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 1فضٞ ٛیأت فّٕی ٔشوض آٔٛصؽ فبِی أبْ خٕیٙی(س ،)ٜػبصٔبٖ تحمیمبت ،آٔٛصؽ  ٚتشٚیذ وـبٚسصی ،وشد ،ایشاٖ
 .3فضٞ ٛیأت فّٕی ٔؤػؼ ٝآٔٛصؽ فبِی فّٕی-وبسثشدی رٟبدوـبٚسصی ،ػبصٔبٖ تحمیمبت ،آٔٛصؽ  ٚتشٚیذ وـبٚسصی ،تٟشاٖ ،ایشاٖ
d.mirrahimi@areeo.ac.ir

چکیذه
ثحشاٖ خـىؼبِی  ٚوٓ آثی ،ثش٘بٔٞ ٝب صسافی  ٚثبغی وـٛس سا ث ٝػٛی وـت ٌیبٞبٖ ٔمب ْٚث ٝآثی  ٚداسای ٘یبص آثی پبییٗ
ٞذایت وشد ٜاػت .اص رّٕٕٟٔ ٝتشیٗ حٛصٞ ٜبی ٔٛسد تٛر ٝدس ایٗ خلٛف تٛػق ٝوـت  ٚتِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚتِٛیذ فشآٚسدٜ
ٞبی غزایی  ٚداسٚیی ٔیجبؿذ .ثب تٛر ٝث ٝضشٚست ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی ٌؼتشد ٜدس ایٗ حٛص ٜفشاتش اص تٛإ٘ٙذی ٞبی ثخؾ دِٚتی،
دس ٕٞیٗ ساػتب ،ثشای رّت ٘ؾش ثخؾ خلٛكی ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ٟ٘بدی ٝٙدس ایٗ حٛص ،ٜؽشفیتػٙزی  ٚپتب٘ؼیُیبثی تٛػق ٝایٗ
اػتبٟ٘بی

كٙقت دس اػتبٟ٘بی ٔختّف ثبیذ ا٘زبْ ؿٛد .ث ٝفجبستی تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی ثبیذ ٚػیّٝای ثشای ایزبد اؿتغبَ  ٚتٛػقٝ

ٔختّف ثبؿذ ٘ ٝایٗ و ٝكشفبً تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی ثشای ٔلشف ٔذ٘ؾش ثبؿذ .ثشای ایٗ ٔٙؾٛس دس تحمیك حبضش ثب ٞذف ؿٙبخت
اِٛٚیتٟبی ػشٔبیٍٟزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایشاٖ ث ٝثشسػی دیذٌبٔ ٜتخللیٗ  ٚخجشٌبٖ ریشثظ پشداختٔ ٝیـٛد .ؿٙبخت
ٌیبٞبٖ داسٚیی اِٛٚیتذاس  ٚداسای ٔضیت ٘ؼجی ،اِٛٚیت ػشٔبیٍٟزاسی دس ثخـٟبی ٔختّف تِٛیذ ایٗ ٌیبٞبٖ  ٚاص عشفی صٔیٟٟٙبی
ٔ ٚ ٟٓثب اِٛٚیت حٛصٟٞبی ٔختّف فشآٚسی  ٚتِٛیذ ٔحلٛالت غزایی  ٚداسٚیی ایٗ ٌیبٞبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اِٛٚیتٟبی ػشٔبیٍٟزاسی دس
ٔزٕٛف ٝفقبِیتٟب  ٚثش٘بٟٟٔبی تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اص ا ٓٞاٞذاف ایٗ پظٞٚؾ ٔیجبؿذ٘ .تبیذ تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝتٛػقٝ
ایٗ كٙقت ٘مؾ ثؼیبس صیبدی دس ثٟجٛد ٚضـ التلبدی-ارتٕبفی ایشاٖ داسدِٚ ،ی دس فیٗ حبَ ػشفت س٘ٚذ تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ
داسٚیی وـٛس دس  20ػبَ ٌزؿت ٝدس حذ وٓ ثٛد ٜاػت  ٚدس حبَ حبضش اص ؽشفیتٟبی ٔٛرٛد ٌیبٞبٖ داسٚیی وـٛس ثشای ایزبد
اؿتغبَ  ٚدسآٔذصایی دس حذ "وٕی" اػتفبدٔ ٜیـٛد .اص رب٘ت دیٍش ،یبفتٟٟبی پظٞٚـی ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ ٚضقیت ٔٛرٛد ٔیضاٖ
تٛر ٝث ٝحٛصٟٞبی ٔختّف ػشٔبیٍٟزاسی ٔ ٚیضاٖ تأحیش ایٗ حٛصٟٞب دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اختالف ٔقٙیذاسی ٚرٛد داسد
ث٘ ٝحٛی ؤ ٝیضاٖ تٛر ٝو٘ٛٙی خیّی وٕتش اص ٔیضاٖ تأحیش آٟ٘ب ٔیجبؿذٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ ٔؤیذ آٖ ثٛد و ٝدس ٔشحّٝ

لجُ وبؿت ٚ

وبؿت اِٛٚیت ثب ػشٔبیٍٟزاسی دس چٟبس حٛص :ٜتِٛیذ وٛدٞبی اسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی ،تِٛیذ ثزٚس اكالح ؿذ ،ٜتِٛیذ
ػٕ ْٛاسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚآصٔ ٚ ٖٛاكالح خبن ٔیجبؿذ .اص عشفی دس

ٔشحّ ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداسی

ثبالتشیٗ اِٛٚیتٟبی ػشٔبیٍٟزاسی دس د ٚحٛص" :ٜتِٛیذ تزٟیضات ٔ ٚبؿیٙأالت خبف ثشداؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی " " ٚفٙبٚسی تـخیق
ٔٙبػت تشیٗ صٔبٖ ثشداؿت ثب تٛر ٝث ٝثیـتشیٗ  ٚثب ویفیتتشیٗ ٔٛاد ٔؤحش " ٜاػت .دس ٔشحّ ٝفشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی ٘یض د ٚحٛص:ٜ
"تِٛیذ ٔٛاد اِٚی ٝآسٔٚبتیه خٛساوی ،آسایـی ثٟذاؿتی  ٚداسٚیی  ٚفلبسٍٞیبٞبٖ داسٚیی" " ٚتِٛیذ تزٟیضات ٔ ٚبؿیٙأالت
فشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی" دس اِٛٚیت ػشٔبیٍٟزاسی لشاس داس٘ذٕٞ .چٙیٗ د ٚاِٛٚیت ٔ ٟٓػشٔبیٍٟزاسی دس ٔشحّ ٝثؼتٟجٙذی  ٚحُٕ ٚ
٘مُ ٌیبٞبٖ داسٚیی "تقییٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ٘یبص دس حٛص ٜثؼت ٝثٙذی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ " " ٚفٙبٚسیٟبی ٔشثٛط ث ٝاسصیبثی ٔیضاٖ

 .1ایٗ ٔمبِٔ ٝؼتخشد اص عشح اِٛٚیتٟبی ػشٔبی ٝدس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ػتبد ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔقب٘ٚت فّٕی-فٙبٚسی سیبػت رٕٟٛسی ٔیجبؿذ .اص
پـتیجب٘یٟبی كٛست ٌشفت ٝدس ارشای ایٗ عشح پظٞٚـی تـىش  ٚلذسدا٘ی ٔی ؿٛد.
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سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی رٟب٘ی دس ثؼتٟجٙذی ٌیبٞبٖ داسٚیی "  ٚدس ٔشحّ ٝثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٘یض "آٔٛصؽ دػتب٘ذسوبساٖ ثبصاسیبثی ٚ
كبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی"" ،تٛػق ٝثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ ٔزبصی ٌیبٞبٖ داسٚیی "" ،ایزبد  ٚتٛػق ٝؿشوتٟبی ثبصاسیبة  ٚكبدساتی(داسای
ػیؼتٕٟبی خشیذ تضٕیٙی " ٚ " )... ٚایزبد ثبصاسچٟٟبی ٌیبٞبٖ داسٚیی دس ٞش یه اص ؿٟشٞب " اص اِٛٚیتٟبی اكّی ػشٔبیٍٟزاسی
تـخیق داد ٜؿذ ٜاػت.
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مقذمه
اص حذٚد چٟبس د ٝٞپیؾ تبو ٖٛٙثٚ ٝاػغ ٝتٛػقٚ ٝاسدات  ٚتِٛیذ داسٞٚبی ؿیٕیبیی  ٚاص عشفی تٛػق ٝفّ ْٛپضؿىی رذیذ دس
وـٛس ٌ ٚشایؾ ؿذیذ پضؿىبٖ ث ٝتزٛیض داسٞٚبی ؿیٕیبیی  ٚوٓ اعالفی یب ثی اعالفی آ٘بٖ اص ٔضایب ٘ ٚحٔ ٜٛلشف ٌیبٞبٖ داسٚیی،
ث ٝتذسیذ ٔلشف ٌیبٞبٖ داسٚیی وبٞؾ یبفت  ٚدس ثشخی ٔٛاسد حتی اص رٔ ٗٞشدْ پبن ؿذ .اص عشفی ،ثب افضایؾ رٕقیت  ٚا٘مالة
كٙقتی ،داسٞٚبی ؿیٕیبیی ػٙتض ؿذ ٜدس ِِٟٟٛبی آصٔبیـٍبٞی چٙذ كجبحی ٔیذا٘ذاس فشك ٝسلبثت دس پضؿىی ثٛد ٜاػت(پٛیبٖ ٚ
حمٟبالػالٔی ٚ )1387 ،عجیجبٖ ٘یض ثب ٘ح ٜٛفُٕ خٛدٌ ،یبٞبٖ داسٚیی سا اص چشخ ٝتأٔیٗ ػالٔت سٚحی  ٚرؼٕی ٔشدْ خبسد
وشد٘ذ .ثب سٚؿٗ ؿذٖ تجقبت ثّٙذٔذت ٔلشف داسٞٚبی ؿیٕیبییٌ ،شایؾ ث ٝػٛی ٌیبٞبٖ داسٚیی ث ٝؿذت تٛػق ٝیبفت ٚ ٝآٔبس
ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی ٔؤیذ آٖ اػت و ٝأشٚص ٜغبِت ٔشدْ وـٛسٞبی تٛػق ٝیبفت ٚ ٝحذٚد  80دسكذ ٔشدْ وـٛسٞبی دس حبَ
تٛػق ٝثٛ٘ ٝفی اص عت ػٙتی اػتفبدٔ ٜیىٙٙذ(ؿٟٙبصی ٕٞ ٚىبساٖ .)1385 ،ثٙبثش ایٗ ،ثبصٌـت ث ٝػٛی عجیقت  ٚاػتفبدٔ ٜزذد اص
داسٞٚبی داسای ٔٙـبء ٌیبٞی  ٚعجیقی ثیؾ اص ٞش صٔبٖ دیٍشی ٔٛسد تٛر ٝعجمبت ارتٕبفی لشاس ٌشفت ٝاػت.
كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚعت ػٙتی وـٛس دس ػبِٟبی اخیش ؿبٞذ سؿذی لبثُ ٔالحؾ ٝدس ٔیضاٖ تِٛیذ فّٓ ،تِٛیذ ٔحلٛالت
فٙبٚسا٘ ٚ ٝاخز ػ ٟٓثیـتشی اص ثبصاس ػالٔت وـٛس ٘ ٚیض كبدسات ثٛد ٜو٘ ٝتیز ٝآٖ افضایؾ ػشٔبیٍٟزاسی  ٚاؿتغبَ دس ایٗ حٛصٜ
ثٛد ٜاػت .دس فیٗ حبَ ٌؼتشؽ وـت ٌیبٞبٖ داسٚیی اص ساٞجشدٞبی دِٚت ثشای س٘ٚك التلبدی دس وـٛس اػت.

