيت حول ٍ ًمل ثعضگؿبالى زض هٌربعك ضٍؾرتبيي پطزاذترِ ٍ ًتربيح ضا      ( زض پػٍّكي ثب ّسف ثطضؾي2017زًجبل زاضز. ثبًس ٍ ّوىبضاى)
( تأثيط حورل ٍ  2016ّبي ثيكتطي زاقتٌس. ؾيسحٍَؼ ٍ ّوىبضاى) هثجت اضظيبثي وطزًس ٍ ّوچٌيي ثطاي زؾتيبثي ثِ ًتبيح ثْتط ًيبظ ثِ زازُ

ض زازًس ٍ زضيبفتٌس وِ ظًبى زضن پربئيٌي اظ ؾيبؾرت حورل ٍ    ًمل ضٍؾتبيي ثط ظًبى وبضآفطيي زض هٌبعك ضٍؾتبيي ًيدطيِ ضا هَضز ثطضؾي لطا
ّب اؾت ٍ زض عرَالًي هرست ثرطاي ثْجرَز حورل ٍ ًمرل        ًمل زاقتٌس ٍ ثؿيبضي اظ آًْب احؿبؼ وطزًس وِ هؿألِ انلي ويفيت پبييي خبزُ

( ثرِ ثطضؾري اثرط هعايربي     2014ضاى)خيورع ٍ ّوىرب  گصاضاى ثطاي تأهيي ًيبظّبي ظًبى وبضآفطيي هَضز ًيبظ اؾرت.   ضٍؾتبيي، حوبيت ؾطهبيِ
ّبي حول ٍ ًمرل   گصاضي هٌبؾت زض ظيطؾبذت التهبزي حول ٍ ًمل زض هٌبعك ضٍؾتبيي زٍضافتبزُ اؾىبتلٌس پطزاذتٌس ٍ زضيبفتٌس وِ ؾطهبيِ

 اثط هثجتي ثط اقتغبل ٍ وؿت ٍ وبض زاضز. 

 مثاوی وظزی

بضآهس حول ٍ ًمل، يىي اظ فَاهل هْن خْت ثمب ٍ حفرؼ هٌربعك زض   زّس وِ ايدبز ؾيؿتن و ًگبّي ثِ تبضيرچِ حول ٍ ًمل ًكبى هي
ّب ثَزُ اؾرت ٍ ثرب تَؾرقِ التهربزي ٍ تىٌَلرَغيىي ضًٍرس تىبهرل ؾيؿرتن حورل ٍ ًمرل ثرب ؾرطفت ثيكرتطي اًدربم قرسُ                 توبم ظهبى

ت وِ ّط يره اظ  حول ٍ ًمل اظ زٍ ثرف فوَهي ٍ ذهَني تكىيل قسُ اؾثطضؾي ّب ًكبى هي زّس  (.Rodrigue, 2006: 172اؾت)
ّبي حول ٍ ًمرل   گيطي زض ضاثغِ ثب اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ ّبيي ّؿتٌس.  ٍؽيفِ ثرف ذهَني تهوين ايي زٍ ثرف زاضاي ٍؽبيف ٍ هؿئَليت

ِ  ّب ٍ تًَل ّب، پل ّب، ثعضگطاُ اؾت ٍ ثرف فوَهي ذسهبت ٍ ًگْساضي حول ٍ ًمل، احسا  ذيبثبى ّربي حورل ٍ ًمرل اظ     ّب ٍ ايدبز ؾربهبً
يه ؾيؿتن حول ٍ ًمل فوَهي ظهبًي اضخا  تَاى ثيبى وطز هي (.4: 1396، ظازُ ٍ ّوىبضاى اتَثَؾطاًي ٍ ... ضا ثط فْسُ زاضز)اؾوبفيلفجيل 

ترطي ثطذرَضزاض    ّبي زيگط اظ لحبػ ّعيٌِ، ظهربى ؾرفط، ايوٌري، آؾربيف ٍ ضاحتري ؾرفط اظ ٍضرقيت هغلرَة         اؾت وِ زض همبيؿِ ثب قيَُ
ّبي انلي حول ٍ ًمرل ٍ اضظـ هغلرَة هىربى     ( ٍ ثبفث افعايف زؾتطؾي وبضثطاى ثِ ؾيؿتن63: 1395يٌي، ًب ًػاز ٍ حؿي ثبقس)ؾبخسي

اختوبفي، زاضاي ًمرف هْوري زض ويفيرت ٍ     -حول ٍ  ًمل ٍ تطافيه ثِ فٌَاى يه پسيسُ ؾيبؾي (.Xiaosu & Hong, 2013: 7گطزز) 
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ٍ   ( ٍ تَؾقِ آى 448: 1398سٍي، التهبزي يه خبهقِ اؾت)هحوسي زُ چكوِ ٍ هْ -ؾبذتبض اختوبفي   ثِ عَض لغـ اضتجربط ثريي نرٌبيـ 
اي ورِ تَؾرقِ اضتجربط آًْرب،      وٌس، ثِ گًَِ تط هي وٌٌس، ضا هؿتحىن ّب ٍ ًَاحي هرتلف، فقبليت هي ٍاحسّبي تَليسي گًَبگًَي وِ زض ثرف

ّب  س، ثطاي حساوثط وطزى ؾَز ذَز ٍ وبّف ّعيٌِثبقٌ ّب ٍ نٌبيـ هرتلفي هي هَخت ذَاّس قس تب ٍاحسّبي تَليسي وِ هطثَط ثِ فقبليت
گصاضي زض حول ٍ ًمل ثبفث ضقس التهربزي ٍ ايدربز قرطايظ هؿربفس      (. ؾطهبي2ِ: 1395زض وٌبض يىسيگط فقبليت وٌٌس)هْطگبى ٍ تيوَضي، 

  (.Yancang et al, 2014: 5گطزز) اؾتفبزُ اظ ظهيي زض اعطاف آى هي
ظازُ،  ّبي حول ٍ ًمل)آلبيبضي ّيرط ٍ ضحرين   يبثس ٍ ثب گؿتطـ فقبليت ٍ ضقس التهبزي افعايف هي ًيبظ ثِ حول ٍ ًمل ثِ هَاظات تَؾقِ

ؾبظي، زؾتطؾي هٌبؾت ثرِ ثربظاض، افرعايف     ثِ عَض هؿتمين ٍ غيط هؿتمين ثطفطآٍضي ٍ تَليس هحهَالت وكبٍضظي، يىپبضچِ( ٍ 57: 1395
ٍ زض ثطگيطًسُ حطوت اقربل ٍ وبالّب خْت زؾتيبثي  (Anderson, 2006: 9ضز)تَليس ٍ زضآهس وكبٍضظاى ٍ افعايف ثطاثطي تأثيط هثجت زا

