
 

1 
 

 

 درآمذ سارعيهعملکزد محصًالت ي بز  شيميايي کًدَاي ياراوٍحذف  پيامذَاي ارسيابي

 سيزبخش سراعت خزاسان شمالي( :)مطالعٍ مًردي 
 

 محمذرضا بخشي
 داًطگاُ تيشخٌذ. ،استادياس داًطكذُ كطاٍسصي -دكتشي اقتػادكطاٍسصي

mbakhshi@birjand.ac.ir 

 

 

 خالصٍ

تا تَخِ تِ آثاس صياًثاس تاضذ.  دس تخص كطاٍسصي هشتَط تِ ًْادُ كَد ضيويايي هيتخص ػوذُ اي اص ياساًِ پشداختي 

تا استفادُ اص سؼي ضذُ است  تحقيقدس ايي  ،ّاي ضيوياييكَداقتػادي، صيست هحيغي ٍ هالي سياست پشداخت ياساًِ 

 ػولكشد هحػَالت ٍ تشيويايي ياساًِ ًْادُ كَد ض حزف پياهذّاي، CESتشًاهِ سيضي سياضي هثثت ٍ كاستشد تاتغ تَليذ 

كاهل  حزفدّذ  سٌاسيَ ضثيِ ساصي ٍ تحليل گشدد. ًتايح تذست آهذُ ًطاى هي دس چٌذ خشاساى ضوالي دسآهذ صاسػيي

صاسػيي  اٍل ٍ دٍمدس گشٍُ ّاي تِ تشتية  % 1/13ٍ % 61/4تِ هيضاى دسآهذ صاسػيي سثة كاّص  ّاي ضيوياييياساًِ كَد

، افضايص اػوال گشددي كِ سياست پشداخت هستقين ّوضهاى تا كاّص ياساًِ كَدّاي ضيويايي دس غَست ليكي خَاّذ ضذ.

سياست فؼلي  آثاس صياًثاستا تَخِ تِ  % تِ ّوشاُ خَاّذ داضت. 3/8ٍ % 3/5دسآهذ صاسػيي گشٍُ ّاي هزكَس سا تِ هيضاى 

ٌَاى يك اتضاس كاسآهذ دس ايي صهيٌِ تِ هٌظَس ، خايگضيٌي سياست پشداخت هستقين تِ ػضيوياييپشداخت ياساًِ ًْادُ كَد 

 گشدد. پيطٌْاد هي تخص كطاٍسصيدس ساستاي تَسؼِ پايذاس افضايص كاسايي اقتػادي ٍ صيست هحيغي ايي ًْادُ 

 

 خشاساى ضوالي ، كَدضيويايي،ياساًِ ،هثثتاضي : تشًاهِ سيضي سي کلمات کليذي 

 

 مقذمٍ 

ي حوايتي دٍلت دس تخص كطاٍسصي دس هَسد ًْاادُ ّااي كاَد ٍ سان ،هػاشف      دس عي سالياى گزضتِ ٍ تذًثال سياست ّا

سوَم ٍ كَدّاي ضيويايي دس ايشاى ًاهتؼادل تَدُ ٍ ساتغِ اي تا ًياص ٍاقؼي هحػَالت كطاٍسصي ًذاضتِ است. تشسساي ّااي   

ع كطَس هي تاضذ)ػضيضي اًدام يافتِ حاكي اص هػشف تيص اص حذ كَدّا ٍ سوَم )هػشف دس ًاحيِ سَم تَليذ( دس اغلة هضاس

 (.1381ًيكَكاس ،؛ 1379،ٍ ّوكاساىتاي تَسدي ؛ 1378هتطشع صادُ ، ٍهلكَتي  ؛1384،

ّااي   تشسسي هيضاى ياساًِ پشداختي تاتت ًْادُ ّاي كَد ٍ سن ٍ تزس دس عي دِّ گزضتِ ًطاى هي دّذ كِ پشداخات 

هيلياسد  784تِ  1375هيلياسد سيال دس سال  562سصي اصهزكَس داساي سًٍذ غؼَدي تَدُ تِ ًحَي كِ ياساًِ ًْادُ ّاي كطاٍ

افضايص يافتِ است. سًٍذ هزكَس دس عي چٌذ سال گزضتِ ّوچٌاى اداهِ داضاتِ اسات تاِ عاَسي كاِ       1382سيال دس سال 