وؼت ػ ٟٓیه

دسكذ اص  ،GDPافضایؾ ػ ٟٓكبدساتی  ٚلشاس ٌشفتٗ دس ثیٗ  10وـٛس ا َٚكبدسوٙٙذٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی  ٚفشآٚسدٟٞبی عجیقی،
وؼت  %20اص اسصؽ ثبصاس داسٚیی  ٚدأپضؿىی وـٛس ،وؼت  %1اص ػ ٟٓحجت اختشافٟبی رٟب٘ی دس حٛصٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی  ٚفشآٚسد-ٜ
ٞبی آٖ  ٚایزبد یه ٔیّی ٖٛؿغُ پبیذاس ،اص اٞذاف لبثُ ٚك َٛدس افك تٛػقٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی  ٚكٙبیـ ٚاثؼت ٝآٖ دس وـٛسٔ ،یجبؿذ.
ایزبد كٙبیـ ٚ ٚاحذٞبی فشآٚسٔ ،ضاسؿ ،ػالٔتٍبٟٞب ،داسٚخبٟٟ٘بی ػالٔتٔ ،ؤػؼبت ٔ ٚشاوض تحمیمبتی  ٚفٗ ثبصاسٞب ،ثش٘بٟٔشیضیٟبی
تزبسیؼبصی  ٚكبدساتی  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ... ٚثذٚ ٖٚرٛد ٘مـ ٝاؿتغبَ  ٚوبسآفشیٙی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی وـٛس ٕٔىٗ ٘یؼت.
ؿفبفؼبصی ٔٛلقیت التلبدی -ارتٕبفی و٘ٛٙی ایٗ كٙقت ،سكذ فشایٙذ پیـشفت آٖ دس د ٚدٌ ٝٞزؿت ،ٝپیـجیٙی س٘ٚذ آیٙذٜ
تٛػق ٝآٖ ،تجییٗ ٘مـ ٝػشٔبیٍٟزاسی ػشٔبیٍٟزاساٖ داخّی  ٚثیٙبِّّٕی اص رّٕ ٝدادٟٞبیی اػت و ٝثشای ثش٘بٟٔشیضی تٛػق ٝایٗ
كٙقت ضشٚسی اػت .دس ٕٞیٗ ساػتب ،دس ٔمبِ ٝحبضش «تقییٗ اِٛٚیتٟبی ػشٔبیٍٟزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایشاٖ» ثب ٞذف
تٛػق ٝاؿتغبَ  ٚوبسآفشیٙی دس ایٗ كٙقت تقشیف ؿذ ٜاػت.

)World Health Organization(WHO
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ثغٛس وّی پیـشفت ایٗ كٙقت دس وـٛس آغبص ؿذ ٜاػت  ٚفقبِیت ٔشاوض پظٞٚـی  ٚتحمیمبتی ،ػغح صیش وـتٚ ،سٚد
ٔحلٛالت ث ٝثبصاس داخّی  ٚثیٗ إِّّی ٔ ٚیضاٖ ػشا٘ٔ ٝلشف اص رّٕ ٝؿبخلٟبی سؿذ دس ایٗ كٙقت اػت .افضایؾ تقذاد داسٞٚبی
ٌیبٞی ،ؿشوت ٞبی فقبَ دا٘ؾ ثٙیبٖ ،تشثیت ٘یشٞٚبی ٔتخلق  ٚػالٔتىذٞ ٜب ٘ـبٖ اص پیـشفت  ٚاستمبء ؿبخق ٞب دس ایٗ كٙقت
داسد(فلبس .)1395 ،ٜثشخی ٔذیشاٖ اسؿذ ثخؾ وـبٚسصی ٔقتمذ٘ذ ثب تذٚیٗ ثش٘بٔ ٝتغییش سٚیىشد ثٟشٚ ٜسی ٍٟ٘ ٚذاسی ٔشتـ اص
پشٚسؽ داْ ثٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی ٔیتٛاٖ ضٕٗ حفؼ  ٚتٛػقٔ ٝشاتـ ،تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی افضایؾ داد(حزتی .)1395 ،ثشای دػتیبثی
ث ٝایٗ ٞذفٟبی ثضسي ایٗ كٙقت ثب تالؽ ٛٔ ٚلقیت ػٙزی ثش٘بٔٝسیضاٖ ،اسائ ٝثش٘بٔٞٝبی ٔذّٔ ٖٚی ٙٔ ٚغمٟبی ٔ ٚحّی  ٚرّت
ٔـبسوت ٔشدْ ایٗ أش أىبٖپزیش خٛاٞذ ثٛد .ایشاٖ اص  13الّیٓ ؿٙبخت ٝؿذ ٜرٟبٖ ،داسای  11الّیٓ اػت ٕٞ ٚچٙیٗ داسای ٞ 8ضاس
ٌٌ ٝ٘ٛیبٞی اػت و ٝاص ایٗ تقذاد  ٌٝ٘ٛ 1730ا٘حلبسی ٙٔ ٚحلش ث ٝػشصٔیٗ ٔبدسی ایشاٖ اػت .ثب تٛر ٝثٔ ٝحذٚد ثٛدٖ ٔشاتـ ٚ
رٍّٟٙب  ٚدس ٔقشم تخشیت لشاس ٌشفتٗ آٟ٘بٕ٘ ،یتٛاٖ  ٕٝٞپتب٘ؼیُٞبی ٌیبٞبٖ داسٚیی سا ثٟشٞجشداسی  ٚحفؼ وشد  ٚثبیذ ثشای
تِٛیذ ایٗ ٌیبٞبٖ ،وـت آٟ٘ب ثٔٛی ػبصی ؿذ ٚ ٜدس ثیٗ ٔشدْ تشٚیذ ؿٛد(ثیشا٘٘ٛذ .)1395 ،ایٗ ٔٛضٛؿ ٘یبصٔٙذ سٚؿٗ ثٛدٖ ٘مـٝ
ػشٔبیٍٟزاسی دس تٛػق ٝایٗ كٙقت ٔیجبؿذ.
أیذثیٍی( )1388ثش ایٗ افتمبد اػت تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی دس ایشاٖ ػٙتی اػت  ٚثشای تِٛیذ فّٕی ثبیذ وبسٞبی فّٕی كٛست
پزیشدٕٟٔ .تشیٗ ثش٘بٔ ٝوبسی وـٛسٞبی ٔٛفك دس ایٗ كٙقت" ،اػتب٘ذاسدػبصی ٌیبٞبٖ داسٚیی " اص ثذ ٚوبؿت ثزس تب اػتخشاد ٔٛاد
ٔؤحش ٚ ٜفشآٚسی آٟ٘بػت .ثٙبثشایٗ ،دس ایشاٖ ثبیذ ثشای استمبی ویفیت داسٞٚبی تِٛیذی اص ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔ ٚمش ٖٚث ٝكشف ٝوشدٖ ایٗ
داسٞٚب ثشای كٙبیـ  ٚاص عشفی ثشای ٔلشفىٙٙذٌبٖ ثبیذ اص ثزٚس اكالح ؿذ ٜاػتفبد ٜؿٛدٕٞ .چٙیٗٔ ،غبِقبت دس صٔی ٝٙتأحیش ؿشایظ
الّیٕی ٔختّف ثش ثبسٚسی آٟ٘ب٘ ،ح ٜٛفّٕیبت ٔىب٘یض ٜتِٛیذ ،ثؼتٟجٙذی ،فشآٚسی ،ا٘جبسداسی ،ثبصاسیبثی  ٚكبدسات كٛست پزیشد .پٛیبٖ
 ٚحمٟبالػالٔی( )1387ثٟشٞجشداسی ثیشٚی ٝاص ٌیبٞبٖ داسٚیی دس عجیقت حیبت آٟ٘ب سا ثٔ ٝخبعش ٜا٘ذاخت ٚ ٝآ ًٙٞا٘مشام آٟ٘ب سا دس
رٟبٖ ٞفتبد ثشاثش وشد ٜاػت .ثشای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٚضقیت ایـبٖ ثٔ ٝذیشیت دس ثٟشٞجشداسی ثٙٔ ٝؾٛس تٛػق ٝپبیذاس اؿبسٕٛ٘ ٜدٞب٘ذ .ثش
ایٗ اػبع اػتفبد ٜكحیح اص عجیقت ثشای اػتفبدٟٞبی داسٚیی ثبفج تذا ْٚػٛدآٚسی  ٚاؿتغبَ ٔٙبػت خٛاٞذ ؿذٔ .ذیشیت كحیح
ٔٙبثـ عجیقی ٔ ٚحیظ صیؼت ؿٙبخت فّٕی ثب سٚیٞ ٝبی ٚیظ ٜسا عّت ٔی وٙذ  ٚتشثیت ٔتخللیٗ دس ایٗ فشایٙذ ثؼیبس ٔ ٟٓاػت.
اص عشفی ضقف دا٘ؾ ٟٔ ٚبستٟبی وبسثشدی  ٚتِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی ث ٝسٚؿٟبی ػٙتی ٕٞ ٚچٙیٗ ضقف ٘ؾبْ ثبصاسیبثی  ٚثبصاسسػب٘ی
ٌیبٞبٖ داسٚییٔ ،ؤیذ وٕجٛد خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی دس ایٗ كٙقت اػت .ایٗ ٔٛضٛؿ ٘ـب٘ذٙٞذ ٜضشٚست تٛػق ٝآٔٛصؽ وبسآفشیٙی
دػتب٘ذسوبساٖ ایٗ كٙقت ٔیجبؿذ .ایٗ ثش٘بٟٟٔبی آٔٛصؿی ٔیتٛا٘ذ اص عشیك ٔؤػؼبت آٔٛصؿی  ٚتشٚیزی ثخؾ خلٛكی ثش٘بٔٝ
سیضی  ٚارشا ٌشدد  ٚایٗ حٛصٔ ٜیتٛا٘ذ یىی اص صٔیٟٟٙبی ػشٔبیٍٟزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایشاٖ ثبؿذ(حبریٕیشسحیٕی،
 .)1392دس ٕٞیٗ ساػتب ،آٔٛصؽ وبسآفشیٙی ث ٝدػتب٘ذسوبساٖ كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ثشای تٛػق ٝخاللیت ٛ٘ ٚآٚسی دس ایٗ حٛصٜ
ضشٚسی اػت(حبریٕیشسحیٕی ٕٞ ٚىبساٖ .)1394 ،كبدلی(ٔ )1395قتمذ اػت و ٝدس ثحج ٌیبٞبٖ داسٚیی ثبیذ فّٕی  ٚثشٚص
وشدٖ اعالفبت وـبٚسصاٖ ،ثبصاسیبثی ٔٛفك ،ثٟش ٜثشداسی ثٟی ٝٙاص ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚحزف ٚاػغٞٝب د٘جبَ ؿٛد .یىی اص ٔٛضٛفبتی وٝ
ث ٝكٛست ٚیظٔ ٜیتٛا٘ذ اؿتغبَ ایزبد وٙذٛٔ ،ضٛؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی اػت  ٚدس ایٗ ساػتب ایزبد دٞىذٟٞبی ٌیبٞبٖ داسٚیی ٘مؾ
صیبدی ٔیتٛا٘ذ داؿت ٝثبؿذ.
ٔغبِقبت دٚیٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ ) (Da-Yuan et al, 1996دس چیٗ ٘ـبٖ داد و ٝدس فشایٙذ تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٚ
ػالٔت دس چیٗ تالؿٟبی فشاٚا٘ی ثشای تِٛیذ داسٞٚبی ٌیبٞی دس حبَ ا٘زبْ اػت  ٚاص عشیك تٛػق ٝایٗ كٙقت داٚسٞبی ٌیبٞی،
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سؿذ  ٚتٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی سا د٘جبَ ٔیىٙٙذ .ایٗ ٔٛضٛؿ یىی اص ػیبػتٟبی اكّی ایٗ وـٛس ثشای دػتیبثی ث ٝثبصاس
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ وـٛسٞبی رٟبٖ اػت ٕٞ ٚب٘ٙذ ػبیش حٛصٟٞب اص ایٗ عشیك للذ ثذػت آٚسدٖ ثبصاس داسٚیی رٟبٖ ٞؼتٙذٌ .بسػی
آِٛاسدٕٞ ٚ ٚىبساٖ )٘ (García-Alvarado et al, 2001یض سٚی وبسثشدٞبی ػٙتی  ٚدا٘ؾ فّٕی ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔىضیه ٚ
آٔشیىبی ٔشوضی وبس وشدٞب٘ذ  ٚث٘ ٝتبیذ اسصؿٕٙذی دس خلٛف ضشٚست ػشٔبیٍٟزاسی سٚی ٌیبٞبٖ اِٛٚیتذاس داسٚیی دػت یبفت- ٝ
ا٘ذٔ .غبِقبت ٌبٍ٘ش )٘ (Ganger, 2015یض ٘ـبٖ داد و ٝافضایؾ تٛر ٝثٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی  ٚتزبست رٟب٘ی ایٗ ٌیبٞبٖ  ٚداسٞٚبی
ٌیبٞی اص آٔشیىب -اػپب٘یب دس ػبِٟبی

