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چكيذُ
ٔحذٚد ثٛدٖ ٔٙبثْ ا٘شطي فؼيّي ٔ ٚـىالت ٘بؿي اص ا٘تـبس ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝاي هشٚست تٛر ٝثيؾ اص پيؾ ث ٝا٘شطيٞبي
٘ ٚ ٛپبيذاس سا ثش ٍٕٞبٖ سٚؿٗ ػبخت ٝاػت .سؿذ ثبالي ٔلشف ػبال٘ ٝا٘ٛاّ ا٘شطي دس ايشاٖ  ٚخبسد ؿذٖ وـٛسٔبٖ اص
رشٌ ٝكبدسوٙٙذٌبٖ ٘فت اص اٚاخش لشٖ حبهش  ٚثبٌِجْ لٌْ دسآٔذٞبي ٘بؿي اص كذٚس ٘فت ثبٓج ٔيؿٛد تب دس كٛست
ٓذْ ثش٘بٔٝسيضي كحيح  ٚپيـشفتٞ بي الصْ س٘ٚذ تٛػٔ ٝوـٛس ثًٛ ٝس رذي تحت تبحيش لشاس ٌيشد .دس ايٗ ٔمبِ ٝهٕٗ
ٔٔشفي ا٘شطيٞ بي ٘ ٚ ٛتزذيذپزيش ث ٝإٞيت اػتفبد ٜاص ايٗ ٘ ّٛا٘شطي رٟت ٘يُ ث ٝاٞذاف ػٙذ چـٓا٘ذاص پشداختٚ ٝ
ٔضايبي تٛػٔ ،ٝچبِؾٞبي ٔذيشيتي ،فٙي ،ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚلب٘٘ٛي تشتيت داد ٜؿذ ٜو ٝثبٓج ٓذْ تٛفيك دسخٛس تٛػٔ ٝايٗ
ٔٙبثْ ِٓيٓ دس وـٛس ثٛد ٜاػت خٛاٞيٓ پشداخت  ٚدس ٟ٘بيت ساٞىبسٞبي ٔٙبػت رٟت فبئك آٔذٖ ثش ايٗ ٔـىالت
ًجك ِ٘ش ِٔٛفبٖ اسائ ٝخٛاٞذ ؿذ.
ٍاطُّاي كليذي  :اًشطيّاي ًَ ،تَسعِ ،تجذيذپزيش ،ايشاى
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هقذهـِ
اص ٕٟٔتشيٗ ٓٙبكش ٔٛحش دس تٛػٔ ٝپبيذاس ٔٙبثْ ا٘شطي ٔي ثبؿذ داؿتٗ ا٘شطي ٔٙبػت ٕٓذ ٜتشيٗ ٓبُٔ التلبدي رٛأْ
كٔٙتي پغ اص ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي اػت چشا و ٝا٘شطي يه ٘يبص ثشاي اػتٕشاس تٛػٔ ٝالتلبدي ،سفب ٜارتٕبٓي ،ثٟجٛد ويفيت ص٘ذٌي ٚ
أٙيت ربٔٔٔ ٝي ثبؿذ اٌش ا٘شطي ث٘ ٝحٛي تِٛيذ ٔ ٚلشف ؿٛد و ٝتٛػٔ ٝا٘ؼب٘ي سا دس ثّٙذٔذت دس تٕبٔي اثٔبد التلبدي،
ارتٕبٓي  ٚصيؼت ٔحيٌي تبٔيٗ ٕ٘بيذٔ ،ف ْٟٛا٘شطي پبيذاس تحمك خٛاٞذ يبفت ِزا تبٔيٗ ا٘شطي پبيذاس هشٚست تٛػٔ ٝپبيذاس
اػت .تٛػٔٝاي و٘ ٝيبصٞبي و٘ٛٙي رٟبٖ سا تبٔيٗ وٙذ ،ثذ ٖٚايٙى ٝتٛا٘بيي ٘ؼُٞبي آتي سا دس ثشآٚسدٖ ٘يبصٞبي خٛد ثٝ
ٔخبًش ٜافىٙذ .ايٗ تٛػٔ ٝپبيذاس ساثٌٔ ٝتمبثُ ا٘ؼبٖٞ ب ً ٚجئت ػشاػش رٟبٖ اػت فشايٙذ تٛػٔ ٝپبيذاس ثٌٝ٘ٛ ٝاي ًشاحي
ٔيـٛد و ٝتٛػٔ ٝالتلبدي ،ارتٕبٓي  ٚصيؼت ٔحيٌي سا تذأ ْٚي ثخـذ]1[ .
ثشاي تٛػٔ ٚ ٝوبسثشد ا٘ٛاّ ا٘شطي ٞبي ٘ ٚ ٛتزذيذپزيش دس وـٛس ٔب٘ٙذ ا٘شطي خٛسؿيذي ،ا٘شطي ثبد ا٘شطي صٔيٗ ٌشٔبيي ... ٚ
ٔي تٛاٖ ٔضايبي ٔتفبٚتي ٔتلٛس ثٛد ؤٕٛٓ ٝبً ٚاثؼت ٝث ٝؿشايي ٔحّيٚ ،يظٌي ٔٙبثْ ربيٍضيٗ ٍ٘ ٚشا٘يٞبي ارتٕبٓي اػت .اص
ٔضايبي وبسثشد ا٘شطي تزذيذپزيش ٔي تٛاٖ ث ٝايٗ ٔٛاسد اؿبس ٜوشد .افضايؾ أٙيت ٓشه ٝا٘شطي ،وبٞؾ ٔيضاٖ ٌشٔبيؾ رٟب٘ي،
تحشيه سؿذ التلبدي ،ايزبد اؿتغبَ ،افضايؾ ٔيضاٖ دس آٔذ ػشا٘ ،ٝافضايؾ ٓذاِت ارتٕبٓي  ٚحفبُت ٔحيي صيؼت دس تٕبْ
صٔيٞٝٙب ،ثٟشٜثشداسي اص ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ٕٞچٙيٗ ثبٓج افضايؾ دػتشػي ثٙٔ ٝبثْ ا٘شطي پبيذاس ٌٕٔ ٚئٗ ثشاي ٔٙبًك
سٚػتبيي  ٚوٕتش تٛػٔ ٝيبفتٔ ٝيؿ٘ٛذِ .زا دس تٛػٔ ٝا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ،الصْ اػت ثيـتش ث ٝديذٌب ٜتٛػٔٝاي ايٗ ا٘شطيٞب
تٛر ٝوشد ٘ ٝثب ديذٌبٜٞبي التلبدي ٔحن .ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ،تٕيض (پبن) ،فشاٚاٖ  ٚلبثُ آتٕبد ثٛد ٚ ٜدس كٛستي وٝ
ثًٛٝس كحيح تٛػٔ ٝپيذا وٙٙذ ٔي تٛا٘ٙذ ثٛٙٓ ٝاٖ ٔٙبثْ ا٘شطي پبيذاس ٘مؾ ٕٟٔي دس سػيذٖ ث ٝاٞذاف تٛػٔ ٝپبيذاس وـٛسٞب
ثبصي وٙٙذ]2[ .
ثٞ ٝشحبَ ايٗ لّٕش ٚثًٛ ٝس دائٓ دس حبَ تغييش ثٛد ٚ ٜآيٙذ ٜايٗ تغييشات ٕ٘بيٍٙش وبٞؾ ٞضيٞٝٙب ٌ ٚؼتشؽ ٘فٛر آٖ دس
ثبصاس ا٘شطي د٘يب  ٚسػيذٖ ث ٝا٘شطي پبيذاس اػت ] 3[ .ثب ٚرٛد ايٙى ٝايٗ أش اص ِحبٍ تىِٛٛٙطيىي أىبٖ پزيش اػت أب فمي ثب
حٕبيت  ٚتالؽ  ٕٝٞرب٘ج ٝثيٗإِّّي  ٚتٔييٗ اِٛٚيتٞب  ٚػيبػتٞبي التلبدي رّت ٔٙبثْ ٔبِي خبسرئ ،ـبسوت ثخؾ
ش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي  ٚپظٞٚـي ٔيؼش ٔيؿٛد .وـٛس ٔب ٘يض دس ػبَٞبي اخيش الذأبتي دس ايٗ
خلٛكي دس ػشٔبيٌٝزاسي  ٚا٘زبْ ث 
خلٛف داؿت ٝاػت و ٝدس ادأ ٝثب ثيبٖ هشٚست ثىبسٌيشي ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ٔ( ٛ٘ ٚحذٚديت ٔٙبثْ  ٚآِٛدٌي صيؼت
ٔحيٌي) ٚ ٚهٔيت وبسثشد ايٗ ا٘شطيٞب دس وـٛس ث ٝپيـٟٙبدات  ٚثيبٖ ا٘تِبسات اص ايٗ ا٘شطيٞب خٛاٞيٓ پشداخت.
اًشطيّاي ًَ ٍ جايگاُ آى دس اقتصاد ايشاى
دس حبَ حبهش سؿذ ٔلشف ا٘شطي دس رٟبٖ ػ ٝثشاثش رٕٔيت اػت .ثـش ثشاي ث ٝدػت آٚسدٖ سفب ٜثيـتش ٘يبص ث ٝا٘شطي
ثيـتشي داسد  ٚثشاي دػتيبثي ث ٝا٘شطي ٔٛسد ٘يبص خٛد ،ث ٝاػتفبد ٜثيـتش اص ػٛختٞبي فؼيّي و ٝدس دػتشع  ٚاسصاٖ ليٕت
ٞؼتٙذ ،سٚي ٔيآٚسد .ايٗ ٘ ّٛػٛخت حذٚد  59دسكذ وُ ػٛخت ٔلشفي رٟبٖ سا تـىيُ ٔيدٞذ.
ثبال سفتٗ ٔلشف ػٛختٞبي فؼيّي  ٚاحتشاق ٘بلق آٖٞب ٔٛرت آِٛدٌي ٔحيي  ٚآِٛد ٜؿذٖ ٛٞا ٕٞ ٚچٙيٗ تغييشات
وّي دس آة ٛٞ ٚاي وش ٜصٔيٗ ٔيؿٛدٙٔ .بثْ ٘ٛيٗ ا٘شطي تزذيذپزيش ث ٝؿؾ دػت ٝتمؼيٓ ٔيؿ٘ٛذ.
 .1ا٘شطي خٛسؿيذ  .2ا٘شطي ثبد  .3ا٘شطي صٔيٗ ٌشٔبيي  .4ا٘شطي ثئٛبع (٘ٛيٗ)  .5ا٘شطي دسيب  .6ا٘شطي آثي
الصْ ث ٝروش اػت و ٝثب اهبف ٝؿذٖ ا٘شطي ٞؼتٝاي ايٗ تٔذاد ثٞ ٝفت ٔيسػذ .أب ا٘شطي ٞؼتٝاي ٛٙٞص اص ِ٘ش آِٛدٌي ٚ
دفٗ صثبِٞٝبي اتٕي ثؼيبس ٍ٘شاٖوٙٙذ ٜاػت.
اًشطي خَسشيذي
تٕبٔي وـٛسٞب ث ٝايٗ ٔٙجْ ثٔ ٝمبديش ٔختّف دػتشػي داس٘ذ .وش ٜصٔيٗ ايٗ ا٘شطي سا ث ٝكٛست تبثؾ خٛسؿيذي دسيبفت
ٔيوٙذ ٔ ٚمذاس ايٗ تبثؾ ثيؾ اص ٘يبص ثـش اػت  ٚوبسثشدٞبي ايٗ ا٘شطي ؿبُٔ ٌ ٝ٘ٛحشاستي ٔؼتميٓ  ٚتِٛيذ ٘يشٚي ثشق،

