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چکيذه
افضایؾ رٕقیت ٘ ٚیبص سٚص افض ٖٚثٛٔ ٝاد غزایی ،دس وٙبس سیؼه ثبالی وـبٚسصی ث ٝدِیُ فمذاٖ
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔذ ،ّٖٚدس ایشاٖ ٔؼئّٕٟٔ ٝی اػت و ٝثبیذ ثشای یبفتٗ اساضی ٔؼتقذ وـت ٘ ٚیض
اػتفبد ٜی ثٟی ٝٙاص فٛأُ  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد ثشای افضایؾ ثبصد ٜتِٛیذٛٔ ،سد تٛرٚ ٝالـ ؿٛد .ایزبد
ٌّخب٘ٞ ٝب ثشای تِٛیذ ٔحلٛالت وـبٚسصی ث ٝدِیُ أىبٖ وٙتشَ فٛأُ تأحیش ٌزاس ٔحیظ ٕٞچٖٛ
تغییشات دٔبیی ،رٌّٛیشی اص پذیذٞ ٜبی ػشٔبصدٌی ٌ ٚشٔبصدٌی ٕٞ ٚچٙیٗ اػتفبد ٜی ثٟی ٝٙاص
ٔٙبثـ آة  ٚخبن٘ ،یض أىبٖ وبسثشد ٔٙبػت وٛد  ٚػٓ  ٚدس ٟ٘بیت تِٛیذ دس خبسد اص ؿشایظ صٔب٘ی،
ربیٍبٚ ٜیظ ٜای ث ٝایٗ ٘ٛؿ اص تِٛیذ داد ٜاػت .ثش ٕٞیٗ اػبع ،ایٗ پظٞٚؾ ث ٝثشسػی ٘مؾ وـت
ٌّخب٘ ٝای دس تٛػق ٝسٚػتبیی ثب تأویذ ثش ثُقذ التلبدی دس اػتبٖ اِجشص ثب ثشسػی دٞؼتبٖ تٙىٕبٖ
كٛست پزیشفت .ایٗ پظٞٚؾ ث ٝكٛست تٛكیفی -تحّیّی ثٛد ٚ ٜاص د ٚسٚؽ اػٙبدی  ٚپیٕبیـی
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس سٚؽ پیٕبیـی ثب تٟی ٝد ٚپشػـٙبٔ ٝدس ثیٗ سٚػتبییبٖ ٔ ٚذیشاٖ سٚػتبیی
كٛست ٌشفت .دس تٛصیـ پشػـٙبٔٞ ٝب اص سٚؽ ستجٔ - ٝیضاٖ اػتفبدٌ ٜشدیذ ٚ ٜثب ثشسػی ٞفت
سٚػتب اص دٞؼتبٖ تٙىٕبٖ ثب ا٘تخبة 10دسكذ رٕقیت ٞش سٚػتب دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت دس
ٔزٕٛؿ ثب ثشاػبع فشٔ َٛوٛوشاٖ  278پشػـٙبٔ ٝتٛصیـ ٌشدیذ .رٟت تزضی ٚ ٝتحّیُ آٔبسی ٘یض اص
٘شْ افضاس  spssاػتفبدٌ ٜشدیذ٘ .تبیذ پظٞٚؾ ٌٛیبی ایٙؼت ،وـت ٌّخب٘ ٝای دس دٞؼتبٖ تٙىٕبٖ،
٘مؾ ثبسص  ٚؿبیب٘ی دس التلبد  ٚتٛػق ٝسٚػتبیی ٔٙغم ٝداؿت ٚ ٝثبفج استمبی ویفیت ص٘ذٌی ایٗ
ٔٙغمٌ ٝشدیذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ صٔی ٝٙپبیذاسی ٔٙغم ٝسا فشا ٓٞآٚسد ٜاػت.

واشگان کليذيٌّ :خب٘ ،ٝتغییشات دٔبیی ،تٛػق ٝسٚػتبیی ،اػتبٖ اِجشص ،ثُقذ التلبدی،
ویفیت ص٘ذٌی.

مقذمه
اص اٚایُ لشٖ ثیؼتٓ  ٚثب ؿىُ ٌیشی ػبٔب٘ ٝای اص وـبٚسصی و ٝأشٚص ،ٜوـبٚسصی سایذ خٛا٘ذٔ ٜیـٛدٍ٘ ،شا٘یٟبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٘ؼجت ثٝ
پیبٔذٞبی ایٗ ػبٔب٘ ٝاثشاص ؿذ .ایٗ دغذغٞ ٝب دس ٔیب٘ٞ ٝبی ػذ ٜی ٌزؿت ٚ ٝثب وبسثشد ثیؾ اص حذ ٟ٘بدٞ ٜبی ثشٔ ٖٚضسف ٝای ،ثٚ ٝیظٜ
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وٛدٞب  ٚآفتىؾ ٞبی ؿیٕیبیی ٔلٛٙفی ،افضایؾ یبفت  ٚتتـٟب ثشای یبفتٗ سٞیبفتٟبی ربیٍضیٗ ؿذت ٌشفت و ٝدس ٟ٘بیت ث ٝپیذایؾ ٔفْٟٛ
وـبٚسصی پبیذاس ٔٙزش ؿذ ]1[.تفىش وـبٚسصی پبیذاس ٘بؿی اص اكُ حفؼ ٍٟ٘ ٚذاسی ٔٙبثـ  ٚػشٔبیٞ ٝبی وٕی  ٚویفی عجیقت اػت.
ثشاػبع ایٗ دیذٌب ،ٜدس ٘ؼّٟبی آیٙذ٘ ٜیض ثبیذ ثتٛا٘ٙذ ث ٝا٘ذاص ٜی ٘ؼُ حبضش اص ٔٙبثـ عجیقی ثٟشٙٔ ٜذ ؿ٘ٛذ ]2[ .چٙذ ػبَ ٌزؿت ٝثحج
وـبٚسصی پبیذاس ث ٝعٛس فبْ  ٚوـبٚسصی اسٌب٘یه و ٝؿبخ ٝای اص وـبٚسصی پبیذاس اػت ث ٝعٛس خبف ٔٛسد تٛرٔ ٝحبفُ دا٘ـٍبٞی ٔ ٚزبٔـ
ػیبػتٍزاسی  ٚتلٕیٓ ٌیشی وـبٚسصی ایشاٖ لشاس ٌشفت ٝاػت.وـبٚسصی اسٌب٘یه ،سٞیبفتی دس وـبٚسصی اػت وٞ ٝذف آٖ ایزبد پبیذاسی
 ٕٝٞرب٘ج ٝی ا٘ؼب٘ی ،صیؼت ٔحیغی  ٚالتلبدی دس ػبٔب٘ ٝی تِٛیذ اؿبس ٜداسد و ٝتٕبٔی ٔؤِفٞ ٝب ٔب٘ٙذ ٔٛاد ٔقذ٘ی ،خبنٛٔ ،ادآِی» ،
ٔضسف ٝث ٝفٛٙاٖ یه ٔٛرٛد ص٘ذ « ٜوـبٚسصی اػت  ٚثٔ ٝف ْٟٛسیض ٔٛرٛدات ،حـشاتٌ ،یبٞبٖ ،دأٟب  ٚا٘ؼبٖ سا دس ثشٔی ٌیشد ٛٔ ٚرت
ایزبد یه وّیت یىپبسچ ،ٝخٛد تٙؾیٓ  ٚپبیذاس ٔیـٛد]1[ .
أشٚص ٜتأحیش  ٚإٞیت تٛػق ٝسٚػتبیی ٔجٙی ثش تٛػق ٝفقبِیتٟبی وـبٚسصی ثش تٛػق ٝالتلبد وـٛس ثشوؼی پٛؿیذ٘ ٜیؼت٘ .یبص ثخـٟبی
ٔختّف التلبدی وـٛس ث ٝوـبٚسصی سٚػتبیی ٚالقیتی اػت و ٝاٌش ٔٛسد ثی تٛرٟی لشاس ٌیشد ِغٕ ٝثضسٌی ثش س٘ٚذ سؿذ  ٚتٛػق ٝوـٛس
خٛاٞذ صد  .لج َٛإٞیت تٛػق ٝی فقبِیتٟبی سٚػتبیی دس التلبد فقّی  ٚآیٙذ ٜوـٛس ٘ ٚیبص ث ٝدسآٔذٞبی اسصی حبكُ اص آٖ  ٚاػتفبد ٜاص
تِٛیذات ایٗ ثخؾ ثشای ٔلشف داخّی ،ضشٚست تٛر ٝث ٝثخؾ وـبٚسصی سا أشی ٔؼّٓ ٔیٕٙبیذ .ثٟشٌ ٜیشی اص تٛإ٘ٙذیٟبی ایٗ ثخؾ
ٔیتٛا٘ذ وـٛس سا دس تحمك اٞذاف تٛػق ٝای خٛیؾ یبسی سػب٘ذ ٚ ٜتٛر ٚ ٝفٙبیت ثیـتش ث ٝآٖ ٔیتٛا٘ذ ثٙیب٘ی ٔحىٓ ثشای حشوت س ٚث ٝسؿذ
 ٚتٛػقّٔ ٝی پی سیضی ٕ٘بیذ ]3[.سٚػتبٞب دس ٚالـ ،ث ٝفٛٙاٖ لبفذ٘ ٜؾبْ ػى٘ٛت وـٛس پبی ٚ ٝصیشثٙبی تٛػقّٔ ٝی  ٓٞث ٝؿٕبس ٔی آیٙذ،
ثٙبثشایٗ ضشٚسی اػت و ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی ثیـتشی دس استجبط ثب پبیٞ ٝب  ٚلبثّیتٟبی تٛػق ٝسٚػتبیی  ٚدس ایٗ ٔیبٖ وـبٚسصی ث ٝفٛٙاٖ ٚرٝ
غبِت فقبِیت سٚػتب٘ـیٙبٖ كٛست چٙیٗ ثش٘بٔ ٝای ٌیشد صیشا و ٝسؿذ  ٚتٛػق ٝثخؾ وـبٚسصی تٛػق ٝػبیش ثخـٟب سا ث ٝد٘جبَ داسد ]4[.دس
ؿشایظ فقّی  ،ثِ ٝحبػ ٔحذٚدیت ٞبی آة  ٚخبن  ٓٞ ٚچٙیٗ ٔحذٚدیت دس وٙتشَ فٛأُ الّیٕی  ٚثیِٛٛطیه دس فضبی ثبص ،تٛػق ٝوـت
ٌّخب٘ ٝای یىی اص ثٟتشیٗ ساٞجشدٞبی پیـٟٙبدی ثشای تِٛیذ ٔٛاد غزایی ثب اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ٔٙبثـ  ٚا٘شطی اػت[ٕٞ ]5چٙیٗ اص آ٘زبیی وٝ
ایشاٖ اصرّٕ ٝوـٛسٞبیی اػت و ٝدس ٔٙبعك خـه ٘ ٚیٕ ٝخـه رٟبٖ لشاس داسدٕٛٞ ،اس ٜثب ٔقضُ وٕجٛد آة ٔٛار ٝثٛد ٚ ٜثحشاٖ
خـىؼبِی دس ػبَ ٞبی اخیش ،وـٛس سا ثیؾ اص پیؾ ثب ایٗ ٔقضُ دسٌیش ٕ٘ٛد ٜاػت  .ثٙبثش ایٗ ثشای ادأ ٝی حیبت ،تبٔیٗ آة اص ٘یبص ٞبی
ضشٚسی وـبٚسصی وـٛس ثٛد ٜاػت ٚ .ثشای ػبصٌبسی ثب ٔحیظ ،اػتفبد ٜی ثٟی ٝٙاصٔٙبثـ اِٚی ٝأشی ارتٙبة پزیش اػت .ثب ایٙحبَ ،وٕجٛد آة
یىی اص تٍٙٙبٞبی تٛػق ٝی التلبدی دس وـٛس ٔی ثبؿذ ٞ ٚش ٌٔ ٝ٘ٛؼبفذت دس ثٟجٛد ٚضقیت ایٗ فبُٔٔ ،ی تٛا٘ذ ٌبٔی دس رٟت تٛػق ٝی
التلبدی ث ٝخلٛف دس ٔٙبعك سٚػتبیی ثبؿذ .افضایؾ رٕقیت  ٚث ٝػجت آٖ تمبضب ثشای تٟی ٝی ٔحلٛالت وـبٚسصی ٕٞ ٚچٙیٗ فلّی
ثٛدٖ تِٛیذ ٔحلٛالت ػجت ؿذ ٜو ٝثشای تبٔیٗ ٘یبص ٔشدْ ساٞىبس ٞبیی دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد .تب ٔ ٓٞیضاٖ تِٛیذ افضایؾ یبثذ  ٓٞ ٚأىبٖ تِٛیذ
ٔحلٛالت خبسد اص فلُ ٔیؼش ثبؿذ.اص رّٕ ٝایٗ ساٞىبس ٞب وـت ٔحلٛالت(افٓ اص ػجضی ٔ ٚی)ٜٛدس ٌّخب٘ ٝاػت .اص ایٗ عشیك ٘ ٝتٟٙب تِٛیذ
افضایؾ ٔی یبثذ ثّى ٝدس ٞش فلّی ٔی تٛاٖ ٘ؼجت ث ٝتِٛیذ الذاْ ٕ٘ٛد .اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی وٙتشَ فٛأُ ٔحیغی ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٙبعمی وٝ
ؿشایظ رٛی ٘بػبصٌبس ثبؿذ تٛا٘ؼت ٝاسصؽ ثیـتشی اص خٛد ٘ـبٖ دٞذ.اػبػب دس ؿشایظ عجیقی فٛأُ اكّی سؿذ ٌیب( ٜآة  ٚخبن) سا تٟٙب
ٔی تٛاٖ اص عشیك آثیبسیٚ،ریٗ،وٛد پبؿی ...ٚتب حذٚدی ٔٙبػت سؿذ ٌیب ٜػبخت.وٙتشَ  ٚتٙؾیٓ دٔبی ٔحیظ  ٓٞ ٚچٙیٗ ٘ٛس ،اص دػت
وـبٚسص خبسد ثٛد ٚ ٜدخُ  ٚتلشف دس آٖ ٞب ٕٔىٗ ٘یؼت دس كٛستی و ٝدس وـت ٌّخب٘ ٝای ٔی تٛاٖ ایٗ د ٚفبُٔ سا وبٔال وٙتشَ  ٚدس
رٟت سؿذ ٔغّٛة ٌیب ٜتٙؾیٓ ٕ٘ٛد .ثٙبثشایٗ ،یىی اص سٚؿٟبی ٘ٛیٗ وـبٚسصی ٔتشاوٓ  ، 1وـت ٌّخب٘-ٝای اػت ]6[.دس ایٗ سٚؽ ثب ٔؼبفذ
ٕ٘ٛدٖ ٔحیظ وـت  ٚكشف ا٘شطی ثیـتش اص ػغح وٕتش ،تِٛیذ ثیـتشی سا ثذػت ٔی آٚسیٓ .ایٗ سٚؽ داسای ٔحبػٗ ٔ ٚقبیجی اػت اص
ٔحبػٗ ایٗ سٚؽ تِٛیذ ثیـتش دس ٚاحذ ػغح اػت ثغٛسیى ٝدس یه ػغح ٔـبث ٝتب د ٜثشاثش ٔیتٛاٖ ٔحل َٛثیـتش ث ٝدػت آٚسد]7[ .
اص ٔحبػٗ دیٍش ایٗ سٚؽ تِٛیذ غیش فلُ ٔحل َٛاػت .و ٝایٗ ٔضیت ثبفج ؿذ ٜتب وـبٚسص ثب كشف ٔٙبثـ صیبد (پ ٚ َٛا٘شطی) ث ٝایٗ وبس
الذاْ وٙذ أب احذاث ٌّخب٘ ٝداسای ٔقبیجی ٘یض ٞؼت .ضقف فٕذ ٜایٗ سٚؽٔ ،لشف ثی سٚی ٝا٘شطی تٛػظ تِٛیذ وٙٙذٌبٖ اػت .ثغٛسیىٝ
تِٛیذ وٙٙذ ٜثب كشف ا٘شطی صیبد الذاْ ث ٝوـت ٔحلٕٛ٘ َٛد ٜو ٝدس وـٛس ٔب ث ٝدِیُ اػتفبد ٜوـبٚسصاٖ اص ا٘شطی یبسا٘¬ٝای ٔلشف ا٘شطی اص
دیٍش ٘مبط رٟبٖ ثیـتش اػت  ٚث ٝدِیُ لیٕت پبییٗ ا٘شطی وـبٚسص ٞیچٍ ٝ٘ٛالذأی دس رٟت وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٕ٘ی وٙذ .أب دس ٟ٘بیت
لؼٕت فٕذ ٜای اص دس آٔذ وـبٚسص كشف تٟی ٝا٘شطی (ثشای ٌشْ  ٚػشد وشدٖ ٌّخب٘ )ٝخٛاٞذ ؿذِ .زا ،ثب ثشسػی ٘ح ٜٛوـتٔ ،ـخق ٕ٘ٛدٖ
ٔشاحُ ا٘شطی ٔیتٛاٖ ثب اسای ٝساٞىبسٞبیی دس رٟت وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ،تِٛیذ صیبد ثب ٔلشف ا٘شطی وٕتشی سا أىبٖ پزیش ٕ٘ٛد]8[ .