( 2006ثِ ثبٍض ثطچوي)(. Drafat, 2003: 4قَز) ّبي هرتلف اًدبم هي ثِ اّساف هرتلف اؾت وِ زض ّط ًَؿ ضاّي ٍ يب ثط ضٍي ظيطؾبذت
ليسي يه وكَض زاضاي اثطات هقتقسزي اؾرت ورِ   ّبي حول ٍ ًمل زض هٌبعك قْطي ٍ ضٍؾتبيي زض افعايف ؽطفيت تَ گؿتطـ ظيطؾبذت

تَاًس ثِ فٌَاى ٍضٍزي هؿتمين ٍ ثِ فٌَاى يه فبوتَض پطزاذت ًكسُ تَليس ثِ حؿبة آيس، زٍم ايٌىِ حول ٍ  قبهل: الف، زض فطايٌس تَليس هي
ضثب اظ عطيك خرصة هٌربثـ اظ    س يه آّيتَاًس ثِ هبًٌ ّبي حول ٍ ًمل زض فطآيٌس تَليس وبّف پيسا ًوبيس ٍ ؾَم هي قَز ّعيٌِ ًمل هٌدط هي

(. ثِ ظفن ليجرَ  40: 1395ًػاز ٍ ّوىبضاى،  ؾبيط هٌبعك ٍ ًَاحي، ضقس التهبزي ٍ اًجبقتگي هٌبثـ زض هٌغمِ ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس)عَالثي
َ    حول ٍ ًمل يىي اظ اضوبى تأثيطگصاض تَؾقِ اؾت وِ ف ٍُ ثط آًىِ يىي اظ ظيطؾبذت گرطزز، يىري اظ    ة هري ّبي اؾبؾري تَؾرقِ هحؿر

ؾبظي  (. تيبؾي وَن هقتمس اؾت ضا91ُ: 1391آيس)پَضعبّطي ٍ ّوىبضاى،  ّبي هْن تَؾقِ زض هٌبعك ضٍؾتبيي ًيع ثِ حؿبة هي ظيطثرف
وٌس، ظيطا ثْجَز قطايظ حورل ٍ ًمرل    اختوبفي فويمي ضا زض هٌبعك ضٍؾتبيي ايدبز هي -ٍ حول ٍ ًمل زض هٌبعك ضٍؾتبيي، اثطات التهبزي

(. ثِ ثبٍض فسُ زيگرطي  38: 1392تَاًس تغييطات لبثل تَخْي زض ضاّجطزّبي تَليس هحهَالت زض ضٍؾتبّب ايدبز ًوبيس)وطيوي ٍ پبقبظازُ،  يه
اظ ًَيؿٌسگبى حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي، ظيطؾبذت هَفمي زض ظهيٌِ هقيكت ضٍؾتبئيبى اؾت وِ قبهل ؾِ فٌهط هىول ٍؾبيل حورل ٍ ًمرل،   

ُ             ّبي حورل ٍ ً  ظيطؾبذت گيرطي   مرل ٍ ويفيرت تؿرْي ت ٍ اهىبًربت اؾرت  ورِ اظ عطيرك ؾرِ فربوتَض تر ـ، ظهربى ٍ ّعيٌرِ اًرساظ
(، هىربى ٍ  Barwel, 1999: 33فٌبنط حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي قربهل ٍؾربيل حورل ٍ ًمرل)     (.Starkey & Ternell, 2002: 9گطزز) هي

(. ايي اخعا ٍ فٌبنط وبضايي ؾيؿتن ضا تقيريي  Schelling, 2002: 6-7ثبقس) ّبي حول ٍ ًمل هي ويفيت اهىبًبت ٍ تؿْي ت ٍ ظيطؾبذت
اًس)ضضرَاًي ٍ   ّبي حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي اظ زٍ ظيطثرف تأؾيؿبت ظيطثٌبيي ٍ ؾيؿتن ٍ ًبٍگبى هتحطن تكرىيل قرسُ   وٌس، ايي ؾيؿتن هي

 (.51: 1391ّوىبضاى، 
ِ ضٍؾتبيي اؾت ٍ زاًكوٌساى هقتمس ّؿتٌس تَؾقِ ضٍؾتبيي تَاى گفت حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي زاضاي ًمف حبوويتي زض تَؾق ثٌبثطايي هي
اي ٍ ذسهبت حورل   ّوچٌيي ثْجَز قجىِ خبزُ(. Okoko, 2011: 10ثيٌي اؾت) ّبي حول ٍ ًمل وبضآهس ضٍؾتبيي لبثل پيف ثب ظيطؾبذت

زي اظ عطيك ثبظوطزى ثبظاضّب ٍ ًمل زاضاي ًمف اؾبؾي زض تحطن التهبز ٍ وبّف فمط اؾت ٍ ثِ فٌَاى يه فبهل انلي ثطاي ضقس التهب
وٌس وِ هٌبفـ هتقسز التهبزي، اختوبفي  زض هٌبعك ضٍؾتبيي، اضائِ اقتغبل ٍ اظ ثيي ثطزى هحسٍزيت زؾتطؾي ثِ ذسهبت هَضز ًيبظ فول هي

لرف  (. زض ٍالرـ حورل ٍ ًمرل خْرت ضفرـ ًيبظّربي هرت      Asomani et al, 2015: 356ًوبيرس)  ٍ ظيؿتي ضا زض هٌبعك ضٍؾتبيي فطاّن هي
گطزًرس ٍ   ّرب زچربض اذرت ل هري     گيطز ٍ زض نَضت ًجَز قجىِ هٌبؾت حول ٍ ًمل، ايي فقبليت التهبزي، اختوبفي ٍ اوَلَغيىي نَضت هي

( ظيرطا  207: 1398؛ ضوي السيي افتربضي ٍ ّوىبضاى، 105: 1392وٌس)نبزلي ٍ نفطي،  ّبي ثباليي ضا ثط خبهقِ ضٍؾتبيي تحويل هي ّعيٌِ
تَاًرس ليورت ٍ هيرعاى     ِ زض ؾغا ضٍؾتبّب زض خطيبى اؾت ثِ ذسهبت حول ٍ ًمل ٍاثؿتِ اؾت ٍ زؾتطؾي ثرِ آى هري  ّبي و توبم فقبليت

 (.Seedhouse, 2016: 141هحهَالت ضا افطايف ٍ ويفيت آى ضا ثْجَز ثركيس ٍ ثبفث ايدبز ثبظاضّبي خسيس گطزز)
 (.1هفَْهي پػٍّف گطزيس)قىل  زض ًْبيت ثب تَخِ ثِ ًؾطيبت ٍ پيكيٌِ پػٍّف السام ثِ تطؾين هسل
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 (: مذل مفًُمی پضيَص1ضکل)

