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 چکيذُ
ةؼداری  ُا  ةِؼه اُانی روؿحاُای ىساور زٍگم و ٌیؽ ؾكایؼ، از گػقحَ دور از زٍگم

ُا در ىٍاظق ىعحهف ىحٍاؿب ةا قؼایط ىضیعی،  ةؼداری اٌغ. ٌّع و ىلغار ایً ةِؼه کؼده ىی

ٌغگی ُای زاگؼس از دیؼ ةاز ىضم زاىکاٌات ىّزّد و فؼٍُگ ىؼدم ىحفاوت اؿث. زٍگم

اٌغ. ُیؽم یکی اٌغ و ةَ یک ىٍتؽ صیاجی ةؼای اىؼار ىؿاش جتغیم قغهروؿحاییان و ؾكایؼ ةّده

ؾٍّان ىٍتؽ جأىیً اٌؼژی و   ُا ةّده و اؿحفاده از آن ةَایً زٍگم جؼیً جّنیغاتاز امهی

ٌكیً کكّر ُيچٍیً زِث اىؼار ىؿاش و درآىغزایی ُيّاره در ةیً زّاىؽ روؿحایی زٍگم

ُای  داقحَ اؿث. در ایً ىعانؿَ ؿؿی ةؼ آن قغ ىیؽان ىنؼف چّب ُیؽىی در ةعفوزّد 

ٌكیٍان ٌاصیَ ؾؼفی روددقث قِؼؿحان نؼدگان، ىّرد جضهیم كؼار  ىعحهف ىنؼفی زٍگم

گیؼی از ىناصتَ  گیؼد. رویکؼد ىّرد اؿحفاده در ایً پژوُف، جّمیف و جضهیم کيی ةا ةِؼه

ُایی کَ در ةؼگیؼٌغه  ٌاىَ ةا گّیَ ایً ظنّص از اةؽار پؼؿف یافحَ ةّده اؿث. در  ؿاظحار ٌیيَ

ىیؽان ةؼداقث چّب ُیؽىی در ىنارف ىعحهف ةؼای ُؼ ظاٌّار اؿث، اؿحفاده گؼدیغ. ةؼای 

ةؼآورد صسو چّب ىنؼفی از راةعَ ةؼآورد صسو ُّةؼ اؿحفاده قغ. ٌحایر جضلیق ٌكان داد کَ 

ىنؼف  12ىحؼىکؿب چّب ةهّط ةؼای  08/18ةَ ظّر ىحّؿط ُؼ ظاٌّار زٍگهی ؿانیاٌَ 

وقّ(، پعث ٌان، ةعاری، ظتط غػا، گؼم   ىعحهف قاىم گؼم کؼدن آب )اؿحضيام و قـث

ؿازی، ؿاظث اٌتار و ظّیهَ، صنارکكی، ؿؼقاظَ  کؼدن قیؼ و دوغ، اةؽار کكاورزی، ظاٌَ

درمغ آن  54ن کٍغ. از ایً ىیؽا ةؼای دام، زغانگیؼی و ةؼداقث ُیؽم ةؼای فؼوش اؿحفاده ىی

 قّد.درمغ( مؼف ىنارف غیؼؿّظحی ىی 46مؼف ىنارف ؿّظحی و ىاةلی )

ُای زاگؼس، قِؼؿحان نؼدگان، ىنارف ٌكیً، زٍگمزٍگم :ٍاصگاى کليذي

ؿّظحی و غیؼؿّظحی، ُیؽم.
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 هقذهِ 
و از ایً ظؼق  ]1[دُغ یظیف وؿیؿی از ظغىات اکّؿیـحو را زِث پكحیتاٌی صیاجی ظغىات و کاالُای اکّؿیـحو ارائَ ى زٍگم

و جٍؼیو  ]5[، اكهیو ]4[، جكکیم ظاك ]3[از زيهَ اُيیث زٍگم، ٌلف آن در چؼظَ ىّاد ىغػی  ]2[قّدؿتب صفغ زّاىؽ اٌـاٌی ىی

 -ُای ىهی اؿث کَ دارای ادؼات ازحياؾیظتیؿی و ؿؼىایَةاقغ. در واكؽ ىٍاظق زٍگهی یکی از ارزقيٍغجؼیً ىٍاةؽىی ]6[ُیغرونّژیک 

ُای گیاُی و درمغ کم اراضی زِان را پّقاٌغه اؿث. ُيچٍیً زیـحگاه ةعف اؾؼو گٌَّ 26ىضیعی فؼاوان و صغود اكحنادی و زیـث

کٍٍغ و دارای زیـث و ىٍتؿی ةؼای اىؼار ىؿاش ىؼدىی اؿث کَ داظم یا در صاقیَ زٍگم زٌغگی ىیزاٌّری، ىـکً افؼاد ةّىی و ىضیط

. اُانی روؿحاُای ىساور زٍگم و ٌیؽ ]7[جؼ اؿث حٍغ کَ در ةـیاری از ىّارد از کارکؼدُای اكحنادی ىِوُای ظغىاجی ىحٍّؾی ُـٌلف

ُا در ىٍاظق ىعحهف ىحٍاؿب ةا قؼایط ىضیعی،  ةؼداری اٌغ. ٌّع و ىلغار ایً ةِؼه کؼده ةؼداری ىی ُا  ةِؼه ؾكایؼ، از گػقحَ دور از زٍگم

ُا قغه اؿث کَ ایً واةـحگی ُا ؿتب واةـحگی ىؼدم ىضهی ةَ ایً ؾؼمَةؼداری. ایً ةِؼه]8[ؿث اىکاٌات ىّزّد و فؼٍُگ ىؼدم ىحفاوت ا

اكحنادی  -ةَ مّرت ةؼداقث ىضنّالت زٍگهی، ةؼداقث چّب ُیؽىی، زراؾث زیؼ اقکّب و ُيچٍیً چؼای دام اؿث. ىكکالت ازحياؾی

زٌغگی و جّؿؿَ ٌیافحگی ىٍاظق روؿحایی و جّؿؿَ فلؼ در اةؿاد ىعحهف ىاٌٍغ پاییً ةّدن ؿعش درآىغ ظاٌّار، پاییً ةّدن ؿعش اىکاٌات 

ای در جّؿؿَ ُای ایؼان دارای زایگاه ویژهجؼیً زٍگم. زٍگم ُای زاگؼس ةَ ؾٍّان گـحؼده]9[ؾيغه جؼیً دالیم رظغاد ایً ىّضّع اؿث 

و  ]10[اٌغ ا از دیؼ ةاز ىضم زٌغگی روؿحاییان و ؾكایؼ ةّدهُةاقٍغ. ایً زٍگماكحنادی و جضيیً کٍٍغه ةلاء و پایغاری آب و ظاك کكّر ىی

.  ؾّاىهی ُيچّن ؾغم جّاٌایی جاىیً اٌؼژی فـیهی و ٌاجّاٌی از جاىیً ظّراك دام ]11[ةَ یک ىٍتؽ صیاجی ةؼای اىؼار ىؿاش جتغیم قغه اٌغ 

ُای ةَ دنیم دؿحؼؿی دقّار ةَ قِؼ ةا جّزَ ةَ ٌتّد زادهُای ٌاُيّار، ؾغم اقحغال زایی کكاورزی دقّار در زىیً  از ظؼیق جّنیغ مٍؿحی،

