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چكيذي
ظؼ ايٓ ِمبٌٗ قؼي نعٖ اـ ت تب ؼاثغٗ ثيٓ اعالػبت ِٕعؼج
ظؼ صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي ثؽ ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي ٚ
اعالػبت ِٕعؼج ظؼ صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي ثؽ اؼؾنٙبي خبؼي
ظؼ نؽوتٙبي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ايؽاْ
ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گيؽظ تب ثب اقتفبظٖ اؾ ٔتبيح ثعقت
آِعٖ  ،ضؽٚؼت افهبي صٛؼتٙبي َ اٌي وٗ آثبؼ تٛؼَ ؼٚي
آٔٙب ٔهبْ ظاظٖ نعٖ اقت ِ ،هطص گؽظظ  .ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ
ِعٌي اؼايٗ گؽظيعٖ اقت وٗ ثؽاقبـ آْ ِي تٛاْ اؼؾل خبؼي
ظاؼائيٙبي نؽوتٙب ؼا اؾ ؼٚي ليّت ثبؾاؼ قٙبَ آٔٙب
تطّيٓ ؾظ  .ثب اقتفبظٖ اؾ ايٓ ِعي صٛؼتٙبي ِبٌي ّٔٗٔٛ
ٚؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ
اي اؾ نؽوتٙبي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ة
تؼعيً  ٚ ،تؼعاظي اؾ ِتغيؽ٘بي آٔٙب اؾ خٍّٗ قٛظ ضبٌص
 ،اؼؾل زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ  ٚثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي
اقتطؽاج گؽظيع  ٚثب ِتغيؽ٘بي ِهبثٗ اقتطؽاج نعٖ اؾ
صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي ثؽ ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي ِٛؼظ
ِمبيكٗ لؽاؼ گؽفت  .ثؽاقبـ ٔتبيح ثعقت آِعٖ  ،ثيٓ قٛظ
ضبٌص تبؼيطي  ٚقٛظ ضبٌص تؼعيً نعٖ ّ٘ ٚچٕيٓ اؼؾل
تبؼيطي زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ  ٚاؼؾل خبؼي زمٛق صبزجبْ
قؽِبيٗ ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼ ِكتميُ آنىبؼ گؽظيع  ٚثيٓ
ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي ٔبني اؾ اعالػبت تؼعيً نعٖ  ٚثبؾظٖ

اقتبظ ظأهگبٖ نٙيع چّؽاْ ا٘ٛاؾ ٛٔ ،يكٕعٖ اصٍي ِ ٚكئٛي ِىبتجبت
ػض٘ ٛيأت ػٍّي ظأهگبٖ آؾاظ اقالِي ٚازع ِجبؼوٗ

قؽِبيٗ گػاؼي ثٗ ظقت آِعٖ اؾ اعالػبت تبؼيطي ؼاثغٗ
َػٕي ظاؼي ِهب٘عٖ ٔگؽظيع .
 :ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي  ،اؼؾنٙبي
َاژي ٌاي كهيذي
خبؼي  ،قٛظ ضبٌص  ،زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ  ،ثبؾظٖ قؽِبيٗ
گػاؼي .

 .1مقذمً
ٚخٛظ اعالػبت ِبٌي صسير ِ ٚؼتجؽ ثبػث اتطبغ تصّيُ ٘بي
 .ظؼ صٛؼتي وٗ اعالػبت ِٕتهؽ
ِفيع التصبظي ِي گؽظظ
نعٖ تٛقظ ة ٔگب٘ٙبي التصبظي اؾ ِغٍٛثيت الؾَ ثؽضٛؼظاؼ
ٔجبنٕع ثبػث تصّيُ گيؽي ٘بي التصبظي ٔبِغٍٛة  ٚظؼ
ٔتيدٗ اتالف ِٕبثغ التصبظي  ،اضتالي ظؼ ثبؾاؼ٘بي قؽِبيٗ
 ٚظؼ ٔٙبيت وب٘م ؼفبٖ ػِّٛي ِي گؽظظ  .اعالػبت ِؼتجؽ ٚ
ِؽثٛط يىي اؾ اثؿاؼ٘بي تٛقؼٗ التصبظي ِي ثبنع .
ظؼ زبي زبضؽ ظ ؼ وهٛؼ٘بي تٛقؼٗ يبفتٗ  ،صٛؼتٙبي ِبٌي
 ٚاعالػبت ِبٌي ِٕتهؽ نعٖ تٛقظ ِٛقكبت التصبظي ثٗ
ػٕٛاْ ِّٙتؽيٓ ِٕجغ اعالػبتي ثؽاي ٔهبْ ظاظْ ٚضؼيت
ِبٌي ٔ ٚتبيح ػٍّىؽظ ِعيؽاْ ظؼايٓ ِٛقكبت ِي ثبنع ،
ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً زكبقيت ضبصي ٔكجت ثٗ چگٔٛگي تٙيٗ ايٓ
اعالػبت ٚخٛظ ظاؼظ ٌ .ػا اقتبٔعاؼظ٘بي زكبثعاؼي  ٚيب
اصٛي پػيؽفتٗ نعٖ زكبثعاؼي ثٗ ػٕٛاْ ِجٕبي تٙيٗ ايٓ
اعالػبت ثبيع اؾ ٚيژگي ٘بي ضبصي ثؽضٛؼظاؼ ثبنٕع وٗ
 .يىي اؾ
ِٕدؽ ثٗ تٙيٗ اعالػبت ِؼتجؽ ِ ٚؽثٛط گؽظٔع
ِبٌي  ،فؽض ثجبت
ِفؽٚضبت ثعيٙي تٙيٗ صٛؼتٙبي
اؾٖ گيؽي فؼبٌيت ٘بي
ٚازع پٌٛي ثٗ ػٕٛاْ ِؼيبؼ أع
التصبظي اقت ظؼ زبٌي وٗ ظؼ نؽايظ التصبظي وٗ تٛؼَ
ٚخٛظ ظاؼظ ايٓ فؽض ثٗ نعت تست تبثيؽ لؽاؼ ِي گيؽظ ٚ
ظؼ صٛؼتي وٗ ظؼ تٙيٗ صٛؼتٙبي ِبٌي لعؼت ضؽيع پٛي ثبثت
فؽض نٛظ  ،اعالػبت تٙيٗ نعٖ ثب ٚالؼيت ُ٘ ضٛأي ٔعاؼظ
وب٘م لعؼت ضؽيع
 ،ثٕبثؽايٓ ظؼ ايٓ نؽايظ ٌسبػ ّٔٛظْ
پٛي ظؼ صٛؼتٙبي ِبٌي تبزعٚظي ٔبؼقبيي ٘بي ٔبني اؾ ػعَ
(
ثجبت ٚازع أعاؾٖ گيؽي ؼا ثؽ عؽف ِي قبؾظ
قتبيم . )1380 ،
ظؼ ايٓ ِمبٌٗ قؼي ِي گؽظظ ثب اقتفبظٖ اؾ اؼؾنٙبي
خبؼي ظؼ تٙيٗ صٛؼتٙبي ِبٌي تب زعٚظي اثؽات ٔبني اؾ

وب٘م لعؼت ضؽيع پٛي ٔهبْ ظاظٖ نعٖ  ٚاعالػبت ِبٌي تٙيٗ
نعٖ ثع ْٚظؼ ٔظؽ گؽفتٓ لعؼت ضؽيع پٛي ؼا ثب صٛؼتٙبي
ِبٌي تٙيٗ نعٖ پف اؾ ٌسبػ ّٔٛظْ وب٘م لعؼت ضؽيع پٛي
ِٛؼظ ِمبيكٗ لؽاؼ ظ٘يُ .