  َا شري دادٌ ي

 محذيدٌ مًردمطالؼٍ

ِ  15زضخرِ ٍ   38ٍ ثيي فطو خغطافيبيي قْطؾتبى اضزثيل، هطوع اؾتبى اضزثيل زض قوبل غطثي وكَض ايطاى  ي قروبلي ٍ عرَل    زليمر
قْط، اظ خٌَة ثب گيرَي، اظ   ويلَهتط هطثـ اؾت. اظ قوبل ثب هكىيي 11081زليمِ قطلي لطاض زاضز ٍ هؿبحت آى  18زضخِ ٍ  48خغطافيبيي 

ـ    ايي قْطؾتبى زض خٌَة غطثي زضيبي ذعض ٍ ثيي زٍ ضقتِقطق ثب ًويي ٍ اظ غطة ثب ًيط ّوؿبيِ اؾت.  قرسُ ٍ    وَُ ؾرج ى ٍ ثربغطٍ ٍالر
ّربي آؾرتبضا ٍ   هي ٍ زقت هغبى اظ هكطق ثِ خٌگرل هتط ّؿت. قْطؾتبى اضزثيل اظ قوبل ثِ قْطؾتبى گط 1263اضتفبؿ آى اظ ؾغا زضيب 

قْطؾرتبى اضزثيرل ثرب    قْط هحسٍز قسُ اؾت. هطوع آهربض ايرطاى،    عبلف ٍ اظ خٌَة ثِ قْطؾتبى ذلربل ٍ اظ هغطة ثِ قْطؾتبى هكىيي
ت آى ضا زض زضنرس اظ خوقير   6/39ًفرطي زض حرسٍز    462632زضنس اظ ؾغا ولي اؾتبى ٍ ثب خوقيت  98/13ويلَهتط هطثـ  2498هؿبحت 

 ثررف  2ورِ زاضاي    قرَز  ثطگطفتِ اؾت. اضزثيل ؾَهيي قْطؾتبى اؾتبى اظ ًؾط ٍؾقت ٍ اٍليي آًْب اظ خٌجِ خوقيت ؾبوي هحؿَة هي

 (.1395)ؾبلٌبهِ آهبضي، اؾت آثبزي 185 ٍ (ّيط ٍ اضزثيل) قْط 2 (،ّيط هطوعي،)

 
 ومطٍ راَىمای مىطمٍ مًرد مطالؼٍ (.2)ضکل
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تحليلري   -ّسف زض ظهطُ تحميمبت وبضثطزي ٍ اظ لحبػ هبّيت ٍ ضٍـ خعء تحميمبت پيوبيكي اظ ًَؿ تَنيفي پػٍّف حبضط اظ لحبػ
ّب اظ همبالت ٍ اؾٌبز هطتجظ اؾتفبزُ قسُ اؾرت،   آٍضي اع فبت هَضز ًيبظ تحميك زض ثرف هجبًي ًؾطي، پيكيٌِ ٍ قبذماؾت. ثطاي خوـ

ض فطنِ ٍ فضبي ضٍؾتبيي ؾيؿتن ًؾبهٌسي زض ضاثغِ ثب ثجت آهربض ٍ اع فربت هطثرَط ثرِ     زض ثقس هيساًي ًيع ثب تَخِ ثِ ايي هَضَؿ وِ ز
حول ٍ ًمل ٍخَز ًساضز، ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ ثِ گطزآٍضي اع فبت هَضز ًيبظ السام گطزيس، لصا ثط اؾربؼ هغبلقربت ًؾرطي اًدربم قرسُ      

ضٍؾتبي زّؿتبى ولررَضاى زض   12طزيس. خبهقِ آهبضي پػٍّف حبضط، آٍضي گ ّبي هَضز ًيبظ خْت تْيِ پطؾكٌبهِ خوـ ّب ٍ ًوبگط قبذم
ًفط ثطآٍضز گطزيس ٍلي اظ آًدب  340ذبًَاضاؾت. حدن ًوًَِ ثط اؾبؼ فطهَل وَوطاى  2946ثرف هطوعي قْطؾتبى اضزثيل اؾت وِ زاضاي

ّرب   ًفط اضتمب يبفت. پطاوٌسگي تقساز ًوًَِ 356ثِ وِ زض ثطذي ضٍؾتبّب حدن ًوًَِ ظيط زُ ًفط ثَز ثطاي زؾتيبثي ثِ ًتبيح ثْتط حدن ًوًَِ 
 (.1زض ضٍؾتبّب هتٌبؾت ثب تقساز ذبًَاض آًْب ٍ ضٍـ اًتربة ًوًَِ زض ّط ضٍؾتب ثِ نَضت تهبزفي ؾيؿتوبتيه ثَزُ اؾت)خسٍل

 َای خاوًار در ريستاَای ومًوٍ پزاکىص پزسطىامٍ (.1)جذيل

 ومًوٍ خاوًار جمؼیت ريستا ومًوٍ خاوًار جمؼیت ريستا

 15 126 434 آلچٍ کىذ 10 43 179 کىذ رضا آتاد تاسٌ

 19 163 599 کىذ ضزیف آتاد تاسٌ 18 156 529 لزٌ لز

 10 59 203 اسالم آتاد 35 303 909 دٌ گیالن

 29 255 891 سامیان 61 528 1830 سلطان آتاد

 10 20 163 اردی 47 409 1348 کزکزق

 44 382 1282 صًمؼٍ 58 502 1659 اوشاب ػلیا

 (356) 340ًوًَِ:  2946ذبًَاض :  10048خوقيت: 

 1398، هحبؾجبت ًگبضًسُهٌجـ: 

ؾبظي هتغيطّبي پػٍّف زض ثررف هتغيرط هؿرتمل اظ ؾرِ قربذم ويفيرت حورل ٍ ًمرل، ذرسهبت حورل ٍ ًمرل ٍ             خْت فوليبتي
ًوربگط اؾرتفبزُ    23ؿتِ اظ چْبض قبذم زض لبلت ًوبگط ثْطُ گطفتِ قس زض ثرف هتغيط ٍاث 15ّبي حول ًٍمل ضٍؾتبيي زض لبلت  ظيطؾبذت

 (.2گطزيس)خسٍل 
 َا ي وماگزَای مًرد مطالؼٍ فُزست ضاخص (.2)جذيل

 وماگز ضاخص متغیز

ل
 وم

 ي
مل

ح
 

آلرَزگي   -3aضفبيرت تقرساز ؾطًكريي زض ذَزضٍّرب      -2aّبي ثيي ضاّري  گبُ ٍخَز اؾتطاحت-1a کیفیت حمل ي ومل

ترأثيط ويفيرت ضاُ ثرط ّعيٌرِ     -5aقْط ٍ ضٍؾتبّبي هدبٍض ثْجَز زؾتطؾي ثِ  -4aنَتي ٍ َّا  