www.SID.ir

2

Archive of SID

پنجمین کنفرانس بین المللی

اسصيابي هشكالت ٍ تٌگٌاّاي استفادُ اص اًشطيّاي ًَ ٍ ًقش آى دس تَسعِ پايذاس

رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

ٕٞچٙيٗ ا٘جبس وشدٖ ايٗ ا٘شطي دس ػيؼتٓٞبي حشاستي ث٘ ٝؼجت اسصاٖ اػت  ٚحذٚد  55ػبَ پيؾ دس ػفيٞٝٙبي فوبيي ايٗ
ا٘شطي ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌشفت ٝاػت.
اص ِ٘ش آِٛدٌي ٔ ٚحيي صيؼت ٘يض ثيخٌش اػتٞ ،شچٙذ و ٝاػتفبدٔ ٜتٕشوض دس اثٔبد ٚػيْ اص آٖ ٕ٘يتٛا٘ذ ٔٙزش ث ٝآحبس
صيؼت ٔحيٌي ٔحّي ؿٛد .دس ايشاٖ ،ثب ؿش ّٚثش٘بٔ ٝا َٚتٛػٔ ٝالتلبدي ،ؿشوت ٔخبثشات الذاْ ث ٝتِٛيذ  ٚاػتفبد ٜاص فيجشٞبي
٘ٛسي ػّ َٛفتِٚٛتبيي وشد  ٚايٗ ا٘شطي سا دس ٔشاوض ٔخبثشاتي و ٝأىبٖ دػتشػي ػبيش ا٘شطيٞب سا ٘ذاؿتٙذ ث ٝوبس ٌشفت  ٚثب
ٓٙبيت ث ٝتحميمبت كٛست ٌشفت ٝثًٛٝس ٔتٛػي خٛسؿيذ  255سٚص دس ػبَ ث ٝوـٛسٔبٖ ا٘شطي ٔيثخـذ ؤٔ ٝبدَ ٔيّيبسدٞب
ثـى ٝا٘شطي اص ٘فت خبْ اػت؛ يىي اص اؿتجبٞبت دس تحّيُ ٞضي ،ٝٙفبيذ ٜا٘شطي خٛسؿيذي ٔمبيؼ ٝايٗ ا٘شطي ثذ ٖٚتٛر ٝثٝ
يبسا٘ٞٝبيي اػت و ٝث ٝػبيش ا٘شطيٞب دادٔ ٜيؿٛد .اٌش ثخـي اص ايٗ يبسا٘ٞٝبي ا٘شطي ث ٝا٘شطي خٛسؿيذي ٘يض تّٔك ٌيشد،
ػشٔبيٌ ٝزاسي سٚي ايٗ ا٘شطي ثؼيبس ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝخٛاٞذ ثٛد.
اًشطي باد
تغييشات ثبد ٔيتٛا٘ذ ػبٓتي ،سٚصا٘ ٚ ٝفلّي ثبؿذ  ٚثًٛٝس لبثُ ٔالحِٝاي ٔتبحش اص ٛٞا  ٚتٛپٌٛشافي ػٌح صٔيٗ اػت.
ٔٙبثْ لبثُ تٛرٟي  ٓٞدس دؿتٞب ٚرٛد داسد .اص ايٗ ا٘شطي ٔيتٛاٖ ثشاي پٕپبط آة  ٚتِٛيذ ثشق  ٚيب اص ًشيك اكٌىبن ثشاي
ا٘شطي حشاستي اػتفبد ٜوشد .ثشاي ٔخبَ دس اػتبٖ وشٔبٖ ٔيتٛاٖ ثب ػشٔبيٌٝزاسي دس ايٗ صٔي ٝٙاص ٔؼبئُ ٔ ٚضايبي رٙجي آٖ
اػتفبد ٜوبفي وشد.
ٔٙب ًك ثب رخبيشي و ٝپتب٘ؼيُ اػتفبد ٜاص ا٘شطي ثبد سا داس٘ذ ٔب٘ٙذ ػيؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ( ثبد  125سٚص ٜػيؼتبٖ اص اٚاخش
خشداد تب اٚاخش ٟٔش) ثٚ ٝيظ ٜحٛاِي ؿٟش صاثُ ،يىي اص ٔٙبػتتشيٗ ٔىبٖٞب ثشاي ػشٔبيٌٝزاسي ا٘شطي ثبد اػت.
اًشطي صهيي گشهايي
ِٔٛٙس اص ا٘شطي صٔيٗ ٌشٔبيي ٕٞبٖ حشاستي اػت و ٝدس صيشصٔيٗ ا٘جبس ؿذٔ ٚ ٜمذاس ايٗ ا٘شطي ثيؾ اص ٔلشف ا٘شطي دس
رٟبٖ اػت .ايٗ ا٘شطي دس كٛستي تزذيذپزيش ٔحؼٛة ٔي ؿٛد و ٝا٘شطي ثشداؿت ؿذ ٜثيؾ اص ا٘شطي ٘جبؿذ و ٝاص ًشيك ٔشوض
صٔيٗ ربيٍضيٗ ٔي ؿٛد .آثي و ٝثشاي حُٕ ا٘شطي ث ٝػٌح صٔيٗ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌيشد دٚثبس ٜث ٝصٔيٗ تضسيك ٔيؿٛد.
ايٗ ا٘شطي ٔيتٛا٘ذ دس تِٛيذ ثشق ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌيشد  ٚرّٜٞٛبي آٖ چـٕٞٝبي آة ٌشْ  ٚآةفـبٖٞب ٌ ٚبصفـبٖٞبيي
اػت و ٝدس ٔٙبًمي اص لجيُ تفتبٖ  ٚثضٔبٖ ٌٔٙم ٝوشٔبٖ ٚرٛد داسد .ايٗ ٔٙبًك صٔي ٝٙػشٔبيٌٝزاسي ثشاي تِٛيذ ا٘شطي صٔيٗ
ٌشٔبيي ٞؼتٙذ .تبو ٖٛٙثب ٓٙبيت ث ٝتحميمبت كٛست ٌشفت ،ٝدس ايشاٖ ػشٔبيٌٝزاسي ٔذس٘ي دس ايٗ ٔٛسد كٛست ٍ٘شفتٚ ٝ
ٔيتٛاٖ ٌفت ٔب تبو ٖٛٙاص ٔضيتٞبي ايٗ ا٘شطي غبفُ ٔب٘ذٜايٓ ٙٔ ٚبثْ خذاداي سا و ٝاص ٕ٘ٔبت  ٚاٌِبف اِٟي اػت ث ٝثٛتٝ
فشأٛؿي ػپشدٜايٓ.
بيَهاع( اًشطي ًَيي)
ايٗ ا٘شطي دس حميمت تشويجبت ويىٕٛػِّٛضي اػت و ٝتزضيٝپزيش اػت  ٚدس ًجئت ثٚ ٝفٛس يبفت ٔيؿٛد .ايٗ ٔٛاسد ثشاي
ايٙى ٝثٌ ٝبص تجذيُ ؿ٘ٛذ ًي چٙذيٗ فشايٙذ ثيِٛٛطيىي ثبيذ تغييشاتي دس آٖٞب كٛست ٌيشد .اص ثيٌٛبص ٔيتٛاٖ ٕٞب٘ٙذ ػبيش
ٌبصٞبي لبثُ احتشاق اػتفبد ٜوشد و ٝداساي اسصؽ حشاستي ٔٔبدَ ؿؾ ويّٚٛات ػبٓت ثش ٔتشٔىٔت اػت؛ ايٗ ٔمذاس ٌٔبثك ثب
اسصؽ حشاستي ٘يٓ ِيتش ػٛخت ديضَ اػت .يىي اص ٔضايبي ثيٌٛبص پبييٗ ثٛدٖ ٔيضاٖ آِٛدٌي حبكُ اص ػٛختٗ آٖ دس ٔمبيؼ ٝثب
ػٛختٞبي فؼيّي اػت .وـبٚسصاٖ اص ثيٌٛبص ثشاي سا ٜا٘ذاصي ٔٛتٛسٞبي احتشاق داخّي ثِٛٙٔ ٝس اػتفبد ٜدس أش آةسػب٘ي ٚ
آثيبسي ٔضاسّ ٌٙذْ ،دس ٚوشدٖ ّٓٛف ،ٝخـه وشدٖ فشاٚسدٜٞبي وـبٚسصي  ٚتِٛيذ ٘يشٚي ثشق اػتفبدٔ ٜيوٙٙذ .دس وٙبس ايٗ
تالؽٞب تبػيؼبت هشٚسي ٘يض ثشپب ؿذ ٜتب ٔحتٛيبت فبهالةٞبي ؿٟشي سا و ٝدسثشٌيش٘ذ ٜآةٞبي ٌُآِٛد ٘بؿي اص اص ثشف ٚ
ثبساٖ  ٚپؼٕب٘ذ ٞبي ا٘ؼب٘ي اػت ثِٛٔ ٝذٞبي ثيٌٛبص ثب خبكيت تخٕيش  ٚثذ٘ ٖٚيبص ث ٝاوؼيظٖ تجذيُ وٙذ .دس وـٛس ٔب ٛٙٞص
تالؽ رذي ثشاي اػتفبد ٜاص ايٗ ا٘شطي كٛست ٍ٘شفت ٝاػت.
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اًشطي دسيا
دس ايٗ ا٘شطي اختالف دٔب  ٚرضس ٔ ٚذ حبئض إٞيّت اػت  ٚايٗ ٔٙبثْ دس ثؼيبسي اص ٘ٛاحي ػبحّي ٚرٛد داسد .ا٘شطي
حشاستي دسيب ث ٝيميٗ ثضسٌتشيٗ ٔٙجْ ا٘شطي دس دسيبٞبػت و ٝدس حبَ حبهش ثيؾ اص  15ثشاثش ٔلشف رٟب٘ي ا٘شطي اػت.
٘يشٌٚبٜٞبي حشاستي دسيبيي ً ٚشحٞبي ا٘شطي أٛاد ٔيتٛا٘ٙذ تِٛيذوٙٙذ ٜآة ؿيشيٗ ثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔحل َٛرٙجي ثبؿٙذ.
ثٙبثشايٗ ثشاي ٘ٛاحي دٚسافتبد ٜػبحّي و ٝداساي آة ؿيشيٗ ٘يؼتٙذ ثؼيبس ٔٙبػت اػت ِٚي ؿىُ ا٘تمبَ ا٘شطي تِٛيذ ؿذ ٜاص
٘يشٌٚبٞ ٜبي ا٘شطي دسيبيي ثٔ ٝشاوض ٔلشف يىي اص ٔـىالت ّٕٟٔي اػت ؤ ٝؼبِ ٝالتلبدي ثٛدٖ ايٗ ا٘شطي سا ٔٛسد ػؤاَ لشاس
ٔي دٞذ .ث ٝسغٓ ايٗ ٔٛه ّٛوٙٔ ٝبًك ٚػئي اص وـٛسٔبٖ ثب دسيب استجبى داس٘ذ ،ث ٝدِيُ اسصاٖ ثٛدٖ ػبيش ا٘شطيٞب ٞيچٌٝ٘ٛ
ػشٔبيٌٝزاسي سٚي تبٔيٗ ا٘شطي اص ًشيك ٔٙبثْ دسيبيي كٛست ٍ٘شفت ٝاػت.
اًشطي آبي
ايٗ ا٘شطي ؿؾ دسكذ ػ ٟٓوُ تِٛيذ ا٘شطي دس د٘يب سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت .ايٗ أش ثّٓ ٝت ٚرٛد تؼٟيالت ثش
سٚي سٚدخب٘ٞ ٝبي ثضسي اػت .ثٞ ٝش حبَ ،ثشاي سػيذٖ ث ٝثيـتشيٗ ػٌح اػتفبد ٜاص ايٗ ا٘شطي ثبِم ّٜٛثضسي الصْ اػت وٝ
سٚدخب٘ٞٝبي وٛچىتش ٘يض ٔٛسد ثٟشٜثشداسي لشاس ٌيشد .تٛري ٝالتلبدي چٙيٗ تؼٟيالت وٛچىي ث ٝؿشايي ٔحّي خبف ثؼتٍي
داسد .ايٗ تؼٟيالت ٍٙٞبٔي ػٛددٞي خٛاٙٞذ داؿت و ٝتب حذ أىبٖ داساي ػبختٕبٖٞبي اػتب٘ذاسد ثبؿٙذ ٞ ٚضيٝٙ
ػبختٕبٖٞبي ػذٞبي ا٘حشافي يب ٔخض٘ي آٖٞب وٓ ثبؿذ  ٚخذٔبت خٛد سا ثٙٔ ٝبًمي اسائٝدٙٞذ و ٝأىبٖ ثٟشٌٜيشي اص ػبيش
ٔٙبثْ سا ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ،ثٟجٛد ًشح اص ًشيك ثٟيٝٙػبصي تٛسثيٗٞبي آثي وٛچه  ٚوبٞؾ ٞضيٞٝٙبي ػبختٕب٘ي  ٚآٔٛصؽ افشاد
ٔحّي أىبٖپزيش اػت .ػيؼتٓ وٛچه ٔي تٛا٘ذ ثبٓج ايزبد ؿشايٌي ٔفيذ ثشاي وـبٚسصي ٙٔ ٚبثْ آة ٘يض ؿٛد و ٝخٛؿجختب٘ٝ
دس ايٗ صٔي ٝٙفٔبِيتٞبيي دس وـٛس ثب ٕٞىبسي وـٛس چيٗ كٛست ٌشفت ٝاػت.
تَسعِ اًشطيّاي تجذيذپزيش
