
 

 

 

 

I 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

II 

 

 

داًؾىذُ ػلَم جغزافیبیی 

: ػٌَاى

ثزرعی ؽبخـ ّبی ثْزُ ٍری ٍفمزدرثخؼ وؾبٍرسی درهٌبعك  رٍعتبیی ایزاى  

 (هغبلؼِ هَردی ؽْزعتبى دّگالى)

پبیبى ًبهِ جْت اخذ درجِ وبرؽٌبعی ارؽذ  

: اعبتیذ راٌّوب

دوتزٍحیذ ریبحی 

دوتزیذاهلل وزیوی پَر 

 

: اعبتیذ هؾبٍر

دوتزحغي افزاختِ 

دوتزحبهذلبدرهشی 

:   ًگبرػ

سّزُ لبدرهشی 

 1390عبل 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

III 

 

 حسه   گنجی   وتقدیم هبتقدیم هب پیس جغرافیای اریان ،دکتس محمد 

زان تفکروعشق رد ودىدم : پاهی صرا

ماردم هک مهرش رد دلم ظرامی ومقدس است 

پدزم هک مهرش بىایی شد ربای تالش شیشىزم ردکسب دانص 

ربارد وخىارهانم  هک هب مه شندگی وعشق زا ازشانی دادنتش 

کازی اهیطان  تحصیلم  هب پاس  شحمات وفدا
تمامی معلمیه واساتید دوزان 

. و پیشکً هش  هب ضاهخ هب زشي کانی هه وازهگ ی کىزدستان ودي یشتً زي وگینً هک ی  انوهچ ی دیىالن

اینک رد ربارب ودىد ظرامیطان شانىی ادب ربشمیه می شنم وبا دلی مملى اش عشق ومحبت وخضىع 

 .ربدستطان بىهس می شنم
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تقدری وسپاس 

ی زا زعوجل هک طاعتص مىجب ضربت است وهب ضکراندزش مزید نعمت  رهنفسی هک صرو می زود ممد حیات .منت خدا

اش دست وشبان    .است وذىن ربمی آید مفرح ذات،پس رد رهنفسی دو نعمت مىدىد است وربره نعمتی ضکری واجب

.  هک ربآید طز عهدي ضکرش هب ردآید 

مه هب سس چشمً خىزشید هن هب خىد ربدم زاي                                                                                                                                    رذي ا ی بىدم ومهر تى مرا باال ربد 

وند متعال ژپوهص حاضس هب پایان زسیدي،رب خىد الشم می دانم اش تمام کسانی هک رد ایه زاي مرا یازی نمىدي ا کنىن هک هب یازی خدا

  اند،قدزدانی نمایم 

بدیه جهت اش سىیی هب پاس شحمات بی ردیػ وبی ضائبً دىاب آاقی دکتس وحید زیاحی استاد محتسم زاهنما هک باز اصلی تدویه 

گازندي خىد زا مرهىن زاهنمایی اهی ازشندي ایطان می داند،صمیماهن تشکر وقدز  گازش زساهل حاضس زا هب دوش کشیدي اند ون ون

کالت  کاافهن ،ظري گطای مش هلل طریمی پىز هک با وکتً سنجی اهی ظریف ومىش دانی هب عمل می آید واش دىاب آاقی دکتس یدا

همچنیه اش اساتید ظرانقدز مطاوز دىاب آاقی دکتس اصراختً  هک هب حق می تىان لقب .اینجانب بىدي ،قدزدانی می ظردد
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مثل رباردی دلسىش رد ایه زاي بىدي زا  صرشاوگی واستادی هب ایطان اعطاء نمىد ودىاب آاقی دکتس حامد اقردمزی هک

. زاهنمایی ویازی نمىدند،سپاسگزازم

همچنیه اشکلیً ی شیسنل
سسکازخانم منصىزی ،آاقی دولتی   ، ادکشني علىم جغرافیایی  دااگشني رتبیت معلم تهران   محتسم د 

.  نهایت تشکروسپاس زادازم وخانم ملکی  مىسىی،خانم 

تحصیل مرایازی نمىدي اند،بسیاز سپاسگزازم
 .     اشخانىادي زعزیم هک هب حق رد تمام مراحل شندگی و

تحصیلم  رددبستان شهید باهنس   اقردمرش،  مدزهس زاهنمایی  شهید زجایی اقردمرش  ،دبیسستان بعثت 
اش تمامی معلمیه واساتید  دوزان 

گالن  و  اساتید محتسم ظروي جغرافیای دااگشني شنجان  صمیماهن قدزدانی وسپاس هب عمل می آید  . شهرستان ده

تکمیل شیسشىاهم  اه ،اینجانب  زا یازی صرمىد ،قدزدانی می نمایم 
 .اشتنها ربارد زعزیم  مهران اقردمزی هک رد 

ؼالمی، تىفیقی،ؼالم پىز،صمیمی ،نعیمی ، شسیفی، میسشاخانی :اش تمام دوستان وهم دوزي یهای زعزیم، هب وسیي خانم اه

 .دامه باغ،محمد پىز،هىاسی، سهىدی،بیات ،ؼالمی ،نیک ژناد وصالحی ،امکل تشکر وسپاس زا دازم: وعسکری وآاقیان
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چىیذُ 

 ٍٙي  ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىََ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی یْی اُ ُٝی٦٢ ٧بی اٝٚی  ،س٤ٕق٦ دبیياٍ 

ثي٣ٟ ِٙ   س٤ٕق٦ دبیياٍ ّٚب٣ٍُی یْی اُ ا٧ياه س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ١یِ ث٦ ٙٞبٍ . ّٚب٣ٍُی إز 

ىٍ ٣اٍـ ٝیبٟ ى٣ ٝي٤٨ٛ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣س٤ٕق٦ دبیياٍ ّٚب٣ٍُی اٍسجبط س٢ٖبس٢ٖی ثٍََاٍ .ٝی ٣ٍى 

إز ٣ٙبه٨ٞب ٣اثقبى ثٍَٕی ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ىٍ ُٝی٦٢ ٧بی ى٤ً ىاٍای ٝٚشَّبر ىَا٣اٟ إز 

د٧٣ْ٘ كبضَ ثب ٧يه ثٍَٕی ٍاثغ٦ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣س٤ٕق٦ دبیياٍ ّٚب٣ٍُی ث٦ ٢ٕؼ٘ .

٣ٍٗ سلَیٌ ىٍ .ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىََ ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ دَىاهش٦ إز 

 spss سلٚیٚی إز ٣ىاى٥ ٧بی ػٞـ آ٣ٍ ی ٙي٥ ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِاٍ –ای٠ د٧٣ْ٘ س٤ٝیيی 

ثَای اٍُیبثی إشَاسْیِ ٖٝب٦ٙ إشيبى٥ ٙي٥ إز SWOTىٍ ٨١بیز اُ ٝيٗ .سلٚی٘ ٙي٥ إز 

.  ٣ٍٕشبی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي 119ػبٝق٦ آٝبٍی ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ىٍ ای٠ د٧٣ْ٘ ٍا .

٣ٍٕشب ث٦ ف٤٢اٟ ٣ٍٕشبی 22ثَای سقیی٠ كؼٜ ػبٝق٦ ٦١٤ٞ١  ثب إشيبى٥ اُ ٣ٍٗ ٦١٤ٞ١ ٕیَی ٤َّّاٟ ،

ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُاٟ .د٢َٕٚب٦ٝ د٧٣ْ٘ كبضَ ىٍ ى٣ ثو٘ عَاكی َٕىیي .٦١٤ٞ١ ا١شوبة ٙي٥ ا١ي 

یبىش٦ ٧بی سلَیٌ ١ٚبٟ ىاى٥ .  د٢َٕٚب٦ٝ سْٞی٘ ٙي٥ إز15 د٢َٕٚب٦ٝ ٣ىٍثو٘ ٖٝئ٤الٟ 266

ف٤اٝ٘ ٝلیظ هبٍػی  ثب  ثی٘ اُ سبطی72/4َسبطیَف٤اٝ٘ ٝلیظ ىاهٚی ثب ٝیب١ٖی٠  (اٙو: إز ٦ّ 

ث٦ ىٙی٘ دبیی٠ ث٤ىٟ اٍُٗ اى٣ِى٥ ،ٕبهشبٍ ٢ٕشی ، ٤٨ّٙز ٠ٕ ،ثی  (ة. ٝی ثبٙي 62/3ٝیب١ٖی٠ 

٤ٕاىی ٣ّٜ ٤ٕاىی ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ّٚب٣ٍُی،٤ّؿِ ث٤ىٟ ٍغقبر اٍاضی، ٙبه٨ٞبی  ث٥َ٨ ٣ٍی 

ىٍ ٨١بیز ثب ٝلبٕج٦ ٝیب١ٖی٠ ٤ٍس٨ب، ضقي٨ب، ىَٝش٨ب ٣س٨يیي٧ب .١ی٣َی ّبٍ  ىٍ كي دبیی٠ ٍَاٍ ىاٍى

  .    ،ثَای ّٚب٣ٍُاٟ إشَاسْی سياىقی ٣ثَای ٖٝئ٤الٟ إشَاسْی س٨بػٞی دی٨٢ٚبى ٝی ٤ٙى

. ،٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالSwotٟس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ،ث٥َ٨ ٣ٍی ،ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ،ٝيٗ :٣إّبٟ ّٚیيی 
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: همذهِ

ّٚب٣ٍُی إز ،ث٦ ع٤ٍی ٦ّ ٍٖٞز فؾیٞی اُ ١ی٣َی ىقبٗ ٤ٍّٚ - ایَاٟ َُٕٝی٢ی ٣ٍٕشبیی

ى٣ٍٍٕشب٧ب إشََاٍ ىا١ٍي ٣اٍُٗ ٝبىٍار ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ىٍ ٍاثغ٦ ثب س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی 

٧ٞـ٢ی٠ .،١ٖجز ث٦ ٕبیَ ثو٘ ٧ب، ثقي اُ ١يز ػبیٖب٥ ٣ی٥ْ ای ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز

اٍشٞبى ٣ٍٕشبیی ىٍ ١ؾبٛ اٍشٞبىی ٤ٍّٚ ٣سبٝی٠ ١یب٧ُبی ػبٝق٦، ػبیٖب٥ ٢ٝ٣ِٙز ٣االیی ٍا ىاٍا ٝی 

ىقب ٙیش٨بی ّٚب٣ٍُی ثیٚشَ ىٍ ٝلیظ ٣ٍٕشبیی ٍَاٍ ىاٍى ٣ّٚب٣ٍُی ٣ٍ٣ٕشب اُ ٧ٞيیَٖ .ثبٙي

ػياٙي١ی ١یٖش٢ي ٣ث٦ فٚز ٧ٞی٠ ٣اثٖشٖی ٣اٍسجبط س٢ٖبس٢ٔ، س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٍبٙت س٤ٕق٦ 

٣ٍٕشبیی ٝي٤٨ٛ دیيا ٝی ٢ّي ٣ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ ّٚب٣ٍُی ػيا اُ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٣ٍ٣ٕشب هبٙی 

ثٍَٕی ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٣ٍٕشبیی ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ .اُ ىقبٙیز ّٚب٣ٍُی ١یٖز

٣ٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی فَْٞٚى ضقیيی ىاٙش٦ ٣سبطیَار ٝظجز ٣ٍبث٘ ٝالكؾ٦ ای ى٣ٍضقیز 

ىٍكبٗ كبضَ ١ؾبٝی اُ ّٚب٣ٍُی ثبیي ٝغَف ٤ٙى ٦ّ فال٥٣ .اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُاٟ ١ياٍى- اػشٞبفی

ای٠ ْٝٚالر فال٥٣ ثَػ٢ج٦ .ثَسبٝی٠ ١یب٧ُبی ػٞقیز ا٣َُٝ، ْٝٚالسی ثَای ١ٖ٘ آی٢ي٥ ایؼبى ٢ْ١ي

ُیَا ّٚب٣ٍُی ىٍ ٧َ ُٝب١ی ثبیي ٍيٍر .٧بی سنٌی٦ ای ، اُ ىیيٕب٥ ُیٖز ٝلیغی ١یِ ٝغَف ٧ٖش٢ي

ث٢بثَای٠ ث٦ ىٙی٘ اىِای٘ .سبٝی٠ ١یب٧ُبی مٌایی ػٞقیز ٍا ىاٙش٦ ثبٙي ٣ ا٢ٝیز مٌایی ایؼبى ٢ّي

ػٞقیز ػ٨بٟ ١٣یبُ ث٦ ٤ٝاى مٌایی ػيیي ٣س٨يیي ٢ٝبثـ عجیقی ،َٕای٘ ث٦ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ث٦ ىٙی٘ 

فَْٞٚىی ٦ّ ىٍ كيؼ ٝلیظ ُیٖز ، ا٢ٝیز مٌایی ٣سبٝی٠ ىٍآٝي ٙبمالٟ ای٠ ثو٘ ىاٍى،ث٦ 

ىٍایَاٟ ٣ٕقز ٤ٍّٚ ٧٤ّ٣ٖشب١ی .ف٤٢اٟ یْی اُ ٤ٝض٤فبر ٨ٜٝ ىٍ ٕغق ػ٨ب١ی ٝغَف إز

ث٤ىٟ ثیٚش٢َٝبعٌ ّٚب٣ٍُی، س٤٢ؿ اٍٚیٞی ٣س٤ٙیيار ،ّٞی ثب٨ٍٙب ىٍ َٝبی٦ٖ ثبٕبیَ ٢ٝبعٌ دیَٚىش٦ 

ّٚب٣ٍُی ٣هْٖٚبٙی ٧بی ى٥ٍ٣ ای،ّیيیز ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٙبم٘ ىٍ ای٠ ثو٘، دبیی٠ ث٤ىٟ ٕغق 

سلٞیالر ٣آ٤ُٝٗ آ١بٟ، یْذبٍؿ٦ ١ج٤ىٟ اٍاضی ّٚب٣ٍُی ٣ ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ اٍاضی ث٥َ٨ 

ثَىاٍاٟ، ى٣ََس٢ٖيٕشی، دبیی٠ ث٤ىٟ ٝیِاٟ ىٍآٝي ّٚب٣ٍُاٟ ٣كؼٜ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی، فيٛ 

اْٝبٟ إشيبى٥ اُ سؼ٨یِار دیَٚىش٦ ث٦ ىٙی٘ سيْیِ اٍاضی، ١بٝغ٤ٚة ث٤ىٟ ٕغق َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨ب 

ىٍ ای٠ ثو٘ ١٣یبُ ػٞقیز ث٦ ٤ٝاى مٌایی الُٛ ٣ٍبث٘ ىٕشَٓ ، ٖٝبئ٘ ٣ٝقضالر ٕٖشَى٥ ای ٍا 

س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٖٝشِٚٛ سَّیت .دی٘ ٣ٍی ث١َب٦ٝ ٍیِاٟ ٣ٝش٤ٙیبٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٍَاٍ ىاى٥ إز 
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ث٨ی٦٢ اػِای اٙب٥ٍ ٙي٥ ٝی ثبٙي ٧٣َیِ اُ ای٠ ف٤اٝ٘ فَْٞٚى سقیی٠ ٢٢ّي٥ ای ىٍ ثٖشَٕبُی 

. ٢ٝبٕت ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ه٤ا٢٧ي ىاٙز

٤ٝىَیز ّٚب٣ٍُی ث٦ ّٖت ٤ٍٝقیز ىٍ ٤ٝاٍىی ١ؾیَ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی، اٍسَبی ٕغق ٤ٕاى 

٣آ٤ُٝٗ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ، ٤ٍا١ی٠ ٣ٍََٝار ػبٝـ ىٍ ای٠ ُٝی٦٢  ٧َٞا٥ ثب ٝيیَیز ١٣ؾبٍر ّبىی 

 ىٞ٘ ٙبه٨ٞبی سبطیَ ٌٕاٍ ىٍ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٍا  ثب 5د٧٣ْ٘ كبضَ  ىٍ  .٣اثٖش٦ إز

 ىٍ ٢ٝغ٦َ SWOTإشيبى٥ اُ ٝٚب٧يار ٝیيا١ی ٣سؼِی٦ ٣سلٚی٘ د٢َٕٚب٦ٝ ای ثب ث٥َ٨ ٕیَی اُ ٝيٗ

. ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٦ّ ٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝی ثبٙي، ٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ ٝی ى٧ي

ىٞ٘ ا٣ٗ ٦ّ ّٚیبر ٖٝب٦ٙ ٤ٍٝى د٧٣ْ٘ ٍا٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ ٝی ى٧ي ٣اثقبى ٝوشٚو آٟ ٍا 

. ٢ٙبٕبیی ٣ٝٚوٜ ٝی ٢ّي

ىٍ ىٞ٘ ى٣ٛ ٝجب١ی ١ؾَی ، ٝيب٧یٜ َٝسجظ ثب س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ،ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣سقبٍیو ث٥َ٨ ٣ٍی  

. اُ ىیي ٕب٥ ٝبكت ١ؾَاٟ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣ّٚب٣ٍُی ٣اٍشٞبى ىا١بٟ ٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىش٦ إز

  ىٞ٘ ٤ٕٛ ّٚیبر ٝليى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٙبٝ٘ ٣یْٕی ٧بی عجیقی، ا١ٖب١ی ، ٤ٍٝقیز ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى 

. ٝغبٙق٦ ٣٣یْٕی ٧بی ػٞقیشی ٣ٍٕشب٧ب  ٍا ٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ ٝی ى٧ي

ىٞ٘ ؿ٨بٍٛ ای٠ د٧٣ْ٘ ث٦ ثیبٟ یبىش٦ ٧بی سلَیٌ ٦ّ ثب إشيبى٥ اُ د٢َٕٚب٦ٝ ث٦ ىٕز آٝي٥ ٝی 

 ث٦ سجیی٠ ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٣ث٥َ٨ ثَىاٍٟ ٣ ف٤اٝ٘ SWOTدَىاُى ٣ثب ث٥َ٨ ٕیَی اُ  ٝيٗ 

، اُىیي ٕب٥ ى٣ ٥٣َٕ (اٍشٞبىی ،اػشٞبفی ، ٨١بىی ٣ا٤ٙ٤ّّیْی  )ٝوشٚو اطَ ٌٕاٍ ثَ ّٚب٣ٍُی 

ٝٚبٍّز ٢٢ّي٥ ّٚب٣ٍُاٟ ٣ٍ٣ٕشبئیبٟ ٣ٖٝئ٤الٟ ١َٝجظ ثب ّٚب٣ٍُی ،ىٍ ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٝی 

. ثبٙي

ىٍ ٨١بیز ىٞ٘ د٢ؼٜ ث٦ ػٞـ ث٢يی یبىش٦ ٧بی سلَیٌ ٝی دَىاُى ٣ثب إشيبى٥ اُ آ٨١ب ث٦ اطجبر 

 .ىَضیبر ٣اٍائ٦ إشَاسْی٨ب ٣ىٍ ٨١بیز ١شیؼ٦ ٕیَی ٝی دَىاُى

18/10/90 

٥َ٧ُ ٍبىٍِٝی  
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فصل اول 

 کلیات طرح ژپوهص
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 (تؼزیف ٍ اّویت هَضَع)ثیبى هغبلِ - 1-1

 ثي٣ٟ ِٙ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی دبی٦ اٍشٞبىی ػ٤اٝـ ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ إز ١٣َ٘ ٨ٝٞی ىٍ ٍٙي 

سَبضبی ٣ٍُ اى٣ِٟ ث٦ ٤ٝاى مٌایی ٣ا٧ٞیز إشَاسْیِ آٟ، ا٧ٞیز .اٍشٞبىی ای٦١٤ٖ٢ ػ٤اٝـ ىاٍى  

٤ٝاى هبٛ ّٚب٣ٍُی ث٦ ف٤٢اٟ ُٝی٦٢ ٍٙي ٢ٝقز، ١َ٘ ىَا٣ٍى٥ ٧بی ّٚب٣ٍُی ٣ٕیب٧ی ىٍ 

ٝبىٍار، إشيبى٥ اُ ٢ٝبثـ دَا٢ّي٥ س٤ٙیي ٣س٤ُیـ ٣دو٘ ػٞقیز ىٍ سٞبٛ ٢ٝبعٌ ٤ٍّٚ ٨ٝٞشَی٠ 

اُ عَه ىیَٖ إشَالٗ اٍشٞبىی ثي٣ٟ . ىالی٘ ١َ٘ ثٖیبٍ ٨ٜٝ ّٚب٣ٍُی ىٍ اٍشٞبى ٤ٍّٚ إز

ث٢بثَای٠ ض٣ٍَی إز ّٚب٣ٍُی ث٦ ف٤٢اٟ ٝل٤ٍ .س٤ػ٦ ث٦ ٣ٍٕشب ٣ّٚب٣ٍُی اْٝبٟ دٌیَ ١یٖز

ث١َب٦ٝ ٧بی س٤ٕق٦ اٍشٞبىی، اػشٞبفی ٣ى٢٧َٖی ٝل٤ٍ س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕیَى ٣اُ ثوٚی ١َٖی د٧َیِ ٙي٥ 

٢ٝ٣بعٌ ٣ٍٕشبیی ث٦ ف٤٢اٟ ْٝب٨١بی س٤ٙیيی  ٣ثٖشَ اٝٚی ىقبٙیش٨بی ّٚب٣ٍُی ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَاٍ 

. ٕیَى

اُ ٨ٝٞشَی٠ ٣یْٕی ٧بی ّٚب٣ٍُی ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی  ایَاٟ ٝی س٤اٟ ث٦ ٢ٕشی ث٤ىٟ، ٝقیٚشی 

ث٤ىٟ، دَا٢ّيٕی ٤ّ٣ؿِ ث٤ىٟ ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی، ٢ٕشی ث٤ىٟ  ١ی٣َی ّبٍ، ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ 

ّبٍ، ثبال ث٤ىٟ ٠ٕ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ، ١ج٤ى سوٜٞ ٣ىَٕبی٘ هبُ ث٦ فٚز إشيبى٥ ١بىٍٕز اٙب٥ٍ 

ى٣ٍاىشبىٕی ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی .ای٠ ف٤اٝ٘ ٕجت   ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ثبُى٧ی دبیی٠ ّٚب٣ٍُی ٝی ٤ٙى .َّى

اُ ٧َ٨ٙب، ا١شَبٗ ٝبُاى ث٦ ٨َٙ ٧ب، ١ج٤ى َٕٝبی٦ ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ٣ٕٖشَىٕی ىََ ىٍ ای٠ ٢ٝبعٌ ثبفض ٝی 

٤ٙى ٝل٤ٞٗ ثب كياٍ٘ ٍیٞز دی٘ ى٣َٗ َٕىى ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣س٤ٕق٦ ١ی٣َی ا١ٖب١ی فٞال ثب 

. ٝوبعَار ٧َٞا٥ َٕىى

ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٦ّ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثَ ىیَٖ ثو٨ٚب مٚج٦ ىاٍى ،ٍٙي 

ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ، ٧َ ؿ٦ س٤ُیـ .٤١اكی ٣ٍٕشبیی سبطیَ ثِٖایی ىٍ  ّب٧٘  ىََ ىاٍى

ىٍآٝي ٣ىاٍایی٨ب ٝشقبىٗ سَ ثبٙي ،اطَ ٍٙي ىٍ ّب٧٘ ىََ ٤٨ٚٝى سَ ه٤ا٧ي ث٤ى ثب اىِای٘ ١بثَاثَی 

اٍسجبط ٍٙي ثب ىََا ضقیو سَ ٙي٥ ٣ىٍ ثیٚشَ اٍشٞبى٧بی ٣ٍٕشبیی ١بثَاثَ،َٕای٘ ث٦ ١بىیي٥ َٕىش٠ 

ث٢بثَای٠ ّیيیز ىقبٙیز ّٚب٣ٍُی ٣ث٦ سجـ آٟ س٤ٕق٦ .َٝىٛ ىَیَ ىٍ ىَای٢ي ٍٙي ثیَٚ ه٤ا٧ي ث٤ى 

َٙایظ الُٛ ثَای .٣ٍٕشبیی ، فبٝٚی ٨ٜٝ ىٍ سقیی٠ ّیيیز س٤ٕق٦ اػشٞبفی آی٢ي٥ ٧َ ٢ٝغ٦َ إز 
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ْٖٙش٠ ىای٥َ ىََ ٣هبٍع ٤ٞ١ىٟ ىََای ٣ٍٕشبیی اُ ىََ ث٦ ع٤ٍ آْٙبٍ ثب سقب٨ٚٝبی ىِای٢ي٥ ٝیبٟ 

. ٨َٙ ٣ٍ٣ٕشب ٣إشيبى٥ ثیٚشَ ٣ث٨ی٦٢ اُ اٍاضی ّٚب٣ٍُی ٤ٝػ٤ى ىٍاٍسجبط إز

 یْی ىیَٖ اُ ٖٝبی٘ ٨ٜٝ ىقبٙیز ّٚب٣ٍُی ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ث٥َ٨ 

٣ٍی إز ٣ٝیِاٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ّبٍ یْی اُ ٖٝبئ٘ إبٕی ٧ٍ٤ّٚبی ػ٨بٟ ٤ٕٛ ث٦ ٙٞبٍ ٝی 

ضقو ث٥َ٨ ى٧ی ّبٍ ٕجت ٝی ٤ٙى ٦ّ س٤ٙیي ١بؿیِ ٣ىٍآٝيی ٦ّ اُ ّبٍ ث٦ ىٕز ٝی آیي .٣ٍى

دبیی٠ ث٤ىٟ ٕغق ١ُيٕی  ١٣ب٢ٝبٕت ث٤ىٟ ٕبُٝبٟ س٤ٙیيٕجت دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ . ٍبث٘ س٤ػ٦ ١جبٙي

٣ٍی ٣ّب٧٘ ٨ٕٜ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ٝٚی ٣ثبال ث٤ىٟ ٨ٕٜ آٟ ىٍ ١ی٣َی ّبٍ 

دبیی٠ ث٤ىٟ ىٍآٝي ١بهبٜٙ ٝٚی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب، كبّی اُ ىََ ٝبىی س٤ى٥ فؾیٜ . ػ٨بٟ ٤ٕٛ ٝی ٤ٙى

فال٥٣ ثَای٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػ٤ا١ی ػٞقیز ٣ثبال ث٤ىٟ ١َم ٣اثٖشٖی .٣ٍٕشبییبٟ ىٍ ای٠ ٤ٍّٚ ٧بٕز 

،ٝی س٤اٟ ث٦ ٤٨ٕٙز ١شیؼ٦ ٕیَی َّى ٦ّ ٦ٕ ؿ٨بٍٛ ٕب٢ّبٟ  ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی 

(. 58:1388ُا٧يی ٝب١ُيٍا١ی، ). ١ُيٕی ٝی ٢٢ّي ٣ىَیَ ٧ٖش٢ي

دالیل ٍػَاهل افشایؼ ٍوبّؼ ثْزُ ٍری در فؼبلیت وؾبٍرسی (1-1)جذٍل ؽوبرُ  

ىالی٘ ٣ف٤اٝ٘ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی 

 ىٍ ّٚب٣ٍُی

ىالی٘ ٣ف٤اٝ٘ ّب٧٘ ث٥َ٨ ٣ٍی 

 ىٍ ّٚب٣ٍُی

 َٕٝبی٦ ٌٕاٍی-1

ٕغق آ٤ُٝٗ -2

٨ٝبٍر ١ی٣َی ّبٍ -3

ُیَٕبهش٨ب ٣ٖٝبئ٘ ٨١بىی -4

ا٢ٝیز  -5

٢ّشَٗ ىَٕبی٘ هبُ -6

 

ك٤ًَ ٝبْٙیز ٣ -7 

 ىیَٖ ٨١بى٧بی ك٤ٍَی ٣ٍضبیی 

 اٙشنبٗ ١بٍٜ ١ی٣َی ّبٍ - 1

ٕیبٕش٨بی اٍشٞبىی - 2

س٤ُیـ ١بثَاثَ ٝوبٍع ف٤ٞٝی ىٍ -3

ثو٨ٚبی اٍشٞبىی 

سيب٣ر ٝیبٟ ث٥َ٨ ٣ٍی -4

ّٚب٣ٍُاٟ ٣ىقبٙی٠ ٕبیَ ثو٨ٚب 

ٕیبٕز س٤ٕق٦ ٢ٝقشی ٢ّ٣شَٗ -5

اٍُ 

 ٨ٝبػَر -6

   35:1386یاسَری ، :هاخذ
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١ٖب٧ی ث٦ آٝبٍ ىََ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ىٍ ایَاٟ ٨ٕٜ ىََ ػ٤اٝـ 

َٝبی٦ٖ ای٠ ١شیؼ٦ ثب ٝیِاٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ا١ٖب١ی ثو٨ٚبی .٣ٍٕشبیی ثیٚشَ اُ ػ٤اٝـ ٨َٙی إز 

اٍشٞبىی  ث٦ ٣ی٥ْ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٦ّ ىاٍای ث٥َ٨ ٣ٍی ّٞی ىٍ اٍشٞبى ایَاٟ إز، ٝی س٤ا١ي ١ٚبٟ 

ىٍ د٧٣ْ٘ كبضَ اٍسجبط ٝیبٟ ىََىٍ ػبٝق٦ ٣ٍٕشبیی .ى٢٧ي٥ ٣ػ٤ى اٍسجبط ثی٠ ىََ ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ثبٙي

. ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ ٝی ٕیَى

ؽبخـ فمزثؾزدر وؾَرّبی هختلف    (2-1 )جذٍل ؽوبرُ 

 ضاخص فمزتطز

-HPI وطَر رتثِ
2 

احتوال سًذُ هاًذى 

( 60/0)درتذٍتَلذ

افزادفالذهْارت 

ّای سَادآهَسی 

 تاتؼی

تیىاری 

 (0/0)دراسهذت

هتَسظ درآهذ 

 50)جوؼیت اس

0/0 )

 8.4  5.8  14.4  8.6   10.3   آلواى  1

 14.2  2.2   -- 7.7   12.5   اسپاًیا  2

 12.2  0.9  17.0  7.3   12.1   استزالیا  3

 7.7  1.3   -- 8.8   11.1   اتزیص  4

 12.5  1.2  21.8  8.7   14.8  هتحذُ اهارات    5

 17.0  0.4  20.0  11.6   15.4   ایاالت هتحذُ  6

 12.7  3.4  47.0  7.7   29.8   ایتالیا  7

  4.8 15.79   28.8 7.1 3.9 ایران  8

 16.2  1.5  22.6  8.7   16.0   ایزلٌذ  9

 8.0  4.6  18.4  9.3   12.4   تلضیه  10

 6.5  1.1  7.5  7.5   6.3   سَئذ  11

 7.6  1.5  15.9  7.2   10.7   سَیس  12

 5.6  0.8  9.6  10.3   8.2   داًوارن  13

 11.8  1.3   -- 6.9   11.7   صاپي  14

 7.3  4.1   -- 8.9   11.2   فزاًسِ  15

 5.4  1.8  10.4  9.4   8.1   فٌالًذ  16

 11.4  0.5  14.6  8.1   10.9   واًادا  17

 6.0  1.2   -- 9.2   11.1   لَوشاهثَري  18

 6.4  0.5  7.9  7.9   6.8   ًزٍص  19

 7.3  1.8  10.5  8.3   8.1   ّلٌذ  20

. 1997گشارش تَسؼِ اًساًی: :هاخذ

 

                                                             
1.Happy Planet Index. 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dpoverty%2Bindex%26hl%3Dfa%26biw%3D1362%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom&usg=ALkJrhjvTBL0_t3ZXaOUxMimYxlsd0mGkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&prev=/search%3Fq%3Dpoverty%2Bindex%26hl%3Dfa%26biw%3D1362%26bih%3D583%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom&usg=ALkJrhjvTBL0_t3ZXaOUxMimYxlsd0mGkQ
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 (1368-80)عی دٍرُ  در ایزاى ؽبخقْبی ًبثزاثزی (3-1)جذٍل ؽوبرُ 

%( 20)تاال تِ  (%20)ًسثت 

 پاییي

ًسثت دّه تاال تِ دّه 

 پاییي
 ضزیة جیٌی

 سال

 ول ضْزی رٍستایی ول ضْزی رٍستایی ول ضْزی رٍستایی

35/10 00/10 51/11 23/21 40/19 74/23 426/0 426/0 446/0 
 هیاًگیي دٍرُ

(67 - 1363) 

2/10 7/9 1/11 1/22 1/19 1/23 42/0 42/0 44/0 1368 

6/12 5/8 0/11 5/28 9/16 6/23 45/0 4/0 43/0 1369 

8/12 9/11 2/14 0/29 3/26 4/33 452/0 477/0 486/0 1370 

6/11 7/8 1/11 8/24 5/16 2/23 434/0 41/0 435/0 1371 

5/11 0/8 5/10 9/25 9/14 1/22 431/0 393/0 425/0 1372 

 هیاًگیي تزًاهِ اٍل تَسؼِ 443/0 420/0 437/0 09/25 76/18 04/26 56/11 39/9 73/11

6/10 9/7 9/9 8/22 5/14 0/20 431/0 395/0 424/0 1373 

3/11 2/8 2/10 5/23 0/15 5/20 437/0 402/0 427/0 1374 

0/10 3/8 2/10 9/19 0/15 2/20 42/0 404/0 43/0 1375 

7/9 8/7 7/6 2/19 9/13 9/18 42/0 39/0 422/0 1376 

1/11 9/7 5/10 0/23 2/14 2/21 44/0 39/0 43/0 1377 

2/10 9/7 9/9 3/20 3/14 4/19 43/0 4/0 42/0 1378 

 هیاًگیي تزًاهِ دٍم تَسؼِ 426/0 397/0 429/0 05/20 49/14 21/21 11/10 02/8 47/10

31/10 20/8 13/10 64/20 09/15 07/20 429/0 406/0 430/0 1379 

50/9 36/8 96/9 22/18 44/15 40/19 415/0 411/0 4/0 1380 

 هزوش آهار ايزاى, آهار ٍ تَدجِ خاًَار: هأخذ

جوؼیت سیزخظ فمزدرایزاى    (4-1)جذٍل ؽوبرُ 

( 0/0)جوؼیت سیزخظ فمزسال 

2000 53 

2001 53 

2002 53 

2003 40 

2004 40 

2005 40 

2006 40 

2007 40 

2008 18 

2009 18 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 1997گشارش تَسعِ اًساًی: هاخذ

 ٣س٤ضیلبسی ٦ّ ىٍ اثشيای ٖٝب٦ٙ ٝغَف َٕىیي، د٧٣ْ٘ 1-4سب 1-1ثب س٤ػ٦ ث٦ اعالفبر ػيا٣ٗ 

كبضَ ىٍ دی ٢ٙبهز، ثٍَٕی ٣سي٣ی٠ ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىََ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ف٤اٝ٘ ٝؤ 

 .طَ ثَ ای٠ ٙبه٨ٞب ىٍ ٝیبٟ ّٚب٣ٍُاٟ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ثٍَٕی إز 

: ثَای ثٍَٕی ای٠ ٖٝب٦ٙ ٤ٕاالسی ث٦ َٙف ُیَٝغَف إز -1-2

ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی سبثـ ؿ٦ ٝشنی٧َبی آْٙبٍ ٣د٨٢بٟ  إز؟      :    ٕؤاٗ اٝٚی سلَیٌ

:    ٕؤ االر ىَفی 

ٝیبٟ ىََ ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ  ػبٝق٦ ٣ٍٕشبیی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ؿ٦ ٍاثغ٦ ای ٣ػ٤ى - 

ىاٍى؟   

ؿ٦ ف٤اٝٚی ىٍ اىِای٘  ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٤ٝطَ إز؟ - 

: فزضیِ تحمیك- 1-3 

: ٝجش٢ی ثَٖٝب٦ٙ ٣ٕؤا الر سلَیٌ، ىَضی٦ اٝٚی سلَیٌ ث٦ َٙف ُیَاٍائ٦ ٝی َٕى

:   فزضیِ افلی تحمیك

ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ٦ّ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ، فال٥٣ -  1-3-1   

ثَٝشنی٧َبی ٖٝشَیٜ ٣آْٙبٍٝب٢١ي سبثـ ٝشنی٧َبی َٕٝبی٦، ١ی٣َی ّبٍ، آ٤ُٝٗ ٣س٣َیغ ،ُیَ ٕبهز 

. ٧ب ٣ٖٝبئ٘ ٨١بىی، ثیٚشَ سلز سبطیَ ف٤اٝ٘ د٨٢بٟ ٣میَٖٝشَیٜ ٍَاٍىاٍى

: فزضیبت تبثغ-

. اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی، ٤ٝػت ّب٧٘ ى٣ٍََٕشبیی ٝی ٤ٙى- 1-3-2 

سنییَار س٤ُیـ ىٍآٝيىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ى٧ٖالٟ ، ٍاثغ٦ ٖٝشَیٞی ثب ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی -  1-3-3

.   ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىاٙش٦ إز

:  اّذاف تحمیك- 1-4 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ىٍ ای٠ سلَیٌ ٧يه اٝٚی ٢ٙبهز ٍاثغ٦ ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٣ى٧٣ََٞـ٢ی٠ ٢ٙبٕبیی - 1-4-1  

ٝشنیَ ٧بی اطٌَٕاٍىٍ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣٣ضقیز ای٠ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی 

. إز

:  فال٥٣ ث٧َيه اٝٚی، ا٧ياه ىَفی ث٦ َٙف ُیَثَای سلَیٌ كبضَ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٝی ٤ٙى

 سقیی٠ ٍاثغ٦ ٝشَبث٘ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی - 2- 1-4

 ثٍَٕی ١بثَاثَی س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٣ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘  ّٚب٣ٍُی- 1-4-3

ثٍَٕی سبطیَار َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثَ ٍٙي اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُی ىٍ ٤١اكی -  1-4-4

 ٣ٍٕشبیی

سقیی٠ ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی  ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ اىِای٘ ٍٙي اٍشٞبىی دبیياٍ -  1-4-5

ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی    

هفبّین ٍٍاصُ ّبی ولیذی  - 1-5

 Villageرٍعتب

فجبٍر إز اُ ىضبی اػشٞبفی ٦ّ ىٍ آٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ سَاّٜ ١ٖجی ١بؿیِ ػٞقیز، ٤١ؿ هبٝی اُ 

اٍشٞبىی ١٤ْٕشٖب٥ – ٣ٍاثظ اػشٞبفی .ىقبٙیش٨بی اٍشٞبىی فٞيسب ىقبٙیز ٧بی ّٚب٣ٍُی مٚج٦ ىاٍى 

ای٠ .٧بی ٣ٍٕشبیی ىٍ ف٦َٝ ٧بی ٝلي٣ى ٣ٝٚوٜ ػَیبٟ ىاٍى ٦ّ ثب ١بٛ ٣ٍٕشب ٝٚوٜ ٝی َٕىى

– اٍشٞبىی هبٛ ٣دی١٤ي٧بی ٣ی٥ْ ٝلیغی –ٝؼ٤ٞف٦ ْٝب١ی ، ىضبیی ٝجش٢ی ثَ ٣ٍاثظ اػشٞبفی 

ٕقیيی )ا٤ٙ٤ّّیِ، اػشٞبفی ٍا ث٦ ٣ػ٤ى ٝی آ٣ٍى٦ّ ٝی س٤اٟ آٟ ٍا ىضبی ٣ٍٕشبیی ه٤ا١ي

،147:1377 .)

  Rural Developmentتَعؼِ رٍعتبیی 

س٤ٕق٦ ث٦ ع٤ٍ ّٚی ىَای٢يی د٤یبٕز ٦ّ ٧َٞا٥ ثب ١٣ٍي٧بی ى٤َٕٕٟ ٕب ُ، ث٦ ٣ضقیشی ٝشقبىٗ 

ثَ ٧ٞی٠ إبٓ س٤ٕق٦ یبىشٖی ىٍ ػ٢ج٦ ١ؾَی ث٦ ای٠ ٝق٢بٕز ٦ّ اىَاى .٣ٍبث٘ ُیٖز ٝی ا١ؼبٝي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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٨٧٣َٕ٣بی اػشٞبفی یِ َُٕٝی٠ ٍبىٍ ث٦ سقیی٠ ٤١َٕٙز ه٤ی٘ ١٤ٙي ٣ثش٤ا٢١ي ا٧ياه ٝٚی ٍا ثب 

ا١شوبثی إٓب٧ب٦١، ثَ إبٓ َٙایظ ٣اْٝب١بر ه٤ی٘، ث٦ دی٘ ث١َي، ثي٣ٟ آ٦ْ١ ىٍ ٣ٍاثظ ٢ٝ٣بٕجبر 

(. 299:1388ٕقیيی ،)ه٤ى ثب ْٝٚالسی ٧ٞـ٤ٟ ثلَاٟ، إشظٞبٍ، ٣اثٖشٖی ٣ٕٚغ٦ ٤ٝاػ٦ َٕى١ي

 Developmentتَعؼِ 

س٤ٕق٦ فَْٞٚىی ا١ٖب١ی إز ٦ّ ىٍ آٟ ٦ٞ٧ َٝىٛ ػبٝق٦ ١َ٘ ىا١ٍي، ث٦ ٤ٝػت ای٠ ىَای٢ي ى٣ٍ 

س٤ٕق٦ ىاٍای اثقبى .ثبع٘ ىََ ٣َٟٝ ْٖٙش٦ ٝی ٤ٙى ٣ّیيیز ١ُيٕی ٦ٞ٧ َٝىٛ ث٨ج٤ى ٝی یبثي 

(. ٨ٙ17:1372جبُی ،)ٕیبٕی، اٍشٞبىی ،اػشٞبفی ٣ى٢٧َٖی ٝی ثبٙي

 Human Developmentتَعؼِ اًغبًی 

 ٍٕب١يٟ ٕغق ١ُيٕی ػبٝق٦ ا١ٖب١ی  ث٦ ٕغلی اُ دیَٚىز ٣س٤ٕق٦ ٝش٢بٕت ثب ٢ِٝٙز ٣ػبیٖب٥  

 اٍشٞبىی ٣ ى٢٧َٖی ه٤ی٘ ، –ث٦ ع٤ٍی ٦ّ اىَاى ا١ٖب١ی ىٍ ُٝی٦٢ ٣ٍاثظ ٢ٝ٣بٕجبر اػشٞبفی . آ٨١ب

اكٖبٓ ا٢ٝیز ٣ ٍىب٥ ١ٞبی٢ي ٣ٍبىٍ ث٦ سٚویٜ  فياٙز اػشٞبفی ىٍ سٞبٛ ٣ُایبی ١ُيٕی ه٤ى ثب٢ٙي 

(. ١1390ٖب١ٍي٥ )

 Sustainable Developmentتَعؼِ پبیذار

٤١ؿ ػيیيی اُ ٝيب٧یٜ س٤ٕق٦ ٦ّ فال٥٣ ثَ ٍفبیز ٝقیب٧ٍبی س٤ٕق٦ ،كيؼ ٝلیظ ُیٖز ٍا ١یِ 

ّیيیز ٝلیظ (اٙو:١ؾبٍر ثَ ٝلیظ ُیٖز ٣ٍی ى٣ ٝل٤ٍ ٤ٍٝر ٝی ٕیَى.ٝي١ؾَ ٍَاٍ ٝی ى٧ي

ىٍ ای٠ ٤١ؿ اُ س٤ٕق٦ ثی٘ اُ ٧َفبٝٚی ث٦ فياٙز .س٤ٕق٦ ىٍاُٝير ثب ١٣ٍي ٍبث٘ سلٞ٘  (ُیٖز ة

(. ٤ْٙ161:1364یی،)اػشٞبفی ا٧ٞیز ىاى٥ ٝی ٤ٙى

 Comprehnesive Rural Developmentتَعؼِ یىپبرچِ یب ّوِ جبًجِ رٍعتبیی 

ا٤ٝال ثَ ای٠ اٝ٘ إبٕی إش٤اٍ إز ٦ّ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بی ٣ٍٕشبیی ٧ٞـ٤ٟ سٞبٛ ديیي٥ ٧ب ٣ 

ىضبیی ، ىٍ ٣اٍـ ١ؾب٨ٝبیی ٧ٖش٢ي ٦ّ اػِای آٟ ثب یْيیَٖ ىٍ ٢ّ٘ ٝشَبث٘ –٣اكي٧بی ْٝب١ی 

ث٢بثَای٠ اػِای ١٤ٕب٤ٕٟ ثبیي ث٦ .ث٤ى٥ ٣ ٦١٤َٕ٧ سنییَی ىٍ یِ اػِاء ث٦ ٕبیَ اػِا ٢ٝشَ٘ ٝی ٤ٙى

(. 19:1377ٕقیيی،)٦١٤ٕ ای ٧ٞب٢٧ٔ ٤٢ٞ٧٣ا ىٍ ػ٨ز ا٧ياه ١ؾبٛ فٞ٘ ٢٢ّي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 l  Agriculturaوؾبٍرس

٣ٍی ٍِٝف٦ یب ىضبی ٙوٜ ُى٥ ٙي٥ ٝی (culture ) اُ ١ؾَ اىثی ّٚب٣ٍُی ٍا ا١ؼبٛ ّٚز  

٤ٕی٢ي،ّٚب٣ٍُی ثب ّبٍ ثَ ٣ٍی ُٝی٠ اُ ١ؾَ س٤ٙیي ٕیب٧ی ٣ىٍ ٝي٤٨ٛ ٣ٕیـ ثب س٤ٙیي كی٤ا١ی 

(. 99:1380ىَیي،)ٝٚوٜ ٝی ٤ٙى

 Sustainable Agriculturalوؾبٍرسی پبیذار 

ف٤ٞٝی سَی٠ سقَیو ّٚب٣ٍُی دبیياٍ آٟ إز ٦ّ ّٚی٦ ػ٢ج٦ ٧بی اٍشٞبىی، اػشٞبفی 

ٍایغ ٙي ٦ّ 1987ٝي٤٨ٛ ١٤٢ّی ّٚب٣ٍُی دبیياٍ اُ ٕبٗ .٣ا٤ٙ٤ّّیْی ٍا ىٍ ه٤ى ػبی ىاى٥ ثبٙي

ٝشَاىه ثب اٝالكبسی ؿ٤ٟ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ عجیقی، ا٤ٙ٤ّّیِ 1940دی٘ اُ آٟ ىٍ ى٦٧ 

( . ٤ّ64:1376ؿْی ،)٣ثی٤ٙ٤ّیِ ّٜ ٨١بى٥ ث٤ى٥ إز

 Pattern Of Arable landالگَی سهیٌْبی سراػی 

یق٢ی ا٤ٖٙی ٕبهشبٍی كبٝ٘ اُ .ٙج٦ْ هغ٤ط سَٞه ٣سِٞٚ ُٝی٨٢بی ٍُافی ىٍ یِ ٣ٍٕشبٕز

ا ٤ٖٙی ُٝی٨٢بی ٍُافی .٣ضقیز ْٝٚی ١٣ل٥٤ إشََاٍ ٍغق٦ ٧بی ُٝی٠ ٍُافی ١ٖجز ث٦ یْيیَٖ

 اٍشٞبىی ٣ٍٕشب٧ب –٧ٞب٢١ي ا٤ٖٙی ٖٝب٠ّ اثِاٍی إز ثَای ٢ٙبٕبیی ٣ٍاثظ ٢ٝ٣بٕجبر اػشٞبفی 

ث٦ فال٥٣ فبٝٚی سقیی٠ ٢٢ّي٥ ىٍ ١ل٥٤ ىقبٙیز ّٚب٣ٍُی ث٤ى٥ ١٣ٞبیب١َٖ ٍیوز .ىٍ ٌٕٙش٦ ٣كبٗ 

(. 66:1377ٕقیيی ،)١٤ْٕشٖب٥ إز

 0wner Shipهبلىیت 

ٝبْٙیز ىٍ ٙنز ث٦ ٝق٢بی ٝبِٙ ث٤ىٟ آٝي٥ إز ٣ٝبِٙ ّٖی إز ٦ّ ىاٍای ْٝٚی إز ٦ّ ٝی 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ٝبْٙیز ىٍ ٣ٍٕشب ٣ىٍ مبٙت ٤ٝاٍى ثیب١َٖ ١ل٥٤ ث٥َ٨ ثَىاٍی .س٤ا١ي ىٍ آٟ سَٞه ٢ّي

اُ ٢ٝبثـ ١٤ٕب٤ٕٟ ث٦ ٣ی٥ْ ٢ٝبثـ آة ٣ُٝی٠ إز ٣ٝبْٙیز ث٦ ٝق٢بی ١بٝلي٣ى ١٣ب٣َٚٝط ىٍ ث٥َ٨ 

(. 72:1375یِىا١ی ،)ثَىاٍی اُ ٢ٝبثـ ٤ٌٍّٝ ٣ىٍ ٣اٍـ ٝجی٠ ك٤ٍَی إز 

 Productivityثْزُ ٍری 
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ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٙنز ث٦ ٝق٢بی ث٥َ٨ ثَىاٍی ٤ٕ٣ى ث١َيٕی آٝي٥ إز ،ث٦ فجبٍر ىیَٖ ث٥َ٨ ٣ٍی 

یِىا١ی )١ٖجز ثی٠ َٝياٍ ٝقی٢ی اُ ٝل٤ٞٗ ٣َٝياٍ ٝقی٢ی اُ یِ یب ؿ٢ي فبٝ٘ س٤ٙیي إز 

،72:1375 .)

 Expoitaation Systemًظبم ثْزُ ثزداری 

١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٕبُٝب١ی اػشٞبفی َّٝت اُ ف٢بَٝ ث٦ ٧ٜ دی٤ٕش٦ إز ٦ّ ثب ٤٧یز ٣ٝيیَیشی 

٣اكي ىٍ اٍسجبط ٝشَبث٘ ثب َٙایظ عجیقی ٣اػشٞبفی ه٤ى س٤ٙیي ٢٢ّي٥ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی 

 (.3:1377فجيا٨ٙی ،)إز

رٍػ ٍ هزاحل اًجبم تحمیك - 1-6

ثَای ا١ؼبٛ  سلَیٌ  فال٥٣ ثَٝغبٙقبر ا٢ٕبىی،ث٦  . س٤ٝیيی  إز- سلَیٌ كب ضَ اُ  ٤١ؿ  سلٚیٚی

ٝغبٙقبر ٝیيا١ی دَىاهش٦ ٣ثب َٝبی٦ٖ ٣ضقیز ػ٨ز سؼِی٦ ٣سلٚی٘ اعالفبر ٤ٍٝى ١یبُ،اُا٧٤ٖٙب ی 

٣ٝيٗ spss س٢ْی٨ْبی سلٚیٚی ٣آٝبٍی  ٦َٚ١٣ ٧ب ١٣َٛ اىِا٧ٍبی ٍایب٦١ ای  ٝب٢١ي ّٞی ٣ّیيی

SWOT ىاى٥ ٧بی ٝغبٙقبر ّشبثوب٦١ ای .ػ٨ز سؼِی٦ ٣سلٚی٘ اعالفبر إشيبى٥ ٙي٥ إز

٣ا٢ٕبىی ثب ٝغبٙق٦ ٣َٝ٣ٍٝؼ٤ٞؿ ٢ٝبثـ س٨ی٦ ٙي٥ إز ٣ىٍثو٘ ٝغبٙقبر ٝیيا١ی اُ د٢َٕٚب٦ٝ ثَای 

یبىش٦ ٧بی كبٝ٘ اُ ای٠ ثٍَٕی٨بىٍ ٨١بیز دٔ اُ سلٚی٘ .ػٞـ آ٣ٍی ىاى٥ ٧ب إشيبى٥ ٙي٥ إز 

. ّٞی ٣ّیيی ٣س٤ٙیي٦َٚ١ سي٣ی٠ ٙي٥ إز

:  رٍؽْب ٍ اثشارّبی جوغ آٍری اعالػبت هَردًیبس- 1-7

:  ٣ٍٗ ػٞـ آ٣ٍی اعالفبر  اُ ى٣ثو٘ اٝٚی سْٚی٘ ٝی ٤ٙى

: هغبلؼبت وتبثخبًِ ای- 1-7-1

ای٠ ثو٘ اُ ٝغبٙقبر ،ػ٨ز عَاكی سلَیٌ،٢ٙبهز اىثیبر،٢ٙبهز ٌٕٙش٦ سبٍیوی ٣ػٞـ آ٣ٍی 

. ىاى٥ ٧ب ٣اعالفبر ٤ٝػ٤ى ك٤ٗ ٝل٤ٍ سلَیٌ ٤ٍٝر ٝی ٕیَى
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إبٓ ٝغبٙقبر ػنَاىیبیی ثَثٍَٕی٨بی ٝیيا١ی ٣ٝٚب٧يار إز  :هغبلؼبت هیذاًی- 1-7-2

ثيی٠ ٢ٝؾ٤ٍىٍ سلَیٌ كبضَاُ ای٠ ٣ٍٗ إشيبى٥ ٙي٥ ٣ثَای ىٍیبىز اعالفبر إشيبى٥ اُ .

ث٦ فجبٍر ىیَٖ،ىٍ سلَیٌ كبضَ،ثٍَٕی ٝیيا١ی ٙبٝ٘ .د٢َٕٚب٦ٝ ٝج٢بی ٝغبٙق٦ ٝیيا١ی إز

ٝٚب٧ي٥،ٝٞبكج٦ ثب ّب٢ٍٙبٕبٟ ٖٝئ٤ٗ ىٍ اىاٍار ٣ٖٝئ٤ٙی٠ ٝلٚی ٣س٨ی٦ ٣سْٞی٘ د٢َٕٚب٦ٝ ىٍ 

.  ػبٝق٦ ٦١٤ٞ١ إز

: جبهؼِ هَردهغبلؼِ، ًوًَِ ٍ رٍػ ًوًَِ گیزی جبهؼِ ًوًَِ-  1-8

  ای٠ ٨َٕٙشبٟ      .ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ىٍ ٍٖٞز ٍَٙی  إشبٟ َّىٕشبٟ إز 

 7 ىٍػ٦ ٣ 47 ىٍی٦َ فَٟ ٙٞبٙی ١ٖجز ث٦ هظ إش٤ا ٣ 39 ىٍػ٦ ٣ 35 ىٍی٦َ سب 17 ىٍػ٦ ٣ 35ثی٠ 

٣ٕقز آٟ . ىٍی٦َ ع٤ٗ ٍَٙی ١ٖجز ث٦ ١ٞو ا٨٢ٙبٍ َٕی٤٢یغ ٣اٍـ ٙي٥ إز36 ىٍػ٦ 47٣ىٍی٦َ سب 

ى٧ٖشبٟ 5ىاٍای ى٣ثو٘،. ١يَ ػٞقیز ٝی ثبٙي60114ّی٤ٚٝشَ َٝثـ ٣ىاٍای 2050ثبٙل ثَ 

ػبٝق٦ آٝبٍی سلَیٌ ٍا ّ٘ ٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي ٦ّ ثب .٣ٍٕشب إز٣119

د٢َٕٚب٦ٝ س٤ٕظ ٣ٍ226ٕشب ا١شوبة 22٣إشيبى٥ اُ ٣ٍٗ ٤َّّاٟ كؼٜ ٦١٤ٞ١ سقیی٠ ٣ثَ إبٓ آٟ، 

.  د٢َٕٚب٦ٝ س٤ٕظ ٖٝئ٤الٟ ّٚب٣ٍُی ،سْٞی٘ ٙي٣ٍ15ٕشبییبٟ ٣
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 جبهؼِ هَرد هغبلؼِ ،جوؼیت ٍتؼذاد پزعؾٌبهِ : (5-1)جذٍل ؽوبرُ 

 ١1390ٖب١ٍي٥ : ٝبهٌ

 

 

 

 

 

 

 

سقياى د٢َٕٚب٦ٝ ػٞقیز ٣ٍٕشب ٍىیو 

 20 3754 ثٚجبٟ آثب ى 1

 15 2925 ٤ٍٍی ؿبی 2

 15 1972 ١َٕؼیب٦١ 3

 15 1931 ١٣َّياٟ 4

 12 1890 َٕىٝیَاٟ فٚیب 5

 10 1723 ثبٙٞبً 6

 12 1585 ٕیٔ 7

 15 1256 ثٚيٕشی 8

 10 1256 كٖی٢ی 9

 12 1089 َٕىٝیَاٟ ٕيٚی 10

 15 775 فٚی آثبى ٝٚیَ 11

 12 762 آٙی دی٢ِ 12

 10 755ٝجبٍُ آثبى  13

 12 725 ث٦ٖ ػبٟ 14

 10 678 ٝیَّی 15

 12 579 ٝبىً آثبى 16

 10 535 فجبٕؼ٤ة 17

 10 510 ؿَاك آثبى 18

 10 501 س٤ٚاٍ 19

 10 485 ٍبىٍَُٝ 20

 10 457 ٣َٕا٦ٙ 21

 10 430 ع٨ٞبٕت ٍٚی 22

 15 ػ٨بى ّٚب٣ٍُی ى٧ٖالٟ  23
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ًمبط رٍعتبیی هَرد هغبلؼِ : (1)ًمؾِ ؽوبرُ 

 

:  (اػن اس آهبری ٍ تحلیلی)رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل اعالػبت - 1-9

 ٣ٝش٢بٕت ثب ىاى٥ excel ٣  spss،arcgisسؼِی٦ ٣سلٚی٘ اعالفبر ثب إشيبى٥ اُ ١َٛ اىِا٧ٍبی 

. ٧بی آٝبٍی ػبٝق٦ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ اُ ىیَٖٝي٨ٙب ٨ٙ٣ٍ٣بی ث١َب٦ٝ ٍیِی إشيبى٥ ٙي٥ إز

: ادثیبت تحمیك- 1-10

ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞیز ٤ٝض٤ؿ ٣اٍسجبط ثی٠ ّٚب٣ٍُی ، ث٥َ٨ ٣ٍی ٣س٤ٕق٦،  د٧٣َْٖٚاٟ ىٍ ٙبه٦ ٧بی 

ٝوشٚو ث٦ ثٍَٕی ٣ٝغبٙق٦ آ٨١ب دَىاهش٦ ا١ي، د٧٣َْٖٚاٟ اٍشٞبىىاٟ ٣ػبٝق٦ ٢ٙبٕبٟ  ث٦ ٝغبٙق٦ ث٥َ٨ 

٣ٍی ٣ اثقبى س٤ٕق٦  اُ عَیٌ آٟ ىٍ ٕبُٝب٨١ب ٣َّٙش٨ب دَىاهش٦، ٝقیب٧ٍبیی ٍا ػ٨ز  اىِای٘ 

٣ّب٧٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىقبٙیش٨بی ١ی٣َی ا١ٖب١ی، ٝقَىی ٝی ١ٞبی٢ي  ٣ف٤اٝ٘ اٍشٞبىی، اػشٞبفی، ٕیبٕی 

د٨ٚ٧٣ْبی ا١ؼبٛ ٙي٥ س٤ٕظ ٝلََبٟ ّٚب٣ٍُی ثب . ٣ى٢٧َٖی ٍا ىٍ ىٍ ای٠ اَٝ ىهی٘ ٝی ىا٢١ي 

٤ٝض٤ؿ ثٍَٕی ١َ٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٕق٦ ٣دیَٚىز ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی،  اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ثو٘ 

ّٚب٣ٍُی ٍا ث٦ ف٤٢اٟ یْی اُ ف٤اٝ٘ ثٖیبٍ ٨ٜٝ ىٍ س٤ٕق٦ ٣دیَٚىز ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی ٣ایؼبى 

. ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٝقَىی ٝی ١ٞبی٢ي
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ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ اٍُیبثی ١َ٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی د٧٣ْ٘ ٧بی ثب ٧يه ٢ٙبهز 

٢ٝبثـ ٣س٤ا٨١ب ی ٝلیغی، ا١ٖب١ی ٣اٍشٞبىی ٣سبطیَ آ٨١ب ىٍ اىِای٘ یب ّب٧٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ا١ؼبٛ َٕىش٦ 

إز ٦ّ ىٍ هبس٦ٞ سلَیٌ، ٍٙي ٣س٤ٕق٦  ١ٖجی ٢ٝغ٦َ ثی٘ اُ ٧َ ؿیِی ٝشْی ثَ س٤ا٨١ب، إشقياى٧ب 

٣اىِای٘ ١ٖجی ىٍ ث٥َ٨ ٣ٍی  ثو٘ ّٚب٣ٍُی، ف٤٢اٟ ٙي٥ إز ٣ىٕشیبثی ث٦ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٍا 

٣َٚٝط ثَ ّٚب٣ٍُی دیَٚىش٦ اُ عَیٌ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی، ث٨ج٤ى ّیيیز ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٣ٝشقبىٗ َّىٟ 

. ٕبیَ ثو٨ٚبی اٍشٞبىی ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ٢ٝبٕت اُ َٝاسـ ٢ٝ٣بثـ عجیقی ، ٝی ىا١ي

ٝبیْ٘ س٤ىا٣ٍ اُ اٍشٞبىىا١بٟ ثَػٖش٦ ایٖز ٦ّ ٝغبٙقبر ٣د٨ٚ٧٣ْب ی ثٖیبٍی ىٍ ُٝی٦٢ س٤ٕق٦ 

٣ٍٕشبیی ٣س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ىاٙش٦ إز ٣ٙيیيا ثَ ٍٙي ثو٘ 

. ّٚب٣ٍُی ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی سبّیي ٝی ٣ٍُى 

 اُ ٨ٝٞشَی٠  عَك٨بی س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی اٍائ٦ ٙي٥  ٍج٘ اُ ا١َالة ىٍ ایَاٟ، ٝی 

 ، 1327-34، ث١َب٦ٝ ا٣ٗ ٕبٗ 1331 ٣ٕبٗ 1316س٤اٟ ث٦ ١وٖشی٠ عَف س٤ٕق٦ ٣فَٞاٟ ٣ٍٕشبیی ٕبٗ 

، ٣ ث١َب٦ٝ ا٣ٗ ثقي اُ ا١َالة ٕبٗ 1341-46ث١َب٦ٝ ٤ٕٛ ٦ّ ٧ِٞٝبٟ ث٦ اٝالكبر اٍضی ث٤ى٥ ىٍ ٕبٗ 

:  ٧ٞـ٢ی٠ ٝغبٙقبسی ٧ٜ ىٍ ٍبٙت د٧٣ْ٘ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٦ّ ث٦ َٙف ُیَ ٝی ثبٙي . ث٤ى٥ إز 72-1368

ف٤٢اٟ ثٍَٕی آطبٍ ٝشَبث٘ ٍٙي "ىٍ دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي ه٤ى ثب ١1374بػی ٝیيا١ی  ىٍ ٕبٗ 

ثَإبٓ ٝيٗ ٍَٕٕی١٤ی ٣ضَیت ٧ٞجٖشٖی ث٦ ای٠ ١شیؼ٦ ٍٕیي٥ "اٍشٞبىی ٣س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍ ایَاٟ

إز ٦ّ ىٍ ایَاٟ ٍاثغ٦ ١بثَاثَی ٣س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی َٕا٦١ ثَهاله ىَضی٦ ١ُ٤ّشٔ ث٦ 

ْ٘ٙU می٣َا٣ٍٟ ث٤ى٥ ٣ ١بثَاثَی ثیٚشَ ٧یـ٦١٤ٖ سبطیَی ثَاىِای٘ ىٍآٝي ٣ٍٙي اٍشٞبىی ١ياٙش٦

. إز

ىٍ ثب٥ٍ ای٠ دبیبٟ ١ب ٦ٝ ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ، ١بثَاثَی ثب ا١ٖب٥ٍ ٧بی فياٙز اػشٞبفی، س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی 

٣ه٤ى اسْبیی ىٍ اٍسجبط إز ٣ى١٤َٕٕی ىٍ اٍشٞبى ٣ٕبهشب٧ٍبی ٕیبٕی ، اػشٞبفی ٣ى٢٧َٖی 

،إشََاٍ ١ؾبٛ فبىال٦١ ػ٨ز سبٝی٠ ١یب٧ُبی إبٕی اىَاى ٣ىَا٧ٜ ٤ٞ١ىٟ ٤ٝػجبر ث٨ِیٖشی ٦ٞ٧ آكبى 

ػبٝق٦ ىٍ اٍسجبط إز  
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ىٍ دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي ثب ف٤٢اٟ سقیی٠ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٤ٝطَثٍَٙي 1375كیبسی ىٍ ٕبٗ - 

س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ سبثـ س٤ٙیي سَا١ٖشيسبٗ ٍا ثَای سقیی٠ ١َ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ثَآ٣ٍى َّى٥ 

٣ث٦ ای٠ ١شیؼ٦ ٍٕیي٥ إز ٦ّ سَّیت ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ث٨ی٦٢ ١ج٤ى٥ ٣اُ آ٨١ب ث٦ ع٤ٍ اٍشٞبىی إشيبى٥ 

. ١َٖىیي٥ إز

 ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٦ْ٢ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ١وٖشی٠ فبٝ٘ س٤ٙیي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٝل٤ٖة ٝی ١٤ٙي، ٣ػ٤ى 

س٤٢ؿ ثیٚشَ ىٍ س٤ٙیيار ا٤ٙ٤ّّیْی، ٣ػ٤ى ٧ٞب٢٧ٖی ثی٠ ّٚب٣ٍُی ثب عجیقز ٣ٝلیظ ُیٖز ، 

ّبٍثَى ٤١آ٣ٍی ٧ب ٣دٌیَٗ ٣ثْبٍٕیَی ٤١آ٣ٍی ٧بی ػيیي س٤ٕظ ّٚب٣ٍُاٟ، ٝی س٤ا١ي ىٍ 

.  ىٕشَٕی ث٦ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ ٣س٤ٙیي اٍشٞبىی ٝيیي ثبٙي 

 ىٍ دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي ه٤ى ثب ف٤٢اٟ ثٍَٕی ١َ٘ ّٚب٣ٍُی 1383ٝؼیي اثَمٜ ٕبٗ 

٣ىاٝذ٣ٍَی ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٣ٍٕشبیی ٝغبٙق٦ ٤ٍٝىی ٨َٕٙشبٟ إيَای٠، ى٧ٖشبٟ ٣ٍیی٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ 

سقیی٠ ٧ٞجٖشٖی ثی٠ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣ّٚب٣ٍُی اُ ضَیت ٧ٞجٖشٖی دی٤َٕٟ إشيبى٥ َّى٥ ١٣شبیغ 

كب٦ٚٝ اُآٟ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ٧ٞجٖشٖی ٝلبٕج٦ ٙي٥ ٝق٢ب ىاٍ إز، یق٢ی ثب اىِای٘ س٤ٕق٦ 

ثَای ٍٕیيٟ ث٦ .ّٚب٣ٍُی ٣ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی آٟ ،س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ١یِ اىِای٘ ٝی یبثي ٣ ثَفْٔ

س٤ٕق٦ ٢ٝبثـ عجیقی، ث٨ج٤ى ٣ضقیز ثو٘ ٍُافز ٣ثبمياٍی ٣س٤ٕق٦ ی :ای٠ ٧يه ٍا٧جَى٧بی 

. ثو٘ ىاٝذ٣ٍَی ٍا دی٨٢ٚبى ٝی ١ٞبیي

  ىٍ سجیی٠ ١شبیغ كبٝ٘ اُ دبیبٟ ١ب٦ٝ ٝؼیي اثَمٜ  ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ ثیبٟ ٤ٞ١ى ٦ّ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی 

٢ٝلَٞا ث٦ ٝق٢بی س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ١یٖز، ث٦ْٚ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی یِ ىقبٙیز ؿ٢ي ثوٚی ٣َّٝت 

ث٤ى٥ ٦ّ عیو ٣ٕیقی اُ ىقبٙیز ٧بی َٝث٤ط ث٦ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ُٝی٠،س٤ٕق٦ ّبٙجيی، اػشٞبفی ، 

ى٢٧َٖی ٣اٍشٞبىی ٍا ٙبٝ٘ ٝی ٤ٙى ، س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ىضبیی ثي٣ٟ إشقياى ٝيیي ١و٤ا٧ي ث٤ى  

ىٍ دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي ثب ف٤٢اٟ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثَٝل٤ٍ 1374ٕقیي ای٤ثی  ىٍ ٕبٗ 

ىٙز ١یٞج٤ُٚ ٍبی٠ ، ثب ثٍَٕی اْٝب١بر ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی ّٚب٣ٍُی ١شیؼ٦ :ّٚب٣ٍُی ٦١٤ٞ١ ٤ٍٝىی

ٝی ٕیَى ٦ّ س٣َیغ ٨ٙ٣ٍبی ث٦ ٍُافی ثَای ثبال ثَىٟ ٍا١يٝبٟ س٤ٙیي،  ثبال ثَىٟ ٝیِاٟ ث٥َ٨ ٣ٍی اُ 

٣اكي ٕغق اُ عَیٌ س٣َیغ ث٨ی٦٢ ٨١بى٥ ٧ب، س٣َیغ ا٤ٖٙی ّٚز ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣یْٕی٨بی عجیقی ٣فيٛ  
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اْٝبٟ ٕٖشَٗ ٕغ٤ف ُیَّٚز ثب ٣ػ٤ى ای٦ْ٢ ىٍ ٤ّسب٥ ٝير ثب فض ٢ٝبىـ ٝی ٤ٙى ٣ ىٍ ىٍاُ 

ٝير ثبفض ْٝٚالر ّٞج٤ىآة ٣اىِای٘ ٧ِی٦٢ ٧بی َٝث٤ط ث٦ اٝالف هبُ ٝی ٤ٙى، ثَای 

. س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣ّٚب٣ٍُی ض٣ٍَی ١ٞی ىا١ي ٣سبّیي آٟ ثیٚشَ ثَ ّٚب٣ٍُی فٚٞی إز

ىٍ سلٚی٘ ١شیؼ٦ ی ای٤ثی ثبیي ٕيز ٦ّ ىٕشَٕی ث٦ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ، اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىٍ آٝي 

ّبىی  ٧َ ؿ٢ي ض٣ٍَی ىیِیِ  هبُ ٍا ىٍ ٝقَٟ ىَٕبی٘ ٍَاٍ ٝی ى٧ي ، ىٍ ای٠ ٍإشب إشيبى٥ 

اُ ثَبیبی ٕیب٧بٟ ٍُافی ث٦ ف٤٢اٟ ٤ّى اُس٦، ٤ّى كی٤ا١ی ٤ّ٣ى ٙیٞیبیی ثب ٍفبیز ا٤ٝٗ ٢ٝغَی 

. ٣فٚٞی اْٝبٟ دٌیَ إز 

 – ىٍ دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي ه٤ى ثب ف٤٢اٟ دیبٝي ٧بی ْٝب١ی 1383 ْٕی٦٢ ٧بىی د٤ٍ ىٍ ٕبٗ 

، (ٝؼ٤ٞف٦ ٣ٍٕشبیی ٤ٕىی٠ )ىضبیی یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ٍُافی ١٣َ٘ آٟ ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی 

ثیبٟ ٝی ٢ّي ٦ّ ٧َ ؿ٢ي یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ث٦ ف٤٢اٟ ٍا ٥ كٚی ثَای ػ٤ٕٚیَی اُ دَا٢ّيٕی 

اٍاضی سٚویٜ ىاى٥ ٙي٥ ٣ سل٤الر ٣ٕیقی ىٍ اثقبى ١٤ٕب٤ٕٟ اػشٞبفی، اٍشٞبىی ٣ا٤ٙ٤ّّیِ 

ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز ، اٝب سجقبر ٣آطبٍ ىیَٖی ٝب٢١ي ه٤ٞٝی ٙيٟ ّٚز،ٕٖشَٗ ٧َؿ٦ ثیٚشَ 

ٝبْٙیز ىَىی، كيَ ؿب٨٧بی ٝشقيى ٣ثي٣ٟ ٝؼ٤ُ، ایؼبى ِٝاٍؿ ثٖش٦ ػبثؼبیی ّٚب٣ٍُاٟ ثب َٕٝبی٦ 

. ىاٍاٟ ٨َٙی  ٣ثبال ٍىشی٠ ٍیٞز ُٝی٠ ٣ث٤ٍٓ ثبُی ٙي٥ إز 

ىٍ ای٠ اٍسجبط ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ  یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ثبفض ٝی ٤ٙى ٦ّ ٣ٍاثظ س٤ٙیيی 

٣اػشٞبفی ثَ إبٓ ٝیِاٟ َٕٝبی٦ ىٕشِٞى ٝٚوٜ ٣سقیی٠ ٤ٙى، ىٍ ١شیؼ٦ ثبفض اُ ثی٠ ٍىش٠ ٣ٍف 

سقب٣ٟ ٧٣ٞجٖشٖی ٣ٍٕشبییبٟ  ىٍ ١ؾبٛ ػيیي، سنییَ ٤١ؿ ٣اٍیش٦، سنییَ ّٚز ٣س٤َیٜ ٍُافی، ٝياٍ 

َٕىٗ ٣ اىِای٘ ٕغق ُیَ ّٚز ُٝی٠ ٝبْٙبٟ ٝی ٤ٙى ٣ثبفض سقبٍٟ ثی٠ اٍّبٟ ٕبُٝبٟ ػيیي 

٣ا٧ياه س٤ٕق٦ دبیياٍ ٝی َٕىى ٣ٙی ىٍ ّ٘ ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ یْذبٍؿ٦ ٕبُ ی ٝی س٤ا١ي ثب فض 

. اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُاٟ ٤ٙى –اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی  ٣ث٨ج٤ى ّیيیز ١ُيٕی اػشٞبفی 

مالٝقٚی ١ؼيی ٣ٙٞٔ اٖٙبىار ُا٧يی ىٍ َٝب٦ٙ ثب ف٤٢اٟ ٖٝئ٦ٚ دبیياٍی ىٍ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ ىٍ 

، ىٍ ٝؼ٦ٚ ػبٝق٦ ٢ٙبٕی ایَاٟ، ثب ٣ٍَٝ ٝجب١ی ١ؾَی س٤ٕق٦ دبیياٍ، ا٧ياه اػشٞبفی 1384ٕبٗ 

،اٍشٞبىی، ُیٖز ٝلیغی ٣ٕیبٕی ٍا سقَیو ٣ثَ ٝج٢بی آٟ، ٝيٗ ٝي٤٨ٝی ّٚب٣ٍُی َّٝت اُ 
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ىٍ .ف٢بَٝ ى١٣ٍی ٣اٍسجبط ثب ؿ٨بٍ ٝلیظ اٝٚی اػشٞبفی، اٍشٞبىی، عجیقی ٣ٕیبٕی سَٕیٜ ٝی ٤ٙى

اٝب دبیياٍ .٨١بیز ٝٚوٜ ٝی َٕىى ٦ّ ّٚب٣ٍُی اُ ٙلبػ ٦ٞ٧ اثقبى ٤ٍٝى ثٍَٕی، ١بدبیياٍ ١یٖز 

٧ٜ ١یٖز ٣سيا٣ٛ ١٣ٍي ىقٚی ثي٣ٟ اٝالكبر ٣سنییَار الُٛ ، ٤ٝػت ث٨ج٤ى إبٕی ٣ضقیز ١ؾبٛ 

. ّٚب٣ٍُی ١ٞی َٕىى

ىٍ سجیی٠ ١شبیغ َٝب٦ٙ ى٤ً ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ ثیبٟ َّى ٦ّ س٤ٕق٦ یِ ٝي٤٨ٛ ؿ٢ي ثقيی إز ٦ّ ىٍ 

اٍسجبط ثب ٝلیظ اػشٞبفی، اٍشٞبىی ٣ ى٢٧َٖی ٣ ىیِیِ  ٣ّبٙجي ٣ٍٕشب ٝق٢ب ٣ ٝي٤٨ٛ ٝی یبثي، یق٢ی 

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ىٍ یِ ىضبیی ٖٝشقي ٣آٝبى٥ ٍم ٝی ى٧ي ،ث٢بثَای٠ ٣ٍشی ٝلجز اُ س٤ٕق٦ 

٣ٍٕشبیی یب ّٚب٣ٍُی ث٦ ٝیبٟ ٝی آیي ،ثبیي ای٠ س٤ٕق٦ ٍا ىٍ اٍسجبط ثب ٦ٞ٧ اثقبى ىٍ ١ؾَ َٕىز ٣ ثب 

.  ىیي ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٣ّ٘ ١َٖ ،ثَای آٟ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٤ٞ١ى 

 َٝب٦ٙ ثب ف٤٢اٟ ١َم ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ ٤١ٙش٦ اٝیَ ىاىٍٓ َٝيٛ 

، ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ثَ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ٤ٞ٢ٝ٣1387ٍ ُیجبیی ىٍ ٝؼ٦ٚ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ ٕبٗ 

ٍا ٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى٥ ١٣َم  (1349-1379)١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ عی ى٥ٍ٣ 

 سؼِی٦ ٙي٥ إز ٦ّ ا٣ٙی TEPٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ث٦ ى٣ ٍٖٞز اطَ ػب١ٚی٢ی ّ٘ ٣اطَ 

١بٙی اُ سنییَار ىٍ ٍیٞز ف٤اٝ٘ ٣سنییَار ى٢ب٣ٍی ٣ى٣ٝی ١شیؼ٦ َٝى٦ ٧بی َٝیبٓ ٣اطَ میَ 

١شیؼ٦ ای٠ د٧٣ْ٘ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ اطَ ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ثیٚشَ اُ اطَ .٢ٖٞ٧ی ٝی ثبٙي

ػب١ٚی٢ی ّ٘ ىٍ ى٥ٍ٣ ٤ٍٝى ثٍَٕی إز ٣اطَ ػب١ٚی٢ی ّ٘ ثقي اُ ا١َالة إالٝی ىاٍای ١٣ٍي 

ٝق٤ىی ث٤ى٥ إز  ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٣اطَ ػب١ٚی٢ی ّ٘ ثقي اُ ا١َالة إالٝی اىِای٘ 

دیيا ٤ٞ١ى٥  ٣فٚز اٝٚی اىِای٘ ١َم ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ٍا ٝی س٤اٟ اىِای٘ ١ٖجی ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ 

. ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٣اطَ ػب١ٚی٢ی  ىا١ٖز

ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ اُ ّیيیز ١ی٣َی ّبٍ ٣سنییَار ى٢ب٣ٍی ٣س٤ٙ٤٢ّْی 

سبطیَ ٝی دٌیَى ،ثقي اُ اسَالة إالٝی  ؿ٤ٟ ث٦ ّٚب٣ٍُی ٣ٍ٣ٕشب ثیٚشَ س٤ػ٦ ٙي ٣اْٝب١بر 

ثیٚشَی ىٍ اهشیبٍ ٣ٍٕشبییبٟ ٍَاٍ َٕىز ، ٣ضقیز ١ی٣َی ّبٍ ٧ٜ اُ ١ؾَ سقياى ٧٣ٜ ١ؾَ ّیيیز 

. ،ث٨ج٤ى ٍبث٘ ٝالكؾ٦ ای  دیيا ٤ٞ١ى ٧٣ٞی٠ اَٝ ثبفض اىِای٘ ١ٖجی ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٙي 
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17 

 

ىٍ ٝؼ٦ٚ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ ىٍ َٝب٦ٙ ثب ف٤٢اٟ ٧1382بىی ٍىیقی ٤ٞ٢ٝ٣ٍ ُیجبیی ىٍ ٕبٗ 

ا١يا٥ُ ى٣ٙز، ٍٙي اٍشٞبىی ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ث٦ ای٠ ١شیؼ٦ ٍٕیي٥ إز 

٦ّ ٍٙي ١ٖجی ١ی٣َی ّبٍ سبطیَ ٝق٢ی ىاٍی ثٍَٙي ثو٘ ّٚب٣ٍُی ١ياٍى، اُ عَه ىیَٖ ىٍ ٝيٗ 

ث٥َ٨ ٣ٍی، َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی ى٣ٙز ٣ثو٘ ه٤ٞٝی ٣َٝٞه ا١َّی سبطیَ ٝظجز ٣ٝق٢بىاٍی ٣ٍی 

ث٢بثَای٠ سقياى ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثبال ٣ث٥َ٨ ٣ٍی آٟ دبیی٠ .ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ١ياٍى

ای٠ د٧٣ْ٘ ٕیبٕش٨بی كٞبیز اُ ٍیٞز ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی، دبیی٠ آ٣ٍىٟ ٧ِی٦٢ ٧بی .إز 

. س٤ٙیي ٣ثبال ثَىٟ ٕغق ىا١٘ ٣إٓب٧ی ّٚب٣ٍُاٟ ٍا دی٨٢ٚبىٝی ١ٞبیي

٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ َٝب٦ٙ ثبال ثیبٟ ٝی ٢ّي ثی٠ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣ث٦ ّبٍٕیَی فٜٚ ٣ىا١٘، ّیيیز ١ی٣َی 

ا١ٖب١ی ٣سَّیت ف٤اٝ٘ س٤ٙیي اٍسجبط ٢ٝغَی ٣ػ٤ى ىاٍى، ث٦ ع٤ٍی ٦ّ ٝغبٙقبر ١ٚبٟ ٝی ى٢٧ي 

َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٧ٍ٤ّٚبی دیَٚىش٦ ىٍ ثو٘ آ٤ُٝٗ ٣سلَیَبر ّٚب٣ٍُی ٣ٍٕشبیی ثی٠ ٕب٨ٙبی 

.  ىٍٝي ىاٙش٦ إز 30  ثبُى٥ ٕبال٦١ 1880- 1938

 ىٍ ّشبة ه٤ى ثب ف٤٢اٟ ض٣ٍَر سل٤ٗ ّٚب٣ٍُی ّبٍثَىی، ١یبُ ا٢ٝیز 1381فٚی ١ٖیٞی ٕبٗ 

٦ٖٕ٤ٝ د٨ٚ٧٣ْبی ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی :مٌایی ایَاٟ ٣ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ 

إشيالٗ ٝی ٢ّي٦ّ ٍٙي ىِای٢ي٥ ػٞقیز ىٍ ایَاٟ ٣ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ىٍ آی٢ي٥، 

ا٢ٝیز مٌایی اّظَیز ٕب٢ّبٟ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ٍا ىٍ ٝقَٟ هغَ ٍَاٍ ىاى٥ إز ث٦ ١ل٤ی ٦ّ آ١بٟ 

ه٤ا٥ ١به٤ا٥ ١بِٕیَ ث٦ یبىش٠ ٍا٨٧بی ثَای ٝجب٥ٍُ ثب ای٠ ديیي٥ ٤ٙٛ ٣ىٕشیبثی ث٦ ا٢ٝیز مٌایی ٝی 

–ىٍ ؿ٢ی٠ كبٙشی س٨٢ب إشَاسْی ٤ٝاػ٦ ثب ٝقض٘ ٢َٕٕٖی ىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب، سل٤ٗ فٚٞی .ثب٢ٙي

ّبٍثَىی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ػ٨ز اىِای٘ ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ 

. ّٚب٣ٍُی ٣اىِای٘ س٤ٙیي ٝل٤ٞالر إبٕی س٤ٝی٦ ٙي٥ إز

  ىٍثلض دیَا٤ٟٝ  ای٠ ىیيٕب٥ ثبیي ٕيز ٦ّ ا٢ٝیز مٌایی، فَض٦ ٖٝشَٞ ٤ٝاى مٌایی اٝٚی ىٍ 

ػ٨بٟ ثَای ث٨ج٤ى ٝيا٣ٛ َٝٞه مٌا ٣ه٢ظی ٤ٞ١ىٟ آطبٍ ١بٝغ٤ٚة ٤١ٕب١بر س٤ٙیي ٣ٍیٞز إز ، 

دبیياٍی ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ فبٝ٘، ٝل٤ٍ دیَٚىز ٖٝشَٞ س٤ٕق٦ ٣دبی٦ ثی٤ٙ٤ّیْی ّٚب٣ٍُی 
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٣٣اثٖشٖی آٟ ث٦ ٢ٝبثـ عجیقی ٣سقبىٗ ىٍ ٝلیظ ُیٖز إز ٣ا٤٢ّٟ ٨ٝٞشَی٠ ٤ٝض٤ؿ ّٚب٣ٍُی ، 

. دبیياٍی آٟ إز  

ّشبة س٤ٕق٦ ٣ّٚب٣ٍُی دبیياٍ اُ ىیي ٕب٥ اٍشٞبى ٣ٍٕشبیی، ٤١ٙش٦ ٕیي ك٠ٖ ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی  

، ثب ثلظ٨بی دیَا٤ٟٝ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣دبیياٍی ّٚب٣ٍُی ، ٣1388اثَا٧یٜ ٖٙٞبیی  ؿبح ٕبٗ 

ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ىٍ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ، ا٧٤ٖٙب ١٣ؾبٛ ٧بی ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣ٙبهٜ ٧بی ا١يا٥ُ ٕیَی 

ّٚب٣ٍُی دبیياٍ، ١شیؼ٦ َٕىش٦ إز ٦ّ دبیياٍی ٝلیظ ُیٖز ٣ٍىب٥ ا١ٖب١ی ى٣ ٦ٙ٤َٝ ٝغَف ىٍ 

ثلض ٧بی دبیياٍی ٧ٖش٢ي ٣اُ ىیي ٕب٥ ٧بی ٝوشٚو ثٖیبٍ ٝشيب٣ر إز ٣ثب سلٚی٘ ّٚب٣ٍُی 

دبیياٍ ٣إٍب١یِ، إشيالٗ ٝی ٢٢ّي ٦ّ ٖٝئ٤ٙیز اٝٚی ایؼبى سنییَار ىٍ ّٚب٣ٍُی ث٦ ٣ی٥ْ 

یق٢ی .َٕای٘ اُ ّٚب٣ٍُی ٍایغ ث٦ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ ٣دبیياٍ ٍا ٝيیَیز ٍِٝف٦ ثَ ف٨ي٥ ىاٍى 

سنییَار ثی٢ٚی ٦ّ ثبیي ىٍ ٝيیَیز ٍِٝف٦ ایؼبى ٤ٙى، ُیَا سيب٣ر ثی٠ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ ٣ٍایغ 

، ىَظ ىٍ اىِای٘ ٣ّب٧٘ ٨١بى٥ ٧ب ١یٖز، ث٦ْٚ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ دبیياٍ، ١یب٢ُٝي ٝيیَیز فٚٞی 

. ٣إٓب٧ب٦١ إز

  ثب إش٢بى ث٦ ٝغبٙت ّشبة ٤ٌٍّٝ ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ سبُٝب١ی ٦ّ ثبُاٍ ٢ٝبٕت ثَای س٤ٙیيار 

إٍب١یِ ىٍ ػ٨بٟ ٣ػ٤ى ١ياٙش٦ ثبٙي، ٙب٧ي ٍٙي ا١يّی ه٤ا٧یٜ ث٤ى، ُیَا هب٤١اى٥ ٧بی ىَیَ ث٦ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٦ْ٢ ىٍ كبٗ . فٚز ٍیٞز ؿ٢ي ثَاثَی ای٠ ٝل٤ٞالر ٍيٍر هَیي ١و٤ا٢٧ي ىاٙز

كبضَ ْٝٚ٘ اٝٚی َٝىٛ، سبٝی٠ مٌای الُٛ ثَای ١ُيٕی إز، ىٍ ایؼبى ثبُاٍ ثَای س٤ٙیيار 

. إٍب١یِ ، ثب ْٝٚ٘ ٣ٍث٣َ ه٤ا٧یٜ ث٤ى  

Gollin,Douglas(2009).Agricultare Productivity and Economic 

Growth,Volume 4,Number 22. 

