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 خالصِ

 وَدّاي ياساًِ پشداخت ػياػتخايگضيٌي  هحيغي صيؼتدس ايي پظٍّؾ اثشات تالمَُ 

دس چٌذ ػٌاسيَ هَسد تشسػي )وـاٍسصي اسگاًيه(هؼتمين پشداخت ػياػت تا )وـاٍسصي هشػَم(ؿيويايي

. تذيي هٌظَس اص ؿاخق ّاي صيؼت هحيغي هَاصًِ ًيتشٍطى خان، واسايي ًيتشٍطى، هَاصًِ فؼفش گشفتلشاس 

خْت ؿثيِ ػاصي ػياػت ّاي هَسد تشسػي اص يه الگَي تشًاهِ سيضي  خان ٍ واسايي فؼفش اػتفادُ ؿذ.

. اعالػات هَسد ًياص اص عشيك ًوًَِ گيشي گشديذسياضي هثثت تِ ّوشاُ تىٌيه حذاوثش آًتشٍپي اػتفادُ 

ٍ تا اػتفادُ اص اتضاس پشػـٌاهِ خوغ آٍسي اص صاسػيي دس دؿت هـْذ ًفش  90ًوًَِ اي تِ حدن  تلادفي ٍ 

سًٍذ وًٌَي هلشف ًْادُ ّاي ؿيويايي دس تخؾ وـاٍسصي هٌدش تِ تاسگزاسي تؼياس ح ًـاى داد ًتاي. ؿذ

تاالي هَاد هغزي ؿيويايي دس هٌاتغ تخؾ وـاٍسصي ؿذُ اػت ٍ همذاس ػذدي ؿاخق ّاي هَاصًِ ًيتشٍطى 

ّْاي تاال هي تاؿذ. همذاس ؿاخق ّاي صيؼت هحيغي هَاصًِ وَد اصتِ ٍ فؼفاتِ دس اغلة گشٍ فؼفشٍ 

 ياتذ. اص ػَي ديگش ًؼثت تِ ػال پايِ واّؾ هي % 90% تا  45صاسػيي دس ػٌاسيَّاي دٍم ٍ چْاسم تيي 

ؼثت تِ % ً 80%  تا 10تِ هيضاى  گشٍُ ّاواسايي اصت ٍ فؼفش دس ػٌاسيَّاي هزوَس دس اغلة ّاي ؿاخق 

پشداخت وِ اػوال ػياػت  تـاى هي دّذ صيؼت هحيغيؿاخق ّاي ػال پايِ افضايؾ هي ياتذ.تغييشات 

هي تَاًذ اثشات خاًثي هٌفي صيؼت هحيغي هلشف وَدّاي ؿيويايي سا تِ حذالل سػاًذُ ٍ اص  هؼتمين

 آلَدگي تيـتش هٌاتغ آتي ٍ خاوي وـَس خلَگيشي ًوايذ.

 

 وـاٍسصي، آلَدگي، وَد ؿيويايي، پشداخت هؼتمين. كلوات كليذي:

 

 

 هقذهِ

ؿَد ٍ صهاًيىِ  چالؾ ّاي هَخَد دس ػغح هلي ،هٌغمِ اي ٍ خْاًي هحؼَب هياهشٍصُ آلَدگي هحيظ صيؼت يىي اص 

ػَاهل آاليٌذُ آب ٍ خان روش هي ؿًَذ فؼاليت ّاي وـاٍسصي دس كذس لشاس هي گيشد. دس ٍالغ استثاط ًضديه تش ٍ 

هضش فؼاليت  تٌگاتٌگ تخؾ وـاٍسصي تا هحيظ صيؼت ًؼثت تِ ػايش تخؾ ّاي التلادي ،صهيٌِ سا تشاي تـذيذ اثشات

ّاي وـاٍسصي تش اخضاء هحيظ صيؼت يؼٌي خان ،آّب ،َّا ،تٌَع صيؼتي ٍ هٌاظش عثيؼي فشاّن ًوَدُ اػت. .) پشهي ٍ 

