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 هقذهه
ٚ ثماب  ٚ تاذاْٚ ص٘اذٌی     ثٛدٜ ٚ ٞؼت تٛرٝ ٔٛسدثحج تِٛیذ دس ص٘ذٌی ثـش اص دیشثبص 

ٞب دس ٌشٚ آٖ ثٛدٜ اػت، ثب ٌزؿت صٔبٖ حؼبػیت ٔٛضٛع ثشای رٛأاغ ثـاشی    ا٘ؼبٖ
ای واٝ   . ثشخی اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ(17: 3191)سؿٛ٘ذ، ثیـتش اص پیؾ ؿذٜ اػت 

ٞبی ٔتؼذدی دس تجاذیُ حاشٚح حبصاُ اص     اص ٔٙبثغ عجیؼی فشاٚا٘ی ثشخٛسداس٘ذ، ثب چبِؾ
 ٝ ی پبیاذاس سا ثاٝ ٕٞاشاٜ داؿاتٝ ثبؿاٙذ       ایٗ ٔٙبثغ، ثٝ ػبیش اؿىبَ داسایی وٝ ثتٛا٘ذ تٛػاؼ

ٔؼبئُ اػبػی حبَ حبضش وـٛس،  ی صرّٕٝا .(1: 3191)صیبدی ٚ ٕٞىبساٖ، ٔٛارٝ ٞؼتٙذ 
حبصاُ  ٚ صبدساح ٘فت ٚ ٔٛاد خبْ ٔؼذ٘ی اػت وٝ  اػتخشادشاٖ ثٝ ٚاثؼتٍی التصبد ای

َ  ی افضٚدٜ تی ثب ضشیت اسصؽالٔحصٛآٖ  دسپای   صا ٚ داسای ٘ٛػابٖ پای   ا٘ذن، غیشاؿاتاب
د٘جبَ داؿتٝ اػت. ٚلٛع  ٔذاْٚ التصبد وـٛس سا ثٝ یختٍیس دسآٔذی ثٛدٜ ٚ ایٗ أش دسٞٓ

ٝ     سٚ٘ك ٚ  ی ٚیظٜ دس پی تزشثٝ ثٝ ،ٞب ایٗ آؿفتٍی  ی سواٛد دسآٔاذٞبی ٘فتای دس یاه دٞا
 .(4: 3197پٛس،  )سرت دٞذ تِٛیذی وـٛس خجش ٔی ی ٌزؿتٝ، اص ضؼف ثٙیٝ

ٖ    ی تٛاٖ ٌفت دغذغٝ ٔی ٌازاساٖ وـاٛس،    اصّی ایٗ سٚصٞابی ػیبػاتٍزاساٖ ٚ لاب٘ٛ
تاٛاٖ   ثٙیابٖ، ٔای   پازیش ٚ دا٘اؾ   ثب تمٛیت تِٛیاذ سلبثات  ِزا  ؛حٕبیت اص تِٛیذ ّٔی اػت

ٚیظٜ اؿاتابَ سا ثٟجاٛد ثخـایذ ٚ التصابد وـاٛس سا دس ٔمبثاُ        التصبدی، ثٝٞبی  ؿبخص
التصابد   .(3: 3197)ٔشواض ٔابِٕیشی ٚ ػایب ،     ٞبی داخّی ٚ خبسری، ٔصٖٛ داؿت ؿٛن

ٔمبٚٔتی ثذٖٚ سٚ٘ك تِٛیذ ّٔی ٚ فشًٞٙ اػاتفبدٜ اص تِٛیاذاح داخّای، تٛفیاك چٙاذا٘ی      
٘خٛاٞذ داؿت. تِٛیذ ّٔی ثیؾ اص ٞش ٔٛلؼیت دیٍشی ثشای تحمك التصبد ٔمبٚٔتی یاه  

تٛا٘اذ ٘ماؾ اػبػای دس ایاٗ ٔمبٚٔات ثابصی وٙاذ.         واٝ ٔای   ضشٚسح اػت؛ ثٝ دِیُ ایٗ
ی تِٛیذ ّٔی اػت، ٘جبیاذ اص   ؼتبدٌی ٚ ٔمبٚٔت آٖ ٔمِٛٝٞبی ای التصبدی وٝ یىی اص ثٙیبٖ

 .(32: 3191)اػٕبػیّی خٛؿٕشداٖ ٚ ٕٞىبساٖ،  ٔؼیش خٛداتىبیی ٔٙحشف ؿٛد
ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت سٚصافضٖٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ سؿذ التصبدی دس ٞش ربٔؼٝ، دػتیبثی ثاٝ  

ٗ ٞب ث ٞب ٚ ّٔت ی دِٚت تِٛیذ ثیـتش ٚ ٘شخ سؿذ ثبالتش، ٕٞٛاسٜ دغذغٝ سٚ  ٛدٜ اػت. اص ایا
ٝ   تشیٗ اٞذاف التصبد واالٖ )ٔاٛسد تیویاذ تٕابٔی دِٚات      یىی اص ٟٔٓ سیاضاٖ   ٞاب ٚ ثش٘بٔا

)اػاتبدی،  التصبدی دس وـٛسٞبی رٟبٖ( دػتیبثی ثٝ سؿذ التصبدی ٔذاْٚ ٚ پبیذاس اػات  
3191 :314). 

ی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٔجٙای ثاش تِٛیاذ ّٔای ٚ     اص ػٛٞبی اخیش، سٕٞٙٛدٞبیی  دس ػبَ
ٝ    یت اص وبس ٚ ػشٔبیٝحٕب ی  ی ایشا٘ی اسائٝ ؿذٜ اػت. ایـبٖ تِٛیذ ّٔای سا ثٙیابٖ ٚ حّما

ٚالٖ ثٝ ایٗ أاش تیویاذ   ؤثش ِضْٚ حٕبیت اص ٔؼ  اػبػی پیـشفت التصبد دا٘ؼتٝ ٚ ثب تىیٝ
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دٞذ ٚ اص ثؼذی  ا٘ذ. تِٛیذ داسای اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ اػت؛ اص ثؼذی اؿتابَ سا افضایؾ ٔی وشدٜ
ؿٛد؛ اص عشفی احش سٚا٘ی آٖ، افاضایؾ اػتٕابد ثاٝ ٘فاغ ٚ      سدح ٔیدیٍش ػجت وبٞؾ ٚا

ثخاؾ آٖ ثاش    غشٚس ّٔی سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞاذ داؿات ٚ اص عشفای دیٍاش، احاشاح ٞٛیات      
ؿخصیت آحبد ٔشدْ ٔؤحش خٛاٞذ ثٛد. ثبیذ ثیبٖ داؿت اػتمالَ التصبدی اص ٔؼیش تِٛیاذ  

ٔمبْ ٔؼظآ سٞجاشی تِٛیاذ ّٔای سا ػابّٔی       .(13: 3194)ؿفیؼب ٚ ٔٛػٛی ِمٕبٖ، ٌزسد  ٔی
اٌش تِٛیاذ ّٔای   »داس٘ذ:  ٕ٘بیٙذ ٚ ثیبٖ ٔی ٞبی ٔختّف ٔؼشفی ٔی ػبص دس ػشصٝ ٕٞجؼتٍی

وٙذ؛ ٚ اٌش اػتمالَ التصابدی   پیذا ٕ٘ی ؿىُ ٍ٘شفت، اػتمالَ التصبدی ایٗ وـٛس تحمك
ٕ  ی ِٝیدس ٔؼ یؼٙی ا  ای تحمك پیذا ٘ىشد ربٔؼٝ یٓ ثٍیاشد ٚ  التصبد ٘تٛا٘ؼت خٛدؽ تصا

وٙذ؛ ٚ اٌاش اػاتمالَ    ػتمالَ ػیبػی ایٗ وـٛس تحمك پیذا ٕ٘یاذ ا  سٚی پبی خٛد ثبیؼت
 تاب  .ٞب، رض حشف، چیاض دیٍاشی ٘یؼات    حشف ی ای تحمك پیذا ٘ىشد، ثمیٝ ػیبػی ربٔؼٝ

 تٛا٘ذ ٘ىٙذ، ٕ٘ی التصبد خٛد سا لٛی ٘ىٙذ، پبیذاس ٘ىٙذ، ٔتىی ثٝ خٛد ٘ىٙذ، ٔؼتمُ یوـٛس
 .(3193)ثیب٘بح دس رٕغ وبسٌشاٖ، ػیبػی ٚ فشٍٞٙی ٚ غیشٜ تیحیشٌزاس ثبؿذِحبػ  اص

ٝ   ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت ػٙٛاٖ ی حبضاش، اثتاذا ضإٗ ٔاشٚسی وٛتابٜ ثاش        ؿذٜ، دس ٔمبِا
ی ٔٛضٛع پظٚٞؾ، ثٝ تـشیح سٚؽ تحمیك دس  ی تحمیمبح ا٘زبْ ٌشفتٝ، دس صٔیٙٝ پیـیٙٝ