 1717 -1815ث ٝتٛػق ٝوبسثشد ایٗ ٌیبٞبٖ دس أٛس پضؿىی  ٚتحمیمبت ٔتقذد دس ایٗ

خلٛف ا٘زبٔیذ.
پبوضاد(ٔ )1395ـٟٛستشیٗ ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ سا پٙیش ثبدٌ ،ض سٚغٗ ،داص ،دسخت ٔؼٛان ٔ ٚبسٔٛته ٔقشفی ٕ٘ٛد ٚ ٜخبعش
٘ـبٖ وشد ٜاػت و ٝاتو ٖٛٙاص ثشخی اػتبٟ٘ب چ ٖٛاكفٟبٖ ٔتمبضی ػشٔبیٍٟزاسی سٚی ٌیبٞبٖ اػتبٖ اص رّٕ ٝپٙیش ثبد ؿذٞب٘ذ  .ثٝ
دِیُ ٔزبٚست دس د٘ ٚبحی ٝسٚیؾ ایشاٖ تٛسا٘ی  ٚخّیذ فٕب٘ی داسای یه ٞضاس ٌ ٌٝ٘ٛ 200 ٚیبٞی  ٌٝ٘ٛ 300 ٚداسٚیی  ٚكٙقتی
اػت  ٚدس ٔ 10یّیٞ 500 ٚ ٖٛىتبس اص ٔشاتـ اػتبٖ  ٚیه ٔیّیٞ 200 ٚ ٖٛىتبس اػتب پشاوٙؾ داس٘ذ  .ؿٟشػتبٖ خبؽ لغت ٌیبٞبٖ
داسٚیی دس اػتبٖ اػت  ٚاص ثیٗ ٌ ٌٝ٘ٛ 300یب ٜداسٚیی و ٝدس ػغح اػتبٖ رٕـ آٚسی ؿذ ٌٝ٘ٛ 190 ٜاص ِحبػ ٘یبص اوِٛٛطیىی ثب
وـٛس ٙٞذ ٔـتشن اػت و ٝایٗ ٘ـبٖ اص دأ ٝٙػبصٌبسی ثبالی ایٗ ٌٟٟ٘ٛبی ثب اسصؽ ثب ؿشایظ ٔحیغی ٔختّف داسد

 .پشٚسؽ

ٌیبٞبٖ داسٚیی ثب تٛر ٝث ٝػغح دسآٔذصایی آٖٔ ،یتٛا٘ذ ٚضقیت اؿتغبَ  ٚالتلبد ٔشدْ ٔٙغم ٝػیؼتبٖ سا ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝبدٜ
ٔؤحشٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ثیـتش اص ٌیبٞبٖ داسٚیی ػبیش ٔٙبعك وـٛس اػت ٔ ،تحٔ َٛیوٙذ (خٕشی .)1395 ،وـت ٌیبٞبٖ
داسٚیی ثب تٛر ٝثٔ ٝحذٚدیت آثی وٙٔ ٝغم ٝػیؼتبٖ ٚرٛد داسد ،یه اِٛٚیت اػت .وـت ایٗ ٌیبٞبٖ ٘یبص ث ٝآثیبسی فشاٚاٖ ٘ذاؿتٝ
 ٚثب ٔیضاٖ وٓ آة  ٓٞث ٝساحتی وـت ٔیؿٛد ،أب اص آ٘زب یی ؤ ٝشدْ آة تضٕیٗ ؿذ٘ ٜذاسد ٕ٘یتٛا٘ٙذ دس حبَ حبضش ٔضاسؿ خٛد
سا وـت ایٗ ٌیبٞبٖ اختلبف دٙٞذ .دس فیٗ حبَ ،تؼشیـ دس ارشای فّٕیبت ا٘تمبَ آة ثٚ ٝػیّ ِِٝٛ ٝثٔ ٝضاسؿ وـبٚسصی دس تـٛیك
ٔشدْ ث ٝوـت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔٛحش اػت .وـت  ٚتٛػقٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی ثب ٔـبسوت ٔشدْ دس اساضی ّٔی  ٚاؿخبف یىی اص عشح -
ٞبی اؿتغبِضا ی اػتبٖ ٔی ثبؿذ و ٝدس اِٛٚیت عشح ٞبی ارشائی اداس ٜوُ ٔٙبثـ عجیقی  ٚآثخیضداسی اػتبٖ لشاس

داسد(پبوضاد،

.)1395
ٕٟٔتشیٗ ٔـىُ كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ فذْ ؿٙبخت وـبٚسصاٖ دس وـت ،داؿت  ٚثشداؿت ٌیبٞبٖ
داسٚیی ثٔٛی اػتبٖ اػت(ِٚیضاد .)1395 ،ٜدس ٕٞیٗ ساػتب ثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ٔٙبػجی ثشای آٔٛصؽ ثٟشٞجشداساٖ فقّی  ٚفاللٕٙذاٖ
ایٗ كٙقت تٛػظ ٚاحذٞبی آٔٛصؿی ثٛیظ ٜدا٘ـٍب ٜصاثُ پیؾ ثیٙی  ٚارشا ٔیـٛد(خٕشی ٚ )1395 ،ایٗ ثش٘بٔ ٝاِٚیٗ ٌبْ دس تٛػقٝ
ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ٔیجبؿذ( ِٚیضادٚ .)1395 ،ٜرٛد ٚاحذٞبی تحمیمبتی  ٚآٔٛصؿی اص رّٕ ٝؽشفیتٟبی اسصؿٕٙذ ایٗ اػتبٖ ثشای
تٛػق ٝایٗ كٙقت اػتٔ .شوض تحمیمبت  ٚآٔٛصؽ وـبٚسصی اػتبٖٔ ،شوض آٔٛصؽ رٟبدوـبٚسصی صاٞذاٖ ٔ ٚشوض پظٞٚـی ٌیبٞبٖ
داسٚیی  ٚصیٙتی دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ اص ایٗ رّٕٟب٘ذ .أىب٘بت ٔشوض پظٞٚـی ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚصیٙتی دا٘ـٍب ٜػیؼتبٖ ٚ
ثّٛچؼتبٖ فجبستٙذ اصٛٔ :صٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی ثب ثیؾ اص ٌ ٕٝ٘ٛ٘ 200یب ٜداسٚیی  ،ثبك ثٛتب٘یه دس ٔؼبحتی ثٚ ٝػقت ػٞ ٝىتبس ثب ثیؾ
اص ٌ ٌٝ٘ٛ 100یب ٜداسٚیی  ٚصیٙتی  ٚدٞ ٚىتبس ٔضسف ٝرٟت ا٘زبْ عشح ٞبی تحمیمبتی افضبی ٞیبت فّٕی  ٚپبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی
دا٘ـزٛییٌّ ،خب٘ ٝتىخیش  ٚاصدیبد ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚصیٙتی ثٔ ٝؼبحت ثیؾ اص ٔ 10000تش ٔشثـ  ٚآصٔبیـٍبٟٞبی ثٔ ٝؼبحت 4000
ٔتش ٔشثـ ؿبُٔ :وـت ثبفت ٌیبٞی ،ط٘تیه  ٚآ٘بِیض  ٚفشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی.
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ثشسػی فّٛس وّی اػتبٖ ٘ـبٖ داد و ٝثب تٛر ٝث ٝغبِت ثٛدٖ ؿشاثظ آة ٛٞ ٚایی ٌشْ  ٚخـه ٛ٘ ٚاحی ؿٛسٞضاس دس ٘ٛاحی
ٔختّف اػتبٌٖ ،یبٞبٖ ٔتقّك ث ٝتیش ٜیب تیش ٜػّٕ ٝتش ٚ ٜیب تیش ٜاػتفٙبریبٖ (  ) Chenopodiaceaeثیـتشیٗ پٛؿؾ سا ث ٝخٛد
اختلبف داد ٜاػت .ثخؾ ٕٟٔی اص ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ دس ٘بحی ٝسٚیـی ایشا٘ی تٛسا٘ی پشاوٙذٌی داؿت ٚ ٝفّٛس ثّٛچی ثخؾ
٘ .)1392تبیذ ٔغبِقبت حیذسی ٚ
وٛچىتشی اص فّٛس ٌیبٞبٖ داسٚیی ؿٙبخت ٝؿذ ٜسا دس ثش ٔیٍیشد(فذایی  ٚكٙذٚلذاساٖ،
ٕٞىبساٖ( )1395دس ٔٙغمٔ ٝىشاٖ اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ٘ـبٖ ٔیذٞذ و ٝثب احذاث ثب٘ه اعالفبتی دس صٔیٌ ٝٙیبٞبٖ داسٚیی
 ٚایزبد ٔشاوض تخللی دس صٔیٔ ٝٙـبٚس ٜثشای سٚؽ ٞبی كحیح وبؿت  ٚفشآٚسی  ٚتِٛیذ ٔحلٛالت داسٚیی ،ثبصاسیبثی  ٚتزبست آٟ٘ب
ثب ٚرٛد ؿجىٟبی ثشای تزبست اِىتش٘ٚیهٔ ،یتٛاٖ فشكتٟبی ٘ٛیٗ اؿتغبِضایی  ٚوبسآفشیٙی ،ثشای سػیذٖ ث ٝدػتبٚسدٞبی التلبدی
ثشای پیـشفت ایٗ ٔٙغم ٝثٛرٛد آٚسد .دس ایٗ تحمیك ،ث ٝثشسػی تزشثیبت ػبیش وـٛسٞب دس تٛػق ٝتِٛیذ ،فشآٚسی ،ثؼتٟجٙذی ،حُٕ
٘ ٚمُ  ٚكبدسات ٔحلٛالت وـبٚسصی ثٛیظٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی پشداخت ٝؿذ ٚ ٜثب ثشسػی ؽشفیتٟبی ٔحّی ٙٔ ٚغمٟبی وـٛس ،ثٝ
ٔٙؾٛس ؿٙبخت ٔؤِفٟٟب  ٚؿبخلٟبی تقییٙىٙٙذ ٜاِٛٚیتٟبی ػشٔبیٍٟزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی تذٚیٗ ٔیـٛد .دس ٟ٘بیت ثب
دس ایٗ فلُ ثب ثشسػی ربیٍبٜ
ٞذف تٛػق ٝاؿتغبَ  ٚوبسآفشیٙی دس ایٗ حٛص ٜاٍِٛیی ثٔٛی اص دػتبٚسدٞبی ایٗ تحمیك ٔیجبؿذ.
ٌیبٞبٖ داسٚیی دس حفؼ ػالٔت  ٚثٟذاؿت رٛأـ ا٘ؼب٘ی ،إٞیت  ٚضشٚست ؿٙبخت ربیٍبٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی  ٚصٔیٟٟٙبی تٛػق ٝآٖ،
ٔؼئّ ،ٝاٞذاف  ٚػؤاالت تحمیك ٔٛسد اؿبس ٜلشاس ٔیٍیشد.