 (.1998، 2،ٍيشػيٌه ٍ ّوىاساى 2001، وين ،1382، 1ّوىاساى
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تخؾ  اص ديذگاُ تؼياسي اص واسؿٌاػاى تخؾ ػوذُ اي اص هـىالت ٍ آلَگي ّاي صيؼت هحيغي تَخَدآهذُ دس

وـاٍسصي ًاؿي اص هلشف ًاهتؼادل ٍ غيشتْيٌِ ًْادُ ّاي ؿيويايي تِ ٍيظُ وَدّاي ؿيويايي تِ ٍاػغِ پشداخت ياساًِ هي 

تاصًگشي دس ػياػت ّاي ياساًِ تش ّويي اػاع، (.1379تَسدي ، ،تاي 1380، هتـشع صادُ ٍ هلىَتي  ، 1384تاؿذ. )ػضيضي ،

شات ػَدهٌذ ٍ واّؾ اثشات هضش صيؼت هحيغي ًْادُ ّاي ؿيويايي ٍ  تىاسگيشي اي تخؾ وـاٍسصي تِ هٌظَس تاالتشدى اث

يىي اص اتضاسّاي ػياػتي پيـٌْادي دس ايي صهيٌِ ػياػت پشداخت (. 1375اتضاسّاي خذيذ ضشٍستي اًىاسًاپزيش اػت)ًياصي،

خذيذ هشتَط تِ تخؾ دس ػياػت گزاسي ّاي  OECDهؼتمين هي تاؿذ وِ تَػظ تؼياسي اص وـَسّاي ػضَ ٍ غيش ػضَ 

وـاٍسصي تِ هٌظَس تَػؼِ پايذاس تخؾ هزوَس ٍ سػايت هالحظات صيؼت هحيغي ٍ واّؾ آلَدگي ّاي آب ٍ خان سا 

هَسد تَخِ لشاس دادُ اػت.چاسچَب ػياػت هزوَس سا پشداخت هؼتمين تِ اصاي ّش ّىتاس تـىيل هي دّذ وِ تش اػاع آى 

دس ايي تحميك ػؼي ؿذُ اػت پياهذّاي اتخار  .گيشد حوايتي لشاس هي هحلَالت هْن ٍ اػتشاتظيه صاسع تحت پَؿؾ

دس ّش ػٌاسيَ ؿاخق ّاي صيؼت دس چٌذ ػٌاسيَ هَسد همايؼِ ٍ تحليل لشاس گيشد. تِ هٌظَس همايؼِ  هزوَسػياػت 

تَاًذ دس  يگزاساى فشاّن ًوَدُ ٍ ه هتؼذد هحاػثِ ؿذُ اػت. ؿاخق ّاي هزوَس اعالػات هفيذي سا تشاي ػياػت 3هحيغي

 .(OECD, 2001هَسد اػتفادُ لشاس گيشد) دس پيـثشد وـاٍسصي پايذاسػياػت ّا ظاست ٍ اسصياتي اثشتخـي صهيٌِ ً

 

 هَاد ٍ سٍش تحقيق

 اتؼاد هَسد دس  كحيح اعالػات ٍ هٌاػة تحليلي اتضاسّاي ، دليك تحليل ًياصهٌذ ّا ػياػت هحيغي صيؼت اثشات اسصياتي

 يه( 1998سّيافت اسائِ ؿذُ تَػظ پاسيغ ٍ ّاٍيت)اػاع تا  ،ّويي ساػتا دس .اػت هحيغي صيؼت ػولىشد ٍ ّا ػياػت

 تىٌيه ٍ (PMPهثثت) سياضي سيضي تشًاهِ سّيافت تشوية اص اػتفادُ تا غيشخغي سياضي سيضي تشًاهِ الگَي

 سياضي سيضي تشًاهِاص  آًْا دس وِ داخلي ٍ اسخي. اص خولِ هغالؼات خاػت يافتِ تؼظ (ME)آًتشٍپي حذاوثش التلادػٌدي

، هي تَاى تِ خاًؼَى اػت سفتِ واس تِ وـاٍسصي ّاي ػياػتٍ ؿثيِ ػاصي  تحليل خْت آًتشٍپي حذاوثش تىٌيه ٍ هثثت

