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 :تقذیم

گان هب پاص عاطفو سزشار و گرمای امیذبخش وجودشان هک رد  هب پاص تعبیز عظیم و انظانی شان اس کلمو ایثار و اس خودصذشت

ایه سزدرتیه روسگاران بهتزیه ابیتشپن است هب پاص قلب اهی زبرگشان هک فریاد رص است و سزگردانی و 

 . می گرایذ و هب پاص محبت اهی بی ردیغشان هک رهگز فروکش نمی کنذ رتص رد پناهشان هب شجاعت
 

 .تقذیم می کنم م ایه مجموهع را هب پذر و مارد زبرضوار  
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 :ذریتق

 “مه لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق”

را شکر می کنم هک رد مقام محبوب ایه بنذه انچیش را معرفت عطا کرد و جزئی اس علوم عالم ال  یتناهی هستی خذا

بذیه وسیلو . را هب مه ارسانی داشت ات رطاهل  ویپست را با افتخار تقذیم استاد گرانقذر جناب آاقی دکتز راغفر نمایم

یاری کردنذ می بوسم و خذا دست پذر و مارد و کلیو افراد دیگری را هک رد دستیابی هب ایه خرد جمعی و معرفت شناسی مرا 

 .گردی مرا ات واپسیه لحظات سنذگی مرا  گرفتار نفض ننمایذرا شاکرم، باشذ ات مقام شا
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 چکیذُ

ٖٯیطٚٱ حًٹض زائٳی ٣ٞط زض خٹاٲٕ اٶؿبٶی، ثٻ زٮی٭ آؾیت ټبی اختٳبٖی، ٞطټٷ٫ی ٸ ؾیبؾی، 

اظ ايٷطٸ ٲُبٮٗٻ اثٗبز . ٲٕ ٲرتٯٝ ثٹزٺ اؾتضٕٞ آٴ ټٳٹاضٺ اظ زٚسٚٻ ټبی زٸٮت ټبی خٹا

ٲرتٯٝ ٣ٞط، اضظيبثی تأثیط ؾیبؾت ټبی ٦بټف ٣ٞط، ٸ ثبظثیٷی ؾیبؾت ټب اظ ټسٜ ټبی انٯی 

ٲُبٮٗٻ ٣ٞط، ٖٯ٭ ٸ ضٸٶس آٴ ٲی تٹاٶس ثٻ زٸٮت ټب ثطای ٦بټف ٣ٞط ٸ آؾیت . ٲُبٮٗٻ ٣ٞط اؾت

ط ٸ قبذم ټبی ٣ٞط زض ايطاٴ ټسٜ انٯی ايٵ پػٸټف اٶساظٺ ٪یطی ذٍ ٣ٞ.ټبی آٴ ٦ٳ٥ ٦ٷس

زض ايٵ پػٸټف ذٍ ٣ٞط ثب تٹخٻ ثٻ ضٸي٧طز ٶیبظټبی اؾبؾی . ثبقس ٲی1363- 1388زض ؾب٬ ټبی

٦یٯٹ ٦بٮطی ثٻ اظای ټط ٶٟط زض ټط ضٸظ ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲتٹؾٍ ٢یٳت  2080ٸ ثطآٸضز ټعيٷٻ ؾجس

ثب اؾتٟبزٺ اظ قبذم  قبذم ټبی ٣ٞط. آٴ زض ثیٵ اؾتبٶٽب ٸ ٲٷب١َ خٛطاٞیبيی ثسؾت آٲسٺ اؾت

ثطای ؾبٮٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ( 1984)ٞٹؾتط، ٪طيط ٸ تٹضث٥ 

. ؾپؽ ذٍ ٣ٞط قسيس ثطای ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت. ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت

اٮ٫ٹی تهحیح اختٳبٖی ٣ٞط اثتسا ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ  -ټٳچٷیٵ ثٻ زٮی٭ اټٳیت آثبض ا٢تهبزی

. ثٻ ثطضؾی ضاثُٻ ثٯٷس ٲست ضاثُٻ ٣ٞط ٸ ضقس ا٢تهبزی، تٹضٰ ٸ ٶبثطاثطی پطزاذتیٱبی ثطزاضی ذُ

ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١، ثٻ   .ؾپؽ ضاثُٻ ٲیبٴ ٣ٞط ٸ خطائٱ اختٳبٖی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت

ثطاؾبؼ ٶتبيح  .ٖٷٹاٴ حسا٢٭ ٶیبظټبی اؾبؾی، ٸاثؿتٻ ثٻ ؾُح ٢یٳت ټب زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ اؾت

٦بټكی ٸ پؽ اظ آٴ  1384تب ؾب٬  1363م ټبی ٣ٞط قٽطی ٸ ضٸؾتبيی اظ ؾب٬ قبذتح٣ی١ 

٣ٞط زض ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت ثیف اظ ذبٶٹاضټبی ٲطز  .اٞعايكی ثٹزٺ اؾت1388 تب ؾب٬

ټط چٻ ؾٹاز ؾطپطؾت ذبٶٹاض اٞعايف يبثس؛ ثٻ  .ؾطپطؾت زض خبٲٗٻ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٲی ثبقس

زض ٲٹضز ٸ٢ٹٔ پسيسٺ تٛصيٻ ٶب٦بٞی ٸ ؾٹء  .يبثسٲی اض ٦بټف ٖٯت اٞعايف زضآٲسټب، ٣ٞط ٦ٯی ذبٶٹ

ټٳطاٺ ثب ٶٹؾبٶبت قسيس،  1384تب  1363تٛصيٻ زض ثیٵ ٦ٹز٦بٴ ٦كٹض ضٸٶس ٖٳٹٲی اظ ؾب٬ 

ثب ٲكبټسٺ ٶتبيح  .ايٵ ضٸٶس نٗٹزی اؾت 1388تب  1384اظ ؾب٬  ٸ ضٸٶسی ٦بټكی اؾت

 .اٲب ضاثُٻ ضقس ثب ٣ٞط ضاثُٻ ٲٷٟی اؾت .ضزٶبثطاثطی ٸ تٹضٰ ثب ٣ٞط ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ زازضيبٞتیٱ، 

  .خطٰ ٸ ٣ٞط ضاثُٻ ٲثجت زاضز

  

 قبذم ټبی ٣ٞط، ٶطخ ٣ٞط، ق٧بٜ ٣ٞط، قست ٣ٞط، ذٍ ٣ٞط قسيس: ٦ٯیس ٸاغٺ 
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 فْزعت جذاٍل

 ، ٲبټیبٶٻ ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ؾجس ٚصايی ثطای تٗییٵ ذٍ ٣ٞط  - 1-4خسٸ٬ 

 1363-1375ټبی اضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض  زض ثرف قٽطی َی ؾب٬  - 2-4خسٸ٬ 

 1376-1388یاضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض  زض ثرف قٽطی َی ؾب٬ ټب -3-4خسٸ٬ 

 1363-1375  ؾبٮٽبی َی ضٸؾتبيی ثرف زض ٦كٹض اؾتبٶٽبی زض ٚصا ؾجس اضظـ -4-4-خسٸ٬

  1376-1387ضٸٶس اضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض زض ثرف ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -5-4خسٸ٬ 

 ٷٷسٺ ٲٹاز ذٹضا٦ی ٸ قبذم ٢یٳت ٲهطٜ ٦( ضٸؾتب/قٽط)ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصا  -6-4خسٸ٬ 

 ٲ٣بيؿٻ ذٍ ٣ٞط قٽطی ثب زٸ يطيت اٶ٫٭ -7-4 خسٸ٬

 .زض ثرف قٽطی 1375-1363ٲیبٶ٫یٵ يطيت اٶ٫٭  ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی  -8-4خسٸ٬

 . زض ثرف قٽطی 1388-1376ٲیبٶ٫یٵ يطيت اٶ٫٭ ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی  -9-4خسٸ٬ 

 زض ثرف ضٸؾتبيی 1375 -1363ی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی یبٶ٫یٵ يطيت اٶ٫٭ ثٻ ت٧ٟٲ -10-4خسٸ٬ 

 ضٸؾتبيی زض ثرف 1388-1376ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی   ٲیبٶ٫یٵ يطيت اٶ٫٭ -11-4خسٸ٬ 

 ضٸـ ٲحبؾجٻ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ؾبيط ٲُبٮٗبت -12-4خسٸ٬ 

 (زضنس) 11ٲحبؾجٻ قبذم ؾطقٳبض ٣ٞط قٽطی ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ خسٸ٬  -13-٬4 خسٸ

 ذبٶٹاض ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ثرف قٽطی ثٻ ت٧ٟی٥ ثٗس -14-4خسٸ٬ 

 ذبٶٹاض ثٗس ت٧ٟی٥ ثٻ ضٸؾتبيی ثرف زض ٲٗبز٬ ٲ٣یبؼ -15-4 خسٸ٬

 1387ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ذٍ ٣ٞط پٷح ٶٟطٺ  -16-4خسٸ٬ 

زض  1363-1388 ٶٟطٺ َـی ؾـب٬ ټـبی    4ذبٶٹاض  ثطضؾی ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲٷ٣ُٻ ای -17-4ٸ٬ خس

 ثرف قٽطی

زض  1363-1388ٶٟـطٺ َـی ؾـب٬ ټـبی     4ذبٶٹاض ثطضؾی ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲٷ٣ُٻ ای  -18-4خسٸ٬ 

 ثرف ضٸؾتبيی
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ٶٟطٺ، ثعض٪ؿب٬ ٶطٲب٬ قسٺ ثـط حؿـت ٲـطز     4ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٦بٮطی ٚصا ثطای ي٥ ذبٶٹاض  -19-٬4 خسٸ

 1375زض ؾب٬  30-18ؾٵ ثیٵ 

ثط حؿت اضظـ پٹٮی حسا٢٭ ٦بٮطی ٲٹضز ٶیبظ ي٥ ٞـطز ثعض٪ؿـب٬ زض    ٪طؾٷ٫ی ذٍ ٣ٞط  -20-4خسٸ٬ 

 ثٻ ضيب٬ 1387ٲٷب١َ ٦كٹض زض ؾب٬ 

-1363ٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲیبٶٻ، ٲیبٶ٫یٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١، ٲیبٶ٫یٵ ټعيٷـٻ  َـی ؾـب٬ ټـبی     ض -21-4خسٸ٬ 

 زض ثرف قٽطی  1388

 1388 -1363ضٸٶس قبذم ټبی ٣ٞط  زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -22-4خسٸ٬ 

-1363قـٽطی َـی ؾـب٬ ټـبی     ؿجت ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ت٧ٟی٥ ٲٷ٣ُٻ زض ثرـف  ضٸٶس ٶ -23-4خسٸ٬ 

1388 

ضٸٶس ٶؿجت ذبٶٹاض ټبی ٣ٞیط ثـٻ ت٧ٟیـ٥ ٲٷ٣ُـٻ زض ثرـف ضٸؾـتبيی َـی ؾـب٬ ټـبی          -24-4خسٸ٬ 

1363-1388 

-1363قبذم ټبی ٣ٞط ظٴ ؾطپطؾت زض ثرف قـٽطی  ٸ ضٸؾـتبيی َـی ؾـب٬ ټـبی       -25-4خسٸ٬ 

1388 

-1363قبذم ټبی ٣ٞط ٲطز ؾطپطؾت زض ثرف قـٽطی ٸ ضٸؾـتبيی َـی ؾـب٬ ټـبی       -26-4خسٸ٬ 

1388 

 1388-1363ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاض ټب ثب ؾطپطؾت ثی ؾٹاز زض  -27-4خسٸ٬ 

َی ؾب٬ ټبی  ٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاضټب ثب ؾطپطؾت ثب ؾٹاز اثتسايی زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی -28-4خسٸ٬ 

1363-1388  

َـی ؾـب٬    ٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاضټب ثب ؾطپطؾت ثب ؾٹاز ٲتٹؾُٻ زض ثرف قـٽطی ٸ ضٸؾـتبيی   -29-4 خسٸ٬

  1388-1363ټبی 

َـی ؾـب٬    ٶٹاضټب ثب ؾطپطؾت ثب ؾٹاز زاٶك٫بټی زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾـتبيی ٶطخ ٣ٞط ذب -30-4خسٸ٬ 

  1388-1363ټبی 

 1388-1363ٶطخ ؾطقٳبض ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -31-4خسٸ٬ 
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زض ٲٷـب١َ قـٽطی ٸ    ٻيـ تٛص ؾـٹء تٛصيٻ ٶب٦ـبٞی ٸ   ٲٗطو زض ٦ٹز٦بٴ ٣ٞط ؾطقٳبض ٶطخ -32-4 خسٸ٬

 1388-1363ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی 

 1388-1363زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  ٪طؾٷ٫یضٸٶس قبذم ټب  -33-4خسٸ٬ 

 1388 – 1363ی َی ؾب٬ ټبی ٶطخ ٣ٞط ٲیبٶٻ زض زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبي -34-4خسٸ٬ 

ثرف ټبی ٲرتٯٝ ٲكبٚ٭ زض ثبظاض ٦بض زض ٲكبٚ٭ ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٸ  -35-4خسٸ٬

 ٦٭ ٦كٹض

ٚیط ضؾٳی زض ثبظاض ٲكبٚ٭ ثٻ ت٧ٟی٥  ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٶؿجت ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٸ  -36-4 خسٸ٬

 ٸ ٦٭ ٦كٹض

 ٶؿجت ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٸ ٚیط ضؾٳی زض ثرف ټبی ٲرتٯٝ ٲكبٚ٭ زض ثبظاض ٦بض  -37-4 خسٸ٬

  1388-1363تبي٭ زض ثیٵ ٲٷب١َ ٶُٻ ٪بٶٻ ٦كٹض َی ؾب٬ ټبی  ضٸٶس ٶبثطاثطی ثٻ ضٸـ -38-4خسٸ٬ 

 ٲتٛیطټبی اؾتٟبزٺ قسٺ زض اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصيطی ٶؿجت ثٻ ٣ٞط -39-4 خسٸ٬

 آؾیت پصيطی ترٳیٵ ٲس٬ -40-4خسٸ٬ 
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 فْزعت ًوَدارّا

-1363ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس اضظـ ؾجس ٚصايی ٸ قبذم ٢یٳت ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ َـی ؾـب٬ ټـبی      -1-4ٶٳٹزاض 

1387 

 1387-1363زض زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس  يطيت اٶ٫٭ -2-4ٶٳٹزاض 

  ٶٟطٺ چٽبضضٸٶسٲتٹؾٍ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬  -3-4ٶٳٹزاض 

ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ثیٵ زض اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ زض زٸ ثرف قـٽطی ٸ    -4-4ٶٳٹزاض 

 1363-1388یبؾب٬ ټ یضٸؾتبيی َ

 1388-1363 یټب ؾب٬ یَ ضٸؾتب ٸ قٽط ٥یت٧ٟ ثٻ طی٣ٞ یذبٶٹاضټب ٶؿجت ضٸٶس -5-4 ٶٳٹزاض

-1388خٷؿیت ؾطپطؾـت ذـبٶٹاض زض ٲٷـب١َ قـٽطی      زضنس ذبٶٹاض ټبی ٣ٞیط ثٻ ت٧ٟی٥ -6-4ٳٹزاض ٶ

1363 

-1388زضنس ذبٶٹاض ټبی ٣ٞیط ثٻ ت٧ٟی٥ خٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض زض ٲٷـب١َ ضٸؾـتبيی    -7-4ٶٳٹزاض 

1363 

 .ؾٹاز ؾطپطؾت پطا٦ٷس٪ی ذبٶٹاضټب ثب تٹخٻ ثٻ -8-4ٶٳٹزاض 

ٶطخ ؾطقٳبض ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ثـٻ ت٧ٟیـ٥ قـٽطی ٸ ضٸؾـتبيی َـی ؾـب٬ ټـبی        ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس  -9-4ٶٳٹزاض 

1363-1388 

 ٸ یقـٽط  ٥یـ ت٧ٟ ثـٻ  زض ٲٗطو تٛصيـٻ ٶب٦ـبٞی   ٦ٹز٦بٴ ٣ٞط ؾطقٳبض ٶطخ ضٸٶس ؿٻيٲ٣ب -10-4 ٶٳٹزاض

 1388-1363 یټب ؾب٬ یَ يیضٸؾتب

 1388-1363َی ؾب٬ ټبی  ٪طؾٷ٫ی ٸ٢ٹٔٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ٶطخ  -11-4ٶٳٹزاض 

ــٹزاض  ــٻ   -12-4ٶٳــ ــط ٲیبٶــ ــطخ ٣ٞــ ــس ٶــ ــٻ ضٸٶــ ــبی   ٲ٣بيؿــ ــب٬ ټــ ــی ؾــ 1388-1363َــ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٲ٣سٲٻ

اختٳبٖی  -تطيٵ ٶٳب٪ط ټبی ٸيٗیت ا٢تهبزی ثطضؾی ٸيػ٪ی ټبی ٣ٞط ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ی اظ انٯی     

اضتجبٌ ثیٵ . ضيعاٴ خٹاٲٕ ٲرتٯٝ ثٹزٺ اؾت ٪صاضاٴ ٸ ثطٶبٲٻ ټب ټٳٹاضٺ ٲٹضز تٹخٻ ؾیبؾت ذبٶٹاض

ؾطضيعټبی اٲٷیتی ٸ اختٳبٖی ايٵ پسيسٺ، . سيسٺ قٷبذتٻ قسٺ ای اؾت٣ٞط، ضقس، خطٰ ٸ خطائٱ پ

 .اٲٷیت ؾیبؾی، ا٢تهبزی ٸ ٞطټٷ٫ی خٹاٲٕ ضا ٲٹضز تٽسيس ٢طاض ٲی زټٷس

اظ ايٷطٸ ثطضؾی ٸيٗیت ٣ٞط، تحٹ٬ آٴ، ٸ تأثیط ؾیبؾت ټبی ٲ٣بثٯٻ ثب ٣ٞط ثط قبذم ټبی       

ايٵ ٲُبٮٗٻ ٲی ٦ٹقس . ختٳبٖی اؾتا –ٲرتٯٝ آٴ اظ زٚسٚٻ ټبی ؾیبؾت ٪صاضاٴ ا٢تهبزی 

تهٹيطی اظ ٣ٞط ذبٶٹاضټبی ٦كٹض ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ خٛطاٞیبيی، ٸيػ٪ی ټبی قٛٯی، خٷؿیتی ٸ 

٣ٞط . تحهیٯی ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٸ ثب تٹخٻ ثٻ ثُٗس ذبٶٹاض َی ؾب٬ ټبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اضائٻ ٦ٷس

اضټب ٶؿجت ثٻ ٣ٞط ثب ٲُٯ١، ٲؿ٧ٷت ٸ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴِ زض ٲٗطو ؾٹء تٛصيٻ ٸ آؾیت پصيطی ذبٶٹ

 .اختٳبٖی ٲحبؾجٻ ٲی قٹز –تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی ټبی ا٢تهبزی 

اؾت؛ ٦ٻ ٲٗطٜ تٟبٸت ټبی  1ي٧ی اظ ٸيػ٪ی ټبی ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ پسيسٺ زٸ٪بٶ٫ی     

 -ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی، ٲحطٸٰ ٸ ثطذٹضزاض -ٞبحف زض ٲیعاٴ تٹؾٗٻ يبٞت٫ی ٲٷب١َ ٲرتٯٝ

حبؾجٻ ٣ٞط زض ؾُح اؾتبٴ ټب ٸ ٶیع ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطی ٸ زض ايٵ ٲُبٮٗٻ يٳٵ ٲ. اؾت

ضٸؾتبيی اظ آٴ خبيی ٦ٻ زازٺ ټبی ٲٹخٹز زض ؾُح اؾتبٴ ټب اظ اٖتجبض ٦بٞی ثطای ايٵ ٲٷٓٹض 

ٲجٷبی ت٣ؿیٱ ثٷسی ايٵ ٲٷب١َ تٳبيع . ثطذٹضزاض ٶیؿتٷس ٦كٹض ثٻ ٶُٻ ٲٷ٣ُٻ ت٣ؿیٱ ٲی قٹز

ټبی ا٢تهبزی ٦كٹض اظ ٶٓط  ای ٸ قجبټت ٹاضی ٲٷ٣ُٻټٳد ٲٷب١َ ٲحطٸٰ ٸ ثطذٹضزاض اظ ي٧سي٫ط ٸ

 . خٛطاٞیبيی ٲی ثبقس

ٹاضټب ٸيٗیت قٛٯی اظ آٴ خبيی ٦ٻ ي٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٲؤثط زض ق٧٭ ٪یطی ٸيٗیت ضٞبټی ذبٶ     

ثٻ ت٧ٟی٥ ٲكبٚ٭  ٲكرهبت قٛٯی ذبٶٹاضټبی ٦كٹض ٸ ٶیع ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ؾطپطؾت آٶٽبؾت،

. ثٻ ت٧ٟی٥ ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٸ ٚیطضؾٳی قٷبؾبيی ٲی قٹٶسٖٳٹٲی، ذهٹنی، اخبضٺ ث٫یط ٸ ٶیع 

                                                             
 - Duality  
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آٴ زؾتٻ اظ ٲكبٚٯی ٦ٻ . ٲجٷبی قٷبؾبيی ٲكبٚ٭ ٚیطضؾٳی اظ ضؾٳی پطزاذت ٲبٮیبت اؾت

 . ٲبٮیبت ٶٳی پطزاظٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲكبٚ٭ ٚیط ضؾٳی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اٶس

يٵ ٲٷبؾجت اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ثط ٸيٗت ضٞبټی ذبٶٹاضټب خٷؿیت ؾط پطؾت آٶٽبؾت ثٻ ا     

 .ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ثٻ ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت ٸ ٲطز ؾطپطؾت ت٧ٟی٥ ٲی قٹٶس

ي٧ی اظ ٲكرهٻ ټبی ٲؤثط ثط ٸيٗیت قٛٯی ذبٶٹاضټب، ٸ ثٷبثطايٵ ٸيٗیت ضٞبټی آٶٽب ؾُح 

ثٻ ايٵ ٲٷبؾجت، ٸيٗیت تحهیٯی ؾطپطؾت ذبٶٹاضټب . تحهیالت ؾطپطؾت ايٵ ذبٶٹاضټب اؾت

بٶٹاضټبی ٣ٞیط ثط حؿت ٶٹٔ قٛ٭ ٸ ٸيٗیت تحهیٯی قٷبؾبيی ٲی قٹز ٸ ٲكرهبت ذ

 . ؾطپطؾت ذبٶٹاض ثطضؾی ٲی قٹز

ثطای اضائٻ ي٥ تهٹيط ٶؿجتبً خبٲٕ اظ ٣ٞط ؾٻ ٲكرهٻ ٸ٢ٹٔ ٣ٞط، قست ٣ٞط، ٸ ٶبثطاثطی ثیٵ      

ايٵ ؾٻ ٲكرهٻ ثب ؾٻ قبذم ؾطقٳبض ٣ٞط، ٶؿجت ق٧بٜ ٣ٞط ٸ . ٣ٞطا زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز

 . ط اؾتٟبزٺ ٲی قٹزٶؿجت ٲدصٸض ق٧بٜ ٣ٞ

اظ آٴ خبيی ٦ٻ ٲیعاٴ ٣ٞط زض ټط خبٲٗٻ ای ثب تٹخٻ ثٻ ذٍ ٣ٞط تٗییٵ ٲی قٹز، ٲیعاٴ ذٍ      

زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ثطای قٷبؾبيی . ٣ٞط انٯی تطيٵ ٖبٲ٭ قٷبؾبيی ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط اظ ٚیط ٣ٞیط اؾت

ط زض ټط ضٸظ ٦یٯٹ ٦بٮطی ثٻ اظای ټط ٶٟ 2080ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط اظ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثط حؿت 

. ټٳچٷیٵ زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ذٍ ٣ٞط قسيس يب ذٍ ٲؿ٧ٷت ٶیع ٲحبؾجٻ ٲی قٹز. اؾتٟبزٺ ٲی قٹز

. قٹز ايٵ ذٍ ثط حؿت ٲیعاٴ حسا٢٭ ٦بٮطی ٲٹضز ٶیبظ ثطای اًٖبی ي٥ ذبٶٹاض ٲحبؾجٻ ٲی

ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ ظيط ذٍ ٲؿ٧ٷت ٢طاض ٲی ٪یطٶس ذبٶٹاضټبيی ټؿتٷس ٦ٻ ٦٭ ٲربضج آٶٽب حتی 

ثٷبثطايٵ ثبيس اٶتٓبض زاقت ايٵ ذبٶٹاضټب ثب تٛصيٻ ٶب٦بٞی . ٹضز ٶیبظ آٶٽب ضا تأٲیٵ ٶٳی ٦ٷسحسا٢٭ ٲ

 . ٸ ؾٹء تٛصيٻ ضٸثطٸ ثبقٷس

ٸيٗیت ضٞبټی ٦ٹز٦بٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ؾطٲبيٻ ټبی آيٷسٺ ټط ٦كٹض، ټٳٹاضٺ اظ انٯی تطيٵ زٚسٚٻ      

ايٵ ٲُبٮٗٻ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ثط زض . اختٳبٖی زض خٹاٲٕ ٲرتٯٝ اؾت -ضيعاٴ ا٢تهبزی  ټبی ثطٶبٲٻ
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ټٳچٷیٵ . حؿت ٶؿجت تٗساز ٦ٹز٦بٴ ٲٹخٹز زض ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط اظ ٦٭ ٦كٹض ٲحبؾجٻ ٲی قٹز

 . ٶؿجت ٦ٹز٦بٴ زچبض تٛصيٻ ٶب٦بٞی ٸ يب ؾٹء تٛصيٻ اظ ٦٭ ٦ٹز٦بٴ ٦كٹض ثطآٸضز ٲی قٹز

پصيطی ي٧ی اظ قبذم ټبيی ٦ٻ اضتجبٌ تٷ٫بتٷ٫ی ثب قبذم ټبی ٣ٞط زاضز قبذم آؾیت       

ضٸـ ټبی ٲرتٯٟی ثطای اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصيطی ذبٶٹاضټب ٶؿجت ثٻ ٣ٞط . ٶؿجت ثٻ ٣ٞط اؾت

زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ايٵ قبذم ثط حؿت احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاضټب ثب تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی . ٸخٹز زاضز

ايٵ قبذم يطٸضتبً ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ضا زض ثط ٶٳی ٪یطز ٸ ٲیعاٴ . ټبی آٴ ټب ٲحبؾجٻ ٲی قٹز

اختٳبٖی ضا زض ٶٓط ٲی   –ٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ٦ٯیٻ ذبٶٹاضټب ضا ثب تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی ټبی ا٢تهبزی احت

ٶتبيح ثسؾت آٲسٺ ثطای ايٵ قبذم ٲی تٹاٶس ثطای ضتجٻ ثٷسی ذبٶٹاضټب ثب تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی . ٪یطز

اختٳبٖی آٶٽب ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪یطز ٦ٻ اظ خٳٯٻ ايٵ ٲٹاضز ٲی تٹاٴ ثٻ ضتجٻ  -ټبی ا٢تهبزی

 . ٷسی اؾتح٣ب٠ ذبٶٹاضټب ثطای زضيبٞت يبضاٶٻ اظ ايٵ ضتجٻ ثٷسی اؾتٟبزٺ ٦طزث

 :هغألِ پضٍّؼ -1-1 

-1386زض ٦٭ ٦كٹض ضٸٶس ٶعٸٮی ٸ اظ  1363-1383ؾُٹح ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی َی ؾبٮٽبی      

َی ؾبٮٽبی ايٵ زٸضٺ قبټس ٶٹؾبٶبت اٶساظٺ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی زض . ضٸٶس نٗٹزی زاقتٻ اؾت 1383

. ي٧ی اظ ٸيػ٪ی ټبی ا٢تهبز ايطاٴ ثسٸٴ تطزيس تٹظيٕ ٶبٲتٹاظٴ ٲٷ٣ُٻ ای اؾت. ثٹزٺ ايٱ٦كٹض 

ټٳیٵ اٲط زٮی٭ . ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض اظ زضخبت ٦بٲالً ٲتٟبٸتی اظ تٹؾٗٻ يبٞت٫ی ثطذٹضزاضٶس

 ټبی ٪ؿتطزٺ ايٵ ٲٽبخطت. ٲحطٸٰ ثٻ ٲٷب١َ ثطذٹضزاض قسٺ اؾتٲٽبخطتٽبی ٪ؿتطزٺ اظ ٲٷب١َ 

ذٹز زٮیٯی ثط ٖسٰ تٹؾٗٻ يبٞت٫ی ٲٷب١َ ٲحطٸٰ تط ٸ ٶیع  ،كٻ ټبی ضٞبټی زاضٶس٦ٻ ٖٳستبً ضي

ٸ ثٻ  ،ای زض ٲٷب١َ ثطذٹضزاض تط قسٺ اؾتاختٳبٖی ٪ؿتطزٺ  –تحٳی٭ ټعيٷٻ ټبی ا٢تهبزی 

ثسٸٴ تطزيس ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی . ايٵ تطتیت ذٹز تجسي٭ ثٻ ي٧ی اظ ٲٹاٶٕ تٹؾٗٻ زض ٦كٹض قسٺ اؾت

اظ خٳٯٻ ٲٹاٶٕ انٯی ٣ٞط ظزائی ټؿتٷس ٸ ثٻ  ،٣ط قسيس ٸ ٶبثطاثطی ٪ؿتطزٺٯٟی١ ٞټطي٥ ،ثٻ ٸيػٺ ت

ٲُبٮٗبت ٪ؿتطزٺ ای حب٦ی اظ آٴ اؾت ٦ٻ . ٖٳ٭ ٲی ٦ٷٷس زنٹضت ٲٹاٶٕ ضقس ٸ تٹؾٗٻ ا٢تهب
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ايٵ ٲُبٮٗٻ  .اضتجبٌ تٷ٫بتٷ٫ی ٲیبٴ ٪ؿتطـ خطٰ ٸ خطائٱ ٸ ٪ؿتطـ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی ٸخٹز زاضز

٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض ضاثُٻ ايٵ  ،س ا٢تهبزیيٳٵ ثطضؾی ضاثُٻ ضق ٲی ٦ٹقس

ٖالٸٺ ثط آٴ ٲیعاٴ . ٖٹاٲ٭ ضا ثب آٲبض ٪ؿتطـ خطٰ ٸ خطائٱ زض ټٳیٵ ٲٷب١َ ثطضؾی ٲی ٦ٷس

آؾیت پصيطی زض ٲ٣بث٭ ٣ٞط ضا زض ټٳیٵ ٲٷب١َ ٲحبؾجٻ ٲی ٦ٷس ٸ اضتجبٌ ثیٵ ٪ؿتطـ خطٰ ٸ 

 .١ ٲرتٯٝ ضا ثطضؾی ذٹاټس ٦طزخطائٱ ثب زضخٻ آؾیت پصيطی ذبٶٹاضټبی ٲٷبَ

 :   ّای پضٍّؼ  پزعؼ -1-2

 ٲیعاٴ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض چٻ ٲیعاٴ اؾت؟ -1-1-2

 ٲیعاٴ آؾیت پصيطی ٶؿجت ثٻ ٣ٞط ذبٶٹاضټب چٻ ٲیعاٴ اؾت؟ -1-2-2

 ضاثُٻ ثیٵ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی ٸ ٲیعاٴ اضت٧بة خطٰ ٸ خطائٱ زض ٦٭ ٦كٹض چیؿت؟  -1-3-2

 : اّذاف پضٍّؼ ٍ ضزٍرت آى -1-3

اختٳبٖی تٹؾٗٻ  -ظ ٖٯ٭ ا٢تهبزیټسٜ اظ ايٵ ٲُبٮٗٻ ٞطاټٱ آٸضزٴ ي٥ تهٹيط ز٢ی١ تط ا     

ثٻ ٖالٸٺ ايٵ ٲُبٮٗٻ ٲی ٦ٹقس تب پبؾد ټبيی ثٻ ٖٷٹاٴ ضاٺ ح٭ ټبی . ٲتٹاظٴ زض ٦كٹض اؾتٶب

 .ٲ٣بثٯٻ ثطای ح٭ ايٵ ٲك٧الت ثیبثیس

 : فزضیات پضٍّؼ  -1-4

 .ضقس ا٢تهبزی ٸ ؾُٹح ثبالتط ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی ضاثُٻ ٲٷٟی ٸخٹز زاضزثیٵ  -1-1-4

٪ؿتطـ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی ٲٹخت ٪ؿتطـ خطٰ ٸ خطائٱ زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ٦كٹض قسٺ  -1-2-4

 . اؾت
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اطالعات هزبَط بِ رٍػ ؽٌاعي پضٍّؼ  -1-5

 

 : تٗطيٝ خبٲٗٻ آٲبضی ٸ ٸيػ٪ی ټبی آٴ -1-1-5

ٲٷ٣ُٻ ت٣ؿیٱ ٲی قٹز ٸ ٲٷجٕ آٲبضی ٲٹضز اؾتٟبزٺ  ٦9ٻ ثٻ خبٲٗٻ آٲبضی ٦٭ ٦كٹض اؾت      

-1386زض آٲس ذبٶٹاضټب اظ  –ضيع زازٺ ټبی آٲبضټبی ٪طزآٸضی قسٺ زض پیٳبيف ټبی ټعيٷٻ 

 .ٲی ثبقس( زض نٹضت اٶتكبض ضؾٳی ؾبٮٽبی ثٗس ټٱ اٞعٸزٺ ذٹاټس قس) 1363

 :ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪یطی ٸ حدٱ ت٣طيجی ٶٳٹٶٻ -1-2-5

ذبٶٹاض ضا زض ؾُح ٦كٹض قبٲ٭  30000َی ؾبٮٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض حسٸز  آٲبضټبی ٞٹ٠     

اختٳبٖی آٶٽب ټٳطاٺ ثب آٲبض ضؾٳی ات٧بة خطٰ ٸ خطائٱ زض  –ٲی قٹز ٦ٻ ٸيػ٪ی ټبی ا٢تهبزی 

 .٦كٹض ٦ٻ آٴ ټٱ تٹؾٍ ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ ٲٷتكط ٲی قٹز ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت

 (:اٖتجبضی -پبيبيی)دف اثعاض ؾٷدف ،ٲ٣یبؾٽبی ؾٷ -2-3-5

، ثطای اٶساظٺ (1983)تٹضث٥  -٪طيط -زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ثطای اٶساظٺ ٪یطی ٣ٞط اظ قبذم ٞٹؾتط     

احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاض ټب ثب تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی .٪یطی ٶبثطاثطی قبذم تبي٭ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز

. ٶساظٺ ٪یطی ٲی قٹزا( panel)اختٳبٖی آٶٽب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ الخیت پطاثیت _ټبی ا٢تهبزی

ټٳچٷیٵ ثب اؾتٟبزٺ اظ اٮ٫ٹی تهحیح ذُبی ثطزاضی ثٻ ثطضؾی ضاثُٻ ٲیبٴ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی ٸ 

زض ٲٗبزٮٻ خسا٪بٶٻ ای ثب اؾتٟبزٺ اظ . ٲتٛیطټبی ا٢تهبزی تٹضٰ ٸ ضقس ا٢تهبزی ٲی پطزاظيٱ

 . اذتټٳیٵ اٮ٫ٹ ثٻ ثطضؾی ضاثُٻ ٲیبٴ خطائٱ ٸ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی ٸ ثی٧بضی ذٹاټیٱ پطز
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 فصــل دٍم       
        

 پیكیٷٻ پػٸټف      
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اٲب . ٲحبؾجبت ثؿیبضی زض خٽت اٶساظٺ ٪یطی ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی زض ٦كٹض نٹضت ٪طٞتٻ اؾت     

ٲتأؾٟبٶٻ زضثبضٺ اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصيطی ذبٶٹاضټب ٶؿجت ثٻ ٣ٞط چٷس ٲُبٮٗٻ ثیكتط نٹضت 

 .ثیبٴ چٷس ٶٳٹٶٻ اظ آٴ ٲی پطزاظيٱ زض ايٵ ثرف  ثٻ. ٶ٫طٞتٻ اؾت

ؾٻ ثطضؾی خسا٪بٶٻ زض ظٲیٷٻ زضآٲس زض ايطاٴ اٶدبٰ زازٺ ( b1974،a1974،1975)ټبقٱ پؿطاٴ 

اؾت، ٦ٻ ٸيػ٪ی انٯی زض ٲ٣بيؿٻ ثب زٸ ٲُبٮٗٻ ٢جٯی تٹخٻ ٸ تأ٦یس اٸ ثط تحٹالت ٸ تٛییطات 

اٸ ثٻ ثطضؾی تٹظيٕ . ؾبٮٻ اؾت 15اٮ٫ٹی تٹظيٕ زضآٲس زض ٦كٹض زض َی ي٥ زٸضٺ ظٲبٶی ت٣طيجبً 

ٲی پطزاظز ٸ ؾٗی زض قٷبذت ٖٹاٲ٭ ٲؤثط ثط اٮ٫ٹی  1353تب  1338زضآٲس زض ٞبنٯٻ ؾب٬ ټبی 

اٸ ٖالٸٺ ثط ثطضؾی ټبی ذٹز زض ؾُح . تٹظيٕ زضآٲس زض ٦كٹض ٸ زض ثیٵ ٲٷب١َ ٲرتٯٝ آٴ زاضز

يٕ زضآٲس زض قٽط ټبی ٦كٹض، ثٻ ٲُبٮٗٻ تٹظ ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٸ ٶیع ٲٷب١َ ٸ اؾتبٴ

اٸ زض ٲُبٮٗبت ذٹز ثٻ ايٵ ٶتیدٻ ضؾیسٺ اؾت ٦ٻ تٹظيٕ زضآٲس زض . تٽطاٴ ٶیع پطزاذتٻ اؾت

ذبٶٹاضټبی زټ٥ . تط اظ تٹظيٕ زضآٲس زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی آٴ اؾت ٲٷب١َ قٽطی ٦كٹض ٶبٲتٗبز٬

آٴ ټب ٚبٮجبً ٲٗٳٹالً زاضای ٞطز ثب ؾٹاز ٶجٹزٺ ٸ اًٖبی ٞٗب٬ ( ٣ٞیطتطيٵ ذبٶٹاضټب)اٸ٬ زضآٲسی 

زض )ٖالٸٺ ثط ايٵ ؾطپطؾت ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ثیكتط ٦بض٦ٵ ٲؿت٣٭ . ثی٧بض ثٹزٺ ٸ قٛٯی ٶساضٶس

ؾٻ ټٳچٷیٵ . ټؿتٷس( زض ٶ٣بٌ قٽطی)ٸ يب ٲعز ٸ ح٣ٹ٠ ث٫یط ثرف ذهٹنی ( ٶ٣بٌ ضٸؾتبيی

زٸ ٰ زازٺ اؾت ٦ٻ ٸيػ٪ی انٯی آٴ زض ٲ٣بيؿٻ ثب ٶٻ زض ظٲیٷٻ زضآٲس زض ايطاٴ اٶدبثطضؾی خسا٪ب

ٲُبٮٗٻ ٢جٯی تٹخٻ ٸ تأ٦یس اٸ ثط تحٹالت ٸ تٛییطات اٮ٫ٹی تٹظيٕ زضآٲس زض ٦كٹض زض َی ي٥ 

تب  1338ٞبنٯٻ ی ؾبٮٽبی  اٸ ثٻ ثطضؾی تٹظيٕ زضآٲس زض.ؾبٮٻ اؾت  15ً زٸضٺ ظٲبٶی ت٣طيجب

پطزاظز ٸ ؾٗی زض قٷبذت ٖٹاٲ٭ ٲؤثط ثط اٮ٫ٹی تٹظيٕ زضآٲس زض ٦كٹض ٸ زض ثیٵ  ٲی 1353

بيی ٸ ٶیع ٖالٸٺ ثط ثطضؾی ټبی ذٹز زض ؾُح ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتاٸ  .ٯٝ آٴ زاضزٲٷب١َ ٲرت

اٸ زض  .ثٻ ٲُبٮٗٻ تٹظيٕ زضآٲس زض قٽط تٽطاٴ ٶیع پطزاذتٻ اؾت ،ٲٷب١َ ٸ اؾتبٶٽبی ٦كٹض

 :ٲُبٮٗبت ذٹز ثٻ ايٵ ٶتیدٻ ضؾیسٺ اؾت ٦ٻ 
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 اٞـعايف يبٞتـٻ اؾـت،    1351تب  1338ٲیعاٴ ٶبثطاثطی زضآٲسی زض ٦كٹض زض َی ؾبٮٽبی  -     

ٶكبٴ زټٷسٺ ی ضٸٶس ٦ٯی تثجیت يب حتـی   1353ٸ1352ٮی٧ٵ تحٹالت تٹظيٕ زضآٲس زض ؾبٮٽبی 

 .اؾت( ټعيٷٻ);٦بټف اٶس٤ زض ٶبثطاثطی زضآٲسی 

تٹظيٕ زضآٲس زض ٲٷب١َ قٽطی ٦كٹض ٶبٲتٗبز٬ تط اظ تٹظيٕ زضآٲس زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی آٴ  -     

 .اؾت

ٲبضی ٲٷتكطٺ اظ ؾٹی ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ زض َی ايٵ زٸضٺ ؾٽٱ ٶؿجی ثط پبيٻ ی اَالٖبت آ -     

، زضحبٮی٧ٻ آٲبضټبی ثبٶ٥ ٲس زض ٦٭ خبٲٗٻ اٞعايف يبٞتٻ اؾتَج٣بت ٸ ٪طٸټٽبی ٲیبٴ زضآ

 .ٲط٦عی ايطاٴ ٲؤيس چٷیٵ تحٹٮی ٶیؿت

ٹ٬ ثٻ تح "٣ٞط ٸ تٹظيٕ زضآٲس زض ايطاٴ"زض تح٣ی٣ی ثب ٖٷٹاٴ ( 1379)َجیجیبٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ       

زض ايٵ تح٣ی١ ثب اؾتٟبزٺ اظ آٲبضټبی ٲط٦ع . ؾُح ضٞبٺ، ٣ٞط ٸ تٹظيٕ زضآٲس زض ٦كٹض پطزاذتٷس

 1376تب  1350ټبی آٲبض ايطاٴ ثط حؿت ذبٶٹاض ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ثطای ؾب٬

ؾپؽ آٲبض ټعيٷٻ ٶبذبٮم ذبٶٹاض ثب اؾتٟبزٺ اظ قبذم . ٹؾٍ ټعيٷٻ ذبٶٹاض ٲحبؾجٻ قسٺ اؾتٲت

تجسي٭ قسٺ  ٢1376یٳت ټعيٷٻ ذبٶٹاض ثبٶ٥ ٲط٦عی، ثط حؿت ٢یٳت ټبی ثبثت ؾب٬  يٳٷی

ايٵ پػٸټف ٶكبٴ ٲی زټس ؾُح ظٶس٪ی زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی پبيیٵ تط اظ ٲٷب١َ قٽطی . اؾت

ټٳچٷیٵ ٞطاظ ٸ ٶكیت ټبی ضٸٶ١ ٸ ض٦ٹز زض . زضنس آٴ ثٹزٺ اؾت 70تب  60اؾت ٸ حسٸزاً ثیٵ 

ټٳچٷیٵ ضٸٶس تحٹ٬ تٹظيٕ زضآٲس  .ضٸؾتبيی ٶٳبيبٴ ٲی قٹزٲٷب١َ قٽطی ثیكتط اظ ٲٷب١َ 

زضنس ثطٸتٳٷستطيٵ ا٢كبض  10زض ٦كٹض . ثٹؾیٯٻ چٷس قبذم ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی ٪یطز

ايٵ ؾٽٱ ثطای . زضنس اظ ٦٭ ٲهطٜ خبٲٗٻ ضا ثٻ ذٹز اذتهبل ٲی زټٷس 30زضآٲسی حسٸز 

ٸ ضٸؾتب ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٲ٣بيؿٻ ٸيٗیت قٽط . زضنس اؾت 6/1زضنس ٣ٞیطتطيٵ حسٸز  10

ثب ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ٶؿجی . قطايٍ تٹظيٕ زضآٲس زض ضٸؾتبټب ثٻ ٲطاتت ثستط اظ قٽطټب اؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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زضنس اظ ذبٶٹاضټبی قٽطی ٸ  14زضنس ٲیبٶٻ ټعيٷٻ، َی ؾب٬ ټبی ٲرتٯٝ حسٸز  50ثطاؾبؼ 

ٹض ٲُبٮٗٻ زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ ٲٷٓ. زضنس اظ ذبٶٹاضټبی ضٸؾتبيی ظيط ذٍ ٣ٞط ٢طاض زاقتٻ اٶس 22

ٶبثطاثطی ضٸٶس تحٹ٬ ٶؿجت ټعيٷٻ زٺ زضنس ثبالی زضآٲسی ثٻ زٺ زضنس پبيیٵ زضآٲسی ٸ ٶؿجت 

 . ټعيٷٻ ثیؿت زضنس ثبالی زضآٲسی ثٻ ثیؿت زضنس پبيیٵ زضآٲسی ثطضؾی قسٺ اؾت

 :اظ ٲٹاضز ٲُبٮٗٻ آؾیت پصيطی زض ٦كٹض ٲی تٹاٴ ثٻ زٸ ٲٹضز ظيط اقبضٺ ٦طز

اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصيطی ٦ٹز٦بٴ ٦كٹض  "زض ٲ٣بٮٻ ای ثب ٖٷٹاٴ ( 1389)ضاٟٚط ٸ نبٶٗی       

اختٳبٖی  –احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ٦ٹز٦بٴ ثب تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی ټبی ا٢تهبزی  "زض ٲ٣بث٭ ٣ٞط

زض ايٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ . ؾطپطؾت ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ ٦ٹز٦بٴ زض آٴ ثٻ ؾط ٲی ثطٶس، ثطضؾی ٦طزٺ اؾت

طی ٦ٹز٦بٴ اظ ٣ٞط زض ٲٷب١َ قٽطی ٦كٹض، ثب ٦ٳ٥ ٲس٬ الخیت ثٻ اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصي

پطزاظز ٸ تالـ ٲی ٦ٷس تب ثب تٹخٻ  ٲی 1386-1363اؾتٟبزٺ اظ زازٺ ټبی ازٚبٰ  قسٺ ؾب٬ ټبی 

ثٻ ٸيػ٪یٽبی ؾطپطؾت ذبٶٹاضټبی ٲحطٸٰ، احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ٦ٹز٦بٴ زض ٦٭ ٦كٹض ضا اٶساظٺ 

ف تٗساز ٦ٹز٦بٴ زض ذبٶٹاض، آؾیت ٶتبيح ايٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ ٲی زټس ثب اٞعاي. ٪یطی ٦طزٺ اؾت

اضت٣بء ٸيٗیت تحهیٯی ٸ قبٚ٭ ثٹزٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض . پصيطی ٦ٹز٦بٴ اظ ٣ٞط اٞعايف ٲی يبثس

ثٻ ٖالٸٺ ؾٵ ٸ خٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض . تٹاٶس ثٻ ٦بټف آؾیت پصيطی ٦ٹز٦بٴ ٦ٳ٥ ٦ٷس ٲی

 . زض تٗییٵ آؾیت پصيطی ٦ٹز٦بٴ اظ ٣ٞط اثط ٢بث٭ ٲالحٓٻ ای زاضز

اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصيطی ذبٶٹاضټب زض  "زض ٲ٣بٮٻ ای ثب ٖٷٹاٴ ( 1389)ضاٟٚط ٸ نبٶٗی      

 –احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاض ثب تٹخٻ ثٻ ٸيػ٪ی ټبی ا٢تهبزی  "ٲ٣بث٭ ٣ٞط زض قٽط تٽطاٴ

ٶتبيح ايٵ ٲُبٮٗٻ، ح٧بيت اظ آٴ زاضز ٦ٻ ثب اٞعايف ثٗس . اختٳبٖی ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٲی پطزاظز

زاقتٵ قٛ٭ يب ٣ٞساٴ آٴ؛ ؾٵ ٸ خٷؿیت . صيطی ٶؿجت ثٻ ٣ٞط اٞعايف ٲی يبثسذبٶٹاض، آؾیت پ

. ؾطپطؾت ذبٶٹاض زض آؾیت پصيطی آٴ ټب ٶؿجت ثٻ ٣ٞط اظ خٳٯٻ ٖٹاٲ٭ تٗییٵ ٦ٷٷسٺ ټؿتٷس
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اضت٣بء ٸيٗیت تحهیٯی ٸ قبٚ٭ ثٹزٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٲی تٹاٶس ثٻ ٦بټف آؾیت پصيطی 

 . ذبٶٹاضټبی تٽطاٶی ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس

اٲب . ُبٮٗبت ثؿیبضی ثط ضٸی ضاثُٻ ٣ٞط ٸ خطائٱ زضذبضج اظ ٦كٹض نٹضت ٪طٞتٻ اؾتٲ     

زض ظيط ثٻ ثیبٴ چٷس ٶٳٹٶٻ اظ . ٲُبٮٗبت زاذٯی ثیكتط زض حٹظٺ ٲُبٮٗبت اختٳبٖی ثٹزٺ اؾت

 .ٲُبٮٗبت نٹضت ٪طٞتٻ زض حٹظٺ ا٢تهبز ٲی پطزاظيٱ

ی ٦ٷس، ثیبٴ ٲ "ت٫ی اختٳبٖیآٶٹٲی يب آقٟ "زض ٲ٣بٮٻ ذٹز تحت ٖٷٹاٴ ( 1378) ضٞیٕ پٹض 

ٲث٭ ضقس ؾطيٕ ا٢تهبزی يب ثحطاٴ )زالي٭ ٲرتٯٝ ٻ ا٪ط ث ،َج١ ٶٓطيٻ زٸض٦یٱ ٸ ٲطتٹٴ

زض اٶؿبٴ ٶیبظ قسيس ثٹخٹز آيس ٸ اٲ٧بٴ اضيبی ايٵ ٶیبظ ...( ا٢تهبزی يب ٶبثطاثطی تٹظيٕ زضآٲس يب 

ٶساقتٻ ثبقس ٸ ضاټٽبی ثطای ٞطز ٸخٹز ( ؾُح زضآٲس ٦بٞی ٸ ٲتٷبؾت ثب ؾُح ٶیبظ ايدبز قسٺ)

اظ ؾٹی زي٫ط ٦ٷتط٬ ټبی زضٸٶی ٸ ثیطٸٶی ٶیع , ٲكطٸٔ اضيبی ٶیبظ ٶیع ٲحسٸز يب ثؿتٻ ثبقس

اٞطاز ثطای اضيبی ٶیبظټبيكبٴ ثط اٶٹأ اٶحطاٞبت ٸ ٦بضټبی ذالٜ ٸ , تًٗیٝ قسٺ ثبقٷس

 .ٚیط٢بٶٹٶی زض خبٲٗٻ ضٸی ٲی آٸضزٶس

بٴ زازٺ اؾت ٦ٻ اخطای ؾیبؾتٽبی تٗسي٭ َج١ تح٣ی٣ی زض ايطاٴ ٶك( 1380)ثبثبيی     

ا٢تهبزی ثبٖث اٞعايف ٶبثطاثطی تٹظيٕ زضآٲس ٸ ٣ٞط قسٺ اؾت ٸ ټٳیٵ اٞعايف ٶبثطاثطی ثبٖث 

, ٪ؿتطـ ٶبټٷدبضی ټبی اختٳبٖی ٸ آٶٹٲی قسٺ اؾت ٦ٻ آٴ ضا ثط ٲیعاٴ خطايٱ َال٠

 .ضؾی ٦طزٺ اؾتاذتالؼ ٸ نسٸض چ٥ ثالٲح٭ ثط, ؾط٢ت, خطائٱ اَٟب٬ ٸ ٶٹخٹاٶبٴ, ذٹز٦كی

َج١ تح٣ی٣بت ثبٶ٥ خٽبٶی ٸخٹز ٸ ضٸاج ٞؿبز ٲبٮی ي٧ی اظ زالي٭ انٯی ٖسٰ پیكطٞت ٲٹ٣ٞیت 

ايٵ تح٣ی٣بت . آٲیع ا٢تهبزی ٦كٹضټبی ٲرتٯٝ ثرهٹل ٦كٹضټبی آؾیبيی ٸ آٞطي٣بيی اؾت

ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ؾُح ٞؿبز ٲبٮی ثبال ٲی تٹاٶس ثبٖث ٦بټف ؾطٲبيٻ ٪صاضی ٸ زض ٶتیدٻ 

ا٢تهبزی ٪طزز ٸ ٲٷبثٕ ا٢تهبزی ضا اظ ؾٹی ٞٗبٮیتٽبی ٲٹٮس ا٢تهبزی ثٻ ؾٹی  ٦بټف ضقس
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اظ زي٫ط اثطات ٲٷٟی ٞؿبز ٲبٮی ٲی تٹاٴ , ؾٹ٠ زټس( ظيطظٲیٷی)ٞٗبٮیتٽبی ضاٶتی ٸ ٚیط تٹٮیسی 

