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چكيده

ز ين ا داف :تت ٔبِت ث ٝػٛٙاٖ يه ثيٕبسي ٔـتشن ثيٗ ا٘ؼبٖ ٚحيٛاٖ جضٕٟٔ ٚتشيٗ ٔـىالت ثٟذاؿتي وـٛسٚخلٛكب اػتبٖ آرسثبيجب٘ـشلي ٔي
ثبؿذوٕٛٞ ٝاس ٜكذٔبت ثٟذاؿتي -التلبدي صيبدي ساثٔ ٝشدْ ٚجبٔؼ ٝتحٕيُ وشد ٜاػت.
ٞذف ٔب دسايٗ ثشسػي تؼييٗ تبثيشٔذاخالت ٔجتٙي ثش٘يبصدسوٙتشَ تت ٔبِت ثشاػبع خلٛكيبت اپيذٔيِٛٛطيه دسؿٟشػتبٖ چبسٚايٕبق ٔي ثبؿذ.
واد ر ش ايٗ ٔطبِؼ ٝيه ٔطبِؼ ٝتٛكيفي– تحّيّي ٔي ثبؿذو ٝثبجٕغ آٚسي اطالػبت ٚاػٕبَ ٔذاخالت ثشسٚي وّئ ٝشاجؼيٗ ثب ػالئمٓ ٔـمىٛن
ث ٝتت ٔبِت دسٔشاوض ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق كٛست ٌشفت  .اثضاسجٕغ آٚسي دادٞ ٜب ،پشػـٙبٔٔ ٝلٛة ٚصسات ثٟذاؿت ثمٛد دس ايمٗ ٔطبِؼمٝ
ثبتٛج ٝثٚ ٝضؼيت اپيذٔيِٛٛطيه ثيٕبسي تت ٔبِت دسٔٙطمٔ ،ٝذاخالتي اصلجيُ اسائ ٝآٔٛصؿٟبي چٟش ٜث ٝچٟمش ٜثم ٝثيٕمبساٖ ٚخمب٘ٛاد ٜآٟ٘مب ،ثشلمشاسي ٕٞمبٍٙٞي
ثيـتشثبػبيشاسٌبٟ٘بي فؼبَ دسٔجبسص ٜثبتت ٔبِت ،پيٍيشي ثيٕبساٖ ا٘جبْ ؿذ  ٚتبثيشايٗ الذأبت دسثشٚص ٚػٛدثيٕبسي تت ٔبِت ثشسػي ؿذ.
ي فت :دسطي ػ ٝػبَ اجشاي ايٗ ثشسػي( 85تب ٕٞ ) 87ضٔبٖ ثباػٕبَ ٔذاخالت س٘ٚذ ثمشٚص ثيٕمبسي چمه ٔمي ؿمذو ٝاصتؼمذادوُ ثيٕمبساٖ ثجمت ؿمذٜ
(ٛٔ360سد) تؼذادٛٔ160سددسػبَ-85تؼذادٛٔ 114سددسػبَٚ86تؼذادٛٔ 86سددسػبَ ٌ 87ضاسؽ ؿذ٘ذ اصايٗ تؼذادٔٛاسد ػٛد ٚتىشاسي دسوُٛٔ40سد ثٛدوم ٝثمٝ
تفىيه تؼذادٛٔ36سد دسػبَ  -85تؼذادٛٔ 2سد دسػبَٚ86تؼذادٛٔ 2سد دس ػبَ ٌ 87ضاسؽ ؿذ٘ذ دسٔٛسد ايمٗ ثيٕمبساٖ اطالػمبت ثم ٝتفىيمه ػٗ،ؿم ُٔ،حُ
ػى٘ٛت ،جٙغ،ػبثم ٝتٕبع ثبحيٛا٘بت ،ػبثمٔ ٝلشف ِجٙيبت ٚفلُ ثشٚص ٘ٚتبيج تؼت سايت ٌ ٓٞشدآٚسي ٚثشسػي ؿذ و ٝاصثيٗ ثيٕبساٖ ٔٛاسد جٙغ ٔمزوش ثمب
 ،% 55ػى٘ٛت دس سٚػتب ثب،%78داساي ػبثم ٝتٕبع ثبداْ ثب ،%99داساي ػبثمٔ ٝلشف ِجٙيبت ثب %94اص٘ظشؿ ّي خب٘ ٝداس ثبٛٔ %27/5اسداص٘ظشػمٙي31-50ػمبَ ثمب
 %23/3داساي ثيـتشيٗ اثتال ثٛد ٜا٘ذٕٞ .يٙطٛس ثيـتشيٗ صٔبٖ ؿٙبػبيي ٚثشٚص دسفلُ ثٟبس ثمبٛٔ% 43/ 3اسدثمٛدٚ ٜاورشيمت ٔمٛاسد %68/1ثمب تؼمت سايمت 1/640
ؿٙبػبيي ؿذ ٜثٛد٘ذ.
نتيج گيري:يبفتٞ ٝبي ايٗ ثشسػي ٘ـبٖ داد و ٝثبيؼتي ثشاي طشاحي ثش٘بٔٞ ٝبي پيـٍيشي ثب دس٘ظشٌشفتٗ ػٛأُ اپيذٔيِٛٛطيىي دخيُ دس ثشٚص ثيٕبسي يب
ٔـىُ دسيه ٔٙطم ٝالذاْ ٕ٘ٛد ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدسايٗ ٔطبِؼ ٝثبِحبظ وشدٖ ٘تبيج ثذػت آٔذ ٜاصثشسػي اِٚيٚ ٝتذٚيٗ ٚاجشاي ٔذاخالت ٔتٙبػت ٔٚجتٙي ثش٘يبص
ثشاي ٌشٟٞٚبي دسٔؼشم خطش دسطي ػ ٝػبَ وبٞؾ تؼذاد ثيٕبساٖ ٛٔٚاسد تىشاسي(ػٛد)ثيٕبسي ساؿبٞذ ثٛديٓ.
کليد اشه ٔ :ذاخالت ٔجتٙي ثش ٘يبص ،تت ٔبِت ،خلٛكيبت اپيذٔيِٛٛطيه
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تت ٔبِت يىي اص ثيٕبسيٟبي ؿبيغ ثيٗ ا٘ؼبٖ ٚحيٛاٖ ثب ا٘تـبس
جٟب٘ي اػت و ٝث ٝكٛست حبد  ،تحت حبد يب ٔضٔٗ ػبسم ٔي
ؿٛد .تت ٔبِت دس ا٘ؼبٖ ٔؼٕٛالً ثبػث ايجبد تت ،تؼشيك  ،ضؼف