ُای زٍگهی)مٍؿث و  . در ٌحیسَ روؿحاییان ةؼای اؿحفاده از چّب]12[زٍگهی ىٍاؿب، ىؼدم را در وضؿیث ةضؼان اكحنادی كؼار داده 

جؼیً جّنیغات زٍگم ةؼای روؿحاییان هیاٌغ. ُیؽم یکی از ام ُای زراؾی و ىنارف دیگؼ ةَ زٍگم واةـحَ ؿّظث( ، چؼای دام و گـحؼش زىیً

جؼیً قکم واةـحگی زّاىؽ ؾٍّان ىٍتؽ جأىیً اٌؼژی از امهی  و  اؿحفاده از آن ةَ ]13[ةَ ظنّص در کكّرُای در صال جّؿؿَ ةّده 

ٌغ. ةَ ؾٍّان ىذال ُای اٌسام قغه در کكّر ٌیؽ ةؼ ایً ىّضّع جاکیغ دار. پژوُف]16، 15، 14[ٌكیً کكّر ةَ زٍگم اؿث روؿحایی زٍگم

ای ىنؼف ُیؽم در ىٍاظق روؿحایی زاگؼس قيانی در اؿحان کؼدؿحان را ةَ روش پیيایكی ( در ىعانؿ1390ٍَُاره ظهیاٌی و ُيکاران )

درمغ ظاٌّارُای روؿحایی از ُیؽم زِث  36درمغ ظاٌّارُای روؿحایی از ُیؽم زِث پعث ٌان و  100ةؼرؿی کؼدٌغ. کَ ٌحایر ٌكان داد 

( 1372. ُيچٍیً قاىعی )]17[ةاقغ جً ةؼای ُؼ ظاٌّار ىی 43/1کٍٍغ و ىیؽان ىنؼف ؿاالٌَ آن ىؿادل و پؽ و گؼىادُی اؿحفاده ىی پعث

. ىضيّدی ]18[ىحؼىکؿب در ؿال ةؼآورد کؼده اؿث  30در جضلیق ظّد در قيال کكّر ىلغار ىنؼف چّب ؿّظث یک ظاٌّار روؿحایی را 

ُای زاگؼس ىؼکؽی، ةا ةِؼه گیؼی از ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحار  ةیغنَ قِؼؿحان نؼدگان در زٍگم -َ ؾؼفی چیگّ( در پژوُكی در ٌاصی1394)

گیؼی و صنارکكی ىحؼ ىکؿب زِث ىنارف ؿّظحی، زغال 66/5یافحَ، ىنؼف ؿاالٌَ چّب ُیؽىی ُؼ ظاٌّار روؿحایی را ةَ ظّر ىحّؿط 

یافحَ و  ؿاظحار ٌیافحَ و ٌیيَ ٌگاری و ةا جکیَ ةؼ اةؽار ىناصتَ ؿاظحار فاده از رویکؼد ىؼدم( ةا اؿح1394. ةازگیؼ و ُيکاران )]19[ةؼآورد ٌيّد 

ىحؼىکؿب ةؼآورد ٌيّدٌغ. در ایً  18/24آةاد را  ُيچٍیً ىكاُغه ىكارکحی، ىیؽان ىنؼف ُؼ ظاٌّار روؿحایی در دُـحان کاکاقؼف ظؼم

ُای اؿحفاده ةعاری،  يیً زده قغ. ىّارد ىنؼف ظاٌّار در ایً ىعانؿَ در ةعفىحؼىکؿب جع 50/10جضلیق ىیؽان ىنؼف ُؼ ظاٌّار ؾكایؼی 

 .]20[پعث ٌان، زغانگیؼی و اؿحضيام جفکیک گؼدیغ 

ُای زاگؼس ٌـتث ُای زاگؼس اُيیث ظامی دارد زیؼا زٌغگی ىؼدم ؿاکً در زٍگمجاىیً ىایضحاج اكحنادی ىؼدم ىضهی در زٍگم

ُا ٌاچارٌغ ةؼای رفؽ ٌیازُای ظّد ةا ظتیؿث ظكً دؿث و پٍسَ جؼ اؿث. ىؼدم ىضهی ایً زٍگمو ؿعثجؼ ةَ ؿایؼ ىٍاظق زٍگهی پیچیغه

ُای ىؿیكحی در زّاىؽ روؿحاٌكیً ىساور آوری ُیؽم یکی از فؿانیث. زيؽ]21[ٌؼم کٍٍغ جا ىؿاش ظّد را ةا جالقی ةیف از صغ فؼاُو کٍٍغ 

-ىی ( ُیؽم را دوىیً ىٍتؽ درآىغ2009و ُيکاران ) Kamangaکٍغ. ةَ ظّریکَ اىیً ىیکَ ةعكی از درآىغ آٌان را ج ]22[ُا اؿث زٍگم

و  Babuloو  ]24[درمغ  13-8( در ةٍیً ؿِو درآىغ صامم از چّب زٍگم را در درآىغ کم 2001و ُيکاران )Heubach . ]23[داٌٍغ 

و  Mamo( در زاگؼس قيانی  و 1393ـؼوی و ُيکاران ). ظ]25[اٌغ  درمغ ةؼآورد کؼده 12( در قيال اجیّپی آن را 2009ُيکاران )

. قٍاظث ىیؽان جلاضا و ]27، 26[اٌغ  درمغ ةغؿث آورده 23درمغ و  40/1( در زٍّب اجیّپی کَ ایً ىیؽان را ةَ جؼجیب 2007ُيکاران )

ُای آؿیب دیغه و  اظحار زٍگمریؽی و جلّیث ؿ ٌكیان و پایف آن، اةؽار ىغیؼیحی کارآىغی زِث ةؼٌاىَ ىنؼف چّب ُیؽىی جّؿط زٍگم

ُای زایگؽیً ظّاُغ ةّد. در ُيیً راؿحا در ایً ىعانؿَ ؿؿی ةؼ آن قغ ىیؽان  ُيچٍیً ؿّق دادن ٌیاز زّاىؽ ىضهی ةَ ؿيث ؿّظث

 ٌكیٍان ٌاصیَ ؾؼفی روددقث قِؼؿحان نؼدگان، ىّرد جضهیم كؼار گیؼد.    ُای ىعحهف ىنؼفی زٍگم ىنؼف چّب ُیؽىی در ةعف
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 ّا د ٍ رٍشهَا

 هَقؼيت هٌطقِ هَرد هطالؼِ
ُای ةؼوزً و اردل،  ةعحیاری واكؽ قغه و از ٌؼؼ ىّكؿیث ٌـتی از قيال ةَ قِؼؿحان و قِؼؿحان نؼدگان در زٍّب اؿحان چِارىضال

. ةعف رودقث یکی قّد و ةّیؼاصيغ و از ؿيث قؼق ةَ اؿحان امفِان و از غؼب ةَ اؿحان ظّزؿحان ىٍحِی ىی از زٍّب ةَ اؿحان کِگیهّیَ

ىحؼ از ؿعش دریا  2040اؿث کَ در زٍّب غؼةی ایً قِؼؿحان واكؽ اؿث. ارجفاع ىحّؿط ایً ةعف  قِؼؿحان نؼدگانُای  از ةعف

