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   چىيذُ
سؿذ سٚصافضٖٚ خٕٔيت، ؿٟش٘ـيٙي، ٟٔبخشت، ػبِٓ ؿٟشي، ثب تٛخٝ ثٝصيؼت ٚ ص٘ذٌيػالٔت ٝأشٚصٜ ٔمِٛ

تشيٗ ٔؼبئُ ػْٛ تجذيُ ؿذٜ، اص اػبػي ٚيظٜ دسوـٛسٞبي خٟبٖسٚ٘ذ غبِت خٟبٖ, ثٝوٝ ثٝ٘ـيٙيٚ حبؿيٝفمش 
سٚ ٔمبِٝ حبهش ثب ٞذف ثبؿذ. اصايٗص٘ذٌي ٚ تٛػٔٝ پبيذاس ٔي ٌٔشح دس ٔجبحث خغشافيبي پضؿىي، ويفيت

ٖ اص بٙبخت ٔـىالت ٔٛخٛد ػبوٙؿ خبٖ(، ثٝ)ؿبدلّي ؿٟش لٓ٘ـيٗ تشيٗ ٔحالت حبؿيٝ اص ٟٔٓثشسػي يىي
ٞب، تحليالت، ٚهٔيت وبسثشيچٖٛ ٚهٔيت ٘بٔٙبػت ٕٞدٛاسي  )ٔٛاسدي صيؼتثُٔذ ٔؼبئُ ٔشتجي ثب ػالٔت

 ٝپشداصد. سٚؽ ٌٔبِٔٝ دس ٔمبِٔي ٖ داسد(بصيؼت ػبوٙوٝ ساثٌٝ تٍٙبتٍٙي ثب ػالٔت التلبدي ٚ ؿغُ افشاد
پشػـٙبٔٝ ٘يض ثش اػبع ٔذَ وٛوشاٖ دس ٔيبٖ 380ٛدٜ ٚ تٔذادتٛكيفي اػتٛاس ث-حبهش، ثش ٌٔبِٔبت تحّيّي

دػت آٔذ ٚ ٔـبٞذات خب٘ٛاسٞبي ٔحّٝ اص ًشيك پشػـٙبٔٝ ثٝ  وٝ ِ٘شات ػشپشػت ًٛسيٖ تٛصيْ ؿذ، بػبوٙ
ٚ  SPSS افضاس٘بٔٝ اص ٘شْٔيذا٘ي ٘يض اص ٔحٛسٞبي اكّي پظٚٞؾ ثٛدٜ اػت. دس ادأٝ خٟت تحّيُ پشػؾ

 (ANOVA) ًشفٝيهٚاسيب٘غ  تحّيُ آصٖٔٛ ,Chi-Square Mann-Whitney ٞبيي چٖٛ آصٖٔٛ
اػتفبدٜ ؿذ. ٘تبيح ايٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ  F (، آصٖٔٛ تؼبٚي ٚاسيب٘غ ٚ آصTukey LSDٖٛٔ) تٛوي آصٖٔٛ

خبٖ ٚ ٘يض ٚخٛد ٖ ٔحّٝ ؿبدلّيبٚيظٜ التلبدي ػبوّٙٝٓت هٔف ٔفشى اختٕبٓي، فشٍٞٙي ٚ ثوٝ ثٝ دٞذٔي
ٞبي ػالٔت  ؿبخقٖ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ، دػتشػي ٔٙبػجي ثٝبثيشٚ٘ي دس ٔحُ، ػبوٙ-ذيذصاي دسٚ٘يٓٛأُ تٟ
 ثبؿٙذ. صيؼت ٔٙبػجي ٘يض ثشخٛسداس ٕ٘يتجْ اص ػالٔت٘ذاس٘ذ ٚ ثٝ

 .خبٖؿبدلّي ٝٞبي ػالٔت, ؿٟش لٓ، ٔحّصيؼت, ؿبخق٘ـيٙي، ػالٔتحبؿيٝ ٍاصگاى وليذي:

                                                           
 ثبؿذ.ٔي 1390دس ػبَ  َاٚ ايٗ ٔمبِٝ ثشٌشفتٝ اص پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ ٘ٛيؼٙذٜ ـ1
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 همذهِ

 يتّم يٚ چٍٍٛ٘ يضاٖ آٌبٞيب، ثب ٔيه ٔفْٟٛ پٛيٓٙٛاٖ ٖ ثٝآ ٜؼت ٚ اثٔبد ٌؼتشديػالٔت ص
(. 135: 1388 آساْ،)ػبْ داسد يٕياستجبى ٔؼتم يٚ فشٍٞٙ ييبيي ٌٛ٘بٌٖٛ خغشافيخٛأْ ثب ؿشا

 -يٌشدد ٚ أٛس ثٟذاؿتئ يٝ تّميه ػشٔبيبت التلبد ثٟذاؿت، ػالٔت ا٘ؼبٖ يدس ادث
: 1385 ،يٙيوٙذ )أيٞب وٕه ٔػالٔت ا٘ؼبٖؾ يتٛا٘ذ ثٝ افضايثب ّٕٓىشد خٛد ٔ يدسٔب٘

بصٞب ٚ يثب تٛخٝ ثٝ سؿذ پشؿتبة ٘" ٚ يت ؿٟشيؾ سٚصافضٖٚ خٕٔيسٚ دس وٙبس افضاٗي(، اص ا28
ثب  ي(، ٞش ػبِٝ ٌٔبِٔبت ٔتٔذد10: 1389 ٚ ٕٞىبساٖ، يٛػفي) "خذٔبت ػالٔت يٞبٙٝيٞض

 يٙئشٚصٜ ثب تٛخٝ ثٝ ؿٟش٘ـشد. ايٌيـػالٔت ا٘دبْ ٔ ٝٙيبس، دس صٔيثؼ يٞبٙٝيضـكشف ٞ
ٗ يبس ٟٔٓ تٛخٝ ثٝ تأٔيثؼ ٝٔؼئّ ش ٚ دس حبَ تٛػٔٝ،يفم يبٖ وـٛسٞبيظٜ دس ٔيٚٝث ػبثمٝيث

ػالٔت  ٌٝيدس ح يت سٚ ثٝ فضٖٚ ؿٟشيخٕٔ يٝبج ٚ اِٚيظٜ ّٔضٚٔبت ٔٛسد احتيٚٝخذٔبت، ث
ش ثٝ ّٓت يفم يظٜ وـٛسٞبيٚٝخٟبٖ، ث يدس حبَ حبهش دس تٕبْ وـٛسٞبؿٟشٚ٘ذاٖ اػت. 

 ظٜ دسآٔذ افشاديٚٝٚ ث يالتلبد-يت اختٕبٓيتٙبتًٙ ٚهٔ ٝفمش حبوٓ خبٔٔٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ساثٌ
(Chakraborty, and etal, 2009: 47خذٔبتي ،)ٍٛٞب ٔختّف آٖ يبصٞبي٘ يوٝ پبػخ

ٙىٝ چٌٛس يدسن ٚ فٟٓ اٗ ساثٌٝ يدس ا(. Sohel Rana, 2006: 321) ؿٛديٗ ٕ٘يثبؿذ تأٔ
 يبديبس صيت ثؼيٓ اص إٞيت وٙيٗ ٚ تمٛيسا تأٔ يت ؿٟشي، خٕٔيالٔت ٕٓٛٔثب تذاسن ػ

 15وٝ دس ًَٛ يًٛسٝ(. ثVearey and et al, 2010: 694) ٞب ثشخٛسداس اػتدِٚت يثشا
ٔختّف كٛست  يٞبدِٚت ياص ػٛ يثٝ ٔٛهّٛ ػالٔت ؿٟش ياػبثمٝيػبَ ٌزؿتٝ تٛخٝ ث

مب، يٌزؿتٝ دس آفش ٝٓٙٛاٖ ٔثبَ دس ًَٛ دٞ(. ثCurvy, et al, 2010: 82ٝ) ٌشفتٝ اػت
خٟت پبػخ ثٝ ٔـىالت ٚ ٔؼبئُ ٔشتجي ثب ػالٔت افشاد دس  ياشدٜتٌؼ يٞبيٌزاسبػتيػ

ض دس يٌٛ٘ٝ وٝ اػتفبٖ ٘(. ٌشچٝ ٕٞبNgoasong, 2009: 949ٖ) ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت
دٞٙذ، يا٘دبْ ٔ ٗ استجبىيوٝ دس ا يفٛق، ثب تٕبْ تالؿ يٞبوٙذ، پشٚطٜيبٖ ٔيث 1992ػبَ

(. آ٘چٝ وٝ تٛخٝ Stephens, 1992 :812) ٙٝ وبٔالً ٔٛفك ثبؿٙذيٗ صٔيٞٙٛص ٘تٛا٘ؼتٙذ دس ا
 تشًٛس خبف سا ثبإٞيتًٛس ٓبْ ٚ ػالٔت صيؼت ؿٟشي ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٝثٝ ٔمِٛٝ ػالٔت ثٝ

ثٝ  يدػتشػ اصثبؿذ وٝ يٗ ٔي٘ـٝيٚ حبؿ يشسػٕيؾ ٔحالت غيدٞذ، ٔٛهّٛ افضايخّٜٛ ٔ
 وًٝٛسي (،Katukiza, et al, 2010: 52) ثبؿٙذئحشْٚ ٔ ياص خذٔبت ثٟذاؿت يؼيبسث
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صادٜ ض دػتشػي ٘ذاس٘ذ)ٞبدييػبِٓ ٘ يثٝ آة ثٟذاؿت يٞب، حتاي اص آٖلؼٕت ٕٓذٜ
ٞب، فمذاٖ ػبخت شيفمش، وٕجٛد أىب٘بت ٚ ص (.Brunn, et al, 2003, 18) (،13: 1382ثضاص،

، يثٝ خذٔبت ثٟذاؿت يت دػتشػيػبِٓ، تشاوٓ ثبال، ٔحذٚد ي٘ذئٙبثْ آة آؿبٔثٝ يدػتشػ
 ٔحالتٗ يا ػبوٙبٖ يٞبيظٌيش، اص اٞٓ ٚيٚاٌ يٞبيٕبسيدس ٔٔشم ث يشيٝ، لشاسٌيػٛء تغز

 (،(Lall et al, 2008: 57(،Chowdhury and Nrulamin, 2006: 531) اػت
(Asthana, 1995: 182،) (Ozener, 2010: 436،) (Semba et al, 2009: 387 وٝ دس )

آٖ ثٛخٛد  ػبوٙبٖ يػالٔت ثشا يٞبثٝ ؿبخق يػِحبٍ دػتشثٝ يي ثغش٘دئدّٕٛ ؿشا
ٓٙٛاٖ ٓٙلش اليٙفه ٔشتجي ثب ػالٔت )ثٝ ٔٛخٛد دس ايٗ ٔٙبًك يآٚسدٜ اػت. فمش التلبد

ٖ ايٗ ٔحالت ثٝ ٔـبغُ پُشخٌش ٔب٘ٙذ لبچبق ٔٛاد ٔخذس بؿٛد وٝ ػبوٙيؼت(، ثبٓث ٔيص
ٙٙذ. ـػالٔت خبٔٔٝ ٚ افشاد ٚاسد وثٝ يخذ يٞبتيدس ػٌح خشد ٚ والٖ آػ آٚس٘ذ ٚ يسٚ

تٛا٘ذ ثٝ پيبٔذٞبي ٔيٗ ٔٙبًك، يٖ اباص ػبوٙ يٖ ؿٟشت ٔؼئٛاليچٙيٗ، ٓذْ تٛخٝ ٚ حٕبٞٓ
خبٔٔٝ ٚ ّٕٓىشد  اص خٛييوٝ ثب اٍ٘يضٜ ا٘تمبْ " 5آٔيض ٚ٘ذاِيؼٓسفتبسٞبي خـٛ٘ت" ٘بٌٛاسي ٔب٘ٙذ

اػت وٝ لبٖ٘ٛ اػبػي خٕٟٛسي  حبِي ؿٛد، ٔٙدش ؿٛد. ايٗ دسئ ا٘دبْ يٖ ؿٟشٔؼئٛال
ػْٛ، هشٚست تأٔيٗ ٘يبصٞبي اػبػي، سفْ  ٚ ٟ٘ٓ ٚ چُٟ ٚ اػالٔي، دس اكَٛ ػْٛ، ثيؼت

تأويذ  اختٕبٓي ٔٛسد صٔيٙٝ تغزيٝ، سفبٜ فشدي ٚ فمش ٚ ثشًشف وشدٖ ٞش ّ٘ٛ ٔحشٚٔيت دس
ٗ سٚ ثب تٛخٝ اختٕبٓبت ٔٛسد ي(. ثب اص ا54 :1388 )پٛسوبُٕي ٚ ػٛص٘ذٜ، ٌشفتٝ اػت لشاس

-فشٍٞٙي )ثٝٚ  ياختٕبٓ -يّٓت ٔـىالت فشاٚاٖ التلبدخبٖ، ثٝيثحث، اص خّٕٝ ؿبدلّ

ٕٔىٗ  ٞبيآثؼتٗ تٕبْ وبػتي تشيٗ ٓٛأُ دس ثشخٛسداسي اص ػالٔت صيؼت(،ٓٙٛاٖ ٟٔٓ
 ٝث ياخٕبِ يٍبٞحبهش دس ِ٘ش داسد ثب ٘ ٝٔمبِ، ٔٙبػت ٚ ػبِٓ ٞؼتٙذ يه ص٘ذٌيخٟت خّك 

ٗ ٔحّٝ ثٝ ٓٙٛاٖ يدس ؿٟش لٓ، ثٝ ػالٔت صيؼت افشاد ػبوٗ دس ا يٙي٘ـٝيت حبؿيٚهٔ
چٖٛ ٚهٔيت ٘بٔٙبػت اص ٔحالت ٔـبثٝ دس وـٛس اص اثٔبدي  يبسيبٖ ثؼي، اص ٔيٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔٛسد
ٞب، تحليالت، ٚهٔيت التلبدي ٚ ؿغُ افشادوٝ ساثٌٝ تٍٙبتٍٙي ثب وبسثشيٕٞدٛاسي 

 ثپشداصد. ٖ داسد(بصيؼت ػبوٙػالٔت

                                                           
 ( .45: 1387 بس,ي)وبٔ ؿٛدئ يضات ؿٟشيؼبت ٚ تدٟيدبد خؼبسات ثٝ تأػيوٝ ثبٓث ا يهذؿٟش يسفتبسٞبـ 5
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 هثاًي ًظزي تحميك