روش تحقیق
ثب فٙبیت ثٞ ٝذفٟبی تجییٗ ؿذ ٜایٗ تحمیك ثب سٚؽ تٛكیفی ا٘زبْ ؿذ ٜاػت .سٚؿـٙبػی تحمیك ثش سٚیىشد وٕی لشاس
داؿت  ٚثش ٔجٙبی پیٕبیؾ پشػـٙبٟٔبی اػتٛاس ٌشدیذ .اص سٚؽ پیٕبیـی ثشای ارشای پظٞٚؾ اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜثش ایٗ اػبع ،تحمیك
حبضش اص دیذٔبٖ ٔتقبسف تحمیمبت وٕی ثب وبسوشد وّی "تٛكیف  ٚتـشیح( ثشٔجٙبی تحّیُ  ٚتٛكیف دادٟٞب) " " ٚتجییٗ(دس لبِت
پیـٟٙبدٞب)" تٙؾیٓ ؿذٛ٘ .ؿ تحمیك ثش اػبع ٘ٛؿ ٘تبیذ آٖ  ٚصٔیٟٟٙبی ثىبسٌیشی آٟ٘ب" ،وبسثشدی" اػت .دس ایٗ خلٛف ؿٙبخت
 ٚاِٛٚیت ثٙذی صٔیٞ ٝٙبی ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ثخـٟبی ٔختّف كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ اص ا ٓٞاٞذاف
تحمیك ث ٝؿٕبس آٔذ ٚ ٜتحمیك اص ٘ؾش ٞذف" ،وبسثشدی" اػت.
حٛصٛٔ ٜضٛفی  ٚاكّی ػشٔبیٍٟزاسی دس پٙذ صٔی : ٝٙلجُ وبؿت  ٚوبؿتٔ ،شحّ ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداسی  ،فشآٚسی ،ثؼت-ٝ
ثٙذی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ  ٚثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت .اثضاس رٕـ آٚسی اعالفبت پشػـٙبٔٔ ٝـتُٕ ثش ؿؾ ثخؾ ثٛد.
عیف پبػخٟب دس چبسچٛة عیف پٙذ ٌضیٟٙبی ِیىشت (  ،)Likertعیف ٌ 10ب٘ ٝاص خیّی وٓ(خیّی ٘بٔٙبػت) تب خیّی صیبد(خیّی
ٔٙبػت)  ٚعیف ؿؾ پبػخی اص ٕ٘ی دا٘ٓ(  )0تب خیّی صیبد(  )5تذٚیٗ ؿذٔ .تغیش ٚاثؼت ٝتحمیك فجبست اص "اِٛٚیتٟبی ػشٔبی- ٝ
ٌزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی " ٔ ٚتغیشٞبی ٔؼتمُ ٘یض فجبست ثٛد٘ذ اصٔ :ـخلبت فشدی  ٚحشف ٝای  ٚدیذٌبٟٞبی پبػخٍٛیبٖ
دس خلٛف چـٕب٘ذاص تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایشاٖ .ثشای تأییذ افتجبس ؽبٞشی(  )Face Validityپشػـٙبٔ ،ٝاص دیذٌب10 ٜ

٘فش اص ربٔق ٝآٔبسی  ٚثشای تأییذ پبیبیی(  )Reliabilityاص آصٔ ٖٛوش٘ٚجبخ آِفب اػتفبد ٜؿذ.
یافتههای تحقیق
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ثش اػبع دادٟٞبی رذ َٚؿٕبس )1 ( ٜاوخش پبػخٍ ٛیاٖ (  60دسكذ) داسا ی ٔذسن دوتشی ثٛد ٚ ٜافشاد داسای ٔذسن وبسؿٙبعی
وٕتشیٖ فشاٚا٘ی سا ث ٝخٛد اختلبف دادٞب٘ذ .اص عشفی ،غبِت افشاد ٔتخلق سؿت ٝصسافت ،ثیٛتىِٛٛٙطی ٌیبٞی ،فیضیِٛٛطی ٌیبٞبٖ
صسافی ،فّ ْٛخبن  ٚاٌشٚاوِٛٛطی ٔیجبؿٙذ(رذ.)2 َٚ
جذول  -1توسیع آماری پاسخگویان بزحسب "سطح تحصیالت "
درصذ تجمعی

تحصیالت
کارشناسی

فزاوانی
3

درصذ
10

10

کارشناسی ارشد

8

26/6

26/6

دکتزی

19

63/4

100

مجموع

30

100

جذول  -2توسیع آماری رشته های تحصیلی پاسخگویان مورد مطالعه
درصذ

رشته تحصیلی
سراعت

فزاوانی
7

23

بیوتکنولوصی گیاهی

4

13

فیشیولوصی گیاهان سراعی

3

10

اگزواکولوصی

2

6

علوم خاک

2

6

تولیدات گیاهی

1

3

تولید و فزآوری گیاهان داروی

1

3

شیمی آلی

1

3

علوم باغبانی

1

3

علوم دامی

1

3

باغبانی

1

3

تولید و فزآوری گیاهان دارویی

1

3

اصالح نباتات و فیشیولوصی گیاهی

1

3

گیاهان دارویی

1

3

گیاهان سینتی

1

3

کارآفزینی

1

3

مهندسی کامپیوتز

1

3

مجموع

30

100

دادٟٞبی ٌشدآٚسی ؿذٙٔ ٜذسد دس رذ َٚؿٕبس٘ 3 ٜـبٖ داد و ٝثیـتش پبػخٍٛیبٖ(  46دسكذ) وٕتش اص  9ػبَ ػبثم ٝوبس دس
ثخؾ وـبٚسصی داس٘ذ(  .)Mean=12.14اص عشفی ،دس حٛص ٜتِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی ٘یض ثغٛس ٔیبٍ٘یٗ ػبثم ٝفقبِیت افشاد ٔٛسد
ٔغبِق 10/43 ٝثٛد ٚ ٜغبِت پبػخٍٛیبٖ داسای ػبثم ٝوبس وٕتش اص  9ػبَ ٔیجبؿٙذ (رذ.)4 َٚ
6

جذول  -3توسیع آماری سابقه کار در بخش

کشاورسی(سال)

سابقه

فزاوانی

درصذ فزاوانی

درصذ تجمعی

>9
10 - 18
19-27
<27
مجموع

14
4
10
2
30

46/6
13/3
33/4
6/7
100

46/6
59/9
93/3
100
-

Mean=12.14 S.D.= 11.041
جذول -4توسیع آماری سابقه کار پاسخگویان در حوسه صنعت گیاهان

دارویی(سال)

درصذ تجمعی

سابقه
>7

فزاوانی
18

درصذ
60

60

7 -14

4

13/3

73/3

15 -21

2

6/6

79/9

21 -28

4

13/3

93/2

28 -35

1

3/4

96/6

<35

1

3/4

100

مجموع

30

100

-

Mean=10.43 S.D.= 14.22
اص رب٘ت دیٍش ثشسػی ػبثم ٝفقبِیت پبػخٍٛیبٖ ٘ـبٖ داد و ٝدس حٛص ٜتِٛیذ ،فشآٚسی ،ثؼت ٝثٙذی ،فشٚؽ داخّی ،تِٛیذ
داٚسٞبی ٌیبٞی ث ٝتشتیت داسای  ٚ 2/83 ،0/56 ،1/56 ،4/8یه ػبَ ػبثم ٝفقبِیت داس٘ذ.
دس ایٗ ثخؾ ٔیضاٖ تٛر ٝفقّی ث ٝحٛصٟٞبی ػشٔبیٍٟزاسی ٔ ٚیضاٖ تأحیش ایٗ حٛص ٜدس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ثشسػی
ؿذٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝفشٔٛٔ َٛسد اؿبس ٜاختالف ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تٛر ٝو٘ٛٙی ث ٝایٗ حٛصٜٞب ٔ ٚیبٍ٘یٗ تأحیش ایٗ حٛص ٜدس
تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔحبػج ٝؿذ .ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝدادٞ ٜبی ٔشتجظ ثب ٌٛیٞ ٝبی ایٗ ثخؾ اص كفش(فذْ تٛر ٝیب إٞیت)
تب ( 10حذاوخش إٞیت یب تأحیش) وذٌزاسی ؿذٜا٘ذٔ ،یبٍ٘یٗ عیف ثشاثش  5خٛاٞذ ؿذ .ثٙبثشایٗ ٌٛیٞٝبی ثب ٔیبٍ٘یٗ صیش " ،5إٞیت یب
تأحیش وٓ تش اص حذ ٔتٛػظ " ٌٛ ٚیٞ ٝبی ثب ٔیبٍ٘یٗ ثبالتش اص " ،5إٞیت یب تأحیش ثیـتش حذ ٔتٛػظ " داس٘ذ .ایٗ ٔؼأِ ٝدس ٔٛسد ٔیضاٖ
تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی  ٓٞكبدق اػت .دس ادأ ٝث ٝثشسػی ٚضقیت ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ثخـٟبی ٔختّف كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی
پشداختٔ ٝیـٛد .دس ایٗ ثخؾ صٔیٟٟٙبی ػشٔبیٍٟزاسی ٔشتجظ ثب ٔشاحُ لجُ اص وبؿت  ٚوبؿت يیاٞبٖ داسٚیی  ،اص ٘ؾش ٔیضاٖ تٛرٝ
دس ٚضقیت و٘ٛٙی  ٚتأحیش آٟ٘ب دس كٙقتٛٔ ،سد ػٙزؾ لشاس ٌشفت٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد ؤ ٝیضاٖ تٛر ٝث 11 ٕٝٞ ٝحٛص ٜػشٔبیٍٟزاسی
ٔٛسد ثشسػی دس ٚضقیت و٘ٛٙی ٔیبٍ٘یٗ  3/31اػت و٘ ٝـبٖ دٙٞذٚ ٜضقیت ٘بٔغّٛة ٔیضاٖ تٛر ٝث ٝثٟجٛد صٔیٞ ٝٙبی لجُ اص وبؿت
 ٚوبؿت يیاٞبٖ داس ٚیی اػت(رذٕٞ .)5 َٚچٙیٗ ٔیضاٖ تأحیش ٛٔ ٕٝٞاسد ٔٛسد ثشسػی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ثبالتش اص  5اػت ٚ
ثٙبثشایٗ  ٕٝٞایٗ ٔٛاسد تأحیش ثبالیی دس تٛػق ٝكٙقت داس٘ذ (.)Mean1 =3.31; Mean2 =8.44
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جذول  -5توسیع آماری و اولویتهای سمینههای سزمایهگذاری در مزحله"قبل اس کاشت و کاشت گیاهان دارویی"
میشان توجه فعلی به
موضوع
انحزاف
معیار

آسمون

میشان تأثیز در توسعه
صنعت گیاهان دارویی

سمینههای خزد سزمایهگذاری

میانگین

میانگین

انحزاف

امتیاس

ویلکاکسون

اولویت
Z

معیار

sig

2/082

2/89

تًلیذ کًدَای ارگاویک مًرد ویاس مشارع گیاَان داريیی

9/07

1/172

6/18

0/000 -4/559

2/689

3/33

تًلیذ تذير اغالح ضذٌ

9/17

1/147

5/83

0/000 -4/551

2/341

2/59

تًلیذ سمًم ارگاویک مًرد ویاس مشارع گیاَان داريیی 8/40

1/248

5/81

0/000 -4/548

2/347

3/26

آسمًن ي اغالح خاک

8/93

1/874

5/67

0/000 -4/562

2/792

3/78

عزاحی ي پیادَساسی سیستمُای آتیاری وًیه در مشرعٍ

9/03

1/650

5/26

0/000 -4/467

2/912

3/41

فىايریُای ارسیاتی وًع خاک ي میشان  PHخاک

8/43

1/977

5/03

0/000 -4/479

2/236

4/00

تًلیذ وطاء ي قلمٍ گیاَان داريیی

8/83

1/315

4/83

0/000 -4/473

2/688

2/93

تکارگیزی فىايریُای کىتزل ضزایظ محیغی

7/73

2/490

4/81

0/000 -4/381

2/774

3/19

ضىاخت ضیًَُای افشایص کمیت ي کیفیت مًاد مؤثزٌ تا
اغالح عملیات قثل اس کاضت ي کاضت گیاٌ داريیی

