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1هؼقْهَ لبعوي
 

 
 
 

 چکيذٍ

تْعؼَ پبيذاس، تبثؼي اص تْاصى ّ تؼبدل دس اثؼبد التقبدي، ارتوبػي ّ هضييي اعت. تْعؼَ پبيذاس سّعتبيي، 
تْاى گفت کَ يکي اص ػْاهل تبحيشگزاس ثش تْعؼَ  دس ريل تْعؼَ پبيذاس لشاس داسد. ثَ فشاخْس هْمْع هي

ي ًبپبيذاس التقبد ُب هؼيؾتسّعتبيي، گشدؽگشي اعت. يکي اص داليل اُويت ايي هْمْع، آحبس هخشة 
ُبي اکْلْژيکي گشديذٍ اعت. دس  عبص ايزبد ثضشاى سّعتبيي اعت کَ ثَ هٌبثغ پبيَ ّاثغتَ ثْدٍ ّ صهيٌَ

اعتبى آرسثبيزبى غشثي ّ رِت تخفيف ثضشاى خؾک ؽذى دسيبچَ اسّهيَ کَ اللين ّ کؾبّسصي هٌيمَ سا 
ُبي ايزبد هؼيؾت ربيگضيي دس  ذ يکي اص گضيٌَتْاً ثَ ؽذت تضت تبحيش لشاس دادٍ اعت، گشدؽگشي هي

سّعتبُبي ّالغ دس صْصٍ آثشيض دسيبچَ ثبؽذ. يکي اص سّعتبُبي ّالغ دس ايي صْصٍ کَ ثَ ػٌْاى سّعتبي 
ثبؽذ. هشّس هٌبثغ ًؾبى  ُذف گشدؽگشي ًيض حجت ؽذٍ اعت، سّعتبي هيشآثبد اص تْاثغ ؽِشعتبى اؽٌْيَ هي

 ٌُْص تْعؼَ صبل دس کؾْسُبي پبيذاس تْعؼَ اُذاف ثَ کوک ّ دؽگشيگش عبصي پبيذاس دُذ چگًْگي هي
هؾبسکتي، ػْاهل ّ هْاًغ تْعؼَ گشدؽگشي  -اعبعي اعت. دس ايي همبلَ، ثب اعتفبدٍ اص سّػ کيفي چبلؾي

ثٌذي ّ ثشاعبط ًتبيذ  ستجَ ُب ػبهل، SWOTپبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ ؽٌبعبيي ّ ثب اعتفبدٍ اص سّػ 
ُبي پژُّؼ،  ي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ اسائَ گشديذ. يبفتَُب تشاتژياعثذعت آهذٍ، 

ُبي  اػتٌبيي ثَ فشفت ي ًبپبيذاس، ثيُب هؼيؾتثيبًگش ًبپبيذاس ثْدى گشدؽگشي دس هٌيمَ ثْدٍ ّ غلجَ 
 رذيذ ّ ... اص ػلل ايي ًبپبيذاسي اعت.

 .ّعتبيي؛ هيشآثبداعتشاتژي؛ تْعؼَ پبيذاس؛ گشدؽگشي سّاژگبى کليذي: 
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 همذهَ 

، ثَ هيذاى تضميك 1، هْمْع تْعؼَ پبيذاس دس ًتيزَ گضاسػ آيٌذٍ هؾتشک هب8310اص اّاخش دَُ 
ُبي  اي تجذيل ؽذ کَ هجيي تبهيي ًيبصُبي ًغل فؼلي ثذّى تبحيشگزاسي ثش ًغل ؽٌبختَ ؽذٍ

اهب، رِبى دس ُش عَ ثؼذ تْعؼَ پبيذاس ثب  .(82، ؿ 3083، 2آيٌذٍ اعت )ايْعجيْ، کغتٌِْلض ّ ثشدا
ًبثشاثشي کٌٌذ ّ  ُبيي هْارَ اعت. ثيؼ اص يک ثيليْى اص هشدم ٌُْص دس فمش ؽذيذ صًذگي هي چبلؼ

دسآهذي دس ثغيبسي اص کؾْسُب ُوچٌبى سّ ثَ افضايؼ اعت؛ ُوضهبى، هقشف ّ الگُْبي تْليذ 
هيذٍ ّ هوکي اعت ثَ صيبت دس کشٍ صهيي آعيت ُبي ػظين التقبدي ارتوبػي اًزب ًبپبيذاس ثَ ُضيٌَ

ُبي  تبحيشات صيبًجبس ايزبد ؽذٍ ثْعيلَ اًغبى ثيي عبل(. 3082، 3ثشعبًذ )ّى دس ّّسى ّ پْپّْ
  (.32تب،  ، ثي4گش هضوذي ّ ُبؽوي )کبعَ اعت گضاسػ ؽذٍدسفذ  90 ،8390 -3002

 رذيذي ًيغت، هْمْع پبيذاس تْعؼَ ّ التقبدي پيؾشفت دس گشدؽگشي، ًمؼ کَ صبلي دس
 تْعؼَ صبل دس دس کؾْسُبي پبيذاس تْعؼَ اُذاف ثَ کوک ّ گشدؽگشي پبيذاسعبصي چگًْگي

، 3082، 5داسد )کٌفشاًظ تزبست ّ تْعؼَ هلل هتضذ فْسي تْرَ ثَ ًيبص کَ اعت چبلؾي ٌُْص
 هْمْع ايي ثَ ػاللَ پبيذاس، گشدؽگشي هيبلؼَ اص عبل 32 اص ثيؼ گزؽت ثٌبثشايي، ثب .(83

، 3081ّ ُوکبساى،  6ثَ ًمل اص اعتبکبلْ 3082 رّالفبًي ّ ديگشاى، )ُبؽوخبًي اعت ًيبفتَ کبُؼ
 3081% اص کل اؽتغبل دس عبل 80% تْليذ ًبخبلـ داخلي رِبًي ّ 2/80(. ثشاعبط ثشآّسدُب، 39

 اص ثيؾتش ثشاثش 2 سّعتبيي گشدؽگشي (. سؽذWTTC, 2019تضت تبحيش ايي ثخؼ لشاس داسد )
 ثب هشتجو گشدؽگشاى ثَ فؼبليتِبي ػاللَ کبسؽٌبعبى، اعت. ثٌبثَ اظِبسات کلي ىْس ثَ گشدؽگشي

 سّعتبيي، (. گشدؽگشي383، 3082، 7)صّتْ، کشيظ ّ پْلٌب افضايؼ يبفتَ اعت فشٌُگ ّ ىجيؼت
 هٌبىك دس ّيژٍ ثَ صغبط هٌبىك التقبدي تْعؼَ ثشاي اثضاسي ػٌْاى ثَ گزؽتَُبي  دَُ ىي

ُبي گشدؽگشي دس هٌبىك  اهب دس خقْؿ پبيذاسي تْعؼَ ًبؽي اص فؼبليت. ؽْد هي تلمي سّعتبيي
ّ يب ًتبيذ هتٌبلني گضاسػ ؽذٍ اعت )ايجبًغکب، اعتْلشيْ،  ؽذٍ اًزبم کوي تضميمبت سّعتبيي،