دس فشد،  يٕبسياص ػالٔت اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ ٘جٛد ث يف ٔختّفيدس ٔٙبثْ ٌٛ٘بٌٖٛ، تٔبس
ٛالً ٕػالٔت ٔٔ ٜ(. ٚاط135: 1388 آساْ،)ػبْ  اػت يف اسائٝ ؿذٜ اص ػالٔتيٗ تٔشيتشيٕيلذ

( وٝ ٔتمبسٖ Su et all, 2010: 2427) ثبؿذئ يىيِٛٛطيضيخبف ف يٚاثؼتٝ ثٝ اػتب٘ذاسدٞب
ت خٛة يسا ٚهٔ يدس فشد اػت. فشًٞٙ ٚثؼتش، ػالٔت يٚ سٚح يخؼٕ يٞبيٕبسيثب ٘جٛد ث

دا٘ذ. فشًٞٙ ئ يخؼٕ يٕبسيب ثيثٛدٖ اص دسد  ي، ثٝ خلٛف ٓبسيٚ سٚح يخؼٕب٘
وٝ إٓبَ ثذٖ ثٝ ٔٛلْ ٚ ٔؤثش  يخؼٓ ٚ سٚح ٚ حبِت يت ٓبِيسا ٚهٔ يض ػالٔتيآوؼفٛسد ٘

 يذٌبٜ ػبصٔبٖ خٟب٘يف ػالٔت اص دي(. تٔش136: 1388 آساْ،)ػبْ دا٘ذيا٘دبْ ؿٛد ٔ
ٚ ٘ٝ فمي  يٚ اختٕبٓ ي، سٚا٘يؾ وبُٔ خؼٕب٘ياص آػب يثٟذاؿت: ٓجبست اػت اص ثشخٛسداس

ف خٛد اص يض دس تٔشي(. تِٕشٔٗ 10٘: 1388 ،يٚ ٘مق ٓوٛ اػت )ثبثبخب٘ يٕبسي٘ذاؿتٗ ث
، يىيضيي فياػت وٝ دس آٖ فشد اص ؿشا ي، حبِتيوٙذ؛ ػالٔتيٗ اُٟبس ِ٘ش ٔيچٙ يػالٔت

(. Temmerman and etal, 2006: 4ثشخٛسداس اػت ) يوبٔالً ٔٙبػج يٚ اختٕبٓ يسٚح
 ي، سا حميٚ ٘بتٛا٘ يٕبسياص ث يت ٚ ٓبسيفيػبِٓ ٚ ِٔٛذ ٚ ثبو ياص ص٘ذٌ يض، ثشخٛسداسيفش٘ٛد ٘
: 1388 ،ي)فش٘ٛد  ذ ؿذٜ اػتيض ثذاٖ تأوي٘ حمٛق ثـش يخٟب٘ يٝدا٘ذ وٝ دس آالٔئ يٍٕٞب٘

 يٞبيؿذٖ، آِٛدٌ يت ثبال، ٔؼىٗ ٘بٔٙبػت، كٙٔتيچٖٛ خٕٔ يٗ ٓٛأّي(. ٕٞچ75ٙ
 ,Asthana) ذيٕ٘بيذ ٔيؿذت ػالٔت افشاد سا تٟذثٝ يثٟذاؿت ي٘بوبف يٞبٔختّف ٚ ٔشالجت

بؿٙذ ٚ دس ثيٍش دس تٔبُٔ ٔيىذيه ثب يؼتٕبتي(. ٓٛأُ ٔزوٛس ثٝ كٛست ػ58 :1998
، ٔٛاسد 1974ض دس ػبَ ي٘ 6دٞٙذ. ٌضاسؽ الُِٙذٜيب وبٞؾ ٔيت، ػالٔت فشد سا استمبء ٚ يٟ٘ب
 ذ.يٕ٘بيبس ٟٔٓ لّٕذاد ٔيٗ ػالٔت افشاد ثؼيُ سا دس تٔير

ه يشؽ يپز يفشد ثشا يآٔبدٌ ٜوٙٙذٗييتٛا٘ذ تٔيه وٝ ٔيِٛٛطيه ٚ ثيط٘ت يفبوتٛسٞبـ 
 ثبؿذ؛  يٕبسيث

 بت؛ يچٖٛ اػتٕٔبَ دخب٘ ييٚ سفتبسٞب يص٘ذٌ ٜٛيٛى ثٝ ؿٔشث يفبوتٛسٞبـ  

 ٞٛا؛ يآِٛدٌ چٖٛ، ٔؼىٗ ٚ يٌيؼت ٔحيص يفبوتٛسٞبـ 

                                                           
6- Lalonde 
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 ( .245: 1383 ٚ كذساِؼبدات، ي)ػدبد يخذٔبت ثٟذاؿت يدأٙٝ ٚ ٌؼتشدٌـ 

شٌزاس ثش ػالٔت افشاد سا دس خٟبس يتٛاٖ ُٓٛٔ تأثئ يًٛس وّثٝ 7ٗ،ياص ِ٘شخب٘ؼٗ اػت 
 داد؛ يبٌشٜٚ ٕٓذٜ خ

 ؛يٌيب ٔحي ئيي ًجيؿشاـ 1

 ؛يٚ فشٍٞٙ ي، اختٕبٓيبػيظٜ ٓٛأُ ػيٚ، ثٝيٓٛأُ خبٔٔٝ ؿٙبختـ 2

 ٔشتجٌٙذ؛ يپضؿى يٞبٕبً ثب ػالٔت ٚ ٔشالجتيوٝ ٔؼتم يٓٛأّـ 3

 .يٓٛأُ فشد ـ4

ٔؤثش ثش ػالٔت افشاد سا  يٞبٝيض الي٘ 1991ٗ دس ػبَ يچ ٚ داٍِِشيٗ ٔٛاسد ٚيوٙبس ا دس
 وٙٙذ؛ يبٖ ٔيٛ٘ٝ ثٗ ٌيذث

 )ػٗ ٚ خٙغ(؛ ياسث يفبوتٛسٞب -

 ؛يفشد يػجه ص٘ذٌ يفبوتٛسٞب -

تٛا٘ذ تذاْٚ ثخؾ يشات خبٔٔٝ وٝ ٔيٚ...( ٚ تأث ي، آٔٛصؿئبِ يٞبتي)حٕب ٞبتيحٕب -
 ب ٔخشة ػالٔت ثبؿذ؛ي

، ثبصاسوبس ٚ... يص٘ذٌ ي؛ ٔب٘ٙذ اػتب٘ذاسٞبيٌيؼت ٔحيٚ ص ي، ٚهْ فشٍٞٙيٚهْ ص٘ذٌ -
 ٖ (.)ٕٞب

 ديذگاُ جغزافياي عاختاري تِ همَلِ عالهت

ُّٓ " ٗ اػت وٝيػالٔت افشاد ا ٝدس ساثٌٝ ثب ٔمِٛ يػبختبس يبيذٌبٜ غبِت دس خغشافيد
 يٚ التلبد يبػيػ يٞبافشاد، ثٝ ِ٘بْ يص٘ذٌ ٜٛيؾ اص ؿيأشام، ث ييبيٌؼتشؽ خغشاف

ٔٙـأ أشام ٚ ثٝ خٌش ٗ ثبٚس اػت وٝ وٝ يثش ا يػبختبس يبيوـٛسٞب ٚاثؼتٝ اػت. خغشاف
خٟبٖ ػْٛ وٕتش ثٝ  يداسٝيؿٛد وٝ دس ػشٔبئ يـتش اص فمش ٘بؿي، ثيٕٓٛٔ يافتبدٖ ػالٔت

                                                           
7- Jance Stein 
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اص أشام،  يشيـٍيدس پ يػبصٙٝيٞض يػبٖ وٝ ثٝ خبٗيؿٛد. ثذيآٖ تٛخٝ ٔ يٞبـٝيس
دس ثٟجٛد  يت فٛق أِبدٜ ٞبيوٝ إٞ"ٔشدْ يثشا ياٝيخذٔبت پب ٝدسٔبٖ فمش ٔشدْ ٚ ٓشه

 ي(، ٔجبِغ ٍٞٙفتZhao et al, 2010: 1) "افشاد داسد يْ ػالٔت ٕٓٛٔيٚ تشف يت ص٘ذٌيفيو
ت يفي، ويػبختبس يپضؿى يبيٌشدد. دس خغشافئ يدسٔب٘ يب ػبخت داسٚٞبيكشف ٚاسدات ٚ 

ي ٔؼىٗ، ي، ؿشاييضاٖ ٔلشف سٚصا٘ٝ ٔٛاد غزايٞب، ٔضاٖ دسآٔذ خب٘ٛادٜئشدْ، ٔ ييٓ غزايسط
دس  يبػيٚ ػ يالتلبد يٞببػت ِ٘بْي، ػيخذٔبت پضؿى ٝي ٓشهيؼت، ؿشايي صئح

ثٝ  ئٛخٛد دس دػتشػ يٞب، تفبٚتئختّف ثٝ خذٔبت دسٔب٘ يٞبٌشٜٚ يتأٔجٗ ٚ دػتشػ
بٖ ٚ يبٖ وبسفشٔبيبٖ ٔشداٖ ٚ ص٘بٖ، ٔئختّف دسآٔذ، ٔ يٞببٖ ٌشٜٚئ يأىب٘بت پضؿى

 (.172: 1382ي)ؿىٛئ شديٌيلشاس ٔ يوبسٌشاٖ، ٔٛسد ثشسػ

 تَعؼِ پايذار ٍ ًمؼ آى در عالهت سيغت ؽْزي

اص سؿذ  يذيثبؿذ، ثّىٝ ٔفْٟٛ خذيؼت ٕ٘يصييذاس، حفبُت كشف اص ٔحيپب ِٝٔٙٛساص تٛػٔ
اص افشاد  يتٕبْ ٔشدْ خٟبٖ ٚ ٘ٝ تٔذاد وٕ يسا ثشا ياػت وٝ ٓذاِت ٚ أىب٘بت ص٘ذٌ يالتلبد

 يٞب، ٘ٝ فمي خٙجٝيا٘ؼب٘ ٝاس ٚ تٛػٔذيپب ٝتٛػٔ (.59: 1382 ،يب ٚ غفٛسيذٜ اػت )اصويثشٌض
، آٔٛصؽ ٚ يبػي، ػيتش اص آٖ، ٚخٜٛ اختٕبٓٚ ٟٔٓ يٌيؼت ٔحيص يٞب، ثّىٝ خٙجٝيالتلبد

ٗ حذالُ يتأٔ يٞبٗ خٙجٝيتششد. اص خّٕٝ ٟٔٓيٌيض سٚاثي ٔتمبثُ ٓٛأُ ٔزوٛس سا دس ِ٘ش ٔي٘
 ٞبيي ص٘ذٌي ٚ ثشخٛسداسي اص خٙجٝ٘يبصٞب ثشاي اخضاي تٛػٔٝ پبيذاس وٝ ٔؼتميٕبً دس ثٟجٛد ؿشاي

ت، يُ حزف فمش، وبٞؾ سؿذ خٕٔياص لج يػالٔت، دخبِت داسد، ٔٛاسد يٞبٔختّف ؿبخق
ٚ  ييتش ٚ تٕشوضصدابفتٝيٓ يتش ٚ تّٔذيتش، آٔٛصؽ دػبِٓ ئٙبثْ، داؿتٗ ٔشدٔ يْ ٌٔٙميتٛص

زوٛس ِضْٚ تٛخٝ ( وٝ ٔٛاسد 217ٔ: 1385 ،يٚ كبدل ي)٘مذ يآصاد تدبس يٞبؼتٓيػ يثشلشاس
ٚ  ي، فٔبالٖ اختٕبٓي، دِٚت ّٔئحّ يٞبحىٛٔت يٗ ٔحالِت سا اص ػٛيسٚصافضٖٚ ثٝ ا

 ًّجذ.يٗ اختٕبٓبت ٔحشْٚ سا ٔيؼت ايخٟت استمب ٚ ثٟجٛد ػالٔت ص يإِّّٗيخٛأْ ث
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 ًؾيٌاىعالهت سيغت حاؽيِ ويفيت ًاسلًؾيٌي ٍ گيزي حاؽيِ( ديذ عيتواتيه تِ ػلل ؽىل1) ؽىل ؽوارُ
 (1390هأخذ: )ًگارًذگاى:

، هتأثز اس خَاعت ٍ اردآ  اهپزياليغن جْاًي  1340ٍلَع اصالحات ارضي در دِّ 

 ػلت تزط اس اًمالتات دّماًي ٍ تحت ػٌَاى تزًاهِ هارؽال(تِ رّثزي آهزيىا )تِ 

رٍعتا، وؾاٍرسي ٍ جايگشيٌي ًفت در التصاد  ػذم تَجِ تِ

 هلي

ٍرٍد صٌايغ هًَتاص تِ وؾَر ٍ آغاس تاصطالح صٌؼتي ؽذى 

 ايزاى

گذاري ؽذيذ دٍلت در التصاد ٍ صٌؼت حوايت  ٍ عزهايِ

 ؽْزي

 ٍيضُ اس رٍعتاّاِهْاجزت تِ ؽْزّاي هياًي ٍ تشري ت

 تيىاري تغياري اس رٍعتايياى در عزاعز وؾَر

 

يؼ عزيغ ٍ ًاگْاًي جوؼيت افشا

ٍيضُ ؽْزّاي ِؽْزّاي هختلف ت

 تشري

ّاي ؽْزي هَرد ًياس فزاّن ًثَدى سيزعاخت

 جْت پاعخگَيي تِ ًياس هْاجزاى ٍرٍدي

ى ٍ اجذب تؼذاد هحذٍدي اس هْاجز

 ػوذتاً در هؾاغل يذي ٍ عاختواًي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تيىاري يا اؽتغال در هؾاغل غيزرعوي 

 هْاجزاىاي اس تخؼ ػوذُ

 فمز ٍ درآهذ ًاچيش تِ ػلت ؽغل ًاهٌاعة ًاؽي اس ػذم تخصص هَرد ًياس ؽْز اس عَي هْاجزاى

راًذُ ؽذى تِ هٌاطك پزت ٍضؼيف 

ّاي اجتواػي، ؽْز تلحاظ ٍيضگي

 التصادي ٍ فزٌّگي ؽْز

ًاتزاتزي ٍ هحزٍهيت اس 

دعتزعي تِ تغْيالت، 

 اهىاًت ٍ خذهات ؽْزي

هَجَد تثثيت فمز ٍ هحزٍهيت  

اجتواػي، التصادي، فزٌّگي 

 عاوٌاى ٍ ػذم تَاًايي در تغييز آى

 ّاي هٌاعة عالهت  در تيي عاوٌاى ايي هٌاطك در همياط خزدويفيت ًاسل عالهت سيغت ٍ ػذم دعتزعي تِ ؽاخص

