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 چکيلٍ

بٍذ يي كّهٍ اًزقبثبد هيبىكُويّ هْبهکذ كه  يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيهَبلَ همبلَ ؽبضو هاثغَ پب
ثوفْهكاه  يثبالرو يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيکَ اى پب ُبيي اٍزبىب يي اٍذ کَ آياٍذ. ٍْال ا يعوِْه

َ اٍزٌزبط ّلٍ اٍذ کَ يي فوضيك ايرؾم يًظو يکوكُبيكاهًل؟ اى هّ يثبالرو يَُزٌل، هْبهکذ اًزقبثبر
َُزٌل.  يهْبهکذ اًزقبثبر يآى ّوط الىم ثواُبي  ک اى هْلفَي، ّ ُو يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب
َ اٍذ. عبهؼَ يصبًُْبي  ثب اٍزفبكٍ اى كاكٍ يفبى يفيک يميل رغجيهمبلَ ؽبضو رؾل يکوك هُّ ٌّبفزيهّ

ّ  يك اى هُّ فبىيَ رؾميآىهْى فوض ياٍذ. ثوا 8900واى كه ٍبل يا ُبي اٍزبىّبهل ُوَ  يآهبه
 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيك ًْبى كاك کَ پبيظ رؾمياٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ. ًزب spss  ّfs/qca يافياهُب ًوم

ي ياٍذ. ُوچٌ يهْهك ثوهٍ ُبي اٍزبى يهْبهکذ اًزقبثبر يثوا يالىم ّ ًَ کبف هؼوْاًل يّوط ػّل
گبٍ ي، پبيليگبٍ رؾٖيپب يؼٌي يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپبُبي  ک اى هْلفَيك ؽبضو ًْبى كاك کَ ُو يرؾم
 َُزٌل. يهْبهکذ اًزقبثبر يالىم ثوا هؼوْاًلي ثَ ْٕهد هٌفوك ّوط يّ ٍواًَ كهآهل ً يّغل

، ي، كهآهل، هْبهکذ اًزقبثبريليگبٍ رؾٖي، پبيگبٍ ّغلي، پبيـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپبّاژگبى کليلي: 
 .يل فبىيرؾل
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  هملهَ

عبهؼَ  ياػضب يکٌِ اهاك« 1يهْبهکذ اًزقبثبر» اٍذ. يهْضْع همبلَ ؽبضو هْبهکذ اًزقبثبر
ّ  ُب ٍيبٍزگناهيّ  يبٍيذ ٍيّ كفبلذ كه ؽبکو يبٍيكه عِذ ٕؾَ گناّزي ثو ًظبم ٍ

ل يػولٍ اى لج يبٍيهمبهبد ٍ يكاكى" ثَ كاّعلجبى رٖل يعبهؼَ اٍذ کَ كه "ها يُب يييه ثوًبهَ
ػولٍ عبهؼَ هبًٌل  يب هٌْْهُبيّ  يّ هل يهؾل ُبي پبهلوبى يٌلگيب ًوبيّ  يبٍذ عوِْهيه

كُي  هأي ّ يهْبهکذ اًزقبثبرکٌل.  هي لايًوْك پي بٍيو ًظبم ٍييب رغيّ  يهفواًلّم لبًْى اٍبٍ
ثْكٍ  يبٍيّ پژُّْگواى ؽْىٍ هفزبه ٍ يكهْکواٍ پوكاىاى ًظويَ يػاللَ إل يعْالًثَ هلد 

رْاًل  هيكُي  هأي ياىيهي رْعِبد هّّي اٍذ؛ يل اي. كل(8: 0989، 2)اٍوذ ّ ّاى ُبم اٍذ
 ياىيي هّ کبُِ هيظ کوكى ِّوًّلاًِ ثبّل. اى ايكه ثَ يبٍيک ًظبم ٍياى للهد  يّبفٖ

ل ًْبى كٌُلٍ للهد ًظبم يي ّبيظ اٍذ ّ ُوچٌيياى ثَيًْبى كٌُلٍ کبُِ هكُي  هأي
ثبال ًْبى كٌُلٍ ًْبط كُي  هأي ياىيّ ه يبٍي(. هْبهکذ 8ٍ: 0990)آهري ّ ٍّلي  ثبّل يبٍيٍ
)كاههْفبل،  يّ هلً يبٍيٍ يُب هَئْليذآًبى كه ثَ اًغبم هٍبًلى  ييِّوًّلاى ّ رْاًب يبٍيٍ

بًگو يثبال ًوبكُي  هأي اٍذ. يهلً يّ ًِبكُب يبٍيآًبى ثَ ًظبم ٍ ي(، اػزوبك ثبال809: 0992
، ي)اٍکوافبًگل ّ اٍگْهاک اى ًگبٍ ِّوًّلاى اٍذ يبٍيذ ًظبم ٍيّ هْوّػ يبٍيذ ٍيکفب

 يبٍي( ّ اغلت ثَ ػٌْاى هم0989کْا، ي؛ ّهاثل0990، 3ٌي؛ ًْه8002ّهثب ّ ُوکبهاى،  ؛90: 0992
؛ ثْس ّ 90: 0989کْا، يّهاثلل اٍذ )يْوفزَ ّ عليپ يُب كهْکواٍيكه  يهّل كهْکواٍ يثوا

 كه ًظو گوفذ يػولکوك فْة كهْکواٍ يثبال ػوْهب ثَ هؼٌكُي  هأي (.8: 0990، ُوکبهاى
 يّ ًبثَبهبً يثبال آّفزگكُي  هأي ياىيثب ه ييّلٍ اٍذ کَ کْْهُب ي اصجبديُوچٌ .ّْك هي

ًْبى كُي  هأي يييکٌٌل. ٍغؼ پب هي رغوثَ يکوزوُبي  ّ ّْهُُب  كاهًل ّ آّْة يکوزو
کٌل  هي اٍذ کَ هْبهکذ ها هْکل يلٍ اًزقبثبريچيٌل پيب فواي يزي، ًبهضبيػاللگ ثي كٌُلٍ

رٍْظ ِّوًّلاى  يّ هلً يبٍيٍ يُب هَئْليذي ًوْك ػلم لجْل ي( ُوچ29ٌـ90: 0999زبى، ي)ه
ي ّ هبهُ، ي؛ فواًکل8000وا، يکَياٍذ )ر يبٍيآًبى ًَجذ ثَ اهْه ٍ يرفبّر ثي ّ يگبًگيّ ث

ثل  يي ًْبى كٌُلٍ ؽکوواًييپب ي(. هْبهکذ اًزقبثبر280: 0999ّ ُوکبهاى،  ي؛ اٍکْل9: 0998
: 8000ٌ، ي)ًْه يبٍيٍ يٌيٌبى ثَ كّلذ ّ ثلثي(، کبُِ اعو87: 0989)ٍبًلاٍزوّم ّ اٍزْکوو، 

ّ  ياٍکْل)ي آى ًيك ِّوًّلاى اٍذ ييذ پبيّ هْوّػ يبٍيًبىل ًظبم ٍ يبٍيذ ٍي(، کفب021
. (29: 0999زبى، يه؛ 127: 8009کو، ياٍزوا؛ 9: 0990ثْس ّ ُوکبهاى، ؛ 280: 0999ُوکبهاى، 

ُب ثَ  يذ کوزوی ثوای ٍالهزی كهْکواٍيبٍی ّ اعزوبػی ؽوبيَ ٍيي ٍوهبييكُی پب یأه ياىيه
                                                           
1- Electoral participation 

2- Smets, K., & Van Ham, C 
3- Norris, Pippa 



 9 ...ه دَري اوتخابات يازدٌمي َ مشارکت در ياقتصاد - يگاي اجتماعيرابطً پا يل فازيتحل
 

؛ ؛ ّاى كس،0990ّ  0999؛ پْرٌبم، 0990؛ فبه ّ پْرٌبم، 8007 ٌگ،يکْ ّ کي، ىليًب) آّهك ّعْك هی
افواك كه  يويًْبًَ کبهال آّکبه ػلم كهگ ي(. کبُِ هْبهکذ اًزقبثبر8: 0990ثْس ّ ُوکبهاى، 

 (.92: 0999پْرٌبم، )بٍذ اٍذ يرو كه کبلجل ٍ كيػو يوبهيک ثياٍذ ّ ًْبًَ  ياعزوبػ يىًلگ

كه  يي اٍذ کَ چوا هْبهکذ اًزقبثبري، ايٌَ هْبهکذ اًزقبثبريكه ىه ياى ٍْاالد اٍبٍ يکي
ّ  ُب ثقِ، ُب گوٍّاى افواك،  يٌکَ چوا ثوفيهزفبّد اٍذ. اُب  ّ عوغ ُب گوٍّافواك،  اى يبى ثوفيه

ًّْل ّ كه همبثل  هي ؽبضو يها يُب ٌٕلّق يكه پب يؼيک عبهؼَ ثَ عْه ٍّياى ُبيي َ يًبؽ
 يكه پب يرو ؽضْه کن هًگ ُب گوٍّو افواك ّ يكٌُل ّ ًَجذ ثَ ٍب هي ؼيًلاكى ها روع يها يثوف

 كاهًل. يها يُب ٌٕلّق

هقزلف ُبي  كه ؽْىٍ يي هْبهکذ اًزقبثبرييٌَ رجيكه ىه يؼيبه ٍّيثَ يّ رغوث يبد ًظوياكث
...  ّ ي، الزٖبك ّ هّاًٌْبٍيبٍيٍ يبي، عغوافيبٍي، ػلْم ٌٍّبٍي عبهؼَاى عولَ  يػلْم اًَبً

گبٍ يهلل پب اًل. فب کوكٍيي ايک ّ هجِن ايكه هّّي کوكى اثؼبك ربه يّعْك كاهك کَ ُو کلام ًمْ
 رأصيواٍذ کَ ثَ  يي هْبهکذ اًزقبثبرييٌَ رجيکوكُب كه ىهياى هّ يکي 1يـ الزٖبك ياعزوبػ

 پوكاىك. هي آًبى يكه هْبهکذ اًزقبثبرُب  افواك ّ عوغ يـ اعزوبػ يالزٖبكُبي  ٌَيىه

اى آى اٍذ کَ  يؽبک يبٍذ عوِْهيياى هْبهکذ كه اًزقبثبد هيهْعْك كهثبهٍ هُبي  كاكٍ
كهٕل، كاهٌَ  99/22هؼبكل  يبٍذ عوِْهيكه کل اًزقبثبد ه يي هْبهکذ اًزقبثبريبًگيه
( 8970ي ًوؿ هْبهکذ ثَ كّهٍ ّْن )ياٍذ. کوزو 28/2ّ اًؾواف اٍزبًلاهك  78/09واد ييرغ