 .2پيشيىً تحقيق
ٚخٛظ تٛؼَ ظؼ ثكيبؼي اؾ وهٛؼ٘ب ِٕدؽ ثٗ أدبَ
تسميمبت ؾيبظي ظؼ ؾِيٕٗ نٕبقبيي تبثيؽات تٛؼَ ثؽ
صٛؼتٙبي ِبٌي گؽظيعٖ اقت ثكيبؼي اؾ ايٓ تسميمبت ثٗ
ِٕظٛؼ پبقص ثٗ ايٓ قٛاي ثٛظٖ اقت وٗ آيب صٛؼتٙبي ِبٌي
تؼعيً نعٖ اعالػبت ِفيعتؽي ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؼائٗ
ِي ظٕ٘ع ؟ ِغبٌؼبت ؾيبظي ثٗ ِٕظٛؼ پبقطگٛيي ثٗ ايٓ
قٛاي اؾ ظ٘ٗ ٘بي  1930 ٚ 1920تٛقظ افؽاظ ِتؼعظي اؾ خٍّٗ
ٕ٘ؽي قٛئيٕي  ٚ )1927( 1ظيگؽاْ آغبؾ گؽظيعٖ ٚتبؤٕ ْٛيؿ
اظاِٗ ظاؼظ (ظقتگيؽ . )1372 ،

 .3پيشيىً تحقيقات خارجي
قيٍٛاِ )2002( 2غبٌؼٗ تدؽثي ظؼ ؾِيٕٗ ٔهبْ ظاظْ اثؽات
تٛؼَ ثؽ تصّيُ گيؽي اقتفبظٖ وٕٕعگبْ ظؼ نؽوتٙبي
پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ثؽؾيً أدبَ ظاظٖ
اقت ٔ .تبيح ايٓ تسميك ٔهبْ ِي ظ٘ع وٗ ثيٓ قٛظ ضبٌص
تبؼيطي  ٚقٛظ ضبٌص تؼعيً نعٖ ثؽاقبـ قغر ػِّٛي ليّت
٘ب  ٚاؼؾل تبؼيطي زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ  ٚاؼؾل تؼعيً
نعٖ زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ ّ٘ ٚچٕيٓ ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي
ثٗ ظقت آِعٖ اؾ صٛؼتٙبي ِبٌي تبؼيطي  ٚثبؾظٖ قؽِبيٗ
گػاؼي تؼعيً نعٖ ثؽاقبـ قغر ػِّٛي ليّت ٘ب اضتالف لبثً
ِالزظٗ آِبؼي ٚخٛظ ٔعاؼظ  ٚتصّيُ گيؽي اقتفبظٖ وٕٕعگبْ
اؾ ؼٚي صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ٔكجت ثٗ تصّيُ گيؽي
ثؽاقبـ اعالػبت تبؼيطي ثٗ ٔتبيح ِهبثٙي ِٕدؽ ِي نٛظ .
يبٔگّ٘ٚ 3ىبؼاْ ( )2005ثٗ تدؿيٗ ٚتسٍيً تفبٚتٙبي
ِٛخٛظ ظؼ ؼٚنٙب ي ِسبقجٗ ٚافهبي ضبٌص ظاؼاييٙب ثيٓ
 ٚ 433ظيگؽ ؼٚنٙبي ِٛخٛظ
اقتبٔعاؼظ زكبثعاؼي نّبؼٖ
ِبٕٔع ؼٚل اؼؾنٙبي خبؼي ٚؼٚل ظالؼ٘بي ثبثت ِي پؽظاؾٔع
 .ايٓ ِمبٌٗ نٛا٘ع تدؽثي اؾ ؼٚنٙبي ثٗ وبؼگؽفتٗ نعٖ
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ثؽاي ِسبقجٗ ضبٌص ظاؼاييٙب ظؼ  78نؽوت فؽاُ٘ ِي وٕع .
ٔتبيح ايٓ پژ٘ٚم ٔم اْ ِي ظ٘ع وٗ ثيٓ ؼٚنٙبي اقتفبظٖ
نعٖ  ،تفبٚتٙبي ؾيبظي ٚخٛظ ظاؼظ ٚثيبْ ِي وٕع ثؽاي
افؿايم يىٕٛاضتي ظؼ اؼؾيبثي ضبٌص ظاؼايي ٘ب تست نؽايظ
تٛؼِي اقتبٔعاؼظ نّبؼٖ ِٛ 33ؼظ ٔيبؾ اقت ّ٘ .چٕيٓ ايٓ
ِغبٌؼٗ پيهٕٙبظ ِي وٕع وٗ ٘يبت اقتبٔعاؼظ٘بي زكبثعاؼي
ِبٌي ثبيع ثيبٔيٗ ٘ب يي لبثً تؼؽيف ٚثب اثٙبَ وّتؽ
ظؼِٛؼظ ِعٌٙبي افهبي ضبٌص ظاؼايي ٘ب ظؼ نؽايظ تٛؼِي
صبظؼ ّٔبيع .
6
(ِ )2002ؼتمع ثٛظٔع وٗ اؼؾيبثي نؽوت
ٚاؼ ٚ 5ؼيتؽ
ثؽاقبـ قٛظ ثبليّبٔعٖ  7وٗ ٔبني اؾ صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي
ثؽ ثٙبي تبؼيطي اقت ثبػث اؼؾل گػاؼي کّتؽ اؾ ٚالغ
نؽوتٙب ِي گؽظظ  ٚپيهٕٙبظ وؽظٔع وٗ اؼؾل گػاؼي ثؽاقبـ
قٛظ ثبليّبٔعٖ ثبيع ثب اقتفبظٖ اؾ اعالػبت تؼعيً نعٖ
أدبَ گيؽظ ٚ .اؼ  ٚؼيتؽ ِعي تئٛؼيىي اؼائٗ ظاظٔع وٗ
 ٚتؼعيالت
ثؽاقبـ آْ  ٚثب اقتفبظٖ اؾ قٛظ ثبليّبٔعٖ
تٛؼِي  ،اؼؾل نؽوت ٔهبْ ظاظٖ ِي نع .
ا٘ٚبٍٔ ٚ 8ْٛپيؿًٔ  )2002( 9ثب اقتفبظٖ اؾ ِعي
پيهٕٙبظي ٚاؼ  ٚؼيتؽ قٗ ٔٛع ت ػعيالت تٛؼِي ؼا ثٗ عٛؼ
خعاگبٔٗ أدبَ ظاظٔع ٔ ٚهبْ ظاظٔع وٗ ٘يچ يه اؾ ايٓ
وتٙب ثؽاقبـ قٛظ
تؼعيالت تبثيؽي ثؽ تطّيٓ اؼؾل نؽ
ثبليّبٔعٖ ٔعاؼظ ّ٘ .چٕيٓ آٔٙب ٘يچ نٛا٘عي ثؽاي ايٓ
ظيالت
فؽض وٗ اؼؾيبثي قٛظ ثبليّبٔعٖ ثبيع ثؽا قبـ تغ
تٛؼِي ثبنع ٔ ،يبفتٕع .
٘يٕتؿ )1973( 10ظؼ خؽيبْ تسميك ضٛظ پيؽاِ ْٛاثؽات
صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽ اقبـ تٛؼَ ثؽ تصّيُ گيؽي
اقتفبظٖ وٕٕعگبْ  ،قؽِبيٗ گػاؼاْ ؼا ثٗ قٗ ظقتٗ تمكيُ
 ٚثٗ ٘ؽ گؽٛٔ ٖٚع ضبصي اؾ صٛؼتٙبي ِبٌي ِؽثٛط ثٗ
ِبٌي ػؽضٗ وؽظ  .گؽٖٚ
نؽوتٙبي ِؼيٕي ثؽاي چٕع ظٚؼٖ
اٚي فمظ ثٗ صٛؼتٙبي ِبٌي قٕتي  ٚثؽاقبـ ثٙبي تّبَ نعٖ
 .گؽ ٖٚظ َٚقؽِبيٗ گػاؼأي
تبؼيطي ظقتؽقي ظانتٕع
3