ٓ  دٚ ثخؾ ویفی ٚ وٕی ٔای  دس ادأاٝ ثاٝ ؿٙبػابیی ساٞجشدٞابی احشٌازاس دس       ؛ ٚپاشداصی
ثٙاذی ساٞجشدٞاب ٚ    ٚ دس ٌبْ ثؼذی رٟت ػاغح  ساػتبی تحمك سٚ٘ك تِٛیذ ّٔی پشداختٝ

تفؼایشی اص ساٞجشدٞابی ٔاؤحش دس تحماك      ا  اٍِٛیی ػابختبسی  ٞٓی استجبط آٟ٘ب ثب  ٘حٜٛ
 ٕ٘بییٓ. سٚ٘ك تِٛیذ ّٔی اسائٝ ٔی

 
 هوبستگی هلیتوليذ هلی، اقتصادهقاوهتی و  -

، 3993ی ٘ٛثُ التصبد دس ػبَ  ی ربیضٜ سٚ٘بِذ وشٚص، التصبدؿٙبع ثضسي ٔؼبصش ٚ ثش٘ذٜ
تشاص  ی التصبدی، حذالُ ٞٓ ی تِٛیذی دس ٞش وـٛس، اٌش ٘ٝ ثیؾ اص رٙجٝ ٔؼتمذ اػت ثٙیٝ
)ٔاؤٔٙی،  دٞاذ  تحت تیحیش لشاس ٔای ارتٕبػی، ػیبػی، فشٍٞٙی ٚ أٙیت ّٔی ٘یض ثب آٖ ٚرٜٛ 

3191 :349). 
ٚ دس ٞش چبسچٛة فىشی، فّؼفی ٚ ارتٕبػی  ی ایذئِٛٛطیه ٞش التصبدی ثب ٞش پبیٝ

ٞب، تٟذیاذٞب ٚ ٔاٛا٘ؼی ٚراٛد داسد.     ٚ اِجتٝ دس ٔؼیش تحمك اٞذاف دؿٛاسی اٞذافی داسد
وٙٙذ ٘ظبْ التصبدی خٛد سا ثٝ ٘حاٛی   ای تالؽ ٔی عجیؼی اػت وٝ ػشدٔذاساٖ ٞش ربٔؼٝ

ٞبی ٔحتُٕ، اٞذاف التصبدی ربٔؼٝ ٔحمك  ی ایٗ دؿٛاسیٝ ٚرٛد ٕٞ ػبٔبٖ دٞٙذ وٝ ثب
 .(23: 3197)ٔؤٔٙی، ٚ ایٗ یؼٙی ایزبد التصبد ٔمبٚٔتی  ؿٛد
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ٝ  »اص ٍ٘بٜ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی  ثاش تِٛیاذ داخّای اػات، ثاش        دس التصبد ٔمابٚٔتی تىیا
التصبد اػت. سٚ٘ك التصبدی ٞٓ ایٗ اػت؛ سٚ٘ك التصبدی ثاب تِٛیاذ    دسٚ٘ی ی اػتحىبْ ثٙیٝ
 ؿٛد، ٘ٝ ثب چیض دیٍش ٞبی دسٚ٘ی وـٛس حبصُ ٔی ؿٛد، ثب فؼبَ وشدٖ ظشفیت ٔی حبصُ

ػتٖٛ فمشاح التصبد ٔمبٚٔتی تِٛیذ داخّی اػات.  . (3191ٚالٖ ٘ظبْ، ؤ)ثیب٘بح دس دیذاس ٔؼ
یمیٙبً ثبیذ ٞٓ ثٝ آٖ وٕه تضسیاك ؿاٛد، ٞآ اص     ،سٚ٘ك پیذا وٙذ ذتِٛیذ داخّی اٌش ثخٛاٞ

ٔب٘غ سؿذ آٖ اػت رٌّٛیشی ؿٛد، ٞٓ ثشای ٔحصٛالح، ثابصاس ثاٝ ٚراٛد     چیضٞبیی وٝ
 .(3191)ثیب٘بح دس دیذاس وبسٌشاٖ، .«ؿٛد ٞٓ ٚاسداح ٔحصٛالح ٔـبثٝ ثٝ ٘حٛی وٙتشَ ثیبیذ،

 ٝ ٙٙاذ ٚ ٘مـای   و ی آحابد ربٔؼاٝ ػٙاٛاٖ ٔای     ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی سٚ٘ك تِٛیذ سا ٚظیفا
ٞبی ٔختّف لبئُ ٞؼتٙذ وٝ ثذٖٚ اتحابد   ٚالٖ دس ػشصٝؤاػبػی ثشای تٕبٔی ٔشدْ ٚ ٔؼ

ٗ  ٚ ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ تٕبْ اسوبٖ ربٔؼٝ ٔحمك ٘خٛاٞذ ؿذ: واٝ ایاٗ وابس ثاضسي،      ثشای ایا
 اٚالً چیؼت ٚ چٝ وبسٞبیی ثبیذ ا٘زابْ ثٍیاشد    التصبد ٔمبٚٔتی، تحمك پیذا وٙذ، اِضأبح

 اػبػای پیـاشفت  ی  تِٛیذ ّٔی حٕبیت وٙٙذ. تِٛیذ ّٔی، اػبع ٚ حّمٝ ٚالٖ ثبیذ اصؤٔؼ
ٝ  ٘حٛیچٝ ثٝ ٚالٖ ثبیذ اص تِٛیذ ّٔی حٕبیت وٙٙذ. ؤالتصبد اػت. ٔؼ لابٖ٘ٛ     یىزاب وا

ا٘زبْ ثٍیشد؛ یىزاب   الصْ داسد، حٕبیت لب٘ٛ٘ی وٙٙذ؛ یىزب وٝ حٕبیت لضبئی الصْ اػت،
دْٚ، . . تِٛیذ ّٔی ثبیاذ سٚ٘اك پیاذا وٙاذ    وٝ حٕبیت ارشایی الصْ اػت، ثبیذ تـٛیك وٙٙذ

ٞؼاتٙذ، آٟ٘اب ٞآ ثبیؼاتی ثاٝ تِٛیاذ ّٔای         وٙٙذٜصبحجبٖ ػشٔبیٝ ٚ ٘یشٚی وبس وٝ تِٛیذ
ٚسی، یؼٙی اص  ثذٞٙذ. ثٟشٜ ٚسی سا افضایؾ إٞیت ثذٞٙذ؛ ثٝ چٝ ٔؼٙب  ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ ثٟشٜ

وٙاذ، وابس سا ثاب دلات      وٝ وبس ٔی یثٟیٙٝ ؿٛد؛ وبسٌش ی أىب٘بتی وٝ ٚرٛد داسد اػتفبدٜ
خاذا ثاش    ٚسی اػت؛ اص لَٛ پیإجش ٘مُ ؿذٜ اػت: سحٕات  ایٗ ٔؼٙبی ثٟشٜ ا٘زبْ ثذٞذ؛

ٗ     وؼی اػت وٝ وبسی سا وٝ ا٘زبْ ٔی آٖ ا٘زابْ ثذٞاذ.    دٞذ، ٔحىآ ا٘زابْ ثذٞاذ، ٔاتم
آٖ ػشٔبیٝ ا٘زابْ ثٍیاشد؛    وٙذ، ػؼی وٙذ حذاوخش اػتفبدٜ اص ٌزاسی ٔی وؼی وٝ ػشٔبیٝ آٖ

ٞاب ٔٛرات    ػیبػاتی  ٞاب، ثای   تذثیشی ثی ٞبی تِٛیذ سا وبٞؾ ثذٞٙذ؛ ثؼضی اصٝ یؼٙی ٞضیٙ
 ػشٔبیٝ ٚ وبس وٓ ؿٛد. ٚسی ثٟشٜ٘تیزٝ  دستِٛیذ ثبال ثشٚد،  ی ؿٛد ٞضیٙٝ ٔی

ٞابی   ػْٛ، صبحجبٖ ػشٔبیٝ دس وـٛس، فؼبِیت تِٛیذی سا تشریح ثذٞٙاذ ثاش فؼبِیات   
ٔختّفای  ٞبی  تٛا٘ؼتٙذ ایٗ سا دس ساٜ یای داؿتٙذ ٚ ٔ دیٍش. ٔب دیذیٓ وؼب٘ی سا وٝ ػشٔبیٝ

وٙٙاذ، ٘ىشد٘اذ؛ سفتٙاذ ػاشاؽ تِٛیاذ؛ ٌفتٙاذ        ثٝ وبس ثیٙذاص٘ذ ٚ دسآٔذٞبی صیبدی وؼات 
ایٗ حؼاٙٝ اػات، ایاٗ صاذلٝ اػات، ایاٗ راضٚ         خٛاٞیٓ تِٛیذ وـٛس تمٛیت ؿٛد؛ ٔی

   ٝ ٝ   اداسای ػاشٔبیٝ ٞؼاتٙذ     ثٟتشیٗ وبسٞب اػات؛ وؼاب٘ی وا ٞابی وآ، چاٝ     چاٝ ػاشٔبی
 .ثیـتش دس خذٔت تِٛیذ وـٛس ثٍزاس٘ذ آٖ سا اٞبی افضٖٚ  ػشٔبیٝ
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ٕٞایٗ   ػغٛ ، تِٛیذ ّٔی سا تشٚیذ وٙٙذ؛ یؼٙای چاٝ  یؼٙای    ی ثؼذی، ٔشدْ دس ٕٞٝ
ای ٞٓ  رب ثب اصشاس فشاٚاٖ ٌفتٓ، یه ػذٜ ٔغّجی وٝ ٔٗ دٚ ػٝ ػبَ لجُ اص ایٗ، دس ٕٞیٗ

