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بزرسي عوامل مو ثز بز قيمت مواد غذايي در ايزان با تاکيد بز تکانههاي نفتي
3

اثطاّين خبٍزاى*  ،1حؿيي ضاحلي  ،2ضقيس ًمسي
تبضيد پصيطـ94 /03 /31 :
تبضيد زضيبفت94 /02 /12 :
چکيده
ايطاى يه وكَض هتىي ثِ ًفت ثَزُ ٍ همبزيط ًؿجتب ظيبزي هحهَالت وكبٍضظي ضا ٍاضز هيوٌس.
هغبلؼبت ظيبزي ًكبى زازُاًس وِ تىبًِّبي ليوت ًفت ثبػث افعايف ليوت هَاز غصايي زض زِّّبي
گصقتِ قسُ اؾت .ثٌبثطايي ّسف هغبلؼِ حبضط ثطضؾي اثط تىبًِّبي ليوت ًفت ٍ زيگط هتغيطّبي
هؤثط قبهل قبذم تَليس هَاز غصايي ،زضآهس حميمي ؾطاًِ ،تدبضت زضٍى نٌؼت ٍ ًمسيٌگي ثط
ليوت هَاز غصايي زض ايطاى اؾت .ثِ ايي هٌظَض اظ فيلتط َّزضيه ٍ پطؾىبت ثطاي اؾترطاج
تىبًِّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت زض زٍضُ  1354- 87اؾتفبزُ قس .ؾپؽ ثطاي ثطآٍضز ضٍاثظ
وَتبُهست ٍ ثلٌسهست ثيي هتغيطّب ،الگَّبي تهحيح ذغب ٍ خَّبًؿَى  -خَؾيليَؼ ثِ وبض گطفتِ
قسً .تبيح ثِ ذَثي ًكبى زاز وِ ضاثغِ ّودوؼي ثيي هتغيطّبي الگَ ثطلطاض اؾت ٍ تىبًِّبي ليوت
ًفت زض ثلٌسهست ثِ عَض هؼٌيزاضي ليوت هَاز غصايي ضا تحت تبثيط لطاض هي زٌّس .ضطيت تهحيح
ذغب ًيع ثب همساض  - 0 /18ثب ٍخَز ػالهت هَضز اًتظبض ثيبًگط ؾطػت پبييي فطايٌس تؼسيل اؾت.
طبقِبٌدي C32 ، Q11: JEL
ٍاژُّاي كليدي :ليوت هَاز غصايي ،ليوت ًفت ،ايطاى.

 - 1زاًكدَي زوتطي گطٍُ التهبز وكبٍضظي زاًكگبُ تجطيع.
 - 2زاًكيبض گطٍُ التهبز وكبٍضظي زاًكگبُ تجطيع.
 - 3زاًكدَي وبضقٌبؾي اضقس گطٍُ التهبز وكبٍضظي زاًكگبُ تجطيع.
* ًَيؿٌسُي هؿئَل همبلِebrahimjavdan@gmail.com :
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پيشگفتار
ًَؾبًبت ليوت ًفت انلي تطيي هٌجغ ًَؾبًبت التهبزي وكَضّبي تَليسوٌٌسُ ًفت اؾت .افعايف
ًبگْبًي ليوت ًفت ثؼس اظ ؾبل  1973تبثيطات هْوي ثط التهبز وكَضّبي نبزضوٌٌسُ ًفت گصاقت،
ثِ عَضي وِ زض ايي زٍضُ زضآهسّبي اضظي حبنل اظ فطٍـ ًفت ثِ قست افعايف يبفت ٍ ثبػث ضقس
ؾطيغ ليوتّبً ،طخ ّبي زؾتوعز ٍ ٍاضزات زض ايي وكَضّب گطزيس .وبّف ليوت ًفت ًيع ؾجت
وبّف زضآهسّبي اضظي ٍ وبّف ٍاضزات زض وكَضّ بي نبزضوٌٌسُ ًفت هيقَز ،افت قسيس تَليس ضا
زض پي زاضز ٍ هَخت ضوَز تَضهي ٍ وبّف ػطضِ زض ايي وكَضّب هيگطزز(ػهبضي ٍ ّوىبضاى،
ٍ .)1389اثؿتگي ضٍ ثِ اظزيبز فؼبليت ّبي التهبزي وكَض ثِ زضآهسّبي حبنل اظ نسٍض ًفت ذبم ٍ
ًيع ثبظاض خْبًي ًؿجتب ثيثجبت ًفت وِ قسيسا تحت تبثيط تحَالت ثييالوللي لطاض زاضز ،التهبز وكَض
ضا ّوَاضُ زض هؼطو ضطثبت ًبقي اظ تغييطات ًبگْبًي زضآهسّبي ًفتي اػن اظ تىبًِّبي ليوتي ٍ يب
زضآهسي ًفت لطاض زازُ اؾت (اثطاّيوي ٍ قىطي .) 1390 ،زض زِّّبي گصقتِ التهبز وكَض
تىبًِّبي هتؼسزي ضا تدطثِ وطزُ اؾت .تىبًِّبي ًفتي هْوتطيي تىبًِّبيي ثَز وِ هتغيطّبي والى
وكَض ضا تحت تبثيط لطاض زازُ اؾت .تىبًِّبي ًفتي ؾبلّبي 1379 ،1368 ،1358 ،1353 ،1352
ٍ 1387ثِ ػلت افعايف ليوت ًفت (تىبًِ هثجت) ثِ ٍلَع پيَؾتِ اؾت ٍ تىبًِ ًفتي ؾبلّبي
 1365- 66ثِ زليل وبّف قسيس ليوت ًفت (تىبًِ هٌفي) ضخ زاز .ثِ زليل ٍاثؿتگي ػوسُ زضآهسّب
ٍ ثَزخِّبي ؾبالًِ ثِ زضآهسّبي حبنل اظ فطٍـ ٍ نبزضات ًف ت ،تىبًِ ّبي ًفتي هثجت ٍ هٌفي
تبثيط ظيبزي ثط هتغيطّبي والى التهبزي زض ايطاى زاضز.
ثطاي ثطضؾي ثْتط ضًٍس ليوت هَاز غصايي زض ايطاى ٍ ليوت خْبًي ًفتً ،طخ ضقس زٍ ؾطي ليوت
زض زٍضُ  1355- 87زض قىل  1اضائِ قسُ اؾت .عجك آًچِ لبثل هكبّسُ اؾت ليوت ًفت زض
ؾبلّبي هَضز ثطضؾي ًطخّبي ضقس هٌفي ٍ هثجت ثعضگي تدطثِ وطزُ اؾتً .طخّبي هثجت ثيف اظ
 60زضنس ٍ ًطخّبي هٌفي ثبالتط اظ  40زضنس ثيبًگط ًَؾبًبت قسيس ليوت ًفت زض ايي زٍضُ اؾت.