ٚثيحبِي ٚوبٞؾ ٚصٖ ٚدس حيٛا٘بت ثيـتش ٔٛجت ٌشفتبسي دػتٍبٜ
تٙبػّي ادساسي ٔي ٌشدد  ٚث ٝػٛٙاٖ يه ٔـىُ ثٟذاؿتي -
التلبدي اص يىؼ ٛث ٝػالٔتي ا٘ؼبٟ٘ب ٚاص ػٛي ديٍش ث ٝالتلبد
وـٛس ِطٕٚ ٝاسد ٔي آٚسد .ػبُٔ ػججي ثيٕبسي سا ا٘ٛاع ثشٚػالٞب
تـىيُ ٔي دٙٞذ وٞ ٌٝ٘ٛ ٝبي ثشٚػال ّٔي تٙؼيغ  ،آثٛستٛع
ٚػٛئيغ ث ٝكٛست والػيه ثشاي ا٘ؼبٖ ثيٕبسيضا ٔي ثبؿٙذ (.)1
ثيٕبسي دس ػطح وـٛس ؿيٛع ٚپشاوٙذٌي ٚػيؼي داسد  ٚثذِيُ
خؼبسات التلبدي فشاٚاٖ و ٝث ٝجبٔؼ ٝا٘ؼب٘ي ٚدأي ٚاسد ٔي وٙذ
ٔجبسص ٜثب ايٗ ثيٕبسي إٞيت صيبدي پيذا ٔي وٙذ و ٝتبث ٝأشٚص ٓٞ
الذأبت ٔتؼذدي تٛػط اسٌبٟ٘بي ٔؼئ َٛدس وـٛس كٛست ٌشفتٝ
اػت  ،أب ػّيشغٓ تالؿٟبي ٚػيغ دس ٔجبسص ٜثب ايٗ ثيٕبسي ٚوبٞؾ
چـٍٕيشآٖ اص ػبَ 1368ث ٝثؼذٛٙٞ ،ص  ٓٞثؼٛٙاٖ يه ٔؼضُ
ثٟذاؿتي ثب ٔيضاٖ ؿيٛع ثبال دساورشٔٙبطك وـٛسٔطشح اػت ( )2وٝ
يه ػّت ؿيٛع  ٚثشٚص ثبالي آٖ احتٕبالً ٚجٛد ٔٛاسد ثذٖٚ
ػالٔت ثيٕبسي ثبؿذ ثطٛسي و ٝطجك ٌضاسؽ  WHOتؼذاد ثيٕبساٖ
ؿٙبخت ٝؿذ ٜتت ٔبِت 10 ،اِي  25ثشاثش وٕتش اص آٔبس ٚالؼي ايٗ
ثيٕبسي دس جبٔؼ ٝاػت .الصْ ث ٝروش اػت و ٝدس  10تب  30دسكذ
ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝتت ٔبِت ،احتٕبالً ػٛاسم ٘بؿي اص ثيٕبسي ديذٜ
ٔيـٛد و ٝايٗ ػٛاسم ٔي تٛا٘ذ دسوّي ٝاػضب  ،ػيؼتٕٟبي ثذٖ
ٚدس ٞش ٔشحّ ٝاص ثيٕبسي ثشٚص وٙذ حتي دس ثيٕبسا٘ي و ٝتحت
ٔشالجتٙذ .اِجت ٝالصْ ث ٝروش اػت و ٝدسكٛست ػذْ ٔشاجؼ ٝثٛٔ ٝلغ
ثشاي دسٔبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ دسٔبٖ ٘بلق ،تت ٔبِت ٔي تٛا٘ذ ػٛالت
ؿذيذي ٔب٘ٙذٌ - 1 :شفتبسي اػتخٛاٟ٘ب  -2دسد ٔفبكُ ٘ - 3بتٛا٘ي
دػتٍب ٜػلجي  - 4ػٛاسم لّجي  ٚػشٚق  - 5ػف٘ٛت وجذي - 6
ػف٘ٛت خ - 7 ٖٛدس ٟ٘بيت ٔشي سا ث ٝد٘جبَ داؿت ٝثبؿذٔ .يضاٖ
ٔشي ٘بؿي اص ثيٕبسي حبد  ٓٞدسحذٚد  %2اػت .ثٌ ٝضاسؽ
WHOػبِيب٘ ٝحذٚد ٛٔ 500000سد ثيٕبسٔجتال ث ٝتت ٔبِت ث ٝآٖ
ػبصٔبٖ ٌضاسؽ ٔي ؿٛد و ٝاثتال ثبٌّٔ ٝ٘ٛي تٙؼيغ ؿبيؼتش ٔي
ثبؿذ ٚ .ثيـتش ٔٛاسد ثشٚص دسوـٛس ٞبي دس حبَ تٛػؼٔ ٝي ثبؿذ
و ٝؿيٛع تت ٔبِت دس ايٗ وـٛسٞب ػال ٜٚثش صيبٟ٘بي التلبدي ،
صيبٟ٘بي ػيبػي سا  ٓٞدس پي داسد ( )3دس وـٛس ٔب  ٓٞاثتالء ثبِغ
ثش ٘ 15000فش دس ػبَ ٕٞ 1378يٙطٛس آٔبس ثبالي ثيٕبسي دسػبِٟبي
ثؼذ ٘،ـبٖ اصثشٚص ثبال ٚإٞيت وٙتشَ ٔ ٚشالجت ايٗ ثيٕبسي داسد.
دس ػبَ  1384ثمشٚص تمت ٔبِمت دس ٘ممب ٔختّمف وـمٛس ثمبال ٚ
ٔتفممبٚت ثممٛد ٜاػممت ٕٞ ٚممذاٖ  ٚآرسثبيجب٘ـممشلي ثممب 81/4 ٚ108
دسكذ ٞضاس ٘فش جض ٚاػتبٟ٘بي ثب آِٛدٌي ثؼيبس ثمبال ؿمٙبخت ٝؿمذ٘ذ
و ٝدس ٕٞبٖ صٔبٖ ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق ثيـمتشيٗ ثمشٚص سا دس ػمطح
اػتبٖ آرسثبيجب٘ـشلي داؿت ( .)4س٘ٚذ س ٚث ٝافضايؾ ثمشٚص ثيٕمبسي
تت ٔبِت دس ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق ٕٞؼم ٛثمب س٘ٚمذ س ٚثم ٝومبٞؾ
اغّت ثيٕبسيٟبي ٚاٌيش ديٍش ٘جٛدٕٛٞٚ ٜاس ٜدس ثيٗ ثيٕبسيٟبي ٚاٌيمش