؛ كثَحي كاتًَي 2006؛ وان هان ٍ اسٍيگيَس،2005؛ آسفيٌي ٍ ّوىاساى، 2001؛ خاج ٍ ّوىاساى، 2002ٍ تشيتض،

تغييشات دس ، اثشات تالمَُ صيؼت هحيغياسصياتي ّوچٌيي خْت  .اؿاسُ ًوَد 1387اساى،؛ هحؼٌي ٍ ّوى1385ٍّوىاساى، 

ؿاخق واسايي ًيتشٍطى، ؿاخق هَاصًِ فؼفش ٍ ؿاخق واسايي  ،ًيتشٍطىچْاس ؿاخق صيؼت هحيغي ؿاهل ؿاخق هَاصًِ 

  ؿذُ اػت.ٍ تا ػال پايِ همايؼِ هحاػثِ دس ّش ػٌاسيَ فؼفش 

  4شاخص هَاصًِ ًيتشٍطى -

ايي ؿاخق تياًگش اختالف فيضيىي تيي همذاس ول ًيتشٍطى ٍسٍدي تِ خان ٍ همذاس ول ًيتشٍطى خشٍخي اص خان تش 

 تاؿذ. اػاع چشخِ ًيتشٍطى دس يه ػيؼتن وـاٍسصي دس ّش ّىتاس هي

 تاؿذ: همذاس ول ػالياًِ ٍسٍدي ًيتشٍطى دس هحاػثِ هَاصًِ ًيتشٍطى ػغح خان ؿاهل هَاسد صيش هي

 اي اصتِ غيشآلي يا ؿيويايي وِ ايي هؤلفِ تِ كَست صيش اًذاصُ گيشي هي ؿَد:وَدّ -الف 
(

1)  

اصتِ هلشف ؿذُ دس ٍاحذ همذاس ول وَد 

 صساػي)تي(
; 

همذاس ول اصت ٍاسد ؿذُ تِ ٍاػغِ هلشف  

 وَدّا)تي(

 تَليذ خالق اصت تَػظ وَدّاي داهي وِ ايي هؤلفِ تِ كَست صيش اًذاصُ گيشي هي ؿَد: -ب

(2)  
 ضشية تثذيل هشتَعِ

  )ويلَگشم اصت /تي(
همذاس ول وَدّاي داهي هلشف ؿذُ 

 دسٍاحذ صساػي)تي(
; 

همذاس تخويٌي وَد اصتِ هَخَد دس 

 وَدّاي داهي)ويلَگشم اصت /تي(

 تثثيت تيَلَطيىي ًيتشٍطى  -ج
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ت هحلَالت همذاس اصت تثثت ؿذُ دس خان تِ ٍػيلِ تاوتشي ّاي ّوضيؼت هؼتميواً هشتثظ تا ػغح صيشوـ

 لگَهيٌِ اػت ٍ تِ كَست صيش هحاػثِ ؿذُ اػت:

(3)  
ضشية تثثيت اصت تشاي هحلَل هَسد 

 ًظش)ويلَگشم اصت/ ّىتاس(
 

ػغح صيشوـت هحلَالت 

 لگَهيٌِ)ّىتاس(
; 

همذاس اصت تثثيت ؿذُ دس خان تِ ٍػيلِ 

 تاوتشي ّاي ّوضيؼت )ويلَ گشم اصت(
اسگاًيضم ّاي صًذُ آصاد خان ًيض هؼتميواً هشتثظ تا ػغح صيشوـت وليِ ّوچٌيي همذاس اصت تثثيت ؿذُ تِ ٍػيلِ 

 تاؿذ ٍ تِ كَست صيش هحاػثِ ؿذُ اػت: هحلَالت هي

(

4) 

ضشية تثثيت اصت تشاي اسگاًيضم 

  ّاي صًذُ خان)ويلَگشم اصت / ّىتاس(

ػغح 

صيشوـت 

 هحلَالت)ّىتاس(

; 

 تَػظهمذاس اصت تثثيت ؿذُ 

اسگاًيضم ّاي آصاد صًذُ خان)ويلَگشم 

 اصت(

 خزب)تِ ًـؼت( اتوؼفشي اصت ،ايي هؤلفِ تِ كَست صيش هحاػثِ ؿذُ اػت: -د
(

5) 