Warr
Ritter
5
Residual Income
6
John ohanlon
7
Ken peansell
8
James. A. Heintz
4

ثٛظٔع وٗ تٕٙب صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽاقبـ تٛؼَ
ؼا ظؼ اضتيبؼ ظانتٕع  ٚقؽأدبَ گؽ ٖٚق َٛنبًِ افؽاظي
ثٛظ وٗ ثؽاقبـ ٘ؽ ظٛٔ ٚع صٛؼتٙبي ِبي ي تصّيُ گيؽي ِي
ّٔٛظٔع ٔ .تبيح ايٓ تسميك ثٗ ؼٚنٕي ٔهبْ ظٕ٘عٖ ػعَ
٘بي
ٚخٛظ ٘ؽگ ٗٔٛتفبٚت ِيبْ تصّيّبت اتطبغ نعٖ گؽٖٚ
ِطتٍف قؽِبيٗ گػاؼاْ ثٛظ .
انتّ٘ٚ ْٛىبؼاْ (ِ )2007ؼتمع ٘كتٕع وٗ ثؽاقبـ نٛا٘ع
تدؽثي ِٛخٛظِ ،عٌٙبي اؼؾيبثي قٛظ ثبليّبٔعٖ ِجتٕي ثؽ
ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي ثٗ عٛؼ لبثً ِالزظٗ اي اؼؾل زمٛق
 .ثٕبثؽايٓ ثٗ
صبزجبْ قؽِبيٗ ؼاوّتؽ تطّيٓ ِي ؾٔع
ثؽؼقي ٔمم تٛؼَ ظؼ اؼؾيبثي قٛظ ثبليّبٔعٖ ثب اقتفبظٖ
.
اؾ ؼٚنٙبي تئٛؼيىي  ٚنجيٗ قبؾي نعٖ پؽظاضتٗ أع
ٔتبيح ايٓ تسميك ٔهبْ ِي ظ٘ع وٗ ظؼيه نؽايظ تٛؼِي
اگؽچٗ قبضتبؼ اصٍي ِعٌٗ اي قٛظ ثبليّبٔعٖ ثع ْٚتغييؽ
ِبٔعٖ اقت ٌٚي ِهىالتي ظؼ ِعٌٙبي اؼؾيبثي ثٛخٛظ ِي آيع
وٗ ثبػث ايدبظ تغييؽ ظؼ اؼؾل زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ ِي
گؽظظ  .ايٓ پژ٘ٚم اصالزبت ِٕبقت ثؽاي غٍجٗ ثؽ ِهىالت
وبؼي ثب ظاظٖ ٘بي ثٙب ي تّبَ نعٖ تبؼيطي ثؽاي ِسبقجٗ
قٛظ ثبليّبٔعٖ ظؼ يه ِسيط تٛؼِي پيهٕٙبظ ِي وٕع .
ِه ايٕتبيؽ ٔ )1973( 11يؿ عي تسميمي پيؽاِ ْٛاثؽات
صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽاقبـ اؼؾنٙبي خبؼي ثؽ
تصّيّبت قؽِبيٗ گػاؼاْ ٔهبْ ظاظٖ اقت وٗ ظاؼٔعگبْ
صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽ اقبـ اؼؾنٙبي خبؼي اؾ
ضٛؼظاؼ
٘يچگ ٗٔٛاِتيبؾ ضبصي ظؼ تصّيُ گيؽي ٘بيهبْ ثؽ
ٔجٛظٖ أع  .ثٗ ػميعٖ ٚي اگؽچٗ تؼعيالت صٛؼتٙبي ِبٌي
ثؽاقبـ اؼؾنٙبي خبؼي تغييؽ لبثً تٛخٙي ؼا ظؼ ؼلُ قٛظ
نؽوتٙبي ِٛؼظ ِغبٌؼٗ ايدبظ وؽظٖ  ،اِب ٚالؼيت ٔكجي
نؽوتٙب ثبثت ِبٔعٖ اقت  ٚايٓ ظٌيً اصٍي ػعَ ٚخٛظ
٘ؽگ ٗٔٛاِتيبؾ ثؽاي ظاؼٔعگبْ صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ
ثؽاقبـ تٛؼَ ظؼ تصّيُ گيؽي ٘ب ثٛظٖ اقت .
ظيىّٓ  ٚ )1975( 12تؼعاظي اؾ صبزت ٔظؽاْ زكبثعاؼي
ٔكجت ثٗ ٔتبيح تسميمبت ثٗ ػًّ آِعٖ تٛقظ ٘يٕتؿ ِ ٚه
ايٕتبيؽ تؽظيع ّٔٛظٔع ِ ٚؼتمع ثٛظٔع اثؽ تؼعيالت ثؽ
تصّيُ گيؽي ظؼ ِٛلؼيت ٘بي ٚالؼي ظؼ صٛؼتي وُ ضٛا٘ع
ثٛظ وٗ ايٓ آثبؼ ػُ الً تست تبثيؽ قبيؽ ػٛاًِ ِؽتجظ ثب
E. McIntyre
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تصّيُ گيؽي ٚالغ نعٖ  ٚاؾ ظيعٖ ٘ب پٕٙبْ ثّبٕٔع
آٔٙب اثؽاؾ وؽظٔع ٔتبيح چٕيٓ تسميمبتي ثٗ ظ ٚظٌيً ِي
تٛأع ِٛلتي ثبنع ٔ ،طكت ثٗ ظٌيً فهبؼ تٛؼِي أعن ظؼ
نؽايظ أدبَ پژ٘ٚم  ٚظ َٚثٗ ظٌيً ػعَ ٚخٛظ ظؼن صسير
قؽِبيٗ
اؾ چگٔٛگي تؼعيالت تٛؼَ ي ظؼ ِيبْ ػَّٛ
گػاؼاْ .