ٔصاشف  »ػجبسح اػات اص   ٖاص ٔشدْ خٛؿجختب٘ٝ ػُٕ وشد٘ذ، أب ٕٞٝ ثبیذ ػُٕ وٙٙذ ٚ آ
ٝ   ػضیضاٖ ٔٗ! ٚلتی ؿٕب یه راٙغ « تِٛیذاح داخّی رابی راٙغ تِٛیاذ     داخّای سا ثا
ایذ، ٞآ وابسٌش    اؿتابَ ایزبد وشدٜ وٙیذ، ٞٓ ثٝ ٕٞیٗ ا٘ذاصٜ وبس ٚ ٔی اسیخبسری خشیذ

ٔیذاٖ ثیبٚسد؛ رٙغ داخّی وٝ ٔصشف ؿاذ،  ثٝ سا  ایذ اثتىبس خٛدؽ ایشا٘ی سا ٚاداس وشدٜ
ٝ   ی وبس، اثتىبساتی داسد، آٖ وٙٙذٜ سٚص افاضایؾ خٛاٞاذ داد؛ ؿإب     ایٗ اثتىابساح سا سٚصثا
ایاذ. دس ٌزؿاتٝ، دس    وٙیذ، حشٚح ّٔای سا افاضایؾ دادٜ   ٔی وٝ رٙغ داخّی ٔصشف ٚلتی

سفتٙااذ،  ٔصااشف خاابسری ػااٙت ثااٛد؛ ػااشاؽ رااٙغ وااٝ ٔاای دٚساٖ عاابغٛح، تااشریح
ـتش ثٝ آٖ سغجت داؿتٙذ؛ ایٗ داخّی اػت یب خبسری  اٌش خبسری ثٛد، ثی پشػیذ٘ذ[ ]ٔی
 ٌٛییٓ خشیذ رٙغ خبسری حاشاْ اػات، أاب ػاش      ػىغ ؿٛد. ٕ٘ی ثشٌشدد ٚ ثٝ ثبیذ
ْ  ٔی ػابصی التصابد اػات ٚ ثاش سٚی      وٙیٓ خشیذ رٙغ داخّی یه ضشٚسح ثشای ٔمابٚ
ٔاشدْ اػات.    ی ٌزاسد. ثبیذ ثٝ ایٗ تٛرٝ وشد؛ ایٗ ٘مؾ ٕٞٝ چیض ایٗ وـٛس تیحیش ٔی ٕٞٝ
ذیشاٖ وـاٛس اص  ٔا  ٚالٖ ٚؤِٚیت ٔؼا ؤب ٞٓ ٔخُ خیّی ربٞابی دیٍاش، ٔؼا   ایٙز اِجتٝ دس

سفتبس ٔشدْ، ثٝ خابعش   ٞب دس پبؽ ٚ ٞب ٚ سیخت سٚی دیٍشاٖ ثیـتش اػت؛ ثؼیبسی اص صیبدٜ
دا٘ٙذ؛ اٌاش اػاشاف دس ثایٗ     ٔی« ثضسٌتشٞب»وؼب٘ی اػت وٝ آٟ٘ب سا  ٍ٘بٜ وشدٖ ثٝ سفتبس آٖ

ٙبثشایٗ تشریح تِٛیذ داخّای  ثخٛاٞذ ؿذ؛  اػشاف وٓػغٛ  ثبال ٘جبؿذ، دس ثیٗ ٔشدْ ٞٓ 
 .(3191)ثیب٘بح دس حشْ سضٛی،  یىی اص وبسٞب اػت

    ٝ ٝ  ی ٔب ثبیذ ثتٛا٘یٓ اص وبس وبسٌش ایشا٘ای حٕبیات وٙایٓ؛ اص ػاشٔبی ایشا٘ای   داس ػاشٔبی
ػٟٓ دِٚت دس ایٗ  ذ.پزیش خٛاٞذ ؿ حٕبیت وٙیٓ؛ ٚ ایٗ فمظ ثب تمٛیت تِٛیذ ّٔی أىبٖ

ٝ   .جب٘ی اص تِٛیاذاح داخّای صاٙؼتی ٚ وـابٚسصی اػات     وبس، پـاتی  داساٖ ٚ  ػآٟ ػاشٔبی
واٝ ثاٝ ٘ظاش     ا  تِٛیذ ٚ اتمبٖ دس وبس تِٛیذ اػت؛ ٚ ػٟٓ ٔشدْ ی وبسٌشاٖ، تمٛیت چشخٝ
ی سٞجاشی،  ٘اٛسٚص )پیابْ  « داخّای اػات   ٔصشف تِٛیاذاح  ا  تش اػت ٔٗ اص ٕٞٝ ایٟٙب ٟٔٓ

ؿاذ؛   تٛسْ حُ خٛاٞاذ  ی ِٝیثجخـیٓ، ٔؼاٌش ٔب تٛا٘ؼتیٓ تِٛیذ داخّی سا سٚ٘ك . »(3193
ٝ   ی ِٝیٔؼ اػاتحىبْ پیاذا    اؿتابَ حُ خٛاٞذ ؿذ؛ التصبد داخّی ثٝ ٔؼٙبی حمیمای وّٕا

ٔییٛع ٚ ٘بأیذ خٛاٞذ ؿذ.  ایٗ ٚضؼیت، ی خٛاٞذ وشد. ایٙزبػت وٝ دؿٕٗ ثب ٔـبٞذٜ
« دؿٕٗ، ویذ دؿٕٗ ٞٓ تٕبْ خٛاٞذ ؿاذ  ٚلتی دؿٕٗ ٔییٛع ؿذ، تالؽ دؿٕٗ، تٛعئٝ

 .(3193)پیبْ ٘ٛسٚصی سٞجشی، 
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 پيطينه تحقيق
(، دس تحمیمی ثب ثشسػی ربٔغ ادثیبح ٘ظشی، ٚ تاذاثیش  3198خٛؽ چٟشٜ ٚ ٕٞىبساٖ ) -

ٚ ثیب٘بح ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٚ اػٙبد ثبالدػتی ٚ ػٛأُ تیحیشٌزاس ثش ٔمِٛٝ تِٛیاذ ّٔای اص   
٘ظشاٖ حٛصٜ تِٛیذ ّٔی  ػٛ ٚ ٘یض ٔشارؼٝ ثٝ خجشٌبٖ ٔجشص التصبدی ٚ ٔصبحجٝ ثب صبحت یه

 ٞبی وـٛس ٕٔتبص التصبدی ٚ ا٘زبْ تحّیُ 1چٙیٗ ٔغبِؼٝ تغجیمی  وـٛس اص ػٛی دیٍش؛ ٚ ٞٓ
 آٔبسی ثٝ عشاحی اٍِٛی ساٞجشدی تِٛیذ ّٔی ثب سٚیىشد التصبد ٔمبٚٔتی الذاْ ٕ٘ٛد٘ذ.

وٙٙاذٜ   (، دس پظٚٞؾ خٛد ثٝ ؿٙبػبیی ػٛأاُ حٕبیات  3197حیذسی ٚ ٕٞىبساٖ ) -
ٞبی التصبد ٔمبٚٔتی اص ٔٙظش ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٔاؤحش   داخّی وٝ دس تحمك ػیبػتتِٛیذ 

ا٘ذ. آ٘بٖ ثب اػاتفبدٜ اص سٚؽ دادٜ ثٙیابٖ ٚ وذٌازاسی ثیب٘ابح ٔمابْ ٔؼظآ        اػت پشداختٝ
ٞب ٚ اثؼبد تِٛیذ داخّی اص ٍ٘بٜ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجاشی،   سٞجشی ضٕٗ ؿٙبػبیی ٔفبٞیٓ، ٔمِٛٝ

ٝ  ثٝ اسائٝ ٔذَ ٔفٟٛٔی دس ایاٗ   ٝ   حاٛصٜ پشداختا دٞاذ دس   ٞابی آ٘ابٖ ٘ـابٖ ٔای     ا٘اذ. یبفتا
ؿبخصاٝ وّیاذی احصاب     19ٞبی تِٛیذ ّٔی اص ٔٙظش فشٔب٘ذٞی ٔؼظآ واُ لاٛا     ؿبخصٝ

ثخؾ اسد ٟ٘بدٖ تِٛیاذاح داخّای،    9ٌـت وٝ ثب اػتفبدٜ اص وذٌزاسی ثبص ٚ ٔحٛسی ثٝ 
ٟ    فشًٞٙ اػتفبدٜ اص تِٛیذ داخّی، تٛرٝ ٚیظٜ ثٝ ثٍٙبٜ یُ تِٛیاذ ّٔای،   ٞابی تِٛیاذی، تؼا