7/80

1/883

4/61

2/136

4/11

آمًسش تًلیذکىىذگان در سمیىٍ آمادَساسی سمیه ي
کاضت گیاَان داريیی

8/33

1/470

4/22

2/165

2/93

تًلیذ تجُیشات ي ماضیىأالت يیژٌ آمادَساسی سمیه
ي کاضت گیاَان داريیی

7/07

2/258

4/14

-

3/31

کل

8/44

-

0/000
-3/985
-4/385
0/000
0/000 -3/974

ٌٛ 11یٛٔ ٝسد
٘تبید ٔشتجظ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ٔ ٚیضاٖ تأحیش دس تٛػق ٝكٙقت ٘ـبٖ داد و ٝاص ثیٗ
ثشسػی ػٌٛ ٝی« ٝتِٛیذ وٛدٞبی اسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،تِٛیذ ثزٚس اكالح ؿذ« ٚ »ٜتِٛیذ ػٕ ْٛاسٌب٘یه ٔٛسد
٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی» ثیـتشیٗ إٞیت سا داس٘ذ .دس ٕٞیٗ ساثغ ٝوٕتشیٗ اِٛٚیت ػشٔبیٍٟزاسی اختلبف ث « ٝتِٛیذ تزٟیضات ٚ
ٔبؿیٙأالت ٚیظ ٜآٔبدٞؼبصی صٔیٗ  ٚوبؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی» داسد .اص رب٘ت دیٍش٘ ،تبیذ آصٔٚ ٖٛیّىبوؼ٘ ٖٛـبٖ داد اختالف ٔیبٍ٘یٗ
ٔیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تأحیش دس كٙقت ٘ـبٖ داد  11 ٕٝٞؿبخق ٔٛسد ثشسػی دس صٔی ٝٙلجُ اص وبؿت ٚ
وبؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی اص ٘ؾش آٔبسی ٔقٙی داس ٞؼتٙذ .ثٕٞ ٝیٗ تشتیت ٔیبٍ٘یٗٞبی وُ  11ؿبخق ٔٛسد ثشسػی دس ٚضقیت و٘ٛٙی
ٔ ٚیضاٖ تأحیش آٟ٘ب اختالف ٔقٙی داسی داس٘ذ.
دس ایٗ لؼٕت صٔیٟٟٙبی خشد ػشٔبیٍٟزاسی دس ٔشحّ ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداس ی يیاٞبٖ داس ٚیی دس د ٚثقذ ٔیضاٖ تأحیش دس
فشایٙذ تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔ ٚیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ث ٝػشٔبیٍٟزاسی دس ٞش یه اص اص ایٗ صٔیٟٟٙب ثشسػی ؿذ.
ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تٛر ٝث 7 ٕٝٞ ٝحٛص ٜػشٔبیٍٟزاسی دس ٚضقیت و٘ٛٙی صیش ( 5ثؼیبس وٓ) اػت  ٚایٗ ٘تیز٘ ٝـبٖ دٙٞذٚ ٜضقیت
٘بٔغّٛة ػشٔبیٌٝزاسی دس ایٗ حٛصٟٞب اػت( ٕٞ .)Mean1 =3.24; Mean2 =8.41چٙیٗ ٔیضاٖ تأحیش ٛٔ ٕٝٞاسد ٔٛسد ثشسػی دس
تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ثبالتش اص  5ثٛد ٚ ٜایٗ ٘تیزٔ ٝؤیذ تأحیش صیبد ػشٔبیٍٟزاسی دس ایٗ حٛصٟٞب دس تٛػق ٝایٗ كٙقت ٔی -
ثبؿذ٘ .تبید اسائٝؿذ ٜثیبٍ٘ش ایٗ اػت و ٝاص ثیٗ  7حٛصٛٔ ٜسد ثشسػی «تِٛیذ تزٟیضات ٔ ٚبؿیٗ الت خبف ثشداؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی»،
8

«فٙبٚسی تـخیق ٔٙبػت تشیٗ صٔبٖ ثشداؿت ثب تٛر ٝث ٝثیـتشیٗ  ٚثب ویفیت تشیٗ ٔٛاد ٔؤحش« ٚ »ٜتِٛیذ  ٚپیبدٞؼبصی فٙبٚسیٟبی
ٍٟ٘ذاسی  ٚا٘جبسداسی ٌیبٞبٖ داسٚیی» ثبالتشیٗ اِٛٚیت سا دس فشایٙذ تٛػق ٝػشٔبیٍٟزاسی دس ٔشحّ ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداس ی يیاٞبٖ
داسٚیی وؼت وشد ٜاػت(رذ .)6 َٚاص عشفی٘ ،تبیذ آصٔٚ ٖٛیّىبوؼ٘ ٖٛـبٖ داد و ٝاختالف ٔقٙیذاسی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تٛرٝ
و٘ٛٙی ث ٝصٔیٟٟٙبی ػشٔبیٍٟزاسی دس حٛص ٜداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداسی ٌیبٞبٖ داسٚیی ثب ٔیضاٖ تأحیش آٟ٘ب دس دس تٛػق ٝایٗ كٙقت
ٚرٛد داسد(رذ.)6 َٚ
جذول  -6توسیع آماری و اولویتهای سمینههای سزمایهگذاری در مزحله"داشت ،بزداشت
و انبارداری گیاهان دارویی"
میشان توجه فعلی به
موضوع
انحزاف
معیار

میانگین

2/153

2/59

2/293

3/52

2/236

2/89

2/019

3/00

2/151

3/63

1/657

3/77

1/918

3/30

-

3/24

میشان تأثیز در
توسعه صنعت
گیاهان دارویی

سمینههای خزد سزمایهگذاری

تًلیذ تجُیشات ي ماضیىأالت خاظ تزداضت
گیاَان داريیی
فىايری تطخیع مىاسة تزیه سمان تزداضت تا
تًجٍ تٍ تیطتزیه ي تا کیفیت تزیه مًاد مؤثزٌ
تًلیذ ي ي پیادَساسی فىايریُای وگُذاری ي
اوثارداری گیاَان داريیی
تًلیذ ي پیادَساسی فىايری مذیزیت تلفیقی آفات ي
تیماری َا در مشرعٍ گیاَان داريیی
اغالح سیستمُای آتیاری تحت فطار مشارع ي
گلخاوُُای تًلیذ گیاَان داريیی
آمًسش تًلیذکىىذگان در سمیىٍ داضت ،تزداضت ي
اوثارداری گیاَان داريیی
احذاث اوثارَای گیاَان داريیی ي سزدخاوٍ

امتیاس
اولویت

میانگین

انحزاف
معیار

8/17

1/577

5/57

8/80

1/495

5/28

8/03

2/025

5/14

8/13

1/925

5/13

8/69

1/365

5/06

8/83

1/262

5/06

8/30

1/208

5/00

8/41

-

آسمون
ویلکاکسون
Z

sig

0/000 -4/517
0/000 -4/553
0/000 -4/358
0/000 -4/441
0/000 -4/479
0/000 -4/495
0/000 -4/557

ثخؾ دیٍشی اص یبفتٟٟبی تحمیك دس ایٗ ثخؾ ٘ـبٖ داد و ٝصٔیٟٟٙبی ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ٔشحّ ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداس ی
يیاٞبٖ داسٚیی دس د ٚثقذ ٔیضاٖ تأحیش ٔ ٚیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ث ٝتشتیت ثیـتش اص حذ ٔتٛػظ(ٔغّٛة)  ٚوٕتش اص حذ ٔتٛػظ
(٘بٔغّٛة) ٔیجبؿذ(  .)Mean1 =3.75; Mean2 =8.74اص عشفیٔ ،یضاٖ تأحیش  ٕٝٞصٔیٟٟٙبی خشد ػشٔبیٍٟزاسی دس ٔشحّ ٝفشآٚسی
ٌیبٞبٖ داسٚیی ثبالتش اص  ٚ 5ثبال اػت٘ .تبیذ اِٛٚیتجٙذی حٛصٟٞبی خشد ػشٔبیٍٟزاسی ٘یض ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد و ٝاص ثیٗ چٟبس صٔیٝٙ
ػشٔبیٍٟزاسی ٔٛسد ثشسػی «تِٛیذ ٔٛاد اِٚی ٝآسٔٚبتیه خٛساوی ،آسایـی ثٟذاؿتی  ٚداسٚیی  ٚفلبسٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی» « ٚتِٛیذ
تزٟیضات ٔ ٚبؿیٙأالت فشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی» اِٛٚیتٞبی ا ٚ َٚد ْٚسا ث ٝدػت آٚسدٞب٘ذ(رذ.)7 َٚ
ثشسػی آٔبسی اختالف ٔیبٍ٘یٟٙب دس د ٚثخؾ "ٔیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی " ٔ" ٚیضاٖ تأحیش دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی "
٘ـبٖ داد و ٝایٗ اختالف دس ٛٔ 4 ٕٝٞضٛؿ ٔٛسد ثشسػی دس حٛص ٜفشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔقٙی داس ٞؼتٙذ .ایٗ ٘تیزٔ ٝؤیذ آٖ
اػت و ٝثب ٚرٛدی و ٝتأحیش ایٗ ٔٛضٛفبت دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ثؼیبس ثب إٞیت  ٚاسصؿٕٙذ
اػت ِٚی ٔیضاٖ تٛر ٝو٘ٛٙی ث ٝػشٔبیٍٟزاسی دس ایٗ حٛص ٜثؼیبس پبییٗ ثٛد ٚ ٜتفبٚت ٔقٙی داسی ثب ٚضقیت ٔغّٛة داسد(رذ.)7 َٚ
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جذول -7توسیع آماری و اولویتهای سمینههای سزمایهگذاری در مزحله فزآوری گیاهان دارویی
میشان توجه فعلی به
موضوع
انحزاف
معیار

