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 ناریا قطانم یاه لگنج تیریدم رد یعامتجا و یداصتقا لماوع شقن یسررب
 (دزی ناتسا رد متاخ ناتسرهش یداش غاب :یدروم هعلاطم)یناروت و

 یدابآ یقت اضر دمحم
 اه لگنج نامزاس تظافح رتفد نداعم و ینارمع ،یمومع یاه حرط هورگ ریدم

 1ولنالیا میرم

 ناریا ،رهشهام ،یمالسا دازآ هاگشناد ،رهشهام دحاو ،ایفارغج هورگ
 06/06/1196:شریذپ رودص خیرات10/92/1196 :هلاقم تفایرد خیرات

 : هدیکچ
 هراومه ،دشاب نديد زورما رد ار ادرف اي و هدنيآ ياه لسن و رضاح لسن زاين هدننك نيمات ،موهفم نيرت يلك رد هك رادياپ هعسوت
 يداصتقا لئاسم شقن يسررب قيقحت نيا زا فده .دهد يم رارق رظن دم ار اه لگنج زا تظافح نآ عبت هب و نيمز زا تظافح عوضوم
 و تاعوضوم نيا رتشيب تخانش و متاخ ناتسرهش رد يداش غاب ،يناروت و ناريا قطانم زا يکي رد لگنج تيريدم رب رثؤ  م يعامتجا -
 يگتسبمه ،يفيصوت شور هب و يشياميپ عون زا رضاح قيقحت .تسا هتفرگ تروص اه لگنج زا يرادرب هرهب و تظافح اب نآ طابترا
 و نانيشن لگنج هورگ ود لماش قيقحت نيا رد شهوژ  پ هعماج .تسا هتفرگ تروص همانشسرپ زا هدافتسا اب و يناديم هويش هب و هدوب

 يارب يفيصوت رامآ رد .تسا هدش هدروآ (يليلحت ) يطابنتسا و يفيصوت شخب ود رد قيقحت جياتن .دنشاب يم يعيبط عبانم ناسانشراك
 ،نيگنايم  ،يعمجت يناوارف ،يناوارفدصرد  ،يناوارف عيزوت لوادج ريظن يرامآ ياه هصخشم زا هتسباو و لقتسم ياهريغتم فيصوت
 يگتسبمه بيرض زا قيقحت ياهريغتم نيب هطبار نييعت روظنم هب يليلحت رامآ رد و .تسا هدش هدافتسا رايعم فارحنا و امن ،هنايم
 يسررب يارب و ين تياو نم و سيلاو لاکسورك ياه نومزآ زا هتسباو ريغتم رب لقتسم ياهريغتم يدرف ريثأت يسررب يارب و نمريپسا
 ياهريغتم يعمج ريثات زا لصاح جياتن .تسا هديدرگ هدافتسا هريغتم دنچ نويسرگر زا هتسباو ريغتم رب لقتسم ياهريغتم يعمج ريثات
 و تيمها زا نانيشن لگنج يهاگا نازيم هك تسا نا هدنهد ناشن ماگ هب ماگ شور هب هريغتم دنچ نويسرگر قيرط زا هتسباو رب لقتسم
  .تسا هتشاد نانيشن لگنج طسوت لگنج حيحص تيريدم لامعا نازيم رب يتبثم شقن لگنج دياوف

 
 یداش غاب ،تکراشم ،نانیشن لگنج ،لگنج تیریدم ،لگنج :یدیلک تاملک
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 هلئسم نایب
 هجاوم نآ اب بلغا اهروشک هک یتاعوضوم زا یكی ،ایند طاقن زا یرایسب رد یعیبط یاه لگنج عیرس شهاک اب هزورما
 لماوع هنافسأتم .(290 :2196 ،داژنریما)تسا یلگنج قطانم هب رتشیب ۀمدص و بیرخت زا یریگولج یگنوگچ ،دنتسه
 و تابث هریغ و بوچ تشادرب ،یزوس شتآ ،ماد یارچ ،هیور یب یاه یرادرب هرهب ،یربراک رییغت دننام یفلتخم
 یم هتساک نآ یروناج و یهایگ یاه هنوگ تیفیک و دادعت زا زور هب زور و دننک یم دیدهت ار اه متسیسوکا نیا یرادیاپ

 یكیژولوکا یاه یدنمناوت زا رتارف هک تسا دوجوم بیرختو راشف همادا ،تسا ملسم هچنآ .(09 :0620 ،یئازریم)دوش
 زا .(146 :4196 ،ناراكمه و یمردلیا)تشاد دهاوخ هارمه هب ار یریذپان ناربج یاه تراسخ و هدوب اه لگنج نیا

 :1620 ،ناراكمه و 6واد )دوش یم لیس رطخ شیازفا هب رجنم یئداز لگنج صوصخ هب نیمز یربراک رییغت هلمج
 هژیو هب و ناهج حطس رد مدرم ینابیتشپ اب 2116 ههد زا اه لگنج تیریدم ثحب هک دش ببس لئاسم نیا یمامت .(01
 ات 0116 یاه لاس رد ناوارف یاه ثحب زا سپ .(1 :0620 ،9یهاشناتسوم و 0اعبسا)دوش حرطم هتفای هعسوت یاهروشک
 ینامز هرود رد 0لگنج لودلا نیب عمجم ،1116 ات 0116 ینامز هرود رد 4لگنج لودلا تئیه یاه تسشن ،0116
 لوبق دروم بوچراچ هب ندیسر یارب 0220 ات 6220 یاه لاس رد 1دحتم للم نامزاس لگنج عمجم و 2220 ات 1116
 همانرب »دندش فظوم اهروشک اتسار نیمه رد .دیدرگ رازگرب ناهج یاه لگنج رتهب تیریدم یارب اهروشک تیرثکا
 و هیهت اه لگنج رادیاپ تیریدم ای1 اه لگنج تیریدم رد رادیاپ هعسوت یاه تسایس هیاپ رب روشک یارب ار «لگنج یلم
 تیریدم هب یا هظحالم لباق هجوت ناهج رسارس رد هزورما ساسا نیمهرب .(0:0196 ،یشلما یفوصریپ)دننک ارجا
 یم یسررب و قیقحت لاح رد نآ هب یبایتسد یارب یفلتخم یاه شور و تامادقا و ،دوش یم 1اه لگنج رادیاپ
 :دومن هراشا لیذ تاقیقحت هب ناوت یم هنیمز نیا رد .(01 :1620 ،1ادامای)دشاب
 و ءایحا یاه حرط یشخب رثا رد تامادقا نیرتمهم دنداد ناشن (1116)هلوت و (1116) ناراكمه و یدوگ تاقیقحت

 هعلاطم رد .تساه لگنج هلمج زا تسیز طیحم زا تظافح جیورت و یمدرم یاه تکراشم بلج ،لگنج زا تظافح
 زا رادماد ۀنارس مهس و هلگ بسانم ۀزادنا تیاعر هک دندیسر هجیتن نیا هب ،دنا هداد ماجنا (6220)رنفاک و نوب هک یا
 و اعبسا .تسا هدش یعیبط عبانم زا تظافح و ییاذغ تینما نیب رادیاپ یا هطبار داجیا ببس یقرش یاقیرفآ رد عترم
 یروآ عـمج ،لگنج هیشاح رد تعارز هـک دـنتفایرد اینازنات رد ورزر لگنج رد دوخ یسررب رد (0620)یهاشناتسوم
 هدــش لـگنج یهاــیگ شـشوپ رد تارییغت ثعاب یتنس تروص هب لسع تشادرب و هفولع یروآ عـمج ،مزـیه
 زا نیچ روشک رد ناننوی ناتسا مدرم یاه هدافتسا دروم رد دوخ قیقحت یاه هتفای رد (1620)شناراكمه و واد .تـسا