ِ در همياط والى  تْذيذ عالهت ول جاهؼ
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 هتغيزّاي هَرد تزرعي

 يت وبِجذي،  ٚهٔياختٕبٓ - يفشٍٞٙ يٞبيظٌي، ٚيت التلبدئؼتمُ: ٚهٔ يشٞبئتغ
 ؛ٔحّٝ

  .ٖ ٔحّٝٙببٖ ػبويدس ٔ يت اص ص٘ذٌيضاٖ سهبيؼت ٚ ٔيتبثْ: ػالٔت ص يشٞبئتغ

 ّارٍػهَاد ٍ 

ٚ  يٗ ساػتب ثب ٞذف ثشسػياػتٛاس اػت. دس ا يثش پظٚٞؾ ٔٛسدٗ ٌٔبِٔٝ، يك دسايسٚؽ تحم
٘ـيٗ وٝ دس ٔحالت حبؿيٝ، ٞبي ػالٔتؼت ٚ دػتشػي ثٝ ؿبخقيصػٙدؾ ػالٔت

ٔشٚس ٔمبِٝ حبهش ٔٛسد تٛخٝ اػت, ثٝ يٓٙٛاٖ ٔحذٚدٜ پظٚٞـخبٖ ؿٟش لٓ، ثٝيؿبدلّ ٝٔحّ
، دس داخُ ٚ خبسج اص وـٛس ٓ ٔشتجي ثب ٔٛهّٛيف ٚ ٔفبٞئٛهّٛ ؿبُٔ, تٔبس يِ٘ش ئجب٘

اػتفبدٜ اص ٌٔبِٔبت  حّٝ ثبـٌٔبِٔٝ ٚهْ ٔٛخٛد ٔحبَ ثٝ يٗـذٜ اػت ٚ دس ٓـپشداختٝ ؿ
٘بٔٝ پشػؾ 380) ْ پشػـٙبٔٝيثشداسي ٚ تٛصوٝ ؿبُٔ ٔلبحجٝ, ٓىغيذا٘يٚ ٔ ياخب٘ٝوتبة

ٞبي ٔحّٝ اص خب٘ٛاس  وٝ ِ٘شات ػشپشػتيًٛس ،ٓيثبؿذ پشداختئ ثش اػبع ٔذَ وٛوشاٖ(
دػت آٔذٜ ٚ ٔـبٞذات ٔيذا٘ي ٘يض اص ٔحٛسٞبي اكّي پظٚٞؾ ثٛدٜ ٘بٔٝ ثًٝشيك پشػؾ

 Chi-Square چٖٛٞبي آصٖٔٛ SPSSٚ  افضاس٘بٔٝ اص ٘شْاػت. دس ادأٝ، خٟت تحّيُ پشػؾ
, Mann-Whitne ًٖٛٔشفٝٚاسيب٘غ يه تحّيُ آص (ANOVA) ،ٖٛٔتٛوي آص (Tukey 

LSDٚ اسيب٘غ ٚ آصٖٔٛ(، آصٖٔٛ تؼبٚيF  .ٚهْ ٔٛخٛد ٔحّٝ ٚ يٝ ٚ تحّيتدضاػتفبدٜ ؿذ ُ
افضاس خب٘ٛاس دس پشػـٙبٔٝ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ يٞبدػت آٔذٜ اص پبػخ ػشپشػتح ثٝيش٘تبيتفؼ

spss ّخبف ٔٛخٛد دس  ييؿشات ثب تٛخٝ ثٝيدٞذ. دس ٟ٘بيُ ٔئٌبِٔٝ سا تـى يثٔذ ٝٔشح
ٚ  يؼتيت صيسا دس خٟت استمبء ٚ ٌّٔٛث يي, ساٞىبسٞبيا٘ذيح حبكُ اص ٌٔبِٔبت ٔئحّٝ ٚ ٘تب

 ٗ ٔحّٝ اسائٝ ؿذٜ اػت .يافشاد دس ا يص٘ذٌ يشيپزؼهيوبٞؾ س

 هَلؼيت ٍ ٍعؼت هحذٍدُ هَرد هطالؼِ

٘فش دس ٞىتبس  5/101٘فش خٕٔيت ٚ ثب تشاوٓ  7900ٞىتبس ٔؼبحت،8/77خبٖ ثب ؿبدلّي ٝٔحّ
 (.1385خٕٔيتي اػتبٖ لٓ:  ٝ)آٔبس٘بٔ لشاس داسد غشة ؿٟش لٓؿٟشي ٚ دس خٙٛة 2 ٝدس ٌٔٙم
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وٝ ػبِٝ ػبثمٝ ًٛال٘ي ٚيظٜ افشاد ػبِٕٙذيٝٔلبحجٝ ٍ٘بس٘ذٜ ثب ٔشدْ ػبوٗ دسايٗ ٔحُ ث 
ٌيشي ايٗ ٔحُ ثب فشْ ٚ ًشح دٞذ وٝ ػشٓت ؿىُػىٛ٘ت دس ايٗ ٔحُ سا داس٘ذ، ٘ـبٖ ٔي

ٌيشي آٖ ٘يض ًبيفٝ ِيٝ ؿىٌُزاس اٌٚشدد وٝ پبيٝػبَ لجُ ثبص ٔي 50وٙٛ٘ي ثٝ حذٚد 
دٞٙذ. ؿشّٚ ٞب ثٛد٘ذوٝ أشٚصٜ ٘يض ثخؾ ثضسٌي اص ثبفت خٕٔيتي ٔحّٝ سا ؿىُ ٔيؿبٞؼٖٛ

ٌشدد. ػبختبس خٕٔيتي ايٗ ٔحّٝ ثش ٔي1347 -48ٞبيپزيشي ٔحّٝ ثٝ ػبَسٚ٘ذ خٕٔيت
ايشاٖ  ٞب ٚ اص ٘مبى ٔختّف ثيـتش ؿبُٔ الٛاْ آرسي ٚ ثخـي وٛچىي ٘يض ؿبُٔ لٛٔيت ٘ؼجتبً
 . اػت

  
 اي هحلِ هَرد هطالؼِهَلؼيت هلي ٍ هٌطمِ (2) ؽىل ؽوارُ

 (1390)ؽْزداي لن:  هٌثغ

 

 

 

 

 

 

 

 ( ػىظ َّايي ؽْز لن ٍ هَلؼيت هحلِ هَرد هطالؼِ در همياط ؽْز لن3) ؽىل ؽوارُ
 (.GoogleEarth) هأخذ:

 ؽادللي خاى

 ؽادللي خاى

http://www.google/
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 ّايافتِ

 ّاي خاًَارَهي عزپزعتّاي ػوٍيضگي 

. ٞؼتٙذٔشد  ثميٝ٘فش صٖ ٚ  19 ا٘ذ، فميكٛست تلبدفي ا٘تخبة ؿذٜوٝ ثٝػشپشػتي 380اص وُ
ؿٛ٘ذٌبٖ  ٘يض ٔـخق اػت، پشػؾ (1) وٝ دس خذَٚ ؿٕبس ٌٛ٘ٝاص ِ٘ش ػبخت ػٙي، ٕٞبٖ

 ٘ذ.ػبَ لشاس داس 50تب  30ٞب دس ٌشٜٚ ػٙيآٖ ا٘ذ وٝ ثيـتشٌشٜٚ ٕٓذٜ تمؼيٓ ؿذٜ 3ثٝ 

 ( تزوية عٌي جوؼيت هحل1ِ) جذٍل ؽوارُ

 تزاووي درصذ درصذ فزاٍاًي گزٍُ عٌي
35-25 83 8/21 8/21 

50-30 257 6/67 5/89 

60+ 40 5/10 100 

 - 100 380 وُ

 (1390ًاهِ،هٌثغ: )اعتخزاج اس پزعؼ

ٗ اي ٜدٞٙذخبٖ، ٘ـبٖٞبي ثضسي ػٙي دس پشػـٙبٔٝ دس ٔحّٝ ؿبدلّيتٛصيْ خٕٔيت ٌشٜٚ
آٔبسي ثبالتشيٗ ٌشٜٚ  ٝدسكذ اص خٕٔيت خبٔٔ 67 ػبَ ثب ثيؾ اص 50تب 30اػت وٝ ٌشٜٚ ػٙي

ؿٛد وٝ تشويت ثبؿٙذ. ثب ايٗ ٚهٔيت ٔـخق ٔيوٙٙذٜ دس تحميك حبهش ٔيػٙي ٔـبسوت
خبٖ، ٔيب٘ؼبَ اػت وٝ ايٗ خٛد تأويذي ٞبي خب٘ٛاس دس ٔحّٝ ؿبدلّيخٕٔيت غبِت ػشپشػت
ٗ فٔبِيت دس ايٗ ٔحّٝ اػت وٝ ٘يبصٔٙذ ايدبد اؿتغبَ دس ايٗ ٔحُ ثش تدْٕ افشاد دس ػٙي

 ثبؿذ.خٟت خٌّٛيشي اص ٞذس سفت ٘يشٚي ِٓيٓ وبس ٔي

 ىاٍ ػلل هْاجزت عاوٌ هحل تَلذ

ايٗ  ٝ٘ـيٗ اص ٔٛاسدي اػت وٝ ٕٞٛاسٜ دس ٌٔبِٖٔ ٔحالت حبؿيٝبٟٔبخش٘ـيٗ ثٛدٖ ػبوٙ
٘ـيٙبٖ  غبِت لشيت ثٝ اتفبق حبؿيٝ ٔحالت ٔٛسد ثحث اػت. دس ايٗ ساثٌٝ ٔـخق ؿذ وٝ

ّٓت هٔف ؿذيذ التلبدي خب٘ٛادٜ دس ٔىبٖ وٝ ثٝ دٞٙذٖ سٚػتبيي تـىيُ ٔياسا ٟٔبخش
لجّي ٚ ثٝ أيذ يبفتٗ ؿغُ ٚ تٕىٗ ٔبِي ثٟتش، ثٝ ؿٟشٞبي ثضسي ٕٞچٖٛ لٓ ٟٔبخشت 

 ٖٝ ٔحّدسكذ اص ػبوٙب94دٞذ،  ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ـبٖ ٔي وٝ ثشسػي خب٘ٛاسٞبيا٘ذ. ًٛسيٕ٘ٛدٜ
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ٕٞچٙيٗ ٔـخق ؿذوٝ  دٞذ.خبٖ سا ٟٔبخشا٘ي ثب سيـٝ ٚ ٔؼّه سٚػتبيي ؿىُ ٔي ؿبدلّي
غشة وٝ ثيـتش اص ٌٔٙمٝ ؿٕبَٖ ايٗ ٔحّٝ سا سٚػتبييبٖ آرسي صثبٖبدسكذ اص ػبو94ٙثيؾ اص 

 . دٞٙذا٘ذ ؿىُ ٔي وـٛس ثٝ ايٗ ٔحُ ٟٔبخشت وشدٜ

 ى هحلِا( لَهيت عاو2ٌ)ُ جذٍل ؽوار

 درصذتزاووي درصذ فزاٍاًي ليهحل الاهت لث

 4/12 2/94 358 سٚػتب

 4/82 8/5 22 ؿٟش

 - 100 380 ٔدّٕٛ

 دسكذتشاوٕي دسكذ فشاٚا٘ي لٛٔيت

 4/12 4/12 47 ِش

 4/82 7/94 313 تشن

 3/5 10 20 ػبيش

 - 100 380 خْٕ

 (1387 هٌثغ: )اعتخزاج اس پزعؼ ًاهِ،

 عالهتٍضؼيت عَاد، تحصيالت هحلِ ٍ ارتثاط آى تا 

، يا٘ؼبٖ ٔب٘ٙذ ثٟذاؿت، سؿذ التلبد يص٘ذٌ الت، دس تٕبْ اثٔبديأشٚصٜ ػٛاد ٚ تحل
شٜ يوٛدوبٖ، سؿذ اؿتغبَ، ػٌح ػالٔت ٚ غ يٚ ٘بٞٙدبس يِٕ٘يت فشص٘ذاٖ، ثي، تشثيفشٍٞٙ

، ي، اختٕبٓيٗ التلبدييوٝ دس ػٌح پبيداؿتٝ ثبؿذ. ٕٔٔٛالً افشاد ييػضاش ثٝيتٛا٘ذ تأثئ
ػبَ خٛد داس٘ذ ٚ ٘ؼجت ثٝ افشاد ٞٓ يالت وٕتشيوٙٙذ، ػٌح تحلئ يذٌ، ص٘يفشٍٞٙ

ض يخبٖ لٓ ٘يدس ٔحّٝ ؿبدلّوٙذ. يذا ٔيؿذت اُفت پٞب ثٝٗ خب٘ٛادٜيالت دس ايضاٖ تحلئ
ٞبي خب٘ٛاس وٝ ٘تبيح حبكُ اص ثشسػي پبػخ ػشپشػتايٌٛ٘ٝثبؿذ. ثٝيايٗ ٔٛهّٛ كبدق ٔ

 يب داسايػٛاد ٚ ئٛسد ٌٔبِٔٝ ث يٞبذ اص ػشپشػتدسك 7/59 دٞذ وٝ حذٚد٘ـبٖ ٔي
ُ دس يت تحليوٝ دس ساثٌٝ ثب ٚهٔيبت اػبػياص فشه يىيثبؿٙذ. يٗ ٔييالت پبيتحل

ٗ يُ دس ثيضاٖ تشن تحليسػذ ٔيِ٘ش ٔٗ اػت وٝ ثٝيثبؿذ، ايٗ ٌٔشح ٔي٘ـٝئٙبًك حبؿ
ٗ يالت ٚاِذيثب ػٌح تحل يٕئؼتم ِٝٝ ساثٌأٗ ٔؼيٙبٖ ثبال ثٛدٜ ٚ اي٘ـٝيفشص٘ذاٖ حبؿ
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ٗ فشم وبٔالً اثجبت ي٘يض ٔـخق اػت، ا 3ٜؿٕبس يوٝ دس خذَٚ تٛافم ٌٕٛ٘ٝٞبٖداسد. 
فشص٘ذاٖ  ئٛسد ِ٘ش داسا ي%( اص خب٘ٛاسٞب 9/68) دسكذ70ه ثٝيوٝ ٘ضد يًٛسٝؿٛد. ثئ

( 3) ٗ، خذَٚيالت ٚاِذيٗ ٔؼئّٝ ثب ػٌح تحليثبؿٙذ. دس ساثٌٝ ثب استجبى ايّي ٔيتشن تحل
 يُ وشدٜ، داسايوٝ فشص٘ذا٘ـبٖ تشن تحل ييدسكذ اص خب٘ٛاسٞب6/70دٞذ وٝ حذٚد ي٘ـبٖ ٔ