روؿحا  47کیهّىحؼ ىؼةؽ و قاىم  475ةاقغ. وؿؿث دُـحان ؿؼدقث  ةاقغ. ةعف روددقث قاىم دو دُـحان ؿؼدقث و دودرا ىی ىی

( ٌاصیَ ؾؼفی ؿؼدقث در ایً دُـحان اؿث کَ ظّد از پٍر ؿاىان ؾؼفی قاىم: 1ةاقغ. ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَ در ایً ایً پژوُف )قکم ىی

زاد و جیپ امهی  ىاىّر جكکیم قغه اؿث. ؿاظحار زٍگم ُای ٌاصیَ ؾؼفی ةَ مّرت قاظَ آةاد و قِؼك آةاد، اصيغآةاد، ؾهی یآةاد، صاز صـیً

 .]281ةهّط ایؼاٌی اؿث 
 

 
 : هَقؼيت ضواتيک ًاحيِ ػزفی هَرد هطالؼِ در ضْزستاى، استاى ٍ کطَر1ضکل

 

 رٍش پضٍّص

یافحَ ةّده اؿث در ایً ظنّص از   ؿاظحار گیؼی از ىناصتَ ٌیيَ جضهیم کيی ةا ةِؼهرویکؼد ىّرد اؿحفاده در ایً پژوُف، جّمیف و 

ُایی کَ در ةؼگیؼٌغه ىیؽان ةؼداقث چّب ُیؽىی در ىنارف ىعحهف ةؼای ُؼ ظاٌّار اؿث، اؿحفاده گؼدیغ. ایً قیّه  ٌاىَ ةا گّیَ اةؽار پؼؿف

ُا از ظؼیق  ٌاىَ . جکيیم پؼؿف]29[اةـحگی زّاىؽ ىضهی زٍگم اؿث جؼیً روش ةؼرؿی ىـائم ازحياؾی و اكحنادی و ؾّاىم و ىؿيّل

ٌاىَ ةؼ اؿاس راةعَ ةؼآورد صسو ٌيٌَّ کّکؼان  پؼؿف 170ٌكیً اٌسام پػیؼفحَ اؿث. در ُيیً راؿحا  ىناصتَ ةا ؿؼپؼؿث ظاٌّارُای زٍگم

(. 1اٌغ )زغول درمغ آن ىّرد پؼؿف كؼار گؼفحَ 7/18جکيیم گؼدیغ. از صسو کم زاىؿَ ظاٌّارُای روؿحایی  07/0و ةا درٌؼؼ گفحً ظعای 

ٌاىَ از رویکؼد روایی  ُا پؾ از جلـیو ةَ ٌـتث در ُؼ روؿحا، ةَ مّرت جنادفی اٌسام پػیؼفث. زِث جؿییً روایی پؼؿف اٌحعاب ٌيٌَّ

 ىضاؿتَ قغ.  77/0ٌاىَ  ی پؼؿفىضحّایی ةا جکیَ ةؼ ٌؼؼات اؿاجیغ ىؼةّظَ اؿحفاده قغ و ةؼ اؿاس ضؼیب انفای کؼوٌتاخ ىیؽان پایای

 

 ّاي رٍستاّاي هَرد ًظز ًاهِ اطالػات جوؼيتی ٍ تؼذاد پزسص - 1جذٍل

 ُا ٌاىَ جؿغاد پؼؿف جؿغاد ظاٌّار ٌام روؿحا

 24 126 آةاد صـیً

 9 54 آةاد صازی

 8 41 اصيغآةاد

 25 135 آةاد ؾهی

 104 550 قِؼك ىاىّر

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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 هحاسثِ حجن چَب هصزفی 
ُا، در اةحغا ىیؽان ةار صسيی )جؿغاد ٌاىَ آوری قغه در پؼؿف د صسو چّب ىنؼفی ُؼ ظاٌّار، ةا جّزَ ةَ اظالؾات زيؽزِث ةؼآور

قٌّغگان ىكعل گؼدیغ. در ىؼصهَ ةؿغ جؿغاد ىحّؿط  جؼیهی، ةار االغ و یا گٌّی زغال( ىّرد اؿحفاده در ظّل ؿال ةؼ اؿاس پاؿط پؼؿف

قٌّغگان و ةازدیغ از ةارُای صسيی كاةم دؿحؼس، ةؼآورد گؼدیغ و در  صسيی ةا اؿحفاده از ٌؼؼ پؼؿف كعؿات چّةی ةکار رفحَ در ُؼ ةار

گیؼی از فؼىّل صسو ُّةؼ صسو  ىؼصهَ آظؼ كعؼ ىیاٌَ و ظّل ىحّؿط كعؿات چّةی در ُؼ واصغ ةار صسيی ىكعل و در ٌِایث ةا ةِؼه

 ( كعؿات چّةی ةؼآورد گؼدیغ:1386)زةیؼی، 

 َ ُّةؼ صسو كعؿَ ةَ دؿث آىغه اؿث. از ظؼیق راةع
(1)                                                                                          V=gm × L  

 در ایً راةعَ:

Vصسو كعؿَ چّب : 

gmٌَؿعش ىلعؽ كعؿَ چّةی در ىیا : 

Lظّل كعؿَ چّب : 

 

 ًتایج

 ي هَرد هطالؼِاقتصادي خاًَارّا -ّاي اجتواػی ٍیضگی -1
 ساختار جوؼيتی-1-1

 تؼذ خاًَار ٍ هحذٍدُ سٌی -1-1-1

دُغ. از دكث در ایً زغول ىكِّد اؿث کَ زّان جؼیً فؼد  قٌّغگان را ٌكان ىی ىحّؿط ةؿغ ظاٌّار و ىحّؿط ؿً ىناصتَ 2زغول 

 20امم رؾایث قغه کَ فلط افؼاد در رٌر ؿٍی ُا ایً  ٌاىَ ؿال ؿً دارد. الزم ةَ ذکؼ اؿث در زىان پؼکؼدن پؼؿف 70ؿال و پیؼجؼیً  22

جؼیً  آن ةاقغ و کو ؿال ىی 32/48جؼیً ىیاٌگیً ؿً ىحؿهق ةَ روؿحای ؾهی آةاد و ةؼاةؼ ؿال ىّرد ىناصتَ كؼار ةگیؼٌغ. ةیف 70ؿال جا 

درمغ(  32) 40-49ر ىضغوده ؿٍی جؼ د ؿال اؿث و ىضغوده ؿٍی افؼاد ىناصتَ قٌّغه ٌیؽ ةیف 88/35آةاد وةؼاةؼ  ىحؿهق ةَ روؿحای اصيغ

جؼیً ىحّؿط ةؿغ ظاٌّار  ٌفؼ ةؼآورد گؼدیغ. ةیف 2/6درمغ( كؼار گؼفحَ اؿث. از ٌؼؼ ةؿغ ظاٌّار ىحّؿط آن در ٌاصیَ ؾؼفی  26) 30-39و 

 ةاقغ.  فؼ ىیٌ  6آةاد و اصيغآةاد و ةؼاةؼ  جؼیً آن ىؼةّط ةَ روؿحاُای صـیًو کو 53/6ىاىّر و ةؼاةؼ  ىحؿهق ةَ روؿحای قِؼك