ُبي ػوشاًي گشديذ  (. دس ايشاى، گشدؽگشي اص دَُ دّم لشى صبمش ّاسد ثشًبه3081َ، 8هبًتبًْ ّ لت
ُبي  (. ُذف همبلَ صبمش، ثشسعي ظشفيت22، 8212؛ ثَ ًمل اص هِذّي، 22، ؿ 8291 )هذسعي،

گشدؽگشي سّعتبيي دس تْعؼَ پبيذاس سّعتبي هيشآثبد اص تْاثغ دُغتبى ُك، ثخؼ ًبلْط ّ 
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ُبي هؼيؾتي سايذ دس آى  ثبؽذ کَ ؽيٍْ ( هي22، 8230ؽِشعتبى اؽٌْيَ )هشکض آهبس ايشاى، 
ىْس چؾوگيشي ثَ هٌبثغ ىجيؼي ّ آة ّاثغتَ اعت. سّعتبي هيشآثبد دس  )داهذاسي ّ کؾبّسصي(، ثَ

صْصٍ آثخيض دسيبچَ اسّهيَ لشاس داؽتَ ّ ايزبد هؼيؾت ربيگضيي ّ کبُؼ ّاثغتگي ثَ آة دس 
تْاًذ گبهي اعبعي دس اصيبي دسيبچَ اسّهيَ ثبؽذ.  التقبدي هجتٌي ثش کؾبّسصي ّ داهذاسي آى، هي

ُب ّ  ميك صبمش ايي اعت کَ هٌيمَ هْسد هيبلؼَ، اص چَ ظشفيتثٌبثشايي، عْال اعبعي تض
ُبيي ثشاي تْعؼَ گشدؽگشي سّعتبيي ثب تْرَ ثَ اُذاف تْعؼَ پبيذاس ثشخْسداس اعت؟  پتبًغيل

 ُب کذام اعت؟  ي هتٌبعت ثب ايي ظشفيتُب اعتشاتژي

 هجبًي ًظشي 

ْعؼَ ّرْد داسد: گشدؽگشي ثيْس کلي عَ ديذگبٍ دس صهيٌَ پيًْذ ثيي گشدؽگشي سّعتبيي ّ ت
سّعتبيي ثَ ػٌْاى ساُجشدي ثشاي تْعؼَ سّعتبيي؛ گشدؽگشي سّعتبيي ثَ ػٌْاى يک عيبعت 

ُبي سّعتبيي ّ گشدؽگشي، اثضاسي ثشاي تْعؼَ پبيذاس سّعتبيي )گشدؽگشي  ثبصعبخت عکًْت گبٍ
 سّعتبيي پبيذاس(.

ُبي التقبدي غيشصساػي، تْعؼَ  سُيبفت اّل، ثب تْرَ ثَ عيْس ّعيغ فمش، عيْس کن فؼبليت
ُب، کبُؼ روؼيت ًْاصي سّعتبيي، ثَ دًجبل تْعؼَ التقبد غيشصساػي ّ ايزبد  اًذک صيشعبخت

ُبي هکول ثب تْرَ ثَ هٌبثغ ىجيؼي ّ اًغبًي آى اعت. اعتْاست ّ گبًْى، اص فبصت ًظشاى  فؼبليت
ٍ ّ دس رلْگيشي اص سًّذ تخليَ تْاًذ ػبهل تْعؼَ سّعتبيي ثْد ايي ديذگبٍ، هؼتمذًذ، تْسيغن هي

(. ثبصعبخت، تغييش کيفي اص 820، 8218سّعتبُب ّ افْل کؾبّسصي هفيذ ثبؽذ )افتخبسي ّ لبدسي، 
ثبؽذ. تالػ سُيبفت دّم، ثب تْرَ ثَ اّمبع  يک ّمؼيت يب الگْي عبصهبًي، ثَ ّمغ ديگشي هي

شدؽگشاى غشثي ثَ هغبفشت، ّخين ًْاصي سّعتبيي اسّپبي ؽشلي ّ ػاللَ ّ توبيل غيشهٌتظشٍ گ
دس اتضبديَ اسّپب ًيض، دس ايي ساعتب « ليذس»ثبصعبصي التقبد سّعتبيي اسّپبي ؽشلي اعت. ثشًبهَ 

(. تْسيغن 12، 8213ثبؽٌذ )هِذّي،  لشاس داسد. سيذ ّ ُوکبساًؼ اص فبصت ًظشاى ايي ديذگبٍ هي
گشدؽگشي سا ثشلشاس عبختَ اعت. ايي ّاس هيبى ربهؼَ هيضثبى، ربهؼَ هيِوبى ّ  پبيذاس، ساثيَ هخلج

کٌذ،  اي تبکيذ هي سّيکشد، داساي عَ ثؼذ اعت: ثؼذ التقبدي کَ ثش اُويت التقبد هضلي ّ هٌيمَ
ثبؽذ ّ  ثؼذ دّم کَ ثَ اکْلْژي هشثْه اعت ّ سّػ آى، صشکت اص تخشيت ثَ عْي صفبظت هي

صفظ تب تغييش ّمغ هْرْد دس ُبي فشٌُگي ّ ارتوبػي هشثْه اعت کَ اص  دس ثؼذ عْم، ثَ اسصػ
 (.822-823، 8212ًْعبى اعت )لبدسي، 

دُذ توشکض سّيکشد اّل، ثيؾتش ثش ثؼذ التقبدي  تبهل ثش سّيکشدُبي ًظشي هزکْس، ًؾبى هي
ُبي آى صبکن گشديذٍ ّ ًؾبًَ  ثْدٍ، کَ دس عيبعت ثبصعبخت، ًگبٍ ثبصاسي ثَ گشدؽگشي ّ فشآّسدٍ



 9911شناسي اقتصادي و تىسعه، سال نهم، بهار و تابستان دو فصلنامه جامعه 422
 

 

 

ُبي ارتوبػي، فشٌُگي ّ صيغت هضييي  ؽذ. پيذايؼ ثضشاىثب آى تْعؼَ گشدؽگشي اًجٍْ هي
ُبي ًبپبيذاس پيؾيي، ثبػج ايزبد تضْلي هفِْهي ّ ًظشي  ًبؽي اص گشدؽگشي اًجٍْ صبفل اص ًگبٍ

ػويك دس سّيکشدُبي ًظشي عبثك ؽذٍ ّ ؽکل گيشي سُيبفت گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي، ًتيزَ 
 آى ثْد. 