ي يي ًوؿ هْبهکذ ًيْزويكهٕل ثْكٍ اٍذ ّ ث 22/29افزٖبٓ كاهك کَ كه آى هْبهکذ اًزقبثبد 
كهٕل گياهُ ّلٍ  10/19گوكك کَ ًوؿ هْبهکذ كه آى  هي ( ثبى8911ثَ اًزقبثبد كّهٍ كُن )

 واى(. يهوکي آهبه ا يّىهاد کْْه ثَ هؤلفبى، ّ ٍبلٌبهَ آهبهاٍذ )هٌجغ: گياهُ 

، يغبى غوثيَزبى ّ ثلْچَزبى، آمهثبيکوكٍزبى، ٍ ُبي اٍزبىكُل کَ  هي ّْاُل ًْبى
 يياى هْبهکذ اًزقبثبريي هي، فْىٍزبى، کوهبًْبٍ ّ ُوهيگبى اى کوزويغبى ّوليآمهثب

كه  يغبى ّوليزبى كه ُفذ كّهٍ، آمهثبَزبى ّ ثلْچَزبى كه ُفذ كّهٍ، کوكٍيثوفْهكاهًل. ٍ
گو ياى عوف ك اًل. ي كُک هْبهکذ ثْكٍيرو پبيييكه پٌظ كّهٍ عيّ  يغبى غوثيچِبه كّهٍ ّ آمهثب

ياى يي هيْزوييك، لوٍزبى ّ ٍوٌبى اى ثيالم، ي، اي، فواٍبى ّوبليفواٍزبى عٌْث ُبي اٍزبى
يك چِبه كّهٍ، ٍوٌبى، يالم ُوکلام كه پٌظ كّهٍ ّ يثوفْهكاهًل. لوٍزبى ّ ا يهْبهکذ اًزقبثبر

 اًل. ي كُک هْبهکذ ثْكٍيو اؽول ّ ىًغبى ُوکلام كه ٍَ كّهٍ عيّ ثبالرويَ ّ ثْيلْيکِک
كُل. آهبه اهايَ ّلٍ ًْبًگو ّعْك  هي ها ًْبى ُب رفبّدثْكى ايي كاه  هؼٌيي آهبهي ًيي ُب آىهْى

                                                           
1- Socioeconomic status model 
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کَ ثب رْعَ ثَ  يبك ّلٍ اٍذ. پوٍْي ُبي اٍزبىكُي  هأي ياىيهٌل كه ه لاه ّ لبػلٍيپب يُب رفبّد
يك ٍوٌبى، يهبًٌل لوٍزبى، ُب  اى اٍزبى يي اٍذ کَ چوا ثوفيلبثل عوػ اٍذ، ا يغ آهبهيي رْىيا
ي هبًٌل يًُب  اى اٍزبى يي هْبهکذ کٌٌلگبى ّ ثوفيْزويواؽول ُوْاهٍ اى ثيَ ّ ثْيلْيالم ّ کِگيا

ُوْاهٍ اى  يّ فواٍبى عٌْث يغبى ّوليّ آمهثب يغبى غوثيآمهثبَزبى ّ ثلْچَزبى، کوكٍزبى، يٍ
 َُزٌل؟ يبٍذ عوِْهيي هْبهکذ کٌٌلگبى كه اًزقبثبد هيکوزو

 ييذ ثبالياى اُو يل هقزلفيثَ كال يبٍذ عوِْهيي كّهٍ هيبىكُويهْبهکذ كه اًزقبثبد 
 8911ٍبل  يٍبيپٌ اى ثؾواى ٍ يبٍذ عوِْهيي اًزقبثبد هيک عوف اّليثوفْهكاه اٍذ. اى 

ٌ عوِْه كّهٍ كُن ّ ائزالف ُوواٍ اّ ييه يُب ٍيبٍذ يبثياهى يگو ثَ ًْػيّ اى عوف ك اٍذ
ياى يٌکَ هيگياهُ ّلٍ اٍذ. ثب ا 00/70بىكُن يي اًزقبثبد كه كّهٍ يبًگيّْك. ه هي هؾَْة

ّعْك ي يبفزَ اٍذ، ثب ايکبُِ  يي كّهٍ ًَجذ ثَ كّهٍ لجل ثَ اًلاىٍ لبثل رْعِيهْبهکذ كه ا
ياى هْبهکذ كه يه يکل ياى الگْ يي كّهٍ ربؽلّكيكه ا يهْبهکذ اًزقبثبر يي اٍزبًيغ ثيرْى

کٌل؛ لنا ٍْاالد هغوػ ّلٍ فْق كه هْهك اًزقبثبد كّهٍ  هي ذيرجؼ يبٍذ عوِْهيه ياًزقبثبر
 ي هغوػ اٍذ. يبىكُن ًي

ـ  يگبٍ اعزوبػيهاثغَ پب يًظو ياكػبُب، يل فبىيهمبلَ ؽبضو كه ٕلك آى اٍذ کَ ثب رؾل
ي يهمبلَ ؽبضو ا يي، ٍْال إليها كه ثْرَ آىهْى لواه كُل. ثٌبثوا يثب هْبهکذ اًزقبثبر يالزٖبك

 يياى هْبهکذ اًزقبثبريرْاًل ه هياي  رب چَ اًلاىٍ يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكياٍذ کَ: هلل پب
 کٌل؟ ي ييرج ها يبٍذ عوِْهيي كّهٍ هيبىكُويكه اًزقبثبد  ُب اٍزبى

 يکوك ًظويهّ

ـ  يگبٍ اعزوبػي، هلل پبيبٍيبد هْبهکذ ٍيکوكُب كه اكثيي هّيّ هِْْهرورويي  ظياى ها يکي
گبٍ يکَ كه پبُبيي  ّ عوغ ُب گوٍَّ آى اٍذ افواك، يي ًظويا ياٍذ. هْضْع إل يالزٖبك
لواه كاهًل،  يرو پبيييُبي  گبٍيکَ كه پب يلواه كاهًل، ًَجذ ثَ افواك يثبالرو يـ الزٖبك ياعزوبػ

: يّهثب ّ ًب؛ 8029کبهپجل ّ ُوکبهاى: ؛ 8000چْ: ؛ 8019بًگ اٍّ: ي)كاهًل  يْزويهْبهکذ ث
(. 8002: يّهثب، ّْليهي ّ ثوك؛ 8019ٌگو ّ هّىًَزْى: يّّلف؛ 8077لجواس ّ گْئل: يه؛ 8070
ن آًبى ها كه کٌل ّ ُ هي ليكاهًل کَ ُن هْبهکذ آًبى ها رَِ ييُب هِبهدي افواك يچْى ا

لواه  يثبالرو يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيکَ كه پب يکٌل. افواك هي فجوٍ يبٍيل ٍيهْضْػبد ّ هَب
 يبٍيٍ يوياى كهگ يْزويَُزٌل، هٌبفغ ث يرو پبيييگبٍ يپب يکَ كاها يكاهًل ًَجذ کَ کَبً

 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيي پبي(. ُوچ8029ٌ:  يِک؛ 8029کبهپجل ّ ُوکبهاى: )کٌٌل  هي بفذيكه
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گبٍ ي(. افواك ثب پب8010ٌگي: يِثک ّ عٌ)كه اهرجبط اٍذ  1رْاًوٌل کٌٌلٍ هْبهکذ پنيوي عبهؼَثب 
ها  يْزو هْضْػبد اعزوبػيگبٍ ثَ اؽزوبل ثيثبالرو ًَجذ ثَ افواك كّى پب يـ الزٖبك ياعزوبػ
 پنيوي عبهؼَي ًْع يبٍذ( اٍذ ّ ايهبًٌل ٍ)رو  يلرو ّ غٌيهف ياعالػبر يکٌٌل کَ ؽبّ هي رغوثَ
آى ها كاّزَ  يالىم ثوا يهلً يُب هِبهدهْبهکذ ّ  حّْك آًبى كاًِ رْاًوٌل کٌٌل هي ثبػش

گبٍ يکَ كه پب ي(. افواك077: 0992گواى، ي، ربم چْ ك0999هّلف: ؛ 0999گواى: يوپل ّ كيگ)ثبٌّل 
ها  يفبٕ يًٌْبفزهّاُبي  يويگ بك عِذيلواه كاهًل ثَ اؽزوبل ى يثبالرو يـ الزٖبك ياعزوبػ

 يبٍيکٌٌل کَ هْبهکذ آًبى ها كه ًظبم ٍ هي ها کَت يفبٕ يّ الزٖبك يبٍيالزجبً ّ هٌبثغ ٍ
ـ  يگبٍ اعزوبػيکٌٌل کَ پب هي ( اٍزلالل8070) ي(. ّهثب ّ ًب219: 0992ىّ، ) يًلياًگ يثوه

رؼلك  ، ػاللَ ّ اؽَبًيبٍيٍ يفبٓ هبًٌل، ؽٌ اصوثقْ يُب غبك ًگوُيك اياى عو يالزٖبك
 رأصيوافواك  يّ اًزقبثبر يبٍي، كه هْبهکذ ٍيفَ ًَجذ ثَ هْبهکذ هلًيبٍذ ّ اؽَبً ّظيثَ ٍ
 (20: 0999زبى، يه)گناهك  هي

 يگبٍ اعزوبػيکَ كه پب يکَ افواك ييکٌل اى آًغب هي اٍزلالل يّ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيهلل پب
 ياى ٍْاك، كهآهل ّ ّغل كٍزوٍروي  ْزو ّ هوغْةيلواه كاهًل ثَ هٌبثغ ث يثبالرو يّ الزٖبك

ْزو اى افواك يي آًبى ثيثوك كه ث يه ها ثبال يبٍيکَ هْبهکذ ٍُبيي  ل ّجکَيكاهًل، اؽزوبل رْک
ُبيي  يٍيّ اًگ ياعزوبػُبي  ، ّجکَيي هٌبثغ ٍجک ىًلگيهزفبّد ثَ ا يكٍزوٍ گبٍ اٍذ.يكّى پب

کٌل  هي فبياى هْبهکذ ًمِ ا يْػ هزفبّري ٍغيين كه رؼيكُل ّ ثَ عْه هَزم هي ها كه افواك ّکل
ي، يكُل. ثٌبثوا هي ِيكّلذ افيا يُب ٍيبٍذثو  يگناهرأصيوها كه  يِّوًّلاى ػبك ييرْاًب زًبيّ ًِب
ًَجذ  يْزويث يبٍيٍ رأصيوثبالرو،  يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػياى ِّوًّلاى ٕوفب ثَ فبعو پب يثوف

 ي كاهًل.يويثَ ٍب

ـ  يگبٍ اعزوبػيپب يٌکَ هٌبفغ افواك كاهايکٌٌل ثب رْعَ ثَ ا هي اى پژُّْگواى اٍزلالل يبهيثَ
ْزو اٍذ، يث يبٍيي ّلٍ اٍذ ّ اؽزوبل هاثغَ آًبى ثب ًظبم ٍيػغ يبٍيثبال ثب ًظبم ٍ يالزٖبك