 .4پيشيىً تحقيقات داخهي
ؼٚيبيي ( )1371ظؼ ؼقبٌٗ ظوتؽي ضٛظ ثٗ ثؽؼقي تبثيؽ
تٛؼَ ثؽ تصّيُ گيؽي اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ صٛؼتٙبي ِبٌي
پؽظاضتٗ اقت ِ .سمك ضّٓ اؼايٗ ظِ ٚدّٛػٗ صٛؼتٙبي ِبٌي
ي
خعاگبٔٗ يىي نبًِ صٛؼتٙبي ِبٌي تبؼيطي  ٚظيگؽي نبَ
صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽ ِجٕبي قغر ػِّٛي ليّت ٘ب
ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ  ،ؼفتبؼ آٔبْ ؼا ظؼ تصّيُ گيؽي
ضؽيع يب ػعَ ضؽيع قٙبَ نؽوتٙب اؾ عؽيك پؽقهٕبِٗ ِٛؼظ
ثؽؼقي لؽاؼ ظاظٖ  .ثؽاقبـ ٔتبيح ايٓ تسميك ٘يچگٗٔٛ
اضتالف آِبؼي ثيٓ تصّيّبت ظاؼٔعگبْ صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً
نعٖ ٚظاؼٔعگبْ صٛؼتٙبي ِبٌي تبؼيطي ٚخٛظ ٔعانتٗ اقت .
قبقبٔي ( )1375ثٗ اؼؾيبثي صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ
ثؽاقبـ نبضص ػِّٛي ليّت ٘ب  ٚتبثيؽ آْ ثؽ تصّيُ گيؽي
٘بي التصبظي پؽظاضتٗ اقت  .ثؽاقبـ ٔتبيح ايٓ تسميك ظؼ
نؽايظ ضبصي صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽاقبـ نبضص ػِّٛي
ليِت ٘ب  ،ثؽ تصّيُ گيؽي ٘بي التصبظي تبثيؽ ظانتٗ اقت
.
ػبِؽي ( )1376عي تسميمي صٛؼتٙبي ِبٌي تؼعاظ ِسعٚظي اؾ
نؽوتٙبي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ايؽاْ ؼا
ثؽ ِجٕبي نبضص ػِّٛي ليّت ٘ب تؼعيً ّٔٛظٖ  ٚ ،اثؽات
ايٓ تؼعيالت ؼا ثؽ ؼفتبؼ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ اعالػبت
.
زكبثعاؼي ظؼ ايؽاْ ِٛؼظ اؼؾيبثي لؽاؼ ظاظٖ اقت
ٔتبيح ثٗ ظقت آِعٖ اؾ ايٓ تسميك تصعيك وٕٕعٖ ٔتبيح
تسميمبت گػنتٗ ثٛظٖ اقت .
قتبيم ( )1380ظؼ پبيبْ ٔبِٗ ظوتؽي ضٛظ صٛؼتٙبي ِبٌي
ّٔ ٗٔٛاي اؾ نؽوتٙبي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق
قبٌٗ ثب
ثٙبظاؼ ايؽاْ ؼا ظؼ يه ظٚؼٖ ؾِبٔي پٕح
اقتفبظٖ اؾ نبضص ػِّٛي ليّت ٘ب تؼعيً ّٔٛظٖ  ٚؼاثغٗ
اعالػبت تؼعيً نعٖ ؼا ثب ليّت قٙبَ نؽوتٙب اؾ عؽيك نم
ٔكجت ِِ ُٙبٌي ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظاظٖ اقت  ،ثؽاقبـ
ٔتبيح ايٓ تسميك تبثيؽ اعالػبت تؼعيً نعٖ  ٚاعالػبت

تبؼيطي ثؽ ؼٚي ليّت قٙبَ ثٗ صٛؼت ِهبثٗ ثٛظٖ  ٚاط الػبت
تؼعيً نعٖ ِؿيت ضبصي ٔكجت ثٗ اعالػبت تبؼيطي ٔعانتٗ
اقت .

 .5فزضيً ٌاي تحقيق
ثٗ ِٕظٛؼ ثؽؼقي ٔٛع ؼاثغٗ ثيٓ اعالػبت ِجتٕي ثؽ ثٙبي
تبؼيطي  ٚاعالػبت ِجتٕي ثؽ اؼؾنٙبي خبؼي فؽضيٗ ٘بيي ثٗ
نؽذ ؾيؽ آؾِ ْٛگؽظيع :
فزضيً اَل  :ثيٓ قٛظ ضبٌص ٔبني اؾ اعالػبت صٛؼتٙبي
َاٌي ِجتٕي ثؽ ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي  ٚقٛظ ضبٌص ٔبني
اؾ اعالػبت صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي ثؽ اؼؾنٙبي خبؼي ؼاثغٗ
ِؼٕي ظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ .
فزضيً دَو  :ثيٓ زمٛق صبزجبْ قٙبَ ظؼ صٛؼتٙبي ِبٌي
ِجتٕي ثؽ ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي  ٚصٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي
ثؽ اؼؾنٙبي خبؼي ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ .
فزضيً سُو  :ثيٓ ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي ثٗ ظقت آِعٖ اؾ
اعالػبت صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي ثؽ ثٙبي تّبَ نعٖ تبؼيطي ٚ
صٛؼتٙبي ِبٌي ِجتٕي ثؽ اؼؾنٙبي خبؼي ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي
ٚخٛظ ظاؼظ .

 .6مكان َ دَري سماوي تحقيق
لٍّؽٚی ِىبٔي أدبَ ايٓ تسميك نؽوتٙبي پػيؽفتٗ نعٖ
ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ايؽاْ ٘كتٕع وٗ ٚيژگيٙبي ؾيؽ ؼا
ظانتٗ ثبنٕع :
 ػضٛيت ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ايؽاْ عي قبٌٙبي ِٛؼظِغبٌؼٗ .
 قٛظآٚؼ ثٛظْ فؼبٌيت نؽوتٙب عي قبٌٙبي ِٛؼظ ِغبٌؼٗ . تبؼيص پبيبْ قبي ِبٌي نؽوتٙب  12/29ثبنع . نؽوت ٘بي قؽِبيٗ گػاؼي  ٚاػتجبؼي ثٗ ظٌيً تبثيؽاتِضبػف آٔٙب ظؼ ثؽؼقي زػف نعٖ أع .
اؾ ثيٓ نؽوتٙبي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ
ايؽاْ پف اؾ زػف نؽوتٙبيي وٗ فبلع ٚيژگيٙبي فٛق ثٛظٔع
 249 ،نؽوت وٍيٗ ٚيژگيٙبي ِٛؼظ ٔيبؾ تسميك ؼا ظاؼا
.
ثٛظٔع  ٚثٗ ػٕٛاْ خبِؼٗ آِبؼي تسميك نٕبضتٗ نعٔع
1380 - 1386
ظٚؼٖ ؾِبْ ي أدبَ ايٓ تسميك ثٗ قبي ٘بي
ِسعٚظ ِي نٛظ.