حفَ  ٚادأ ٝؿشايي فّٔي ص٘ذٌي دس ربٔٔ ٝثـشي دس آيٙذ ٜثذ ٖٚتٛر ٝثٓ ٝشه ٝا٘شطي ث ٝليٕت ٔٙبػت أىبٖپزيش ٘يؼت.
احشات صيؼت ٔحيٌي ٚاثؼت ٝثٞ ٝش تِٛيذ ا٘شطي دس ٘شخ فّٔي ث ٝػٕت ؿشايي غيشلبثُ لج َٛپيؾ ٔيسٚد  ٚاحشات صيؼت
ٔحيٌي صيب٘جبس ث ٝؿىُ ٚػئي دس حبَ ٌؼتشؽ ٞؼتٙذ .اػتفبد ٜاص ػٛختٞبي فؼيّي دس فشْٞبي ٔختّفي ٕٞچ ٖٛصغبَ
ػ٘ ،ًٙفت ٌ ٚبص ،حزٓ لبثُ ٔالحِ ٝاي اص اوؼيذٞبي وشثٗ ٌ ٚبصٞبي آاليٙذ ٜديٍش سا ٚاسد ٔحيي صيؼت ٔيوٙذ و ٝثبٓج
ايزبد احشات صيب٘جبسي ٕٞب٘ٙذ ثبساٖٞبي اػيذيٌ ،شٔبيؾ رٟب٘ي ٔ ...ٚيؿٛد]4[ .
ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔٙجْ ا٘شطي پبن ٓ ٚبسي اص ٞشٌ ٝ٘ٛآِٛدٌي صيؼت ٔحيٌي ٔيتٛا٘ٙذ ٘مؾ ٕٟٔي دس
وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبي آاليٙذٕٞ ٜچ ٖٛدياوؼيذوشثٗ  ٚديٍش ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝاي ثبصي وٙٙذ .ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ٔيتٛا٘ٙذ دس
ػيبػتٍزاسي ثخؾ ا٘شطي وـٛس ٘مؾ ٕٟٔي ايفب وٙٙذ .ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش داساي تٛا٘بيي ٔ ٚضايبي صيش ٞؼتٙذ:
 -1أىبٖ تِٛيذ ا٘شطي اِىتشيىي لبثُ إًيٙبٖ ثب ليٕت پبيذاس
 -2وٕه ث ٝتبٔيٗوٙٙذٌبٖ ثشق ثشاي ٔت ّٛٙػبصي ٔٙبثْ ٔٛسد ٘يبص دس تِٛيذ ثشق
 -3تِٛيذ ثشق ثب حذالُ آِٛدٌيٞبي صيؼت ٔحيٌي
 -4وٕه ث ٝوـٛسٞب ثشاي سػيذٖ ث ٝاٞذاف تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش
 -5ايزبد فشكتٞبي تٛػٔ ٝالتلبدي ثخلٛف دس ٔٙبًك تٛػٔ٘ ٝيبفت ٚ ٝدٚسدػت سٚػتبيي
هٌبع اًشطي قابل اطويٌاى
ٔٙبثْ ا٘شطي تزذيذپزيش ثٛٙٓ ٝاٖ ٔٙبثْ ثٔٛئ -حّي دس تبٔيٗ ا٘شطي ٔٛسد ٘يبص رٛأْ ،وٕتش تحت تبحيش ؿشايي ػيبػي،
ارتٕبٓي  ٚالتلبدي ٌٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي لشاس ٔيٌيش٘ذِ .زا تٛر ٝث ٝتبٔيٗ ا٘شطي اص ايٗ ٔٙبثْ ٔيتٛا٘ذ ث ٝافضايؾ أٙيت ّٔي
وـٛس وٕه ؿبيب٘ي وٙذ .دس ؿشايي ثحشا٘ي دس رٟبٖ ث ٝدِيُ ر ٚ ًٙدسٌيشيٞبي ػيبػي ،حبُٔٞبي ٕٓذ ٜا٘شطي فّٔي ٔب٘ٙذ
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ػٛختٞبي فؼيّي ث ٝؿذت تحتتبحيش لشاس ٔيٌيش٘ذ و ٝافضايؾ ليٕت آٟ٘ب رٛأْ ٔختّفي سا دس د٘يب ٔتبحش ٔيػبصد .دس كٛستي
و ٝاٌش وـٛسٞب ثخؾ آِٓ ا٘شطي خٛد سا اص ٔٙبثْ تزذيذپزيش تبٔيٗ وٙٙذ ،دس چٙيٗ ؿشايٌي تحتتبحيش لشاس ٕ٘يٌيش٘ذ وٝ
تبٔيٗ وٙٙذ ٜاٞذاف تٛػٔ ٝپبيذاس وـٛسٞب خٛاٞذ ثٛد.
تَليذ بشق با قيوت پايذاس
اػتفبد ٜاص ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ثبٓج ٔيؿٛد ثشق ثب ليٕت پبيذاس تِٛيذ ؿٛد ،چشا و ٝدس ٘يشٌٚبٜٞبي ٔتٔبسف ػٛخت
فؼيّي ليٕت تٕبْ ؿذ ٜثشق تِٛيذي ٔتبحش اص ليٕت ػٛخت فؼيّي ٔٛسد اػتفبد ٜدس ٘يشٌٚب ٜاػت و ٝداساي ليٕت ٘ٛػب٘ي دس
ػٌح رٟبٖ اػت .ثب تٛر ٝث ٝايٗو ٝليٕت رٟب٘ي ػٛختٞبي فؼيّي غيشلبثُ پيؾثيٙي اػت ِزا ليٕت تٕبْ ؿذ ٜثشق تِٛيذي
آٟ٘ب ٘يض دس ٘ٛػبٖ ثٛد ٚ ٜلبثُ پيؾثيٙي ٘يؼت ،أب دس ًشاحي  ٚاحذاث ٘يشٌٚبٜٞبي تزذيذپزيش لجُ اص احذاث ٘يشٌٚب ٜدس ٔٛسد
ٔٙجْ تبٔيٗ ا٘شطي ٘يشٌٚبٌٔ ٜبِٔبت ٔشثٛى كٛست ٔيٌيشد  ٚاص ٚرٛدٔ ،يضاٖ  ٚوفبيت ٔٙجْ تبٔيٗ ا٘شطي إًيٙبٖ حبكُ
ٔيؿٛد  ٚػپغ ٘يشٌٚبً ٜشاحي٘ ،لت  ٚساٜا٘ذاصي ٔيؿٛد.
تٌَع بخشي بِ سبذ اًشطي كشَس
اص رُّٕٚ ٝبيف ٚصاست ٘يش ٚ ٚػبصٔبٖٞبي ٔشثٛى دس ثش٘بٔٞٝبي تٛػٔ ٚ ٝػٙذ چـٓا٘ذاص  25ػبِ ٝوـٛس ،ت ّٛٙثخـي ثٝ
ػٙذ ا٘شطي وـٛس اػت ،صيشا ثب ت ّٛٙثخـي ػجذ ا٘شطي ،أٙيت تبٔيٗ ا٘شطي وـٛس افضايؾ پيذا ٔيوٙذ و ٝخٛد ٔتوٕٗ افضايؾ
أٙيت ّٔي اػتِ .زا دس وٙبس ػبيش ٔٙبثْ ا٘شطي ٔخُ ا٘شطي ٞؼتٝاي ،تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ٘يض إٞيت ثباليي
داس٘ذ .اػتفبد ٜاص ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ٘ ٝتٟٙب ثبٓج ت ّٛٙثخـي دس ػجذ ا٘شطي وـٛس ٔيؿٛد ثّى ٝثب اػتفبد ٜاص ايٗ ا٘شطي  ٚثب
حذالُػبصي ٔلشف داخّي ػٛختٞبي ثب اسصؽ فؼيّي ٔيتٛاٖ آٟ٘ب سا كبدس وشد و ٝاسصآٚسي فشاٚا٘ي ثشاي وـٛس ث ٝاسٔغبٖ
خٛاٞذ آٚسد]5[ .
هٌبع تَليذ بشق پاک
اص ٔٙبثْ تزذيذپزيش فمي ٔمذاس ثؼيبس وٕي آِٛدٌي صيؼت ٔحيٌي ٔتلبٓذ ٔيؿٛد .دس ٔمبيؼ ٝثب ٘يشٌٚبٜٞبي فؼيّي
ٔتٔبسف ايٗ ٘٘ ّٛيشٌٚبٜٞب ٔمذاس ثؼيبس ٘بچيضي اص ٌبصٞبي دياوؼيذوشثٗ ،اوؼيذٞبي ػِٛفٛسٛٙٔ ،وؼيذ وشثٗ  ٚرسات ٌشدٚ
غجبس ٚاسد ٔحيي صيؼت ٔيوٙٙذ.
توشكض صدايي
اػتفبدٙٔ ٜحلش ثفشد اص ٘يشٌٚبٜٞبيي ثب ػٛختٞ بي فؼيّي ٔٛرت ايزبد تٕشوض تِٛيذ ا٘شطي خٛاٞذ ثٛدِٚ ،ي ٔٙبثْ ا٘شطي ٘ٛ
 ٚتزذيذپزيش ثذِيُ أىب٘بت ٔٙبػت رغشافيبيي دس ٘مبى ٔختّف وـٛس داساي لبثّيت ثباليي دس تِٛيذ ا٘شطي ٞؼتٙذ و ٝايٗ أش
تِٛيذ غيشٔتٕشوض ا٘شطي سا دس ٔٙبًك ٔؼتٔذ وـٛس و ٝتٔذاد آٟ٘ب ٘يض ثؼيبس ٔيثبؿذ ث ٝساحتي أىبٖپزيش ٔيػبصد.
پتاًسيل تَسعِ اقتصادي
ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔٙجْ ِٓيٓ ثشاي تِٛيذ ثشق ث ٝؿٕبس ٔيس٘ٚذ و ٝأىبٖ ثٟشٜثشداسي اص يه ٔٙجْ ا٘شطي
ثٔٛي سا فشأ ٓٞيػبص٘ذِ .زا وـٛسٞبي داس٘ذ ٜايٗ ٔٙبثْ اليضاَ اِٟي ػٔي ٔي وٙٙذ ايٗ ٔٙبثْ ا٘شطي سا ٚاسد ػجذ ا٘شطي خٛد
وشد ٜتب ٔلشف ا٘شطي خٛد سا تبٔيٗ وٙٙذ  ٚأىبٖ فشٚؽ ٔٙبثْ ديٍش ا٘شطي خٛد سا فشا ٓٞػبص٘ذ .ايٗ ٔؼبِ ٝ٘ ٝتٟٙب وـٛس سا ثٝ
ػٕت وبٞؾ ٔلشف ػٛختٞبي فؼيّي پيؾ ٔي ثشد ،ثّى ٝثٔ ٝيضاٖ لبثُ تٛرٟي اص ا٘تـبس ٌبصٞبي آاليٙذٔ ٜحيي صيؼت ٘يض
رٌّٛيشي ٔيوٙذ.
ثٟشٜثشداسي اص ٔٙبثْ ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ثبٓج تٛػٔٙٔ ٝبًك وٕتش تٛػٔ ٝيبفت ٝؿذ ٚ ٜهٕٗ ايزبد اؿتغبَ ثبٓج تٛػٔٝ
ربدٜٞبي رذيذ دس ٔٙبًك دٚسافتبد ،ٜتٛػٔ ٝوبسثشي صٔيٗ  ٚاحشات التلبدي  ٚارتٕبٓي صيبدي ٔيؿٛد.
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ايجاد اشتغال
ٔٙبثْ ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ٕٔٔٛالً دس ٔٙبًك دٚس دػت  ٚوٕتش تٛػٔ ٝيبفت ٝلشاس داس٘ذ و ٝثًٛٝس ٕٓٔٛي دسٌيش ٘شخ
ثبالي ثيىبسي ٞؼتٙذِ .زا ثب اػتفبد ٜاص ٔٙبثْ ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ٔيتٛاٖ فشكتٞبي ؿغّي ٔٙبػجي ايزبد وشدٕٞ .چٙيٗ
تٔذاد ؿغُ ايزبد ؿذ ٜث ٝاصاي يه ٍٔبٚات ثشق تِٛيذي اص ٔٙبثْ تزذيذپزيش تمشيجب  2ثشاثش تٔذاد ؿغُٞبي ايزبد ؿذ ٜتٛػي
٘يشٌٚبٜٞبي ٔتٔبسف اػت ِزا ثب تٛػٔ٘ ٝيشٌٚبٜٞبي تزذيذپزيش ٔيضاٖ ؿغُ ثيـتشي ٔيتٛاٖ دس لجبَ ػشٔبيٌٝزاسي ٔٔيٗ ايزبد
وشد.
اسصيابي بشًاهِّاي تَسعِ كشَس دس بخش اًشطيّاي ًَ ٍ تجذيذپزيش