. Intensive
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 .2ضرورت تحقيق
یىی اص سٚؿٟبی ٔٙبػت دس رٟت اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ٔضیتٟبی ٘ؼجی ثخؾ وـبٚسصی دس فشض ٝتِٛیذ ،ثبصاسیبثی ،سلبثتی وشدٖ ثخؾ وـبٚسصی،
حضٛس دس ثبصاسٞبی رٟب٘ی  ٚتٛػقٚ ٝاحذٞبی ثٟش ٜثشداسی ٌّخب٘ ٝای ٔی ثبؿذ ]9[ .ثٙبثشایٗ دس ؿشایظ فقّی ،ثِ ٝحبػ ٔحذٚدیتٟبی آة ٚ
خبن ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحذٚدیت دس وٙتشَ فٛأُ الّیٕی  ٚثیِٛٛطیه دس فضبی ثبص ،تٛػق ٝوـت ٌّخب٘ ٝای یىی اص ثٟتشیٗ ساٞجشد ٞبی
پیـٟٙبدی ثشای تِٛیذ ٔٛاد غزایی ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثـ  ٚا٘شطی اػت ]5 [.اص عشفی التلبد سٚػتبیی ثخؾ فٕذ ٜای اص حیبت ربٔق ٝسٚػتبیی
سا دس ثش ٔی ٌیشد  ٚث ٝعٛس فٕذ ٜای ث ٝثٟش ٜثشداسی اص صٔیٗ ٔجتٙی اػت  ٚدس استجبط ٔؼتمیٓ ثب عجیقت لشاس داسد .أشٚص ٜالتلبددا٘بٖ تٛػقٝ
تـخیق داد ٜا٘ذ و ٝثخؾ وـبٚسصی ثٚ ٝیظ ٜدس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛؤ ٝشاحُ اِٚی ٝتٛػق ٝكٙقتی سا تزشثٔ ٝی وٙٙذ ث ٝفٛٙاٖ ٔٛتٛس
ٔحشو ٝی تٛػق ٝی ػبیش ثخـٟب  ٚػ ًٙثٙبی تٛػق ٝكٙقتی دس ٖٚصا ٔ ٚتىی ث ٝخٛد ث ٝؿٕبس ٔی سٚد ]10[ .ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت فٛق
ضشٚست ا٘زبْ پظٞٚؾ ٔـخق ٔی ؿٛد .

 .3اهذاف پصوهص
هذف  :1ؿٙبػبیی ساثغ ٝثیٗ ٔیضاٖ ٔحل َٛتِٛیذی ٌّخب٘ ٚ ٝلیٕت ٔشثٛط ث ٝآٖ.
هذف  :2ؿٙبػبیی ساثغ ٝثیٗ دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ  ٚػغح تحلیالتی و ٝداس٘ذ.
هذف  :3ؿٙبػبیی ساثغ ٝثیٗ ػغٛح صیش وـت دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٚ ٚضقیت التلبدی دس سٚػتب.