 .7اوتخاب شزكتٍاي ومُوً

ثؽاي أتطبة نؽوتٙبي ّٔ ٗٔٛاثتعا الؾَ اقت زدُ ّٔٗٔٛ
ِسبقجٗ گؽظظ  .ثب تٛخٗ ثٗ ظؼ ظقتؽـ ٔجٛظْ ٚاؼيبٔف ظؼ
خبِؼٗ آِبؼي  ،ظؼ يه تسميك اٌٚيٗ ِيؿاْ ٚاؼيبٔف ثؽ
ِجٕبي ٔؽش ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي تؼعيً نعٖ  ٚثب اقتفبظٖ
اؾ يه ّٔ 20 ٗٔٛتبيي اؾ نؽوتٙب ثؽآٚؼظ گؽظيع  ٚقپف ثب
اقتفبظٖ اؾ فؽِٛي ؾيؽ زدُ ِّٔ ٗٔٛتٕبقت ثب خبِؼٗ
تؼييٓ نع ( .آغؼ ِِٕٛ ،ي )1383 ،
2

NZα δ2x

249 (1/ 96)2  (0/096)2
n 2

 33
2
2
2
2
2
(
0
/
03
)
(
249
1
)

(
1
/
96
)
(.
0
/
096
)
ε (N  1)  Zα δ x
2

2

ظؼ فؽِٛي ثبال :
 nتؼعاظ ّٔٗٔٛ
 Nتؼعاظ خبِؼٗ
2

ٚ  xاؼيبٔف خبِؼٗ
2
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2

 زعاوثؽ ضغبي ثؽآٚؼظ
ثٕبثؽايٓ زدُ ِّٔ ٗٔٛتٕبقت ثب خبِؼٗ  33نؽوت ثٗ ظقت
آِع  ٚثؽاقبـ ؼٚل ّٔ ٗٔٛگيؽي تصبظفي نؽوتٙبي ّٔٗٔٛ
أتطبة گؽظيع .

 .8رَش شىاسي تحقيق
ثٗ ِٕظٛؼ ظقت يبثي ثٗ اعالػبت ِٛؼظ ٔيبؾ تسميك ِؽا زً
ؾيؽ أدبَ گؽظيع :
 -1خّغ آٚؼي اعالػبت  ٚگؿاؼنٙبي ِبٌي نؽوتٙبي پػيؽفتٗ
نعٖ ظؼ ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ عي قبٌٙبي . 1380 -1386
 -2تؼعيً تؽاؾٔبِٗ نؽوتٙبي ّٔ ٗٔٛثؽاقبـ اؼؾنٙبي خبؼي
ثٗ صٛؼت ؾيؽ :
 Pmليّت ثبؾاؼ ٘ؽ ق ُٙظؼ پبيبْ ٘ؽ ظٚؼٖ

Em= Pm  N

 Nتؼعاظ قٙبَ نؽوت ظؼ پبيبْ ٘ؽ ظٚؼٖ
 Emخّغ زمٛق صبزجبْ قٙبَ ثؽاقبـ اؼؾل ثبؾاؼ

) Am  AB  ( Em  EB
 E Bاؼؾل ظفتؽي زمٛق صبزجبْ قٙبَ

Am

اؼؾل ثبؾاؼ ظاؼائيٙبي غيؽ خبؼي

AB

اؼؾل ظفتؽي ظاؼائيٙبي غيؽ خبؼي

قپف اؼؾل ثبؾاؼ ثٗ ظقت آِعٖ ثؽاي ظاؼائيٙبي غيؽ خبؼي
(  ) Amثؽاقبـ ٔكجت اؼؾل ظفتؽي ٘ؽ ظاؼايي ثٗ خّغ اؼؾل
ظفتؽي ظاؼايي ٘بي غيؽ خبؼي وٗ ثٗ ثٙبي تّبَ نعٖ ثجت
نعٖ أع  ،قؽ نىٓ ِي گؽظظ تب اؼؾل ثبؾاؼ ٘ؽ ظاؼايي
غيؽ خبؼي ثعقت آيع .

AiB
AB

Aim

اؼؾل ثبؾاؼ ٘ؽ ظاؼاي غيؽ خبؼي

AiB

اؼؾل ظفتؽي ٘ؽ ظاؼايي غيؽ خبؼي

Aim  Am 

ثعيٓ تؽتيت تؽاؾٔبِٗ  33نؽوت ّٔ ٗٔٛثؽاي يه ظٚؼٖ ٘فت
قبٌٗ  ٚظؼ ِدّٛع  231صٛؼت تؽاؾٔبِٗ تؼعيً ِيگؽظظ .
 -3تؼعيً صٛؼت قٛظ ٚؾيبْ نؽوتٙب ّٔ ٗٔٛثؽاقبـ اؼ ؾنٙبي
خبؼي :
ظؼ صٛؼتي وٗ اؼؾل ظاؼائيٙبي اقتٙالن پػيؽ ثٗ اؼؾل ٘بي
خبؼي تجعيً نٛظ ٘ ،ؿيٕٗ اقتٙالن ايٓ ظاؼائيٙب ٔيؿ ثبيع
ثؽاقبـ اؼؾ نٙبي خبؼي ظاؼيي ِسبقجٗ گؽظظ  ٚثعيٓ تؽتيت
تٕٙب زكبثي وٗ ظؼ صٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ تغييؽ پيعا ِي وٕع
٘ؿيٕٗ اقتٙالن اقت ِ .تٕبقت ثب تغييؽات اؼؾل ٘ؽ ظاؼايي
٘ؿيٕٗ اقتٙالن آْ ظاؼايي ٔيؿ تغييؽ ِي يبثع .

Aim
AiB

Dim  DiB 

٘ Dimؿيٕٗ اقتٙالن تؼعيً نعٖ ٘ؽ ظاؼايي
٘ DiBؿيٕٗ اقتٙالن ظفتؽي ٘ؽ ظاؼايي

ظؼ اظاِٗ ٘ ،ؿيٕٗ اقتٙالن ثٗ ظقت آِعٖ ثؽاقبـ اؼؾنٙب
ي خبؼي ظؼ صٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ثٗ خبي ٘ؿيٕٗ اقتٙالن ثجت
نعٖ لؽاؼِي گيؽظ  ٚقٛظ ضبٌص تؼعيً نعٖ ِسبقجٗ ِي گؽظظ
 .ظؼ ٔتيدٗ صٛؼت قٛظ ٚؾيبْ  33نؽنت ّٔ ٗٔٛثؽاي يه ظٚؼٖ
ِبٌي ٘فت قبٌٗ ٚظؼ ِدّٛع  231صٛؼت قٛظ  ٚؾيبْ ثؽاقبـ
ؼٚل فٛق تؼعيً ِي گؽظظ .
 -4ظؼ ِؽزٍٗ ثؼع ِيبٔگيٓ زكبثي قٛظ ضبٌص تبؼيطي  ٚقٛظ
ضبٌص تؼعيً نعٖ ٘ؽ نؽوت عي قبٌٙبي ِٛؼظ ِغبٌؼٗ ِسبقجٗ
 ٚثٗ ػٕٛاْ ظ ٚظقتٗ ِتغيؽ خٙت آؾِّ٘ ْٛجكتگي فؽضيٗ
ّ٘ .چٕيٓ ِيبٔگيٓ زكبثي زمٛق
اٚي اقت فبظٖ ِي گؽظظ
صبزجبْ قؽِبيٗ ثؽاقبـ اعالػبت تبؼيطي  ٚثؽاقبـ اعالػبت
 1380-1386ثٗ ػٕٛاْ ظٚ
تؼعيً نعٖ ٘ؽ نؽوت عي قبٌٙبي
ظقتٗ ِتغيؽ خٙت آؾِ ْٛفؽضيٗ ظِٛ َٚؼظ ِغبٌؼٗ لؽاؼ ِي
گيؽظ  .ظؼ اظاِٗ ٔؽش ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي اؾ ؼٚي
صٛؼتٙبي ِبٌي تب ؼيطي  ٚصٛؼتٙبي ِبٌي تؼعيً نعٖ ظؼ عٛي
قبٌٙبي ِغبٌؼٗ ِسبقجٗ ِ ٚيبٔگيٓ زكبثي ايٓ ظ ٚظقتٗ
ٔؽش ثعقت آِعٖ ثٗ ػٕٛاْ ظ ٚظقتٗ ِتغيؽ خٙت آؾِْٛ
ّ٘جكتگي فؽضيٗ ق َٛاقتفبظٖ ِي نٛظ .