ٔـٕٔ َٛشالجت ،ثيـتشيٗ ثشٚص سا ٘ؼمجت ثم ٝػمبيش ثيٕبسيٟمب داؿمتٝ
اػت .ايٗ ٚضمؼيت ٞـمذاس دٙٞمذ ٜثبػمث ٌشديمذ اثتمذا ٚضمؼيت
اپيذٔيِٛٛطيه ثيٕبسي دس ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق ٔ ٚيضاٖ آٌبٞي ٞمبي
ٔشدْ دس ػبِٟبي ٛٔ 85 ٚ 84سد ثشسػي لشاس ٌيشد ٘.تمبيج آٖ ٔطبِؼمٝ
٘ـبٖ داد ؤ ٝـىالتي دس جشيبٖ ٔشالجت اص ثيٕمبسي تمت ٔبِمت دس
ؿٟشػتبٖ ٚجٛد داسد ٔ .ـىالتي دس ٘ح ٜٛاسائ ٝآٔٛصؿٟب ثمٔ ٝمشدْ ،
٘ح ٜٛؿٙبػبيي ثيٕبساٖ ٘ ،ح ٜٛدسٔبٖ  ٚسػبيت پشٚتىّٟمبي ٔلمٛة
تٛػط پضؿىبٖ ،پيٍيشي ثيٕبساٖ ٘ ٚح ٜٛفؼبِيت اسٌبٟ٘مبي دِٚتمي ٚ
٘ٛع ٕٞبٍٙٞي ٞبي ٔٛجٛد  .و ٝدس ٔطبِؼبت ٔـبث ٝديٍش ٞمٓ ٘تمبيج
ٔـبث ٝث ٝدػت آٔذ ٜثٛد ٔرالً دس پظٞٚؾ كبدلي ٕٞ ٚىمبسا٘ؾ ومٝ
تؼذاد ٘ 202فش وبسٌش سا ٔٛسد ثشسػي لمشاس داد ٜا٘مذ ٘تمبيج حبكمُ
٘ـبٖ داد ٜو ٝآٌبٞي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ي ٔطبِؼ ٝؿذ ٜخيّي وٓ ثمٛد ٜاػمت
ث ٝطٛسي و ٝفمط  %3.5اص ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اص ساٟٞبي وٙتشَ ٔ ٚشالجت تمت
ٔبِت آٌبٞي خٛة داؿمتٙذ ٚػمطح آٌمبٞي ٔ %52تٛػمط %44.5 ٚ
خفيف ثٛد ٜاػت (ٕٞ ٚ )5يٙطٛس تحميك وؼشاييبٖ ٕٞٚىمبسا٘ؾ دس
ؿيشاص طي ػبَ ٘ 1380تبيج ٘ـبٖ داد وم ٝآٌمبٞي پضؿمىبٖ ٞمٓ دس
صٔي ٝٙثيٕبسيٟبي ػف٘ٛي اص جّٕ ٝتت ٔبِت  ،دس ػمطح لبثمُ لجمِٛي
ٕ٘ي ثبؿذ  ٚاحتيبج ث ٝتجذيذ٘ظش وّمي دس صٔيٙم ٝآٔمٛصؽ ثيٕمبسي
ٞبي ػف٘ٛي  ٚالذاْ ث ٝثشٌضاسي جّؼبت ثبصآٔٛصي ٚجمٛد داسد ()6
فّزا ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔطبِت اؿبس ٜؿذ، ٜدس پي آٖ ؿذيٓ و ٝدس ايمٗ
ٔطبِؼ ٝيه ػشي ٔذاخالت ٔجتٙي ثمش ٘يمبص ٞمبي احؼمبع ؿمذ ٜاص
ٚضؼيت ٔٛجٛد ثيٕبسي دس ٘حم ٜٛوٙتمشَ ٔ ٚشالجمت ثيٕمبسي  ٚدس
س٘ٚذ ٔشالجت سٚتيٗ ثيٕبسي طشاحي  ٚاػٕمبَ ٕ٘مٛد ٚ ٜثمب ثشسػمي
تبثيش ايٗ ٔذاخالت دس ثشٚص ثيٕبسي دسٟ٘بيت ثتٛا٘يٓ ثب پيـمٟٙبد يمه
ساٞىبس ػّٕمي ٔ ٚؼمم٘ َٛمـمي دس وٙتمشَ ثيٕمبسي تمت ٔبِمت دس
ٔٙطم ،ٝاػتبٖ  ٚوـٛس ػضيضٔبٖ ايفب وشد ٜثبؿيٓ.