افاضايص يافتاِ اسات. تاِ      1385هيلياسد سيال دس ساال   6950تِ  1382هيلياسد سيال دس سال  694.9ياساًِ كَدضيويايي اص 

ّشكيلاَ  قيوات  ,  85صساػاي   دسسال .% افضايص يافتِ است20،  84، ياساًِ كَد ضيويايي ًسثت تِ  85دس سال  ػثاست ديگش

پشداختاِ   سا دٍلات (%76سياال)  1593سا كطاٍسصاى ٍ (%24)سيال 497 كِ تَدُ استسيال  2090گشم كَد هػشفي كطاٍسصاى 

 است.



 

2 
 

كطاٍسصي گشچاِ ساثة افاضايص ػولكاشد ٍ استقااي كيفيات        هػشف سوَم ٍ كَدّاي ضيويايي دس تَليذ هحػَالت

تَاى آًْا سا ًاديذُ گشفات. آلاَدُ كاشدى     هحػَالت كطاٍسصي هي ضَد ٍلي تذًثال خَد آثاس هخشتي سا تِ ّوشاُ داسد كِ ًوي

ٍ دس هحيظ صيست ٍ هخػَغاً آتْاي صيشصهيٌي ، تدوغ هَاد آاليٌذُ ًظيش ًيتشات دس اًاذاهْاي هػاشفي هحػاَالت صساػاي     

ًتيدِ تِ خغش افتادى سالهت ٍ تْذاضت اًساى ٍ دام ًوًَِ ّايي اص اثشات هضش هػاشف تاي سٍياِ كَدّااي ضايويايي هاي       

 (.1380هتطشع صادُ ٍ هلكَتي ،؛ 1379؛ تاي تَسدي ٍ ّوكاساى ،2001، 1تاضذ)كين

ت خْادكطاٍسصي تذًثال دس پي آثاس تخشيثي هػشف ًاهتؼادل كَدّا ٍ سوَم ضيويايي دس عي سالْاي گزضتِ ،ٍصاس

سياستي است تا اص هػشف تي سٍيِ ،ًاتٌْگام ٍ ًاهتؼادل كَدّاي ضيويايي خلَگيشي ًوايذ ٍ ّوضهاى تا ػلوي كشدى هػشف 

كَد يؼٌي هشتثظ ًوَدى هػشف كَد تا هقذاس تشداضت هحػَل ٍ پتاًسيل تالفؼل خاک دس آصادساصي ػٌاغش غزايي دس عَل 

تاي ؛ 1378،  ٍ هتطشع صادُ دس خاكْاي كطَس سا حذاقل تا سغح يك دسغذ تشساًذ)هلكَتي سضذ گياُ ،هَاد آلي هَخَد

گشچِ تش اساس هستٌذات تشًاهِ چْاسم ٍ پٌدن تَسؼِ ،كاّص هػشف سوَم ٍ كَدّاي  (.1379تَسدي ٍ ّوكاساى ،

استفادُ اص هستلضم  ذفلي دستشسي تِ ايي ٍّ،ًاپزيش است  اساى كطَس ٍ اهشي اختٌابزگ تَخِ سياست هَسد ضيويايي

تش  صيست هحيغيسٍد سياستْاي  تاضذ ٍ اص آًدا كِ اًتظاس هي هياتضاسّاي سياستي هختلف تِ ٍيژُ قيوت گزاسي ًْادُ ّا 

تأثيش كطاٍسصاى دسآهذ الگَي كطت ٍ هػشف ًْادُ ّا ٍ ّوچٌيي اص خولِ دس تخص كطاٍسصي هتغيشّاي هْن اقتػادي 

اي هْن ٍ ًياصهٌذ هغالؼِ ٍ پژٍّص است. تشسسي ايي هسألِ  هقَلِ اى تِ سياست ّاي هزكَسكطاٍسص، تشسسي ٍاكٌص  تگزاسد

ياساًِ تَخْي اص  هلي ٍ تكاسگيشي تخص قاتل  ًاخالع  دس تخص كطاٍسصي تا تَخِ تِ سْن قاتل تَخِ ايي تخص دس تَليذ

ٍ تغييشات تش تخػيع هدذد هٌاتغ  هحيغيّاي صيست  سياستٍ تِ دليل اثشاتي كِ كَد ٍ سن ٍيژُ   ػَاهل تَليذ تِّاي 

