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Abstract 

Appropriate policies for the development of 
renewable energy technologies require 
accurate identification and explanation of the 
technological change. On the other hand, the 
development of renewable energy 
technologies in each country according to its 
native conditions has different requirements 
and depends on a range of social and 
technical factors. The present study analyzes 
the development of photovoltaic technology 
from the perspective of expectations, 
networks, and learning, with the approach of 
strategic niche management and in the form 
of historical case studies and qualitative 
research methods. Data gathering tools are 
semi-structured interviews and secondary 
data and the method of data analysis is 
through content analysis and axial coding. 
The statistical population for the expert 
interview is experienced in solar energy in 
Iran and 20 experts have been selected and 
interviewed by the snowball technique. Its 
temporal territory is between 1991 and 2019, 
and its spatial territory is Iran. Examining the 
Interaction between niche processes, it was 
shown that although the network of actors 
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was weaknesses in the early 1991s, with over 
time and the Enforcement of supportive laws 
and policies such as feed-in tariff and support 
for the development of renewable energy 
technologies, it has finally led to the growth 
of the network of educational and 
knowledgeable actors in the mid-2000s and 
the growth of the network of production and 
service actors in the 2010s. The impact of 
important events such as JCPOA and foreign 
investment on the development of 
expectations and the network of photovoltaic 
actors has also been described. 
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 فناورانه فتوولتائيك در ايران با رويكرد مديريت راهبردي كنام  توسعه كنام

 2اهيز لزباًي، *1كيارش فزتاش، 1هحوذصادق خياطياى يشدي

 اؾتبزيبض پػٍّكٌسُ هغبلؼبت ثٌيبزيي ػلن ٍ كٌبٍضي، زاًكگبُ قْيس ثْكتي، تْطاى -1

 اضقس هسيطيت كٌبٍضي، زاًكٌسُ هسيطيت ٍ حؿبثساضي، زاًكگبُ قْيس ثْكتي، تْطاى ًبضقٌبؾي -2

 

 ذُيچك
ّبي  اظ عطكي، تَؾؼِ كٌبٍضي. تزسيسپصيط، ًيبظهٌس قٌبؾبيي ٍ تجييي زضؾت تـييطات كٌبٍضاًِ اؾت  ّبي اًطغي ّبي هٌبؾت ثطاي تَؾؼِ كٌبٍضي اتربش ؾيبؾت

پػٍّف حبضط ثب . تاًطغي تزسيسپصيط زض ّط ًكَض ثط اؾبؼ قطايظ ثَهي آى ًكَض العاهبت هرتللي زاقتِ ٍ ثِ عيلي اظ ػَاهل ارتوبػي ٍ كٌي ٍاثؿتِ اؾ

ّب ٍ  ات، قجٌِضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم ٍ زض هبلت هغبلؼبت هَضزي تبضيري ٍ ثب ضٍـ تحوين ًيلي ثِ تحليل تَؾؼِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي اظ هٌظط اًتظبض

ّب،   اثعاض انلي گطزآٍضي زازُ. ى اؾتٍ هلوطٍ هٌبًي، حَظُ اًطغي ذَضقيسي زض ايطا 1398تب  1370ّبي  هلوطٍ ظهبًي ثطضؾي، ؾبل. پطزاظز يبزگيطي هي

ربهؼِ آهبضي ههبحجِ، . ّب ًيع تحليل هحتَا ٍ اؾتلبزُ اظ ًسگصاضي هحَضي ثَزُ اؾت ّبي حبًَيِ هَرَز ٍ ضٍـ تحليل زازُ ؾبذتبضيبكتِ ٍ زازُ ّبي ًيوِ ههبحجِ

يبزقسُ ثِ ضٍـ گلَلِ ثطكي اًتربة ٍ هَضز ههبحجِ هطاض   ظ اكطاز ثب ٍيػگيًلط ا 20ذَضقيسي زض ايطاى ثَزُ ًِ   ذجطگبى زاضاي تزطثِ ٍ ترهم زض ظهيٌِ اًطغي

ثؿيبض اًسى ثَزُ اهب ثب گصقت ظهبى ٍ ٍضغ  1370ثب ثطضؾي تؼبهالت ثيي كطآيٌسّبي ًٌبم ًكبى زازُ قسُ ًِ اگط چِ قجٌِ ثبظيگطاى زض اثتساي زِّ . اًس گطكتِ

تزسيسپصيط، اًتظبضات ثبظيگطاى زضثبضُ ًٌبم   ّبي اًطغي ويٌي ثطم تزسيسپصيط ٍ حوبيت اظ تَؾؼِ كٌبٍضيّبي حوبيتي ّوچَى ذطيس تض هَاًيي ٍ ثطذي ؾيبؾت

ٍ ضقس قجٌِ ثبظيگطاى تَليسي ٍ ذسهبتي عي زِّ  1380كتٍَلتبئيي ضقس ًطزُ ٍ زض ًْبيت هٌتْي ثِ ضقس قجٌِ ثبظيگطاى آهَظقي ٍ زاًكي زض اٍاؾظ زِّ 

ح يكطتگصاضي ذبضري ثط تَؾؼِ اًتظبضات ٍ قجٌِ ثبظيگطاى كتٍَلتبئيي ايطاى  ضٍيسازّبي هْوي ّوچَى تَاكن ثطربم ٍ ؾطهبيِّوچٌيي تأحيط . قسُ اؾت 1390

 .قسُ اؾت
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 1همذهِ -1

زض زًيبي اهطٍظ تالـ ثؿيبضي ثطاي تحت تأحيط هطاض زازى ٍ 

ٌّگبهي ًِ اظ هلَْم . قَز ّسايت تـييطات كٌبٍضاًِ اًزبم هي

قَز هٌظَض تَؾؼِ كٌبٍضي زض  تـييطات كٌبٍضاًِ اؾتلبزُ هي

تـييطات  ّسايتضطٍضت . كٌي اؾت-ارتوبػي ًظبمتؼبهل ثب 
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 k_fartash@sbu.ac.ir :زاض هٌبتجبت ًَيؿٌسُ ػْسُ *

 زبزيا بييعارع هِ اؾت ًِ ث وتيحو يياظ ا يًبق كٌبٍضاًِ

 سيكٌبٍضي رس لِيًِ ثِ ٍؾ يارتوبػ ضقس اهتهبزي ٍ هٌبكغ

زاضاي احطات  يّبي ًًٌَ اؾتلبزُ اظ كٌبٍضي س،يآ يثِ ٍرَز ه

هطثَط ثِ  يهٌل ياحطات ربًج ييا اؿلت اؾت ًِ يهٌل يربًج

 اظ يٌي بىيه ييزض ا [.1] اؾت ؿتيظ ظيتأحيط كٌبٍضي ثط هح

 ظيزض آى كٌبٍضي ٍ هحّبي پطتالعن ًِ  حَظُ ييتط هْن

 ًٌٌس حَظُ يآهيع تالـ ه هؿبلوت يؿتيظ ثطاي ّن ؿتيظ



 كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ايطاى ثب ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم  تَؾؼِ ًٌبم
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 2016ؾبل  ثِ ايي هٌظَض تب. اؾت تزسيسپصيطّبي  اًطغي

اظ تَؾؼِ ٍ  تيحوب يرْبى ثطا يتوطيجبً ّوِ ًكَضّب

ضا اتربش  ييّب بؾتيؾ طيسپصيتزس  ياًطغ يّب يگؿتطـ كٌبٍض

 [.2] اًس ضا زض زؾت ارطا زاقتِ ييّب بؾتياظ هجل ؾ بياًس  ًطزُ

ؾبل پيبيي ثيكتطيي ؾْن  9اًطغي ذَضقيسي ثطاي 

ّبي تزسيسپصيط  ّبي رسيس ضا زض هيبى اًطغي گصاضي ؾطهبيِ

  هيليبضز زالضي زض اًطغي 140گصاضي  ؾطهبيِ. زاقتِ اؾت

ّبي نَضت  گصاضي زضنس اظ ًل ؾطهبيِ 5/42ذَضقيسي، 

ثبقس ٍ ظطكيت  هي ّبي تزسيسپصيط پصيطكتِ زض اًطغي

ثِ  2018زضنس اكعايف زض ؾبل  5ّبي كتٍَلتبئيي ثب  ًيطٍگبُ

ّوچٌيي زض اًخط . گيگبٍات زض رْبى ضؾيسُ اؾت 107

 ّبي¬ؾبهبًِؾٌبضيَّبي ثطم تزسيسپصيط ثِ اّويت كٌبٍضي 

كتٍَلتبئيي ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ ثطم هوطٍى ثِ  1ذَضقيسي

ًطز  ّعيٌِ. قسُ اؾت ّبي ثسٍى ًطثي اقبضُ نطكِ ٍ ًيطٍگبُ

زضنس  10ّبي تزسيسپصيط ثب  ٍتَؾؼِ ثطاي اًطغي تحوين

هيليبضز زالض ضؾيسُ ًِ حسٍز ًيوي اظ آى هتؼلن  13اكعايف ثِ 

 پيبپيؾبل  چْبضهيي يٍ ثطا اؾت ّبي ذَضقيسي  ثِ اًطغي

ثِ  تًؿج ثيكتطي يگصاض ؾطهبيِزض حبل تَؾؼِ  يّبًكَض

اًس ٍ زض  بي تزسيسپصيط ًطزُّ يبكتِ زض اًطغي ًكَضّبي تَؾؼِ

ايي هيبى كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ثِ ػٌَاى يي گعيٌِ ًليسي ثطاي 

تزطثِ  [.3]ثبقس  هيهغطح زؾتيبثي ثِ ثطم ثسٍى ًطثي 

زض اهط تَؾؼِ  نيزّس ًِ تَك يًكبى ه هرتلق ًكَضّبي

زضگطٍ  ،اظ رولِ كتٍَلتبئيي طيسپصيتزس ّبي اًطغي كٌبٍضي

اظ  يٌيثطزاضي هٌبً ًؿرِ بيٍاحس  بؾتيؾ يياظ  طٍييپ

 ييثِ ا ليّبي هتؼسزي ثطاي ً ثلٌِ ضاُ ؿتيً گطاىيتزطثِ ز

 يزض ًكَضّب كٌبٍضي كتٍَلتبئييتَؾؼِ  .هوهَز ٍرَز زاضز

زاضز  يهرتلل يّبِ يّط ًكَض، ضٍ ظيهرتلق، ثب تَرِ ثِ قطا

 يّب يزض تَؾؼِ اًطغ يليٍ هٌبثغ كؿ يبكتگي تَؾؼِ عاىيٍ ه

ػَاهل احطگصاض ثط  ييثٌبثطا. زاضًس ييثؿعاتأحيط  طيسپصيتزس

ي اظ رولِ كٌبٍض ي اًطغي تزسيسپصيطّب يتَؾؼِ كٌبٍض

ػالٍُ ثط . هرتلق، هتلبٍت اؾت يزض ًكَضّب ييكتٍَلتبئ

ظهبى  ثِ عَض ّنّبي اًطغي تزسيسپصيط  ايي، زض تَؾؼِ كٌبٍضي

 ليثبظاض زذ يٍ ؾبذتبضّب يًْبز ،يكٌ ،يػَاهل هتؼسز ارتوبػ

 [.4] ّؿتٌس

 يهرتلل يّبِ يكٌبٍضاًِ ثب اؾتلبزُ اظ ًظط طاتييتَؾؼِ ٍ تـ

                                                           

 .قَز گلتِ هي« كتٍَلتبئيي»اظ ايي ثِ ثؼس ثِ اذتهبض  -1

 ليتحل ٌطزيضٍ ،2كٌبٍضاًِ يًظبم ًَآٍض ٌطزيضٍ ّوچَى

هَضز  5ٍ هسيطيت گصاض 4، هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم3يچٌسؾغح

ثيكتط ثط  يًظبم ًَآٍض يٌطزّبيضٍ [.5]اًس  ثطضؾي هطاض گطكتِ

ًِ اظ آًْب  يًْبز وبتيّب ٍ تٌظ ثٌگبُ يًَآٍض تيهبثل تياّو

 ليتحل ٌطزيضٍ سگبُيزاهب زض  هتوطًع ّؿتٌس ًٌس يه تيحوب

 يارتوبػ يّب ثحج يؼٌي يكٌ طيظهبى ثِ اثؼبز ؿ ّن يچٌسؾغح

 ٌطزيّسف ضٍ. طزيگ يهَضز تَرِ هطاض هًيع  يٍ كطٌّگ

 نياظ عط ساضيپب يگصاضّب غيٍ تؿط ليتؿْ هسيطيت گصاض ًيع

 گطاىيثبظ ذيّب، ثؿ ثِ هؿئلِ، تَؾؼِ قجٌِ يچطذِ ؾبذتبضزّ

  بًِيرَ هساذلِ ٌطزيٍ ضٍ ثبقس يهؿتوط ه يبثيٍ اضظ فيٍ پب

 تيطيهس يّب ضاُ يٍ زض رؿتزَ ًٌس يضا زًجبل ه يثيكتط

زض اضتجبط ٍ ٍاثؿتگي  .گصاض اؾت تيطيٍ هس يحٌوطاً

ظهبى ثب ضٍيٌطز تحليل چٌسؾغحي،  ًعزيي ٍ توطيجبً ّن

ّبي  ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم زض پبؾد ثِ تَؾؼِ ًٌبم

پطزاظز  ايي ضٍيٌطز ثِ ايي هَضَع هي. كٌبٍضاًِ قٌل گطكت

ًٌٌس ٍ حجبت پيسا  ضقس پيسا هي ٌسيًَآّبي  ًِ چگًَِ كٌبٍضي

ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي  [.6]ًس ضٍ ًٌٌس ٍ يب اظ ثيي هي هي

ًٌبم ثِ ػٌَاى يي هسل تحويوبتي ثط ًوف اًتظبضات، 

اظ . ؾبظي، يبزگيطي ٍ تؼبهالت هيبى آًْب هتوطًع اؾت قجٌِ

ّب زض ظَْض  ايي ضٍيٌطز ثِ هٌظَض زضى ثْتط ًوف آظهبيف

ّبي رسيس زض هبلت هغبلؼبت هَضزي  ذظ ؾيط كٌبٍضاًِ

يي اظ ضٍيٌطز هسيطيت ّوچٌ. قَز تبضيري اؾتلبزُ هي

ضاّجطزي ًٌبم ثِ ػٌَاى يي اثعاض ؾيبؾتي ثطاي تزعيِ ٍ تحليل 

اؾتلبزُ  ،ّبيي ًِ تبًٌَى زض ًٌبم نَضت پصيطكتِ آظهبيف

ّبي پبيساض  گصاضاى ضا ثطاي ٍضغ ؾيبؾت قَز تب ؾيبؾت هي

 اًِكٌبٍضًٌبم  ثِ تحليلزض ايي هوبلِ  [.7]ثطاي آيٌسُ آگبُ ؾبظز 

ثب توطًع ثط كطآيٌسّبي زاذلي ًٌبم  طاىيزض ا ييكتٍَلتبئ

 1398تب  1370 لاظ ؾب (ؾبظي اًتظبضات، يبزگيطي ٍ قجٌِ)

