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پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ ثط قبذمٞبی تٛؾق ٝوكبٚضظی وكٛض .پػٞٚف٘بٔ ٝوتبثساضی ٚاعالؿضؾب٘ی،
.316-292 ،)2( 7

اثربخطی رضذ فسآیىذٌ پصيَصَای کطايرزی ایران
بر ضاخصَای تًسعٍ کطايرزی کطًر
ٚحیس احؿب٘یٛٔ ،1ؾی افؾٕی ،2ؾیس ٔحٕسثبلط ٘دفی ،3فطأطظ ؾٟیّی
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مقذمٍ٘ :ؾط ث ٝضقس چكٍٕیط تِٛیسات فّٕی ایطاٖ زض حیغ ٝوكبٚضظی  ٚإٞیت ثرف وكبٚضظی ثطای وكٛضٞ ،سف ٔغبِقٝ
حبضط ثطضؾی اثطثركی ضقس فعآیٙس ٜپػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ ثط تٛؾق ٝوكبٚضظی وكٛض اؾت .ثسیٗ ٔٙؾٛض ،تغییطات تقساز
ٔمبالت وكبٚضظی ثب تغییطات قبذمٞبی تٛؾق ٝوكبٚضظی وكٛض عی  3ز ٝٞاذیط ٔمبیؿ ٝقس.
ريش :پػٞٚف حبضط اظ ٔغبِقبت فّٓؾٙدی  ٚضٚـ ث ٝوبض ٌطفت ٝقسٔ ،ٜغبِق ٝتغجیمی اؾت و ٝعی آٖ ض٘ٚس تغییطات ایطاٖ اظ
حیث «تقساز ٔمبالت وكبٚضظی» « ٚقبذمٞبی تٛؾق ٝوكبٚضظی» ثب ؾبیط وكٛضٞبی خٟبٖ ٔٛضز ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .اثتسا
ٟٔٓتطیٗ قبذمٞبی ٘كبٖ زٙٞسٚ ٜضقیت وكبٚضظی و ٝزازٜٞبی آٟ٘ب ثطای یه ثبظ ٜظٔب٘ی حسالُ  30ؾبِ)1984 – 2013( ٝ
ٔٛخٛز ثبقس ا٘تربة قس٘س .زض ٔٛضز ٞط قبذم ،وكٛضٞبیی و ٝزازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝآٟ٘ب ثطای ثبظٜای حسالُ  30ؾبِٛٔ ٝخٛز ثٛز
ا٘تربة قس٘س .زض ٞط ٌط ،ٜٚض٘ٚس تغییطات ؾ ٚ ٟٓضتج ٝایطاٖ اظ ِحبػ تقساز ٔمبالت وكبٚضظی ثب ض٘ٚس تغییطات ؾ ٚ ٟٓضتجٝ
وكٛض اظ ِحبػ قبذم ٔطثٛعٛٔ ٝضز ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفت .زازٜٞبی ٔٛضز٘یبظ اظ پبیٍبٜٞبی ٔقتجطی چٚ ٖٛةآ٘ٚبِح ،ؾبظٔبٖ
ذٛاضثبض  ٚوكبٚضظی ُّٔ ٔتحس ،ثب٘ه خٟب٘ی  ٚتبضٕ٘بی ٌّٛثبَ اؤٛ٘ٛی ٌطزآٚضی قس.
یافتٍَا :زض ٌط ٜٚا َٚثب ٚخٛز  32ثطاثط قسٖ ؾ ٟٓتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ،ؾ ٟٓایطاٖ اظ ِحبػ اضظـ افعٚز ٜثرف
وكبٚضظی ث ٝحسٚز یه ؾٔ ْٛمساض اِٚی ٝضؾیس ٜاؾت .زض ٌط ٜٚز ْٚفّیضغٓ اضتمبی  53ضتجٝای خبیٍب ٜتِٛیسات فّٕی
وكبٚضظی ایطاٖ ،ضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ اضظـ ذبِم تِٛیسات وكبٚضظی تٟٙب  5پّ ٝنقٛز ٕ٘ٛز ٜاؾت .زض ٌط ٜٚؾ ْٛضتج ٝوكٛض
اظ ِحبػ تِٛیسات فّٕی  ٚاضظـ نبزضات وكبٚضظی ث ٝتطتیت  34 ٚ 50پّ ٝاضتمب یبفت ٝاؾت .زض ٌط ٜٚچٟبضْ ثب ٚخٛز اضتمبی 51

 .1زا٘كدٛی زوتطی تٛؾق ٝوكبٚضظی زا٘كٍب ٜثٛفّی ؾیٙبv.ehsani.a@gmail.com ،
 .2اؾتبزیبض ٌط ٜٚتطٚیح  ٚآٔٛظـ وكبٚضظی زا٘كٍب ٜثٛفّی ؾیٙب (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئaazamialireza@yahoo.co.uk ،)َٛ
 .3اؾتبزیبض ٌط ٜٚفّ ْٛالتهبزی زا٘كٍب ٜضاظیnajafi122@gmail.com ،
 .4اؾتبزیبض زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛضfsohieli@gmail.com ،
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ضتجٝا ی خبیٍب ٜتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ،ضتج ٝایطاٖ اظ ِحبػ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٘بقی اظ فقبِیتٞبی وكبٚضظی تٟٙب  1پّٝ
ثٟجٛز یبفت ٝاؾت .زض ٌط ٜٚپٙدٓ فّیضغٓ اضتمبی  35ضتجٝا ی خبیٍب ٜتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ،ضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ ثٟطٜٚضی
وكبٚضظی  4پّ ٝتٙعَ یبفت ٝاؾت .زض ٌط ٜٚقكٓ خبیٍب ٜتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ  ٚ ،49خبیٍب ٜوكٛض اظ ِحبػ فّٕىطز
غالت  ٚحجٛثبت  11ضتج ٝثٟجٛز یبفتٝا٘س.
بحث ي وتیجٍگیری :یبفتٞٝب ی پػٞٚف حبضط حبوی اظ آٖ اؾت و ٝضقس فعآیٙس ٜثط٘ٚسازٞبی پػٞٚكی ایطاٖ زض حیغٝ
وكبٚضظی ثط قبذمٞب ی تٛؾق ٝوكبٚضظی ِ ٚصا ثط ٚضقیّت ثرف وكبٚضظی وكٛض اثطثركی ضقیفی زاقت ٝاؾت .یبفتٞٝب ٔؤیّس
آٖ اؾت و ٝعی زٞٝٞبی اذیط ،زض فضبی حبوٓ ثط پػٞٚفٞب ی وكبٚضظی وكٛض تأویس فٕس ٜثط ضٚی افعایف ثط٘ٚسازٞبی
پػٞٚكی ثٛز ٚ ٜث ٝآثبض ٟ٘بیی یب حتی پیبٔسٞبی اِٚیٛٔ ٝضز ا٘تؾبض اظ وبضثطز ایٗ پػٞٚفٞب تٛخ ٝچٙسا٘ی ٘كس ٜاؾت .اِجت ٝثط اؾبؼ
٘تبیح حبنُ ٕ٘یتٛاٖ ٔكرم وطز و ٝآیب فّت انّی وٓاثط ثٛزٖ پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ٘بوبضآٔس ثٛزٖ ایٗ پػٞٚفٞب ثٛزٚ ٜ
یب ایٙى ٝثطذی فٛأُ زیٍط (ٔب٘ٙس فّٕىطز ضقیف ثرف اخطا) ٘مف انّی ضا زاقتٝا٘س .ثٙبثطایٗ ،پیكٟٙبز ٔیقٛز ثطضؾی ایٗ ٟٔٓ
زض ٔغبِقبت آتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیطز٘ .تیدٔ ٝغبِق ٝحبضط إٞیت اضظیبثی اثطثركی تِٛیسات فّٕی وكٛض زض ؾبیط حیغٞٝبی
ٔٛضٛفی ضا ز ٚچٙساٖ وطز ٚ ٜثط ثبظثیٙی ؾیبؾتٞبی ٘ؾبْ آٔٛظـ  ٚپػٞٚف وكٛض تأویس ٔیوٙس.
کلیذياشٌَا :تِٛیسات فّٕی ،فّٓؾٙدی ،ضقس پػٞٚفٞب ی وكبٚضظی ایطاٖ ،اثطثركی پػٞٚف ،اثطثركی پػٞٚفٞبی ایطاٖ،
اضظیبثی تأثیط پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ،قبذمٞبی تٛؾق ٝوكبٚضظی.

مقذمٍ
عی زٞٝٞبی اذیط تقساز تِٛیسات فّٕی حٛظ ٜوكبٚضظی ایطاٖ ثٝقست ضقس یبفت ٝو ٝحبوی اظ
افعایف وٕیت پػٞٚفٞبی ایٗ فطن ٝزض وكٛض اؾت .ضقس پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ ثؿیبض ثیكتط اظ
ضقس ٔیبٍ٘یٗ خٟب٘ی ثٛزٕٛ٘( ٜزاض ٛٔ ٚ )1خت قس ٜاؾت و ٝؾ ٟٓایطاٖ زض ٔمبالت ٕ٘بی ٝقس ٜزض پبیٍبٜ

آی.ؼ.آی 1.زض حٛظ ٜوكبٚضظی خٟبٖ عی ثبظ ٜثیؿت ؾبِ 1992 ٝاِی  2011ثیف اظ  90ثطاثط ( اظ 0/036
زضنس ث 3/258 ٝزضنس) افعایف یبثس (ٕ٘ٛزاض .)2

۷۵۲
۲۷۰

هیاًگیي آسیای غربی
هیاًگیي جهاى

۱۳
۶۳

۱۹۸۴
۱۹۸۶
۱۹۸۸
۱۹۹۰
۱۹۹۲
۱۹۹۴
۱۹۹۶
۱۹۹۸
۲۰۰۰
۲۰۰۲
۲۰۰۴
۲۰۰۶
۲۰۰۸
۲۰۱۰
۲۰۱۲
۲۰۱۴

۱۹۱
۱۲۴

ایراى

۴

۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

تعذاد هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی

۷۸۹

۱۰۲۰

هیاًگیي آسیا

۴۴

۱۰۰۰

1. ISI

ؾبَ  ،7قٕبض ،2 ٜپبییع  ٚظٔؿتبٖ1396

 294پػٞٚف٘بٔ ٝوتبثساضی  ٚاعالؿ ضؾب٘ی ،زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس

ومًدار  .1مقایسٍ رضذ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با مىاطق اوتخابی ،براساض دادٌَای (يب آي والج،
)6116
%۳.۳
%۲.۵

هطابق وب آو ًالج (تعذاد تکرار ًام ایراى
در هر سال تقسین بر هجووع تعذاد
هقاالت آى سال)

%۲.۶ %۱.۹

سهن ایراى از هقاالت کشاورزی جهاى

هحاسبه شذه (تعذاد تکرار ًام ایراى در
هر سال تقسین بر هجووع تعذاد تکرار
ًام تواهی کشورها در هواى سال)

۲۰۱۴

۲۰۱۱

۲۰۰۸

۲۰۰۵

۲۰۰۲

۱۹۹۹

۱۹۹۶

۱۹۹۳

۱۹۹۰

۱۹۸۷

۱۹۸۴

%۳.۵
%۳.۰
%۲.۵
%۲.۰
%۱.۵
%۱.۰
%۰.۵
%۰.۰

ومًدار  .6رضذ سُم ایران از مقاالت آی.ض.آی .کطايرزی جُان
براساض دادٌَای (يب آي والج)6116 ،

ضقس وٕیت پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ ٕٞچٙیٗ افعایف  10ثطاثطی ؾ ٟٓایطاٖ زض تِٛیسات فّٕی
وكبٚضظی ذبٚضٔیب٘ ٝعی ؾبَٞبی  3/7( 1996زضنس) اِی  37/5( 2011زضنس) (ٕ٘ٛزاض  ٚ )3اضتمبی 79
ضتجٝای خبیٍب ٜوكٛض زض ضتجٝثٙسیٞبی ٔطثٛع ٝعی ؾبَٞبی  )91( 1986اِی  )12( 2011ضا زض پی زاقتٝ
اؾت (ٕ٘ٛزاض .)4
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ومًدار  .3رضذ سُم ایران از مقاالت آی.ض.آی .حًزٌ کطايرزی خايرمیاوٍ ( 1996-6115سایماگً)6116 ،1
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ومًدار  .4ريوذ تغییرات رتبٍ ایران از لحاظ تعذاد مقاالت آی.اض.آی .کطايرزی (يب آي والج)6116 ،