                                                           
1  - Dave 
2  -  Scheba 
3  - Mustalahti 
4 -IPF 
5  - IFF 
6 -UNFF 
7  -  Sustainable forest management 
8  - SFM 
9  -  Yamada 
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 هب مدرم یگتسباو نیرتمهم هلمجزا اه جاـک و یکاروـخ چراـق ،یتخوس بوچ زا هدافتسا هب ،یلگنج یاه هدروارف
 کارتشا مدع زا یشان اه هصرع نـیا بـیرخت هـک دـندرک ناـیب نیـنچمه .دـنا هدرک هراشا یـلگنج یاه هـصرع
  .تسا عفانم و عبانم هب اهنآ یسرتسد و یموـب نانکاـس بسانتم
 ،طبریز یاهنامزاس تیریدم فعض ،یتعنص تشادرب لماوع هک داد ناشن (1196) ناراكمه و یردیح ۀعلاطم
 هرهب و ،نانیشن لگنج یرادرب هرهب ،لگنج یاه ینواعت تسردان یرادرب هرهب ،نیناوق دوجو مدع ،لگنج ناراكنامیپ
 داوس حطس دننام یلماوع هک دنداد ناشن (6196) ناراكمه و یرداق .دنراد تلاخد لگنج بیرخت رد نارادماد یرادرب
 و دافم زا تیاضر ،هنایهام دمآرد ،لگنج رد تنوكس ۀقباس ،یماد دحاو ،حرط دیاوف و فادها زا یهگآ ،نارادماد
 شریذپ رب یرادینعم ریثأت حرط ناققحم و ناسانشراک اب وگتفگ ،نانیشنلگنج موسر و بادآ هب هجوت ،حرط تایلک
 هب لیامت یارب یعامتجا -یداصتقا لماوع ریثأت نازیم یسررب هب (9196)داژنریما .تسا هتشاد لگنج زا نرادماد جورخ
 ،یعیبط عبانم ظفح یاهریغتم هک دهد یم ناشن وا جیاتن .تسا هتخادرپ یراس ناتسرهش یاه لگنج زا ماد جورخ
 نارادماد لیامت رب یراد ینعم و تبثم رثا عتارم قرق ۀرود تیاعر نازیم ،یرادعترم یاه حرط رد تکراشم هب لیامت
 بیرخت رد یعامتجا و یداصتقا لماوع شقن یسررب هب (4196)ناراكمه و یمردلیا.دنا هتشاد لگنج زا جورخ هب
 رد رثؤم لماوع نیب زا هک داد ناشن یسررب نیا جیاتن .دنا هتخادرپ ناتسرل رد اضراکاک هقطنم یاه لگنج موب تسیز
 زا یرادرب هرهب لماع ،دشاب یم لگنج یربراکرییغت و یرادماد ،یرادرب هرهب لماش هک هقطنم یاه لگنج بیرخت

 و هعلاطمدروم هقطنم رد یناسرزاگ طوطخ دوبن نآ تلع هک دشاب یم اه متسیسوکا نیا بیرخت لماع نیرتمهم لگنج
 .دشاب یم تخوس هیهت روظنم هب بوچ تشادرب هب یلحم مدرم زاین
 هب تـعیبط عباـنم بـیرخت رد یعاـمتجا – یداـصتقا لماوع شقن هک دوش یم صخشم هدش ماجنا تاعلاطم ساسارب
 متاخ ناتسرهش عباوت زا یداش غاب یلگنج هقطنم .تسا هدوب هـظحالم لباق و مهم رایسب یلگنج یاه متسیسوکا هژیو
 یرادرب هرهب دنور .دشاب یم یناروت و ناریا هقطنم دنمشزرا یاه لگنج زا یئزج و هدیدرگ عقاو دزی ناتسا بونج رد
 رارق هدافتسا دروم یتنس ًاالماک تروصب و تیفرظ زا رتشیب هک تسا هدوب یا هنوگب هتشذگ یاه لاس یط هقطنم زا
 ،یداصتقا طیارش زا یشان یلوصا ریغ یاه یرادرب هرهب و رد ناوــت یم ار نآ یلــصا تلـع هــک تسا هتفرگ
 ظاحل هب یناروت و ناریا ساسح قطانم یلگنج یاه هصرع .درک وجتسج هقطنم یاه لگنج رب مکاح یعامتجا
 و یداصتقا ای و ینف یاه یسررب و تاعلاطم نیرتمک دسر یم رظن هبو هتفرگ رارق هجوت دروم رتمک ،یگدنکارپ
 یاه شور زا هدافتسا اب دوش یم یعس قیقحت نیارد.دشاب یم اه هصرع نیا رد یعیبط عبانم هب طوبرم یعامتجا
 لگنج و نارادماد ،یعیبط عبانم ناراکردنا تسد و ناسانشراک اب هبحاصم ماجنا و همانشسرپ لیمكت اب و یشیامیپ
 تیریدم رد یعامتجا و یداصتقا لماوع شقن هقطنم لعفلاب و هوقلاب یاه لیسناتپ ندادرارق رظن دم اب نانیشن

 .ددرگ صخشم رظن دروم هقطنم یاه لگنج
                                                                                   هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم

 عقاو متاخ ناتسرهش رد كهاچ ناتسهد زکرم یرتمولیک 00 رد دزی ناتسا هطقن نیرت یبونج رد یداش غاب لگنج
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 یم ماداب و یهوک هنب نآ یهایگ ششوپ و درفب رصحنم ناتسا رد تعسو و بیکرت و عون ظاحل زا هک (6 لكش)هدش
 40 ییایفارغج لوط و یلامش هقیقد 20و هجرد 10 ات هقیقد 04هجرد 10 ییایفارغج یاه ضرع نیب هدودحم نیا .دشاب
 زکرم ات و رتمولیک 29 دودح ناتسرهش زکرم ات هقطنم هلصاف .تسا هدش عقاو هقیقد 04 هجرد 40 ات هقیقد 46 هجرد
 بونج فرط زا ،هربرس هوک هب برغ فرط زا ،ردنک ناماس هدودحم هب لامش فرط زا .دشاب یم رتمولیک 210 ناتسا
 یضارا لماش هقطنم هدمع شخب .ددرگ یم دودحم یرایتخب یعرف هداج هب قرش فرط زا و ندعم غاب یاتسور هب
 یگدنراب نیگنایم و رتم 2416 نیرتمک و رتم 4110 هقطنم عافترا نیرتشیب .تسا یروهام هپت و یناتسهوک ییشرپ

 ،ناراكمه و یفجن)تسا هدیدرگ دروآرب كشخ همین نترامود متسیس رد هقطنم میلقا .تسا رتم یلیم 0/010 هنایلاس
4196: 46). 

 
 هعلاطم دروم هقطنم هشقن :1 لکش

  (هدنراگن :میسرت)
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 اه شور و داوم
 یعیبط عبانم شخب ناراکردنا تسد و نازیر همانرب یارب نآ جیاتن نوچ ،تسا یدربراک ،فده ظاحل زا رضاح قیقحت
 قیقحت نینچمه .تسا یفیصوت تاقیقحت عون زا تاعالطا یروآ عمج ظاحل زا قیقحت نیا .دشاب یم هدافتسا لباق

 یاهریغتم نیب هطبار ای للع یسررب لابند هب قیقحت هک یا هلحرم رد نینچمه .دشاب یم زین یگتسبمه عون زا رضاح
 رگید ترابع هب دشاب یم یطابترا یلع عون زا دشاب یم لگنج تیریدم حیحص لامعا هتسباو ریغتم اب قیقحت لقتسم
 نیا یرامآ ۀعماج .دریگ یم رارق یسررب دروم نویسرگر قیرط زا هتسباو ریغتم رب قیقحت لقتسم یاهریغتم ریثات
 دروم هقطنم اب طبترم یعیبط عبانم ناسانشراک مامت و متاخ ناتسرهش یداش غاب هقطنم نانیشن لگنج همه قیقحت
 .دنشاب یم هعلاطم

 شور رد .دیدرگ هدافتسا یرامشرس شور زا دوجوم یرامآ هعماج نایم زا یریگ هنومن روظنم هب قیقحت نیا رد
 مجح .دوش یم هتفرگ رظن رد هنومن مجح ناونعب یرامآ هعماج لک ،هنومن مجح دادعت ندوب مک لیلد هب یرامشرس
 عبانم ناسانشراک زا رفن 09 و متاخ ناتسرهش یداش غاب هقطنم نانیشن لگنج زا رفن 00 لماش قیقحت نیا رد هنومن

 :تسا هدش هدافتسا ریز حرش هب شور ود زا تاعالطا یروآ عمج یارب .دشاب یم هقطنم یعیبط
 میكحت نمض ات تفرگ تروص کرادم و دانسا رد یعماج یسررب ،قیقحت یادتبا رد :یا هناخباتک و یدانسا هعلاطم-6
 .دوش هدافتسا قیقحت عوضوم نوماریپ هباشم یسررب جیاتن زا ،قیقحت یرظن یاه هیاپ
  .دیدرگ هدافتسا همانشسرپ عون ود زا قیقحت زاین دروم تاعالطا ندروآ تسد هب یارب تمسق نیا رد :ینادیم هعلاطم-0