 ًَ ثَزى ٍؾبيل ًمليِ-6aضفت ٍ آهس ثِ قْط 

گيرطي زض   فرسم ٍخرَز ؾرَذت   -2bّبي هَخرَز زض عرَل ضٍظ    تقساز ؾطٍيؽهٌبؾت ًجَزى -1b خذمات حمل ي ومل

ٍخرَز  -4bتقرساز ٍؾربيل ًمليرِ فورَهي هَخرَز زض ضٍؾرتبي        -3bًعزيىي هٌربعك ضٍؾرتبيي   
 ّبي هرهَل حول ؾطيـ هحهَالت زاهي ٍ فبؾس قسًي ييهبق

َای حمل ي  سیزساخت

 ومل
1c- 2اًتربة هؿيط هٌبؾت خْت حول ٍ  ًملc-   )هؿسٍز قسى ضاُ زض عَل ؾبل)ثطف ٍ ثربضاى

3c- ُ4ّبي اضتجبعي  ويفيت ؾبذت ضاc-  ُ5ايوٌي ضاc-    ضفبيت اؾرتبًساضزّبي ضاُ  هبًٌرس ًهرت
 وكي تبثلَ، ذظ

ص
الت

 ٍ
سؼ

تً
ی

اد
 

پذیزی ي  تحزیک

 دستزسی التصادی
1d- 2ؾَْلت زض فطٍـ هحهَالت وكبٍضظيd-     افعايف زؾتطؾي ثرِ ثربظاض ٍ ذرسهبت فرطٍـ

3d-  4افعايف زؾتطؾي ثِ فطٍقگبُ هَاز غصايي ضٍؾتبd-    ُ5افعايف زؾتطؾي ثرِ فطٍقرگبd-

ّبي تَليس  غيظهيٌِ ٍضٍز تىٌَلَ-6dافعايف ضفت ٍ آهس ضٍؾتبئيبى ثِ ضٍؾتبّب ٍ قْطّبي اعطاف 

 ّبي آة، ثطق ٍ ... تَؾقِ ٍ زؾتطؾي هٌبؾت ثِ ظيطؾبذت -7dثِ ضٍؾتبّب 

گذاری  افشایص سزمایٍ

 تا مىطاء ضُزی
1e-ِ2گصاضي زض هكبغل ؾٌتي ٍ نٌبيـ زؾتي  هيعاى ؾطهبيe-ِگصاضي نرٌقتي ٍ   افعايف ؾطهبي

 فتجبضات ثبًىياؾتفبزُ اظ ا -4eّبي وبضآفطيٌي  تَؾقِ فقبليت-3eذسهبتي زض ضٍؾتب 

ّربي قرغلي زض ثررف     افرعايف فطنرت  -2fگطايف ًيطٍي خَاى ثِ هكبغل غيط وكبٍضظي -1fمتىًع ضذن 
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ايدبز ٍ تَؾقِ نرٌبيـ  -4fّبي غيط ظضافي)ثبغساضي، ظًجَضزاضي ٍ ...(  تَؾقِ فقبليت-3fوكبٍضظي  َای ضغلی فؼالیت

تكرىيل  -6fًرِ ثرِ ضٍؾرتب    اهىربى فقبليرت زض قرْط  ٍ ثبظگكرت ضٍظا     -5fتجسيلي ٍ وكربٍضظي  
 ّبي تَليس تقبًٍي

افعايف تقساز گطزقگطاى ٍ هؿربفطاى   -2gفطٍـ هؿتمين هحهَالت ضٍؾتبيي ثِ هؿبفطاى -1g افشایص درآمذ

افرعايف  -4gافعايف لسضت ذطيس وبالّبي ههطفي ثب زاٍام)فرطـ، يرچربل ٍ ...(   -3gثِ هٌغمِ 

وبال ٍ هحهرٍَالت تَليرسي ثرِ ثربظاض      وبّف ّعيٌِ اًتمبل-5gٍضي هحهَالت وكبٍضظي  ثْطُ

 توبيل ثِ وكت هحهَالت ثبظاضي ٍ زاضاي ذطيس تضويٌي -6gههطف 

 (.1396(؛ ؽبّطي ٍ ّوىبضاى)1396(؛ ؾدبؾي ليساضي ٍ ّوىبضاى)1395ًػاز ٍ ّوىبضاى) (؛ عَالثي1391هٌبثـ: پَضعبّطي ٍ ّوىبضاى)

ّبي ثؿتِ زض لبلت عيف ليىطت اؾت وِ ضٍايري نرَضي آى ثرط اؾربؼ ًؾرط       اثعاض هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف، پطؾكٌبهِ ثب پطؾف
وبضقٌبؾبى ٍ هترههبى هَضز ثطضؾي ٍ تغييط ٍ زض ًْبيت هَضز تأييس لطاض گطفت. هيعاى پبيبيي آى ثطاي هتغيط حول ٍ ًمل ثط اؾبؼ آلفبي 

اهط اؾت وِ پطؾكٌبهِ هصوَض تَاًبيي ثطضؾي هتغيطّبي  ثطآٍضز گطزيس وِ ثيبًگط ايي 859/0ٍ ثطاي هتغيط تَؾقِ التهبزي  753/0 وطًٍجبخ
ّبي حبنرل اظ پطؾكرٌبهِ اظ ضگطؾريَى چٌرس هتغيرطُ خْرت ؾرٌدف هيرعاى          پػٍّف ضا زاضاؾت. زض ًْبيت خْت تدعيِ ٍ تحليل يبفتِ

تَؾرقِ التهربزي، تىٌيره    اي خْت ؾٌدف زيسگبُ ضٍؾتبئيبى زض ضاثغِ ثب اثقربز   ته ًوًَِ tتأثيطگصاضي هتغيط هؿتمل ثط ٍاثؿتِ، آظهَى 
ثٌسي ضٍؾتبّبي هرَضز هغبلقرِ ثْرطُ     زّي هتغيطّبي حول ٍ ًمل ٍ زض ًْبيت تىٌيه تبپؿيؽ فبظي ثطاي ؾغا آًتطٍپي قبًَى ثطاي ٍظى

ِ  ضٍـ تبپؿيؽ فبظي اظ ضٍـگطفتِ قس.  ّرب زض هحريظ    ّبي هقطٍف ٍ پطوبضثطز تهوين گيطي چٌس هقيبضُ اؾت وِ خْت ضتجِ ثٌسي گعيٌر
قرًَس. يره فرسز فربظي      ّبي ًؿجي ثب افساز فبظي هكرم هي همبزيط ضتجِ ثٌسي فولىطز ٍ ٍظىزض ايي تىٌيه  .قَز ىبض گطفتِ هيفبظي ث