 

 ضًَذگاى ّاي تؼذ خاًَار ٍ سي هصاحثِ : اطالػات آهاري ضاخص2جذٍل 

 ٌام روؿحا قاظل ُا ىیاٌگیً صغاكم صغاکذؼ اٌضؼاف ىؿیار
 ةؿغ ظاٌّار 6 3 9 83/1

 صـیً آةاد
 ؿً 42 27 66 7/9

 صازی آةاد ةؿغ ظاٌّار 33/6 3 9 2

 ؿً 33/36 22 45 94/7 
 ارةؿغ ظاٌّ 6 3 13 38/3

 اصيغ آةاد
 ؿً 88/35 24 65 42/14
 ةؿغ ظاٌّار 16/6 3 9 77/1

 ؾهی آةاد
 ؿً 32/48 22 70 25/12
 ةؿغ ظاٌّار 53/6 2 13 14/2

 قِؼك ىاىّر
 ؿً 16/45 23 70 97/10

 

 تَسیغ جٌسيتی-1-1-2

درمغ از ؿؼپؼؿث  94 یً زغولدُغ. ةا جّزَ ةَ ا جّزیؽ زٍـیحی ىناصتَ قٌّغگان را ةَ جفکیک روؿحاُا ٌكان ىی 3زغول 

 درمغ( زن ةّدٌغ. 6ظاٌّارُای ىّرد ةؼرؿی ىؼد و ىاةلی )
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 : تَسیغ جٌسی هصاحثِ ضًَذگاى )درصذ(3جذٍل 

 هتغيز ًام رٍستا سى هزد

 صـیً آةاد 80/20 20/79

 زٍـیث
 صازی آةاد 0 100

 اصيغآةاد 0 100
 ؾهی آةاد 20 80

 قِؼك ىاىّر 0 100

 

 ى تحصيالتهيشا-1-1-3

درمغ کم پؼؿف  45دُغ. غانب ىناصتَ قٌّغگان ) ىیؽان جضنیالت ىناصتَ قٌّغگان را ةَ جفکیک روؿحاُا ٌكان ىی 4زغول 

جؼیً ىیؽان اؿث ُؼچٍغ افؼاد دارای جضنیالت نیـاٌؾ درمغ ؿّاد ُـحٍغ ُيچٍیً جؿغاد افؼاد دارای ىغرك دیپهو کوقٌّغگان( ةی

 ةاقٍغ. جؼی را دارا ىی ةیف

 

 : هيشاى تحصيالت هصاحثِ ضًَذگاى )درصذ(4جذٍل 

 ىحغیؼ ٌام روؿحا ةی ؿّاد اةحغایی ؿیکم دیپهو نیـاٌؾ

  صـیً آةاد 30/58 20/29 30/8 0 20/4

 صازی آةاد 40/44 30/33 10/11 0 10/11 جضنیالت

 اصيغآةاد 25 50 25 0 0
 ؾهی آةاد 40/44 30/33 10/11 0 10/11

 قِؼك ىاىّر 30/43 90/26 50/13 70/7 70/8

 

 ًَع طایفِ-1-1-4
-جؼیً فؼاواٌی ةاقٍغ. کو درمغ( از ظایفَ ىاىّری ىی 60/80جؼ افؼاد ) دُغ. ةیف پؼاکٍف افؼاد در ظّایف ىعحهف را ٌكان ىی 5زغول 

 ةاقٍغ.  ُا ىؼةّط ةَ ظّایف ؿاظضی و ىیالؿی ىی

 : پزاکٌص افزاد در طَایف )درصذ(5جذٍل 

 ىحغیؼ ٌام روؿحا آكایی اىّریى ؿاظضی ىیالؿی

  صـیً آةاد 70/91 0 20/4 20/4

 صازی آةاد 80/77 20/22 0 0 ظایفَ

 اصيغآةاد 0 100 0 0
 ؾهی آةاد 0 100 0 0

 قِؼك ىاىّر 0 98 1 1

 

 ٍضؼيت سکًَت-1-1-5
 6/20ةَ مّرت ؿکٌّث دائو و ىاةلی )درمغ ظاٌّارُا  4/79دُغ.  وضؿیث ؿکٌّث ظاٌّارُا را ةَ جفکیک روؿحاُا ٌكان ىی 6زغول 

ٌكیٍی دارٌغ ُيگی  قّد. روؿحاییاٌی کَ زٌغگی کّچ ٌكیٍی ىكاُغه ٌيی آةاد و اصيغآةاد کّچ درمغ( کّچ ٌكیٍی دارٌغ. در روؿحاُای صازی

 ةؼٌغ.  ىاه در ككالق ةَ ؿؼ ىی 6ىاه در ییالق و  6ةاقٍغ و ةَ اكحضای قغهكان  دارای قغم داىغاری ىی

 
 سکًَت خاًَار )درصذ(  : ٍضؼيت6جذٍل 

 ىحغیؼ ٌام روؿحا ؿکٌّث دائو کّچ ٌكیٍی

  صـیً آةاد 80/95 20/4
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  صازی آةاد 100 0

ؿکٌّث 

 ظاٌّار
 اصيغآةاد 100 0
 ؾهی آةاد 56 44

 قِؼك ىاىّر 90/77 10/22

 

 ٍضؼيت اقتصادي-1-2

 راّثزدّاي هؼيطتی-1-2-1
ىیؽان  2ٌَ راُتؼد ىؿیكحی زِث کـب درآىغ و گػران زٌغگی ظّد واةـحَ ُـحٍغ. قکم  روؿحاییان در ؿاىان ؾؼفی ؿؼدقث ةَ

دُغ. ىعاةق ایً قکم درآىغ صامم از زٍگم، کكاورزی و کارگؼی ةَ جؼجیب  ُا را در ىٍعلَ ٌكان ىی فؼاواٌی ُؼ یک از ایً فؿانیث

 جؼیً فؼاواٌی را دارد.  ةیف

 
 ُای ىّرد ىعانؿَ ٌّادهراُتؼدُای ىعحهف ىؿیكحی در ظا -2قکم 

 

دُغ. ىعاةق ایً زغول ىحّؿط درآىغ ؿانیاٌَ ُؼ ظاٌّار ةؼاةؼ  ؿِو ُؼ یک از ىٍاةؽ درآىغی را در اكحناد ظاٌّار ٌكان ىی 7زغول  

ىغ ةاقغ. درآ جؼیً ؿِو را در ىؿیكث ظاٌّارُای روؿحایی دارا ىی درمغ ةیف 27ةاقغ کَ از ایً ىیان کارگؼی ةا  ریال ىی153421118

 کٍغ.  دُغ و دوىیً ؿِو را در جاىیً ىؿیكث روؿحاییان ایفا ىی درمغ از درآىغ کم ظاٌّار را جكکیم ىی 09/18صامم از زٍگم 
 