سمینههای خزد سزمایهگذاری

میانگین

آسمون ویلکاکسون

میشان تأثیز در توسعه
صنعت گیاهان دارویی
میانگین

انحزاف

امتیاس

معیار

اولویت

-4/472

تًلیذ مًاد ايلیٍ آريماتیک
خًراکی ،آرایطی تُذاضتی ي
داريیی ي عػارَگیاَان داريیی

9/30

1/512

5/56

2/167

3/19

تًلیذ تجُیشات ي ماضیىأالت
فزآيری گیاَان داريیی

8/40

1/329

5/21

1/833

3/81

فزمًالسیًن گیاَان داريیی

8/69

1/713

4/88

1/767

4/26

آمًسش دست اوذرکاران غىعت
فزآيری گیاَان داريیی

8/57

1/382

4/31

2/669

3/74

3/75

Z

Sig

0/000

-4/550

0/000

-4/481

0/000

-4/560

0/000

8/74

٘تبید
دادٟٞبی رذٔ )8 ( َٚؤیذ آٖ اػت و ٝدس د ٚثقذ ٔیضاٖ تأحیش ٔ ٚیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ثشسػی  ٚتحّیُ ؿذ.
اسائٝؿذ ٜثیبٍ٘ش ایٗ اػت ٔیضاٖ تٛر ٝث ٝصٔیٞٝٙبی ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ثخؾ ثؼت ٝثٙذ ی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ يیاٞبٖ داس ٚیی دس ٚضقیت
و٘ٛٙی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ٔٙبػت ٕ٘یجبؿذ ٔ ٚیبٍ٘یٗ تٛر ٝوٕتش اص حذ ٔتٛػظ اػت .دس حبِی ؤ ٝیضاٖ تأحیش ػشٔبی- ٝ
ٌزاسی دس ٛٔ ٕٝٞاسد ٔٛسد ثشسػی دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ث ٝغیش اص یه ٔٛسد ثبالتش اص حذ ٔیبٍ٘یٗ اػت .ایٗ یبفتٔ ٝؤیذ آٖ
٘ .)Mean1 =2.87; Mean2 =8.61تبیذ
اػت و ٝػشٔبیٍٟزاسی دس  ٕٝٞایٗ ٔٛاسد تأحیش صیبدی دس تٛػق ٝایٗ كٙقت داس٘ذ (
اِٛٚیتجٙذی ا ٓٞصٔیٟٟٙبی ػشٔبیٍٟزاسی دس حٛصٟٞبی ٔختّف ایٗ ثخؾ ٘یض ٘ـبٖ داد و ٝػشٔبیٍٟزاسی دس حٛصٟٞبی«تقییٗ
اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ثؼت ٝثٙذی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٌیبٞبٖ داسٚیی» « ٚفٙبٚسیٟبی ٔشثٛط ث ٝاسصیبثی ٔیضاٖ سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی
رٟب٘ی دس ثؼت ٝثٙذی ٌیبٞبٖ داسٚیی» اص اِٛٚیتثبالتشی ثشخٛسداس٘ذ .اص عشفی٘ ،تبیذ آصٔٚ ٖٛیّىبوؼ٘ ٖٛـبٖ داد و ٝاختالف ٔقٙی -
داسی ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تأحیش دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٘ـبٖ داد  5 ٕٝٞؿبخق
ٔٛسد ثشسػی دس صٔی ٝٙثؼتٟجٙذی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ يیاٞبٖ داسٚیی ٚرٛد ٞؼتٙذ.
یبفتٟٟبی پظٞٚـی ٔٙذسد دس رذٔ )9 ( َٚؤیذ آٖ اػت و ٝثغٛس وّی ٔیضاٖ تأحیش ػشٔبیٍٟزاسی دس حٛصٟٞبی ٔختّف ٔشتجظ ثب
ثخؾ ثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی ٞبی ػشٔبیٌ ٝزاسی ثخؾ ثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی دس د ٚثقذ ٔیضاٖ تأحیش ٔ ٚیضاٖ
تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی تحّیُ ؿذ .ثؼیبس صیبد ٔیجبؿذ(  )Mean1 =3دس حبِی ؤ ٝیضاٖ تٛر ٝو٘ٛٙی ػشٔبیٍٟزاساٖ ث ٝػشٔبی- ٝ
ٌزاسی دس ایٗ ثخؾ وٕتش اص حذ ٔیبٍ٘یٗ ثٛد٘ ٚ ٜبٔٙبػت ٔیجبؿذ(  .)Mean2 =9.04دس ایٗ ٔیبٖ اِٛٚیت ا ٚ َٚد ْٚػشٔبیٍٟزاسی
اختلبف ث ٝحٛصٟٞبی «آٔٛصؽ دػتب٘ذسوبساٖ ثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،تٛػق ٝثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ ٔزبصی ٌیبٞبٖ
داسٚیی» « ٚایزبد  ٚتٛػق ٝؿشوتٟبی ثبصاسیبة  ٚكبدساتی (داسای ػیؼتٕٟبی خشیذ تضٕیٙی  »)... ٚداسدٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ آصٖٔٛ
ٚیّىبوؼ٘ ٖٛـبٖ داد اختالف ٔیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تٛر ٝدس ٚضقیت و٘ٛٙی ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٔیضاٖ تأحیش دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی دس ٕٝٞ
 8ؿبخق ٔٛسد ثشسػی دس حٛص" ٜثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی" اص ٘ؾش آٔبسی ٔقٙیذاس ٞؼتٙذ.
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جذول -8توسیع آماری و اولویتهای سمینههای سزمایهگذاری در مزحله بسته بنذی و حمل و نقل گیاهان دارویی
میشان توجه فعلی به
موضوع
انحزاف
معیار

میانگین

2/259

2/22

2/496

2/33

2/317

2/70

2/184

3/67

1/867

3/44

میشان تأثیز در
توسعه صنعت
گیاهان دارویی

سمینههای خزد سزمایهگذاری

تعییه استاوذاردَای مًرد ویاس در
حًسٌ تستٍ تىذی ي حمل يوقل
فىايریُای مزتًط تٍ ارسیاتی میشان
رعایت استاوذاردَای جُاوی در
تستٍ تىذی گیاَان داريیی
تًلیذ تجُیشات ي ماضیىأالت
حمل ي وقل گیاَان داريیی
آمًسش تًلیذکىىذگان در سمیىٍ
تستٍ تىذی ي حمل ي وقل گیاَان
داريیی
تًلیذ تجُیشات ي ماضیىأالت تستٍ
تىذی گیاَان داريیی

میانگین

انحزاف
معیار

امتیاس
اولویت

آسمون
ویلکاکسون

Z

sig

8/83

1/537

6/61

-4/469

0/000

8/70

1/601

6/37

-4/561

0/000

8/27

1/596

5/56

-4/475

0/000

9/20

1/789

5/53

-4/555

0/000

8/07

1/799

4/62

-4/553

0/000

8/61

2/87

نتیجهگیری و پیشنهادات
دس فیٗ حبَ و ٝتحّیُ تبسیخی س٘ٚذ تٛػق ٝالتلبدی وـٛسٞبی تٛػق ٝیبفت٘ ٝـبٖ داد ٜاػت و ٝاِٚیٗ ٔؼیش پیـشفت آٟ٘ب
ثخؾ "وـبٚسصی" ثٛد ٜاػتِٚ ،ی دس حبَ حبضش ٘یض ٔؼیش اكّی پیـشفت التلبدی ،ارتٕبفی  ٚفشٍٙٞی وـٛسٞبیی ثب ؿشایظ
التلبدیٙٔ ،بثـ عجیقی  ٚآة ٛٞ ٚایی ایشاٖ" ،تٛػق ٝوـبٚسصی" اػت .ثذ ٖٚتشدیذ ٚیظٌی طئٛپّیتیىی ایشاٖ  ٚلشاس داؿتٗ دس ٔٙغمٝ
خـه ٘ ٚیٕ ٝخـه رٟبٖ  ٚضشٚست دػتیبثی ث ٝأٙیت پبیذاس غزایی ایزبة ٔیىٙذ ثش تِٛیذ  ٚدسآٔذصایی اص عشیك وـت
ٔحلٛالتی ثب ٚیظٌیٟبیی اص رّٕ٘ :ٝیبص آثی پبییٗٔ ،مب ْٚث ٝخـىی ،داسای احشات ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ ثش ثٟجٛد ػالٔتی ٔشدْ،
لبثّیت ٌؼتشد ٜدس فشآٚسی ،تِٛیذ اؿتغبَ فشاٚاٖ ث ٝاصای ٞش ٚاحذ ػشٔبیٌ ٝزاسی  ٚلبثّیت ٌؼتشد ٜثشای كبدسات  ٚتِٛیذ دسآٔذ اسصی؛
تٕشوض ؿٛد .ؽشفیت ثخؾ وـبٚسصی ایشاٖ ثٌٟ٘ٛ ٝبی اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ پبػخٍٛی ثخؾ ٕٟٔی اص ٘یبصٞبی غزایی  ٚداسٚیی وـٛس
ثبؿذٌ .شایؾ ّٔی  ٚرٟب٘ی ثٔ ٝلشف ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚتٛر ٝػشٔبیٍٟزاساٖ فشك ٝتِٛیذ داس ٚث ٝتِٛیذ  ٚفشآٚسی ایٗ ٌیبٞبٖ؛ تِٛیذ
داسٞٚبی ٌیبٞی  ٚتشٚیذ  ٚآٔٛصؽ ٔلشف ٌیبٞبٖ داسٚیی سا ٔٛسد تٛرٔ ٝذیشاٖ تٛػق ٝوـبٚسصی  ٚثٟشٞجشداساٖ ثخؾ وـبٚسصی لشاس
داد ٜاػت .پتب٘ؼیُ فؾیٓ اؿتغبِضایی ٌیبٞبٖ داسٚیی ٍ٘ ٚب ٜدیٙی ث ٝتِٛیذ ٔ ٚلشف ٌیبٞبٖ داسٚیی ثب ؿشایظ ؿغّی  ٚدیٙی وـٛس
تٛر ٝسٚصافض ٖٚث ٝتٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی (تِٛیذ ،فشآٚسی ،ثؼت ٝثٙذی ،كبدسات  )... ٚسا ثذ٘جبَ داؿت ٝاػت .ثب ایٗ حبَ اسصؽ
افضٚد ٜپبییٗ تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚضقف كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ثذِیُٔ :ـىالت فشآٚسی ،ثؼت ٝثٙذی ،ثبصاسیبثی  ٚثبصاسسػب٘ی،
ا٘جبسداسی ،وٓ تٛرٟی ث ٝػتب٘ذاسد تِٛیذ صسافی  ٚعجیقت ،سٚاد ؿی ٜٛػٙتی تِٛیذ(وبؿت ،داؿت  ٚثشداؿت ػٙتی  ٚثٟشٚ ٜسی پبییٗ
تِٛیذ)ٔ ،ـىالت تٛصیـ ٔ ٚلشف ٌیبٞبٖ داسٚییٛٔ ،رت وبٞؾ رزاثیت ػشٔبیٍٟزاسی دس ایٗ حٛصٌ ٚ ٜشیض ػشٔبیٟٟب اص آٖ ؿذٜ
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اػت .اص عشفی٘ ،بٔـخق ثٛدٖ صٔیٞ ٝٙبی ػشٔبیٌ ٝزاسی دس حٛصٔ ٜختّف كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔٛرت ػشدسٌٕی ػشٔبیٍٟزاساٖ
فاللٕٙذ  ٚایخبسٌش ثشای ٚسٚد وٓ سیؼه ث ٝفشك ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایشاٖ ؿذ ٜاػت.

جذول -9توسیع آماری و اولویتهای سمینههای سزمایهگذاری در مزحله"باساریابی و صادرات گیاهان دارویی"
میشان تأثیز در

میشان توجه فعلی
به موضوع
انحزاف
معیار

2/597
2/252

توسعه صنعت
گیاهان دارویی

سمینههای خزد سزمایهگذاری
میانگین

2/82
2/93

2/742

آسمون
ویلکاکسون

میانگین

آموزش دستاندرکاران بازاریابی و

انحزاف

امتیاس
اولویت

Z

معیار

9/47

1/408

6/65

تًسعٍ تاساریاتی ي فزيش مجاسی گیاَان
داريیی

9/48

1/214

6/56

ایجاد ي تًسعٍ ضزکتُای تاساریاب ي
غادراتی(دارای سیستمُای خزیذ
تضمیىی ي )...