.4پيطينه تحقيق
ثشخی ٔغبِقبتی و ٝدس ساثغ ٝثب ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِق ٝا٘زبْ ٌشفت ٝاػت :
[ ،]11دس پظٞٚـی ثب فٛٙاٖ :تقییٗ اٍِٛی ثٟی ٝٙوـت صسافت تّفیمی ٔتقبسف ٌّ ٚخب٘ ٝای ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ ثش٘بٔ ٝسیضی خغی چٙذثخـی،
٘تبیذ ٘ـبٖ ٔیذٞذ و ٝتخلیق ثٟیٙٔ ٝٙبثـ ،ثشای ٞش یه اص فقبِیتٟبی ٌّخب٘ ٝای  ٚصسافی دس ٔمبیؼ ٝثب ؿشایظ ٔٛرٛد (ٔذِٟبی وبِیجش)ٜ
ػٛدآٚسی سا ثیٗ  24تب  81دسكذ افضایؾ ٔی دٞذٕٞ .چٙیٗ ٚلتی و ٝفقبِیتٟبی ٌّخب٘ ٝای  ٚتِٛیذ صسافی ٔتقبسف ث ٝؿىُ چٙذ ثخـی
ثشای ٞش یه اص ٚاحذٞبی صسافی ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌیشد ،ػٛد دسٔمبیؼ ٝثب ٔذِٟبی وبِیجش 23 ٜدسكذ افضایؾ ٔی یبثذ .ث ٝعٛس وّی ٚلتی وٝ
فقبِیتٟبی  ٕٝٞوـبٚسصاٖ ث ٝكٛست یىپبسچٛٔ ٝسد تٛر ٝلشاس ٌیشدٔ ،ذِٟبی تّفیمی ثش٘بٔ ٝسیضی چٙذ ثخـی لبدس ث ٝپیؾ ثیٙی ٘ٛػبٟ٘بی
تِٛیذ ٔحلٛالت صسافی ٌّ ٚخب٘ ٝای ثٚ ٝاػغ ٝتخلیق ٔٙبثـ ٔـتشن اػت.
[ ،]12دس پبیبٖ ٘بٔ ٝای ثب فٛٙاٖ٘ :مؾ وـت ٌّخب٘ ٝای(ٌّٟبی صیٙتی) دس تٛػق ٝالتلبدی  ٚارتٕبفی سٚػتب(دٞؼتبٖ لجّ ٝای _ؿٟشػتبٖ
دصف٘ ،)َٛتبیذ حبكُ اص تحّیّٟب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝوـت ٌّٟبی صیٙتی دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش وـتٟبی سایذ ٔٙغم٘،ٝمؾ ثیـتشی دس تٛػقٝ
التلبدی  -ارتٕبفی ثٟش ٜثشداساٖ داؿت ٝاػت .اص ػٛیی تٛػق  ٝایٗ ٘ٛؿ وـت ثب ٔـىالت  ٚتٍٙٙبٞبیی سٚثشٚػت و ٝتالؽ دس رٟت سفـ آٟ٘ب
ٔی تٛا٘ذ ثبفج افضایؾ إٞیت ٘ ٚیض تٛػق ٝایٗ وـت دس ٔٙغمٌ ٝشدد ]13[ .؛ دس ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ :تحّیُ فٛأُ ثبصداس٘ذ ٜتٛػق ٝوـت
ٞبی ٌّخب٘ ٝای (ٔغبِقٛٔ ٝسدی اػتبٖ اكفٟبٖ) ،چٙیٗ ثیبٖ ٔی داسد؛ وـتٟبی ٌّخب٘ ٝای ثب تٛر ٝث ٝفشإٛ٘ ٓٞدٖ ؿشایظ ٔلٛٙفی تِٛیذ ٚ
ثب خٙخی وشدٖ فٛأُ ٔحیغی إٞیت ٚیظ ٜای دس پیـجشد فشآیٙذٞبی تٛػق ٝوـبٚسصی داس٘ذ .ثذیٟی اػت ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبػت دس رٟت
تٛػق ٝایٗ ٘ؾبْ تِٛیذی ثب تٛر ٝث ٝؿشایظ ٚیظ ٜآٖ ٘یبصٔٙذ ؿٙبخت فٛأُ ٔ ٚحذٚدیت ٞبیی اػت و ٝثبصداس٘ذ ٜتٛػق ٝوـت ٞؼتٙذ٘تبیذ
حبكُ اص تحّیُ فبّٔی ٘ـبٖ داد و ٝچٟبس فبُٔ حٕبیتی ،صیشثٙبیی ،لٛا٘یٗ اداسی  ٚفٛأُ التلبدی ٔزٕٛفب  66/67دسكذ ٚاسیب٘غ فٛأُ
ثبصداس٘ذ ٜتٛػق ٝوـت ٞبی ٌّخب٘ ٝای دس اػتبٖ اكفٟبٖ سا تجییٗ ٔی وٙٙذ ]14[ .دس ٔمبِ ٝای ثب فٛٙاٖ؛ ثشسػی فٛأُ ٔٛحش ثش پبیذاسی
٘ؾبْ وـت ٌّخب٘ ٝای دس ٔٙغم ٝریشفت  ٚوٟٛٙد٘ ،تبیذ آٔبس تٛكیفی ٘ـبٖ داد و ٝثِ ٝحبػ پبیذاسی وـت دس حذٚد  11/31دسكذ ٌّخب٘ٝ
ٞبی ٔٛسد ٔغبِق ٝپبیذاس49/56 ،دسكذ ٘ؼجتب پبیذاس  39/13 ٚدسكذ آٟ٘ب ٘بپبیذاس ٔی ثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ٘ ،تبیذ تحّیُ سٌشػی ٖٛحبوی اص آٖ ثٛد
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و ٝدس حذٚد  53/9دسكذ اص تغییشات ػغح پبیذاسی وـت ٌّخب٘ ٝای سا پٙذ ٔتغیش ػغح دا٘ؾ وـبٚسصی پبیذاس ،ػغح تحلیالتٍ٘ ،شؽ ثٝ
وـبٚسصی پبیذاسٔ ،یضاٖ ؿشوت دس والع ٞبی آٔٛصؿی -تشٚیزی  ٚػبثم ٝفقبِیت ٌّخب٘ ٝای تجییٗ ٔی ٕ٘بیٙذ.
[ ،]15دس ٔمبِ ٝثب فٛٙاٖ :اسصیبثی تٙبػت اساضی ثشای وـت ٌّخب٘ ٝای خیبس دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش وبسثشی ٞبی ٔٛرٛد دس ٔٙغمٔ ٝجبسو ٚ ٝصسیٗ
ؿٟش ث ٝوٕه تىٙیه فشایٙذ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی٘ . ،تبیذ ٘ـبٖ داد و ٝثیـتشیٗ  ٚوٕتشیٗ ٚصٖ ث ٝتشتیت ٔتقّك ثٔ ٝقیبس تٙبػت الّیٓ ٚ
فبكّ ٝتب ثبصاس فشٚؽ ثب ٘شخ ٘بػبصٌبسی  0/09ثٛد .دس ٚ ٕٝٞاحذٞبی اساضی ،اِٛٚیت وبسثشی ثب احذاث ٌّخب٘ ٝثٛد .فّت فٕذ ٜتٙبػت ثبالتش
ٌّخب٘ ٝسا ٔی تٛاٖ ٔقیبسٞبی تٙبػت الّیٓ  ٚػٛدآٚسی ٘بخبِق روش وشد .دس ٔزٕٛؿ ،وـت ثش٘ذ دس ٔٙغم ٝث ٝدِیُ تخشیت فیضیىی خبن،
تبحیش آٖ دس ثبال آٚسدٖ ػغح ػفش ٜآة صیشصٔیٙی ،وبسآیی وٓ ٔلشف آة  ٚافضایؾ ؿٛسی خبن ،تٛكیٕ٘ ٝی ٌشدد ،]16[ .دس پبیبٖ ٘بٔ ٝای
ثب فٛٙاٖ :اسصیبثی فٙی  ٚالتلبدی تِٛیذ ٌُ ٌّخب٘ ٝای دس اػتبٖ خٛصػتبٖ٘ ،تبیذ اسصیبثی التلبدی ٘ـبٖ داد ثشای ٌُ ؿبخ ٝثشیذ ٜسص
ثیـتشیٗ ٔیضاٖ ٘ؼجت فبیذ ٜثٞ ٝضی ٚ 2/18ٝٙثیـتشیٗ ٔمذاس ٘شخ ثبصد ٜداخّی  110دسكذدس ٘شخ ثٟش 12 ٜدسكذ  ٚدس ػغح ٌّخب٘ ٝوٛچه
ٔیثبؿذٕٞ .چٙیٗ وٕتشیٙٙؼجت فبیذ ٜثٞ ٝضی ٚ1/43 ٝٙوٕتشیٗ ٔمذاس ٘شخ ثبصد ٜداخّی  65دسكذدس ٘شخ ثٟش 24 ٜدسكذ  ٚدس ػغح ٌّخب٘ٝ
ٔتٛػظ ٔیجبؿذ ،]17[ .دس پبیبٖ ٘بٔ ٝای ثب فٛٙاٖ؛ ثشسػی احبس ٞذفٕٙذ وشدٖ یبسا٘ٞ ٝب ثش سٚی ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای اػتبٖ اِجشص(اختلبكب
خیبس) ،عجك اعالفبت ثٝدػت آٔذ ٜاص آٔبس تٛكیفی  ٚآٔبس اػتٙجبعی ،دس ایٗ ٔیبٖ تٕبْ ٔٛاسد ٔشثٛط ثٞ ٝضیٝٙی ٟ٘بدٜٞبی تِٛیذی دس ٘ؾش
ٌشفت ٝؿذ ٜو ٝؿبُٔ ثزس ،وٛد ،ػٓ٘ ،یشٚی وبسٔ ،بؿیٗآالت ،ثشقٌ ،بص ٌ ٚبصٚئیُ ٔیثبؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٚضقیت ػٛد  ٚصیبٖ ٚاحذٞب ،اص ٘ؾش
آٔبسی ٔقٙبداس ؿذ ٜا٘ذ و ٝثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ اػتخشاد ؿذ ٜایٗ تغییشات ٔٙزش ث ٝتقغیّی ثشخی ٚاحذٞبی ٌّخب٘ ٚ ٝیب تغییش وبسثشی آٖٞب ثٝ
ٔحلٛالت دیٍش ؿذ ٜاػت.

 .5سواالت و فرضيات تحقيق
 1-5سواالت تحقيق
 :1آیب ثیٗ ٔیضاٖ ٔحل َٛتِٛیذی ٌّخب٘ ٚ ٝلیٕت ٔشثٛط ث ٝآٖ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد؟
 :2آیب ثیٗ دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ  ٚػغح تحلیالتی و ٝداس٘ذ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد؟
 :3آیب ثیٗ ػغٛح صیش وـت دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٚ ٚضقیت التلبدی دس سٚػتب ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد؟
 2-5فشضیبت تحمیك
فرضيه  :1ثیٗ ٔیضاٖ ٔحل َٛتِٛیذی ٌّخب٘ ٚ ٝلیٕت ٔشثٛط ث ٝآٖ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد.
فرضيه  :2ثیٗ دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ  ٚػغح تحلیالتی و ٝداس٘ذ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد.
فرضيه  :3ثیٗ ػغٛح صیش وـت دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٚ ٚضقیت التلبدی دس سٚػتب ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد.

 .6روش ضناسی پصوهص
دس ایٗ پظٞٚؾ ،پغ اص تقیيیٗ اٞيذاف  ٚفشضيیبت تحمیيك ٘ ٚیيض ا٘زيبْ ٔغبِقيبت ٔميذٔبتی دسثيبسٛٔ ٜضيٛؿ تحمیيكٔ ،شحّي ٝتحمیيك
اػيٙبدی  ٚوتبثخب٘ي ٝای آغيبص ؿيذ .دس ایيٗ ٔشحّي ،ٝثيب ٔشارقي ٝثيٙٔ ٝيبثـ وتبثخب٘ي ٝای  ٚثب٘ىٟيبی اعالفيبتی ،فيیؾ ثيشداسی  ٚرٕيـ
آٚسی اعالفبت ٔٛسد ٘ؾيش كيٛست ٌشفيت .ثيٙٔ ٝؾيٛس ا٘زيبْ ٔغبِقيبت ٔیيذا٘ی ،پيغ اص عيشح پشػـيٟب  ٚتٙؾيیٓ پشػـيٙبٔ ،ٝتىٕیيُ
پشػـٙبٔٞ ٝب اص ػٛی ػيبوٙبٖ ٔحّيی دس ٘ميبط سٚػيتبیی ٔيٛسد ٘ؾيش ا٘زيبْ ؿيذ؛  ٚپيغ اص رٕيـ آٚسی دادٞ ٜيب ،پيشداصؽ  ٚتحّیيُ
دادٞ ٜيب ثيب اػيتفبد ٜاص ٘يشْ افيضاس SPSSكيٛست ٌشفيت .دس ٟ٘بیيت ثيشای 7سٚػيتب اص  16سٚػيتبی دٞؼيتبٖ تٙىٕيبٖ پشػـيٙبٔ ٝتٙؾيیٓ
ؿذ و ٝایٗ سٚػيتبٞب داسای ٌّخب٘ئ ٝيی ثبؿيٙذ .حزيٓ ٕ٘٘ٛي ٝثيشای ایيٗ پيظٞٚؾ اص عشیيك فشٔي َٛويٛوشاٖ ٔحبػيج ٝؿيذ  ٚثشاثيش 278
فذد ثٛد ٜاػيت وي ٝاص سٚؽ ستجئ – ٝیيضاٖ ثي ٝتٛصیيـ  ٚتىٕیيُ پشػـيٙبٔٞ ٝيب اليذاْ ؿيذ ٜوي ٝدس ایيٗ سٚؽ  10دسكيذ رٕقیيت ٞيش
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سٚػييتب ٔجٙييب لييشاس ٌشفتيي ٝاػييت ( ٘ٛوٙييذ  ،39حؼييیٗ آثييبد  ،31ا٘جييبس تپيي ، 38 ٝاثييشاٞیٓ ثیٍييی  ،37لّقيي ٝآرسی  ،55حييبری ثیييً ٚ 42
فیشٚص آثبد  ٚ ، )36دس آخش ث ٝتزضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜب پشداخت ٝؿذ ٜاػت .