ٶب٦بضآٲسی ؾیبؾتٽبی زٸٮت زض ثركٽبی ٲرتٯٝ ضا ٶبٰ ثطز ٦ٻ ذٹز ثبٖث ٶب٦بضايی ثیكتط ا٢تهبز 

 . ٲی ٪طزز
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 رابطِ فقز ٍ باسار كار  -3-1

ثبظاضټبی ٦بض ٶ٣ف ٲٽٳی زض تدعيٻ ٣ٞط ٸ تٹظيٕ ٞطنت ټبی ا٢تهبزی اظ َطي١ ق٧٭ زټی ٸ      

ٲیعاٴ زؾتطؾی ثٻ ٲكبٚ٭ ٸ ټٳچٷیٵ تٗییٵ ؾُٹح زؾتٳعز، ٲعايب ٸ ٞطنتٽبی اضت٣بء ايٟب ٦طزٺ 

٦بض ي٥ ٶیبظ اٶؿبٶی اؾت  .تٛب٬ ثٻ ٖٷٹاٴ ثٽتطيٵ ضاٺ ثطٸٴ ضٞت اظ ٣ٞط قٷبذتٻ قسٺ اؾتاٶس ٸ اق

. ٦ٻ ٶٹٔ آٴ ټٹيت اٶؿبٶٽب ضا تٗطيٝ ٲی ٦ٷس ٸ ٣ٞساٴ آٴ اذتالالت ضٸاٶی ضا ٲٹخت ٲی قٹز

ټسٜ اظ ٦بض ٸ اقتٛب٬ تٷٽب تبٲیٵ ٶیبظ ټبی ٲبزی ظٶس٪ی اٶؿبٶی ٶیؿت ثٯ٧ٻ تأٲیٵ ٖعت ٶٟؽ ٸ 

پصيطی ي٥  زض ايٵ ٶ٫بٺ، ٦بض ٸؾیٯٻ اؾت، ٸؾیٯٻ ای ثطای اٲ٧بٴ. ی ټٱ ټؿت٦طاٲت اٶؿبٶ

ثطای . ظٶس٪ی اٶؿبٶی ثٷبثطايٵ ټسٜ انٯی زض ايٷدب ٞطاټٱ آٸضزٴ قطايٍ ي٥ ظٶس٪ی اٶؿبٶی اؾت

. ټسٜ ټب زاضزاقبضٺ ثٻ ايٵ  ،تٗطيٝ قٛ٭ قبيؿتٻ. تح١٣ چٷیٵ اټساٞی، اقتٛب٬ تٗطيٝ ٲی قٹز

٣ٞط ثٻ ايٵ . ټبی ي٥ ظٶس٪ی اٶؿبٶی ضا ثطای ي٥ ذبٶٹاض ٞطاټٱ آٸضزحسا٢٭  قٛ٭ قبيؿتٻ ثبيس

زٮی٭ ٲصٲٹٰ اؾت ٦ٻ ثب ٖسٰ تٗبز٬ ټب ٸ اذتال٬ ټبيی ٦ٻ زض ظٶس٪ی اٶؿبٶی ايدبز ٲی ٦ٷس ٖعّت 

ي٧ی اظ تٗبضيٝ ٣ٞط ثٻ ٸيٗیتی اقبضٺ زاضز ٦ٻ اٶؿبٴ ثطای تبٲیٵ . ٶٟؽ آزٲی ضا آؾیت ٲی ظٶس

ثٻ . ازٺ اـ ٲدجٹض ثبقس ٦ٻ ثیف اظ ي٥ قیٟت زض ضٸظ ٦بض ٦ٷسحسا٢٭ ټبی ظٶس٪ی ذٹز ٸ ذبٶٹ

ايٵ تطتیت ٢بث٭ زض٤ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ تٗطيٝ اقتٛب٬ ثٻ ٲٗٷبی ي٥ ؾبٖت قبٚ٭ ثٹزٴ زض ټٟتٻ 

 .چٻ ٞبنٯٻ ثٗیسی ثب زض٤ اظ اقتٛب٬ ثطای تح١٣ ي٥ ظٶس٪ی اٶؿبٶی زاضز

ٸ ٲ٧بٴ ؾ٧ٹٶت ٲی تٹاٶس ضٸی  ٶٹٔ قٛ٭ اٞطاز ٸ تط٦یت اقتٛب٬ ثب تٹخٻ ثٻ ٲٽبضت، خٷؿیت     

اظ ي٧ؿٹ اٞعايف . ؾُح زؾتٳعز ذبٶٹاضټب ٲؤثط ثبقس ٸ ثسيٷ٫ٹٶٻ ثط ضٞبٺ آٴ ټب تأثیط ٲی ٪صاضز

تحهیالت ٸ ٲٽبضت، ٞطنت ټبی اقتٛب٬ ثیكتط ٸ پطثبظزٺ تطی ضا زض اذتیبض ٶیطٸی ٦بض ٲی ٪صاضز 

ٔ اقتٛب٬ ٸ ضٞبٺ ذبٶٹاض ضا ٸ اظ ؾٹی زي٫ط قٽط ٶكیٷی ٸ يب ؾ٧ٹٶت زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی ٶیع ٶٹ

ٮصا تحٯی٭ ټبی ٣ٞط زض ٦كٹض ثبيس زض ثط ٪یطٶسٺ ذالنٻ ای اظ اضظيبثی ثبظاض ٦بض . تٗییٵ ٲی ٦ٷس

ثب ايٵ ٞطو ٦ٻ ٦بض ٲٷجٕ انٯی زضآٲس . ٶیع ثبقٷس ٸ آٶطا زض ضاټجطز ٸ ثطٶبٲٻ ٦كٹض زذی٭ ؾبظز
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ٳبيت ا٢تهبزی ثطای ٦بض٪طاٴ ٸ ثطای اٞطاز ٣ٞیط اؾت ٸ ثب ٪ؿتطـ تٹؾٗٻ، اقتٛب٬ ٲٷجٕ انٯی ح

ذبٶٹاضټبی آٶٽب اؾت، اضظيبثی ثبظاض ٦بض ٲؤٮٟٻ ٦ٯیسی زض ضاټجطزټبی ٦بټف ٣ٞط، اظ َطي١ ثٽجٹز 

تٹؾٗٻ اٶؿبٶی، ٦بټف تجٗیى خٷؿیتی، ترهیم ٲٷبثٕ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی ي٥ ٦كٹض ثٻ پطثبظزٺ 

 . تطيٵ ٲهبضٜ، ٪ؿتطـ ضٞبٺ ٸ ٲحط٤ ضقس ٸ تٹؾٗٻ ٲی ثبقس

ثی٧بض ثبيس ثٻ ٞطزی اَال٠ قٹز ٦ٻ ٶٳی تٹاٶس ثب . يٝ ٦بض ٲی تٹاٴ ثی٧بضی ضا تٗطيٝ ٦طزثب تٗط     

ٞطز ثی٧بض ٶٻ تٷٽب ٢بزض . ٢بثٯیت ټبی اٶؿبٶی ذٹز حسا٢٭ ټبی ي٥ ظٶس٪ی قطاٞتٳٷس ضا تبٲیٵ ٦ٷس

ثٻ تبٲیٵ حسا٢٭ ټبی ظٶس٪ی ذٹز ٸ ذبٶٹازٺ اـ ٶیؿت ثٯ٧ٻ زض ٲٗطو آؾیت ټبی ٪ٹٶب٪ٹٶی 

طز ٦ٻ اظ خٳٯٻ آٶٽب اٶعٸای اختٳبٖی، اٞؿطز٪ی، تب اذتال٬ ټبی قسيس تط ضٸحی ٸ ٢طاض ٲی ٪ی

زض چٷیٵ قطايُی، ايٵ اؾت٣ال٬ اٶؿبٶی اؾت ٦ٻ ٲٹضز ټدٹٰ ٶبثطاثطی ټبی ا٢تهبزی . ضٸاٶی اؾت

اٲب ؾطضيع ټبی . اختٳبٖی ٢طاض ٲی ٪یطز ٦ٻ آٶٽب ذٹز ٲحهٹ٬ ٶٓبٰ اختٳبٖی ټؿتٷس  –

ٸ٢تی اٶؿبٶٽب ثٻ زٮی٭ اٮعاٲبت ي٥ ظٶس٪ی . ايٵ ٲٹاضز ٲحسٸز ٶٳی قٹٶساختٳبٖی ثی٧بضی تٷٽب ثٻ 

حسا٢٭ زض اثط ثی٧بضی ٢بزض ثٻ تبٲیٵ ايٵ حسا٢٭ ټب ٶیؿتٷس ٸ ٦باليی ثطای ٞطٸـ ٶساضٶس آٲبزٺ ٲی 

قٹٶس ٦ٻ ٖعيعاٴ ذٹز ضا ٖطيٻ زاضٶس ٸ يب ٢ُٗبتی ٸ يب ټٳٻ ثسٴ ذٹز ضا ثٻ ٖطيٻ ٞطٸـ ث٫صاضٶس 

چٷیٵ اؾت ٦ٻ ٲطحٯٻ خسيسی اظ تٹحف . ثرٹز ٪طٞتٻ اؾت ٪ٹٶب٪ٹٶی ٦ٻ ايٵ ي٧ی اَق٧ب٬

٢بچب٠ اٶؿبٶٽب ٸ . اؾت "٦باليی قسٴ تٵ ٸ ثسٴ آزٲیبٴ"ؾطٲبيٻ زاضی ق٧٭ ٲی ٪یطز ٸ آٴ 

ٞطٸـ ٢ُٗبت اًٖبء ٸ خٹاضح آٶٽب اٲطٸظ ٲطحٯٻ ت٧بٲٯی زي٫طی اظ ٮدبٰ ٪ؿیرت٫ی ٶبقی اظ 

ثی٧بض ثٻ زٮی٭ ايٷ٧ٻ ٶبتٹاٴ اظ تبٲیٵ ٶیبظ ټبی ذٹز  ٞطز.  آٲیعـ ٢سضت ٸ ؾطٲبيٻ ضا ض٢ٱ ظزٺ اؾت

ٸ زٮجٷساٴ ذٹز اؾت ثطای ٶدبت ٞطظٶساٴ ذٹز، آٶٽب ضا ضٸاٶٻ خٷ٫٭ ټٹٮٷب٦ی ثٷبٰ ثبظاض ٦بض ٲی 

٦ٷس ٸ ثدبی ايٷ٧ٻ آٶٽب ٲكٛٹ٬ تحهی٭ ثبقٷس ٲٹضز ثستطيٵ اؾتثٳبض ټب ٸ ثی ٖساٮتی ټبی ثسٸٴ 

ٳی ٸ ٚیطضؾٳی، خٳٗیت ٞٗب٬ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی، اٶساظٺ ثرف ټبی ضؾ .ٲطظ ٢طاض ٲی ٪یطٶس
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٦بض، قطايٍ اٶُجب٠ ثب ٢ٹاٶیٵ ٸ اؾتبٶساضزټبی ٲٯی ٸ ثیٵ اٮٳٯٯی، ټٳ٫ی  ٶ٣ف ظٶبٴ زض ٶیطٸی

 .اَالٖبت ٲٟیسی زض ضاؾتبی تٗییٵ اٸٮٹيت ټبی ٦كٹض زض ٦بټف ٣ٞط ٞطاټٱ ٲی ؾبظٶس

ټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ ٲتٳبيع ٲی ا٢تهبززاٶبٴ تٹؾٗٻ ٶٹٖبً ؾٻ ثرف ضا زض ثبظاض ٦بض ٦كٹض      

اٸ٬ ثرف ٖٳٹٲی اؾت ٦ٻ قبٲ٭ ٲكبٚٯی ٦ٻ تٹؾٍ زٸٮت ٸ ٶٽبزټبی (. 1988ضٸظٶعٸي٩ )٦ٷٷس 

. ثرف ٖٳٹٲی ټٳچٹٴ قٽطزاضی ټب ٸ نٷسٸ٠ ټبی ثبظٶكؿت٫ی ٸ ثیٳٻ ټبی اختٳبٖی ٲی قٹٶس

ثرف . زٸٰ ثرف ذهٹنی اؾت ٦ٻ ذٹز ثٻ زٸ ثرف ضؾٳی ٸ ٚیط ضؾٳی ت٣ؿیٱ ٲی قٹز

ضؾٳی ٚبٮجبً تٹؾٍ ثرف ٖٓیٳی اظ اقربل ذٹز اقتٛب٬ ٸ ٦بض٪طاٴ ٞبٲیٯی ثسٸٴ  ذهٹنی

زؾتٳعز ٲكرم ٲی قٹٶس ٸ ثرف ذهٹنی قٽطی ٚیط ضؾٳی ٦ٻ ٖٳستبً زض ٶتیدٻ تؿطيٕ 

َیٝ . ٲبظاز ٶیطٸی ٦بض ٲتٳط٦ع قسٺ زض قٽط ټب پسيساض ٲی قٹز ٲٽبخطت ضٸؾتب ثٻ قٽط ٸ

٦ٻ ثب ٸيػ٪ی ټبی ٲتٗبضٜ اَق٧ب٬ ٲرتٯٝ ٸؾیٗی اظ ٲكبٚ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ثرف ضؾٳی اؾت 

ٶباَٳیٷبٶی اظ خٳٯٻ ٖسٰ تٷبؾت زؾتٳعز ټب ٸ زضآٲس ټب ثب ٶیبظ ټبی اؾبؾی آٶٽب، ٣ٞساٴ ٶٓبٰ 

آٲٹظقی ثطای اضت٣بء ٲٽبضت ټب ٸ ٦بضايی آٶٽب، ٸ ثٷبثطايٵ ثٽطٺ ٸضی ٶبظ٬ ٲٹاخٻ ټؿتٷس ٸ ټٳیٵ 

ثٻ ايٵ تطتیت ثب ٪ؿتطـ ٲٹج ٸاضزات ٸ ٸيػ٪ی ټب اظ اټٳیت آٶٽب زض ثبظاض ٦بض ٦بؾتٻ اؾت ٸ 

٦بټف ٞٗبٮیت ٸ يب تُٗیٯی ٸاحس ټبی تٹٮیسی، ايٵ ٪طٸٺ زض نٝ ٶرؿت تٗسي٭ ټعيٷٻ ټب ٢طاض 

 .زاضٶس

ٖٷٹاٴ ا٢تهبز ٚیط ضؾٳی ٞطاتط . ٪طٸٺ ثعض٪ی اظ ٦بض٪طاٴ زض ثرف ٚیط ضؾٳی قبٚ٭ ټؿتٷس     

زؾتٻ اذیط . یت ټبی ٚیط ٢بٶٹٶی ټٳطاٺ اؾتاظ ا٢تهبز ظيطظٲیٷی اؾت ٦ٻ ٲبټیت آٶٽب ٶٹٖبً ثب ٞٗبٮ

اظ ٞٗبٮیت ټب َیٝ ثؿیبض ٪ؿتطزٺ ای ضا اظ ٞطاض ٲبٮیبتی تب تدبضت اٶؿبٴ ثطای اؾتٟبزٺ اظ ٶیطٸی 

٦بض اضظاٴ، تدبضت اًٖبی ثسٴ اٶؿبٴ زض قج٧ٻ ټبی خطٰ ٸ خٷبيت، تدبضت ضٸؾپی٫طی، تب 

ٞٗبٮیت ټبيی ٦ٻ زض . قبٲ٭ ٲی قٹزتدبضت ٲٹاز ٲرسض، تدبضت اؾٯحٻ، ٸ ٞٗبٮیت ټبی ٲبٞیبيی 

ظيط ظٲیٷی، ٶجبقٷس ٢ٯٳطٸ ا٢تهبز ٚیطضؾٳی نٹضت ٲی ٪یطٶس ٲٳ٧ٵ اؾت ٚیط٢بٶٹٶی، ٸ ثٷبثطايٵ 
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٢ٯٳطٸ ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضات ٢بٶٹٶی ثٻ َٹض آق٧بض ٸ ْبټط زض حیبت ا٢تهبزی ي٥  اٲب زض ذبضج اظ

ٹاٴ ثٻ اٶٹأ ٲرتٯٝ اظ خٳٯٻ ايٵ ٲكبٚ٭ زض ا٢تهبز ٦كٹض ٲب ٲی ت. خبٲٗٻ حًٹض زاضٶس

. زؾتٟطٸقی ټب زض حبقیٻ ذیبثبٴ ټب، ٦بض٪طاٴ ؾبذتٳبٶی، ٲؿبٞط٦كی، ٸ اظ ايٵ ٢جی٭ اقبضٺ ٦طز

ايٵ زؾتٻ اظ ٞٗبٮیت ټبی ا٢تهبزی ثیكتط زض ا٢تهبز ٦كٹض ټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ ٸ ٲحطٸٰ حًٹض 

ًٹض ا٢تهبز ټط چٻ ٪ؿیرت٫ی اٶًجبٌ اختٳبٖی زض ي٥ خبٲٗٻ ثیكتط ثبقس ح. ٪ؿتطزٺ ای زاضٶس

ٲبټیت ٲكتط٤ ايٵ زؾتٻ اظ ٲكبٚ٭ ايٵ اؾت . ٚیطضؾٳی ثٻ ايٵ ٲٗٷب ثیكتط ٸ ٪ؿتطزٺ تط اؾت

زض ٶتیدٻ . ثب ٪ؿتطـ ٲكبٚ٭ ٚیطضؾٳی زضآٲس زٸٮت ٦بټف ٲی يبثس .٦ٻ ٲبٮیبت ٶٳی پطزاظٶس

 .٦بټف زضآٲسټبی ٖٳٹٲی، ذسٲبت ٖٳٹٲی اظ ٢جی٭ آٲٹظـ، ثٽساقت، اٲٷیت ٦بټف ٲی يبثس

كبٶٻ ټبی ثیٳبضی ٲعٲٵ زض ا٢تهبز ٦كٹض حًٹض٪ؿتطزٺ ٲكبٚ٭ ٚیط ضؾٳی اؾت ٦ٻ ثٻ ي٧ی اظ ٶ

ي٥ ا٢تهبز ظيطظٲیٷی . ٶٹثٻ ذٹز تجٗبت ٸ پیبٲس ټبی ٶبٲُٯٹثی ثطای ا٢تهبز ٸ خبٲٗٻ زض پی زاضز

زض حب٬ ضقس ٲی تٹاٶس ٲٹخت ثطٸظ ٲك٧الت خسی ٸ حبزی ثطای ؾیبؾت٫صاضاٴ ٸ ثٻ ٸيػٺ زض 

ٶطخ ټبی ثی٧بضی، ٶطخ ټبی ٲكبض٦ت ٶیطٸی . ٪ط ټب ٸ آٲبض ټبی ضؾٳی قٹزاؾتٟبزٺ آٶٽب اظ ٶٳب

اختٳبٖی ثٻ زٮی٭ ٸخٹز ا٢تهبز  -٦بض، تٹضٰ، اض٢بٰ زضآٲس ٸ ٲهطٜ ٸ زټٽب ٶٳب٪ط زي٫ط ا٢تهبزی 

ظيطظٲیٷی زض حب٬ ضقس، اٖتجبض ذٹز ضا اظ زؾت ٲی زټٷس چٹٴ اؾبؾبً آٲبض ز٢ی١ ٪ؿتطز٪ی ٸ 

ظٲیٷی ثٻ زٮی٭ ٲبټیت ظيطظٲیٷی ثٹزٴ آٴ ٶبقٷبذتٻ اؾت ٸ حدٱ ٞٗبٮیت ټبی ا٢تهبز ظيط

ثٷبثطايٵ ؾیبؾت٫صاضاٴ زض ثرف ضؾٳی تهٹيط زضؾتی اظ ايٷ٧ٻ زض چٻ ٲٹ٢ٗیتی ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس 

٪ؿتطـ ثبظاض ٚیطضؾٳی زض ا٢تهبز ٦كٹض ٶكبٶٻ ثبضظ ٪ؿتطـ ض٦ٹز زض ا٢تهبز ٸ ٲحهٹ٬ . ٶساضٶس

٪ؿتطـ ثبظاض ٦بض ٚیطضؾٳی، . زض٦كٹض اؾتق٧٭ ٪یطی اٶحهبضټب ٸ ثؿتٻ قسٴ ًٞبی ٶ٣س 

اقتٛب٬ ټبی ٲٹ٢ت ٸ ٶباٲٵ ثب زؾتٳعز ټبی ثؿیبض ٶب٦بٞی ثطای ي٥ ظٶس٪ی اٶؿبٶی، ؾبذتبض 

اختٳبٖی ضا ثب ٲكرهٻ ټبی تٷٹٔ، اثٽبٰ ٸ ٶباٲٷی زض ٦بض ٸ حیبت آحبز خبٲٗٻ ٲٹاخٻ ؾبذتٻ 
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ف ضؾٳی ا٢تهبز ٸ ٶكبٶٻ ٲؤيس ٶبثؿبٲبٶی زض ثر ٪ؿتطـ ثبظاض ٦بض ٚیطضؾٳیاظ َطٞی  .اؾت

 .ق٧ؿت ؾیبؾت ټبی ا٢تهبزی زٸٮت ټبؾت

 فقزتَرم ٍ -3-2

ٶرؿت . آثبض تٹضٰ ثط ضٸی ا٢تهبز ٸ زض ٶتیدٻ ثط ضٸی ٣ٞط اظ چٷس خٽت ٢بث٭ ثطضؾی اؾت     

ايٷ٧ٻ تٹضٰ ٦بالی تٹٮیس زاذٯی ضا زض ٲ٣بيؿٻ ثب تٹٮیس ذبضخی ٪طاٶتط ٲی ٦ٷس ٸ ثٷبثطايٵ ا٪ط زض 

ت ټبی ا٢تهبزی ٲعيت ٶؿجی ٸخٹز زاقتٻ ثبقس ٸ يب ټٷٹظ اٲ٧بٴ ازاٲٻ ٞٗبٮیت ثركی اظ ٞٗبٮی

ٸخٹز زاقتٻ ثبقس، اٞعايف ٢یٳت ٦بال ټب ثبظاض ټبی زاذٯی ضا ثطای تٹٮیس٦ٷٷسٺ ذبضخی خصّاة تط 

ٲی ٦ٷس ٸ ثسٶجب٬ ټدٹٰ ٦بال ټبی ذبضخی ٲكبٚ٭ ثیكتط ٸ ثیكتطی اظ ٦بض٪ط ايطاٶی ٪طٞتٻ ٲی 

ټب  تٹضٰ ٢یٳت زاضايی. ٸ ثطٸت اؾت ٰ ذٹز ؾبظٸ٦بض ٲٹثطی ثطای تٹظيٕ زضآٲسزٸٰ ايٷ٧ٻ تٹض. قٹز

ايٵ ٢كط ٞب٢س ثطٸت . ثٷبثطايٵ ا٢كبض نبحت ثطٸت ٸ زاضايی ٲتًطض ٶٳی قٹٶس. ضا اٞعايف ٲی زټس

ٸ زاضايی ټبی ثبثت اؾت ٦ٻ ټط ضٸظ زض اثط تٹضٰ ٢سضت ذطيس ثیكتطی اظ زؾت ٲی زټس ٸ ټط ضٸظ 

ثؿیبضی اظ ٦بال ټبی اؾبؾی اظ خٳٯٻ آٲٹظـ ثطای ٦ؿت ٲٽبضت ټبی اٲ٧بٴ زؾتیبثی ثٻ 

تٹاٶٳٷسؾبظی، تٛصيٻ ٲٷبؾت، زؾتطؾی ثٻ ذسٲبت ثٽساقتی ٲٹضز ٶیبظ، ٲؿ٧ٵ ٸ ؾطپٷبٺ ٲٷبؾت، 

ثٷبثطايٵ ق٧بٜ زضآٲسی ٸ ثطٸتی ثیٵ َج٣بت پبيیٵ ٸ ثبال . ثطای ايٵ ٢كط ٦ٳتط ٸ ٦ٳتط ٲی قٹز

 .  ثیكتط ٸ ثیكتط ٲی قٹز

ثٻ ايٵ ٲٗٷب ٦ٻ اٞعايف . تی تٹضٰ ذیٯی ثبال ثبقس ثٻ نٹضت ٲبضپیچی اٞعايف ٲی يبثسٸ٢     

٢یٳت ٶٽبزٺ ټبی تٹٮیسی ٲٷدط ثٻ اٞعايف ٢یٳت ٦بال ټب ٸ ذسٲبت ٲی قٹز ٸ زض ٶتیدٻ اٞعايف 

ثیكتط زؾتٳعز ټب ٲٷدط ثٻ اٞعايف ثیكتط ٢یٳت ټب ٲی قٹز، ٸ ايٵ ي٧ی ثبظ ټٱ ٲٷدط ثٻ اٞعايف 

ٲبضپیچ تٹضٲی، ٦ٻ ٲبضپیچ زؾتٳعز ٢یٳت اؾت، ٸيػ٪ی ٦ٷٹٶی . ز ټب ذٹاټس قسثیكتط زؾتٳع

تٹضٲی زض حب٬ ٪ؿتطـ ضا پسيس آٸضزٺ  تٹضٰ زض ايطاٴ اؾت ٦ٻ ټٳطاٺ ثب ض٦ٹز ٲٹخٹز پسيسٺ ض٦ٹز

يب ٦بټف ت٣بيب ثطای ٶیطٸی ٦بض ٸ  ض٦ٹز تٹاٰ ثب تٹضٰ ثسٮی٭ ٸخٹز ٲبظاز ٖطيٻ ٶیطٸی ٦بض ٸ .اؾت
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ثط ٖطيٻ ٦بال ټب  ٸ ذسٲبت ٶؿجت ثٻ ٖطيٻ آٴ زض خبٲٗٻ ٲك٧الت ثیٳبضی  ٶیع ٲبظاز ت٣بيب

زضآٲسټبی ٲبٮیبتی زٸٮت ٦بټف ٲی يبثس ٸ ٦ؿطی . ا٢تهبزی ضا ٖٳی١ تط ٸ پیچیسٺ تط ٲی ٦ٷس

ط ٖطيٻ ذسٲبت ٖٳٹٲی تٹؾٍ زٸٮت ثٹزخٻ ثیكتط ٲی قٹز ټٳیٵ اٲط ؾجت ٦بټف ثیكت

س آؾیت ٞطاز ثٻ ٸيػٺ ٪طٸٺ ټبی ٲحطٸٰ ٸ ٦ٱ زضآٲقٹز ٦ٻ ثٻ زٶجب٬ آٴ ٲیٯیٹٴ ټب ٶٟط اظ ا ٲی

قٹٶس ٸ ايٵ ي٧ی ثٻ ٶٹثٻ ذٹز ٖبٲ٭ ثطٸظ ثؿیبضی اظ  یٷٷس ٸ ٶبثطاثطی ټب ٪ؿتطزٺ تط ٲیث ٲی

ؾطٲبيٻ ٪صاضی ثبظ ټٱ ٦ٳتط ٲی . ٦ػضٞتبضی ټب ٸ ضقس خطٰ ٸ خطائٱ ٸ ٶباٲٷی زض خبٲٗٻ ٲی قٹز

ب ٲی اٞعايس ٸ ا٢تهبز ظيطظٲیٷی پَطٸاض تط ٲی قٹز ٸ ايٵ چطذٻ ٲٗیٹة ثٻ ثبظ تٹٮیس ٶبثؿبٲبٶی ټ

قٹز ٸ ظٲیٷٻ ثطای يبض٪یطی ٪ؿتطزٺ ٲبٞیبی ا٢تهبزی اظ ٲیبٴ ٢طثبٶیبٴ ثدب ٲبٶسٺ اظ ؾیبؾت ټبی 

  . ضاٶتی ٸ ٚٯٍ ا٢تهبزی ٸ ٞطثٻ تط قسٴ ا٢تهبز آٮٹزٺ ثٻ خطٰ ٸ خطائٱ ثیكتط ٲی قٹز

طزٺ زض ٦كٹض ٸ تُٗیٯی ٸاحس ټبی ثسٮی٭ ض٦ٹز تٹضٲی ٪ؿت 1387زض ؾب٬ ټبی ثٗس اظ      

تٹٮیسی تٗساز ظيبزی اظ ٶیطٸی ٦بض ثی٧بض قسٺ اٶس ٸ اظ خٳٯٻ ٸيػ٪ی ټبی چٷیٵ قطايُی 

ثٷبثطايٵ اٶتٓبض ٲی ضٸز ٦ٻ ثركی اظ ثی٧بضاٴ خسيس ثٻ ٲكبٚ٭ . ٪ؿتطـ ثرف ٚیطضؾٳی اؾت

 . ٚیطضؾٳی پیٹؾتٻ ثبقٷس

 فقز، ًابزابزی ٍ رؽذ-3-3

ثطای ؾبٮیبٴ ٲتٳبزی ٸ زض ثیٵ ٦كٹضټبی ٲرتٯٝ ٸخٹز زاقتٻ اؾت ٸ ٣ٞط ٲك٧ٯی اؾت ٦ٻ      

. ٖٯی ضٚٱ ضقس ا٢تهبزی زض ٲیبٴ ٦كٹضټبی تٹؾٗٻ ٶیبٞتٻ ٸ يب تٹؾٗٻ يبٞتٻ ټٳچٷبٴ ازاٲٻ زاضز

زض حبٮت ٦ٯی ٣ٞط ثٻ زٸ ٖبٲ٭ ؾُح ٲتٹؾٍ زضآٲسټب ٸ زضخٻ ٶبثطاثطی زض تٹظيٕ اٴ ثؿت٫ی 

ٲی تٹاٶس ثبٖث ٦بټف زاٲٷٻ ٣ٞط قسٺ ٸ اٞعايف زض ٶبثطاثطی زاضز، ثٻ َٹضی ٦ٻ اٞعايف زضآٲس ټب 

ايٵ ٲجحث ٦ٻ قبذم ټبی ٣ٞط ثٻ چٻ ٲیعاٴ ثٻ . تٹظيٕ زضآٲس ټب ٲی تٹاٶس آٴ ضا اٞعايف زټس

ضقس ا٢تهبزی ٸ تٹظيٕ زضآٲس حؿبؾیت زاضٶس ٲٹيٹٖی اؾت ٦ٻ زض ثؿیبضی اظ پػٸټف ټبی 

اثطی تٹظيٕ زضآٲسټب ٲی تٹاٶس اظ َطي١ ٦بټف ٦بټف زض ٶبثط. ؾبٮیبٴ اذیط ثٻ آٴ تٹخٻ قسٺ اؾت
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 زضخٻ. ٣ٞط ثٻ اظای ټط ؾُحی اظ آٴ ٸ ٶیع تأثیط ثیكتط ضقس ا٢تهبزی ثط ٦بټف ٣ٞط ٲٹثط ثبقس

، حؿبؾیت ٶؿجی ٦بټف ٣ٞط ثٻ ضقس ا٢تهبزی ٸ ٶبثطاثطی تأثیط ٪صاضی ټط ي٥ اظ ايٵ ٖٹاٲ٭

٦بټف ٶطخ ٣ٞط ثٻ زٸ ٖبٲ٭  تدعيٻ ٦طزٴ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ثط. تٹظيٕ زضآٲس ضا ٲكرم ٲی ٦ٷس

٦بټف زض اثط ضقس ا٢تهبزی ٸ ٦بټف زض اثط تٛییطات زض ٶبثطاثطی ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ ح٣ی٣ت اؾت 

ا تدطثٻ ٲی ٦ٷٷس چطا ٦ٻ ٦كٹضټبيی ثب ٶطخ ضقس ا٢تهبزی ي٧ؿبٴ، ٦بټف زض ٶطخ ٣ٞط ٲتٟبٸتی ض

یت ٦ٻ اٞعايف زض ثٻ ايٵ تطت. قبذم ټبی ٶبثطاثطی زض آٶٽب ٲتٟبٸت ثٹزٺ اؾت ٦ٻ احتٳبالً

ٶبثطاثطی اثط ضقس ثط ضٸی ٦بټف ٶطخ ٣ٞط ضا ذٷثی ٦طزٺ ٸ يب ثبٮ٧ٗؽ ٦بټف زض ٶبثطاثطی اثط ضقس 

٦كٹض زض حب٬  20ثطای ( 1998)ضاٸاٮیٹٴ ٸ اؾ٧ٹض. ضا ثط ضٸی ٦بټف ٶطخ ٣ٞط تكسيس ٦طزٺ اؾت

ٸضز اثطی ثطآض ٶبثطتٹؾٗٻ ض٪طؾیٹٴ تٛییطات زض ٣ٞط ضا زض ثطاثط تٛییطات زض ٶطخ ضقس ٸ تٛییطات ز

 ٦82/2طزٺ اٶس ٸ ثٻ ايٵ ٶتیدٻ ضؾیسٺ اٶس ٦ٻ ي٥ ٶطخ ضقس ي٥ زضنسی ٶطخ ٣ٞط ضا ثٻ ٲیعاٴ 

زضنس ٦بټف ٲی زټس زض حبٮی ٦ٻ اٞعايف ي٥ زضنسی زض قبذم ٶبثطاثطی ٲحبؾجٻ قسٺ زض 

 .  زضنس اٞعايف ذٹاټس زاز 83/3ايٵ تح٣ی١ ٶطخ ٣ٞط ضا ثٻ ٲیعاٴ 

 اًذاسُ گیزی فقز-3-4

ثطای تٗییٵ اٶساظٺ ٪یطی ٣ٞط ؾٻ ٖبٲ٭ تٗییٵ قبذم ضٞبٺ، اٶتربة ذٍ ( 1998)ضاٸاٮیٹٴ      

ثطای اٶساظٺ ٪یطی ٣ٞط اثتسا ثبيس ي٥ قبذم . ٣ٞط، اٶتربة قبذم ٣ٞط ضا يطٸضی ش٦ط ٲی ٦ٷس

ؾٵ ) 2ضٸي٧طز ضٞبٺ ٪طا. چٷسيٵ ضٸـ ثطای اٶساظٺ ٪یطی ضٞبٺ ٸخٹز زاضز. ثطای ضٞبٺ اٶتربة قٹز

زض ايٵ ضٸي٧طز ٞطو ٲی قٹز ٦ٻ ٲی تٹاٴ . ٪یطی ٲُٯٹثیت ذبٶٹاض اؾت زض نسز اٶساظٺ( 1979

ثٻ ايٵ . ٲربضج ٲهطٞی ذبٶٹاض يب زضآٲس ذبٶٹاض ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ت٣طيجی اظ ضٞبٺ ذبٶٹاض زض ٶٓط ٪طٞت

ضٸي٧طز ٚیط ضٞبٺ . تطتیت ضٸي٧طز ضٞبٺ ٪طا ضٸی ٲربضج ٲهطٞی ٸ زضآٲس ؾطاٶٻ ٲتٳط٦ع ٲی قٹز

ُٹح حسا٢٭ ٲكرهی اظ ؾُح ظٶس٪ی يب ؾالٲتی ٲتٳط٦ع اؾت ٸ قبذم ټبيی ٪طا ضٸی ؾ

                                                             
2 - Welfarist approach 
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ټٳچٹٴ ٶطخ ٲط٨ ٸ ٲیط اَٟب٬ زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ، اٲیس ثٻ ظٶس٪ی، ٶؿجت ٲربضج ٚصا اظ ٦٭ 

قبذم ټبی ضٞبٺ ثٻ زٸ . ٲربضج، ٸيٗیت ٲؿ٧ٵ، آٲٹظـ ٸپطٸضـ ٦ٹز٦بٴ ضا قبٲ٭ ٲی قٹز

دب ٲب اظ قبذم پٹٮی ثطای ٲ٣ساض ضٞبٺ ذبٶٹاض زض ايٷ. نٹضت پٹٮی ٸ ٚیط پٹٮی ثیبٴ ٲی قٹٶس

 .اظ ٲكٽٹضتطيٵ قبذم ټبی پٹٮی زضآٲس ٸ ٲهطٜ يب ٲربضج ٲهطٞی ټؿتٷس. اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷیٱ

 درآهذ -3-5

نٹضت  (1938، ؾیٳٹٶع 1921ټبي٩)ٲٗٳٹالً اٶساظٺ زضآٲس ٦ٻ ثٻ ٸؾیٯٻ ټبي٩ ٸ ؾیٳٹٶع      

 :ثٷسی قسٺ اؾت ٲٹضزاؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطز

زضآٲس;  ٲهطٜ+ ط زض ذبٮم ثطٸت تٛیی  

. ٶرؿت ايٷ٧ٻ ثبيس زٸضٺ ظٲبٶی ٲٷبؾت ضا اٶتربة ٦ٷیٱ. اٲب ايٵ تٗطيٝ ذبٮی اظ اق٧ب٬ ٶیؿت     

اظ آٶدبيی ٦ٻ ثسؾت آٸضزٴ ٲیعاٴ ز٢ی١ زضآٲس . زٸٰ ايٷ٧ٻ ٲؿأٮٻ ٲطثٹٌ ثٻ اٶساظٺ ٪یطی اؾت

اظ آٲبض٪یطی ذبٶٹاضټب اظ  ٲك٧٭ اؾت ٸ زض ايٵ ٲٹضز ٲٗٳٹالً اَالٖبت زضآٲسی ثسؾت آٲسٺ

 .٦یٟیت ٲٷبؾجی ثطذٹضزاض ٶیؿتٷس

 هصزف -3-6

ٲهطٜ قبٲ٭ ٦بال ٸ ذسٲبتی اؾت ٦ٻ ذطيساضی ٲی قٹٶس ٸ يب تٹؾٍ ذٹز ٞطز تٹٮیس ٲی      

ٲهطٜ ٶؿجت ثٻ زض آٲس قبذم ثٽتطی اظ ضٞبٺ زض َٹ٬ ظٶس٪ی . قٹز تب ثٻ ٲهطٜ قرهی ثطؾس

جتبً ثبثت اؾت زض حبٮی٧ٻ زضآٲس زض َٹ٬ ظٶس٪ی ظيطا ٲهطٜ زض َٹ٬ ظٶس٪ی ٶؿ. ٞطز اؾت

اٲب ثب ايٵ حب٬ اٞطاز تٳبي٭ زاضٶس ٲهطٜ ذٹز ضا ٦ٳتط اظ آٶچٻ ٦ٻ ټؿت . تطی زاضز ٶٹؾبٶبت قسيس

زض ٦كٹض ټبی تٹؾٗٻ يبٞتٻ ٸ ثطٸتٳٷس اظ زضآٲس ثٻ ٖٷٹاٴ قبذهی ثطای ضٞبٺ . ٪عاضـ زټٷس

تٳعز ٸ ح٣ٹ٠ آؾبٴ اؾت، ٸ ثٻ زٮی٭ ٸخٹز اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ظيطا اٶساظٺ ٪یطی زضآٲس تٹؾٍ زؾ

قج٧ٻ اَالٖبتی ٲطثٹٌ ثٻ ٲبٮیبت پطزاذتی تٹؾٍ اٞطاز اٲ٧بٴ ٲحبؾجٻ زضآٲس آٶٽب ثب ؾٽٹٮت ٸ 
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زض ٦كٹضټبی ٦ٳتط تٹؾٗٻ يبٞتٻ اظ ٲربضج ٲهطٞی ثٻ ٖٷٹاٴ . ز٢ت ظيبز اٲ٧بٶپصيط ٲی قٹز

٦كٹضټب ٲك٧٭ اؾت ٸ اٶساظٺ ٪یطی زضآٲس زض ايٵ  ظيطا اٶساظٺ. قبذم ضٞبٺ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز

 .٪یطی ٲربضج ٲهطٞی ثطای ثطآٸضز ت٣طيجی اظ زضآٲس ٸ ضٞبٺ ٞطز يب ذبٶٹاض آؾبٴ تط اؾت

ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲربضج ٲهطٞی ثٻ ٖٷٹاٴ قبذم ضٞبٺ ذبٶٹاض زض ٪بٰ ثٗسی ثبيس ذٍ ٣ٞط       

اٶساظٺ ٪یطی ٣ٞط حؿبؼ تطيٵ ٲطحٯٻ اظ  تٗییٵ ذٍ ٣ٞط زض اٶساظٺ ٪یطی ٖٳٯی ٣ٞط. اٶتربة قٹز

ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثب ٲحبؾجٻ اضظـ پٹٮی حسا٢٭ ؾجس ٦بالټب ٸ ذسٲبت ٲٹضز ٶیبظ ذبٶٹاض . اؾت

ذٍ ٣ٞط ٲربضج . ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض، ټعيٷٻ ايٵ ٶیبظټبی اؾبؾی ترٳیٵ ظزٺ ٲی قٹز. تٗییٵ ٲی قٹز

ٶٹاض ذب. ٲٹضز ٶیبظ ي٥ ٞطز ضا خٽت تأٲیٵ ٶیبظټبی اؾبؾی ٚصايی ٸ ٚیط ٚصايی تٗییٵ ٲی ٦ٷس

 . قٹٶس ټبيی ٦ٻ ٲربضج ٲهطٞكبٴ پبيیٵ تط اظ ذٍ ٣ٞط اؾت ٣ٞیط ٲحؿٹة ٲی

ٶكبٴ ٲی زټس ٸ آٴ ضا حسا٢٭ (   )ثب   ، ذٍ ٣ٞط ضا ثطای ذبٶٹاض ٶٹٔ (1998)ضاٸاٮیٹٴ      

، ثب تٹخٻ ثٻ ؾُٹح ٲٗیٵ ٢یٳتٽب (  )ٲربضج يب ٲهطٜ ٲٹضز ٶیبظ ثطای ٦ؿت حسا٢٭ ٲُٯٹثیت 

 :، تٗطيٝ ٲی ٦ٷس( )ٹنیبت ذبٶٹاض ٸ ذه(  )

                      (1) 

ضا اٶساظٺ ٪یطی ٦طز ٸ اظ ايٵ ضٸ اٶساظٺ (   )اٲب زض ٖٳ٭ ٶٳی تٹاٴ ٲ٣ساض ٲُٯٹثیت      

ٶیع اٲ٧بٶپصيط ٶیؿت زض ٶتیدٻ ٶیبظٲٷس ي٥ ضٸـ ٖٳٯی ثطای تٗییٵ ذٍ ٣ٞط       ٪یطی

 . ټؿتیٱ

 :ٍ ٣ٞط زٸ ضٸي٧طز ٸخٹز زاضز ثطای تٗییٵ ذ

زض ضٸي٧طز ٶرؿت ذٍ ٣ٞط ضا ثطای ي٥ ذبٶٹاض ٶٳٹٶٻ ٲحبؾجٻ ٲی ٦ٷیٱ ؾپؽ ذٍ ٣ٞط ثطای      

ثطای ٲثب٬ ي٥ ذبٶٹاض ٦ٹچ٥ . ذبٶٹاضټبی زي٫ط ثب تٹخٻ ثٻ اٶساظٺ ٸ تط٦یت آٶٽب  انالح ٲی قٹز
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آٴ زض    ثٷبثطايٵ . بقسزض ضٸؾتب ٲٳ٧ٵ اؾت ثب ٢یٳتٽبی ٶؿجتب ٲتٗبز٬ ٚصا ٸ ٲؿ٧ٵ ضٸثطٸ ث

ٲ٣بيؿٻ ثب ي٥ ذبٶٹاض ثعض٨ زض قٽط ٦ٻ ثب ٲؿ٧ٵ ٸ ٢یٳت ټبی ٚصای ٪طاٶتط ضٸثطٸؾت، ٦ٳتط 

 .آيس ثٷبثطايٵ ذٍ ٣ٞط ٲتٟبٸت ثطای ټط ذبٶٹاض ثسؾت ٲی. اؾت

ذٍ ٣ٞط ؾطاٶٻ ضا ثطای ټط . ضٸي٧طز زٸٰ ٦ٻ ثٻ َٹض ٪ؿتطزٺ ای ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطز     

ټبی ٲرتٯٝ ذبٶٹاض  ضا ثب تٹخٻ ثٻ اٶساظٺ ټب ٸ تط٦یت(   )اٲب ٲربضج ؾطاٶٻ  . ٗییٵ ٲی ٦ٷیٱٞطز ت

 . زض ايٵ نٹضت ٲربضج ؾطاٶٻ انالح قسٺ ضا ٲی تٹاٴ ثب ذٍ ٣ٞط ٲ٣بيؿٻ ٶٳٹز. انالح ٲی ٦ٷیٱ

 فقز هطلق ٍ ًغبي -3-7

ٲهطٞی ٶؿجتبً ثبثتی ضا ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثط حؿت ٶٳب٪ط ٲٗیبض ٲٹضز اؾتٟبزٺ ثبثت اؾت ؾجس      

ثٻ (. 1992ضاٸاٮیٹٴ)زض َٹ٬ ظٲبٴ زض ٶٓط ٲی ٪یطز ٦ٻ زض ٦٭ زاٲٷٻ ٲ٣بيؿٻ ٣ٞط ثبثت ٲی ٲبٶس 

ٖجبضت زي٫ط ذٍ ٣ٞط ثٻ ٶحٹی تٗییٵ ٲی قٹز ٦ٻ ؾب٬ ثٻ ؾب٬ ثیبٶ٫ط ٢سضت ذطيس ي٧ؿبٶی 

٣ُٻ زي٫ط اٲب ايٵ ذٍ ثبثت ٲٳ٧ٵ اؾت اظ ٦كٹضی ثٻ ٦كٹض زي٫ط يب اظ ٲٷ٣ُٻ ای ثٻ ٲٷ. اؾت

ثب ٖٯٱ ثٻ ايٷ٧ٻ ٲؤٮٟٻ . تٹاٴ ٶطخ ٣ٞط اٲطٸظ ضا ثب ٶطخ ٣ٞط ي٥ زټٻ ٢ج٭ ٲ٣بيؿٻ ٦طز ٲی. تٛییط ٦ٷس

ټبی ٣ٞط ظزايی زض  ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی اثطات ؾیبؾت. ټبی تٗییٵ ٣ٞط ٲُٯ١ تٛییط ٶ٧طزٺ ثبقٷس

٣ٞط، ٸخٹز ثط ضٸی ( ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ اٖتجبضات ذطز)َٹ٬ ظٲبٴ يب ثطضؾی آثبض اخطايی ي٥ َطح 

ٲ٣بيؿٻ ٲٗٷبزاض ٶطذٽبی ٣ٞط ثیٵ ي٥ ٦كٹض ثب زي٫ط ٦كٹضټب زض . ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ يطٸضی اؾت

 .نٹضتی اٲ٧بٶپصيط اؾت ٦ٻ زض ټط زٸ ٦كٹض اظ ي٥ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ اؾتٟبزٺ ٦طزٺ ثبقٷس

ثٻ ٖٷٹاٴ )٪بټی اٸ٢بت ٖال٢ٳٷسيٱ تٹخٻ ذٹز ضا ٲُٗٹٜ ثٻ ٣ٞیطتطيٵ ثرف خٳٗیت ٦ٷیٱ      

ټب ضا ثٻ َٹض ٶؿجی ٣ٞیط اضظيبثی  آٴ، (ٳٗیتی يب ؾٻ زټ٥ پبيیٵ خٳٗیتیپبيیٵ خ ٲثب٬ زٸ زټ٥

زاقتٵ چٷیٵ قبذهی . چٷبٶچٻ ٣ٞط ضا ايٷ٫ٹٶٻ تٗطيٝ ٦ٷیٱ، ٣ٞط ټٳٹاضٺ ثب ٲب ذٹاټس ثٹز. ٦ٷیٱ

٪بټی . ثطای ټسٞٳٷس ٦طزٴ ثطٶبٲٻ ټب ثٻ ٶحٹی ٦ٻ ثیكتطيٵ ٦ٳ٥ ثٻ اٞطاز ٣ٞیط قٹز ٲٟیس اؾت

ضٺ ثٻ ذٍ ٣ٞطی زاضز ٦ٻ ثٻ نٹضت زضنسی اظ زضآٲس ٲتٹؾٍ يب ٲیبٶٻ تٹظيٕ ذٍ ٣ٞط ٶؿجی اقب
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ثٻ ايٵ تطتیت ټطچٻ زضآٲس ٲیبٶٻ اٞعايف ٲی يبثس ذٍ ٣ٞط اٞعايف ٲی . قٹز زضآٲس ٲحبؾجٻ ٲی

 . يبثس

زض اٶتربة ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ اثتسا ثبيس ٲیعاٴ ؾُح ظٶس٪ی ضا تٗییٵ ٦ٷیٱ ٸ ؾپؽ ؾُحی      

ٲؿئٯٻ ٲٽٳی ٦ٻ ټٷ٫بٰ اؾتٟبزٺ اظ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ضٸی ٲی . ض ثطيٱٲٷبؾت ثطای ذٍ ٣ٞط ث٧ب

 . زټس ايٵ اؾت ٦ٻ ؾُح ظٶس٪ی ثٻ چٻ ٲٗٷبؾت 

زض ٖٳ٭ ت٣طيجب ټٳٻ ذُٹٌ ٣ٞط ٲُٯ١ ثٹؾیٯٻ اٶساظٺ ٪یطی ټعيٷٻ ؾجس ٦بالټبی ذطيساضی      

ٲی  ٶكبٴ  ذٍ ٣ٞطی ٦ٻ ثط حؿت ټعيٷٻ ٦بالټب تٗطيٝ قسٺ ٸ آٶطا ثب )آيس  قسٺ ثسؾت ٲی

 :    ا٪ط ٞطو ٦ٷیٱ زاقتٻ ثبقیٱ( زټیٱ 

                         (2) 

ٸاثؿتٻ اؾت، ثٷبثطايٵ     ثٻ زضآٲس يب ٲربضج     ٦ٻ زض آٴ ٲُٯٹثیت يب ؾُح ظٶس٪ی      

 :زاضيٱ 

    1                  (3) 

زضآٲس يب ٲربضج ٸخٹز  ٲٗبزٮٻ ٞٹ٠ ٲی ٪ٹيس ثطای ټط ؾُح ٲٗیٵ ٲُٯٹثیت، ؾُحی اظ      

ٲُٯٹثیتی ثبقس ٦ٻ ثطای اختٷبة اظ ٣ٞیط    ا٪ط . زاضز ٦ٻ ثطای ثسؾت آٸضزٴ آٴ ٲٹضز ٶیبظ اؾت

 :قسٴ ٲٷبؾت ثبقس ثٷبثطايٵ 

    1                 (4) 

ي٥ ( ٲٗیٵ   يٗٷی ثب)ثٻ ٖجبضت زي٫ط ، ثب ٞطو ذٍ ٣ٞط ٦ٻ زض ًٞبی ضٞبٺ ٲُٯ١ اؾت      

 . ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطاؾبؼ ټعيٷٻ ٦بال ٲتٷبْط ثب آٴ ٸخٹز زاضز 
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                (5) 

 . ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس خبٲٗٻ اؾت   ٦ٻ  

       
 

  
                (6) 

 :ثب ٞطو ٲ٧ٗٹؼ پصيطی زاضيٱ 

    1                        7  

حبن٭    يٗٷی)ٲٗبزٮٻ ٞٹ٠ ثٻ ايٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ثطای ي٥ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ زض ًٞبی ضٞبټی       

زض ايٵ نٹضت ذٍ . اٞعايف ٲی يبثس    ، ثب اٞعايف ( )ذٍ ٣ٞط ٲجٷی ثط ټعيٷٻ ٦بال ( ٲی قٹز

تٻ اؾبؾی زض ايٷدب ايٵ ٶ٧. ٣ٞط ٲجٷی ثط ټعيٷٻ ٦بال ثیكتط قجیٻ ذٍ ٣ٞط ٶؿجی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس

اؾت ٦ٻ ذٍ ٣ٞط ثبيس زض ؾُحی ٢طاض ٪یطز ٦ٻ اٞطاز تٹاٶبيی ثسؾت آٸضزٴ اٲ٧بٶبت ثبٮ٣ٹٺ ٲٗیٵ 

ايٵ ٶ٧تٻ . قبٲ٭ ظٶس٪ی ؾبٮٱ ٸ ٞٗب٬، ٸ ٲكبض٦ت ٦بٲ٭ زض ٞٗبٮیت ټبی خبٲٗٻ ضا زاقتٻ ثبقٷس

٦بٲیبثی خبٲٗٻ اٞعايف  زالٮت زاضز ثط ايٵ ٦ٻ ذٍ ٣ٞط ٲجتٷی ثط ټعيٷٻ ٦بالټب ثب اٞعايف ضٞبٺ ٸ

ذٹاټس يبٞت چٹٴ ٲٷبثٕ حسا٢٭ ٲٹضز ٶیبظ ثطای ٲكبض٦ت ٦بٲ٭ زض ٞٗبٮیتٽبی خبٲٗٻ ٶیع احتٳبالً 

ي٥ ضٸي٧طز زض ًٞبی ٢بثٯیت ټب ثٻ ي٥ ضاټ٧بض  " 3٪ٹيس ؾٵ ٲی. زض َٹ٬ ظٲبٴ اٞعايف ٲی يبثٷس

ٲُٯٹثیت ټب ٸاثؿت٫ی ٲب تحٯی٭ ټب ضا ثب ايٵ ٞطو ٦ٻ . "ٶؿجی زض ًٞبی ٦بالټب تجسي٭ ٲی قٹز

ثٷبثطايٵ ذٍ ٣ٞط ثط اؾبؼ ټعيٷٻ ٦بال، ثط حؿت ذٍ ٣ٞط زض ٶٓط . ٲت٣بث٭ ٶساضٶس ؾبزٺ ٲی ٦ٷیٱ