ًشخ خزب)تِ ًـؼت( اصت)ويلَگشم اصت/ 

  ّىتاس(
ػغح ول 

 صيشوـت)ّىتاس(
; 

خزب)تِ 

 ًـؼت( خَي

،همذاس هحلَل تَليذي تشداؿت ؿذُ ٍ ػلَفِ ّوچٌيي  خْت هحاػثِ همذاس ول ػالياًِ اصت خاسج ؿذُ اص خان 

 تشداؿت ؿذُ تِ تشتية دس ضشاية خزب اصت ّش ويلَگشم اص هحلَل ضشب ؿذُ اػت:

(6) 
 ضشية خزب اصت هشتَط تِ هحلَل

 ; همذاس هحلَل تَليذؿذُ)تي(  )ويلَگشم اصت/تي( 
 همذاس اصت خاسج ؿذُ تَػظ هحلَالت 

 تشداؿت ؿذُ )ويلَگشم اصت(

 تِ هغالة تياى ؿذُ فَق، هي تَاى تياى داؿت:تا تَخِ 

(7) 

 اصت ٍسٍدي تِ خان)تي اصت( ; داهي ٍوَدّاي ؿيويايي  تثثيت تيَلَطيىي اصت+ خزب اتوؼفشي+

 همذاس ول هحلَل ٍ ػلَفِ تشداؿت ؿذُ ; اصت خشٍخي)تي اصت(ضشية هشتَعِ  

 اصت)هاصاد/ووثَد(اصت خشٍخي اص خان ; هَاصًِ  -اصت ٍسٍدي تِ خان 

 هَاصًِ اصت)تي( 
 ؿاخق هَاصًِ اصت دس ّىتاس)ويلَگشم /ّىتاس( ;

 ػغح ول صيشوـت)ّضاس ّىتاس( 

 اخز ؿذُ اػت. OECD(2001)الصم تِ روش اػت وِ دس ايي تحميك ضشاية روش ؿذُ دس سٍاتظ فَق اص هحاػثات 

 5شاخص كاسايي ًيتشٍطى -

ًيتشٍطى خاسج ؿذُ تِ همذاس ول ًيتشٍطى ٍسٍدي دس يه ػيؼتن وـاٍسصي هي  ايي ؿاخق تياًگش ًؼثت همذاس ول

هحيغي ووتش هي تاؿذ. دس حميمت ايي ؿاخق يه ػٌدِ فيضيىي  تاؿذ. اسلام تضسگتش ايي ؿاخق تِ هؼٌي آلَدگي صيؼت

ول همذاس ًيتشٍطى اص واسايي هلشف اصت دس وـاٍسصي تِ ٍػيلِ هحاػثِ ًؼثت همذاس ول ًيتشٍطى خزب ؿذُ )ػتاًذُ( تِ 

 ُ( فشاّن هي وٌذ:هَخَد)داد

(18) 100 
 همذاس ول اصت خشٍخي اص خان

 ; ؿاخق واسايي اصت
 همذاس ول اصت ٍسٍدي تِ خان

ّواًٌذ وَد اصت، دس صهيٌِ وَدّاي فؼفاتِ ًيض دٍ ؿاخق هَاصًِ فؼفش خان ػغحي ٍ ؿاخق واسايي فؼفش 

دس پظٍّؾ حاضش، دادُ ّاي هشتَط تِ دؿت هـْذ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت. ًوًَِ ّاي هَسد هحاػثِ هي ؿَد. 

تشسػي تا اػتفادُ اص سٍؽ ًوًَِ گيشي عثمِ تٌذي دٍ هشحلِ اي وِ عثمِ اٍل سا آتادي ّاي دؿت هزوَس ٍ عثمِ دٍم سا 

شاخؼِ تِ سٍػتاّاي اًتخاب ؿذُ ٍ گضيٌؾ تلادفي صاسػيي ّش سٍػتا تـىيل هي دٌّذ، اًتخاب ؿذُ اًذ. دس هشحلِ آخش تا ه