دس ٞذف ػيبػي ثشاي حجيت ٓشه ٝا٘شطي ،الصْ اػت و ٝثب پيؾ ثيٙي ثّٙذ ٔذت ٓشه ٚ ٝتمبهبي ا٘شطي ًشحسيضي  ٚثٝ
ٓٛٙاٖ ػيبػت ا٘شطي ،ثشاي ِضٔ ْٚمبثّ ٝثب ٔٛهٌ ّٛشْ ؿذٖ وش ٜصٔيٗ ٘يض ٌٔشح ٌشدد .دس ايٗ ػيبػت ا٘ٛاّ ا٘شطيٞبي ٘ ٛؿبُٔ
ا٘شطي خٛسؿيذي  ٚثبد  ٚغيش ٜو ٝهشيت آٖ س ٚث ٝافضايؾ ٔتٕبيُ ثبؿذ دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿٛد .اص ًشفي پيؾ ثيٙي ثّٙذ ٔذت
ٓشه ٚ ٝتمبهبي ا٘شطي ،ثش پبي ٝلب٘ ٖٛدس استجبى ثب ٔٔشفي  ٚتٛػٔ ٝا٘شطي ربيٍضيٗ ٘فت ،ثشاػبع اٞذاف ٓشه ٝا٘شطي ربيٍضيٗ
٘فت  ٚتغييش اٍِٛي ٔلشف ٓ ٚشه ٝا٘شطي ٘يض پيـٟٙبد ٔيٍشدد .سػيذٖ ث ٝاٞذاف ٓشه ٝا٘شطي ربيٍضيٗ ٘فت اكُ ٔٔشفي