 80 ؾ اصيروش اػت وٝ ثثٛدٜ اػت. الصْ ثٝ ييالت اثتذايب ثب تحليػٛاد ٚ يػشپشػت ث
آصٖٔٛ  ا٘ذ.ُ وشدٜيػٛاد داس٘ذ، فشص٘ذا٘ـبٖ تشن تحليوٝ ػشپشػت ث ييدسكذ خب٘ٛاسٞب

تغيشٞبي فٛق سا ـٌٝ ٔـداسي ساثٔٙيـٔ ٘يض وبٔالً Chi-Square  ٚMan-Whitney يآٔبس
( 000/0)01/0تش اصوٛچه يٞش دٚ آصٖٔٛ ػٌح ٔٔٙب داس ٙىٝ دسي. ثب تٛخٝ ثٝ ادٞٙذ٘ـبٖ ٔي

الت فشص٘ذاٖ دس يُ فشص٘ذاٖ ٚ ػٌح تحليٗ تشن تحليٝ ٚخٛد ساثٌٝ ثيذ، فشهيثشآٚسد ٌشد
چٝ خب٘ٛاسٞب داساي  ثبؿذ وٝ ٞشٖ ٔٔٙي ٔيسػذ. ايٗ ثذايدسكذ ثٝ اثجبت 99ٔػٌح 

تشي ٞب ٘يض اص دسخٝ تحليّي پبييٗػٛاد ثبؿٙذ، فشص٘ذاٖ آٖػٛاد ٚ يب وٓٞبي ثيػشپشػت
ػٛادي ػشپشػت خب٘ٛاس يىي اص ػت وٝ تحليالت پبييٗ ٚ يب ثيثشخٛسداس٘ذ. اِجتٝ ثذيٟي

 UNإِّّي ) ٔختّف ثيٗ ثبؿذ. تحميمبت ٌزاس ثش ويفيت تحليُ فشص٘ذاٖ ٔي ثيشأداليُ ت

Millennium Project, 2005،Govinda, 2002 Michaelowa, 2001Watkins, 

2000  ٚDyer and Rose, 2006 )وٝ فمش ٚ دسآٔذ پبييٗ اص ػٌٛح  دٞذ٘ـبٖ ٔي سا ثجيٙيذ
اي تب ػٌح خب٘ٛاس ٚ ٓٛأُ ديٍشي چٖٛ خٙؼيت، ًجمٝ اختٕبٓي، ػٌح  وـٛسي ٚ ٌٔٙمٝ

 ثيش ٔؼتميٓ داسدأٞبي اؿتغبَ، ٍٕٞي دس ويفيت ٚ وٕيت آٔٛصؽ ت شكتخذٔبت آٔٛصؿي ٚ ف
(Tsujita, 2009: 2دسايٗ ساثٌٝ تحميمبت ٔختّفي .) 8بٔضيّيذآس. ٚيٛياص خّٕٝ ٌٔبِٔبت د 

الت ٚ يبٖ تحلياستجبى ٔوٝ كٛست ٌشفتٝ اػت "دا٘ـىذٜ ٞبسٚاسد" ياػتبد ثٟذاؿت ٕٓٛٔ
الت ثبالتش داس٘ذ، اص ٔـبغُ، يوٝ تحليٝ، افشاددٞذ وذ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘ـبٖ ٔيييسا تب يػالٔت

 (. www.health news.com) ثبؿٙذيض ثشخٛسداس ٔي٘ يثٟتش يبيدسآٔذ ٚ ٔضا

                                                           
8- Villiams  

http://www.healthnews.com/


 

 

 

 

  271 ...ٞبي ػالٔت دسثشسػي ٚ تحّيُ ػالٔت صيؼت ٚ دػتشػي ثٝ ؿبخق

 

 

 ( جذٍل تَافمي تحصيالت عزپزعت ٍ تزن تحصيل فزسًذاى3) جذٍل ؽوارُ

 هجوَع
 تزن تحصيل فزسًذاى

 لٍِضؼيت تحصيلي هح
همطغ تحصيلي عزپزعت 

 ثّي خيش خاًَار

 تٔذاد 92 21 113

 ػٛادثي
 دسكذتحليالت ػشپشػت خب٘ٛاس 4/81 6/18 100/0

 دسكذتحليالت فشص٘ذاٖ 1/35 8/17 7/290

 خْٕ 2/24 5/5 7/29

 تٔذاد 93 21 114

 اثتذايي
 تحليالت ػشپشػت خب٘ٛاس دسكذ 6/81 4/18 100/0

 كذتحليالت فشص٘ذاٖدس 5/35 8/17 30/0

 خْٕ  5/5 30/0

 تٔذاد 77 23 100

 سإٞٙبيي
 تحليالت ػشپشػت خب٘ٛاس دسكذ 77/0 23/0 100/0

 تحليالت فشص٘ذاٖ دسكذ 4/29 5/19 3/26

 خْٕ 3/20 1/6 3/26

 تٔذاد 0 27 27

 ٔتٛػٌٝ
 تحليالت ػشپشػت خب٘ٛاس دسكذ 0% 100/0 100/0

 فشص٘ذاٖتحليالت  دسكذ 0% 9/22 1/7

 خْٕ 0% 1/7 1/7

 تٔذاد 0 26 26

 ـٍبٞيدا٘
 تحليالت ػشپشػت خب٘ٛاس دسكذ 0% 100/0 100/0

 تحليالت فشص٘ذاٖ دسكذ 0% 22/0 8/6

 خْٕ 0% 8/6 8/6

 تٔذاد 262 118 380

 خْٕ
 دسكذتحليالت ػشپشػت خب٘ٛاس 6/68 1/31 100/0

 دسكذتحليالت فشص٘ذاٖ 100/0 100/0 /100

 خْٕ 6/98 1/31 100/0
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 اعىِز -ٍوا ( آسهَى هي ٍييتٌي4) جذٍل ؽوارُ

 تحصيالت ًَع آسهَى

Mann-Whitney U 015/8 

Z 779/7- 

Asymp. Sig 000/0 

 تحليالت ّ٘ٛ آصٖٔٛ

Chi-Square 829/60 

df 1 

Asymp. Sig. 000/0 

 (1390هٌثغ: )هحاعثات ًگارًذگاى،

 هيشاى درآهذ هاّياًِ خاًَار

تشيٗ ؿبخق ثشاي ثيبٖ ٔٛلٔيت اختٕبٓي ٚ التلبدي افشاد اػت. أشٚصٜ ٖ دسآٔذ، ٟٔٓٔيضا
دٞذ ٚ يب خبكي اص ؿٟش اػىبٖ ٔي ٝوٝ آ٘بٖ سا دس ٘مٌايٗ دسآٔذ ٚ تٛاٖ التلبدي افشاد اػت

ٞبي ػالٔت ٚ اػتفبدٜ اص خذٔبت ٔختّف سا تٔييٗ ٞب دس ثشخٛسداسي اص ؿبخقتٛا٘بيي آٖ
ٓالٜٚ، بثذ. ثٝييؾ ػٌح دسآٔذ، ثٟجٛد ٔيػالٔت ثضسٌؼبالٖ ثب افضا يشيٍيٝ ٚ پيتغز وٙذ.ٔي

 ئٙيٞب داسد، ثش ػالٔت خب٘ٛادٜ يبدتشيش صيـتش تبثياص آٖ اػت وٝ دسآٔذ ث يؿٛاٞذ حبو
، يخب٘ٛادٌ يٞبيشيٌٓيثش دسآٔذ خب٘ٛادٜ داؿتٝ ٚ دس تلٕ يـتشيوٝ افشاد وٙتشَ ثييخبٕٞبٖ

ٞبي ػالٔت ٚ ثٟذاؿت داس٘ذ. ٘ذ تٕبيُ ثيـتشي ثٝ ؿشوت دس ثش٘بٔٝداس يتشٔـبسوت فٔبال٘ٝ
ثش ػالٔت آوبي  يوٝ اص دسآٔذ وٕتشي ثشخٛسدا٘ذ، وٙتشَ وٕتشٞبييدس ٔمبثُ خب٘ٛادٜ

پيؾ اص ثشسػي ٘تبيح حبكُ اص پشػـٙبٔٝ دس داس٘ذ.  يخب٘ٛدٜ ٚ ٘يض اػتفبدٜ اص خذٔبت ثٟذاؿت
حّٝ، ثبيذ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اؿبسٜ ؿٛد ؿغُ غبِت ٔشدْ استجبى ثب ٚهٔيت التلبدي ٚ دسآٔذي ٔ

تٛاٖ دسآٔذ ثباليي ثشاي غبِت ثبؿذ، ثٙبثشايٗ ٕ٘ئحّٝ اص ٔـبغُ ػٌح پبييٗ ٚ وبسٌشي ٔي
دٞذ وٝ ٘ضديه ٔشدْ ٔحّٝ ٔتلٛس ؿذ. دس ٕٞيٗ ساثٌٝ ٘تيدٝ ثشسػي پشػـٙبٔٝ ٘ـبٖ ٔي

ٞضاس تٛٔبٖ دس ٔبٜ داس٘ذ. دس  300تب 200ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ، دسآٔذي ٔبثيٗدسكذ اص ػشپشػت70ثٝ
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تب  100 ٖ ٔحّٝ ٘يض دسآٔذ ثؼيبسوٕتشي وٝ ثيٗبايٗ ثيٗ حتي سلٓ لبثُ تٛخٟي اص ػبوٙ
تٛاٖ ٌفت وٝ ا٘ذ وٝ دس كٛست كحت ٌفتبسؿبٖ، ٔيٞضاس تٛٔبٖ دس ٔبٜ سا آالْ ٕ٘ٛد200ٜ

ثٝ ٓذْ تأٔيٗ تٛاٖ ٘ـيٙبٖ ٔحُ صيشخي فمش لشاس داس٘ذ. خي فمش سا ٔي تمشيجب تٕبٔي حبؿيٝ
اي، ثٟذاؿتي، آٔٛصؿي، ٔؼىٗ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ يه خب٘ٛادٜ، تٔشيف حذالُ ٘يبصٞبي تغزيٝ

ٞبي ٖ پشػيذٜ ؿذ، ايٗ ثٛد اص ػشپشػتبٕ٘ٛد. ػؤاَ ديٍشي وٝ دس ٕٞيٗ ًيف اص ػبوٙ
ؿٛد؟ وٝ ٘تيدٝ خب٘ٛاس خٛاػتٝ ؿذ وٝ پبػخ دٞٙذ دسآٔذؿبٖ ثيـتش كشف چٝ أٛسي ٔي

  .ؿٛدٔـبٞذٜ ٔي 5 َٜٚ ؿٕبسخذ پبػخ  افشاد دس

 تزيي هَارد هخارج خاًَارهيشاى درآهذ ٍ ػوذُ (5) جذٍل ؽوارُ

 (1390ًاهِ،هٌثغ: )اعتخزاج اس پزعؼ

 

 درصذتزاووي درصذ فزاٍاًي )تَهاى( هيشاى درآهذ هاّاًِ

200000-100000 79 8//20 8/20 

300000-200000 260 68/49 2/89 

500000-300000 41 8/10 100/0 

800000-500000 - - - 

 100/0 380  ٔدّٕٛ

 دسكذتشاوٕي دسكذ فشاٚا٘ي ٕٓذٜ تشيٗ ٔٛاسد ٔخبسج

 3/80 3/80 305 ٔٔبؽ ٚ تأٔيٗ ٔخبسج خب٘ٛادٜ

 1/82 8/1 7 پشداخت لؼي ٚ ٚاْ

 2/88 6/1 23 ٞضيٙٝ تحليُ فشص٘ذاٖ

 100/0 8/11 45 اخبسٜ خب٘ٝ

 -- 100/0 380 ٔدّٕٛ

 دسكذتشاوٕي دسكذ فشاٚا٘ي ٔيضاٖ ٔخبسج سٚصا٘ٝ 

 3/10 3/10 39 تٛٔبٖ 5000>

 4/97 1/87 331 تٛٔبٖ 50000-10000

 100/0 6/2 10 تٛٔب15000-10000ٖ

 - 100/0 380 ٔدّٕٛ
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 ٍ هخارج هاّاًِ خاًَار هتَعط درآهذ (6) جذٍل ؽوارُ

 هاّاًِ ّز اًذاسظپ

 هحل خاًَار در

هحل  هخارج رٍساًِ هتَعط درآهذ هاّياًِ هحل

 هتَعط 

هخارج هاّاًِ هحل 

 هتَعط 

54240 5263/292710 3684/7947 052/238421 

 (1390ًاهِ هحاعثات ًگارًذُ،هٌثغ: )اعتخزاج اس پزعؼ

 ىاٍضؼيت ؽغلي عاوٌ

ٓ, يبس داسيوٝ دس اختيؼت. ثّىٝ اص ّ٘ٛ ؿغّيوشدٖ ٔب ٘ يدٝ چٍٛ٘ٝ ص٘ذٌيػالٔت ٔب تٟٙب ٘ت
 ياٙذٜيض ٔتأثّش اػت. دس ٚالْ, ؿٛاٞذ فضايٓ ٘يٓ ٞؼتيٖ ٔموٝ دس آ يدسآٔذ ٚ خٟبٖ اختٕبٓ
 يٞبتفبٚت ٚيظٜٝث، يىيِٛٛطيُبٞشاً ٔتأثّش اص ٓٛأُ ث يثٟذاؿت يٞبٚخٛد داسد وٝ تفبٚت

ش٘ذ. ؿغُ افشد يىي اص فبوتٛسٞبي تأثيشٌزاس يشپزيض تأثي٘ يخٙغ، اص ٓٛأُ اختٕبٓ ٔشثٛى ثٝ
ٚػت. دس ٚالْ ٞش چٝ فشد اص ؿغُ، ٔيضاٖ دسآٔذ ٚ أٙيت دس ساثٌٝ ثب ػالٔت فشد ٚ خب٘ٛادٜ ا

اؽ ثٝ خٟت ؿغّي خٛد سهبيت داؿتٝ ثبؿذ ٔيضاٖ ػالٔت ثيـتشي سا دس خٛد ٚ خب٘ٛادٜ
وٝ وٕتش دس ٔيبٖ افشاد ٔٛهٛٓيٞبي ص٘ذٌي احؼبع خٛاٞذ ٕ٘ٛد. تأٔيٗ ثؼيبسي اص ٘يبصٔٙذي

-ذ آ٘چٝ وٝ دس ٘ٛاحي حبؿيٝـٔب٘ٙاختٕبٓي  - ِحبٍ ػبختبسٞبي التلبديفميش ٚ هٔيف ثٝ

ٞبي كٛست ٌشفتٝ دس خٛسد. دس ايٗ ساثٌٝ ٘تيدٝ ثشسسػيؿٛد ثٝ چـٓ ٔي٘ـيٗ ٔـبٞذٜ ٔي
ثبؿٙذوٝ ثب ٞبي خب٘ٛاس وبسٌش ٔيدسكذ ػشپشػت50دٞذ وٝ ثيؾ اصخبٖ ٘ـبٖ ٔيؿبدلّي