اظ آ٘دب و ٝعی ؾبَٞبی اذیط 74 ،زضنس اظ ٔمبالت وكبٚضظی ایطاٖ زض ٔدالت فّٕی زاذّی
ٔٙتكط قس( ٜزٞمب٘یِ ٚ )1395 ،صا زض ٕ٘ٛزاضٞب  ٚآٔبضٞبی فٛق حساوثط  26زضنس اظ تِٛیسات فّٕی
وكبٚضظی وكٛض ِحبػ قس ٜاؾت ،ضقس وٕیت پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ حتی ثؿیبض ثیكتط اظ آٖ چیعی
ثٛز ٜاؾت و ٝایٗ ٕ٘ٛزاضٞب ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
ثب ایٗ حبَٕٛٞ ،اض ٜایٗ پطؾف ٔ ٟٓش ٗٞؾطٔبیٌٝصاضاٖ زض پػٞٚف ضا ث ٝذٛز ٔكغ َٛوطز ٜوٝ
«ؾطٔبیٌٝصاضی آٟ٘ب تب چ ٝحس اثطٌصاض  ٚؾٛزآٚض ثٛز ٜاؾت؟» (خٕبِی ٕٟٔٛئی .)1391 ،أطٚظ ٜزغسغٝ
انّی ؾیبؾتٌصاضاٖ پػٞٚكی حه َٛاعٕیٙبٖ اظ ٔؤثط ٚالـ قسٖ پػٞٚفٞب زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف تٛؾقٝ

اؾت .ایٗ زغسغ ٝزض ٚاغ« ٜتأثیطٌطاییٕٛ٘ »1ز یبفت ٚ ٝخٟت تٛنیف ؾبظٔبٖٞبیی ثٝوبض ثطزٔ ٜیقٛز وٝ
ثٙٔٝؾٛض ایدبز تأثیطات ٔغّٛة زض ٔحیظ ٔسیطیت ٔیق٘ٛسٝ٘ ،فمظ ثطای تِٛیس ثط٘ٚساز (اؾٕیت ٚ

ؾٛتطِٙس .)2002 ،2زض ٕٞیٗ ضاؾتب ،ؾبَٞبؾت و ٝزض ثطذی اظ خٛأـ ،ؾبظٔبٖٞبی پػٞٚكی نطفبً زض
نٛضتی ثٛزخٞٝبی ؾبثك ذٛز ضا زضیبفت ٔیوٙٙس و ٝثتٛا٘ٙس اثطٌصاضی ذٛز زض خبٔق ٝضا ثٝعٛض ٔؿتٙس
٘كبٖ زٙٞس (آ٘ب٘ساخبیبؾىطاْ ٔ ٚبضتّّب .)1999 ،3ثٝفجبضتزیٍط ،ثب ٌصقت ظٔبٖ ،ایٗ «وبضثطز اختٕبفی

زا٘ف حبنُ اظ پػٞٚفٞبؾت» وٞ ٝط چ ٝثیكتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیٌیطز (ٌب٘ٚب٘سٕٞ ٚ 4ىبضاٖ.)2015 ،
ثٙبثطایٗ ،یه ؾبظٔبٖ پػٞٚف وكبٚضظی تأثیطٌطا ؾبظٔب٘ی اؾت و ٝزض ٔطاحُ ٔرتّف پػٞٚف ثط تحمك

اٞساف تٛؾقٝای تٕطوع زاقت ٝثبقس (اقپطیٍٙطٞ-یٙعٕٞ ٚ 5ىبضاٖ.)2003 ،

1. Impact Orientation
2. Smith and Sutherland
3. Anandajayasekeram and Martella
4. Gaunand
5. Springer-Heinze
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زض ؾبَٞبی اذیط ،ثطذی اظ نبحت٘ؾطاٖ ٔ ٚؿئٛالٖ فبِی ضتج ٝوكٛض و ٝزض ظٔی ٝٙضقس فعآیٙسٜ
پػٞٚف  ٚتِٛیسات فّٕی زغسغ ٝزاقتٝا٘س ٘یع ثط خبیٍبٔ ٜتٕبیع  ٚوّیسی «اثطثركی پػٞٚف» ٘ؿجت ث ٝؾبیط
خٙجٞٝبی پػٞٚف تأویس ٕ٘ٛزٜا٘س .زاٚضی اضزوب٘ی (ٔ )274 ،1390قتمس اؾت «زضثبضٞ ٜط چیع ثبیس ثب ٘ؾط ثٝ
عجیقت آٖ حىٓ وطز .فّٕی و ٝثبِصات ث ٝظ٘سٌی فبیسٔ ٜیضؾب٘س اٌط اظ فبیس ٜضؾب٘ی ثیفتس ،اظ عجیقت ذٛز
ذبضج قس ٜاؾت»ٙٔ .هٛضی (٘ )114 ،1392یع ثیبٖ زاقت ٝاؾت «فّٓ ،پػٞٚف  ٚفٙبٚضی ٔفْٟٞٛبیی ٞؿتٙس
 ...و ٝتٟٙب ث ٝاثطثركی آٟ٘ب زض خبٔق ٝثبیس تٛخ ٝوطز».
إٞیت تٛخ ٝث« ٝاثطثركی پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ» اظ آ٘دب ٘بقی ٔیقٛز و ٝاٚالً ثرف
وكبٚضظی زض ایطاٖ اظ خبیٍبٔ ٜتٕبیعی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜزض ثطذی اظ ثط٘بٔٞٝبی تٛؾق ٝثٝفٛٙاٖ ٔحٛض
تٛؾقٔ ٝقطفی قس ٜاؾت  ٚثب٘یبً حُ ٔكىالت  ٚثٟجٛز ٚضقیت ایٗ ثرف تٟٙب اظ عطیك اخطای پػٞٚفٞبی
٘یبظٔساض  ٚوبضثطزی ٙٔ ٚغجك ٕ٘ٛزٖ تهٕیٌٓیطیٞب ثط ٘تبیح آٟ٘ب أىبٖپصیط اؾت (قٕؽ ٕٞ ٚىبضاٖ،
ِ ٚ ،)1387صا ٟ٘بزی ٝٙقسٖ ٔقضُ وٓ اثطی یب ثیاثطی پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ثٔ ٝقٙبی اظ ٔیبٖ ضفتٗ أىبٖ
تٛؾقٕٞ ٝب ٚ ًٙٞیىپبضچ ٝزض ایٗ ثرف اؾت.
نبحت٘ؾطاٖ فطن ٝپػٞٚف ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝپیف٘یبظ ثطضؾی تأثیطات ٘بقی اظ پػٞٚف ،اضائٝ
تقطیفی قفبف اظ تأثیطات ٔٛضز ا٘تؾبض اظ پػٞٚف اؾت (زٚضیبٕٞ ٚ 1ىبضاٖ؛ ٌ ،2007ط ٜٚضاؾُ2؛ ،2009
ٌط٘تٕٞ ٚ 3ىبضاٖ2010 ،؛ پٙفیّسٕٞ ٚ 4ىبضاٖ .)2014 ،تأثیطات ٔٛضز٘ؾط ضا ٔیتٛاٖ ث ٝز ٚزؾت ٝوّی تمؿیٓ
ٕ٘ٛز .ا« ،َٚتأثیطات فّٕی» یب «ٌؿتطـ ٔطظٞبی زا٘ف» و ٝفجبضت اؾت اظ ٔكبضوت ٘ؾطی زض تٛؾقٚ ٝ
غٙیؾبظی یه ضقت ٝفّٕی  ٚز« ،ْٚتأثیطات ثیط٘ٚی اختٕبفی-التهبزی» و ٝفطاتط اظ ٔحیظ فّٓ  ٚزا٘كٍبٜ
ثٛز ٚ ٜث ٝضفـ ٔكىالت  ٚثٟجٛز خبٔقٔ ٝطثٛط ٔیقٛز (ٌّكٙی1393 ،؛ ٘كبط1394 ،؛ زٞمب٘ی1394 ،؛ ایی.
آی .اِی .آض .زی2003 ،5.؛ پٙفیّس ٕٞ ٚىبضاٖ ٚ )2014 ،عی زٌ ٝٞصقت ٝقبٞس تأویس فعآیٙسٜای ثط ایٗ زؾتٝ
زؾت ٝاظ آثبض ٔٛضز ا٘تؾبض اظ پػٞٚف (آثبض اختٕبفی-التهبزی) ثٛزٜایٓ (زیٛیؽٕٞ ٚ 6ىبضاٖٚ .)2005 ،لتی
ٚلتی زض ذهٛل «اثطثركی پػٞٚف» نحجت ٔیوٙیٕٓٞ ،چٙیٗ الظْ اؾت تفبٚت ٔفٚ ْٟٛاغٜٞبی

«ثط٘ٚساز٘« ،»7تید« ٚ »8ٝتأثیط »9ضا ٔٛضز٘ؾط لطاض زٞیٓ (پٙفیّس ٕٞ ٚىبضاٖ )2014 ،و ٝث ٝتطتیت ث٘ ٝكط
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یبفتٞٝبی حبنُ اظ پػٞٚف (ٔب٘ٙس چبح ٔمبِ ،)ٝپیبٔسٞبی اِٚی٘ ٝبقی اظ ٘كط یبفتٞٝب (ٔب٘ٙس ایدبز فٙبٚضیٞبی
ؾرتافعاضی یب ٘طْافعاضی ثطاؾبؼ یبفتٞٝب)  ٚتغییطات التهبزی-اختٕبفی ٘بقی اظ ضٚاج  ٚوبضثطز
فٙبٚضیٞبی ایدبز قس ٜاقبض ٜزاض٘س ((ٞبٌؽ ٔ ٚبضتیٗ .)2012 ،1زض ٘ؾبْ خسیس اضظیبثی ویفیت پػٞٚف زض

ٔؤؾؿبت آٔٛظـ فبِی ثطیتب٘یب ،چٟبضچٛة تقبِی پػٞٚف« ،2تأثیط پػٞٚف» ثسیٗ ٘ح ٛتقطیف قس ٜاؾت:
«ٞطٌ ٝ٘ٛاثطٌصاضی ،تغییط یب ٔٙفقت ثطای التهبز ،خبٔق ،ٝفط ،ًٙٞؾیبؾت یب ذسٔبت فٕٔٛی ،ؾالٔت،
ٔحیظظیؿت یب ویفیت ظ٘سٌی ،ثٝقطط آ٘ى ٝفطاتط اظ ٔحیظ فّٕی  ٚزا٘كٍبٞی ثبقس» (آض .ایی .اِف،3.
 . )2010زض حیغ ٝآثبض فّٕی  ٚزا٘كٍبٞیٚ ،اغ ٜتأثیط ٔقٕٛالً ثٔ ٝیعاٖ اثطٌصاضی ٔمبِ ٝاؾترطاج قس ٜاظ
پػٞٚف زض خّت اؾتٙبزٞب اعالق ٔیقٛز.
زض خٟبٖ ،اظ ز 1950 ٝٞوبض ٔغبِقبتی زض ظٔی ٝٙاضظیبثی تأثیط پػٞٚفٞبی وكبٚضظی آغبظ قسٚ ٜ
پػٞٚف وكبٚضظی ثطای تٛؾق ٝثٝذٛثی اظ ؾٙت اضظیبثی تأثیط ثقس اظ اخطای پػٞٚف نیب٘ت وطز ٜاؾت.
ایٗ ؾٙت قبُٔ ٔحبؾج ٝزأٔ ٚ ٝٙمیبؼ تأثیطات التهبزی ٘بقی اظ اخطای ٘تبیح ثط٘ٚسازٞبی پػٞٚكی اؾت
(ٔبضزیب  ٚضایتعض .)2012 ،4چٙب٘چ ٝثرٛاٞیٓ ٔیعاٖ اثطثركی پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ضا اظ ٘مغ٘ٝؾط وكبٚضظاٖ
وكبٚضظاٖ  ٚضٚؾتبئیبٖ اضظیبثی وٙیٓ ثبیس ثطضؾی ٕ٘بییٓ و ٝوبضثطز ٘تبیح آٟ٘ب چ ٝتأثیطاتی ثط ظ٘سٌب٘ی

ٔطزْ ،خٛأـ آٟ٘ب ٔ ٚحیظظیؿت قبٖ زاقت ٝاؾت .عطح اضٚپبیی پػٞٚف وكبٚضظی ثطای تٛؾقٔ 5ٝقتمس

اؾت و ٝحیبتیتطیٗ پطؾكی و ٝثٙٔٝؾٛض اضظیبثی آثبض اختٕبفی-التهبزی پػٞٚفٞب ٔیثبیؿت ث ٝآٖ پبؾد
زاز ٜقٛز ایٗ اؾت و « ٝآیب پیبٔسٞب ٘ ٚتبیح احتٕبِی ٔتٛٙفی و ٝاظ پػٞٚف فبیس خبٔق ٝقس ٜاضظـ آٖ ضا
زاقت ٝاؾت و ٝثٛزخ ،ٝا٘طغی  ٚظٔبٖ اذتهبل یبفت ٝث ٝآٖ ،نطف اخطای آٖ ٌطزز؟»ٕٞ .چٙیٗ زٔ ٚؿئّٝ
انّی خٟت اضظیبثی اثطات حبنُ اظ ٔدٕٛف ٝذبنی اظ پػٞٚفٞب فجبضتٙس اظ :ا٘ ،َٚؿجت زازٖ تغییطات
تٛؾقٝای ث ٝیبفتٞٝبی ثٝزؾت آٔس ٜاظ آٟ٘ب  ٚز ،ْٚپیفثیٙی ؾٙبضیٛیی و ٝاٌط پػٞٚفٞبی ٔٛضز٘ؾط اخطا
ٕ٘یقس٘س ٚضقیت چٍ ٝ٘ٛثٛز (ایی .آی .اِی .آض .زی.)334 ،2003 ،
اِجت ٝایٗ ا٘تؾبض وٞ ٝط پػٞٚكی ِعٔٚبً اثطثرف ثبقس ا٘تؾبض ٘بثدبیی اؾت چطاو« ٝپػٞٚف ،ثٙبثط