 پيؾيٌَ تزشثي

ُبي صيغت هضييي ثْدٍ ّ  گشدؽگشي سّعتبيي دس هيبلؼبت داخلي، آعيت هِوتشيي تبحيش هٌفي
ُب ّ  هْاسد ديگش ؽبهل: تقشف هٌبثغ، تخشيت ىجيؼت، آلْدگي، آحبس ًبچيض التقبدي، تغييش اسصػ

؛ هضوذي ّ ُوکبساى، 8236فشٌُگ ثْهي رکش گشديذٍ اعت )ًزبسصادٍ، ًؼوت الِي ّ ثلْچي، 
(. ثِجْد 8219صادٍ،  ؛ ثخؾي8211؛ سًزجشيبى ّ صاُذي، 8213؛ فيشّصآثبدي ّ لبعوي، 8239

ُبي  ّمؼيت التقبدي هٌيمَ، سًّك فٌؼت ّ خذهبت، ثِجْد تغزيَ ّ ثِذاؽت، افضايؼ داسايي
عبصي اص رولَ آحبس هخجت گشدؽگشي رکش گشديذٍ اعت )ًقيشي  فيضيکي، افضايؼ لذست تقوين

 .(8219هِذّي ّ ُوکبساى،  ؛8239تب، هضوذي ّ ُوکبساى،  همذم ّ خْػ عيوب، ثي

ثشاعبط هيبلؼبت خبسري، پيًْذ ثيي گشدؽگشي ّ تْعؼَ، خْدثخْدي ًجْدٍ، تالػ ثشاي ثَ 
صذالل سعبًذى احشات هٌفي گشدؽگشي ثش هيشاث فشٌُگي ّ ىجيؼي، چبلؼ ثغيبسي اص کؾْسُبي 

بي پبيذاس ُ (. آحبس گ83ًَْ، 3082، 1دس صبل تْعؼَ اعت )کٌفشاًظ تزبست ّ تْعؼَ هلل هتضذ
گشدؽگشي چْى گشدؽگشي سّعتبيي ؽبهل: تٌْع ثخؾي هؼيؾتي، سؽذ اؽتغبل، تْليذ هضقْالت 

ايجبًغکب، اعتْلشيْ،  ؛3083ّ ُوکبساى،  2ّ فٌبيغ هضلي، ثِجْد خذهبت ػوْهي ّ ... )خبستيؾْيلي
 (3080، 6؛ ايشؽبد383، 3082، 5؛ صّتْ، کشيظ ّ پْلٌب3082، 4؛ سّط ّ آلفيش3081، 3هبًتبًْ ّ لت

رکش ؽذٍ اعت. گشدؽگشي سّعتبيي ُويؾَ آحبس يکٌْاختي ًذاؽتَ، پبيذاسي دس ُوَ اثؼبد  (3080
، 3002، 8؛ ُشيل3089، 7، کبًتبس ّ عْسصًزک3083ؽْد )ايْعجيْ، کغتٌِْلض ّ ثشدا،  ًوي صبفل

 (. 8333، 9ثبتلش ّ کالسک
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، )سًگْط، ثشاهي ادغبم، سمبيت ّ هؾبسکت ارتوبع هضلي دس ثشًبهَ سيضي تْعؼَ گشدؽگشي
(، ّ سمبيت 3082، 3؛ في، دسگ ّ ّيتفْسد3082، 2؛ چبى، ساهبيبٍ ّ ُي3089ْ، 1ّ پبتْعٌيک

ليوت خذهبت ّ ... ثش ًتبيذ صبفل هْحش اعت  ُبي گشدؽگشي، گشدؽگشاى اص اهٌيت، صيشعبخت
 ثشاي کبفيُبي  صيشعبخت ّرْد (. گشدؽگشي ثَ دليل ػذم3081، 4)حبى الًگ ّ اى ري يي

 ثشاي ايي رْاهغ هضذّدي ثبلمٍْ هضايبي عبل دس سّعتبُب، ىْل دس کٌٌذگبى ثبصديذ اص تيجبًيپؾ
 (. 3080، 5داسًذ )ايشؽبد

ي هْفك دس تْعؼَ گشدؽگشي ثشاي رْاهغ دس صبل تْعؼَ، ثَ تفکش ُب اعتشاتژيايزبد 
ُبي آى  ظشفيتُبي گشدؽگشي ّ هْاًغ عبختبسي دس اعتفبدٍ کبهل اص  عيغتوي ّ هشّس اسصػ

(. ثٌبثشايي، دس ايي هيبلؼَ، اص سُيبفت گشدؽگشي پبيذاس 3082، 6)عبًش، يْ ّ فيالدّسّ ّاثغتَ اعت
، هذل ًظشي اعتفبدٍ ؽذٍ دس 8سيضي اعتشاتژيک اعتفبدٍ گشديذ. ؽکل  سّعتبيي ثَ سّػ ثشًبهَ
 دُذ. ايي پژُّؼ سا ًؾبى هي

يي ثَ سّػ ثشًبهَ سيضي اعتشاتژيک : هذل تْعؼَ پبيذاس گشدؽگشي سّعتب8ؽوبسٍ ؽکل 
(SWOTؽٌبخت عيغتوي ػْاهل ّ فشآيٌذُبي هْحش ثش گشدؽگشي سّعتبيي :) 
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 ؽٌبعي سّػ

ُب ّ تِذيذُبي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ، ثَ فْست  ُب، مؼف ؽٌبعبيي لْت
 ُبي اسصيبثي ُبي هقبصجَ، هؾبُذٍ ّ تزضيَ تضليل حبًْيَ اص سّػ اکتؾبفي، ثب کبسثشد تکٌيک

( فْست گشفت. عپظ اص هذل PRA) ( ّ اسصيبثي هؾبسکتي سّعتبييRRAعشيغ سّعتبيي )
(SWOTَکَ اثضاسي ثشاي تزضيَ تضليل ّ کٌبس ُن لشاس دادى يبفت )  ُبي تضليل فؾبسُبي

ثشاي تضليل ػبهلي  SPSSُبي داخلي عيغتن اعت، اعتفبدٍ ؽذ. اص ًشم افضاس  خبسري ّ لبثليت
 ُب ػبهلدي، ارتوبػي ّ هضييي( ّ هضبعجَ هزوْع ّ هيبًگيي ّصًي ي التقبُب ػبهل)تفکيک 

 اعتفبدٍ ؽذ. 

روؼيت هْسد هيبلؼَ دس ايي ثشسعي، ؽبهل عبکٌبى، کبسؽٌبعبى ّ گشدؽگشاى سّعتبي هيشآثبد 
عبلَ هقبصجَ ثَ  60تب  30اص سّعتبُبي ؽِشعتبى اؽٌْيَ اعت. دس ايي سّعتب، اص صًبى ّ هشداى 

هْسد ثشآّسد  822گيشي تقبدفي عبدٍ ثْدٍ ّ صزن ًوًَْ  گيشي، ًوًَْ ًوًَْػول آهذ. سّػ 
 ُب ثَ صذ اؽجبع سعيذ.  ًفش( دادٍ 22هقبصجَ فشدي ّ گشُّي )هزوْػب  82گشديذ. ثب 

دس اثؼبد التقبدي، ارتوبػي ّ هضييي تضليل ػبهلي اًزابم ؽاذٍ ّ    ُب ػبهلثٌذي  ثشاي دعتَ
لبثل لجْل اعت. عايش   2/0ثبالي  KMOعجَ ؽذ. هؼوْال ي ُش ثؼذ، هضبُب ػبهلمشيت آلفبي 