  

ای٠ َٝب٦ٙ ث٦ ثٍَٕی ثلض ٧بی ١ؾَی ٤ٙ٣ا٧ي سؼَثی ثَای٠ :ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٣ٍٙي اٍشٞبىی

ىَٟ ٦ّ ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٢ٝؼَث٦ ٍٙي اٍشٞبىی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٝی ٤ٙى، 

دَىاهش٦ إز ٣إشيالٗ ٝی ٢ّي ٦ّ ثَای ٧ٍ٤ّٚبی ثب ػٞقیز ُیبى٣ىٕشَٕی ٝلي٣ى ث٦ ثبُا٧ٍبی 
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ثی٠ اٙٞٚٚی، س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ثَای ٍٙي اٍشٞبىی ض٣ٍَی إز ٧٣ٞـ٢ی٠ ثَای 

ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚب، ا٧ٞیز ٍٙي ّٚب٣ٍُی ث٦ ٧يایز اْٝبٟ ٢ٕؼی ١ٖجی ٧٣ِی٦٢ ٣اٍىار ٤ٝاى مٌایی 

. ثٖشٖی ىاٍى

  ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ؾَیبر ىإالٓ ٕٚی٠ ، ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ إشيالٗ ٤ٞ١ى ٦ّ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ث٦ 

ّٖت ٤ٍٝقیز ٍا٧جَىی ىٍ ٤ٝاٍىی ١ؾیَ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی، اٍسَبی ٤ٕاى ٣آ٤ُٝٗ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ 

،٤ٍا١ی٠ ٣ٍََٝار ػبٝـ ىٍ ای٠ ُٝی٦٢ ٧َٞا٥ ثب ٝيیَیز ١٣ؾبٍر ّبىی ٣اثٖش٦ إز ٦ّ ث٦ سجـ آٟ، ثَ 

. ّیيیز ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٣ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی سبطیَ ٌٕاٍ إز 

- Lipton,Michael(2002).Migration frome rural areas of poor 

countries:The impact on rural productivity and income 

distribution,Volume12,Number3 

. سبطیَار آٟ ثَث٥َ٨ ٣ٍی ٣ٍٕشبیی ٣س٤ُیـ ىٍآٝي :٨ٝبػَر اُ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی ٧ٍ٤ّٚبی ىَیَ  

ای٠ َٝب٦ٙ إشيالٗ ٝی ٢ّي ٦ّ ٨ٝبػَر ث٦ ٧َ٨ٙب ث٦ ٤١ث٦ ه٤ى ىٍ اىِای٘ ١بثَاثَی ىَىی، ى٣ٍٟ 

هب٤١اى٥ ٧ب ٣ىٍ ثی٠ ٣ٍٕشبییبٟ ٤ٝطَ إز ٣ثب إشيبى٥ اُ ٙبهٜ ا١شؾبٍ ١ئ٤ّالٕیِ ٦ّ ٨ٝبػَر ث٦ 

٨َٙ آٟ ٍا اىِای٘ ٝی ى٧ي ،١شیؼ٦ َٕىش٦ إز ٦ّ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىَیَ ٣ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٨ٝبػَر ثی٠ 

٣ٍٕشب ٨ٙ٣َ ّٞشَ إز ٣اكشٞبٗ ثیٚشَی ثَای ػجَاٟ ىٚبٍ اٍشٞبىی ػٞقیز ٣اكیبی ٨ٕٜ ػٞقیز 

ث٢بثَای٠ ٝی س٤اٟ ثب اٍئ٦ ٕیبٕش٨بی سبطیَ ٌٕاٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثَای ث٨ج٤ى .٣ٍٕشبیی ٣ػ٤ى ىاٍى

ث٥َ٨ ٣ٍی آٟ اٍياٛ ٤ٞ١ى سب ىٍ ١شیؼ٦ ػٞقیز ّٚب٣ٍُ ٣ ٣ٍٕشبیی ّٚب٣ٍُ ١ُيٕی ا٠ٝ سَ ٣ث٨شَی 

. ىاٙش٦ ثبٙي

٨ٝبػَر اُ ٨َٙ ث٦ . ٠ٙ٣ٍ إز ٦ّ ٍاثغ٦ ٖٝشَیٞی ثی٠ ىََ، ا٢ٝیز مٌایی ٨ٝ٣بػَر ٣ػ٤ى ىاٍى 

ىٍ كَیَز ای٠ س٤ٕق٦ .٣ٍ ٕشب ٦١ س٨٢ب ١بٙی اُ ٢َٕٕٖی ٣ىََ إز، ث٦ْٚ ٤ٝػت سيا٣ٛ ١یِ ٝی ٤ٙى 

دبیياٍ إز ٦ّ ىََا ٣إٓیت دٌیَاٟ ػبٝق٦ ٍا ىٍ ١ؾَ ىاٙش٦ ٣ىٍٝيى ث٨ج٤ى ٣ضقیز آ٨١ب ثَ ٝی آیي 

. ، ا٢ٝیز مٌایی ١یِ ث٦ ف٤٢اٟ یِ ٤ٝٙي٦ ٨ٜٝ ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٣ٍٕشبیی ٣ّٚب٣ٍُی ،ٝغَف إز 
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س٤ٕظ ػبٕشی٠ ى٤ٙی٠ ٤ٍٝر َٕىش٦ ٣ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ آٟ : س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣اٝالف ىٍ ؿی٠ 

ٍا عی ى٦٧ ٧بی ٝوشٚو ٤ٍٝى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ٝیِاٟ ٍٙي ٣س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ 

٣ٍی ٍا ىٍ س٤ٕق٦ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی، ایؼبى اٙشنبٗ ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٣ٝجب٥ٍُ ثب ىََ، ٤ٍٝى ثلض 

. ٍَاٍ ىاى٥ إز 

 ؿی٠ اُ ػ٦ٚٞ ٧ٍ٤ّٚبیی إز ٦ّ ث٦ ث١َب٦ٝ ٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی اُ عَیٌ اٝالف ٕبهشبٍ 

ّٚب٣ٍُی ٣ٍ٣ٕشبیی  س٤ػ٦ ٤ٞ١ى٥ إز، ث٢بثَای٠ ث٦ ٤٨ٕٙز ٝی س٤اٟ ١شیؼ٦ ٕیَی َّى ٦ّ اُ ای٠ 

عَیٌ س٤ا١ٖش٦ إز ٦ّ  س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی، ایؼبى اٙشنبٗ ٣ٝجب٥ٍُ ثب ىََا اُ عَیٌ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی 

          . ثو٘ ّٚب٣ٍُی ،ٝلٌَ ١ٞبیي 
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 ادثیبت تحمیك: (6-1)جذٍل ؽوبرُ 

 ٝالكؾبر ١شبیغ ٝغبٙق٦ ٢٢ّي٥ ١بٛ ٝغبٙق٦ ٍىیو

ثٍَٕی آطبٍ ٝشَبث٘ ٍٙي اٍشٞبىی  1

 (:  1374)٣س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍ ایَاٟ

 دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي

ثَإبٓ ٝيٗ ٍَٕٕی١٤ی ٣ضَیت ٧ٞجٖشٖی ،١شیؼ٦ ٝی ٕیَى  ١بػی ٝیيا١ی

٦ّ ٍاثغ٦ ١بثَاثَی ٣س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی َٕا٦١ ثَ هاله 

 میَ ٣ا٣ٍٟ إزuىَضی٦ ١ُ٤ّشٔ ث٦ ْٙ٘ 

ثَ هاله ای٠ ١شبیغ ،١بثَاثَی ثب ا١ٖب٥ٍ ٧بی فياٙز اػشٞبفی 

 ،س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٣ه٤ى اسْبیی ىٍ اٍسجب ط إز

 

2 

سقیی٠ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ثَ 

ٍٙي س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ 

دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب ٍ ٢ٙبٕی : (1375)

 اٍٙي

ثب إشيبى٥ اُ سبثـ س٤ٙیي سَا١ٖشي١بٗ ،١َ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٍا  كیبسی

ثَآ٣ٍى ٣ٝی ٤ٕیي سَّیت ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ث٨ی٦٢ ١یٖز ٣اُ آ٨١ب 

 .ث٦ ع٤ٍ اٍشٞبىی إشيبى٥ ١ٚي٥ إز

ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٦ْ٢ ف٤اٝ٘ ١وٖشی٠ فبٝ٘ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

ٝل٤ٖة ٝی ١٤ٙي ، ٣ػ٤ى س٤٢ؿ ثیٚشَ ىٍ س٤ٙیيار 

ىٍ ..ا٤ٙ٤ّّیْی ،٧ٞب٢٧ٖی ثی٠ ّٚب٣ٍُی ٣ٝلیظ ٣

ىٕشَٕی ث٦ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ ٣س٤ٙیي اٍشٞبىی ٝيیي 

 .إز

 

3 

ثٍَٕی ١َ٘ ّٚب٣ٍُی 

٣ىاٝذ٣ٍَی ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ 

دبیبٟ ١ب٦ٝ : (1383)٣ٍٕشبیی 

 ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي

ثب إشيبى٥ اُ ضَیت ٧ٞجٖشٖی دی٤َٕٟ ،٧ٞجٖشٖی ثی٠  ٝؼیي اثَمٜ

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣ّٚب٣ٍُی ٍا ٝلبٕج٦ ١٣ٚبٟ ىاى٥ ٦ّ 

 .٧ٞجٖشٖی ٝلبٕج٦ ٙي٥ ٝق٢ب ىاٍ إز

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٢ٝلَٞا ث٦ ٝق٢بی س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ١یٖز 

 .٣ىٍ ٝغبٙق٦ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثبیي ىیيی ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ىاٙز

 

4 

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثَ ٝل٤ٍ 

ّٚب٣ٍُی ىٙز ١یٞج٤ُٚ ٍبی٠ 

دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی : (1374)

 اٍٙي

ثب ثٍَٕی س٤ا٢ٞ١يی٨بی ّٚب٣ٍُی،إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبی ث٦  ٕقیي ای٤ثی

ٍُافی ١٤١٣ی ٍا ث٦ ىٙی٘ ای٦ْ٢ ىٍ ىٍاُ ٝير ثبفض ْٝٚ٘ 

 .ٝی ٤ٙى، ض٣ٍَی ١ٞی ىا١ي 

١جبیي َٝىب ث٦ ىٙی٘ ىٕشیبثی ث٦ ث٥َ٨ ٣ٍی ٢ٝبٕت ىٍ ثو٘ 

ّٚب٣ٍُی ،ثي٣ٟ ٍفبیز ا٤ٝٗ ُیٖز ٝلیغی ،ثبىز 

 .ىیِیْی هبُ ٍا ىٍ ٝقَٟ ىَٕبی٘ ٍَاٍ ىاى
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 ىضبیی –دیبٝي٧بی ْٝب١ی 

یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ١٣َ٘ آٟ 

ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ،ٝؼ٤ٞف٦ 

دبیبٟ : (1383)٣ٍٕشبیی ٤ٕىی٠

 .١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي

یْذبٍؿ٦ ٕبُی ث٦ ف٤٢اٟ ٍا٥ كٚی ثَای ػ٤ٕٚیَی اُ  ْٕی٦٢ ٧بىی د٤ٍ

دَا٢ّيٕی اٍاضی ،ثبفض ه٤ٞٝی ٙيٟ ّٚز ،ثبال ٍىش٠ 

 .ٍیٞز ُٝی٠ ٣كيَ ؿب٨٧بی ٝشقيى ٣ثي٣ٟ ٝؼ٤ُ ٙي٥ إز

یْذبٍؿ٦ ٕبُی ثبفض اُ ثی٠ ٍىش٠ ٣ٍكی٦ سقب٣ٟ ٣سقبٍٟ 

ثی٠ اٍّبٟ ٕبُٝبٟ ػيیي ٣ا٧ياه س٤ٕق٦ دبیياٍ ٝی َٕىى، 

٣ٙی ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ ٝی س٤ا١ي ثبفض اىِای٘ 

 .ثبُى٥ ىٍ ٣اكي ٕغق ٤ٙى
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ٖٝئ٦ٚ دبیياٍی ىٍ ّٚب٣ٍُی 

َٝب٦ٙ ،ٝؼ٦ٚ ػبٝق٦ : (1384)ایَاٟ 

 ٢ٙبٕی ایَاٟ

مالٝقٚی ١ؼيی 

٣ٙٞٔ اٖٙبىار 

 ُا٧يی

ّٚب٣ٍُی ٍا ىٍ اٍسجبط ثب ؿ٨بٍ ٝلیظ اٝٚی اػشٞبفی، 

اٍشٞبىی ،عجیقی ٣ٕیبٕی ىٍ ١ؾَ ٝی ٕی١َي ٣ىٍ ٨١بیز 

ٝٚوٜ ٝی َٕىى ٦ّ ّٚب٣ٍُی ١بدبیياٍ ١یٖز، اٝب دبیياٍ 

 .٧ٜ ١یٖز 

س٤ٕق٦ یِ ٝي٤٨ٛ ؿ٢ي ثقيی إز ٦ّ ىٍ اٍسجبط ثب ٝلیظ 

اػشٞبفی ، اٍشٞبىی  ٣ى٢٧َٖی ٣ىیِیِ  ٣ّبٙجي ٣ٍٕشب ٝق٢ب 

٣ٝي٤٨ٛ ٝی یبثي، یق٢ی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ىٍ یِ ىضبیی 

ٖٝشقي ٣آٝبى٥ ٍم ٝی ى٧ي ،ث٢بثَای٠ ٣ٍشی ٝلجز اُ س٤ٕق٦ 

٣ٍٕشبیی یب ّٚب٣ٍُی ث٦ ٝیبٟ ٝی آیي ،ثبیي ای٠ س٤ٕق٦ ٍا ىٍ 

اٍسجبط ثب ٦ٞ٧ اثقبى ىٍ ١ؾَ َٕىز ٣ ثب ىیي ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٣ّ٘ 

 ١َٖ ،ثَای اٟ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٤ٞ١ى
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١َم ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ 

ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ 

َٝب٦ٙ ، ٝؼ٦ٚ اٍشٞبى : (1387)

 ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦

اٝیَ ىاىٍٓ َٝيٛ 

 ٤ٞ٢ٝ٣ٍ ُیجبیی

١َم ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍٍا ث٦ ى٣ ثو٘ سَٖیٜ ٝی 

٢٢ّي ١٣شیؼ٦ ٝی ٕی١َي ٦ّ ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ثقي اُ 

ا١َالة إالٝی ١٣ٍي ٝق٤ىی ىاٙش٦ إز ٣فٚز آٟ ٍا 

 .اىِای٘ ١ٖجی ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ،ثیبٟ ٤ٞ١ى٥ ا١ي

اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ اُ ّیيیز ١ی٣َی ّبٍ 

٣سنییَار ى٢ب٣ٍی ٣س٤ٙ٤٢ّْی سبطیَ ٝی دٌیَى ،ثقي اُ 

اسَالة إالٝی  ؿ٤ٟ ث٦ ّٚب٣ٍُی ٣ٍ٣ٕشب ثیٚشَ س٤ػ٦ ٙي 

٣اْٝب١بر ثیٚشَی ىٍ اهشیبٍ ٣ٍٕشبییبٟ ٍَاٍ َٕىز ،٣ضقیز 

١ی٣َی ّبٍ ٧ٜ اُ ١ؾَ سقياى ٧٣ٜ ١ؾَ ّیيیز ،ث٨ج٤ى ٍبث٘ 

ٝالكؾ٦ ای  دیيا ٤ٞ١ى ٧٣ٞی٠ اَٝ ثبفض اىِای٘ ١ٖجی ث٥َ٨ 

 ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٙي

 

 

ا١يا٥ُ ى٣ٙز ،ٍٙي اٍشٞبىی 

٣ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ 

َٝب٦ٙ ، ٝؼ٦ٚ  : (1382)ّٚب٣ٍُی 

٧بىی ٍىیقی 

 ٤ٞ٢ٝ٣ٍ ُیجبیی

ٍٙي ١ٖجی ١ی٣َی ّبٍ سبطیَ ٝق٢ی ىاٍی ثَ ٍٙي ثو٘ 

ّٚب٣ٍُی ١ياٍى،ث٢بثَای٠ سقياى ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ 

ّٚب٣ٍُی ثبال ٣ث٥َ٨ ٣ٍی آٟ دبیی٠ إز ،ای٠ د٧٣ْ٘ 

ثی٠ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣ث٦ ّبٍٕیَی فٜٚ ٣ىا١٘ ،ّیيیز 

١ی٣َی ا١ٖب١ی ٣سَّیت ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ،اٍسجبط ٢ٝغَی ٣ػ٤ى 

ىاٍى،ث٦ ع٤ٍی ٦ّ ٝغبٙقبر ١ٚبٟ ٝی ى٢٧ي َٕٝبی٦ ٌٕاٍی 
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 ١1390ٖب١ٍي٥، : ٝبٌهٌ

 

 

ٕیبٕش٨بی كٞبیز اُ ٍیٞز ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی، دبیی٠  اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ 8

آ٣ٍىٟ ٧ِی٦٢ ٧بی س٤ٙیي ٣ثبال ثَىٟ ٕغق ىا١٘ ّٚب٣ٍُاٟ 

 .ٍا دی٨٢ٚبى ٝی ١ٞبیي

٧ٍ٤ّٚبی دیَٚىش٦ ىٍ ثو٘ آ٤ُٝٗ ٣سلَیَبر ّٚب٣ٍُی 

ىٍٝي 30 ثبُى٥ ٕبال٦١ 1880-٣ٍ٣1938ٕشبیی ،ثی٠ ٕب٨ٙبیی 

 .ىاٙش٦ إز
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ض٣ٍَر سل٤ٗ ّٚب٣ٍُی 

ّبٍثَىی ،١یبُ ا٢ٝیز مٌایی ایَاٟ 

٣ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ 

ّشبة، ا١شٚبٍار ٦ٖٕ٤ٝ : (1381)

د٨ٚ٧٣ْبی ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣اٍشٞبى 

 .ّٚب٣ٍُی

ٍٙي ىِای٢ي٥ ػٞقیز ىٍ ایَاٟ ٣ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ  فٚی ١ٖیٞی

س٤ٕق٦ ىٍ آی٢ي٥، ا٢ٝیز مٌایی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ٍا ىٍ ٝقَٟ 

ٍَاٍ ىاى٥ إز ،ىٍ ؿ٢ی٠ كبٙشی س٨٢ب إشَاسْی ٤ٝاػ٦ ثب 

 ّبٍثَىی ثو٘ ّٚب٣ٍُی –ٝقض٘ ٢َٕٕٖی ،سل٤ٗ فٚٞی 

٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ػ٨ز اىِای٘  ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُ 

٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی ٣اىِای٘ س٤ٙیي ٝل٤ٞالر إبٕی س٤ٝی٦ 

 ٙي٥ إز

ىٍثلض دیَا٤ٟٝ  ای٠ ىیيٕب٥ ثبیي ٕيز ٦ّ ا٢ٝیز مٌایی ، 

فَض٦ ٖٝشَٞ ٤ٝاى مٌایی اٝٚی ىٍ ػ٨بٟ ثَای ث٨ج٤ى ٝيا٣ٛ 

َٝٞه مٌا ٣ه٢ظی ٤ٞ١ىٟ آطبٍ ١بٝغ٤ٚة ٤١ٕب١بر س٤ٙیي 

٣ٍیٞز إز ، دبیياٍی ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ فبٝ٘ ، ٝل٤ٍ 

دیَٚىز ٖٝشَٞ س٤ٕق٦ ٣دبی٦ ثی٤ٙ٤ّیْی ّٚب٣ٍُی 

٣٣اثٖشٖی آٟ ث٦ ٢ٝبثـ عجیقی ٣سقبىٗ ىٍ ٝلیظ ُیٖز إز 

 .٣ا٤٢ّٟ ٨ٝٞشَی٠ ٤ٝض٤ؿ ّٚب٣ٍُی ، دبیياٍی آٟ إز
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س٤ٕق٦ ٣ّٚب٣ٍُی دبیياٍ اُ 

(: 1388)ىیيٕب٥ اٍشٞبى ٣ٍٕشبیی 

 ّشبة ،

 .ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ

ٕیي ك٠ٖ ٝغیقی 

٣َٖ٢ٙىی ٣اثَا٧یٜ 

 ٖٙٞبیی

ثب ثلض دیَا٤ٟٝ ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ىٍ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ،ا٧٤ٖٙب 

١٣ؾبٛ ٧بی ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣ٙبهٜ ٧بی ا١يا٥ُ ٕیَی 

ّٚب٣ٍُی دبیياٍ،دبیياٍی ٝلیظ ُیٖز ٣ٍىب٥ ا١ٖب١ی ٍا ى٣ 

٦ٙ٤َٝ ٝغَف ىٍ دبیياٍی ٝی ىا١ي ٣ٖٝئ٤ٙیز اٝٚی ىٍ 

ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٍا  سنییَار ثی٢ٚی ىٍ ٝيیَیز ٍِٝف٦ ٝی 

 .ىا٢١ي 

سب ُٝب١ی ٦ّ ثبُاٍ ٢ٝبٕت ثَای س٤ٙیيار إٍب١یِ ىٍ ػ٨بٟ 

٣ػ٤ى ١ياٙش٦ ثبٙي، ىٍ ایؼبى ثبُاٍ ثَای س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی 

إٍب١یِ ثب ْٝٚ٘ ػيی ٣ٍث٣َ ه٤ا٧یٜ ث٤ى ،ُیَا ٍیٞز ای٠ 

 .ٝل٤ٞالر ثٖیبٍ ثبالسَ اُ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ٢ٕشی إز
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ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٣ٍٙي 

 َٝب٦ٙ: (2009)اٍشٞبىی 

ثَای ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٣ثب ػٞقیز ُیبى ،ث٦ فٚز  ىإالٓ ٕٚی٠

ىٕشَٕی ٝلي٣ى ث٦ ثبُا٧ٍبی ثی٠ اٙٞٚٚی ،س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی 

 .٣ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ثَای ٍٙي اٍشٞبىی ض٣ٍَی إز 

س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ث٦ ّٖت ٤ٍٝقیز ٍا٧جَىی ىٍ 

٤ٝاٍىی ١ؾیَ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ،اٍسَبی ٤ٕاى ٣آ٤ُٝٗ ث٥َ٨ 

٣اثٖش٦ إز  ٦ّ ث٦ سجـ آٟ ثَ ّیيیز ١ی٣َ ی ...ثَىاٍاٟ ٣

 .ا١ٖب١ی ٣ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی سبطیَ ٌٕاٍ إز
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٨ٝبػَر اُ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی 

سبطیَار آٟ ثَ :٧ٍ٤ّٚبی ىَیَ 

ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ٍٕشبیی ٣س٤ُیـ 

 َٝب٦ٙ (2002)ىٍآٝي 

ای٠ َٝب٦ٙ إشيالٗ ٝی ٢ّي ٦ّ ٨ٝبػَر ث٦ ٧َ٨ٙب ث٦ ٤١ث٦  ٝیٚ٘ ٙیذش٤ٟ

ه٤ى ىٍ اىِای٘ ١بثَاثَی ىَىی،ى٣ٍٟ هب٤١اى٥ ٧ب ٣ىٍ ثی٠ 

٣ٍٕشبییبٟ ٤ٝطَ إز ٣ثب إشيبى٥ اُ ٙبهٜ ا١شؾبٍ 

١ئ٤ّالٕیِ  ،١شیؼ٦ َٕىش٦ إز ٦ّ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىَیَ ٣ىٍ 

كبٗ س٤ٕق٦ ٨ٝبػَر ثی٠ ٣ٍٕشب ٨ٙ٣َ ّٞشَ إز ٣اكشٞبٗ 

ثیٚشَی ثَای ػجَاٟ ىٚبٍ اٍشٞبىی ػٞقیز ٣اكیبی ٨ٕٜ 

ث٢بثَای٠ ٝی س٤اٟ ثب اٍئ٦ .ػٞقیز ٣ٍٕشبیی ٣ػ٤ى ىاٍى

ٕیبٕش٨بی سبطیَ ٌٕاٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثَای ث٨ج٤ى ث٥َ٨ 

٣ٍی آٟ اٍياٛ ٤ٞ١ى سب ىٍ ١شیؼ٦ ػٞقیز ّٚب٣ٍ٣ٍُ٣ٕشبیی 

 .ّٚب٣ٍُ ١ُيٕی ا٠ٝ سَ ٣ث٨شَی ىاٙش٦ ثبٙي

ٍاثغ٦ ٖٝشَیٞی ثی٠ ىََ ، ا٢ٝیز مٌایی ٨ٝ٣بػَر ٣ػ٤ى 

٨ٝبػَر اُ ٨َٙ ث٦ ٣ٍ ٕشب ٦١ س٨٢ب ١بٙی اُ ٢َٕٕٖی .ىاٍى 

ىٍ كَیَز ای٠ .٣ىََ إز ،ث٦ْٚ ٤ٝػت سيا٣ٛ ١یِ ٝی ٤ٙى 

س٤ٕق٦ دبیياٍ إز ٦ّ ىََا ٣إٓیت دٌیَاٟ ػبٝق٦ ٍا ىٍ ١ؾَ 

ىاٙش٦ ٣ىٍٝيى ث٨ج٤ى ٣ضقیز آ٨١ب ثَ ٝی آیي ، ا٢ٝیز 

مٌایی ١یِ ث٦ ف٤٢اٟ یِ ٤ٝٙي٦ ٨ٜٝ ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ 

 ٣ٍٕشبیی ٣ّٚب٣ٍُی ،ٝغَف إز
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س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣اٝالف 

َٝب٦ٙ :ىٍؿی٠ 

ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ آٟ ٍا عی ى٦٧ ٧بی ٝوشٚو ٤ٍٝى ٍٕی ػبٕشی٠ ى٤ٙی٠ 

ٍَاٍ ىاى٥ ٣ٝیِاٟ ٍٙي ٣س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ 

٣ٍی ٍا ىٍ س٤ٕق٦ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ، ایؼبى اٙشنبٗ ىٍ ٤١اكی 

٣ٍٕشبیی ٣ٝجب٥ٍُ ثب ىََ ،٤ٍٝى ثلض ٍَاٍ ىاى٥ إز 

ؿی٠ اُ ػ٦ٚٞ ٧ٍ٤ّٚبیی إز ٦ّ ث٦ ث١َب٦ٝ ٧بی س٤ٕق٦ 

٣ٍٕشبیی اُ عَیٌ اٝالف ٕبهشبٍ ّٚب٣ٍُی ٣ٍ٣ٕشبیی  

س٤ػ٦ ٤ٞ١ى٥ إز ،ث٢بثَای٠ ث٦ ٤٨ٕٙز ٝی س٤اٟ ١شیؼ٦ ٕیَی 

َّى ٦ّ اُ ای٠ عَیٌ س٤ا١ٖش٦ إز ٦ّ  س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ، 

ایؼبى اٙشنبٗ ٣ٝجب٥ٍُ ثب ىََا اُ عَیٌ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی 

ثو٘ ّٚب٣ٍُی ،ٝلٌَ ١ٞبیي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فرایند تحقیق  ( 1-1 )ًوَدار 
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 1390ًگبرًذُ :                                                                                           هبخذ

 ٨١بىی ا٤ٙ٤ّّیْی اػشٞبفی ٣ى٢٧َٖی اٍشٞبىی

س٤ا٢ٞ١يث٤ىٟ  ٝلي٣ى٥  ٤ٍٝى ٝغبف٦ 

ػ٨ز ّٚب٣ٍُی ، َٕٝبی٦ ّبىی ى٣ٙز 

 ٣ ٢ٝبیـ سجيیٚی ّٚب٣ٍُی

ّیيیز ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٙبم٘ ىٍ ای٠ -

ثو٘ 

ٕغق ١ُيٕی ّٚب٣ٍُاٟ ،  -

ثَه٤ٍىاٍی اُآ٤ُٝٗ الُٛ ػ٨ز 

 ا٤ٍّٝٚب٣ٍُی؛

 سْٚی٘ اسلبىی٦ ٧بی ّٚب٣ٍُی؛-

 ٣یْٕی اٍاضی ٍُافی ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ-

٣یْٕی ٧بی عجیقی ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى -

ٝغبٙق٦ یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی 

آة )٢ٝبٕت اُ ٢ٝبثـ عجیقی ٤ٝػ٤ى

 ؛(٣ُٝی٠

 إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ػيیي آثیبٍی؛-

 

افشَبى ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ -

ی ّٚب٣ٍُی؛ 

كٞبیش٨بی ى٣ٙز ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اُ -

 ّٚب٣ٍُاٟ؛

افٞبٗ ٕیبٕش٨بی ثبطجبر ٣ث٢ٚي ٝير -

 .ى٤ٍٍٝى ّٚب٣ٍُی

ثزرعی ؽبخقْبی ثْزُ ٍری ٍفمز در ًَاحی رٍعتبیی ؽْزعتبى 

 دّگالى

 ٨١بىی ٤ٙ٤ّّیْیا اػشٞبفی ٣ى٢٧َٖی اٍشٞبىی

 س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٣ٍٕشبی  ٤١ٕبُی

 ثزرعی ٍضؼیت وؾبٍرسی

 ػٞـ ث٢يی ١٣شیؼ٦ ٕیَی

 swotسلٚی٘ اعالفبر ثب إشيبى٥ اُ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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فصل دوم  

 مبانی نظری ژپوهص 
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تؼزیف هفبّین ًظزی تَعؼِ - 2-1 

 تَعؼِ اًغبًی- 2-1-1  

َٝىٛ ط٣َر ٣اٍقی ٧َ ٤ٍّٚی ٍا سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي ٣ ٧يه س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ایؼبى َٙایغی إز ٦ّ 

ىٍ ٣اٍـ س٤ٕق٦ ىٍ ث٨ج٤ى ّیيیز ١ُيٕی ا١ٖب٨١ب، یق٢ی .َٝىٛ اُ فَٞ ع٤ال١ی ٣ ٕب١ُي٥ ث٥َ٨ ٢ٝي ١٤ٙي

ىٍ ٝيب٧یٜ ا٣ٙی٦ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی، ىٍ آٝي ٣ .(30:1382ثوشیبٍی ٣ كَی، ).س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی سؼٚی ٝی یبثي

ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ٍىـ ٝلي٣ىیز ای٠ ٝقیبٍ، ى٣ .ٍٙي اٍشٞبىی ث٦ ف٤٢اٟ ٙبهٜ ٧بی اٝٚی ٝي ١ؾَ ث٤ى

اٍائ٦ َّى ٦ّ ثب ٝقیب٧ٍبی  (UNDP)ٙبهٜ ىََ ا١ٖب١ی ٣ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٍا ث١َب٦ٝ ٕبُٝبٟ ٝٚ٘ ٝشلي

ىٍ ای٠ ى٣ ٙبهٜ،٦ّ ثَای ٢ٕؼ٘ ٕغق س٤ٕق٦ ٣ دیَٚىز ٧ٍ٤ّٚب ث٦ . ٝق٤ٞٙی ٧ٞو٤ا١ی ١يا١ٍي

سقَیو  ٙي٥، "ىَإَى ٕٖشَٗ ِٕی٢٘ ٧بی َٝىٛ"ّبٍ َٕىش٦ ٝی ٤ٙى، س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ث٦ ف٤٢اٟ 

 :ثَای ٧َ ٤ٍّٚی ثب إشيبى٥ اُ ٦ٕ ٝشنیَ ٝلبٕج٦ ٝی ٤ٙى

ىٍ آٝي یب ط٣َر،٦ّ ث٦ ٣ٕی٦ٚ َٕا٦١ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍيٍر هَیي ٣اٍقی آٟ .اٙو

یق٢ی ٝلبٕج٦ ای٦ْ٢ ىَىی ثب یِ ٝیِاٟ ىٍ آٝي ٝقی٠ ؿ٦ ٍيٍر هَیيی ٝی س٤ا١ي .س٢ؾیٜ ٝی ٤ٙى

 ىاٙش٦ ثبٙي؛

ا١يا٥ُ ٕیَی ٝیِاٟ إٓب٧ی ٣ آ٤ُٝٗ،٦ّ اُ ٍا٥  ٝلبٕج٦  ثٍِٕٖبالٟ ثب ٤ٕاى ث٦ ١ٖجز ٤ّىّب١ی .ة

 ٦ّ ث٦ ٝي٦ٍٕ ٝی ١٣ٍي ،٢ٕؼیي٥ ٝی ٤ٙى؛

 UNDP,2000)ا١يا٥ُ ٕیَی ث٨ياٙز ٣ ع٤ٗ فَٞ،٦ّ ث٦ ٣ٕی٦ٚ اٝیي ث٦ ١ُيٕی ىٍ ٢٧ٖبٛ س٤ٙي .ع

ٙی ٣ ؿ٤ىٍی ىٍ سقَیو س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی، ا٧ٞیز ٣ی٥ْ ای ثَای ا١ٖبٟ ٍبئ٘ .ٝلبٕج٦ ٝی ٤ٙى (73:

ٙي٥، ث٦ ٍىب٥ ا١ٖبٟ ٧ب س٤ػ٦ َّى٥، ٍٙي اٍشٞبىی ٍا ىٍ َٝبث٘ سبٝی٠ ٍىب٥ ا١ٖبٟ ٕبى٥ ٝی ا١ٖب١ٍي ٣ 

ٝقشَي١ي ٦ّ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی ٍا ٝی س٤اٟ اىِای٘ ىاى، اٝب٧يه مبیی، ٍىب٥ ا١ٖبٟ ٧بٕز ٦١ 

(. 5:1388ث٦ ١َ٘ اُ ٝغیقی ،23:1983، ٙی ٣ ؿ٤ىٍی )اٍٍبٛ َٝث٤ط ث٦ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی

ثب س٤ػ٦ ث٦ ِٕی٦٢ ٧بی س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ،یق٢ی آُاىی ٕیبٕی ،اٍشٞبىی،اػشٞبفی،ٕب١ُيٕی ٣ ث٣َُ 

: هالٍیز، فِر ١ئ، ا٢ٝیز ك٤ًَ ا١ٖبٟ ٣ می٥َ، ى٣ ١ْش٦ ٨ٜٝ إز

 ْٙ٘ ٕیَی ٍبثٚیز ٧بی ا١ٖب١ی ٝب٢١ي ٕالٝشی ،ىا١٘ ٣ ٨ٝبٍر ث٨شَ؛-1 

                                                             
1.UNDP:United Nation Development Product. 
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ث٦ ّبٍٕیَی ٍبثٚیز ٧بی ٤ٌٍّٝ ىٍ ىقبٙیز ٧بی ٕیبٕی، اػشٞبفی ٣ ى٢٧َٖی، ث٥َ٨ ٕیَی - 2

 .اُا٣ٍبر ىَامز، سالٗ ثَای ا٧ياه ٕب١ُي٥ ٣ ّٖت إٓبی٘ ٣ آٍاٝ٘

ٝیَٖا ٣ ١٤ٕيٍاٛ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٍا سنییَار ٝش٤اٙی ٣ د٤یب ىٍ آٟ ىٕش٦ اُ َٙایغی ٝی ىا٢١ي ٦ّ 

٤ٝػجبر یِ ١ُيٕی آُاى ٣ ٍضبیز ثو٘ ٍا ث٦ ٝي٤٨ٛ ٣اٍقی ه٤ى ثَای ٦ٞ٧ اىَاى یِ ٢ٝغ٦َ یب 

 :ای٠ ٤١ؿ ١ُيٕی ٣یْٕی ٧بیی ث٦ َٙف ًی٘ ىاٍى.٤ٍّٚ ىَا٧ٜ ٝی آ٣ٍى

ّیيیز ىیِیْی ١ُيٕی ٙبٝ٘،ّیيیز ٝلیظ ُیٖز ىیِیْی، ا٤ٖٙی َٝٞه ٣ سبٝی٠ ١یبُ -١وٖز

 ٧بی إبٕی ٣ اكٖبٓ ا٢ٝیز ىیِیْی ىٍ َٝبث٘ ف٤اٝ٘ ِٝاكٜ ٦ّ  ٢ٝٚب ٝٚی ٣ اػشٞبفی ىا١ٍي؛

ىٕشَٕی ث٦ ٣ٕبی٘ اَٝاٍ ٝقبٗ، اىِای٘ سقياى َٝىٝی ٦ّ ث٦ ٢ٝبثـ ث٥َ٨ ٣ٍی ٝب٢١ي ُٝی٠،آة ٣ -ى٣ٛ

 ٨١بى٥ ٧ب ىٕشَٕی ىا١ٍي ٣ ١یِ اىِای٘ ٕغق ىٍ آٝي ٣ اٙشنبٗ؛

آُاىی ا١شوبة ،اىِای٘ ىٍ ٝي َٝىٝی ٦ّ س٤ا١بیی سٞٞیٜ ٕیَی ىٍ ثب٥ٍ ٙن٘ آی٢ي٥ ه٤ى ٣ -٤ٕٛ

 ى١َُيا١ٚبٟ ٍا ىا١ٍي؛

س٤ٕق٦ ه٤ى اسْبیی، اىِای٘ ىٍ ٝي َٝىٝی ٦ّ اعالفبر ٣ٍُ اى١٣ِی ىٍ ه٤ٞٛ ٝلیظ -ؿ٨بٍٛ

اػشٞبفی، ى٢٧َٖی ٣ ىیِیْی ه٤ى ىا١ٍي؛ ٧ٞـ٢ی٠ إٓب٧ی ١ٖجز ث٦ ك٤ًَ ١٣َ٨ٙيی ٣ ىاٙش٠ كٌ 

 اثَاُ فَیي٥؛

اػشٞبفی، اىِای٘ ىٍ ٝي َٝىٝی ٦ّ ٝی س٤ا٢١ي ىٍ سٞٞیٜ ٕیَی ٧بی َٝث٤ط -س٤ٕق٦ ٕیبٕی-د٢ؼٜ

 ( 6:1388ث٦ ١َ٘ اُ ٝغیقی،5:1371ٝیَٖا ٣ ١٤ٕيٍاٛ،)ث٦ ٤١َٕٙز ه٤ى ٣ ػبٝق٦ ٙبٟ ٨ٕیٜ ثب٢ٙي

ث٢بثَای٠ س٤ٕق٦ ی ا١ٖب١ی ثب سْی٦ ث٣ٍَیَْى ٝغَف ٙي٥ ىٍ دی ا١يا٥ُ ٕیَی ٦ٕ ؽَىیز إبٕی .

ّٖت ىا١٘، ىٕشَٕی ث٦ اْٝب١بر الُٛ ثَای یِ ١ُيٕی ث٨ش٣َثَه٤ٍىاٍی اُ فَٞی ع٤ال١ی س٤اٛ :

١٣ٍي ٙبهٜ س٤ٕق٦ ی ا١ٖب١ی ٍا ىٍ ؿ٨بٍ ى٦٧ ی ٌٕٙش٦ ىٍ (1-2)ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ .ثب ٕالٝشی إز 

. ایَاٟ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

27 

 

رًٍذؽبخـ تَعؼِ ی اًغبًی (1-2 )جذٍل ؽوبرُ 

 1381 1380 1374 1369 1364 1359 1354 سال

 /.732 /.719 /.690 /.646 /.607 /.566 /.562 ضاخص

. ساسهاى هديزيت ٍتزًاهِ ريشی وشَر:هاخذ

ای٠ ١٣ٍي كبّی اُ اٍسَبی س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ىٍ ایَاٟ عی ١یٜ ٍَٟ ٌٕٙش٦، اُ یِ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی دبیی٠ 

ىٍ ٣اٍـ اهشٞبٛ ٢ٝبثـ ٝبٙی ٍبث٘ س٤ػ٦ ث٦ ٧ِی٦٢ ٧بی ث٨ياٙشی .ث٦ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٝش٤ٕظ إز 

٣آ٤ُٝٙی اُ ف٤اٝ٘ اٝٚی ث٨ج٤ى ١٣ٍي٧بی ث٨ياٙشی ٣آ٤ُٝٙی ث٤ى٥ إز اٝب ىٍ ٤ٍٝر فيٛ 

ىٕشیبثی ث٦ ٍٙي اٍشٞبىی دبیياٍ ٣یب ث٣َُ ٤ٍّى اٍشٞبىی ،٢ٝبثـ ٝبٙی الُٛ ىٍ آی٢ي٥ سبٝی٠ ١و٤ا٧ي 

ٙي ٣ٙبهٜ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ثب اىز ٤ٝاػ٦ ه٤ا٧ي ٙي ،ىٍ كبٙی ٦ّ ١ٞب٧َٕبی اػشٞبفی ٤٢٧ُ ىٍ 

. َٝبی٦ٖ ثب ٧ٍ٤ّٚبی ثب س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ثبال ؽَىیز ُیبىی ٍا ثَای ث٨ج٤ى ١ٚبٟ ٝی ى٢٧ي

ث٦ ف٤٢اٟ ٝظبٗ ایَاٟ ىٍ َٝبی٦ٖ ثب ثَهی اُ ٧ٍ٤ّٚب ٝظ٘ ٥َّ ی ػ٤٢ثی ٣ٝبِٙی ٦ّ اُ یِ س٤ٕق٦ 

ث٦ یِ س٤ٕق٦ ی ا١ٖب١ی ثبال ىٍ ٕب٨ٙبی اهیَ ىٕز یبىش٦ ا١ي، اُ ٍٙي 1340ا١ٖب١ی دبیی٠ ىٍ ى٦٧ 

ٙبهٜ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٍا ثَای ٧ٍ٤ّٚبی ٝوشٚو  (2-2)ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ .ّٞشَی ثَه٤ٍىاٍ إز 

. ٣ػ٨بٟ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي

 2002ؽبخـ تَعؼِ اًغبًی ثزای وؾَرّبی هختلف در عبل (2-2)جذٍل ؽوبرُ 

ایزاى جْاى درآهذپاییي درآهذهتَسظ درآهذتاال تَسؼِ پاییي تَسؼِ هتَسظ  تَسؼِ تاال  

ضاخص تَسؼِ 

( HDI)اًساًی

915 ./695 ./438 ./933 ./756 ./557 ./729 ./732 ./
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٤ٍّٚػ٨بٟ ٍَاٍ 185ىٍ ٝیبٟ 101ا١ُؾَ ٙبهٜ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی، ىٍ َٝسج٦ /. 732ایَاٟ ثب ضَیت  

 ٤ٍّٚ ىاٍای ضَیت س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٤ّٚ86ٍىاٍای ضَیت س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ثبال،55اُ ای٠ ٝیبٟ .ىاٍى

اٝب ٝیِاٟ ٍٙي ٙبهٜ س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی .٤ٍّٚىاٍای ضَیت س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی دبیی٠ ٝی ثب٢ٙي44ٝش٤ٕظ ٣

                                                             
2.H.D.I(Human Development Indicators.   
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ىٍٝي ٝی ثبٙي ٦ّ ای٠ ٍٙي ىٍ ١شیؼ٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی 1./1ىٍ اٍشٞبى ایَاٟ ىٍ ٕب٨ٙبی اهیَ كي٣ى

ى٣ٙز ىٍ ثو٘ ث٨ياٙز ،آ٤ُٝٗ ٣اىِای٘ س٤ٙیي٣ ى١ٍشیؼ٦ ىٍآٝياىَاى ػبٝق٦ ىٍای٠ ٕب٨ٙبٝی 

 .ثبٙي

( 1370-81)رًٍد شاخص تَسعِ اًساًی در ايزاى طی دٍرُ(3-2)جدٍل شوارُ 

ضاخص اهیذ تِ سًذگی ضاخص آهَسش ضاخص تَلیذ داخلی سال 

1370 640/0 700/0 670/0 

1371 645/0 713/0 680/0 

1372 646/0 724/0 700/0 

1373 652/0 729/0 737/0 

1374 660/0 726/0 742/0 

1375 661/0 729/0 742/0 

1376 662/0 730/0 742/0 

1377 663/0 733/0 742/0 

1378 671/0 739/0 760/0 

1379 680/0 729/0 767/0 

1380 687/0 770/0 730/0 

1381 697/0 820/0 735/0 

. تزآٍرد ساسهاى هديزيت ٍتزًاهِ ريشی وشَر:هاخذ

َٝبی٦ٖ اٝیي ث٦ ١ُيٕی ىٍ ٤ٍّٚ،ثب اٝیي ث٦ ١ُيٕی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ثب س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ثبال ٦ّ ثی٠ 

ٕبٗ ث٤ى٥، ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ٤٢٧ُ اْٝبٟ ث٨ج٤ى س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی اُ عَیٌ اىِای٘ اٝیي ث٦ 80سب75

اٙجش٦ ای٠ ٙبهٜ ىٍ ایَاٟ ثبالسَ اُ ٝش٤ٕظ آٟ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ثب س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی .١ُيٕی ٣ػ٤ى ىاٍى

ٙبهٜ اٝیي ث٦ ١ُيٕی ٣س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی ٣ٙبهٜ  (4-2)ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ .ٝش٤ٕظ ث٤ى٥ إز 

 .آ٤ُٝٗ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ٝوشٚو ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي

  ٙبهٜ اٝیي ث٦ ١ُيٕی ،س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی ٣آ٤ُٝٗ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ٝوشٚو (4-2 )ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

ایزاى جْاى تَسؼِ اًساًی پاییي تَسؼِ اًساًی هتَسظ تَسؼِ اًساًی تاال ضاخص ّا 

 1/70 9/66 1/49 2/67 77/4ضاخص اهیذ تِ سًذگی در تذٍتَلذ 

 70/0 73/0 41/0 63/0 92/0ضاخص تَلیذ ًاخالص داخلی 

 74/0 76/0 5/0 75/0 95/0ضاخص آهَسش 
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اُ ٙبهٜ آ٤ُٝٗ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی  (74/0)٧ٞب١غ٦ٍّ٤ ٝالكؾ٦ ٝی ٤ٙى؛ٙبهٜ آ٤ُٝٗ ىٍ ایَاٟ 

دبیی٠ سَإز ٣ٌٙا ٤٢٧ُ ؽَىیز ٧بی ٍبث٘ س٤ػ٨ی ثَای اىِای٘ ای٠ (85/0)ثبس٤ٕق٦ ا١ٖب١ی ٝش٤ٕظ 

 .ٙبهٜ ٧ب ٣ػ٤ى ىاٍى

تَعؼِ پبیذار - 2-1-2 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ ثلض ٧بی دبیياٍی ىٍ ١٣ٍي س٤ٕق٦ دبیياٍ،ٍی٦ٚ ىٍ ٝغبٙقبر ُیٖز 

دبدٚی )٢ٙبٕبٟ ىاٍى ٣ دٔ اُ آٟ ث٦ سيٍیغ ىٍ ٤َٝالر اػشٞبفی ،اٍشٞبىی ٣ ّبٙجيی ٣اٍى َٕىیي

دبیياٍی ثب سيا٣ٛ ع٤ال١ی ٝير س٤ا١بیی ا٤ّٕیٖشٜ ىٍ كٞبیز اُ .(49:1385یِىی ٣ اثَا٧یٞی،

١ُيٕی ا١ٖبٟ ٣ ٍىب٥ اػشٞبفی س٤ٝیو ٝی ٤ٙى ٦ّ ثب یِ اٍشٞبى دَ ع٢ی٠ كٞبیز ٙي٥ ٣ ثب 

دبیياٍی ىٍ ١ؾَ ثَهی ١ٚبٟ ى٢٧ي٥  دبثَ ػبیی ٣ ٍبثٚیز . .ٕالٝز ا٤ّٕیٖشٜ دبیياٍ َٕىیي٥ إز

ؿیِی ثَای إشَٞاٍ ث٦ ٝير ع٤ال١ی إز ٣ ث٦ ثب٣ٍ ثَهی ىیَٖ اُ ث٨ج٤ى ٣ س٤ا١بیی ػ٨٘ ث٦ ٣ضـ 

دبیياٍی ىٍ ٍاثغ٦ ثب ٝلیظ ُیٖز .ٝغ٤ٚة دٔ اُ سلٞ٘ ى٤ٙاٍی ٧بی ى٣ٍ اُ ا١شؾبٍ كْبیز ىاٍى

في٥ ای ای٠ ٝي٤٨ٛ ٍا ١بؽَ ثَ .س٨٢ب  ث٦ ٝق٢بی سوَیت ١َْىٟ ٣ هٖبٍر ١ِىٟ ث٦ ٢ٝبثـ عجیقی إز

ىقبٙیز ٧بی َٝث٤ط ث٦ س٤ٕق٦ ٝی ىا٢١ي ٦ّ س٨٢ب ٝلیظ ُیٖز ٍا ىٍ ١ؾَ ٝی ٕیَى ٣ ٕب٧ی ٕيش٦ ٝی 

٤ٙى ٦ّ ١ؾبٛ  اٍشٞبىی ُٝب١ی دبیياٍ إز ٦ّ ثب آ٢٧ٔ یْٖبٟ ث٦ ٍٙي ه٤ى اىا٦ٝ ى٧ي ٣ ٍٙيآٟ 

 (.15:1382ثيٍی ٣   اىشوبٍی،)٢ٝبثـ عجیقی دبی٦ ٍا ّب٧٘ ١ي٧ي

ثَای ٍٕیيٟ ث٦ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٍفبیز ا٤ٝٙی ٨ٝٞی ىٍ ٕغ٤ف ىَىی، ٝلٚی، ٝٚی ٣ ػ٨ب١ی الُٛ 

إز، اُ ػ٦ٚٞ اكشَاٛ ث٦ ٝلیظ ُیٖز ٣ َٝاٍجز اُ آٟ، كيؼ ثب٣ٍٍی ُٝی٠، ث٨ج٤ى ّیيیز ١ُيٕی 

ا١ٖبٟ،ّٞشَی٠ إشيبى٥ اٍ ٢ٝبثـ سؼيیي ١ٚي١ی،ثبٍی ٝب١يٟ ىٍ ؿبؿ٤ة ؽَىیز ٍبث٘ سلٞ٘ ُٝی٠، 

س٤ػ٦ ث٦ ؿبٍؿ٤ة اهالٍی،ِّٞ ث٦ ػ٤اٝـ ػ٨ز َٝاٍجز اُ ٝلیظ ُیٖز ه٤ى، ایؼبى یِ 

٤٧ٖٙیز ٣ )ؿبٍؿ٤ة ٝٚی ثَای سٚيیٌ ٣كيبؽز ػبٝق٦ ٣ ایؼبى یِ ائشاله ػ٨ب١ی 

ثَای ایؼبى دبیياٍی ١ْبسی ٙبٝ٘ كٞبیز اُ َٕٝبی٦ عجیقی كٖبٓ،كيؼ ٣ . ( ٧12:1376ْٞبٍاٟ،

٨ٖ١ياٍی ٢ٝبثـ عجیقی، آی٢ي٥ ١َٖی ىٍ سٞٞیٞبر، فياٙز اػشٞبفی ىٍ ػبٝق٦ ٣ ثی٠ ١ٖ٘ ٧ب ، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ؿَه٦ ٕبٜٙ س٤ٕق٦، سبّیي ثَ كٔ ػٞـ َٕایی، ٣ إشيبى٥ اُ ٝل٤ٞالر ثب ى٣اٛ  الُٛ  ٣ض٣ٍَی 

 (. 31:1376ثلَی٢ی ،)إز

یِ ٤ٝض٤ؿ ٨ٜٝ ٦ّ ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ ث٦ ١يـ ٍٙي اٍشٞبىی ٝغَف إز ،ٍاثغ٦ ثی٠ فبٝ٘ ىََ ٣ 

ث٦ ٣ی٥ْ ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٦ّ ثٖیبٍی اُ ّبٍَّى٧بی ىضبیی ىٍ اٍسجبط .سوَیت ٢ٝبثـ عجیقی إز

ث٢بثَ ای٠ ث٨ج٤ى .ثب ٝلیظ ُیٖز ث٤ى٥ ٣ ؿبٙ٘ ٝیبٟ ىََ ٣ ّب٧٘ ثب٣ٍٍی ُٝی٠ ا١ْبٍ ١بدٌیَ إز

ٝقیٚز ٣ٍٕشبئیبٟ ٣ ٍٙي اٍشٞبىی ثَای ىََ ُىایی ض٣ٍَر ىاٍى ،ث٦ فجبٍر ىیَٖ ثی٠ ٍٙي 

 (.22:1378سیَٚ ٣ ٧ْٞبٍاٟ ،)اٍشٞبىی ٣ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٍاثغ٦ س٢ٖبس٢ٖی ٣ػ٤ى ىاٍى

تَعؼِ رٍعتبیی ّوِ جبًجِ یب یىپبرچِ  -  2-1-3

ث٦ ٍا٧جَىی ثَای س٤ٕق٦ 1980ٝغَف ٣ىٍ ا٣ای٘ 1971س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ث٦ ٤١فی اُ ٕبٗ 

٣یشِ اُػ٦ٚٞ دی٣َاٟ ْٝشت ٤٧٣ٍر، ٧يه س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٍا سنییَ سيٍیؼی .٣ٍٕشبیی ٝجيٗ ٙي ، آ

ىٍ ١ؾَ ای٠ ْٝشت، س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ث٦ .٣كشٞی اُ ّٚب٣ٍُی ٝقیٚشی ث٦ ّٚب٣ٍُی سؼبٍی ٝی ىا١ي

٣یْٕی٨بی ٦ّ ای٠ ْٝشت ثَای .ٝظبث٦ س٤ٕق٦ ٝٚی ٣ٍٙي ّٚب٣ٍُی، ٝل٤ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی إز

ا٤ٖٙی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی .س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثَٝی ٙٞبٍى، ى٣ٍاٍـ ف٤اٝ٘ س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٝٚی إز 

: ٣یشِٙبٝ٘ ٤ٍافي ف٤ٞٝی ُیَ إز

ٍٙي اٍشٞبىی ٣ٍِٝف٦ هب٤١اىٕی ٝل٧ٍ٤بی إبٕی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی إز؛ 

١ؾبٛ دٚشیجب١ی یِ دی٘ ١یبُ ثَای س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی إز؛ 

ٕبُٝب١ي٧ی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ّٚب٣ٍُاٟ ٣ثَای ّٚب٣ٍُاٟ ث٦ ا١ؼبٛ ٝی ٍٕي؛ 

ثَای س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٢ٝقشی ٙيٟ اَٝی ض٣ٍَی إز؛ 

١َ٨ٙٚی٢ی فبٝ٘ دیٚجَى س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی إز؛٣ 

. ٝٚبٍّز َٝىٝی ٣ٕبُٝب١ي٧ی ى٣ٙشی اُ ض٣ٍَس٨بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی إز

اٝب إبٓ ای٠ .ٝشوٞٞبٟ ث١َب٦ٝ ٍیِی،س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٍاث٦ عًَ ١٤ٕب٤ٕٟ سقَیو َّى٥ ا١ي

سقبٍیو ٍا ٧يه ّٚی ٣َٝيٝبسی ایؼبىىَٝز ١ُيٕی ٢ٝبٕت ٣ٝغ٤ٚة ثَای اّظَیز ّٜ 
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ثَای٠ إبٓ ا٧ياه ث١َب٦ٝ .ىٍآٝيٕب٠ّ ى٤١ٍاكی ٣ٍٕشبیی ثَٝج٢بی اسْبءث٦ ه٤ىسْٚی٘ ٝی ى٧ي

: ٍیِی ٣ٍٕشبی ث٦ ع٤ٍٝٚوٜ ث٦ ٍَاٍُیَ إز

اىِای٘ س٤ٙیي ١٣ی٣َی ث٥َ٨ ٣ٍی؛ 

ثَاثَی ىٍىٕشَٕی ث٦ ىَٝش٨بی ّٖت ىٍآٝي،هيٝبر ف٤ٞٝی ٨١٣بى٧بی س٤ٙیيی؛ 

اٙشنبٗ ٤ٕى٢ٝي؛ 

افشٞبىث٦ ١ئ؛  

. ٝٚبٍّز َٝىٛ ىٍىَای٢ي ث١َب٦ٝ ٍیِی

تَعؼِ رٍعتبیی پبیذار -  2-1-4

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ ىَای٢ي سنییَار اػشٞبفی،اٍشٞبىی،ى٢٧َٖی ٣ٝلیغی إز ٦ّ ثَای اىِای٘ 

ىٍ ای٠ ىَای٢ي ّبٍایی (79:1384دبىاٍیبٝـی ،)ٍىب٥ ع٤ال١ی ٝير ىٍ ػ٤اٝـ ٣ٍٕشبیی ٝغَف ٝی ٤ٙى

ّبٍایی ٝشض٠ٞ إشيبى٥ ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ عجیقی ث٤ى٥ ، .ثب فياٙز ٣دبیياٍی ى٧ٍٜ آٝیوش٦ ٙي٥ إز 

فياٙز ٝشض٠ٞ ىََُىایی ٣ّب٧٘ ْٙبه ثی٠ ىَیَ ٣م٢ی ٣دبیياٍی كبىؼ اَٝاٍ ٝقبٗ ١ٖ٘ ٧بی 

ىٍ ٣اٍـ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ كيؼ سقبىٗ ٣دبیياٍی ىٍ .آی٢ي٥ اُ ٍا٥ كيؼ ٢ٝبثـ دبی٦ عجیقی إز

ّبٍَّىی ْٝبٟ ٣ىضبی ٣ٍٕشبی إز ٦ّ ثَای٢ي آٟ فياٙز اػشٞبفی ْٝب١ی -سل٤الر ٕبهشبٍی

ىَای٢يی ٦ٞ٧ ػب١ج٦، ٣ُ٤ٟٝ :س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ ٍا ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ س٤ٝیو َّى.ٍا ىٍثَ ىاٍى

٣ى٣ٍٟ ُا ٦ّ ىٍ ؿبٍؿ٤ة آٟ س٤ا١بیی ٧بی اػشٞبؿ ٣ٍٕشبیی ثَای ٍىـ ١یب٧ُبی إبٕی ٝبىی 

٣ٝق٤٢ی ٢ّ٣شَٗ ٝؤطَ ثَ ١ی٧٣َبی ْٙ٘ ى٢٧ي٥ ١ؾٜ ١٤ْٕز ٝلٚی ٣ا٤ٙ٤ّّیْی ،اػشٞبفی، 

ثبس٤ػ٦ ث٦ سقَیو (35:1383ٝؤ٦ٖٕ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ایَاٟ،)اٍشٞبىی ٨١٣بىی ،ٍٙي ٣سقبٙی ٝی یبثي

: ٤ٌٍّٝ ، ا٧ياه س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ فجبٍر إز اُ

ٝيیَیز دبیياٍ ٣ٝش٤اُٟ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ٢ٝبثـ عجیقی -

ٕٖشَٗ ٝٚبٍّز ٝؤط٣َاىِای٘ ىَٝز ٧بی ثَاثَی ثَای ا١ٖبٟ ٧ب -

اٍسَبی ّیيیز ١ُيٕی ٣ىََ ُىایی -

اٍسَبی ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی -

تَعؼِ رٍعتبیی ٍپبیذاری وؾبٍرسی - 2-1-5
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ىٍیِ اٍشٞبى ٣ٍث٦ ٍٙي ،ثو٘ ّٚب٣ٍُی ث٦ ع٤ٍ ٝق٤ٞٗ ٨ٝٞشَی٠ ثو٘ اٍشٞبىی ٍا سْٚی٘ ٝی 

ُیَا .ا١يا٥ُ اٍُٗ ّٚب٣ٍُی ثَای یِ ٝٚز میَ ٠ْٞٝ إز .(129:1378ٝيٍاالَٙىی،)ى٧ي 

ّٚب٣ٍُی ٤ٝاى مٌایی الُٛ ٍا ثَای كیبر ا١ٖب٨١ب ىَا٧ٜ ٝی ٕبُى ٣ثٖیبٍی اُ ٤ٝاى هبٛ الُٛ ثَای 

اُ ای٠ ٣ٍ ّٚب٣ٍُی ١وٖشی٠ .ٕبهز ّبال٧بی ض٣ٍَی ١ُيٕی اُ ٍا٥ ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٕز ٝی آیي

ٍٙي ٢ٝقشی ثي٣ٟ س٤ٕق٦ . (٤ّ10:1369دب٧ی،)٢ٝ٣قز ى٣ٝی٠ ثو٘ اٍشٞبىی سَٚی ٝی ٤ٙى

ّٚب٣ٍُی ٤ٝػت فيٛ سقبىٗ ىٍ اٍشٞبى ىاهٚی إز ،ىٍ ١شیؼ٦ ١بثَاثَی ٣اهشاله ىٍآٝي ٨َٙ 

ث٢بثَای٠ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ث٦ ف٤٢اٟ ال٦ُٝ (69:1373ُٝب١ی د٤ٍ،)٣ٍ٣ٕشب ٍا ىٍ دی ه٤ا٧ي ىاٙز

ث٢بثَای٠ ثَای اُ ٝیبٟ (421:1366س٤ىا٣ٍ،)س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ىٍاَٝ س٤ٕق٦ ٧ٍ٤ّٚب ٝغَف ٝی ٤ٙى

ثَىٟ ىََ ٢َٕٕ٣ٖی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ٣ایؼبى ىٍآٝي ٣اٙشنبٗ ثَای ٕب٢ّبٟ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب 

ُیَا ّٚب٣ٍُی ٨ٝٞشَی٠ ىقبٙیز . (8:1368ىبئ٤،)١٣ٌٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثٖیبٍ ٨ٜٝ ه٤ا٧ي ث٤ى

اٍشٞبىی ػ٨بٟ ٝل٤ٖة ٙي٥، یِ ٤ٕٛ هْٚی ٧بی ُٝی٠ ٍا ىٍ ثََٕىش٦، فٞي٥ سَی٠ ثو٘ اُ 

٤ٙییٔ ّٚب٣ٍُی ٍا ٝل٤ٍ س٤ٕق٦  ٣ٍٕشبیی  . (3:1375َٕیِ، )١ؾَ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ُٝی٠ إز 

س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ .ٝی ىا١ي ٣ٍاثی٤ٖ٢ٟ ىٍ ای٠ ٍاثغ٦ سبّیي هبٝی ثَ ٍٙي ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىاٍى

ؿبٍؿ٤ة س٤ٕق٦ یِ ٤ٍّٚ ثلض ٙي٥، ث٦ ف٤٢اٟ یِ ثو٘ اٍشٞبىی ٨ٜٝ،ػبیٖب٧ی كیبسی ىٍ 

آٟ ىاٍى ٤ّٚ٣ٍی ٦ّ ثَای ىٕشیبثی ث٦ س٤ٕق٦ سالٗ ٝی ٢ّي، سل٤ٗ ّٚب٣ٍُی ثَای آٟ ض٣ٍَی 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ١َٖٙی ىٍ ّبٍَّى٧بی ثو٘ ٧بی اٍشٞبىی ٤ٍّٚ كبّی اُ .(٣52:1376یشِ،)إز

ّٚب٣ٍُی ٦ّ ّب٤١ٟ ىقبٙیز ٧بی َٝث٤ط .٤ٍٝقیز ٢ٝبٕت ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ اٍشٞبى ایَاٟ إز 

ث٦ آٟ ىٍ ٣ٍٕشب ٍَاٍ ىاٍى ،س٤ا١ٖش٦ إز اُ ١ؾَ اٙشنبٗ ُایی، سبٝی٠ ىٍ آٝي ٨ٕ٣ٜ آٟ ىٍ س٤ٙیي 

١بهبٜٙ ٝٚی، سبٝی٠ ١یب٧ُبی َٝٞىی ػٞقیز ٣سبٝی٠ اٍُ ، ٤ٍٝقیز ٝٞشبُ ٣ٝغ٤ٚثی ٍا ١ٖجز ث٦ ٕبیَ 

ث٢بثَای٠ إشَٞاٍ ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦  . (82:1381ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،)ثو٘ ٧بی اٍشٞبىی ّٖت ٢ّي

٣ٍٕشبیی الُٛ ٣ِٚٝ٣ٛ ٧ٜ ٧ٖش٢ي ٣َٙط ا٣ٗ ثَای ٍٕیيٟ ث٦ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی، ث١َب٦ٝ ٍیِی ػ٨ز 

ّٚب٣ٍُی دبیياٍ اٙشنبٗ ٣ىٍآٝي .ایؼبى یِ ّٚب٣ٍُی ٖٝشَٞ ٣دبیياٍ ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی إز

دبیياٍ ثَای ػٞقیز ٣ٍٕشبیی ایؼبى َّى٥، ىٍ ٢ّبٍ آٟ ىضبی ١ُيٕی ػبٝق٦ ٣ٍٕشبیی ٍا اُ ١ؾَ 
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٧ي٣ٍٍی ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٢ٝ٣بثـ آة ٣هبُ ٧٣ٞـ٢ی٠ كيبؽز اُ ٝلیظ ُیٖز ٣ٍٕشبیی ث٦ ٤ٕی 

. دبیياٍی ٝی ّٚب١ي

ثْزُ ٍری ّبی التقبدی ٍوؾبٍرسی پبیذار -  2-1-6

س٤ٙیي ثیٚشَ، ث٦ ىٕز آ٣ٍىٟ ٝقیٚز ثبالسَ ٣ سبٝی٠ ١ُيٕی آ٤ٕى٥ سَ ٧يه ف٤ٞٝی ػ٤اٝـ ا٣َُٝ 

ث٦ افشَبى ٕیَُ ىٍ ٤ٍٝى س٤ٕق٦ ١یبىشٖی یِ ٤ٍّٚ ثبیي اثشيا ث٦ ٖٝئ٦ٚ ١بثَاثَی ،ىََ ٣ ثیْبٍی .إز

ٝبىاٝی ٦ّ ٖٝبئ٘ ٤ٌٍّٝ ثَ ػبٝق٦ ٕبی٦ اى٢ْي٥ ثب٢ٙي، ١ٞی س٤اٟ ث٦ ديیي٥ س٤ٕق٦ .دبٕن ىاى٥ ٤ٙى

. یبىشٖی ىٍ آٟ ٤ٍّٚ اٝیي ٣اٍ ث٤ى، كشی إَ ىٍ آٝي َٕا٦١ اىَاى ؿ٢ي ثَاثَ ٙي٥ ثبٙي

١يَ 846٣472٣70 ثیب١َٖ آٟ إز ٦ّ اُ ١85شبیغ َٕٙٞبٍی ١ي٤ٓ ٠ْٖٝ٣ ٕبٗ .(29:1373َّٝی،)

ٕب٦ٙ ٣ثیٚشَ ٤ٍّٚ ٍا سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي ٦ّ اُ ای٠ ١10يَ ٙبمالٟ 000٣476٣20ػٞقیز ّ٘ ٤ٍّٚ

١٣ٍي اٙشنبٗ ُایی ثو٘ .ٙبمالٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٧ٖش٢ي (ىٍٝي21)١ي206٣298٣4َسقياى 

١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ اُ ىٍٝي ػٞقیز ٙبم٘ (1285-1385)ّٚب٣ٍُی ٤ٍّٚ عی یْٞيٕبٗ ٌٕٙش٦ 

٣ٍُی .ىٍٝي ّ٘ ػٞقیز ٙبم٘ ثو٘ ّٚب90ث٦ ع٤ٍی ٦ّ اُ .ىٍ ای٠ ثو٘ ث٦ ٙير ّبٕش٦ ٙي٥ 

ىٍ ..ىٍٝي سَٚی٘ یبىش٦ إز21ث٦ 1385ىٍٝي ٣ىٍ ٕبٗ 23،ث٦ 1375،ای٠ ٍٍٜ ىٍ ٕبٗ 1285ىٍ ٕبٗ 

٣اٍـ ای٠ في٥ اُ ػٞقیز ٣ٍٕشبیی ٤ٍّٚ ٦ّ ىٍ اَٝ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ىقبٗ ث٤ى٥ ا١ي، ث٦ ػٞقیز 

ثب ای٠ ٣ػ٤ى ثٍَٕی ٧ب .٨َٙی ٤ٍّٚ ٦ّ َٝٞه ٢٢ّي٥ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ٧ٖش٢ي اضبى٦ ٙي٥ ا١ي

كبّی اُ آٟ إز ٦ّ ىٍ ِٝاٍؿ َٝث٤ط ث٦ ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ، ىٍ َٝبی٦ٖ ثب ِٝاٍؿ ّٚب٣ٍُی 

ىٍ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ فال٥٣ ثَ إشيبى٥ اُ ١ی٣َی ّبٍ .ٝشيا٣ٗ اُ ١ی٣َی ّبٍ ثیٚشَ إشيبى٥ ٝی ٤ٙى 

ثبال، كؼٜ ّبٍ ١یِ ىٍ سٞبٛ ع٤ٗ س٤ُیـ ٝی ٤ٙى ٣ای٠ سيا٣ٛ ىٍ ع٤ٗ ٕبٗ ٤ٝػت ٝی ٤ٙىسب ١ی٣َی 

ث٢بثَای٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ .ّبٍ ث٦ ٙی٥٤ ّبٍآٝي سَ ٣اٍشٞبىی سَ ىٍ ٕغق ٍِٝف٦ ث٦ ىقبٙیز ه٤ى اىا٦ٝ ى٧ي

ای٦ْ٢ ١ؾبٛ ٧بی إٍب١یِ اسْبی ّٞشَی ث٦ ٨١بى٥ ٧ب ىا١ٍي، ث٦ ٣ی٥ْ ثَای ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٦ّ ثیٚشَ 

ث٦ ّٚب٣ٍُی ٣اثٖش٦ ا١ي، سبطیَ ثیٚشَی ىٍ سلَُ ٣د٤یبیی اٍشٞبى ٢ٝغ٦َ ىٍ ىٍاُ ٝير ه٤ا٢٧ي 

ّٚب٣ٍُی إٍب١یِ امٚت ثب اىِای٘ ّبٍثَى ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٧َٞا٥ إز ٣اُ ای٠ ٣ٍ ٝی س٤ا١ي . ىاٙز

٣ٙی ٠ْٞٝ إز ای٠ اٙشنبٗ ُایی ث٦ ىٙی٘ ىٞٚی ث٤ىٟ ىقبٙیز .ثبفض اىِای٘ اٙشنبٗ ٣ٍٕشبییبٟ ٤ٙى
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ث٢بثَای٠ ثب اهشٞبٛ َٕٝبی٦ ٧بی ٤ّؿِ ٣ِّٞ ث٦ اىا٦ٝ .٧بی ّٚب٣ٍُی سيا٣ٛ ١ياٙش٦ ثبٙي 

. ىقبٙیز ٧ب ٣س٤٢ؿ س٤ٙیيار آٟ،ٝؤطَ ه٤ا٧ي ث٤ى

 تؼزیف فمز - 2-1-7

َٕیجب١ٖیَ اىَاى ٍٚیٚی ٝی ٤ٙى  ى٣ ٤١ؿ اُ ىََ ٍا ٝی س٤اٟ اُ یْيیَٖ سٚویٜ ىاى؛ ىََ ٤ٍٝىی ٦ّ

٧ٖٞی اىَاى ػبٝق٦ ثؼِ ٝقي٣ىی ىؿبٍآٟ  ٣ ىٍ ػ٤اٝـ ط٣َس٢ٞي ٤ٞ١ى دیيا ٝی ٢ّي ٣ ىََ ف٤ٞٝی ٦ّ

سقَیو ىََ ٧ٖٞبٛ ثب ١یب٧ُبی فَٞ ه٤ى ىٍ سل٤ٗ ث٤ى٥ إز ٣ . (22-21: 1371ٕبٙجَایز،  )٧ٖش٢ي

 ٍا ىٍ سقَیو ه٤ى... ٝب٢١ي ْٙبه ىٍآٝيی، ٍّیٜ مٌایی، ث٨ياٙز، آ٤ُٝٗ، س٤ا٢ٞ١يی ٣  ٖٝبیٚی

ىََ ٍا ث٦  "سب٢ٖ١ي". سقبٍیو ا٣ٙی٦ ىََ ثیٚشَ ثَ ٣ٍی ىََ ىٍآٝيی ٝقغ٤ه ث٤ى٥ ا١ي. ٢ٕؼب١ي٥ إز

س٤اٟ ىَیَ ث٦   اىَاى، هب٤١اى٥ ٧ب ٣ ٨٧٣َٕبی ػٞقیشی ٍا ُٝب١ی ٝی":٤ٍٝر ُیَ سقَیو ٝی ٢ّي

ىقبٙیش٨بی اػشٞبفی ٣  كٖبة آ٣ٍى ٦ّ ثب ىَياٟ ٢ٝبثـ ثَای ّٖت ا٤١اؿ ٍّیٜ مٌایی، ٝٚبٍّز ىٍ

ای٠ . (140: 1384ىیَٖاٟ،  هياىاى ّبٙی ٣ ) "َٙایظ ٣ اْٝب١بر ٝق٤ٞٗ ١ُيٕی ٤ٝاػ٦ ثب٢ٙي

ٙي٥ ٦ّ ىََ ٤ٍٝىی ىٍ آٟ ٙبیـ  سقَیو ثَ ٝج٢بی ىََ ىٍآٝيی إز ٣ٙی ؽب٧َاً ىٍ ٝلیغی اٍائ٦

ٙبیـ إز ٍا ١ياٍى، ؿَا ٦ّ ىٍ  إز ٣ س٤ا١بیی س٤ٝیو ىََ ىٍ ٝلیغی ٦ّ ىََ ف٤ٞٝی ىٍآٟ

٣ٙی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی . ىٍآٝي ثیب١َٖ ىََ إز ٧ٍ٤ّٚبی ط٣َس٢ٞي، ٍبثٚیش٨ب اكَاُ ٙي٥ ا١ي ٣ ١ياٙش٠

اُ ىََ ىٍآٝيی َٕىش٦ سب ىََ ٍبثٚیشی، ٝلي٣ى٥ ىََ  ىَیَ ٣ ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ، ىََ فٌٞ ثیٚشَی ىاٍى ٣

     . إز

سقَیيی اُ ىََ اٍائ٦ ى٧ي ٦ّ  ٍج٘ اُ اٍائ٦ سقَیيی اُ ىََ ثبیي اًفبٟ َّى ٦ّ ٧یؾ ّٔ ١ٞی س٤ا١ي

سقَیو ىََ اُ ٤ٍّٚی ث٦ ٤ٍّٚ  ىٍ كبٗ كبضَ ١یِ.ثَای سٞبٝی ُٝب٨١ب ٣ ْٝب٨١ب ٝٞياً ىاٙش٦ ثبٙي

مٌایی ٤ٍٝى ١یبُ ثيٟ ١ٚب٦١ ىََ ثبٙي ٣ٙی  ٙبیي ىٍ ث٢ٖالىٗ فيٛ سأٝی٠ ّبَٙی. ىیَٖ ىًَ ٝی ٢ّي

ثب ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ ای٠ ٖٝبی٘ ٝی . ىیَٖی ٝی ثبٙي سقَیو ىََ ىٍ ٤ٍّٚ ٤ٕئي ث٦ یَی٠ ث٦ ٤ٍٝر

آُاىی ا١شوبة ا١ٖبٟ ٍا ىٍ َٝبث٘ ه٤إش٨بی ٝق٤َٗ ا٣ ٝلي٣ى   ىََ ث٦ سٞبٛ ف٤اٝٚی ٦ّ"٤ٕییٜ ٦ّ

ٍا ث٦ ؿبٙ٘ ٝی ّٚب١ي، اٙب٥ٍ ىاٍى؛ ديیي٥ ٧بی ؿ٤ٟ ثیْبٍی،  ٝی ٢ّي ٣ ا٢ٝیز ا١ٖب١ی ا٣

٤ٕاىی، ١ج٤ى اْٝب١بر ث٨ياٙشی، فيٛ ىٕشَٕی ث٦ ٕبُٝب٨١ب ٣ َٝاِّ  ىٍآٝيّٜ، ثی ٤ٕاىی ٣ ّٜ

١ج٤ى ىضبی آ٤ُٝٙی ٣ سيَیلی ٣ ٣ٍُٙی، ١ج٤ى ىضبی ٙيبه ٕیبٕی ٣  ٨ٜٝ سٞٞیٜ ٕیَی،

ثیبٟ، ٝلي٣ىیز ٝغج٤فبر ٣ ٍٕب٦١ ٧ب، ضقو ىٕشٖب٥ ٍضبیی، ضقو  اعالفبسی، ١ج٤ى آُاىی
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 ا٦ٞ٧ ٖٝبیٚی ٧ٖش٢ي ٦ّ ة... ا١ٖب٨١ب اُ ىضبی ٍٍبثشی ٣ٙيبىیز اعالفبسی ٣  ٨١بىی ى٣ٙز، ى٣ٍ ىاٙش٠

 "ث٦ ٙير ىٍ اٍسجبع٢ي سقَیو ىََ

اٝب ؿ٢ب٦ْ١ سؼَث٦ ثٖیبٍی اُ  ثب ٣ػ٤ىی ٦ّ ىََ ٣ثیْبٍی ٧َ ى٣ ث٦ عَیَی ثب ىٍآٝي اٍسجبط ىاٍى،

َٕیـ ىٍآٝي َٕا٦١  ١ٞی س٤ا١ي ىٍ سَٚی٘ ىََ ٣ثیْبٍی ٝؤطَ اىشي  اىِای٘ ٧ٍ٤ّٚب ١ٚبٟ ٝی ى٧ي،

ىٍ س٤ُیـ ىٍآٝي ٨١يش٦  ث١َي ، اٍسجبط ٖٝشَیٜ ٝیبٟ ىٍآٝي َٕا٦١ ٣سقياى اىَاىی ٦ّ ىٍ ىََ ث٦ َٕ ٝی.

ىََ ٍا َٕیقشَ ٝی  دَ ٣اضق إز ٦ّ إَ ٍٙي اٍشٞبىی ثب فيٛ سَِّٞ ىٍآٝي ٧َٞا٥ ثبٙي،.إز 

. ث٢بثَ ای٠ ثبیي ثَاثَی ث٦ ف٤٢اٟ ف٢َٞ ٤ٕٛ س٤ٕق٦ ٍٚٞياى ٤ٙى  .س٤اٟ اُ ٝیبٟ ثَىاٙز

١بٛ ٝی ثَى « ػ٨بٟ ؿ٨بٍٛ»ّاٟ الث٠ ىٍّشبة ه٤ى ثب ف٤٢اٟ ػبٝق٦ ٢ٙبٕی ىََ، اُػبٝق٦ ىََا ثبف٤٢اٟ  

ىَى ٖٝش٢ٞي ٦١ س٨٢ب اُ ىٍآٝي ْٝيی ثَای ػ٤اث٤ٖئی ث٦ ١یب٧ُبی ثي١ی ٣ اػشٞبفی : ٣ ٝی ٤ٕیي

إز ىبٍي « كبٙی٦ ١ٚی٢ی». ه٤ی٘ ثی ث٥َ٨ إز ث٦ْٚ ىٍ ػبٝق٦ ١یِ دبیٖب٥ ٣ ٢ِٝٙشی ١ياٍى

ىَیَاٟ ىٍ ػ٨ب١ی ث٦ َٕ ٝی ث١َي  .٢ٙبهش٦ ٙي٥ ٣ ثی٣َٟ ا٨٧٣َُٕبی اػشٞبفی ٝٚوٜ إز«دبیٖب٥»

ىََ . ٦ّ آٟ ٍا ى١یبی ؿ٨بٍٛ ه٤ا١ي٥ ا١ي ٣ ىٍ ٦َٚ١ ػنَاىیب ػبی ٝٚوٞی ثَای آٟ ١ٞی س٤اٟ یبىز

ا١ٖب٨١ب ٣ ٝٚش٨ب ىٍ ػ٨بٟ ا٣َُٝ اُ ّٞج٤ى ٍيٍر ٣ اُ ٤ٝضـ ١ب٢ٝبٕت ىٍ ثبُی٨بی ٝجبىالر اػشٞبفی 

ىََ ثی٘ اُ ٧َ ؿیِ ث٦ ٝق٢بی ٣اثٖشٖی إز ٣ ىَیَاٟ ٣اٍقی . یب ثی٠ اٙٞٚٚی َٕؿ٦ٞٚ ٝی ٕیَى

 (.65:1359ّاٟ الث٠،)ّٖب١ی ٧ٖش٢ي ثی دبیٖب٥ ٣ ٢ِٝٙز، ثی عج٦َ ٣ ثی ٍيٍر

 ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ١٣ل٥٤ ٕبُٝب١ي٧ی :ًظب هْبی ثْزُ ثزداری وؾبٍرسی در ایزاى-2-1-8

ف٤اٝ٘ س٤ٙیي یْی اُ فٞي٥ سَی٠ ْٝٚالر ّٚب٣ٍُی ایَاٟ ٝل٤ٖة ٝی ٤ٙى ٣فيٛ س٤ػ٦ ث٦ آٟ ىٍ 

دبیی٠ ث٤ىٟ ثبُى٥ س٤ٙیي ٣ىٍآٝي س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ .فَت ٝب١يٕی ثو٘ ّٚب٣ٍُی سبسیَ ثِٖایی ىاٍى 

ٌٕاٍ اُ ّٚب٣ٍُی ٢ٕشی ث٦ .٣ثبال ث٤ىٟ ٧ِی٦٢ ٧بی س٤ٙیي، ٦١٤ٞ١ ای اُ ای٠ ْٝٚالر إز 

ّٚب٣ٍُی ٤١ی٠ ٣سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ، ٖٝشِٚٛ اٝالف، ایؼبى ٣س٤ٕق٦ سْٚ٘ ٧بی ٤١ی٠ ١٣ؾبٛ 

ىٍ ع٤ٗ سبٍین ٠٨ّ ایَاٟ، ١ؾبٛ ث٥َ٨ .(6:1377فجيا٨ٙی ،)٧بی ٢ٝبٕت ث٥َ٨ ثَىاٍی ىٍ ایَاٟ إز 

ثَىاٍی ث٦ ىٙی٘ اٍسجبط س٢ٖبس٢ٔ ثب ٢ٝبٕجبر اػشٞبفی، ى٢٧َٖی ٤ٍ٣ٝی، ث٦ ٦١٤ٕ ٧بی ٝشيب٣سی ث٣َُ 

ك٤ْٝز ٧بی ٕیبٕی، ىٕشَٕی ث٦ ٝیِاٟ آة ٣هبُ ّٚب٣ٍُی ٤ٍٝى ١یبُ، ْٙ٘ ٝبْٙیز .دیيا َّى
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،آىاة ٠٢ٕ٣ ٍجی٦ٚ ای ٣عبیي٦ ای، اثقبى ٣ٖٝبكز ِٝاٍؿ، ٤ٍافي ٣ٍََٝار فَىی ٣اهالٍی، سيًَ 

٣سؼٞـ ٠ْٖٝ ٧بی ٣ٍٕشبیی، ا٢ٝیز، ٙی٥٤ ٝقیٚز ٣ؿ١٤ٖٖی سَّیت ف٤اٝ٘ س٤ٙیي، ىا١٘ 

٣إٓب٧ی، ى٢ب٣ٍی ،اْٝب١بر ٨١٣بى٥ ٧ب، ا٧ياه ٣س٤٢ؿ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی اُ ػ٦ٚٞ ف٤اٝٚی ٧ٖش٢ي 

(. 302:1384عبٙت ، )٦ّ ثَ ١ل٥٤ ْٙ٘ ٕیَی ٣سل٤ٗ ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی سبطیَ ىا١ٍي

: فٞي٥ سَی٠ ١ؾبٛ ٧بی ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٙبهش٦ ٙي٥ ّٚب٣ٍُی ىٍ ایَاٟ فجبٍر إز اُ

١ؾبٛ ٧بی ٝجش٢ی ثَ َٕٝبی٦ ىاٍی اٍضی ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی سؼبٍی، ٙبٝ٘ َّٙز ٧بی ّٚز ٢ٝ٣قز - 

ى٣ٙشی ٣ه٤ٞٝی، َّٙز ٧بی ٨ٕبٝی ٍُافی ؛ 

١ؾبٛ ٧بی ثٍِٓ ٝبْٙی افٜ اُ ٙوٞی ،ٕججی ،َٙاّشی ٣َّٙز ٧بی میَ ٍٕٞی ؛ - 

١ؾبٛ ٧بی سقب١٣ی ٧٣َٕ٣ی ، ٙبٝ٘ سقب١٣ی ٧بی ٢ٕشی ٣ى٣ٍٟ ُا ٝب٢١ي ث٦٢ ، ٝلَا ٣كَاط٦ ،ث٥َ٨ - 

ثَىاٍی ٧بی ػٞبفشی ٣ٍجی٦ٚ ای، سقب١٣ی ٧بی س٤ٙیي ٣ٍٕشبیی، سقب١٣ی ٧بی ٝٚبؿ، َٝاِّ ٕٖشَٗ 

٣سقب١٣ی ٧بی ّٚب٣ٍُی هيٝبسی ؛ 

١ؾبٛ ٧بی ى٧َب١ی، ٙبٝ٘ ِٝاٍؿ هب٤١اىٕی ٣ٝبْٙی٠ ه٤ىّبٍ، هَى٥ ٝبْٙی، ى٧َب١ی ٨ٕٜ ثَی - 

،ث٦ ١َ٘ اُ ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی ٣30:1372ُاٍر ّٚب٣ٍُی ،)،اػب٥ٍ ىاٍی، مبٍٓ ٣ٝبْٙی 

،79:1388 .)