صادرات گیاهان دارویی

-4/634
-4/481

sig
0/000
0/000

9/43

1/357

6/47

9/20

1/540

6/38

3/61

تحقیق در تخص تاسارَای َذف ي
ظزفیتُای غادرات گیاَان داريیی ایزان 9/47
تٍ ایه تاسارَا

1/408

5/86

2/582

3/00

تحقیقات صادرات گیاهان دارویی

8/63

1/402

5/63

0/000 -4/490

2/822

2/46

ایجاد بازارچه مرزی گیاهان دارویی

8/03

1/650

5/57

0/000 -4/430

2/700

3/43

تحقیقات بازاریابی گیاهان دارویی

8/67

1/470

5/24

0/000 -4/464

2/96
2/709

2/82

2/409

ایجاد تاسارچُُای گیاَان داريیی در َز
یک اس ضُزَا

0/000
-4/552
-4/462

0/000

0/000
-4/555

9/04
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ثب فٙبیت ث ٝإٞیت  ٚربیٍب ٜرغشافیبیی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ،اػتبٖ ٔشصی ثٛدٖ ٘ ٚمؾ آٖ دس تِٛیذٔ ،لشف  ٚكبدسات
ٚ ٚاسدات ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚاص عشفیٔ ،ـىالت التلبدی -ارتٕبفی ٔٙغم ،ٝػغح ثبالی ثیىبسی  ٚوٕجٛد ؿذیذ ٔٙبثـ آثی ،تٛر ٝثٝ
تٛػق ٝحٛصٟٞبی ػبصٌبس ثب ایٗ ؿشایظ  ٚفذْ ٘یبص ث ٝػشٔبیٍٟزاسی ثؼیبس ٌؼتشد ٚ ٜخبسد اص تٛاٖ ثخؾ خلٛكی دس پیـشفت
ٔٛلقیت اػتبٖ ثؼیبس ٔخٕش حٕش اػت .دس ایٗ ٔیبٖ ،ثب تٛر ٝثٌ ٝؼتشدٌی ٌیبٞبٖ داسٚیی ثٔٛی اػتبٖٚ ،رٛد وـبٚسصاٖ ٔزشة دس ایٗ
حٛصٚ ،ٜرٛد ٔشاوض تحمیمبت وـبٚسصی ٙٔ ٚبثـ عجیقی دس ٔٙغم ٚ ٝفضْ ٔذیشاٖ اػتبٖ ث ٝوبٞؾ فمش  ٚثیىبسی دس اػتبٖ ثب اػتفبد ٜاص
ؽشفیتٟبی ٔٛرٛد ،تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اص إٞیت  ٚربیٍب ٜاسصؿٕٙذی ثشخٛسداسػت .دس فیٗ حبَ٘ ،جٛد اعالفبت دس صٔیٝٙ
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اِٛٚیتٟبی وـت  ٚػشٔبیٍٟزاسی دس ایٗ كٙقتٔ ،ؼئّٟبی ثٛد وٛٔ ٝسد تٛر ٝثش٘بٟٔشیضاٖ تٛػق ٝاػتبٖ لشاس ٌشفت .ثش ایٗ اػبع ،دس
ایٗ تحمیك ث ٝثشسػی اِٛٚیتٟبی ػشٔبیٍٟزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایٗ اػتبٖ پشداخت ٝؿذ.
 90دسكذ آ٘بٖ ٔذاسن وبسؿٙبػی اسؿذ  ٚدوتشی
ؿٙبخت ٚیظٌیٟبی فشدی  ٚحشف ٝای خجشٌبٖ ٔٛسد ٔغبِق٘ ٝـبٖ داد وٝ
داس٘ذ  ٚسؿت ٝتحلیّی ثیؾ اص  90دسكذ آ٘بٖ وـبٚسصی  ٚدس حٛصٟٞبی ٔشتجظ ثب ٌیبٞبٖ داسٚیی ثب ٔیبٍ٘یٗ ػبثم ٝخذٔت ثیؾ اص 12
ػبَ دس ثخؾ وـبٚسصی  ٚثیؾ اص  10ػبَ اختلبف دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔیجبؿذ .ایٗ اعالفبت ٔؤیذ ربیٍبٕٔ ٜتبص  ٚتخللی
افضبی ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك ثشای پبػخٍٛیی ث ٝػؤاالت تحمیك ثٛد ٚ ٜافتجبس ٘تبیذ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ.
ثخؾ دیٍشی اص ٘تبیذ تحمیك ٔؤیذ آٖ ثٛد و ٝدس ثخـٟبی ٔختّف كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی حٛصٟٞبیی ٚرٛد داسد و ٝدس تٛػقٝ
كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔؤحش٘ذ  ٚػشٔبیٍٟزاساٖ فاللٕٙذ ٔیتٛا٘ٙذ ثش آٖ اػبع الذاْ ث ٝػشٔبیٍٟزاسی دس آٖ حٛصٟٞب ٕ٘بیٙذ .ایٗ
ثخـٟب ؿبُٔٔ :شاحُ "لجُ اص وبؿت  ٚوبؿت"" ،داؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداسی"" ،فشآٚسی"" ،ثؼت ٝثٙذ ی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ " " ٚثبصاسیبثی
 ٚكبدسات" ٔیجبؿذٔ .یبٍ٘یٗ تأحیش حٛصٟٞبی ٔشثٛط ثٞ ٝش یه اص ثخـٟبی فٛق دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ث ٝتشتیت فجبستٙذ اص:
( 9/04 ٚ 8/61 ،8/74 ،8/41 ،8/44اص  .)10دس حبِی و ٝدس حبَ حبضش ٔیضاٖ تٛر ٝث ٝایٗ حٛصٞ ٜب  ٚػشٔبیٍٟزاسی دس آٟ٘ب ثؼیبس
پبییٗ ٔیجبؿذ(ث ٝتشتیت( 3 ٚ 2/87 ،3/75 ،3/24 ،3/31 :اص  .))10ایٗ ٔٛضٛؿ ث ٝسٚؿٙی ثیبٍ٘ش ؿىبف صیبد ثیٗ ٚضقیت و٘ٛٙی ٔیضاٖ
تٛر ٝث ٝحٛصٟٞبی ٔختّف ٞش اص ثخـٟبی كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ٔ ٚیضاٖ تأحیش آٟ٘ب دس تٛػق ٝایٗ كٙقت دس كٛست ػشٔبیٍٟزاسی
ٔٙبػت دس آٖ حٛصٟٞب سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ.
ثخؾ ٕٟٔی اص ٘تبیذ تحمیك ٔؤیذ آٖ ثٛد و ،ٝدس ٔشحّ" ٝلجُ اص وبؿت  ٚوبؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی" ػ ٝحٛص« ٜتِٛیذ وٛدٞبی
اسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،تِٛیذ ثزٚس اكالح ؿذ« ٚ »ٜتِٛیذ ػٕ ْٛاسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی»
ثیـتشیٗ تأحیش سا دس تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی داس٘ذ .دس ٔشحّ" ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداسی ٌیبٞبٖ داسٚیی" تٛر ٝث ٝػ ٝحٛصٜ
«تِٛیذ تزٟیضات ٔ ٚبؿیٗ الت خبف ثشداؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،فٙبٚسی تـخیق ٔٙبػت تشیٗ صٔبٖ ثشداؿت ثب تٛر ٝث ٝثیـتشیٗ ٚ
ثب ویفیت تشیٗ ٔٛاد ٔؤحش« ٚ »ٜتِٛیذ  ٚپیبدٞؼبصی فٙبٚسیٟبی ٍٟ٘ذاسی  ٚا٘جبسداسی ٌیبٞبٖ داسٚیی» ثبالتشیٗ اِٛٚیت سا دس فشایٙذ
تٛػق ٝػشٔبیٍٟزاسی داس٘ذ .دس ٔشحّ" ٝفشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی " حٛصٟٞبی «تِٛیذ ٔٛاد اِٚی ٝآسٔٚبتیه خٛساوی ،آسایـی ثٟذاؿتی ٚ
داسٚیی  ٚفلبسٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی» « ٚتِٛیذ تزٟیضات ٔ ٚبؿیٙأالت فشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی» اِٛٚیتٞبی ا ٚ َٚدٔ ْٚیضاٖ تأحیش آٟ٘ب دس
تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ سا ث ٝخٛد اختلبف دادٞب٘ذ .دس "ثؼت ٝثٙذ ی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ يیاٞبٖ داس ٚیی" ٘یض ٘تبیذ ٘ـبٖ داد و ٝػشٔبی- ٝ
ٌزاسی دس حٛصٟٞبی«تقییٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ثؼت ٝثٙذی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٌیبٞبٖ داسٚیی» « ٚفٙبٚسیٟبی ٔشثٛط ث ٝاسصیبثی
دس ٔشحّ" ٝثبصاسیبثی  ٚكبدسات
ٔیضاٖ سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی رٟب٘ی دس ثؼت ٝثٙذی ٌیبٞبٖ داسٚیی» اص اِٛٚیتثبالتشی ثشخٛسداس٘ذ.
ٌیبٞبٖ داسٚیی " ٘یض یبفتٟٟبی پظٞٚـی ٔؤیذ آٖ ثٛد و ٝحٛصٟٞبی «آٔٛصؽ دػتب٘ذسوبساٖ ثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی»،
«تٛػق ٝثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ ٔزبصی ٌیبٞبٖ داسٚیی» « ٚایزبد  ٚتٛػق ٝؿشوتٟبی ثبصاسیبة  ٚكبدساتی (داسای ػیؼتٕٟبی خشیذ
تضٕیٙی  »)... ٚدس اِٛٚیت تأحیش دس كٙقت فٛق لشاس داس٘ذ .ایٗ یبفتٟٟب تمشیجب ثب ٘تبیذ ٔغبِقبت  ٚدیذٌبٟٞبی وبسؿٙبػی ثزِی( ،)1395
یضدا٘ی( ٚ )1394حٕضٞبی( ٕٞ )1395خٛا٘ی داسد .دس خلٛف تٛػق ٝتِٛیذ داٚسٞبی ٌیبٞی ٘یض ثب ٘تبیذ تحمیك دایٚ ٖٛ
ٕٞىبساٖ(ٕٞ )Da-yuan et al, 1996خٛا٘ی داسد .ثب تٛر ٝث ٝیبفتٟٟبی ثذػت آٔذ ٜث٘ ٝؾش ٔیشػذ اِٛٚیتٟب تقییٗ ثب سٚیىشدٞبی
ریُ لشاثت صیبدی داس٘ذ.
 oحٛص ٜرذیذ تِٛیذی و ٝػبثمب وٕتش سٚی آٟ٘ب ػشٔبیٌ ٝزاسی ؿذ ٚ ٜثقضب إٞیت  ٚربیٍب ٜآٟ٘ب ٘بؿٙبخت ٝیب وٕتش ؿٙبختٝ
ؿذ ٜثٛد ٜاػتٔ .ب٘ٙذ :تِٛیذ ٔٛاد اِٚی ٝآسٔٚبتیه خٛساوی ،آسایـی ثٟذاؿتی  ٚداسٚیی  ٚفلبسٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی ،تِٛیذ
تزٟیضات ٔ ٚبؿیٗ الت خبف ثشداؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی ،فٙبٚسیٟبی ٔشثٛط ث ٝاسصیبثی ٔیضاٖ سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی رٟب٘ی
دس ثؼت ٝثٙذی ٌیبٞبٖ داسٚیی ... ٚ
 oدسآٔذصایی ثیـتش؛ ٔٛاسد ٔٛسد اؿبس ٜثقضب ثیـتش اص تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی ثشای دػت ا٘ذسوبساٖ تِٛیذ دسآٔذ ٔیىٙذ  ٚایٗ
ٔٛضٛؿ سٚیىشد رذیذی اػت دس فشایٙذ تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی
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 oایزبد فشكتٟبی ؿغّی رذیذ؛ ٔب٘ٙذ :ثیٕ ٝفشاٌیش ٚاحذٞبی تِٛیذ ٌیبٞبٖ داسٚیی ،ایزبد خٛؿٟٟبی كٙقتی دس كٙقت ٌیبٞبٖ
داسٚیی  ٚداسٞٚبی ٌیبٞی  ٚساٜا٘ذاصی دٞىذٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی دس اػتبٟ٘بی ٔؼتقذ
دس ٕٞیٗ ساػتب ،یىی اص ٕٟٔتشیٗ حٛصٟٞبی ػشٔبیٍٟزاسی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی ایزبد ؿجى ٝثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ داخّی ٚ
خبسری ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت .ثخلٛف ثب فٙبیت ث ٝتٛػق ٝتِٛیذ داٚسٞبی ٌیبٞی دس رٟبٖ ٘ ٚیبص ثٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی  ٓٞدس داخُ ٓٞ ٚ
دس خبسد ث ٝؿذت دس حبَ افضایؾ اػت .ثٙبثش ایٗ ؿٙبخت رائم ٚ ٝػالیك غزایی ٔ ٚلشفی ُّٔ ٔختّف رٟبٖ  ٚتشٚیذ تٛػقٔ ٝلشف
داخّی ث ٝؿذت ٔٛسد تٛر ٝكبحجٙؾشاٖ ایٗ كٙقت لشاس داسد  ٚتحمیك حبضش ٘یض ثش آٖ تأویذ ؿذ ٜاػت .ایٗ یبفتٟٟب ثب ٘تبیذ تحمیك
ػفیذوٗ( ،)1395كبدلی( ٚ )1395حزتی(ٕٞ )1395خٛا٘ی داسد  ٚالصْ اػت ثخـٟبی دِٚتی ٘یض ٔـٛلٟبی الصْ ثشای ٚسٚد ثخؾ
خلٛكی ث ٝػشٔبیٍٟزاسی دس حٛصٟٞبی یبد ؿذ ٜسا فشا ٓٞوٙٙذ.
دس پبیبٖ ضٕٗ اسائ ٝپیـٟٙبداتی وٙٔ ٝتذ اص یبفتٟٟبی ایٗ تحمیك اػت ،ا٘تؾبس ٔی سٚد ثب ارشایی ؿذٖ  ٚثٟشٞجشداسیاص ٘تبیذ،
صٔی ٝٙتٛػق ٝاؿتغبَ  ٚوبسآفشیٙی دس كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ػیتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ،تشثیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔبٞش  ٚایزبد فشكتٟبی
ؽ د  ٚاٞذاف ٔـخق ؿذ ٜدس چـٓ ا٘ذاص تٛػق 20 ٝػبِٞ ٚ ٝذفٟبی ثش٘بٔ ٝالتلبد ٔمبٔٚتی اػتبٖ ٔحمك
ؿغّی ػجض دس اػتبٖ فشاٚ ٓٞ
ؿٛد.
 - 1دس ٔشحّ" ٝلجُ اص وبؿت  ٚوبؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی" ػ ٝحٛص« ٜتِٛیذ وٛدٞبی اسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،تِٛیذ
ثزٚس اكالح ؿذ« ٚ »ٜتِٛیذ ػٕ ْٛاسٌب٘یه ٔٛسد ٘یبص ٔضاسؿ ٌیبٞبٖ داسٚیی» دس اِٛٚیت ػشٔبیٍٟزاسی لشاس ٌیش٘ذ.
 - 2دس ٔشحّ" ٝداؿت ،ثشداؿت  ٚا٘جبسداسی ٌیبٞبٖ داسٚیی" ثش٘بٟٔشیضی ػشٔبیٍٟزاسیٟب ٔتٕشوض ثش ػ ٝحٛص« ٜتِٛیذ تزٟیضات ٚ
ٔبؿیٗ الت خبف ثشداؿت ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،فٙبٚسی تـخیق ٔٙبػت تشیٗ صٔبٖ ثشداؿت ثب تٛر ٝث ٝثیـتشیٗ  ٚثب ویفیت
تشیٗ ٔٛاد ٔؤحش« ٚ »ٜتِٛیذ  ٚپیبدٞؼبصی فٙبٚسیٟبی ٍٟ٘ذاسی  ٚا٘جبسداسی ٌیبٞبٖ داسٚیی» ثبؿذ.
 - 3دس ٔشحّ" ٝفشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی " حٛصٟٞبی «تِٛیذ ٔٛاد اِٚی ٝآسٔٚبتیه خٛساوی ،آسایـی ثٟذاؿتی  ٚداسٚیی  ٚفلبسٌ ٜیبٞبٖ
داسٚیی» « ٚتِٛیذ تزٟیضات ٔ ٚبؿیٙأالت فشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی» دس اِٛٚیت ثش٘بٟٟٔبی ػشٔبیٍٟزاسی دس تٛػق ٝایٗ كٙقت دس
اػتبٖ لشاس داد ٜؿٛد.
 - 4ػشٔبیٍٟزاسی دس صٔیٟٟٙبی «تقییٗ اػتب٘ذاسدٞبی ٔٛسد ٘یبص دس ثؼتٟجٙذی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٌیبٞبٖ داسٚیی» « ٚفٙبٚسیٟبی ٔشثٛط
ث ٝاسصیبثی ٔیضاٖ سفبیت اػتب٘ذاسدٞبی رٟب٘ی دس ثؼت ٝثٙذی ٌیبٞبٖ داسٚیی» دس اِٛٚیت ػشٔبیٍٟزاسی دس حٛص" ٜثؼت ٝثٙذی ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ ٌیبٞبٖ داسٚیی" لشاس ٌیشد.
 - 5دس ٔشحّ" ٝثبصاسیبثی  ٚكبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی " ثیـتش تٕشوض ػشٔبیٍٟزاسیٟب دس ػ ٝحٛص« ٜآٔٛصؽ دػتب٘ذسوبساٖ ثبصاسیبثی ٚ
كبدسات ٌیبٞبٖ داسٚیی»« ،تٛػق ٝثبصاسیبثی  ٚفشٚؽ ٔزبصی ٌیبٞبٖ داسٚیی» « ٚایزبد  ٚتٛػق ٝؿشوتٟبی ثبصاسیبة  ٚكبدساتی
(داسای ػیؼتٕٟبی خشیذ تضٕیٙی  »)... ٚكٛست پزیشد.