 هک دشاب یم لاوئس 20 یواح ناسانشراک هب طوبرم همانشسرپ و لاؤس 19 یواح نانیشن لگنج هب طوبرم همانشسرپ
 اب یتامدقم همانشسرپ تسخن ،همانشسرپ نیودت و هیهت روظنم هب و میظنت تركیل فیط زا هدافتسا اب هتسب تالاؤس
 ،دامتعا تیلباق ندروآ تسد هب و رابتعا نییعت زا سپ هک دیدرگ یحارط قیقحت یصاصتخا و یلک فادها هب هجوت
 .دش نیودت ییاهن همانشسرپ
 حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن لگنج طسوت هدش ماجنا تیلاعف نازیم زا ترابع هتسباو ریغتم قیقحت نیا رد
 یریغتم لقتسم ریغتم .تسا هدش هدیجنس صخاش 1 یربج عمج لصاح قیرط زا سایقم نیا هک دشاب یم لگنج
 حطس ،نس :لماش هک دراد دوجو لقتسم ریغتم 06 رضاح قیقحت رد دهد یمرارق ریثات تحت ار هتسباو ریغتم هک تسا
 اب یعیبط عبانم نیلوئسم سامت نازیم ،هنالاس دمآرد لک ،لگنج زا یرادرب هرهب زا لصاح دمآرد نازیم ،تالیصحت

 تالیهست زا هدافتسا نازیم ،لگنج دئاوف و تیمها زا یهاگآ ،لگنج شیاسرف و بیرخت زا عالطا نازیم ،نانیشن لگنج
 هدافتسا مدع ای هدافتسا ،لهات تیعضو ،تیسنج ،(لغش) دمآرد عبنم عون ،یشزومآ یاه هرود رد تکرش تاعفد ،یكناب
 لگنج ینواعت رد تیوضع مدع ای تیوضع و یشزومآ یاه هرود رد تکرش مدع ای تکرش ،یكناب تالیهست زا
 لیلحتو هیزجت تهج یطابنتساو یفیصوت رامآ شور ود زا ،اه هداد یدنب هتسدو یروآ عمج زا سپ .دشاب یم نانیشن
 یعمجت دصرد ،یناوارف دصرد ،یناوارف عیزوت لوادـج زا یفیصوت رامآ شور رد .تسا هدیدرگ هدافتسا اه هداد
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 بیرض زا یطابنتسا لیلحت رد .تسا هدمآ لمع هب هدافتسا هنیشیب و هنیمک ،رایعم فارحنا ،دم ،هنایم ،نیگنایم
 .دیدرگ هدافتسا هریغتم دنچ نویسرگر و سیلاو لاكسورک نومزآ ،ین تیاو نم نومزآ ،نمریپسا یگتسبمه

 :قیقحت یفیصوت یاه هتفای
  .دشاب یم همان شسرپ زا نانیشن لگنج تارظن نیگنایم زا لصاح جیاتن 6 لودج

 نانیشن لگنج تارظن نیگنایم زا لصاح جیاتن :1 لودج
 تیعضو نیگنایم لاوس
 مک M= 04/0 لگنج زا ماد جورخ اب تقفاوم
 طسوتم M= 22/9 یلگنج یاه بوچ زا هدافتسا
 نیئاپ هب ور طسوتم M= 11/0 نانیشن لگنج هب نداد یهاگآ صوصخ رد یعیبط عبانم نیلوئسم شالت
 مک M= 14/0 لگنج شیاسرف و بیرخت زا یهاگآ
 الاب هب طسوتم M= 44/9 یتابن یاه تخوس زا هدافتسا هب لیامت
 طسوتم M= 11/0 یتعنص یرادماد هویش ینیزگیاج هب لیامت
 طسوتم M= 01/0 نیمز تفایرد لابق رد یگدنز لحم کرت هب لیامت
 مک M= 00/0 لگنج رد ماد ندوب رضم هب داقتعا
 طسوتم M= 92/9 لگنج دئاوف زا یهاگآ و عالطا
 مک M= 10/0 یرادماد لغش رییغت هب لیامت
 طسوتم M= 12/9 ماد هفولع یارب لگنج زا یرادرب هرهب
 الاب هب طسوتم M= 49/9 لگنج زا یرادرب هرهب و تظافح رد لگنج قرق شقن
 نیئاپ هب ور طسوتم M= 21/0 راوناخ دمآرد نیمات رد لگنج ریثات
 طسوتم M= 66/9 لگنج زا حیحص یرادرب هرهب و تظافح رد یشزومآ یاه هرود ریثات
 مک M= 10/0 اه لگنج زا یرادرب هرهب و تظافح رد نانیشن لگنج ینواعت ریثات
 طسوتم M= 11/0 لگنج حیحص تیریدم لامعا

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 نیرتشیب هک دنا هتشاد راهظا یناوارف نیرتشیب اب نانیشن لگنج زا دصرد 0/04 ،هقطنم یاه لگنج تیمها صوصخرد
 نآ تیمها نیرتشیب نانیشن لگنج دصرد 90 نینچمه .دشاب یم اه ماد یارب هفولع نیماترد هقطنم یاه لگنج تیمها
 هدومن ناونع یکاروخ ناهایگ هیهت یارب زین دصرد 0/06 و ییوراد ناهایگ هیهت یارب دصرد 16 ،حیرفتو جرفت یارب ار
 زا یرادرب هرهب رد دوجوم تالكشم نیرت هدمع هک دهد یم ناشن هعلاطم دروم نانیشن لگنج تارظن یسررب .دنا

 دارفا تمحازم ،فارطا نارادماد طسوت لگنج هیور یب یارچ ،یلاسكشخ و بآ دوبمک زا ترابع هقطنم یاه لگنج
 نیرت هدمع نینچمه .دشاب یم اه ماد یارب هفولع دوبمک و هتشذگ رد لگنج دیدش بیرخت ،ارچ هناورپ نودب
 هرهب رد نارادماد تباقر زا ترابع نانیشن لگنج تارظن ساسا رب هقطنم یاه لگنج زا تظافح رد دوجوم تالكشم
  .دشاب یم تاناكما دوبمک و دمآرد نتشادن و اهراوناخ تشیعم لكشم ،اه ماد یاذغ نیمات یارب هفولع نتشادن ،یرادرب

 تروص یاه تیلاعف نازیم یدنب تیولوا صوصخ رد هعلاطم دروم نانیشن لگنج یاه هاگدید و تارظن یسررب
 رذب و یراک لاهن هنیمز رد تیلاعف نیرتشیب هک دهد یم ناشن لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد (0لودج)هتفرگ
 لگنج رد یزوس شتآ زا یریگشیپ بیترت هب نینچمه .درادرارق لوا تیولوا رد 10/9 نیگنایم اب هک تسا هدوب یراک
 لگنج لیدبت زا یریگشیپ ،لگنج رد بوچ قاچاق زا یریگولج تهج شرازگ ،لاهن دیلوت ،قیرح ءافطا هب كمک و
 زا حیحص یرادرب هرهب لوصا تیاعر و یلگنج ششوپ تیفرظ زا شیب تشادرب زا یریگشیپ ،یزرواشک یضارا هب
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 تایلمع و یلگنج یاه هدروآرف حیحص یروآ عمج هكنیا نمض .دنا هتفرگ رارق متفه ات مود یاه تیولوا رد لگنج
 .دنا هتفرگ رارق رخآ تیولوا رد ینكش هلس و یرادرب دوگ

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد هتفرگ تروص یاه تیلاعف نازیم یدنب تیولوا :8 لودج
 تیولوا رایعم فارحنا نیگنایم دادعت  اه هیوگ
 یراک رذبو یراک لاهن

 قیرح ءافطا هب كمک و لگنج رد یزوس شتآ زا یریگشیپ

 لاهن دیلوت

 لگنج رد بوچ قاچاق زا یریگولج تهج شرازگ
 یزرواشک یضارا هب لگنج لیدبت زا یریگشیپ

 یلگنج ششوپ تیفرظ زا شیب تشادرب زا یریگشیپ

 لگنج زا حیحص یرادرب هرهب لوصا تیاعر

 یلگنج یاه هدروآرف حیحص یروآ عمج

 ینكش هلس و یرادرب دوگ تایلمع
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 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

  .دهد یم ناشن ار ناسانشراک یفیصوت رامآ نیگنایم زا لصاح جیاتن 9 لودج
 ناسانشراک یفیصوت رامآ نیگنایم زا لصاح جیاتن :9 لودج

 تیعضو نیگنایم لاوس
 دایز M= 21/9 ییاتسور یاهراوناخ داصتقا رد لگنج ریثات
 دایز M= 96/4 یلم داصتقا هعسوت رد لگنج تیمها
 طسوتم M= 22/9 یرادلگنج یاهحرط تیقفوم
 دایز M= 41/9 لگنج بیرخت شهاک رد شزومآ ریثات