 .7متغيرهاي عملياتی تحقيق
پغ اص ثشسػی ٔٙبثـ وتبثخب٘ ٝای ٔ ٚتٔ ٖٛغبِ ٝؿذ ٜثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف تحمیك ٔتغیش ٞبیی ث ٝؿشح ریُ لشاس ٌشفتٙذ:
ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ؿبُٔ ا٘شطی ٞبی ٚسٚدی(ا٘شطی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،ػٛخت دیضَ ،وٛد ؿیٕیبیی ،وٛد دأی ،ػٓ ،اِىتشیؼیت ٚ ٝحُٕ ٘ ٚمُ) ٚ
ٞضیٞ ٝٙبی ٟ٘بدٞ(ٜضی٘ ٝٙیشٚی ا٘ؼب٘ی ،وٛد ،ػٓ ،ثزس ،ػٛخت  ٚاِىتشیؼیت ،ٝآة آثیبسی ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚػبختٕبٖ  ٚتزٟیضات) ٔی ثبؿٙذ.
 ٔیضاٖ تِٛیذ ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای ث ٝتفىیه ٘ٛؿ وـت پشاوٙؾ اساضی ٌّخب٘ٝ ػغح صیش وـت ث ٝتفىیه ٘ٛؿ ٔحلَٛ ػغح ػٛاد ٟٔ ٚبست ثٟش ٜثشداساٖ ؿیٞ ٜٛبی وـتٔتغیشٞبی ٚاثؼت ٝؿبُٔ فّٕىشد ،دسآٔذ ،ؿبخلٟبی التلبدی.
 تٛػق ٝی التلبدی و ٝاص عشیك ػٙزؾ ٔتغیش ٞبیی چ ٖٛؿغُ ،پغ ا٘ذاصٔ،یضاٖ دس آٔذ  ٚتٛضیـ آٖ ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٔی ٌیشد. تٛػق ٝارتٕبفی و ٝاص عشیك ٔت غیش ٞبیی ٘ؾیش ٔب٘ذٌبسی سٚػتب ،ػٛاد ٘ ٛػبصی ٔؼىٗ ،تقّك خبعش ٔـبسوت دس عشحٟبی فٕشا٘ی،ٔـبسوت دس أٛس ػیبػی ٔ ٚـبسوت دس أٛس صسافی ػٙزیذٔ ٜی ؿٛد.

.8محذوده جغرافيایی پصوهص
٘ؾشآثبد ؿٟشػتب٘ی ثب پیـی ٝٙای و ٟٗغشثی تشیٗ ؿٟشػتبٖ اػتبٖ اِجشص اػت ،و ٝاص ػبَ  81ثب ٔلٛثٞ ٝیئت ٚصیشاٖ اص ؿٟشػتبٖ ػبٚرجالك
ٔٙتضؿ  ٚث ٝؿٟشػتب٘ی ٔؼتمُ تجذیُ ؿذ .ؿٟشػتبٖ ٘ؾشآثبد اص ٘ؾش ٔٛلقیت رغشافیبیی دس ٔحذٚدٜی عِٟٛبی رغشافیبیی  50دسر 15 ٚ ٝتب
 43دلیم ٝی ؿشلی  ٚفشضٟبی رغشافیبیی  36دسر 45 ٚ ٝحب٘ی ٝتب  36دسر 3 ٚ ٝحب٘ی ٝلشاس داسد و ٝاص غشة ث ٝؿٟشػتبٖ آثیه اػتبٖ لضٚیٗ
 ٚاص ؿٕبَ  ٚؿشق ث ٝؿٟشػتبٖ ػبٚرجالك  ٚاص رٛٙة ثٙٔ ٝغمٝی اؿتٟبسد ؿٟشػتبٖ وشد ٔتلُ ٔیجبؿذ .ایٗ ؿٟشػتبٖ ثب ٚػقت 576
ویّٔٛتش ٔشثـ  ٚاستفبؿ ٔ 1340تش اص ػغح دسیب دس دؿتی ٘ؼجتبً ٕٛٞاس ٚالـ ٔیجبؿذ و ٝثب ؿیت ٔتٛػغی دس حذٚد  6دس ٞضاس اص اساضی
وٞٛپبی ٝای اِجشص دس ػٕت ؿٕبَ  ٚؿٕبَ ؿشلی تب ٔٙبعك پؼت حبؿی ٝی وٛیش رٛٙة  ٚرٛٙة غشثی ثب ؿیت ٔتٛػظ حذٚد  4دس ٞضاس
ٌؼتشؽ ٔی یبثذ .ایٗ ٔٙغمٞ 145 ٝضاس ٘فش رٕقیت داسد و ٝحذٚد ٞ 108ضاس ٘فش آٖ دس ؿٟش ٞ 37 ٚضاس ٘فش دس سٚػتبٞبی ایٗ ؿٟشػتبٖ
ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ .ایٗ ؿٟشػتبٖ اص ٘ؾش تمؼیٕبت وـٛسی داسای د ٚثخؾ ٔشوضی  ٚتٙىٕبٖ ٔی ثبؿذ .دٞؼتبٟ٘بی احٕذآثبد٘ ،زٓ آثبد ٚػیذ
رٕبَ اِذیٗ دس ثخؾ ٔشوضی ٚدٞؼتبٟ٘بی تٙىٕبٖ ؿٕبِی ٚرٛٙثی دس ثخؾ تٙىٕبٖ لشاس داسدٙٔ .غمٛٔ ٝسد ٔغبِق ٝدسایٗ تحمیك دٞؼتبٖ
تٙىٕبٖ ٔی ثبؿذ و ٝداسای  16سٚػتب ٚآثبدی اػت اص ایٗ تقذاد  7سٚػتب داسای وـت ٌّخب٘ ٝای ٔی ثبؿٙذ و ٝؿبُٔ سٚػتبٞبی ا٘جبستپ، ٝ
اثشاٞیٓ ثیٍی ،فیشٚصآثبد ،حؼیٗ آثبد ػبِٓ ،دٍ٘یضنٛ٘ ،وٙذ ،حبری ثیً ٔی ثبؿذ.
نقطه ضماره  :1موقعيت محذوده مورد مطالعه
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 .9مبانی نظري
 1-9تعریف تخصصی گلخانه
ٌّخب٘ي ٝفجيبست اص ػييبخت بسی اػيت ويي ٝدس آٖ ٌشٔيب ،سعٛثييت٘ ،يٛس ٔ ٚیيضاٖ ٌييبص وشثٙیيه لبثييُ وٙتيشَ اػييت .دس ٖٚآٖ ٌیبٞيبٖ سا ٔييی
تٛاٖ دس تٕيبٔی ػيبَ ،ثيٚ ٝیيظ ٜدس خيبسد اص فليُ پيشٚسؽ داد ،ٜثشخيی اص ٔحليٛالت سا پيیؾ سع ويشد  ٚیيب ليبدس ثيٛد ثيشای تٕيبْ یيب
لؼييٕتی اص ػييبَ ٌیبٞييبٖ سا دس آة ٞ ٚييٛایی ٘بٔٙبػييت ٍٟ٘ييذاسی وييشد  .دس حييبَ حبضييش د٘ ٚييٛؿ ٌّخب٘يي ٝسٚاد داسد ٌّ -1 :خب٘يي ٝدٚ
عشفٌّ -2 ٝخب٘ ٝوٛآ٘ؼت
ٕٟٔتشیٗ خلٛكیت ٞش ٌّخب٘ ٝپٛؿؾ آٖ اػت و ٝث ٝد ٚكٛست صیش ا٘زبْ ٔی ؿٛد :
-1پٛؿؾ ؿیـ ٝای -2پٛؿؾ پالػتیىی

 2-9کطت گلخانه اي
یىی اص سٚؿٟبی رذیذ و ٝػبثم ٝوبسثشد آٖ دس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛث ٝثیؾ اص د ٚدٕ٘ ٝٞی سػذ  ،ثٟش ٜثشداسی اص ٌّخب٘ٞ ٝبیی اػت وي ٝدس
آٟ٘ب ثشای تِٛیذ ث ٝربی ػغح اص فضبی ایزبد ؿذ ٜاػتفبدٔ ٜی ؿٛد  ]5[ .ایزبد ٌّخب٘ ٚ ٝثٟش ٜثشداسی فـيشدٕٞ ، ٜيشا ٜثيب اػيتفبد ٜاص فٙيٖٛ
رذیذ ث ٝثٟش ٜثشداسا٘ی و ٝصٔیٗ  ٚآة ٔحذٚد دس اختیبس داس٘ذ ای ٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ و ٝفّی سغٓ ٔحذٚدیت ٞب  ،ث ٝدِیُ افضایؾ فّٕىيشد ٚ
ویفیت ثٟتش ٔحل ، َٛلبدس ث ٝوؼت دسآٔذ وبفی ثبؿٙذ ]18[ .

 3-9اقتصاد کطت گلخانه اي
وـت ٌّخب٘ ٝثؼیبسی اص ٔضایب سا ؿبُٔ ٔی ٌشدد و ٝثقضی اص آٟ٘ب فجبستٙذ اص :
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 ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای ث ٝدِیُ اػتفبد ٜاص ثزسٞبی خبف  ٚوٙتشَ ساحت تش فٛأُ ٔضاحٓ ،اص ویفیت ثيبالتش  ٚاص ثبصاسپؼيٙذی ثٟتيشیثشخٛسداس٘ذ.
 كشف ٝرٛیی دس ٔلشف آة ث ٝدِیُ اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ٞبی آثیبسی تحت فـبس اص رّٕٔ ٝضایبی دیٍش تِٛیذ دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٔی ثبؿيذ .ثب اػتفبد ٜاص ٌّخب٘٘ ، ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی ٔٛسد ٘یبص ثشای تِٛیذ  20تٗ ٔحل َٛث ٝحّج ٘یشٚی وبس ٔٛسد ٘یبص ثشای تِٛیيذ دس فضيبی ثيبص
وبٞؾ ٔی یبثذ  .ضٕٗ ایٙى ٝأىبٖ وٙتشَ فٛأُ ٘بٔؼبفذ رٛی  ،ثیٕبسی ٞب  ٚآفبت  ٓٞث ٝدِیُ ثؼت ٝثٛدٖ ٔحیظ ساحيت تيش ٚ
وٓ ٞضی ٝٙتش اػت ]5[ .
 ٔیضاٖ تِٛیذ افضایؾ ٔی یبثذ  ،أىبٖ تِٛیذ ٔحلٛالت دس خ بسد اص فلُ ٔیؼش ٔی ؿٛد  ،وبٞؾ ٚاثؼتٍی تِٛیذ ث ٝؿشایظ ٔحیغی ٚأىبٖ ثبصاسیبثی ٔٙبػت ٟٔیب ٔی ٌشدد ]9[ . ...ٚ

4-9وضعيت گلخانه هاي ایران
آٔبس  ٚاعالفبت ٔٛرٛد دس دفتش أٛس ٌُ ٌ ٚیبٞبٖ صیٙتی  ٚداسٚیی ٔقب٘ٚت ثبغجب٘ی حبوی اص آٖ اػت ؤ ٝغبثك رذ ( َٚؿٕبس ) 1 ٜتب پبیبٖ
ػبَ  ،1390ػغح صیشوـت ٌّخب٘ٞ ٝب دس وـٛس ٞ 6634/9ىتبس ثٛد ٜاػت .اص ایٗ ػغح حذٚد ٞ 3935ىتبس (  59/30دسكذ ) ث ٝػجضی ٚ
كیفیٞ 35 ،ىتبس (  0/54دسكذ) ثٔ ٝحلٛالت ثبغجب٘یٞ 2641 ،ىتبس (  39/81دسكذ ) ثٌ ٚ ٌُ ٝیبٞبٖ صیٙتی ٞ 23 ٚىتبس ( 0/35دسكذ ) ٘یض
ثٌ ٝیبٞبٖ داسٚی ی ،لبسس ٞبی خٛساوی  ٚغیش ٜاختلبف داؿت ٝا٘ذ .اص وُ ٌّخب٘ٞ ٝبی وـٛس دس ایٗ ػبَ حذٚد ٞ 1095ىتبس آٖ ( ٔقبدَ 16/5
دسكذ) داسای اػىّت چٛثی ٞ 5540 ٚىتبس آٖ ( ٔقبدَ  83/5دسكذ ) داسای اػىّت فّضی ثٛد ٜا٘ذ .دس اوخش ٔٛاسد ٘یض ثشای پٛؿؾ ٌّخب٘ ،ٝاص
پالػتیه اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.