 .قَز پطزاذتِ هي

 

 پيطيٌِ تحميك -2

 ّاي خَرضيذي فتٍَلتائيك اهاًِس 2-1

زض كٌبٍضي كتٍَلتبئيي پطتَّبي ذَضقيسي تَؾظ نلحبت 

                                                           
2- Technological Innovation System (TIS) 

3- Multi-Level Perspective (MLP)  
4- Strategic Niche Management (SNM)  
5- Transition Management (TM) 



 1399، ثْبض 1ؾبل زٍاظزّن، قوبضُ ، يكٌبٍض ٍ بؾت ػلنيكهلٌبهِ ؾ؛ هحوسنبزم ذيبعيبى يعزي، ًيبضـ كطتبـ، اهيط هطثبًي
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ضؾبًبّبي كتٍَلتبئيي، هَؾَم ثِ ؾلَل  ًَچٌي اظ ًيوِ

ّبي  اظ اتهبل ؾلَل. قًَس كتٍَلتبئيي، ثِ الٌتطيؿيتِ تجسيل هي

ثطاي . قَز كتٍَلتبئيي ثب ّن يي هسٍل كتٍَلتبئيي تكٌيل هي

ًيطٍگبّي يب )اي ثب ذطٍري هبثل تَرِ  ؾبذتي ؾبهبًِ

ظهبى  ّن، ًيبظ اؾت ًِ چٌس هسٍل ثب ّن ٍ ثِ نَضت (ذبًگي

ّبي كتٍَلتبئيي ثِ ّن ٍنل  عَض ًِ ؾلَل ّوبى. ًبض ًٌٌس

ّب ّن ثطاي  ّبي كتٍَلتبئيي ضا ثؿبظًس هسٍل قًَس تب هسٍل هي

ايزبز هيعاى هٌبؾجي اظ ٍلتبغ ٍ رطيبى ثبيس ثِ نَضت ؾطي ٍ 

ّبي كتٍَلتبئيي ضا ايزبز  هَاظي ثِ ّن هتهل قًَس تب آضايِ

اظ  قٌل ييكطٍتطيٍ پ ييتط ؾبزُ كتٍَلتبئييؾلَل . ًٌٌس

 ربهس اًطغي اؾت ًِ حبلت سيل زض زؾتطؼ ثطاي تَليٍؾب

 يضاحت ّب ثِ ؾلَل ييا. ًساضز يهؿوت هتحطً چيزاقتِ ٍ ّ

ثِ  تِيؿيالٌتط يطٍگبّيً سيپطاًٌسُ ٍ ّن زض تَل سيّن زض تَل

 ييزاضاي  يياضظـ زض نٌؼت كتٍَلتبئ طُيظًز. ضًٍس ًبض هي

زض (. 1 قٌل)اؾت  غيٍؾ قيتؼط يي ٍ هحسٍز قيتؼط

 ؾَالضگطيس ٌَىيليؾ سياضظـ اظ تَل طُيظًز هحسٍز، قيتؼط

 تيًْبثِ ، ؾلَل ٍ زض يلطٍ قوف، سيآؿبظ ٍ ؾپؽ ثِ تَل

اضظـ زض ٍاهغ  طُيظًز ييا. ضؾس يه ييكتٍَلتبئ ّبي آضايِ

 بضييزّس ٍ ثؿ يضا ًكبى ه ييكتٍَلتبئ ّبي آضايِ سيتَل ٌسيكطآ

زض . طزيگ يه سُيضا ًبز زؾت پبئيي ثبالزؾت ٍّبي هْن  رٌجِاظ 

 عاتيتزْ سي، تَلّب آضايِ سيػالٍُ ثط تَل غ،يٍؾ قيتؼط

ًٌٌسُ ٍ  ليتٌو هغؼبت سيٍتَؾؼِ، تَل اي، تحوين ؾطهبيِ

 [.8] قَز يزض ًظط گطكتِ ه عيٍ اؾتوطاض ً يعطاح

 هذيزيت راّبزدي كٌام 2-2

ًويٌِ ًطثي ًيبظهٌس عيق  ّبي ؾبهبًِحطًت ثِ ؾوت 

ّبي ههطكي ٍ ضكتبضي  اي اظ تـييطات زض ضٍيِ گؿتطزُ

ّبي زٍلتي ٍ  ًٌٌسگبى ٍ ّوچٌيي تـييطات زض ؾيبؾت ههطف

ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم . ثبقس ضٍيٌطزّبي كٌبٍضاًِ هي

ذلن، ايزبز ٍ ًٌتطل ذطٍد اظ كضبّبي حلبظت »تَاى  ضا هي

ّبي ًَيسثرف اظ  ضگيطي كٌبٍضيقسُ ثِ هٌظَض تَؾؼِ ٍ ثِ ًب

عطين آظهبيف، ثب ّسف يبزگيطي زضثبضُ هغلَثيت كٌبٍضي 

ثِ ػجبضتي  [.9]تؼطيق ًطز « رسيس ٍ اضتوبء ؾْن ًبضثطز آى

زيگط ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم، ضٍـ يب اثعاضي اؾت 

ًٌس  ّبي پبيساض رسيس ضا تَنيق هي ًِ كطآيٌس تَؾؼِ كٌبٍضي

ًٌٌس ًِ ثطاي  ٍ ّوٌبضاى ثيبى هي 1ّوچٌيي اٍضثي [.10]

ّبي اًطغي تزسيسپصيط ثبيس يي كطآيٌس  تَؾؼِ كٌبٍضي

. ٌبضگيطي كٌبٍضي عي قَزٍتَؾؼِ، ًؿرِ اٍليِ ٍ ث تحوين

ّبي هحيغي اظ رولِ ايزبز ثبظاض ٍ  ايي ثبيس رٌجِ ػالٍُ ثط

ّبي الظم ًيع زض ايي كطآيٌس، ضقس ٍ تٌبهل پيسا  زاًف ٍ هْبضت

اي اظ ثبظيگطاى اظ رولِ ًْبزّبي  طايي عيق گؿتطزُثٌبث. ًٌس

ّبي تحويوبتي زض ايي  ّبي اهتهبزي ٍ ؾبظهبى ػوَهي، ثٌگبُ

اظ  ٌسيًَآّبي  كٌبٍضي [.11]ًٌٌس  كطآيٌس ًوف ايلبء هي

ّبي زًيبي ٍاهؼي ٍ زض كضبّبي هحبكظت قسُ هتَلس  آظهبيف

زّس ًِ ايي  ضٍيٌطز ضاّجطزي ًٌبم ًكبى هي. قًَس هي

ًٌٌس ٍ ايي اهٌبى ضا  ّب ضقس پيسا هي ّب چگًَِ زض ًٌبم ٍضيكٌب

ًٌٌس ًِ ثب گصقت ظهبى ثِ پبيساضي ٍ حجبت ثطؾٌس ٍ ثِ  پيسا هي

                                                           
1- Urban 

 
[8]ّاي خَرضيذي فتٍَلتائيك  اهاًِسًجيزُ ارسش س( 1ضكل   
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ثِ هٌظَض ايٌٌِ  [.12]حطًت ًٌٌس  1ؾوت ايزبز ثبظاضّبي ًٌبم

ثِ اّساف ذَز زؾت يبثٌس ٍ تَؾؼِ  ٌسيًَآّبي  ايي كٌبٍضي

اًتظبضات، ( 1: ن عي قَزپيسا ًٌٌس ثبيس ؾِ كطآيٌس زاذلي هْ

ثؿيبضي اظ هحووبى اظ ؾِ  [.13]يبزگيطي ( 3ؾبظي ٍ  قجٌِ( 2

ّبي اًطغي  كطآيٌس زاذلي ًٌبم ثطاي ثطضؾي تَؾؼِ كٌبٍضي

اًس ًِ  ٍ ّوٌبضاى زضيبكتِ 2غٍ. اًس تزسيسپصيط اؾتلبزُ ًطزُ

ثط تَؾؼِ ٍؾبيل ًوليِ  3ّبي زٍضًوبي رـطاكيبيي ٍيػگي

زض هغبلؼِ  [.14]أحيطگصاض ثَزُ اؾت الٌتطًٍيٌي زض چيي ت

ٍ ّوٌبضاى اظ ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي  4زضلي زيگطي ٍى

ّبي  ًٌبم ثِ هٌظَض ثطضؾي زاليل قٌؿت ٍ هَكويت پطٍغُ

ًتبيذ آى ًكبى . اًس ّبي ظيؿتي زض ّلٌس اؾتلبزُ ًطزُ ؾَذت

ّبي ظيؿتي اظ  ّبي ؾَذت زّس ًِ اگط چِ ثطذي اظ پطٍغُ هي

ؾبظي ٍ كطآيٌسّبي يبزگيطي ثِ  ًظط تجييي اًتظبضات، قجٌِ

ّب آى چٌبى ثِ ذَثي  اًس اهب زض ؾبيط پطٍغُ يت قسُذَثي هسيط

ّب، ػسم  زليل انلي ػسم هَكويت اًخط پطٍغُ. اًس هسيطيت ًكسُ

ّوٌبضي ٍ هكبضًت ثبظيگطاى انلي ٍ زض زؾتطؼ ًجَزى 

ًٌس ًِ ًكَضّبي زض حبل  ثيبى هي 5اٍپبظٍ [.15]ثبقس  هٌبثغ هي

بي ّ ّبي هرتلق زاضًس ًِ تَؾؼِ كٌبٍضي تَؾؼِ هحسٍيت

كوساى : ّب ػجبضتٌس اظ ايي هحسٍزيت. ًٌس ضا هحسٍز هي ٌسيًَآ

ّبي هٌبؾت  ّبي كٌبٍضاًِ، كوساى چبضچَة ظطكيت

گصاضي، هحسٍزيت زض هٌبثغ ٍ هكبضًت هحسٍز  ؾيبؾت

زض هَضز ًوف هْوي ًِ  6ؾبگبض ٍ هبرَهساض [.16]ثبظيگطاى 

ن اظ عطي ٌسيًَآّبي  تَاًس ثب حوبيت هبلي اظ كٌبٍضي زٍلت هي

ٍتَؾؼِ  ّب يب ًْبزّبي ذبل يب اظ عطين تحوين ايزبز ؾيبؾت

ػالٍُ ثط ايي،  [.17]اًس  زض ايي ًكَض ايلبء ًٌس ثحج ًطزُ

ًٌس ًِ زض ًكَضّبي زض حبل تَؾؼِ ثيكتط تبًيس  اپبظٍ ثيبى هي

ثبقس ًِ ًيبظّبي اؾبؾي ظًسگي  ّبيي هي ثط زؾتيبثي ثط كٌبٍضي

ّبي تزسيسپصيط  ثِ كٌبٍضي ًٌٌس ٍ ًوتط ضٍظهطُ ضا ثط عطف هي

ثِ ّويي هٌظَض . قَز ًبّف اًتكبض ًطثي پطزاذتِ هيٍ 

ّبي  الوللي اظ تَؾؼِ ثبظاضّبي اًطغي ّبي ثيي ؾبظهبى

ايزي ٍ  ٍى [.16]ًٌٌس  تزسيسپصيط زض ايي ًكَضّب حوبيت هي

ّبي ؾيبؾتي ضا ثب اؾتلبزُ اظ  ًيع ليؿتي اظ تَنيِ 7ضٍهيزي

                                                           
1- Niche Markets 

2- Xue 
3- Geographic Landscape 

4- Van der Laak 

5- Opazo 
6- Sagar & Majumdar 

7- Van Eijck & Romijn 

ّبي  ٌبم ثطاي تَؾؼِ ؾَذتضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ً

اظ هسل هسيطيت ضاّجطزي  [.18]ظيؿتي زض تبًعاًيب اضائِ ًطزًس 

ّبي هرتللي اظ رولِ  ًٌبم زض هغبلؼبت ًَآٍضي زض ظهيٌِ

ٍ [ 20]، پيل ؾَذتي ٍ كتٍَلتبئيي [19]تَزُ  ظيؿت

 .اؾتلبزُ قسُ اؾت[ 21]ّبي تزسيسپصيط  اًطغي

 ّبي رسيس  بي كٌبٍضيّ اًتظبضات زض ٍاهغ ٍػسُ: اًتظبضات

زاضاي ًتبيذ  ٌسيًَآّبي  ٌّگبهي ًِ كٌبٍضي. ًٌس ضا تَنيق هي

تَاًس ًوف حيبتي زض رصة  ًبهكرم ّؿتٌس اًتظبضات هي

تَاًس تَؾؼِ ًٌبم ضا  اًتظبضات هي [.14]ثبظيگطاى زاقتِ ثبقس 

تكسيس ًٌس ثِ ٍؾيلِ اربظُ زازى ثِ ثبظيگطاى ثطاي يبزگيطي 

زض ظًسگي ٍاهؼي ذَز ٍ ّوچٌيي ثِ  ٌسيًَآزضثبضُ كٌبٍضي 

ٍ ثِ  ٌسيًَآاًساظ زضثبضُ كٌبٍضي  گصاقتي يي چكن اقتطاى

زض ّويي ضاؾتب،  [.22]اروبع ًظط ضؾيسى زضثبضُ كٌبٍضي 

ًٌس ًِ زض آؿبظ يي ذظ ؾيط كٌبٍضاًِ، اًتظبضات  ثيبى هي 8ضيَى

ثب . قًَس ثِ نَضت ذيلي گؿتطزُ، ًلي ٍ پطاًٌسُ هكبّسُ هي

زض  ٌسيآّبي ًَ كٌبٍضي سيعجؼب ثبگطكتي ايي هؿئلِ،  زض ًظط

اثتسا اظ حجبت ثطذَضزاض ثبقٌس تب تَاًبيي ضقس ضا پيسا ًٌٌس 

ثٌبثطايي اًتظبضات ٌّگبهي ثِ ؾَي ًيطٍهٌستط قسى  [.23]