  پشػـٌاهِ خوغ آٍسي گشديذ. 90صاسػيي، اعالػات هَسد ًياص اص عشيك هلاحثِ حضَسي ٍ تىويل 
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 ًتايج ٍ بحث

ٍ تا اػتفادُ اص هتغيشّاي اًذاصُ هضسػِ، تاصدُ تشًاهِ اي ٍ هتَػظ هلشف ًْادُ ّاي ؿيويايي دس ّىتاس  صاسػيي تش اػاع

(. ّوچٌيي ػٌاسيَّاي هَسد تشسػي ؿاهل  چْاس ػٌاسيَي 1)خذٍلتحليل خَؿِ اي دس ػِ گشٍُ عثمِ تٌذي ؿذًذسٍؽ 

 دس دسكذي 50 واّؾ ،ؿيويايي وَد ًْادُ ياساًِ واهل حزف، ؿيويايي وَد ًْادُ ياساًِ همذاس دس دسكذي 50واّؾ

تِ  ؿيويايي وَد ًْادُ ياساًِ واهل حزفٍ  ّىتاس ّش ياصا تِ هؼتمين پشداخت تِ ّوشاُ ؿيويايي وَد ًْادُ ياساًِ  همذاس

 هي تاؿذ. ّىتاس ّش اصاي تِ هؼتمين پشداخت ّوشاُ
 ٍيظگي ّاي صاسعيي هٌطقِ هَسد هطالعِ -1جذٍل 

 گشٍُ ػَم گشٍُ دٍم گشٍُ اٍل هتغيش

 11 28 51 تؼذاد صاسػيي)ًفش(

 64/6 32/5 90/4 هتَػظ اًذاصُ هضسػِ)ّىتاس(

 100062240 54016750 24196440 تشًاهِ اي ول )سيال(هتَػظ تاصدُ 

هتَػظ ٍصًي هلشف وَدّاي ؿيويايي)ويلَگشم 

 دس ّىتاس(

 25/334 24/312 99/266 اصتِ

 52/200 21/212 92/189 فؼفاتِ

 *رستفشًگي، پياص، خشتضُ ، گَخِ، چغٌذسلٌذ، خَ، گٌذم الگَي وـت خاسي

 هأخز: يافتِ ّاي تحقيق. * هحصَل رست فقط دس گشٍُ ّاي اٍل ٍ سَم صاسعيي هٌطقِ هزكَس كشت هي شَد.   

 

 سا پايِ ػال تِ ًؼثت آى تغييشات دسكذ ٍ ًيتشٍطى واسايي ٍ ًيتشٍطى هَاصًِ ّاي ؿاخق همذاس 2 خذٍل ّاي دادُ

دس ػال  NBتاالتَدى همذاس ؿاخق . ًـاى هي دّذ هـْذ ؿْشػتاى صاسػيي هختلف ّاي گشٍُ دس هختلف ػٌاسيَّاي دس

پايِ ًـاًگش تاسگزاسي همذاس صياد ًيتشٍطى دس ػيؼتن ّاي صساػي هٌغمِ هي تاؿذ. تا اػوال ػياػت ّاي پيـٌْادي دس 

 واّؾ همذاس واّؾ هي ياتذ. دس وليِ گشٍُ ّاي صاسػيي، تيـتشيي دسكذ 90الي  45ػٌاسيَ ّا همذاس ؿاخق هزوَس تيي 

 NB ؿاخق واّؾ همذاس تيـتشييدس همام همايؼِ تيي صاسػيي . سخ هي دّذ چْاسم ٍ دٍم ػٌاسيَّاي دس NB ؿاخق

 چِ ّش وِ اػت ٍاضح پش .تاؿذ  هي%  16/91 هيضاى تِ ٍ صاسػيي اٍل گشٍُ دس دٍم ػٌاسيَي تِ هشتَط پايِ ػال تِ ًؼثت

 هٌاعك دسدس تخؾ وـاٍسصي  يوَدّاي ؿيوياي ًاؿي اص هلشف هحيغي صيؼت آلَدگي تاؿذ، ووتش ؿاخق ايي همذاس

 . تلؼىغ ٍ تَد خَاّذ ووتش هغالؼِ هَسد

وِ واسايي هلشف وَد اصتِ سا دس ػيؼتن ّاي صساػي هَسد هغالؼِ ًـاى هي دّذ  NEّوچٌيي اعالػات ؿاخق 