ایزبد أٙیت دس تِٛیذ، افضایؾ ثبصدٞی ٚ سلبثتی وشدٖ تِٛیذ، ثبالثشدٖ ویفیت ٘یشٚی وبس، 
ٞبی دِٚتی اص تِٛیذ تمؼیٓ ٌـاتٙذ. دسٟ٘بیات چٟابس     تٛرٝ ثٝ ویفیت دس تِٛیذ ٚ حٕبیت

ػٙٛاٖ  ٞبی ٘ظبستی ثٜٝ  ٞبی ارشایی ٚ دػتٍب ٞبی التصبدی، دػتٍبٜ ثُؼذ ٘مؾ ٔشدٔی، ثٍٙبٜ
ٞابی التصابد ٔمابٚٔتی اص     ػٛأُ اصّی دس حٕبیت اص تِٛیذ داخّی رٟت تحمك ػیبػت

 ٔٙظش ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ؿٙبػبیی ؿذ٘ذ.
ٞبی التصبد ٔمابٚٔتی ٚ ساثغاٝ     (، دس تحمیك خٛد ثٝ ثشسػی ؿبخص3194ٔیال٘ی ) -

بد داسد تالؽ ثشای تحمك ٚ پیبدٜ ػبصی التصا  پشداصد. ٚ ثیبٖ ٔی آٖ ثب خٛدثبٚسی ّٔی ٔی
ثذیّی ٕٞچٖٛ ػذْ ٚاثؼتٍی التصابدی، افاضایؾ تِٛیاذ ّٔای ٚ      ٞبی ثی فشصتٔمبٚٔتی 

ٞبیی ٔخاُ ػاذْ ارٕابع     ٔحصِٛی سا ثٝ د٘جبَ داسد. ٞشچٙذ چبِؾ خشٚد اص ٚضؼیت ته
ٞبی ٔٙبػت ٚ ٚاثؼتٍی التصبدی ثٝ دسآٔذ حبصّٝ  ٚالٖ، ػذْ ٚرٛد صیشػبختؤ٘ظش ٔؼ

ٔب ثب تىیٝ ثش خٛدثبٚسی ّٔی ٚ ثب ػاضْ رٟابدی   اص فشٚؽ ٘فت دس ایٗ ساٜ ٚرٛد داس٘ذ. ا
 .تٛاٖ ثٝ تحَٛ التصبدی ٚ اسائٝ یه التصبد اٍِٛ دػت یبفت  ثشای تحمك ایٗ ٞذف ٔی

 
 روش تحقيق

واالٖ، یاه پاظٚٞؾ     أاب دس ػاغح   ؛٘ظشی اػات  اٍِٛیی ی پظٚٞؾ حبضش دس پی اسائٝ
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ٚ  ٞبی لیبػی ٚ تشویجی اص سٚؽ ا  . ایٗ پظٚٞؾ اػتمشاییاػتوبسثشدی  سا  یوٕ ا  ویفای 
تحمیك ٔغّجی دس ساثغٝ ثب ػٙٛاٖ تحمیك یبفات   ص آ٘زبیی وٝ دس ادثیبحا ٌیشد؛ ٚ ثٝ وبس ٔی
دس ایٗ پاظٚٞؾ ٘خؼات    سٚؽ تشویجی اوتـبفی اػت. پظٚٞؾ حبضش،سٚیىشد  ٍ٘شدیذ،

ی دادٜ ثٙیبٖ، ساٞجشدٞبی ٔؤحش دس تحمك سٚ٘ك تِٛیاذ ؿٙبػابیی    ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٘ظشیٝ
ی استجابط   ثٙذی ٚ ٘حاٜٛ  تفؼیشی ػغح ا غ ثب اػتفبدٜ اص اٍِٛػبصی ػبختبسیٌشدیذ. ػپ

ٞبی حب٘ٛیاٝ حبصاُ اص ثیب٘ابح     تشػیٓ ٌشدیذ. ِزا ثشای ثخؾ ویفی اص دادٜٔیبٖ ساٞجشدٞب 
ٓ  ؛ ٚٚ٘اك تِٛیاذ، اػاتفبدٜ ٌشدیاذ    ٔمبْ ٔؼظآ سٞجاشی دس ساثغاٝ ثاب س     صٔابٖ اص سٚؽ   ٞا
ٚتحّیُ اػتفبدٜ ؿذ. ػپغ ثب اػتفبدٜ اص پشػـاٙبٔٝ   وذٌزاسی )ثبص، ٔحٛسی( ثشای تزضیٝ

تفؼیشی، ساٞجشدٞبی ٔاؤحش دس   ا  ٚ اص عشیك اٍِٛػبصی ػبختبسی ٚ ٘ظشػٙزی اص خجشٌبٖ
ی استجابط،   تفؼایشی اص ٘حاٜٛ  ا   ٚ ٔذِی ػابختبسی  ثٙذی تحمك پیچیذٌی التصبدی ػغح

تفؼیشی اص ا ی اٍِٛیی ػبختبسی   اٞجشدٞب ایزبد ؿذٜ اػت. رٟت اسائٝتؼبُٔ ٚ إٞیت س
ثٙذی ساٞجشدٞب عشاحی ٌشدیاذ   رٟت ػغح ISMای ثشاػبع تىٙیه  ساٞجشدٞب، پشػـٙبٔٝ

 31ٞاب،   پشػـٙبٔٝ دس ٔیبٖ خجشٌبٖ ٔغّغ تٛصیاغ ٌشدیاذ ٚ پاغ اص پیٍیاشی     22ٚ حذٚد 
 فت.تحّیُ لشاس ٌش ٚ  پشػـٙبٔٝ دسیبفت ؿذ ٚ ٔٛسد تزضیٝ

 
 های بخص كيفی یافته

ٚ اػتخشاد ٔفبٞیٓ ٚ ٔمٛالح ٔجتٙای ثاش ثیب٘ابح ٔمابْ ٔؼظآ       ثب تٛرٝ ثٝ ثخؾ ویفی تحمیك
ساٞجشد ٔؤحش دس رٟت تحمك سٚ٘ك تِٛیاذ ؿٙبػابیی    31ٞبی ا٘زبْ ٌشفتٝ،  سٞجشی ٚ وذٌزاسی
ٔاشتجظ ثاب ساٞجشدٞابی ٔاؤحش دس تحماك       ٔماٛالح ، ٔفابٞیٓ ٚ  2ی  ؿإبسٜ ٌشدیذ. دس رذَٚ 

 پیچیذٌی التصبدی اسائٝ ؿذٜ اػت.
 

 ضىاسایي ساَثشدَای مؤثش دس تحمك سيوك تًلیذ :2ی  ضماسٌجذيل 
 هقوالت هفاهين

دوثاال کاشدن   مثاسصٌ تا لاچاق ي فساد، تأکیذ تش مثاسصٌ يالعي تا فسااد ي لاچااق،   
 کاالی لاچاق اص لة مشص تا داخل مغاصٌ

 تا لاچاق کاالمثاسصٌ 

، تمًیات  اصاالح واااب تااو ي   اصالح ساختاس تًلیذ، اصاالح سااختاس التدااد،    
 پزیشی تًلیذ داخلي َای الصب، سلاتت صیشساخت

تاصمُىذسي 
 ساختاسَا

ی  کطًس، تًسعٍ تًلیذات دس اتت اس ي التداد، وًآيسی عالج ساٌ تىُا تًلیذ تمًیت
 ی تًلیذ ي مدشف چشخٍ ی تًلیذ ملي، اصالح تًلیذ دس کطًس، تًسعٍ

وًآيسی ي اتت اس دس 
 تًلیذ
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 اص ، جلًگیشیياسدات تا وااست تش آن تشاثشجلًگیشی اص آسیة دیذن تًلیذ داخلي 
، سیضی ديلت تشای تأمیه ویاصَاای خاًد دس داخال کطاًس     تشوامٍسيیٍ،  تي ياسدات

 َای ياسداتي ی سیاست تاصوگشی دسصمیىٍ
 کىتشل ياسدات

، اوذاصَای پشاکىذٌ افتادن پس کاس تٍ ،ًس تشای کاالَای مدشفيصَشف وطذن اسص کط
َا تٍ سمت تًلیذ صىعتي ي کطاايسصی،   َای خاسجي، َذایت سشمایٍ جزب سشمایٍ

َا دس خذمت تًلیذ،  َا تٍ سمت تًلیذ، گشدش صحیح ثشيت، تاوک َذایت ومذیىگي
 ساکذ َای داسایي َا تٍ سمت تًلیذ، گشدش کىتشل ي َذایت ومذیىگي

 َا سشمایٍ ساَثشی

ٍ     َای مختلف تحًل دس تخص ی  ، سيوك صاىعت، اعاتالی صاىعت، ت میال چشخا
کطايسصی، تًجٍ يیاژٌ تاٍ تخاص     ي صىعتي تًلیذات تٍ دادن صىعتي، سشيسامان

 کطايسصی ي صىایع تثذیلي دس سيستاَا

ی  تحًل دس عشصٍ
 صىعت ي کطايسصی

يکااس،   يکاس، ایجااد سيواك فضاای کساة     تشطشف کشدن مًاوع سيوك فضای کسة
 ثثات دس لًاویه، يکاس جاوثٍ تشای تُثًد ضشایط کسة سیضی َمٍ تشوامٍ