ثْدٍ ّ فشك ّاصذ ثْدى هبتشيظ ُوجغتگي سد ؽاذٍ اعات    08/0داسي آصهْى ثبستلت کوتش  هؼٌي
دُاذ   ًياض ًؾابى هاي    ُب ُوجغتگي ّرْد داسد. ثشسعي مشايت پبيابيي  دُذ ثيي گْيَ کَ ًؾبى هي

 (. 9/0ُب اص عبصگبسي دسًّي هٌبعجي ثشخْسداسًذ ) گْيَ

 ُبي پژُّؼ يبفتَ

سيضي اعتشاتژيک تْعؼَ گشدؽگشي سّعتبيي دس همبلَ صبمش، ًيل ثَ تْعؼَ پبيذاس اص  ُذف ثشًبهَ
ىشيك تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي اعت کَ هغتلضم تؼييي اُذاف تْعؼَ پبيذاس، ؽٌبعبيي 
ّمغ هْرْد گشدؽگشي سّعتبيي، تضليل فبفلَ گشدؽگشي سّعتبيي دس هٌيمَ ثب اُذاف تْعؼَ 

ي هيلْة رِت کبعتي فبفلَ ثيي ّمغ هْرْد ّ ّمغ هيلْة ُب تژياعتشاپبيذاس ّ تذّيي 
ػوليبتي ؽذٍ ّ دس اثتذا،  SWOTسيضي اعتشاتژيک، ثَ سّػ هذل ُبسّاسد يب هذل  ثبؽذ. ثشًبهَ هي

ثشاي ايزبد تْاصى ثيي اُذاف التقبدي، ارتوبػي ّ هضييي )ّمؼيت هيلْة دس گشدؽگشي 
 ؽذٍ اعت.  پبيذاس(، ثَ ؽٌبعبيي ّمغ هْرْد پشداختَ
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  ُبي کيفي يبفتَ

 ؽٌبعبيي ّمغ هْرْد

 ُبي سّعتبي هيشآثبد ربرثَ• 

 ثشخْسداس گشدؽگشي صهيٌَ دس هيلْثي ثبالمٍْ ُبي ربرثَ اص هيشآٍّ، هضلي ًبم ثب هيشآثبد سّعتبي
كتيجَ كالؽيي، للؼَ  لالتْک، رٌگلي پبسک هيشآثبد، رٌگل الْم، ػيي چؾوَ رولَ اعت.اص

 ّ ...  هبساثشاُينلالتگَ، لجشعتبى 

هيليْى سيبل  ثشاي عبهبى دُي عبيت گشدؽگشي هيشآثبد  300هيليبسد ّ  3دس عبل ربسي، 
 .1اختقبؿ يبفتَ اعت

 گزاسي عشهبيَ ّ اؽتغبل هؼيؾتي، هٌبثغ هٌيمَ، التقبدي ُبي ّيژگي• 

ثبؽذ.  سّعتبي لشاس گشفتَ دس صْصٍ آثشيض دسيبچَ اسّهيَ هي 26سّعتبي هيشآثبد اص رولَ 
ثَ هذيشيت ثِيٌَ هقشف آة ّ فشآيٌذ اصيبي تْاًذ  هي کؾبّسصي ّ داهذاسي ي ربيگضييُب هؼيؾت

 ّ پبيذاس اؽتغبل ايزبد ًيض، سّعتبيي پبيذاس گشدؽگشي اُذاف اص يکي .دسيبچَ اسّهيَ کوک کٌذ
 هشدم افلي فؼبليت هيبلؼَ، هْسد هٌيمَ دس کَ ّيژٍ ثَ اعت. هضلي عبکٌبى هؼيؾت دس تٌْع

 گشدؽگشي اهب اعت. دادٍ لشاس الؾؼبع تضت ؽذت ثَ سا خبک ّ آة ثْدٍ، کؾبّسصي ّ داهذاسي
 ّعيغ، هشاتغ سايگبى ػلْفَ ّ گْؽت ثبالي ثِبي ًوبيذ. ًوي تبهيي سا ُذف ايي هٌيمَ، دس صبمش

 افلي فؼبليت دس هضلي افشاد ديذ اص گشدؽگشي .اعت کشدٍ تجذيل پشعْد فؼبليتي ثَ سا داسي گلَ
  ًوبيذ. هي ايزبد هضاصوت عبکٌبى

 ًفش 332 داسًذ، لشاس 82-62 عٌي هضذّدٍ دس ًفش 926 کَ سّعتب ايي روؼيت ًفش 8032 اص
 ثْدى هشصي َث تْرَ ثب (.22 ،8230 ايشاى، آهبس )هشکض ثبؽٌذ هي ثيکبس ًفش 83 تٌِب ّ ؽبغل

 خذهبت ثخؼ ثبؽذ. هي آى عبکٌيي ُبي فؼبليت رولَ اص ًيض کْلجشي ّ لبچبق هيشآثبد، سّعتبي
 ُبي ؽيٍْ اعت. ًگشفتَ ؽکل هضلي، عبکٌيي توبيل ّ آگبُي ػذم ثش ثٌب گشدؽگشي ثب هشتجو

  ثبؽذ. هي ًبعبصگبس پبيذاس تْعؼَ اُذاف ثب هْرْد، ًبهٌبعت هؼيؾتي

 هٌيمَعيوبي ارتوبػي • 

تْعؼَ عشهبيَ عشاًَ )ؽبهل عشهبيَ فيضيکي، ىجيؼي، اًغبًي ّ ارتوبػي(، الصهَ تضمك تْعؼَ 
ًفش صى  382ثبؽٌذ کَ اص ايي هيبى  ًفش( ثبعْاد هي 231پبيذاس اعت. تمشيجب ًيوي اص روؼيت سّعتب )
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بلي، هبًغ (. هتبعفبًَ ثبعْادي ًغجي ا22ُ، 8230ثبؽٌذ )هشکض آهبس ايشاى،  ًفش هشد هي 212ّ 
ُبي هتنبد ثب اُذاف تْعؼَ پبيذاس ًگشديذٍ اعت. هشاتغ ّ ػشفَ رٌگلي اص عْي  سفتبسُب ّ ثيٌؼ

اي تخشيت ّ ثب تشاؽيذى کف رٌگل، تجذيل ثَ ثبؽ، خبًَ ّ هلک ؽخقي  اُبلي ثَ ىْس گغتشدٍ
  ذ.اً ُب، ثبػج ايزبد تٌؼ ثيي خْد ّ گشدؽگشاى ؽذٍ ؽذٍ، اُبلي ثب آثيبسي ّ خيغبًذى ساٍ

ىشس ظشفيت عبصي دس چٌذ دّسٍ آهْصؽي تشّيزي ثب ػٌْاى صفبظت ّ اصيب هٌبثغ ىجيؼي ّ ًيض 
سّعتبي صْصٍ آثشيض  26ي ربيگضيي کؾبّسصي ّ تْعؼَ هؾبغل خبًگي دس ُب هؼيؾتخقْؿ 