ليوت هَاز غصايي ثب ايٌىِ ًطخّبي ضقس هتفبٍت ٍ ًَؾبىزاضي زاقتِ اؾت اهب زض ّيچ زٍضُاي ًطخ
ضقس هٌفي زيسُ ًويقَز ٍ زض ّوِ ؾبلّب قبذم ليوت ضٍ ثِ افعايف ثَزُ اؾتّ .ط چٌس وِ زض
ثطذي ؾبلّب ًطخ ضقس ،پبيييتط ثَزُ اؾت .ثطضؾي ضًٍس ًطخ ضقس زٍ ؾطي ليوت ًيع ًكبى هيزّس
وِ زض اغلت زٍضُّب ثب ًَؾبى ليوت ًفت ،قبذم ليوت هَاز غصايي ًيع ًَؾبىّبي هتٌبؾجي زاقتِ
اؾتّ .ط چٌس وِ ًَؾبًبت ليوت هَاز غصايي هالينتط ثَزُ اؾت .زض ؾبل ً 1374طخ ضقس ليوت
هَاز غصايي  60زضنس ثَزُ وِ ثِ عَض هكَْزي هتفبٍت اظ ضًٍس ليوت ًفت اؾت .ايي اهط ضا
هيتَاى ًبقي اظ تَضم  49زضنسي زاًؿت وِ زض ؾبل  1374زض التهبز وكَض ضخ زاز.
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ضًٍس ؾطؾبم آٍض افعايف ليوت خْبًي ًفت ٍ افعايف ليوت هَاز غصايي زض ؾبلّبي اذيط ،تَخِ
ؾيبؾتگصاضاى ضا ثِ ذَز خلت وطزُ اؾت .اضتجبط هيبى ليوت ايي زٍ ثِ ذَثي هكرم قسُ اؾت ٍ
هَج اذيط ايي ليوتّب تَخِ ثيف اظ پيف تحليلگطاى زٍلتي ٍ هَؾؿِّبي پػٍّكي ثييالوللي ٍ
ذهَن ي ضا ثطاًگيرتِ اؾت .اظ ايي ضٍ تبثيط ليوت ًفت ثط ليوت هَاز غصايي اظ زيسگبُّبي هرتلف
هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت(الَم .)2011 ،الَم زض هغبلؼِ ذَز ثيبى هيوٌس وِ ثِ زليل ههطف
گؿتطزُ اًطغي زض ثرف وكبٍضظي ،ليوت ًفت اضتجبط هؿتمين ثب افعايف ليوت وبالّبي وكبٍضظي
زاضز .ظهبًي وِ ليوت ًفت افعايف هي يبثس ليوت ًْبزُّبي وكبٍضظي ًيع افعايف هي يبثس ٍ زض
ًْبيت هٌدط ثِ افعايف ليوت وبالّبي وكبٍضظي هي قَز .ثٌبثطايي ثب تَخِ ثِ اّويت هَضَع،
هغب لؼبت ظيبزي ثط ايي هَضَع توطوع زاقتِاًس ٍ ثِ اثط تىبًِّبي ًفتي ثط هتغيطّبي التهبزي ٍ اظ
خولِ ليوت هَاز غصايي پطزاذتِاًس .زض هغبلؼبت زاذلي ثب ٍخَز ايٌىِ ضاثغِ تىبًِّبي ليوت ًفت
ثب ليوت زض ثطذي حَظُّبي التهبز هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت .اهب پػٍّكي وِ ثِ ثطضؾي اثط آى
ثط ليوت هَاز غصايي ثپطزاظز ،يبفت ًكس .اظ هغبلؼبت انلي نَضت گطفتِ زض ايي حَظُ هيتَاى ثِ
هَاضز ظيط اقبضُ زاقت.
هْطآضا ٍ ًيىي اؾىَئي(  )1385ثطاي وكَضّبي ايطاى ،اًسًٍعي ،وَيت ٍ ػطثؿتبى ًكبى زازًس اثط
تىبًِ ليوت ًفت ثط ٍاضزات ،تَليس ًبذبلم زاذلي ٍ قبذم ليوتّب زض ايي وكَضّب هثجت ثَزُ ٍ
ثبػث افعايف آًْب هيگطزز.
اهبهي ٍ ازيتپَض( ) 1388ثِ ثطضؾي اثطات ًبهتمبضى قَنّبي ًفتي ثط تَليس زض زٍضُ 1338- 86
پطزاذتٌسً .تبيح ايي پػٍّف ًكبى زاز اثط قَنّبي ًفتي زض وَتبُهست ٍ ثلٌسهست ثط تَليس
ًبهتمبضى اؾت .زض وَتبُهست اثط قَنّبي هثجت اظ قَنّبي هٌفي ثيكتط ،اهب زض ثلٌسهست اثط
قَنّبي هٌفي ثيكتط اظ قَنّبي هثجت اؾت.
ػهبضي آضاًي ٍ ّوىبضاى( ) 1389زض ثطضؾي تبثيط تىبًِّبي ليوت ًفت ثط حؿبة خبضي وكَضّبي
ػضَ اٍپه گعاضـ زازًس وِ ًتبيح ترويي ثط ٍخَز ضاثغِ هؿتمين ثيي تىبًِّبي ليوت ًفت ٍ
حؿبة خبضي تطاظ پطزاذتّب زاللت زاضز.
هغبلؼِ هْطآضا ٍ قْبة لَاؾبًي(  ) 1391حبوي اظ افعايف زض ثرف ازٍاضي ليوت هؿىي ثِ زًجبل
ثطٍظ قَنّبي هثجت زض چطذِّبي زضآهسّبي ٍالؼي ًفت اؾت.
فطظاًگبى ٍ هبضن ٍاضت(  ) 2009ثِ ايي ًتيدِ زؾت يبفتٌس وِ زض التهبز ايطاى اضتجبط لَي هثجت
ثيي تغييطات هثجت ليوت ًفت ٍ ضقس تَليسات نٌؼتي ٍخَز زاضز.