تُثًد فضای 
 يکاس کسة

، َاا  سااصی علاًب ي فىواايسی    تجاسی، تشلشاسی وااب صحیح میان صىعت ي داوطگاٌ
فاضایص چطامگیش   ، اتثاذیل تاٍ ثاشيت    َای لاتال  داوطجًیان تٍ فىوايسی ياسدکشدن
 تىیان ، تًلیذ محدًالت داوصتىیان َای داوص ضشکت

تعامل اثشتخص 
 صىعت ي داوطگاٌ

ٍ  اوسااوي،  ویاشيی  تٍ استعذادَا، تًجٍ ض ًفایي ٍ   ي ساشمای  کااسگیشی  مُااست، تا
ض ًفایي استعذادَا ي اتت اس مشدمي،  پتاوسیل اص کاسآمذ، استفادٌ ي متعُذ مذیشیت
 استعذاد تًجٍ تٍ ویشيی جًان ي تا، جًاوان

ی  تًجٍ تٍ سشمایٍ
 اوساوي کاسآمذ

آمًصش ویاشيی اوسااوي متىاساة تاا      َای کاسی ي تطًیك کاسآفشیىان، ایجاد تىگاٌ
 ، ایجاد کاسآفشیىياستماء تًان کاسآفشیىي ،تاصاس کاس ی ویاصَای فعلي ي آیىذٌ

تًاومىذساصی 
 کاسآفشیىان

، َاای مجااصی   صایي دس فىاايسی  فشصت اضتغال، استثاطاتگستشش صىایع فىايسی 
 ای ي تثلیغي َای سساوٍ فعالیت

 اضتغال دیجیتالي

تىیاان،   َای کًچاک تًلیاذی ي داواص    تًجٍ تٍ تخص خدًصي، حمایت اص تىگاٌ
َای ضشاکت  صىذيق ی حمایت اص تأسیس ي تًسعٍ ،َای تعايوي حمایت اص ضشکت

 44 َای اصل تًلیذی، اجشای سیاستَای  ، حل مط الت تىگاٌدس سشمایٍ
 SMEsحمایت اص 

گازاسی تاشای    سشمایٍسسیذگي تٍ مسائل تًلیذکىىذگان، تٍ حشکت دسآيسدن تًلیذ، 
، کااَص َضیىاٍ،   پشَیض اص داللي ي کاسَای مضش تشای کطاًس ، سفع ویاصَای کطًس

ی معیًب تًلیذ، حال مًاواع    جلًگیشی اص سکًد ياحذَای تًلیذی، اصالح چشخٍ
 ی تًلیذ تًلیذ، تمًیت چشخٍ

 حل مًاوع تًلیذ
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 های بخص كوی یافته
تفؼایشی ثبیاذ اص ٔشاحاُ صیاش     ا   ػابصی ػابختبسی  اٍِٛثٝ سٚؽ  ػبصیاٍِٛثشای ا٘زبْ 
 :(409: 2037، )احٕذ ٚ ػیذیىٛیی تجؼیت ٕ٘ٛد
ٔبتشیغ خٛدتؼبّٔی  -2؛ ٔـخص ای ِٝ دس صٔیٙٝیؿٙبػبیی ٔتایشٞبی ٔشتجظ ثب ٔؼ -3

تـىیُ ٔبتشیغ  -1؛ ثشسػی وشد صٛسح صٚری ِٝ سا ثٝیتب ثتٛاٖ ٔتایشٞبی ٔؼػبختبسی 
 ؛ؿاٛد  ثاِٛی تجاذیُ ٔای    دػتشػی اِٚیٝ: دس ایٗ ٔشحّٝ ٔبتشیغ خٛدتؼبّٔی ثٝ ٔبتشیؼای 

4-     ٝ ٛ ٞابی ٔختّاف    تـىیُ ٔبتشیغ دػتشػی ٟ٘ابیی: تاب ثتاٛاٖ الیا  سا اص سٚی آٖ اٍِا
ثٙاذی   ػاغح  -1؛ ا ثشسػای ٕ٘اٛد  تـخیص دادٜ ٚ ضشیت ٚاثؼتٍی ٚ ٘فٛر ٞاش ٔتایاش س  

ؿاٛد.   تمؼایٓ ٔای   : دس ایٗ ٔشحّٝ ٔبتشیغ دػتشػی ٟ٘بیی ثاٝ ػاغٛ  ٔختّفای   ٔتایشٞب
ٝ    دس ػیؼتٓ ٔؼٕٛالًً پیچیاذٌی آٖ   ای ثایٗ ػٙبصاش ػیؼاتٓ ثاش     ٞبی ثاضسي سٚاثاظ ؿاجى
ٛ سػآ   -7؛ تٛاٖ ایٗ پیچیذٌی سا وابٞؾ داد  ٔی اٍِٛثٙذی  افضایذ وٝ ثب ػغح ٔی : دس اٍِا

ٟ٘ابیی   اٍِاٛی  ،ٟ٘ابیی  ثٙذی ٔتایشٞب ٚ ٔابتشیغ دػتشػای   ثب تٛرٝ ثٝ ػغح ،ایٗ ٔشحّٝ
ٝ تزض -1؛ ؿاٛد  ٔتایشٞب سػٓ ٔای  ُ  یا لاذسح ٘فاٛر ٚ ٔیاضاٖ ٚاثؼاتٍی )ٕ٘اٛداس       ٚتحّیا

MICMAC :)ّٝتاٛاٖ آٟ٘اب    ؿٛ٘ذ وٝ ٔی ثٙذی ٔی ٔتایشٞب دس چٟبس دػتٝ عجمٝ دس ایٗ ٔشح
 .ٕ٘بیؾ داد صٛسح صیش سا ثٝ

 
 MICMAC اوًاع متغیشَای جذيل :3ی  ضماسٌجذيل 

 وابستگی كن وابستگی زیاد 

 وفًر پیًوذی وفًر صیاد

 خًدمختاس ياتستٍ وفًر کم

 
(SSIM)تطكيل هاتریس خودتعاهلی ساختاری  -1

1 
تؼییٗ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ چاٝ استجابعی ثایٗ ٞاش      وٙٙذٜ ٔـبسوتدس ایٗ ثخؾ اص تحمیك خجشٌبٖ 
ٞذف اص ایٗ ثخاؾ ثاٝ دػات آٚسدٖ ٔابتشیغ      دسٚالغٔؼیبس ثب ٔؼیبس دیٍش ٚرٛد داسد. 

تاب   ؿاٛد  خٛدتؼبّٔی ػبختبسی اػت. ٔبتشیغ ػابختبسی خٛدتؼابّٔی، تٛػاؼٝ دادٜ ٔای    
. ثاشای  (343: 3192)فیشٚصربئیابٖ ٚ ٕٞىابساٖ،   سٚاثظ صٚری ٔیبٖ ػٙبصش سا ٕ٘بیبٖ ػابصد  

 تٛاٖ اص ٕ٘بدٞبی صیش اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. یٔتؼییٗ ٘ٛع ساثغٝ 
 

                                                           
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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 سياتط مفًُمي دس تط یل ماتشیس خًدتعاملي ساختاسی :4ی  ضماسٌجذيل 
 هفهوم نواد نواد

V i  ٍمىجش تj ضًد )سطش مىجش تٍ ستًن( مي 

A j  ٍمىجش تi ضًد )ستًن مىجش تٍ سطش( مي 

X ٍی ديطشفٍ  ساتطi  يj .يجًد داسد 

O .استثاطي يجًد وذاسد 
 (2006مىثع: تاکاس ي َم اسان )

 
واٝ دس ػاغش ٚ    ٔبتشیؼی ثٝ اثؼبد ٔتایشٞبػات  4ی  ؿٕبسٜٔبتشیغ ٔٙذسد دس رذَٚ 

ٝ سٚاثاظ   آٍ٘ابٜ ؿٛ٘ذ.  یٔػتٖٛ اَٚ آٖ ٔتایشٞب ثٝ تشتیت روش  ی ٔتایشٞاب تٛػاظ   دٚ دٚثا
ٔبتشیغ خٛدتؼبّٔی پاظٚٞؾ حبضاش    1ی  ؿٕبسٜؿٛد. دس رذَٚ  ٕ٘بدٞبیی ٔـخص ٔی
 اسائٝ ؿذٜ اػت:

 
 ماتشیس خًدتعاملي :5ی  ضماسٌجذيل 

 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 

R1 X O X O X O A A X O X A 

R2 V A X O V V A A X O V 

R3 V A X O V X V X X O 

R4 O A A A A O O O O 

R5 X X A O A A A A 

R6 O O V V V V O 

R7 O O X O X X 

R8 X A A O X 

R9 X A A O 

R10 O X O 

R11 V A 

R12 O 

R13 

 
 هاتریس دستيابی اوليه -2

تاٛاٖ ثاٝ ٔابتشیغ     ثاٝ اػاذاد صافش ٚ یاه ٔای      SSIMثب تجذیُ ٕ٘بدٞبی سٚاثظ ٔبتشیغ 
 ؿٛد: دػتیبثی سػیذ؛ ثب پیشٚی اص ایٗ لٛا٘یٗ، ٔبتشیغ دػتیبثی اِٚیٝ آٔبدٜ ٔی