 .اؾرت  1ٍ  0قَز ٍ ّط يه زاضاي همساض فضَيت ثريي   يه هدوَفِ فبظي هحسة اؾت وِ ثب فبنلِ هكرهي اظ افساز ٍالقي تقطيف هي
 هطاحل ايي تىٌيه ثِ قبهل:

 يؽ تهوينتكىيل هبتط 
 ًطهبل ؾبظي هبتطيؽ تهوين 
  ايدبز هبتطيؽ ثسٍى هميبؼ ٍظيي فبظيv  ثب هفطٍو ثَزى ثطزاضwij 
 ُآل فبظي  هكرم ًوَزى ايس+a ُآل  ٍ ضس ايس–a ِّب ثطاي هؤلف 
 ِآل هٌفي فبظي آل هثجت فبظي ٍ ايسُ ّب اظ ايسُ هحبؾجِ هدوَؿ فَانل ّط يه اظ هؤلف 
 ُآل هحبؾجِ قبذم قجبّت ثِ گعيٌِ ايس 
 ِّب، اؾت. ثٌسي گعيٌِ ضتج 

 َا تجشیٍ ي تحلیل دادٌ

 3/80ًفرط)  286ّبي تَظيـ قسُ زض ثيي ضٍؾتبئيبى ؾطپطؾت ذبًَاض زّؿتبى ولرَضاى ثيكتطيي تقساز پبؾررگَيبى يقٌري    ًبهِ اظ پطؾف
 45ٍ  36-45؛ 26-35؛ 15-25ثيي چْبض ضزُ ؾرٌي زض ًؾرط گطفترِ قرسُ)    زضنس( ضا ظًبى قبهل ثَزًس. اظ  7/19ًفط) 70زضنس( ضا هطزاى ٍ 

زضنس ول پبؾرگَيبى  0/41ثِ ثبال لطاض زاقتٌس وِ  46قس زض ضزُ ؾٌي  ًفط ضا قبهل هي 146ؾبل ثِ ثبال( ثيكتطيي تقساز پبؾرگَيبى وِ 
ثتسايي، ظيط زيپلن ٍ زيپلن، فرَق زيرپلن ٍ ليؿربًؽ ٍ    ؾَاز ٍ ا گطفت. اظ لحبػ هيعاى تحهي ت اظ ثيي چْبض همغـ تحهيلي)ثي ضا زض ثط هي

ّربي    ًفط زضنس اظ پبؾرگَيبى زاضاي تحهي ت ظيط زيپلن ٍ زيپلن ثَزًس. اظ لحبػ ضاُ 124ثبالتط( زض ًؾط گطفتِ قسُ، ثيكتطيي تقساز يقٌي 
اضزي ثِ ذظ ٍاحس قْطي هتهرل ثرَزُ ٍ اظ    اضتجبعي توبم ضٍؾتبّب زاضاي خبزُ آؾفبلت ثَزًس ٍ اظ لحبػ حول ٍ ًمل فوَهي فمظ ضٍؾتبي

 حول ًمل فوَهي ثطذَضزاض اؾت. 
ّبي زض ًؾط گطفتِ قسُ ثطاي پػٍّف، پؽ اظ هحبؾجِ ٍ ؾٌدف ًوبگطّربي ّرط قربذم، ثرطاي هتغيرط      ثب تَخِ ثِ اع فبت قبذم

ثطآٍضز گطزيرس.   03/3ٍ ظيطؾبذت  45/2، ذسهبت حول ٍ ًمل زاضاي هيبًگيي 64/2حول ٍ ًمل، هيعاى ويفيت حول ٍ ًمل زاضاي هيبًگيي 
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، افرعايف  02/3پرصيطي التهربزي    تحطيره زض ضاثغِ ثب هتغيط تَؾرقِ التهربزي اظ زيرسگبُ ؾطپطؾرتبى ذربًَاض ضٍؾرتبيي، هيربًگيي قربذم         

ضظيربثي  ا 22/3ٍ هيربًگيي قربذم افرعايف زضآهرس      37/3ّربي قرغلي    ،  هتٌرَؿ قرسى فطنرت   18/3گصاضي ثب هٌكب قْطي زاضاي هيربًگيي   ؾطهبيِ
 (.3گطزيس)خسٍل 

 َای مًرد مطالؼٍ تزرسی میاوگیه ي اوحزاف مؼیار ضاخص(. 3)جذيل

 تًسؼٍ التصادی حمل ي ومل ريستایی متغیز

 سیزساخت خذمات کیفیت ضاخص
پذیزی  تحزیک

 التصادی

گذاری  افشایص سزمایٍ

 تا مىطا ضُزی

متىًع ضذن 

 َای ضغلی فؼالیت

افشایص 

 درآمذ

 22/3 37/3 18/3 02/3 03/3 45/2 64/2 میاوگه

 71/0 75/0 85/0 78/0 77/0 48/0 43/0 اوحزاف اس مؼیار

 1398ّبي پػٍّف، هٌجـ: يبفتِ

ّربي هطثرَط ثرِ    زض ضٍؾتبّبي هَضز هغبلقرِ، زازُ  ّبي حول ٍ ًمل ثٌبثط اّساف زض ًؾط گطفتِ قسُ زض پػٍّف، خْت ثطضؾي قبذم
زّرس ورِ ثرط    ٍظى هرهَل ثِ ّط يه اظ ًوبگطّرب ضا ًكربى هري    4زّي گطزيس. خسٍل ٍظى ضٍؾتبي هٌغمِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل آًتطٍپي12

ثيكتطيي همساض ٍظى ضا زاضا ثَزًرس.   283/0ٍ آلَزگي نَتي ٍ َّا ثب 340/0اًتربة هؿيط هٌبؾت خْت حول ٍ ًمل ثب  اؾبؼ آى ًوبگطّبي
 ؾطًكيي زض ذَزضٍ ثطآٍضز گطزيس. هطثَط ثِ ًوبگط ضفبيت تقساز 028/0ّوچٌيي ووتطيي ٍظى ًيع ثب همساض 

 يسن وماگزَای مًرد مطالؼٍ تز اساط تکىیک آوتزيپی ضاوًن(. 4)جذيل

 يسن کذ وماگز يسن کذ وماگز يسن کذ وماگز يسن کذ وماگز يسن کذ وماگز

a1 043/0 a4 031/0 b1 048/0 b4 085/0 c3 075/0 

a2 028/0 a5 152/0 b2 033/0 c1 340/0 c4 066/0 

a3 283/0 a6 103/0 b3 036/0 c2 166/0 c5 076/0 

 1398ّبي پػٍّف، هٌجـ: يبفتِ

ثٌرسي   پؽ اظ آًىِ ٍظى ّط يه اظ ًوبگطّبي حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي هكرم قس ثب اؾتفبزُ اظ تىٌيه تبپؿيؽ فبظي الرسام ثرِ ؾرغا   
ّربي هثجرت ٍ هٌفري     آل (، ايرسُ 5بي خرسٍل ) ّر  ّبي حول ٍ ًمل گطزيس. پؽ اظ اًدبم هحبؾجبت هغبثك ثب يبفتِ ضٍؾتبّب ثط اؾبؼ قبذم