دس ػٌاسيَي دٍم  دس ّش ػِ گشٍُ صاسػيي تا اػوال ػياػت ّاي پيـٌْادي دس ػٌاسيَّا افضايؾ هي ياتذ تِ ًحَي وِ

ًؼثت تِ ػال پايِ هشتَط تِ ػٌاسيَي دٍم دس گشٍُ  NEتيـتشيي افضايؾ سا خَاّذ داؿت. تيـتشيي همذاس افضايؾ ؿاخق 

 % هي تاؿذ. 02/83دٍم صاسػيي ٍ تِ هيضاى 
 ( گشٍُ ّاي صاسعيي NE( خاك سطحي ٍ شاخص كاسايي ًيتشٍطى)NBهقذاس شاخص هَاصًِ ًيتشٍطى) -2جذٍل

 ػٌاسيَ صاسػييگشٍُ 
 NBؿاخق

 )ويلَگشم دس ّىتاس(

 دسكذ تغييشات

 ًؼثت تِ ػال پايِ
 )دسكذ( NEؿاخق

 دسكذ تغييشات

 ًؼثت تِ ػال پايِ

 اٍل

 - 44/57 - 179/26 ػال پايِ

(1) 51/59   -71/22   59/75 34/07 

(2)   15/84 -91/16 73/36 64/60 

(3) 42/35 -76/38 64/43 44/57 

(4) 25/30 -85/88 68/37   53/41   

 دٍم
 - 34/70 - 228/29 ػال پايِ

(1) 103/09 -54/84 45/55 31/26 
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(2) 49/23 -78/44 63/50 83/02 

(3)   92/69 -59/40 48/16   38/81 

(4) 98/82 -56/72 46/57   34/21 

 ػَم

 - 39/87 - 217/48 ػال پايِ

(1) 118/12 -45/69 47/07 18/05 

(2) 56/59 -73/98 64/93 62/85 

(3) 104/90   -51/77   50/21   25/93 

(4)    97/62 -55/11   52/11 30/68 

 .هأخز: يافتِ ّاي تحقيق
هحاػثات هشتَط تِ ؿاخق ّاي  هَاصًِ فؼفش ٍ واسايي فؼفش ٍ ّوچٌيي دسكذ تغييشات آًْا ًؼثت تِ ػال پايِ دس 

دسج ؿذُ اػت. همذاس ؿاخق هَاصًِ فؼفش  3ػٌاسيَّاي هختلف تِ تفىيه گشٍُ ّاي صاسػيي ؿْشػتاى هـْذ دس خذٍل 

ويلَ گشم دس ّىتاس  19/53ٍ  65/64، 84/56تية تشاتش تا خان ػغحي دس ػال پايِ دس گشٍُ ّاي اٍل تا ػَم صاسػيي تِ تش

همذاس واّؾ ايي ؿاخق ًؼثت تِ ػال پايِ دس هي ؿَد. هي تاؿذ وِ دس ػٌاسيَّاي دٍم تا تيـتشيي واّؾ سٍتشٍ 

تشاتش تا  % ٍ تشاي گشٍُ ػَم 81/80% ، تشاي گشٍُ دٍم صاسػيي تشاتش تا  44/87ػٌاسيَي دٍم تشاي گشٍُ اٍل صاسػيي  تشاتش تا 

 % هي تاؿذ. 31/91

 09/46ٍ  88/37، 11/44همذاس ؿاخق واسايي فؼفش دس ػال پايِ دس گشٍُ ّاي ػِ گاًِ صاسػيي تِ تشتية تشاتش تا 

ؿَد. ّشچِ ؿاخق هزوَس تضسگتش تاؿذ،  هي تاؿذ وِ دس اغلة گشٍُ ّا دس ػٌاسيَي دٍم تا تيـتشيي افضايؾ هَاخِ هي

ٌتـش ؿذُ دس ًتيدِ هلشف وَدّاي ؿيويايي فؼفاتِ ووتش خَاّذ تَد. همذاس افضايؾ همذاس آلَدگي صيؼت هحيغي ه