 .٪طٞتٻ ٲی قٹز 

                                                             
3- Sen ( 891) 
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     ٍ    تعییي  -3-8

ا٪ط ٲب ٞطو ٦ٷیٱ ٦ٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثبثت ٲی ٲبٶس ټٷٹظ زٸ ٲؿأٮٻ ثب٢ی اؾت ٦ٻ ايٵ زٸ      

 : ٖجبضتٷس اظ

چیؿت يب ٲ٣ساض ٲُٯٹثیت ذٍ    ٲ٣ساض ٲٷبؾت  : ٵ ؾُح ٲُٯٹثیت ٲطخٕ ٲؿئٯٻ تٗیی     

زضخٻ ای اظ تٹا١ٞ زضثبضٺ اٶتربة ؾُح ٲُٯٹثیت . ٣ٞط چیؿت؟ اٮجتٻ ايٵ اٶتربة اذتیبضی اؾت

ٲطخٕ زض ي٥ خبٲٗٻ ذبل ثطای ثؿیح ٲٷبثٕ ثٻ ٲٷٓٹض ٲجبضظٺ ثب ٣ٞط ٦بٲال حبئع اټٳیت اؾت 

 (. 1998ضاٸاٮیٹٴ)

چیؿت؟ يٗٷی اضظـ   ، ؾؤا٬ ايٵ اؾت ٦ٻ ٲ٣ساض نحیح   ثب تٗییٵ : قٷبؾبيی ٲؿئٯٻ     

نحیح ٦بالټبی ٲٹضز ٶیبظ ثطای تٗییٵ ذٍ ٣ٞط چیؿت؟ ايٵ ٲؿئٯٻ ثٻ زٸ زٮی٭ ثطٸظ ٲی ٦ٷس 

ٲٹيٹٖی ٦ٻ زض ثحث ٲ٣یبؾٽبی ٲٗبز٬  –اٶساظٺ تط٦یت خٳٗیتی ذبٶٹاضټب تٛییط ٲی ٦ٷٷس 

٦ٻ ٲی تٹاٶیٱ ضٞبٺ ضا نطٞب ثب ٶ٫طيؿتٵ ثٻ ضٞتبض ت٣بيبی اٶساظٺ ٸ ايٵ زيس٪بٺ  –ٲُطح ٲی قٹز 

 (. 1998ضاٸاٮیٹٴ) ٪یطی ٦ٷیٱ ٢بث٭ ات٧ب ٶیؿت

زض ٖٳ٭ ثطای پبؾر٫ٹيی ثٻ ٲؿبئ٭ تٗییٵ ٲطخٕ ٸ قٷبؾبيی ٣ٞطا ٸ اظ ايٵ ضٸ تٗییٵ ذٍ      

 . ٣ٞط ٲُٯ١ ٶیبظٲٷس اَالٖبت ذبضخی ټؿتیٱ

 خطَط فقز عیٌي  -3-9

ي٥ ضٸـ ٲتساٸ٬ ٸ ٶؿجتبً . يٵ اؾت ٦ٻ ي٥ ذٍ ٣ٞط ٖیٷی ضا اٶتربة ٦ٷیٱي٥ ضٸـ ا     

ٲتساٸ٬ تطيٵ ضٸـ . ضيبيت ثرف، ثطای اٶساظٺ ٪یطی ٢بثٯیت ټب قطٸٔ ثب ٶیبظټبی ٚصايی اؾت

ټب ٲحسٸز ثبقٷس  زض نٹضتی٧ٻ زازٺ. تٗییٵ ذٍ ٣ٞط ٖیٷی، ضٸي٧طز ټعيٷٻ ٶیبظټبی اؾبؾی اؾت

 .ٴ ضٸـ خبي٫صيٵ پیكٷٽبز قسٺ اؾتضٸـ تٗییٵ اٶطغی ٚصايی ثٻ ٖٷٹا
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 رٍػ ّشیٌِ ًیاسّای اعاعي  -3-9-1

ای ٦ٻ ٶیبظټبی اؾبؾی ضا پٹقف زټس  ٲٷبؾت تطيٵ ضٸي٧طز خٽت تٗییٵ ذٍ ٣ٞط ثٻ ٪ٹٶٻ      

 :ثٻ قطح شي٭ اؾت

ټعيٷٻ ؾجس ثطای . ي٥ ؾجس ٲهطٞی ٲٷبؾت ثب ټط زٸ خعء ٚصا ٸ ٚیط ٚصا ضا زض ٶٓط ٲی ٪یطيٱ     

ايٵ ضٸـ . ضا ترٳیٵ ٲی ظٶیٱ( قٽطی يب ضٸؾتبيی، ټط ٲٷ٣ُٻ ٸ اظ ايٵ ٢جی٭ )ٸٺ ټط ظيط ٪ط

زض ٲٹضز ٣ٞط زض ٶیٹيٹض٤ زض ؾب٬  4اؾبؾبً ضٸقی اؾت ٦ٻ زض ٲُبٮٗبت تبضيری ؾیجٹٰ ضاٸٶتطی

ا٪طچٻ ٲب ثب ي٥ ؾجس ٲهطٞی آٚبظ ٲی ٦ٷیٱ (. 1941ضاٸٶتطی )اٶدبٰ قسٺ اؾت  1936ٸ  1901

اٲب ذٍ ٣ٞط ثٻ نٹضت پٹٮی  -بی ٲؿ٧ٹٶی، ثط٠، اٶطغی ٸ اظ ايٵ ٢جی٭ ٲ٣ساض ٚصا، ًٞ –٦ٻ قبٲ٭

 . ٪یطی ٲی قٹز اٶساظٺ

 :زض ٖٳ٭ ثبيس ٲطاح٭ ثٻ قطح ظيط اٶدبٰ قٹز 

٦یٯٹ ٦بٮطی ؾطاٶٻ ثطای  2100اٶتربة ي٥ حسا٢٭ ٶیبظ ٚصايی ثطای ي٥ ظٶس٪ی ؾبٮٱ، ٲث٭      

ؾتٟبزٺ ٲی قٹز ٸ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ ای ا ايٵ ٲٗیبض ثُٹض ٪ؿتطزٺ. ټط ٞطز ثعض٪ؿب٬ زض ضٸظ

ايٵ ٶیبظ ٚصايی ثب ٞطو ايٷ٧ٻ ٶیبظټبی ٚصايی ثیٵ . ٦كبٸضظی ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ پیكٷٽبز قسٺ اؾت

اٞطاز ثٻ ذبَط تٛییطات آة ٸ ټٹايی ٸ ؾُح ٞٗبٮیت ټبی ي٥ ٞطز ٸ ٶیع ثٻ َٹض ٞهٯی ٲتٟبٸت 

 . اؾت، زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز

ايی ثب اؾتٟبزٺ اظ ي٥ زؾتٹض ٚصايی ٦ٻ ٲٷ٧ٗؽ ٦ٷٷسٺ ٖبزات ترٳیٵ ټعيٷٻ تأٲیٵ اٶطغی ٚص     

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ آٶٽبيی ٦ٻ زض پبيیٵ تطيٵ زٸ زټ٥ يب زٸ ثیؿت٥ )ذبٶٹاضټبی ٶعزي٥ ٣ٞط اؾت 

٦بٮطی زض ضٸظ ٲهطٜ  2000 - 2100تٹظيٕ زضآٲس ٢طاض زاضٶس ترٳیٵ ثعٶیٱ يب آٶٽبيی ٦ٻ ثیٵ  

 . ٶبٲیٱ ٲی     ايٵ ؾٽٱ ٚصا ضا(. ٲی ٦ٷٷس

                                                             
4 - Seebohm Rowntree 
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 .ضا ايبٞٻ ٲی ٦ٷیٱ  (     خعء ٚیط ٚصا 

ثسؾت              ثٷبثطايٵ ذٍ ٣ٞط ٶیبظټبی  اؾبؾی اظ ٲدٳٹٔ ايٵ زٸ ٸ ثٹؾیٯٻ 

 . آيس ٲی

ٲٹٮی اٸضقبٶؿ٧ی اظ ازاضٺ تأٲیٵ اختٳبٖی اٲطي٧ب  1963-1964ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ زض ؾبٮٽبی      

ضا ثسؾت آٸضز ؾپؽ آٴ ضا زض    اظ ٚصای ٲٹضز ٶیبظ ضا ٲحبؾجٻ ٦طز تب   ټعيٷٻ ي٥ ٲ٣ساض ٦بٞی

ٖٯت آٴ اؾت ٦ٻ زض آٴ ظٲبٴ ٲهطٜ ٦ٷٷس٪بٴ ي٥ . ضا ثسؾت آٸضز     ٖسز ؾٻ يطة ٦طز تب 

ايٵ ذٍ ټٷٹظ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطز ٸ ثٻ َٹض . ؾٹٰ ٲهطٜ ذٹز ضا نطٜ ٚصا ٲی ٦طزٶس

 .ٳتی ثٻ ضٸظ ٲی قٹزٲٷٓٱ ثطای تٛییطات ٢ی

ضاٸاٮیٹٴ . ٲربضج ٦٭ اؾت  ٲربضج ٚصايی ٸ   ، ٦ٻ زض آٴ        ثٻ َٹض ٦ٯی      

زض ايٵ نٹضت ذٍ ٣ٞط ثبالتط ضا ٲی . ٦بٮطی تٗطيٝ ٲی ٦ٷس 2100ضا ټعيٷٻ ذطيس    ، 1998

 2100اض تٹاٴ ثٻ ٸؾیٯٻ ضاثُٻ ظيط تٗطيٝ ٦طز ٦ٻ ؾُح زضآٲسی ضا اٶساظٺ ٲی ٪یطز ٦ٻ ذبٶٹ

 . ٦بٮطی ٚصا ذطيساضی ذٹاټس ٦طز

  1                          (8) 

 .ٶكبٴ زازٺ ٲی قٹز 1زض ق٧٭   ثرف ٚیط ٚصايی ثٻ ٸؾیٯٻ ٲ٣ساض 

 ذٍ ٣ٞط پبيیٵ تط ضا ٲی تٹاٴ ثٻ ٸؾیٯٻ ضاثُٻ ظيط ٶكبٴ زاز 

  
                                 (9) 

٦ٻ ؾُح ٲربضج ؾطاٶٻ ضا اٶساظٺ ٲی ٪یطز ٦ٻ زض آٴ ذبٶٹاض تٷٽب ٲی تٹاٶس ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی ٚصا       

ذطيساضی ٦ٷس اٲب پٹ٬ زي٫طی ٶساضز ٦ٻ ثتٹاٶس چیع زي٫طی ذطيساضی ٦ٷس ٦ٻ ٲی تٹاٴ آٴ ضا ذٍ 

 . ٶبٲیس (٪طؾٷ٫ی) ٣ٞط قسيس
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زض  cذطيساضی ٦ٷٷس ٦ٻ ٲ٣ساض آٴ ثب  اٲب زض ايٵ ٲٹضز ذبٶٹاضټب ٲی تٹاٶٷس ا٢الٰ ٚیط ٚصايی ٶیع     

ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت ضاٸاٮیٹٴ ٲٗت٣س اؾت ٲٳ٧ٵ اؾت ٦ؿی ثرٹاټس ٲهبٮحٻ ای اٶدبٰ  1ق٧٭ 

زټس ٸ ٲ٣بزيط ٚیط ٚصايی ضا ثیٵ ايٵ زٸ ٸيٗیت اٞطاٌ ٸ تٟطيٍ زض ٶٓط ث٫یطز، ٶ٣ُٻ ٲیبٶی ٦ٻ 

 :ظيط اضائٻ ٦طززض ايٵ ٲٹضز ذٍ ٣ٞط ضا ٲی تٹاٴ اظ ضاثُٻ . ٲكرم ٲی قٹز  Bثب 

 (10)                   يب    0     

 

 تبثٕ ٲربضج ٚصايی -1-3ق٧٭     

 رٍػ اخذ اًزصی غذایي  -3-9-2

ضٸي٧طز ٶیبظټبی اؾبؾی ٦ٻ پیف تط اضائٻ قس ٶیبظٲٷس اَالٖبت ٢یٳتی ٦بالټبيی اؾت ٦ٻ      

ٴ ٲٷب١َ زض َٹ٬ ظٲبٴ نٹضت ٲی ثٻ ٸيػٺ ټٷ٫بٲی ٦ٻ ٲ٣بيؿٻ ٲیب. اٞطاز ٣ٞیط ٲهطٜ ٲی ٦ٷٷس

 . ٪یطز

ټٷ٫بٲی ٦ٻ ٢یٳت ټب زض زؾتطؼ ٶجبقٷس، تٗسازی اظ پػٸټك٫طاٴ اظ ضٸـ خبي٫صيٵ ثطای      

زض ايٵ ضٸـ ټسٜ يبٞتٵ ؾُحی . ذٍ ٣ٞط اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ٸ آٴ ضٸـ اذص اٶطغی ٚصايی اؾت

بٞی ضا خٽت ثسؾت اؾت ٦ٻ ثٻ ذبٶٹاض اخبظٺ ٲی زټس ٚصای ٦( يب زضآٲس)اظ ٲربضج ٲهطٞی 

تٹخٻ زاقتٻ ثبقیس ٦ٻ ٲهطٜ قبٲ٭ ا٢الٰ ٚصايی ٸ ٚیط . آٸضزٴ اٶطغی ٲٹضز ٶیبظ ٦ؿت ٦ٷٷس
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حتی ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ تٛصيٻ ٦بٞی ٶساضٶس ٶٹٖبً ٮجبؼ ٸ ؾطپٷبٺ اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ . ٚصايی اؾت

ٚصای ايبٞی ثبيس ثٻ اٶساظٺ  "ٶیبظټبی اؾبؾی "ای ايٵ   ثٻ ٲٗٷبی آٴ اؾت ٦ٻ زض ٸيٗیت حبقیٻ

زض ق٧٭ ظيط ي٥ تبثٕ . ٲٷ٧ٗؽ اؾت 1ايٵ ٲٟٽٹٰ اؾبؾی زض ق٧٭ . ثطای آٶٽب اضظقٳٷس ثبقس

اذص اٶطغی ٚصايی اٞعايف ( ٲربضج ٲهطٞی)ثب اٞعايف زضآٲس . زضآٲس ٦بٮطی ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت

 . ٲی يبثس اٲب ثب ؾطٖتی ٦ٳتط اظ زضآٲس

 
 غی ٚصايیضٸـ اذص اٶط -1 -3ق٧٭ 

، ٲی تٹاٴ اظ ايٵ ٲٷحٷی ضا ثطای تٗییٵ  ثب ٞطو ي٥ ؾُح اذص اٶطغی ٚصايی ٣ٍٞ ٦بٞی      

 :ايٵ تبثٕ ضا ٲی تٹاٴ ثٻ نٹضت ظيط ٶكبٴ زاز . اؾتٟبزٺ ٦طز    ؾُح ذٍ ٣ٞط ٲربضج 

                          (11) 

 :ثٷبثطايٵ ثب ٞطو ي٧ٷٹايی 

  1    1                (12) 

 :زاضيٱ      يب ثب ٲٗیٵ ثٹزٴ ؾُح ٲُٯٹثیت حسا٢٭ ٦بٮطی ٦بٞی 

    1                  (13) 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زض ايٵ ضٸـ ثٻ ايٵ ٲٗٷب ضٸـ ٢طيٵ نطٞٻ خٹيی اؾت ٦ٻ ٶیبظ ثٻ . ذٍ ٣ٞط اؾت  ٦ٻ زض آٴ 

 .ټبی ٦بالټبی ٲهطٜ قسٺ ٶساضز اَالٖبت زض ٲٹضز ٢یٳت

ٲح٣٣یٵ تٛصيٻ زض ايطاٴ ايٵ ؾُح ضا زض . ظٰ اؾت ٲیعاٴ ٚصای ٦بٞی ضا تٗییٵ ٦ٷیٱاثتسا ال     

٦بٮطی زض ضٸظ ثطای ټط ٞطز ثعض٪ؿب٬ زض ٶٓط ٪طٞتٻ اٶس ٦ٻ ثؿیبض ٶعزي٥ ثٻ تٹنیٻ ټبی  2080

(. 1384زٞتط ثٽجٹز تٛصيٻ ٸظاضت ثٽساقت )، اؾت 2100ؾبظٲبٴ ٚصا ٸ ٦كبٸضظی ؾبظٲبٴ ٲٯ٭، 

طاز ٲٳ٧ٵ اؾت ٲ٣بزيط ثیكتط يب ٦ٳتط اظ ايٵ ٲ٣ساض ضا ٶیبظ زاقتٻ ثبقٷس اٲطی اٲب ايٵ ٶ٧تٻ ٦ٻ اٞ

ثسيٽی اؾت ٦ٻ ٶیبظټبی ٦ٹز٦بٴ، ٶٹخٹاٴ زض حب٬ ضقس، ظٶبٴ، ٲطزاٴ . پصيطٞتٻ قسٺ اؾت

 .ٸيٗیت خؿٳبٶی اٞطاز ٶیع حبئع اټٳیت اؾت. تٹاٶٷس ت٣بيبی ٦بٲالً ٲتٟبٸتی زاقتٻ ثبقٷس ٲی

 عٌجِ ّای فقز  -3-10

ثب ٞطو زاقتٵ اَالٖبت زضثبضٺ ي٥ ؾٷدٻ ضٞبټی ٲث٭ ٲهطٜ ؾطاٶٻ ٸ ي٥ ذٍ ٣ٞط، ثحث      

 . ثٗسی تٗییٵ ي٥ ؾٷدٻ ٲٷبؾت ثطای تدٳیٕ ٣ٞط اؾت

  5ؽاخص عزؽوار -3-10-1

ٲتٗبضٜ تطيٵ ؾٷدٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ قبذم ؾطقٳبض اؾت، ٦ٻ ايٵ قبذم ثٻ ؾبز٪ی ٶؿجت      

ٶكبٴ زازٺ   0 ٹٶس ضا اٶساظٺ ٲی ٪یطيس ٸ اٚٯت آٴ ضا ثب خٳٗیتی ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٣ٞیط قٳبضـ ٲی ق

 :ٲی زټٷس ٦ٻ ٲی تٹاٴ آٴ ضا ثٻ نٹضت ظيط ٶكبٴ زاز 

 0  
   

 
             (14) 

 

                                                             
5 - Headcount Index 
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ا٪ط زض ي٥ پیٳبيف ٦ٻ ٶٳٹٶٻ . اؾت( يب ٶٳٹٶٻ)٦٭ خٳٗیت   تٗساز اٞطاز ٣ٞیط ٸ     ٦ٻ      

ٲی تٹاٴ آٴ .  زضنس اؾت ٣ٞ20یط ثبقٷس زض ٶتیدٻ ٶطخ ؾطقٳبض ٶٟط  60ٶٟطی زاضز  300ټبی 

 : ضا ايٵ ٪ٹٶٻ ثبظ ٶٹيؿی ٦طز

 0  
1

 
         

  1                         (15) 

ثطاثط ي٥ ذٹاټس      ثبقس   ٦ٳتط اظ ذٍ ٣ٞط    ، ي٥ تبثٕ ٶٳب٪ط اؾت ٦ٻ ا٪ط      تبثٕ      

ثعض٪تطيٵ ٲعيت قبذم . نٟط ذٹاټس قس     ٣یط اؾت ٸ زض ٚیط ايٵ نٹضت قس ٸ ذبٶٹاض ٞ

 .  ؾطقٳبض ايٵ اؾت ٦ٻ ثٻ ٲحبؾجٻ ٸ زض٤ آٴ آؾبٴ اؾت

 ؽاخص ؽکاف فقز -3-10-2

ٲیبٶ٫یٵ     1  قبذم ق٧بٜ ٣ٞط. اؾت 6ي٥ ؾٷدٻ ٶؿجتبً ٲتساٸ٬ ٣ٞط قبذم ق٧بٜ ٣ٞط     

ٻ ذٍ ٣ٞط اٶساظٺ ٲی ٪یطز ٸ خٳٕ ايٵ ٲیبٶ٫یٵ ټب ضا ٞبنٯٻ زضآٲس اٞطاز تب ذٍ ٣ٞط ضا ٶؿجت ث

، ثٻ نٹضت     ق٧بٜ ٣ٞط. ثطای ٦٭ اٞطاز ٣ٞیط ضا ثٻ نٹضت زضنسی اظ ذٍ ٣ٞط ثیبٴ ٲی ٦ٷس

ق٧بٜ ٣ٞط ثطای اٞطاز  . اٞطاز ٣ٞیط تٗطيٝ ٲی قٹز     اظ زضآٲس ثبٮٟٗ٭     تٟبي٭ ذٍ ٣ٞط 

 :ب اؾتٟبزٺ اظ تبثٕ قبذم زاضيٱث. ٚیط ٣ٞیط نٟط زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز

                            (16) 

 :ٲی تٹاٴ ثٻ نٹضت ظيط ٶٹقت   1  ؾپؽ قبذم ق٧بٜ ٣ٞط 

 1  
1

 
 

  

 
 
  1                      (17) 

 

                                                             
6 - Poverty Gap Index 
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ٻ زض آٴ اٞطازی ٦ٻ ٣ٞیط ٦)ايٵ ؾٷدٻ ق٧بٜ ٣ٞط ثٻ تٷبؾجی اظ ٲیبٶ٫یٵ زض خٳٗیت اؾت      

ثًٗی اظ ٲح٣٣یٵ ايٵ اضظيبثی ضا ٦ٻ ايٵ ؾٷدٻ ضا ٲی تٹاٴ ثٻ (. ٶیؿتٷس ق٧بٜ ٣ٞط نٟط زاضٶس

چٹٴ ٶكبٴ . زض ٶٓط ٪طٞت ٲٟیس ٲی زاٶٷس( ٶؿجت ثٻ ذٍ ٣ٞط)ٖٷٹاٴ ټعيٷٻ حسا٢٭ حصٜ ٣ٞط 

ا ثٻ ذٍ ٣ٞط آٴ ض( يب ٲربضخكبٴ)ٲی زټس ٦ٻ چٻ ٲیعاٴ ثبيس ثٻ ٣ٞطا پطزاذت قٹز تب زضآٲسقبٴ 

ايٵ حسا٢٭ ټعيٷٻ حصٜ ٣ٞط ثب اؾتٟبزٺ اظ پطزاذتٽبی . ثطؾبٶس( ثٻ نٹضت ٶؿجتی اظ ذٍ ٣ٞط)ټب  

٦ٯیٻ ق٧بٜ ټب تب ذٍ ٣ٞط . اٶت٣بٮی ټسٞٳٷس نطٞبً خٳٕ ٦ٯیٻ ق٧بٜ ټبی ٣ٞط ٦٭ خٳٗیت اؾت

ثب . ٲٷ٣ُی اؾت اٮجتٻ ايٵ تٟؿیط تٷٽب ا٪ط پطزاذتٽبی اٶت٣بٮی ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٦بضا ثبقس. پط ٲی قٹز

اؾت ثطای ٦بټف  "حبٲی ٣ٞطا"ٞطو ايٷ٧ٻ ؾیبؾت ٪صاض اَالٖبت ظيبزی زاضز زٸٮتی ٦ٻ ٦بٲال 

زض ٶ٣ُٻ ٲ٣بث٭ ايٵ تحٯی٭ ٲی تٹاٴ حسا٦ثط . ٣ٞط ثبيس ٲجبٮٛی ثیف اظ ق٧بٜ ٣ٞط نطٜ ٲی ٦ٷس

ثب ايٵ ٞطو ٦ٻ ؾیبؾت ٪صاض چیعی زض ٲٹضز ايٷ٧ٻ چٻ ٦ؿی . ټعيٷٻ حصٜ ضا زض ٶٓط ٪طٞت

ثب اؾتٟبزٺ اظ ق٧٭ قبذم ټبی ٣ٞط ٲی تٹاٴ . ٣ٞیط اؾت ٸ يب چٻ ٦ؿی ٣ٞیط ٶیؿت ٶٳی زاٶس

ثٻ حسا٦ثط (   يٗٷی)ٲالحٓٻ ٶٳٹز ٦ٻ ٶؿجت حسا٢٭ ټعيٷٻ حصٜ ٣ٞط ثب ټسٜ ٪یطی ٦بٲ٭ 

، ٦ٻ ثٻ ٲٗٷبی اضائٻ ٲجٯٙ ٦بٞی ثٻ ټط ٶٟط ٸ حهٹ٬ اَٳیٷبٴ اظ  يٗٷی )ټعيٷٻ ثسٸٴ ټسٞٳٷسی 

ثٷبثطايٵ ايٵ قبذم ٶٳب٪ط . نطٞبً قبذم ق٧بٜ ٣ٞط اؾت( يط ذٍ ٣ٞط ٢طاض ٶساضٶسايٷ٧ٻ آٶٽب ظ

 پؽ اٶساظټبی ثبٮ٣ٹٺ زض ثٹزخٻ حصٜ ٣ٞط ثب اؾتٟبزٺ اظ ټسٞٳٷس ٦طزٴ اؾت، 

 (ؽذت فقز) 7ؽاخص هجذٍر ؽکاف فقز -3-10-3

ك٫طاٴ اظ ثطای ايدبز ي٥ قبذم ٣ٞط ٦ٻ ٶبثطاثطی ٲیبٴ ٣ٞطا ضا زض ٶٓط ث٫یطيس، ثًٗی پػٸټ     

ثٻ )ايٵ قبذم نطٞبً خٳٕ ٸظٶی ق٧بٜ ټبی ٣ٞط . قبذم ٲدصٸض ق٧بٜ ٣ٞط اؾتٟبزٺ  ٲی ٦ٷٷس

. اؾت، ٦ٻ زض آٴ ٸظٴ ټب ذٹز ٶؿجت ټبی ق٧بٜ ټبی ٣ٞط اؾت( نٹضت ٶؿجتی اظ ذٍ ٣ٞط

                                                             
7-  Squared Poverty Gap (Poverty Severity) Index 
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ثٷبثطايٵ ثب ٲدصٸض ٦طزٴ قبذم ق٧بٜ ٣ٞط، ٸظٴ ثیكتط ثٻ ٲكبټساتی زازٺ ٲی قٹز ٦ٻ اظ ذٍ 

 :ثٻ ظثبٴ ضيبيی ٲی تٹاٴ ٶٹقت. ټؿتٷس٣ٞط پبيیٵ تط 

 2  
1

 
 

  

 

 
  1                    (18) 

 

ثٷبثطايٵ . اظ آٴ خبيی ٦ٻ تٟؿیط ايٵ قبذم ٦بض ؾبزٺ ای ٶیؿت، اؾتٟبزٺ ٪ؿتطزٺ ٶیع ٶساضز      

سٺ تٹؾٍ اٲب ثٻ ټط حب٬ ي٧ی اظ قبذم ټبی اضائٻ ق. ايٵ ؾٷدٻ ٞب٢س خبشثٻ ټبی ٲٟٽٹٲی اؾت

٦ٻ ٲی تٹاٴ آٴ ضا ثٻ نٹضت ٦ٯی . ثطای اٶساظٺ ٪یطی ٣ٞط اؾت( 1984)ٞٹؾتط، ٪طيط ٸ تٹضث٩ 

 : ظيط ٶٹقت

   
1

 
  

  

 
   

  1                   0          (19) 

     α  اٶٻ ثطای ٲ٣ساض ٲربضج ؾط   ٸ   اٶساظٺ حؿبؾیت ايٵ قبذم ٶؿجت ثٻ ٣ٞط ٸ ذٍ ٣ٞط  

اؾت ا٪ط  0   ) اؾت        اٲیٵ ٞطز    اٲیٵ ٞطز ذبٶٹاض اؾت ٸ ق٧بٜ ٣ٞط ثطای 

α ٸ٢تی پبضاٲتط(. ثبقس      ټٷ٫بٲی٧ٻ . نطٞبً قبذم ؾطقٳبض اؾت  0 اؾت،   0 

α αقبذم ق٧بٜ ٣ٞط اؾت ٸ ټٷ٫بٲی٧ٻ    1 اؾت،   1   2 ٢طاض زازٺ ٲی قٹز  2 

αثطای ٦ٯیٻ ٲ٣بزيط . قبذم قست ٣ٞط اؾت اٶساظٺ ٣ٞط ثب اٞعايف ؾُح ظٶس٪ی ٣ٞطا ا٦یساً  0 

يٗٷی ټط چٻ ؾُح ظٶس٪ی ي٥ ٞطز ثبالتط ثبقس، تهٹض ٲی قٹز ٦ٻ اٸ ٦ٳتط ٣ٞیط )٦بټف ٲی يبثس 

αثٻ ٖالٸٺ ثطای ٲ٣بزيط ا٦یساً (. اؾت ، ايٵ قبذم ايٵ ٸيػ٪ی ضا زاضز ٦ٻ اٞعايف زض ٣ٞط  1 

ظٺ ٪یطی قسٺ ثٻ زٮی٭ ٦بټف زض ؾُح ظٶس٪ی ٞطز ثٻ ايٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ايٵ ٞطز ٣ٞیط ذٹاټس اٶسا

ٸ ثطای )اؾت  "ا٦یساً ٲحسة"ثٻ ايٵ تطتیت ٪ٟتٻ ٲی قٹز ٦ٻ ايٵ ؾٷدٻ زض زضآٲس ټب . ثٹز

αٲ٣ساض   (.اؾت "ثٻ َٹض يٗیٝ ٲحسة" 1 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ؽاخص عي  -3-10-4

ٹقس تب اثطات تٗساز ٣ٞطا، ٖٳ١ ٣ٞط آٶٽب ٸ قبذهی ضا اضائٻ ٦طز ٦ٻ ٲی ٦ 1976ؾٵ زض ؾب٬      

 :ايٵ قبذم ؾٵ ثٻ نٹضت ظيط اضائٻ ٲی قٹز. تٹظيٕ ٣ٞط زض زضٸٴ ايٵ ٪طٸٺ ضا تٯٟی١ ٦ٷس

    0 1   1     
  

 
              (20) 

يطيت     اٞطاز ٣ٞیط،( يب ٲربضج)ٲیبٶ٫یٵ زضآٲس    قبذم ؾطقٳبض،   0 ٦ٻ زض آٴ      

ٶبثطاثطی )تب ي٥ ( ثطاثطی ٦بٲ٭)يطيت خیٷی زاٲٷٻ ای  اظ نٟط . خیٷی ٲیبٴ اٞطاز ٣ٞیط اؾت

قبذم ؾٵ ضا ٲی تٹاٴ ثٻ نٹضت ٲیبٶ٫یٵ ؾٷدٻ ټبی ؾطقٳبض ٸ . ضا زض ثط ٲی ٪یطز( ٦بٲ٭

ثٷبثطايٵ ٲی . ق٧بٜ ٣ٞط ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ اظ يطيت خیٷی ٣ٞطا ٸظٴ زټی قسٺ اؾت زض ٶٓط ٪طٞت

 :ٹاٶیٱ آٴ ضا ثٻ نٹضت ظيط ثبظٶٹيؿی ٦ٷیٱ ت

    0 
   1 1    )                       (21) 

 8تُي -ؽارِكظ -ؽاخص عي -3-10-5

 -قبذم ؾٵ تٹؾٍ زي٫طاٴ انالح قسٺ اؾت ٸ ي٧ی اظ اق٧ب٬ ٲٷبؾت آٴ قبذم ؾٵ      

 :ٲی قٹز ٲی ثبقس ٦ٻ ثٻ نٹضت ظيط تٗطيٝ(  SST)تٵ  -قبض٦ؽ 

      0  1
  1                                       (22) 

٦ٻ ٣ٍٞ زض ٲٹضز ٣ٞطا اٖٳب٬ قسٺ )٦ٻ حبن٭ يطة قبذم ؾطقٳبض، قبذم ق٧بٜ ٣ٞط       

يطيت خیٷی ٦ٻ ٶٹٖبً ثٻ . ٸ يطيت خیٷی ٶؿجتٽبی ق٧بٜ ٣ٞط ثطای ٦٭ خٳٗیت اؾت( اؾت

 . بثطاثطی ثیكتط زض ٸ٢ٹٔ ق٧بٜ ټبی ٣ٞط اقبضٺ زاضزي٥ ٶعزي٥ اؾت ثٻ ٶ

                                                             
8 - Sen-Shorrocks-Thon Index 
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ايٵ اؾت ٦ٻ ٲی تٹاٶس زض٤ ذٹثی اظ ٲٷكأ تٛییطات ٣ٞط زض  SSTي٥ ٶ٣ُٻ ٢ٹت قبذم ٣ٞط 

 :ٖٯت ايٵ اؾت ٦ٻ ٲی تٹاٶیٱ ايٵ قبذم ضا ثٻ نٹضت ظيط تدطيٻ ٦ٷیٱ. َٹ٬ ظٲبٴ ضا اضائٻ ٶٳبيس

            0      1
       1                (23) 

ٲؿبٸی زضنس تٛییط زض قبذم  ٦SSTٻ ٲی تٹاٴ آٴ ضا ثٻ نٹضت زضنس تٛییط زض قبذم      

ثٻ ٖالٸٺ زضنس تٛییط زض ( زض ثیٵ ٣ٞطا)ؾطقٳبض ثٻ ٖالٸٺ زضنس تٛییط زض قبذم ق٧بٜ ٣ٞط 

 . تٟؿیط ٦طز( ي٥ ثٻ ٖالٸٺ يطيت خیٷی ق٧بٜ ٣ٞط)

 ؽاخص ٍاتظ -3-10-6

 . تٹؾٍ ٸاتؽ اضائٻ قس 1968اٸٮیٵ قبذم تٹظيٕ حؿبؾیت ٣ٞط زض ؾب٬      

  
1

 
                

 
  1  

1

 
    

 

  
  

 
  1      (24) 

اٞطازی اظ ٲطزٰ ټؿتٷس ٦ٻ زضآٲسقبٴ ثٻ نٹضت نٗٹزی ٶكبٴ زازٺ قسٺ ٸ خٳٕ آٴ   ٦ٻ      

اؾت ضا ٶكبٴ ٲی (  )پبيیٵ تط اظ ذٍ ٣ٞط (   )ٞطزی ٦ٻ زضآٲس يب ٲربضج قبٴ   ټب ضا ثطای 

 . زټس

 هقیاط هعادل -3-11

زض ٲ٣بيؿٻ ضٞبٺ اٞطاز زض ي٥ خبٲٗٻ ٲٗٳٹالً اظ ٲتٛیط زضآٲس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗطٜ ضٞبٺ ذبٶٹاض      

. ی، ٪ٳطاٺ ٦ٷٷسٺ اؾتٲ٣بيؿٻ ٦٭ ٲهطٜ ذبٶٹاض ثطای ضٞبٺ اٞطاز ي٥ ذبٶٹاض ٶٹٖ. قٹز اؾتٟبزٺ ٲی

ي٧ی . ثیكتط پػٸټك٫طاٴ ايٵ ٲؿئٯٻ ضا قٷبذتٻ ٸ اظ ثطذی اق٧ب٬ ٶطٲب٬ ؾبظی اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس

اظ ضاٺ ح٭ ټب تجسي٭ ٲهطٜ ذبٶٹاض ثٻ ٲهطٜ اًٖبی ذبٶٹاض ثٹؾیٯٻ ت٣ؿیٱ ٲربضج ٲهطٞی ثٻ 

ٹاض ٸ نطٞٻ اٲب ثسٮی٭ ٸخٹز ٶیبظټبی ٲتٟبٸت ٲیبٴ اًٖبی ذبٶ. تٗساز اًٖبی ذبٶٹاض ٲی ثبقس

ضاٺ ح٭ ايٵ . ټبی ضٞبٺ ؾطاٶٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ذٹثی ثطآٸضز ٶكٹز خٹيی ٲ٣یبؼ زض ٲهطٜ قبذم
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ضايح تطيٵ ضاٺ ح٭ اٶتربة ي٥ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ اؾت ثطای ټط . ٲؿئٯٻ ٦بضثطز ؾیؿتٳی ٸظٶی اؾت

ساظٺ ذبٶٹاض ثب ټط اٶساظٺ ٸ تط٦یت  خٳٗیتی ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬، تٗساز اٞطاز ثعض٪ؿب٬ ي٥ ذبٶٹاض ضا اٶ

ټطًٖٹ ذبٶٹاض ٦ؿطی اظ ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ اؾت ٸ اٶساظٺ ذبٶٹاض ٲدٳٹٔ ايٵ ٦ؿطټب . ٲی ٪یطز

ٲ٣یبؼ ؾبظٲبٴ تٹؾٗٻ ٸ . اؾت ٸ اٶساظٺ ذبٶٹاض ثب تٗساز اٞطاز ذبٶٹاض اٶساظٺ ٪یطی ٶٳی قٹز

ثُٹض ٪ؿتطزٺ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز ٸ ثٻ نٹضت ظيط ٶٹقتٻ ٲی  OECD)) 9ټٳ٧بضی ټبی ا٢تهبزی

 :قٹز

   1  0 7    1  0 5                 (25) 

ذبٶٹاض . ټب اؾت ثچٻ    تٗساز ثعض٪ؿبالٴ ٸ   اقبضٺ زاضز  ”ٲ٣یبؼ ثعض٪ؿب٬“ثٻ AE ٦ٻ      

ثب ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬  ثطاثط ي٥ زاضز، ذبٶٹاض ثب زٸ ٞطز ٸ ثعض٪ؿب٬ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ 

زاضز ثٷبثطايٵ ٲ٣یبؼ  4/2ؾٻ ٞطز ثعض٪ؿب٬ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ثطاثط ثب زاضز ٸ ي٥ ذبٶٹاض 7/1 ثطاثط

ثطای ٲثب٬ تٗسازی اظ . ټبی زي٫طی ٶیع ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطٶس ٲ٣یبؼ. اؾت 7/0ٲٗبز٬

پػٸټك٫طاٴ اظ ٲ٣یبؼ ظيط ثطای تحٯی٭ ٶتبيح ذٹز اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ ق٧٭ ظيط ثیبٴ ٲی 

 :قٹز

           
                                         (26)  

اؾت ٦ٻ   1  ټعيٷٻ ي٥ ٦ٹز٤ ٶؿجت ثٻ ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ اؾت ٸ پبضاٲتط     ٦ٻ     

 .ٲی ٪یطز اثطات ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ضا

                                                             
9 - Organization for Economic Cooperation and Development 
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 ضزیبِ اًِگل ٍ قاًَىِ اًِگل  -3-12

زضيبٞت ( 1857) ٫٭ذبٶٹازٺ ثٯػي٧ی، اِٶ 153زض ي٥ ٲُبٮٗٻ ٲكٽٹض ثب اؾتٟبزٺ اظ آٲبض ثٹزخٻ      

قٹز، ثیكتط ای ٦ٳتط ثبقس، ٶؿجتی اظ زضآٲس ٦ٻ نطٜ ٲٹاز ذٹضا٦ی ٲی٦ٻ ټط چٻ زضآٲس ذبٶٹازٺ

-ٲُبٮٗبت اذیط ٶیع ايٵ يبٞتٻ ضا ٦ٻ ثٻ ٶبٰ ٢بٶٹٴ اِٶ٫٭ قٽطت يبٞتٻ اؾت، تأيیس ٲی. ذٹاټس ثٹز

 . ٦ٷٷس

ثٻ ايٵ ٲٗٷی . يٍ ثط٢طاض ٲی قٹزای اؾت ٦ٻ ثب ٞطو ثبثت ٲبٶسٴ ؾبيط قطا ٢بٶٹٴ اِٶ٫٭ ضاثُٻ     

ضٸـ زي٫ط ثطای تٹيیح . قٹز ٦ٻ ٢یٳتٽب ٸ تطخیحبت ثبثت ثٳبٶٷس٦ٻ ايٵ ٢بٶٹٴ ظٲبٶی ثط٢طاض ٲی

ثطای ثطضؾی . ٢بٶٹٴ اِٶ٫٭ آٴ اؾت ٦ٻ ٦كف زضآٲسی ت٣بيب ٶؿجت ثٻ ٚصا ٦ٹچ٧تط اظ ي٥ اؾت

س ٦ٻ ٸاثؿتٻ ثٻ ثطزاض ٢یٳتی تبثٕ ت٣بيب ثطای ٲٹاز ٚصايی ثبق       ايٵ ٶتیدٻ، ٞطو ٦ٷیس 

 :ثٷبثطايٵ يطيت اِٶ٫٭ ثطاثط اؾت ثب. ٸ زضآٲس ٸا٢ٗی اؾت   

        
      

 
                     (27) 

٪ٹيس ٦ٻ ٲكت١ خعئی يطيت اِٶ٫٭ ٶؿجت ثٻ زضآٲس ٲٷٟی اؾت، يٗٷی ثب ٢بٶٹٴ اِٶ٫٭ ٲی     

ايٵ ٲكت١ ثٻ نٹضت ظيط ٶٹقتٻ . ٦بټف ٲی يبثس اٞعايف زضآٲس ٶؿجت ٲربضج ٚصا ثٻ ٦٭ ٲربضج

 .قٹزٲی

        

  
 

1

 
      1              (28) 

ثٷبثطايٵ، ٸايح اؾت ٦ٻ ٢بٶٹٴ اِٶ٫٭ تٷٽب . ثبقس٦كف زضآٲسی ثطای ٲهطٜ ٚصا ٲی     ٦ٻ      

 .سثبقس ٦ٻ ٦كف زضآٲسی ٚصا ٦ٹچ٧تط اظ ي٥ ثبقظٲبٶی ثط٢طاض ٲی
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ثط اؾبؼ . ٦ٷسيطيت اِٶ٫٭ ٶ٣ف ٲٽٳی ضا زض چٷسيٵ ضٸـ ثطای ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ايٟب ٲی

اٶدبٰ قسٺ اؾت، ضٸي٧طز ټعيٷٻ ٶیبظټبی اؾبؾی ي٧ی اظ  (1901)  10ای ٦ٻ تٹؾٍ ضاٸٶتطیٲُبٮٗٻ

ثط َج١ ايٵ ضٸـ، ٣ٞط ٖجبضتؿت اظ ثطآٸضزٺ ٶكسٴ . ټب ثطای ترٳیٵ ذٍ ٣ٞط اؾت تطيٵ ضٸـ ضايح

خٽت . ټبی اؾبؾی ٲهطٜ ٸ ذٍ ٣ٞط، ټعيٷٻ تأٲیٵ ايٵ ٶیبظټب تٗطيٝ قسٺ اؾتثطذی ٶیبظ

زض ٲٹضز ٶیبظټبی . ٲحبؾجٻ ايٵ ذٍ ٣ٞط، زض اثتسا ثبيس ؾجسی اظ ٶیبظټبی اؾبؾی تٗطيٝ قٹز

اؾبؾی ٚصايی ٲُبٮٗبت ظيبزی نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ٸ تب حس ثؿیبض ظيبزی ثط ضٸی آٴ تٹا١ٞ ٸخٹز 

٦یٯٹ٦بٮطی ثطای ي٥ ٞطز زض ي٥ ضٸظ  2000تٹاٶس ټعيٷٻ ذطيس ط ٲیثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ذٍ ٣ٞ. زاضز

 .پصيطزثبقس، ٸ ثط اؾبؼ آٴ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ثطای ٦٭ ٲهطٜ يب زضآٲس نٹضت ٲی

،     ، ٸ ٚیط ٚصايی،    ، قبٲ٭ ٶیبظټب اؾبؾی ٚصايی،   ا٪ط ٞطو ٦ٷیٱ ٦ٻ ذٍ ٣ٞط،      

 :ؿت اظثبقس، ثٻ ايٵ تطتیت ذٍ ٣ٞط٦٭ ٖجبضت

                                       (29) 

ضا ٲی     ضا ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸي٧طز ٶیبظټبی اؾبؾی ٲحبؾجٻ ٦ٷیٱ، آٶ٫بٺ اٶساظٺ    ا٪ط       

     ثط َج١ تٗطيٝ يطيت اِٶ٫٭ زاضيٱ،. تٹاٶیٱ ثب اؾتٟبزٺ اظ يطيت اٶ٫٭ تٗییٵ ٦ٷیٱ

      1 ټٳبٴ يطيت اٶ٫٭ ثطای ي٥ ذبٶٹاض ثب زضآٲس       ، ٦ٻ زض آٴ         

 :ثٷبثطايٵ . ثطاثط ذٍ ٣ٞط اؾت

  
  

     
                        (30) 

زټس ٦ٻ ترٳیٵ ذٍ ٣ٞط ٶیبظ ثٻ زاٶؿتٵ يطيت اٶ٫٭ ذبٶٹاضی زاضز ٦ٻ ايٵ ٞطٲٹ٬ ٶكبٴ ٲی     

قٹز ترٳیٵ ي٧ی اظ ضٸقٽبيی ٦ٻ زض ٲُبٮٗبت ذٍ ٣ٞط اؾتٟبزٺ ٲی .زضآٲس اٸ ثطاثط ذٍ ٣ٞط اؾت

ٲتٹؾٍ يطيت اٶ٫٭     ثسؾت ٲی آيس ٦ٻ           ذٍ ٣ٞط ثب اؾتٟبزٺ اظ ٞطٲٹ٬ 

                                                             
   - Rowntree 
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ثیٵ   ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ . اٰ ثبقس  ټبيی اظ ذبٶٹاض اؾت ٦ٻ زضآٲس آٶٽب ٦ٳتط اظ نس٤  ثطای ٪طٸٺ

 . ی قٹزٲٲحبؾجٻ % 50ٸ % 25

 عَاهل هؤثز فقز  -3-13

ثطای پبؾر٫ٹيی ثٻ ايٵ ؾؤا٬ ٦ٻ چطا ٢كطی اظ ٲطزٰ ٣ٞیط ټؿتٷس ثبيس ثتٹاٶیٱ ثٻ ٖٯ٭ ٣ٞط      

 :زض ايٵ ٲیبٴ ٖٯ٭ ٦ٯیسی ٣ٞط ثٻ قطح ظيط اؾت. ثپطزاظيٱ

زض ؾُح . ذهٹنیبت ٲٷ٣ُٻ ای، ذهٹنیبت خبٲٗٻ ای، ذهٹنیبت اٞطاز ٸ ذبٶٹاض اؾت     

ضاثُٻ ايٵ . پیٹٶس ذٹضزٺ اؾت، ذهٹنیبت ثی قٳبضی ثب ٣ٞط (٦كٹض٦٭  زض)ٲٷ٣ُٻ ای 

٣ٞط زض ٲٷب٣َی ثیكتط اؾت ٦ٻ ٲٷبثٕ ظيط ثٷبيی ٦ٱ، . ذهٹنیبت ثب ٣ٞط، ذبل ي٥ ٦كٹض اؾت

زض ثؿیبضی اظ ٢ؿٳت ټبی خٽبٴ، . ثبضٶس٪ی ٦ٱ ٸ قطايٍ آة ٸ ټٹايی ثطای ظٶس٪ی ٶبٲٷبؾت ثبقس

اظ زي٫ط ذهٹنیبت ٲٽٱ ٲٷ٣ُٻ ای ٸ ٲٯی . ٚصايی ٲی قٹززٸضی ٲٷب١َ ضٸؾتبيی ٲٹخت ٶباٲٷی 

٦ٻ ضٸی ٣ٞط ٲؤثط اؾت ٲی تٹاٴ ٶٓبضت، ؾیبؾت ټبی ظيؿت ٲحیُی ا٢تهبز، ؾیبؾت ٸ ثجبة 

. ثبظاض، ٲكبض٦ت اٶجٹٺ، اٲٷیت ٲٷ٣ُٻ ای ٸ خٽبٶی، ٦بضايی ٸ ؾیؿتٱ ٢ًبيی ٲؤثط ٸ ٦بضآٲس اؾت

. ثبقس ٲٷكأ يٗٝ ٸ ق٧ؿت تٹؾٗٻ ٲی تٟبٸت ا٢تهبزی، اختٳبٖی ٸ ٢ٹٲیتی زض ٲٷب١َ اٚٯت

 .چطذٻ ٞؿبز اختٳبٖی ٸ ق٧ؿت تٹؾٗٻ ٶتیدٻ ای خع ٣ٞط ٶساضز

ثطذی اظ ذهٹنیبت ٲٽٱ اٞطاز ٸ ذبٶٹاضټب ذهٹنیبت خٳٗیتی، ذهٹنیبت ا٢تهبزی ٸ       

ذهٹنیبت خٳیتی قبٲ٭ اٶساظٺ ذبٶٹاض، تط٦یت ؾٷی، ٶؿجت ثب . ذهٹنیبت اختٳبٖی اؾت

اٶساظٺ ذبٶٹاض ٸ ذهٹنیبت اًٖبيكبٴ  -تط٦یت ذبٶٹاض . ؾطپطؾت اؾت ؾطپطؾت ذبٶٹاض خٷؿیت

ٶؿجت ٸاثؿت٫ی، ٶؿجت تٗساز اًٖبی ذبٶٹاض . اٚٯت ثطای اٞطاز ٣ٞیط ٸ ٚیط ٣ٞیط ٲتٟبٸت اؾت -

ايٵ ٶؿجت ٞكبضی ٦ٻ ضٸی اًٖبيی ٦ٻ ثٻ . اؾت ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶیطٸی ٦بض ٲحؿٹة ٶٳی قٹٶس

ټط چٻ ايٵ ٶؿجت ثیكتط ثبقس اٶتٓبض . ٲحبؾجٻ ٲی ٦ٷس ٖٷٹاٴ ٶیطٸی ٦بض زض ذبٶٹاض ټؿتٷس ضا
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. ټٳچٷیٵ خٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض ثب ٲیعاٴ ٣ٞط ذبٶٹاض زض اضتجبٌ اؾت. ٲی ضٸز ٣ٞط ثیكتط ثبقس

 . ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ ظٴ ؾطپطؾت ټؿتٷس ٣ٞیطتط اظ ذبٶٹاضټبی ٲطز ؾطپطؾت ټؿتٷس

ی تٹاٴ اقتٛب٬ ذبٶٹاض ٸ زاضايی ذبٶٹاض اظ ايٵ ٲیبٴ ٲ. ذهٹنیبت ا٢تهبزی ثب ٣ٞط ضاثُٻ زاضز     

زض ايٵ ٲدٳٹٖٻ . چٷسيٵ قبذم ثطای تٗییٵ اقتٛب٬ ذبٶٹاض ٸخٹز زاضز. ضا ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض زاز

اظ قبذم ټب، ا٢تهبززاٶبٴ ضٸی اٞطازی ٦ٻ ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بضٶس ٲتٳط٦ع ٲی قٹٶس، ٦ٻ چٻ تٗساز 

چٷس ٸ٢ت قٛ٭ قبٴ ضا ٖٹو ٲی ؾبٖت ٦بض ٲی ٦ٷٷس، يب آٶٽب چٷس قٛ٭ زاضٶس ٸ چٷس ٸ٢ت ثٻ 

ظٲیٵ، ظٲیٵ ظضاٖی، زاٰ ٸ تدٽیعات ٦كبٸضظی، )زاضايی ټبی ذبٶٹاض قبٲ٭ ٦بالټبی ٲبزی . ٦ٷٷس

زاضايی ټبی )ٸ زاضايی ټبی ٲبٮی ( ٲبقیٵ آالت ٸ ؾبذتٳبٴ، ٸؾبي٭ ذبٶٹاض ٸ زي٫ط ٦بالټبی ثبزٸاٰ

تبيی ٲٳ٧ٵ اؾت اظ ٶٓط زضآٲس ذبٶٹاض ټبی ضٸؾ. اؾت( ٶ٣سی، پؽ اٶساظ ٸ زي٫ط زاضايی ټبی ٲبٮی

ٖٯیطٚٱ اټٳیت اضظـ . ٦ٷیٱ ثطٸتٳٷس ټؿتٷس ٣ٞیط ثبقٷس اٲب ٸ٢تی ثٻ زاضايی ټبيكبٴ تٹخٻ ٲی

 . زاضائی ټب، ٲحبؾجٻ آٴ ٲك٧٭ اؾت

آٶٽبيی ٦ٻ ثیكتط ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی . چٷسيٵ قبذم اختٳبٖی ثب ٣ٞط ذبٶٹاض ٲطتجٍ اؾت     

زض ٶٽبيت قبذم ټبی ٲحیُی ثٻ ٲٟٽٹٰ ؾُح . ؿ٧ٵ اؾت٪یطٶس قبٲ٭ ثٽساقت، آٲٹظـ ٸ ٲ

 .ثٽؿبظی، زضخٻ زؾتطؾی ثٻ ضاٺ ٸ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ ٲیعاٴ اٲٷیت قرهی اؾت

 اًذاسُ گیزی فقز  -3-14

ټبی ٣ٞط اظ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای ترٳیٵ ذٍ ٣ٞط  زض ايٵ پػٸټف ثطای ٲحبؾجٻ قبذم     

ـ ٶیبظټبی اؾبؾی، ذٍ ٣ٞط ثٻ زٸ زض ضٸـ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثب ضٸ. ٦ٷیٱاؾتٟبزٺ ٲی

زض اثتسا حسا٢٭ زضآٲس ٲٹضز ٶیبظ ثطای تأٲیٵ . قٹزٲؤٮٟٻ ٶیبظټبی ٚصايی ٸ ٚیط ٚصايی ت٣ؿیٱ ٲی