الغليت(  ) 2010اثط ًَؾبًبت ليوت ًفت ثط ليوت هَاز غصايي ضا ثطضؾي وطز .ثط اؾبؼ ًتبيح زض
تطيٌيساز ٍ تَثبگَ ،ليوتّبي ثبالي ًفت هٌدط ثِ افعايف ليوت هَاز غصايي هيقَزّ .وچٌيي
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ًَؾبى ثبال ي ليوت ًفت ،همسهِ افعايف ليوت هَاز غصايي اؾت ٍ افعايف ػطضِ ًفت ،ليوت هَاز
غصايي ضا وبّف هيزّس.
چي ٍ ّوىبضاى( ) 2010گعاضـ زازًس ليوت غالت ثِ عَض هؼٌيزاضي ثب تغييطات ليوت ًفت ذبم
تحت تأثيط لطاض هيگيطز.
ًبظلي اٍغلَ ٍ ؾَيتبؼ(ً ) 2011كبى زازًس وِ ثبظاض هحهَالت وكبٍضظي تطويِ ًؿجت ثِ تغييطات
ليوت ًفت ذٌثي اؾت.
الَم ( ) 2011زض ثطضؾي اثطات تىبًِ ليوت ًفت ٍ هَاز غصايي ثط وكَضّبي آؾيب ٍ اليبًَؾيِ ًكبى
زاز اثط ايي قَنّب ثِ قطايظ التهبزي ايي وكَضّب ثؿتگي زاضز.
اؾوبػيلي ٍ قىَّي( ) 2011اثط ليوت ًفت ثط ليوتّبي خْبًي هَاز غصايي ضا ثطضؾي وطزًس .ايي
پػٍّف ًكبى زاز وِ قبذم ليوت ًفت ثط ق بذم تَليس هَاز غصايي هَثط اؾت ٍ ليوت ًفت ذبم
اثط غيطهؿتميوي ثط ليوت هَاز غصايي زاضز.
تيويلؿيٌب ٍ ّوىبضاى(  ) 2011ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي ليوت ًفت ،ؾَذتّبي ظيؿتي ٍ ػطضِ غصا
پطزاذتٌس .يبفتِّبي ايي هغبلؼِ ًكبى زاز ثب افعايف ليوت ًفت ،تَليس ول وكبٍضظي وبّف هييبثس
وِ ايي وبّف تَليس زض وكَضّبي تَليسوٌٌسُ ؾَذتّبي ظيؿتي خعئي هي ثبقس .ػالٍُ ثط ايي
افعايف ليوت ًفت ثِ زليل اؾتفبزُ اظ تَليسات وكبٍضظي ثطاي تَليس ؾَذتّبي ظيؿتي هٌدط ثِ
وبّف ػطضِ هَاز غصايي ذَاّس قس.
ػلي ٍ ّوىبضاى(  ) 2012اثط هؼٌبزاضي اظ ليوت ًفت ثط افعايف ليوت هَاز غصايي اضائِ وطزًس.
آي(  ) 2012گعاضـ وطز وِ افعايف ليوت هَاز غصايي ٍ ًفت اثط هرطثي ثط التهبز ًيدطيِ زاضز.
آٍالَؼ(  ) 2014ثب تَحِ ثِ ؾيبؾتّبي آهطيىب زض تَليس ؾَذت ظيؿتي ثِ ثطضؾي ضاثغِ ليوت ًفت
ٍ ليوت هَاز غصايي پطزاذت .عجك يبفتِّبي ايي پػٍّف ،اًتمبل ًَؾبًبت ليوت ًفت ثِ ليوت
شضت ثؼس اظ ؾبل  2006لَيتط ثَزُ اؾت .ػالٍُ ثط ايي اًتمبل ًَؾبًبت ليوت شضت ثِ ليوتّبي
ًفت ٍ ؾَيب ًيع هؼٌيزاض اؾت.
ٍاًگ ٍ ّوىبضاى( ) 2014پػٍّكي ثب ػٌَاى تىبًِّبي ليوت ًفت ٍ ليوت وبالّبي وكبٍضظي اًدبم
زازًس .ثط اؾبؼ ًتبيح ايي پػٍّفٍ ،اوٌف ليوت وبالّبي وكبٍضظي ثِ تغييطات ليوت ًفت تب حس
ظيبزي ثِ چگًَگي اثطات آى ثط تىبًِّبي ػطضِ ًفت ،تمبضبي ول ٍ زيگط تىبًِّبي هطتجظ زاضز.
تىبًِّبي ًفتي لجل اظ ثحطاى هَاز غصايي  2006- 2008ؾْن اًسوي زض تغييطات ليوت هَاز غصايي
زاقتِ اؾت؛ اهب ثؼس اظ ايي ثحطاى ًمف فبوتَضّبي هطتجظ ثب ًفت زض تَضيح تغييطات ليوت وبالّبي
وكبٍضظي ثيكتط اظ تىبًِّبي تمبضب اؾت.
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ثب تَخِ ثِ ايٌىِ التهبز ايطاى يه التهبز ته هحهَلي ٍ ًفتي اؾت ّويكِ تحت تأثيط ًَؾبى
ليوت خْبًي ًفت ثَزُ اؾت .اظ ايي ضٍ تغييطات خْبًي ليوت ًفت ثِ ػٌَاى يه قَن ثطًٍعا ثطاي
التهبز ايطاى ػول هيوٌس .يىي اظ هتغيطّبي هتبثط زض التهبزّبي ًفتي اظ خولِ ايطاى ،تَضم اؾت.
تغييطات ليوت هَاز غصايي ثِ زليل ؾْن لبثل تَخِ هَاز غصايي زض ؾجس ههطفي ذبًَاضّبً ،مف
اؾبؾي ز ض تَضم زاضز ٍ ًتبيح اغلت هغبلؼبت پيكيي ،اثط ًبهغلَة تىبًِّبي ليوت ًفت ثط ليوت
هَاز غصايي ضا گعاضـ وطزُ اًس .اظ ايي ضٍ ثِ زليل ايٌىِ اضتجبط ليوت ًفت ٍ ليوت هَاز غصايي زض
ا يطاى هَضز ثطضؾي لطاض ًگطفتِ اؾت ،هغبلؼِ حبضط تالـ زاضز ثِ ثطضؾي اثط تىبًِّبي ليوت ًفت
ثط ليوت هَاز غصايي زض ايطاى ثپطزاظز .ثِ ػجبضت زيگط زض پي پبؾد ثِ ايي ؾَال اؾبؾي اؾت وِ
تىبًِ ّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت چِ اثطي ثط ليوت هَاز غصايي زاضًس.
روش تحقيق
ثب تَخِ ثِ ّسف پػٍّف ،اثتسا ثبيس تىبًِ ّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت تفىيه قسُ ٍ اثط آى ثط
ليو ت هَاز غصايي هَضز ثطضؾي لطاض گيطز .زض ايي ضاؾتب ثطاي تفىيه تىبًِّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت
ًفت اظ فيلتط َّزضيه  -پطؾىبت اؾتفبزُ قس.