سب ٍج٘ اُ اٝالكبر اٍضی ،١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٚب٣ٍُی مبٙت ىٍ ایَاٟ ،١ؾبٛ اٍثبة ٣ٍفیشی ث٤ى٥ 

دٔ اُ اٝالكبر اٍضی، ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ى٧َب١ی ٣هب٤١اىٕی ىٍ ایَاٟ ْٙ٘ َٕىز .إز 

 ىٍٝي ث٥َ٨ ثَىاٍی ٧بی ّٚب٣ٍُی ىٍ 80ىٍ كبٗ كبضَ كي٣ى .٣ػب١ٚی٠ ١ؾبٛ اٍثبة ٣ٍفیشی ٙي

ایَاٟ، ث٥َ٨ ثَىاٍی ٧بی هب٤١اىٕی إز ٣ٍٖٞز فٞي٥ اٙشنبٗ ایؼبى ٙي٥ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

. ٤ٍّٚ اُ ٍا٥ ای٠ ١ؾبٛ إز

 ىٍٝي ث٥َ٨ ثَىاٍی ٧80ْشبٍ،10، ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٞشَ اُ 1382ثَ عجٌ آٝبٍٕیَی ّٚب٣ٍُی ٕبٗ 

٧بی ّٚب٣ٍُی ایَاٟ ٍا سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي ٦ّ امٚت ث٥َ٨ ثَىاٍی ٧بی هب٤١اىٕی ٧ٖش٢ي ،ای٠ ٝغٚت 

. ىٍ ٤ٍٝى ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ١یِ ٝيً ٝی ٢ّي
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راثغِ تَعؼِ پبیذار ، فمز ٍاهٌیت غذایی  (1-2) ًوَدار

 اس ثیي رفتي تجزثِ ّبی پبیذار عٌتی/ فمز / ثیىبری در رٍعتب / ػذم اؽتغبل /رؽذ جوؼیت 

                                                                             

وؾبٍرسی ثز رٍی اراضی ؽیت دار                                                                                                                                 ثْزُ ٍری پبییي  

 الگَّبی وؾت ًب هٌبعت                                                                                                                                                      درآهذ پبییي

 

 

 

 

ٍضؼیت  ػوَهی وؾبٍرسی در ایزاى  -  2-2

ایَاٟ ىٍ ػ٤٢ة مَة إٓیب ٣ىٍ .ّی٤ٚٝشَ َٝثـ إز 1648000  ٖٝبكز ٤ٍّٚ ایَاٟ ىٍ كي٣ى

٨٧٤ّبی ُإَٓ اُ ٙٞبٗ مَة سب ػ٤٢ة ٣ػ٤٢ة ٍَٙی .ىٍػ٦ فَٟ ٙٞبٙی ٣اٍـ ٙي٥ إز 250

٣اٙجَُىٍ ٙٞبٗ اُ مَة سب ًَٙ، اٍسيبفبر ىالر َِّٝی، ىٍیبی هٍِ ىٍ ٙٞبٗ، هٚیغ ىبٍٓ 

٣ىٍیبی فٞبٟ ىٍ ػ٤٢ة ٣ؿ٢يی٠ د٦٢٨ آثی ىاهٚی ١ؾیَ ىٍ یبؿ٦ ٧ب٤ٟٝ، ا٣ٍٝی٦ ٣َٕهٔ ثبك٤ض٦ 

٧بی آثَیِ ٕٖشَى٥ ٣ىاٍا ث٤ىٟ اٍبٙیٜ َٕٖٝیَی، ١ی٦ٞ َٕٖٝیَی ٣ٝقشيٗ، ٢ٝبعٌ اٍٚیٞی ّٚب٣ٍُی 

ث٦ .ٝش٤٢فی ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ ا١ي ٦ّ ثٖشَ ٢ٝبٕجی ثَای س٤ٙیي ٝل٤ٞالر ٝوشٚو ّٚب٣ٍُی ٝی ثب٢ٙي
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ّی٤ٚٝشَ ٤ٕ٣اك٘ ىٍیبی هٍِىٍ ٙٞبٗ ثب كي٣ى 1800فال٥٣ ٤ٕاك٘ ػِایَ ػ٤٢ثی ثب كي٣ى 

ّی٤ٚٝشَ، ىٍیبؿ٦ ٧بی ىاهٚی ٣د٦٢٨ ٧بی آثی، دشب١ٖی٘ ٕٖشَى٥ ای ثَای س٤ٕق٦ آثِیبٟ ث٦ ٣ػ٤ى 800

 .آ٣ٍى٥ ا١ي

ىٍ ٝي ٍبث٘ 19.4ىٍ ٝي اُ اٍاضی ٤ٍّٚ سلز ّٚز،١11.5ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ 2000 آٝبٍ ٕبٗ 

ىٍ ٝي ٕبیَ إشيبى٥ ٧ب ١ؾیَ ػبى٥ ٧ب، 7ىٍٝي سذ٦ ٧ب ٣َٝاسـ 54.5٣ ىٍٝي ػ٨ٖٚ٢ب ،7.5ّٚز ،

 ٝیٚی٤ٟ ٧ْشبٍ ثَآ٣ٍى ٙي٥ 37ّ٘ اٍاضی ٍبث٘ ّٚز ٤ٍّٚ ىٍ كي٣ى .ٝی ثبٙي..٢ٝبعٌ ٨َٙی ٣

ٝش٤ٕظ . ٝیٚی٤ٟ ٧ْشبٍ ٍبث٘ آثیبٍی ٣ثَی٦ ىیٜ ٝی ثب٢ٙي 17إز ٦ّ ثو٘ ٍبث٘ س٤ػ٦ آٟ یق٢ی 

 ىٍٝي سقیی٠ ٙي٥ 84/2 ثَاثَ 1355-1375ػٞقیز ٣اثٖش٦ ث٦ س٤ٙیيار ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٕب٨ٙبی 

 ىٍ ٝي ٝلبٕج٦ ٙي٥ إز ٦ّ ث٦ ٝق٢ی اىِای٘ سَبضب یَای 6/1 ثَاثَ 1375-٣1385ىٍ ى٦٧ ٧بی 

س٤ٙیي ٤ٝاى مٌایی إز، اُ آ١ؼب ٦ّ ٢ٝبثـ س٤ٙیي طبثز إز، اىِای٘ ػٞقیز ٢ٝؼَ ث٦ اىِای٘ ىٚبٍ 

. ثَ ىقبٙیش٨بی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٝی ٤ٙى ٣ ٝی س٤ا١ي ثبفض ١بدبیياٍی ّٚب٣ٍُی ٣ٝلیظ ُیٖز ٤ٙى

 ٣ّب١بٗ ٧بی ٍِٝف٦، اْٝبٟ اىِای٘ 3ثب ث٨ج٤ى ا١شَبٗ آة آثیبٍی اُ عَیٌ سْٞی٘ ّب١بٗ ٧بی ىٍػ٦ 

ث٢بثَای٠ ى١ٍ٣ٞبی ٢ٙ٣ٍی ثَای كياٍ٘ ى٣ثَاث٤ٞ١َىٟ . ىٍٝي ٣ػ٤ى ىاٍى 60َٝٞه آة آثیبٍی سب 

٧ٞب٢١ي َٙایظ ١٤٢ّی ،عجیقز ١َ٘ فٞي٥ ای ىٍ .ٕغق اٍاضی آثی ىٍ ٕب٨ٙبی هِٚ ٣ػ٤ى ىاٍى

سب 12-2)ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ .ٕٖشَٗ اٍاضی ُیَ ّٚز ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ٝل٤ٞالر ٝوشٚو ىاٍى 

. ٝٚوٞبر ّٚب٣ٍُی ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي (2-5

ثْزُ ثزداراى وؾبٍرسی ثز حغت عَاد ٍهذرن تحقیلی ثْزُ ثزدار  (5-2)جذٍل ؽوبرُ 

  ول ثْزُ ثزداراى ؽزح

 ثبعَاداى ثزحغت هذرن تحقیلی

اثشيایی  ػٞـ ثی ٤ٕاى ػٞـ

 ٣ّٞشَ

ٝش٤ٕغ٦ 

 ٣ٍا٢٧ٞبیی

ى٤ً ىیذٜٚ 

 ٣ثبالسَّٚب٣ٍُی

ى٤ً ىیذٜٚ ٣ثبالسَ میَ 

 ّٚب٣ٍُی

 5 11 49 44 109 63 172 ؽْز دّگالى

 29 13 356 1108 1506 1676 3182 دّغتبى ئیالق جٌَثی

 11 3 129 786 928 1183 2111 دّغتبى ئیالق ؽوبلی

دّغتبى حَهِ 

 دّگالى

1680 765 915 593 300 4 18 

 5 7 153 610 775 882 1657 دّغتبى لَری چبی
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 1382عزؽوبری وؾبٍرسی،: هبخذ

 

ثیٚشَ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 1382ىٍ َٕٙٞبٍی ّٚب٣ٍُی ٕبٗ  (5-2)ث٢بثَ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

ىٍ كبٙی ٦ّ ٤ٕاى ٣إٓب٧ی، یْی اُ ٨ٝٞشَی٠ ف٤اٝ٘ سبطیَ ٌٕاٍ ىٍ اٍسَبی ّیيی .ثی ٤ٕاى ث٤ى٥ ا١ي 

ىٍ ای٠ ُٝی٦٢ ایؼبى ّالٓ ٧بی س٣َیؼی ٣آ٤ُٝٙی ٝی س٤ا١ي ىٍ .ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ّٚب٣ٍُی إز 

. َٕای٘ ث٦ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ای٠ ثو٘ ،ٝؤطَ ثبٙي

 تؼذاد ٍهغبحت ثْزُ ثزداریْبی ثب سهیي (6-2)جذٍل ؽوبرُ 

 

 

 1382عزؽوبری وؾبٍرسی ،: هبخذ

سقياى ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ٣ٖٝبكش٨بی ٤ٍٝى ث٥َ٨ ثَىاٍی ٍا ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦  (6-2)ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

 اٍاضی ٧37570ٞب١غ٤ٍ ٦ّ اُ ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ دیيإز، ى٧ٖشبٟ ئیالً ٙٞبٙی ثب .١ٚب ٟ ٝی ى٧ي

٣ٍٕشب٧بی ٦ّ ىٍ ٝلي٣ى٥ ای٠ ى٧ٖشبٟ ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي، اُ .ٍُافی ثیٚشَی ١ٖجز ث٦ ثَی٦ ى٧ٖشب٨١ب ىاٍى 

ٙلبػ اٍشٞبىی ٣ضقیز ث٨شَی ١ٖجز ث٦ ثَی٦ ٣ٍٕشب٧ب ىا١ٍي ٣ث٦ فٚز ٣ٕقز ُیبى ُٝی٨٢بی ٤ٍٝى 

 .ث٥َ٨ ثَىاٍی ، ى٢ٍّبٍ ّٚب٣ٍُی ث٦ ىاٝذ٣ٍَی ١یِ ٝی دَىا١ُي

 تؼذاد ٍهغبحت ثْزُ ثزداریْبی ثب سهیي دین ٍآثی (7-2)جذٍل ؽوبرُ 

–اراضی سراػی  ول ؽزح

 دین 

 اراضی سراػی آثی  ول 

سقياى 

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی 

سقياى  ٖٝبكز 

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی 

سقياى  ٖٝبكز 

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی 

سقياى  ٖٝبكز 

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی 

ٖٝبكز 

ُیَ 

ّٚز 

 اراضی سراػی ول ؽزح

ٖٝبكز  سقياى ث٥َ٨ ثَىاٍی ٖٝبكز سقياى ث٥َ٨ ثَىاٍی

 1919 162 1920 165 ؽْز دّگالى

 23244 2792 23583 2822 دّغتبى ئیالق جٌَثی

 37570 1856 37624 1862 دّغتبى ئیالق ؽوبلی

 20549 1406 20618 1417 دّغتبى حَهِ دّگالى

 21619 1376 21866 1384 دّغتبى لَری چبی
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 آثی 

 866 96 949 105 970 107 970 108 ؽْز دّگالى

دّغتبى ئیالق 

 جٌَثی 

2580 18206 2576 18159 1960 5085 1935 4635 

دّغتبى ئیالق 

 ؽوبلی 

1833 36749 1833 36738 578 832 557 715 

دّغتبى حَهِ 

 دّگالى 

1232 15415 1231 15413 1023 5135 842 4229 

دّغتبى لَری 

 چبی 

1227 18616 1226 18613 772 3006 714 2413 

 1382عزؽوبری وؾبٍرسی،: هبخذ

٣اكي ث٥َ٨ ثَىاٍی ١1935ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ى٧ٖشبٟ ئیالً ػ٤٢ثی ثب   (7-2)ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ

 ٖٝبكز، ثیٚشَی٠ اٍاضی ٍُافی آثی ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز ٦ّ ای٠ َٝياٍ ث٦ فٚز ٣4635

الُٛ ث٦ یبى آ٣ٍی إز .س٤ا١بیی اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ كيَ ؿب٨٧بی فٞیٌ ١٣ی٦ٞ فٞیٌ ث٤ى٥ إز 

٦ّ ٣ٍٕشب٧بی ٣اٍـ ىٍ ای٠ ى٧ٖشبٟ ىٍ ىب٦ٚٝ ١ِىیْی ١ٖجز ث٦ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي ٣ث٢ب 

ث٦ اؽ٨بٍار ٝلٚی ث٦ فٚز اٍسجبط ثیٚشَ ثب ػ٨بى ّٚب٣ٍُی، اُ ٨ٙ٣ٍبی ٤١ی٠ ّٚز إٓب٧ی ثیٚشَی 

. ىا١ٍي

ٕغق ّبٙز ٣ٝیِاٟ س٤ٙیي ٝل٤ٞالر إبٕی ٣فٞي٥ ٍا ىٍ ٝلي٣ى٥  ( 8-2سب12-2)ػيا٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

 . ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ١ٚبٟ ٝی ى٢٧ي 

عغح وبؽت ٍهیشاى تَلیذ هحقَل گٌذم  (8-2)جذٍل ؽوبرُ 

  آثی ول ؽزح

 ىیٜ

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

سقيا ى  س٤ٙیي

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 514 537 93 1381 363 60 1896 900 131 ؽْز دّگالى

دّغتبى ئیالق 

 جٌَثی

2431 10607 15443 792 1625 6126 2220 8982 9316 
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دّغتبى ئیالق 

 ؽوبلی

1793 18894 19800 131 192 321 1787 18703 19749 

دّغتبى حَهِ 

 دّگالى

1197 8749 12706 271 1195 5100 1088 7555 7606 

دّغتبى لَری 

 چبی

1254 10476 12701 321 1061 2899 1173 9415 9802 

 

٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ ىاى٥ ٧بی ای٠ ػيا٣ٗ ١ٚبٟ ٝی ى٢٧ي سقياى ث٥َ٨ ثَىاٍی ٝل٤ٞٗ ٢ٕيٛ، ٕغق ّبٙز 

ىٍكبٙی ٦ّ ىٍ اٍاضی آثی ثب ای٦ْ٢ .٣ٝیِاٟ س٤ٙیي آٟ ىٍ اٍضی آثی، اُ ثَی٦ ى٧ٖشب٨١ب ثبالسَ إز 

٣اكي ث٥َ٨ ثَىاٍی ىاٙش٦ إز، ٕغق ّبٙز ٣ٝیِاٟ س٤ٙیي آٟ اُ ى٧ٖشبٟ 2220ای٠ ى٧ٖشبٟ سقياى 

٦ّ ث٦ ای٠ فٚز ث٤ى٥ إز ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ ای٠ ى٧ٖشبٟ، ٢ٕيٛ ٍا ث٦ .ئیالً ٙٞبٙی دبیی٠ سَ إز 

٤ٍٝر ىیٜ ٝی ّب١ٍي، ىٍ كبٙی ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ ى٧ٖشبٟ ئیالً ٙٞبٙی ثب كيَ ؿب٥، ثیٚشَ اٍاضی آثی 

 .ه٤ى ٍاث٦ ّٚز ٢ٕيٛ اهشٞبٛ ٝی ى٢٧ي

 عغح وبؽت ٍهیشاى تَلیذ هحقَل جَ  (9-2)جذٍل ؽوبرُ 

                            ىیٜ آثی ول ؽزح

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی 

ٕغق 

 ّبٙز  

سقيا ى ث٥َ٨    س٤ٙیي 

 ثَىاٍی 

  ٕغق 

 ّبٙز 

 س٤ٙیي 

 

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی   

 ٕغق 

 ّبٙز 

 س٤ٙیي   

 0 0 1 46 17 8 48 19 9 ؽْز دّگالى

 406 499 353 521 150 122 926 650 459 دّغتبى ئیالق جٌَثی 

 52 60 29 37 22 24 88 83 52 دّغتبى ئیالق ؽوبلی 

 57 69 30 476 163 109 533 232 137 دّغتبى حَهِ دّگالى 

 35 48 40 117 54 42 152 101 82 دّغتبى لَری چبی 

 1382َٕٙٞبٍ ّٚب٣ٍُی ،: ٝبهٌ

دیيإز، ىٍ س٤ٙیي ٝل٤ٞٗ ػ٤ ى٧ٖشبٟ ئیالً ػ٤٢ثی  (15)٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ اُ ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

ىٍ ٝٚب٧يار ٝیيا١ی ٝٚوٜ ٙي .،ٕغق ّبٙز ٣ٝیِاٟ س٤ٙیي ثیٚشَی ١ٖجز ث٦ ثَی٦ ى٧ٖشب٨١ب ىاٍى 

.  ٦ّ  ىٍ ای٠ ى٧ٖشبٟ ثقي اُ ٢ٕيٛ ،ػ٤ ٝل٤ٞٗ س٤ٙیيی ى٣ٛ ث٦ كٖبة ٝی آیي
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 عغح وبؽت ٍهیشاى تَلیذ هحقَل ًخَد (10-2)جذٍل ؽوبرُ 

 ىیٜ آثی ول ؽزح

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

سقيا ى  س٤ٙیي

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 3 9 4 0 0 0 3 9 4 ؽْز دّگالى

دّغتبى ئیالق 

 جٌَثی

1725 4958 1883 36 32 26 1705 4926 1857 

دّغتبى ئیالق 

 ؽوبلی

229 1093 211 0 0 0 229 1093 211 

دّغتبى حَهِ 

 دّگالى

138 419 98 5 7 7 133 412 91 

 

ثیٚشَ ّٚب٣ٍُاٟ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝل٤ٞٗ ١و٤ى ٍا ث٦ ٤ٍٝر ىیٜ ّٚز ٝی ١ٞبی٢ي ٣سقياى 

ٝلي٣ىی ٦ّ اٍاضی آثی ٦ّ ث٦ ّٚز ١و٤ى اهشٞبٛ ٝی یبثي، ثیٚشَ اٍاضی ١ِىیِ ٣ٍىهب٦١ ٧بی 

١ٚبٟ ٝی ى٧ي ى٧ٖشبٟ   (10-2)ىٞٚی یب ؿ٦ٞٚ ٧بی عجیقی ٝی ثب٢ٙي، ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ

. ئیالً ػ٤٢ثی ىٍ ّٚز ١و٤ى ١یِ ٍسج٦ ثبالسَی ١ٖجز ث٦ ثَی٦ ى٧ٖشب٨١ب ىاٍى

 عغح وبؽت  ٍهیشاى تَلیذ هحقَل یًَجِ ٍاعپزط خؾه (11-2)جذٍل ؽوبرُ

 ىیٜ آثی ول ؽزح

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

سقيا ى  س٤ٙیي

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 0 0 0 2278 262 44 2278 262 44 ؽْز دّگالى

دّغتبى ئیالق 

 جٌَثی

1604 2108 19703 1604 2108 19703 0 0 0 

دّغتبى ئیالق 

 ؽوبلی

493 477 1442 493 477 1442 0 0 0 

دّغتبى حَهِ 

 دّگالى

693 2205 16102 693 2205 16102    

دّغتبى لَری 

 چبی

498 930 5032 498 930 5032 0 0 0 

 1382عزؽوبری وؾبٍرسی ،: هبخذ
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دیيإز ٦ّ ىٍ ٤ٍٝى ٝل٤ٞٗ ی١٤ؼ٦ ٣إذَٓ ١یِ ى٧ٖشبٟ ئیالً  (11-2)اُ ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

ػ٤٢ثی، سقياى ث٥َ٨ ثَىاٍ ، ٕغق ّبٙز ٣ٝیِاٟ س٤ٙیي ثیٚشَی ١ٖجز ث٦ ثَی٦ ى٧ٖشب٨١ب ىاٍى ٣ىَظ ث٦ 

ثیٚشَ ی٠ َٝياٍ س٤ٙیي ای٠ ٝل٤ٞٗ َٝث٤ط ث٦ .٤ٍٝر آثی ١یِ ای٠ ٝل٤ٞٗ ّٚز ٝی ٤ٙى

٣ٍٕشب٧بی ٝجبٍُ آثبى، ؿَاك آثبى، ثٚجبٟ آثبى، ٝبىً آثبى ١َٕ٣ؼیب٦١ ٝی ثبٙي،٦ّ ثب كيَ ؿب٨٧بی 

فٞیٌ ١٣ی٦ٞ فٞیٌ اٍياٛ ث٦ ّٚز ای٠ ٝل٤ٞٗ ٝی ١ٞبی٢ي ٣ثیٚشَ ای٠ ٝل٤ٞٗ ث٦ ٤ٍٝر سؼبٍی 

 .٣ثَای ى٣َٗ ىٍ ثبُاٍ ٝی ثبٙي

 عغح وبؽت ٍهیشاى تَلیذ هحقَل عیت سهیٌی (12-2)جذٍل ؽوبرُ 

 دین آثی ول ؽزح

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

سقيا ى  س٤ٙیي

ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 

سقياى ث٥َ٨ 

 ثَىاٍی

ٕغق 

 ّبٙز

 س٤ٙیي

 0 0 0 2980 134 14 2980 134 14 ؽْز دّگالى

 0 0 0 7749 322 111 7749 322 111 دّغتبى ئیالق جٌَثی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دّغتبى ئیالق ؽوبلی

دّغتبى حَهِ 

 دّگالى

56 177 4391 56 177 4391 0 0 0 

 0 0 0 5221 332 133 5221 332 133 دّغتبى لَری چبی

 1382َٕٙٞبٍی ّٚب٣ٍُی ،

ثب ای٦ْ٢ ٕیت ُٝی٢ی ث٦ ٤ٍٝر ٣ٕیقی ىٍ ای٠ ٨َٕٙشبٟ ّٚز ٝی ٤ٙى، ٣ٙی ثیٚشَ ّٚب٣ٍُا١ی ٦ّ 

اٍياٛ ث٦ ّٚز ٕیت ُٝی٢ی ٝی ١ٞبی٢ي ، اُ إشب٨١ب ی ىیَٖ ٝی ثب٢ٙي ،ث٦ ای٠ ٤ٍٝر ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ 

ث٦ فٚز فيٛ س٤ا١بیی اٍشٞبىی ػ٨ز ّٚز ،ُٝی٨٢بی ه٤ى ٍا ث٦ ٤ٍٝر اػب٥ٍ ای  ىٍ ٍجبٗ كٌ 

 .سَٞه، ث٦ ای٠ ّٚب٣ٍُاٟ ٣إٌاٍ ٝی ٢٢ّي 

: عْن وؾبٍرسی در تَلیذ ًبخبلـ داخلی- 2-2-1

ث٦ ٕجت ف٤اٝ٘ ىٞٚی ٤ّ٣ٙ٘ ى٣ٙز ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦، سنییَار ؿٖٚٞیَی ىٍ ا٤ٖٙی ّبٍثَی 

ٕٖشَٗ اٍاضی ُیَ ّٚز، اٍسَبءدشب١ٖی٘ آثیبٍی .اٍاضی ىٍ عی ُٝبٟ ث٦ ٣ػ٤ى آٝي٥ إز 

،ٕبُٝب١ي٧ی ٝؼيى ١ؾبٛ ٧بی ٍُافی ٣َٕٝبی٦ ثو٘ ه٤ٞٝی ىٍ ٝؼشٞـ ٧بی ّٚز ٢ٝ٣قز 
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،سقب١٣ی َّىٟ ٣ّبٍثَى ى٢ب٣ٍی ثیٚشَ ثَای س٤ٙیي ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٙبٝ٘ ٝل٤ٞالر ٍُافی، 

ثبمی، ٕجِیؼبر، ىاٝياٍی ١٣یِ ث٨ج٤ى آثویِىاٍی ثب فض اىِای٘ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

ىٍ ١شیؼ٦ ٨ٕٜ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٙیي .اٝب ٕبیَ ثو٨ٚبی اٍشٞبى َٕیقشَ ٍٙي ٤ٞ١ى١ي.َٕىیي 

ای٠ ى٣ ٝشنیَ ىٍ ػ٨ز ىٍٕشی كَّز ٤ٞ١ى٥ إز  ١٣ٚبٟ .١بهبٜٙ ىاهٚی ىٍ كبٗ ّب٧٘ إز 

 .ٝی ى٧ي ٦ّ ١٣ٍي ٍٙي اٍشٞبىی ىٍ ٖٝیَ ٝغ٤ٚثی ػَیبٟ ىاٍى 

ىٍٝي ١یِ ٍبىٍ إز ثَاثَی ٨ٕ16ٜ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ىاهٚی كشی ىٍ كي 

ث٢بثَای٠ س٤ٕق٦ دبیياٍ .ثیٚشَی ىٍ س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍ َٝبی٦ٖ ثب ٕبیَ ثو٨ٚبی اٍشٞبىی ثٍََاٍ ١ٞبیي

ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثَای ٍٙي ٣س٤ٕق٦ ّ٘ اٍشٞبى ٣ثَاثَی ثیٚشَىٍ س٤ُیـ ىٍآٝي ثو٘ ٣ٍٕشبیی ٣یب 

 (.1382َِّٝ آٝبٍ ایَاٟ )ّٚب٣ٍُی ض٣ٍَی إز 

 الگَّبی ًظزی تَعؼِ التقبدی- 2-3

ثلض ا١ٖیِ ٙيٟ ٖٝب٦ٙ س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ثقي اُ ػ٢ٔ ػ٨ب١ی ى٣ٛ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦، 

فٞيسب سج٤ٍٚی اُ ٕٖشَٗ ْٙبه ثی٠ ٧ٍ٤ّٚبی ٢ٝقشی ٙي٥ ٣ىٍكبٗ س٤ٕق٦ ٣ ىََىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب 

دیيای٘ ى٣ٙز ٣ٍ٤ٙی ٕبثٌ ٝجش٢ی ثَآ٥ُ٤ٝ ٧بی ٝبٍّٔ ٣ٕٖشَٗ ٍا٧جَى آٟ ث٦ .ث٤ى٥ إز 

٧ٍ٤ّٚبی ىیَٖ، ٢ٝيقز ٧بی إشَالٗ عٚجب٦١ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٣س٤ػ٦ ١ؾَی٦ دَىاُاٟ 

مَثی ث٦ ٖٝبئ٘ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب، ٤ٝػجبر ديیي آٝيٟ عیو ٣ٕیقی اُ ١ؾَیبر س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ٍا 

 .ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى

١٣ٍي ْٙ٘ ٕیَی ٝغبٙقبر س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ىٍ ُٝب١ی ث٤ى ٦ّ ٧ٍ٤ّٚبی ٢ٝقشی سل٤الر ٕبهشبٍی 

ث٤ى ٦ّ ای٠ (اٍشٞبىی)ه٤ى ٍا دٚز َٕ ٌٕاٙش٦ ٣ٖٝبئ٘ اٍشٞبىی آ٨١ب، ٖٝبئ٘ هبٛ س٤ٕق٦ یبىشٖی 

ٝي٤٨ٛ ٍٙي ١یِ ىٍ ١ؾَیبر اٍشٞبىی .ٖٝبئ٘ ك٤ٗ ٣ك٤ٗ ٕیبٕز ٧بی سظجیشی ٣س٤ُیقی ٣ٍٙي ث٤ى

ُیَا ٖٝب٦ٙ اٝٚی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب یق٢ی .،ؿیِی ث٦ ػِ اىِای٘ ٕغق َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٣س٤ٙیيار ١ج٤ى

سل٤الر ٕبهشبٍی ْٙ٘ َٕىش٦ ٣اٍشٞبى ػبٝق٦، ٝقیب٧ٍبی س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ٍا ىٍ ه٤ى ػٞـ َّى٥ 

ثَای سجیی٠ س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ٣ ٍا٨٧بی ١ی٘ ث٦ ا٧ياه س٤ٕق٦، ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی ٣ثَإبٓ آ٨١ب .ث٤ى
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ث٦ .ٍا٧جَى٧بی ٝشيب٣سی ْٙ٘ َٕىز ٦ّ ٣یْٕی ای٠ ١ؾَیبر ٣ٍا٧جَى٧ب، ٝشيب٣ر ث٤ىٟ آ٨١بٕز

 .ع٤ٍی٦ْ عیو ٣ٕیقی اُ ای٠ ١ؾَیبر ٣ٍا٧جَى٧بٍا ىٍ اىثیبر س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ٝی س٤اٟ یبىز

 (ىایب١ب٧ب١ز)   ٥٣َٕ ث٢يی ١ؾَیبر س٤ٕق٦ اٍشٞبىی

 :ىایب١ب٧ب١ز ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ٍا ىٍ ٧يز ٥٣َٕ اٍائ٦ ٝی ٢ّي

 ّالٕیِ ٧ب: اٙو

 {١ؾَی٦ )ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی ٕٖشَٗ ٧ٖش٦ ٧بی َٕٝبی٦ ىاٍی : ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی َٕٝبی٦ ىاٍی

 (٤١ٕبُی

 ِا٤ٖٙی ١ؾَی ١ئ٤ّالٕی 

 {ا٤ٖٙی ١ؾَی ٕبهشبٍی َٕایبٟ: ا٧٤ٖٙبی ٝیب١ی 

 ا٤ٖٙی ١ؾَی ١یب٧ُبی إبٕی 

 ٍّٔا٤ٖٙی ١ؾَی ١ئ٤ٝبٍّٖیٖٜ: ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی ٝبٍّٖیٖشی}ٝب 

 ا٤ٖٙی ١ؾَی ٣اثٖشٖی 

٧ب١ز ،ٍی٦ٚ ثٖیبٍی اُ ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ىٍ ثقي اُ ػ٢ٔ ػ٨ب١ی ى٣ٛ ٍا ىٍ ١ؾَیبر 

 .ّالٕیِ ٧ب، اُ ٍجی٘ آىاٛ إٞیز، ىی٤یي ٍیْبٍى٣، ٍاثَر ٝبٙش٤ٓ ٣ٝی٘ ٝی ىا١ي

 :الگَی ًظزی تَعؼِ عزهبیِ داری یب ًَعبسی- 2-3-1  

ٖٝیَ سل٤ٗ ػ٤اٝـ مَثی ٣ث٦ ع٤ٍهبٛ سل٤الر ى٣ٍاٟ ا١َالة ٢ٝقشی، سْٚی٘ ى٢٧ي٥ ٝج٢بی ١ؾَی 

ای٠ ا٤ٖٙ ػ٤اٝـ َٕٝبی٦ ىاٍی ٢ٝ٣قشی ٙي٥ ى١یبی ىقٚی ٍا ػ٤اٝـ س٤ٕق٦ یبىش٦ سَٚی .ای٠ ا٤ٖٙ إز 

َّى٥  ٣ٌٙا ٖٝیَ سل٤ٗ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ٍا ث٦ ف٤٢اٟ ٍا٢٧ٞبی ٕیب ٕشٌٖاٍی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ 

٥٣َٕ ٣ٕیقی اُ ١ؾَی٦ دَىاُاٟ ىٍ ای٠ ا٤ٖٙی ١ؾَی، ٝقشَي ث٦ سل٤ٗ ػ٤اٝـ ىٍ .س٤ٕق٦ ٝی ىا١ي

 َٝك٦ٚ ای ٣ٍٕش٣٤سيْیِ ػ٤اٝـ ٢ٕشی 5سيْیِ .ٖٝیَی سبٍیوی ٣عی ى٣ٍاٟ ٧بی هبٝی ا١ي

ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ اُ آ١ؼب٦ّ .٣ٝيٍٟ اُ ١ؾَ ثٖیبٍی اُ ی٠ ١ؾَی٦  ٦١٤ٞ١ ای اُای٠ ديیي٥ ای سبٍیوی إز

ٖٝیَسل٤الر اٍشٞبىی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی مَة ث٦ ف٤٢اٟ ٝج٢بی ١ؾَی٦ دَىاُی ٍَاٍ َٕىش٦ إز ،ٌٙاعج٦َ 

َٕٝبی٦ ىاٍىٍ ػَیبٟ ای٠ سل٤الر ١َ٘ ٍبث٘ س٤ػ٨ی ثبُی ٝی ٢ّي ٨ٝ٣ٞشَی٠ ١َ٘ آٟ ىٍ ا١جبٙز 

ٌٙا ا١جبٙز َٕٝبی٦ ث٦ ف٤٢اٟ یِ اٝ٘  ٨ٜٝ ٣ ىٍاّظ١َؾَیبر ث٦ ف٤٢اٟ فبٝ٘ .َٕٝبی٦ إز

ىٍ ای٠ ٤ٍٝر ١َ٘ ٤١آ٣ٍاٟ اٍشٞبىی ىٍ ای٠ ؿبٍؿ٤ة ١ؾَی ٨ٜٝ .إشَاسْیِ ٢ٙبهش٦ ٙي٥ إز
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ا٧ٞیز عج٦َ َٕٝبی٦ ىاٍ، ا١جبٙز .ٝی ٤ٙى ٣ثو٘ ٍبث٘ س٤ػ٨ی اُ سل٤الر ٍا ث٦ ف٨ي٥ ٝی ٕیَى

َٕٝبی٦ ٣ث٦ سجـ آٟ اىِای٘ س٤ٙیيار، ٤ٝػت َٕىیي٥ إز ٦ّ اىِای٘ ىٍآٝيَٕا٦١، ث٦ ف٤٢اٟ 

 .ٙبهٜ ٨ٜٝ ىٍ ا١يا٥ُ ٕیَی ٕغق س٤ٕق٦ یبىشٖی ػ٤اٝـ ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ، ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَاٍٝی ٕیَى

ىٍ ای٠ ا٤ٖٙثب .٧ب١ز، ٣ٍٕش٣٤آٍس٤ٍٙ٤ئیٔ ٍا ث٦ ف٤٢اٟ دی٣َٚاٟ ١ؾَی ای٠ ا٤ٖٙ ٝقَىی ٝی ٢ّي

إشيبى٥ اُ ٝيب٧یٜ ٣ٍب٢ٞ١٤١يی٨بی ى٤ً، ٕیبٕش٨بی ىَىی، د٤ٙی، ٝبٙی ٧٣ٞـ٢ی٠ ا١شوبة س٤ٙ٤٢ّْی 

س٤ٙیي ث٦ ٤ٍٝسی ا١ؼبٛ ٝی دٌیَى ٦ّ ثبال ثَىٟ ٤ٕى عج٦َ َٕٝبی٦ ىاٍ ٣اىِای٘ ١َ٘ آٟ ىٍ سل٤ٗ 

اىِای٘ ٤ٕى ث٦ ٤١ث٦ ه٤ى، ث٦ ٣ٕی٦ٚ عج٦َ َٕٝبی٦ ىاٍث٦ ا١جبٙز َٕٝبی٦ .ػبٝق٦ ٍا س٤ٚیٌ ٣س٨ٖی٘ ١ٞبیي

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ىٍ ای٠ ا٤ٖٙی ١ؾَی ٤ٝا١ـ س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ىٍ .٣ٍٙي اٍشٞبىی َٕیقشَ سجيی٘ ٝی ٤ٙى

٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَ س٤ٕق٦ یبىش٦ ىاهٚی سَٚی ٙي٥ ٣ث٦ ػبی س٤ػ٦ ث٦ ١ؾبٛ ػ٨ب١ی ث٦ ٖٝبئ٘ ىاهٚی اُ 

٣یْٕی ف٤ٞٝی ١ؾَی٦ دَىاُاٟ ای٠ ا٤ٖٙ ىٍ ای٠ .ػ٦ٚٞ ٖٝبئ٘ ٨١بىی ٣ى٢٧َٖی س٤ػ٦ ٙي٥ إز 

إز ٦ّ سٞبٝی آ٨١ب ،اٍشٞبى٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَ س٤ٕق٦ یبىش٦ ٍا ىٍ ثَٕی١َي٥ ثو٘ ٍبث٘ س٤ػ٨ی اُ 

ٕبهشب٧ٍبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ٝی ىا٢١ي ٣ٕقی ١ؾَی آ١بٟ ثَای٠ إز ٦ّ ثب ؿ٦ ْٝب١یٖٜ ٧بی ٝی س٤اٟ 

اُ ای٠ ٣ٍ ّٚی٦ ای٠ ١ؾَی٦ دَىاُاٟ ث٦ ىهبٙز ى٣ٙز ىٍ اٍشٞبى .ثو٨ٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ٍا ٝشل٤ٗ ٤ٞ١ى

اُ آ١ؼب ٦ّ ای٠ ا٤ٖٙٝب١ـ س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ٍا .ٝقشَي١ي ٣ ١َ٘ آٟ ٍاثَای ای٠ سل٤ٗ ض٣ٍَی ٝی ىا٢١ي

فٞيسب ىٍ ٖٝبئ٘ ىاهٚی ٧ٍ٤ّٚب ػٖشؼ٤ ٝی ٢ّي، ٌٙا ١ؾَ ٖٝبفيی ١ٖجز ث٦ ثبُاٍ ػ٨ب١ی ١ياٍى 

٣ٝقشَي إز ٦ّ ثب ٕیبٕش٨بی ٝيثَا٦١ ثبٍُٕب١ی هبٍػی، ٝی س٤اٟ ٍٙي ٣س٤ٕق٦ ىاهٚی ٍا ثب ث٥َ٨ 

ثٖیبٍی اُ ٝبكت ١ؾَاٟ ٝقشَي١ي٦ّ .ٕیَی اُ ىَٝز ٧بی ٤ٝػ٤ى دی٘ ثَى ٣ث٦ آٟ َٕفز ىاى

ف٤اٝ٘ ٤ٝػ٤ى ىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب، یْيیَٖ ٍا ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ٣ىََثیٚشَ سٚيیي ٝی 

ٝظال ٤١ٍّٔ،٤ّؿِ ث٤ىٟ ثبُاٍ ىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ٍا ٝب١ـ ٨ٝٞی ثَای ٍٙي ٣س٤ٕق٦ آ٨١ب ٝی .٢٢ّي

ىٍ آٝي َٕا٦١ ٝلي٣ىثبفض دٔ ا١ياُ ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٝلي٣ى ٣آٟ ٧ٜ ثبفض س٤ٙیيار ّٜ، .ىا١ي

٤١ٍّٔ ىٍ ای٠ ٍاثغ٦ اُ ىای٥َ ثٖش٦ ای ٝلجز .اٙشنبٗ ّٜ ٣ٌٙا ىٍآٝي ٣دٔ ا١ياُ ّٞشَی ٝی ٤ٙى

ٝی ٢ّي ٦ّ ث٦ ٣ٍَٝ ُٝبٟ سٚيیي ٝی ٤ٙى٧٣یؾ ْٝب١یِٝی ثَای هبٍع ٙيٟ اُ ای٠ ىای٥َ ثٖش٦ ٣ػ٤ى 

 . ١ياٍى
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( ًَروظ ) دایزُ ؽَم فمز :(2-2)ًوَدار 

 

٤ٙئیٔ ١یِ ث٦ ٤١فی ىیَٖ،ث٦ ىای٥َ ثٖش٦ س٤ٕق٦ ١یبىشٖی اٙب٥ٍ ٝی ٢ّي ٣فبٝ٘ اٝٚی س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ٍا 

 .اٍشٞبىی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب س٤ضیق ٝی ى٧ي-ثب ٕبهشب٧ٍبی اػشٞبفی

٣ٍٕش٤ ٧ٜ ا١جبٙز دٔ ا١ياُ ٣َٕٝبی٦ ٣سنییَار ٨١بىی ٣اػشٞبفی ٍا اُ ٣ِٚٝٝبر إبٕی س٤ٕق٦ ٝی 

٧َؿ٢ي ٨ٝیب ث٤ىٟ فبٝ٘ هبٍػی ٍا ىٍ َٝك٦ٚ هیِ اٍشٞبىی ٨ٜٝ ٝی ىا١ي٣ٙی سل٤الر ىاهٚی .ىا١ي

(. 268:1386ٕقیيی ، )ٍا فبٝ٘ اٝٚی س٤ٕق٦ ٝی ىا١ي

 :الگَی ًظزی ًئَوالعیه ّب- 2-3-2

اُ ١ؾَ ١ئ٤ّالٕی٨ْب ا١لَاه ىٍ ٍیٞش٨بی ثبُاٍ، ٤ٝػت ا١لَاه ىٍ سوٞیٜ ٢ٝبثـ ٢ّ٣ي ٙيٟ ٍٙي 

٣ٍىب٥ اٍشٞبىی ٝی َٕىى، ث٢بثَای٠ س٤ٝی٦ ٨ٜٝ ا٤ٖٙی ١ئ٤ّالٕی٨ْب، ٍىـ ا١لَاه ٍیٞش٨ب ىٍ ثبُاٍ ٧ب 

 .إز

ثَإبٓ ای٠ ١ؾَیبر إز ٦ّ ١ئ٤ّالٕی٨ْبىهبٙز ى٣ٙز ٍا ىٍ اٍشٞبى، ث٦ ػِ ٤ٝاٍى ٝلي٣ى٦ّ اُ 

ف٨ي٥ ثو٘ ه٤ٞٝی ث١َٞی آیي، ض٣ٍَی ١ٞی ىا٢١ي ٣ىهبٙز ثی٘ اُ كي ى٣ٙز ىٍ اٍشٞبى ٍا 

اُ ای٠ ٣ٍ یْی اُ ٕیبٕش٨بی إبٕی ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ،ّب٧٘ .٢ٝجـ ٨ٜٝ ا١لَاه ىٍ ٍیٞش٨ب ٝی ىا٢١ي

ىهبٙز ى٣ٙز إز ٦ّ اهیَا سلز ف٤٢اٟ ٕیبٕش٨بی آُاى ٕبُی اٍشٞبىی س٤ٕظ ثقضی اُ اٍشٞبى 

 .ىا١بٟ ٣ثب١ِ ػ٨ب١ی افالٛ ٙي٥ إز
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اُ آ١ؼب ٦ّ اٍشٞبى ىاهٚی ثب ٝلي٣ىیش٨بی ٤ٝاػ٦ إز ،ٌٙا اىمبٛ ىٍ ثبُا٧ٍبی ػ٨ب١ی ٣ث٥َ٨ ٕیَی 

اُ ِٝیز ٧بی ١ٖجی اُ ا٤ٝٗ دٌیَىش٦ ٙي٥ ١ئ٤ّالٕی٨ْبىٍ اٍشٞبى ػ٨ب١ی إز،اُ ای٣َ٢ آ٨١ب ىیيٕب٥ 

ٝظجشی ١ٖجز ث٦ ثبُاٍ ػ٨ب١ی ىاٙش٦ ٣ٍٙي ٖٝشَٞ اٍشٞبىی ٍا ىٍ ٣َٕ اٍسجبط ٖٝشَٞ ثب ١ؾبٛ ػ٨ب١ی ٝی 

 .٧ب١ز، ػ١٤ِ، إش٤اٍر ٝی٘ ٣ٝبٍٙبٗ ٍا دی٣َٚاٟ ا٤ٖٙی ١ؾَی ١ئ٤ّالٕیِ ٝی ىا١ي.ىا٢١ي

ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ٝی س٤اٟ ٕيز ٝبكت ١ؾَاٟ ای٠ ا٤ٖٙ ٝقشَي١ي ٦ّ ا١لَاه ىٍ ٍیٞش٨بی 

ثبُا٣ٍث٢بثَای٠ سوٞیٜ ١بٝغ٤ٚة ٢ٝبثـ اُ ٣یْٕی ٧بی ٝٚشَُ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ 

١ج٤ى ّبٍایی اٍشٞبىی ٣ّب٧٘ ٍٙي اٍشٞبىی ْٝٚ٘ إبٕی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب .٣ّٞشَس٤ٕق٦ یبىش٦ إز

ث٦ ٧ٞی٠ ػ٨ز سوٞیٜ ْٝب١یٖٜ ٍیٞش٨ب ٣اىِای٘ ّبٍایی ىٍ ١ؾبٛ اٍشٞبىی ،ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ .ٝی ثبٙي

اىِای٘ ٍىب٥ ٣ٍٙي اٍشٞبىی ،ّب٧٘ ١َ٘ ٝياه٦ٚ َٕایب٦١ ى٣ٙش٨بىٍ ا١لَاه ٍیٞش٨ب، ث١َب٦ٝ ٧بی 

آُاى ٕبُی ایؼبىٍٍبثز ىٍ ثبُا٧ٍب٣ایؼبى آُاىی فٞ٘ ٧َؿ٦ ثیٚشَث٦ س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ٍا دی٨٢ٚبىٝی 

آ٨١ب ٝقشَي١ي٦ّ ى٣ٙز ثبیي ىٍ ٢ّشَٗ فَض٦ د٤ٗ، ٍىـ ٤ٝا١ـ ٨١بىی ٣ى٢٧َٖی ٦ّ ٤ٝػت .١ٞبی٢ي

 .ا١لَاه ٍیٞش٨ب ٝی ٤ٙى ٣آُاى َّىٟ اٍشٞبى اُ ٝياهالر ى٣ٙز، ١َ٘ ه٤ى ٍا ایيب ١ٞبیي

آ٨١ب ٝقشَي١ي ثب .اٝ٘ ِٝیز ١ٖجی ُیَث٢بی ١ؾَی ای٠ ا٤ٖٙىٍ ثٍَٕی ٖٝبئ٘ سؼبٍر هبٍػی إز 

ٌٙا ١ؾبٛ ػ٨ب١ی ٝی س٤ا١ي .ث٥َ٨ َٕىش٠ اُ ِٝیز ٧بی ١ٖجی ٝی س٤اٟ ث٦ ٍٙي اٍشٞبىی ىٕز یبىز

 .س٨ٖی٘ ٢٢ّي٥ ٍٙي اٍشٞبىی ٤ٍّٚ ثبٙي

اُ ١ؾَ آ٨١ب ْٝب١یٖٜ سوٞیٜ ٢ٝبثـ اُ عَیٌ ایؼبىثبُا٧ٍبی ٍٍبثشی ْٙ٘ ٝی ٕیَى ٣ىٍ ٣اٍـ ىَٟ 

ا٣ٙی٦ آ٨١ب ای٠ إز ٦ّ سوٞیٜ ٢ٝبثـ ث٦ ث٨شَی٠ ٣ػ٦ اُ عَیٌ ١ؾبٛ ثبُاٍاْٝبٟ دٌیَإز ٣ى٣ٙز 

(. ٧276:1386ٞبٟ ٢ٝجـ ، ).ّٞشَی٠ ١َ٘ ٍا ىٍ سوٞیٜ ٢ٝبثـ ىاٍى

 :الگَی ًظزی عبختبرگزایبى- 2-3-3

ٝی س٤اٟ ٕيز ا٣ٙی٠ ١ؾَی٦ ٧بی س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ٦ّ ث٦ ْٝٚالر اٍشٞبىی ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ 

ىٍ ٣1930٣1940ث٦ ٕیبٕشٌٖاٍی اٍشٞبى ػ٨ز ثَعَه َّىٟ آ٨١ب دَىاهز، مبٙجب ىٍ ى٦٧ ٧بی 

ىٍ آَٝیْبی السی٠ ٣ث٦ ه٤ٞٛ ثَُی٘ ٣آٍّا١شی٠، ىٍ اطَ ثلَاٟ مَة ىٍ ى٦٧ .آَٝیْبی السی٠ ث٤ى

ث٦ سيٍیغ ْٝٚالر اٍشٞبىی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ١٣1930٣1940بثٖبٝب١ی ١ؾبٛ ػ٨ب١ی ىٍ ى٦٧ ٧بی 1930
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٣اثٖشٖی ٧ٍ٤ّٚبی آَٝیْبی السی٠ ث٦ ٝي٣ٍ ٤ٝاى ا٣ٙی٦ ه٤ى،ّب٧٘ ىٍآٝي٧بی اٍُی .سٚيیي ٙي

٣ث٣َُ َّٖی ٠ِٝٝ  سَاُ دَىاهز ٧ب ٣ُیبٟ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ىٍ سؼبٍر ثی٠ اٙٞٚٚی، ث٦ سيٍیغ ث٧ٌٍبی 

اٍشٞبىىاٟ آٍّا١شی٢ی ٍائ٤ٗ دَثی٘ ثَای ا٣ٙی٠ ثبٍ .ْٙ٘ ٕیَی ١ؾَی٦ ٕبهشبٍَٕایبٟ ٍا ایؼبى ٤ٞ١ى

 .ٕیبٕش٨بی اٍشٞبىی ثَای ٤ٝاػ٦ ٙيٟ ثب ػَیب١بر ى٤ً ٍا اٍائ٦ ىاى

 :ٕبهشبٍ ّٚی ای٠ ١ؾَی٦ ث٦ َٙف ُیَإز

ث٦ ىٙی٘ ٝبىٍار ٤ٝاىا٣ٙی٦ .ثو٘ فَض٦ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَس٤ٕق٦ یبىش٦ ،ّٚ٘ ١بدٌیَإز

ٌٙا َّٖی .٣٣اٍىار ّبال٧بی ٢ٝقشی، ٍاثغ٦ ٝجبى٦ٙ ىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ٤ٞ٧ا٥ٍ ث٦ ضٍَٙبٟ ٝی ثبٙي

كٞبیز اُ ٢ٝبیـ ىاهٚی، ایؼبى ثو٘ ٝش٤٢ؿ .٠ِٝٝ دَىاهش٨ب ٣یْٕی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ث٦ ٙٞبٍٝی ٣ٍى

٢ٝقشی ثب سبّیي ٧ِٞٝبٟ ثَّبال٧بی َٝٞىی  ٣إغ٦ یی ٣َٕٝبی٦ یی، افٞبٗ سقَى٦ ٧بی َّٕٞی، 

٨ٕٞی٦ ث٢يی اٍُی ٣دبیی٠ آ٣ٍىٟ ٧ِی٦٢ ٧بی َٕٝبی٦ ٌٕاٍی، هب٦ٝ ّب٧٘ ١َم ث٥َ٨ ىٍ ثبُاٍ، 

ث٦ ١ؾَ آ٨١بى٣ٙز ثَای كٞبیز اُ ٢ٝبیـ، ىٍ اٍشٞبى ىهبٙز .س٤ٝی٦ ٝبكت ١ؾَاٟ ای٠ ا٤ٖٙ ٝی ثبٙي

ٝی ٢ّي ٣ اُ اثِا٧ٍبی ٖٝشَیٜ ٣میَٖٝشَیٜ إشيبى٥ ٝی ٢ّي ٣ثي٣ٟ ای٦ْ٢ ػبی ثو٘ ه٤ٞٝی ٍا 

ث٦ ١ؾَ آ٨١ب ١ؾبٛ ػ٨ب١ی اُ ای٠ ١ؾَ ٦ّ .ثٖیَى، ىقبٙیز ٧بی آٟ ٍا ٙيیيا سلز سبطیَ ٍَاٍٝی ى٧ي

ىَٝز ٧بیی ٍا ىٍ اهشیبٍ ٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَ س٤ٕق٦ یبىش٦ ٝی ٌٕاٍى، ٝظجز إز، ٣ٙی ای٠ ٧ٍ٤ّٚباُ 

ٌٙا ثبیٖشی ٕیبٕش٨بی .سؼبٍر ػ٨ب١ی ٝي٦ٝ ٝی ثی٢٢ي ٣ٕبهشبٍ آ٨١ب ىؿبٍ ١بثٖب ٝب١ی ٝی َٕىى

ْٝب١یٖٜ سوٞیٜ ٢ٝبثـ ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ، اُ عَیٌ .كٞبیشی ٍا ىٍ َٝبث٘ ١ؾبٛ ػ٨ب١ی اسوبً ٤ٞ١ى

(. ٧278:1386ٞبٟ ٢ٝجـ ،)ٕیبٕش٨بی َّٕٞی، ١َم ث٥َ٨ ٣ثوٚی ث٦ ١ؾبٛ ٍیٞش٨ب ٕذَى٥ ٝی ٤ٙى 

  الگَی ًظزی ًیبسّبی اعبعی-2-3-4

ٍىـ ى١ََیِ س٨٢ب .ىٍ ای٠ ١ؾَی٦ ث٦ ػبی ٍٙي اٍشٞبىی ، ٍىـ ى٣ََٝل٣َٝیز ٧يه اٝٚی ٍَإٍَىز 

اُ عَیٌ س٤ُیـ ٝؼيىىٍآٝي٧ب٣ط٣َر، س٤ػ٦ ث٦ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ایؼبى اٙشنبٗ ثَای عجَبر ىَیَ، 

ای٠ ا٤ٖٙ ىٍ ٣اٍـ ٢ّٚی ١ؾَی .اُ عَیٌ ٕٖشَٗ ٢ٝبیـ ٤ّؿِ ٢ٝ٣بیـ ٣ٍٕشبیی اْٝبٟ دٌیَإز 

ىٍ ٍجبٗ ٍا٧جَى س٤ٕق٦ َٕیـ ٢ٝقشی ٣ٕیبٕز ػبیِٖی٢ی ٣اٍىار ث٤ى،٦ّ ىٍ ٧َى٣ ٍا٧جَى، س٤ٕق٦ 

٢ٝقشی ث٦ ٧َٞا٥ ه٤ى، ١َم ٍٙي ٙيیي ػٞقیز ٨َٙی ٣ٕٖشَٗ ١َ٨ٙٚی٢ی ث٦ ُیبٟ ١ُيٕی 
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٣ٍٕشبیی ٣اُ عَه ىیَٖ ٕٖشَٗ ٢ٝقز ث٦ ُیبٟ ّٚب٣ٍُی ٣فَت ٝب١يٕی ى٤٢ٟ س٤ٙیي ىٍ آٟ 

ٝؼ٤ٞف٦ ای٠ ٍا٧جَى٧ب ٤ٝػت ٕٖشَٗ ى٣ََٝل٣َٝیز َٕىیي٥ ٦ّ ای٠ ه٤ىُٝی٦٢ ٧بی فی٢ی .ث٤ى

 .ْٙ٘ ٕیَی ا٤ٖٙی ١ؾَی ١یب٧ُبی إبٕی ٍا ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى

ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ٝی س٤اٟ ٕيز ٝبكت ١ؾَاٟ ای٠ ا٤ٖٙ ٝقشَي١ي٦ّ ث٦ ٣إغ٦ ٢ٝقشی ٙيٟ َٕیـ 

٣ٕٖشَٗ ُیبى ١َ٨ٙٚی٢ی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَ س٤ٕق٦ یبىش٦ ، ى٣ََس٤ُیـ ١بفبىال٦١ ىٍآٝي٧ب ٕٖشَٗ 

ث٦ ای٠ ػ٨ز،آ٨١ب س٤ُیـ ٣اىِای٘ .دیيا َّى٥ ٣ث٦ ٨ٝٞشَی٠ ٣یْٕی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب سجيی٘ ٙي٥ إز

٣ىٍ ای٠ ٍإشب ٍىـ ٤ٝا١ـ ك٤ٍَی ٣ٝبٙی ٍا . ىٍآٝي٧بٍا ث٦ ١يـ عجَبر ىَیَػبٝق٦ س٤ٝی٦ ٝی ٢٢ّي

ثَای ٍٙي ٢ٝبیـ ٤ّؿِ،س٤ٚیٌ س٤ٙیي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٕغق هَى ٣س٤ٙ٤٢ّْی 

ّبٍثَ،ایؼبى اْٝب١بر آ٤ُٝٙی ٣سنٌی٦ ٍا ثَای اٍٚبٍ ّٜ ىٍآٝي ٣ىَیَاُ ٕیبٕش٨بی ٖٝشَیٜ إشيبى٥ 

 .٤ٞ١ى٥ ٣ىٍ اٍشٞبى١یِىهبٙز ٕٖشَى٥ ىاٍى

ث٦ فَیي٥ ٝبكت ١ؾَاٟ ای٠ ا١،٤ٖٙؾبٛ ػ٨ب١ی س٤ٕظ ا١لٞبٍار اىا٥ٍ ٝی ٤ٙى٣ىاٍای دیـیيٕی 

ٌٙا ٣اٍى ٙيٟ ٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَ س٤ٕق٦ یبىش٦ ىٍ ای٠ ١ؾبٛ ، ٤ٝػت ىََ اٍٚبٍ .٧بی ُیبىی إز

ث٦ ١ؾَ آ٨١ب سوٞیٜ ٢ٝبثـ اُ عَیٌ ٕیبٕش٨بی ٖٝشَیٜ ى٣ٙز .٣ٕیقی اُ َٝىٛ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ٝی ٤ٙى

اُ ٝبكت ١ؾَاٟ ٨ٜٝ .٣ثو٘ ٤ّؿْی ١یِث٦ ٣ٕی٦ٚ ثبُا٧ٍبی ٝلٚی ٢ٝ٣غ٦َ ای ٤ٍٝر ٝی ٕیَى

ٕبُٝبٟ ثی٠ اٙٞٚٚی ّبٍاُ ٝياىقبٟ ای٠ ا٤ٖٙ .ای٠ ا٤ٖٙٝی س٤اٟ اُ ٤ٙٝبهَ، إش٤اٍر ٣إشَسی٠ ١بٛ ثَى

(. 1386: ٧280ٞبٟ ٢ٝجـ ، )إز 
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ثَإبٓ  ای٠ ١ؾَی٦ ،٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ١یِٝی س٤ا٢١ي ث٦ ١َم ثبالی ٍٙي اٍشٞبىی ىٕز یبث٢ي 

ثب .٣ٙی اُ آ١ؼب ٦ّ ای٠ ٍٙي اٍشٞبىی ،ى١٣ٍِا ١یٖز ١ٞی س٤اٟ آ١َا ثب س٤ٕق٦ اٍشٞبىی یْی ىا١ٖز 

ای٦ْ٢ ْٙ٘ ٕیَی ای٠ ا٤ٖٙىٍ ١َي ١ؾَی٦ ٝبٍّٖیٖٜ ث٤ى، ٣ٙی ىاٍای ٝجب١ی ١ؾَی ٝٚشَّی ثب ا٤ٖٙی 

ثَإبٓ ای٠ ١ؾَی٦ ١یِ ، ٣ٍاثظ ١بثَاثَثی٠  اٙٞٚٚی ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ٝقشَي إز ٦ّ ا١جبٙز .٤ٌٍّٝ إز

َٕٝبی٦ َٕیـ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ٢ٝقشی ٙي٥، ثي٣ٟ ا١شَبٗ ٝبُاىاُ ٧ٍ٤ّٚبی دیَا٤ٟٝ اْٝبٟ دٌی١َیٖز 

ث٦ ای٠ ػ٨ز ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦، ض٠ٞ ای٦ْ٢ ا١جبٙز َٕٝبی٦ اسيبً ٝی اىشي، ٣ٙی ث٦ .
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٣إغ٦ ٍاثغ٦ ١بثَاثَ ثب ٧ٍ٤ّٚبی َِّٝ، ا١جبٙز َٕٝبی٦ ا١لَاه ىاٙش٦ ٤ٝ٣ػجبر د٤یبیی اٍشٞبىی 

اُ ١ؾَ ا٤ٖٙی ٣اثٖشٖی، إشيبى٥ اُ ٧ٍ٤ّٚبی دیَا٤ٟٝ ثَای .٣ٍىب٥ ف٤ٞٝی ٍا ىَا٧ٜ ١ٞی آ٣ٍى

ا١جبٙز َٕٝبی٦ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی َِّٝ، ٨ٝٞشَی٠ ف٢َٞ ٣اثٖشٖی ث٦ ٙٞبٍ ٝی ٣ٍى ٣ٙی ثَای كيؼ 

٣إشَٞاٍای٠ ٍاثغ٦، ٣اثٖشٖی ٕیبٕی ٣ى٢٧َٖی ١یِ ض٣ٍَی إز ٣ث٦ ای٠ ػ٨ز إز ٦ّ ٝجبكض 

 .٣اثٖشٖی ٕیبٕی ٣ى٢٧َٖی ١یِ ػبی ٨ٝٞی ىٍ ١ؾَی٦ ٣اثٖشٖی اٙنبٗ ٝی ٢٢ّي

ث٦ ع٤ٍ هال٦ٝ ٝی س٤اٟ ٕيز ١ؾَی٦ دَىاُاٟ ْٝشت ٣اثٖشٖی ٝقشَي١ي٦ّ ػَیبٟ ه٣َع ٝبُاى اُ 

٧ٍ٤ّٚبی دیَا٤ٟٝ یق٢ی س٤ٕق٦ ١یبىش٦، ث٦ ٧ٍ٤ّٚبی َِّٝ، ٝب١ـ فٞي٥ س٤ٕق٦ ٧ٍ٤ّٚبی ىَیَ 

ث٦ ١ؾَ آ٨١ب ث٦ فٚز ٕٚغ٦ َِّٝ ث٦ دیَا٤ٟٝ ٣ْٝب١یٖٜ ًاسی ١ؾبٛ َٕٝبی٦ ىاٍی ثی٠ اٙٞٚٚی .إز

،اٍسجبط اٍشٞبىی ٣ٕیبٕی ٧ٍ٤ّٚبی ىَیَثبَّٙش٨ب ٣ى٣ٙش٨بی ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ یبىش٦، ث٦ سٚيیي 

اىَاىی ١ؾیَ د٘ ثبٍاٟ .ض٢ٞب ١ؾَ ٦ٞ٧ عَىياٍاٟ ای٠ ْٝشت یْٖبٟ ١یٖز.٣اثٖشٖی ِّٞ ٝی ٢ّي

،ىَا١ِ ٣د٘ ٤ٕئیِی ٣ْٝياه ٝقشَي١يس٤ٕق٦ َٕٝبی٦ ىاٍی ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ث٦ فٚز ه٣َع 

ىٍ َٝبث٘ اىَاىی ١ؾیَ ٕٞیَاٝی٠، اٝب٤١ئ٘، دیَّا٦ٙ،س٤ٝبٓ .ىائٞی ٝبُاى اُ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ١ب٠ْٞٝ إز

سالٗ ٝی ٢٢ّيث٦ ػبی فجبٍر ١ب٠ْٞٝ ث٤ىٟ، فجبٍر ١ب٢ٝبٕت ث٤ىٟ ا٤ٖٙی س٤ٕق٦ َٕٝبی٦ ىاٍی ..٣

اُ ١ؾَ ٥٣َٕ ى٣ٛ ٍٖٞشی اُ ٝبُاى٦ّ ىٍ ىٕز َٕٝبی٦ ىاٍاٟ ٝلٚی ثبٍی ٝی ٝب١ي .ٍا ث٦ ّبٍ ث١َي

٥٣َٕ ا٣ٗ افشَبى .٠ْٞٝ إز ثَای س٤ٕق٦ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ٤ٍٝى ث٥َ٨ ثَىاٍی ٍَاٍ ٕیَى

ىا١ٍي٦ّ ثو٘ فٞي٥ ای اُ ٝبُاى اُ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ هبٍع ٝی ٤ٙى٣آٟ ثو٘ ٦ّ ثبٍی ٝی 

٧ٞـ٢ی٠ عَىياٍاٟ ْٝشت ٣اثٖشٖی ٝجبى٦ٙ .ٝب١يثَای س٤ٕق٦ ٝلٚی ٤ٍٝى ث٥َ٨ ثَىاٍی ٍَاٍ ١ٞی ٕیَى

١بثَاث٣َسؼبٍر ١بفبىال٦١ ثی٠ اٙٞٚٚی ٍا اُ ف٤اٝ٘ سٚيیي ٣اثٖشٖی ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦، ٍٚٞياى 

(. ٧288:1386ٞبٟ ٢ٝجـ ، )ٝی ٢٢ّي

 الگَی ًظزی ًئَهبروغیغن- 2-3-6

ىایب١ب٧ب١ز ىٍ ّشبة ه٤ى،اُ د٘ ثبٍاٟ،آ١ي٥ٍ ١٤ٕيٍ ىَا١ِ ٣اٝب٤١ئ٘ ث٦ ف٤٢اٟ دی٣َٚاٟ ای٠ ا٤ٖٙی 

س٤ٕق٦ ٙی٥٤ س٤ٙیي َٕٝبی٦ ىاٍی ىٍ :ا٧ٜ ٣یْٕی٨بی ای٠ ا٤ٖٙ ثيی٠ ٍَاٍ إز.١ؾَی ١بٛ ٝی ثَى

٤َّٚ٧ٍ، فٞيسب اُ عَیٌ ٣ضقیز آٟ ٤ٍّٚىٍ ١ؾبٛ ػ٨ب١ی سقیی٠ ٝی ٤ٙى٧ٍ٤ّٚ٣بی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ 
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ٍبىٍث٦ عی َّىٟ ٖٝیَ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ٢ٝقشی ٙي٥ ١یٖش٢ي، ُیَا َٙایظ ػ٨ب١ی ای٠ اػب٥ُ ٍا ث٦ 

٧ٍ٤ّٚبی ٢ٝقشی ٙي٥ ١یِ ثي٣ٟ إشيبى٥ اُ ٤ٝاى هبٛ ١٣ی٣َی ّبٍ اٍُاٟ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب .آ٨١ب ١ٞی ى٧ي

ث٢بثَای٠ ٣ضقیز ١بثَاثَاٍشٞبى ػ٨ب١ی ٣س٢ٖ٢ب٧بیی ٦ّ .،ٍبىٍ ث٦ ٕٖشَٗ اٍشٞبىی ه٤ى ١ج٤ى٥ ١٣یٖش٢ي

ای٠ ٣ضقیز ثَٖٝیَسل٤الر س٤ٕق٦ ای ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ایؼبى ٝی ٢ّي، ٨ٝٞشَی٠ سْی٦ 

یْی :ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ ٧ٍ٤ّٚبی ػ٨بٟ ث٦ ى٣ىٕش٦ ف٤ٞٝی سَٖیٜ ٝی ١٤ٙي.ٕب٥ ١ؾَی ای٠ ا٤ٖٙإز

٧ٍ٤ّٚبی ٢ٝقشی ٙي٥ ٦ّ َِّٝ ١بٝیي٥ ٝی ١٤ٙي ٥٣َٕ٣ ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚبی می٢َٝقشی ٦ّ دیَا٤ٟٝ 

٣ضقیز س٤ٕق٦ یبىشٖی ٣س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ىٍ ای٠ ى٣ ٥٣َٕ ٧ٍ٤ّٚب ث٦ یْيیَٖ ٣اثٖش٦ .١بٛ َٕىش٦ ا١ي

ث٦ فجبٍر ٕبى٥ سَ س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ٧ٍ٤ّٚبی دیَا٤ٟٝ ٝق٤ٚٗ س٤ٕق٦ یبىشٖی ٧ٍ٤ّٚبی َِّٝ .إز

ای٠ .س٤ٕق٦ ١یبىشٖی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی دیَا٤ٟٝ فٞيسب ١بٙی اُ َٕای٘ ٙيیي عجَبر ٖٝٚظ إز.إز 

عجَبر ث٦ ٣إغ٦ ٧ٞجٖشٖی اٍشٞبىی ٣ى٢٧َٖی ثب ٧ٍ٤ّٚبی َِّٝ، ىبٍي س٤ا١بیی ٧بی الُٛ ىٍ ایؼبى 

یِ اٍشٞبى د٤یب ٣ٝشْی ث٦ ه٤ى إز ٣ٌٙا َٝٞه ٣س٤ٙیي ٙيیيا ث٦ ٤ٕی ثبُا٧ٍبی ٧ٍ٤ّٚبی 

ای٠ عجَبر ٌٕٙش٦ اُ ای٦ْ٢ ىبٍي س٤ا١بیی الُٛ ىٍ ایؼبى اٍشٞبىی د٤یب .َِّٝ ، ٕٞز ٕیَی ٝی ٢ّي

ٝی ثب٢ٙي،ىٍ فی٠ كبٗ ث٦ ٣إغ٦ ػٌة ِٝایبی ٤ٝػ٤ى ىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ثبُاٍ ٣اثٖش٦ ٤ٝ٣ػ٤ىٍا 

ا١لٞبٍی َّى٥ ٣ٌٙا فيٛ ّبٍایی ٍا ث٦ ف٤٢اٟ ػِئی الی٢يِ ىٍ ١ؾبٛ ثبُاٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب سجيی٘ 

ای٠ عجَبر اُ ١ؾَ ا٤ٖٙی ١ئ٤ ٝبٍّٖیٖش٨ب ث٦ عجَبر ُٝی٠ ىا٣ٍَٕٝبی٦ ىاٍاٟ ٣اثٖش٦ .َّى٥ إز 

إز ٣ ث٦ ىالی٘ ى٤ً، ىقبٙیش٨بی اٍشٞبىی ای٠ عجَبر ثب ٢ٝبىـ ف٤ٞٝی ػبٝق٦ ىٍ سضبى ٍَاٍ ٝی ٕیَى 

٣ث٦ ٧ٞی٠ ىٙی٘ إز ٦ّ عَىياٍاٟ ای٠ ١ؾَی٦ سنییَار ٍاىیْبٗ ٕیبٕی ٍا اُ َٙایظ إبٕی سل٤الر 

ٕیبٕش٨بی ای٠ ا٤ٖٙ ٝقغ٤ه ث٦ ١بث٤ىی .اٍشٞبىی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ث٦ ٙٞبٍ ٝی آ١ٍ٣ي

عج٦َ َٕٝبی٦ ىاٍ ٣ٍ٣اثظ َٕٝبی٦ ىاٍی إز ،ُیَا ای٠ ٣ٍاثظ ٣ای٠ عج٦َ ٝب١ـ س٤ٙیي إز ٣ٕبٛ ا٣ٗ 

ىٍ ػ٨ز سل٤ٗ اٍشٞبىی ػبٝق٦، ١بث٤ىی ای٠ عج٦َ ٝی ثبٙي، ث٢بثَای٠ ػبٝق٦ ٤ٕٕیبٙیٖشی ٝجش٢ی ثَ 

ث٢بثَای٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ .ٝبْٙیز ف٤ٞٝی ٣ٍ٣اثظ س٤ٙیي ف٤ٞٝی ٙي٥، ػبٝق٦ ٤ٍٝى ١ؾَ ای٠ ا٤ٖٙ إز

َٙایظ ى٤ً، ٍغـ ٍاثغ٦ ثب ١ؾبٛ ػ٨ب١ی ٣كَّز ىٍ ػ٨ز اىِای٘ ىٍآٝي٣ا١جبٙز َٕٝبی٦ ىٍ ىاه٘ 

٧ٍ٤ّٚبی دیَا٤ٟٝ ٣كيؼ اٍُٗ اى٣ِى٥ ىٍ ىاه٘ ٣ٍ٤ٍّٚٙي اٍشٞبىی ٝجش٢ی ثَ ا١جبٙز َٕٝبی٦ 

٣ٖٝشَ٘ اُ َٕٝبی٦ ىاٍی ػ٨ب١ی س٤ٝی٦ ٝبكت ١ؾَاٟ ای٠ ا٤ٖٙ ٝی ثبٙي ٣ىٍ ای٠ ٍإشب ٤٢ٞٝفیز 
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٣اٍىار، سوٞیٜ ىیِیْی ٢ٝبثـ س٤ٕظ ى٣ٙز، ا١جبٙز َٕٝبی٦ اُ عَیٌ اىِای٘ دٔ ا١ياُ ٦ّ ث٦ 

٣ٕی٦ٚ ى٣ٙشی َّىٟ ٢ٝبیـ، ٨ٕٞی٦ ث٢يی َٝٞه ٢ّ٣شَٗ ٣اٍىار ّبال٧بی َٝٞىی فٞيسب ٤ٍٝر 

(. 1386: ٧291ٞبٟ ٢ٝجـ ، )ٝی ٕیَى، ٤ٍٝى سبّیي آ٨١ب إز

اُ ٝیبٟ ا٧٤ٖٙبی س٤ٕق٦ اٍشٞبىی س٨٢ب ا٤ٖٙی ١یب٧ُبی إبٕی إز ٦ّ ث٦ ١یب٧ُبی ىََا ٣ٍ٣ٕشبییبٟ 

ثیٚشَ س٤ػ٦ ٤ٞ١ى٥ ٣ث٦ ّٚب٣ٍُی ػبیٖب٥ هبٝی ىٍ ىَای٢ي ٍٙي ٣س٤ٕق٦ اهشٞبٛ ىاى٥ إز ، 

فال٥٣ ثَ ای٠ ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ ثیٚشَ َٝىٛ َٕایی، َّٙش٨بی ٤ّؿِ س٤ٙیيی، كيؼ ّٚب٣ٍُی 

٣ٍٕشبیی، س٤ٙیيار میَ ّٚب٣ٍُی، ٣ٍٕشب٧ب ٧َ٨ٙ٣بی ٤ّؿِ ث٦ ػبی ٧َ٨ٙبی ٢ٝقشی ٣ثب 

ٍفبیز ثَاثَی ىٍ ٦ٞ٧ ا٤ٍٝ، ٝق٢بی ٝشيب٣سی ثَای س٤ٕق٦ ىٍ ١ؾَ َٕىش٦  ٣ثب َٙایظ ٣ه٤ٞٝیبر 

 .٣ٍٕشب٧ب ٣س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ،ٕبُٕبٍ إز

 دیذگبّْب ٍ اعتزاتضی تَعؼِ رٍعتبیی- 2-4  

ىٍ ثلض إشَاسْی ٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثبیي ث٦ ای٠ ١ْش٦ اٙب٥ٍ َّى ٦ّ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ١ٞی 

س٤ا٢١ي ثي٣ٟ ثٍَٕی ٣ ٝغبٙق٦ ىٍیٌ ٣ ٦ٞ٧ ػب١ج٦، اُ ٕیبٕز ٧ب ٣ ٍا٧جَى٧بیی ٦ّ ث٦ اٝغالف ىٍ 

٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ یبىش٦ س٤ىیٌ آٟ ٍا ىاٙش٦ ا١ي، سَٚیي َّى٥، ىٍ َُٕٝی٠ ه٤ى آٟ ٍا ث٦ ّبٍ 

ا٧٤ٖٙب، ا٧ياه ٣ ٕیبٕز ٧بی ٧َ ك٤ْٝشی سب كيی ثبیي ثب َٙایظ ىاهٚی آٟ ٤ٍّٚ ٧ب .ٕی١َي

ای٠ اَٝ ث٦ ٝق٢ی آٟ ١یٖز ٦ّ ٧یؾ ٤ٍّٚی ١ٞی س٤ا١ي اُ ٕیبٕز ٧بی .٧ٞب٢٧ٔ ٣ ٝشؼب١ٔ ثبٙي

س٤ٕق٦ ای ٤ٍّٚ ٧بی ىیَٖ اٍشجبٓ ٢ّي، ث٦ْٚ ث٦ ای٠ ٝق٢ی إز ٦ّ اٍشجبٓ ٕیبٕز ٧بی س٤ٕق٦، 

ُٝب١ی ثب ٤ٝىَیز ٧َٞا٥ إز ٦ّ ای٠ ٕیبٕز ٧ب ىٕز ّٜ اُ ٤ٍّٚی ٦ّ ٣یْٕی ٝٚبث٦ ىاٍى، اهٌ 

ىٍ ای٠ ه٤ٞٛ ٝی س٤اٟ َٙایظ دبّٖشبٟ ٍا ثب ٠٧ ، ٣یش٢بٛ ٍا ثب ؿی٠ ٣ ایَاٟ ٍا ثب ٤ٍّٚ ٧بی .٤ٙى

 .إٓیبیی َٝبی٦ٖ َّى

ُٝی٦٢ دیيای٘ آ١ـ٦ ٍا ٦ّ ا٥ُ٣َٝ س٤ٕق٦ ػبٝق٦ ٣ٍٕشبیی ١بٝیي٥ ٝی ٤ٙى ٝی س٤اٟ ىٍ ا٣اهَ 

،اُ ُٝبٟ ثَ دبیی اٍى٣ ٕب٨٧بی د٢ب٢٧يٕبٟ دبّٖشبٟ مَثی اُ ٤ٕی ى٣ٙز ٢٧ي٣ٕشبٟ ىٍ 1940ى٦٧

،دٔ اُ ّٖت سؼبٍة ١ب٤ٝىٌ ١بٙی اُ (66:1382ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،)، ثٍَٕی َّى 1947ٕبٗ 

ىیيٕب٨٧بی ٍٙي اٍشٞبىی ٣ ٢ٝقشی ٙيٟ ٙشبثبٟ ٢ٝبعٌ ٨َٙی ٣ ىٍ ١شیؼ٦ فٞیٌ سَ ٙيٟ ْٙبه 
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،٤١ؿ (ٙبٝ٘ ّٚب٣ٍُاٟ هَى٥ دب،اػب٥ٍ ١ٚی٠ ٧ب ،ه٤ٗ ١ٚی٠ ٧ب)ٝیبٟ ط٣َس٢ٞياٟ ٣ ىََای ٣ٍٕشبیی 

ػيیيی اُ ىقبٙیز ٧بی س٤ٕق٦ ای ىٍ ٕغق ٝلٚی ،١ؾیَ س٤ٕق٦ ث٤ٝی ،س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٣ٍ ٕشبیی ٣ 

ىٍ ه٤ٞٛ ٍا٧جَى ٧بی . می٥َ ٝغَف ٙي ٦ّ ثَ فَْٞٚى َٝىٛ ث٤ٝی ٣ ٤ٕٖٝبر ٝلٚی سبّیي ىاٍى 

َٕؿ٦ ٤ٍّٚ .س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ،١ؾَیبر ٝوشٚيی اٍائ٦ َّى٥ ا١ي ٦ّ اٙب٥ٍ ٝوشَٞی ث٦ آ٨١ب ٝی ٤ٙى

٧بی ػ٨بٟ، فٞيسب اُ ٙلبػ ا٧ياه، ٕیبٕز ٧ب ٣ ایيئ٤ٙ٤ّی ٧ب ىٍ ُٝی٦٢ ٧بی  ١٤ٕب٤ٕٟ ثب یْيیَٖ 

ٝشيب٣س٢ي، ث٦ ع٤ٍ ّٚی ىٍ ٤ٍّٚ ٧بی ػ٨بٟ ٤ٕٛ ى٣ ٧ٍیبىز فٞي٥ ىٍ ىقبٙیز ٧بی َٝث٤ط ث٦ ث١َب٦ٝ 

 :٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣ػ٤ ىاٍى

ٙی٥٤ ث٨ج٤ى،٦ّ ٝجش٢ی ثَ ایيئ٤ٙ٤ّی ّبدیشبٙیٖشی إز ٣ ٧يه آٟ س٤ٚیٌ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ .اٙو

 ى٣ٍٟ ١ؾبٛ ٧بی س٤ٙیي ى٧َب١ی ٤ٝػ٤ى إز؛

ٙی٥٤ ى٤َٕٕٟ ٕبُی یب ٍاىیْبٗ ،٦ّ ٝجش٢ی ثَ ایيئ٤ٙ٤ّی ٤ٕٕیبٙیٖشی ث٤ى٥، ٨ٝٞشَی٠ ٧يه ای٠ .ة

ٙی٥٤، ى١٤َٕٕی َٕیـ ٣ س٤ُیـ ٝؼيى ٍيٍر ٕیبٕی إز ٣ ٕقی ٝی ٢ّي سب ْٙ٘ ٧بیی ٤١ اُ 

ٕبُٝبٟ ٧بی ّٚب٣ٍُی ٣ اػشٞبفی ایؼبى ٢ّي ٣ ٕجت ٤١فی ى٣َدبٙی ٍی٦ٚ ای ١ؾبٛ ٤ٝػ٤ى  

َّٝی ٣ )ٍب١٤١ی ٤ٙى- ٣ٍٕشبیی  ىٍ ٍبٙت فٞٚیبر َٝث٤ط ث٦ ٣ٍٗ ٧بی س٤ٙیي ٣ ٕبهشبٍ اػشٞبفی

 (.77:1373ى٢بیی ،

ثب سيْیِ ای٠ ى٣ ٣ٍیَْى ١جبیي ٕيز ٦ّ ای٠ ى٣ ١ٞی س٤ا٢١ي ٧ِٞٝبٟ ىٍ یِ ؿبٍؿ٤ة ٝٚی ٣ یب 

 .٢ٝغ٦َ ای ثب٢ٙي

 :ٙی٥٤ ث٨ج٤ى اُ ٙلبػ ا٧ياه ؛ایيئ٤ٙ٤ّی؛٨١بى٧ب ٣ ١ؾبٛ س٤ُیـ،ى٣ هظ ٝٚی ىَفی ٣ ٝشيب٣ر ىاٍى

إشَاسِی س٤٢ْ َّاسیِ،٦ّ ٧يه فٞي٥ اٍشٞبىی  ای٠ إشَاسْی، اىِای٘ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی -1

ىٍ ١ؾبٛ اٍشٞبىی ٝجش٢ی ثَ َٕٝبی٦ ىاٍی آُاى، اُ ٍا٥ س٤ٚیٌ ى٧َب١بٟ ٣ دٌیَٗ ى٢ب٣ٍی دیَٚىش٦ 

ای٠ إشَاسْی ٍا ثیٚشَ ٤ٍّٚ ٧بی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦، ثَای سلٌَ اَٝ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ث٦ ّبٍ ٝی .إز

 ٕی١َي؛
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إشَاسْی اٝالف عٚجب٦١،ای٠ ا٤ٖٙی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ،ث٦ س٤ُیـ ىٍ آٝي ٝیبٟ ثقضی اُ ثو٘ ٧بی -2

ػبٝق٦ ،ث٦ ٣ی٥ْ ى٧َب١بٟ ٝش٤ٕظ ١ؾَ ىاٙش٦ ،ث٦ اىِای٘ ثبُى٥ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ا٧ٞیز ّٞشَی ٝی 

ٕقی فٞي٥ ىٍ ای٠ ٙی٥٤ ایؼبى سقبىٗ ٣ ثَاثَی ثیٚشَ ىٍ ػبٝق٦ ٣ ٍٙي ّٚب٣ٍُی اُ ٍا٥ ٨١بى٥ .ى٧ي

 (.73:1382ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،)٧بی ّٚب٣ٍُی إز

ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ،إشَاسْی ٧بی (ث٨ج٤ى ٣ ى٤َٕٕٟ ٕبُی )ثب س٤ػ٦ ث٦ عَف ى٣ ٧ٍیبىز فٞي٥ 

ٝوشٚيی ىٍ ای٠ ٍاثغ٦ اٍائ٦ ٙي٥ ٦ّ ه٤ى اُ ىیيٕب٨٧بی ٝوشٚو ،ث٦ َٙف ًی٘ ٍبث٘ سَٖیٜ ث٢يی 

: إز

رٍیىزد التقبدی - 2-4-1

: ای٠ ٣ٍیَْى ٙبٝ٘ ٍا٧جَى٧بی ُیَ إز

ای٠ ٍا٧جَى، ث٨ج٤ى ٕبُی ىٍ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی إز ٣ث٦ ى٣ ٝق٢بی ٝشيب٣ر :ٍا٧جَى ا١َالة ٕجِ: اٙو

ث٦ ّبٍ ٝی ٣ٍى،یْی ى١٤َٕٕی ّٚی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ىیَٖی ث٨ج٤ى اىِای٘ س٤ٙیي اُ ٍا٥ 

(. 49:1375ث٢یبى ٠ْٖٝ،)اٝالف ٦١٤ٕ ٧بی ٕیب٧ی ث٦ ٣ی٥ْ اٝالف ثٌٍ ٢ٕيٛ ٣ث١َغ

امٚت ٧ٍ٤ّٚبی ػ٨بٟ سؼيیي ٕبهز س٤ٙیي ٣س٤ُیـ ٝؼيى ٢ٝبثـ :ٍا٧جَى اٝالكبر اٍضی:ة

اٍشٞبىی ٍا اُ ض٣ٍَیبر ث١َب٦ٝ ٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ىا١ٖش٦ ٣ث٦ ا١ؼبٛ ىاىٟ آٟ اٍياٛ َّى٥ ا١ي 

(. 92:1383ٍض٤ا١ی ،)اٝالكبر اٍضی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ّٞشَ ٢ٝقشی ٙي٥ یِ اِٙاٛ إز .

ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی إٓیبیی ٍُافز ث٦ س٨٢بی ١ٞی س٤ا١ي اٙشنبٗ ّبىی :ٍا٧جَى ٢ٝقشی ٙيٟ ٣ٍٕشب: ع

ث٦ ٣ی٥ْ ثب اىِای٘ َٕیـ ػٞقیز، ىٚبٍ ث٢َٝبثـ .٤ٕ٣ى٢ٝيی ٍا ثَای ػٞقیز ٣ٍٕشبیی ىَا٧ٜ آ٣ٍى 

٤ٝػت ٙي ٦ّ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ ..عجیقی،ّٞج٤ى ىَٝش٨بی ٙنٚی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی، ٨ٝبػَر ٣

ىٍ ث١َب٦ٝ ٧بی س٤ٕق٦ ٝي١ؾَ ٍَاٍ 1970س٤ٕق٦ ٍا٧جَى ٢ٝقشی ٙيٟ ٣ٍٕشب٧ب ٍاىٍ ا٣إظ ى٦٧ 

(. ٢٨ٝDHV،59:1371يٕی٠ ٝٚب٣ٍ)ى٢٧ي

فزٌّگی -رٍیىزد اجتوبػی- 2-4-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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: ای٠ ٣ٍیَْى ٙبٝ٘ ٤ٝاٍى ُیَ إز

ای٠ ٍا٧جَى ٦ّ ٤ٍٝى كٞبیز ٧ٍ٤ّٚبی دیَٚىش٦ ثَای ِّٞ ٍٕب١ی :ٍا٧جَى ١یب٧ُبی إبٕی:  اٙو

ث٦ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ ١یبىش٦ ث٤ى٥، ىٍ ػٖشؼ٤ی اسوبً ٙی٥٤ ای إز سب ثَإبٓ آٟ ١یب٧ُبی إبٕی 

ىَیَ سَی٠ ثو٘ اُ ػٞقیز ث٦ ىٍآٝي ٣هيٝبر ٍا ىٍ ع٤ٗ یِ ١ٖ٘ ثَعَه ٕبُى 

ای٠ ىیيٕب٥ اُ یِ ٤ٕ س٤ػ٦ إبٕی ث٦ ىََُىایی ٣اٙشنبٗ ُایی ىاٍى ٣اُ ٤ٕیی .(28:1377ٍض٤ی،)

. ىیَٖ ثَس٤ٙیي ٣س٤ُیـ سبّیي ىاٍى

ای٠ ٍا٧جَى ا٧ياه إبٕی س٤ٕق٦ اػشٞبفی ٣اٍشٞبىی ٍا :ٍا٧جَى س٤ٕق٦ اػشٞبفبر ٣ٍٕشبیی:  ة

ثب٧ٜ ىٍ ثَٝی ٕیَى ٤١٣یي ٝی ى٧ي ٦ّ ىٍ سبٝی٠ ٨١بى٧بی ى٤َّٝاسیِ ١٣یِ ىٍ سبٝی٠ ٍىب٥ ٝبىی 

ٝٚبٍّز اػشٞبؿ ٝلٚی ثَای ك٘ ٖٝبئ٘ ٝٚشَُ ثب ىَای٢يی ى٤َّٝاسیِ .٣ٍٕشبییبٟ ىقبٙیز ٢ّي

٢٧ي اُ ١وٖشی٠ ٧ٍ٤ّٚبی ث٤ى ٦ّ .٣ث٦ دٚش٤ا٦١ ا١شَبٗ ى٢ب٣ٍی ٢ٝبٕت ٧يه اٝٚی ای٠ ىیيٕب٥ إز 

،ای٠ ا٤ٍٖٙا ثَای 1950ای٠ ٍا٧جَى ٍاث٦ ّبٍ َٕىز ٣دٔ اُ یِ سؼَث٦ ٝلٚی ١ٖجشب ٤ٝىٌ ىٍ ى٦٧ 

(. ٣5:1368ٍس٤ٟ، )س٤ٕق٦ ٝٚی ه٤ى ثَِٕیي

سيْیِ ٝي٤٨ٛ ٝٚبٍّز اُ ثَهی ٝيب٧یٜ س٤ٕق٦ می٠َْٞٝ إز :ٍا٧جَى ٝٚبٍّز َٝىٝی:ع

ٝٚبٍّز اٍع ٨١بىٟ ث٦ ىََای ٣ٍٕشبیی ٣ىهبٙز آ١بٟ ىٍ ىَای٢ي٧بی سٞٞیٜ ٕیَی، اػَای عَف .

٧ب، ىٕشَٕی ث٦ َٕٝبی٦ ٧بی ٤ٝٙي، ٨ٕیٜ َّىٟ آ١بٟ ىٍ ٢ٝبىـ عَك٨بی س٤ٕق٦ ٣ٝياه٦ٚ آ١بٟ ىٍ 

ىٍ ثیب١ی٦ ى٧َب١ی ٢ّيَا١ٔ ػ٨ب١ی اٝالكبر .(27:1370ا٣ّٚی ٣ٝبٍٕيٟ ،)اٍُیبثی عَف ٧بٕز

ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی افالٛ ٙي ٦ّ ٍا٧ج٧َبی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی، س٤اٟ ثب٥٤َٙ ٣ّبٝ٘ ه٤ی٘ ٍا 

اُ ٍا٥ ا١ٖیِٗ ٣ث٦ ّبٍ ٕیَی ىقبٗ ٣ٕبُٝب١ي٧ی س٤ى٥ ٧بی ٣ٍٕشبیی ىٍ سؼٖٜ ٣عَاكی ١ؾبٛ ٧ب 

٣یشِ ث٦ ٕبُٝب١ي٧ی ّٚب٣ٍُی ىٍ ا١ؼ٠ٞ ٧بی .(45:1384إالٝی ،)٣ث١َب٦ٝ ٧ب ٝی س٤ا١ي ٤ْٙىب ٢ّي

ىَیي ٠ٝ ٣٣ی٤ٍ .ى٧َب١ی اُ عَیٌ كٞبیز ٣ٝٚبٍّز َٝىٛ ٧٣ٞیبٍی اىَاى ث٤ٝی افشَبى ىاٍى- ٝلٚی

ث٦ ٧ْٞبٍی ٣ه٤ىیبٍی ىا٣عٚجب٦١ ػٞبفز ٧بی ٣ٍٕشبیی ٣س٤ٕق٦ اُ دبیی٠ ث٦ ثبال افشَاه ىا١ٍي 

(. 70:1382ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،)

وبلجذی -رٍیىزد فضبیی-  2-4-3
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: ای٠ ٣ٍیَْى ٙبٝ٘ ٤ٝاٍى ُیَ إز

ٝيب٧یٜ اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ١ؾَی٦ ٍغت ٍٙي ٦ّ ىَا٤ٖ١اد٣َ ٣دٔ اُ ا٣ :ٍا٧جَى َٝاِّ ٍٙي ٣ٍٕشبیی: اٙو

ٝیَىاٗ ٧٣ی٠َٞٙ ٣ٕذٔ ث٤ى٣ی٘ ٝغَف َّى١ي، ىٍ ٕغ٤ف دبیی٠ سَ یق٢ی ىضب٧بی ٣ٍٕشبیی ٣ىٍ 

ٍبٙت َٝاِّ ٍٙي، ث٦ ف٤٢اٟ ا٤ٖٙیی ثَای س٤ٕق٦ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ٝل٣َٛ ٣ى٣ٍ اىشبى٥ ٤ٍٝى س٤ػ٦ 

ای٠ ٍا٧جَى ث٦ ف٤٢اٟ ؿبٍؿ٤ثی ثَای ىٍُ آ١بس٤ٝی ٢ٝغ٦َ ٣ػ٨ز ىٍُ ٖٝبئ٘ َٝث٤ط .ٍَاٍ َٕىز 

ث٦ افشَبى د٣َ ٍٙي یْجب٥ٍ ىٍ ٦ٞ٧ ػب ؽب٧َ ١ٞی ٤ٙى،ث٦ْٚ اُ ١َبط . ث٦ س٤ٕق٦ ٢ٝغ٦َ ای ٝغَف إز 

(. 33:1373اػالٙی،)د٣َ ای٠ ١َبط ٍا ٍغت ٧بی ٍٙي ٝی ىا١ي.ٝقی٢ی آمبُ ٣دو٘ ٝی ٤ٙى 

-ٝجب١ی ىَْی ای٠ ٍا٧جَى ثَآٝي٥ اُ ٝيٗ َِّٝ: ٍا٧جَى س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٨َٙی یب آ٣َٕدٚیش٠: ة

ا٧٣َ د٦٢٨ ػنَاىیبی ٍا ث٦ ٝظبث٦ ١ؾبٝی ٝی ىا١ي ٦ّ اُ .دیَا٤ٟٝ إز ٦ّ ىَیي ٠ٝ ٝغَف َّى٥ إز

ى٣ ُیَ ١ؾبٛ ، یْی َِّٝ ث٦ ف٤٢اٟ ٧ٖش٦ ىقبٗ ٣ٝشلَُ ٣ىیَٖی دیَا٤ٟٝ ث٦ ف٤٢اٟ ثو٘ ى١جب٦ٙ 

اُ ١ؾَ ىَیي ٠ٝ ٕٖشَٗ اٍُٗ ٧ب ٢٧٣ؼب٧ٍبی دیَٚىش٦ سَ َِّٝ ىٍ .٣ٍی َِّٝ سْٚی٘ ٙي٥ إز

اُ ١ؾَ ا٣ س٤ٕق٦ ىٍ ٨َٙ ُاییي٥ ٙي٥ ٣ىٍ دیَا٤ٟٝ ٣ٍٕشب .دیَا٤ٟٝ اُ ض٣ٍَر ٧بی س٤ٕق٦ إز 

(. 49:1373اػالٙی ،)ػَیبٟ ٝی یبثي

ای٠ ٍا٧جَى ث٦ اىِای٘ :ٍا٧جَى ث١َب٦ٝ ٍیِی َٝاِّ ٣ٍٕشبیی یب ١ؾبٛ ٦ٖٕٚٚ َٝاسجی ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب:ع

ٍٙي اٍشٞبىی،س٤ُیـ فبىال٦١ ٢ٝبىـ ث٦ ىٕز آٝي٥ اُ ٍٙي ثی٠ َٝىٛ ٣ّب٧٘ سوَیت ٝلیظ ُیٖز 

٤ٝض٤ؿ اٝٚی ای٠ ٍا٧جَى، سْٚی٘ یب س٤َیز .س٤ػ٦ ٝی ٢ّي ٣ىٍٝيى آٝیوش٠ آ٨١ب ثب یْيیَٖ إز 

٦ٖٕٚٚ َٝاسجی اُ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ٣ْٝبٟ ٧بی َِّٝی ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی إز ٦ّ ُیذو ىٍ 

ای٠ ٍا٧جَى ثَ ایؼبى یِ  .(63:1374ث٨ي٣َُ،)ا١يا٥ُ ٝغَف َّى٥ إز- ؿبٍؿ٤ة ٝجبكض ١ؾبٛ ٍسج٦

١ؾبٛ ىضبیی ٦ّ ٕبهشبٍی ٦ٖٕٚٚ َٝاسجی ىاٙش٦ ثب٢ٙي ٣ٍٙي ٝش٤اُٟ سَی ٍا ىٍ ٕغ٤ف ٝیب١ی ٣دبیی٠ 

س٤ٝی٦ ّٞیٖی٤ٟ دی٤َٕٟ ىٍ ُٝی٦٢ س٤ٕق٦ ثی٠ اٙٞٚٚی ای٠ إز .ٝي١ؾَ ٍَاٍ ى٢٧ي، سبّیي َّى٥ إز 

سقياى ٣ٝل٘ .٦ّ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ثبیي ث٦ ٍٙي َٝاِّ ٣ٍٕشبیی ثیٚشَ س٤ػ٦ ٤ٙى

إشََاٍای٠ َٝاِّ ٍٙي،ثَإبٓ سنییَار ىضبیی ٤ٝػ٤ى ىٍ ٤ٍٝقیز س٤د٤َٕاىی ٣٣ضقیز 

 (.204:1981ٝیَٖا ٧٣ْٞبٍاٟ،)اٍشٞبىی ٝشيب٣ر إز- اػشٞبفی
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 ؽبخـ ّبی پبیذاری در وؾبٍرسی- 2-6

ثَای سقیی٠ ٝیِاٟ دبیياٍی ٣سقبٝ٘ ّٚب٣ٍُی ثبٝلیظ ١یبُ ث٦ ّٞی َّىٟ ثٖیبٍی اُ ػ٢ج٦ ٧بی ّیيی 

ٙبهٜ ٧بی َٝبىیَّٞی، ٝشنی٧َبی ىیِیْی، ٙیٞیبیی ٣ُیٖشی ٧ٖش٢ي٦ّ ىیيٕب٥ ٝبٍا ١ٖجز .إز

ثب س٤ػ٦ ث٦  ای٠ اعالفبر ١شیؼ٦ ای ث٦ ىٕز ٝی آیي ٦ّ ثب ِّٞ .ث٦ َٙایظ ٝلیغی ٠ٙ٣ٍ ٝی ٕبُى

ٙبهٜ ٧بی ّٚی ٣فٞي٥ ای ٦ّ ىٍ ٢ٕؼ٘ .آٟ ٝی س٤اٟ ّبٍایی ٣ّیيیز ٝلیغی ٍا اٍُیبثی َّى

: ٝیِاٟ دبیياٍی ٝلیظ ُیٖز ٝغَف ٧ٖش٢ي،فجبٍس٢ي اُ

ٙبهٜ ٧بی ا٤ٝٙی ٣اهالٍی -

ٙبهٜ ٧بی ٣ٍا٢ٚ١بهشی -

ٙبهٜ ٧بی س٤ٝیيی ٣ّٞی -

ٙبهٜ ٧بی ٕبُٝب١ی ٣سْٚیالسی -

ٙبهٜ ٧بی َٙایظ ١ُ٣يٕی -

ٙبهٜ ٧بی ٍىب٧ی ٣اػشٞبفی -

ٙبهٜ ٧بی ٢ٝبثـ ٝبىی -

ٙبهٜ ٧بی ٝبٙی ٣اٍشٞبىی -

ٙبهٜ ٧بی ٣اثٖشٖی -

ٙبهٜ ٧بی سلٞ٘ ُیٖز ٝلیغی -

ىٍ كبٗ كبضَ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ث٦ ف٤٢اٟ سبٝی٠ ٢٢ّي٥ سقبىٗ ؽَىیز ثی٠ ٦ٕ فبٝ٘ ٨ٜٝ ٤ٕى 

اٍشٞبىی، ى٤ایي اػشٞبفی ّٚب٣ٍُاٟ ٣ىیَٖ اىَاى ػبٝق٦ ٣كيبؽز اُ ٝلیظ ُیٖز ٝغَف إز 

ث٢بثَای٠ ٙبهٜ ٧بی ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ثبیي ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚو اػَایی ٣ا٤ٙ٤ّّیْی، اثقبى ٝوشٚو .

ٝلٚی،٢ٝغ٦َ )دبیياٍی اػشٞبفی،اٍشٞبىی ٣ ُیٖز ٝلیغی ٍا ىٍ َٝیب ٓ ٧بی ٝوشٚو ْٝب١ی

اُ ای٠ ٣ٍ ٨ٝٞشَی٠ . ثب س٤ػ٦ ث٦ َٙایظ ػنَاىیبیی ىٍ ع٤ٗ ُٝبٟ ثٍَٕی ٢٢ّي (ای،ػ٨ب١ی ٣ٝٚی

ٙبهٜ ٧ب ٣ٝشنیَ ٧بی ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ٢ٕؼ٘ ٝیِاٟ دبیياٍی ّٚب٣ٍُی إشيبى٥ ٝی ١٤ٙي ،ىٍ ػي٣ٗ 

: آٝي٥ إز14-2ٙٞب٥ٍ 
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ؽبخـ ّبی پبیذاری ثخؼ وؾبٍرسی (14-2 )جذٍل ؽوبرُ 

 

 1388: 182-٣َٖ٢ٙ185ىی ؛ ٖٙٞبیی ، : ٝبهٌ

 

ؽبخـ ّبی سیغت هحیغی ٍاوَلَصیىی :  الف

ٙبهٜ ُیٖز ٝلیغی یق٢ی ّیيیز ٢ٝبثـ عجیقی كيبؽز ٙي٥ ٣سٞبٝی ا٤ّٕیٖشٜ ٧بی ّٚب٣ٍُی 

ای٠ ٙبهٜ ٧ب اٍسجبط .ٙبٝ٘ ا١ٖبٟ، س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ٣ػب٤١ٍاٟ سب ٤ٝػ٤ىار ١ُي٥ هبُ

ىا١ٍي ٣ثَٝیِاٟ طجبر ٣سل٤الر ا٤ّٕیٖشٜ  (اٍشٞبىی ٣اػشٞبفی )س٢ٖبس٢ٖی ثب ىقبٙیز ٧بی ا١ٖب١ی 

ٝيیَیز ا٤ٙ٤ّّیْی ُٝب١ی اعٞی٢بٟ ثو٘ إز ٦ّ ٕالٝز ّٚب٣ٍُی،ىاٛ ٣ا١ٖبٟ اُ .٧ب ٝشَِّٞ ا١ي

ٍا٥ ّبٍثَى ٣ٍٗ ٧بی ُیٖشی یب ه٤ى َٕىاٟ كيؼ ٤ٙى٣اُ ٢ٝبثـ عجیقی ث٦ ١ل٤ی إشيبى٥ ٤ٙى ٦ّ 

 ضاخصْای التصادیضاخص ّای اجتواػی ضاخصْای سیست هحیغی ٍاوَلَصیىی 

هیشاى پَضص گیاّی سهیي 

تاثیز وطاٍرسی در ًثاتات تَهی 

تٌَع گًَِ ّای گیاّی وطاٍرسی ٍوطت هخلَط 

چطن اًذاس هشرػِ اس ًظز تٌَع گیاّی ٍصًتیىی 

ٍضؼیت ًظام ّای تٌاٍتی هشرػِ،تلفیك دام ٍگیاُ 

هیشات تؼادل هَاد هؼذًی خان 

هیشاى ضَری خان 

ضزایظ اسیذی ٍللیایی خان 

تمایای هَاد ضیویایی در هحصَالت وطاٍرسی 

هیشاى استفادُ اس سوَم ٍوَدّای ضیویایی 

جزیاى آب در ًْزّا ٍرٍدّا 

هیشاى جذب آب در ًثاتات هزتؼی ٍهٌاتغ عثیؼی 

اهىاى تىثیز ٍپزٍرش هاّی در جزیاى آب واًال ّای هشرػِ 

سغح آب ّای سغحی ٍسیز سهیٌی 

دستزسی تِ آب ضزب 

سغح حیات ٍحص هٌغمِ 

حجن گزد ٍغثار هحلی 

سغح سیل خیشی هٌغمِ 

هیشاى ساسگاری فٌاٍری ٍتیَتىٌَلَصی تا هحیظ سیست 

تِ وار گیزی هذیزیت تلفیمی آفات 

استفادُ اس ضخن حذالل 

سغح تیاتاى سایی ٍتیاتاى سدایی 

حجن گاسّای گلخاًِ ای هَجَهذ در اتوسفزَّای هحل یا 

 هٌغمِ

 

 

هیشاى سغح آهَسش وطاٍرس 

دستزسی وطاٍرس تِ آهَسش ّای السم 

هیشاى  هطاروت وطاٍرسدر دٍرُ ّای آهَسضی هزتثظ تِ اهَر وطاٍرسی 

ارتمای سغح تحصیالت وطاٍرس ًسثت تِ گذضتِ 

هیشاى آگاّی وطاٍرساس ًظام ّای وطاٍرسی پایذار 

هیشاى هْارت ّای هذیزیتی وطاٍرسدر اًجام دادى اهَر وطاٍرسی 

تزویة سٌی ًیزٍی وار وطاٍرسی 

هیشاى هطاروت در تصوین گیزی ّای هحلی 

هیشاى حوایت تَلیذات وطاٍرسی اس سایز فؼالیت ّای التصادی خاًَادُ 

ٍجاهؼِ 

هیشاى گزدش درآهذ وطاٍرسدر فؼالیت ّای التصادی هحلی 

هیشاى رٍیىزد جَاًاى تِ فؼالیت ّای وطاٍرسی 

هیشاى تزگطت جَاًاى تحصیل وزدُ تِ رٍستا 

هیشاى رٍی آٍردى جَاًاى تِ فؼالیت ّای وطاٍرسی 

هیشاى جَاًاى اداهِ دٌّذُ فؼالیت وطاٍرسی خاًَادُ 

هیشاى تثثیت خاًَار وطاٍرس در رٍستا 

هیشاى افشایص خاًَارّای وطاٍرسی در رٍستا 

هیشاى هْاجز پذیزی رٍستا 

هیشاى هْاجز فزستی رٍستا 

هیشاى واّص یا افشایص تؼذ خاًَار رٍستا 

هیشاى ارتمای اهیذ تِ سًذگی در فزد،خاًَادُ ٍاػضای هحل 

هیشاى واّص هزي ٍهیز 

هیشاى ارتمای هیاًگیي سٌی افزاد 

 تْزُ هٌذی اس اهٌیت اجتواػی

ول تَلیذات هشرػِ 

درآهذ خالص ٍالؼی هشرػِ 

سَدآٍری تَلیذات هشرػِ اس سالی تِ سالی دیگز 

تجارت وطاٍرساى ٍدرآهذ سزاًِ 

هیشاى افشایص پس اًذاس یا درآهذ خاًَادُ 

هیشاى واّص تذّی خاًَادُ 

هیشاى سغح سیز وطت 

الگَی هصزف خاًَارّا 

چگًَگی تاهیي هالی 

هیشاى واّص ٍاتستگی وطاٍرس تِ ووه ّای 

دٍلتی 

هیشاى واّص ٍاتستگی هشرػِ تِ ًْادُ ّای خارج 

اس هشرػِ 

هیشاى سغح اضتغال 

تلفیك وطاٍرساى درٍى ٍتزٍى هشرػِ ای 

تْزُ هٌذی اس سىًَتگاُ ٍویفیت آى 
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ّب٧٘ ٤ٝاى مٌایی ،ٕیب٧ی ٣ػب٤١ٍی ٣ا١َّی ىٍ ّٞشَی٠ كي ثبٙي ٣اُ آ٤ٙىٕی ث٦ ٝي٤٨ٛ ّٚی آٟ 

ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی ؛ٖٙٞبیی )ػ٤ٕٚیَی ٤ٙى٣ثَث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ سؼيیي ١٤ٙي٥ سبّیي ٤ٙى 

،182:1388 .)

ٙبهٜ اػشٞبفی ث٦ ای٠ ٝي٤٨ٛ إز ٦ّ س٤ُیـ ٣س٤اٟ ٢ٝبثـ ثبیي ث٦  :ؽبخـ ّبی اجتوبػی: ة

١ل٤ی ثبٙي ٦ّ ١یب٧ُبی ا٣ٙی٦ ٦ٞ٧ اىَاى ػبٝق٦ سبٝی٠ ٤ٙى ٣ك٤ًَ آ١بٟ اُ ث٥َ٨ ثَىاٍی اٍاضی 

،َٕٝبی٦ ّبىی ٣ِّٞ ٧بی ى٢ی كبٝ٘ ٤ٙى٣ىَٝز ٝٚبٍّز ىٍسٞٞیٜ ٕیَی٨ب ىٍ ٕغق اػشٞبؿ 

ىٍض٠ٞ ٦ٞ٧ ٤ٝػ٤ىار اػشٞبفی ٍبث٘ س٤ػ٦ ا١ي ٣الُٛ إز ٦ّ ١ؾبٛ ا١ٖب١ی .٣ٍ٣ٕشبٍا ىاٙش٦ ثب٢ٙي 

ىٍ ٍاثغ٦ ٧٣ٞب٢٧ٖی ثب اٍُٗ ٧بی اػشٞبفی ٢ٙبهش٦ ٤ٙى،سب ى٢٧َٔ ٣اػشٞبؿ ٕبٙٞی ٨ٝیب ٣كيبؽز 

ثٖیبٍی اُ ٙبهٜ ٧بی اػشٞبفی ٠ْٞٝ إز ث٦ ف٤٢اٟ ٝقیب٧ٍبی اٍشٞبىی ٣ٝلیغی ١یِ ث٦ ّبٍ .٤ٙى

(. 143:1385سجَس٦ ای ىَا٧ب١ی،)ثَى٥ ١٤ٙي

ؽبخـ ّبی التقبدی : ج

ٝي٤٨ٛ ٙبهٜ اٍشٞبىی ای٠ إز ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ ثش٤ا٢١يض٠ٞ س٤ٙیي ّبىی ثَای ٍٕیيٟ ث٦ 

ای٠ ٙبهٜ ٧ب ث٦ ٢ٕؼ٘ ٣ٝلبٕج٦ .ىبیي٥ ٝقشيٙی ثَه٤ٍىاٍ ١٤ٙي-ه٤ىّيبیی یب ىٍآٝي، اُ ٧ِی٦٢

ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی )اٍُٗ ٨١بى٥ ٧ب ٣ه٣َػی ٝی دَىاُى ٣ٝج٢بی س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی سَٚی ٝی ٤ٙى

( 183:1388؛ٖٙٞبیی ،

ؽبخقْبی ثْزُ ٍری  - 2-7 

ث٥َ٨ ٣ٍی یْی اُ ٝيب٧یٜ ٨ٜٝ ىٍ ٤ٍّٚ ث٦ ٙٞبٍ ٝی آیي ٦ّ ؿ١٤ٖٖی إشيبى٥ اُ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٍا ىٍ 

اٍسَبء ث٥َ٨ ٣ٍی ثَ ديیي٥ ٧بی اٝٚی اٍشٞبىی، اػشٞبفی ٣ ٕیبٕی . س٤ٙیي ٝل٤ٞٗ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي

ػبٝق٦ ٝب٢١ي ّب٧٘ س٤ٍٛ، اىِای٘ ٕغق ٍىب٥ ف٤ٞٝی، اىِای٘ ٕغق اٙشنبٗ ٣ س٤اٟ ٍٍبثز ٕیبٕی 

ىٍ كبٗ كبضَ سََیجبً سٞبٝی ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ یبىش٦ ٣ ثٖیبٍی اُ ٧ٍ٤ّٚبی . سأطیَار ٣ٕیقی ىاٍى

ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٤ٝىٌ، َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٧بی ُیبىی ىٍ ػ٨ز اٍسَبء ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٕغ٤ف ٝٚی، 

٢ٝغ٦َ ای، ثوٚی، ٝؤٕٖبر، ٕبُٝب٨١ب ٣ كشی اىَاى ا١ؼبٛ ىاى٥ ٣ ٍٙي ٣ س٤ٕق٦ ٣ٍُاى٣ِٟ ه٤ى ٍا 

 . ٝيی٤ٟ س٤ػ٦ ٣ ١َٖٗ ٝلیق ث٦ ای٠ ٖٝأ٦ٙ ٝی ىا٢١ي
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٣ ثباله٥َ  س٤ٙ٤٢ّْی ، ُٝبٟ، ٤ٝاى ا٣ٙی٦ َٕٝبی٦ ، ث٥َ٨ ٣ٍی سوٞیٜ ث٨ی٦٢ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٝب٢١ي

١ی٣َی ا١ٖب١ی ٝؤ طَسَی٠ ١َ٘ ىٍ اىِای٘ ٝیِاٟ ث٥َ٨  ١ی٣َی ا١ٖب١ی ىٍ ٧َ ٕبُٝبٟ إز ، ٦ّ

  .٣ٍی ٍا ایيب ء ٝی ٢ّي

ثَای ١وٖشی٠ ثبٍ ث٤ٕی٦ٚ ىَا٤ٖ١ا ٦٢ّ ٍیبضیياٟ ٣ اٍشٞبىاٟ عَىياٍ ْٝشت « ث٥َ٨ ٣ٍی»٣ا٥ّ 

ثب عَف ػي٣ٗ اٍشٞبىی ، اٍشياٍ ٧َ ى٣ٙشی ٍا « ٦٢ّ». ثْبٍ ثَى٥ ٙي (ك٤ْٝز عجیقز)ىیِی٤َّإی 

ث٥َ٨ ٣ٍی كبٝ٘ َّٖی إز ٦ّ اُ    .٤٢ٝط ث٦ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٝی ىا١ي

ثيی٠ ٙلبػ . سَٖیٜ َٝياٍ یب اٍُٗ ٝل٤ٞٗ ثَ َٝياٍ یب اٍُٗ یْی اُ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ثيٕز ٝی آیي

ٕبُٝبٟ س٤ٕق٦ ٣ ٧ْٞبٍی ) ٝی س٤اٟ اُ ث٥َ٨ ٣ٍی َٕٝبی٦، ٤ٝاى ا٣ٙی٦ ٣ ١ی٣َی ّبٍ ٝلجز َّى

 (45:1997اٍشٞبىی ،

 ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ؿ٢ی٠ ثیبٟ ثب ىٍ اٍسجبط 1955ىٍ اعالفی٦ سْٚی٘ َِّٝ ث٥َ٨ ٣ٍی ّاد٠ ىٍ ٕبٗ  

:  ٙي٥ إز 

ی٦ْ ث٨ج٤ى ٍكياّظَ إشيبى٥ اُ ٢ٝبثـ ىیِیْی، ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٣ ٕبیَ ف٤اٝ٘ ث٦ ٨ٙ٣ٍبی فٚٞی ثغ٤»

ث٥َ٨ ٣ٍی ث٦ ّب٧٘ ٧ِی٦٢ س٤ٙیي، ٕٖشَٗ ثبُا٧ٍب، اىِای٘ اٙشنبٗ ٣ ثبال ٍىش٠ ٕغق ١ُيٕی ٦ٞ٧ 

«  .آكبى ٝٚز ، ٢ٝؼَ ٤ٙى

اىِای٘ ٍبث٘ س٤ػ٦ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ سقياىی اُ ٤ٍّٚ ٧ب ىٍ ى٦٧ ٧بی اهیَ ٤ٝػت ٙي٥ إز ٦ّ 

ثغ٤ٍ ٝظبٗ ىٍ ى٥ٍ٣ . عق ث٥َ٨ ٣ٍی ٝٚی ثق٤٢اٟ یِ ا٤ٙ٣یز ىٍ ٕغق ٤ٍّٚ ٝغَف ثبٙيٓاٍسَبء 

 اىِای٘ ىاى ىٍ كبٙی ٦ّ ىٍ %٤ّٚ6/99ٍ ّاد٠ ث٥َ٨ ٣ٍی ٝٚی ه٤ى ٍا  (1967- 1974)ُٝب١ی 

٧ٞبٟ ٝير ٝيیَیز ث٥َ٨ ٣ٍی ٝٚی ىٍ ٧ٍ٤ّٚبی آٙٞبٟ مَثی ٣ ایالر ٝشلي٥ اَٝیْب ث٦ سَسیت 

.   اىِای٘ یبىز25/29% ٣ 3/43

:   ثْزُ ٍری جشئی - 2-6-1

ٝظالً ٝل٤ٞٗ ث٦ اُاء ٧َ ١يَ ٕبفز . ١ٖجز اٍُٗ ٣ َٝياٍ ٝل٤ٞٗ ث٦ یِ عج٦َ اُ ٨١بى٥ ٍا ٤ٕی٢ي

یب اٍُٗ ٣ َٝياٍ ٝل٤ٞٗ س٤ٙیي ٙي٥ ث٦ اُاء ٧َ س٠ ٤ٝاى ا٣ٙی٦  (ٝقیبٍ ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ)

٣  (ث٥َ٨ ٣ٍی َٕٝبی٦)یب ث٥َ٨ ىٍآٝي س٤ٙیي ٙي٥ ث٦ اُاء ٧َ ٍیبٗ َٕٝبی٦  (ث٥َ٨ ٣ٍی ٤ٝاى)َٝٞىی 

 (.52:1376ٕبُٝبٟ ث١َب٦ٝ ٣ث٤ىػ٦،)١ؾبیَ آٟ 

:   ثْزُ ٍری ولی ػَاهل تَلیذ -2-6-2

ٝق٤ٞالً ث٦ ػبی . ١ٖجز هبٜٙ ٝل٤ٞٗ ثَ ٝؼ٤ٞؿ ٨١بى ٧بی ١ی٣َی ّبٍ ٣ َٕٝبی٦: فجبٍسٖز اُ 

هبٜٙ ٝل٤ٞٗ ، اٍُٗ اى٣ِى٥ ٣ ىٍ ٝوَع َّٖ ٝؼ٤ٞؿ ا٨ٍُٙبی ١ی٣َی ّبٍ ٣ َٕٝبی٦ ٍا ٍَاٍ 
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 %65ای٠ ٝقیبٍ ثَای ثَهی اُ ّبال٧بی َٝٞىی ١ؾیَ س٤ُٚی٤ٟ ، ٣یيئ٤ ٣ ّبٝذی٤سَ ٦ّ . ٝی ى٢٧ي

 (.٧52:1376ٞبٟ ٢ٝجـ ،)٧ِی٦٢ س٤ٙیي آ٨١ب ٤ٝاى َٝٞىی سْٚی٘ ٝی ى٧ي ٝقیبٍ ٢ٝبٕجی ١ٞی ثبٙي

:   ثْزُ ٍری ولی - 2-6-3

ای٠ . ١ٖجز ّ٘ اٍُٗ ٝل٤ٞٗ س٤ٙیي ٙي٥ ث٦ ٝؼ٤ٞؿ اٍُٗ ّٚی٦ ٨١بى٥ ٧بی َٝٞىی إز 

اُ ٍجی٘ ١ی٣َی ا١ٖب١ی، ٤ٝاى ٣ ٍغقبر ، )ٙبهٜ سأطیَ ٝٚشَُ ٣ ٧ِٞٝبٟ ٦ٞ٧ ٨١بى٥ ٧ب ٣ ٢ٝبثـ 

ىٍ اٍسجبط ثب اٍُٗ ٝل٤ٞٗ ثيٕز آٝي٥ ٍا ا١يا٥ُ ٕیَی ٝی  (ٝبٙی٠ آالر، َٕٝبی٦ ٣ ١ؾبیَ آٟ

 (.78:1379ٝيیَیز ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی ٤ٍّٚ،) ٢ّي

 

اثؼبد افلی ثْزُ ٍری ثخؼ وؾبٍرسی (15-2 )جذٍل ؽوبرُ 

 68:1386یبعَری، :هبخذ

اُ ا٤١اؿ ًَّ ٙي٥ ی ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ّٚب٣ٍُی، إبٕی سَی٠ ٝجلض َٝث٤ط ث٦ ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٣     

ؿَا ٦ّ ٍِٝ ٤ٝىَیز اّظَ ٧ٍ٤ّٚبی دیَٚىش٦ ىٍ . َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٣ٍی آ٤ُٝٗ ای٠ ١ی٣َ إز

 ث٢بثَای٠ اىِای٘ إٓب٧ی ٙبمالٟ .ثو٘ ِٝث٤ٍ هال٦ٝ ٙي٥ یق٢ی ىٍ ١ی٣َی ّبٍ ّبٍآٝي ٣ إٓب٥

ّٚب٣ٍُی ٖٝشِٚٛ آ٤ُٝٗ ىٍٕز ٣ ّبىی ٧ٞـ٢ی٠ ٕیبٕز ٌٕاٍی ىٍیٌ ى٣ٙز ىٍ اعالؿ ٍٕب١ی 

 . ث٦ ای٠ ٥٣َٕ إز

 ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ا١ٖب١ی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٝش٢بٕت إز ثب اٍُٗ اى٣ِى٥ ىٍ ای٠ ثو٘ ثَ سقياى 

 .اىَاى ٙبم٘ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی

١ي ٣ فٚز ا٢ٝبثـ ا١ٖب١ی دبی٦ ی اٝٚی ط٣َر ٝٚز ٧بٕز ٣ ٢ٝبثـ ٝبىی ٣ عجیقی، ف٤اٝ٘ سجقی س٤ٙیي

اهشاله ىبك٘ ىٍ س٤ٙیيار ٧ٍ٤ّٚبی دیَٚىش٦ ثب ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٧ٞی٠ ٕغق إٓب٧ی اىَاى ٝٚن٤ٗ 

 ىٍ ای٠ ٥٣َٕ إز

ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی یْی اُ ٨ٝٞشَی٠ ىبّش٧ٍ٤بی س٤ٕق٦ ی دبیياٍ إز ٦ّ ف٤ٞٝب ىٍ 

٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٝب٢١ي ایَاٟ فٚی ٍمٜ س٤ا٢ٞ١يی ٧بی ثب٥٤َٙ ّٚب٣ٍُی، ث٦ ىٙی٘ ث٥َ٨ ٣ٍی 

ثْزُ ٍری هٌبثغ وؾبٍرسی ثْزُ ٍری عزهبیِ ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی 

هٌبثغ عجیؼی :الف تىٌَلَصی ؽیویبیی عبختبرًیزٍی وبرؽبغل 

ثبد،آة ٍثبراى هبؽیي آالت پیؾزفتِ  (تؼذادافزاد)عبختبرون

ًْبدُ ّبی وؾبٍرسی ادٍات  (عي ؽبغلیي)عبختبرعٌی

------- تىٌَلَصی هىبًیىی عبختبرآهَسؽی 

------ وَد،عن ٍثذٍرافالحی آهَسػ ًیزٍی اًغبًی 

------ ----- تزٍیج 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

63 

 

.  دبیی٠ ثو٘ ّٚب٣ٍُی آٟ ؿ٢بٟ ٦ّ ثبیي اٍشٞبىی ٣ ٣ََٟٝ ث٦ َٝى٦ ١یٖز

َٝى٦ ػ٤یی ىٍ ٢ٝبثـ ، ١ل٥٤ ی ٝلیق ٣ ٢ٝغَی إشيبى٥ اُ ای٠ ٢ٝبثـ ٣ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٝغ٤ٚة     

  ّٚب٣ٍُی اُ ف٤اٝٚی إز ٦ّ ث٨َ ٥ ٣ٍی ٍا ىٍ ثو٘... ٣ دبیياٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ی ای٠ ثو٘ ٣

 . ٝی ى٧يءاٍسَب

 : ثخؼ وؾبٍرسیراّْب ی افشایؼ ثْزُ ٍری- 2-7

٦ّ .اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ٖٝشِٚٛ ٢ٙبهز ّبىی ٣ضـ ٤ٝػ٤ى  ٣ى٢٧َٔ ّبٍی اىَاى ٣ٕبُٝب٨١بٕز 

ایؼبى  إشيبى٥ ث٨ی٦٢ اُ إشقياى ٧ب، ایؼبى سق٨ي ىٍ اىَاى، ثَای سلٌَ آٟ ٝی س٤اٟ ث٦ ّب٧٘ ضبیقبر،

َٕٝبی٦  كيؼ ٣سَثیز ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٝب٧َ، س٤ػ٦ ث٦ َٙایظ ٤ٍٝى ١یبُ ثو٘ ّٚب٣ٍُی، ا١ٖی٥ِ،

س٤ػ٦ ث٦  سلَیَبر ّٚب٣ٍُی ػ٨ز اٍسَبی ٕغق ُیَ ّٚز اُ ٙلبػ ّٞی ٣ّیيی، ىیِیْی الُٛ،

. اٟ ١بٛ ثَى٣ٍا ٝی ر.. ١بثَاثَی ٢ٝغ٦َ ای ٣ ىََ ٣ٍٕشبی ،

 ثَ ١ب٦ٝ ٧بی ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٠ د٢ياٍ ٦ّ ثیٚشَ ىََا ٣ػبٝق٦ ىَیَ ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ١ُيٕی ٝی ٢٢ّي، ثبیي

ؿَا ٦ّ ثیٚشَ ای٠ ٣ٍٕشبییبٟ  اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ّب٧٘ ىََ ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی ٝشَِّٞ ١٤ٙي،

ىٍ ای٠ ٍاثغ٦  سلٞیالر ٣ىاٍایی ّٞی ىا١ٍي ٣ثَای دیَٚىز ثب ٤ٝا١ـ إبٕی ٤ٝاػ٦ ا١ي ، ُٝی٠،

ػ٤اٝـ ٣هب٤١اى٥ ٧ب  ثبُاٍ ٧ب، ثٍَٕی ُٝی٦٢ ٧بی اٍشٞبىی ٣اػشٞبفی اُ ػ٦ٚٞ ٨١بى٧بی ى٣ٙز،

ٍٙي اٍشٞبىی ٣س٤ُیـ ىٍآٝي ٍاثغ٦ ٕٖشَى٥  اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی، ىٍ ٣اٍـ ثی٠ ىٌ،.ض٣ٍَی ٝی ثبٙي 

٦١ ٍٙي اٍشٞبىی اىِای٘ ٝی  ث٦ ع٤ٍ ّٚی ىٍ ٤ٍٝر فيٛ سلٌَ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی،.ای ٣ػ٤ى ىاٍى

٧ٞـ٢ی٠ س٤ُیـ ا٣ٙی٦ ىٍآٝي ٣ط٣َر ٝی س٤ا١ي ث٦ ع٤ٍ ٕٖشَى٥ ای  یبثي ٦١٣ ىََ ّب٧٘ دیيا ٝی ٢ّي،

. ؿٜٚ ا١ياُ ٍٙي ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی  ٣ّب٧٘ ىََ ٍا سلز سبطیَ ٍَاٍ ى٧ي

ىٕشیبثی ث٦ ث٥َ٨ ٣ٍی ثبال ث٦ ٣إغ٦ ث٦ ّبٍٕیَی س٤ٙ٤٢ّْی ػيیيیْی اُ ٨ٝٞشَی٠ ٨ٙ٣ٍب إز ،ثب 

ای٠ كبٗ اّظَ سال٨ٙب ىٍ ای٠ ٍاثغ٦ ثٖشٖی ث٦ َٙایظ ا٣ٙی٦ ،ٕبهشبٍ ٨١بىی  َٝسجظ ٣ا١ٖی٥ِ ٧ب 

٠ٙ٣ٍ إز ٦ّ ٝبْٙبٟ ١جبیي ثَ ُٝی٠ ٣ثبُاٍ ٧بی َٕٝبی٦ سَِّٞ ىاٙش٦ ثب٢ٙي .٣ا٧ياه ىاٍى

،ٕیبٕش٨بی ف٤ٞٝی ٍیٞز ٌٕاٍی،ٝبٙیبس٨ب ١٣َم اٍُ ١جبیي ٧ِی٦٢ ٧بی اضبىی ٍا ث٦ ّٚب٣ٍُ سلٞی٘ 

. ٣یب ػبثؼبیی ١ی٣َی ّبٍ ٍا س٤ٚیٌ ٢ّي
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٤ٕاى ّٚب٣ٍُاٟ ٣آ٤ُٝٗ ٢ٝبٕت سبطیَ ثِٖائی ثَ ث٥َ٨ ٣ٍی ىاٍى ،كٞبیز ف٤ٞٝی اُ سلَیَبر 

ا١ي فبٝ٘ ٤ٍی ثبٙي ١٣شبیغ  كب٦ٚٝ ٣ّبٍ آٝي ٍا ىٍ ىٕشَٓ ّٚب٣ٍُاٟ هَى ٣ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٝی ر

ٝٚبٍّز ٖٝشَیٜ  ىٕشَٕی ث٦ َٕٝبی٦ ىیِیْی ٝب٢١ي ٕیٖشٜ آثیبٍی ٣ٍا٨٧بی ٢ٝبٕت، ٍَاٍ ى٧ي،

عَاكی ٣اػَای ث١َب٦ٝ ٧ب ػ٨ز إشيبى٥ ّبٍ آٝي اُ ٢ٝبثـ ٣س٤ُیـ ٖٝب٣ی  ٣ٍٕشبییبٟ ىٍ ٢ٙبٕبیی،

. ٢ٝبىـ ، ٍا٧ْب٧ٍبی ٝؤطَ ٣ٝظَٞ طَٞ سَٚی ٝی ١٤ٙي

ثَای اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ثبیي سنییَار اٍشٞبى ّالٟ ٣ٕیبٕش٨ب ٍا ٢ٙبٕبیی ٤ٝ٣ٍى ثٍَٕی ٍَاٍ ىاى 

٨١بى٥ ٧ب ٢ٝ٣بثـ ٝبٙی ٣ٍٕشبییبٟ ٍا سلز سبطیَ ٍَاٍ ٝی  ٕیبٕش٨بی اٍشٞبىی ٝظ٘ ثبُاٍ ٧ب ٦ّ س٤ٙیي،.

آ٤ُٝٗ ،ث٨ياٙز ٣ىٍٝبٟ )اٍسجبعبر ٣ُیَ ث٢ب٧بی اػشٞبفی (كٞ٘ ١٣َ٘)ُیَ ث٢ب٧بی اٍشٞبىی .ى٧ي 

٦ّ ث٦ ع٤ٍ ٖٝشَیٜ ثَ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ّیيیز ١ُيٕی (،آة آٙبٝیي١ی ٣ىبضالة 

٤ٕى٢ٝي ث٤ىٟ ٧ِی٦٢ ٧ب،ّیيیز هيٝبر ٣ىٕشَٕی  ٕغق ٝوبٍع، ٣ٍٕشبیی سبطیَ ٝی ٌٕا١ٍي،

سبطیَ ٨ٝٞی ثَ َٕٝبی٦ ا١ٖب١ی ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٤١اكی  ّٚب٣ٍُاٟ ث٦ ُیَ ث٢ب٧ب ٣هيٝبر ف٤ٞٝی،

. ٣ٍٕشبیی ىاٍى

اُ ١ی٣َی ا١ٖب١ی ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ فبٝ٘ یبى  ىٍ ٍا٧جَى ث٥َ٨ ٣ٍی ث٦ ف٤٢اٟ یِ ث١َب٦ٝ ث٢ٚي ٝير،

ٝغبٙقبر .اُ ا٧ٞیز ٣ی٥ْ ی ثَه٤ٍىاٍ إز ٝی ٤ٙى ١٣َ٘ آٟ ىٍ ث٥َ٨ ٕیَی ث٨ی٦٢ اُ ف٤اٝ٘ ىیَٖ،

١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ثیٚشَی٠ اىِای٘ ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ٝٚی ثَ اطَ ث٨ج٤ى ىٍ اطَ ثوٚی ٣ّیيیز ١ی٣َی 

ىٍ اطَ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی  سب ّبٍ ٣َٕٝبی٦ ا١ٖب١ی ١٣یِ ىٍآٝي ١بهبٜٙ ٝٚی ، ا١ٖب١ی ث٦ ٣ػ٤ى ٝی آیي ،

. ،َٕیقشَ اُ ٍٙي ف٤اٝ٘ س٤ٙیي اىِای٘ دیيا ٢ّي

سب كي٣ىی ث٦ إشيبى٥ ٝوشٚو اُ ١ی٣َی ّبٍ ثٖشٖی OECD اهشاله فَْٞٚى ٧ٍ٤ّٚبی فض٤

ث٢بثَ ای٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١َ٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٍٙي اٍشٞبىی الُٛ إز ٦ّ ا٧ٞیز سٞبٛ ف٤اٝ٘ اٝٚی .ىاٍى 

٢ٙبٕبیی ١٤ٙي ٦ّ  ٦ّ ثَ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٕغق ّالٟ سبطیَ ٝی ٌٕا١ٍي  یب ٝب١ـ آٟ ٝی ١٤ٙي ،

ٝلیظ  ٍا٧جَى٧بی اٍشٞبىی ٣اػشٞبفی،سؼبٍر، هظ ٝٚی ٧ب، ٕیبٕش٨بی ّٚی ى٣ٙز،:فجبٍس٢ي اُ

. عجیقی ٣سنییَار ػٞقیشی ٣ٕبهشبٍی 

                                                             

3.Oecd: Organisation for Economic Co-operation and Development.   
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 ١ْش٦ ٨ٝٞشَ ثَای ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی  ىٍ ٕغق ّالٟ س٤ػ٦ ث٦ ى١یبی إز ٦ّ َٕیقب ىٍ كبٗ سنییَ 

فَْٞٚى اٍشٞبىی سلز سبطیَ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّب٣ٍس٤َیز ٝؤٙي٦ ٧بی اٍشٞبى .٣سل٤ٗ إز 

اىِای٘ ٧ِی٦٢ ٧بی سلَیٌ ٣س٤ٕق٦ ٣اىِای٘ ٧ِی٦٢ ٧بی  ،ICTىا١٘ ٝل٤ٍ ،ٝظ٘ اىِای٘ ٧ِی٦٢ ٧بی 

دٌیَٗ .آ٤ُٝٗ ٍَاٍ ىا١ٍي ٦ّ ثبفض اىِای٘ فَْٞٚى ١ی٣َی ّبٍ ٣دیَٚىز س٤ٙ٤٢ّْی ٝی ١٤ٙي 

ای٦ْ٢ س٤ٙ٤٢ّْی ثي٣ٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ فبٝ٘ ا١ٖب١ی ٝؤطَ ١یٖز ٣اُ عَه ىیَٖ ا١ٖبٟ س٤ا١بیی 

ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ٍا ى٣ؿ٢ياٟ ٝی ٢ّي ٣ٍٙي آٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٙبهٞی ثَای  هالٍیز ٣اثشْبٍ ىاٍى،

.  ثبٙي ا١يٝی س٤ GNPٍٙي

 ١ْش٦ ای ٦ّ ىٍ ای٠ ٝیبٟ ١جبیي ىَا٤ٝٗ َّى سنییَار َٕیـ فٜٚ ٣ى٢ب٣ٍی ىٍ ى١یب إز ٦ّ ثبفض ٝی 

اٙجش٦ ا١ٖی٥ِ ٧بی .٤ٙى ىٍ ٧َ ى٥ٍ٣ ی ف٤اٝٚی ٝشيب٣ر ثَ ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ١٣ی٣َی ّبٍ ٝؤطَ ثبٙي 

 . اًذ ٝبىی ٧ٞی٦ٚ سبطیَ ٌٕاٍ ث٤ى٥

ّیيیز ١ی٣َی ّبٍ اٝٚی سَی٠ فبٝ٘ ىٍ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ًَّ ٙي٥ إز ٦ّ اىِای٘ 

 ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ICTَٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ  َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ َٕٝبی٦ ىیِیْی، ٕغق سلٞیالر فبٙی،

 .٣ٍی  ٨ٝٞشَی٠ ف٤اٝ٘ ٝؤطَ ثَآٟ ث٤ى٥ ا١ي

: راثغِ ثْزُ ٍری ٍثخؼ وؾبٍرسی- 2-8

٣ِٙٛ  ىٍ ػَیبٟ س٤ٕق٦ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٙی٘ اىِای٘ ٣ٍُ اى٣ِٟ ػٞقیز ٣ٝلي٣ىیز ٢ٝبثـ،

. إشيبى٥ ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ ٣اٍسَبی ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ س٤ٙیي اُ ا٧ٞیز ىَا٣ا١ی ثَه٤ٍىاٍ إز

ایَاٟ ثب ٣ػ٤ى ثَه٤ٍىاٍی اُ ٢ٝبثـ ٍبث٘ س٤ػ٦ ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٙی٘ ٣ػ٤ى ف٤اٝٚی اُ ػ٦ٚٞ ث٥َ٨ ٣ٍی 

ٕبال٦١  فيٛ ّبٍایی ٣اكي٧ب ٣افٞبٗ ٙی٥٤ ٧بی ٢ٕشی س٤ٙیي، ضقو ىٍ ٝيیَیز، دبیی٠ ف٤اٝ٘،

ٝیٚیبٍى٧ب س٤ٝبٟ هٖبٍر فيٛ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ای٠ ثو٘ ٍا ٝشلٞ٘ ٝی ثبٙي ٦ّ ٍٖٞز ثیٚشَ آٟ 

. َٝث٤ط ث٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی إز

ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ىقبٙیش٨بی ٝوشٚو سلز سبطیَ ف٤اٝ٘ ١٤ٕب١٤ٕی ٍَاٍ ىاٍى ٦ّ سنییَ ىٍ ٧َ یِ اُ ای٠ 

٢ٙبهز ف٤اٝٚی ؿ٤ٟ ّیيیز ٨١بى٥ ٧بی ٤ٍٝى إشيبى٥ .ف٤اٝ٘ ٝی س٤ا١ي ثَ ٣ٍی آٟ اطَ ٌٕاٍ ثبٙي
                                                             

 
4.Gross National Product  
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،آ٤ُٝٗ ٣س٣َیغ ،ى٢ب٣ٍی،ٝيیَیز اعالفبر ،سنییَ ٕبهشبٍی ٣ا١يا٥ُ ىقبٙیز ٣إٓب٧ی اُ سبطیَار 

. آ٨١ب ٝی س٤ا١ي ث٦ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ای٠ ثو٘ ِّٞ ١ٞبیي

ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٤ٍّٚ ثب ٣ػ٤ى ٍٙيی ٦ّ ىٍ ٕب٨ٙبی ٌٕٙش٦ ىاٙش٦ 

اُ ىب٦ٚٝ ٍبث٘ ٝالكؾ٦ ی ثَ ه٤ٍىاٍ  (٢ٝقز ٣هيٝبر)إز ،٧ٞـ٢بٟ ١ٖجز ث٦ ىقبٙیش٨بی ٤ٍّٚ

ُیَا فيٛ ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ ىٍ ای٠ ثو٘ ث٦ ع٤ٍ فٞي٥ ١بٙی اُ ٖٝبئٚی ٧ٞـ٤ٟ ٕبهشبٍ  إز،

س٣َیغ ٣سلَیَبر ٤ٍٝى ١یبُ ثو٘  ٢ٕشی ٤ٕ٣اى ،ىَياٟ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ثو٘ ٧بی آ٤ُٝٗ،

. ّٚب٣ٍُی إز

ضقو ث٥َ٨ .ٝیِاٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ّبٍ یْی اُ ٖٝبئ٘ إبٕی ٧ٍ٤ّٚبی ػ٨بٟ ٤ٕٛ ث٦ ٙٞبٍ ٝی ٣ٍى 

آیي  ى٧ی ّبٍ ٕجت ٝی ٤ٙى ٦ّ س٤ٙیي ٧َ ّبٍَٕ ١بؿیِ ٣ىٍآٝيی ٦ّ اُ ّبٍ ا١ؼبٛ ٙي٥ ثيٕز ٝی

ا٣ٗ :اٍشٞبى ىا١بٟ ثَای دبیی٠ ث٤ىٟ ٝیِاٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ّبٍ ى٣ ىٙی٘ اٍائ٦ ٝی ٢٢ّي.ٍبث٘ س٤ػ٦ ١جبٙي 

آ٤ُٝٗ ف٤ٞٝی كَى٦ ای ىٍ ای٠ .ىیَٖ ١ب٢ٝبٕت ث٤ىٟ ٕبُٝبٟ س٤ٙیي  دبیی٠ ث٤ىٟ ٕغق ١ُيٕی ،

س٢ْی٨ْبی س٤ٙیي ىٍ .٧ٍ٤ّٚب ١٣ٌٍ ؿ٢يا١ی ١ياٍى ٣ّبٍَٕاٟ اُ ٨ٝبٍس٨بی الُٛ ثَه٤ٍىاٍ ١یٖش٢ي 

یٞی ىىٍ ثقضی ٤ٝاٍى ٤٢٧ُ اُ اثِاٍ ّٚب٣ٍُی ً.٢ٕشی ٦٢٨ّ٣ إز .. ٢ٝبیـ ىٕشی ٣ ّٚب٣ٍُی،

ث٥َ٨ ى٧ی دبیی٠ ىٍ ّٚب٣ٍُی ٝب١ـ اُ ایؼبى س٤٢ؿ .إشيبى٥ ٝی ٤ٙى ٨ٙ٣ٍ٣بی س٤ٙیي ١یِ ٍيیٞی إز 

ُیَا ٦ّ اّظَیز ػٞقیز ىقبٗ ََٕٕٛ س٨ی٦ كياٍٚی اُ ٤ٝاى مٌایی ٧ٖش٢ي .ىٍ ٕیٖشٜ س٤ٙیي إز 

. ٣ىَياٟ اضبى٦ س٤ٙیي ٍا٥ ٍا ثَای سْٚی٘ َٕٝبی٦ ٣س٤٢ؿ اٍشٞبى ٤ٞ٧اٍ ١ٞی ٢ّي

هال٦ٝ آ٦ْ١ یْی اُ ىالی٘ ىََ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ١شیؼ٦ ث٥َ٨ ى٧ی ا١يُ إز ٦ّ آٟ ١یِ ه٤ى كبٝ٘ 

 .ّٞج٤ى٧بی ٕیٖشٜ س٤ٙیيی ١٣ی٣َی ا١ٖب١ی إز

دبیی٠ ث٤ىٟ ٨ٕٜ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٙیي ١بهبٜٙ ٝٚی ٣ثبالث٤ىٟ ٨ٕٜ آٟ ىٍ ١ی٣َی ّبٍ ى١یبی 

كبّی اُ ىََٝبىی س٤ى٥ فؾیٜ  س٤اٛ ثب دبیی٠ ث٤ىٟ ىٍآٝي ١بهبٜٙ ٝٚی ای٠ ٧ٍ٤ّٚب، ٤ٕٛ ،

فال٥٣ ثَای٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ػ٤ا١ی ػٞقیز ٣ثبال ث٤ىٟ ١َم ٣اثٖشٖی ىٍ  .٣ٍٕشبییبٟ ىٍ ای٠ ٧ٍ٤ّٚبٕز 

ٝی س٤اٟ ث٦ ٤٨ٕٙز ١شیؼ٦ ٕیَی َّى ٦ّ ٦ٕ ؿ٨بٍٛ َٝىٛ ای٠ ٧ٍ٤ّٚب ىٍ ٢ٝبعٌ  ػ٨بٟ ٤ٕٛ ،

 .٣ٍٕشبیی ١ُيٕی ٝی ٢٢ّي 
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ىٍ ػ٨ز سيا٣ٛ ٣سقٞیٜ  ىٍ ى٦٧ ٧بی اهیَ ثب ٣ػ٤ى سالٗ ثَای ه٤ى اسْبیی ٣ه٤ى ّيبیی ٤ٍّٚ،

سؼَث٦ ٣ىا١٘ ث٤ٝی ّٞشَ إشيبى٥ ٙي٥ إز ٣ثب ٣ػ٤ى  ىقبٙیش٨ب ٣إشيبى٥ ث٨ی٦٢ ٧٣ٞب٢٧ٔ اُ ف٤ٚٛ،

٤ٝاى ا٣ٙی٦ ٣ا١َّی ىاٍای ؽَىیز ٣دشب١ٖی٘  ای٦ْ٢ ایَاٟ  اُ ١ؾَ ٢ٝبثـ عجیقی ١ی٣َی ا١ٖب١ی ،ٝقبىٟ ،

٣ٙی اعالفبر  ثبالیی إز ٣اُ ثٖیبٍی ػ٨بر ١ٖجز ث٦ ٧ٍ٤ّٚبی ىیَٖ ىاٍای اٝشیبُاسی إز،

٣ٙبهٜ ٧بی ث٥َ٨ ٣ٍی كبّی اُ فَت ٝب١يٕی ٙيیي آٟ اُ إشب١ياٍى٧بی ثی٠ اٙٞٚٚی إز ٦ّ ث٦ 

َٝٞه ا١َّی ،ضبیقبر ٤ٝاى  ىَٕبی٘ هبُ ، آة ّٚب٣ٍُی، فيٛ إشيبى٥ ٝلیق اُ ُٝی٠،

سلَیَبر ٣آ٤ُٝٗ ٣ى٢٧َٔ ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ثَٝی  ٙبه٨ٞبی ١ی٣َی ا١ٖب١ی،ّبٍ ٣سالٗ، مٌای،

 ثبسنییَ ّٞی ٣ّیيی ى١ٍی٣َی ا١ٖب١ی، س٤ٙیي ٣ اٙجش٦ ٨ٝبػَر  ٨ٝٞشَی٠ ديیي٥ ای إز  ٦ّ.َٕىى

. ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٍا سلز سبطیَ ٍَاٍ ٝی ى٧ي

تحلیلی ثز ًظزیِ ّب ی التقبدی ٍاعتزاتضی ّبی تَعؼِ رٍعتبیی  -2-9

  ىیيٕب٥ ٤١ٕبُی َٕای٘ مبٙت ىٍ مَة ث٤ى٥ إز ،٦ّ ٧يه س٤ٕق٦ ٍا َٝىب ىٕشیبثی ث٦ ١َم 

ٍٙي اٍشٞبىی ثبالسَ ٝی ىا١ي ٣ث٦ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ، ثي٣ٟ ىٍ ١ؾَ َٕىش٠ َٙایظ اػشٞبفی 

ىٍ ای٠ .، اٍشٞبىی  ٣ى٢٧َٖی آ٨١ب  دی٤ٞىٟ ٖٝیَ س٤ٕق٦ ٧ٍ٤ّٚبی س٤ٕق٦ یبىش٦ ٍا دی٨٢ٚبى ٝی ١ٞبیي 

ا٤ٖٙ ث٦ ىََا ، ٣ٍٕشبییبٟ ٣ّٚب٣ٍُاٟ س٤ػ٨ی ىیي٥ ١ٞی ٤ٙى، ث٢بثَای٠ ثب ا٤ٖٙی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی 

٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ اُ ٝجبكض ا٤ٖٙی ١ئ٤ّالٕیِ  دیيإز ا٧ٞیز هبٛ ٍبی٘ ٙيٟ ثَای . ٢ٝبىبر ىاٍى

ٍیٞز ٧ب یْی اُ ٝل٧ٍ٤بی اٝٚی ای٠ ١ؾَی٦ إز ٧ٞـ٢ی٠ ٕیبٕز ٢ٝقشی ٙيٟ ٝجش٢ی ثَ 

ا١ُؾَ ٝبكت ١ؾَاٟ ای٠ ا٤ٖٙ  ث٦ ػبی ٢ّشَٗ ِٕی٢ٚی .ػبیِٖی٢ی ٣اٍىار ٍا ٤ٍٝى ا١شَبى ٍَاٍ ىاى١ي 

٣اٍىار ٣ّب٧٘ ٍیٞز اٍُ ثَای س٤ٚیٌ ٕیبٕشٌٖاٍی ٢ٝقشی ،ثبیي س٤ػ٦ ثیٚشَی ث٦ ٕبهشبٍ ٍیٞز 

٧ب ٤ٙى سب س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ثو٨ٚبی ٝوشٚو اُ ٢ٝبثـ ىَٝز ٢ٝبٕجی ث٦ ىٕز آ١ٍ٣ي ٣آ٢٧ٔ ٍٙي 

اُ .اٍشٞبىی  ٣ٝبىٍار اىِای٘ یبثي ٣ىَٝش٨بی ٙنٚی ٣ىٍآٝي ىََا ٣ٍ٣ٕشبییبٟ اىِای٘ یبثي 

ٝلي٣ىیش٨بی  ١ؾَی٦ ٕبهشبٍ َٕایبٟ ٝی س٤اٟ ا١ٖی٥ِ ١بّبىی ثَای َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٍا ثیبٟ 

٧ٞـ٢ی٠ ىٍ ای٠ ا٤ٖٙ ٣ػ٤ى ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب س٤ٙ٤٢ّْی ٣ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ ىٍ ٢ّبٍ ثو٘ .َّى

ٝيٍٟ ثب س٤ٙ٤٢ّْی دیَٚىش٦ ، ٝیِاٟ ثبالی ٍٙي ػٞقیز ،فيٛ ا١قغبه فَض٦ ی ىاهٚی  ا٧ٞیز ىاٍى 

ىٍ ای٠ ١ؾَی٦ ٢ٝقشی ٙيٟ .٦ّ ٍبىٍ ث٦ س٤ٙیي ٣عَاكی ّبال٧بی َٕٝبی٦ ی ٤ٍٝى ١یبُ ١ٞی ثبٙي 
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ٝقبىٗ س٤ٚیٌ ٨ٝبػَر اُ ٣ٍٕشب ث٦ ٨َٙ ث٦ ُیبٟ ّٚب٣ٍُی ٣ى٤٢ٟ س٤ٙیي ٝی ثبٙي ٣ٕیبٕز ٢ٝقشی 

ٙيٟ ثب ىهبٙز ى٣ٙز ٍا ٍا٥ ك٘ ٢ٝبٕجی ثَای ٍٙي ٣ّب٧٘ ىََ ٣ثیْبٍی ٝی ىا١ي ، س٤ػ٨ی ث٦ 

ثب إش٢بى ث٦ ٝجب١ی ٝل٤ٍی ١ؾَی٦ ١یب٧ُبی . س٤ٕق٦ ٣ٕٖشَٗ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ١ٚبٟ ١ياى٥ إز 

إبٕی  ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ ای٠ ا٤ٖٙ ىٍ ػٖشؼ٤ی اسوبً ٙی٥٤ ی إز ٦ّ ١یب٧ُبی إبٕی ىَیَ 

سَی٠ ثو٘ اُ ػٞقیز ٣ٍٕشبیی ث٦ ىٍ آٝي ٣ّبٍ ٤ٝٙي ٣هيٝبر ٤ٍٝى ١یبُ ١ُيٕی ، ٍا ثَ عَه 

ىٍ ٣اٍـ ىٍ ای٠ ١ؾَی٦ كَّز  اُ ٍٙي ث٦ ٕٞز ١یب٧ُبی إبٕی اُ عَیٌ اٙشنبٗ ٣س٤ُیـ .١ٞبیي 

ٝؼيى ىٍآٝي  ٤ٍٝر ٝی ٕیَى ، یق٢ی اُ ٍٙي اٍشٞبىی ث٦ ٕٞز س٤ٕق٦ اٍشٞبىی  ٣ّب٧٘ 

ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی اُ عَیٌ س٤ػ٦ ث٦ ّٚب٣ٍُی ٣إشيبى٥ اُ س٤ٙ٤٢ّْی٨بی ٤١ی٠ ىٍ آٟ . ثیْبٍی

،ا٧ياه ٍٙي ٝل٤ٍ ػبی ه٤ى ٍا ث٦ ا٧ياه َٝٞىی ٝی ى٢٧ي ٦ّ ثب َٕٝبی٦ ّٞشَی ١ٖجز ث٦ ٨َٙ 

ٍبث٘ ا١ؼبٛ إز  ٣ث٦ ف٤٢اٟ ا٤ٖٙی ٤ٍٝى دٌیَٗ ىٍ ٍإشبی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٣ایؼبى ّٚب٣ٍُی 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ؾَیبر  ا٤ٖٙ ی ٣اثٖشٖی ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ ١شیؼ٦ ٕیَی َّى ٦ّ فَت ٍا١يٟ . دبیياٍإز 

ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب ف٤٢اٟ ٢ٝقشی ٙيٟ ثي٣ٟ ای٦ْ٢ ُٝی٦٢ ٢ٝبٕت ٣َٙایظ الُٛ ثَای آٟ ىَا٧ٜ ثبٙي 

اُ ٣یْٕی٨بی ای٠ ا٤ٖٙ إز ٦ّ ٕجت ٙي ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ث٦ ٣اٍى ٢٢ّيٕبٟ ٝل٤ٞالر 

مٌایی سجيی٘ ١٤ٙي ٣ثَآی٢ي آٟ ا٣ِ١ای ثو٘ ّٚب٣ٍُی، كٞبیز اُ ٝل٤ٞٙی هبٛ ىٍ ثو٘ 

ىٍ ٣اٍـ ای٠ ْٝشت ثیٚشَ ث٦ ١ی٧٣َبی هبٍػی .ّٚب٣ٍُی ػ٨ز س٤ٙیي ٤ٝاى هبٛ ّبال٧بی ٢ٝقشی ث٤ى 

اٍُٗ ٣افشجبٍ ٝی ثوٚیي ٣ث٦ ّبال٧بی ٕبهز ىاهٚی ٧ٍ٤ّٚبی ػ٨بٟ ٤ٕٛ ث٨بی ا١يّی ىاى٥ ٝی 

٤ٙى ٣ػ٢ج٦ ٧بی ى٢٧َٖی یِ ػبٝق٦ ٍا ث٦ ػبٝق٦ ىیَٖ سقٞیٜ ىاى٥ ٣ث٦ ٕبهز ى١٣ٍی ٧ٍ٤ّٚبی 

اُٝجب١ی ٝل٤ٍی ١ؾَی٦ ١ئ٤ ٝبٍّٖیٖٜ . ػ٨بٟ ٤ٕٛ ٣ایؼبى سنییَار اُ ى٣ٍٟ، اٝبٙز ١ٞی ى٧ي 

٣ا٧ٞیز ؿ٢يا١ی ث٦ ه٤إش٦ . دیيإز ٦ّ عَىياٍاٟ ای٠ ا٤ٖٙ اَٝاٍی ثَ سنییَ ٝق٢بی س٤ٕق٦ ١يا١ٍي

٧ب ،آٝبٗ ٣آ٧٣ٍُبی َٝىٛ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ٍبئ٘ ١ٞی ٙي١ي ٣ٝشبطَ اُ سؼبٍة ا٣ٍدبییبٟ 

 ٝبُاى ىایٜ ا١شَبٗ آٟ، اٝٚی ٣یْٕی ٦ّ إز ىَای٢يی اٍشٞبىی ١یبىشٖی س٤ٕق٦ ٦ّ ٝقشَي١ي. إز 

 س٤ٙیي ثی٠ سيب٣ر ٤ٍٝر ث٦ ٝبُاى ای٠.إز ىاٍی َٕٝبی٦ دیَٚىش٦ اٍشٞبى٧بی ث٦ دیَا٤ٟٝ اُ اٍشٞبىی

 ٝیب١ٖی٠ اٍشٞبىی ١ؾَ اُ ١شیؼ٦ ىٍ. ٤ٙى ٝی س٤ٝیو یبض٣ٍَی ٣اٍقی َٝٞه یب ٣ ثب٥٤َٙ یب ٣اٍقی

 آ٨١ب ١ؾَ اُ. إز ثٖیبٍا١يُ ٙبٟ َٕٝبی٦ ا١جبٙز ٝیِاٟ ٣ دبیی٠ ١یبىش٦ س٤ٕق٦ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍآٝيَٕا٦١
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آٟ ا  ٝشقبٍت ٝٚی س٤ٙیي ٕٖشَٗ ٣ ٝٚی ٕغق ىٍ ٝبُاى ٝؼيى ٌٕاٍی َٕٝبی٦ ٙبٝ٘ اٍشٞبىی س٤ٕق٦

 .٤ٙى  س٤ُیـ ثَاثَی عَُ ث٦ ثبیي ثبُى٥، یق٢ی ى٣ٛ، ٍٖٞز ٣ ٕز

ىٍ سلٚی٘ ٣ٍیَْى اٍشٞبىی س٤ٕق٦  ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ ٕيز ٦ّ ٧َ ؿ٢ي ا١َالة ٕجِ  ث٦ ٝق٢بی 

ى١٤َٕٕی ّٚی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ث٤ى  ٣ٙی ىٍ فٞ٘ ثبفض ّب٧٘ ٨ٝبػَس٨بی ٣ٍٕشبییبٟ ١ٚي 

٣ثبفض ث٣َُ اهشاله ٝیبٟ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ث٦ ىٙی٘ ثبُى٥ ٝشيب٣ر ُٝی٠ ٧ب ىٍ ٝل٤ٞالر إبٕی 

٧ٞـ٢ی٠ اٝالكبر اٍضی ٦ّ ثَای سؼيیي ٕبهشبٍ س٤ٙیي ٣س٤ُیـ ٝؼيى ٢ٝبثـ اٍشٞبىی ث٦ .َٕىیي 

ّبٍ ٍىز ٣ث٦ ف٤٢اٟ ّٚیي س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ف٤٢اٟ ٙي، ٣ٙی ث٦ ىٙی٘ ٕبٝب١ي٧ی ١ب٢ٝبٕت هيٝبر 

كٞبیشی ٣فيٛ سوٞیٜ افشجبٍار ٤ٍٝى ١یبُ، ىٍآٝي ّٚب٣ٍُاٟ هَى٥ دب اىِای٘ ١یبىز ٣ىَظ 

. ٝبْٙبٟ ثٍِٓ ٦ّ اّظَا ٨َٙی ث٤ى١ي، ىٍ ای٠ ٝیبٟ ٤ٕى ثَى١ي

إَ ؿ٦ ىٍ إشَاسْی ٢ٝقشی ٤ٞ١ىٟ ٣ٍٕشب٧ب ،س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ىَای٢ي س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ا٧ٞیز 

ث٢بثَای٠ ای٠ إشَاسْی ثیبٟ ٝی ٢ّي ٦ّ ثبیي .ُیبىی ىاٍى، اٝب ثبیي ثب ىقبٙیز ٧بی ٢ٝقشی ٧َٞا٥ ٤ٙى 

ث٦ ایؼبى اٙشنبٗ ٤ٕى آ٣ٍ میَ ٍُافی ١یِ دَىاهز سب ْٙبه ىٍآٝيی ٨َٙ ٣ٍ٣ٕشب ّب٧٘ یبثي ٣اُ 

اٙشنبٗ میَ :  ٨َٙی ػ٤ٕٚیَی ٤ٙى  ٣سبّیي آٟ ثَ ٤ٝاٍى ُیَ إز –٨ٝبػَس٨بی ٣ٍٕشبی 

ّٚب٣ٍُی ثَای ٣ٍٕشبییبٟ ، ٧ٞیبٍی ىٍ ػ٤ٕٚیَی اُ ٨ٝبػَر ث٦ ٨َٙ ، س٤َیز ّٚب٣ٍُی ىٍ 

٣ٍٕشب، ىَا٣ٍی س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ٝلٚی ، س٨ی٦ ٨١بى٥ ٧بی دَ ثبُى٥ ٢ٝ٣بیـ ىٕشی ٕبى٥ ٣ْٝٞ٘ 

. ّٚب٣ٍُی 

 ى٢٧َٖی –ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيب٧یٜ ٍا٧جَى٧بی اٍائ٦ ٙي٥ ٝی س٤اٟ ٕيز ٦ّ ٣ٍیَْى ٧بی اػشٞبفی 

 اػشٞبفی ٍا ث٦ ٤ٍٝر ٧ِٞٝبٟ ىٍ ١ؾَ ىاٍى ٣اًفبٟ ىاٍى ٦ّ ٧ٜ دبی٦ –ا٧ياه س٤ٕق٦ اٍشٞبىی 

٨١بى٧بی ى٤َّٝاسیِ ٍا ث٢ب ٨١ي ٣ ٧ٜ ىٍ سبٝی٠ ٍىب٥ ٝبىی ٣ٍٕشبییبٟ اُ عَیٌ س٤َیز ّٚب٣ٍُی 

ىٍ ای٠ ىیيٕب٥ َٝىٛ ٧ٜ ٣ٕی٦ٚ س٤ٕق٦ ٧ٖش٢ي ٧٣ٜ ٧يه .٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی آٟ ٝٚبٍّز ١ٞبیي 

عَ ف ٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٧ٜ اُ ٙلبػ ٝب٧یز ٧٣ٜ ث٦ هبعَ ٝلي٣ىیز اْٝب١بر ٢ٝ٣بثـ ى٣ٙشی .آٟ 

 . ، ١یب٢ُٝي ٝٚبٍّز َٝىٛ ىٍ ٦ٞ٧ اثقبى ٝی ثب٢ٙي
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اُ سجیی٠ ٣ٍیَْى٧بی ىضبیی ّبٙجيی ای٦١٤ٖ٢ ٝق٤ٚٛ ٝی ٤ٙى ٦ّ  ُیَ ٕبهز ٧بی ٣ٍٕشبی َٕٝبی٦ 

٧بی ف٤ٞٝی ٣اػشٞبفی ٣ٍٕشب إز ٦ّ س٤ٕق٦ ای٠ ُیَ ٕبهز ٧بی اػشٞبفی ، ىیِیْی ٨١٣بىی 

ثبفض ث٨ج٤ى َٙایظ ٣ّیيیز ١ُيٕی ٣ٝقیٚز َٝىٛ ٝلٚی ٣اٍسَبی ّبٍایی ١ُيٕی اػشٞبفی  ٣ 

ث٦ ف٤٢اٟ ٝظبٗ س٤ٕق٦ ُیَ ٕبهز ٧بی اػشٞبفی ٝب٢١ي س٨ٖیالر ٣هيٝبر .اٍشٞبىی آ١بٟ ٝی ٤ٙى 

ث٨ياٙشی ٣آ٤ُٝٙی ، ثبفض ث٨ج٤ى ّیيیز ث٥َ٨ ٣ٍی ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی ٣ اىِای٘ س٤ا١بیی ٧بی آ١بٟ ه٤ا٧ي 

٢ٝؾ٤ٍ اُ ایؼبى ، س٤ٕق٦ ٨ٖ١٣ياٍی ای٠ ُیَ ٕبهز ٧بی ٣ٍٕشبیی ، سٍِیٌ ٨١بى٥ ٧بی َٕٝبی٦ .ٙي 

ای ث٦ یِ ػبٝق٦ ثب س٤ٙیي ٢ٕشی ١یٖز ، ث٦ْٚ ٧يه ایؼبى ٕب٣ُّبٍ، ٨١بى٥ ٣ٝيیَیز ػيیيی إز 

ىٍ ٣اٍـ ای٠ إشَاسْی ثب ٧ْٞبٍی َٝىٛ ٝی .٦ّ ىٍ فٞ٘ ١یب٢ُٝي ٝٚبٍّز ٣ٕیـ ٣ٍٕشبییبٟ إز 

س٤ا١ي ث٦ ع٤ٍ إٓب٧ب٦١ ، اٍاىی ٤ٝ٣ىَیز آٝیِ اُ ؿَه٦ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی فج٤ٍ ٣ث٦ 

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی َٝىب اُ عَیٌ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٝلٌَ ١ٞی .َٙایظ ٝغ٤ٚة ٣دبیياٍ ، ٢ٝش٨ی َٕىى

٤ٙى ث٦ْٚ ٣ٍٕشب ىاٍای اثقبى ٝوشٚو إز ١٣یب٢ُٝي س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٝی ثبٙي ٦١ َٝىب س٤ٕق٦ 

الُٛ ث٦ یبى آ٣ٍی إز ٦ّ اُ عَیٌ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٤ٝىٌ ، .ّٖت ٣ّبٍ ىٍ ١ؾبٛ ّٚب٣ٍُی 

س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٝلٌَ ١و٤ا٧ي ٙي ، ؿَا ٦ّ ىَای٢ي س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ١ٞیت ٦ٞ٧ ٣ٍٕشبییبٟ ١ٞی 

٤ٙى ٣ىَظ ُٝی٠ ىاٍاٟ ٣ٝبْٙبٟ ثٍِٓ ٤ٕى ٝی ث١َي ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ىٍ ىٍاُ ٝير 

ثبفض ّب٧٘ ١یبُ ث٦ ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٝی ٤ٙى ٦ّ ای٠ ٖٝب٦ٙ ه٤ى ثبفض ّب٧٘ اٙشنبٗ ٣ٍٕشبییبٟ ، ىََ 

ث٢بثَای٠ اُ سؼِی٦ ٣سلٚی٘ ا٧٤ٖٙبی ١ؾَی . ٣ٍُ اى٣ِٟ ٨ٝ٣بػَر ثیٚشَ ث٦ ٕٞز ٨َٙ ٝی ٤ٙى 

س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ٣سجیی٠ ٣ٍیَْى٧بی اٍشٞبىی ٝی س٤اٟ ؿ٢ی٠ ١شیؼ٦ ٕیَی َّى ٦ّ اُ ٝیبٟ ا٧٤ٖٙبی 

٤ٌٍّٝ س٨٢ب ا٤ٖٙی ١یب٧ُبی إبٕی ٣س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٣ٍٕشبیی إز ٦ّ ١َ٘  س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی 

ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشب٧ب ٍا ٨ٜٝ ىا١ٖش٦ ٣ای٠ ى٣ ٦ٙ٤َٝ ٍا الُٛ ٣ِٚٝ٣ٛ ٧ٜ ٝی 
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فصل سىم  

  محدودي مىزد مطالعً وسیگی اهی  جغرافیایی 
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هؼزفی اجوبلی ؽْزعتبى  - 3-1

 ّی٤ٚ ٝشَ َٝثـ ىٍ  ٦ّ2050 ثب ٖٝبكز سََیجی .ى٧ٖالٟ یْی اُ ٨َٕٙشبٟ ٧بی إشبٟ َّىٕشبٟ إز

 ىٍی٦َ 39 ىٍػ٦ ٣ 35 ىٍی٦َ سب 17 ىٍػ٦ ٣ ٨ٙ35َٕشبٟ ى٧ٖالٟ ثی٠ . ًَٙ إشبٟ َّىٕشبٟ ٍَاٍ ىاٍى

 ىٍی٦َ ع٤ٗ ٍَٙی ١ٖجز ث٦ 36 ىٍػ٦ 47٣ ىٍی٦َ سب 7 ىٍػ٦ ٣ 47فَٟ ٙٞبٙی ١ٖجز ث٦ هظ إش٤ا ٣ 

 ٦ّ اُ ٙٞبٗ ث٦ ٨َٕٙشب٨١بی ثیؼبٍ ٣ ىی٤ا١ي٥ٍ، ٣اُ ًَٙ ث٦ .١ٞو ا٨٢ٙبٍ َٕی٤٢یغ ٣اٍـ ٙي٥ إز

ثو٘ َِّٝی ٨َٕٙشبٟ ٥٣ٍَ، ٣ اُ مَة ث٦ ٨َٕٙشبٟ ٢٢ٕيع ٣ اُ ػ٤٢ة ٧ٜ ث٦ ٨َٕٙشبٟ ّبٝیبٍاٟ 