ٔبٞیت ٚیػ ٜذٛز ،یه ٔؿئِٛیت پطٔربعط 6ٜاؾت .پػٞٚف وطزٖ ٔب٘ٙس حفبضی ثطای ضؾیسٖ ث٘ ٝفت اؾت.
اؾت .زض چٙیٗ وبضی وؿی و ٝثتٛا٘س اظ ٞط ز ٜؾٛضاخ حفط قس ٜیىی ضا ث٘ ٝفت ثطؾب٘سٔ ،ؿئِٛیتف ضا
1. Hughes and Martin
)2. Research Excellence Framework (REF
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4. Maredia and Raitzer
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ثٝنٛضت ٔٛفمیتآٔیعی ا٘دبْ زاز ٜاؾت» (اؾتیٍّیتع24 ،1999 ،1؛ ٔؤٔٙی  ٚاحؿب٘ی .)231 ،1396 ،زاٚضی
اضزوب٘ی (٘ )202 ،1390یع ثرف لبثُ تٛخٟی اظ پػٞٚفٞب ٔ ٚمبالت ٞط خبٔق ٝضا «ضبیقبت پػٞٚف یب
تٕطیٗ  ٚزؾتٌطٔی ثطای ٚضٚز ث ٝخٟبٖ فّٓ  ٚتىٙیه» ٔیزا٘س .أب آ٘چ ٝإٞیت زاضز ایٗ اؾت و ٝثٞ ٝط
حبَ اظ ٔدٕٛف ٝتالـ ٞبی پػٞٚكی یه ؾبظٔبٖ یب وكٛض زض ٞط حیغ ٝذبل ٟ٘بیتبً ا٘تؾبض اثطٌصاضی زض
ٚضقیت آٖ حیغٚ ٝخٛز زاضز .ثٝفجبضتزیٍطٕٞ ،بٖعٛض و ٝزض یه ثبك ٔی ،ٜٛتفبٚت ز ٚزضذت ثٕطزٙٞسٜ
 ٚثیثٕط زض ایٗ ٘یؿت و ٝتٕبٔی اخعاء یب حتی تٕبٔی قبذٞٝبی زضذت اِ َٚعٔٚبً ثٕط ٔیزٙٞس ،تفبٚت زٚ
٘ؾبْ پػٞٚكی ٔؤثط  ٚثیاثط ٘یع ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیؿت و ٝثطذالف زٔٚیٞ ،ط فقبِیت ٘ؾبْ پػٞٚكی ا٘( َٚؾبْ
وبضآٔس) ِعٔٚبً اثطثرف ثبقسٕٞ .بٖعٛض و ٝزض ٔٛضز یه زضذتٔ ،یٜٞٛبیی و ٝثط چٙس قبذ ٝذبل ثٝثٕط
٘كؿتٝا٘س زض ٚالـ حبنُ تالـ ٕٞ ٚىبضی تٕبٔی اخعاء زضذت ثٝقٕبض ٔیض٘ٚس ِ ٚصا ٕ٘یتٛاٖ آٖ
قبذٞٝبی ذبل ضا ٔثٕط  ٚؾبیط اخعای زضذت ضا ثیحبنُ زا٘ؿتٚ ،لتی ٔدٕٛف ٝفقبِیتٞبی پػٞٚكی
یه ؾبظٔبٖ یب وكٛض ٘یع ٟ٘بیتبً ثٟجٛز  ٚتٛؾق ٝآٖ ؾبظٔبٖ یب خبٔق ٝضا ثٝز٘جبَ زاقت ٝثبقٙس ٔیثبیؿت وّیت

ایٗ فقبِیتٞب ضا –زض لبِت یه ٘ؾبْ -2ثٕطثرف ثٝحؿبة آٚضز٘ .ىت ٟٓٔ ٝزیٍط ،ا٘تؾبض ٔیعاٖ لبثُ لجِٛی
اظ آثبض ٔغّٛة ثٝتٙبؾت وٕیت فقبِیت ٞبی پػٞٚكی اؾت چٙب٘ى ٝاظ ٞط زضذت ٔی٘ ٜٛیع ا٘تؾبض ٔیضٚز
ثٝتٙبؾت حدٓ قبخ  ٚثطٌف ثٕط ثسٞس.
نبحت٘ؾطاٖ ثطای اضظیبثی آثبض پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ٔسَٞبیی عطاحی وطزٜا٘س و ٝاخعاء انّی
فٕ ْٛآٟ٘ب فجبضت اؾت اظ «ؾطٔبیٌٝصاضی یب اخطای پػٞٚف»« ،ثط٘ٚسازٞبی پػٞٚكی»٘« ،تبیح (پصیطـ یب
اؾتفبز ٜاظ یبفتٞٝب)» « ٚآثبض اختٕبفی ،التهبزی یب ظیؿتٔحیغی» (اقپطیٍٙطٞ-یٙع ٕٞ ٚىبضاٖ .)2003 ،قىُ
 1چٟبضچٛة تٛاِی ٔٙغمی اؾتفبز ٜقس ٜتٛؾظ فٕ ْٛپػٞٚكٍطاٖ ثطای اضظیبثی تأثیطات پػٞٚفٞبی
وكبٚضظی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.

ضکل  .1چُارچًب پیامذَای مىطقی پصيَصَای کطايرزی (اضپریىگرَ-یىس ي َمکاران)6113 ،
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2. System
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أطٚظ ٜثٝفّت افعایف اضتجبعبت  ٚثٝتجـ آٖ وٙف ٚ ٚاوٙفٞبی ٌؿتطز ٚ ٜپیچیسٔ ٜیبٖ اثقبز
ٔرتّف خبٔق ،ٝظ٘دیط ٜتغییطات اظ پػٞٚف تب تٛؾق ٝثؿیبض عٛال٘ی  ٚپطپیچ  ٚذٓ ٌطزیسِ ٚ ٜصا پیٍیطی
پیبٔسٞبی یه پػٞٚف ذبل اظ اخطا تب حه َٛآثبض تٛؾقٝای أىبٖپصیط ٘یؿت .ث ٝفجبضت زیٍط ثؿیبض ثقیس
اؾت و ٝثتٛاٖ ثطذی اثطات تٛؾقٝای ضا ثٝنٛضت ٚاضح  ٚقفبف ث٘ ٝتبیح حبنُ اظ یه پػٞٚف ذبل
٘ؿجت زاز .زض ٔمبثُ ،ضٚـ لبثُ اخطا ثطای پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ثطلطاضی اضتجبعبت احتٕبِی ٔیبٖ
ؾطٔبیٌٝصاضی پػٞٚكی اظ یهؾ ٚ ٛتغییطات تٛؾقٝای اظ ؾٛی زیٍط اؾت (ایی .آی .اِی .آض .زی،.
.)2003
ثٙبثطایٗ٘ ،ؾط ث ٝضقس چكٍٕیط پػٞٚفٞبی ایطاٖ زض حیغ ٝوكبٚضظی عی  3ز ٝٞاذیط ،إٞیت
ثرف وكبٚضظی ثطای وكٛض  ٚإٞیت ٚاالی «اثطثركی پػٞٚفٞب» ثٚٝیػ ٜزض ذهٛل آثبض التهبزی-
اختٕبفیٔ ،غبِق ٝحبضط ثٝز٘جبَ پبؾدٌٛیی ث ٝایٗ پطؾف اؾت و:ٝ
اثطثركی پػٞٚفٞبی فعآیٙس ٜایطاٖ زض حٛظ ٜوكبٚضظی ثط تٛؾق ٝوكبٚضظی وكٛض ،زض ٔمبیؿ ٝثب
ؾبیط خٛأـ ،چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾت؟
قٕؽ ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1387زض تحمیمی ثب فٛٙاٖ «تحّیُ فبّٔی ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت پػٞٚفٞبی
وكبٚضظی زض وكٛض» فٛأُ حٕبیتی-پكتیجب٘یٔ ،سیطیتی-ؾیبؾت ٌصاضی ،اِعأبت تحمیمی ،اضتجبط اخطا-
تحمیك ،اضتجبعبت فّٕی  ٚاٍ٘یعـ ٔحممبٖ ضا ثٝفٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ٔكىالت ٔغطح ٕ٘ٛز٘س .اظویب  ٚغفبضی
( )1388زض ظٔی ٝٙوبؾتیٞب  ٚتٍٙٙبٞبی ٔغبِقبت ضٚؾتبیی ایطاٖ ثٛٔ ٝاضزی چ ٖٛفسْ ثطذٛضزاضی اظ
اؾتحىبْ چٟبضچٛة ٘ؾطی ٙٔ ٚغك پػٞٚكی ضٚا ٔ ٚقتجط زض ٘ٛقتدبتی و ٝثب ضاٞجطز پػٞٚكی لیبؾی ؾبٔبٖ
یبفتٝا٘س (ثرف فٕسٔ ٜتٛٔ ٚ )ٖٛفمیت ثؿیبض ا٘سن زض تسٚیٗ ایس ٚ ٜیب ٘ؾطیٝای ٔقیٗ ٔ ٚكرم زض
ٔغبِقبت اؾتمطایی اقبضٕٛ٘ ٜزٔ ٚ ٜقتمس٘س ثٝضغٓ ا٘دبْ پػٞٚفٞبی ٔتقسزٔ ،ؿأِ ٝا٘جبقت٘ ،مس  ٚانالح
ٔؿیطٞب  ٚذغبٞبی پػٞٚكی زض ایٗ حٛظٔ ٜغبِقبتیٕٞ ،چ ٖٛزیٍط حٛظٜٞبی پػٞٚكی فّ ْٛاختٕبفی،
ٔحمك ٘كس ٜاؾت .ثٝفجبضتزیٍط ،تحمیمبت اختٕبفی ثٚٝیػ ٜزض حٛظ ٜتٛؾق ٝضٚؾتبیی ث ٝتفطز ٌ ٚؿؿت
ٌطاییس ٜاؾت ثسیٗ ٔقٙی و ٝظٔی ٝٙتقبُٔ ٌ ٚفتٍٔ ٛیبٖ تحمیمبت ٚخٛز ٘ساضز .ثٝفال ،ٜٚزض ثؿیبضی اظ
پػٞٚفٞب ٔ ٚغبِقبت ا٘دبْ قسٔ ،ٜحممیٗ ثب ٔحیظ  ٚلّٕط ٚتحمیك ذٛز تقبُٔ  ٚاضتجبط وبفی ٘ساقتٝا٘س وٝ
ایٗ أط زض ٔٛاضزی ٔٛخت تطزیسٞبیی ٘ؿجت ث ٝافتجبض  ٚافتٕبز ث ٝایٗ ٘ٛقتدبت قس ٜاؾت .قطیفظازٚ ٜ
فجساهللظاز )1390( ٜث ٝثطضؾی خبیٍب ٜو٘ٛٙی ٔ ٚغّٛة زؾتا٘سضوبضاٖ تحمیمبت وكبٚضظی وكٛض پطزاذتٝ
ٔ ٚكبٞسٕٛ٘ ٜز٘س ؤ ٝیبٖ ٚضقیت ٔٛخٛز ٔ ٚغّٛة تٕبٔی زؾتا٘سضوبضاٖ ٔطثٛع ،ٝاظ خّٕ ٝزا٘كٍبٜٞب ٚ

 300پػٞٚف٘بٔ ٝوتبثساضی  ٚاعالؿ ضؾب٘ی ،زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس

ؾبَ  ،7قٕبض ،2 ٜپبییع  ٚظٔؿتبٖ1396

ٔطاوع آٔٛظـ فبِی ،قىبف وبضوطزی ٔقٙیزاضی ٚخٛز زاضز .قىٛضی ( )1390زض تحمیمی ثب فٛٙاٖ
«اف َٛضٚؾتب  ٚضٚؾتبقٙبؾی یب ضطٚضت ثبظٍ٘طی زض ضٚیىطزٞب  ٚضٚـٞب زض ایطاٖ» ثٔ ٝؿبئُ ٔ ٚكىالتی
ٔب٘ٙس تٛخ ٝا٘سن ث ٝچبِفٞبی فطاضٚی خبٔق ٝضٚؾتبیی٘ ،بزیسٌ ٜطفتٗ چبِفٞبی ٘بقی اظ تح َٛزض
ٚالقیتٞبی خٟبٖ ٔقبنط  ٚپیبٔسٞبی ٘ؾطی  ٚضٚـقٙبذتی آٖٙٔ ،تكط قسٖ ٔمبالت ٘ٝچٙساٖ فٕیك زض
ٔدالت ترههی وكبٚضظی٘ ،یبظ ث ٝایدبز تٛٙؿ ثیكتط زض ضٞیبفتٞبی ٘ؾطی ٔٛضٛفبت ضٚؾتبیی ٘ ٚیبظ ثٝ
اتربش ضاٞىبضی ٚیػٔ ٜغبِقبت اختٕبفی ضٚؾتبیی اقبضٕٛ٘ ٜز ٜاؾت .قطیفظاز ،ٜفجساهللظاز ٚ ٜقطیفی
( )1393زض ٘تید ٝآؾیتقٙبؾی ٔسیطیت تحمیمبت  ٚتٛؾق ٝفٙبٚضی وكبٚضظیٟٓٔ ،تطیٗ فٛأُ ٚ
چبِفٞبی ٘ؾبْ ٘ٛآٚضی وكبٚضظی ضا ؾیبؾت تحمیمبت وكبٚضظی ،ؾٛزٔٙسی  ٚاثطثركی تحمیمبت ٚ
فٙبٚضی وكبٚضظیٔ ،سیطیت یىپبضچ ٝتحمیمبت  ٚفٙبٚضی وكبٚضظی ،تٛؾقٟ٘ ٝبزی ٘ؾبْ تحمیمبت ٚ
فٙبٚضی وكبٚضظی ٍٕٞ ٚطایی آٔٛظـ فبِی  ٚتحمیمبت وكبٚضظی ٔقطفی ٕ٘ٛز٘س .قطیفی ٕٞ ٚىبضاٖ
( )1393تدبضیؾبظی پػٞٚفٞبی زا٘كٍبٞی ضا پسیسٜای ثب ز ٚثقس انّی قبُٔ پػٞٚفٞبی زا٘كٍبٞی
(وٓ  ٚویف ٘تبیح ثٝزؾت آٔس ،ٜوبضثطزی  ٚلبثُ تدبضی ثٛزٖ ایٗ ٘تبیح ٚ ٚخٛز ظیطؾبذتٞب ٙٔ ٚبثـ
ٔٛضز٘یبظ)  ٚتمبضب ثطای ٘تبیح پػٞٚفٞبی زا٘كٍبٞی زض ثرف وكبٚضظی (حطوت ثرف وكبٚضظی
ثٝؾٕت اٍِٛی تٛؾق ٝزا٘فٔحٛض  ٚوبضآفطیٗ ٔجتٙی ثط ثٟطٌٜیطی اظ زا٘ف  ٚفٙبٚضی ضٚظ) ٔقطفی ٕ٘ٛزٚ ٜ
تمٛیت ثقس ؾ ْٛضا ٘یع ثٝفٛٙاٖ ثطلطاضوٙٙس ٜپی٘ٛس ٔیبٖ ز ٚثقس پیكیٗ ضطٚضی زا٘ؿتٙس (ضؾب٘ف  ٚا٘تمبَ
تدبضی یبفتٞٝبی پػٞٚكی اظ زا٘كٍبٜٞب ث ٝثرف وكبٚضظی  ٚلجُ اظ آٖ ،آٌبٞی اظ ٘یبظٞب  ٚفطنتٞبی

وبضآفطیٙی  ٚاضظـ افعایی زض ایٗ ثرف) .وطٔی زٞىطزیٟٓٔ )2013( 1تطیٗ ٔكىالت تحمیمبت
وكبٚضظی اظ ِحبػ اضتجبط آٖ ثب تطٚیح  ٚوكبٚضظاٖ ضا ٘جٛز ؾبظٚوبضی ٔكرم خٟت ٔطتجظ ؾبذتٗ
ٔطاوع تحمیمبتی ثب ثرف ذهٛنی ،ؾٛق زازٖ پػٞٚكٍطاٖ ثٛٔ ٝضٛفبت زا٘كٍبٜپؿٙس ثٝخبی تٕطوع ثط
٘یبظٞبی ٚالقی وكبٚضظاٖ  ٚذهٛنیؾبظی تطٚیح  ٚذسٔبت وكبٚضظی و ٝث ٝضقیفتط قسٖ اضتجبط ٔیبٖ
تحمیك ،تطٚیح  ٚوكبٚضظ ٔٙدط قس ٜاؾتٔ ،قطفی ٕ٘ٛز .ظٔب٘ی (ٚ )1395ضقیت تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی
ایطاٖ ضا ثب  12وكٛض ٔٙترت (ثیكتط اظ وكٛضٞبی پیكطفتٛٔ )ٝضز ٔمبیؿ ٝلطاض زاز٘ ٚ ٜكبٖ زاز و ٝاٌطچ ٝاظ
ِحبػ قبذمٞبی تقساز ٔمبِ ،ٝتقساز اؾتٙبز ٔ ٚیعاٖ تِٛیسٞبی فّٕی ایطاٖ خعء ضقیفتطیٗ وكٛضٞبی
ٌط( ٜٚضزیف  10تب  )12لطاض ٌطفت ٝأب ثطاؾبؼ ز ٚقبذم اثسافی «٘ؿجت ٚظ٘ی تِٛیسٞبی فّٕی ث ٝقبذم
تٛؾق ٝا٘ؿب٘ی» ٘« ٚؿجت ٚظ٘ی تقساز ٔمبِٞٝب ث ٝؾغح التهبزی وكٛض» خبیٍب ٜچٟبضْ ضا وؿت ٕ٘ٛز ٜاؾت.
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زض تٟٙب ٔغبِق ٝیبفت ٝقس ٜو ٝعی آٖ اظ ٘مغ٘ٝؾطی «تأثیطٌطا »1ث ٝاضظیبثی پػٞٚفٞبی وكبٚضظی پطزاذتٝ
قس ٜاؾت ،ثبلطظاز ٚ ٜوٕیدب٘ی (٘ )1391كبٖ زاز٘س و٘ ٝطخ ثبظٌكت ؾطٔبیٔ ٝغبِقبت وكبٚضظی ایطاٖ (37
زضنس) ثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛخٟی اظ ٔیبٍ٘یٗ ٘طخ ٔطثٛع ٝثطای وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق 54( ٝزضنس) وٕتط
اؾت.
ٔمبیؿ ٝاثطثركی ٔدٕٛف ٝپػٞٚفٞبی وكٛض (ثٝفٛٙاٖ یه ٚاحس) ثب پػٞٚفٞبی ؾبیط خٛأـ
٘كبٖ زاز و ٝپػٞٚفٞبی ایطاٖ چ ٝثط ضٚی قبذمٞبی تٛؾق ٝوكٛض  ٚچ ٝزض ٌؿتطـ ٔطظٞبی زا٘ف
اثطثركی ثؿیبض ضقیفی زاقتٝا٘س (احؿب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ1395 ،؛ احؿب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ 1396 ،اِف) .احؿب٘ی ٚ
ٕٞىبضاٖ ( 1396ة؛  1396ج) ٕٞچٙیٗ ویفیت  ٚلبثّیت اثطٌصاضی ٔدٕٛف ٝپػٞٚفٞبی وكٛض ضا زض
ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط خٛأـ ثؿیبض ضقیف اضظیبثی ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜغبِقبت ٔكبث ٝثب تٕطوع ثط حیغٞٝبی ٔٛضٛفی
ٔرتّف ضا الظْ ثطقٕطز٘س.
ٕٞبٖعٛض ؤ ٝالحؾٔ ٝیقٛز ،فّیضغٓ خبیٍبٔ ٜتٕبیع  ٚوّیسی ٔؿئّ« ٝاثطثركی پػٞٚف» ،فْٕٛ
پػٞٚكٍطا٘ی و ٝپیف اظ ایٗ ث ٝاضظیبثی پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ پطزاذتٝا٘س یب اظ ایٗ ٔؿئّ ٝغفّت
ٕ٘ٛزٜا٘س یب نطفبً ث ٝاثطثركی ایٗ پػٞٚفٞب ثط خّت اؾتٙبزٞب (تحّیُ اؾتٙبزی) اوتفبء ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚیب ث ٝایٗ
ضوٗ حیبتی زض وٙبض ؾبیط خٙجٞٝبی پػٞٚف  ٚثٝفٛٙاٖ ٔؿئّٝای ٚٓٞظٖ آٟ٘ب تٛخ ٝزاقتٝا٘س .ایٗ زضحبِی
اؾت و« ٝفّٓ اٌط ؾٛز ٘ساقت ٝثبقس فّٓ ٘یؿت» (زاٚضی اضزوب٘یِ ٚ )37 :1390 ،صا اٌط زض خبٔقٝای فّٓ ٚ
پػٞٚف ثیاثط  ٚیب ثؿیبض وٓ اثط ق٘ٛس ثطضؾی ؾبیط خٙجٞٝبی پػٞٚف ٔٛضٛفیتی ٘رٛاٞس زاقت .ثٙبثطایٗ،
ٟٔٓتطیٗ ٔؿئّ ٝزض ٔٛضز پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ و ٝعی  3ز ٝٞاذیط ثٝقست ضقس یبفتٝا٘س،
اثطثرفثٛزٖ یب ٘جٛزٖ آٟ٘بؾت .زض ایٗ ضاؾتبٞ ،سف ٔغبِق ٝحبضط ثطضؾی اثطثركی ضقس فعآیٙسٜ
پػٞٚفٞبی ایطاٖ زض حیغ ٝوكبٚضظی ثط ٚضقیت وكبٚضظی وكٛض زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط خٛأـ اؾت.
ريشضىاسی
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پػٞٚف حبضط اظ ٘ٛؿ ٔغبِقبت فّٓؾٙدی ،ضٚیىطز حبوٓ ثط آٖ ضٚیىطز ویفی  ٚضٚـ ثٝوبض

ٌطفت ٝقسٔ ٜغبِق ٝتغجیمی 3اؾت .زض ٔغبِقبت تغجیمی ،ثٙٔٝؾٛض تجییٗ ٚخ ٜٛاقتطان  ٚتفبٚت ٔیبٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛب،
اظ ضٚـٞبی پػٞٚف وٕی  ٚویفی اؾتفبز ٜقس ٚ ٜچٙس ٔتغیط ،فطآیٙس یب خعء زض ٔیبٖ ز ٚیب چٙس ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز
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ثطضؾی ٔ ٚمبیؿ ٝلطاض ٔیٌیط٘س (ظٔب٘ی .)1395 ،یه ٔغبِق ٝتغجیمی ٔیتٛا٘س ثب ضٚـٞبی ٔرتّفی نٛضت
پصیطز ٔ ٚقیبض انّی ا٘تربة ضٚـ ٔٙبؾت ثطای ٞط ٔغبِق ٝتغجیمی ٔبٞیت ٔٛضٛؿ ٔٛضز ٔغبِق ٝاؾت
(پٛضحؿٗ .) 1393 ،اٌطچ ٝزض ٔغبِقبت تغجیمی ،ؾبظٔبٖ یب وكٛض ٔٛضز٘ؾط ٔقٕٛالً ثب چٙس ٕ٘ٝ٘ٛای وٝ
ثٝنٛضت ٞسفٕٙس  ٚثطاؾبؼ تكبثٟبت ٔٛخٛز ٌعیٙف قسٜا٘س ٔمبیؿٔ ٝیقٛز ،زض ایٙدب ثب تٛخ ٝث ٝضقس
چكٍٕیط ؾ ٟٓایطاٖ اظ وٕیت پػٞٚفٞبی وكبٚضظی خٟبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اضتمبی ثی٘ؾیط ضتج ٝوكٛض اظ ایٗ
حیث ،تغییطات احتٕبِی قبذمٞبی تٛؾق ٝوكبٚضظی ایطاٖ ثب ٔدٕٛؿ وكٛضٞبی خٟبٖ ٔٛضز ٔمبیؿ ٝلطاض
ٌطفت ٝاؾت .زازٜٞبی ٔٛضز٘یبظ خٟت ا٘دبْ ٔمبیؿٞٝبی ٔٛضز٘ؾط اظ پبیٍبٜٞبی ٔقتجطی چٚ ٖٛة آ٘ ٚبِح،
ؾبظٔبٖ ذٛاضثبض  ٚوكبٚضظی ُّٔ ٔتحس ،1ثب٘ه خٟب٘ی ٚ 2تبضٕ٘بی ٌّٛثبَ اؤٛ٘ٛیٌ 3طزآٚضی قس.