ا٘شطي ٞبي ٘ ٛسا دس ػشاػش وـٛس ث ٝساٞىبس پيـش ٚوُ ا٘شطي دس ٞئيت دِٚت تلٕيٓ ٌٔ ٚشح ٌشددٕٞ .چٙيٗ ثب ٞذف أٙيت

ٓشهٙٔ ٝبػت  ٚپبيذاس ا٘شطي ،لب ٘ٚ ٖٛيظ ٜالذاْ ثشاي پيـشفت وبسثشد ا٘شطي ٞبي ٘ ٛسا پيـٟٙبد وشد ٚ ٜأيذ اػت ثٔ ٝشحّ ٝارشا
دس آيذ ثش اػبع ايٗ لبُ٘ٚ ٖٛبيف دِٚتٔ ،شدْ ،دػت ا٘ذسوبساٖ  ... ٚثًٛ ٝس ٚاهح سٚؿٗ ؿذ ٜثب ٞذف پيـشفت ا٘شطيٞبي ٘ٛ
ػيبػت وّي دس استجبى ثب استمبي وبسثشد ا٘شطيٞبي ٘ ٛايزبد ٌشدد دس ريُ ٍ٘بٞي ارٕبِي ث 5 ٝثش٘بٔ ٝتٛػٔ ٝوـٛس داسيٓ:
بشًاهِ اٍل
دس ثش٘بٔ ٝا َٚو ٝثشاي ػبَ  1368اِي  1372تٟيٌ ٝشديذ ٜاػت تبويذ ثش٘بٔ ٝثش ثبصػبصي كٙبيْ  ٚثخؾ وـبٚسصي ٔيجبؿذ
 ٚاص ِ٘ش حفَ ٔحيي صيؼت ثٔ ٝؼبِ ٝسفْ كٙبيْ آِٛد ٜوٙٙذ ٜاؿبس ٜداسد .ثٙبثشايٗ دس ثش٘بٔ ٝا َٚث ٝا٘شطٞبي ٘ ٛإٞيت دادٜ
٘ـذ ٜاػت.
بشًاهِ دٍم
دس ثش٘بٔ ٝدٔ ْٚؼبِ ٝكشف ٝرٛيي دس ٔلشف ا٘شطي ٌٔشح ؿذ ٚ ٜحفبُت اص ٔحيي صيؼت ٔٛسد تبويذ لشاس ٌشفت ٝاػت 2 ٚ
دسكذ اص فشٚؽ حبّٟٔبي ا٘شطي رٟت ا٘زبْ تحميمبت دس ايٗ صٔي ٝٙاختلبف يبفت ٝاػتٔ .ؼبِ ٝتٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٟبي ٘ ٛدس
ايٗ ثش٘بٔ ٝثِٕٛٙس كشف ٝرٛيي دس ٔلشف ػٛختٟبي فؼيّي  ٚتحميمبت ٌٔشح ثٛد.
بشًاهِ سَم:

دس ايٗ ثش٘بٔ ٝيه فلُ ث ٝا٘شطي اختلبف يبفت ٝاػت  ٚث ٝكشفٝرٛيي دس ٔلشف ا٘شطي تبويذ ؿذ ٜاػت .دس ايٗ ثش٘بٔ ٝثٝ

ًٛس ٔـخق تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي ٘ ٛثٛٙٓ ٝاٖ يه ساٞىبس دس وبٞؾ ٔلشف ا٘شطي ٌٔشح ثٛد ٜاػت .
بشًاهِ چْاسم

ٚصاست ٘يشٔ ٚىّف ثٛد ٜا٘شطي ثشق تِٛيذي تٛػي ٘يشٌٚبٜٞب  ٚتِٛيذوٙٙذٌبٖ ثخؾٞبي خلٛكي  ٚدِٚتي سا ثب ليٕتٞبي
ٔيسػيذ دس
توٕيٙي خشيذاسي ٕ٘بيذ٘ .شخ توٕيٙي ث ٝپيـٟٙبد ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس  ٚث ٝتلٛيت ؿٛساي التلبد 