ؾپؽ ټعيٷة حسا٢٭ ٶیبظټبی ٚیط ٚصايی ثٻ آٴ . قٹزٶیبظټبی ٚصايی ټط ٞطز خبٲٗٻ ٲحبؾجٻ ٲی
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ضٸـ ضاٸٶتطی، اٸضقبٶؿ٧ی ٸ قٹز ٦ٻ ايٵ ٲ٣ساض ثط اؾبؼ ضٸقٽبی ٲتٟبٸتی ٲبٶٷس اٞعٸزٺ ٲی

 .ترٳیٵ تبثٕ اٶ٫٭ ٢بث٭ ٲحبؾجٻ اؾت ٦ٻ زض ايٷدب اظ ضٸـ اِٶ٫٭ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت

ثب تٗییٵ ايٵ آؾتبٶٻ ٲی تٹاٴ ٶكبٴ زاز ٦ٻ . اؾت ٪طؾٷ٫یاظ اٶٹأ ذُٹٌ ٣ٞط، ذُٹٌ ٣ٞط      

ثٻ . اؾت ٲدٳٹٔ ٲربضج چٻ ذبٶٹاضټبيی ٦ٳتط اظ تأٲیٵ حسا٢٭ ٲٹاز ٚصايی ٲٹضز ٶیبظ آٴ ټب

ټٳیٵ زٮی٭ ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ ظيط ايٵ ذٍ ٣ٞط ٢طاض ٲی ٪یطٶس قسيساً زض ٲٗطو اٶٹأ آؾیت ټبی 

٦ٳتط اظ  ٪طؾٷ٫یزض ايٵ ضٸـ ثسيٽی اؾت ٦ٻ ذٍ ٣ٞط . ؾالٲت خؿٳی ٸ ضٸحی ٢طاض زاضٶس

ٸخٹز ؾبيط ٦بالټب ٸ ذسٲبت ٚیط ٚصايی زض ؾجس ٲهطٜ . ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ اٶساظٺ ٪یطی ٲی قٹز

اظ . اضټبيی ٦ٻ ثٻ ٲٗٷبی ٸخٹز ؾٹء تٛصيٻ ٸ تٛصيٻ ٶب٦بٞی زض چٷیٵ ذبٶٹاضټبيی اؾتچٷیٵ ذبٶٹ

ټب ضا تٽسيس  ٴ آٴ خبيی ٦ٻ ٸخٹز ذبٶٹاضټبيی ثب چٷیٵ ٲیعاٴ قست ٣ٞط، ؾالٲتی ٸ حیبت آ

اًٖبی چٷیٵ . ټبی ٦بټف ٣ٞط ٢طاض ث٫یطز ٦ٷس حصٜ ايٵ ٶٹٔ ٣ٞط ثبيس زض اٸٮٹيت ؾیبؾت ٲی

اثطات ؾٹء ايٵ . ٪طؾٷ٫ی ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ق٧٭ اظ ٣ٞط قسيس ضٸثطٸ ټؿتٷسذبٶٹاضټبيی ثب ٸيٗیت 

ٶٹٔ اظ ٣ٞط ثط ضٸی ٦ٹز٦بٴ ثؿیبض قسيستط ذٹاټس ثٹز، چطا ٦ٻ ضقس خؿٳی ٸ شټٷی ٦ٹز٦بٴ ثٻ 

ذهٹل زض ؾب٬ ټبی اٸٮیٻ ظٶس٪ی ٸ ٶیع زٸضاٴ ٶٹخٹاٶی ٸاثؿتٻ ثٻ تٛصيٻ ٲٷبؾت ٸ ٦بٞی زض 

 . زٸضاٴ اٸٮیٻ ظٶس٪ی اؾت

 شیِ فقزتج -3-15

ثطای ( 1984)زض ايٵ پػٸټف قبذم ټبی ٣ٞط ثب اؾتٟبزٺ اظ قبذم ٞٹؾتط، ٪طيط ٸ تٹضث٥      

. ؾب٬ ټبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٸ ٲٷ٣ُٻ ای ٲحبؾجٻ ٲی قٹز

ټٳچٷیٵ زضنس ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ثٻ ت٧ٟی٥ ٸيػ٪ی ټبی ؾطپطؾت ذبٶٹاض اظ خٳٯٻ ؾٹاز 

 .ٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٲحبؾجٻ ٲی قٹزؾطپطؾت ذبٶٹاض ٸ خ
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ټبی ٣ٞیط ظٶس٪ی ٪یطی زضنس ٦ٹز٦بٶی اؾت ٦ٻ زض ذبٶٹازٺٶٹٔ زي٫طی اظ ٲحبؾجبت، اٶساظٺ     

-چطا ٦ٻ ٣ٞط ٲبزی ذبٶٹازٺ ٲی. ٦ٻ ايٵ ٶٹٔ اظ ٲحبؾجٻ زض ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ٶیع ٦بضثطز زاضز. ٦ٷٷسٲی

اٲطٸظٺ ثبثت قسٺ اؾت ٦ٻ . ٴ ثبقستٹاٶس ٲؿجت آثبض ظيبٶجبضی زض ضقس خؿٳی ٸ ضٸحی ٦ٹز٦ب

تأثیط ٲرطة ٣ٞط زض زٸضاٴ اٸٮیٻ ظٶس٪ی، ثٻ ٸيػٺ پٷح ؾب٬ اٸ٬ ظٶس٪ی ٦ٹز٤، ثط ضقس شټٷی ٸ 

زذبٮت زض ٦یٟیت ظٶس٪ی ٣ٞطا زض اٸاي٭ زٸضاٴ ٦ٹز٦ی  .خؿٳی ٦ٹز٦بٴ اختٷبة ٶبپصيط اؾت

اٶت٣ب٬ ثیٵ ٶؿٯی ؾجت ٲی قٹز ٦ٻ ثرت ايٵ ٦ٹز٦بٴ ثطای ق٧ؿتٵ زٸض ثبَ٭ ٣ٞط، ٦ٻ ثٻ ٖٯت 

٣ٞط پبيساض   اٶس ٦ٻٶیع ثبثت ٦طزٺ( 1995)ٸ زي٫طاٴ ٦11ٹضٶٳبٴ  .آيس، ثیكتط قٹز٣ٞط ثٹخٹز ٲی

ثٻ ايٵ ٲٗٷی ٦ٻ  .زضخٹاٲٕ ثٻ ٖٯت ٦ٳجٹزټبی ضقس قرهیتی ٞطز زض اٸاي٭ زٸضاٴ ٦ٹز٦ی اؾت

اظ ٦ٳجٹز ثٻ ٖٯت ٖسٰ ضقس ٲٽبضتٽب زض اثط ٣ٞط زض زٸضاٴ ٦ٹز٦ی، ٦ٹز٤ ٣ٞیط تب پبيبٴ ٖٳط 

   .ثطزٲٽبضتٽبی الظٰ ٸ ٦بٞی ثطای زؾتیبثی ثٻ زضآٲس ٦بٞی ضٶح ٲی

 ًابزابزی -3-16

ٶبثطاثطی ٶؿجت ثٻ ٣ٞط ٲٟٽٹٲی ٪ؿتطزٺ تط اؾت ظيطا ثطای ٦٭ خٳٗیت تٗطيٝ ٲی قٹز ٶٻ      

ثٻ خعء )ٶبثطاثطی اٚٯت ثطای تٹظيٕ ټب  .٣ٍٞ ثطای ثركی اظ خٳٗیت ٦ٻ ظيط ذٍ ٣ٞط ټؿتٷس

ٲٽٳتطيٵ قبذم ټبی ٶبثطاثطی ٖجبضتٷس اظ يطيت خیٷی، قبذم . قٹز حبؾجٻ ٲیٲ( ٲربضج

تٷٽب قبذم ٶبثطاثطی ٦ٻ ثُٹض ٪ؿتطزٺ اؾتٟبزٺ . آٶتطٸپی ٖٳٹٲی، قبذم ات٧یٷؿٹٴ ٲی ثبقٷس

ثطای تٗییٵ . ٲی قٹز يطيت خیٷی اؾت ٦ٻ ايٵ قبذم ثط اؾبؼ ٲٷحٷی ٮٹضٶع ثٷب قسٺ اؾت

ضٸی ٲحٹض ا٣ٞی ٸ زض نس تدٳٗی ٲربضج ( ٣ٞیط تب ثطٸتٳٷساظ )يطيت خیٷی، زض نس ذبٶٹاض ټب 

. ذٍ ٢ُطی ثطاثطی ٦بٲ٭ ضا ٶكبٴ ٲی زټس. ضٸی ٲحٹض ٖٳٹزی ٶٳٹزاض ٢طاض ٲی ٪یطز( يب زضآٲس)

يطيت خیٷی ثهٹضت  
 

   
 ظيط ٲٷب١َ ٶكبٴ زازٺ قسٺ زض ق٧٭  B ٸ ٦Aٻ  قٹز تٗطيٝ ٲی  

 .اؾت

                                                             
 
-

    Korenman 
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 ٮٹضٶعٲٷحٷی  -3 -3ق٧٭

ثبقس  B=0ا٪ط . ثبقس يطيت خیٷی نٟط ٲی قٹز ٦ٻ ثٻ ٲٗٷبی ثطاثط ٦بٲ٭ اؾت A=0ا٪ط       

ٶ٣ُٻ ای ضٸی    ٞطو ٦ٷیس . يطيت خیٷی ثطاثط ي٥ ٲی قٹز ٦ٻ ثٻ ٲٗٷی ٶبثطاثطی ٦بٲ٭ اؾت

 :ثبقس ثٷبثطايٵ  ٶ٣ُٻ ای ضٸی ٲحٹض    ثبقس ٸ   ٲحٹض 

     1          1 
 
  1        1                    (31) 

ټب ٸخٹز زاقتٻ ثبقس ٲٗبزٮٻ ٞٹ٠ ثٻ نٹضت ظيط   ٞبنٯٻ ثطاثط ضٸی ٲحٹض   ٸ زض نٹضتی٧ٻ      

 :قٹز ٶٹقتٻ ٲی

     1  
1

 
        1 

 
  1                        (32) 

ٲٗیبض ټبی ي٥ قبذم . ي٥ قبذم ٦بٲ٭ ٶیؿتيطيت خیٷی ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥ قبذم ٶبثطاثطی  

 :ذٹة ٶبثطاثطی ثٻ قطح شي٭ اؾت

يطيت خیٷی ايٵ  -ا٪ط ټٳٻ زضآٲس ټب زٸ ثطاثط قٹٶس ٶبثطاثطی تٛییط ٶٳی ٦ٷس: ٲیبٶ٫یٵ      

 .ٸيػ٪ی ضا تبٲیٵ ٲی ٦ٷس 

 يطيت خیٷی –ا٪ط خٳٗیت تٛییط ٦ٷس قبذم ٶبثطاثطی ٶجبيس تٛییط ٦ٷس : اٶساظٺ خٳٗیت       

 .ايٵ ٸيػ٪ی ضا ٶیع تبٲیٵ ٲی ٦ٷس

                                        

                    A                           

B   

ضج                                                        
رب

ی ٲ
ٳٗ

تد
س 

 ن
زض

 

 

 زضنس تدٳٗی خٳٗیت
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ا٪ط ټط زٸ ٶٟط زض آٲس قبٴ ضا ٖٹو ٦ٷٷس، ټیچ تٛییطی زض اٶساظٺ قبذم ٶبثطاثطی : ت٣بضٴ      

 .                      ت٣بضٴ يطيت خیٷی ايٵ ضا ٶیع تبٲیٵ ٲی ٦ٷس. ٶجبيس ضخ زټس

اظ ثطٸتٳٷساٴ ثٻ ٣ٞطا اٶساظٺ تحت ايٵ ٲٗیبض اٶت٣ب٬ زضآٲس : زاٮتٹٴ  -حؿبؾیت اٶت٣ب٬ پی٫ٹ     

 .يطيت خیٷی ايٵ ضا تبٲیٵ ٲی ٦ٷس. ٶبثطاثطی ضا ٦بټف ٲی زټس

ٶبثطاثطی ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٪طٸٺ ټبی خٳٗیتی يب ٲٷبثٕ زضآٲسی يب ؾبيط اثٗبز : تدعيٻ پصيطی     

يطيت خیٷی ثٻ آؾبٶی ٲیبٴ ٪طٸٺ ټب خٳٕ پصيط يب تدعيٻ پصيط ٶیؿت يٗٷی خٳٕ . تدعيٻ قٹز

 . ٷی خبٲٗٻ ثطاثط ٲدٳٹٔ يطيت خیٷی ظيط ٪طٸٺ ټبيف ٶیؿتيطيت خی

. ثبيس ثتٹاٴ ٲٗٷبزاضی تٛییطات ٶبثطاثطی زض َٹ٬ ظٲبٴ ضا آظٲٹٴ ٦طز: آظٲٹٴ پصيطی آٲبضی     

قبذم ټبيی ٸخٹز زاضٶس ٦ٻ ټط قف ٲٗیبض ضا تبٲیٵ ٲی ٦ٷٷس اظ خٳٯٻ آٶٽب ٦ٻ ثُٹض ٪ؿتطزٺ 

ټط زٸ ثٻ قبذم . يتٱ اٶحطاٜ اظ ٲیبٶ٫یٵ ټؿتٷساؾتٟبزٺ ٲی قٹز قبذم تبي٭ ٸ قبذم ٮ٫بض

 :ٞطٲٹ٬ ٦ٯی ثٻ نٹضت ظيط اؾت. ٶبثطاثطی آٶتطٸپی ٖٳٹٲی ذبٶٹازٺ تٗٯ١ زاضٶس

      
1

    1 
 

1

 
  

  

  
 
 

 
  1  1                (33) 

ثیٵ نٟط ٸ ثی ٶٽبيت    بذم ٲ٣ساض ق. اؾت( يب ٲربضج ؾطاٶٻ)ٲیبٶ٫یٵ زض آٲس ؾطاٶٻ          

نٟط تٹظيٕ ثطاثط ضا ٶكبٴ ٲی زټس ٸ ٲ٣بزيط ثیكتط ؾُٹح ثبالتط ٶبثطاثطی ضا ٶكبٴ . ٦ٷس تٛییط ٲی

ٸظٴ زازٺ قسٺ ثٻ ٞبنٯٻ ثیٵ زضآٲس زض ٢ؿٳتٽبی ٲرتٯٝ تٹظيٕ زض    زض   پبضاٲتط . ٲی زټٷس

. ٪یطٶس نٟط، ي٥ ٸ زٸ ټؿتٷس٦ٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی  αٲٗٳٹ٬ تطيٵ ٲ٣بزيط . آٲس اؾت

 :تبي٭ اؾت ٦ٻ ثٻ نٹضت ظيط ٶٹقتٻ ٲی قٹز  قبذم   1   

   1  
1

 
 

  

  

 
  1     

  

  
                   (34) 
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ثب تٹخٻ ثٻ قبذم تبي٭ ټط چٻ ض٢ٱ ٲحبؾجبتی ثٻ نٟط ٶعزي٥ تط، ٶبثطاثطی ٦ٳتط ٸ ټط چٻ      

 .ٶعزي٧تط ثبقس ٶبثطاثطی ثیكتط اؾت     ثٻ 

 آعیب پذیزی ًغبت بِ فقز -3-17

اٸٮیٵ چكٱ . زٸ چكٱ اٶساظ ٲتٟبٸت زض ضاثُٻ ثب آؾیت پصيطی ٸخٹز زاضزٲح٣٣یٵ ٲٗت٣سٶس      

اٶساظ زيس٪بٺ ضيؿ٥ ٲحٹضی اؾت، ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ آؾیت پصيطی زض ؾُح ظٶس٪ی اؾت ٦ٻ ثٻ 

ايٷ٧ٻ ٞطز زض ٲٗطو . ٸخٹز آٲسٺ، تٗطيٝ ٲی قٹز ٸؾیٯٻ ت٧بٶٻ ټبی زضآٲسی ٸ ٲهطٞی ثٻ

. ٲربَطات قسيس ٢طاض ث٫یطز، ي٥ ٖبٲ٭ ٲٽٱ ٸ تٗییٵ ٦ٷٷسٺ زض ضاثُٻ ثب آؾیت پصيطی اؾت

زٸٲیٵ چكٱ اٶساظ زيس٪بٺ ح١ ٲحٹضی اؾت ٦ٻ ثٻ ٲٹخت آٴ آؾیت پصيطی ثٻ ذبَط ٣ٞساٴ 

ب زض٤ ايٵ ٲؿئٯٻ ٦ٻ چُٹض ټط زٸ زيس٪بٺ زض ضاثُٻ ث. ح٣ٹ٠ اختٳبٖی ٸ ؾیبؾی ايدبز ٲی قٹز

ټب ثٻ  ايٵ زيس٪بٺ. پصيطی ثٻ ټٱ ٲته٭ قسٺ ٸ ثب ټٱ زض اضتجبٌ ټؿتٷس اټٳیت زاضٶس ٣ٞط ٸ آؾیت

. زيس٪بٺ ضيؿ٥ ٲحٹضی، ٣ٞط ٪صضا ضا ثطخؿتٻ ٲی ٶٳبيس. تٟبٸت ثیٵ اثٗبز ٣ٞط اټٳیت ٲی زټٷس

ي٥ ٲٷ٣ُٻ  ثب ايٵ ٸخٹز. زض حبٮی٧ٻ زيس٪بٺ ح١ ٲحٹضی ضٸی ٣ٞط زائٳی ٲتٳط٦ع اؾت

 . ذب٦ؿتطی ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثیٵ ايٵ زٸ زيس٪بٺ ٸخٹز زاضز

آؾیت پصيطی ثٻ ٖٷٹاٴ ثركی اظ َجیٗت چٷس ثٗسی ٣ٞط اؾت ٦ٻ ٲٗٳٹالً ثطاؾبؼ قبذم      

ٲ٣جٹٮیت چٷیٵ ٲٟٽٹٰ چٷس ثٗسی اظ ٣ٞط ظٲبٶی . ټبی ٲهطٞی يب زضآٲسی ضٞبٺ ٮحبِ ٶٳی قٹز

ٲحطٸٲیت ٲبزی، ": ٣ط ضا ثٻ نٹضت ظيط اضائٻ ٦طز٪ؿتطزٺ تط قس ٦ٻ ثبٶ٥ خٽبٶی ٲكرهبتی اظ ٞ

ؾُٹح پبيیٵ ثٽساؾتی ٸ آٲٹظقی، يٗٝ ٸ ٖسٰ ا٢تساض ٸ زض ٲٗطو آؾیت پصثطی ٸ ضيؿ٥ ٢طاض 

زض ايٵ تٗطيٝ زض ٲٗطو ٲربَطات ٸ آؾیت پصيطی ٢طاض (. 7:2000ټبٮٳٻ، ) "زاقتٵ اؾت

ط زض ايٵ تٗطيٝ ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ثٻ ٖجبضت زي٫. زاقتٵ ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ی اظ اخعاء ٣ٞط زيسٺ قسٺ اؾت

آؾیت پصيطی ي٧ی اظ زالي٭ ٣ٞط ٸ ٶكبٶٻ ٣ٞط اؾت، زض ٖیٵ حب٬ ٲی تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ي٧ی اظ اخعاء 

 .٣ٞط زض٤ قٹز
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ايٵ ٖٹاٲ٭ ْطٞیت ٸ . ٖٹاٲ٭ ظيبزی زض آؾیت پصيطی ذبٶٹاضټب ٶؿجت ثٻ ٣ٞط زذبٮت زاضز     

ی زټٷس، ټٱ چٷیٵ ٲٹخت ٦بټف يب ٖسٰ تٹاٶبيی اٞطاز زض ظٲیٷٻ ٲحبٞٓت اظ ذٹز ت٣ٯی٭ ٲ

زؾتطؾی ثٻ حٳبيت اختٳبٖی، تأذیط زض ثٽجٹز يب ثٛطٶح ٦طزٴ آٴ ٲی قٹز ٸ حتی ٲی تٹاٶٷس 

. ټبی زي٫ط زض ٲٗطو ذُط ثیكتطی ٢طاض ٪یطٶس ټب ٶؿجت ثٻ ٪طٸٺ ؾجت قٹٶس ٦ٻ ثطذی اظ ٪طٸٺ

بتٹاٶی خؿٳی ٸ ضٸحی قبٲ٭ اٞطازی ٦ٻ اظ ٶ)ايٵ ٖٹاٲ٭ قبٲ٭ ضقس ؾطيٕ خٳٗیت، ٣ٞط ؾالٲتی 

، قطايٍ ٲربَطٺ آٲیع ٸ تٹاٶبيی ٲحسٸز ٸ زؾتطؾی ثٻ اثعاضټبی ٦ٷتط٬ ٸ ٲسيطيت (ضٶح ٲی ثطٶس

، ؾُٹح پبيیٵ آٲٹظقی ٸ تحهیٯی، ٶبثطاثطی خٷؿیتی، ؾُٹح پبيیٵ ؾطٲبيٻ اٶؿبٶی ٸ (ضيؿ٥

ٻ ٸ اظ ٲٽبضت، ٦ٳجٹز زؾتطؾی ثٻ ٲٷبثٕ ٸ ذسٲبت، ٣ٞساٴ زؾتطؾی ثٻ اَالٖبت ٸ زاٶف، تدعي

ټٱ پبقیس٪ی اٮ٫ٹټبی اختٳبٖی، ٞٗبٮیت ټبی ٶب٦بٞی ٦بضآٞطيٷی ٸ ذٯ١ قٛ٭، ٦ٳجٹز زاضايی 

آيؿبٴ، )ټبی ٲبٮی ٸ پط ثبظزٺ، ٦ٳجٹز آ٪بټی ٖٳٹٲی، زؾتطؾی ٲحسٸز ثٻ ٢سضت ؾیبؾی اؾت 

1993.) 

 فقز ٍ آعیب ّای اجتواعي -3-18

ی زض حب٬ تٹؾٗٻ ٪طيجبٴ خطٰ ي٥ ٲك٧٭ خسی اؾت ٦ٻ ټٳٻ ٦كٹض ټب، ذهٹنبً ٦كٹضټب     

قٹاټس ٲٹخٹز ثیبٶ٫ط ضاثُٻ ٲت٣بث٭ ثیٵ ثطٸظ خطايٱ ٸ ٲیعاٴ ٣ٞط ٸ ٶبثطاثطی . ٪یط آٴ قسٺ اٶس

، ثیبٴ ٲی ٦ٷس ٲطزٰ زض نٹضتی ٲتٹؾ٭ ثٻ اٶدبٰ (1968)تئؤضی ا٢تهبزی ث٧ط . زضآٲسی اؾت

ثٷبثطايٵ . سخطائٱ ٲی قٹٶس ٦ٻ ټعيٷٻ ټبی اضت٧بة ثٻ خطٰ ٦ٳتط اظ ٲعايبی ثسؾت آٲسٺ ثبق

اٞطازی ٦ٻ ٣ٞیط ټؿتٷس ٶؿجت ثٻ ٦٭ خٳٗیت، احتٳب٬ ثیكتطی زاضز ٦ٻ ٲطت٧ت خطٰ 

ثُٹض ٦ٯی زض ي٥ خبٲٗٻ ټطچٻ تٹظيٕ زضآٲس ٶبثطاثطتط ثبقس، اٞطاز َج٣بت (. ٦2000ٯی،)قٹٶس

پبيیٵ تط زضآٲسی اٲ٧بٶبت ٦ٳتطی ثطای ضٕٞ ٶیبظټب ٸ احتیبخبت ذٹز زض اذتیبض زاضٶس ٸ ثٷبثطايٵ 

یعٺ ثیكتطی ثطای ٸاضز قسٴ ثٻ ٞٗبٮیتٽبی ضاٶت خٹيبٶٻ، خطٰ، خٷبيت ٸ ؾبيط ٞٗبٮیتٽبی اٶ٫

 .ٚیط٢بٶٹٶی زي٫ط زاضٶس تب ثب ايٵ ضٸقٽب ٶیبظټبی ذٹز ضا ضٕٞ ٦ٷٷس
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اضت٧بة خطائٱ ٸ ٞٗبٮیتٽبی ٚیط٢بٶٹٶی ٲی تٹاٶس ثبٖث ټسض ضٞتٵ ثؿیبضی اظ ٲٷبثٕ ٸ ٞطنتٽبی      

ٲٷبثٗی ٦ٻ ٲی تٹاٶؿتٷس نطٜ ٦بضټبی ٲٟیس  -خبٲٗٻ ٪طزز... ٸ ا٢تهبزی ټٳبٶٷس ٸ٢ت، اٶطغی 

اٶس ٸ يب ٲٷبثٗی ٦ٻ زض خٽت ٲ٣بثٯٻ ٸ ٲجبضظٺ ثب ايٵ  قٹٶس ٸٮی نطٜ ٞٗبٮیتٽبی ٚیط٢بٶٹٶی قسٺ

ي٧ی  .قٹز ٸ ټٳیٵ اٲط ثبٖث ٦بټف ٦بضايی زض خبٲٗٻ ٲی ٪طزز ٞٗبٮیتٽبی ٚیط٢بٶٹٶی نطٜ ٲی

ثبقس ٸ ټط خبٲٗٻ ټعيٷٻ ټبيی ضا ثطای  ك٧الت ٖٳسٺ ٲیثبقس ٦ٻ ي٧ی اظ ٲ اظ خطائٱ ؾط٢ت ٲی

 . ايٵ ضٸيساز ثبيس ٲت٣ج٭ قٹز

ي٧ی اظ ٖٹاضو ضقس قٽطټبی ثعض٨ ٦ٻ زض ټٳٻ خبی خٽبٴ ٸخٹز زاضز، حبقیٻ ٶكیٷی      

ثٻ . زض پی ٲٽبخطت ثی ضٸيٻ، حبقیٻ ٶكیٷی زض ٶٹاحی پیطاٲٹٴ قٽطټب  ثٻ ٸخٹز آٲسٺ اؾت. اؾت

ثٻ حبقیٻ ٦الٴ قٽطټب ثٻ ټٱ ضيرت٫ی اٶًجبٌ اختٳبٖی ٸ اذال٢ی، ٣ٞط ٸ زٶجب٬ ټدٹٰ ٲٽبخطاٴ 

ضقس ؾطيٕ قٽط ٶكیٷی زض ٦كٹضټبی . زض ٶٽبيت اٲٷیت اختٳبٖی زض ٲٗطو ذُط ٢طاض ٲی ٪یطز

٣ٞط ا٢تهبزی ٸ ٶساقتٵ . زض حب٬ تٹؾٗٻ ٶیع ٲٹخت ٲك٧الت اختٳبٖی ٸ ا٢تهبزی قسٺ اؾت

ض ٦الٴ قٽطټب ٲ٧بٴ ټبيی ضا ثطای ظٶس٪ی ترهم ٸ تحهیالت ٲٹخت ٲی قٹز ٲٽبخطاٴ ز

اظ . اٶس ثط٪عيٷٷس ٦ٻ ٞب٢س ټط ٪ٹٶٻ تؿٽالت قٽطی ټؿتٷس ٸ ثٻ َٹض ٚیط ٢بٶٹٶی ٶیع ؾبذتٻ قسٺ

زض ايٵ پػٸټف ٲب ثٻ ضاثُٻ . ٗس ثطای ثطٸظ خطٰ ٸ خٷبيت ټؿتٷسؾٹی زي٫ط ايٵ ٲ٧بٴ ټب ٲؿت

 . ٲیبٴ اضت٧بة خطٰ ٸ ٣ٞط ضا ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی زټیٱ
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 فصــل چْارم 

        

 تحٯی٭ زازٺ ټبضٸـ ٲحبؾجٻ ٸ          
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 ٲ٣سٲٻ 

ؾپؽ ذٍ ٣ٞط . زض ايٵ ٞه٭ اثتسا ٲطاح٭ تٗییٵ ذٍ ٣ٞط ضا ثٻ تًٟی٭ ثیبٴ ٲی ٦ٷیٱ     

 –ٲٷ٣ُٻ ای زض زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٸ قبذم ټبی ٣ٞط ثٻ ت٧ٟی٥ ذهٹنیبت ا٢تهبزی 

ټٳچٷیٵ زضنس ذبٶٹاضټبی ظيط ذٍ ٣ٞط قسيس ٸ . جٻ قسٺ اؾتٲحبؾ طپطؾت ذبٶٹاضاختٳبٖی ؾ

 .ٲی قٹز ٦ٷٷس ٲحبؾجٻ زضنس٦ٹز٦بٶی ٦ٻ زض ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ظٶس٪ی ٲی

 هحاعبِ ارسػ عبذ غذایي -4-1 

ثطای ٲكرم ٶٳٹزٴ ٶیبظ ثٻ اٶطغی ٚصايی، ٲترههبٴ تٛصيٻ ٶیبظ ثٻ اٶطغی اٞطاز ٲرتٯٝ ضا      

ايٵ ٶیبظ اظ ؾٹی ؾبظٲبٴ . ٶٳبيٷستٽبی ٲرتٯٝ ثطآٸضز ٲیزض حبٮت اؾتطاحت ٸ اٶدبٰ ٞٗبٮی

اٮجتٻ الظٰ ثٻ . ٦بٮطی زض ضٸظ تٗییٵ ٪طزيسٺ اؾت٦یٯٹ  2000ثٽساقت خٽبٶی ثٻ نٹضت حسا٢٭ 

ش٦ط اؾت ٦ٻ ايٵ ؾجس ٚصايی تٗطيٝ قسٺ ٲُبث١ ٖبزات ٚصايی خبٲٗة ٲٹضز ٲُبٮٗٻ تٗطيٝ ٲی 

ټبی ٲرتٯٝ ؾٷی اقت ؾجس ٲُٯٹة ٚصايی ٪طٸٺزض ٦كٹض ٲب زٞتط ثٽجٹز تٛصيٻ ٸظاضت ثٽس. قٹز

ټٳچٷیٵ ٲیبٶ٫یٵ ٲؿت٣٭ اظ . ضا ثط اؾبؼ ٲٹاز ٚصايی ٲتساٸ٬ زض ٦كٹض اٖالٰ ٶٳٹزٺ اؾت

ذهٹنیبت ؾٷی، خٷؿی، قطايٍ خؿٳی ٸ ٲُبث١ تٗطيٝ ؾبظٲبٴ ثٽساقت خٽبٶی ترٳیٵ ظزٺ 

ض ايٷدب ثطای ؾجس ٚصايی ٦ٻ ٲب ز. قٹز ٲالحٓٻ ٲی ٦1ٻ قطح آٴ ضا زض خسٸ٬ . قسٺ اؾت

 . ٦بٮطی زض ضٸظ تٗطيٝ قسٺ اؾت٦یٯٹ  ٦2080ٷیٱ ثط ٲجٷبی ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٲی

ټبی ذٹضا٦ی ذبٶٹاض، ٦ٻ اضظـ ت٥ ت٥ ٲٹاز ذٹضا٦ی ذطيساضی ای ذبٰ ٲطثٹٌ ثٻ ټعيٷٻزازٺ     

ضٸؾتبيی ثبقس، ثطای ټط ي٥ اظ ؾبٮٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ثط حؿت قٽطی ٸ قسٺ تٹؾٍ ذبٶٹاض ٲی

ثطای تٗییٵ ٢یٳت ؾجس ٚصايی زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض، . آٸضی قسٺ اؾتتٹؾٍ ٲط٦ع آٲبض ايطاٴ خٳٕ

ٲتٹؾٍ ٢یٳتی ٦ٻ زض ټط اؾتبٴ ثطای تٽیٻ ايٵ ؾجس ٚصايی تٹؾٍ ذبٶٹاضټبی ٶٳٹٶٻ اٖالٰ قسٺ 

 .ثٹز، ٲجٷبی ٲحبؾجٻ ٢یٳت ٦بالټب ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت
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ټبی زٸٮتی ٦ٻ ترٳیٵ ذٍ ٣ٞط ثبيس ثب ٮحبِ اثط يبضاٶٻش٦ط ايٵ ٶ٧تٻ زض ايٷدب يطٸضی اؾت      

چطا ٦ٻ ټٳٻ آحبز خبٲٗٻ زض ايطاٴ ا٦ثط ٦بالټبی ش٦ط قسٺ زض ؾجس ٚصا ضا اظ َطي١ . پصيطز نٹضت

ا٪طچٻ ٲتٹؾٍ يبضاٶٻ پطزاذتی ثٻ ټط ٶٟط زض آٲبضټبی ٲٯی ٲٹخٹز . اٶس٦بال ثط٨ تٽیٻ ٲی ٦طزٺ

ضؾٳی زض ٲٹضز ٢یٳت ٦بالټبی ٲٹخٹز زض ؾجس ٚصايی اؾت؛ ثٻ ٖٯت ٖسٰ زؾتطؾی ثٻ آٲبضټبی 

ش٦ط قسٺ زض ثبظاض آظاز ٸ ټٳچٷیٵ ٢یٳت ٦بالټبی يبضاٶٻ ای، ٖٳالً ٢بزض ثٻ ت٧ٟی٥ ٢یٳت ٦بالټبی 

ثٷبثطايٵ ٶب٪عيط ثٹزيٱ ٦ٻ اظ ٲتٹؾٍ ٢یٳت ذطيس ټط . زض زؾتطؼ اٞطاز ٦ٱ زضآٲس خبٲٗٻ ٶجٹزيٱ

 .قسٺ اؾت اؾتٟبزٺ ٦ٷیٱ٦بال، ٦ٻ زض ٶٳٹٶٻ تٹؾٍ ذبٶٹاضټب ٪عاضـ 

 ، ٲبټیبٶٻ ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ؾجس ٚصايی ثطای تٗییٵ ذٍ ٣ٞط  -1-4خسٸ٬                          

 ٦بٮطی زضيبٞتی ضٸظاٶٻ ٲ٣ساض ؾجس ٚصايی ٲبټبٶٻ ٶٹٔ ٲبزٺ ٚصايی
 720 ٦یٯٹ٪طٰ 8 (قبٲ٭ اٶٹأ ٶبٴ ؾٷتی)ٶبٴ 

 240 ٦یٯٹ٪طٰ 3 ثطٶح ذبضخی زضخٻ زٸ
 20 ٦یٯٹ٪ط7,0ٰ ٲب٦بضٸٶی

 40 ٦یٯٹ٪طٰ 5,1 ظٲیٷیؾیت
 40 ٦یٯٹ٪طٰ 6,0 ٖسؼ

 115 ٦یؿٻ ي٥ ٮیتطی 7 ای پبؾتٹضيعٺقیط ٦یؿٻ
 50 ٦یٯٹ٪طٰ 3 ٲبؾت

 65 ٦یٯٹ٪طٰ 2,1 ٪ٹقت ٢طٲع
 100 ٦یٯٹ٪طٰ 5,1 ٪ٹقت ؾٟیس

 30 ٖسز 10 ٲط٘ترٱ
 20 ٦یٯٹ٪طٰ 45,0 پٷیط

 120 (٦یٯٹ٪طٰ 36,6ٲٗبز٬ ) ٸاحس 60 (ؾیت،پطت٣ب٬ ٸ اٶ٫ٹض) ٲیٹٺ
 50 (٦یٯٹ٪طٰ 072,6ٲٗبز٬ ) ٸاحس 60 ؾجعيٽبی ثط٨ ؾجع

 50 (٦یٯٹ٪طٰ 437,6ٲٗبز٬ ) ٸاحس 60 زي٫ط ؾجعيٽب
 290 ؾیؾی 900 ضٸٚٵ ٲبيٕ

 230 ٦یٯٹ٪طٰ 1 ق٧ط
 2080  خٳٕ

                               1384زٞتط ثٽجٹز تٛصيٻ ٸظاضت ثٽساقت: ٲٷجٕ                        

 -1363اضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض َی ؾب٬ ټبی  5تب قٳبضٺ  2زض خسٸ٬ قٳبضٺ      

ثبال ثٹزٴ ايٵ ض٢ٱ زض ثطذی اؾتبٴ ټب . زض زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی آٸضزٺ قسٺ اؾت 1387

 تٹاٶس ي٧ی اظ زالئ٭حب٦ی اظ ؾُح ثبالی ٢یٳت ٲٹاز ٚصايی زض ايٵ اؾتبٶٽب اؾت ٦ٻ ذٹز ٲی
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-اٶت٣ب٬ ٲٹاز ٚصايی اظ اؾتبٶٽبی ٲدبٸض ٸ ٶجٹز ٦كبٸضظی ٲی. ط ؾب٦ٷبٴ ايٵ اؾتبٶٽب ثبقسانٯی ٣ٞ

 .ټبی ٚصا ثبقس تٹاٶس ي٧ی اظ زالي٭ ؾُح ثبالی ٢یٳتٽب ثٻ ٸيػٺ ٢یٳت

 1363-1375ټبی اضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض  زض ثرف قٽطی َی ؾب٬   -2-4 خسٸ٬

 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 اؾتبٴ

 62248 58474 36730 27156 21184 17212 11290 18952 12646 9133 7746 7359 5919 آشضثبيدبٴ قط٢ی

 62237 55639 36743 28525 23110 17695 13841 13272 11047 9240 8785 7391 6553 آشضثبيدبٴ ٚطثی

 61984 59983 36143 26952 22725 18498 13248 21261 9869 9152 7802 6506 5822 اضا٤

 62342 57545 35569 - - - - - - - - - *- اضزثی٭

 63227 56335 38237 27283 22248 17212 13721 11312 10177 8222 7705 6291 5413 انٟٽبٴ

 63743 58982 38340 27384 22540 17695 14744 14626 12841 8605 8505 7352 6605 ايالٰ

 70263 60959 36839 28174 23336 18498 13116 12910 12665 8185 8905 8600 6950 ثٹقٽط

 69666 65250 39376 29213 23213 17212 13604 16670 11019 11595 9133 7094 7808 تٽطاٴ

ٸ  چٽبضٲحب٬

 ثرتیبضی

5661 6075 8147 46769 10888 11951 12615 17695 22207 26718 33495 56397 61449 

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ خٷٹثی

 57603 55437 35080 25304 20505 15705 12027 31371 10994 11581 16222 5687 5619 ذطاؾبٴ ضيٹی

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ قٳبٮی

 71988 60932 41655 29720 28547 27374 15124 13434 12456 9332 7789 8362 6639 ذٹظؾتبٴ

 70860 60017 38040 28241 22572 16903 12987 12478 11735 10639 7408 6918 6302 ظٶدبٴ

 58355 57593 35476 26695 22613 18531 12587 31121 9200 7748 6610 6767 5780 ؾٳٷبٴ

 68485 60083 39930 25532 21702 17871 14920 12428 12145 8542 7272 7474 6478 ٸثٯٹچؿتبٴ ؾیؿتبٴ

 62967 64826 38054 27142 23223 19304 13176 10661 10552 8664 7387 7061 6730 ٞبضؼ

 - - - - - - - - - - - - - ٢عٸيٵ

 - - - - - - - - - - - - - ٢ٱ

 63357 57871 36959 26658 22079 17500 12842 14237 12184 10159 8937 8587 6676 ٦طزؾتبٴ

 63504 57788 39748 28791 25338 21884 13472 13594 11293 8446 7148 7436 6493 ٦طٲبٴ

 59752 54641 37398 28515 23403 18290 13066 11511 9317 8979 7120 6881 7047 ٦طٲبٶكبٺ

ٸ ثٹيط  ٦ٽ٫یٯٹيٻ

 احٳس

5411 6494 7849 9328 10983 11247 24333 19495 24780 30065 36642 57866 68353 

 - - - - - - - - - - - - - ٪ٯؿتبٴ

 70683 62563 40247 29625 24963 20300 16067 12938 10594 9702   7858 7175 ٪یالٴ

 59643 54776 36597 26758 21752 16745 12741 13267 11768 11958 8271 9084 12148 ٮطؾتبٴ

 64704 58286 37231 28159 33256 38352 14299 108684 11679 8884 7313 7061 6487 ٲبظٶسضاٴ

 82829 69281 44439 36008 30015 24022 17133 15234 15121 23123 8820 8196 7139 ټطٲع٪بٴ

 59414 58370 35112 26412 21367 16321 10972 11751 10387 8304 21871 6882 7223 ټٳساٴ

 58218 52976 33525 26024 21062 16099 14007 9983 10834 7446 6423 8646 5148 يعز

 .اؾت ٶكسٺ ٪طٞتٻ ٶٓط زض ٲدعا اؾتبٴ ټٷٹظ ٶٓط ٲٹضز ؾب٬ زض اؾت قسٺ ٲكرم تیطٺ ٖالٲت ثب ٦ٻ ټبيی اؾتبٴ*  

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1376-1388یاضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض  زض ثرف قٽطی َی ؾب٬ ټب  -3-4خسٸ٬ 

 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 اؾتبٴ

 422082 385089 299815 258582 220312 209910 181987 156733 132988 117429 109782 89075 71593 آشضثبيدبٴ قط٢ی

 397800 372393 302732 259760 207359 198770 177088 151612 132986 123128 111129 85792 71333 آشضثبيدبٴ ٚطثی 

 435561 388791 314813 267060 227080 208844 181523 157806 136039 123240 106027 85576 70237 اضا٤ 

 436513 393021 317681 264898 214111 201964 179828 152522 138886 120386 108130 88802 81125 اضزثی٭

 471186 427952 328368 281344 236123 213639 186371 163010 144242 120843 109518 88816 70083 انٟٽبٴ

 468794 424474 347277 279538 241088 221523 188303 156644 152323 126065 122964 104615 80518 ايالٰ

 453578 431730 327153 266169 225985 223747 191831 165161 157947 133866 119355 96755 77108 ثٹقٽط

 478296 433790 336301 296044 250619 240561 206699 175554 158220 136780 120325 101597 81390 تٽطاٴ

ٸ  چٽبضٲحب٬

 ثرتیبضی

69350 97245 108648 130029 145516 162133 187073 210425 229041 269857 332335 407091 455778 

 445409 384776 291704 234009 218684- - - - - - - -  ذطاؾبٴ خٷٹثی

 414054 369804 294657 244856 212051 194133 170596 146066 132450 112949 102960 83727 64820 ذطاؾبٴ ضيٹی

 420319 357242 287481 238798 209065- - - -  - -- -  ذطاؾبٴ قٳبٮی

 462100 417751 336355 275666 224899 220824 186278 160601 174339 134804 113251 105620 80602 ذٹظؾتبٴ

 423447 411204 299864 264388 222419 204496 178768 150528 128270 123861 110557 84574 74838 ظٶدبٴ

 453298 390445 310482 259588 223892 215814 183120 156172 143406 137174 113797 82820 73483 ؾٳٷبٴ

ؾیؿتبٴ ٸ 

 ثٯٹچؿتبٴ

84938 89056 133608 150138 140561 159157 191206 213438 226775 264492 316368 413687 446608 

 436772 393808 301122 259802 225182 218450 183035 153685 135363 119621 103840 87182 71751 ٞبضؼ

 437964 403058 318918 271597 223293 206889 195652 156344 133160 122486 109849 91145 - ٢عٸيٵ

 424759 388873 299567 241995 220814 203935 188418 155612 131259 126160 108904 89150 72250 ٢ٱ

 444402 394983 318574 260571 218060 206114 179210 152325 132928 114883 101499 91266 69005 ٦طزؾتبٴ

 440561 396219 314650 264145 234214 218352 186182 163028 152736 131414 113928 86987 70299 ٦طٲبٴ

 445888 408804 333448 275889 218598 206845 181495 156694 140369 116471 102668 86790 68849 ٦طٲبٶكبٺ

ثٹيط ٸ  ٦ٽ٫یٯٹيٻ

 احٳس

74224 97357 116905 129919 142691 154795 185886 209665 219808 255619 317689 381463 448450 

 418650 373312 305941 260283 220183 201098 174333 154957 121915 124670 109877 92041-  ٪ٯؿتبٴ

 472836 407406 332406 278717 230162 220216 200336 168523 143769 139103 122858 102171 81947 ٪یالٴ

 417494 391147 315346 266262 221589 218823 183471 153284 134857 121868 106769 89031 68496 ٮطؾتبٴ

 456377 419223 314322 275623 227752 211195 183381 163866 142498 127524 115078 97918 74466 ٲبظٶسضاٴ

 523729 492180 380852 326776 275531 262891 218180 182875 170354 172976 150277 124129 102880 ټطٲع٪بٴ

 424498 393863 328761 270119 229388 206444 180307 151433 143159 124240 107490 89642 66966 ټٳساٴ

 يعز

 

 

 

 

 

67040 82475 101723 116487 125360 150433 173101 186363 204320 254086 296404 358224 402758 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1363-1375  ؾبٮٽبی َی ضٸؾتبيی ثرف زض ٦كٹض اؾتبٶٽبی زض ٚصا ؾجس اضظـ -4-4-خسٸ٬

 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 اؾتبٴ

 61657 54710 36013 25872 21757 18738 14546 14643 20527 18216 9342 12864 7858 آشضثبيدبٴ قط٢ی

 60638 55719 31944 23119 21658 18275 15896 14952 15780 15245 14553 8680 6580 ٴ ٚطثیآشضثبيدب

 60760 56073 35280 26736 21527 16921 14421 12514 11418 10312 8364 6341 8694 اضا٤

 63915 56583 34992 - - - - - - - - - - اضزثی٭

 62959 54676 36731 26932 21371 27770 12604 12454 13213 19935 8323 6936 6231 انٟٽبٴ

 62254 59274 37384 25478 21943 16222 13136 14261 11192 10376 10330 7071 7166 ايالٰ

 69543 55385 35177 27965 23538 18822 14498 800200 13270 12947 10301 8363 9574 ثٹقٽط

 66762 61291 39030 27968 23390 18639 14353 12709 12250 10223 14074 6751 7305 تٽطاٴ

 59833 56771 35756 27160 21544 21918 13297 12301 11783 36276 8145 6846 10710 ٸثرتیبضی چٽبضٲحب٬

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ خٷٹثی

 57343 52623 34057 24092 20093 16107 13509 43586 10466 27087 7315 12886 5762 ذطاؾبٴ ضيٹی

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ قٳبٮی

 69964 62726 40078 26606 21233 25115 14198 18723 11927 10527 9418 15896 7278 ذٹظؾتبٴ

 62120 56502 37483 28045 21293 16620 12498 29479 11317 9765 7684 6338 6157 ظٶدبٴ

 57651 54062 33330 26489 22333 14891 12221 10799 10009 10148 7160 6278 6132 ؾٳٷبٴ

ؾیؿتبٴ ٸ 

 ثٯٹچؿتبٴ

8592 8232 10104 12848 12371 16249 16745 20330 23316 27825 40737 58216 78255 

 64669 55962 40406 26478 91025 18859 13241 14104 12132 11755 9129 7601 7132 ٞبضؼ

 - - - - - - - - - - - - - ٢عٸيٵ

 - - - - - - - - - - - - - ٢ٱ

 63701 55168 36740 26584 21747 16862 13698 35118 12207 10983 9965 7154 6985 ٦طزؾتبٴ

 66086 63000 39598 29595 23697 19300 14727 23387 13088 10915 10369 7575 7399 ٦طٲبٴ

 59244 53390 34312 26470 267014 18211 13153 13360 11785 9627 8627 7166 18192 ٦طٲبٶكبٺ

٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط 

 احٳس

7246 7033 9848 12131 13876 12890 14970 20812 22963 26078 37564 53897 63595 

 - - - - - - - - - - - - - ٪ٯؿتبٴ

 69623 61086 37950 29374 25977 22335 17657 13150 12310 159300 9071 8867 8442 ٪یالٴ

 59127 54781 34948 27073 21556 22940 13718 13319 11787 9159 8931 8423 10306 ٮطؾتبٴ

 62614 57058 37815 27459 31647 20109 14476 18179 33133 17724 23068 8770 7119 ٲبظٶسضاٴ

 88244 70866 48462 32960 29920 22712 17606 804565 22644 13901 11421 9640 9240 ټطٲع٪بٴ

 58524 54688 34990 24842 20867 17603 12038 20041 14436 9031 29862 8019 6243 ټٳساٴ

 61540 51807 34834 25493 19594 14601 11470 12085 9952 124128 6775 9624 5801 يعز

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1376-1387ضٸٶس اضظـ ؾجس ٚصا زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض زض ثرف ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -5-4خسٸ٬ 

 اؾتبٴ

 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

 407926 367328 288735 201074 171262 146442 117943 112230 117943 89434 70130 61657 54710 قط٢ی آشضثبيدبٴ

 
 393951 354519 293351 188181 163827 144756 132068 141872 132068 85189 70631 60638 55719 آشضثبيدبٴ ٚطثی

 
 422111 377277 301434 207675 179550 153495 128197 120925 128197 89109 67587 60760 56073 اضا٤

 425728 392801 313792 201427 178730 154770 127625 121015 127625 88123 71475 63915 56583 اضزثی٭

 460226 414927 320050 206331 179272 155679 135761 122102 135761 87983 70668 62959 54676 انٟٽبٴ

 467117 423098 358030 214721 204306 162676 136902 133413 136902 104004 66063 62254 59274 ايالٰ

 444946 409058 321951 222945 197276 166200 147862 140911 147862 94089 76833 69543 55385 ثٹقٽط

 447948 393484 316975 217354 199543 167783 133792 129199 133792 98620 78447 66762 61291 تٽطاٴ

چٽبضٲحب٬ ٸ 

 ثرتیبضی

56771 59833 71666 84533 146481 127507 146481 164186 187871 213333 332458 397962 455593 

 440191 380480 285287- - - - - - - - - -  ذطاؾبٴ خٷٹثی

 397486 358168 279764 182765 164974 140524 116282 108142 116282 80978 61004 57343 52623 ذطاؾبٴ ضيٹی

 411361 339046 273548 - - -- -  -- - - -  ذطاؾبٴ قٳبٮی

 433363 398267 313083 217273 190593 156670 136484 126164 136484 100815 77509 69964 62726 ذٹظؾتبٴ

 403689 401366 301278 193268 168682 144674 109549 112946 109549 87742 69935 62120 56502 ظٶدبٴ

 427967 388193 305726 207102 176296 157974 132207 123018 132207 76966 83668 57651 54062 ؾٳٷبٴ

ؾیؿتبٴ ٸ 

 ثٯٹچؿتبٴ

58216 78255 94226 107858 160139 155607 160139 184201 200225 219315 328057 418479 432531 

 436857 390270 298417 217504 182673 155863 125085 121197 125085 88638 71849 64669 55962 ٞبضؼ

 429757 395172 311635 216171 197704 157440 127862 117221 127862 88886 -- -  ٢عٸيٵ

 419349 384764 303805 199967 178501 152677 129359 126618 129359 93253 75122 --  ٢ٱ

 423960 393405 305443 194856 172529 146472 137672 110931 137672 90140 69804 63701 55168 ٦طزؾتبٴ

 436909 396982 318992 214045 190865 160055 142547 131665 142547 91947 73179 66086 63000 ٦طٲبٴ

 440954 400613 323233 200453 178512 151825 120663 111614 120663 84985 65782 59244 53390 ٦طٲبٶكبٺ

٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط 

 احٳس

53897 63595 66218 85124 133459 120974 133459 149795 181823 200910 293510 356406 419640 

 407956 376889 297391 196349 168975 148751 118591 119879 118591 90701- - -  ٪ٯؿتبٴ

 464495 424652 329614 217238 192497 163150 134837 133443 134837 99083 82441 69623 61086 ٪یالٴ

 400059 386708 305722 207649 181827 150058 135984 118974 135984 86207 69193 59127 54781 ٮطؾتبٴ

 457803 413212 330728 211584 189542 163004 130722 126205 130722 96106 72133 62614 57058 ٲبظٶسضاٴ

 527622 493885 373397 257173 209480 184070 165631 177551 165631 124497 106488 88244 70866 ټطٲع٪بٴ

 415450 380889 310720 194296 169852 143664 123883 119435 123883 86671 66200 58524 54688 ټٳساٴ

 406559 355014 280120 184357 172857 145201 122824 114446 122824 80725 63536 61540 51807 يعز

 ٶتبيح پػٸټف                             : ٲٷجٕ   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ّای قیوت هقایغِ رًٍذ ارسػ عبذ غذا با ؽاخص -4-2

ثطای اَٳیٷبٴ اظ نحت ٲحبؾجبت زض ٲٹضز اضظـ ؾجس ٚصا، تٛییطات ٲتٹؾٍ ٢یٳت ؾجس      

ضا ثب  تٛییطات قبذم ٢یٳت ٲٹاز ذٹضا٦ی ٲ٣بيؿٻ  1363-1387ٚصا زض ٦كٹض َی ؾبٮٽبی 

ا٪ط ثٻ خبی ت٧طاض ٲحبؾجبت زض َی "ټسٜ اظ ايٵ ٲ٣بيؿٻ پبؾد ثٻ ايٵ ؾؤا٬ اؾت ٦ٻ  .٦طزيٱ

-، ثب ٶطخ تٹضٰ ٲٹاز ذٹضا٦ی تٗسي٭ ٲی1363زٸضٺ، اضظـ ؾجس ٚصا ضا پؽ اظ ٲحبؾجٻ زض ؾب٬ 

ضٸٶس ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصايی  1ثب تٹخٻ ثٻ ٶٳٹزاض  "يبٞتیٱ؟٦طزيٱ، ثٻ ٶتبيح ٲكبثٽی زؾت ٲی