 M= 10/9 دمآرد شیازفا رد شزومآ ریثات
 هب طسوتم
 الاب

 M= 04/9 یضارا بیرخت شهاک رد یهافر تاناكما ریثات
 هب طسوتم
 الاب

 طسوتم M= 16/9 لگنج بیرخت رد یتنس یاردرب هرهب شقن

 M= 14/9 لگنج بیرخت زا یریگ شیپ رد هزیناكم یزرواشک شقن
 هب طسوتم
 الاب

 طسوتم M= 16/9 یداصتقا تیعضو دوبهب رد ترجاهم شقن

 M= 64/9 راوناخ داصتقا رد راوناخ دارفا دادعت ریثات
 هب طسوتم
 الاب

 M= 21/0 یعیبط عبانم ناسانشراک هیصوت تیاعر
 هب طسوتم
 الاب

 M= 14/9 نیشن لگنج یاه ینواعت شریذپ
 هب طسوتم
 الاب

 مک M= 10/0 هقطنم یاه لگنج هدنیآ ششوپ تیعضو
 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 نیرتهب هک دنا هتشاد ناونع هعلاطم دروم ناسانشراک زا دصرد 0/99 ،لگنج زا یرادرب هرهب لكش نیرتهب صوصخرد
 یرادرب هرهب زین دصرد 0/99 نینچمه دشاب یم یدرف و یصوصخ تیكلام تروص هب لگنج زا یرادرب هرهب لكش
 ناسانشراک دصرد 0/16 .دنا هتشاد ناونع لگنج زا یرادرب هرهب لكش نیرتهب ار نیشن لگنج ینواعت تروص هب
 نایب ار یفرع و یمومع یرادرب هرهب زین دصرد 0/16 و یتلود یرادرب هرهب ار لگنج زا یرادرب هرهب لكش نیرتهب
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 دهد یم ناشن ناسانشراک تارظن و هاگدید یسررب .دنا هدادن خساپ روکذم شسرپ هب زین رفن ود هكنیا نمض دنا هدومن
 شناد هب هجوت ،یگنهرف لئاسم هب هجوت ،نانیشن لگنج یعامتجا و یداصتقا لئاسم هب رتشیب هجوت :ریظن یلماوع هک
 ،یرادلگنج یاه حرط رد ییارجا یاه هاگتسد ریاس تکراشم ،نانیشن لگنج هب مزال یاه شزومآ هئارا ،هقطنم یموب
 یرادلگنج یاهحرط رتشیب تیقفوم رد دناوت یم یرادلگنج یاهحرط یارجا رب حیحص تراظن و مزال رابتعا نیمات
 .دنشاب هتشاد ریثات
 بولطمان یرادرب هرهب و بیرخت رد رثوم لماوع صوصخ رد هعلاطم دروم ناسانشراک هاگدید یسررب زا لصاح جیاتن
 نیگنایم اب هک تسا هدوب هقطنم نارادماد و نانیشن لگنج یداصتقا رقف لماع نیرتمهم هک دهد یم ناشن لگنج زا

 لگنج یهاگآ و داوس حطس ندوب نیئاپ ،نارادماد و ماد دایز دادعت :بیترت هب نینچمه .درادرارق لوا تیولوا رد 90/9
 هرهب و بیرخت رد رثوم لماوع رگید زا هقطنم یا هلیبق و یموق گنهرف و هقطنم یفارگوپوت و یمیلقا طیارش ،نانیشن
 یساسا للع صوصخ رد نینچمه .دنا هتفرگ رارق یدعب یاه تیولوا رد هک تسا هدوب لگنج زا بولطمان یرادرب
 هجوت مدع ،نانیشن لگنج تشیعم هب هجوت مدع :هک دهد یم ناشن اه لگنج اب هطبار رد یتلود تامادقا ندوب دمآراکان
 عماج مدع ،مزال تارابتعا نادقف ،یعیبط عبانم یاه هصرع حطس اب بسانتم تاناكما دوبن ،یعیبط عبانم گنهرف هب
 رد یدام هزیگنا مدع ،نیئاپ هب الاب زا زکرمتم یزیر همانرب ،حیحص تیریدم مدع ،یعیبط عبانم یاهحرط رد یرگن
 مئارج ندشن یریگ یپ ،نیشن لگنج تیعمج ندوب دایز ،هبرجت اب و صصختم ناسانشراک دوبمک ،یعیبط عبانم لنسرپ
 اب یاه تسایس و اه همانرب ندوبن وسمه و نانیشن لگنج یهاگآ حطس ندوب نیئاپ ،یعیبط عبانم هب نازواجتم و نافلختم
 رد .دنشاب یم اه لگنج اب هطبار رد یتلود تامادقا ندوب دمآراکان یساسا للع زا یعیبط عبانم اب طبترم یاه شخب ریاس
 :هک دهد یم ناشن لگنج زا حیحص یرادرب هرهب و تــظافح رد نانیشن لگنج تکراشم بلج یاه هویش صوصخ
 یطیحم تسیز دئاوف و تیمها صوصخ رد نانیشن لگنج هب یناسر یهاگآ و عالطا ،نیشن لگنج یاه ینواعت لیكشت

 تالیهست یراذگاو ،نانیشن لگنج یداصتقا ناوت ندرب الاب ،نانیشن لگنج نیب رد یعیبط عبانم گنهرف نیبت ،لگنج
 رد یلغش یاه تصرف داجیا ،نانیشن لگنج یارب یجیورت – یشزومآ یاه هرود یرازگرب ،نانیشن لگنج هب یتیامح
 رد مدرم تلاخد ،یتعنص دحاو هب لگنج رد رقتسم یتنس یاه دحاو لیدبت ،نانیشن لگنج یاه تیلاعف ریاس رانک
 نیرتمهم زا قفوم نیشن لگنج یاه تکرش زا نانیشن لگنج دیدزاب و یرادلگنج یاه حرط یزیر همانرب و نیودت

 .دنشاب یم ناسانشراک هاگدید زا لگنج زا حیحص یرادرب هرهب و تظافح رد نانیشن لگنج تکراشم بلج یاه هویش
 هرهب و تظافح رد رثوم لماوع یدنب تیولوا صوصخ رد هعلاطم دروم ناسانشراک هاگدید یسررب زا لصاح جیاتن
 نانیشن لگنج یداصتقا ناوت ندرب الاب هک دهد یم ناشن یعامتجا ،یداصتقا دعب زا هقطنم یاه لگنج زا هنیهب یرادرب
 اب هک دشاب یم لگنج زا حیحص یرادرب هرهب و تظافح رد لماع نیرترثوم ضوعالب یبنج یاه كمک قیرط زا
 ناوت ندرب الاب ،یلگنج یاه هصرع رد یمدرم تکراشم :بیترت هب نینچمه .دراد رارق لوا تیولوا رد 21/9 نیگنایم
 تیكلام ،ماد شهاک ،نانیشن لگنج داوس ،یتعنص و یدیلوت ،یلیدبت یاهحرط قیرط زا نانیشن لگنج یداصتقا
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 و یزرواشک هعسوت قیرط زا نانیشن لگنج یداصتقا ناوت ندرب الاب و نانیشن لگنج جیورت و شزومآ ،یصوصخ
 .(4 لودج)دنا هتفرگ رارق یدعب یاه تیولوا رد رد الاب یاه نیگنایم اب تعارز

 یعامتجا ،یداصتقا دعبزا هقطنم یاه لگنج زا هنیهب یرادرب هرهب و تظافح رد رثوم لماوع صوصخ رد ناسانشراک هاگدید یدنب تیولوا :4لودج
 تیولوا رایعم فارحنا نیگنایم دادعت 
 ضوعالب یبنج یاه كمک قیرط زا نانیشن لگنج یداصتقا ناوت ندرب الاب
  یمدرم تکراشم
  یتعنص و دیلوت ،یلیدبت یاهحرط قیرط زا نانیشن لگنج یداصتقا ناوت ندرب الاب

 نانیشن لگنج داوس
 ماد شهاک
  یصوصخ تیكلام
  نانیشن لگنج جیورت و شزومآ
 تعارز و یزرواشک هعسوت قیرط زا نانیشن لگنج یداصتقا ناوت ندرب الاب
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 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 قیقحت یلیلحت یاه هتفای