رذ َٚؿٕبس :1 ٜػغح صیشوـت ا٘ٛاؿ ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای دس ػبَ 1390
٘ٛؿ ٔحلَٛ

ػغح صیشوـت
( ) ha

ػغح صیشوـت
( دسكذ )

ػجضی  ٚكیفی

3934/7

59/30

ثبغجب٘ی ( تٛت فشٍ٘ی ٛٔ ٚص )

35/5

0/54

ٌُ ٌ ٚیبٞبٖ صیٙتی

2641/3

39/81

ٌیبٞبٖ داسٚیی ،لبسس ٞبی خٛساوی )... ٚ

23/4

0/35

رٕـ وُ

6634/9

100

ٔٙجـٛ٘ :یؼٙذٌبٖ1394 ،

 ٚدس ثشسػی رٟب٘ی اص ٔمذاس ٔ ٚیضاٖ ػغح صیشوـت ٌّخب٘ ٝای ،عجك رذ َٚؿٕبس ، 2 ٜأبس ٌٛیبی ایٙؼت ،ثغٛس وّی ثیـتشیٗ ػغح
صیشوـت ٌّخب٘ٞ ٝب (ػغح وُ ثٞ ٝىتبس) دس ٔٙبعك فٕذ ٜرٟب٘ی ،ثیـتشیٗ ٔیضاٖ دس وـٛس چیٗ ثب ٔیضاٖ ٞ 333000ىتبس ،وـٛسٞبی اعشاف
دسیبی ٔذیتشا٘ ٝثب ٔیضاٖ ٞ 91295ىتبس ،اتحبدی ٝاسٚپب ثب ٔیضاٖ ٞ 82400ىتبس ،وـٛس طاپٗ ثب ٔیضاٖ ٞ 43000ىتبس ،وـٛس تشوی ٝثب ٔیضاٖ،
ٞ 25000ىتبس ،وـٛس ایشاٖ ثب ٔیضاٖ ٞ 5340ىتبس  ٚدس آخش ،وـٛس أشیىب داسای ٞ 4000ىتبس ،ػغح صیش وـت ٌّخب٘ ٝای اػت.

رذ َٚؿٕبس :2 ٜػغح صیشوـت ٌّخب٘ٞ ٝب دس ثقضی ٔٙبعك رٟبٖ
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ػغح وُ
( ٞىتبس )

ٌّخب٘ٞ ٝبی ثب پٛؿؾ
پالػتیه ( دسكذ )

ٌّخب٘ٞ ٝبی ثب پٛؿؾ ؿیـ ٝیب
فبیجشٌالع ( دسكذ )

ٔٙبعك/وـٛس ٞب
چیٗ

333000

>9

---

وـٛس ٞبی اعشاف دسیبی ٔذیتشا٘ٝ

91295

93

7

اتحبدی ٝاسٚپب

82400

73

27

طاپٗ

43000

96

4

تشویٝ

25000

87

13

ایشاٖ

5340

95

>5

أشیىب

4000

75

25

ٔٙجـٛ٘ :یؼٙذٌبٖ1394 ،

 5-9دستاوردهاي کطت گلخانه اي
ٕٟٔتشسیٗ دػتبٚسدٞبی وـت ٌّخب٘ ٝای فجبست ا٘ذ اص:
. 1أىبٖ تِٛیذ ٔؼتٕش ٔحل َٛدس تٕبْ ع َٛػبَ ثذ ٖٚتأحیش ٔحذٚیت ٞبی ٔٛرٛد ثخلٛف دس ٔٙبعك ػشد،
. 2اػتفبد ٜاص تىٙیه ٞبی رذیذ ٚثٟشٌ ٜیشی كحیح  ٚافضایؾ ثٟشٚ ٜسی اص أىب٘بت ٔحذٚد آة( ث ٝدِیُ اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ
آثیبسی تحت فـبس ثخلٛف آثیبسی لغش  ٜای )خبن( ث ٝدِیُ ثٟشٌ ٜیشی ثٟی ٝٙاص فضب ث ٝربی ػغح  ،ثخلٛف دس لغقبت  ٚاساضی وٛچه
غیش التلبدی،
. 3وبٞؾ خؼبست  ٚتأٔیٗ تِٛیذ ثب تٛر ٝث ٝأىبٖ وٙتشَ فٛأُ ػٛء ٔحیغی دس یه ٔحیظ ثؼتٌّ( ٝخب٘)ٝ
. 4افضایؾ ثبصدٞی  ٚفّٕىشد ٔحلَٛ
. 5ثبال ثٛدٖ ویفیت ٔحلٛالت ٌّخبٖ ٞبی
. 6أىبٖ كبدسات ٔحل َٛث ٝخبسد اص وـٛس
. 7اػتفبد ٜثٟی( ٝٙدس حذ ٘یبص) اص وٛد  ٚػٕ ْٛؿیٕیبیی
. 8ایزبد اؿتغبَ ٔفیذ ِٛٔ ٚذ دس ربٔق ٚ ٝرزة ٘یشٞٚبی وبس وـٛس ( .وشٔی ٕٞ ٚىبساٖ)317:1387 ،
. 9اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ا٘شطی خٛسؿیذی ،ثبد  ٚدٔب
 . 10اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ثمبیبی ٌیبٞبٖ تِٛیذ ؿذ ٜدس ٌّخب٘ٝ
 . 11دسآٔذ ثبال دس ػغح وٓ صٔیٗ]19[ .

 6-9توسعه روستایی
ٞذف وّی ت ٛػق ،ٝسؿذ  ٚتقبِی  ٕٝٞرب٘ج ٝرٛأـ ا٘ؼب٘ی اػت .دس ٚالـ سؿذ  ٚتٛػق ٝرٛأـ ا٘ؼب٘ی ثش حؼت صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثب تٛر ٝثٝ
صیؼت  ٚفقبِیت ثخـی اص آٖ ٞب دس فضبٞبی سٚػتبیی دس ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚتٛػق ٝسٚػتبیی ٔفٔ ٚ ْٟٛلذاق پیذا ٔیىٙذ ]20[ .تقبسیف ٔختّفی
دسثبس ٜی تٛػق ٝس ٚػتبییٛرٛد داسد؛ دس ایٗ ساػتب ٔی تٛاٖ ٌفت تٛػق ٝپبیذاس سٚػتبیی فشآیٙذی  ٕٝٞرب٘جٛٔ ،ٝص ٚ ٖٚدس٘ٚضا اػت و ٝدس
چٟبسچٛة آٖ ؽشفیتٟب  ٚتٛا٘بییٟبی ارتٕبفبت سٚػتبیی ثشای سفـ ٘یبصٞبی اػبػی ٔبدی– ٔقٛٙی  ٚوٙتشَ ٔٛحش ثش ٘یشٞٚبی ؿىُ دٙٞذٜ
٘ؾبْ ػى٘ٛت ٔحّی  ،سؿذ  ٚتقبِی ٔی یبثذ]21[.
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 7-9توسعه اقتصادي
تٛػق ٝالتلبدی ثٝكٛست ؿبخ ٝای اص فّٓ التلبد ،اص اٚاػظ لشٖ ثیؼتٓ (یقٙی پغ اص آٖوٛٔ ٝضٛؿ پیـشفت دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝثب
ؿذّت ثیؾ تشی ٔٛسد تٛرّ ٝلشاس ٌشفت)ٔ ،یبٖ پظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛارتٕبفی  ٚالتلبدی ٔغشح ؿذ؛ أّب ثٝسغٓ ایٗو ٝثیؾ اص ػ ٝد ٝٞاص فٕش آٖ
ٕ٘یٌزسد ،ثٚ ٝاػغ ٝفالل ٚ ٝاؿتیبق اوخش فشٞیختٍبٖ دس رٟت دػتیبثی ث ٝتٛػق ٚ ٝتشلّی وـٛسؿبٖ ،ثیؾ اص ػبیش سؿتٞٝبی ٔشتجظ ثب فّٓ
التلبد ،ث ٝچبِؾ وـیذ ٚ ٜآحبس ٔتقذّدی ٘یض دسثبس ٜآٖ ٘ٛؿت ٝؿذ ٜاػت]22[.
تب اٚایُ دٔ 60 ٝٞیالدی ،تٛػق ،ٝفشایٙذی التلبدی  ٚتىِٛٛٙطیه ثٝؿٕبس ٔیسفت؛ و ٝدس افضایؾ ػشا٘ٔ ٝحل٘ َٛبخبِق ّّٔی  ٚثٝكٛست
ایزبد فشكت ٞبی ؿغّی  ٚدیٍش أىب٘بت التلبدی ضشٚسی ،ثشای تٛصیـ ٌؼتشدٜتش ٔٙبفـ التلبدی  ٚارتٕبفی ،تجّٛس ٔییبفت؛ أّب دس اٚاخش
د ،ٝٞثٝتذسیذ آؿىبس ؿذ وٞ ٝشچٙذ سؿذ ،ؿشط ضشٚسی تٛػق ٝاػت٘ ،جبیذ آٖسا تٛػق ٝتّمّی وشد؛ صیشا تٛػقٕ٘ ٝیتٛا٘ذٛٔ ،اسدی ٔخُ تِٛیذ
ثشای ٔقبؽ (و ٝغیشلبثُ فشٚؽ دس ثبصاس اػت) ،رٙجٞ ٝبی غیش التلبدی ؿىٛفبیی فشدی  ٚارتٕبفی ،سفبٔ ٚ ٜالحؾبت ٔشثٛط ث ٝتٛصیـ دسآٔذ
سا دسثش ثٍیشد .افضایؾ ٔحل٘ َٛبخبِق ّّٔی ،اٌشچٔ ٝیتٛا٘ذ ثش ٘بسػبییٞبی دس٘ٚی پیـشفت التلبدی ػشپٛؽ ثٍزاسد٘ ،بثشاثشی سا ٘یض تـذیذ
ٔیوٙذ؛ صیشا چٙیٗ پیـشفتی فمظ ٌش ٜٚوٛچىی سا دسثشٔیٌیشد .ثٙبثشایٗ ،تحّیٌُشاٖ التلبدی ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ٘ذ و ٝتٛػق ٝسا ٘جبیذ ثٝ
سؿذ التلبدی و ٝخٛد ،ثشاػبع اٍِٛی "ا٘جبؿتٍی ػشٔبی "ٝث" ٝػشٔبیٌٝزاسی سؿذ" تفؼیش ٔیؿٛدٔ ،حذٚد ػبخت .آٌبٞی اص ایٗ ٚالقیت،
ٕٞشا ٜثب ٔؼأِ ٝحفؼ تّٛٙؿ فشٍٙٞی دس ثشاثش آحبس  ٍٖٕٛٞػبص ٔذس٘یضاػی ٚ ٖٛتٛػقٔ ٝجتٙی ثش ٔالحؾبت كشفبً التلبدی ،تٛرّ ٝث ٝرٙجٞٝبی
فشٍٙٞی دس تٛػق ٝسا ٔغشح ػبخت  ٚعی دٞٝٞبی ٔ 90 ٚ 80یالدیٔ ،فبٞیٓ رذیذی اص فش ٚ ًٙٞتٛػقٔ ٝغشح ؿذ و ٝفشآیٙذی چٙذثقذی
داؿت]23[ .