 پاسخ گَيي تِ ايي سؤال كِدس ايي ساتغِ تِ هٌظَس  (.1375)ًياصي،د، اص اّويت تسضايي تشخَسداس استگزاس هيالگَي كطت 

ػولكشد تش  سياست كاّص ياساًِ كَدّاي ضيويايي ٍ سوَم دفغ آفات ًثاتي ٍ سياست پشداخت هستقين چِ تأثيشي 

 ،هغالؼِ حاضش اًدام ضذُ است. داضتِ تاضذ تَاًذ هي هذ صاسػييهحػَالت ٍ دسآ

 

 مًاد ي ريشُا

تحليل صاسػيي ٍ  گزضتِ تِ هٌظَس الگَ كشدى سفتاس اقتػاديعي چٌذ دِّ استفادُ اص الگَّاي تشًاهِ سيضي سياضي دس 

PMP)هثثتي كِ دس هياى آًْا تشًاهِ سيضي سياضگستشش يافتِ است  سياست ّاي صيست هحيغي ٍ كطاٍسصي 
( ًقص 2

دس  كِيك سٍش تحليل تدشتي است  هثثتتشًاهِ سيضي سياضي  (.2005هوتاصي سا تاصي هي كٌذ)آسفيٌي ٍ ّوكاساى ،

؛ 2005، ّلويٌگيذ هي تاضذ)هف ي اقتػاديسياست ّاتحليلْاي هٌغقِ اي ٍ تخطي كطَسّاي دس حال تَسؼِ ٍ تحليل 

دس  PMPهشاحل تحليل سياست ّاي كطاٍسصي تا استفادُ سّيافت  (.2003سّام ٍ ّوكاساى ،؛ 2007ٍ ّوكاساى ، يَسِت

 (.2003؛ آسفيٌي ٍ ّوكاساى، 2002)ّاٍيت ٍ هساًگي، خذٍل ريل تياى ضذُ است
 PMPمزاحل تحليل سياست َا با استفادٌ اس رَيافت وًيه  -1جذيل

 خغي هؼوَلي( تشآٍسد قيوت ّاي سايِ اي ًْادُ ّا)تا استفادُ اص الگَي تشًاهِ سيضي (1)

 غيش خغيتخويي پاساهتشّاي تاتغ تَليذ  (2)

 خايگزاسي پاساهتشّاي تشآٍسد ضذُ دس تاتغ تَليذغيش خغي)تػشيح تاتغ تَليذغيشخغي( (3)

 تحقيق)تػشيح الگَي كاليثشُ ضذُ(هسألِ خايگضيٌي تاتغ تَليذ كاليثشُ ضذُ دس تاتغ ّذف  (4)

 هحاسثِ تغييشات  هتغيشّاي ّذف ًسثت تِ سال پايٍِ  ست ّا)سٌاسيَساصي(كاستشد الگَ تِ هٌظَس تحليل سيا (5)

 پيطٌْاد سياستي هثتٌي تش ًتايح سٌاسيَّا (6)

                                                 
1
 -Kim 

2
 - Positive Mathematical Programming 
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( 1الگَي تشًاهِ سيضي خغي دس هشحلِ اٍل تِ هٌظَس تؼييي قيوت سايِ اي ًْادُ ّاي تَليذ تِ غَست هؼادالت )

 تؼشيف ضذُ است: 

(c)                        xIx              

(b)                            bAx            st

(a)        xaxyp     
j

iijj

i

iii









max

       (1)    

قيوت ّاي هطاّذُ ضذُ هحػَالت،  Pدس ايي الگَ، 
i

X ، ُسغَح كطت ضذijX ،هقاديش هػشف ًْادُ ّا

j
تياًگش  bذٍديت ضشاية فٌي تَليذ هي تاضذ. ّوچٌيي هح aijػولكشد هتَسظ،  iyّضيٌِ ّاي ّش ٍاحذ ًْادُ،

 هحذٍديت كاليثشاسيَى الگَ هي تاضذ. Cٍ هحذٍديت  هحذٍديت هٌاتغ

( ٍ تاتغ ّضيٌِ تَليذ اص ًَع CES)تا كطص خاًطيٌي ثاتتتاتغ تَليذ  ستفادُ دس هشحلِ سَم اص ًَعهَسد ا تاتغ تَليذ