ػالٔت دس  ٜتٛاٖ ثٝ هٔف ثؼتشٞبي ثٛخٛد آٚس٘ذتٛخٝ ثٝ ٔـمت ثبال ٚ دسآٔذ پبييٗ آٖ ٔي
دٞٙذ وبسا٘ي تـىيُ ٔيٖ سا ثيبايٗ ٌٔٙمٝ پي ثشد. ٕٞچٙيٗ ٘ضديه ثٝ ٞـت دسكذ اص ػبوٙ

(. ايٗ دس ؿشايٌي اػت وٝ ثؼيبسي 7) ٜوٙٙذ، خذَٚ ؿٕبسوٝ دس ٚهٔيت اػفجبسي ص٘ذٌي ٔي
)وبسٌشي( اثشاص  ِحبٍ أٙيت وبسي ٚ سٚا٘ي حتي اص ؿغُ ٔٛخٛد خٛداص وبسٌشاٖ ٔزثٛس ثٝ

دسكذ اصايٗ افشاد ٔيضاٖ أٙيت ؿغّي خٛد سا وٓ ٚ ثؼيبسوٓ  80وشدٜ ٚ ٘ضديه ثٍٝ٘شا٘ي 
 ا٘ذ. پشٚاهح اػت وٝ تحليالت پبييٗ، ؿغُ ٘بٔٙبػت، دسآٔذ ا٘ذن ٚ غيشٌٕٔئٗاسصيبثي ٕ٘ٛدٜ

ٚ دس ٟ٘بيت احؼبع ٘بچيض أيٙت ؿغّي، ٍٕٞي ٔٛخت افت ػالٔت ص٘ذٌي ٚ دػتشػي ثٝ 
 ي خٛاٞذ داؿت.ٞبي ػالٔت اٞبِي سا دس پؿبخق
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 خاىى در ؽادلليا( ؽغل عاو7ٌ) جذٍل ؽوارُ

 (1390ًاهِ،هٌثغ: )اعتخزاج اس پزعؼ

ٗ، ي٘ـٝيدس ٔحالت حبؿ يؼت ؿٟشيػالٔت ص ٝ، ٔمِٛيثب تٛخٝ ثٝ ٔٛهّٛ ٔٛسد ثشسػ
ؿٛد وٝ خٛد يختٝ ٔش ٚاثؼتٝ ؿٙبيٗ ٘ٛؿتبس ثٝ ٓٙٛاٖ ٔتغئٌبِٔٝ اػت وٝ دس ا ئحٛس اكّ
ثٝ  ػبوٙبٖبٖ ئٛخٛد دس ٔ يٚ وبِجذ ي، اختٕبٓي، فشٍٞٙيٓ اثٔبد التلبديش ٔؼتميتحت تأث

ض ٘ـبٖ يچٝ ٌٔبِٔبت ا٘دبْ ؿذٜ ٘ٗ ساثٌٝ ٔؼّٕبً چٙبٖئؼتمُ اػت. دس ا يشٞبيٓٙٛاٖ ٔتغ
 ٟجٛدـٔشدْ ث يالٔتـت ػي، ٚهٔيشٍٞٙـٚ ف يت التلبديٟجٛد ٚهٔـدٞذ، ٕٓٛٔبً ثب ثيـٔ
شا ا٘ؼبٖ ي(. صHealth Economic Growth, Poverty Reduction, 2001: 67بثذ)يئ

الت ٚ ؿغُ ٔٙبػت يدػت آٚسدٖ غزا، ٔؼىٗ، تحلتٛاٖ ثٝ يُ ٘ذاؿتٗ دسآٔذ وبفيدِش ثٝيفم
 يٍش دػتشػيٌشدد ٚ اص ًشف ديش ٔياػ يٕبسيـتش دس داْ ثيُ ثيٗ دِيٕٞسا ٘ذاؿتٝ ٚ ثٝ

ٗ يٕٞٛاسٜ سٚ ثٝ وبٞؾ اػت ٚ ا يدٝ دسآٔذ ٚيداسد ٚ دس ٘ت يتض ثٝ خذٔبت ػالٔي٘ يوٕتش
دس  يت ػالٔتيٚهٔ ياخٕبِ يٗ أش ثب ثشسػيبثذ. اييكٛست دٚس ثبًُ ادأٝ ٔچشخٝ ثٝ
( ٘ـبٍ٘ش كحت 7ٌشدد وٝ خذَٚ ؿٕبسٜ)يبفتٝ ٚ دسحبَ تٛػٔٝ ثبثت ٔيتٛػٔٝ يوـٛسٞب

 ثبؿذ. ئٌّت فٛق ٔ

 درصذتزاووي درصذ فزاٍاًي ؽغل

 9/52 9/52 201 وبسٌش

 1/61 2/8 31 وبسٔٙذ

 5/89 4/28 108 آصاد

 4/97 9/7 30 ثيىبس

 100/0 6/2 10 ػبيش

 - 100/0 380 ٔدّٕٛ

 دسكذتشاوٕي دسكذ فشاٚا٘ي ٔيضاٖ أٙيت ؿغّي

 3/1 1/3 5 ثؼيبسصيبد

 5/19 2/18 69 صيبد

 7/47 3/55 210 ٔتٛػي

 /100 3/25 96 وٓ

 - 100/0 380 خيّي وٓ
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 (2000يافتگي وؾَرّا )عال سًذگي ٍ هزي ٍهيز تز حغة هيشاى تَعؼِ ( هيشاى اهيذ ت8ِ) جذٍل ؽوارُ

 يافتگيهيشاى تَعؼِ
( 1999جوؼيت )

 تِ هيليَى ًفز

هياًگيي درآهذ عاالًِ 

 )تِ دالر آهزيىا(

هيشاى اهيذ تِ سًذگي در 

 تذٍ تَلذ )تِ عال(

 51 296 643 يبفتٝوـٛسٞبي وٕتش تٛػٔٝ

 59 538 1777 دسآٔذوـٛسٞبي دس حبَ تٛػٔٝ وٓ

 78 25730 891 وـٛسٞبي تٛػٔٝ يبفتٝ پشدسآٔذ

 ، عاسهاى جْاًي تْذاؽت(2008هأخذ: )گشارػ عالهت جْاًي 

ٚ  ي، اختٕبٓيؿٛد، ٔؼبئُ التلبديض ٔالحِٝ ٔيٗ ٘يـيپ يٞبچٙب٘چٝ دس لؼٕت
 ( ثٝيٚ فشٍٞٙ ي، التلبديافشاد داس٘ذ ٚ فمش)اختٕبٓ يش سا ثش ػالٔتيٗ تأثيـتشيث يفشٍٞٙ

ؼت يش سا دس وبٞؾ ػالٔت صيٗ تأثيتٛا٘ذ ثبالتشئ  بٖيٗ خشئمبثُ ا ٝٓٙٛاٖ ٘مٌ
ذ اؿبسٜ ٌشدد وٝ ثش اػبع ٌٔبِٔبت يٗ ثبيًٛس خبف داؿتٝ ثبؿذ. ٕٞچٙٙبٖ ثٝيؿٟش٘ـ

، (WHO,World health organization) ثٟذاؿت يػبصٔبٖ خٟب٘كٛست ٌشفتٝ تٛػي 
أش  يٞبوٙٙذٜٗييٗ تٔيتشاص ثضسي يىيٙٛاٖ ٓظٜ ػٛاد ػالٔت، ثٝيٚٝث يت فشٍٞٙيٚهٔ

، ٓذْ ا٘دبْ ييشايضاٖ ٔيؾ ٔيٗ ػٛاد ثب افضاييوٝ ػٌح پبيًٛسٝثبؿٙذ، ثيػالٔت ٔ
پشخٌش  ياص سفتبسٞب ئختّف، اتخبر ثشخ يٞبؾيوٙٙذٜ ٔب٘ٙذ ا٘دبْ آصٔب يشيـٍيپ يسفتبسٞب
 اد ٔشتجي اػت٘بٌّٔٛة افش يٚ سٚا٘ يثب ػالٔت خؼٕب٘ يًٛس وّٚ ثٝ يثٟذاؿت

(Gazmararian, 2007: 21ثش ا .)ؼت يذ ػالٔت صيٗ اػبع ا٘چٝ وٝ ٔؼّٓ اػت، تٟذي
 يٚ فشٍٞٙ يالتلبد -ياختٕبٓ يٞببٖيّٓت هٔف ٔفشى ثٙٗ ثٝيش٘ـئحالت فم ػبوٙبٖ

آٖ،  يٙيٓٙٛاٖ ٕ٘ٛد ٓٗ ثٝي٘ـٝيٚ حبؿ يشسػٕيغ يٞبٗ استجبى ػىٛ٘تٍبٜيٞبػت وٝ دس اآٖ
ٌٔشح ؿذٜ  يٞبٝيفشه يش ثٝ ثشسػيٗ تفبػيوٙٙذ. ثب ايزوٛس سا احؼبع ٔٗ خٌشات ٔيـتشيث

بس يثؼ يش ٔٛاسديخبٖ تحت تأثيؿبدلّ ٖٝ ٔحّبؼت ػبوٙيػالٔت ص يٙيخٟت ػٙدؾ ٓ
 ؿٛد.يٞب پشداختٝ ٔآٖ يٚ وبِجذ ي، اختٕبٓي، فشٍٞٙيت التلبديچٖٛ ٚهٔ ئٟٕ

 فشهيٝ اَٚ: تحّيُ

 يٞبيثب وبسثش يٕٞدٛاس ٝدي٘ت ٔحّٝ دس ٙبٖػبوؼت يصسػذ, ػالٔتئ ِ٘ش ثٝ»
 «.ثبؿذيذ ٔي٘بٔٙبػت, دس ٔٔشم خٌش ٚ تٟذ
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تشيٗ ٔٙجْ ثشاي دس تٛهيح اثتذايي خٟت اثجبت ايٗ فشهيٝ الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٟٔٓ
ٞبي ٘بٔٙبػت اص ٔحّٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ ايٗ ِٔٙٛس، ٔـبٞذات ٔيذا٘ي ٚ تٟيٝ تلبٚيش اص وبسثشي

 يٞبٞب ٚ ٔـىالت ػىٛ٘تٍبٜيظٌيٗ ٚيتٛهيح دادٜ ؿذٜ اػت. اص ثبسصتش ثبؿذ وٝ دس ادأٝٔي
ٗ ٔٛسد يٗ دس ايـيپ يٞبيٚ ٔلّٙٛ اػت. ثشسػ ئيًج يٞبثب ٓبسهٝ ي, ٕٞدٛاسيشسػٕيغ

 يٞبٓيشٚ, حشيش ٓجٛس خٌٛى ا٘تمبَ ٘يش٘ذٜ ساٜ آٞٗ, ٔؼيدس ثشٌ يٞبدٞذ وٝ ٔىبٖي٘ـبٖ ٔ
ف، اساهي يٞب ٚ ٔٙبًك آِٛدٜ ٚوثش ٚ پشت, خٛاسوبسخب٘ٝيثبٞب, ٔٙبًك پشخٌش سٚدخب٘ٝ, ثضسٌشاٜ

ؿٛ٘ذ ٚ ٕٞٛاسٜ خبرة اػىبٖ يٗ ٔٙبًك اػىبٖ ٔحؼٛة ٔيتشوـبٚسصي پيشأٖٛ ٚ... اسصاٖ
ؼت افشاد ػبوٗ دس يـتش اٚلبت ػالٔت صيدس ث يٗ ٕٞدٛاسيثبؿٙذ. ايالـبس وٓ دسآٔذ ٔ

ٗ يذ. دس ايافضايفشاد ػبوٗ دس ٔحّٝ ٔا يشيپزتيا٘ذاصد ٚ ثٝ دأٙٝ آػيخٌش ٔٔحُ سا ثٝ
، يفمش التلبد خبٖ ثبتٛخٝ ثٝيؿبدلّ ٝٔحّ ػبوٙبٖوٝ ٓٙٛاٖ ؿذ غبِت يًٛسساثٌٝ ٕٞبٖ

ثب  يفشػٛدٜ ٚ ٕٞدٛاس ئؼىٛ٘ يٗ ثٛدٖ ػٌح ػٛاد، ٚاحذٞبيي، پبييشثٙبيوٕجٛد خذٔبت ص
ثش ٔٛاسد چٙيٗ ٓالٜٚٞٓثبؿٙذ. يثشخٛسداس ٕ٘ يؼتيت ٔٙبػت صي٘بػبصٌبس، اص ٚهٔ يٞبيوبسثش

 داْ ي٘يض خٟت ٍٟ٘ذاس ييٓٙٛاٖ ؿذٜ، دس ٌٔبِٔبت ٔيذا٘ي اص ٔحُ، ٔـخق ؿذ وٝ فوبٞب
( دس ٔحُ يغبِت )ٔؼىٛ٘ يشـثب وبسث يثبسص ٘بػبصٌبس يٕبدٞبـحّٝ وٝ اص ٘ـّٝ( دس ٔي)ًٛ

تشيٗ يٚيظٜ اص اٞبِي ًبيفٝ ؿبٞؼٖٛ وٝ اكّٖٝ اص ايٗ ٔٛهّٛ ثبثبؿذ ٚخٛد داسد وٝ ػبوٙئ
ثبؿٙذ، ؿىبيت داس٘ذ. ٔـبٞذات كٛست ٌشفتٝ دس ٌشٜٚ ؿبغُ دس ٍٟ٘ذاسي داْ دس ٔحُ ٔي

-خٛاسي ثب اتٛثبٖ لٓٔحّٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ دس استجبى ثب فشهيٝ اَٚ، حبوي اص آٖ اػت وٝ ٞٓ
٘بػبصٌبس  يٞبئحّٝ ثب وبسثش يك ثبسص ٕٞدٛاسي، اص ٔلبديفـبس ثشق لٛ يٞبتٟشاٖ ٚ دوُ
 يخبك يٙىٝ فوبيچٙيٗ ثب تٛخٝ ثب اٞبي ػالٔت اػت. ٞٓشػي ثٝ ؿبخقٚ وبٞؾ دػت

تٛا٘ذ يٗ ٔحُ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٘ـذٜ, اتٛثبٖ ٔدبٚس ٔحُ، ٔيوٛدوبٖ دس ا يح ٚ ثبصيخٟت تفش
 ظٜ وٛدوبٖ ٚ خشدػبالٖ ثبؿذ. يٚٝػالٔت ػبوٙبٖ ث يثبِمٜٛ خٌش٘بن ثشا يشٚي٘
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  خاىّاي ًاعاسگار در ّوجَاري هحلِ هغىًَي ؽادلليوارتزي (4-6( ٍ )3-6(،)2-6(،)1-6)  ّايػىظ