 .9چگُوگي آسمُن فزضيً ٌا
اؾ آٔدب وٗ ؼٚل آِبؼي تسميك تٛصيفي اؾ ٔٛع ّ٘جكتگي
ِي ثبنع ثٕبثؽايٓ ثبتٛخٗ ثٗ ايٕىٗ ّٔ ٗٔٛتسميك اؾ يه
خبِؼٗ ٔؽِبي أتطبة نعٖ  ٚاؾ قٛي ظيگؽ أسؽاف ِؼيبؼ
خبِؼٗ ٔبِؼٍ َٛاقت  ،ثٕبثؽايٓ ثؽاي آؾِّ٘ ْٛجكتگي
 .ظؼ
 tاقتيٛظٔت اقتفبظٖ ِي نٛظ
فؽضيٗ ٘ب اؾ تٛؾيغ
صٛؼتي وٗ ثيٓ ِتغيؽ٘بي تسميك ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي ِهب٘عٖ
نٛظ ِ ،عي ؼگؽقئٛي ثيٓ ظِ ٚتغيؽ ِسبقجٗ  ٚايٓ ِعي ثب
اقتفبظٖ اؾ تٛؾيغ  Fآؾِِ ْٛي گؽظظ .

 .10وتايج آسمُن فزضيً ٌاي تحقيق
ظؼ ايٓ ثطم پف اؾ عؽذ فؽضيٗ ٘ب ثٗ صٛؼت ػجبؼات آِبؼي
 ،آِبؼٖ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثٗ ػٕٛاْ ِجٕبي ؼظيب لجٛي
فؽضيٗ ٘ب اؾ عؽيك آؾِّ٘ ْٛجكتگي پيؽقِ ْٛسبقجٗ ِي
گؽظظ  ٚظؼ صٛؼتي وٗ ثيٓ ِتغيؽ٘ب ّ٘جكتگي ٚخٛظ ظانتٗ
ثبنع ٔٛع ّ٘جكتگي آٔٙب ِٚؼبظٌٗ ؼگؽقي ْٛثيٓ ظِ ٚتغيؽ
ِي گؽظظ .
خٙت پيم ثيٕي ٘بي آيٕعٖ اؼايٗ
 -10-1وتايج آسمُن فزضيً اَل
ثؽاي آؾِ ْٛفؽضيٗ اٚي اثتعا ضؽيت ّ٘جكتگي ثيٓ اعالػبت
نعٖ
ِؽثٛط ثٗ قٛظ ضبٌص تبؼيطي  ٚقٛظ ضبٌص تؼعيً

نؽوتٙبي ِّٔ ٗٔٛسبقجٗ  ٚثب اقتفبظٖ اؾ آِبؼٖ  tاقتيٛظٔت
ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ گؽفت  .اعالػبت ِؽثٛط ثٗ فؽضيٗ اٚي ظؼ
خعٚي  1ضالصٗ نعٖ اقت .
جذَل  -1اطالعات مزبُط بً سُد خانص تاريخي َ سُد خانص تعذيم شذي
آماري ٌاي آسمُن
ٌمبستگي
T
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....
جذ
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رابطً
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n
شذي

سُد خانص
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َجُد دارد
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0/824 33 0/01
سُد خانص
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ثٕبثؽايٓ ضؽيت ّ٘جكتگي ثيٓ قٛظ ضبٌص تبؼيطي  ٚقٛظ
ضبٌص تؼعيً نعٖ ظؼ قغر  99ظؼ صع ِؼٕي ظاؼ ثٛظٖ  ٚثيٓ
ػييٓ
ِؼٕي ظاؼي ٚخٛظ ظاؼظ ضؽيت ت
ظِ ٚتغيؽ ؼاثغٗ
 82/4ظؼ صع اؾ
 R2 =./824ثيبْ وٕٕعٖ ايٓ ِغٍت اقت وٗ
تغييؽات قٛظ ضبٌص تؼعيً نعٖ ؼا ِي تٛاْ ثٗ تغييؽات
قٛظ ضبٌص تبؼيطي ٔكجت ظاظ .
 -10-2وتايج آسمُن فزضيً دَو
ِيؿاْ ّ٘جكتگي ثيٓ اؼؾل تبؼيطي زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ ٚ
ضؽيت
اؼؾل خبؼي زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ ثباقتفبظٖ اؾ
ّ٘جكتگي پيؽقِ ْٛسبقجٗ گؽظيع  ٚآؾِِ ْٛؼٕي ظاؼ ثٛظْ
آْ ثٗ ّ٘ؽاٖ قبيؽ آِبؼٖ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ خعٚي  2ضالصٗ
نعٖ اقت .
جذَل  -2اطالعات مزبُط بً ارسش جاري َارسش تاريخي حقُق صاحبان
سزمايً
آماري ٌاي آسمُن
ٌمبستگي
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چِ t ْٛسبقجٗ نعٖ اؾ ِ tهب٘عٖ نعٖ اؾ خعٚي ثيهتؽ ِي
ثبنع  ،اؾ ايٕؽ ٚفؽض  Hoؼظ  ٚفؽض  H1پػيؽفتٗ ِي نٛظ
ثٕبثؽايٓ ضؽيت ّ٘جكتگي ثيٓ ا ؼؾل تبؼيطي زمٛق صبزجبْ
 99ظؼ
قؽِبيٗ  ٚاؼؾل خبؼي زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ ظؼ قغر
صع ِؼٕي ظاؼ ثٛظٖ  ٚثيٓ ظِ ٚتغيؽ ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي
ٚخٛظ ظاؼظ  .ثبٚخٛظ ضؽيت تؼييٓ ِ R2 = 0/292ي تٛاْ گفت
ً  29ظؼ صع اؾ تغييؽات اؼؾل خبؼي زمٛق صبزجبْ
وٗ تمؽيجب
قؽِبيٗ ٔبني اؾ تغييؽات ظؼ اؼ ؾل تبؼيطي زمٛق صبزجبْ
قؽِبيٗ ِي ثبنع .
 -10-3وتايج آسمُن فزضيً سُو
ٔتبيح آؾِ ْٛفؽضيٗ ق َٛثيبٔگؽ ػعَ ٚخٛظ ّ٘جكتگي ثيٓ
ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي ثٗ ظقت آِعٖ ثب اقتفبظٖ اؾ اعالػبت
تبؼيطي  ٚثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي ٔبني اؾ اعالػبت تؼعيً
٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ
ٔ .تبيح آؾِ ٚ ْٛآِبؼٖ
نعٖ ِي ثبنع
ثؽاي فؽضيٗ ق َٛثٗ نؽذ خعٚي ؾيؽ ضالصٗ نعٖ اقت .
جذَل  -3اطالعات مزبُط بً باسدي سزمايً گذاري تاريخي َ باسدي
سزمايً گذاري تعذيم شذي
آماري ٌاي آسمُن
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ثب تٛخٗ ثٗ اعالػبت خعٚي فٛق ّ٘جكتگي ثكيبؼ
ٔبچيؿٚ r=0/012خٛظ ٘ ،ؽگ ٗٔٛؼاثغٗ ثيٓ ثبؾظٖ قؽِبيٗ

گػاؼي تبؼيطي  ٚثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي تؼعيً نعٖ ؼا ؼظ
ِي وٕع.