  نمریپسا یگتسبمه بیرض جیاتن -
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج نس نیب -6
 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج نس ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض هبساحم
(060/2= r 016/2 و= ρ (یراد ینعم هطبار اطخ دصرد 0 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآ زا یکاح 
 رد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم رگید ترابع هب ددرگ یم در قیقحت ضرف و دیئات رفص ضرف اذل .درادن دوجو
  .تسا هدوب نانآ نس زا لقتسم لگنج حیحص تیریدم صوصخ
 یراد ینعم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج تالیصحت حطس نیب -0
  .دراد دوجو
 صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج تالیصحت حطس ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن
 اطخ دصرد 6 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآرگنایب) ρ=222/2و r =101/2) لگنج حیحص تیریدم
 ترابع هب ،ددرگ یم در رفص ضرف و دیئات نانیمطا دصرد 11 زا شیب اب قیقحت ضرف اذل .دراد دوجو تبثم هطبار
 تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم هجیتن رد تسا هدوب رتشیب نانیشن لگنج تالیصحت حطس هچ ره رگید

 .تسا هدوب رتشیب لگنج حیحص
 ینعم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و لگنج زا نانیشن لگنج دمآرد نازیم نیب -9
  .دراد دوجو یراد
 رد نانآ تیلاعف نازیم و لگنج زا نانیشن لگنج دمآرد نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن

 11 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآرگنایب) ρ=222/2و r =2 /441) لگنج حیحص تیریدم صوصخ
 6 یاطخ رثکادح اب رفص ضرف و دیئات هطبار دوجو رب ینبم قیقحت ضرف اذل .دراد دوجو تبثم هطبار نانیمطا دصرد



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 661

 نازیم هجیتن رد تسا هدوب رتشیب لگنج زا نانیشن لگنج دمآرد نازیم هچ ره رگید ترابع هب ،ددرگ یم در دصرد
 تسا هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف
 یراد ینعم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج هنالاس دمآرد لک نیب -4
  .دراد دوجو
 رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج هنالاس دمآرد لک نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن

 01 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآرگنایب) ρ=102/2و r =2 /149) لگنج حیحص تیریدم صوصخ
 0 یاطخ رثکادح اب رفص ضرف و دیئات هطبار دوجو رب ینبم قیقحت ضرف اذل .دراد دوجو تبثم هطبار نانیمطا دصرد
 نازیم هجیتن رد تسا هدوب رتشیب نانیشن لگنج هنالاس دمآرد لک نازیم هچ ره رگید ترابع هب ،ددرگ یم در دصرد
 تسا هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف
 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج اب یعیبط عبانم نیلوئسم سامت نازیم نیب -0
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 لگنج تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج اب یعیبط عبانم نیلوئسم سامت نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض یسررب
2و r =069/2) لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن 19/2=ρ (رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآ زا یکاح 

 ،ددرگ یم در رفص ضرف و دیئات نانیمطا دصرد 01 اب قیقحت ضرف اذل .دراد دوجو تبثم هطبار اطخ دصرد 0 حطس
 لگنج تیلاعف نازیم هجیتن رد تسا هدوب رتشیب نانیشن لگنج اب یعیبط عبانم نیلوئسم سامت نازیم ره رگید ترابع هب
 .تسا هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و لگنج شیاسرف و بیرخت زا نانیشن لگنج عالطا نیب -1
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 رد نانآ تیلاعف نازیم و لگنج شیاسرف و بیرخت زا نانیشن لگنج عالطا ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض هبساحم

 0 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآ زا یکاح) ρ =441/2 و r =292/2) لگنج حیحص تیریدم صوصخ
 هب ددرگ یم در هطبار دوجو رب ینبم قیقحت ضرف و دیئات رفص ضرف اذل .درادن دوجو یراد ینعم هطبار اطخ دصرد
 زا نانیشن لگنج عالطا زا لقتسم لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم نازیم رگید ترابع
 .تسا هدوب لگنج شیاسرف و بیرخت
 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و لگنج دئاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ نیب -1
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 تیلاعف نازیم و لگنج دئاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن
 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآرگنایب) ρ=222/2و r =2 /160) لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ
 هب ،ددرگ یم در رفص ضرف و دیئات هطبار دوجو رب ینبم قیقحت ضرف اذل .دراد دوجو تبثم هطبار اطخ دصرد 6
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 تیلاعف نازیم هجیتن رد تسا هدوب رتشیب لگنج دئاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ نازیم هچ ره رگید ترابع
 .تسا هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ
 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و یتیامح تالیهست زا نانیشن لگنج هدافتسا نازیم نیب -1
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 رد نانآ تیلاعف نازیم و یتیامح تالیهست زا نانیشن لگنج هدافتسا نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض هبساحم

 0 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآ زا یکاح) ρ =112/2 و r =100/2) لگنج حیحص تیریدم صوصخ
 نازیم رگید ترابع هب ددرگ یم در قیقحت ضرف و دیئات رفص ضرف اذل .درادن دوجو یراد ینعم هطبار اطخ دصرد
 هدوب لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم زا لقتسم یتیامح تالیهست زا نانیشن لگنج هدافتسا
 .تسا

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و یشزومآ یاه هرود رد نانیشن لگنج تکرش تاعفد نیب -1
  .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 رد نانآ تیلاعف نازیم و یشزومآ یاه هرود رد نانیشن لگنج تکرش تاعفد ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض یسررب

2و r =121/2) لگنج حیحص تیریدم صوصخ 06/2=ρ (0 حطس رد روکذم ریغتم ود نیب هک تسا نآ زا یکاح 
 هب ،ددرگ یم در رفص ضرف و دیئات نانیمطا دصرد 01 اب قیقحت ضرف اذل .دراد دوجو تبثم هطبار اطخ دصرد
 نانآ تیلاعف نازیم هجیتن رد تسا هدوب رتشیب یشزومآ یاه هرودرد نانیشن لگنج تکرش تاعفد هچ ره رگید ترابع
 .تسا هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد

 قیقحت یاه هیضرف درومرد نمریپسا یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن هصالخ :5لودج
 .ش

 هیضرف
 r p  0 هرامش ریغتم 6 هرامشریغتم

 016/2 060/2 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف  نس 6
 222/2 101/2** لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف  تالیصحت حطس 0
 222/2 441/2** لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف  لگنج زا لصاح دمآ رد 9
 102/2 149/2* لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف  هنایلاس دمآرد لک 4

 192/2 069/2* لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف  یعیبط عبانم نیلوئسم اب سامت 0

 441/2 292/2 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف لگنج شیاسرف و بیرخت زا عالطا 1

 222/2 160/2** لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف  لگنج تیمها و دئاوف زا یهاگآ 1
 112/2 100/2 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف یتیامح تالیهست زا هدافتسا نازیم 1
 062/2 121/2* لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف یشزومآ یاه هرود رد تکرش تاعفد 1

 اطخ %1 =**  اطخ 5% =*
 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 سیلاو لاکسورک نومزآ جیاتن -
 فالتخا (لغش) دمآرد عبنم عون رظن زا لگنج حیحص تیریدم صوصخرد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم نیب -66
 .دراد دوجو یراد ینعم
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 صوصخرد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم نیگنایم فالتخا صوصخ رد سیلاو لاكسورک نومزآ زا لصاح جیاتن

2 =60/9 ریداقم هسیاقم و (لغش) دمآرد عبنم عون رظن زا لگنج حیحص تیریدم
 X 109/2 و= ρ لودج زا لصاح 

 رفص صرف رگید ترابع هب دشاب یمن راد ینعم نانیمطا دصرد 01 حطس رد هدمآ تسدب رادقم هک ددرگ یم مولعم
 یریثات (لغش) دمآرد عبنم عون درک راهظا ناوت یم نیاربانب .ددرگ یم در فالتخا دوجو رب ینبم قیقحت ضرف و دیئات
 .(1 لودج)تسا هتشادن لگنج حیحص تیریدم صوصخرد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم رب

 نیگنایم فالتخا صوصخ رد سیلاو لاکسورک نومزآ زا لصاح جیاتن :2لودج

  دمآرد عبنم عون رظن زا لگنج حیحص تیریدم صوصخرد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم 
 ش

 هیضرف.
 Sig Chi-square DF  لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم

 9 160/9 109/2 دمآرد عبنم عون  لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف 66