دس گشٍُ ّاي اٍل تا ػَم تِ تشتية تشاتش تيـتشيي افضايؾ سا داؿتِ وِ ؿاخق هزوَس ًؼثت تِ ػال پايِ دس ػٌاسيَي دٍم 

 تاؿذ. % هي 03/34ٍ  20/78، 44/37تا 

 

 ( گشٍُ ّاي صاسعيي PEك سطحي ٍ شاخص كاسايي فسفش)( خاPBهقذاس شاخص هَاصًِ فسفش)  -3جذٍل 

گشٍُ 

 صاسػيي
 ػٌاسيَ

 PBؿاخق

 )ويلَگشم دس ّىتاس(

 دسكذ تغييشات

 ًؼثت تِ ػال پايِ

 PEؿاخق

 )دسكذ(

 دسكذ تغييشات

 ًؼثت تِ ػال پايِ

 اٍل

 - 44/11 - 56/84 ػال پايِ

(1) 13/24 -76/70   52/65 19/35 

(2) 7/14 -87/44 60/63   37/44 

(3) 10/28 -81/92 58/89   33/51 

(4) 7/14 -87/44   60/61 37/41 

 دٍم

 - 37/88 - 64/65 ػال پايِ

(1) 34/97 -45/90 42/57 12/38 

(2) 12/41 -80/81 67/50 78/20 

(3) 31/76 -50/87 44/89   18/52 

(4) 35/99   -44/32   41/80 10/35 

 ػَم

 - 46/09 - 53/19 ػال پايِ

(1) 15/99 -69/94   58/47 26/87 

(2) 4/62 -91/31 61/77   34/03 

(3) 14/83 -72/12 60/19 30/60 

(4) 10/05 -81/10 72/12 56/49 

 هأخز: يافتِ ّاي تحقيق.
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 ًتيجِ گيشي ٍ پيشٌْادات

سًٍذ وًٌَي هلشف ًْادُ ّاي ؿيويايي دس تخؾ وـاٍسصي هٌدش تِ تاسگزاسي تؼياس تاالي هَاد هغزي  ًٌايح ًـاى داد

همذاس ؿيويايي دس هٌاتغ تخؾ وـاٍسصي ؿذُ اػت ٍ همذاس ػذدي ؿاخق ّاي هَاصًِ ًيتشٍطى ٍ اصت تاال هي تاؿذ. 

دس ػٌاسيَّاي دٍم ٍ چْاسم تمشيثاً تيي  ي صاسػييؿاخق ّاي صيؼت هحيغي هَاصًِ وَد اصتِ ٍ فؼفاتِ دس اغلة گشٍّْا

ياتذ. تؼالٍُ ؿاخق واسايي اصت ٍ فؼفش دس ػٌاسيَّاي هزوَس دس اغلة هٌاعك  % ًؼثت تِ ػال پايِ واّؾ هي 90تا %  45

% ًؼثت تِ ػال پايِ افضايؾ هي ياتذ.واّؾ ؿاخق ّاي هَاصًِ ٍ افضايؾ ؿاخق ّاي واسايي  80تا  % 10تِ هيضاى 

صيؼت هحيغي اثشات خاًثي هٌفي هي تَاًذ  يي تذيي هؼٌي هي تاؿذ وِ اػوال ػياػت ّاي هَسد تشسػيوَدّاي ؿيويا

تِ هٌظَس لزا  .حذالل سػاًذُ ٍ اص آلَدگي تيـتش هٌاتغ آتي ٍ خاوي وـَس خلَگيشي ًوايذهلشف وَدّاي ؿيويايي سا تِ 

دس تَليذ  ْاؿيويايي ٍ واّؾ آلَدگي ّاي صيؼت هحيغي ًاؿي اص هلشف ًاهتؼادل آً ّايافضايؾ واسايي هلشف وَد

هحلَالت وـاٍسصي، خايگضيٌي ػياػت پشداخت ياساًِ وَد ؿيويايي تا ػياػت ّاي حوايتي هٌاػة ديگش ًظيش ػياػت 

 پشداخت هؼتمين ضشٍستي اًىاس ًاپزيش اػت. 
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