ُب، تْاى اًگيضٍ ثخؾي ّ احش ثخؾي الصم سا  . اهب هتبعفبًَ ايي ىشس1دسيبچَ اسّهيَ ارشا ؽذٍ اعت
اػتوبدي دّ عْيَ، هبًغ اعبعي پيؼ سّي  ؽْد. ثي ًوي ّ ثب هؾبسکت ػولي اُبلي ُوشاٍ ًذاؽتَ

تْعؼَ هٌيمَ اعت. چشا کَ دس افضايؼ عشهبيَ عشاًَ کَ پيؼ ًيبص تْعؼَ پبيذاس اعت، عشهبيَ ُذف 
ُبي آى  ؽبخـتشيي  ّ کيفي ثَ ًبم "عشهبيَ ارتوبػي" ّرْد داسد کَ اػتوبد ّ هؾبسکت اص هِن

ُبي غيشلبًًْي ّ ًيشُّبي اهٌيتي داخلي تلفبتي  ُبي هغلضبًَ ثيي گشُّک ش عبلَ دسگيشياعت. ُ
ػوذٍ عبکٌيي سّعتبي هيشآثبد اص ايل صسصا ثْدٍ، ُش چٌذ اهشّصٍ تب صذّدي ثبفت گيشد.  اص دّ ىشف هي

 اًذ. اهب دسّى گشُّي ثبالي خْد سا صفظ کشدٍ اًذ، ػؾيشتي خْد سا اص دعت دادٍ

 کبلجذي -اکْلْژيکي عيوبي 

اي اص اُذاف تْعؼَ پبيذاس اعت. پذيذٍ  ُبي هْسد ًيبص هٌيمَ تْعؼَ عشهبيَ فيضيکي ّ صيشعبخت
تْاى ًبؽي اص توشکض  اًذاص تْعؼَ پبيذاس سا هي هٌيمَ هضشّم ّ ػذم تؼبدل هْرْد دس هٌيمَ اص چؾن

ثِشٍ ّ يب کن ثِشٍ هبًذى  دس ثشخي هٌبىك ّ ثي گزاسي عشهبيَثيؼ اص صذ اهکبًبت صيشعبختي ّ 
هٌبىك ديگش ثشؽوشد. ايزبد ّ تمْيت اعتضکبهبت هشصي ّ صفبظت ثيؾتش ًغجت ثَ گزؽتَ، ثبػج 

ُبي گشدؽگشي سّعتبيي  صنْس گشدؽگشاى دس هٌيمَ ّ تْرَ ثيؾتش هغئْليي ثَ تْعؼَ صيشعبخت
عت، ًجْد هغبفشخبًَ، ُبي ًبهٌب دس سّعتبي هيشآثبد ؽذٍ اهب اهکبًبت ايزبد ؽذٍ کبفي ًيغت. ربدٍ

فشّؽگبٍ، پبعگبٍ ًيشّي اًتظبهي، ىشس ُبدي ًيوَ توبم، ًجْد آة ؽشة ّ گبص ثشاي ثيؼ اص ًيوي 
 اص اُبلي، فمذاى ايٌتشًت ّ ... اص رولَ هؾکالت ايي سّعتب اعت. 

 ّ گيالط عيت، ثبغبت ثَ غبلجب کَ اعت ُکتبس 200 سّعتب يياُبي کؾبّسصي  هغبصت صهيي
 ّ سّعتبيي هشتغ ُکتبس 8300 يياللي، هشتغ ُکتبس ُضاس 6 ُوچٌيي، .اعت يبفتَ اختقبؿ گشدّ
 اکْلْژيکي، تغييشات احش دس هٌبثغ، ايي ثبؽذ. هي ىجيؼي هٌبثغ کلي ّعؼت ،رٌگل ُکتبس 200 صذّد

 سفتبسُبي ًيض ّ اًغبًي سّيَ ثي ُبي ثشداسي ثِشٍ ّ دخبلت دسيبچَ، ؽْسي ّ غلظت سفتي ثبال
  داسد. لشاس تِذيذ هؼشك دس گشدؽگشاى غيشهغئْالًَ

                                                           
 غربی معاون آموزشی جهاددانشگاهی آذربایجان -1
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 تضليل اعتشاتژيک تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي

عٌزي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي، ثب ثشسعي هضيو داخلي ّ خبسري ثشاي اعتخشاد  اهکبى
ُب ّ تِذيذُبي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس  ّ ىجمَ ثٌذي ًمبه مؼف، لْت، فشفت

 ّ دس پشعؾٌبهَ همذهبتي گٌزبًذٍ ؽذ.  هٌيمَ فْست گشفتَ

 ػْاهل داخلي هْحش ثش گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ هْسد هيبلؼَ • 

ػْاهل هغبػذ ّ ثبصداسًذٍ )هشثْه ثَ صبل صبمش( يب ًمبه مؼف ّ لْت دس تْعؼَ گشدؽگشي 
 ثٌذي گشديذ:  پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ ثَ ؽشس رذّل صيش ؽٌبعبيي ّ ىجمَ

 : ًمبه لْت دس تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي2ؽوبسٍ رذّل 
 ّ هشاتغ  ُب اسصػ ثبالي التقبدي رٌگل  التقبدي

 ٍُْبي رٌگلي سًّك ثبصاس هي 

 َُبي هشصي ًضديک ثَ هضل ّرْد ثبصاسچ 
 ثبعْادي ًغجي اُبلي  فشٌُگي-ارتوبػي

 َُبي تبسيخي ّرْد ربرث 

 َُبي گشدؽگشي فشٌُگي ربرث 

  َسّعتبػاللوٌذي اُبلي ث 
 ّرْد چؾن اًذاصُبي صيجبي ىجيؼي  اکْلْژيکي-کبلجذي

 سفبُي اهکبًبت ثشخي ايزبد  

 ًمبه مؼف دس تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي :2ؽوبسٍ رذّل 
  ًبپبيذاسي ُب هؼيؾت غلجَ  التقبدي

 ٌَُبي پبييي گلَ داسي ثؼلت ّرْد هشاتغ پش ػلْفَ ّ سايگبى ُضي 

  ُبي رذيذ هِبستػذم آؽٌبيي ربهؼَ هضلي ثب 
 ُبي رذيذ هضبفظَ کبسي ّ ػذم پزيشػ فشفت  ارتوبػي، فشٌُگي

 ُبي گشدؽگشي ػذم آؽٌبيي هشدم ثب ًضٍْ ثشخْسد ثب گشدؽگشاى ّ پتبًغيل 

 ثي اػتوبدي اُبلي هضلي ثَ ًِبدُب ّ ًوبيٌذگبى دّلتي 

 ُبي هشدهي هْحش فمذاى تؾکل 

 پبيذاس تْعؼَ فلغفَ ثَ اُبلي تْرَ ّ آؽٌبيي ػذم 

 ارتوبػي هؾبسکت ثَ ػاللَ رٌُي ّ آهبدگي ثْدى ًبچيض  
 لبثل هالصظَ گشُّي دسّى  

 فمذاى اهکبًبت سفبُي هٌبعت   کبلجذي، اکْلْژيکي
 ثِشٍ ثشداسي ًبپبيذاس اص آة ّ خبک 
 َثِذاؽت ًبهٌبعت ّ ًجْد عيغتن دفغ صثبل 