واد ر ش
نوع مطالعه
ايٗ ٔطبِؼ ٝيه ٘ٛع ٔطبِؼ ٝتٛكيفي –تحّيّي ٔي ثبؿذ
ابسار گردآ ري داده
جٕغ آٚسي دادٞ ٜب ثب اػتفبد ٜاص پشػـٙبٔ ٚ ٝفشْ ٔلٛة ٚصاست
ثٟذاؿت كٛست ٌشفت .
ج ع آ ري
وّئ ٝشاجؼيٗ ثٔ ٝشاوض ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق
ثب ػالئٓ ٔـىٛن ث ٝتت ٔبِت
ر س تحميك
ثشاي ا٘جبْ ايٗ ٔطبِؼ ،ٝدس لذْ اٚ َٚضؼيت اپيذٔيِٛٛطيه
ثيٕبسي دس ٔٙطمٔ ٝيضاٖ آٌبٞي ٞبي ٔشدْ  ٚالذأبت وٙتشِي
ثيٕبسي دس ٚضؼيت ٔٛجٛد ؿٟشػتبٖ (لجُ اص ٔذاخّ )ٝثشسػي
ٌشديذ  ٚيه ػشي اطالػبت لبثُ تبُٔ  ٚلبثُ ثشسػي اػتخشاج
ٌشديذ اصجّٕ ٝايٙى ٝسٚاَ ػبدي ثيٕبسيبثي ثيٕبسي تت ٔبِت ث ٝايٗ
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ؿىُ ثٛد و ٝافشاد ٔـىٛن ث ٝتت ٔبِت ٍٙٞبْ ٔشاجؼ ٝثٔ ٝشوض
ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ٔشاحُ ريُ سا طي ٔي وشد٘ذٔ -1 :شاجؼ ٝثٝ
پضؿه ٔ -2شاجؼ ٝث ٝآصٔبيـٍبٔ -3 ٜشاجؼ ٝث ٝپضؿه ثب دس دػت
داؿتٗ جٛاة آصٔبيؾ ( تجٛيض داس -4)ٚداسٚخب٘( ٝدسيبفت
داسٞٚب) ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ايٗ ٘ىت ٝو ٝطجك دػتٛس اِؼُٕ آٔٛصؽ
ثيٕبس ثش ػٟذ ٜپضؿه ٔؼبي ٝٙوٙٙذ ٜثٛد ( ٚ )7دس ايٗ حبِت ث ٝدِيُ
حجٓ صيبد ٔشاجؼيٗ پضؿه دس ٔشاوض ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي آٔٛصؿٟبي
ٔٙبػت ٚوبفي ث ٝثيٕبساٖ اسائٕ٘ ٝيـذ  ٓٞ ٚدس تىٕيُ وبُٔ  ٚدليك
فشْ ثشسػي ا٘فشادي اختالَ ايجبد ٔي ٌشديذ ٚتؼذادي اص ثيٕبساٖ
ثذ ٖٚثجت اطالػبت اپيذٔيِٛٛطيىي اص ثش٘بٔ ٝخبسج ٔي ؿذ٘ذ وٝ
دس چٙذيٗ ٔطبِؼ ٝدس ثشسػي ٔت ٓٞ ٖٛث ٝايٗ ٔـىالت اؿبسٜ
ٌشديذ ٜثٛد .فّزا اػضبي تيٓ پظٞٚؾ ثب دس٘ظشٌشفتٗ ٘تبيج ثذػت
آٔذ ٜاص ٔطبِؼ ٝػٛأُ اپيذ ٔيِٛٛطيىي دخيُ دس ثشٚص ثيٕبسي
دسؿٟشػتبٖ  ٚؿٙبػبيي يه ػشي ٌٌّٛبٟٞب اص ثيٗ ٔشاحُ ٔشالجت
ثيٕبسي فشضيبتي سا ٔٙظٛس وشدٔ ٚ ٜذاخالتي تبويذ ثيـتش ثش
ٔمٛالت آٔٛصؽ  ٚجٕغ آٚسي اطالػبت كحيح اص س٘ٚذ ثيٕبسي ٚ
ؿٙبػبيي ٔٙبطك آِٛدٚ ٜاػٕبَ ت ييشاتي دس س٘ٚذ سٚتيٗ ثش٘بٔٝ
وـٛسي وٙتشَ تت ٔبِت طشاحي  ٚاجشا وشد٘ذ و ٝثش ايٗ اػبع
س٘ٚذ ٔشاجؼ ٚ ٝپزيشؽ افشاد ٔـىٛن ثيٕبسي تت ٔبِت دس ٔشاوض
ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي ث ٝؿىُ صيش ت ييش داد ٜؿذ:
ٔ -1شاجؼ ٝث ٝپضؿه ٔ -2شاجؼ ٝث ٝآصٔبيـٍبٌ ٜشفتٗ ٘تيجٝ
آصٔبيؾٔ -3شاجؼ ٝث ٝوبدس ٔجبسص ٜثب ثيٕبسيٟب ي ٔشوض ثٟذاؿتي ٚ
دسٔب٘ي ( جٟت تىٕيُ فشْ ثشسػي تٛػط وبسداٖ يب وبسؿٙبع
ٔجبسص ٜثب ثيٕبسيٟب ٚاسائ ٝآٔٛصؽ چٟش ٜث ٝچٟش ٜثب صثبٖ ػبدٔٚ ٜحّي
ث ٝثيٕبس ٚاطشافيبٖ ٚي) ٔ -4شاجؼ ٝث ٝپضؿه ( تجٛيض داسٚ
ٚتىٕيُ سديف ٞبي ٔشث ٛث ٝدسٔبٖ فشْ ثشسػي ا٘فشادي )-5
داسٚخب٘ ( ٝدسيبفت داسٞٚب)  -6پيٍيشي ٚضؼيت ثيٕبس پغ اص طي
دٚس ٜدسٔبٖ  :ث ٝايٗ ؿىُ و ٝفشٟٔبي ثشسػي ا٘فشادي تىٕيُ ؿذٜ
 ٚثلٛست ٔبٞب٘ ٝتٛػط وبسداٖ  /وبسؿٙبػبٖ ثيٕبسيٟبي ٔشاوض
ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي اص پضؿه تحٛيُ ٌشفت ٝؿذٚ ٜثلٛست ِيؼت
خطي دس ٔي آيٙذ  ٚثٔ ٝشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ اسػبَ ٔي ٌشدد ٚ
وبسؿٙبػبٖ ٔؼتمش دس ٔشوض ثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ثشاي ثيٕبساٖ فشْ