 هَسد استفادُ تِ غَست ريل هي تاضذ:  PMPدسخِ دٍم هي تاضذ. تش ايي اساس الگَي 

(c)                                               bAx              

b                           xy            st

(a)      x  xayp     
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ijii
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max

1

2





    (2)    

دٌّذ. تا  دس پژٍّص خاسي، كطاٍسصاى صيشتخص صساػت استاى خشاساى ضوالي خاهؼِ آهاسي ّذف سا تطكيل هي

ضْشستاى دس استاى هزكَس اًتخاب گشديذ.  3استفادُ اص سٍش ًوًَِ گيشي عثقِ تٌذي ، دس هشحلِ ًخست تؼذاد 

ًفش  105تؼذاد ًوًَِ تا استفادُ اص فشهَل كَكشاى فشايي ٍ هاًِ ٍ سولقاى هي تاضذ. تدٌَسد، اسل ّاي هٌتخة ضاه ضْشستاى

ّاي  حزف پشسطٌاهِ ٍتخص صساػت ضْشستاى ّاي هَسد هغالؼِ تشداساى  گيشي اص تْشُ تؼذ اص اًدام ًوًَِتؼييي ضذ كِ 

 .هَسد تحليل قشاس گشفت صاسع 100اعالػات ٍ آهاس هشتَط تِ  ، دس هدوَعًاقع

 

 ي بحث يجوتا

تِ هٌظَس اختٌاب اص اسية كلي ًاضي اص هغالؼِ صاسػيي داساي غفات ٍ سفتاسّاي تػوين گيشي هتفاٍت دس يك الگَ، صاسػايي  

گشٍُ ّوگيِ داساي غفات ٍ سفتاسّاي تػوين گيشي هطااتِ عثقاِ تٌاذي    دٍ تِ  3تا استفادُ اص سٍش تحليل خَضِ اي استاى

هاَسد اساتفادُ قاشاس گشفتاِ     تٌاذي صاسػاييِ    خْت خَضاِ   دسآهذ كل صساػي هضسػِ ٍ صُضذُ اًذ. تذيي هٌظَس هتغيشّاي اًذا

ِ ٍ  گَخِ فشًگي، چغٌذسقٌذ، پٌثِ، خَ، گٌذمهحػَالت الصم تِ ركش است  (.2است)خذٍل  اص هْان تاشيي هحػاَالت     يًَدا

 كطت ضذُ  تَسظ صاسػيي هَسد هغالؼِ هي تاضذ.  

 
 مطالعٍخصًصيات گزيٌ َاي سارعيه مًرد  -2جذيل 

 گشٍُ صاسػيي
تؼذاد 

 صاسػيي

 هتَسظ اًذاصُ هضسػِ

 )ّكتاس(

 صساػي كل دسآهذهتَسظ 

 )سيال(

 20018430 68/4 42 گشٍُ اٍل

 47729810 2/7 58 گشٍُ دٍم

                                                 
3
 - Cluster Analysis 
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ٍ اػوال سياست پيطٌْادي پشداخت  ضيوياييخْت تحليل سياست ّاي هَسد ًظش دس صهيٌِ حزف ياساًِ كَد 

است. دس سٌاسيَّاي اٍل ٍ دٍم فشؼ ضذُ است كِ  ي ّش گشٍُ اص صاسػيي هَسد تحليل قشاس گشفتِسٌاسيَ تشا چْاسهستقين، 

دسغذ كاّص ياتذ. ّوچٌيي دس سٌاسيَّاي سَم ٍ چْاسم  100ٍ  50ياساًِ ًْادُ كَدّاي ضيويايي تِ تشتية تِ هيضاى 

غَست گيشد. دس ايي تحقيق فشؼ ضذُ  فشؼ ضذُ است كِ ّوضهاى تا كاّص ياساًِ، پشداخت هستقين تِ اصاي ّش ّكتاس

هطوَل سياست پشداخت هستقين دس سٌاسيَّاي سَم ٍ ٌذم، خَ، پٌثِ، چغٌذسقٌذ ،كلضا است كِ هحػَالت استشاتژيك گ

في هقذاس پشداخت هستقين تشاي ّش ّكتاس اص هحػَالت، هؼادل هقذاس افضايص ّضيٌِ هقذاس تْيٌِ هػشچْاسم قشاس هي گيشًذ. 