 62268 ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ىاٍای ػٞقیشی ٝقبىٗ 1385 ثَ إبٓ َٕ ٙٞبٍی ٕبٗ .ٝلي٣ى ٝی ٤ٙى

. ٝی ثب٢ٙي ( ىٍٝي66) ١يَ ٣ٍٕشبیی ٣40829   ( ىٍٝي34) ١يَ ٨َٙی ١21439يَ ٦ّ كي٣ى 

َِّٝی ، )، ى٣ ثو٘ ث٦ ١بٛ ٧بی (ى٧ٖالٟ، ثٚجبٟ آثبى)٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ىاٍای ى٣ ٨َٙ ث٦ ١بٛ ٧بی 

إز ( ئیالً ٙٞبٙی، ك٦ٝ٤، ٣ٍَؿبی، ٕیٔ ٣ ئیالً ػ٤٢ثی)٣د٢غ ى٧ٖشبٟ ث٦ ١بٛ ٧بی  (ثٚجبٟ آثبى

 ٣ٍٕشب ىاٍای 108 ٣ٍٕشبی آٟ هبٙی اُ ٦٢ْٕ ٣ 11 ١َغ٦ ٣ٍٕشبیی ٦ّ اُ َٝياٍ ى٦ّ119ً٤ ىاٍای

ٝیب١ٖی٠ ثب١ٍيٕی ىٍ ای٠  ٝشَ إز 1820 اٍسيبؿ َِّٝ ٨َٕٙشبٟ اُ ٕغق ىٍیب .٦٢ْٕ ٝی ثب ٢ٙي

 ٣ٍُ ىٍ ٕبٗ 129 ٝیٚیٞشَ ىٍ ٕبٗ ٝی ثب ٙي ٣ سقياى ٧ُ٣ٍبی یوج٢ياٟ ٨َٕٙشبٟ ٨ٙ406َٕشبٟ 

ىٕشَٕی ث٦ ٝلي٣ى٥ آٟ . ٨ٝٞشَی٠ َِّٝ سؼٞـ ا١ٖب١ی ىٍ كي ٨َٙ ٣ُثبٟ َٝىٛ َّىی إز .إز

٢٢ٕيع اْٝبٟ دٌیَ ث٤ى٥ ٦ّ اُ ٍا٨٧بی اٝٚی ٤ٍّٚ - ٧ٞياٟ - اُ عَیٌ ػبى٥ إٓيبٙش٦ س٨َاٟ

اٍشٞبى ٢ٝغ٦َ ثَ ىاٝياٍی ٣ّٚب٣ٍُی إش٤اٍ إز ٨ٝ٣ٞشَی٠ ٝل٤ٞالر آٟ .ٝل٤ٖة ٝی َٕىى

ای٠ ٨َٕٙشبٟ  .٢ٕيٛ،ث٠ٚ٢،س٥َ ثبٍ ٣ٝل٤ٞالر ٝش٤٢ؿ ىاٝی ػِءس٤ٙیيار ای٠ ٢ٝغ٦َ ٝی ثبٙي

دشب١ٖی٘ آث٨بی ٕغلی ضقیو ث٤ى٥ ٣ٙی اُ ١ؾَ سیخ .ا٢ُٝبعٌ ّٜ ثبٍاٟ ای٠ إشبٟ ث٦ كٖبة ٝی آیي 

ٍٖٞز فٞي٥ آث٨بی ُیَ ُٝی٢ی إشبٟ ىٍ ىٙش٨بی  .هبُ اُ ٣ضقیز ١ٖجشب ه٤ثی ثَه٤ٍىاٍ إز 

 .٥٣ٍَ ٣ؿ٨بٍى٣ٙی  ٝشَِّٞ ٝی ثبٙي

ث٦ ىٙی٘ ١٣ٍي ٣ٍ ث٦ ٍٙي ػٞقیز ٣س٤ٕق٦ اػشٞبفی ٣اٍشٞبىی ١٣یِ ١٣ٌٍ ثی٘ اُ دی٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ 

٢ٝغ٦َ ث٦ ف٤٢اٟ ٝل٤ٍ س٤ٕق٦ إشبٟ ، اىِای٘ ثَىاٙز ٣َٝٞه ىٍ ثو٨ٚبی ٨َٙی ٣ٍ٣ٕشبیی ١٣یِ 

س٤ٕق٦ ٢ٝبیـ ٝش٤ٕظ ٤ّ٣ؿِ ىٍ ىٙز ى٧ٖالٟ ٤ٝػت اىِای٘ ثَىاٙز ٣اىز ٕغق آة ُیَ 

 .ُٝی٢ی ٣فيٛ سقبىٗ ىٍ ىٙز ٙي٥ إز 
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٤ٍٝقیز ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ (1-3 )٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ

 

  ٍیضگی ّبی عجیؼی -3-2

ٍیضگیْبی تَپَگزافی -3-2-1  

  ای٠ ىٙز اُ ٧َُٝبی ٍَٙی ث٦ هظ اَٙآ ٦١ ؿ٢بٟ َٝسيـ ٙب٥ٍ٤١ ٨ٙ٣َٕشبٟ ٥٣ٍَ، اُ ػ٤٢ة ث٦ 

اٍسيبفبر  ٥٤ّ ىٍث٢ي ّج٤ى ٥٤ّ٣ ىٍث٢ي، ُاػیب ٟ، فجياَٙكٞبٟ ٣ث٢يآثبى، اُ ٙٞبٗ ث٦ اٍسيبفبر ٥٤ّ 

ٙیيا ٣آهی ّٞبٗ ٣هظ اَٙا ٓ اٍسيبفبر َٝٚه ث٦ ٣ٍٕشب٧بی َٕاة َٕه٦ ،ػ٦َ،ى٣ٙز آثبى، 

ٕبالٍآثبى،سی٤ْٚ،اٝیَ آثبى، ث٢يٗ آثبى ٣ ٨١بیشب اُ مَة ث٦ اٍسيبفبر ٙی٦ٚ ٍی ،ه٣َّٖ٘،٥ّ٤ّ،ثب٥٣ 

ّی٤ٚٝشَ َٝثـ ٣ 2520ٖٝبكز ك٤ض٦ آثَیِ ثَ.ٍیِ،ی٤ٕو ٕیب٥ ٨ٙ٣َ ٢٢ٕيع ٝلي٣ى ٝی َٕىى

دٖز سَی٠ ١َغ٦ اٍسيبفی ىٍٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى .  ّی٤ٚٝشَ َٝثـ ٝی ثبٙي494/644ٖٝبكز آث٤ٖٟ ثبٙل ثَ 

ٝشَ اُ ٕغق ىٍیب ٣ث٢ٚي سَی٠ ١َغ٦ اٍسيبفی آٟ ىٍ اٍسيبفبر 1700ٝغبٙق٦ ىٍ َُٝ ٙٞبٙی ثب ّٞشَ اُ 

٥٤ّ ٍالیالٟ ثب اٍسيبؿ . ٝشَ اُ ٕغق ىٍیب ٣اٍـ إز2800ثب ثی٘ اُ  (٥٤ّ ه٤ال٦١)ػ٤٢ة ًَٙ 

ّی٤ٚٝشَی 91ٝشَىٍ 2722ّی٤ٚٝشَی ػ٤٢ة ى٧ٖالٟ ،٥٤ّ ّب١ی ٙیو٦ ثب اٍسيبؿ 4ٝشَ ىٍ 2215

ػ٤٢ة مَثی ى٧ٖالٟ ٍَاٍىا١ٍي ٣ىٍ ّ٘ ای٠ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٤ٍٝر یِ ىٙز ٤ٞ٧اٍػ٥٤ٚ َٕی ٝی 
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ى٢٧َٔ ػنَاىیبیی ٨٧٤ّبی )ٝشَ اُ ٕغق ىٍیب ٝی ثبٙي٢ّ1900ي٣ اٍسيبؿ ٝش٤ٕظ ای٠ ىٙز 

. (،ػٚي ا٤ّٚ1379ٗ٣ٍ،

 :ٍیضگیْبی آة ٍَّایی- 3-2-2 

( 12)ثَإبٓ آٝبٍى٥ٍ٣ ٕی ٕب٦ٙ ایٖشٖب٥ ٕی٤٢دشیِ ٤٧ا٢ٙبٕی ٥٣ٍَ، ٝیب١ٖی٠ ىٍػ٦ كَاٍر ٤٧ا

 ىٍػ٦ ٕب١شی 6/35ض٠ٞ آ٦ْ١ كياّظَٝغٌٚ ٤٧ا ىٍسیَٝب٥ ث٦.ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى ٝی ثبٙي

ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ ىٝبی .ىٍػ٦ ٕب١شی َٕاى ٝی ثبٙي (-2/19)َٕاى٣كياٍ٘ ٝغٌٚ ىٝبی ٤٧اىٍ ث٠ٞ٨ ٝب٥ 

٤٧اث٦ سيٍیغ اُ ٨َٙی٤ٍ ٝب٥ ّب٧٘ یبىش٦ ٣اُ آًٍٝب٥ یوج٢ياٟ ٣َٙؿ ٝی ٤ٙى ٣ٝق٤ٞال سب ا٣إظ 

ىٍ ای٠ .٣ٍُ ىٍ ٕبٗ ٝی ثبٙي135ى٣ٍَىی٠ اىا٦ٝ ٝی یبثي، ثغ٤ٍی٦ْ ٝش٤ٕظ سقياى٧ُ٣ٍبی یوج٢ياٟ 

٤ٍٝىاهشاله ىٝبی ٝب٨٧بی َٕى ٣َٕٛ ثبفض ىیٍَٕی هْٚی ىیِیْی ٤٧ا اُ ى٣ٍَىی٠ ٝب٥ ٙي٥ 

٣سجویَ ٣سقًَ ٍا دبیی٠ آ٣ٍى٥ ٣ى١ٍشیؼ٦ ًهی٥َ ّبىی آة ىٍ هبُ ثبٍی ٝی ٝب١ي، ث٦ ع٤ٍ ّٚی ای٠ 

٧ٞـ٢ی٠ ىٞ٘ ث٨ب٤ٍّسب٥ ٣دبییِ .٢ٝغ٦َ ىاٍای ُٖٝشب٨١بی ثٖیبٍَٕى ٣سبثٖشب٨١بی ٝقشيٗ ٝی ثبٙي

( 98/0)٧ٞـ٢ی٠ كياّظٍَع٤ثز ١ٖجی َٝث٤ط ث٦ ٝب٨٧بی ىی ٣ث٠ٞ٨ .٣ُٖٝشبٟ ع٤ال١ی ٝی ثب٢ٙي

 (.١1390ٖب١ٍي٥ )ٝی ثبٙي  (1/0)٣كياٍ٘ آٟ َٝث٤ط ث٦ سیَ ٨ٙ٣َی٤ٍ

 :َّاؽٌبعی- 3-2-3

اٍٚیٜ ٧َ ٢ٝغ٦َ ٝشبطَ اُ ف٤اٝ٘ ٤٧ا٢ٙبٕی، س٤ى٥ ٧بی ثبٍاٟ ُا، ٤ٍٝقیز س٤د٤َٕاىی، فَٟ : اٍٚیٜ

اٍٚیٜ ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ثقي اُ س٨ی٦ اعالفبر ٤ٍٝى ١یبُ ثب .ػنَاىیبیی ٣ دبٍاٝش٧َبی اٍٚیٞی إز

إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبی اٍٚیٞی آٝج٥َّ ٣اٍٚیٜ ١ٞبی ى٣ٝبٍس٠ ث٦ سَسیت ١ی٦ٞ هِٚ ١٣ی٦ٞ هِٚ َٕى 

ى٧ٖالٟ ػِء٢ٝغ٦َ ٝقشٌٗ ٙٞبٙی إز اٝب ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ٢ٝغ٦َ ای َٙایظ آة .سَٖیٜ ث٢يی ٝی َٕىى

٤٧٣ای هبٝی ىٍ آٟ ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ ٦ّ اُ ٝٚوٞبر ّٚی آٟ ُٖٝشب٨١بی ثٖیبٍ َٕى ٣سبثٖشب٨١بی 

. ٝقشيٗ إز 
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 :دهب- 3-2-4

اعالفبر دبٍاٝشَ ىٝب ثَ إبٓ ٙج٦ْ ایٖشٖب٥ ٧بی ىٝب ٢ٕؼی ىاه٘ ٣یب ٢ٝبعٌ ٝؼب٣ٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى 

ثَ إبٓ ای٠ اعالفبر َٕٝشَی٠ ٝب٥ ٕبٗ َٝىاى ٣َٕىسَی٠ .ٝغبٙق٦ ٤ٍٝى إشوَاع ٍَاٍ َٕىش٦ إز

ىٍػ٦ 30ىٍ ٝب٨٧بی َٕٛ ٕبٗ ٝقشيٗ إز یق٢ی ىٍػ٦ كَاٍر ىٍ ٢ٝغ٦َ اُ .آٟ ث٠ٞ٨ ٝی ثبٙي

ٕب١شیَٖاى ثبالسَ ١ٞی ٣ٍى ٤١٣ٕبٟ ىٍػ٦ كَاٍر ث٦ فٚز هِٚ ث٤ىٟ ٤٧ا ىٍ سبثٖشبٟ ىٍ ع٤ٗ ٣ٍُ 

ىٍػ٦ 50ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ ٤١ٕبٟ سنییَار ٕبال٦١ ىٝب ىٍ سبثٖشبٟ ٣ُٖٝشبٟ .٣ٙت ُیبى ٝی ثبٙي

. ٕب١شیَٖاى ٝی ثبٙي

هغ٤ط ٧ٞيٝب ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ  : (3-2)٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ 

  

: فؾبر ٍثبد-  3-2-5

ای٠ ٢ٝغ٦َ سلز سبطیَ ٙبه٦ ٧بی ١ي٤ًی دَىٚبٍإٓیبی ٍَٙی ٣ٍيَبُ ٣آ١بس٤ٙی ٍَٙی اُ یِ عَه 

٢ٝ٣غ٦َ ّٜ ىٚبٍ ٝيیشَا٦١ اُ عَه ىیَٖ ٍَاٍ ٝی ٕیَىىٍ ای٠ ٝیبٟ ف٤اٝ٘ اٍسيبؿ ١٣َ٘ ٨٧٤ّبی 

ثیٚشَی٠ .اعَاه ىٍ كبّٞیز ىَّب١ٔ س٤ى٥ ٧بی ٤٧ای ٝوشٚو سنییَار ُیبىی ث٦ ٣ػ٤ى ٝی آ٣ٍى

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٝق٣َه  (٦ٙ ٝبٗ)ثبى كبّٜ ىٍ ای٠ ١بكی٦ اُ عَه ػ٤٢ة ٣ػ٤٢ة مَة ث٤ى٥ ٦ّ ىٍ ٝل٘ ث٦ ثبى

ثبىٙٞبٙی  ٝو٤ٞٝب ٢٧ٖبٛ ضقو ثبى٧بی مَثی . ٣ىٞ٘ ٣ُٗ آٟ ا٣إظ ث٨بٍ سب ا٣ای٘ سبثٖشبٟ إز

ىٍ سبثٖشبٟ ٢ٝغ٦َ ٍاسلز سبطیٍََاٍٝی ى٧ي ٣ث٦ ع٤ٍ ٝل٤ٖٕی اُ ٙير َٕٝب ٝی ّب٧ي ىٍ ٢ٝغ٦َ ثب 

ىٍ ىٞ٘ .ای٠ ثبى ىٍ دبییِ ع٤ىبٟ ُا ٣مجبٍآ٤ٙى إز .ٝق٣َه إز"٥ُ الٟ یب ٍُیبٟ"١بٛ ٝلٚی

سبثٖشبٟ ٣ُٗ ثبىىٍ ٕبفبر ا٣ٙی٦ ٣ٍُ ٝی ثبٙي ٣ ثقضی ا٣ٍبر ثبفض َٕٝبُىٕی ٝل٤ٞالر 

 (.112:1383ٍبىٍِٝی، ). ّٚب٣ٍُی ١یِ ٝی ٤ٙى

: ثبرًذگی- 3-2-6

ثبس٤ػ٦ ث٦ ایٖشٖب٥ ثبٍاٟ ٢ٕؼی ١بَٝ آثبى ٝیب١ٖی٠ ٕبال٦١ ث٢ٚي ٝير آٝبٍ ایٖشٖب٥ ٧بی ٥٣ٍَ ثب 

ثَ عجٌ ای٠ . ٝیٚیٞشَ ٤ٍٝى ٝلبٕج٦ آٝبٍ ٝٚب٧ياسی ٝی ثبٙي02/354 ٝیٚیٞشَ ٣ى٧ٖالٟ ثب 03/366

س٤ُیـ .آٝبٍ ى٣ٍَىی٠ ىاٍای ثیٚشَی٠ ٝیِاٟ ثب١ٍيٕی ٨ٙ٣َی٤ٍ ىاٍای ّٞشَی٠ ٝیِاٟ ثبٍٗ ٝی ثبٙي

ىٍٝي 36ثب١ٍيٕی ىٍ ایٖشٖب٥ ٧بی ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ُٖٝشبٟ ثی٘ اُ 

ثب١ٍيٕی٨بٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ٣ىٍ ٧ٞی٠ ى٥ٍ٣ سبثٖشبٟ ّٞشَی٠ ٝیِاٟ ثبٍٗ ٍا ىٍ یبىز ٤ٞ١ى٥ 

ثب١ٍيٕی٨بی ُٖٝشب١ی ىاٍای ٢ٝٚب ٝيیشَا٦١ ای كبٝ٘ اُ س٤َیز اٍیب٤١ٓ اعٚٔ ث٤ى٥ ٢ٝ٣ٚب .إز

اُ ا٣ای٘ هَىاى ثب١ٍيٕی اىز َٕیـ ٍا ١ٚبٟ .ثب٨ٍٙبی ث٨بٍ اُ ٤١ؿ ػج٦٨ ٧بی طب٤١ی ٣ف٣َػی إز

ٝی ى٧ي ٣هْٚی ىیِیْی كبٝ٘ اُ ّب٧٘ ثبٍاٟ ٣اىِای٘ ىٝب ؿ٥َ٨ ه٤ى ٍا ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٣ثب٨ٍٙب 

اُ ٨َٝ ٣آثبٟ آمبُ ٝی ٤ٙى ٣سب ا٣ای٘ اٍىیج٨ٚز اىا٦ٝ ٝی یبثي ٣ث٦ ٤ٝاُار اىِای٘ ثب٨ٍٙب ّب٧٘ 

 .ىٝب ٣َٙؿ ٝی َٕىى

: یخجٌذاى- 3-2-7

٣ٍُ اُ ٕبٗ ٝیب١ٖی٠ ىٝبكياٍ٘ ُیَ ٝيَ ىٍػ٦ ٣یوج٢ياٟ ٝی ثبٙي ٣ىٝب٧بی هیٚی دبیی٠ 150كي٣ى 

فٚز َٕٝبی ٙيیي ٢ٝغ٦َ  .ثو٤ٞٛ ىٍ َٕٝبی آًٍ، ىی ٣ث٠ٞ٨ ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ ٍبث٘ س٤ػ٦ إز 

فال٥٣ ثَ كبّٞیز س٤ى٥ ٧بی ٤٧ای َٕى ىٍ ای٠ ١بكی٦ ٣َٙایظ هبٛ ٢ٝغ٦َ ى٧ٖالٟ، ىٙز ١ٖجشب 

ٝشَ ىٍ ُٖٝشب٨١ب ٣ثو٤ٞٛ ٙج٨بی آٟ ث٦ فٚز اٍسيبؿ ٍبث٘ ٝالكؾ٦ 1876َٝسيقی ثب اٍسيبؿ 

٣ٙيبىیز ٤٧ا ٣ُٝی٠ د٤ٙیي٥ اُ ثَه ٣إٓٞبٟ ٝبه ٣ثبُسبة كَاٍسی ى٤ً اٙقبى٥ ُیبى ًَّ ٙي٥ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

77 

 

فال٥٣ ثَآٟ ىٍػ٦ ٝی٘ ه٤ٍٙیيىٍ ای٠ ىٞ٘ ث٦ كياّظَ ه٤ى ٝی ٍٕي ٣ع٤ٗ ٧ُ٣ٍب ثٖیبٍ .إز

٤ّسب٥ س٣َىٍ ١شیؼ٦ سٚقٚـ ا١َّی ىٍیبىشی اىِای٘ ٝی یبثي٣سَا١ُب٦ٝ كَاٍسی ٢ٝيی ٙيیيی ٍا ث٦ 

١یِ ِٝیي ثَفٚز ٕجت َٕٝبی  (٥ُ الٟ)فال٥٣ ثَآٟ ثبى٧بی هِٚ ٙٞبٗ ٣ٙٞبٗ مَثی .ى١جبٗ ىاٍى

َٝه ١ؾَ اُ ٤ٍٝقیز ػنَاىیبیی ى٣فبٝ٘ اٍسيبؿ ٣ْٙ٘ .ى٤ً اٙقبى٥ ىٍ ای٠ ١بكی٦ ٝی َٕىى

 .١ب٤ٞ٧اٍی ىٍ آة ٤٧٣ای ٢ٝغ٦َ ث٦ ع٤ٍ ٖٝشَیٜ سبطیَ ىَا٣ا١ی ىاٍى

: هٌبثغ آة- 3-2-8  

فٞي٥ سَی٠ ٣ٍىهب٦١ ٧بی ٝلي٣ى٥ ى٧ٖالٟ ٦ّ اُ .٢ٝبثـ آة ٙبٝ٘ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی إز 

اٍسيبفبر َٝٚه ث٦ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ َٕؿ٦ٞٚ ٝی ٕیَى ٣ٍىهب٦١ ٧بی س٤ٚاٍاُ اٍسيبفبر ٙبم 

ؿ٤َٝىٍػ٤٢ة ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ َٕؿ٦ٞٚ َٕىش٦ ٣دٔ اُ ىٍیبىز آة ؿ٦ٞٚ ٧بی ىٞٚی ىٍ 

٣ٍىهب٦١ ٢ٕٔ ٕیب٥ اُ اٍسيبفبر ٥٤ّ دیٍَیٔ ىٍػ٤٢ة ى٧ٖالٟ  .ػ٨ز ٙٞبٗ ػَیبٟ ٝی یبثي

 )َٕؿ٦ٞٚ َٕىش٦ ٣ىٍاٝشياى ٙٞبٙی ث٦ ٖٝیَ ه٤ى اىا٦ٝ ٝی ى٧ي سباُ ای٠ ٝلي٣ى٥ هبٍع َٕىى

(.   12:1385َّٙز ٨ٕبٝی آة ٢ٝغ٦َ ای َّىٕشبٟ ، 

 آثْبی عغح االرضی: الف

ٍَاٍ  (٣ٍىهب٦١ ٍِٗ ا٣ُٟ)ای٠ ٢ٝغ٦َ ىٍ ٢ٝش٨ی اٙی٦ ٝلي٣ى٥ ػ٤٢ة مَثی ك٥ُ٤ آثَیِ ىٍ یبؿ٦ هٍِ

٨ٝٞشَی٠ ٣ٍىهب٦١ ٣اٍـ ىٍ ای٠ ٝلي٣ى٥ ٣ٍىهب٦١ س٤ٚاٍ ٝی ثبٙي ٦ّ اُ اٍسيبفبر ػ٤٢ة مَثی .ىاٍى

ای٠ ٢ٝغ٦َ َٕؿ٦ٞٚ ٝی ٕیَى ٣ دٔ اُ فج٤ٍاُ ٢ٝغ٦َ ثب دی٤ٕش٠ ث٦ ٣ٍى ٤ٍٙ اُ ٨َٕٙشبٟ هبٍع ٙي٥ 

: ىیَٖ ٣ٍىهب٦١ ٧بی ٨ٜٝ ای٠ ٝلي٣ى٥ فجبٍس٢ي اُ.٣ث٦ ٍِٗ ا٣ُٟ ٣ٕذٔ ىٍیبی هٍِ ٝی ٍیِى 

٣ٍىهب٦١ ى٧ٖالٟ،٦ّ اُ اٍسيبفبر َّیٜ آثبىَٕؿ٦ٞٚ َٕىش٦ ٣ىٍ ٍٖٞز ٙٞبٙی ای٠ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٣ٍى 

٣ٍىهب٦١ .ای٠ ٣ٍىهب٦١، َُٝ مَثی ٝلي٣ى٥ ٍب١٤١ی ٨َٙ ى٧ٖالٟ ٍا سْٚی٘ ٝی ى٧ي.س٤ٚاٍٝی ٍیِى 

٦ّ دٔ اُ فج٤ٍ اُ ٍٖٞز ٧بی ٍَٙی ای٠ ٝلي٣ى٥ ث٦ ٣ٍىهب٦١ (٢ٕٔ ٕیب)ع٨ٞبٕجَٚی یب ٣ٍىهب٦١ 

اهیَا ٣ُاٍر ١ی٣َ ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اٍياٛ ث٦ اكياص ٕيث٣ٍَی ای٠ ٣ٍىهب٦١ ٤ٞ١ى٥ .س٤ٚاٍٝی دی١٤يى

. (ٝٚب٧يار ١ٖب١ٍي٥)ا١ي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آثْبی تحت االرضی: ة

ای٠ آث٨ب اُ عَیٌ ؿب٨٧بی .آث٨بی ُیَُٝی٢ی ٨ٝٞشَی٠ ٣اٝٚی سَی٠ ١٣ٌٍ ّٚب٣ٍُی ای٠ ٢ٝغ٦َ ٧ٖش٢ي

فٞیٌ ١٣ی٦ٞ فٞیٌ، ٢ٍبر ٣ؿ٦ٞٚ ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍٝی ٕی١َي٦ّ سقياى٣ا٤١اؿ آ٨١ب ثَعجٌ ػي٣ٗ ُیَ 

: ٝی ثبٙي

تؼذاد ٍاًَاع هٌبثغ اعتخزاج آثْبی سیزسهیٌی در دّغتبًْبی دّگالى (1-3)جذٍل ؽوبرُ

ثزوِ لٌبت چؾوِ دائوی چؾوِ فقلی چبُ ًیوِ ػویك چبُ ػویك 

160 312 170 482 9 21 

 114:1383لبدرهشی  ،:هبخذ 

 : خقَفیبت فیشیىی هخشى آة سیزسهیٌی هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ- 3-2-9

ٝوبُٟ آة ُیَُٝی٢ی ای٠ ٝلي٣ى٥ ىٍ ٤ٍٕثبر آثَىشی ى٣ٍاٟ ؿ٨بٍٛ ٦ّ ١شیؼ٦ ىَٕبی٘ اٍسيبفبر 

ّی٤ٚٝشَ 239/724كبٙی٦ ای ىٙز ٧ٖش٢ي، سْٚی٘ َٕىیي٥ إز ٣ٕقز آثٍَش٨بی ٝلي٣ى٥ كي٣ى

ّی٤ٚٝشَ َٝثـ إز 494/644َٝثـ ٣٣ٕقز ٕٖشَٗ ٕي٥َ آثياٍ اٝٚی ٤ٝػ٤ى ىٍآٟ ثبٙل ثَ

اػِاءٝش٦ْٚٚ ٤ٍٕثبر ىٍ ٝلي٣ى٥ ٕي٥َ آة ٙبٝ٘ ٥٤ٍٚ ٢ٕٔ،٠ٙ، ٝب٦ٕ، ٕیٚز ٣ٍٓ إز ٣اُ .

فٞي٥ سَی٠ .١ؾَ سَّیت ثیٚشَ اُ ٍغقبر آ٧ِ، ٝب٦ٕ ٢ٕٔ ٨ٖ٢ٕ٣بی آًٍی٠ سْٚی٘ ٙي٥ إز 

٢ٝجـ سنٌی٦ ٢٢ّي٥ ٕي٥َ آة ُیَُٝی٢ی ٤ٝػ٤ى َٝه ١ؾَ اُ ٍی٨ِٙبی ػ٤ی ىٍ ٕغق ىٙز، آثَا٦٧ 

ثَإبٓ .٧بی ٝشقيىی ٧ٖش٢ي٦ّ اُ ىا٦٢ٝ اٍسيبفبر ٝؼب٣ٍ َٕؿ٦ٞٚ َٕىش٦ ٣٣اٍى ىٙز ٝی ١٤ٙي

یبىش٦ ٧بی سلَیَی ضَیت ٍبثٚیز ا١شَبٗ ٕي٥َ آة ُیَُٝی٢ی ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚو ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى 

ٝغبٙق٦ ٝشيب٣ر إز، ىٍ كبٙی٦ ٕي٥َ ث٦ فٚز ىٍ ٙز ىا٦١ ث٤ىٟ ٝٞبٙق آثَىز ثیٚشَی٠ ٣ث٦ ٕٞز 

 .َِّٝ ٣ه٣َػی ىٙز ث٦ ّٞشَی٠ ٝیِاٟ ه٤ى ٝی ٍٕي

 :آهبر هٌبثغ آة ٍحجن تخلیِ آثْبی سیزسهیٌی- 3-2-10

،سوٚی٦ اُ ٢ٝبثـ آثی 1383ثَ إبٓ آهَی٠ ِٕاٍٙبر آٝبٍثَىاٍی اُ ٢ٝبثـ آة ُیَ ُٝی٢ی ىٍ ٕبٗ 

ك٦َٚ 1165ك٦َٚ فٞیٌ 1157٣ك٦َٚ ؿب٥ ا١ؼبٛ ٝی دٌیَى،٦ّ سقياى2322ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ س٤ٕظ

ٝؼ٤ٞؿ آة .ٍٙش٦ ٢ٍبر ِٕاٍٗ ٙي٥ إز 60ى٦٢٧ ؿ٦ٞٚ ١996٣ی٦ٞ فٞیٌ ٝی ثبٙي،٧ٞـ٢ی٠ سقياى
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ٝیٚی٤ٟ 590/287ٝیٚی٤ٟ ٝشَ ْٝقت ٝی ثبٙي٦ّ اُ ای٠ ٝیِاٟ 700/304إشلٞبٗ اُ ٢ٝبثـ ى٤ً ثبٙل ثَ

ٝیٚی٤ٟ ٝشَ ْٝقت ث٦ ٝٞبٍه َٙة ٢ٝ٣قز ٝی 110/17ٝشَ ْٝقت ثَای ٝٞبٍه ّٚب٣ٍُی ٣

 .ٍٕي

 (ایشٍپیش)تزاسآة سیزسهیٌی- 3-2-11

    ٕغق آة ُیَ ُٝی٢ی ىٍ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ اُ ٣ضنیز س٤د٤َٕاىی سجقیز ٤ٞ١ى٥ ٣اُ ٢ٝبعٌ 

ٝشَ اُ ٕغق 1875ٝشَ ٣ٍَٙی اُ اٍسيبؿ 1960ٝشَ، مَثی اُ اٍسيبؿ 1905٣1900ػ٤٢ة ىٍ ٤ٍٍٛ 

. ٝشَ اُ ٕغق ىٍیب ىٍ ػَیبٟ إز1765ىٍیب ث٦ ٢ٝبعٌ َِّٝی ٨١٣بیشب ٙٞبٙی ىٍ اٍسيبؿ ّٞشَ اُ 

اّظَ اٍسيبفبر َٝٚه ث٦ ىٙز ١ٞی س٤ا٢١ي آثو٤اٟ ٍا سنٌی٦ ١ٞبی٢يث٦ ػ٢ِٝبعٌ ٣ٍ٣ىآثَا٦٧ ٧ب ٣یب 

س٨٢ب ٝقجَ ه٣َػی .ىٍ ٢ٝبعَی ٦ّ آثو٤اٟ ىٍ ٝؼب٣ٍر ٣اكي٧بی آثَىشی ٤ّاس١ََ ٍَاٍ َٕىش٦ إز 

. ىٙز ىٍ ك٤اٙی ٣ٍٕشبی س٤ٚاٍ ٣فجبٕؼ٤ة ٍَاٍ ىاٍى

 :سهیي ؽٌبعی ٍسلشلِ- 3-2-12

ای٠ ٢ٝغ٦َ اُ ١ؾَ ٝغبٙقبر ُٝی٠ ٢ٙبٕی ف٤ٞٝب ث٦ ى٥ٍ٣ دٚی٠ٕ٤ سقٌٚ ىاٙش٦ ٣اُ ىالس٨ب ٣سَا٨ٕبی 

دٚی٠ٕ٤ ثَ ٣ٍی ٕب١ُي٧بی ؿی٠ - س٦ ١ٖٚز ٤ٍٕثبر اىَی ٣ٍیِثبىز ٝی٤.ى٤ٍب١ی سْٚی٘ ٙي٥ إز

ٝی٠ٕ٤ اُ یِ عَه ٣ىَٕبی٘ آث٨بی ٣ٍاٟ ىٍای٠ ٤ٍٕثبر اُ عَه ىیَٖ،٦ّ ث٦ - ه٤ٍى٥ اٙی٤ٖ

آٍاٝی ٖٝیَه٤ى ٍا دبیی٠ ثَى٥ ا١ي، ىٍ ّ٘ ٢ٝؾ٥َ سذ٦ ٝب٤٧ٍی ٝالیٞی ث٦ ای٠ ٢ٝغ٦َ ىاى٥ 

 (.116:1383ٍبىٍِٝی، )إز

٧ٞـ٢ی٠ ث٦ ٙلبػ سْٚیالر ُٝی٠ ٢ٙبٕی ای٠ ٝلي٣ى٥ اُ هبُ ٍٓ آ٧ْی ٣ٝب٦ٕ ٨ٖ٢ٕبی ى٥ٍ٣ 

 .دٚی٠ٕ٤ ث٦ ٣ػ٤ى آٝي٥ إز

ث٦ ٙلبػ ٥َُٙ هیِی عجٌ ثٍَٕی٨بی ث٦ فٞ٘ آٝي٥ ٣ٝغبٙق٦ ٦َٚ١ ٧ب٣ا٢ٕبى ٕبُٝبٟ ُٝی٠ ٢ٙبٕی 

٤ٍّٚ ای٠ ٢ٝغ٦َ ىٍ ٝلي٣ى٥ ثب هغَ دبیی٠ ٦ُِٙٙ ٍَاٍ ىاٍى٣ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ ٧یـٖب٥ ٦َُٙٙ ٝل٤ٖٕی 

ٍم ١ياى٥ إز ٣ث٦ ع٤ٍّٚی اكشٞبٗ ٤ٍ٣ؿ ٦ُِٙٙ ٧بی ٙيیي٣ثبىٍػ٦ سوَیجی ثبال ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ 

 .ضقیو ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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٢ََٕٝی ثبٙي ٣ٕبث٦َ ٦ُِٙٙ ای ٙيیي ٍا ىٍ ٕبٗ - ١ِىیْشَی٠ ٕٖ٘ اٝٚی ث٦ ای٠ ٢ٝغ٦َ ٕٖ٘ ٝلي٦

ای٠ ٕٖ٘ ىٍ ػ٨ز ػ٤٢ة ػنَاىیبیی ای٠ ٢ٝغ٦َ .ىٍ سبٍین ٢ََٕث٦ طجز ٍٕب١یي٥ إز 1912

ث٢بثَ ثٍَٕی ٧بی ٕبُٝبٟ ُٝی٠ ٢ٙبٕی ٤ٍّٚ ىٍ ٤ٍٝر ٤ٍ٣ؿ ٦ُِٙٙ ثَاطَای٠ ٕٖ٘ ا٤ٝاع .ٍَاٍىاٍى

ىٍ ّ٘ ثَإبٓ دی٘ ثی٢ی ٧بی ٕبُٝبٟ .٦ُِٙٙ ثب ٙير ضقیيی سب ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى١ؾَ ه٤ا٧ي ٍٕیي

ىٍػ٦ َّٝبٙی ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ 6اٙی 4ُٝی٠ ٢ٙبٕی ٤ٍّٚ ىٍ ٤ٍٝر ٤ٍ٣ؿ ٦ُِٙٙ، ٦ُِٙٙ ٧بیی ثب ٙير 

( 117:1383ٍبىٍِٝی ،)ٍم ه٤ا٧ي ىاى

 :پَؽؼ گیبّی ٍهزاتغ-3-2-13

عجٌ آٝبٍ اىا٥ٍ ّ٘ ٢ٝبثـ .إشبٟ َّىٕشبٟ ث٦ ٙلبػ ٧٤ّٖشب١ی ث٤ىٟ ،ىاٍای َٝاسـ ىَا٣ا١ی ٝی ثبٙي

 ٧ْشبٍ َٝثـ ث٤ى٥ ٦ّ ای٠ ٝیِاٟ 4/65707ای٠ إشبٟ ىاٍای 1381عجیقی إشبٟ َّىٕشبٟ ىٍ ٕبٗ 

ٖٝبكز ّ٘ َٝاسـ ٨َٕٙشبٟ ٥٣ٍَ .ىٍٝي ّ٘ ٖٝبكز إشبٟ ٍا سْٚی٘ ٝی ى٧ي23

٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ث٦ .ىٍٝيّ٘ َٝاسـ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝی ٤ٙى٧15ْشبٍ ٝی ثبٙي٦ّ 10005ثَاثَ

ٝل٤ٖة 1٣2فٚز ای٦ْ٢ ىٍ یِ ىٙز ١ٖجشب ٤ٞ٧اٍ ٣اٍـ ٙي٥ ٣اٍاضی آٟ  ثیٚشَّٚب٣ٍُی ىٍػ٦ 

ٍٖٞش٨بی ػ٤٢ثی ٣ػ٤٢ة مَثی ای٠ ٢ٝغ٦َ ىاٍای َٝاسـ .ٝی ١٤ٙي ث٦ ٙلبػ َٝاسـ ضقیو ٝی ثبٙي

٧ْشبٍَٝسـ س٤ٕظ اىا٥ٍ ٢ٝبثـ عجیقی ث٦ طجز ٍٕیي٥ 1720ىٍ ای٠ ٝلي٣ى٥ ىٍ ّ٘ .م٢ی ٝی ثبٙي

د٤ٙ٘ ٕیب٧ی َٝاسـ ای٠ ٢ٝغ٦َ ثیٚشَ اُ .ىٝي ّ٘ َٝاسـ ای٠ ٨َٕٙشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝی ٤ٙى17إز ٦ّ 

 (.1381اىا٥ٍ ّ٘ ٢ٝبثـ عجیقی إشبٟ َّىٕشبٟ،)هب٤١اى٥ ٕیب٧بٟ ٤ّٝذ٤ُیش٦ ٣َٕاٝی٦٢ ٝی ثبٙي

لبثلیت اراضی - 3-2-14 

٦ّ هب٨ّبی فٞیٌ ثب ثبىز ٢ٕٖی٠ cambisolsثو٘ فؾیٞی اُ اٍاضی ای٠ ٢ٝغ٦َ اُ ٤١ؿ هب٨ّبی 

٦ّ هب٨ّبی ١ی٦ٞ فٞیٌ ثب ثبىز ٢ٕٖی٠ ث٣ٍَی regosolsسب هیٚی ٢ٕٖی٠ ٧٣ٞـ٢ی٠ هب٨ّبی 

ىٍ ای٠ هب٨ّب فٞيسب ىیْٞبٍی مالر ٣ىٍ ثقضی .٤ٝاىآ٧ْی ٍا ٙبٝ٘ ٝی ١٤ٙي، ٝی ثبٙي

دَا٢ّيٕی ای٠ هب٨ّب ىٍ سٞبٛ ٍٖٞش٨بی ٢ٝغ٦َ .ٍٖٞش٨بٍُافز آثی ٣ىٍهشْبٍی ٤ٍٝر ٝی ٕیَى

یبىز ٝی Lithosolsٝی ثبٙي، ث٦ ػِ ك٤اٙی ػ٤٢ثی ٣ػ٤٢ة مَثی ٢ٝغ٦َ ٦ّ اُ ٤١ؿ هب٨ّبی 

٤ٙى ٦ّ هب٨ّبی هیٚی ّٜ فٌٞ،٢ٕٖالهی ٧َٞا٥ ٢َٕٖی٥ِ ُیبى ٣ىٍ ثقضی ١َبط اٍاضی ٙوز 
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ای٠ ٤١ؿ هب٨ّب ٦ّ ٙبٝ٘ ٧٤ّٖشب٨١ب٣سذ٦ ٧بی َٝسيـ إز ، ثیٚشَ ث٦ .٣ثي٣ٟ هبُ ٍا ٙبٝ٘ ٝی ٤ٙى

٤ٍٝر ثبیَ ثب د٤ٙ٘ ٕیب٧ی ّٜ سبٝش٤ٕظ ٣ىٍثَهی ١َبط ث٦ ٤ٍٝر ث٤س٦ ُاٍٝی ثبٙي٦ّ اُ ای٠ 

 (.60:1373ػجبٍی،)اٍاضی ث٦ ٤ٍٝر ؿَإب٨٧بی ىٞٚی إشيبى٥ ٝی ٤ٙى

  ٍیضگی ّبی اًغبًی-  3-3 

ٕبٗ ٕبث٦َ 400ى٧ٖالٟ ىٍ ىٙز ى٧ٖالٟ ىٍ ٢ّبٍ ٣ٍىهب٦١ ى٧ٖالٟ إشََاٍیبىش٦ إز  ٣ثی٘ اُ 

٣ػ٦ سٖٞی٦ ى٧ٖالٟ ث٦ ای٠ فٚز ث٤ى٥ ٦ّ ؿ٤ٟ ىٞ٘ ث٨بٍ ٨ٕٚبی ٕيیي ٣ٍُى ىَا٣اٟ .سبٍیوی ىاٍى

 .ىٍ ای٠ ىٙز ٢ّ٣ب٣ٍٍىهب٦١ ى٧ٖالٟ ٝی ٣ٍئیي٥ إز، ١بٛ آ١َا ى٥ ٨ٕٚب یب ى٧ٖالٟ ٌٕاٙش٦ ا١ي

٣ٍٕشب 1365ث٦ َِّٝیز ثو٘ ئیالً اُ ٨َٕٙشبٟ ٥٣ٍَ ا١شوبة ٙي٥ ٣سب ٕبٗ 1355ى٧ٖالٟ ىٍ ٕبٗ 

 ١يَ ػٞقیز 7089ثب1365ث٦ كٖبة ٝی آٝي٥ سب ای٦ْ٢ ىٍ َٕٙٞبٍی ف٤ٞٝی ١ي٤ٓ ٠ْٖٝ٣ ٕبٗ 

٨ٝٞشَی٠ فبٝ٘ ىٍٍٙي، سل٤ٗ . فٞال ػِء١َبط ٨َٙی إشبٟ ٍٚٞياىَٕىیي٥ ٣ث٦ ٨َٙ سجيی٘ ٙي

ى٧ٖالٟ ث٦ ٙلبػ سئ٤ٍی ١َغ٦ ػيایی، .٣سْبٝ٘ ث٦ ٤ٍٝقیز ْٝبٟ َِّٝی ای٠ ٨ََٙٝث٤ط ٝی ٤ٙى

٣اٍـ ٙيٟ ى١ٍبكی٦ ّٚب٣ٍُی ثب اٍاضی ٢ٝبٕت .ى١ٍَغ٦ ػيایی ٧َ٨ٙبی ٢٢ٕيع ٥٣ٍَ٣ ٍَاٍىاٍى

٣ٍبثٚیز ثبالثَای ّٚب٣ٍُی، ىٕشَٕی ث٦ آة ٣ٍىهب٦١ ٣آث٨بی ُیَُٝی٢ی، ٍَإٍَىش٠ ىٍ 

٧ٞياٟ، سؼب١ٔ ٧ٌٝجی، ُثب١ی ٣ى٢٧َٖی ٣فيٛ ٣ػ٤ىیِ َِّٝ ١٤ْٕشٖب٧ی - ٖٝیَاٍسجبعی ٢٢ٕيع

ث٦ ٙلبػ ىٕشَٕی ٧بی ىیِیْی .ٍٍیت ثب ای٠ َٙایظ ى٢ٍٝغ٦َ ثبفض ٍٙي َٕیـ ى٧ٖالٟ ٙي٥ إز

ى٧ٖالٟ ٧ٞـ٢ی٠ ىٍ َِّٝ طَ٘ ثو٘ ئیالً ٣ىٙز ى٧ٖالٟ ٍَاٍىاٍى ٣ث٦ ٙلبػ ى٢٧َٖی ٧ٌٝ٣جی 

.  سؼب١ٔ ثیٚشَی ثب ٣ٍٕشب٧بی اعَاه ١ٖجز ث٦ َِّٝ ٨َٕٙشبٟ یق٢ی ٨َٙ ٥٣ٍَ ىاٍى

 1389اداری ؽْزعتبى دّگالى عبل- هؾخقبت تمغیوبت عیبعی : (2-3  )جذٍل ؽوبرُ 

سقياى آثبىی ىاٍای ٖٝبكز ث٦ ّٚی٤ٝشََٝثـ ى٧ٖشبٟ ثو٘ ٨َٕٙشبٟ 

 ٦ْ٢ٕ

 َِّٝیى٧ٖالٟ 

 

 33 8/634ئیالً ٙٞبٙی 

 22 6/326ك٦ٝ٤ 

 21 ٣ٍَ7/390ؿبی 

 20 6/242ئیالً ػ٤٢ثی ثٚجبٟ آثبى 

 17 3/455ٕیٔ 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

82 

 

 1388:آٝب١ٍب٦ٝ إشبٟ َّىٕشبٟ ٕبٗ :ٝبهٌ

 1389هؾخقبت اعتبى ٍ  ؽْزعتبى هَرد هغبلؼِ، عبل : (3-3)ؽوبرُ جذٍل

عغَح 

هٌبعك 

هغبحت ثِ 

ویلَهتز هزثغ 

تؼذاد تؼذاد ؽْز جوؼیت 

ثخؼ 

تؼذاد 

دّغتبى 

تؼذاد آثبدیْبی 

دارای عىٌِ 
رٍعتبیی ؽْزی 

 1732 84 27 25 549758 888776 29137اعتبى 

 113 5 2 2 40829 21439 2050ؽْزعتبى 

 22- - -      7808-  6/326دّغتبى 

 1388:آٝبٍ ١ب٦ٝ إشبٟ َّىٕشبٟ ٕبٗ : ٝبهٌ

ثٍَٕی سل٤الر ػٞقیشی ای٠ ١َ٨ٙٚبٟ ٝی ى٧ي٦ّ ى٧ٖالٟ ىٍ ٕبٗ : تحَالت جوؼیتی-3-3-1

١يَىٍٕبٗ 1092 ىٍٝي ث٦ 38/4 ١يَػٞقیز ىاٙش٦ إز ٦ّ ثب١َم ٍٙي711 ػٞقب1335

١يَىٍ 1789ث٦ 1345-55 ىٍٝي ثَای ى٦٧ 06/5ػٞقیز ٣ٍٕشبی ى٧ٖالٟ ثب ١َم ٍٙي .ٍٕیي1345

ىٍ ای٠ ٕبٗ ى٧ٖالٟ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ ثو٘ ئیالً ا١شوبة ٙي٦ّ ای٠ فبٝ٘ .اىِای٘ یبىز1355ٕبٗ 

-65ث٦ ػٌة ػٞقیز ُیبىی س٤ٕظ ای٠ ٨َٙ ِّٞ َّى ث٦ ع٤ٍی٦ْ ١َم ٍٙي ىٍى٥ٍ٣ 

١٣ٍي ٍٙي . ١يَٕٚز7089ثبٙل ث1365َىٍٝي ث٤ى٥ ٣ػٞقیز ای٠ ٨َٙىٍٕب76/14ٗى٧ٖالٟ 1355

١يَ ٍٕب١یي٥ إز 15117ػٞقیز ای٠ ٨َٙ ٍاث65٦-75 ىٍٝي عی ى٦٧ 85/7ىِای٢ي٥ ى٧ٖالٟ ثب ١َم 

ػٞقیز ٣ٍٕشب٧بی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ىٍ .   ٍٕیي60114ثب اكشٖبة ١َم ٍٙي ث٦ ٣1385ىٍ ٕبٗ 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ١َم ٍٙي ٣ٍٕشب٧بی ٣اٍـ . ١ٚبٟ ٙي٥ إز (5-3)، ىٍ ػي٣ٗ (1345-1385)ٕب٨ٙبی 

ىٍ ى٧ٖشبٟ ییالً ػ٤٢ثی ث٦ َٝاست ثیٚشَ اُ ٣ٍٕشب٧بی ٣اٍـ ىٍ ى٧ٖشبٟ ك٦ٝ٤ ى٧ٖالٟ ث٤ى٥ 

فٚز ای٠ اَٝ ای٠ إز ٦ّ سقياىی اُ ػٞقیز ثَهی اُ ٣ٍٕشب٧بی ٣اٍـ ىٍ ى٧ٖشبٟ ك٦ٝ٤ .إز

ى٧ٖالٟ ىٍ ىٍػ٦ ا٣ٗ ث٦ فٚز ّٜ ػٞقیز ث٤ىٟ ٣ىٍىٍػ٦ ى٣ٛ ث٦ فٚز ١ِىیْی ث٦ ى٧ٖالٟ، ث٦ 

ى٧ٖالٟ ٨ٝبػَر َّى٥ ٤٢٧٣ُ ٙن٘ اٝٚی ثٖیبٍی اُ آ١بٟ ثب ٣ػ٤ى ١٤ْٕز ىٍ ٨َٙ ّٚب٣ٍُی 

ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ َٝبی٦ٖ ٝیِاٟ سل٤الر ػٞقیز ىٍ ٣ٍٕشب٧بی ٤ٍٝى ٝغبٙق١،٦َم ٍٙي آ٨١ب عی ى٥ٍ٣ .إز

. ٝی ثبٙي (5-3)ٝلبٕج٦ ٙي٥ ٦ّ عجٌ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ   (1345-1385)٧بی َٕٙٞبٍی
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 1335-75تحَالت ٍهؾخقبت جوؼیتی ؽْزدّگالى عی عبلْبی (4-3 )جذٍل ؽوبرُ

 ١َم ٍٙي ثقي هب٤١اٍ هب٤١اٍ ػٞقیز ٕبٗ

1335 711 138 2/5 -- 

1345 1092 222 9/4 38/4 

1355 1789 379 7/4 60/5 

1365 7089 1275 5/5 76/14 

1375 15117 2924 2/5 85/7 

. َِّٝآٝبٍایَاٟ،ثبُٕبُی ػٞقیز ٨َٕٙشب٨١بی ٤ٍّٚ:ٝبهٌ

٦ّ ى٧ٖالٟ ث٦ ١1355ٚبٟ ٝی ى٧ي ثقي اُ ٕبٗ  (4-3) ٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ 

َِّٝیز ثو٘ ئیالً ا١شوبة ٙي، ٍٙي ٙشبثبٟ ػٞقیز آٟ ١یِ ٣َٙؿ ٙي٥ ث٦ ع٤ٍی ٦ّ عی ى٦٧ 

ىٍٝي ٍٕیي ٣ای٠ ث٦ فٚز ١َم ثبالی ١76/14َم ٍٙي ػٞقیز ى٧ٖالٟ ث1365٦سب 1355

٣سجيی٘ ٙيٟ ى٧ٖالٟ ث٦ ٨َٙ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ اػَای 1365ثقي اُ ٕبٗ .٨ٝبػَدٌیَی آٟ ث٤ى٥ إز

ثَهی اٍياٝبر ىٍ ٣ٍٕشب٧بی ٢ٝغ٦َ ٝب٢١ي ثًَ ٍٕب١ی، اكياص ػبى٥، ٝي٦ٍٕ ٣سبٝی٠ آة ٦ٙ٤ٙ ّٚی 

سََیجب ث٦ ١ٞو ٍٙي ٣ٍ1375ٕشب٧ب، ١َم ٨ٝبػَ دٌیَی ٣ىٍ ّ٘ ١َم ٍٙي ػٞقیز ای٠ ٨َٙىٍ ٕبٗ 

سَاّٜ ّٚی ػٞقیز ثب اكشٖبة ١َغ٦ ٨َٙی ١٣َبط ٣ٍٕشبیی ىٍ ٢ٝغ٦َ .ى٦٧ ٍج٘ ّب٧٘ دیيا َّى

ای٠ ٝیِاٟ ثَای ى٧ٖشبٟ ٧بی ای٠ ٨َٕٙشبٟ . ١يَ ىٍ ّی٤ٚٝشَ َٝثـ ٝی ثبٙي ٤ٝ04/74ٍى ٝغبٙق٦ 

 ١يَ ٧5/34ٞـ٢ی٠ ای٠ سَاّٜ ثَای ١َبط ٣ٍٕشبیی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ .ٝی ثبٙي  (30-4/37)كي٣ى 

ىٍ ای٠  (سقياى آثبىی ىٍٝي ّی٤ٚٝشَ َٝثـ  )٧ٞـ٢ی٠ سَاّٜ آثبىی .ىٍ ّی٤ٚٝشَ َٝثـ ٝی ثبٙي 

.  آثبىی ث٦ اُای ٝي ّی٤ٚٝشَ َٝثـ ٝی ثبٙي٢ٝ6/15غ٦َ 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

84 

 

هَلؼیت دّغتبى ّبی ؽْزعتبى دّگالى در اعتبى وزدعتبى : (3-3)ًمؾِ ؽوبرُ 

 

 ١1390ٖب١ٍي٥ : ٝبهٌ

. دّغتبى ّبی   ؽْزعتبى دّگالى: (4)ًمؾِ ؽوبرُ  

 

 ١1390ٖب١ٍي٥ :  ٝبهٌ
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

85 

 

ًمبط رٍعتبیی ؽْزعتبى دّگالى  : (5)ًمؾِ ؽوبرُ 
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 (45-85)جوؼیت رٍعتبّبی  هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ اس عبل(5-3 )جذٍل 

                    ردیف دّستاى 

آتادی 

 1385سال 1375سال 1365سال 1355سال 1345سال

د
ستا

ه
 ن

ق
ال
ئی

 
ی
وب
جن

 

جوغ  

یت 

تؼذاد 

خاًَا

ر 

جوؼی

ت 

تؼذاد 

خاًَا

ر 

جوؼی

ت 

تؼذاد 

خاًَا

ر 

تؼذاد جوؼیت 

خاًَا

ر 

جوؼی

ت  

تؼذاد 

خاًَار 

 33.8 1659 316 1693 267 1475 212 949 182 836 تاضواق 1

 6604 332 60 327 48 285 39 223 43 197 تىزاتاد 2

 749 3745 702 3647 580 3033 429 2068 378 1767 تلثاى اتاد 3

 49.6 248 47 247 52 284 79 377 158 754 تْوي اتاد 4

 40.8 204 67 372 57 226 52 241 47 223 تاسُ اتاد 5

 56.4 282 50 287 59 307 50 221 38 180 جَاًوزداتاد 6

 101 505 91 497 108 554 104 479 85 407 چزاؽ اتاد 7

8 
حاجی 

 اتادتشري

365 71 424 77 423 70 355 67 413 82.6 

 5 25 4 23 8 53 16 102 16 73 دُ رلِ 9

 43.8 219 49 235 63 307 92 427 77 392 راهل 10

 39.4 197 39 23 50 287 98 496 140 659 ساغِ 11

 سزاب دٍول 12
222 42 162 34 157 27 183 25 147 29.4 

 392 1960 282 1457 274 1348 229 1056 206 923 سزًجیاًِ 13

 91 455 59 368 200 455 142 707 144 699 سزٍالِ 14

 سَرال 15
212 46 172 35 30 32 224 41 276 55.2 

 319.8 1599 323 1625 291 1499 300 1332 276 1275 سیس 16

 67.4 337 56 331 69 355 47 248 41 204 ضاُ جَب 17

 115.6 578 106 489 89 485 71 343 44 244 صادق اتاد 18

 95.8 479 96 477 91 238 62 291 62 253 لادرهزس 19

20 
واًی ضاُ 

 للی

182 41 203 40 214 41 191 32 127 25.4 

21 
گزدهیزاى 

 سفلی

513 115 611 127 832 161 1032 186 1091 218.2 

22 
گزدهیزاى 

 ػلیا

842 178 1039 204 1280 285 1859 326 1895 379 

 49.4 247 42 227 40 233 35 178 33 165 گزگاًِ 23

24 
گشگشارُ 

 سفلی

538 123 502 103 276 53 241 47 259 51.8 

25 
گشگشارُ 

 ػلیا

488 112 434 99 369 56 343 71 347 69.4 

26 
هثارن 

 اتادولِ رش

381 83 476 90 681 120 694 125 750 150 

 83.2 416 64 349 60 321 51 272 39 214 هزاداتاد 27

 10.4 52 8 50 10 65 36 195 37 192 ٌّذی تالؽ 29
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 1385سال 1375سال 1365سال 1355سال 1345سالآتادی رديف دّستاى 

ی 
وال

 ش
الق

 ئی
اى

ست
دّ

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

 18 90 16 96 43 238 46 222 43 219 اخی ووال 1

 69.2 346 63 263 73 453 107 521 111 537 اسلِ هزس 2

 38.8 194 32 176 37 208 37 222 34 190 اهیزاتاد 3

 10.8 54 28 134 27 140 31 156 28 139 تايِ 4

 26.8 134 19 96 29 187 39 200 31 138 تزياخاى 5

 145 725 124 756 128 793 129 735 120 628 تگِ جاى 6

 251.2 1256 228 1218 174 885 170 867 158 754 تلِ دستی 7

8 
تاسُ اتاد 

 گاٍهیشاى

334 62 387 67 309 61 241 43 586 117.2 

 38 190 33 177 27 168 57 324 56 292 تیلىَُ 9

 30.4 152 24 138 29 198 57 293 47 218 چشوِ دراس 10

 32.4 163 23 133 38 212 43 254 45 247 حمِ 11

 27.6 138 26 156 26 157 26 141 23 127 خاى اتاد 12

 50.4 252 55 310 56 319 102 523 96 458 خضزله 13

 20.2 101 16 109 25 141 31 183 34 177 ساالراتاد 14

 63 315 56 335 55 341 77 414 67 335 سزاب سَرُ 15

 16 
سزاب شْزن 

 علیا

466 49 498 85 303 53 321 55 321 64.2 

 16.8 84 16 78 25 147 34 175 30 156 سی ٍسِ هزدُ 17

 51.2 256 40 255 65 426 54 298 51 266 شادتالغی 18

 22 110 23 138 20 113 32 156 35 203 ظفزاتاد 19

 60 300 46 292 47 286 40 213 32 178 علی اتادلَچ 20

 18 90 17 96 45 312 65 346 64 302 لشالق خداوزم 21

 61.6 308 42 247 43 241 76 335 72 374 للعِ فَالد 22

 29.6 148 24 160 29 157 43 196 41 194 للعِ گاُ 23

 29.4 147 33 172 40 205 50 255 49 246 للملِ 24

 30.4 152 31 170 58 267 57 308 57 295 لَچن 25

 64.6 323 59 327 71 386 88 371 71 312 واوِ جَب 26

 44.8 224 51 272 57 277 58 304 59 325 گودرُ 27

 31.8 159 31 155 30 156 45 240 48 226 گٌداب 28

 

29 
هحوداتاد   

 خزسُ

121 18 135 25 86 19 77 13 78 15.6 

 107.6 538 116 626 100 552 96 544 86 459 ًیاس 30
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       دّستاى 

رديف 

          

آتادی 

 1385سال 1375سال 1365سال 1355سال 1345سال

 

 

 

 

 

 

دّستاى 

حَهِ 

دّگالى 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

 83.8 419 92 479 87 497 76 404 60 330 اب تاريه 1

 95.4 477 84 462 79 460 72 389 63 316 ارسًد 2

3 
اسیاب 

 جَب
172 28 205 35 250 35 228 36 170 34 

 100 501 97 504 91 516 92 472 75 371 تلَار 4

 70.8 354 61 329 69 368 58 323 52 256 تَتزُ ريش 5

 118.6 593 105 574 95 592 88 438 73 377 حاجی پوك 6

 40.8 204 54 262 49 291 51 226 53 230 حسي اتاد 7

 250.8 1254 91 435 90 495 82 458 73 404 حسیٌی 8

 21.2 106 27 157 59 353 61 296 43 230 دله 9

 58.4 292 41 216 51 298 71 344 55 317 دُ رشید 10

 52.8 264 43 258 38 242 52 255 38 200 سزخِ جَب 11

 78.6 393 47 266 45 256 54 251 51 236 سعیداتاد 12

13 
طْواسة 

 للی
612 121 496 103 609 92 517 101 428 85.6 

 107 535 104 554 89 527 81 431 69 359 عثاس جَب 14

15 
علی 

 اتادهشیز
365 73 443 90 534 94 649 122 774 154.8 

 65.8 329 63 348 55 328 63 330 54 272 لاضی جَب 16

 385.4 1927 241 1299 199 118 205 1065 180 867 وزًٍداى 17

 52 260 45 244 36 214 34 177 32 162 ًاصزاتاد 18
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ث٦ ٙلبػ ّبٍَّى ١٣َ٘ ٨َٙ،ى٧ٖالٟ ىاٍای ١َ٘ هيٝبسی :ٍیضگی ّبی التقبدی - 3-3-2 

 ّٚب٣ٍُی ٝی ثبٙي ٣ىٍ ثو٘ هيٝبر ١یِ ثیٚشَی٠ ٝیِاٟ اٙشنبٗ َٝث٤ط ث٦ هيٝبر ّٚب٣ٍُی اُ –

ٍجی٘ هَیي ٣ى٣َٗ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی، ى٣َٖٙب٥ ٧بی اثِاٍ ٣اى٣ار ّٚب٣ٍُی ، سقٞیَار 

ٝل٤ٞالر فٞي٥ آٟ ٙبٝ٘ ٢ٕيٛ ،ػ٤ ،ٕیت ُٝی٢ی ، .َٝث٤ط ٝی ٤ٙى ..ٝبٙی٠ آالر ّٚب٣ٍُی ٣

ٝقیٚز ثیٚشَ َٝىٛ ١٣ٖجز س٤ُیـ اٙشنبٗ ىٍ ثو٘ ٧بی .١و٤ى ٣ٕبیَ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی إز

 إشبٟ .ٝی ثبٙي (%25)٢ٝ٣قز ٣هيٝبر  (%15)، ىاٝياٍی ٢ٝ٣بیـ ىٕشی  (%60كي٣ى )ّٚب٣ٍُی 

ثب ثَه٤ٍىاٍی اُ ٤ٍٝقیز إشَاسْیْی ٣ ٢ٝبثـ م٢ی َٙایظ ػنَاىیبیی  ٨ٙ٣َٕشبٟ ى٧ٖالٟ َّىٕشبٟ 

 دّستاى 

رديف 

 

آتادی 

 1385سال 1375سال 1365سال 1355سال 1345سال

 

 

 

 

 

 

 

 

دّستاى  

لَری 

چای 

تعداد جوعیت 

خاًَا

ر 

تعداد جوعیت 

خاًَا

ر 

تعداد جوعیت 

خاًَا

ر 

تعدادجوعیت 

خاًَار 

تعداد جوعیت 

خاًَار 

 36.6 183 30 172 31 186 43 214 48 200 اتزاّین اتاد 1

 45.8 229 2 12 16 68 26 120 35 186 الثالغ 2

 44.6 223 23 157 25 142 62 329 88 423 تاغچِ هزين 3

 66.6 333 63 336 50 305 57 299 56 249 تاتِ رشید 4

 28.4 142 30 165 31 183 52 241 62 334 تاسُ اتاد 5

6 
تاسُ اتادلَری 

 چای
223 47 387 67 309 56 303 53 278 55.6 

 32.8 146 32 157 31 169 47 239 59 296 چزخِ تیاى 7

 50.6 253 46 246 50 284 77 408 72 352 چمواق درُ 8

 35.8 179 26 154 28 147 41 212 49 245 چیله 9

10 
سزاب حاجی 

 پوك
558 114 541 103 560 94 528 96 582 116.4 

 54.2 271 46 273 66 407 90 457 83 391 شعثاًی 11

 152.4 762 116 676 130 696 138 716 135 624 عالی پٌیه 12

 584.8 2924 495 2504 413 2381 316 1643 285 1368 لَری چای 13

 49.2 246 45 221 48 244 69 334 65 299 واًی پْي 14

 15.2 76 17 78 18 78 16 102 39 175 واًی عیٌعلی 15

 7.6 38 12 79 16 95 16 85 22 121 وايَشِ 16

 89 445 73 396 78 419 116 592 144 659 وزي   17 

 8.6 43 9 50 14 91 28 157 36 181 وَلِ تیاى 18

 135.6 678 113 631 105 531 156 811 149 769 هیزوی 19

 44.2 221 39 215 35 193 39 194 50 242 ًاٍگزاى 20

 70.6 353 56 282 54 283 95 404 104 478 ّلیشاتاد 21
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٢ٝبٕت ٣ ٖٝشقيی ٍاثَای س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ىٍ ثو٘ ٧بی ّٚب٣ٍُی ، ٢ٝقز ٣ هيٝبر ىاٍا ٝی 

ثبٙي اٝب فَت ٝب١يٕی سبٍیوی إشبٟ َّىٕشبٟ ىٍ ُٝی٦٢ ٖٝبئ٘ اٍشٞبىی ػبیٖب٥ ای٠ إشبٟ ٍا ىٍ 

ىٍ ٕب٨ٙبی ٌٕٙش٦ ث٦ ىٙی٘ ٤٢ٞٝفیز َٕٝبی٦ .  إشبٟ ٤ٍّٚ ىٍ ٍى٥ ٧بی اهَ ٍَاٍ ىاى٥ إز 30ٝیبٟ 

 ٣ٍ ث٦ ّب٧٘ ٌٕاٙز ٨َٕٙشبٟ ، ٝیِاٟ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ای٠  ىٍ إشبٟ َّىٕشبٟ ٌٕاٍی ى٣ٙشی 

٣ ثب س٣َیغ ١ج٤ى ا٢ٝیز ، َٕای٘ ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ه٤ٞٝی ١یِ ثٖیبٍ ٝلي٣ى ٕٚز ٧َؿ٢ي 

٦ّ ٤ٝىَیز ٧بی ػِئی ىٍ ػٌة َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ه٤ٞٝی كبٝ٘ ٙي٥ إز اٝب ّبىی 

 ٍا ىٍ ٧ب٦ٙ ای اُ اث٨بٛ ٍَاٍ ىاى٥   ٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ای٠ ٣ضقیز ١٣ٍي س٤ٕق٦. ١یٖز 

(. ١1390ٖب١ٍي٥ )إز
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فصل چهازم 

 یافتً اهی تحقیق 
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ّٚب٣ٍُی اُ ٨ٝٞشَی٠ ٙب٤ٙى٥ ٧بی اٍشٞبىی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ إز ٣ىٍ ٦ٕ ٥٣َٕ ٍُافز ، 

١ؾبٛ ٍُافی ای٠ ٨َٕٙشبٟ ىٍ ٣اٍـ كبٝ٘ ٣ٍاثظ ٤ٝػ٤ى ثی٠ ُاٍفبٟ . ثبمياٍی ٣ىاٝياٍی ٝی ثبٙي

١ؾبٛ ٍُافی ىٍ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝجش٢ی ثَ ّٚز .٣ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٣سل٤ٗ آٟ ىٍ عی ُٝبٟ ٝی ثبٙي 

. ؿ٢ي ٝل٤ٞٗ ٝی ثبٙي ٦ّ ًیال ث٦ ثلض اػٞبٙی ىٍ ثب٥ٍ آٟ ٝی دَىاُیٜ 

 اًَاع وؾت هحقَالت وؾبٍرسی- 4-1  

 :هحقَال ت وؾبٍرسی در هٌغمِ هَرد هغبلؼِ ثِ دٍ دلیل ػوذُ وؾت هی ؽًَذ

ای٠ ٤١ؿ اُ ٝل٤ٞالر ػ٨ز  ١یبُ هب٤١اٍ : تَلیذ هحقَالت ثِ دلیل خَدهقزفی- 4-1-1 

ای٠ ٤١ؿ اُ ٝل٤ٞالر فٞيسب ث٦ ٤ٍٝر آثی ٣ىٍ ٍغقبر ٤ّؿِ .٣سبٝی٠ ای٠ ١یب٧ُب س٤ٙیي ٝی ٤ٙى

٣یْٕی .ىٍ ثبمـ٦ ٧بی ١ِىیِ هب٦١ ٣یب ىٍ ثبم٨بی دَا ٢ّي٥ ای ىٍ ٕغق ٣ٍٕشب ٤ٍٝر ٝی ٕیَى

ای٠ ٤١ؿ ٝل٤ٞالر آٟ إز ٦ّ ىٍ یِ ٍغق٦ اُ ُٝی٠ ٍُافی ا٤١اؿ ٝوشٚو اُ آ٨١ب ّبٙش٦ ٝی ٤ٙى 

ای٠ ٤١ؿ اُ ّٚز عیو ٣ٕیقی اُ ٝل٤ٞالر ٙبٝ٘ ٕجِیؼبر ،ٝیيی ػبر ٣كج٤ثبر ٍا ىٍ ثَٝی .

ٕیَى٣اُ ای٠ ىٕش٦ ٝل٤ٞالر ٝی س٤اٟ ث٦ ٝیيی ػبر ٝب٢١ي ٤ٕػ٦ ى١َٖی ،هیبٍ ،ّي٣ ٣ٕجِیؼبر 

ّٚز ٕجِیؼبر .ثَٕی ١ؾیَ ػقيَی، س٥َ، ٙب٧ی، دیبُ ٣كج٤ثبسی ٝب٢١ي آىشبثَٖىاٟ اٙب٥ٍ َّى

٣ٝیيی ػبر ٣ٍٗ هبٛ ٣ٝقی٢ی ٍا ١ياٙش٦ ٣اّظَا ث٦ ٤ٍٝر ٝو٤ٚط ىٍ ثبمـ٦ ٧ب ٣ٝؼب٣ٍ ٢ٝبُٗ 

ث٦ فجبٍر ىیَٖ ّٚز ٝؼشٞـ ٣یْذبٍؿ٦ ٝل٤ٞٗ ث٦ .١٤ْٖٝی ٣كبٙی٦ ٣ٍٕشب ّٚز ٝی ١٤ٙي

١يٍر ىیي٥ ٝی ٤ٙى ٧٣ٖٞی آ٨١ب ىٍ ٢ّبٍ ٧ٜ ٣ىٍ یِ ٍغق٦ ُٝی٠ ّبٙش٦ ٝی ٤ٙى ٦ّ ىٙی٘ فٞي٥ 

 .آٟ ّٞج٤ى ُٝی٠ ٍُافی ٣آة ٝی ثبٙي

فٞي٥ سَی٠ :وؾت ٍتَلیذ هحقَالت وؾبٍرسی ثِ دلیل تجبری ٍفزٍػ-4-1-2 

ٝل٤ٞالر سؼبٍی ٢ٝغ٦َ ٦ّ ػ٨ز فَض٦ ث٦ ثبُا٧ٍب س٤ٙیي ٝی ٤ٙى ٢ٕيٛ ،ػ٤ ١٣و٤ى إز ٦ّ 

ث٦ فجبٍر ىیَٖ كي٣ى  .فٞي٥ سَی٠ ٝل٤ٞٗ سؼبٍی ٢ٝغ٦َ ث٦ ٙلبػ ٕغق ُیَ ّٚز ٢ٕيٛ ٝی ثبٙي 

٣ىٙی٘ ای٠ سيب٣ر ىٍ . ىٍٝي اُ ٕغق ُیَ ّٚز ٍُافی ث٦ ّٚز ٢ٕيٛ اهشٞبٛ ىاى٥ ٝی ٤ٙى80

ٕغق ُیَ ّٚز ٢ٕيٛ ٣ٝل٤ٞالر ثبمی ،اٍُٗ سؼبٍی ّٚز ٢ٕيٛ ٝی ثبٙي ٣ٖٝبئٚی اُ ػ٦ٚٞ 

ٍاكشی ّبٙز ،ىاٙز  ٣ثَىاٙز ٢ٕيٛ ،ثبُاٍ ٢ٝبٕت ثَای ى٣َٗ،ّٚز امٚت ث٦ ٤ٍٝر ىیٜ 
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،ّٞج٤ى آة ٤١٣ؿ ٤ٍٝى٤ٙ٤ّی ٍُافی ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ثبفض اىِای٘ ٕغق ُیَ ّٚز 

 .٢ٕيٛ ٝی ٤ٙى

 :الگَی وؾت ٍسهبى آى- 4-2

فٞٚیبر ّبٙز ثیٚشَ ٝل٤ٞالر ٍج٘ اُ اٍىیج٨ٚز ٝب٥ ث٦ اسٞبٛ ٝی ٍٕي ٣ا٣ع ّبٍ ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ 

دَا٢ّيٕی ٣ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ ُٝی٨٢ب ثبفض .ٝب٨٧بی هَىاى، سیَ، َٝىاى، ٨َٙی٤ٍ ٨ٝ٣َ ٝی ثبٙي 

سقيىىقبٙیز ىٍ یِ ٙجب٦١ ٣ٍُ ٝی ٤ٙى ٣فيٛ ّبٍایی س٤ٙ٤٢ّْی ىٍ ای٠ ١ؾبٛ، إشيبى٥ اُ ١ی٣َی 

ا١ٖب١ی ٍا اػش٢بة ١بدٌیَ ٝی ١ٞبیي ٣اُ آ١ؼبیی ٦ّ ١ی٣َی ػ٤اٟ ٣ٍٕشب ّٞشَ ث٦ ّٚب٣ٍُی ٝی دَىاُى 

،١یبُ ث٦ یْذبٍؿ٦ ٕبُی ُٝی٠ ٧بی ّٚب٣ٍُی ثیٚشَ اكٖبٓ ٝی ٤ٙى سب ثش٤اٟ اُ ُٝی٠ كبٝٚویِ 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ُٝبٟ ا١ؼبٛ ىقبٙیز ٧بی ٍُافی ٣ثبمی ىٍ ٢ٝغ٦َ .٢ٝغ٦َ ث٦ ث٨شَی٠ ْٙ٘ إشيبى٥ َّى

٤ٍٝى ٝغبٙق٦ سلز سبطیَ ثب١ٍيٕی ٣اْٝبٟ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ٍّیٜ عجیقی ػَیب٨١بی ٕغلی ٣ىٍ ١شیؼ٦ 

آمبُ فٞٚیبر س٨ی٦ ُٝی٠ ىٍ ٤ٍٝى ٍُافز ٢ٕيٛ .سوٞیٜ آٟ ث٦ ١جبسبر ٍُافی ٝوشٚو ٝی ثبٙي 

ىقبٙیز ٧بی .٣ػ٤اُ ا٣ای٘ دبییِ ث٤ى٥ ٣ثَىاٙز ٝل٤ٞٗ ىٍ ٝب٨٧بی سیَ ٣َٝىاى ٤ٍٝر ٝی ٕیَى

اُ ا٣ای٘ ث٨بٍ آمبُ ٙي٥ ٣ثب ثَىاٙز ٝل٤ٞٗ ىٍ ٝب٨٧بی  (١و٤ى)ٍُافی ىٍ ِٝاٍؿ ّٚز كج٤ثبر

ّٚز ف٤ٚى٦ اُ ػ٦ٚٞ ی١٤ؼ٦ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٤ٍٝر ٝی ٕیَى .سیَ ٣َٝىاى هبس٦ٞ ٝی یبثي

٣ّبٙز آٟ ىٍ ا٣ای٘ ث٨بٍ ث٤ى٥ ٣ثَای عی ى٥ٍ٣ ؿ٢ي ٕب٦ٙ ٝی ثبٙي ٣ثَىاٙز آٟ اُ ا٣اهَ هَىاى سب 

 .ا٣اهَ ٨َٙی٤ٍ ٝی ثبٙي

 : ؽیَُ ی آثیبری-4-3

ثَإبٓ ثٍَٕی٨ب ٣ٝٚب٧يار ٝیيا١ی آثیبٍی ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٝق٤ٞال اُ ١ی٦ٞ ى٣ٛ اٍىیج٨ٚز 

ٙی٥٤ آثیبٍی ثيی٠ .٣َٙؿ ٝی ٤ٙى ٣سب ١ی٦ٞ ى٣ٛ ٨َٝ اىا٦ٝ ىاٍى ٣ىاٍای ٤ٍافي  هبٛ ه٤ى ٝی ثبٙي 

٤ٍٝر إز ٦ّ یِ ٧يش٦ ٍج٘ اُ ٣َٙؿ آثیبٍی ثَای ٧َیِ اُ ّٚب٣ٍُاٟ ث٦ ٤ٍٝر ٤١ثشی 

 .٧ُ٣ٍبی ٍا ٝقی٠ ٝی ٢٢ّي ٣ٕذٔ ث٦ ٤ٍٝر ىٕش٦ ػٞقی ث٦ الی٣َثی ٢ٝبثـ آة ٝی دَىا١ُي 

آة یْی اُ ف٤اٝ٘ ٨ٜٝ .آثیبٍی ثب ُٝی٠ ىاٍی ١ل٥٤ اىا٥ٍ اٝالُ ٣اٍاضی دی١٤يی فٞیٌ ىاٍى 

ّٚب٣ٍُی إز اُ ای٠ ٣ٍ فؼیت ١یٖز ٦ّ ٝؼ٤ٞف٦ ای اُ ٤ٍا١ی٠ َٝث٤ط ث٦ آثیبٍی ٦ّ ثَإبٓ 
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آة ٍا ث٦ كْٜ َٙؿ ١ٞی س٤اٟ هَیي ٣ى٣َٗ َّى ٣ىَظ .َٙؿ ٣فَه إز ، ث٦ ٣ػ٤ى آٝي٥ ثبٙي 

 (.1362:526ٙٞجش٤ٟ ).ٝؼَای آة ٣كٌ إشيبى٥ اُ آٟ ٍبث٘ ى٣َٗ إز

ىٍ ٧َ ١بكی٦ ای ٝشْی ثَ ٢ٕش٨ب ٣ٍَاٍ  (..٢ٍبر،ؿب٥ ،ؿ٦ٞٚ ٣)١ل٥٤ ٣ٝیِاٟ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ آة

سَٖیٜ آة ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ آٟ س٤ٕظ ٝبْٙبٟ ٨ٕ٣ٜ .٣ٝيا٧ٍب ٣ْٙ٘ ٝبْٙیز ىٍ آٟ ١بكی٦ ٝی ثبٙي

ثَاٟ اُ ٍيیٜ ىٍ ٢ٝغ٦َ ى٧ٖالٟ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ إز ٣ا٣َُٝ ١یِ ثب اْٙبٗ ىیَٖی ٧ٞـ٢بٟ ثٍََاٍ 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی ٨ٙ٣ٍبی ٝق٤ٞٗ ىٍ ا١يا٥ُ ٕیَی آة ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ سَٖیٜ ثی٠ ٨ٕٜ ثَاٟ، ٙبٝ٘ .إز

٤ٝاٍىی ٧ٞـ٤ٟ سَٖیٜ آة ثَكٖت ُٝی٠ ، ٕبفز ٣كٌ ١َٖی ٦ّ اُ ٍيیٜ ١ٖ٘ ث٦ ١ٖ٘ ٢ٝشَ٘ ٙي٥ 

 .إز، ٝی ثبٙي ٣ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٠ ف٤اٝ٘ ٝيإٍَىٗ آة ٝشنیَ إز

 :هَرفَلَصی سراػی- 4-4

اٍاضی ٍُافی ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ث٦ سجقیز ا١ُؾبٛ ٝبْٙیز ١٣ؾبٛ ٍُافی ٣٣یْٕی ٧بی عجیقی 

 :ىٍ اْٙبٗ ُیَ ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز

٦ّ فٞي٥ سَی٠ ْٙ٘ اٍاضی ٍُافی ثب ثبالسَی٠ ىٍٝي ىٍ ٢ٝغ٦َ : اٍاضی ث٤ُٚ ٝب٢١ي ١ب ٢ٝؾٜ: اٙو

ٝی ثبٙي، ای٠ ٤١ؿ ُٝی٨٢بی ٍُافی ث٦ ىٙی٘ ثٍِٓ ٝبْٙی ٣هَى٥ ٝبْٙی ،٣یْٕی ٧بی عجیقی ىٍ 

ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٣ٕیَ سبٍیوی آثبى َّىٟ ُٝی٨٢ب ث٦ ٣ػ٤ى آٝي٥ إز ٣ف٤اٝ٘ ىیَٖ اُ ٍجی٘ 

٧َ ّياٛ ث٦ ١ل٤ی ثبفض ایؼبى ای٠ ٣ضقیز ٙي٥ ..اىِای٘ ػٞقیز، سَٖیٜ اٍص، ٖٝبئ٘ اٍشٞبىی ٣

 .ا١ي

٤١ؿ ىیَٖی اُ ْٙ٘ اٍاضی إز ٦ّ ىٍعی ٕب٨ٙبی اهیَ ٣ٍاع : اٍاضی ث٤ُٚ ٝب٢١ي ٢ٝؾٜ: ة

ىٍ ٌٕٙش٦ ای٠ ْٙ٘ اُ اٍاضی ثٖیبٍ ٝلي٣ى ث٤ى اٝب ا٥ُ٣َٝ ث٦ ىٙی٘ سل٤الر .ىَا٣ا١شَی یبىش٦ إز

هبٝی ٦ّ اُ ١ؾَ اٍشٞبىی ٣اػشٞبفی ٧٣ٞـ٢ی٠ ٤١ؿ ١َٖٗ ث٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ثَهی اُ ٣ٍٕشب٧ب اُ 

ث٦ ع٤ٍ ی ٦ّ ىٍ ٕبٙیبٟ اهیَ ّٚب٣ٍُاٟ ٢ٝغ٦َ .٣ٍاع یبىش٦ إز (..ٝجبٍُ آثبى،٤ٍٍی ؿبی ٣)ػ٦ٚٞ

. ثب ٧ِی٦٢ ٧بی ٙوٞی ث٦ سٖغیق ٤ٞ٧٣اٍَّىٟ ٢ٝ٣ؾٜ َّىٟ ٍغقبر ُٝی٠ ٍُافی ه٤ى ٝی دَىا١ُي

ثَای سجيی٘ ُٝی٨٢بی ىیٜ ث٦ ِٝاٍؿ ٣ثبمبر ٝی٥٤، ٤ٞ٧اٍ ٕبُی ٣ٖٝغق ٤ٞ١ىٟ ُٝی٠ ػ٨ز آثیبٍی 

 . ٣آٝبى٥ َّىٟ ُٝی٠ ض٣ٍَی إز 
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 الگَی  سهیٌْبی سراػی - 4-5

اٍاضی ٍُافی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ثَإبٓ فبٝ٘ ىٕشَٕی ث٦ آة ٧٣ٞـ٢ی٠ َٙایظ س٤د٤َٕاىی 

٤ٝػ٤ى ىٍ ٢ٝغ٦َ، ف٤اٝ٘ اٍٚیٞی ٧٣ٞـ٢ی ف٤اٝ٘ سبٍیوی ٣ى٢٧َٖی ٤ٝػ٤ى ىٍ ٢ٝغ٦َ ىاٍای ْٙ٘ 

ا٤ٝال ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ىٍ ٧َّياٛ اُ ٣ٍٕشب٧ب ىٍ ٢ٝبعٌ .هبٝی ٝی ثبٙي

ثَای ٝظبٗ ىٍ ٣ٍٕشبی ٍبىٍَُٝث٦ .ٝشقيىی ٍَاٍ ىا١ٍي ٣ثَإبٓ ٢ٝجـ آثیبٍی ١بٌٖٝاٍی ٙي٥ ا١ي 

ّبٍیِ،ّبٍیِ ٥ٍ كٞبٟ، ؿ٦ ٦ٍٝ ال،ّب١ی ؿ٦ ٍٛ، ٦ٍ ٥ٍ ٤ٍٗ، ٦ٕ ١ب ٣ا، ثبٟ ٙبػ٤ ث٦ ٍى٥ )١ب٨ٝبی

 .٦ّ ٙبٝ٘ اٍاضی آثی ٣ىیٞی ٝی ثبٙي .سْٚی٘ َٕىیي٥ إز(ٕی٣َؿبٗ ٤ٕاٍ

 پزاوٌذگی سهیٌْبی سراػی- 4-6

دَا٢ّيٕی ٣سَغیـ ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ٦ّ ١بٙی اُ ٕبهشبٍ ٢ٕشی ىٍ ٤ٍّٚ إز، ا٥ُ٣َٝ ث٦ یْی اُ 

٤ٝا١ـ اٝٚی ىٍ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی سجيی٘ ٙي٥ إز ٣إشيبى٥ اُ ٝبٙی٠ آالر ٣سؼ٨یِار دیَٚىش٦ 

ّٚب٣ٍُی ٍا ثب ْٝٚ٘ ٤ٝاػ٦ َّى٥ إز ٣ى١ٍشیؼ٦ ثبفض دبیی٠ آٝيٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