ثٙٔٝؾٛض ٔمبیؿ ٝض٘ٚس تٛؾق ٝوكبٚضظی ایطاٖ ثب ؾبیط خٛأـ اثتسا ٟٔٓتطیٗ قبذمٞبی ٘كبٖ زٙٞسٜ
ٚضقیت وكبٚضظی و ٝزازٜٞبی آٟ٘ب ثطای یه ثبظ ٜظٔب٘ی حسالُ  30ؾبِٛٔ )1984 – 2013( ٝخٛز ثبقس

ا٘تربة قس٘س .قبذمٞبی ٔٛضز٘ؾط فجبضت ثٛز٘س اظ اضظـ افعٚز ،4ٜاضظـ ذبِم تِٛیس ،5اضظـ

نبزضات ،6ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای( 7زض اثط فقبِیتٞبی وكبٚضظی) ،ثٟطٜٚضی وكبٚضظی( 8اضظـ افعٚزٜ
افعٚز ٜث ٝاظای ٞط وبضٌط)  ٚفّٕىطز غالت  ٚحجٛثبت .9ؾپؽ زض ٔٛضز ٞط قبذم ،وكٛضٞبیی وٝ

؟زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝآٟ٘ب ثطای ثبظٜای حسالُ  30ؾبِٛٔ ٝخٛز ثٛز ا٘تربة قس٘سٌ .طٛٔ ٜٚضز٘ؾط ثطای ٞط
یه اظ قبذمٞبی فٛق ث ٝتطتیت ٔتكىُ اظ  146 ٚ 97 ،165 ،158 ،164 ،99وكٛض ثٛز .زض ٔطحّ ٝثقسی
ثطای ٞط یه اظ ٌطٜٞٚب  ،ض٘ٚس تغییطات ؾ ٟٓایطاٖ زض ٌط ٜٚاظ ِحبػ قبذم ٔٛضز٘ؾط ثب ض٘ٚس تغییطات
ؾ ٟٓایطاٖ اظ ٔدٕٛؿ ٔمبالت آی.ؼ.آی .وكبٚضظی ٌطٛٔ ٜٚضز ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفت .زض ٔٛضز
قبذمٞبیی و« ٝؾٞ ٟٓط وكٛض اظ ٔدٕٛؿ ٌطٔ »ٜٚقٙب ٛٔ ٚضٛفیتی ٘ساقت (ثٟطٜٚضی وكبٚضظی ٚ
فّٕىطز غالت  ٚحجٛثبت) ،ض٘ٚس تغییطات فسز ٔطثٛط ثٞ ٝط قبذم ثطای ٔیبٍ٘یٗ ؾبیط وكٛضٞبی ٌطٜٚ
(ٔیبٍ٘یٗ ٌط ٜٚثس ٖٚاحتؿبة ایطاٖ) ٔالن ٔمبیؿ ٝلطاض ٌطفتٕٞ .چٙیٗ ،زض ٞط یه اظ ٌطٜٞٚب ض٘ٚس
تغییطات ضتج ٝتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ ثب ض٘ٚس تغییطات ضتج ٝایطاٖ ثطاؾبؼ قبذم ٔٛضز٘ؾط ٔمبیؿٝ
قس.
)1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO
2. World Bank
3. The Global Economy
4. Value Added
5. Net Production Value
6. Export Value
7. Greenhouse Gas (GHG) Emissions
8. Agricultural Productivity
9. Cereals Yield
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اظ آ٘دب و ٝضٚـ ثٝوبضٌطفت ٝقس ٜزض پبیٍب ٜتبٔؿ ٖٛضٚیتطظٚ( 1ة آ٘ ٚبِح) خٟت ٔحبؾج« ٝؾٟٓ
ٞط وكٛض اظ ٔدٕٛؿ ٔمبالت وكبٚضظی وكٛضٞبی ا٘تربثی» ثطای ٔغبِق ٝحبضط ٔٙبؾت ٘جٛز ،ؾ ٟٓذبِم
ایطاٖ زض ٞط ٌط ٚ ٜٚثطای ٞط ؾبَ ثب ضٚـ ٔٙبؾت ٔحبؾجٌ ٝطزیس .زض پبیٍب ٜتبٔؿ ٖٛضٚیتطظ ؾ ٟٓیه
وكٛض اظ ٔمبالت ٌطٞٚی ٔكرم زض یه ؾبَ ثب تمؿیٓ ٕ٘ٛزٖ تقساز تىطاض ٘بْ آٖ وكٛض ثط تقساز وُ
ٔمبالت ٌطٔ ٜٚحبؾجٔ ٝیقٛز ِ ٚصا اٌطچ ٝایٗ ؾ ٟٓثٝنٛضت زضنسی ٕ٘بیف زازٔ ٜیقٛز أب ثب ؾٟٓ
ؾبیط وكٛضٞبیی و ٝثب وكٛض ٔٛضز٘ؾط ٔمبِٔ ٝكتطن زاقتٝا٘س ٕٞپٛقب٘ی زاضز .ثٝفجبضتزیٍطٔ ،دٕٛؿ ؾٟٓ
زضنسی تٕبٔی وكٛضٞبی ٌط ،ٜٚزض نٛضت ٚخٛز ٕٞىبضیٞبی فّٕی ٔیبٖ آٟ٘ب ،ثیكتط اظ  100ذٛاٞس
ثٛز .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض ٔٛضز ٞط قبذم تٛؾق ٝوكبٚضظی ،ض٘ٚس تغییطات ؾ ٟٓذبِم (فبلس ٕٞپٛقب٘ی ثب
ؾ ٟٓؾبیط وكٛضٞبی ٌط )ٜٚایطاٖ ٔالن ٔمبیؿ ٝثٛز الظْ ثٛز زض ٔٛضز تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ٘یع ض٘ٚس
تغییطات ؾ ٟٓذبِم ایطاٖ زض ٞط ٌطٔ ٜٚكرم قٛز .ثسیٗ ٔٙؾٛض ،اثتسا زازٜٞبی ٔطثٛط ثٞ ٝط ؾبَ زض

لبِت خسا َٚاوؿُٔ 2دعا اظ پبیٍب ٜتبٔؿ ٖٛضٚیتطظ ثبضٌیطی  ٚؾپؽ تٕبٔی آٟ٘ب زض یه نفح 3ٝاوؿُ
ازغبْ قس٘س .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاٚالً عی ثبظ ٜظٔب٘ی ٔٛضز٘ؾط ثطذی وكٛضٞب ث ٝچٙس وكٛض تدعی ٝقسٔ( ٜب٘ٙس
اتحبز خٕب ٞیط ؾبثك  ٚیٌٛٛؾالٚی) ،ثطذی زض  ٓٞازغبْ قسٔ( ٜب٘ٙس إِٓبٖ قطلی  ٚإِٓبٖ غطثی) ٘ ٚبْ
ثطذی تغییط یبفت ٝثٛز (ٔب٘ٙس أپطاتٛضی آفطیمبی خٛٙثی ث ٝخٕٟٛضی آفطیمبی خٛٙثی)  ٚثب٘یبً زض خساَٚ
ٔطثٛط ثٞ ٝط ؾبَ ث ٝوكٛضٞبی فبلس ٔمبِ ٝوكبٚضظی ضزیفی اذتهبل زاز٘ ٜكس ٜثٛز ،تجسیُ خساَٚ
ثبضٌیطی قسٔ ٜدعا ث ٝیه خس َٚاوؿُ و ٝزض آٖ ٞط ضزیف ث ٝیه وكٛض تقّك زاقت ٚ ٝتقساز ٔمبالت
وكبٚضظی ٞط ؾبَ آٖ زض ؾتٖٞٛبی ٔمبثّف زضج قس ٜثبقسٔ ،ؿتّعْ نطف ٚلت  ٚا٘طغی ثؿیبض ظیبزی ثٛز.
ثسیٗ ٔٙؾٛض ٘بْ وكٛضٞبیی و ٝزض ٞط ؾبَ فبلس ٔمبِ ٝوكبٚضظی ثٛز٘س ث ٝفٟطؾت آٖ ؾبَ افعٚزٜ
قسٔ ٚ ٜمبثُ آٟ٘ب فسز نفط زضج ٌطزیس .زض ٔٛضز وكٛضٞبیی و٘ ٝبٔكبٖ تغییط یبفت ٝثٛز ٘بْ وكٛض ؾبثك
حصف ٔ ٚمبالت آٖ زض ضزیف ٔطثٛط ث ٝوكٛض خسیس زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس (ٔمبالت إِٓبٖ قطلی  ٚإِٓبٖ
غطثی ٘یع حصف ٔ ٚمبالت آٟ٘ب زض ضزیف إِٓبٖ زضج ٌطزیس) .زض ٔٛضز وكٛضٞبیی و ٝث ٝچٙس وكٛض تدعیٝ

قس ٜثٛز٘س ثٞ ٝط وكٛض (چ ٝوكٛض ؾبثك  ٚچ ٝوكٛضٞبی خسیس) یه ضزیف اذتهبل زاز ٜقس ٚ ٜزض
تٕبٔی ؾَّٞٛبی ایدبز قس ٜثطای آٟ٘ب (ؾبَٞبی ٌصقت ٝثطای وكٛضٞبی خسیس  ٚؾبَٞبی اذیط ثطای
وكٛضٞبی تدعی ٝقس )ٜتقساز نفط ٔمبِ ٝثجت ٌطزیس .اٌطچٞ ٝیچیه اظ ایٗ وكٛضٞب قطایظ الظْ ثطای

1. Thomson Reuters
2. Excel
3. Sheet
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ا٘تربة قسٖ زض ٌطٜٞٚبی ٔطثٛط ث ٝقبذمٞبی وكبٚضظی ٔٛضز٘ؾط ضا زاضا ٘جٛز٘س أب ثٙٔٝؾٛض ثطآٚضز
ض٘ٚس تغییطات ٔیبٍ٘یٗ تقساز ٔمبالت وكبٚضظی خٟبٖٛٔ( ،ضز٘یبظ خٟت ضؾٓ ٕ٘ٛزاض  )1الظْ ثٛز خسِٚی
فطا ٓٞآیس و ٝتٕبٔی ٔمبالت وكبٚضظی خٟبٖ ضا زض ثطزاقت ٚ ٝتقساز وكٛضٞبی آٖ ٘یع ثطای ؾبَٞبی
ٔرتّف ثبثت ثبقس .عجك تٛضیحبت فٛق ،تمؿیٓ ٕ٘ٛزٖ تقساز وُ ٔمبالت ٞط ؾبَ ثط تقساز وكٛضٞبیی وٝ
٘بٔكبٖ زض فٟطؾت آٖ ؾبَ ٚخٛز زاضز ضٚـ ٔٙبؾجی ثطای ٔحبؾجٔ ٝیبٍ٘یٗ تقساز ٔمبالت خٟبٖ ٘یؿت.
چٙب٘چ ٝثطضؾی ض٘ٚس تغییطات ٔیبٍ٘ یٗ تقساز ٔمبالت خٟبٖ ٔٛضز٘ؾط ثبقس ،حتی تمؿیٓ ٕ٘ٛزٖ تقساز وُ
ٔمبالت ثط تقساز وُ وكٛضٞبی ٔٛخٛز زض آٖ ؾبَ (چٔ ٝمبِ ٝزاقت ٝثبقٙس  ٚچ٘ ٝساقت ٝثبقٙس) ٘یع ضٚـ
ٔٙبؾجی ٘رٛاٞس ثٛز چطاو ٝتغییط تقساز وكٛضٞبی خٟبٖ زض ؾبَٞبی ٔرتّف (ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ زض ٘تید ٝازغبْ
یب تدعی ٝثطذی وكٛضٞب) ٔٛخت ٔیقٛز ثطآٚضز غّغی اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ضقس پػٞٚف زض خٟبٖ ثٝزؾت
آیس.
ثقس اظ فطا ٓٞآٔسٖ خسٛٔ َٚضز٘ؾط ٔ ٚكرم قسٖ وكٛضٞبی ٌطٔ ٜٚطثٛط ثٞ ٝط قبذم ،ایٗ
وكٛضٞب اظ خس َٚتقساز ٔمبالت آی.ؼ.آی .وكبٚضظی خٟبٖ ٘یع ا٘تربة قس ٚ ٜض٘ٚس تغییطات ضتج ٝایطاٖ
اظ ِحبػ تقساز ٔمبالت وكبٚضظی  ٚض٘ٚس تغییطات ؾ ٟٓایطاٖ زض تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ٞط ٌط٘ ٜٚیع
ٔحبؾج ٝقسٕٞ .بٖعٛض و ٝزض ٕ٘ٛزاض ٔ 2كبٞسٔ ٜیقٛز ضٚـ ثٝوبضٌطفت ٝقس ٜتٛؾظ پبیٍب ٜتبٔؿٖٛ
ضٚیتطظ ؾٞ ٟٓط وكٛض اظ تِٛیسات فّٕی ٞط ؾبَ ضا ثیف اظ ٔمساض ذبِم آٖ ٔحبؾجٔ ٝیوٙس .ثٙبثطایٗ ،زض
ٔغبِق ٝحبضط اظ ایٗ ضٚـ اؾتفبز٘ ٜكس  ٚزض فٛو ؾ ٟٓذبِم ایطاٖ زض تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ٞط
ٌط ٜٚزض ٞط ؾبَ عجك ضٚـ تكطیح قسٔ ٜحبؾجٌ ٝطزیس.