تَؾظ ثبظيگطاى پصيطكتِ ٍ ثِ ( 1ًٌٌس ًِ  گطايف پيسا هي

ثِ ( 3ٍاضح ٍ قلبف ثبقٌس ٍ ( 2اقتطاى گصاقتِ قًَس؛ 

 [.24]ٍؾيلِ ًتبيذ آظهبيف پكتيجبًي قًَس 

 ٌِثبيؿتي  ٌسيًَآّبي  ثِ هٌظَض تَؾؼِ كٌبٍضي: ؾبظي قج

ثِ عَض ًلي، . اي اظ ثبظيگطاى اظ آى حوبيت ًٌٌس قجٌِ

زاضًس ًِ  ٌسيًَآثبظيگطاى ازضاى هتلبٍتي ًؿجت ثِ كٌبٍضي 

قَز آًْب ثِ زاليل هرتللي ثركي اظ  ّويي هَضَع ثبػج هي

 [.14]ًٌس  حوبيت هي ٌسيًَآاي قًَس ًِ اظ كٌبٍضي  قجٌِ

ًٌٌس ًِ قجٌِ ثبظيگطاى توبيل ثِ  ثيبى هي 9هَضيي ٍ ضيَى

 [.25]ايزبز ّوبٌّگي ٍ ّوگطايي زض اًتظبضات هرتلق زاضًس 

ثٌبثطايي ثطاي ايٌٌِ يي قجٌِ هؤحط ثبقس، ثبيس ثبظيگطاى 

ْب هتٌَػي ضا زض ذَز ربي زّس ًِ ّوجؿتگي ثيكتطي ثيي آً

ػالٍُ ثط ايي، اپبظٍ زضثبضُ اّويت  [.15]ٍرَز زاقتِ ثبقس 

ثطاي پكتيجبًي اظ ...(  هٌبثغ هبلي، اًؿبًي ٍ)هٌبثغ زض زؾتطؼ 

زٌّس  اًساظّبي ذَز ضا تـييط هي قجٌِ ًِ زض آى ثبظيگطاى چكن

ٍ هَاػس رسيسي ضا ثطاي زؾتيبثي ثِ ًوف پبيساض زض تَؾؼِ 

ربيي ًِ ثبظيگطاى ّط  اظ آى. ًٌس زٌّس، ثحج هي ّب اضائِ هي ًٌبم
                                                           
8- Raven 

9- Mourik and Raven 
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يي ًوبيٌسُ يي ًْبز ذبني ّؿتٌس، ّوبٌّگي ثيي ايي ًْبزّب 

هٌبثغ هَضز ًيبظ قجٌِ ضا ثطاي ايزبز تؼبهل هيبى تَاًس  هي

 [.16]ثبظيگطاى ضا كطاّن ًٌس 

 آظهبيف ّؿتِ انلي ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي : يبزگيطي

ثبقس ثٌبثطايي يبزگيطي ًوف حيبتي ثطاي ثبظيگطاى  ًٌبم هي

اي  ثب هحيظ ارتوبػي ٌسيًَآپيكطٍ زض ؾبظگبض ًطزى كٌبٍضي 

يبزگيطي زض  [.23]ثبقس، زاضز  هي ًِ كٌبٍضي تخجت قسُ زض آى

هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم ًِ تٌْب زض هَضز يبزگيطي اظ 

ّبي ارتوبػي ثب  ّبي كٌي اؾت ثلٌِ زضثبضُ آظهبيف آظهبيف

ّبي ارتوبػي زضثبضُ  ثبقس آظهبيف يي كٌبٍضي رسيس ًيع هي

تَاًٌس ثبػج تَؾؼِ آى كٌبٍضي  يي كٌبٍضي رسيس ًِ تٌْب هي

 [.15]ٌس هبًغ تَؾؼِ آى كٌبٍضي ًيع گطزًس تَاً قًَس ثلٌِ هي

ّب ثِ هٌحٌي يبزگيطي ًوي ذَاّس ًطز ٍ ثِ  تَالي آظهبيف

تسضيذ هٌزط ثِ ذلن زاًف، ايسُ ٍ ازضاى رسيس زض هحيظ 

ثب يبزگيطي زضثبضُ كٌبٍضي ٍ اؾتلبزُ اظ آى  [.26]قَز  ًٌبم هي

تَؾظ ثبظيگطاى ّط يي اظ آًْب هبزض ثبظذَضز زازى زض قجٌِ 

 [.24]ٌكٌطاى ّؿتٌس ً

 ثِ هٌظَض زضى كطآيٌس : تؼبهالت ثيي كطآيٌسّبي ًٌبم

گيطي ًٌبم، كطآيٌسّبي ًٌبم ًِ هجالً ثِ آًْب اقبضُ قس  قٌل

ًجبيس ثِ زليل هبّيت پَيبي آًْب ثِ نَضت رسا اظ ّن هَضز 

اًساظّب ٍ  ّط يي اظ ثبظيگطاى چكن. ثطضؾي هطاض گيطًس

تَؾؼِ ضٍاثظ هيبى آًْب زض  اًتظبضات ذبل ذَز ضا زاضًس ٍ

زض ًتيزِ . قَز قجٌِ ثبػج ّوؿَيي اًتظبضات زض قجٌِ هي

. گصاضز ّب تأحيط هي اًتظبضات ثط چگًَگي ؾبظهبًسّي آظهبيف

ّب ًتبيزي ضا زض اذتيبض ثبظيگطاى ثطاي تلؿيط  ؾپؽ ايي آظهبيف

ّبي  ّب زض آظهبيف زّس ثٌبثطايي ثط هكبضًت ٍ تأٍيل هطاض هي

ًتبيذ ايي كطآيٌس يبزگيطي (. 2 قٌل)گصاضز  ط هيثيكتط تأحي

اًساظّبي ثبظاض  زّي اًتظبضات ٍ تأحيط زض چكن ثبػج ثبظ قٌل

ثب ايي ٍرَز ػَاهل ذبضري زيگطي . زض ثلٌسهست ذَاّس قس

 [.16]ٌس ًِ ثط چگًَگي يبزگيطي تأحيطگصاض ّؿتٌس ّؿتًيع 

 

 رٍش تحميك -3

تَؾؼِ ًٌبم  ٌسيكطآضاّجطز تحوين حبضط، هغبلؼِ هَضزي 

 تيطيهس ٌطزيضٍثط اؾبؼ  طاىيزض ا ييكٌبٍضاًِ كتٍَلتبئ

ًَع ايي تحوين ثط اؾبؼ (. 3 قٌل)اؾت  ًٌبم يضاّجطز

تَنيلي ٍ ثبظُ ظهبًي هَضز تحليل -، ًيلي[27] 1ثٌسي يي زؾتِ

ّبي  رْت گطزآٍضي زازُ. ثبقس هي 1398تب  1370اظ ؾبل 

ًلط اظ  20ثب ؾبذتبضيبكتِ  ّبي ًيوِ هَضز ًيبظ تحليل اظ ههبحجِ

 7ي قبهل سيذَضقٍ  طيسپصيتزس يّب يذجطگبى حَظُ اًطغ

ّبي  ًظيط زاًكگبُ)ًلط اظ ًْبزّبي زاًكگبّي ٍ تحويوبتي 

ًلط اظ ًْبزّبي  6، (تي قطيق ٍ قْيس ثْكتينٌؼ

ٍظاضت ًيطٍ، ٍظاضت ًلت ٍ هؼبًٍت ػلوي ٍ )گصاض  ؾيبؾت

 3ّبي ذهَني ٍ  ًلط اظ قطًت 4، (روَْضي كٌبٍضي ضيبؾت

 يًِ زض تَؾؼِ كٌبٍض (ّب اًزوي)ًلط اظ ًْبزّبي هيبًزي 

 وِيزه 60ثِ عَض هتَؾظ  اًس زضگيط ثَزُ طاىيزض ا ييكتٍَلتبئ

ٍ ًسگصاضي  بزُيّب پ نَضت گطكت ٍ هتي ههبحجِههبحجِ 

( 1370-1398) نيتحو يعَالً يثب تَرِ ثِ ثبظُ ظهبً .قس

حَظُ اقطاف ًبهل زاقتِ  ييًِ ثِ ا يًطزى اكطاز سايپ يثطا

 ذجطگبىاؾتلبزُ ٍ اظ  يگلَلِ ثطك يطيگ ثبقٌس اظ ضٍـ ًوًَِ

ًِ ثب  ياكطاز بىيّط ههبحجِ زضذَاؾت قس اظ ه يزض اًتْب

 يًبك ييآقٌب طاىيزض ا ييبئكتٍَلت يتَؾؼِ كٌبٍض رچِيتبض

 .ًٌٌس يثِ هحووبى هؼطكضا هٌبؾت  ياكطاز/ زاضًس، كطز

                                                           
1- Yin 

 
 [(23]بز اساس )تعاهالت بيي فزآيٌذّاي كٌام فٌاٍراًِ ( 2ضكل 
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 ٍ يؾبظ بزُيپ ّب هتي ههبحجِههبحجِ ثب ذجطگبى،  اًزبم پؽ اظ

ّب ثؼس  هتي ههبحجِ. نَضت گطكت ي ًيليهحتَا ليتحل هَضز

تَؾظ هحووبى ثط اؾبؼ  نيزه يٍ ثبظذَاً ياظ ثطضؾ

هطاض  ليتحلهحَضي ٍ  يًسگصاضهَضز چبضچَة پػٍّف 

هسيطيت ضاّجطزي  ٌطزيضٍ كطآيٌسّبي زاذلي[. 27]گطكت 

 ليتحل هَضَػبت( ؾبظي ٍ يبزگيطي اًتظبضات، قجٌِ) ًٌبم

 ليػالٍُ ثط تحل. قًَس يهوبلِ حبضط هحؿَة ههحتَا زض 

ّب ٍ  ؾٌبز، گعاضـ، هتَى ا(ِياٍل يّب زازُ)ّب  هحتَا ههبحجِ

 ،كتٍَلتبئيي ًٌبمهطتجظ ثب تَؾؼِ ( ِيحبًَ يّب زازُ) يّب ليتحل

ظ كطآيٌسّبي ا يٌيًوف  طزاللت ث يّط هغبلت زاضا عيٍ ً

 سيثب ه( يليتحل يّب تن) زاذلي ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم

هَضز اؾتلبزُ  يًسّب. اًس قسُ ليٍ تحل يآٍض هٌجغ زاللت روغ

زاللت  يػجبضات زاضا بي، ًلوبت هَضَعّط  ييرْت قٌبؾب

. ثبقٌس يه ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم نيثط ههبز نيهؿتو

ًِ زاللت ثط  ي، توبم ػجبضات ٍ ًلوبتيبزگيطي هَضَعزض 

، "... آهَظـ"، "... زاًف"، "... هْبضت"زاقتٌس هبًٌس  يبزگيطي

 زضى" ،"... كْن" ،"...پطٍضـ" ،"... آهَذتي"، "... كطاگيطي"

ّوچٌيي زض  .ساًُ هَضز اؾتلبزُ ثَز يًسّب "... يبزگيطي"ٍ  "...

هَضَع اًتظبضات، توبم ػجبضات ٍ ًلوبتي ًِ زاللت ثط 

، "...اًتظبض"، "...ًگطـ": اًتظبضات زاضقتٌس ػجبضتٌس اظ

ٍ زض هَضَع  "...زيسگبُ"ٍ  "...ذَاؾتِ"، "...اهيس"، "...تَهغ"

ؾبظي  ثط قجٌِ ؾبظي، ػجبضات ٍ ًلوبتي ًِ زاللت قجٌِ

 "...اضتجبط"ٍ  "...شيٌلغ"، "...قجٌِ"، "...ٍضٍز"زاقتٌس قبهل 

 .ثبقس هي

ّب  آيتن ثطاي ًسگصاضي زازُ 3اظ  ؿٌسگبىيهوبلِ، ًَ ييزض ا

 :سيتَرِ ًٌ طيهخبل ظ ثِ. اًس اؾتلبزُ ًطزُ

 اٍهس ٍ طيسپصيتزس يّب يؾتبز تَؾؼِ اًطغ 1390زض ؾبل »

تب زاًكگبُ پَل زاز تب  24تَهي ثِ حسٍز  َىيليه 200 حسٍز

 ًٌٌس ياًساظ ًهت ٍ ضاُ يلٍَاتيً 20 ييكتٍَلتبئ يّب طٍگبُيً

. كِيه يكٌبٍض اظٍ زضى اًٍْب  ييهَضَع ثبػج آقٌب ييّو ...

ّب  زاًكگبُ ييالذطُ چٌستب اؾتبز ٍ زاًكزَ اظ ّوبث ياظ عطك

 يٍ ًل كييه ييكتٍَلتبئ يّب طٍگبُيً ياًساظ ًهت ٍ ضاُ طيزضگ

 .{4P3}( 4قًَسُ  ههبحجِ) «طىيگيه بزي عيچ

زض ًس كَم، ػسز ؾوت ضاؾت ًكبى زٌّسُ قوبضُ ههبحجِ 

زّس ًِ ايي  ًكبى هي 4ػسز { 4P3}اؾت يؼٌي زض ايي هخبل 

حطف اًگليؿي ًِ . قسُ اؾتًس اظ ههبحجِ چْبضم اؾترطاد 

ًِ ههبحجِ  زّس يًكبى ه Pگيطًس يؼٌي ثيي زٍ ػسز هطاض هي

نَضت  ييكتٍَلتبئ كٌبٍضيهطتجظ ثب  گصاضاى بؾتيؾ اظ يٌيثب 

اظ  يٌيزٌّسُ  ػسز ؾوت چپ ًيع ًكبى. گطكتِ اؾت

 ثبقس؛ يًٌبم ه يضاّجطز تيطيهس ٌطزيضٍ يزاذل يٌسّبيكطآ

زّس ًِ ايي ػجبضت، ثِ  زض هخبل ثبال ًكبى هي 3يؼٌي ػسز 

 .هطتجظ ثَزُ اؾت( يطيبزگي) يزاذل ٌسيؾَهيي كطآ

 يزاضا يي ٍ پبيبييضٍاّبي ًيلي  زض پػٍّف 1ثِ اػوتبز ًطؾَل

                                                           
1- Creswell 

 
 [(7]بز اساس )پَيايي هسيز تَسعِ كٌام فٌاٍراًِ فتٍَلتائيك در ايزاى ( 3ضكل 
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ًيبظهٌس تَرِ ٍ ثطضؾي  ّب روغ آٍضي ٍ تحليل زازُثرف  زٍ

پطٍتٌل هكرهي ثطاي  روغ آٍضي زازُ،زض ثرف . ثبقس هي

 يهَضز ثطضؾ نيههبحجِ هلبّ ّطهجل اظ ههبحجِ تٌظين ٍ 

ثط  يثِ عَض ًبهل ثطا( ؾبظي ٍ يبزگيطي اًتظبضات، قجٌِ)

 ِ يچبضچَة اٍل ثِ ػالٍُ. قسُ اؾت حيقًَسُ تكط ههبحجِ

ّب  ثطاي اعويٌبى اظ ضٍايي ثب ههبحجِ پيكيٌِثطگطكتِ اظ 

ت انالحي آًبى اذص ٍ قًَسگبى زض هيبى گصاقتِ قس ٍ ًظطا

ّبي حبنل اظ  ثط ايي، يبكتِػالٍُ  [.28]اػوبل گطزيس 

ّب ٍ هَاًيي ٍ  ثب اؾٌبز، گعاضـ( ّبي اٍليِ زازُ)ًسگصاضي 

ّب ٍ  ثطاي اعويٌبى اظ زضؾتي يبكتِ( ّبي حبًَيِ زازُ)هوطضات 

اؾتلبزُ قسُ اؾت  اظ هكبّسات اي طُيظًز زبزياضٍايي ٍ 

ههبحجِ ّب ثط  يپػٍّف، توبه ييبيپباظ  ٌبىياعو يثطا [.29]