يطيت . ټٳرٹاٶی زاضز 1387تب  1363ٸٶس ٶطخ تٹضٰ زض َی ؾبٮٽبی زض ٦٭ ٦كٹض ثب ض

زضنس؛ ٸ ثطای خبٲٗٻ  98/0ټٳجؿت٫ی ثیٵ ٲتٹؾٍ ؾجس ٚصا زض َی زٸضٺ ثطای خبٲٗٻ قٽطی، 

 .زضنس ثسؾت آٲسٺ اؾت 97/0ضٸؾتبيی، 

 ذٹضا٦ی ٦ٷٷسٺ ٲٹاز  ٸ قبذم ٢یٳت ٲهطٜ( ضٸؾتب/قٽط)ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصا  -6-4خسٸ٬                              

               

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ                       

 قبذم ٢یٳت ضٸؾتبيی قٽطی ؾب٬ قبذم ٢یٳت ضٸؾتبيی قٽطی ؾب٬
63 6688 7597 7,3 75 65358 64122 87,8 
64 7193 8789 8 76 74950 72822 100 
65 9334 11941 10,3 77 93616 91427 124,5 
66 10532 25663 12,3 78 113103 110127 152,7 
67 11250 14808 14,6 79 127839 124623 166,3 
68 18823 37132 16,9 80 143254 131295 178,5 
69 13430 14156 17,6 81 159463 155293 213,2 
70 20997 19918 21,9 82 188260 182549 246,1 
71  -31861 28,2 83 215240 206866 281 
72 27900 26824 34,7 84 227764 218891 310,3 
73 38063 37042 47,6 85 268689 258306 306,6 
74 59976 57122 76,3 86 319584 309686 333,8 

    87 401792 391536 379,9 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1387-1363ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس اضظـ ؾجس ٚصايی ٸ قبذم ٢یٳت ٲهطٜ ٦ٷٷسٺ َی ؾب٬ ټبی   -1-4ٶٳٹزاض                     

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ                     

  ضزیب اًِگل -4-3

َج٣بت  ٶٓط ٪طٞتٵ ٲتٹؾٍ ٶؿجت ټعيٷٻ ٚصا ثٻ ٦٭ ټعيٷٻ ثطای ٦ٯیٻ ٲحبؾجٻ يطيت اٶ٫٭ ثب زض

زضآٲسی ٲٹضز اٶت٣بز اؾت، ظيطا َج١ ٢بٶٹٴ اٶ٫٭ َج٣بت ثبالی زضآٲسی زض ٲ٣بيؿٻ ثب ذبٶٹاضټبی 

زض ٶتیدٻ زض ٶٓط ٪طٞتٵ . ٦ٱ زضآٲس، ٶؿجت ٦ٳتطی اظ ٦٭ ٲربضخكبٴ ضا نطٜ ٚصا ٲی ٦ٷٷس

ثطای ضٕٞ ايٵ ٶ٣یهٻ . قٹزآٶٽب زض ٲحبؾجٻ يطيت اٶ٫٭ ٲٹخت ترٳیٵ ٚیط ٸا٢ٗی ذٍ ٣ٞط ٲی

زض ايٵ . قٹز ٦ٻ ٶؿجت ٚصا ثٻ ٦٭ ٲربضج ثطای ٪طٸټٽبی ٣ٞیط ترٳیٵ ظزٺ قٹزبز ٲیپیكٷٽ

ضٸـ ٦ٻ ٲؿتٯعٰ قٷبؾبيی ٣ٞطا پیف اظ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط اؾت، ٖٳٹٲبً زټ٥ ټبی پبيیٵ 

اٲب ثٻ ٖٯت آٶ٧ٻ زض . قٹٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ٪طٸټٽبی ٣ٞیط زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی( اٸ٬ ٸ زٸٰ) زضآٲسی 

ای اؾت ٦ٻ زٸ زټ٥ پبيیٵ زضآٲسی زضنس ثباليی اظ ثٻ ٪ٹٶٻ ٦كٹض ٲب اٮ٫ٹی تٹظيٕ زضآٲس

تٹاٶس ٲٷدط ثٻ ترٳیٵ ټبی پبيیٵ زضآٲسی ٲیاٶس؛ اؾتٟبزٺ اظ زټ٥خٳٗیت ضا زض ذٹز خبی زازٺ

 40ايٱ ٦ٻ خٳٗیت ٣ٞطا ثیف اظ ثطای ضٕٞ ايٵ ٲؿئٯٻ، ٞطو ٦طزٺ. ٚیط ٸا٢ٗی ذٍ ٣ٞط قٹز

اظ ټب ٲحبؾجٻ ٲتٹؾٍ ٶؿجت ټعيٷٻ ٚصا ثٻ ٦٭ ټعيٷٻزض ٶتیدٻ ثطای . زضنس ٦٭ خٳٗیت ٶیؿت

ٶرؿت ثب ٲحبؾجٻ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ثطای ٦٭ خٳٗیت ٸ ؾپؽ ثب . زٸ ضٸـ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت

ؾُح ټعيٷٻ زضنس ذبٶٹاضټب ٦ٻ زاضای پبيیٵ تطيٵ  40اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲربضج  اؾتٟبزٺ اظ
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قٹز ٸ ؾپؽ ٲ٧ٗٹؼ ټب ٲحبؾجٻ ٲیَج١ ايٵ ضٸـ، ٲتٹؾٍ ټعيٷٻ ذٹضا٦ی ثٻ ٦٭ ټعيٷٻ     

زض شي٭ خسٸ٬ ٲ٣بيؿٻ . قٹز تب ثٻ ذٍ ٣ٞط ٦٭ زؾت يبثیٱايٵ ٖسز زض ذٍ ٣ٞط ٚصايی يطة ٲی

ای ٶتبيح حبن٭ اظ ايٵ زٸ ضٸـ ٲحبؾجٻ ثطای ثركی اظ ؾب٬ ټبی ٲٹضز ثطضؾی آٸضزٺ قسٺ 

 .اؾت

 ثب زٸ يطيت اٶ٫٭ قٽطی ٲ٣بيؿٻ ذٍ ٣ٞط -7-4 خسٸ٬

 ؾب٬
 ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٦٭ خٳٗیت ثطای ٲحبؾجٻ يطيت اٶ٫٭ ٵ چٽبض زټ٥ پبيیٵ ثطای ٲحبؾجٻ يطيت اٶ٫٭ثب زض ٶٓط ٪طٞت

 ٦٭ ٦كٹض ؾیؿتبٴ تٽطاٴ ٶطخ ٣ٞط ٦٭ ٦كٹض ؾیؿتبٴ تٽطاٴ ٶطخ ٣ٞط

1374 0/29 540459/3 365876/1 396000 0/45 464925 579567 537848 

1375 0/25 649083/6 448439/8 459238 0/42 917995 530898 662076 

1376 0/23 708290/3 502062/7 540194 0/4 1012636 634066 777706 

1377 0/23 839843/4 556803/6 669703 0/38 1311176 763751 930010 

1378 0/25 1166218 795087/8 849070 0/39 1587547 1053044 1170317 

1379 0/24 1516901 981767/8 935991 0/4 1945103 1563971 1336209 

1380 0/23 1588723 1035639 1058524 0/43 2798129 1894804 1637442 

1381 0/2 1744594 1197987 1199264 0/36 2954619 1734929 1771366 

1382 0/19 2351854 1629006 1459620 0/36 4015658 2064147 2226516 

1383 0/17 3861222 2103265 1663161 0/32 3861222 2103265 2500315 

1384 0/15 4395836 3125152 1787300 0/32 4395836 3125152 2771918 

1385 0/2 3354343 2081456 2189295 0/38 5912482 2958826 3372362 

1386 0/19 3650040 2666228 2546515 0/35 6072519 3026519 3922622 

1387 0/21 4865406 3221488 3240254 0/38 7852259 4445736 4740957 

1388 0/23 5126643 3995837 3456336 0/42 7473842 5311953 5051109 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

ؾبيط  پبيیٵ تطيٵ ؾُح ټعيٷٻ زض ٢ؿٳت اٸ٬ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ چٽبض زټ٥ ذبٶٹاض زاضای

ٲحبؾجبت اٶدبٰ قسٺ اؾت ٸ زض ٢ؿٳت ثٗسی ٦٭ ذبٶٹاضټب ثطای ٲحبؾجٻ يطيت اٶ٫٭ زض ٶٓط 

ٲحبؾجبت يطيت اٶ٫٭ ٲجتٷی ثط ضٸـ ٶرؿت ثب تٹخٻ ثٻ قطايٍ ذبٶٹاضټب . ٪طٞتٻ قسٺ اؾت

 . تط ٲی ثبقسټٳرٹاٴ 

 

 ضزیب اًِگل ؽْزی -4-3-1
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يطيت اٶ٫٭ يب ٲ٧ٗٹؼ ٶؿجت ٚصا ثٻ ٦٭ ٲربضج، ثب ضٸٶس اٞعايكی،   60ثطای ؾبٮٽبی زټٻ      

ايٵ ضٸٶس ٶكبٴ زټٷسٺ آٴ اؾت ٦ٻ ضٞتٻ ضٞتٻ ؾٽٱ ٚصا اظ ٦٭ . اٲب ٲاليٱ، حط٦ت ٦طزٺ اؾت

بٶٹاض ٲث٭ ٲؿ٧ٵ، پٹقب٤، ټبی زي٫ط ذثٹزخٻ ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط زض حب٬ ٦بټف اؾت؛ ٸ ټعيٷٻ

ثب ٶ٫بټی ٪صضا ثٻ اٖساز ٲٷسضج زض . اٶسزضٲبٴ ٸ ٚیطٺ خبی ذٹز ضا زض ؾجس ټعيٷٻ ذبٶٹاض ثبظ ٦طزٺ

ٲتٗٯ١ ثٻ اؾتبٴ  60تٹاٴ زضيبٞت ٦ٻ، ثیكتطيٵ يطيت اٶ٫٭ زض َی ؾبٮٽبی زټٻ ٲی 8خسٸ٬ 

ايٵ اؾتبٴ ٦ٳتط اظ  ثٻ ٖجبضت زي٫ط، ؾٽٱ ٲربضج ٚصايی ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط زض. تٽطاٴ ثٹزٺ اؾت

ثبال ثٹزٴ ټعيٷٻ ٲؿ٧ٵ، حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، آٲٹظـ، ثٽساقت ٸ ثؿیبضی ا٢الٰ . ث٣یٻ اؾتبٶٽب ثٹزٺ اؾت

ايٵ زض حبٮی اؾت ٦ٻ زض اؾتبٴ ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط احٳس . تٹاٶس ٖٯت ايٵ ضذساز ثبقسزي٫ط ٲی

تٹاٶس اقبضٺ ثٻ ٲیايٵ ٶ٧تٻ . قٹزثیكتطيٵ ؾٽٱ اظ ثٹزخٻ نطٜ تٽیٻ ٲٹاز ذٹضا٦ی زض ذبٶٹاض ٲی

) زضنس  45چطا٦ٻ ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط حسٸز . ؾُح ثبالی ٣ٞط زضآٲسی ذبٶٹاضټب زض ايٵ اؾتبٴ ثبقس

زض ايٵ نٹضت زض . ٦ٷٷساظ ٲربضج ذٹز ضا نطٜ ٲٹاز ذٹضا٦ی ٲٹضز ٶیبظ ٲی(  2/2ثب يطيت اٶ٫٭ 

 .ٲك٧٭ ذٹاټس قساٶساظ، ذبٶٹاض ٢ُٗبً زچبض  ټبی آٲٹظـ، زضٲبٴ ٸ ټٳیٷُٹض پؽتأٲیٵ ټعيٷٻ

ټٷٹظ اؾتبٴ تٽطاٴ . يطيت اٶ٫٭ ټٳچٷبٴ زض حب٬ اٞعايف اؾت 70ثطای ؾبٮٽبی زټٻ      

زضاؾتبٴ تٽطاٴ ثٻ َٹض  1379زض ؾب٬ . ثبالتطيٵ يطيت اٶ٫٭ ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اؾت

اظ ٲربضج  ذٹز ضا نطٜ تٽیٻ ٲٹاز (  69/4ثب يطيت اٶ٫٭ )زضنس  21ٲتٹؾٍ، ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط 

تٹاٶس ٶبقی اظ ثبال ثٹزٴ زضآٲسټب زض ايٵ اؾتبٴ زض ا٪طچٻ ايٵ ٶ٧تٻ ٲی. ٦ٷٷسيی ذبٶٹاض ٲیٚصا

تٹاٶس ثٻ ٲ٣بيؿٻ ثب اؾتبٶٽبی زي٫ط ثبقس، اٲب ٶجبيس ٞطاٲٹـ ٦طز ٦ٻ ثبال ثٹزٴ يطيت اٶ٫٭ ٲی

 ثبال ثٹزٴ يطيت اٶ٫٭. ټبی ٚیط ذٹضا٦ی زض ؾجس ٚصايی ذبٶٹاض ٶیع ثبقسٲٗٷی ثبال ثٹزٴ ټعيٷٻ

زض ثطذی اؾتبٴ ټبی ٦كٹض ٶؿجت ثٻ ث٣یٻ اؾتبٴ ټب حب٦ی اظ آٴ اؾت ٦ٻ ذبٶٹاضټب ٶؿجت 

ايٵ اٲط ذٹز ٲی تٹاٶس ٖٯ٭ . ٦ٳتطی اظ ٲربضج ذٹز ضا نطٜ ټعيٷٻ ټبی ذٹضا٦ی ٲی ٦ٷٷس

اظ ي٥ َطٜ ٦بټف ؾٽٱ ټعيٷٻ ذٹضا٦ی ثٻ ٦٭ ټعيٷٻ ذبٶٹاض ٲی تٹاٶس . ٲتٟبٸتی زاقتٻ ثبقس
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زض ذبٶٹاض ثبقس چطا ٦ٻ ذبٶٹاض اظ ٲطظ ثطآٸضزٺ قسٴ ٶیبظټبی اؾبؾی ٶكبٴ زټٷسٺ ٶٹٖی ضٞبٺ 

اٲب اظ َطٜ زي٫ط ٲی . تٛصيٻ ای ٦ٻ حسا٢٭ يطٸضی ثطای حّٟ ؾالٲتی اؾت ٞطاتط ضٞتٻ اؾت

ثٷبثطايٵ ؾطپطؾت ذبٶٹاض . تٹاٶس ٶكبٴ زټٷسٺ ثبال ثٹزٴ ټعيٷٻ ټبی ظٶس٪ی زض ايٵ اؾتبٴ ټب ثبقس

اٲب ٦ؿت زضآٲس . ټبی ذٹز ثٻ ٦ؿت زضآٲس ثیكتط ٲتٹؾ٭ قٹز ٶب٪عيط اؾت ثطای تأٲیٵ ټعيٷٻ

اقتٛب٬ اٞطاز ثٻ قٛ٭ ټبی ٚیط . ثیكتط ټٳیكٻ ثٻ نٹضت ٞٗبٮیت ټبی ضؾٳی اٲ٧بٴ پصيط ٶیؿت

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ قٽط تٽطاٴ ٲی . ضؾٳی ٸ احیبٶبً ٚیط ٢بٶٹٶی اثطات ٲٷٟی ثط ضٞبٺ اختٳبٖی زاضز

٪طايف اٞطاز ثٻ ٞٗبٮیت زض چٷس قٛ٭ ثطای تأٲیٵ ټعيٷٻ  .تٹاٶس ٶٳٹٶٻ ثبضظی اظ ايٵ ٸيٗیت ثبقس

ثٷبثطايٵ ٸخٹز ٶؿجت ثبالی يطيت اٶ٫٭ . ټبی ظٶس٪ی ثٻ اٲطی ضايح زض ايٵ قٽط ٲجس٬ قسٺ اؾت

ٲی تٹاٶس ټكساضی ثٻ ؾیبؾت ٪صاضاٴ ثطای ٦ٷتط٬ ٢یٳت ٦بالټبی يطٸضی ظٶس٪ی ٲث٭ ٲؿ٧ٵ، 

ټبی ثبالی ٲؿ٧ٵ ٸ آٲٹظـ ٸ يب أٲیٵ ټعيٷٻای ٲدجٹض ثٻ تچٷبٶچٻ ذبٶٹازٺ. حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ثبقس

يب ٚیط ٢بٶٹٶی، چٷس قٛٯٻ ثٹزٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض، ٸ  زضٲبٴ ثبقس، اقتٛب٬ ثٻ ٲكبٚ٭ ٚیط ضؾٳی ٸ

ټبيی اؾت ٦ٻ اٶس؛ پسيسٺاقتٛب٬ تٗساز ثیكتطی اظ اٞطازی ٦ٻ زض ذبٶٹازٺ ثٻ ؾٵ ٞٗبٮیت ضؾیسٺ

-ٮصا ٶتیدٻ. ټبی ٦كٹض ٢بث٭ ٲكبټسٺ اؾتثٻ ؾبز٪ی زض اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ ؾبيط قٽطټبی ٦الٴ قٽط

ټب اظ ؾجس ٪یطی زض ٲٹضز ٶؿجت ٲربضج ٚصايی ثٻ ٦٭ ٲربضج ٲٷٹٌ ثٻ ٲكبټسٺ ؾٽٱ ؾبيط ټعيٷٻ

 . ثبقسذبٶٹاض ٸ ٶحٹٺ ٦ؿت زضآٲس ذبٶٹاض ٲی

تٹاٴ ثٻ ضاحتی ٢ًبٸت ٦طز، ثسٸٴ ق٥ پبيیٵ ا٪طچٻ زض ٲٹضز ثبال ثٹزٴ يطيت اٶ٫٭ ٶٳی     

چطا ٦ٻ زضنس ظيبزی اظ ټعيٷٻ ذبٶٹاض تٷٽب نطٜ تأٲیٵ ٶیبظټبی . ط ذٹاټس ثٹزثٹزٴ آٴ ٪ٹاٺ ٣ٞ

. آٶچٻ ٲؿٯٱ اؾت ايٵ اؾت ٦ٻ ؾُح ضٞبٺ زض چٷیٵ ذبٶٹاضټبيی پبيیٵ اؾت. اؾبؾی ٲی قٹز

پبيیٵ ثٹزٴ يطيت اٶ٫٭ ضٸؾتبيی ٶؿجت ثٻ يطيت اٶ٫٭ قٽطی ثٻ ذٹثی ٪ٹاٺ تٟبٸت زض ٦یٟیت 

ای ٦ٻ ثرف آٖٱ زضآٲس اٸ نطٜ تٽیٻ ٲٹاز ٚصايی ذبٶٹاض ٶٹازٺذب. ظٶس٪ی ٸ ؾُح ضٞبٺ ٲی ثبقس

-زض چٷیٵ ذبٶٹازٺ. ٪صاضی ٦ٷسٲی قٹز، ٢بزض ٶیؿت زض ٲٹضز آيٷسٺ ذٹز ٸ ٦ٹز٦بٴ ذٹز ؾطٲبيٻ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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٪یطز ٸ ذبٶٹازٺ ٢سضت ٲ٣بثٯٻ ثب قٹ٤ ټبی ا٢تهبزی ضا  ٶرٹاټس اٶساظ ثٻ ؾرتی ق٧٭ ٲیای پؽ

 . ٶكبٴ زټٷسٺ ٣ٞط ذبٶٹاض ٲی ثبقس پبيیٵ ثٹزٴ يطيت اٶ٫٭ ٢ُٗبً. زاقت

زض . زض اؾتبٶٽبی ٦كٹض ثؿیبض ٲتٟبٸت ثٹزٺ اؾت 80ٲتٹؾٍ يطيت اٶ٫٭ ثطای ؾبٮٽبی زټٻ      

( 13/3ثب يطيت اٶ٫٭ ) زضنس  32سٸز زض اؾتبٴ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ ح 1387حبٮی٧ٻ زض ؾب٬ 

ثب يطيت ) زضنس  15ٴ تٷٽب اظ ٲربضج ذبٶٹاض ٲطثٹٌ ثٻ ٲربضج ٚصايی ثٹزٺ اؾت، زض اؾتبٴ تٽطا

ايٵ تٟبٸت ٶكبٴ زټٷسٺ اذتالٜ . اظ ٲربضج ٲطثٹٌ ثٻ تٽیٻ ٲٹاز ٚصايی ثٹزٺ اؾت(  55/6اٶ٫٭ 

ټبی تٹاٶس آٚبظ٪ط ثؿیبضی اظ پسيسٺٲٹيٹٖی ٦ٻ ٲی. ؾُح ظٶس٪ی زض ثیٵ اؾتبٶٽبی ٦كٹض اؾت

ٲس ثبالتط ٸ يب ٲٽبخطت ثٻ ؾٳت قٽطټبی ثعض٨ ثٻ اٲیس ٦ؿت زضآ. ا٢تهبزی ٸ خٳٗیتی ثبقس

ضٸی آٸضزٴ ثٻ ٢بچب٠ ٦بال ٸ ٲٹاز ٲرسض زض اؾتبٶٽبی ٲطظی ٦كٹض، ٲثب٬ ټبی ؾبزٺ ٸ آق٧بضی اظ 

 .ٶتبيح تٟبٸت ټبی ٲٗیكتی زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ايطاٴ ټؿتٷس

، اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ ؾٳٷبٴ ٸ ٲبظٶسضاٴ ثیكتطيٵ يطيت 1387زض ثیٵ خٳٗیت قٽطی زض ؾب٬      

زض ثیٵ خٳٗیت . ٦طزؾتبٴ ٸ ټٳساٴ ٦ٳتطيٵ يطيت اٶ٫٭ ضا زاضٶساٶ٫٭ ٸ اؾتبٴ ټبی ؾیؿتبٴ، 

ضٸؾتبيی اؾتبٴ ټبی ټطٲع٪بٴ، انٟٽبٴ ٸ تٽطاٴ ثیكتطيٵ ٸ اؾتبٴ ټبی اضا٤، ؾیؿتبٴ ٸ 

 . ٦طزؾتبٴ ٦ٳتطيٵ يطيت اٶ٫٭ ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اٶس

 ضزیب اًِگل رٍعتایي -4-3-2

زټٷسٺ ٶٹٖی ٲكبثٽت زض ثیٵ خبٲٗٻ بٴٲ٣بيؿٻ ايٵ يطيت زض ثیٵ خٳٗیت ضٸؾتبيی ٶك     

ا٪طچٻ ايٵ ٶؿجت زض ثیٵ اؾتبٶٽبی ٦كٹض ٲتٟبٸت اؾت، اٲب ايٵ تٟبٸتٽب . ضٸؾتبيی ٦كٹض اؾت

ثب ٲ٣بيؿٻ اض٢بٰ ٲطثٹٌ، زض ايٵ ثرف ٶیع اؾتبٴ تٽطاٴ ثبالتطيٵ يطيت َی . چكٳ٫یط ٶجٹزٺ اؾت

ثٗالٸٺ، ټٳٹاضٺ ايٵ . ثٹزٺ اؾت ايٵ ؾبٮٽب ٸ اؾتبٴ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ ٦ٳتطيٵ يطيت ضا زاضا

ضٸٶس اٞعايف يطيت اٶ٫٭ زض خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ٶیع . يطيت ٦ٳتط اظ يطيت اٶ٫٭ قٽطی ثٹزٺ اؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اؾتبٴ ټطٲع٪بٴ ٸ انٟٽبٴ ٸ  1387زض ثیٵ خٳٗیت ضٸؾتبيی زض ؾب٬ . ثٻ ذٹثی ٲكٽٹز اؾت

٦ط ايٵ ٶ٧تٻ يطٸضی ش. تٽطاٴ ثبالتطيٵ يطيت اٶ٫٭ ضا زض ثیٵ اؾتبٶٽب ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اٶس

اؾت ٦ٻ ٦ٯیٻ ٶتبيح ثسؾت آٲسٺ ٸ تٟؿیط قسٺ ٲحسٸز ثٻ ٶٳٹٶٻ ثطضؾی اؾت ٸ زض نٹضت 

، تٹاٴ ٶتبيح ثسؾت آٲسٺ تٹؾٍ آٴ ضاآٸضی آٴ ٲیاَٳیٷبٴ ثٻ ٦یٟیت زضؾت ٶٳٹٶٻ ٸ ضٸـ خٳٕ

 .ثٻ ٦٭ ٦كٹض تٗٳیٱ زاز

 زض ثرف قٽطی 1375-1363ٲیبٶ٫یٵ يطيت اٶ٫٭  ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی  -8-4خسٸ٬

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 اؾتبٴ            

 2/90 2/78 2/87 2/87 2/93 2/90 2/84 2/26 2/58 2/18 2/94 2/55 59/2 اضا٤

 3/10 2/54 3/63 3/63- -  - - - - - - - اضزثی٭

 3/48 2/93 2/86 2/86 3/38 3/25 3/12 2/48 2/18 2/31 2/45 2/49 2/50 انٟٽبٴ

 2/82 2/58 2/28 2/28 2/71 2/78 2/70 1/96 2/84 3/57 3 2/50 2/48 ايالٰ

 3/51 3/28 2/85 2/85 3/37 3 2/95 2/39 2/36 2/46 2/64 2/52 2/59 آشضثبيدبٴ قط٢ی

 3/28 2/84 3/34 3/34 3/15 3/54 3/02 2/52 2/26 2/33 2/70 2/59 2/51 آشضثبيدبٴ ٚطثی

 2/68 2/95 2/43 2/43 2/31 2/16 2/56 1/91 3/69 4/52 2/55 2/41 2/65 ثٹقٽط

 4/18 3/60 4/34 4/34 4/12 3/95 4/01 2/95 2/91 3/11 3/07 3/34 3/27 تٽطاٴ

 2/01 2/59 2/50 2/26 1/99 2/23 1/97 1/83 1/96 1/96 چٽبضٲحب٬ ٸ ثرتیبضی

 

2/01 2/78 2/53 

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ خٷٹثی

 3/34 3/13 2/88 2/88 3/35 3/22 3/57 2/51 1/94 2/79 2/87 2/81 2/71 ذطاؾبٴ ضيٹی

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ قٳبٮی

 2/69 2/82 3/01 3/01 3/06 2/95 3/29 2/04 2/24 2/06 2/67 2/11 2/27 ذٹظؾتبٴ

 3/66 3/04 2/27 2/27 3/35 3/29 3/24 2/08 2/04 2/13 2/34 2/38 2/29 ظٶدبٴ

 3/37 2/91 2/27 2/27 3/54 3/08 2/90 2/31 2/07 2/52 2/93 2/90 2/87 ؾٳٷبٴ

 2/35 2/37 2/23 2/23 3/2 2/57 2/23 2/56 1/88 2/51 2/54 2/17 2/27 ؾیؿتبٴ

 3/61 3/12 3/31 3/31 3/18 2/64 2/90 2/67 2/92 3/04 2/39 2/73 2/75 ٞبضؼ

- - - - - - - - - - - - -  ٢عٸيٵ

- - - - - - - - - - - - -  ٢ٱ

 2/96 2/61 2/76 2/76 2/59 2/73 2/57 2/09 1/98 1/84 2/28 2/07 2/12 ٦طزؾتبٴ

 3/10 2/81 3/81 3/81 2/99 4/38 2/93 2/41 2/35 1/92 2/38 2/45 2/72 ٦طٲبٴ

 3/01 2/48 2/48 2/48 2/77 3/18 2/86 2/03 2/45 2/45 2/24 2/27 2/32 ٦طٲبٶكبٺ

 2/67 2/42 2/73 2/73 2/63 2/08 2/20 2/05 1/77 7/40 2/15 2/32 1/89 ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيطاحٳس

 3/16 2/56 2/20 2/20 2/70 2/88 2/73 2/05 2 1/97-  2/32 2/43 ٪یالٴ

- - - - - - - - - - - - -  ٪ٯؿتبٴ

 2/61 2/34 2/28 2/28 3/07 2/65 2/57 1/91 2/03 1/89 2/40 2/29 2/04 ٮطؾتبٴ

 3/15 2/93 2/83 2/83 3/04 3/57 3/04 2/37 2/46 2/69 2/94 2/39 2/59 ٲبظٶسضاٴ

 2/74 2/63 3/13 3/13 2/96 2/91 2/97 2/35 2/01 1/81 3/38 2/22 2/29 ټطٲع٪بٴ

 3/31 3/03 2/10 2/10 2/87 3/12 3/32 2/35 2/31 2/08 2/27 2/29 2/39 ټٳساٴ

 3/45 2/85 2/37 2/37 2/52 5/45 3/04 2/43 3/08 2/55 3/17 2/63 2/41 يعز

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یقٽط ثرف زض  1388-1376 یټب ؾب٬ یَ اؾتبٴ ٥یت٧ٟ ثٻ اٶ٫٭ تييط ٵیبٶ٫یٲ -9-4 خسٸ٬

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 اؾتبٴ

 4,2 4/02 4/52 3/93 3/88 3/83 3/66 3/71 3/68 3/18 3/33 3/13 2/91 اضا٤

 3,44 4/11 3/78 4/11 4/01 3/95 4/25 3/40 3/43 3/17 3/08 2/69 3/04 اضزثی٭

 4,44 4/85 4/74 5/08 4/86 4/55 3/46 4/14 4/39 3/97 3/85 3/54 3/66 انٟٽبٴ

 3,64 3/71 4/05 3/83 3/69 3/48 5/46 3/16 3/28 3/09 3/25 2/71 3/07 ايالٰ

 4,15 4/93 5/33 5/09 4/56 4/62 3/24 4/50 4/31 4/06 3/87 3/54 3/66 ثبيدبٴ قط٢یآشض

 4,2 4/30 4/44 4/18 4/44 4/48 3/86 3/95 3/97 3/64 3/5 3 3/32 آشضثبيدبٴ ٚطثی

 4,05 3/79 3/70 3/71 3/55 3/49 5/08 3/26 3/24 3 3 2/67 2/84 ثٹقٽط

 5,56 6/55 6/68 6/55 5/75 5/30 5/55 5/42 5/56 4/69 4/39 4/06 4/28 تٽطاٴ

 3,42 3/50 2/95 3/38 3/11 2/76 2/62 2/70 2/75 2/73 2/71 2/79 2/75 چٽبضٲحب٬ ٸ ثرتیبضی

 3,59 3/64 3/99 4/03 3/80- - -  - - - - - ذطاؾبٴ خٷٹثی

 3,77 4/08 4/60 4/53 4/85 4/23 2/80 3/95 3/93 3/53 3/52 3/37 3/54 ذطاؾبٴ ضيٹی

 4,05 4/37 4/50 4/45 3/64- - -  - - - - - اؾبٴ قٳبٮیذط

 3,94 3/80 4/07 4/09 3/60 3/66 3 3/23 3/14 2/95 2/96 3/01 2/87 ذٹظؾتبٴ

 3,94 4/20 4/5 4/01 4/14 3/94 3/72 4/06 4/06 3/55 3/44 3/41 3/56 ظٶدبٴ

 4,57 4/43 4/11 4/33 3/77 3/47 2/81 3/16 3/31 3/52 3/25 3/72 3/70 ؾٳٷبٴ

 3,18 3/19 3/10 3/23 3/31 3/05 2/85 3/10 3/12 2/87 2/63 2/55 2/30 ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ

 4,45 4/61 4/73 4/58 4/72 3/77 3/43 3/71 3/60 3/81 3/81 3/28 3/59 ٞبضؼ

 4,08 4/69 4/85 4/68 4/50 4/30 3/96 4/04 3/85 3/77 3/66 3/52-  ٢عٸيٵ

 4,85 4/21 3/61 4/28 3/77 3/69 2/78 3/08 4/10 3/21 2/96 3/32 3/94 ٢ٱ

 3,88 3/59 3/38 3/73 3/80 3/88 3/37 3/60 3/59 3/38 3/22 3/09 2/83 ٦طزؾتبٴ

 4,37 4/40 3/87 4/04 4/12 3/85 4/26 3/44 3/67 3/48 3/37 2/85 3/39 ٦طٲبٴ

 3,67 4/12 3/75 4/12 4/25 3/84 3/55 3/48 3/50 3/34 3 2/83 2/70 ٦طٲبٶكبٺ

 4,21 3/52 4/02 4/23 4/03 3/93 4/22 3/19 3/12 3/03 3 2/48 2/57 ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيطاحٳس

 4,58 4/44 4/33 4/57 4/39 4/18 3/31 3/97 4/12 3/75 3/50 2/99-  ٪ٯؿتبٴ

 4,13 4/20 5/10 4/48 3/84 3/51 3/13 3/73 3/74 3/27 3/02 2/73 2/97 ٪یالٴ

 4,08 3/95 3/55 3/65 3/63 3/088 3/53 3/17 3/04 2/79 2/72 2/53 2/63 ٮطؾتبٴ

 4,38 4/54 5/10 4/98 4/84 4/52 3/60 3/92 3/83 3/68 3/03 2/97 3/41 ٲبظٶسضاٴ

 3,89 4/43 4/65 4/75 4/36 4/52 4/02 3/31 3/64 3/09 2/83 3/36 2/93 ټطٲع٪بٴ

 4,1 3/54 4/40 4/27 3/98 4/15 3/74 3/77 3/42 3/70 3/47 3/15 3/57 ټٳساٴ

 4,19 4/85 4/65 4/50 5 4/11 3/02 4/20 3/88 3/73 3/65 4/04 3/42 يعز

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زض ثرف ضٸؾتبيی   1375 -1363ٲیبٶ٫یٵ يطيت اٶ٫٭ ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی  - 10-4خسٸ٬ 

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 اؾتبٴ            

 2/18 1/86 1/92 2/43 1/91 1/98 1/92 1/82 2/07 2/34 2/14 2/05 1/76 اضا٤

 2/20 1/93 3/66 - - - - - - - - - - اضزثی٭

 2/45 2/25 2/04 3/18 2/32 2/28 2/20 2/07 1/75 2/04 1/74 2/04 2/13 انٟٽبٴ

 1/91 1/88 1/90 1/87 2/13 2 1/95 2/04 2/19 2/76 2/46 2/37 2/23 ايالٰ

 2/36 2/02 2/37 2/48 2/21 2/12 2 1/92 1/86 1/89 1/69 1/94 1/88 آشضثبيدبٴ قط٢ی

 2/11 2/01 2/19 4/04 2/18 2/24 1/94 2/15 2/15 1/90 2/02 2/02 2/04 آشضثبيدبٴ ٚطثی

 2/15 2/25 1/87 2/07 1/62 2/01 2/14 2/12 2/26 1/84 2/93 2/22 2/29 ثٹقٽط

 2/52 2/33 2/80 2/4 2/67 2 2/9 2/63 2/54 2/03 2/41 2/40 2/54 تٽطاٴ

 2/02 1/85 2/18 3/67 2/04 1/95 1/86 1/96 1/72 1/84 1/62 2/14 1/89 چٽبضٲحب٬

 2/04 2/01 1/6 3/48 2/11 2/34 1/82 1/77 1/87 1/96 1/93 2/1 2/15 ذطاؾبٴ ضيٹی

 - - - - - - - - - - - - - ذطاؾبٴ خٷٹثی

 - - - - - - - - - - - - - بٴ قٳبٮیذطاؾ

 2/08 2/03 2/12 1/54 2/33 2/34 2/68 2/13 2/33 1/83 2/10 2/21 1/89 ذٹظؾتبٴ

 2/57 2/19 1/81 3/24 2/27 2/12 1/92 2/12 2/17 1/62 1/79 1/77 1/85 ظٶدبٴ

 2/37 2/05 1/58 4/02 1/98 1/98 1/91 1/56 1/52 1/56 2/10 2/04 2/21 ؾٳٷبٴ

 1/78 1/80 1/91 3/96 2/06 1/94 1/97 1/92 1/91 1/64 1/87 2/01 2/16 ؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴؾی

 2/26 2/15 2/63 1/52 2/13 2/01 2/06 2/16 2/32 2/06 2/34 2/22 2/22 ٞبضؼ

 - - - - - - - - - - - - - ٢عٸيٵ

 - - - - - - - - - - - -  ٢ٱ

 2/06 1/85 3/02 3/15 2/02 1/86 1/87 2/08 1/86 2/01 2/10 2/03 2/14 ٦طزؾتبٴ

 2/25 2/21 2/34 2/63 3/10 2/75 2/05 2/09 1/91 2/03 1/98 2/04 2/23 ٦طٲبٴ

 2/05 1/85 2/52 1/80 2/10 2/07 2/12 1/92 1/71 1/88 1/71 2 1/93 ٦طٲبٶكبٺ

 1/79 1/77 2/08 1/60 1/81 1/80 1/60 1/80 1/43 1/75 1/90 2/09 1/89 ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيطاحٳس

 - - - - - - - - - - - - - ٪ٯؿتبٴ

 1/98 2/08 1/27 4/02 2/23 2/04 2/11 1/78 1/88 1/72 1/75 1/70 1/75 ٪یالٴ

 1/94 1/82 1/88 1/71 1/87 1/77 1/7 1/80 1/77 1/85 1/95 1/86 1/98 ٮطؾتبٴ

 2/45 2/14 1/92 3/02 2/45 2/95 2/21 1/93 2/07 1/86 1/99 2/13 2/14 ٲبظٶسضاٴ

 2/08 1/94 2/58 2/14 2/17 2/13 1/97 1/96 2/15 2/72 2/60 2/01 2/09 ټطٲع٪بٴ

 2/37 1/99 1/31 3/15 2/16 2/12 2/03 1/94 1/83 1/89 1/72 1/89 2/06 ټٳساٴ

 2/26 2/18 2/78 2/45 2/78 2/40 2/49 2/44 2/32 2/01 2/30 2/29 2/23 يعز

 ٶتبيح پػٸټف:ٲٷجٕ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زض ثرف ضٸؾتبيی  1388-1376يطيت اٶ٫٭  ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ َی ؾب٬ ټبی   ٲیبٶ٫یٵ -11-4 خسٸ٬

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

                     

 

 

 

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 اؾتبٴ            

 2,68 2/60 2/50 2/22 2/42 2/51 2/64 2/55 3/47 2/26 2/28 2/19 2/15 اضا٤

 2,43 2/56 2/60 2/79 2/51 2/70 2/42 2/34 1/72 2/25 2/30 2/14 2/31 اضزثی٭

 3,27 3/36 3/70 2/37 3/68 3/44 3/10 3/22 4/04 3/05 2/49 2/44 2/54 انٟٽبٴ

 2,64 2/71 2/68 2/48 2/65 2/57 2/38 2/26 2/11 2/23 2/18 2/07 2/09 ايالٰ

 2,81 3/06 2/91 2/20 2/86 2/96 2/47 2/49 3/83 2/23 2/30 2/26 2/30 آشضثبيدبٴ قط٢ی

 2,72 2/73 3/08 2/22 2/77 2/67 2/71 2/56 3/31 2/41 2/33 2/20 2/21 آشضثبيدبٴ ٚطثی

 3,28 2/88 2/82 2/53 2/96 2/79 2/92 2/60 2/57 2/40 2/26 2/14 2/31 ثٹقٽط

 3,75 3/91 4/35 2/82 3/47 3/32 3/47 3/41 2/70 2/89 2/80 2/58 2/67 تٽطاٴ

 2,59 2/56 2/19 2/40 2/36 2/17 2/12 2/17 3/87 2/06 2/04 1/82 2/02 چٽبضٲحب٬

 2,33 2/48 2/57 2/31 2/73 2/73 2/55 2/42 5/01 2/38 2/30 2/30 2/05 ذطاؾبٴ ضيٹی

 2,26 2/28 2/28 4/65 2/32 - - - - - - - - ذطاؾبٴ خٷٹثی

 ذطاؾبٴ قٳبٮی

 

- - - - - - - - 2/43 3/65 2/41 2/45 2,48 

 2,74 2/43 2/56 2/22 2/65 2/84 2/40 2/24 2/12 2/15 2/39 2/20 2/12 ذٹظؾتبٴ

 2,7 2/47 2/66 2/55 2/49 2/43 2/45 2/34 2/96 2/26 1/96 2/42 2/47 ظٶدبٴ

 2,82 2/62 2/49 2/56 2/33 2/12 2/13 2/08 3/58 2/52 2/49 2/06 2/49 ؾٳٷبٴ

 2,13 1/95 2/22 2/40 2/38 2/16 2/08 2/26 3/91 1/92 1/76 1/78 1/75 ؾیؿتبٴ

 3,59 3/05 3/43 2/24 2/83 2/66 2/61 2/58 2/85 2/68 2/66 2/32 2/42 ٞبضؼ

 2,79 2/86 2/77 3/03 2/87 2/58 2/68 2/55 2/48 2/34 2/31 2/55 - ٢عٸيٵ

 3,06 3/05 2/43 2/91 2/75 2/32 2/37 2/23 2/92 2/27 2/10 2/35 3/44 ٢ٱ

 2,38 2/28 2/20 2/41 2/56 2/40 2/29 2/25 3/71 2/22 1/98 1/71 1/81 ٦طزؾتبٴ

 2,89 2/55 2/61 2/25 2/74 2/79 2/54 2/58 2/72 2/45 2/52 2/43 2/41 ٦طٲبٴ

 2,69 2/65 2/43 2/26 2/41 2/47 2/43 2/27 2/91 2/10 2/17 2/10 2/07 ٦طٲبٶكبٺ

 2,34 2/31 2/35 2/49 2/44 2/52 2/15 2/02 2/62 2/13 2/03 2/06 1/93 ٦ٽ٫یٯٹيٻ

 3,09 2/56 2/89 3/13 3/08 3/20 2/74 2/698 3/43 2/54 2/84 2/18 - ٪ٯؿتبٴ

 2,68 2/49 2/52 2/16 2/65 2/54 2/30 2/24 2/25 2/32 1/97 1/59 1/71 ٪یالٴ

 2,55 2/50 2/39 2/39 2/43 2/37 2/18 2/14 2/47 2/16 1/89 1/80 1/88 ٮطؾتبٴ

 3,06 3/02 3/24 2/15 3/26 3/17 3/27 2/75 2/76 2/97 2/52 2/08 2/47 ٲبظٶسضاٴ

 2,65 2/91 3/08 2/75 2/73 2/88 2/43 2/54 3/70 2/36 2/34 2/63 2/34 ټطٲع٪بٴ

 2,55 2/23 2/39 2/40 2/50 2/34 2/36 2/44 2/85 2/27 2/05 2 2/27 ټٳساٴ

 3,34 3/20 3/35 2/58 3/3 3/18 3/07 2/83 4/31 2/84 2/63 2/47 2/66 يعز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1387-1363زض زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس  يطيت اٶ٫٭-2-4ٶٳٹزاض 

  

 ٸټفػٶتبيح پ: ٲٷجٕ                       

 هحاعبِ هقیاط هعادل -4-4

ټب ٲتٟبٸت اؾت،  ًٖبی آٴٶ٧تٻ زي٫طی ٦ٻ زض تٗٳیٱ ذٍ ٣ٞط ٲطثٹٌ ثٻ ذبٶٹاضټب ٦ٻ تٗساز ا     

ټٷ٫بٲی٧ٻ ثرٹاټیٱ ذٍ ٣ٞط ذبٶٹاض ي٥ ٶٟطٺ ضا ثٻ . قٹز، ثحث ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ اؾتٲُطح ٲی

ذبٶٹاضټبی زٸ ٶٟطٺ يب ؾٻ ٶٟطٺ ٸ يب تٗساز ثیكتط تٗٳیٱ زټیٱ، ٶ٧تٻ حبئع اټٳیت ايٵ اؾت ٦ٻ 

اظ . قٹزٹاض ايبٞٻ ٲیثساٶیٱ ثٻ اظای ايبٞٻ قسٴ ټط ٞطز ايبٞی ثٻ ذبٶٹاض چٻ ٲیعاٴ ثٻ ٲربضج ذبٶ

زض ( ٦یٯٹ ٦بٮطی زض ضٸظ 2080ٲٗبز٬ پٹٮی )آٶدبيی ٦ٻ ذٍ ٣ٞط ٲب ثطای ي٥ ثعض٪ؿب٬ 

ثبيؿت ثطای ثسؾت آٸضزٴ ذٍ ٣ٞط ثطای  ټبی ٦كٹض ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت، ثٷبثطايٵ ٲی اؾتبٴ

ٲٗبز٬ ذٍ ٣ٞط ي٥ ٶٟطٺ ضا زض ٲ٣یبؼ ( ٲثالً ذبٶٹاضټبی زٸ ٶٟطٺ، ؾٻ ٶٟطٺ ٸ ثیكتط)ثُٗسټبی زي٫ط 

ثطای تٗٳیٱ ذٍ ٣ٞط . ٲٷبؾت يطة ٦ٷیٱ تب اٲ٧بٴ ٲ٣بيؿٻ ذبٶٹاضټب ثب اثٗبز ٲرتٯٝ ٞطاټٱ قٹز

ي٥ ٶٟطٺ ثٻ ذٍ ٣ٞط ثطای ثُٗسټبی ٲرتٯٝ، ٞطٲٹٮٽبی ٲتٟبٸتی ثط حؿت تٗساز ٦ٹز٦بٴ ٸ 

ثطای اٶتربة ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ . ثعض٪ؿبالٴ زض ټط ذبٶٹاض زض ٲُبٮٗبت ٲرتٯٝ اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت

ثٷب ثٻ تٗطيٝ . آٸضيٱ ٶٳٹٶٻ ٲب زض ايٵ ٢ؿٳت، ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ضا زض ٶٳٹٶٻ ذٹز ثسؾت ٲی ٲٷبؾت ثب

ؾپؽ ايٵ ٲتٹؾٍ . آٸضيٱ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ اثتسا ٲتٹؾٍ ټعيٷٻ ذبٶٹاضټب ضا زض ټط ثُٗس ثٻ زؾت ٲی

زض ٶٽبيت ٖسز ثسؾت آٲسٺ ضا زض ثٗس . ٦ٷیٱضا ثط ٲتٹؾٍ ټعيٷٻ ذبٶٹاضټبی ي٥ ٶٟطٺ ت٣ؿیٱ ٲی

  .٦ٷیٱ ة ٲیذبٶٹاض يط

2
2.5

3
3.5

4
4.5

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
سال

متوسط ضريب انگل شهري متوسط ضريب انگل روستايي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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67 

 

ثٻ ٖٯت . زض تح٣ی٣بت ٲرتٯٝ اظ ٞطٲٹٮٽبی ٲرتٯٟی ثطای تٗسي٭ ذٍ ٣ٞط اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت     

ضٸـ ٲتٟبٸت ثطای ٢بث٭ ٲ٣بيؿٻ  9اټٳیت ايٵ ٲٹيٹٔ ثٻ خبی اؾتٟبزٺ اظ ي٥ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ اظ 

ٸ زض ٦ٷیٱ تب اثط آٴ ضا ثط ٲیعاٴ ذٍ ٣ٞط ٦طزٴ ذبٶٹاضټبی ٲرتٯٝ اظ ٶٓط تٗساز اؾتٟبزٺ ٲی

خسٸ٬ ظيط ٞٽطؾتی اظ ٲ٣یبؼ ٲٗبزٮٽبی اؾتٟبزٺ قسٺ . ٪یطی ٦ٷیٱٶتیدٻ قبذهٽبی ٣ٞط اٶساظٺ

ثب يطة ټط ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ذٍ ٣ٞط ي٥ ٶٟطٺ يطثسض . زټسزض تح٣ی٣بت ٲرتٯٝ ٶكبٴ ٲی

تطيٵ قٹز ٞطٲٹ٬ ي٥ ؾبزٺټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲالحٓٻ ٲی. ضؾیٱيطيت اٶ٫٭، ثٻ ذٍ ٣ٞط خسيسی ٲی

ثبقس ٸ آٴ ت تطيٵ ضٸـ ثطای تٗٳیٱ ذٍ ٣ٞط ي٥ ٶٟطٺ ثٻ ذبٶٹاض ٲطثٹَٻ ٲیٸ اٮجتٻ ٶبزضؾ

ٖجبضت اؾت اظ يطة ذٍ ٣ٞط ي٥ ٶٟطٺ زض تٗساز اًٖبی ذبٶٹاض ثسٸٴ تٹخٻ ثٻ تط٦یت تٗساز 

 .ثعض٪ؿب٬ ٸ ٦ٹز٤ زض ذبٶٹازٺ

 ضٸـ ٲحبؾجٻ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ؾبيط ٲُبٮٗبت -12-4خسٸ٬ 

  هقیاط هعادل داهٌِ هقیاط هعادل

1،17 Na + Nc 1 

1،5/4 ( Na + 0/7 Nc)0/65 2 

1،6/1 ( Na + 0/7 Nc)0/7 3 

1،7 ( Na + 0/7 Nc)0/75 4 

1،3/7 ( Na + 0/7 Nc)0/5 5 

1،4/8 ( Na + 0/7 Nc)0/65 6 

1،5/9 ( Na + 0/85 Nc)0/65
 7 

1،6/9 ( Nc + 0/7 Na)0/7 8 

1،9/76 ( Na + 0/4 Nc)0/85
 9 

1،11/9 10 ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٲحبؾجٻ قسٺ زض ٶٳٹٶٻ 

 

چٷبٶچٻ ثطای آظٲٹٴ ٶتیدٻ حبن٭ اظ اٖٳب٬ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ خسٸ٬ ثبال، ذٍ ٣ٞط ي٥ ٶٟطٺ      

ذٍ ٣ٞط ذٹاټس ثٹز ٦ٻ اثط آٶٽب ضا ثط قبذم  9ٞطٲٹ٬ ثبال يطة ٦ٷیٱ؛ ٶتیدٻ  9ذٹز ضا زض 

بٸت زض ٲ٣ساض قبذم ؾطقٳبض ٣ٞط ٲٷ٧ٗؽ تٟ. ٦ٷیسؾطقٳبض ٣ٞط زض خسٸ٬ ظيط ٲكبټسٺ ٲی

٦ٷٷسٺ ايٵ ح٣ی٣ت اؾت ٦ٻ تب چٻ ٲیعاٴ اٶتربة ٶٹٔ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ٶتبيح ٲب تأثیط ذٹاټس 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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چٷبٶچٻ ٢بزض ثبقیٱ ٖالٸٺ ثط اؾتبٶی ٦طزٴ ٢یٳت ٲٹاز ٚصايی زض آيٷسٺ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ . ٪صاقت

 .ظ ٲحبؾجبت ٦ٷٹٶی ذٹاټس ثٹزثٹٲی ٲٷبؾت ټط اؾتبٴ اٶتربة ٦ٷیٱ، ٢ُٗبً ٶتبيح ٲب ٲتٟبٸت ا

 (زضنس) 11ٲحبؾجٻ قبذم ؾطقٳبض ٣ٞط قٽطی ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ خسٸ٬  -13-4خسٸ٬ 

 ؽْزی 

P09 P08 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 

 63 22 25 28 14 19 26 38 31 كل كؾَر

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

، ٶعزي٧تطيٵ ٞطٲٹ٬ ثٻ اٮ٫ٹی (2009ط ټبتٹٴ ٸ ذٷس٦)ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ اضائٻ قسٺ زض       

   4      ٲهطٞی ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ثطضؾی ٞطٲٹ٬ 
  ثعض٪ؿبالٴ  تٗساز    اؾت، ٦ٻ زض آٴ   85  

زض ايٵ ٲٗبزٮٻ زاٲٷٻ آٴ ٲكبثٻ زاٲٷٻ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٲحبؾجٻ قسٺ زض  .ټب ټؿتٷس تٗساز ثچٻ     ٸ

ذٍ ٣ٞط ٸ قبذهٽبی ٣ٞط ٲب ضا       ٞطٲٹ٬ ؾت ٦ٻ ضٸقٵ ا. ثبقسٲی( 11خسٸ٬ )ٶٳٹٶٻ 

ذٍ ٣ٞط ٸ قبذهٽبی ٣ٞط ٲب ضا زض ٦ٳتطيٵ ٲیعاٴ  5ثیف اظ اٶساظٺ ٲحبؾجٻ ذٹاټس ٦طز ٸ ٞطٲٹ٬ 

ثب اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬، ذٍ ٣ٞط ٲب ٖالٸٺ ثط ايٷ٧ٻ ثٻ اظای ټط . ذٹز ٶكبٴ ذٹاټس زاز

ط ذبٶٹاض ثب تط٦یت ٲتٟبٸت اظ ٦ٹز٦بٴ ٸ ثعض٪ؿبالٴ اظ ذبٶٹاض اؾتبٴ ٲتٟبٸت ذٹاټس ثٹز؛ ثطای ټ

ٞطٲٹ٬ زض ازاٲٻ ٲتٹؾٍ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ثطضؾی ثب اؾتٟبزٺ اظ . زي٫ط ٲتٳبيع اؾت

      4   
ايٵ ٲحبؾجٻ . ټبی ي٧ٟطٺ تب ټٟت ٶٟطٺ ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾتثطای ذبٶٹازٺ  85  

 .قٽطی ثٻ نٹضت ٲدعا ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾت ثطای خٳٗیت ضٸؾتبيی ٸ
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 ٶٟطٺ چٽبضضٸٶسٲتٹؾٍ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ -3-4ٶٳٹزاض        

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ        

 

 ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ثرف قٽطی ثٻ ت٧ٟی٥ ثٗس ذبٶٹاض -14-4خسٸ٬ 

 ؾب٬      

 