 ٍُب ًبهٌبعت ثْدى ربد 

 ًجْد پبعگبٍ ًيشّي اًتظبهي 

  ّ هٌبثغ ىجيؼي تْعو اُبليتقشف اسامي 
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 ػْاهل هْحش خبسري ثش تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ• 

 ثٌذي ؽذ:  ُب ّ تِذيذُبي گشدؽگشي ثَ ؽشس صيش دعتَ هزوْػَ فشفت

 ُبي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي : فشفت2ؽوبسٍ رذّل 

 دس تْعؼَ گشدؽگشي سّعتبيي گزاسي عشهبيَافضايؼ تْرَ ثَ   التقبدي

 ُبي هؼيؾتي ربيگضيي دس صْصٍ آثشيض دسيبچَ اسّهيَ ارشاي ىشس 
 ُبي آهْصؽي، تشّيزي  ىشاصي ّ ارشاي دّسٍ  ارتوبػي، فشٌُگي

  ،اًغزبم دسًّي ثيي اُبلي 
  گشدؽگشي سّعتبي ُذف ػٌْاى ثَ هيشآثبد حجت  کبلجذي، الکْلْژيکي

 تمْيت اعتضکبهبت هشصي 

 گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي: تِذيذُبي تْعؼَ 6ؽوبسٍ رذّل 

 افضايؼ ثِبي گْؽت ّ افضايؼ کوي تؼذاد دام  التقبدي
  دس ًْاصي هشصي ثَ هغبئل اهٌيتي گزاسي عشهبيَگشٍ خْسدى 

 ثيکبسي ّ سکْد ثخؼ فٌؼت ّ خذهبت 
 عْگيشي لْهيتي ثيي الْام   ارتوبػي، فشٌُگي

 ُبي هغلضبًَ ُبي هغلش غيشلبًًْي ّ دسگيشي صنْس گشُّک 

  هغئْليي ثشاعبط ساثيَاًتقبة 

 ّرْد تجؼيل ّ ًبثشاثشي هٌيمَ اي 

 تشّيزي ّ آهْصؽيُبي  ثشًبهَ ثْدى ًبکبفي ّ هْلت  

 ّرْد اصغبط ًباهٌي دس ثيي گشدؽگشاى 

 تْرِي ثَ سفتبسُبي خالف لبًْى دسخقْؿ هٌبثغ ىجيؼي ثي 
 ًجْد ًيشّي اًغبًي هتخقـ هتٌبعت ثب صْصٍ خذهبت ّ گشدؽگشي 

 الليوي تغييشات  کيکبلجذي، الکْلْژي

  اًجبؽت صثبلَ گشدؽگشاى 

 ُب ّ تِذيذُبي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي ُب، فشفت تضليل ًمبه لْت، مؼف

ًميَ مؼف ّ تِذيذ ثَ ػٌْاى  33ُب ّ  ًميَ لْت ّ فشفت ثَ ػٌْاى هضيت 82دس هزوْع 
ُب ّ تٌگٌبُبي پيؼ سّ دس تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ ؽٌبعبيي ؽذ.  هضذّديت

ثَ  6ثَ هؼٌبي ًذاؽتي اُويت، تب  8دس ًظش گشفتَ ؽذ کَ  6تب  8اي اص  ثشاي ُش ػبهل داهٌَ
ثبؽذ. عپظ ثب  لي صيبد ػبهل دس تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس هٌيمَ هيهؼٌبي اُويت خي

 دس دسّى ُش دعتَ هؾخـ ؽذ.  ُب ػبهل، ستجَ ُب ػبهلهضبعجَ هزوْع ّ هيبًگيي ّصًي 
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 ُب ّ تِذيذُب( ثٌذي ًمبه لْت، مؼف، فشفت )ستجَ SWOT: هبتشيؼ تضليل 9ؽوبسٍ رذّل 

 ستجَ ُب ّصىي هيبًگي ُب هزوْع ّصى SWOTتضليل 
 (Sًمبه لْت )

S1 =3 18/2 622 ُب ّ آة هؼذًي                         اسصػ التقبدي ثبالي صبفل اص رٌگل 
S2=     3 81/3 333 ثبصاس هضقْالت رٌگلي 

S3= َ6 60/2 213 ُبي هشصي  ّرْد ثبصاسچ 

S4= 9 69/2 228 ثبعْادي ًغجي اُبلي 
S5= َ2 60/2 686 ُبي تبسيخي  ّرْد ربرث 
S6= َ1 99/3 298 ُبي گشدؽگشي فشٌُگي ربرث 
S7= 2 29/2 231 ػاللوٌذي اُبلي ثَ سّعتب ّ ًجْد هِبرشت 

S8= َ8 11/2 622 ُبي ىجيؼي ّرْد ربرث 

S9= 2 26/2 212 ايزبد اهکبًبت سفبُي 
 (Wًمبه مؼف )

W1=  َ8 30/2 639                  ي ًبپبيذاس دس هٌيمَُب هؼيؾتغلج 
W2= ٌَ2 60/2 682        ُبي پبييي گلَ داسي ُضي 
W3=  3 18/2 622 هضبفظَ کبسي 
W4= 86 3 361              ًبآؽٌبيي ثَ هِبستِبي رذيذ 
W5= ... ّ 82 99/3 292        ػذم آؽٌبيي هشدم ثب ًضٍْ ثشخْسد ثب گشدؽگشاى 
W6= 6 31/2 292                  اػتوبدي ثي 
W7=                         2 22/2 232 فمذاى تؾکلِبي هشدهي هْحش 
W8=  1 90/2 232 ػذم آؽٌبيي ّ تْرَ ثَ فلغفَ تْعؼَ پبيذاس 
W9=       80 60/2 228 ًبچيض ثْدى آهبدگي رٌُي ّ ػاللَ ثَ هؾبسکت ارتوبػي 

W10=  َ9 33/2 232 دسّى گشُّي لبثل هالصظ 
W11=                   83 39/3 239 ًجْد اهکبًبت هٌبعت گشدؽگشي 
W12=                    82 60/3 221 ثِشٍ ثشداسي ًبپبيذاس اص هٌبثغ 
W13=                 َ82 81/3 333 ثِذاؽت ًبهٌبعت ّ عيغتن دفغ صثبل 
W14= ٍ3 69/2 212     ُب     ًبهٌبعت ثْدى ربد 
W15=        88 39/3 239 ًجْد پبعگبٍ ًيشّي اًتظبهي 
W16= 2 26/2 688 تقشف اسامي تْعو اُبلي 

 (Oُب ) فشفت
O1 َ2 36/2 226 دس تْعؼَ گشدؽگشي گزاسي عشهبيَ= افضايؼ تْرَ ث 
O22 60/3 221 ُبي هؼيؾتي ربيگضيي = ارشاي ىشس 
O3ٍ6 3 361 ُبي آهْصؽي  = ىشاصي ّ ارشاي دّس 
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 : 9اداهَ رذّل ؽوبسٍ 