 ييقسُ ههبحجِ نَضت گطكت ٍ اظ ث ييتسٍ پطٍتٌل اؾبؼ

ًِ  قسًس اًتربة گطاىياظ ثبظ يهتٌَػ قيقًَسگبى ع ههبحجِ

[. 30] ههبحجِ قًَسگبى ثِ حساهل ثطؾس ياحتوبل يطيؾَگ

كْن ، هحَض اٍل. قس نيهحَض تٌظ چْبض زضّب  ههبحجِ  پطٍتٌل

 اًِكٌبٍضًٌبم تَؾؼِ  زذيل زض كطآيٌس اًتظبضات ثبظيگطاى

 ّب ٍ ثبظيگطاى قجٌِقٌبذت ، هحَض زٍم طاى؛يزض ا ييكتٍَلتبئ

 ،هحَض ؾَم طاى؛يزض ا ييكتٍَلتبئ ًٌبم كٌبٍضاًِتَؾؼِ  هطتجظ ثب

ًٌبم تَؾؼِ  ّبي نَضت گطكتِ زض كطآيٌس كْن يبزگيطي

تَؾظ ثبظيگطاى؛ ٍ زض هحَض  طاىيزض ا ييكتٍَلتبئ اًِكٌبٍض

زض . كْن تؼبهالت كطآيٌسّبي ًٌبم(: ثٌسي روغ)بضم چْ

زض  يريتبض تيثِ ضٍا اظ اكطاز ذَاؾتِ قس عيً ّب ههبحجِ

 .سًثپطزاظهحَضّبيي ًِ اظ آًْب هغلغ ٍ زضگيط ثَزُ 

 

 ّا يافتِ -4
 طاىيزض ا ييكتٍَلتبئ اًِكٌبٍضًٌبم تَؾؼِ  ط،ياذ ؾِ زِّ زض

ٍ  ياهتهبز ظيهتبحط اظ هح ًِ پيوَزُ ضا يهطاحل هرتلل

 رچِيتبض. ثَزُ اؾتّوچَى ثطربم  يهْو غيٍهب ييّوچٌ

اهب  گطزز يثبظ ه 1350ثِ زِّ  طاىيزض ا ًٌبم كتٍَلتبئيي تَؾؼِ

 يثطذ ييتسٍي نَضت پصيطكتِ ثيكتط زض هبلت ّب تيؼبلك

ّبي  يوبتي زض زاًكگبُتحو يّب تيٍ كؼبل ّبِ ًبه بىيًتت، پب

گلتِ ذجطگبى ايي قيطاظ ٍ نٌؼتي قطيق ثَز ًِ عجن 

 ًيلٍَات ثطم ذَضقيسي قس 2تحويوبت ثبػج اؾتحهبل 

آؿبظ رٌگ  ى ٍطايا يپؽ اظ اًوالة اؾاله(. 4 قًَسُ ههبحجِ)

ِ ٌيزض ظه چكوگيطي تيكؼبل ،ؾبلِ هيبى ايطاى ٍ ػطام ّكت

 يياٍل. نَضت ًگطكت 1370زِّ  ليتب اٍا كتٍَلتبئيي

ٍ  1370 ٍايل زِّاثِ  ييكتٍَلتبئ ٌِيزض ظه  ّبي رسي يتكؼبل

ٍ ثطم  يجطًَضيقطًت ك ّبي كتٍَلتبئيي تَؾظ تَليس پٌل

ثط اؾبؼ هغبلؼبت نَضت  [.31] گطزز يثبظ ه يسيذَضق

پصيطكتِ ٍ ًظطات ذجطگبى، ؾِ زٍضُ زض تَؾؼِ ًٌبم كٌبٍضاًِ 

كتٍَلتبئيي قٌبؾبيي قسُ اؾت ًِ زض ازاهِ ثِ آى پطزاذتِ 

يي گبًِ ّوطاُ ثب  ؾِ يّب زٍضُ اظ ييگصاض اظ ّط . ذَاّس قس

ؾبظي ٍ  اًتظبضات، قجٌِ)تحَل زض كطآيٌسّبي زاذلي ًٌبم 

ثٌسي ًظطات ذجطگبى ثَزُ اؾت ٍ  ثط هجٌبي روغ( يبزگيطي

زٌّسُ تَؾؼِ تسضيزي ًٌبم كٌبٍضاًِ  هزوَع ايي ؾِ زٍضُ ًكبى

 .ثبقس كتٍَلتبئيي هي

 يٍ توطًع انل ثبقس يه 1385تب ؾبل  1370زٍضُ اٍل اظ ؾبل 

 يّب يثب اًطغ گصاضاى بؾتيزٍلتوطزاى ٍ ؾ ييآقٌب ثط

اًتظبضات زض . ثبقس يه يسيذَضق ياظ رولِ اًطغ طيسپصيتزس

ثبقس ٍ اٍليي هَاًيي ٍ  گيطي هي هيبى شيٌلبى زض حبل قٌل

ّبي تزسيسپصيط ٍضغ  ّب زض رْت حوبيت اظ اًطغي ؾيبؾت

. ثبقس گيطي هي قجٌِ ثبظيگطاى ًيع زض حبل ضقس ٍ قٌل. قس

ثب ههَثِ . ثبقس يه 1394تب ؾبل  1385زٍضُ زٍم اظ ؾبل  زض

هطثَط ثِ  يهبًًَ يّب تيكؼبل يتوبه 1383هزلؽ زض ؾبل 

ٍ زض  قَز يهتوطًع ه طٍيزض ٍظاضت ً طيسپصيتزس يّب ياًطغ

 يّب يهطتجظ ثب اًطغ يّب پطٍغُ 1385تب ؾبل  تيًْب

 ليثِ ؾبًب تحَ يسيذَضق ياظ رولِ اًطغ طيسپصيتزس

ضؾبًي كتٍَلتبئيي ثِ  ّبي ؾبًب زض ظهيٌِ ثطم ثب كؼبليت .گطزز يه

ّبي  الؼجَض ٍ ثؼس اظ آى اتهبل ًيطٍگبُ ضٍؾتبّبي نؼت

كتٍَلتبئيي ثِ قجٌِ ؾطاؾطي ثطم ًكَض اًتظبضات زضثبضُ ًٌبم 

ّب  كتٍَلتبئيي زض هيبى شيٌلؼبى ضقس پيسا ًطز ٍ ثب ٍضٍز قطًت

تط قس  ى گؿتطزُّبي زاًكي ٍ پػٍّكي قجٌِ شيٌلؼب ٍ ؾبظهبى

ٍ ثيكتطيي هَاًيي ٍ هوطضات زض رْت حوبيت اظ ًٌبم 

 تيزض ًْب. زض ايي زٍضُ تهَيت قس( 4 قٌل)كتٍَلتبئيي 

 ههبزف ثب ًِ ثبقس يه 1398تب ؾبل  1394زٍضُ ؾَم اظ ؾبل 

ضا ثِ ثرف  يذبضر گصاضاى ؾطهبيِ يًِ پب اؾت، 1ثطربم

ؾبًب ٍ  1395 زض ؾبلٍ  ثبظ ًطز طاىيا طيسپصيتزس يّب ياًطغ

ٍ اؾتلبزُ ّطچِ ثيكتط اظ  ياًطغ يٍض ؾبثب ثب ّسف اضتوبء ثْطُ
                                                           

زض ٍيي ثيي  1394تيط هبُ  23قٌجِ  ضٍظ ؾِ ،ثطًبهِ ربهغ اهسام هكتطى يب ثطربم -1

 1397ّربي آهطيٌرب زض ؾربل     اهضبء ٍ تب ظهبى ثبظگكت تحرطين  1+5ايطاى ٍ گطٍُ 

الوللي ػليِ ايطاى  ّبي اهتهبزي، تزبضي ٍ نٌؼتي ثيي هَرت لـَ ثؿيبضي اظ تحطين

 .قس
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 زبزيازؿبم قسًس ٍ ؾبتجب ا گطيٌسيٍ پبى ثب  طيسپصيهٌبثغ تزس

 طٍيٍظاضت ً يّب اظ هؼبًٍت يٌيؾبظهبى زض ؾغح  ييقس ٍ ا

ّبي ذطيس تضويٌي ثطم  ٍ ثب اثالؽ هيوت بكتياضتوبء 

تزسيسپصيط قبّس يي رْف زض اًتظبضات شيٌلؼبى ٍ ٍضٍز 

ٍ ضقس قجٌِ ٍ يبزگيطي ّبي تَليسي ٍ ذسهبتي  قطًت

ؾبظهبى ذسهبتي ٍ  204 تؼساز؛ 5 قٌلزض  .شيٌلؼبى قس

تَليسي كؼبل زض ظهيٌِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي اظ پبيگبُ زازُ 

ُ ٍ ؾپؽ ثب هطارؼِ ثِ ؾبيت اؾترطاد قس[ 40]ؾَالضيي 

هَتَض  -ّبي ذسهبتي ٍ تَليسي هصًَض يب ؾبهبًِ ليبى  ؾبظهبى

ضٍظًبهِ  يّب يآگْ يّب ثط هجٌب اقربل ٍ قطًترؿتزَي 

ّبي هطتجظ ثب كتٍَلتبئيي  ؾبل آؿبظ ثِ كؼبليت - ًكَض يضؾو

 .آًْب اؾترطاد قسُ اؾت

 1385تا  1371اس سال : دٍرُ اٍل 4-1

 اًتظارات 4-1-1

ّب زض ظهيٌِ تَؾؼِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي  ظهبًي ًِ اٍليي كؼبليت

زض ايطاى آؿبظ قس، ّيچ ؾيبؾت ذبني اظ  1370زض اٍايل زِّ 

ّبي ارتوبػي اتربش  ؾَي ًْبزّبي زٍلتي ثطاي اًزبم آظهبيف

گصاضاى ٍ هؿئَليي زض  شٌّيت ثيكتط ؾيبؾت [.30]ًكسُ ثَز 

ّبي هطتجظ ثب آى  ّبي كؿيلي ٍ كٌبٍضي ايي زٍضُ هتَرِ اًطغي

ّبي  ثَز ٍ ٌَّظ قٌبذت نحيحي اظ ضطٍضت تَؾؼِ اًطغي

(. 1قًَسُ  ههبحجِ)تزسيسپصيط زض شّي آًْب قٌل ًگطكتِ ثَز 

 لصا ؾبظهبى اًطغي اتوي ايطاى ثِ ػٌَاى هتَلي اهط زض ايي زٍضُ

ضؾبًي ثِ  ّبي ثطم  تالـ زاقت ثب اًزبم ثطذي پطٍغُ

گصاضاى ٍ  الؼجَض ثبػج آقٌبيي ؾيبؾت ضٍؾتبّبي نؼت

 

 ّاي تجذيذپذيز در ايزاى ّا ٍ لَاًيي هزتبط با اًزصي تعذاد سياست( 4ضكل 
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04 

تزطثِ هَكن  [.31ٍ32]هؿئَليي ثب كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قَز 

ّبي كتٍَلتبئيي ثبػج  ضؾبًي اظ عطين ًيطٍگبُ ّبي ثطم پطٍغُ

 گصاضاى ًؿجت ثِ كٌبٍضي تـييط ًگطـ زض هؿئَليي ٍ ؾيبؾت

گيطي ًگطـ هخجت ًؿجت ثِ ايي كٌبٍضي  كتٍَلتبئيي ٍ قٌل

ثب  يهوبم هؼظن ضّجط 1379زض ؾبل (. 1قًَسُ  ههبحجِ)قس 

ثِ  يبثيثِ زؾت «يًظبم زض ثرف اًطغ يًل يّب بؾتيؾ»اثالؽ 

ي ّب يهطتجظ ثب اًطغ يّب يٍ ًؿت كٌبٍض يزاًف كٌ

ّبي هطتجظ ثب اًطغي ذَضقيسي  تزسيسپصيط اظ رولِ كٌبٍضي

 ثب هزلؽ قَضاي اؾالهي 1380 زض ؾبل. ًٌس يقبضُ ها

 يياٍل يًكَض ثطا ياظ هوطضات هبل يثرك نيهبًَى تٌظ تيتهَ

اقبضُ ايي هبًَى  62زض هبُ  طيسپصيثطم تزس سيثبض ثِ ذط

 650تب  450هجلؾ  گصاضاى ؾطهبيِ نيٍ ثِ هٌظَض تكَ ًٌس هي

ثطم  سيذط يؾبػت ضا ثطا لٍَاتيّط ً اظاءثِ  بليض

پبئيي  وتيثب ٍرَز ه[. 33]گيطز  هيزض ًظط  تزسيسپصيط

ّبي ًلي ًظبم زض ثرف  پيكٌْبزي، ايي هبًَى زض ًٌبض ؾيبؾت

اًطغي ثبػج تـييط زض ًگطـ ٍ اًتظبضات هؿئَليي ٍ 

زض . گصاضاى ًؿجت ثِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي زض ايطاى قس ؾيبؾت

اُ ثرف گصاضاى ٍ هؿئَليي ثِ ّوط ٍاهغ زض ايي زٍضُ ؾيبؾت

هحسٍزي اظ ربهؼِ ثب ًبضثطزّبي كٌبٍضي كتٍَلتبئيي آقٌب 

 .قسًس

 ساسي ضبكِ 4-1-2

قجٌِ هطتجظ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي زض ايطاى زض اثتسا ثؿيبض 