ثط اؾبؼ چبضچَة ًظطي فيلتط َّزضيه ٍ پطؾىبتّ ،ط ؾطي ظهبًي زاضاي زٍ خعء انلي ضًٍس ٍ
چطذِ اؾت (َّزضيه ٍ پطؾىبت .) 1997 ،ايي ضٍـ ثِ لحبػ ايٌىِ تَاتطّبي هطثَط ثِ ؾيىلّب ضا
اظ هتغيط ؾطي ظهبًي خسا هي وٌس ٍ ّن چٌيي اخعاي ؾيىلي هتغيط ؾطي ظهبًي ضا ثِ همبزيط ٍالؼي
ثؿيبض ًعزيه هي ؾبظز ،اظ اّويت ظيبزي ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثيكتطيي وبضثطز ضا زاضز (وبظضًٍي ٍ
ضؾتوي .) 1386 ،فيلتط َّزضيه  -پطؾىبت يه فيلتط ذغي زٍعطفِ اؾت ،ايي فيلتط يه هؿيط
ّوَاض قسُ ( ) Sاظ ؾطي ليوت ًفت ( ) Pضا ثب حسالل وطزى ٍاضيبًؽ ليوت ًفت حَل همبزيط ّوَاض
قسُ  Sاضائِ هي زّس .زض هحبؾجبت ايي فيلتط ػجبضت ظيط حسالل هيقَز (ضاٍى ٍ اٍليگ: .) 2002 ،
()1

] ]

وِ زض آى  Tتؼساز هكبّسات اؾت.

[ ∑[

∑

ضا پبضاهتط ّوَاضؾبظي هي گَيٌس وِ همساض آى ثؿتگي ثِ زٍضُ

اًتكبض زازُّب زاضز .همساض ثطاي زازُّبي ؾبالًِ  ،100فهلي  ٍ 1600هبّيبًِ  14400اؾت.
زض ايي ػجبضت  Sضًٍس ثلٌسهست ليوت ًفت هي ثبقس ٍ تفبضل آى اظ ؾطي  Pخعء چطذِاي ٍ
تىبًِّبي ليوت ًفت ضا ًكبى هي زّس وِ ثِ همبزيط هثجت ٍ هٌفي لبثل تمؿين ّؿتٌس .خعء ضًٍس
ليوت ًفت ّوبى قَنّبي پيف ثيٌي قسُ ٍ يب لبثل اًتظبض ّؿتٌس .تىبًِّبي پيف ثيٌي ًكسُ
ليوت ًفت اظ تفبضل ليوت ًفت اظ قَنّبي پيف ثيٌي قسُ آى ثِزؾت هيآ يس .ثطاي تفىيه
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تىبًِ ّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت ًيع ثِ ايي نَضت ػول هيقَز وِ تىبًِّبي هثجت آى زؾتِ اظ
تىبًِّبي غيطلبثل پيف ثيٌي ّؿتٌس وِ همساض آًْب هثجت ثَزُ ٍ ّوچٌيي تىبًِّبي هٌفي آى زؾتِ
اظ تىبًِ ّبي غيطلبثل اًتظبضي ّؿتٌس وِ همساض آًْب هٌفي اؾت .ثطاي ت ؼييي تىبًِّبي هثجت زض
نَضتي وِ همساض تىبًِ غيطلبثل پيف ثيٌي ،هٌفي ثبقس ثِ خبي آى ػسز ،نفط هٌظَض هيگطزز ٍ زض
نَضتي وِ همساض قَن ثِ زؾت آهسُ هثجت ثبقسّ ،وبى همساض هثجت لحبػ ذَاّس قس ٍ ثطاي
تىبًِ ّبي هٌفي ًيع ثب ّويي فطايٌس اهب ثِ نَضت ػىؽ ضفتبض ذَاّس قس.
زض هَضز ايٌىِ هتغيطّبي هَ ثط ثط ليوت هَاز غصايي زض چِ لبلجي الگَ قًَس ،ثطضؾي ازثيبت هطثَط
وِ زض پيكيٌِ پػٍّف اضائِ قس ،حبوي اظ ثِ وبضگيطي الگَّبي هتٌَع زض ايي ظهيٌِ اؾت .اهب يىي اظ
الگَّبي خبهغ زض ايي ظهيٌِ الگَي اضائِ قسُ زض هغبلؼِ وبضگجَ(  ) 2005اؾت .وبضگجَ ثِ ثطضؾي اثط
ؾيبؾت ّبي پَلي ثط ليوت هَاز غصايي پطزاذت وِ زض ايي هغبلؼِ يه الگَي تهحيح ذغب ثب قف
هتغيط قبهل ليوت ٍالؼي هَاز غصايي ،قبذم ؾيبؾتّبي تدبضي ،زضآهس ؾطاًِ ٍالؼيً ،طخ اضظ
ٍالؼي ،تَليس ؾطاًِ هَازغصايي زض زاذل وكَض ٍ ًطخ ضقس ؾبالًِ ػطضِ پَل تهطيح قسُ اؾت .زض
ايي هغبلؼِ ًيع ثِ هسل همبلِ هصوَض اؾتٌبز قسُ ٍ ثب ّسف ثطضؾي اثطتىبًِّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت
ًفت ،ايي تىبًِ ّب ثِ هسل اضبفِ قسُ اًس .ثط ايي اؾبؼ هسل ًْبيي هَضز اؾتفبزُ ثِ قىل ظيط
تهطيح قس.
()2
lfpi  c 0  c1lrer  c 2lp  c 3ly  c 4liit  c 5lm  c 6 ps  c 7 ns
وِ زض ايي هؼبزلِ ّوِ هتغيطّب ثِ قىل لگبضيتوي (ًوبز  ) lزض هسل حضَض زاضًس fpi .قبذم ليوت
هَاز غصايي (ؾبل پبيِ ً rer ،) 1376طخ اضظ ٍالؼي p ،قبذم تَليس هحهَالت وكبٍضظي y ،زضآهس
ؾطاًِ ٍالؼي (ؾبل پبيِ  iit ،) 1376قبذم ازغبم تدبضت ثييالولل m ،حدن ًمسيٌگي زض وكَضps ،
ٍ ً nsيع ثِ تطتيت قَنّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت ضا ًكبى هيزٌّس.