رٛييٞبي
ٔٛسد ٘شخ ثشق تِٛيذي ثخؾٞبي غيش دِٚتي اص ٔٙبثْ ا٘شطيٞبي ٘ ٛثب تٛر ٝث ٝرٙجٞٝبي ٔخجت صيؼت ٔحيٌي  ٚكشف ٝ
٘بؿي اص ٓذْ ٔلشف ٔٙبثْ ا٘شطي فؼيّي ٔـٛقٞبي ٔبِي لبثُ تٛرٟي دس ِ٘ش ٌشفت ٝؿذ ٜثٛد.
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بشًاهِ پٌجن
إٓبَ ٔذيشيت ػجض دس ثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػٔ ٝالتلبدي ٌٙزب٘ذ ٜؿذ ٜاػت و ٝإٞيت  ٚربيٍبٚ ٜيظٜاي دس دػتٍبٟٞبي دِٚتي
يبفت ٚ ٝثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔؼئِٛيت اكّي ٔذيشيتي ٞش دػتٍبٔ ٜحؼٛة ٔي ؿٛد .ايٗ أش ثب ٞذف كشف ٝرٛيي ،اكالح  ٚثٟجٛد
فشآيٙذٞب ،اػتفبد ٜاص فٙبٚسيٞبي ٘ ٚ ٛپبن ،اكالح اٍِٛي ٔلشف ،اؿبٓ ٝفشٔ ًٙٞلشف ثٟي ٚ ٝٙإٓبَ ٔذيشيت صٔبٖ ٔيتٛا٘ذ
ثيتشديذ ثش٘بِٔ٘ ٝبْ ٔذيشيت ػجض ثشاي دػتٍبٜٞب  ٚؿشوتٞبي دِٚتي يه
ؿبخق ٔٙبػجي ثشاي ّٕٓىشد دس حٛص ٜا٘شطي ثبؿذ 
فىش  ٚثش٘بٔٔ ٝتٔبِي اػت  ٚتحمك وبُٔ آٖ دس ٌشٔ ٚـبسوت ٔزذا٘ ٕٝٞ ٝوبسوٙبٖ ػبصٔبٖٞب ٓ ٚاللٙٔٝذاٖ ث ٝتٛػٔ ٝوـٛس
اػت]6[ .
چالشّاي اساسي دس تَسعِ هٌابع اًشطيّاي تجذيذپزيش ٍ ًَ دس ايشاى
ػيبػتٍزاسيٞبي تٛػٔٝاي ثخلٛف دس ثخؾ فٙبٚسي ٞب  ّْٛٓ ٚرذيذ ٕٔٔٛالً دس اوخش وـٛسٞب ثٚ ٝػيّ ٝػبصٔبٖٞبي
حٕبيت وٙٙذ ٜدِٚتي ث ٝثبصاس دا٘ؾ  ٚفٙبٚسي اسائٛٔ ٚ ٝسد حٕبيت لشاس ٔيٌيشد.
چٙيٗ ػيبػت ٞبي حٕبيتي ثشاي ٔذت صٔبٖ ٔـخق ٔ ٚحذٚدي ث ٝربٔٔ ٝاسائٔ ٝيؿٛد تب لبثّيت سلبثت ثب تىِٛٛٙطيٞبي
لجّي سا پيذا وٙذ .ػيبػتٞبي تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ثبيذ ث ٝد٘جبَ سػيذٖ ث ٝايٗ اٞذاف ثبؿذ :حشوت ث ٝػٕت
تٛػٔ ٝپبيذاس ػيؼتٓٞبي تِٛيذ ا٘شطي ،سػيذٖ ث ٝػٌح تٛػٔ ٝپبيذاس تِٛيذ  ٚثبصاس ا٘شطي ،استمبي آٌبٞي ٕٓٔٛي  ٚپزيشؽ
ارتٕبٓي وبسثشد ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ،افضايؾ ّٕٓىشد تىِٛٛٙطي  ٚتٕبيض تِٛيذات  ٚػشٚيغٞب ،استمبي لبثّيت سلبثتپزيشي اص
ِ٘ش ليٕت تٕبْ ؿذ ،ٜچبِؾ ٞبي ٔذيشيتي ،تىِٛٛٙطيىي ،صيؼت ٔحيٌي  ٚلب٘٘ٛي صيبدي دس د٘يب ثشاي تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي
تزذيذپزيش ثب تٛر ٝث ٝؿشايي خبف ٞش وذاْ اص وـٛسٞب ٚرٛد داسدٓ .ال ٜٚثش ٔـىالت ٕٓٔٛي تٛػٔ ٝا٘شطيٞبي تزذيذپزيش دس
د٘يب٘ ،يشٌٚبٞ ٜبي تزذيذپزيش دس ايشاٖ ثب ٔـىالت ٛٔ ٚاْ٘ خبكي ٘يض ٔٛارٝا٘ذ]7[ .
ثًٛٝس ٕٓٔٛي دس د٘يب فشآيٙذ تّٕه صٔيٗ ٌ ٚشفتٗ ٔزٛصٞب ٔذت صٔبٖ صيبدي ًٔ َٛيوـذ  ٚثب ٓذْ لٌٔيتٞبي صيبدي
ٔٛار ٝاػت .ثب ايٗ وٞ ٝضي ٝٙتِٛيذ ثشق اص ٔٙبثْ تزذيذپزيش دس ً َٛدٌ ٝٞزؿت ٝوبٞؾ صيبدي داؿتِٚ ٝي ٛٙٞص ٞ ٓٞضيٝٙ
ػشٔبيٌٝزاسي اِٚي ٝثبالػت .ثب تٛر ٝث ٝايٗوٕٛٔٔ ٝالً ٔٙبثْ تزذيذپزيش دس ٔٙبًك دٚسافتبد ٜلشاس داس٘ذ ِزا دس اوخش ٘يشٌٚبٜٞبي
تزذيذپزيش ٘يبص ث ٝاحذاث خٌٛى ا٘تمبَ ٘يش ٚاػت و ٝخٛد ثبٓج افضايؾ ٞضيٞٝٙبي تِٛيذ ٘يش ٚاص ايٗ ٔٙبثْ ا٘شطي ٔيؿٛد.
ٓال ٜٚثش ٔٛاسد ٕٓٔٛي ليذ ؿذ ،ٜدس ً 15 َٛػبَ ٌزؿتٔ ٝـىالت خبكي ٘يض دس پشٚطٜٞبي تزذيذپزيش ايشاٖ ثشٚص وشدٜ
و ٝسؿذ  ٚتٛػٔ ٝآٖ ثب وٙذي ٔٛار ٝؿذ ٜو ٝاص رّٕٟٓٔ ٝتشيٗ آٟ٘ب ٔيتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صيش اؿبس ٜوشد:
٘جٛد لٛا٘يٗ ٔلٛة ّٔي ٔ ٚحّي ثشاي تٛػٔٙٔ ٝبثْ تزذيذپزيش٘ ،جٛد ٔذيشيت ٔٙؼزٓ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔتخلق آٔٛصؽ
ديذ ٜدس ػبصٔبٖ ٞبي ٔتِٛي أش ،هٔف دس ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي حتي دس لشاسدادٞبي ٔٔٙمذ ٜثب وـٛسٞبي خبسري ،هٔف دس تٛػٔٝ
آٔٛصؽ ٓبِي  ٚسؿتٞٝبي دا٘ـٍبٞي ثيٗ سؿتٝاي ٔشتجي ثب ا٘شطيٞبي ٘٘ ،ٛجٛد ثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي  ٚدٚسٜٞبي فٙي حشفٝاي دس
صٔي ٝٙا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش٘ .جٛد لٛا٘يٗ ّٔي ٔ ٚحّي :ثشاي تٟييذ تٛػٔ ٝفٙبٚسي  ٚثبصاس ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ،تٛػٔٝ
ػيبػتٞبي ّٔي ٔ ٚحّي دس صٔي ٝٙپتب٘ؼيُػٙزي  ٚؿٙبػبيي ٔٙبثْ ،ػبخت٘ ،لت  ٚثٟشٜثشداسي اص ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش
هشٚسي اػت.
ثشاي تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش رٟت تِٛيذ ثشق  ٚوبسثشدٞبي حشاستي ٌ ٚشٔبيـي ،ػيبػتٌزاسي  ٚتلٛيت
لٛا٘يٗ ٔٙبػت ثشاي ثش٘بٔٝسيضئ ،ذيشيت  ٚارشاي پشٚطٜٞبي تزذيذپزيش هشٚسي اػت .تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش دس
ايشاٖ ثب تبػيغ ػبصٔبٖ ا٘شطيٞبي ٘ ٛايشاٖ دس ػبَ  1374ؿش ّٚؿذ .لجُ اص آٖ فٔبِيتٞبي ا٘شطيٞبي ٘ ٛدس چٙذ ػبصٔبٖ ٚ
ثًٛٝس پشاوٙذ ٜا٘زبْ ٔيؿذ  ٚاص ٞيچٌ ٝ٘ٛػيبػتٍزاسي وٛتبٔ ٜذت يب ثّٙذ ٔذت خبكي  ٓٞتجٔيت ٕ٘يوشد .ثب تغييش ٔبٞيت
ػبصٔبٖ ا٘شطي ٞبي ٘ ٛايشاٖ ث ٝكٛست يه ؿشوت وبٔالً دِٚتي  ٚصيش ِ٘ش ٚصاست ٘يشٔ ٚمشس ؿذ تٕبْ فٔبِيتٞبي ا٘شطيٞبي
تزذيذپزيش ثش ٟٓذ ٜػبصٔبٖ ا٘شطيٞبي ٌ٘ ٛزاؿت ٝؿٛد و ٝؿبيذ ثتٛاٖ ٌفت اِٚيٗ لب٘٘ٛي ثٛد و ٝثشاي تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي
٘ ٛدس وـٛس تلٛيت ؿذ .پغ اص تلٛيت ايٗ لب٘ ٖٛتٕبْ فٔبِيتٞبي ا٘شطيٞبي ٘ ٛاص رّٕ ٝثش٘بٔٝسيضئ ،ذيشيت ،ثٛدرٙٔ ٚ ٝبثْ
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ا٘ؼب٘ي ٔتخلق اص ػبصٔبٖٞب ٚ ٚصاستخب٘ٞٝبي ديٍش ث ٝػبصٔبٖ ا٘شطيٞبي ٘ ٛايشاٖ ٔٙتمُ ؿذ ،أب دس حبَ حبهش غيش اص لبٖ٘ٛ
خشيذ توٕيٙي ثشق اص ٔٙبثْ تزذيذپزيش ٞيچ لب٘ ٖٛحٕبيتي ٞ ٚذايتي ثشاي تٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي ٘ٚ ٛرٛد ٘ذاسد.
دس اوخش وـٛسٞبي د٘يب ٓال ٜٚثش تٔشفٌٝزاسي ليٕت ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ،لٛا٘يٗ حٕبيتي  ٚتـٛيمي صيبدي دس خلٛف
ٔشاحُ ٔختّف ارشايي پشٚطٜٞبي تزذيذپزيش اص پتب٘ؼيُ ػٙزي تب ثٟشٜثشداسي ٚرٛد داسد .هشٚسي اػت ػبصٔبٖ ا٘شطيٞبي ٘ٛ
ايشاٖ ثٛٙٓ ٝاٖ ٔتِٛي تٛػٔ ٝايٗ ثخؾ اص ا٘شطي وـٛس ٘ؼجت ث ٝتذٚيٗ لٛا٘يٗ ّٔي ٔ ٚحّي دس خلٛف ٔبِىيت  ٚحمٛق
ثٟشٜثشداسي اص ٔٙبثْ ،چٍٍ٘ٛي  ٚاك َٛثٟشٜثشداسي دس ساػتبي تٛػٔ ٝپبيذاس ٔٙبثْ  ٚتٛػٔ ٝدا٘ؾ فٙي الذاْ وٙذ]8[ .
اّذاف ايي سياستّا ٍ قَاًيي سا هيتَاى بِ صَست ريل خالصِ كشد