 : ًقص راّثزدّاي هختلف هؼيطتی در درآهذ سالياًِ خاًَارّاي هَرد هطالؼ7ِجذٍل 

راُتؼدُای 

 ىؿیكحی

 ىحّؿط درآىغ

 ظاٌّار)ریال( 

صغاكم درآىغ 

 )ریال(

کذؼ درآىغ صغا

 )ریال(

 اٌضؼاف ىؿیار 

 )ریال(

 درمغ ٌـتث ةَ

 درآىغ کم ظاٌّار
 رجتَ ؿِو درآىغ

 5 60/9 23598074 100000000 0 14711765 کكاورزی

 10 02/0 228876 2000000 0 29411 ةاغغاری

 3 68/15 42747860 200000000 0 24070588 داىغاری

 6 71/7 37041853 240000000 0 11823529 کارىٍغی

 1 93/26 48729083 200000000 0 41311765 کارگؼی

 7 40/7 29362068 150000000 0 11382353 داری ىغازه

 4 80/9 37382942 170000000 0 15029412 راٌٍغگی

 8 61/3 19753049 200000000 0 5544117 دؿحی مٍایؽ

 2 07/18 41377724 180000000 0 27718176 ىٍاةؽ زٍگهی

 9 18/1 12222106 100000000 0 1800000 ؿایؼ

 ---- 100 75080697 384000000 20160000 153421118 درآىغ کم
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 ّاي خاًَارّشیٌِ -1-2-2

ُا ىیاٌگیً ُؽیٍَ 3ُای ظاٌّارُای ىّرد ةؼرؿی آىغه اؿث. در قکم ىیؽان قاظل ُای آىاری ةؼای ُؼ یک از ُؽیٍَ 8در زغول 

ُای ظاٌّار درمغ از کم ُؽیٍَ 57/62ةاقغ کَ ُا ىؼةّط ةَ ظّراك و جغػیَ افؼاد ىیجؼیً ُؽیٍَةیفٌكان داده قغ. ىعاةق ایً ٌيّدار 

درمغ افؼاد در  30/65جّىان ةؼآورد قغه اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث  171058824قّد. ةَ ظّر کهی ىحّؿط ُؽیٍَ ُؼ ظاٌّار، راقاىم ىی

 قٌّغ.   یً فلیؼ جهلی ىیؿاىان ؾؼفی ؿؼدقث زیؼ ظط فلؼ كؼار دارٌغ و ةٍاةؼا

 

 : ٍضؼيت ضاخص ّاي ّشیٌِ در خاًَار )ریال(8جذٍل 

 درمغ ٌـتث ةَ ُؽیٍَ کم ظاٌّار اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ صغاكم ُاُؽیٍَ

 57/62 66738244 320000000 10000000 ظّراك
 81/17 20713214 100000000 400000 پّقاك
 85/10 33706534 400000000 200000 درىان

 77/8 19540467 120000000 600000 رفث و آىغ

 

 
 ّاي خاًَار )ریال(: هتَسط ّشی3ٌِضکل 

 

 ٍاتستگی تِ چَب ّيشهی -2
ُا و ىنارف چّب زٍگهی قاىم: ىنارف ؿّظحی و غیؼ ؿّظحی، در روؿحاُای ىّرد ٌؼؼ ىّرد ةؼرؿی و جضهیم كؼار  جياىی واةـحگی

 گؼفحَ اؿث. 

 

 سَخت  ٍضؼيت استفادُ اس چَب -2-1
زّاىؽ روؿحایی و ؾكایؼی ىّرد ةؼرؿی ةؼای گؼم کؼدن آب، پعث ٌان، ایساد گؼىا، ظتط غػا، گؼم کؼدن قیؼ و ُيچٍیً زغانگیؼی 

کٍٍغ.  ةَ ُیؽم زٍگهی واةـحَ ُـحٍغ. ؿاکٍان ایً ىٍعلَ چّب الزم را از درظحان ةهّظی کَ ؿؼجاؿؼ ىٍعلَ را در ةؼگؼفحَ اؿث، ةؼداقث ىی

 .از ىنارف ىػکّر پؼداظحَ قغه اؿث جفکیک ةَ ىیؽان ةؼداقث چّب در ُؼ یکدر اداىَ ةَ 

 

 گزم کزدى آب -2-1-1

 9ةاقغ. در زغول وقّی نتاس و ػؼوف ىییکی از ىنارف چّب زٍگم اؿحفاده از آن زِث گؼم کؼدن آب ةؼای اؿحضيام، قـث

جؼ از ؿایؼ روؿحاُا و ةؼاةؼ  در روؿحای اصيغ آةاد ةیفىكعنات آىاری ىنؼف چّب زِث گؼم کؼدن آب آىغه اؿث. ىحّؿط ىنؼف چّب 

 (.4ةاقغ )قکم ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار ىی 68/2

 

۰ 

۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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 : چَب هصزفی جْت گزم کزدى آب )هتزهکؼة(9جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 0 0 0 0 آةادصـیً

 82/98 09/4 12 0 آةادصازی

 88/109 12/3 9 0 اصيغ آةاد

 0 0 0 0 آةادؾهی

 44 79/0 10/8 0 قِؼك ىاىّر

 62/244 42/1 12 0 زيؽ

 

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت گزم کزدى آب )هتزهکؼة(4ضکل 

 

 پخت ًاى 2-1-2
-ن روؿحاُای ىّرد ىعانؿَ جٍِا روؿحای صازیدُغ. در ىیاُای آىاری چّب ىنؼفی زِث پعث ٌان را ٌكان ىیقاظل 10زغول 

جؼیً ىیؽان اؿحفاده از چّب در ایً ىنؼف کٍٍغ ةٍاةؼایً ةیفةاقغ و ؾيّم ىؼدم از ُیؽم ةؼای پعث ٌان اؿحفاده ىیآةاد فاكغ گاز قِؼی ىی

انی روؿحاُای اصيغآةاد و قِؼك ىاىّر (. ا5ُةاقغ )قکم ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار در ؿال ىی 13/7اةاد و ةؼاةؼ ىؼةّط ةَ روؿحای صازی

 کٍٍغ. در کٍار اؿحفاده از گاز قِؼی از چّب زٍگهی ٌیؽ زِث پعث ٌان اؿحفاده ىی

 

 : چَب هصزفی جْت پخت ًاى )هتزهکؼة(11جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 0 0 0 0 آةادصـیً

 02/385 86/8 24 0 آةادصازی

 91/102 03/4 12 0 اصيغ آةاد

 0 0 0 0 آةادؾهی

 44 88/0 9 0 قِؼك ىاىّر

 50/302 75/2 24 00 زيؽ
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 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت پخت ًاى )هتزهکؼة(5ضکل 

 

 ایجاد گزها -2-1-3
(. در روؿحاُای اصيغ آةاد و 11زِث ایساد گؼىا اؿث )زغول از دیگؼ ىنارف چّب زٍگهی اؿحفاده از آن ةَ ؾٍّان ؿّظث ةعاری 

کٍٍغ کَ ىحّؿط ىنؼف آن ةؼای ُؼ کغام از ایً روؿحاُا ةَ قِؼك ىاىّر در کٍار اؿحفاده از ةعاری گازی از ةعاری ُیؽىی ٌیؽ اؿحفاده ىی

جؼی از آةاد ؾيغجا از ةعاری ُیؽىی و ةَ ىیؽان کوی(. در روؿحای صاز6ةاقغ )قکم ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار ىی 53/0و  87/1جؼجیب ةؼاةؼ 

ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ  67/7جؼ از ؿایؼ روؿحاُا و ةؼاةؼ آةاد ةیفقّد ایً ىّضّع ؿتب قغه ىیاٌگیً ؿاالٌَ صازیةعاری ٌفحی اؿحفاده ىی

 ظاٌّار اؿث.