تدبضت زضٍى نٌؼت ػجبضت اؾت اظ نبزضات ٍ ٍاضزات ّوعهبى گطٍُ وبالّبي هكبثِ وِ ثغَض خسي
اظ اٍايل زِّ  1980هيالزي ٍاضز ازثيبت تدبضت ثييالولل قسُ اؾت (ضاؾري .)1386 ،ثطاي
اًساظُ گيطي تدبضت زضٍى نٌؼت اظ قبذمّبي هرتلفي اؾتفبزُ هيقَز .يىي اظ قبذمّبي
هتساٍل زض ايي ذهَل قبذم ازغبم تدبضت ثييالولل اضائِ قسُ تَؾظ گطٍثل  -لَيس(  ) 1975اؾت.
ضاثغِ ايي قبذم ثِ نَضت ظيط لبثل اضائِ اؾت:
()3

(X i  M i )  X i  M i
X i Mi

GL 
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زض ايي ضاثغِ GL ،قبذم تدبضت زضٍى نٌؼت ( ) IITاؾتً M ٍ X .يع ثِ تطتيت ثيبًگط حدن
نبزضات ٍ ٍاضزات ثرف هطثَعِ اؾت .ايي قبذم ثيي نفط ٍ يه ثَزُ وِ نفط ًكبىزٌّسُ ػسم
ٍخَز تدبضت زضٍى ثركي ٍ يه ثيبًگط تدبضت وبهل زضٍى ثركي اؾت.
ثطاي هحبؾجِ ًطخ ٍالؼي ا ضظ اظ تئَضي ثطاثطي لسضت ذطيس اؾتفبزُ قس .عجك ًظطيِ ثطاثطي لسضت
ذطيس ًؿجي ،تغييط زض ًطخ اضظ زض يه زٍضُ ظهبًي ثبيس ثب تغييط ًؿجي ؾغح ليوتّبي زٍ وكَض زض
ّوبى زٍضُ ظهبًي هتٌبؾت ثبقس .چٌبًچِ اًسيؽ  1 ٍ 0ثيبًگط ؾبل پبيِ ٍ ؾبل ثؼس اظ آى ثبقس،
ًظطيِ ثطاثطي لسضت ذطيس ًؿجي ضا هيتَاى ثِ ٍؾيلِ فطهَل ظيط ًكبى زاز:

 P  P 
()4
R ab 1   a1   b 1  .R ab 0
P
P
 a0   b1 
ثِ عَضي وِ  Rab0 ٍ Rab1ثِ تطتيت ًطخّبي اضظ زض ؾبل پبيِ ٍ ؾبل ثؼس اظ آى ّؿتٌسPb ٍ Pa .
ًيع ثِ تطتيت ؾغح ػوَهي ليوتّب زض زٍ وكَض  B ٍ Aاؾت (ؾبلَاتَضُ .) 1388 ،ثِ ايي هٌظَض اظ
قبذم ليوت ههطف وٌٌسُ ايطاى ٍ آهطيىب (ؾبل پبيِ ً ٍ )2004طخ ثبظاض غيطضؾوي زالض آهطيىب زض
ؾبل  1383وِ ثطاثط ثب  8747ضيبل ثَزُ ،اؾتفبزُ قسُ اؾت.
زازُّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف اظ ثبًه اعالػبت ؾطيّبي ظهبًي التهبزي ثبًه هطوعي
خوَْضي اؾالهي ايطاى ٍ ثبًه زازُ ؾبظهبى ذَاضٍثبض وكبٍضظي هلل هتحس (فبئَ) اؾترطاج قسُاًس.
زٍضُ هغبلؼِ ًيع ثط هجٌبي زؾتطؾي ثِ زازُّبي هَضز ًيبظ ،ؾبلّبي  1354- 87ضا قبهل هيقَز.
نتايج و بحث
زض گبم اثتسايي ايي پػٍّف عجك فطآيٌس تَضيح زازُ قسُ زض لؿوت لجلي ،ثب اؾتفبزُ اظ فيلتط
َّزضيه ٍ پطؾىبت تىبًِّبي ليوت ًفت ذبم اؾترطاج قسً .تبيح هطثَط زض قىل  2اضائِ قسُ وِ
همبزيط ٍالؼي لگبضيتن ليوت ًفت ذبم ،ضًٍس ٍ چطذِ هطثَط ثِ آى هكرم اؾت.
زض ثطآٍضز الگَّبي التهبزؾٌدي ثب زازُّبي ؾطي ظهبًي ،آگبّي اظ ٍضؼيت ايؿتبيي زازُّب ػالٍُ ثط
ايٌىِ اظ ثطآٍضز ضگطؾيَىّبي وبشة خلَگيطي هي وٌس ،ضاٌّوبي هٌبؾجي زض اؾتفبزُ اظ الگَّبي
ّودوؼي اؾت .اظ ايي ضٍ اظ آظهَىّبي هطؾَم زض ايي هَضز ثطاي ثطضؾي ٍضؼيت ايؿتبيي زازُّب
اؾتفبزُ قس .اذيطا آظهَىّبي ًؿجتب گؿتطزُ اي زض ايي ظهيٌِ اضائِ قسُ اؾت وِ يىي اظ آظهَى ّبي
پطوبضثطز ،آظهَى زيىي فَلط تؼوين يبفتِ اؾت .ثب تَخِ ثِ ٍيػگي زازُّبي هَضز اؾتفبزُ اظ خولِ
ٍخَز ضًٍس ٍ ػطو اظ هجسا ،ايي آظهَى زض حبلت ثب ػطو اظ هجسا ٍ ضًٍس ثِوبض گطفتِ قس .آهبضُ
ثحطاًي آظهَى زض ؾغح يه زضنس ٍ پٌح زضنس ثِ تطتيت ثطاثط  - 3 /55 ٍ - 4/27اؾت .آهبضُّبي
هحبؾجبتي ثطاي هتغيطّبي هرتلف زض خسٍل  1گعاضـ قسُ اؾت .همبيؿِ آهبضُّبي هحبؾجبتي ثب
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آهبضُ ثحطاًي زض ؾغح هتغيطّب ثيبًگط ايي اؾت وِ هتغيطّبي هَضز اؾتفبزُ زض هسل زض ؾغح زاضاي
ضيكِ ٍاحس ّؿتٌس .ثٌبثطايي آظهَى زض تفبضل هطتجِ اٍل هتغيطّب تىطاض قس وِ ًتبيح ثيبًگط
هؼٌيزاضي آهبضُ ّبي هحبؾجبتي اؾت .پؽ قطط ايؿتبيي زض تفبضل هطتجِ اٍل ثطاي ّوِ هتغيطّب
زض ؾغح  5زضنس ثطلطاض اؾت.