ټٟت ٶٟطٺ ٸ  قف ٶٟطٺ پٷح ٶٟطٺ چٽبض ٶٟطٺ ؾٻ ٶٟطٺ زٸ ٶٟطٺ ي٥ ٶٟطٺ

 ثبالتط
63 1 1/767821 2/249514 2/650005 3/03178 3/43586 4/314541 

64 1 1/755838 2/219065 2/584059 2/970044 3/370235 4/231491 

65 1 1/778326 2/25691 2/628731 2/994526 3/423344 4/24469 

66 1 1/776695 2/237814 2/602791 2/97603 3/356701 4/246265 

67 1 1/781374 2/264838 2/617966 2/999895 3/365096 4/239382 

68 1 1/771072 2/28486 2/607226 3/016535 3/393663 4/249201 

69 1 1/779589 2/274568 2/607378 3/017298 3/370822 4/22394 

70 1 1/78026 2/287532 2/638674 3/002301 3/38262 4/224747 

72 1 1/779616 2/254621 2/608927 3/019154 3/39969 4/268195 

73 1 1/787642 2/258521 2/632601 3/03317 3/450537 4/324475 

74 1 1/778713 2/258113 2/628189 3/043823 3/452605 4/364511 

75 1 1/78246 2/239736 2/622692 3/06617 3/541398 4/410831 

76 1 1/789229 2/235656 2/614717 3/113055 3/53433 4/472076 

77 1 1/788015 2/249351 2/64771 3/120609 3/581732 4/510387 

78 1 1/787378 2/258744 2/651715 3/139205 3/62753 4/613616 

79 1 1/789435 2/234898 2/632965 3/149117 3/673416 4/56928 

80 1 1/785631 2/232332 2/663439 3/212811 3/713833 4/649338 

81 1 1/787362 2/238044 2/68029 3/218459 3/760055 4/718943 

82 1 1/78934 2/229161 2/684204 3/229931 3/802304 4/779182 

83 1 1/790865 2/229289 2/688662 3/280178 3/83031 4/864376 

84 1 1/786917 2/235332 2/706272 3/305778 3/900808 4/875579 

85 1 1/785683 2/247984 2/722864 3/324686 3/942352 4/87576 

86 1 1/788871 2/246373 2/735837 3/335115 3/928086 4/93901 

87 1 1/785893 2/251903 2/741065 3/358749 3/986299 4/955569 

88 1 1,787974 2,25684 2,748094 3,352107 3,97316 4,982379 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 
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 شهری روستایی 
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 ذبٶٹاض ثٗس ت٧ٟی٥ ثٻ ضٸؾتبيی ثرف زض ٲٗبز٬ ٲ٣یبؼ -15-4 خسٸ٬

 طٶٟطٺ ٸ ثبالت ټٟت قف ٶٟطٺ پٷح ٶٟطٺ چٽبض ٶٟطٺ ؾٻ ٶٟطٺ زٸ ٶٟطٺ ي٥ ٶٟطٺ ؾب٬         

63 1 1/759176 2/228516 2/578434 2/941371 3/27004 4/159898 

64 1 1/760312 2/220926 2/587137 2/952554 3/258649 4/167902 

65 1 1/764372 2/201111 2/57544 2/941006 3/307796 4/221522 

66 1 1/745696 2/223984 2/567621 2/93742 3/229424 4/231619 

67 1 1/766858 2/226877 2/594352 2/926577 3/268494 4/217067 

68 1 1/778978 2/267928 2/63397 2/984716 3/30847 4/291652 

69 1 1/768829 2/290113 2/65483 2/993218 3/303135 4/267444 

70 1 1/780103 2/302802 2/687946 2/988587 3/320353 4/29335 

71 1 1/773375 2/254816 2/641236 2/966834 3/295812 4/291061 

72 1 1/781416 2/275963 2/661183 3/01713 3/322582 4/267114 

73 1 1/776889 2/274238 2/627655 2/993388 3/352851 4/314523 

74 1 1/777625 2/296242 2/659828 2/992919 3/352283 4/391866 

75 1 1/785462 2/253747 2/627181 3/025603 3/355983 4/432333 

76 1 1/781738 2/24921 2/625252 3/017251 3/420158 4/431107 

77 1 1/782152 2/265679 2/619389 3/043654 3/452319 4/541905 

78 1 1/785043 2/28141 2/641517 3/078689 3/527453 4/634257 

79 1 1/786821 2/275823 2/644061 3/087214 3/531378 4/59931 

80 1 1/78748 2/292657 2/664835 3/122141 3/587431 4/641562 

81 1 1/787522 2/313298 2/683669 3/141541 3/625185 4/731171 

82 1 1/787875 2/237932 2/64544 3/141183 3/65211 4/740727 

83 1 1/784049 2/244006 2/664078 3/178566 3/707746 4/847683 

84 1 1/786706 2/270772 2/688762 3/216266 3/727196 4/905827 

85 1 1/786279 2/276446 2/70376 3/244798 3/768745 4/874303 

86 1 1/787025 2/280024 2/70286 3/255917 3/772351 4/90231 

87 1 1/777995 2/248167 2/693134 3/260811 3/828366 4/893435 

88 1 1,779727 2,268828 2,709551 3,294487 3,880391 4,929278 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 

ثب ٲكبټسٺ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ٶٳٹٶٻ ٸ ٲكبټسٺ ضٸٶس آٴ ٶتبيدی ثسؾت ٲی آيس ٦ٻ ش٦ط آٴ      

َجیٗی . بؼ ٲٗبز٬ ثب اٞعايف ثٗس ذبٶٹاض اٞعايف ٲی يبثسٶرؿت، ٲ٣ی. ٲی تٹاٶس ٢بث٭ تٹخٻ ثبقس

ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ . اؾت ٦ٻ ثب اٞعايف ثٗس ذبٶٹاض ټعيٷٻ ټب ثٻ اظای ټط ٞطز ايبٞٻ، اٞعايف ٲی يبثس

ثطاثط ي٥ ذبٶٹاض ي٥ ٶٟطٺ  26/3، 1387ټعيٷٻ ي٥ ذبٶٹاض پٷح ٶٟطٺ ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ زض ؾب٬ 

ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ثٻ اظای ټط ثٗس ذبٶٹاض ٲكرم زض َی الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت، ضٸٶس اٞعايكی . اؾت

ايٵ ضٸٶس ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ټعيٷٻ ټط ٞطز ايبٞی . ٶیع اٞعايكی ثٹزٺ اؾت 1364-1388ؾبٮٽبی 

 . زض َی ايٵ ؾب٬ ټب اٞعايف يبٞتٻ اؾت

چٷبٶچٻ ټعيٷٻ ټبی ايبٞٻ قسٴ ټط ٞطز خسيس ثٻ ذبٶٹاض ثب اٞعايف زضآٲسټب ٸ تٗسي٭ آٴ ټٱ      

. ساقتٻ ثبقس، ٶتیدٻ ايٵ پیبٲس ا٢تهبزی، ٦بټف ٶطخ ظاز ٸ ٸٮس زض خبٲٗٻ ذٹاټس ثٹزذٹاٶی ٶ

. ٦بټف ٶطخ ثبضٸضی زض َٹ٬ ؾب٬ ټبی پؽ اظ اٶ٣الة ٶیع ثٻ ذٹثی ايٵ يبٞتٻ ضا تأيیس ٲی ٦ٷس
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٦بټف تٗساز اٞطاز ذبٶٹازٺ زض ؾب٬ ټبی اذیط، ٪طايف ٸاٮسيٵ ثٻ زاقتٵ ي٥ ٸ يب زٸ ٞطظٶس، 

اؾت ٦ٻ تٹخٻ ثٻ اٞعايف ټعيٷٻ ټبی ټط ٞطز خسيس ٲی ثبيؿت ٲٹضز تٹخٻ  ٪ٹيبی ايٵ ح٣ی٣ت

ايٵ اتٟب٠ ٲٳ٧ٵ اؾت زض ٦ٹتبٺ . ظيطا تط٦یت خٳٗیتی ضا تٛییط ذٹاټس زاز. زٸٮت ټب ٢طاض ٪یطز

اٲب زض ثٯٷس ٲست ثط ضٸی تط٦یت ؾٷی خٳٗیت ٸ . ٲست اثط ٢بث٭ ٲالحٓٻ ای ٶساقتٻ ثبقس

 . ٟی ٲی ٪صاضزخٳٗیت ٶیطٸی ٞٗب٬ ٦كٹض تأثیط ٲٷ

 هحاعبِ خط فقز هطلق اعتاًي  -4-5

زض ايٵ ثرف ثط اؾبؼ ٲحبؾجبت ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ زض ثبال ذٍ ٣ٞط ٲحبؾجٻ قسٺ ثٻ ت٧ٟی٥      

خٽت ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط اؾتبٶی اظ ضاثُٻ ظيط اؾتٟبزٺ ٲی . قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت

 .٦ٷیٱ

   ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ = زض اؾتبٴ ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصا  ×ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬   ×يطيت اٶ٫٭

ثب ٲ٣بيؿٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای ذبٶٹاضټبی چٽبضٶٟطٺ ٦ٻ ثیكتطيٵ ٞطاٸاٶی ضا زض ٶٳٹٶٻ ٲٹضز      

ٸ انٟٽبٴ  ، ٲبظٶسضاٴثبالتطيٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ زض اؾتبٴ ټبی تٽطاٴ، ټطٲع٪بٴ، يعز ثطضؾی زاضٶس،

ٴ ټبی ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط زض حبٮی٧ٻ ٦ٳتطيٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲطثٹٌ ثٻ اؾتب. ٲكبټسٺ ٲی قٹز

ا٪طچٻ ٶٳی تٹاٴ ثب ٲ٣بيؿٻ ذُٹٌ ٣ٞط اظ ٶطخ . احٳس، ٮطؾتبٴ ٸ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ ٲی ثبقس

٣ٞطټب آ٪بټی يبٞت، اٲب تٟبٸت زض ؾُح ظٶس٪ی زض ثیٵ اؾتبٴ ټبی ٦كٹض ثب ٲ٣بيؿٻ ايٵ ذُٹٌ 

ٹاټس قس، ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ثط اؾبؼ ذُٹٌ ٣ٞط ٲٷ٣ُٻ ای ٶیع ٲكبټسٺ  ذ. آق٧بض اؾت ٦بٲالً

 . ثبقٷس پبيیٵ تطيٵ ضتجٻ ضا زض ذٍ ٣ٞط زاضا ٲی 8ٲٷ٣ُٻ اؾتبٴ تٽطاٴ ثبالتطيٵ ضتجٻ ٸ 
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 :  1363 - 1388بزرعي رًٍذ خط فقز هطلق در بیي اعتاى ّای كؾَر  -4-5-1

زض ايٵ ٢ؿٳت ثطای ثطضؾی ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ اؾتبٶی اظ اؾتبٴ ټبی تٽطاٴ ٸ اؾتبٴ      

ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷیٱ تب تٛییطات آٴ َی ظٲبٴ ٲب ضا اظ تحٹالت ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ 

ثیبٶ٫ط ٶعزي٧ی ذُٹٌ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای  1363-1387ضٸٶسټب زض َی ؾب٬ ټبی  .آٴ ثب ذجط ؾبظٶس

پؽ اظ آٴ ذُٹٌ ٣ٞط اظ ټٱ ٞبنٯٻ ٪طٞتٻ اؾت ٸ . ثٹزٺ اؾت 1372زٸ اؾتبٴ ٲٹضز ٶٓط تب ؾب٬ 

ثٻ َٹضی ٦ٻ ٞبنٯٻ ثیٵ ذٍ ٣ٞط زض . بنٯٻ زض حب٬ اٞعايف اؾتزض َی ؾب٬ ټبی اذیط ايٵ ٞ

ثب تٹخٻ ثٻ  تٟبٸت زض ؾج٥ .ثٻ ثیكتطيٵ ٲیعاٴ ذٹز زض َی زٸضٺ ضؾیسٺ اؾت 1387ؾب٬ 

 .ظٶس٪ی ٲطزٰ ٸ تط٦یت ؾجس ذبٶٹاض  ايٵ ٶتبيح ٦بٲالً ٲٗٷی زاض ٸ ٢بث٭ تٹخٻ اؾت

  1363-1387ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ذٍ ٣ٞط پٷح ٶٟطٺ  -16-4خسٸ٬ 

 ضٸؾتبيی پٷح ٶٟطٺ قٽطی پٷح ٶٟطٺ ب٬ؾ
 ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ تٽطاٴ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ تٽطاٴ

63 78307 39355 51957 51009 
64 66455 43653 47398 64226 

65 77956 44108 103668 44576 
66 103072 77444 73216 66348 
67 96101 74016 85318 67800 
68 141927 91327 97135 93611 

69 168455 90047 120074 83428 
70 329644 119829 145760 128558 
72 358998 243429 212115 255744 

73 542110 252725 409510 206898 
74 464925 579567 463356 288971 
75 917995 530898 512503 440416 
76 1012636 634066 656420 527550 

77 1311176 763751 735853 655669/8 

78 1587547 1053044 980675/5 733264 

79 1945103 1563971 1230876 910776 

80 2798129 1894804 933074 1413590 
81 2954619 1734929 1750727 1255963 
82 4015658 2064147 2054737 1289718 
83 3861222 2103265 2444030 1383713 
84 4395836 3125152 2564878 1715581 
85 5912482 2958826 2567763 1893453 
86 6072519 3026519 3808306 2463889 
87 7852259 4445736 4302020 2627140 

88 7473842 5311953 4447520 3274883 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ
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 1363-1388ؾب٬ ټی ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ثیٵ زض اؾتبٴ تٽطاٴ ٸ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ زض زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َؽ  -4-4ٶٳٹزاض 

 

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 ایهحاعبِ خط فقز هطلق هٌطقِ -4-6

اظ آٴ خبيی ٦ٻ ي٧ی اظ ٸيػ٪ی ټبی ٦كٹضټبی زض حب٬ تٹؾٗٻ ٸخٹز ٶبثطاثطی ټبی ٲٷ٣ُٻ       

ای ٸ پسيسٺ زٸ ٪بٶ٫ی قٽط ٸ ضٸؾتب اؾت، تٟبٸت ٞبحف ٲیبٴ قٽط ٸ ضٸؾتب ٲٹخت تٹؾٗٻ 

ٸخٹز پسيسٺ زٸ ٪بٶ٫ی، زض زٶیبی زض حب٬ تٹؾٗٻ ثٻ َٹض ٲؿتٳط  زض ٶتیدٻ. ٶبٲتٹاظٴ قسٺ اؾت

ٲحطٸٲیت ٲٷب١َ ٲحطٸٰ ثٻ زٮی٭ . قبټس ٲٽبخطت اظ ٲٷب١َ ٲحطٸٰ ثٻ ٲٷب١َ ثطذٹضزاض ټؿتیٱ

ٲٷب١َ ثطذٹضزاض ثٻ زٮی٭ خٳٗیت ثیكتط ثب ٲك٧الت . پبيساض ٸ ثیكتط ٲی قٹز ،ٲٽبخطت ٶیطٸټب

ط٤ ټبی ا٢ٳبضی، پسيسٺ ٲٹؾٹٰ ثٻ حبقیٻ ٶكیٷی ٸ تٹؾٗٻ قٽ. ٲٽبخطيٵ خسيس ٲٹاخٻ ٲی قٹٶس

ٲك٧الت قٷبذتٻ قسٺ ٶبقی اظ ايٵ ٲٽبخطت ټب ثركی اظ ٲؿبئٯی ټؿتٷس ٦ٻ ثٻ نٹضت ٲٹاٶٕ 

ايٵ زٸ ٪بٶ٫ی ثٻ نٹضت ي٥ ٲبٶٕ ؾبذتبضی ثطای . تٹؾٗٻ زض ٲٷب١َ ثطذٹضزاض ٖٳ٭ ٲی ٦ٷٷس

ُبٮٗٻ ٲٷ٣ُٻ ای ثب ټسٜ ٲُبٮٗٻ اظ ايٷطٸ، ٲ. اختٳبٖی زض ٦كٹض ٖٳ٭ ٲی ٦ٷس - تٹؾٗٻ ا٢تهبزی

ټبی ٪طزآٸضی  يٳٷبً اظ آٴ خبيی ٦ٻ تٗساز زازٺ. ٪یطز ای نٹضت ٲی ټبی ٲٷ٣ُٻ ثٽتط ٖسٰ تٹاظٴ

قسٺ ثٻ ت٧ٟی٥ اؾتبٴ ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی ٶیؿت ٦ٻ ٶتبيح آٲبضی ٢بث٭ ات٧بيی زض اذتیبض 

اظ ايٷطٸ . ضزاض ٶیؿتٷس٪صاضاٴ ث٫صاضٶس، ٲحبؾجبت اٶدبٰ قسٺ اظ اٖتجبض آٲبضی ٦بٞی ثطذٹ ؾیبؾت

ٖالٸٺ ثط اٶساظٺ ٪یطی ذٍ ٣ٞط ثٻ ت٧ٟی٥ قٽط ٸ ضٸؾتب، ٦كٹض ثٻ ٶُٻ ٲٷ٣ُٻ ت٣ؿیٱ ثٷسی قس ٸ 

  

5       

         

 شهری

 سیستان و بلوچستان تهران

  

2       

4       

 روستایی       6

 سیستان و بلوچستان تهران
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ايٵ ت٣ؿیٱ ثٷسی ثطاؾبؼ زٸ ٸيػ٪ی ٲدبٸضت  .ؾپؽ ذٍ ٣ٞط ټط ٲٷ٣ُٻ اٶساظٺ ٪یطی قسٺ اؾت

ؿیٱ ثٷسی زض ايٵ ت٣. ټبی خٛطاٞیبيی ٸ ٶیع ٲكبثٽت ټبی ؾُح ضٞبٺ ذبٶٹاضټب نٹضت ٪طٞتٻ اؾت

 . ظيط ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت

 .قبٲ٭ اؾتبٶٽبی قٳب٬ ٚطثی؛ آشضثبيدبٴ ٚطثی، آشضثبيدبٴ قط٢ی، اضزثی٭:  1ٲٷ٣ُٻ 

 .قبٲ٭ اؾتبٶٽبی قٳبٮی ، ٪یالٴ، ٲبظٶسضاٴ:  2ٲٷ٣ُٻ

 قبٲ٭ اؾتبٶٽبی قٳب٬ قط٢ی؛ ٪ٯؿتبٴ، ذطاؾبٴ ضيٹی، ذطاؾبٴ قٳبٮی، ؾٳٷبٴ:  3ٲٷ٣ُٻ 

 .بی خٷٹة قط٢ی؛ ؾیؿتبٴ ٸ ثٯٹچؿتبٴ، ذطاؾبٴ خٷٹثی، ټطٲع٪بٴقبٲ٭ اؾتبٶٽ:  4ٲٷ٣ُٻ 

 .اؾتبٴ تٽطاٴ:  5ٲٷ٣ُٻ 

 .قبٲ٭ اؾتبٶٽبی ٢ٱ، ٲط٦عی ٸ ٢عٸيٵ:  6ٲٷ٣ُٻ 

 .قبٲ٭ اؾتبٶٽبی انٟٽبٴ، يعز ٸ ٞبضؼ: 7ٲٷ٣ُٻ 

 .قبٲ٭ اؾتبٶٽبی ثٹقٽط، ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط احٳس، چٽبضٲحب٬ ٸ ثرتیبضی، ذٹظؾتبٴ: 8ٲٷ٣ُٻ

 .ټٳساٴ،٦طزؾتبٴ،ظٶدبٴ ٲ٭ اؾتبٶٽبی ٮطؾتبٴ، ايالٰ، ٦طٲبٶكبٺ،قب: 9ٲٷ٣ُٻ 

. ثطای ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط ٲٷ٣ُٻ ای، ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصايی زض ټط ٲٷ٣ُٻ ای ٲحبؾجٻ قس     

ٲ٧ٗٹؼ ٶؿجت ٲربضج ٚصا ثٻ ٦٭ ٲربضج زض ټط )ؾپؽ اظضـ آٴ زض يطيت اٶ٫٭ ٲٷ٣ُٻ ای 

ٲ٣ساض ثسؾت آٲسٺ زض ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٶٳٹٶٻ  زض آذط. يطة ٲی قٹز( ٲٷ٣ُٻ ٸ زض ټطثٗس ذبٶٹاض

 .يطة ذٹاټس قس 

 ای ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲٷ٣ُٻ =ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصا زض ٲٷ٣ُٻ  ×ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ×يطيت اٶ٫٭

ثب اٶدبٰ ٲحبؾجبت ٲطثٹٌ ثٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲٷ٣ُٻ ای، ٲی تٹاٴ زض ٲٹضز ٲٷب١َ خٛطاٞیبيی      

ثب تٹخٻ  1387ثطای ٲثب٬ زض ؾب٬  .ٓط ٦طز٦كٹض ٸ ذٍ ٣ٞطٲُٯ١ ٲطثٹٌ ثٻ آٴ ٲٷ٣ُٻ اْٽبض ٶ

قبٲ٭ اؾتبٴ ټبی ) ثبالتطيٵ ٸ ٲٷ٣ُٻ ټكت ( اؾتبٴ تٽطاٴ)ثٻ ٶتبيح ٲحبؾجبت ٲٷ٣ُٻ پٷح 

٦ٳتطيٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ( ثٹقٽط، ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط احٳس، چٽبضٲحب٬ ٸ ثرتیبضی ٸ ذٹظؾتبٴ
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ٶتبيح ٢بث٭ تٹخٻ ضا زض ٲٹضز ا٪طچٻ ثطضؾی ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثٻ تٷٽبيی، . ٲٷ٣ُٻ ای ضا زاضا ٲی ثبقس

اٸيبٔ ٣ٞط ثٻ ٲب ٶٳی زټس، اٲب حسا٢٭ ٲی تٹاٴ زض ٲٹضز اؾتبٶساضزټبی ؾُح ظٶس٪ی زض ٲٷب١َ 

ثبالتط ٸ يب پبيیٵ تط ثٹزٴ ذُٹٌ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲی تٹاٶس ٲٷ٧ٗؽ . ٲرتٯٝ ٦كٹض اْٽبض ٶٓط ٦طز

ٹخٻ ثٻ ٶتبيح اٶتٓبض ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ ثب ت. ٦ٷٷسٺ ؾُح ټعيٷٻ ټبی ظٶس٪ی زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ثبقس

زاضيٱ ٦ٻ اؾتبٴ ټبی تٽطاٴ، يعز، ٞبضؼ، انٟٽبٴ، ٲبظٶسضاٴ ٸ ٪یالٴ ثبالتطيٵ ټعيٷٻ ظٶس٪ی ضا زض 

اظ َطٜ زي٫ط ټعيٷٻ ظٶس٪ی زض ٲٷ٣ُٻ ټكت (. ٲٷب١َ زٸ، ټٟت ٸ پٷح)٦كٹض زاقتٻ ثبقٷس 

اظ  تبٴ پبيیٵ تطقبٲ٭ اؾتبٴ ټبی ثٹقٽط، ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط احٳس، چٽبض ٲحب٬ ٸ ثرتیبضی ٸ ذٹظؾ

اذتالٜ زض ټعيٷٻ يب ٲربضج ذبٶٹاضټب ٲی تٹاٶس ٶبقی اظ تٟبٸت . ث٣یٻ اؾتبٴ ټبی ٦كٹض ٲی ثبقس

تٟبٸت ٞبحف ذٍ ٣ٞط خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ثب . زض ؾج٥ ظٶس٪ی اٞطاز زض اؾتبٴ ټبی ٦كٹض ثبقس

زض  ا٪ط زض ثیٵ خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ٶیع ضٸؾتبٶكیٷبٴ. خبٲٗٻ قٽطی ايٵ ازٖب ضا ثبثت ٲی ٦ٷس

اؾتبٶٽبی تٽطاٴ ٸ انٟٽبٴ ٸ يعز ٸ ٞبضؼ ثبالتطيٵ ټعيٷٻ ٲربضج ضا پیف ضٸی ذٹز زاضٶس، اٲب زض 

 . ث٣یٻ اؾتبٴ ټبی ٦كٹض ضٸؾتبٶكیٷبٴ اظ ي٥ ؾُح ثطاثطی زض ٲربضج ثطذٹضزاضٶس

    1363 -1388 هٌطقِ ای رًٍذ خط فقز هطلق -4-6-1

ٲٷ٣ُٻ ثب  1388تب  1363زض َی ؾب٬ ټبی  ای ٲٷ٣ُٻ ثطای پی ثطزٴ ثٻ ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١     

 1388ضا ثب ٲٷ٣ُٻ ثب ٦ٳتطيٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ زض ؾب٬  1388ثیكتطيٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ زض ؾب٬ 

ٸ ٲٷ٣ُٻ ټكت ( اؾتبٴ تٽطاٴ)زض ٶتیدٻ ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای ٲٷ٣ُٻ پٷح . ٲ٣بيؿٻ ٦طزٺ ايٱ

 ثطضؾی( رتیبضی، ٸ ذٹظؾتبٴقبٲ٭ اؾتبٴ ټبی ثٹقٽط، ٦ٽ٫یٯٹيٻ ٸ ثٹيط احٳس، چٽبضٲحب٬ ٸ ث) 

ثب  1372ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ ذُٹٌ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ٸ قٽطی تب ؾب٬ . قسٺ اؾت

پؽ اظ ؾب٬ . يٳٵ ايٷ٧ٻ ذُٹٌ ٣ٞط ثط ټٱ ٲٷُج١ اؾت. ضٸٶسی ٲاليٱ اٞعايف پیسا ٦طزٺ اؾت

٬ ذُٹٌ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای ٲٷب١َ پٷح ٸ ټكت ثطای خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ٸ قٽطی زض حب 1372

ايٵ  .ايٵ ٞبنٯٻ ثٻ حسا٦ثط ذٹز ضؾیسٺ اؾت ٦1388ٻ زض ؾب٬ . ٞبنٯٻ ٪طٞتٵ اظ ي٧سي٫ط اؾت
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يٳٵ . ضٸٶس ٪ٹاٺ اٞعايف ٶبثطاثطی زض تأٲیٵ ټعيٷٻ ټبی ذبٶٹاض زض ثیٵ ٲٷب١َ ٦كٹض ٲی ثبقس

ا٪طچٻ تٟبٸت ټبی . ايٷ٧ٻ اٞعايف ؾُح ايٵ ټعيٷٻ ټب زض َی ؾب٬ ټب اختٷبة ٶبپصيط ثٹزٺ اؾت

ٻ ٦بالټبی ٲٹخٹز زض ؾجس ذبٶٹاض زض ثیٵ اؾتبٴ ټبی ٦كٹض ثٻ ٖٯت ٞبنٯٻ ثرف تٹٮیسی زض ټعيٷ

. اٲب اٞعايف تٟبٸت ټب تب حسی ٲی تٹاٶس ٶ٫طاٴ ٦ٷٷسٺ ثبقس ،ٸ ثرف ٲهطٞی اختٷبة ٶبپصيط اؾت

ضٸٶس ٲٹخٹز ثٻ ٲب ايٵ اذُبض ضا ذٹاټس زاز ٦ٻ تٟبٸت زض ټعيٷٻ ټب ټٳچٷبٴ زض حب٬ اٞعايف 

طاٴ ٲی ثبيؿت ٲٷتٓط اٞعايف ؾُح ٢یٳت ټب ٸ زض ٶتیدٻ اٞعايف ټعيٷٻ ټبی خٳٗیت اي. اؾت

 .ايٵ ٶ٫طاٶی زض ٲٹضز اؾتبٴ تٽطاٴ قسيستط ذٹاټس ثٹزٸ  ٲٗبـ ثبقٷس

 زض ثرف قٽطی 1363-1388 ٶٟطٺ َی ؾب٬ ټبی 4ذبٶٹاض  ثطضؾی ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲٷ٣ُٻ ای -17-4خسٸ٬ 

 9ٲٷ٣ُٻ 8ٲٷ٣ُٻ 7ٲٷ٣ُٻ 6ٲٷ٣ُٻ 5ٲٷ٣ُٻ 4ٲٷ٣ُٻ 3ٲٷ٣ُٻ 2ٲٷ٣ُٻ 1ٲٷ٣ُٻ ؾب٬

6313 43887,84 46754,93  41530 42193,98 73624,11 42116,83 40402,57 39639,71 50532,24 

1364 45106,39 44732,7 46446,36 45683,28 69482,78 41176,97 50478,98 44770,49 45725,83 

1365 55944,19 49673,36 129007,8 54769,95 84110,87 45051.09 46329,56 52941,34 63895,54 

1366 56714,76 45903,5 108272,2 53427,3 95328,84 53889,13 55046,38 75596,53 64751,87 

1367 72025,18 61373,5 56720,21 60896,62 88638,71 60546,29 71474,07 61715,72 62148,15 

1368 102664,3 445342,5 202344,4 72525,09 137143,8 139259,6 71315,48 69081,22 74076,07 

1369 109248,6 107478,9 96510,95 109184 145100,8 96993,46 114923,2 96405,8 109750,2 

1370 157640,1 236313,5 153379,3 194900,5 325530,1 132180,7 181861,7 152263,9 142237,7 

1372 257345,7 214289 248470 233786,4 294082,8 208695,5 237671,2 204981,8 208365,4 

1373 298662,4 245897,8 207372,1 360444,8 508346,7 359951,3 328291,6 338583,2 285646,6 

1374 472310,5 452879,3 464670,5 449913,9 662545,9 492135,8 496206 441606,2 415401,9 

1375 572987,5 518880,2 559023,6 572163,3 772551,8 480041,7 616642,6 482199,4 503915 

1376 670582,8 631424,8 632535 679986,4 927613,8 695289,6 689353,8 627086,7 564980,3 

1377 802352,9 743072,4 805472,2 690217,8  1116151 777101,4 819480,2 827656,8 686706,9 

1378 1046213 938220,9 1035173 1107536 1462182 999162,3 1092460 886560,6 949958,6 

1379 1185622 1219557 1234833 1326688 1801073 1196493 1266300 1078739 1110013 

1380 1458953 1418582 1338256 1427391 2389739 1380101 1522255 1306892 1330028 

1381 1731783 1753086 1538653 1547801 2412994 1589752 1801149 1467229 1575241 

1382 1740008 1865309 1452780 2183565 3190345 1797571 1529045 1737865 1758118 

1383 2836866 2417835 2246450 2253508 3437631 2237454 2480046 2069960 2154702 

1384 2590067 2519033 2642355 2624971 4006177 2530461 3171413 2322581 2470305 

1385 3343638 3600457 3236579 3242528 5031807 3410735 3676129 2788167 2957952 

1386 3925413 4792047 3729031 3638074 5502153 3804744 4216707 3396210 3601323 

1387 5027584 4626905 4562274 5097878 7266426 4947512 5440879 4247271 4339886 

1388 4580322 5566244 5004032 4745817 6918461 5245503 5431591   5888562 4687430 

 ٶتبيح پػٸټف:ٲٷجٕ 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زض ثرف ضٸؾتبيی1363-1388ٶٟطٺ َی ؾب٬ ټبی 4ذبٶٹاض ثطضؾی ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲٷ٣ُٻ ای  -18-4خسٸ٬ 

 8ٲٷ٣ُٻ 9ٲٷ٣ُٻ 7ٲٷ٣ُٻ 6ٲٷ٣ُٻ 5ٲٷ٣ُٻ 4ٲٷ٣ُٻ 1ٲٷ٣ُٻ 2ٲٷ٣ُٻ  ٲٷ٣ُٻ ؾب٬

1363 39841,71 42156,86 35575,02 47210,35 56456,02 31003,2 36342,79 47661,33 43007,22 

1364 58039,79 50758,15 60643,56 40295,24 44727,29 36011,49 45658,53 60173,96 38857,79 

1365 47736,14 92741,96 43946,24 81512,63 86986,99 57539,12 41460 50441,61 77121,95 

1366 87595,63 333880,7 151498,2 61085,75 48018,54 65735,66 148723,6 79185,98 53389,52 

1367 102658,4 138383,2 59500,27 67500,21 90433,86 64720,56 67324,86 65227,97 63363,51 

1368 83241,62 81278,46 179815,5 1345779 85075,53 58701,43 89339,27 393452,7 136508,1 

1369 79493,38 93497,13 63745,85 78001,16 118388,5 71899,1 75008,71 75588,74 66078,12 

1370 100267,9 138517,3 94315,66 110475,4 117785,8 98197,92 145465,6 123455,8 101947,5 

1371 129081,9 166418,5 113878,7 146756,3 118590,8 112737 245572 113292,1 297091,4 

1372 270066,6 233550,1 157850,2 271096,2 174023,1 140716,9 118884 134479,7 218902,5 

1373 154588 114591,4 118710,2 250949,2 241238 118250,9 178537,2 143560,1 131818,3 

1374 292005,3 343944,1 295948,2 355919,8 370421 281020 324166,4 310841,3 293476,3 

1375 359070,2 372473,2 333959,9 405288 440520,4 327281,7 430567,4 366619,8 352778,8 

1376 441715,8 456888,1 355750,1 479975,7 567978,6 409845,4 462078,4 408441,3 390525,3 

1377 504993,8 527528,3 498251,9 657035,1 661488,7 526776,4 614482,5 532782,7 479634,7 

1378 698207,9 684721,6 698298.4 867493,1 860143,8 667766 759310,2 673282,3 554367,7 

1379 787954,4 1006749 727274,1 978557,4 1056848 720563,3 956640,6 735933,7 698597,6 

80 1 774611,4 663944,3 975440,5 1077195 861371,2 694476,9 855389,5 995827,9 900583,8 

1381 1071603 1150019 998731,1 998731,1 1673749 1078897 1316243 967734,9 912622,5 

1382 1164083 1391559 1145729 1296664 2102308 1229257 1445287 1274453 1204198 

1383 1471508 1621820 1478123 1698873 2048870 1454073 1833594 1353867 1373161 

1384 1545832 1780556 1565030 1793102 2167462 1764423 2106773 1563297 1445542 

1385 1595425 1565763 1906444 2142222 2081051 1819330 1651981 1698223 1705059 

1386 2456413 2594014 2197704 2279224 3529063 2208285 3198159 2134902 2154508 

1387 2872719 3447398 2573793 2806458 3919395 2942885 3443273 2550108 2669258 

1388 2996171 3627098 3076408 3283819 5002527 3210685 4046893 3173081 2945377 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

  گزعٌگيهحاعبِ خط  -4-7

-تٹاٴ خٽت ترٳیٵ حسا٢٭ ټبی ٲٹضز ٶیبظ ذبٶٹازٺٲی ٪طؾٷ٫یاظ اض٢بٰ ٲطثٹٌ ثٻ ذٍ ٣ٞط      

ټٳچٷیٵ . ٦ٷی ٪طؾٷ٫ی اؾتٟبزٺ ٦طزټبی ٦كٹض زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ثب ټسٜ ضيكٻ 

تٹاٶٷس ضاټٷٳبی ٲٷبؾجی ثطای پطزاذت ټبی اٶت٣بٮی زٸٮت ثٻ ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط خٽت ايٵ اض٢بٰ ٲی

 .حصٜ ٣ٞط ٚصايی ثبقٷس

ثطای ي٥ ذبٶٹاض ثب تط٦یت ٲتٟبٸت خٳٗیتی اثتسا ثبيس ٲ٣یبؼ  ٪طؾٷ٫یخٽت ترٳیٵ ذٍ      

ٻ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٚصايی اظ ضٸـ ظيط اؾتٟبزٺ ٲی ثطای ٲحبؾج. ٲٗبز٬ ٚصايی ضا ٲحبؾجٻ ٦ٷیٱ

 .قٹز

 ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٚصايی ذبٶٹاض; ٲدٳٹٔ ٶؿجت ٦بٮطی ټط ٶٟط ثٻ ي٥ ٞطز ثبٮٙ اًٖبی ذبٶٹاض 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . ٶٟطٺ ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٚصايی آٸضزٺ قسٺ اؾت 4ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ زض خسٸ٬ ظيط ثطای ذبٶٹاض 

 1375زض ؾب٬  30-18ٶٟطٺ، ثعض٪ؿب٬ ٶطٲب٬ قسٺ ثط حؿت ٲطز ؾٵ ثیٵ  4ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٦بٮطی ٚصا ثطای ي٥ ذبٶٹاض  -19-٬4 خسٸ
ؾٵ اٸٮیبء            

 ٦ٹز٦بٴ

 

 

 

 

 30-18ظٴ 

 60 30ٲطز 

 60-30ظٴ 

 60 -30ٲطز 

 60-30ظٴ 

 +60ٲطز 

0-5 

5-12 
2/729  - -

5-12 

12-18 
 -3/118  -

12-18 

18-30 
 - -3/06 

18-30 

18-30 
 - -3/116 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ                

 .ثٻ نٹضت ظيط ٖٳ٭ ٲی ٦ٷیٱ ٪طؾٷ٫یثطای ٲحبؾجٻ ذٍ 

  ٪طؾٷ٫یذٍ  = ٲتٹؾٍ اضظـ ؾجس ٚصايی  ×ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ٚصا 

ثٻ زٮی٭ ٣ٞساٴ زازٺ ټبی الظٰ ٞطو يٳٷی ايٵ اؾت ٦ٻ اضظـ ټط ٸاحس ٦بٮطی ثطای ؾٷیٵ      

١ ٶُٻ ٪بٶٻ زض زٸ ثطای ٲٷبَ ٪طؾٷ٫یزض خسٸ٬ ظيط ذٍ ٣ٞط . ٲرتٯٝ ي٧ؿبٴ ٞطو قسٺ اؾت

 . ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت 1387ٶٟطٺ  زض ؾب٬  4ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ثطای ذبٶٹاض 

 ثٻ ضيب٬ 1387ثط حؿت اضظـ پٹٮی حسا٢٭ ٦بٮطی ٲٹضز ٶیبظ ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ زض ٲٷب١َ ٦كٹض زض ؾب٬   ٪طؾٷ٫یذٍ ٣ٞط  - 20 -4خسٸ٬ 

 ٲٷب١َ
 ضٸؾتبيی قٽطی

 ؾٻ ٦ٹز٤ زٸ ٦ٹز٤ ي٥ ٦ٹز٤ ثسٸٴ ٦ٹز٤ ز٤ؾٻ ٦ٹ زٸ ٦ٹز٤ ي٥ ٦ٹز٤ ثسٸٴ ٦ٹز٤

1 1273006 1226645 1119049 1114264 1205691 1165140 1060409 957374,2 

2 1377734 1341217 1205296 - 1376425 1336368 1234236 1214227 

3 1231912 1193486 1065134 - 1198686 1158990 1032712 962401,8 

4 1389939 1364402 1222719 1091318 1329449 1328413 1177696 1106601 

5 1437624 1394359 1277175 - 1330254 1230773 1130956 - 

6 1305131 1394359 1145318 1155988 1244870 1237090 1113443 1038767 

7 1306596 1260604 1148415 945268,3 1262687 1227863 1107230 1040258 

8 1367298 1320042 1170330 1125947 1235316 1204158 1087707 1173775 

9 1338143 1288626 1171124 1104579 1287886 1240729 1143554 1126864 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خط فقز ًغبي -4-8

ثٻ ٖٯت تأٲیٵ حسا٢٭ ټبی ضٞبټی ثطای ا٦ثطيت اٞطاز يبٞتٻ زض ثؿیبضی اظ ٦كٹضټبی تٹؾٗٻ      

زض ايٵ ٶٹٔ اظ ذٍ ٣ٞط، . ٦ٷٷساظ ذٍ ٣ٞط ٶؿجی اؾتٟبزٺ ٲی خبٲٗٻ، ثطای ٲحبؾجٻ ٶطخ ٣ٞط

ٲٗٳٹالً ايٵ ذٍ ٣ٞط ثب . ٲ٣یبؼ قٷبؾبيی ٞطز ٣ٞیط اظ ٚیط ٣ٞیط ٲ٣بيؿٻ زضآٲس اٸ ثب زي٫طاٴ اؾت

زض ايٵ تح٣ی١ ثطای ٲحبؾجٻ ايٵ . آيسٲحبؾجٻ ي٥ زٸٰ يب زٸ ؾٹٰ ٲیبٶٻ تٹظيٕ زضآٲس ثسؾت ٲی

 .ايٱٺ ٦طزٺذٍ ٣ٞط اظ زٸ ؾٹٰ ٲیبٶٻ اؾتٟبز

قٹز ٦ٻ زض َی زٸضٺ ٞبنٯٻ ايٵ زٸ ذٍ ٣ٞط ثب ٲ٣بيؿٻ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٸ ٶؿجی ٲالحٓٻ ٲی     

ايٵ . ثبقسزضحبٮی٧ٻ ټٳیكٻ ذٍ ٣ٞط ٶؿجی پبيیٵ تط اظ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲی. اظ ټٱ ظيبز قسٺ اؾت

بټسٺ ثب ٲك. ثبقسثٻ ٲٗٷی ٞبنٯٻ ظيبز خٳٗیت ٶٳٹٶٻ ٦كٹض اظ حسا٢٭ اؾتبٶساضزټبی ظٶس٪ی ٲی

تٹاٶیٱ ٲسٖی قٹيٱ ٦ٻ اٶتربة ذٍ ٣ٞط ٶؿجی زض ٦كٹض ثطای ٲحبؾجٻ قبذهٽبی ايٵ تٟبٸت ٲی

 . ثبقس٣ٞط اٶتربة زضؾتی ٶٳی

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   زض ثرف قٽطی  1388-1363ضٸٶس ذٍ ٣ٞط ٲیبٶٻ، ٲیبٶ٫یٵ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١، ٲیبٶ٫یٵ ټعيٷٻ  َی ؾب٬ ټبی  -21-4خسٸ٬ 

 ؾب٬
                                                            ٲیبٶ٫یٵ ذٍ ٣ٞط     ذٍ ٣ٞطٲیبٶٻ

 ٲیبٶ٫یٵ ټعيٷٻ

 ٲیبٶ٫یٵ ټعيٷٻ

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

6313 56189 33611 51770 48316 100231 56066 

6413 57941 35549 53966 55402 103536 58229 

1365 60751 35987 75332 72217 111441 61995 

6613 70022 48830 81457 145737 132229 77688 

6713 85558 54264 80505 94088 154996 88328 

6813 100244 66230 136396 242247 180335 109355 

6913 102643 78141 121652 93567 182146 134247 

7013 132659 91373 203225 141041 245294 158956 

7113  -113819  -222362  -192780 

7213 212984 119609 257896 193877 370565 230139 

7313 299585 194010 383846 270548 546197 333205 

7413 414090 290416 537848 375873 758140 511298 

7513 535960 348518 662076 453976 982142 593326 

7613 639807 422867 777706 520214 1167713 723400 

7713 790988 517684 930010 645161 1454658 920061 

7813 979458 665301 1170317 822200 1778442 1163358 

7913 1106861 767337 1336209 963214 2029899 1334511 

1380 1298328 763248 1637442 1109159 2395096 1491742 

8113 1567705 1073805 1771366 1227184 2897795 1852048 

8213 1921311 1308493 2226516 1442657 3536716 2208917 

8313 2338493 1620833 2500315 1730516 4311038 2839735 

8413 2618188 1815055 2771918 1851853 4862169 3155921 

8513 2880511 1949991 3372362 2013041 5401324 3468641 

8613 3460205 2264722 3915740 2526830 6418427 3970204 

8713 3999464 2563506 4740957 2994789 7188795 4403801 

1388 4088333 2768159 5051109 3414199 7323723 4806079 

 ٶتبيح پػٸټف                                                                                      : ٲٷجٕ 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  َجِ بِ خصَصیات خاًَارّای فقز با ت هحاعبِ ؽاخص -4-9

- 1363)هحاعبِ ؽاخص ّای فقز ؽْزی ٍ رٍعتایي ٍ هقایغِ رًٍذ آى  -4-9-1

1388: ) 

زض ايٵ . تٻ ثٻ ٲحبؾجٻ قبذم ټبی ٣ٞط ٲی پطزاظيٱقپؽ اظ ٲحبؾجٻ ذٍ ٣ٞط زض ثرف ٪ص     

ثرف ثٻ ٲحبؾجٻ قبذم ټبی ؾطقٳبض، ق٧بٜ ٣ٞط ٸ قست ٣ٞط زض ثیٵ خٳٗیت قٽطی ٸ 

ثطاؾبؼ ٶتبيح تح٣ی١ قبذم ټبی ٣ٞط . ب اؾتٟبزٺ اظ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ٲی پطزاظيٱضٸؾتبيی ث

اٞعايكی ثٹزٺ 1388 ٦بټكی ٸ پؽ اظ آٴ تب ؾب٬ 1384تب ؾب٬  1363قٽطی ٸ ضٸؾتبيی اظ ؾب٬ 

ثیكتط اظ ٶطخ ٣ٞط قٽطی ثسؾت آٲسٺ  1384ثٻ ٖالٸٺ ايٷ٧ٻ ٶطخ ٣ٞط ضٸؾتبيی تب ؾب٬ . اؾت

 . اؾت ثٻ ټٱ ٶعزي٥ قسٺ ٶطخ ٣ٞط ضٸؾتبيی ٸ٣ٞط قٽطی  ثٻ ثٗس ٶطخ 1384اظ ؾب٬ . اؾت

ا٢كبض ٣ٞیط زض خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ٦ٻ اظ ٦ؿت زضآٲس ثیكتط زض ضٸؾتبټب ثب تٹخٻ ثٻ ٲحسٸزيت      

ٲث٭ ٲحسٸزيت ظٲیٵ ، ضيؿ٥ ثبالی تٹٮیس ٲحهٹالت ٦كبٸضظی ٸ )ټبی ذبل ٞٗبٮیت زض ضٸؾتب 

اقتٛب٬ ٲٽبخطاٴ ضٸؾتبيی ثٻ . خطت ٦طزٺ اٶسٶباٲیس قسٺ اٶس، ثٻ ؾٳت قٽط ټب ٲٽب( ذك٧ؿبٮی

ٖسٺ اٶس٦ی ثٻ ٖٯت ٶساقتٵ ٲٽبضت ٦بٞی . ثٻ ضاحتی اٲ٧بٴ پصيط ٶرٹاټس ثٹز قٽطټب ٶیع ٲٗٳٹالً

زض ٶتیدٻ ٖسٺ ظيبزی اظ آٴ ټب زض . ٲی تٹاٶٷس زض ثبظاض ٦بض قٽطټب قٛ٭ ټبی ضؾٳی پیسا ٦ٷٷس

اظ آٴ ټب ٶیع ثٻ خٳٕ ثی٧بضاٴ زض  ٖسٺ ظيبزی. قٛ٭ ټبی ٚیطضؾٳی ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ٲی قٹٶس

تٹخٻ ثٻ ٸيٗیت ٞٗبٮیت . زض ٶتیدٻ ٶطخ ٣ٞط زض قٽطټب اٞعايف پیسا ٲی ٦ٷس. قٽطټب ٲی پیٹٶسٶس

، حٳبيت ٲٷبؾت زٸٮت اظ آٶٽب ٲی تٹاٶس خٯٹی ٲٽبخطت ضٸؾتبيیبٴ ضا ثٻ قٽط ټب زض ضٸؾتبټب

 .ث٫یطز

ضٸٶس ٦بټكی ضا زض  1384ب ت 1363ضٸٶس قبذم ټبی ق٧بٜ ٣ٞط ٸ قست ٣ٞط اظ ؾب٬      

ٲ٣بيؿٻ ق٧بٜ . حب٬ ايٷ٧ٻ زض قٽط ټب ايٵ ضٸٶس ت٣طيجب ثبثت ثٹزٺ اؾت. ضٸؾتبټب زٶجب٬ ٦طزٺ اؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ق٧بٜ ٣ٞط ٸ قست ٣ٞط ثطای خٳٗیت  ٣ٞ1384ط ٸ قست ٣ٞط ٶكبٴ ٲی زټس، ٦ٻ پؽ اظ ؾب٬ 

 .ضٸؾتبيی اٞعايف پیسا ٦طزٺ اؾت

 1388 -1363قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی ضٸٶس قبذم ټبی ٣ٞط  زض ثرف -22-4خسٸ٬     

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی
1363 0/28 0/52 0/09 0/2 0/041 0/1 

1364 0/29 0/56 0/097 0/22 0/046 0/12 

1365 0/41 0/63 0/16 0/29 0/084 0/17 

1366 0/38 0/66 0/13 0/34 0/068 0/22 

1367 0/28 0/59 0/094 0/24 0/043 0/12 

1368 0/38 0/62 0/16 0/28 0/093 0/17 

1369 0/39 0/43 0/12 0/16 0/058 0/082 

1370 0/51 0/56 0/19 0/23 0/1 0/12 

1371 0/29 0/54 0/08 0/24 0/035 0/14 

1372 0/41 0/49 0/13 0/23 0/06 0/14 

1373 0/43 0/5 0/14 0/19 0/06 0/09 

1374 0/45 0/45 0/15 0/17 0/072 0/09 

1375 0/42 0/47 0/13 0/17 0/063 0/088 

1376 0/4 0/44 0/12 0/15 0/057 0/077 

1377 0/38 0/45 0/11 0/16 0/051 0/082 

1378 0/39 0/51 0/13 0/23 0/06 0/13 

1379 0/4 0/45 0/13 0/16 0/061 0/082 

1380 0/43 0/46 0/14 0/19 0/066 0/11 

1381 0/36 0/38 0/11 0/12 0/051 0/06 

1382 0/36 0/36 0/11 0/11 0/052 0/053 

1383 0/32 0/34 0/097 0/1 0/042 0/048 

1384 0/32 0/32 0/09 0/1 0/04 0/043 

1385 0/38 0/38 0/12 0/12 0/056 0/055 

1386 0/35 0/36 0/11 0/11 0/051 0/051 

1387 0/38 0/39 0/12 0/12 0/053 0/056 

1388 /42 0/44 /13 0/14 /063 0/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٶتبيح پػٸټف    : ٲٷجٕ 

 1388-1363 یټب ؾب٬ یَ ضٸؾتب ٸ قٽط ٥یت٧ٟ ثٻ طی٣ٞ یذبٶٹاضټب ٶؿجت ضٸٶس -5-4 ٶٳٹزاض  

                                            

 ٶتبيح پػٸټف:ٲٷجٕ 

  

 .2 

 .4 

 .6 

 .9 

61 64 65 66 67 69 68 7  72 71 74 75 76 77 79 78 9  9  92 91 94 95 96 97 99 

 نرخ سرشمار فقر شهری   نرخ سرشمار فقر روستایی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ثٻ تطتیت زض زٸ  ضٸٶس ٶؿجت ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط 25ٸ  24خسٸ٬ قٳبضٺ      

زض َی ؾب٬ ټبی ٲٹضز ثطضؾی ثیكتطيٵ ٶطخ ٣ٞط . ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾت

اؾت  4ٸ  3اؾت،  ٸ زض ٲٷب١َ قٽطی ٲطثٹٌ ثٻ ٲٷب١َ  4زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی ٲطثٹٌ ثٻ ٲٷ٣ُٻ 

 . ٦ٻ ثٻ تطتیت قبٲ٭ اؾتبٴ ټبی قٳب٬ قط٢ی ٸ خٷٹة قط٢ی اؾت

 1388-1363ضٸٶس ٶؿجت ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط ت٧ٟی٥ ٲٷ٣ُٻ  زض ثرف  قٽطی َی ؾب٬ ټبی  -23-4خسٸ٬ 

 هٌاطق عال

 9ٲٷ٣ُٻ 8ٲٷ٣ُٻ  7ٲٷ٣ُٻ 6ٲٷ٣ُٻ 5ٲٷ٣ُٻ 4ٲٷ٣ُٻ 3ٲٷ٣ُٻ 2ٲٷ٣ُٻ 1ٲٷ٣ُٻ

1363 0/30 0/31 0/29 0/32 0/25 0/27 0/29 0/16 0/33 

1364 0/39 0/24 0/28 0/40 0/18 0/33 0/30 0/20 0/34 

1365 0/50 0/26 0/81 0/37 0/28 0/42 0/39 0/31 0/47 

1366 0/35 0/29 0/60 0/36 0/37 0/45 0/39 0/41 0/30 

1367 0/33 0/23 0/25 0/39 0/22 0/39 0/29 0/34 0/29 

1368 0/46 0/67 0/81 0/44 0/38 0/51 0/29 0/19 0/21 

1369 0/44 0/37 0/54 0/44 0/31 0/34 0/37 0/37 0/38 

1370 0/53 0/57 0/56 0/49 0/68 0/27 0/46 0/47 0/53 

1372 0/46 0/49 0/49 0/39 0/39 0/28 0/40 0/35 0/41 

1373 0/47 0/48 0/43 0/48 0/46 0/34 0/45 0/40 0/35 

1374 0/51 0/53 0/55 0/44 0/40 0/51 0/41 0/37 0/47 

1375 0/49 0/51 0/47 0/42 0/34 0/30 0/49 0/34 0/44 

1376 0/49 0/43 0/45 0/50 0/34 0/39 0/42 0/34 0/36 

1377 0/43 0/35 0/43 0/40 0/29 0/38 0/41 0/36 0/45 

1378 0/46 0/32 0/37 0/46 0/31 0/37 0/39 0/38 0/49 

1379 0/41 0/33 0/45 0/48 0/36 0/38 0/40 0/41 0/41 

1380 0/45 0/35 0/46 0/50 0/46 0/37 0/44 0/41 0/41 

1381 0/38 0/36 0/46 0/42 0/34 0/32 0/42 0/29 0/32 

1382 0/36 0/31 0/31 0/47 0/40 0/27 0/31 0/42 0/35 

1383 0/31 0/21 0/45 0/41 0/30 0/26 0/37 0/23 0/32 

1384 0/29 0/26 0/41 0/38 0/35 0/26 0/37 0/22 0/33 

1385 0/34 0/32 0/47 0/43 0/45 0/35 0/37 0/31 0/36 

1386 0/32 0/29 0/41 0/44 0/35 0/31 0/35 0/29 0/30 

1387 0/36 0/28 0/43 0/52 0/35 0/40 0/41 0/29 0/33 

1388 0/30 0/31 0/49 0/58 0/48 0/43 0/37 0/41 0/35 

 پػٸټف ٶتبيح : ٲٷجٕ 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388-1363ضٸٶس ٶؿجت ذبٶٹاض ټبی ٣ٞیط ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷ٣ُٻ زض ثرف ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -24-4خسٸ٬ 