 ٌشفتٝ اػت، خب٘ٝ ٔشثاٛط ثاٝ ایاٗ ٕ٘ابد دس     Vٕ٘بد  SSIMدس ٔبتشیغ  (i, j) اٌش خب٘ٝ -
 .ٌیشد ػذد صفش ٔی (i, j) ٚ خب٘ٝ لشیٙٝ آٖ یؼٙی 3دػتیبثی ػذد  ٔبتشیغ

 ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٕ٘بد دس ی ٌشفتٝ اػت، خب٘ٝ Aٕ٘بد  SSIMٔبتشیغ دس  (i, j)ی  اٌش خب٘ٝ -
 .ٌیشد یٔ 3ػذد  (i, j) لشیٙٝ آٖ یؼٙی ی ٔبتشیغ دػتیبثی ػذد صفش ٚ خب٘ٝ
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 ٔشثٛط ثاٝ ایاٗ ٕ٘ابد    ی اػت، خب٘ٝ ٌشفتٝ Xٕ٘بد  SSIMدس ٔبتشیغ  (i, j)  ی اٌش خب٘ٝ -
 .ٌیشد یٔ 3ػذد  (i, j)ی لشیٙٝ آٖ یؼٙ ی ٚ خب٘ٝ 3دس ٔبتشیغ دػتیبثی ػذد 

 ٔشثٛط ثٝ ایٗ ٕ٘بد دس ی ٌشفتٝ اػت، خب٘ٝ Oٕ٘بد  SSIMدس ٔبتشیغ  (i, j)ی  اٌش خب٘ٝ -
ٌیاشد. دس   ػاذد صافش ٔای    (i, j) لشیٙٝ آٖ یؼٙای  ی ٔبتشیغ دػتیبثی ػذد صفش ٚ خب٘ٝ

 ، ٔبتشیغ دػتیبثی اِٚیٝ اسائٝ ؿذٜ اػت:7 ی رذَٚ ؿٕبسٜ
 

 ماتشیس دستیاتي ايلیٍ :6ی  ضماسٌجذيل 
 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 

R1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

R2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 

R3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

R5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

R7 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

R8 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

R9 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

R10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

R11 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

R12 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

R13 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

 
 هاتریس دسترسی نهایی -3

دػت آٔذ، ثبیذ ػبصٌبسی دسٚ٘ی آٖ ثشلشاس ؿٛد.  ثٝ اِٚیٝ وٝ ٔبتشیغ دػتیبثی پغ اص ایٗ
ٛد، ؿا  1 ٞٓ ٔٙزش ثاٝ ٔتایاش   2ٚ ٔتایش  ٛدؿ 2 ثٝ ٔتایش ٔٙزش 3 ٕ٘ٛ٘ٝ اٌش ٔتایش ػٙٛاٖ ثٝ
ؿٛد ٚ اٌش دس ٔبتشیغ دػتیبثی ایٗ حبِت ثشلشاس ٘جاٛد،   1٘یض ٔٙزش ثٝ ٔتایش  3 ٔتایش ثبیذ
ی  ؿإبسٜ ؛ دس رذَٚ ٚ سٚاثغی وٝ اص لّٓ افتبدٜ ربیٍضیٗ ؿٛ٘ذ ؿذٜ اصال ٔبتشیغ  ثبیذ
 ٔبتشیغ لبثّیت دػتیبثی ٟ٘بیی اسائٝ ؿذٜ اػت. 1
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 ماتشیس دستیاتي وُایي :7ی  ضماسٌجذيل 
 R13 R12 R11 R10 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 

R1 1 1* 1 0 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 

R2 1 1* 1 0 1 1 1* 1* 1 0 1 1 1 

R3 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

R5 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 

R6 1* 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 

R7 1* 1* 1 0 1 1 1 0 1 1* 1* 1 1 

R8 1 1* 1* 0 1 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 

R9 1 1* 1* 0 1 1 1 0 1 1 1* 1* 1 

R10 0 1 1* 1 1* 1* 0 0 1* 1 1* 1* 0 

R11 1* 1 1 1* 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 

R12 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 0 

R13 1 1* 1* 0 1 1 1* 0 1 1* 1* 1* 1 
 َای پژيَص مىثع: یافتٍ

 
 تعيين سطح و اولویت هتغيرها -4

ثبیاذ ٔتایشٞاب سا ثاشای سػآ اٍِاٛ      دس ایٗ ٔشحّٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔبتشیغ دػتشػی ٟ٘بیی، 
ثٙذی وشد؛ یؼٙی ثبیذ ٔتایشٞبی خشٚری ٚ ٚسٚدی سا ثشای ٞش ٔتایش ٔـخص ٕ٘ٛد  ػغح

ثٙذی ٕ٘ٛد. ٔتایاش ٚسٚدی، ٔتایشٞابیی ٞؼاتٙذ واٝ اص آٖ راض        تب ثتٛاٖ ٔتایشٞب سا ػغح
ا٘اذ.   دٞذ چٝ ٔتایشٞبیی اص آٖ خابسد ؿاذٜ   ش ػغش ٘ـبٖ ٔیٞ« 3»ا٘ذ؛ اػذاد  ٘ـئت ٌشفتٝ

ٞاش  « 3»ٔتایش خشٚری، ٔتایشٞبیی ٞؼتٙذ وٝ آٖ رض  اص آٖ ٘ـئت ٌشفتٝ اػات؛ اػاذاد   
)سدادی ٚ ٕٞىابساٖ،  ٘ظش اص چٝ ٔتایشی خبسد ؿذٜ اػت  دٞذ ٔتایش ٔٛسد ػتٖٛ ٘ـبٖ ٔی

ٚ ػٙبصش ٔـاتشن ثاٝ تؼیایٗ     خشٚریٚ  ٚسٚدیٞبی  زٕٛػٝٔپغ اص تؼییٗ . (38: 3191
 . دس اِٚیٗ رذَٚ ٔتایشی داسای ثابالتشیٗ ػاغح  ؿٛد پشداختٝ ٔیػٙبصش( )ٔتایشٞب  ػغح

ٚ ٔـتشن آٖ  ی خشٚری وٝ ٔزٕٛػٝ اػت تفؼیشیا ٔشاتت اٍِٛی ػبختبسی   دس ػّؼّٝ
ٚ  ٕ٘اٛدٜ ایٗ ٔتایش یب ٔتایشٞب آٟ٘ب سا اص رذَٚ حزف  اص تؼییٗٞؼتٙذ. پغ وبٔالً یىؼبٖ 

. دس رذَٚ دْٚ ٘یاض ٕٞب٘ٙاذ   ٌشدد ٔیتـىیُ  رذَٚ ثؼذی ،ٔتایشٞبی ثبلیٕب٘ذٜ ی ثمیٝثب 
ٓ  رذَٚ اَٚ ٔتایش ػغح دْٚ سا ٔـخص ٔی ٚ ایاٗ وابس سا تاب تؼیایٗ ػاغح ٕٞاٝ        وٙای
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، ٔشاحاُ  8 ی . دس راذَٚ ؿإبسٜ  (410: 2001)آٌبسٚاَ ٚ ٕٞىبساٖ، دٞیٓ  ٔتایشٞب ادأٝ ٔی
 اػت:وبس ثشای تؼییٗ ػغح اَٚ ا٘زبْ ؿذٜ 

 
 تىذی ساَثشدَا سطح :8ی  ضماسٌجذيل 

 بنذی سطح اضتراكات ها ورودی ها خروجی هتغيرها

(R1) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.11.13 1.2.3.5.6.7.8.9.11.13 - 

(R2) 1.2.3.5.6.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.11.12.13 سطح ايل 

(R3) 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13 
1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 

1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12
.13 

- 

(R4) 4 1.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 4 سطح ايل 

(R5) 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13 
1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 

1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12
.13 

- 

(R6) 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13 
1.2.3.5.6.8.11.12 1.2.3.5.6.8.11.12 - 

(R7) 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.7.8.9.11.12.13 - 

(R8) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.11.12.13 - 

(R9) 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 1.2.3.5.7.8.9.11.12.13 - 

(R10) 2.3.4.5.8.9.10.11.12 3.5.6.10.11.12 3.5.10.11.12 - 

(R11) 
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

13 
1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 

1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12
.13 

- 

(R12) 
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1

3 
1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13 

2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.1
3 

- 

(R13) 1.2.3.4.5.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.6.7.8.9.11.12.13 1.2.3.5.7.8.9.11.12.13 - 
 َای پژيَص مىثع: یافتٍ

 
ثٝ ٕٞایٗ راذَٚ اوتفاب     ثٝ دِیُ حزٓ ثبالی ٔشاحُ تؼییٗ ػغح ثشای تٕبٔی ػٛأُ،

تٛاٖ آٟ٘ب سا ثٝ ؿاىُ اٍِاٛیی تشػایٓ     ٌشدد. پغ اص تؼییٗ سٚاثظ ٚ ػغح ٔتایشٞب ٔی ٔی
ٕ٘ٛد. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس، اثتذا ٔتایشٞب ثشحؼت ػغح آٟ٘ب ثٝ تشتیت اص ثبال ثٝ پابییٗ تٙظایٓ   