 

 : چَب هصزفی جْت ایجاد گزها )هتزهکؼة(11جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار ؼ ةؼداقثصغاکذ صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 0 0 0 0 آةادصـیً

 18/414 72/19 60 0 آةادصازی

 67/76 63/2 6 0 اصيغ آةاد

 0 0 0 0 آةادؾهی

 50/291 52/4 45 0 قِؼك ىاىّر

 92/742 83/5 60 0 زيؽ

 

 
 کؼة(: هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت ایجاد گزها )هتزه6ضکل 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 قِؼك ىاىّر ؾهی آةاد اصيغ آةاد صازی آةاد  صـیً آةاد

ب 
چَ

ف 
صز

ه
(

ة
کؼ

زه
هت

) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 قِؼك ىاىّر ؾهی آةاد اصيغ آةاد صازی آةاد  صـیً آةاد

ب 
چَ

ف 
صز

ه
(

ة
کؼ

زه
هت

) 



 639-696، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 طثخ غذا -2-1-4

دُغ. روؿحاییان ُيّاره از ازاق ُیؽىی در کٍار ازاق گازی ىیؽان ةؼداقث چّب ُیؽىی زِث پعث غػا را ٌكان ىی 12زغول 

ةاقغ ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار ىی 37/5جؼیً ىیؽان ىنؼف ىؼةّط ةَ روؿحای قِؼك ىاىّر و ةؼاةؼ کٍٍغ. ةیفزِث پعث غػا اؿحفاده ىی

 . (7)قکم 

 

 : چَب هصزفی جْت طثخ غذا )هتزهکؼة(12جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 42/273 35/1 6 0 آةادصـیً

 38/214 36/5 18 30/0 آةادصازی

 68/142 89/3 12 0 اصيغ آةاد

 15/282 30/1 6 30/0 آةادؾهی

 5/2953 80/6 54 0 قِؼك ىاىّر

 62/3868 73/5 54 0 زيؽ
 

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت طثخ غذا )هتزهکؼة(7ضکل 

 

 گزم کزدى ضيز ٍ دٍؽ -2-1-5
ُای آىاری ةاقغ، کَ قاظلاز دیگؼ ىنارف چّب ُیؽىی جاىیً اٌؼژی زِث گؼم کؼدن قیؼ و دوغ )زِث جِیَ کكک و كارا( ىی

جؼیً ىنؼف آن ىحؿهق ةَ آةاد و کوىحؼ ىکؿب ىؼةّط ةَ روؿحای صـیً 09/1جؼیً ىیؽان ىنؼف ةا . ةیفآىغه اؿث 13آن در زغول 

 ةاقغ.ىحؼ ىکؿب( ىی 01/0روؿحای قِؼك ىاىّر )
 

 : چَب هصزفی جْت گزم کزدى ضيز ٍ دٍؽ )هتزهکؼة(13جذٍل 

 حا(زيؽ ةؼداقث )کم روؿ اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 34/137 54/1 6 0 آةادصـیً

 62/1 10/0 30/0 0 آةادصازی

 87/2 21/0 60/0 0 اصيغ آةاد

 60/21 55/0 40/2 0 آةادؾهی

 96/3 07/0 75/0 0 قِؼك ىاىّر

 14/172 72/0 6 0 زيؽ

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 قِؼك ىاىّر ؾهی آةاد اصيغ آةاد صازی آةاد  صـیً آةاد

ب 
چَ

ف 
صز

ه
(

ة
کؼ

زه
هت

) 



 639-696، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت گزم کزدى ضيز ٍ دٍؽ )هتزهکؼة(8ضکل 

 

 الگيزيسغ -2-1-6

(. ةعكی از زغال صامم ةؼای اؿحفاده در ىنارف 14قّد )زغول ةعكی از چّب ةؼداقث قغه از زٍگم ةؼای جِیَ زغال ىنؼف ىی

کٍغ. ىعاةق قکم ُا درآىغ زایی ىیرؿغ و ةؼای آنقّد و ةعف دیگؼی جّؿط روؿحاییان ةَ فؼوش ىیىعحهف زِث جاىیً اٌؼژی ىنؼف ىی

9 

 ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار اؿث. 85/5گیؼی ىؼةّط ةَ روؿحای اصيغ آةاد ةا جّنیغ ؿاالٌَ جؼیً ىیؽان زغانةیف 

 

 : چَب هصزفی جْت سغلگيزي )هتزهکؼة(14جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 08/262 87/2 50/7 0 آةادصـیً

 26/253 09/9 50/27 0 آةادصازی

 85/239 83/15 45 0 اصيغ آةاد

 5/391 10/7 25 0 آةادؾهی

 2200 88/10 75 0 قِؼك ىاىّر

 20/3352 77/9 75 0 زيؽ

 

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت سغالگيزي )هتزهکؼة(9ضکل 
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 سایز استفادُ اس چَب ّيشهی  -2-2

ؿازی، ؿاظث اٌتار و  ؿحفاده از چّب ؿّظث، ةؼای ؿاظث اةؽار کكاورزی، ظاٌَزّاىؽ روؿحایی و ؾكایؼی ىّرد ةؼرؿی ؾالوه ةؼ ا

 ظّیهَ، صنارکكی، ؿؼقاظَ ةؼای دام و درآىغزایی ةَ چّب زٍگهی واةـحَ ُـحٍغ. 

 ؿط آن ةؼاةؼ 

 

 ساخت اتشار کطاٍرسي -2-2-1
آةاد ىنؼف ةاقغ و جٍِا در روؿحای ؾهیىیؽان اؿحفاده از چّب زٍگهی زِث ؿاظث اةؽار کكاورزی ةـیار کو ىی 15ىعاةق زغول 

 ةاقغ.ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار در ظّل یک ؿال ىی 002/0قّد کَ ىحّؿط آن ىی

 

 : چَب هصزفی جْت ساخت اتشار کطاٍرسي )هتزهکؼة(15جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 0 0 0 0 آةادصـیً

 0 0 0 0 آةادزیصا

 0 0 0 0 اصيغ آةاد

 27/0 01/0 05/0 0 آةادؾهی

 0 0 0  قِؼك ىاىّر

 27/0 004/0 05/0 0 زيؽ

 

 خاًِ ساسي -2-2-2
ىكعنات آىاری ىؼةّط ةَ آن آىغه اؿث.  16ةاقغ کَ در زغول یکی از ىنارف چّب زٍگم اؿحفاده از آن زِث ؿاظث ظاٌَ ىی

 (.10ةاقغ )قکم ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار ىی 08/0جؼ از ؿایؼ روؿحاُا و ةؼاةؼ  ازی آةاد ةیفىحّؿط ىنؼف چّب در روؿحای ص

 

 : چَب هصزفی جْت خاًِ ساسي )هتزهکؼة(16جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 0 0 0 0 آةادصـیً