ثب تَخِ ثِ ٍضؼيت ايؿتبيي زازُّب هيتَاى ثطاي ثطآٍضز ضٍاثظ ثيي هتغيطّب اظ الگَي ّودوؼي
خَّبًؿَى  -خَؾيليَؼ ثْطُ گطفت .زض ايي ضاؾتب ثطاي ثطضؾي ٍخَز ضاثغِ ثلٌسهست ثيي هتغيطّب
اظ آظهَى ثيكتطيي همساض ٍيػُ اؾتفبزُ قس وِ ًتبيح هطثَط زض خسٍل  2گعاضـ قسُ اؾتً .تبيح
آظهَى هصوَض ٍخَز ؾِ ثطزاض ثلٌسهس ت تؼبزلي ضا ثيي هتغيطّبي الگَ تب ييس هيوٌس .زض هطحلِ ثؼسي
ثطزاضّبي ثلٌسهست قٌبؾبيي قسُ هَضز ثطآٍضز لطاض گطفتٌس وِ اظ ثيي آًْب يه ثطزاض ثِ زليل
هغبثمت ثب تئَضي ّبي التهبزي اًتربة قس وِ ًتبيح هطثَط ثِ ثطآٍضز آى زض خسٍل  3هكبّسُ
هي قَزً .تبيح ثطآٍضز ثطزاض ثلٌسهست ثيي هتغيطّبي الگَ ثيبًگط ايي اؾت وِ هتغيطّبي تَضيحي
الگَ اثط هؼٌيزاضي ثط ليوت هَاز غصايي (هتغيط ٍاثؿتِ) زاضًس .زض ايي ثيي ًطخ اضظ ٍالؼي ،قبذم
تَليس هحهَالت وكبٍضظي ،حدن ًمسيٌگي ٍ تىبًِّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت اثط هؼٌيزاض
هثجت ثط ليوت هَاز غصايي زاضًس .ايي زض حبلي اؾت وِ اثط زضآهس ؾطاًِ ٍالؼي ٍ قبذم ازغبم
تدبضت ثييالولل هٌفي ٍ هؼٌيزاض اؾت.
ثط اؾبؼ ًتبيح افعايف يه زضنسي زض ًطخ ٍالؼي اضظ هٌدط ثِ افعايف  1 /1زضنسي زض ليوت هَاز
غصايي هي قَز .اثط هؿتمين ًطخ اضظ ثط افعايف ليوت هَاز غصايي اظ زٍ وبًبل نبزضات ٍ ٍاضزات ضخ
هي زّس .ثسيي تطتيت وِ ثب افعايف ًطخ اضظ توبيل ثطاي نبزضات هحهَالت ثيكتط هيقَز ٍ هوىي
اؾت ً يبظ ثبظاض زاذلي ثِ همساض وبفي تب هيي ًكسُ ٍ اضبفِ تمبضب زض ثبظاض هٌدط ثِ افعايف ليوت
هحهَل قَز .اظ هٌظط ٍاضزات ًيع افعايف ًطخ اضظ ثبػث افعايف ّعيٌِ تَليس اظ عطيك ًْبزُّبي
ٍاضزاتي قسُ ٍ ليوت ًْبيي هحهَل ضا افعايف هي زّس .قبذم تَليس هَاز غصايي ًيع اثط هثجتي ثط
ليوت هَاز غصايي زاضز .ثب ٍخَز ايٌىِ ايي اثط عجك اًتظبض ًيؿت .اهب ايي اهط هي تَاًس ًبقي اظ ضًٍس
ضٍ ثِ ضقس ؾغح ػوَهي ليوت ّب زض وكَض عي زٍضُ هَضز هغبلؼِ ٍ ّوچٌيي تمبضبي ضٍ ثِ ضقس
ثطاي هَاز غصايي زض وكَض ثبقس.
ػبهل هَثط زيگط زض ايي ظهيٌِ قبذم ازغبم تدبضت ثييالولل اؾت وِ ايي قبذم ثيبًگط هيعاى
تدبضت زضٍى نٌؼت ثطاي ثرف وكبٍضظي اؾت .ايي قبذم اثط هٌفي ثط ليوت هَاز غصايي زاضز .ثب
افعايف يه زضنسي تدبضت زٍضى نٌؼت ثرف وكبٍضظي ،ليوت هَاز غصايي  0/11زضنس وبّف
هي يبثس .ايي ًتيدِ هغبثك ثب اًتظبضات اؾت .ثِ ايي زليل وِ اگط تدبضت زضٍى نٌؼت ثرف
وكبٍضظي ثط اؾبؼ هعايبي ًؿجي هَخَز زض ثرف گؿتطـ يبثس ثؿتط الظم ثطاي تَؾؼِ فؼبليتّب زض
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تَليس هحهَالتي وِ هعيت ًؿجي ٍخَز زاضز ،قىل ذَاّس گطفت .اظ ايي ضٍ توطوع ثط ضٍي تَليس
هحهَالتي ذَاّس ثَز وِ ّعيٌِ توبم قسُ ووتطي زاقتِ ثبقٌس .زض همبثل زض هَضز هحهَالتي وِ
ّعيٌِ توبم قسُ ثبالتطي زاقتِ ثبقٌس هيتَاى ٍاضزات ثيكتطي ثطاي تؼسيل ليوت زاذلي ثبظاض
زاقت .الجتِ زض هَضز ايي هحهَالت ثطاي خلَگيطي اظ ايدبز ٍاثؿتگي ،الظم اؾت وِ ضوي حوبيت
ثبيس ؾيبؾتگصاضي هٌبؾت ثطاي وبّف ّعيٌِّبي تَليس ٍ اضتمبي تَاى ضلبثت پصيطي اًدبم گيطز.