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

  ین تیاو نم نومزآ جیاتن
 یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم صوصخرد تیلاعف نازیم رظن زا نیشن لگنج نادرم و نانز نیب -06
 .دراد دوجو
 هسیاقم زین و لگنج حیحص تیریدم صوصخرد نیشن لگنج نادرم و نانز تیلاعف نازیم نیگنایم هسیاقم زا
(101/2-Z= 0/106 و= u) یراد ینعم حطس رد لودج زا لصاح(200/2=ρ) نازیم نیب هک دومن ناونع ناوت یم 
 فالتخا دوجو رب ینبم قیقحت ضرف نیاربانب .درادن دوجو راد ینعم فالتخا اطخ دصرد 0 حطس رد هورگ ود تیلاعف
 صوصخ رد نادرم و نانز تیلاعف نازیم نیب رگید ترابع هب .ددرگ یم دیئات رفص صرف و در نانیمطا دصرد 10 اب
 .تسا هدوب ناسكی ًاابیرقت هورگ ود تیلاعف و درادن دوجو یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم لامعا

 یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم صوصخرد تیلاعف نازیم رظن زا درجم و لهاتم نانیشن لگنج نیب -96
 .دراد دوجو
 هسیاقم زین و لگنج حیحص تیریدم صوصخرد نیشن لگنج درجم و لهاتم دارفا تیلاعف نازیم نیگنایم هسیاقم زا
(694/6-Z= 0/616 و= u) یراد ینعم حطس رد لودج زا لصاح(006/2=ρ) نازیم نیب هک دومن ناونع ناوت یم 
 فالتخا دوجو رب ینبم قیقحت ضرف نیاربانب .درادن دوجو راد ینعم فالتخا اطخ دصرد 0 حطس رد هورگ ود تیلاعف
 تیریدم لامعا صوصخ رد درجم و لهاتم دارفا تیلاعف نازیم نیب رگید ترابع هب .ددرگ یم دیئات رفص صرف و در

 هدوب ناسكی هورگ ود طسوت لگنج حیحص تیریدم لامعا نازیم و درادن دوجو یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص
 .تسا

 نازیم رظن زا دنا هدركن هدافتسا هک ینیریاس و دنا هدومن هدافتسا یكناب تالیهست زا هک ینانیشن لگنج نیب -46
 .دراد دوجو یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 نازیم رظن زا دنا هدركن هدافتسا هک ینیریاس و دنا هدومن هدافتسا یكناب تالیهست زا هک ینانیشن لگنج نیب هسیاقم زا
 ینعم حطس رد لودج زا لصاح (u =14و =Z-220/4) هسیاقم زین و لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
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 راد ینعم فالتخا اطخ دصرد6 حطس رد هورگ ود تیلاعف نازیم نیب هک دومن ناونع ناوت یم (ρ=222/2)یراد
 هب .ددرگ یم در رفص صرف و دیئات نانیمطا دصرد 11 اب فالتخا دوجو رب ینبم قیقحت ضرف نیاربانب .دراد دوجو
 هدركن هدافتسا هک ینیریاس و دنا هدومن هدافتسا یتیامح تالیهست زا هک ینانیشن لگنج تیلاعف نازیم نیب رگید ترابع
  .دراد دوجو یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم لامعا رظن زا دنا

 نازیم رظن زا دنا هدركن تکرش هک ینیریاس و دنا هدومن تکرش یشزوما یاه هرودرد هک ینانیشن لگنج نیب -06
 .دراد دوجو یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 نازیم رظن زا دنا هدركن تکرش هک ینیریاس ودنا هدومن تکرش یشزوما یاه هرود رد هک ینانیشن لگنج نیب هسیاقم زا
 (u=19/0 وz= -9/111 ) هسیاقم زین و لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف

 دصرد 6 حطس رد هورگود تیلاعف نازیم نیب هک دومن ناونع ناوتیم ( =./...) یراد ینعم حطس رد 1 لودج زا لصاح
 هب. دوش یم در رفص ضرف و دییات فالتخا دوجو رب ینبم قیقحت ضرف نیا ربانب . دراد دوجوراد ینعم فالتخا اطخ
  . تسا هتشاد ریثات لگنج رد حیحص تیریدم لامعا رد هدش رازگرب یشزوما یاه هرود رگید ترابع
 نازیم رظن زا دنا هدوبن ینواعت وضع هک ینیریاس و دنا هدوب نانیشن لگنج ینواعت وضع هک ینانیشن لگنج نیب -16
 .دراد دوجو یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 رظن زا دنا هدوبن ینواعت وضع هک ینیریاس و دنا هدوب نانیشن لگنج ینواعت وضع هک ینانیشن لگنج نیب هسیاقم زا
 حطس رد لودج زا لصاح (u =226 و =Z-01/9) هسیاقم زین و لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف نازیم
 راد ینعم فالتخا اطخ دصرد6 حطس رد هورگ ود تیلاعف نازیم نیب هک دومن ناونع ناوت یم (ρ=222/2)یراد ینعم
 هب .ددرگ یم در رفص صرف و دیئات نانیمطا دصرد11اب فالتخا دوجو رب ینبم قیقحت ضرف نیاربانب .دراد دوجو
 ریثأت لگنج رد حیحص تیریدم صوصخ رد نانا تیلاعف نازیم رب نانیشن لگنج ینواعت رد تیوضع رگید ترابع
 .تسا هتشاد

 ،سنج ساسا رب لگنج حیحص تیریدم صوصخرد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم نیگنایم فالتخا صوصخ رد ین تیاو نم نومزآ زا لصاح جیاتن :2لودج

  ینواعت رد تیوضع و یشزومآ یاه سالک رد تکرش ،یکناب تالیهست زا هدافتسا ،لهات
 U Z Sig لقتسم هورگ ود نیگنایم هتسباو ریغتم

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 04/00 :درم
 10/00 :نز

220/106 101/2- 200/2 

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 41/40 : لهاتم
 41/16 :درجم

220/616 94/6- 006/2 

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 41/99:تالیهست زا هدافتسا
 16:هدافتسا مدع

*22/14 220/4- 222/2 

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 11/10 :سالک رد تکرش
 61/20 :تکرش مدع

220/116 111/6- 012/2 

 لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف
 29/10:ینواعترد تیوضع
 12/06:تیوضع مدع

*22/226 101/9- 222/2 

 اطخ دصرد 6 حطس رد یراد ینعم =*
 شهوژپ یاه هتفای : عبنم
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  هریغتم دنچ نویسرگر هلداعم جیاتن
 اب یگنتاگنت طابترا شور نیا .تسا یداصتقا – یعامتجا تاعلاطم رد دربراکرپ یاه شور زا یكی نویسرگر لیلحت

 ار ناكما نیا نویسرگر لیلحت دریگ یمرارق هدافتسا دروم تاعلاطم رد نامزمه روطب ًاامومعو هتشاد یگتسبمه بیرض
 زا كی ره مهس و ینیب شیپ لقتسم یاهریغتم قیرط زا ار هتسباو ریغتم تارییغت ات دنک یم مهارف ققحم یارب
 تسا هریغتم دنچ نویسرگر یاه هویش زا یكی ماگ هب ماگ شور .دنک نییعت هتسباو ریغتم نیبت رد ار لقتسم یاهریغتم
 هب دنور نیا ،دیامن یم هلداعم دراو دراذگ یم ار ریثات نیرتشیب هک یریغتم ،لقتسم یاهریغتم یمامت هسیاقم اب هک
 رد .دشاب هتشادن ار هریغتم دنچ نویسرگر هلداعم هب دورو ییاناوت یریغتم چیه هک ییاج ات ددرگ یم رارـكـت بـیترـت
  .دیدرگ هریغتم دنچ نویسرگر هلداعم دراو ریغتم كی بیترت هب ماگ هب ماگ شور زا هدافتسا اب رضاح قیقحت
  : لوا ماگ
 هک دوب لگنج دئاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ ینعی x7 دیدرگ هلداعم دراو هک یریغتم نیلوا هلحرم نیا رد
 و R=11/2 یگتسبمه بیرض هلحرم نیا رد هک ،تسا هتشاد ار ریثات نیرتشیب روبزم ریغتم هک تسا موهفم نادب نیا

= 10/2 هدش لیدعت نیعت بیرض زین و R 2=01/2نیعت بیرض
2

R رادقم رگید فرط زا تسا هدیدرگ هبساحم F 
 مرازه كی زا رتمک حطسرد هک ρ=022/2 ربارب نآ ندوب راد ینعم حطس و F=91/16 ربارب سنایراو هیزجت زا لصاح
 زا نانیشن لگنج یهاگآ نازیم ینعی x7 ریغتم هک درک راهظا ناوت یم نیعت بیرض هدهاشم اب اذل .دشاب یم یراد ینعم
 لگنجرد حیحص تیریدم لامعا نازیم هتسباو ریغتم رد تارییغت دصرد 10 دودح ییاهنت هب لگنجدئاوف و تیمها
 .(1لودج)تسا هدش ثعاب ار نانیشن لگنج طسوت