1

ثٙٔٝؾٛض تقییٗ ضتج ٝوكٛض زض ٞط ٌط ٚ ٜٚعی ؾبَٞبی ٔرتّف اظ تبثـ «ضتجٝثٙسی» ٘طْ افعاض اوؿُ
٘ؿر 2016 ٝاؾتفبز ٜقس.
خٟت ٔمبیؿ ٝتٛأٔبٖ ض٘ٚس تغییطات ضتج ٝایطاٖ اظ ِحبػ تٕبٔی قبذمٞبی ا٘تربثی ضتج ٝوكٛض اظ
ِحبػ ٞط قبذم  ٚزض ٞط ؾبَ (اظ ٔیبٖ ٞط تقساز وكٛضی و ٝزازٜٞبی آٟ٘ب ٔٛخٛز ثٛز ٜاؾت) ثب اؾتفبز ٜاظ
تٙبؾت ضیبضی ث ٝضتج ٝوكٛض اظ ٔیبٖ  217وكٛض (تقساز وكٛضٞبی ٔٛخٛز زض تبضٕ٘بی ثب٘ه خٟب٘ی) تجسیُ
قس.
ٔكبثٞ ٝط پػٞٚف زیٍطٔ ،غبِق ٝحبضط ٘یع ثب ثطذی ٔحسٚزیتٞب ضٚثٝض ٚثٛز ٜاؾت وٟٓٔ ٝتطیٗ
آٟ٘ب فجبضتٙس اظ :اٛٔ ،َٚخٛز ٘جٛزٖ زازٜٞبی تٕبٔی وكٛضٞب زض ٞط ؾبَ اظ ٞط قبذم  ٚز ،ْٚتغییط فٟطؾت

1. Rank.EQ
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وكٛضٞب (زض ٘تید ٝازغبْ ،تدعی ٝیب تغییط ٘بْ) زض ؾبَٞبی ٔرتّف اظ ثبظ ٜظٔب٘ی ٔٛضز٘ؾط؛ أب ثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚـٞب یی و ٝپیف اظ ایٗ قطح زاز ٜقس (قبُٔ اؾتفبز ٜاظ ز ٚضٚـ ٔىُٕ) ؾقی ٌطزیس تأثیط ذغبی
حبنُ اظ ٘مم زازٜٞب ث ٝوٕیٕٔ ٝٙىٗ وبٞف یبثس.
یافتٍَا
ثٙٔٝؾٛض ثطآٚضز اثطٌصاضی ضقس پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ ثط اضظـ افعٚز ٜثرف وكبٚضظی،
 99وكٛضی و ٝزازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝؾبَٞبی  1984اِی  2014آٟ٘ب ٔٛخٛز ثٛز ا٘تربة قس٘س .زض ایٗ ٌطٜٚ
فّیضغٓ  32ثطاثط قسٖ ؾ ٟٓتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی عی  31ؾبَ ،ؾ ٟٓایطاٖ اظ ِحبػ اضظـ افعٚزٜ
ثرف وكبٚضظی (ثطاؾبؼ زالض خبضی آٔطیىب) ث ٝحسٚز یهؾٔ ْٛمساض اِٚی ٝضؾیسٕٛ٘( ٜزاض  ٚ )5ثب ٚخٛز
اضتمبی  31ضتجٝا ی خبیٍب ٜتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ اضظـ افعٚز ٜثرف وكبٚضظی 7
پّ ٝتٙعَ یبفت ٝاؾت (ٕ٘ٛزاض .)6
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ومًدار  . 5مقایسٍ رضذ سُم ایران از مجمًع تًلیذات علمی کطايرزی با تغییرات سُم ایران از ارزش
افسيدٌ بخص کطايرزی در گريٌ ،براساض دادٌَای (باوک جُاوی6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
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ومًدار  . 6مقایسٍ ريوذ تغییرات رتبٍ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با تغییرات رتبٍ ایران از لحاظ ارزش
افسيدٌ بخص کطايرزی ،براساض دادٌَای (باوک جُاوی6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
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زض ٔٛضز قبذم اضظـ ذبِم تِٛیسات وكبٚضظی ،زازٜٞبی  164وكٛض عی ؾبَٞبی  1984اِی
ٛٔ 2013خٛز ثٛز ؤ ٝالن فُٕ لطاض ٌطفتٕٛ٘ .زاضٞبی ٘ 8 ٚ 7كبٖ ٔیزٞس و ٝعی  31ؾبَ ؾ ٟٓایطاٖ
اظ تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ٌطٛٔ ٜٚضز٘ؾط ث ٝثیف اظ  60ثطاثط ٔمساض اِٚی ٝضؾیس ٚ ٜضتج ٝوكٛض ٘یع  53پّٝ
اضتمبییبفت ٝاؾت ،زضحبِیو ٝؾ ٟٓایطاٖ اظ اضظـ ذبِم تِٛیس ٔحهٛالت وكبٚضظی ٌط٘ ٜٚؿجت ثٔ ٝمساض
اِٚی ٝتٟٙب  33زضنس ضقس ٕ٘ٛز ٚ ٜضتج ٝوكٛض ٘یع تٟٙب  5پّ ٝثٟجٛز یبفت ٝاؾت.
ارزش خالص تولیذ
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%۱.۲

%۰.۵

%۰.۰۳
۱۹۸۴
۱۹۸۶
۱۹۸۸
۱۹۹۰
۱۹۹۲
۱۹۹۴
۱۹۹۶
۱۹۹۸
۲۰۰۰
۲۰۰۲
۲۰۰۴
۲۰۰۶
۲۰۰۸
۲۰۱۰
۲۰۱۲
۲۰۱۴

%۰.۰

سهن ایراى در هیاى  ۱۶۴کشور

%۲.۷

%۳.۰

ومًدار  . 7مقایسٍ رضذ سُم ایران از مجمًع تًلیذات علمی کطايرزی با تغییرات سُم ایران از مجمًع
ارزش خالص تًلیذ کطايرزی در گريٌ ،براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
۲۰۱۴

۲۰۱۱

۲۰۰۸

۲۰۰۵

۲۰۰۲

۱۹۹۹

۱۹۹۶

۱۹۹۳

۱۹۹۰

۱۹۸۷

ارزش خالص تولیذ
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی

۶۱ ۵۷

۶۸

۱۹۸۴

۱۸ ۱۹

۲۶

۴۴ ۴۱
۴۷ ۵۲ ۴۵

۴۵

۲۴ ۲۲

۲۱
۴۱

۶۶

۶۴
۸۳

۶۱
۸۱
۱۰۱

رتبۀ ایراى در هیاى  ۱۶۴کشور

۱۳

۱۲

۱۸ ۱۶

۱۹

۲۱ ۲۰

۱

ومًدار  .8مقایسٍ تغییرات رتبٍ ایران در تًلیذات علمی کطايرزی با تغییرات رتبٍ ایران از لحاظ ارزش
خالص تًلیذ کطايرزی ،براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،

خٟت ثطضؾی اثطثركی پػٞٚفٞبی فعآیٙس ٜایطاٖ ثط اضظـ نبزضات وكبٚضظی وكٛض (ثطاؾبؼ
زالض آٔطیىب)ٌ ،طٞٚی ٔتكىُ اظ  158وكٛض و ٝزازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝؾبَٞبی  1984اِی  2013آٟ٘ب ٔٛخٛز
ثٛز ا٘تربة قس .زض ایٗ ٌط ،ٜٚعی  30ؾبَ ثب ٚخٛز افعایف ؾ ٟٓتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ ث ٝثیف
اظ  63ثطاثط ٔمساض اِٚی ٝؾ ٟٓایطاٖ اظ ٔدٕٛؿ اضظـ نبزضات وكبٚضظی تٟٙب ا٘سوی ضقس یبفت ٚ ٝاظ 0/08
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زضنس ث 0/36 ٝزضنس ضؾیس ٜاؾت (ٕ٘ٛزاض ٕٞ .)9چٙیٗ عجك ٕ٘ٛزاض  ،10عی ثبظٔ ٜصوٛض ضتج ٝتِٛیسات
فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ  50پّ ٚ ٝضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ اضظـ نبزضات وكبٚضظی  34پّ ٝثٟجٛز یبفتٝا٘س.

%۱.۹
%۰.۵۴

%۰.۰۳
%۰.۰۸

%۰.۳۶
۲۰۱۴

۲۰۱۱

۲۰۰۸

۲۰۰۵

۲۰۰۲

۱۹۹۹

۱۹۹۶

۱۹۹۳

۱۹۹۰

۱۹۸۷

۱۹۸۴

سهن ایراى در هیاى  ۱۵۸کشور

%۲.۷

ارزش صادرات کشاورزی
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی

%۳.۰
%۲.۵
%۲.۰
%۱.۵
%۱.۰
%۰.۵
%۰.۰

ومًدار  . 9مقایسٍ رضذ سُم ایران از مجمًع تًلیذات علمی کطايرزی با تغییرات سُم ایران از ارزش
صادرات کطايرزی در گريٌ ،براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
۱۹۸۴
۱۹۸۶
۱۹۸۸
۱۹۹۰
۱۹۹۲
۱۹۹۴
۱۹۹۶
۱۹۹۸
۲۰۰۰
۲۰۰۲
۲۰۰۴
۲۰۰۶
۲۰۰۸
۲۰۱۰
۲۰۱۲
۲۰۱۴
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی

۲۱
۴۱
۶۱
۸۱
۱۰۱

رتبۀ ایراى در هیاى  ۱۵۸کشور

۱۵ ۱۲ ۱۳
۱۴
۳۳
۴۵ ۴۴ ۴۱
۳۶
۴۵ ۴۴
۴۶
۶۴ ۵۷
۵۷ ۵۰۵۲
۵۸
۶۳ ۶۸ ۶۷
۸۰ ۸۱
ارزش صادرات کشاورزی
۳۷ ۲۶

۱

ومًدار  . 11مقایسٍ تغییرات رتبٍ ایران از لحاظ تًلیذات علمی کطايرزی با ريوذ تغییرات رتبٍ ایران از
لحاظ ارزش صادرات کطايرزی ،براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،

زض ٔٛضز قبذم ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ٘بقی اظ فقبِیتٞبی وكبٚضظی زازٜٞبی  165وكٛض
ثطای ؾبَٞبی ٛٔ 1984-2014خٛز ثٛز و ٝزض لبِت یه ٌط ٜٚزؾتٝثٙسی قس٘س .عی  31ؾبَ فّیضغٓ
ضقس چكٍٕیط ؾ ٟٓتِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ زض ٌطٛٔ ٜٚضز٘ؾط (ضؾیسٖ ث 63 ٝثطاثط ٔمساض اِٚی،)ٝ
ؾ ٟٓایطاٖ زض ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای وبٞف ا٘سوی زاقت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ زض اظای اضتمبی  52پّٝای ضتجٝ
تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ ،خبیٍب ٜوكٛض اظ ِحبػ ٔیعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای تٟٙب  1ضتج ٝثٟجٛز
یبفت( ٝوٕتط قس )ٜاؾت (ٕ٘ٛزاضٞبی .)12 ٚ 11
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%۳.۰
%۲.۵
%۲.۰
%۱.۵
%۱.۰
%۰.۵
%۰.۰

اًتشار گازهای گلخاًه ای
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی

%۱.۹

۰.۹۲ۺ

۰.۷۳ۺ

۰.۷۸ۺ
%۰.۰۳

سهن ایراى در هیاى ۱۶۵
کشور

%۲.۷

ؾبَ  ،7قٕبض ،2 ٜپبییع  ٚظٔؿتبٖ1396

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

ومًدار  . 11مقایسٍ رضذ سُم ایران از مجمًع تًلیذات علمی کطايرزی با تغییرات سُم ایران از اوتطار
گازَای گلخاوٍای براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
آلودگی دی اکسیذ کربي
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی

۲۸

۸۰

۲۱
۴۱
۶۱

۸۱ ۶۵
۱۰۱

رتبۀ ایراى در هیاى  ۱۶۵کشور

۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۵ ۲۳ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۱ ۱۵ ۱۲ ۱۴ ۱۳
۳۱
۲۵ ۲۶ ۲۷
۴۱ ۳۸
۴۴
۴۵
۳۳
۶۰ ۶۰ ۵۶ ۴۶ ۵۲ ۴۵
۶۳ ۶۸ ۶۷

۱

ومًدار  . 16مقایسٍ ريوذ تغییرات رتبٍ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با ريوذ تغییرات رتبٍ ایران از لحاظ
اوتطار گازَای گلخاوٍای براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،

ثٙٔٝؾٛض ثطضؾی اثطثركی ضقس پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ ثط ثٟطٜٚضی وكبٚضظی (اضظـ افعٚزٜ
ث ٝاظای ٞط وبضٌط وكبٚضظی ثطاؾبؼ زالض آٔطیىب) وكٛض 97 ،وكٛض و ٝزازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝؾبَٞبی
 1984-2013آٟ٘ب ٔٛخٛز ثٛز ا٘تربة قس٘س .ثب ٚخٛز اضتمبی  35ضتجٝای خبیٍب ٜایطاٖ اظ ِحبػ تِٛیسات
فّٕی وكبٚضظی ،ضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ ثٟطٜٚضی وكبٚضظی  4پّ ٝتٙعَ یبفت ٝاؾت (ٕ٘ٛزاض  .)13اظ یهؾٛ
تقساز ٔمبالت وكبٚضظی ایطاٖ ثٝقست اظ ٔیبٍ٘یٗ ؾبیط وكٛضٞبی ٌط ٜٚپیكی ٌطفت( ٝزض ؾبَ  1984ؾبیط
وكٛضٞبی ٌط ٜٚثٝعٛض ٔیبٍ٘یٗ حسٚز  12ثطاثط ایطاٖ زض تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ٘مف زاقتٝا٘س
زضحبِیو ٝزض ؾبَ  2015تقساز ٔمبالت وكبٚضظی ایطاٖ ث ٝثیف اظ  3ثطاثط ٔیبٍ٘یٗ ٌط ٜٚضؾیس ٜاؾت)  ٚاظ
ؾٛی زیٍط زض ؾبَ  ،1984ثٟطٜٚضی وكبٚضظی  96وكٛض ٔٛضز٘ؾط ثٝعٛض ٔیبٍ٘یٗ ثیف اظ  2ثطاثط ایطاٖ
ثٛز ٜزض حبِی و ٝزض ؾبَ  2013ایٗ ٘ؿجت ث 3/7 ٝافعایف یبفت ٝاؾت (ٕ٘ٛزاضٞبی .)15 ٚ 14

اثطثركی ضقس فعآیٙس ٜپػٞٚفٞبی وكبٚضظی 309 ...