پيٍيشي اختلبف ٔيذٙٞذ و ٝايٗ فشٟٔب ثب تٛج ٝثٚ ٝضؼيت
پٛؿؾ ٔٙطم ٝػى٘ٛت ٔشثٛط ٝثٔ ٝبٔٛس ثٟذاؿتي ٔشتجط (پضؿه-
ثٟٛسصٔ -بٔٛس تيٓ ػيبسي)اسػبَ ٔي ٌشديذ .تب ٚضؼيت فشد ثيٕبس ٚ
خب٘ٛادٚ ٜي پغ اص طي دٚس ٜدسٔبٖ  ٚاسائ ٝآٔٛصؿٟب سا ثشسػي
ٕ٘بيذ .ػال ٜٚثش الذأبتي و ٝث ٝكٛست ا٘فشادي ثشاي ته ته
ثيٕبساٖ ا٘جبْ ٔي ٌشفت ثشخي فؼبِيتٟب ثب تبويذ ثش سٚاثط دسٖٚ
ثخـي  ٚثش ٖٚثخـي حٛص ٜػالٔت ٘يض ٕٞضٔبٖ دس ػطح
ؿٟشػتبٖ اجشا ٌشديذ و ٝدس ايٙجب ث ٝثشخي اص ايٗ ٔذاخالت اجشا
ؿذ ٜاص ػٛي تيٓ ثشسػي دس ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق اؿبسٔ ٜي وٙيٓ:
 -1تٟي ٝجض ٜٚآٔٛصؿي ػبد ٜثش طجك ٔت ٖٛتبييذ ؿذٚ ٜدػتٛساِؼّٕٟب
تٛػط وبسؿٙبع ثيٕبسيٟبي ٚاٌيش ثشاي ثيٕبساٖ ٔٚشاجؼيٗ  ٚتحٛيُ
ث ٝآٟ٘ب
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تـىيُ جّؼ ٝؿٛساي ثٟذاؿتي ثب ٔٛضٛع وٙتشَ تت ٔبِت
دسسٚػتبٞبي ثب ثيـتشيٗ ٔٛاسد آِٛدٌي ثب ٕٞىبسي ٕٞ ٚبٍٙٞي
وبسؿٙبػبٖ ثيٕبسيٟب  ٚپضؿىبٖ ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي
تـىيُ وبسٌش ٜٚثٟذاؿت ؿٟشػتبٖ ثب ٔٛضٛع تت ٔبِت اصطشف
ٚاحذ پيـٍيشي ٔٚجبسص ٜثب ثيٕبسيٟب ٚثب حضٛس فشٔب٘ذاس ،ثخـذاسيٟب
،سٚػبي اداسات دأپضؿىي ٚجٟبد وـبٚسصي
تـىيُ جّؼ ٝاِٛٚيت ثٙذي ٔـىالت ثٟذاؿتي ؿٟشػتبٖ ثب
حضٛس وبسؿٙبػبٖ ػتبدي  ٚاِٛٚيت تت ٔبِت ثؼٛٙاٖ ٕٟٔتشيٗ
ٔـىُ ثٟذاؿتي ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق
اسػبَ آٔبس ٔشث ٛث ٝسٚػتبٞبي آِٛد ٜث ٝتت ٔبِت ث ٝؿجىٝ
دأپضؿىي ؿٟشػتبٖ و ٝآٔبس اسػبِي ؿجى ٝثٟذاؿت ٚدسٔبٖ اػبع
ثش٘بٔٞ ٝبي ٚاوؼيٙبػي ٖٛاحـبْ ػّي ٝتت ٔبِت دس دأپضؿىي
ٌشديذ
* دس ايٗ جب روش ايٗ ٘ىتٔ ٟٓٔ ٝي ثبؿذ و ٝدس پي ثشسػي ٞب
ٔتٛج ٝؿذيٓ سٚػتبٞبي ٚاوؼي ٝٙؿذ ٜثش ػّي ٝتت ٔبِت تٛػط
دأپضؿىي دس ثؼضي ٔٛاسد جض ٚسٚػتبٞبي ثب آِٛدٌي ثبال يب حتي
ٔتٛػط ثيٕبسي ٘ ٓٞجٛد٘ذ و ٝثشاي سفغ ايٗ ٔـىُ  ٓٞثلٛست
ٔبٞب٘ ٚ ٝػبال٘ ٝآٔبس ٔجتاليبٖ تت ٔبِت سا ث ٝتفىيه ٞش سٚػتب ثٝ
دأپضؿىي ؿٟشػتبٖ اسػبَ ٔي ٌشديذ تب اِٛٚيت ٚاوؼيٙبػيٖٛ
دأٟب سا ثشاي سٚػتبٞبي ثب آِٛدٌي ثبال لشاس دٙٞذ و ٝخٛؿجختب٘ ٝثب
تحمك ايٗ أش  ٓٞلذْ ٔٛثش ديٍشي دس وٙتشَ ثيٕبسي ثشداؿت ٝؿذ.
دس ٟ٘بيت الصْ ث ٝروش اػت و ٝدس ايٗ ٔطبِؼ ٝثب ؿٙبخت لجّي اص
ٚضؼيت ثيٕبسي دس ٔٙطمٔ ،ٝيضاٖ اطالػبت ٘ ٚح ٜٛثشخٛسد اٞبِي ثب
ثيٕبسي  ٚؿىُ ٔشالجت ثيٕبسي  ٚايشادات دس س٘ٚذ اسائ ٝخذٔبت ثٝ
ٔشدْ  ٚثب دس ٘ظش ٌشفتٗ أىب٘بت دس اختيبس  ٚحيطٚ ٝظبيف ثٝ
ا٘جبْ يه ػشي ٔذاخالت اص لجيُ اسائ ٝآٔٛصؿٟبي چٟش ٜث ٝچٟشٜ
ث ٝثيٕبساٖ ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب ،فؼبَ وشدٖ پشػٔ ُٙجبسص ٜثب ثيٕبسيٟبي
ٔشاوض ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي  ٚپيٍيشي ثيٕبساٖ  ٚايجبد ٕٞبٍٙٞي ثيٗ
اسٌبٟ٘بي ٔؼئ َٛدس ؿٟشػتبٖ پشداختٙذ  ٚحيٗ اجشاي ٔذاخالت
دٚثبس ٜتٕبٔي پشػـٙبٔٞ ٝب تىٕيُ ؿذ٘ذ  ٚدس پبيبٖ ٞش ػبَ ثشسػي
ؿذ٘ذ  ٚثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاسٞبي  Spss ٚ Excelػٙجيذ ٜؿذ٘ذ.
وارد اخالل
ثب تٛج ٝث ٝفش ًٙٞخبف ٔٙطم ،ٝپشػـٍشي اص دختشاٖ ٚ
خبٕٟ٘ب دس حضٛس يىي اص اطشافيبٖ  ٚثب وؼت اجبص ٜاص آٟ٘ب كٛست
ٔي ٌشفت.