 ستجَ ُب هيبًگيي ّصى ُب هزوْع ّصى SWOTتضليل 

O42 99/3 298 = پتبًغيل اًغزبم دسًّي ثيي اُبلي 
O58 26/2 239 = حجت هيشآثبد ثَ ػٌْاى سّعتبي ُذف گشدؽگشي 
O63 26/2 212 = تمْيت اعتضکبهبت هشصي 

 (Tتِذيذُب )
T19 69/2 228 = افضايؼ ثِبي گْؽت ّ سًّك پشّسػ دام 

T2 2 31/2 292 دس ًْاصي هشصي ثَ هغبئل اهٌيتي گزاسي عشهبيَ= گشٍ خْسدى 
T380 06/2 280 = ثيکبسي ّ سکْد ثخؼ فٌؼت ّ خذهبت 
T4َ1 36/2 226 = عْگيشي لْهيتي ثيي الْام عبکي هٌيم 
T58 60/2 686 ُبي هغلش غيشلبًًْي  = صنْس گشُّک 
T6 3 82/2 230 ساثيَ= اًتقبة هغئْليي ثشاعبط 
T7َ3 23/2 602 اي = ّرْد تجؼيل ّ ًبثشاثشي هٌيم 
T8َ83 81/3 333 ُبي آهْصؽي = هْلت ّ ًبکبفي ثْدى ثشًبه 
T92 62/2 216 = ّرْد اصغبط ًباهٌي ثيي گشدؽگشاى 

T102 21/2 212 = ػذم ثشخْسد ثب سفتبسُبي خالف لبًْى دسثبسٍ هٌبثغ ىجيؼي 
T11 82 02/3 393 اًغبًي هتخقـ= ًجْد ًيشّي 
T126 90/2 232 = تغييشات الليوي 
T13َ88 39/3 239 ُب  = اًجبؽت صثبل 

 ُب رٌگلدُذ، ّرْد چؾن اًذاصُبي ىجيؼي، اسصػ التقبدي ثبالي  ًؾبى هي SWOTتضليل 
ّ  18/2، 11/2ُبي تبسيخي، ثَ تشتيت ثب هيبًگيي ّصًي  ُبي هؼذًي هٌيمَ ّ ّرْد ربرثَ ّ آة

ي ًبپبيذاس دس هٌيمَ، ػذم پزيشػ ُب هؼيؾتًمبه لْت ّ غلجَ تشيي  ثَ تشتيت هِن 60/2
تشيي  هِن 60/2ّ  18/2، 30/2داسي ثَ تشتيت ثب هيبًگيي ّصًي  ُبي پبييي گلَ گشدؽگشي ّ ُضيٌَ

سّد. حجت هيشآثبد ثَ ػٌْاى سّعتبي ُذف گشدؽگشي، تمْيت  ؼف دس هٌيمَ ثَ ؽوبس هيًمبه م
دس تْعؼَ گشدؽگشي ثَ تشتيت ثب هيبًگيي  گزاسي عشهبيَاعتضکبهبت هشصي ّ افضايؼ تْرَ ثَ 

ُبي هغلش غيشلبًًْي دس هضل،  ُب ّ صنْس گشُّک فشفتتشيي  هِن 36/2ّ  26/2، 26/2ّصًي 
ثْدى اصغبط ًباهٌي دس ثيي گشدؽگشاى ثَ تشتيت ثب داس  اي ّ سيؾَ يمَتجؼيل ّ ًبثشاثشي هٌ

تِذيذُبي تْعؼَ گشدؽگشي پبيذاس سّعتبيي دس تشيي  هِن 62/2ّ  23/2، 60/2هيبًگيي ّصًي 
 هٌيمَ هْسد هيبلؼَ ؽٌبعبيي گشديذ. 
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 گيشي ًتيزَ

س هيبلؼبت ُبي ثخؼ گشدؽگشي سّعتبيي هيشس د سغن تضْالت هفِْهي ّ ًظشي ّ چبلؼ ػلي
ُبي گشدؽگشي هْرْد ُوچٌبى ًبهتْاصى ّ ًبپبيذاس اعت. گشدؽگشي هْرْد دس  تزشثي، ىشس

دُذ. ثشاعبط  ُبي هيشس ؽذٍ دس هيبلؼبت تزشثي سا ًؾبى هي هٌيمَ هْسد هيبلؼَ ًيض، کبعتي
هيبلؼَ صبمش، گشدؽگشي، خْاعتَ ربهؼَ هضلي ًجْدٍ، ربهؼَ هضلي ًغجت ثَ هخبىشات ؽيٍْ 

ثبؽٌذ ّ ايي هٌيمَ ثب تقْيت دّلت ّ ًَ  ُبي گشدؽگشي ًبآگبٍ هي خْد ّ ًيض فشفتهؼيؾتي 
ثشاعبط اصغبط ًيبص ربهؼَ هضلي ثَ ػٌْاى همقذ گشدؽگشي تؼييي ؽذٍ اعت. ايي يبفتَ ثب 

همبفذ گشدؽگشي هؼوْال  (، ُوغْ اعت کَ ًؾبى دادًذ3082گضاسػ کٌفشاًظ تزبست ّ تْعؼَ )
کَ ايي تْعؼَ ًَ هْسد تمبمب ثْدٍ ّ ًَ ثَ ًظش هضلي هؼتجش، فْست  ثب تقْيت دّلت ّ دس ربئي

(. تْعؼَ گشدؽگشي ثذّى 83، 3082، 1)کٌفشاًظ تزبست ّ تْعؼَ هلل هتضذ گشفتَ اعت
تْاًذ اُذاف تْعؼَ پبيذاس سا هضمك عبصد کَ ايي يبفتَ ًيض ثب ًتبيذ  ًوي هؾبسکت ربهؼَ هضلي،

ُبي  ثبؽذ. تْرَ ثَ تشکيت ًيبصُب ّ ظشفيت ُوغْ هي؛ 3089، 2سًگْط، ثشاهي ّ پبتْعٌيک
 اهشي اعبعي اعت.  اي، گشدؽگشي ثب ًيبصُب ّ هالصظبت هٌيمَ

(، اعتشاتژي تٌْع SOهذل ُبسّاسد ؽبهل چِبس ًْع اعتشاتژي )اعتشاتژي سلبثتي / تِبروي )
(ST( اعتشاتژي ثبصًگشي ،)WO( اعتشاتژي تذافؼي ،)WTساُجشدُبي التقبدي، ار ّ ) ّ توبػي

، ثشاي ارتٌبة اص تفقيل هيلت، تشکيت ّ دس لبلت پيؾٌِبدُبي ُب اعتشاتژيهضييي اعت کَ ايي 
 صيش اسائَ ؽذٍ اعت: 

 ي ًبپبيذاس فؼلي ثش اللين ّ هٌبثغ ارتوبع هضلي؛ُب هؼيؾتآگبُي سعبًي پيشاهْى پيبهذُبي تذاّم  -