 هكرم گطزيس.
 َای مثثت ي مفىی َز ضاخص آل ایذٌ (.5)جذيل 

 -D+ D ريستا -D+ D ريستا

 53/0 68/4 آلچٍ کىذ 98/3 54/4 کىذ رضا آتاد تاسٌ

 44/1 69/4 کىذ ضزیف آتاد تاسٌ 47/2 64/4 لزٌ لز

 40/0 70/4 اسالم آتاد 60/2 64/4 دٌ گیالن

 52/0 69/4 سامیان 53/2 68/4 ن آتادسلطا

 35/0 64/4 اردی 57/1 68/4 کزکزق

 55/0 66/4 صًمؼٍ 52/1 67/4 اوشاب ػلیا

 1398ّبي پػٍّف،  هٌجـ: يبفتِ

ّبي هثجت ٍ هٌفي فبظي، قربذم قرجبّت هحبؾرجِ گطزيرس ٍ      آل زض ًْبيت پؽ اظ هحبؾجِ هدوَؿ فَانل ّط يه اظ ضٍؾتبّب اظ ايسُ
تَاى  تطي لطاض زاضز. ثٌبثطايي هي ثيكتط ثبقس ضٍؾتبي هَضز ًؾط زض ؾغا هغلَة Ciضٍؾتبّب هكرم گطزيس، ّط چِ همساض ؾغا ّط يه اظ 

ّربي   تطيي ؾغا اظ قربذم  زض پبييي 467/0وٌس ضضب آثبز ثب همساض  زض ثبالتطيي ؾغا ٍ ضٍؾتبي تبظُ 798/0گفت ضٍؾتبّبي اضزي ثب همساض 
 حول ٍ ًمل لطاض زاضز.
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 امتیاس وُایی ريستایی (.6)جذيل 

 کىذ ضزیف آتاد تاسٌ صًمؼٍ کىذ آلچٍ سامیان اسالم آتاد اردی ريستا

ci 798/0 780/0 765/0 764/0 764/0 650/0 

 6 5 4 3 2 1 رتثٍ

 تاسٌ کىذ رضا آتاد دٌ گیالن سلطان آتاد لزٌ لز کزکزق اوشاب ػلیا ريستا

ci 644/0 637/0 560/0 553/0 550/0 467/0 

 12 11 10 9 8 7 رتثٍ

 1398ّبي پػٍّف،  هٌجـ: يبفتِ

زض پػٍّف حبضط ثٌبثط ّسف زض ًؾط گطفتِ قسُ ثطاي تحميك، خْت ثطضؾي ٍ هيعاى تأثيط حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي ثط تَؾقِ التهبزي اظ 
ًتربيح حبنرل اظ    7ٍ 8سٍل ضطيت ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ خْت ثطضؾي ؾْن يه يب چٌس هتغيط هؿتمل زض هتغيط ٍاثؿتِ اؾتفبزُ گطزيس. خر 

ّبي چْبضگبًِ اظ ثيي قبذم 95/0زاضي آظهَى ثب ؾغا اعويٌبى زّس ثب تَخِ ثِ ؾغا هقٌيّب ًكبى هيزّس. يبفتِايي آظهَى ضا ًكبى هي
اظ  432/0ثيكتطيي تأثيط ضا ثط هتغيط ٍاثؿتِ زاقتِ اؾرت ٍ   658/0ثب ضطيت ثتبي  ّبي حول ٍ ًمل حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي قبذم ظيطؾبذت

زض هطتجِ زٍم تأثيطگصاضي لطاض زاقت ٍ زض ًْبيت  291/0وٌس. قبذم آثبض ويفيت حول ٍ ًمل ثب ول ٍاضيبًؽ تَؾقِ التهبزي ضا تجييي هي
ِ  اظ ثيي قبذم 118/0قبذم ذسهبت حول ٍ ًمل ثب ضطيت ثتبي  ّربي تَؾرقِ   ّبي زض ًؾط گطفتِ قسُ ووتطيي تأثيط ضا زض تجيريي هؤلفر

 وٌس.اظ ٍاضيبًؽ ضا تجييي هي 110/0ِ اؾت ٍ تٌْب التهبزي زاقت

 َای فىايری اطالػات ي ارتثاطات وتایج ضزیة رگزسیًن چىذ متغیزٌ مؤلفٍ(. 7)جذيل 

ضزیة  ضاخص

 رگزسیًن

ضزیة 

R تؼییه
2 

ضزیة تؼییه 

 تؼذیل ضذٌ

 داریمؼىی

 000/0 219/0 221/0 219/0 کیفیت حمل ي ومل

 000/0 011/0 014/0 118/0 خذمات حمل ي ومل

 000/0 432/0 343/0 568/0 سیزساخت حمل ي ومل

 1398،  پػٍّفّبي  هٌجـ: يبفتِ
 گزسیًن چىذ متغیزٌوتایج ضزیة ر(. 8)جذيل 

 ضاخص

ضزایة غیز 

 استاوذارد

ضزایة 

 T P استاوذارد

B S.E Beta 

 -- 845/15 -- 814/2 178/0 ػذد ثاتت)ػزض اس مثذاء(

 000/0 219/4 219/0 325/0 325/0 کیفیت حمل ي ومل

 000/0 229/2 118/0 071/0 158/0 خذمات حمل ي ومل

 000/0 459/16 659/0 032/0 521/0 سیزساخت حمل ي ومل

 1398،  پػٍّفّبي  هٌجـ: يبفتِ

اؾتفبزُ قس. زض ايي  ايته ًوًَِ tخْت ثطضؾي اثقبز تَؾقِ التهبزي زض ضٍؾتبّبي هَضز هغبلقِ اظ زيسگبُ ؾطپطؾتبى ذبًَاض اظ آظهَى 
ِ   tًتربيح آظهرَى   ( ثقٌَاى هغلَثيت فسزي هَضز آظهَى يب هيبًِ ًؾطي زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾرت.  3آظهَى، فسز ) اي ثرط اؾربؼ   تره ًوًَر

ظيرطا هيربًگيي اثقربز التهربزي، اختوربفي،      زّس، اثقبز تَؾقِ التهبزي زض ضٍؾتبّبي هَضز هغبلقِ زض حس هغلَة اؾرت،   ًكبى هي 9خسٍل
ايي چْبض ثقس ٍ وطاًِ ثبال  tزضنس پبؾرگَيبى( ثسؾت آهسُ اؾت، اظ ؾَي زيگط همساض  60هقبزل  3حس هغلَة)فسز 3غي ثيكتط اظ فسزهحي
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ّربي قرغلي ٍ ووترطيي     هتقلك ثِ قبذم هتٌَؿ قسى فقبليرت  375/3ٍ پبييي ًيع هثجت اضظيبثي گطزيس. زض ايي هيبى ثيكتطيي هيبًگيي ثب 
 پصيطي التهبزي اؾت. يههيبًگيي ًيع هتقلك تحط