اص ٔحُ ٘يض, اص ديٍش ٔلبديك ثبسص ٕٞدٛاسي  يّٛٚاتيو 230 يفـبس لٛ يٞبٓجٛس دوُ
ش فٛق يٞبي ٘بػبصٌبس ٚ ٔوش ثشاي ػالٔت اٞبِي ٔي ثبؿذ وٝ تأثخبٖ ثب وبسثشئحّٝ ؿبدلّي
ٞبي ٔختّفي اص ٞب ًيفٚ ػالٔت ػبوٙبٖ داسد. ايٗ دوُ يِٛٛطيضيفثش  يأِبد خٌش٘بو

ٌيش٘ذ، ٞب لشاس ٔيوٝ دس حٛصٜ ايٗ ٔيذاٖوٙٙذ ٚ افشاديٞبي ٔغٙبًيؼي ايدبد سا ٔئيذاٖ
تٛا٘ذ ثبٓث ؿٛ٘ذ. تأثيش ايٗ أٛاج ثش سٚي وٛدوبٖ ٔيتحت تأثيش آثبس ػٛء ايٗ أٛاج ٚالْ ٔي

ٞب ؿٛد. دس افشاد ثبِغ ٘يض ٔٛهّٛ دس ٔٛاسدي ثبٓث ثشٚص ٔخبًشات ثشٚص ثشخي اص ا٘ٛاّ ػشًبٖ
ؿٛد ٚ دس ٔٛاسدي ٘يض ٞبي ٓلجي، لّت ٚ ٓشٚق ٚ دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٔيٞب دسػيؼتٓٚ ثيٕبسي

ٙٝ ثشاي يٗ صٔيوٙٙذٜ دس اثبٓث ايدبد ػشًبٖ خٖٛ دس ايٗ افشاد ؿذٜ اػت ٔٛهّٛ ٍ٘شاٖ
ثبؿذ. دسحبَ يٞب ٔٗ دوُيت ٚ ٓٛاسم ااصخٌشا ياٞبِ ياًالٓيٍ٘بس٘ذٜ ٔـخق ؿذ، ث

وٝ اص ٗيوٙٙذ، ثذٖٚ ائ يٞب ص٘ذٌٗ دوُيش ايٖ ايٗ ٔحّٝ صبٞبػت وٝ ػبوٙحبهش ػبَ

 ّوجَاري دول فؾارتزق لَي تا هحلِ هغىًَي (ّاي ًاهٌاعة )هحل تاسي وَدواىسهيي

 تْزاى           -لن ىّوجَاري هٌاسل هغىًَي تا اتَتا ّاي تزق لؾار لَيّوجَاري هٌاسل هغىًَي تا تزاًظ
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ٞبي ثشق، ٌضاسؽ ٔٛػؼٝ ٔوشسات آٖ ثبخجش ثبؿٙذ. دس ساثٌٝ ثب خٌشات اػتمشاس دس صيش دوُ

شق ٚ ػشًبٖ چٖٛ دوُ ث يؼيٗ ٔغٙبًيبديٗ ٔيحبوي اص ٚخٛد استجبى ث  AGNIRپضؿىي

وٝ اؿٔٝ ثباليي ٘ؼجت ثٝ ٔمذاس ٔتٛػي خبٍ٘ي ٚيظٜ وؼب٘ي خٖٛ دس وٛدوبٖ ٚ خٛا٘بٖ ٚ ثٝ
ٗ تِٛذ وٛدوبٖ تبصٜ يث يوٙذوٝ استجبى ٔٔٙبداسيذ ٔييٗ ٌضاسؽ تأيثبؿذ. ايوٙٙذ ٔيدسيبفت ٔ
 يٞبٓ چٖٛ دوُيِٓ يؼئغٙبً يٞبذاٖي)ػشًبٖ خٖٛ( ٚ ٔ ئجتال ثٝ ِٛػٕ ٜٔتِٛذ ؿذ

 29ٗ دس ٌٔبِٔٝ اخيشي وٝ دس اسٚپب ا٘دبْ ؿذٜ اػت، حذٚد يٚخٛد داسد. ٕٞچٙ يس لٛفـب
ٔٛسد ػشًبٖ  9700 خّٕٝ )اص ا٘ذ ػبٍِي ثٝ ػشًبٖ ٔجتال ؿذٜ 15٘فش سا وٝ پيؾ اص  ٞضاس

ػشًبٖ وٝ اص ِحبٍ خٙؼيت، تبسيخ تِٛذ ٚ ٌٔٙمٝ تِٛذ ثب افشاد ٔجتال ثٝخٖٛ( ثب ٌشٜٚ وٙتشِي
ا٘ذ. دس ايٗ پظٚٞؾ، افشاد خبٔٔٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔحذٚدٜ يه  ، ٔمبيؼٝ وشدٜا٘ذ ٔـبثٟت داؿتٝ

ا٘ذ. ايٗ تحميمبت ٘ـبٖ دادٜ  وشدٜ ويّٛٚاتي ص٘ذٌي ٔي 400 ٚ 275ويّٛٔتشي خٌٛى ثشق 
وٙٙذ، أىبٖ اثتال ثٝ ػشًبٖ  ٔتشي خٌٛى ثشق ص٘ذٌي ٔي 200 وٝ دس ٔحذٚدٜاػت وٛدوب٘ي

ٔتشي خٌٛى ثشق  600 اػت وٝ دس فبكّٝ ثيؾ اص دسكذ ثيؾ اص وٛدوب٘ي 69 ٞبخٖٛ دس آٖ
 600 تب 200 وٝ دس ٔحذٚدٜ دٞذ, وٛدوب٘ييٗ ٘ـبٖ ٔيوٙٙذ. ايٗ ٌضاسؽ ٕٞچٙص٘ذٌي ٔي

ٔتشي  600 وٝ دس فبكّٝ ثيؾ اص وٛدوب٘ي وٙٙذ، ٘ؼجت ثٝ ٔتشي خٌٛى ثشق ص٘ذٌي ٔي
 خٖٛ ٞؼتٙذػشًبٖ  ٔٔشم اثتال ثٝ دسكذ ثيـتش دس23 وٙٙذ، خٌٛى ثشق ص٘ذٌي ٔي

(www.salamat.ir.) ّٝٓت ٘جٛد آٔبس، تالؽ ٘ٛيؼٙذٌبٖ ٔمبِٝ دس ايٗ استجبى، ٔتأػفب٘ٝ ث
ٞبي ّٓت ٕٞدٛاسي ثب ٔيذاٖحبهشدس صٔيٙٝ ٌشدآٚسي آٔبس ثيٕبساٖ ٔحّٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ وٝ ثٝ

ٞبي فـبسلٛي ثشق داسد، ٘تيدٝ ثخؾ ٘جٛد. ٔغٙبًيؼي ٔٛخٛد وٝ سيـٝ دس ٕٞدٛاسي ثب دوُ
ٞب تب چٝ ا٘ذاصٜ ػالٔت افشاد يٗ ٌٛ٘ٝ وبسثشيثب ا يؿٛدوٝ ٕٞدٛاسئالحِٝ ٔ ثشايٗثٙب

ؿٛد. تلبٚيش ٔشتجي ػبوٗ دس ٔحّٝ سا ثٝ ٔخبًشٜ افىٙذٜ اػت، ثٙبثشايٗ فشهيٝ فٛق تأييذ ٔي
 ؿٛد.ثب اثجبت ايٗ فشهيٝ اص ٔحّٝ ٔٛسد ِ٘ش دس ريُ ٔـبٞذٜ ٔي

 فشهيٝ دْٚ تحّيُ

  ساثٌٝ الت افشاديضاٖ تحلياص ؿبخق ػالٔت ٚ ٔ يضاٖ ثشخٛسداسئ ٗيث سػذئ ِ٘شثٝ»

 «.ساثٌٝ ٚخٛد داسد
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ثب ِ٘شثٝ ثخؾ ٚهٔيت ػٛاد ٚ تحليالت ٔحّٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ دس فلُ چٟبس ٚ ثب تٛخٝ 
اص  يضاٖ ثشخٛسداسيٗ ٔياستجبى ث يثشسػ يٝ، ثشايٗ فشهيا يشٞبيثٝ ػٌح ػٙدؾ ٔتغ
ساٞٝ ب٘غ تهيُ ٚاسيتحّ يص آصٖٔٛ پبسأتشالت افشاد ايضاٖ تحليؿبخق ػالٔت ٚ ٔ

(ANOVAٔ ٜاػتفبد )يآصٖٔٛ تحّ ٝديش آٔذٜ اػت. ٘تيح آٖ دس خذَٚ صيؿٛد وٝ ٘تبي ُ
 ٗ لشاس اػت:يب٘غ ثذيٚاس

 ( تزرعي راتطِ تيي هيشاى تزخَرداري اس ؽاخص عالهت ٍ هيشاى تحصيالت افزاد9) جذٍل ؽوارُ

 عطح هؼٌاداري اف جذٍرّاهياًگيي ه درجِ آسادي هجوَع جذرّا ؽزح

 000/0 472/93 257/6 4 026/25 ٞباختالف ثيٗ ٌشٜٚ

   067/0 375 101/25 ٞباختالف دسٖٚ ٌشٜٚ

    379 127/50 وُ

 (1390هٌثغ: )هطالؼات ًگارًذُ:

ٙبٖ ياػت، ثب إً 05/0وٕتش اص  يٗ وٝ ػٌح ٔٔٙبداسيٝ، ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ فشهيدس ٔٛسد ا
اص ؿبخق ػالٔت  يٗ ثشخٛسداسيثش ٓذْ تفبٚت ث يكفش ٔجٙ ٝيفشه تٛاٖ ٌفت وٝي% 95ٔ

سػذ. دس ٚالْ، اختالف يذ ٔييك ثٝ تأيتحم ٝيُ ػشپشػت سد ؿذٜ ٚ فشهيت تحليٚ ٚهٔ
 الت ٔختّف ٚخٛد داسد.ياص ؿبخق ػالٔت افشاد ثب تحل يٗ ثشخٛسداسيث ئٔٙبداس

دٞذ وٝ ٞش چٝ يسا ٘ـبٖ ٔ يٌشٚٞٚ دسٖٚ يٌشٚٞٗيث ي٘ؼجت ثشآٚسد پشاوٙذٌ Fٜ آٔبس 
ٞب ثٛدٜ ٌشٜٚـتش اص اختالف دسٖٚيٞب ثٗ ٌشٜٚيٗ ثيبٍ٘ياختالف ٔ ئٙيـتش ثبؿذ، ئمذاس آٖ ث

 ؿٛد.يـتش ٔيك، ثيتحم ٝيذ فشهييكفش وبٞؾ ٚ دسكذ تأ ٝيدٝ احتٕبَ سد فشهيٚ دس ٘ت
ٞب سا ٌشٜٚٗيفبٚت ثت يداسيتٟٙب ٔٔٙ F وٝ آصٖٔٛٗ اػتيشد ايذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيوٝ ثبآ٘چٝ

ه اص يٗ وذاْيٞب دس ثفبٚتـٗ تيوٙذ وٝ ايٕـدٞذ، أب ٔـخق ٘يـلشاس ٔ يـٔٛسد ثشسػ
ٞب، اص ٌشٜٚٗيك اختالف ثيٗ دليئِٙٛس تُٔ ثٝيٗ دِيٕٞٚخٛد داسد . ثٝ يثشسػ يٞبٌشٜٚ

كٛست دٚ ٍش ثٝيٞب سا ثب ٕٞذٗ صٚجيبٍ٘يٞب ٔٗ آصٖٔٛياػتفبدٜ ؿذوٝ ا 9يٚ تٛو LSDآصٖٔٛ 
 دٞذ.يٞب سا ٘ـبٖ ٔٗ آٖيؼٝ وشدٜ ٚ ٚخٛد اختالف ٔٔٙبداس ثيثٝ دٚ ٔمب

                                                           
9- Tukey 
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ّاي عالهت همايغِ اختالف هياًگيي تزخَرداري اس ؽاخص تزايLSD ( آسهَى تَوي 10ٍجذٍل ؽوارُ )

 سيغت تزحغة ٍضؼيت تحصيل افزاد

 (i-j) اختالف هياًگيي عطح هؼٌاداري )ٍضؼيت تحصيل( j)ٍضؼيت تحصيل(  i آسهَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتٛو

 

 

 ػٛاد                   اثتذاييثي

 سإٞٙبيي                            

 ٔتٛػٌٝ                            

 دا٘ـٍبٞي                                       

975/0 

566/0 

000/0 

000/0 

- 

- 

39/0- 

92/0- 

 ػٛاداثتذايي                  ثي

 سإٞٙبيي                            

 ٔتٛػٌٝ                            

 دا٘ـٍبٞي                                       

975/0 

890/0 

000/0 

000/0 

- 

- 

41/0- 

94/0- 

 ػٛادسإٞٙبيي                ثي

 اثتذايي                             

 ٔتٛػٌٝ                            

 دا٘ـٍبٞي                                      

566/0 

890/0 

000/0 

000/0 

- 

- 

45/0- 

98/0- 

 ػٛادٔتٛػٌٝ                 ثي

 اثتذايي                             

 سإٞٙبيي                            

 دا٘ـٍبٞي                                        

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

39/0 

41/0 

45/0 

52/0- 

 دا٘ـٍبٞي              ثي ػٛاد   

 اثتذايي                            

 سإٞٙبيي                            

 ٔتٛػٌٝ                                  

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

92/0 

94/0 

98/0 

52/0 

 

 

 

 

 اثتذايي           ػٛاد       ثي

 سإٞٙبيي                            

 ٔتٛػٌٝ                            

 دا٘ـٍبٞي                                       

549/0 

136/0 

000/0 

000/0 

- 

- 

39/0- 

92/0- 
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LSD 

 ػٛاداثتذايي                  ثي

 سإٞٙبيي                            

 ٔتٛػٌٝ                            

 دا٘ـٍبٞي                                       

549/0 

359/0 

000/0 

000/0 

- 

- 

41/0- 

94/0- 

 ػٛادسإٞٙبيي                ثي

 اثتذايي                             

 ٔتٛػٌٝ                            

 ٞي            دا٘ـٍب                          

136/0 

359/0 

000/0 

000/0 

- 

- 

45/0- 

98/0- 

 ػٛادٔتٛػٌٝ                  ثي

 اثتذايي                             

 سإٞٙبيي                            

 دا٘ـٍبٞي                                        

000/ 

000/0 

000/0 

000/0 

39/0 

41/0 

45/0 

52/0- 

 ػٛاد   دا٘ـٍبٞي             ثي

 اثتذايي                            

 سإٞٙبيي                            

 ٔتٛػٌٝ                                  

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

92/0 

94/0 

98/0 

52/0 

 (1390هٌثغ: )هطالؼات ًگارًذُ: 