 .٣ٕغق ١ُيٕی ّٚب٣ٍُاٟ ٝی َٕىى
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وبرثزی اراضی هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ : (1-4)ًمؾِ 

 

 ١1390ٖب١ٍي٥ : ٝبهٌ

اؽىبل هبلىیت ٍثْزُ ثزداری اس سهیٌْبی سراػی در هٌغمِ  - 4-7

دٔ اُ اٝالكبر اٍضی، ُٝی٨٢ب ث٦ ٍفیز ٧بی ىاٍای .١ؾبٛ اٍثبة ٣ٍفیشی ث٦ ّٚی اُ ثی٠ ٍىش٦ إز 

كٌ ١ٌٖ ٣إٌاٍ ٙي ٤١٣ؿ ٝبْٙیز ْٝٚی یب ث٦ فجبٍسی ىیَٖ هَى٥ ٝبْٙی ٍا ىٍ ٢ٝغ٦َ ٕٖشَٗ ىاى٥ 

إز ٦ّ ای٠ ٣ضقیز ثب ٌٕٙز ُٝبٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ َٝشضیبر ْٝب١ی ٝشل٤ٗ ٙي٥ إز ٣ىٍ ٣اٍـ ثبفض 

ث٦ ع٤ٍ ّٚی دٔ اُ اٝالكبر اٍضی ىٍ اٍاضی ٍُافی . كبّٜ ٙيٟ َٙایظ كبضَ َٕىیي٥ إز 

٢ٝغ٦َ ؿ٢ي ١٣ٍي ىٍ ٢ّب٧ٍٜ ٍٙي ٤ٞ١ى ٦ّ ىٍ ١ؾبٛ ٝبْٙیز ا٣َُٝی اٍاضی ٍُافی سبطیَ ٌٕاٙش٦ 

: ا١ي،٦ّ ث٦ ٍَاٍ ُیَ إز 

. ثب اُ ثی٠ ٍىش٠ اٍثبة ، ١ؾبٛ ٝيیَیشی ٣ٍٕشب٧ب ىؿبٍ سنییَ ٣سل٤ٗ ٙي (1

ث٦ ع٤ٍ ٝٚوٞی ٕغق اٍاضی ُیَ ّٚز ١ٖجز ث٦ ػٞقیز ىٍ كبٗ ٍٙي ىٍ ع٤ٗ ى٦٧ ٧بی (2

ٝش٤اٙی ٌٕٙش٦ سنییَ ؿ٢يا١ی ١َْى٥ ٣ث٦ فجبٍسی طبثز ٝب١ي٥ إز ٦ّ ١شیؼ٦ آٟ ّب٧٘ ٕغق اٍاضی 

سقياىی اُ ه٤ٗ ١ٚی٢بٟ ٣ُاٍفبٟ .ُیَ ّٚز ٍُافبٟ  ٣ٍغق٦ ٍغق٦ ٙيٟ آ٨١ب ثَ اطَ اٍص ث٤ى٥ إز 
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ّٜ ُٝی٠ ٦ّ ٍيٍر اٍشٞبىی ّبىی ٍاػ٨ز ّٚز اٍاضی ٍُافی ه٤ى ١ياٙش٦ ا١ي، ٝؼج٤ٍ ث٦ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٠ ٤ٝاٍى دٔ اُ اٝالكبر .٨ٝبػَر ث٦ ٧َ٨ٙبی ٝب٢١ي ى٧ٖالٟ، س٨َاٟ ٣ ٕب٥٣ ٙي٥ ا١ي

٧َ ؿ٢ي ٦ّ ٍج٘ اُ آٟ ١یِ .اٍضی ٍَٚ ػيیيی اُ هَى٥ ٝبْٙبٟ هبٍع اُ ٣ٍٕشب٧ب ديیي آٝي١ي

سقياىی اُ ٝبْٙبٟ ثٍِٓ ىٍ ٧َ٨ٙبی ثٍِٓ ١٤ْٕز ىاٙش٢ي اٝب ػٞـ ٣ٕیقی اُ ٝبْٙبٟ ػيیي ىٍ 

.  ٣اٍـ ث٦ هبعَ ٤ّؿْی ُٝی٨٢بی ٍُافی ه٤ى اُ ٣ٍٕشب٧ب هبٍع ٙي٥ ٣ىٍ ٧َ٨ٙب ٕب٠ّ ٙي٥ ا١ي 

 :الگَی عىًَتگبُ ّب- 4-8

. ثبىز ّبٙجيی ٣ٍٕشب٧ب فال٥٣ ثَ ىهبٙز ٖٝشَیٜ اىَاى ػبٝق٦ اُ ف٤اٝ٘ ٝلیغی ١یِ سأطیَ ٝی دٌی١َي

ٙير سأطیٌَٕاٍی ای٠ ف٤اٝ٘ ٕب٥ ث٤إغ٦ س٤ا١بیی ٧بی ا١ٖب١ی ّب٧٘ ٝی یبثي ٣ٙی ٤ٞ٧ا٥ٍ سأطیَار 

ث٢بثَای٠ ه٤ٞٝیبر ّبٙجيی . ه٤ى ٍا ثَ ْٙ٘ ث٢يی ّبٙجي ٣ ٕبُٝبٟ ىضبیی ٣ٍٕشب كيؼ ٝی ٢ّي

. ٣ٍٕشب٧ب سلز سأطیَ ى٣ ٥٣َٕ ّٚی ف٤اٝ٘ َٝسجظ ثب ٝلیظ یب عجیقز ٣ ا١ٖبٟ ْٙ٘ ٝی ٕیَى

٣ٍٕشب٧ب سْبٝ٘ ٣ س٤ٕق٦ ه٤ى ٍا عی ى٣ ىَای٢ي ٝجش٢ی ثَ كَّز عجیقی یب إٍب١یِ ٣ ث١َب٦ٝ ٍیِی 

سیخ ٣ٍٕشب٧بی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ث٦ ٤ٍٝر ٝشَِّٞ إز  .اُ دی٘ ا١يیٚیي٥ ٙي٥ ى١جبٗ ٝی ٢٢ّي

٦ّ ٖٝب٠ّ ثب ىب٦ٚٝ ّٜ ىٍ ٢ّب٧ٍٜ ٍَاٍىا١ٍي ٣ٍِٝف٦ ٦ّ ف٤ٞٝب ٝل٘ ّبٍ  ٣ٍٕشبییبٟ ٝل٤ٖة ٝی 

فٞي٥ سَی٠ ف٤اٝٚی ٦ّ ىٍ ْٙ٘ ٕیَی ای٠ سیخ .َٕىىاُ هب٦١ ٧ب ػيا ٣ىٍ ىب٦ٚٝ ى٣ٍسَی ٍَاٍ ىاٍى

ث٤ى٥ ...٣ٍٕشب٧ب ىهبٙز ىاٙش٦ ض٣ٍَر ىىبؿ ٣ا٢ٝیز، ٢ٝبثـ آة ىائٞی، ٙی٥٤ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ُٝی٠ ٣

. إز ٣ثَإبٓ دی٣َی اُ ٍب٤١ٟ ّٞشَی٠ سالٗ ْٙ٘ َٕىش٦ ا١ي

ؽبخقْبی تبثیز گذار ثزثْزُ ٍری وؾبٍرسی  در هحذٍدُ هَرد هغبلؼِ  - 4-9

ووجَد آة -4-9-1

إَ ؿ٦ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ىاٍای اٍٚیٜ ١ی٦ٞ َٝع٤ة سب ١ی٦ٞ هِٚ إز ٦ّ ثب١ٍيٕی ٕبال٦١ آٟ ث٦ 

ٝیٚی ٝشَ ٝی ٍٕي، اٝب ث٦ ىٙی٘ فيٛ ٨ٝبٍ آث٨بی ٕغلی ىٍ ى٤ٞٗ َٕٛ ٕبٗ ٦ّ ٧َٞا٥ ثب ىقبٙیز 360

ّٚب٣ٍُی إز،ّٞج٤ى آة ٖٝئ٦ٚ ٨ٝٞی ٙي٥ إز ٦ّ ٕجت ٙي٥ ثو٘ فٞي٥ اٍاضی ث٦ ٤ٍٝر 

فال٥٣ ثَای٠ ٙی٥٤ ٧بی آثیبٍی ٢ٕشی ١یِ ثبفض ٧يٍ ٍىز آة ٙي٥ ١٣یبُ ث٦ ٢ٝبثـ .ىیٜ ّٚز ٤ٙى 

١شیؼ٦ ٨١بیی ّٞج٤ى آة ىٍ ٣ٍٕشب٧ب،ىٍآٝي ا١يُ ٣ٍٕشبییبٟ اُ عَیٌ .آة ٍا سٚيیي ٝی ١ٞبیي
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اُ آ١ؼب ٦ّ ٢ٝبثـ ىٍ آٝي ىیَٖی ثَای ای٠ ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ٣ػ٤ى ١ياٍى .ّٚب٣ٍُی ٝی ثبٙي 

،ث٢بثَای٠ ٨ٝبػَر ث٦ ٨َٙ ٧ٍ٣ب َّىٟ ُٝی٨٢ب ٣یب ٣إٌاٍی ث٦ ٤ٍٝر اػب٥ٍ س٨٢ب ٍا٧ْبٍ ٤ٝطَ اُ ١ؾَ 

. آ١بٟ إز

ووجَد سهیي  - 4-9-2

٨ٝٞشَی٠ ٢ٝبثـ س٤ٙیي ٣ٝقیٚز ٣ٍٕشبییبٟ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٍُافز ،ثبمياٍی ٣ىاٝياٍی ٝی ثبٙي 

ٝشبٕيب٦١ عی ى٦٧ ٧بی ٌٕٙش٦ اٍياٝبسی ثَای آ٤ُٝٗ ٣س٣َیغ . ٦ّ ٝشْی ثَ ُٝی٠ ٣آة إز

ىٍ ١شیؼ٦ ثیٚشَ .٨ٙ٣ٍبی ث٨ی٦٢ ٍُافی ،ىاٝياٍی ٣ثبمياٍی ىٍ ای٠ ٣ٍٕشب٧ب ث٦ فٞ٘ ١یبٝي٥ إز 

ّٚب٣ٍُاٟ ثب ٧ٞبٟ ٣ٍٗ ٢ٕشی ث٦ ىقبٙیز ّٚب٣ٍُی اىا٦ٝ ٝی ى٢٧ي  ٣ىٍآٝي ١بؿیِی ث٦ ىٕز ٝی 

آ١ٍ٣ي، ث٦ ٧ٞی٠ ىٙی٘ ا١ٖی٥ِ ٣ػٌاثیشی ىٍ ّٚب٣ٍُی ثَای ػ٤ا١بٟ ٣ػ٤ى ١ياٍى ٣ثیٚشَ ثَای ّٖت 

. ىٍآٝي ث٦ ٧َ٨ٙب ٨ٝبػَر ٝی ٢٢ّي

 پزاوٌذگی اراضی-4-9-3

اُ ػ٦ٚٞ سَٖیٜ ُٝی٨٢ب :دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٝی س٤ا١ي ١شیؼ٦ ف٤اٝ٘ ٝوشٚيی ثبٙي 

ث٦ ٍغقبر ٤ّؿِ ٣ دَا٢ّيٕی ٍغقبر یِ ث٥َ٨ ثَىاٍ، ث٦ ٤ٍٝسی ٦ّ س٤ٙیي ٍا میَ اٍشٞبىی ٝی 

ٕبُى ٣ ثب ٌٕٙز یِ ١ٖ٘ ٣سَٖیٜ ُٝی٠ ث٦ ٍغقبر ٤ّؿْشَ ٣ث٦ ه٤ٞٛ  كٌ اٍص ىهشَاٟ ٦ّ 

ىٍ ثیٚشَ ٤ٝاٍى ث٦  ٣ٍُ ٍب٤١ٟ ٣ىاىٕب٥ إز،فٞال ٢ٝؼَ ث٦ ثلَاٟ س٤ٙیي ٧ٍ٣بَّىٟ ُٝی٨٢ب ٙي٥ 

دَا٢ّيٕی ٍغقبر ىٍ ث٥َ٨ ثَىاٍی٨بی ٍُافی، إشيبى٥ اُ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ٍا ثب ْٝٚ٘ ٤ٝاػ٦ ٝی .إز

آة ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ فبٝ٘ ىٍ ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ ث٦ فٚز فج٤ٍ اُ ٍغقبر ٝشقيى ٣عی .ٕبُى

ّٞج٤ى آة اُ ای٠ عَیٌ ،اٍاضی ٍا اُؿَه٦ ّٚز .ٖٝی٧َبی ع٤ال١ی، اىز ٙيیي دیيا ٝی ٢ّي 

. ٣س٤ٙیي هبٍع ٝی ٢ّي

هحزٍهیت ٍضؼف خذهبت سیزثٌبیی ٍرفبّی - 4-9-4
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  ضقو ٙيیي هيٝبر ُیَث٢ب٧ی ٣ٍىب٧ی ىٍ ٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ، یْی اُ ىالیٚی إز 

٣ٍٕشبییبٟ ىَیَ ٣ثیْبٍ ٣ى١َُياٟ آ٨١ب .٦ّ ٤ٝػت ىََ ٣ٍٕشبییبٟ  ٣ّب ٧٘ ٕغق ١ُيٕی ٝی ٤ٙى

. ثَای ّٖت ىٍآٝي ٝؼج١ٍ٤ي ث٦ ٧َ٨ٙبی ىیَٖ ث٦ ٤ٍٝر ىائٞی یب ىٞٚی ٨ٝبػَر ٢٢ّي 

ثیىبری ٍدرآهذ اًذن - 4-9-5

 إَ ؿ٦ آٝبٍ ثیْبٍی ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ّٞشَ ث٦ ؿٜٚ ٝی ه٤ٍى اٝب ث٦ ای٠ ٝق٢ی ١یٖز ٦ّ ىٍ ای٠ ٣ٍٕشب٧ب 

ْٝٚ٘ ثیْبٍی ٣ػ٤ى ١ياٍى، ث٦ْٚ ىٙی٘ اٝٚی آٟ ٨ٝبػَر ١ی٧٣َبی ػ٤اٟ ٣ػ٤یبی ّبٍ إز ٦ّ 

اُ ٤ٕی ىیَٖ، ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ثٖیبٍی اُ .ىٍ ٣ٍٕشب ثبٍی ١ٞی ٝب٢١ي ٣ػِءثیْبٍاٟ ث٦ كٖبة ١ٞی آی٢ي

ث٦ ٣ی٥ْ )ىقبٙیش٨بی س٤ٙیيی ٦ّ فٞيسب ّٚب٣ٍُی ٧ٖش٢ي ث٦ ٤ٍٝر ىٞٚی ٣ى٥ٍ٣ ای ث٤ى٥ ٣ثَی٦ ٕبٗ 

. ثب٤ٍّى ىقبٙیش٨بی س٤ٙیيی ٣ٍث٣َ ٧ٖش٢ي(دبییِ ٣ُٖٝشبٟ

یبفتِ ّبی تحمیك - 4-10

ٝلي٣ى٥ ی ٤ٍٝى ..ىٍ ای٠ ٍٖٞز  ىاى٥ ٧بی د٢َٕٚب٦ٝ ثَای ثٍَٕی ٣ضقیز اٍشٞبىی،اػشٞبفی ٣

 .ٝغبٙق٦  ٧٣ٞـ٢ی٠ ثٍَٕی ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ىٍ ای٠  ١بكی٦، ٤ٍٝى سؼِی٦ ٣سلٚی٘ ٍَاٍ ٝی ٕیَى

 تَسیغ عٌی افزاد هَرد هغبلؼِ    ( 1-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی هحذٍدُ عٌی

25-20 18 7% 

45-25 88 33% 

 %60 160 عبل45ثبالتزاس

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ:  هبخذ

ثیٚشَی٠ اىَاىی ٦ّ ىٍ ّٚب٣ٍُی ىقبٙیز ٝی ٢٢ّي، َٝث٤ط ث٦ ٥٣َٕ ٢ٕی  (1-4)ثَإبٓ ػي٣ٗ 

ٕبٗ إز،٦ّ امٚت ث٦ ىٙی٘ فيٛ ٨ٝبٍر ىٍ ٝٚبم٘ ىیَٖ، ث٦ سجقیز اُ ٙن٘ ديٍی ه٤ى 45ثبالسَ اُ 

ث٢بثَای٠ .٣اٍياٛ ث٦ ّٚب٣ٍُی اُ ٌٕٙش٦ ٣ٍبىٍ ث٦ ىقبٙیز ىٍ ٕبیَ ٨٧٣َٕبی ٙنٚی ١ٞی ثب٢ٙي

ث٢بثَاؽ٨بٍار ٝلٚی ّٚب٣ٍُی ثَای آ١بٟ ث٨شَی٠ ّبٍ إز ٣٣اثٖشٖی ٙيیيی ث٦ ُٝی٠ ٣ّٚب٣ٍُی 

ىٍٝیبٟ ٥٣َٕ ٢ٕی ٝٚب٧ي٥ ٝی ٤ٙى، ىٍ ٤ٍٝسی ٦ّ اىَاى ػ٤اٟ ٣سلٞیَْٚى٥ سٞبی٘ ؿ٢يا١ی ث٦ ّبٍ 

 .ّٚب٣ٍُی ١يا١ٍي ٣فٚز آٟ ٍادبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىٍآٝي ّٜ ف٤٢اٟ َّى٥ ا١ي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

100 

 

 عغح عَاد ثْزُ ثزداراى(2-4 )جذٍل 

 ػٞـ ىیذٜٚ ٣ثبالسَ ٕیْ٘ اثشيایی ثی ٤ٕاى سلٞیالر

 266 4 37 43 182 ىَا٣ا١ی

 100 %1 %13 %16 %68 ىٍٝي

 ١:1390ٖب١ٍي٥

ّٚب٣ٍُاٟ ٤ٕاىه٤ا١يٟ ٤١٣ٙش٠ ١يا١ٍي، % 68ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ِٝث٤ٍ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي٦ّ 

ىٍ ٍاثغ٦ ثب ّٚب٣ٍُاٟ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ .ىٍ كي ىیذٜٚ ٣ثبالسَ ٤ٕاى ىا١ٍي%1ٕیْ٘ ٣%13اثشيایی،16%

٨ٝٞشَی٠ ٤ٝض٤ؿ ّیيیز ای٠ ٍَٚ إز ٦ّ ٤ٝاٍىی ؿ٤ٟ ٕغق ٤ٕاى، ٝیِاٟ إٓب٧ی، ٝیِاٟ 

ىٕشَٕی ث٦ اعالفبر ٣ٍُ ٣ث٦ ّبٍٕیَی ٙی٥٤ ٧بی فٚٞی ىٍ ّٚب٣ٍُی ٍا ىٍ ثَ ٝی ٕیَى، ای٠ 

ُیَا ٝب٧یز .٤ٝاٍى سبطیَ ثٖیبٍ ؿٖٚٞیَی ىٍ دبیياٍی ّٚب٣ٍُی ٣ثبالٍىش٠ ث٥َ٨ ٣ٍی ه٤ا٢٧ي ىاٙز

ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ١ؾبٝی إز ٦ّ ثب ٕغق ىا١٘ ٣إٓب٧ی ثبال ٣ٝيیَیز سوٞی ٣٣ی٥ْ ٍبث٘ اػَا 

 (98:1388ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،).إز

 هٌجغ افلی درآهذ عزپزعتبى خبًَار(3-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی هٌجغ افلی درآهذ

 %74 197 وؾبٍرسی

 %10 26 خذهبت

 %16 43 وبرگزی

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

ىٍ ثو٘  % 26اُ اىَاى ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ،% 50ّٚب٣ٍُی،ىاٝياٍی ٣ثبمياٍی ىقبٙیز (3-4  )عجٌ ػي٣ٗ

ثیٚشَ ّٚب٣ٍُاٟ ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٦ّ ٧ِٞٝبٟ ث٦ .ث٦ ّبٍَٕی اٙشنبٗ ىا١ٍي% 43هيٝبر ٣

اُ ثَبیبی ..ّٚب٣ٍُی ٣ىاٝياٍی اٙشنبٗ ىا١ٍي، دٔ اُ ثَىاٙز ٝل٤ٞالسی ٝب٢١ي ٢ٕيٛ،ػ١،٤و٤ى٣

آٟ ثَای ؿَای ىاٛ إشيبى٥ ٝی ٢٢ّي ٣ثَای سبٝی٠ ف٤ٚى٦ ٤ٍٝى ١یبُ ىا٨ٝب ىٍ ىٞ٘ ُٖٝشبٟ، ثوٚی اُ 

الُٛ ث٦ یبى آ٣ٍی ٝی .ُٝی٠ ّٚب٣ٍُی ه٤ى ٍا ث٦ ّٚز ف٤ٚى٦ ی ٤ٍٝى ١یبُ ىاٛ اهشٞبٛ ٝی ى٢٧ي 

ثبٙي ٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ ثیٚشَ ّٚب٣ٍُاٟ ث٦ فٚز هْٖٚبٙی ٧بی اهیَ ٣َٕا١ی ف٤ٚى٦ ٝؼج٤ٍ ث٦ 

   .ى٣َٗ ىا٨ٝبی ه٤ى ٙي٥ ا١ي
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 1- ٤ٞ١4ىاٍ

  

 1390ًگبرًذُ :هبخذ

 اؽىبل هبلىیت اراضی وؾبٍرساى هٌغمِ هَرد هغبلؼِ(4-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی اؽىبل هبلىیت

 %66 178 خقَفی

 %34 88 اجبرُ ای

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

ىٍٝي اُ ّٚب٣ٍُاٟ ه٤ٞٝی  ١66ٚبٟ ٝی ى٧ي ٝبْٙیز اٍاضی (4-4)٧ٞب١غ٤ٍ ٦ّ ػي٣ٗ 

ثیٚشَ ُٝی٨٢بی ٦ّ اػب٥ٍ ىاى٥ ٝی ٤ٙى ث٦ ّٚز ١و٤ى ٣ٕیت .ىٍٝي ث٦ ٤ٍٝر اػب٥ٍ ای إز ٣34

اػب٥ٍ ىاىٟ ُٝی٠ ثیٚشَ ث٦ فٚز ْٝٚالر اٍشٞبىی ُٝی٢ياٍاٟ  ٣ىٍ .ُٝی٢ی اهشٞبٛ ٝی یبثي 

اػب٥ٍ ىاٍاٟ اىَاىی ٧ٖش٢ي ٦ّ ٝق٤ٞال اى٣ار ّٚب٣ٍُی .٤ٝاٍىی ٨ٝبػَر آ١بٟ ث٦ ٧َ٨ٙب إز

ىاٙش٦ ٣اُ ١ؾَ اٍشٞبىی س٤ا١بیی  دَىاهز ٧ِی٦٢ ٧بی ّبٍَٕی ..ٙوٞی ٝظ٘ سَاّش٤ٍ،ّٞجبی٠ ٣

ٝبْٙبٟ اٍاضی ه٤ٞٝی .٣ٕبیَ ٧ِی٦٢ ٧بی ٦ّ ثَای ا٤ٍٝ ٍُافی دَىاهز ٝی ٤ٙى،ٍا ىاٍا ٝی ثب٢ٙي

ُٝی٨٢بی ه٤ىٍا ث٦ ّٚز ٢ٕيٛ، ػ٤، ی١٤ؼ٦ ٣ٝیيی ػبر اهشٞبٛ ٝی ى٢٧ي ٦ّ ثیٚشَ ث٦ ٤ٍٝر 

 .٢ٕشی ٣ٝقیٚشی إز
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 2-٤ٞ١4ىاٍ 

   

 1390ًگبرًذُ : هبخذ

 ًظبم ثْزُ ثزداری وؾبٍرسی در هٌغمِ هَرد هغبلؼِ(5-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی ًظبم ثْزُ ثزداری

 %85 227 خبًَادگی

 %15 39 عبیفِ ای

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

% ١85ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز ،  (5-4)ثبس٤ػ٦ ث٦ ٣ضقیز ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٚب٣ٍُاٟ ٦ّ ىٍ ػي٣ٗ 

١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی هب٤١اىٕی ٦ّ ثب ػبٝق٦ ی ٣ٍٕشبیی .عبیي٦ ای إز % 15ىٍٝيآٟ هب٤١اىٕی ٣

ایَاٟ ىٍ َٝبی٦ٖ ثب ٕبی١َؾب٨ٝب ی ّٚب٣ٍُی، سغبثٌ ثیٚشَی ىاٍى، ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ ١یِ ثیٚشَی٠ ىٍٝي 

ُیَا ای٠ ١ؾبٛ اُ ١ؾَ فَْٞٚى ىٍ ٧ْشبٍ، ایؼبىاٙشنبٗ،ه٤ىّيبیی .ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز 

ىٍ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٣ایؼبى ا١ٖی٥ِ س٤ٙیي ىٍ ّٚب٣ٍُاٟ، ثَٕبیَ ١ؾب٨ٝبی ث٥َ٨ ثَىاٍی 

ّٚب٣ٍُی ثَسَی ىاٍى، ث٦ فال٥٣ ىٍ ثیٚشَ ٧ٍ٤ّٚبی دیَٚىش٦ ١یِ ىٍٝي ثبالیی ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ 

(. 83:1388ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،).ىاى٥ إز

ّٚز ُٝی٠ ث٦ ٤ٍٝر عبیي٦ ای ث٦ ٤ٍٝر هیٚی ٝلي٣ى ىٍ ُٝی٨٢بی ٝٚب٧ي٥ ٝی ٤ٙى ٦ّ  ٤٢٧ُ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝٚب٧يار ث٦ فٞ٘ آٝي٥ ثقضی اُ .سَٖیٜ اٍص ىٍ ٤ٍٝى آ٨١ب ٤ٍٝر ١َٖىش٦ إز 

ّٚب٣ٍُاٟ ٦ّ اُ إٓب٧ی ثیٚشَی ىٍ ٤ٍٝى یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ِٝایبی آٟ ثَه٤ٍىا١ٍي،١ٖجز ث٦ 
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ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٣ػ٤ى ...اْٙبٗ ىیَٖث٥َ٨ ثَىاٍی ٝظ٘ ٝٚبؿ،سقب١٣ی ٣.سَٖیٜ ُٝی٠ اٍياٛ ٤ٞ٢١ى٥ ا١ي

. ١ياٍى یب إَ ٣ػ٤ى ىاٙش٦ دبیياٍ ١ج٤ى٥ إز

 ًَع وؾت هحقَالت اس ًظز آثیبری(6-4)جذٍل

 در فذ فزاٍاًی ًَع وؾت

 %48 128 آثی

 %22 58 دین

 %30 80 دین ٍآثی

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ 

آثیبٍی،ّٞج٤ى آة ٣ّب٧٘ سيٍیؼی ٢ٝبثـ آثی ثب ّیيیز ٢ٝبٕت اُ ٨ٝٞشَی٠ ف٤اٝ٘ ٝلي٣ى ٢٢ّي٥  

ٝشيا٣ٙشَی٠ ٙی٥٤ آثیبٍی ىٍ ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٙی٥٤ آثیبٍ ی . س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ث٦ ٙٞبٍ ٝی ٣ٍى 

إز ٦ّ ثبفض اساله آة ىٍ ع٤ٗ ٖٝیَ ا١شَبٗ، سٚيبر آة ىٍ ِٝاٍؿ ٧٣ٞـ٢ی٠  (مٍَبثی)٢ٕشی 

ثیٚشَ ث٦ ىٙی٘ فيٛ إٓب٧ی ّٚب٣ٍُٟ اُ ا١شوبة ُٝبٟ  ٢ٝبٕت ثَای . ىَٕبی٘ هبُ ٝی ٤ٙى

آثیبٍی ،دَا٢ّيٕی ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی،  ا١شَبٗ آة اُ ؿ٦ٞٚ ٧بی عجیقی ٤١٣ثشی ث٤ىٟ ُٝبٟ آثیبٍی 

إشيبى٥ . ثب ع٤ٗ ى٥ٍ٣ ی ع٤ال١ی ، ث٥َ٨ ثَىاٍی ٝغ٤ٚة اُ ٢ٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی كبٝ٘ ١ٞی ٤ٙى

اُ ؿب٥ ثَای سبٝی٠ آة ٤ٍٝى ١یبُ ّٚب٣ٍُی ٕبث٦َ ؿ٢يا١ی ١ياٍى ٣ىٍ ٤ٝاٍى ٝلي٣ىی ىٍ ثقضی اُ 

٣ػ٤ى ىاٍى ٣ثیٚشَ اٍياٛ ث٦ ّٚز ٝل٤ٞالسی  ٝب٢١ي  (..ٝجبٍُ آثبى،١٣َّياٟ،ؿَاك آثبى٣)٣ٍٕشب٧ب 

٣ٙی ٕٖشَٗ ثی ٣ٍی٦ . ی١٤ؼ٦، ٕیت ُٝی٢ی، هیب٣ٍى٤ٍٝاٍى ٝلي٣ىی ٢ٕيٛ اهشٞبٛ ٝی یبثي 

٣كيبٍی٨بی میٍَٕٞی ٣ثي٣ٟ ّب٢ٍٙبٕی ثبفض دبیی٠ آٝيٟ ٕغق آة ُیَُٝی٢ی ٙي٥ 

 .آثی ٣ىیٜ ٝی ثبٙي%30آثی ٣%22ىیٜ،% ٧48ٞب١غ٤ٍ ٦ّ اُ ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ٝٚوٜ إز .إز

 ًَع هىبًیشاعیَى اراضی(7-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی ؽیَُ سراػت

 3/29 78 عٌتی

 1/13 35 هىبًیشُ

 5/57 153 ّزدٍ هَرد

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

ثَعجٌ ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ ثیٚشَ ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ ث٤ٍٞر سَّیجی اُ ى٣ٍ٣ٗ ٢ٕشی ٣ْٝب١ی٥ِ ٤ٍٝر 

إشيبى٥ اُ ْٝب١یِإی٤ٟ ىٍ امٚت ٤ٝاٍى ىٍ َٝك٦ٚ ی ثَىاٙز ٝل٤ٞٗ ا١ؼبٛ ٝی ٕیَى . ٝی ٕیَى 
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ٝظ٘ ١و٤ى ٦ّ ثٌٍ اىٚب١ی ٣اُ ثی٠ ثَىٟ فٚي٨بی ٧َُ آٟ ثب إشيبى٥ اُ ١ی٣َی ّبٍ ا١ٖب١ی إز ٣ىَظ 

ى٤ٍٝاٍىی ٝظ٘ ّٚز .ىٍ َٝك٦ٚ ثَىاٙز ٝل٤ٞٗ اُ ٝبٙی٠ آالر ّٚب٣ٍُی إشيبى٥ ٝی ٢٢ّي

٢ٕيٛ ٦ّ ُٝی٠ ثب ٖٝبكز ثیٚشَی ٣ػ٤ى ىاٍى، ىٍ سٞبٛ َٝاك٘ ّٚز اْٝبٟ إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ 

. ْٝب١ی٥ِ ٣ػ٤ى ىاٍى

 هزاحل اعتفبدُ اس ؽیَُ هىبًیشُ(8-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی هزحلِ هىبًیشاعیَى

 4/15 41 وبؽت

 5/10 28 داؽت

 6/46 124 ثزداؽت

 4/27 73 ّوِ هَارد

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

 رٍؽْبی افشایؼ ثبسدّی هشارع وؾبٍرسی(9-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی رٍػ

 %60 159 وَد ؽیویبیی

 %29 77 وَد حیَاًی

 0 0 آیؼ

 %11 30 عبیز

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

اُ ٤ّى  %29اُ ّٚب٣ٍُاٟ اُ ٤ّى ٙیٞیبیی،% ١60ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ  (9-4) ثٍَٕی ىاى٥ ٧بی ػي٣ٗ 

ث٦ ای٠ .اُ ٕبیَ ٨ٙ٣ٍب ثَای س٤َیز ٣اىِای٘ ثبُى٧ی ِٝاٍؿ ه٤ى إشيبى٥ ٝی ٢٢ّي % 11كی٤ا١ی ٣

٤ٍٝر ٦ّ ثَبیبی ٝل٤ٞالر ثبٍیٞب١ي٥ ىٍ ِٝاٍؿ ٝظ٘ ّب٥ ٣ّٚ٘ ٍا آس٘ ُى٥ ٣ٝقشَي١ي ٦ّ ای٠ 

ُیَا ثَبیبی .فٞ٘ ثبفض س٤َیز ُٝی٠ ٍُافی ٝی ٤ٙى، ىٍ كبٙی ٦ّ ای٠ اٍياٛ ١شیؼ٦ ی فْٔ ىاٍى 

ٝل٤ٞالر ٝب٢١ي د٤ٙٚی ثَای ُٝی٠ فٞ٘ َّى٥ ٣ثبفض ث٨ج٤ى ٕبهشٞبٟ هبُ، كبٝٚویِی 

فال٥٣ ثَای٠ ػ٨ز ثٍََای یِ ٕغق ٝلبىؼ فٚی٦ ١ی٣َی ػ٢ج٘ ٍغَار .٣ٝجب٥ٍُ ثب آىبر ٝی ٤ٙى 

ٝيیي إز ٣ٍبثٚیز ١ي٤ً آة ىٍ هبُ ٍا اىِای٘ ٝی  (ىَٕبی٘ آثی )آة ٣ثبٍاٟ ٣مٚج٦ ث٣ٍَاٟ آة

. ى٧ي 
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 تخقـ السم جْت اهَروؾبٍرسی(10-4)جذٍل 

 درفذ فزاٍاًی هیشاى تخقـ

 %10 27 سیبد

 %17 45 هتَعظ

 %73 194 ون

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

ىاى٥ ث٦ ىٕز آٝي٥ ىٍ ٤ٍٝى ٝیِاٟ سوٜٞ ّٚب٣ٍُاٟ ٣آ٢ٙبیی آ٨١ب ثب ا٤ٍّٝٚب٣ٍُی ١ٚبٟ ٝی 

اُ سوٜٞ ثیٚشَی % 10ىٍ كي ٝش٤ٕظ ٣% 17آ٢ٙبیی ١بؿیِیب ىبٍي ٨ٝبٍر ٣سوٜٞ،% 73ى٧ي ٦ّ 

ثیٚشَ ّٚب٣ٍُاٟ ىبٍي ٨ٝبٍر ٣سوٜٞ ا١ي ٤ٕ٣اى ه٤ا١يٟ .ىٍ ُٝی٦٢ ی ا٤ٍٝ ّٚب٣ٍُی ثَه٤ٍىا١ٍي

٤١٣ٙش٠ ١يا١ٍي ٣ث٦ سجقیز اُ ٙن٘ ديٍی ه٤ى ىٍ ٌٕٙش٦ ٣ث٦ ٣ٍٗ ٢ٕشی ٣اثشيای سَی٠ ْٙ٘ 

ث٢بث٦ اؽ٨بٍار ٝلٚی ّٚب٣ٍُا١ی ٦ّ ثب إٓب٧ی اٍياٛ ث٦ ّٚز .٠ْٞٝ اٍياٛ ث٦ ّٚب٣ٍُی ٝی ١ٞبی٢ي

ٝی ١ٞبی٢ي، ثیٚشَ سلز سبطیَ آ٢ٙبیی ثب ػ٨بى ّٚب٣ٍُی ٣آ٤ُٝٗ آ١بٟ س٤ٕظ ١ی٧٣َبی ػ٨بىی ث٤ى٥ 

ىٍ ثب٥ٍ ّٚب٣ٍُی ثبیي اؽ٨بٍ ٤ٞ١ى ٦ّ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٣ٍی ١ی٣َی ا١ٖب١ی ٦ّ ٨ٝٞشَی٠ فبٝ٘ .إز 

ای٠ .ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب ىَا٣ا١ی ١ی٣َی هالً ٣میَ ٝب٧َ ٤ٝاػ٦ إز .س٤ٙیي إز ،ض٣ٍَی إز

١ی٣َی ا١ٖب١ی ٤ٝػ٤ى ىٍای٠ ثو٘ ١یبُ ث٦ آ٤ُٝٗ ىاٍى ىٍ .١ی٧٣َب ّبٍایی الُٛ ىٍ اَٝ س٤ٙیي ٍا١يا١ٍي

١شبیغ سلَیَبر .كبٙی ٦ّ ٙبمالٟ ای٠ ثو٘ ّٞشَی٠ ٕغق ٤ٕاى ٍا ١ٖجز ث٦ ثو٘ ٧بی ىیَٖ ىا١ٍي

١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ثی٠ ٝیِاٟ إٓب٧ی ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ٣ثبُى٧ی ّٚب٣ٍُی ٍاثغ٦ ٖٝشَیٜ ٣ػ٤ى 

ث٢بثَای٠ ثو٘ ٍبث٘ س٤ػ٨ی اُ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ّٚب٣ٍُی ثبیي ث٦ آ٤ُٝٗ ١ی٣َی ا١ٖب١ی .ىاٍى

.  اُ ٤ٕی ىیَٖ إشيبى٥ ث٨ی٦٢ اُ َٕٝبی٦ ١یب٢ُٝي ىا١٘ ٣ٝيیَیز ١ی٢ٝ٣َي إز .اهشٞبٛ ىاى٥ ٤ٙى
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هؾىالت ػوذُ وؾبٍرسی اس دیذگبُ وؾبٍرساى دّگالى   

 
 1390ًگبرًذُ : هبخذ

 هؾىالت ػوذُ وؾبٍرسی هٌغمِ اس دیذگبُ وؾبٍرساى(11-4)جذٍل

 در فذ فزاٍاًی هؾىالت ػوذُ

 %44 116 لغؼِ لغؼِ ثَدى سهیي

 %19 51 ووجَدآة

 %19 52 ثْزُ ٍری پبییي

 %13 34 درآهذ ون

 %6 15 ووجَد اهىبًبت

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ٧بی ّٜ ٣ٕقز ٍيٍر سبٝی٠ ٕغق ٝش٤ٕظ ١ُيٕی ثَای   

دَا٢ّ٘ اٍاضی ّٚب٣ٍُی ٦ّ ١شیؼ٦ سبطیَار .هب٤١اٍ ّٚب٣ٍُ، یب سبٝی٠ ىٍآٝي ٤ٍٝى ا١شؾبٍ ٍا ١ياٍى

اُ ٨ٝٞشَی٠ ف٤اٝ٘ ىٍ ٝلي٣ى ٕبهش٠ س٤ٙیي ث٦ ٙٞبٍ ٝی .٢ٝيی یِ ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ١بدبیياٍ إز 

ُیَا ثبفض اىِای٘ ٧ِی٦٢ ٧ب ٣ٝلي٣ى َّىٟ إشيبى٥ اُ ْٝب١یِإی٤ٟ، إشيبى٥ ٢ٝغَی اُ ُٝی٠ .٣ٍى 

٤ٝ٣ػت ٧يٍ ٍىز ُٝی٠، ١ی٣َی ا١ٖب١ی،  ٨١بى٥ ٧ب٧٣ٞـ٢ی٠ ّب٧٘ .٢ٝ٣بثـ ٍا میَ ٠ْٞٝ ٝی ٕبُى

آة ٝل٤ٍی سَی٠ .ك٘ ای٠ ٖٝبئ٘ ثي٣ٟ اٝالف ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٠ْٞٝ ١یٖز.ث٥َ٨ ٣ٍی ٝی ٤ٙى

إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ٝوشٚو ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ٢ٝبثـ آة،اٝالف ا٤ٖٙی .فبٝ٘ ّٚب٣ٍُی إز 
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َٝٞه، س٤ػ٦ ث٦ ٕي٥َ ٧بی آة ُیَ ُٝی٢ی، سنٌی٦ ٤٢ٞٝفی، ػبیِٖی٢ی آث٨بی ٕغلی ثب آث٨بی 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕی ث٦ فٞ٘ آٝي٥ .ثَٕٚشی ٣ثبُیبثی دٖبة ثَای ّب٧٘ ثلَاٟ آة ٤ٝطَ ه٤ا٢٧ي ث٤ى

% 13، ىٍ آٝي ّٜ %19، ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ %19، ّٞج٤ى آة  %44ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ ُٝی٠ ثب ٍٍٜ 

. ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ ْٝٚالر دی٘ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٝغَف ٙي٥ ا١ي% ٣6ّٞج٤ى اْٝب١بر ثب 

 4-٤ٞ١4ىاٍ

  

 1390ًگبرًذُ :  هبخذ

 ػَاهل افشایؼ راًذهبى تَلیذ(12-4)جذٍل

 درفذ فزاٍاًی ػَاهل

 %59 157 یىپبرچگی سهیي

 %21 55 تىٌَلَصی جذیذ

 %14 37 ًَع آثیبری

 %5 12 تخقـ ٍتجزثِ

 %2 5 ؽیَُ سراػت

 100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

س٤ا٢ٞ١ي ٕبُی ىَىی ٣سقب١٣ی ٧بی ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ٣س٤ٙیي ٢٢ّي ٕبٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی،اٍ ائ٦ هيٝبر 

اُ ٍجی٘ سؼ٨یِ ٤١٣ٕبُی اٍاضی، یْذبٍؿ٦ )ُیَ ث٢بیی ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ ثَای س٤ٕق٦ اٍاضی ّٚب٣ٍُی

، سقیی٠ ٣س٣َیغ ا٤ٖٙی ّٚز ٝش٢بٕت ثب ِٝیز ٧بی ١ٖجی ٢ٝبعٌ ا٤ٙ٤ّّیِ (ٕبُی اٍاضی
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108 

 

ّٚب٣ٍُی، ث٨ی٦٢ ٕبُی َٝٞه ٤ّى ٤ٕٞ٣ٛ ّٚب٣ٍُی، ٣اٝالف ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٚب٣ٍُی، 

اٍسَبی إٓب٧ی ٧بی ف٤ٞٝی ٣ى٢ی ّٚب٣ٍُاٟ، اىِای٘ ىٍآٝي ٣س٤اٟ اٍشٞبىی س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ 

ّٚب٣ٍُی، ث٨ج٤ى ٝيیَیز َٝٞه آة، افٞبٗ ا٤ٖٙی ّٚز ٝش٢بٕت ثب ؽَىیز دبیياٍی ٢ٝبثـ آة 

،ػ٤ٕٚیَی اُ آس٘ ُىٟ ّب٥ ٣ّٚ٘ ثَبیبی ٕیب٧ی ٣كٌه ىالالٟ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٣ى٣َٗ 

ىٍ ػي٣ٗ .ٝل٤ٞالر ث٦ ٍیٞز ٣اٍقی اُ ف٤اٝ٘ ٨ٜٝ ٣سبطیَ ٌٕاٍ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ إز 

% 5، سوٜٞ ٣سؼَث٦ %14، ٤١ؿ آثیبٍی %21، س٤ٙ٤٢ّْی ػيیي%59یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ثب(12-4)

ث٦ ف٤٢اٟ ف٤اٝ٘ اىِای٘ ٍا١يٝبٟ س٤ٙیي ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ىٍ ٢ٝغ٦َ ف٤٢اٟ % ٣2ٙی٥٤  ٍُافز ثب 

ىٍ .ىٍ َٝك٦ٚ ثقي ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبییبٟ ٣ٍاثغ٦ آٟ ثب ّٚب٣ٍُی  ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىز .ٙي٥ ا١ي

ثٍَٕی ٧بی ث٦ فٞ٘ آٝي٥ ٝٚوٜ ٙي ٦ّ ٖٝئ٦ٚ ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبییبٟ یْی اُ ٖٝبیٚی إز ٦ّ 

٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝظ٘ اّظَ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی ثب آٟ ٤ٝاػ٦ ث٤ى٥ إز ٦ّ ىٍ ٕب٨ٙبی اهیَ 

ثب ٣ػ٤ى دَىاهز ٣اٛ ٠ْٖٝ ٣ٍٕشبیی ٣س٤ا٢ٞ١ي ٕبُی ٣ٍٕشبییبٟ ثَای ث٨ج٤ى ٠ْٖٝ ه٤ى، ثب َٕفز 

ىٍ آٝي .ثی ٕبث٦َ ای دی٘ ٍىش٦ ٣ْٝٚالر ُیبىی ىٍ اَٝ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز

ّٜ ُاٍفی٠ اُ ىقبٙیز ٧بی ّٚب٣ٍُی ،ّٞج٤ى ١ی٣َی ا١ٖب١ی ّبىی ثَای ا١ؼبٛ ا٤ٍٝ ّٚب٣ٍُی،فيٛ 

اْٝبٟ ْٝب١ی٥ِ َّىٟ ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٙی٘ ٣ٕقز ّٜ اٍاضی ٣اكشیبع ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ُیبى ٣ثبال 

ث٤ىٟ ٕغق ىٕشِٞى اُ ػ٦ٚٞ ف٤اٝٚی ٧ٖش٢ي ٦ّ ثبفض ٨ٝبػَر اُ ٣ٍٕشب٧ب ٣س٨يیيار ػيی ثَای 

٧َ ؿ٢ي ٦ّ ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبییبٟ ىالی٘ ىیَٖی اُ ػ٦ٚٞ اُى٣اع، اىا٦ٝ سلٞی٘ ، .ّٚب٣ٍُاٟ ٝی ٤ٙى

اْٝب١بر ٍىب٧ی ثیٚشَ ىٍ ٧َ٨ٙب ٣ّٖت ٙن٘ ١یِ ىاٍى، اٝب ىٙی٘ اٝٚی آٟ ث٢ب ث٦ اؽ٨بٍار ّٚب٣ٍُاٟ 

ٝٚب٧يار ٝیيا١ی .٣ٍٕشبیی، ىٍ آٝي دبیی٠ ّٚب٣ٍُی ٣فيٛ سبٝی٠ ٝوبٍع ١ُيٕی آ١بٟ ث٤ى٥ إز 

 ٧ْشبٍ ٝی ثبٙي 5اُ ٣اكي٧بی ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٚب٣ٍُی ّٞشَ اُ % 60كبّی اُ آٟ إز ٦ّ ثی٘ اُ 

ای٠ ٍٍٜ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ی ای٠ ٣اٍقیز إز ٦ّ ثو٘ ٍبث٘ س٤ػ٨ی اُ ث٥َ٨ ثَىاٍی٨بی ّٚب٣ٍُی .

٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٤ّؿِ ٣میَ اٍشٞبىی إز ١٣ٞی س٤ا١ي ٕغق ١ُيٕی ٝغ٤ٚثی ٍا ثَای 

ثٍَٕی٨ب ٧ٞـ٢ی٠ ١ٚبٟ ٝی ى٢٧ي ٦ّ ٧َؿ٢ي ثیٚشَ ٨ٝبػَی٠ ٣ٍٕشبیی ٍا اىَاى . ّٚب٣ٍُاٟ سبٝی٠ ١ٞبیي

ػ٤اٟ سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي،اٝب ىٍ ای٠ ٝیبٟ اىَاى سلٞیَْٚى٥ ای ٧ٜ ٣ػ٤ى ىا١ٍي٦ّ ثب اػبٍ ٥ ی 

ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ٨ٝبػَاٟ ثب ث٦ ّبٍ ٕیَی ٣ٍٗ ْٝب ١ی٥ِ ٣ث٥َ٨ ٕیَی اُ س٤ٙ٤٢ّْی ٤١ی٠ 
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٣سؼ٨یِار دیَٚىش٦، اٍياٛ ث٦ ّٚز ٝل٤ٞالسی ٝب٢١ي هیبٍ، ٕیت ُٝی٢ی ٤٧یغ ٣ِّٚا ثَای ى٣َٗ 

ىٍ ثبُاٍٝی ١ٞبی٢ي، اٝب ث٦ ىٙی٘ ٕیبٕش٨بی ١ب ٢ٝبٕت ٣ىقبٙیز ىالالٟ ٤ٕى ٣اٍقی ٝل٤ٞٗ ١ٞیت آ١بٟ 

ٝیبٟ ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبیی ٣ٝشنیَ ٤ٕاى ٧ٞجٖشٖی ١ِىیْی ٣ػ٤ى ىاٍى، ثغ٤ٍی٦ْ ثیٚشَ . ١ٞی ٤ٙى

ث٦ فٚز ٣یْٕی آة ٤٧٣ایی . ٨ٝبػَاٟ ٣ٍٕشبیی، سلٞیَْٚى٥ ٧بی ٝل٘ ١ُي ٕی ه٤ى ث٤ى٥ ا١ي

 ٝب٥ اُ ٕبٗ ٍا سْٚی٘ ٝی ى٧ي،١ٖجز ٨ٝبػَاٟ ٤ٍٝز ٣ىٞٚی ىٍ ٢ٝ6غ٦َ ٦ّ ىٞ٘ ّٚب٣ٍُی 

ٝؼ٤ٞؿ ثی٘ اُ ٨ٝبػَاٟ ىائٜ إز ،ؿ٤ٟ ثٖیبٍی اُ اىَاى ٣ٍٕشبیی ىٍ ىٞ٘ ثیْبٍی اٍياٛ ث٦ 

ىٍ ٤ٝاٍىی ٝٚب٧ي٥ ٙي ٦ّ ث٦ فٚز فيٛ س٤ا١بیی ث٦ ّبٍٕیَی ْٝب١یِإی٤ٟ ٣ .٨ٝبػَر ٝی ٢٢ّي

إشيبى٥ اُ سؼ٨یِار دیَٚىش٦ ٣س٤ٙ٤٢ّْی ٤١ی٠ ٨ٝ٣شَ اُ ٦ٞ٧ فيٛ س٤ا١بیی اٍشٞبىی، ُٝی٨٢بی 

ّٚب٣ٍُی ث٦ ّٚب٣ٍُا١ی اُ إشب٨١بی ىیَٖ ث٦ ٤ٍٝر اػب٥ٍ ای ٣إٌاٍ ٝی ٤ٙى ٣ىٍ ٨١بیز 

ٝبكجبٟ ُٝی٠ ىٍ َٝاك٘ ّبٙز، ىاٙز ٣ثَىاٙز  ث٦ ف٤٢اٟ ّبٍَٕاٟ ٣ٍُ ِٝى ىٍای٠ ِٝاٍؿ 

ٖٝق٤ى ٨ٝي٣ی .فٚ٘ ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبییبٟ ثیبٟ ٙي٥ إز (4-13)ىٍ ػي٣ٗ .ٝٚن٤ٗ ث٦ ّبٍ ٝی ١٤ٙي

ا٣ٗ ،ٍٙي ثی ٣ٍی٦ :ثَ ای٠ ثب٣ٍ إز ٦ّ ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبییبٟ ث٦ ٧َ٨ٙب ىاٍای ى٣ ثقي فٞي٥ إز 

ػٞقیز ٣ٍٕشبیی ٣ىٍ ١شیؼ٦ ٝبُاى ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ٦ّ ٢ٝؼَ ث٦ ٨ٝبػَر ٝی ٤ٙى ،ُیَا ٣ٍٕشب ٧ب ىٍ 

٤ٍّٚ ٝب س٤اٟ ٝلیغی ٣ؽَىیز ٧بی س٤ٙیيی ٝلي٣ىی ىا١ٍي ٣ؿ٢ب١ـ٦ َٕ ٝبی٦ ٌٕاٍی الُٛ 

٤ٍٝر ١ٖیَى س٤اٟ ٨ٖ١ياٙز ػٞقیز اضبى٦ ٍا١يا١ٍي ؛ ٣ػ٢ج٦ ى٣ٛ ٨ٝبػَر ٣ٍٕشبیی، ىٍ اهشاله 

ٕغق ١ُيٕی ى٣ ٝلیظ ٨َٙ ٣ٍ٣ٕشب ٨١يش٦ إز ٦ّ ٣ٍٕشبییبٟ ٍا ىٍ دی ٍىب٥ ١ٖجی ث٦ ٧َ٨ٙب ٝی 

 5-٤ٞ١4ىاٍ .                                       (٨ٝ:139،1377ي٣ی  ).ّٚب١ي
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 1390ًگبرًذُ : هبخذ

 ػلت هْبجزت رٍعتبییبى(13-4)جذٍل 

 درفذ فزاٍاًی ػلل هْبجزت

 %30 81 درآهذ پبییي وؾبٍرسی

 %24 65 وغت ؽغل

 %23 61 اهىبًبت رفبّی ثیؾتز در ؽْزّب

 %15 40 اسدٍاج

 %8 20 اداهِ تحقیل

 100 266 جوغ

ٝغبٙق٦ ی ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ثیب١َٖ آٟ إز ٦ّ ّٚب٣ٍُی ای٠ ٢ٝغ٦َ ثب 

سَغیـ، .٤ٝاػ٦ إز ..ٝقضالر ٣ّٞج٤ى ٧بی ىَا٣ا١ی ىٍ اثقبى ٝوشٚو اٍشٞبىی، اػشٞبفی ٣

دَا٢ّيٕی اٍاضی ، میَ اٍشٞبىی ث٤ىٟ اٍاضی ّٚب٣ٍُی ٣دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ، ٕغق ٤ٕاى 

دبیی٠ ٣ىَياٟ سوٜٞ ٨ٝ٣بٍر ىٍ اَٝ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ٣فيٛ ٣ػ٤ى كٞبیز اُ ّٚب٣ٍُاٟ 

ا١يا٥ُ ی ث٥َ٨ ثَىاٍی٨بی .٣س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی آ٨١ب اُ ػ٦ٚٞ ای٠ ١بٍٕبیی ٧ب ٣ّٞج٤ى ٧ب إز

 .   ّٚب٣ٍُی ىَاه٤ٍ ٝبٙی٠ آالر ٣سؼ٨یِار دیَٚىش٦ ١یٖز 

 پیؾزفت ٍتَعؼِ رٍعتب در اثزًشدیىی ثِ ؽْزاسدیذگبُ رٍعتبییبى (14-4)جذٍل

درفذ  فزاٍاًی  دیذگبُ رٍعتبیییبى پیزاهَى پیؾزفت ؽْز 

 95/31 85 پیؾزفت رٍعتب اس ًظز وبلجذی ٍعبخت هغىي

 77/9 26 ثبالرفتي عغح آهَسػ ٍعَاد سًبى رٍعتبیی

 %21 56 تغییز الگَی هقزف رٍعتبیی

 78/15 42 ثْزُ گیزی اس ؽیَُ ّبی جذیذ فزٌّگی

 42/21 57 پیؾزفت عغَح التقبدی ٍاجتوبػی هزدم

 %100 266جوغ 

 1390:ًگبرًذُ

 وبعتی ّب ٍووجَد ّبی اعبعی رٍعتب (15-4 )جذٍل

وبعتی ّب ٍووجَد ّبی اعبعی رٍعتب اس دیذگبُ 

رٍعتبییبى  

درفذ فزاٍاًی 

 40/12 33 فمذاى اهىبًبت تفزیحی ٍفزٌّگی هٌبعت

 67/20 55 ًجَد راُ آعفبلتِ ٍدعتزعی هٌبعت ثِ ؽْز

اجزای ًبلـ عزح ّبدی در ثؼضی رٍعتبّبٍػذم 

 تَجِ ثِ هغبئل ثْذاؽتی ٍسیغت هحیغی رٍعتب

58 80/21 

 27/8 22 ػذم تَجِ ٍعزهبیِ گذاری دٍلتی
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 63/5 15 درهبًی-فمذاى هزاوش ثْذاؽتی

 91/16 45 ػذم آگبّی وؾبٍرساى اسرٍؽْبی ًَیي وؾبٍرسی 

اهیذی ثِ پیؾزفت در رٍعتب اسعزیك  فؼبلیت 

 .وؾبٍرسی ٍجَد ًذارد

38 28/14 

 %100 266 جوغ

 1390:ًگبرًذُ

 

 پیؾٌْبدات جْت تَعؼِ ٍثْجَد ٍضؼیت اجتوبػی ٍالتقبدی رٍعتب(16-4)جذٍل

پیؾٌْبد رٍعتبییبى جْت ثْجَد ٍضؼیت 

رٍعتب 

درفذ فزاٍاًی 

ثِ وبرگیزی ًیزٍی اًغبًی هجزة ٍهبّزدر 

 عوت دّیبری ٍؽَرای رٍعتبیی

86 33/32 

اختقبؿ ثَدجِ السم ٍعزهبیِ گذاری در 

 وؾبٍرسی ٍرٍعتب ثِ ػٌَاى هٌبثغ غذایی

52 54/19 

پیؾزفت عغَح اجتوبػی ٍالتقبدی در 

 رٍعتبّباسعزیك آهَسػ

47 66/17 

هؾبروت هزدم در عزحْبی ػوزاًی 

 ٍثْغبسی رٍعتبیی

49 42/18 

ایجبد اهىبًبت اجتوبػی،تفزیحی ٍرفبّی 

 هٌبعت

32 12% 

 %100 266جوغ 

 1390:ًگبرًذُ

 SWOTفزایٌذ هغبلؼِ در هذل -4-11

 :SWOTهذل - 4-11-1  

 (٣ٍٗ ٧بی دیٞبیٚی،س٤ٝیيی ٣سلٚیٚی)ػ٨ز ىٕشیبثی ث٦ ا٧ياه سلَیٌ اثشيا اُ ٣ٍٗ سَّیجی 

إشيبى٥ ٙي٥ إز ٦ّ ىٍ ای٠ َٝك٦ٚ ث٦ ثٍَٕی ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٣ّٚب٣ٍُاٟ ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ٣آطبٍ 

آٟ ىٍ س٤ٕق٦ ی ٢ٝغ٦َ ی ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ دَىاهش٦ ٙي٥ ٣ٕذٔ ىٍ َٝك٦ٚ ی ثقيی د٧٣ْ٘، ػ٨ز 

سؼِی٦ ٣سلٚی٘ اعالفبر ٣اٍائ٦ إشَاسْی ٣ٍا٧جَى ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ٣س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی اُ ٣ٍٗ 

 SWOTثَای  س٤ٕق٦ ٣ٕٖشَٗ یِ إشَاسْی ىٍ ٍبٙت ٝيٗ . إشيبى٥ ٙي٥ إزSWOTسلٚیٚی 

 یب ٝبسَیٔ اٍُیبثی ٝق٣َه SWOTیِ ٝبسَیٔ اُ ف٤اٝ٘ ٝی س٤اٟ ایؼبى َّى ٦ّ ث٦ ٝبسَیٔ 

ىٍ ای٠ ٣ٍٗ ،٧يه اٍُیبثی ىَٝز ٧ب ٣س٨يیي ٧بی ٝلیغی اُ یِ ١٣٤َٕبط ٤ٍر ٣ضقو .إز

ىٍ ٣اٍـ سلٚی٘ ٤ٍر ٧ب ٣ضقو ٧ب ىٍ ٝلیظ ى١٣ٍی ٣سلٚی٘ .اُ عَه ىیَٖ ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٝی ثبٙي

اثشيا ثب .(Wheelen,1995:341)ىَٝز ٧ب ٣س٨يیي ٧ب ىٍ ٝلیظ ثی١٣َی ػَیب١ی ١ؾبٛ ٢ٝي إز

س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕی ٧بی ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ ٝلیظ ىاهٚی ٣هبٍػی ١بكی٦ ،ى٨َٕشی اُ ١َبط ٤ٍر 
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،ضقو،ىَٝز ٧ب ٣س٨يیي ٧ب ٤ٍٝى ٢ٙبٕبیی ٍَاٍ َٕىز ٣ٕذٔ ثب ١ؾَ ه٤ا٧ی اُ ّٚب٣ٍُاٟ 

٣ٖٝئ٤الٟ َٝسجظ ثب ّٚب٣ٍُی ٣٣ُٟ ى٧ی ث٦ ٧َ ّياٛ اُ ای٠ ٖٝبی٘ ٣ٕغق ٝلبٕج٦ ٣سلٚی٘ 

آ٨١ب،ا٤ٙ٣یز ٧ب ٝٚوٜ َٕىیي ٣ ىٍ ٨١بیز ػ٨ز ثَعَه َّىٟ یب ّب٧٘ ١َبط ضقو ٣س٨يیي ٧ب 

٣س٤َیز ٣ ث٨ج٤ى ١َبط ٤ٍر ٣ىَٝش٨بی ٤ٝػ٤ى ىٍ اٍسجبط ثب ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٝغبٙق٦ ٙي٥ 

الُٛ ث٦ یبىآ٣ٍی إز ٦ّ ػبٝق٦ آٝبٍی ٝغبٙق٦ ٙي٥ ىٍ .، إشَاسْی ٧بی ٢ٝبٕجی اٍائ٦ ٙي٥ إز

د٢َٕٚب٦ٝ ٦ّ ثب ٧ْٞبٍی ٕبُٝبٟ ػ٨بى ّٚب٣ٍُی، 15)ای٠ ثٍَٕی ٍا ٖٝئ٤الٟ َٝسجظ ثب ّٚب٣ٍُی 

د٢َٕٚب٦ٝ ٦ّ 266)٣ّٚب٣ٍُاٟ ٣ٍ٣ٕشبییبٟ  (٢ٝبثـ عجیقی، ا٤ٍٝآة ٣ىَٝب١ياٍی سْٞی٘ ٙي

 .سْٚی٘ ىاى٥ ا١ي(ّٚب٣ٍُاٟ ٣ٍٕشب٧بی ٢ٝشوت ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ث٤ى٥ ا١ي

ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ اٍائ٦ ٍا٧ْب٧ٍب ٣ ٕیبٕش٨بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی  اُ عَیٌ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٢ٙبهز ف٤اٝ٘ 

ىٍ ػ٨ز ٍىـ ضقو ٧ب ٣ س٨يیي٧ب ٣ ث٨ج٤ى ٤ٍس٨ب ٣ ىَٝز ٧ب اَٝی اػش٢بة  (swot)ؿ٨بٍٕب٦١ 

١بدٌیَ سَٚی ٝی ٤ٙى ثَ ای٠ ٝج٢ب ثب ى٨َٕز ٤ٞ١ىٟ ٙیٖز ١َبط ٤ٍر ٣ ضقو ، ىَٝز ٧ب ٣ س٨يیي٧ب 

سجیی٠  - 2عَف ٍا٧جَى٧بی س٨بػٞی ٝجش٢ی ثَ ث٥َ٨ ٕیَی اُ ثَسَی٨بی ٍٍبثشی ١بكی٦ - 1ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ،

ث٨شَی٠ ىَٝز ٧بی دی٘ ٣ٍ ىٍ ػ٨ز ٍىـ ١َبط ضقو ى٣ٍٟ ١بكی٦ اُ عَیٌ اٍائ٦ ٍا٧جَى ٧بی 

عَف ٨ٝٞشَی٠ ٤ٍر ٧بی ى٣ٍٟ ١بكی٦ ای ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ - 3ثب١َُٖی ،ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ سوٞیٜ ٝؼيى ٢ٝبثـ 

-4ٍىـ س٨يیي ٧بی ث٣َٟ ١بكی٦ ای، ثب سبّیي ثَ ٍا٧جَى ٧بی س٤٢ؿ ثوٚی ىٍ ػ٨ز ٍىـ ١یب٢ُٝيی٨ب 

 .عَف ٍا٧جَى٧بی سياىقی ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ٍىـ إٓیت دٌیَی ١بكی٦ ای، ض٣ٍَی ٍٚٞياى ٝی ٤ٙى

 ػَاهل داخلی هَثز  ثزوؾبٍرسی  در ًبحیِ هغبلؼِ ؽذُ- 4-11-2  

٧يه ای٠ َٝك٦ٚ ٢ٕؼ٘ ٝلیظ ىاهٚی ١بكی٦ ٝغبٙق٦ ٙي٥ ػ٨ز ٢ٙبٕبیی ١َبط ٤ٍر ٣ ضقو إز 

،ث٦ فجبٍر ىیَٖ ػ٢ج٦ ٧بی ٦ّ ىٍ ٍا٥ ىٕشیبثی ث٦ ا٧ياه ثَ ١ب٦ٝ ٍیِی ٣ اػَای سْٚیو ٧بی آٟ 

ُٝی٦٢ ٧بی ٖٝبفي یب ثبُ ىا١ٍي٥ ىاٍى ٝي ١ؾَ ٝی ثبٙي،اُ ای٠ ٣ٍ ىٍ ای٠ ٍٖٞز ٦ٕ ٦ٙ٤َٝ ٍا٧جَى٧ب ی 

٤ٝػ٤ى، فَْٞٚى٧ب٣ ٢ٝبثـ ٤ٝػ٤ى ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٣ ثٍَٕی ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ سلز ف٤٢اٟ ١َبط ٤ٍر ٣ 

 .ضقو اٍائ٦ ٙي٥ إز 

 ػَاهل خبرجی هَثز ثزوؾبٍرسی در ًبحیِ هغبلؼِ ؽذُ- 4-11-2 

٧يه ای٠ َٝك٦ٚ ٢ّي٣ ّب٣ آطبٍ ٝلیظ هبٍػی  ىٍ ٝلیظ ٝغبٙق٦ ٙي٥  ػ٨ز ٢ٙبٕبیی ىَٝش٨ب ٣ 

ث٢بثَای٠ ثَ . س٨يیي٧ب یی إز ٦ّ ١بكی٦ ىٍ ٍاثغ٦ ثب ث٨ج٤ى ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ثب آٟ ٤ٝاػ٦ إز 
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إبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ دیَا٤ٟٝ ١بكی٦ ٝغبٙق٦ ٙي٥ ى٨َٕشی اُ ىَٝز ٧ب ٣ س٨يیي٧ب س٨ی٦ ٙي٥ 

. إز 

  ٍ ًحَُ تؼییي اعتزا تضیْبsowtهبتزیظ  (1-4 )ؽىل 

 Sًمبط لَت       SWOTهبتزیظ   

 

 Wًمبط ضؼف   

 

 Oفزفت ّب     

 

 SOراّجزدّب     

 

 WOراّجزدّب     

 

 Tتْذیذّب     

 

 STراّجزدّب     

 

 WTراّجزدّب    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SWOTهبتزیظ  (6-4)ًوَدار  
 

 
 

 

١ل٥٤ سْٚی٘ ٝبسَی٨ٖب ث٦ ای٠ ٤ٍٝر ث٤ى٥ إز ٦ّ : ١SWOTل٥٤ اػَای ٝيٗ- 4-11-3

ثو٘ ّٚب٣ٍُی، ٤ٍٝى  (SWOT)ٙبه٨ٞبی ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ١َبط ٤ٍر ،ضقو ، ىَٝز ٣س٨يیي

٢ٙبٕبیی ٍَاٍ َٕىش٦ ث٤ىٟ ، ث٦ ٤ٍٝر ٍىیيی ىٍ ػيا٣ٗ َٝست ٙي٥ ا١ي ٣ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای ىٍ ١ل٥٤ 

ىٍ َٝك٦ٚ ثقيی ثب ١ؾَ ه٤ا٧ی اُ ٨٧٣َٕبی ٝٚبٍّز ٢٢ّي٥ ٣ث٦ .ٍَاٍ ٕیَی آ٨١ب سبطیَ ١ياٙش٦ إز 

، ٝیب١ٖی٠ (ثَای ٤ٍس٨ب)1-٣10 (ثَای ىَٝز ،ضقو ٣س٨يیي )1-٤ٝ11ٍر اهشٞبٛ افياىی اُ 

 تؼییي راّجزّبی وَتبُ ٍ ثلٌذهذت تَعؼِ
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الُٛ ث٦ یبىآ٣ٍی إز ٦ّ ٝج٢بی افياى اهشٞبٝی، سقياى ٕؤاالر .ٍسج٦ ای ٝلبٕج٦ َٕىیي 

٣ثَ إبٓ ٝیب١ٖی٠ 1-٣5ُٟ ى٧ی ث٦ ٙبه٨ٞب اُثی٠ افياى .٣سقياىاىَاى  ٝٚبٍّز ٢٢ّي٥ ث٤ى٥ إز

 ٣ٙبهٜ ثب 5ٍسج٦ ای ث٤ى٥ إز ،ث٦ ای٠ ٤ٍٝر ٦ّ ٙبهٜ ثب ثبالسَی٠ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای فيى 

ىٍ ٤ٍٝى ضَیت ا٧ٞیز ١یِ ث٦ ٧ٞی٠ ١ل٤ .ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ٝی ى٧ي1ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای دبیی٠ فيى

ثَإب ٓ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای، ٣ُٟ ٣سقياى ٙبه٨ٞب، ث٦ 0-1فٞ٘ ٙي٥، ث٦ فجبٍسی اُ ٝیبٟ افياى 

اُ ضَة ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای ىٍ ضَیت ا٧ٞیز، اٝشیبُ ٣ُ٤ٟٝ ث٦ ىٕز ٝی .ٙبه٨ٞب ٥َٞ١ سقٌٚ َٕىز 

ٍسج٦ ای٠ ٙبه٨ٞب ثَإبٓ سقياى ٙبه٨ٞبی ىٍ ١ؾَ َٕىش٦ ٙي٥، ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای، ٣ُٟ .آیي

٧َ ٙبهٞی ٦ّ ىٍای٠ ٦ٕ عج٦َ ثیٚشَی٠ فيى ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ .٣ضَیت ا٧ٞیز ث٤ى٥ إز 

ىٍ ٨١بیز ثبػٞـ ث٢يی اٝشیبُار ٣ُ٤ٟٝ ١َبط ٤ٍر ،ضقو ، .،ثبالسَی٠ ٍسج٦ ث٦ آٟ سقٌٚ ٝی ٕیَى 

. ىَٝز ٣س٨يیي ،ث٦ اٍائ٦ إشَاسْی ٧بی ّالٟ دَىاهش٦ ٙي٥ إز
 

 هبتزیظ ػَاهل داخلی هَثز ثز  وؾبٍرسی  ًبحیِ هغبلؼِ ؽذُ(17-4)جذٍل 
  ١َبط ٤ٍر ١َبط ضقو

 .فيٛ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ى٣ٙشی ث٦ ٝیِاٟ الُٛ-

فيٛ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٝلیق ى١ٍل٥٤ إشيبى٥ اُ -

 .ٍبثٚیش٨ب ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی ٤ٝػ٤ى

 .ّٚز ٢ٕشی ٣س٤ٙیي ٝقیٚشی-

 .ىََٙيیي ٣ثیْبٍی ثبالی ٤١اكی ٣ٍٕشبیی-

ضقو ث٢ی٦ ٝب ٙی ّٚب٣ٍُاٟ ىٍایؼب ىا١جب٧ٍب ٣ -

 .٨ٖ١ياٍی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

 

 

س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ػ٨ز َٕٝبی٦ ٌٕاٍی -

 .ّٚب٣ٍُی ٣إشيبى٥ ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ عجیقی

إشيبى٥ ا٨١ُبى٥ ٧بی ػيیي ّٚب٣ٍُی ٣ٙی٥٤ ٧بی ػيیي ّٚز -

 .٣ْٝب١ی٥ِ َّىٟ ّٚب٣ٍُی

َٕٝبی٦ ّبىی ٣آ٢ٙبیی ثب ثبُا٧ٍبی ىاهٚی ٣س٤ػ٦ ث٦ ثی٦ٞ -

 .ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

 .١ی٣َی ا١ٖب١ی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥-

 .ایؼبى ٢ٝبیـ سجيیٚی ّٚب٣ٍُی-

 

 

 

 

 اٍشٞبىی

 

 

 

 .فيٛ ٣ػ٤ى ١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥-

ّٜ ّبٍی ٕبُٝب٨١ب ٣اىاٍار َٝسجظ ثب ثو٘ -

 .ّٚب٣ٍُی

ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢٧ٖبٛ   هَیي -

٣ى٣َٗ ٤ّى ٧بی س٤َیشی ٣ٝل٤ٞالر 

 .ّٚب٣ٍُی

 

 
 .ثَه٤ٍىاٍی اُآ٤ُٝٗ الُٛ ػ٨ز ا٤ٍّٝٚب٣ٍُی-

 .سْٚی٘ اسلبىی٦ ٧بی ّٚب٣ٍُی-

س٨ْٚٚبی ٝلٚی ىٍ ثلض س٤ُیـ ٣ى٣َٗ ٖٝشَیٜ ٝل٤ٞالر -

 .س٤ٙیي ٙي٥ ى٢ٍٝغ٦َ ثَای ث٥َ٨ ٢ٝيی ّٚب٣ٍُاٟ اُ ٤ٕى ىقبٙیشٚبٟ

 

 

 

 

 اػشٞبفی ٣ ى٢٧َٖی
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ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ اٍاضی س٤اٛ ثب ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ -

 .٣ىٍآٝي ّٜ

س٤ُیـ ىضبیی ١ب٢ٝبٕت ٢ٝبثـ ٣هيٝبر َٝسجظ ثب -

 .ّٚب٣ٍُی

 

یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٝبٕت اُ ٢ٝبثـ عجیقی -

 .(آة ٣ُٝی٠)٤ٝػ٤ى

 .إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ػيیي آثیبٍی-

ثَه٤ٍىاٍی اُ ٢ٝبثـ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی ث٦ َٝياٍّبىی -

 .ى٢ٍٝغ٦َ

 

 

 

 

 ا٤ٙ٤ّّیْی

 
 

 

 

 .ٕیبٕش٨بی ١ب٢ٝبٕت ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی-

ّبٙز ٝل٤ٞالسی ٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١يا١ٍي ث٦ 

 .ىٙی٘ ىقبٙیز ىالالٟ

فيٛ ٣ػ٤ى ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی -

 ى٣ٙشی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی  

 .افشَبى ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ی ّٚب٣ٍُی-

 .كٞبیش٨بی ى٣ٙز ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اُ ّٚب٣ٍُاٟ-

 .افٞبٗ ٕیبٕش٨بی ثبطجبر ٣ث٢ٚي ٝير ى٤ٍٍٝى ّٚب٣ٍُی-

 

 

 ٨١بىی

 

 هبتزیظ ػَاهل ثیزًٍی هَثز ثزوؾبٍرسی در ًبحیِ هَرد هغبلؼِ(18-4)جذٍل

  ىَٝز ٧ب س٨يیي ٧ب

كيَؿب٨٧بی میَٝؼب٣ُثَىاٙز ثی ٣ٍی٦ ا٢ُٝبثـ -

 .آث٨بی ُیَُٝی٢ی

ّٞج٤ى افشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی آثویِىاٍی -

 .٣ّٚب٣ٍُی

فيٛ دٚشیجب١ی ٍب١٤١ی ٣ٝبٙی الُٛ اُد٥ّ٣َ ٧بی -

 .سقبىٗ ثوٚی

اىِای٘ س٤ػ٦ ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ -

 .ثو٘ ّٚب٣ٍُی

٣ػ٤ى سْٚ٘ ٧بی ٍب١٤١ی ػ٨ز ٕبُٝب١ي٧ی -

 .س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

 .اْٝبٟ ث٨ج٤ى ّیيیز ٣اٍسَبءس٤اٟ س٤ٙیي-

اْٝبٟ إشيبى٥ اُػيیي سَی٠ ىٕشب٣ٍى ٧ب -

 .٣ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠

 

 اٍشٞبىی

 

فيٛ ٢ٙبهز ّبىی ٣ىٍُ ٠ٙ٣ٍ اُٖٝبئ٘ -

 .ّٚب٣ٍُی ىٍ ٝیبٟ اٍٚبٍػبٝق٦

فيٛ ٝٚبٍّز ّٚب٣ٍُاٟ ىٍٝيیَیز ٢ٝبثـ -

 .ّٚب٣ٍُی

اىِای٘ ػٞقیز ٣سنییَار ّبٍثَی اٍاضی -

 .ّٚب٣ٍُی

 

اىِای٘ ا١ٖی٥ِ ّٚب٣ٍُاٟ ثبس٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚیز ٧بی -

 .٤ٝػ٤ى

سؼ٨یِ ٣س٤ٕق٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی -

 .ف٤اٝ٘ ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی

 .افشٞبى ث٦ ١ئ ،اثشْب ٣ٍهالٍیز ّٚب٣ٍُاٟ -

 

 

 اػشٞبفی ٣ ى٢٧َٖی

 

 .َٕٛ ٙيٟ ٥َّ ی ُٝی٠ ٣سنیَار آة ٤٧٣ایی-

اىز ّٞی ٣ّیيی ٢ٝبثـ آث٨بی ُیَُٝی٢ی -

 .٣ى١٣َٖٚز ُٝی٠

إشيبى٥ ثی٘ اُ س٤اٟ اُُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی -

 .٣َٕا١ؼبٛ سوَیت آ٨١ب

 

 

إشََاٍ،اٍسَبء ٨١٣بىی٦٢ َّىٟ   ٝيیَیز،ث٥َ٨ -

 .ثَىاٍی ٨ٖ١٣ياٍی ا٢ُٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی

اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ا٣ِ١ُالر ػ٤ی ٢ٝ٣بثـ آة -

 .ُیَُٝی٢ی ٢ٝ٣بثـ ّٚب٣ٍُی

 .ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ آة ّٚب٣ٍُی-

 

 ا٤ٙ٤ّّیْی

 

فيٛ ٣ػ٤ى ث١َب٦ٝ ػبٝـ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ -

 .٣س٤ٕق٦ دبیياٍ

فيٛ ثَه٤ٍى ٍبعـ ثَای ا١ٖياىؿب٨٧بی -

٣ػ٤ى ٨١بى٧ب ٣ٕبُٝب٨١بی ى٣ٙشی ٣میَى٣ٙشی -

ػ٨ز كٞبیز اُّٚب٣ٍُی ٣اٍائ٦ س٨ٖیالر ث٦ 

 .ّٚب٣ٍُاٟ

 

 ٨١بىی
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 .میَٝؼبُى٢ٍٝبعٌ

فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ّبٍا٣ٝيیي ى٤ٍٍٝى ا٧ٞیز -

 .٢ٝبثـ آث٨بی ُیَُٝی٢ی ٣ّٚب٣ٍُی

ػ٤ٕٚیَی اُسوَیت ٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی -

٣كيؼ،اكیبءس٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُآٟ 

ىٍٍإشبی سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣س٤ٕق٦ 

 ٣ٍٕشبیی دبیياٍ

. یبىش٦ ٧بی د٧٣ْ٘:ٝبهٌ

 

 

 :تحلیل ًمبط لَت،ضؼف،فزفت ّب ٍ تْذیذّب- 4-11-4

 13 ٤ٍر ىاهٚی ىٍ ثَاثَ ٧14ٞبٟ ع٤ٍی ٦ّ ىٍ ػي٣ٗ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز ىٍ ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝىٝغبٙق٦ 

 س٨يیي هبٍػی ثٍَٕی ٣ ٢ٙبٕبیی ٙي٥ 12ىَٝز هبٍػی ىٍ ثَاث١13ََغ٦ ضقو ىاهٚی ٣ سقياى 

١َغ٦ ضقو ٣ س٨يیي ث٦ 25 ١َغ٦ ٤ٍر ٣ ىَٝز ث٦ ف٤٢اٟ ِٝیش٨ب ىٍ ثَاث25َإز ث٦ ای٠ سَسیت سقياى

ف٤٢اٟ ٝلي٣ىیش٨ب ٣س٢ٖ٢ب ٧ب دی٘ ٣ٍی ای٠ ٢ٝغ٦َ ػ٨ز ٕٖشَٗ ٣ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٢ٙبٕبیی ٙي٥ 

ٌٙا ىٍ یِ ػٞقج٢يی ٣ سلٚی٘ ٕبى٥ ٝیش٤اٟ ٕيز ٦ّ ای٠ ٢ٝغ٦َ ١یب٢ُٝي ثب١َُٖی ٣ اٍائ٦ . إز

. ٕیبٕش٨بی ٢ٝبٕت ىٍ ػ٨ز ٍىـ ضقو ٧ب ٣ س٨يیي٧ب ثب إشيبى٥ اُ ١َبط ٤ٍر ٣ىَٝز ٧ب إز

 (ػَاهل افلی تبثیز گذارثزثْجَد ثْزُ ٍری وؾبٍرسی)swotهبتزیظ (19-4)جذٍل

 ىاهٚی ثی١٣َی

 (O)ىَٝش٨ب

O1-اىِای٘ س٤ػ٦ ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی. 

O2- ٟ٣ػ٤ى سْٚ٘ ٧بی ٍب١٤١ی ػ٨ز ٕبُٝب١ي٧ی س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍا

 .ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

O3-اْٝبٟ ث٨ج٤ى ّیيیز ٣اٍسَبءس٤اٟ س٤ٙیي. 

O4 -اْٝبٟ إشيبى٥ اُػيیيسَی٠ ىٕشب٣ٍى٧ب٣ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠. 

O5-اىِای٘ ا١ٖی٥ِ ّٚب٣ٍُاٟ ثبس٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚیز ٧بی ٤ٝػ٤ى. 

O6- ٘سؼ٨ی٣ِس٤ٕق٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ثو

 .ّٚب٣ٍُی

O7-ٟافشٞبى ث٦ ١ئ،اثشْب٣ٍهالٍیز ّٚب٣ٍُا. 

O8- إشََاٍ،اٍسَبء٨١٣بىی٦٢ َّىٟ ٝيیَیز ث٥َ٨ ثَىاٍی ٨ٖ١٣ياٍی ا٢ُٝبثـ آة

 .٣ّٚب٣ٍُی

O9-اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی اُ ٣ِ١الر ػ٤ی ٢ٝ٣بثـ آة ُیَُٝی٢ی ٢ٝ٣بثـ ّٚب٣ٍُی. 

O10-ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ ّٚب٣ٍُی. 

O11- ٣ػ٤ى ٨١بى٧ب٣ٕبُٝب٨١بی ى٣ٙشی ٣میَى٣ٙشی ػ٨ز كٞبیز اُّٚب٣ٍُی

 .٣اٍائ٦ س٨ٖیالر ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ

O12- ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت ٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی ٣كيؼ،اكیبء،س٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی

 .ث٨ی٦٢ اُآٟ ىٍٍإشبی سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ

 (S)٤ٍس٨ب

S1- س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ػ٨ز َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ّٚب٣ٍُی ٣إشيبى٥

 .ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ عجیقی

S2- ٟإشيبى٥ ا٨١ُبى٥ ٧بی ػيیي ّٚب٣ٍُی ٣ٙی٥٤ ٧بی ػيیي ّٚز ٣ْٝب١ی٥ِ َّى

 .ّٚب٣ٍُی

S3- َٕٝبی٦ ّبىی ٣آ٢ٙبیی ثبثبُا٧ٍبی ىاهٚی ٣س٤ػ٦ ث٦ ثی٦ٞ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی. 

S4-١ی٣َی ا١ٖب١ی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥. 

S5-ایؼبى ٢ٝبیـ سجيیٚی ّٚب٣ٍُی. 

S6-ثَه٤ٍىاٍی اُآ٤ُٝٗ الُٛ ػ٨ز ا٤ٍّٝٚب٣ٍُی. 

S7-سْٚی٘ اسلبىی٦ ٧بی ّٚب٣ٍُی. 

S8- س٨ْٚٚبی ٝلٚی ىٍ ثلض س٤ُیـ ٣ى٣َٗ ٖٝشَیٜ ٝل٤ٞالر س٤ٙیي ٙي٥ ى٢ٍٝغ٦َ

 .ثَای ث٥َ٨ ٢ٝيی اُ ٤ٕى ىقبٙیشٚبٟ

S9-(آة ٣ُٝی٠)یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٝبٕت ا٢ُٝبثـ عجیقی ٤ٝػ٤ى 

S10-إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ػيیي آثیبٍی. 

S11-  ثَه٤ٍىاٍی ٢ٝغ٦َ اُ ٢ٝبثـ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی ث٦ َٝياٍّبىی. 

S12-افشَبى ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ی ّٚب٣ٍُی. 

S13-افٞبٗ ٕیبٕش٨بی ثبطجبر ٣ث٢ٚيٝير ىٍ ٤ٍٝى ّٚب٣ٍُی. 

S14-ٟكٞبیش٨بی ى٣ٙز ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اُ ّٚب٣ٍُا. 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

 

 

117 

 

( T)س٨يیي٧ب 

-T1كيَؿب٨٧بی میَٝؼب٣ُثَىاٙز ثی ٣ٍی٦ ا٢ُٝبثـ آة. 

-T2ّٞج٤ىافشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِىاٍی ّٚب٣ٍُی .

-T3فيٛ ٝٚبٍّز ّٚب٣ٍُاٟ ىٍٝيیَیز ٢ٝبثـ آة ّٚب٣ٍُی. 

-T4اىِای٘ ػٞقیز ٣سنییَار ّبٍثَی اٍاضی ّٚب٣ٍُی. 

-T5ٙيٟ ٥َّ ی ُٝی٠ ٣سنییَار آة ٤٧٣ایی َٕٛ. 

-T6آ٤ٙىٕی ٢ٝبثـ آث٨بی ُیَُٝی٢ی. 

-T7اىز ّٞی ٣ّیيی ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣ى١٣َٖٚز ُٝی٠. 

-T8ّٞج٤ىافشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِىاٍی ٣ّٚب٣ٍُی. 