 32/4 25/0 75/0 0 آةادصازی

 245/2 18/0 50/0 0 آةاد اصيغ

 65/0 02/0 12/0 0 آةادؾهی

 32/1 02/0 25/0 0 قِؼك ىاىّر

 61/8 07/0 75/0 0 زيؽ
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 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت خاًِ ساسي )هتزهکؼة(11ضکل 

 

 ساخت اًثار ٍ طَیلِ -2-2-3

جؼیً ىیؽان اؿحفاده از چّب در ایً دُغ. ةیفهَ را ٌكان ىیُای آىاری چّب ىنؼفی زِث ؿاظث اٌتار و ظّیقاظل 17زغول 

 (. 11ةاقغ )قکم ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار در ؿال ىی 12/0ىنؼف ىؼةّط ةَ روؿحای قِؼك ىاىّر و ةؼاةؼ 

 

 : چَب هصزفی جْت ساخت اًثار ٍ طَیلِ )هتزهکؼة(17جذٍل 

 ؽ ةؼداقث )کم روؿحا(زي اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 08/10 15/0 50/0 0 آةادصـیً

 32/4 18/0 50/0 0 آةادصازی

 51/4 15/0 37/0 0 اصيغ آةاد

 75/6 11/0 50/0 0 آةادؾهی

 66 41/0 50/2 0 قِؼك ىاىّر

 60/90 33/0 50/2 0 زيؽ

 

 
 هتزهکؼة(: هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت ساخت اًثار ٍ طَیلِ )11ضکل 
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 حصارکطی -2-2-4

ُای آىاری آن در ةاقغ، کَ قاظلُا ىیُا و آغم داماز دیگؼ ىنارف، اؿحفاده از چّب ُیؽىی زِث صنارکكی ىضّظَ ظاٌَ

ةاقغ. در روؿحای اصيغآةاد زِث صنار آةاد ىیىحؼ ىکؿب ىؼةّط ةَ روؿحای ؾهی 10/0جؼیً ىیؽان ىنؼف ةا آىغه اؿث. ةیف18زغول 

 (.12قّد )قکم از چّب زٍگهی اؿحفاده ٌيیکكی و 

 

 : چَب هصزفی جْت حصارکطی )هتزهکؼة(18جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 04/5 20/0 1 0 آةادصـیً

 24/3 17/0 50/0 0 آةادصازی

 0 0 0 0 اصيغ آةاد

 50/13 12/0 50/0 0 آةادؾهی

 50/38 20/0 25/1 0 ؼك ىاىّرقِ

 36/54 18/0 25/1 0 زيؽ

 

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب تزاي ّز خاًَار جْت حصارکطی )هتزهکؼة(12ضکل 

 

 سزضاخِ تزاي دام -2-2-5
ؼ ىح 53/5جؼیً ىیؽان ؿؼقاظَ ةؼای دام ةا ةیف 13دُغ. ىعاةق قکم ُا را ٌكان ىیىیؽان ةؼداقث ؿؼقاظَ ةؼای دام 19زغول 

ىاه از ؿال و در فنّل گؼم  6فلط در ظی  ةاقغ. ؿؼقاظَجؼیً ىیؽان ىحؿهق ةَ روؿحای اصيغآةاد ىیآةاد و کوىکؿب ىؼةّط ةَ روؿحای ؾهی

 .  قّدآوری ىیزيؽ

 
 : سزضاخِ تزاي دام )هتزهکؼة(19جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث ةؼداقث صغاكم ٌام روؿحا

 86/517 40/4 50/17 0 آةادصـیً

 44/127 67/3 75/8 0 آةادصازی

 56/6 44/0 25/1 0 اصيغ آةاد

 55/746 74/6 50/17 0 آةادؾهی

 836 84/3 20 0 قِؼك ىاىّر

 06/2274 61/4 20 0 زيؽ
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 : هتَسط هصزف سالياًِ سزضاخِ تزاي دام )هتزهکؼة(13ضکل 

 

 ّيشم جْت فزٍش -2-2-6
گیؼٌغ )زغول ؾٍّان ىٍتؽ درآىغی ىّرد اؿحفاده كؼار ىیُای ىٍعلَ زِث فؼوش و ةَاز چّب ةؼداقث قغه از زٍگمای ةعف ؾيغه

ىحؼ ىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار اؿث در صانی کَ در روؿحای اصيغآةاد  36/7آةاد ةـیار زیاد و ةؼاةؼ (. فؼوش ُیؽم در روؿحایی ُيچّن ؾهی20

 (. 14اؿث )قکم ایً ٌّع ىنؼف چّب زٍگم ةؼاةؼ مفؼ 

 
 : ّيشم جْت فزٍش )هتزهکؼة(21جذٍل 

 زيؽ ةؼداقث )کم روؿحا( اٌضؼاف ىؿیار صغاکذؼ ةؼداقث صغاكم ةؼداقث ٌام روؿحا

 407 29/3 10 0 آةادصـیً

 104 60/2 25/6 0 آةادصازی

 0 0 0 0 اصيغ آةاد

 50/49 66/6 25 0 آةادؾهی

 4048 69/22 150 0 قِؼك ىاىّر

 60/5073 09/18 150 0 زيؽ

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ ّيشم تزاي ّز خاًَار جْت فزٍش )هتزهکؼة(14ضکل 
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 گاًِ چَب 12هصارف  -2-3

جؼیً ىیؽان ىنؼف ىؼةّط ةَ ةؼداقث قّد. ةیفىّرد، ىنؼف ىی 12در ىسيّع ىنارف ؿّظحی و غیؼ ؿّظحی، چّب زٍگم در 

 (.15قّد )قکم کم چّب ةؼداقحی را قاىم ىیدرمغ از  31ةاقغ کَ ةَ جٍِایی چّب زِث فؼوش ىی

 
 : هتَسط هصزف سالياًِ چَب در هصارف هختلف تِ اساي ّز خاًَار )هتزهکؼة(15ضکل 
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 گيزيتحث ٍ ًتيجِ 
جّاٌٍغ ٌلف صفاػحی ایفا کٍٍغ. اىا از قٌّغ، ةهکَ ىیٌكیٍان و روؿحاییان ةؼای جٍّع زیـحی جِغیغ ىضـّب ٌيیةَ ظّر ةانلّه زٍگم

ةؼٌغ. قان را از ظتیؿث ةاال ىیةؼداریقّد، ةَ ٌاچار ىیؽان ةؼهُا ؿّظث و ىؿیكث كؼار دارد، جاىیً ىیُا کَ در مغر آنآٌسایی ٌیازُای آن

ٌكیٍان و روؿحاییان ةؼای ىنؼف ؿّظث، پعث و پؽ، صيام، فؼآوری ىضنّالت در یک ةؼآورد ؾيّىی، ىیؽان ةؼداقث چّب جّؿط زٍگم

. در ایً پژوُف ةؼای ٌعـحیً ةار در ]30[ُا اؿث ظحيان، ٌؽدیک ةَ دو ةؼاةؼ ػؼفیث رویف و جّنیغ ظتیؿی زٍگمکكاورزی و ؿا

ُای زاگؼس  ٌكیٍان زٍگم ُا و ىنارف چّب زٍگهی )ىنارف ؿّظحی و غیؼ ؿّظحی( جّؿط زٍگم ُای داظهی جياىی واةـحگی پژوُف