ؾبَ  ،7قٕبض ،2 ٜپبییع  ٚظٔؿتبٖ1396
2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

رتبۀ ایراى در هیاى ۹۷
کشور

۱
۱۱
۲۱
۳۱ ۴۴
۴۱
۵۱
۶۱ ۵۱

۷
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی ایراى
۹ ۸
۱۱
۲۳
۱۷
بهره وری کشاورزی
۲۶
۲۹
۲۸
۳۶
۲۹
۳۴
۴۳
۴۹ ۵۱
۵۱
۴۶
۵۵ ۵۷ ۵۵
۴۹
۵۲
۵۳
۵۳
۵۴ ۵۳
ومًدار  . 13مقایسٍ ريوذ تغییرات رتبٍ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با ريوذ تغییرات رتبٍ ایران از لحاظ
بُرٌيری کطايرزی در گريٌ ،براساض دادٌَای (گلًبال اکًوًمی6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
۱۰۲۰
۷۸۹
۷۵۲
۲۴۴
۱۸۲

تعذاد هقاالت آی .اس .آی.
کشاورزی

۱۲۰۰
۱۰۰۰
هیاًگیي سایر کشورهای گروه
۸۰۰
ایراى
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰ ۴ ۴۷
۰

1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014

ومًدار  .14مقایسٍ رضذ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با میاوگیه سایر کطًرَای گريٌ براساض دادٌَای
(يب آي والج)6116 ،

۲۰۰۰

۸۰۰۰
۳۴۳۵

۲۴۸۷ ۲۳۴۸
۱۸۸۱

بهره وری کشاروزی

۵۷۶۵

(دالر آهریکا)

۸۷۶۴

هیاًگیي سایر کشورهای گروه
ایراى
۵۶۳۵

۱۰۰۰۰

۱۳۵۳

۶۰۰۰
۴۰۰۰

1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

۰

ومًدار  .15مقایسٍ ريوذ تغییرات بُرٌيری کطايرزی ایران با میاوگیه سایر کطًرَای گريٌ براساض
دادٌَای (گلًبال اکًوًمی))6116 ،

ثٙٔٝؾٛض ٔمبیؿ ٝض٘ٚس تغییطات تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ ثب فّٕىطز غالت  ٚحجٛثبت،
ٌطٞٚی ٔتكىُ اظ  146وكٛض ایدبز قس .زض ایٗ ٌط ٜٚعی ؾبَٞبی  1984-2014ضتج ٝایطاٖ اظ ِحبػ تقساز
ٔمبالت آی.ؼ.آی .وكبٚضظی  49پّ ٝاضتمب یبفت ٝاؾت .ضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ فّٕىطز غالت  ٚحجٛثبت
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 310پػٞٚف٘بٔ ٝوتبثساضی  ٚاعالؿ ضؾب٘ی ،زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس

نطفبً تب ؾبَ  1998ثب ثٟجٛز ٕٞطا ٜثٛز ٚ ٜاظ آٖ ث ٝثقس زض ٔدٕٛؿ تٙعَ ٕ٘ٛز ٜاؾت (ٕ٘ٛزاض  .)16فّیضغٓ
پیكی ٌطفتٗ تِٛیسات فّٕی وكبٚضظی ایطاٖ اظ ٔیبٍ٘یٗ ؾبیط وكٛضٞبی ٌط ،ٜٚاظ ِحبػ فّٕىطز غالت ٚ
حجٛثبت ایطاٖ نطفبً تب ؾبَ  2006ا٘سوی اظ فبنّ ٝذٛز ثب ٔیبٍ٘یٗ ٌط ٜٚوبؾت ٚ ٝپؽ اظ آٖ ایٗ فبنّٝ
زٚثبض ٜافعایف یبفت ٝاؾت (ٕ٘ٛزاضٞبی .)18 ٚ 17
2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

رتبۀ ایراى در هیاى  ۱۴۶کشور

۱
۱۲
۱۴۱۳
۲۰
۳۸
۲۱
۳۱
۴۱
۴۵
۴۴
۴۱ ۶۳
۵۶
۴۵
۶۲
۶۱
۷۰
۷۱
۷۲
۷۹
۶۶
۸۱
۹۲
۸۶
۸۶
۱۰۱ ۱۰۳ ۹۹
۸۴
۹۹
هقاالت آی .اس .آی .کشاورزی
۹۱
۱۱۲
۱۲۱
عولکرد غالت

ومًدار  . 16مقایسٍ ريوذ تغییرات رتبٍ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با ريوذ تغییرات رتبٍ کطًر از لحاظ
عملکرد غالت ي حبًبات در گريٌ ،براساض دادٌَای (فائً6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،
۱۵۰۰

۱۰۲۰

۱۰۰۰

ایراى

۷۳۹
۲۵۹

۱۱۷

۴

۸۷

۵۰۰

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

۰

تعذاد هقاالت آی .اس .آی.
کشاورزی

هیاًگیي سایر کشورهای گروه

ومًدار  .17مقایسٍ رضذ تًلیذات علمی کطايرزی ایران با میاوگیه سایر کطًرَای گريٌ ،براساض دادٌَای
(يب آي والج)6116 ،
۳۷۸۸۹
۳۶۲۰۴

۲۸۷۱۶
۲۱۹۴۰

۱۹۶۳۴

۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰

۲۵۷۵۳

۱۷۱۲۷

۱۲۰۱۳

هیاًگیي سایر کشورهای گروه
ایراى

۱۰۰۰۰

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1984

۰

عولکرد غالت -صذگرم بر هکتار

۴۰۰۰۰
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ومًدار  . 18مقایسٍ ريوذ تغییرات عملکرد غالت ي حبًبات ایران با میاوگیه سایر کطًرَای گريٌ ،براساض
دادٌَای (فائً)6116 ،

ٔغبثك ٕ٘ٛزاض  ،19عی ؾبَٞبی  1984-2014ضتج ٝایطاٖ اظ ِحبػ ٞیچیه اظ قبذمٞبی ٔٛضز
ثطضؾی ثٝتٙبؾت ضتج ٝوكٛض اظ ِحبػ وٕیت پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ثٟجٛز ٘یبفت ٝاؾت .تٟٙب قبذهی وٝ
ضتج ٝوكٛض زض آٖ زض ٔدٕٛؿ ض٘ٚسی نقٛزی زاقت( ٝثٚٝیػ ٜتب ؾبَ  )2008قبذم اضظـ نبزضات
وكبٚضظی اؾت .ضتج ٝایطاٖ اظ ِحبػ فّٕىطز غالت  ٚحجٛثبت ٘یع تب ؾبَ  1998ض٘ٚسی ٔثجت زاقت ٝاؾت.
اظ ِحبػ اضظـ ذبِم تِٛیسات ٔ ٚیعاٖ ا٘تكبض ٌبظٞبی ٌّرب٘ٝای ضتج ٝایطاٖ تغییط لبثُ شوطی ٘ساقت ٝاؾت.
ضتج ٝایطاٖ زض اضظـ افعٚز ٜثرف وكبٚضظی ا٘سوی تٙعَ یبفت ٚ ٝاظ ِحبػ قبذم ثٟطٜٚضی وكبٚضظی
ٔمساض ایٗ تٙعَ لبثُ تٛخ ٝثٛز ٜاؾت.
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ومًدار  .19مقایسٍ ريوذ تغییرات رتبٍ ایران در تمامی ضاخصَای مًرد بررسی ،براساض دادٌَای (باوک
جُاوی6116 ،؛ فائً6116 ،؛ گلًبال اکًوًمی6116 ،؛ يب آي والج)6116 ،