ي فت

٘تبيج ث ٝدػت آٔذ ٜثشاي وٙتشَ ٔيضاٖ دػتيبثي ث ٝاٞذاف
ٔطبِؼ ،ٝث ٝكٛست لجُ  ٚثؼذ ٔمبيؼ ٚ ٝثشسػي ؿذ٘ذ و ٝثب آ٘بِيض
ٞبي آٔبسي  ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ حذٚد اطٕيٙبٖ ٔيضاٖ ثشٚص ثيٕبسي
استجب ٔـبٞذ ٜؿذٔ ٜؼٙي داس ثٛد:

 / 13بررس ت ثير داخالت بتن بر ني ز در کنترل تب

ت بر اس ض خصوصي ت ا يد يو وشيک

ٚضؼيت ثشٚص  ٚؿيٛع تت ٔبِت دس ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق دس طي ػبِٟبي  84تب 87
84
41245
421
345
48
 8/4دس ٞضاس
 8/0-9/0دس ٞضاس

جٕؼيت ؿٟشػتبٖ
وُ ٔٛاسد
تؼذاد ٔٛاسدجذيذ
ٔٛاسد تىشاسي
ٔيضاٖ ثشٚص
حذٚد اطٕيٙبٖ%95
ثشاي ثشٚص

85
38590
226
160
36
 4/2دس ٞضاس
 3/8-4/6دس ٞضاس

87
35760
90
86
2
 2/4دس ٞضاس
 1/8-3/0دس ٞضاس

86
37704
139
114
2
 3/0دس ٞضاس
 2/5-3/5دس ٞضاس

25

20

15

10

5

0
31

21

16

10

0

5

ٕ٘ٛداس  :1دسكذ ثيٕبساٖ ٔجتال ث ٝثيٕبسي تت ٔبِت ثش اػبع ٌشٟٞٚبي ػٙي دس ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق طي ػبِٟبي  85تب 87

ثش اػبع اطالػبت ثذػت آٔذ ٜلجُ اص اجشاي ايٗ ٔذاخالت
فمط دس ػبَ [ 84وُ ٔٛاسد ثيٕبسي تت ٔب ِت ٛٔ 421سد ثٛد ٜوٝ
اص ايٗ ٔٛاسد ٛٔ 48 ٓٞسد تىشاسي ثٛد ٜاػت (ثبالتشيٗ ٔيضاٖ ثشٚص
دس اػتبٖ آرسثبيجبٖ ؿشلي ثٛد  ٚػّت اكّي ؿشٚع ايٗ ٔطبِؼ )ٝوٝ
پغ اص اجشاي ٔذاخالت دس طي ػ ٝػبَ ( )1387 -1385يبفتٞ ٝب
ثـشح ريُ ثٛد ٜاػت :دسػطح ؿٟشػتبٖ دس طي ايٗ ػ ٝػبَ 360
ٔٛسد ثيٕبسي ثجت ٌشديذ ٔ ٚيضاٖ ثشٚص  4/14دس كذ ٞضاس ٘فش
جٕؼيت دس ػبَ  84ثٔ ٝيضاٖ ثشٚص  2/40دس كذ ٞضاس ٘فش جٕؼيت
دس ػبَ  87سػيذوٛٔ ٝاسد ث ٝتفىيه ٞش ػبَ ٔٛاسد طجك ٕ٘ٛداس
ؿٕبس ٜيه ثٛد.
٘ىت ٝلبثُ تٛج ٝايٗ و ٝػّيشغٓ جذيت ثيـتش دس خلٛف
ؿٙبػبيي وّيٛٔ ٝاسد دسػطح ؿٟشػتبٖ دس طي ايٗ ػ ٝػبَ 360
ٔٛسد ثيٕبسي ثجت ٌشديذ ٜو ٝاص ايٗ تؼذاد دس وُ ػ ٝػبَ 40
ثيٕبس ػٛد  ٚتىشاسي دس وُ ثجت ؿذ ٜثٛد  ٚايٗ دس حبِي ثٛد وٝ

فمط دس ػبَ ٛٔ 84اسد ػٛد ٛٔ 48سد ثٛد  ٚدس ػبَ  87ثٛٔ 2ٝسد
ػٛد سػيذ و ٝث ٝتفىيه ٞش ػبَ ث ٝؿشح ٕ٘ٛداس ؿٕبس ٜد ٚثٛد٘ذ.
180
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نمودار  :1تؼذاد ٔٛاسد ثيٕبسي تت ٔبِت دس ػبِٟبي 85-87
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نمودار  :2تؼذاد ٔٛاسد ػٛد ثيٕبسي تت ٔبِت دس ػبِٟبي 85-87

اِجت ٝؿبخلٟبي ثشٚص ثيٕبسي دس ٌشٟٞٚبي دسٔؼشم خطش ثب
٘تبيج ثذػت آٔذ ٜدس ٔطبِؼ ٝاِٚيٕٞ ٝچٙبٖ تطبثك داسد ثطٛسي وٝ
دس ػبَ  84ثيـتشيٗ ٔٛاسد اثتال دس ثيٗ جٙغ ٔزوش ثبٛٔ، %54اسد
ػبوٗ سٚػتب ثب ،%98داساي ػبثم ٝتٕبع ثب داْ ثب ٔ ،%97لشف
ِجٙيبت ثٛد ٜا٘ذ ثب ،%96خب٘ ٝداسثب ٛٔ % 33/73اسد ٌ ٚش ٜٚػٙي-15
 11ػبَ  31-50 ٚػبَ ثب ٛٔ %20اسد ثٛد ٜا٘ذ] ٚ .دس ػبَٓٞ 87
تمشيجبً ٕٞبٖ ٘تبيج ثذػت آٔذٔ %50 ٜزوش ٘ٛٔ ٚ % 50ث % 50
ٛٔ %99،اسد ػبوٗ سٚػتب %94 ،داساي ػبثم ٝتٕبع ثب داْ%74،
ٔلشف ِجٙيبت ثٛد ٜا٘ذ ،اص ٘ظش ؿ ّي خب٘ ٝداس ثب ٛٔ % 29اسد  ٚاص
٘ظش ػٙي ٌش ٜٚػٙي  16-20ػبَ ثب ٛٔ %23اسد داساي ثيـتشيٗ اثتال
ثٛد ٜا٘ذ ٕٞ .يٙطٛس ثيـتشيٗ صٔبٖ ؿٙبػبيي  ٚثشٚص دس فلُ ثٟبس ثب
ٛٔ % 45اسد ثٛد ٚ ٜاورشيت ٔٛاسد % 48ثب تؼت سايت 1/640
ؿٙبػبيي ؿذ ٜا٘ذ.