 تلٛيت لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات الصْ ثشاي ٚاٌزاسي حمٛق ٔ ٚبِىيت ٔٙبثْ ا٘شطي تزذيذپزيش ٔ ٚؼِٚٛيت تٛػٔ ٝوبسثشد ايٗ
ا٘شطي دس يه ػبصٔبٖ دِٚتي .ايٗ أش ثبٓج ٔيؿٛد تٔبسم ثيٗ ػبصٔبٖ ٞبي دِٚتي داساي حمٛق ٔبِىيت ٔ ٚؼئِٛيت تٛػٔ ٝاص
ثيٗ ثشٚد و ٝايٗ خٛد ٓبّٔي اػت تب ثخؾ خلٛكي ٓاللٙٔٝذ ث ٝفٔبِيت دس ايٗ صٔي ٝٙسا اص ػشدسٌٕي خبسد وٙذ ثًٛ ٝسي وٝ
رٟت تٛػٔ ٝايٗ ٔٙبثْ ا٘شطي فمي ثب يه ػبصٔبٖ ٔتِٛي تخللي دسٌيش ثبؿٙذ.


تلٛيت لٛا٘يٗ ثشاي ايزبد حٕبيتٞبي دِٚتي دس تحميك  ٚتٛػٔٙٔ ٝبثْ ا٘شطي تزذيذپزيش.

 تلٛيت  ٚارشاي ٔمشسات حٕبيتي دِٚتي دس خشيذ توٕيٙي ثشق تِٛيذي اص ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ثشاي تـٛيك ثخؾ
خلٛكي رٟت ٚسٚد ث ٝايٗ كٔٙت.
 پزيشؽ ارتٕبٓي ثشاي سؿذ  ٚتٛػٔ ٝوبسثشد ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ثشاي حفَ  ٚتٛػٔ ٝآتي ايٗ ا٘شطي ثؼيبس ٟٔٓ
اػت .دِٚت ثبيذ تالؽ فشاٚا٘ي ا٘زبْ دٞذ تب ثب افضايؾ آٌبٞي ٕٓٔٛي اص ٔضايب  ٚثشتشيٞبي ايٗ ٔٙجْ ا٘شطي ث ٝتٛػٔ ٝآيٙذٚ ٜ
ٔمجِٛيت ارتٕبٓي آٖ وٕه وٙذ .ػيبػت ٞبي تٛػٔٙٔ ٝبثْ ا٘ؼب٘ي :تٛػٔٙٔ ٝبثْ ا٘ؼب٘ي فشآيٙذ استمبي ٟٔبست ،دا٘ؾ  ٚثبصدٜ
افشاد ثشاي لذستٕٙذ وشدٖ فٔبِيتٞب رٟت سػيذٖ ث ٝاٞذاف ٔـخق ثٚ ٝػيّ ٝثش٘بٔٞٝبي اٍ٘يضؿي  ٚآٔٛصؿي ػبصٔبٖ يبفتٚ ٝ
ػيؼتٕبتيه اػت.
تٛػٔ٘ ٝيشٚي ا٘ؼب٘ي ثبٓج افضايؾ ثٟشٜٚسي  ٚثبصدٞي يه ػبصٔبٖ ثب اػتفبد ٜاص استمبي ٟٔبستٞبي وبسوٙبٖ آٖ ٔيؿٛد.
ّٓ ٚ ْٛتىِٛٛٙطيٞبي ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ٕٓذتبً رذيذ ثٛد ٚ ٜثب ػشٓت ثؼيبس ثباليي دس حبَ سؿذ  ٚاستمب ٞؼتٙذِ .زا
ٔتخللبٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٔشثٛى ثبيذ ثًٛ ٝس ٔ ِٓٙتحت آٔٛصؽ ٞبي تخللي ٔٛسد ٘يبص لشاس ثٍيش٘ذ تب ثب دا٘ؾ سٚص آؿٙب ؿذٚ ٜ
أىبٖ پيؾ ثشدٖ پشٚطٜٞبي ٔشثٛى سا داؿت ٝثبؿٙذ.
ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي ٔ تخلق ٘مؾ حؼبػي دس تٛػٔ ٝػبصٔب٘ي داؿت ٚ ٝثبٓج إًيٙبٖ دس ٔٛفميت تغييش ػبختبسٞبي ػبصٔب٘ي
ٔيؿ٘ٛذ .اػتفبد ٜاص سٚؽٞبي تٛػٔ ٝػبصٔب٘ي ثبٓج ٔيؿٛد ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔتخلق دس ربيٍبٚ ٜالٔي خٛد لشاس ثٍيشد  ٚثب
ثش٘بٔٝاي اص پيؾ ثش٘بٔٝسيضي ؿذ ٚ ٜثب ؿجيٝػبصي اٍِٛي رشيب٘ي ػبصٔبٖ ٘ ٚيشٚي ا٘ؼب٘ي ؿشايي ثٟيٛٔ ٝٙسد ِ٘ش سا ايزبد
وٙذ]9[.
ػبصٔبٖ دِٚتي ٔتِٛي أٛس ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش دس وـٛس ثبيذ اص ٔتخللبٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ ثب تزشث ٝدس صٔيٞٝٙبي وبسي
ٔختّف اػتفبد ٜوٙذ .يه ػبصٔبٖ ثب ٔؼئِٛيتٞبي ثش٘بٔٝسيضئ ،ذيشيتي ِ٘ ٚبستي ثبيذ ث ٝؿىُ وبٔال تخللي پشٚطٜٞبي
ارشايي سا ث ٝا٘زبْ ثشػب٘ذ .ثشاي سػيذٖ ث ٝايٗ ٞذف ٚاال ،ثٝوبسٌيشي وبسؿٙبػبٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ ثب تحليالت ثبال  ٚدس ربيٍبٜ
ؿبيؼت ٝخٛدؿبٖ هشٚستي ارتٙبة٘بپزيش اػت و ٝثِ٘ ٝش ٔيسػذ دس ايٗ حٛص ٓٞ ٜدلت ِ٘ش الصْ كٛست ٕ٘يٌيشد.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاؿبس ٜؿذ ثشاي تٛػٔ ٝا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ،ػبصٔبٖ ٔتِٛي ٔشثٛى احتيبد ث ٝافشادي ٔتخلق دس صٔيٝٙ
ثش٘بٔٝسيضئ ،ذيشيت ِ٘ ٚبست ثش پشٚط ٜتزذيذپزيش  ٚديٍش پشٚطٞ ٜبي وبسثشدي تزذيذپزيش داسد؛ ثٙبثشايٗ ثشاي سػيذٖ ث ٝاٞذاف
ػبصٔب٘ي ٔشتجي ثب ا٘شطي تزذيذپزيش دس ايٗ ػبصٔبٖ ثٛٙٓٝاٖ ٔتِٛي ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش الصْ اػت يه تغييش ػبختبس اػبػي
دس چبست ػبصٔب٘ي ثخؾ تزذيذپزيش ايزبد ؿٛد .هشٚست ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي :ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ث ٝفشآيٙذ ا٘تمبَ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست اص
ٌشٞٚي اص ٔتخللبٖ يب ػبصٔبٖ ٞبي ٔتخلق ث ٝػبصٔبٖ يب ٌشٞٚي و ٝتٛا٘بيي يب دا٘ؾ ٔشثٛى يب أىبٖ ايزبد فٙبٚسي  ٚاثضاس
الصْ سا ٘ذاس٘ذ ٌفتٔ ٝيؿٛد.
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فٙبٚسي ا٘شطي ٞبي تزذيذپزيش ثٛٙٓ ٝاٖ يه تىِٛٛٙطي ٘ ٛدس د٘يب ٔحؼٛة ٔيؿٛدِ ،زا ا٘تمبَ ايٗ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسي اص
وـٛسٞبي كبحت ٘بْ ايٗ تىِٛٛٙطي ث ٝوـٛسٞبي دس حبَ تٛػٔ ٝهشٚسي اػت .ايٗ ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ٔيتٛا٘ذ ثٚٝػيّٝ
ثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي دا٘ـٍبٞي ،دٚسٜٞبي وٛتبٔ ٜذت ثٚٝاػٌٕٞ ٝىبسيٞبي فيٕبثيٗ يب ٔـبٚساٖ خبسري دسٌيش دس تٛػٔٝ
ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش دس ايشاٖ ث ٝا٘زبْ ثشػذ.
ٔجبدِٛٔ ٝافمت٘بٔٞٝبي ثيٗإِّّي تحميك  ٚتٛػٔ ٝدس استجبى ثب وبسثشد ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ثيٗ ػبصٔبٖ ٔتِٛي ا٘شطيٞبي
تزذيذپزيش دس ايشاٖ  ٚدا٘ـٍبٞ ٜب ٔ ٚشاوض ّٕٓي ،پظٞٚـي  ٚتحميمبتي وـٛسٞبي پيـش ٚدس ّٓٓ  ٚكٔٙت ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش
ٔي تٛا٘ذ سٚؿي ٔٛحش دس ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ثبؿذ .ايٗ ٔٛافمت٘بٔٞٝب ثٛٙٓ ٝاٖ يه ٔىب٘يؼٓ ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ٔيتٛا٘ذ فٙبٚسي ٚ
دا٘ؾ سٚص رٟب٘ي سا ث ٝوبسؿٙبػبٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ داخّي ٔٙتمُ وٙذ.
دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض تحميمبتي داخّي ٔي تٛا٘ٙذ ٘مؾ ٕٟٔي دس ا٘تمبَ تىِٛٛٙطي ٔذسٖ ا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ث ٝوـٛس داؿتٝ
ثبؿٙذٔ .تٕشوض ؿذٖ ثش دٚسٜٞبي تحليّي رذيذ ٔ ٚيبٖ سؿتٝاي ،يىي اص چبِؾٞبي دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض تحميمبتي اػت.
دٚسٞ ٜبي رذيذ دس ٔمبًْ وبسؿٙبػي اسؿذ  ٚدوتشي الصْ اػت ًشاحي ؿذ ٜتب ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔبٞش ٔ ٚتخلق سا ثشاي ًشاحي،
ػبخت  ٚارشاي ػيؼتٓٞبي تزذيذپزيش ٞذايت وٙٙذ .ايٗ سؿتٞٝب  ٚدٚسٜٞبي تحليّي ثبيذ ؿبُٔ فٙبٚسي ،تزبست ٚ
ػيبػتٍزاسي دس صٔي ٝٙا٘شطيٞبي ٘ ٛثبؿٙذ.
تمٛيت تحميمبت ا٘شطيٞبي ٘ ٚ ٛحٕبيت اص ًشحٞبي تحميمبتي  ٚپبيبٖ٘بٔٞٝبي دا٘ـزٛيي دس ثٔٛيػبصي تىِٛٛٙطي
ا٘شطي ٞبي ٘ ٛاص إٞيت ثؼيبس صيبدي ثشخٛسداس اػت]15[ .
دلت دس تِٙيٓ لشاسدادٞبي خبسري ثشاي آٔٛصؽ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي داخّي دس لبِت لشاسدادٞبي تٛػٔ٘ ٝيشٌٚب ٜتزذيذپزيش،
تغييش ػبختبس ٔتِٛي أٛس تزذيذپزيش وـٛس ُٛٔ ٚف وشدٖ آٖ ث ٝتـىيُ ٌشٜٞٚبي تخللي ٔٛسد ٘يبص  ٚاخز  ٚوؼت دا٘ؾ
الصْ ًي ارشاي پشٚط ٜهشٚسي اػت.
ًتيجِ