 هٌاطق  عال

 9ٲٷ٣ُٻ 8ٲٷ٣ُٻ  7ٲٷ٣ُٻ 6ٲٷ٣ُٻ 5ٲٷ٣ُٻ 4ٲٷ٣ُٻ 3ٲٷ٣ُٻ 2ٲٷ٣ُٻ 1ٲٷ٣ُٻ

1363 0/48 0/40 0/47 0/65 0/31 0/70 0/47 0/64 0/59 

1364 0/75 0/42 0/78 0/66 0/21 0/34 0/50 0/68 0/55 

1365 0/52 0/73 0/58 0/77 0/68 0/74 0/62 0/59 0/72 

1366 0/84 0/82 0/94 0/60 0/24 0/71 0/70 0/57 0/49 

1367 0/78 0/76 0/44 0/66 0/42 0/65 0/51 0/59 0/60 

1368 0/65 0/49 0/93 0/82 0/41 0/46 0/44 0/59 0/75 

1369 0/50 0/40 0/55 0/63 0/32 0/40 0/32 0/45 0/42 

1370 0/61 0/50 0/67 0/64 0/38 0/45 0/53 0/58 0/60 

1371 0/57 0/66 0/60 0/68 0/27 0/36 0/60 0/38 0/60 

1372 0/53 0/61 0/51 0/55 0/45 0/41 0/42 0/40 0/54 

1373 0/49 0/52 0/44 0/61 0/48 0/51 0/52 0/54 0/47 

1374 0/38 0/67 0/47 0/59 0/43 0/42 0/38 0/47 0/44 

1375 0/44 0/53 0/57 0/59 0/38 0/42 0/47 0/46 0/45 

1376 0/43 0/45 0/43 0/66 0/37 0/43 0/42 0/45 0/38 

1377 0/40 0/31 0/58 0/63 0/31 0/43 0/44 0/44 0/47 

1378 0/42 0/30 0/45 0/64 0/33 0/36 0/41 0/51 0/46 

1379 0/41 0/32 0/51 0/65 0/37 0/38 0/45 0/49 0/45 

1380 0/40 0/34 0/53 0/61 0/42 0/37 0/45 0/51 0/43 

1381 0/35 0/30 0/51 0/62 0/40 0/29 0/40 0/38 0/30 

1382 0/35 0/30 0/51 0/62 0/40 0/29 0/40 0/38 0/30 

1383 0/23 0/22 0/48 0/52 0/25 0/25 0/36 0/41 0/29 

1384 0/18 0/19 0/46 0/49 0/21 0/26 0/30 0/35 0/28 

1385 0/31 0/23 0/48 0/53 ./40 0/32 0/34 0/40 0/35 

1386 0/28 0/24 0/44 0/56 0/43 0/29 0/37 0/33 0/31 

1387 0/24 0/30 0/47 0/64 0/34 0/40 0/38 0/38 0/33 

1388 

 

0/22 0/32 0/53 0/68 0/49 0/43 0/42 0/43 0/34 

 ٶتبيح پػٸټف                                                                                      : ٲٷجٕ 

 قز با تَجِ بِ جٌغیت عزپزعت خاًَارّای ف هحاعبِ ؽاخص -4-9-2

پؽ اظ ٲحبؾجٻ قبذم ټبی ٣ٞط ثب تٹخٻ ثٻ خٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض ثٻ ايٵ ٶتیدٻ ضؾیسٺ ايٱ 

٦ٻ ٣ٞط زض ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت ثیف اظ ذبٶٹاضټبی ٲطز ؾطپطؾت زض خبٲٗٻ قٽطی ٸ 

طز ؾطپطؾت زض اذتالٜ ثیٵ ٣ٞط ظٴ ؾطپطؾت ٸ ٲ 1388ثٻ ٖالٸٺ ثطای ؾب٬ . ضٸؾتبيی ٲی ثبقس

خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ثیكتط اظ اذتالٜ ٣ٞط ظٴ ؾطپطؾت ٸ ٲطز ؾطپطؾت زض خبٲٗٻ قٽطی ثٹزٺ 

 .اؾت

٦بټكی ثٹزٺ  84تب ؾب٬  1388تب  1363ضٸٶس ٦ٯی ٣ٞط زض ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت اظ ؾب٬       

ٴ خٽف ثعض٪ی زض خبٲٗٻ ضٸؾتبيی زض ثرف ٣ٞط ذبٶٹاضټبی ظ 85ؾپؽ زض ؾب٬ . اؾت

 .ضخ زازٺ اؾت( ٲطز ؾطپطؾت ثٻ ذهٹل )ٲطز ؾطپطؾت ؾطپطؾت ٸ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٸخٹز ٣ٞط ثبالتط زض ثیٵ ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت ٶكبٴ زټٷسٺ ٖسٰ ٸخٹز اٲ٧بٶبت ٲٷبؾت     

-ثٷبثطايٵ ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ ثٻ ټط زٮیٯی ؾطپطؾت ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ. ثبقسثطای اقتٛب٬ ظٶبٴ ٲی

تٹاٶٷس طايٍ ٞطټٷ٫ی ذبنی ٦ٻ زض ايطاٴ؛ ظٶبٴ ٶٳیزض ق. اٶساٶس، ثب ٲك٧الت ا٢تهبزی ٲٹاخٻ قسٺ

تط  زض ټٳٻ ٲكبٚ٭ ٲٹخٹز زض ثبظاض ٦بض ايطاٴ ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض قٹٶس، ٦ؿت زضآٲس ثطای ظٶبٴ ٲك٧٭

ټبی ق٧بٜ ٸ قست ٣ٞط ٶیع زض ثیٵ خبٲٗٻ  ظٶبٴ ضٸؾتبيی ٸ قٽطی ثیف  قبذم. ٶیع ذٹاټس ثٹز

 .اظ ٲطزاٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض اؾت

 1388-1363قبذم ټبی ٣ٞط ظٴ ؾطپطؾت زض ثرف قٽطی  ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -25-4خسٸ٬      

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

1363 0/44 0/74 0/18 0/37 0/1 0/22 

1364 0/47 0/72 0/2 0/37 0/11 0/23 

1365 0/56 0/822 0/28 0/47 0/17 0/32 

1366 0/55 0/808 0/24 0/51 0/14 0/37 

1367 0/44 0/77 0/18 0/4 0/1 0/25 

1368 0/49 0/74 0/24 0/42 0/15 0/29 

1369 0/53 0/63 0/23 0/32 0/14 0/2 

1370 0/63 0/68 0/28 0/36 0/16 0/24 

1371 - 0/73 - 0/41 - 0/28 

1372 0/49 0/5 0/2 0/24 0/11 0/15 

1373 0/44 0/52 0/16 0/22 0/08 0/12 

1374 0/52 0/59 0/22 0/28 0/12 0/17 
1375 0/51 0/67 0/2 0/32 0/1 0/19 

1376 0/48 0/64 0/18 0/31 0/09 0/18 

1377 0/45 0/62 0/16 0/28 0/08 0/16 

1378 0/54 0/63 0/21 0/27 0/11 0/15 

1379 0/53 0/59 0/21 0/26 0/11 0/14 

1380 0/57 0/46 0/21 0/2 0/1 0/117 

1381 0/46 0/56 0/17 0/22 0/08 0/12 

1382 0/4 0/53 0/15 0/21 0/07 0/1 

1383 0/42 0/5 0/14 0/18 0/06 0/09 

1384 0/42 0/44 0/14 0/16 0/07 0/07 

1385 0/5 0/51 0/18 0/19 0/09 0/096 
1386 0/48 0/5 0/18 0/18 0/09 0/088 

1387 0/49 0/55 0/18 0/2 0/09 0/099 

1388 

 

0/51 0/55 /18 0/2 /087 0/9 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1388-1363قبذم ټبی ٣ٞط ٲطز ؾطپطؾت زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -26-4خسٸ٬ 

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی
1363 0/27 0/5 0/08 0/19 0/04 0/096 

1364 0/28 0/55 0/09 0/221 0/04 0/116 

1365 0/4 0/62 0/15 0/28 0/08 0/17 

1366 0/37 0/66 0/13 0/33 0/06 0/21 

1367 0/28 0/58 0/09 0/23 0/04 0/11 

1368 0/38 0/62 0/16 0/28 0/09 0/16 

1369 0/39 0/42 0/12 0/15 0/05 0/076 

1370 0/51 0/56 0/19 0/23 0/1 0/12 

1371 - 0/53 - 0/24 - 0/14 

1372 0/41 0/49 0/13 0/23 0/06 0/14 

1373 0/43 0/5 0/14 0/18 0/06 0/094 

1374 0/45 0/45 0/15 0/16 0/07 0/085 

1375 0/42 0/46 0/14 0/16 0/06 0/083 

1376 0/4 0/43 0/12 0/14 0/06 0/071 

1377 0/38 0/44 0/12 0/16 0/05 0/078 

1378 0/39 0/43 0/13 0/15 0/06 0/077 

1379 0/4 0/44 0/13 0/16 0/06 0/078 

1380 0/42 0/46 0/14 0/19 0/06 0/11 

1381 0/36 0/37 0/11 0/12 0/05 0/056 

1382 0/37 0/35 0/12 0/11 0/05 0/051 

1383 0/32 0/33 0/1 0/1 0/04 0/046 

1384 0/32 0/31 0/09 0/096 0/04 0/041 

1385 0/38 0/37 0/12 0/12 0/06 0/053 

1386 0/35 0/36 0/11 0/11 0/05 0/049 

1387 0/38 0/38 0/12 0/12 0/05 0/053 

1388 

 

/41 0/43 /13 0/14 /061 0/095 

 ټفٶتبيح پػٸ: ٲٷجٕ 

 

 1363-1388زضنس ذبٶٹاض ټبی ٣ٞیط ثٻ ت٧ٟی٥ خٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض زض ٲٷب١َ قٽطی  -6-4ٶٳٹزاض 

 

 فٶتبيح پػٸټ: ٲٷجٕ  

 

  

 .2 

 .4 

 .6 

 .9 

61 64 65 66 67 69 68 7  72 71 74 75 76 77 79 78 9  9  92 91 94 95 96 97 99 

 شهری

 نرخ فقر خانوارهای زن سرپرست نرخ فقر خانوارهای مرد سرپرست

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1363-1388ؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی زضنس ذبٶٹاض ټبی ٣ٞیط ثٻ ت٧ٟی٥ خٷ -7-4ٶٳٹزاض  

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 هحاعبِ ؽاخصْای فقز با تَجِ بِ عَاد عزپزعت خاًَار -4-9-3

. ٦ٷیٱ ٪یطی ٲیزض ايٵ ثرف قبذهٽبی ٣ٞط ضا ثبتٹخٻ ثٻ ؾٹاز ؾطپطؾت ذبٶٹاض اٶساظٺ     

؛ ثٻ ٖٯت اٞعايف زضآٲسټب، ٣ٞط ٦ٯی اٶتٓبض زاضيٱ ٦ٻ ټط چٻ ؾٹاز ؾطپطؾت ذبٶٹاض اٞعايف يبثس

. ټب زض ٶٳٹٶٻ ٦بٲالً ثطآٸضزٺ قسٺ اؾت ايٵ اٶتٓبض پؽ اظ ٲحبؾجٻ قبذم. ذبٶٹاض ٦بټف يبثس

٪یطی ٲٽٱ ؾیبؾتی آٴ اؾت ٶتیدٻ. ټبی ٣ٞط ثب اٞعايف ؾُح ؾٹاز ٦بټف يبٞتٻ اؾت قبذم

ثب ايٵ . ضا ټسٜ ٢طاض زاز تٹاٴ ثطای ٦بټف ٣ٞط ٖالٸٺ ثط زضآٲس اٞطاز، ؾُح تحهیالت آٶبٴ٦ٻ ٲی

اٞعايف ٲٽبضتٽبی ٲٹضز ٶیبظ ثبظاض ٦بض، . ايٱټب ٦طزٺ٦بض ٲٷبٕٞ ظيبزی ضا ٶهیت خبٲٗٻ ٸ ذبٶٹازٺ

. ثبقساٞعايف ثبظزټی ٦بضی، تأثیط ٲثجت ثط ضٸی ٦ٹز٦بٴ ذبٶٹازٺ، خعء اٶس٦ی اظ ايٵ ٲٷبٕٞ ٲی

 1387ٲب قبذهٽب ثطای ؾب٬ ٦ٯی قبذهٽبی ٣ٞط زض ٦٭ زٸضٺ ٦بټكی ثٹزٺ اؾت؛ ا ا٪طچٻ ضٸٶس

 .اٶس اٞعايف يبٞتٻ

 

 

 

  

 .2 

 .4 

 .6 

 .9 

  

61 64 65 66 67 69 68 7  7  72 71 74 75 76 77 79 78 9  9  92 91 94 95 96 97 99 

 روستایی

 نرخ فقر خانوارهای زن سرپرست نرخ فقر خانوارهای مرد سرپرست

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388-1363ٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاض ټب ثب ؾطپطؾت ثی ؾٹاز زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی  -27-4خسٸ٬ 

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

1363 0,39 0/57 0/14 0/23 0/07 0/12 

1364 0/42 0/61 0/15 0/26 0/08 0/14 

1365 0/32 0/47 0/14 0/18 0/08 0/10 

1366 0/51 0/70 0/20 0/36 0/11 0/23 

1367 0/43 0/64 0/16 0/27 0/08 0/15 

1368 0/49 0/67 0/21 0/32 0/13 0/19 

1369 0/52 0/50 0/19 0/20 0/09 0/10 

1370 0/66 0/63 0/28 0/28 0/15 0/16 

1371 - 0/59 - 0/28 - 0/17 

1372 0/57 0/51 0/21 0/23 0/10 0/14 

1373 0/56 0/55 0/21 0/22 0/10 0/11 

1374 0/60 0/52 0/23 0/21 0/12 0/11 

1375 0/59 0/54 0/23 0/21 0/11 0/11 

1376 0/55 0/51 0/20 0/19 0/10 0/10 

1377 0/54 0/53 0/19 0/21 0/09 0/11 

1378 0/59 0/53 0/22 0/21 0/11 0/11 

1379 0/62 0/54 0/24 0/21 0/12 0/11 

1380 0/64 0/47 0/24 0/21 0/12 0/12 

1381 0/57 0/47 0/20 0/17 0/10 0/08 

1382 0/60 0/44 0/22 0/16 0/10 0/08 

1383 0/53 0/43 0/18 0/14 0/08 0/07 

1384 0/51 0/40 0/17 0/13 0/08 0/06 

1385 0/59 

 

0/46 0/23 

 

0/19 0/11 

 

0/10 

1386 0/55 /46 0/21 

 

0/16 

 

0/10 

 

0/07 

 
1387 /57 0/50 

 

0/21 

 

0/17 

 

0/10 

 

0/08 

 
1388 

 

0/56 0/52 0/21 0/18 0/10 0/09 

 ټفٶتبيح پػٸ: ٲٷجٕ 

 1388-1363َی ؾب٬ ټبی  ٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاضټب ثب ؾطپطؾت ثب ؾٹاز اثتسايی زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی- 28-٬4خسٸ

 p0 p1 p2 ؾب٬
 ؾتبيیضٸ قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

1363 0/22 0/37 0/06 0/12 0/02 0/06 

1364 0/24 0/43 0/07 0/15 0/03 0/07 

1365 0/39 0/54 0/13 0/22 0/07 0/12 

1366 0/36 0/59 0/11 0/30 0/05 0/19 

1367 0/24 0/48 0/07 0/17 0/03 0/08 

1368 0/36 0/52 0/15 0/23 0/08 0/13 

1369 0/36 0/37 0/11 0/11 0/04 0/05 

1370 0/51 0/50 0/18 0/18 0/09 0/09 

1371 - 0/48 - 0/21 - 0/12 

1372 0/43 0/50 0/13 0/23 0/05 0/14 

1373 0/45 0/47 0/14 0/16 0/06 0/08 

1374 0/48 0/38 0/16 0/13 0/07 0/06 

1375 0/46 0/41 0/14 0/14 0/06 0/07 

1376 0/45 0/41 0/14 0/13 0/06 0/06 

1377 0/42 0/41 0/13 0/14 0/05 0/07 

1378 0/44 0/40 0/14 0/13 0/06 0/06 

1379 0/47 0/40 0/15 0/13 0/07 0/06 

1380 0/51 0/46 0/17 0/19 0/08 0/11 

1381 0/42 0/35 0/13 0/11 0/06 0/05 

1382 0/44 0/34 0/14 0/10 0/07 0/04 

1383 0/39 0/32 0/11 0/09 0/05 0/04 

1384 0/39 0/29 0/11 0/084 0/047 0/025 

1385 0/47 

 

0/40 0/15 

 

0/10 0/07 

 

0/04 

1386 0/43 /35 0/14 

 

0/10 

 

0/06 

 

0/04 

 
1387 /48 0/38 

 

0/15 

 

0/11 

 

0/07 

 

0/05 

 
1388 

 

0/49 0/46 0/16 0/15 0/07 0/07 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1388-1363َی ؾب٬ ټبی  ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيیٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاضټب ثب ؾطپطؾت ثب ؾٹاز ٲتٹؾُٻ زض   -29-4 خسٸ٬

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

1363 0/13 0/20 0/03 0/06 0/01 0/02 

1364 0/11 0/24 0/03 0/08 0/01 0/03 

1365 0/22 0/42 0/06 0/14 0/03 0/08 

1366 0/30 0/56 0/09 0/27 0/03 0/18 

1367 0/19 0/56 0/05 0/21 0/02 0/11 

1368 0/31 0/46 0/12 0/20 0/07 0/11 

1369 0/32 0/27 0/09 0/08 0/04 0/04 

1370 0/42 0/44 0/15 0/14 0/07 0/07 

1371 - 0/44 -- 0/19 - 0/11 

1372 0/33 0/46 0/09 0/20 0/04 0/12 

1373 0/37 0/34 0/11 0/11 0/06 0/05 

1374 0/38 0/35 0/12 0/11 0/05 0/05 

1375 0/32 0/36 0/09 0/11 0/04 0/05 

1376 0/30 0/30 0/08 0/09 0/03 0/04 

1377 0/28 0/30 0/07 0/09 0/03 0/04 

1378 0/29 0/26 0/08 0/08 0/03 0/04 

1379 0/30 0/32 0/08 0/10 0/03 0/04 

1380 0/33 0/44 0/10 0/19 0/04 0/11 

1381 0/27 0/24 0/07 0/07 0/03 0/03 

1382 0/25 0/25 0/06 0/07 0/02 0/03 
1383 0/25 0/23 0/07 0/07 0/03 0/03 

1384 0/24 0/21 0/06 0/05 0/024 0/02 

1385 0/30 

 

0/30 0/08 

 

0/09 0/034 0/03 

1386 /27 0/25 

 

0/08 

 

0/07 

 

0/03 

 

0/003 

1387 /31 0/28 

 

0/09 

 

0/08 

 

0/04 

 

0/03 

 
1388 

 

0/40 0/34 0/12 0/12 0/05 0/05 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1388-1363َی ؾب٬ ټبی  ٶطخ ٣ٞط ذبٶٹاضټب ثب ؾطپطؾت ثب ؾٹاز زاٶك٫بټی زض ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی -30-4خسٸ٬ 

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

1363 - 0,10 - 0,06 - 0,04 

1364 0,03 0,23 0,0017 0,12 0,0001 0.07 

1365 0,06 - 0,02 - 0,01 - 

1366 0,15 0,81 0,03 0,20 0,01 0,08 

1367 0,10 0,22 0,02 0,12 0,01 0,07 

1368 0,16 0,23 0,06 0,13 0,04 0,09 

1369 0,14 0,19 0,03 0,03 0,01 0,01 

1370 0,29 0,21 0,10 0,07 0,04 0,03 

1371 - 0,22 - 0,10 - 0,06 

1372 0,14 0,29 0,03 0,16 0,01 0,11 

1373 0,20 0,32 0,05 0,06 0,02 0,02 

1374 0,18 0,25 0,05 0,06 0,02 0,02 

1375 0,15 0,18 0,04 0,05 0,01 0,02 

1376 0,13 0,16 0,03 0,05 0,01 0,02 

1377 0,10 0,18 0,02 0,03 0,01 0,01 

1378 0,09 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 

1379 0,08 0,12 0,02 0.03 0,01 0,01 

1380 0,09 0,43 0,02 0,19 0,01 0,11 

1381 0,07 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 

1382 0,08 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 

1383 0,06 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 

1384 0,07 0,05 0,01 0,011 0,004 0,004 

1385 0,08 0,18 0,02 0,09 0,006 0,04 

1386 .06 .14 0,01 

 

0,04 

 

0,003 0,013 

1387 .09 0,15 0,02 

 

0,04 

 

0,01 

 

0,018 

1388 

 

0,14 0,23 0,04 0,07 0,01 0,03 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 

 پطا٦ٷس٪ی ذبٶٹاضټب ثب تٹخٻ ثٻ ؾٹاز ؾطپطؾت -8-4ٶٳٹزاض 

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 
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بيسواد ابتدايي راهنمايي و دبيرستان دانشگاهي
تحصيالت سرپرست خانوار

نرخ سرشمار فقر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ًزخ فقز كَدكاى -4-9-4

ثیكتط اظ ٦ٹز٦بٴ قٽطی  ٢1380ج٭ اظ ؾب٬ زض خبٲٗٻ ٲٹضز ثطضؾی ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ضٸؾتبيی تب      

ثطاثط قسٴ ٶؿجت ٦ٹز٦بٴ ٣ٞیط زض قٽطټب . اٶساٲب ثٗس اظ ايٵ ؾب٬، ثب ي٧سي٫ط ثطاثط قسٺ. ثٹزٺ اؾت

ٻ زي٫ط ٦چطا . ٸ ضٸؾتبټب ٶكبٴ زټٷسٺ تٛییط زيس٪بٺ ضٸؾتبٶكیٷبٴ زض ٲٹضز تٗساز ٞطظٶساٴ اؾت

 .٪یطزآٴ پیكی ٶٳیٲث٭ ٪صقتٻ ٲٷبٕٞ زاقتٵ ٞطظٶس ثیكتط اظ ٲربضج 

ٶتبيح ٲحبؾجبت قبذم ټبی ٲُٯ١ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ضا ثط حؿت ٶؿجت  30خسٸ٬ قٳبضٺ      

ؾطقٳبض ٣ٞط، ٶؿجت ق٧بٜ ٣ٞط ٸ ٶؿجت ٲدصٸض ٣ٞط، ٦ٻ ثیبٶ٫ط ٶبثطاثطی ثیٵ ٣ٞطا اؾت، ثطای 

ثبالتطيٵ ٲیعاٴ ٸ٢ٹٔ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی زض . زټس ؾب٬ ټبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ ٲی

ثٻ  1366ٸ  1365زضنس ٸ ثبالتطيٵ ٲیعاٴ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ضٸؾتبيی زض ؾب٬ ټبی  55ثب  ٬1370 ؾب

ټٳعٲبٴ ثب پبيیٵ تطيٵ ؾُٹح زضآٲس ٲٯی ؾطاٶٻ ثٻ زٮی٭  -زضنس  67زضنس ٸ  65تطتیت ثب 

ٖالضٚٱ  1384تب  1363ضٸٶس ٖٳٹٲی ٣ٞط اظ ؾب٬ . ٲی ثبقس –٦بټف قسيس زضآٲسټبی ٶٟتی 

ضٸٶس ٲ٧ٗٹؼ اٞعايف ٣ٞط  1388تب  1384اظ ؾب٬ . ٦بټكی اؾت ٶٹؾبٶبت قسيس ي٥ ضٸٶس

پبيیٵ تطيٵ ٲیعاٴ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ . ٦ٹز٦بٴ ضا قبټس ټؿتیٱ

٦ٻ ٲی تٹاٶس ٲتأثط اظ ؾیبؾت ټبی حٳبيتی زض تٹظيٕ يبضاٶٻ ای ٦بالټبی  –زضنس  30ثب  1363

 37ثب  1384ٹز٦بٴ ضٸؾتبيی ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ ٸ پبيیٵ تطيٵ ٲیعاٴ ٸ٢ٹٔ ٣ٞط ٦  -اؾبؾی ثبقس

تب  1380ٞبنٯٻ ٸ٢ٹٔ ٣ٞط زض قٽط ٸ ضٸؾتب َی ايٵ زٸضٺ ٦بټف يبٞتٻ ٸ اظ ؾب٬ . زضنس ٲی ثبقس

 . اض٢بٰ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ت٣طيجبً ٲكبثٻ ي٧سي٫طٶس 1388

. ؾت ټبی ٲٹثط ٦بټف ٣ٞط زاضزٶٹؾبٴ ټبی قسيس ٸ٢ٹٔ ٣ٞط ح٧بيت اظ ٣ٞساٴ ؾیب     

ثبالی ٸ٢ٹٔ ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی، حتی زض ظٲبٴ ټبی پبيیٵ ټبی  ٶؿجت

ق٧بٜ ثیٵ . تطيٵ ٸ٢ٹٔ آٶٽب، ثب تٹخٻ ثٻ ْطٞیت ثطای ٦كٹض ٲب ټٷٹظ ٶؿجت ټبی ثباليی ټؿتٷس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٶكبٶٻ تجٗیى ؾیبؾت ټب ثیٵ قٽط ٸ  1380ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ټٱ ذهٹنبً پیف اظ ؾب٬ 

 .ضٸؾتب اؾت

٪بضی قبذم ټبی ٸ٢ٹٔ، قست ٸ ٶبثطاثطی ٣ٞط ضٸٶسټبی تٹنیٝ قسٺ ثطای ٸ٢ٹٔ ٶٓط ثٻ ؾبظ     

اٞعايف ٦ٻ ٶطخ ؾطقٳبض  ؾب٬ثٻ ايٵ ٲٗٷی ٦ٻ زض ټط . ٣ٞط ثطای زٸ قبذم زي٫ط ٶیع نبز٠ اؾت

ثٷبثطايٵ تٳط٦ع ثط قبذم ؾطقٳبض . ٞعايف يبٞتٻ اؾت، ٶطخ ق٧بٜ ٸ قست ٣ٞط ٶیع ايبٞتٻ اؾت

 .ثطای زٶجب٬ ٦طزٴ ؾیبؾتٽبی ٦بټف ٣ٞط ثبقس تٹاٶس اثعاض ٦بضايی٣ٞط ٲی

زض ٲٷب١َ قٽطی اؾت ٦ٻ  1370زض ٲٹضز قبذم ق٧بٜ ٣ٞط ثبالتطيٵ ض٢ٱ ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬      

ثبالتطيٵ . زضنس ثب ذٍ ٣ٞط ٞبنٯٻ زاضٶس 21ثٻ ايٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط 

ٲی ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ  1366ض٢ٱ قبذم ق٧بٜ ٣ٞط زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ 

 .زضنس ثب ذٍ ٣ٞط ٞبنٯٻ زاضٶس 34اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط 

 1388-1363ٶطخ ؾطقٳبض ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  -31-4خسٸ٬ 

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی
1363 0,3 0,53 0,09 0,2 0,04 0.1 

1364 0,31 0,57 0,1 0,23 0,05 0,12 

1365 0,45 0,65 0,18 0,3 0,09 0,18 

1366 0,4 0,67 0,15 0,34 0,07 0,22 

1367 0,31 0,6 0,1 0,24 0,05 0,13 

1368 0,41 0,64 0,17 0,29 0,1 0,18 

1369 0,42 0,45 0,14 0,16 0,06 0,08 

1370 0,55 0,59 0,21 0,24 0,11 0,13 

1371 - 0,56 - 0,26 - 0,15 

1372 0,45 0,49 0,15 0,23 0,07 0,14 

1373 0,49 0,56 0,17 0,21 0,08 0,11 

1374 0,48 0,47 0,17 0,18 0,08 0,09 

1375 0,46 0,5 0,16 0,18 0,07 0,09 

1376 0,44 0,47 0,14 0,17 0,06 0,08 

1377 0,43 0,48 0,14 0,18 0,06 0,09 

1378 0,44 0,45 0,15 0,15 0,07 0,07 

1379 0,46 0,49 0,16 0,18 0,07 0,09 

1380 0,48 0,48 0,17 0,21 0,08 0,12 

1381 0,42 0,42 0,14 0,14 0,06 0,07 

1382 0,42 0,41 0,14 0,14 0,07 0,06 

1383 0,37 0,39 0,12 0,13 0,05 0,06 

1384 0,38 0,37 0,12 0,12 0,05 0,05 

1385 0,45 0,43 0,15 0,14 0,07 0,07 

1386 0,42 0,43 0,14 0,14 0,07 0,07 

1387 0,45 0,45 0,15 0,15 0,07 0,07 

1388 0,49 0,50 0,17 0,18 0,08 0,09 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388-1363ٶطخ ؾطقٳبض ٣ٞط ٦ٹز٦بٴ ثٻ ت٧ٟی٥ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس  -9-4ٶٳٹزاض 

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

قبذم ټبی تٛصيٻ ٶب٦بٞی ٸ ؾٹء تٛصيٻ ٦ٹز٦بٴ اؾت ٦ٻ  ثیبٶ٫ط 31خسٸ٬ قٳبضٺ      

زضثط٪یطٶسٺ ٶؿجت ټبی ٸ٢ٹٔ، ق٧بٜ ٸ ٶبثطاثطی تٛصيٻ ٶب٦بٞی ٸ ؾٹء تٛصيٻ ٦ٹز٦بٴ َی ؾب٬ 

زض ٲٹضز ٸ٢ٹٔ پسيسٺ تٛصيٻ ٶب٦بٞی ٸ ؾٹء تٛصيٻ زض ثیٵ ٦ٹز٦بٴ ٦كٹض . ٲُبٮٗٻ اؾت زټبی ٲٹض

پبيیٵ تطيٵ . ؾبٶبت قسيس، ضٸٶسی ٦بټكی اؾتټٳطاٺ ثب ٶٹ 1384تب  1363ضٸٶس ٖٳٹٲی اظ ؾب٬ 

زضنس زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی  16زضنس زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ  5/4ٲیعاٴ ٸ٢ٹٔ ٪طؾٷ٫ی ٦ٹز٦بٴ 

ض٢ٱ ٪طؾٷ٫ی  1388ايٵ ضٸٶس نٗٹزی اؾت ثٻ ٶحٹی ٦ٻ زض ؾب٬  1388تب  1384اظ ؾب٬ . اؾت

. اٞعايف يبٞتٻ اؾتزضنس  21زضنس ٸ زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی ثٻ  ٦4/8ٹز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی ثٻ 

ٶ٧تٻ ٲٹضز تٹخٻ زضثبضٺ ايٵ قبذم ايٵ اؾت ٦ٻ ٢سض ٲُٯ١ ٶؿجت ټبی ٪طؾٷ٫ی ثیٵ قٽط ٸ 

ٖالضٚٱ ايٵ ٲٹيٹٔ ثؿیبضی اظ ؾب٬ ټب ٸ٢ٹٔ پسيسٺ ٪طؾٷ٫ی زض . ضٸؾتب ٦بټف پیسا ٦طزٺ اؾت

ثبالتطيٵ ٲیعاٴ ٸ٢ٹٔ ؾٹء تٛصيٻ ثیٵ . ٲٷب١َ  ضٸؾتبيی ؾٻ ثطاثط ٲٷب١َ قٽطی قسٺ اؾت

زضنس ٸ زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی  ٲطثٹٌ ثٻ  28ثب  1370ز٦بٴ زض ٲٷب١َ قٽطی ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ ٦ٹ

ٶ٧تٻ حبئع تٹخٻ ايٵ اؾت ٦ٻ ٶؿجت ٸ٢ٹٔ پسيسٺ ٪طؾٷ٫ی . زضنس اؾت 70ثب ض٢ٱ  1366ؾب٬ 

ثبالتطيٵ ض٢ٱ قبذم ق٧بٜ ٣ٞط . ٦ٹز٦بٴ زض ٦كٹض ثب تٹخٻ ثٻ ْطٞیت ټبی ٲٯی، ثؿیبض ثبال اؾت

اؾت ٦ٻ ثٻ ايٵ ٲٗٷبؾت ٦ٻ ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ ذبٶٹاضټبی  1368ٹٌ ثٻ ؾب٬ زض ٲٷب١َ قٽطی ٲطث

ثبالتطيٵ ض٢ٱ قبذم ق٧بٜ ٣ٞط زض ٲٷب١َ ضٸؾتبيی . زضنس ثب ذٍ ٣ٞط ٞبنٯٻ زاضٶس ٣ٞ12یط 

  

 .2 

 .4 

 .6 

 .9 

61 64 65 66 67 69 68 7  72 71 74 75 76 77 79 78 9  9  92 91 94 95 96 97 99 

 نرخ فقر کودکان شهری نرخ فقر کودکان روستایی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 34ثبقس ٦ٻ ٶكبٴ زټٷسٺ ايٵ اؾت ٦ٻ ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط  ٲی 1366ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ 

 .زضنس ثب ذٍ ٣ٞط ٞبنٯٻ زاضٶس

 1388-1363زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  ٻيتٛص ؾٹءتٛصيٻ ٶب٦بٞی ٸ  ٲٗطو زض ٦ٹز٦بٴ ٣ٞط ؾطقٳبض ٶطخ -32-4 خسٸ٬

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی
63 0,15 0,51 0,04 0,18 0,019 0,09 

64 0,18 0,54 0,05 0,21 0,02 0,1 

65 0,27 0,64 0,09 0,29 0,04 0,17 

66 0,24 0,7 0,08 0,34 0,03 0,21 

67 0,23 0,59 0,07 0,23 0,03 0,11 

68 0,3 0,63 0,12 0,28 0,06 0,16 

69 0,18 0,41 0,05 0,15 0,02 0,07 

70 0,28 0,53 0,083 0,21 0,03 0,11 

71 _ 0,5 _ 0,22 _ 0,12 

72 0,17 0,53 0,045 0,21 0,017 0,15 

73 0,17 0,43 0,04 0.14 0,017 0,06 

74 0,24 0,44 0,07 0,16 0,029 0,07 

75 0,16 0,41 0,043 0,14 0,016 0,06 

76 0,13 0,36 0,033 0,12 0,013 0,05 

77 0,14 0,39 0,036 0,13 0,013 0,06 

78 0,15 0,31 0,04 0,09 0,015 0,03 

79 0,13 0,34 0,03 0,11 0,013 0,05 

80 0,12 0,39 0,031 0,16 0,011 0,09 

81 0,093 0,24 0,023 0,07 0,008 0,03 

82 0,071 0,22 0,017 0,06 0,006 0,03 

83 0,059 0,18 0,015 0,04 0,005 0,01 

84 0,045 0,16 0,009 0,04 0,003 0,01 

85 0,057 0,17 0,013 0,04 0,004 0,01 

86 0,066 0,18 0,015 0,04 0,0053 0,02 

87 0,069 0,19 0,017 0,057 0,006 0,025 

88 0,084 0,21 0,022 0,06 0,009 0,02 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 1388-1363 یټب ؾب٬ یَ يیضٸؾتب ٸ یقٽط ٥یت٧ٟ ثٻ زض ٲٗطو تٛصيٻ ٶب٦بٞی ٦ٹز٦بٴ ٣ٞط ؾطقٳبض ٶطخ ضٸٶس ؿٻيٲ٣ب -10-4 ٶٳٹزاض

 

 ٶتبيح پػٸټف : ٲٷجٕ
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 نرخ فقر کودکان روستایی در معرض تغذیه ناکافی  نرخ فقر کودکان شهری در معرض تغذیه ناکافی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گزعٌگي ٍقَعًزخ  -4-9-5

يٗٷی زضنس ٦ؿبٶی ٦ٻ حتی ٶیبظټبی ٚصايی ذٹز ضا ٶٳی  -ٷ٫ی٪طؾ ٸ٢ٹٔزض ايٵ ثرف ٶطخ      

 ٸ٢ٹٔزض ٲ٣بيؿٻ ٶطخ . ايٵ اٞطاز زچبض ٣ٞط قسيس ټؿتٷس. تٹاٶٷس تأٲیٵ ٦ٷٷس، ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت

قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٦ٻ ايٵ ٶطخ زض ثیٵ ايٵ ؾبٮٽب زض ضٸؾتب ثیكتط اظ  ٪طؾٷ٫ی

ثٹزٴ زضآٲس ايٵ ٢كط اظ خبٲٗٻ ثبقس ٸ ٶكبٴ زټٷسٺ  قٽط اؾت ٦ٻ ٲی تٹاٶس ثٻ زٮی٭ پبيیٵ تط

ټٳبٶ٫ٹٶٻ ٦ٻ زض خسٸ٬ ظيط ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٶطخ . ٲحطٸٲیت ثیكتط زض ٲیبٴ ضٸؾتبيیبٴ اؾت

ثیكتطيٵ ٲ٣ساض ضا زاضز زض حبٮی٧ٻ ايٵ ٲ٣ساض زض ؾب٬  1368قٽطی زض ؾب٬  ٪طؾٷ٫ی ٸ٢ٹٔ

ضٸؾتبيی زض  ٪طؾٷ٫ی ٸ٢ٹٔ ٶطخ. ٦ٳتطيٵ حس ذٹز زض زٸضٺ ٲٹضز ثطضؾی ضؾیسٺ اؾت 1384

زض ايطاٴ زضآٲس ؾطاٶٻ ثٻ  .٦ٳتطيٵ ٲ٣ساض ضا زاضز 1384ثیكتطيٵ ٲ٣ساض ٸ زض ؾب٬  1366ؾب٬ 

ثب ضقس ٲٷٟی ضٸثطٸ ثٹزٺ   1361-1369زض اٚٯت ؾب٬ ټبی زٸضٺ  ٢1361یٳت ټبی ثبثت ؾب٬ 

. تٻ اؾتزضنس ٦بټف زاق 1/3ثٻ َٹضي٧ٻ َی زٸضٺ ٲص٦ٹض زضآٲس ؾطاٶٻ ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ حسٸز 

ثٻ زٮی٭  69زضنس ضقس ٲٷٟی ٲٹاخٻ ثٹزٺ اؾت، ٮی٧ٵ زض ؾب٬  20/7ثب  65ثٹيػٺ زض ؾب٬ 

چٷبٶچٻ زض خساٸ٬ ظيط ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٶطخ . زضنس ضقس يبٞت 11/5اٞعايف زضآٲس ٲٯی، ٲٗبز٬ 

 زض ٲیبٴ ٲٷب١َ ٶٻ ٪بٶٻ ٦كٹضی .٦بټف يبٞتٻ اؾت  69زض قٽط ٸ ضٸؾتب زض ؾب٬  ٪طؾٷ٫ی ٸ٢ٹٔ

ٲطثٹٌ ثٻ  ٪طؾٷ٫ی ٸ٢ٹٔثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ثیكتطيٵ ٲ٣ساض ٶطخ  زض ټط زٸ 1387زض ؾب٬ 

. اٮجتٻ زٸض اظ اٶتٓبض ٶیؿت ظيطا ايٵ ٲٷ٣ُٻ قٽطټبی ٲحطٸٰ ضا زض ثط زاضز. ٲی ثبقس 4ٲٷ٣ُٻ 

زاضای ٦ٳتطيٵ  2ٸ  1ټٳچٷیٵ ايٵ ٲ٣ساض زض ثرف ضٸؾتبيی ٸ قٽطی ثٻ تطتیت زض ٲٷب١َ 

 .ٲ٣بزيط ټؿتٷس

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388-1363زض ٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی  ٪طؾٷ٫یضٸٶس قبذم ټب -33-4خسٸ٬ 

 p0 p1 p2 ؾب٬

 ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی ضٸؾتبيی قٽطی

1363 0,13 0,48 0,039 0,17 0,016 0,085 

1364 0,16 0,51 0,04 0,19 0,02 0,10 

1365 0,23 0,62 0,08 0,28 0,039 0,17 

1366 0,21 0,68 0,06 0,33 0,03 0,21 

1367 0,18 0,57 0,058 0,22 0,025 0,11 

1368 0,26 0,6 0,10 0,27 0,06 0,15 

1369 0,15 0,38 0,039 0,13 0,016 0,06 

1370 .24 0,48 .068 0,19 0,028 0,10 

1371 - 0,47 - 0,2 - 0,11 

1372 0,14 0,46 0,035 0,22 0,013 0,13 

1373 0,14 0,4 0,035 0,13 0,013 0,063 

1374 0,20 0,41 0,05 0,14 0,023 0,073 

1375 0,12 0,37 0,031 0,12 0,012 0,058 

1376 0,099 0,32 0,024 0,10 0,009 0,047 

1377 0,11 0,35 0,026 0,11 0,009 0,054 

1378 .11 0,31 .03 0,10 .011 0,048 

1379 0,10 0,3 .027 0,097 .010 0,043 

1380 .09 .36 .02 .15 .007 0,088 

1381 .066 0,21 .015 0,06 .005 0,025 

1382 .047 0,18 .01 0,052 .003 0,022 

1383 .04 0,14 .009 0,036 .003 0,014 

1384 .029 0,12 .005 0,031 .001 0,011 

1385 .039 0,15 .008 0,08 .0027 0,041 

1386 .04 0,13 .008 0,035 .003 0,013 

1387 .044 0,15 .0108 0,041 .003 0,017 

1388 0,056 0,16 0,014 0,044 0,005 0,018 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 

 1388-1363َی ؾب٬ ټبی  ٪طؾٷ٫ی ٸ٢ٹٔٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ٶطخ  -11-4 ٶٳٹزاض

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ 
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 نرخ وقوع گرسنگی  روستایی نرخ وقوع گرسنگی شهری

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ًزخ فقز ًغبي -4-9-6

ثطضؾی ثب ٲحبؾجٻ اض٢بٰ ٣ٞط ٶؿجی ٲكرم قسٺ اؾت ٦ٻ ٣ٞط ٶؿجی زض َی زٸضٺ ٲٹضز      

زضنس زض ايٵ ؾبٮٽب ثٹزٺ  29ٸ  28تٛییط چٷساٶی ٶ٧طزٺ اؾت ٸ ٶطخ ؾطقٳبض ٣ٞط حٹ٬ ٸ حٹـ 

زټس ٦ٻ تٛییطات تٹظيٗی زض ٦كٹض ثؿیبض اٶس٤ ثٹزٺ اؾت ٸ تط٦یت ايٵ يبٞتٻ ٶكبٴ ٲی. اؾت

 .زضآٲسی ٶٳٹٶٻ زض ايٵ ؾبٮٽب تٛییط چٷساٶی ٶ٧طزٺ اؾت

 1388 – 1363ی ٸ ضٸؾتبيی َی ؾب٬ ټبی ٶطخ ٣ٞط ٲیبٶٻ زض زٸ ثرف قٽط -34-4خسٸ٬ 

 قٽطیp0 ضٸؾتبيی p0 ؾب٬
1363 28/48 28/55 

1364 28/38 28/76 

1365 28/91 29/77 

1366 28/79 29/16 

1367 26/92 29/83 

1368 26/76 28/92 

1369 29/53 26/42 

1370 30/21 27/56 

1371 29/69 - 

1372 30/32 26/67 

1373 28 26/18 

1374 29/62 26/76 

1375 28/24 26/8 

1376 28/95 25/94 

1377 28/72 25/64 

1378 29/2 27/05 

1379 28/69 26/09 

1380 30/77 26/95 

1381 28/36 26/58 

1382 27/4 25/77 

1383 27/04 26/22 

1384 27/37 27 

1385 27/91 27/81 

1386 27/26 27/32 

1387 26/74 25/67 

1388 27/8 26/3 

 ٶتبيح پػٸټف: ٷجٕ ٲ

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1388-1363َی ؾب٬ ټبی  ٲ٣بيؿٻ ضٸٶس ٶطخ ٣ٞط ٲیبٶٻ - 12-4 ٶٳٹزاض

 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

  فقز ٍ اؽتغال -4-10

اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲكبٚ٭ زض ؾٻ ثرف ٖٳٹٲی، ذهٹنی ٸ اخبضٺ  35زض خسٸ٬ قٳبضٺ      

. ټط ثطٶبٲٻ آٸضزٺ قسٺ اؾتث٫یط زض ٲٷب١َ قٽطی، ضٸؾتبيی ٸ ٦٭ ٦كٹض ثطای ؾب٬ ټبی اٸ٬ 

ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲالحٓٻ ٲی ٦ٷیس زض ثرف ضٸؾتبيی ثرف ذهٹنی ؾٽٱ ثیكتطی ٶؿجت ثٻ 

ٖٯت ايٵ اٲط ايٵ اؾت ٦ٻ . اٞطاز زض ايٵ ٲٷب١َ ثیكتط ٦كبٸضظی ٲی ٦ٷٷس. ٲٷب١َ قٽطی زاضز

 .اظ ذسٲبت ٖٳٹٲی ٦ٳتطی ثطذٹضزاضٶسزض ضٸؾتبټب ٦ٳتط ؾطٲبيٻ ٪صاضی قسٺ اؾت ٸ ضٸؾتبټب 

ثٻ  88ټٳچٷیٵ ايٵ ٲ٣ساض زض َٹ٬ ؾب٬ ټبی ٲٹضز ثطضؾی ضٸٶس اٞعايكی زاقتٻ اؾت ٸ زض ؾب٬ 

اٮجتٻ ثرف ذهٹنی زض ٲٷب١َ قٽطی ټٱ . زضنس ضؾیسٺ اؾت 90ثیكتطيٵ ٲ٣ساض ذٹز يٗٷی 

ثرف ٖٳٹٲی زض ٲٷب١َ قٽطی ثیكتط اظ ٲٷب١َ قٽطی اؾت ٦ٻ ٶكبٴ . ضٸٶس اٞعايكی زاضز

 .ضٸؾتبؾت زټٷسٺ ٶبثطاثطی ټبی قٽط ٸ
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 نرخ فقر میانه شهری نرخ فقر میانه روستایی 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ب١َ قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ٸ ٦٭ ٦كٹضثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷ ټبی ٲرتٯٝ ٲكبٚ٭ زض ثبظاض ٦بض زض ٲكبٚ٭ ثرف -35 -4خسٸ٬

 ؾب٬
 ٦٭ ٦كٹض ضٸؾتبيی قٽطی

 اخبضٺ ث٫یط ذهٹنی ٖٳٹٲی اخبضٺ ث٫یط ذهٹنی ٖٳٹٲی اخبضٺ ث٫یط ذهٹنی ٖٳٹٲی

69 32/18 65/47 2/35 11/52 86/78 1/69 21/41 76/58 2/01 

74 32/97 63/69 3/33 29/01 59/13 11/77 28/48 65/07 6/44 

79 28/13 68/44 3/43 24/52 60/65 14/82 27/21 66/46 6/36 

84 24 72/14 3/86 8/01 88/77 3/22 15/39 81/09 3/51 

88 18/7 76/04 5/26 5/9 90 5 11/96 83/4 4/64 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 

ٻ ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲی قٹز زض ټط زٸ ثرف قٽطی ٸ ضٸؾتبيی ټٳبٶ٫ٹٶ 36قٳبضٺ زض خسٸ٬      

ټٳبٶُٹض ٦ٻ ايٵ ٲ٣بزيط زض ؾب٬ ټبی  .زضنس ٲكبٚ٭ ٚیط ضؾٳی ثیكتط اظ ٲكبٚ٭ ضؾٳی اؾت

اٸ٬ ثطٶبٲٻ ٲكبټسٺ ٲی قٹز  زض زٸضٺ ٲٹضز ثطضؾی ضٸٶس ٲكبٚ٭ ضؾٳی اٞعايف يبٞتٻ ٸ ثیكتطيٵ 

 88زض ؾب٬ . ٲی ثبقس 69ٌ ثٻ ؾب٬ اؾت ٸ ٦ٳتطيٵ ٲ٣ساض آٴ ٲطثٹ 84زضنس ٲطثٹٌ ثٻ ؾب٬ 

زضنس ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٶؿجت ثٻ ثطٶبٲٻ پٷح ؾبٮٻ چٽبضٰ ٦بټف يبٞتٻ يب ثٻ ٖجبضت زي٫ط ٲكبٚ٭ 

 . ٚیط ضؾٳی اٞعايف يبٞتٻ اؾت ٦ٻ ايٵ ٶكبٴ اظ ق٧ؿت ؾیبؾت ټبی زٸٮت اؾت

 ؾتبيی ٸ ٦٭ ٦كٹضٲٷب١َ قٽطی ٸ ضٸ ثٻ ت٧ٟی٥  ٶؿجت ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٸ ٚیط ضؾٳی زض ثبظاض ٲكبٚ٭ -36-4 خسٸ٬

  ٦كٹض ٦٭  ضٸؾتبيی  قٽطی ؾب٬

 ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی 

69 21,42 78,57 6,61 93,39 13,7 86,3 

74 28,89 72,11 22,05 77,95 25,56 74,44 

79 27,54 72,46 7,65 92,35 16,44 83,56 

84 64,35 35,65 22,4 38,95 57,35 42,65 

88 49,28 50,72 33,82 66,18 41,09 58,91 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 ٶؿجت ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٸ ٚیط ضؾٳی زض ثرف ټبی ٲرتٯٝ ٲكبٚ٭ زض ثبظاض ٦بض 37زض خسٸ٬      

ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲالحٓٻ ٲی ٦ٷیس زضنس اٞطازی ٦ٻ زاضای ٲكبٚ٭ زض ثرف . آٸضزٺ قسٺ اؾت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ضؾی اٞعايف يبٞتٻ اؾت ٖٳٹٲی ٸ ذهٹنی ټؿتٷس ٸ ٲبٮیبت پطزاذت ٲی ٦ٷٷس زض زٸضٺ ٲٹضز ثط

ٸ ٦ؿبٶی٧ٻ زض ايٵ زٸ ثرف قبٚ٭ ټؿتٷس ٸ ٲبٮیبت ٶٳی پطزاظٶس ٦بټف يبٞتٻ اؾت ٦ٻ ايٵ 

 .   ٦بټف زض ٲكبٚ٭ ٖٳٹٲی ثیكتط ثٹزٺ اؾت

 ٶؿجت ٲكبٚ٭ ضؾٳی ٸ ٚیط ضؾٳی زض ثرف ټبی ٲرتٯٝ ٲكبٚ٭ زض ثبظاض ٦بض  -37-4 خسٸ٬

 ؾب٬

 ٦٭ ٦كٹض ضٸؾتبيی قٽطی

 ذهٹنی ٖٳٹٲی ذهٹنی یٖٳٹٲ ذهٹنی ٖٳٹٲی

 ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی ٚیطضؾٳی ضؾٳی

69 32/7 67/3 16/65 83/35 35,29 64,71 2,94 97,06 33,43 66,57 8,55 91,45 

74 39/91 60/09 23/134 76/87 46/75 53/25 14/29 85/71 38/44 61/56 22/45 77/55 

79 33/57 66/43 26/44 73/56 47/79 52/21 19/37 80/63 36/84 63/16 24/8 75/2 

84 93/95 6/05 57/95 42/05 88/83 11/17 49/82 50/18 57/35 42/65 53/16 46/84 

88 91/38 8/62 42/19 57/81 87/6 12/4 31/83 68/17 90/4 9/6 36/3 63/7 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 :ی با رٍػ تایلهحاعبِ ًابزابزی درآهذ -4-11

زض ايٵ ثرف ٶبثطاثطی  َی ؾب٬ ټبی ٲٹضز ثطضؾی ثٻ ضٸـ تبي٭ ثطای ٲٷب١َ ٶُٻ ٪بٶٻ ٦كٹض      

 .ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت ٦ٻ زض خسٸ٬ ظيط آٸضزٺ قسٺ اؾت

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  1388-1363ضٸٶس ٶبثطاثطی ثٻ ضٸـ تبي٭ زض ثیٵ ٲٷب١َ ٶُٻ ٪بٶٻ ٦كٹض َی ؾب٬ ټبی  -38-4خسٸ٬ 
 9ٲٷ٣ُٻ 8ٲٷ٣ُٻ 7ٲٷ٣ُٻ 6ٲٷ٣ُٻ 5ٲٷ٣ُٻ 4ٲٷ٣ُٻ  3ٲٷ٣ُٻ 2ٲٷ٣ُٻ  1ٲٷ٣ُٻ  ؾب٬