 8-9اجساي توسعه اقتصادي
افضایؾ ثّٙذٔذت ؽشفیت تِٛیذ ،ثٙٔ ٝؾٛس افضایؾ فشض ٝوُ ،ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی رٕقیت اػت؛ و ٝثؼتٍی ث ٝپیـشفتٞبی ٘ٛیٗ فّٙی ٚ
تغجیك آٖ ثب ٚضقیت ٟ٘بدی  ٚفمیذتی ٔٛسد تمبضبی آٖ داسدٔ ]24[ .غبثك ایٗ تقشیف ،تٛػق ٝالتلبدی چٟبس رضء داسد:
 .1افضایؾ ٔذا ْٚدس فشض ٝوبالٞب  ٚخذٔبت (سؿذ التلبدی)؛
ٞ .2ذف ٟ٘بیی ،تأٔیٗ ٘یبصٞبی رٕقیت یب تمّیُ وٕجٛد وبالٞب  ٚخذٔبت یب پذیذآٚسدٖ حشٚت  ٚسفب ٜالتلبدی ثیـتش ثشای ٔشدْ اػت؛
 .3پیـشفت تىِٛٛٙطی  ٚپیـشفتٞبی فّٙی ،فبُٔ پشإٞیتی دس سؿذ التلبدی اػت و ٝسؿذ ثبصدٞی ثشای تِٛیذ وبالٞبی ٔٛسد ٘یبص رٕقیت
سا تأٔیٗ ٔیوٙذ؛
 .4ثشای اػتفبد ٜثٟتش ٔ ٚؤحشتش اص تىِٛٛٙطی ٘ٛیٗ  ٚتٛػق ٝداخّی آٖ ،تغجیك ٚضقیت ٟ٘بدی  ٚفمیذتی ،ثشای اػتفبد ٜوبسآتش اص ٘ٛآٚسیٞب
ثٚٝػیّ ٝدا٘ؾ ا٘ؼب٘ی ضشٚسی اػت]25[ .

 9-9موانع توسعه اقتصادي
دورهاي باطل فقر؛ دٚس ثبعُ اص ایٗ حمیمت ٘ـأت ٔیٌیشد ،و ٝدس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ،ٝثٟشٜٚسی  ٚوبسآیی وُ ،ثٝدِیُ وٕجٛد  ٚفذْ
وبسآیی ػشٔبی٘ ،ٝبوبُٔ ثٛدٖ ثبصاس  ٚفمتٔب٘ذٌی التلبدی ،ا٘ذن اػتِ .زا ثٟشٜٚسی پبییٗ ،ثبفج دسآٔذ حمیمی پبییٗ  ٚدسآٔذ پبییٗ
ثٔٝقٙی پغا٘ذاص ا٘ذن اػت .پغا٘ذاص ا٘ذن ،خٛد سا دس ػشٔبیٌٝزاسیٟبی ا٘ذن  ٚفذْ وبسآیی  ٚوٕجٛد ػشٔبی ٝرٌّٜٛش ٔیػبصد .فذْ وبسآیی
 ٚوٕجٛد ػشٔبی ،ٝػجت ثٟشٜٚسی وٓ ٔیؿٛد  ٚایٗ خٛدٙٔ ،زش ث ٝایزبد دسآٔذٞبی ٘بچیض ؿذ ٚ ٜدٚس ثبعُ فمش ٔزذدا ؿشٚؿ ٔیؿٛد.
نرخ ناچيس تمرکس سرمایه ؛ ث ٝافتمبد ثؼیبسی اص التلبددا٘بٖٕٟٔ ،تشیٗ فبُٔ تٛػق٘ ٝیبفتٍی التلبدی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ،ٝوٕجٛد
ػشٔبی ٝاػت .دس اوخش ایٗ وـٛسٞبٔ ،شدْ دس فمش ثٝػش ٔیثش٘ذ  ٚاوخش آٟ٘ب ثیػٛاد  ٚفبلذ تخلقٞبی الصْ ثشای تِٛیذ ثٛد ٚ ٜاص ٚػبیُ
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ػشٔبیٝای و ٟٝٙثشای تِٛیذ اػتفبدٔ ٜی وٙٙذِ .زا تِٛیذ ٟ٘بیی ثخؾ وـبٚسصی ثؼیبس ٘بچیض اػت  ٚثٟشٜٚسی ٘بچیض ٘یض ػجت دسآٔذ ٟ٘بیی
ثؼیبس ٘بچیض ؿذ ٜاػت .ثٕٞٝیٗ رٟت ،پغا٘ذاص وٓ ،ػشٔبیٌٝزاسی وٓ  ٚدس ا٘تٟب ػجت ایزبد تٕشوض ٘بچیض ػشٔبیٔ ٝیؿٛد.
موانع اجتماعی-فرهنگی؛ ٕٞب٘غٛس وٛ٘ ٝسوغ ٘ٛؿت« ،تٛػق ٝالتلبدی تب حذ صیبدی ٘ ٝتٟٙب ث ٝفشاٚا٘ی ػشٔبی ،ٝثّى ٝث ٝخلٛكیبت
فشدی ،ارتٕبفی  ٚؿشایظ تبسیخی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق٘ ٝیض ثؼتٍی داسد .ػشٔبی ٝثشای تٛػق ٝالتلبدی الصْ اػت؛ ِٚی ؿشط وبفی
٘یؼت».
کمبود نيروي انسانی متخصص؛ تٛػق٘ ٝیبفتٍی ٔٙبثـ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ،ٝیىی اص ٔٛا٘ـ ٔ ٟٓدس تٛػق ٝالتلبدی
ایٗ وـٛسٞبػت .ث ٝرض ٔقذٚدی اص ایٗ وـٛسٞب ،اوخش آٟ٘ب فبلذ ٘یشٚی وبس ٔبٞش ٔ ٚتخلق الصْ ثشای تٛػقٕٝٞ ٝرب٘ج ٝدس التلبد ٞؼتٙذ.
ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی تٛػق٘ٝیبفت ،ٝخٛد سا اص عشیك ثٟشٚ ٜسی ٘بچیض ٘یشٚی وبس فبُٔ ،فذْ تحشّن رغشافیبیی  ٚالتلبدیٔ ،حذٚد ثٛدٖ تخلقٞب دس
ٔـبغُ وّیذی ارتٕبؿٕ٘ ،بیبٖ ٔیػبصد .تٕبْ ایٗ فٛأُ دػت ث ٝدػت  ٓٞدادٔ ٚ ٜحشّنٞبی تٛػق ٝالتلبدی سا ث ٝحذالُ ٔیسػب٘ذ]26[ .

.11یافته هاي تحقيق
رذ َٚؿٕبس :3 ٜآٔبس تٛكیفی ٔشثٛط ثٔ ٝتغیشٞبی ویفی پظٞٚؾ
ٔبوضیٕٕٓ

ٔیٙیٕٓ

ٕ٘ب

ثٔٛی یب غیش ثٔٛی

2.00

1.00

2.00

تحلیالت سٚػتبئیبٖ

4.00

1.00

1.00

تحلیالت ٔذیشاٖ

4.00

1.00

1.00

ثب تٛر ٝثي ٝريذ َٚفيٛق آٔيبس تٛكيیفی ٔشثيٛط ثئ ٝتغیشٞيبی اػيٕی وي ٝؿيبُٔ ٔبوؼيیٕٓ ٔیٙيیٕٓ ٕ٘ ٚيب ٔیـيٛد ٔيٛسد ثشسػيی ليشاس
ٌشفت .ثب تٛر ٝث ٝتٛصیـ فشا٘ٚيی ػيٗ افيشاد سٚػيتبئی اص ٔیيبٖ افيشاد ٔيٛسد پيظٞٚؾ  40.3ثيیٗ ػيٙیٗ  50-41ػيبَ  36.0 ،ثيیٗ ػيٙیٗ
 13.7 ، 40-31ثييیٗ ػييٙیٗ  10.1 ٚ 60- 51ثييیٗ ػييٙیٗ  30- 20ػييبَ لييشاس داس٘ييذ ؛ ويي ٝاصایييٗ ٔیييبٖ  ،تحلييیالت سٚػييتبئیبٖ 42.4
صیش دیپّٓ  38.1 ،دیپّٓ  14.7داسای تحلیالت ِیؼب٘غ  4.7 ٚداسای تحلیالت فٛق دیپّٓ ٔیجبؿٙذ.

رذ َٚؿٕبس :4ٜؿبخلٟبی ٌشایؾ ٔشوضی  ٚپشاوٙذٌی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی پظٞٚؾ
آٔبسٜ

ػغح صیشوـت

ٚضقیت التلبدی سٚػتب

دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ

ٔیضاٖ ٔحلٛالت تِٛیذی

ٔیبٍ٘یٗ

1.5714

3.8453

2.5714

2.2857

ا٘حشاف اػتب٘ذاسد

.78680

1.03434

.78680

.95119

ٚاسیب٘غ

.619

1.070

.619

.905

دأ ٝٙتغییشات

2.00

5.00

2.00

2.00

ثب تٛر ٝث ٝرذ َٚفٛق(رذ ،) 4 َٚدس خشٚری آٔبسی اص ٔتغیشٞبی پظٞٚؾٔ ،یبٍ٘یٗ ػغح صیش وـت ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِق(ٝدٞؼتبٖ تٙىٕبٖ
اػتبٖ اِجشص) ثشاثش اػت ثب  ، 1/5714ثیـتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘یض ثٚ ٝضقیت التلبدی سٚػتب ٔی ثبؿذ وٌٛ ٝیبی ثٟجٛد ٚضقیت التلبدی ٔٙغمٔ ٝی
ثبؿذ ثب ٔیبٍ٘یٗ  ، 3/8453دسأذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ ٚ 2/5714یبٍ٘یٗ ٔیضاٖ ٔحلٛالت تِٛیذی دس ایٗ ٔٙغم٘ ٝیض ثشاثش ثب 2/2857
ٔی ثبؿذ.
ثب تٛر ٝث ٝرذ َٚفٛق ؿبخلٟبی ٌشایؾ ٔشوض ی  ٚپشاوٙذٌی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی تٛػق ٝسٚػتب  ٚسضبیت ٌشدؿٍشاٖ اص ٌشدؽ ٔٛسد ثشسػی لشاس
ٌشفت.
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رذ َٚؿٕبس :5 ٜتٛصیـ فشا٘ٚی ٔشثٛط ث ٝپشػـٙبٔ ٝخب٘ٛاسٞبی سٚػتبئی