ْزو اٍذ ّ يث يبٍيوبد ٍيكاهًل، ٍِن آًبى كه رٖو يبٍيكه هْبهکذ ٍ يآًبى كٍذ ثبالرو
ظ يي ّوايًّْل، ا ي هيعبهؼَ رلم يػوْه يکٌٌل ثَ ػٌْاى هْضْػبر هي کَ آًبى هغوػ يهْضْػبر

ّ  يبٍيًجض ًظبم ٍ يٌيًْ ىًل، چْى كه ْٕهد ػمت هي ْزو آًبى ها كاهييهْبهکذ ث
؛ 8019 ىک: يي ّ كهايّْك )گْك هي هقزلف اى كٍزْبى فبهطُبي  كه ػوَُٕب  يبٍزگناهيٍ
؛ 8027ذ: ي، پبّل ّ پوّيًب؛ 8029 و:ياٍکبد اٌّب؛ 0991ّ  0992، 0992 ْٕلذ:؛ 0999ٌ: يثْ

 .(8027ّهثب: 

                                                           
1- participation-enabling socialization 
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ّ  يبٍيهْبهکذ ٍ يي ٍغؼ فوكييثَ رج يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيي کَ هلل پبيثب ّعْك ا
ّ کالى ثوفْهكاه  يکبهثوك آى كه ٍغؼ عوؼ يالىم ثوا يُب ذيپوكافزَ اٍذ، اهب اى ظوف ياًزقبثبر
پْل، ٍْاك ّ ّغل( ّ هٌبثغ هْعْك كه )هٌبثغ هْعْك كه كٍزوً افواك ل ثو يي هلل ثب ربکياٍذ. ا

هوعغ كه  يُب گوٍّؾب ًمِ يوك، رلْيپن هي رأصيوکٌل ّ اى آًبى  ي هيعبهؼَ کَ فوك كه آى ىًلگ
ها  يهلًي ُب هَئْليذّ  يبٍيٍُبي  يّ ثبالثوكى ٍغؼ آگبُ يبٍيهْبهکذ ٍ ييٍ ثوايغبك اًگيا

 کٌٌل.  هي ثوعَزَ

ّ ٍغْػ ّ  يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيثَ آىهْى هاثغَ پبي مبد رغوثياى رؾم يؼيؽغن ٍّ
کبهپجل ّ ؛ 8018پَذ: يل)اًل  پوكافزَ ّ آى ها اصجبد کوكٍ يبٍيهقزلف هْبهکذ ٍُبي  عٌجَ

؛ 8077لجواس ّ گْئل: يه؛ 8070: يّهثب ّ ًب؛ 8029: يِک؛ 8029آلوًْل ّ ّهثب: ؛ 8029 ُوکبهاى:
چپبهد: يل؛ 8002گواى: يّهثب ّ ك؛ 8019ٌگو ّ هّىًَزْى: ي؛ ّّلف8079ّ  8071ن: يّ ک يّهثب، ًب
و: يي؛ ه8980لْه: يرب؛ 0992گواى: يربم چْ ّ ك؛ 0999هالف: ؛ 0999گواى: يوپل ّ كيگ؛ 8007
ِّى؛ 0989ظ: ي؛ کْک ّ پ0980؛ پوٍْى: 0980  .(0982ک: يِى

َُزٌل ػاللَ  يهٌبثغ کوزو يکَ كاها يهٍل کَ ِّوًّلاً هي غَيي ًزي( ثَ ا8018پَذ )يل
ل يثبالرو پزبًَ يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاهًل ّ ِّوًّلاى كاها يبٍيٍ يويثَ كهگ يکوزو
ك فْك ي( كه رؾم8029وپَْى )يّ هْبهکذ كه اًزقبثبد كاهًل. ٍ يبٍيهْبهکذ ٍ يثوا يثبالرو

 يبٍيؼ ٍْاك ّ هْبهکذ ٍي ٍغؼ كهآهل، ٍغيبثل کَ ثي هي کْْه كه ؽبل رٍْؼَ كه 79اى 
ذ يکٌل کَ ٍغْػ فؼبل هي ( اّبه8900ٍ(. كال )82: 8919َ، يويّعْك كاهك )ثْ يهضجز يُوجَزگ

 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيالد ثبالرو، هوكاى، ِّوًّلاى ثب پبيبى ِّوًّلاى ثب رؾٖيكه ه يبٍيٍ
ْزو يل ثيمَ ٍفيو کبهکٌبى يّ ٍب اي، ، ِّوًّلاى ؽوفَييواى اعوايثبالرو، ِّوًّلاى ٍبلوٌلرو، هل

 (.089ـ091ٕٔ: )اٍذ 

ي يث يلْاي  بالد هزؾلٍ هاثغَيكه ا يبٍي( كه هغبلؼَ هْبهکذ 8079ٍ)ن يّ ک يّهثب، ًب
ک هغبلؼَ ي( كه 8071)ن يّ ک يلا کوكًل. ّهثب ًبيپ يبٍيّ هْبهکذ ٍ يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب
ب، ٌُل، يبالد هزؾلٍ ها كه ُفذ کْْه اٍزواليظ ثَ كٍذ آهلٍ كه اين ًزبيذ رؼويلبثل يي کْْهيث

بفزٌل چٌل ّ چْى هاثغَ يکوكًل. آًبى كه يثوهٍ يْگَالّيبالد هزؾلٍ ّ يَ، ايغويژاپي، ُلٌل، ً
 ثو هفزبه يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب رأصيوياى يي کْْهُب هزفبّد اٍذ، هيو كه ايي كّ هزغيي ايث

هبًٌل  ييآى كه کْْهُب رأصيورو اى  يلْي ْگٍْالّيبالد هزؾلٍ ّ يٌُل، ا يكه کْْهُبكُي  هأي
ثْكى اًلک اٍذ. ثَ عْه كاه  هؼٌيثب ّعْك  رأصيوي يب ايَ ّ ُلٌل اٍذ اهب كه ژاپي ّ اٍزواليغويً
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 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيلَ پبيًب ثَ ٍّيِّوًّلاى لْكُي  هأي ي کْْهُب هفزبهيكه ُوَ ا يکل
 (. 17: 8917هؼوبه، ؛ 0ـ1: 0997ي، ياٍذ. )ا يٌيثِ يآًبى لبثل پ

کْْه عِبى، هاثغَ  81ي يكه ث يفواهل يميک هغبلؼَ رغجي( كه 0999ذ ّ ُوکبهاى )يًْ
آًبى كه هوؽلَ اّل اى  اًل. کوكٍ يها كه كّ هوؽلَ ثوهٍكُي  هأي ّ ػلم يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب

ُب  يويپن اٍزفبكٍ کوكًل رب رفبّد ياًزقبثبرُبي  ًظبم يميپوّژٍ هغبلؼَ رغج يٍغؼ فوكُبي  كاكٍ
کٌٌل. كه هوؽلَ كّم آًبى  يکٌل ها ثوهٍ هي ليها رَِكُي  هأي ،يگبُيکَ ػْاهل پب يياًيكه ه

كُل کَ  هي آًبى ًْبىُبي  بفزَيل کوكًل. يها ثَ ْٕهد کٌزول ّلٍ ّاهك رؾلاي  ٌَيػْاهل ىه
ـ  يگبٍ اعزوبػيکَ پب يي هؼٌيلهورجظ َُزٌل؛ ثكُي  هأي ، ُوْاهٍ ثب ػلميگبُيپب يوُبيهزغ

ّبى،  يب ًِبكي يبٍي، ٍئ الزٖبكيًظو اى فٖب ٕوف يهْهك ثوهٍ يكه ُوَ کْْهُب يالزٖبك
ـ ي، ربهيظ الزٖبكيهبًٌل ّوااي  ٌَيپٌ اى آى کَ ػْاهل ىه يگناهًل. ؽز هي رأصيوًلاكى  يثو ها

كُي  هأي ي ثَ ػلمييگبٍ پبيكه هؾبٍجَ ّاهك ّلًل، پب يؽيثُبي  ّ ًظبم ياًزقبثبد، لْاػل اًزقبثبر
ل کٌٌلٍ اًلک، يك ًْبى كاك کَ ِّوًّلاى ّاعل هٌبثغ رَِيي رؾمياُبي  بفزَيُوجَزَ اٍذ. 

 (.10: 8917 ثوًّل )هؼوبه، يهاي ُب ٌٕلّق يگواى اؽزوبل كاهك کَ ثَ پبيکوزو اى ك

 اًل: ّلٍ يثٌل ي ْٕهديك چٌيرؾمُبي َ ي، فوضيًظو يکوكُبيثواٍبً هّ

 يَ إليفوض

 يثبالرو يثوفْهكاه َُزٌل، هْبهکذ اًزقبثبر يثبالرو يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيکَ اى پب ُبيي اٍزبى"
 اٍذ." يهْبهکذ اًزقبثبر يّوط الىم ثوا يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيگو : "پبيكاهًل." ثَ ػجبهد ك

 يفوػُبي َ يفوض

 يثبالرو يثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبر يثبالرو يليگبٍ رؾٖيکَ اى پب ُبيي اٍزبى" (8
 اٍذ."  يهْبهکذ اًزقبثبر يثبال ّوط الىم ثوا يليگبٍ رؾٖيگو: "پبيثوفْهكاه َُزٌل." ثَ ػجبهد ك

 يثبالرو يثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبر يثبالرو يگبٍ ّغليکَ اى پب ُبيي اٍزبى"  (0
 اٍذ."  يهْبهکذ اًزقبثبر يثبال ّوط الىم ثوا يگبٍ ّغلي"پبگو: يثَ ػجبهد ك ثوفْهكاه َُزٌل."