زضآهس ؾطاًِ ٍالؼي زاضاي اثط هؼٌي زاض ٍ هٌفي ثط ليوت هَاز غصايي اؾت .ثب يه زضنس افعايف زض
زضآهس ؾطاًِ حميمي ،ليوت هَاز غصايي  0 /61زضنس وبّف هي يبثس .ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت نَضت
گطفتِ وكف زضآهسي ثطاي هَاز غصايي زض ايطاى ووتط اظ ي ه اؾت .هغبلؼِ ثبضيىبًي ٍ ّوىبضاى
( ) 1386وكف زضآهسي تمبضب ثطاي گطٍُ وبالّبي ذَضاوي ثِ اؾتثٌبي گَقت آثعيبى ضا هثجت ٍلي
ووتط اظ يه هحبؾجِ وطزًس وِ ًكبى اظ ضطٍضي ثَزى ايي وبالّب اؾتً .تبيح هغبلؼِ تطووبًي ٍ
زّمبىپَض( ً ) 1388يع حبوي اظ ضطٍضي ثَزى ذَضاويّب ٍ آقبهيسًيّب ثطاي ذبًَاضّبي قْطي ٍ
ضٍؾتبيي اؾت .پؽ ثب افعايف زضآهس ٍالؼي هطزم تمبضب ثطاي هَاز غصايي ثِ ّوبى هيعاى افعايف
پيسا ًوي وٌس .ثِ ػجبضت زيگط زض زضآهسّبي ثبالتط ؾْن هَاز غصايي زض ؾجس ههطفي ذبًَاضّب ووتط
هيقَز .اظ ايي ضٍ افعايف زضآهس ؾطاًِ ٍالؼي ٍ تغييطاتي وِ زض ؾبذتبض تمبضبي ذبًَاضّب اتفبق
هيافتس اثط هٌفي ثط ؾغح ليوت هَاز غصايي زاضز.
هتغيط هَ ثط ثؼسي ثط ليوت هَاز غصايي هيعاى ًمسيٌگي اؾت .ثط اؾبؼ ضطيت ثطآٍضزي ،يه زضنس
افعايف زض هيعاى ًمسيٌگي ثِ هيعاى  0 /1زضنس ليوت هَازغصايي ضا افعايف هيزّس .زض نَضتي وِ
اًؼغبف الظم زض ثرف تَليس ثطاي افعايف ػطضِ هحهَل ٍخَز ًساقتِ ثبقس ،افعايف تمبضب ًبقي اظ
ضقس ًمسيٌگي هٌدط ثِ افعايف ليوتّب هي قَز .اگط اظ لحبػ ظهبًي افعايف تمبضب ثب زٍضُ تهوين
تَليسوٌٌسگبى ثرف وكبٍضظي ههبزف ثبقس زض ايي نَضت تَليسوٌٌسگبى هيتَاًٌس ثركي اظ ًيبظ
ثبظاض ضا ثب يه ٍلفِ ظهبًي پبؾرگَ ثبقٌس ٍ ًيبظ ثِ ٍاضزات ضا وبّف زٌّس .زض نَضتي وِ ايٌگًَِ
ًجبقس ثطاي ضفغ هكىلٍ ،اضزات ثيكتط هي قَز .الجتِ تهوين ثِ ٍاضزات ثبيس ثب احتيبط ثيكتطي
نَضت ثگيطز .ثِ زليل ايٌىِ ٍاضزات ثط تهوين تَليسوٌٌسگبى ثرف زض زٍضُّبي آتي تبثيط گصاقتِ
ٍ ثبػث ازاهِ ًَؾبًبت ٍ ًباعويٌبًي تَليس هيقَز.
هتغيطّبي ثؼسي تىبًِ ّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت ذبم اؾتً .تبيح ثطآٍضز ًكبى هيزّس وِ اثط
تىبًِ ّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت ثط ليوت هَاز غصايي ّن خْت اؾت ٍ ّط زٍ ثبػث افعايف
ليوت هيقًَس .اظ آًدب وِ الت هبز وكَض هتىي ثِ ًفت اؾت ٍ ؾْن زضآهسّبي ًفتي زض ثَزخِ
زٍلت ثبالؾت ،ثب افعايف ليوت ًفت ًيع ايي ؾْن ثيكتط هيقَز .لصا ؾيبؾتّبي اًجؿبعي زض
ثَزخِ هٌدط ثِ تعضيك ثيكتط پَل ثِ ثبظاض هيقَز .پؽ افعايف ليوت ٍ ثِ تجغ آى افعايف
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زضآهسّبي ًفتي وكَض ،افعايف ًمسيٌگي ضا هضبػف وطزُ ٍ ثبػث ايدبز هكىل هبظاز تمبضب هيقَز.
ّط چٌس وِ هبظاز تمبضب ثِ ذَزي ذَز اهطي هصهَم ًيؿتٍ ،لي ثِ زليل ايٌىِ تحطن الظم زض ثرف
تَليس ثطاي ٍاوٌف هتٌبؾت ٍخَز ًساضز ،لصا هبظاز تمبضب افعايف ليوت هَاز غصايي ضا زض پي ذَاّس
زاقت .ػالٍُ ثط ايي ثِ زليل ايٌى ِ تَضم ٍاضزاتي ًيع زض وكَض هب ؾْوي زض افعايف ليوتّب زاضز .لصا
افعايف ليوت ًفت هيتَاًس ّن اظ عطيك افعايف ليوت ًْبزُّبي ٍاضزاتي ٍ ّن اظ عطيك افعايف
ليوت وبالّبي ًْبيي ٍاضزاتي ،ثبػث افعايف ليوت هَاز غصايي زض زاذل وكَض گطزز.
افعايف ليوت ًفت ذبم اظ وبًبل زي گطي ًيع ثط ليوت هَاز غصايي هَثط اؾت .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زض
ؾبل ّبي اذيط ؾيبؾت ثطذي وكَضّبي تَليسوٌٌسُ هَاز غصايي ،تَليس ؾَذتّبي ظيؿتي اظ
هحهَالت وكبٍضظي ثِ ٍيػُ غالت ثَزُ اؾت .ثب افعايف ليوت ًفت ذبم ،ايي وكَضّب ثب وبّف
ػطضِ هحهَالت ذَز ثِ ثبظاضّبي خْبًي ثب ّسف تَليس ؾَذت ،ثبػث افعايف ليوت خْبًي هَاز
غصايي هي قًَس وِ ايي افعايف ليوت اظ ثبظاضّبي خْبًي ثِ ثبظاض زاذلي ايطاى ًيع اًتمبل هي يبثس.
هَضَػي وِ ثط هجٌبي لبًَى ليوت ٍاحس زض هغبلؼبت هرتلفي ثطضؾي قسُ اؾت.