هحسٍز ثَز ٍ قبهل چٌسيي زاًكگبُ ٍ پػٍّكگبُ ثِ ّوطاُ 

تط  ؾبظهبى اًطغي اتوي ثَز اهب ثِ هطٍض ظهبى ايي قجٌِ گؿتطزُ

ّب زض ظهيٌِ كٌبٍضي كتٍَتبئيي زض ايطاى  ليتاٍليي كؼب. قس

 يّب تيكؼبل قيطاظ ٍ نٌؼتي قطيق زض هبلت  تَؾظ زاًكگبُ

زض (. 4 قًَسُ ههبحجِ)ي قطٍع قس ٍ زاًكگبّ يوبتيتحو

قطًت كيجطًَضي ٍ ثطم ذَضقيسي اٍليي  1370اٍايل زِّ 

زض ّويي  [.31ٍ32]ّبي كتٍَلتبئيي ضا زض ايطاى تَليس ًطز  پٌل

بظهبى اًطغي اتوي ايطاى ثب توطًع ثط ثطذي اظ ؾبل، ؾ

الؼجَض كؼبليت ذَز  ضؾبًي ثِ ضٍؾتبّبي نؼت ّبي ثطم پطٍغُ

ّبي كتٍَلتبئيي زض ايي  زض هؿيط احساث ًيطٍگبُ. ضا آؿبظ ًطز

ضٍؾتبّب، ؾبظهبى اًطغي اتوي ثب هكٌالتي ضٍثطٍ قس ًِ ثبػج 

ّبي  ّب ٍ قطًت ّبي هكتطى ثب زاًكگبُ تؼطيق پطٍغُ

ثطاي هخبل پطٍغُ . ذهَني ثِ هٌظَض ضكغ ايي هكٌالت قس

هكتطًي ثب زاًكٌسُ كٌي تْطاى ثطاي ؾبذت ايٌَضتط ٍ اضتوبء 

(. 2قًَسُ  ههبحجِ)ّبي كتٍَلتبئيي تؼطيق قس  ًبضايي ؾلَل

اًزوي ػلوي اًطغي ذَضقيسي ايطاى ثِ هٌظَض  1373زض ؾبل 

 يػلو يّب سيثطگعاضي ثبظز، ّبي ػلوي تكٌيل گطزّوبيي

ٍ گؿتطـ ٍ تطٍيذ  تطؿيت ٍ تكَين پػٍّكگطاىي، زاذل

ّوچٌيي زض . اؾتلبزُ اظ اًطغي ذَضقيسي زض ايطاى تأؾيؽ قس

زض ٍظاضت ًيطٍ ( ؾبى)ّبي ًَ  ؾبظهبى اًطغي 1374ؾبل 

زض  [.33]گطايبًِ زاقت  تكٌيل قس ًِ ثيكتط ٍظيلِ تهسي

 ّبي تزسيسپصيط پػٍّكگبُ گطٍُ پػٍّكي اًطغي 1377ؾبل 

زاًف ٍ  تيطيهسّبي ًبضثطزي،  ًيطٍ ثب ّسف ارطاي پطٍغُ

 يّب تياٍلَ ٌطزيثب ضٍ طيپصسيتزس ياًطغ يّب يپػٍّف كٌبٍض

 .ًكَض قٌل گطكت نٌؼت ثطم

 يادگيزي 4-1-3

ضؾبًي ثِ  ّبي كتٍَلتبئيي ٍ ثطم ّبي احساث ًيطٍگبُ پطٍغُ

الؼجَض ًِ تَؾظ ؾبظهب اًطغي اتوي ايطاى اظ  ضٍؾتبّبي نؼت

آؿبظ قس كطنت ذَثي ثطاي يبزگيطي  1372ل ؾبل اٍاي

اگط چِ زض اثتسا تؼساز ايي . تؼسازي اظ ثبظيگطاى كطاّن آٍضز

ثبظيگطاى هحسٍز ٍ ًن ثَز اهب ثِ هطٍض ظهبى ثِ زاهٌِ آى اكعٍزُ 

ّبي هرتلق اظ ؾبظهبى اًطغي اتوي ٍ  زضگيطي تين. قس

ئيي ّبي كتٍَلتب ّبي هحلي زض عطاحي ٍ ارطاي ًيطٍگبُ تين

ّب قس ًِ تأحيط  ثبػج اضتوبء زاًف ٍ هْبضت ثؿيبضي اظ ايي تين

ّبي كتٍَلتبئيي آتي زاقت  هخجتي زض عطاحي ٍ ارطاي ًيطٍگبُ

[30.] 

گًَِ ًِ ثيبى قس ؾبظهبى اًطغي اتوي زض  ػالٍُ ثط ايي ّوبى

ّبي كتٍَلتبئيي ثطاي ضٍؾتبّب ثب  هؿيط احساث ًيطٍگبُ

ّبي هكتطى ثب  يق پطٍغُهكٌالتي ضٍثطٍ قس ًِ ثبػج تؼط

ّبي ذهَني ثِ هٌظَض ضكغ ايي  ّب ٍ قطًت زاًكگبُ

هكتطًي ثب زاًكٌسُ كٌي تْطاى   ثطاي هخبل پطٍغُ. هكٌالت قس

ّبي كتٍَلتبئيي  ثطاي ؾبذت ايٌَضتطّب ٍ اضتوبء ًبضايي ؾلَل

تؼطيق قس ًِ ثبػج اضتوبء زاًف ٍ ًؿت هْبضت ثؿيبضي اظ 

ّب قس  ض ايي پطٍغُاؾبتيس ٍ زاًكزَيبى زضگيط ز

ّبي كتٍَلتبئيي ٍ  احساث ًيطٍگبُ(. 6قًَسُ  ههبحجِ)

الؼجَض ًْبيتبً ثبػج ايزبز يي  ضؾبًي ثِ ضٍؾتبّبي نؼت ثطم

گصاضاى ٍ هؿئَليي زضثبضُ  ًگطـ رسيس هيبى ؾيبؾت

ًبضثطزّبي كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ٍ زض ًْبيت هٌزط ثِ ظَْض 

ّب  ب ٍ زؾتَضالؼولّ ّب زض ؾغح هلي ٍ ضٍيِ هَاًيي ٍ ؾيبؾت

 [.33]ّب قس  زض ؾغح ؾبظهبى



 كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ايطاى ثب ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم  تَؾؼِ ًٌبم
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 1394تا  1385اس سال : دٍرُ دٍم 4-2

 اًتظارات 4-2-1

ّبي تزسيسپصيط ٍ  زض ايي زٍضُ ؾطػت ضقس اًطغي

ّبي هطتجظ ثب آى زض ًكَضّبي هرتلق هبًٌس  كٌبٍضي

ًكَضّبي اضٍپبيي ٍ ثطذي اظ ًكَضّبي آؾيبيي ثؿيبض 

گيطي اًتظبضات هخجت  چكوگيط ثَز ًِ ّويي اهط ثبػج قٌل

گصاضاى زض  زض هيبى ثطذي اظ هترههبى ٍ ّوچٌيي ؾيبؾت

ؾبًب ٍ  [.32]بٍضي كتٍَلتبئيي قس زاذل ًكَض ًؿجت ثِ كٌ

ٍظاضت ًيطٍ ثِ ػٌَاى هتَليبى انلي تَؾؼِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي 

ّبي  ّبي هطتجظ ثب احساث ًيطٍگبُ زض ايي زٍضُ، پطٍغُ

الؼجَض ضا ًِ اظ  ضؾبًي ثِ ضٍؾتبّبي نؼت كتٍَلتبئيي ٍ ثطم

زٍضُ هجل تَؾظ ؾبظهبى اًطغي اتوي ايطاى آؿبظ قسُ ثَز ضا زض 

ٍضُ پيگيطي ًطزًس ًِ ايي هَضَع ثبػج تـييط ًگطـ ايي ز

گصاضاى ٍ هؿئَليي زضثبضُ پبيساضي ٍ ًبضثطزّبي  ؾيبؾت

ٍ زض ًتيزِ زض ايي ( 9قًَسُ  ههبحجِ)كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قس 

ّب ٍ هَاًيي هرتلق زض رْت  زٍضُ قبّس ٍضغ ؾيبؾت

ثطاي . ّبي تزسيسپصيط ّؿتين اًطغي  حوبيت اظ تَؾؼِ كٌبٍضي

زض ًوكِ ربهغ ػلوي ًكَض ههَة قَضاي ػبلي اًوالة  هخبل

ّبي تزسيسپصيط اظ  ، اظ كٌبٍضي اًطغي1390كطٌّگي زض ؾبل 

ّبي هطتجظ ثب اًطغي ذَضقيسي ثِ ػٌَاى  رولِ كٌبٍضي

ًيع ايي  1393قَز ٍ زض ؾبل  ًكَض ًبم ثطزُ هي« الق»اٍلَيت 

ثِ  ّبي تزسيسپصيط ضا ثٌيبى اًطغي قَضا ؾٌس هلي تَؾؼِ زاًف

ّبي تزسيسپصيط  ّبي هطتجظ ثب اًطغي ؾبظي كٌبٍضي هٌظَض ثَهي

گطكتِ زض شّي  اًتظبضات هخجت قٌل. ًٌس ضا ههَة ٍ اثالؽ هي

گصاضاى ٍ هؿئَليي پيطاهَى احطثركي ٍ ضطٍضت  ؾيبؾت

ٍ  133ّبي تزسيسپصيط ثبػج قس ًِ زض هَاز  اؾتلبزُ اظ اًطغي

هگبٍات  5000گصاضي احساث  ثطًبهِ پٌزن تَؾؼِ ّسف 139

ًيطٍگبُ تزسيسپصيط تَؾظ هزلؽ قَضاي اؾالهي گطزز ٍ 

ّوچٌيي ذطيس ثطم تضويٌي تزسيسپصيط زچبض ًوي تحَل 

قَز ٍ زٍلت ذطيس ثلٌسهست ثطم تزسيسپصيط ضا زض زؾتَض 

ّبي  گصاضاى ثِ اًطغي تَرِ ؾيبؾت [.33]ًبض ذَز هطاض زٌّس 

گيطي  تزسيسپصيط اظ رولِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ثبػج قٌل

ّبي  اًتظبضات هخجت زض ثرف ذهَني ٍ ٍضٍز قطًت

ّبي ذهَني ثِ  ٍضٍز قطًت. ذهَني ثِ ايي حَظُ قس

حَظُ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ثبػج توَيت ًگطـ هخجت هؿئَليي 

 .گصاضاى ثِ ايي كٌبٍضي قس ٍ ؾيبؾت

 ساسي ضبكِ 4-2-2

قجٌِ هطتجظ ثب كٌبٍضي كتٍَلتبئيي زض ايطاى ًِ اثتسا ثؿيبض 

هحسٍز ثَز زض ايي زٍضُ ثؿيبض گؿتطـ يبكت ًِ ايي اهط 

گصاضاى  ًبقي اظ اًتظبضات هخجتي ثَز ًِ ثيي كؼبالى ٍ ؾيبؾت

تكٌيل ؾتبز تَؾؼِ كٌبٍضي . ايي حَظُ قٌل گطكتِ ثَز

ثب  1387ّبي تزسيسپصيط زض هؼبًٍت ػلوي زض ؾبل  اًطغي

ؾبظي ًتبيذ حبنل اظ تحويوبت ثِ ػٌَاى  ّسف تزبضي

ّبي  تطيي حلوِ ظًزيطُ ًَآٍضي زض ظهيٌِ اًطغي هْن

پطٍغُ تحويوبتي زض ظهيٌِ  19تزسيسپصيط ٍ تؼطيق ثيف اظ 

ثب هطاًع تحويوبتي ٍ  1392كٌبٍضي كتٍَلتبئيي تب ؾبل 

ّب ذهَني ثبػج گؿتطـ تؼساز ثبظيگطاى ايي حَظُ  قطًت

عَض ًِ ثيبى قس،  ػالٍُ ثط ايي، ّوبى(. 1قًَسُ  جِههبح)قس 

 139ٍ  133ّبي حوبيتي اظ رولِ هبزُ  ٍضغ هَاًيي ٍ ؾيبؾت

هگبٍات  5000گصاضي احساث  ثطًبهِ پٌزن تَؾؼِ ٍ ّسف

ًيطٍگبُ تزسيسپصيط تَؾظ هزلؽ قَضاي اؾالهي ثبػج 

گيطي اًتظبضات هخجت زض ثرف ذهَني زضثبضُ حوبيت  قٌل

ّبي  حَظُ قس ٍ زض ًتيزِ هٌتْي ثِ ٍضٍز قطًتزٍلت اظ ايي 

ًيع ًويتِ  1389زض ؾبل . ذهَني ثِ ايي حَظُ قس

ّبي تزسيسپصيط زض ؾٌسيٌبي نٌؼت ثطم  ترههي اًطغي

تَؾؼِ ٍ  ،يثب ّسف ؾبهبًسّايطاى ثِ ػٌَاى يي ًْبز نٌلي 

ؾبظًسُ ٍ  وبًٌبض،يهكبٍض، پ يّب قطًت تيكؼبل يياكعا ّن

ّوچٌيي  [.33]قس  ليحَظُ تكٌ ييا تأهيي ًٌٌسُ كؼبل زض

پػٍّكٌسُ َّاذَضقيس كطزٍؾي هكْس، پػٍّكٌسُ 

ّبي ًَ اهيطًجيط، پػٍّكٌسُ ؾجع ػلن ٍ نٌؼت ايطاى ٍ  اًطغي

ظيؿت تْطاى ثب اّساكي  ّبي ًَ ٍ هحيظ پػٍّكٌسُ اًطغي

ّبي تَليس ثطم ذَضقيسي، تَؾؼِ ًوي  ّوچَى ًبّف ّعيٌِ

صيط ّبي تزسيسپ اي هطثَط ثِ اًطغي ضقتِ ٍ ًيلي تحويوبت ثيي

 .ّبي تزسيسپصيط تأؾيؽ قسًس ؾبظي ًبضثطز اًطغي ٍ ػوَهي

 يادگيزي 4-2-3

ضؾبًي ثِ  ّبي كتٍَلتبئيي ٍ ثطم ثب ازاهِ ضًٍس احساث ًيطٍگبُ

الؼجَض تَؾظ ؾبًب ٍ ٍظاضت ًيطٍ كطآيٌس  ضٍؾتبّبي نؼت

ّبي كتٍَلتبئيي  ّبي عطاحي ٍ ارطاي ًيطٍگبُ يبزگيطي تين

يبزگيطي تؼساز ثيكتطي اظ هطزم ازاهِ يبكت ٍ ّوچٌيي ثبػج 

ضؾبًي ثِ آًْب تَؾظ كٌبٍضي  ضٍؾتبّبي زضگيط زض كطآيٌس ثطم

ّبي  ؾتبز تَؾؼِ كٌبٍضي اًطغي 1390زض ؾبل . كتٍَلتبئيي قس

 20ّبي كتٍَلتبئيي  تزسيسپصيط ثب حوبيت اظ ًهت ًيطٍگبُ



 1399، ثْبض 1ؾبل زٍاظزّن، قوبضُ ، يكٌبٍض ٍ بؾت ػلنيكهلٌبهِ ؾ؛ هحوسنبزم ذيبعيبى يعزي، ًيبضـ كطتبـ، اهيط هطثبًي
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زاًكگبُ ٍ هطًع تحويوبتي ثبػج اكعايف  24ًيلٍَاتي زض 

ؼساز ظيبزي اظ اؾبتيس ٍ زاًكزَيبى زذيل زض زاًف ٍ آگبّي ت

ػالٍُ ثط  [.32]ّبي كتٍَلتبئيي قس  عطاحي ٍ ارطاي ًيطٍگبُ

 19ّبي تزسيسپصيط ثب تؼطيق  ايي ؾتبز تَؾؼِ كٌبٍضي اًطغي

ثب  1392پطٍغُ تحويوبتي زض ظهيٌِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي تب ؾبل 