 يثبالرو يثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبر يکَ اى كهآهل ٍواًَ ثبالرو ُبيي اٍزبى" (9
 اٍذ. يهْبهکذ اًزقبثبر يگو: " كهآهل ٍواًَ ثبال ّوط الىم ثوايثوفْهكاه َُزٌل." ثَ ػجبهد ك



 9999شىاسي اقتصادي َ تُسعً، سال وٍم، بٍار َ تابستان دَ فصلىامً جامعً 8
 

 

 

  يٌّبٍ هُّ

اٍزفبكٍ ّلٍ  1يفبى يفيک يميل رغجيك اى هُّ رؾليرؾمُبي َ يآىهْى فوض يي همبلَ ثوايكه ا
ثب  يفيک يميهُّ رغج يُب هؾلّكيذي ّ كه عِذ هفغ يگيي هُّ رٍْظ چبهلي هياٍذ. ا

ک کل يهْهكُب ثَ هضبثَ  يکوك ثْليثب هّ يفيک يميهغوػ ّلٍ اٍذ. كه هُّ رغج يکوك ثْليهّ
ًّْل. هْکل  ي هيثوهٍُب  ذ كه هغوْػَيػضْ ذ ّ ػلميؽَت ػضْثوّلٍ ّ  يثٌل تيروک

ػلْم ُبي  ويکَ هزغ ياٍذ كه ؽبل يهجزٌ يََ كّ اهىّيآى اٍذ کَ ثو همب يعجو ثْل ياٍبٍ
ثَ هؼٌب ٕوف  يكّ اهىّ يوُبيَزٌل ّ اکزفب ثَ هزغيًاي  كّ همْلَ يرٌِب كه ٍغؼ اٍو ياعزوبػ

ب ي يثْلُبي  ثَظ هغوْػَ 2ياٍذ. هغوْػَ فبى يچٌل اهىُّبي  ويًظو کوكى اى هزغ
بى يه يُب اهىُكُل  هي اٍذ کَ اهکبىُبيي  ک( ثَ هغوْػَي)ٕفو ّ  يكّ ػضُْبي  هغوْػَ
؛ ثَ ًمل اى: 0992 ٌگي،يي ّ پٌيگيه) وك.يهل ًظو لواه گ 3ذيي چًْبى كهعبد ػضْيک ًيٕفو ّ 
 .(8911عبلجبى: 

هزفبّد اٍذ. كه  يوفبىيَ اى هُّ غيكه ثبة ٕلق ّ کنة ًظو يكه همبم كاّه يهُّ فبى
و ّاثَزَ اى يبًٌ هزغيل ّ ّاهيو رجلين ثَ هزغيک هفبُيکالٍ يل کويکَ كه هُّ رؾل يؽبل
کَ  يويهفِْم هْهك ٌٍغِ ًَ ثَ هٌيلَ هزغ يّْك، كه هُّ فبى هي يييو هَزمل رجيك هزغيعو

آًگبٍ ًْع ّ ّْك ّ  هي كه ًظو گوفزَ يفبىاي  ي هفِْم ّلٍ اٍذ، ثلکَ ثَ هضبثَ هغوْػَيعبًْ
بد ثَ ي(. آىهْى فوض87: 8911: يًّْل )ٍبػ هي ليذ اػضب كه آى هغوْػَ رؾليياى ػضْيه

 ّ ُوکبهاى: يذ كه هغوْػَ اٍذ )ٍبػيي كهعَ ٕلق ّ کنة ػضْييًبظو ثو رؼ يهُّ فبى
 يػّلُبي  ي هغوْػَيب هّاثظ ثيو هغوْػَ يثو هّاثظ ى يبفذ هجزٌيي هُيكه ا يل ػّلي(. رؾل8900

 يّوط ػّل يٌل اّليگْ هي گو ثبّل،يهغوْػَ ك خو هغوْػيک هغوْػَ ىيکَ  ياٍذ. كه ْٕهر
هغوْػَ  يالىم ثوا يّوط ػّل يگو هغوْػَ ػلذ ىهبًياٍذ. ثَ ػجبهد ك يكّه يثوا 4الىم

کَ هغوْػَ  يهغوْػَ هؼلْل ثبّل. اهب كه ْٕهر خو هغوْػيهؼلْل اٍذ کَ هغوْػَ ػلذ ى
 5يٌل کَ هغوْػَ ػلذ ّوط کبفيگْ هي ػَ ػلذ ثبّل، كه اى ْٕهدهغوْ خو هغوْػيهؼلْل ى

ک ي، يفبىُبي  (. كه هغوْػ0991َي: يگيهًمل ثَ هضوْى اى )وْػَ هؼلْل اٍذ غه يثوا
ي يثْكى ً يّْك، لنا ّوط الىم ّ کبف ًوي گويهغوْػَ كخ و هغوْػيهغوْػَ ثَ ْٕهد کبهل ى

 يک هغوْػَ ثوايثْكى  يكه ثبة ّوط الىم ّ کبف يكاّه يي ثوايگيهكاهك.  يَذ ّ كهعبريکبهل ً

                                                           
1- Fuzzy qualitative comparative analysis  
2- Fuzzy set 

3- Degrees of membership  

4- Necessity casual condition   
5- Sufficient casual condition 



 9 ...ه دَري اوتخابات يازدٌمي َ مشارکت در ياقتصاد - يگاي اجتماعيرابطً پا يل فازيتحل
 

کٌل.  هي اٍزفبكٍ xy يًوْكاه هغوْػَ فبى ّ 2ِ، ّبفٔ پ1ّْيگو اى ّبفٔ ٍبىگبهيهغوْػَ ك
ٌٍغل ّ ّبفٔ پِّْ  هي گو هايک هغوْػَ كه هغوْػَ كيو هغوْػَ ثْكى يكهعَ ى يّبفٔ ٍبىگبه

 غَ ها پِّْيك ًزياى هٖبك 3ب ًَجذيياى يرب چَ ه يت ػّليب روکيک ػلذ يكُل کَ  هي ي ًْبىيً
 بهيکٌل. اّ هؼ هي اٍزفبكٍ 4هْعْك اى ٍَ اهىُ هؾک يياى ٍبىگبهيكهثبهٍ ه يكاّه يي ثوايگيكُل. ه هي

 يها ثوا 22/9به يَُزٌل؛ هؼ يب کبفيّوط الىم ّ  "5اى هْاهك يويکَ "ؽلالل كه ًيي ُب ػلذ يثوا 2/9
" 7ْزو هْاهكيکَ "كه ث ييُب ػلذ يها ثوا 19/9َُزٌل ّ  يب کبفي" ّوط الىم ّ 6هؼوْاًلکَ " ييُب ػلذ

هاثغَ  يگو ثوهٍيبه كيهؼ (.8900بى: ي؛ ثَ ًمل ىاهػ0992ي: يگيه)ثوك  هي َُزٌل، ثَ کبه يب کبفيالىم ّ 
ذ يي ًوْكاه كهعَ ػضْيا ياٍذ. كه هؾْه ػوْك xy يًوْكاه هغوْػَ فبى، كّ هغوْػَ يفبى

 يب ّوط ػّليذ كه هغوْػَ ػلذ يآى كهعَ ػضْ يهؼلْل كه هؾْه افمب يَ غيكه هغوْػَ ًز
ْزو ثبّل ًْبًگو الىم يث يو لغو إليذ كه ىيياى ػضْيي ًوْكاه اگو هيّْك. كه ا هي ِ كاكٍيًوب

ْزو ثبّل، ًْبى يث يلغو إل يذ كه ثباليؽضْه هؼلْل اٍذ ّ اگو ػضْ يثوا يثْكى ّوط ػّل
 ؽضْه هؼلْل اٍذ.  يثوا يثْكى ّوط ػّل يكٌُلٍ کبف

ک ّ ٕفو( ي) 9ّ  8ذ، كه ثبىٍ يياى ػضْيكه ه يکّو يُب رفبّد يذ فبىيكه ربثغ ػضْ
ك اٍزبى( كه هغوْػَ اٍذ. يي رؾميكه ا)ذ کبهل يػضْ يک( ثَ هؼٌبي) 8ًّْل.  هي ثٌلي كهعَ

 ذ هْهك كه هغوْػَ کبٍزَين اى كهعَ ػضْيؽوکذ کٌرو  يييثَ ٍوذ كهعبد پب 8ُو چمله اى 
ب يب ًمغَ گََذ يک هْهك كه هغوْػَ ّ ًمغَ اثِبم ي يٌيٌبثيذ ثيػضْ يثَ هؼٌ 29/9ّْك.  هي

ذ هْهك كه يب ػلم ػضْيذ يي اثِبم كه ػضْيْزوياٍذ کَ ثاي  گناه اٍذ. ًمغَ اثِبم كهعَ ًمغَ
اى هغوْػَ  ياٍذ، ًَ ػضْ 29/9ذ يكهعَ ػضْ يکَ كاها يكُل. هْهك هي هغوْػَ ها ًْبى

ذ هْهكُب كه هغوْػَ، ثَ ًمغَ يي ُوچمله كهعَ ػضْيوػضْ آى. ثٌبثوايك ّ ًَ غّْ ي هيرلم
ّْك. )ٕفو( ثَ  هي ْزويآًِب ث ذيب ػلم ػضْيذ يکزو ثبّل، اثِبم كه ػضْي( ًيك29/9)اثِبم 

رو  )ٕفو( ثَ ٍوذ كهعبد ثبال 9ذ کبهل هْهك كه هغوْػَ اٍذ. ُو چمله اى يػلم ػضْ يهؼٌب
ف يرْٕ يي همبلَ ثوايّْك. كه ا هي ذ هْهك كه هغوْػَ افيّكٍين ثَ كهعَ ػضْيؽوکذ کٌ

 يكاها ُبي اٍزبىهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ّ  ُبي اٍزبىكه كّ هغوْػَ  ُب اٍزبىذ يّضؼ
( ّ 9ذ کبهل )ي(، كهعَ ػلم ػض8ْذ کبهل )يثبال، اى كهعَ ػضْ يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب

ذ ّ يي كهعبد ػضْيْزويثَ ػٌْاى ث 09/9 يذ ثباليي كهعبد ػضْيُوچٌ( ّ 29/9ًمغَ اثِبم )
 ذ اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ.يي كهعبد ػضْيثَ ػٌْاى کوزو 89/9 ذ کوزو اىيكهعبد ػضْ

                                                           
1- consistency   
2- coverage   
3- proportion 
4- benchmark value 
5- more often than not 
6- usually   
7- almost always 
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افياه  اى ًوم يل فبىيرؾل يآًِب ثوا يّ آهبكٍ ٍبىُب  ٌ كاكٍيٍبفزي هبرو يك ثوايي رؾميكه ا
spss 1يفيک يميرغجل ي/ رؾلياى ًوم افياه "هغوْػَ فبى يل فبىيرؾل يّ ثوا "fs/qca  ٍاٍزفبك

 ّلٍ اٍذ.