زض ازاهِ ًتبيح هطثَط ثِ ثطآٍضز الگَي تهحيح ذغب زض خسٍل  4اضائِ قسُ اؾت .ثط ايي اؾبؼ
ضطيت تهحيح ذغب ثطاثط  - 0/18ثطآٍضز قسُ اؾت .ضطيت ثطآٍضزي اظ لحبػ ػالهت هغلَة اؾت ٍ
ثيبًگط تؼسيل تىبًِ ّبي ٍاضز قسُ زض وَتبُ هست اؾت .اظ لحبػ همساضي ّن ًكبى هيزّس وِ زض ّط
ؾبل  18زضنس اظ قَنّبي ٍاضزُ زض وَتبُهست ثِ ؾوت تؼبزل ثلٌسهست تؼسيل هي يبثٌس .پؽ
هيتَاى گفت وِ زض عَل پٌح ؾبل اثط تىبًِّبي ٍاضز قسُ زض وَتبُهست ثِ عَض وبهل تؼسيل
هي يبثٌس .ػالٍُ ثط ايي ،ثطضؾي ضطايت ثطآٍضزي الگَي تهحيح ذغب ًكبى هيزّس وِ اظ لحبػ آهبضي
فمظ اثط قبذم ازغبم تدبضت ثييالولل هؼٌي زاض اؾت ٍ ثط ذالف اثط ثلٌسهست ذَز ،هثجت اؾت.
ايي ضطيت ًكبى هيزّس وِ زض وَتبُهست فطنت الظم ثطاي ثْطُ ثطزاضي اظ هعايبي ًؿجي ثرف
وكبٍضظي زض تدبضت ذبضخي ٍخَز ًساضز ٍ ثِ ايي هٌظَض هست ظهبى ثيكتطي هَضز ًيبظ اؾت.
زض ضّيبفت ّودوؼي خَّبًؿَى  -خَؾيليَؼ هيتَاى ثب اؾتفبزُ اظ تَاثغ ػىؽالؼول آًيٍ ،اوٌف
ّط يه اظ هتغيطّب ضا ثِ ٍلَع تىبًِ زض ؾبيط هتغيطّب ؾٌديس .زض قىل ٍ 3اوٌف ليوت هَاز غصايي
ثِ تىبًِ ٍاضزُ اظ ؾَي ؾبيط هتغيطّب ًكبى زازُ قسُ اؾت .اثط تىبًِ ٍاضزُ اظ ؾوت ذَز ليوت هَاز
غصايي ثبػث افعايف زض آى هيقَز .ثسيي نَضت وِ اثط آى زض زٍضُّبي اٍليِ ثيكتط اؾت ٍ ثب يه
ضًٍس وبّكي اظ زٍضُ پٌدن ثِ ثؼس زض يه هؿيط ثبثت لطاض هي گيطز .اثط افعايكي تىبًِ اضظي اظ زٍضُ
چْبضم ثِ ثؼس ثبػث افعايف زض ليوت هَاز غصايي هيقَز .ايي ضًٍس ثطاي قبذم تَليس هحهَالت
وكبٍضظي ًيع تىطاض هي قَز ثب ايي تفبٍت وِ زض ايي هَضز اثط تىبًِ لَيتط اؾت .اثط تىبًِ ٍاضزُ اظ
ؾوت قبذم ازغبم تدبضت ثييالولل تب زٍضُ ؾَم افعايف ثَزُ ٍ ثؼس اظ آى ثبثت هيقَز .اثط
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وبّكي تىبًِ ًبقي اظ زضآهس ؾطاًِ ٍالؼي اظ زٍضُ ؾَم ثِ ثؼس ضًٍس وبّكي ثِ ذَز گطفتِ اؾت ٍ اظ
لحبػ همساضي ًيع ثب گصقت ظهبى اثط آى افعايف هي يبثس .تىبًِ ًمسيٌگي ّن ّط چٌس زض زٍضُّبي
اٍليِ ضًٍس افعايكي زاضز اهب ثؼسا ثِ ثجبت هيضؾس .تىبًِّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت اظ ضًٍس
هكبثْي ثطذَضزاضًس ٍ ّط زٍ ضًٍس افعايكي زاضًس.

نتيجه گيزي و پيشنهادات
ثِ زليل ٍاثؿتگي التهبز وكَض ثِ زضآهسّبي ًفتي ،تىبًِّبي ليوت ًفت اثط لبثل تَخْي ثط التهبز
وكَض زاضز .زض ايي هَضز تأثيطپصيطي ؾغح ػوَهي ليوتّب ثِ ٍيػُ ليوت هَاز غصايي ثب تَخِ ثِ اثط
ًبهغلَثي وِ هي تَاًس ثط اهٌيت غصايي زاقتِ ثبقس ،اظ اّويت ثباليي ثطذَضزاض اؾت .ثٌبثطايي هغبلؼِ
حبضط ثب ّسف ثطضؾي اثط تىبًِ ّبي ليوت ًفت ثط ليوت هَاز غصايي زض ايطاى قىل گطفتً .تبيح
ايي پػٍّف حبوي اظ آى اؾت وِ تىبًِ ّبي هثجت ٍ هٌفي ليوت ًفت زض ثلٌسهست اثط هؼٌيزاض
هثجت ثط ليوت هَاز غصايي زاضز .زض ثيي هتغيطّبي هؤثط زيگطً ،طخ اضظ ٍالؼي ٍ حدن ًمسيٌگي ًيع
اثط هثجت هؼٌي زاضي زاضًس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ افعايف ليوت هَاز غصايي زؾتطؾي التهبزي لكطّبي
آؾيت پصيط خبهؼِ ثِ هَاز غصايي وبفي ضا هحسٍز هي وٌس لصا تْسيس خسي ثطاي اهٌيت غصايي خبهؼِ
هحؿَة هيقَز .پؽ ؾيبؾت گصاضي زض ايي ظهيٌِ ثبيس ثب ظطافت ٍ زلت ثيكتطي اًدبم گيطز .ثِ
ػجبضت ثْتط ثبيس ؾيبؾتگصاضي ّب زض ضاؾتبي وبّف ٍ حصف ٍاثؿتگي ثِ زضآهسّبي ًفتي ثبقس .زض
ايي ضاؾتب ثب تَخِ ثِ يبفتِّبي پػٍّف پيكٌْبز هيقَز وِ زض وَتبُهست اظ ؾيبؾتّبي حوبيتي
ثطاي خلَگيطي اظ وبّف زؾتطؾي التهبزي ثِ هَاز غصايي اؾتفبزُ قَز .زض ثلٌسهست ًيع هيتَاى
ثب ترهيم ثركي اظ هٌبثغ ًفتي ثطاي ؾطهبيِگصاضيّبي ظيطثٌبيي ٍ ثِوبضگيطي فٌبٍضيّبي هسضى
زض ثرف وكبٍضظي ،ظهيٌِ ضا ثطاي تَليس پبيساض ٍ ثب ثجبت هَاز غصايي زض وكَض فطاّن آٍضز.
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جدٍل ً - 9تايج آسهَى ريشِ ٍاحد ديکي فَلز تعوين يافتِ
هتغيط
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