 لوا ماگ رد نویسرگر هلداعم رب هدش دراو یاهریغتم بیارض : 2 لودج
 رادناتسا هابتشا B ریغتم

B 
Beta T Sig 

 لگنجدئاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ
 تباث ددع

110/2 
19/6 

196/2 
114/2 

211/2 
- 

12/4 
- 

022/2 
- 

 شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 x7 +19/6 تروص هب لوا ماگ رد…+ Y= a + b1x1+ b2x2 نویسرگر طخ هلداعم 1 لودج بیارض هب هجوت اب
10/2 = Y اب تسا ربارب نآ هدش درادناتسا هلداعم و دشاب یم : X7 11/2 = Y دشاب یم. 
 یریگ هجیتن
 طسوت لگنجرد حیحص تیریدم لامعا نازیم هتسباو ریغتم رب قیقحت لقتسم یاهریغتم یعمج ریثات زا لصاح جیاتن

 زا نانیشن لگنج یهاگآ نازیم هک تسا نآ زا یکاح ماگ هب ماگ شور هب هریغتم دنچ نویسرگر قیرط زا نانیشن لگنج
 نیا تسا هتشاد نانیشن لگنج طسوت لگنجرد حیحص تیریدم لامعا نازیم رب یتبثم شقن لگنجدئاوف و تیمها
 .تسا هدومن نیبت ار لگنجرد حیحص تیریدم لامعا نازیم هتسباو ریغتم رد تارییغت دصرد 10 دودح ییاهنت هب ریغتم
 :ناسانشراک و نانیشن لگنج صوصخ رد یفیصوت یاه هتفای زا لصاح جیاتن
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 زا یرادرب هرهب لكش نیرتهب ،یلم داصتقا هعسوت رد لگنج تیمها ،ییاتسور یاهراوناخ داصتقا رد لگنج ریثأت
 رثوم لماوع یدنب تیولوا ،یرادلگنج یاهحرط تیقفوم نازیم ،یرادلگنج یاهحرط تیقفوم رد رثؤم لماوع ،لگنج
 تکراشم بلج یاه هویش ،یتلود ،تامادقا ندوب دمآ راکان یساسا للع ،لگنج زا بولطمان یرادرب هرهب و بیرخت رد
 رد شزومآ ریثات ،لگنج بیرخت شهاک رد شزومآ ریثات ،لگنج زا حیحص یرادرب هرهب و تظافح رد نانیشن لگنج
 شقن ،لگنج بیرخت رد یتنس نارادرب هرهب شقن ،یضارا بیرخت شهاک رد یهافر تاناكما ریثات ،دمآرد شیازفا
 دارفا دادعت ریثأت ،یداصتقا تیعضو دوبهب رد ترجاهم شقن ،لگنج بیرخت زا یریگ شیپ رد هزیناكم یزرواشک
 ششوپ تیعضو ،نیشن لگنج یاه ینواعت شریذپ ،یعیبط عبانم ناسانشراک هیصوت تیاعر ،راوناخ داصتقا رد راوناخ
 دراوم هیلک هتبلا هک ،لگنج زا یرادرب هرهب و تظافح رد رثؤم لماوع یدنب تیولوا ،هقطنم یاه لگنج هدنیآ
 نازیم و یسررب لگنج زا یرادرب هرهب و تظافح رد راذگ ریثأت (مهم لماوع )اهروتکاف ناونعب هدش رکذ تاعوضوم
 .تسا هدش جارختسا ناسانشراک و نانیشن لگنج هدش هئارا یاهخساپ زا هتفرگ تروص تابساحم هب هجوت اب نآ ریثأت
 :یلیلحت یاه هتفای زا لصاح جیاتن

 :نمریپسا یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن
 حیحص تیریدم صوصخرد اهنآ تیلاعف نازیمو نانیشن لگنج نیریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن ـ
 دوبهب زا لقتسم دارفا نس رگید ترابعب درادن دوجو ود نآ نیب یراد ینعم هطبار چیه هک دهد یم ناشن لگنج
 دوشیم صخشم دنشاب یم رادروخرب یفاک براجت زا و هدوب الاب هک نم طسوتم هب هجوت اب و دشاب یم لگنج تیریدم
 یم رت رثؤم اهحرط یارجا رد ًاالامتحا ،دنتسه رت طبترم یرادا یاههاگتسد اب هک ناوج دارفا طسوت تیریدم لاقتنا هک
 نانآ و لامعا یتنس شور هب نادنملاس طسوت ءایحا و حالصا لئاسم هكنیا و لسن ود یگنهرف هلصاف هكیلاح رد دشاب
 تیریدم و یموب شناد نیب یترابعب .تسا راذگ ریثأت دیدج و یملع تیریدمرد دننک یمن لابقتسا یروآون شریذپ زا
 رد روشک و ایند رد ریخا ههد هس رد ثداح تالوحت و تاطابترا ًاالامتحا و دراد دوجو یقیمع هلصاف هقطنم رد یملع
 هک ییاج ات هدوب راذگ ریثأت روشک طاقن یصقا رد هدیدپ نیا تشاد نایب ناوتیم ،تسا هتشاد یساسا شقن دنور نیا
 نس یاهریغتم و هدیدرگ شلاچ راچد یتنس تیریدم هک تسا نآ دیؤم (2196)یمساق نسح قیقحت زا لصاح جیاتن
 .دنشاب یمن تهج مه و وسمه مهاب یرادرب هرهب و
 صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم و نارادماد تالیصحت حطس ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن ـ
 شقن رگنایب دوخ هک دراد دوجو ود نآ نیب یراد ینعم و تبثم هطبار هک تسا نآ رگناشن لگنج حیحص تیریدم
 و سیار تاقیقحت هک تسا لگنج تیریدم و ییایحا و یحالصا یاه همانرب رد اه یهاگآ تبثم شریذپ و داوس
 .دهد یم رارق دییأت دروم ار تیریدم یریذپ ریثأت (1116 ) تراوتسا
 رد نانآ تیلاعف نازیم و لگنج زا نانیشن لگنج دمآ رد نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن ـ
 .تسا راد ینعم و هتشاد دوجو تبثم هطبار ریغتم ود نیب هک دهدیم ناشن لگنج حیحص تیریدم صوصخ



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 961

 صوصخ رد نانآ تیلاعف نازیم هجیتن رد دشاب رتشیب لگنج زا نانیشن لگنج دمآ رد نازیم هچ ره رگید ترابع هب
 نایاقآ طسوت هدش ماجنا تاعلاطم زا لصاح جیاتن هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم
 دوجو یراد ینعم هطبار عتارم تیریدم دوبهب دمآرد نازیم نیب هک تسا هداد ناشن (1196 )یناحبس ،(9196 )یناطلس
 طیارش نانیشن لگنج و نارادماد تاناكما و قطانم لیسناتپ ًااعطق هک دنک یمن یبایزرا رثؤم ارنآ رضاح قیقحت هک دراد
 .دیامن یم داجیا ار یتوافتم
 رد نانآ تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج هنالاس دمآرد لک نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن ـ
 لگنج هنالاس دمآرد لک نازیم هچ ره ینعی .دراذگ یم شیامن هب ار تبثم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ
 (0196 ) مدقم تاقیقحت هک .ددرگ یم رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف دشاب رتشیب نانیشن
 زا اهشخب ریاس دمآرد هچ ره هک تسا نآ رگنایب (1196 ) یناحبس و (9196 ) یناطلس نینچمه و (1196)یناحبس و
 .تسا رثؤم یعیبط عبانم یاه هصرع تیریدم دوبهب رد دشاب رتشیب تشک ریز حطسو یزرواشک لیبق
 تیلاعف نازیم و نانیشن لگنج اب یعیبط عبانم نیلوئسم سامت نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن ـ
 و نیلوئسم سامت هچ ره هجیتن رد .دهدیم شیامن ار تبثم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن لگنج
 هدوب رتشیب زین لگنج حیحص تیریدم رد نانآ تیلاعف نازیم تسا هدوب رتشیب نانیشن لگنج اب یعیبط عبانم ناسانشراک
 تیكلام ساسحا و دامتعا نارادماد و نایئاتسور اب حیحص دروخرب هک تسا نیا رگنایب (9196 )تداعس قیقحت .تسا