 ای تزرسی اتؼاد تًسؼٍ التصاد ريستاییتک ومًوٍ  tوتایج آسمًن  :9جذيل

 tممذار  ضاخص
سطح 

 داری مؼىی
 میاوگیه

 95/0فاصلٍ اطمیىان 

 کزاوٍ تاال کزاوٍ پاییه

 1065/0 0559/0 025/3 000/0 612/1 پذیزی التصادی تحزیک

 2712/0 0940/0 182/3 000/0 052/4 یگذاری تا مىطا ضُز افشایص سزمایٍ

 4536/0 2974/0 375/3 000/0 456/9 َای ضغلی متىًع ضذن فؼالیت

 2993/0 1510/0 225/3 000/0 973/5 افشایص درآمذ

 1398ّبي پػٍّف،  هٌجـ: يبفتِ

 گیزی: وتیجٍ

اُ هرؤثطي خْرت ذرطٍج اظ اًرعٍاي     ثْجَز زؾتطؾي خوقيت ضٍؾتبيي ثِ ذسهبت هتٌَؿ ٍ تؿرْي ت ٍ تحرطن ٍ خبثدربيي خوقيرت ض    
اي اظ هساذ ت حول ٍ ًمل هبًٌس هؿيطّب، ذسهبت، ٍؾبيل حورل ٍ ًمرل ٍ ... ضا زض ثرط     خغطافيبيي هٌبعك ضٍؾتبيي اؾت وِ عيف گؿتطزُ

 ثطزاضي ظهيي ٍ تَؾقِ وؿت ٍ وبضّب زاضز.  گيطز ٍ ًمف هْوي زض ثبظاضيبثي هحهَالت وكبٍضظي، ثْطُ هي
زّس وِ زض فطآيٌرس تَؾرقِ    قسُ اًدبم قسُ ثَز، ًكبى هي ّبي پػٍّف وِ زض خْت پبؾرگَيي ثِ ؾَاالت هغطح تًِتبيح حبنل اظ يبف

ّبي آى زاضاي اثطات هتفربٍتي ثرط اثقربز التهربزي زاضًرس، ثرِ        التهبزي هٌبعك ضٍؾتبيي ًمف حول ٍ ًمل اًىبض ًبپصيط اؾت، ٍلي قبذم
اظ هتغيرط ٍاثؿرتِ ضا    658/0طيي تأثيط ضا زض تجييي اثقبز تَؾقِ التهبزي زاقتِ اؾرت ٍ  ّبي حول ٍ ًمل ثيكت اي وِ قبذم ظيطؾبذت گًَِ

ُ، هؿسٍز قسى ضاُ زض اثط فَاهل هرتلف  وٌس، ضفبيت اؾتبًساضزّبي هٌبؾت ضاُ هبًٌس ًهت تبثلَّب، ذظ وكي، ٍخَز ايوٌي زض خبز تجييي هي
ُ      پصيطي ال تَاًس ظهيٌِ ضا ثطاي تحطيه عجيقي  ٍ اًؿبًي هي ّرب ٍ ضفرت ٍ آهرس     تهبزي ٍ افرعايف زؾتطؾري ثرِ ثربظاض ٍ ذرسهبت، فطٍقرگب

زّس ايي قبذم ًيرع ثرط هتغيرط     ثطضؾي ويفيت ذسهبت حول ٍ ًمل ًيع ًكبى هي ضٍؾتبئيبى ثِ ضٍؾتبّب ٍ قْطّبي اعطاف ضا افعايف زّس.
ًَ ثَزى ٍؾبيل ًمليِ ٍ ويفيت هٌبؾت ضاُ ٍ آؾفبلت  تَؾقِ التهبزي تأثيطگصاض ثَزُ اؾت، ظيطا ثْجَز زؾتطؾي ثِ قْط ٍ ضٍؾتبّبي هدبٍض،

ضٍؾرتبّبي  ترَاى ثيربى ًورَز     ثٌبثطايي هيآًْب زض ضٍؾتبّبي هَضز هغبلقِ تب حسٍزي تَاًؿتِ اؾت ضًٍك التهبزي ضا ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس. 
ضًس ٍ ثسٍى تطزيس يىي اظ زاليل تَؾرقِ  ؾغا پبييي تطي لطاض زا همبيؿِ ثب قْطّب زض ّبي التهبزي زض اظ ًؾط قبذم هٌغمِ هَضز هغبلقِ

ًيبفتگي ٍ هحطٍهيت ضٍؾتبّب ضقف ذسهبت حول ٍ ًمل اؾت ٍ هيعاى فمط ٍ هحطٍهيت ضٍؾتبّب، ثب هيعاى زؾتطؾي آًْب ثِ ذسهبت حورل  
ؾتبّب افرعايف  ٍخَز ويفيت ٍ زؾتطؾي هٌبؾت ثِ ضاُ ثبفث گطزيسُ اؾت هكبغل ؾٌتي ٍ نٌبيـ زؾتي زض ضٍ .ٍ ًمل اضتجبط هؿتميوي زاضز

ّبي وبضآفطيٌبًِ گطزز ٍ تٌَؿ قغلي ضا ثِ زًجبل زاقتِ ثبقس، ايي اهط ثبفث گطايف خَاًبى ضٍؾتبيي ثِ  يبثس ٍ هٌدط ثِ ايدبز ٍ تَؾقِ فقبليت
ل ٍ ّربي حور   هكبغل غيط وكبٍضظي گطزيسُ ٍ ثِ ًَثِ ذَز خلَگيطي اظ هْبخطت ًيطٍي خَاى ثِ قْطّب ضا ثِ زًجبل زاضز. زض ثيي قبذم

گيرطي زض ًعزيىري    تَاى فسم ٍخرَز ؾرَذت   ًمل، قبذم ذسهبت حول ٍ ًمل تأثيط ووتطي ضا زض تَؾقِ التهبزي زاضا ثَز؛ فلت آى ضا هي
ّبي حول ٍ ًمل ؾطيـ هحهَالت زاهي ٍ فبؾسقسًي شوط ًوَز، ّوچٌيي فسم زؾتطؾي ذسهبت هٌبؾت حورل ٍ   ضٍؾتبّب ٍ ووجَز هبقيي