ثبؿٙذ. ثب اػتفبدٜ اص يٚ آصٖٔٛ وبٔال ٔـبثٝ ٞٓ ٔح ديؿٛد ٘تبيوٝ ٔـبٞذٜ ٔيٕٞبٌ٘ٛس
ػٛاد ٚ يٗ افشاد ثيٗ دس ثيبٍ٘يوٝ اختالف ٔتٛاٖ دسيبفت ياًالٓبت ٔٙذسج دس خذَٚ فٛق ٔ

، ٔٔٙبداس اػت، يالت ٔتٛػٌٝ ٚ دا٘ـٍبٞيثب افشادِ ثب تحل ييٚ سإٞٙب ييالت اثتذايثب تحل
اص  يٗ ثشخٛسداسيبٍ٘ي/ اػت. أب 05ٔشاص ٞب وٕتٗ ٌشٜٚيا ٝؼيدس ٔمب يشا ػٌح ٔٔٙبداسيص

فبلذ اختالف ٔٔٙبداس ثب ٞٓ  ييٚ سإٞٙب ييالت اثتذايػٛاد ٚ ثب تحليؿبخق ػالٔت افشاد ث
اص ؿبخق ػالٔت افشاد  يٗ ثشخٛسداسيبٍ٘يثٛدٖ اختالف ٔ ٙىٝ ٔٔٙبداسيا ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝئ

ُ آٖ پشداخت. يحّـت تٛاٖ ثٝيـذ، ٔياثجبت سػ ثٝ يِحبٍ آٔبس الت ٔختّف ثٝيثب تحل
اص ؿبخق  يٗ ثشخٛسداسيبٍ٘ي(٘يض ٔـخق اػت، 9ٔ)ٜوٝ دس خذَٚ ؿٕبس يًٛسٕٞبٖ

الت يوٕتش اص ثب افشاد ثب تحل -92/0ٚ -39/0ضاٖ ئت ثٝيتشتػٛاد ثٝيػالٔت افشاد ث
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ٕ٘ٛدوٝ افشاد ثب  يشيٌدٝيتٛاٖ ٘تيٗ ٔياػت ٚ ثبِٔىغ. ثٙبثش ا ئتٛػٌٝ ٚ دا٘ـٍبٞ
ػٛاد ي٘ؼجت ثٝ افشاد ث يػالٔت ثبالتش يٞباص ؿبخق يالت ٔتٛػٌٝ ٚ دا٘ـٍبٞيحلت

ثبؿذ. يٞٓ كبدق ٔ ييٚ سإٞٙب ييالت اثتذايٗ ٔٛهّٛ دس ٔٛسد افشاد ثب تحليثشخٛسداس٘ذ. ا
اص ؿبخق ػالٔت افشاد  يٗ ثشخٛسداسيبٍ٘يثبؿذ، ٔيوٝ اص خذَٚ ثبال ٔـخق ٔ يٕٞبٌ٘ٛس
 ًٛسٝوٝ ثاػت يالت دا٘ـٍبٞيوٕتش اص افشاد ثب تحل -52/0ضاٖ يالت ٔتٛػٌٝ ثٝ ٔيثب تحل

 يٞباص ؿبخق يالت دا٘ـٍبٞيثبؿذ وٝ افشاد ثب تحلئت يٗ ٚالٔيادٞٙذٜ ٘ـبٖ يوّ
 ٍش ثشخٛسداس اػت.   يٌشٜٚ د ٘ؼجت ثٝ چٟبس يػالٔت ثبالتش

 فشهيٝ ػْٛ تحّيُ

 .«ٚخٛد داسد ساثٌٝ افشاد ؿغُ ٚ ػالٔت اص ؿبخق يضاٖ ثشخٛسداسيٗ ٔيسػذ ثيِ٘ش ٔثٝ»

ٝ لجُ اص يشٞب، ٔب٘ٙذ فشهيػٙدؾ ٔتغ يٞببعيٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔميٗ فشهيا يثشسػ يثشا
ٗ ؿشح يح آٖ ثذي( ؿذٜ اػت وٝ ٘تبANOVAب٘غ ته ساٞٝ )يُ ٚاسيتحّ يآصٖٔٛ پبسأتش

 ثبؿذ:ئ

 فزاد( تزرعي راتطِ تيي هيشاى تزخَرداري اس ؽاخص عالهت ٍ ؽغل ا11) جذٍل ؽوارُ

 اف هياًگيي هجذٍرات درجِ آسادي هجوَع هجذٍرّا ؽزح
عطح 

 هؼٌاداري

 **000/0 096/54 585/4 4 341/18 ٞباختالف ثيٗ ٌشٜٚ

   085/0 375 786/31 ٞباختالف دسٖٚ ٌشٜٚ

    379 127/50 وُ

 (1390هٌثغ: )هطالؼات ًگارًذُ: 

 ( 01/0)عطح هؼٌاداري % اطويٌاى99: **

 H0 دسكذ اػت، ثٙبثشايٗ 5تش اصوٛچه )ٔٔٙبداسي(sig  ٔمذاس ؿٛدٔيچٝ ٔالحِٝ چٙبٖ
داسي ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ خٛأْ ٚخٛد ٘ذاسد، ِٚي ايٗ آصٖٔٛ ٓجبست ديٍش تفبٚت ٔٔٙيؿٛد. ثٝسد ٔي

ٞبي ٕٞيٗ دِيُ اصآصٖٔٛٞب ٔتفبٚت ٞؼتٙذ ثٝوٙذوٝ وذاْ ٔيبٍ٘يٗتٟٙبيي ٔـخق ٕ٘يثٝ
 وٙيٓ.اػتفبدٜ ٔي LSD ( تٛوي Post Hocٚ) پغ اص تدشثٝ



 

 

 

 

284  ٝ49ؿٕبسٜ سيضي، ّٕٓي ـ پظٚٞـي خغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

 

ّاي عالهت تزاي همايغِ اختالف هياًگيي تزخَرداري اس ؽاخص LSD ( آسهَى تَوي 12ٍجذٍل ؽوارُ )

 سيغت تزحغة ؽغل افزاد

 (i-jاختالف هياًگيي) عطح هؼٌاداري )ؽغل( j)ؽغل(         i آسهَى
 

 

 

 وبسٔٙذ
    

 

 

 

                
 وبسٌش
 

 

 
 آصاد
 

 

 
 ثيىبس
 

 

 
 ػبيش

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

82/0 
73/0 
77/0 
75/0 
- 

82/0- 
- 
- 
- 

 آصاد         
 وبسٌش 

 وبسٔٙذ
 ثيىبس
 ػبيش

057/0 
000/0 
963/0 
999/0 
- 

- 
73/0- 

- 
- 

 ثيىبس              
 وبسٌش  

 وبسٔٙذ
 آصاد
 ػبيش

881/0 
000/0 
963/0 
1 
- 

- 
77/0- 

- 
- 

 ػبيش            
 وبسٌش
 وبسٔٙذ
 آصاد
 ثيىبس

947/0 
000/0 
999/0 
1 
- 

- 
75/0- 

- 
- 

 
 
 
 
 

LSD 

 وبسٌش        
 وبسٔٙذ 

 آصاد
 ثيىبس
 ػبيش

000/0 
007/0 
348/0 
461/0 
- 

82/0- 
09/0- 

- 
- 

 وبسٔٙذ        
 وبسٌش 

000/0 
000/0 

82/0 
73/0 
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 آصاد
 ثيىبس
 ػبيش

000/0 
000/0 
- 

77/0 
75/0 

 آصاد          
 وبسٌش  
 وبسٔٙذ  

 بسثيى   
 ػبيش

007/0 
000/0 
506/0 
804/0 
- 

09/0 
73/0- 

- 
- 

 ثيىبس         
 وبسٌش 

 وبسٔٙذ
 آصاد
 ػبيش

348/ 
000/0 
509/0 
879/0 
- 

- 
77/0- 

- 
- 

 وبسٌش
 وبسٔٙذ
 آصاد
 ثيىبس
 ػبيش

461/0 
000/0 
804/0 
879/0 
- 

- 
75/0- 

- 
- 

 (1390هٌثغ: )هطالؼات ًگارًذُ:

ٚ ٞٓ  ياػت وٝ، ٞٓ دسآصٖٔٛ تٛو(، ثيبٍ٘شايٗ ٌّٔت 12ٜخذَٚ ؿٕبس
 يٞبش ٌشٜٚياص ؿبخق ػالٔت افشاد وبسٔٙذ ثبالتش اص ػب يٗ ثشخٛسداسيبٍ٘يLSDٔدسآصٖٔٛ

ٗ يبٍ٘ئ LSDٗ تفبٚت وٝ دس آصٖٔٛ يٞب داسد ثب اثب آٖ يثبؿذ ٚ اختالف ٔٔٙبداسئ يؿغّ
ثب ؿغُ آصاد ٗ اص افشاد يٕٞچٙ -09/0ضاٖئاص ؿبخق ػالٔت افشاد وبسٌش ثٝ يثشخٛسداس
 ٘ـيٗتٛاٖ ٘تيدٝ ٌشفت وٝ افشاد وبسٔٙذ حبؿيٝايٗ سٚ٘ذ ٔيثبؿذ ٚ ثبِٔىغ. ثب تٛخٝ ثٝوٕتش ٔي

 ٍش ثشخٛسداس ٞؼتٙذ .ي٘ؼجت ثٝ افشاد د ياص ؿبخق ػالٔت ثبالتش
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 ي)خٙغ(، ثشا يٍشيثٛدٖ د يشٞب ٚ دٚ ٚخٟياص ٔتغ يىيثٛدٖ  ياثب تٛخٝ ثٝ فبكّٝ
ش يح آٖ دس خذَٚ صي( اػتفبدٜ ؿذ وٝ ٘تبT-TEST) يپبسأتش ٝ اص آصٖٔٛيٗ فشهيا يثشسػ

 .آٔذٜ اػت

 تزخَرداري اس ؽاخص عالهت ٍ جٌظ ِ( تزرعي راتط13) جذٍل ؽوارُ

 ّاآسهَى تي تزاي تزاتزي هياًگيي آسهَى تغاٍي ٍارياًظ هتغيزّا

 تفاٍت هياًگيي عطح هؼٌاداري درجِ آسادي تي عطح هؼٌاداري اف

بخق اص ؿ يثشخٛسداس
 ػالٔت ٚخٙغ

085/0 771/0 587/3- 378 000/0 302/0- 

 (1390هٌثغ: )هطالؼات ًگارًذُ:

ٗ دٚ خبٔٔٝ، الصْ اػت اثتذا ثشاثشي دٚ خبٔٔٝ ٔٛسد ثشسػي يبٍ٘ئ يخٟت آصٖٔٛ تؼبٚ
 ي( ٔمذْ ثشآصٖٔٛ تؼبLeveneٚ)آصٖٔٛ  ٞبب٘غيٚاس يٍش آصٖٔٛ تؼبٚيٓجبست دلشاس ٌيشد. ثٝ

ٗ ثشاثش ثب ئشثٛى ثٝ آصٖٔٛ ِٛ يٙىٝ ػٌح ٔٔٙبداسيب اػت. ثب تٛخٝ ثٝ اٞٗيبٍ٘يب٘غ ٔيٚاس
ٞب سد ب٘غيٚاس يدٝ فشم ثشاثشيثبؿذ دس ٘تيدسكذ 5ٔ يتش اص ػٌح ٔٔٙب داسٚ ثضسي 771/0

لشاس  يٗ ٔٛسد ثشسػيبٍ٘يدس ٔٛسد ٔ يشيٌدٝي٘ت يٗ اًالٓبت ػٌش اَٚ سا ثشايؿٛد. ثٙبثشائ
ٗ ثب فشم يبٍ٘ئ يآصٖٔٛ تؼبٚ يثبؿذ. ػٌح ٔٔٙبداسيال ٔٓ وٝ ثٝ ؿشح خذَٚ ثبيدٞئ

ٗ يبٍ٘ئ يٓذْ تؼبٚ يؿٛد ٚ ادٓبيسد ٔ H0 دسكذ اػت، پغ5 ب٘غ وٕتش اصيٚاس يتؼبٚ
ؿٛد دس ٚالْ يشفتٝ ٔيدسكذ پز5 يٗ دٚخٙغ دسػٌح خٌبياص ؿبخق ػالٔت ث يثشخٛسداس

 ثبؿذ.يفبٚت ٔٗ دٚ خٙغ ٔتياص ؿبخق ػالٔت ث يضاٖ ثشخٛسداسيوٝ ٔذ ٌفتيثب

 گيزي ًتيجِ

 ئٙذه وـٛس، تٟٙب دس ٌشٚ ثٟشٜيـشفت يٗ ٓبُٔ تٛػٔٝ ٚ پيتشٓٙٛاٖ ٟٔٓثٝ يا٘ؼب٘ يٝػشٔب
حشوت سٚ ثٝ سؿذ سا فشاٞٓ  يٞبتٛا٘ذ چشخٝيآٖ اػت وٝ ٔ يٞبٙٝياص ٕ٘ٔت ػالٔت ٚ صٔ

 يٚ فشٍٞٙ ي، اختٕبٓيآٖ أىبٖ تٛػٔٝ التلبد ياستمب ٗ، حفَ ٚئأٚ دس كٛست ٓذْ ت آٚسد
اص اسوبٖ  يىيتٛػٔٝ وـٛس ٔتضِضَ خٛاٞذ ؿذ. ػالٔت  يٞبٝيؿٛد ٚ پبيؼش ٕ٘يخبٔٔٝ ٔ

ٍش اسوبٖ ٚ يٓ ثش ديشٔؼتميٓ ٚ غيًٛس ٔؼتمذاس دس خٛأْ أشٚص اػت ٚ ثٝيثجبت ٚ تٛػٔٝ پب
ت ٚ تٛػٔٝ ؿٟش يؾ خٕٔيٌزاسد. أب أشٚصٜ ثب افضايـشفت خبٔٔٝ اثش ٔيٚ پ يذاسيٓٛأُ پب
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 يٙي٘ـٝيش ٚ حبؿيخٟبٖ ػْٛ، ؿبٞذ سؿذ سٚصافضٖٚ ٔحالت فم يٜ دس وـٛسٞبظيٚٝث يٙي٘ـ
ؼت يت ثٝ ؿذت ػالٔت صيثبؿٙذ وٝ دس ٟ٘بيٚ ... ٔ ي، فشٍٞٙيٓ وٝ ٕ٘بد فمش التلبديٞؼت
ٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ يح ايٕٗ استجبى، ٘تبيذ. دس ٞيٕ٘بيذ ٔيآٖ سا تٟذ ػبوٙبٖ يت ص٘ذٌيفيٚ و