ٍ ّبي ذهَني ثبػج اضتوبء زاًف  هطاًع تحويوبتي ٍ قطًت

ّبي تحويوبتي قس ًِ  ّبي زذيل زض ايي پطٍغُ ّبي تين هْبضت

ّبي تحويوبتي،  ثؼسّب ثؿيبضي اظ اكطاز زذيل زض ايي پطٍغُ

ّبي ذهَني زض ظهيٌِ تَؾؼِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي  قطًت

ؾبًب ًيع ثب تؼطيق ثيف اظ (. 8قًَسُ  ههبحجِ)تأؾيؽ ًطزًس 

ًكزَيي ٍ ؾطثبظ ّبي زا ًبهِ پطٍغُ تحويوبتي زض هبلت پبيبى 9

ّبي زاًكزَيبى  ثبػج اكعايف هْبضت 1394ًرجگبى زض ؾبل 

زاًكگبّي زض ظهيٌِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قس  آهَذتگبى زاًفٍ 

  زض ايي زٍضُ ّوچٌيي چٌسيي ًيطٍگبُ(. 4قًَسُ  ههبحجِ)

كتٍَلتبئيي هتهل ثِ قجٌِ اظ رولِ ًيطٍگبُ ثيسگٌِ ثِ 

ّبي  پيچيسگي ثيكتط ًيطٍگبُثطزاضي ضؾيسًس ًِ ثب تَرِ ثِ  ثْطُ

كتٍَلتبئيي هتهل ثِ قجٌِ ثِ زليل پيچيسگي يٌپبضچِ ًوَزى 

  ضؾبًي ًكَض، تين ّبي قجٌِ ثطم ّب ثب ظيطؾبذت ًيطٍگبُ

ّبي ذهَني ٍ زٍلتي ّوچَى قطًت  ثيكتطي اظ قطًت

ّب زذيل  ثطزاضي اظ ايي ًيطٍگبُ تَاًيط زض عطاحي، ارط ٍ ثْطُ

ّبي  يبزگيطي تؼساز ثيكتطي اظ تينثَزًس ٍ ّويي اهط ثبػج 

گؿتطـ . هحلي ٍ زٍلتي ثب كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قس

ّبي كتٍَلتبئيي ثبػج تأؾيؽ تؼساز  ثطزاضي اظ ًيطٍگبُ ثْطُ

ّبي تَليسي ٍ ذسهبتي زض ايي زٍضُ قس ٍ  ثيكتطي اظ قطًت

زض ًتيزِ ؾبًب، ؾبظهبى هلي اؾتبًساضز ايطاى ٍ ؾبظهبى ثطًبهِ ٍ 

ّب ٍ  تسٍيي اؾتبًساضزّب، زؾتَضالؼول ثَزرِ ًؿجت ثِ

ّب اهسام ًوَزًس ًِ ّويي اهط ًيع ثبػج اضتوبء زاًف  ًبهِ آييي

ثؿيبضي اظ ًْبزّبي زٍلتي ثب كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قس 

 (.14قًَسُ  ههبحجِ)
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ّوگطايي زض اظ اتلبهبت هْن ايي زٍضُ ًِ ثبػج كطاگيط قسى ٍ 

اًتظبضات هخجت ًؿجت ثِ ضقس كٌبٍضي كتٍَلتبئيي زض ايطاى 

تَاى اثالؽ ًطخ رسيس ذطيس تضويٌي ثطم  قس ضا هي

ضيبل ثطاي اًطغي  8000تب  3200ّبي  تزسيسپصيط ثب تؼطكِ

ّبي  ثطاثط تؼطكِ 3تب  2ايي اػساز توطيجبً . ذَضقيسي زاًؿت

 ثطربمَضَع ثب ظهبًي ايي ه ّن [.32]ذطيس ؾبيط ًكَضّبؾت 

هيليَى  34گصاضي ذبضري حسٍز  ، هٌزط ثِ ؾطهبيِ[31ٍ32]

ّبي كتٍَلتبئيي زض ايطاى قس  زالضي زض ظهيٌِ احساث ًيطٍگبُ

ّويي هَضَع ثبػج (. 15ٍ  10ٍ  5ّبي  قًَسُ ههبحجِ)

ّبي زٍلتي هرتلق اظ رولِ ؾبتجب، ٍظاضت  زضگيط قسى ؾبظهبى

ّبي  ث ًيطٍگبًُيطٍ ٍ قطًت تَاًيط زض كطآيٌس احسا

گصاضاى ذبضري قس ًِ زض  كتٍَلتبئيي ٍ پبؾرگَيي ثِ ؾطهبيِ

ًْبيت هٌتْي ثِ اضتوبء اًتظبضات ًؿت ثِ اّويت ٍ احطثركي 

ٍظاضت  1394كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قس تب حسي ًِ زض ؾبل 

ّبي هطتجظ ثب  ًيطٍ ؾٌس ضاّجطزي ٍ ًوكِ ضاُ تَؾؼِ كٌبٍضي

گصاضي  آى ّسف اًطغي ذَضقيسي ضا تسٍيي ًطز ٍ زض

ضا  1404زؾتيبثي ثِ زاًف كٌي ٍ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي تب ؾبل 

قَضاي ػبلي اًطغي ثب  1395ّوچٌيي زض ؾبل . اًزبم زاز

تهَيت ؾٌس هلي ضاّجطز اًطغي ًكَض زض ثرف ضاّجطزّبي 

ّبي  اًطغي  ثرف ثطم ثِ زؾتيبثي ثِ زاًف كٌي كٌبٍضي

د آهطيٌب زض الجتِ زض پي ذطٍ. ًٌس تزسيسپصيط اقبضُ هي

ذهَنبً )اظ ثطربم ٍ اكعايف هيوت اضظ  1397اضزيجْكت 

ثِ ّوطاُ تأذيط زض پطزاذت ثطم تزسيسپصيط ذطيساضي ( زالض

ّبي تزسيسپصيط ٍ  قسُ ثبػج ٍاضز قسى قَى ثِ ثبظاض اًطغي

گصاضاى زاذلي  گصاضاى ذبضري ٍ تطزيس ؾطهبيِ ذطٍد ؾطهبيِ

 (.15ٍ  10ّبي  قًَسُ ههبحجِ)زض ايي حَظُ قس 

 ساسي ضبكِ 4-3-2

ظهبًي  اثالؽ ًطخ رسيس ذطيس تضويٌي ثطم تزسيسپصيط ٍ ّن

هيليَى  34گصاضي ذبضري  ايي هَضَع ثب ثطربم ثبػج ؾطهبيِ

ّبي كتٍَلتبئيي زض ايطاى قس  زالضي زض ظهيٌِ احساث ًيطٍگبُ

ًِ ثِ گلتِ اؿلت ذجطگبى ايي هَضَع ثبػج ٍضٍز تؼساز 

زض ظهيٌِ عطاحي ٍ ارطاي  ظيبزي قطًت ذسهبتي ذهَني

ّبي تَليسي  ّبي كتٍَلتبئيي ٍ ّوچٌيي قطًت ًيطٍگبُ

ّبي كتٍَلتبئيي ثِ ايي حَظُ قس  ذهَني زض ظهيٌِ تَليس پٌل

ّبي ذسهبتي ٍ تَليسي  ثب ٍضٍز قطًت(. 16قًَسُ  ههبحجِ)

ّبي  ثِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ٍ ضًٍن گطكتي ثبظاض اًطغي

 يپػٍّف ٍ كٌبٍض  ٌسٍمن تزسيسپصيط، ًْبزّبيي ّوچَى

ثِ هٌظَض  ًيطٍهطاًع ضقس پػٍّكگبُ  ي ٍنٌؼت ثطم ٍ اًطغ

 ي،يػالٍُ ثطا. ًَپب قٌل گطكتٌس يًٍبضّب اظ ًؿت تيحوب

ًِ زض زٍضُ زٍم قٌل گطكتِ ثَزًس  يػلن ٍ كٌبٍض يّب پبضى

 يًٍبضّب ذَز ضا اظ ًؿت يّب تيٍ حوب  تيزٍضُ كؼبل ييزض ا



 كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ايطاى ثب ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم  تَؾؼِ ًٌبم
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 تيثِ هٌظَض حوب يهطاًع ًَآٍض ّوچٌيي. ًَپب گؿتطـ زازًس

زض  .قٌل گطكتٌس ييًَپب زض هطاحل اثتسا يًٍبضّب اظ ًؿت

ّبي ًَيي تزسيسپصيط ثب  هطًع تحويوبت اًطغي 1395ؾبل 

ّبي پبيلَت ٍ عطاحي ٍ ؾبذت هغؼبت ٍ  ّسف ارطاي عطح

ّبي تزسيسپصيط زض زاًكگبُ آظاز  ّبي هطتجظ ثب اًطغي زؾتگبُ

 .زبز قساؾالهي ٍاحس زهبًٍس اي

 يادگيزي 4-3-3

ّوبًگًَِ ًِ ثيبى قس، اثالؽ ًطخ رسيس ذطيس تضويٌي ثطم 

ّبي ذطيس ؾبيط ًكَضّب  ثطاثط تؼطكِ 3تب  2تزسيسپصيط توطيجبً 

گصاضاى  ظهبًي ايي هَضَع ثب تَاكن ثطربم، ؾطهبيِ ّن [.32]ثَز 

هٌس  ّبي تزسيسپصيط ايطاى ػالهِ ذبضري ضا ثِ ثرف اًطغي

ّبي كتٍَلتبئيي ثب  ٌزط ثِ اكتتبح ًيطٍگبٍُ ه[ 33]ًوَز 

گصاضي ًكَضّبي اضٍپبيي اظ رولِ آلوبى، يًَبى ٍ  ؾطهبيِ

ّبي  احساث ًيطٍگبُ(. 14قًَسُ  ههبحجِ)ؾَئيؽ قس 

گصاضاى ذبضري  كتٍَلتبئيي هتهل ثِ قجٌِ تَؾظ ؾطهبيِ

ّبي ايطاًي ٍ ذبضري زض عطاحي ٍ احساث  ثبػج ّوٌبضي تين

ًِ زض ًتيزِ ثبػج اكعايف زاًف ٍ  ّب قس ايي ًيطٍگبُ

. ّب قس ّبي ايطاًي زضگيط زض ايي پطٍغُ ّبي تين هْبضت

ؾبظي كٌبٍضي  ّوچٌيي ثب اثالؽ زؾتَضالؼول حوبيت اظ ثَهي

ّبي تزسيسپصيط ٍ پبى تَؾظ ٍظاضت ًيطٍ ٍ تالـ  ًيطٍگبُ

ّبي كتٍَلتبئيي ثطاي زضيبكت  ّبي تَليسًٌٌسُ پٌل قطًت

ّبي ايي اثالؿيِ  ذَضزاضي اظ ايي حوبيتقطايظ الظم ثطاي ثط

الجتِ زض . ّب ًيع اكعٍزُ قس ّبي ايي قطًت ثط زاًف ٍ هْبضت

ّبي ذسهبتي ذهَني ثب قطًت زض  ايي زٍضُ قطًت

الوللي زض ظهيٌِ ًهت ٍ ارطا  ّبي آهَظقي ثيي زٍضُ

ّبي تَليسي  ّبي كتٍَلتبئيي ٍ ّوچٌيي ثبظزيس قطًت ًيطٍگبُ

ٍ پٌل كتٍَلتبئيي زض چيي ثط زاًف ٍ اظ ذغَط تَليس ؾلَل 

 (.12قًَسُ  ههبحجِ)ّبي ذَز اكعٍزًس  هْبضت

قوبي ًلي اظ تأحيط ضٍيسازّبي هْن ثط كطآيٌسّبي  1 رسٍلزض 

زاذلي ًٌبم كتٍَلتبئيي ثط اؾبؼ ًظط ذجطگبى ًكبى زازُ قسُ 

زٌّسُ تأحيط هخجت ٍ  زض ّط ؾبظًٍبض ًكبى)+( ػالهت . اؾت

 .ثبقس زٌّسُ تأحيط هٌلي هي ًكبى( -)ػالهت 

 

 ّا يافتِ -5

تب  30ّبي  ّبي كٌبٍضاًِ هؼوَالً زاضاي تبضيرچِ ذظ ؾيط ًٌبم

ؾبل ّؿتٌس ٍ كطآيٌس ؿيطذغي ٍ پط كطاظ ٍ ًكيجي ضا عي  40

گبًِ زضثبضُ  ّبي ؾِ ّب ثِ تلٌيي زٍضُ زض هؿوت يبكتِ. اًس ًطزُ

ٍ ( ؾبظي ٍ يبزگيطي اًتظبضات، قجٌِ)تؼبهالت زاذلي ًٌبم 

ًوف ّط يي زض تَؾؼِ ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي ثحج ٍ ثيبى 

بٍضي كتٍَلتبئيي چگًَِ زض عي ؾِ ًِ اًتظبضات زضثبضُ كٌقس 

ؾْن ثطم كتٍَلتبئيي هتهل ثِ . زِّ تغَض پيسا ًطزُ اؾت

 2 رسٍلقجٌِ ًِ زض زٍضُ اٍل توطيجبً نلط ثَزُ اؾت هغبثن 

زضنسي زض  61هگبٍات ٍ ثب ضقس حسٍز  187ثِ  96زض ؾبل 

ّبي تزسيسپصيط ٍ پبى ضا  ظطكيت ًيطٍگبُ ًِ ثيكتطيي 97ؾبل 

هگبٍات، ٍ تب ثْوي هبُ ؾبل  302ثِ  ،ازُز ثِ ذَز اذتهبل

زض ؾبل  [.34]هگبٍات ضؾيسُ اؾت  380ايي هوساض ثِ  1398

هگبٍات  51459ٍ  175032چيي ٍ آهطيٌب ثِ تطتيت ثب  2018

ّبي كتٍَلتبئيي زض زًيب ضا ثِ ذَز  ثيكتطيي ظطكيت ًيطٍگبُ

تَؾؼِ ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي ٍ  [.35]اًس  اذتهبل زازُ

ّبي كتٍَلتبئيي زض عي  ثطزاضي اظ آى زض هبلت ًيطٍگبُ ثْطُ

ّب ٍ  ؾبل گصقتِ تحت تأحيط ضذسازّب، ؾيبؾت 28ثيف اظ 

ّب  هَاًيي، هحيظ ًالى اهتهبزي ٍ ؾيبؾي ايطاى ٍ رْبى، قجٌِ

ٍ كطآيٌس يبزگيطي ثَزُ اؾت ًِ زض ازاهِ ثِ آى ذَاّين 

  .پطزاذت

اي آؿبظ  ظبضات اٍليِّبي كٌبٍضاًِ هؼوَالً ثب اًت ذظ ؾيط ًٌبم

ثطاي هخبل اًتظبضات زضثبضُ ًٌبم . ًٌٌس قَز ٍ ؾپؽ ضقس هي هي

آؿبظ ٍ زض  1990كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ّلٌس اظ اٍايل زِّ 