بحث

يبفتٞ ٝبي ايٗ ٔطبِؼ ٝثؼذ اص اجشاي ٔذاخالتي اص لجيُ آٔٛصؽ
 ،الذاْ ٕٞ ٚىبسي  ٕٝٞجب٘ج ،ٝپيٍيشي  ٚثشسػي ٚضؼيت ثيٕبس ٚ
خب٘ٛاد ٜوبٞؾ ٔؼٙي داسي دس ٔيضاٖ ثشٚص ثيٕبسي ٕٞ ٚيٙطٛس ثشٚص
ٔٛاسد تىشاسي  ٚػٛد دس ؿٟشػتبٖ چبساٚيٕبق ٘ـبٖ داد و ٝدس
تحميمبت ٔـبث ٝلجّي  ٓٞايٗ ٔٛضٛع تبئيذ ٌشديذ ٜث ٝطٛسي وٝ
تحميك لٛٙتي ٕٞ ٚىبساٖ دس اػتبٖ ٕٞذاٖ دس ػبَ ٘1379ـبٖ داد
و ٝدس سٚػتب ثيٗ ٔٙجغ وؼت اطالػبت  ٚآٌبٞي افشاد اص ٘ظش تت
ٔبِت استجب ٔؼٙي داسي ٚجٛد داؿت ٝاػت  ٚاسائ ٝآٔٛصؿٟبي
كحيح  ٚػّٕي اص طشف وبسوٙبٖ ثٟذاؿتي دس استمبي آٌبٞي ٔشدْ
٘مؾ ٔٛثشي داؿت ٝاػت ()8و ٝدس ٔطبِؼ ٝحبضش٘ ٓٞتبيج ايٗ
ٔٛضٛع سا ٘ـبٖ ٔي دٙٞذ .پظٞٚؾ كٛفيبٖ دس ػبَ  1384دس
ؿٟشػتبٖ اسان ٔيبٖ ٔت يش ٞبي ٔٛسد ثشسػيٚ ،جٛد ثيٕبسي دس
افشاد خب٘ٛاد ٜسا ثب افضايؾ ؿب٘غ  7/55ثشاثش ٟٔٓتشيٗ ػبُٔ اثتال ٚ
ٔلشف ِجٙيبت غيش پبػتٛسيض ٜثب افضايؾ ؿب٘غ  3/7ثشاثش سا ػبُٔ
ثؼذي دا٘ؼتٕٞ ٝيٙطٛس اص ٔيبٖ ٔت يشٞبي آٌبٞي ،ػذْ اطالع اص
ا٘تمبَ اص طشيك پٙيش تبص ٜسا دس اثتال ثيٕبسي تت ٔبِت ٔٛثش ٔيذا٘ذ ٚ
ٔذاخالتي ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ايٗ ػٛأُ سا تٛكئ ٝي وٙذ ( )9وٝ
ػٛأُ ٔذ ٘ظش ٔطبِؼ ٝحبضش ثٛد ٜو ٝثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ايٛٔ ٍٝ٘ٛٙاسد

ثب تٛج ٝثٚ ٝضؼيت اپيذٔيِٛٛطيه ثيٕبسي دس ٔٙطمٔ ٝذاخالت
كٛست ٌشفت و ٝاص جّٕٛٔ ٝاسد ٕٞيٗ دادٖ اطالػبت ،آٔٛصؽ ٚ
پيٍيشي ٔٛاسد ٔجتال ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب ثب تبويذ ثش ساٟٞبي ا٘تمبَ ٚ
پيـٍيشي اص ثيٕبسي ثٛد  .تحّيُ دادٞ ٜبي تٛكيفي ٘ـبٖ ٔيذٞذو:ٝ
 تؼذاد ٔشداٖ ٔجتال ثيـتش اص ص٘بٖ ٔي ثبؿذ .وِ ٝض ْٚتٛج ٝثيـتش ثٝٔشداٖ دس ثش٘بٔٞ ٝبي ٔذاخٌّ ٝشا٘ ٝاحؼبع ٔي ٌشدد .
 دسكذ اثتال دس ػبوٙيٗ ٔٙبطك سٚػتبيي ثيـتش اص ٔٙبطك ؿٟشئي ثبؿذ  ٚثيـتش ٔجتاليبٖ ػبثم ٝتٕبع ثب داْ ٔ ٚلشف ِجٙيبت
داؿت ٝا٘ذ و ٝتٕشوض ثش٘بٔٞ ٝبي ٔشالجتي ٔٚذاخٌّ ٝشا٘ ٝدس ايٗ
ٔٙبطك سا ثيؾ اص ثيؾ طّت ٔي وٙذ.
 اص ٘ظش ؿ ّي ثيـتشيٗ ٔيضاٖ دس ثيٗ ص٘بٖ خب٘ ٝداس ،دا٘ؾ آٔٛصاٖٚوـبٚسصاٖ ٔـبٞذٌ ٜشديذو ٝتٛج ٝث ٝايٗ ٌشٟٞٚبي ؿ ّي دس
ثش٘بٔٞ ٝبي ٔشالجتي ٔي تٛا٘ذ ٘مؾ ٕٟٔي دس وٙتشَ ثيٕبسي ايفب وٙذ.
 ثيـتش ٔجتاليبٖ دس ٔجٕٛع اص ٌش ٜٚػٙي  31-50ػبَ 11-15 ٚػبَ ثٛد ٜا٘ذ.وِ ٝض ْٚتٛج ٝث ٝايٗ ٌشٟٞٚبي ػٙي دس ثش٘بٔٞ ٝبي
ٔشالجتي احؼبع ٔي ؿٛد .
 ٕٞيٙطٛس ثيـتشيٗ صٔبٖ ؿٙبػبيي  ٚثشٚص دس فلُ ثٟبس ثٛد ٜاػتو ٝدلت دسايٗ ٔؼئّٔ ٓٞ ٝي تٛا٘ذ دس ؿذت ػُٕ ثش٘بٔٞ ٝبي
ٔشالجتي ٔ ٚذاخٌّ ٝشا٘ ٝحبئض إٞيت ثبؿذ.
 ثشاػبع ٘تبيج حبكّ ٝاورشيت ٔٛاسد ثب تؼت سايت 1/640ؿٙبػبيي ؿذ ٜا٘ذ .و ٝايٗ ٔؼئّ٘ ٓٞ ٝـب٘ذٙٞذ ٜؿٙبػبيي ٔٛاسد دس
ٔشاحُ پيـشفت ٝثيٕبسي ٔي ثبؿذ و ٝدس اجشاي ثش٘بٔٞ ٝبي ٔشالجتي
ٔٛثش  ٚفش ًٙٞػبصي ٔٙبػت ٔشدْ تٕشوض ثشايٗ ٔؼئّ ٓٞ ٝثبيذ
ثبؿذ .اورش ٘تبيج ايٗ تحميك دس تحميمبت ٔـبث ٓٞ ٝثذػت آٔذ ٜوٝ
اصجّٕ ٝدس تحميك لجبد ٔشادي ٕٞٚىبساٖ دس اػتبٖ وشدػتبٖ ٓٞ
 3880ثيٕبسي ٔجتال ث ٝتت ٔبِت ثشسػي ؿذ ،اص ايٗ تؼذاد 2020
٘فش (ٔ )%52.1شد ٘ 1860 ٚفش ( )%9.47صٖ٘ 707 ،فش ()%18.2
ؿٟشي ٘ 3173 ٚفش ( )%81.8سٚػتبيي ثٛد٘ذ .اص ٘ظش ؿ ّي ثبالتشيٗ
فشاٚا٘ي ٔشث ٛث ٝص٘بٖ خب٘ ٝداس ثب  39.4دسكذ اثتال ثٛد ()10