 .11بحث َ وتيجًگيزي
ثٗ ِٕظٛؼ ظقت يبثي ثٗ يه ٔتيدٗ گيؽي ِغٍٛة  ،الؾَ اقت
يبفتٗ٘بي ثٗ ظقت آِعٖ اؾ ايٓ پژ٘ٚم ثب ٔظؽات ػٍّي ٚ
ِ .غبثك ثب ِجبٔي ٔظؽي
تئٛؼيىي ِٛخٛظ ِمبيكٗ گؽظظ
ِٛخٛظ صٛؼت ٘بي ِبٌي ِجتٕي ثؽ اؼؾل ٘بي خبؼي  ،اعالػبت
ِفيعتؽي ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ ثٗ ِٕظٛؼ اتطبغ تصّيّبت
التصبظي اؼايٗ ِي ّٔبيع  ،اؾ عؽفي ِٛأغ ِ ٚسعٚظيت ٘بي
ِتؼعظي ثؽ قؽ ؼاٖ اقتفبظٖ اؾ اؼؾل ٘بي خبؼي ٚخٛظ ظاؼظ
 .ثؽ اقبـ ٔتبيح ايٓ تسميك ِي تٛاْ ايٓ چٕيٓ ٔتيدٗ گيؽي
وٕٕعگبْ ؼٔٚع
ّٔٛظ وٗ ظؼ صٛؼتي وٗ ثؽاي اقتفبظٖ
تغييؽات الالَ صٛؼت ٘بي ِبٌي عي چٕع ظٚؼٖ ِ ُٙثبنع  ،ة ا
٘بي
تٛخٗ ثٗ ايٓ وٗ ثيٓ اعالػبت تبؼيطي  ٚاعالػبت اؼؾل
خبؼي ؼاثغٗ ِكتميُ ٚخٛظ ظاؼظ پف ؼٔٚع ٘ؽ ظ ٚيىكبْ
ثٛظٖ ٔ ٚيبؾي ثٗ تؼعيً صٛؼت ٘بي ِبٌي ثؽ اقبـ اؼؾل ٘بي
خبؼي ٚخٛظ ٔعاؼظ ّ٘ .چٕيٓ ظؼ صٛؼتي وٗ ثؽاي اقتفبظٖ
وٕٕعٖ اؾ صٛؼت ٘بي ِبٌي  ،اؼؾل خبؼي زمٛق صبزجبْ
٘بي خبؼي ُِٙ
قؽَايٗ ِ ٚجٍغ قٛظ ضبٌص ثؽ اقبـ اؼؾل
ثبنع ِ ،ي تٛاْ ايٓ اؼؾل ٘ب ؼا اؾ ؼٚي ِعي اؼائٗ نعٖ ظؼ
ايٓ تسميك ثٗ صٛؼت تمؽيجي ثؽآٚؼظ ّٔٛظ ٌٚ .ي ظؼ صٛؼتي
وٗ اقتفبظٖ وٕٕعٖ خٙت تصّيُ گيؽي ثٗ ؼلُ ٔكجت ٘بي ِبٌي
 ٚؼٔٚع تغييؽات ايٓ ٔكجت ٘ب ( ثٗ ٚيژٖ ٔكجت ٘بي قٛظآ ٚؼي
ٔ ٚكجت ٘بيي وٗ ظاؼايي ٘بي ثٍٕع ِعت  ٚزمٛق صبزجبْ
قؽِبيٗ ظؼ آْ ٘ب ظضبٌت ظاؼٔع ) ٔيبؾ ظانتٗ ثبنع  ،الؾَ
اقت وٗ صٛؼت ٘بي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽ اقبـ اؼؾل ٘بي خبؼي
ؼا ظؼ اضتيبؼ ظانتٗ ثبنع تب ثعيٓ تؽتيت تصّيّبت
ِفيعتؽي اتطبغ ّٔبيع .
ٔتبيح ثٗ ظقت آِعٖ اؾ ايٓ پژ ٖٚل ثب ٔتبيح ثكيبؼي اؾ
تسميمبت گػنتٗ ِهبثٗ ِي ثبنع  .اؾ خٍّٗ ايٓ تسميمبت ،
ِغبٌؼٗ تدؽثي قيٍٛا ( )2002ظؼ نؽوت ٘بي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼ
ثٛؼـ اٚؼاق ثٙبظاؼ ثؽؾيً ثٛظٖ اقت وٗ ثؽ اقبـ ٔتبيح
ايٓ تسميك  ،ثيٓ قٛظ ضبٌص تبؼيطي  ٚقٛظ ضبٌص تؼعيً
٘ب  ٚاؼؾل تبؼيطي زمٛق
نعٖ ثؽ اقبـ قغر ػِّٛي ليّت
صبزجبْ قؽِبيٗ  ٚاؼؾل تؼعيً نعٖ زمٛق صبزجبْ قؽِبيٗ ٚ
٘بي
ّ٘چٕيٓ ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي ثٗ ظقت آِعٖ اؾ صٛؼت
ِبٌي تبؼيطي  ٚثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي تؼعيً نعٖ ثؽ اقبـ