فهرست منابع
-1
2
3
4
5

-

أیذثیٍی ،س.)1388 (.ضشٚست اػتب٘ذاسد وشدٖ  ٚتِٛیذ  ٚفشآٚسی ٌیبٞبٖ داسٚییٔ .زٕٛفٔ ٝمبالت ٕٞبیؾ فّٕی تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ
داسٚیی ایشأٖ ،شوض آٔٛصؽ فبِی أبْ خٕیٙی(سٚ )ٜصاست رٟبدوـبٚسصی ،ف ،29تٟشاٖ.
ثزِی .ْ ،س .)1395 ( .سٚػتبی ٔیبة ٔش٘ذ ،اٍِٛی وبؿت اكِٛی ٌُ ٔحٕذی.
ثیشا٘٘ٛذ ،ؿ .حٌ ٌٝ٘ٛ 8000 .)1395(.یب ٜداسٚیی دس ایشاٖ .اػتبٖ ِشػتبٖ.
پبوضاد ،ؿ .)1395(.ؿٙبػبیی ٞ 12ضاس ٌٌ ٝ٘ٛیبٞی دس ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ٔ .زّ ٝا٘الیٗ افىبس ٘یٛص ،فلش ٞبٔ ،ٖٛصاٞذاٖ.
پٛیبٖ ٚ .ْ ،حمٟبالػالٔی . ْ ،دٌ .)1387( .یبٞبٖ داسٚیی ٔٙبعك حفبؽت ؿذ ٜخشاػبٖ رٛٙثی .ا٘تـبست اداس ٜوُ حفبؽت ٔحیظ صیؼت
خشاػبٖ رٛٙثی،ا٘تـبسات سٚػتب ،ثیشرٙذ.
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-6
-7
-8
-9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

ػفیذوٗ ،ف٘ .)1395 ( .مـ ٝسا ٜربٔـ ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚعت ػٙتی وـٛس .ػتبد تٛػق ٝفّ ٚ ْٛفٙبٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚعت ػٙتی،
ٔقب٘ٚت فّٕی -فٙبٚسی سیبػت رٕٟٛسیٛٔ ،ػؼ ٝتحمیمبت رٍّٟٙب ٔ ٚشاتـ وـٛس ،تٟشاٖ.
ػفیذوٗ ،ف .)1395(.حشوت الن پـتٛاس دس تذٚیٗ اػتب٘ذاسد ٌیبٞبٖ داسٚیی .خجشٌضاسی ایش٘ب ،تٟشاٖ.
ؿٟٙبصی ،ع ،.یضدا٘ی ،د ٚ .ارٙی ،ی .)1385( .ثشسػی ٚضقیت تزبست ٌیبٞبٖ داسٚیی دس رٟبٖ  ٚایشاٖ .اِٚیٗ ٕٞبیؾ ٔٙغمٟبی ٌیبٞبٖ
داسٚیی ،ادٚیٟبی ٔ ٚقغش ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ؿٟشوشد ،ؿٟشوشد.
حبریٕیشسحیٕی ،ع .د .)1392 (.ثشسػی فٛأُ التلبدی -ارتٕبفی ٔؤحش ثش تٛػق ٝكٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ٔشوضی؛ عشح
تحمیمبتی ػبصٔبٖ تحمیمبت ،آٔٛصؽ  ٚتشٚیذ وـبٚسصی ،تٟشاٖ.
حبریٕیشسحیٕی ،ع .د .فٕٛیی ،ؿٔ ٚ .ْ.خجش دصفِٛی ،ؿ .)1394 (.ثشسػی ضشٚست ،إٞیت  ٚاثقبد تذٚیٗ ثؼتٟٟبی وبسآفشیٙی ٌیبٞبٖ
داسٚیی .ػٔٛیٗ وٍٙشٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی ایشأٖ ،ـٟذ.
حزتی .)1395( .ْ ،ػخٙشا٘ی دس رّؼ ٝػتبد ٌیبٞبٖ داسٚیی .تٟشاٖ.
حٕضٞبی ،ا٘ .)1395(.ح ٜٛتِٛیذ  ٚفشضٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی لبٕ٘ٙ٘ٛذ ؿٛد .فض ٛوٕیؼی ٖٛثٟذاؿت ٚدسٔبٖ ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ،ػبیت
ربٔقٌ ٝیب ٜدسٔب٘ی.
كبدلی ،د .)1395(.ساٜا٘ذاصی دٞىذٌ ٜیبٞبٖ داسٚیی دس خشاػبٖ رٛٙثی ثٕٞ ٝت رٟبد دا٘ـٍبٞی ،ثیشرٙذ.
فلبس .ْ ،ٜح .)1395(.پیـشفت كٙقت ٌیبٞبٖ داسٚیی آغبص ؿذ ٜاػت .ػتبد تٛػق ٝفّ ٚ ْٛفٙبٚسی ٌیبٞبٖ داسٚیی  ٚعت ػٙتی ٔقب٘ٚت
فّٕی  ٚفٙبٚسی سیبػت رٕٟٛسی ،خجشٌضاسی ایش٘ب ،تٟشاٖ.
فذائی ،ف ٚ .كٙذٚلذاساٖ .ْ ،ح .)1392 (.رٕـ آٚسی  ٚؿٙبػبیی ثشخی ٌٞ ٝ٘ٛبی ٌیبٞبٖ داسٚیی دس اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ .اِٚیٗ
ٕٞبیؾ ٔٙغمٟبی ٌیبٞبٖ داسٚیی ؿٕبَ وـٛسٌ ،شٌبٖ.
ِٚیضادٚ .)1395 ( .ْ ،ٜرٛد یه ٞضاس ٌیب ٜداسٚیی دس اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ  .فضٞ ٛیئت فّٕی ٔزتٕـ آٔٛصؽ فبِی ػشاٚاٖ ٚ
سئیغ وب٘ ٖٛتٛػقٌ ٝیبٞبٖ داسٚیی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛچؼتبٖ ،ؿجى ٝاعالفشػب٘ی سا ٜدا٘ب ،ػشاٚاٖ.
یضدا٘ی ،دٌ .)1394(.فت ٌٛٚثب خجشٍ٘بس فّٕی ایؼٙبٔ .ذیشٌش ٜٚتخللی وـبٚسصی ٙٔ ٚبثـ عجیقی رٟبد دا٘ـٍبٞی.
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