-T9ٍفيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ػبٝـ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ دبیيا. 

-T10ُفيٛ ثَه٤ٍى ٍبعـ ثَای ا١ٖياىؿب٨٧بی میَٝؼب. 

-T11فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ّبٍآٝي٤ٝ٣طَى٤ٍٍٝى ا٧ٞیز ّٚب٣ٍُی. 

-T12فيٛ دٚشیجب١ی ٍب١٤١ی ٣ٝبٙی الُٛ اُد٥ّ٣َ ٧بی سقبىٗ ثوٚی. 

 

( W)ضقي٨ب 

W1-ُٛفيٛ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ى٣ٙشی ث٦ ٝیِاٟ ال. 

W2-فيٛ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٝلیق ى١ٍل٥٤ إشيبى٥ اٍُبثٚیش٨ب ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی ٤ٝػ٤ى. 

W3-ّٚز ٢ٕشی ٣س٤ٙیي ٝقیٚشی. 

W4-ىََٙيیي ٣ثیْبٍی ثبالی ٤١اكی ٣ٍٕشبیی. 

W5-ضقو ث٢ی٦ ٝبٙی ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ایؼبىا١جب٧ٍبی ٨ٖ١ياٍی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی. 

W6-فيٛ ٣ػ٤ى ١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥ .

W7-ّبٍی ٕبُٝب٨١ب ٣اىاٍار َٝسجظ ثب ثو٘ ّٚب٣ٍُی ّٜ. 

W8- ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢٧ٖبٛ هَیي ٣ى٣َٗ ٤ّى٧بی س٤َیشی

 .٣ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

W9-ّٜ ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ اٍاضی س٤اٛ ثب ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ ٣ىٍآٝي. 

W10-س٤ُیـ ىضبیی ١ب٢ٝبٕت ٢ٝبثـ ٣هيٝبر َٝسجظ ثب ثو٘ ّٚب٣ٍُی. 

W11-ٕیبٕش٨بی ١ب٢ٝبٕت ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی. 

W12- ّبٙز ٝل٤ٞالسی ٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١يا١ٍيث٦ ىٙی٘ ىقبٙیز ىالالٟ ٣ ٣إغ٦

 .٧ب

W13- ٍفيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ٍیِی  ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی ى٣ٙشی ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی ى

 .ای٠ ١بكی٦

 ١:1390ٖب١ٍي٥: ٝبهٌ

 تحلیل ًمبط لَت ، ضؼف،فزفت ٍتْذیذ اسدیذگبُ  هغئَالى ٍوبرؽٌبعبى - 4-11-5

   ىٍ ای٠ ٍٖٞز ٕقی ٙي٥ إز سب فال٥٣ ث١َْبر ثبال ،ث٦ ٣ٕی٦ٚ د٢َٕٚب٦ٝ ِٝیز ٧ب ٣ٝلي٣ىیز 

٧بی فٞي٥ ّٚب٣ٍُی ػ٨ز ا٤ٙ٣یز ث٢يی اُ ىیيٕب٥ ّٚب٣ٍُاٟ ٣ٍ٣ٕشبئیبٟ ٣ٖٝئ٤الٟ ٣ّب٢ٍٙبٕبٟ 

ثیب١َٖ ٝؼ٤ٞؿ ٨١ُ٣بی ىاى٥ ٙي٥ ٣ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦  (20-24)ػي٣ٗ.َٝسجظ یب ّٚب٣ٍُی اٍُیبثی ٤ٙى

ای ٣٣ُٟ ١ٖجی ٦١٤ٞ١ ٧بی ىاى٥ ٙي٥ ٣ىٍ ّ٘ ا٤ٙ٣یز ث٢يی ١َبط ٤ٍر ٣ضقو ٣ىَٝز ٧ب ٣س٨يیي 

الُٛ ث٦ یبى آ٣ٍی إز ٦ّ ىٍ ای٠ ٝغبٙق٦ ٤ٝض٤فبر ىٍ .٧ب اُ ىیيٕب٥ دبٕن ى٢٧يٕبٟ إز

كبٗ ثب .ى٢٧َٖی،ا٤ٙ٤ّّیْی ٨١٣بىی ثٍَٕی ٙي٥ إز -ؿ٨بٍىٕش٦ ی ف٤اٝ٘ اٍشٞبىی،اػشٞبفی

س٤ػ٦ ث٦ ػي٣ٗ، ث٦ سلٚی٘ ٧َ یِ اُ ١َبط ٤ٍر،ضقو،ىَٝز ٣س٨يیي اُ ١ؾَ ٧٣َٕبی َّٙز 

١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ اُ ١ؾَ ٖٝئ٤الٟ ٤ٝٙي٦ ی  swot سلٚی٘ .٢٢ّي٥ ىٍ ای٠ سلَیٌ دَىاهش٦ ٝی ٤ٙى

ثب ضَیت 05/9ثَه٤ٍىاٍی ٢ٝغ٦َ اُ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی ث٦ َٝياٍّبىی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

٨ٝٞشَی٠ ١َغ٦ ٤ٍر ىاهٚی ٤ٝطَ ٣دٔ اُ آٟ إشيبى٥ اُ ٨١بى٥ ٧بی ػيیي ّٚب٣ٍُی 24/0ا٧ٞیز 

 ٣ضَیت ا٧ٞیز ٣65/8ٙی٥٤ ٧بی ػيیي ّٚز ٣ْٝب١ی٥ِ َّىٟ ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای  

ىٍ َٝبث٘ افشَبى .ىٍ ا٧ٞیز ثقيی ىٍ ث٨ج٤ى ٣ضقیز ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ثیبٟ ٙي٥ ا١ي18/0

 ٣ضَیت ا٧ٞیز 4/5ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای  
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٧ٞـ٢ی٠ .ث٦ ف٤٢اٟ ّٜ ا٧ٞیز سَی٠ ١َغ٦ ٤ٍر ىاهٚی ىٍ س٤ٕق٦ ی ّٚب٣ٍُی ف٤٢اٟ ٙي٥ ا١ي07/0

اُ ١ؾَ ٖٝئ٤الٟ ٤ٝٙي٦ ی ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت ٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی،كيؼ،اكیبء،س٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی 

ث٨ی٦٢ اُ آٟ ىٍ ٍإشبی سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣س٤ٕق٦ دبیيا٣ٍٍٕشبیی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای  

ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ ىَٝز ثی١٣َی ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ٣ث٨ج٤ى ٣17/0ضَیت ا٧ٞیز 18/9

ىٍ ٤ٍٝى ١َبط ضقو ىاهٚی ٖٝئ٤الٟ ثَای٠ فَیي٥ ث٤ى١ي ٦ّ فيٛ .ث٥َ٨ ٣ٍی آٟ ثیبٟ ٙي٥ إز

 ٣ضَیت 31/8َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ى٣ٙشی ث٦ ٝیِاٟ الُٛ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

٧ٞـ٢ی٠ ِٕی٦٢ ّٚز ٢ٕشی ٣س٤ٙیي ٝقیٚشی ثب .٨ٝٞشَی٠ ١َغ٦ ضقو ىاهٚی ٝی ثبٙي 18/0ا٧ٞیز 

ث٦ ف٤٢اٟ ّٜ ا٧ٞیز سَی٠ فبٝ٘ ىٍ ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی 06/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز 22/3ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

فال٥٣ ثَای٠ اُ ای٠ ىیيٕب٥ كيَؿب٨٧بی میَ ٝؼبُ ٣ثَىاٙز ثی ٣ٍی٦ .ّٚب٣ٍُی ف٤٢اٟ ٙي٥ إز 

٨ٝٞشَی٠ س٨يیي هبٍػی ثَای 18/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز 13/9اُ ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

ّٚب٣ٍُی ٝل٤ٖة ٙي٥ ٦ّ ای٠ فبٝ٘ س٨يیيی ثَای ١بث٤ىی ّٚب٣ٍُی ٣ضقو ث٥َ٨ ى٧ی آٟ 

٧ٞـ٢ی٠ ّٞج٤ى افشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِىاٍی ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ .ف٤٢اٟ ٙي٥ إز

ىٍ ا٤ٙ٣یز ثقيی ث٦ ف٤٢اٟ س٨يیي ػيی ثَای ّٚب٣ٍُی ف٤٢اٟ 17/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز 68/8ٍسج٦ ای 

ىٍ كبٙی ٦ّ ٤ٝٙي٦ ی فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ّبٍآٝي ٤ٝ٣طَ ىٍ ٤ٍٝى ا٧ٞیز ٢ٝبثـ آة .ٙي٥ إز

ّٜ ا٧ٞیز سَی٠ فبٝ٘ ىٍ ث٨ج٤ى 06/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز90/6ُیَُٝی٢ی ٣ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

 .ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ثیبٟ ٙي٥ إز

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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(ٍسج٦ ث٢يی ٣ا٤ٙ٣یز ٢ٕؼی ١َبط ٤ٍر،ضقو،ىَٝش٨ب ٣س٨يیي٧ب اُىیي ّب٢ٍٙبٕبٟ ٣ٖٝئ٤الٟ،٣ٍٕشبییبٟ ٣ّٚب٣ٍُاٟ)ػي٣ٗ   SWOTٔٝبسَی( 4-20  ػي٣ٗ(

 سلٚی٘ ٤ٕار

  

 ّٚب٣ٍُاٟ ٣ ٣ٍٕشبئیبٟ ٖٝئ٤الٟ ٣ّب٢ٍٙبٕبٟ ػ٨بى ّٚب٣ٍُی

ضَیت  (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

 (0-1)ا٧ٞیز

 ضَیت ا٧ٞیز (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای ٍسج٦ اٝشیب٣ُ٤ُٟٝ

(1-0) 

 ٍسج٦ اٝشیب٣ُ٤ُٟٝ

٤ٍر ٧ب 

S1- س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ػ٨ز َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ّٚب٣ٍُی

 .٣إشيبى٥ ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ عجیقی

S2- إشيبى٥ ا٨١ُبى٥ ٧بی ػيیي ّٚب٣ٍُی ٣ٙی٥٤ ٧بی ػيیي ّٚز

 .٣ْٝب١ی٥ِ َّىٟ ّٚب٣ٍُی

S3- َٕٝبی٦ ّبىی ٣آ٢ٙبیی ثبثبُا٧ٍبی ىاهٚی ٣س٤ػ٦ ث٦ ثی٦ٞ ٝل٤ٞالر

 .ّٚب٣ٍُی 

S4- س٨ْٚٚبی ٝلٚی ىٍ ثلض س٤ُیـ ٣ى٣َٗ ٖٝشَیٜ ٝل٤ٞالر س٤ٙیي

 .ٙي٥ ى٢ٍٝغ٦َ ثَای ث٥َ٨ ٢ٝيی اُ ٤ٕى ىقبٙیشٚبٟ

S5-آة )یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٝبٕت ا٢ُٝبثـ عجیقی ٤ٝػ٤ى

 (٣ُٝی٠

S6-إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ػيیي آثیبٍی. 

S7- ٍثَه٤ٍىاٍی اُ ٢ٝبثـ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی ث٦ َٝياٍّبىی ى

 .٢ٝغ٦َ

S8-افشَبى ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ی ّٚب٣ٍُی. 

S9-افٞبٗ ٕیبٕش٨بی ثبطجبر ٣ث٢ٚيٝير ىٍ ٤ٍٝى ّٚب٣ٍُی. 

S10-ٟكٞبیش٨بی ى٣ٙز ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اُ ّٚب٣ٍُا. 

 ػٞـ ّ٘
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 .یبىش٦ ٧بی د٧٣ْ٘: ٝبهٌ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ،تحلیل ًمبط لَت اس دیذگبُ هغئَالى ٍوؾبٍرساى7-4ًوَدار

 ١1390ٖب١ٍي٥ : ٝبهٌ

، تحلیل ًمبط ضؼف وؾبٍرسی دیذگبُ هغئَالى ٍوؾبٍرساى 8-4ًوَدار

 ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (رتجِ ثٌذی ٍاٍلَیت عٌجی ًمبط لَت،ضؼف،فزفتْب ٍتْذیذّب اسدیذ وبرؽٌبعبى ٍهغئَالى،رٍعتبییبى ٍوؾبٍرساى) swotهبتزیظ (21-4)جذٍل

 ّٚب٣ٍُاٟ ٣ ٣ٍٕشبئیبٟ ٖٝئ٤الٟ ٣ّب٢ٍٙبٕبٟ ػ٨بى ّٚب٣ٍُی سلٚی٘ ٤ٕار

-1)ضَیت ا٧ٞیز (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

0) 

 ضَیت ا٧ٞیز (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای ٍسج٦ اٝشیب٣ُ٤ُٟٝ

(1-0) 

 ٍسج٦ اٝشیب٣ُ٤ُٟٝ

 ضقي٨ب

W1-ُٛفيٛ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ى٣ٙشی ث٦ ٝیِاٟ ال. 

W2- فيٛ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٝلیق ى١ٍل٥٤ إشيبى٥ اٍُبثٚیش٨ب ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی

 .٤ٝػ٤ى

W3-ّٚز ٢ٕشی ٣س٤ٙیي ٝقیٚشی. 

W4-ىََٙيیي ٣ثیْبٍی ثبالی ٤١اكی ٣ٍٕشبیی. 

W5- ضقو ث٢ی٦ ٝبٙی ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ایؼبىا١جب٧ٍبی ٨ٖ١ياٍی ٝل٤ٞالر

 .ّٚب٣ٍُی

W6-فيٛ ٣ػ٤ى ١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥. 

W7- ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢٧ٖبٛ هَیي ٣ى٣َٗ ٤ّى٧بی س٤َیشی

 .٣ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

W8-ّٜ ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ اٍاضی س٤اٛ ثب ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ ٣ىٍآٝي. 

W9-س٤ُیـ ىضبیی ١ب٢ٝبٕت ٢ٝبثـ ٣هيٝبر َٝسجظ ثب ثو٘ ّٚب٣ٍُی. 

W10- ّٟبٙز ٝل٤ٞالسی ٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١يا١ٍيث٦ ىٙی٘ ىقبٙیز ىالال

 .٣٣إغ٦ ٧ب

W11- فيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ٍیِی  ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی ى٣ٙشی ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی

 ىٍ ای٠ ١بكی٦
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یبىش٦ ٧بی د٧٣ْ٘ : ٝبهٌ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (رتجِ ثٌذی ٍاٍلَیت عٌجی ًمبط لَت،ضؼف،فزفتْب ٍتْذیذّب اسدیذ وبرؽٌبعبى ٍهغئَالى،رٍعتبییبى ٍوؾبٍرساى) swotهبتزیظ (22-4)جذٍل

 ّٚب٣ٍُاٟ ٣ ٣ٍٕشبئیبٟ ٖٝئ٤الٟ ٣ّب٢ٍٙبٕبٟ ػ٨بى ّٚب٣ٍُی سلٚی٘ ٤ٕار

ضَیت  (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

 (0-1)ا٧ٞیز

 اٝشیبُ

ٟ٣ُ٤ٝ 

 ضَیت ا٧ٞیز (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای ٍسج٦

(1-0) 

 ٍسج٦ اٝشیب٣ُ٤ُٟٝ

  

 ىَٝش٨ب

 O1-اىِای٘ س٤ػ٦ ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی. 

O2- ٟ٣ػ٤ى سْٚ٘ ٧بی ٍب١٤١ی ػ٨ز ٕبُٝب١ي٧ی س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍا

 .ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

O3-اْٝبٟ ث٨ج٤ى ّیيیز ٣اٍسَبءس٤اٟ س٤ٙیي. 

O4 -اْٝبٟ إشيبى٥ اُػيیيسَی٠ ىٕشب٣ٍى٧ب٣ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠. 

O5-اىِای٘ ا١ٖی٥ِ ّٚب٣ٍُاٟ ثبس٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚیز ٧بی ٤ٝػ٤ى. 

O6- ٘سؼ٨ی٣ِس٤ٕق٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ثو

 .ّٚب٣ٍُی

O7- إشََاٍ،اٍسَبء٨١٣بىی٦٢ َّىٟ ٝيیَیز ث٥َ٨ ثَىاٍی ٨ٖ١٣ياٍی ا٢ُٝبثـ آة

 .٣ّٚب٣ٍُی

O8-اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی اُ ٣ِ١الر ػ٤ی ٢ٝ٣بثـ آة ُیَُٝی٢ی ٢ٝ٣بثـ ّٚب٣ٍُی. 

O9-ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ ّٚب٣ٍُی. 

O10- ٣ػ٤ى ٨١بى٧ب٣ٕبُٝب٨١بی ى٣ٙشی ٣میَى٣ٙشی ػ٨ز كٞبیز اُّٚب٣ٍُی

 .٣اٍائ٦ س٨ٖیالر ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ

O11- ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت ٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی ٣كيؼ،اكیبء،س٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی

 ث٨ی٦٢ اُآٟ ىٍٍإشبی سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ
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.یبىش٦ ٧بی د٧٣ْ٘: ٝبهٌ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

123 

 

 ، تحلیل فزفتْبی ثخؼ وؾبٍرسی اسدیذگبُ هغئَالى ٍوؾبٍرساى 9-4ًوَدار

   
 ١1390ٖب١ٍي٥ : ٝبهٌ

،تحلیل تْذیذّبی ثخؼ وؾبٍرسی اس دیذگبُ هغئَالى ٍوؾبٍرساى 10-4ًوَدار

 
 ١1390ٖب١ٍي٥ : ٝبهٌ 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (رتجِ ثٌذی ٍاٍلَیت عٌجی ًمبط لَت،ضؼف،فزفتْب ٍتْذیذّب اسدیذ وبرؽٌبعبى ٍهغئَالى،رٍعتبییبى ٍوؾبٍرساى) swotهبتزیظ (23-4)جذٍل

 ّٚب٣ٍُاٟ ٣ ٣ٍٕشبئیبٟ ٖٝئ٤الٟ ٣ّب٢ٍٙبٕبٟ ػ٨بى ّٚب٣ٍُی سلٚی٘ ٤ٕار

ضَیت  (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

 (0-1)ا٧ٞیز

 اٝشیبُ

ٟ٣ُ٤ٝ 

 ضَیت ا٧ٞیز (1-5)٣ُٟ ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای ٍسج٦

(1-0) 

 ٍسج٦ اٝشیب٣ُ٤ُٟٝ

  س٨يیي ٧ب

T1كيَؿب٨٧بی میَٝؼب٣ُثَىاٙز ثی ٣ٍی٦ ا٢ُٝبثـ آة . 

T2-ّٞج٤ىافشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِىاٍی ّٚب٣ٍُی   

-T3فيٛ ٝٚبٍّز ّٚب٣ٍُاٟ ىٍٝيیَیز ٢ٝبثـ آة ّٚب٣ٍُی . 

-T4اىِای٘ ػٞقیز ٣سنییَار ّبٍثَی اٍاضی ّٚب٣ٍُی . 

T5-ٙيٟ ٥َّ ی ُٝی٠ ٣سنییَار آة ٤٧٣ایی َٕٛ . 

 T6-اىز ّٞی ٣ّیيی ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣ى١٣َٖٚز ُٝی٠ . 

T7  -ّٞج٤ى١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

T8-ٍفيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ػبٝـ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ دبیيا . 

T9-ُفيٛ ثَه٤ٍى ٍبعـ ثَای ا١ٖياىؿب٨٧بی میَٝؼب . 

T10-فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ّبٍآٝي٤ٝ٣طَى٤ٍٍٝى ا٧ٞیز ّٚب٣ٍُی . 

T11-فيٛ دٚشیجب١ی ٍب١٤١ی ٣ٝبٙی الُٛ اُد٥ّ٣َ ٧بی سقبىٗ ثوٚی 
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 یبىش٦ ٧بی د٧٣ْ٘:ٝبهٌ
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 :ارسیبثی وؾبٍرساى ٍرٍعتبییبى اس ًمبط لَت ،ضؼف ،فزفت ٍتْذیذ- 4-11-6

 ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ ا١ُؾَ ّٚب٣ٍُاٟ ٣ٍ٣ٕشبئیبٟ ٤ٝٙي٦ ی یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ swotسلٚی٘ 

ث٦ 20/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز 12/9ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای (آة ٣ُٝی٠)ثَىاٍی ٢ٝبٕت اُ ٢ٝبثـ عجیقی ٤ٝػ٤ى

ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ ١َغ٦ ٤ٍر ىاهٚی ٣ىٍ َٝبث٘ س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ػ٨ز َٕٝبی٦ 

 ٣ضَیت ا٧ٞیز 95/3ٌٕاٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣إشيبى٥ ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ عجیقی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

فال٥٣ ثَای٠ اُ ١ؾَ ّٚب٣ٍُاٟ ّبٙز .ّٜ ا٧ٞیز سَی٠ ١َغ٦ ٤ٍر ىاهٚی ف٤٢اٟ ٙي٥ إز06/0

 ٣ضَیت 31/8ٝل٤ٞالسی ٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١يا١ٍي ث٦ ىٙی٘ ىقبٙیز ىالالٟ ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

٧٣ٞـ٢ی٠ فيٛ ٣ػ٤ى ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی ى٣ٙشی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ 17/0ا٧ٞیز 

ث٦ ف٤٢اٟ ٨ٝٞشَی٠ ١َغ٦ ضقو ىاهٚی 16/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز 04/8ای٠ ١بكی٦ ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای  

٣س٤ُیـ ىضبیی ١ب٢ٝبٕت ٢ٝبثـ ٣هيٝبر َٝسجظ ثب ثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

ىٍ ٤ٍٝى .دبیی٠ سَی٠ ا٤ٙ٣یز ىٍ ١َبط ضقو ىاهٚی ٍا ىاٍإز02/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز 72/4

ىَٝش٨بی ثی١٣َی ّٚب٣ٍُاٟ ثَای٠ فَیي٥ ث٤ى١ي ٦ّ ٝؤٙي٦ ی اىِای٘ س٤ػ٦ ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی 

٣ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت ٢ٝبثـ ٣18/0ضَیت ا٧ٞیز 68/9ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

ّٚب٣ٍُی ٣كيؼ، اكیبء، س٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُ آٟ ىٍ ٍإشبی سلٌَ س٤ٕق٦ دبیيا٣ٍٍٕشبیی 

٣اْٝبٟ إشيبى٥ اُ ػيیي سَی٠ 17/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز ٣45/9ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

ث٦ ف٤٢اٟ 14/0  ٣ضَیت ا٧ٞیز 40/9ىٕشب٣ٍى٧ب ٣ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠ س٤ٙیي ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای 

٨ٝٞشَی٠ ىَٝز ثی١٣َی ٝی ثب٢ٙي، ىٍ كبٙی ٦ّ ٝؤٙي٦ ی ٨١بىی٦٢ َّىٟ ٝيیَیز ث٥َ٨ ثَىاٍی 

ث٦ ف٤٢اٟ ّٜ 06/0 ٣ضَیت ا٧ٞیز ٨ٖ١٣04/5ياٍی اُ ٢ٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

فال٥٣ ثَای٠ .ا٧ٞیز سَی٠ ىَٝز ثی١٣َی ىٍ ػ٨ز ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ثیبٟ ٙي٥ إز 

ّٚب٣ٍُاٟ ٝقشَي ث٤ى١ي ٦ّ ّٞج٤ى افشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِ ىاٍی ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ 

٨ٝٞشَی٠ س٨يیي هبٍػی ثَای ّٚب٣ٍُی إز ، ىٍ كبٙی ٦ّ /. ٣18ضَیت ا٧ٞیز 36/9ٍسج٦ ای 

 5فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ٤ٝطَ ىٍ ٤ٍٝى ا٧ٞیز ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣ّٚب٣ٍُی ثب ٝیب١ٖی٠ ٍسج٦ ای

 .ّٜ ا٧ٞیز سَی٠ فبٝ٘ ىٍ ث٨ج٤ى ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٝغَف ٙي٥ إز ٣06/0ضَیت ا٧ٞیز 
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َٝبی٦ٖ ػٞـ ّ٘ اٝشیبُار ٣ُ٤ٟٝ ف٤اٝ٘ ٝلیظ ىاهٚی ٣ٝلیظ هبٍػی ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ی آٟ إز ٦ّ 

ٝی 62/3ثی٘ اُ سبطیَ ف٤اٝ٘ ٝلیظ هبٍػی  ثب ٝیب١ٖی٠ 72/4سبطیَف٤اٝ٘ ٝلیظ ىاهٚی ثب ٝیب١ٖی٠ 

. ثبٙي

  اٍلَیت ثٌذی ًْبیی-4-11-7

اٍياٛ ث٦  (24-4)١٣شبیغ ا٣ٙی٦ ٦ّ ىٍ ػيswotٗ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شبیغ ث٦ ىٕز آٝي٥ اُ سلٚی٘ ٝبسَیٔ

سْٚی٘ آٟ َٕىیي،  ای٠ ػي٣ٗ ثیب ١َٖ ا٤ٙ٣یز ث٢يی  ٣ٍسج٦ ث٢يی ٧َ ّياٛ اُ ٙبه٨ٞب ٣ىیي ٕب٥ ٧ب 

. ١٣ؾَیبر ى٣ ٥٣َٕ ٝٚبٍّز ٢٢ّي٥ ٧٣ٞـ٢ی٠ ثیب١َٖ ىیي ٕب٥ ٧بی ٝٚشَُ آ٨١بٕز

در (ًمبط لَت،ضؼف،فزفت ّب ٍتْذیذ ّب )اٍلَیت ثٌذی ًْبیی ػَاهل هَثز (24-4)جذٍل

 .تَعؼِ ٍثْجَد ٍضؼیت وؾبٍرسی هٌغمِ دّگالى اس دیذ گبُ دٍگزٍُ هؾبروت وٌٌذُ

ا٤ٙ٣یز ث٢يی ١َبط 

 (S)٤ٍر

ا٤ٙ٣یز ث٢يی ١َبط  ا٤ٙ٣یز 

 (W)ضقو

ا٤ٙ٣یز ث٢يی  ا٤ٙ٣یز

 (O)ىَٝز ٧ب

 ا٤ٙ٣یز ث٢يی س٨يیي٧ب ا٤ٙ٣یز 

(T) 
 ا٤ٙ٣یز 

ثَه٤ٍىاٍی اُ ٢ٝبثـ 

 ...آة ٕغلی ٣

فيٛ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی  1

 ..ثو٘ ى٣ٙشی ىٍ

اىِای٘ س٤ػ٦  1

ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ 

 ٌٕاٍی

اىِای٘ ػٞقیز  1

٣سنییَّبٍثَی 

 ّٚب٣ٍُی

1 

إشيبى٥ ا٨١ُبى٥ ٧بی 

 ػيیي ّٚب٣ٍُی

فيٛ ث١َب٦ٝ ٍیِی  2

 ..ٝلیق ى١ٍل٥٤ ی

ػ٤ٕٚیَی  2

اُسوَیت ٢ٝبثـ 

 ّٚب٣ٍُی

فيٛ ث١َب٦ٝ ػبٝـ  2

س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی 

 دبیياٍ

2 

س٤ا٢ٞ١يث٤ىٟ 

ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى 

 ..ٝغبٙق٦ ػ٨ز 

ّبٙز ٝل٤ٞالر  3

 ثي٣ٟ سضٞی٠ هَیي

اْٝبٟ إشيبى٥  3

 اُى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠

فيٛ ٝٚبٍّز  3

ّٚب٣ٍُاٟ ىٍٝيیَیز 

 ٢ٝبثـ آة

3 

إشيبى٥ اُٙی٥٤ ٧بی 

 ػيیي آثیبٍی

ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦  4

٧ب٢٧ٖبٛ 

 .هَیي٣ى٣َٗ

سؼ٨ی٣ِس٤ٕق٦ ٢ٝبثـ  4

 ا١ٖب١ی

كيَؿب٨٧بی میَٝؼبُ  4

 ٣ثَىاٙز ثی ٣ٍی٦
4 

َٕٝبی٦ ّبىی 

٣آ٢ٙبیی 

 ..ثبثبُا٧ٍبی

فيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ  5

ٍیِی ى٣ٙشی 

 ..ىٍّٚب٣ٍُی

٨١بىی٦٢ َّىٟ  5

 ٝيیَیز آة

ّٞج٤ى افشجبٍار  5

عَك٨بی آثویِىاٍی 

 ّٚب٣ٍُی

5 

افٞبٗ ٕیبٕش٨بی 

 ...ىٍ

ضقو ث٢ی٦ ٝبٙی  6

 ..ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ایؼبى

6 

 

َٕٛ ٙيٟ ٥َّ ی  6 اٍسَبءس٤اٟ س٤ٙیي

ُٝی٠ ٣سنییَار آة 

 ٤٧٣ایی

6 

 كٞبیش٨بی ى٣ٙز 

 ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی

س٨ْٚٚبی ٍب١٤١ی  7 ىََٙيیي٣ثیْبٍی ثبال 7

 ..ٕبُٝب١ي٧ی

فيٛ ثَه٤ٍى ٍبعـ  7

ثَای ا١ٖياىؿب٨٧بی 

 میَٝؼبُ

7 

 س٨ْٚٚبی ٝلٚی 

 ..ىٍ

فيٛ ٣ػ٤ى١ی٧٣َبی  8

 ..ٝشوٜٞ ٣

 ٣ػ٤ى٨١بى٧بی  8

 ى٣ٙشی ٣میَى٣ٙشی

فيٛ دٚشیجب١ی ٍب١٤١ی  8

 ٣ٝبٙی اُد٥ّ٣َ ٧ب 
8 

 9فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی  9ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢  9ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ  9 ..افشَبىٖٝئ٤الٟ ث٦
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 ّبٍآٝي ٤ٝ٣طَ ا٢ُٝبثـ اٍاضی 

اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی  10 ..ّٚز ٢ٕشی ٣ 10 ..یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣

 ٣ِ١الر ػ٤ی

اىز ّٞی ٣ّیيی ٢ٝبثـ  10

 ..آة ُیَُٝی٢ی ٣
10 

س٤ُیـ ىضبیی   

 .١ب٢ٝبٕت

اىِای٘ ا١ٖی٥ِ  11

 ّٚب٣ٍُاٟ

ّٞج٤ى ١ی٧٣َبی  11

ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ 

 ..ىیي٥ ىٍ

11 

. یبىش٦ ٧بی د٧٣ْ٘:ٝبهٌ

 ىٍ ٍإشبی :ارائِ اعتزاتضی ّبی والى ثزای هغئَالى ٍوؾبٍرساى ؽْزعتبى دّگالى- 4-11-8

اٍائ٦ إشَاسْی ٧بی ّالٟ ثَ إبٓ ٍبفي٥ ٝق٤ٞٗ ، ؿ٢ب١ـ٦ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار س٨يیي ٧ب ٣ضقو 

إشَاسْی ّالٟ اُ ٤١ؿ إشَاسْی  (WT <SO)٧ب ّٞشَ اُ ّ٘ اٝشیبُار ىَٝز ٧ب ٤ٍ٣ر ٧ب ثبٙي 

س٨بػٞی ه٤ا٧ي ث٤ى، ؿ٢ب٦ْ١ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار س٨يیي ٧ب٣ضقي٨ب ثیٚشَ اُ ٝیب١ٖی٠ اٝشیبُار 

ثَ ای٠ .، ىٍ ای٠ ٤ٍٝر إشَاسْی اُ ٤١ؿ سياىقی ه٤ا٧ي ث٤ى (WT>SO)ىَٝز ٧ب ٤ٍ٣ر ٧ب ثبٙي 

 ىٍ ای٠ SWOTإبٓ، ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٦ْ٢ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار س٨يیي ٧ب ٣ضقو ٧ب ثَ إبٓ سلٚی٘ 

ٝی ثبٙي  (WT(3/89)<SO(4/45))د٧٣ْ٘،ّٞشَ اُ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار ىَٝز ٧ب ٤ٍ٣ر ٧ب 

ٌٙا إشَاسْی ٦ّ ثَای ث٨ج٤ى ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ث٦ ع٤ٍ ٝٚشَُ ثَای .

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝلبٕجبر ا١ؼبٛ .ّٚب٣ٍُاٟ ٣ٖٝئ٤الٟ  دی٨٢ٚبى ٝی ٤ٙى، إشَاسْی س٨بػٞی ه٤ا٧ي ث٤ى

ٙي٥ ىٍ ٤ٍٝى ّٚب٣ٍُاٟ، ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار س٨يیي ٧ب ٣ضقي٨ب ثیٚشَ اُ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار 

ٝی ثبٙي، ث٢بثَای٠ إشَاسْی ٦ّ ثَای  (WT(3/89)>SO(3/84))ىَٝش٨ب ٤ٍ٣ر ٧ب إز 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٦ْ٢ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار س٨يیي ٧ب .ّٚب٣ٍُاٟ دی٨٢ٚبى ٝی ٤ٙى اُ ٤١ؿ سياىقی إز

 ٣ضقي٨ب ىٍ ثو٘ ٖٝئ٤الٟ ّٞشَاُ ٝیب١ٖی٠ ّ٘ اٝشیبُار ىَٝش٨ب ٤ٍ٣ر ٧ب ٝی ثبٙي 

WT(3/9)<(5/06)) ) ای٠ ٝغٚت ىٍ . ٝی ثبٙي، ٍا٧جَى س٨بػٞی ثَای ٖٝئ٤الٟ دی٨٢ٚبى ٝی ٤ٙى

. ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز2ْٙ٘ ٙٞب٥ٍ 
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 سئوالن  

13/4

 

0 

. ٍاهتیبسات ًْبیی اس دیگبُ دٍگزٍُ هؾبروت وٌٌذspaceُهَلؼیت راّجزدی (2-4)ؽىل

 

 

. یبفتِ ّبی پضٍّؼ:هبخذ
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هبتزیظ خالفِ راّجزدّب ٍراّىبرّبی السم ثزای ثْجَد ثْزُ ٍری در ثخؼ ( 25-4 )جذٍل

 .وؾبٍرسی

 SWOTسلٚی٘  

  

 

 

  

 (O)ىَٝز ٧ب

O1- ٘اىِای٘ س٤ػ٦ ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ثو

 .ّٚب٣ٍُی

O2- ٣ػ٤ى سْٚ٘ ٧بی ٍب١٤١ی ػ٨ز ٕبُٝب١ي٧ی س٤ٙیي

 .٢٢ّيٕبٟ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

O3-اْٝبٟ ث٨ج٤ى ّیيیز ٣اٍسَبءس٤اٟ س٤ٙیي. 

O4 - اْٝبٟ إشيبى٥ اُػيیيسَی٠ ىٕشب٣ٍى٧ب٣ى٢ب٣ٍی٨بی

 .٤١ی٠

O5- اىِای٘ ا١ٖی٥ِ ّٚب٣ٍُاٟ ثبس٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚیز ٧بی

 .٤ٝػ٤ى

O6- سؼ٨ی٣ِس٤ٕق٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی

 .ف٤اٝ٘ ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی

O7- إشََاٍ،اٍسَبء٨١٣بىی٦٢ َّىٟ ٝيیَیز ث٥َ٨ ثَىاٍی

 .٨ٖ١٣ياٍی ا٢ُٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی

O8- اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی اُ ٣ِ١الر ػ٤ی ٢ٝ٣بثـ آة

 .ُیَُٝی٢ی ٢ٝ٣بثـ ّٚب٣ٍُی

O9-ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ ّٚب٣ٍُی. 

O10- ٣ػ٤ى ٨١بى٧ب٣ٕبُٝب٨١بی ى٣ٙشی ٣میَى٣ٙشی ػ٨ز

 .كٞبیز اُّٚب٣ٍُی ٣اٍائ٦ س٨ٖیالر ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ

O11- ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت ٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی

٣كيؼ،اكیبء،س٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُآٟ ىٍٍإشبی 

 سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ

 

 (T)س٨يیي٧ب

 T1كيَؿب٨٧بی میَٝؼب٣ُثَىاٙز ثی ٣ٍی٦ ا٢ُٝبثـ آة . 

T2- ّٞج٤ىافشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِىاٍی

   ّٚب٣ٍُی

-T3 فيٛ ٝٚبٍّز ّٚب٣ٍُاٟ ىٍٝيیَیز ٢ٝبثـ آة

 . ّٚب٣ٍُی

-T4 اىِای٘ ػٞقیز ٣سنییَار ّبٍثَی اٍاضی

 . ّٚب٣ٍُی

T5-ٙيٟ ٥َّ ی ُٝی٠ ٣سنییَار آة ٤٧٣ایی َٕٛ . 

 T6- اىز ّٞی ٣ّیيی ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣ى١٣َٖٚز

 . ُٝی٠

T7  - ّ٘ٞج٤ى١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥ ىٍ ثو

 ّٚب٣ٍُی

T8- فيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ػبٝـ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦

 . دبیياٍ

T9-ُفيٛ ثَه٤ٍى ٍبعـ ثَای ا١ٖياىؿب٨٧بی میَٝؼب . 

T10- فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ّبٍآٝي٤ٝ٣طَى٤ٍٍٝى ا٧ٞیز

 . ّٚب٣ٍُی

T11- فيٛ دٚشیجب١ی ٍب١٤١ی ٣ٝبٙی الُٛ اُد٥ّ٣َ ٧بی

 سقبىٗ ثوٚی

 

 (S)٤ٍر ٧ب

S1- س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ػ٨ز َٕٝبی٦

 .ٌٕاٍی ّٚب٣ٍُی ٣إشيبى٥ ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ عجیقی

S2- إشيبى٥ ا٨١ُبى٥ ٧بی ػيیي ّٚب٣ٍُی ٣ٙی٥٤ ٧بی

 .ػيیي ّٚز ٣ْٝب١ی٥ِ َّىٟ ّٚب٣ٍُی

S3- َٕٝبی٦ ّبىی ٣آ٢ٙبیی ثبثبُا٧ٍبی ىاهٚی ٣س٤ػ٦ ث٦

 .ثی٦ٞ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی 

S4- ٜس٨ْٚٚبی ٝلٚی ىٍ ثلض س٤ُیـ ٣ى٣َٗ ٖٝشَی

ٝل٤ٞالر س٤ٙیي ٙي٥ ى٢ٍٝغ٦َ ثَای ث٥َ٨ ٢ٝيی اُ ٤ٕى 

 .ىقبٙیشٚبٟ

S5- یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٝبٕت ا٢ُٝبثـ

 (آة ٣ُٝی٠)عجیقی ٤ٝػ٤ى

S6-إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ػيیي آثیبٍی. 

S7- ثَه٤ٍىاٍی اُ ٢ٝبثـ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی ث٦

 .َٝياٍّبىی ىٍ ٢ٝغ٦َ

S8-افشَبى ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ی ّٚب٣ٍُی. 

S9- افٞبٗ ٕیبٕش٨بی ثبطجبر ٣ث٢ٚيٝير ىٍ ٤ٍٝى

 .ّٚب٣ٍُی

 (SO)س٨بػٞی/إشَاسْی٨بی ٍٍبثشی

ُٝی٦٢ ٕبُی ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی اُكٞبیز ٧بی ثو٘ -1

ه٤ٞٝی ثَای َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثیٚشَ ىٍ ثو٘ 

ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ ٕیبٕش٨بی ى٣ٙشی ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی٨بی 

 .ٝلٚی ،دَىاهز یبٍا٦١ ٧ب ٣س٨ٖیالر ثب١ْی

سبّیي ثَث٨ج٤ى ٣ضقیز ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٙی٘ -2

س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ثَای س٤ٕق٦ 

 .ّٚب٣ٍُی

ایؼبى٧ٞب٢٧ٖی ثیٚشَ ثی٠ ٕبُٝب٨١ب ٣اىاٍار َٝسجظ ث٦ -3

 .٢ٝؾ٤ٍ یْذبٍؿ٦ ٕبُی ٍبثٚیز ٧بی ّٚب٣ٍُی 

إشيبى٥ ی ٝلیق اُ افشجبٍار ّٚب٣ٍُی ٣ػ٤ٕٚیَی -4

ا٧ُيٍٍىز آٟ ػ٨ز ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٣ث٨ج٤ى 

 .اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُاٟ-٣ضقیز اػشٞبفی

 .اػَای عَك٨بی ٧ُْٚی ىٍ ٢ٝبعٌ ٤ٍٝى ١یبُ-5

س٤ٕق٦ عَك٨بی ٨ٜٝ ٢ٝبیـ سجيیٚی ٣ّٚب٣ٍُی ىٍ -6

 .٢ٝغ٦َ

 .سلٌَ ٝيیَیز ٝٚبٍّشی آثیبٍی ٣ّٚب٣ٍُی-7

ث٥َ٨ ٕیَی اُ ٢ٝبثـ عجیقی ّٚب٣ٍُی ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ -8

 (ST)إشَاسْی٨بی س٤٢ؿ

ػ٤ٕٚیَی اُسوَیت ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ٣سنییَ -1

 .ّبٍثَی آٟ اُ عَیٌ آ٤ُٝٗ ّٚب٣ٍُاٟ

ػ٤ٕٚیَی اُ كيَؿب٥ ٧بی ٝشقيىثب اكياص ؿب٥ فٞیٌ  -2

 .ثَای آثیبٍی ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی

ؽَىیز دٌیَی ٣سقیی٠ كي ٝغ٤ٚة إشيبى٥ اُ ُٝی٨٢بی -3

ّٚب٣ٍُی ىٍ ػ٨ز ّب٧٘ ىٚب٣ٍإشيبى٥ ثی٘ اُ س٤اٟ 

 .آٟ

ث٥َ٨ ٕیَی اُ ٤ٍا١ی٠ ٣ٍََٝار ىٍ ػ٨ز ّب٧٘ -4

آ٤ٙىٕی٨بی ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣َٝٞه ث٨ی٦٢ 

 .٤ّى٤ٕٞ٣ٛ

س٢ؾیٜ ا٧٤ٖٙبی ّٚز ٢ٝغ٦َ ای ٝش٢بٕت ثب ٣ضقیز -5

 .آة ٤٧٣ا٣سبٝی٠ آة ٤١اكی ٝوشٚو

اٝالف ٕبهشب١ٍؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی -6

 .اُ ٢ٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی

اٝالف ٣ث٨ج٤ى ٨ٙ٣ٍبی آثیبٍی ٣سؼ٨ی٤١٣ِٕبُی -7

 .اٍاضی

كٌه ٕیبٕش٨بی ١بّبٍآٝيثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ثٍََاٍی -8

 ى١٣ٍی 

ثی١٣َی
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S10-ٟكٞبیش٨بی ى٣ٙز ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اُ ّٚب٣ٍُا. 

 

 

ٍاثغ٦ ٝشَبث٘ ثب ٢ٝقز اُ عَیٌ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٝبٕت اُ  ٣ث٨ج٤ى ٣ضقیز آٟ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ایؼبىاٙشنبٗ ٢ٝ٣جـ ىٍآٝيی 

 .٢ٝبثـ عجیقی

 (W)ضقو ٧ب

W1-ُٛفيٛ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ى٣ٙشی ث٦ ٝیِاٟ ال. 

W2- فيٛ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٝلیق ى١ٍل٥٤ إشيبى٥ اٍُبثٚیش٨ب

 .٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی ٤ٝػ٤ى

W3-ّٚز ٢ٕشی ٣س٤ٙیي ٝقیٚشی. 

W4-ىََٙيیي ٣ثیْبٍی ثبالی ٤١اكی ٣ٍٕشبیی. 

W5- ضقو ث٢ی٦ ٝبٙی ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ایؼبىا١جب٧ٍبی

 .٨ٖ١ياٍی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

W6-فيٛ ٣ػ٤ى ١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥. 

W7- ٗىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢٧ٖبٛ هَیي ٣ى٣َ

 .٤ّى٧بی س٤َیشی ٣ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

W8- ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ اٍاضی س٤اٛ ثب ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠

 .٣ىٍآٝي ّٜ

W9- س٤ُیـ ىضبیی ١ب٢ٝبٕت ٢ٝبثـ ٣هيٝبر َٝسجظ ثب

 .ثو٘ ّٚب٣ٍُی

W10- ّبٙز ٝل٤ٞالسی ٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١يا١ٍيث٦

 .ىٙی٘ ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب

W11- فيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ٍیِی  ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی

 ى٣ٙشی ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ ای٠ ١بكی٦

 

 (WO)إشَاسْی٨بی ثب١َُٖی

  

ثب١َُٖی ىٍ ١ل٥٤ ٝيیَیز ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٚب٣ٍُی -1

٣ا١شوبة یِ ٝيیَ ٣اكي ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣دیٚجَى ا٧ياه 

 .ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ

ثٍَٕی دشب١ٖی٘ ٧بی ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ -2

 .دبیياٍی ١٣ٍي س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٢ٝغ٦َ

ثب١َُٖی ٣س٤ٕق٦ ٨١بى٧ب ٣ٕبُٝب٨١بی َٝسجظ ثَای -3

آ٤ُٝٗ ّٚب٣ٍُاٟ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍث٥َ٨ ٕیَی ث٨ی٦٢ اُ ٍبثٚیش٨بی 

 .ثو٘ ّٚب٣ٍُی

ثب١َُٖی ١ل٥٤ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣كٞبیش٨بی ى٣ٙز اُ -4

ّٚب٣ٍُی ٣ث٥َ٨ ٕیَی ا٤ٍُا١ی٠ ٣ٍََٝار كٞبیشی ىٍ 

 .ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣ٕٖشَٗ س٨ٖیالر

ثب١َُٖی ىَای٢ي هَیي ٣ى٣َٗ ٤ّى٧بی س٤َیشی -5

 .٣ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

٤ٞ١ٍََٝىٟ ٝلي٣ىیز ٧ب ٢ّ٣شَٗ ٍب١٤١ی ػ٨ز -6

ّب٧٘ ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ث٥َ٨ ٕیَی 

 .ّٚب٣ٍُاٟ اُ ٤ٕى ىقبٙیشٚبٟ

ثب١َُٖی ىٍ ٙی٥٤ ٧بی ّٚز ٣اىِای٘ ّٞیز -7

 .٣ّیيیز س٤ٙیي ثَای فَض٦ ىٍ ثبُا٧ٍبی ثی٣َٟ

ثب١َُٖی ىٍ ىقبٙیش٨بی ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ س٤٢ؿ ىاىٟ -8

ث٦ ىقبٙیش٨بی ّٚب٣ٍُی ٣ایؼبىؽَىیش٨بی ػيیي اْٝبٟ 

 .دٌیَی ثَای اىِای٘ ىَٝش٨بی ٙنٚی ىٍ ٣ٍٕشب٧ب

 (WT)إشَاسْی٨بی سياىقی

اعالؿ ٍٕب١ی ٣ٝقَىی ٍبثٚیز ٧ب ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی -1

 .ّٚب٣ٍُی

آ٤ُٝٗ ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ إشيبى٥ ٝلیق ٣ث٨ی٦٢ اُ -2

 .ٍبثٚیش٨بی ّٚب٣ٍُی ٣ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت آٟ

س٤ٚیٌ َٝىٛ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٝٚبٍّز ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ -3

اْٝب١بر ٣س٨ٖیالر ّٚب٣ٍُی ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ایؼبى ٢ٝجـ 

 .اٙشنبٗ

 .اىِای٘ س٨ٖیالر ٣اْٝب١بر ٝبٙی ثب١ِ ّٚب٣ٍُی-4

اىِای٘ ٕغق ْٝب١یِإی٤ٟ ىٍ سٞبٝی َٝاك٘ -5

 .ّٚب٣ٍُی

ث١َب٦ٝ ٍیِی إشَاسْیِ ىٍ ثو٘ سلَیَبر -6

 .ّٚب٣ٍُی

س٤ٚیٌ ١ٖ٘ ػ٤اٟ ّٚب٣ٍُاٟ ٕب٠ّ ٣ٍٕشب٧ب ث٦ ىقب -7

 .ٙیز ّٚب٣ٍُی

س٤ٕق٦ ٣كٞبیز اُ ّٚش٨بی ٕٚوب٦١ ای ثب ا٤ٙ٣یز -8

 .ىٙز ٤٢ٞٝف٦

اػَای د٥ّ٣َ ٧بی سنٌی٦ ٤٢ٞٝفی ٣دو٘ ٕیالة ىٍ -9

 .ىٙز ٤٢ٞٝف٦ ى٧ٖالٟ

ٝغبٙقبر اْٝبٟ ٢ٕؼی اػشٞبفی ١٣ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی -10

 .ثب ٣ٍٗ ٝٚبٍّشی

سبٝی٠ آة ٤ٍٝى ١یبُ ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ ػبیِٖی٢ی -11

ؿب٨٧بی ّٚب٣ٍُی ٣ّٜ ثبُى٥ ىٍ ىٙز ٤٢ٞٝف٦ 

 .ى٧ٖالٟ

 .ػ٤ٕٚیَی اُ ٍغق٦ ٍغق٦ ٙيٟ اٍاضی-12

٢ّشَٗ آىبر ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ س٤َیز إٓب٧ی -13

 .٣ىا١٘ ى٢ی ّٚب٣ٍُی ثب إشيبى٥ اُ ٝٚبٍّز ّٚب٣ٍُاٟ

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

131 

 

 ارائِ ی راّجزدّب ٍراّىبرّبی ثْجَد ثْزُ ٍری ثخؼ وؾبٍرسی- 4-11-9

 (SO)تْبجوی/راّجزدّبی رلبثتی: الف 

ىٍ ٍا٧جَى٧بی س٨بػٞی ٦ّ سَِّٞ ث١ََبط ى١٣ٍی ٣ىَٝز ٧بی ثی١٣َی إش٤اٍ إز، ٍا٧ْب٧ٍبی 

ُیَ ػ٨ز ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُ ٍبثٚیز ٧بی ٤ٝػ٤ى ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ث٨ج٤ى ٣ضقیز ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی 

 :اٍائ٦ ٝی ٤ٙى

ُٝی٦٢ ٕبُی ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی اُكٞبیز ٧بی ثو٘ ه٤ٞٝی ثَای َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثیٚشَ ىٍ ثو٘  -

 ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ ٕیبٕش٨بی ى٣ٙشی ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی٨بی ٝلٚی ،دَىاهز یبٍا٦١ ٧ب ٣س٨ٖیالر ثب١ْی؛

سبّیي ثَث٨ج٤ى ٣ضقیز ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٙی٘ س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ثَای -

 س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی؛

ایؼبى٧ٞب٢٧ٖی ثیٚشَ ثی٠ ٕبُٝب٨١ب ٣اىاٍار َٝسجظ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ یْذبٍؿ٦ ٕبُی ٍبثٚیز ٧بی -

 ّٚب٣ٍُی ؛

إشيبى٥ ی ٝلیق اُ افشجبٍار ّٚب٣ٍُی ٣ػ٤ٕٚیَی ا٧ُيٍٍىز آٟ ػ٨ز ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی -

 اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُاٟ؛-ّٚب٣ٍُی ٣ث٨ج٤ى ٣ضقیز اػشٞبفی

 اػَای عَك٨بی ٧ُْٚی ىٍ ٢ٝبعٌ ٤ٍٝى ١یبُ؛-

 س٤ٕق٦ عَك٨بی ٨ٜٝ ٢ٝبیـ سجيیٚی ٣ّٚب٣ٍُی ىٍ ٢ٝغ٦َ؛-

 سلٌَ ٝيیَیز ٝٚبٍّشی آثیبٍی ٣ّٚب٣ٍُی؛-

ث٥َ٨ ٕیَی اُ ٢ٝبثـ عجیقی ّٚب٣ٍُی ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣ث٨ج٤ى ٣ضقیز آٟ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ایؼبىاٙشنبٗ -

 .٢ٝ٣جـ ىٍآٝيی 

 (ST)راّجزدّبی تٌَع: ة

ىٍ ٍا٧جَى٧بی س٤٢ؿ ثوٚی ٦ّ ث١ََبط ى١٣ٍی ٣س٨يیي٧بی ثی١٣َی ٝشَِّٞإز ،ٍا٧ْب٧ٍبی ُیَث٦ 

 :٢ٝؾ٤ٍ ىَا٧ٜ آ٣ٍىٟ ثوٚی اُ ١یب٢ُٝيی٨بی ّٚب٣ٍُی ىٍ ػ٨ز ٍىـ س٨يیي ٧ب اٍائ٦ ٝی ٤ٙى
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 ػ٤ٕٚیَی اُسوَیت ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ٣سنییَ ّبٍثَی آٟ اُ عَیٌ آ٤ُٝٗ ّٚب٣ٍُاٟ؛-

 ػ٤ٕٚیَی اُ كيَؿب٥ ٧بی ٝشقيىثب اكياص ؿب٥ فٞیٌ  ثَای آثیبٍی ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی؛-

ؽَىیز دٌیَی ٣سقیی٠ كي ٝغ٤ٚة إشيبى٥ اُ ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ىٍ ػ٨ز ّب٧٘ ىٚب٣ٍإشيبى٥ -

 ثی٘ اُ س٤اٟ آٟ؛

ث٥َ٨ ٕیَی اُ ٤ٍا١ی٠ ٣ٍََٝار ىٍ ػ٨ز ّب٧٘ آ٤ٙىٕی٨بی ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣َٝٞه ث٨ی٦٢ -

 ٤ّى٤ٕٞ٣ٛ؛

 س٢ؾیٜ ا٧٤ٖٙبی ّٚز ٢ٝغ٦َ ای ٝش٢بٕت ثب ٣ضقیز آة ٤٧٣ا٣سبٝی٠ آة ٤١اكی ٝوشٚو؛-

 اٝالف ٕبهشب١ٍؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی اُ ٢ٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی؛-

 اٝالف ٣ث٨ج٤ى ٨ٙ٣ٍبی آثیبٍی ٣سؼ٨ی٤١٣ِٕبُی اٍاضی؛-

كٌه ٕیبٕش٨بی ١بّبٍآٝي ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ثٍََاٍی ٍاثغ٦ ٝشَبث٘ ثب ٢ٝقز اُ عَیٌ ث٥َ٨ -

 .ثَىاٍی ٢ٝبٕت اُ ٢ٝبثـ عجیقی

 (WO)راّجزدّبی ثبسًگزی: ج

ىٍ ٍا٧جَى٧بی ثب١َُٖی ض٠ٞ سبّیي ث١ََبط ضقو ى١٣ٍی ،ٕقی ٝی ٤ٙى ٦ّ اُ ىَٝز ٧بی 

ثی١٣َی ىٍ ػ٨ز ٍىـ ١َبط ضقو ىَا٣ٍی ث٨ج٤ى ٣ضقیز ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ 

 :ث٦ ای٠ ٢ٝؾ٤ٍ ٍا٧ْب٧ٍبی ُیَاٍائ٦ ٝی ٤ٙى.ى٧ٖالٟ  إشيبى٥ ٤ٙى

ثب١َُٖی ىٍ ١ل٥٤ ٝيیَیز ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ّٚب٣ٍُی ٣ا١شوبة یِ ٝيیَ ٣اكي ػ٨ز س٤ٕق٦ -

 ٣دیٚجَى ا٧ياه ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ؛

 ثٍَٕی دشب١ٖی٘ ٧بی ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ دبیياٍی ١٣ٍي س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ ٢ٝغ٦َ؛ - 

ثب١َُٖی ٣س٤ٕق٦ ٨١بى٧ب ٣ٕبُٝب٨١بی َٝسجظ ثَای آ٤ُٝٗ ّٚب٣ٍُاٟ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍث٥َ٨ ٕیَی ث٨ی٦٢ اُ  - 

 ٍبثٚیش٨بی ثو٘ ّٚب٣ٍُی؛
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ثب١َُٖی ١ل٥٤ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣كٞبیش٨بی ى٣ٙز اُ ّٚب٣ٍُی ٣ث٥َ٨ ٕیَی ا٤ٍُا١ی٠ ٣ٍََٝار  - 

 كٞبیشی ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣ٕٖشَٗ س٨ٖیالر؛

 ثب١َُٖی ىَای٢ي هَیي ٣ى٣َٗ ٤ّى٧بی س٤َیشی ٣ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی؛ - 

٤ٞ١ٍََٝىٟ ٝلي٣ىیز ٧ب ٢ّ٣شَٗ ٍب١٤١ی ػ٨ز ّب٧٘ ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ث٥َ٨  - 

 ٕیَی ّٚب٣ٍُاٟ اُ ٤ٕى ىقبٙیشٚبٟ؛

 ثب١َُٖی ىٍ ٙی٥٤ ٧بی ّٚز ٣اىِای٘ ّٞیز ٣ّیيیز س٤ٙیي ثَای فَض٦ ىٍ ثبُا٧ٍبی ثی٣َٟ؛ -

ثب١َُٖی ىٍ ىقبٙیش٨بی ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ س٤٢ؿ ىاىٟ ث٦ ىقبٙیش٨بی ّٚب٣ٍُی ٣ایؼبىؽَىیش٨بی  -

 .ػيیي اْٝبٟ دٌیَی ثَای اىِای٘ ىَٝش٨بی ٙنٚی ىٍ ٣ٍٕشب٧ب

 (WT)راّجزدّبی تذافؼی: د

 :ىٍ ٍا٧جَى٧بی سياىقی ض٠ٞ سبّیي ثَإٓیت دٌیَی ّٚب٣ٍُی ،ٍا٧ْب٧ٍبی ُیَاٍائ٦ ٝی ٤ٙى

 اعالؿ ٍٕب١ی ٣ٝقَىی ٍبثٚیز ٧ب ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی ّٚب٣ٍُی؛-  

 آ٤ُٝٗ ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ إشيبى٥ ٝلیق ٣ث٨ی٦٢ اُ ٍبثٚیش٨بی ّٚب٣ٍُی ٣ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت آٟ؛ -

س٤ٚیٌ َٝىٛ ٢ٝغ٦َ ث٦ ٝٚبٍّز ىٍ ػ٨ز س٤ٕق٦ اْٝب١بر ٣س٨ٖیالر ّٚب٣ٍُی ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ایؼبى  - 

 ٢ٝجـ اٙشنبٗ؛

 اىِای٘ س٨ٖیالر ٣اْٝب١بر ٝبٙی ثب١ِ ّٚب٣ٍُی؛ -

 اىِای٘ ٕغق ْٝب١یِإی٤ٟ ىٍ سٞبٝی َٝاك٘ ّٚب٣ٍُی؛ -

 ث١َب٦ٝ ٍیِی إشَاسْیِ ىٍ ثو٘ سلَیَبر ّٚب٣ٍُی؛ -

 س٤ٚیٌ ١ٖ٘ ػ٤اٟ ّٚب٣ٍُاٟ ٕب٠ّ ٣ٍٕشب٧ب ث٦ ىقب ٙیز ّٚب٣ٍُی؛ -

 س٤ٕق٦ ٣كٞبیز اُ ّٚش٨بی ٕٚوب٦١ ای ثب ا٤ٙ٣یز ىٙز ٤٢ٞٝف٦؛ -

 اػَای د٥ّ٣َ ٧بی سنٌی٦ ٤٢ٞٝفی ٣دو٘ ٕیالة ىٍ ىٙز ٤٢ٞٝف٦ ى٧ٖالٟ؛ -
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 ٝغبٙقبر اْٝبٟ ٢ٕؼی اػشٞبفی ١٣ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ثب ٣ٍٗ ٝٚبٍّشی؛ - 

سبٝی٠ آة ٤ٍٝى ١یبُ ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ ػبیِٖی٢ی ؿب٨٧بی ّٚب٣ٍُی ٣ّٜ ثبُى٥ ىٍ ىٙز  - 

 ٤٢ٞٝف٦ ى٧ٖالٟ؛

 ػ٤ٕٚیَی اُ ٍغق٦ ٍغق٦ ٙيٟ اٍاضی؛ - 

٢ّشَٗ آىبر ّٚب٣ٍُی اُ عَیٌ س٤َیز إٓب٧ی ٣ىا١٘ ى٢ی ّٚب٣ٍُی ثب إشيبى٥ اُ ٝٚبٍّز  - 

 .ّٚب٣ٍُاٟ
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فصل پنجم 

 هجیتن گیسی وپیشنهادات 
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ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞیز س٤ٙیي ّٚب٣ٍُی ىٍ ا٢ٝیز مٌایی ػبٝق٦ ١٣یِ ض٣ٍَر س٤ػ٦ ث٦ اثقبىاٍشٞبىی 

س٤ٙیي ٧ٞـ٢ی٠ ض٣ٍَر ٝيیَیز ّٚب٣ٍُی ،ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ث٦ ف٤٢اٟ َٙط 

ث٢بثَای٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ س٤ٙیي ّٚب٣ٍُی ٝغ٤ٚة ٣ث٨ی٦٢ ٣ىٕشیبثی ث٦ ث٥َ٨ ٣ٍی .ّبىی س٤ٙیي سَٚی ٝی َٕىى

ثب س٤ػ٦ .ثیٚشَ، ٣ػ٤ى ف٤اٝ٘ ىیِیْی ٣میَىیِیْی س٤ٙیي ىٍ ٢ّبٍیْيیَٖالُٛ ٣ِٚٝ٣ٛ ٧ٜ ٝی ثب٢ٙي

ث٦ ای٦ْ٢ ّٚب٣ٍُاٟ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ىٍ ای٠ ُٝی٦٢ اعالفبر ّٞی ىا١ٍي ایؼبة ٝی ١ٞبیي ٦ّ ثَای 

١ی٘ ث٦ س٤ٙیي ث٨ی٦٢، ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ٣آ٤ُٝٗ ٨ٙ٣ٍبی اىِای٘ آٟ ىٍ ىٕش٤ٍ ّبٍ ٖٝئ٤الٟ َٝسجظ ثب 

 . ّٚب٣ٍُی ٍَإٍیَى

ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ىٍ ًَٙ إشبٟ َّىٕشبٟ ٣ىٍ ىٙز ٣ٕیـ ى٧ٖالٟ ٣اٍـ ٙي٥ إز، ٦ّ ىاٍای 

اُ ١ؾَ ٢ٝبثـ آة ٕغلی ، ٣ٍىهب٦١ ٧ب ٨ٝٞشَی٠ ٢ٝبثـ آة .إشقياى ُیبىی ػ٨ز ّٚب٣ٍُی ٝی ثبٙي

إَ ؿ٦ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ىاٍای اٍٚیٜ ١ی٦ٞ َٝع٤ة سب ١ی٦ٞ هِٚ إز . ىٍ ای٠ ٝلي٣ى٥ ٝی ثب٢ٙي

 ٝیٚی ٝشَ ٝی ٍٕي ،اٝب ث٦ ىٙی٘ فيٛ ٨ٝبٍ آث٨بی ٕغلی ىٍ ى٤ٞٗ ٦ّ360 ثب١ٍيٕی ٕبال٦١ آٟ ث٦ 

َٕٛ ٕبٗ ٦ّ ٧َٞا٥ ثب ىقبٙیز ّٚب٣ٍُی إز ،ّٞج٤ى آة  ثبفض ٙي٥ ٦ّ  ثو٘ فٞي٥ اٍاضی ث٦ 

فال٥٣ ثَای٠ ٙی٥٤ ٧بی آثیبٍی ٢ٕشی ١یِ ثبفض ٧يٍ ٍىز آة ٙي٥ ١٣یبُ ث٦ .٤ٍٝر ىیٜ ّٚز ٤ٙى 

١شیؼ٦ ٨١بیی ّٞج٤ى آة ىٍ ٣ٍٕشب٧ب،ىٍآٝي ا١يُ ٣ٍٕشبییبٟ اُ عَیٌ .٢ٝبثـ آة ٍا سٚيیي ٝی ١ٞبیي

اُ آ١ؼب ٦ّ ٢ٝبثـ ىٍ آٝي ىیَٖی ثَای ای٠ ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ٣ػ٤ى ١ياٍى .ّٚب٣ٍُی ٝی ثبٙي 

،ث٢بثَای٠ ٨ٝبػَر ث٦ ٨َٙ ٧ٍ٣ب َّىٟ ُٝی٨٢ب ٣یب ٣إٌاٍی ث٦ ٤ٍٝر اػب٥ٍ س٨٢ب ٍا٧ْبٍ ٤ٝطَ اُ ١ؾَ 

. آ١بٟ إز

ثیٚشَ ػٞقیز :  ثٍَٕی ٕبهشب٧ٍبی ١٤٢ّی اٍشٞبىی ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ١ٚبٟ ٝی ى٧ي ٦ّ اٙو

.  ىقبٙیز ٝی ٢٢ّي  (ّٚب٣ٍُی )٣ٍٕشبیی ىٍ ثو٘ ا٣ٗ اٍشٞبى

. ٝل٤ٞالر فٞي٥ ٍُافی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ٢ٕيٛ ، ػ٤ ١٣و٤ى ٝی ثبٙي:ة

اٍشٞبى هب٤١اٍ ٣ٍٕشبیی ىٍ اّظَ ٤ٝاٍى ٝجش٢ی ثَ ىقبٙیز ٧بی سَّیجی ىٍ ّٚب٣ٍُی إز : ع

. ،ث٢بثَای٠ ىاٝياٍی ٢ٕشی یْی اُ ٨ٝٞشَی٠ ىقبٙیز ٧بی ٕب٢ّبٟ ٍا ىٍ ٢ّبٍ ٍُافز سْٚی٘ ٝی ى٧ي
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ى٥٣َٕ٣ اُف٤اٝ٘ ىٍ دَا٢ّيٕی اٍاضی ٣دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ 

: ى٧ٖالٟ  ١َ٘ ىا١ٍي

 اٍشٞبىی ٣ٍ٣اثظ ا١ٖب١ی ثب –ٝلیظ عجیقی ث٦ ف٤٢اٟ ُٝی٦٢ ٕبُ ٣ٍاثظ اػشٞبفی : َٙایظ عجیقی (اٙو

. ٝلیظ ، فبٝٚی ٨ٜٝ ىٍ دَا٢ّيٕی اٍاضی ث٦ ٙٞبٍ ٝی آیي

َٙایظ س٤د٤َٕاىی ٝلي٣ى٥ ثبفض ایؼبى ث٤ُٚ ٧بی ػيإب٦١ ىٍ ٣ٍٕشب ثَای ّٚب٣ٍُی ٙي٥ إز  

٣یْی اُ ىالی٘ دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ٣ٍٕشب٧ب ث٦ ٙٞبٍ ٝی ٣ٍى ٣ای٠ دَا٢ّيٕی اٍاضی ثبفض 

. ٙي٥ إز ٦ّ ثیٚشَ ّٚب٣ٍُاٟ، ىٍ ١َبط ٝوشٚو ٣ٍٕشب ىاٍای ُٝی٠ ٍُافی ثب٢ٙي

ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ىٍ دَا٢ّيٕی اٍاضی ،ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ ٣ثبُى٥ دبیی٠ آثیبٍی ث٦ ٙلبػ : َٙایظ ا١ٖب١ی (ة

: ا١ٖب١ی فجبٍس٢ي اُ

سبٍین آثبى َّىٟ ُٝی٨٢ب ٣فيٛ سل٤ٗ ٝظجز ىٍ ٌٍُٕٝبٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ،ثبفض (1

دَا٢ّيٕی ثیٚشَ ُٝی٨٢ب ٣ضقو ّٚب٣ٍُی ٙي٥ إز؛ 

 ٍفیشی ٦ّ ىٍ ٌٕٙش٦ ٝبْٙبٟ ُٝی٨٢بیٚبٟ ٍا ث٦  ِٝاٍؿ ٤ّؿِ سَٖیٜ ٣ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ –١ؾبٛ اٍثبة(2

اػب٥ٍ ٝی ىاى١ي ؛ 

دبیی٠ ث٤ىٟ ٕغق ى٢ب٣ٍی ٣فيٛ اْٝبٟ إشيبى٥ اُ ٣ٍٗ ْٝب١ی٥ِ ٣سؼ٨یِار دیَٚىش٦ ىٍ ٍغقبر (3

دَا٢ّي٥؛ 

ٍٙي ػٞقیز ٣ٍٕشب٧ب ٣فيٛ ٣ػ٤ى ُٝی٠ ّبىی ٣اػَا ی ٍب٤١ٟ اٍص ٦ّ ثبفض سيْیِ ثیٚشَ (4

اٍاضی ٙي؛ 

فبٝ٘ اٍص ٨ٕ٣ٜ ثَی ىهشَاٟ اُ ُٝی٠  ٦ّ ىٍ ثیٚشَ ٤ٝاٍى ثب ٝوبٙيز ثَاىٍاٟ ٧َٞا٥ إز ،ثبفض (5

ٙي٥ ٦ّ ٍب٤١ٟ اػب٥ُ ّٚز ٣ّبٍ ىٍ ُٝی٨٢ب ٍا ١ي٧ي ٣ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی  ىٍ ثیٚشَ ٤ٝاٍى ث٦ ٝير 

ٕبٗ ثال إشيبى٥ ٝب١ي٥ ا١ي؛ 15-10

ضقو اٍشٞبىی ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ٣ٍٕشبیی ٣ى٣َٗ ٍغق٦ ای ُٝی٨٢ب ٦ّ ثبفض ٍغق٦ ٍغق٦ ٙيٟ ثیٚشَ (6

. اٍاضی ٙي٥ إز
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ّٚی٦ ػ٤اٝـ ٣ٍٕشبیی ای٠ ٨َٕٙشبٟ ،دی١٤ي٧بی دبیياٍ ٣ٍّىی ثب ُٝی٠ ٧بی ٍُافی ه٤ى ىا١ٍي ٦ّ 

فبىار ٤ٍٕ٣ٛ ث٦ آ٨١ب إشلْبٛ ثوٚیي٥ إز، دی١٤ي٧بی ٤ٌٍّٝ ث٢یبى٧بی ٍُافی ٣ی٥ْ ای ث٦ ٣ػ٤ى 

آ٣ٍى٥ ا١ي ٦ّ ١شیؼ٦ آٟ یِ ٤١ؿ هبٛ ٠ْٖٝ ،ْٙ٘ ٣ی٥ْ ای اُ ُٝی٠ ٧بی ٍُافی ٣ٍ٣ٗ 

ٝغبٙق٦ كبضَ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ دی ثَىٟ ث٦ فٚ٘ دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ .ّٚب٣ٍُی ثو٤ٞٛ ٝی ثبٙي 

ا٤٢ّٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙقبر . ثو٘ ّٚب٣ٍُی  ٣ اٍائ٦ ٍا٧ْب٧ٍبی ٢ٝبٕت ىٍ ای٠ ُٝی٦٢ ٝی ثبٙي

 ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ث٦ آ٤ُٟٝ SWOTا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ىٞ٘ ؿ٨بٍٛ ٣ إشيبى٥ اُ س٢ْیِ 

. ىَضیبر ث٦ ٤ٍٝر ُیَ دَىاهش٦ ٙي٥ إز

آسهَى فزضیبت  - 5-1

 :  افلیفزضیِ - 5-1-1 

ث٦ ١ؾَ ٝی ٍٕي ٦ّ ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی فال٥٣ ثَٝشنی٧َبی ٖٝشَیٜ ٣آْٙبٍٝب٢١ي سبثـ 

ٝشنی٧َبی َٕٝبی١،٦ی٣َی ّبٍ،آ٤ُٝٗ ٣س٣َیغ،ُیَ ٕبهز ٧ب ٣ٖٝبئ٘ ٨١بىی،ثیٚشَ سلز سبطیَ 

 .ف٤اٝ٘ د٨٢بٟ ٣میَٖٝشَیٜ ٍَاٍىاٍى

ىٍ ٍاثغ٦ ثب ١شبیغ كبٝ٘ اُػٞـ ث٢يی، ٝجبكض سْٞیٚی ٌٕٙش٦ ٣ثب س٤ػ٦ ث٦ فبٝ٘ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی 

ثو٘ ّٚب٣ٍُی ث٦ ف٤٢اٟ ٣ٕی٦ٚ ی ثَای ىٕشیبثی ث٦ س٤ٙیي ث٨ی٦٢،ٕغق ١ُيٕی ٢ٝبٕت ٣ّٚب٣ٍُی 

٣ٍٕشب٧بی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝٚب٧ي٥  (عجیقی،اػشٞبفی ٣اٍشٞبىی)دبیياٍ، ثب ثٍَٕی اثقبى ١٤ٕب٤ٕٟ 

ٙي ٦ّ ىقبٙیز مبٙت ٢ٝغ٦َ ٍا ىقبٙیز ٧بی ّٚب٣ٍُی سْٚی٘ ٝی ى٢٧ي، ث٢بثَای٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞیز 

ّٚب٣ٍُی ىٍ ا٢ٝیز مٌایی َٝىٛ، فال٥٣ ثَٝشنی٧َبی ثبال، سل٤ٗ ٣ى١٤َٕٕی ىٍ ٕبهز اٍاضی،  

ٙی٥٤ سَٖیٜ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی اُآٟ، سَّیت ػٞقیز ىقبٗ، ىاٙش٠ ا١ٖی٥ِ س٤ٙیي ٣ ث١َب٦ٝ ٍیِی، یْذبٍؿ٦ 

ٕبُی اٍاضی، اٝالف ٙج٦ْ آثیبٍی ،إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبی ػيیي،سنییَ ىٍ ٤١ؿ ٝل٤ٞٗ  ٣ا٤ٖٙی 

ّٚز ٝش٢بٕت ثب ١یبُ َٝٞه ،ی٥َ٨ ٕیَی اُ ١َبط ٤ٍر ٣ىَٝش٨ب ٣س٤َیز ضقي٨ب ٣ث٦ كياٍ٘ 

-ٍٕب١يٟ س٨يیي٧ب،سبطیَٖٝشَیٞی ىٍث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣ث٦ سجـ آٟ ٣ضقیز اٍشٞبىی

دَا٢ّيٕی اٍاضی ١٣ؾبٛ آثیبٍی ،ْٝٚالر فٞي٥ ی ٍا ىٍ ٣ضقیز ّٚب٣ٍُی . اػشٞبفی َٝىٛ ىاٍى

٢ٝغ٦َ ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز ٦ّ ثب فض اىِای٘ ٧ِی٦٢ ٧ب ٣اساله اٍشٞبىی ف٤اٝ٘ ٨١٣بى٥ ٧بی س٤ٙیي 
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ّٚب٣ٍُی ،ّب٧٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ، فيٛ فال٦ٍ ١ٖ٘ ػ٤اٟ ث٦ ١ؾبٛ ٢ٕشی ّٚب٣ٍُی ٣ى١ٍشیؼ٦ ُٝی٦٢ 

اٝب ثب س٤ػ٦ ث٦ ای٦ْ٢ یْی اُ ٍا٨٧بی اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ،یْذبٍؿ٦ .ٕبُی  ثَای ٨ٝبػَس٨ب  ٙي٥  إز

ٕبُی اٍاضی ٣اٝالف ٙج٦ْ آثیبٍی اُ عَیٌ كيَؿب٨٧بی فٞیٌ ١٣ی٦ٞ فٞیٌ ٝی ثبٙي،ای٠ ٖٝب٦ٙ 

ثبفض اىز ٕغق آث٨بی ُیَُٝی٢ی ىٍ ىٙز ى٧ٖالٟ ٙي٥ إز، سبػبیی ٦ّ ِٕاٍٙی ثب 

ِٕاٍٗ س٤ػی٨ی سٞيیي٤٢ٞٝفیز ث٥َ٨ ثَىاٍی ا٢ُٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ىٙز ى٧ٖالٟ ثب ّي "ف٤٢اٟ

الُٛ ث٦ یبىآ٣ٍی إز ٦ّ ٣ٍٕشب٧ب ی .ا اٍائ٦ َٕىیي٥ إز1384-85ىٍٕبٗ"1308-1ٝغبٙقبسی 

فال٥٣ ثَای٠ ى٣َٗ ُٝی٠ س٤ٕظ .٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٤٢ٞٝفیز ى٧ٖالٟ ٤ٝػ٤ى ٝی ثبٙي

ّٚب٣ٍُاٟ ى٣ٍٍٕشب٧بی ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ اىِای٘ یبىش٦ إز،ث٦ ای٠ ٤ٍٝر ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ ُٝی٨٢بی 

ه٤ىٍا ث٦ َٕٝبی٦ ىاٍاٟ ٨َٙی ى٣َهش٦ ٣ث٦ ٨َٝ٨ٙبػَر ٝی ٢٢ّي ٣ ای٠ َٕٝبی٦ ىاٍاٟ اٍياٛ ث٦ 

٣ٍٕشب٧بی )كيَؿب٥ امٚت ثي٣ٟ ٝؼ٤ُ ٝی٢ٞبی٢ي ٣ثبفض ث٣َُ ْٝٚالسی ىٍ ٢ٝغ٦َ ٙي٥ ا١ي

.   (..٣ٍَؿبی،١٣َّياٟ،َٕاة،ى٥ ٍٙیي ٣

سٞبٝی ٤ٝاٍى ى٤ً اٌَّٙ ثَث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٣٣ضقیز ّٚب٣ٍُی ٢ٝغ٦َ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ 

 .،سبطیَ ٖٝشَیٜ ىا١ٍي،ث٢بثَای٠ ىَضی٦ ٝب ث٦ اطجبر ٝی ٍٕي

 فزضیبت تبثغ - 5-1-2

 .اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٤ٝػت ّب٧٘ ى٣ٍََٕشبیی ٝی ٤ٙى- 

سنییَار س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی،ٍاثغ٦ ٖٝشَیٞی ثبٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ثو٘ ّٚب٣ٍُی   - 

 .ىاٙش٦ إز

سل٤السی ٦ّ ىٍ ػبٝق٦ ٣ٍٕشبیی ث٦ ع٤ٍ ّٚی ٤ٍٝر َٕىش٦ ٣ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ١یِ اُ ای٠ ٍبفي٥ 

ٖٝشظ٢ی ١ج٤ى٥ ، ىٍ سَّیت ىضبث٢يی ٖٝب٠ّ آٟ ١یِسبطیٌَٕاٙش٦ ٤ٝ٣ػت ى١٤َٕٕی ؿ٥َ٨ ی ٢ٕشی 

٢٧ٖبٝی ٦ّ ىٍآٝي یِ ّٚب٣ٍُ اُ عَیٌ ّٚب٣ٍُی ا٤ٝٙی ٣فٚٞی، إشيبى٥ اُ . آٟ ٙي٥ إز

٨١بى٥ ٧بی دَثبُى٥ ٣س٤ٙ٤٢ّْی ٤١ی٠،یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ٣ ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ، اىِای٘ یبىز 

٣ا٢ٝیز مٌایی ا٣سبٝی٠ ٙي، ٍيٍس٘ ثَای ا١ٖی٥ِ ّٚز ٤١٣آ٣ٍی اىِای٘ ٝی یبثي ُیَّٚز ،س٤٢ؿ 

٤ٝػت  (..ؿن٢ي٢ٍٍي،ٕیت ُٝی٢ی ٣)س٤ٙیي ،سنییَس٤َیٜ ٍُافی ٣اىِای٘ ّٚز ٝل٤ٞالر ٢ٝقشی
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ٝی ٤ٙى٦ّ ّٚب٣ٍُی ث٦ ٙی٥٤ سؼبٍی ٧٣ٖٞبٛ ثب١یب٧ُبی ثبُا٤ٍٍٝر ثٖیَى، ٦ّ ٧ٞی٠ ف٤اٝ٘ 

ثبفض سنییَ ٕبهشبٍاٍشٞبىی ٣ٍٕشب، ٣ٍاع ٣ٍاثظ د٤ٙی،ٕٖشَٗ ٕیٖشٜ ثب١ْی ىٍسبٝی٠ س٨ٖیالر 

٣ٍٕشبییبٟ ٣ّٚب٣ٍُاٟ امٚت ث٦ ٤ٍٝر دَىاهز ٍیٞز ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٣٣اٛ ٝی 

اُآ١ؼب ٦ّ ىٍ ثٍَٕی ٧بی ث٦ فٞ٘ آٝي٥ ٝٚوٜ ٙي ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ ه٤ا٧بٟ ٢ٝبثـ َٕٝبی٦ ای .٤ٙى

٧ٖش٢ي ٦ّ ٧ٜ ١یب٧ُبی س٤ٙیي ٧٣ٜ ١یب٧ُبی َٝٞىی هب٤١اٍٍا سبٝی٠ ١ٞبیي، س٨ٖیالر دَىاهشی ثب٨ْ١ب 

ٍاىٍ ىقبٙیز ٧بی ٝب٢١ي ٝنب٥ُ ىاٍی، ىٕز ى٣َٙی ٣ٕبیَ ىقبٙیز ٧بی ىٍآٝيُا ث٦ ّبٍٝی ٕی١َي 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ْٝٚالر ٤ٝػ٤ى اُ ٍجی٘ .٣ث٦ ای٠ سَسیت ىٍآٝيثیٚشَی اُ ّٚب٣ٍُی ث٦ ىٕز ٝی آ١ٍ٣ي 

دَا٢ّيٕی اٍاضی ،ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ ،ّٞج٤ى آة ٣ِٝیش٨بی ٦ّ ىٍ ٍىـ ای٠ ْٝٚالر ٣ػ٤ى ىاٍىاُ 

ٍجی٘ اىِای٘ س٤ٙیي ىٍ ٣اكي ٕغق ٣ّبٍایی ث٨ج٤ى ٣ضقیز اػشٞبفی،ّب٧٘ اساله ٢ٝبثـ آة  

٣إشيبى٥ اُ ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠ آثیبٍی ٦ّ ٝی س٤ا١ي اىِای٘ ٕغق ُیَ ّٚز اٍاضی ٍاىٍ ثَ ىاٙش٦ 

ّب٧٘ ٧ِی٦٢ ٧بی ّبٍَٕی، اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ، ٝيیَیز ٍِٝف٦ ، إشيبى٥ َٕیـ .ثبٙي 

سَ ٣ اٍُاٟ سَ اُ ٝبٙی٠ آالر ،كٞ٘ ١٣َ٘ َٕیـ سَ ٨١بى٥ ٧ب  ٣س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی، اىِای٘ اٍُٗ 

ُٝی٠ ٣ىٍآٝي،ّب٧٘ اهشالىبر ،ّب٧٘ ىََ، ٝلي٣ى ٤ٞ١ىٟ ىقبٙیز ىالالٟ ،ّٚز سضٞی٢ی ٣ىٍ 

١شیؼ٦ ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىٕشیبثی ث٦ س٤ٕق٦ دبیياٍ ّٚب٣ٍُی ٣ٍ٣ٕشبیی ٍا س٨ٖی٘ ٝی ١ٞبیي،ث٢بثَای٠ 

. ىَضیبر سبثـ ٝب ١یِ ث٦ اطجبر ٝی ٢ٍٕي

ًتیجِ گیزی  - 5-2 

ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ ٣اكي ٧بی س٤ٙیيی ٣دَا٢ّيٕی ُٝی٨٢بی ّٚب٣ٍُی ٦ّ ١شیؼ٦ ٕبهشب٢ٍٕشی 

ّٚب٣ٍُی ىٍ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ إز، ث٦ یْی اُ ٤ٝا١ـ اٝٚی ىٍ ث٨ج٤ى ث٥َ٨ ٣ٍی ٣س٤ٕق٦ 

ؿ٢ی٠ ٣ضقیشی ث٢بثََٝشضیبر عجیقی،ى٢ی،اٍشٞبىی، اػشٞبفی ٣ٕیبٕی .ّٚب٣ٍُی سجيی٘ ٙي٥ إز

ثَای٠ إبٓ ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ىٍ .ىٍ ١ؾبٛ اٍثبة ٍفیشی ایَاٟ ديیي آٝي٥ إز ٣سب٤٢ّٟ ى٣اٛ یبىش٦ إز

 :دَا٢ّيٕی اٍاضی ٣ّب٧٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ فجبٍس٢ياُ

 اٝالكبر اٍضی ٨ٝ٣بػَر ىٍ ى٦٧ ثقي اُآٟ اُعَیٌ هَیي٣ى٣َٗ اٍاضی؛-1

 فبٝ٘ اٍص  ث٦ ىٙی٘ اٝالكبر اٍضی ٣ٍ٣اع اٍص ث٦ ىهشَاٟ ىٍ ا١َالة إالٝی ؛-2
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 اىِای٘ ػٞقیز ٣ٍٕشب٧ب٣فيٛ ٣ػ٤ى ُٝی٠ ّبىی ثَای ّٚز؛-3

 فيٛ اْٝبٟ إشيبى٥ اُ ٝبٙی٠ آالر دیَٚىش٦ ٣سؼ٨یِار ٤١ی٠ ّٚب٣ٍُی؛-4

  .دیَی ػٞقیز ّٚب٣ٍُ٣فيٛ اعالؿ اُ ٨١بى٥ ٧بی ػيیي٣دَثبُى٥ ٨ٙ٣ٍ٣بی ٤١ی٠ ّٚز-5

ثَإبٓ ١شبیغ سلَیٌ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ثٍَٕی ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ ٣ٍی  ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ 