وتیجٍگیری
فّیضغٓ ضقس فعآیٙس ٜوٕیت پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ عی ؾ ٝز ٝٞاذیطٔ ،دٕٛؿ یبفتٞٝبی
پػٞٚف حبضط ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝایٗ ضقس چكٍٕیط ٘ؿجت ث ٝؾبیط خٛأـ ثط ثٟجٛز ٚضقیت وكبٚضظی
وكٛض زض ٔمبیؿ ٝثب زیٍط وكٛضٞب اثطثركی ا٘سوی زاقت ٝاؾتٕٛ٘ .زاضٞبی تطؾیٓ قسٌٛ ٜیبی آٖا٘س وٝ
حتی ثب فطو ثبالتطیٗ ٔیعاٖ ذغبی ٘بقی اظ فسْ ٚخٛز زازٜٞبی تٕبٔی وكٛضٞب زض تٕبٔی ؾبَٞب ثبظ ٓٞ
٘تید ٝثبال تأییس ٔیٌطزز٘ .تید ٝحبنُ اظ ٔغبِق ٝحبضط ثب یبفتٞٝبی ٔغبِق ٝثبلطظاز ٚ ٜوٕیدب٘ی (- )1391
تٟٙب ٔغبِق ٝنٛضت ٌطفت ٝثب تٕطوع ثط ٔؿئّ ٝاثطثركی پػٞٚفٞبی وكبٚضظیٔ -جٙی ثط ٘طخ ثبظٌكت
ؾطٔبی ٝا٘سن پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ایطاٖ زض ٔمبیؿ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾقٕٞ ٝرٛا٘ی زاضز.
تٟٙب قبذهی و ٝثٟجٛز لبثُ لج َٛنٛضت ٌطفت ٝزض آٖ ضا ٔیتٛاٖ ثٝفٛٙاٖ آثبض احتٕبِی ضقس
پػٞٚفٞبی وكٛض زض حٛظ ٜوكبٚضظی زض ٘ؾط آٚضز قبذم «اضظـ نبزضات وكبٚضظی» اؾت .اِجت ٝزض
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ایٗ ٔٛضز ٘یع ثبیس تٛخ ٝزاقت و ٝؾ ٟٓایطاٖ اظ ِحبػ ایٗ قبذم چ ٝزض ؾبَ  0/08( 1984زضنس)  ٚچٝ
پؽ اظ اضتمبی  34ضتجٝای زض ؾبَ  0/36( 2013زضنس) ٘ؿجت ث ٝخٕقیتٔ ،ؿبحت ٔ ٚدٕٛؿ اثقبز ظٔیٗٞبی
وكبٚضظی ایطاٖ ثؿیبض ا٘سن اؾتٔ .مبیؿٔ ٝیعاٖ اضتمبی ضتج ٝایطاٖ ( 34ضتج )ٝثب ٔیعاٖ افعایف ؾ ٟٓوكٛض اظ
ِحبػ ایٗ قبذم ( )0/28زالِت ثط آٖ زاضز و ٝؾ ٟٓفٕس ٜاضظـ نبزضات وكبٚضظی ٌطٔ ٜٚطثٛع ٝزض
اذتیبض چٙسیٗ وكٛض اٌ َٚط ٜٚثٛز ٚ ٜزض پبییٗ خس َٚافساز وٛچه  ٚاذتالف ٔیبٖ وكٛضٞب ثؿیبض ا٘سن
ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗٔ ،مساض ثؿیبض ا٘سن ؾ ٟٓایطاٖ اظ اضظـ نبزضات وكبٚضظی زض اثتسای ثبظ ٜظٔب٘ی
ٔٛضز٘ؾط (ٔ )1984یتٛا٘س یىی اظ زالیُ ضقس نٛضت ٌطفت ٝثبقس .ثٝفجبضتزیٍط٘ ،ؾط ث ٝاثقبز  ٚؾبیط
قطایظ وكٛض زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط خٛأـ ،اظ ایطاٖ ا٘تؾبض ٔیضفت حتی ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝچٙیٗ حدٕی اظ
پػٞٚفٞب ی وكبٚضظی ٘یع ؾ ٟٓثؿیبض ثیكتطی اظ اضظـ نبزضات وكبٚضظی ٌط ٜٚضا ث ٝذٛز اذتهبل
زٞس .ثٙبثطایٗ قبیؿت ٝاؾت ثٙٔٝؾٛض ثطضؾی زلیكتط اضتجبط ٔیبٖ ضقس وٕیت پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ثب
تغییطات قبذمٞبی تٛؾق ٝوكبٚضظی ایطاٖ زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط خٛأـ (ثٚٝیػ ٜزض ذهٛل قبذم اضظـ
نبزضات وكبٚضظی)ٔ ،غبِقٝای ثب تٕطوع ثطٌطٞٚی ٔتكىُ اظ چٙس وكٛض و ٝثٝنٛضت ٞسفٕٙس  ٚثطاؾبؼ
ٔكبثٟت ا٘تربة قس ٜثبقٙس نٛضت پصیطز.
یبفتٞٝبی ٔغبِق ٝحبضط ٕٞچٙیٗ ٘كبٖ ٔیزٙٞس عی زٞٝٞبی اذیط زض فضبی حبوٓ ثط پػٞٚفٞبی
وكبٚضظی وكٛض تأویس فٕس ٜثط ضٚی افعایف ثط٘ٚسازٞبی پػٞٚكی ثٛز ٚ ٜث ٝآثبض ٟ٘بیی یب حتی پیبٔسٞبی
اِٚیٛٔ ٝضز ا٘تؾبض اظ وبضثطز ایٗ پػٞٚفٞب چٙساٖ تٛخٟی ٘كس ٜاؾت.
اظ آ٘دب و ٝعجك ثیبٖ زاٚضی اضزوب٘ی (« )274 ،1390فّٕی و ٝثب ِصات ث ٝظ٘سٌی فبیسٔ ٜیضؾب٘س
اٌط اظ فبیسٜضؾب٘ی ثیفتس ،اظ عجیقت ذٛز ذبضج قس ٜاؾت» ،چٙب٘چ ٝاثطثركی ٔدٕٛف ٝذبنی اظ
پػٞٚفٞب ،حتی ثٝفٛٙاٖ یه احتٕبَ لٛی ،ظیط ؾؤاَ ثطٚز ٔٙغك حىٓ ٔیوٙس و ٝالالُ ضقس وٕیت آٟ٘ب
ٔتٛلف ٌكت ٚ ٝثرف فٕس ٜؽطفیت ٘ؾبْ پػٞٚكی ٔطثٛع ،ٝثٝخبی پطزاذتٗ ث ٝپػٞٚفٞبی ثیاثط خسیس،
نطف قٙبذت  ٚضفـ ٔقضُ فسْ اثطثركی آٟ٘ب ٌطزز .ظیطا ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض یه ثبك تدبضی ،ثعضي
قسٖ ٌ ٚؿتطـ قبخ  ٚثطي ٞط زضذت نطفبً ثب فطو حفؼ تٙبؾت ٔیبٖ حدٓ  ٚثٕط آٖ اضظقٕٙس
ٔحؿٛة قسِ ٚ ٜصا تب لجُ اظ حُ ٔقضُ فسْ ثٕطزٞی یه زضذت تالـ  ٚؾطٔبیٌٝصاضی خٟت ضقس
ثیكتط آٖ فبلال٘٘ ٝیؿت ،تب ظٔب٘ی ؤ ٝقضُ ثیاثطی (یب وٓ اثطی) پػٞٚفٞب ٘یع ثطعطف ٘كس ٜثبقس ،ؾٛق
زازٖ پػٞٚكٍطاٖ ث ٝاخطای پػٞٚفٞبی ثیكتط وبض فجثی اؾت و ٝنطفبً زضن فُّ ثیٕبضی  ٚزضٔبٖ آٖ ضا
ث ٝتأذیط ٔیا٘ساظز .ثٙبثطایٗ ،پیف٘یبظ ضطٚضی تٛخ ٝثٔ ٝم ِٝٛاثطثركی پػٞٚفٞبی وكٛض ،ثطزاقتٗ یب الالُ
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وٓ وطزٖ فكبضی اؾت و ٝزض خٟت افعایف وٕیت ثط٘ٚسازٞبی پػٞٚكی ثط زٚـ تٕبٔی زؾتا٘سضوبضاٖ
٘ؾبْ پػٞٚكی وكٛض ؾٍٙیٙی ٔیوٙس .زض قطایظ فقّی -ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا ث ٝیه «ٔؿبثمٔ ٝمبِٛ٘ٝیؿی
٘فؽٌیط» تكجی ٝوطز -چ ٝزا٘كدٛیبٖ  ٚچ ٝاؾتبزاٖ چٙبٖ زضٌیط فقبِیتٞبی ٍ٘بضـ ٔمبِ ،ٝزاٚضی ٔمبِ،ٝ
تأؾیؽ ٔ ٚسیطیت ٔدّٔ ٚ ٝب٘ٙس آٖ ٞؿتٙس و ٝفطنت تأُٔ فٕیك زض ٔٛضز فّؿفٚ ٝخٛزی ایٗ السأبت ٚ
تٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ اثطثركی ٟ٘بیی آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز .ثٝفجبضتزیٍط ،تٛخ ٝخسی ثٔ ٝؿئّ ٝاثطثركی پػٞٚف زض
ایطاٖ ٔؿتّعْ وبؾتٗ اظ فكبض ٔٛخٛز ثطای افعایف وٕیت ثط٘ٚسازٞبی پػٞٚكی اؾت.
پیف اظ ثٝز٘جبَ ٔمهط ٌكتٗ یب لضبٚت زض ذهٛل پػٞٚكٍطاٖ حیغ ٝوكبٚضظی الظْ اؾت تٛخٝ
قٛز و ٝچٙب٘چٔ ٝغبثك ٔغبِق ٝاحؿب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ )1395دٕٛف ٝتٕبٔی پػٞٚفٞبی وكٛض فبلس
اثطثركی (یب وٓاثط) ثبقٙس ،ثٔ ٝؿئّ ٝثیاثطی (یب وٓ اثطی) پػٞٚفٞبی وكبٚضظی ٕ٘یتٛاٖ ثٝفٛٙاٖ
ٔؿئّٝای ٔدعا ٔ ٚؿتمُ اظ ثیاثطی (یب الالُ وٓ اثطی) وّیت پػٞٚفٞبی وكٛض ٍ٘طیؿت .ثٙبثطایٗ ،پیكٟٙبز
ٔیقٛز زض ؾبیط حیغٞٝبی ٔٛضٛفی ٘یع ٔغبِقبت ٔكبثٟی ثٙٔٝؾٛض اضظیبثی ٔیعاٖ اثطثركی پػٞٚفٞب
نٛضت پصیطز تب ٔكرم قٛز و ٝآیب ایٗ ٔؿئّ ٝث ٝثطذی ضقتٞٝبی ذبل ٔطثٛط ٔیقٛز  ٚیب ٔقضُ
ضیكٝزاضیؿت و ٝثط وّیت پػٞٚفٞبی وكٛض ؾبی ٝافىٙس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ تب ظٔب٘یو٘ ٝؾبْ پػٞٚكی وكٛض
ثٝعٛض وّی زچبض ٔقضُ ٘بوبضآٔسیؿت ،زض تجییٗ فُّ  ٚاضائ ٝضاٞىبض خٟت ضفـ ٔقضُ ثیاثطی (یب وٓ
اثطی) پػٞٚف ٔٙغمیتط آٖ اؾت و ٝپػٞٚكٍطاٖ ضقتٞٝبی ٔرتّف ثٝخبی ٔكبضوت زض ذطزٜ
ٌفتٕبٖٞبیی زضثبض ٜفُّ  ٚضاٜحُ ثٟجٛز اثطثركی پػٞٚفٞبی حیغ ٝترههی ذٛز ،اظ ٘مغ٘ٝؾطی
والٍٖ٘ط ثٛٔ ٝضٛؿ ٍ٘طیؿت ٚ ٝثٝفٛٙاٖ فضٛی اظ وّیت ٘ؾبْ پػٞٚكی وكٛض ث ٝقىٌُیطی ٌفتٕب٘ی
فّٕی زض ذهٛل «ٔقضُ ثیاثطی پػٞٚف زض ایطاٖ» وٕه ٕ٘بیٙس.
٘تبیح حبنُ اظ ٔغبِق ٝحبضط ٕٞچٙیٗ پطؾفٞبیی زض ٔٛضز «فُّ وٓ اثط ثٛزٖ پػٞٚفٞبی ایطاٖ»،
«فُّ وٓ تٛخٟی ث ٝاثطثركی پػٞٚفٞب زض وكٛض» « ٚضاٞىبضٞبی افعایف اثطثركی ایٗ پػٞٚفٞب» ضا
ٔغطح ٔیؾبظز و ٝقبیؿت ٝاؾت زض پػٞٚفٞبی ٔدعایی پیٍیطی ق٘ٛس.
اظ آ٘دب وٟٓٔ ٝتطیٗ ٞسف اضظقیبثی  ٚاضظیبثی تأثیط پػٞٚفٞب افعایف تأثیطات تٛؾقٝای
ؾطٔبیٌٝصاضی زض پػٞٚف اؾت (ایی .آی .اِی .آض .زی ،)2003 ،.قىُ زازٖ ٌفتٕب٘ی پطض٘ٚك زض ذهٛل
ٚضقیت اثطثركی پػٞٚف زض ایطاٖ ضا ٔیتٛاٖ اِٚیٗ ٌبْ زض خٟت ثٟجٛز اثطثركی پػٞٚفٞبی ٔٛضز٘ؾط
زا٘ؿت.
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زٞمب٘یٔ ،حٕسخٛاز ( .)1395ایطاٖ ضتج ٝؾ ْٛز٘یب ضا زض ضقس فّٓ وؿت وطز 6 /زضنس تِٛیس فّٓ وكٛض ٔتقّك ثٝ
پػٞٚكٍطاٖ فّ ْٛوكبٚضظی .ذجطٌعاضی وكبٚضظی ایطاٖhttp://iana.ir/fa/news/31891 .

___ ( .)1394زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ ،أیطوجیط  ٚفّٓ  ٚنٙقت؛ ٔطاوع ثطتط وكٛض زض حٛظ ٜفٙی ٟٙٔ ٚسؾی .تبضٕ٘بی
ذجطٌعاضی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ (ایط٘ب) http://www.irna.ir/fa/News/81990390

ظٔب٘ی ،غالٔحؿیٗ (ٔ .)1395غبِقٞٝبی تغجیمی زض ٔمبیؿ ٝتِٛیسٞبی فّٕی وكٛضٞب :ضاٞجطزی ثطای قبذمٌصاضی
تٛؾق ٝفّ ْٛوكبٚضظی .پػٞٚفٞبی ضاٞجطزی زض فّ ْٛوكبٚضظی ٙٔ ٚبثـ عجیقی.119 – 132 :)2(1 ،
قطیفظاز ،ٜاثٛاِمبؾٓ؛  ٚفجساهلل ظاز ،ٜغالٔحؿیٗ ( .)1390قٙبؾبیی خبیٍب ٜو٘ٛٙی ٔ ٚغّٛة زؾتا٘سضوبضاٖ
ٔرتّف زض ٘ؾبْ تحمیمبت وكبٚضظی وكٛض .ؾیبؾت فّٓ  ٚفٙبٚضی.77 – 94 :4)1( ،
قطیفظاز ،ٜاثٛاِمبؾٓ؛ فجساهلل ظاز ،ٜغالٔحؿیٗ؛  ٚقطیفیٟٛٙٔ ،ـ ( .)1393آؾیت قٙبؾی ٔسیطیت تحمیمبت ٚ
تٛؾق ٝفٙبٚضی وكبٚضظی زض چٟبضچٛة ٘ؾبْ ٘ٛآٚضی وكبٚضظی .التهبز  ٚتٛؾق ٝوكبٚضظی-82 :28)1( ،
.71
قطیفیٟٛٙٔ ،ـ؛ ضضٛاٖ فط ،احٕس؛ حؿیٙی ،ؾیسٔحٕٛز؛ ٛٔ ٚحس ٔحٕسی ،ؾیسحٕیس ( .)1393تدبضیؾبظی
تحمیمبت زا٘كٍبٞی زض ثرف وكبٚضظی .وبضآفطیٙی زض وكبٚضظی.15-29 :1)2( ،

315 ... ضظیٚبی وكبٞفٞٚ پػٜسٙاثطثركی ضقس فعآی
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ٚ ؾتبٚ ض.ٖب زض ایطاٞـٚ ضٚ بٞیىطزٚضت ثبظٍ٘طی زض ضٚبؾی یب ضطٙؾتبقٚ ضٚ ؾتبَٚ ضٛ اف.)1390(  فّی،ضیٛقى
.1-29 :14)2( ،ٝؾقٛت
 ٔكىالتٚ ُ تحّیُ فبّٔی ٔؿبئ.)1387( ُ ذّی، وال٘تطیٚ  احٕس؛،ا٘فطًٛ؛ ضضٙقٛٞ ،ا٘یٚ فّی؛ ایط،قٕؽ
.102-87 :)2( 2 ،ضظیٚیٗ وكبٛ٘ بیٞضیٚبٙ ف.ضٛضظی زض وكٚبی وكبٞفٞٚپػ
.72 - 77 :)93 سٙ (اؾف9 ٜ قٕبض، ؾطآٔس.یؿی آفت اؾتِٛ٘ٝ تت ٔمب.)1393( سیٟٔ ،یٌّٙك
. فٕبضت:ٖطاٟ ت.ظاضت فتفٚ بض ؾبَ زضٟ چ.)1392(  ضضب،ضیٛهٙٔ

ٔغبِقبت. ٖیبٙبؾت ثطای یه التهبز زا٘ف ثٙٔ ٔیٕٛ ؾیبؾتٍصاضی ف.)1396( حیسٚ ، احؿب٘یٚ  فطقبز؛،یٙٔٔؤ
.235-209 :7)2( .ٔیٕٛجطزی ؾیبؾتٍصاضی فٞضا

یٞ ؾبظٔب٘سٚ  ٔغبِقبت ّٔی وتبثساضی.]ف [یبززاقت ؾطزثیطٞٚ ذیب٘ت پػٚ  زض ذسٔت.)1394(  ٘طٌؽ،٘كبط
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