 .دنیامن یم اه هصرع ءایحا و حالصا ،تظافح هب مادقا دوخ و هداد شیازفا ار نانآ تیلوئسم و
 شیاسرف و بیرخت زا اهنآ عالطاو لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم زا لصاح جیاتن ـ
 جیاتن هكیلاح رد .درادن دوجو یراد ینعم هطبار روکذم ریغتم ود نیب ینعی .دهد یم ناشن ار لقتسم هطبار كی
 ییانشآ نازیم رد ار تالیصحت حطس و ،نس ،یزومآداوس ،یهاگآ (1196 ) یربنق و (1116 ) سکوكلیو تاقیقحت
 .دنادیم رثؤم نارادماد
 تیلاعف نازیم و لگنج دیاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ نازیم ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض زا لصاح جیاتن 
 تیریدم رد ار نانیشن لگنج یهاگآ نازیم و دهدیم ناشن ار تبثم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ

 هدش دییأت ًاالماک عوضوم نیا (1196 )یربنق (1116 )سکولكیو تاقیقحت رد هک .دیامن یم یبایزرا رثؤم حیحص
 .تسا
 تیریدم رد تیلاعف نازیمو یتیامح تالیهست زا نانیشن لگنج هدافتسا ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض هبساحم ـ

 )یزابهش قیقحت رد .دنا هدوب رگیدكی زا لقتسم ریغتم ود ینعی .تسین یراد ینعم هطبار رگناشن لگنج حیحص
 .دیامن مهارف ار هعسوت طیارش دناوت یمن مورحم ییاتسور تیرثکا كی نتشاد هک تسا هدش نایب (1196
 نازیم و یشزومآ یاه هرود رد نانیشن لگنج تکرش تاعفد ریغتم ود نیب یگتسبمه بیرض یسررب زا لصاح جیاتن ـ
 یاه هورد رد تکرش رگید ترابع هب .دهدیم ناشن ار تبثم هطبار لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد نانآ تیلاعف
 فلتخم تاقیقحت رد هک .تسا هداد شیازفا لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد ار نانآ تیلاعف نازیم رتشیب یشزومآ
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 )یراختفا ،(1196 )یربنق ،(1196 )شیاتس ،(1196 )یمظاک ،(0196 )یزابهش ،(0196 )یلکوت هلمج زا هدش ماجنا
 .تسا هدش دییأت عوضوم نیا (0116 )رتسلو نوارب ،(1116 )تراوتسا و سیار ،(1196
 :هتسباو رب لقتسم یاهریغتم یدرف ریثأت زا لصاح جیاتن
 یراد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم لامعا و نادرم و نانز تیلاعف نازیم صوصخ رد ین تیاو نم نومزآ ـ
 عوضوم زا غراف ،(1196 )یناحبس هک .تسا هدوب ناسكی ًاابیرقت هورگ ود تیلاعف هک دوب نیا رگنایب و دادن ناشن ار
 .دراد یناوخمه یعیبط عبانم بیرخت اب اتسور ره رد راوناخ دعب دیامن یم ناونع تیسنج
 و دنا هدومن هدافتسا یكناب تالیهست زا هک ینانیشن لگنج نیب هسیاقم زا لصاح جیاتن ین تیاو نم نومزآ رد ـ
 .تسا راد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد تیلاعف نازیم رظن زا دنا هدركن هدافتسا هک ینیریاس
 هتشاد شقن لگنج حیحص تیریدم رد دناوت یم یتالیهست تارابتعاو ماد قیرط زا نانیشن لگنج زا تیامح ینعی
 .دشاب
 یاهــسالک رد هک ینانیشن لگنج یا هبتر نیگنایم هسیاقم صوصخ رد ین تیاو نم نومزآ زا لصاح جیاتن ـ
 رایسب ریثأتو هدوب راد ینعم فالتخا هک دهدیم ناشن دنا هدركن تکرش هک ینیریاس و دنا هدومن تکرش یشزوـمآ
 و سیار قیقحت جیاتن هک .دن ادومن لمع رت قفوم ناگدننک تکرش و تسا هتشاد لگنج حیحص تیریدم رد یدایز
 قیقحت هک هدوب ریثأت نیمه هدنهد ناشن (9196 )تداعسو (1116 )ینارهب ،(1196 )یراختفا ،(1116 ) تاروتسا

 .تسا هدومن دییأت ار بلطم نیا زین رضاح
 وضع هک ینیریاس و دنا هدوب نانیشن لگنج ینواعت وضع هک ینانیشن لگنج نیب ین تیاو نم نومزآ زا لصاح جیاتن ـ
 رد تیوضع رگید ترابعب .تسا راد ینعم فالتخا لگنج حیحص تیریدمرد تیلاعف نازیم رظن زا دنا هدوبن ینواعت
 .تسا هتشاد ریثأت لگنج حیحص تیریدمرد نانیشن لگنج ینواعت
 فالتخا (لغش )دمآ رد عبنم عون و لگنج حیحص تیریدم صوصخ رد سیلاو لاكسورک نومزآ زا لصاح جیاتن ـ
 حیحص تیریدم صوصخ رد نانیشن لگنج تیلاعف نازیم رب یریثأت لغش عون عقاو رد .دهد یمن ناشن ار یراد ینعم

 .تسا هتشادن لگنج
 :هتسباو رب لقتسم یاهریغتم یعمج ریثأت زا لصاح جیاتن
 لامعا نازیم ینعی هتسباو ریغتم رب لقتسم یاهریغتم تاریثأت صوصخ رد هریغتم دنچ نویسرگر زا لصاح جیاتن
 دیاوف و تیمها زا نانیشن لگنج یهاگآ نازیم هک تسا نآ رگناشن نانیشن لگنج طسوت لگنج رد حیحص تیریدم

 .تسا هتشاد نانیشن لگنج طسوت لگنج و حیحص تیریدم لامعا نازیم رب یتبثم شقن لگنج
  عبانم
 یاه لگنج موب تسیز بیرخت رد یعامتجا-یداصتقا لماوع شقن یسررب ،(4196) ،راگن ،ینمهب ،داهرف ،یمساق ،اضریلع ،یمردلیا

 هرامش ،96 دلج ،ناریا عتارم و اه لگنج زا تظافح و تیامح تاقیقحت یشهوژپ یملع همانلصف ود .(ناتسرل اضراکاک هقطنم)سرگاز
 .246-146 صص ،0



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 661

 ۀعلاطم) ناردنزام ناتسا یاه لگنج زا ماد جورخ هب لیامت یارب یعامتجا -یداصتقا لماوع ریثأت نازیم یسررب ،(2196) ،دیمح ،داژنریما
 .100-190 صص ،مود ۀرامش /مجنپ لاس ،عترم یشهوژپ یملع ۀلجم ،(یراس ناتسرهش یاه لگنج یدروم

 یناسنا تایبدا و مولع هدكشناد دشرا یسانشراک همان نایاپ ،زقس ناتسرهش یئاتسور هعسوت یعامتجا یگنهرف عناوم(0196) خ ،یلکوت
  ناهفصا هاگشناد

 هعسوت و یعیبط عبانم ظفاح یاههورگ لیكشت یارب یبوچ راهچ هیوس ود طابترا و یناسنا تکراشم(1196) ،دمحا دیس ،یدابا نوتاخ
  یئاتسور هعسوت هسسوم تاراشتنا ،رادیاپ

 ماد روما و یعیبط عبانم تاقیقحت زکرم ،زیخبا یاه هزوح تیریدمو یزیر همانرب رد مدرم تکراشم یملع یاهشور(9196) ،نیسح ،تداعس
 ناس ارخ

 یلم رانیمس نیلوا تالاقم هعومجم ،روشک عتارم زا یرادرب هرهب تیریدم رد یعامتجا یداصتقا لماوع شقن(9196) ،اضر مالغ ،یناطلس
 ناهفصا یتعنص هاگشناد ناریا رد یراد عترم و عترم

 91 هرامش ،عترم و لگنج هلجم ،یعیبط عبانم هعسوت و ،ایحا ،ظفح رد یتلود ریغ یاهنامزاس شقن یسررب (9196 ) ،یلوتم و یتعیرش
 ،روشک برغ و لامش یاهلگنج زا تظافح رد نیشن لگنج نایئاتسور تکراشم رب رثوم لماوع (4196 ) ،ینیمارو ،شخب دایز ،یتعیرش

 11 هرامش ،عترم و لگنج هلجم
  نارهت هاگشناد پاچ و تاراشتنا هسسؤم ،ییاتسور جیورت و هعسوت (1196 ).ا ،یزابهش
 تاراشتنا ،زاریش ،اتسور و دشر ،هعسوت سنارفنک نیموس ،یمالسا یاهاروش شقن و تکراشم ،یئاتسور هعسوت حرط ،(0196) ،دماح ،مدقم
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