ٞبی صٛسح ٌشفتٝ ساٞجشدٞابی ٔاؤحش    ؿٛ٘ذ. ثشاػبع تحّیُ ٘ظشاح خجشٌبٖ ٚ تحّیُ ٔی
ٝ  1مك سٚ٘ك تِٛیذ دس دس تح ، 3ی  ؿإبسٜ ثٙاذی ؿاذ٘ذ. ثاب تٛراٝ ثاٝ ؿاىُ        ػغح عجما

  اػت. ٔـبٞذٜ لبثُساٞجشدٞبی ٔٛرٛد دس ٞش ػغح ٚ ٘حٜٛ استجبط ٚ تؼبُٔ ٔیبٖ ساٞجشدٞب 
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 تىذی ساَثشدَای مؤثش دس تحمك سيوك تًلیذ سطح :1ضماسٌ ی ض ل 

 
 َای پژيَص مىثع: یافتٍ

 
 تٛاٖ ٘ىبح ریُ سا ثیبٖ ٕ٘ٛد: ٔی ثٙذی ساٞجشدٞب ثب تٛرٝ ثٝ ػغح

 (MICMAC)وابستگی  ـ تحليل سيستوی نفور و  تجسیه -5
ٚاثؼتٍی ٚ ٞاذایت ػٙبصاش    ا ٞذف ؿٙبػبیی ٔیضاٖ ٘فٛر ٞب ثب ایٗ سٚؽ دس تحّیُ یبفتٝ

سٚد. ثذیٗ صٛسح وٝ ٔزٕٛع ػاغشی تؼاذاد    ٞبی ػبختبسی ثٝ وبس ٔی ػیؼتٓ دس تحّیُ
سٚاثظ )اػٓ اص سٚاثظ ٔؼتمیٓ ٚ غیشٔؼتمیٓ ؿٙبػبیی ؿذٜ ثشای ٞاش ٔؤِفاٝ( دس ٔابتشیغ    
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دػتیبثی ٟ٘بیی، ٘ـبٍ٘ش ٔیضاٖ لذسح تحشیه )٘فٛر( آٖ ٔؤِفٝ؛ ٚ ٔزٕٛع ػاتٛ٘ی تؼاذاد   
ٚاثؼتٍی آٖ ٔؤِفٝ  ٌش ٔیضاٖ میٓ ٚ غیشٔؼتمیٓ دس ٔبتشیغ رذَٚ ٔزوٛس، ٘ـبٖسٚاثظ ٔؼت

 ٚاثؼتٍی ثشای ٞشوذاْ اص ساٞجشدٞب ٔحبػجٝ ؿذٜ اػت. ا ٔیضاٖ ٘فٛر 9اػت. دس رذَٚ 
 

 ی وفًر ي ياتستگي ساَثشدَا دسجٍ :9ی  ضماسٌجذيل 
 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 راهبردها

 11 13 13 9 11 12 11 13 13 1 13 11 12 نفور

 11 12 12 6 12 12 11 8 12 12 12 12 10 وابستگی
 َای پژيَص مىثع: یافتٍ

 
ٔتایشٞب ثشحؼت ٔیضاٖ ٘فٛر ٚ ٚاثؼتٍی ثاٝ چٟابس دػاتٝ     MICMACثشاػبع تحّیُ 

ٞؼاتٙذ؛ ایاٗ ٔتایشٞاب    « ٔتایشٞبی خٛدٔختبس»(. دػتٝ اَٚ 2ؿٛ٘ذ )ؿىُ  ثٙذی ٔی تمؼیٓ
ٞابی   داسای لذسح ٘فٛر ٚ ٚاثؼتٍی ضؼیفی ٞؼتٙذ ٚ تیحیش ا٘اذوی ثاش سٚاثاظ ٚ پٛیابیی    

اْ اص ساٞجشدٞاب دس ایاٗ   وذ یچٞدس تحمیك حبضش  ؛ وٝ(412: 2001)آٌابسٚاَ،  ػیؼتٓ داس٘ذ 
دٚٔیٗ دػتٝ ٞؼتٙذ وٝ ٚاثؼتٍی صیابد ٚ ٘فاٛر   « ٔتایشٞبی ٚاثؼتٝ»ا٘ذ.  دػتٝ ربی ٍ٘شفتٝ
. عجاك تحّیاُ صاٛسح ٌشفتاٝ ساٞجاشد اؿاتابَ       (31: 2001)ساٚی ٚ ؿاب٘ىبس،  وٕی داس٘ذ 

دٞاذ اؿاتابَ دیزیتابَ ٚاثؼاتٍی      دیزیتبَ دس ایٗ عجمٝ ربی ٌشفتٝ اػت وٝ ٘ـابٖ ٔای  
 حبَ اص ٘فٛر پبییٙی ثشخٛسداس اػت. یٗدسػٍش ػٛأُ داسد ٚ صیبدی ثٝ دی
ٞؼتٙذ واٝ داسای لاذسح ٘فاٛر صیابد ٚ     « ٔتایشٞبی پیٛ٘ذی یب استجبعی»ی ػْٛ  دػتٝ

. ایٗ ٔتایشٞب غیش ایؼتب ٞؼاتٙذ، صیاشا   (31: 2001)ساٚی ٚ ؿب٘ىبس، ٚاثؼتٍی ؿذیذ ٞؼتٙذ 
یات ثابصخٛسد   دسٟ٘بٚ  لاشاس دٞاذ  تٛا٘ذ ػیؼتٓ سا تحات تایحیش    ٞش ٘ٛع تاییش دس آ٘بٖ ٔی

ُ   ػیؼتٓ ٘یض ٔی ٞابی ا٘زابْ ٌشفتاٝ ٚ     تٛا٘ذ ایٗ ٔتایشٞب سا دٚثبسٜ تاییش دٞذ. عجاك تحّیا
ٝ      2ی  ؿىُ ؿٕبسٜ ا٘اذ. ایاٗ ساٞجشدٞاب     ، ثیـاتشیٗ ساٞجشدٞاب دس ایاٗ دػاتٝ رابی ٌشفتا
ـٍبٜ، ٞب، تؼبُٔ احشثخؾ صٙؼت ٚ دا٘ ا٘ذ اص: ٔجبسصٜ ثب لبچبق وبال، ساٞجشی ػشٔبیٝ ػجبسح

ٞب، تٛرٝ ثٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ، تٛإ٘ٙذػبصی وبسآفشیٙبٖ، تحاَٛ دس   SMEحٕبیت اص 
ی صٙؼت ٚ وـبٚسصی، ٘ٛآٚسی ٚ اثتىبس دس تِٛیذ، حُ ٔٛا٘غ تِٛیذ، ثٟجٛد فضابی   ػشصٝ
ُ  »ٚوبس ٚ وٙتشَ ٚاسداح. چٟبسٔیٗ دػتٝ ٘یاض ؿابُٔ    وؼت اػات واٝ   « ٔتایشٞابی ٔؼاتم

ضؼیف ٞؼتٙذ. ایٗ دػتٝ ٕٞب٘ٙذ ػًٙ صیشثٙبی اٍِاٛ ػٕاُ    داسای ٘فٛر صیبد ٚ ٚاثؼتٍی
عجاك   ؛ وٝی اَٚ سٚی آٟ٘ب تیویذ وشد وٙٙذ ٚ ثشای ؿشٚع وبسوشد ػیؼتٓ، ثبیذ دس ّٚٞٝ ٔی
 ، ثبصٟٔٙذػی ػبختبسٞب دس ایٗ عجمٝ ربی ٌشفتٝ اػت.آٔذٜ ػُٕ ثٝٞبی  تحّیُ
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 (MICMACتىذی ساَثشدَای مؤثش دس تحمك سيوك تًلیذ )تحلیل  دستٍ :2ی  ضماسٌض ل 

 
 َای پژيَص مىثع: یافتٍ
 

 گيری نتيجه
ٚ ثشلاشاسی استجابط ٚ    یشٌازاس تیحتحمك سٚ٘ك تِٛیذ ٘یبصٔٙذ یابفتٗ ساٞجشدٞابی اصاّی ٚ    

 ٗ ٝ  ٕٞبٍٞٙی ٔیبٖ ایٗ ساٞجشدٞبػت. اص ایا ی حبضاش تاالؽ ؿاذٜ اػات تاب       سٚ دس ٔمبِا
 تحمك سٚ٘ك تِٛیذ اص ثیب٘بح ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجاشی اػاتخشاد ٌاشدد. دس   ساٞجشدٞبی اػبػی 

ساٞجاشد   31ی ٌزؿتٝ،  ِٝ عی ػٝ دٞٝ ٞبی ا٘زبْ ٌشفتٝ اص ثیب٘بح ٔؼظٓ یوذٌزاس٘تیزٝ ثب 
اصّی ؿٙبػبیی ٌشدیذ. ػپغ سٚاثظ ٔیبٖ ایٗ ساٞجشدٞب ثب اػتفبدٜ اص تىٙیاه اٍِٛػابصی   