 ُب هٌبثغ كاكٍ

گياهُ کٌٌلٍ آهبه ّ اعالػبد هوثْعَ افن  يي همبلَ اى هواعغ هٍويهْهك اٍزفبكٍ كه اُبي  كاكٍ
اى كفزو اًزقبثبد ّىاهد کْْه ّ  يبٍذ عوِْهيهوثْط ثَ اًزقبثبد هُبي  ّلٍ اٍذ. كاكٍ

گبٍ يهؾبٍجَ پب يافن ّلٍ اٍذ. ثوا ياى ثبًک هوکيهل ٍواًَ آهوثْط ثَ هؾبٍجَ كهُبي  كاكٍ
 واى اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ. ياهائَ ّلٍ رٍْظ هوکي آهبه اُبي  ي اى كاكٍيً يّ ّغل يليرؾٖ

 ُبويهزغ يبريف ػوليرؼو

ي كّهٍ يبىكُويِّوًّلاى كه  يك هْبهکذ اًزقبثبريي رؾميو ّاثَزَ اي: هزغيهْبهکذ اًزقبثبر
ياى يب هي يهأ يُب ٌٕلّق يياى ؽضْه ِّوًّلاى كه پبياٍذ کَ ثَ ه يبٍذ عوِْهياًزقبثبد ه
 يهْبهکذ اًزقبثبر يوياّبهٍ كاهك. اًلاىٍ گ يبٍذ عوِْهيي كّهٍ اًزقبثبد هيبىكُويّوکذ كه 
 يهض؛ 8921 ىاكٍ: ؛ ٍواط8917؛ هؼوبه: 8917: يٍبػ؛ 0992 :ي)ى.ک.:گ يمبد لجليثَ رجغ رؾم

ک كّهٍ يكه  يٌٕلّق ها يقزَ ّلٍ كه پبيه يرؼلاك آهاو ْٕهد گوفذ: ي( ثَ هُّ ى8979
 كه ُوبى كّهٍ ضوة كه ٕل.كُي  هأي ظيي ّواين ثو رؼلاك ّاعلياًزقبثبد رمَ

گبٍ يالد، پبيهبًٌل ٍغؼ رؾُٖبيي  ثب هْلفَ يو كه ٍغؼ فوكيي هزغيا: يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب
کَ اى ٍْاك ثبال، ّغل ثِزو ّ كهآهل  يوك. افواكيگ هي ّ ٍغؼ كهآهل هْهك ٌٍغِ لواه يّغل

 ييثوفْهكاهًل. اهب اى آًغب يثبالرو ّ ثِزو يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيثوفْهكاه َُزٌل، اى پب يْزويث
 گيوي اًلاىٍبىهٌل يل اٍزبى اٍذ، هب ًيثْكٍ ّ ّاؽل رؾل يل پژُِّ ؽبضو عوؼيکَ ٍغؼ رؾل

 يگبٍ الزٖبكيپب يٍغؼ فوكُبي  وكى هْلفَن ّ ثَ کبه ثيَُز ُب اٍزبى ياعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب
ثب  يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيو پبيل ٌٍغِ هزغي. لنا ثبيو اٍذ ّ ًَ هٌغميپن ًَ هکبى يـ اعزوبػ

 ُب اٍزبى يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب گيوي اًلاىٍ يك هزٌبٍت ّْك. ثوايل رؾميّاؽل ّ ٍغؼ رؾل
 ن.يا اٍزفبكٍ کوكٍ يٍغؼ عوؼالد، ّغل ّ ٍواًَ كهآهل كه يرؾُٖبي  اى هْلفَ

ثَ کل  يالد ػبلياى ًَجذ كاهًلگبى رؾٖ يؼيرغو يليگبٍ رؾٖيپب گيوي اًلاىٍ يثوا
ل ثَ کل يمَ ٍفياى ًَجذ ّبغالى  يؼيرغو يگبٍ ّغليپب گيوي اًلاىٍ يثبٍْاكاى اٍزبى ّ ثوا

ک ٍبل يزبى كه ن اهىُ افيكٍ اٍيي اى رمَيذ فؼبل اٍزبى اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ. كهآهل ٍواًَ ًيعوؼ

                                                           
1- Fuzzy set/qualitative comparative analysis 
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 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيذ پبيذ کل آى اٍزبى كه ُوبى ٍبل ثَ كٍذ آهلٍ اٍذ. كه ًِبيثو عوؼ
 آًِب، ٍبفزَ ّل. يو فْق پٌ اى اٍزبًلاهك ٍبىيهزغ ت ٍَياى روک يؼيرغو

 ُب  ويهزغ ٍبىي فبىي

ؽَت همْالد ٌکبه ُن ثو يّْك. ا هي ّوّع يذ فبىيثب ٍبفزي ربثغ ػضُْب  ويهزغ ٍبىي فبىي
 1ثٌلي كهعَك ي[ اى عو8، 9ذ كه ثبىٍ ]يياى ػضْيكه ه يکوي ُب رفبّدّ ُن ثو ؽَت  يفيک

ذ يظ ػضْيي ّواييرؼ ُب، ذ كه هغوْػَيػضْ ثٌلي كهعَ يثوا يّْك. ٍَ ّوط إل ي هيبريػول
( 0991)ي يگيكه ُو هغوْػَ اٍذ. اى ًظو ه 4ذيّ ًمغَ رمبعغ ػضْ 3ذ کبهلي، ػلم ػض2ْکبهل

ثو كاًِ  ي ٍَ ًمغَ ػولرًبيي اييهْعْك اٍزفبكٍ کوك، اهب رؼ يکوُبي  رْاى اى هالک هي ٌکَياثب 
ي ًمبط هْهك ييرؼ يهزمي ثوا يي ّعْك هالکياٍذ. ثب ا يهْعْك كه ؽْىٍ هْهك هغبلؼَ هزک يًظو

ي ػول ّلٍ اٍذ: يگيٌِْبك هيي ًمبط گََذ عجك پييرؼ يي پژُِّ ثوايًظو ّعْك ًلاهك. كه ا
"کبهال كهّى" ُبي  ّل. ٍپٌ ثَ هْهك يثٌل هرجَ يثَ ْٕهد ًيّلُب  و هْهكياثزلا كه ُو هزغ

ي گوٍّ ثَ ػٌْاى يهملاه كه ارويي  پبيييي ًوواد ها كاهًل( ًگبٍ کوكٍ ّ يْزويکَ ث ييهْهكُب)
کَ  ييهْهكُب) وّى"ي"کبهال ث يت ثَ هْهكُبيي روريذ کبهل اًزقبة ّل. ثَ ُويآٍزبًَ ػضْ

ي گوٍّ ثَ ػٌْاى آٍزبًَ ػلم يي هملاه كه ايي ًوواد ها كاها َُزٌل( ًگبٍ کوكٍ ّ ثبالرويکوزو
لا کوكٍ ّ اى آى ثَ ػٌْاى يها پُب  واهْى ٍّظ هْهكيذ ّکبف پيذ کبهل اًزقبة ّل. كه ًِبيػضْ

ذ کبهل، گََذ ّ آٍزبًَ ػلم يي اٍبً ٍَ ًمغَ آٍزبًَ ػضْيًمغَ گََذ اٍزفبكٍ ّل. ثو ا
 ِ گناّزَ ّلٍ اٍذ.يثَ ًوب 8وُب هؾبٍجَ ّ كه علّل ّوبهٍ يک اى هزغيُو  يل ثواذ کبهيػضْ

 ُب ذ كه هغوْػَيػضْ ثٌلي كهعَ :8علّل ّوبهٍ 

آٍزبًَ  غَيّوط/ ًز
ذ يػضْ

 کبهل

ًمغَ 
 گََذ

آٍزبًَ ػلم 
ذ يػضْ

 کبهل

آٍزبًَ  غَيّوط/ًز
ذ يػضْ

 کبهل

ًمغَ 
 گََذ

آٍزبًَ ػلم 
ذ يػضْ

 کبهل

بٍذ ياًزقبثبد ه
 يعوِْه

 81/89 79/09 20/99 يليگبٍ رؾٖيپب 09/20 72 00/00

 يگبٍ الزٖبكيپب
 ياعزوبػ

 09/82 80 99/99 يگبٍ ّغليپب -08/8 -2/9 0/0

 20/99 9/22 17/819 كهآهل  ـــــ ــــ ــــ ــــ

                                                           
1- calibration   

2- Full membership (fully in) 

3- Full non membership (fully out) 
4- Crossover point 
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ل ّلًل: هغوْػَ يك ثَ پٌظ هغوْػَ رجليرؾمُبي  وي، هزغٍبىي فبىيٌل يپٌ اى فوا
ثبال،  ياعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب يكاها ُبي اٍزبىهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد، هغوْػَ  ُبي اٍزبى

ثبال ّ  يگبٍ ّغليپب يكاها ُبي اٍزبىثبال، هغوْػَ  يليگبٍ رؾٖيپب يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ 
ک يذ كه ُو يک كهعَ ػضْياى  ُب اٍزبىک اى يكهآهل ٍواًَ ثبال. ُو  يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ 

ُبي  ، هغوْػَيل فبىيف ّ رؾليرْٕ يك ثوايي رؾميثوفْهكاه َُزٌل. كه اُب  هغوْػَي ياى ا
 ٍبفزَ ّلٍ اٍذ.ُب  ويُو کلام اى هزغ يٍْزَ ثوايپ يفبى

 يرغوثُبي  بفزَي

 يفيل رْٕيرؾل

ّْك.  هي پوكافزَ يهْهك ثوهٍُبي  كه هغوْػَ ُب اٍزبىذ يكهعَ ػضْ يي ثقِ ثَ ثوهٍيكه ا
اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ. علّل  1ٍْزَيپ ياى هغوْػَ فبى يفبىُبي  هغوْػَ يفيل رْٕيرؾل يثوا

هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ّ  ُبي اٍزبىكه كّ هغوْػَ  ُب اٍزبى يذ فبىيكهعَ ػضْ 0ّوبهٍ 
 كُل. هي ثبال ها ًْبى يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبى

كهعَ  02/9ّْك، اٍزبى هبىًلهاى ثب  هي هالؽظَ 0چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  :يهْبهکذ اًزقبثبر
ي يْزويث يكهعَ كاها 19/9ّ  12/9ت ثب ييك ّ ثِّْو ثَ روري ُبي اٍزبىذ ّ پٌ اى آى يػضْ

بٍذ يي كّهٍ اًزقبثبد هيبىكُويهْبهکذ کٌٌلٍ كه  ُبي اٍزبىذ كه هغوْػَ يكهعَ ػضْ
ياى يي هيْزوياى ث ُب اٍزبىو يََ ثب ٍبيكه همب ُب اٍزبىي يگو ايَُزٌل. ثَ ػجبهد ك يعوِْه

چِبههؾبل ّ  ُبي اٍزبىثوفْهكاه َُزٌل. اهب  يبٍذ عوِْهيي كّهٍ اى اًزقبثبد هيهْبهکذ كه ا
)ثب  يكهعَ( ّ هوکي 29/9ّ پٌ اى آًِب لن )ثب  (كهعَ 90/9ثب )ّ الجوى  (كهعَ 28/9)ثب  يبهيثقز
ي كهعَ اثِبم يْزوياى ث ُب اٍزبىي يي كهعبد ثَ ًمغَ گناه َُزٌل. ايکزويًيك يكاها (كهعَ 91/9

 يبٍذ عوِْهيهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ه ُبي اٍزبىذ كه هغوْػَ يب ػلم ػضْيذ يكه ػضْ
 91/9كهعَ ّ فْىٍزبى ثب  91/9رِواى ثب ، كهعَ 92/9کوكٍزبى ثب  ُبي اٍزبىثوفْهكاه َُزٌل. 