ايي اًتظبضات  2005ضؾس ٍ اظ اٍايل  اٍاذط آى ثِ اٍد هي

زض لجٌبى ًيع اًتظبضات زضثبضُ ًٌبم كٌبٍضاًِ  [.36]يبثس  ًبّف هي

قَز ٍ زض اٍاؾظ زِّ  آؿبظ هي 1990ي اظ اٍايل زِّ كتٍَلتبئي

زض ايطاى ًيع اًتظبضات زضثبضُ  [.30]ضؾس  ثِ اٍد ذَز هي 2000

قَز ٍ  آؿبظ هي 1370ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي اظ اٍايل زِّ 

ثِ اٍد  1390ًٌس ٍ زض اٍاؾظ زِّ  ضقس هي 1380زض زِّ 

ف اًتظبضات ًبّ 1398ٍ  1397ضؾس ٍ زض ؾبل  ذَز هي

ّبي كٌبٍضاًِ هؼوَالً ثبظيگطاى  زض اٍايل ذظ ؾيط ًٌبم. يبثس هي

زّس ثبػج رلت  ّبيي ًِ زضثبضُ كٌبٍضي هي پيكطٍ ثب ٍػسُ

 [.36]قًَس  گصاضي هي تَرِ ثبظيگطاى ٍ ضقس زض ؾطهبيِ

ؾبظهبى اًطغي اتوي ايطاى ثِ ػٌَاى ثبظيگط پيكطٍ زض زٍضُ اٍل 

ذبًَاض ثِ  20الؼجَض ظيط  ضؾبًي ثِ ضٍؾتبّبي نؼت ثب ثطم

اًساظّبي هخجت  ٍؾيلِ ؾيؿتن كتٍَلتبئيي ثبػج ايزبز چكن

هيبى ؾبيط ثبظيگطاى ؾيبؾي ٍ ثرف ذهَني قس 

 (.1قًَسُ  ههبحجِ)



 1399، ثْبض 1ؾبل زٍاظزّن، قوبضُ ، يكٌبٍض ٍ بؾت ػلنيكهلٌبهِ ؾ؛ هحوسنبزم ذيبعيبى يعزي، ًيبضـ كطتبـ، اهيط هطثبًي

03 

زاضًس ٍ تَؾظ ؾبيط ػَاهل ّسايت  1اًتظبضات حبلت پَيب

ّب ٍ كطآيٌسّبي يبزگيطي يب  ًتبيذ هخجت آظهبيف. قًَس هي

ّبي  تَاًٌس ثط اًتظبضات زض ذظ ؾيط كٌبٍضاًِ ًٌبم ثبظيگطاى هي

ّب زض  ثبظيگطاى هَرَز زض قجٌِ [.36]كٌبٍضاًِ تأحيط ثگصاضًس 

                                                           
1- Dynamic 

اًساظ هخجت ًؿجت ثِ كٌبٍضي  نَضت زاقتي اًتظبضات ٍ چكن

. ًٌٌس هي( هبلي ٍ اًؿبًي)گصاضي  ّبي رسيس ؾطهبيِ آظهبيفزض 

اًساظّب ثِ ّوطاُ هَاًيي، هوطضات ٍ ًْبزّب، رْت  ايي چكن

ّبي رسيسي ًِ  آظهبيف. ًٌٌس تَؾؼِ كٌبٍضي ضا ّسايت هي

ّبي  پصيطز، كضب ضا ثطاي كؼبليت تَؾظ ثبظيگطاى نَضت هي

 بز فزآيٌذّاي داخلي كٌام فتٍَلتائيك( َح رٍيكزد تحليل چٌذسطحي گذاراس سط)تأثيز دٍرًوا ٍ رصين ( 1جذٍل 

 
ّاي  دٍرُ

 گاًِ سِ
 رٍيذادّاي هْن

 فزآيٌذّاي داخلي كٌام

 يادگيزي ساسي ضبكِ اًتظارات

زٍضًوب
 

   + الحبم زٍلت ايطاى ثِ پطٍتٌل ًيَتَ اٍل

 زٍم
   + ّبي تزسيسپصيط زض زًيب كٌبٍضيّبي تزسيسپصيط ٍ تَؾؼِ  گصاضي زض اًطغي ضقس ؾطهبيِ

   + ّب ارطاي هطحلِ اٍل ّسكوٌسؾبظي يبضاًِ

 ؾَم

ّبي اهتهبزي، تزبضي  ٍ لـَ تحطين 1+5اًزبم تَاكن ربهغ اهسام هكتطى ثيي ايطاى ٍ گطٍُ 

 ٍ نٌؼتي
+ + + 

گبظّبي زضنسي اًتكبض  12الي  4ًبهِ هحيظ ظيؿتي پبضيؽ ٍ پبيجٌسي ايطاى ثِ ًبّف  تَاكن

 اي گلربًِ
+   

   + ّبي تزسيسپصيط زض زًيب ٍ ًبّف هيوت آًْب تَؾؼِ كٌبٍضي

 - - - ّبي اهتهبزي ٍ تزبضي  ذطٍد آهطيٌب اظ تَاكن ثطربم ٍ ثبظگكت تحطين

 - - - ؾبثوِ هيوت اضظ ثِ ذهَل زالض اكعايف ثي

ضغين
 

 اٍل

ّبي ًلي ًظبم زض  ؾيبؾت« ة»زض ثٌس ّبي تزسيسپصيط  شًط زؾتيبثي ثِ زاًف كٌي ٍ كٌبٍضي

 ثرف اًطغي اثالؿي تَؾظ هوبم هؼظن ضّجطي
+   

   + هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات هبلي زٍلت تَؾظ هزلؽ قَضاي اؾالهي 62تهَيت هبزُ 

 + + + الؼجَض ّبي كتٍَلتبئيي هٌلهل اظ قجٌِ ثِ ضٍؾتبّبي نؼت ضؾبًي اظ عطين ًيطٍگبُ ثطم

 + + + ّبي ًَ زض ؾبظهبى اًطغي اتوي تحويوبت ٍ ًبضثطز اًطغي تأؾيؽ هطًع

 زٍم

 + + + تكٌيل ؾبًب زض ٍظاضت ًيطٍ

 + + + ّبي تزسيسپصيط زض هؼبًٍت ػلوي تأؾيؽ ؾتبز تَؾؼِ كٌبٍضي اًطغي

   + ّب ًلي انالح الگَي ههطف ّبي تزسيسپصيط زض ؾيبؾت تبًيس ثط اكعايف ؾْن اًطغي

   + ػلن ٍ كٌبٍضي ًكَض « الق»ّبي تزسيسپصيط ثِ ػٌَاى اٍلَيت  تهَيت ٍ اثالؽ اًطغي

   + هگبٍات اًطغي تزسيسپصيط زض عَل ثطًبهِ پٌزن تَؾؼِ 5000كطاّن آٍضزى ظهيٌِ تَليس تب 

   + ّبي تزسيسپصيط ثٌيبى اًطغي تهَيت ٍ اثالؽ ؾٌس هلي تَؾؼِ زاًف

 +  + زاًكگبُ ٍ پػٍّكگبُ ًكَض ثب حوبيت هؼبًٍت ػلوي 24كتٍَلتبئيي زض ّبي  ًهت ًيطٍگبُ

 + + + ّبي تحويوبتي تَؾؼِ كٌبٍضي اظ ؾَي ؾبًب ٍ ؾتبز تَؾؼِ اًطغي تزسيسپصيط تؼطيق پػٍُ

ّبي كتٍَلتبئيي هٌلهل اظ قجٌِ ثِ ضٍؾتبّبي  ضؾبًي اظ عطين ًيطٍگبُ ازاهِ ثطم

 الؼجَض نؼت
+ + + 

 ؾَم

  + + تكٌيل ؾبتجب زض ٍظاضت ًيطٍ

 + + + گصاضي ذبضري ثب ؾطهبيِ... ّبي كتٍَلتبئيي رطهَيِ، هٌطاى ٍ احساث ًيطٍگبُ

 +  + ّبي هطتجظ ثب اًطغي ذَضقيسي تسٍيي ؾٌسضاّجطزي ٍ ًوكِ ضاُ تَؾؼِ كٌبٍضي

 + + + ّبي رسيس ٍ هٌبؾت ذطيس تضويٌي ثطم تزسيسپصيط اثالؽ تؼطكِ

   + هگبٍاتي تزسيسپصيطّب اظ ؾجس اًطغي ًكَض زض ثطًبهِ قكن تَؾؼِ 5000اػالم ؾْن 

   - ّبي تزسيسپصيط اظ حوبيت نٌسٍم تَؾؼِ هلي اظ اٍلَيت ذبضد قسى احساث ًيطٍگبُ

 +   ّبي هغبلؼبتي زض زاًكگبُ قيطاظ ٍ انلْبى اًزبم كؼبليت



 كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ايطاى ثب ضٍيٌطز هسيطيت ضاّجطزي ًٌبم  تَؾؼِ ًٌبم
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ثبػج  ّب ًٌس ًِ ًتبيذ ايي آظهبيف رسيستط ضا كطاّن هي

قَز ًِ زض ًْبيت ثط ضٍي اًتظبضات  يبزگيطي ثبظيگطاى هي

گصاضز ٍ ثبػج ٍضٍز ثبظيگطاى رسيس  ًؿجت ثِ كٌبٍضي تأحيط هي

 [.7]قَز  ٍ گؿتطـ قجٌِ هي

ّاي فتٍَلتائيك در كطَرّاي هٌتخب  ظزفيت ًيزٍگاُ( 2جذٍل 

 [34ٍ35]( هگاٍات)

 كطَر 2114 2115 2116 2117 2118

 چيي 28402 43552 77802 130816 175132

 آهطيٌب 16545 23442 34858 43031 51459

 ّلٌس 1048 1515 2049 2903 4151

 ًبًبزا 1843 2517 2661 2873 3113

 ضٍؾيِ 7 62 77 236 546

 هبلعي 166 229 279 317 438

 ايطاى 43 111 187 302 381

 كٌالًس 11 15 35 74 125

 ػطثؿتبى 24 74 74 89 139

 ًَيت 2 3 31 31 31
 

ضقس اًتظبضات زضثبضُ ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ايطاى ثِ 

ًِ ًبقي اظ (. 2 قًَسُ ههبحجِ)گطزز  ثبظ هي 1380اٍاؾظ زِّ 

ّبي هطتجظ ثب آى  ّبي تزسيسپصيط ٍ كٌبٍضي ؾطػت ضقس اًطغي

زض ًكَضّبي هرتلق هبًٌس ًكَضّبي اضٍپبيي ٍ ثطذي اظ 

ثطاي هخبل زض ّلٌس زض ٍاذط زِّ  [.32]ًكَضّبي آؾيبيي ثَز 

اًتظبضات ًؿت ثِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي زض اٍد ذَز ثَز  1990

ؾيبؾت ٍ  40ثيف اظ  2017تب  1993زض چيي اظ ؾبل  [.36]

هبًَى رْت حوبيت اظ تَؾؼِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ٍضغ قس 

گيطي اًتظبضات هخجت زض هيبى  ّويي اهط ثبػج قٌل [.37]

گصاضاى زض زاذل  وچٌيي ؾيبؾتثطذي اظ هترههبى ٍ ّ

(. 9قًَسُ  ههبحجِ)ًكَض ًؿجت ثِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي قس 

ؾيبؾت ٍ هبًَى زض ظهيٌِ حوبيت اظ  25زض ايطاى ًيع حسٍز 

ّبي هطتجظ ثب آى ٍضغ  ّبي تزسيسپصيط ٍ كٌبٍضي اًطغي

ّب زض زٍضُ زٍم حوبيت  ػوسُ توطًع هَاًيي ٍ ؾيبؾت. گطزيس

ثطاي هخبل زض . تٍَلتبئيي ثَزُ اؾتؾبظي كٌبٍضي ك اظ ثَهي

ّبي تزسيسپصيط  ثٌيبى اًطغي ؾٌس هلي تَؾؼِ زاًف 1393ؾبل 

 .تَؾظ قَضاي ػبلي اًوالة كطٌّگي تهَيت قس

ؾبظي كٌبٍضي كتٍَلتبئيي  گصاضاى زضثبضُ ثَهي ًَع ًگبُ ؾيبؾت

زض زٍضُ زٍم ثبػج ٍضٍز تؼساز ثيكتط ؾبظهبى زاًكي 

( زٌّسگبى آهَظـ ػبلي اضائِ)، آهَظقي (هَؾؿبت پػٍّكي)

ّبي ػلوي ٍ نٌلي، پبضى ػلن ٍ كٌبٍضي،  اًزوي)ٍ هيبًزي 

ّبي  ًؿت ثِ زٍضُ( هطاًع ضقس ٍ نٌسٍم پػٍّف ٍ كٌبٍضي

ّبي زاًكي ّوچَى  ّبي تحويوبتي ؾبظهبى كؼبليت. زيگط قس

ّبي ؾبًب  پػٍّكگبُ ًيطٍ ٍ پػٍّكگبُ هَاز ٍ اًطغي ٍ حوبيت

ؾبظي  ّبي تزسيسپصيط اظ ثَهي ًطغيٍ ؾتبز تَؾؼِ كٌبٍضي ا

ّبي هرتلق تَؾؼِ  كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ٍ تؼطيق پطٍغُ

ّبي زاًكي ٍ آهَظقي  كٌبٍضي تَؾظ ايي ًْبزّب ثب ؾبظهبى

ّبي كؼبل زض ايي هطاًع قس  ثبػج اضتوبء زاًف ٍ هْبضت تين

حساهل  2012ٍ  2011ّبي  زض ثيي ؾبل(. 4قًَسُ  ههبحجِ)

 يسيذَضق ياًطغّبي  كٌبٍضي ٌِيزض ظه يوبتيپطٍغُ تحو 345

 اًس هطاض گطكتِ تيآهطيٌب هَضز حوب يزٍلت يّب تَؾظ ؾبظهبى

[39.] 