 ُبيي ثشاي ساٍ اًذاصي کغت ّ کبسُبي هتٌبعت ثب صْصٍ گشدؽگشي؛  ايزبد هؾْق -

ْليذ آة هؼذًي ّ اؽتغبل صايي ّ تٌْع ثخؾي اص ايي ىشيك؛ رلت عشهبيَ -  گزاس ثشاي ايزبد کبسگبٍ ت

 اصيبي گشدؽگشي صساػي عبثك دس ثبغبت گيالط؛ -

 ؛ايزبد پبعگبٍ اًتظبهي دس هضل رِت افضايؼ اهٌيت اهبکي دّسدعت -

ُبي ىجيؼت رِت  آهْصػ فلغفَ تْعؼَ پبيذاس اص عيش اثتذايي ّ ثشگضاسي کالط -
 ي ربسي؛ُب هؼيؾتعبصي ثَ ًتبيذ  صغبط

                                                           
1- United Nations Conference on Trade and Development 
2- Rangus, Brumen & Potočnik Topler 
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 ُبي تْعؼَ گشدؽگشي؛ تغِيل هؾبسکت ارتوبع هضلي دس ثشًبهَ -

 ُبي ؽغلي هتٌبعت ثب صْصٍ گشدؽگشي؛ اي ّ آهْصػ فشفت ُبي فٌي صشفَ ايزبد کبسگبٍ -

ُبي اکْلْژيکي ثب اعتفبدٍ اص تْاى تشّيزي  بًي ثشاي همبثلَ ثب ثضشاىُبي اعت ايزبد کبسگشٍّ -
ُبي  ُبي ريشثو ثشاي آهبدٍ عبصي ارتوبػي هضلي رِت تقضيش ؽيٍْ ّ هبلي توبم اسگبى

 کؾبّسصي ّ داهذاسي؛

 همبثلَ رذي ثب تقشف هٌبثغ ىجيؼي. -
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 هٌبثغ

ُبي اًتمبدي اص گفتوبى تْعؼَ؛ سّيکشدي  پغبتْعؼَ گشايي ّ ثبصًوبيي (8233اصوذي، صويذ ّ ثيذاهلل خبًي، آسػ )
 .29-62عبل پٌزن، ؽوبسٍ عْم، فـ  هزلَ هيبلؼبت تْعؼَ ارتوبػي ايشاى،هشدهي، 

 دّهيي ثشگضيذٍ همبالت خالفَ دس رِبًگشدي، پبيذاس تْعؼَ ثشاي الصم کبسُبي عبصّ (8293) هِذي، عيذ الْاًي،
 .اعالهي اسؽبد ّ فشٌُگ ّصسات: تِشاى تْعؼَ، ّ فشٌُگ رِبًگشدي ارالط

 ًبهَ پبيبى ،اسدثيل ؽِشعتبى سّعتبُبي دس سّعتبيي گشدؽگشي سيضي ثشًبهَ اهکبى ثشسعي (8219) صغي صادٍ، ثخؾي
 .تِشاى داًؾگبٍ ارتوبػي ػلْم داًؾکذٍ تْعؼَ، هذيشيت اسؽذ کبسؽٌبعي

 .اّل، تِشاى: عوت، چبپ تْعؼَ پبيذاس( 8216صاُذي، ؽوظ الغبدات )

دّسٍ  ،فقلٌبهَ هذسط ػلْم اًغبًيثغو هفِْهي تْعؼَ پبيذاس،  (8212صاُذي، ؽوظ الغبدات ّ ًزفي، غالهؼلي )
 .22-96، فـ 2، ؽوبسٍ 80

ُبي تْعؼَ دس هٌبىك هشصي دس  ( ثشسعي ؽبخـ8232عشّس، سصين، هضوذي صويذي، عويَ ّ ّيغيبى، هضوذ، )
پژُّؾٌبهَ رغشافيبي ُبي هشصي اعتبى آرسثبيزبى غشثي(،  يبلؼَ هْسدي ؽِشعتبىساعتبي تضمك اهٌيت پبيذاس )ه

 .22-32ؽوبسٍ ُفتن، عبل دّم، ؿ  ،اًتظبهي

 .چبپ اّل، تِشاى: داًؾگبٍ پيبم ًْس ،هذيشيت اعتشاتژيک (8212اهلل ) فشّصًذٍ دُکشدي، ليف

هيبلؼَ ًمؼ گشدؽگشي دس تْعؼَ پبيذاس سّعتبيي: هيبلؼَ  (8231فيشّصآثبدي، عيذاصوذ ّ لبعوي، هؼقْهَ )
 .38-882(، فـ 29) 89 ،ًبهَ ػلْم ارتوبػيهْسدي سّعتبُبي صغٌلْ، ثبليمچي، کْصٍ گشاى ّ ؽيخ هؼشّف، 

ثشسعي ًمؼ گشدؽگشي دس تْعؼَ پبيذاس سّعتبيي،  (8232پْس، عؼيذ ّ صقيشي، آهٌَ ) فيشّصي، هضوذػلي، اهبى
دّسٍ  اًذاص صاگشط، سيضي ؽِشي چؾن فقل ًبهَ رغشافيب ّ ثشًبهَثشدخْى؛ ؽِشعتبى ديش،  ًوًَْ هْسدي: ثخؼ

 .832-820، فـ 39ُؾتن، ؽوبسٍ 

چبپ دّم، تِشاى: اًتؾبسات عبصهبى  سيضي تْعؼَ پبيذاس گشدؽگشي سّعتبيي، افْل ثشًبهَ( 8212لبدسي، صاُذ )
 ُب. ُب ّ دُذاسي ؽِشداسي

 ّ کيي  دسٍ اص سّعتبييبى ًظشعٌزي ثب سّعتبييي  تْعؼَ ثش گشدؽگشي احشات (8219)ُوکبساى  ّ هغؼْد هِذّي،
 .3ي  ؽوبسٍ ،88 عبل ،تْعؼَ ّ سّعتبي  فقلٌبهَ عْلمبى،

( تجييي احشات گشدؽگشي دس تغييش 8239هضوذي، عؼذي، ىلؼتي، هشميَ، اعذي، عيْاى ّ هٌْچِشي، عْساى )
فقلٌبهَ غشة اعتبى کشدعتبى،  -: دُغتبى اّساهبى هْسديعيش هؼيؾت سّعتبُبي کُْغتبًي، هيبلؼَ 

 .838-301عبل عي ّ عْم، ؽوبسٍ اّل، فـ  تضميمبت رغشافيبيي،

اسصيبثي ساثيَ ثيي پبيذاسي هٌبىك سّعتبيي ّ تْعؼَ  (8236الِي، هزيذ ّ ثلْچي، صغيي ) ًزبسصادٍ، هضوذ، ًؼوت
، عبل رغشافيب ّ پبيذاسي هضيوعتبي لالت ؽيشاص، گشدؽگشي سّعتبيي ثب تؼذيل گشي دسک هشدم ثْهي دس سّ

 .39-882، فـ 32ُفتن، هبسٍ 
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