ى٧ٖالٟ، ای٠ ثو٘ ث٦ فٚز ا١ج٥٤ اىَاى ٙبم٘، دبیی٠ ث٤ىٟ اٍُٗ اى٣ِى٥ ٧٣ٞـ٢ی٠ 

٤٨ّٙز ٠ٕ،ثی ٤ٕاىی ٣ّٜ ٤ٕاىی،٤ّؿِ ث٤ىٟ ٍغقبر اٍاضی ٣فيٛ ٨ٝبٍر )ٕبهشب٢ٍٕشی

ث٢بثَای٠ سب ُٝب١ی ٦ّ ٕبهشبٍ ٢ٕشی ثَای٠ ثو٘ .ىاٍای ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی ّبٍ دبیی٢ی ٝی ثبٙي  (اىَاى

كبّٜ ثبٙي ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ٣ٝيیَیز ا٤ٝٙی ٣فٚٞی ىٍ ٤ٍٝى آٟ ٤ٍٝر ١ٖیَى،اٝیي ؿ٢يا١ی 

.      ثَای ایؼبى ّٚب٣ٍُی دبیياٍ ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی دبیياٍ ٣ػ٤ى ١ياٍى

یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی .٣ٍٕشب٧بی ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ىاٍای ٕبهشبٍىضبیی ١ب ٢ٝؾٜ ٧ٖش٢ي

٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ،ىَای٢يی إز ٦ّ ثب سنییَ ٕبهز ىضبیی اٍاضی ٍُافی اُ عَیٌ اٝالف 

٣سل٤ٗ ىٍ ٝيیَیز ٍِٝف٦ ض٠ٞ سلَُ ثوٚی ث٦ اٍشٞبى ٣ٍٕشب ،سل٤ٗ ىٍ ٕبهشبٍىضبیی ٤١اكی 

. ٣ٍٕشبیی ٣ى١ٍشیؼ٦ فَْٞٚى ٝظجز ٍا ىٍدی ه٤ا٧ي ىاٙز ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٍا س٨ٖی٘ ٝی ١ٞبیي

دبیی٠ ث٤ىٟ ث٥َ٨ ٣ٍی ٣دَا٢ّيٕی اٍاضی ،اساله ٢ٝبثـ آة ٣ى١ٍشیؼ٦ ٧ٍب ٙيٟ ُٝی٨٢ب ٨ٝ٣بػَر ث٦ 

. ٧َ٨ٙب ٍا ىٍدی ىاٙش٦ إز

َٙایظ آة ٤٧٣ایی ىٍ ای٠ ٢ٝغ٦َ س٢ب٣ة ّٚز ىٍ یِ ى٥ٍ٣ یِ ٕب٦ٙ ٍا ١ٞی ى٧ي ٣ثَىاٙز 

. ٝل٤ٞٗ ىٍ یْٖبٗ ٍُافی ىَظ یْجب٤ٍٍٝر ٝی ٕیَى

٢ٝبثـ آة ٝٚشَُ ٣س٤ُیـ آة ثَإبٓ ٢ٕز ٌٕٙش٦ ١٣ٌٖ اٍاضی ٝی ثبٙي ٦ّ ىٍ یِ ٝير ُٝبٟ 

ٝقی٠ ،ّٚب٣ٍُ ثبیي آة ٍا ث٦ ُٝی٨٢بی دَا٢ّي٥ ٣ٝشقيى ثَٕب١ي ٦ّ یْی اُ ف٤اٝ٘ ثٖیبٍ ٢ٝيی ٣سبطیَ 

 .ٌٕاٍ ث٣ٍَی ثبُى٥ دبیی٠ ّٚب٣ٍُی ٣آثیبٍی ٝی ثبٙي

ىٕشیبثی ث٦ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ دبیيا٣ٍٍٕشبیی ى٣ٍَٕ إشيبى٥ ٝغ٤ٚة ٣ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ 

٨ٙ٣ٍبی ٢ٕشی آثیبٍی ٦ّ ٢ٝؼَث٦ ٧يٍٍىز آة ٝی ٤ٙى، دَا٢ّيٕی اٍاضی ،ّٚب٣ٍُی .إز
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٢ٕشی، ىقبٙیز می٢َٝغَی ٤ٕ٣ىػ٤یب٦١ ىالالٟ، إشيبى٥ ثی ٣ٍی٦ ا٤ُٕٞٛ، فيٛ س٤ػ٦ ث٦ ٨ٙ٣ٍبی 

فٚٞی ّبٙز، فيٛ ث٥َ٨ ٣ٍی ٢ٝبٕت، ىَياٟ ث١َب٦ٝ ٍیِی ىٍ ٖٝبئ٘ ُیَث٢بیی ث٦ ه٤ٞٛ ىٍ ُٝی٦٢ 

سلَیَبر ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی فٚٞی ىٍ ه٤ٞٛ ّبٙز، ىاٙز ٣ثَىاٙز، فيٛ كٞبیز ثو٘ ى٣ٙشی 

اُّٚب٣ٍُاٟ ث٦ ه٤ٞٛ ٢٧ٖبٛ ّب٧٘ ٙيیي ٍیٞز ٝل٤ٞٗ ،ٕیبٕش٨بی ١بىٍٕز ثبُاٍٝل٤ٞالر 

ّٚب٣ٍُی ٣فيٛ ٣ػ٤ى ُیَٕبهش٨بی ثبالىٕشی ٣دبیی٠ ىٕشی ّٚب٣ٍُی ى٨ٍَٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ، اُ 

ث٢ب ث٦ اؽ٨بٍ ١ؾَ ّٚب٣ٍُاٟ،ّبٙز ٝل٤ٞالسی .٨ٝٞشَی٠ ْٝٚالر ىٍای٠ ثو٘ ٝل٤ٖة ٝی ١٤ٙي

٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١ياٙش٦ ثبٙي، ث٦ ىٙی٘ ٣ػ٤ى ىالالٟ كَّشی ٍیِٖ دٌیَثَای ّٚب٣ٍُاٟ إز 

،ث٦ ٦١٤ٕ ای ٦ّ ّٚب٣ٍُاٟ ثَای٠ ثب١ٍ٣ي٦ّ ّٚز ای٠ ٝل٤ٞالر ٝب٢١ي ٍٞبٍإز ٣ٝل٤ٞالسی 

ٝب٢١يٕیت ُٝی٢ی، دیبُ، ؿن٢ي٢ٍٍي، ٤٧یغ ٣ی١٤ؼ٦ ٧َٕب٦ٙ ث٦ ٤ٍٝر ٝبىیبیی اُ ٤ٕی ىالالٟ ىٍىٞ٘ 

ثَىاٙز ٍیٞز ٌٕاٍی ٝی ٤ٙىث٦ ع٤ٍی ٦ّ ىالٙی ىٍ ى٣َٗ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی د٤َٕىسَی٠ 

١ب٢ٝبٕت ث٤ىٟ ١٣بّبٍآٝيی ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی اُْٝٚالر .ٙن٘ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝی ثبٙي

فٞي٥ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ى٧ٖالٟ ا ٕز ٣ثلض ٝبْٙیز ٣ٍب٤١ٟ اٍص ثبفض ٤ّؿْی ٍغقبر 

ّٚب٣ٍُی ٣٣اكي ٧بی س٤ٙیيی ٣اْٝبٟ إشيبى٥ ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ ٣ث٦ ّبٍٕیَی ٙی٥٤ ْٝب١ی٥ِ ّب٧٘ 

٣ضقیز ث٥َ٨ ثَىاٍی ٣ثَىاٙز اُ آة ١ب٢ٝبٕت إز ٣إَ ای٠ ٣ضقیز اىا٦ٝ یبثي،٤ّیَآی٢ي٥ .یبثي

.      َٕٕجِسَی٠ ٣ثٍِٕشَی٠ ىٙز إشبٟ َّىٕشبٟ  یق٢ی ىٙز ى٧ٖالٟ ، ه٤ا٧ي ث٤ى 

: راّىبرّب ٍپیؾٌْبدات-  5-3

ا٧شٞبٛ  ثَس٤ٕق٦ ٣ٍٕشب٧ب ث٦ ف٤٢اٟ ٍا٧ْبٍ ٤ٝطَّب٧٘ ىََ ٣ٍٕشبیی، اىِای٘ ىٍآٝي هب٤١ا٧ٍبی ّٜ 

اُ ُٝی٦٢ ٧بیی إز ٦ّ ىٍ ث١َب٦ٝ  (٣ث٦ اٝغالف ػبثؼبیی ىََ)ىٍآٝي ٣ػ٤ٕٚیَی اُ ٨ٝبػَر 

ث٦ فجبٍسی ثب سنییَ ١َٖٗ، ٣ٍٕشب٧ب اُ ٝلٚی ثَای س٤ٙیي .ّب٧٘ ىََ ٝی س٤ا١ي ٤ٍٝى سبّیي ٍَاٍ ٕیَى

. َٝه ث٦ ٝلٚی ثَای س٤ٙیي ١ُ٣يٕی ٝجيٗ ٝی ١٤ٙي

فال٥٣ ثَ ای٠، اىِای٘ س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی ٣اٍائ٦ كٞبیز ٧بی الُٛ ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ ثب ٧يه اىِای٘ 

ىٍآٝي آ١بٟ ٣ث٨ج٤ى اٍُٗ اى٣ِى٥ ثو٘ ّٚب٣ٍُی س٤اٛ ثب سبّیي ثَ سلَیٌ ،س٤ٕق٦ ٣آ٤ُٝٗ ١ی٣َی 

ث٦ ای٠ ٢ٝؾ٤ٍ اٝالف ١ؾبٛ هَیي سضٞی٢ی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی .ّبٍ ىٍ ای٠ ثو٘ ض٣ٍَی إز

٣ٕٖشَٗ ٢ٝبیـ ثٖش٦ ث٢يی ٣ىَا٣ٍی ٤ٝاى مٌایی ٤ٝاٍىی إز ٦ّ ١یبُ ث٦ ّب٢ٍٙبٕی ٧بی الُٛ 
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ث٦ فال٥٣ ثب ایؼبى ث١َب٦ٝ ٧بیی ثبیي ىٍآٝي هب٤١ا٧ٍبی ٣ٍٕشبیی ٍا سضٞی٠ ٣ٝوبعَار ٝقیٚشی . ىاٍى 

. آ١بٟ ٍا ّب٧٘ ىاى

س٤ا٢ٞ١ي ٕبُی ث٦ ف٤٢اٟ اٝٚی سَی٠ ػ٨ز ٕیَی ى٣ٙز ىٍ ٝجب٥ٍُ ثب ىََ ث٦ ٍا٧ی ػِ ایؼبى اٙشنبٗ 

ىٍ فی٠ كبٗ ٝب٧یز ىََ ایؼبة ٝی ٢ّي ٦ّ اٙشنبٗ ٧يىياٍ ىٍ ای٠ ُٝی٦٢ ٣ُى .٢ٝش٨ی ١و٤ا٧ي ٙي

ٌٙا آ٤ُٝٗ اىَاى ػ٤یبی ّبٍ ٢ٙ٣بٕبیی ُٝی٦٢ ٧بی ایؼبى .ثبُى٥ ث٤ى٥ ٣ث٦ ٕبىٕی ٍبث٘ ك٤ٞٗ ثبٙي

ثَای ٣إٌاٍی ث٦ اىَاى ػ٤یبی ..ٝٚبم٘ ٣ُى ثبُى٥  ىٍ ثو٨ٚبی ّٚب٣ٍُی،ىاٝياٍی،٢ٝبیـ ىٕشی ٣

.  ّبٍ اُ ػ٦ٚٞ اٍياٝبر الُٛ ىٍ ػ٨ز س٤ا٢ٞ١ي ٕبُی ىََا إز

 ث٢بثَای٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘  ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی  ٣ث٨ج٤ى ٣ضقیز 

 :اٍشٞبىی ّٚب٣ٍُاٟ ،ٍا٧ْب٧ٍبی ُیَ دی٨٢ٚبى ٝی ٤ٙى– اػشٞبفی 

 ث٨ی٦٢ ٕبُی َٝٞه ٤ّى ٤ٕٞ٣ٛ ّٚب٣ٍُی؛ -  1 

 ٝغبٙق٦ ٢ٙ٣بٕبیی ١ؾبٛ ٧بی دبیياٍ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٝش٢بٕت ثب َٙایظ اػشٞبفی ٣اٍشٞبىی ٢ٝغ٦َ ؛- 2  

 اٍشٞبىی ٤ٞ١ىٟ ا١يا٥ُ ٣اكي٧بی ث٥َ٨ ثَىاٍی ٣ػ٤ٕٚیَی اُ دَا٢ّيٕی ای٠ ٣اكي٧ب؛-   3

اٍسَبی س٤ٙ٤٢ّْی ٢ٝبٕت ىٍ ؿَه٦ س٤ٙیي ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٣افٞبٗ كٞبیز ٧بی الُٛ -  4

 ثَای س٤ٕق٦ ْٝب١یِإی٤ٟ ىٍس٤ٙیي ٝل٤ٞالر ؛

 سقیی٠ ٍبثٚیز اٍاضی ّٚب٣ٍُی ثَای اٍائ٦ ا٧٤ٖٙبی ٢ٝبٕت س٤ٙیي ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚو ٤ٍّٚ؛- 5

 ث٨ج٤ى ٍاثغ٦ ٝجبى٦ٙ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب ٕبیَ ثو٨ٚبی اٍشٞبىی؛- 6

كيؼ،اكیبء ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُ ٢ٝبثـ آة ّٚب٣ٍُی ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ دبیياٍی س٤ٙیيار ّٚب٣ٍُی -  7

 ٣س٤ٕق٦ دبیيا٣ٍٍٕشبیی ؛

 اٍسَبی ٍا١يٝبٟ آثیبٍی ىٍ اٍاضی آثی ّٚب٣ٍُی ؛-  8 

 افٞبٗ ا٤ٖٙی ّٚز ٝش٢بٕت ثب ؽَىیز دبیياٍی ٢ٝبثـ آة؛- 9
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 اٍسَبی إٓب٧ی ف٤ٞٝی ٣ى٢ی ّٚب٣ٍُاٟ اُ ٨ٙ٣ٍبی ث٨ی٦٢ آثیبٍی ٣ّٚب٣ٍُی؛- 10

اىِای٘ ىٍآٝي ٣س٤اٟ اٍشٞبىی س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ػ٤ٕٚیَی اُ - 11

 ٨ٝبػَر آ٨١ب؛

 ػ٤ٕٚیَی اُ آس٘ ُىٟ ّب٥ ٣ّٚ٘ ٣ثَبیبی ٕیب٧ی ؛-12 

س٢ؾیٜ ثبُا٣ٍاٝالف ٕبهشبٍس٤ُیـ ٣ثبُإٍٍب١ی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٣كٌه ىقبٙیز ىالالٟ -  13

 ؛

 س٤ا٢ٞ١يٕبُی ىَىی ٣سقب١٣ی ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ٣س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی؛- 14

اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ثب سبّیي ثَسؼ٨یِ ٣س٤ٕق٦ ٢ٝبثـ - 15

 ا١ٖب١ی؛

 إشيبى٥ ث٨ی٦٢ اُ ١َبط ٤ٍر ٣ىَٝش٨ب ٣ث٦ كياٍ٘ ٍٕب١يٟ ضقي٨ب ٣س٨يیي٧ب؛- 16

 ایؼبى ىَٝز ٧بی ٙنٚی ػيیي ٣ٝش٤٢ؿ ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی؛-17 

ّبٙز،ىاٙز )س٣َیغ ٨ٙ٣ٍبی ث٦ ٍُافی ثَای ثبال ثَىٟ ٍا١يٝبٟ س٤ٙیي ىٍ ّٚی٦ َٝاك٘ ٍُافی- 18

 ث٦ ٣ی٥ْ ىٍ ث٥َ٨ ثَىاٍی٨بی هب٤١اىٕی؛(٣ثَىاٙز

 سضٞی٠ هَیي ٝل٤ٞالر ٣اٍائ٦ س٨ٖیالر ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ ؛-19 

اٍُجی٘ سؼ٨یِ ٤١٣ٕبُی )اٍائ٦ هيٝبر ُیَث٢بیی ث٦ ّٚب٣ٍُاٟ ثَاس٤ٕق٦ اٍاضی ّٚب٣ٍُی- 20 

 ٣یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی؛

ایؼبى ٣س٤ٕق٦ ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠ ىٍ س٤ٙیي ٣ىَا٣ٍی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ثب ٍفبیز ٝالكؾبر - 21

 ُیٖز ٝلیغی؛

 ؛.اٝالف ٨ٙ٣ٍبی ٙوٜ ٣ّبٙز ىٍ اٍاضی ٙیجياٍ-22 

 كٞبیز اُ اىمبٛ ٝبْٙیز ٧بی ّٚب٣ٍُی ٢ٝ٣قشی ٣ایؼبى ٣اكي٧بی ّٚز ٢ٝ٣قز؛-23 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 د٤ٙ٘ ّبٝ٘ ثی٦ٞ ٝل٤ٞالر إبٕی ّٚب٣ٍُی ؛-24 

سٚيیٌ ىا١٘ ث٤ٝی ٣ثَِٕاٍی ّال٨ٕبی آ٤ُٝٙی ٣س٣َیؼی ٝش٢بٕت ثب١یب٧ُبی ٣ٍٕشبییبٟ - 25

 ٣ّٚب٣ٍُاٟ؛

ػ٤ٕٚیَی اُ ٧يٍ ٍىش٠ ٕیالث٨ب ثب إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبی ٝوشٚو ٝب٢١ي اكياص ث٢ي ًهی٥َ ای -26  

. ٣ا١لَاىی،سنٌی٦ ٤٢ٞٝفی آثو٤اٟ ٧ب٣دو٘ ٕیالة 
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: هٌبثغ ٍهبخذ

ثو٘ )ػبیٖب٥ ىقبٙیز ٍُافی ىٍ س٤ٕق٦ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بی ٣ٍٕشبیی "(. 1383)اثَا٧یٞی ،اكي  .1

.  ،  دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي، ىا١ٖٚب٥ ٨ٙیي ث٨ٚشی" (آثیِ ٨َٕٙشبٟ ٣ٍِی٠ 

 ) ثٍَٕی ١َ٘ ّٚب٣ٍُی ٣ىاٝذ٣ٍَی ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٣ٍٕشبیی "( . 1383)اثَمٜ ،ٝؼیي  .2

 ،  دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي، ىا١ٖٚب٥ سَثیز ٝقٜٚ " (٨َٕٙشبٟ إيَای٠ ى٧ٖشبٟ ٣ٍیی٠ 

. س٨َاٟ 

 .سلٚی٘ ٢ٝغ٦َ ای ٣ٕغق ث٢يی ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب،ٕبُٝبٟ ث١َب٦ٝ ٣ث٤ىػ٦.(1373)اػال ٙی ،د٣َیِ .3

.  د٤ٙ٘ ٕیب٧ی ٣َٝاسـ ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ. (1382)اىا٥ٍ ّ٘ ٢ٝبثـ عجیقی إشبٟ َّىٕشبٟ  .4

 .س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثبسبّیي ثَػبٝق٦ ٣ٍٕشبیی ایَاٟ،١َٚ ١ی.(1383)اُّیب،ٝٞغيی .5

،ٝؼ٦ٚ ٝبٙلی٠ "ٝٚبٍّز َٝىٛ ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی "(.1384)إالٝی ، فجياٙلٖی٠  .6

. ٣ٍ228ٕشب،ٗ 

. 12ٍا٧ْب٧ٍبی اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ،ٝؼ٦ٚ اٍشٞبى ٣س٤ٕق٦ ،ٗ . (1384)اكيی ١یب  .7

ػبیٖب٥ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٕق٦ دبیياٍ ٣ٍٕشبیی ثب سبّیي "( . 1386-87)اكٞي ُاى٥، فٚیَضب  .8

. ، دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي،ىا١ٖٚب٥ ٨ٙیي ث٨ٚشی"(٨َٕٙشبٟ َٕاة )ثَ ثو٘ ىاٝذ٣ٍَی 

ٍٙي ث٥َ٨ ٣ٍی ّ٘ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ عی ى٥ٍ٣ . (1375)اّجَی  .9

. ، ٝؼ٦ٚ د٧٣ْ٘ ٣س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی 75-1345

. ٝيیَیز ٣ٍٕشبیی ثب سبّیي ثَ ایَاٟ ،ا١شٚبٍار ٢ٕغ ٢٧َ ، س٨َاٟ .(1388) اىَاهش٦ ، ك٠ٖ  .10

 ٝلبٕج٦ ٣سؼِی٦ ٣سلٚی٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ "( . 1387)اٝیَ سی٤ٍٞی ،ٕٞی٦ ؛ٝبىً هٚیٚیبٟ  .11

. 4، اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ،ٗ "س٤ٙیي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ 
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ىٙز ١یٞج٤ُٚ ) س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ثَٝل٤ٍ ّٚب٣ٍُی "( . 1373-74)ای٤ثی ،ٕیي ٕقیي  .12

.  ،دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي، ىا١ٖٚب٥ ىَى٣ٕی ٨ٚٝي" (ٍبی٠ 

اثقبى ١٤ٕب٤ٕٟ ىََ ىٍایَاٟ، ثب١ِ َِّٝی ػ٤٨ٍٞی . (1384)اٍض٣َٛ ؿیَٚ، ١َٖی٠ .13

. 27إالٝی ایَاٟ ، ٝؼ٤ٞف٦ د٨ٚ٧٣ْبی اٍشٞبىی ،ٗ 

. س٤ٕق٦ دبیياٍ،س٨َاٟ ،ا١ؼ٠ٞ ٝشوٞٞبٟ ٝلیظ ُیٖز. (1376)ثلَی٢ی، كٖی٠  .14

 ثٍَٕی ا٢ٝیز مٌایی، ى٢ٚٞب٦ٝ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی "(. 1382)ثوشیبٍی،ٝبىً؛ ٧َُا كَی  .15

. 43-٣44س٤ٕق٦،ٗ 

عَف ٧بىی ٣ٍٕشب٧بی ٝبىً آثبى،ٝجبٍُ آثبى .(1385 )ثوٚياٍی ى٧ٖشبٟ ثٚجبٟ آثبى .16

. ٣كبػی آثبى

. ؛عَف س٤ٕق٦ یْذبٍؿ٦ ٤١اكی ٣ٍٕشبیی(1375)ث٢یبى ٠ْٖٝ ،ىىشَ سلَیَبر ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی  .17

. ُٝی٦٢ ٧بی مبٙت ىٍ ػنَاىیبی ا١ٖب١ی، ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ  .(1374)ث٨ي٣َُ ،ىبع٦ٞ .18

١ؾَی٦ ٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی .(1385)دبدٚی یِىی ، ٝلٞي كٖی٠ ؛ٝلٞي اٝیَ اثَا٧یٞی  .19

. ،ٕٞز

. 68،ٝب٢٧ب٦ٝ ػ٨بى، ٗ " س٤ٕق٦ دبیياٍ ٣ٍٕشبیی "(. 1384)دبٍاىایٞـی ،ٕبٍا  .20

اٍُیبثی دبیياٍی ١٤ْٕشٖب٥ ٧بی ٣ٍٕشبیی ،ٍٕب٦ٙ . (1385)سجَس٦ ای ىَا٧ب١ی، كٖی٠  .21

. ىّشَی، ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ

س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ىٍػ٨بٟ ٤ٕٛ،سَػ٦ٞ مالٝقٚی ىَػبىی،ٕبُٝبٟ .(1366)س٤ىا٣ٍ،ٝبیْ٘  .22

. ث١َب٦ٝ ٣ ث٤ىػ٦

س٤ٕق٦ ا١ٖب١ی دبیياٍ، سَػ٦ٞ ١بَٝ ثٚیل،٦ٖٕ٤ٝ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی . (1378)سیَٚ ٧٣ْٞبٍاٟ  .23

. ایَاٟ
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ػنَاىیبی ّٚب٣ٍُی ،سَػ٦ٞ ٕیب٣ٗ ى٧َب١یبٟ ٣ىیَٖاٟ . (1379)ػبٕجَ ٕی٢ٔ ؛ىی٤ٟٚ  .24

. ،ىا١ٖٚب٥ ىَى٣ٕی ٨ٚٝي

 سقیی٠ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٤ٝطَ ثٍَٙي س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ "(. 1375)كیبسی  .25

. ،دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي،ىا١ٖٚب٥ ىَى٣ٕی ٨ٚٝي"

ا١يا٥ُ ٕیَی ٙبهٜ ٧بی ىََ ىٍ ایَاٟ،س٨َاٟ  .(1384)هياى ّبٙی ، ى٧َبى ٧٣ْٞبٍاٟ  .26

. ،َِّٝ آٝبٍ ایَاٟ 

ى٢ٍٕب٦ٝ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی، ٣ُاٍر ػ٨بى . (1368)ىی ٣ ىیَٖاٟ.ىیبٓ ،اؽ  .27

. ٕب١ُيٕی

. َٝي٦ٝ ای ثَ ث١َب٦ٝ ٍیِی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ایَاٟ،١َٚ ٤ٍٝٔ(1383)ٍض٤ا١ی ،ٝلٞي ٍضب .28

،٣ُاٍر ػ٨بى "..ٕیَ سل٤ٗ ١ؾَی٦ ٧بی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی "(. 1377)ٍض٤ی ،ٕیي ك٠ٖ  .29

. ٕب١ُيٕی

ا١يا٥ُ ى٣ٙز ،ٍٙي اٍشٞبىی ٣ث٥َ٨ ٣ٍی ١ی٣َی . (1382)ٍىیقی ، ٧بىی ؛ ٤ٞ٢ٍٝ ُیجبی  .30

. ّبٍ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ،ٝؼ٦ٚ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ 

. س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ،ٕٞز .(1382 )٠ٍّ اٙيی٠ اىشوبٍی،فجي اٍضب .31

ىٙز ػ٤ی٠ )سل٤الر ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ٢ٝبثـ آة ٣س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی . (1381)ٍی٤اى٥ ،اكٞي  .32

. ، دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي،ىا١ٖٚب٥ ٨ٙیي ث٨ٚشی"(

.  ١٣بثَاثَی، ١َٚ ٝبُیبٍس٤ٕق٦ .(1386)ُا٧يی ٝب١ُيٍا١ی ،ٝلٞي ػ٤اى .33

٨ٕٜ س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُی ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی . (1386)ُٝبٟ آثبىی ،٤١ٍی ؛اٝی٢ی ىٖو٤ىی  .34

.  185،ٝؼ٦ٚ ػ٨بى ،ٗ  (٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبیی إشبٟ اٝي٨بٟ)

. س٣َیغ ّٚب٣ٍُی ىٍ ىَای٢ي س٤ٕق٦ ،ىا١ٖٚب٥ ثیَػ٢ي.(1373)ُٝب١ی د٤ٍ،إياهلل  .35
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 ِٕاٍٗ س٤ػی٨ی سٞيیي ٤٢ٞٝفیز "(.1385)إشبٟ س٨َاٟ (سٞبة )ٕبُٝبٟ آة ٢ٝغ٦َ ای  .36

-1ث٥َ٨ ثَىاٍی اُ ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ىٙز ى٧ٖالٟ ىٍ إشبٟ َّىٕشبٟ ثب ّي ٝغبٙقبسی 

1308. 

 (.1376)ٕبُٝبٟ ث١َب٦ٝ ٣ث٤ىػ٦ ، ِٕاٍٗ س٤ٕق٦ اٍشٞبىی ایَاٟ  .37

ٝؼ٤ٞف٦ َٝبالر . (1379)ٕبُٝبٟ ٝيیَیز ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی ٤ٍّٚ ،ٝقب١٣ز ا٤ٍٝ اػشٞبفی  .38

 .ىا١ٖٚب٥ ف٤ٚٛ ث٨ِیٖشی ٣س٤ا١جوٚی: ىََ ىٍ ایَاٟ ، س٨َاٟ 

. سقبٍیو اٍشٞبىی ٣ا٥ّ ٧بی ث١َب٦ٝ ٍیِی.(1997)ٕبُٝبٟ س٤ٕق٦ ٣ ٧ْٞبٍی  اٍشٞبىی  .39

١ؾَی٦ ٧ب ٣ٍب٢ٞ١٤١يی٨بی س٤ٕق٦ ، َّٙز سقب١٣ی ّبٍآىَی٢ب ٟ .(1386)ٕقیيی،هٚی٘  .40

. ى٢٧َٔ ٢٧٣َ،س٨َاٟ

 .ٝجب١ی ػنَاىیبی ٣ٍٕشبیی ،س٨َاٟ،ا١شٚبٍار ٕٞز .(1377)ٕقیيی ،فجبٓ  .41

 ٍٙي –یِ ثٍَٕی سغجیَی : ؿٜٚ ا١ياُ ؿب٥ )ؿٜٚ ا١ياُ ٢ٍبر  .(1367-------) .42

 .آ٤ُٝٗ ػنَاىیب

ٗ .س٤ٕق٦ دبیياٍ ١٣بدبیياٍی س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ، ى٢ٚٞب٦ٝ ٠ْٖٝ ٣ا١َالة . (1379------ ) .43

89. 

 .299ىا٢ٚ١ب٦ٝ ٝيیَیز ٨َٙی ٣ٍ٣ٕشبیی ،ٛ . (1388------- ) .44

َّٙز ٨ٕبٝی آة ٢ٝغ٦َ ای َّىٕشبٟ، ىىشَ ٝغبٙقبر دبی٦ ٢ٝبثـ آة،ِٕاٍٗ س٤ػی٨ی  .45

 1308-1ّي ٝغبٙقبسی . (1385)سٞيیي ٤٢ٞٝفیز ىٙز ى٧ٖالٟ ىٍ إشبٟ َّىٕشبٟ 

ػنَاىیبی ّبٍثَىی ٣ْٝشج٨بی ػنَاىیبیی ، ا١شٚبٍار إٓشبٟ . (1364)٤ْٙیی ،كٖی٠  .46

 .ٍيٓ ٍض٤ی 

. س٤ٕق٦ ٣س٣َیغ ٣ٍٕشبیی ، ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ . (1372)٨ٙجبُی ، إٞبفی٘  .47
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ثٍَٕی سبطیَ ٧ِی٦٢ ٧بی ى٣ٙز ىٍ ثو٘ "(. 1383)ٝبٝشی ،ٝؼیي ؛فٚیَضب َّٝی  .48

. 76 ،سلَیَبر اٍشٞبىی ،ٗ "ّٚب٣ٍُی ثَ ّب٧٘ ىََ ٣ٍٕشبیی 

. اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣سقب٣ٟ ،ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ .(1368)ٝيٍاالَٙاىی، ٨َٝیبٍ  .49

 .١1ؾبٛ ٧بی ٢ٕشی آثیبٍی ىٍ ایَاٟ ،ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ، ع . (1359)ٝيی ١ْاى، ػ٤اى .50

 .ػبٝق٦ ٢ٙبٕی ٣ٍٕشبیی ایَاٟ ،ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ.(1384)عبٙت ، ٨ٝيی  .51

. ١ؾبٛ ٧بی ث٥َ٨ ثَىاٍی ىٍ ایَاٟ ، ىىشَ ١َٚ ٣ُاٍر ّٚب٣ٍُی. (1377)فجيا ٨ٙی ، ٝلٞي  .52

١َ٘ یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ّٚب٣ٍُی ىٍس٤ٕق٦ "( . 1388-89)فٚی ٝلٞيی، ك٥ِٞ  .53

 . ،دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي،ىا١ٖٚب ٥ ٨ٙیي ث٨ٚشی "(ى٧ٖشبٟ ایؼ٣َى دبیی٠ )٣ٍٕشبیی 

١ٖب٧ی ث٦ ى٢٧َٔ ١ب٦ٝ ػنَاىیبیی ، ى٢ٚٞب٦ٝ ىضبی ػنَاىیبیی ، ٕبٗ  . (1380 )ىَیي ، یياهلل .54

 .1ا٣ٗ ، ٗ

ٝغبٙق٦ )١َ٘ ٣ٍٕشب ٧َ٨ٙب ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشب٧بی دیَا١٤ٝی . (1383)ٍبىٍِٝی ، كبٝي  .55

. ،  دبیبٟ ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي، ىا١ٖٚب٥ سَثیز ٝيٍٓ (٣ٍٕشب ٨َٙ ى٧ٖالٟ : ٤ٍٝىی 

،٣ُاٍر ػ٨بى ١1ؾَی٦ دَىاُی ٧ب ىٍ س٣َیغ، ع .(1373)َّٝی،فِر اهلل؛اث٤عبٙت ى٢بیی  .56

. ٕب١ُيٕی

 .ا٤ٝٗ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ،ا١شٚبٍار ٣ؿبح ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ.(1386)٤ّدب٧ی ،ٝؼیي  .57

ّٚب٣ٍُی دبیياٍ، ثی٢٘ یب ٣ٍٗ ،ى٢ٚٞب٦ٝ فٚٞی د٧٣ْٚی . (1376)٤ّؿْی ، فی٤ٟ  .58

. 20اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ ، ٗ 

ٝب٧یز ىََ ف٤ٞٝی، سَػ٦ٞ ٝلٞي كٖی٠ فبىٙی ، س٨َاٟ . (1371)ٕبٙجَایز ، ػبٟ ٢ّز  .59

. ،ا١شٚبٍار اعالفبر
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َٝي٦ٝ ای ثَ ػنَاىیبی ّٚب٣ٍُی ؛سَػ٦ٞ ف٤ٟ ٤ّؿْی  .(1382)َٕیِ، ىی٤یي  .60

. ٣ىیَٖاٟ ،ىا١ٖٚب٥ ىَى٣ٕی ٨ٚٝي

. ٣اكي آٝب٣ٍث١َب٦ٝ  .(1381)ٝيیَیز ػ٨بى ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ، .61

ٝؼ٤ٞف٦ ٝيبالر ىََ ىٍ .(1379)ٝيیَیز ٣ث١َب٦ٝ ٍیِی ٤ٍّٚ،ٝقب١٣ز ا٤ٍٝ اػشٞبفی  .62

. ایَاٟ ،س٨َاٟ،ىا١ٖٚب٥ ف٤ٚٛ ُیٖشی ٣س٤ا١جوٚی

َٕٙٞبٍی ف٤ٞٝی ١ي٤ٓ ٠ْٖٝ٣ ّ٘ ٤ٍّٚ،٢ٙب٢ٕب٦ٝ آثبىی٨بی . (1345 )َِّٝ آٝبٍایَاٟ  .63

. إشبٟ َّىٕشبٟ ،س٨َاٟ ، َِّٝ آٝبٍ ایَاٟ

، ٢ٙب٢ٕب٦ٝ ى٧ٖشب٨١بی 1375َٕٙٞبٍی ف٤ٞٝی ١ي٤ٓ ٠ْٖٝ٣ ٕبٗ . (1376 ------ )  .64

. ٤ٍّٚ، إشبٟ َّىٕشبٟ ، س٨َاٟ ، َِّٝ آٝبٍ ایَاٟ

َٕٙٞبٍی ف٤ٞٝی ١ي٤ٓ ٠ْٖٝ٣ ،ثبُٕبُی ػٞقیز ٨َٕٙشب٨١بی . (1376------ ) .65

. ٤ٍّٚ، إشبٟ َّىٕشبٟ ،٨َٕٙشبٟ ٥٣ٍَ ، س٨َاٟ ، َِّٝ آٝبٍ ایَاٟ

َٕٙٞبٍی ف٤ٞٝی ١ي٤ٓ ٠ْٖٝ٣ ،ى٢٧َٔ آثبىی٨بی ٤ٍّٚ، إشبٟ . (1376----- ) .66

اىاٍی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ، ؿبح –َّىٕشبٟ ، ٨َٕٙشبٟ ٥٣ٍَ ،ٝٚوٞبر سَٖیٞبر ٕیبٕی 

. ا٣ٗ ، س٨َاٟ ، َِّٝ آٝبٍ ایَاٟ

. ٕٞذ٤ُی٤ٛ س٤ٕق٦ دبیياٍ،٣ُاٍر ػ٨بى ٕب١ُيٕی.(1375)ٝوي٣ٛ، ٝؼیي؛ ٨ٝيی فَة ُاى٥ .67

اُىیيٕب٥ )س٤ٕق٦ ٣ّٚب٣ٍُی دبیياٍ.(1388)ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی،ٕیيك٠ٖ؛اثَا٧یٜ ٖٙٞبیی .68

 .،س٨َاٟ،ا١شٚبٍار ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ(اٍشٞبى ٣ٍٕشبیی

 . ّٚب٣ٍُی ،ػ٨بى ىا١ٖٚب٧ی ٨ٚٝي–ػنَاىیبی اٍشٞبىی ایَاٟ .(1381)ٝغیقی ٣َٖ٢ٙىی  .69

 ،٧يشٞی٠ ٥َٖ٢ّ ػنَاىیبیی "فَٞاٟ ىضبی ٣ٍٕشبی ایَاٟ"( .1370------------- ) .70

. ایَاٟ ،٦ٖٕ٤ٝ ػنَاىیبی ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ
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،ِٕی٦٢ ٧بی 6 ىٞ٘ "...عَف ؿٜٚ ا١ياُ ٣آی٢ي٥"( .1383)٦ٖٕ٤ٝ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ایَاٟ  .71

. س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی

اٍائ٦ ٣ٍٙی ثَای ٝلبٕج٦ ث٥َ٨ ٣ٍی ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ّٚب٣ٍُی "(. 1385)٨َٕٝبٟ ،١بىٍ  .72

. 22، اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ٣س٤ٕق٦ ،ٗ "

٤ٞ٢٧ٍى٧بیی ثَای ث١َب٦ٝ ٍیِی َٝاِّ ٣ٍٕشبیی،سَػ٦ٞ  .٢٨ٝDHV(1371)يٕی٠ ٝٚب٣ٍ  .73

. ، ٣ُاٍر ػ٨بى ٕب١ُيٕی1اث٤عبٙت ى٢بیی ٣ىیَٖاٟ ع

،دبیبٟ " ثٍَٕی آطبٍٝشَبث٘ ٍٙي اٍشٞبىی ٣س٤ُیـ ىٍآٝي ىٍایَاٟ "(.1374 )ٝیيا١ی ،١بػی .74

. ١ب٦ٝ ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي، ىا١ٖٚب٥ س٨َاٟ

،سَػ٦ٞ فٚی اّجَ،ى٢ٚٞب٦ٝ "س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی ٖٝبئ٘ ٣ْٝٚالر "(. 1366)ٝیَٖا، آٍدی  .75

. ٣ٍ1ٕشب ٣س٤ٕق٦ ،ٗ 

ا١يا٥ُ ٕیَی ٣سلٚی٘ ١٣ٍي ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ "(. 1385)ٝیَ ػٚیٚی ،ىبع٦ٞ ؛اىٚی٠ كیيٍ د٤ٍ  .76

. س٤ٙیي ىٍ ثو٘ ٧بی اٍشٞبىی ایَاٟ ،ىىشَ ٝغبٙقبر اٍشٞبىی ٝؼٚٔ

ٖٝب٦ٙ دبیياٍی ىٍ ّٚب٣ٍُی ایَاٟ . (1384)١ؼيی ،مالٝقٚی ؛ٙٞٔ ا ٖٙبىار ُا٧يی  .77

. 2،ٝؼ٦ٚ ػبٝق٦ ٢ٙبٕی ایَاٟ ، ٗ 

ض٣ٍَر سل٤ٗ ّٚب٣ٍُی ّبٍثَىی، ١یبُ ا٢ٝیز مٌایی ایَاٟ . (1381)١ٖیٞی ، فٚی  .78

. ٣ىیَٖ ٧ٍ٤ّٚبی ىٍ كبٗ س٤ٕق٦ ،٦ٖٕ٤ٝ د٨ٚ٧٣ْبی ث١َب٦ٝ ٍیِی ٣اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی

،ى٢ٚٞب٦ٝ ٣ٍٕشب ٣س٤ٕق٦ " عَف ٧بی س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٣ٍٕشب"(.1368)آٍ .٣ٍس٤ٟ، ىثٚی٤ .79

 ٗ،5. 

َّٙز ٧بی ٨ٕبٝی ٍُافی ،٢ٝي٣ً ٝغبٙقبسی ١ؾبٛ ٧بی ث٥َ٨ .(1372)٣ُاٍر ّٚب٣ٍُی  .80

. ثَىاٍی ایَاٟ
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 سَػ٦ٞ فٚی اّجَ،ى٢ٚٞب٦ٝ ٣ٍٕشب ٣س٤ٕق٦ "ىٍٓ ٧بیی ثَای آی٢ي٥ ،"(.  1376)٣یشِ،آٍ  .81

 ٗ،1 .

َٝاٍجز اُ ُٝی٠، سَػ٦ٞ فجياٙلٖی٠ ٧٣بة ُاى٥ ،ػ٨بى  .(1377)٤٧ٖٙیز ، اٛ ٧٣ْٞبٍاٟ  .82

. ىا١ٖٚب٧ی ٨ٚٝي

ىضبیی یْذبٍؿ٦ ٕبُی اٍاضی ٍُافی –دیبٝي٧بی ْٝب١ی "( .  1383)٧بىی د٤ٍ ، ْٕی٦٢  .83

، دبیبٟ ١ب٦ٝ " (ٝؼ٤ٞف٦ ٣ٍٕشبیی ٤ٕىی٠ ٨َٕٙشبٟ ٢ّٖب٣ٍ)١٣َ٘ آٟ ىٍ س٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی 

. ّب٢ٍٙبٕی اٍٙي، ىا١ٖٚب٥ ٨ٙیي ث٨ٚشی

َٝي٦ٝ ای ثَاٍشٞبى٣ٍٕشبیی ثب سبّیي ثَثو٘ ّٚب٣ٍُی،ا١شٚبٍار  .(1386)یب٤ٍٕی، ٝؼیي .84

 .إٓشبٟ ٍيٓ ٍض٤ی

سلٚی٘ ٣سوٞیٜ ث٨ی٦٢ ف٤اٝ٘ س٤ٙیي ىٍ ٢ٝقز عی٤ٍ ایَاٟ . (1375)یِىا١ی ،ٕقیي  .85

. ،ٝؼ٤ٞف٦ َٝبالر ا٣ٙی٠ ٢ّيَا١ٔ اٍشٞبى ّٚب٣ٍُی ایَاٟ
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تقبٍیزی اس رٍعتبّبی هَرد هغبلؼِ  

 

 

 ویپست اه
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شیسشىاهم خانىاز 

د٢َٕٚب٦ٝ ای ٦ّ دی٘ ٣ٍ ىاٍیي َٝث٤ط ث٦ ّبٍ د٧٣ْٚی إز ىٍ ُٝی٦٢ ثٍَٕی ٙبه٨ٞبی ث٥َ٨ ٣ٍی 

. ٣ىََىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٦ّ ىٍ ىا١ٖٚب٥ سَثیز ٝقٜٚ س٨َاٟ ىٍ كبٗ ا١ؼبٛ إز

.                                ه٤ا٢ٞٚ٧يیٜ ثب دبٕو٤ٖیی ث٦ ٤ٕاالر ُیَ ٝب ٍا ىٍ ای٠ د٧٣ْ٘ یبٍی ىَٝبییي

  ثب سَْٚ

 ٤١ؿ ٝبْٙیز اٍاضی ٙٞب ؿ٦١٤ٖ إز؟     1

:  .................................. ه٤ٞٝی                   اػب٥ٍ ای                       ٝٚبؿ                     ٕبیَ ثب ًَّ ١بٛ

 ٣ضقیز ١ؾبٛ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٙٞب ث٦ ؿ٦ ٤ٍٝر ٝی ثبٙي؟  2

 هب٤١اىٕی                       سقب١٣ی                     َّٙشی                       عبیي٦ ای   

 ٤١ؿ ّٚز ٝل٤ٞالر ه٤ى ٍا اُ ١ؾَ آثیبٍی ثیبٟ ٢ّیي؟        ىیٜ                           آثی  3

  ْٝٚ٘ فٞي٥ ّٚب٣ٍُی ٙٞب ؿیٖز؟  4

ّٞج٤ى آة                                                                         ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ ُٝی٠ ٧ب       

    ىٍآٝي ّٜ                                                                         ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠

...........................  ّٞج٤ى اْٝب١بر ٣ ٝشوٞٞی٠ ّٚب٣ٍُی                              ٕبیَ ثب ًَّ ١بٛ  

 ث٢ؾَ ٙٞب ؿ٦ فبٝٚی ىٍ اىِای٘ ٍا١يٝبٟ س٤ٙیي ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی ٤ٝطَ إز؟ –  5

٤١ؿ آثیبٍی                   س٤ٙ٤٢ّْی ػيیي ّٚب٣ٍُی                  یْذبٍؿٖی ُٝی٠                        ٙی٥٤ ٍُافز            

.......................  ٕبیَ ثب ًَّ ١بٛ    سوٜٞ ٣ سؼَث٦ 

 آیب ىٍ ّٚب٣ٍُی اُ ٙی٥٤ ٧بی ْٝب١ی٥ِ إشيبى٥ ٝی ٢ّیي؟         ثٚی                          هیَ – 6

ىٍ ٤ٍٝر إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ْٝب١ی٥ِ، ىٍ ّياٛ یِ اُ َٝاك٘ ٍُافی اُ ای٠ ٣ٍٗ إشيبى٥ ٝی ٢ّیي؟  - 7

ّبٙز                       ىاٙز                     ثَىاٙز                            ٦ٞ٧ ٤ٝاٍى 

اُ ؿ٦ ٣ٍٙی ثَای اىِای٘ ثبُى٧ی ِٝاٍؿ ه٤ى إشيبى٥ ٝی ٢ّیي؟  - 8

: ............................   آی٘                          ٤ّىكی٤ا١ی                     ٤ّى ٙیٞیبیی                     ٕبیَ ثبًَّ ١بٛ

الُٛ ػ٨ز ا٤ٍٝ ّٚب٣ٍُی ثَه٤ٍىاٍ ٧ٖشیي؟  (سوٜٞ)سبؿ٦ كي اُ آ٤ُٝٗ - 9

ّٜ                        ٝش٤ٕظ                      ُیبى                            ىبٍي سوٜٞ 

ّياٛ یِ اُ ىقبٙیز ٧بی ُیَ ثق٤٢اٟ ٢ٝجـ اٝٚی ىٍآٝي ٙٞب ٝل٤ٖة ٝی ٤ٙى؟   - 10 

 ٍُافز                        ىاٝياٍی                    ثبمياٍی                     ٢ٝبیـ ىٕشی                ٕبیَثبًَّ 
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: .......................................... ٢ٝقز ثب ًَّ ١بٛ: ...........................           ّب٧ٍبی هيٝبسی  ثب ًَّ ١بٛ

   آیب ىٍ ٢ّبٍ ٍُافز ث٦ ىقبٙیز ىاٝذ٣ٍَی ١یِ ٝی دَىاُیي؟      ثٚی                       هیَ –  11

ٖٝبكز ُٝی٠ ٧بی ث٥َ٨ ثَىاٍی ٙٞب ؿَيٍ إز؟   - 12

٧ْشبٍ ...........................  ّٞشَ اُ ٦ٕ ٧ْشبٍ                              ٦ٕ سب د٢غ ٧ْشبٍ                           

د٢غ سب ى٥ ٧ْشبٍ                                  ثی٘ اُ ى٥ ٧ْشبٍ 

 آیب اُ عَیٌ ىٍآٝي كبٝ٘ اُ ّٚب٣ٍُی ٝیش٤ا١یي ٝوبٍع ١ُيٕی ه٤ى ٍا سبٝی٠ ٢ّیي؟    ثٚی             هیَ  – 13

ٝیِاٟ ىٍآٝي ٕبٙیب٦١ ٙٞب اُ ٍُافز ؿَيٍ إز؟  - 14

ّٞشَ اُ ى٣ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ                   ى٣ سب ؿ٨بٍ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ                    ؿ٨بٍ سب ٙ٘ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ 

ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ .............................................    ثی٘ اُ ٙ٘ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ                                

ٝیِاٟ ىٍآٝي ٕبٙیب٦١ ٙٞب اُ ىاٝياٍی ؿَيٍ إز؟  - 15

 ؿ٨بٍ سب ٙ٘ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ               ى٣ سب ؿ٨بٍ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ                       ّٞشَ اُ ى٣ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ

ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ........................................... ثی٘ اُ ٙ٘ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ 

آیب اُ ىٍآٝي ّٚب٣ٍُی َٝياٍی ثق٤٢اٟ دٔ ا١ياُ ًهی٥َ ٝی ٢ّیي؟       ثٚی                        هیَ  - 16

  آیب ٝل٤ٞٗ اضبىی ػ٨ز ى٣َٗ ث٦ ثبُاٍ ىاٍیي؟       ثٚی                      هیَ - 17

  ٝیِاٟ ثب٤ٕاىی َٕدَٕز هب٤١اٍ ؿ٦ َٝياٍ إز؟ – 18

                     ى٤ً ىیذٜٚ                                    ٙیٖب١ٔ                            ثبالسَ اُ ٙیٖب١ٔ            ٕیْ٘                                 ىیذٜٚ  ثی ٤ٕاى                             اثشيایی 

 سقياى  ى١َُياٟ هب٤١اٍ ؿ٦ سقياى إز؟ – 19

ثی ى١َُي               یِ ى١َُي سب ى٣ ى١َُي                   ٦ٕ سب ٙ٘ ى١َُي              ثبالسَ اُ ٙ٘ ى١َُي 

سقياى ىهشَاٟ ثب ٤ٕاى هب٤١اى٥ ؿ٦ سقياى إز؟  -  20

      ٦ٕ سب د٢غ ى١َُي                  ثبالسَ اُ د٢غ ى١َُي  ثی ىهشَ                 یِ ى١َُي سب ى٣ ى١َُي           

سقياى ى١َُياٟ ثب٤ٕاى دَٖ هب٤١اى٥ ؿ٦ سقياى إز؟  -  21

ثی دَٖ                  یِ ى١َُي سب ى٣ ى١َُي                       ٦ٕ سب د٢غ ى١َُي                 ثبالسَ اُ د٢غ ى١َُي 

ٝير اٍبٝز هب٤١اٍ ىٍ ای٠ ٣ٍٕشب ؿ٢ي ٕبٗ إز؟ -  22

اُ ُٝبٟ س٤ٙي     ٕبٗ                 د٢غ سب ى٥ ٕبٗ          ثبالسَ اُ ى٥ ٕب5ٗ ٕبٗ               یِ سب 1ّٞشَ اُ 

ىٍ ٤ٍٝر ٨ٝبػَر ث٦ ای٠ ٣ٍٕشب ٝل٘ ١٤ْٕز ٍجٚی ه٤ى ٍا ١بٛ ثجَیي؟  -  23

: ٣ٍٕشب ٧بی ىیَٖ                ى٧ٖالٟ                 ٧َ٨ٙبی ىیَٖ                   ١بٛ ٨َٙ یب ٣ٍٕشبی ٍجٚی

 ........................

   آیب اُ ٧ٖٞبیٖبٟ ٙٞب ّٖب١ی ث٦ ٣ٍٕشب یب ٨َٙ ىیَٖ ٍىش٦ ا١ي؟   ثٚی                     هیَ – 24

..................................... ؿ٢ي ٕبٗ إز؟ .........................              ث٦ ّؼب ٍىش٦ ا١ي؟ 
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 آیب ٧یؾ ّياٛ اُ ٧ٖٞبیٖبٟ ٙٞب اُ ٨َٙ یب ٣ٍٕشب٧بی ىیَٖ ث٦ ٣ٍٕشبی ٙٞب آٝي٥ ا١ي؟                                    – 25

............................ ؿ٢ي ٕبٗ إز؟ .........................              ثٚی                هیَ                       اُ ّؼب آٝي٥ ا١ي؟ 

 آیب اُ هب٤١اى٥ ٙٞب ّٖی هبٍع اُ آْثبىی ١ُيٕی ٝی ٢ّي؟        ثٚی                      هیَ              – 26

................................. ُٝبٟ ٨ٝبػَر ٍا ًَّ ٢ّیي؟ : ......................                                 .ث٦ ّؼب ٍىش٦ ا١ي

 فٚز ٨ٝبػَر آٟ ٧ب ؿ٦ ث٤ى٥ إز؟ – 27

ثَای ّٖت ٙن٘                 اىا٦ٝ سلٞی٘                  اُى٣اع                ٣ػ٤ى اْٝب١بر ٍىب٧ی ثیٚشَ ىٍ ٧َ٨ٙب                 

: ................................ ىٍآٝي دبیی٠ ّٚب٣ٍُی                                                  ٕبیَ ، ١بٛ ثجَیي

سب ؿ٦  كي ىٍ عَف ٧بی فَٞا١ی َٝث٤ط ث٦ ٣ٍٕشب َّٙز ٝی ٢ّیي؟    - 28

 هیٚی ُیبى        ُیبى                                   ٝش٤ٕظ                     ّٜ                

ؿ٢ي ٕبٗ اُ ُٝبٟ ٕبهز ٢ِٝٗ ١٤ْٖٝی ٙٞب ٝی ٌٍٕى؟   - 29

 ٕبٗ 15 ٕبٗ                          ثی٘ اُ 15 سب 10ٕبٗ                  10 سب 5 ٕبٗ               5 ُیَ

٢ِٝٗ ١٤ْٖٝی ٙٞب ثب ؿ٦ ٝٞبٙلی ٕبهش٦ ٙي٥ إز؟   - 30

   إْٚز ىِٚی                آػَ ٣ آ٠٧                  هٚز ٣ ؿ٤ة                    ٢ٕٔ ٣ ِٕ٘ 

 ٣ضقیز ٕبهشٞبٟ ١٤ْٖٝی ٙٞب ؿ٦ ع٤ٍ ٝی ثبٙي؟ – 31

:      ٤١ٕبُ              ٕبٗ ثبُٕبُی یب سبٕیٔ ث٢ب ى٤َٕى٥              َٝٝشی ٣ ثبُٕبُی ٙي٥ 

 ........................

:   س٨ٖیالر ٣ اْٝب١بر ٕبهشٞبٟ– 32

ثًَ                       آة                        سٚي٠                     ٕبُ       

آیب ىٍ ٤ٍٝر  ایؼبى اٙشنبٗ ٣ ىٍآٝي ٢ٝبٕت ىٍ ٣ٍٕشب كبضَ ث٦ ٝب١يٕبٍی ىٍ ای٢ؼب ٧ٖشیي؟   - 33

  ثٚی                          هیَ

 ٤١ؿ ٝبْٙیز ٢ِٝٗ ث٦ ؿ٦ ٤ٍٝر إز؟ – 34

   الك                   ستاجر                        ساز اني                         دري                     سایر
 ٝل٘ سبٝی٠ ١یب٧ُبی ٣ٍُا٦١ هب٤١اٍ اُ ّؼبٕز؟ – 35

: ................ ه٤ى ٣ٍٕشب                ٣ٍٕشب٧بی اعَاه  ٣ َٝاِّ ثو٘                  ى٧ٖالٟ                    ٕبیَ،١بٛ ثجَیي

 ثبٙي ٙٞب ث٦ ٣ٍٕشبی ه٤ى  ثب س٤ػ٦ ث٦ دیَٚىز 20 ٕبٗ اهیَ ٥َٞ١ 20 إَ ثبالسَی٠ كي دیَٚىز ٣ٍٕشب ىٍ – 36

اْٝب١بر ٣ هيٝبر ٣ٍٕشب ؿ٦ ٥َٞ١ ای ٝی ى٧یي؟ 

  20 سب 19                             18 سب 15                            14 سب 11                       10 سب 6                      5 سب 1

 

  آیب ١ِىیْی ٣ٍٕشب ث٦ ٨َٙ ثبفض س٤ٕق٦ ٣ دیَٚىز ٣ٍٕشب ٙي٥ إز؟ – 37
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:  ................................................ ثٚی                      هیَ                             ىٍ ؿ٦ ُٝی٦٢ ای

ّبٕشی ٧ب ٣ ّٞج٤ى ٧بی إبٕی ٣ٍٕشب ٍا ًَّ ٢ّیي؟  - 38

دی٨٢ٚبى ٙٞب ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣ ث٨ج٤ى ٣ضقیز اٍشٞبىی ٣ اػشٞبفی ٣ٍٕشبی ٝل٘ ١ُيٕیشبٟ ؿیٖز؟  - 39

 

 

د٢َٕٚب٦ٝ ى٧یبٍی ٧ب ٣ َٝاِّ ٣ٍٕشبیی 

 :               ٨َٕٙشبٟ         :                   ثو٘          :                      ى٧ٖشبٟ                        : ١بٛ آثبىی

 :إشبٟ

 :ػٞقیز ّ٘ آثبىی-                                                            :٤ٍٝـ ػنَاىیبئی آثبىی- 

: ٕٞز ٣ ٙن٘:                                                     ١بٛ ٣ ١بٛ هب٤١اىٕی دبٕن ى٢٧ي٥

 

اٝضبء  

 

 ٕبٗ اهیَ اُ ١ؾَ سقياى  ؿ٦ ١٣ٍيی ٍا عی َّى٥ إز؟ 10ػٞقیز ٙبم٘ ٣ٍٕشب ىٍ  - 1

سنییَی ١ياٙش٦ إز     – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز        ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز      ة - اٙو

 ٕبٗ اهیَ فٚز آٟ ؿ٦ ث٤ى٥ إز؟ 10ىٍ ٤ٍٝر سنییَ ػٞقیز ٙبم٘ ىٍ  - 2

 ٨ٝبػَر                  – ّب٧٘ اْٝب١بر ٙنٚی            ع – اىِای٘ اْٝب١بر ٙنٚی        ة –اٙو 

 سجيی٘ ٣ٍٕشب ث٦ ٨َٙ            –سنییَ ١َ٘ ٣ٍٕشب             ً - ى

 ثیٚشَی٠ ػٞقیز ٙبم٘ ىٍ ّياٛ یِ اُ ثو٘ ٧بی اٍشٞبىی ٝٚن٤ٗ ٧ٖش٢ي؟ – 3

 ٕیبٕی               –هيٝبر ا ىاٍی -  ٢ٝقز                    ع– ّٚب٣ٍُی ٣ ىاٝياٍی                   ة –اٙو 

 ٕبیَ –هيٝبر اػشٞبفی                            ى - ؽ

هیَ -           ة   ث٦ٚ  –آیب ٣ٍٕشب ثب ديیي٥ ٨ٝبػَر ٣ٍث٦ ٣ٍ ث٤ى٥ إز؟          اٙو  - 4

 هیَ –          ة   ث٦ٚ  –اٙو   آیب ٣ٍٕشب ىاٍای ٨ٝبػَر ى٣ٍٟ ٤ّؿی ث٤ى٥ إز؟ – 5

هیَ -           ة   ث٦ٚ  –اٙو   آیب ٣ٍٕشب ىاٍای ٨ٝبػَر ث٣َٟ ٤ّؿی ث٤ى٥ إز؟– 6

ىٍ ى٥ ٕبٗ ٌٕٙش٦ ؿ٦ سنییَی ىاٙش٦ إز؟  (ث٣َٟ ٤ّؿی ) ٨ٝبػَر – 7

سنییَی ١ياٙش٦ إز     – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز        ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز      ة - اٙو
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ىٍ ؿ٦ ٥٣َٕ ٢ٕی ث٤ى٥ إز؟  (ث٣َٟ ٤ّؽ ٧ب ) ثیٚشَ ػٞقیز ٨ٝبػَ –8

 هب٤١اىٕی –ى +       65- ع         (15-64 )–ة        (0- 14)-  اٙو

 ٕبٗ اهیَ ؿ٦ ث٤ى٥ 10اىَاى ٣ٍٕشب ث٦ ٨َٙ یب ٣ٍٕشب٧بی ىیَٖ  ىٍ (ث٣َٟ ٤ّؿی ) فٚز ٨ٝبػَر –9

إز؟ 

ىٍآٝي -  ثَه٤ٍىاٍی اُ اْٝب١بر آ٤ُٝٙی ٣ ٍىب٧ی ثیٚشَ            ص – سنییَ ٙن٘           ة –اٙو 

ثیٚشَ 

 ّٖت ٙن٘     – سلز سبطیَ ١ِىیْی ث٦ ٨َٙ ٣ فال٦ٍ ث٦ ىاٙش٠ ١ُيٕی ٨َٙی            ى –ع 

اىَاى، فٚز ٨ٝبػَر ؿ٦ ث٤ى٥ إز؟ (ى٣ٍٟ ٤ّؿی )ىٍ ٤ٍٝر ٨ٝبػَر  - 10

 ثبُٕٚز ٨ٝبػَاٟ ٣ٍٕشبیی ث٦ ٣ٍٕشب –ثبُٕٚز ثب١ُٖٚشٖبٟ ث٦ ٝل٘ س٤ٙيٙبٟ              ة -  اٙو 

  ٨ٝبػَر ٕب٢ّبٟ ٨َٙ ث٦ –ث٦ ىٙی٘ ث٦ ىٕز آ٣ٍىٟ َٕٝبی٦ ىٍ ػ٨ز ایؼبى ٙن٘                    ع 

 ٕبیَ –٣ٍٕشب ثَای َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ٣ٍٕشب                                                   ى 

 ٕبٗ اهیَ ؿ٦ سل٤ٙی ىاٙش٦ ا١ي؟  10 سقياى ١ی٣َی ٝب٧َ ٣ سلٞیَْٚى٥ ٣ٍٕشب ىٍ – 11

سنییَی ١ياٙش٦ إز    – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز       ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز     ة - اٙو

فٚز سلٞی٘ ای٠ اىَاى ثیٚشَ ث٦ ؿ٦ فٚشی ث٤ى٥ إز؟  - 12

 فال٦ٍ ث٦ یبىٕیَی ٣ آ٤ُٝٗ – ثَه٤ٍىاٍی اُ اْٝب١بر آ٤ُٝٙی ث٨شَ ١ٖجز ث٦ ٍج٘          ة –اٙو 

 ٕبیَ – ث٦ هبعَ ث٦ ىٕز آ٣ٍىٟ ٤ٍٝقیز ث٨شَ ىٍ ػبٝق٦                ى –ع 

 ٧َ یِ اُ اْٝب١بر ٣ هيٝبر ُیَ ىٍ ى٥ ٕبٗ اهیَ ؿ٦ سل٤ٙی ىاٙش٦ ا١ي؟ –13

– ّب٧٘ ىاٙش٦ إز       ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز     ة - اٙو: ٝيآٍ ٣ اْٝب١بر آ٤ُٝٙی 

سنییَی ١ياٙش٦ إز    

– ّب٧٘ ىاٙش٦ إز       ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز     ة - اٙو:  اْٝب١بر سؼبٍی ٣ اٍشٞبىی

سنییَی ١ياٙش٦ إز    

...... اْٝب١بر ٧ٌٝجی ٣ ى٢٧َٖی ٝب٢١ي ٖٝبػي ٣ ْٝبٟ ٧بی ٣ٍُٙی ٣  

سنییَی ١ياٙش٦ إز    – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز        ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز      ة - اٙو

سنییَی – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز      ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز     ة - اٙو:  اْٝب١بر ث٨ياٙشی ٣ ىٍٝب١ی

١ياٙش٦ إز    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

161 

 

 اٙشنبٗ اىَاى ٣ٍٕشب ىٍ ى٥ ٕبٗ اهیَ ث٦ ٕٞز ّياٛ یِ اُ ثو٘ ٧بی اٍشٞبىی ٝی٘ دیيا َّى٥ – 14

إز؟ 

 ٕبیَ –هيٝبر                    ى -  ٢ٝقز                ع– ّٚب٣ٍُی ٣ ىاٝياٍی             ة –اٙو 

 ٕبٗ اهیَ ؿ٦ سل٤ٙی ىاٙش٦ إز؟  10 ىٍٝي ػٞقیز ّٚب٣ٍُ ىٍ – 15

سنییَی ١ياٙش٦ إز     – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز        ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز      ة - اٙو

 ىٍ ٤ٍٝر اىِای٘ ػٞقیز ّٚب٣ٍُ فٚز آٟ ؿ٦ ث٤ى٥ إز؟ – 16

ث٦ كي ّبه  (هبُ ٣ آة) ىَا٧ٜ ث٤ىٟ اْٝب١بر ّٚب٣ٍُی–ة  فال٦ٍ ث٦ ّٚب٣ٍُی- اٙو 

 ٕبیَ – سجقیز دَٖاٟ اُ ٙن٘ ديٍی ه٤ى           ى –ع 

 ىٍ ٤ٍٝر ّب٧٘ ػٞقیز ّٚب٣ٍُ ىٙی٘ آٟ ؿ٦ ث٤ى٥ إز؟ – 17

 ثيٕز آ٣ٍىٟ ٙن٘ ىیَٖ ثب ىٍآٝي – فيٛ فال٦ٍ ث٦ ّٚب٣ٍُی ٣ سَُ ای٠ ٙن٘       ة –اٙو 

ث٨شَ 

ٕبیَ - هْٖٚبٙی ٣ ّٞج٤ى آة ّٚب٣ٍُی ٣ فيٛ اْٝبٟ ّٚب٣ٍُی                   ى - ع 

 فٚز اٙشنبٗ اىَاى ث٦ ّٚب٣ٍُی ؿ٦ ث٤ى٥ إز؟ – 18

 فال٦ٍ ث٦ – َٕای٘ ث٦ ٙن٘ ديٍی ه٤ى          ع –١ياٙش٠ ٨ٝبٍر ىٍ ٝٚبم٘ ىیَٖ       ة - اٙو

 ٕبیَ –ّٚب٣ٍُی               ى 

 ٝبْٙیز اٍاضی ٣ٍٕشب ثیٚشَ ث٦ ؿ٦ ٤ٍٝر ٝی ثبٙي؟ – 19

-  اٙشَاّی                ى– فٞي٥ ٝبْٙی                      ع – هَى٥ ٝبْٙی                 ة –اٙو 

 ٕبیَ –ى٣ٙشی                            ٍ - سقب١٣ی        ً 

ٝبْٙبٟ اٍاضی ٣ٍٕشب ىٍ ّؼب ١ُيٕی ٝی ٢٢ّي؟  - 20

 ٕبیَ – ىٍ ٨َٙ              ى – ىٍ ٣ٍٕشب٧بی ىیَٖ            ع – ىٍ ه٤ى ٣ٍٕشب              ة –اٙو 

إَ ٝبْٙبٟ اٍاضی ٣ٍٕشب ىٍ ٨َٙ ١٤ْٕز ىا١ٍي ثیٚشَ ىٍ ّيا ٛ ٨َٙ ١ُيٕی ٝی ٢٢ّي؟  - 21

 ٕبیَ – س٨َاٟ        ٍ – ى٧ٖالٟ           ى – ٥٣ٍَ           ع – ٢٢ٕيع           ة –اٙو 

ای٠ ٝبْٙبٟ مبئت ىٍ ىٞ٘ ّبٙز ٣ ثَىاٙز ؿ٦١٤ٖ اُ ُٝی٠ ٧بیٚبٟ ث٥َ٨ ثَىاٍی ٝی ٢٢ّي؟  - 22

 ُٝی٠ ٧بیٚبٟ ٍا اػب٥ٍ ٝی – ىٍ ىٞ٘ ّبٙز ٣ ثَىاٙز ث٦ ٣ٍٕشب ٝی آی٢ي                 ة –اٙو 

ى٢٧ي 
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ٕبیَ - ى    ّبٍَٕ یب ُاٍؿ ٣اٍى ث٦ اَٝ ّٚب٣ٍُی إشوياٛ ٝی ٢٢ّي–ع 

ٝل٤ٞٗ مبٙت ٨ٝ٣ٜ  ٣ٍٕشب ّياٛ إز؟  -  23

ًَّ )ٕبیَ -  ٝیيی ػبر          ٍ – د٢ج٦           ى – ًٍر             ع – ٢ٕيٛ            ة –اٙو 

 (٤ٙى

 ٕغق ُیَ ّٚز ٧َیِ اُ ٝل٤ٞالر ىٍ ٣ٍٕشب ؿ٦ َٝياٍ ٝی ثبٙي؟ – 24

 ٧ْشبٍ 5ثبالی -   ٧ْشبٍ              ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ          ة - اٙو:                  ٢ٕيٛ 

 ٧ْشبٍ 5ثبالی -   ٧ْشبٍ              ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ          ة - ًٍر                     اٙو

 5ثبالی -   ٧ْشبٍ              ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ          ة -        اٙو د٢ج٦

٧ْشبٍ 

 5ثبالی -   ٧ْشبٍ              ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ          ة -        اٙو ٝیيی ػبر

٧ْشبٍ 

 5ثبالی -   ٧ْشبٍ              ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ          ة -       اٙو (            )ٕبیَ

٧ْشبٍ 

 آیب ٣ٍٕشب ىٍاٍای اٍاضی ثبمی ٝی ثبٙي؟  – 25

هیَ -   ث٦ٚ            ة –اٙو 

ثیٚشَی٠ اٍاضی ّٚب٣ٍُی ٣ٍٕشب اُ ّياٛ ٤١ؿ إز؟   - 26

اٍاضی ىیٞی    -  اٍاضی آثی                ة–اٙو 

ٖٝبكز اٍاضی آثی ىٍ ٣ٍٕشب ؿ٦ َٝياٍ إز؟  - 27

 15 ثبالی – ٧ْشبٍ        ع 15  سب 5-  ٧ْشبٍ          ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ        ة - اٙو 

٧ْشبٍ 

ٖٝبكز اٍاضی ىیٜ ىٍ ٣ٍٕشب ؿ٦ َٝياٍ إز؟  - 28

 10 ثبالی – ٧ْشبٍ        ع 10  سب 5-  ٧ْشبٍ          ع 5 سب 1 ثی٠ –ُیَیِ ٧ْشبٍ        ة - اٙو 

٧ْشبٍ 

 ٢ٝبثـ آة ٣ٍٕشب ثَای ّٚب٣ٍُی ث٦ ؿ٦ ٤ٍٝر سبٝی٠ ٝی ٤ٙى؟ – 29

ٕبیَ  - ٤ٝس٤ٍ دٞخ         ى -  ٢ٍبر           ؽ – ؿب٥ ١ی٦ٞ فٞیٌ         ع – ؿب٥ فٞیٌ         ة –اٙو 
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 إشيبى٥ اُ س٤ٙ٤٢ّْی ٧بی ػيیي ىٍ ّٚب٣ٍُی ٝب٢١ي إشيبى٥ اُ ّٞجبی٠ ٣ ٤ّى٧ب ىٍ ٣ٍٕشب – 30

ؿ٦ ١٣ٍيی ىاٙش٦ إز؟ 

 سنییَی ١ياٙش٦ إز      – ّب٧٘ ىاٙش٦ إز         ع –اىِای٘ ىاٙش٦ إز        ة - اٙو

 ا٧بٙی ٣ٍٕشب ثیٚشَی٠ ١یبُ ٣ٍُا٦١ ه٤ى ٍا اُ ّؼب سبٝی٠ ٝی ٢٢ّي؟ – 31

- ٨َٙى٧ٖالٟ                 ى-  َٝاِّ ثو٘ ٣ ٣ٍٕشب٧بی اعَاه           ع– ٣ٍٕشب            ة –اٙو 

ٕبیَ 

 ثبُاٍ ى٣َٗ ٝل٤ٞالر ا٧بٙی ٣ٍٕشب ىٍ ّؼب ٍَاٍ ىاٍى؟ – 32

- ٨َٙ ى٧ٖالٟ             ى-  َٝاِّ ثو٘ ٣ ٣ٍٕشب٧بی اعَاه           ع– ٣ٍٕشب            ة –اٙو 

ٕبیَ 

 ثیٚشَی٠ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ا٧بٙی ٣ٍٕشب ىٍ ٣ٍٕشب ىٍ ّياٛ ُٝی٦٢ ٝی ثبٙي؟ – 33

 ّٚب٣ٍُی ٣ ثبمياٍی       ؽ –سبٝی٠ ٝٞبٙق ٕبهشٞب١ی        ع - هيٝبر ٕبهشٞب١ی      ة - اٙو

 ٕب٣ىاٍی –

ایؼبى -   سبٝی٠ ٣ هيٝبر سؼ٨یِار ّٚب٣ٍُی          ط – سقٞیَ ٣ هيٝبر ه٤ى٣ٍ       ُ – ى 

َٝاِّ عی٤ٍىاٍی    

ٕبیَ -  ٢ٝي٣ً ٍَٟ اٙل٦٢ٖ        ٛ –ػ 

 ثیٚشَی٠ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ا٧بٙی ٨َٙ ىٍ ٣ٍٕشب ىٍ ّياٛ ُٝی٦٢ ٝی ثبٙي؟ – 34

 ّٚب٣ٍُی ٣ ثبمياٍی       ؽ –سبٝی٠ ٝٞبٙق ٕبهشٞب١ی        ع - هيٝبر ٕبهشٞب١ی      ة - اٙو

 ٕب٣ىاٍی –

ایؼبى -   سبٝی٠ ٣ هيٝبر سؼ٨یِار ّٚب٣ٍُی          ط – سقٞیَ ٣ هيٝبر ه٤ى٣ٍ       ُ – ى 

َٝاِّ عی٤ٍىاٍی 

ٕبیَ - ٛ   ٢ٝي٣ً ٍَٟ اٙل٦٢ٖ–ػ 
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 آیب اػَای عَف ٧بىی ىٍ ٣ٍٕشب ثبفض سل٤ٗ ىٍ ٣ٍٕشب ٙي٥ إز؟  – 37

هیَ -  ث٦ٚ           ة–اٙو 

     ث٦ٚ- اٙو   ٕبٗ اهیَ سل٤ٗ ٣ ى١٤َٕٕی هبٝی ىاٙش٦ إز؟20ث٦ ١ؾَ ٙٞب ٣ٍٕشب ىٍ  - 38

 هیَ –ة 
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 ث٨ج٤ى – س٤اٟ ثب٥٤َٙ اٍشٞبىی             ع – ١ِىیْی ث٦ ٨َٙ  ٣ سبطیَ دٌیَی اُ آٟ        ة –اٙو 

 ٣یْٕی – ث٨ج٤ى ٣ضقیز ١ُيٕی ٕب٢ّبٟ ٣ٍٕشب           ف –ىٍآٝي  ٣ اٙشنبٗ ٕب٢ّبٟ       ؽ 

  ٣ ػ٤ى ٤ٕٖٝبر ٣ ٨١بى٧بی ٣ٍٕشبیی –ى٢٧َٖی ٣ اػشٞبفی            ى 

آیب ػَیب١بر ى٣ ٤ٕی٦ ٨َٙ ٣ ٣ٍٕشب ُٝی٦٢ ٕبُ سل٤ٗ ىٍ ٣ٍٕشب ث٤ى٥ إز؟         -  40

 هیَ  – ث٦ٚ                                                             ة – اٙو 
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-  ّبٙجيی               ى –ع  اٍشٞبىی- ة  اػشٞبفی- اٙو 

ى٢٧َٖی 

... َٝث٤ط ث٦ ػ٨بى ّٚب٣ٍُی ٣د٢َٕٚب٦ٝ 

ثٍَٕی ٙبهٜ ٧بی ث٥َ٨ ٣ٍی ٣ىََ ىٍ ثو٘ ))د٢َٕٚب٦ٝ ی ُیَ َٝث٤ط ث٦ ّبٍ دبیبٟ ١ب٦ٝ ثب ف٤٢اٟ 

ه٤ا٢ٞٚ٧ي إز ثب دبٕو٤ٖیی ىٍیٌ ث٦ ٤ٕاالر ُیَ ٝب ٍا ( (ّٚب٣ٍُی ٨َٕٙشبٟ ى٧ٖالٟ ٝی ثبٙي 

.  ىٍ ىٕشیبثی ث٦ ١شبیغ ٝلیق، یبٍی ىَٝبئیي

ثب تؾىز    

 

 وذام یه اس هَارد سیز را ثِ ػٌَاى تَاًوٌذیْبی  وؾبٍرسی در ؽْزعتبى دّگالى 

 ،ارسیبثی هی ًوبییذ؟ 

 . س٤ا٢ٞ١ي ث٤ىٟ ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ٝغبٙق٦ ػ٨ز َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ّٚب٣ٍُی ٣إشيبى٥ ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ عجیقی
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 . إشيبى٥ ا٨١ُبى٥ ٧بی ػيیي ّٚب٣ٍُی ٣ٙی٥٤ ٧بی ػيیي ّٚز ٣ْٝب١ی٥ِ َّىٟ ّٚب٣ٍُی

 . َٕٝبی٦ ّبىی ٣آ٢ٙبیی ثبثبُا٧ٍبی ىاهٚی ٣س٤ػ٦ ث٦ ثی٦ٞ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی 

 س٨ْٚٚبی ٝلٚی ىٍ ثلض س٤ُیـ ٣ى٣َٗ ٖٝشَیٜ ٝل٤ٞالر س٤ٙیي ٙي٥ ى٢ٍٝغ٦َ ثَای ث٥َ٨ ٢ٝيی 

 .اُ ٤ٕى ىقبٙیشٚبٟ

 (آة ٣ُٝی٠) یْذبٍؿٖی ُٝی٠ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ٢ٝبٕت ا٢ُٝبثـ عجیقی ٤ٝػ٤ى

 . إشيبى٥ اُ ٙی٥٤ ٧بی ػيیي آثیبٍی

 . ثَه٤ٍىاٍی اُ ٢ٝبثـ آث٨بی ٕغلی ٣ُیَُٝی٢ی ث٦ َٝياٍّبىی ىٍ ٢ٝغ٦َ

 .افشَبى ٖٝئ٤الٟ ث٦ اٙشنبِٙایی ث٦ ٣ٕی٦ٚ ی ّٚب٣ٍُی 

 .افٞبٗ ٕیبٕش٨بی ثبطجبر ٣ث٢ٚيٝير ىٍ ٤ٍٝى ّٚب٣ٍُی 

 .كٞبیش٨بی ى٣ٙز ٣ػ٨بى ّٚب٣ٍُی اُ ّٚب٣ٍُاٟ- 

وذام یه اس هَارد سیز را ثِ ػٌَاى ضؼفْبی پیؼ رٍی وؾبٍرسی در ؽْزعتبى 

دّگالى ، هی ؽٌبعیذ؟ 

 . فيٛ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ثو٘ ى٣ٙشی ث٦ ٝیِاٟ الُٛ

 . فيٛ ث١َب٦ٝ ٍیِی ٝلیق ى١ٍل٥٤ إشيبى٥ اٍُبثٚیش٨ب ٣س٤ا٢ٞ١يی٨بی ٤ٝػ٤ى

 . ّٚز ٢ٕشی ٣س٤ٙیي ٝقیٚشی

 . ىََٙيیي ٣ثیْبٍی ثبالی ٤١اكی ٣ٍٕشبیی

 . ضقو ث٢ی٦ ٝبٙی ّٚب٣ٍُاٟ ىٍ ایؼبىا١جب٧ٍبی ٨ٖ١ياٍی ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

 . فيٛ ٣ػ٤ى ١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥

 . ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب ث٦ ٢٧ٖبٛ هَیي ٣ى٣َٗ ٤ّى٧بی س٤َیشی ٣ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُی

 . ٍغق٦ ٍغق٦ ث٤ىٟ اٍاضی س٤اٛ ثب ث٥َ٨ ٣ٍی دبیی٠ ٣ىٍآٝي ّٜ

 . س٤ُیـ ىضبیی ١ب٢ٝبٕت ٢ٝبثـ ٣هيٝبر َٝسجظ ثب ثو٘ ّٚب٣ٍُی

 . ّبٙز ٝل٤ٞالسی ٦ّ هَیي سضٞی٢ی ١يا١ٍيث٦ ىٙی٘ ىقبٙیز ىالالٟ ٣٣إغ٦ ٧ب

  فيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ٍیِی  ٣َٕٝبی٦ ٌٕاٍی٨بی ى٣ٙشی ىٍثو٘ ّٚب٣ٍُی ىٍ ای٠ ١بكی٦

وذام یه اس هَارد سیزاس ًظز ؽوب فزفتْبی وؾبٍرسی در ؽْزعتبى دّگالى ، هی  

ثبؽذ؟ 
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 .اىِای٘ س٤ػ٦ ى٣ٙز ث٦ َٕٝبی٦ ٌٕاٍی ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی

 . ٣ػ٤ى سْٚ٘ ٧بی ٍب١٤١ی ػ٨ز ٕبُٝب١ي٧ی س٤ٙیي ٢٢ّيٕبٟ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ ثو٘ ّٚب٣ٍُی 

 . اْٝبٟ ث٨ج٤ى ّیيیز ٣اٍسَبءس٤اٟ س٤ٙیي

 .  اْٝبٟ إشيبى٥ اُػيیيسَی٠ ىٕشب٣ٍى٧ب٣ى٢ب٣ٍی٨بی ٤١ی٠

 . اىِای٘ ا١ٖی٥ِ ّٚب٣ٍُاٟ ثبس٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚیز ٧بی ٤ٝػ٤ى

 . سؼ٨ی٣ِس٤ٕق٦ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ی ٣اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی ف٤اٝ٘ ٢ٝ٣بثـ س٤ٙیي ثو٘ ّٚب٣ٍُی

 . إشََاٍ،اٍسَبء٨١٣بىی٦٢ َّىٟ ٝيیَیز ث٥َ٨ ثَىاٍی ٨ٖ١٣ياٍی ا٢ُٝبثـ آة ٣ّٚب٣ٍُی

 . اىِای٘ ث٥َ٨ ٣ٍی اُ ٣ِ١الر ػ٤ی ٢ٝ٣بثـ آة ُیَُٝی٢ی ٢ٝ٣بثـ ّٚب٣ٍُی

 . ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ ا٢ُٝبثـ ّٚب٣ٍُی

 ٣ػ٤ى ٨١بى٧ب٣ٕبُٝب٨١بی ى٣ٙشی ٣میَى٣ٙشی ػ٨ز كٞبیز اُّٚب٣ٍُی ٣اٍائ٦ س٨ٖیالر ث٦ 

 .ّٚب٣ٍُاٟ

ػ٤ٕٚیَی اُ سوَیت ٢ٝبثـ ّٚب٣ٍُی ٣كيؼ،اكیبء،س٤ٕق٦ ٣ث٥َ٨ ثَىاٍی ث٨ی٦٢ اُآٟ ىٍٍإشبی 

سلٌَ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ ٣ٍٕشبیی 

 وذام یه اس هَارد سیزاس ًظز ؽوب تْذیذّبی فزارٍی وؾبٍرسی در ؽْزعتبى 

دّگالى ، هی ثبؽذ؟ 

 . كيَؿب٨٧بی میَٝؼب٣ُثَىاٙز ثی ٣ٍی٦ ا٢ُٝبثـ آة

    ّٞج٤ىافشجبٍار عَك٨بی ُیَث٢بیی ٣آثویِىاٍی ّٚب٣ٍُی

 .   فيٛ ٝٚبٍّز ّٚب٣ٍُاٟ ىٍٝيیَیز ٢ٝبثـ آة ّٚب٣ٍُی

 .  اىِای٘ ػٞقیز ٣سنییَار ّبٍثَی اٍاضی ّٚب٣ٍُی

 .  َٕٛ ٙيٟ ٥َّ ی ُٝی٠ ٣سنییَار آة ٤٧٣ایی

 .   اىز ّٞی ٣ّیيی ٢ٝبثـ آة ُیَُٝی٢ی ٣ى١٣َٖٚز ُٝی٠

   ّٞج٤ى١ی٧٣َبی ٝشوٜٞ ٣آ٤ُٝٗ ىیي٥ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُی

 .  فيٛ ٣ػ٤ىث١َب٦ٝ ػبٝـ ّٚب٣ٍُی دبیيا٣ٍس٤ٕق٦ دبیياٍ

 .  فيٛ ثَه٤ٍى ٍبعـ ثَای ا١ٖياىؿب٨٧بی میَٝؼبُ

.    فيٛ اعالؿ ٍٕب١ی ّبٍآٝي٤ٝ٣طَى٤ٍٍٝى ا٧ٞیز ّٚب٣ٍُی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 

167 

 

Abstract 

Indicators of growth in agricultural productivity and  poverty one of 

the main areas of development, sustainable agriculture.The 

relationship between rural development and development of 

sustainable agriculture to measure indicators of productivity and 

poverty rural city Dehgolan paid. method in this research is 

descriptive - analytical and datas the gathering of using software 

spss analysis is. in the end of the SWOT for The strategic 

assessment is used. The village of 119 were studied in this research 

are Dehgolan city.Research findings show that: a) the average 

indoor the impact of internal factors  4/72 over the impact of 

external environment factors mean 3/62 is. B) due to a low value, 

the traditional, old age, illiteracy, low-literacy for agricultural 

farmers, small pieces of land, low labor productivity indices are 

Keywords: rural development, productivity, sustainable agriculture, 

the Swot, Dehgolan city. 
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