 دس ًظش گشفتِ ضذُ است.ًْادُ كَد ضيويايي دس ّكتاس تِ دليل حزف ياساًِ ًْادُ كَد ضيويايي 

 

 تغييزات در عملکزد محصًالت 

دسغذ تغييشات ػولكشد دس ّكتاس هحػَالت صساػي سا دس گشٍّْاي ّوگي صاسػيي دس سٌاسيَّاي هختلف  3خذٍل اعالػات 

 ّش دٍي دّذ ػولكشد دس ّكتاس هحػَالت دس كليِ سٌاسيَّاي هَسد تشسسي دس ًطاى هي دّذ. ًتايح خذٍل هزكَس ًطاى ه

سٌاسيَّاي دٍم ٍ  دس پي حزف كاهل ياساًِ)تيطتشيي هيضاى كاّص  .كاّص خَاّذ يافتدسغذ  10كوتش اص گشٍُ صاسػيي 

گَخِ فشًگي ٍ ػَالت تِ ٍخَد هي آيذ. اص هياى هحػَالت صساػي گشٍُ ّاي دٍ گاًِ صاسػيي هزكَس ،ػولكشد هح (چْاسم

 ييا ذيدس تَل ييايويض تَاًذ هػشف كوتش ًْادُ ّاي يػلت آى ه كِ كاّص هي ياتذ كوتشًسثت تِ سايش هحػَالت  يًَدِ

 هحػَالت تاضذ. شيهحػَالت ًسثت تِ سا
 

 تغييزات عملکزد در َکتار محصًالت وسبت بٍ سال پايٍ در گزيَُاي َمگه سارعيهدرصذ  -3جذيل 

 هحػَالت 

 كلضا يًَدِ گَخِ فشًگي چغٌذسقٌذ پٌثِ خَ گٌذم صاسػيي      ٌاسيَس

(1) 
 2/48- 0/82- 1/09- 2/44- 1/99- 2/47- 1.8- گشٍُ اٍل

 - 0/79- 2/05- 3/03- 2/09- 5/2- 3/32- گشٍُ دٍم

(2) 
 6/76- 2/25- 3- 6/64- 5/43- 6/72- 4/91- گشٍُ اٍل

 - 2/17- 5/59- 8/24- 5/71- 13/98- 9- گشٍُ دٍم

(3) 
 2/48- 0/82- 1/09- 2/44- 1/99- 2/47- 1/8- گشٍُ اٍل

 - 0/79- 2/05- 3/03- 2/09- 5/2- 3/32- گشٍُ دٍم

(4) 
 6/76- 2/25- 3- 6/64- 5/43- 6/72- 4/91- گشٍُ اٍل

 - 2/17- 5/59- 8/24- 5/71- 13/98- 9- گشٍُ دٍم

 هأخز: يافتِ ّاي تحقيق.

 

 سارعيهتغييزات درآمذ کل 

كل ّش كذام اص گشٍُ ّاي صاسػيي هٌاعق هَسد هغالؼِ دس سٌاسيَّاي هَسد تشسسي ًسثت تِ سال پايِ دس  دسآهذتغييشات 

ّاي يَگشٍُ دس سٌاس ّش دٍدس دسآهذ كل اسائِ ضذُ است. يافتِ ّاي هٌذسج دس خذٍل هزكَس ًطاى هي دّذ كِ اٍالً  4خذٍل

دس سٌاسيَي دٍم تِ ٍخَد هي آيذ. تش اساس دسآهذ كل تيطتشيي كاّص  ثاًياً سَم ٍ چْاسم تا افضايص هَاخِ هي ضَد.

 .% هي تاضذ 34/8هشتَط تِ گشٍُ اٍل صاسػيي ٍ تِ هيضاى دسآهذ كل اعالػات خذٍل هزكَس تيطتشيي هقذاس افضايص 
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 کل گزيٌ َاي َمگه سارعيه در سىاريًَاي مختلف درآمذدرصذ تغييزات  -4جذيل 

 سٌاسيَ 

(1) اسػييگشٍُ ص  (2)  (3)  (4)  

 8/34+ 5/36+ 9/68- 3/43- اٍل

 0/16- 1/42+ 13/1- 4/61- دٍم

 هأخز: يافتِ ّاي تحقيق.               