قغر ػِّٛي ليّت ٘ب ؼاثغٗ ِؼٕي ظاؼي ٚخٛظ ظانتٗ اقت وٗ
ثب ٔتبيح تسميك
ظؼ ظِٛ ٚؼظ اٚي ٔتبيح ثٗ ظقت آِعٖ
زبضؽ وبِالً ِهبثٗ ِي ثبنع ٌٚي اؾ آٔدب وٗ ٌسبػ ّٔٛظْ
اؼؾل٘بي خبؼي ظؼ صٛؼت ٘بي ِبٌي ثٗ صٛؼت ِضبػف ظؼ ٔكجت
ثبؾظٖ قؽِبيٗ گػاؼي تبثيؽ ظانتٗ اقت ٔ ،تبيح ايٓ فؽضيٗ
ثب ٔتبيح تسميك يبظ نعٖ ِغبثمت ٔعاؼظ .
ّ٘چٕيٓ ثؽ اقبـ ِغبٌؼٗ تدؽثي ا٘ٚبٍٔ ٚ ْٛپيؿًٔ ()2002
الالَ ِطتٍف صٛؼت ٘بي ِبٌي تؼعيً نعٖ ٔكجت ثٗ الالَ
صٛؼت٘بي ِبٌي وٗ تٛؼَ ظؼ آْ ٘ب ٌسبػ ٔهعٖ اقت  ،ثبؼ
اعالػبتي اضبفٗ تؽي ؼا ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعٖ ِٕتمً ّٔي ّٔبيع
 ،ثٗ ايٓ ِف َٛٙوٗ ايٓ ظ ٚظقتٗ اؾ اعالػبت ؼاثغٗ
ثٍغ
ِؼٕيظاؼي ثب يىعيگؽ ظاؼٔع ٘ ،ؽ چٕع وٗ اؾ ٔظؽ َ
ازتّبالً ثب ّ٘عيگؽ ِتفبٚتٕع .
ٔتبيح تسميك زبضؽ ثب ٔتبيح ِغبٌؼبت وهٛؼ٘بي ظيگؽ وٗ
(ِ ، )1973ه ايٕتبيؽ ()1973
تٛقظ افؽاظي ّ٘چ٘ ْٛيٕتؿ
أدبَ نعٖ اقت  ،تهبثٗ ؾيبظي ظاؼظ .
تٛاْ ٔتبيح ثؽضي
ثب اقتفبظٖ اؾ ٔتبيح ايٓ تسميك ِي
ژ٘ٚم تدؽثي
تسميمبت ظاضٍي گػنتٗ  ،اؾ خٍّٗ ٔتبيح پ
قتبيم ( ٚ )1380ؼؤيبيي ( )1371ؼا تبييع ّٔٛظ ٘ؽ چٕع وٗ
تست نؽايظ ضبصي وٗ لجالً ثٗ آْ انبؼٖ گؽظيع تٙيٗ
صٛؼت٘بي ِبٌي ِجتٕي ثؽ اؼؾل ٘بي خبؼي ِي تٛأع اعالػبت
ِفيعتؽي ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ ِٕتمً ّٔبيع  .اٌجتٗ غوؽ
ايٓ ٔىتٗ ِ ُٙثٗ ٔظؽ ِي ؼقع وٗ ظؼ ايٓ تسك يمبت تٛؼَ اؾ
عؽيك تؼعيً صٛؼت ٘بي ِبٌي ثؽ اقبـ تغييؽات قغر ػِّٛي
٘بي
ليّت٘ب اػّبي نعٖ اقت  ،ظؼ زبٌي وٗ اگؽ اؾ اؼؾل
خبؼي اقتفبظٖ گؽظظ ازتّبالً ٔتبيح خعيعي ثٗ ظٔجبي ضٛا٘ع
ظانت .

 .12پيشىٍاد بزاي تحقيقات آيىذي
1ـ ظؼ صٛؼتي وٗ ثٗ خبي اقتفبظٖ اؾ اعالػبت اؼؾل ٘بي
خبؼي  ،صٛؼت ٘بي ِبٌي ثؽ اقبـ قغر ػِّٛي ليّت ٘ب تؼعيً
ظاؼ ثيٓ
نٔٛع ِهبثٗ پژ٘ٚم زبضؽ ٚ ،خٛظ ؼاثغٗ ِؼٕي
اعالػبت ِٕعؼج ظؼ صٛؼت ٘بي ِبٌي تبؼيطي  ٚاعالػبت ِٕعؼج
ظؼ صٛؼت ٘بي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽ اقبـ قغر ػِّٛي ليّت ٘ب
ثؽؼقي گؽظظ .
2ـ ظؼ صٛؼتي وٗ ثٗ خبي ِتغيؽ٘بي ِٛؼظ ا قتفبظٖ ظؼ
ايٓ تسميك  ،اؾ ٔكجت ٘بي ِبٌي ِ ُٙظيگؽ ( ِبٕٔع  :گؽظل

ظاؼايي٘بي ثبثت ٔ ،كجت ثبؾظٖ ِدّٛع ظاؼايي ٘ب ٔ ،كجت
) ثٗ
قٛظ ضبٌص ثٗ فؽٚل ٔ ،كجت قٛظ ٔبضبٌص ثٗ فؽٚل
ػٕٛاْ ِتغيؽ٘بي تسميك اقتفبظٖ نٛظ ازتّبالً ٔتبيح خعيعي
ثٗ ظقت ِيآيع .
3ـ اؾ عؽيك تؼعيً صٛؼتٖاي ِبٌي ثب اؼؾل٘بي خبؼي ثٗ
ؼٚل ِهبثٗ ِ ٚمبيكٗ آْ ٘ب ثب صٛؼت ٘بي ِبٌي تؼعيً ٔهعٖ
« آيب صٛؼت ٘بي ِبٌي
ثٗ ِٕظٛؼ پبقص ثٗ ايٓ قٛاي وٗ
ِجتٕي ثؽ اؼؾل ٘بي خبؼي ظاؼاي ثبؼ اعالػبتي ثيهتؽي ثؽاي
اقتفبظٖوٕٕعگبْ ِي ثبنع يب ضيؽ ؟ »  ٚاؾ عؽيك ٔظؽضٛا٘ي
پؽقم ٔبِٗاي اؾ اـ تفبظٖوٕٕعگبْ ِيتٛاْ ِفيعتؽ ثٛظْ
صٛؼت٘بي ِبٌي ِجتٕي ثؽ اؼؾل ٘بي خبؼي ٔكجت ثٗ صٛؼت ٘بي
ِبٌي تبؼيطي ؼا آؾِّٛٔ ْٛظ .
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چبپ ٘فتُ  ،خٍع ظ. َٚ
فؽٕ٘گ  ٚاؼنبظ اقالِي ،
ظقتگيؽِ ،سكٓ ( )1372زكبثعاؼي تٛؼِي  ،أتهبؼ ٔهؽ ػٍَٛ
ظأهگب٘ي  ،چبپ اٚي .
ؼؤيبيي  ،ؼِضبٔؼٍي ( )1371زكبثعاؼي تٛؼِي  ٚصٛؼت
ِبٌي تؼعيً نعٖ  ،ؼقبٌٗ ظوتؽي  ،ظأهگبٖ آؾاظ اقالِي
ٚازع ػٍ ٚ َٛتسميمبت .

٘بي

قبقبٔي ِ ،سّٛظ ( « )1375صٛؼت٘بي ِبٌي تؼعيً نعٖ ثؽ
گيؽي٘بي
اقبـ نبضص ػِّٛي ليّت ٘ب  ٚتبثيؽ آْ ثؽ تصّيُ
التصبظي » پبيبْٔبِٗ وبؼنٕبقي اؼنع  ،ظأهگبٖ آؾاظ
اقالِي .
قتبيم ِ ،سّعؼضب ( « )1380ثؽؼقي تبثيؽ افهبي اعالػبت
»  ،ؼقبٌٗ
زكبثعاؼي ثؽ ِجٕبي تٛؼَ ثؽ ؼٚي ليّت قٙبَ
ظوتؽي  ،ظأهگبٖ آؾاظ اقالِي ٚازع ػٍ ٚ َٛتسميمبت .
ػبِؽی ِ ،ديع ( « )1376تؼعيً صٛؼت ٘بی ِبٌی ثؽ ِجٕبی
نبضص ليّت ٘ب  ٚاثؽات آْ ثؽ ؼفتبؼ اقتفبظٖ کٕٕعگبْ اؾ
اعالػبت زكبثعاؼی ظؼ ايؽاْ » پبيبْ ٔبِٗ کبؼنٕبقی اؼنع
 ،ظأهگبٖ تٙؽاْ .
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