نتيج گيري

ثب تٛج ٝيبفتٞ ٝبي ثشسػي ٔـبٞذٔ ٜيـٛد و ٝثب اجشاي
ٔذاخالتي ثب تٕشوض ثش خلٛكيبت اپيذٔيِٛٛطيه ثيٕبسي دس ٞش
ٔٙطم ٚ ٝتبويذ ثش اسائ ٝآٔٛصؿٟب ث ٝثيٕبساٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآٟ٘ب ،ت ييشات
دس س٘ٚذ پزيشؽ  ٚدسٔبٖ ثيٕبساٖ  ،پيٍيشي ثيٕبساٖ ٕٞ ٚيٙطٛس ثب
جّت ٕٞىبسيٟبي ثيٗ ثخـي ٔي تٛاٖ ث٘ ٝتبيج لبثُ لجِٛي دس
وٙتشَ ثيٕبسي تت ٔبِت دػت يبفت  ٚ.الصْ ث ٝيبد آٚسي اػت وٝ
ثبيؼتي دسطشاحي ثش٘بٔٞ ٝبي ٔذاخّ ٝاي ثٌ ٝشٟٞٚبي دس ٔؼشم
خطش ثيـتش ٔرُ ٔشداٖ  ،سٚػتبئيبٖ  ،افشادي و ٝثٞ ٝش٘ح ٛثب داْ
تٕبع ٔؼتميٓ داس٘ذ ،ص٘بٖ خب٘ ٝداس ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،وـبٚسصاٖ،
ٌشٟٞٚبي ػٙي ( )11-15 ٚ 31- 50تٛج ٝثيـتشي ٕ٘ٛد  ٚاجشاي
فؼبِيتٟب سا فلُ ثٟبس ٔتٕشوض ٕ٘ٛد تب ؿبٞذ وٙتشَ وبُٔ ثيٕبسي تت
ٔبِت دس ػطح وـٛس ثبؿيٓ.
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تمدير ت كر

ثش خٛد ٚظيفٔ ٝي دا٘ٓ اص ػشپشػتبٖ ؿجى ٝثٟذاؿت ٚدسٔبٖ
چبساٚيٕبق آلبيبٖ دوتش جٕـيذ اػذي ( ػبَ)85-84دوتش ٔحٕذ
سضب كبدلي (ػبَ  )85-86دوتش احذ اػالٔي (ػبَ  )87-86وٕبَ
تـىش سا داؿت ٝثبؿٓ و ٕٝٞ ٝايٗ ػضيضاٖ ثب حؼٗ ٘ظش ثب اػضبي تيٓ
 ٚايٗ ٔطبِؼ ٝتؼبُٔ ٕٞ ٚفىشي وشد٘ذ  ٚاص سإٙٞبئيٟب  ٚوٕىٟبي
آٟ٘ب دس تٕبْ طٔ َٛذت ثشسػي ثٟشٙٔ ٜذ ؿذيٕٓٞ .يٙطٛس اص اػضبي
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ٙٔ .1يش ٔبدوٛس .ثشٚػّٛص .تشجٕ ٝوبٔشاٖ دػتٌّ ٝي  ،سضٛاٖ
ٔٙيشي.تٟشاٖ :ا٘تـبسات چبح ٘ ٚـش ثٙيبد.1371 ،ف 30-35
ٚ .2صاست ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي ٔ،شوض ٔذيشيت
ثيٕبسيٟب .اطالػبت ٚآٔبس ثيٕبسيٟبي ٚاٌيش دس ايشاٖ -1381
 :1356ج  :1ف85-87
 .3حؼيٗ حبتٕيٛ٘ ،پذيذي ٚثبص پذيذي ثيٕبسيٟب ٚػالٔت حشفٝ
ٞبي پضؿىي:اسجٕٙذ  .1383،ف38-25
ٔ.4شوضثٟذاؿت اػتبٖ آرسثبيجب٘ـشلي .آٔبس ثجت پيـٍيشي ٔ .جبسصٜ
ثب ثيٕبسيٟبي ٚاٌيش  :وٙتشَ ٔ ٚشالجت ثيٕبسيٟبي ٔـتشن ثيٗ
ا٘ؼبٖ  ٚحيٛاٖ .تجشيض1387:
 .5كبدلي ػّي ،وشٔي ٔحٕذيبس ٘ ،بٖ ثخؾ حؼٗ .ثشسػي
آٌبٞيٟبي وبسٌشاٖ وبسٌبٟٞبي ٔٛاد ِجٙي دس ٔٛسد ثيٕبسي تت
ٔبِتٔ .جّ ٝپضؿىي دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي اسٔٚي. ٝپبئيض . 1379
ؿٕبس : 30 ٜف190-195
 .6وؼشائيبٖ ِيال  ،كبدلي حؼٗ آثبدي ػّي .ثشسػي آٌبٞيٟبي
ػّٕي پضؿىبٖ ؿبغُ دس ٔشاوض ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي ؿٟشػتبٖ
ؿيشاص دس ٔٛسد  4ثيٕبسي ؿبيغ (ػُ – تت ٔبِت – حلج– ٝ

ؿٛساي پظٞٚؾ ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ ثٟذاؿتي دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي
تجشيض خلٛكبٌ آلبي دوتش احٕذ وٛؿب  ٚػشوبس خب٘ٓ حىيٕي و ٝاص
اثتذاي ؿشٚع ثشسػي دس تٕبْ طٔ َٛؼيش ٔبسا سإٙٞبيي وشدٚ ٜ
ٔـبٚسٞ ٜبي الصْ سا اسائ ٝفشٔٛد٘ذ وٕبَ تـىش سا داسيٕٓٞ .چٙيٗ
اصسيبػت ٚوبسؿٙبػبٖ ٔشوض وـٛسي ٔذيشيت ػالٔت )NPMC
و ٝثب ػؼ ٝكذس  ٚحؼٗ ٘ظش ٔب سا دس طشاحي  ٚاجشاي ايٗ ثشسػي
يبسي ٕ٘ٛد٘ذ  ٚحٕبيتٟبي ٔبدي ٔ ٚؼٛٙي الصْ سا ثؼُٕ آٚسد٘ذ.
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