 

 وتيجٍ گيزي  ي پيشىُادات

ًتايح حاغل اص ضثيِ ساصي سياست ّاي حزف ياساًِ كَدّاي ضيويايي ٍ اػوال سياست پشداخت هستقين ًطاى هي دّذ 

يي تا تَخِ تِ اثش سياست تش دسآهذ ًسثي هحػَالت، الگَّاي سفتاسي هتفاٍتي دس ٍاكٌص تِ اتخار سياست كِ اٍالً صاسػ

ّاي هزكَس ًطاى هي دٌّذ ٍ لزا ٍاكٌص ّا دس خَضِ ّاي صاسػيي اص يكذيگش هتفاٍت هي تاضذ. ثاًياً اگش سياست حزف 

ايص كاسايي هػشف ًْادُ كَد، تقَيت اًگيضُ تَليذ ياساًِ تا سياست پشداخت هستقين ّوشاُ تاضذ، هي تَاًذ ضوي افض

هحػَالت هْن استشاتژيك سا تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ. دس حقيقت ايي كاس تاػث هيطَد كِ كطاٍسصاى ياساًِ ًقذي سا تيي توام 

 ًْادُ ّا تَصيغ كٌٌذ ٍ اص ضذت هػشف تي سٍيِ كَدّا ٍ سوَم ضيويايي تكاٌّذ.

ضايص قيوت كَد ضيويايي، سغح صيش كطت ٍ هقذاس تَليذ هحػَالت هختلف كاّص ًتايح تحقيق ًطاى داد كِ تا اف

اي   اي است كِ سغح صيشكطت هحػَالت تا ًياص كَدي كوتش ٍ تاصدُ تشًاهِ ياتذ ٍ سًٍذ خايگضيٌي هحػَالت تِ گًَِ هي

وت كَدضيويايي تاػث تيطتش دس تشًاهِ افضايص يافتِ ٍ دس هَسد سايش هحػَالت كاّص هي ياتذ. ّوچٌيي افضايص قي

 افضايص سغح صيش كطت گياّاى خاًَادُ لگَهيٌَص هيگشدد. 

تِ هٌظَس افضايص كاسايي هػشف ًْادُ كَد ضيويايي ٍ كاّص آلَدگي ّاي صيست هحيغي ًاضي اص هػشف ًاهتؼادل 

ي هٌاسة ديگش آى دس تَليذ هحػَالت كطاٍسصي، خايگضيٌي سياست پشداخت ياساًِ كَد ضيويايي تا سياست ّاي حوايت

ّاي سقاتتي اص يك  ّا تِ قيوت ّا ٍ سساًذى قيوت . تا حزف ياساًِپيطٌْاد هي گشددًظيش سياست پشداخت هستقين ضشٍستي 

هحيغي ػذم كاسايي ًاضي اص  ّاي صيست تَاى تاس هالي سٌگيٌي سا اص دٍش دٍلت تشداضت ٍ اص سَي ديگش اص آسية سَ هي

ّا هٌدش تِ  ي تخص ػوَهي پيطگيشي كشد. الثتِ تايذ تَخِ داضت كِ حزف يكثاسُ ياساًِدخالت دس سيستن تاصاس ٍ ًاكاساي

كٌذ ٍ  ضذت هتضشس هي پا سا كِ هؼوَالً فاقذ رخايش هالي ّستٌذ تِ ّاي تَليذ ضذُ ٍ كطاٍسصاى خشدُ افضايص ًاگْاًي ّضيٌِ

ّاي ضيويايي  سياست آصادساصي قيوت ًْادُ ضَد حتي هوكي است تاػث حزف آًْا اص گشدًٍِ تَليذ گشدد.لزا پيطٌْاد هي

دس تخص كطاٍسصي تِ غَست گام تِ گام ٍ ّوشاُ تا اػوال سياست پشداخت هستقين غَست گيشد تا كطاٍسصاى فشغت كافي 

 تشاي ساصگاسي تا ضشايظ خذيذ سا داضتِ تاضٌذ ٍ دس ًتيدِ اص غذهات ٍاسدُ تِ تخص كطاٍسصي كاستِ ضَد.

 

 مىابع 
( ، تَليذ ٍ هػشف تْيٌِ كَد ضيويايي دس ساستاي اّذاف كطاٍسصي پايذاس ،ًطش آهَصش كطاٍسصي 1379حوذ ٍ ّوكاساى )تاي تَسدي،ه .1
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