پظٚٞؾ  ئٛسد ٝٓٙٛاٖ ٌٔبِٔخبٖ ؿٟش لٓ ثٝيؿبدلّ ٝـيٙبٖ ٔحّ٘غبِت حبؿيٝ دٞذ وٝئ
ٓ ٚ يضاٖ خشاي، ثبال ثٛدٖ ٔيا٘ذ وٝ فمش التلبدحبهش، افشادي ٟٔبخش ٚ ثب سيـٝ سٚػتبيي

فشػٛدٜ، ويفيت ٘بٔٙبػت ٚ  ئؼىٛ٘ ي، ػٌح پبييٗ ػٛاد، ٚاحذٞبييشثٙبيوٕجٛد خذٔبت ص
ٚ  يػجض، آٔٛصؿ ي، فوبيفشٍٞٙ يٞبيوبسثش)وٕجٛد  سيضي ٘بوبسآٔذ وبسثشي اساهيثش٘بٔٝ
وبٔالً ٔـٟٛد اػت( دس ٔحُ، ٘بسهبيتي اص ؿشايي ٔحيٌي، ثٟذاؿت پبييٗ،  يدسٔب٘-يثٟذاؿت

ٗ افشاد اػت. افشاد ػبوٗ يبت غبِت اي٘بآٌبٞي اص ٓٛأُ تأثيشٌزاس ثش ػالٔت ٚ... اص خلٛك
، آٔٛصؽ، تحليُ ٚ ػٛاد ٗ ٔحّٝ ثٝ ٔؼبئُ فشٍٞٙي ٔب٘ٙذ فشًٞٙ ؿٟش٘ـيٙي، ٔذ٘يتيدس ا

دٞذ, ض ٘ـبٖ ٔيي٘ ٝ٘بٔتحّيُ پشػؾ ٝديوٝ ٘تيًٛسإٞيت چٙذا٘ي لبئُ ٘يؼتٙذ، ٚ ٕٞبٖ
ثبؿذ وٝ ٚخٛد خبٖ ثؼيبس ثبال ٔئحّٝ ؿبدلّي آٔٛصاٖ دس ٔيضاٖ تشن تحليُ دس ثيٗ دا٘ؾ

ص ٓٛأُ ػٛادي ٚاِذيٗ اٞب، ٓذْ ٓاللٝ فشص٘ذاٖ ثٝ تحليُ ٚ ثئـىالت التلبدي خب٘ٛادٜ
ٖ أٟبخش خبٖ اوثشاً٘ـيٙبٖ ٔحّٝ ؿبدلّيوٝ حبؿيٝاكّي ايٗ ٚهٔيت اػت ٚ اص آ٘دبيي

سٚػتبيي ٚ ثب پيـيٙٝ دأذاسي ٚ وـبٚسصي ٞؼتٙذ ٚ ٟٔبست آ٘بٖ دس ػبخت التلبدي ؿٟش 
... شٚؿيفسٍ٘ي داسد، ؿغُ ثيـتش ايٗ افشاد وبسٌشي سٚصٔضد ٚ ٔـبغُ وبرثي چٖٛ دػت٘مؾ وٓ

ٞبي آ٘بٖ ٖ ايٗ ٔحّٝ ثؼيبس پبييٗ ٚ فمش ٚ تٍٙذػتي اص ثبسصتشيٗ ٔـخلٝبػبوٙ اػت. دسآٔذ
ٞبي ٔختّفي چٖٛ تحليالت، ؿغُ، دسآٔذ ٚ اي وٝ ٔيبٖ ؿبخقاػت. ثٙبثشايٗ ٘تيدٝ ساثٌٝ

ػت آٔذٜ ثٛد ٘ـبٖ ٞبي ٘بٔٙبػت دس ٔحّٝ وٝ اص ًشيك پشػـٙبٔٝ ثٕٝٞدٛاسي ثب وبسثشي
تشيٗ ٔٛاسد ٌٔشح دس ِحبٍ ٔٛاسد ٔٛسد ثشسػي وٝ خٛد اص ٟٔٓدٞذ وٝ ؿشايي ٘بٔٙبػجي ثٝٔي

ثبؿٙذ وٝ صٔيٙٝ ػٙدؾ ٔيضاٖ ػالٔت ٓيٙي افشاد اػت، اص ٚهٔيت ٔٙبػجي ثشخٛسداس ٕ٘ي
 ٞبي ػالٔت ٚ ويفيت ٘بٔٙبػت ػالٔتآٖ افت ٔيضاٖ دػتشػي ثٝ ؿبخق ٔؼّٕبً پيبٔذ

ٔٛخٛد دس  يٞبيذٌيچيت ٚ پوٝ ٔـىالچٙبٖثبؿذ، آٖٖ ٔحّٝ ٔيبصيؼت دس ٔيبٖ ػبوٙ
ف يثحشاٖ دس تٛك ٜتٛاٖ اص ٚاطيختٓ ؿذٜ اػت وٝ أشٚصٜ ٔ ييٞبئحّٝ ثٝ دسٔب٘ذٌ

 ٌٛ٘ٝ ٔحالت اػتفبدٜ وشد.ٗيدس ا يؼتيت ػالٔت صيٚهٔ
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 ارائِ پيؾٌْادات

، ي، فٙئِٙٛس اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ؿغّٞب ثٝئؼتمُ دس ؿٟشداس يآ ٔـبٚسٜيُ تيتـى
 ثٝ ٟٔبخشاٖ. يالٔت ٚ اختٕبٓػ - ثٟضيؼتي

ٔؼتمُ دس  يآٙٛاٖ اداسٜثٝ يشسػٕيغ يٞبٚ اػىبٖ يٙي٘ـٝيغ ٚاحذ حبؿيتأػ
 ٞب. يؿٟشداس

ض يثب وٕه ٘بچ» :يٖ ٔحُ: تٛإ٘ٙذػبصبػبوٙ يٚ خّت ٔـبسوت اختٕبٓ يتٛإ٘ٙذػبص
وبس  يشٚي٘ يٗ حبَ ٘ٛٓيٓ دِٚت لبدس٘ذ ٔؼىٗ، خٛسان ٚ پٛؿبن خٛد سا فشاٞٓ آٚس٘ذ ٚ دس

ب ػبص٘ذ. يسا ٟٔ )دسٖٚ ؿٟشٞب( يدس حبَ ٌؼتشؽ ثخؾ سػٕ يٞب تيفٔبِ يحبهش ثشا ٜشيرخ
ٗ يٙبٖ ٌٔشح ؿذٜ اػت ٚ ثش اي٘ـٝ يحبؿ ي ثبِمٜٛ يٞب ٝ ثش تٛاٖيثب تى يسٚؽ تٛإ٘ٙذػبص

ت يٓ ٚ ثالٓٛم وٝ ؿخلئؼتم يٞب ٞب دس ٓٛم وٕه اكُ اػتٛاس اػت وٝ دِٚت
 ثبيذ اص ًشيك استمبي ػٌح آٔٛصؽ ػبصد، ٔي داس ٔي ٞب سا خذؿٝآٖ٘ـيٙبٖ ٚ وشأت ا٘ؼب٘ي  حبؿيٝ

 يٞب ٞبيي اص ايٗ لجيُ، صٔيٙٝ ٞبي الصْ ٚ أىبٖ دػتشػي ثٝ اثضاس وبس ٚ فٔبِيت ٚ ايدبد ٟٔبست
 سا فشاٞٓ آٚس٘ذ. يؿٟش يٙبٖ ٚ فمشاي٘ـٝ يحبؿ يؾ دسآٔذ ٚ ثٟجٛد ػٌح ص٘ذٌياؿتغبَ ٚ افضا

ٚيظٜ الـبس فميش ثب ٓٙبيت ثٝ ٝث ػالٔت ثشاي آحبد خبٔٔٝ ٓبدال٘ٝ ػبختٗ دسيبفت خذٔبت
 ٖ. بهٔف ؿذيذ التلبدي ػبوٙ

)ٔٛلت ٚ دايٓ( ثب اسائٝ  پٛؿؾ فشاٌيش ٚ اِضأي ثيٕٝ ػالٔت ثشاي آحبد خٕٔيت ٔميٓ
 تؼٟيالت ٚيظٜ ثشاي افشاد فميش ػبوٗ ٔحّٝ.

تٟشاٖ ثب -ٝ اتٛثبٖ لٓٞبي ٔٙتٟي ثٚيظٜ خيبثبٖٝافضايؾ ٚ ثٟجٛد ٘ٛس ٚ سٚؿٙبيي ٔحّٝ ث
 .ثبؿٙذتشيٗ فوبٞبي ٘بأٗ ٔحّٝ ٔيٓٙبيت ثٝ ايٗ ٔٛهّٛ وٝ ايٗ ٔحالت اص ٟٔٓ

ٕٞدٛاسي ثب  )ثبتٛخٝ ثٝ وبٞبي فشاغتي ٚ ثبصي دس ٔحُـٚيظٜ فٝايدبد فوبي ػجض ث
ِٔٙٛس ٌزساٖ اٚلبت فشاغت ٚ ثبصي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ٞبي ثبيش ٌؼتشدٜ دس ٔحُ( ثٝصٔيٗ

ٖ يىي اص فبوتٛسٞبي تأثيشٌزاس ثش ػالٔت صيؼت اٞبِي، ثب تٛخٝ ثٝ وٕجٛد ؿذيذ ٓٙٛاثٝ
 فوبٞبي تفشيحي ٚ فشاغتي دس ٔحُ.

تشيٗ آثبد وٝ اص ثضسيخبٖ ٚ أيٗ٘ٛسي فوبي خبِي ٔب ثيٗ ؿبدلّيسفْ تبسيىي ٚ وٓ
 ثبؿذ.ٖ ٔحُ ٔيبٚيظٜ اص ِ٘ش دػتشػي ٚ پخؾ ٔٛاد ٔخذس اص ِ٘ش ػبوٙٝفوبٞبي ٘بأٗ ٔحّٝ ث
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 خبٖ، ثب تٛخٝ ثٝٞبي دأي ٚ أبوٗ دأي دس ٔحّٝ ؿبدلّياستمبي ثٟذاؿت داْ، فشآٚسدٜ
 .ثبؿذايٙىٝ فوبٞبي صيبدي دس ٔحُ خٟت ٍٟ٘ذاسي داْ )ًٛيّٝ( دس ٔحُ ٔٛخٛد ٔي

ٞبي خبسج اص ؿٟش ٕٞچٖٛ وبسثشي  ٞبي ٘بػبصٌبس ٚ غيشٕٞدٛاس ثٝ ٔحذٚدٜا٘تمبَ وبسثشي
ٞب دس ٞب... ثب تٛخٝ ثٝ تشاوٓ ػىٛ٘تٍبٜٞب، ص٘ذاٖي، ٔحُ ٍٟ٘ذاسي داْكٙٔتي، ا٘جبسي، ِ٘بٔ

  .ٔحذٜٚ ٔزوٛس

ٓٙٛاٖ يىي ديٍش ٌؼتشؽ پٛؿؾ آٔٛصؽ ٕٓٛٔي دس صٔيٙٝ سفْ ػٛء ٔؼىٗ دس ٔحُ ثٝ
 ٞبي ػالٔت.اص فبوتٛسٞبي ثؼيبس ٟٔٓ دػتشػي ثٝ ؿبخق

ٜ ػالٔت فشدي ٚ پيـٍيشي اص ٓٛأُ اختٕبٓي، التلبدي ٚ صيؼت ٔحيٌي تٟذيذوٙٙذ
 اختٕبٓي ٔب٘ٙذ رثح غيشثٟذاؿتي ٚ دفْ غيشثٟذاؿتي پؼٕب٘ذ حيٛا٘بت دس ٔحُ.

داس٘ذٜ تٔذادي ػيٓ حبُٔ خشيبٖ ثب ِٚتبط ثؼيبس ثبالػت وٝ حتي دوُ فـبس لٛي ٍ٘ٝ
ٖ ٘جبيذ ثٝ بتٛا٘ذ ثشاي ا٘ؼبٖ ٔوش ثبؿذ، ِزا تحت ٞيچ ؿشايٌي، ػبوٙ ٘ضديه ؿذٖ ثٝ آٖ ٔي

 ٛيذ. ٞب ٘ضديه ٘ـ دوُ

اتٛٔجيُ ثٛديذ ٚ ػيٓ فـبسلٛي سٚي اتٛٔجيُ ؿٕب افتبد ثٝ ٞيچ ٓٙٛاٖ اص  وٝ دسدسكٛستي
دٞذ. ٔحفِٝ ٔحن پيبدٜ ؿذٖ، ا٘ؼبٖ خبٖ خٛد سا اص دػت ٔياتٛٔجيُ پيبدٜ ٘ـٛيذ چٖٛ ثٝ

 121 اتٛٔجيُ ٔب٘ٙذ يه لفغ فبسادٜ ُٕٓ خٛاٞذ وشد ٚ ؿٕب دس أبٖ خٛاٞيذ ثٛد ٚ ػشئب ثب
 وٕه ؿٕب ثيبيٙذ.شيذ تب ٘يشٚٞبي أذادي ثٝتٕبع ثٍي

ٞبي حبُٔ  وشٚ٘ب دساًشاف ػيٜٓوٝ ٞٛا ثبسا٘ي اػت يب سًٛثت ٞٛا ثبالػت، پذيذٍٞٙبٔي 
 ٞيچ ٓٙٛاٖ خٌش٘بن ٘يؼت ِزا ٍ٘شاٖ ٘جبؿيذ.ٚص( ثٝ ٚص ؿٛد. ايٗ پذيذٜ )كذاي خشيبٖ ثيـتش ٔي

 . پشٞيض اص وبؿتٗ دسخت، ٌيبٜ ٚ ٌُ صيش خٌٛى فـبسلٛي 

آٔٛصاٖ  ٞبي ص٘ذٌي ثشاي دا٘ؾ اسائٝ ثش٘بٔٝ آٔٛصؽ ثٟذاؿت، استمبء ػالٔت ٚ ثٟجٛد ؿيٜٛ
 ٔحُ.

 آٔٛصاٖ ٔحّٝ، ثٝ  ٞبي دسػي ٚ ٔتٖٛ آٔٛصؿي دا٘ؾٕٞىبسي دس ثبصٍ٘شي تذٚيٗ وتبة
 ِٔٙٛس اسائٝ ٕ٘ٛدٖ ٔفبٞيٓ ٚ اكَٛ ػالٔتي ثٝ وُ خب٘ٛادٜ.
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