ي قبذم ًتَاًس تأثيط چٌساى هغلَثي ثط تَؾقِ التهبزي ضٍؾتبّبي زّؿتبى ولرَضاى زاقتِ ثبقرس. ًتربيح   ًمل فوَهي ثبفث گطزيس وِ اي
زّس ورِ   ّبي حول ٍ ًمل اًدبم قس ًكبى هي ثٌسي ضٍؾتبّب اظ لحبػ زؾتطؾي ثِ قبذم حبنل اظ تىٌيه تبپؿيؽ فبظي وِ خْت ؾغا

 تَاى زض ًعزيىي ضٍؾتب ثِ قْط ٍ زؾتطؾي ثِ حول ٍ ًمل فوَهي شوط ًوَز. ضٍؾتبي اضزي زض ثبالتطيي ؾغا لطاض زاقت ٍ فلت آى ضا هي
اي اؾت وِ ثؿيبضي اظ نبحت ًؾطاى، خْف التهربزي وكرَضّبي تَؾرقِ يبفترِ ضا ًبقري اظ       ثِ اًساظُ ضٍؾتب اّويت حول ٍ ًمل زض تَؾقِ التهبزي

ّرب ًمرف انرلي ضا زض احرسا  ٍ      قسُ اؾت وِ زٍلت ثبفث اهـ ؾجتثطاي خَ آىاّويت  ٍ آى زاًٌس ثرف حول ٍ ًمل هي ؾطهبيِ گصاضي هٌبؾت زض
 ، ًؾبضت هؿتوط افوبل وٌٌس. ّبي حول ٍ ًمل اًدبم قسُ تَؾظ ثرف ذهَني ًيع تَؾقِ ظيط ثٌبّبي حول ٍ ًمل ثطفْسُ گيطًس ٍ ثط فقبليت
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قرسى   ي گَيربي ايري اهرط اؾرت ورِ هتٌرَؿ      زّس، زيسگبُ ؾطپطؾتبى ذبًَاض زضثبضُ اثقبز تَؾقِ التهبز ّوچٌيي ثطضؾي ًتبيح ًكبى هي
گصاضي ثب هٌكأ قْطي لطاض زاقت ٍ زض ًْبيرت   ٍ پؽ اظ آى افعايف زضآهس، افعايف ؾطهبيِ ّبي قغلي زاضاي ثيكتطيي هيبًگيي ثَزُ فقبليت
هحهَالت ضٍؾتبيي پصيطي التهبزي زاضاي ووتطيي هيبًگيي ثَز. افعايف تقساز گطزقگطاى ٍ هؿبفطاى ثِ هٌغمِ ٍ فطٍـ هؿتمين  تحطيه

ثط زضآهس ضٍؾتبئيبى تأثيطگصاض ثَزُ اؾت، ٍخَز حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي ثبفث گطزيسُ ضٍؾتبئيبى توبيل ثيكتطي ثِ وكت هحهَالت ثبظاضي ٍ 
ى گصاضي زض نٌقت ٍ ذسهبت زض ضٍؾتبّب افعايف زازُ ٍ ف ٍُ ثرط آ  زاضاي تضويي ذطيس زاقت ثبقٌس، اظ ؾَي زيگط ظهيٌِ ضا ثطاي ؾطهبيِ

زّرس   اض ههطف ًيع تأثيطگصاض ثَزُ اؾت. ظيطا ّوبًگًَِ وِ هغبلقبت ًكبى هري ّبي اًتمبل وبال ٍ هحهَالت تَليسي ثِ ثبظ ثط وبّف ّعيٌِ
ظ ّويي ضٍ ثب تَخِ ثرِ ايري   وٌس، ا اختوبفي فويمي ضا زض هٌبعك ضٍؾتبيي ايدبز هي -تَؾقِ حول ٍ ًمل زض هٌبعك ضٍؾتبيي، اثطات التهبزي

حورل ٍ ًمرل ّعيٌرِ    ثررف   گرصاضي زض  وٌس، ّطگًَِ ؾطهبيِ تَليس هحهَالت وكبٍضظي ٍ زاهي وكَض ضا ايفب هي ضٍؾتبيي ًمف اؾبؾي زضوِ خبهقِ 
 .ضا ًكبى ذَاّس زازخصة ٍ هبًسگبضي خوقيت ضٍؾتبيي  ٍ ّوچٌييقَز ٍ آثبض آى افعايف تَليسات وكبٍضظي ٍ زاهي  هحؿَة ًوي

 ضؾس: تبي ثْجَز حول ٍ ًمل ٍ تَؾقِ هٌغمِ هَضز هغبلقِ شوط ضاّىبضّبي ظيط ضطٍضي ثِ ًؾط هيهغبثك ثب ًتبيح ثسؾت آهسُ زض ضاؾ
 ثبال ثطزى زؾتطؾي ؾبوٌبى هٌبعك ضٍؾتبيي ثِ وبالّبي اؾبؾي ٍ تَظيـ ذسهبت اظ عطيك اضتمبء ؾيؿتن حول ٍ ًمل؛ 

 افعايف ايوٌي ضاُ  ٍ حفبؽت اظ آى خْت ثْجَز ضفبُ ضٍؾتبيي؛ 

 ظم خْت ّوىبضي هطزم زض تَؾقِ حول ٍ ًمل  خْت زؾتطؾي ثْتط ثِ ذسهبت هرتلف؛ايدبز ظهيٌِ ال 

 ِّبي حول ٍ ًمل؛ گصاضي زض ذهَل ظيطؾبذت ؾطهبي 

 وٌس ضضب آثبز وِ زض فبنلِ ووتطي اظ قْط لطاض زاضًس؛ ٍ ّبي حول ٍ ًمل فوَهي زض ضٍؾتبيي هبًٌس تبظُ ايدبز ؾطٍيؽ 

 ِي ثِ اّويت ًمف حول ٍ ًمل ضٍؾتبيي تَخِ وبفي ضا زاقتِ ثبقٌس.ضيعاى تَؾقِ ضٍؾتبي هؿئَالى ٍ ثطًبه  
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 مىاتغ

 
 (.تحليل ؾلؿلِ هطاتجي وبضثطز تىٌَلَغي1391اثغحي فطٍقبًي، ؾيس هْسي .)  ِ ضيرعي ًگْرساضي ٍ تقويرطات     ّبي ًَيي ضٍؾتبيي زض ثطًبهر

 ، ايطاى، تْطاى.فطاًؽ ثيي الوللي هٌْسؾي حول ٍ ًمل ٍ تطافيهزٍاظزّويي وٌّب، هَضز هغبلقِ: خبزُ انفْبى ًبئيي،  ضاُ
 (.ِهسل تطويجي اٍلَيرت ثٌرسي اؾرتطاتػي ّربي حورل ٍ ًمرل       1398احوسي، تَحيس؛ فٌي، ظّطُ؛ ضضَيبى، هحوستمي ٍ تَولي ًيب، خويل ،)
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