سدیف

فجبسات

ثّٝ
دسكذ

خیش
تقذاد

تقذاد

دسكذ

1

ثٔٛی ثٛدٖ وبسٌشاٖ ٌّخب٘ٞ ٝبی سٚػتبئی

46.4

129

53.6

149

2

وـت ٔحلٛالت ٔختّف دس وّخب٘ٝ

41.0

114

59.0

164

3

تـىیُ والع ٞبی آٔٛصؿی دسساثغ ٝثب وـت ٌّخب٘ ٝای

18.0

50

82.0

228

4

خٛة ثٛدٖ ٚضقیت پشٚسؽ ٌّخب٘ ٝای

42.4

118

57.6

160

5

ٔغّٛة ثٛدٖ افضایؾ لیٕت ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای

52.9

147

47.1

131

6

تبحیش وـت ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای دس اؿتغبَ  ٚدس آٔذ سٚػتبئیبٖ

69.8

194

30.2

84

7

ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ دسآٔذ افشاد وبسٌش ٌّخب٘ٞ ٝب

55.4

154

44.6

124

8

تبحیش فقبِیتٟبی ٌّخب٘ ٝای دس دس ٚضقیت التلبدی سٚػتبئیبٖ

72.3

201

27.7

77

9

تبحیش فقبِیت ٌّخب٘ ٝای دس رٌّٛیشی اص ٟٔبرشت سٚػتبئیبٖ

80.9

225

19.1

53

10

تبحیش فقبِیتٟبی ٌّخب٘ ٝای دس ثٟجٛد ٚضـ ٔقیـتی سٚػتبئیبٖ

80.9

225

19.1

53

ثب تٛر ٝث ٝرذ ،)5(َٚتٛصیـ فشاٚا٘ی پشػـٙبٔٔ ٝشثٛط ث ٝخب٘ٛاس ٞبی سٚػتبئی اص ٔیبٖ افشاد ٔٛسد پظٞٚؾ ثیـتشیٗ تقذاد یقٙی %82افالْ
وشد ٜا٘ذ و ٝدس سٚػتب آٔٛصؿی دس ساثغ ٝثب وـت ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای ٘ذیذ ٜا٘ذ ٔ 80.9 ،قتمذ ثٛد ٜا٘ذ و ٝفقبِیتٟبی ٌّخب٘ ٝای دس
رٌّٛیشی اص ٟٔبرشت سٚػتبییبٖ تبحیشٌزاس ثٛد 80.9ٜدیٍش ٔقتمذ ثٛد ٜا٘ذ و ٝفقبِیتٟبی ٌّخب٘ ٝای دس ثٟجٛد ٚضقیت ٔقیـتی سٚػتبئیبٖ ٘یض
تبحیشٌزاسثٛد ٜاػت .
ثب تٛر ٝث ٝحزٓ صیبد دادٞ ٜبی ث ٝدػت آٔذ ٜدس صیش ث ٝثیبٖ خالك ٝی ٘تبیذ ثذػت آٔذٔ ٜی پشداصیٓ :
ثب تٛر ٝث ٝتٛصیـ فشاٚا٘ی ٔشثٛط ثٔ ٝذیشاٖ ٌّخب٘ٞ ٝب اص ٔیبٖ سٚػتبٞبی ٔٛسد پظٞٚؾ دس ٞش سٚػتب فمظ یه ٔذیش ثشای ٌّخب٘ٚ ٝرٛد
داؿت ٝاػت .و ٝاص ٔیبٖ ٔذیشاٖ سٚػتب ٔ 57.1قبدَ ٘ 4فش ثیٗ ػٙیٗ ٔ 28.6 ٚ 50-41قبدَ ٘2فش ثیٗ  60-51ػبَ ٔ 14.3 ٚقبدَ ٘ 1فش آٟ٘ب
ثیٗ ػٙیٗ  30تب  40ػبَ لشاس داسد.اص ٘ؾش تحلیالت ٔذیشاٖ  28.6 ،داسای تحلیالت دیپّٓ  28.6 -داسای تحلیالت فٛق دیپّٓ28.6 -
داسای تحلیالت ِیؼب٘غ  14.3 ٚداسای تحلیالت فٛق ِیؼب٘غ ٔیجبؿذ.ثب تٛر ٝث ٝتٛصیـ فشاٚا٘ی ٔ 71.4ذیشاٖ داسای ػغٛح صیشوـت  2تب
ٞ 4ضاسٔتش ٔشثـ  14.3داسای ػغٛح صیش وـت  5تب ٞ 7ضاس ٔتشٔشثـ  14.3 ٚدیٍش داسای ػغٛح صیش وـت  8تب ٞ 10ضاس ٔتش ٔشثـ ٔیجبؿٙذ.وٝ
فشاٚا٘ی ٔیضاٖ ٔحل َٛتِٛیذی ٌّخب٘ 57.1 ٝداسای ٔحل 25 َٛتٗ ث ٝثبال  28.6ثیٗ  10تب  20تٗ  14.3 ٚثب ٔحل 20 َٛتب  25تٗ ثٛدٜ
ا٘ذ.تٕبْ ٌّخب٘ٞ ٝبی ٔٛسد پظٞٚؾ اص ػیؼتٓ آثیبسی لغش ٜای اػتفبد ٜوشد ٜا٘ذ.و ٝثب تٛر ٝث ٝتٛصیـ فشاٚا٘ی ثذػت آٔذ 71.4 ٜدسآٔذ ػبال٘ٝ
ٔذیشاٖ ثیٗ  160تب ّٔ 200ی ٖٛتٔٛبٖ  14.3ثیٗ  100تب ّٔ 150ی 14.3 ٚ ٖٛدیٍش ثیٗ  50تب ّٔ 100یٔ ٖٛیجبؿذ .ثب تٛرٝ
ث ٝتٛصیـ فشاٚا٘ی ٞضی ٝٙاحذاث ٌّخبٌ٘ 42.9 ٝضاسؽ وشد ٜا٘ذ وٞ ٝضیٞ ٝٙب ٞش ٔتش ثیٗ  40تب ٞ 60ضاس تٔٛبٖ ٌ 42.9ضاسؽ وشد ٜا٘ذ وٝ
ٞضیٞ ٝٙب ٞش ٔتش ثیٗ  60تب ٞ 80ضاس تٔٛبٖ ٘ 14.3 ٚیض افالْ وشد ٜا٘ذ وٞ ٝضیٞ ٝٙب ٞشٔتش ثیٗ  80تب ٞ 100ضاس تٔٛبٖ اػت.دس ساثغ ٝثب فٕش
ٌّخب٘ٞ ٝب  42.9افالْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ و ٝفٕش یه ٌّخب٘ ٝثبالتش اص  10ػبَ ٌ 28.3ضاسؽ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ و ٝثیٗ  6تب  10ػبَ  28.6 ٚدیٍش افالْ
ٕ٘ٛد ٜا٘ذ و ٝثیٗ  2تب  5ػبَ اػت؛ ثب تٛر ٝث ٝفشاٚا٘ی ث ٝدػت آٔذٞ ٜضی ٝٙآٔبد ٜػبصی ٌّخب٘ٞ ٝب  42.9افالْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ وٞ ٝضی ٝٙآٔبدٜ
ػبصی ٌّخب٘ٞ ٝب ٞش ٔتش ثبالتش اص ٞ 40ضاسٌ 28.3ضاسؽ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ٞشٔتش ثیٗ  35تب ٞ 40ضاس تٔٛبٖ  28.6 ٚدیٍش افالْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ وٞ ٝش ٔتش
ثیٗ  20تب ٞ 35ضاس تٔٛبٖ اػت .ثب تٛر ٝث ٝتٛصیـ فشاٚا٘ی  ،اص ٔیبٖ ٔذیشاٌٖ 57.1ضاسؽ ٕ٘ٛد ٜاٙٞذ وٞ ٝضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط ث ٝحُٕ ٘ ٚمُ
ثیٗ  1تب ّٔ 5ی ٖٛتٔٛبٖ ٌ 28.6فت ٝا٘ذ و ٝایٗ ٞضیٞ ٝٙب ثیٗ  5تب ّٔ 10ی ٖٛتٔٛبٖ ٘ 14.3 ٚیض افالْ وشد ٜا٘ذ و ٝایٗ ٞضیٞ ٝٙب ثیٗ  10تب
ّٔ 15ی ٖٛتٔٛبٖ ٔیجبؿذ.اص ٔیبٖ ٔذیشاٖ ٌّخب٘ٞ ٝب  42.9افالْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ وٞ ٝضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط ث ٝوٛد  ٚػٓ ثیٗ  10تب ّٔ 15ی28.6 ٖٛ
افالْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ و ٝایٗ ٞضیٞ ٝٙب ثیٗ  5تب ّٔ 10ی 28.6 ٚ ٖٛافالْ وشد ٜا٘ذ و ٝایٗ ٞضیٞ ٝٙب ثیٗ  15تب ّٔ 20ی ٖٛتٔٛبٖ ٔیجبؿذ ٚ
ٕٞچٙیٗ  71.4افالْ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ وٞ ٝضیٞ ٝٙبی ٔشثٛط وبؿت داؿت  ٚثشداؿت ثیٗ  15تب ّٔ 20ی ٖٛتٔٛبٖ ٘ 28.6 ٚیض ٌفت ٝا٘ذ و ٝایٗ
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ٞضیٞ ٝٙب ثیٗ  10تب ّٔ 15ی ٖٛتٔٛبٖ ٔیجبؿذ.تقذاد وبسٌشاٖ دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٔ 42.9ذیشاٖ افالْ وشد ٜا٘ذ و ٝثیٗ 1تب 5وبسٌش 42.9 ٚافالْ
وشد ٜا٘ذ و ٝثیٗ  5تب  15وبسٌش ٘ 14.3 ٚیض افالْ وشد ٜا٘ذ و ٝثیٗ  15تب  20وبسٌش داس٘ذ.

 .11آزمون فرضيات تحقيق
ثب تٛر ٝث ٝتزضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜبی ثذػت آٔذ ٜاص رذ َٚؿٕبسٔ ،6 ٜی تٛاٖ دس احجبت فشضیٞ ٝب ایٗ چٙیٗ ثیبٖ وشد :
احجبت فشضی : 1 ٝثب تٛر ٝث ٝفشضی " ٝثیٗ ٔیضاٖ ٔحل َٛتِٛیذی ٌّخب٘ ٚ ٝلیٕت ٔشثٛط ث ٝآٖ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد " ٔی تٛاٖ ثیبٖ
داؿت :
ثب تٛر ٝث ٝػغح ٔقٙبداسی ثذػت آٔذ ٜدس رذ َٚضشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٖٛچ ٖٛایٗ ػغح ثشاثش ثب  ٚ /002وٛچىتش اص ٔ %05یجبؿذ
ثٙبثشایٗ ثب اعٕیٙبٖ  %95فشم پظٞٚؾ تبییذ ٔیٍشدد یقٙی ثیٗ ٔیضاٖ ٔحل َٛتِٛیذی ٌّخب٘ ٚ ٝلیٕت ٔشثٛط ث ٝآٖ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد
داسد.
رذ َٚؿٕبس :6 ٜضشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ

لیٕت

ٔیضاٖ ٔحلٌّ َٛخب٘ٝ

.937

1

ٕٞجؼتٍی
Sigػغح ٔقٙبداسی د ٚدأٝٙ

.002
7

7

تقذاد

1

.937

ٕٞجؼتٍی

.002

Sigػغح ٔقٙبداسی د ٚدأٝٙ

7

تقذاد

278

ٔیضاٖ ٔحلَٛ
ٌّخب٘ٝ
لیٕت

احجبت فشضی :2 ٝثب تٛر ٝث ٝفشضی " ٝثیٗ دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ  ٚػغح تحلیالتی و ٝداس٘ذ سایغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد " ٔی تٛاٖ ثیبٖ
داؿت:
ثب تٛر ٝث ٝآصٔ ٖٛتحّیُ ٚاسیب٘غ ثذػت آٔذ ٜاص رذ َٚؿٕبس ،7 ٜیه سا ٝٞدسر ٝآصادی ثشاثش ثب ٔ 3یبٍ٘یٗ ثشاثش ثب ٔ1.07مذاس آٔبس ٜثشاثش ثب
 ٚ 6.429ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝػغح ٔقٙبداسی ثذػت آٔذ ٜثشاثش ثب ٚ %080ایٗ ػغح ثضسٌتش اص ٔ %05یجبؿذ ثٙبثشایٗ ثب اعٕیٙبٖ  %95فشم
پظٞٚؾ سد ٔیٍشدد یقٙی ثیٗ دسآٔذ ػبال٘ٔ ٝذیشاٖ  ٚػغح تحلیالتی و ٝداس٘ذ ساثغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد ٘ذاسد.