1363 0,27 0,28 0,3 0,33 0,25 0,21 0,3 0,23 0,23 

1364 0,25 0,24 0,38 0,41 0,27 0,22 0,4 0,28 0,29 

1365 0,44 0,32 0,39 0,38 0,23 0,32 0,34 0,25 0,47 

1366 0,26 0,27 0,33 0,33 0,36 0,24 0,34 0,2 0,4 

1367 0.27 0,26 0,41 0,35 0,22 0,27 0,32 0,28 0,27 

1368 0,29 0,32 0,34 0,42 0,3 0,3 0,32 0,33 0,24 

1369 0,26 0,29 0,31 0,41 0,23 0,24 0,29 0,24 0,26 

1370 0,28 0,43 0,36 0,46 0,25 0,26 0,45 0,26 0,28 

1371 0,28 0,32 0,36 0,42 0,18 0,25 0,28 0,27 0,27 

1372 0,29 0,27 0,36 0,31 0,28 0,23 0,32 0,31 0,27 

1373 0,28 0,3 0,32 0,34 0,24 0,28 0,32 0,26 0,26 

1374 0,26 0,31 0,32 0,28 0,27 0,24 0,28 0,3 0,24 

1375 0,25 0,29 0,32 0,28 0,26 0,31 0,29 0,24 0,25 

1376 0,33 0,34 0,29 0,29 0,23 0,29 0,29 0,4 0,2 

1377 0,27 0,34 0,32 0,27 0,23 0,25 0,31 0,24 0,25 

1378 0,25 0,27 0,26 0,29 0,23 0,26 0,27 0,23 0,31 

1379 0,31 0,27 0,31 0,29 0,27 0,28 0,27 0,25 0,3 

1380 0,32 0,31 0,29 0,33 0,34 0,4 0,29 0,3 0,29 

1381 0,27 0,26 0,32 0,31 0,27 0,22 0,28 0,21 0,26 

1382 0,28 0,27 0,3 0,3 0,25 0,21 0,22 0,26 0,23 

1383 0,26 0,25 0,28 0,36 0,24 0,27 0,27 0,27 0,25 

1384 0,25 0,3 0,32 0,3 0,26 0,27 0,29 0,25 0,25 

1385 0,37 0,68 0,2 0,38 0,23 0,32 0,26 0,2 0,2 

1386 0,25 0,38 0,3 0,33 0,28 0,28 0,29 0,23 0,21 

1387 0,28 0,27 0,29 0,34 0.22 0,28 0,26 0,22 0,23 

1388 0,24 0,26 0,28 0,30  0,21 0,25 0,26 0,30 0,22 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

ی زاضای ثیكتطيٵ زض َی ؾب٬ ټبی ٲٹضز ثطضؾ 9ٸ  4زض ثیٵ ٲٷب١َ ٶُٻ ٪بٶٻ ٦كٹض ٲٷ٣ُٻ      

ٲی  زض ثیكتط ٲٷب١َ ٦كٹض ٲالحٓٻ 72ٸ 70، 65اٞعايف ٶبثطاثطی زض ؾبٮٽبی  .ٶبثطاثطی ټؿتٷس

-87ثٻ َٹض ٦ٯی قبذم ټبی ٶبثطاثطی ٲحبؾجٻ قسٺ ثطای ٦٭ ٦كٹض زض َی ؾبٮٽبی . قٹز

ٶؿجت ثٻ ؾب٬ ٢ج٭ زض  1387ٸ ٦بټف اٶس٦ی ضا زض ؾب٬  1376ضٸٶس ثبثتی ضا تب ؾب٬  1363

 .زټسٶكبٴ ٲی

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اًذاسُ گیزی آعیب پذیزی خاًَار ًغبت بِ فقز -4-12

ای  حتٳبٮی ٦ٻ ي٥ ذبٶٹاض زؾت ٦ٱ ٣ٞط ضا زض آيٷسٺآؾیت پصيطی ٶؿجت ثٻ ٣ٞط ثٻ نٹضت ا     

ٸ  2000پطيت چت، )ٶعزي٥ يب زض َٹ٬ زٸضٺ ظٲبٶی ٲٗیٵ تدطثٻ ٲی ٦ٷس تٗطيٝ ٲی قٹز 

ثطای ايٷ٧ٻ ثتٹاٶیٱ احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاض ضا زض َٹ٬ ظٲبٴ ثطضؾی ٶٳبيیٱ، (. 2001ٲٷهٹضی 

٦ٻ زض ؾب٬ اٸ٬ ٶٳٹٶٻ ٪یطی ٲی قٹٶس  ٶیبظٲٷس زازٺ ټبی آٲبضی ټؿتیٱ ٦ٻ زض آٶٽب ذبٶٹاضټبيی

اٲب ثٻ زٮی٭ ٣ٞساٴ چٷیٵ . ټٳبٴ ذبٶٹاضټبيی ثبقٷس ٦ٻ زض ؾب٬ ټبی ثٗسی ٶٳٹٶٻ ٪یطی ٲی قٹٶس

زض ٦كٹض ٢بزض ٶیؿتیٱ احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاض ضا زض َٹ٬ ظٲبٴ ( زاٺ ټبی پٷ٭)زازٺ ټبيی 

ض ضا ثط آؾیت پصيطی ذبٶٹاض پؽ تالـ ٶٳٹزيٱ تب اثط ٸيػ٪ی ټبی ؾطپطؾت ذبٶٹا. زٶجب٬ ٦ٷیٱ

 . ٶؿجت ثٻ ٣ٞط ثطضؾی ٶٳبيیٱ

پؽ اظ قٷبؾبيی ذبٶٹاضټبی ٣ٞیط زض ټط ؾب٬، زازٺ ټبی ٲص٦ٹض ضا ټٳطاٺ ثب اَالٖبت ٲطثٹٌ      

ؾپؽ . ثب ټٱ ازٚبٰ ٶٳٹزيٱ 1387 – 1372ثٻ ٸيػ٪ی ټبی ؾطپطؾت ذبٶٹاض زض َی ؾب٬ ټبی 

ب ثٻ ثطضؾی احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاضټب زض ٦كٹض ضا ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ الخیت ٸ ٶطٰ اٞعاض اؾتت

ذهٹنیبت ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٦ٻ  ٲٹضز . ثطاؾبؼ ذهٹنیبت ؾطپطؾت ذبٶٹاض ٲحبؾجٻ ٲی ٦ٷیٱ

اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطز قبٲ٭ ؾٵ ؾطپطؾت ذبٶٹاض، خٷؿیت ؾطپطؾت ذبٶٹاض، ٸيٗیت تحهیٯی 

 .بقسؾطپطؾت ذبٶٹاض، ٸيٗیت ٞٗبٮیت ذبٶٹاض ، اٶساظٺ ذبٶٹاض ٲی ث

 الجیت هذل -4-12-1

 ؾٷدی اٶتربة ا٢تهبز اٮ٫ٹی اظ ذبٶٹاض قسٴ ٣ٞیط احتٳب٬ ثط ٲؤثط ٖٹاٲ٭ تجییٵ ٲٷٓٹض ثٻ     

 ايٵ ٸاثؿتٻ زض ٲتٛیط ٮصا .اؾت قسٺ اؾتٟبزٺ زٸتبيی ٸاثؿتٻ ٲتٛیط ثب اٮ٫ٹيی يٗٷی12زٸتبيی

 ثطضؾی ثٻ ٲٷٓٹض .٪یطز ٲی ذٹز ثٻ ضا ي٥ يب نٟط ٲ٣ساض ٦ٻ ثٹزٺ ٲٹټٹٲی ٲتٛیط ي٥ پػٸټف

 قبٲ٭ تدٳٗی ثب تٹظيٕ ټبيی ٲس٬ اظ ٦ٻ قٹز ٲی پیكٷٽبز ي٥ ٸ نٟط ٸاثؿتٻ ٲتٛیط ثب اٮ٫ٹټبيی

                                                             
 

 2 - binary 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٶطٲب٬ ٸاضيبٶؽ، ٶبټٳؿبٶی ٸخٹز ٲك٧٭ اٲب. قٹز اؾتٟبزٺ پطٸثیت ٸ الخیت ، ذُی احتٳب٬ ٲس٬

 ٲتٛیط یثطا ي٥ ٸ نٟط ٲحسٸزٺ اظ ٲ٣بزيط ذبضج ثیٷی پیف احتٳب٬ اذال٬، خٳٯٻ تٹظيٕ ٶجٹزٴ

 ضا ذُی احتٳب٬ ٲس٬ اظ زض اٮ٫ٹی احتٳب٬ ذُی، اؾتٟبزٺ   R2ثٹزٴ پبيیٵ چٷیٵ ټٱ ٸ ٸاثؿتٻ

 ٸ الخیت ثٻ ٲٹؾٹٰ ټبی ٲس٬ ٦ٻ قسٺ ٲٹخت ايٵ ٲك٧الت(. 1991ٲساال، )اؾت ٶٳٹزٺ ٲحسٸز

 زض ای ٪ؿتطزٺ َٹض ثٻ ثبقٷس، ٲی ي٥ ٸ نٟط ٲ٣بزيط ثب ٸاثؿتٻ ٦یٟی ٲتٛیط زاضای ٦ٻ پطٸثیت

 ٲتٛیط ي٥ نٹضت ثٻ ٶكسٴ يب قسٴ ٣ٞیط پػٸټف ايٵ .٪یطٶس اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲٹضز ٲرتٯٝ بیاٮ٫ٹټ

 الخیت اٮ٫ٹی اظ اؾتٟبزٺ ثب تب قٹز ٲی تالـ ٸ قٹز ٲی ٪طٞتٻ ٶٓط زض )زٸتبيی( ٲٹټٹٲی ٸاثؿتة

  .قٹز پطزاذتٻ ذبٶٹاضټب  قسٴ ٣ٞیط احتٳب٬ ثط ٲؿت٣٭ ٲتٛیطټبی ٖٹاٲ٭ ٸ اثط ثطضؾی ثٻ

احتٳب٬ ٣ٞیط ) 0   ثبقس، آٶ٫بٺ احتٳب٬ ( احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ) 1   احتٳب٬     ا٪ط  

1ٲٗبز٬ ( ٶكسٴ ثٻ ٖالٸٺ ا٪ط ٲدٳٹٖٻ ٲتٛیطټبی ٲؿت٣٭ اثط ٪صاض ثط ٣ٞیط . ذٹاټس ثٹز    

ٶكبٴ زازٺ قٹز، زض ايٵ نٹضت احتٳب٬ ٣ٞیط قسٴ ذبٶٹاض ثٻ ق٧٭ ظيط     قسٴ ذبٶٹاض ثب 

 . ذٹاټس ثٹز

        1     
1

1     1  2   
                        (35) 

ثطای ؾبزٺ ؾبظی ضاثُٻ ٞٹ٠ ضا ثٻ نٹضت ظيط . پبيٻ ٮ٫بضيتٱ َجیٗی اؾت  ثٻ َٹضی ٦ٻ      

 :ثبظٶٹيؿی ٲی ٦ٷیٱ

   
1

1     
                                                   (36) 

1       ٦ٻ       ٲٗبزٮٻ ٞٹ٠ ثیبٶ٫ط آٴ چیعی اؾت ٦ٻ تحت ٖٷٹاٴ تبثٕ . اؾت    2  

ثٻ َٹض     ثطضؾی ايٵ ٶ٧تٻ ٢بث٭ تٹخٻ اؾت ٦ٻ . تٹظيٕ تدٳٗی الخؿتی٥ ٲٗطٸٜ قسٺ اؾت

ٳیٵ ضاثُٻ ي٥ ٢بث٭ تٹخٻ اؾت، ايٵ ٲؿأٮٻ ای ٦ٻ زض ٲٹضز تر. ٲطثٹٌ اؾت   ٚیط ذُی ثٻ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ايٵ اٲط ثٻ ٲٗٷبی آٴ . ټب ټٱ ٚیط ذُی اؾت  ثٯ٧ٻ ثطحؿت   ٶٻ تٷٽب ثطحؿت    اؾت ٦ٻ  

 .زي٫ط ثطای ترٳیٵ پبضاٲتطټبی ٲس٬ ٲص٦ٹض ٢بث٭ ٦بضثطز ٶیؿت    اؾت ٦ٻ ضٸـ 

اٲط  ايٵ ثعٶیٱ ترٳیٵ   ٲث٭   اظ  ٲٗیٷی ؾُح زض ضا ٶٓط ٲٹضز ا٪ط ثرٹاټیٱ احتٳب٬     

 اثتسا ثبيس اٲب . اؾت پصيط اٲ٧بٴ 2 ٸ   1 ټبی  ترٳیٵ زاقتٵ زؾت زض ضاثُة ي٥ ثب اظ ٲؿت٣یٳبً

 آٴ ثطاؾبؼ ٦ٻ ضٸقی . قٹٶس ظزٺ ترٳیٵ ثبيس چ٫ٹٶٻ ټب پبضاٲتط ايٵ ٦ٻ زاز پبؾد ؾئٹا٬ ايٵ ثٻ

 ٶٳبيی  حسا٦ثط ضاؾت ضٸـ قٹٶس، ٲی ظزٺ ترٳیٵ الخیت اٮ٫ٹی زض ٶٓط ٲٹضز پبضاٲتطټبی

(MLE)ٶٳبيیٱ تٗطيٝ ضا الخیت تبثٕ ثبيس اثتسا ضٸـ ايٵ اظ اؾتٟبزٺ ثطای .اؾت. 

 زؾت ثیبٸضيٱ، ثٻ ضا آٴ ض٢یت ٪عيٷٻ ثط ٶٓط ٲٹضز حبزثة احتٳب٬ ٶؿجت ٲص٦ٹض ٲس٬ زض ا٪ط     

 ٶؿجت ايٵ .ذٹاټس قس ٲحبؾجٻ آٴ ض٢یت ٪عيٷة ثط ٶٓط ٲٹضز حبزثة احتٳب٬ ثطتطی ثیبٶ٫ط ٲیعاٴ

 : قٹز ٲی تٗطيٝ ظيط نٹضت ثٻ

  

1    
 

1     

1      
                                       37  

  :قس ذٹاټس حبن٭ ظيط خبٮت ٶتیدة ث٫یطيٱ َجیٗی ٮ٫بضيتٱ ٞٹ٠ ضاثُة اظ ا٪ط حب٬     

      
  

1    
      1   2                      38  

 ثٯ٧ٻ پبضاٲتطټب  حؿت  ثط تٷٽب ٶٻ اؾت، ٲعيت يب ثطتطی ٶؿجت ٮ٫بضيتٱ   ٦ٻ، ٲٗٷی ايٵ ثٻ     

 ٲس٬ ثٻ الخیت ٲس٬ اؾت ٸ ثٷبثطايٵ اؾٱ ٲٗطٸٜ الخیت ٶبٰ ثٻ   ٞٹ٠   ٲس٬ زض. اؾت ذُی ٶیع

 ثٻ ٶٳبيی ضاؾت حسا٦ثط اظ ضٸـ اؾتٟبزٺ ثب تٹاٶیٱ ٲی حب٬ .قٹز ٲی اَال٠ ٞٹ٠ ٲس٬ ٲبٶٷس ټبی

 :ثعٶیٱ ترٳیٵ ضا الخیت ٲس٬ پبضاٲتطټبی ظيط نٹضت

        

 

  1

                                                   39  
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  1

         1   2     1        1     1   2          40  

 ثٻ .ٶٳبيس حسا٦ثط ضا     ای ضا ترٳیٵ ٲی ظٶس ٦ٻ   βزض ايٵ نٹضت حسا٦ثط ضاؾتٷٳبيی،      

 :زاضيٱ βپصيط  اٲ٧بٴ ٲ٣بزيط ثطای زي٫ط ٖجبضت

                                           (41) 

 زض قٹٶس، يطايت ٲی ترٳیٵ ظزٺ ٸاحس ٞطآيٷس ي٥ زض يطايت آٴ زض ٦ٻ    ضٸـ  ٜثطذال     

 اؾت ايٵ اٲط ٖٯت ايٵ. قٹٶس ٲی ظزٺ ترٳیٵ ت٧طاضی ٞطآيٷس ي٥ َطي١ الخؿتی٥، اظ ض٪طؾیٹٴ

 ثطای ټب ح٭ ضاٺ ض٪طؾیٹٴ الخؿتی٥، زض ٦ٻ حبٮی زض اٶس، پبضاٲتطټب ذُی    ضٸـ  زض ٦ٻ

 .ٚیط ذُی اؾت 2 ٸ   1 پبضاٲتطټبی 

 ذبٶٹاضټبی قسٴ ٣ٞیط ثط احتٳب٬ تٹيیحی ٲتٛیطټبی اظ ي٥ ټط اثط ٲتٹؾٍ ثطضؾی ٲٷٓٹض ثٻ     

 ٲس٬ ترٳیٵ ثٻ ٶٳبيی ضاؾت حسا٦ثط ضٸـ اظ ثٽطٺ ٪طٞتٵ ٸ الخیت ٲس٬ اظ اؾتٟبزٺ ثب ٦٭ ٦كٹض،

 ٶطٰ اظ ٲص٦ٹض ترٳیٵ اٶدبٰ ثطای. ٦ٷیس ٲی ٲالحٓٻ 37 خسٸ٬ زض ضا آٴ ٶتبيح ٦ٻ ايٱ پطزاذتٻ

 ٲتٛیطټبی اظ قطحی ثٻ آٴ زض ٦ٻ قٹز ٲی اضائٻ ازاٲٻ، خسٸٮی زض .اؾت قسٺ اؾتٟبزٺ اؾتتب اٞعاض

 .اؾتٟبزٺ زض اٮ٫ٹ پطزاذتٻ ايٱ ٲٹضز

 ٲتٛیطټبی اؾتٟبزٺ قسٺ زض اٶساظٺ ٪یطی آؾیت پصيطی ٶؿجت ثٻ ٣ٞط -39-٬4خسٸ

 هتغیزّا     

(ؾب٬)ؾٵ (1)    32-12 (2)   53 -33 (3)   74-54 (4)75ٸ ثبالتط   

(4)ٶٟطٺ ٸ ثبالتط 9  (3)ٶٟطٺ  6-8  (2)ٶٟطٺ  3-5  (1)ٶٟطٺ  1-2   اٶساظٺ ذبٶٹاض 

زاضای ؾٹاز   

(2)زاٶك٫بټی   

زاضاضی ؾٹاز 

(1)ٲتٹؾُٻ   

ثی ؾٹاز يب زاضای 

(0)ؾٹاز اثتسايی  

 تحهیالت ؾطپطؾت

(2)ظٴ ؾطپطؾت     (1)ٲطز ؾطپطؾت    خٷؿیت ؾطپطؾت 

(5)خاًِ دار  (4)ٲحه٭   زاضای زضآٲس ثسٸٴ  

(3)٦بض   

(2)ثی٧بض   (1)قبٚ٭   ٞٗبٮیت  ٸيٗیت 

  ؾطپطؾت
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 ترٳیٵ ٲس٬ -40-4خسٸ٬ 

Iteration 0:   log likelihood = -94654,622 

Iteration 1:   log likelihood =  -87609,47  

Iteration 2:   log likelihood =  -87444,77 

Iteration 3:   log likelihood = -87444,211 

Logit estimates                          

                                                  LR chi2(5)      =   14420,82 

                                                  Prob > chi2     =     0,0000 

Log likelihood = -87444,211                       Pseudo R2       =     0,0762 

اٶحطاٜ  يطايت 

 اؾتبٶساضز

آٲبضٺ 

z 

p>z  ٞبنٯٻ اَٳیٷبٴ يطايت ثبظٺ

0/250471 ؾٵ %(95)

3 

0/015731

5 

15/9

2 

0/00

0 

0/219638

1 

./281304

0/097031 اٶساظٺ ذبٶٹاض 6

2 

0/008400

8 

11/5

5 

0/00

0 

0/080566 0/113496

تحهیالت  5

 ؾطپطؾت

-

0/990622

8 

0/009922 -

99/8

4 

0/00

0 

-1/01007 -

0/971176

2 

خٷؿیت 

 ؾطپطؾت

0/077244

8 

0/022296

3 

3/46 0/00

1 

0/033544

9 

0/120944

6 

 

ٞٗبٮی ٸيٗیت

 ت ؾطپطؾت

0/01825 0/006137 2/97 0/00

3 

0/006221

7 

0/030278

4 cons -1/102068 0/060930

1 

-

18/0

9 

0/00

0 

-

1/221489 

-0/982647 

 ٶتبيح پػٸټف: ٲٷجٕ

 ٶیع اٖتجبض ٲس٬ ٦٭ ثٯ٧ٻ زاضٶس آٲبضی اٖتجبض ٲؿت٣٭ ټبی ٲتٛیط ٦ٯیة تٷٽب ٶٻ ٲص٦ٹض ٲس٬ زض     

 :زټس ٲی ٶكبٴ ٞٹ٠ ٲس٬ ترٳیٵ. زاضز آٲبضی

 ٣ٞط ثٻ ٶؿجت ذبٶٹاض پصيطی آؾیت ٲتٹؾٍ َٹض ثٻ ذبٶٹاض ؾطپطؾت ؾٵ اٞعايف ثب .1

 .يبثس ٲی اٞعايف

 .اؾت ثیكتط ذبٶٹاض ؾطپطؾت ٲطزاٴ ثٻ ٶؿجت ظٶبٴ آؾیت پصيطی ٲتٹؾٍ َٹض ثٻ  .2

 ذبٶٹاضټب ضا ٶؿجت پصيطی آؾیت ٲتٹؾٍ َٹض ثٻ ذبٶٹاض ؾطپطؾت تحهیٯی اضت٣بء ٸيٗیت .3

 .ٲی زټس ٦بټف ٣ٞط ثٻ
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٦ٻ  ذبٶٹاضټبيی ثٻ ٶؿجت ٲتٹؾٍ َٹض ثٻ اؾت قبٚ٭ ټب آٴ ؾطپطؾت ٦ٻ ذبٶٹاضټبيی .4

 .پصيطٶس ؾیتآ ٦ٳتط ٣ٞط ثٻ ٶؿجت اؾت، ٦بض ثسٸٴ زضآٲس زاضای يب ثی٧بض قبٴ ؾطپطؾت

 آؾیت ٣ٞط ثٻ ٶؿجت ٲتٹؾٍ َٹض ثٻ اؾت تط ثعض٨ آٴ ټب (اٶساظٺ) اثٗبز ٦ٻ ذبٶٹاضټبيی .5

 .تطٶس پصيط

 خطائٱ اختٳبٖی -4-13

ثٻ زٮی٭ اټٳیت ضاثُٻ ٲیبٴ ٣ٞط، ٶبثطاثطی، تٹضٰ ٸ ضقس ثٻ ثطضؾی ضاثُٻ ثٯٷسٲست ٲیبٴ ايٵ      

اٲب زض اثتسا . ذُبی ثطزاضی اؾتٟبزٺ ٲی قٹزثطای ايٵ ٦بض اظ اٮ٫ٹی تهحیح . پطزاظيٱ ٲتٛیطټب ٲی

 .ثٻ ثیبٴ ضٸـ قٷبؾی ؾطی ظٲبٶی ٸ ٲٟبټیٱ ٲطثٹَٻ ٲی پطزاظيٱ

 بزرعي ایغتایي -4-13-1

ي٥ ٞطايٷس تهبزٞی، ايؿتب اؾت ا٪ط ٲیبٶ٫یٵ ٸ ٸاضيبٶؽ آٴ زض َٹ٬ ظٲبٴ ثبثت ثبقس ٸ      

ثیٵ زٸ زٸضٺ ظٲبٶی ثؿت٫ی   ٣ٍٞ ثٻ ٞبنٯٻ     ٸ   ٦ٹٸاضيبٶؽ آٴ ثیٵ زٸ زٸضٺ ظٲبٶی 

ثٻ ٖجبضت زي٫ط ا٪ط تٛییط زض ٲجسأ ظٲبٴ، تٛییطی زض ضٞتبض ؾطی ظٲبٶی ايدبز ٶ٧ٷس، . زاقتٻ ثبقس

ثبض تٟبي٭ ٪یطی ٦ٷیٱ، زض   ثطای ايؿتب ٦طزٴ ؾطی ظٲبٶی الظٰ اؾت ٦ٻ . آٴ ٲتٛیط ايؿتب اؾت

زيٟطاٶؿی٭ ٪یطی ايؿتب ٶكٹز،  ا٪ط ي٥ ؾطی ثب. ٶبٲیٱ ٲی  ايٷهٹضت ؾطی ضا ټٳ٫طا اظ ٲطتجٻ 

 .آٴ ضا ٶبايؿتب ٪ٹيٷس

ا٪ط ٞطايٷس ذٹز ثبظ٪كتی ٲطتجٻ . ثطای آظٲٹٴ ايؿتبيی اظ آظٲٹٴ ضيكٻ ٸاحس اؾتٟبزٺ ٲی قٹز     

 :اٸ٬ ثبقس

       1                          41  

ٶبټٳجؿتٻ اؾت، زض ٶٓط  2 اضيبٶؽ خٳٯٻ ذُبی تهبزٞی ثب ٲیبٶ٫یٵ نٟط ٸ ٸ    ٦ٻ زض آٴ      

 :ث٫یطيٱ، ٲی تٹاٴ ايٵ ٞطآيٷس ضا ثب اؾتٟبزٺ اظ ٖٳٯ٫ط ٸ٢ٟٻ ثبظٶٹيؿی ٦طز
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ثطای ايٷ٧ٻ ضاثُٻ ٞٹ٠ ايؿتب ثبقس، الظٰ اؾت ٢سض ٲُٯ١ ضيكٻ ٲٗبزٮٻ ٲكرهٻ ثعض٪تط اظ ي٥      

 : آظٲٹٴ ايؿتبيی ثطای ٲتٛیط ٖجبضت اؾت اظ  ٞطيیٻ ټبی. ثبقس

 0     1                                      (43) 

                                1     1 

 .ٲجیٵ ايؿتبيی آٴ اؾت 1 ثیبٶ٫ط ٶبايؿتبيی ٲتٛیط ٸ  0   

ی ٞٹٮط ٸ زي٧ی ٞٹٮط تٗٳیٱ يبٞتٻ اقبضٺ ثطای ثطضؾی ايؿتبيی ؾطی ټبی ظٲبٶی اظ آظٲٹٴ  زي٧     

ايدبز ٲی قٹز، ثطای   اظ ضٸٶس ذٹز ثبظ٪كتی ٲطتجٻ    ا٪ط ٞطو ٦ٷیٱ ؾطی ظٲبٶی . ٲی قٹز

 :ثطاؾبؼ ايٵ آظٲٹٴ ٲی تٹاٴ ثٻ قطح ظيط ا٢ساٰ ٦طز    تح٣ی١ ايؿتبيی ؾطی ظٲبٶی 

                 1                     (44) 

  ََ                  1     
 
  2       1     

٦δٻ آظٲٹٴ ضيكٻ ٸاحس ٞطيیٻ       δضا زض ٲ٣بث٭  0  ثٻ ٖجبضت زي٫ط . آظٲٹٴ ٲی ٦ٷس 0 

ټسٜ اظ تهحیح آظٲٹٴ زي٧ی ٞٹٮط ٸ َطح آظٲٹٴ زي٧ی ٞٹٮط تٗٳیٱ يبٞتٻ ايٵ ثٹز ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ 

 . قٹز تب ٲ٣بزيط پؿٳبٶس ثٻ نٹضت ذُبی ؾٟیس زضآيس تٛییطات ٸاثؿتٻ ؾٗی ٲیاظ 

 ټٳ٫طايی -13-2 -4

ايٵ ٞطآيٷس . ټٳ٫طايی يب ټٳدٳٗی اظ خٳٯٻ ٲٹيٹٖبت ٲٽٱ زض ثحث ؾطی ظٲبٶی ٲی ثبقس     

. ٲُطح ٸ پؽ اظ آٴ زض ا٢تهبز ؾٷدی ٶٓطی ٸ ٦بضثطزی ضايح قس 1987تٹؾٍ اٶ٫٭ ٸ ٪طٶدط زض 

ٶدط ٶكبٴ زازٶس ٦ٻ ي٥ تط٦یت ذُی اظ زٸ يب چٷس ٲتٛیط ٶبايؿتب، ٲی تٹاٶس ايؿتب ثبقس اٶ٫٭ ٸ ٪ط
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تط٦یت ذُی ايؿتب، . ٸ ا٪ط ايٵ چٷیٵ ثبقس ثٻ ايٵ ؾطی ظٲبٶی ٶبايؿتب ټٳ٫طا ٪ٟتٻ ٲی قٹز

 .ٲٗبزٮٻ ټٳ٫طا ٶبٲیسٺ قسٺ ٸ ثٻ ٖٷٹاٴ ضاثُٻ ثٯٷس ٲست ٲیبٴ ٲتٛیطټب تٟؿیط ٲی قٹز

 ذُبی ثطزاضی اٮ٫ٹی تهحیح -4-13-3

ٸخٹز ټٳ٫طايی ثیٵ ٲدٳٹٖٻ ای اظ ٲتٛیطټبی ا٢تهبزی زض ٲجٷبی آٲبضی اؾتٟبزٺ اظ اٮ٫ٹی       

ايٵ اٮ٫ٹ زض ٦بضټبی تدطثی اظ قٽطت ٞعايٷسٺ ای ثطذٹضزاض قسٺ . تهحیح ذُب ضا ٞطاټٱ ٲی آٸضز

ٲ٣بزيط زٮی٭ ٖٳسٺ قٽطت ايٵ اٮ٫ٹټب آٴ اؾت ٦ٻ ٶٹؾبٶبت ٦ٹتبٺ ٲست ٲتٛیطټب ضا ثٻ . اؾت

 .  تٗبزٮی ثٯٷس ٲست اضتجبٌ ٲی زټس

ٸ٢ٟٻ ظٲبٶی ثطای ټط ٲتٛیط  ٲتٛیط زضٸٴ ظا ٸ   ي٥ اٮ٫ٹی ذٹز ثبظ٪كت ثطزاضی ٦ٻ زاضای      

 :اؾت، زض ق٧٭ ٲبتطيؽ ثٻ نٹضت ظيط ٶٳبيف زازٺ ٲی قٹز

    1   1   2   2                                       (45) 

   . ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛیطټبی اٮ٫ٹ ټؿتٷس 1  ٸ ٸ٢ٟٻ ټبی آٴ، ثطزاضټبی    زض ايٵ ضاثُٻ      

ا٦ٷٹٴ ثطای پیٹٶس زازٴ ضٞتبض ٦ٹتبٺ ٲست ثٻ ٲ٣بزيط تٗبزٮی . يطايت اٮ٫ٹ اؾت    ٲبتطيؽ 

 :ثٻ نٹضت ظيط زضآٸضز ثٯٷسٲست ٲی تٹاٴ ضاثُٻ ٞٹ٠ ضا زض ٢بٮت اٮ٫ٹی تهحیح ذُبی ثطزاضی

  

     1    1   2    2       1      1        

                46  

      حبٸی اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ضٸاثٍ تٗبزٮی ثٯٷسٲست اؾت ٸ زض ٸا٢ٕ   ٲبتطيؽ      

زټٷسٺ ؾطٖت تٗسي٭ ثٻ ؾٳت تٗبز٬ يطايت تٗسي٭ ٖسٰ تٗبز٬ ٸ ٶكبٴ   اؾت ٦ٻ زض آٴ 

 .ٲبتطيؽ يطايت ضٸاثٍ تٗبزٮی ثٯٷسٲست اؾت  ثٯٷسٲست ٸ 

 خطائٱ اختٳبٖی ٸ ٣ٞط -4-13-4
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پؽ اظ ثطضؾی ايؿتبيی ٲتٛیطټب ٸ اَٳیٷبٴ اظ ٸخٹز ضاثُٻ ټٳ٫طايی ثیٵ ٲتٛیطټب، ضاثُٻ ثٯٷس      

 :ٲی ثبقسضاثُٻ ظيط ثیبٶ٫ط ضاثُٻ تٗبزٮی ثٯٷس ٲست . قٹز ٲست ثطضؾی ٲی

 0   0 073  1 099      1 34   0 33           

                                                    (0/39)        (0/2)               (0/11) 

ثٻ ٖجبضت زي٫ط . ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكبټسٺ ٲی قٹز، ٶبثطاثطی ٸ تٹضٰ ثب ٣ٞط ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ زاضز     

. اٲب ضاثُٻ ضقس ثب ٣ٞط ضاثُٻ ٲٷٟی اؾت. تٹضٰ ٲٹخت اٞعايف ٣ٞط زض ٦كٹض ذٹاټس قس اٞعايف زض

 .اٞعايف ضقس ا٢تهبزی ٲٹخت ٦بټف ٣ٞط زض ٦كٹض ذٹاټس قس

زض اٮ٫ٹی تهحیح ذُب، خٳٯٻ تهحیح ذُب يب  يطيت تٗسي٭ ثیبٴ ٦ٷٷسٺ ؾطٖت تٗسي٭ ثٻ      

ثب تٹخٻ . هحیح ذُب زض اٮ٫ٹ ٲی ثبقسٸ ٦بض ت ؾٳت تٗبز٬ ثٯٷس ٲست اؾت ٸ ٶكبٶ٫ط ٸخٹز ؾبظ

ثٻ ٲ٣بزيط تٗبزٮی  2/0ثٻ يطيت تٗسي٭ ٲی تٹاٴ ٶتیدٻ ٪طٞت، ٶٹؾبٶبت ٦ٹتبٺ ٲست ثب ؾطٖت 

 . ثٯٷسٲست ٶعزي٥ ٲی قٹز

زض . ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ ذٹز ثط٪كت ثطزاضی ثٻ تحٯی٭ تٹاثٕ ٧ٖؽ اٮٗٳ٭ آٶی ٲی پطزاظيٱ     

ط ٲتٛیط ضقس ا٢تهبزی ثط ضٸی ؾبيط ٲتٛیطټب ضا ثطضؾی ٲی ايٵ اٮ٫ٹ اثط ي٥ اٶحطاٜ ٲٗیبض قٹ٤ ث

قٹ٤ ضقس ا٢تهبزی، ٣ٞط ضا اٞعايف ٲی زټس اٲب ايٵ حط٦ت ثٻ َٹض ٶٹؾبٶی ثٹزٺ ٸ َی . ٶٳبيیٱ

قٹ٤ ضقس ا٢تهبزی، ٶبثطاثطی ضا اٞعايف ٲی زټس ٸ . چٷس زٸضٺ ثٻ ٲ٣ساض تٗبزٮی ذٹز ٲی ضؾس

يٵ زٸضٺ ازاٲٻ زاضز اٲب اظ قست آٴ ٦بؾتٻ ٲی حط٦بت ٶٹؾبٶی اٞعايكی ٸ ؾپؽ ٦بټكی تب آذط

 .     اثط قٹ٤ ضقس ا٢تهبزی ٲٹخت اٞعايف تٹضٰ ٲی قٹز. قٹز
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 آثبض اختٳبٖی ٣ٞط -4-13-5

ثطای ثطضؾی آثبض اختٳبٖی ٣ٞط ضاثُٻ ثیٵ ؾط٢ت، ٣ٞط، ٶبثطاثطی ٸ ثی٧بضی ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض      

 :ٯٷس ٲست ٲی ثبقسضاثُٻ ظيط ثیبٶ٫ط ضاثُٻ تٗبزٮی ث. . ٪طٞتٻ اؾت

log       15 44  0 28     9 06  0  0 12      

                                                   (2/5)          (1/4)                         (0/02) 

زټٷسٺ ٲثجت ٲی ثبقس ٸ ايٵ ٶكبٴ  سٺ ٲی قٹز ضاثُٻ ٲیبٴ ٣ٞط ٸ ؾط٢تټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲكبټ     

ضاثُٻ ٲیبٴ . اٞعايف ٲی يبثس( ؾط٢ت)ايٵ اؾت ٦ٻ ثب اٞعايف ٣ٞط زض خبٲٗٻ، اضت٧بة ثٻ خطٰ 

زض خبٲٗٻ ای ٦ٻ ثی٧بضی اٞعايف يبثس، اضت٧بة ثٻ خطٰ . ثبقس ثی٧بضی ٸ ؾط٢ت ٶیع ٲثجت ٲی
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ٲطاض اٞعايف ٲی يبثس ٸ ايٵ ٲٷ٣ُی ٲی ثبقس ٦ٻ اٞطاز زض نٹضتی ٦ٻ ٶتٹاٶٷس ثب ٦ؿت زضآٲس ثٻ ا

 . خطٰ ضٸی ٲی آٸضٶس ٲٗبـ ثپطزاظٶس، ثٻ اضت٧بة

زض . ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ ذٹز ثط٪كت ثطزاضی ثٻ تحٯی٭ تٹاثٕ ٧ٖؽ اٮٗٳ٭ آٶی ٲی پطزاظيٱ     

ضا ثطضؾی ٲی  خطٰ ثط ضٸی ٲتٛیط ٣ٞط ٸ ثی٧بضیايٵ اٮ٫ٹ اثط ي٥ اٶحطاٜ ٲٗیبض قٹ٤ ثط ٲتٛیط 

قٹ٤ ثی٧بضی ٶیع اثط ٸ  اٞعايف ٲی زټس ثٗس اظ ٪صقت ي٥ زٸضٺ خطٰ ضا، ٣ٞطقٹ٤ . ٶٳبيیٱ

اٞعايكی ضٸی خطٰ ذٹاټس زاقت ثٻ َٹضی ٦ٻ ثٗس اظ ٪صقت ي٥ زٸضٺ ثیكتطيٵ اثط ضا ذٹاټس 

 .زاقت
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٦یٯٹ ٦بٮطی زض  2080)ی اؾبؾی زض ايٵ پػٸټف اثتسا ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثب اؾتٟبزٺ اظ ضٸـ ٶیبظټب

زض ايٵ ضٸـ  ثطای ٲحبؾجٻ ٶیبظټبی ٚصايی ټط . ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت( ثطای ي٥ ٞطز ثعض٪ؿب٬ ضٸظ

ټٳچٷیٵ . ٞطز اضظـ ؾجس ٚصايی ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲتٹؾٍ ٢یٳت زض ټط اؾتبٴ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت

ٲحبؾجٻ قسٺ ٸ ثٻ  ٶیبظټبی ٚیط ٚصايی ثب ضٸـ اِٶ٫٭. ايٵ اض٢بٰ ثب ضٸٶس تٹضٰ ټٳرٹاٶی زاضز

ؾپؽ ثب اؾتٟبزٺ . ٶیبظټبی ٚصايی ايبٞٻ قسٺ ٸ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای ټط ٶٟط تٗییٵ ٲی ٪طزز

 . قٹز ٲ٣یبؼ ٲٗبز٬ ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ذبٶٹاض ثط حؿت ذٍ ٣ٞط ٲُٯ١ ثطای ټط ٶٟط ٲحبؾجٻ ٲی
ټبی تٹاٶس آٚبظ٪ط ثؿیبضی اظ پسيسٺاذتالٜ ؾُح ظٶس٪ی زض ثیٵ اؾتبٶٽبی ٦كٹض ٲٹيٹٖی ٦ٻ ٲی

ٲٽبخطت ثٻ ؾٳت قٽطټبی ثعض٨ ثٻ اٲیس ٦ؿت زضآٲس ثبالتط ٸ يب . ا٢تهبزی ٸ خٳٗیتی ثبقس

ضٸی آٸضزٴ ثٻ ٢بچب٠ ٦بال ٸ ٲٹاز ٲرسض زض اؾتبٶٽبی ٲطظی ٦كٹض، ٲثب٬ ټبی ؾبزٺ ٸ آق٧بضی اظ 

ا٢كبض ٣ٞیط زض خبٲٗٻ ضٸؾتبيی ٦ٻ اظ  .ٶتبيح تٟبٸت ټبی ٲٗیكتی زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ ايطاٴ ټؿتٷس

ٲث٭ )بٮیت زض ضٸؾتب زضآٲس ثیكتط زض ضٸؾتبټب ثب تٹخٻ ثٻ ٲحسٸزيت ټبی ذبل ٞٗ ٦ؿت

ٶباٲیس قسٺ اٶس، ثٻ ( ، ضيؿ٥ ثبالی تٹٮیس ٲحهٹالت ٦كبٸضظی ٸ ذك٧ؿبٮیٲحسٸزيت ظٲیٵ

ثٻ ضاحتی  اقتٛب٬ ٲٽبخطاٴ ضٸؾتبيی ثٻ قٽطټب ٶیع ٲٗٳٹالً. ؾٳت قٽط ټب ٲٽبخطت ٦طزٺ اٶس

. ٲی تٹاٶٷس زض ثبظاض ٦بض قٽطټب قٛ٭ ټبی ضؾٳی پیسا ٦ٷٷس ،اٶس٦ی ٖسٺ. اٲ٧بٴ پصيط ٶرٹاټس ثٹز

٪ؿتطـ  .زض ٶتیدٻ ٖسٺ ظيبزی اظ آٴ ټب زض قٛ٭ ټبی ٚیطضؾٳی ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ٲی قٹٶس

ٖسٺ ظيبزی . ثبظاض٦بض ٚیطضؾٳی ٶكبٶٻ ق٧ؿت ؾیبؾت ټب زض ثرف ضؾٳی ٸ ض٦ٹز ا٢تهبزی اؾت

اٞطازی ٦ٻ زاضای قٛ٭ ٚیطضؾٳی ټؿتٷس  .یٹٶسٶساظ آٴ ټب ٶیع ثٻ خٳٕ ثی٧بضاٴ زض قٽطټب ٲی پ

ثٻ زٮی٭ ايٷ٧ٻ قٛٯكبٴ ٲجتٷی ثط ٲٽبضت ٶیؿت ، زؾتٳعز ٲٷبؾجی ٶساضٶس ٸ ايٵ ٲی تٹاٶس ٲٹخت 

ټطچٷس زضثبضٺ ٪طٸټی ٦ٻ ٸاضز ثبظاض ٦بض ظيطظٲیٷی ٲی قٹٶس زازٺ . ثطٸظ ٣ٞط زض ايٵ ذبٶٹاضټب قٹز

٠ ٲٹاز ٲرسض، ٢بچب٠ اؾٯحٻ، اذتالؼ ٸ اظ ايٵ ټبيی ٸخٹز ٶساضز اٲب قٹاټسی ټٳچٹٴ ضقس ٢بچب

اقتٛب٬ اٞطاز ثٻ قٛ٭ ټبی ٚیط ضؾٳی ٸ احیبٶبً ٚیط . ٢جی٭ ٲؤيس ٪ؿتطـ آٴ زض ٦كٹض اؾت
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٪طٸټی ٦ٻ ثٻ خٳٕ ثی٧بضاٴ ٲی پیٹٶسٶس،  .اثطات ٲٷٟی ثط ضٞبٺ اختٳبٖی زاضز( ظيطظٲیٷی)٢بٶٹٶی 

بقی اظ ثی اضظقی اختٳبٖی ٸ اٞؿطز٪ی زچبض اٶعٸای اختٳبٖی، ٞكبضټبی ضٸاٶی، ايُطاة ټبی ٶ

٦ٹز٦بٶی . ٲی قٹٶس ٸ اثطات آٴ زض ثٻ نٹضت ٪ؿتطـ ٣ٞط ٸ خطٰ ٸ خٷبيت پسيساض ذٹاټس قس

. ٦ٻ زض ذبٶٹازٺ ټبی ٣ٞیط ظٶس٪ی ٲی ٦ٷٷس، ٶٳی تٹاٶٷس اظ حسا٢٭ ټبی ٲٹضز ٶیبظ ثٽطٺ ٲٷس قٹٶس

تطـ ٲی يبثس ٸ ٲٷدط ثٻ ټعيٷٻ اظ ايٵ ضٸ ؾٹء تٛصيٻ ٸ تٛصيٻ ٶب٦بٞی زض ٲیبٴ ايٵ ٦ٹز٦بٴ ٪ؿ

ټٳچٷیٵ ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ تحهی٭ زض ايٵ ٦ٹز٦بٴ ٲٹخت . ټبی ثٗسی ثطای خبٲٗٻ ذٹاټس قس

اظ ايٷطٸ ٣ٞط اظ ٶؿٯی ثٻ . ٲی قٹز ٦ٻ آٶبٴ ٶتٹاٶٷس ټیچ آيٷسٺ قٛٯی ضا ثطای ذٹز ٲتهٹض قٹٶس

ٻ ټبی ذیبثبٶی ايٵ پسيسٺ ٲٹخت ٪ؿتطـ ثچ. ٶؿ٭ زي٫ط ٲٷت٣٭ قسٺ ٸ ٣ٞط پبيساض ذٹاټس قس

زض ٶتیدٻ ٶطخ ٣ٞط زض قٽطټب اٞعايف . قسٺ ٸ زض ازاٲٻ ضقس ٞؿبز ٸ ثعټ٧بضی ضا ثٻ زٶجب٬ زاضز

تٹخٻ  ثٻ ٸيٗیت ٞٗبٮیت زض ضٸؾتبټب الظٰ اؾت زٸٮت خٽت ٦ٷتط٬ ٣ٞط زض قٽطټب . پیسا ٲی ٦ٷس

  .ث٫یطزضا ثٻ قٽط ټب  آٶٽبٲی تٹاٶس خٯٹی ٲٽبخطت  ضٸؾتبيیبٴحٳبيت ٲٷبؾت زٸٮت اظ  .٦ٷس

ٶكبٴ زټٷسٺ ٖسٰ ٸخٹز اٲ٧بٶبت ٲٷبؾت ثطای  ،ٸخٹز ٣ٞط ثبالتط زض ثیٵ ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت

اٶس، ثب ثٷبثطايٵ ذبٶٹاضټبيی ٦ٻ ثٻ ټط زٮیٯی ؾطپطؾت ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ. ثبقساقتٛب٬ ظٶبٴ ٲی

اٶٷس زض تٹزض قطايٍ ٞطټٷ٫ی ذبنی ٦ٻ زض ايطاٴ؛ ظٶبٴ ٶٳی. ٲی قٹٶسٲك٧الت ا٢تهبزی ٲٹاخٻ 

تط ٶیع  ټٳٻ ٲكبٚ٭ ٲٹخٹز زض ثبظاض ٦بض ايطاٴ ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض قٹٶس، ٦ؿت زضآٲس ثطای ظٶبٴ ٲك٧٭

ټبی ق٧بٜ ٸ قست ٣ٞط ٶیع زض ثیٵ خبٲٗٻ ظٶبٴ ضٸؾتبيی ٸ قٽطی ثیف اظ  قبذم. ذٹاټس ثٹز

اظ ايٷطٸ ذبٶٹاضټبی ظٴ ؾطپطؾت ٶؿجت ثٻ ذبٶٹاضټبی ٲطز  .ٲطزاٴ ؾطپطؾت ذبٶٹاض اؾت

زض ٶتیدٻ ٦ٹز٦بٴ ايٵ ذبٶٹاضټب ٶیع ٶؿجت ثٻ ٣ٞط آؾیت . آؾیت پصيطی ثیكتط زاضٶسؾطپطؾت 

 . پصيطتطٶس ٸ اٲ٧بٴ ٪طٞتبض قسٴ آٶٽب زض تٯٻ ټبی ٣ٞط ثیكتط اؾت

ټٳچٷیٵ ذبٶٹاضټب ثب . اظ زي٫ط ٖٹاضو ٣ٞط ٲی تٹاٴ ثٻ ٖسٰ تحهی٭ ٸ ثی ؾٹازی اقبضٺ ٦طز

٪یطی دٻٶتی. ب ثب ؾطپطؾت ثی ؾٹاز ثطذٹضزاضٶسؾطپطؾت ثبؾٹاز اظ ٣ٞط ٦ٳتطی ٶؿجت ثٻ ذبٶٹاضټ
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تٹاٴ ثطای ٦بټف ٣ٞط ٖالٸٺ ثط زضآٲس اٞطاز، ؾُح تحهیالت آٶبٴ  ٲٽٱ ؾیبؾتی آٴ اؾت ٦ٻ ٲی

اٞعايف ٲٽبضتٽبی . ايٱټب ٦طزٺثب ايٵ ٦بض ٲٷبٕٞ ظيبزی ضا ٶهیت خبٲٗٻ ٸ ذبٶٹازٺ. ضا ټسٜ ٢طاض زاز

اظ ٲٷبٕٞ آٴ ٲی  ، تأثیط ٲثجت ثط ضٸی ٦ٹز٦بٴ ذبٶٹازٺبض٦زضٲٹضز ٶیبظ ثبظاض ٦بض، اٞعايف ثبظزټی 

 .ثبقس

زٸٮت ثطای ٦ٳ٥ ثٻ اٞطاز ٣ٞیط ٲی تٹاٶس اثتسا ٪طؾٷ٫ی ٦ٻ اظ اټٳیت ظيبزی ثطذٹضزاض اؾت ضا اظ 

پؽ اظ آٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ . ثیٵ ثجطز تب ټٳٻ اٞطاز خبٲٗٻ اظ حسا٢٭ ٶیبظ يطٸضی ثٽطٺ ٲٷس قٹٶس

اظ خٳٯٻ اثعاضټبی ٲٹضز . ٲی تٹاٶس ثٻ ضيكٻ ٦ٷی ٣ٞط ثپطزاظز ؾیبؾت ټب ٸ اثعاضټبی ٲرتٯٝ

ط تٹاٴ ثطای ٦بټف ٣ٞٲی. اؾتٟبزٺ ٲی تٹاٴ ثٻ ثٽجٹز ذهٹنیبت ؾطپطؾت ذبٶٹاض  اقبضٺ ٦طز

 . ؾُح تحهیالت آٶبٴ ضا ټسٜ ٢طاض زاز

 ټٳچٷیٵ ثطای اظ ٲیبٴ ثطزٴ ٣ٞط، ٲٷب٣َی ٦ٻ زاضای ثیكتطيٵ ٣ٞط ټؿتٷس ثبيس زض اٸٮٹيت ٢طاض

ٲی تٹاٶس خٯٹی ، حٳبيت ٲٷبؾت زٸٮت اظ آٶٽب ايٵ ٲٷب١َ ٸتٹخٻ ثٻ ٸيٗیت ٞٗبٮیت زض  .٪یطٶس

 .یطزث٫ضا اظ ٲٷب١َ ٲحطٸٰ ثٻ ٲٷب١َ ثطذٹضزاض ٲٽبخطت 

زض ضٸي٧طز ٶرؿت چٷبٶچٻ اٸٮٹيت زٸٮت ثطای . زٸ ضٸي٧طز ٦ٯّی ثطای ٦بټف ٣ٞط ٸخٹز زاضز

ؾتٟبزٺ اظ قبذم ق٧بٜ ٣ٞط ذبٶٹاضټبی ٣ٞیطی ٦ٻ حصٜ ٣ٞط ٦بؾتٵ اظ تٗساز ٣ٞطا ثبقس، ثبيس ثب ا

زض ايٷهٹضت ثب پطزاذت يبضاٶٻ ثٻ ايٵ زؾتٻ اظ . ٦ٳتطيٵ ٞبنٯٻ ضا ثب ذٍ ٣ٞط زاضٶس اٶتربة ٦طز

تٹاٴ ثیكتطيٵ ٦بټف ضا زض ٶؿجت ؾطقٳبض ٣ٞط  ذبٶٹاض ټب ٸ اٶت٣ب٬ آٶٽب ثٻ ثبالی ذٍ ٣ٞط ٲی

 .ثسؾت آٸضز
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Abstract 

     Despite the constant presence of poverty in human societies, because of 
the adverse impact of poverty on social, cultural and political aspect of 
everyday life, alleviating poverty is one of the main concerns of the policy 
makers across of countries. Thus, the study of different dimensions of 
poverty, the assessment of the impact of poverty reduction policies, and 
reviewing policies are the main goals of studying poverty.  

     The main purpose of this study is to measure the poverty line and poverty 
indices in Iran between1984-2009. In this research, poverty line is estimated 

based on basic needs approach. Price value of the minimum requirement to 
meet 2080 kilocalorie per person per day is calculated. For different provinces 

and geographical regions. To this end, poverty Foster, Greer and Thorbecke 
(1984) indices have been calculated for urban and rural area for the years 

1984-2009. A hunger line is proposed to distinguish those whose total 

expenditures do not meet the minimum. Then, the severe poverty line has 
been calculated for different regions of the country. Calorie requirement 
recommended by the official diadedice authorities. Furthermore, using VECM 
the long - term relationship between poverty and economic growth, inflation, 
and inequality. Afterwards, we studied the relationship between crime and 
poverty  

     Results of the study indicate that between 1984 -2004 the trend of poverty 

figures has been declining, while this trend has been increasing between 2005 

-2009. Poverty the Female- headed households in both rural and urban area is 

higher than the man-headed household. The more educated households, the 
lower the poverty incidence. The general trend of malnutrition and under 
nutrition among the children has been declining between the years 1984 till 

2004 and then has been increasing. The results show that there is a direct 

relationship amongst inequality and inflation with poverty, while there is a 
negative relationship between economic growth and poverty. There is a 
positive relationship between poverty and crim. 

 

Key words: poverty indicators, poverty rate, poverty gap, poverty severity, 
severe poverty line 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



0 

 

 

 

Al- Zahra(SA) University 

 

Thesis Title 

                  Socio - economic impacts of  poverty & inequality in Iran      

                   during 1891 -2008 

 

Thesis Advisor 

Dr. Hossein Raghfar 

Dr. Manizhe Nakhai 

 

Thesis Reader 

Dr. Hamid Kurdbacheh 

By 

         Samaneh Gheadi 

             Sep 2011 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