ي هغوْػَ يو ػضْ ايػولرب غي هغوْػَ ثوفْهكاهًل ّ يكه ا يذ فبىيكهعَ ػضْي يكهعَ اى کوزو
 ثوفْهكاهًل. يبٍذ عوِْهيياى هْبهکذ كه اًزقبثبد هيي هياى کوزو ُب اٍزبىي يًّْل. ا ي هيرلم

ّْك، رِواى ثب  هي هْبُلٍ 0چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  آى:ُبي  ّ هْلفَ يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب
ـ  يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىكه هغوْػَ  يذ فبىيي كهعَ ػضْيكهعَ اى ثبالرو02/9

واؽول، ٍوٌبى ّ ثِّْو لواه كاهًل. يَ ّ ثْيلْيکِگ ُبي اٍزبىثوفْهكاه اٍذ. پٌ اى آى  يالزٖبك

                                                           
1- continuum fuzzy set 
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اٍذ. چِبه اٍزبى فْق ًَجذ ثَ  08/9ّ  09/9ّ 02/9ت يي ٍَ اٍزبى ثَ روريذ ايكهعَ ػضْ
ي يرْاى گفذ كه هغوْع ا هي ثوفْهكاهًل. يثبالرو يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػياى پب ُب اٍزبىو يٍب

 ُبي اٍزبىثوفْهكاه َُزٌل.  يثبالرو يگبٍ ّغليّ پب يليگبٍ رؾٖيچِبه اٍزبى اى كهآهل ٍواًَ، پب
، 99/9، 99/9ت ثب يثَ رور) يّ فواٍبى ّوبل يغبى غوثيَزبى ّ ثلْچَزبى، آمهثبيکوكٍزبى، ٍ

 (كهعَ 91/9، ّ 92/9

 يكاها ُبي اٍزبىهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ّ  ُبي اٍزبىكهكّ هغوْػَ  ُب اٍزبى يذ فبىي( كهعَ ػض0ْعلّل 
 ثبال يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب

ًزقبثبر ًبم اٍزبى ْبهکذ ا ًزقبثبر ًبم اٍزبى يه ْبهکذ ا  يگبٍ الزٖبكيپب ًبم اٍزبى يگبٍ الزٖبكيپب ًبم اٍزبى يه

 29/9 الىيگ 02/9 رِواى 91/9 يهوکي 02/9 هبىًلهاى

 97/9 يهضْفواٍبى  12/9 يكي
 َيلْيکِگ

 ؽولوايثْ
 20/9 کوهبى 02/9

 29/9 يّول غبىيآمهثب 09/9 ٍوٌبى 97/9 فبهً 19/9 ثِّْو

 92/9 يفواٍبى عٌْث 08/9 ثِّْو 98/9 إفِبى 79/9 الىيگ

 17/9 الميا 99/9 ْبٍکوهبً 79/9 الميا
چِبههؾبل 

 يبهيثقز
92/9 

 99/9 کوهبًْبٍ 12/9 يكي 00/9 لياهكث 70/9 ىًغبى

 70/9 يفواٍبى ّوبل
َزبى ّ يٍ

 ثلْچَزبى
 99/9 يفواٍبى هضْ 72/9 إفِبى 01/9

 99/9 لياهكث 79/9 هبىًلهاى 09/9 يّول غبىيآمهثب 22/9 يفواٍبى عٌْث

 22/9 گلَزبى
َ يلْيکِگ

 واؽوليثْ
 02/9 لوٍزبى 79/9 فْىٍزبى 09/9

 09/9 ُولاى 78/9 يهوکي 82/9 لوٍزبى 22/9 ييليّ

 89/9 گلَزبى 20/9 ييليّ 89/9 يغوث غبىيآمهثب 29/9 ٍوٌبى

 91/9 يفواٍبى ّوبل 20/9 لن 80/9 ُولاى 22/9 کوهبى

 92/9 يغوث غبىيآمهثب 20/9 ُوهيگبى 91/9 فْىٍزبى 22/9 ُوهيگبى

 20/9 الجوى 91/9 رِواى 29/9 لن
َزبى ّ يٍ

 ثلْچَزبى
99/9 

چِبههؾبل ّ 
 يبهيثقز

 99/9 کوكٍزبى 20/9 فبهً 92/9 کوكٍزبى 28/9

 ـــــ ـــــ 22/9 ىًغبى ـــــ ـــــ 90/9 الجوى

ي و ػضْ هغوْػَ رلميي هغوْػَ َُزٌل ّ ػولرب غيكه ا يذ فبىيي كهعَ ػضْيکوزو يكاها
 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپبرويي  پبييياى  ُب اٍزبىو يََ ثب ٍبيكه همب ُب اٍزبىي يًّْل. ا هي

روي  يييپب يگبٍ ّغليّ پب يليگبٍ رؾٖيكهآهل ٍواًَ، پب يّ كه هغوْع كاهااًل  ثوفْهكاه يرو پبييي
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 ي( هغوْػَ لواه كاهك. چٌبًکَ اّبهٍ ّل هْهك29/9گناه ) كه ًمغَ يغبى ّوليَُزٌل. اٍزبى آمهثب
وػضْ آى. يّْك ّ ًَ غ ي هياى هغوْػَ رلم ياٍذ، ًَ ػضْ 29/9ذ يكهعَ ػضْ يکَ كاها

کزو ثبّل، اثِبم كه ي( ًيك29/9گناه ) ذ هْهكُب كه هغوْػَ، ثَ ًمغَيَ ػضْي ُوچمله كهعيثٌبثوا
ي يا يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيگو پبيّْك. ثَ ػجبهد ك هي ْزويآًِب ث ذيب ػلم ػضْيذ يػضْ

ـ  يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىاٍزبى ًَ آًچٌبى ثبالٍذ کَ ثزْاى آى ها ػضْ هغوْػَ 
ي هغوْػَ للولاك کوك. يو ػضْ ايي اٍذ کَ آى ها غييثبال كه ًظو گوفذ ّ ًَ آًچٌبى پب يالزٖبك

 يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىو ػضْ هغوْػَ يي اٍزبى ًَ ػضْ ّ ًَ غيلنا ا
ذ يي كهعَ ػضْيکزويي اى ًيكيً (كهعَ 20/9ثب )كهعَ( ّ کوهبى  92/9)ثب  ياٍذ. فواٍبى هضْ

 َ اثِبم ثوفْهكاه َُزٌل.ثَ ًمغ يفبى

 بد يآىهْى فوض

 ك ػجبهد اٍذ اى:يي رؾميا يَ إليفوض

 "اٍذ. يهْبهکذ اًزقبثبر يثوا (يّ ًَ کبف)، ّوط الىم يـ اعزوبػ يالزٖبك گبٍي"پب

 يػّلُبي  ي هغوْػَيب هّاثظ ثيو هغوْػَ يثو هّاثظ ى يهجزٌ يبفذ فبىيكه هُ يل ػّليرؾل
 يّوط ػّل يٌل اّليگْ هي گو ثبّل،يو هغوْػَ هغوْػَ كيى ک هغوْػَيکَ  ياٍذ. كه ْٕهر

 کوك: يي ْٕهرجٌليرْاى چٌ هي َ هايي فوضياٍذ. ثٌبثوا يكّه يالىم ثوا

 يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ »وهغوْػَ يى« هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ُبي اٍزبىهغوْػَ »"
 اٍذ."« ثبال يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب

بٍذ يهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ه ُبي اٍزبىكّ هغوْػَ  يفبىاهرجبط  8ًوْكاه ّوبهٍ 
 كُل. هي ِيثبال ها ًوب يـ الزٖبك ياعزوبػگبٍ يپب يكاها ُبي اٍزبىّ  يعوِْه

 
 ّ هْبهکذ کٌٌلٍ يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ  يبگوام اهرجبط فبىي: ك8ًوْكاه ّوبهٍ 
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لغو اٍذ.  يثبال يْزو اى اػضبيث يو لغو إلياػضب كه ىّْك رؼلاك  هي چٌبًکَ هالؽظَ
ي يك اٍذ. ايي رؾميَ ايهْاهك ًبٍبىگبه ثب فوضاًل  لواه گوفزَ يلغو إل يکَ كه ثبال يهْاهك

 يرْاى هْبهکذ اًزقبثبر هي ييثبال ً يـ الزٖبك ياعزوبػگبٍ يكٌُل کَ ثب ًجْك پب هي هْاهك ًْبى
َ اٍزٌجبط يرْاى ثَ ْٕهد اّل هي لغو إل يي ثْكى هْاهك كه ثبالييل پبيثبال ها ّبُل ثْك. ثَ كل

وهغوْػخ هغوْػَ يهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد، ى ُبي اٍزبىهغوْػَ اي  کوك کَ رب اًلاىٍ
رب  يـ الزٖبك ياعزوبػگبٍ يگو پبياٍذ. ثَ ػجبهد ك يـ الزٖبك ياعزوبػگبٍ يپب يكاها ُبي اٍزبى
ثَ رو  مزو ّ هّزمييكلُبي  اٍزٌجبط يکذ كه اًزقبثبد اٍذ. اهب ثواهْبه يّوط الىم ثوااي  اًلاىٍ

ي يا يهٌبٍت ثوا ياثياه 2ّ پِّْ 1يّبفٔ ٍبىگبهبىهٌل اٍذ کَ يًروي  كيكلُبي  ّبفٔ
 کبه َُزٌل. 