اًتظبضات هخجت  ضقسثبػج  ؾَم زٍضُ ي ًِ زضاظ اتلبهبت هْو

 تَاى يقس ضا ه طاىيزض ا ييكتٍَلتبئ ٍضاًِكٌبًٌبم  ثًِؿجت 

 يّب ثب تؼطكِ طيسپصيثطم تزس يٌيتضو سيذط سياثالؽ ًطخ رس

 ييا. زاًؿت يسيذَضق ياًطغ يثطا بليض 8000تب  3200

 ًكَضّبؾت طيؾب سيذط يّب ثطاثط تؼطكِ 3تب  2اػساز توطيجبً 

 يگصاض ؾطهبيِ ٍ[ 33]زض ايي زٍضُ  تَاكن ثطربمٍهَع  [.32]

 يّب طٍگبُياحساث ً ٌِيزض ظه يزالض َىيليه 34حسٍز  يذبضر

هَضَع ثبػج ٍضٍز  ييثِ گلتِ اؿلت ذجطگبى ا ييكتٍَلتبئ

 ايي ثِ يذهَن يذسهبتتَليسي ٍ قطًت  يبزيتؼساز ظ

 .حَظُ قس

ّبي  ّبي تَليسي ٍ ذسهبتي زض ًٌبض ؾبظهبى كؼبليت قطًت

ثبػج اضتوبء زاًف ٍ ( 6 قٌل)هيبًزي، زاًكي ٍ آهَظقي 

ّبي هحلي زضگيط كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ٍ  ّبي تين هْبضت

ذسهبتي ٍ  ّبي كؼبليت قطًت. اكعايف يبزگيطي گطزيس

تَليسي زض ذطاؾبى ضضَي، انلْبى، ثَقْط، آشضثبيزبى 

ثبػج اضتوبء  ...قطهي، ّوساى، اضزثيل، گلؿتبى، هبظًساى، هن ٍ 

ّبي  كؼبليت ،ػالٍُ ثط ايي. يبزگيطي زض ؾطاؾط ايطاى قس

ّبي  ّبي آهَظقي ٍ رصة زاًكزَيبى تَؾظ زاًكگبُ ؾبظهبى

نٌؼتي هن، ؾٌْس تجطيع، انلْبى، قبّطٍز، نٌؼتي اضٍهيِ ٍ 

ّب ًيع ثبػج آقٌبيي ثؿيبضي اظ زاًكزَيبى زض  ؾبيط زاًكگبُ

 (.7 قٌل)ؾطاؾط ايطاى ثب كٌبٍضي كتٍَلتبئيي گطزيس 

ٍلتبئيي ثبػج گؿتطـ قجٌِ ثبظيگطاى ًٌبم كٌبٍضاًِ كتَ

 .گطزز احطگصاضي ثط اًتظبضات ٍ اضتوبء آى ًيع هي
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 [38] 1398تا  1371ّاي داًطي، آهَسضي ٍ هياًجي ٍاردُ در سهيٌِ فٌاٍري فتٍَلتائيك در باسُ سهاًي سال  تعذاد ساسهاى( 6ضكل 

 

 

 [38ٍ41]، داًطي، تَليذي ٍ خذهاتي در سهيٌِ فٌاٍري فتٍَلتائيك در ايزاى ّاي هياًجي، آهَسضي پزاكٌذگي ساسهاى( 7ضكل 
 

زض  1396تب  1395ّبي  اًساظ هخجت ايزبزقسُ زض ثيي ؾبل چكن

ّبي ذبضري زض ظهيٌِ احساث ًيطٍگبُ  گصاضي احط ؾطهبيِ

 ّبي تَليسي ٍ ذسهبتي ذهَني كتٍَلتبئيي ٍ ٍضٍز قطًت

ثبػج رْف زض اًتظبضات زضثبضُ ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي قس 

اظ ثطربم ٍ  1397ًِ الجتِ ثب ذطٍد آهطيٌب زض اضزيجْكت هبُ 

ٍ  يتزبض ،ياهتهبز يّب نيتحطهكٌالت ًبقي اظ ثبظگكت 

ذهَنبً )اضظ  وتيه فياكعا ييٍ ّوچٌ يالولل ييث ينٌؼت

ثِ ثبظاض  س،يثطم تزس سيذط زض پطزاذت تأذيطثِ ّوطاُ  (زالض

هَرت ذطٍد  ٍ قَى ٍاضز ًطزّبي تزسيسپصيط  اًطغي

زض  يزاذل گصاضاى ؾطهبيِ سيٍ تطز يذبضر گصاضاى ؾطهبيِ

 ّبيُ قًَس ههبحجِ)حَظُ قس  ييزض ا سيرس يگصاض ؾطهبيِ

ّويي هَضَع ثبػج قس ًِ اًتظبضات زضثبضُ  (.17 ٍ 11 ٍ 10

ِ ثِ هبّيت ٍ ثب تَر. ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي ًبّف يبثس

ّبي  پَيبي كطآيٌسّبي زاذلي ًٌبم ثبػج ًبّف ٍضٍز قطًت

 (.15قًَسُ  ههبحجِ)ذسهبتي ٍ تَليسي قس 
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 يثطضؾ يًٌبم زض ؾِ زٍضُ انل يضاّجطز تيطيهس ٌطزيثب ضٍ

  زازُ)گطكتِ تَؾظ هحووبى  نَضت يّب ههبحجِ. (8 قٌل) قس

 ،يبؾتيؾ يّب گعاضـ ،يثبالزؾت اؾٌبز يٍ ثطضؾ( ِياٍل

ًكبى ( ِيًَزازُ حب) ّب تيهوبالت ٍ ؾب ،يوبتيتحو يّب پطٍغُ

 طاىيزض ا ييكتٍَلتبئ يسيذَضق ّبي ؾبهبًًِِ تَؾؼِ  زّس يه

ًالى  ظيهتبحط اظ هح 1398تب  1370ؾبل  يزض ثبظُ ظهبً

 .ضذسازّبي هرتلق ثَزُ اؾت ييٍ ّوچٌ ياهتهبز

ّبي ؾبظهبى اًطغي  كؼبليت( 1385تب  1370)زض زٍضُ اٍل 

ّبي كتٍَلتبئيي هَرت  اتوي ايطاى ثب احساث ًيطٍگبُ

گصاضاى ٍ هؿئَليي  گيطي اًتظبضات هخجت زض هيبى ؾيبؾت قٌل

ّبي ًلي ًظبم  زض ؾغح هلي قس ٍ زض ًتيزِ ثب ٍضغ ؾيبؾت

ثرف اًطغي ٍ هبًَى تٌظين ثركي اظ هوطضات هبلي زٍلت، زض 

كگطاى ثِ ؾوت تَؾؼِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ؾَم زازُ ًٌ

گيطي اًتظبضات ٍ  تَاى زٍضُ قٌل زٍضُ اٍل ضا هي. قسًس

ّب ٍ يبزگيطي ثبظيگطاى زضثبضُ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي زض  قجٌِ

 .ايطاى زاًؿت

ّب  بؾتًِ ثب ؾي زض حبلي آؿبظ قس( 1394تب  1385)زضٍُ زٍم 

ثبظيگطاى ثِ ؾوت تَؾؼِ كٌبٍضي  ٍ هَاًيٌي ًِ ٍضغ قسُ ثَز

ؾطػت ضقس ّوچٌيي . كتٍَلتبئيي ؾَم زازُ قسُ ثَزًس

هطتجظ ثب آى زض  يّب يٍ كٌبٍض طيسپصيتزس يّب ياًطغ

 يي،بيآؾ يًكَضّب يهرتلق هبًٌس اضٍپب ٍ ثطذ يًكَضّب

ِ ّوطاُ زاقت توَيت ًگبُ ًؿجت ثِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ضاُ ث

ّبي تحويوبتي هرتلق اظ ؾَي ؾتبز  ًِ هٌزط ثِ تؼطيق پطٍغُ

ّبي تزسيسپصيط، ؾبًب، پػٍّكگبُ ًيطٍ،  تَؾؼِ كٌبٍضي

پػٍّكگبُ هَاز ٍ اًطغي ٍ ؾبيط ًْبزّبي زٍلتي گطزيس ًِ 

ّب ٍ اضتوبء زاًف ٍ هْبضت  هتؼبهجبً هَرت گؿتطـ قجٌِ

 .ثبظيگطاى قس

تَاى زٍضُ ّوگطايي ًؿجي  ضا هي( 1398تب  1394) پبيبًيزٍضُ 

گصاضاى ٍ هؿئَليي زضثبضُ ضطٍضت ٍ  ّبي ؾيبؾت ًگطـ

ّبي تزسيسپصيط ٍ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ثِ  اّويت اًطغي

ّب ٍ اضتوبء   نَضت ذبل، ٍ گؿتطزُ ٍ ثبحجبت قسى قجٌِ

زّي ثِ  ّب ٍ زاًف ثبظيگطاى ٍ حطًت ثِ ؾوت قٌل هْبضت

 .كتٍَلتبئيي زاًؿت ذَضقيسي ّبي ؾبهبًِثبظاض ًٌبم 

ثِ عَض ًلي اگط چِ قَاّسي ّوچَى ضقس اًتظبضات، 

تط قجٌِ شيٌلؼبى، اكعايف ؾغح يبزگيطي زض هيبى  گؿتطزُ

ثبظيگطاى كؼبل زض حَظُ كتٍَلتبئيي ٍ ّوچٌيي اكعايف ٍضغ 

ّبي حوبيتي زض رْت تَؾؼِ ًٌبم  هَاًيي ٍ ؾيبؾت

قَز اهب  هكبّسُ هي 1398تب  1370كتٍَلتبئيي زض ثبظُ ظهبًي 

حبل تَؾؼِ ًٌبم كٌبٍضاًِ كتٍَلتبئيي زض ايطاى ثب ثب ايي 

ّبي  تطيي آًْب ثط اؾبؼ يبكتِ ّبيي ضٍثطٍ اؾت ًِ ػوسُ چبلف

ّوچٌيي ثِ هٌظَض  .ثبقٌس هي 3 رسٍلًَيؿٌسگبى ثِ قطح 

ّبي ؾيبؾتي ثطاي شيٌلؼبى زض نٌؼت  كطاّن ًطزى زاللت

پيكٌْبزات ؾيبؾتي هطتجظ ثب ّط  4 رسٍلكتٍَلتبئيي عجن 

 .يٌس زاذلي ًٌبم تزَيع قسُ اؾتكطآ
 

 

 [(5ٍ7]ّاي هحمماى بز اساس الگَي  يافتِ)هسيز تَسعِ كٌام فٌاٍراًِ فتٍَلتائيك در ايزاى ( 8ضكل 
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 ّاي پيص رٍي تَسعِ كٌام فٌاٍراًِ فتٍَلتائيك در ايزاى بِ تفكيك فزآيٌذّاي داخلي كٌام عوذُ چالص( 3جذٍل 

 ّا چالص
 فزآيٌذّاي داخلي كٌام

 يادگيزي ساسي ضبكِ اًتظارات

    ّبي كؿيلي پٌْبى زٍلتي ثِ اًطغيّبي هؿتوين ٍ  ترهيم يبضاًِ

    ّبي تزسيسپصيط آگبّي ػوَهي پبئيي ًؿجت ثِ اًطغي
    ّبي تزسيسپصيط گصاضي زض اًطغي ػسم حجبت اهتهبزي ٍ ضيؿي ثبالي ؾطهبيِ

    ّبي تزسيسپصيط ٍ ذَضقيسي ّبي تحويوبتي زض حَظُ اًطغي ػسم حوبيت ّسكوٌس اظ پطٍغُ
    اًتكبض آذطيي زؾتبٍضزّبي ػلوي ٍ نٌؼتي يثطاًكطيبت ثب ًيليت ثبال ٍ ترههي زض حَظُ كتٍَلتبئيي  كوساى

    ّبي كؿيلي ّبي تَؾؼِ كٌبٍضي زض ثرف اًطغي حَل اًطغي گيطي ظيطؾبذت قٌل
    ّبي كتٍَلتبئيي كطآيٌس عَالًي اذص هزَظّبي الظم ثِ هٌظَض احساث ًيطٍگبُ

    ّبي كؿيلي گصاضي ثب ّسف حوبيت اظ اًطغي ّبي ككبض زض كطآيٌسّبي ؾيبؾت گطٍٍُ   ٍرَز الثي

    ّبي آظهبيكگبّي هطرغ زض ظهيٌِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ػسم ٍرَز ظيطؾبذت
 

 [(24]بز اساس الگَي )ّا ٍ بِ تفكيك فزآيٌذّاي داخلي كٌام  يافتِ پيطٌْادات سياستي بز اساس( 4جذٍل 

 پيطٌْادات
 فزآيٌذّاي داخلي كٌام

 يادگيزي ساسي ضبكِ اًتظارات

    يياظ تَؾؼِ ًٌبم كتٍَلتبئ تيّسكوٌس رْت حوب يوبتيتحو يّب اػغبء پػٍّبًِ
    ييكتٍَلتبئ يّب طٍگبُيًٍبضّب ٍ ً ًؿت ياًساظ ضاُ ياػغبء هزَظّب ليتؿْ

 عاتيٍ ؾبذت هحهَالت ٍ تزْ يعطاح يّب ٍ هطاًع ضقس ثِ قطًت يػلن ٍ كٌبٍض يّب تَؾؼِ ٍ اذتهبل اهٌبًبت پبضى

 ييكتٍَلتبئ
   

    الوللي زض حَظُ كتٍَلتبئيي ٍ اضائِ آذطيي زؾتبٍضزّب ثبظاضّبي ترههي هلي ٍ ثيي ّب ٍ كي حوبيت اظ ثطگعاضي ًوبيكگبُ
    هطتجظ ثب ًبضثطزّبي كتٍَلتبئييحوبيت اظ اًتكبض ًكطيِ ترههي زض ظهيٌِ آذطيي زؾتبٍضزّبي ػلوي ٍ نٌؼتي 

    ّب ّب، هطاًع تحويوبتي ٍ ثٌگبُ ّبي تحويوبتي هكتطى زض ظهيٌِ كتٍَلتبئيي هيبى زاًكگبُ حوبيت اظ ّوٌبضي ٍ تؼطيق پػٍُ
    ييكتٍَلتبئ يّب طٍگبُياحساث ً يثِ هٌظَض تأهيي هبل يثرف ذهَن ِيٍ رصة ؾطهب يػوَه يًْبزّب ِياؾتلبزُ اظ ؾطهب

    ّبي آظهبيكگبّي زض ظهيٌِ كٌبٍضي كتٍَلتبئيي ايزبز ٍ تَؾؼِ ظيطؾبذت
    ييكتٍَلتبئ عاتيٍ ؾبذت هحهَالت ٍ تزْ يزض عطاح يذهَن يگصاض اظ ؾطهبيِ تيحوب ّسفثب  يبتيهبل يّب هكَم

    كتٍَلتبئييّبي ػلوي ٍ نٌلي حبهي تَؾؼِ كٌبٍضي  ّبي تطٍيزي اًزوي حوبيت ٍ تَؾؼِ كؼبليت
    ّبي آظهبيكگبّي هطرغ زض ظهيٌِ كٌبٍضي كٍَلتبئيي حوبيت اظ ايزبز ٍ تَؾؼِ ظيطؾبذت
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