ػشٔبيٌ ٝزاسي اِٚي ٝثبال ٔـىُ اكّي فشاسٚي تٛػٔ ٚ ٝثىبسٌيشي ا٘شطيٟبي ٘ ٚ ٛتزذيذپزيش ٔيجبؿذ و ٝدِٚت ٔيثبيذ ثب


تمٛيت ٕٞىبسيٞبي ثيٗ إِّّي( ثٛيظ ٜوٕهٞبي لبثُ ٔالحِٔ ٝزبْٔ ثيٗإِّّي ٔشتجي ث ٝوـٛسٞبي دس حبَ تٛػٔ ٝوٝ
پيؾ ثيٙي ؿذٔ ٜلشف ا٘شطي آٟ٘ب ثٌٛس غيش ٔٙتِش ٜافضايؾ ٔييبثذ) ،حٕبيت اص ػشٔبيٌٝزاسي ثخؾ خلٛكي  ٚغيش دِٚتي

صٔئ ٝٙـبسوت ٌؼتشد ٜا٘شطيٞبي ٘ ٛدس ٓشه ٝا٘شط ي سا ٟٔيب ػبصد چشا و ٝايٗ أش وبٞؾ ٞضي ٝٙدس ثّٙذ ٔذت ،كشفرٛيي
ػشٔبئّ ٝي ،افضايؾ تِٛيذ ٘بخبف داخّي ،افضايؾ دس آٔذ ّٔي ،ايزبد فشكتٞ بي ؿغّي  ٚكيب٘ت اص ٔحيي صيؼت سا ثٕٞ ٝشاٜ
خٛاٞذ داؿت ثش٘بٔٝسيضي وٛتبٔ ٜذت ثش اػبع اٍِٛي تلٕيٌٓيشي التلبدي و٘ٛٙي ثضسٌتشيٗ ٔبْ٘ دس ٔمبثُ سؿذ ا٘شطيٞبي ٘ٛ
 ٚتزذيذپزيش اػت .ايٗ ا٘شطيٞب ُبٞشاً ث ٝػشٔبيٌٝزاسي اِٚي ٝثيـتشي ٘ؼجت ث ٝػٛختٞبي فؼيّي ٘يبص داس٘ذ دس حبِيى ٝثٝ
ّٓت ٓذْ ٘يبص ث ٝػٛخت دس ًٔ َٛذت وبس دس ٚالْ ثٞ ٝضيٞٝٙبي ربسي ٘يبصي ٘ذاس٘ذ ِزا ٔٛاسد ريُ تٛكئ ٝيـٛد:
ثبصٍ٘شي  ٚث ٝسٚص وشدٖ سٚؽ تلٕيٓ ٌيشيٞبي التلبدي ،افضايؾ اِٛيتٞبي ػشٔبيٌٝزاسي ثش سٚي پشٚطٜٞبي ٘ٚ ٛ
تزذيذپزيش دس ثيٗ ٔٛػؼبت ٔبِي ،ايزبد ثبصاس سلبثتي  ٚإٓبَ ػيؼتٓ ليٕتٌزاسي ٞضي ٝٙوبُٔ.
حزف تذسيزي ا٘شطي فؼيّي  ٚػٛق دادٖ دسآٔذ حبكُ اص آٖ ث ٝتأٔيٗ ثٛدر ٝػشٔبيٌٝزاسي دس ا٘شطيٞبي ٘ٚ ٛ
تزذيذپزيش.
تـٛيك ثخؾ خلٛكي ث ٝؿشوت دس ػشٔبيٌٝزاسي دس ا٘شطيٞبي ٘ ٚ ٛتزذيذپزيش.
تـىيُ ػبصٔب٘ي ثِٕٛٙس تمٛيت  ٚايزبد تٕشوض ثيٗ إِّّي  ٚسٞجشي رٟت افضايؾ اػتفبد ٜاص ا٘شطي ٘ ٚ ٛتزذيذ پزيش.
افضايؾ ثٛدر ٝثخؾ آٔٛصؽ  ٚتحميمبتي ا٘شطيٞبي ٘ ٚ ٛتزذيذپزيش.
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[ ]4لشؿي ،أيش حؼيٗ٘ ،زفئ ،حؼٗ ،طشح تذٍيي استشاتظي اًشطي ّستِاي دس جوَْسي اسالهي ايشاىٌ ،ضاسؽٌ ،شٌٔ ٜٚبِٔبت
ثيٗ إُِّ ،دفتش أٛس ثيٗ إُِّ-ػبصٔبٖ ا٘شطي اتٕي ايشاٖ ،ػبَ .1377
[ٓ ]5بثذي ،خؼش ،ٚچالشّاي سُيافت بشق ّستِاي ٍ سياستّاي ساّبشدي كشَس دس ايي صهيٌٌِ ،ضاسؽ ،ػبصٔبٖ ا٘شطي اتٕي،
ػبَ .1378
[ ]6ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔ ٝسيضي وـٛس ،قاًَى بشًاهِ اٍل ،دٍم ،سَم ،چْاسم ٍ پٌجن تَسعِ اقتصادي ،اجتواعي ٍ فشٌّگي،
ا٘تـبسات ٔذيشيت  ٚثش٘بٔ ٝسيضي وـٛس
[ ]7ؿىيجبئيّٓ ،يشهب ،اقتصاد اًشطي ،چبح ا ،َٚا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜؿٟيذ ثبٙٞش وشٔبٖ1381 ،
[]8

ػيذ سهي ،حؼيٗ ،هباًي اًشطي ّاي تجذيذپزيش ،چبح ا ،َٚا٘تـبسات ٘بلٛع.1384 ،

اًشطيّاي ًَ بشاي آيٌذُ پايذاس ،تشرٕة پشتٛيٓ ،جذاِشحيٓ ،چبح ا ،َٚا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.1386 ،

[ ]9ثٛيٌُ ،بد فشي،
اًشطيّاي پايذاس ،چبح پٙزٓ ،ا٘تـبسات ثليش.1388 ،

[ ]01صاسّ ،پذساْ ،
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