ٝ  ٚتحّیُ لشاس  تفؼیشی ٔٛسد تزضیٝ ا  ػبختبسی ای ثاٝ   ٌشفت ٚ دسٟ٘بیت اٍِٛی پاٙذ الیا
تاشیٗ الیاٝ )ػاغح     ای ی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ دس سیـٝ دػت آٔذ. دس ایٗ اٍِٛ تٛرٝ ثٝ ػشٔبیٝ

دٞذ ثشای تحمك سٚ٘ك تِٛیذ دس اثتذای أش ثبیاذ   ایٗ ٟٔٓ ٘ـبٖ ٔی ؛ وٝپٙزٓ( لشاس ٌشفت
ىشس ٔمبْ ٔؼظآ  تٕبٔی تٛرٟبح ٔؼغٛف ثٝ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی خالق ٚ وبسآٔذ ثبؿذ. تیویذ ٔ

ٗ سٞجشی ثش اػتفبدٜ اص رٛا٘بٖ، خجشٌابٖ ٚ ٘یشٚٞابی ٔتؼٟاذ،     ٚ ا٘مالثای دس رٙاً    ٔاؤٔ
ی ا٘ؼب٘ی دس تحمك سٚ٘ك  التصبدی ٚ حشوت دس ٔؼیش سٚ٘ك تِٛیذ ٌٛیبی إٞیت ػشٔبیٝ

 تِٛیذ ٚ ؿىؼتٗ حصبسٞبی تحشیٓ اػت.
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داسای إٞیات  ٞبی تحمیك، دس ػغح چٟابسْ، ٔٛضاٛػی واٝ ثؼایبس      ثب تٛرٝ ثٝ یبفتٝ
اصال  ػابختبس تِٛیاذ، اصاال  ػابختبس التصابد، اصاال  ٘ظابْ ثاب٘ىی، تمٛیات           اػت
ی تِٛیذ داخّای اػات. ٔغٕئٙابً ثبصٟٔٙذػای ایاٗ       یٙٝصٔ دسیشی پز سلبثتٞب ٚ  یشػبختص

ػبختبسٞب ٘مـی اػبػی دس تحمك سٚ٘ك تِٛیذ خٛاٞذ داؿت. دس ػغح ػاْٛ ٘یاض ٔجابسصٜ    
یىی اص ٔٛا٘غ تحماك سٚ٘اك   »عجك ثیب٘بح ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی:  ؛ وٝثب لبچبق وبال لشاس داسد

صٛسح دٚعشفاٝ دسآٔاذٜ اػات ٚ ػاالٜٚ ثاش ٚاسداح       اػت وٝ أشٚص ثٝ« لبچبق»تِٛیذ، 
ٛ  ٔشدْ ٚ ثخؾ وـبٚسصی ٘یض اص وـٛس خابسد ٔای   یبصلبچبق، ثشخی ارٙبع ٔٛسد٘ «. دؿا

ح ا٘مالثی رٟات ثشخاٛسد   ایـبٖ ثبسٞب ثش ِضْٚ ٔجبسصٜ رذی ثب لبچبق وبال ٚ ا٘زبْ الذأب
ی ا٘ؼاب٘ی   . عجك ٘ظش خجشٌبٖ پغ اص تٛرٝ ثٝ ػشٔبیٝا٘ذ ٕ٘ٛدٜی ؿْٛ تیویذ  ثب ایٗ پذیذٜ

تاٛاٖ   وبسآٔذ، ثبصٟٔٙذػی ػبختبسٞب ٚ ٔجبسصٜ ثاب لبچابق وابال حابَ دس ػاغح دْٚ، ٔای      
ایاٗ   لشاس داد. اػتفبدٜ ٔٛسدی ٔتٙٛع اص ساٞجشدٞب سا دس استجبط ٔتمبثُ ثب یىذیٍش ا ٔزٕٛػٝ

 اص: ا٘ذ ساٞجشدٞب ػجبسح
ی ٚ اثتىبس دس تِٛیذ، تحاَٛ دس ػشصاٝ صاٙؼت ٚ وـابٚسصی،     ٘ٛآٚسوٙتشَ ٚاسداح، 
ٚواابس، تؼبٔااُ احااشثخؾ صااٙؼت ٚ دا٘ـااٍبٜ، حااُ ٔٛا٘ااغ تِٛیااذ،  ثٟجااٛد فضاابی وؼاات

تشیٗ ػغح )ػغح اَٚ(، ٘یاض   ییٗپبدس  ؛ ٚٞب SMEتٛإ٘ٙذػبصی وبسآفشیٙبٖ ٚ حٕبیت اص 
ٚ اؿتابَ دیزیتبَ لشاس داسد وٝ اص إٞیت وٕتشی ٘ؼجت ثٝ دیٍش ػٛأاُ   ساٞجشی ػشٔبیٝ
وٝ ٔـبٞذٜ ٌشدیذ ساٞجشدٞبی ٔتؼذدی دس تحمك سٚ٘ك تِٛیذ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖثشخٛسداس اػت. 

ّٔی دس ثیب٘بح ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی روش ٌشدیذٜ اػت وٝ رض ثب ٕٞجؼاتٍی ٚ اتحابد ٔیابٖ    
ٝ  ػآحبد ربٔؼاٝ ٚ ٔؼاؤٚالٖ، ٟ٘بدٞابی ٔختّاف، ٔاذیشاٖ ٚ       ٞابی   یبػاتٍزاساٖ دس صٔیٙا

پبیبٖ الصْ اػت ثاٝ   سای ٚ رٟب٘ی ٔحمك ٘خٛاٞذ ؿذ. د ی ّٔی، ٔٙغمٝ ٌٛ٘بٌٖٛ دس ػشصٝ
تحات تایحیش ػاٛأّی فشاتاش اص      ،ثٙاذی ؿاذٜ   ػاغح اٍِاٛی  ایٗ  وٝایٗ ٘ىتٝ اؿبسٜ ٌشدد 

ٞابی  اٍِٛذ وٝ اِجتٝ ٕٞب٘ٙذ ػبیش ٘٘یض لشاس داس حٛصٜٔتایشٞبی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ دس ایٗ 
ٚ ثبیذ احش ایٗ ػٛأُ واالٖ، ثاش   ؿٛد  تّمی ٔی اٍِٛتفؼیشی، ٔحذٚدیت ایٗ ا   ػبختبسی
ٛ . ػالٜٚ ثش ایٗ، صاحت  ٚتحّیُ لشاس ٌیشد شدٞب، ٔٛسد تزضیٝساٞج ٝ   اٍِا صاٛسح   ثبیاذ ثا

ػّٕی ٚ دس د٘یبی ٚالؼی ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌیشد واٝ اِجتاٝ ثاٝ دِیاُ ٌؼاتشدٌی ػٛأاُ،       
 .ثش اػت عجیؼتبً وبسی دؿٛاس ٚ صٔبٖ
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 پيطنهادات
ی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ ٚ خاالق ٚ رّاٌٛیشی اص فاشاس ٔاضٞاب      تٛرٝ رذی ثٝ ثحج ػشٔبیٝ -

 تشیٗ ػبُٔ دس تحمك سٚ٘ك تِٛیذ تشیٗ ٚ ٟٔٓ ٔجٙبیی ٔخبثٝ ثٝ
 ٞبی ثب٘ىی دس ساػتبی حٕبیت اص تِٛیذ ی فؼبِیتدٞ رٟتاصال  ػبختبس التصبدی ٚ  -
 رٌّٛیشی اص لبچبق وبال -
پیٛ٘ذ ٔیابٖ صاٙؼت ٚ دا٘ـاٍبٜ واٝ پیـاتبصاٖ حشوات        افضایی ٚ تؼبُٔ، ٕٞبٍٞٙی، ٞٓ -

 ی تِٛیذ دا٘ؾ ٞؼتٙذ اتخبر ٌشدد. یٙٝدسصٔ
ٞابی ِٔٛاذ التصابد، صاٙؼت ٚ      ٘مذیٍٙی صیبد ٚ ػشٌشداٖ دس ػغح وـاٛس ثاٝ ثخاؾ    -

 وـبٚسصی ٞذایت ؿٛد ٚ دس خذٔت تِٛیذ ٚ اؿتابَ ثىبس ٌشفتٝ ؿٛد.
ثب افضایؾ اٍ٘یضٜ، ٟٔابسح   ی ا٘ؼب٘ی بیٝػشٔٚسی  ٚ استمب  ثٟشٜ ی وبسآفشیٙبٖتٛإ٘ٙذػبص -

 ٚ خاللیت ٚ ایزبد تٙبػت ثیٗ ٔشاوض آٔٛصؿی ٚ پظٚٞـی ثب ٘یبصٞبی ثبصاس وبس
 ؿٛ٘ذ ٚ یب پتب٘ؼیُ تِٛیذ آٖ ٚرٛدداسد. رٌّٛیشی اص ٚسٚدوبالٞبیی وٝ دس داخُ تِٛیذ ٔی -
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