رذ َٚؿٕبس :7 ٜتحّیُ دسآٔذ ػبال٘ٝ
ٔبوضیٕٓ

ٔیٙیٕٓ

خغبی اػتب٘ذاسد

ا٘حشاف اػتب٘ذاسد

ٔیبٍ٘یٗ

تقذاد

تحلیالت ٔیشاٖ

3.00
3.00
2.00
3.00
3.00

3.00
3.00
1.00
3.00
1.00

.00000
.00000
.50000
.29738

.00000
.00000
.70711
.78680

3.0000
3.0000
1.5000
3.0000
2.5714

2
2
2
1
7

دیپّٓ
فٛق دیپّٓ
ِیؼب٘غ
فٛق ِیؼب٘غ
تقذاد
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رذ َٚؿٕبس :8 ٜتحّیُ ٚاسیب٘غ دسآٔذ ػبال٘ٝ

Sig.ػغح
ٔقٙبداسی

ٔFمذاس

ٔززٚسات ٔیبٍ٘یٗ

دسر ٝآصادی

رٕـ ٔززٚسات

.080

6.429

1.071
.167

3
3
6

3.214
.500
3.714

ثیٗ ٌشٞٚی
دسٌ ٖٚشٞٚی
رٕـ

احجبت فشضی :3 ٝثب تٛر ٝث ٝفشضی " ٝثیٗ ػغٛح صیش وـت دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٚ ٚضقیت التلبدی دس سٚػتب سایغٔ ٝقٙبداسی ٚرٛد داسد " ٔی تٛاٖ
ثیبٖ داؿت :

رذ َٚؿٕبس ،8 ٜضشیت ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ
ٚضقیت التلبدی

ػغح صیش وـت

.806

1

ٕٞجؼتٍیػغح صیش وـت
Sigػغح ٔقٙبداسی د ٚدأٝٙ

.029
7

7

1

.806

تقذاد
ٕٞجؼتٍیٚضقیت التلبدی
Sigػغح ٔقٙبداسی د ٚدأٝٙ

.029
278

7

تقذاد

ثب تٛر ٝث ٝػغح ٔقٙبداسی ثذػت آٔذ ٜدس رذ َٚؿٕبس ،9 ٜضشیت ٕٞجؼتٍی پیشػ ٖٛچ ٖٛایٗ ػغح ثشاثش ثب  ٚ /029وٛچىتش اص %05
ٔیجبؿذ ثٙجشایٗ ثب اعٕیٙبٖ  %95فشم پظٞٚؾ تبییذ ٔیٍشدد یقٙی ثیٗ ػغٛح صیش وـت دس ٌّخب٘ٞ ٝب ٚ ٚضقیت التلبدی دس سٚػتب ساثغٝ
ٔقٙبداسی ٚرٛد داسد.

 .12جمع بنذي
وـبٚسصی دس ٚالـ یىی اص پبیٞ ٝبی اػبػی التلبد دس ٞش وـٛسی اػت و ٝثب تبٔیٗ ٔٛاد غزایی ،وٕه ث ٝتبٔیٗ ػشٔبی ٝدس سؿذ التلبدی،
وٕه ث ٝرخیش٘ ٜیشٚی وبس ٕٞ ٚچٙیٗ وٕه ث ٝثبصاس وبالٞبی كٙقتی ٘مؾ ٚیظ ٜای سا دس تٛػق ٝدس اثقبد ٔختّف آٖ (تٛػق ٝپبیذاس ) ایفب ٔی
وٙذ .دس ایٗ ثیٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝحذٚدیت آة  ٚخبن  ٚاص ٕٟٔ ٕٝٞتش ثب تٛر ٝث ٝثحشاٖ وٓ آثی دس چٙذ ػبَ اخیش ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝتٛٙؿ
٘یبصٞبی ٔشدْ دس فلٔ َٛختّف ػبَ ،وـت ٌّخب٘ ٝای ثب تٛر ٝث ٝخلّتٟبی ٚیظ ٜخٛد؛ یقٙی ،حفؼ  ٚوٙتشَ آة  ٚخبن ،رٌّٛیشی اص
فشػبیؾ خبن ،تبٔیٗ ٘یبصٞبی ٔلشفی ٔشدْ دس فلٔ َٛختّف  ،افضایؾ ػغح وٕی  ٚویفی تِٛیذ ٔحلٛالت ٌّخب٘ ٝای ٚ ،دس ٟ٘بیت ثب تٛرٝ
ث٘ ٝمـی و ٝدس افضایؾ دسأذ  ٚاؿتغبَ (ثلٛست ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ) داسدٔ ،ی تٛا٘ذ ٌبٔی ثضسي دس ثؼظ  ٚتٛػقٔ ٝتبعك ٕٞزٛاس ثبؿذ.
ٕٞب٘غٛس و ٝو ٝثبصتبثٟبی وـت ٌّخب٘ ٝای ٘یض دس دٞؼتبٖ تٙىٕبٖ ٘یضٌٛ ،یبی ایٗ أش اػت .ثٙبثشایٗ ثب تٛر ٝث ٝاػتٙجبط دادٞ ٜبی ثذػت
آٔذ ٜث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝی سػیٓ و ٝوـت ٌّخب٘ ٝای ٔی تٛا٘ذ دس التلبد  ٚتٛػق ٝسٚػتب ٘مؾ ث ٝػضایی داؿت ٝثبؿذ  ٚثبفج استمبی ػغح
ص٘ذٌی سٚػتبئیبٖ ؿذ ٓٞ ٚ ٜچٙیٗ ثب استمبی ػغح سٚػتب ٔی تٛا٘ذ تٛػق ٝپبیذاس ّٔی سا ٔٙزش ؿٛد.
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 .13ارائه پيطنهادات و راهکارها
ٕٞب٘غٛس و ٝفٛٙاٖ ؿذٌّ ،خب٘ٞ ٝب ثب ٚرٛد ایٙى٘ ٝمؾ ٕٟٔی دس تِٛیذ ٔحلٛالت ٔلشفی ٔٛسد ٘یبص ٔشدْ  ٚدس تٛػق ٝاؿتغبَ  ٚدس آٔذ داسد،
ِٚی ایزبد  ٚتٛػق ٝوـت ٞبی ٔختّف یب حتی تٛػق ٝته وـتی دس ٌّخب٘٘ ،ٝیبصٔٙذ ٞضیٞ ٝٙبی صیبدی اػت و ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد اص فٟذٜ
افشاد خبسد ثٛد ٜیب دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ث ٝدِیُ ػٛء ٔذیشیت ،خؼبست صیبدی سا ثش فشد ٔزشی ایٗ پشٚط ،ٜخٛاٞذ ٌزاؿت ثش ٕٞیٗ ٔجٙب ،ایٗ
أش ٘یبصٔٙذ :
.1

.2
.3
.4
.5

.6

ایزبد تـىّٟب  ٚتقب٘ٚی ٞبی ٔختّف سٚػتبیی  ٚحتی ؿٟشی ثشای تقبُٔ ٔؼتٕش دس تٛػق ٝوـت ٌّخب٘ ٝای و ٝایٗ تقبُٔ ٚ
 ٕٞىبسی ٔی تٛا٘ذ ث ٝاؿىبَ ٔختّف( ٕٞىبسی  ٚؿشوت دس ایزبد ٌّخب٘ٞ ٝبٔ ،ذیشیت ٌّخب٘ٞ ٝب  ٚایزبد صٔی ٝٙتٛصیـ  ٚفشٚؽ
ٔحلٛالت) ٔی تٛا٘ذ ثبؿذ.
حٕبیت ٞبی دِٚت دس دس ثبصاسیبثی ٔحلٛالت تِٛیذوٙٙذوبٖ  ٚاسائٚ ٝاْ ٞبی ثالفٛم  ٚوٓ ثٟش ٜث ٝسٚػتبییبٖ.
حٕبیت رٟبد وـبٚسصی دس اسائ ٝخذٔبت ٔختّف ٘غبستی  ٚوبسؿٙبػب٘ ٝدس دٚسٞ ٜبی ٔختّف وـت ٔحل َٛتب ثٟش ٜثشداسی ٔحل،َٛ
تٛٙؿ دس وـت ٔحلٛالت ٌّخب٘ ،ٝایٗ أش ٘مؾ ٕٟٔی دس تٛػق ٝالتلبدی ٔٙغم ٝداسد ،چشا و ٝرذای اص تٛػق ٚ ٝتٛٙؿ ٔحلٛالت اص
٘ؾش التلبدی ،ثلشف ٝتش خٛاٞذ ثٛد  ٚثبفج اٍ٘یض ٚ ٜسغجت فشد یب افشاد تِٛیذ وٙٙذ ٜدس ٔٙغمٔ ٝی ؿٛد.
تشٚیذ  ٚآٔٛصؽ تخللٟبی الصْ دس صٔی ٝٙوـت ٌّخب٘ ٝای ایٗ أش ٘مؾ حبئض إٞیتی داسد ،چشا ؤ ٝتبػفب٘ ٝثؼیبسی اص
ٚسصؿىؼتٍی ٞبی ٘بٌٟب٘ی وٌ ٝشیجبٖ ٌیش ثؼیبسی اص كبحجبٖ ٌّخب٘ ٝؿذ ٜاػت ،ث ٝفّت فمذاٖ أٛصؽ ٔزشی  ٚوبسٌضاساٖ ایٗ
ٌّ خب٘ٞ ٝب ثٛد ٜاػت  .ثٙبثشایٗ ثبیذ آٔٛصؽ ٞبی ٔختّف دس دٚسٞ ٜبی لجُ اص ایزبد ٌّخب٘ٞ ٝب ،دس حیٗ تِٛیذ  ٚحتی ثقذ اص تئّیذ
رٟت تٛػق ٚ ٝاستمبی ٞش یه اص ٚاحذٞبی تِٛیذ ٌّخب٘ ٝای ،ضشٚسی اػت.
سائ ٝوٛد ٜاكالح ؿذ ٜثب لیٕت ٔٙبػت دس رٟت وٕه ث ٝوـت ٌّخب٘ ٝای  ٚتٛػق ٝسٚػتب.
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