آهلٍ اٍذ. چٌبًکَ  9كه علّل ّوبهٍ  يهاثغَ كّ هغوْػَ هْهك ثوهٍ يل ػّليظ رؾليًزب
بٍذ يهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ه ُبي اٍزبىكّ هغوْػَ  يّْك، ّبفٔ ٍبىگبه هي هْبُلٍ
گو كهعَ ياٍذ. ثَ ػجبهد ك 12/9 ثبال، يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىّ  يعوِْه

ي يا ،يي ّْاُل رغوثيكهٕل اٍذ. ثٌبثوا 12هغوْػَ ػلذ كه هغوْػَ هؼلْل  و هغوْػَ ثْكىيى
اٍذ، ها  يهْبهکذ اًزقبثبر يّوط الىم ثوا يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب کَ يلغؼ ياٍزلالل ػّل

 هْعْك يياى ٍبىگبهيكهثبهٍ ه يكاّه يي ثوايگيکَ ه يثو اٍبً ٍَ اهىُ هؾک کٌل. ًوي لييرب
" ّ هؾک  هؼوْاًل" يثوا 22/9اى هْاهك"، هؾک  يوي"ؽلالل كه ً يثوا 29/9هؾک )ثوك  هي ثَ کبه

 به كه ًظو گوفزَ ّْك،يها ثَ ػٌْاى هؼ 19/9کَ هؾک  يْزو هْاهك"(؛ كه ْٕهري"كه ث يثوا 19/9
ي ّلٍ اى ًظو ييهْبُلٍ ّلٍ ّ اهىُ هؾک رؼ يّْك، چْى رفبّد ٍبىگبه هي َ هب هكيثبى فوض

 ي"ػولرب ّوط الىم" ثوا يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيرْاى گفذ کَ پب هي َذ. لنايًكاه  هؼٌي يآهبه
 يي هملاه اى ّبفٔ ٍبىگبهيا نيها لجْل کٌ 22/9به يَذ. کَ اهب اگو هؼيً يهْبهکذ اًزقبثبر

هْبهکذ اٍذ.  يّوط" الىم ثوا هؼوْاًل" يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيكُل کَ پب هي ( ًْبى12/9)
غَ يكهٕل ًز 78كُل کَ  هي ي هملاه ًْبىيگياهُ ّلٍ اٍذ. ا 78/9ي يهملاه ّبفٔ پِّْ ً

ك يكهٕل اى هٖبك 78 يـ الزٖبك يزوبػگبٍ اعيپب يؼٌيپِّْ كاكٍ ّلٍ اٍذ،  يرٍْظ ّوط ػّل
هْبهکذ اٍذ. اگو  يذ آى ثوايكُل کَ ًْبى كٌُلٍ اُو هي هْبهکذ كه اًزقبثبد ها پِّْ

هْبکذ  يكهٕل اى فضب 78ًْبى كاكٍ ّْك،  ي كّ هغوْػَ ثب اٍزفبكٍ اى ًوْكاه ّىيهاثغَ ا
 ّْك.  هي پّْبًلٍ يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيرٍْظ پب ياًزقبثبر
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اٍذ."  يهْبهکذ اًزقبثبر يّوط الىم ثوا يليگبٍ رؾٖيي ثْك کَ: "پبيكّم ػجبهد اى اَ يفوض
« هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ُبي اٍزبىهغوْػَ "»  کوك: يي ْٕهرجٌليرْاى آى ها چٌ هي کَ
 اٍذ."« گبٍ ثباليپب يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ »وهغوْػَ يى

 ُبي اٍزبىكّ هغوْػَ  يّبفٔ ٍبىگبىياى يّْك ه هي هْبُلٍ 9چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ 
ثبّل ّ  هي 19/9ثواثو ثب  ثبال يليگبٍ رؾٖيپب يكاهاُبي  اٍزبىثبال ّ  يهْبهکذ اًزقبثبر يكاها

 19/9کَ اهىُ هؾک  يي كه ْٕهريي هاثغَ ًيهؾبٍجَ ّلٍ اٍذ. كه ا 79/9ي يّبفٔ پِّْ ً
 يي چْى رفبّد ٍبىگبهياثغَ ًي هيكُل کَ كه ا هي ًْبى يظ رغوثيها كه ًظو گوفزَ ّْك، ًزب

َ يرْاى گفذ کَ فوض هي َذ،يًكاه  هؼٌي يي ّلٍ اى ًظو آهبهييهْبُلٍ ّلٍ ّ اهىُ هؾک رؼ
َذ. اهب يً يهْبهکذ اًزقبثبر يّوط ػولرب الىم ثوا يليگبٍ رؾٖيّْك ّ ثبال ثْكى پب هي هب هك

كه  يويگ نيرٖو يهزٍْظ ثوا يبهيي هؼيگين کَ اى ًظو هيويها كه ًظو ثگ 22/9اگو اهىُ هؾک 
كه  يليگبٍ رؾٖيرْاى گفذ کَ ثبالثْكى پب هي ّلْع هؼلْل اٍذ يثوا يالىم ثْكى ّوط ػّل هْهك

ي ياٍذ. هملاه ّبفٔ پِّْ ً يهْبهکذ اًزقبثبر يّ ًَ غبلجب ّوط الىم ثوا هؼوْاًل ُب اٍزبى
پِّْ  يرٍْظ ّوط ػّلغَ يكهٕل ًز 79كُل کَ  هي ي هملاه ًْبىيگياهُ ّلٍ اٍذ. ا 79/9

كُل  هي ك هْبهکذ كه اًزقبثبد ها پِّْيكهٕل اى هٖبك 79 يليگبٍ رؾٖيپب يؼٌيكاكٍ ّلٍ اٍذ، 
 ي كّ هغوْػَ ثب اٍزفبكٍ اى ًوْكاه ّىيهْبهکذ اٍذ. اگو هاثغَ ا يذ آى ثوايکَ ًْبى كٌُلٍ اُو

  ّْك. هي پّْبًلٍ يليگبٍ رؾٖيرٍْظ پب يهْبکذ اًزقبثبر يكهٕل اى فضب 79ًْبى كاكٍ ّْك، 

 آىُبي  ّ هْلفَ يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيّ پب يّوط الىم هْبهکذ اًزقبثبر يظ آىهْى فبىي( ًزب9علّل ّوبهٍ 

 هْهك آىهْى يهغوْػَ ّوط ػّل ثبال يهْبهکذ اًزقبثبر يكاها ُبي اٍزبىغَ: يهغوْػَ ًز

 يّبفٔ ٍبىگبه ٍغؼ پِّْ

 ثبال ياعزوبػ يگبٍ الزٖبكيپب يكاها ُبي اٍزبى 129992/9 220220/9

 ثبال يليگبٍ رؾٖيپب يكاها ُبي اٍزبى 102279/9 792197/9

 ثبال يگبٍ ّغليپب يكاها ُبي اٍزبى 729280/9 790272/9

 كهآهل ٍواًَ ثبال يكاها ُبي اٍزبى 771078/9 202021/9

 + كهآهل يگبٍ ّغلي+ پب يليگبٍ رؾٖيپب 002909/9 228002/9

 يهْبهکذ اًزقبثبر يثبال ّوط الىم ثوا يگبٍ ّغلي"پبي ثْك کَ: يػجبهد اى اَ ٍْم يفوض

هْبهکذ کٌٌلٍ  ُبي اٍزبىهغوْػَ "»  کوك: يي ْٕهرجٌليرْاى چٌ هي ييَ ها ًيي فوضيا اٍذ."
 اٍذ." « ثبال يگبٍ ّغليپب يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ »وهغوْػَ يى« كه اًزقبثبد
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ثَ كٍذ آهلٍ  72/9كّ هغوْػَ  يّْك هملاه ٍبىگبه هي هْبُلٍ 9چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ 
کَ اهىُ  ياى آى اٍذ کَ، كه ْٕهر يؽبک يثبّل. ّْاُل رغوث هي 79/9ي ياٍذ. هملاه پِّْ ً

ّوط ػولرًب  يگبٍ ّغليّْك ّ ثبال ثْكى پب هي َ هب هكيفوض ها كه ًظو گوفزَ ّْك، 19/9هؾک 
رْاى  هي ها كه ًظو گوفزَ ّْك، 22/9اهىُ هؾک َذ. اهب اگو يً يهْبهکذ اًزقبثبر يالىم ثوا

 يهْبهکذ اًزقبثبر يػوْهًب ّ ًَ غبلجب ّوط الىم ثوا ُب اٍزبىكه  يگبٍ ّغليگفذ کَ ثبالثْكى پب
هْبهکذ  يثبال ّوط الىم ثوا يگبٍ ّغليرْاى لبعؼبًَ امػبى كاّذ کَ پب ًوي ي ّعْكياٍذ. ثب ا

غَ رٍْظ يكهٕل ًز 79 اى آى اٍذ کَ يؽبک 79/9واى اٍذ. ّبفٔ پِّْ يكه ا ياًزقبثبر
ك هْبهکذ كه اًزقبثبد يكهٕل اى هٖبك 79 يگبٍ ّغليپب يؼٌيپِّْ كاكٍ ّلٍ اٍذ،  يّوط ػّل

 79 يگبٍ ّغليت پبيي روريهْبهکذ اٍذ. ثَ ا يذ آى ثوايكُل کَ ًْبى كٌُلٍ اُو هي ها پِّْ
 كُل. هي قبثبد ها پِّْهْبهکذ کٌٌلٍ كه اًز ُبي اٍزبىذ کل هغوْػَ يكهٕل اى ػضْ

 يهْبهکذ اًزقبثبر يي ثْك کَ: "كهآهل ٍواًَ ثبال ّوط الىم ثوايَ چِبهم ػجبهد اى ايفوض
هْبهکذ کٌٌلٍ  ُبي اٍزبىهغوْػَ »"  کوك: يي ْٕهرجٌليرْاى چٌ هي ييَ ها ًيي فوضيا اٍذ."

 اٍذ." « ثبال كهآهل ٍواًَ يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ »وهغوْػَ يى« كه اًزقبثبد 

 ُبي اٍزبىهاثغَ كّ هغوْػَ  يّْك، ّبفٔ ٍبىگبه هي هْبُلٍ 9چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ 
 ي هملاه ًْبىيثَ كٍذ آهلٍ اٍذ. ا 71/9كهاهل ٍواًَ ثبال  يكاها ُبي اٍزبىهْبهکذ کٌٌلٍ ّ 

 ياؽزوبلَذ. اهب آىهْى يً يهْبهکذ اًزقبثبر يالىم ثوا يكُل کَ كهآهل ٍواًَ ثبال ّوط لغؼ هي
 هؼوْاًلرْاى اكػب کوك کَ كهاهل ٍواًَ ثبال ّوط  هي ،22/9ّوط الىم ثب كه ًظو گوفزي هؾک 

ثبال هالىم ثب  يهْبهکذ اًزقبثبر ُب اٍزبىكهٕل  71اٍذ چْى كه  يهْبهکذ اًزقبثبر يالىم ثوا
ٌلٍ ي هملاه ًْبى كُيگياهُ ّلٍ اٍذ. ا 79/9ي يكهآهل ٍواًَ ثبال ثْكٍ اٍذ. ّبفٔ پِّْ ً

پِّْ كاكٍ ّلٍ اٍذ.  يهْهك ثوهٍ يغَ رٍْظ ّوط ػّليك ًزيكٕل هٖبك 79اى اٍذ کَ 
كُل کَ ًْبى كٌُلٍ  هي ك هْبهکذ كه اًزقبثبد ها پِّْيكهٕل اى هٖبك 79كهآهل ٍواًَ 

ذ کل يكهٕل اى ػضْ 79ت كهاهل ٍواًَ يي رورياٍذ. ثَ ا يهْبهکذ اًزقبثبر يذ آى ثواياُو
 كُل. هي بهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ها پِّْهْ ُبي اٍزبىهغوْػَ 