 08/18ٌكیً در ٌاصیَ ؾؼفی ىّرد ىعانؿَ ةَ ظّر ىحّؿط ؿانیاٌَ  اٌّار روؿحایی زٍگمىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث. ٌحایر ٌكان داد، یک ظ

 46درمغ آن مؼف ىنارف ؿّظحی و ىاةلی ) 54گیؼد. از ایً ىیؽان  ىنؼف ٌاىتؼده قغه ةکار ىی 12ىحؼىکؿب چّب ةهّط ةؼای اؿحفاده در 

قّد. در ب چّب در ُؼ ظاٌّار زِث ىنارف ؿّظحی ىنؼف ىیىحؼ ىکؿ 80/9قّد. در واكؽ ؿاالٌَ درمغ( مؼف ىنارف غیؼؿّظحی ىی

. ]19[ىحؼىکؿب ةؼای ُؼ ظاٌّار ةؼآورد کؼد  66/5ُای اؿحان چِار ىضال و ةعحیاری ( ایً ىلغار را در زٍگم1394صانی کَ ىضيّدی )

 18/24و  40/5ىلغار را ةَ جؼجیب  ُای زاگؼس ایً( در زٍگم1394( و ةازگیؼ و ُيکاران )1389ُيچٍیً ُؼ یک از پژوُكگؼان ؿهعاٌی )

( و  ٌّرزادىلغم و 1372جّان ةَ پژوُف قاىعی )ُای ایؼان ىی. از ىعانؿات دیگؼ در ؿایؼ رویكگاه]20، 31[اٌغ ىحؼ ىکؿب ةغؿث آورد

ةؼداری از چّب زِث  . ةِؼه]15، 18[اٌغ ىحؼ ىکؿب ةغؿث آورده 13/7و   30ُای ُیؼکاٌی اقاره کؼد کَ آن را ( در زٍگم1393ُيکاران )

ُا ىٍتؽ امهی جاىیً ؿّظث و  ةاقغ، اىا کياکان در ةؿضی ىٍاظق، زٍگم جاىیً ؿّظث ةا جّؿؿَ فـیهی از ؿٍّات كتم رو ةَ کاُف ىی

رؿاٌی، گؼایف فؼٍُگی راغب ةَ  ُای ارجتاظی و زایگاه ؿّظث گؼدٌغ. ضيً ایٍکَ در ىٍاظق زٍگهی وازغ راه ىنارف روؿحایی ىضـّب ىی

ُا ُيچٍان جأىیً کٍٍغه ةعكی از ىٍاةؽ  رؿاٌی کافی و ةَ ىّكؽ و ةَ ویژه ؿّظث رایگان، زٍگم فاده ؿّظث ُیؽىی و یا ؾغم ؿّظثاؿح

آةاد از . ُياٌعّر کَ در ٌحایر آىغه اؿث روؿحای صازی]10، 32[آیٍغ  ؿّظحی ىّرد ٌیاز و ىنارف روؿحایی ظاٌّارُای زٍگم ةَ صـاب ىی

ُای گاز، ةَ اؿحفاده از چّب  ُای ةاالی ٌفث ؿفیغ و کپـّل ث و ةغنیم فلؼ ىّزّد در ظاٌّارُای ایً روؿحا و ُؽیٍَةِؼه اؿ گاز قِؼی ةی

ظّاٌی دارد کَ ةیان  ( ُو1391ُای قِؼکی و ُيکاران ) آورٌغ و ىٍتؽ امهی جّنیغ اٌؼژی آٌِا ُیؽم اؿث. ایً ٌحایر ةا یافحَ زٍگم روی ىی

ُای  جؼیً دنیم ىنؼف ؿّظث . ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىِو]33[قّد  ی فـیهی ؿتب افؽایف اؿحفاده از زٍگم ىیُا دارد كیيث ةاالی ؿّظث ىی

ُا و افؽایف كیيث  جّان اٌحؼار داقث ةا جضلق کاىم ظؼح ُغفيٍغؿازی یاراٌَ ُیؽىی، مؼفَ اكحنادی آن در ىلایـَ ىٍاةؽ اٌؼژی اؿث ىی

دؼ ةؼای جاىیً ٌیازُای ؿّظحی زّاىؽ ىؼجتط ةا زٍگم، ىلغار ىنؼف ؿّظث ُیؽىی و در ریؽی ىّ ؾغم ةؼٌاىَ ُای اٌؼژی، در مّرت صاىم

ٌكیان ٌاصیَ ؾؼفی ؿؼدقث ُيّاره از چّب زٍگم اؿحفاده کؼده و ةاؾخ  ةؼداری غیؼكاٌٌّی درظحان افؽایف یاةغ. زٍگم پی آن، كعؽ و ةِؼه

ریؽی قّد جا صغود زیادی  ی زِث افؽایف درآىغ در ایً ىٍعلَ ةؼٌاىَا اٌغ. اگؼ فؿانیث ىٍاؿب جّؿؿَ ُای ایً ىٍعلَ قغه جعؼیب زٍگم

زّیی اكحنادی از ظؼیق جِیَ چّب زٍگهی ةؼای  قّد. جأىیً ؿّظث ارزان و رایگان و مؼفَ ةاؾخ کاُف ىنؼف چّب در ایً ىٍعلَ ىی

ُا قغه اؿث. ةٍاةؼایً رایگان  غفيٍغی یاراٌَدرازی روؿحاییان ةَ زٍگم پؾ از ظؼح ُ ای اؿث کَ ىّزب افؽایف دؿث ؿّظث روزاٌَ، ىـانَ

زّیی در ىعارج ةَ جعؼیب زٍگم ةپؼدازٌغ. اکذؼ روؿحاییان  ةّدن چّب زٍگم ٌـتث ةَ كیيث ةاالی گاز قِؼی ؿتب قغه ىؼدم ةؼای مؼفَ

قّد و ُيّاره پاةؼزا  ٌيی ُا کو ُای ىٍعلَ ةاؾخ جنّر اقحتاه ىؼدم قغه کَ وؿؿث زٍگم از اُيیث درظحان آگاُی دارٌغ اىا وؿؿث زٍگم

قّد کَ ایً ىّضّع ةا  ُـحٍغ. در واكؽ آگاُی کو در ىّرد فؼٍُگ زیـث ىضیعی از ؾّاىم جادیؼ گػاری در جعؼیب زٍگم ىضـّب ىی

ُای آىّزقی و  جّان ةا جتهیغات مضیش و ةؼگؽاری کالس . ةٍاةؼایً ىی]34[ظّاٌی دارد ( ُو2002)  Steph and Hoangُای یافحَ

یسی و جّزیَ روؿحاییان در ىّرد اُيیث زٍگم و ىّاُب آن،  گام ىّدؼی در صفغ زٍگم ةؼداقث. گػقحَ از فلؼ و ؾغم آگاُی جؼو

جؼ ةَ جعؼیب زٍگم دؿث زده کَ در ایً  روؿحاییان، ؿّدزّیی چٍغی از ىؼدم ؿتب قغه ةا وزّد درآىغ کافی، ةؼای کـب درآىغ ةیف

 قکم ىّدؼی ةؼٌاىَ ریؽی قّد. ظنّص الزم اؿث جا جغاةیؼ صفاػحی ةَ
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