گبٍ يپب» يجيهغوْػَ روک يياى ٍبىگبهيّْك، ه هي هْبُلٍ 9چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ 
ت ّوط يي روکياٍذ. ا 09/9 يثب هغوْػَ هْبهکذ اًزقبثبر« + كهآهليگبٍ ّغليپب 1+يليرؾٖ

گبٍ يپب يکَ كاها ُبيي اٍزبىکَ  يي هؼٌيثَ ا اٍذ. يهْبهکذ اًزقبثبر ي"ػولرًب الىم" ثوا

                                                           
 "*  "و   logical orیب  "یب منطقی "در اینجب به معنی  "+"مورد نظر است و بب کبربرد ریبضی آن متفبوت است.  "*  "و   "+ "در اینجب کبربرد منطقی  -1

 است.  logical andدر اینجب به معنی و منطقی یب 
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ثوفْهكاه  ييثبال يَُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبر ييب كهآهل ثباليثبال  يگبٍ ّغليب پبيثبال  يليرؾٖ
ت يهغوْػَ روک يياى ٍبىگبهياٍذ. اهب ه 22/9ي كّ هغوْػَ يياى پِّْ هاثغَ ايَُزٌل. ه

 يُب روکيت يثوا fs/qcaاٍذ. كه  10/9ثواثو ثب « * كهآهليگبٍ ّغلي* پبيليگبٍ رؾٖيپب» يػغف
 هؼوْاًلفْق ّوط  يت ػغفيرْاى اكػب کوك کَ روک هي ّْك. لنا هي اعوا يآىهْى ّوط کبف يػغف
گبٍ يپب يکَ كاها ُبيي اٍزبى، هؼوْاًلکَ  يي هؼٌياٍذ. ثَ ا يهْبهکذ اًزقبثبر يثوا يکبف

 ثبال اٍذ.  يذ اًزقبثبرَُزٌل، هْبهک ييثبال ّ كهآهل ثبال يگبٍ ّغليثبال ّ پب يليرؾٖ

 يويگ غَيّ ًز يثٌل عوغ

گبٍ يهاثغَ پب يًظو ي، اكػبُبيي اٍزبًيث يميک هغبلؼَ رغجيهمبلَ ؽبضو كه ٕلك آى ثْك کَ ثب 
ي ُلف پٌ اى يا يها كه ثْرَ آىهْى لواه كُل. ثوا يثب هْبهکذ اًزقبثبر يـ الزٖبك ياعزوبػ

آىهْى  يثوا ي، اى هُّ فبىيـ اعزوبػ يالزٖبكگبٍ يکوك پبيثو اٍبً هُّب َ يي فوضيرلّ
کَ  يلغؼ يي اٍزلالل ػّليا يثوا يك ًْبى كاك کَ ّْاُل رغوثيظ رؾمياٍزفبكٍ ّل. ًزبُب َ يفوض

کبهل ًلاهك.  يزياٍذ، كاللذ ؽوب يهْبهکذ اًزقبثبر يّوط الىم ثوا يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب
ظ ًْبًگو آى ثْك يُن ٕبكق اٍذ. اهب ًزب يـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيظ كه هْهك ٍَ هؤلفَ پبيي ًزبيا

هْبهکذ  يثوا (يّ ًَ کبف)الىم"  هؼوْاًلآى ّوط "ُبي  ّ هْلفَ يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيکَ پب
ياى يي هيْزوي، اى ثيـ اعزوبػ يگبٍ الزٖبكيي ٍَ هْلفَ پبيكه ث يليگبٍ رؾٖيَُزٌل. پب ياًزقبثبر
ت يثَ رور يگبٍ ّغليكهآهل ٍواًَ ّ پبُبي  ثوفْهكاه اٍذ. هْلفَ يثب هْبهکذ اًزقبثبر يٍبىگبه

 لواه كاهًل. يليگبٍ رؾٖيثؼل اى هْلفَ پب

 يالىم ثوا يّوط ػّل يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب ُب اٍزبىْزو يظ ًْبى كاك کَ كه ثيًزب
كه  ُب اٍزبىذ يآى اٍذ کَ كهعَ ػضْ يظ ثَ هؼٌبيي ًزبيآًِب اٍذ. ا يهْبهکذ اًزقبثبر

ُوچمله کوزو ثبّل، ثَ ُوبى اًلاىٍ اى كهعَ  يالزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىهغوْػَ 
ي يّْك. اهب ثَ ا هي ثبال کبٍزَ يهْبهکذ اًزقبثبر يكاها ُبي اٍزبىذ آًِب كه هغوْػَ يػضْ

عَ اى كه يالزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىکَ كه هغوْػَ  ُبيي اٍزبىَذ کَ يً يهؼٌ
گو يي َُزٌل. ثَ ػجبه كيً ييثبال يهْبهکذ اًزقبثبر يثوفْهكاه َُزٌل، ؽزوب كاها ييذ ثباليػضْ
 يهْبهکذ اًزقبثبر يثوا يالزٖبك يگبٍ اعزوبػيپب يكاها ُبي اٍزبىذ ثبال كه كه هغوْػَ يػضْ

ثبال  ياًزقبثبرل ثبّل رب هْبهکذ يثبال ثب يـ الزٖبك يگبٍ اعزوبػيَذ. پبيً يالىم اٍذ اهب کبف
ثَ  ييليّهب ثَ رٌِب يهؿ ًقْاُل كاك. اهب ؽضْه اّل ي، كّهيهؿ كُل ّ كه ْٕهد ػلم ؽضْه اّل

 اًغبهل. ًوي يؽضْه كّه
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ثبال  يليگبٍ رؾٖياٍذ( پب يب هٌغميهٌظْه )ب يکَ  ُبيي اٍزبىهغوْػَ  يياى ٍبىگبهياهب ه
َُزٌل، ثب هغوْػَ  ييكهآهل ٍواًَ ثبال يب كاهايثبال َُزٌل ّ  يگبٍ ّغليپب يب كاهايكاهًل، 
ي هغوْػَ ياٍذ. ثٌبثوا 00/9آىهْى ّوط الىم  يثبال، ثوا يهْبهکذ اًزقبثبر يكاها ُبي اٍزبى
ثو ّوط  يذ هجزٌين ػّليكاً هي اٍذ. چٌبًکَ يهْبهکذ اًزقبثبر يي ّوط ػولرب الىم ثوايفْق ً

 غَ هٌغويثَ ًز يظ ػّليو ّوايت ثب ٍبيكه روک يآى اٍذ کَ ّوط ػّل يثَ هؼٌب يالىم ّ ًَ کبف
ػلم  يثو ّوط الىم ّ ًَ کبف يذ هجزٌيؽضْه كاهك. كه ػّل يػّلي ُب روکيتّْك ّ كه ُوَ  هي

 غَ هٌغويثَ فملاى ًز يغَ هالىم اٍذ ّ فملاى ّوط ػّليثب ػلم ؽضْه ًز يؽضْه ّوط ػّل
ثبال  يگبٍ ّغليپب يب كاهايثبال َُزٌل  يليگبٍ رؾٖيپب يکَ كاها ُبيي اٍزبىي اٍبً يّْك. ثو ا هي

ظ الىم ثوفْهكاه ثبٌّل، اى يو ّوايکَ اى ٍب يكهآهل ٍواًَ ثبال َُزٌل، ثَ ّوع يب كاهايَُزٌل ّ 
اى  يکيظ فواُن ثبّل ّ ؽلالل يو ّوايثوفْهكاه فْاٌُل ثْك. اهب اگو ٍب ييثبال يهْبهکذ اًزقبثبر

 ثبال هؿ ًقْاُل كاك. يًزقبثبرػولرًب هْبهکذ ا ٍَ ّوط فْق ؽبضو ًجبّل،

 يگبٍ ّغليپب ثبال ّ يليگبٍ رؾٖيپب يكاهاُبي  اٍزبىظ ًْبى كاك کَ هغوْػَ يي ًزبيُوچٌ
گبٍ يثبال ّ پب يليگبٍ رؾٖيپب يكاها ُبي اٍزبىکَ كه هغوْػَ  ُبيي اٍزبى)ثبال ّ كهآهل ٍواًَ ثبال 

 10/9كهآهل ثبال ػضْ َُزٌل(  يكاها ُبي اٍزبىي ؽبل كه هغوْػَ يثبال لواه كاهًل ّ كه ػ يّغل
 يٌغب ّوط ػّليكه ا ييثبال َُزٌل. اىآًغب يهْبهکذ اًزقبثبر يكاها ُبي اٍزبىو هغوْػَ يكهٕل ى

ي يثبال ّ كه ػ يليّ رؾٖ يگبٍ ّغليرْاى اكػب کوك کَ پب هي غَ اٍذ،يب ًزيو هغوْػَ هؼلْل يى
ي كّهٍ يبىكُويكه اًزقبثبد  يبهکذ اًزقبثبرهْ يّ ًَ الىم ثوا يؽبل كهآهل ٍواًَ ثبال، ّوط کبف

گبٍ يپب ثبال ّ يليگبٍ رؾٖيپب يکَ كاها ُبيي اٍزبىواى اٍذ. يكه ا يبٍذ عوِْهياًزقبثبد ه
 يثبالرو يثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبر ييثبال َُزٌل ّ اى كهآهل ٍواًَ ثبال يّغل

 هٌغو يثبالرو يکَ ثَ هْبهکذ اًزقبثبرَذ يً يجيرٌِب روک يت ػّليي روکيثوفْهكاهًل. اهب ا
 غَ هٌغو ّْك.يرْاًل ثَ ُوبى ًز هي ييگو ًيكي ُب روکيتّْك ّ  هي

اٍذ کَ ثَ هاثغَ هضجذ  يْوٌلاًيلگبٍ اًليك ي" كه هاٍزبيك "رب ؽلّكيي رؾميا يُب بفزَي
ها ثَ کبه ثوكٍ " ياػزمبك كاهًل. إغالػ "رب ؽلّك يثب هْبهکذ اًزقبثبر يـ الزٖبك ياعزوبػگبٍ يپب
ثوًل،  هي ي كّ ثَ کبهيي اي" ها کَ آًبى كه ّعْك هاثغَ ثيزيي پژُِّ "لغؼياُبي  بفزَين چْى يا

ـ  ياعزوبػگبٍ يپب يكاها ُبي اٍزبىکٌل کَ  هي ي پژُِّ صبثذياُبي  بفزَيکٌل.  ًوي لييرب
ظ آًبى ها يي ّوايهغوْػَ اي كاهًل کَ يً يگويظ كيغ ّبى ّوايگبٍ هفيكه کٌبه پب ثبالرو يالزٖبك

 يـ الزٖبك ياعزوبػگبٍ يپب يرْاى گفذ چْى فمظ كاها ًوي کْبًل. ي هيهاي ُب ٌٕلّق يثَ پب
 .كُل ي هيَُزٌل ها يثبالرو
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